
การวินิจฉัย 
 ใช้เกณฑ์ขององค์การอนามัยโรคในการวินิจฉัยโรค
ไข้เลือดออก ดังนี้ 

1. มีไข้สูง 
2. มีเลือดออกง่าย เช่น เลือดก าเดาไหล 

เลือดออกตามไรฟัน เป็นต้น และการทดสอบ
โดยการรัดแขนแล้วพบจุดเลือดออกท่ีผิวหนัง 
หรือมีจ้ าเลือดตามตัว 

3. เจ็บชายโครงขวาเนื่องจากตับโต 
4. ช็อก 
5. เกล็ดเลือดต่ า 
6. เลือดข้นขึ้น หรือมีน้ าในช่องเย่ือหุ้มปอด 

สามารถยืนยันการวินิจฉัยโดยการตรวจน้ า
เหลืองหรือเพาะเช้ือไวรัสจากเลือด 

 
การรักษา  
 การรักษาตามอาการเป็นส่ิงท่ีส าคัญท่ีสุด เนื่องจาก
ยังไม่มียาต้านเช้ือไวรัสเดงกี ช่วงท่ีมีไข้สูง ควรให้ยาพาราเซ
ตามอล ห้ามใช้ยาแอสไพรินเพราะจะท าให้เลือดออกรุนแรง
ขึ้น ถ้ามีอาการคล่ืนไส้อาเจียนให้ยาแก้คล่ืนไส้และให้จิบ
เกลือแร่หรือน้ าผลไม้ทีละน้อยๆแต่บ่อยครั้ง และควรสังเกต
อาการอย่างใกล้ชิด เพื่อป้องกันภาวะช็อก ส่วนมากระยะ
ช็อกจะเกิดขึ้นพร้อมๆกับช่วงท่ีไข้ลดลง  อาการก่อนท่ีจะ
ช็อกคือ มีปวดท้อง ปัสสาวะน้อยลง กระสับกระส่าย ซึมลง 
มือและเท้าเย็นพร้อมๆกับไข้ลดลง หน้ามืด เป็นลง หากมี
อาการดังกล่าวต้องรีบน าส่งโรงพยาบาล 
 

การป้องกัน  
 เนื ่องจากไข้เลือดออกมีสาเหตุมาจากยุงลาย
เป็นพาหะน าโรค ดังนั้นควรก าจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย
ในบ้านและชุมชน 

- ปิดฝาภาชนะที่มีน้ าขังให้มิดชิด ไม่ให้ยุงเข้า
ไปวางไข่ หรือใส่ทรายอะเบทก าจัดลูกน้ า 

- ควรเปล่ียนถ่ายน้ าในภาชนะท่ีมีน้ าขังทุก 7 วัน 
- ก าจัดภาชนะแตกหักท่ีมีน้ าขัง/ ดูแลความ

สะอาดปรับสภาพแวดล้อมบริเวณบ้านให้
ปราศจากภาชนะ ที ่ม ีน้ าข ัง ได ้ เช ่น  ยาง
รถยนต์ จาน ชามเก่าท่ีวางท้ิงไว้ เป็นต้น  

- ใส่เกลือ/ทรายอะเบท/น้ าส้มสายชู/ผงซักฟอก
ลงในจานรองตู้กับข้าว 

อย่าลืมป้องกันไม่ให้ยุงกัด โดยนอนในมุ้งแม้เวลากลางวัน
หรือทายาป้องกันยุง 

 

 

 

 

 

 

 

ไข้เลือดออก 

 (Dengue hemorrhagic fever) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เรียบเรียงโดย 

นางสาวกาญจนา วิชัยโคตร 

(นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ) 

งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ส านักปลัด 

องค์การบริหารส่วนต าบลภูเขาทอง 

 อ าเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด 



สาเหตุของโรค 
เกิดจากเช้ือไวรัสเดงกีซึ่งมีอยู่ 4 สายพันธุ์ การ

ระบาดมักเกิดในช่วงฤดูฝน การติดเช้ือครั้งแรกมักจะมี
อาการไม่รุนแรง แต่ถ้าติดเช้ือครั้งท่ี 2 โดยเช้ือต่างสายพันธุ์
กับครั้งแรก อาการมักจะรุนแรงถึงขั้นเลือดออกหรือช็อก
หรือเสียชีวิต พบได้ท้ังในเด็กและผู้ใหญ่ 

 

การติดต่อ 
 โรคนี้ ติด ต่อจากคน สู่คน โดยมียุ งลาย (Aedes 
aegypti) เป็นพาหะน าโรค ซึ่งยุงตัวเมียจะกัดและดูดเลือด
ของผู้ป่วยท่ีมีเช้ือไวรัสเดงกี จากนั้นเช้ือจะเข้าไปฟักตัวเพิ่ม
จ านวนยุง ท าให้ยุงมีเช้ือไวรัสอยู่ในตัวตลอดชีวิตของยุง 
(ประมาณ 1-2 เดือน) และสามารถถ่ายทอดเช้ือให้คนท่ีถูกยุงกัดได้ 
 

แหล่งเพาะพันธุ์ 
 ยุงลายเป็นยุงท่ีอาศัยอยู่ในบ้านและบริเวณบ้าน 
มักจะกัดเวลากลางวัน แหล่งเพาะพันธุ์ยุงคือน้ าใสท่ีขังอยู่
ตามภาชนะเก็บน้ าต่างๆ เช่น ถ้วยรองขาตู้ โอ่งน้ า แจกัน
ดอกไม้ จาน ชาม กระป๋อง หม้อ กระถาง ยางรถ เป็นต้น 
 

 

 

 

 

  

 

 

อาการ 

 อาการและความรุนแรงของโรคไข้เลือดออกท่ี
เกิดขึ้นในวัยเด็กและผู้ใหญ่นั้นไม่ต่างกันมาก เนื่องจาก
อายุไม่ได้เป็นตัวชี้ชัดแน่นอน แต่ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลาย
อย่าง เช่น ความรุนแรงที ่ต่างกันของแต่ละสายพันธุ์ 
รวมไปถึงพันธุกรรมของแต่ละคนที่ไม่เหมือนกัน แม้จะ
ป่วยเป็นโรคไข้เลือดออกสายพันธุ ์เดียวกัน ก็มีอาการ
ความร ุน แร ง ไม ่เท ่าก ัน  โดยส ่วน ให ญ ่ผู ้ป ่ว ย ที ่เป ็น
ไข้เลือดออกจะแสดงอาการเบื้องต้นท่ีเหมือนกันดังนี้ 

 มีไข้สูงเฉียบพลันเกิน 38 องศาเซลเซียส 

 ปวดเมื่อยตามตัว บางรายปวดไปถึงกระดูก 

 คล่ืนไส้ อาเจียน เบื่ออาหาร 

 มีเลือดออกท่ีผิวหนัง เป็นจุดเลือดเล็ก ๆ 

กระจายอยู่ตามแขน ขา ล าตัว รักแร้ 

 มีเลือดก าเดา หรือเลือดออกตามไรฟัน 

 เกล็ดเลือดต่ า 

 อุจจาระเป็นเลือด 

อาการส าคัญแบ่งออกได้ 3 ระยะ คือ  
1. ระ ย ะ ไข ้ จ ะ ม ีไ ข ้ส ูง เก ือ บ ตลอ ด เวล า  อ าจ

อ่อนเพลีย เบื ่ออาหาร คลื่นไส้ อาเจียน ปวด
ท้อง อาจมีผื่นหรือจุดเลือดตามล าตัว แขน ขา 
ระยะนี้จะเป็นอยู่ประมาณ 2-7 วัน 

 

2. ระยะช็อก ระยะนี้ไข้จะเริ่มลดลง ชีพจรเต้นเบาแต่

เร็ว  ปวดท้องโดยเฉพาะบริเวณใต้ชายโครงขวา 

ปัสสาวะออกน้อย อาจมี เลือดออกง่าย  เช่น 

อาเจียนเป็นเลือด เลือดก าเดาไหล อุจจาระมีสีด า

ในรายท่ีรุนแรงจะมีความดันโลหิตต่ า ช็อกและอาจ

เสียชีวิตได้ ระยะนี้จะเป็น 24-48 ช่ัวโมง 

3. ระยะฟื้น เป็นระยะท่ีร่างกายจะค่อยๆแข็งแรงขึ้น 

อาการต่างๆก็เริ่มดีขึ้น จะรู้สึกอยากรับประทาน

อาหาร ความดันโลหิตสูง ชีพจรเต้นแรงขึ้นและช้า

ลง ปัสสาวะออกมากขึ้น บางรายมีผ่ืนแดงและมีจุด

เลือดออกเล็กๆตามล าตัว 

 

 

 

 

 

 
 


