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แนวทางปฏิบัติการดูแลรักษาโรคไขเลือดออก โรงพยาบาลทัพทัน
การวินิจฉัย
1. เกณฑการวินิจฉัยผูปวยเดงกี่ (Dengue fever – DF) คือ
ผูปวยที่มีไขสูง จากประวัติหรือวัดปรอทไดสูงกวา 37.8 องศาเซลเซียส และมีผลการตรวจพบ WBC <
5,000 cell/mm3 รวมกับอาการ อยางนอย 2 ขอ ตอไปนี้
- ปวดศีรษะมาก
- ปวดเมื่อยกลามเนื้อ
- ผื่น
- ปวดกระบอกตา
- ปวดขอหรือปวดกระดูก
- Tourniquet test ใหผลบวก มากกวา 10 จุดตอตารางนิ้ว
- อาการเลือดออก เชน เลือดกําเดา เลือดออกตามไรฟน อุจจาระสีดํา มีประจําเดือนมากกวาปกติ
รวมกับมี Lymphocyte เดน
2. เกณฑการวินิจฉัยผูปวยไขเลือดออก ( Dengue hemorrhagic fever – DHF ) คือ
ผูปวยที่มีไขสูง จากประวัติหรือวัดปรอทไดสูงกวา 37.8 องศาเซลเซียส และมีผลการตรวจพบ WBC
< 5,000 cell/mm3 หรือ Tourniquet test ใหผลบวก รวมกับอาการแสดงที่บงถึงการรั่วของพลาสมา จาก
ผลการตรวจอยางใดอยางหนึ่ง ดังนี้
1. เกล็ดเลือด < 100,000 ลบ.มม.
2. มีการเพิ่มขึ้นของ Hct ≥ รอยละ 20 จาก baseline หรือมีหลักฐานการรั่วของพลาสมา เชน
Pleural effusion Albumin <3.5 กรัม % ในผูปวยที่มีภาวะโภชนาการปกติ หรือ < 4 กรัม %
ในผูปวยที่มีภาวะอวน
3. ผล CBC พบ WBC ต่ํา, Neutrophill ต่ํา หรือพบ Atypical lymphocyte
3. เกณฑการวินิจฉัยไขเลือดออกที่ช็อก (Dengue shock syndrome – DSS) คือ
ผูปวยไขเลือดออก (มีอาการทางคลินิกรวมกับการเปลี่ยนแปลงทางหองปฏิบัติการ) ที่มีอาการช็อก คือ
มีอาการอยางนอย หนึ่ง อาการ ดังนี้
1. ตัวเย็น เหงื่อออก มือเทาเย็น ตัวเปนลาย
2. กระสับกระสาย รองกวนมากในเด็กเล็ก
3. ปสสาวะนอยลง หรือไมปสสาวะเปนเวลานาน 4 – 6 ชั่วโมง
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4. การตรวจระบบไหลเวียนของเสนโลหิตฝอยที่บริเวณปลายมือ ปลายเทาไมดี (การตรวจโดยใชนิ้ว

กดบริเวณปลายนิ้วมือ/นิ้วเทาแลวปลอยทันที ถาระบบไหลเวียนไมดี บริเวณปลายนิ้วมือ/นิ้วเทา
ที่ถูกกดจะยังคงซีดขาวอยูเปนเวลานานกวา 2 วินาที (capillary refill > 2 วินาที)
5. เมื่อมีอาการเปลี่ยนแปลงของ vital sign ไดแก hypotension ชีพจรเบาเร็ว pulse pressure
แคบ นอยกวาหรือเทากับ 20 มม.ปรอท
6. ชีพจรเบาเร็ว ความดันโลหิตแคบ (pulse pressure) นอยกวาหรือเทากับ 20 มม.ปรอท เชน
100/80, 90/70, 110/90, 100/90 มม.ปรอท หรือความดันโลหิตต่ํา หรือมีภาวะช็อกรุนแรงจน
วัดความดันหรือจับชีพจรไมได ตัวเย็นมาก/ปากเขียว/ตัวเขียว
(อางอิงจากหนังสือสั่งการของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ที่สธ.0423.4/ว265 ลว.3 พฤษภาคม 2562และสํานัก
ระบาดวิทยา)

การรักษา
1. การ Detect การรั่วของพลาสมาอยางรวดเร็ว ในวันที่ 3 ของโรคเปนตนไป โดยวัด V/S เปน ระยะ
จะพบวามีผูปวยมี Peak ของไขต่ําลง ชีพจรเร็วขึ้นกวาระดับปกติ Hct. สูงขึ้น ตองกระตุนใหผูปวย
รับประทานอาหารหรือดื่มน้ําเกลือทางปาก และตองติดตามผูปวยตลอดเวลาที่มีการรั่วของพลาสมา
ประมาณ 24 – 48 ชั่วโมง ถาผูปวยไมสามารถรับประทานอาหารหรือดื่มน้ําได จึงเริ่มใหสารน้ําตามแนว
ทางการรักษาและตอง Monitor ตัวชี้วัดสําคัญ 4 ตัว คือ
• อาการทางคลินิก
• Vital signs : BP, Pulse, Respiration rate & Temperature
• Hct
• Urine output
2. การ Detect ภาวะช็อคอยางรวดเร็ว ( Early detection of shock ) อาการนําของช็อคจะชวยใน
การวินิจฉัยภาวะช็อคไดอยางรวดเร็ว ใหรีบนําผูปวยสงโรงพยาบาลทันที เมื่อมีอาการอยางใดอยางหนึ่ง
ดังตอไปนี้
• มีอาการเลวลง เมื่อไขลง
• เลือดออกผิดปกติ
• อาเจียนมาก/ปวดทองมาก
• ซึม ไมดื่มน้ํา ไมรับประทานอาหาร
• มีอาการช็อก หรือ impending shock คือ
- เลือดออกผิดปกติ
- รองกวนมากในเด็กเล็ก
- ตัวเย็น เหงื่อออก ตัวลาย กระสับกระสาย
- Capillary refill นอยกวา 2 วินาที
R-PCT-044 (แกไขครั้งที่00-15/05/2562)

3

- การตรวจระบบไหลเวียนของเสนโลหิตฝอยที่บริเวณปลายมือปลายเทาไมดี
- Pulse pressure < 20 mmHg.โดยไมมี hypotensionเชน 100/80, 90/70
- ความดันต่ํา (ตามเกณฑอายุ)
- ปสสาวะนอยลงหรือไมปสสาวะเปนเวลา 4 – 6 ชั่วโมง
• พฤติกรรมเปลี่ยนแปลง เชน พูดไมรูเรื่อง เพอ เอะอะโวยวาย
• การวัด Vital signs จะยืนยันภาวะช็อกของผูปวยไดเปนอยางดี
การรักษา ตองตรวจดูวาผูปวยกําลังอยูในระยะใดของโรค เวลาที่ช็อกประเมินไดงายเนื่องจากมีการ
เปลี่ยนแปลงของ Vital signs ชัดเจน แตควรพิจารณาดวยวาในเวลานั้นผูปวยมี Hct สูงกวาปกติ และมี
platelet ต่ํากวาแสนหรือไม ถามีก็นาจะบอกไดวาเปน DHF แนนอน
3. ผูปวยที่มีภาวะน้ําเกินดูจากอาการ ดังตอไปนี้
• ตาบวม ทองอืดตึง มี ascitis มาก ตรวจ fluid thrill positive ชัดเจน
• หายใจหอบเหนื่อยและเร็วกวาปกติ
• อาจมี narrow pulse pressure ได เนื่องจากมีความดันในชองปอด/ชองทองสูงมาก
(โดยทั่วไปผูปวยจะมีชีพจรแรงและมี pulse pressure กวาง)
• Lung signs นอกเหนือจาก decrease breath sound ขางขวา จะมี rhonchi, wheezing
มักตรวจพบไดทั้ง 2 ขาง
• อาจมี poor tissue perfusion ไดถามี respiratory failure จากการมีน้ําในชองปอด ชอง
ทองมาก
O2 sat นอยกวา 95 %
ควรสง CXR ในทา Rt lateral decubitus เพื่อชวยประเมินภาวะน้ําเกิน

การสงตอ
เกณฑการสงตอผูปวยจากโรงพยาบาลทัพทัน ไปยังโรงพยาบาลอุทยั ธานีหรือสปร. มีดังนี้
ขอบงชี้ในการสงตอ (Check list กอนสง)
DHF grade 4 ทุกราย
กรณีการวินิจฉัยไขเลือดออกที่ Plt < 100,000 และเปนกลุมเสี่ยง ไดแก
- เด็กอวนมาก
- อายุ < 1 ป
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- ปวดทองมาก
- อาเจียนมาก
- ถายเหลว อุจจาระรวง
- ทองอืดมากขึ้น
- หายใจหอบเหนื่อย
- กระสับกระสาย
- มีอาการเลือดออก เชน ประจําเดือนออกมากกวาปกติ เลือดกําเดาไหล เลือดออกตามไรฟน
- มีโรคประจําตัว เชน G6PD deficiency, Thalassemia, โรคหัวใจ, โรคไต เปนตน
- กรณีวินิจฉัยเปนไขเลือดออกที่ไมใชกลุมเสี่ยงแต Platelet < 20,000 cumm3หรือ Hct เพิ่มขึ้น
จาก Baseline > 20 % หรือ กรณีผูปกครองมีความวิตกกังวล
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Flow Chart การติดตามผูปวยที่สงสัยวาเปนไขเลือดออก ประเภทผูปวยนอก
ไขสูง/หนาแดง
โดยไมมีอาการอื่นรวมดวย

Tourniquet test
พิจารณาทําเมื่อไข > Day 3

ลบ

บวก
• ซักประวัติเลือดออก เชน เลือดกําเดา อาเจียน/ถาย
เปนเลือด/ดํา
• ตรวจรางกาย : วัด Vital signs คลําตับ
เจาะ CBC – Hct - Platelet cont
– WBC - Differential cont
นัดติดตามอาการทุกวัน ตั้งแตวันที่ 3 ของโรคเปนตนไป
(แลวแตอาการ)
แนะนําอาการที่ตองมาโรงพยาบาลทันที
φ เมื่อมีอาการเลวลง
φ เลือดออกผิดปกติ
φ อาเจียนมาก
φ ปวดทองมาก
φ ซึม ไมดื่มน้ํา บางรายกระหายน้ํามาก
φ มีอาการช็อก : กระสับกระสาย เอะอะโวยวาย รอง
กวนมากในเด็กเล็ก ความประพฤติเปลี่ยนแปลง เชน
พูดไมรูเรื่องเพอ ตัวเย็น เหงื่อออก
φ ปสสาวะนอยลง
φ ตัวเย็น , ตัวเปนลายน้ํา
φ ไมปสสาวะเปนเวลานาน 4 – 6 ชั่วโมง
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พยายามหาสาเหตุของไข
φ CBC/UA
φ นัดตรวจติดตาม ทํา Tourniquet test ซ้ํา
ถา บวกทําตามดานซาย
φ If tourniquet test positive
พิจารณา Admit / ให IV Fluid เมื่อ
-

Hct.rises 10 – 20 %
Platelet < 100,000 cells /cumm
เพลียมาก กินไมได N/V มาก
มีเลือดออก
ปวดทองมาก
ช็อก หรือ Impending shock
มีการเปลี่ยนแปลงของการรูสติหรือเอะอะ
โวยวาย
- ผูปกครองกังวลมาก/บานไกล
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แนวทางการให IV Fluid
ในผูปวยที่มีการขาดน้ําปานกลางถึง หรือในผูปวยที่มีอาเจียนมาก
5% D/N/2 หรือ 5% D/NSS* 5มล./กก./ชม. เพื่อแกภาวะขาดน้ําในชวงระยะเวลาสั้นๆ 4-6 ชั่วโมง
5% D/N/2 หรือ 5% D/NSS 1.5 มล./กก./ชม.
ตรวจ CBC ทุกวัน ถามี Platelet < 100,000 เซล/ลบ.มม. ใหเปลี่ยน IV เปน 5% D/NSS* ทันที
OFF IV fluid เมื่อผูปวยเริ่มดื่มเกลือแรไดบาง หรือมีอาเจียนนอยลง หรือเมื่อไมมีอาการขาดน้ํา
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Flow Chart การรักษาผูปวยโรคไขเลือดออก โรงพยาบาลทัพทัน
การใหสารน้ําในการรักษาผูปวยไขเลือดออก grade I, II
(มี Platelets < 100,000 ลบ.มม และ Hct เพิ่มขึ้น 10 - 20 % Blood pressure ยังปกติ , Pulse pressure
> 20 mmHg )
5 % D/NSS หรือ 5 % DLR หรือ 5% DAR
Hct
Hct < 20% จาก baseline

Hct > 20% จาก baseline

M/2
2 ml/kg/hr (น้ําหนัก < 15 กก.)
1.5 ml/kg/hr (น้ําหนัก 15-40 กก.)
1 ml/kg/hr (น้ําหนัก > 40 กก.)

- MT + 5% D ในน้ําหนัก < 40 กก.
- 2 MT ในน้ําหนัก > 40 กก.

Hct

4 ชม.

ใน 24 ชม.แรกที่มีการรั่วของพลาสมา

Hct

Hct

> 20% จาก baseline

MT/2-M คอยลดๆ rate IV
ลงจน KVO และ Off IV ได 24 -

48 ซม.

Hct

Hct

> 20% จาก baseline

< 20% จาก baseline

Hct

> 20% จาก baseline

ให IV rate เดิม MT + 5% D หรือ 2 MT นาน 4-12 ชม.
ขึ้นกับความรุนแรงและระยะเวลาของโรค

หลัง 24 ชม. แรกที่มีการรั่วของพลาสมา คอยๆลดลง rate IV ลงเปน MT หรือ MT/2 จน KVO
และ Off IV ได 24 -48 ซม.

หมายเหตุ ระยะ 24 ชม. แรก หลังมีการรั่วของพลาสมา จะดู BP, Pulse และ Hct เปนหลัก
หลัง 24 ชม. แรก ที่มีการรั่วของพลาสมา จะดูอาการทางคลินิกและ Urine output เปนหลัก
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Flow Chart แนวทางการดูแลโรคไขเลือดออก โรงพยาบาลทัพทัน
1. ซักประวัต/ิ คัดกรอง ตามอาการ ดังนี้
ไขเฉียบพลัน/ไขสูงลอย 2 - 7 วัน ปวด

ผูปวย OPD

ศีรษะ ปวดกลามเนื้อ ปวดกระบอกตา
สงตอแพทยวินิจฉัยโรคตาม CPG (R-PCT-044)

ไม

รักษาตามอาการ
นัดตรวจซ้ํา
ภายใน 3 วัน

ใหสุขศึกษา เฝา
ระวัง

วินิจฉัยโรคไขเลือดออก (DF, DHF, DSS) ให
รับยา กลับบาน
นัดวันตรวจ

ใหการรักษา

ไม

ตอง admit หรือไม

พยาบาล OPD/ER/IPD แจงงานควบคุมโรคของรพ.หลัง
แพทยวินิจฉัย ภายใน 1 ชั่วโมง ทั้งในเวลาราชการ/นอกเวลา
งานควบคุมโรค
1. สอบสวนโรคเบื้องตนทันที เมื่อไดรับแจง
2. ตรวจสอบและยืนยันการวินิจฉัยทางระบาด
3. ใหสุขศึกษาแกผูปวยและญาติ/บันทึก Dashboard ทันที
4. ดําเนินการแจง/ประสานงาน SRRT สสอ./รพ.สต.พื้นที่ ผานทาง
โทรศัพท/Line Grop SRRT หลังไดรับแจงภายใน 1 ชั่วโมง
5. บันทึกขอมูลในทะเบียน รับ – แจง ขาว
6. ตรวจสอบผลการวินิจฉัยยืนยัน สุดทายวาเปนไขเลือดออก
7. บันทึกสรุปผลการวินิจฉัยลง Dashboard
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สงเขาตึกผูปวยใน
ใหใช
การรักษา

รับยากลับบาน
นัดวันตรวจซ้ํา
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แนวทางการวินิจฉัยทางการพยาบาลและการดูแลผูปวยโรคไขเลือดออก
1.1 ระยะไข

1. อาจเกิดภาวะ dehydration จากไขสูงรวมกับรับประทานไดนอย
ขอมูลสนับสนุน
- BT 39 องศาเซลเซียส
- มีปากแหงปากแดง
- ทานขาวได 3 คํา N/V 4 ครั้ง
กิจกรรมการพยาบาล
1) Obs. ภาวะ dehydration เชน ปากแหง แดง ลิ้นแตก ปสสาวะออกนอยหรือสีเขม ตาลึก
2) ดูแลใหไดสารน้ําตามแผนการรักษา
3) กระตุนใหจิบ ORS บอยๆ
4) Obsreve ไข ถามีไขแนะนําใหเช็ดตัวลดไข + ใหยาลดไขตามแผนการรักษา
5) ดูแลใหผูปวยนอนพักเพื่อลดกิจกรรมของรางกาย
6) ดูแลใหผูปวยไดรับประทานอาหารออนยอยงาย รสไมจัด เชน โจก ขาวตม เพื่อลดอาการระคาย
เคืองกระเพาะอาหาร แนะนําใหรับประทานอาหารครั้งละนอยๆ แตบอยครั้ง
7) สังเกตอาการคลื่นไสอาเจียน ถาผูปวยมีอาการคลื่นไสอาเจียนมากใหบวนปากดวยน้ําอุนเพื่อ
บรรเทาอาการ ถาอาเจียนมากใหแจงพยาบาลหรือแพทยทราบทันที
8) วัดสัญญาณชีพทุก 4 ชั่วโมง
2. ไมสุขสบายจากมีไขรวมกับปวดศีรษะ ปวดเมื่อยตัว
ขอมูลสนับสนุน
- BT 39 องศาเซลเซียส
- c/o ปวดศีรษะ ปวดเมื่อยตัว PS 4 คะแนน
กิจกรรมการพยาบาล
1) จัดทาใหผูปวยนอนในทาที่สบายที่สุด
2) เช็ดตัวลดไขพรอมกับแนะนําญาติเกี่ยวกับการเช็ดตัวลดไขที่ถูกวิธี
3) ระวังไมใหผูปวยไดรับความกระทบกระเทือน โดยเฉพาะบริเวณหนาทอง การเช็ดตัวลดไขตอง
กระทําดวยความนุมนวล และเบามือที่สุด
4) พยายามกระตุนใหผูปวยดื่มน้ําผสมผงเกลือแร หรือน้ําผลไมบอยๆ
5) จัดสิ่งแวดลอมใหเงียบสงบ อากาศถายเทไดสะดวก เพื่อใหผูปวยไดพักผอนเพียงพอ
6) ดูแลและแนะนําญาติใหผูปวยรับประทานอาหารออนยอยงาย ครั้งละนอยๆแตบอยครั้ง
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7) ดูแลใหไดรับยาตามแผนการรักษาคือ Paracetamol (500) 1-2 tab pm.q 4-6 hr.
8) ตรวจวัดสัญญาณชีพอยางนอยทุก 4 ชั่วโมง เพื่อประเมินอาการเปลี่ยนแปลงของผูปวย

1.2 ระยะไขลง/ช็อก

1. เสี่ยงตอการเกิดภาวะ Hypovolemic shock เนื่องจากมีการรั่วของพลาสมาออกนอกเสนเลือด
ขอมูลสนับสนุน
- ไขเริ่มลงใน 24 ชั่วโมงแรก
กิจกรรมการพยาบาล
1. สังเกตอาการเปลี่ยนแปลงของผูปวยอยางใกลชิด พรอมแนะนําญาติใหชวยสังเกตโดยเฉพาะ
อาการช็อก เชน ระดับความรูสึกตัวเปลี่ยนแปลง , ซึมลง , ปลายมือปลายเทาเย็น , พูดจาสับสน
หรือมีอาการกระสับกระสาย ตองรีบรายงานแพทย
2. ตรวจวัดสัญญาณชีพอยางนอย ทุก ½ - 1 ชั่วโมง หากพบ Pulse pressure < 20 มม.ปรอท ,
ชีพจร > 120 ครั้ง/นาที หรือเบาไมชัดเจน, หายใจเร็ว > 30 ครั้ง/นาที , ความดันโลหิต
< 90/60 มม.ปรอท ตองรีบรายงานแพทย
3. ติดตามผล Hct. ทุก 6 ชั่วโมง ถาเพิ่มขึ้นหรือลดลงจากเดิมมากกวา 3% ตองรีบรายงานแพทย
เพื่อจะไดปรับอัตราการไหลของสารน้ํา เพื่อเปนการแกไขปญหาการเกิด Plasma leakage
4. ดูแลใหไดรับสารน้ําและปรับอัตราการไหลของสารน้ําตามแผนการรักษาของแพทย
5. บันทึกสารน้ําที่เขาออกรางกาย ทุก 4-8 ชั่วโมง ถาผิดปกติตองรีบรายงานแพทย (ควรปสสาวะ
อยางนอย 0.5-1 ml/kg/hr)
6. ติดแผนปาย “ เตือนใจ ไขเลือดออก ” ที่บริเวณ unit ผูปวย ซึ่งใหขอมูลเกี่ยวกับอาการซึ่งเปน
สัญญาณอันตรายที่ตองเฝาระวังอยางใกลชิด เชน ซึมลง ออนเพลียมาก คลื่นไสอาเจียน
ตลอดเวลา ปวดทองมาก มีเลือดออกผิดปกติ เชน เลือดกําเดา ประจําเดือนมากผิดปกติ อาเจียน
หรืออุจจาระเปนเลือด กระสับกระสายมาก เปนตน เพื่อใหยาติไดสังเกตอาการหากพบอาการ
ดังกลาวใหแจงพยาบาลหรือแพทยผูดูแลรับทราบทันที เพื่อปองกันการเกิดอันตรายแกผูปวยได
ทันทวงที
2. เสี่ยงตอภาวะเลือดออกงายเนื่องจากมีเกล็ดเลือดต่ํา
ขอมูลสนับสนุน
- Plt นอยกวา 100,000 ลบ.มม
กิจกรรมการพยาบาล
1. ใหนอนพักบนเตียง เพื่อปองกันไมใหเกิดอุบัติเหตุ หรือเหตุกระทบกระแทกตอผูปวย
2. ดูแลผูปวยพรอมแนะนําญาติใหดูแลผิวหนังใหสะอาดและแหงอยูเสมอ อยาใหเกา ควรตัดเล็บให
สั้น และรักษาความสะอาดเสมอ
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3. สังเกตอาการเลือดออกในผูปวยอยางใกลชิด พรอมแนะนําญาติ เชน ภาวะเลือดกําเดาไหล ให
ผูปวยนอนราบใชกระเปาน้ําแข็งหรือผาเย็นวางบริเวณหนาผาก และบีบดั้งจมูกเพื่อใหเสนเลือด
หดรัดตัว อาการเลือดออกจะนอยลง
4. แนะนําญาติเกี่ยวกับการรักษาความสะอาดของชองปาก โดยใหงดการแปรงฟนใหใชบวนปาก
หรือใหใชไมพันสําลีทําความสะอาดฟนและชองปากแทน เพื่อปองกันเลือดออกตามไรฟน
5. แนะนําใหผูปวยหลีกเลี่ยงการสั่งน้ํามูกแรงๆ เพื่อปองกันการเกิดเลือดกําเดาไหล
6. หลังเจาะเลือดทุกครั้ง ตองกดดวยสําลีแหงและปลอดเชื้อใหนานพอจนแนใจวาเลือดหยุด
7. หามฉีดยาเขากลาม หรือทําหัตถการที่รุนแรงในผูปวยเนื่องจากผูปวยมีภาวะเลือดออกงาย
8. ติดตามผล CBC /Platelet เพื่อรายงานแพทยทราบ

1.3 ระยะฟนตัว

1. เสี่ยงตอการเกิดภาวะน้ําเกิน/มีภาวะน้ําเกิน ในระยะพักฟนเนื่องจากการดูดซึมน้ํากลับเขาสูหลอด
เลือด
ขอมูลสนับสนุน
- ผูปวย c/o หายใจเหนื่อยๆ RR 28 ครั้ง/นาที
- BLL มี crepitation
กิจกรรมการพยาบาล
1. จัดทาใหผูปวยไดนอนศีรษะสูง เพื่อใหผูปวยรูสึกสบาย คลายอาการแนนทองอึดอัดได
2. สังเกตอาการของภาวะน้ําเกินไดแก อาการหอบ ตาบวม ทองอืด แขนขาบวม และรายงานแพทย
3. บันทึกปริมาณน้ําที่ผูปวยไดรับและปริมาณสารน้ําที่ออกจากรางกายทั้งหมด พรอมรายงานแพทย
เพื่อพิจารณาลดอัตราการไหลของสารน้ํา
4. ดูแลเจาะ Hct ตามแผนการรักษาเปนระยะๆ เพื่อประมาณอาการและประเมินวาไดสารน้ํา
เพียงพอหรือมากเกินไปหรือไม
5. ฟงเสียงปอดวามีเสียง Rhonchi , Wheezing หรือ Crepitation หรือไม ถามีแสดงวามีภาวะน้ํา
เกิน จะตองรายงานแพทยทันทีเพื่อพิจารณาใหยาขับปสสาวะ
6. ดูแลใหไดรับสารน้ําตามแผนการรักษาของแพทยทาง infusion pump หรือ off iv ตามแผนการ
รักษาเพื่อปองกันการไดรับสารน้ําเกินขนาด
7. ตรวจวัดสัญญาณชีพทุก 2-4 ชั่วโมง เพื่อสังเกตอาการเปลี่ยนแปลง
8. ติดตามผลการตรวจทางหองปฏิบัติการอยางตอเนื่อง
2. ผูปวยและญาติมีความกังวลเกี่ยวกับภาวะเจ็บปวย เนื่องจากขาดความรู ความเขาใจเกี่ยวกับโรค
ไขเลือดออกเพียงพอ
ขอมูลสนับสนุน
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1. จากการสังเกตผูปวยและญาติมีสีหนาวิตกกังวลขณะเขารับการรักษาตัวในโรงพยาบาล
2. จากการพูดคุยสอบถามพบวาทั้งผูปวยและญาติทราบแตเพียงวาเปนไขเลือดออกแตไมสามารถ
บอกไดถึงความรุนแรง การดําเนินโรค ตลอดจนการปฏิบัติตัวขณะเปนไขเลือดออก
กิจกรรมการพยาบาล
1) สรางสัมพันธภาพกับผูปวยและญาติโดยแสดงกิริยาตอนรับ และเต็มใจตอบคําถามเมื่อญาติ
ซักถาม
2) สัมผัสและปลอบโยนใหผูปวยแสดงทาทียอมรับ เพื่อใหญาติเห็นวาพยาบาลเต็มใจใหการ
ชวยเหลือ
3) อธิบายใหผูปวยและยาติดวยทาทีเปนมิตร ทราบถึงสภาวะของโรคไขเลือดออก การดําเนิน
ของโรค แผนการรักษาเปนระยะๆ ตลอดจนการดูแลตนเองภายใตคําแนะนําของแพทย
พยาบาลและบุคลากรในทีมสุขภาพที่เกี่ยวของ ทั้งในโรงพยาบาลและเมื่อกลับไปอยูที่บาน
4) แนะนําใหญาติมีสวนรวมในการดูแลและเฝาสังเกตอาการของผูปวยอยางใกลชิด เพื่อลด
ความวิตกกังวลทั้งของผูปวยและญาติ ทั้งเปนการสรางกําลังใจแกผูปวย
5) ติดแผนปาย “ เตือนใจ ไขเลือดออก” ซึ่งอธิบายเกี่ยวกับอาการที่เปนสัญญาณอันตรายที่
ผูดูแลสังเกตได และสามารถแจงพยาบาลทราบทันทีเมื่อเกิดภาวะอยางใดอยางหนึ่ง
6) เปดโอกาสใหผูปวยและญาติไดระบายความรูสึกตางๆ เพื่อลดความวิตกกังวล
3. มีภาวะไมสุขสบายเนื่องจากคันตามแขนและขาในระยะพักฟน (Convalescent stage)
ขอมูลสนับสนุน
1. มีผื่นแดง คันบริเวณแขนขา และลําตัว
2. บนคันตามตัวและแขนขา รูสึกไมสุขสบาย
กิจกรรมการพยาบาล
1) แนะนําไมใหผูปวยเกาแรงๆ หลีกเลี่ยงโดยใหใชวิธีการลูบเบาๆ เพื่อบรรเทาอาการคันแทน
2) อธิบายใหผูปวยและญาติเขาใจวาอาการเหลานี้เปนอาการเมื่อเขาสูระยะพักฟนแลว ไมมี
อันตราย และจะคอยๆหายไปไดเองใน 2-3 วัน เพื่อลดความวิตกกังวลของผูปวยและญาติ
3) แนะนําใหตัดเล็บสั้น ดูแลความสะอาดของมือและเล็บ เพื่อปองกันการอักเสบของผิวหนัง
เวลาเกา
4) ดูแลใหไดรับยาตามแผนการรักษาไดแก Calamine Lotion ทาบริเวณคัน

R-PCT-044 (แกไขครั้งที่00-15/05/2562)

13

แนวทางการรายงาน เฝาระวังปองกันและควบคุมโรคไขเลือดออก สําหรับเจาหนาที่
เพื่อใหเปนแนวทางปฏิบัติมาตรฐานเดียวกันทั้งโรงพยาบาลทัพทันและเครือขาย ใหปฏิบัติ ดังนี้
1. เจาหนาที่งานควบคุมโรค ทบทวนเวชระเบียนผูปวยที่วินิจฉัยโรคไขเลือดออก ทุกราย
2. กรณีที่ตรวจสอบขอมูลแลว พบวา ไมเขานิยาม โรคไขเลือดออก ใหดําเนินการเปลี่ยนวินิจฉัย
และสงรายงาน 507
3. กรณีที่ตรวจสอบขอมูลแลว ยืนยันการวินิจฉัยเดิม เจาหนาที่งานควบคุมโรคของโรงพยาบาล
สงสําเนาประวัติการรักษา และผลตรวจทางหองปฏิบัติการของผูปวย ใหนายแพทย
เชี่ยวชาญ(ดานเวชกรรมปองกัน) สสจ. ตรวจสอบ
4. เมื่อแพทย R/O DF ใหพยาบาล ทํา Tourniquet test ผูปวยทุกราย ที่มารับการรักษาทั้ง
แผนกผูปวยนอกและผูปว ยใน (หากผล Negative ขอใหทําทุกวันจนกวาจะ Positive หรือ
ผูปวยถูกจําหนาย)
5. ใหใชนิยามโรคของสํานักระบาดวิทยา ในการวินิจฉัยผูปวยกลุมอาการไขเลือดออกทุกราย
6. เมื่อมีผูปวยสงสัย/วินิจฉัยวาปวยดวยโรคไขเลือดออก ขอใหจายยาทากันยุงใหผูปวยทุกราย
เปนเวลา 7 วัน
7. หากพบผูปวยอาการโรคไขเลือดออกมารับบริการ และแพทยสงสัยหรือวินิจฉัยไขเลือดออก
ใหหอผูปวยนอกและผูปวยใน แจงเจาหนาที่งานควบคุมโรคทันที ไมเวนวันหยุดราชการ
8. ขอใหมีการตรวจสอบประวัติผูปวยกลุมอาการสงสัยโรคไขเลือดออกทุกราย เนื่องจากมี
ขอแนะนําใหทํา Tourniquet test ทุกราย หากยังไมไดดําเนินการขอใหพยาบาลทํา
Tourniquet test ทุกรายและลงผลในประวัติผูปวย โดยหากผล Positive หรือ Negative
ใหระบุจํานวนจุดตอตารางนิ้วลงในผลการตรวจทุกครั้ง และรายงานแพทยทราบ
9. เจาหนาที่งานควบคุมโรค เมื่อไดรับแจงผูปวยกลุมอาการโรคไขเลือดออก ขอใหดําเนินการ
สอบสวนโรคทันทีโดยเร็วที่สุด ไมเวนวันหยุดราชการ
10. หลังการสอบสอน เมื่อไดขอมูลครบถวน ขอใหรีบแจงพื้นที่ที่พบผูปวยเพื่อดําเนินการควบคุม
โรคทันที
11. ตรวจสอบขอมูลผูปวยตามนิยาม นําเรียนแพทยเจาของไข เพื่อยืนยันวาเปนผูปวยตามนิยาม
โรค จริง
12. ลงบันทึกขอมูล สงรายงาน 506 และบันทึกขอมูลหนาเว็บไซดงานระบาดทันที
13. หลังดําเนินการควบคุมโรคขอใหบันทึกผลการดําเนิน งานในหนาเว็บไซดงานระบาดทันที
14. เจาหนาที่งานควบคุมโรค จัดเวรเจาหนาที่ผูทําการสอบสวนโรคไขเลือดออก เพื่อใหทันตอ
การควบคุมโรคภายใน 24 ชั่วโมง
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มาตรการในการดําเนินการปองกัน ควบคุมโรคไขเลือดออก อําเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี
ใหใชการควบคุมโรคดวยมาตรการ 3-3-1 และดําเนินการตอเนื่อง 28 วัน
มาตรการ 3,3,1-7-14-21-28
Day 0
- รายงานโรคให รพ.สต. หรือสถานบริการสาธารณสุขในพื้นที่ ทราบภายใน 3 ชั่วโมง
วันที่พบผูปวย - สอบสวนและทําลายแหลงเพาะพันธุยุง ฉีดสเปรยกระปองกําจัดยุงตัวเต็มวัย ในบานผูปวยภายใน
3 ชั่วโมงหลังไดรับรายงาน
- สํารวจและกําจัดลูกน้ํายุงลาย พนสารเคมีกําจัดยุงตัวเต็มวัย ในรัศมี 100 เมตรของบานผูปวยและ
จุดที่สงสัยเปนแหลงโรคภายใน 1 วัน
Day 1 และ 3 - สํารวจและกําจัดลูกน้ํายุงลาย พนสารเคมีกําจัดยุงตัวเต็มวัย ในรัศมี 100 เมตรของบานผูปวยและ
จุดที่สงสัยเปนแหลงโรค
- ทําประชาคม เพื่อชี้แจงสถานการณ ใหสุขศึกษาถึงการปองกันตนเองและอาการที่ตองเฝาระวัง
พรอมทั้งกําหนดมาตรการรวมกันในชุมชน
Day 7
- สํารวจและกําจัดลูกน้ํายุงลาย พนสารเคมีกําจัดยุงตัวเต็มวัย ในรัศมี 100 เมตรของบานผูปวยและ
จุดที่สงสัยเปนแหลงโรค
- เปาหมาย HI และ CI ในบานผูปวยและในรัศมี 100 เมตรจากบานผูปวยเปนศูนย
Day 14
- สํารวจและกําจัดลูกน้ํายุงลายในหมูบานที่เกิดโรค
- ตําบลที่พบผูปวยหลายหมูบาน ใหดําเนินการทั้งตําบล
เปาหมาย HI ในหมูบานที่พบผูปวยไมเกินรอยละ 5
Day 21
- สํารวจและกําจัดลูกน้ํายุงลายในหมูบานที่เกิดโรค
เปาหมาย HI ในหมูบานที่พบผูปวยไมเกินรอยละ 5 และ CI ของสถานพยาบาล โรงเรียน
ศาสนสถาน โรงแรม โรงงาน ในตําบลเปนศูนย
-สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดประเมินพื้นที่ที่ระบาดตอเนื่องมากกวา 2 รุน
Day 28
-คงมาตรการสํารวจและกําจัดลูกน้ํายุงลายในชุมชนทุก 7 วัน โดยใหชุมชนมีสวนรวม และคง
เปนตนไป
มาตรการพนสารเคมีเสริมทุก 7 วันหากยังมีผูปวยตอเนื่อง
หมายเหตุ ถาพบผูปวยตั้งแต 3 รายขึ้นไปใน 28 วันในกลุมบาน / หมูบานเดียวกัน ใหพนสารเคมีทั้ง
หมูบาน / หมูบานนั้นๆ เพิ่มเติมจากรัศมี 100 เมตร

……………………………………………………………………………….
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