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อุบตั กิ ารณ์ผูป้ ่ วยโรคไข้เลือดออก
สถิติหอผูป้ ่ วยในบันทึกเวชระเบียน
เพ็ญกมล กุลสุ
ร้อยละ
โรคไข้เลือดออก หมายถึง ผูป้ ่ วยทีไ, ด้รบั การวินิจฉัยว่าเป็ น DF, DHF และ DSS ตาม
หลักเกณฑ์ดงั นี6
DF หมายถึง ผูป้ ่ วยทีม, อี าการไข้เกิดขึ6นอย่างกะทันหันร่วมกับอาการอย่างน้อย 2 ข้อ
ในกลุม่ อาการต่อไปนี6 ปวดศีรษะ ปวดกระบอกตา ปวดเมือ, ยกล้ามเนื6อ ปวดข้อ/ปวดกระดูก อาการ
เลือดออก ตรวจ CBC พบเม็ดเลือดขาวตํา,
DHF หมายถึง ผูป้ ่ วยทีม, อี าการทางคลินิก ดังต่อไปนี6 ไข้เกิดแบบเฉียบพลันและสูงลอย 2
– 7 วัน อาการเลือดออก (ทีพ, บบ่อย คือ positive tourniquet , มีจดุ เลือดออกทีผ, วิ หนัง
petechiae ,เลือดกําเดา) ตับ โต มักกดเจ็บและตรวจ CBC พบมีเกล็ดเลือดน้อยกว่าหรือเท่ากับ
100,000 cell/mm Hct มากกว่าหรือเท่ากับ 20 %
DSS หมายถึง ผูป้ ่ วยที,มอี าการทางคลินิกของผูป้ ่ วย DHF ร่วมกับ ชีพจรเบาเร็ว
มือ/เท้าเย็น กระสับกระส่าย
1. ผูป้ ่ วยไข้เลือดออกที,เสียชีวติ จํากัดสําหรับผูป้ ่ วยไข้เลือดออกทีเ, สียชีวติ ในหอผูป้ ่ วย
2. เกิดภาวะ shock ขณะเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลโดยไม่ได้วางแผนหมายถึง ผูป้ ่ วย
DHF ทีเ, ข้าสู่ DSS โดยไม่ได้คาดว่าจะเกิด /ไม่ได้เฝ้ าระวัง / ประเมินได้ชา้
3. ภาวะนํา6 เกิน คือการมีนาํ6 รัว, ไปในช่องปอดช่องท้องมากทําให้ผูป้ ่ วยมีอาการแน่นอึดอัด
หายใจลําบากเพิม, ขึ6นอย่างรวดเร็ว ตรวจสัญญาณชีพพบ มีความดันโลหิตสูงขึ6น และ pulse
pressure กว้าง > 30 mmHg
4. ผูป้ ่ วยไข้เลือดออกทีไ, ด้รบั การปรึกษาจาก รพช.ก่อนส่งต่อ หมายถึง การประเมินระบบ
Fast track DHF เนื,องจากเดิมพบว่า ผูป้ ่ วยไข้เลือดออกมีการส่งต่อทีล, า่ ช้า มีการดูแลขณะส่งต่อไม่
ถูกต้อง จึงได้พฒั นาระบบ Fast-track เพือ, ให้มกี ารประสานการรักษาก่อนส่งต่อ และผูป้ ่ วยได้รบั การ
แก้ไขเบื6องต้นอย่างถูกต้อง และได้รบั การดูแลอย่างถูกต้องในขณะส่งต่อ
5. ผูป้ ่ วยไข้เลือดออกทีม, ภี าวะ shock ต้องได้รบั การส่งต่อกุมารแพทย์ท,ี ER ทันที ก่อนส่ง
ต่อเข้ามาที,ตกึ ผูป้ ่ วย จากอุบตั ิการณ์ทผ,ี ่านมาพบว่ามีอบุ ตั กิ ารณ์ พบว่ามีการส่งต่อล่าช้า เพราะไม่
สามารถประเมินภาวะช็อคได้
ทุก 1 เดือน
1. อัตราตายของผูป้ ่ วยเด็กโรคไข้เลือดออก คือ
จํานวนผูป้ ่ วยไข้เลือดออกทีเ, ข้ารับการรักษาเสียชีวติ x100
จํานวนผูป้ ่ วยเด็กไข้เลือดออกทัง6 หมดทีเ, ข้ารับการรักษาในเวลาเดียวกัน
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2. อัตราการเกิดภาวะ shock ขณะเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลโดยไม่ได้วางแผน
จํานวนผูป้ ่ วยไข้เลือดออกทีม, ภี าวะ shock x100
จํานวนผูป้ ่ วยเด็กไข้เลือดออก (DHF)ทัง6 หมดที,เข้ารับการรักษาในเวลาเดียวกัน
3. อัตราการเกิดภาวะนํา6 เกินโดยไม่ได้วางแผน
จํานวนผูป้ ่ วยไข้เลือดออกทีม, ภี าวะนํา6 เกิน x100
จํานวนผูป้ ่ วยเด็กไข้เลือดออก (DHF)ทัง6 หมดที,เข้ารับการรักษาในเวลาเดียวกัน
4. ร้อยละของผูป้ ่ วยไข้เลือดออกทีไ, ด้รบั การปรึกษาจาก รพช.ก่อนส่งต่อ
จํานวนผูป้ ่ วยไข้เลือดออกทีไ, ด้รบั การปรึกษาก่อนส่งต่อ x100
จํานวนผูป้ ่ วยเด็กไข้เลือดออก ทีไ, ด้รบั การส่งต่อจาก รพช.ทัง6 หมด
5. การเข้าถึงของผูป้ ่ วยที,มภี าวะ shock จาก OPD/ER > 30 นาที x100
จํานวนผูป้ ่ วยเด็กไข้เลือดออก ที,ได้รบั การส่งต่อจาก OPD/ERทัง6 หมด
การตีความ ค่ายิง, น้อยยิง, มีประสิทธิภาพ
1. ไม่พบอัตราตายของผูป้ ่ วยเด็กโรคไข้เลือดออก
2. อัตราการเกิดภาวะ shock ขณะเข้ารับการรักษาในร.พ.โดยไม่ได้วางแผน (DSS) เกณฑ์ < 2%
3. อัตราการเกิดภาวะนํา6 เกินโดยไม่ได้วางแผน < 3 %
4. ร้อยละของผูป้ ่ วยไข้เลือดออกทีไ, ด้รบั การปรึกษาจาก รพช.ก่อนส่งต่อ >80%
5. จํานวนของผูป้ ่ วยทีม, ภี าวะ shock เข้าสู่ระบบจาก OPD/ER/รพช. > 80 %
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