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บทน�ำ

Human herpesvirus 6 (HHV-6) and human herpesvirus 7 (HHV-7) เป็ นเชือ้ ไวรัสก่อโรคทีพ่ บเป็ น
สาเหตุสำ� คัญของไข้ออกผืน่ roseola infantum (exanthema subitum, หรือ sixth disease)ซึง่ พบบ่อยในทารก
และเด็กเล็กมีความสัมพันธ์กบั ภาวะสมองอักเสบ (encephalitis)ในผูป้ ว่ ยภูมคิ มุ้ กันบกพร่อง1

Classification

HHV-6และ HHV-7เป็ นเชือ้ ไวรัสในกลุม่ beta herpes virusHHV-6 แบ่งออกเป็ น 2 variantsทีม่ ลี ำ� ดับ
พันธุกรรมตรงกันประมาณร้อยละ 90ได้แก่ A และ B การติดเชือ้ ปฐมภูม ิ (primary infection) ทีพ่ บในทารก
และการติดเชือ้ ซ�้ำ (reactivated infection) ในผูส้ งู อายุทงั ้ ผูป้ ว่ ยภูมคิ มุ้ กันปกติและภูมคิ มุ้ กันบกพร่องส่วนใหญ่
เกิดจาก HHV-6B ขณะที่ HHV-6A มักแยกเชือ้ ได้จากการติดเชือ้ ซ�้ำในผูป้ ว่ ยภูมคิ มุ้ กันบกพร่องและตรวจพบ
ในเลือดสายสะดือประมาณ 1 ใน 3 ของทารกทีม่ กี ารติดเชือ้ HHV-6 แต่กำ� เนิด2
หลังการติดเชือ้ ปฐมภูมใิ นเด็ก ผูป้ ว่ ยทีม่ กี ารติดเชือ้ HHV-6 ร้อยละ 20 มีอาการแสดงของไข้ออกผืน่
roseola ร้อยละ 80 มีอาการไข้ไม่จำ� เพาะโดยไม่พบผืน่ ขณะทีผ่ ปู้ ว่ ยติดเชือ้ HHV-7ส่วนใหญ่ไม่แสดงอาการ
โดยผูป้ ว่ ยบางรายมีอาการไข้ออกผืน่ roseola3

ระบาดวิทยา

ระยะฟกั ตัวของ HHV-6 อยู่ระหว่าง 9-10วัน ส่วนระยะฟกั ตัวของ HHV-7 ไม่ทราบระยะเวลาที่
ชัดเจน3เชือ้ ถ่ายทอดผ่านการสัมผัสน�้ ำลายและสารคัดหลังจากทางเดิ
่
นหายใจของผูป้ ่วยหรือจากมารดาสู่
ทารกผ่านรกไปยังทารกในครรภ์1การติดเชือ้ มีความสัมพันธ์กบั อายุโอกาสติดเชือ้ ในเด็กมีเพิม่ ขึน้ หลังอายุ 1
เดือน อายุทพ่ี บการติดเชือ้ ปฐมภูมไิ ด้บอ่ ยทีส่ ดุ อยูร่ ะหว่าง6-9เดือนเนื่องจากการลดลงของ antibody ทีไ่ ด้รบั
จากมารดา ร้อยละ 95 ของเด็กอายุ 2 ปีพบหลักฐานการติดเชือ้ HHV-6มาก่อน1การให้นมมารดาพบว่าสาม
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ารถลดการติดเชือ้ HHV-74จากการศึกษาในประเทศไทยพบหลักฐานการติดเชือ้ HHV-6 และ HHV-7 ร้อย
ละ 82-93.33 ในเด็กอายุต่ำ� กว่า 2 ปี และร้อยละ 82 ของเด็กอายุ 3-4 ปีตามล�ำดับแสดงให้เห็นว่าการติดเชือ้
HHV-6 พบในเด็กทีอ่ ายุต่ำ� กว่าการติดเชือ้ HHV-7 เช่นเดียวกับการศึกษาในต่างประเทศ5,6

อาการทางคลินิก

อาการทางคลินิกของผูป้ ว่ ยติดเชือ้ HHV-6 และ HHV-7 ได้แก่ ไข้ (ร้อยละ 58-100)อาการทางเดิน
หายใจส่วนบน (ร้อยละ 7-66) ถ่ายเหลว (ร้อยละ 7-68) ชัก (ร้อยละ 0-75) ผืน่ (ร้อยละ 0-100)7-12อาจตรวจพบ
Nagayama spots ซึง่ มีลกั ษณะเป็ นจุดเส้นสีแดงหรือแผลบริเวณเพดานอ่อน หรือลิน้ ไก่ (uvulopalatoglossal
junction)ต่อมน�้ำเหลืองโตโดยต�ำแหน่งของต่อมน�้ำเหลืองทีพ่ บบ่อยได้แก่บริเวณpostoccipital3อาการปว่ ยส่วน
ใหญ่หายได้เอง1อาการทางคลินิกของการติดเชือ้ HHV-6 และ HHV-7สามารถแบ่งตามกลุม่ อาการได้ดงั นี้
การติดเชื้อ HHV-6 และ HHV-7 แต่กำ� เนิด ( congenital infection ) พบอัตราการติดเชือ้ HHV-6
และ HHV-7 ประมาณร้อยละ 1 ของการติดเชือ้ แต่กำ� เนิดในทารกซึง่ ใกล้เคียงกับอัตราการติดเชือ้ แต่กำ� เนิด
จากเชือ้ ไซโตเมกาโลไวรัส อย่างไรก็ตามผูป้ ว่ ยติดเชือ้ แต่กำ� เนิดจาก HHV-6 และ HHV-7 ส่วนใหญ่ไม่แสดง
อาการ3,13
การติดเชื้อไวรัสแบบไม่จำ� เพาะ (nonspecific viral illness)การติดเชือ้ HHV-6 ปฐมภูมสิ ว่ นใหญ่
มักมีอาการ อาจพบไข้สงู จนเกิดอาการชักได้โดยเฉพาะในเด็กอายุต่ำ� กว่า 2 ปีขณะทีก่ ารติดเชือ้ HHV-7 มัก
ไม่แสดงอาการหรือมีอาการไม่รนุ แรง2
ส่าไข้ (roseola) พบในทารกและวัยเด็กตอนต้นผูป้ ว่ ยมีอาการไข้สงู มากกว่า 39°ซ เฉียบพลันประมาณ
3-7 วันโดยไม่มอี าการของการติดเชือ้ ระบบอืน่ ผูป้ ว่ ยส่วนใหญ่มกั ดูสขุ สบายแม้มไี ข้สงู บางส่วนอาจมีรอ้ งกวน
(irritable) พบอาการระบบทางเดินหายใจส่วนบนเช่น เยือ่ จมูกบวม คอแดง แก้วหูอกั เสบ ขณะทีอ่ าการของ
ระบบทางเดินหายใจส่วนล่างเช่น อาการไอพบได้น้อยเมือ่ เปรียบเทียบกับอาการไข้เฉียบพลันในทารกจาก
การติดเชือ้ ก่อโรคอื่น พบเปลือกตาบวม อาการอาเจียน ถ่ายอุจจาระเหลวพบได้ประมาณ 1 ใน 3 ของผูป้ ว่ ย
ตรวจร่างกายอาจพบ Nagayama spots1-2 วันหลังเริม่ ปว่ ยซึง่ พบได้บ่อยในเด็กชาวเอเชียต่อมน�้ ำเหลือง
บริเวณคอหรือท้ายทอยโตโดยไม่มอี าการปวดพบได้ประมาณ 3-4 วันหลังอาการปว่ ยและพบกระหม่อมหน้า
โปง่ ได้ประมาณ 1 ใน 4 ของผูป้ ว่ ย1-3
หลังจากอาการปว่ ย 2-7 วัน ไข้จะลดลง พร้อมกับมีผน่ื ขึน้ ตามร่างกาย ลักษณะจ�ำเพาะของผืน่ เป็ น
macular หรือ maculopapular blanching patches ทีม่ สี จี างบริเวณโดยรอบ ผืน่ จะเริม่ ขึน้ จากบริเวณคอ กระจาย
ไปตามล�ำตัวและแขนขาโดยไม่ขน้ึ บริเวณใบหน้า ไม่มอี าการคัน ผืน่ จะจางลงภายใน 4 ชัวโมง
่ ถึง 4 วัน
อาการทางระบบประสาท
- อาการชักผูป้ ว่ ยอาจมีอาการชักจากไข้ โดยเฉพาะการติดเชือ้ ปฐมภูมจิ ากเชือ้ HHV-6 ลักษณะ
ของอาการชัก สามารถพบทัง้ simple และ complex febrile seizureโดยไม่พบความแตกต่างระหว่างไข้ชกั ที่
เกิดจากHHV-6 กับการติดเชือ้ อืน่ 14 บางครัง้ ผูป้ ว่ ยอาจมีอาการชักต่อเนื่อง (status epilepticus) ซึง่ อาการชัก
เป็ นภาวะแทรกซ้อนทางระบบประสาททีพ่ บบ่อยและเป็ นสาเหตุการรับผูป้ ว่ ยไว้ในโรงพยาบาล ผลการตรวจ
น�้ำไขสันหลังผูป้ ว่ ยมักปกติอาจตรวจพบ HHV-6 DNA ในน�้ำไขสันหลัง2,3
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- การติดเชื้อระบบประสาทเชือ้ HHV-6 มีความสัมพันธ์กบั ภาวะ meningoencephalitis ทัง้ ในผู้
ปว่ ยภูมคิ มุ้ กันปกติ และภูมคิ มุ้ กันบกพร่องโดยเฉพาะผูป้ ว่ ยปลูกถ่ายอวัยวะ reactivation ของเชือ้ HHV-6
อาจท�ำให้เกิด posttransplant acute limbic encephalitis (PALE) syndrome ในผูป้ ว่ ยปลูกถ่ายไขกระดูก ผู้
ปว่ ยมีอาการ สูญเสียความทรงจ�ำ นอนไม่หลับ พบ temporal seizure activity จากการตรวจคลืน่ ไฟฟ้าสมอง
พบความผิดปกติบริเวณ mesial temporal lobe จากการตรวจภาพถ่ายคลืน่ แม่เหล็ก(MRI)15มีรายงานการเกิด
encephalitis ในผูป้ ว่ ยปลูกถ่ายไขกระดูกจาก reactivation ของเชือ้ HHV-7 เช่นเดียวกัน16
Mononucleosis-like disease ประมาณร้อยละ 5 ของผูป้ ว่ ย mononucleosis เกิดจากการติดเชือ้
HHV-63พบรายงานผูป้ ว่ ยผูใ้ หญ่ตดิ เชือ้ HHV-6 มีอาการไข้สงู ผืน่ ต่อมน�้ำเหลืองโต ม้ามโต ฝ้าขาวบริเวณ
คอหอยและต่อมทอนซิล ผลการตรวจนับเม็ดเลือดพบการเพิม่ ขึน้ ของ atypical lymphocytes คล้ายอาการ
โมโนนิวคลิโอซิสจากเชือ้ EBV17
ตับอักเสบ อาจพบตับอักเสบหลังการติดเชือ้ ปฐมภูม ิ HHV-6ทัง้ ในผูป้ ว่ ยเด็ก และผูใ้ หญ่ โดยทัวไปมั
่ ก
มีอาการไม่รนุ แรง สามารถหายได้เอง อย่างไรก็ตามมีรายงานผูป้ ว่ ยตับอักเสบทีม่ อี าการรุนแรง (fulminant
hepatitis) และมี hepatic encephalopathy18

การติดเชื้อในผูป้ ่ วยภูมิค้มุ กันบกพร่อง

ผูป้ ่ วยปลูกถ่ายไขกระดูก การ reactivation ของ HHV-6 ในช่วงทีผ่ ปู้ ว่ ยมีภมู คิ มุ้ กันต�่ำ  ก่อให้เกิด
ผลต่อระบบต่างๆในร่างกายของผูป้ ว่ ย เช่น การกดการท�ำงานของไขกระดูกโดยการยับยัง้ การสร้างเซลต้น
ก�ำเนิด hematopoetic precursor, interstitial pneumonitis, encephalitis, hepatitis,ผืน่ และ graft versus
host disease ส่วนการ reactivation ของ HHV-7 พบรายงานเกิดโรคน้อยกว่า HHV-6 โดยมีความสัมพันธ์
กับการเกิด encephalitis การใช้ganciclovir, valganciclovirหรือfoscarnetเพือ่ การรักษาพบว่ายามีประสิทธิ
ภาพในการยับยัง้ เชือ้ จากการศึกษาในหลอดทดลอง พิจารณาใช้ในผูป้ ว่ ยภูมคิ ุม้ กันบกพร่องทีม่ กี ารด�ำเนิน
โรครุนแรงเช่นpneumonitisและ encephalitisแต่เนื่องจากยา ganciclovir มีผลข้างเคียงต่อการท�ำงานของ
ไขกระดูก จึงแนะน�ำให้ใช้ยา foscarnetเป็ นยาตัวแรกในการรักษา3, 19
ผูป้ ่ วยติดเชื้อเอชไอวี จากการศึกษาในหลอดทดลองพบว่า HHV-6 มีผลเพิม่ การแบ่งตัวของเชือ้ HIV
ผูป้ ว่ ยทีม่ ี reactivation ของ HHV-6 จะมีระดับไวรัสHIV ในเลือดเพิม่ ขึน้ ขณะที่ HHV-7 ใช้ตวั รับทีเ่ ยือ่ เซล
(cell membrane receptor)CD4 ร่วมกับ HIV จึงอาจมีผลยับยัง้ การติดเชือ้ HIV ของ T lymphocyte2

การวินิจฉัย

การวินจิ ฉัยส่วนใหญ่อาศัยอาการทางคลินกิ เพียงอย่างเดียวแม้วา่ ไม่มอี าการหรืออาการแสดงทีจ่ ำ� เพาะ
ต่อโรคโรคมีลกั ษณะเฉพาะโดยผูป้ ว่ ยส่วนใหญ่อายุต่ำ� กว่า 2 ปี มีไข้สงู มีผน่ื ตามร่างกายหลังจากไข้ลง แม้วา่
การตรวจร่างกายอาจพบกระหม่อมโปง่ (bulging fontanel) ท�ำให้แยกยากจากการติดเชือ้ ในระบบประสาท
ส่วนกลาง3การตรวจนับเม็ดเลือดพบเม็ดเลือดขาวต�่ำ  atypical lymphocytes อาจมีเกล็ดเลือดต�่ำ  มีการเพิม่
ขึน้ ของเอนไซม์ตบั ผลตรวจปสั สาวะอยูใ่ นเกณฑ์ปกติในผูป้ ว่ ย HHV-6encephalitis พบผลตรวดน�้ำไขสันหลัง
อยู่ในเกณฑ์ปกติอาจพบเม็ดเลือดขาวหรือระดับโปรตีนในน�้ำไขสันหลังสูงเล็กน้อยในระยะแรกของการติด
5
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เชือ้ และอาจพบเพิม่ ขึน้ ตามระยะเวลาของการด�ำเนินโรค ผลการตรวจ MRI อาจพบ hyperintense signal ใน
T2-weighted และพบ fluid attenuation inversion บริเวณ hippocampus, uncus และ amygdala1
การตรวจยืนยันการติดเชือ้ HHV-6, HHV-7 ท�ำได้ยากและไม่มคี วามจ�ำเป็ นในผูป้ ว่ ยทุกราย ยกเว้นผู้
ปว่ ยภูมคิ มุ้ กันบกพร่องทีม่ อี าการรุนแรง การตรวจยืนยันมีผลต่อการตัดสินใจให้ยาต้านไวรัส
การตรวจหาแอนติบอดีช้ นิด IgM มีความเชือ่ ถือต�่ำ เนื่องจากสามารถให้ผลบวกในคนปกติทไ่ี ม่มอี าการ
แต่เคยมีการติดเชือ้ มาก่อน การตรวจพบการเพิม่ ขึน้ ของแอนติบอดี4้ เท่า (fourfold rising) ไม่สามารถวินจิ ฉัย
การติดเชือ้ ปฐมภูม ิ เนื่องจากสามารถพบได้ใน reactivation และอาจพบได้ในการติดเชือ้ อืน่ อย่างไรก็ตาม การ
ตรวจการเปลีย่ นแปลงจากลบ เป็ นบวกในการตรวจ serology 2 ครัง้ (seroconversion) สามารถใช้วนิ ิจฉัย
การติดเชือ้ ปฐมภูมไิ ด้3
การตรวจยืนยันการติดเชือ้ HHV-6 ชนิดปฐมภูมทิ ำ� ได้โดยการแยกเชือ้ HHV-6 ได้จากเม็ดเลือดขาว
โมโนนิวเคลียร์ในเลือด (peripheral blood mononuclear cells: PBMC) ร่วมกับการพบseroconversion การ
ตรวจวินิจฉัยโดยวิธี DNA amplification เช่น qualitative nested polymerase chain reaction (PCR) เพือ่
ตรวจหา DNA ของ HHV-6 ในสารน�้ำในร่างกายและเนื้อเยือ่ พบว่ามีความไวประมาณร้อยละ 75-95 ขณะทีม่ ี
ความจ�ำเพาะเพียงร้อยละ 84 เมือ่ เทียบกับการเพาะเชือ้ ไวรัส การตรวจmRNA ทีส่ งั เคราะห์โปรตีนโครงสร้าง
ของไวรัสในการแบ่งตัวระยะท้าย (late phase of viral replication) โดยวิธี reverse transcription PCR (RTPCR) มีความไวประมาณร้อยละ 90 และความจ�ำเพาะร้อยละ 98 เมือ่ เทียบกับวิธเี พาะเชือ้ ไวรัส20 อย่างไร
ก็ตามการตรวจพบ DNA ของ HHV-6 หรือ HHV-7ในสิง่ ส่งตรวจอื่นทีไ่ ม่ใช่น้�ำเหลืองไม่สามารถแยกการติ
ดเชือ้ ครัง้ ใหม่ออกจากการติดเชือ้ ยืดเยือ้ (persistence infection) จากในอดีตได้ การตรวจพบ DNA จากน�้ำ
เหลืองแม้สามารถใช้วนิ ิจฉัยการติดเชือ้ ครัง้ ใหม่ได้แต่มคี วามไวในการวินิจฉัยต�่ำในผูป้ ว่ ยเด็ก3
การวินิจฉัยแยกโรค
ส่าไข้ตอ้ งวินจิ ฉัยแยกโรคกับไข้ออกผืน่ จากสาเหตุอน่ื เช่น หัด จะมีอาการทางระบบทางเดินหายใจเช่น
ไอ น�้ำมูก ตาแดง การตรวจร่างกายพบ Koplik spots หัดเยอรมัน อาการไข้จะมีพร้อมกับอาการผืน่ อาจตรวจ
พบต่อมน�้ำเหลืองโตกดเจ็บ ไข้อีดำ� อีแดง (Scarlet fever) มีลกั ษณะผืน่ จ�ำเพาะ ผืน่ เป็ นปื้นรวมกัน และหนา
กว่าส่าไข้ อาจตรวจพบคออักเสบได้การติดเชือ้ enterovirus ซึง่ มีอาการแสดงของไข้ออกผืน่ ไม่จำ� เพาะผืน่
แพ้ยา มักไม่มไี ข้ พบการกระจายของผืน่ ได้ทวร่
ั ่ างกาย ผูป้ ว่ ยมีประวัตกิ ารรับยา โดยเฉพาะยาในกลุม่ sulfa1
การดูแลรักษา
การรักษาประคับประคอง และการรักษาตามอาการของผูป้ ว่ ย เช่น การเช็ดตัว ยาลดไข้ ให้ได้รบั สาร
น�้ำอย่างเพียงพอ ให้ความมันใจกั
่ บผูป้ กครอง เป็ นโรคทีพ่ ยากรณ์โรคดี สามารถหายได้เอง และมีภาวะแทก
ซ้อนน้อยมาก2
การรักษาจ�ำเพาะด้วยยา ganciclovir, valganciclovirหรือ foscarnetยังไม่มกี ารศึกษาเปรียบเทียบ
ทางคลินิกในการรักษาผูป้ ว่ ยและพบรายงานการดือ้ ยา จึงมีขอ้ บ่งชีเ้ ฉพาะการติดเชือ้ รุนแรงทีอ่ าจถึงแก่ชวี ติ 3
ข้อบ่งชี้ในการส่งต่อให้แพทย์ผเู้ ชี่ยวชาญ
การติดเชือ้ HHV-6 และ HHV-7 ส่วนใหญ่ไม่จำ� เป็ นต้องส่งต่อแพทย์ผเู้ ชีย่ วชาญ เนื่องจากเป็ นการติด
เชือ้ ทีม่ พี ยากรณ์โรคดี การส่งต่อพิจารณาในผูป้ ว่ ยทีม่ อี าการรุนแรงโดยเฉพาะการติดเชือ้ ในผูป้ ว่ ยภูมคิ มุ้ กัน
6
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บกพร่องและเพือ่ วินิจฉัยแยกโรคอืน่ เช่น meningoencphalitisหรือ โรคลมชัก
ข้อบ่งชี้ในการรับไว้รกั ษาในโรงพยาบาล
การรับไว้รกั ษาในโรงพยาบาล เพือ่ วินิจฉัยแยกโรคอืน่ เช่น meningitis, encephalitis ผูป้ ว่ ยทีม่ อี าการ
ชักซ�้ำ และผูป้ ว่ ยภูมคิ มุ้ กันบกพร่องทีม่ อี าการรุนแรง เช่น pneumonitis, encephalitis หรือ สงสัยภาวะ graft
versus host disease
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ไข้เลือดออกเป็ นปญั หาส�ำคัญทางสาธารณสุขในหลายประเทศทัวโลก
่
ประเทศไทยมีรายงานครัง้ แรก
ตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2501 นับเป็นประเทศที่ 2 รองจากประเทศฟิลปิ ปินส์ทม่ี รี ายการระบาดเป็นประเทศแรกในปี 2496
ปจั จุบนั มีรายงานโรคไข้เลือดออกในทุกภูมภิ าคของโลก โดยส่วนใหญ่ของผูป้ ว่ ยยังคงพบมากในเอเซียตะวัน
ออกเฉียงใต้ และแปซิฟิกตะวันตก ปี 2558 ประเทศไทยมีรายงานผูป้ ว่ ย 142,925 ราย เสียชีวติ 148 ราย คิด
เป็ นอัตราปว่ ยตายร้อยละ 0.10 ในปี 2560 มีรายงานผูป้ ว่ ย 53,189 ราย เสียชีวติ 63 ราย คิดเป็ นอัตราปว่ ย
ตายร้อยละ 0.1 และในปีปจั จุบนั 2561 (19 มิย.) มีรายงานผูป้ ว่ ย 17,302 ราย เสียชีวติ 32 ราย คิดเป็ นอัตรา
ปว่ ยตายร้อยละ 0.2 ในปจั จุบนั พบผูป้ ว่ ยผูใ้ หญ่ (ร้อยละ 62.2) มากกว่าผูป้ ว่ ยเด็ก (ร้อยละ 37.8) พบผูป้ ว่ ย
สูงสุดในช่วงอายุ 15-34 ปี (อัตราปว่ ยตายร้อยละ 0.15) รองลงมาอายุ 5-14 ปี (อัตราปว่ ยตายร้อยละ 0.08)
อันดับต่อไปอายุ 35-59 ปี (อัตราปว่ ยตายร้อยละ 0.28)
การด�ำเนินโรคไข้เลือดออกเหมือนกันทัง้ ในเด็กและผูใ้ หญ่ทไ่ี ม่ม ี underlying disease แต่ผใู้ หญ่อาจมี
ความรุนแรงมากกว่าเด็กเนื่องจากจะมาโรงพยาบาลช้ากว่า (มีความอดทนสูง) โดยมาเมือ่ มีอาการมากแล้ว
และในผูป้ ว่ ยทีม่ โี รคประจ�ำตัวเช่นความดัน เบาหวาน โรคตับ ไต หัวใจ ฯลฯ ท�ำให้การรักษายุง่ ยากมากขึน้
และมีอตั ราปว่ ยตายมากกว่าในเด็ก
สาเหตุ ไวรัสเดงกีเป็ นสาเหตุของโรค มีทงั ้ หมด 4 สายพันธุ์ คือ เดงกี 1, 2, 3 และ 4 โดยยุงลายเป็ น
พาหะ จากข้อมูลพบว่าเดงกี 2 มีความรุนแรงมากกว่าคือมีโอกาสเกิดภาวะช็อกได้มากกว่า และเดงกี 3 จะมี
ภาวะตับอักเสบร่วมด้วยมากกว่า
Classification โรคทีเ่ กิดจากการติดเชือ้ ไวรัสเดงกีในทางการแพทย์แบ่งออกเป็ น 4 ชนิดตามอาการ
แสดง (โดยทัวไปจะเรี
่
ยกรวมๆว่าไข้เลือดออก) คือ 1. ไข้เหมือนไวรัส (Viral-like syndrome) 2. ไข้เดงกี
(Dengue Fever หรือ DF) 3. ไข้เลือดออก (dengue hemorrhagic fever หรือ DHF) และ 4. ไข้เลือดออกที่
มีอาการช็อก (dengue shock syndrome หรือ DSS) 5. ไข้เลือดออกทีม่ อี าการแสดงแปลกออกไป (unusual
dengue or expanded dengue syndrome หรือ EDS)
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Clssification นี้ (DF, DHF, DSS, EDS) เริม่ ใช้โดยองค์การอนามัยโลกมาตัง้ แต่ปี 2517 (มีการ
เปลีย่ นแปลงเพิม่ EDS ในปี 2554) เน้นการเฝ้าระวังภาวะ plasma leakage และอาการเลือดออกทีเ่ ป็นลักษณะ
ส�ำคัญของโรคทีอ่ าจน�ำไปสูภ่ าวะแทรกซ้อนและเสียชีวติ ได้ และในปี 2552 มีการเสนอ Classification ใหม่
คือ dengue without warning signs (DWS-), dengue with warning signs (DWS+) และ severe dengue
(SD) ทีเ่ น้น warning signs (WSs) ทีไ่ ม่จำ� เพาะเจาะจง ท�ำให้มกี ารวินิจฉัยผูป้ ว่ ยเพิม่ ขึน้ อย่างมาก (เนื่องจาก
ส่วนใหญ่ไม่ม ี dengue confirmatory tests) เป็ นการเพิม่ workload แก่บคุ ลากรทางการแพทย์ทกุ ระดับ โดยมี
การศึกษาทีส่ ถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีในปี 2552 (ใช้ 2 warning signs คือ abdominal pain และ
vomiting) พบว่าจะมีการวินิจฉัย เพิม่ จากเดิมที่ OPD 20 เท่า และ IPD 3 เท่า จึงไม่น�ำมาใช้ในทีท่ ม่ี ี limited
human and medical equipment resources

การวินิจฉัยทางคลินิก ใช้ตามเกณฑ์ขององค์การอนามัยโลกดังต่อไปนี้

DF ผูป้ ว่ ยมีอาการไข้ และอาการ อาการแสดง หรือการตรวจทางห้องปฏิบตั กิ าร อีก 2 อย่าง ดังต่อไป
นี้ คือ ปวดศีรษะ ปวดตา ปวดกล้ามเนื้อ/ปวดเมือ่ ยตามตัว ปวดกระดูก/ข้อ ผืน่ อาการเลือดออก (จุดแดงที่
ผิวหนัง หรือการทดสอบทูนิเกต์ให้ผลบวก) เม็ดเลือดขาวต�่ำ (WBC) ≤ 5,000 เซล/ลบ.มม,) เกล็ดเลือด (Plt.)
ต�่ำ ≤ 150,000 เซล/ลบ.มม. และ Hematocrit (HCT) เพิม่ ขึน้ ≥ ร้อยละ 10
DHF ผูป้ ว่ ยมีเกณฑ์ 4 ข้อดังต่อไปนี้คอื 1. ไข้ 2. อาการเลือดออก 3. มีเกล็ดเลือด ≤ 100,000 เซล/
ลบ.มม.และ 4. มีหลักฐานการรัวของพลาสมา:
่
HCT rising ≥ ร้อยละ 20, มี pleural effusion, ascites, hypoalbuminemia (< 3.5 gm% or changing 0.5 gm%), hypocholesterolemia (< 100 mg% or changing
by 20 mg%)
หลักเกณฑ์ขององค์การอนามัยโลกทีป่ รับใหม่ให้ถอื เอาหลักฐานการรัวของพลาสมาเป็
่
นเกณฑ์
ส�ำคัญในการวินิจฉัย โดยในผูป้ ว่ ยทีม่ หี ลักฐานการรัวของพลาสมาชั
่
ดเจน อาจอนุโลมว่าอาจไม่พบอาการ
เลือดออก และ Plt. ต�่ำอาจพบไม่ ≤ 100,000 เซล/ลบ.มม.ได้
ผูป้ ว่ ย DHF ต่างกับ DF ตรงทีม่ หี ลักฐานการรัวของพลาสมา
่
ผูป้ ว่ ย DHF แบ่งย่อยตามความรุนแรง
ของโรคเป็ น DHF grade I, II, III และ IV โดยผูป้ ว่ ย grade III และ IV มีอาการช็อกร่วมด้วยโดยรวมเรียกว่า
dengue shock syndrome (DSS)
ส�ำนักระบาดวิทยาใช้คำ� จ�ำกัดความโดยใช้เกณฑ์ทีส่ ำ� คัญ 2 อย่างในผูป้ ่ วยทีม่ ีไข้ คือ การตรวจ
ทูนิเกต์ให้ผลบวก (หรือมีจดุ เลือดออกตามผิวหนัง) และมีเม็ดเลือดขาวต�ำ ่ ≤ 5,000 เซล/ลบ.มม.
(leucopenia) เป็ นเกณฑ์ในการวินิจฉัยการติดเชื้อเดงกี และรายงานไปยังเจ้าหน้าทีท่ ร่ี บั ผิดชอบเพือ่
ด�ำเนินการควบคุมโรคการทดสอบทูนิเกต์ตอ้ งท�ำทุกวันจนกว่าจะได้ผลบวก (อาจให้ผลลบได้ในผูป้ ว่ ยอ้วน
หรือก�ำลังอยูใ่ นภาวะช็อก) การตรวจ CBC (complete blood count) เพือ่ ดู leukopenia ควรตรวจซ�้ำทุกวัน
ถ้าพบ leukopenia จะเป็ นตัวช่วยบอกด้วยว่าผูป้ ่ วยก�ำลังจะมีไข้ลงภายใน 24 ชัวโมงข้
่
างหน้ า การ
ตรวจพบเกล็ดเลือด ≤ 100,000 เซล/ลบ.มม. จาก CBCจะเป็ นตัวชี้วดั ทีช่ ่วยให้แพทย์ทราบว่าผูป้ ่ ว
ยก�ำลังอยู่ในระยะวิกฤตของโรค DHF (ผูป้ ว่ ย DF ก็ม ี Plt ≤ 100,000 เซล/ลบ.มม.ได้ แต่สว่ นมากไม่ต่ำ�
กว่า 50,000 เซล/ลบ.มม.) ต้องเฝ้าตรวจติดตามผูป้ ว่ ยทุกวันเพือ่ ดูความเปลีย่ นแปลงทีส่ ำ� คัญคือการรัวของ
่
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พลาสมา เนื่องจากในปจั จุบนั ยังไม่สามารถวินิจฉัยแยก DF/ DHF ได้ในระยะทีผ่ ปู้ ว่ ยยังมีไข้ การตรวจ HCT
ทุก 6 ชัวโมงในผู
่
ป้ ว่ ยทีม่ เี กล็ดเลือด ≤ 100,000 เซล/ลบ.มม.จะช่วยท�ำให้ detect การรัวของพลาสมาได้
่
เป็ น
อย่างดีทส่ี ดุ
พยาธิสรีระ ทีเ่ ป็ นลักษณะเฉพาะของ DHF มี 2 อย่างคือ การรัวของพลาสมา
่
(plasma leakage) และ
มีการผิดปกติของการแข็งตัวของเลือด (abnormal hemostasis) ซึง่ จะพบการเปลีย่ นแปลงทัง้ 2 อย่างนี้ได้
ในระยะไข้ลง การรัวของพลาสมานี
่
้จะรัวเข้
่ าไปในช่องปอด/ ช่องท้องเท่านัน้ จึงตรวจพบว่าผูป้ ว่ ย DHF จะ
มี Pleural effusion และ ascites ถ้ามีการรัวมาก
่
ผูป้ ว่ ยก็จะมีอาการช็อก โดยเฉลีย่ ผูป้ ว่ ยจะมีไข้ 4-5 วัน มี
รายงานไข้สนั ้ ทีส่ ดุ 2 วัน Pleural effusion และ ascites ทีรวออกไปในช่
ั่
องปอดช่องท้องนี้จะ reabsorp กลับ
มาในระบบไหลเวียนภายในระยะเวลา 12-24 ชัวโมงหลั
่
งจากทีก่ ารรัวของพลาสมาสิ
่
น้ สุด ระยะเวลาของการ
reabsorption ขึน้ กับปริมาณของ pleural effusion/ ascites ส่วน abnormal hemostasis จะ persist ประมาณ
48-78 ชัวโมงหลั
่
งเริม่ เข้าระยะวิกฤต ส่วน Plt จะกลับเป็ นปกติภายในเวลา 1 สัปดาห์เป็ นส่วนใหญ่ ร้อยละ
10 ของผูป้ ว่ ยอาจมี Plt ต�่ำนาน 2 สัปดาห์
การด�ำเนินโรค ผูป้ ว่ ย DHF จะแบ่งระยะของโรคเป็ น 3 ระยะ คือ 1. ระยะไข้ (2-7 วัน) 2. ระยะวิกฤต
ทีม่ กี ารรัวของพลาสมา
่
(24-48 ชัวโมง)
่
3. ระยะฟื้นตัว (3-7 วัน) ผูป้ ว่ ย DSS ถ้าไม่ได้รบั การรักษาทันการณ์
อาจเสียชีวติ ได้ภายในระยะเวลาอันสัน้ (10 ชัวโมง?)
่
ผูป้ ว่ ย DSS ทีม่ ภี าวะช็อกนาน (DHF grade IV) วัด
ความดัน/จับชีพจรไม่ได้ ตัวเย็น เขียว พบมีภาวะแทรกซ้อนร่วมด้วยซึง่ ยากต่อการรักษาและท�ำให้พยากรณ์
โรคไม่ดี พยากรณ์โรคอาจเหลือเพียงร้อยละ 50 ถ้าผูป้ ว่ ยมีภาวะตับวายร่วมด้วย ถ้ามีทงั ้ ภาวะตับและไตวาย
พยากรณ์โรคจะยิง่ เลวลงอย่างมาก
ระยะปลายของไข้ หรือระยะไข้ลง ไข้สว่ นมากจะค่อยๆลดต�่ำลงภายในระยะ 24 ชม ในขณะทีไ่ ข้กำ� ลัง
ลดต�่ำลงนี้ผปู้ ว่ ยจะเริม่ มีการรัวของพลาสมา
่
การรัวในระยะแรกจะช้
่
าและจะรัวมากขึ
่
น้ จนถึงการรัวสู
่ งสุดภายใน
เวลาประมาณ 24 ชมซึง่ ผูป้ ว่ ยทีม่ กี ารรัวมากจะมี
่
อาการช็อก ถ้าได้รบั การรักษาโดยการให้สารน�้ำทางหลอด
เลือด ผูป้ ว่ ยจะมีการรัวของพลาสมาต่
่
ออีกประมาณ 24 ชมจึงหยุดรัว่ พลาสมาทีร่ วออกไปจะยั
ั่
งคงอยูใ่ นช่อง
ท้อง (ascites)/ ช่องปอด (pleural effusion) เป็ นเวลา 12-24 ชม แล้วจึงจะถูกดูดซึมกลับเข้ามาในระบบไหล
ิ้ นสุดแล้ว ใน
เวียน ต้องหยุดการให้สารน�้ำทางหลอดเลือดด�ำในระยะนี้ เนื่ องจากการรัวของพลาสมาส
่
ผูป้ ว่ ยทีไ่ ด้รบั สารน�้ำทางหลอดเลือดด�ำมากก็จะมี ascites และ pleural effusion มากท�ำให้มกี ารหายใจเร็ว
และหายใจล�ำบาก ในระยะการดูดซึมกลับของพลาสมาปริมาณมากในผูป้ ว่ ยเหล่านี้อาจจ�ำเป็ นต้องให้ยาขับ
ปสั สาวะช่วยเพือ่ กันการเกิดภาวะน�้ำเกินซึง่ อาจเป็ นสาเหตุของการช็อกและเสียชีวติ ในระยะนี้ได้ รูปที่ 1
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รูปที่ 1
Natural course of DHF
Day 1

2

3

4

5

6

7

8

9

Shock

Fever

Pleural effusion,
Ascites
Hematocrit
Plasma leakage

6,000-9,000

Platelet count 200,000
Hct
Albumin

Reabsorption

IV fluid: NSS, DAR, DLR
Colloid: 10%Dextran-40
M+5% Deficit
(= 4,600 ml in adult)

W
B
C
WBC

Stop leakage

35

≤5,000
≤100,000
38

<50,000
45 (rising 20%)
≤3.5 gm%

Professor Siripen Kalayanarooj

ผูป้ ว่ ยทีม่ อี าการแสดงทีแ่ ปลกออกไปจากปกติ อาจเป็ น DF หรือ DHF แต่สว่ นมากเป็ นผูป้ ว่ ย DHF ที่
มีภาวะช็อกนานและไม่ได้รบั การรักษาทีถ่ กู ต้อง ผูป้ ว่ ยส่วนใหญ่จะมาด้วยอาการทางสมอง (encephalopathy)
อาจมีการเปลีย่ นแปลงของการรูส้ ติ เริม่ สับสน เอะอะโวยวาย หมดสติ อาจมีอาการชักจากการทีม่ ภี าวะตับวาย
(hepatic encephalopathy) มีรายงานผูป้ ว่ ยทีย่ นื ยันว่าเป็ น dengue encephalitis แต่น้อยมาก นอกจากนี้ผู้
ปว่ ยทีม่ โี รคประจ�ำตัว (co-morbidity) หรือผูป้ ว่ ยทีม่ กี ารติดเชือ้ ร่วมกับเชือ้ อย่างอืน่ (dual infections) ก็ทำ� ให้
อาการ/ อาการแสดงแปลกออกไป
การวินิจฉัยแยกโรค ทีส่ ำ� คัญคือ acute febrile illness หรือ viral infection อืน่ ๆ, ไข้ออกผืน่ , acute
gastritis, acute gastroenteritis, acute pharyngitis, acute pharyngotonsillitis และต้องแยกจากโรคติดเชือ้
อืน่ ๆด้วยเช่น Typhoid, Leptospirosis, Mellioidosis, Malaria ฯลฯ
การวินิจฉัยแยกโรคที่สำ� คัญในผูป้ ่ วยไข้เลือดออกที่มาด้วยอาการช็อกในขณะที่มไี ข้สงู ทีแ่ พทย์
ส่วนใหญ่อาจวินิจฉัยพลาดเป็ น septic shock เนื่องจากจะมีไข้สงู มี leukocytosis และมี PMN สูงมาก โดย
ถ้าเป็ นผูป้ ว่ ยไข้เลือดออก EDS จะมี platelet count ต�่ำเสมอ ให้ซกั ประวัตแิ ละตรวจร่างกาย ถ้ามี petechiae,
bleeding อืน่ ๆ จะคิดถึง DSS มากขึน้ ให้หา evidence of plasma leakage นอกเหนือจาก rising Hct และ
การตรวจร่างกาย (ผูป้ ว่ ยอาจมี concealed bleeding และในระยะแรกจะตรวจ decrease breath sound หรือ
detect ascies ได้ยากมาก) การตรวจ ultrasound จะช่วย detect pleural effusion & ascites ได้อย่างดีทส่ี ดุ
ถ้าไม่มใี ห้สง่ LFT เพือ่ ดูคา่ albumin ถ้า < 3.5 gm% (หรือ < 4 gm% ในผูป้ ว่ ยอ้วน) ให้ถอื ว่าผูป้ ว่ ยมี indirect
evidence of plasma leakage นันคื
่ อผูป้ ว่ ยน่าจะเป็ น DSS และมีภาวะแทรกซ้อน คือ มี bacterial infections
(B), (concealed?) bleeding (B) และ hepatitis/liver failure (H) ต้องรีบรักษา DSS พร้อมทัง้ complication
ทีส่ ำ� คัญคือการให้เลือด ให้ Vitamin K1, ให้ Calcium gluconate, แก้ไขภาวะ acidosis และ hypoglycemia
อย่างรวดเร็ว (ถ้ามี) และการปรับ IV fluid ตาท ตัวชีว้ ดั ของการรักษา DHF/DSS
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การตรวจยืนยันทางห้องปฏิบตั ิ การ อาจไม่จำ� เป็ นในผูป้ ว่ ย DHF เนื่องจากเกณฑ์การวินิจฉัยของ
องค์การอนามัยโลกจะถูกต้องมากกว่าร้อยละ 90 ส่วน DF (tourniquet test positive + leukopenia) จะถูก
ต้องร้อยละ 70-80 การตรวจยืนยันจ�ำเป็ นในรายทีผ่ ปู้ ว่ ยมีอาการแสดงทีแ่ ปลกออกไป ในระยะไข้ (ในระยะ 5
วันแรก) จะตรวจพบเชือ้ เดงกีหรือส่วนประกอบของไวรัส ได้แก่การตรวจ virus isolation, polymerase chain
reaction (PCR), NS1Ag (sensitivity 60-70%, specificity 99%) ในระยะหลัง 5 วันจะตรวจหาแอนติบอดี
เพือ่ ยืนยันโดยวิธี ELISA IgM, IgG หรือ Hemagglutini Inhibition test (HI)

การรักษา

การให้การวินิจฉัยการติดเชือ้ เดงกีในระยะแรกมีความส�ำคัญมาก ต้องคิดถึงโรคไข้เลือดออกเสมอในผู้
ปว่ ยทีม่ ไี ข้สงู ในทางปฎิบตั ิ ให้คน้ หาอาการเลือดออก ถ้าไม่พบให้ทำ� ทูนิเกต์ และเจาะ CBC
ระยะไข้ รักษาตามอาการ ให้ยาพาราเซตามอล 10 มก/กก/ครัง้ ไม่เกิน 6 ครัง้ ต่อวัน ให้เฉพาะเมือ่ เวลา
มีไข้สงู เท่านัน้ ถ้ากินยาแล้วไข้ไม่ลงให้เช็ดตัวด้วยน�้ำอุน่ /น�้ำธรรมดา จนกว่าไข้จะต�่ำลง ให้กนิ อาหารอ่อน ย่อย
ง่าย หลีกเลีย่ งสีแดง ด�ำ (กันความเข้าใจผิดว่าเป็ นเลือดถ้าผูป้ ว่ ยอาเจียน) ถ้าปฏิเสธอาหาร ให้ดม่ื นม น�้ำผล
ไม้ น�้ำเกลือแร่ให้เพียงพอ (ห้ามดืม่ น�้ำเปล่า จะท�ำให้เสียสมดุลเกลือแร่ อาจชักได้ ไม่แนะน�ำให้ IV fluid ถ้าผู้
ปว่ ยไม่มอี าเจียน ถ้าอาเจียนมากจนมีภาวะขาดน�้ำระดับปานกลางขึน้ ไป พิจารณาให้ยาแก้อาเจียนและให้ IV
fluid ตามความจ�ำเป็ น ในระยะสัน้ ๆ แนะน�ำถ้าผูป้ ว่ ยมีอาการส�ำคัญซึง่ มักพบเป็ นอาการน�ำของภาวะช็อกดัง
ต่อไป (warning signs) โดยเฉพาะเมือ่ ผูป้ ว่ ยไม่มไี ข้ หรือไข้ต่ำ� ลง ให้รบี น�ำผูป้ ว่ ยส่งโรงพยาบาลทันที: ปวด
ท้อง ปสั สาวะน้อย หรือไม่ปสั สาวะ 4-6 ชัวโมง
่
การมาตรวจติดตามทุกวัน การตรวจท�ำทูนิเกต์ และการเจาะเลือด CBC ซ�้ำๆ เป็ นสิง่ ทีค่ วรย�ำ้ ให้ผปู้ ว่ ย
และญาติเห็นความส�ำคัญ โดยเฉพาะการมาตรวจก่อนเวลานัดถ้าผูป้ ว่ ยมีอาการเปลีย่ นแปลงทีส่ ำ� คัญ
ระยะวิกฤต (เมือ่ ไข้ลง หรือมี Plt ≤ 100,000 เซล/ลบ.มม.) การรับผูป้ ว่ ยไว้ในโรงพยาบาล โดยเฉพาะผู้
ปว่ ยทีม่ เี บือ่ อาหาร คลืน่ ไส้ อาเจียน ปวดท้อง พิจารณาให้ IV fluid เป็ นการรักษาทีส่ ำ� คัญในระยะนี้ (ผูป้ ว่ ย
ทีก่ นิ อาหารได้ตามปกติ ไม่มคี ลืน่ ไส้อาเจียน ไม่จำ� เป็ นต้องรับไว้ในโรงพยาบาลและให้ IV fluid แต่ตอ้ งให้คำ�
แนะน�ำการดูแลอย่างใกล้ชดิ อย่างน้อย 24 ชัวโมง
่ และถ้ามีอาการผิดปกติตอ้ งรีบพามาโรงพยาบาลทันที) ควร
รับผูป้ ว่ ยไว้ในทีเ่ ดียวกันและไม่มยี งุ ลาย (Dengue unit/corner with mosquito free environment)

ข้อบ่งชี้ในการรับไว้ในโรงพยาบาล

ผูป้ ว่ ยทีจ่ ะรับผูป้ ว่ ยไว้ในโรงพยาบาลส่วนใหญ่จะเป็ นผูป้ ว่ ยทีก่ ำ� ลังจะเข้าสูร่ ะยะเวลาวิกฤต หรือก�ำลัง
อยูใ่ นระยะวิกฤต ได้แก่ในระยะปลายของไข้ หรือช่วงทีไ่ ข้ลดต�่ำลง ผูป้ ว่ ยทีม่ อี าการดังต่อไปนี้ควรพิจารณารับ
ไว้รกั ษาในโรงพยาบาล
• อ่อนเพลียมาก รับประทานอาหารและดืม่ น�้ำไม่ได้
• มีเลือดออกมาก
• มีเกล็ดเลือด ≤ 100,000 เซล/ลบมม. และมีอาการเบือ่ อาหารมาก ไม่สามารถดืม่ น�้ำหรือรับประทาน
อาหารได้ โดยเฉพาะผูป้ ว่ ยกลุม่ เสีย่ ง (ผูป้ ว่ ยอ้วน ทารกอายุ < 1 ปี มีเลือดออกมาก มีโรคประจ�ำตัว มีอาการ
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ทางสมอง ท้อง) บ้านอยูไ่ กล ไม่สามารถมาโรงพยาบาลได้สะดวก ไม่มผี ดู้ แู ล
• มี HCT เพิม่ ขึน้ ≥ ร้อยละ 10
• ไข้ลงแล้วอาการยังไม่ดขี น้ึ ยังมีอาการอ่อนเพลียมาก เบือ่ อาหาร
• อาเจียนมาก ปวดท้องมาก
• มีการเปลีย่ นแปลงของการรูส้ ติ
• ผูป้ กครองกังวลใจมาก
• มีอาการช็อก หรือ impending shock ส่วนใหญ่ผปู้ ว่ ยทีม่ อี าการช็อกเนื่องจากมีการรัวของพลาสมา
่
จะมี Pulse pressure แคบ ≤ 20 มมปรอท เช่น 100/80 มมปรอท ผูป้ ว่ ยทีมภี าวะเลือดออกมากมักจะมีความ
ดันต�่ำ เช่น 70/40 มมปรอท
หลักการทัวๆไปในการให้
่
IV fluid มีดงั ต่อไปนี้
• ให้ isotonic salt solution เช่น NSS, DLR, DAR (ควรมี 5%Dextrose ด้วย เนื่องจากผูป้ ว่ ยทีช่ อ็ ก
มักรับประทานอาหารไม่ได้หรือรับประทานได้น้อย)
• ให้ IV fluid ในปริมาณทีน่ ้อยทีส่ ดุ ทีจ่ ะท�ำให้ผปู้ ว่ ยมี adequate intravascular circulation
• ปริมาณทีใ่ ห้ = Maintenance + 5% deficit ในเวลา 24-48 ชัวโมง
่ คิดน�้ำหนักตัวตาม Ideal body
weight (รวมปริมาณทีผ่ ปู้ ว่ ยดืม่ ได้ดว้ ย) ในผูป้ ่ วยช็อกระยะเวลาในการให้ IV fluid จะสัน้ กว่า ประมาณ
24-36 ชัวโมง
่
(เนื่องจากผูป้ ว่ ยจะมีการรัวของพลาสมามาก่
่
อนประมาณ 24 ชัวโมงก่
่
อนทีจ่ ะมีภาวะช็อก) ถ้า
ไม่ชอ็ กระยะเวลาให้ IV fluid ประมาณ 48-60 ชัวโมง
่
นับจากที่เริ่มมีเกล็ดเลือดต�ำ่
• การปรับอัตราความเร็วของ IV fluid พิจารณาตามตัวชีว้ ดั ทีส่ ำ� คัญดังต่อไปนี้คอื 1. อาการทางคลินกิ
2. Vital signs: BP, Pulse rate, Respiratory rate, ไข้ (วัดอย่างน้อยทุก 2 ชัวโมง
่ ยกเว้นไข้) 3. HCT อย่าง
น้อยทุก 4-6 ชัวโมง
่ 4. Urine output ผูป้ ว่ ยต้องมีปสั สาวะอย่างน้อย 0.5 มล/กก/ชัวโมง
่
• ผูป้ ว่ ยทีเ่ ริม่ มีการรัวของพลาสมา
่
(มีเกล็ดเลือดต�่ำกว่า 100,000 เซล/ลบ.มม. และมีคา่ HCT สูงไม่
เกินร้อยละ 10) ให้เริม่ IV fluid ในอัตราความเร็วทีต่ ่ำ� ก่อน แล้วจึงปรับอัตราความเร็วตามตัวชีว้ ดั ข้างต้น แต่
ถ้าผูป้ ว่ ยมีคา่ HCT เพิม่ ขึน้ มากกว่าร้อยละ 15-20 ให้เริม่ IV fluid ทีอ่ ตั ราความเร็วอย่างน้อยเท่ากับ maintenance (M) ดูรปู ที่ 2
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รูปที่ 2
Rate
RateofofIVIVFluid
Fluidinin
Dengue
DengueHemorrhagic
HemorrhagicFever
Fevergrade
gradeI &I &II II
7 ml/kg/hr
7 ml/kg/hr(100-120 ml/hr)
8
8
6
6
4
4

3- 5 ml/kg/hr (80-120 ml/hr)
3- 5 ml/kg/hr

1.5 ml/kg/hr (40 ml/hr)
1.5 ml/kg/hr

2
2
0
00
0

6
6

12
12

18
18

24
24

Plt < 100,000 cells/cumm.
(Rate
Plt Hct
< 100,000
cells/cumm.
increase
Hct rising 10-20%

30
30

36
36

in adult)

Rate
Rate
48 Hours after
42
42
48
Hours
leakage after
leakage

• ในผูป้ ว่ ยเด็กโต หรือน�้ำหนัก > 40 กก. หรือผูใ้ หญ่ ให้เทียบอัตราตามตารางที่ 1
ปริ มาณ
Maintenance/2
Maintenance
Maintenance + 5% Deficit
Maintenance + 7% Deficit
Maintenance + 10% Deficit

ตารางที่ 1

อัตราความเร็วในเด็ก
มล/กก/ชม
1.5
3
5
7
10

อัตราความเร็วในผูใ้ หญ่
มล/ชม
40
80
100-120
150-200
300-500

• พิจารณาให้ colloidal solution (dextran-40) ในรายทีผ่ ปู้ ว่ ยมีอาการของน�้ำเกิน เช่นตาบวม ท้อง
อืดมาก หรือให้สารน�้ำในปริมาณมากกว่าปกติ และยังไม่สามารถลดอัตราความเร็วของ IV fluid ได้ การให้
dextran แนะน�ำให้เป็ น bolus dose คือ 10 มล/กก/ชม ควรเจาะ Hct ก่อนและหลังการให้ จะพบว่า Hct จะ
ลดลง 5-10 จุด แต่ไม่ลดลงต�่ำกว่า baseline Hct ถ้าลดลงมากกว่าหรือลดลงต�่ำกว่า baseline นี้ทำ� ให้นึกถึง
ภาวะเลือดออกร่วมด้วย
• ไม่แนะน�ำให้ 20% albumin ในการรักษาผูป้ ว่ ย เนื่องจากมีความเข้มข้นสูงกว่าพลาสมามาก หลัง
จากการให้ทางหลอดเลือดด�ำจะท�ำให้เพิม่ ปริมาณ albumin และความเข้มข้นของเลือดอย่างรวดเร็ว ท�ำให้ม ี
การดูดน�้ำและพลาสมากลับเข้ามาในระบบไหลเวียนอย่างมากทันที ผูป้ ว่ ยจะมีภาวะระบบหายใจและ/ หรือ
ระบบไหลเวียนล้มเหลวทันที (acute pulmonary edema หรือ acute heart failure)
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• พิจารณาให้เลือด ถ้า Hct ไม่เพิม่ ขึน้ หรือลดต�่ำลงกว่าเดิม และผูป้ ว่ ยอาการไม่ดขี น้ึ ในขณะทีใ่ ห้
IV fluid ในปริมาณทีม่ ากพอสมควรแล้ว หรือในผูป้ ว่ ยทีม่ ภี าวะช็อก แต่คา่ Hct ไม่เพิม่ ขึน้ หรือเพิม่ ขึน้ ไม่ถงึ
ร้อยละ 20-30 ถ้าไม่สามารถประมาณปริมาณการเสียเลือดได้ ให้ fresh whole blood ครัง้ ละ 10 มล/กก/ครัง้
หรือ PRC 5 มล/กก/ครัง้ check HCT ก่อน/หลัง HCT ควรเพิม่ 5 points
• ผูป้ ว่ ยทีช่ อ็ ก grade III (Narrowing of pulse pressure) เริม่ IV fluid resuscitation ที่ 10 มล/กก/
ชม (300-500 มล/ชม ในผูใ้ หญ่) 1-2 ชัวโมง
่
ถ้าผูป้ ว่ ยมีอาการดีขน้ึ ลดเป็ น 7 มล/กก/ชม (200-250 มล/ชม
ในผูใ้ หญ่)1-2 ชัวโมง,
่
5 มล/กก/ชม (100-120 มล/ชม ในผูใ้ หญ่) 4-6 ชัวโมง,
่
3 มล/กก/ชม (80 มล/ชม ใน
ผูใ้ หญ่) 6-12 ชัวโมง,
่
1.5 มล/กก/ชม (40 มล/ชม ในผูใ้ หญ่) จนกว่าจะ สามารถ keep vein open (KVO) และ
off IV ได้ ดูรปู ที่ 3
รูปที่ 3
Rate of IV Fluid in
Dengue Shock Syndrome
10- 5 ml/kg/hr (300-500 ml/hr)

Rate of IV

5 ml/kg/hr (100-120 ml/hr)

10

3 ml/kg/hr (80-100 ml/hr)
3- 1 ml/kg/hr (40-80 ml/hr)

8
6
4
2
0

Rate
0

Shock

6

18

12

24 Hours after shock

(Rate in adult)

• ผูป้ ว่ ยทีช่ อ็ ก grade IV (BP Pulse วัดไม่ได้) Load ด้วย 0.9% NSS 20 มล/กก/ชม หรือ free flow
10-15 นาที เมือ่ เริม่ วัด BP, P ได้แล้ว ลดอัตราความเร็วตาม Grade III ข้างต้น
• ในผูป้ ว่ ยทีไ่ ม่ตอบสนองการรักษาตามปกติ ต้องตรวจว่ามีภาวะแทรกซ้อนร่วมด้วยหรือไม่ ถ้ามี
ต้องรีบแก้ไข ทีพ่ บบ่อยคือ ABCSF – acidosis, bleeding, hypocalcemia, hypoglycemia, fluid overload,
liver/ renal injury, fluid overload ในผูป้ ว่ ยทีถ่ อื เป็ น complicated cases เช่น DHF grade IV, มีภาวะเลือด
ออกมากต้องให้เลือด, ผูป้ ว่ ยทีม่ ภี าวะน�้ำเกิน, ผูป้ ว่ ยทีม่ อี าการทางสมอง, ผูป้ ว่ ยทีม่ ี organs involvement/
failure, ผูป้ ว่ ยทีม่ ี underlying diseases ควรพิจารณาแก้ภาวะดังกล่าวโดยเร็ว โดยตรวจหาระดับน�้ำตาลใน
เลือด (DTX, rapid blood sugar test) และแก้ไขอย่างรวดเร็ว พิจารณาให้ Calcium gluconate และ Vitamin
K1 IV ทันทีโดยไม่ตอ้ งรอผลการตรวจทางห้องปฏิบตั กิ าร หรือให้ก่อนส่งต่อผูป้ ว่ ย
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ระยะฟื้ นตัว ผูป้ ว่ ยจะมีอาการดีขน้ึ (ABCD – appetite, bradycardia, convalescence rash/itching,
diuresis) ความอยากอาหารเป็นสัญญาณทีด่ ขี องการฟื้นตัว ร้อยละ 20 ของผูป้ ว่ ยมี convalescence rash เป็น
confluent petechial rash with multiple white round spots ผูป้ ว่ ยมักจะมีอาการคันทีฝ่ า่ มือ ฝา่ เท้า หรือตาม
ล�ำตัว เริม่ มีปสั สาวะมาก ผูป้ ว่ ยบางรายอาจตรวจพบชีพจรเต้นช้า (sinus brady-arrhythmia) ในผูป้ ว่ ยทีไ่ ด้
รับสารน�้ำมาก มีอาการของภาวะน�้ำเกิน (ตาบวม ท้องอืดตึง หายใจเร็ว และล�ำบาก) ในระยะนี้ อาจพิจารณา
ให้ยาขับปสั สาวะเนื่องจากเป็ นระยะทีพ่ ลาสมาเริม่ ไหลกลับมาสูร่ ะบบไหลเวียน และผูป้ ว่ ยไม่สามารถขับออก
เป็ นปสั สาวะได้ทนั (ดูการรักษาภาวะน�้ำเกิน) (รูปที่ 4)
รูปที่ 4 Natural Course of DHF/DSS
Plasma leakage :
Natural course in severe cases
Shock

Early

Equilibrium

Start
0

Late convalescence

Reabsorption

Stop
24

48

72 hours

Plt < 100,000 cells/cumm
Hct

เมือ่ ผูป้ ว่ ยมีอาการทางคลินิกปกติดี กินอาหารได้มาก จึงพิจารณาให้กลับบ้านได้ ควรแนะน�ำให้ผปู้ ว่ ย
ไข้เลือดออกทุกรายทีก่ ลับบ้านงดกิจกรรมทีเ่ สีย่ งต่อการกระทบกระแทกเป็นเวลา 1-2 สัปดาห์ เนื่องจากผูป้ ว่ ย
อาจมีเกล็ดเลือดต�่ำกว่าปกติอยู่
ภาวะแทรกซ้อน ทีพ่ บบ่อยและเป็ นปญั หาส�ำคัญทีอ่ าจน�ำไปสูก่ ารเสียชีวติ ในผูป้ ว่ ยส่วนใหญ่ได้ คือ
ภาวะน�้ำเกิน อาการของภาวะน�้ ำเกินเริม่ จากการสังเกตเห็นว่าผูป้ ว่ ยมีหนังตาบวม ท้องอืดตึง หายใจเร็ว
หายใจล�ำบาก นอนราบไม่ได้ ในรายทีเ่ ป็ นมากจะตรวจพบมีเสียงผิดปกติในปอด (crepitation, rhonchi หรือ
wheezing)
ภาวะแทรกซ้อนทีพ่ บเป็ นสาเหตุของการเสียชีวติ ทีพ่ บได้บอ่ ยคือภาวะทีผ่ ปู้ ว่ ยมีอาการทางสมองส่วน
มากทีพ่ บมักจะมีสาเหตุมาจากการช็อกนาน เนื่องจากผูป้ ว่ ยมาโรงพยาบาลช้า หรือจากการทีแ่ พทย์/ พยาบาล/
เจ้าหน้าทีส่ าธารณสุขวินิจฉัยโรคช้า อาการทางสมองส่วนใหญ่น้ีเกิดจากภาวะตับวาย (Hepatic encephalopathy) ผูป้ ว่ ยทีม่ อี าการทางสมองอาจ
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การรักษาภาวะน�้ำเกิน
การรักษาภาวะน�้ำเกิน
1. การรักษาแบบประคับประคองตามอาการ คือการให้นอนหัวสูงประมาณ 45 องศา หรือนอนตะแคง
ข้างขวา หรือในท่าทีผ่ ปู้ ว่ ยมีอาการอึดอัดน้อยทีส่ ดุ และการให้ดมอ็อกซิเจน
2. การรักษาเฉพาะ คือการให้ยาขับปสั สาวะ Furosemide 1 มก/กก/ครัง้ ไม่ให้ low dose เพราะจะ
ท�ำให้ประเมินสภาวะผูป้ ว่ ยยากถ้าหากผูป้ ว่ ยไม่มปี สั สาวะออกมาว่าเป็ นเพราะไม่ม ี adequate intravascular
volume หรือ dose ของยาขับปสั สาวะไม่เพียงพอ หลังการให้ยาขับปสั สาวะทุกครัง้ ต้องมีการบันทึกสัญญาณ
ชีพทุก 15 นาที 4 ครัง้ เนื่องจากยาขับปสั สาวะจะออกฤทธิ ์ภายในเวลา 1 ชม และผูป้ ว่ ยมีโอกาสช็อกได้หากมี
ปสั สาวะปริมาณมากในระยะเวลาสัน้ ๆ ควรใส่สายสวนปสั สาวะเสมอเพือ่ ประโยชน์ในการประเมินและติดตาม
ปริมาณของปสั สาวะเป็ น มล/ชม
ขัน้ ตอนในการประเมินและรักษา
1. การวินิจฉัยภาวะน�้ำเกิน และระยะของผูป้ ว่ ยในขณะทีม่ ภี าวะน�้ำเกิน ระยะวิกฤต หรือระยะทีม่ กี าร
ไหลกลับของพลาสมา (Reabsorption)
• ถ้าผูป้ ว่ ยยังอยูใ่ นระยะวิกฤตทีย่ งั มีการรัวของพลาสมา
่
พิจารณาให้ Dextran 10 มล/กก/ชม ไป
ก่อนครึง่ ชัวโมงก่
่
อนการให้ยาขับปสั สาวะ และให้ dextran ต่อจนครบชัวโมง
่ หลัง dextran หมด ให้เปลีย่ นเป็ น
crystalloid solution ในอัตราตามระยะเวลาวิกฤตของผูป้ ว่ ย และปรับอัตราความเร็วของสารน�้ำตามปริมาณ
ปสั สาวะต่อชม. โดยปรับให้ได้ปสั สาวะมากกว่า 0.5 มล/กก/ชม พิจารณาให้ Dextran และยาขับปสั สาวะเช่น
นี้อกี เมือ่ ผูป้ ว่ ยมี HCT สูงขึน้ และยังมีอาการของน�้ำเกินอยู่
• ถ้าผูป้ ว่ ยพ้นระยะวิกฤตแล้ว สามารถให้ยาขับปสั สาวะได้ทนั ที พิจารณาให้ซ้ำ� ได้ทกุ ครึง่ ถึง 1 ชม
หากผูป้ ว่ ยยังมีอาการน�้ำเกินอยู่
2. สภาวะของผูป้ ว่ ยว่ามีภาวะช็อกร่วมด้วยหรือไม่ ถ้าผูป้ ว่ ยมีภาวะช็อกต้องให้ Dextran 10 มล/กก/
ชม จนกว่าผูป้ ว่ ยจะเริม่ มีสญ
ั ญาณชีพดีขน้ึ ก่อนการให้ยาขับปสั สาวะเสมอ ไม่วา่ ผูป้ ว่ ยจะอยูใ่ นระยะใดของโรค
3. ภาวะแทรกซ้อนทีม่ รี ่วมด้วย ผูป้ ว่ ยทีม่ ภี าวะน�้ำเกินส่วนใหญ่จะมีภาวะแทรกซ้อนทีไ่ ม่ได้รบั การ
แก้ไขร่วมด้วย ภาวะแทรกซ้อนทีพ่ บบ่อย เช่นภาวะเลือดออกภายใน (concealed bleeding), hypoglycemia,
hypocalcemia, hyponatremia acidosis ผูป้ ว่ ยน�้ำเกินทีม่ ี organ failure ร่วมด้วยจะมีพยากรณ์โรคไม่ดี ผูป้ ว่ ย
ทีม่ เี ฉพาะภาวะตับวายจะมีพยากรณ์โรคดีกว่าผูป้ ว่ ยทีม่ ภี าวะไตวายร่วมด้วยอย่างมาก ผูป้ ว่ ยทีม่ มี ากกว่า 3
organ failure จะมีพยากรณ์โรคแย่ทส่ี ดุ
การป้ องกัน การก�ำจัดยุงลายตัวแก่ และแหล่งเพาะพันธุย์ งุ ลาย ทีบ่ า้ น โรงเรียน ทีท่ ำ� งาน และชุมชน
ของผูป้ ว่ ย โดยเร็วจะช่วยลดการแพร่ระบาดของโรคได้ ถ้ามีผปู้ ว่ ยมีไข้ในแหล่งชุมชนทีผ่ ปู้ ว่ ยไข้เลือดออกอยูใ่ ห้
นึกถึงเสมอว่าอาจเป็ นไข้เลือดออกได้ การป้องกันทีน่ ่าจะได้ผลดีกว่าคือการก�ำจัดแหล่งเพาะพันธุย์ งุ ลาย ด้วย
ขบวนการ 4 ป. คือ ปิด เปลีย่ น ปล่อย และปรับ ปิด คือปิดฝาโอ่งหรือภาชนะทีใ่ ช้เก็บน�้ำไว้กนิ ไว้ใช้ เปลี่ยน
คือเปลีย่ นน�้ำในแจกันดอกไม้ หรือพลูดา่ งทุกๆ 7 วัน ลูกน�้ำจะได้ไม่ทนั โตและบินหนีไปเป็ นยุงลาย ปล่อย
คือ ปล่อยปลาหางนกยูงลงในภาชนะเก็บน�้ำไว้กนิ ลูกน�้ำยุงลาย เช่นปล่อยปลาในอ่างบัว ปรับ คือปรับสภาพ
สิง่ แวดล้อม ไม่ให้มภี าชนะทีอ่ าจมีน้�ำขังได้ในสิง่ แวดล้อม เช่นใส่ทรายลงในจานรองกระถางต้นไม้ ก�ำจัดแก้ว
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กระป๋อง กะลา...โดยน�ำไปเผาทิง้ หรือใส่ในถังขยะให้มดิ ชิด
ข้อบ่งชี้ในการส่งต่อจากโรงพยาบาลชุมชนไปยังโรงพยาบาลจังหวัด/ โรงพยาบาลศูนย์
1. ผูป้ ว่ ยกลุม่ เสีย่ งสูง (มีภาวะช็อกนาน อ้วน ทารก มีโรคประจ�ำตัว มีอาการทางสมอง ท้อง)
2. ผูป้ ว่ ยทีม่ เี ลือดออกมาก และไม่มธี นาคารเลือดในโรงพยาบาลทีร่ บั การรักษา
3. ผูป้ ว่ ยทีม่ ภี าวะน�้ำเกิน
4. ผูป้ ว่ ยทีม่ ภี าวะช็อกซ�้ำ
ในแต่ละจังหวัดจะมีเกณฑ์ในการส่งต่อแตกต่างกัน แล้วแต่เครือข่ายในจังหวัดเหล่านัน้ ทีส่ ำ� คัญในการ
ส่งต่อ ต้องมีขนั ้ ตอนครบถ้วน ดังต่อไปนี้
1. ประเมินผูป้ ว่ ย
2. คุยกับญาติให้เข้าใจถึงเหตุผลการส่งต่อ
3. ประสานกับโรงพยาบาลทีจ่ ะส่งต่อ ต้องทราบชือ่ แพทย์/ พยาบาล ทีต่ ดิ ต่อทัง้ สองฝา่ ย
4. แนบประวัตผิ ปู้ ว่ ย พร้อมทัง้ การรักษา ทีส่ ำ� คัญคืออาการของผูป้ ว่ ยในปจั จุบนั ปญั หาส�ำคัญในการ
รักษา เวลาทีช่ อ็ ก หรือเริม่ เข้าระยะวิกฤต ค่า HCT แรกรับ ขณะช็อก และการเปลีย่ นแปลง ชนิดและปริมาณ
สารน�้ำทีใ่ ห้ สัญญาณชีพ...ควรมี Dengue flow chart ส่งไปกับผูป้ ว่ ยด้วย
5. เตรียมผูป้ ว่ ยให้พร้อม (stabilize), IV fluid, ยา, น�้ำเกลือแร่, อ๊อกซิเจน, เครือ่ งมือ resuscitation,…
6. เตรียมรถพยาบาล
7. เตรียมแพทย์/ พยาบาล ทีจ่ ะไปกับผูป้ ว่ ย
8. การดูแลผูป้ ว่ ยระหว่างการส่งต่อ
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ภาคผนวก 1 Problems in Dengue Management in Children
1

2

3

4

ปัญหา
Detect plasma leakage ช้า

แนวทางแก้ไข
• ให้ follow up CBC เพือ่ ดู thrombocytopenia ซึง่ เป็ น indicator ทีด่ แี ละ
practical ในการบอกระยะวิกฤตของโรค
• ไม่ให้ IV fluid เร็วไปในระยะไข้ ทีย่ งั ไม่ม ี thrombocytopenia และไม่
ให้ hypotonic solution (N/3, N/2) ในวันที่ 3-4 ของไข้ในเด็กโตเริม่ ให้
5%D/NSS
2.1 มักพบในรายทีผ่ ปู้ ว่ ยมี (concealed) bleeding ต้องหา evidence of plasma leakage ที่ practical & available คือการดู serum albumin ถ้า =< 3.5
gm% (หรือ =< 4 gm% ในผูป้ ว่ ยอ้วน) แสดงว่าผูป้ ว่ ยมี plasma leakage ถ้า
Hct ไม่เพิม่ น่าจะคิดถึงภาวะเลือดออกทีต่ อ้ งให้เลือดโดยเร็ว ก่อนทีผ่ ปู้ ว่ ยจะ
มี liver & kidney injury
2.2 มักพบในผูป้ ว่ ยทีม่ ี intravascular hemolysis, ผูป้ ว่ ยจะมี hemoglobinuria
(ผูป้ ว่ ยมักมี underlying diseases เช่น thalassemia/trait, G-6-PD deficiency

วินิ จ ฉัย พลาดเมื่อ ผู้ป่ว ยมีอ าการ
แปลกออกไป เช่นมีไข้สงู ขณะช็อก
และ/หรือ ผล CBC ไม่เหมือน DSS
ทัวๆไป
่
2.1 มี Hct เท่าเดิม หรือเพิม่ ขึน้
เล็กน้อย แต่ม ี Platelet =< 50.000
cells/mm3
2.2 มี Hemoconcentration =>
20% แต่ ไม่ม ี thrombocytopenia
ผูป้ ว่ ยมีภาวะช็อกซ�้ำๆ หรือผูป้ ว่ ย • ต้องแก้ไขภาวะแทรกซ้อนทีพ่ บบ่อยคือ
ที่มคี วามเสี่ยงสูงหรือ เริม่ มีภ าวะ
• A - acidosis
แทรกซ้อน แต่ไม่ได้แก้ไข โดยมีแต่
• B – bleeding
การเพิม่ rate IV fluid
• C – Hypocalcemia
• S – hypoglycemia
• fluid overload
ผูป้ ว่ ยมีภาวะน�้ำเกิน
• ในผูป้ ว่ ยอ้วน ทารก ต้องให้ IV fluid น้อยทีส่ ดุ ทีจ่ ะ maintain intravascular
circulation โดยปรับให้ urine output ประมาณ 0.5 ml/kg/hr
• อาจพิจารณาใช้ Dextran เร็วขึน้ (ให้เป็ น bolus dose 10 ml/kg/hr) ต้อง
เจาะ Hct ก่อนและหลัง Dextran เสมอเพือ่ ประเมินภาวะเลือดออก
• เด็กอ้วนให้คดิ IV fluid ตาม ideal body weight เด็กทีน่ ้�ำหนัก 35-40 kgs
ให้คดิ IV rate ของผูใ้ หญ่ คือ M = 80 ml/hr (ไม่ใช่ 3 ml/kg/hr)
• ในผูป้ ่วยทีม่ ภี าวะน�้ ำเกินอยู่แล้ว และยังอยู่ในระยะวิกฤต พิจารณาให้
Dextran 10 ml/kg/hr พร้อมกับให้ furosemide ตรงกลาง
• ในกรณีชอ็ กไม่ควรให้ IV fluid เกิน 36 hrs ถ้าไม่ชอ็ กให้ IV fluid ไม่เกิน
60 hrs

ศาสตราจารย์ (คลินิก) แพทย์หญิงศิรเิ พ็ญ กัลยาณรุจ
ศาสตราจารย์ (คลินิก) แพทย์หญิงมุกดา หวังวีรวงศ์
รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงวิภา ธนาชาติเวทย์
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ภาคผนวก 2 Problems in Dengue Management in Adults
ผูป้ ว่ ยทีเ่ ป็ นผูใ้ หญ่สว่ นมากมักมีอาการไม่รุนแรงและมีลกั ษณะอาการทางคลินิกคล้ายคลึงกับการติด
เชือ้ ไวรัสอืน่ ๆ หรือ ไข้เดงกี (dengue fever, DF) มีผปู้ ว่ ยเพียงส่วนน้อยทีเ่ ป็ นไข้เลือดออก (dengue hemorrhagic fever, DHF) ซึง่ มี plasma leakage ทีบ่ างครัง้ อาจมีความรุนแรงจนท�ำให้เกิดภาวะช็อก (dengue
shock syndrome, DSS) โดยเฉพาะอย่างยิง่ ผูป้ ว่ ยทีม่ โี รคเบาหวาน โรคความดันเลือดสูง และโรคไตเรือ้ รัง
เป็ นโรคประจ�ำตัว นอกจากนี้ ผูป้ ว่ ยทีเ่ ป็ นผูใ้ หญ่มกั พบภาวะเลือดออกในบริเวณเยือ่ เมือกต่าง ๆ เช่น ภาวะ
เลือดออกในทางเดินอาหาร ซึง่ ส่วนใหญ่มสี าเหตุจากการกินยาแก้ปวดลดไข้ในกลุม่ NSAIDs หรือมีแผลใน
กระเพาะอาหาร และภาวะประจ�ำเดือนมามากกว่าปกติ นอกจากนัน้ ผูป้ ว่ ยทีม่ กี ารติดเชือ้ อืน่ ๆ ร่วม (co-infections) มักมีลกั ษณะอาการทางคลินิกทีผ่ ดิ ไปจากปกติ จึงท�ำให้วนิ ิจฉัยได้ยากและล่าช้า เป็ นเหตุให้ผปู้ ว่ ย
เหล่านี้มภี าวะแทรกซ้อนในอวัยวะต่าง ๆ ตามมา
1

2

ปัญหา
แนวทางแก้ไข
ผูป้ ว่ ยมาช้า มาพร้อม • นึกถึงโรคไข้เลือดออกเสมอ ในผูป้ ว่ ยทีม่ ไี ข้สงู (ผูป้ ว่ ยบางรายไม่ให้ประวัตไิ ข้ แต่จะ
กับช็อก ช็อกนาน มี
บอกว่าไม่คอ่ ยสบาย ครันเนื
่ ้อครันตั
่ ว) ควรท�ำ CBC, Tourniquet test หรือค้นหาอาการ
ภาวะแทรก ซ้อน ตับ
bleeding, ache & pain (headache, retr0-orbital pain, myalgia, arthralgia), rash
วาย ไตวาย มีอาการ • ต้องให้คำ� แนะน�ำถึงโรคไข้เลือดออก ว่าระยะอันตรายคือช่วงไข้ลง ถ้าไข้ลงหรือไม่ม ี
ทางสมอง
ไข้ แต่อาการไม่ดขี น้ึ โดยเฉพาะรูส้ กึ อ่อนเพลีย ไม่มแี รง ปวดท้อง คลืน่ ไส้อาเจียน
มาก เบือ่ อาหาร ให้รบี มาโรงพยาบาล
แพทย์วนิ ิจฉัยช้า
• ระยะไข้ ให้ดู CBC ตัง้ แต่วนั ที่ 3 ของไข้เป็ นต้นไป ถ้ามี Leukopenia (WBC =< 5,000
cells/mm3) and/ or thrombocytopenia (platelet =< 100,000 cells/mm3) แสดงว่าผู้
ปว่ ยน่าจะเข้าสูร่ ะยะวิกฤต (ถ้ามี rising Hct หรือกินอาหารและดืม่ น�้ำไมได้ ควรเริม่ ให้
IV fluid) ให้ประเมินอาการทัวไป
่ โดยเฉพาะ appetite และ warning signs (no clinical
improvement when defervescence, abdominal pain, vomiting, bleeding) ถ้า poor
appetite หรือมี warning signs ให้รบั ไว้สงั เกตอาการในโรงพยาบาล ถ้าเป็ นผูป้ ว่ ยที่
มีความเสีย่ งสูง (obesity, elderly, pregnancy, bleeding, consciousness change,
co-morbidity) หรือไม่สะดวกทีจ่ ะมาร.พ.ในเวลากลางคืน ให้รบั ไว้สงั เกตอาการทันที
อาจเจาะ NS1Ag เพือ่ การวินิจฉัยในระยะไข้ (ถ้ามี) แต่พงึ ระลึกว่าความไว 70% และ
ไม่ชว่ ยเป็ นแนวทางในการรักษา
• ผู้ป่วยมาด้วยช็อก แล้ววิ นิจฉัยพลาดเป็ น septic shock เพราะมักมีไข้สงู ร่วม
ด้วย - ต้องเจาะ CBC, LFT, BUN, CT และ ฯลฯ ถ้ามี thrombocytopenia ให้คดิ ถึง
ว่าอาจเป็ น DSS ได้ แม้ Hct จะไม่เพิม่ ขึน้ (เพราะอาจมี concealed bleeding) ให้หา
evidence of plasma leakage ทีด่ ที ส่ี ดุ คือท�ำ ultra sound เพือ่ detect pleural effusion/ascites ถ้าไม่มใี ห้ดคู า่ albumin ถ้า =< 3.5 gm% (หรือ =< 4 gm% ในผูป้ ว่ ย
อ้วน) แสดงว่าผูป้ ว่ ยมี plasma leakage, ถ้า AST > 200 IU ร่วมด้วย น่าจะบอกได้
ว่าผูป้ ว่ ยเป็ น DSS และมี concealed bleeding ทีส่ ำ� คัญคือต้องให้เลือด
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ไข้เลือดออก

ปัญหา
- มีภาวะน�้ำเกินมาก

แนวทางแก้ไข
• ผูป้ ว่ ยช็อก ต้องวินิจฉัยแยกจากภาวะช็อกอื่นๆ (มักไม่มไี ข้ หรือไข้ต่�ำๆ)โดยดูจาก
CBC จะมี hemoconcentration และ thrombocytopenia (ควรได้ผล CBC ภายใน 15
- 30 นาทีเพือ่ ช่วยในการวินจิ ฉัยและรักษาอย่างถูกต้อง) การให้ IV fluid resuscitation
จะปริมาณน้อยกว่าการ resuscitate ภาวะช็อกจากสาเหตุอน่ื ๆมาก และต้องลดอัตรา
การ ให้ IV fluid ตามแผนการรักษาและตามระยะเวลาหลังจากช็อก เพราะต้อง ให้ IV
fluid ในปริมาณจ�ำกัด ไม่สามารถให้ IV fluid ในปริมาณมากได้
• ให้ 10% Dextran-40 เป็ น bolus dose (500 ml/hr) ถ้าผูป้ ว่ ยมีการรัวของพลาสมา
่
่
มาก (continue rising Hct หรือ ผูป้ วยมี signs of fluid overload เช่นตาบวม แน่น
อึดอัด ท้องตึง dyspnea/ tachypnea, positive lung signs)
• ไม่ให้ IV fluid ในผูป้ ่วยทีส่ งสัยเป็ นไข้เลือดออกถ้ายังไม่เข้าระยะวิกฤต (ยังไม่ม ี
thrombocytopenia)
• ในกรณีชอ็ กไม่ควรให้ IV fluid เกิน 36 hrs ถ้าไม่ชอ็ กให้ IV fluid ไม่เกิน 60 hrs
• ควรมี Dengue Chart เพือ่ ประโยชน์การตัดสินใจรักษา เช่นเดียวกับแผนกเด็ก
Prolonged shock • ถ้าประเมินได้วา่ มีเลือดออก > 300 ml ควรให้เลือดทันที ไม่ควรรอจนช็อก หรือ Hct
(hypoxia) เพราะให้
drop เพราะผูป้ ว่ ยจะมี prolonged hypoxia และมีภาวะตับ ไตวายร่วมด้วย (ผูป้ ว่ ย
เลือดช้า
DHF ทีม่ ี upper GI bleed ไม่ควรใส่ NG tube และ irrigate เนื่องจากจะ trauma และ
ละลาย clot ท�ำให้เลือดออกมากขึน้ )
• ถ้าผูป้ ว่ ยมาด้วยอาการช็อก แต่ Hct rising ไม่เกิน 20% ของ baseline ต้องพิจารณา
จองเลือดและให้เลือด
• ถ้าผูป้ ว่ ยปวดท้องมาก shock and re-shock with dropping of Hct, มีประจ�ำเดือน มี
hemoglobinuria โดยมี Hct อยูร่ ะหว่าง 40-45% ควรให้เลือดทันที (เนื่องจากผูป้ ว่ ย
มีภาวะ hemoconcentration 20-30% อยู่ จึงท�ำให้ได้คา่ Hct สูงกว่าความเป็ นจริง)
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