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ธาลัสซีเมีย เปนโรคที่พบบอยในคนไทย โดยมีอุบัติการณของ

พาหะธาลัสซีเมียชนิดอัลฟาในคนไทย ประมาณรอยละ 20-30 และ

ชนิดเบตาประมาณรอยละ 3-91  ในขณะเดียวกัน โรคไขเลือดออก

จากเชื้อไวรัสเดงกี่เปนโรคติดเชื้อประจำาถิ่นในประเทศไทยมานาน 

อุบัติการณโรคไขเลือดออกในประชากรไทยที่รายงานโดยกระทรวง

สาธารณสุข โดยเฉลี่ยประมาณ 100 ตอประชากรแสนคน2  ซึ่ง

ในจำานวนนี้ นาจะมีผูปวยอีกจำานวนมากที่ไมไดรายงาน และยังมี 

ผูปวยอีกกวา 10 เทาที่ติดเชื้อเดงกี่โดยไมมีอาการ หรืออาการ 

นอยมากจนไมไดรับการวินิจฉัยวาเปนโรคไขเลือดออก จากการ

ศึกษาพบวาเมื่อเด็กอายุประมาณ 10 ป รอยละ 80 จะติดเชื้อ 

เดงกี่ไปแลว โดยทั่วไปรอยละ 10 ของการติดเชื้อเทานั้นที่จะเกิด

อาการไข ซึ่งอาจเปนโรคไขเดงกี่หรือโรคไขเลือดออก 

ดังนั้นผูปวยธาลัสซีเมียในประเทศไทยยอมมีโอกาสติดเชื้อ 

เดงกี่อยางแนนอน อัตราการติดเชื้อนาจะใกลเคียงกับประชากร 

ทั่วไป แตสิ่งที่ยังไมมีการศึกษาชัดเจนคือ ความรุนแรงของโรค 

เชน อัตราการเกิดเปนโรคไขเดงกี่หรือโรคไขเลือดออก เมื่อมีการ 

ติดเชื้อเดงกี่จะเหมือนหรือแตกตางจากประชากรทั่วไปหรือไม 

พยาธิกำาเนิดของโรคไขเลือดออก อาศัยระบบภูมิคุมกันของผูปวยใน

การตอตานไวรัส ผูปวยธาลัสซีเมียอาจมีระบบภูมิคุมกันที่ดอยกวา

คนทั่วไปบางจากการทำางานผิดปกติของตับและมาม แตปจจัยนี้

จะทำาใหมีการเกิดโรคหลังติดเชื้อมากขึ้นหรือนอยลง ยังไมเปนที่ 

ชัดเจน

อยางไรก็ดี เปนที่คาดไดวาเมื่อผูปวยธาลัสซีเมียเกิดเปนโรค

ไขเลือดออกขึ้น อาจมีความรุนแรงมากขึ้นกวาผูปวยทั่วไป หรือ

อาการที่ไมตรงไปตรงมา เพราะสภาวะพื้นฐานทางโลหิตวิทยามี

ความบกพรองอยูกอน มีรายงานผูปวยธาลัสซีเมียที่เปนโรคไขเลือด

ออกจำานวน 20 ราย จะเกิดโรครุนแรงไดถึงรอยละ 25 และเกือบ

ทั้งหมดตองการเลือดหรือสารประกอบของเลือดในการรักษา3 

ในวารสารฉบับนี้ มีการรายงานการศึกษายอนหลังถึงลักษณะ

ทางคลินิกของผูปวยธาลัสซีเมียที่เปนโรคเดงกี่จำานวน 22 ราย และ

โรคไขเลือดออกจำานวน 60 ราย จากโรงเรียนแพทย 3 แหง

ในชวง 16 ป ซึ่งนับเปนการศึกษารวบรวมจำานวนผูปวยมาก

ที่สุดที่เคยมีมา4 การศึกษานี้พบมีผูปวยธาลัสซีเมียเปนโรคไขเลือด

ออกรุนแรงคือ dengue hemorrhagic fever (DHF) grade III-
IV 17 ราย (รอยละ 21) และมีผูปวยที่เกิดภาวะแทรกซอน 8 ราย 

(รอยละ 10) แมจะไมสามารถเปรียบเทียบกับผูปวยทั่วไปไดวา 
อัตราการเกิดโรครุนแรงนี้สูงกวาหรือไม และผูปวยที่มารับการ 

รักษาในโรงเรียนแพทย มีแนวโนมจะเปนผูปวยที่หนักกวาผูปวย

ทั่วไป แตการศึกษานี้ไดแสดงถึงภาวะโรคที่ซับซอนและจำาเพาะใน 
ผูปวยกลุมนี้ ซึ่งแพทยตองเขาใจและใหการรักษาอยางถูกตอง 

ซึ่งอาจไมเหมือนผูปวยทั่วไป เชน ภาวะซีดจากเม็ดเลือดแดงแตก
ในธาลัสซีเมียเมื่อมีการติดเชื้อ ทำาใหไมพบภาวะ hemoconcen-
tration เหมือนผูปวยโรคไขเลือดออกทั่วไป และอาจตองใหเลือด
มากกวาปกติ รวมทั้งภาวะตับทำางานบกพรองเพราะภาวะเหล็ก 

เกิน ทำาใหเกิดภาวะตับอักเสบรุนแรงไดมากขึ้นเมื่อเปนโรคไข 
เลือดออก ทั้งหมดนี้อาจทำาใหแพทยวินิจฉัยโรคพลาด หรือใหการ
รักษาที่ไมเหมาะสม

เปนที่นาสนใจจากรายงานนี้ที่พบวา ผูปวยสวนใหญมาพบ
แพทยดวยปญหาซีด อันเกิดจาก acute hemolysis มีปสสาวะ

สีดำาจาก hemoglobinuria รวมกับคาเอ็นไซมตับที่สูงขึ้น และ 
ประมาณรอยละ 20 มีปญหาเลือดออก โดยเฉพาะเลือดกำาเดา 
เปนที่นาสังเกตวาผูปวย beta thalassemia/Hb E จะมีอัตรา

การเกิด DHF grade III-IV หรือมีภาวะแทรกซอนมากกวาธาลัส- 

ซีเมียชนิดอื่น รองลงไปคือ Hb H with HbCS

การศึกษานี้นาจะนำาไปสูการศึกษาแบบไปขางหนา ซึ่งจะให 
ขอมูลที่ชัดเจนขึ้น และสามารถนำามาเปนแนวทางในการรักษา
ผูปวยตอไป รวมทั้งเปนการกระตุนใหแพทยไดมีความระมัดระวัง

ในการวินิจฉัย และรักษาผูปวยธาลัสซีเมียซึ่งมีไขที่อาจจะเกิด

จากโรคไขเลือดออก ปจจุบันไดมีการพัฒนาวัคซีนโรคไขเลือดออก
ซ่ึงมีประสิทธิผลรอยละ 30-66 แตปองกันการนอนโรงพยาบาล

ไดรอยละ 67-805-7  ซึ่งคาดวานาจะมีจำาหนายเร็วๆ นี้  ดังนั้น
จึงควรมีการศึกษาอุบัติการณโดยเฉพาะในกลุมผูปวยธาลัสซีเมีย 

แตละชนิดวามีอัตราการเกิดโรคไขเลือดออกชนิดรุนแรงมากกวา

ประชากรทั่วไปเพียงใด มีปจจัยเสี่ยงอะไรที่ทำาใหเปนโรครุนแรง 
มีอัตราการนอนโรงพยาบาลสูงเพียงใด และคาใชจายในการรักษา

โรคสูงเพียงใด เพื่อเปนประโยชนในการนำามาคำานวณความคุมคา
ของการใหวัคซีนในผูปวยกลุมนี้ตอไป 

บทบรรณาธิการ

โรคไขเลือดออกในผูปวยธาลัสซีเมีย
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