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บทบรรณาธิการ

Dengue:AGlobalConcern
อุษาทิสยากร
ภาควิชากุมารเวชศาสตร คณะแพทยศาสตรจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

ไวรัสเดงกีเปนไวรัสที่มียุงเปนพาหะนําโรคที่พบการ
แพรระบาดไดมากที่สุดในโลกโดยมีผูติดเชื้อ50-100
ลานคนตอปและมีผูเสียชีวิตจากโรคไขเลือดออกมาก
กวา10,000รายตอปสําหรับสถานการณในระดับโลก
พบวามีการระบาดของไวรัสเดงกีไปทุกทวีปทัว่ โลกในระยะ
สองทศวรรษทีผ่ านมาเนือ่ งมาจากปจจัยหลายประการ
เชน การ เปลี่ยน แปลง จาก สังคม ชนบท มา เปน ชุมชน
ชาวเมืองที่ไมไดมีการวางแผนอยางดีมากอนการเพิ่ม
ของจํานวนประชากรซึง่ ทําใหเกิดสภาพชุมชนแออัด/ขาด
สุขอนามัยทีดี่ /มีแหลงเพาะพันธุยุ งเพิม่ ขึน้ การเดินทางที่
รวดเร็วและสะดวกสบายซึง่ สามารถนํายุงไปยังทีต่ างๆได
โดยงายการขาดเครือขายในการควบคุมโรคทีมี่ ประสิทธิ
ภาพเปนตน
ไวรัสเดงกีเปนไวรัสชนิดRNAจัดอยูใน family
Flaviviridae  มี 4 ซี โรทัยพไดแก DEN1, DEN2,
DEN3และDEN4การติดเชือ้ ไวรัสเดงกีซโรทั
ี ยพหนึง่
จะทําใหเกิดภูมคิ มุ กันตอซีโรทัยพนนั้ ตลอดไป(homotypicimmunity)และจะสามารถปองกันขามไปยังไวรัส
เดงกีซโรทั
ี ยพอนื่ ไดเพียงชัว่ คราว(heterotypicimmunity)ผูป ว ยจึงสามารถติดเชือ้ ไวรัสเดงกีซโรทั
ี ยพอนื่ ๆที่
แตกตางจากการติดเชื้อครั้งแรกไดเกิดการติดเชื้อครั้ง
ตอมาเรียกวาการติดเชือ้ แบบทุตยิ ภูมซึิ ง่ มีความสัมพันธ
อยางชัดเจนกับการเกิดโรคไขเลือดออก
ยุงลายชนิดAedesaegyptiเปนพาหะนําโรคไข
เลือดออกที่สําคัญโดยยุงดังกลาวสามารถแพรเชื้อไวรัส
เดงกีไปยังผูอื น่ ไดหลังจากดูดเลือดของผูป ว ยทีมี่ เชือ้ ไวรัส

เดงกีไปแลว7-10วันหลังจากนัน้ ไวรัสเดงกีจะอยูใน
 ยุง
ไปตลอดชีวติ ของยุงยุงชนิดนีมั้ กกัดในเวลากลางวันและ
ชอบกัดขณะอุณหภูมิสูงระหวาง28-35องศาเซลเซียส
ระยะฟกตัวของโรคอยูระหว
 าง3-15วัน(สวนใหญ5-6
วัน) ผู ปวย สวน ใหญ จะ มี ไวรัสเดงกีใน เลือด ไม เกิน 1
สัปดาหหลังจากเริม่ มีไข
การติดเชือ้ ไวรัสเดงกีสว นใหญจะไมมีอาการสวนที่
มีอาการแบงออกไดเปน3รูปแบบตามลําดับความรุน
แรงของโรคไดแกundifferentiatedfeverไขเดงกี
(denguefever,DF)และไขเลือดออก(denguehemorrhagicfever,DHF)ซึง่ ถามีอาการช็อครวมดวยก็จะ
เรียกวาdengueshocksyndrome(DSS)สําหรับ
DHFมีลักษณะสําคัญของโรคคือมีการรั่วของพลาสมา
และมีการเปลีย่ นแปลงทางระบบโลหิตอันไดแกvasculopathy,bonemorrowsuppression,leukopenia
with atypical lymphocytosis, hemorrhagic
diathesis,coagulopathyและthrombocytopenia
การ ติดเชื้อไวรัสเดงกีใน รูปแบบ ของ DHFเริ่มตนใน
ภูมภิ าคเอเซียตะวันออกเฉียงใตโดยมีการระบาดครัง้ แรก
ทีประเทศ
่
ฟลปิ ปนสเมือ่ พ.ศ. 2497ทัง้ ๆ ทีมี่ รายงานการ
ติดเชื้อไวรัสเดงกีในรูปแบบDFมานานหลายศตวรรษ
จากภูมภิ าคตางๆของโลกสําหรับการระบาดของโรคไข
เลือด ออก ใน ประเทศ ไทย ครั้ง แรก เกิด ขึ้น ที่ กรุงเทพฯ
ในปพ.ศ. 2501 จาก นั้น การ ระบาด ของ โรค ได แพร
กระจายไปยังจังหวัดตางๆ ทั่วประเทศ1-4
ระยะเวลาหาทศวรรษของการระบาดของโรคไขเลือด
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ออกที่ผานมาไดมีการเปลี่ยนแปลงทางคลินิกเกิดขึ้น
มากมายอาทิเชนมีรายงานของผูปวยไขเลือดออกที่มี
ลักษณะทางคลินิกที่ผิดแปลกไปจากเดิม5ผูป ว ยdengueencephalitis6อายุของผูป ว ยมีแนวโนมสูงขึน้ และ
พบโรคในผูใ หญ2
พยาธิกําเนิดของโรคไขเลือดออกยังไมเปนทีทราบ
่ แน
ชัดแตปจจัยที่สําคัญที่เกี่ยวของกับการเกิดโรคไขเลือด
ออกคือปจจัยดานไวรัสและปจจัยดานการตอบสนองทาง
ภูมิคุมกันของผูปวย
ปจจัยดานไวรัสผูป ว ยไขเลือดออกสวนใหญมักมีการ
ติดเชือ้ แบบทุตยิ ภูมิ ดังนัน้ ในพืน้ ทีซึ่ ง่ มีไวรัสเดงกีหลาย
ซีโรทัยพจงึ มีโอกาสเกิดโรคไขเลือดออกไดสูงทัง้ นีขึ้ น้ กับ
ซีโรทัยพของไวรัสเดงกีทมีี่ การระบาดอยูใน
 ขณะนัน้ ดวย7
ดังทีพบ
่ วาไวรัสเดงกีซโรทั
ี ยพ2จากทวีปเอเซียเปนปจจัย
สําคัญของการระบาดใหญของโรคไขเลือดออกในทวีป
อเมริกา ใต ผูปวย ที่ มี ปริมาณ ของ ไวรัสเดงกีมาก จะ มี
อาการรุนแรงกวาผูป ว ยที่มีปริมาณของไวรัสเดงกีนอ ย2
ปจจัยดานภูมคิ มุ กันของผูป ว ยผูป ว ยทีมี่ การติดเชือ้
ไวรัสเดงกีแบบทุตยิ ภูมมีิ แนวโนมทีจะ
่ เกิดโรคทีมี่ ความรุน
แรงมากกวาการติดเชือ้ แบบปฐมภูมและ
ิ สวนใหญพบใน
ผูป ว ยทีมี่ อายุมากกวาอยางไรก็ตามผูป ว ยเด็กเล็กทีมี่ การ
ติดเชือ้ ไวรัสเดงกีแบบปฐมภูมิ อาจมีอาการของโรครุนแรง
ไดโดยเฉพาะอยางยิง่ หากเกิดโรคในเด็กอายุ6-9เดือน
ซึง่ เปนวัยทีมี่ ระดับแอนติบอดีตอไวรัสเดงกีซงึ่ ไดรบั จาก
มารดาหลงเหลืออยูแตไมเพียงพอในการปองกันโรคได
(non-neutralizingantibody)แตเปนแอนติบอดีใน
รูปแบบenhancingantibodyคลายกับปรากฎการณ
ที่เกิดขึ้นในการติดเชื้อแบบทุติยภูมิในเด็กโต2ปรากฎ
การณ“Antibody-dependentenhancement”เปน
สมมุติฐานซึ่งใชอธิบายสาเหตุที่ผูปวยไขเลือดออกสวน
ใหญมักมีการติดเชื้อไวรัสเดงกีแบบทุติยภูมิโดยการ
ติดเชือ้ ไวรัสเดงกีตา งซีโรทัยพมากอนอาจนําไปสูการ
 เกิด
enhancingantibodyซึง่ เชือ่ วาเปนปจจัยสงเสริมใหมี
การเพิม่ ปริมาณไวรัสเดงกีซโรทั
ี ยพใหมในเม็ดเลือดขาว

ชนิดโมโนซัยต8
ผูป ว ยโรคไขเลือดออกมักมีภาวะโภชนาการที่ดี9ซึ่ง
สงผลตอการตอบสนองของภูมิคุมกันของรางกายเมื่อมี
การติดเชื้อไวรัสเดงกีโดยพบวามีการเปลี่ยนแปลงของ
TและBcellsมีการหลั่งสารchemokinesพบวา
สมรรถภาพการทํางานของTcellเสือ่ มลงชัว่ คราวเกิด
autoantibodyตอเกร็ดเลือดและเซลลเยื่อบุทําใหเกิด
ภาวะเกร็ดเลือดต่าํ และvasculopathyนอกจากนียั้ งพบ
วาภาวะautoantibodyมีความรุนแรงมากในผูป ว ยซึง่ มี
อาการของโรครุนแรง2LeiHYและคณะไดตั้งสมมุติ
ฐานวาการตอบสนองของภูมิคุมกันตอการติดเชื้อไวรัส
เดงกีทาํ ใหรางกายไมสามารถกําจัดไวรัสเดงกีออกไปและ
ยังทําใหเกิดการหลั่งcytokinesซึ่งมีผลตอmonocytes,endothelialcellและเซลลของตับ10การศึกษา
ทีโรงพยาบาล
่
จุฬาลงกรณพบวาผูป ว ยโรคไขเลือดออกมัก
มีความผิดปกติในสมรรถภาพการทํางานของตับโดยมี
ระดับaspartateaminotransferase(AST)และalanineaminotransferase(ALT)สูงขึน้ โดยคาAST
มัก สูง กวา ALT อาจ พบ ระดับอัลบูมิน และ โกลบูลิน
ลดลงมีความผิดปกติของการแข็งตัวของเลือดโดยพบ
คาpartialprothrombintime(PTT)และคาprothrombintime(PT)ยาวกวาปกติผูป ว ยบางรายอาจมี
ระดับalkalinephosphatase(AP)และคาบิลิรูบินสูง
ขึน้ มีความสัมพันธระหวางความรุนแรงของโรคกับความ
ผิดปกติของการทํางานของตับกลาวคือผูป ว ยทีมี่ ภาวะ
ช็อคจะมีระดับอัลบูมนิ และโกลบูลนิ ต่าํ ระดับAST/ALT
สูงกวาและคาPTTยาวกวาเมือ่ เปรียบเทียบกับผูป ว ยที่
ไมมีภาวะช็อคอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ และผูป ว ยDHF
จะมีความผิดปกติของการทํางานของตับมากกวาผูป ว ย
DF11ยังไมเปนทีทราบ
่ แนชัดวาไวรัสเดงกีทาํ ใหเกิดภาวะ
ตับอักเสบโดยตรงหรือภาวะตับอักเสบในผูป ว ยทีติ่ ดเชือ้
ไวรัสเดงกีเกิดจากการตอบสนองทางภูมคิ มุ กันของผูป ว ย2
การรักษาตามอาการและการดูแลผูป ว ยอยางใกลชิด
โดยเฉพาะอยางยิง่ การปรับปริมาณและชนิดของสารน้าํ ที่
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ใหผูป ว ยในระยะ24-48ชัว่ โมงทีมี่ การรัว่ ของพลาสมาใน
ผูป ว ยDHFเปนสิง่ สําคัญที่สุด1,2
การ ปองกัน โรค ติดเชื้อ ไวรัสเดงกีทํา ได โดย การ
ควบคุมยุงลายซึง่ ยังมีปญหาอยูมาก
 วัคซีนปองกันการ
ติดเชื้อไวรัสเดงกีนาจะเปนอีกทางออกหนึ่งการพัฒนา
วัคซีนดังกลาวจําเปนอยางยิ่งที่จะตองมีความรูความ
เขาใจอยางดีในโครงการสรางทางชีวโมเลกุลของไวรัส
เดงกีตลอดจนimmunopathogenesของโรคจะทําให
ไดวัคซีนที่มีประสิทธิภาพและความปลอดภัย2
โดยสรุปไขเลือดออกเปนปญหาสําคัญในระดับโลก
ทีอ่ งคกรตางๆ ทัง้ ในระดับประเทศและนานาชาติใหการ
สนับสนุน การ ศึกษา วิจัย โดย เนน การ วิจัย ใน รูปแบบ
เครือขายซึง่ จะนําไปสูการ
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