
 โรคติดเช้ือ

อาจารยเ์วียงพิงค ์ ทวีพนู



โรคหวดั (Common cold)
สาเหตุ : เกิดจากการติดเช้ือไวรัสซ่ึงมีหลายสายพนัธ์ุ  พบบ่อยในช่วงฤดูฝนและ

ฤดูหนาว หรือโดยเฉพาะช่วงท่ีมีอากาศเปล่ียนแปลง สามารถพบผูติ้ดเช้ือไดทุ้ก
ช่วงอายุ

การตดิต่อ : ติดต่อผา่นทางน ้ามูก น ้าลายและเสมหะ โดยการหายใจเอาเช้ือท่ี
กระจาย จากการไอหรือหายใจรดกนั หรือมือท่ีเป้ือนเช้ือโรคสมัผสัจมูกหรือตา 
ระยะเวลาแพร่เช้ือสามารถแพร่ไดก่้อนเกิดอาการและ 1-2 วนัหลงัเกิดอาการ



โรคหวดั (Common cold)

อาการ : คดัจมูก น ้ามูกไหลลกัษณะใส ไอ จาม เจบ็คอ เสียงแหบ อาจมีอาการไข้
ต ่าๆ ปวดศีรษะเลก็นอ้ย ในผูใ้หญ่อาการจะนอ้ยมากอาจมีแค่คดัจมูกและ
น ้ามูกไหล อาการของโรคมกัเป็นไม่เกิน 2-5 วนั แต่อาจมีน ้ามูกไหลนาน 10-
14 วนั

การรักษาพยาบาลเบือ้งต้น : ความรุนแรงของโรคไม่มาก และสามารถหายเอง
ไดภ้ายในไม่ก่ีวนั เน่ืองจากเกิดจากการติดเช้ือไวรัสจึงเนน้รักษา
ประคบัประคองตามอาการจนอาการหาย ดีเอง



โรคหวดั (Common cold)

การป้องกนัการติดเช้ือ

■ หลีกเล่ียงการอยูใ่กลค้นท่ีเป็นโรคหวดั ลดการสมัผสักบัผูป่้วย หรือใชข้องร่วมกบั
ผูป่้วย หากหลีกเล่ียงไม่ไดใ้หล้า้งมือหลงัสมัผสั อยา่เอามือสมัผสัหรือถูจมูก หรือขยี้ตา

■ พกัผอ่นใหเ้พียงพอ ออกก าลงักายเป็นประจ า

■ หลีกเล่ียงการเขา้ใกลผู้ป่้วยท่ีก าลงัไอหรือจาม หลีกเล่ียงท่ีมีคนแออดัในช่วงท่ีมีการ
ระบาด

■ การฉีดวคัซีนป้องกนัโรคไขห้วดัใหญ่ ไม่สามารถป้องกนัโรคหวดัได ้เน่ืองจากเป็น
เช้ือไวรัสคนละชนิด



โรคมือเท้าปาก (Hand Foot Mouth Disease)



โรคมือเท้าปาก (Hand Foot Mouth Disease)
สาเหตุ : เกิดจากการติดเช้ือไวรัสในกลุ่มเอนเทอโรไวรัส (Enterovirus) ส่วน

ใหญ่เกิดจากไวรัสสายพนัธ์ุคอ็กซาก้ี เอ16 (Coxsackie A16 Virus) และ
บางส่วนอาจเกิดจากเอนเทอโรไวรัส 71 (Enterovirus 71)

อาการ :โรคมือเทา้ปากมีระยะฟักตวั 3-6 วนั โดยหลงัจากไดรั้บเช้ือ ผูป่้วยจะเร่ิม
มีไขสู้ง 38-39 องศาเซลเซียส เจบ็คอไม่อยากอาหาร ปวดทอ้ง และอ่อนเพลีย 
หลงัจากมีไข ้1-2 วนั จะเร่ิมมีตุ่ม ผืน่ หรือแผลอกัเสบมีหนองท่ีผวิหนงับริเวณ
มือ ฝ่ามือ เทา้ ฝ่าเทา้ และบริเวณปากทั้งภายนอกและภายในตามมา



โรคมือเท้าปาก (Hand Foot Mouth Disease)
การตดิต่อ : สามารถติดต่อกนัไดผ้า่นการไอหรือจาม การสมัผสัของเหลวหรือ

ของเสียท่ีปนเป้ือนเช้ือ
การรักษาพยาบาลเบือ้งต้น : ไม่มีวธีิการรักษาใหห้ายขาดในทนัที รักษาตาม

อาการ ควรใหผู้ป่้วยพกัรักษาตวัอยูท่ี่บา้นเพื่อป้องกนัการแพร่กระจายเช้ือ 
แลว้รอจนกวา่อาการเหล่านั้นจะหายไป แต่หากอาการป่วยไม่บรรเทาลง มี
อาการป่วยท่ียิง่ทรุดหนกั หรือมีอาการแทรกซอ้นอยา่งอ่ืนเกิดข้ึนอีก ควร
ส่งไปโรงพยาบาล



โรคมือเท้าปาก (Hand Foot Mouth Disease)
ภาวะแทรกซ้อน : ส่วนใหญ่พบภาวะขาดน ้า ส่วนนอ้ยพบภาวะสมองอกัเสบ 
การป้องกนั : ยงัไม่มีวคัซีนป้องกนัโรคมือเทา้ปากได ้แต่มีแนวทางปฏิบติัเพื่อลด

โอกาสในการติดเช้ือ คือ ลา้งมือก่อนหลงัสมัผสัส่ิงต่างๆ ท าความสะอาด
เส้ือผา้ส่ิงของเคร่ืองใช ้ไม่ใชข้องร่วมกบัผูอ่ื้น  ใชผ้า้สะอาดหรือทิชชู่ปิดปาก
ปิดจมูกทุกคร้ังท่ีไอหรือจาม ไม่สมัผสักบัผูป่้วยโรคมือเทา้ปากอยา่งใกลชิ้ด 
และหากป่วยดว้ยโรคมือเทา้ปาก ควรลาพกัรักษาตวัท่ีบา้นจนกวา่จะหาย



โรคคางทูม (Mumps/Epidermic parotitis)

โรคคางทูม เป็นโรคติดเช้ือท่ีมีการอกัเสบ
ของต่อมน ้าลาย ซ่ึงมกัเป็นต่อมน ้าลายท่ี
อยูบ่ริเวณขา้งหู (Parotid gland) ท าให้
บริเวณคางบวม จึงไดช่ื้อวา่คางทมู พบใน
เดก็ 6-10  ปี เป็นส่วนใหญ่

สาเหตุ :  เกิดจากเช้ือไวรัส Mumps ซ่ึงอยูใ่น
กลุ่ม Paramyxovirus เช้ือจะอยูใ่นน ้าลาย
และเสมหะของผูป่้วย



โรคคางทูม (Mumps/Epidermic parotitis)

อาการ : จะเร่ิมมีอาการไขต้  ่า เบ่ืออาหาร ปวดเม่ือย
ตามตวั ต่อมา 1-3 วนั จะมีอาการปวด บวม 
แดง กดเจบ็บริเวณขา้งหูหรือขากรรไกร ต่อม
น ้าลายหนา้หูจะโตข้ึนจนคล าได ้บางรายอาจ
บวมท่ีใตค้างร่วมดว้ย  บางรายอาจไม่มีอาการ
อ่ืนๆน ามาก่อน พบเพียงขากรรไกรหรือคาง
บวม   ประมาณ 1 สปัดาห์ อาการคางทูมจะ
ค่อยๆ ลดขนาดลง บางรายอาจมีเพียงไขโ้ย
ขากรรไกรไม่บวมกไ็ด ้



โรคคางทูม (Mumps/Epidermic parotitis)

การตดิต่อ : ติดต่อโดยตรงทางการหายใจ และสมัผสักบัน ้าลายของผูป่้วย เช่น 
การไอ จาม หายใจรดกนั สมัผสัถกูมือหรือส่ิงของเคร่ืองใชท่ี้ปนเป้ือนเช้ือ 
ระยะท่ีติดต่อกนัไดง่้าย คือ 1-2 วนั ก่อนมีอาการบวมของต่อมน ้าลาย ไป
จนถึง 5-9 วนัหลงัมีอาการบวมของต่อมน ้าลาย ระยะฟักตวั14-20 วนั

การรักษาพยาบาลเบือ้งต้น : รักษาตามอาการ ใหย้าแกป้วดลดไขเ้ป็นคร้ังคราว 
ดูแลใหพ้กัผอ่น ด่ืมน ้ามากๆ ประคบอุ่นบริเวณคางทูม แยกผูป่้วยจนถึง 9 วนั 
หลงัเร่ิมมีอาการบวมของต่อมน ้าลาย ส่วนมากจะหายไดเ้อง 



โรคคางทูม (Mumps/Epidermic parotitis)

ภาวะแทรกซ้อน : อณัฑะอกัเสบ เยือ่หุม้สมองอกัเสบ สมองอกัเสบ ขอ้อกัเสบ 
ตบัอ่อนอกัเสบ และหูหนวก แต่ส่วนใหญ่ไม่มีภาวะแทรกซอ้น 

การป้องกนั :  หลีกเล่ียงการสมัผสักบัผูป่้วย ฉีดวคัซีนป้องกนัคางทูม ซ่ึงเป็น
วคัซีนรวมป้องกนัโรคหดั คางทมู และหดัเยอรมนั (MMR) ซ่ึงปัจจุบนัเป็น
วคัซีนพื้นฐานท่ีเดก็ไทยตอ้งไดรั้บทุกคน โดยเขม็แรกรับเม่ืออาย ุ9 เดือน เขม็
ท่ี 2 เม่ืออาย ุ2 ปี 6 เดือน และเขม็ท่ี 3 เม่ืออาย ุ 4 ปี (กระทรวงสาธารณสุข
ออกก าหนดการใหว้คัซีนตามแผนงานสร้างเสริมภูมิคุม้กนัโรค ปี 2563)



ไวรัสตับอกัเสบ ( Viral Hepatitis)

สาเหตุ : มีสาเหตุหลกัมาจาก
ไวรัสหลายชนิดคือ เอ บี ซี ดี 
อี ไวรัสกลุ่มน้ีชอบอาศยัอยูใ่น
เซลลต์บั ท าใหเ้กิดตบัอกัเสบ 
เซลลต์บัถูกท าลาย เม่ือตบัถูก
ท าลายมากจะกลายเป็น
เน้ือเยือ่พงัผืดและอาจ
กลายเป็นตบัแขง็หรือ
กลายเป็นมะเร็งตบัในท่ีสุด

ชนิดของไวรัส
ตับอกัเสบ



ไวรัสตับอกัเสบ ( Viral Hepatitis)

อาการและการตดิต่อ :  

ไวรัสตับอกัเสบชนิด A :  ติดต่อทางน ้าลาย  ทางการกิน  ระยะฟักตวัของเช้ือ 2-
6 สปัดาห์ โดยเฉล่ีย 4 สปัดาห์หลงัรับเช้ือ จะมีอาการชดัเจนของตบัอกัเสบ
เฉียบพลนั  เช่น อ่อนเพลีย ปวดเม่ือยตามกลา้มเน้ือ ปวดขอ้ คล่ืนไส้อาเจียน 
เบ่ืออาหาร อาจจะพบผืน่ตามตวั หรืออาการทอ้งเสีย บางรายปัสสาวะสีเขม้ 
ตวัเหลืองตาเหลือง ซ่ึงอาการตวัเหลืองตาเหลืองจะหายไป 1-4 สปัดาห์ แต่
บางรายอาจนาน 2-3 เดือน  เม่ือเป็นแลว้จะหายเป็นปกติ ไม่เป็นพาหะของ ไม่
เป็นเร้ือรัง ร่างกายจะมีภูมิคุม้กนัเกิดข้ึนไดห้ลงัจากฟ้ืนตวั 
          



ไวรัสตับอกัเสบ ( Viral Hepatitis)

อาการและการตดิต่อ :  

ไวรัสตับอกัเสบชนิด B  >>  ติดต่อทางเลือด น ้าเหลือง ส่ิงคดัหลัง่  ระยะการฟัก
ตวัของเช้ือ 30-180 วนั เฉล่ีย 60-90 วนั จะมีอาการแสดงของตบัอกัเสบ
เฉียบพลนั ร้อยละ 90 จะหายเป็นปกติ ท่ีเหลือเป็นพาหะของเช้ือต่อไป ซ่ึง
พาหะของเช้ือไวรัสตบัอกัเสบบีมกัไม่มีอาการแต่สามารถแพร่เช้ือต่อไป ส่วน
หน่ึงอาจป่วยเป็นตบัอกัเสบเร้ือรัง ตบัแขง็ มะเร็งตบัได ้ ผูเ้ป็นพาหะของเช้ือน้ี
มีโอกาสเส่ียงของมะเร็งตบัสูงกวา่คนทัว่ไปถึง 223 เท่า  

          
         



ไวรัสตับอกัเสบ ( Viral Hepatitis)

อาการและการตดิต่อ :    
ไวรัสตับอกัเสบชนิด C  >> ติดต่อทางเลือด น ้าเหลือง ส่ิงคดัหลัง่ ระยะฟักตวั

ของเช้ือ 15-160 วนั เฉล่ีย 50 วนั ท าใหเ้กิดโรคตบัอกัเสบเฉียบพลนั เช้ือไวรัส
น้ียงัท าใหเ้กิดโรคตบัอกัเสบเร้ือรังและเส่ียงต่อการเกิดมะเร็งตบัได้
เช่นเดียวกบัไวรัสตบัอกัเสบชนิดบี และยงัคงเป็นปัญหาต่อไปตราบเท่าท่ียงั
ไม่มีวคัซีนป้องกนัโรคน้ี



ไวรัสตับอกัเสบ ( Viral Hepatitis)

อาการและการตดิต่อ :   
ไวรัสตับอกัเสบชนิด D >> เป็นไวรัสท่ีไม่สมบูรณ์ ตอ้งอยูร่่วมกบัไวรัสตบั

อกัเสบ บี พบเช้ือน้ีในกลุ่มผูติ้ดยาเสพติดชนิดฉีดเขา้เส้นท่ีมีเช้ือไวรัส บี และ
อาการและการติดต่อ เช่นเดียวกบัไวรัสตบัอกัเสบ บี

ไวรัสตับอกัเสบชนิด E >> มีรายงานการระบาดของไวรัสน้ีในบางประเทศ เช่น 
อินเดีย กมัพชูา เช้ือไวรัสน้ี  ติดต่อโดยการกิน เช่นเดียวกบัไวรัสตบัอกัเสบ เอ



ไวรัสตับอกัเสบ ( Viral Hepatitis)
อาการของตบัอกัเสบเฉียบพลนั : มีอาการแบ่งไดเ้ป็น 3 ระยะดงัน้ี

1. ระยะอาการน า มีอาการอ่อนเพลีย มีไข ้ปวดศีรษะ ปวดเม่ือยตามล าตวั ปวดกลา้มเน้ือ บาง
รายมีอาการคลา้ยไขห้วดั ไขห้วดัใหญ่ เบ่ืออาหารมาก คล่ืนไส้ อาเจียน อาจปวดทอ้ง
บริเวณชายโครงขวามีทอ้งเสียได ้ปัสสาวะสีเหลือง เขม็ผดิปกติ ฯลฯ อาการน าเป็นอยู ่4-
5 วนั จนถึง 1-2 สปัดาห์

2. ระยะอาการเหลอื “ดซ่ีาน” ผูป่้วยมีตาเหลือง ตวัเหลือง อาการทัว่ไปดีข้ึน แต่ยงัอ่อนเพลีย
อยูอ่าการขา้งตน้หายไป หายเหลือง โดยทัว่ไประยะเวลาของการป่วย นาน 2-4 สปัดาห์ 
จนถึง 8-12 สปัดาห์

3. ระยะฟ้ืนตัว อาจใชเ้วลา 2-24 สปัดาห์ (เฉล่ีย 8 สปัดาห์) 



ไวรัสตับอกัเสบ ( Viral Hepatitis)

การรักษาพยาบาลเบือ้งต้น : ยงัไม่มียารักษาโรคโดยตรง เป็นการรักษาตาม
อาการไดแ้ก่ การพกัผอ่นเตม็ท่ี ในระยะตน้จะท าใหอ่้อนเพลียลดลง งดการ
ออกก าลงักายการท างาน งดการด่ืมสุรา รับประทานอาหารอ่อน ยอ่ยง่าย 
น ้าหวาน น ้าผลไม ้ควรหลีกเล่ียงอาหารไขมนัสูงในระยะท่ีมีอาการคล่ืนไส้
อาเจียนมาก ในรายท่ีอาการมากอาจใหส้ารน ้าเขา้เส้นเลือดด า ใหย้าแกค้ล่ีน
ไส้ ยาวติามิน ฯลฯ



ไวรัสตับอกัเสบ ( Viral Hepatitis)
การป้องกนั

1.กินอาหารสุกสะอาด ลา้งมือก่อนและหลงัท ากิจกรรมหรือสมัผสัส่ิงต่างๆ

2.ไม่ใชข้องส่วนตวัร่วมกบัคนอ่ืน เช่น กรรไกรตดัเลบ็ มีดโกน ฯลฯ

3. แยกซกัเส้ือผา้ของผูป่้วย อุจจาระ ปัสสาวะ เลือด อาเจียนเทลงส้วม

4.ใชถุ้งยางอนามยัเม่ือมีเพศสมัพนัธ์กบัผูส้งสยัวา่เป็นไวรัสตบัอกัเสบชนิดบี

5. ตรวจเลือดหาเช้ือไวรัสตบัอกัเสบก่อนท่ีจะสมรส

7. ฉีดวคัซีนป้องกนักรณีท่ีไม่มีภูมิคุม้กนั



วณัโรค (Tuberculosis : TB)

สาเหตุ : เกิดจากการติดเช้ือไมโครแบคทีเรียมทเูบอร์คูโลซิส 
(Mycobacterium Tuberculosis)

การติดต่อ : ติดต่อทางอากาศดว้ยการหายใจ การจาม การไอ หรือการอยู่
ร่วมกบัผูป่้วยวณัโรคติดต่อกนัเป็นเวลานาน ๆ กลุ่มเส่ียงท่ีจะติดเช้ือ
ง่ายคือผูท่ี้มีภมิูคุม้กนัในร่างกายต ่า 



วณัโรค (Tuberculosis : TB)
 อาการ :  อาการวณัโรคจะแบ่งออกเป็น 2 ระยะ ไดแ้ก่ 
1. ระยะแฝง (Latent TB)  :   เม่ือไดรั้บเช้ือแลว้จะไม่มีอาการใด ๆ เน่ืองจากเช้ือไม่ได้

รับการกระตุน้ แต่เช้ือแบคทีเรียกย็งัคงอยูใ่นร่างกาย และสามารถก่อใหเ้กิดอาการ
จนเขา้สู่ระยะแสดงอาการได ้ถา้ตรวจเจอเช้ือน้ีแลว้เขา้รับการรักษาจะช่วยควบคุม
การแพร่กระจายของเช้ือ รวมถึงลดความเส่ียงท่ีอาการจะเขา้สู่ระยะแสดงอาการ                                                                      

2. ระยะแสดงอาการ (Active TB) : เป็นระยะท่ีเช้ือไดรั้บการกระตุน้จนเกิดอาการ
ต่างๆใหเ้ห็นไดช้ดัเจน เช่น มีอาการไอเร้ือรัง ไอเป็นเลือด เจบ็หนา้อก หรือรู้สึกเจบ็
เวลาหายใจหรือไอ อ่อนเพลีย มีไข ้หนาวสัน่ มีอาการเหง่ือออกในเวลากลางคืน 
น ้ าหนกัลด และความอยากอาหารลดลง



วณัโรค (Tuberculosis :TB)

การรักษาพยาบาลเบือ้งต้น : 

     ใหกิ้นยารักษาวณัโรคอยา่งต่อเน่ืองอยา่งสม ่าเสมออยา่งนอ้ย 6 เดือน ควบคู่
กบัการดูแลสุขภาพ ไดแ้ก่ ยาไอโซไนอาซิด (Isoniazid) ไรแฟมพิซิน 
(Rifampicin) อีแทมบูทอล (Ethambutol) ไพราซินาไมด ์(Pyrazinamide) แต่
ถา้หากผูป่้วยมีอาการด้ือยา กอ็าจจะตอ้งใชย้าตวัอ่ืน ๆ ร่วมดว้ยเพื่อใหก้าร
รักษาเป็นไปไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ เช่น สเตรปโตมยัซิน (Streptomycin) 
และยาลีโวฟลอกซาซิน (Levofloxacin) เป็นตน้



วณัโรค (Tuberculosis)

ภาวะแทรกซ้อน : ภาวะแทรกซอ้นท่ีมกัพบไดใ้นผูป่้วยวณัโรค ไดแ้ก่ ไอเป็นเลือด ฝีใน
ปอด ภาวะน ้าในช่องหุม้ปอด อาการปวดบริเวณหลงั ขอ้ต่อกระดูกอกัเสบ หรืออาจ
รุนแรงถึงขั้นเยือ่หุม้สมองอกัเสบ ปัญหาเก่ียวกบัตบัและไต และโรคหวัใจ จากการท่ี
เช้ือวณัโรคกระจายไปท่ีอวยัวะอ่ืน ๆ

การป้องกนั  : ท าไดด้ว้ยการดูแลสุขภาพใหแ้ขง็แรง และระมดัระวงัในการอยูใ่กลก้บั
ผูป่้วยวณัโรคเป็นเวลานาน ๆ หากหลีกเล่ียงไม่ไดก้ค็วรสวมหนา้กากอนามยั ไม่เพียง
เท่านั้น การไดรั้บวคัซีนบีซีจี (BCG) กส็ามารถช่วยป้องกนัวณัโรค ซ่ึงวคัซีนดงักล่าว
เป็นวคัซีนพื้นฐานท่ีตอ้งฉีดใหเ้ดก็แรกเกิด และเป็นวคัซีนท่ีเจา้หนา้ท่ีตอ้งฉีดเช่นกนั 
โดยเฉพาะผูท่ี้ตอ้งท างานในสถานท่ีเส่ียงต่อการติดเช้ือ



โรคไข้เลอืดออก (dengue hemorrhagic fever)

สาเหตุ :  เป็นโรคท่ีเกิดจากการติดเช้ือไวรัสเดงกี (dengue virus) ซ่ึงมีอยูด่ว้ยกนั 
4 สายพนัธ์ุ คือ DENV-1, DENV-2, DENV-3, DENV-4โดยมียงุลายเป็น
พาหะน าโรค มกัพบในประเทศเขตร้อนและระบาดในช่วงฤดูฝนของทุกปี

อาการ : อาการของผูป่้วยโรคไขเ้ลือดออกมีความรุนแรงต่างกนั แต่อาการท่ี
เด่นชดัคือ มีไขค้ลา้ยอาการไขห้วดัทัว่ไปคือ เป็นไข ้ ตวัร้อน ปวดศีรษะ
คล่ืนไส้ อาเจียน บางรายมีอาการความดนัโลหิตต ่า อ่อนเพลีย ปวดเม่ือย
กลา้มเน้ือ ปวดเม่ือยตามตวั ปวดตามขอ้ ปวดตามกระดูก ปวดตา ตา
พร่า ทอ้งเสีย  โดยแบ่งอาการเป็น 3 ระยะ คือ 



โรคไข้เลอืดออก (dengue hemorrhagic fever)

อาการ (ต่อ ) : อาการของไขเ้ลือดออกแบ่งเป็น 3 ระยะ คือ 
 ระยะที ่1 ระยะไข้สูง >> จะมีไขสู้งเฉียบพลนัและสูงลอยตลอดเวลา เช็ดตวัและ

กินยาลดไขอ้าการไม่ดีข้ึน ไขไ้ม่ลด หนา้แดง ตาแดง ปวดศีรษะ กระหายน ้า 
ซึม เบ่ืออาหาร และอาจมีอาเจียนร่วมดว้ย  เป็นนาน 2-3 วนั 

ระยะที ่2 ระยะช็อคและมเีลอืดออก >> อาการเกิดข้ึนในช่วงวนัท่ี 3 – 7 ซ่ึงเป็น
ช่วงวกิฤติ อาการไขจ้ะเร่ิมลดลง มีจุดเลือดออกเป็นจุดเลก็ ๆ กระจายอยูเ่ตม็
ตามแขน ขา ล าตวั และรักแร้ ซึมลง อาเจียนบ่อย กระสับกระส่าย ตวัเยน็มือ
เทา้เยน็ เหง่ือออก ปัสสาวะนอ้ย  PR เบาเร็ว > 120 bpm และความดนัต ่า



โรคไข้เลอืดออก (dengue hemorrhagic fever)

อาการ (ต่อ ) : อาการของไขเ้ลือดออกแบ่งเป็น 3 ระยะ คือ 
ระยะที ่3 ระยะฟ้ืนตัว >> พบในรายท่ีมีภาวะช็อคไม่รุนแรง เม่ือผา่นระยะ 2มา

ไดแ้ลว้ อาการจะดีข้ึนอยา่งรวดเร็ว จะเร่ิมมีอาการอยากอาหาร อาการต่างๆ
คืนสู่สภาพปกติประมาณ 7-10 วนั ในรายท่ีมีอาการเพียงเลก็นอ้ย อาจเป็นอยู ่
3-4 วนั 



โรคไข้เลอืดออก (dengue hemorrhagic fever)

การรักษา :  ปัจจุบนัยงัไม่มียาชนิดใดท่ีสามารถตา้นไวรัสท่ีมีฤทธ์ิเฉพาะเช้ือ
ไขเ้ลือดออกได ้แพทยจึ์งตอ้งใชว้ิธีรักษาตามอาการ เช่น หากมีไขก้จ็ะให้
ผูป่้วยรับประทานยาลดไข ้หากอาเจียน แพทยจ์ะใหย้าแกอ้าเจียน พร้อมจิบ
น ้าเกลือชนิดด่ืม หรืออาจใหน้ ้าเกลือทางหลอดเลือดร่วมดว้ย  ถา้ผูป่้วยมี
อาการรุนแรง เช่น มีไขสู้งมาก อาเจียนตลอดเวลา เกลด็เลือดต ่า มีเลือดออก
มาก เส่ียงต่อภาวะช็อก  โดยแพทยจ์ะดูแลผูป่้วยอยา่งใกลชิ้ดตลอดระยะเวลา
ท่ีผูป่้วยยงัคงอยูใ่นช่วงวกิฤตประมาณ 24-48 ชัว่โมงท่ีมีการร่ัวไหลของ
พลาสมาออกจากหลอดเลือด 



โรคไข้เลอืดออก (dengue hemorrhagic fever)
วธีิดูแลผู้ป่วยโรคไข้เลอืดออก
1. ช่วงมีไขสู้ง อาจมีอาการชกั ดงันั้นจึงจ าเป็นท่ีจะตอ้งใหย้าลดไข ้และเช็ดตวั ดว้ยน ้าอุ่น 

2. ใหด่ื้มน ้าหรือเกลือแร่มากๆ เพื่อทดแทนสารน ้าท่ีร่างกายสูญเสียไป

3. ติดตามอาการของผูป่้วยอยา่งใกลชิ้ด เพื่อป้องกนัภาวะช็อก

4. ควรใหพ้กัผอ่นมากๆ หลีกเล่ียงการท ากิจกรรมนอกบา้น

5. หา้มใหกิ้นยาแอสไพรินและยากลุ่ม NSAIDS เดด็ขาด อาจไปกระตุน้อาการเลือดออกได้

6. ไม่ควรรับประทานอาหาร หรือเคร่ืองด่ืมท่ีมีสีแดง ด า หรือน ้าตาล เพราะเวลาปัสสาวะและอุจจาระ
อาจสงัเกตไดย้ากกวา่ส่ิงท่ีผูป่้วยขบัถ่ายออกมามีเลือดปนมาดว้ยหรือไม่ 



โรคไข้เลอืดออก (dengue hemorrhagic fever)

การป้องกนัโรคไข้เลอืดออก

1. ป้องกนัไม่ให้ถูกยุงกดั

2. ก าจัดแหล่งเพาะพนัธ์ุยุงและลูกน า้ยุงลายรอบบริเวณบ้าน

3. แจ้งเจ้าหน้าทีส่าธารณสุขในพืน้ที่ ฉีดยากนัยุง ใส่ทรายอะเบทในแหล่งน า้

4. เฝ้าระวงัตวัเองและผู้อืน่เมือ่มอีาการ

5. ออกก าลงักาย เพือ่สุขภาพแข็งแรงจะเป็นการสร้างภูมคุ้ิมกนัโรคได้


