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ในระยะ5ปทีผ่ านมาภาวะแทรกซอนทีพบ
่ ในไขเลือด
ออกนัน้ มีลักษณะเปลีย่ นไปจากเดิม(unusualcomplications)ปรากฏการณนี้มีความสําคัญเพราะนอกจาก
อุบัติการณที่พบมากขึ้นแลวความรุนแรงและอัตราตาย
ของภาวะแทรกซอนดังกลาวยังทวีคูณขึ้นดวยสาเหตุ
สําคัญอันหนึง่ ซึง่ ทําใหอัตราตายสูงขึน้ ไดแกความไมรูถึ ง
กลไกสาเหตุของภาวะแทรกซอนดังกลาวจึงทําใหการ
รักษาพยาบาลไมไดผลจุดประสงคของบทความนี้เพื่อ
เสนอแนะใหแพทยผูรั กษาผูป ว ยDHFเพิม่ ความสนใจใน
การคนหากลไกสาเหตุของภาวะแทรกซอนแบบพิศดาร
(unusualcomplications)ในผูป ว ยDHFเพือ่ นําไปสู
การรักษาทีถู่ กตองจนสามารถลดอัตราตายของผูป ว ยลง
ไดตอไป
ลักษณะทางคลินิกของภาวะแทรกซอนดังกลาวคือ
มักจะเกิดตามระบบของอวัยวะตางๆเชนมีระบบสมอง
หรือทางตับทีรุ่ นแรงโดยทีผู่ ป ว ยอาจมีshockนําหนามา
กอนหรือไมมีก็ไดระบบอาการทีพบ
่ มากเปนอันดับแรก
คือ ทาง สมอง (encephalopathy) จาก รายงาน ของ
โรงพยาบาลเด็กโดยแพทยหญิงศิรเพ็
ิ ญและคณะพบวา
encephalopathyเกิดในผูป ว ยDHFประมาณรอยละ
3ภาวะแทรกซอนซึ่งพบรองลงมาและมักเกิดรวมกับ
ไดรบั ตนฉบับ24มิถนุ ายน2550ใหลงตีพิมพ30กรกฎาคม 2550
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encephalopathyคือภาวะแทรกซอนทางตับซึง่ อาจรุน
แรง จนเกิดอาการตับวาย(hepaticfailure)และมี
hepaticencephalopathyตามมา2-4อัตราตายของ
ผูป ว ยทีมี่ encephalopathyรวมกับhepaticfailure
ที่มีรายงานไวในผูปวยเด็กสูงมากถึงรอยละ501และ
รอยละ113ตามลําดับสําหรับภาวะแทรกซอนทางตับ
และสมองนัน้ ยังเกิดไดในผูป ว ยprolongshock,severe
acidosis,disseminatedintravascularcoagulation
(DIC)ซึ่งนําไปสูภาวะbleedingและmultiorgan
failure4,5
Isolateencephalitisคืออาการอักเสบของสมอง
เพียงระบบเดียวซึง่ ในระยะหลังมีรายงานชุกขึน้ ในผูป ว ย
DHFทัง้ เด็กและผูใ หญ6-7ผูป ว ยกลุม นีมั้ กจะมีอาการไม
รุนแรงมักรอดชีวติ แตอาจมีความพิการเกิดตามมาภาย
หลังสาเหตุในการเกิดisolateencephalitisนัน้ เกิด
จากdenguevirusจูโจม
 เขาทีเซลล
่ สมอง6-8และทีเยื
่ อ่
หุม สมองดังทีมี่ รายงานไววาสามารถตรวจพบdengue
virusantigenในน้าํ ไขสันหลังของผูป ว ยทีเป
่ นDHF
9-11
และมีencephalitis
ในปจจุบนั กลไกสาเหตุของการเกิดภาวะแทรกซอน
แบบ พิศดาร (unusual complications) ใน ผูปวย
DHFนั้นยังไมทราบแนนอนอยางไรก็ตามนาจะมี
สาเหตุหลายประการรวมกันมาทําใหเกิดขึน้ ประการแรก
คือภาวะแทรกซอนตามระบบตางๆเกิดเปนสวนหนึ่ง
ของผูป ว ยทีมี่ อาการprolongshockรุนแรงมีacidosis
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และDICมีเลือดออกมากจนเกิดพยาธิสภาพของอวัยวะ
ตางๆ2,4,5ประการที่สองคือการจูโจมของdengue
virusเขาสูอวั
 ยวะตางๆโดยตรงจากการศึกษาในผูป ว ย
DHF ทั้ง ที่ ถึงแกกรรม และ ยัง มี ชีวิต อยู ตรวจ พบ เชื้อ
ไวรัสเดงกีได
่ ในอวัยวะตางๆกลาวคือจากผิวหนังปอด
กลาม เนื้อ หัวใจ ตอม น้ํา เหลือง ไข กระดูก และ เกร็ด
เลื อ ด12-13 จาก ตับ 14-15 สมอง 6-8 และ น้ํา ไข สัน หลัง9-11
ประการสุดทายคือการเกิดhemophagocyticsyndrome  (HPCS) ซึ่ง เปน ปฏิกิริยา ทางอิมมูน ที่ รุน แรง
มากมักพบในhostทีมี่ ระบบภูมคิ มุ กันผิดปกติกลไก
ตนเหตุ เกิด จาก interaction ระหวางเดง กี่ ไวรัส กับ
host-macrophageสงผลใหมีการกระตุนระบบimmuneอยางรุนแรงทําใหมีการไหลเวียนที่ผิดปกติ
ตอมามีการเสือ่ มหนาทีของ
่ เซลลและมีการตายของเซลล
(apoptosis)ในระบบตางๆจนเกิดเปนmultiorgan
failureซึง่ มักจะพบทีตั่ บกอนสําหรับผูป ว ยDHFนัน้
อวัยวะทีเสื
่ อ่ มหนาทีมั่ กเปนทีสมอง
่ และตับเหตุใดจึงพบ
มากที่อวัยวะทั้งสองนี้ยังไมมีคําตอบในขณะนี้
Hemophagocyticsyndrome(HPCS)16-18เปน
กลุม อาการทางคลินกิ ทีมี่ ลักษณะสําคัญคือมีprogressivecytopeniaรวมกับmultiorganfailureอวัยวะที่
มีพยาธิสภาพเกิดเรียงตามลําดับคือตับสมองไตหัวใจ
และปอด(acuterespiratorydistresssyndrome)มี
เลือดออกไดจากภาวะ DICอาการทางตับจะแสดง
โดยenzymetransaminaseมากขึน้ อยางรวดเร็วเนือ่ ง
จากมีการอักเสบและการตายของเซลลตับตอมาจะมี
อาการเหลืองมากขึน้ ชัดเจนซึง่ มักเกิดประมาณวันที่ 7ขึน้
ไปของการเกิดHPCSตอมามีอาการไตวายและอาการ
ทางสมองตามมาและมักลงทายดวยARDSพยาธิ
สภาพของระบบตางๆเปนผลจากการหลัง่ cytokineเขา
ในกระแสเลือดอยางมากมายcytokinesนี้ไดจากT
lymphocyteซึ่งถูกกระตุนโดยmacrophageซึ่งมี
hyperactivity จาก การ จู โจม ของ dengue virus
cytokineทีออก
่ มาในกระแสเลือดมีหลายตัวทีสํ่ าคัญมาก

คือtumornecrosisfactor(TNF)interlurkin2(IL2)
และ γ-interferon(IF N γ)cytokinesตางๆนีทํ้ า
อันตรายตอผนังหลอดเลือดทําใหเกิดการหลัง่ tissue
factorsรวมกับการไหลเวียนทีช่ าลงจึงเกิดภาวะลิม่ เลือด
กระจาย(DIC)ตามมายิง่ ทําใหการไหลเวียนขัดของมี
การขาดoxygenทีไป
่ เลีย้ งทีเซลล
่ ของอวัยวะตางๆตาม
มาเซลลจะบวมเสือ่ มสมรรถภาพและตายไปเกิดเปน
พยาธิสภาพของอวัยวะตางๆ(รูปที่1)สําหรับmacrophageซึ่งทําหนาที่มากผิดปกติจะจับเม็ดเลือดกิน
(hemophagocytosis)(รูปที่2)ทําใหเกิดprogressivepancytopeniaอยางรวดเร็วการที่เกร็ดเลือดต่าํ
มากรวมกับการเกิดDICจะทําใหมีเลือดออกไดมากๆ
ในอวัยวะตางๆการรักษาHPCSนัน้ จําเปนตองรักษา
ตนเหตุและปรับปฏิกริ ยิ าimmuneใหเขาสูสภาพ
 สมดุล
โดยการใชpulsemethylprednisoloneและintravenousimmunoglobulinGขนาดสูงซึง่ จะไดผลดีมาก
ในระยะแรกเริม่ ทีผู่ ป ว ยยังมีพยาธิสภาพทีตั่ บแหงเดียว
แตถามีพยาธิสภาพลุกลามไปที่อื่นๆแลวเชนไตวาย
สมองไมทํางานจะไมไดผลจําเปนตองใหการรักษาเพิม่
เติมดวยการเปลีย่ นถายพลาสมา(plasmaexchange)
และการใชยาเคมีบําบัดทีรายงาน
่
ไวคือetoposide(VP16)การเปลีย่ นถายพลาสมาจะชวยเอาของเสียตางๆโดย
เฉพาะcytokinesออกไปจากเลือดอยางไรก็ตาม
อัตรารอดของผูปวยHPCSที่ใหการรักษาเมื่อผูปวยมี
อาการเหลืองจัดและมีmultiorganfailureนัน้ มีนอย
ดังนั้นการวินิจฉัยและการรักษาตั้งแตระยะแรกเริ่มจึง
เปนสิ่งจําเปนเพื่อชวยใหผูปวยรอดชีวิตได
การเกิดHPCSในผูปวยไขเลือดออกนั้นมีรายงาน
ไวรายงานแรกโดยNelsonและพวกในป196619พบ
ในผูป ว ยทีถึ่ งแกกรรมดวยDHF9รายNelsonได
ตัง้ ขอสังเกตไววาHPCSอาจมีบทบาทเกีย่ วกับความรุน
แรง ของ DHF ก็ ได ทั้ง นี้ โดย อาศัย ขอ สังเกต วา ใน
ผูปวยDHFซึ่งไมมีอาการรุนแรงจะไมพบhemophagocytosisในไขกระดูกซึ่งตนเองและผูอื่นไดทําการ
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TF=tissuefactorsFasL=solublefasligend
รูปที่ 1PathophysiologyofHemophagocyticSyndrome

รูปที่ 2 ก.Hemophagocytosisของเม็ดเลือดแดง(→)และเกร็ดเลือด( )
ข.Hemophagocytosisของเกร็ดเลือด( )และเม็ดเลือดขาว(→)
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ศึกษากันมากในระยะนัน้ 20-23เรือ่ งของHPCSในDHF
นัน้ ไดหยุดชะงักไปนานเพราะหลังจากนัน้ ไมมีการศึกษา
ไขกระดูกในDHFอีกเลยHPCSนัน้ เริม่ มามีรายงาน
อีกในระยะตั้งแตปค.ศ.1991และมีรายงานประปราย
ตลอดมา24-28จากการคนรายงานดังกลาวพบวามีเพียง
6ราย24-27)ทีมี่ ขอมูลเพียงพอสําหรับวิเคราะหอาการทาง
คลินกิ ไดกลาวคืออุบตั การณ
ิ ของHPCSพบในเด็ก3
รายและผูใ หญ3รายพบวาผูป ว ยทุกรายเกิดHPCS
ระหวางacuteviremiaและมีcytopeniaชัดเจน4
ราย มีความ ดันโลหิต ต่ํา และ 1 ราย มีตับ เสียหนาที่
ผูปวยทั้ง6รายรอดชีวิตโดยไดรับการรักษาประคับ
ประคองสําหรับDHFจะเห็นวาจากอาการทางคลินกิ 
ผูป ว ยDHF6รายนี้ไมมีmulitorganfailureซึง่ เปน
ปจจัยวัดชี้ความรุนแรงHPCSเลยจึงนับวาHPCSที่
รายงานไวในผูป ว ย6รายนัน้ ไมรุนแรงสามารถดีขนึ้ ได
เองโดยมิตองใชimmunomodulatorsในการรักษาแต
อยางใด
จากประสบการณของผูเขียนนั้นพบHPCSเพียง
หนึง่ รายแตมีความแตกตางจากทีมี่ ผูรายงาน

ไวเพราะมี
ความรุนแรงมากกลาวคือพบในผูปวยผูใหญหญิง
อายุ46ปnon-shockและเกิดภาวะแทรกซอนรุนแรงใน
ระยะconvaslescentโดยตรวจพบภาวะแทรกซอนถึง
4ระบบกลาวคือระบบเลือดพบhemolyticanemia,
severethrombocytopenia,mildDICทางตับพบ
liverenzymeสูงขึ้นอยางรวดเร็วมีอาการทางสมอง
โดยพบอาการปวดศีรษะอยางรุนแรงและมีacutepsychosisในระยะ2อาทิตยตอมามีหัวใจวาย(congestivecardiacfailure)และน้ําในชองปอดเนื่องจาก
ผูป ว ยมีHPCSชัดเจนและรุนแรงมากจึงจําเปนตองให
การรักษาดวยpulsemethylprednisoloneซึง่ ปรากฎ
วาไมไดผลภายใน24ชัว่ โมงผูป ว ยกลับมีอาการมากขึน้
จึงไดใหintravenousimmunoglobulinGขนาดสูง
คือหนึง่ กรัมตอน้าํ หนักตัวหนึง่ กิโลกรัมเปนเวลา2วัน
รวมกับการรักษาประคับประคองเต็มทีจน
่ ผูป ว ยรอดชีวติ

ไดจากขอมูลดังกลาวขางตนนี้บงชี้วาHPCSนั้นเกิด
ในDHFไดแตจะมีอาการรุนแรงแคไหนคงแลวแต
ระยะที่แพทยผูรักษาตรวจพบการรักษาHPCSจึง
จําเปนตองขึ้นกับดุลยพินิจของแพทยวาผูปวยมีภาวะ
แทรกซอนรุนแรงเพียงไรถามีอาการรุนแรงจําเปนตองรีบ
รักษาดวยregimenทีได
่ ผลคือpulsemethylprednisoloneและIVIgGดังกลาวขางตน
ในปจจุบนั ผูป ว ยผูใ หญทีเป
่ นไขเลือดออกมีมากขึน้ 
และมักมีภาวะแทรกซอนตามระบบตางๆที่รุนแรงมาก
ขึน้ เปนปรากฏการณทางคลินกิ ซึง่ แปลกไป(unusual
complications)จากทีเคย
่ พบมาในDHFสมัยกอนเมือ่ 
10ปที่แลวขอสําคัญคือเมื่อเกิดแลวผูปวยมีอัตราตาย
คอนขางสูงเพราะแพทยไมทราบกลไกสาเหตุทีทํ่ าใหเกิด
ภาวะแทรกซอนดังกลาวนี้จึงรักษาไดไมถูกจุดตนเหตุ
การสรุปแตเพียงวาภาวะแทรกซอนทีตั่ บหรือสมอง
เปนผลจากการจูโจม
 ของเดงกีไวรั
่ สตอเซลลของอวัยวะที่
มีพยาธิสภาพนั้นไมเพียงพอและทําใหเกิดผลรายตาม
มาเพราะแพทยจะทอถอยเนื่องจากไมมียารักษาdenguevirusในขณะนี้โดยความเปนจริงแลวการเกิด
พยาธิสภาพนาจะไมตรงไปตรงมาเพียงแคเชือ้ ไวรัสทีรุ่ น
แรงแลวจูโจม
 เซลลจนเกิดพยาธิสภาพตามมาเทานัน้ แต
นาจะนึกถึงผลที่เกิดหลังจากไวรัสจูโจมhostอยางรุน
แรงแลวเกิดปฏิกริ ยิ าimmuneซึง่ เปนผลจากinteractionระหวางเชือ้ ไวรัสเดงกีกั่ บmacrophageของhost
เกิดการกระตุน อยางรุนแรงจนเกิดเปนHPCSขึน้ ได
ความเขาใจดังกลาวจะชวยทําใหแพทยมีหนทางในการ
รักษาผูป ว ยใหรอดชีวติ ไดโดยการใชimmunomodulatorตัง้ แตระยะตนทีมี่ เริม่ มีภาวะแทรกซอนรุนแรงโดย
ยึด หลักการ วินิจฉัย HPCS ตั้งแต ระยะ เริ่มตน ซึ่ง
ประกอบดวยprogressivecytopeniaและorganfailureและการตรวจพบhemophagocytosisในไขกระดูก
ดวยการวินิจฉัยรวดเร็วการรักษาที่ถูกตองรวดเร็วจะ
ชวยชีวติ ผูป ว ยไวได
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การศึกษาเรื่องHPCSในผูปวยDHFนั้นควรจะ
กระทําตอไปในอนาคตเพราะจะเปนการเปดศักราชใหม
ในการศึกษากลไกของการเกิดภาวะแทรกซอนแบบพิศ
ดาร(unusualcomplications)ในผูป ว ยDHFซึง่ จะ
ทําใหเขาใจในเรื่องพยาธิกําเนิดของcomplications
เหลานี้ รวมกับความเกีย่ วของกับความรุนแรงของเชือ้ เดง
กี่ และปฏิกริ ยิ าimmuneตางๆใหถองแทยิง่ ขึน้ ซึง่ จะ
เปนประโยชนแกผูป ว ยไทยอยางมากตราบเทาที่ DHF
ยังคงเปนปญหาสําคัญสําหรับผูปวยไทยอยูตลอดไป
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