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Level of evidence scale 

Level 
STRENGTH 

OF 
EVIDENCE 

STUDY DESIGN 

1 
Good 

Meta-analysis of RCT, Systematic review 
2 Large sample RCT 
3 

Good to fair 
Small sample RCT 

4 Non-randomised controlled prospective trial 
5 

Fair 
Non-randomised controlled prospective trial with historical control 

6 Cohort studies 

7 

Poor 
Case-control studies 

8 Non-controlled clinical series, descriptive studies multi-centre 

9 Expert committees, consensus, case reports, anecdotes 
 

THE CATALONIAN AGENCY FOR HEALTH TECHNOLOGY ASSESSMENT & RESEARCH, 
(CAHTAR) SPAIN 

 
ระดับความน่าเช่ือถือของค าแนะน า (GRADES OF RECOMMENDATION) 
A = มีหลกัฐานสูงท่ีสุดและเหมาะสมท่ีสุด 

A 
At least one meta-analysis, systematic review, or RCT, or 
evidence rated as good and directly applicable to the target population 

B 
Evidence from well conducted clinical trials, directly applicable to the target population, and 
demonstrating overall consistency of results; or evidence extrapolated from meta- analysis, 
systematic review, or RCT 

C 
Evidence from expert committee reports, or opinions and /or clinical experiences of 
respected authorities; indicates absence of directly applicable clinical studies of good quality 

BTHE SCOTTISH INTERCOLLEGIATE GUIDELINES NETWORK 
 
C 
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บทน า 
โรคไข้เ ลือดออก (ไข้เดงกี  (Dengue fever/DF) และไข้เลือดออกเดงกี  (Dengue hemorrhagic 

fever/DHF))เป็นโรคติดเช้ือเขตร้อน ซ่ึงมีเช้ือไวรัสเดงกีเป็นตัวก่อโรค (ไวรัสกลุ่ม Flavivirus และ
Flaviviridae family) มีทั้งหมด 4 สายพนัธ์ุหลกั โดยมียุงลาย (Aedes aegypti , albopictus) เป็นพาหะของเช้ือ
ระบาดในเขตร้อนช้ืน โดยระบาดมากตลอดช่วงฤดูฝน อาการหลกัๆจะมีไข ้ปวดศรีษะ ปวดเม่ือยตามตวัและ
มีผื่นตามมาได้ การรักษาเป็นการรักษาตามอาการร่วมกับการให้สารน ้ าเพื่อแก้ไขภาวะขาดน ้ า โรค
ไขเ้ลือดออกเดงกีปัจจุบนัยงัไม่มีวคัซีนป้องกนั หรือยาท่ีออกฤทธ์ิโดยตรงต่อเช้ือไวรัสเดงกี 

ส าหรับประเทศไทยจดัอยูใ่น endemicity of DF/DHF Category A 2เป็นกลุ่มประเทศท่ีมีการระบาด
ของไข้เลือดออกสูง กล่าวคือไข้เลือดออกเป็นปัญหาใหญ่ในวงการสาธารณสุข ท าให้เกิดการนอน
โรงพยาบาลและตายในกลุ่มผูป่้วยเด็กจ านวนมาก นอกจากน้ีพบการระบาดทั้ง 4 สายพนัธ์ุในพื้นท่ีเมืองและ
แพร่ระบาดไปสู่พื้นท่ีชนบทอีกดว้ย 

อาการแสดง1,2 

แผนภมิูแสดงลกัษณะของการติดเช้ือไวรสัเดงกี2 

 
ผูป่้วยติดเช้ือไวรัสเดงกี หรือไขเ้ลือดออก ส่วนใหญ่ (80%) จะไม่มีอาการ (asymptomatic) หรือมี

เพียงไขเ้ดงกีท่ีไม่ซบัซอ้น จะมีเพียง 5% เท่านั้นท่ีจะมีอาการรุนแรง ส่วน Undifferentiated fever (UF) มกัพบ
ในทารกหรือเด็กเล็ก จะปรากฏเพียงอาการไข ้2-3 วนั บางคร้ังอาจมีผื่นแบบ maculopapular rash มีอาการ
คลา้ยคลึงกบัโรคท่ีเกิดจากเช้ือไวรัสอ่ืนๆ ซ่ึงไม่สามารถวนิิจฉยัไดจ้ากอาการทางคลินิก 
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เช้ือไวรัสเดงกีมีระยะฟักตวั (incubation period) 3-14 วนัหลงัไดรั้บเช้ือโดยโดนยุงลายกดัในกลุ่ม
ผูป่้วยเด็กมกัจะมีอาการคลา้ยไขห้วดั และโรคถ่ายเหลวได ้และความรุนแรงของโรคจะนอ้ยลงในผูใ้หญ่ 

Dengue shock syndrome (DSS) คือภาวะท่ีมีเกล็ดเลือดต ่าและมีการร่ัวของพลาสมาออกไปมากจนมี
ภาวะช็อกเกิดข้ึนการร่ัวของพลาสมาซ่ึงถือเป็นลกัษณะท่ีเป็นเอกลกัษณ์ของโรคไขเ้ลือดออกเดงกี สามารถ
ตรวจพบไดจ้ากการท่ีมีระดบั Hematocrit สูงข้ึน มีน ้าในเยือ่หุม้ช่องปอดและช่องทอ้ง 

โรคไขเ้ลือดออก แบ่งเป็น 3 ระยะ คือ ระยะไข ้ระยะวกิฤต และระยะฟ้ืนตวั 

 
 

1. ระยะไข้ (Febrile phase)จะมีไขสู้ง บางคร้ังสูงถึง 40OC ร่วมกบัมีปวดเม่ือยทั้งตวั ปวดศีรษะ 
ระยะน้ีกินเวลา 2-7 วนั  ผูป่้วยในระยะน้ีจะพบ 50-80%ในระยะน้ีอาจจะพบผื่นแดงหรือจุด
เลือดออกง่ายตามตวัร่วมด้วย (flush skin, petechiae) บางรายอาจมีเลือดออกตามไรฟัน หรือ
ก าเดาไหลได ้อาการไขบ้างรายอาจพบเป็นแบบ biphasic ได ้

2. ระยะวกิฤต/ระยะช็อก (Critical phase) เป็นระยะหลงัไขล้ง 24-48 ชัว่โมงมีการเปล่ียนแปลง 
ท่ีส าคญั คือ 
2.1. มีการร่ัวของพลาสมาซ่ึงน าไปสู่ภาวะช็อก มีขอ้บ่งช้ีดงัต่อไปน้ี 

 ระดบั Hematocrit เพิ่มข้ึนทนัทีก่อนเกิดภาวะช็อก และยงัคงอยูใ่นระดบัสูงในช่วงท่ีมี
การร่ัวของพลาสมา/ระยะช็อก 

 มีน ้าในช่องปอดและช่องทอ้ง  
 ระดบัโปรตีนและระดบัอลับูมินในเลือดลดต ่าลงในช่วงท่ีมีการร่ัวของพลาสมา 
 Central venous pressure ต ่า 
 มีการตอบสนองต ่าการรักษาดว้ยการให ้IV fluid (crystalloid) และสาร colloid ชดเชย 
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2.2. ระดับ peripheral resistance เพิม่ขึน้ เห็นไดจ้ากระดบั pulse pressure แคบ  

3. ระยะฟ้ืนตัว (Recovery phase)ระยะฟ้ืนตวัของผูป่้วยค่อนขา้งเร็ว ในผูป่้วยท่ีไม่ช็อก เม่ือไขล้ด
ส่วนใหญ่ก็จะดีข้ึน เม่ือมีการร่ัวของพลาสมามาหยดุ Hematocrit จะลงมาคงท่ี และชีพจรจะชา้
ลงและแรงข้ึน ความดนัเลือดปกติ ผูป่้วยจะมีความอยากรับประทานอาหาร ระยะฟ้ืนตวัน้ีจะใช้
เวลาประมาณ 2-3 วนั ผูป่้วยจะมีอาการดีข้ึนอย่างชดัเจน ถึงแมจ้ะยงัตรวจพบน ้ าในช่องปอด/
ช่องท้อง ในระยะน้ีอาจตรวจพบชีพจรช้า (bradycardia) อาจมี confluent petechial rash ท่ีมี
ลกัษณะเฉพาะคือมีวงกลมเล็กๆสีขาวของผวิหนงัปกติทามกลางผืน่สีแดง  

Expanded dengue syndrome 

 เป็นภาวะท่ีพบไดไ้ม่บ่อยนกั ประมาณ 3-5% ของผูป่้วยไขเ้ลือดออกเดงกีทั้งหมด ท่ีพบคือภาวะน้ีจะ
มีอวยัวะไดรั้บบาดเจบ็ร่วมไดแ้ก่ ตบั , ไต, สมอง หรือหวัใจเช่น  

- Encephalopathy/encephalitis ผูป่้วยมีอาการทางสมอง เช่น เอะอะโวยวาย ซึมมากกวา่ปกติ อาจ
ตรวจพบมี reflex ไว, Babinski sign มี extensor plantar responseโดยมกัจะมีสาเหตุมาจาก 
Electrolyte imbalance , hypoglycemia , Hepatic encephalopathy หรือ Intracranial bleeding 

- Hepatic failure จากการท่ีผูป่้วยมีภาวะช็อกนาน หรือจากยา ท่ีพบไดคื้อ paracetamol 
- Renal failure เกิดจาก prolonged shock, hepatorenal syndrome, hemoglobinuria 
- Dual infection คือ การติดเช้ือไวรัสเดงกีร่วมกบั other microbial agents 
- โรคประจ าตวัต่างๆ เช่น โรคโลหิตจาง 

การซักประวตัิทีส่ าคัญ 

1. วนัท่ีเร่ิมมีไข ้(Onset) 
2. ความสามารถ+ปริมาณในการกิน/ด่ืม (Oral intake) 
3. Warning sign (หน้า 5) 
4. ประวติัถ่ายเหลว 
5. ประวติัเลือดออก 
6. การเปล่ียนแปลงการรับรู้สติ (mental state/seizure/dizziness) 
7. ปัสสาวะ (ความถ่ี ,ปริมาณ , ปัสสาวะคร้ังสุดทา้ย) 
8. ประวติัการระบาดในชุมชน หรือมีเพื่อนบา้นเป็นไขเ้ลือดออก 
9. ประวติัเขา้ป่า ลุยน ้า (อาจติดเช้ือ leptospirosis, typhus, malaria) 
10. ประวติัการเดินทาง/ท่องเท่ียวล่าสุด (Recent travel) 
11. ประวติัเพศสัมพนัธ์ท่ีไม่ปลอดภยั หรือการใชส้ารเสพติด (acute HIV seroconversion illness) 
12. ผูป่้วยท่ีมีความเส่ียงสูง ท่ีมี Co-morbidities ต่างๆ (หน้า 5) 
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การตรวจร่างกายทีส่ าคญั 
1. Mental state และ Glasgow Coma Scale (GCS) score 
2. Hydration status และ hemodynamic status (Vital sign) 

- Skin color 
- Cold/ warm extremities 
- Capillary filling time (ปกติ<2 วนิาที) 
- Pulse rate 
- Pulse volume 
- Blood pressure 
- Pulse pressure 

3. ตรวจหาภาวะแทรกซอ้นท่ีอาจเกิดข้ึนได ้(tachypnea/ acidotic breathing/ pleural effusion, 
abdominal tenderness/ hepatomegaly/ ascites) 

4. ตรวจดูภาวะเลือดออก 
5. Tourniquet test 

 

  

Warning Signs2 

1. อาการไม่ดีข้ึน หรือแยล่งก่อนถึงระยะไข้
ลง (afebrile phase)  

2. อาเจียนตลอด / กินไม่ได ้
3. ปวดทอ้งมาก  
4. กระสับกระส่าย / หรือมีท่าทางท่ี

เปล่ียนแปลงกะทนัหนั 
5. มีภาวะเลือดออก เช่น ก าเดาไหล , ถ่ายด า , 

ถ่ายเป็นเลือด , ประจ าเดือนมามาก, 
ปัสสาวะสีคล ้า หรือ ปัสสาวะเป็นเลือด 

6. เวยีนศีรษะ (Giddiness) 
7. ซีด / มือเทา้เยน็ 
8. ปัสสาวะนอ้ยลง / ไม่ปัสสาวะมา 4-6 ชม. 

 

ผู้ป่วยทีม่ีความเส่ียงสูง (High-risk patients)1,4 
ผูป่้วยในกลุ่มต่อไปน้ีจะท าใหภ้าวะของโรคไขเ้ลือดออกรุนแรงข้ึน 

 เด็กทารก และ คนชรา 
 ภาวะอว้นมากๆ 
 มีประจ าเดือน หรือ มีภาวะเลือดออกผดิปกติทางช่องคลอด 
 peptic ulcer disease  
 มีปัญหาโรคเลือดบางชนิดเช่น G6PD , Thalassemia, 

haemoglobinopathies 
 congenital heart disease 
 chronic diseases เช่น เบาหวาน, ความดนัโลหิตสูง, หอบ 

(asthma), ischemic heart disease, chronic renal failure, 
liver cirrhosis, 

 ผูท่ี้ใชย้าสเตียรอยด ์หรือ ยากลุ่ม NSAIDs 
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Tourniquet test 

 การท า tourniquet test จะช่วยในการวินิจฉัยโรคไขเ้ลือดออกในระยะแรกเป็นอย่างดี ควรท าใน
ผูป่้วยทุกรายท่ีสงสัยการติดเช้ือไวรัสเดงกี วธีิท าคือวดัความดนัโลหิตดว้ยเคร่ืองวดั บีบความดนัไวท่ี้ก่ึงกลาง
ระหว่าง systolic และ diastolic pressure รัดคา้งไวป้ระมาณ 5 นาที หลงัจากนั้นจึงคลายความดนัจึงอ่านผล
การทดสอบ ถา้ตรวจพบจุดเลือดออกเท่ากบัหรือมากกวา่ 10 จุดต่อตารางน้ิว ถือวา่ให้ผลบวก ให้บนัทึกผล
เป็นจ านวนจุดต่อตารางน้ิว ในรายท่ีใหผ้ลบวกจะช่วยในการวนิิจฉยัแยกการติดเช้ือเดงกีจากการติดเช้ืออ่ืนๆ 
 

ตารางแสดงความแม่นย าและจ าเพาะของการตรวจ tourniquet test ในผู้ป่วยไข้เลอืดออก4 

วนัทีไ่ข้ Sensitivity Specificity 
วนัท่ี 1 53.3 75.8 
วนัท่ี 2  90.6 77.8 
วนัท่ี 3 98.7 74.2 

  

 
 

 

รปูแสดงลกัษณะแสดงการด าเนินของโรคไข้เลือดออก2 

 
 
 

  

ค าแนะน า 

The tourniquet test อาจจะมีประโยชน์ในผูป่้วยกลุ่มearly febrile phase (ไข ้< 3 วนั)  
ในการช่วยวนิิจฉยัแยกโรคจากโรคอ่ืนๆ (Grade C) 
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การแบ่งประเภทและระดบัความรนุแรงของโรคไข้เลือดออก ตาม WHO classification2 

 Grade Signs and Symptoms Complete Blood Count (CBC) 
ไขเ้ดงกี 
Dengue fever 

 อาจจะเป็น (Probable dengue) ประกอบดว้ย 
1. ดว้ยไข ้(Acute febrile illness)  
2.  อยา่งนอ้ย 2 ขอ้ต่อไปน้ี 

 ปวดศีรษะ 
 ปวดกระบอกตา/หลงัลูกนยัน์ตา 
 ปวดเม่ือยกลา้มเน้ือตวั 
 ปวดขอ้/ปวดกระดูก 
 ผื่นตามตวั 
 มีลกัษณะเลือดออกง่ายเช่น จุดเลือดออกตาม

ตวั/ก าเดาไหลTourniquet test positive 
(hemorrhagic manifestations) 

3. อยา่งนอ้ย 1 ขอ้ต่อไปน้ี 
 ผล Serology เช่น 

o titer ≥1280 with haemagglutination 
inhibition test 

o comparable IgG titer with enzyme-linked 
immunosorbent assay 

o tasting positive in IgM antibody test 
 อยู/่ท่องเท่ียวในพ้ืนท่ีระบาด หรือท่ีมีผูป่้วย

ไขเ้ลือดออก 

ยนัยนัว่าเป็น (Confirmed diagnosis) 
1. Probable dengue  
2. อยา่งนอ้ย 1 ขอ้ต่อไปน้ี 

 Isolation of dengue virus from serum, CSF or 
autopsy samples. 

 Fourfold or greater increase in serum IgG (by 
haemagglutination inhibition test) or increase 
in IgM antibody specific to dengue virus. 

 Detection of dengue virus or antigen in 
tissue, serum or cerebrospinal fluid by 
immunohistochemistry, immunofluorescence 
or enzyme-linked immunosorbent assay. 

 WBC ≤ 5000 cells/mm3 
 PLT <150000 cells/mm3 
 Rising hematocrit 5-10% 

 
หมายเหต ุ
ตารางแสดงความเขม้ขน้ของระดบั Hct ตาม

ช่วงอายตุ่างๆ 

Nelson Textbook of Pediatrics, 18th edition 

อาย ุ Hct (%) ค่าเฉล่ีย 

(%) 

2 สปัดาห์ 42 – 66 50 

3 เดือน 31 – 41 36 

6 เดือน – 6 ปี 33 – 42 37 

7 ปี – 12 ปี 34 – 40 38 

ผูใ้หญ่   

ชาย 42 – 52 47 

หญิง 37 – 47 42 
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 Grade Signs and Symptoms Complete Blood Count (CBC) 

 Detection of dengue virus genomic 
sequences by reverse transcription-PCR. 

ไขเ้ลือดออก 
(Dengue 
hemorrhagic 
fever) 

I 1. มีไข ้2-7 วนั(Acute febrile illness) 
2. มีลกัษณะเลือดออกง่าย (hemorrhagic 
manifestations) 
3. evidence of plasma leakage เช่น 

 pleural effusion 
 ascites  
 hypoproteinaemia/albuminaemia. 

ระดบัน้ียงัไม่มีภาวะเลือดออกและไม่มีการเปล่ียนแปลง
ของ vital signs 

 WBC ≤ 5000 cells/mm3 
 PLT <100000 cells/mm3 
 Rising hematocrit ≥20% 

 
หมายเหต ุ
- Grade III และ IV จดัเป็น Dengue shock 

syndrome (DSS) 
 

II ผูป่้วยมีเลือดออกเช่น petechiae, epistaxis, GI bleeding, 
melena โดยไม่มีการเปล่ียนแปลงของ vital signs 

III ผูป่้วยมีการเปล่ียนแปลงของ vital signs ไดแ้ก่ 
hypotension, pulse pressure แคบ (≤20 mmHg) ชีพจร
เบามือเทา้เยน็กระสบักระส่ายตวัเยน็เหง่ือออกผิดปรกติ
ปัสสาวะนอ้ยลงมี significant bleeding 

IV ผูป่้วย profound shock วดั BP ไม่ได ้
มี massive bleeding  

   

ลกัษณะแสดงอืน่ๆทีส่ าคัญ 

1. ปวดท้อง (Acute Abdomen)  
- อาการปวดทอ้งในโรคไขเ้ลือดออกพบไดบ้่อย ซ่ึงบางคร้ังถูกวนิิฉยัเป็น Acute Appendicitis โดยท่ี
ประวติัไขก่้อนปวดทอ้ง และผลตรวจ CBC ช่วยแยกโรคไขเ้ลือดออกได ้(Level 8) 

2. Hepatitis / Liver failure 
- พบไดบ้่อย โดยมีตั้งแต่ Mild ถึง Severe ข้ึนอยูก่บัระดบัความรุนแรงของ Plasma leakage ในบาง
รายพบอาจ Liver failure ได ้(Level 1) 
- ผูป่้วยท่ีมี Liver failure มกัจะมีปัญหาเร่ืองเลือดออก โดยเฉพาะในระบบทางเดินอาหาร (Level 8) 

3. ลกัษณะแสดงทางระบบประสาท 
- ผูป่้วยท่ีติดเช้ือเดงกีมีอุบติัการณ์ของลกัษณะแสดงทางระบบประสาท <1% ส่วนใหญ่เป็น 
encephalitis or encephalopathy (Level 8) 
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การเปลีย่นแปลงทางห้องปฏิบัติการทีส่ าคัญ 

1. CBC:  
 เม็ดเลอืดขาว:  

- จะมีค่าต ่ากวา่ปกติ (นอ้ยกวา่ 5,000 เซล/ลบ.มม.) แต่ในวนัแรกอาจจะปกติหรือสูงเล็กนอ้ย
พร้อมกบัเร่ิมมีแนวโนม้ลง และเม่ือใกลไ้ขจ้ะลง เมด็เลือดขาวและ PMN จะลดลงอยา่ง
รวดเร็วบางคร้ังจะพบatypical lymphocyte ร่วมดว้ย  

 เกลด็เลอืด:  
- เกล็ดเลือดจะลดลงอยา่งรวดเร็วก่อนไขล้ดและก่อนระยะช็อก ส่วนใหญ่จะลดลงต ่ากวา่ 

100,000 เซล/ลบ.มม. และต ่าอยูป่ระมาณ 3-5 วนั ในระยะท่ีมีเกล็ดเลือดต ่าจะมี Hct สูงดว้ย 
- ภาวะเกล็อดเลือดต ่าท่ีเป็นภาวะท่ีพบไดบ้่อยมากในผูป่้วยท่ีติดเช้ือเดงกี (Level 1) 
- ปริมาณเกล็ดเลือดท่ีลดลงไม่ไดเ้ป็นตวัพยากรณ์วา่จะมีเลือดออก (Level 1) 
- ลกัษณะท่ีเลวลงของโรคสัมพนัธ์กบัปริมาณเกล็ดเลือดท่ีลดลงอยา่งมีนยัยะส าคญั (Level 8) 

 ระดับ Hct  : 
- Hct จะเพิ่มข้ึน (hemoconcentration) เป็นผลจากการเสียพลาสมา ระดบั Hct ท่ีสูงกวา่ปกติ 

เท่ากบัหรือมากกวา่ร้อยละ 20 ถือเป็นเคร่ืองบ่งช้ีวา่มีการร่ัวของพลาสมา ส่วนใหญ่แลว้จะ
เพิ่มข้ึนพร้อมกบัเกล็ดเลือดลดลงหรือภายหลงัเกล็ดเลือดลดลง การเปล่ียนแปลงทั้ง 2 อยา่ง
น้ี จะเกิดก่อนไขล้ดและก่อนภาวะช็อก จึงมีความส าคญัในการวนิิจฉยัโรค 

- ในผูป่้วย DHF บางรายท่ีไดรั้บการชดเชยสารน ้า (กิน/หลอดเลือดด า) ท่ีเพียงพอตั้งแต่เน่ินๆ
(early fluid replacement) Hct อาจจะเพิ่มข้ึนไดน้อ้ยกวา่ 20 ได ้(Level 1) 

2. ในระยะวิกฤต/ระยะช็อกจะมีการเปล่ียนแปลงใน coagulogram  จะพบ partial thromboplastin time 
(PTT) และ thrombin time (TT) ผดิปกติได ้ 

 รายท่ีช็อกนานอาจมี prothrombin time (PT) ผิดปกติได ้การเปล่ียนแปลงน้ี แสดงวา่มีภาวะ 
disseminated intravascular coagulation (DIC) (Level 8) 

3. การตรวจ chest x-ray จะพบน ้ าในช่องเยื่อหุ้มปอดเสมอ ส่วนใหญ่จะพบทางด้านขวา ในรายท่ี
รุนแรงมีภาวะช็อกอาจพบไดท้ั้ง 2 ขา้ง 

4. Liver function test (LFT) ในผูป่้วย ส่วนใหญ่จะพบมี AST (SGOT) เพิ่มข้ึนเล็กนอ้ย ประมาณ 40% 
มี ALT (SGPT) เพิ่มข้ึนดว้ย  

 ภาวะ Liver enzyme elevate มกัจะพบไดบ้่อยในผูป่้วย DHF มากกวา่ DF โดยท่ีระดบั AST 
มกัจะสูงกวา่ ALT (Level 8) 
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5. การตรวจ rapid ELISA (IgM , IgG test) ในวนัท่ี 1-3 ของโรคอาจจะใหผ้ลลบได ้ทั้งๆท่ีผูป่้วยมีการติด
เช้ือเดงกี ทั้งน้ีเพราะระดบัแอนติบอด้ีต่อเช้ือเดงกียงัไม่ข้ึน หรือข้ึนไม่สูงพอท่ีจะตรวจไดโ้ดยวิธีน้ี การ
ตรวจท่ีใหผ้ลบวกจะเช่ือไดแ้น่นอนวา่มีการติดเช้ือเดงกี แต่ไม่สามารถบอกไดว้า่เป็น DF หรือ DHF 

6. ผูป่้วยท่ีเอะอะโวยวาย พูดจาหยาบคาย หรือมีการเปล่ียนแปลงภาวะของการรู้สติ เช่น ซึมมาก 
จะตอ้งเจาะดู LFT ทุกราย  

7. การส่งตรวจเพิ่มเติม (ABCS : Blood gas, Hct, BUN/Cr/Ca+/E’lyte, BS) ในกรณีท่ีมีภาวะช็อคและ
ไม่มีช็อคท่ีไม่ตอบสนองต่อการชดเชยน ้าท่ีเพียงพอ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การดูแลผู้ป่วยในระยะไข้ (Febrile phase, 2-7 วนั) 

1. การลดไข้ 
- แนะน าใหใ้ชย้าพาราเซตามอล เฉพาะเม่ือมีไขสู้งกวา่ 39 °C 
ในเด็กอว้นใหใ้ช ้Ideal body weight ค านวณ การบริหารยา 10 มก./กก./คร้ัง ซ ้ าไดทุ้ก 4-6 ชัว่โมง 
ส าหรับผูใ้หญ่ยาพาราเซตามอล ขนาดยาเมด็ละ 500 มก.รับประทาน 1-2 เมด็ซ ้ าไดทุ้ก 4-6 ชัว่โมง 
- เช็ดตวัดว้ยน ้าอุ่น หรือน ้าธรรมดาเพื่อลดไข ้
- หา้มใชย้า ASA , หรือ NSAIDs จะท าใหเ้กิดผลแทรกซอ้นจากภาวะเลือดออกได ้

2. อาหาร 
- อาหารอ่อนยอ่ยง่ายงดอาหารท่ีมีสีแดง สีน ้าตาล หรือสีด า เพราะแยกจากเลือดไดย้าก 
-แนะน าใหด่ื้มน ้าอยา่งเพียงพอ หากกินอาหารไม่ได ้แนะน านม น ้าผลไม ้หรือน ้าเกลือแร่จิบบ่อยๆ 
- ผูป่้วยท่ีอ่อนเพลียมาก หรือด่ืมน ้าไดไ้ม่เพียงพอจ าเป็นตอ้งใหส้ารน ้าทางหลอดเลือด อาจพิจารณา
ให ้50% Maintenance เพื่อแกไ้ขภาวะขาดน ้าเท่านั้น เพราะการใหม้ากเกินไปอาจท า 
ใหเ้กิดภาวะน ้าเกินตามมาเม่ือผูป่้วยเขา้สู่ระยะวกิฤต4 

ค าแนะน า 

- Baseline Hct และ White cell count ควรจะไดรั้บการตรวจใหเ้ร็วท่ีสุด ใน
ผูป่้วยท่ีสงสัยการติดเช้ือเดงกี (Grade A) 

- Serial CBC และ Hct ตอ้งเจาะตรวจเพื่อติดตามการด าเนินของโรค (Disease 
progression) (Grade A) 

- Dengue IgM ส่วนใหญ่จะ positive หลงัไขว้นัท่ี 5-7 ดงันั้นหากผล negative 
IgM ก่อนวนัท่ี 7 ไม่สามารถแยกโรคไขเ้ดงกีออกได(้Grade B) 

- PCR สามารถช่วยวนิิจฉยัใน early dengue infection ได ้(Grade B). แต่ไม่
แนะน าใหท้  าเป็น routine diagnostic test เน่ืองจากราคาแพง(Grade C) 

ค าแนะน า 

- ในผูป่้วยท่ีด่ืมน ้าได ้ส่งเสริมใหด่ื้มน ้าอยา่งเพียงพอ (Grade C) 
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3. การใช้ยาอืน่ๆ 
- ควรหลีกเล่ียงยาท่ีไม่จ  าเป็น เน่ืองจากอาจท าให้เลือดออกง่าย หรือเป็นพิษต่อตบั / ไต 
- ถา้ผูป่้วยอาเจียนมาก อาจให้ Domperidone 1 มก./กก./วนั แบ่งใหว้นัละ 3 คร้ัง 
- ยากนัชกั สามารถกินต่อได ้
- ไม่ควรใหย้าปฏิชีวนะในผูป่้วยท่ีสงสัยติดเช้ือเดงกี เพราะการใหย้าปฏิชีวนะโดยไม่จ  าเป็นอาจท า
ใหเ้กิดภาวะแทรกซอ้นเช่น Hemolysis ในผูป่้วย G6PD 
- Steroid ไม่สามารถป้องกนัภาวะช็อกได้2 
- ยงัไม่มีการศึกษาวจิยัรองรับการให ้H2-Blocker และ Proton Pump Inhibitorเพื่อรักษาภาวะ
เลือดออกในกระเพาะอาหาร3,4 

4. การติดตามอาการ 
- ควรนดัผูป่้วยท่ีสงสัยวา่มีการติดเช้ือเดงกีมาตรวจติดตามอาการและ CBC with Platelet count  
ทุกรายตั้งแต่ไขว้นัท่ี 3 เป็นตน้ไป ทุกวนัหรือตามความเหมาะสม จนถึงช่วงไขล้ง 
- ตอ้งใหค้  าแนะน าส าหรับผูป่้วย ผูป้กครองและผูดู้แล (Family education หน้า14) 

ชนิดของ IV fluid ทีใ่ช้ในผู้ป่วยไข้เลอืดออกเดงกี 

- เด็กโตและผูใ้หญ่ ให ้isotonic salt crystalloidท่ีมีส่วนประกอบใกลเ้คียงกบัพลาสมา เช่น 5%D/NSS, 
5%DLR, 5%DAR ในการ resuscitate ผูป่้วยท่ีมี prolonged/profound shock ควรใช้ solution ท่ีไม่มี 
dextrose  

- เด็กเล็ก อายนุอ้ยกวา่ 6 เดือน ให ้5% D/N/2 แต่ถา้ผูป่้วยช็อกให ้isotonic salt crystalloidแทน 
- พิจารณาใหส้ารน ้า Colloid เม่ือไม่สามารถให ้IV Crystalloid ไดอ้ยา่งเพียงพอหรือไม่ตอบสนอง 

 

 

 

 

 

 

การดูแลผู้ป่วยในระยะวกิฤตเบือ้งต้น (Critical phase, 24-48 ช่ัวโมงหลงัไข้ลง) 

- การดูแลระยะน้ีเพื่อป้องกนัภาวะ Plasma leakageและเฝ้าระวงัภาวะช็อกเป็นหลกั 
- ระยะน้ีตอ้งติดตามอาการอยา่งใกลชิ้ดโดยเฉพาะ Vital sign และ CBC ความถ่ีตามความเหมาะสม 
- ผูป่้วยควรไดรั้บสารน ้าชดเชยท่ีเพียงพอ โดยประมาณ maintenance + 5% deficit  
- ในผูป่้วยท่ีด่ืมน ้าได ้ส่งเสริมใหด่ื้มน ้าอยา่งเพียงพอเช่นเดียวกบัระยะไข ้(Grade C) 

ค าแนะน า 

- Crystalloid เป็นตวัเลือกท่ีดีท่ีสุดส าหรับผูป่้วยท่ีไม่ช็อก (Grade C) และดีท่ีสุดส าหรับ 
DSS เช่นกนั(Grade A) 

- สารน ้า Colloid เป็นตวัเลือกท่ีดีส าหรับผูป่้วยช็อกรุนแรง (Severe shock)(Grade B) 
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- ผูป่้วยอ้วนใช้ ideal body weight ในการค านวณปริมาณน ้ า โดยใช้ตามตารางน ้ าหนักมาตรฐาน
ส าหรับอายขุองเด็กไทย  

ข้อบ่งช้ีในการรับผู้ป่วยไว้ในโรงพยาบาล  (ส่งปรึกษาแพทย์เฉพาะทางตามความเหมาะสม) 

1. อ่อนเพลียมาก / อาเจียนมาก หรือปวดทอ้งมาก 
2. มีเลือดออก (DHF Grade II) 
3. ผูป่้วยท่ีตอ้งไดรั้บสารน ้าทางหลอดเลือด 

**ข้อบ่งชี้ในการให้สารน า้ทางหลอดเลือดในระยะวิกฤตท่ีมีการร่ัวของพลาสมา2** 
o ผูป่้วยท่ีไม่สามารถด่ืมน ้า/เกลือแร่ไดอ้ยา่งเพียงพอ หรือ มีอาการอาเจียนร่วมดว้ย (Grade C) 
o หรือไดผู้ป่้วยท่ียงัมี Hct เพิ่มข้ึน 10-20% แมว้า่จะใหด่ื้มน ้ า/เกลือแร่ชดเชยแลว้ก็ตาม (Grade C) 
o ผูป่้วยท่ี impending shock / shock 

 ไขล้งและชีพจรเร็วผิดปกติ 
 capillary refill > 2 วนิาทีหรือ ตวัเยน็ช้ืน เหง่ือออก ตวัลาย กระสับกระส่าย 
 pulse pressure ≤ 20 mmHg หรือ hypotension 
 ปัสสาวะนอ้ยลงหรือไม่ปัสสาวะเป็นเวลานาน 4-6 ชม. 

4. ไขล้งและอาการแยล่ง หรืออาการไม่ดีข้ึน 
5. มีการเปล่ียนแปลงการรู้สติ เช่น ซึม หรือเอะอะโวยวาย หรือพดูจาหยาบคาย  

(ตอ้งนึกถึงวา่ผูป่้วยน่าจะมีอาการทางสมองร่วมดว้ย) 
6. มีประวติัชกัเม่ือมีไข ้(Febrile Seizure) หรือ ประวติัโรคชกัและมีความเส่ียงสูงท่ีจะชกัซ ้ า 
7. ผูป่้วยตั้งครรภท่ี์สงสัยโรคติดเช้ือไวรัสเดงกีควรไดรั้บการดูแลในโรงพยาบาล (GradeC) 
8. ผูป้กครองกงัวลมาก (ในผูป่้วยเด็ก) หรือไม่สามารถติดตามดูแลผูป่้วยอยา่งใกลชิ้ดได ้หรือบา้นอยูไ่กล 

ปริมาณของ IV fluid ทีใ่ห้ในระยะวกิฤต 

- การให ้Volume replacement เพื่อทดแทนปริมาณพลาสมาท่ีร่ัวออกไป ตอ้งใหใ้นปริมาณเพียงเท่าท่ี
ท าใหผู้ป่้วยมี effective circulatory volume เท่านั้น 

- การให ้IV fluid ปริมาณมากเกินไป ท าใหมี้การร่ัวของพลาสมาออกไปในช่องปอด ช่องทอ้งมากข้ึน 
ท าใหผู้ป่้วยแน่นหนา้อก แน่นทอ้ง หายใจล าบาก และเกิดภาวะน ้าเกินตามมาได ้

- DHF grade III ให ้10 มล./กก./ชม. และเม่ือ vital signs ดีข้ึนใน 1-2 ชม. ใหป้รับลด rateลง 
- DHF grade IV ให ้10 มล./กก. IV bolus หรือ free flow 10-15 นาที หรือจนกวา่จะเร่ิมวดัความดนั

หรือจบัชีพจรได ้เม่ือผูป่้วยมี vital signs stable พิจารณาปรับลด rate ลง 
 

 

 

ค าแนะน า 

- เม่ือใหส้ารน ้ า Crystalloidresuscitation 2 Cycle  แลว้ Hemodynamic ยงัไม่ Stable  อาจพิจารณาให ้ สารน ้ า Colloid  (Grade C) 

- ผูป่้วยท่ีมีเลือดออกเลก็นอ้ย เช่น เลือดออกตามไรฟัน  ทางช่องคลอดก าเดาไหล หรือผืน่จ ้าเลือด (Petichiae)  

ไม่จ าเป็นตอ้งใหเ้ลือด(Grade C) 

- ไม่มีความจ าเป็นในการใหเ้กลด็เลือดและ FFP เพ่ือการป้องกนั(Grade C) 
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ข้อควรระวงัในการดูแลรักษาโรคไข้เลอืดออก 

- ผู้ป่วยที่ช็อกจะมีความรู้สติดี ผูป่้วยกลุ่มน้ีจะมีความอดทนและมีการ compensate ต่อภาวะช็อกได้
อยา่งดีเยี่ยม โดยท่ีถา้หากไม่มีการวดัความดนัหรือจบัชีพจร จะท าใหเ้ราพลาดการวนิิจฉยัภาวะช็อก 
โดยคิดวา่ผูป่้วยดูเหมือนคนอ่อนเพลีย ไม่มีแรงเท่านั้น 

- ประจ าเดือน ในรายท่ีก าลงัจะมีประจ าเดือนหรือมีประจ าเดือนมามากกวา่ปกติ พิจารณาใหย้า 
Primolut-N เพื่อเล่ือนหรือหยุดประจ าเดือน 
 
 

 

 

- อาการปวดท้องมาก ผูใ้หญ่ท่ีมีอาการปวดทอ้งมาก และมีประวติัปวดทอ้งอยูเ่ป็นประจ า หรือมีโรค
กระเพาะอยูเ่ดิม ตอ้งคิดถึงภาวะเลือดออกภายในร่วมดว้ย 

- ผู้ป่วยที่มีโรคความดันสูง ตอ้งระวงัว่าในขณะช็อกผูป่้วยจะมีความดนัอยู่ในเกณฑ์ปกติซ่ึงต ่ากว่า
ระดบัความดนัของผูป่้วย ท าใหแ้พทย/์พยาบาลไม่สามารถวนิิจฉยัภาวะช็อกได ้ 

 

ข้อสังเกตเมื่อผู้ป่วยเข้าสู่ระยะฟ้ืนตัว 

โดยทัว่ไปผูป่้วยไขเ้ลือดออกเดงกีท่ีไม่มีภาวะแทรกซอ้นจะมีอาการดีข้ึนอยา่งรวดเร็ว ภายในเวลา 24-48 
ชม. หลงัเขา้สู่ระยะวกิฤต โดยจะตรวจพบอาการดงัต่อไปน้ีคือ 

- อาการทัว่ไปดีข้ึน เร่ิมอยากรับประทานอาหาร 
- Vital signs stable, pulse pressure กวา้ง, ชีพจรเตน้ชา้และแรง 
- Hct ลดลงจนเป็นปกติ ในรายท่ีไม่ทราบค่าเดิม ใหถื้อวา่ลดลงมาท่ีประมาณ 38-40%  
- ปัสสาวะออกดี(diuresis) 
- มีผืน่ confluent petechial rash ซ่ึงมีลกัษณะเป็นป้ืนแดงร่วมกบัมีวงกลมสีขาวกระจายตามขา แขน 

บางรายเป็นผื่นแดงคนั (พบประมาณร้อยละ 30 ของผูป่้วยทั้ง DHF และ DF) 

 ค าแนะน าส าหรับผู้ป่วย ผู้ปกครองและผู้ดูแล (Family education)1,2 

1. ใหผู้ป่้วยนอนพกัผอ่นใหม้ากๆ (Bed rest) หลีกเล่ียงกิจกรรมนอกบา้น 
2. ส่งเสริมใหกิ้นน ้าหรือของเหลวใหเ้พียงพอ จะเป็นนม น ้าผลไม ้เกลือแร่ (ORS) ก็ได ้แต่ตอ้งระวงั

กินน ้ามากเกินไปในเด็กเล็ก 
3. เช็ดตวัลดไข ้อาบน ้า หรือ กินยาพาราเซตามอล เพื่อรักษาอุณหภูมิร่างกายใหต้ ่ากวา่ 39 °C 
4. ไม่แนะน าใหผู้ป่้วยใชย้าแอสไพริน หรือยากลุ่ม NSAIDs 

Primolut-N (norethisterone)  
- ขนาดยา เมด็ละ 5 มก. ใหรั้บประทานยาน้ีคร้ังละ 1 เม็ด วนัละ 3 คร้ัง ต่อเน่ืองประมาณ 10 วนั  
- หา้มใชใ้นหญิงตั้งครรภ ์ 



 
 

14 
 

5. เน้นให้ผูป้กครอง/ผูดู้แลทราบว่าระยะวิกฤต/ช็อก จะตรงกบัวนัท่ีไขล้ง หรือไขต้  ่าลงกว่าเดิม และ
ระหว่างท่ีผูป่้วยมีอาการช็อก จะมีความรู้สติดี สามารถพูดจาตอบโตไ้ด้ จะดูเหมือนผูป่้วยท่ีมีแต่
ความอ่อนเพลียเท่านั้น ใหรี้บน าผูป่้วยส่งโรงพยาบาลทนัทีเม่ือมีอาการอยา่งใดอยา่งหน่ึงดงัต่อไปน้ี 

1. มีอาการแยล่งเม่ือไขล้ง 
2. เลือดออกผดิปกติ 
3. อาเจียนมาก/ปวดทอ้งมาก 
4. กระหายน ้าตลอดเวลา 
5. ซึม ไม่ด่ืมน ้า 
6. มีอาการช็อกหรือก าลงัจะช็อกคือ มือเทา้เยน็, กระสับกระส่าย ร้องกวนมากในเด็กเล็ก ตวั

เยน็ เหง่ือออก ตวัลาย  
7. ปัสสาวะนอ้ยลง หรือไม่ปัสสาวะ 4-6 ชม. 
8. ความประพฤติเปล่ียนแปลง เช่น พดูไม่รู้เร่ือง เพอ้ เอะอะโวยวาย 

การควบคุมการระบาดของโรค 

ให้ถือวา่มีผูป่้วยเกิดข้ึนแมแ้ต่ 1 ราย ในชุมชนเป็นการระบาด จะตอ้งด าเนินการพ่นสารเคมี ท าลาย
ยงุตวัเต็มวยัร่วมกบัการท าลายแหล่งเพาะพนัธ์ุยุงในบา้นของผูป่้วย และบา้นขา้งเคียง เพื่อด าเนินการควบคุม
ระบาดของโรค ในชุมชนผูป่้วยต่อไปใน 24 ชัว่โมงหลงัวินิจฉัย หรือหากมีผูป่้วยเกิดข้ึนหลายราย จะตอ้ง
ด าเนินการรณรงคท์  าลายแหล่งเพาะพนัธ์ุยงุทั้งชุมชน และพิจารณาพน่เคมี เพื่อป้องกนัการระบาดดว้ยก็ได ้ 
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มอีาการและอาการแสดงสงสยัโรคไขเ้ลอืดออก* 

Vital Sign 

Stable Unstable 

ไข ้< 3 วนั ไข ้≥ 3 วนั 

Warning Signs** CBC 

- CBC 

- +/- IV Fluid 

-Consult for admission 

- F/U as OPD case 

- Family education 

- ORS 

- Paracetamol  

- หา้ม ASA , NSAIDs 

- ยารกัษาตามอาการ

อื่นๆ เช่น ยาแก้คลื่นไส ้

- WBC ≤ 5,000และ/หรอื 

- Plt < 150,000 

- WBC > 5,000และ 

- Plt > 150,000 

Warning Signs** Warning Signs** 

High Risk Patient*** 
- +/- IV fluid 

- Consult for admission 

Dengue Shock 

Syndrome 

DHF Grade III 

DHF Grade IV 

- IV isotonic 

crystalloid 

10 มล./กก./ชม. 

- O2 supplement 

- DTX or BS 

- IV isotonic crystalloid 

10 มล./กก. IV bolus หรอื 

free flow 10-15 นาท ีหรอื

จนกว่าจะเริม่วดัความดนั

หรอืจบัชพีจรได ้หลงัจากนัน้

ใหแ้บบ DHF Grade III 

- แกไ้ข ABCS 

- Lab เพิม่เตมิ 
(LFT,BUN,Cr, 

Coagulogram) 
 

Consult 

Yes 

No 

Yes No 

Yes No Yes No 

F/U CBC ทกุวนั 

หรอืตามเหมาะสม 

- Lab เพิม่เตมิ 
(LFT,BUN,Cr,Elyte 

Coagulogram) 
 

Consult 

หมายเหต ุ

   * Tourniquet test หน้า 6 

 ** Warning signs หน้า 5 

*** High Risk Patientหน้า 5 


