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การเปลีย่ นแปลงทางเลือดในโรคไขเลือดออก
ถนอมศรีศรีชัยกุล
โรงพยาบาลวิชัยยุทธ

โรค ไข เลือด ออก หรือ Dengue hemorrhagic
fever(DHF)นัน้ เริม่ มีการระบาดครัง้ แรกในประเทศไทย
ประมาณปค.ศ.1950sอาการสําคัญทีนํ่ าผูป ว ยมาพบ
แพทยคืออาการไขสูงอยูประมาณ3-4วันตอมาจะมี
อาการshockและตามมาดวยอาการเลือดออกในรายที่
รุนแรงจะมีเลือดออกจากทางเดินอาหารจากสมองและ
จะถึงแกกรรมอยางรวดเร็วภายใน24ชัว่ โมงโรคนี้พบ
ระบาดมากในเด็กแตในระยะหลังนีพบ
้ ในผูใ หญมากขึน้
ในระยะแรกทีพบ
่ การระบาดในประเทศไทยยังไมทราบ
วาเกิดจากสาเหตุอะไรจึงไดรบั ชือ่ วาThaihemorrhagic
feverสวนประเทศอืน่ ๆทางSoutheastAsiaก็พบโรค
นีระบาด
้
เชนเดียวกันเชน ฟลปิ ปนสอินโดนีเซียเกาหลี
และไตหวันและไดรับชื่อตามประเทศนั้นเชนPhilippinehemorrhagicfeverเปนตนตอมามีผูศึกษาจึง
พบวาโรคนีเกิ
้ ดจากเชือ้ ไวรัสdengueและมี4ชนิดคือ
Dengue1(D1),D2,D3,D4,หลังจากนัน้ จึงไดตกลงกัน
ใหชือ่ วาเปนDenguehemorrhagicfever
เนือ่ งจากอาการทีเกิ
่ ดขึน้ และนําผูป ว ยมาพบแพทยนัน้
มี2เรือ่ งใหญๆคือไขและมีเลือดออกตามผิวหนังใน
รายที่รุนแรงมีshockและเลือดออกมากในที่สําคัญ
เชนทางเดินอาหารซึ่งทําใหผูปวยถึงแกกรรมปรากฎ
การณนี้แสดงวาการเปลี่ยนแปลงทางเลือดในโรคDHF
นั้นเกิดคูขนานกันมากับการดําเนินของโรคการเปลี่ยน
ไดรับตนฉบับ27มิถุนายน2546ใหลงตีพิมพ11กรกฎาคม2546
ตองการสําเนาตนฉบับกรุณาติดตอศ.เกียรติคณ
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แปลงทางเลือดในDHFจึงมีความสําคัญมากเพราะเปน
ปจจัยทีช่ วยในการวินจิ ฉัยบงบอกPrognosisและเปน
กลไก สําคัญ ที่ เกี่ยวของ กับ Pathophysiology และ
Pathogenesisของภาวะแทรกซอนตางๆความรูและ

ความเขาใจในเรือ่ งการเปลีย่ นแปลงทางเลือดในโรคDHF
จึง เปน ประโยชน มาก เพราะ จะ นํา ไป สู ความ เขาใจ ใน
Pathophysiologyของโรคทําใหแพทยสามารถใหการ
รักษาดูแลผูป ว ยไดอยางถูกตอง
การดําเนินของโรค(รูปที่ 1)ในระยะตนผูป ว ยจะมีไขสูง
ปวดเมือ่ ยตามตัวมากมีอาการคลืน่ ไสอาเจียนกดเจ็บ
บริเวณ epigastriumตับโตและอาจตรวจพบ Pleural
effusion  ซึ่ง เปน transudate ที่ ผิว หนัง จะ มี ผื่น ขึ้น
(maculopapularrash)ซึง่ มีลักษณะเฉพาะการตรวจ
tourniquettestจะใหผลบวกตอมาจะพบ petichia,
purpuraและepistaxisการตรวจเลือดในวันแรกอาจ
พบ leukocytosis  แต สวน ใหญ จะ อยู ใน เกณฑ ปกติ
ตอมาจะเริม่ ต่าํ ลงชัดเจนมากในประมาณวันที่ 3หลังมีไข

รูปที่ 1 การดําเนินของโรคในผูป ว ยDHF
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หรือ 2วันกอนshockในระยะใกลshockจํานวนเม็ด
เลือดขาวอาจต่าํ ลงกวา2,000/มม3 สิง่ ตรวจพบทีสํ่ าคัญ
คือจํานวนneutrophilจะลดลงเร็วและตรวจพบlymphocytesโดยเฉพาะtransformed lymphocytesซึง่
จะมีจํานวนสูงมากในวันที่ 3หรือ4 ของโรคบางรายอาจ
ถึง60%เกร็ดเลือดจะเริม่ ลดลงประมาณวันที่ 3หรือ4
ของ โรค หรือ 2 วัน กอน shock มี จํานวน ประมาณ
100,000/mm3ตอมาจะลดลงมาอยางรวดเร็วประมาณ
1วันกอนทีไข
่ ลงหรือกอน shock ระดับของเกร็ดเลือด
มักต่ําวา50,000/mm3หรืออาจลงต่ําสุดถึง10,000/
mm3ก็ไดในทางตรงขามHematocrit(Hct)จะเริม่ สูง
ขึน้ ชาๆตลอดจนถึงระยะประมาณ 1วันกอนไขลงหรือ
shockHctจะขึน้ อยางรวดเร็วบางรายสูงเกิน40% (มาก
กวาbaselineเกือบ20%)การตรวจพบsevereleukopenia,granulocytopeniaและtransformed lymphocytosisจํานวนมากรวมกับเกร็ดเลือดทีลดลง
่ ต่าํ สุด
ตามมาดวยHctซึง่ สูงขึน้ อยางรวดเร็วในระยะเวลาใกล
เคียงกันเปนปรากฏการณทางเลือดทีสํ่ าคัญซึง่ ใชในการ
วินจิ ฉัยDHF(รูปที่ 2)

การเปลีย่ นแปลงทางเลือดในDHF
โดยสรุปมีดังนี้คือ
1. Vasculopathyมีการเปลีย่ นแปลงทีสํ่ าคัญคือ
มีincreasedvascularpermeabilityทําใหมีplasma
leakageจากหลอดเลือดขนาดเล็กเขาในthirdspace
มี ผล ให เกิด hemoconcentration อยาง รวด เร็ว มี
hypovolemiaและเกิดshockตามมาเปนลักษณะ
สําคัญ ที่ พบ ได ใน ผูปวย DHF เทานั้น ทําให แยก จาก
dengue fever ซึ่ง จะ ไม มี vasculopathy และ ไม มี
plasmaleakage
2. BoneMarrowSuppression
3. เม็ดเลือดขาวต่ําและมีtransformedlymphocytesในเลือดจํานวนสูงมากใกลวันที่ไขลงหรือ
shock
4. Hemorrhagicdiathesis
5. เกร็ดเลือดต่าํ
6. มีการเปลี่ยนทางcoagulationซึ่งเปนสาเหตุ
สําคัญมากในการทําใหเกิดเลือดออกรุนแรงเกิดจาก
severedisseminatedintravascularcoagulation

รูปที่ 2 Hematocrit,PlateletsและTransformedLymphocytesinDHF
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(DIC)ซึง่ จะพบในผูป ว ยทีมี่ shockอยูเป
 นระยะเวลานาน
มาก
Vasculopathy1-5
การเปลีย่ นแปลงทีผนั
่ งหลอดเลือดขนาดเล็กเปนจุด
เริม่ ตนสําคัญทีทํ่ าใหเกิดภาวะแทรกซอนตางๆตามมาใน
ผูป ว ยDHF,กลไกทีทํ่ าใหเกิดvasculopathyนัน้ เกิด
จากการจูโจม
 ของdenguevirusตอendothelialcell
และเกิดจากสารmediatorตางๆซึ่งเกิดขึ้นขณะที่มี
hyperimmunereactionในsecondaryinfection
ของDHF
ปรากฏการณ ที่ แสดง วา มี increased vascular
permeabilityและมีleakageของplasmaจากcirculationไดจากการศึกษาของนายแพทยประสงคตู
จินดาและคณะไดแสดงใหเห็นวาในผูป ว ยทีเป
่ นDHF
นั้นมีincreasedpermeabilityของผนังหลอดเลือด
โดยการฉีดสารกัมมันตภาพรังสีalbumin(I131albumin)เขาไปในผูปวยDHFและพบวามีการรั่วของI131
albumin  ออก ไป นอก เสน เลือด การ คน พบ นี้ ทําให
สามารถอธิบายปรากฏการณในคนวานาจะมีplasma
leakage  จาก หลอด เลือด อยาง รวด เร็ว เขา สู third
spaceภายในระยะเวลาประมาณ1-2วันกอนshock
ทําใหเกิดhemoconcentrationระดับHctจึงสูงขึ้น
อยางรวดเร็วในระยะเพียง1วันกอนshockหรือไขลง
การทีมี่ plasmaleakageอยางรวดเร็วทําใหเกิดpleuraleffusion,และเกิดhypovolemiaรุนแรงซึ่งถามิ
ไดรบั การแกไขผูป ว ยจะมีอาการshockเกิดขึน้ (DengueShockSyndrome)การเปลีย่ นแปลงดังกลาวเกิด
ขึน้ ในระยะสัน้ มากและเมือ่ ผูป ว ยฟน แลวไมพบpermanentdamageทีผนั
่ งหลอดเลือดทําใหเขาใจวากลไกที่
ทําใหเกิดvascularpermeabilityมากขึ้นนาจะเกิด
จากmediatorsซึ่งเกิดขึ้นในระหวางที่มีhyperimmunereactionในผูปวย2ndDHFสารmediators
ทีค่ น พบนัน้ ไดแกC3a,C5aซึง่ เกิดจากการกระตุน อยาง
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รุนแรงของcomplementsystem2,3สารcytokines
ตางๆทีหลั
่ ง่ จากเซลลmacrophageและTlymphocytesพบในปจจุบันไดแกTNE αinterleukin1
(IL-1),IL-2,IL-6และIFN γ ระดับ ของ สาร ตาง ๆ ที่
หลั่งออกมารวมกับการเพิ่มขึ้นของปฏิกิริยาcomplementมีความสัมพันธกับความรุนแรงของโรคและพบใน
ระยะเวลาเดียวกับที่ผูปวยมีHctสูงสุดและมีshock
เกิด ขึ้น4-5
การเกิดvascularinjuryตอendothelialcellsซึง่
เปนผลจากcytokinesและmediatorsรวมกับการจู
โจมของdenguevirusทําใหมีการหลัง่ สารกระตุน clot
เกิดขึ้นสารที่สําคัญไดแกtissuefactor,ทําใหผูปวย
DHFมีภาวะhypercoagulabilityตามมามีการเกิด
DIC ซึ่ง จะ ชัดเจน และ รุน แรง ใน ราย ที่ มี shock หรือ
severeshockซึง่ จะไดกลาวตอไป
PeripheralBlood
การเปลี่ยนแปลงทางperipheralbloodที่สําคัญ
คือhemoconcentrationดังไดกลาวแลวขอควรสังเกต
คือในผูป ว ยDHFจะไมมีanemiaการตรวจพบanemiaหรือไมพบhemoconcentrationในผูป ว ยDHF
ที่มีshockนั้นบงชี้วาผูปวยนาจะมีสาเหตุอื่นๆแทรก
ซอนเขามาเชนอาจมีhemolysisจากภาวะขาดG6PD
หรือunderlyingthalassemiaทีสํ่ าคัญทีสุ่ ดทีต่ องนึก
ถึง คือภาวะ conceal hemorrhage ที่ใด ที่หนึ่ง เชน
เลือดออกจากกระเพาะเพราะมีseveregastritisซึ่ง
อาจเกิดจากยาเชนaspirin,corticosteroidหรือมี
hypermenorrheaเมือ่ พบแลวควรไดรบั การแกไขดวน
โดยการใหเลือดเพือ่ maintainbloodvolumeมิฉะนัน้
ผูป ว ยจะมีอาการ shockตามมาทําใหมีภาวะแทรกซอน
รุนแรงอืน่ ๆยากแกการแกไขนอกจากนัน้ จําเปนตองรีบ
ทําใหเลือดหยุดโดยเร็วที่สุดสําหรับเรื่องของเม็ดเลือด
ขาวพบleukopeniaและgranulocytopeniaชัดเจน
รวมกับพบtransformedlymphocytesเพิม่ ขึน้ อยาง
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รวดเร็วตั้งแตวันที่3ของโรคสําหรับtransformed
lymphocytesนี้ เปนทัง้ βและTlymphocytesที่
ถูกกระตุนจากdenguevirus, (รูปที่ 3)สุดทายคือ
เกร็ดเลือดต่าํ พบรวดเร็วและรุนแรงมากหลังจากมีไข
ประมาณ3-4 วันอาจพบgiantplateletsในsmear
เลือดดวยปรากฏการณที่มีseverethrombocytopenia,severegranulocytopeniaรวมกับการเพิม่ จํานวน
ของtransformedlymphocytesซึง่ จะเกิดขึน้ ในระยะ
เวลาเดียวกันคือในประมาณ1-2วันกอนไขลงหรือ
shockนี้มีความสัมพันธกับความรุนแรงของโรคดังได
กลาวแลวแตขางตนหลังจากผูป ว ยฟน จากshockหรือ
ไขลงแลว Hct จะกลับสูระดั
 บปกติในเวลาเพียง1-2วัน
ระดับเม็ดเลือดขาวและเกร็ดเลือดจะฟน ตัวเขาสูภาวะ
 ปกติ
ภายใน7วันอยางไรก็ตามtransformedlymphocytes
อาจจะยังตรวจพบตอไปไดนานกวานัน้ จึงจะหายไปจาก
เลือด

รูปที่3 ก-ข แสดงลักษณะของtransformedlymphocytesในไขเลือดออก

BoneMarrowSuppression
การกดไขกระดูกจากเชื้อdenguevirusนั้นมีผู
ศึกษาไวทัง้ ในสัตวทดลองและในคนในสัตวทดลองพบ
วาการกดไขกระดูกเกิดขึ้นประมาณ4-5วันหลังจาก
ไดรบั เชือ้ ไวรัสเขาสูร างกายซึง่ ยังเปนระยะระหวางincubationperiodระยะเวลาทีกด
่ ไขกระดูกจะเกิดประมาณ
10วันก็จะฟน กลับเปนปกติ6การกดไขกระดูกสงผลให
เกิดmildgranulocytopeniaและmildthrombocytopenia  ใน ระยะ ตน ของ โรค คือ ประมาณ วันที่ 1-3
สําหรับกลไกที่ทําใหเกิดseveregranulocytopenia
และseverethrombocytopeniaในระยะตอมานั้น
แมวา จะเกิดจากการกดไขกระดูกไดบางแตจะมีกลไก
สาเหตุอืน่ ๆทีสํ่ าคัญกวาซึง่ จะไดกลาวตอไป
ปรากฏการณที่แสดงวามีการกดไขกระดูกในผูปวย
DHFนัน้ ไดจากการศึกษาไขกระดูกในผูป ว ยDHFใน
ระยะเริม่ ตนของโรคพบวามีเนือ้ นอย(hypocellularity)
จํานวนเซลลตัวออนของระบบเม็ดเลือดแดงเม็ดเลือด
ขาวgranulocytesและเกร็ดเลือดลดลงbonemarrowsuppressionนีจะ
้ เกิดประมาณ10วันและจะเริม่
recoverในระยะเวลาประมาณ1-2วันกอนshockหรือ
ไขลงในระยะที่มีการฟนตัวของไขกระดูกจะตรวจพบ
เซลล ตัว ออน มาก ขึ้น ทุก ระบบ แต ยัง พบ รอง รอย ของ
nuclear  damage ของ megakaryocytes ให เห็น
ชัดเจนนอกจากนั้นยังพบhemophagocytosisใน
ระยะนี้ดวยซึ่งอาจเปนคําอธิบายกลไกอันหนึ่งของ severegranulocytopeniaและseverethrombocytopeniaทีพบ
่ ในระยะหลังก็ได7-12การศึกษาในvitro
โดยทําการเพาะเลี้ยงไขกระดูกพบวามีการลดลงของ
colonyformingunitของgranulocyteและmonocyte(CFU-GM)ชัดเจนโดยมีลักษณะของcolony
เล็กลงและผิดปกติดวย13
กลไกการกดไขกระดูกในผูป ว ยDHFนัน้ นาจะเกิด
ขึ้นจากสาเหตุ3ประการใหญๆคือ1)การจูโจมของ
dengue virus ตอ stem cells ของ เม็ด เลือด ใน ไข
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กระดูกโดยตรง14-152)การจูโจมของไวรัสตอstromal
cellsในไขกระดูก16-17และ3)การเปลีย่ นแปลงของตัว
ควบคุมการสรางเม็ดเลือดโดยการหลัง่ สารทีมี่ ฤทธิกด
์ ไข
กระดูกเชนสารmacrophageinflammatoryprotein1alpha(MIP-1α),IL6,IL-8สารดังกลาวนีถู้ ก
releaseจากstromalcellในไขกระดูกทีถู่ กจูโจม
 โดย
18-20
ไวรัส ในระยะหลังมีการคนพบวามีcytokineที่มี
ฤทธิ์กดการสรางเม็ดเลือดในไขกระดูกเชนTNF-α,
IL2,IL6,IL8,INF αและINF γซึ่งถูกหลั่งออกมา
จากmacrophageและTlymphocyteในภาวะที่มี
hyperimmunereactionในขณะทีเป
่ นDHFสารดัง
กลาวนีมี้ ความสัมพันธกับความรุนแรงของโรคและตรวจ
พบเปนจํานวนมากในชวงเวลาที่มีการกดไขกระดูกเกิด
ขึ้ น 21-28
โดยสรุปการกดไขกระดูกทําใหมีการสรางเม็ดเลือด
นอยลงในDHFหรือDF,เกิดจากการจูโจมของไวรัส
ตอhematopoieticstemcellและstromalcellใน
ไขกระดูกทําใหความสามารถในการสรางเม็ดเลือดนอย
ลงรวมกับการเพิม่ ของสารcytokinesตางๆทีเกิ
่ ดขึน้
ในขณะที่มีDHFสารเหลานี้มีฤทธิ์ในการกดการสราง
เม็ดเลือด การสรางเม็ดเลือดตัวออนในไขกระดูกที่
ลดลงนี้มีผลทําใหเกิดmildgranulocytopeniaและ
mildthrombocytopeniaตามมาในระยะแรกของโรค
การกดการสรางเม็ดเลือดนี้เกิดขึ้นในชวงระยะสั้นเพียง
ประมาณ10วันและหลังจากนั้นไขกระดูกก็จะฟนตัว
เปนปกติในระยะเวลาที่ viremiaใกลจะหมดไขเริม่ ลง
และผูปวยอาจจะเกิดshockขึ้นหลังจากไขกระดูก
ฟน ตัวแลวผูป ว ยยังมีseveregranulocytopeniaและ
thrombocytopenia ตอไป จน กวา ไข ลง หรือ ฟน จาก
shockแลวตอมาgranulocytopeniaและthrombocytopeniaก็จะเริม่ ฟน ตัวกลับมาเปนปกติภายในเวลา
ประมาณ7วันสําหรับtransformedlymphocyte
อาจตรวจพบไดนานตอไปประมาณ2-3อาทิตยหลังไข
ลงแลว
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Hemorrhagicdiathesis
อาการเลือดออกในผูปวยDHFนั้นมีความรุนแรง
แตกตางกันโดยทัว่ ไปมักจะไมรุนแรงมากจะพบตัง้ แต
ในวันที่2-3ของโรคโดยปรากฏเปนpetechiaและ
purpuraการตรวจtourniquet’stestจะใหผลบวกใน
ระยะแรกเริม่ ตัง้ แตเกร็ดเลือดยังไมต่าํ บริเวณทีเจาะ
่ เลือด
จะมีรอยจ้ําเกิดขึ้นเสมอถามิไดใชpressureกดไวนาน
เพียงพออาการเลือดกําเดาออกจะพบไดตัง้ แตเล็กนอย
จนถึงรุนแรงมากกลไกสําคัญทีทํ่ าใหเลือดออกในระยะ
นี้ไดแกภาวะเสนเลือดเปราะเกร็ดเลือดต่าํ ลงและเสีย
หนาที่ไปสําหรับอาการเลือดออกที่รุนแรงจนตองให
เลือดนั้นมักจะเกิดขึ้นที่กระเพาะอาหารซึ่งมีสาเหตุ2
ประการคือประการแรกถาเกิดในระยะแรกเปนจาก
hostซึ่งอาจจะไดรับยาเชนaspirin,corticosteroid
หรือเปนgastriculcerซึ่งprecipitateโดยยานอก
จาก นั้น ใน บาง ราย อาจ มี hypermenorrhea มาก จน
shockไดผูปวยที่มีเลือดออกรุนแรงดังกลาวตองรีบ
แกไขโดยใหเลือดใหเต็มทีเพื
่ อ่ ปองกันshockซึง่ จะทําให
เกิดDICและภาวะแทรกซอนรุนแรงตามมาควรใหเกร็ด
เลือดในรายทีเกร็
่ ดเลือดต่าํ เพือ่ หยุดอาการเลือดออกดวย
สําหรับประการที่สองที่มีเลือดออกรุนแรงในระยะ
หลังของโรคสาเหตุเกิดจากseverecoagulopathyซึง่
เกิดจากDICและมักเกิดในผูป ว ยทีมี่ shockเปนเวลา
นานแกไขไมฟนในกรณีนี้ตองรีบแกไขshockให
replacementtherapyเต็มที่และถาเลือดยังไมหยุด
ตอง หา วิธี ทําให เลือด หยุด ให ได มิฉะนั้น ผูปวย จะ ถึง
แกกรรมจากintractableshock,severeDIC,severe
bleedingและmultiorganfailure
การเปลี่ยนแปลง ของเกร็ดเลือดมีอยู2ประการ
ใหญๆคือ
1. Thrombocytopenia
2. Plateletdysfunction
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Thrombocytopenia
ปรากฏการณของthrombocytopeniaจะเริ่มขึ้น
ตัง้ แตประมาณวันที่ 2-3ของไขและจะลดลงอยางรวด
เร็วในระยะ1-2วันกอนไขลงหรือshockความรุนแรง
ของthrombocytopeniaมีความสัมพันธใกลชิดกับ
ความรุนแรงของโรค(รูปที่ 4)ในผูป ว ยshock(DHF
gradeIII-IV)เกร็ดเลือดจะลดลงต่ําสุดถึง10,000/
mm3ประมาณ15%ของผูป ว ยshockซึง่ มีเกร็ดเลือด
ต่าํ กวา50,000จะมีอาการเลือดออกรุนแรงได29ความ
รุน แรง ของ thrombocytopenia จะ มี ความ สัมพันธ
กับปฏิกริยาcomplementและระดับของplasmakinin30,31จากรายงานของแพทยหญิงถนอมศรีศรีชัยกุล
และคณะพบวาเกร็ดเลือดลดลงต่ํากวา10,000/mm3
ในระยะเพียง1-2วันกอนshockและเมื่อเขาสูระยะ
ฟน ตัวเกร็ดเลือดจะขึน้ มาสูระดั
 บปกติภายใน7วัน32(รูป
ที่ 5)
กลไก การ เกิด thrombocytopenia นั้น มี อยู 2
ประการใหญๆประการแรกคือมีการสรางนอยลงใน
ระยะเริม่ ตนของโรคดังไดกลาวแลวประการทีสอง
่ ซึง่ เปน
กลไก ที่ สําคัญ มาก คือ การ ถูก ทําลาย ใน ตับ และ มาม
หลักฐาน สนับสนุน ที่ สําคัญ คือ ใน ราย ที่ พบ severe

thrombocytopeniaซึ่งมักจะเปนเวลาประมาณ1-2
วันกอนshockหรือไขลงจะตรวจพบmegakaryocytesในไขกระดูกเปนจํานวนมากแสดงวามีการทําลาย

รูปที่ 4 ระดับเกร็ดเลือดกับความรุนแรงของDHFกลุม
ตางๆ (Nimmannityaetal,1987)

รูปที่ 5 ระดับเกร็ดเลือดในผูป ว ยDHF35รายในระหวางการดําเนินของโรคแสดงความสัมพันธกับระยะเวลาและความ
รุนแรงของโรค (จํานวนตัวเลข=จํานวนของผูป ว ย)(Srichaikuletal,1989)
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เกร็ดเลือดทีปลาย
่ ทางจากงานของแพทย์หญิงชุลี มิตร
กุลไดแสดงใหเห็นวาในระหวางทีมี่ DHFนัน้ อายุเกร็ด
เลือดจะสัน้ ลงและการทําลายของเกร็ดเลือดเกิดทีตั่ บมาก
กวามาม33การศึกษาตอมาแสดงใหเห็นวาการทําลาย
ของเกร็ดเลือดนัน้ เกิดโดยกลไกทางimmuneโดยการ
ตรวจพบC3,immunecomplexของdengueantigenและantibodyบนผิวของเกร็ดเลือดจํานวนของ
C3และimmunecomplexบนผิวของเกร็ดเลือดมี
ความสัมพันธกับความรุนแรงของthrombocytopenia
และระยะเวลาทีเกิ
่ ดในระหวางใกลshockหรือไขลง34-38
งานของFunaharaและคณะยังแสดงใหเห็นใน vitro
วามีinteractionระหวางเกร็ดเลือดและendothelial
cellทีมี่ DVรวมดวยทําใหเกิดplateletaggregation
แลวมีlysisและเกิดthrombocytopeniaตามมา36
งานนี้ทําใหัสันนิฐานวาendothelialcellที่ถูก infect
โดยdenguevirusนัน้ มีการเปลีย่ นแปลงทําใหมีเกร็ด
เลือด มา เกาะ กลุม ที่ เซลล ดัง กลาว ตอมา มี platelet
aggregationและมีตอมาจะlysisมีthrombocytopeniaตามมาการเกาะของเกร็ดเลือดทีผนั
่ งหลอดเลือดนา
จะเปนจุดเริม่ ตนของการเกิดplateletfibrinthrombi
การเกิดlysisของเกร็ดเลือดในcirculationทําใหมี
การreleaseสารบางอยางซึ่งสามารถกระตุนการเกิด
clotในหลอดเลือดขนาดเล็กใหเกิดตามมาไดปฏิกริ ยิ า
complementทีรุ่ นแรงก็ดีการเกิดplateletlysisก็ดี
เปนกลไกกระตุน การเกิดclotการเกิดclotทําใหมีการ
นําเกร็ดเลือดมาใชจึงยิง่ ทําใหเกิดthrombocytopenia
มากขึ้น
โดยสรุปกลไกลการเกิดthrombocytopeniaใน
DHFมีอยู 3ประการคือ1)การกดการสรางในไขกระดูก
2)เกร็ดเลือดถูกทําลายในตับมามจากกลไกทางอิมมูน
และ3)การนําไปใชในการเกิดclot(disseminated
intravascularcoagulation)
PlateletDysfunction
การเปลี่ยนแปลงในหนาที่ของเกร็ดเลือดนั้นไดมีผู
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ศึกษาไวมากรายงานจากแพทยหญิงชุลีมิตรกุลและ
นายแพทยวินัยสุวัตถีพบวาในระหวางacutephase
ของDHFเกร็ดเลือดไมสามารถreleaseADPได33,33a
การศึกษาของแพทยหญิงถนอมศรีศรีชัยกุลและคณะ39
ไดแสดงใหเห็นวาเกร็ดเลือดสนองตอบตอการกระตุน
ดวยADPนอยลงในvitroปรากฏการณนีพบ
้ ไดตัง้ แต
ระยะเริม่ ตนของโรคในวันที่ 1-2งานนียั้ งแสดงใหเห็นวา
ในขณะที่ผูปวยเปนDHFนั้นไดมีการหลั่งสารbetathromboglobulin  (BTG) และ platelet factor 4
(PF4) ออก มา ใน เลือด และ พบ วาพลาสมาของ ผูปวย
acuteDHFสามารถกระตุน plateletaggregationใน
หลอดทดลองไดดวยความผิดปกตินีเกิ
้ ดขึน้ ในระยะตน
ตัง้ แตวันแรกของโรคและจะกลับคืนสูสภาพ
 ปกติในระยะ
เวลาเพียง2อาทิตยหลังจากผูป ว ยฟน จากโรค(รูปที่ 6)
และไมพบวามีความสัมพันธระหวางความผิดปกตินี้กับ
ความรุนแรงของโรคการตรวจพบทัง้ หมดนีสั้ นนิฐานได
วาในระยะแรกของacuteDHFนาจะมีการกระตุน เกร็ด
เลือดโดยกลไกบางอยางเชนจากimmunecomplex
หรือdenguevirusทําใหเกร็ดเลือดอยูในสภาพhyperactiveจึงมีการหลัง่ สารBTGและPF4จากplateletgranuleออกมาในกระแสเลือดเกร็ดเลือดทีเหลื
่ ออยู
ในcirculationเปนเกร็ดเลือดทีอ่ ยูใน
 สภาพexhause
(circulatingexhaustedplatelets)จึงไมสามารถจะ
ทํางาน ตอบ สนอง การ กระตุน ดวย ADP ทําให เกิด
ปรากฏการณhypoaggregationไดงานนีต้ อมาไดรบั
การสนับสนุนจากการศึกษาของนายแพทยอุดมจันท
ลักษณศรีและคณะโดยพบวาเกร็ดเลือดในผูปวยไข
เลือดออกไมสามารถสนองตอบตอการกระตุน ดวยADP
และ ไม สามารถ release ADP ออก มา ได40 งาน ของ
Krishramuriและพวกในระยะหลังไดแสดงใหเห็นวาใน
ระหวางacuteDHFมีการหลัง่ สารsP-selectinซึง่ นา
จะมาจากactivatedplateletและระดับของสารนี้มี
ความสัมพันธกับความรุนแรงของโรค41
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รูปที่ 6 Plateletaggregation,BTG,PF4ในผูป ว ยDHF12ราย (Srichaikuletal1989)
CoagulopathyandDisseminatedIntravascular
Coagulation(DIC)
ความผิดปกติทางcoagulationในผูป ว ยDHFนัน้
มีผูศึ กษาไวมากมายพบวาผูป ว ยDHFนัน้ จะมีfibrinogenต่าํ มีFDPหรือD-dimerสูงขึน้ เกือบทุกราย33,4546
นอกจากนั้นพบวามีการลดลงของclottingfactor
ตางๆเชนfactorII,V,VII,VIII,IX,XและXII42ใน
ผูป ว ยบางรายดวยการตรวจทางcoagulogramพบวา
มีprolongpartialthromboplastintimeและprothrombintimeรอยละ60และ30ของผูป ว ย33จาก
การศึกษาไมพบวามีความสัมพันธระหวางความผิดปกติ
เหลานีกั้ บการเสือ่ มหนาทีของ
่ ตับ43ในทางตรงกันขามพบ
วามีความสัมพันธระหวางความรุนแรงของcoagulopathyกับseverethrombocytopenia,ระดับFDP
ทีส่ งู ขึน้ และshockทําใหเชือ่ วากลไกสําคัญในการเกิด
coagulopathyในDHFนาจะมีสาเหตุมาจากDICมาก

กวาจากการทีตั่ บเสือ่ มหนาที่ การตรวจพบระดับของ FDP
และD-dimerทีสู่ งขึน้ สนับสนุนวานาจะมีlowgrade
hyperfibrinolysisซึง่ เกิดตามหลังDIC
หลักฐาน สําคัญ ซึ่ง สนับสนุน วา ใน ผูปวย DHF มี
ภาวะDICเกิดขึ้นนั้นมีอยู2ประการคือ1)การตรวจ
พบfibrinthrombiในหลอดเลือดเล็กๆทัว่ ไปในอวัยวะ
ตางๆเชนปอดไขกระดูกไตและตอมหมวกไตใน
ผูปวย ผูใหญ 2 ราย ซึ่ง ตาย จาก DHF ที่ มี severe
bleedin,intractableshockและmultiorganfailure32(รูปที่ 7)นอกจากนัน้ ยังมีรายงานวาพบplatelet
fibrinthrombiในbrainของผูป ว ยDHFเด็กgrade
2ซึง่ ตายจากภาวะแทรกซอนทางสมอง(Hemsrichart
V,personalcommunication1985)2)การศึกษาใน
ระยะ ตอมา โดย แพทยหญิง ถนอม ศรี ศรี ชัย กุล และ
คณะ43พบวามีการใชradioactivefibrinogen(I125fibrinogen)ในผูปวยDHFเพิ่มขึ้นซึ่งแสดงโดยT1/2
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ก

ข
รูปที่ 7 แสดง fibrin thrombi ใน ผูปวย DHF ที่ ถึง
แกกรรม ดวยsevere shock, severe DIC และ
intractablebleeding
ก. Clotในหลอดเลือดฝอยในปอด
ข. Plateletfibrinthrombiเกาะทีผนั
่ งหลอดเลือดใน
ปอด
ของI125fibrinogenสัน้ ลง(รูปที่ 8)การศึกษานีแสดง
้
วาในขณะทีผู่ ป ว ยเปนDHFไดมีการนําเอา fibrinogen
ไปใชในการเกิดclotความผิดปกติของ T1/2นีมี้ ความ
สัมพันธกับคาของPTTและPTทียาว
่ ออกและความ
รุนแรงของโรคกลาวคือในผูป ว ยgrade 3,4มีT1/2
สั้นกวาผูปวยgrade1,2(48ชั่วโมงvs 60ชั่วโมง)
นอกจากนัน้ ความผิดปกติทางT1/2จะพบมากกวาและ
รุนแรงในผูปวยกลุมที่มีshockถึงรอยละ 82เปรียบ
เทียบกับกลุม non-shockซึง่ พบเพียงรอยละ 56(รูปที่
9)จากการศึกษานีสรุ
้ ปไดวาในผูป ว ยทีเป
่ น DHFนัน้
ได มี DIC เกิด ขึ้น ตั้งแต ใน ระยะ non-shock แตจะ

รูปที่ 8 Plasmadisappearancecurveและmean
T1/12ในผูป ว ย DHFและcontrol(control,febrile,
subjectและDHFgrade2และgrade3+4)(จํานวน
ตัวเลขในวงเล็บ=จํานวนsubjectทีศึ่ กษา)(Srichaikul
etal,1977)

ชัดเจนมากขึ้นในระยะshockโดยทั่วไปDICที่เกิด
เปนsubclinicalDICไมมีความรุนแรงมากและเมือ่ ให
การรักษาshockทันทีDICก็จะหายไปเมื่อคนไขฟน
จากshock,จากการศึกษาในผูปวย29รายที่แพทย
หญิงถนอมศรีศรีชัยกุลและคณะไดทําไวไมมีผูป ว ยราย
ใดถึงแกกรรมและไมไดใชheparinเลย43
สําหรับผูป ว ยทีมี่ prolongshockมีsevereacidosisและไดรับการรักษาไมทันจะมีDICเกิดขึ้นรุนแรง
มากจนมีเลือดออกอยางรุนแรงและถึงแกกรรมจาก
multiorganfailure,shockและเลือดออกรุนแรง32 (รูป
ที่10)
กลไก การ เกิด DIC ใน DHF นั้น เปน กลไก ผสม
กลาวคือ1)จากendothelialcellsinjuryทําใหมีการ
releasetissuefactor(factor3)ทําใหกระตุน การเกิด
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รูปที่ 9 ความสัมพันธระหวางT1/2ของfibrinogenและความรุนแรงของ DHF29ราย(18ราย-DIC,14ราย
-Non-DIC)(Srichaikuletal1997)

รูปที่ 10 FatalDHFinapatientwithshock,severeDICandbleeding (Srichaikul,1975)
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clotขึน้ 2)จากactivatedplateletซึง่ มีการหลัง่ สาร
ตางๆเชนPF4,PF3,BTGรวมกับการเกิดaggregationและlysisทีเกิ
่ ดในหลอดเลือดเล็กๆเปนกลไกผสม
ทีกระตุ
่ น ใหเกิดclotมากขึน้ 3)ปฏิกริ ยิ าimmuneรุน
แรงเชนcomplementactivationรวมกับการหลั่ง
cytokinesตางๆมีบทบาทในการเรงการเกิดclotซึ่ง
สวนหนึง่ ผานทางendothelialcellinjuryทําใหมีการ
หลั่ง tissue factor 4) การ สูญเสียพลาสมาทําให มี
hypovolemiaมีshockและmicrocirculationชาลง
เปนตัวการสําคัญในการtriggerDICใหเกิดมากขึ้น
DICที่รุนแรงจะกระตุนshockใหรุนแรงตามมาเกิด
เปนvisciouscycleคนไขจะมีintractableshock,
เลือดออกรุนแรง,multiorganfailureและถึงแกกรรม
สรุป
DHFนัน้ เกิดจากการติดเชือ้ denguevirusซึง่ มี4
ชนิด(DEN1-4)pathophysiologyทีสํ่ าคัญในDHF
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นั้นเริ่มจากvasculopathyทําใหมีplasmaleakage
มีhypovolemiaและ มีshockตามมา DHFที่มี
shockไดรบั ชือ่ วาDengueShockSyndrome(DSS)
สาเหตุใหญๆที่ทําใหเกิดDSSนั้นมี2ประการคือ1)
denguevirusเปนตนเหตุสําคัญในการเกิดvasculopathy,  shock, การ ทําลาย เกร็ด เลือด และ การ เกิด
hyperimmunereaction(ในรายที่เปนsecondary
DHFinfection) 2)ปฏิกริยาทางhyperimmuneนํา
ไปสูการเกิดvasculopathy,shock,การทําลายเกร็ด
เลือดและการเกิดลิม่ เลือดสิง่ ตางๆทีได
่ กลาวมาแลว
นี้ ไมวาจะเปนdenguevirus,vasculopathy,hyperimmunereaction,การเปลี่ยนแปลงของเกร็ดเลือด
และhypercoagulabilityเปนกลไกทีเชื
่ อ่ มโยงกันเปน
ลูกโซทําใหเกิดภาวะแทรกซอนตางๆตามมา(รูปที่ 11)
ความเขาใจในเรือ่ งpathophysiologyของDHFความ
สําคัญของการเปลีย่ นแปลงทางเลือดซึง่ บงชี้ prognosis
และการรักษาทีทั่ นการณจึงมีความสําคัญอยางยิง่ สําหรับ

รูปที่11 PathophysiologyandPathogenesisofDengueHemorrhageFever
CIC=circulatingimmunecomplex; EC=endothelialcell; Seq=sequestration
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แพทยการรักษาDHFที่ดีที่สุดคือการใหการวินิจฉัย
รวดเร็วใหการรักษาทันทีอยางมีประสิทธิภาพซึ่งจะ
ชวยใหผูป ว ยรอดชีวติ ได
อัตรา ตาย ของ ผูปวย DHF ตั้งแต เริ่ม ระบาด ใน
ประเทศไทยประมาณปพ.ศ.2498จากประสบการณ
ของผูเ ขียนในขณะนัน้ สูงมากเกือบรอยละรอยบัดนีลดลง
้
จนเหลือประมาณ1-5%ทั้งนี้ดวยการศึกษาวิจัยซึ่งได
กระทํากันมาตลอดเกือบ50ปทําใหเกิดความรูความ
เขาใจและการใหการรักษาของแพทยผูดู แลอยางทันทวงที
และถูกตองปญหาขางหนาของDHFนัน้ ยังไมจบทัง้ ใน
ดานของระบาดวิทยาการปองกันโรคและทายที่สุดคือ
การรักษาเพือ่ ชวยชีวติ ผูป ว ยหนักมากซึง่ มีภาวะprolong
shock,severebleedingและmultiorganfailure,
ปญหานี้มีความสําคัญและรีบดวนที่ตองการศึกษาวิจัย
ตางๆเพือ่ ใหไดการรักษาที่ดีที่สุดและไดผลที่สุดในการ
ชวย ชีวิต ผูปวย ดัง กลาว สําหรับ การ รักษา ดวย การ ทํา
exchangetransfusion,ตลอดจนการใชanticoagulantนั้นเคยมีผูรายงานไวประปรายวาไดผลดี32,48-50แต
ทัง้ นีขึ้ น้ กับดุลยพินจิ ของแพทยผูรั กษาและระยะของโรค
ทีแพทย
่ ตรวจพบในขณะนัน้ ปจจุบนั ไดมีการนําเอาconcentratefactor7(NOVO-7)มาใชในผูป ว ยDHFที่
มี severe shock, intractable severe bleeding
ปรากฏวาไดผล10จาก12ราย51การศึกษานีจึ้ งนาจะ
กระทําตอไปเพือ่ ใหไดคําตอบทีชั่ ดเจนและเปนประโยชน
สามารถ ชวย ชีวิต ผูปวย DHF ใน กลุม ดัง กลาว ซึ่ง ใน
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