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แนวทางการดูแลผู้ป่วยไข้เลือดออก Dengue hemorrhagic fever  (DHF) 

1. ไขน้าน 2-7 วนั  

2. มีหลกัฐานการมีเลือดออกง่าย เช่น 

- Tourniquet test ไดผ้ลบวก 

- Petechiae, ecchymosis หรือ purpura 

- Hematemesis หรือ melena  

- เลือดออกทาง mucosa, GI tract, ตาํแหน่งที�ฉีดยา หรืออื�นๆ 

3. Thrombocytopenia (< 100,000 cells/mm3) 

4. Evidence of plasma leakage โดยมีอยา่งนอ้ยหนึ�งขอ้ในลกัษณะต่อไปนี)  

4.1 Hematocrit สูงขึ)น > 20% ของค่าเฉลี�ยของอายุ 

ค่าเฉลี�ย Hct ในเด็กไทย : อาย ุ< 2 ปี 30-35%  , อาย ุ2-10 ปี 35-40% , อาย ุ> 10 ปี 40-45%  

4.2 มีอาการของ plasma leakage เช่น pleural effusion, ascites หรือ hyponatremia 

Dengue shock syndrome (DSS) 

WHO กาํหนดcase definition ของ DSS ว่า จะตอ้งมี criteria 4 ขอ้ ของ DHF ร่วมกบัอาการของ 
circulatory failure ดงันี)  • Pulse เบา เร็ว และ Pulse pressure แคบ (< 20 mmHg) หรือ Hypotension ตวัเยน็ 
กระสับกระส่าย 

Grading sever ity of Dengue hemorrhagic fever  

การแบ่ง Grading ของไขเ้ลือดออก แบ่งออกเป็น 4 ระดบั ดงันี)  
Grade I : ผูป่้วยมีอาการเขา้ไดก้บัไขเ้ลือดออกรวมกบัมี tourniquet test ไดผ้ลบวก หรือมีผล CBC หรือ 

serology สนบัสนุนวา่เป็นไขเ้ลือดออก โดยไม่มีภาวะเลือดออก และไม่มีการเปลี�ยนแปลงของ vital signs 
Grade II : ผูป่้วยมีเลือดออก เช่น petechiae, epistaxis, GI bleeding, melena โดยไม่มีการเปลี�ยนแปลง

ของ vital signs 
Grade III : ผูป่้วยมีการเปลี�ยนแปลงของvital signs ไดแ้ก่ hypotension, pulse pressure แคบ ชีพจรเบา

เร็ว มือเทา้เยน็ กระสับกระส่าย ตวัเยน็เหงื�อออกผดิปกติปัสสาวะนอ้ยลง มี significant bleeding  
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Grade IV : ผูป่้วย profound shock วดั BP ไม่ไดมี้ massive bleeding  

ผูป่้วย DHF ที�มีความรุนแรง Grade I และ II สามารถแยกจากผูป่้วย DF ไดโ้ดยที�ผูป่้วย DHF จะมี
hemoconcentration ร่วมดว้ย สาํหรับผูป่้วย DHF ที�มีความรุนแรง Grade III และ IV จดัเป็น DSS 
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แนวทางการดูแลผู้ป่วยตดิเชื6อไวรัสเดงกี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ผูป่้วยที�สงสัยติดเชื)อไวรัสเดงกี 

มีไข ้< 72 ชม มีไข ้> 72 ชม 

0.ผูป่้วยมีปัญหาเลือดออกมาก หรือออกในอวยัวะสาํคญั 
   �.ผู้ ป่วยมี sign ของ shock: ชีพจรเบาเร็ว ความดนัโลหิตตํ"า หรือมี pulse pressure แคบ (< 20 mmHg) 

v. อาเจียนรุนแรงปวดทอ้งหรือกดเจบ็ที�ทอ้งตบัโต 
w.ผูป่้วยที�ไม่สามารถรับประทานนํ) าไดเ้พียงพอ เช่น อาเจียน ปวดทอ้ง  
5. ผูป่้วยมีปัสสาวะออกนอ้ย 
   6. ผูป่้วยที�มีHctเพิ�มขึ)นกวา่ 20% ของปกติ 
y. ผูป่้วยที�มีอาการเหลือง มีการเปลี�ยนแปลงระดบัการรู้สึกตวั 
   8. ผูป่้วยที�ไม่สามารถมาตรวจตามแพทยน์ดัไดส้ะดวก 

tourniquet test 

symptomatic treatment 

แนะนําติดตามหลงัมีไข้ 72ชม 

tourniquet test 

ประเมิน vital signs 

เจาะ CBC 

รักษาแบบผูป่้วยนอก 

กรณีไม่มี dehydration และ hemoconcentration 

Education* และ symptomatic treatment นดัติดตาม

อาการทุกวนัจนไขล้งเกิน 24-48 ชม 
ควร admit/Referในกรณี 

- ให้ยาลดไข้เป็น paracetamol 10 mg/kg ทกุ 4-6 ชม 

- หลกีเลี"ยงการให้ยา aspirin หรือ NSAID 

- ถ้าอาเจียนมากพิจารณาให้ domperidoneแบง่ให้วนัละ3 ครั Cง 

- หลกีเลี"ยงการให้ antibiotic 

- Oral rehydration therapy แนะนาให้ดื"มนาผลไม้ หรือนาเกลอืแร่แทนนาเปลา่ 

 

คิดถงึ DF/DHF กรณี tourniquest test + ve 

Hepatomegaly                                      

CBC: WBC , atyp L , thrombocytopenia 
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ปริมาณของ IV fluid ที=ให้ในระยะวกิฤต 
- การให้ Volume replacement เพื�อทดแทนปริมาณพลาสมาที�รั�วออกไป ตอ้งให้ในปริมาณเพียงเท่าที� 

ทาํใหผู้ป่้วยมี effective circulatory volume เท่านั)น 
 - การให้ IV fluid ปริมาณมากเกินไป ทา ให้มีการรั�วของพลาสมาออกไปในช่องปอด ช่องทอ้งมากขึ)น

ทาํใหผู้ป่้วยแน่นหนา้อกแน่นทอ้ง หายใจลาํบากและเกิดภาวะนํ)าเกินตามมาได ้
- DHF grade III ให ้10 มล./กก./ชม. และเมื�อ vital signs ดีขึ)นใน 1-2 ชม. ใหป้รับลด rateลง 
- DHF grade IV ให้ 10 มล./กก. IV bolus หรือ free flow 10-15 นาทีหรือจนกวา่ จะเริ�มวดัความดนั    

หรือจบัชีพจรได ้เมื�อผูป่้วยมี vital signs stable พิจารณาปรับลด rate ลง 

ข้อสังเกตเมื=อผู้ป่วยเข้าสู่ระยะฟื6 นตัว 
โดยทั�วไปผูป่้วยไขเ้ลือดออกเดงกีที�ไม่มีภาวะแทรกซ้อนจะมีอาการดีขึ) นอย่างรวดเร็ว ภายในเวลา       

24-48 ชม. หลงัเขา้สู่ระยะวกิฤต โดยจะตรวจพบอาการดงัต่อไปนี) คือ 
- อาการทั�วไปดีขึ)น เริ�มอยากรับประทานอาหาร 
- Vital signs stable, pulse pressure กวา้ง, ชีพจรเตน้ชา้และแรง 
- Hctลดลงจนเป็นปกติในรายที�ไม่ทราบค่าเดิม ใหถื้อวา่ลดลงมาที�ประมาณร้อยละ 38-40  
- ปัสสาวะออกดี (diuresis)  
- มีผื�น confluent petechial rash ซึ� งมีลกัษณะเป็นปื) นแดงร่วมกบัมีวงกลมสีขาวกระจายตาม       

ขาแขน บางรายเป็นผื�นแดงคนั (พบประมาณร้อยละ30 ของผูป่้วยทั)งDHF และ DF) 
 
 
 

* tourniquet test (TT) ถือวา่ผลบวก เมื�อมีจุดเลือดออกขึ)น> 10 จุด/นิ)ว 
* sensitivityของ TT ในการวินิจฉยัไขเ้ลือดออก ในวนัที� 1, 2 และ 3 ของไข ้53%, 91% และ 99% แต่มี specificity 
ในวนัที� 1, 2 และ 3 ของไข ้= 76% และ 74% 


