ไข้เลือดออก
บทนำ
ไข้เลือดออกเป็นโรคติดเชื้อไวรัสที่พบบ่อยที่สุดและระบำดเร็วที่สุดในบรรดำโรคติดเชื้อที่นำโดยแมลง
(arthropod-borne viral illness) ปัจจุบันพบโรคนี้ใน ๑๒๘ ประเทศและมีผู้ติดเชื้อปีละ ๕๐-๑๐๐ ล้ำนคนจำก
ประชำกรประมำณ ๒-๓ พันล้ำนคนที่อำศัยอยู่ในดินแดนที่มียุงลำย ภำวะโลกร้อน(climate change)ทำให้หลำย
พื้นที่ในโลกที่ไม่เคยมียุงลำย กลับทำให้ยุงลำยมำอยู่และแพร่เชื้อไข้เลือดออกได้ พำหะที่นำเชื้อได้แก่ ยุงลำย
Aedes ที่อยู่ในบ้ำนเรียกว่ำ ยุงลำยบ้ำน (Aedes aegypti), ยุงลำยที่อยู่ในสวนเรียกว่ำ ยุงลำยสวน (Aedes
albopictus) ยุงทั้งสองชนิดนี้พบในพื้นที่เขตร้อนทั่วโลก ยุงมักจะกัดคนในเวลำกลำงวัน ยุงที่มีเชื้อจะถ่ำยทอด
เชื้อไปสู่ไข่และลูกน้ำได้ด้วย ทำให้มีเชื้อโรคระบำดอยู่ในพืน้ ที่ได้นำนกว่ำชั่วชีวิตของยุง ๑ ตัว
เชื้อไวรัสเดงกีจัดอยู่ใน Flavivirus ชนิด RNA viruses และมี ๔ สำยพันธุ์ แต่ละสำยพันธุ์อำจจะมีสำย
พันธุ์ย่อยลงไปอีก กำรติดเชื้อไวรัสหนึ่งสำยพันธุ์จะทำให้ผู้ป่วยมีภูมิคุ้ มกันตลอดชีวิตต่อสำยพันธุ์นั้น ดังนั้นรำย
นั้นจะไม่ติดเชื้ อสำยพันธุ์ นี้อีกแต่ยังติดเชื้ อสำยพันธุ์ อื่ นได้( ถ้ำ ถู ก ยุงลำยที่นำสำยพั นธุ์ อื่นมำกัด) ในพื้นที่ที่ มี
ไข้เลือดออกเป็นโรคประจำถิ่น กำรติดเชื้อครั้งแรกจะเกิดในวัยเด็กแต่ไม่ทำให้เกิดอำกำรชัดเจนได้ถึงร้อยละ ๕๐

ถึง ๙๐ ส่วนรำยที่มีอำกำรจะมีไข้ ปวดเมื่อยตำมตัว ผื่น เบื่ออำหำร คลื่นไส้อำเจียน ปวดท้องเล็กน้อย อำกำร
จะคล้ำยไข้หวัดได้แต่ไม่มีน้ำมูกไหลหรือไม่ไอ เรำเรียกโรคนี้ว่ำ ไข้เดงกี (dengue fever) บำงรำยปวดเมื่อยมำก
ตำมแขนขำและลำตัวจนเรียกโรคนี้ว่ำ ไข้กระดูกหัก (breakbone fever) อำกำรทุเลำใน ๓-๗ วัน แล้วผู้นั้นจะ
มีภู มิคุ้มกันไปตลอดชี วิตต่อเชื้ อไวรัสสำยพันธุ์ แรก เมื่อเกิดกำรติดเชื้ อครั้งที่สองจำกเชื้ อคนละสำยพันธุ์ จะ
เกิดปฏิกิริยำรุนแรงและบำงรำยจะป่วยรุนแรงจนมีจุดเลือดออกใต้ผิวหนัง (petechiae) และมีสำรน้ำรั่วออกนอก
หลอดเลือดฝอย (endothelial leak) อำกำรที่แสดงออกได้แก่ กำรตรวจพบสำรน้ำในโพรงเยื่อหุ้มปอดและใน
ช่องท้อง ปวดท้องรุนแรงขึ้น กำรกินยำลดไข้จะไม่ทำให้ลดไข้ได้ดีเหมือนไข้หวัดธรรมดำ เรำเรียกโรคแบบนี้ว่ำ
ไข้เลือดออก (dengue hemorrhagic fever) อำกำรต่ำง ๆ จะค่อย ๆ เพิ่มขึ้นในแต่ละวันจนถึงวันที่ ๕ ถึง

๗ ของโรค ไข้จะลดลงต่ำหรือไม่มีไข้ บำงรำยหำยแต่ผู้ที่ป่วยเป็นไข้เดงกีรุนแรง ชีพจรจะเต้นเร็วและอำจจะมี
เลือดออกในทำงเดินอำหำร ในรำยที่ไม่ได้รับกำรแก้ไข ควำมดันโลหิตจะลดต่ำลงจนเกิดภำวะช็อคและถึงแก่กรรม
ได้ บำงรำยเกิดภำวะแทรกซ้อนที่รุนแรงคือภำวะตับวำย หรือเนื้อสมองอักเสบ อัตรำตำยในปัจจุบันลดลงจนพบ
น้ อ ยกว่ ำ ร้ อ ยละ ๑ ในประเทศไทย ในรำยที่ ถึ ง แก่ ก รรม โรคจะมี ค วำมรุ น แรงเกิ น กว่ ำ ที่ แ พทย์ จ ะรั ก ษำ
ประคับประคองให้อวัยวะที่สำคัญทำงำนต่อไปได้

สถำนกำรณ์ไข้เลือดออกในประเทศไทย
จำกรำยงำนของกรมควบคุมโรค กระทรวงสำธำรณสุข ในปี พ.ศ.๒๕๖๒ ผ่ำ นมำแล้ วครึ่งปี พบว่ำ
ไข้เลือดออกระบำดในปีนี้มีจำนวนมำกขึ้นกว่ำปีก่อน ๆ อัตรำป่วยต่อหนึ่งแสนประชำกร มีค่ำสูงถึง ๑๐๔.๕๓ รำย
รำยป่วยต่อเดือนและค่ำเปรียบเทียบกับปีก่อน ๆ แสดงในภำพข้ำงล่ำง

ลักษณะคลินิก
โดยทั่วไปใน ๒ ถึง ๓ วันแรกของไข้ จะแบ่งลักษณะคลินิกได้ ๒ แบบ
แบบที่ ห นึ่ ง คื อ มี ไ ข้ แ ละอำกำรทั่ว ไป แบบนี้ พ บบ่ อ ยมำก อำกำรทั่ ว ไปได้แ ก่ ปวดเมื่ อ ยตำมตั ว ปวดศี ร ษะ
อ่อนเพลีย เบื่ออำหำร บำงรำยอำจจะรู้สึกว่ำ เป็นไข้ครั้งนี้รุนแรงกว่ำที่เคยป่วยก็ได้ กำรกินยำพำรำเซตำมอล
เพื่อลดไข้แก้ปวด ก็มักจะไม่ได้ผลดีเหมือ นเป็นไข้หวัดธรรมดำในครั้งก่อน ๆ ผู้ที่เป็นไข้ทั่ว ๆ ไป สำมำรถกลับ
บ้ำนไปดูแลตนเองได้ ควรนอนกำงมุง้ ไว้อีกหนึ่งชั้นเวลำนอนในบ้ำน ปัจจุบันใช้มุ้งลวดป้องกันยุงที่หน้ำต่ำง แต่
ไม่สำมำรถป้องกันยุงกัดในบ้ำนถ้ ำยุงลำยเล็ดลอดเข้ำไปในบ้ำนแล้ว ดังนั้นจึงควรกำงมุ้งนอนอีกหนึ่งชั้นเพื่อ
ป้องกันยุงลำยกัดตนเองแล้วไปกัดรำยอื่นที่ยังไม่ติดเชื้อ หำกยุงกัดผู้ป่วยแล้วไปกัดคนอื่น จะนำเชื้อไวรัสไปสู่รำย
ใหม่ได้อีก เรำจึงพบพี่น้องในครอบครัวเดียวกัน ป่วยเป็นไข้เลือดออกได้ในเวลำที่ใกล้กัน
แบบที่สองคือ มีไข้และมีอำกำรแสดงที่เน้นออกมำในบำงระบบที่เด่นชัด ผู้ป่วยแบบนี้พบน้อยมำก แต่จะป่วยรุนแรง
เช่น มีไข้และซึม (คล้ำยกับโรคติดเชื้อในระบบประสำท) หรือ ไข้ ซึมและเริ่มเหลืองเล็กน้อย (มีอำกำรแสดง
ออกมำในภำวะตับล้มเหลว) มีอำกำรเลือดออกในทำงเดินอำหำร (เช่น อุจจำระดำเหมือนถ่ำน) หรือปวดท้องมำก
จนคล้ำยโรคไส้ติ่งอักเสบ กลุ่มนี้จะมีอำกำรไปตำมระบบนั้นและหำกโรคไม่รุนแรงก็จะทุเลำหำยไปเอง แต่ถ้ำโรค
กำเริบ จะมีอำกำรเตือนที่แสดงถึงควำมรุนแรงชัดเจนขึ้นเมื่อโรคดำเนินเข้ำสู่วันที่ ๓ ถึง ๔ ของโรค

เมื่อไรจะมำพบแพทย์หรือพบแพทย์อีกครั้ง (มีอำกำรเตือนไหม?)
หลังจำกมีไข้แล้ว ๒ ถึง ๓ วัน จะเริ่มเข้ำสู่วันที่ ๔ ของโรค กลุ่มที่มีอำกำรในแบบที่หนึ่ง ต้องตรวจดูตนเอง
ว่ำ มีอำกำรใหม่เกิดขึ้นอีกหรือไม่ ? หำกเป็นไข้เดงกี(เป็นกำรติดเชื้ อครั้งแรก) อำกำรจะคล้ำย ๆ เดิม แล้วค่อย ๆ
ทุเลำหำยไป องค์กำรอนำมัยโลกเรียกโรคกลุ่มนี้ว่ำ ไข้เดงกี่ (dengue)
ส่วนกลุ่มที่เป็นกำรติดเชื้อครั้งที่สอง ต้องคอยระวังอำกำรเตือนที่แสดงถึงควำมรุนแรงของโรค องค์กำรอนำมัย

โลกเรียกอำกำรเตือนเหล่ำนี้ (warning signs of severe dengue) อำกำรที่จะหลอกผู้ป่วยหรือญำติให้คิดว่ำ โรค
กำลังจะหำยคือ ไข้ลดลง ตัวเย็น ซึ่งเป็นกำรเข้ำใจผิด กำรที่ไข้ลดลง ตัวเย็นและโรคกำลังจะหำย ผู้ป่วยต้องรู้สึก
ว่ำ สบำยขึ้นด้วย ไม่ปวดศีรษะ รู้สึกสดชื่นขึ้น เริ่มอยำกทำนอำหำร เป็นต้น แต่ในกลุ่มนี้ นอกจำกไข้ลดลงแต่
กลับมีอำกำรต่อไปนี้เพิ่มขึ้นหรือมำกขึ้น (อำกำรเตือนถึงควำมรุนแรงของโรคไข้เลือดออก) จึงต้องระวังในเวลำที่ไข้
ลดลงว่ำ โรคจะรุนแรงขึ้นได้ไหม? วิธีที่ง่ำยที่สุดคือ จับชีพจร หำกอัตรำกำรเต้นของชีพจรเต้นเร็วขึ้นหรือเกิ นกว่ำ
๑๐๐ ครั้งต่อนำทีขณะนอนพัก โรคจะรุนแรงขึ้น องค์กำรอนำมัยโลกเรียกโรคกลุ่มนี้ว่ำ ไข้เดงกี่รุนแรง (severe
dengue)

อำกำรเตือนดังกล่ำวได้แก่
๑. ปวดท้องทั่วไป หรือท้องอืดมำกขึ้น
๒. อำเจียนตลอดเวลำ ถ้ำกินอำหำรก็จะอำเจียนออกอีก
๓. เบื่ออำหำร ไม่อยำกกินอำหำร ยังพอจะดื่มน้ำทีละน้อยได้
๔. หำยใจตื้นและเร็วขึน้ (หำยใจมำกกว่ำ ๒๔ ครั้งต่อนำที)
๕. อ่อนเพลียมำก รู้สึกกระวนกระวำย
๖. มีเลือดออก เช่น ออกตำมไรฟัน เลือดกำเดำออก ใต้ผิวหนังมีจุดเลือดออก อำเจียนมีเลือดปน

หำกอำเจียนแล้วมีเลือดสด ๆ ออกมำก ต้องรีบมำพบแพทย์
๗. ตัวเย็น มือเท้ำเย็น เวลำกำที่ต้นแขนใต้ข้อศอก ผิวหนังจะมีสีคล้ำนำนเวลำคลำยกำรกำมือแล้ว
๘. ชีพจรเต้นเร็วกว่ำ ๑๐๐ ครั้งต่อนำทีขณะนอนพัก
หำกใครมีอำกำรเหล่ำนี้ในวันที่ ๔ ของโรคหรือหลังจำกวันนี้ ให้กลับมำพบแพทย์และเล่ำอำกำรต่ำง
ๆ ให้ แ พทย์ ฟั ง ให้ ค รบด้ ว ย แพทย์ จ ะส่ ง ตรวจเลื อ ด กำรตรวจเลื อ ดภำยในระยะ ๗ วั น แรกของไข้
นอกจำกตรวจนับจำนวนเม็ดเลือดและเกร็ดเลือดแล้ว จะมีกำรตรวจหน้ำที่ของตับและไต และอำจจะ
ตรวจหำ NS1 แอนติเจนในเลือด(เพื่อแสดงว่ำติดเชื้อไวรัสเดงกี) กำรทดสอบที่ให้ผลบวกร่วมกับอำกำร
ทำงคลินิกจะยืนยันว่ำเป็นไข้เลือดออก ไม่ว่ำเป็นแบบไข้เดงกีหรือไข้เดงกีรุนแรง ในรำยที่รุนแรงจะตรวจ
เลือดพบว่ำ หน้ำที่ตับและไตผิดปกติ และเม็ดเลือดมีจำนวนผิดปกติมำกด้วย

ระยะฟื้นตัวจำกโรคหลังไข้ลดลงแล้ว
หลังป่วยได้ ๖ ถึง ๗ วันและไข้ลดลงแล้ว หำกผู้ป่วยจะฟื้นจำกโรค อำกำรต่ำง ๆ จะทุเลำ
อย่ำงรวดเร็วภำยใน ๔๘ ชั่วโมงต่อมำ ผู้ป่วยจะรู้สึกสดชื่นขึ้น เริ่มอยำกจะทำนอำหำร ไม่อำเจียน เป็น
ต้น
ส่วนกลุ่มที่เกิดภำวะแทรกซ้อนจำกโรคซึ่งพบได้น้อยมำก ผู้ป่วยจะมีอำกำรในระบบต่ำง ๆ ที่
จะต้องรักษำประคับประคองต่อไป เช่น กำรใช้เครื่องช่วยหำยใจในกำรประคับประคองระบบกำร
หำยใจที่ล้ มเหลว กำรฟอกไต(peritoneal dialysis, hemodialysis)เพื่อประคับ ประคองภำวะไตวำย
ฉับพลัน(ชั่วครำว) ถ้ำเกิดภำวะตับวำยฉับพลัน ให้ช่วยประคับประคองด้วยกำรงดอำหำรโปรตีน ให้
สำรชดเชยเพื่อแก้ไขภำวะแข็งตัวของเลือดให้มีค่ำปกติ เป็นต้น

กำรรักษำผู้ป่วยไข้เลือดออก
กำรรักษำไข้เลือดออก เป็นกำรบรรเทำอำกำรและให้สำรน้ำชดเชยเท่ำที่จำเป็น ให้ยำลดไข้ได้แต่ไม่
ต้องให้มำกเกินขนำดที่แนะนำ ใช้กำรเช็ดตัวลดไข้ร่วมด้วย ผู้ป่วยจะมีจำนวนเกร็ดเลือดต่ำได้มำก ๆ
เช่น มีค่ำอยู่ระหว่ำง ๘,๐๐๐ ถึง ๒๐,๐๐๐ ต่อลูกบำศก์มิลลิเมตร หำกไม่มีเลือดออกในทำงเดินอำหำร
ที่ชัดเจน แพทย์จะไม่ให้เกร็ดเลือดชดเชยเพรำะจำนวนเกร็ดเลือดที่ให้ชดเชยจะถูกทำลำยไปอย่ำงรวดเร็ว
และมีโอกำสทำให้ผู้ป่วยมีอำกำรหนำวสั่นเพิ่มขึ้นจำกปฏิกิริยำภูมิคุ้มกันที่ทำลำยเกร็ดเลือดอย่ำงรวดเร็ว
กำรให้สำรน้ำชดเชยทำงหลอดเลือด ต้องให้ปริมำณพอสมควรที่ เพียงพอที่จะไปเลี้ยงไตและสมอง แต่

ไม่มำกเกินไปจนทำให้เกิดน้ำท่วมปอดหรือล้นเข้ำในโพรงเยื่อหุ้มปอดและช่องท้อง เป็นต้น รำยที่ให้
น้ำเกลือชดเชยมำกเกินไป จะตรวจสอบได้จำกปริมำณปัสสำวะของผู้ป่วย หำกมีปริมำณมำกเกิน ๑
ลิตรต่อ ๒๔ ชั่วโมงในระยะ ๒ ถึง ๓ วันแรกของกำรเจ็บป่วยซึ่งเป็นช่ วงที่กำรดำเนินโรคยั งไม่
รุนแรง จะต้องระวังว่ำ ให้สำรน้ำเกินควำมจำเป็น จำนวนปัสสำวะที่พอเหมำะคือ ๘๐๐ ถึง ๑,๐๐๐
มล.ต่อ ๒๔ ชั่ วโมง หรือแพทย์อำจจะตรวจวัดค่ำ lactate ในเลื อดในสถำนที่ที่ต รวจได้ เพื่อ
ประเมินควำมเหมำะสมของสภำพกำรไหลเวียนของเลือด
ผู้ที่หำยใจถี่ ๆ หรือมีควำมเข้มข้นของออกซิเจนในเลือดที่ปลำยนิ้วต่ำกว่ำร้อยละ ๙๐ หรือปัสสำวะ
ไม่ออกภำยใน ๑๒ ชั่วโมง หรือมีเลือดออกมำกในทำงเดินอำหำร แพทย์ จะรับไว้ติดตำมอำกำรใน
โรงพยำบำล รำยเหล่ำนี้จะมีสำรน้ำรั่วเข้ำมำในโพรงเยื่อหุ้มปอดหรือหัวใจหรือในช่องท้องจำกควำม
รุนแรงของโรค

กำรป้องกันไข้เลือดออก
หลักกำรป้องกันโรคนี้ที่สำคัญคือ อย่ำให้ตนเองถูกยุงกัด และกำรทำลำยยุงและแหล่งเพำะพันธุ์ยุงใน
บ้ำนและในชุมชนของเรำเองและกำรป้องกันยุงมำกัดผู้ป่วยและไปแพร่เชื้อต่อให้รำยอื่น
กำรป้ อ งกั น ยุ ง กั ด ได้ แ ก่ กำรสวมเสื้ อ แขนยำวขำยำว อำจจะสวมกำงเกงเสื้ อ ผ้ ำ ที่ เ คลื อ บสำร
permethrin) พ่นยำไล่ยุง(เช่น สำร DEET, picaridin, IR3535, lemon eucalyptus เป็นต้น)ตำมแขน
ขำเวลำออกนอกบ้ำน ป้องกันยุงเข้ำมำในบ้ำนโดยกำรใส่มุ้งลวดที่หน้ำต่ำงและประตู

กำรกำจัดแหล่งเพำะพันธุ์ยุงในบ้ำนในชุมชนของเรำเองและกำรป้องกันยุงมำกัดผู้ป่วยและไปแพร่เชื้อ
ต่อให้รำยอื่น ให้แจ้งหน่วยงำนที่รับผิดชอบชุมชนนั้น เช่น แจ้ง กทม.ให้ทรำบแล้วจะมีเจ้ำหน้ำที่มำพ่น
ยำทำลำยยุงและแหล่งเพำะพันธุ์ยุงในชุมชนและรอบบ้ำน ส่วนในรั้วบ้ำนตนเองและในบ้ำน ให้คว่ำกะลำ
และทำลำยแหล่งน้ำขัง ให้ตรวจภำชนะต่ำง ๆ ในบ้ำนที่บรรจุน้ำเปล่ำ แล้วกำจัดยุงและลูกน้ำให้หมด
ไป เป็นต้น
ผู้ที่มีไข้และนอนพักในบ้ำน ให้นอนในมุ้งด้วย เพื่อป้องกันยุงมำกัดและนำเชื้อไปแพร่ต่อให้รำยอื่น
ภำยในบ้ำน

วัคซีนป้องกันไข้เลือดออกในประเทศไทย
ปัจจุบัน มีวัคซีนป้องกันไข้เลือดออก(ชื่อกำรค้ำ Dengvaxia®)ชนิดเดียวที่ขึ้นทะเบียนในประเทศ
ไทย วัคซีน Dengvaxia®นี้ทำจำกเชื้อที่อ่อนฤทธิ์(สำยพันธุ์ YF-17D vaccine strain)ที่ใช้อยู่แล้ว
ในวัคซีนป้องกันไข้เหลืองและใช้ recombinant DNA technology ในกำรทำให้เชื้ออ่อนฤทธิ์ และมี
แอนติเจนจำกไวรัสเดงกีทั้ง ๔ สำยพันธุ์ เพื่อกระตุ้นภูมิคุ้มกันของร่ำงกำยให้สร้ำงแอนติบอดีต่อ
เชื้อไวรัสเดงกีได้ทั้ง ๔ สำยพันธุ์
ประเทศไทยจั ด เป็ น ประเทศที่ มี ก ำรระบำดของไข้ เ ลื อ ดออก จึ ง พิ จ ำรณำน ำวั ค ซี น ป้ อ งกั น
ไข้เลือดออกมำใช้ในกำรป้องกันโรคด้วย องค์กำรอนำมัยโลกได้จัดเป็นควำมเร่งด่วนในกำรที่จ ะ
พัฒนำให้มีวัคซีนป้องกันไข้เลือดออกจนได้วัคซีนชนิดแรกออกมำสู่ท้องตลำดแล้ว
คำแนะนำในกำรใช้วัคซีนในประเทศไทย จะใช้ในผู้ที่มีอำยุมำกกว่ำ ๙ ปี หรือฉีดในรำยที่มีกำร
ตรวจเลือดแล้วพบว่ำ เคยติดเชื้อไข้เลือดออกมำแล้ว วัคซีนชนิดนี้ฉีดเข้ำใต้ผิวหนังครั้งละ ๐.๕ มล.
๓ ครั้งห่ำ งกัน ๖ เดื อ น หลั งฉีดครบแล้ ว จะสำมำรถป้องกันโรคติดเชื้อได้ทั้ ง ๔ สำยพันธุ์
กำรถูกยุงที่มีเชื้อกัดภำยหลังกำรฉีดวัคซีนครบแล้ว จะกระตุ้นภูมิคุ้มกันให้ผู้ที่ได้รับวัคซี นมำก่อนด้วย
ผู้ที่กำลังมีไข้ กำลังได้รับยำที่กดภูมิคุ้มกัน หรือเคยแพ้วัคซีนเข็มแรกแบบรุนแรง (หอบหืด หน้ำ
หรือปำกบวม หลังกำรฉีดวัคซีน) ควรหลีกเลี่ยงหรืองดกำรฉีดวัคซีนครั้งต่อไปและให้ปรึกษำแพทย์
ควรเฝ้ำระวังผู้ที่ได้รับกำรฉีดวัคซีนนำนครึ่งชั่วโมงหลังกำรฉีด

โดยสรุป
ไข้เลือดออกยังเป็นโรคที่พบได้บ่อยในประเทศไทย กำรป้องกันยุงกัดและกำรกำจัดแหล่ ง
เพำะพันธุ์ยุงในบ้ำนเป็นวิธีกำรที่สำคัญที่สุดในกำรป้องกันตนเองจำกโรคนี้ กำรช่วยกันกำจัดแหล่ง
เพำะพันธุ์ในบริเวณบ้ำนและชุมชนเป็นวิธีกำรที่สำคัญที่สุดในกำรควบคุมโรค เมื่อตนเองป่วยมีไข้และ
รู้สึกว่ำ กำรเจ็บป่วยครั้งนี้รุนแรงไม่เหมือนกับที่เคยเป็น ไม่ค่อยตอบสนองต่อกำรกินยำพำรำเซตำ
มอล หรือป่วยในช่วงฤดูฝนที่มีกำรระบำดของไข้เลือดออก ให้ระวังตนเองและตรวจสอบว่ำ มี
อำกำรเตือนของไข้เลือดออกร่วมด้วยหรือไม่? หำกสงสัยว่ำ ป่วยเป็นไข้เลือดออกหรือมีอำกำรเตือน
ดังกล่ำว ให้มำพบแพทย์เพื่อรับคำแนะนำและให้กำรช่วยเหลือตำมสมควร เมื่อมีไข้และสงสัยว่ำจะ
ป่วยเป็นไข้เลือดออก ควรนอนในมุ้งเพื่อป้องกันสมำชิกในบ้ำนที่อำจจะติดเชื้อจำกยุงที่มำกัดตนเอง
แล้วไปกัดสมำชิกในบ้ำนด้วย
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