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เด็กเป็นไข้เลือดออก 
เด็กเป็นไข้เลือดออกในปัจจุบันนี้ เป็นเรื่องท่ีทางการแพทย์ให้ความส าคัญมาก แต่พ่อแม่บางคนยังขาด
ข้อมูลท่ีชัดเจน เข้าใจว่าลูกเป็นไข้ธรรมดา แต่รู้ไหมคะว่าการเข้าใจแบบนั้นท าให้เกิดผลเสียต่อลูก เพราะ
ถ้าเด็กเป็นไข้เลือดออกโดยท่ีพ่อแม่ไม่รู้เลยว่าลูกเป็นไข้เลือดออก ไม่ได้รับการรักษาอย่างถูกวิธีอาจท าให้
ชีวิตเชียวนะคะ  ท าไมจึงเป็นเช่นนั้น มาค่ะ Mamaexpert จะพาคุณพ่อคุณแม่ไปดูกันว่าไข้เลือดออกน่า
กลัวแค่ไหน เริ่มจากสถิติเด็กเป็นไข้เลือดออก 

  

เด็กเป็นไข้เลือดออก ยอดพุ่งมาก รู้กันหรือยังคะ? 
เด็กเป็นไข้เลือดออก เป็นเรื่องท่ีพ่อแม่ต้องให้ความส าคัญและเฝ้าระวังให้มาก เพราะข้อมูลจากกรมควบคุม
โรค ตั้งแต่วันท่ี 19 มีนาคม - 2 เมษายน 2562 พบเด็กอายุ 0-4 ปี(1) ป่วยเป็นไข้เลือดออกและมีจ านวน
เพิ่มขึ้น  ดังตารางต่อไปนี้ 
เห็นแล้วใช่ไหมคะว่าเด็กเป็นไข้เลือดออกในช่วงอายุ 0-4 ปี เพิ่มขึ้นอย่างชัดเจน พ่อแม่ยังชะล่าใจกันอยู่
หรอคะ เพราะหากเด็กเป็นไข้เลือดออกจะเกิดอันตรายอย่างไร มาดูกันค่ะ  
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เด็กเป็นไข้เลือดออก อันตรายมากแม่ต้องรู้ !! 
เด็กเป็นไข้เลือดออก เกิดอันตรายต่อร่างกายของเด็กอย่างมาก ซึ่งจะมีอาการอันตรายของไข้เลือดออกท้ัง 
3 ระยะ ดังนี้ 

     ระยะที่ 1 : ระยะไข้สูง ในระยะนี้ใช้เวลา 4-7 วัน ถ้าอาการไม่รุนแรง ไข้ก็จะค่อยๆ ลดลง และเด็กจะ
แจ่มใสขึ้น บางรายมีไข้สูงตลอดเวลา (39-40 องศาเซลเซียส) อาจปวดใต้ลิ้นปี่ หรือชายโครงขวา  หน้า
แดง ตาแดง เจ็บคอ ไอ ปวดศีรษะ กระหายน้ า ซึม และเบื่ออาหาร 
    ระยะที่ 2 : ระยะช็อค ประมาณวันท่ี 3-7 ของโรคจะมีเลือดออกจุดแดงๆ เหมือนมีเลือดออกตาม
ผิวหนัง เลือดก าเดาไหล  เลือดออกตามไรฟัน อาเจียนเป็นเลือด เกิดขึ้นในช่วงไข้ลด กดเจ็บเล็กน้อยตรง
ใต้ชายโครงขวา ปวดท้องมากขึ้น ตัวเย็น ซึม เหงื่อออกตามตัว ปัสสวะน้อย หงุดหงิด อุจจาระมีสีด า ใน
รายท่ีเกิดอาการรุนแรงจะมีความดันโลหิตต่ า ช็อคและอาจเสียชีวิตได้ ใน 1-2 วัน ถ้ามาพบแพทย์ทันก็จะ
อาการดีขึ้น 
    ระยะที่ 3 : ระยะฟื้นตัว ตลอดระยะเวลาของโรคมักไม่เกิน 9 วัน ถ้าอาการไม่รุนแรงประมาณ 3 - 4 
วัน จะเริ่มดีขึ้นเด็กรู้สึกอยากอาหารร่างกายจะฟื้นตัวได้เร็วจนเข้าสู่สภาวะปกติ บางรายมีผื่นแดงคันขึ้น
ตามแขนขา อาการผู้ป่วยจะดีขึ้นได้เอง 
จากอันตรายท้ัง 3 ระยะ ท่ีบอกไปแล้ว หากลูกเป็นไข้เลือดออกหรือมีอาการน่าสงสัยให้ดูแลตามนี้ค่ะ  

เด็กเป็นไข้เลือดออก พ่อแม่ต้องดูแลตามนี้ 
    1. หากพ่อแม่สงสัยว่าเด็กเป็นไข้เลือดออก ควรพาไปพบแพทย์ทันทีเพื่อรับการวินิจฉัย และตรวจรักษา  
    2. หากลูกมีไข้ แม่ควรใช้ผ้าชุบน้ าเช็ดตัวย้อนรูขุมขนเพื่อลดไข้ ใช้ยาพาราเซตามอล โดยให้ทานห่างกัน
อย่างน้อยทุก 4 ชั่วโมง และท่ีส าคัญห้ามใช้ยาลดไข้ประเภทแอสไพรินเด็ดขาด เพราะยาจะส่งผลให้เกล็ด
เลือดท างานผิดปกติและท าให้เลือดออกได้ง่าย 
    3. เมื่อเด็กมีไข้สูง จะรู้สึกเบื่ออาหารและอาเจียน ท าให้ร่างกายขาดน้ าปริมาณมาก พ่อแม่ควรให้ลูกดื่ม
น้ าเกลือแร่ น้ าเปล่าหรือน้ าท่ีมีส่วนผสมของวิตามินซี เช่น น้ าฝรั่ง น้ าส้ม น้ ามะนาว เป็นต้น หากมีอาการ
อาเจียนมากจนดื่มน้ าในปริมาณมากไม่ได้ แนะน าให้จิบทีละน้อย 
    4. อาหารท่ีเด็กเป็นไข้เลือดออกควรทาน ต้องเป็นอาหารอ่อน เช่น โจ๊ก ข้าวต้ม ซุป เป็นต้น งดอาหาร
ท่ีมีสีเหมือนหรือคล้ายเลือด เพราะถ้าอาเจียนจะแยกไม่ได้ว่าเป็นอาหารท่ีทานเข้าไปหรือเป็นเลือดจาก
ไข้เลือดออก 
    5. หากเด็กมีอาการ เจ็บบริเวณลิ้นปี่ หรือปวดยอดอก มีเลือดออก อาเจียน มีอาการซึมมากขึ้น 
รับประทานอาหารไม่ได้ รวมท้ังมีอาการช็อค พ่อแม่ต้องรีบน าส่งโรงพยาบาลเข้ารับการรักษาจากแพทย์
โดยด่วน เพื่อป้องภาวะแทรกซ้อน และช่วยชีวิตได้ทัน 
    ถึงแม้ไข้เลือดออกจะรักษาได้ พ่อแม่ก็ไม่ควรปล่อยเด็กเป็นไข้เลือดออก รู้อย่างนี้แล้วควรหาวิธีป้องกัน 
เพื่อตัดไฟแต่ต้นลมด้วยวิธีง่ายๆ ตามหัวข้อถัดไปได้เลยค่ะ  
เด็กเป็นไข้เลือดออก ต้องป้องกันอย่างไร 
    1. ห้ามให้ยุงลายกัดลูก พ่อแม่ต้องระวังโดยเฉพาะตอนกลางวัน  ควรให้ลูกเล่นในบริเวณท่ีมีแสงสว่าง
ส่องถึง หรือก้างมุ่งให้เด็กเวลานอน 
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    2. ท าลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย โดยปกติแล้วยุงลายจะวางไข่ในน้ าขัง และน้ านิ่งในท่ีต่างๆ ดังนั้น 
ห้ามให้น้ าขังเป็นอันขาด ควรปิดฝาภาชนะเก็บน้ า และท าลายภาชนะต่างๆ ท่ีเป็นแหล่งน้ าขัง หรือใช้
ทรายอะเบท, เกลือ หรือน้ าส้มสายชู ใส่ในภาชนะรองขาตู้กับข้าว เพื่อท าลายลูกน้ ายุงลาย หรือปฏิบัติตาม 
หลัก 3 ป ปิด เปลี่ยน ปล่อย ดังนี้ 
ป.ท่ี 1 ปิด ปิดฝาภาชนะเก็บน้ าให้มิดชิด ปิดฝาถังขยะให้มิดชิด 
ป.ท่ี 2 เปลี่ยน เปลี่ยนน้ าในภาชนะทุก 7 วัน เช่น เปลี่ยนน้ าในตุ่ม เปลี่ยนน้ าท่ีรองขาตู้กับข้าว 
ป.ท่ี 3 ปล่อย  ปล่อยปลาท่ีกินลูกน้ าเป็นอาหาร เช่น ปลาหางนกยุง ปลาสอด   

 
รู้กันแล้วใช่ไหมคะเด็กเป็นไข้เลือดออกน่ากลัวมากแค่ไหน แต่เราสามารถป้องกันได้ตามวิธีข้างต้น มาค่ะ
คุณพ่อคุณแม่ มาเป็นส่วนร่วมในการเฝ้าระวัง และป้องกันไม่ให้เด็กเป็นไข้เลือดออกกันดีกว่า ลูกจะได้
ห่างไกลจากไข้เลือดออก มีสุขภาพแข็งแรง ด้วยความห่วงใยจาก Mamaexpert  ค่ะ 
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