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ปญหารีบดวนทีแ่ พทยตอ งสนใจ
ถนอมศรี  ศรีชัยกุล

ศาสตราจารยเกียรติคุณ ที่ปรึกษาอาวุโสผูเชี่ยวชาญทางโลหิตวิทยา โรงพยาบาลวิชัยยุทธและศูนยการแพทยวิชัยยุทธ

ไขเลือดออก (Dengue hemorrhagic fever, DHF) ซึ่งเกิด
จากเชื้อเดงกีนั้นพบระบาดครั้งใหญเปนครั้งแรกในผูปวยเด็ก
ในประเทศไทย ประมาณ ป ค.ศ. 1958 มีอัตราตายสูงมากถึง
รอยละ 9.31 อาการสำ�คัญคือ ไขสูงมาก ปวดเมื่อยตามตัว มีผื่น
แบบจุดเลือดออก (petechial rash) ตามผิวหนัง มีอาการทาง
ระบบทางเดินอาหาร คลื่นไส อาเจียน รับประทานไมได ไขจะสูง
ลอยอยูประมาณ 5-6 วัน จากนั้นไขจะลงอยางเฉียบพลัน มีภาวะ
ความดันโลหิตตก (shock) อยางรุนแรง แกไมฟน มีเลือดออก
รุนแรงตามผิวหนัง เยื่อบุ (mucous membrane) และอวัยวะที่
สำ�คัญ เชน ทางเดินอาหาร สมอง ปอด หัวใจ และตับ ผูปวยจะ
ถึงแกกรรมดวยภาวะ shock ที่ดื้อตอการรักษา ภาวะเลือดออก
รุนแรง หรือ การมีอวัยวะหลายอันเสียหนาที่ (multiple organ
failure)2 ในระยะตอมาประมาณป ค.ศ. 1960 ความรูเรื่องเชื้อ
ไวรัสเดงกีซึ่งเปนตนเหตุของโรค และเรื่องพยาธิสรีรวิทยา ของ
ภาวะ shock กระจางขึ้นทำ�ใหการรักษาดีขึ้นมาก ดังนั้นในปจจุบัน
นี้อัตราตายจึงลดลงเหลือต่ำ�กวารอยละหนึ่งในโรงพยาบาลที่
มีผูเชี่ยวชาญทางโรคไขเลือดออก2-3 ในอดีตโรคไขเลือดออกเปน
โรคระบาดในเด็ก อยางไรก็ตามก็มีรายงานการเกิดโรค ไขเลือด
ออกในผูปวยผูใหญประปรายเชนเดียวกัน
รายงานแรกของไขเลือดออกในผูปวยผูใหญในประเทศไทยในป
ค.ศ. 1975 โดยถนอมศรี ศรีชัยกุล และคณะ4 พบในผูปวยผูใหญ
3 ราย อายุ 16-22 ป มีภาวะแทรกซอนรุนแรงคือ disseminated
intravascular coagulation (DIC) รวมกับ shock ผูปวย 2 ราย
ถึงแกกรรม สวน 1 ราย รอดชีวิตจากการรักษาดวย heparin ขนาด
ต่ำ� ในป ค.ศ. 1995 Chan และคณะรายงานผูปวยผูใหญ 4 ราย
ถึงแกกรรมหมดทั้ง 4 ราย โดย 3 ราย มีภาวะเลือดออกมาก และ
1 ราย มีภาวะน้ำ�ทวมปอดเฉียบพลัน (acute pulmonary edema)
และ shock รุนแรง5 ในชวงระหวางป ค.ศ. 1999-2001 มีรายงาน
ไขเลือดออกในผูปวยผูใหญประปราย6-7 ในป ค.ศ. 2002 มีรายงาน
จากกระทรวงสาธารณสุขวาพบไขเลือดออกในผูปวยผูใหญประมาณ
รอยละ 30 ของผูปวยไขเลือดออกทั้งหมด8

ในป ค.ศ. 2004 Wichman และคณะ ไดรายงานการระบาดของ
ไขเลือดออกในเด็กและผูใหญที่จังหวัดชลบุรี พบวาในผูปวยผูใหญมี
ภาวะแทรกซอนมากถึงรอยละ 18 โดยตรวจพบตับวายรวมกับเลือด
ออกมากในทางเดินอาหาร9 ในป ค.ศ. 2008 แพทยหญิงถนอมศรี
ศรีชัยกุล และคณะ รายงานผูปวยหนึ่งราย มีภาวะแทรกซอน พบ
multiple organ failure และ hemophagocytic syndrome ผูปวย
รอดชีวิตดวยการใช methyl prednisolone และ Intravenous
immunoglobulin G (IVIgG)10 ในป ค.ศ. 2007 นายแพทย
สมพนธ บุณยคุปต ไดรายงานผูปวยผูใหญไขเลือดออก 75
ราย พบวาในผูปวยที่มีภาวะแทรกซอนหนักไดใหการรักษาดวย
corticosteroid และ IVIgG ทำ�ใหผูปวยรอดชีวิตได11
ปญหาของไขเลือดออกเดงกีในผูใหญไทยในปจจุบัน เปนปญหา
ที่รีบดวน ดวยเหตุผลสำ�คัญ 2 ประการ คือ ประการแรก ในระยะ
2-3 ปที่ผานมานี้อุบัติการณของไขเลือดออกในผูปวยผูใหญไทยที่
ติดเชื้อเดงกี (Dengue infection) มีจำ�นวนมากขึ้นอยางรวดเร็ว
จากการวิเคราะหรายงานของโรงพยาบาลวิชัยยุทธ ในระหวางเดือน
มกราคม ป พ.ศ. 2551 (ค.ศ. 2008) ถึงกุมภาพันธ 2553 (ค.ศ.
2010) ปรากฏวามีผูปวยผูใหญที่ติดเชื้อเดงกี ในระยะเฉียบพลัน
มากถึง 157 ราย ประการที่สอง ในจำ�นวน 157 รายนี้มีผูปวย
ถึง 8 ราย (รอยละ 5.1) ที่มีภาวะแทรกซอนรุนแรง แปลกแยก
(unusual) จากอาการแสดงของผูปวยไขเลือดออกโดยทั่วไป การ
เกิดภาวะแทรกซอนที่รุนแรงและแปลกแยก (unusual) ไปจากเดิม
อยางมาก ทำ�ใหแพทยวินิจฉัยไดชา ใหการรักษาไมทันทวงที และ
ผูปวยมีโอกาสรอดชีวิตยาก
อยางไรก็ตาม ผูป ว ยทัง้ 8 รายดังกลาวไดรบั การวินจิ ฉัยไขเลือด
ออก และภาวะแทรกซอนไดเร็วและใหการรักษาภาวะแทรกซอนไดทนั
โดยไดรบั การรักษาดวย immunomodulator คือ corticosteroid
ขนาดสูง และ IVIg รวมกับการรักษาประคับประคองเต็มที่ ผูปวย
รอดชีวิตกลับเปนปกติถึง 6 ราย การพบภาวะแทรกซอนที่แปลก
แยกและรุนแรงรวดเร็วกวาที่พบในไขเลือดออก ทั่วไปในผูปวยถึง
8 รายนี้ เปนปรากฏการณใหมซึ่งยังมิไดมีผูใดรายงานไว ประกอบ
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กับอัตราการเกิดภาวะแทรกซอนดังกลาวสูงถึงรอยละ 5.1 ในระยะ ราย ARDS 3 ราย หัวใจโต 3 ราย และอาการทางสมองหนักมาก
เวลาเพียง 2 ป ผูเขียนจึงเห็นสมควรจะบันทึกอาการแสดงของ 2 ราย มีอาการทางเดินอาหารรุนแรงมาก 1 ราย และตับวาย 1
ภาวะแทรกซอนที่ตรวจพบและการรักษา เพื่อเปนแนวทางในการ ราย เลือดออกมากจนตองใหเลือดหรือสวนประกอบของเลือด 2
รักษาผูปวยไขเลือดออกผูใหญซึ่งมีอาการแทรกซอนรุนแรงใหรอด ราย มี DIC และมีเลือดออก 1 ราย
ชีวิตได เพราะจากรายงานที่ผานมาผูปวยผูใหญที่เปนไขเลือดออก
สำ�หรับ 5 รายหลัง (รายที่ 4-8) มีภาวะแทรกซอนนอยกวา มี
5
และมีภาวะแทรกซอนรุนแรงมีโอกาสรอดชีวิตนอยมาก
shock เพียง 1 ราย myocarditis 1 ราย อาการทางสมองรุนแรง
ภาวะแทรกซอนในผูปวยผูใหญไขเลือดออก 8 ราย
1 ราย และ hemophagocytic syndrome 1 ราย ในกลุมนี้
โดยสรุปภาวะแทรกซอนมีความรุนแรงมากโดยพบ ภาวะ shock มีปญหาเดน คือ ระบบทางเดินอาหาร 4 ราย ตับวาย 3 ราย มี
3 ราย Adult respiratory distress syndrome (ARDS) 3 ราย เลือดออกมากจนตองใหเลือดและสวนประกอบของเลือด 2 ราย
กลามเนือ้ หัวใจผิดปกติ (cardiomyopathy) 4 ราย อาการทางสมอง การรักษาและผลการรักษา
4 ราย อาการทางระบบทางเดินอาหารที่หนักมาก 5 ราย ตับอักเสบ
นอกจากใหการรักษาภาวะแทรกซอนแบบประคับประคองอยาง
รุนแรง 4 ราย เลือดออกมาก 4 ราย มีโลหิตจางเฉียบพลันและ เต็มที่แลว ไดใชยาปรับภูมิคุมกัน (immunomodulator) อยาง
เกร็ดเลือดต่ำ�มาก อยางละ 4 ราย DIC รวมกับเลือดออก 2 ราย เต็มที่ โดยใช dexamethasone 4 มก. ทุก 6 ชั่วโมง ฉีดเขา
และพบ hemophagocytic syndrome 4 ราย มีผูปวย 4 ราย หลอดเลือดดำ� ในระยะเวลาตั้งแต 1 วัน จนถึง 5 วัน ทั้งหมด 7
ที่ตองใหเลือดและสวนประกอบของเลือดเนื่องจากเลือดออกมาก ราย (รายที่ 1-5, 7, 8) ในรายที่ dexamethasone ไมไดผล ให
4 ราย (ตารางที่ 1)
รวมกับ methylprednisolone ให 1 กรัม ฉีดเขาหลอดเลือดดำ�
ตารางที่ 2 แสดงรายละเอียดในผูปวยแตละคน โดยสรุป ผูปวย 2 ราย (รายที่ 1, 2)
5 ราย เกิดภาวะแทรกซอนรวดเร็วตั้งแตวันที่ 2-4 ของโรค (ราย
ไดให IVIgG ทั้งหมด 5 ราย (รายที่ 1, 2, 3, 4, 5) จำ�นวน
ที่ 1, 3, 4, 5, 6)
ที่ใชตางกันตั้งแต ขนาด 100, 20, 30, 10 และ 20 กรัม ตาม
ผูปวย 3 ราย (รายที่ 1-3) มี multiple organ failure ที่ เศรษฐานะผูปวย IVIgG มักจะใหตามหลัง dexamethasone
รุนแรง ทุกรายมี hemophagocytic syndrome มี shock 2 หรือ methylprednisolone ในรายที่อาการไมดีขึ้น ผูปวยไดรับ
Table 1 Complications in adults with Dengue hemorrhagic fever (N=8)
Complications
Number of patients
Per group
Total
Shock
3
Adult respiratory distress syndrome (ARDS)
3
Cardiomyopathy: cardiomegaly (+) / myocarditis (++)
3/1
4
CNS: severe headache (+) / change of consciousness (++) /
1/2/1
4
intracranial bleeding (+++)
GI : nausea, vomiting, loss of appetite (+) / abdominal pain (++) /
2/3/2
7
massive bleeding (+++)
Severe hepatitis: transaminase > 500 U (++) / bilirubin > 5 mg% (++)
4
Renal failure : azothemia (+) / require hemodialysis (++)
1/1
2
Bleeding : skin, mucous membrane (+) / severe (++)
3/4
7
Acute anemia (without bleeding)
4
Severe thrombocytopenia < 30,000/mm3 (++)
4
DIC : without bleeding (+) / with bleeding (++)
1/2
3
Hemophagocytic Syndrome (HPS)
4
Transfusion requirement for correction of bleeding
4
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Table 2  Complications, treatments and results of treatments in 8 adult DHF patients
Case
No

Sex
Age
(yr)

1

F
22
F
43
F
45

2
3

First
Day*
of
Complication
2

Manifestations
HPS

Shock ARDS Cardiac CNS

GI
Liver

Trans
RF Bleeding fusion
Rx
units

+

+

+

+

++

0

0

++

PRC-1
PC-2
0

6

+

+

+

+

0

+

0

+

2

+

0

+

+

+++

+++
+

++

PRC-4
PC-5
FFP-4
0

4

M
65

3

+

0

0

0

++

++
++

+

5

M
40
M
40
F
48
M
16

4

0

0

0

++

0

++

0

+++
DIC
++
0
DIC
+
+

4

0

0

0

0

+

+

0

+

0

6

0

+

0

0

0

0

++

6

0

0

0

0

0

++
++
+++
++

0

++
DIC
++

PRC-1
PC-2
PRC-4
PC-2
FFP-3
Cryo-10

6
7
8

0

Treatment-Starting day
Dexa

MP

IV
IgG

Result

+
+
+
Day 2 Day 5 Day 3
+
+
+
Day 4 Day 5 Day 8
+
0
+
Day 5
Day 5

S

+
Day 3

0

+
Day 7

P

+
Day 4
0

0

S

0

+
Day 7
0

+
Day 4
+
Day 6

0

0

S

0

0

S

S
P

S

*Day = day of disease; HPS = hemophagocytic syndrome; ARDS = acute respiratory distress syndrome;
RF = renal failure; Dexa = dexamethasone; MP = methyl prednisolone; IVIgG = intraveneous immunoglobulin G;
PRC = pack red cell; PC = platelet concentrate; FFP = fresh frozen plasma; Cryo = cryoprecipetate;
S = survive; P = poor
การรักษาดวย dexamethasone ทันทีที่เกิดภาวะแทรกซอน 6
ราย (รายที่ 1, 2, 4, 5, 7, 8) มีผูปวยเพียง 1 รายที่ไดรับชาเกิน
48 ชั่วโมงหลังเกิดภาวะแทรกซอน (รายที่ 3)
ปรากฏวาผูปวยรอดชีวิต 6 คน โดยฟนจากโรคอยางสมบูรณ
มีเพียง 2 รายที่การรักษาไมไดผล (รายที่ 3 และรายที่ 4) ราย
ที่ 3 ไมไดผลเพราะมีภาวะแทรกซอนรุนแรงมาก มีเลือดออกใน
สมอง ไดรับการรักษาชาไป สวนรายที่ 4 ผูปวยมีการติดเชื้ออื่น
รวมดวย (co-infection) คือ scrub typhus ซึ่งไดรับการวินิจ
ฉัยที่ชาไป (ตารางที่ 2)
ใหดูรูปที่ 1-4 เปน case ตัวอยางเพื่อศึกษา
พยาธิกำ�เนิดของการเกิด Multiple organ failure ที่รวดเร็ว
และรุนแรง
ยังไมมีคำ�ตอบที่ชัดเจนในขณะนี้ อยางไรก็ตามการตรวจพบ
hemophagocytic syndrome ซึ่งเกิดจากภาวะการกระตุนระบบ
ภูมิคุมกันอยางรุนแรง (hyperimmune reaction) รวมกับการ
สนองตอบตอการรักษาดวยยาปรับภูมิคุมกัน คือ dexamethasone
หรือ methylprednisolone ขนาดสูงรวมกับการใช IVIgG ในรายที่
รุนแรงมาก ปรากฏวาผูป ว ยสามารถรอดชีวติ ถึง 6 ราย จาก 8 ราย
บงชี้วาพยาธิกำ�เนิดของภาวะแทรกซอนนี้นาจะเกิดจากภูมิคุมกัน
ที่ทำ�งานมากผิดปกติ (hyperimmune reaction) สำ�หรับ

คำ�ถามที่วาเหตุใดจึงเกิดภาวะแทรกซอนรุนแรงและรวดเร็วกวาไขเลือด
ออกทั่วๆ ไปนั้นยังไมสามารถจะอธิบายได แตสันนิษฐานวาอาจ
จากเชื้อไวรัสรุนแรงขึ้น ทำ�ใหหลั่ง cytokine ออกมาเปนจำ�นวน
มากจึงเกิดภาวะอวัยวะเสียหนาที่
จากปรากฏการณนี้ทำ�ใหไดบทเรียนวาเมื่อพบผูปวยผูใหญที่
ไขสูงมีอาการแทรกซอนรุนแรงดังกลาวจึงควรนึกถึงไขเลือดออก
การตรวจทางเลือดที่ชวยใหวินิจฉัยไดรวดเร็วคือภาวะเกร็ดเลือด
ต่�ำ และตรวจพบ atypical lymphocyte ในเสมียรเลือดจำ�นวน
มาก แพทยควรรีบตรวจ serology สำ�หรับไขเลือดออกและสืบ
คนภาวะ hemophagocytic syndrome แลวควรรีบใหการรักษา
ดวย immunomodulator รวมกับการรักษาประคับประคองเต็มที่
ปจจัยสำ�คัญที่บงชี้การอยูรอดของผูปวยคือ การวินิจฉัย
ไขเลือดออกที่มีภาวะแทรกซอนไดรวดเร็ว และใหการรักษาดวย
immunomodulator ทันที รวมกับการรักษาประคับประคอง
ภาวะแทรกซอนที่เกิดขึ้นอยางเต็มที่
ภาวะแทรกซอนที่พบในผูปวยไขเลือดออกซึ่งแปลกแยกจากที่
เคยพบ (unusual complication) มีผูรายงานไวตางๆ กัน แตสวน
ใหญเกิดกับระบบเดียว หรือ 2 ระบบ มิไดเกิดเปน multiple organ
failure ดังเชนที่พบในผูป่วยของเรา
ภาวะแทรกซอนทางระบบประสาทมีผูรายงานไวในเด็ก9,12-14
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รูปที่ 1  แสดงการดำ�เนินของโรคในผูปวยรายที่ 1 ตรวจพบภาวะแทรกซอนรุนแรง 6 ระบบ ในวันที่ 2 ของโรค ไดรับการรักษาทัน
ทีดวย dexamethasone, methylprednisolone และ IVIgG ผูปวยมีอาการดีขึ้นอยางรวดเร็ว แตมีเลือดออกมาทางชองคลอดใน
วันที่ 6 จึงตองใหเกร็ดเลือดและเม็ดเลือดแดงเขมขน ผูปวยฟนจากภาวะแทรกซอนอยางสมบูรณ และกลับบานในวันที่ 8 ของโรค

รูปที่ 2 Hemophagocytosis ในไขกระดูกผูปวยรายที่ 1 ภาพแสดง macrophage จับกินเกร็ดเลือด (
แก ( ) เม็ดเลือดแดงตัวออน ( )
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) เม็ดเลือดแดงตัว

ไขเลือดออกในผูใ หญ : ภาวะแทรกซอนทีแ่ ปลกแยกและรุนแรง ปญหารีบดวนทีแ่ พทยตอ งสนใจ
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รูปที่ 3 ภาพรังสีปอดผูปวยรายที่ 1 แสดง ARDS วันที่ 2 ของโรค (A) ภาพรังสีปอดทำ�ซ้ำ�วันที่ 6 ของโรค (B)

รูปที่ 4  การดำ�เนินของโรคในผูปวยรายที่ 5 ผูปวยรายนี้มีไข 4 วัน เมื่อรับไวมีภาวะแทรกซอน 3 ระบบ ที่สำ�คัญมี bradycardia
จาก myocarditis ไดรับรักษาดวย dexamethasone ในวันแรกรับ ปรากฏวาไมไดผล ไขคงสูงลอย มีอาการปวดทอง มี petechial
spots และ myocarditis คงอยูไมดีขึ้น จึงให IVIgG ในวันที่ 7 ของโรค ไขลงทันที ผูปวยสบายขึ้น และชีพจรกลับมาปกติ 72 ครั้ง
ตอนาที ผูปวยกลับบานในวันที่ 10 ของโรค
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และใหขอสันนิษฐานถึงพยาธิกำ�เนิดไวแตกตางกัน15 สำ�หรับภาวะ
แทรกซอนกลามเนื้อหัวใจอักเสบ (myocarditis) พบนอยมาก
มีรายงานไวประปราย15,16 ตอมาในป ค.ศ. 2010 มีรายงานจาก
ผูปวยฮองกง อายุ 16 ป มีภาวะหัวใจเตนชา (bradycardia)
กลามเนื้อหัวใจอักเสบตามหลังดวย shock และถึงแกกรรม17 ยัง
ไมมีรายงานการใช corticosteroid รักษาภาวะแทรกซอนเหลานี้
วาไดผลเพียงไร
โรคไขเลือดออกเดงกีเปนโรคที่นาสนใจ และปจจุบันยังเปนปญหา
สำ�คัญของประเทศไทย และประเทศทางตะวันออกเฉียงใตของเอเซีย
ทั้งในดานระบาดวิทยา การเปลี่ยนแปลงทางคลินิก โดยเฉพาะภาวะ
แทรกซอนที่รุนแรงในผูปวยผูใหญ จากประสบการณในการรักษา
ผูปวยเหลานี้ทำ�ใหคิดถึงพยาธิกำ�เนิดทาง immune ซึ่งตองการการ
รักษาที่รวดเร็วอยางมีประสิทธิภาพ ปจจุบันไขเลือดออกมิไดเปน
โรคของเด็กอยางเดียว แตเปนปญหาของผูใหญดวยเพราะอุบัติ
การณไดเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว มีภาวะแทรกซอนรุนแรง แปลกแยก
ยากแกการวินิจฉัยและการรักษา ควรที่แพทยไทยจะไดใหความ
สนใจ ทำ�การศึกษาคนควาตอไปอยางถองแท เพราะเปนปญหา
ของประเทศไทย โดยตอไปอาจเปนปญหาของประเทศทางภูมิภาค
เอเซียตะวันออกเฉียงใตดวยก็ได
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