แนวทางการวินิจฉัยและการรั กษาไข้ เดงกีและไข้ เลือดออกเดงกีในผู้ใหญ่ ปี พ.ศ. 2556
ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทยและสมาคมวิชาชีพ*
ไข้ เดงกี (dengue fever;DF) และไข้ เลือดออก (dengue hemorrhage fever; DHF) เกิดจากการติดเชื ้อไวรัส
dengue ซึง่ มี 4 ซีโรทัยพ์ คือ DEN-1, DEN-2, DEN-3, DEN-4 ที่นาโดยยุง(Aedes aegypti, A. albopictus, A.
polynesiensis) ในปั จจุบนั พบเพิ่มขึ ้นทัว่ โลกโดยเฉพาะประเทศในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มหาสมุทรแปซิฟิกและ
ในตอนกลางและใต้ ของทวีปอเมริ กา ประเทศไทยเป็ นพื ้นที่ที่มอี บุ ตั ิการณ์การเกิดโรคบ่อยโดยเฉพาะในชุมชนเมือง ไข้
เดงกีและไข้ เลือดออกมีแนวโน้ มเพิ่มขึ ้นซึง่ อาจเนื่องมาจากการขยายตัวของประชากร การเกิดชุมชนเมืองใหญ่ รวมทังการ
้
เดินทางอย่างรวดเร็วในปั จจุบนั ทาให้ การกระจายของยุงลายที่นาเชื ้อไวรัสเดงกีหลายซีโรทัยพ์หรื อบุคคลที่นาเชื ้อนี ้ไปด้ วย
ในระยะที่มีอาการป่ วย ในประเทศไทยโรคไข้ เลือดออกพบได้ ตลอดทังปี
้ แต่พบได้ บอ่ ยในช่วงฤดูฝน การระบาดของโรค
ไข้ เลือดออกในประเทศไทยมักมีการระบาดปี เว้ นสองปี แต่พบว่าในระยะหลังกลับพบว่าการระบาดไม่มีแบบแผนแน่นอน
แม้ วา่ อัตราป่ วยเพิ่มขึ ้นแต่กลับพบว่าอัตราป่ วยตายในโรคไข้ เลือดออกลดลงอย่างมากจนเหลือเพียงร้ อยละ 0.15 ซึง่ แสดง
ถึงการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคไข้ เลือดออกดีขึ ้น เด็กเป็ นกลุม่ ทีม่ ีการติดเชื ้อไวรัสชนิดนี ้บ่อยที่สดุ และอัตราตายสูงโดยเฉพาะ
ในช่วงอายุ 5-9 ปี ปั จจุบนั พบว่าผู้ป่วยไข้ เลือดออกมีอายุเฉลี่ยสูงขึ ้นกว่าในอดีตโดยพบได้ บอ่ ยขึ ้นในเด็กโต วัยรุ่นและ
ผู้ใหญ่ การติดเชื ้อในผู้ใหญ่แม้ วา่ จะมีเปอร์ เซ็นต์น้อยกว่าเด็ก (ประมาณร้ อยละ 20-40) แต่ก็จะมีจานวนผู้ป่วยผู้ใหญ่
จานวนมากได้ ในช่วงที่มีการระบาดของโรค
ผู้ใหญ่ที่มีการติดเชื ้อไวรัสเดงกีโดยทัว่ ไปมีอาการ/อาการแสดง และการดาเนินโรคคล้ ายกับที่พบในเด็ก แต่ผ้ ปู ่ วย
บางรายมีอาการมากและมักต้ องเข้ ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลเช่น ไข้ สงู ปวดตามกล้ ามเนื ้อมาก มีเลือดออกผิดปกติ
บางรายอาจมีภาวะความดันโลหิตต่าหรื อภาวะช็อกร่วมด้ วย (dengue shock syndrome ;DSS) อย่างไรก็ตามรายงาน
การติดเชื ้อไวรัสเดงกีในผู้ใหญ่อาจน้ อยกว่าความเป็ นจริ งเนื่องจาก แพทย์ผ้ ดู แู ลอาจไม่ได้ คดิ ถึงการติดเชื ้อนี ้ในผู้ป่วยบาง
กลุม่ โดยเฉพาะในผู้สงู อายุ ผู้ป่วยบางรายอาจมีอาการเพียงเป็ นไข้ ปวดเมื่อยตามตัว และอาการป่ วยหายเองได้ โดยไม่ได้
รับการวินิจฉัย (undifferentiated fever) หรื อไม่มีอาการของการติดเชื ้อ (asymptomatic infection) ผู้ใหญ่มกั พบว่าเป็ นไข้
เดงกีมากกว่าไข้ เลือดออก แต่ในรายที่เป็ นไข้ เลือดออกมักพบได้ บอ่ ยในวัยรุ่น ผู้ใหญ่อายุน้อย อาการ/อาการแสดงคล้ ายที่
พบในผู้ป่วยเด็ก และผู้ป่วยไข้ เลือดออกอาจมีอาการหนักเนื่องจากได้ รับการวินิจฉัยและการรักษาที่ลา่ ช้ าเพราะแพทย์ไม่
นึกถึงโรคไข้ เลือดออกในผู้ป่วยผู้ใหญ่ และผู้ใหญ่สว่ นมากจะไปพบแพทย์ช้าจะไปเมื่อมีอาการมากแล้ ว นอกจากนี ้ผู้ใหญ่
ยังมีโรคประจาตัวมากกว่าในเด็กเช่น โรคแผลกระเพาะอาหารที่ทาให้ อาการเลือดออกมีความรุนแรงเพิ่มขึ ้น ส่วนโรค
ประจาตัวอื่นๆที่ทาให้ การรักษายุง่ ยากมากขึ ้นได้ แก่ โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูงและโรคไต โรคตับ โรคหัวใจ

ไข้ เดงกี (dengue fever : DF) (WHO 1997)
เนื่องจากอาการและอาการแสดงของไข้ เดงกี มีความแตกต่างกันได้ มาก ดังนันการวิ
้
นิจฉัยให้ ถกู ต้ องโดยการใช้
อาการทางคลินิก หรื อการให้ คานิยามตามอาการของโรคจึงเป็ นเรื่ องยาก ต้ องอาศัยการตรวจแยกเชื ้อไวรัส การตรวจ
NS1,PCR และ/หรื อ การตรวจหาแอนติบอดีในการให้ การวินจิ ฉัย
เกณฑ์ การวินิจฉัยไข้ เดงกี (dengue fever)
Probable case คือ ผู้ป่วยที่มีอาการไข้ เฉียบพลันร่วมกับอาการ/สิง่ ตรวจพบอย่างน้ อย 2 ข้ อต่อไปนี ้
ปวดศีรษะ
ปวดกระบอกตา
ปวดเมื่อยกล้ ามเนื ้อ
ปวดข้ อ ปวดกระดูก
ผื่น
ภาวะเลือดออก ที่พบบ่อย คือ มีจดุ เลือดออกที่ผิวหนัง (petechiae), เลือดกาเดา tourniquet test ให้ ผลบวก
ตรวจ CBC พบมีเม็ดเลือดขาวต่า จานวนนิวโตรฟิ ลต่าและตรวจพบ atypical lymphocyteและ มีผลบวกของ
IgM/ IgG โดย immunochromatographic test หรื อ rapid ELISA test ใน การตรวจตัวอย่างซีรั่ม 1 ครัง้ ในระยะแรกของ
โรค หรื อ ผู้ป่วยอยูใ่ นพื ้นที่ที่ขณะนันมี
้ การระบาดของโรคและมีผลการตรวจวินจิ ฉัยสาเหตุของไข้ เฉียบพลันอื่นๆให้ ผลลบ
Confirmed case คือ ผู้ป่วยที่มผี ลการตรวจแยกเชื ้อไวรัสหรื อตรวจด้ วยวิธี NS1 หรื อ PCR และ/หรื อตรวจพบ
แอนติบอดียืนยันการติดเชื ้อเดงกี (ได้ แก่ การตรวจ MAC-ELISA test พบ anti DEN IgM > 40 ยูนิทและมีคา่ มากกว่า anti
JE IgM หรื อ ตรวจ ELISA พบ anti DEN IgG titers เพิ่มขึ ้น > 2 เท่าและ convalescent IgG มีคา่ > 100 ยูนิท )

ไข้ เลือดออกเดงกี (dengue hemorrhagic fever: DHF) (WHO 1997)
ผู้ป่วยที่มีอาการทางคลินิกข้ อ 1 และ 2 ร่วมกับมีการเปลีย่ นแปลงทางห้ องปฏิบตั กิ ารทัง้ 2 ข้ อ คือ
1. ไข้ เฉียบพลันและสูงลอย 2-7 วัน
2. ภาวะเลือดออกอย่างน้ อยมี tourniquet test ให้ ผลบวกร่วมกับอาการเลือดออกอื่นๆ
3. จานวนเกล็ดเลือดน้ อยกว่า/เท่ากับ 100,000 ตัว/ลบ.มม. (< 100x109/ L) หรื อตรวจพบใน blood smear
น้ อยกว่า/เท่ากับ 6 ตัว/oil field
4. มีหลักฐานการรั่วของพลาสมา (plasma leakage) เช่น เลือดข้ นขึ ้น (hemoconcentration) ดูจากมีการ
เพิ่มขึ ้นของค่า hematocrit (Hct) มากกว่า/เท่ากับร้ อยละ 20 เมื่อเทียบกับ Hct เดิม หรื อมีน ้าในช่องปอด
(pleural effusion) หรื อมีน ้าในช่องท้ อง (ascites) หรื อมีระดับโปรตีน/อัลบูมินในเลือดตา่ (tourniquet
test ให้ ผลบวกร่วมกับการตรวจพบ pleural effusion/ascites มีความไวในการวินิจฉัยได้ ถกู ต้ องร้ อยละ96)
เกณฑ์ การวินิจฉัยไข้ เลือดออกเดงกี
การวินจิ ฉัยไข้ เลือดออกเดงกี โดยอาศัยอาการแสดงทางคลินิก และการเปลีย่ นแปลงทางพยาธิสรีรวิทยาที่สาคัญ
คือ การเปลีย่ นแปลงในระดับเกล็ดเลือด และการรั่วของพลาสมา มีความแม่นยาสูง และช่วยให้ แพทย์วินิจฉัยโรคได้ ก่อนที่
จะเข้ าสูภ่ าวะวิกฤติ/ช็อก
อาการทางคลินิก : 1. ไข้ เฉียบพลันและสูงลอย 2-7 วัน
2. ภาวะเลือดออก โดยตรวจพบ tourniquet test ให้ ผลบวก
ร่วมกับอาการเลือดออกอื่นๆ
3. ตับโต มักกดเจ็บ
4. มีการเปลีย่ นแปลงในระบบไหลเวียนโลหิต หรื อมีภาวะช็อก
การตรวจทางห้ องปฏิบตั กิ าร
1.จานวนเกล็ดเลือดน้ อยกว่า/เท่ากับ 100,000 ตัว/ลบ.มม.(< 100x109 /L)*
2. เลือดข้ นขึ ้น ดูจากมีการเพิ่มขึ ้นของ Hct มากกว่า/เท่ากับร้ อยละ 20 เมื่อ
เทียบกับ Hct เดิม (hemoconcentration) หรื อ มีหลักฐานการรั่วของ
พลาสมา เช่น มี pleural effusion หรื อ ascites หรื อ มีระดับโปรตีน /
อัลบูมินในเลือดตา่
3. ตรวจ CBC พบมีเม็ดเลือดขาวต่า จานวนนิวโตรฟิ ลต่าและตรวจพบ
atypical lymphocyte
*หมายเหตุ ระดับเกล็ดเลือดอาจประมาณได้ จากการนับในแผ่นสไลด์ที่ตรวจนับแยกชนิดเม็ดเลือดขาว ให้ นบั
จานวนเกล็ดเลือดใน 10 oil fields ถ้ าพบว่าค่าเฉลีย่ น้ อยกว่า/เท่ากับ 6 ตัว/oil field ให้ ถือว่าเกล็ดเลือดน้ อยกว่า/เท่ากับ
100,000 ตัว/ลบ.มม.( < 100x109 /L)

การดาเนินโรคของไข้ เลือดออกเดงกี ผู้ป่วยที่ได้ รับการวินจิ ฉัยว่าเป็ นไข้ เลือดออกเดงกีมกี ารดาเนินโรค แบ่งเป็ น 3
ระยะ(stage) คือ
ระยะที่ 1
ระยะไข้ (acute febrile stage) ผู้ป่วยทุกรายจะมีไข้ สงู เฉียบพลัน ส่วนใหญ่จะมีไข้ สงู ลอย 2-7 วัน มักมี
อาการปวดกล้ ามเนื ้อ บางรายมีหน้ าแดง (flushed face) อาจมีจดุ เลือดออกหรื อมีผื่นแบบ erythema หรื อ
maculopapular บางรายมีอาการทางระบบทางเดินอาหารเช่น คลืน่ ไส้ อาเจียน ท้ องเสีย อาจมีอาการปวดท้ องหรื อมีตบั
โตโดยเฉพาะในช่วงท้ ายของระยะไข้
ระยะที่ 2
ระยะวิกฤติ (critical stage) เป็ นระยะที่มีการรั่วของพลาสมา โดย การรั่วของพลาสมาประมาณ 24-48
ชัว่ โมงในช่วงตังแต่
้ ปลายระยะไข้ จนถึงระยะไข้ ลด ผู้ป่วยบางรายจะมีระบบการไหลเวียนโลหิตล้ มเหลว/ภาวะช็อก ส่วน
ใหญ่จะเกิดขึ ้นพร้ อมๆกับการมีไข้ ลดลงอย่างรวดเร็ ว อาจมีอาการปวดท้ องด้ านขวา ตรวจพบตับโต กดเจ็บ มีอาการ
เลือดออกผิดปกติ
ระยะที่ 3
ระยะฟื น้ ตัว (convalescent stage) เมื่อเข้ าสูร่ ะยะฟื น้ ตัวผู้ป่วยส่วนใหญ่จะมีอาการดีขึ ้นอย่างรวดเร็วใน
เวลาประมาณ 2 – 3 วัน ผู้ป่วยมีความอยากอาหารเพิม่ ขึ ้น ตรวจพบความดันโลหิตปกติ ชีพจรเต้ นช้ าลงและแรงขึ ้น
ค่า Hct ลดลงมาคงที่ อาจตรวจพบ ผื่น (convalescent rash) ที่มีลกั ษณะเป็ นวงกลมเล็กๆสีขาวของผิวหนังปกติ
ท่ามกลางผื่นสีแดง (ซึง่ พบได้ ในผู้ป่วยไข้ เดงกีเช่นเดียวกัน)ความรุนแรงของไข้ เลือดออกเดงกี ผู้ป่วยที่ได้ รับการวินิจฉัยว่า
เป็ นไข้ เลือดออกเดงกีในระยะที่ 2 มีความรุนแรงของโรคแบ่งเป็ น 4 ระดับ (grade)** คือ
Grade I ไม่มีภาวะช็อก มีแต่การตรวจพบ tourniquet testให้ ผลบวก และ/หรื อ easy bruising
Grade II ไม่มีภาวะช็อก แต่มีภาวะเลือดออก เช่น มีจดุ เลือดออกตามตัว มีเลือดกาเดาหรื ออาเจียน/ ถ่าย
อุจจาระเป็ นเลือด/ สีดา
Grade III มีภาวะช็อก โดยมีชีพจรเบาเร็ ว pulse pressure แคบ หรื อ ความดันโลหิตตา่ หรื อ มีตวั เย็น เหงื่อ
ออก กระสับกระส่าย
Grade IV มีภาวะช็อกรุนแรง วัดความดันโลหิต และ/หรื อ จับชีพจรไม่ได้
**หมายเหตุ ไข้ เลือดออกเดงกี grade I และ grade II แตกต่างจากไข้ เดงกีและโรคอื่นๆ ตรงที่มีการรั่วของพลาสมาร่วมกับ
จานวนเกล็ดเลือดที่มีคา่ น้ อยกว่า/เท่ากับ 100,000 ตัว/ลบ.มม. (< 100x109 /L)
ไข้ เลือดออกเดงกีที่มีระดับความรุนแรงเป็ น grade III และ grade IV ถือเป็ น dengue shock syndrome (DSS)

ผู้ป่วยที่มีการติดเชือ้ เดงกีรุนแรงและอาการ/อาการแสดงที่เป็ นสัญญาณอันตราย
(Warning signs in severe dengue infection: WHO 2009)
การติดเชื ้อเดงกีรุนแรง (severe dengue) คือผู้ป่วยที่สงสัยติดเชื ้อเดงกีที่มีอาการ อาการแสดง ข้ อใดข้ อหนึง่ ต่อไปนี ้
1. มีภาวะช็อกจากการรั่วของพลาสมา (severe plasma leakage) ได้ แก่ ความดันโลหิตต่า มือเท้ าเย็น (poor
capillary perfusion)
2. มีเลือดออกผิดปกติรุนแรง (severe bleeding)
3. มีการทางานของอวัยวะล้ มเหลว(severe organ impairment) เช่น ภาวะตับวาย มีคา่ AST หรื อ ALT > 1,000
ยูนทิ /มล. ไตวาย การหายใจล้ มเหลว ความรู้สกึ ตัวลดลง(alteration of consciousness) เป็ นต้ น
แพทย์ทดี่ แู ลผู้ป่วยควรเฝ้ าสังเกตอาการ อาการแสดง ค่าความเข้ มข้ นของเลือด ที่เป็ นสัญญาณอันตราย( warning
signs) ก่อนผู้ป่วยจะมีการติดเชื ้อรุนแรง (severe dengue) ได้ แก่ อาเจียนรุนแรง ปวดท้ องหรื อกดเจ็บที่ท้อง ตับโต ซึมลง
หายใจลาบาก เลือดออกจากเยื่อบุตา่ งๆ (เลือดกาเดา เลือดออกไรฟั น),เลือดออกในจอม่านตา มีการบวมจากการรั่วของ
พลาสมา ปั สสาวะลดลง เลือดข้ นขึ ้นร่วมกับมีการลดลงของจานวนเกร็ ดเลือด(ดังรูปที่ 1 )
รูปที่ 1 ผู้ป่วยติดเชื ้อเดงกีทมี่ ีการติดเชื ้อรุนแรง(severe dengue) และอาการ/อาการแสดงที่เป็ นสัญญาณอันตราย
(warning signs)
ผู้ป่วยมีการติดเชือ้ เดงกี
+ อาการ/อาการแสดงที่เป็ นสัญญาณอันตราย

ผู้ป่วยมีการติดเชือ้ เดงกีรุนแรง
(severe dengue)

(warning signs)
ไม่ มอี าการ/อาการแสดง
ที่เป็ นสัญญาณ
อันตราย
(without
warning signs)

มีอาการ/อาการแสดงที่เป็ น
สัญญาณอันตราย
(warning signs)

ให้ การวินิจฉัยเบือ้ งต้ นว่ าผู้ป่วยมีการติดเชือ้ เดงกี
+ อาการ/อาการแสดงที่เป็ นสัญญาณอันตราย
ผู้ป่วยที่มีไข้ <3 วันพบ tourniquet
test + ve หรื อ WBC< 10x109/L
ผู้ป่วยที่มีไข้ 4 – 10 วันพบ
WBC<5x109/Lร่วมกับเกล็ดเลือด
<140x109/L; หรื อ Hct > 45 %
อาจร่วมกับการตรวจเพื่อยืนยัน
การวินิจฉัยการติดเชื ้อไวรัสเดงกี
ทางห้ องปฏิบตั ิการ

สัญญาณอันตราย
อาเจียนรุนแรง
ปวดท้ องหรื อกดเจ็บที่ท้อง

-ภาวะช็อกจากการรั่วของพลาสมา
-เลือดออกผิดปกติรุนแรง
-การทางานของอวัยวะล้ มเหลว

ให้ การวินิจฉัยเบือ้ งต้ นว่ าผู้ป่วยมีการติด
เชือ้ เดงกีรุนแรง(severe dengue)
- ภาวะช็อกจากการรั่วของพลาสมารุนแรง
ความดันโลหิตตา่ (DSS)
-อาการทางคลินิกที่แสดงถึงภาวะ

ตับโต ซึมลง หายใจลาบาก

เลือดออกผิดปกติรุนแรง

เลือดออกจากเยื่อบุต่างๆ

-มีการทางานของอวัยวะล้ มเหลวเช่น

(เลือดกาเดา เลือดออกไรฟั น),

ภาวะตับวาย

เลือดออกในจอม่านตา

มีคา่ AST/ALT > 1,000 ยูนิท/มล.

มีการบวมจากการรั่วของ พลาสมา
ปั สสาวะลดลง

ไตวาย

เลือดข้ นขึ ้นร่วมกับมีการลดลงของ

การหายใจล้ มเหลว

จานวนเกล็ดเลือด

ความรู้สกึ ตัวลดลง

แนวทางการดูแลผู้ป่วยที่สงสัยติดเชือ้ ไวรั สเดงกีในผู้ใหญ่ สาหรั บผู้ป่วยที่ได้ รับการรั กษาแบบ
ผู้ป่วยนอก และผู้ป่วยที่รับไว้ รักษาไว้ ในโรงพยาบาล(ดังรู ปที่ 2 และ 3)
รูปที่ 2 แนวทางการดูแลผู้ป่วยติดเชื ้อไวรัสเดงกีในผู้ใหญ่
ผู้ป่วยที่สงสัยติดเชือ้ ไวรัสเดงกี1
ผู้ป่วยที่มีไข้

< 3 วัน2

ผู้ป่วยที่มีไข้

4 - 10 วัน2
การส่งตรวจทางห้ องปฏิบตั ิการทุก 1-3 วัน
- ส่งตรวจ CBC (หรือ blood smear)
- ควรตรวจ tourniquet test [ไม่จาเป็ นในกรณีที่ผ้ปู ่ วยมีจานวน
เกล็ดเลือด < 80,000 ตัว/ลบ.มม.( < 80x109/L)
หรือผู้ป่วยที่มี spontaneous petechiae]
- อาจพิจารณาส่งตรวจ AST, ALT เช่น อาเจียนมาก ตับโต
สตรีตงครรภ์
ั้

ควรตรวจ tourniquet test
อาจพิจารณาส่งตรวจ CBC
(blood smear)

ให้ การวินิจฉัยเบือ้ งต้ นว่ าผู้ป่วยมีการติดเชือ้ เดงกี2

ไม่ เข้ าเกณฑ์ การวินิจฉัย
ตรวจหาสาเหตุของไข้
เฉียบพลัน

อาจพิจารณาส่งตรวจ NS1 หรือ PCR เพื่อให้ การวินิจฉัย

3

ตรวจหา อาการ/อาการแสดงที่เป็ นสัญญาณอันตราย (Warning signs)4

ตรวจไม่ พบ Warning signs

ผู้ป่วยที่มีไข้ < 3 วัน
ตรวจไม่ พบ Warning signs
และผู้ป่วยมีอาการคงที่

4

ตรวจพบ Warning signs

4

ผู้ป่วยที่มีไข้ 4 - 10 วัน
4

รักษาแบบผู้ป่วยนอก
ตรวจหาสาเหตุของไข้ เฉียบพลันอื่นๆ
ติดตามอาการผู้ป่วยทุก1-2 วัน จนผู้ป่วยไม่มี
ไข้ ติดต่อกัน 2 วัน
ติดตามอาการและอาการแสดงของไข้ เด็งกีและไข้ เลือดออกเด็งกี
ตรวจหา warning signs3
แนะนาให้ ดื่มน ้าเกลือแร่บ่อยๆ
ระมัดระวังการให้ ยาลดไข้ เช่น paracetamol
หลีกเลีย่ งการใช้ ยาที่ไม่จาเป็ น เช่น ยา NSAIDs, H2-blocker
การส่งตรวจทางห้ องปฏิบตั ิการทุก 1-3 วัน
- ส่งตรวจ CBC (หรือ blood smear)
- ควรตรวจ tourniquet test [ไม่จาเป็ นในกรณีที่ผ้ ปู ่ วยมี
จานวนเกร็ดเลือด < 80,000 ตัว/ลบ.มม.( < 80x109/L)
หรือผู้ป่วยที่มี spontaneous petechiae]

แพทย์ ควรตรวจหาอาการและอาการแสดงของโรคไข้ เลือดออกและ
การรั่วของพลาสมา ( plasma leakage syndrome)

ตรวจไม่ พบ

ตรวจพบ

ข้ อบ่ งชีใ้ นการรั บผู้ป่วยเข้ ารั กษาตัวในโรงพยาบาล5
ไม่ พบข้ อบ่ งชี ้

พบข้ อบ่ งชี ้

รั บผู้ป่วยเข้ ารั กษาตัวในโรงพยาบาล
(อย่างไรก็ตามขึ ้นกับดุลยพินิจของแพทย์ผ้ ดู แู ล)

รูปที่ 3 แนวทางการดูแลผู้ป่วยติดเชื ้อไวรัสเดงกีในผู้ใหญ่(ต่อ)
ผู้ป่วยที่ได้ รับการวินิจฉัยเบือ้ งต้ นว่ ามีการติดเชือ้ เดงกีท่ รี ับเข้ ารักษาตัวในโรงพยาบาล
ตรวจติดตามอาการและอาการแสดงของไข้ เดงกีและไข้เลือดออกเดงกี ตรวจหาอาการ/อาการแสดงที่เป็ นสัญญาณอันตราย (warning signs)
ให้ การรักษาตามอาการและแนะนาให้ ดื่มเกลือแร่บอ่ ยๆ
ระมัดระวังการให้ ยาลดไข้ เช่น paracetamol และ หลีกเลีย่ งการใช้ ยา NSAIDs, aspirin ยาที่ทาให้ เกร็ดเลือดต่า H2-blocker
พิจารณาส่งตรวจทางห้ องปฏิบตั ิการ: CBC ส่งตรวจ ทุก 1-3 วัน
AST, ALT ส่งตรวจทุก 1-3 วัน เมื่อมีข้อบ่งชี ้ เช่น อาเจียนมาก ตับโต สตรีตงครรภ์
ั้
PT, APTT ในกรณีที่มเี ลือดออกผิดปกติ

4

ส่งตรวจทางห้ องปฏิบตั ิการในกรณีต้องการยืนยันการติดเชื ้อไวรัสเดงกี (NS1, PCR, ELISA, rapid chromatographic test)

3

ตรวจหาสาเหตุของไข้ เฉียบพลันอื่นๆ

มีอาการ อาการแสดงของภาวะเลือดออกผิดปกติ(ยกเว้ นภาวะจุดเลือดออก)6
มีภาวะเลือดออกรุนแรง เช่น เลือดออกในทางเดินอาหาร เลือดออกในสมอง ฯลฯ แพทย์ควรหาสาเหตุเลือดออกและพิจารณาให้ เกล็ดเลือด (platelet transfusion) และ
blood transfusion ในกรณีที่มีเกล็ดเลือดต่ามากควรพิจารณาให้ เพื่อให้ เกล็ดเลือดมีจานวนมากกว่า 50,000 ตัว/ลบ.มม.( > 50x109/L)
พิจารณาให้ packed red cell และ flesh frozen plasma (FFP) เมื่อผู้ป่วยมีระบบไหลเวียนโลหิตล้มเหลวจากการมีภาวะเลือดออก เช่น เลือดออกในทางเดินอาหาร

ให้ การวินิจฉัยว่ ามีภาวะการรั่วของพลาสมา (plasma leakage) เมื่อมีข้อใดข้ อหนึ่งดังต่ อไปนี ้
1)
2)

มีคา่ hematocrit (Hct) มากกว่า 50 %
มีหลักฐานการรั่วของพลาสมา เช่น เลือดข้ นขึ ้น (hemoconcentration) ดูจากมีการเพิ่มขึ ้นของค่า Hct มากกว่า/เท่ากับร้ อยละ 20 เมื่อเทียบกับ Hct เดิม หรือ
มีน ้าในช่องปอด (pleural effusion) ตรวจพบภาวะช็อก (hypotension) หรือมีระดับอัลบูมินในเลือดต่า

ไม่ พบภาวะการรั่วของพลาสมา (plasma leakage)

พบภาวะการรั่วของพลาสมา (plasma leakage)

ไข้

วินิจฉัยโรคไข้ เลือดออกเดงกีในระยะที่ 2
เฝ้าตรวจดูแลอย่างใกล้ ชิด (close monitoring)

7

ไข้

8

ให้ crystalloid เช่น 0.9% saline หรือ balanced salt solution เช่น RLS ฯลฯ
ตรวจหาภาวะ hypotension, pulse pressure < 20 mmHg,
poor tissue perfusion

ยังมีไข้
ไข้
ให้ การรักษาตามอาการและติ
ดตาม
อาการและอาการแสดงของไข้ เดงกี
และไข้ เลือดออกเดงกี
ตรวจหา warning signs4

มีความดันโลหิตต่า ช็อก และ
pulse pressure < 20 mmHg9

ตรวจหาสาเหตุไข้ เฉียบพลัน

ตรวจสอบการสูญเสียนา้ และภาวะเลือดออก
ในกรณีที่มีภาวะช็อกให้ crystalloid เช่น 0.9% saline หรือ
balanced salt solution เช่น RLS ฯลฯ โดยพิจารณาให้ สารน ้าทาง
หลอดเลือดดาอย่างรวดเร็ว 500-1000 มล./ชัว่ โมง

8

เฝ้าตรวจดูแลอย่างใกล้ ชิด (close monitoring)

7

ประเมินการรักษา 1-2 ชั่วโมงภายหลังให้ การรักษา

มีความดันโลหิตอยู่ในเกณฑ์ ปกติ
และ pulse pressure > 20 mmHg
ให้ Oral/IV fluid โดยการปรับอัตราการให้ สารน ้า
อาจปรับโดยอาศัยการติดตามอาการทางคลินิก
การติดตามค่า Hct การตรวจดูปริ มาณปั สสาวะ
และค่าความถ่วงจาเพาะของปั สสาวะของผู้ป่วย

2 ชั่วโมงภายหลังให้ การรักษา
ยังมี hypotension, pulse pressure <20 mmHg9
พิจารณา เปลีย่ นชนิดของสารน ้าจาก crystalloid solution
เป็ นชนิด colloids 10 เช่น fresh frozen plasma(FFP),
albumin, dextran, starch8

ยังมี ภาวะช็อกพิจารณา invasive monitoring อาจพิจารณาให้ vasopressor11

ไม่ มีไข้
ในกรณีท่ ไี ม่ มีไข้ นานเกิน 1 วันไข้
พิจารณาให้ ผ้ ปู ่ วยกลับบ้ านได้เมื่อผู้ป่วยไม่มีภาวะ
เลือดออกและจานวนเกล็ดเลือด > 20,000 ตัว/ลบ.มม.
( > 20x109/L) และมีแนวโน้ มเพิ่มขึ ้น
แพทย์อาจส่งตรวจทางห้ องปฏิบตั ิการในกรณีที่ต้องการ
ยืนยันการวินิจฉัยการติดเชื ้อไวรัสเดงกี3

ประเมินว่ าผู้ป่วยเข้ าสู่
ระยะฟื ้ นตัว
(Convalescent stage)12

คาอธิบาย
1. ผู้ป่วยที่สงสัยติดเชื ้อไวรัสเดงกีได้ แก่ผ้ ปู ่ วยที่มีอาการต่อไปนี ้
มีไข้ < 10 วัน ปวดกล้ ามเนื ้อมาก ปวดข้ อ ปวดกระดูก ปวดศีรษะ ปวดกระบอกตา หน้ าแดง
คลืน่ ไส้ อาเจียน
ไม่มีอาการเด่นชัดของการติดเชื ้อในระบบทางเดินหายใจ เช่น น ้ามูก ไอ เจ็บคอ
ไม่มีอาการหรื ออาการแสดงของการติดเชื ้อของอวัยวะอื่นๆ
แพทย์ควรคานึงถึงโรคอื่นๆ เสมอในกรณีที่สงสัยว่าผู้ป่วยมีการติดเชื ้อไวรัสเดงกี เช่น การติดเชื ้อมาลาเรี ย การติด
เชื ้อแบคทีเรี ยรุนแรง ฯลฯ
2. ผู้ป่วยที่มีอาการและอาการแสดงทางคลินิกที่ควรให้ การวินิจฉัยเบื ้องต้ นว่ามีการติดเชื ้อไวรัสเดงกี
2.1 ผู้ป่วยที่มีไข้ น้อยกว่า/เท่ากับ 3 วัน ที่ตรวจพบ tourniquet test ให้ ผลบวก หรื อ WBC น้ อยกว่า
10,000 ตัว/ลบ.มม.(< 10x109/L)
2.2 ผู้ป่วยที่มีไข้ 4 – 10 วัน ที่ตรวจพบ WBC น้ อยกว่า 5,000 ตัว/ลบ.มม.(< 5x109L) ร่วมกับ จานวน
เกล็ดเลือดน้ อยกว่า140,000 ตัว/ลบ.มม.(<140x109/L); หรื อ Hct มากกว่า/เท่ากับร้ อยละ 45
อาจพิจารณาส่งตรวจเพื่อยืนยันการวินจิ ฉัยการติดเชื ้อไวรัสเดงกี (laboratory diagnosis for acute dengue
infection)
วิธีทา tourniquet test คือ วัดความดันโลหิตด้ วยเครื่ องวัดที่มีขนาด cuff พอเหมาะกับขนาดต้ นแขน
ส่วนบนของผู้ป่วย คือครอบคลุมประมาณ 2 ใน 3 ของต้ นแขน บีบความดันไว้ ที่กงึ่ กลางระหว่าง systolic และ
diastolic pressure รัดค้ างไว้ ประมาณ 5 นาที หลังจากนันจึ
้ งคลายความดัน รอ 1 นาที หลังคลายความดันจึง
อ่านผลการทดสอบ ถ้ าตรวจพบจุดเลือดออกเท่ากับหรื อมากกว่า 10 จุดต่อตารางนิ ้ว ถือว่าให้ ผลบวก ให้ บนั ทึก
ผลเป็ นจานวนจุดต่อตารางนิ ้ว
3. ในกรณีต้องการตรวจเพื่อยืนยันการวินิจฉัยการติดเชื ้อไวรัสเดงกี (laboratory diagnosis for acute dengue
infection):
3.1 ผู้ป่วยที่มีไข้ 1 -3 วัน พิจารณาตรวจด้ วยวิธี NS1 หรื อ PCR ในซีรั่มหรื อพลาสมา (ให้ ผลบวกได้
ร้ อยละ 80-90 แต่ผลบวกจะลดตา่ ลงในกรณีที่สง่ ตรวจหลังมีไข้ แล้ วเกิน 3วัน) และ/หรื อเก็บ
ซีรั่มแรกเพื่อส่งตรวจหาแอนติบอดีตามความเหมาะสม
3.2 ผู้ป่วยที่มีไข้ ตงแต่
ั ้ 4 วันขึ ้นไป พิจารณาตรวจแอนติบอดี เช่น ELISA หรื อ rapid
immunochromatographic test (rapid test, IgMให้ ผลบวกเทียม/ลบเทียมประมาณร้ อยละ
10-20)
3.3 การตรวจทางห้ องปฏิบตั ิการเพื่อให้ การวินจิ ฉัยการติดเชื ้อไวรัสเดงกี
3.3.1 การตรวจด้ วยวิธี การแยกเชื ้อไวรัสเดงกี (virus isolation and identification) หรื อ การ
ตรวจด้ วยวิธี NS1 หรื อ PCR
3.3.2 การตรวจด้ วยวิธี antibody capture EIA
3.3.2.1 ในกรณีที่ต้องแปลผลจากซีรั่มเดียว วินิจฉัยได้ เมื่อ anti DEN IgM > 40
ยูนิท และมีคา่ สูงกว่า anti JE IgM
3.3.2.2 ในกรณีที่มี acute และ convalescent sera วินิจฉัยได้ เมื่อ anti DEN
IgM ครัง้ แรก < 15 ยูนิท และครัง้ ที่ 2 > 30 ยูนิท ในกรณี anti DEN IgM-

to-IgG ratio > 1.8:1 วินิจฉัยว่าเป็ น primary infection และในกรณี
< 1.8:1 วินิจฉัยว่าเป็ น secondary infection
3.3.2.3 วินิจฉัยว่าเป็ น secondary infection ถ้ า IgG ใน convalescent serum
เพิ่มขึ ้นอย่างน้ อยสองเท่าเทียบกับ acute serum และ IgG ใน
convalescent serum พบมีคา่ > 100 ยูนิท
3.3.3 การตรวจด้ วยวิธีที่ได้ ผลรวดเร็ ว (rapid tests) ปั จจุบนั มีชดุ การตรวจสาเร็ จรูปหลาย
ชนิด เป็ นการตรวจสอบขันต้
้ นที่ได้ ผลเร็ วแต่มีความไว ความจาเพาะ และความถูกต้ อง
แตกต่างกันได้ มาก ใช้ เป็ นการตรวจกรองขันต้
้ นเท่านัน้ ควรยืนยันด้ วยการตรวจมาตรฐาน
ดังกล่าวข้ างต้ นเสมอหากสามารถกระทาได้
4. แพทย์ที่ดแู ลผู้ป่วยควรเฝ้ าสังเกตอาการ อาการแสดง ค่าความเข้ มข้ นของเลือด ที่เป็ นสัญญาณอันตราย
(warning signs) ในผู้ป่วยทีส่ งสัยติดเชื ้อเดงกีก่อนผู้ป่วยจะมีการติดเชื ้อรุนแรง (มีภาวะช็อกจากการรั่วของ
พลาสมาร่วมกับการมีความดันโลหิตต่า เลือดออกผิดปกติรุนแรง หรื อมีการทางานของอวัยวะของร่างกาย
ล้ มเหลว) ดังรูปที่ 1
5. ข้ อบ่งชี ้ในการรับผู้ป่วยเข้ ารักษาตัวในโรงพยาบาล (ข้ อใดข้ อหนึง่ ต่อไปนี ้ อย่างไรก็ตามขึ ้นกับดุลยพินิจของแพทย์
ผู้ดแู ล)
5.1 อาการ/อาการแสดงทางคลินิกที่แพทย์เห็นว่าควรรับผู้ป่วยไว้ รักษาในโรงพยาบาล เช่น คลืน่ ไส้ /
อาเจียนมาก ฯลฯ
5.2 ภาวะเลือดออกรุนแรง เช่น อาเจียนเป็ นเลือด ถ่ายเป็ นเลือด มีประจาเดือนมากผิดปกติ ฯลฯ
5.3 ให้ การวินจิ ฉัย dengue shock syndrome (DSS), ความดันโลหิตต่า
5.4 ตรวจพบค่า Hct มากกว่า 50 %
5.5 จานวนเกล็ดเลือดน้ อยกว่า/เท่ากับ 20,000 ตัว/ลบ.มม. (< 20x109/L)
5.6 ค่า AST หรื อ ALT > 500 ยูนทิ /มล.
5.7 มีภาวะไตวาย ตับวาย หัวใจวาย ซึมลง ขาดออกซิเจนรุนแรง (severe hypoxemia)
5.8 สตรี ตงครรภ์
ั้
5.9 ผู้ป่วยอ้ วนมาก (morbid obesity)
5.10 ผู้ป่วยที่ไม่สามารถมาติดตามการรักษาแบบผู้ป่วยนอกได้
6. ภาวะเลือดออกมีความเกี่ยวข้ องโดยตรงกับการมีเกล็ดเลือดต่าและความผิดปกติของผนังหลอดเลือดซึง่ ภาวะ
เลือดออกมักพบในช่วงวันที่ 5-8 ของการมีไข้ ปั จจัยเสีย่ งของการมีเลือดออกในผู้ป่วย ได้ แก่ การมีเกล็ดเลือดตา่
(มีจานวนเกล็ดเลือดน้ อยกว่า/เท่ากับ 20,000 ตัว/ลบ.มม. (< 20x109/L), การมีคา่ AST, ALT สูง การมีคา่ PT
ยาวมากกว่าปกติ ผู้ป่วยที่ป่วยเป็ น DHF รุนแรง ผู้ป่วยที่มีภาวะ disseminated intravascular coagulopathy
(DIC), ผู้ป่วยที่มีภาวะตับวาย มักพบว่าผู้ป่วยกลุม่ นี ้มักมีภาวะ coagulopathy ร่วมด้ วยทาให้ มีอาการเลือดออก
รุนแรงโดยเฉพาะการมีเลือดออกในระบบทางเดินอาหาร
6.1 ไม่แนะนาให้ เกล็ดเลือดในผู้ป่วยที่มีเกล็ดเลือดต่าที่โดยไม่มีเลือดออกรุนแรง หรื อมีเพียงจุดเลือดออก
ที่ผิวหนัง อาจพิจารณาให้ เกล็ดเลือดผู้ป่วยทีม่ ีปัจจัยเสีย่ งต่อเลือดออก เช่น active peptic ulcer,
trauma, liver failure, ได้ รับยาต้ านเกล็ดเลือดและมีเกล็ดเลือดน้ อยกว่า 10,000 ตัว/ลบ.มม.

(<10x109/L)
6.2 ผู้ป่วยมีเลือดออกผิดปกติรุนแรงจากทางเดินอาหารแพทย์ควรคานึงถึงภาวะอื่นๆที่พบร่วม
ด้ วย เช่น การอาเจียนเป็ นเลือดจากการที่ผ้ ปู ่ วยมีแผลในการเพาะอาหาร (gastric, duodenal
ulcer) หรื อ gastritis บางกรณีอาจมีภาวะเลือดออกในทางเดินอาหารโดยไม่พบมีการอาเจียนเป็ น
เลือดแต่พบว่ามีถา่ ยดา(melena)
6.3 ผู้หญิงที่ติดเชื ้อไวรัสเดงกีมีอาการเลือดออกทางช่องคลอด (uterine bleeding)ได้ ร้อยละ 5-25 ซึง่
ผู้ป่วยบางรายมีเลือดออกไม่ตรงกับระยะการมีประจาเดือน) พบว่าอาการเลือดออกทางช่องคลอด
มักไม่รุนแรงและมักไม่ต้องได้ รับเลือด อย่างไรก็ตามผู้ป่วยบางรายจาเป็ นต้ องได้ รับ hormone เพื่อ
เลือ่ นหรื อหยุดประจาเดือน
6.4 แพทย์ควรระมัดระวังผู้ป่วยกาลังได้ รับยาต้ านเกล็ดเลือดหรื อยาต้ านการแข็งตัวของเลือดเช่น
aspirin, clopidogrel, coumadin, heparin ซึง่ อาจส่งเสริ มให้ มเี ลือดออกผิดปกติมากขึ ้น
7 Close monitoring: ต้ องเฝ้ าติดตามอาการและอาการแสดงของผู้ป่วยอย่างใกล้ ชิดโดย
ตรวจวัด ความรู้สกึ ตัว vital signs, peripheral perfusion ตรวจอาการและอาการแสดงของผู้ป่วย
ทุก 15-30 นาที จนกระทัง่ พ้ นภาวะช็อก หลังจากนันควรติ
้
ดตามทุก 1-4 ชัว่ โมง
ตรวจค่า Hct 1-4 ครัง้ ต่อวันหรื อตามอาการทางคลินิก ตรวจจานวนเกล็ดเลือดตามความจาเป็ น
ตรวจปริ มาณสารน ้าที่ผ้ ปู ่ วยได้ รับทังทางปากและทางเส้
้
นเลือดและจานวนปั สสาวะ ทุก 1-4 ชัว่ โมง
ผู้ป่วยควรมีปัสสาวะ 0.5-1 มล.ต่อกิโลกรัมต่อชัว่ โมง และติดตามการให้ สารน ้าโดยให้
ปั สสาวะมีคา่ ความถ่วงจาเพาะประมาณ 1.010-1.020 ระมัดระวังการเกิด massive pleural
effusion, ascites ที่อาจมีผลต่อการหายใจทาให้ ผ้ ปู ่ วยหายใจลาบาก
ผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรงหรื อมีโรคประจาตัวอาจจาเป็ นต้ องตรวจติดตาม O2 saturation, ECG, arterial
blood gas, blood sugar, electrolyte,HCO3, lactate, BUN/Cr, liver function test,
coagulation profile ( PT/PTT) เมื่อมีข้อบ่งชี ้

8 แนวทางการให้ สารน ้าทดแทนในผู้ป่วยติดเชื ้อไวรัสเดงกีที่มีอาการและอาการแสดงทางคลินิกที่มีการรั่วของพลาสมา
(plasma leakage):เอกสารอ้ างอิง 3
ผู้ป่วยที่ได้ รับการวินิจฉัยโรคไข้ เลือดออกระยะที่ 2และมีการรั่วของพลาสมา(plasma leakage)
ผู้ป่วยมีความดันโลหิต
ผู้ป่วยมีความดันโลหิต ผู้ป่วยที่มีภาวะช็อก
ผู้ป่วยที่มีภาวะช็อก
อยู่ในเกณฑ์ ปกติ และ ต่า และ/หรือ
แม้ ได้ รับสารนา้
pulse pressure > 20
pulse pressure < 20
crystalloid solution
mmHg
mmHg
อย่ างเต็มที่แล้ ว
End point
Target : ความดันโลหิตปกติ
pulse pressure > 20 mmHg,
Urine sp gr 1010-1020
Keep urine output
0.5-1.0 ml/Kg/hr,
Hct~40-45%
Limitation: leakage
syndrome เช่น pleural
effusion, ascites, crepitation
วิธีการ
ในผู้ป่วยที่ไม่มีอาการช็อก
พิจารณาให้ สารน ้าทางเส้ น
เลือดได้ แก่ 5%D saline , NSS
เฉพาะในผู้ป่วยที่มีอาการ
อาเจียน และรับประทาน
อาหาร/ดื่มน ้าเกลือแร่ไม่ได้ โดย
เริ่มที่ให้ ในอัตรา 40-80 ml/hr
เมื่อผู้ป่วยเริ่มเข้ าสูร่ ะยะวิกฤต
ให้ คอ่ ยๆ เพิ่มอัตราการให้ สาร
น ้าทางเส้ นเลือด โดยปรับตาม
อาการทางคลินิก, vital signs,
Hct ปริมาณปั สสาวะและความ
ถ่วงจาเพาะของปั สสาวะ

End point
Target : ความดันโลหิตปกติ
pulse pressure > 20 mmHg,
Urine sp gr 1010-1020
Keep urine output
0.5-1.0 ml/Kg/hr,
Hct~40-45%
Limitation: leakage
syndrome เช่น pleural
effusion, ascites, crepitation
วิธีการ
IV isotonic crystalloid
เช่น 0.9%saline หรือ
RLS 5-7 ml/kg/hr x1-2 hr
 ถ้ า clinical และ
parameter ดีขึ ้น ให้ ลด
สารน ้าเป็ น 3-5 ml/Kg/hr
x 2 -4 hr จากนันลดสาร
้
น ้าเป็ น 2-3 ml/Kg/hr จน
อาการคงที่
ถ้ า clinical และ parameter
ไม่ดีขึ ้น /แย่ลง ให้ เพิ่มสารน ้า
เป็ น 7-10 ml/Kg/hr อีก 1-2
ชม (ภายใน 2-4 ชม) และ
ประเมินอาการ
ถ้ าไม่ดีขึ ้น
(ภายใน 2-4 ชม)ให้ การรักษา
แบบผู้ป่วยภาวะช็อก

End point
Target : ความดันโลหิตปกติ
pulse pressure > 20 mmHg,
Urine sp gr 1010-1020
Keep urine output
0.5-1.0 ml/Kg/hr,
Hct~40-45%
Limitation: leakage
syndrome เช่น pleural
effusion, ascites, crepitation
วิธีการ
IV isotonic crystalloid
เช่น 0.9%saline หรือ
RLS 10-20 ml/kg/hr
( 500-1000 ml )x 1-2 hr


ถ้ า clinical และ
parameter ดีขึ ้น ให้ ลด
สารน ้าเป็ น 5-7 ml/Kg/hr
x 1-2 hr และปรับลด
ตามลาดับ
ถ้ า clinical และ parameter
ไม่ดีขึ ้น /แย่ลง ให้ เปลี่ยนสาร
น ้าเป็ น colloid solution เช่น
5% albumin, Dextran, FFP
10 ml/kg/hr x 1 hr ( เรียงตาม
อักษร )และประเมินอาการ ถ้ า
ไม่ดีขึ ้น รักษาแบบผู้ป่วยที่มี
ภาวะช็อกแม้ ได้ รับสารน ้า
crystalloid solution อย่าง
เต็มที่แล้ ว

End point
Target : ความดันโลหิตปกติ ,
pulse pressure > 20 mmHg,
Urine sp gr 1010-1020
Keep urine output
0.5-1.0 ml/Kg/hr,
Hct~40-45%
Limitation: leakage
syndrome เช่น pleural
effusion, ascites, crepitation
วิธีการ
พิจารณาหาสาเหตุร่วม
เช่น severe bleeding,
metabolic acidosis, severe
sepsis, pneumothorax เป็ น
ต้ น และเริ่มให้ ยาประคอง
ความดันโลหิต
(vasopressor) เช่น
norepinephrine ขนาดเริ่มต้ น
ที่ 0.1-0.2 mcg/kg/min และ
ปรับขนาดยาทุก 10-15 นาที
(max dose 1-2 mcg/kg/min )
เมื่ออาการดีขึ ้นให้ พิจารณาลด
สารน ้าและลดยาประคองความ
ดันโลหิตลง
หมายเหตุ
ผู้ป่วยภาวะช็อกต้ องการการ
ติดตาม vital signs และ
parameter ต่างๆอย่างใกล้ ชิด
จนกว่าจะพ้ นจากภาวะนี ้

9 ผู้ป่วยที่ช็อกจะรู้สติดีอาจทาให้ พลาดการวินิจฉัยภาวะช็อก
โดยคิดว่าผู้ป่วยดูเหมือนคนอ่อนเพลียไม่มีแรงเท่านัน้
ดังนันหากไม่
้
วดั ความดันโลหิตหรื อจับชีพจรจะทาให้ ไม่สามารถวินิจฉัยภาวะช็อกได้ ผู้ป่วยที่มคี วามดันโลหิตสูง ต้ อง
ระวังว่าในขณะช็อกผู้ป่วยอาจมีความดันโลหิตอยูใ่ นเกณฑ์ปกติ รวมทังต้
้ องระมัดระวังการให้ ยาลดความดันโลหิตแก่
ผู้ป่วย
10 ในกรณีที่ความดันโลหิตไม่ดีขึ ้นแพทย์ควรเปลีย่ นสารน ้าทีใ่ ห้ แก่ผ้ ปู ่ วยเป็ น colloid เช่น fresh frozen plasma(FFP),
0.9% normal saline solution ร่วมกับ albumin การเลือกใช้ Dextran ควรใช้ ด้วยความระมัดระวัง เพราะอาจทาให้
เกิด platelet dysfunction มากขึ ้นในผู้ป่วยกลุม่ นี ้ ส่วนการให้ Starch จากการศึกษาในเด็กพบว่าสารน ้ากลุม่ starch
สามารถแก้ ไขภาวะ shock ได้ และไม่พบ serious adverse reaction แต่ไม่มีการศึกษาในผู้ป่วยผู้ใหญ่ในการ
เปรี ยบเทียบการให้ สารน ้ากลุม่ starch กับ crystalloid ในผู้ป่วย dengue shock syndrome เนื่องจากข้ อมูลใน
ปั จจุบนั พบว่าการให้ สารกลุม่ นี ้ในผู้ป่วยที่มีภาวะช็อก พบว่าไม่ช่วยลดอัตราการเสียชีวติ ในผู้ป่วยแต่อาจมีปัญหาใน
ด้ านไตวายและเพิ่มอัตราการรักษาโดยการล้ างไต ดังนันควรหลี
้
กเลีย่ ง และเลือกใช้ สารcolloid ชนิดอื่น เช่น albumin
11 การให้ vasopressor ให้ พิจารณาเป็ นรายๆไป เนื่องจากยากลุม่ นี ้จะทาให้ ผ้ ปู ่ วยมีความดันโลหิตสูงขึ ้นทังๆ
้ ที่ยงั มี
plasma volume ไม่เพียงพอจากการที่มกี ารรั่วของพลาสมาอย่างรวดเร็ วและต่อเนื่องอยู่ ทาให้ ผ้ ปู ่ วยมีภาวะช็อกนาน
ต่อไปอีกแม้ จะได้ รับการรักษาด้ วย IV fluid แล้ ว ดังนันควรเลื
้
อกให้ ในกรณีผ้ ปู ่ วยที่ได้ สารน ้าเต็มทีแ่ ล้ ว แต่ผ้ ปู ่ วยยังมี
ความดันโลหิตตา่ อยูห่ รื อในกรณีที่เริ่ มมีผลข้ างเคียงจากการให้ สารน ้าเนื่องจากมีการรั่วของสารน ้าออกนอกเส้ นเลือด
โดยเฉพาะภาวะ pulmonary edema การศึกษาในปั จจุบนั ยังไม่มีการศึกษาเปรี ยบเทียบผลการรักษาของยา
vasopressor ในผู้ป่วย dengue shock ดังนันหากอนุ
้
มานตามการศึกษาของผู้ป่วย shock โดยทัว่ ไป อาจพิจารณา
ให้ ยา vasopressor ที่แนะนาโดย international sepsis guideline ได้ แก่ surviving sepsis guideline 2012
(http://www.idsociety.org/uploadedFiles/IDSA/GuidelinesPatient_Care/IDSA_Practice_Guidelines/Fever_a
nd_Infections/2013%20Sepsis%20Guidelines.pdf ) โดยพิจารณาให้ norepinephrine เป็ นยาชนิดแรก และอาจ
พิจารณาเพิ่มยา vasopressin / adrenaline แต่ไม่แนะนาให้ ใช้ dopamine เนื่องจากพบผลข้ างเคียงในด้ านการเต้ น
ผิดจังหวะของหัวใจเพิ่มขึ ้น
12 แพทย์ควรประเมินว่าผู้ป่วยเข้ าสูร่ ะยะฟื น้ ตัว (convalescent stage)โดย
- อาการทัว่ ไปดีขึ ้น มีความอยากอาหาร
- ตรวจร่างกายพบ ความดันโลหิตปกติ ไม่มีไข้ อาจพบชีพจรช้ า (bradycardia),ผื่น (convalescent rash)
บริ เวณ แขน ขา อาจมีอาการคันร่วมด้ วย
- Hct มีคา่ < 50% และคงที่ จานวนเม็ดเลือดขาวเพิ่มขึ ้น และ % lymphocyte มากกว่า % neutrophil,
จานวนเกล็ดเลือดเพิ่มขึ ้น
เมื่อผู้ป่วยเข้ าสูร่ ะยะฟื น้ ตัว (convalescent stage) แพทย์ควรลดการให้ สารน ้าทางเส้ นเลือดและระมัดระวังภาวะน ้า
เกินจากการไหลกลับของน ้าจาก third space
ในกรณีท่ ไี ม่ มีไข้ นานเกิน 1 วัน อาจพิจารณาให้ ผ้ ปู ่ วยกลับบ้ านได้ เมื่อผู้ป่วยไม่มีภาวะเลือดออกและจานวนเกล็ด
เลือด > 20,000 ตัว/ลบ.มม.( > 20x109/L) และ มีแนวโน้ มเพิม่ ขึ ้น แพทย์อาจส่งตรวจทางห้ องปฏิบตั ิการในกรณีที่
ต้ องการยืนยันการวินจิ ฉัยการติดเชื ้อไวรัสเดงกี

แนวทางการวินิจฉัยและการรักษาไข้ เดงกีและไข้ เลือดออกเดงกีในสตรีตงั ้ ครรภ์
สตรี ตงครรภ์
ั้
ที่เป็ นไข้ เดงกีและไข้ เลือดออกเดงกี มีแนวทางการวินจิ ฉัยและการรักษาเช่นเดียวกับผู้ป่วยที่ไม่ได้ ตงครรภ์
ั้
ควรสงสัยโรคนี ้ในสตรีตงครรภ์
ั้
ที่มีไข้ ระหว่างที่มีการระบาดของโรค
ปั ญหาเฉพาะที่ควรพิจารณาในสตรีตงั ้ ครรภ์ คือ
การวินิจฉัย : - การเกิด hemoconcentration อาจถูกบดบังโดย physiologic hemodilution of pregnancy
- ควรวินิจฉัยแยกโรคจากโรคที่เกิดจากการตังครรภ์
้
ซึง่ จาเป็ นต้ องให้ คลอดทันที ที่สาคัญคือ HELLP
syndrome (Hemolysis, Elevated liver enzyme, Low platelet count)
-การรักษา: การให้ ยาลดไข้ , hydration, rest และ supportive care
พิจารณาให้ เกล็ดเลือดเฉพาะในรายที่จะคลอด ให้ อยูใ่ นระดับมากกว่า 50,000 ตัว/ลบ.มม.
(> 50x109/L)
ผลของโรคต่ อการตัง้ ครรภ์ :
- เพิ่มความเสีย่ งที่จะเกิดการแท้ ง การเจ็บครรภ์ก่อนกาหนด การตกเลือดระหว่างหรื อหลังคลอด
มารดาเสียชีวิต fetal distress ทารกน ้าหนักน้ อย ทารกเสียชีวิตในครรภ์ ขึ ้นกับความรุนแรงของโรค
และอายุครรภ์
- อาจเกิด vertical transmission ร้ อยละ 1.6 – 10.5 ทาให้ ทารกแรกเกิดมีเกล็ดเลือดตา่ ได้ (มักเกิดใน
รายที่มีไข้ ก่อนคลอด 1 สัปดาห์)
ผลของการตัง้ ครรภ์ ต่อโรค :
-สตรี ตงครรภ์
ั้
มีความเสีย่ งที่อาการของโรคจะรุนแรงกว่าผู้ที่ไม่ได้ ตงครรภ์
ั้
ข้ อควรระวังในการรักษาผู้ป่วยผู้ใหญ่
1. โรคประจาตัวเรือ้ รัง (underlying diseases)
ต้ องคานึงถึงโรคประจาตัวเรื อ้ รัง (underlying diseases) ซึง่ จะพบในผู้ใหญ่มากกว่าในเด็ก โดยเฉพาะโรค
coronary heart disease, peptic ulcer, hypertension, DM, cirrhosis, chronic kidney diseases เป็ นต้ น
2. การเพิ่มขึน้ ของ liver transaminase
- ผู้ป่วยไข้ เดงกี และไข้ เลือดออกเดงกีในผู้ใหญ่ มักพบมีการเพิ่มขึ ้นของ liver transaminase (พบได้ มากกว่าร้ อย
ละ 90) โดยมักมีการเพิม่ ขึ ้นของค่า ALT มากกว่า AST แต่มกั ไม่พบว่าผู้ป่วยมีอาการตาเหลือง ค่า AST/ALT
มักเพิ่มสูงขึ ้นเกือบทุกรายใน 48 ชัว่ โมงก่อนไข้ จะลดลงและพบสูงสุดในช่วง 7-9 วันหลังมีไข้ และจะลดลงสูป่ กติ
ใน 2-3 สัปดาห์ ผู้ป่วยบางรายมีอาการรุนแรงและมีภาวะตับวายจนเป็ นสาเหตุของการเสียชีวิตได้ ดังนันแพทย์
้
ควรระมัดระวังการให้ ยาที่มีผลต่อตับแก่โดยเฉพาะในผู้ป่วยที่มคี า่ AST/ALT สูง เช่น ยาลดไข้ ยาแก้ อาเจียนบาง
ชนิด ยารักษาโรคกระเพาะ ผู้ป่วยที่มีอาการปวดท้ องมาก และมีประวัติปวดท้ องอยูเ่ ป็ นประจา/ มีประวัติเป็ นโรค
กระเพาะ อาจพิจารณาให้ ยา alum milk , proton pump รับประทาน
3. ภาวะตาเหลือง (jaundice)
ภาวะตาเหลืองพบได้ ไม่บอ่ ยแพทย์จาเป็ นต้ องให้ การวินจิ ฉัยแยกโรคจากการติดเชื ้ออื่นๆเสมอ เช่น การติดเชื ้อใน
ทางเดินน ้าดี ตับอักเสบไวรัส
อาการแพ้ ยา ผู้ป่วยที่มอี าการเหลืองได้ เล็กน้ อยแบบ unconjugated
hyperbilirubinemia อาจเกิดจากภาวะ hemolysis จากโรคเลือด เช่น thalassemia, hemoglobinopathy
(เช่น HbH disease)ในกรณีที่ผ้ ปู ่ วยที่มีภาวะ conjugated hyperbilirubinemia ต้ องคิดถึงการมีภาวะแทรกซ้ อน

เช่น การมีภาวะตับวาย ตับอ่อนอักเสบ การมีการติดเชื ้อแบคทีเรียในทางเดินน ้าดีหรื อถุงน ้าดีอกั เสบ (acalculus
cholecystitis) และการมีการติดเชื ้ออื่นๆ ร่วมกับการติดเชื ้อไข้ เลือดออก (เช่น การติดเชื ้อแบคทีเรี ย มาลาเรีย)
4. การติดเชือ้ ชนิดอื่นร่ วมด้ วยในผู้ป่วยติดเชือ้ ไวรัสเดงกี (dual infection)
อาจพบการติดเชื ้อชนิดอื่นร่วมด้ วยในผู้ป่วยติดเชื ้อไวรัสเดงกี (dual infection) มักสงสัยในผู้ป่วยที่มีอาการผิด
แผกออกไป เช่น ไข้ นานมากกว่า 10 วัน ท้ องเสีย ตาเหลือง อาการปวดท้ องนาน พบไข้ ขึ ้นใหม่หลังจากไข้ ลงแล้ ว
การตรวจพบเม็ดเลือดขาว มากกว่า 10,000 ตัว/ลบ.มม.(>10x109/L) ร่วมกับการมี neutrophilia, ตรวจพบ
band form ของ neutrophil พบว่าการติดเชื ้อร่วมกันนี ้อาจเป็ นการติดเชื ้อทีเ่ กิดร่วมกันตังแต่
้ ระยะแรก หรื ออาจ
เป็ นการติดเชื ้อที่เกิดขึ ้นภายหลังโดยเฉพาะการติดเชื ้อในโรงพยาบาล(nosocomial infection)
5. ภาวะเลือดออกจากอวัยวะภายใน (internal hemorrhage)
ต้ องคิดถึงภาวะเลือดออกจากอวัยวะภายในโดยเฉพาะผู้ป่วยที่มีคา่ Hct ลดลงรวดเร็ ว พิจารณาเตรียมเลือด
เกล็ดเลือดและพิจารณาให้ โดยเร็วถ้ าอาการไม่ดีขึ ้นหลังให้ สารน ้าทางเส้ นเลือด (IV fluid) ไปในปริ มาณที่มาก
พอสมควรแล้ ว
สรุ ปแนวการดูแลรักษาผู้ป่วยติดเชือ้ ไวรัสเดงกีในผู้ใหญ่
1. พบว่าผู้ป่วยผู้ใหญ่สว่ นใหญ่มกั มาพบแพทย์ด้วยปั ญหาเรื่ องไข้ ซงึ่ ในกรณีที่แพทย์ไม่ได้ คิดถึงโรคนี ้
โดยเฉพาะในระยะแรกๆของโรคอาจทาให้ ให้ การรักษาไม่เหมาะสมร่วมทังการน
้
าไปสูก่ ารเกิด
ภาวะแทรกซ้ อนได้
2. แพทย์ผ้ ดู แู ลควรเฝ้ าระมัดระวังอาการแทรกซ้ อนที่พบได้ ในผู้ป่วยผู้ใหญ่ที่มีไข้ เดงกีและไข้ เลือดออก เช่น
เลือดออกผิดปกติโดยเฉพาะในช่วงที่ผ้ ปู ่ วยมีเกร็ ดเลือดต่า ภาวะช็อกในผู้ป่วยไข้ เลือดออก(grade III
และ IV) พบได้ ในผู้ใหญ่และวัยรุ่น การปรับอัตราการให้ สารน ้า (intravenous fluid) ก็อาจปรับโดย
อาศัยการติดตามอาการทางคลินกิ การติดตามค่า Hct การตรวจดูปริ มาณปั สสาวะและค่าความ
ถ่วงจาเพาะของปั สสาวะของผู้ป่วย
3. ควรตรวจ liver transaminase ในผู้ป่วยผู้ใหญ่ทตี่ ิดเชื ้อไวรัสเดงกี โดยเฉพาะผู้ป่วยที่สงสัยว่ามีตบั
อักเสบหรื อมีประวัติรับประทานยาลดไข้ พาราเซตตามอลมากกว่า 2 กรัมต่อวัน ในกรณีที่คา่ AST/ALT
สูงแพทย์ควรระมัดระวังในการใช้ ยาเพื่อลดไข้ และยาต่างๆแก่ผ้ ปู ่ วย
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