โรคคาวาซากิ
โรคคาวาซากิ เป็ นโรคที่มีการอักเสบของหัวใจ และหลอดเลือดแดงในเด็ก พบครั้งแรกเมื่อพ.ศ.2510 ในประเทศ
ญี่ปุ่น ในประเทศไทยพบครั้งแรกเมื่อพ.ศ.2519 ประมาณกันว่าพบ 200-300 ราย/ปี นับเป็ นโรคหัวใจและหลอดเลือดที่พบ
บ่อยที่สุดในปั จจุบนั หาไม่นลั โรคหัวใจที่เป็ นมาแต่กาเนิ ด
โรคคาวาซากิ พบบ่อยในเด็กเล็ก เพศชายเป็ นมากกว่าเพศหญิงเล็กน้อย ร้อยละ 90 ของเด็กที่เป็ นโรคนี้อายุนอ้ ย
กว่า 5 ปี โดยประมาณร้อยละ 25 อายุนอ้ ยกว่า 1 ปี
แม้โรคจะหายเองได้ แต่ถา้ ไม่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาที่เหมาะสมเด็กจานวนไม่นอ้ ยจะมีภาวะแทรกซ้อนทาง
หัวใจและหลอดเลือด การอักเสบของหัวใจถ้ารุ นแรงอาจถึง shock หรื อเสี ยชีวิต การอักเสบของหลอดเลือดแดงที่สาคัญ
ที่สุด คือ หลอดเลือดที่ไปเลี้ยงหัวใจทาให้เกิด หลอดเลือดที่ไปเลี้ยงหัวใจโป่ ง พอง ตามมาด้วยกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด
เสี ยชีวิตก่อนวัยอันควรได้ ในเด็กเล็กมากๆ และเด็กโตมากๆมีโอกาสเกิดภาวะแทรกซ้อนได้มาก
สาเหตุของโรคยังไม่ทราบแน่ชดั เข้าใจว่ามีความเกี่ยวเนื่องกับพันธุกรรม ตลอดจนการสัมผัสกับอะไรบางอย่าง
ในสิ่ งแวดล้อมไม่วา่ จะเป็ น สารเคมี หรื อ จุลินทรี ยบ์ างชนิด ไปกระตุน้ ให้เกิดปฏิกริ ยาทางระบบภูมิคุม้ กันที่ผดิ ปกติ เกิดการ
อักเสบของหลอดเลือดแดงขึ้นทัว่ ร่ างกาย
อาการสาคัญของโรคนี้ ประกอบด้วย ไข้ ตาแดง ปากแดง การเปลี่ยนแปลงที่มือและเท้า ผืน่ และต่อมน้ าเหลืองโต
อาการเหล่านี้เกิดในเวลาต่างๆกันทาให้ตอ้ งติดตามอาการเป็ นระยะๆ
ไข้ ส่ วนใหญ่จะเป็ นไข้สูงเป็ นพักๆ ตามเกณฑ์การวินิจฉัยโดยทัว่ ไปไข้ตอ้ งมีต่อเนื่ องอย่างน้อย 5 วัน ถ้าไม่ได้การ
รักษาที่เหมาะสม ไข้จะอยูไ่ ด้นานหลายสัปดาห์
ตาแดง จะเป็ นทั้ง 2 ข้าง มักเห็นภายใน 2-4 วันแรกนับจากเริ่ มมีไข้ ตาที่แดงจะเป็ นบริ เวณตาขาวมาก ไม่ค่อยมีข้ ีตา
และไม่ค่อยเจ็บ
ริมฝี ปากแดง และแห้ ง เห็นได้ชดั ตั้งแต่วนั แรกๆของโรค บางครั้งมีริมฝี ปากแตก(รู ปที่ 1) อาจมีเลือดออกด้วย เยือ่
บุในปากจะแดงด้วย แต่ไม่มีแผล ลิ้นจะแดงและมีปุ่มรับรสใหญ่กว่าปกติลกั ษณะคล้ายผลสตรอเบอรี
การเปลีย่ นแปลงทีม่ ือและเท้ า เป็ นลักษณะที่ไม่ค่อยเห็นในโรคอื่นๆ มือ เท้า จะบวม แดง บางรายเจ็บชัดเจน ตั้งแต่
ช่วงแรกๆของโรค ประมาณ 2-3 สัปดาห์หลังจากเริ่ มมีไข้จะเห็นผิวหนังลอก โดยเริ่ มลอกบริ เวณรอบๆเล็บมือ เล็บเท้า อาจ
ลามมาจนลอกทั้งฝ่ ามือ ฝ่ าเท้า
ผืน่ ขึ้นได้หลายแบบ มักขึ้นภายใน 5 วันแรกนับจากเริ่ มมีไข้ โดยมักเป็ นทัว่ ทั้งบริ เวณลาตัว และแขน ขา โดย
บริ เวณสะโพก อวัยวะเพศ ขาหนีบ ผืน่ จะหนาแน่นที่สุด บางครั้งจะมีการลอกคล้ายที่มือและเท้าด้วย

ต่ อมนา้ เหลือง ที่โตมักพบที่คอ มักเป็ นข้างเดียว ลักษณะค่อนข้างแข็ง และกดไม่ค่อยเจ็บ
เด็กโรค Kawasaki มักดูกระสับกระส่ ายมากกว่าเด็กที่ป่วยเป็ นไข้อื่นๆ อาการอาเจียน ถ่ายเหลว ปวดท้อง พบได้ถึง
ร้อยละ 30 เด็กเล็กพบอาการเหล่านี้ได้บ่อยกว่าเด็กโต บางรายมีตบั โต และตัวเหลือง
ส่ วนใหญ่การวินิจฉัยไม่ยากเนื่องจากมีอาการ อาการแสดงชัดเจน เพียงแต่ตอ้ งเข้าใจว่าอาการเหล่านี้เกิดในเวลา
ต่างๆกัน จึงติดตามอาการเป็ นระยะๆเพื่อให้ได้การวินิจฉัย
การรักษาในระยะแรกประกอบด้วยการให้ยา intravenous immune globulin (IVIG) เข้าหลอดเลือดดา และให้
aspirinในขนาดสูงรับประทาน
การรักษาและติดตามในระยะยาวเป็ นสิ่ งจาเป็ นในรายที่มีภาวะแทรกซ้อนทางระบบไหลเวียนโลหิ ต โดยต้อง
ติดตามอาการ ตรวจ คลื่นเสี ยงสะท้อนหัวใจ บางครั้งต้องตรวจเพิ่มเติมด้วยภาพทางการแพทย์อื่นๆ
ภาวะแทรกซ้อนที่สาคัญ คือ ภาวะแทรกซ้อนทางระบบไหลเวียนโลหิ ตซึ่ งส่ วนใหญ่ในระยะแรกๆอาจมีหวั ใจ
อักเสบ ลิ้นหัวใจรั่ว ระยะต่อมาจะมี หลอดเลือดที่ไปเลี้ยงหัวใจโป่ ง พอง กรณี เหล่านี้ตอ้ งพิจารณาให้การรักษาเป็ นรายๆ
ไป
โดยทัว่ ไปจะตรวจติดตามภาวะแทรกซ้อนไปประมาณ 2-3 เดือนนับจากเริ่ มมีไข้ ในรายที่ไม่มีภาวะแทรกซ้อน
ใดๆ สามารถใช้ชีวิตเช่นเดียวกับเด็กปกติทวั่ ไปได้ ในประเทศไทยมีโอกาสเกิดซ้ าได้นอ้ ยมาก
รายที่มีภาวะแทรกซ้อนในระยะแรกๆ ถ้าให้การรักษาได้เร็ ว อัตราตายและอัตราความพิการต่ามาก
ภาวะแทรกซ้อนระยะยาวที่สาคัญ คือ หลอดเลือดที่ไปเลี้ยงหัวใจโป่ ง พองต้องให้การรักษา ติดตาม โดยผูเ้ ชี่ยวชาญ โดย
พยากรณ์โรคต่างกันไปในแต่ละราย
บทสรุ ป
โรคคาวาซากิ เป็ นโรคที่พบบ่อย การวินิจฉัย และการรักษาส่ วนใหญ่ไม่ยาก ในรายที่วินิจฉัยยาก รักษาแล้ว
อาการไม่ดีข้ ึนควรพบผูเ้ ชี่ยวชาญ และแม้จะให้การรักษาหายได้แล้วก็จาเป็ นต้องติดตามภาวะแทรกซ้อนโดยผูเ้ ชี่ยวชาญ
ต่อไปทุกราย
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