
   

“โรคไข้เลือดออก”  จะพบไดป้ระปรายตลอดทั้งปี 
มักจะพบการระบาดช่วงฤดูฝนหรือหลังฤดูฝน         
พบมากในเดก็ ช่วงอาย ุ2-9 ปี และเคยพบในเด็กเลก็ 
ท่ีสุดอาย ุ 2 เดือน   ในระยะหลงัพบในเด็กโต  และ 
ผูใ้หญ่บ่อยข้ึน  โรคน้ีเกิดจากเช้ือไวรัสช่ือ  “เดงกี” 
ยุงลายเป็นพาหนะน าเช้ือมาสู่คน  ลกัษะะยุงลาย
เป็นยงุขนาดเลก็ สีด า มีลายขาวด าตามขาและล าตวั 
ยงุลายชอบหากินในเวลากลางวนั  และชอบวางไข่
ในน ้ าใสค่อนข้างสะอาด  ท่ีขังอยู่ตามภาชนะใน
บา้นและบริเวะรอบบา้น 

““วงจรชีวติยุงลายวงจรชีวติยุงลาย””  

 

จากภาพวงจรชีวิต  จะเห็นว่าวงจรชีวิตของยุงลายจากไข่ 
มาเป็นลูกน ้าใช้เวลา  2-3 วัน  จากลูกน ้ามาเป็นตัวโม่งใช้
เวลา 4-5 วัน  จากตัวโม่งมาเป็นตัวเต็มวัยใช้เวลา 1-2 วัน  
ดังน้ันรวมแล้วใช้เวลาทั้งหมดในวงจรชีวติ 7-10 วนั 

 
โรคไข้เลือดออกมีอาการแบ่งเป็น 3 ระยะคือ 
1. ระยะไข้สูง  ประมาะ 2-7 วนั เด็กจะมีไขสู้ง     
เ บ่ืออาหาร คล่ืนไส้  อา เ จียน หน้าแดง อาจมี            
จุดเลือดออกเล็ก ๆ ตามผิวหนงั เวลากดจะไม่จาง
หายไป (แต่ถา้เป็นจุดยุงกดัเวลากดจะจางหายไป) 
เดก็โตจะบ่นปวดศีรษะ ปวดทอ้ง กดเจบ็ท่ีชายโครง
ขวาบริเวะตบั ปวดตามกลา้มเน้ือ 

2. ระยะเลือดออก และ/หรือระยะช็อก  อาการเลือด 
ออกท่ีพบ  ไดแ้ก่  เลือดก าเดาไหล  เลือดออกตาม 
เหงือก ไรฟัน บางรายอาจมีเลือดออกในกระเพาะ
อาหารหรือล าไส้ (เด็กจะอาเจียนเป็นเลือดเก่า ๆ      
สีกาแฟ หรือถ่ายอุจจาระสีด า) ระยะน้ีไขม้กัลดลง    
ถ้ า เ ด็ ก มี อ า ก า ร ช็ อ ค  เ ด็ ก จ ะ ซึ ม  น อ น ซ ม
กระสับกระส่าย แน่นอึดอดั ปวดทอ้งมาก ตวัเยน็ 
มือเทา้เยน็ หิวน ้ ามาก ปัสสาวะสีเหลืองเขม้ และ
ปริมาะนอ้ยลงจนถึงไม่มีปัสสาวะเลย ชีพจรเตน้เร็ว
และเบาจนถึงคล าไม่ได ้ความดนัโลหิตแคบและต ่า
จนถึงวดัไม่ได้ จ าเป็นตอ้งไดรั้บการรักษาอย่าง
รีบด่วน ในรายท่ีอาการไม่มากไขจ้ะลดลงโดยไม่มี
อาการช็อค 

3. ระยะฟ้ืนตัว เด็กท่ีมีอาการไม่รุนแรง หรือเด็กท่ี
ฟ้ืนจากระยะเลือดออก และ/หรือระยะช็อก จะเขา้สู่
ระยะฟ้ืนตวัอยา่งรวดเร็วในเวลา 2-3 วนั เด็กจะสด
ช่ืนแจ่มใส ลุกข้ึนนั่งรับประทานอาหารได ้อาจมี   
ผืน่แดงมีวงขาว ๆ ตามแขนขา และมีอาการคนั 

 

 

 

 
 
 
 

1.  ใหผู้ป่้วยพกัผอ่นในท่ีๆมีอากาศถ่ายเทไดส้ะดวก 

2.   เช็ดตวัดว้ยน ้ าธรรมดาหรือน ้ าอุ่นบ่อยๆ  โดยใช้
ผา้ขนหนูชุบน ้ าแลว้บิดพอหมาดๆ ลูบเบาๆบริเวะ
หนา้ ล าตวั แขน และขา แลว้พกัไวบ้ริเวะหนา้ผาก 
ซอกคอ รักแร้ แผ่นอก แผ่นหลัง และขาหนีบ       
ท าติดต่อกนัอย่างน้อยนาน 15 นาที   แลว้เช็ดตวั   
ให้แห้ง แล้วให้ผูป่้วยสวมเส้ือผา้ท่ีไม่หนามาก         

การดแูลผ ูป่้วยการดแูลผ ูป่้วย  



หรือห่มผา้บางๆ นอนพกัผอ่น ระหวา่งการเช็ดตวัถา้
ผูป่้วยมีอาการหนาวสั่นใหห้ยดุเช็ดแลว้ใหผู้ป่้วยห่ม
ผา้ พอหายหนาวสั่นจึงค่อยเช็ดต่อ                      

3.   รับประทานยาลดไข ้ พาราเซตามอล ระยะห่าง
ของการใหย้าลดไขไ้ม่ควรนอ้ยกวา่ 4 ชัว่โมง 
  -  ห้ามรับประทานยาลดไข้ชนิดอื่นโดยเฉพาะยา
แอสไพริน ยาซองลดไข้ทุกชนิดหรือยาพวกไอบรู
โพรเฟน เพราะอาจจะท าให้เลือดออกมากผิดปกติ
หรือตับวายได้ 

4.   ไม่รับประทานยาอ่ืนท่ีไม่จ าเป็น หมายเหตุ      
ในระยะไขสู้งของโรคไขเ้ลือดออก การให้ยาลดไข ้
จะช่วยใหไ้ขล้ดลงชัว่คราวเท่านั้น เม่ือหมดฤทธ์ิยา
แลว้ไขก้็จะสูงข้ึนอีก อาการไขไ้ม่สามารถลดลงถึง
ระดบัปกติได ้ การเช็ดตวัลดไข ้จะช่วยใหผู้ป่้วยสุข
สบายข้ึน 

 5.   ใหผู้ป่้วยด่ืมน ้ าเกลือแร่ (ORS) หรือน ้ าผลไมใ้ส่
เกลือเลก็นอ้ย ถา้มีคล่ืนไส้อาเจียน ไม่สามารถด่ืมน ้ า
ได ้ใหจิ้บคร้ังละนอ้ยๆ บ่อยๆ ไม่ควรด่ืมแต่น ้ าเปล่า
อยา่งเดียว อาหารควรเป็นอาหารอ่อน ยอ่ยง่าย รส
ไม่จดั เช่น นม ไอศกรีม  ขา้วตม้  เป็นตน้ ควรงด
เวน้อาหารหรือเคร่ืองด่ืมท่ีมีสีแดง ด า หรือสีน ้าตาล 

6.   ไปพบแพทยต์ามนดั เพื่อตรวจเลือด 

 
 

1.  ป้องกนัไม่ใหย้งุกดั โดยเฉพาะในเวลากลางวนั 
เดก็ควรอยูใ่นหอ้งมุง้ลวดหรือนอนในมุง้ครอบ 
ผนงัหอ้งท่ีอยูอ่าศยัควรเป็นสีขาว สีอ่อน 
2.  เดก็ท่ีเป็นไขเ้ลือดออก ตอ้งป้องกนัไม่ใหย้งุกดั 
เพราะจะเป็นการแพร่เช้ือต่อไปอีก 
3.  ท าลายแหล่งเพาะพนัธุย์งุภายในบา้นและรอบ ๆ 
บา้นไม่ใหมี้น ้าขงัในภาชนะต่าง ๆ ภาชนะเกบ็น ้า
ตอ้งมีฝาปิด อาจเติมน ้ามนั ผงซกัฟอก เกลือ หรือ
น ้าส้มสายชูในภาชนะใส่น ้าหล่อขาตูก้นัหมด หรือ
ใชท้รายอะเบท ใส่ในภาชนะน ้าขงั 
4.  ปรับปรุงตดัหญา้ตกแต่งพุ่มไมห้รือส่ิงแวดลอ้ม
บริเวะบา้นใหส้ะอาดเรียบร้อย ไม่เป็นท่ีอยูอ่าศยั
ของยงุลาย 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

 
 

  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

โทร. 0 – 5441 – 7626  , 0 – 5441 – 7999  

 


