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โรคไขเลือดออกในผูป ว ยเด็กโรคเลือด
อําไพวรรณจวนสัมฤทธิ์,กาญจนาตั้งนรารัชชกิจ,สุรเดชหงสอิง,อัจฉราสืบสงัด*,
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บทคัดยอ: รายงานผูป ว ยเด็กโรคเลือดทีติ่ ดเชือ้ ไวรัสเดงกี14ราย(ชาย12,หญิง2)อายุระหวาง6ถึง13ป(เฉลีย่ 
8ป4เดือน)เปนโรคธาลัสซีเมีย5ราย,G6PDdeficiency2ราย,โรคฮโมฟเลีย3รายและโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาว
ชนิดเฉียบพลัน4รายปวยเปนไขเดงกี7รายและไขเลือดออก7รายผูปวยโรคไขเลือดออกอยูในเกรด2ยกเวน
ผูป ว ย3รายทีเป
่ นโรคฮโมฟเลียและโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวทีหยุ
่ ดการรักษาแลวอยูใน
 เกรด3และ4อาการเลือดออก
ในผูป ว ยโรคฮโมฟเลียมีความรุนแรงมากนอกจากนี้ ยังพบวาผูป ว ยมีระดับฮมาโตคริตต่าํ เนือ่ งจากภาวะเม็ดเลือดแดง
แตกเลือดออกมากหรือการสรางเม็ดเลือดทีไข
่ กระดูกบกพรองผูป ว ย13จาก14รายคิดเปนรอยละ93ตองไดรบั
สวนประกอบของเลือดไดแกpackedredcells,เกล็ดเลือดเขมขนและแฟคเตอรเขมขน ดังนัน้ ผูป ว ยเด็กโรคเลือด
มีโอกาสติดเชือ้ ไวรัสเดงกีแมวา อาการแสดงของโรคติดเชือ้ เดงกีจะไมรุนแรงแตโรคเลือดทีเป
่ นอยู จะทําใหผูป ว ยมีอาการ
แสดงแตกตางจากเด็กทัว่ ไปมีความจําเปนตองไดรบั สวนประกอบของเลือดและตองการติดตามการเปลีย่ นแปลงของ
อาการแสดงอยางใกลชิดจากแพทยและบุคลากรทางการแพทยเพือ่ ใหไดผลการรักษาทีดี่
KeyWords: z Denguehemorrhagicfever z Hematologic-oncologicdisease
วารสารโลหิตวิทยาและเวชศาสตรบริการโลหิต 2546;13:219-24.

โรคไขเลือดออกมีรายงานระบาดครัง้ แรกในประเทศ
ไทยเมือ่ พ.ศ. 2501แมวา จะมีการรณรงคการกําจัดแหลง
เพาะพันธุยุงลายซึ่งเปนพาหะของโรคยังมีการระบาด
ของโรคไขเลือดออกในประเทศไทยอยางตอเนื่องใน
ระยะแรกลักษณะของการระบาดจะมีจํานวนผูปวยสูง
ปเวนปหรือปเวนสองปในระยะตอมาอัตราปวยในแต
ไดรบั ตนฉบับ28เมษายน2546ใหลงตีพิมพ16พฤษภาคม2546
ตองการสําเนาตนฉบับกรุณาติดตอศ.พญ.อําไพวรรณจวนสัมฤทธิ์
ภาควิชากุมารเวชศาสตร คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี
เขตราชเทวีกรุงเทพฯ10400

ละปทีสู่ งหรือปทีต่่ าํ จะเพิม่ มากขึน้ เรือ่ ยๆอยางไรก็ตาม
อัตราตายของผูปวยลดลงจากรอยละ13.9ในปพ.ศ.
2501เหลือรอยละ0.17ในปพ.ศ.25441-3ยังคงเปน
ความ สูญเสีย อยาง ใหญ หลวง ของ บิดา มารดา และ ผู
ปกครอง
การตอบสนองของภูมคิ มุ กันในรางกายเปนปจจัยตอ
การเกิดโรคและความรุนแรงของโรคโรคไขเลือดออกมัก
พบ ใน ผูปวย เด็ก และ มี แนว โนม จะ พบ ใน เด็ก โต และ
ผูใ หญมากขึน้ ในภาวะทีมี่ การระบาดของโรคไขเลือดออก
อยางตอเนื่องในประเทศไทยผูปวยเด็กโรคเลือดก็มี
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โอกาสเสีย่ งตอโรคไขเลือดออกอาการแสดงจะแตกตาง
จากเด็กทัว่ ไปมีโอกาสพบขอแทรกซอนไดบอยกวา
รายงานนีนํ้ าเสนอขอมูลผูป ว ยเด็กโรคเลือดทีป่ วยเปน
โรคไขเลือดออกเกีย่ วกับอาการแสดงการตรวจทางหอง
ปฏิบตั การ
ิ และการดูแลรักษา
ผูป ว ยและวิธกี าร
ศึกษายอนหลังในเวชระเบียนและบันทึกผูปวยของ
หนวยโลหิตวิทยาในผูป ว ยเด็กโรคเลือดทีป่ วยเปนโรคไข
เลือดออกทีได
่ รบั ไวรักษาทีภาควิ
่ ชากุมารเวชศาสตรคณะ
แพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดีตัง้ แตพ.ศ. 2540
ถึงพ.ศ. 2545
เกณฑการวินจิ ฉัย
ผูปวยไดรับการวินิจฉัยโรคไขเลือดออกจากอาการ
แสดงและการตรวจทางหองปฏิบตั การ
ิ เบือ้ งตน4ไดแกไข
สูง2-7วันรวมกับอาการเลือดออกอาจมีความรุนแรง
นอยมากเชนใหผลบวกtourniquettestหรือแสดง
อาการ เลือด ออก รุน แรง เชน อาเจียน เปน เลือด ถาย
อุจจาระดําและมีผลการตรวจทางหองปฏิบตั การ
ิ ทีพบ
่ วา
มีจํานวนเกล็ดเลือดต่ํามักต่ํากวา100,000/ไมโครลิตร
รวมกับมีหลักฐานการรั่วของพลาสมาออกนอกหลอด
เลือดซึง่ แสดงไดจากการมีภาวะเลือดขนคือระดับฮมา
โตคริตเพิ่มขึ้นมากกวารอยละ20ของระดับเดิม(มักมี
ระดับฮมาโตคริตสูงกวาหรือเทากับ42%)หรือมีการตรวจ
พบpleuraleffusionจากการตรวจรางกายหรือเอ็กซเรย
ปอดทาrightlateraldecubitusหลังไขลดหนึง่ วันจะ
ถายเอ็กซเรยเฉพาะ ผูปวย ที่ มี การ เปลี่ยน แปลง ของ
ระดับฮมาโตคริตไมชัดเจน
ผูปวยที่มีอาการคลายคลึงกันมักรุนแรงนอยกวา
โดยที่ไมมีหลักฐานการรั่วของพลาสมาออกนอกหลอด
เลือดจะใหการวินจิ ฉัยไขเดงกี(denguefever)ซึง่ เปน
ภาวะโรคติดเชือ้ ไวรัสเดงกีทรุี่ นแรงนอยกวาโรคไขเลือด
ออก(denguehemorrhagicfever)

การตรวจยืนยันภาวะติดเชือ้ ไวรัสเดงกี
อาศัยการตรวจทางหองปฏิบตั การ
ิ hemagglutinationinhibitiontestตอเชื้อไวรัสเดงกีtype1,2,3
และ4ในacuteserumและconvalescentserum
ที่เจาะหลังไขลด2-4สัปดาหพบวามี4foldsrising
และหากระดับไตเตอรสูงกวา1:1,280จะใหการวินจิ ฉัย
secondarydengueinfection5และไตเตอรต่ํากวา
1:1,280จะใหการวินจิ ฉัยprimarydengueinfection
สวนIgMตอเชือ้ ไวรัสเดงกีจะสงตรวจในผูป ว ยบางราย
ที่สงสัยdualinfectionในวันที่ 5ของไข
ผลการศึกษา
ผูป ว ยเด็กโรคเลือดจํานวน14ราย(ชาย12,หญิง
2)ดังแสดงในตารางที่ 1อายุระหวาง6ถึง13ปเฉลีย่
8ป4เดือนเปนผูปวยโรคธาลัสซีเมีย5ราย,G6PD
deficiency2ราย,โรคฮโมฟเลีย3รายและโรคมะเร็ง
เม็ดเลือดขาวชนิดเฉียบพลัน4รายปวยเปนโรคไขเดงกี
7รายและไขเลือดออก7รายผูปวยโรคไขเลือดออก
นัน้ 4รายเปนเกรด2 2รายเปนเกรด3และ1ราย
เปนเกรด4ระยะทีมี่ ไขนาน2-7วันอาการเลือดออกไม
รุนแรงนอกจากผูป ว ยทีเป
่ นโรคฮโมฟเลียการตรวจทาง
หองปฏิบตั การ
ิ พบวาระดับฮมาโตคริตต่าํ กวาปกติเฉลีย่
27.8%(พิสยั 14.7ถึง42%)เนือ่ งจากภาวะhemolysis
เลือด ออก และ การ สราง เม็ด เลือด แดง ที่ ไข กระดูก
บกพรองแตจํานวนเกล็ดเลือดต่าํ ไมแตกตางจากผูป ว ย
เด็ก ทั่ว ไป เฉลี่ย 58,500/ ไมโคร ลิตร ( พิสัย 8,000130,000/ไมโครลิตร)ผูปวยที่มีโรคในไขกระดูกจะมี
จํานวนเกล็ดเลือดต่าํ กวาผูป ว ยโรคอืน่ เล็กนอยสวนการ
รักษานั้นปรากฏวาผูปวย13จาก14ราย(รอยละ93)
ตองการสวนประกอบของเลือดสามารถจําแนกผูป ว ยได
เปน3กลุม
1. ผูป ว ยทีมี่ ภาวะเม็ดเลือดแดงแตกงายภาวะไขสูง
มีผลตอการแตกของเม็ดเลือดแดงมากขึ้นทําใหผูปวย
โรคธาลัสซีเมียทุกชนิดทั้งชนิดรุนแรงมาก βthalas-
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ตารางที่1. ผูป ว ยเด็กโรคเลือดที่ปวยเปนโรคไขเลือดออกและไขเดงกี
No. Sex Age
(yr)
I. Hemolysis
1 M 3
2 M 13
3 F 11
4 M 5

5
6
7

F
M
M

Underlying
disease

Diagnosis Serology Bleeding

βthalmajor
βthalmajor

DF
1ํ
DF
1ํ
Hb H disease
DF
1ํ
+
β thal/Hb E DHF gr 2 +ve lg M

nd
1ํ
nd

Tooth
extraction
site
Petechii
Gum & teeth
Petchii

14.7
32.5
48→22

36,000
57,000
49,000

PRC390mL
PRC250mL

DHF gr 2

nd

Hematemesis 43→37

32,500

Plateletconc,
10units
PCC3,000units
FFP580mL
HTLC1bottle
FVIIIconc
1,750units
FVIIIconc
15,540units

9 βthal/Hb E DHF gr 2
11 G6PD deficiency DF
11 G6PD deficiency DHF gr 2

II. Bleedingdisorders
8 M 10 HemophiliaB
(FIX:C2.6%)

Laboratory
Requiredblood
Hct(%) Platelet(µL) components
18
15.6
19.7
27

77,000
130,000
79,000
92,000

PRC220mL
PRC300mL
PRC350mL
PRC130mL

9

M

5

HemophiliaA DHF gr 4
(FVIII:C1.3%)

2ํ

Ecchymosis

42

32,500

10

M

6

HemophiliaA DHF gr 3
(FVIII:C1%)

1ํ

Hemothorax

34

70,000

-

38.8

36,000

-

38.4

18,000

-

32

8,000

-

18.1

36,000

III. Oncology
11 M 12
12

M

13

M

14

M

1ํ
DF
ALLon
maintenance
ALLon
DF
2ํ
8
maintenance
DF
+ve lg M
7
ANLLpost
BMT4months
1ํ
6 ALLofftreatment DHF gr 3
2months

Plateletsingle
donor1unit
Plateletconc
10units
Plateletsingle
donor1unit
PRC420mL

PCC=prothrombincomplexconcentrate; HTLC=heattreatedlyophilizedcryoprecipitate;
nd=nodata; DF=denguefever; DHF=denguehemorrhagicfever; 1 ํ =primary; 2 ํ =secondary
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semiamajor,รุนแรงปานกลาง βthalassemia/Hb
E diseaseและรุนแรงนอยHbHdiseaseทําใหผูป ว ย
ซีดลงผูปวยทุกรายตองไดรับpackedredcells1020มล./กก.สวนผูปวยG6PDdeficiencyภาวะซีด
และความตองการpackedredcellsขึ้นกับความรุน
แรงของภาวะhemolysisและhemoglobinuriaผูป ว ย
รายที่ 7มีภาวะhemolysisอยางรุนแรงจนมีhemoglobinuriaผูป ว ยซีดลงอยางรวดเร็วระดับฮมาโตคริตลด
ลงจากแรกรับ48%เหลือ22%จนตองรีบให packed
redcellsใหสารน้าํ และอิเลคโทไลทอยางเหมาะสมเพือ่
ปองกันภาวะไตวาย
2. ผูปวยที่มีภาวะเลือดออกงายหยุดยากทางพันธุ
กรรมไดแกผูปวยโรคฮโมฟเลียทุกรายมีภาวะเลือด
ออกบางรายมีอาการคอนขางรุนแรงทีเป
่ นlife-threateningbleedingตองรีบใหการรักษาจําเพาะคือการให
แฟคเตอร  VIII หรือแฟคเตอร IX เขมขน ทด แทน
แฟคเตอรที่ผูปวยขาดเปนอันดับแรกและพิจารณาให
เกล็ดเลือดเขมขนหากไมสามารถควบคุมอาการเลือด
ออกได
3. ผูป ว ยทีมี่ โรคเกีย่ วกับไขกระดูกไดแกผูป ว ยโรค
มะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิดเฉียบพลันไมวากําลังไดรับยา
เคมี บําบัด หรือ เพิ่ง หยุด การ รักษา ได ไม นาน ผูปวย มี
จํานวนเกล็ดเลือดต่าํ ชัดเจนและผูป ว ย3ใน4รายไดรับ
เกล็ดเลือดเขมขนทดแทน
ผูป ว ยทุกรายตอบสนองตอการรักษาดวยการให
สวนประกอบของเลือดทีเหมาะสม
่
รวมกับการรักษาตาม
อาการผูปวยทุกรายรอดชีวิตและกลับบานไดหลังอยู
โรงพยาบาล5ถึง14วันตามความรุนแรงของโรค
วิจารณ
ในภาวะที่มีการระบาดของเชือ้ ไวรัสเดงกีในประเทศ
ไทยอยางตอเนื่องผูปวยเด็กโรคเลือดมีโอกาสติดเชื้อ
ไวรัสเดงกีเหมือนเด็กทัว่ ไปปจจัยของผูป ว ยมีผลตอการ
เกิดโรคและความรุนแรงของโรคแมวาผูปวยโรคเลือด

บางรายจะมีระบบภูมคิ มุ กันบกพรองหรือดอยกวาเด็กทัว่
ไปก็มีโอกาสเกิดอาการของโรคติดเชือ้ ไวรัสเดงกีไดใน
การ ศึกษา นี้ พบ วา ครึ่ง หนึ่ง ผูปวย มี อาการ แสดง ของ
ไขเดงกีซึ่งเปนภาวะโรคติดเชื้อไวรัสเดงกีที่รุนแรงนอย
และอีกครึง่ หนึง่ ของผูป ว ยมีอาการแสดงของโรคไขเลือด
ออกนอกจากนี้ยังพบวาผูป ว ยสวนใหญมีอาการแสดง
ของโรคไขเลือดออกไมรุนแรงสวนใหญเปนเกรด2มี
เพียง3รายที่เปนเกรด3และ4ซึ่งเปนผูปวยโรคฮโม
ฟเลียทีไม
่ มีความบกพรองของภูมคิ มุ กันและโรคมะเร็ง
เม็ดเลือดขาวชนิดเฉียบพลันทีหยุ
่ ดการรักษาแลวนอก
จากนีการ
้ ศึกษาทางserologyพบวาผูป ว ย7ใน9ราย
ระดับไตเตอรของhemogglutinationinhibitiontest
ต่าํ กวา1:1,280ซึง่ ใหการวินจิ ฉัยprimaryinfection
ผูปวยเหลานี้อาจเปนการติดเชื้อครั้งแรกจริงหรือมีการ
ตอบสนองของภูมคิ มุ กันต่าํ กวาเด็กทัว่ ไป
มีการศึกษาพบวาปจจัยดานผูปวยมีสวนสําคัญตอ
อาการแสดงของโรคมักพบผูป ว ยโรคไขเลือดออกในผูที ่
มีภาวะโภชนาการทีดี่ 6และผูป ว ยทีมี่ ภาวะโภชนาการทีดี่
มีโอกาสพบโรคไขเลือดออกชนิดรุนแรงคือเกรด3และ
เกรด4ไดบอยกวา7ซึ่งอธิบายไดจากการที่ผูมีภาวะ
โภชนาการทีดี่ มีการตอบสนองของภูมคิ มุ กันในรางกาย
มากกวาจึงมีโอกาสพบโรคไขเลือดออกไดบอยกวาและ
มีความรุนแรงมากกวาในการศึกษานีพบ
้ วาผูป ว ยทีเป
่ น
โรคเลือดที่รุนแรงเชนโรคธาลัสซีเมียโรคมะเร็งเม็ด
เลือดขาวทีมี่ โอกาสมีภาวะภูมคิ มุ กันบกพรองกวาเด็กปกติ
ปวยเปนโรคไขเดงกีมากกวาโรคไขเลือดออกซึง่ มีความ
รุนแรงของโรคนอยกวาในขณะที่ผูปวยโรคฮโมฟเลีย
และG6PDdeficiencyนาจะมีภาวะภูมิคุมกันคลาย
คลึงกับเด็กปกติปวยเปนโรคไขเลือดออกมากกวาไขเดงกี
และยังพบวามีความรุนแรงของโรคเปนเกรด3และ4
ดวยสวนการตอบสนองของภูมคิ มุ กันแบบsecondary
infectionขึ้นกับความสามารถของรางกายในการสราง
enhancingantibody8
แตอาการแสดงของโรคไขเลือดออกในผูป ว ยเด็กโรค
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โรคไขเลือดออกในผูป ว ยเด็กโรคเลือด

เลือดจะแตกตางจากเด็กทั่วไปโดยเฉพาะอยางยิ่งคือ
ระดับฮมาโตคริตผูป ว ยทีมี่ ภาวะซีดเรือ้ รังเชนโรคธาลัส
ซี เมีย หรือ เม็ด เลือด แดง แตก จาก ภาวะ G6PD deficiencyจะมีระดับฮมาโตคริตต่าํ ลงจากระดับเดิมขึน้ กับ
ความรุนแรงของภาวะเม็ดเลือดแดงแตกทําใหผูปวย
เหลานีต้ องไดรบั packedredcellsทดแทนนอกจาก
นีผู้ ป ว ยทีมี่ ภาวะโรคเลือดออกงายหยุดยากเชนโรคฮโม
ฟเลียมีโอกาสเกิดภาวะเลือดออกงายเพิม่ ขึน้ จากภาวะที่
มีจํานวนเกล็ดเลือดต่าํ และเซลลเอ็นโดธีเลีย่ มบกพรอง
จากการติดเชื้อไวรัสเดงกีทําใหระดับฮมาโตคริตต่ําลง
จนตองรีบใหแฟคเตอรVIIIหรือIXเขมขนทดแทน
แฟคเตอรทีผู่ ป ว ยขาดทันทีสวนการใหเกล็ดเลือดเขมขน
พิจารณาจากอาการแสดงของผูป ว ยหากสามารถควบคุม
อาการเลือดออกไดก็อาจไมจําเปนตองใหเกล็ดเลือด
เขมขนนอกจากนี้ มีความจําเปนตองใชแฟคเตอรเขมขน
เพราะมีประสิทธิภาพสูงสามารถเพิ่มระดับแฟคเตอร
VIIIหรือIXใหอยูใน
 ระดับ40-50%ทีจะ
่ ควบคุมอาการ
เลือดออกไดดีกวาการใชfreshfrozenplasmaหรือ
cryoremoved  plasma ซึ่ง มี ปริมาตร มาก และ เพิ่ม
ระดับแฟคเตอรVIIIหรือIXไดแค15-20%เทานั้น
สวนผูป ว ยโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวมีความบกพรองในไข
กระดูกในการสรางเม็ดเลือดแดงเม็ดเลือดขาวและเกล็ด
เลือด อยู แลว ผูปวย เหลา นี้ ยัง ไดรับ ยา เคมี บําบัด หรือ
immunosuppressiveเพื่อการรักษาโรครวมทั้งจะมี
จํานวนเกล็ดเลือดต่าํ รวมดวยในผูป ว ยเหลานีมี้ โอกาส
เสีย่ งตออาการเลือดออกไดงายกวาเด็กทัว่ ไปดังนัน้ จึง
ตองรีบใหเกล็ดเลือดเขมขนเพือ่ ปองกันอาการเลือดออก
ทีรุ่ นแรงดังนัน้ การใหสวนประกอบของเลือดในผูป ว ย
เด็กโรคเลือดทีป่ วยเปนโรคไขเลือดออกจึงสูงกวาเด็กทัว่
ไปในเด็กทัว่ ไปทีป่ วยเปนโรคไขเลือดออกมีความจําเปน
ตองไดรับสวนประกอบของเลือดเพียงรอยละ8.8(14/
160)7ถึงรอยละ10-153เทานั้น
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DengueHemorrhagicFeverinChildrenwithUnderlying
Hemotologic-OncologicDiseases
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Abstract: Thestudypresents14patients(males12,females2)withhematologic-oncologicdiseases
affectedbydenguevirusinfection.Theiragesrangedfrom6to13yearswithameanof8years,
4months.Theyincludedthalassemiadisease(n = 5),G6PDdeficiency(n = 2),hemophilia(n = 3)
andacuteleukemia(n = 4).Patientswerediagnosedwithdenguefeveranddenguehemorrhagic
fever(DHF),sevencaseseach.PatientswithDHFwereingrade2,except3casesofhemophilia
andacuteleukemiainoff-treatmentstageingrades3and4.Thebleedingepisodesinpatientswith
hemophiliaweresevere.Moreover,thelevelsofhematocritwereratherlowduetoacutehemolysis,
hemorrhageandbonemarrowfailure.Thirteenoutof14patients(93%)requiredbloodcomponent
therapyincludingpackedredcells,plateletconcentrateandfactorconcentrate.
Consequently,althoughthedengueinfectionwasnotserious,theunderlyinghematologiconcologicdiseasesaggravatedthedifferentclinicalmanifestationsrequiringbloodcomponent
therapy.Closeobservationandmonitoringwereessentialforthefavorableoutcomes.
KeyWords: z Denguehemorrhagicfever z Hematologic-oncologicdisease
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