
บทน า 
 โรคไขเ้ลือดออกเกิดจากการติดเช้ือไวรัสเดงกี 
ท าใหเ้กิดภาวะช็อคอย่างรวดเร็ว ตอ้งไดรั้บการรักษา
อยา่งรีบด่วน และเป็นปัญหาทางสาธารณสุขท่ีส าคญั
ของทั่วโลกและประเทศไทย 1 จากสถิติผูป่้วยโรค
ไขเ้ลือดออก กลุ่มงานกุมารเวชกรรม โรงพยาบาล
ชยัภูมิ2 มีผูรั้บบริการจ านวน 419, 317 และ 407 ราย 
และพบภาวะช็อค จ าวน 22, 67 และ 33 ราย ในปี
พ.ศ. 2554-2556 ตามล าดบั และพบผูป่้วยเสียชีวิตใน
ปีพ.ศ. 2553 จ านวน 1 ราย (ร้อยละ 0.24) จึงสนใจ
ศึกษาผูป่้วยท่ีไดรั้บมอบหมายจ านวน 1 ราย  
วตัถุประสงค์ 
            ศึกษาการพยาบาลผู ้ป่วยไข้เลือดออกท่ีมี
ภาวะช็อค : กรณีศึกษา  
วธีิการ/ ขั้นตอนในการด าเนินงาน 
1. เลือกเร่ืองท่ีจะศึกษา จากผูป่้วยท่ีไดรั้บมอบหมาย
ใหดู้แล 1 ราย 
2. รวบรวมขอ้มูลอาการส าคญั ประวติัการเจ็บป่วย 
แผนการด าเนินชีวิต พร้อมทั้งประเมินสภาพผูป่้วย 
3. ผลการตรวจทางหอ้งปฏิบติัการและการรักษา 
4. วางแผนการพยาบาล ปฏิบติัการพยาบาลและ
ประเมินผลการพยาบาล 
5. สรุปผลการศึกษา   
7. เผยแพร่ผลงาน 
ผลการด าเนินงาน/ผลการศึกษา 
 ศึกษาท่ีหอผูป่้วยเด็ก 2 โรงพยาบาลชยัภูมิ 
ตั้งแต่วนัท่ี 19 มิถุนายน - 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 
ซ่ึงมีรายละเอียด ดงัน้ี 
แหล่งข้อมูล 
 ผูป่้วย ยาย นา้ และเวชระเบียน เช่ือถือได ้
ข้อมูลทั่วไป  
          เด็กหญิง อายุ 5 ปี เช้ือชาติ ไทย สัญชาติ ไทย 
ศาสนาพุทธ  ศึกษา อนุบาล 2 ท่ีอยู่ 98/1 ม. 15 ต. 
บา้นชวน อ.บ าเหน็จณรงค ์จ.ชยัภูมิ 

อาการส าคัญที่มาโรงพยาบาล   
           ไขสู้ง ก่อนมาโรงพยาบาล 5 วนั  
ประวตักิารเจบ็ป่วยในปัจจุบัน  
 5 วนั ก่อนมาโรงพยาบาล มีไขสู้ง  
  2 วนัก่อนมาโรงพยาบาล มีไขสู้ง ซึม ญาติ
น าส่งโรงพยาบาลบ าเหน็จณรงค ์ 
  4 ชัว่โมงก่อนมา มีเลือดก าเดาไหล อาเจียน
เป็นเลือดสด 3 คร้ัง เสียเลือด ประมาณ 100 ml. ส่งมา
รักษาต่อท่ีโรงพยาบาลชยัภูมิ  
ประวตัิการเกิด คลอดปกติ ครบก าหนด น ้าหนกัแรก
เกิด 2,800 กรัม แรกเกิดแขง็แรงดี 
พัฒนาการและการเจริญเติบโต การเจริญเติบโตและ
พฒันาการสมวยั 
ประวตักิารเจบ็ป่วยในอดตี   ปฏิเสธ 
ประวตักิารแพ้ยาและสารเคมี   ปฏิเสธ 
ประวตักิารเจบ็ป่วยในครอบครัว ปฏิเสธ  
ประวัติส่วนตัวและการด าเนินชีวิต เป็นบุตร คนท่ี 2  
อาศยัอยู่กบัยาย นา้สาวและพ่ีสาว ต่ืนนอน 06.30 น. 
นา้และยายช่วยอาบน ้าแต่งตวัให้ รับประทานอาหาร
เชา้ 07.00 น. เดินไปโรงเรียนพร้อมกบัพ่ีสาว โดยมี
ยายและน้าสาวสลบักนัไปรับ-ส่ง ท่ีโรงเรียนไดรั้บ
การพ่นยาฆ่ายุงประมาณ 1สัปดาห์ก่อนผูป่้วยเป็นไข ้
รับประทานอาหารกลางวนั 12.00 น.กลับจาก
โรงเ รียนเวลา  15.30 น.  ว่ิง เ ล่นกับเ พ่ือนๆ 
รับประทานอาหารเย็น 18.30 น. เข้านอนเวลา
ประมาณ 21.00 น. 
ภาวะโภชนาการ รับประทานอาหารวนัละ 3 คร้ัง ขา้ว
จา้วและขา้วเหนียว ไม่ตรงเวลา ด่ืมน ้า 8-10 แกว้/วนั 
การขับถ่าย อุจจาระปกติวนัละ 1 คร้ัง ตอนเช้า 
ปัสสาวะวนัละ 6-7 คร้ัง 
การนอนหลับ กลางคืนวนัละประมาณ 8-10 ชัว่โมง 
นอนท่ีบา้น ไม่ไดก้างมุง้ กลางวนั 1-2 ชัว่โมง นอน 
ท่ีโรงเรียน ไม่มีมุง้ลวด และไม่ไดก้างมุง้ 
การออกก าลงักาย ส่วนใหญ่เป็นการว่ิงเล่นกบัเพ่ือนๆ  



ประวัติการใช้สารเสพติดและยากระตุ้นประสาท 
ปฏิเสธ 
ความสัมพนัธ์ในครอบครัว รักใคร่กนัดี 
ที่อยู่อาศัย เป็นบา้นของยาย ตั้งอยู่ในเขตชุมชน บา้น
ไม ้2 ชั้น 2 ห้องนอน 1 หอ้งน ้า 1 ห้องครัว โอ่งน ้ าท่ี
บ้านไม่มีฝาปิด มีลูกน ้ าและยุง อากาศถ่ายเทได้
สะดวก หนา้ต่างและประตูไม่มีมุง้ลวด    
เศรษฐกิจและสังคม  รายได้ 5,000 บาทต่อเดือน 
เพียงพอใชจ่้าย 
การประเมินสภาพร่างกายเมื่อแรกรับ 19 มิถุนายน 
พ.ศ. 2555 เวลา 11.30 น. 
           รูปร่างผอม สูง น ้ าหนัก 17 กิโลกรัม 
ส่วนสูง 110 เซนติเมตร ผมสั้น เส้นผมด า รู้สึกตวั 
อ่อนเพลีย ซึม เหง่ือออก ผิวหนังเย็นช้ืน On O2 
cannula 3 LPM และใหส้ารน ้าทางหลอดเลือดด าตาม
แผนการรักษา 0.9% NSS vein drip 170 ml./hr. (10 
ml./kg.)  
           - ผิวหนงั : เยน็ช้ืน มี Petechiae at chest wall 
และ extremities   
            - ศีรษะ หู คอ จมูก ตา :  มีคราบเลือดติดจมูก 
และช่องปาก  
           - ทรวงอกและทางเดินหายใจ :  ทรวงอก
รูปร่างปกติ อัตราการหายใจ 24 คร้ัง/นาที 
สม ่าเสมอ On O2 cannula 3 LPM  
          - หัวใจและหลอดเลือด : อตัราการเตน้ของ
หัวใจ 124  คร้ัง/นาที จงัหวะสม ่าเสมอ ไม่มีเสียง 
Murmur  ชีพจร 124  คร้ัง/นาที เบา เร็ว จงัหวะ
สม ่าเสมอ ความดนัโลหิต 80/40 mm.Hg. วดัแขนขวา 
Capillary refill > 3” 
           - ระบบทางเดินอาหาร : ช่องปากมีคราบเลือด
ติด ทอ้งอืดตึง กดเจ็บบริเวณชายโครงดา้นขวาและใต้
ล้ินป่ี Hepatomegaly 1 FB below RCM. pain score = 
6 
            - ระบบประสาท : รู้สึกตวั ซึม Motor  

power grade 5 
การวนิิจฉัย 
           Dengue  Shock Syndrome (DSS)   
ผลการตรวจทางห้องปฏิบัตกิารและการตรวจพเิศษ 
1. Activated Partial Tromboplast (aPTT) 37.9 วินาที 
(ค่าปกติ 22.6 – 35.3 วินาที) แปลผล การแข็งตวัของ
เลือดผิดปกติเลก็นอ้ย3   
2. Electrolyte 19 มิ.ย. 55 พบ Sodium ต ่า130 mEq/L, 
Bicarbonate ต ่ า  19 mEq/L เ น่ืองจากผู ้ป่วยอยู่ ใน
ภาวะช็อคและเสียเลือดจึงพบภาวะเลือดเป็นกรด 22 
มิ.ย.55 พบ Potassium ต ่า 2.3 mEq/L จากโรค
ไขเ้ลือดออก3   
3. SGOT 19-20 มิ.ย. 55 พบ SGOT สูง 336 และ 276 
ตามล าดบั จะพบไดใ้นผูป่้วยไขเ้ลือดออก โดยระดบั 
SGOT มากกวา่ SGPT ประมาณ 2-3 เท่า3   
4. Calcium (Ca.) 19-21 มิ.ย. 55 พบ Ca. ต ่า3 8.1, 7.5 
และ 7.5 mg% ตามล าดบั ผูป่้วยไขเ้ลือดออกท่ีอยู่ใน
ภาวะช็อคและเสียเลือดจะท าใหแ้คลเซียมในเลือดต ่า 
5. Hct. ต ่า 27% 319 มิ.ย. 55 จากการเสียเลือดทางถ่าย
อุจจาระ เลือดก าเดาไหลและอาเจียนเป็นเลือด 
8. CBC. 19 มิ.ย. 55 พบความผิดปกติคือ WBC 2,600 
cell/cu.mm., Platelet Count = 11,000 cell/cu.mm., 
Atypical Lymphocyte = 9 % 23 มิ.ย. 55 พบ 
Lymphocyte สูง 60% จากการติดเช้ือไวรัส เมด็เลือด
ขาวจะถูกท าลายจึงลดต ่าลง Lymphocyte, Atypical 
Lymphocyte สูงเน่ืองจากการติดเช้ือไวรัสมีการ
กระตุน้การสร้างเม็ดเลือดขาวชนิด Neutrophil ไม่
มากแต่ไวรัสมุ่งท าลายท่ี Lymphocyte ท าให้มีการ
สร้าง  Lymphocyte มาก ข้ึน และท า ให้  Atypical 
lymphocyte สูงข้ึน Platelet ต ่า เพราะถูกท าลายและ
ร่างกายมีปฏิกิริยาต่อต้านเช้ือไวรัสเดงกี เกิดสาร
เชิงซ้อนทางภูมิคุ ้มกัน (Immune complex) ไป
เกาะติดท่ี ผนงัของเกล็ดเลือด ท าให้หนา้ท่ีของเกล็ด
เลือดเสียหนา้ท่ี3 



9. เอก็ซเรย ์พบ Right Pleural effusion (21 มิ.ย.55) มี 
น ้ าในช่องเยื่อหุ้มปอดจากการไดรั้บสารน ้ าเกินและ
การซึมผา่นของพลาสม่า3 
การรักษาของแพทย์ 
1. On O2 canular 3 LPM  
2. Hct , DTX, CBC, electrolyte,  LFT, Ca., BUN, 
Cr., PT,  PTT,  INR, G/M  PRC 170 ml. X  2 U, 
FFP 170 ml. X 2 U  
3. 0.9% NSS 200 ml./hr vein drip 1 hr. then 1,000 
ml. vein drip  170 ml./hr.  
4. Vit  k1 5 mg. vein.  
5. PRC 170 ml. vein drip ½ hr. X 2 U, FFP 170 ml. 
vein drip X 1 U  
6. 40% Dextran vein drip 120 ml./hr.  
7. 7.5% NaHCO3 15 ml. dilute vein drip in 30 min  
8. paracetamol (325 mg.) 1 tab ⊙ prn.  
9. ORS (เดก็) ⊙  
10. Motilium   ½  tab ⊙ tid, pc. 
11. Ranitidine 20 mg. vein ทุก 6 ชัว่โมง 
12. 10%Calcium gluconate 10 ml. vein drip in 30 
min ทุก 6 ชัว่โมง 
13. Lasix 10 mg. vein 
14. Elixer KCL 30 ml. ⊙ ทุก 3 ชัว่โมง (22 มิ.ย. 55) 
15. กลว้ย 2 ลกู และน ้าผลไม ้1 กล่อง ทุกม้ือ 
16. 5%D/N/3 500 ml. + KCL 20 mEq vein drip 20 
ml./hr. 
17. Platelet Concentrate 3 U vein 
การพยาบาล แบ่งเป็น  2 ระยะคือระยะช็อคและระยะ
ฟ้ืนตวั 
การพยาบาลระยะช็อค 19-20 มิ.ย. 2555 
ขอ้วินิจฉัยการพยาบาลข้อท่ี 1 มีภาวะช็อกจากการ
พร่องปริมาตรในระบบไหลเวียน (Hypovolemic 
Shock) เก่ียวขอ้งกบัการซึมผา่นของพลาสมาออก 
นอกหลอดเลือด 

ข้อมูลสนับสนุน 
1. ระดบัความรู้สึกตวั ซึม กระสบักระส่าย 
2. เหง่ือออก ผิวหนงัเยน็ช้ืน T = 36.80CPetechiae at 
chest wall และ extremities 
3. ความดนัโลหิตต ่า 80/40 – 90/50 mmHg. เบา 
4. อตัราการเตน้ของชีพจรเบาเร็ว 124 คร้ัง/นาที 
5. เลือดก าเดาไหล อาเจียนเป็นเลือดสด 3 คร้ัง เสีย
เลือด ประมาณ 100 ml. ถ่าย Melena ประมาณ 400 
ml. 
6. Hct  = 35.3%, Platelet 11,000 mm3, Atypical 
Lymphocyte 9%, Activated Partial Tromboplast 
(aPTT)   37.9 วินาที, SGOT 336 Unit/L  
7. Capillary Refill > 3 วินาที 
8. ไขสู้ง ก่อนมาโรงพยาบาล 5 วนั 
9. ทอ้งอืดตึง กดเจ็บบริเวณชายโครงดา้นขวาและใต้
ล้ินป่ี คล าพบตบัโต Hepatomegaly 1 FB below 
RCM.   
10. วินิจฉยั Dengue Shock Syndrome (DSS)   
วตัถุประสงค์ เพ่ือใหผู้ป่้วยปลอดภยัจากภาวะช็อค  
เกณฑ์การประเมนิผล 
1. ระดบัความรู้สึกตวั ถามตอบรู้เร่ืองไม่สบัสน ไม่มี 
อาการและอาการแสดงของภาวะช็อก เช่น ตวัเยน็ช้ืน  
เหง่ือออก ตวัลาย กระสบักระส่าย ฯลฯ 
2. Capillary Refill < 2 วินาที 
3. สญัญาณชีพปกติ อตัราการเตน้ของชีพจร 70- 
150 คร้ังต่อนาที อตัราการเตน้ของหวัใจ 70-150 คร้ัง
ต่อนาที จงัหวะสม ่าเสมอ อตัราการหายใจ 20-30 คร้ัง
ต่อนาที ความดนัโลหิต 90/50–140/80 mm.Hg. และ 
ไม่แตกต่างจากการวดัคร้ังก่อนเกินร้อยละ 20 
4. ผิวหนงัอุ่นช้ืน 
5. ปัสสาวะออกมากกวา่ 0.5 ml / kg / hr 
6. ผลการตรวจทางหอ้งปฏิบติัการ Hct 38% - 46%, 
SGOT 5-35 Unit/L, Platelet 150,000-350,000 mm.3,  
Atypical Lymphocyte 0 %, Activated Partial 



Activated Partial Tromboplast (aPTT) 22.6 – 35.3 
วินาที  
กจิกรรมการพยาบาล 
1. ตรวจวัดและบันทึกสัญญาณชีพ ระดับความ
รู้สึกตวัทุก 15 นาที 4 คร้ัง ทุก 30 นาที 2 คร้ัง จนกว่า
คงท่ี วดัทุก 1 ชัว่โมง หากพบ pulse pressure แคบ
หรือน้อยกว่า 20 มิลลิเมตรปรอท หรือเบาฟังไม่
ชัดเจนตอ้งรีบรายงานแพทย์ เพ่ือประเมินสภาพ
ผูป่้วยและติดตามการด าเนินของโรคสามารถใหก้าร
ช่วยเหลือไดท้นัท่วงที  
2. ดูแลให้สารน ้ าทางหลอดเลือดด าดว้ยเคร่ืองปรับ
หยดอตัโนมติั อย่างถูกต้องตามแผนการรักษา คือ 
0.9% NSS 200 ml./hr vein drip 1 hr. then 1,000 
ml. vein drip 170 ml./hr. หลงัจากนั้นให้ 40% 
Dextran vein drip 120 ml./hr. เปล่ียนสารน ้าเป็น 5% 
D/NSS 1,000 ml. vein drip 120 ml./hr. then  40% 
Dextran vein drip 85 ml./hr.  เพ่ือแกไ้ขภาวะช็อค
และชดเชยการซึมผ่านของพลาสม่าออกนอกหลอด
เลือด 
3. เจาะเลือด Blood Grouping และ Cross matching 
ขอ PRC 170 ml. X 2 U, FFP 170 ml. X 1 U, platelet 
concentrate 3 U และดูแลใหเ้ลือดและส่วนประกอบ
ของเลือดตามแผนการักษา เพ่ือชดเชยการสูญเสีย
เลือด ก่อนใหเ้ลือดให ้Lasix 10 mg. vein  
4. ดูแลใหย้า Vit  k1 5 mg. vein เพ่ือช่วยเสริมการ
ท างานของตบัในการสร้างสารท่ีจ าเป็นต่อการแข็งตวั
ของเลือด, paracetamol (325 mg.) 1 tab ⊙ prn.เพ่ือ
ลดไข ้และ ORS (เด็ก) หรือน ้ าผลไม ้กระตุน้ให้ผูป่้วยด่ืม
บ่อยๆ เพื่อชดเชยปริมาณของพลาสม่าท่ีร่ัวออกไป 
5. เจาะและบนัทึกผล Hct, DTX ทุก 4 ชัว่โมง ถา้ 
Hct. ≥ 46%, ≤ 35% DTX < 60mg% รายงานแพทย ์ 
6. ป้องกนัการสูญเสียเลือดจากการเจาะเลือดและการ 
ท าหตัถการต่างๆหรือจากกิจวตัรประจ าวนั หลงัเจาะ 
เลือดกดหยดุหา้มเลือดจนกวา่เลือดจะหยดุ หลีกเล่ียง 

การท าหตัถการหรือการฉีดยาเขา้กลา้มเน้ือ  
7. ตรวจนบัและบนัทึกจ านวนสารน ้าท่ีร่างกายไดรั้บ
และขบัออกมาจากร่างกายทุก 8 ชัว่โมง ถา้ปัสสาวะ
ออกนอ้ยกวา่ 0.5 ml/kg/hr รายงานแพทย ์ 
8. จดัเตรียมเคร่ืองมือ อุปกรณ์ในการช่วยชีวิตฉุกเฉิน 
ให้พร้อมใช้ไว้ข้างเตียง เช่น รถช่วยฟ้ืนคืนชีพ
defibrillator เพ่ือใหก้ารช่วยเหลือผูป่้วยไดท้นัท่วงที 
ประเมนิผล 
1. ผูป่้วยรู้สึกตวัดี ไม่มีอาการและอาการแสดงของ
ภาวะช็อก     
2. Capillary Refill < 2 วินาที 
3. สญัญาณชีพปกติ อตัราการเตน้ของชีพจร 102-118  
คร้ัง/นาที อตัราการเตน้ของหวัใจ 102-118 คร้ังต่อ
นาที จงัหวะสม ่าเสมอ อตัราการหายใจ 20-22 คร้ังต่อ
นาที ความดนัโลหิต 100/60 – 110/80 mm.Hg. 
4. ผิวหนงัอุ่น 
ปัสสาวะออกมากว่า 0.5 cc / kg / hr (19 มิ.ย. 55 
ปัสสาวะ 400 ml.+ ปัสสาวะ 1 คร้ัง 20 มิ.ย. 55 
ปัสสาวะ 340 ml.+ ปัสสาวะ 2 คร้ัง)       
6. Hct 36% - 41%, SGOT 276 Unit/L, Platelet 
217,000  mm.3, Atypical Lymphocyte 0 %, 
Activated Partial Tromboplast (aPTT)  ไม่มีแผนการ
ส่งตรวจเพ่ิมเติม 
สรุป ปัญหาน้ีไดรั้บการแกไ้ขหมดไปวนัท่ี 20 มิ.ย. 
2555 และตอ้งเฝ้าระวงัอยา่งต่อเน่ือง 
ข้อวนิิจฉัยการพยาบาลข้อที่ 2 มีเลือดออกจากอวยัวะ
ต่างๆของร่างกาย เน่ืองจากเกลด็เลือดต ่า  
ข้อมูลสนับสนุน 
1. Petechiae at chest wall และ extremities  
2. เลือดก าเดาไหล อาเจียนเป็นเลือด ประมาณ 100  
ml. ถ่าย Melena ประมาณ 400 ml. 
3. ทอ้งอืดตึง กดเจ็บบริเวณชายโครงดา้นขวาและใตล้ิ้น 

ป่ี คล าพบตบัโต Hepatomegaly 1 FB below RCM.   
4. อตัราการเตน้ของชีพจร 124 คร้ัง/นาที (เบา) ความ 



ดนัโลหิตต ่า 80/40 – 90/50 mm.Hg. เบา  
 5. Hct  = 35.3%, Platelet 11,000 mm.3, Atypical 
Lymphocyte 9%, Activated Partial Tromboplast 
(aPTT)   37.9 วินาที, SGOT 336 Unit/L 
6.  วินิจฉยั Dengue Shock Syndrome (DSS)   
วตัถุประสงค์ ผูป่้วยปลอดภยัจากภาวะเลือดออกจาก 
อวยัวะต่างๆของร่างกาย 
เกณฑ์การประเมนิผล 
1. ไม่มีเลือดออกจากส่วนต่างๆ ของร่างกาย 
2. รู้สึกตวัดี ถามตอบรู้เร่ืองไม่สบัสน สญัญาณชีพ 
ปกติ อตัราการเตน้ของชีพจร 70-150 คร้ังต่อนาที 
อตัราการเตน้ของหวัใจ 70-150 คร้ังต่อนาที จงัหวะ
สม ่าเสมอ อตัราการหายใจ 20-30 คร้ังต่อนาที ความ
ดนัโลหิต 90/50–140/80 mm.Hg. และไม่แตกต่าง
จากการวดัคร้ังก่อนเกินร้อยละ 20 
3. ผลการตรวจทางหอ้งปฏิบติัการ Hct 38% - 46%, 
SGOT 5-35 Unit/L, Platelet 150,000-350,000 mm.3,  
Atypical Lymphocyte 0 %, Activated Partial 
Tromboplast (aPTT)   22.6-35.3 วินาที 
กจิกรรมการพยาบาล 
1. ตรวจวัดและบันทึกสัญญาณชีพ ระดับความ
รู้สึกตวัทุก 15 นาที 4 คร้ัง ทุก 30 นาที 2 คร้ัง จนกว่า
คงท่ี วดัทุก 1 ชัว่โมง หากพบ pulse pressure แคบ
หรือน้อยกว่า 20 มิลลิเมตรปรอท หรือเบาฟังไม่
ชัดเจนตอ้งรีบรายงานแพทย์ เพ่ือประเมินสภาพ
ผูป่้วยและติดตามการด าเนินของโรคสามารถใหก้าร
ช่วยเหลือไดท้นัท่วงที  
2. เจาะเลือด Blood Grouping และ Cross matching 
ขอ platelet concentrate 3 U vein drip เพ่ือเพ่ิมเกร็ด
เลือด ก่อนใหเ้ลือดดูแลให ้Lasix 10 mg. vein  
4. ดูแลใหย้า Vit  k1 5 mg. vein เพ่ือช่วยเสริมการ 
ท างานของตบัในการสร้างสารท่ีจ าเป็นต่อการแขง็ตวั 
ของเลือด และ Ranitidine 20 mg. vein เพ่ือลด
เลือดออกในระบบทางเดินอาหาร 

6. งดการท าหตัถการต่างๆถา้ไม่จ าเป็น เช่น Nasal  
Gastric tube การฉีดยาเขา้กลา้มเน้ือ เฝ้าระวงัการเกิด
อุบติัเหตุ เช่น ยกไมก้ั้นเตียงข้ึนทุกคร้ังหลงัให้การ
พยาบาล งดแปรงฟัน ใหบ้ว้นปากดว้น ้ายาบว้นปาก 
เพ่ือป้องกนัการเสียเลือด 
7. สงัเกตและบนัทึก อาการและอาการแสดงของการ
มีเลือดออกในระบบทางเดินอาหาร และปริมาณการ
เสียเลือด เช่น ปวดทอ้ง ทอ้งอืดดึง อาเจียนเป็นเลือด
สีด าหรือแดง ถ่ายอุจจาระสีด า กระสับกระส่าย หรือ
จุดจ ้าเลือด เขียว คล ้า ตามร่างกายเพ่ิมข้ึน รีบรายงาน
แพทย์ เพ่ือประเมินและแก้ไขภาวะการเสียเลือด 
ตลอดจนใหก้ารรักษาเพ่ิมเติม 
9. จดัเตรียมเคร่ืองมือ อุปกรณ์ในการช่วยชีวิตฉุกเฉิน 
ให้พร้อมใช้ไว้ข้างเตียง เช่น รถช่วยฟ้ืนคืนชีพ
defibrillator เพ่ือใหก้ารช่วยเหลือผูป่้วยไดท้นัท่วงที 
ประเมนิผล 
1. ผูป่้วยถ่าย Melena  2 คร้ัง ประมาณ 100 ml. 
2. รู้สึกตวัดี ไม่สับสน อตัราการเตน้ของชีพจร 102-
118 คร้ัง/นาที อตัราการเตน้ของหวัใจ 102-118 คร้ัง
ต่อนาที จงัหวะสม ่าเสมอ อตัราการหายใจ 20-22 คร้ัง
ต่อนาที ความดนัโลหิต 100/60 – 110/80 mm.Hg. 
3. Hct 36% - 41%, SGOT 276Unit/L, Platelet 
217,000  mm.3, Atypical Lymphocyte 0 %, 
Activated Partial Tromboplast (aPTT)  ไม่มีแผนการ
ส่งตรวจเพ่ิมเติม 
สรุป ปัญหาน้ีไดรั้บการแกไ้ขเป็นบางส่วน ผูป่้วยยงั
ถ่ายอุจจาระเป็น melena จึงตอ้งเฝ้าระวงัต่อเน่ือง 
ข้อวนิิจฉัยการพยาบาลข้อที่ 3 ขาดสมดุลของเกลือ
แร่ในร่างกาย จากไขเ้ลือดออกท่ีมีภาวะช็อค 
ข้อมูลสนับสนุน 
1. ผูป่้วยอ่อนเพลีย ซึม  
2. มีภาวะช็อค อตัราการเตน้ของชีพจร 124  คร้ัง/ 
นาที (เบา) ความดนัโลหิตต ่า 80/40 – 90/50 mm.Hg. 
เบา  



3. เลือดก าเดาไหล อาเจียนเป็นเลือดสด 3 คร้ัง เสีย
เลือด ประมาณ 100 ml. ถ่าย Melena ประมาณ 400 
ml. 
4. Sodium 130 mEq/L, Potassium 2.3 mEq/L,  
Bicarbonate 19 mEq/L, Ca.  = 7.1 mg% 
วตัถุประสงค์ เพ่ือใหมี้ความสมดุลของเกลือแร่ใน
ร่างกาย 
เกณฑ์การประเมนิผล 
1. ไม่มีอาการและอาการแสดงของภาวะขาดเกลือแร่
ในร่างกาย เช่น ซึม อ่อนเพลีย แขนขาอ่อนแรง ชัก 
เกร็ง กระตุก มือจีบ เป็นตน้ 
2. ผลการตรวจเลือดอยูใ่นเกณฑป์กติหรือใกลเ้คียง
ปกติ Sodium 135-145 mEq/L, Potassium 3.5-5.0 
mEq/L, Chloride 101-111 mEq/L, Bicarbonate 21-
31 mEq/L , Ca. 8.5 - 10.5 mg% 
กจิกรรมการพยาบาล 
1. ดูแลใหรั้บประทานอาหารอ่อนย่อยง่าย ดูดซึมไดดี้
จดัอาหารท่ีผูป่้วยชอบ เช่น ขา้วตม้กุ๊ย ไข่เจียว หมู
หวาน เป็นตน้ เพ่ือใหผู้ป่้วยไดรั้บเกลือแร่เพียงพอกบั
ร่างกาย 
2. ดูแลใหรั้บประทาน กลว้ย 2 ลูก และน ้ าผลไม ้1 
กล่อง ทุกม้ือ แนะน าให้ญาติหาผลไม  ้เช่น ส้ม องุ่น 
และอาหารแคลเซียมสูง เช่น ด่ืมนม ม้ือละ 1 กล่อง 
งาด า เต้าหู้ เป็นต้น ให้ผูป่้วยรับประทาน เพ่ือเพ่ิม
เกลือแร่ใหแ้ก่ร่างกาย 
3. ดูแลให ้7.5% NaHCO3 15 ml. dilute vein drip in 
30 min (19มิ.ย. 55), 5%D/N/3 500 ml. + KCL 20 
mEq vein drip, Elixer KCL 30 ml. ⊙ ทุก 3 ชัว่โมง 
(22 มิ.ย. 55) และ 10% Calcium gluconate 10 ml. 
vein drip 30 นาที ทุก 6 ชั่วโมง เพ่ือเพ่ิมเกลือแร่
ใหแ้ก่ร่างกาย 
5. สงัเกตและบนัทึกอาการและอาการแสดงของภาวะ
ขาดสมดุลของเกลือแร่ เช่น ซึม อ่อนเพลีย แขนขา
อ่อนแรง ชกั เกร็ง กระตุก มือจีบ เป็นตน้ หากมี 

อาการดงักล่าวรายงานแพทย ์ เพ่ือให้การช่วยเหลือ
และแผนการรักษาเพ่ิมเติม 
7. เจาะเลือดและติดตามผลเกลือแร่ในร่างกาย ตาม 
แผนการรักษาของแพทย ์หากผิดปกติรายงานแพทย ์ 
เพ่ือติดตามผลการตรวจและแกไ้ขทนัท่วงที 
ประเมนิผล 
1. ผูป่้วยไม่มีอาการและอาการแสดงของภาวะขาด 
เกลือแร่ในร่างกาย เช่น ซึม อ่อนเพลีย แขนขา 
อ่อนแรง ชกั เกร็ง กระตุก มือจีบ เป็นตน้ 
 2. ผลการตรวจเลือดอยู่ในเกณฑป์กติ Sodium 137  
mEq/L, Potassium 3.7 mEq/L, Chloride 106 mEq/L, 
Bicarbonate 30 mEq/L, Ca. 8.8 mg% 
สรุป ปัญหาน้ีไดรั้บการแกไ้ขหมดไป (23 มิ.ย. 55) 
ข้อวินิจฉัยการพยาบาลข้อที่  4 พร่องออกซิเจน
เน่ืองจากผูป่้วยอยูใ่นภาวะช็อค 
ข้อมูลสนับสนุน 
1. ผูป่้วยอยูใ่นระยะช็อค อตัราการเตน้ของชีพจร 124 
คร้ัง/นาที (เบา) อตัราการหายใจ 24 คร้ัง/นาที 
ความดนัโลหิตต ่า 80/40 – 90/50 mm.Hg. เบา  
2.  ฟังเสียง Breath sound มีเสียงลมผ่านปอดขา้งขวา
นอ้ยกวา่ขา้งซา้ย  
3. เอก็ซเรย ์พบ Right Pleural effusion (21 มิ.ย.55) 
4. Oxygen Saturation 88% 
5. วินิจฉยั Dengue Shock Syndrome (DSS)   
วัตถุประสงค์ เพ่ือให้เน้ือเยื่อและอวยัวะส าคญัของ
ร่างกายไดรั้บออกซิเจนอย่างเพียงพอ และลดการใช้
ออกซิเจนของเน้ือเยื่อ 
เกณฑ์การประเมนิผล 
1. ผูป่้วยหายใจเหน่ือยหอบลดลง อตัราการหายใจ 
20-30 คร้ังต่อนาที จงัหวะสม ่าเสมอ 
2. ไม่มีภาวะพร่องออกซิเจน ปลายมือ ปลายเทา้แดงดี 
3. ฟังเสียง Breath sound เท่ากนัทั้งสองขา้ง 
4. เอก็ซเรย ์ พบ Right Pleural effusion ลดลงหรือ
ปกติ 



5. Oxygen Saturation > 95% 
กจิกรรมการพยาบาล 
1. จดัท่าใหผู้ป่้วยนอน fowler’s position เพ่ือใหป้อด
ขยายไดเ้ตม็ท่ี สามารถแลกเปล่ียนก๊าซไดดี้ 
2. ดูแลให้ไดรั้บออกซิเจน cannular 3 ลิตรต่อนาที 
เพ่ือเพ่ิมปริมาณออกซิเจนในเลือด และลดภาวะ
เน้ือเยื่อขาดออกซิเจน 
3. วดัและบนัทึกสญัญาณชีพ ระดบัความรู้สึกตวัทุก  
15 นาที 4 คร้ัง ทุก 30 นาที 2 คร้ัง จนกวา่คงท่ี วดัทุก  
1 ชัว่โมง และ monitor Oxygen Saturation เพ่ือ
ประเมินภาวะพร่องออกซิเจน 
4. ดูแลใหพ้กัผ่อนใหม้ากท่ีสุดโดย ใหผู้ป่้วยหยุดท า
กิจกรรมต่างๆ ใหน้อนพกับนเตียง absolute bed rest 
วางของใช้ต่างๆไว้ใกล้มือผู ้ป่วย หยิบจับได้ง่าย 
จดัระบบการพยาบาล เพ่ือใหร้บกวนผูป่้วยนอ้ยท่ีสุด 
ดูแลส่ิงแวดล้อมให้สงบ เ พ่ือลดปริมาณการใช้
ออกซิเจน 
5. สังเกตและบนัทึกอาการพร่องออกซิเจน เช่น ริม
ฝีปาก ปลายมือ ปลายเทา้ เขียว Oxygen Saturation < 
95% 
ประเมนิผล 
1. ผูป่้วยหายใจเหน่ือยหอบลดลง อตัราการหายใจ 
20-22 คร้ังต่อนาที จงัหวะสม ่าเสมอ 
2. ไม่มีภาวะพร่องออกซิเจน ปลายมือ ปลายเทา้แดงดี 
3. ฟังเสียง Breath sound เท่ากนัทั้งสองขา้ง 
4. เอก็ซเรยป์กติ 26 มิ.ย. 2555 
5. Oxygen Saturation 98-100 % 
สรุป ปัญหาน้ีไดรั้บการแกไ้ขหมดไป (23 มิ.ย. 2555) 
ข้อวนิิจฉัยการพยาบาลข้อที่ 5 ญาติมีความวิตกกงัวล
เ ก่ียวกับการเจ็บป่วยของเด็กและแนวทางการ
รักษาพยาบาล 
ข้อมูลสนับสนุน 
1. ยายมีสีหนา้วิตกกงัวล ผูป่้วยซึม อาเจียนเป็นเลือด 
ถ่ายอุจจาระเป็น melena  

2. ยายซกัถามบ่อยคร้ังเก่ียวกบัอาการ เปรียบเทียบกบั
ผูป่้วยรายอ่ืนวา่แตกต่างกนัหรือไม่ อยา่งไร 
วตัถุประสงค์ 
      เพ่ือลดความวิตกกงัวลของญาติ และญาติมี 
ความรู้ ความเขา้ใจเก่ียวกบัโรค  
เกณฑ์การประเมนิผล 
1. ญาติมีสีหนา้สดช่ืน เขา้ใจและใหค้วามร่วมมือใน 
การรักษาพยาบาล  
2. ญาติสามารถบอกความรู้เก่ียวกบัโรคไดอ้ยา่ง  
ถกูตอ้ง 
กจิกรรมการพยาบาล 
1. แนะน าตวัและสร้างสัมพนัธภาพกบัผูป่้วยและ
ญาติ เพ่ือให้เกิดความไวว้างใจ ให้ความร่วมมือใน
การรักษาพยาบาล 
2. อธิบายใหผู้ป่้วยและญาติทราบโดยย่อเก่ียวกบัโรค
ไขเ้ลือดออก เพ่ือใหค้วามรู้แก่ผูป่้วยและญาติ  
3. ใหค้วามมัน่ใจวา่ผูป่้วยจะไดรั้บการช่วยเหลือทนัที
ท่ีผูป่้วยมีอาการผิดปกติ เพ่ือลดความวิตกกงัวลและ
เช่ือมัน่ในบุคลากรผูดู้แล 
4. เปิดโอกาสให้ญาติไดซ้กัถามขอ้สงสัยหรือขอ้ขอ้ง
ใจ และระบายความรู้สึก ตลอดจนเปิดโอกาสให้ได้
ปรึกษากบัแพทยผ์ูรั้กษา  
5. อธิบายใหญ้าติทราบทุกคร้ังก่อนใหก้ารพยาบาล  
ประเมนิผล 
1. ญาติมีสีหนา้สดช่ืน เขา้ใจและใหค้วามร่วมมือใน
การรักษาพยาบาล  
2. ญาติสามารถบอกความรู้เก่ียวกบัโรคไดอ้ยา่ง
ถกูตอ้ง 
สรุป ปัญหาน้ีไดรั้บการแกไ้ขทั้งหมด (24มิ.ย. 2555) 
การพยาบาลในระยะฟ้ืนตวั  20-26 มิ.ย. 2555  
ข้อวิ นิจฉัยการพยาบาลข้อที่  1 มีภาวะน ้ า เ กิน
เน่ืองจากร่างกายไดรั้บสารน ้ าปริมาณมากเกินและมี
ภาวะการดูดซึมกลบัของพลาสมาเขา้สู่เส้นเลือดใน
ปริมาณมาก  



ข้อมูลสนับสนุน 
1. อตัราการหายใจ 22-24 คร้ัง/นาที อตัราการเตน้
ของชีพจรแรง 102-110 คร้ัง/นาที ความดนัโลหิต 
110/70 – 120/80 mm.Hg. 
2. ฟังเสียงลมผา่นปอดดา้นขวานอ้ยกวา่ดา้นซา้ย และ
มีcrepitation พบ Right Pleural effusion    
3. Intake 1,635 ml. output 400 ml. 20 มิ.ย. 55 
วตัถุประสงค์ 
ผูป่้วยปลอดภยัจากภาวะน ้าเกิน ไม่เกิด Heart  
failure หรือ Pulmonary edema 
เกณฑ์การประเมนิผล 
1. สญัญาณชีพปกติ อตัราการเตน้ของชีพจร 70-150 
คร้ังต่อนาที อตัราการเตน้ของหวัใจ 70-150 คร้ังต่อ
นาที จงัหวะสม ่าเสมอ อตัราการหายใจ 20-30 คร้ังต่อ
นาที ความดนัโลหิต 90/50–140/80 mm.Hg. และไม่
แตกต่างจากการวดัคร้ังก่อนเกินร้อยละ 20 
2. มีความสมดุลของ Intake-output  
3. ฟังเสียงลมผา่นปอดปกติ เท่ากนัทั้งสองขา้ง 
กจิกรรมการพยาบาล 
1. on Injection plug off IVF เพ่ือจ ากดัปริมาณสารน ้า 
2. ใหย้าขบัปัสสาวะ Lasix 10 mg. vein ทุก 6 ชัว่โมง 
เพ่ือขบัน ้าออกจากร่างกาย 
3. ฟังเสียงลมหายใจผ่านปอด อย่างนอ้ยเวรละ 1 คร้ัง 
และสังเกตอาการภาวะน ้าเกิน เช่น เสียงลมผ่านปอด
ลดลง crepitation หายใจหอบเหน่ือย นอนราบไม่ได ้
หลอดเลือดด าท่ีคอโป่งพอง ไอมีเสมหะเป็นฟอง 
เป็นตน้ หากพบรายงานแพทย ์
4. ตวงและบนัทึก Intake-output ทุก 8 ชัว่โมง หาก
ไม่สมดุล รายงานแพทย ์ 
ประเมนิผล 
1. สญัญาณชีพปกติ อตัราการเตน้ของชีพจร 102-118  
คร้ัง/นาที อตัราการเตน้ของหวัใจ 102-118 คร้ังต่อ
นาที จงัหวะสม ่าเสมอ อตัราการหายใจ 20-22 คร้ังต่อ
นาที ความดนัโลหิต 100/60 – 110/80 mm.Hg. 

2. มีความสมดุลของ Intake-output  
3. ฟังเสียงลมผา่นปอดปกติ เท่ากนัทั้งสองขา้ง 
สรุป ปัญหาน้ีไดรั้บการแกไ้ขทั้งหมด (26 มิ.ย. 2555) 
ข้อวินิจฉัยการพยาบาลข้อที่ 2 ไม่สุขสบายเน่ืองจาก
อาการปวดจุกแน่นทอ้ง และผื่นคนัตามร่างกาย   
ข้อมูลสนับสนุน 
1. ทอ้งอืดตึง ปวด จุกแน่นทอ้ง 
2. กดเจบ็บริเวณชายโครงดา้นขวาและใตล้ิ้นป่ี คล า 
พบตบัโต 1 FB RCM  
3. pain score = 6 
4. ตามแขนขามีผื่น Convalescence Rash  
5. ผูป่้วยบ่นคนัตามตวัและแขนขามาก 
วตัถุประสงค์  
1. เพ่ือลดอาการคนั 
2. ป้องกนัผิวหนงัถลอกและอกัเสบ 
เกณฑ์การประเมนิผล 
1. ผูป่้วยทอ้งอืดตึง ปวดจุกแน่นทอ้งลดลง  
2. pain score ≤ 2 
3. อาการคนัลดลง  
4. ไม่พบผิวหนงัถลอก และอกัเสบ   
กจิกรรมการพยาบาล 
1. จดัใหน้อนท่าศีรษะสูง ใชห้มอนรองบริเวณศีรษะ
และหนา้อก สูงข้ึน 45 องศา เพ่ือลดอาการแน่นทอ้ง 
2. ให้การพยาบาลดว้ยความนุ่มนวลและเบามือ ไม่
สัมผสับริเวณท้องซ่ึงเป็นต าแหน่งของตับโดยไม่
จ าเป็น แนะน าญาติเก่ียวกบัการดูแลดว้ยความเบามือ 
แ ล ะ ป้ อ ง กั น อุ บั ติ เ ห ตุ  เ พ่ื อ ป้ อ ง กั น ก า ร
กระทบกระเทือนบริเวณทอ้ง 
3. ดูแลให้ยา Ranitidine 20 mg. vein เพ่ือลดการ
กระคายเคืองต่อเยื่อบุกระเพาะอาหาร 
4. สงัเกตและบนัทึกลกัษณะ อาการ และความรุนแรง
ของอาการปวดทอ้ง เพ่ือประเมินสภาพของผูป่้วย 
รายงานแพทยท์นัทีหากพบอาการผิดปกติ 
5. รักษาความสะอาดของผิวหนงั  ตดัเลบ็ใหส้ั้น 



ป้องกนัการเกิดแผลจากการเกา 
6. แนะน าญาติและผูป่้วยไม่ใหเ้กา ใชวิ้ธีลบูเบาๆ เพ่ือ
ป้องกนัการเกิดแผลถลอก ผิวหนงัอกัเสบติดเช้ือ 
ประเมนิผล 
1. ผูป่้วยไม่มีอาการปวดจุกแน่นทอ้ง ทอ้งไม่อืดตึง  
2. pain score = 2 
3. ไม่มีอาการคนั  
4. ไม่พบผิวหนงัถลอกและอกัเสบ เป็นตน้  
สรุป ปัญหาน้ีไดรั้บการแกไ้ขทั้งหมด (26 มิ.ย. 2555) 
ข้อวนิิจฉัยการพยาบาลข้อที่ 3 มีโอกาสเกิดภาวะขาด 
สา รอ าหา รและ เ สี ยสม ดุ ลขอ ง เ ก ลื อแ ร่ จ า ก
ไขเ้ลือดออกท่ีมีภาวะช็อค 
ข้อมูลสนับสนุน 
เบ่ืออาหาร ไม่อยากรับประทานอาหาร รับประทาน
อาหารไดน้อ้ย ¼-½ ถาดต่อม้ือ 
วตัถุประสงค์ เพ่ือใหไ้ดรั้บสารอาหารและเกลือแร่
อยา่งเพียงพอ 
เกณฑ์การประเมนิผล 
1. รับประทานอาหารได ้½ -1ถาดต่อม้ือ 
2. ไม่มีอาการขาดสารอาหารและเกลือแร่ เช่น อ่อน
แรง ผอม ริมฝีปากแหง้ เกร็ง กระตุก เป็นตน้ 
กจิกรรมการพยาบาล 
1. กระตุน้การอยากอาหารดว้ยการ ท าความ 
สะอาดปากและฟัน ดว้ยน ้ายาบว้นปาก  
2. จดัอาหารท่ีมีประโยชน ์ครบทั้ง 5 หมู่  ผกัและ
ผลไม ้และอาหารท่ีผูป่้วยชอบใหรั้บประทาน 
3. จดัใหอ้ยูบ่นเตียงในท่านัง่ เวลารับประทานอาหาร 
เพ่ือกระตุน้ใหล้  าไสมี้การเคล่ือนไหว 
4. สงัเกตอาการขาดสารอาหารและเกลือแร่ เช่น อ่อน
แรง ผอม ริมฝีปากแหง้ เกร็ง กระตุก เป็นตน้ 
5. กระตุน้ใหผู้ป่้วย มีการเคล่ือนไหวของร่างกาย เช่น 
การท ากิจวตัรประจ าวนัดว้ยตนเอง  
ประเมนิผล 
1. รับประทานอาหารได ้1 ถาดต่อม้ือ 

2. ไม่มีอาการขาดสารอาหารและเกลือแร่ เช่น อ่อน
แรง ผอม ริมฝีปากแหง้ เกร็ง กระตุก เป็นตน้ 
สรุป ปัญหาน้ีไดรั้บการแกไ้ขทั้งหมด (26 มิ.ย. 2555) 
       ผูป่้วยหลงัรับไวรั้กษาในโรงพยาบาล ให้การ
พยาบาลตามแผนการพยาบาลท่ีวางไว ้ผูป่้วยสดช่ืน
ช่วยเหลือตวัเองและสามารถท ากิจกรรมประจ าวนัได ้
สัญญาณชีพอยู่ในเกณฑป์กติ จ าหน่ายกลบับา้นหลงั
นอนรักษา 7 วนั ไดย้า paracetamol (325 mg.) 1 tab 
⊙ prn. และ ORS (เดก็) ไปรับประทานต่อท่ีบา้นและ
นดัให้มาตรวจติดตามอาการ ในวนัท่ี 8 กรกฎาคม 
พ.ศ. 2555 เวลา 08.00-16.00 น. ท่ีหอ้งตรวจกุมารเวช
กรรม อาคารผูป่้วยนอก โรงพยาบาลชัยภูมิ อธิบาย
การรับประทานยา ขนาด จ านวน เวลา ฤทธ์ิของยา 
ผลขา้งเคียงของยา การพกัผ่อน อาการผิดปกติท่ีควร
พบแพทย์ก่อนนัด วนันัดติดตามอาการ เวลา และ
สถานท่ี การดูแลส่ิงแวดล้อม เพ่ือป้องกันการเกิด
ไขเ้ลือดออกและการดูแลตนเองต่อเน่ืองท่ีบา้น ญาติ
รับทราบเข้าใจ เม่ือติดตามเยี่ยมผูป่้วยท่ีห้องตรวจ
กุมารเวชกรรม พบว่า ผูป่้วยสดช่ืน ไม่มีไข ้สัญญาณ
ชีพปกติ ผลการตรวจทางหอ้งปฏิบติัการปกติ  
สรุปวจิารณ์ 
       กรณีศึกษาผู ้ป่วยมีไข้สูง  5 วันก่อนมา
โรงพยาบาล หลงัจากนั้นไขเ้ร่ิมลด มีเลือดก าเดาไหล 
และอาเจียนเป็นเลือดสด ตบัโต เกร็ดเลือดต ่า ชีพจร
เบาเร็ว ความดนัโลหิตต ่า เบา ซ่ึงเป็นระยะของโรค
ไขเ้ลือดออกท่ีเขา้สู่ภาวะช็อค ความรุนแรงระดบั III1 
สอดคลอ้งกบัทฤษฎีและระยะของโรคไขเ้ลือดออก 
ได้รับการแก้ไขภาวะช็อคและภาวะเลือดออกด้วย 
การให้สารน ้ าทดแทน ให้เลือดและส่วนประกอบ
ของเลือด เม่ือเข้าสู่ระยะฟ้ืนตัว มีภาวะน ้ าเกินจาก
พยาธิสภาพของโรค 1  ได้รับยาขับปัสสาวะ และ
ควบคุม intake-output ตลอดจนการได้รับการเฝ้า
ระวงัสังเกตอาการอย่างใกลชิ้ดและต่อเน่ือง รวมถึง
การมีส่วนร่วมของญาติในการดูแลอย่างใกล้ชิด 



เน่ืองจากผูป่้วยเป็นเด็ก ท าให้ผูป่้วยปลอดภัยกลับ
ด ารงชีวิตได้อย่างปกติสุข นอกจากน้ียงัให้ความรู้
เร่ืองโรคและการป้องกนัโรคไขเ้ลือดออก เน่ืองจากท่ี
บา้นผูป่้วยโอ่งน ้าไม่มีฝาปิด มียุง และนอนไม่กางมุง้ 
อาจท าใหเ้ป็นสาเหตุของการเป็นไขเ้ลือดออกซ ้าได ้ 
ข้อเสนอแนะ    
1. พยาบาลศึกษาหาความรู้อยู่เสมอ น าความรู้มา
ประยกุตใ์ชใ้หส้อดคลอ้งกบัผูป่้วยแต่ละราย  
2. พยาบาลตอ้งสนบัสนุนการมีส่วนร่วมของญาติใน
การดูแลผูป่้วยดว้ยการใหค้วามรู้ 
3. จดัโครงการใหค้วามรู้เก่ียวกบัการจดัส่ิงแวดลอ้ม 
ในบา้นและชุมชน เพ่ือป้องกนัโรคไขเ้ลือดออก  
สรุป 
       โรคไขเ้ลือดออก เป็นโรคติดเช้ือท่ี ท าใหเ้กิด 
ภาวะช็อคอยา่งรวดเร็ว ผูป่้วยตอ้งเผชิญกบัความเส่ียง
ต่อการเสียชีวิตอย่างกะทนัหัน จึงตอ้งไดรั้บการเฝ้า
ระวงัสัญญาณเตือนอย่างใกลชิ้ดและต่อเน่ือง การ
รายงานแพทย์และการแก้ไขอาการผิดปกติอย่าง
ทนัท่วงที โดยมีเป้าหมายเพ่ือแก้ไขภาวะช็อคและ
จดัการภาวะแทรกซอ้นท่ีอาจเกิดข้ึน ดงันั้นพยาบาล
จึงตอ้งมีความรู้เร่ืองโรค สามารถใหก้ารพยาบาลได้
อยา่งรวดเร็ว ถกูตอ้ง และมีมนุษยสัมพนัธ์ดี จะท าให้
ผูป่้วยปลอดภยั ญาติคลายความวิตกกงัวล เขา้ใจ
สภาวะของโรค การรักษาพยาบาลและการดูแล
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