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ความตองการสวนประกอบของเลือดของผูปวยติดเชื้อไวรัสเดงกี
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บทคัดยอ : ศึกษาความตองการสวนประกอบของเลือดของผูปวยเด็ก 694 ราย (DF 229 ราย, DHF 465 ราย) ระหวางเดือนกรกฎาคม
พ.ศ.2543 ถึงเดือนธันวาคม 2550 เปนเวลา 7 ปครึ่ง ผูปวยมีอายุเฉลี่ย 11 ป แยกผูปวยไดเปน 2 กลุม กลุม 1 (n=68) เปนผูปวยที่
มี risk factor เชน โรคธาลัสซีเมีย ไดรับยา ibuprofen ที่เสี่ยงตออาการเลือดออกหรือโรคไขเลือดออกที่รุนแรงและกลุม 2 (n=626)
เปนผูปวยที่ไมมี risk factor พบวามีความตองการสวนประกอบของเลือดรอยละ 7.1 (49/694) ของผูปวยทั้งหมด สวนใหญเปนผูปวย
ที่มี risk factor (รอยละ 48.5) ซึ่งสูงกวาผูปวยที่ไมมี risk factor (รอยละ 2.6) อยางมีนัยสำ�คัญทางสถิติ (p < 0.0001) ผูปวยที่
มี risk factor ที่ตองไดรับสวนประกอบของเลือดมีความรุนแรงของภาวะติดเชื้อไวรัสเดงกีตั้งแต DF ถึง DHF เกรดตางๆ ในขณะ
ที่ผูปวยที่ไมมี risk factor ที่ตองการสวนประกอบของเลือดเปนผูปวย DHF เกรด 3 และ 4 เทานั้น ผูปวยที่ตองไดรับสวนประกอบ
ของเลือดทั้งหมดมีอาการเลือดออกมากกวา และตรวจพบวามีภาวะซีดรุนแรงกวาผูปวยที่ไมตองรับสวนประกอบของเลือด แตปริมาณ
เกล็ดเลือดของผูปวยทั้งสองกลุมไมแตกตางกัน อยูระหวาง 20,000-60,000/มคล. นอกจากนี้ อัตราการขอและการใชสวนประกอบ
ทุกชนิดของผูปวยที่มี risk factor เทากับ 1.5 ตอ 1 ต่ำ�กวาผูปวยที่ไมมี risk factor (3:1) อยางมีนัยสำ�คัญทางสถิติ ( p < 0.0001)
แตอัตราการขอและการใชเกล็ดเลือดเขมขนในผูปวยทั้งสองกลุมเทากับ 1:1 และมีผูปวย DHF เกรด 3 และ 4 จำ�นวน 17 ราย คิด
เปนรอยละ 2.4 ของผูปวยทั้งหมดที่ไดรับ recombinant activated factor VII เพื่อหยุดอาการเลือดออกรุนแรง ผูปวยรอดชีวิต 11
ราย และเสียชีวิต 6 ราย คิดเปนอัตราตายเทากับรอยละ 0.86 (6/694)
Key Words : l ติดเชื้อไวรัสเดงกี l การรับเลือด l DHF l DF
วารสารโลหิตวิทยาและเวชศาสตรบริการโลหิต 2552;19:43-50.
ภาวะติดเชื้อไวรัสเดงกีที่กอใหเกิดอาการแสดงในผูปวยไดแก
โรคไขเดงกี (dengue fever, DF) มีอาการไมรุนแรง ไมคอยมีอาการ
เลือดออกมากผิดปกติ และโรคไขเลือดออก (dengue hemorrhagic
fever, DHF) มีอาการของโรครุนแรงมากกวาและที่แตกตางจาก
DF คือ DHF มีการรั่วของสารน้ำ�ออกนอกหลอดเลือดเนื่องจาก
ความผิดปกติของเซลลเอ็นโดธีเลี่ยม ทำ�ใหเกิดภาวะเลือดขน
ระดับฮีมาโตคริตสูงขึ้น อาจเกิดภาวะช็อกเนื่องจากการรั่วของสาร
น้ำ�ออกนอกหลอดเลือดอยางมากและไดรับสารน้ำ�ทดแทนไมเพียง
พอ นอกจากนี้ DHF อาจมีอาการเลือดออกรุนแรงเนื่องจากภาวะ
เซลลเอ็นโดธีเลี่ยมเปราะบาง จำ�นวนเกล็ดเลือดต่ำ� การทำ�หนาที่
ไดรับต นฉบับ 4 ธันวาคม 2551 ใหลงตีพิมพ 23 ธันวาคม 2551
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ของเกล็ดเลือดบกพรอง และความผิดปกติในกลไกการหามเลือด
อาการเลือดออกรุนแรงที่พบไดบอยคืออาการเลือดออกในทางเดิน
อาหาร ผูปวยอาจอาเจียนเปนเลือด ถายอุจจาระดำ�เหลว (melena)
หรือถายอุจจาระสีแดงเขม (hematochezia) ในบางครั้งผูปวยอาจมี
อาการเลือดออกของอวัยวะภายในรางกายที่ไมอาจมองเห็นไดดวย
ตาเปลา อาการเลือดออกรุนแรงที่ไมไดรับการรักษาอยางเหมาะสม
จะซ้ำ�เติมภาวะช็อกของผูปวยใหรุนแรงขึ้น จนอาจทำ�ใหผูปวยเสีย
ชีวิต ดังนั้น การรักษาผูปวย DHF ใหไดผลดี ตองมีการวินิจฉัย
โรคที่ถูกตอง ติดตามการเปลี่ยนแปลงของระบบไหลเวียนของ
รางกายอยางใกลชิด ใหการวินิจฉัยภาวะช็อกคุกคามและภาวะช็อก
ไดอยางรวดเร็ว เพื่อใหสารน้ำ�ทดแทนอยางเพียงพอและเหมาะสม
รวมทั้งหยุดอาการเลือดออกอยางมีประสิทธิภาพ
คณะผูวิจัยจึงสนใจที่จะวิเคราะหขอมูลยอนหลังเกี่ยวกับการ
ใชสวนประกอบของเลือดของผูปวยติดเชื้อไวรัสเดงกี เพื่อใชเปนขอมูล
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ในการเตรียมสวนประกอบของเลือดอยางเพียงพอ สำ�หรับบริการ
แนวทางการดูแลรักษาผูปวย DHF ใช clinical practice
ผูปวยไดอยางเหมาะสม ทันเวลา เพื่อชวยชีวิตผูปวยซึ่งเปนโรคติด guideline ของภาควิชากุมารเวชศาสตร คณะแพทยศาสตรโรง
เชื้อเฉียบพลันใหมีโอกาสรอดชีวิตมากที่สุด
พยาบาลรามาธิบดี(2,3) โดยมีขอบงชี้การใชสวนประกอบของเลือด
ดังนี้
วิธีการ
		 l เม็ดเลือดแดง เพื่อทดแทนภาวะเสียเลือดอยางรุนแรง
ผูปวย
ใช leucocyte poor packed red cells (LPB) ที่เตรียมโดยวิธี
การศึกษายอนหลังในผูปวยเด็กอายุ < 18 ป ที่ปวยเปน ของธนาคารเลือด หรือใช filter กรองเม็ดเลือดขาวออกไป
DF และ DHF ที่ไดรับไวรักษาที่ภาควิชากุมารเวชศาสตร คณะ 		 l เกล็ดเลือดเขมขน เพื่อหยุดอาการเลือดออกรุนแรง
แพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี ตั้งแตเดือนกรกฎาคม พ.ศ. ในผูปวย ใช random donor platelet concentrate (PC) หรือ
2543 ถึงเดือนธันวาคม 2550 โดยการวิเคราะหขอมูลผูปวยที่บันทึก single donor platelet pheresis (SDP) หนึ่งยูนิตของ SDP
ในโปรแกรมคอมพิวเตอรที่เขียนดวย Microsoft Access เกี่ยว เทากับ 8 ยูนิตของ PC
กับอายุ เพศ อาการแสดง การตรวจทางหองปฏิบัติการ การวินิจฉัย 		 l พลาสมาแชแข็งครบสวน (fresh frozen plasma,
โรค รวมทั้งขอมูลเกี่ยวกับการขอและการใชเลือดของผูปวยจาก FFP) เพื่อทดแทนปจจัยการแข็งตัวในผูปวยที่มีอาการเลือดออก
โปรแกรมคอมพิวเตอรของธนาคารเลือด
รุนแรงจากภาวะ coagulopathy และผูปวยที่มีภาวะช็อกที่ไมตอบ
เกณฑการวินิจฉัย DHF  ใชเกณฑการวินิจฉัยขององคการ สนองตอการใหสารน้ำ�ชนิด crystalloid
อนามัยโลก(1) ประกอบดวย 1) ไขสูง 2-7 วัน 2) อาการเลือดออก 		 l Cryoprecipitate (cryoppt) ทดแทน fibrinogen
เชน ใหผลบวก tourniquet test จุดเลือดออก เลือดกำ�เดาหรือ ในผูปวยที่มีภาวะเลือดออกรุนแรงที่พรอง fibrinogen (<100 มก./
เลือดออกในตำ�แหนงอื่นๆ 3) จำ�นวนเกล็ดเลือด < 100,000/ ดล.)
มคล.และ 4) มีหลักฐานการรั่วของสารน้ำ�ออกนอกหลอดเลือด สถิติ
เชน การเพิ่มของระดับฮีมาโตคริตมากกวารอยละ 20 ของระดับ
การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงพรรณนา (descriptive study)
ปกติตามอายุ เพศ และเชื้อชาติของประชากร มีสารน้ำ�ในเยื่อหุม เพื่อหาความถี่ รอยละ, คาเฉลี่ยและหาความแตกตางโดยวิธี Chiปอด หรือภาวะ hypoproteinemia / hypoalbuminemia
square คา p นอยกวา 0.05 ถือวามีความแตกตางอยางมีนัย
ผูปวยที่รับไวรักษาในโรงพยาบาลไดรับการตรวจ CBC ทุก สำ�คัญทางสถิติ
วัน ในผูปวยบางรายที่การเพิ่มของระดับฮีมาโตคริตไมชัดเจน จะ
มีการฉายเอ็กซเรยปอดทา right lateral decubitus หลังไขลง
ผลการศึกษา
12-24 ชม. เพื่อหาหลักฐานของสารน้ำ�ในเยื่อหุมปอด
ตั้งแตเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2543 ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2550
ความรุนแรงของ DHF ใชเกณฑการวินิจฉัยขององคการอนามัย เปนเวลา 7 ปครึ่ง มีผูปวยจำ�นวนทั้งสิ้น 694 ราย (ชาย 363, หญิง
(1)
โลก
331) อายุเฉลี่ย 11 ป (interquartile range 8-13 ป) เปนผูปวย
		 l เกรด 1 ไมมีอาการเลือดออกรุนแรง นอกจากใหผล DF 229 ราย และ DHF 465 ราย (เกรด 1: 151 ราย; เกรด 2:
บวก tourniquet test
211 ราย; เกรด 3: 75 ราย และเกรด 4 28 ราย) เปน primary
		 l เกรด 2 มีอาการเลือดออกในตำ�แหนงตางๆ ของ infection 166 ราย ที่เหลือเปน secondary infection ในจำ�
รางกาย
นวนผูปวยทั้งหมด มีผูปวยที่มี underlying disease รอยละ
		 l เกรด 3 มีภาวะช็อกคุกคาม แรงดันโลหิตต่ำ� pulse 8.4 (58/694) ผูปวย 3 รายมี underlying disease 2 โรค คือ มี
pressure นอยกวาหรือเทากับ 20 มม.ปรอท ชีพจรเบาเร็ว มือ morbid obesity เพิ่มขึ้นจากโรคที่มีอยู นอกจากนี้มีผูปวยอีก 13
เทาเย็น
รายที่มี predisposing factor ตอการเกิดโรค DHF ที่รุนแรง และ
		 l เกรด 4 มีภาวะช็อก จับชีพจรและวัดแรงดันโลหิต ไดรวมผูปวยที่มี underlining disease และ/หรือ predisposing
ไมได
factor เปนผูปวยที่มี risk factor รอยละ 9.8 (68/694) (มีผูปวย
การตรวจยืนยันภาวะติดเชื้อไวรัสเดงกี   ตรวจ dengue- 3 รายที่มีทั้ง underlying disease และ predisposing factor
specific IgM และ IgG โดยวิธี capture ELISA ใน acute และผูปวย 1 ราย มี predisposing factor 2 ชนิด) ดังแสดง
และ convalescent sera
ในตารางที่ 1 ผูปวยเหลานี้มีโอกาสเสี่ยงตอภาวะเลือดออกมาก
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ตารางที่ 1 ผูปวยที่มี risk factor จำ�นวน 68 ราย
Risk Factor
Underlying disease
Morbid obesity
Thalassemia and hemoglobinopathies
(Hb H with CS 2, Hb H 5, AE Bart 1,
b/E 3, b major 5, homozygous Hb CS & Hb E trait 1)
Systemic disease*
Leukemia
(ALL 5, ANLL 1)
G6PD deficiency
Malignancy
(osteosarcoma 1, pineal tumor 1)
Blood group AB, Rh neg
Predisposing factor
Infant < 1 yr
Prolonged shock 24-36 h
Ibuprofen ingestion
Plasma expander infusion
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Number of patient (%)
23
17

(33.8)
(25.0)

9
6

(13.2)
(8.8)

4
2

(5.9)
(2.9)

1

(1.5)

6
4
3
1

(8.8)
(5.9)
(4.4)
(1.5)

*congenital heart disease 4, SLE 1, APSGN 1, DM 1, Down syndrome 1,
Hashimoto thyroiditis 1
จากภาวะเกล็ดเลือดต่ำ� เกล็ดเลือดทำ�งานบกพรองจากการไดรับ
ยา ibuprofen หรือ plasma expander ภาวะ DIC เนื่องจากมี
prolonged shock ยิ่งทำ�ใหจำ�นวนเกล็ดเลือดต่ำ�ลง เกิดอาการ
เลือดออกมากขึ้น รวมทั้งมีปจจัยเสี่ยงตอการเกิดโรคไขเลือดออก
ที่รุนแรง เชน ผูปวยอวนมาก ผูปวยอายุต่ำ�กวาหนึ่งป ผูปวยโรค
ธาลัสซีเมียหรือผูปวยที่มีภาวะ G6PD deficiency ที่มีการแตก
ของเม็ดเลือดแดงเพิ่มขึ้น การศึกษานี้ไดแบงผูปวยเปน 2 กลุม
คือ กลุมที่ 1 เปนผูปวยที่มี risk factor จำ�นวน 68 ราย มีการขอ
เลือด 49 ราย ซึ่งมีผูปวยไดรับสวนประกอบของเลือด 33 รายและ
ไมไดรับสวนประกอบของเลือด 16 ราย และกลุมที่ 2 เปนผูปวย
ที่ไมมี risk factor จำ�นวน 626 รายมีการขอเลือด 48 ราย ซึ่ง
มีผูปวยไดรับสวนประกอบของเลือด 16 รายและไมไดรับสวน
ประกอบของเลือด 32 ราย
ผูปวยที่มี risk factor ที่ไดรับสวนประกอบของเลือด มีระดับ
เฉลี่ยของฮีมาโตคริตต่ำ�ที่สุด (median 26.2%, interquartile
18.3-33.1%) ซึ่งต่ำ�กวาผูปวยที่มี risk factor แตไมตองรับสวน
ประกอบของเลือด (median 36.3% interquartile 31.6-39.7%)

อยางมีนัยสำ�คัญทางสถิติ (p < 0.0001) และต่ำ�กวาผูปวยที่ไมมี
risk factor และตองไดรับสวนประกอบของเลือด (median 35.8%,
interquartile range 28.2-40.3%) อยางมีนัยสำ�คัญทางสถิติ (p
= 0.005) สวนปริมาณเกล็ดเลือดของผูปวยทุกกลุมอยูระหวาง
20,000-60,000/มคล. ไมมีความแตกตางอยางมีนัยสำ�คัญทางสถิติ
ความตองการสวนประกอบของเลือด ไมวาจะเปน LPB, PC,
SDPC, FFP, cryoppt คิดเปนรอยละ 7.1 (49/694) ของผูปวย
ทั้งหมด ผูปวยที่มี risk factor มีความตองการสวนประกอบของ
เลือดเทากับรอยละ 48.5 (33/68) ซึ่งสูงกวาผูปวยที่ไมมี risk factor
รอยละ 2.6 (16/626) อยางมีนัยสำ�คัญทางสถิติ (p < 0.0001)
ชนิดของสวนประกอบของเลือดที่ผูปวยตองการขึ้นกับชนิด
ของ risk factor เชน โรคธาลัสซีเมียซึ่งมีการแตกของเม็ดเลือด
แดงอยางเรื้อรังจะมีการแตกของเม็ดเลือดแดงเพิ่มขึ้นในระยะที่มี
ไขสูง โรค G6PD deficiency จะมีการแตกของเม็ดเลือดแดงอยาง
เฉียบพลันจากยาที่ไดรับหรือภาวะไขสูง ดังนั้น ผูปวยกลุมนี้จึงตอง
การ LPB เพื่อทดแทนเม็ดเลือดแดงที่แตก ในขณะที่ผูปวยโรค
มะเร็งตางๆ โดยเฉพาะโรคที่เกี่ยวกับไขกระดูก ซึ่งมีภาวะเกล็ดเลือด

วารสารโลหิตวิทยาและเวชศาสตรบริการโลหิต ปที่ 19 ฉบับที่ 1 มกราคม-มีนาคม 2552
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ตารางที่ 2  อาการแสดงและการตรวจทางหองปฏิบัติการของผูปวยที่มีและไมมี risk factor ที่มีการขอเลือด

Bleeding manifestation
• Number of patients
• Bleeding manifestation
- Petechiae
- Ecchymosis
- GI bleeding
- Epistaxis
- Hypermenorrhea
- Hematuria
- CNS bleeding
- Gum & teeth
- Hemothorax
• Number of bleeding site
- Single site
- Multiple site (2-4 sites)
- No bleeding
• Hematocrit*
- Hct < 40%
- Hct > 40%
• Platelet counts
- < 20,000/mL
- > 20,000-50,000/mL
- > 50,000-100,000/mL
- > 100,000/mL

With risk factor (n=49)
Not-requiring
Requiring
transfusion
transfusion
33
16

Without risk factor (n=48)
Requiring
Not-requiring
transfusion
transfusion
16
32

7
2
13
7
2
1
0
2
1

7
0
6
5
3
0
0
0
0

9
1
6
7
2
2
1
2
0

11
0
8
11
6
0
0
2
0

11
6
16

5
4
7

7
6
3

17
4
11

30
3

12
4

11
5

22
10

6
13
10
4

1
11
3
1

5
7
4
0

7
14
9
2

* ระดับ hematocrit ที่ต่ำ�กวา 40%ในผูปวยไขเลือดออกที่มี hemoconcentration เปนภาวะวิกฤต

ต่ำ�อยูแลว เมื่อปวยเปนโรค DHF หรือ DF จำ�นวนเกล็ดเลือดก็
จะยิ่งต่ำ�ลง มีโอกาสเสี่ยงตออาการเลือดออกมาก จึงมีความตอง
การเกล็ดเลือดเขมขน การศึกษานี้พบวาผูปวยที่มี risk factor
ที่ไดรับสวนประกอบของเลือดเปน DF รอยละ 39.4 (13/33) อีก
รอยละ 60.6 (20/33) เปน DHF ในขณะที่ผูปวยที่ไมมี risk
factor ที่ตองการสวนประกอบของเลือดเปน DHF ทั้งหมด และ
มักเปนผูปวยเกรด 3 และ 4 ดังแสดงในตารางที่ 3
นอกจากนี้ ยังไดวิเคราะหถึงอัตราสวนของการขอเลือดกับการ
ใชเลือด (crossmatch to transfusion ratio) ปรากฏวาผูปวยที่มี
risk factor มีอัตราสวนของการขอและการใชเลือดชนิดใดชนิดหนึ่ง

(49:33 = 1.5:1) ต่ำ�กวาผูปวยที่ไมมี risk factor (48:16 = 3:1)
อยางมีนัยสำ�คัญทางสถิติ ( p < 0.0001) และอัตราสวนของการ
ขอเลือดตอการใช platelet concentrate และ cryoprecipitate
ในผูปวยทั้ง 2 กลุมไมแตกตางกัน เทากับ 1:1 และอัตราการขอและ
การใช LPB และ FFP ของผูปวยที่มี risk factor ต่ำ�กวาผูปวยที่
ไมมี risk factor ดังแสดงในตารางที่ 4
ในการศึกษานี้ มีผูปวย 17 จากผูปวยทั้งหมด 694 รายคิด
เปนรอยละ 2.4 มีความตองการ recombinant activated factor
VII (rFVIIa) เพื่อหยุดอาการเลือดออกมาก แยกเปนผูปวยที่มี
risk factor 14 รายและผูปวยที่ไมมี risk factor 3 ราย จะเห็น
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ตารางที่ 3 ความตองการสวนประกอบของเลือดของผูปวยที่มีและไมมี risk factor
Number of patients (%)

Overall transfusion requirement
- Single donor platelet pheresis
- Random donor platelet concentrate
- Leucocyte poor packed red cells
- Fresh frozen plasma
- Cryoprecipitate
Severity of dengue infection
- DF
- DHF grade I
- DHF grade II
- DHF grade III
- DHF grade IV

With risk factor
(n=68)

Without risk factor
(n=626)

33/68 (48.5)
8/33 (24.2)
13/33 (39.4)
29/33 (87.9)
9/33 (27.3)
6/33 (18.2)

16/626 (2.6)
3/16 (18.8)
6/16 (37.5)
9/16 (56.3)
9/16 (56.3)
1/16 (6.3)

13/19 (68.4)
1/8 (12.5)
4/15 (26.7)
7/14 (50.0)
8/12 (66.7)

0/210
0/143
5/196 (2.6)
8/61 (13.1)
3/16 (18.8)

ตารางที่ 4 อัตราการขอและการใชเลือด (crossmatch to transfusion ratio)ของผูปวยที่มีและไมมี risk factor
With risk factor
Without risk factor
(n=49)
(n=48)
Number of patient
49:33 = 1.5.1
48:16 = 3:1
Blood components
- Single donor platelet pheresis
39:39 = 1.1
3:3 = 1:1
- Random donor platelet concentrate
197:197 = 1:1
20:20 = 1:1
- Leucocyte poor packed red cells
152:109 = 1.4:1
53:19 = 2.8:1
- Fresh frozen plasma
159:124 = 1.3:1
83:44 = 1.9:1
- Cryoprecipitate
307:307 = 1:1
8:8 = 1:1
วาผูปวยที่มี risk factor มีความตองการ rFVIIa สูงกวาผูปวย
ที่ไมมี risk factor อยางมีนัยสำ�คัญทางสถิติ (p < 0.0001) ดัง
แสดงในตารางที่ 5
อัตราการเสียชีวิต (case-fatality rate) เทากับรอยละ 0.86
(6/694) เปนผูปวย DHF เกรด 3 และ 4 ที่มีอาการเลือดออกมาก
ทั้งหมด เปนผูปวยที่มี risk factor 5 รายและผูปวยที่ไมมี risk
factor อีก 1 รายที่มีอาการเลือดออกในสมอง

เดงกีในการศึกษานี้เทากับรอยละ 7.1 ต่ำ�กวาที่เคยรายงานในป
พ.ศ. 2540 (รอยละ 10.6)(4) แตสูงกวารายงานของ พญ.ศิริเพ็ญ
กัลยาณรุจ จากสถาบันสุขภาพเด็กแหงชาติมหาราชินี (รอยละ 6.6)
(5)
เมื่อเปรียบเทียบกับการศึกษาของ พญ.ศิริเพ็ญ กัลยาณรุจ แยก
ตามความรุนแรงของโรค(6) พบวาผูปวย DHF เกรด 2 มีความตอง
การสวนประกอบของเลือดใกลเคียงกัน (รอยละ 4.2 vs รอยละ
5.7) แตเกรด 3 และเกรด 4 มีความตองการสวนประกอบของ
เลือดสูงกวา (เกรด 3 รอยละ 20.0 vs รอยละ 13.5 และเกรด 4
วิจารณ
รอยละ 39.2 vs รอยละ 27.2)(6) ซึ่งอธิบายไดจากจำ�นวนผูปวยที่
ความตองการสวนประกอบของเลือดของผูปวยติดเชื้อไวรัส มี underlying disease ในการศึกษานี้เทากับรอย 8.4 ซึ่งสูงกวา
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Hematemesis
Epistaxis stopped after packing,
hematemesis, melena

III

III

III

IV

IV

IV

III
IV

10, female, 14 y, 50 kg

11, male, 6 y, 23 kg

12, female, 6 y, 18.5 kg

13, male, 8.5 y, 23 kg

14, male, 1.2 y, 10 kg

Without risk factor
15, female, 5 y, 15 kg

16, female, 13 y, 45 kg
17, male, 10 y, 27 kg

E = effective; IE = ineffective

Hematemesis, melena

III
IV
III
III
III
IV

14, female, 7.4 y, 21 kg
15, female, 9.3 y, 50 kg
16, female, 10 y, 65 kg
17, male, 11.3 y, 66 kg
18, male, 10.2 y, 99 kg
19, female, 12.4 y, 50 kg

-

-

Epistaxis unresponsive to packing, Prolonged shock 24 h
hematemesis

IV

13, male, 4.2 y, 12 kg

Risk factor

Infant receiving gelatin 10 mL/kg
Morbid obesity & prolonged
shock for 36 h
Hematemesis, epistaxis
Tetralogy of Fallot, status post
corrective surgery with
residual VSD
Hematemesis, epistaxis
Blood group AB Rh negative
Hematemesis
Morbid obesity
Hematemesis, hypermenorrhea
Morbid obesity
Hematemesis
Morbid obesity
Epistaxis unresponsive to packing Morbid obesity
Hematemesis, hypermenorrhea
Morbid obesity & prolonged
shock for 24 h
Hematemesis, hypermenorrhea
14 tabs (200 mg) of ibuprofen
unresponsive to hormonal therapy
Hematemesis, melena, hematuria, 3 teaspoons (100 mg) of ibuprofen
hemoglobinuria
& G6PD deficiency
Epistaxis stopped after packing, 5 teaspoons (100 mg) of ibuprofen
hematemesis, melene
Hematemesis
Prolonged shock 24 h

Hematemesis
Hematemesis

Bleeding

III
IV

Grade

With Risk factor
11, female, 6 m, 7 kg
12, male 13.5 y, 66 kg

Patient: sex, age, BW

ตารางที่ 5 ผูปวย DHF เกรด 3 และ 4 ที่มีอาการเลือดออกรุนแรงมากที่ไดรับ recombinant activated factor VII

Bleeding stopped except
for the occurrence at
CNS on day 14 of illness
Stopped
Stopped

Bleeding stopped except
for the occurrence at ICD
at 22 h

Temporarily slow down
for 2 h
Stopped

Hypermenorrhea
recurred at 1 h 45 min
Stopped

Stopped
Stopped
Stopped
Stopped
Stopped
Stopped

Recurred at 3 h
Stopped
temporarily
Stopped

E
E

IE

IE

E

IE

E

IE

E
E
E
E
E
E

E

IE
IE

Efficacy of rFVIIa
Bleeding episode
Assessment

Survive
Survive

Death from CNS bleeding

Death from intraabdominal bleeding
caused by necrotizing pancreatitis
Death from multiple organ failure

Survive

Survive

Survive

Survive
Survive
Survive
Survive
Survive
Death from arrhythmia

Death from severe infection

Survive
Death from severe infection

Outcome
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รายงานอื่น (รอยละ 3)(5) ซึ่งผูปวยที่มี risk factor จะมีความ
ตองการสวนประกอบของเลือดสูงกวาผูปวยที่ไมมี risk factor
ผูปวยที่ตองไดรับสวนประกอบของเลือด มีอาการเลือดออก
มากกวาผูปวยที่ไมตองรับสวนประกอบของเลือด รวมทั้งตรวจ
พบวามีภาวะซีดมากกวา แตจำ�นวนเกล็ดเลือดไมแตกตางกัน สวน
ชนิดของสวนประกอบของเลือดที่ตองการขึ้นกับอาการแสดงของ
ผูปวย ไดแก LPB สำ�หรับผูปวยที่เสียเลือดมาก หรือมีการแตก
ของเม็ดเลือดแดงในโรคธาลัสซีเมียและฮีโมโกลบินผิดปกติ รวม
ทั้งภาวะ G6PD deficiency เกล็ดเลือดเขมขนสำ�หรับผูปวยที่มี
อาการเลือดออกรุนแรง FFP สำ�หรับผูปวยที่มีอาการเลือดออกจาก
ภาวะ coagulopathy รวมทั้ง cryoprecipitate สำ�หรับทดแทน
fibrinogen ซึ่งใชมากในผูปวยที่มีอาการเลือดออกรุนแรงที่ไดรับ
rFVIIa เพื่อหยุดอาการเลือดออก ซึ่งมีอัตราการใช rFVIIa ใน
คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี ซึ่งเปนโรงเรียนแพทยที่
รับการสงตอผูปวยที่มีอาการหนักมากในระยะเวลา 7 ปครึ่ง เทากับ
รอยละ 2.4 (17/694) เปนผูปวย DHF เกรด 3 และ 4 ที่มีอาการ
เลือดออกรุนแรงมีโอกาสเสียชีวิตสูงถึงรอยละ 100(7) ซึ่งการศึกษา
ครั้งนี้สามารถชวยชีวิตผูปวยได 11 ราย คิดเปนรอยละ 64.7 ของ
ผูปวยทั้งหมดที่ไดรับยา rFVIIa
ในการศึกษานี้มีผูปวย morbid obesity 23 ราย และผูปวย
6 ราย ตองไดรับ rFVIIa เพื่อหยุดอาการเลือดออก ผูปวย 4 ราย
รอดชีวิต และ 2 รายเสียชีวิตเปนผูปวยที่มีอาการช็อกนาน 24-36
ชั่วโมงกอนไดรับการสงตอจากโรงพยาบาลอื่น และยังไดใช rFVIIa
ในผูปวยหนึ่งรายที่หมูเลือด AB Rh ลบ ที่มีอาการเลือดออกรุน
แรงที่ไมสามารถหาสวนประกอบของเลือดใหได ดังนั้น ถึงแมวา
rFVIIa จะมีราคาแพงมาก หากพิจารณาใชอยางเหมาะสมในเวลา
ที่จำ�เปน ก็จะชวยชีวิตผูปวยไดอยางมีประสิทธิภาพ(8)
ผูปวยที่มี risk factor มีการใชเลือดทั้งผูปวยที่เปน DF และ
DHF ในขณะที่ผูที่ไมมี risk factor มีการใชเลือดเฉพาะผูปวย
DHF เกรด 3 และ 4 เทานั้น ขอแตกตางนี้ขึ้นกับอาการแสดง
ของผูปวย กลาวคือ ผูปวยที่มี underlying disease มักเกิด
อาการแสดงของโรคติดเชื้อไวรัสเดงกีไมรุนแรง เปนแค DF แต
underlying disease ทำ�ใหเกิดภาวะแทรกซอน เชน โรคธาลัสซีเมียและฮีโมโกลบินผิดปกติ มีการแตกของเม็ดเลือดแดงเพิ่มขึ้น
จึงตองการ LPB เพื่อทดแทนเม็ดเลือดแดงที่แตก
อัตราการขอและการใชเลือดชนิดตางๆ ที่นาสนใจคือ อัตรา
การขอและการใชเกล็ดเลือดเขมขน ไมวาจะเปน SDP หรือ PC
เทากับ 1:1 ในผูปวยที่มีและไมมี risk factor แสดงวาผูปวยทุก
รายที่ขอเกล็ดเลือดเขมขนตองใชเกล็ดเลือดเขมขนทุกราย จึง
เปนสิ่งพึงสังวรสำ�หรับบุคลากรทางการแพทยของคลังเลือดถึง
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ความจำ�เปนเรงดวน ที่จะตองเตรียมเกล็ดเลือดเขมขนใหเพียง
พอตอการบริการผูปวย การขอเลือดดวยขอบงชี้ที่ชัดเจนถูกตอง
ตาม clinical practice guideline จะชวยลดการเตรียมเลือด
โดยไมจำ�เปน ลดภาระงานของบุคลากรทางคลังเลือด และมีสวน
ประกอบของเลือดเพียงพอตอการบริการผูปวยอื่นๆ ในโรงพยาบาล
แตอัตราการขอและการใช LPB ของผูปวยที่ไมมี risk factor เทา
กับ 2.8:1 ซึ่งอยูในระดับที่สูงกวา 2:1 แสดงวามีการขอเลือดมาก
เกินจำ�เปน9
กลาวโดยสรุป การบริการดูแลรักษาผูปวยโรค DHF ในภาควิชา
กุมารเวชศาสตร คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี ไดผลดี
โดยการปฏิบัติตาม clinical practice guideline มีการสนับสนุน
จากบุคลากรทางการแพทยอื่นๆ ในโรงพยาบาล สามารถเตรียมสวน
ประกอบของเลือดใหแกผูปวยอยางเพียงพอ และเลือกใช rFVIIa
ในผูปวยบางรายที่มีขอบงชี้อยางเหมาะสม ชวยใหผูปวย DHF ที่
มีอาการหนักบางราย มีโอกาสรอดชีวิตจากโรคติดเชื้อเฉียบพลัน
ได
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Transfusion Requirement in Children with Dengue Virus Infection
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Department of 1Pediatrics, 2Blood Bank, 3Nursing, Faculty of Medicine, Ramathibodi Hospital, Mahidol University, Bangkok,
4
Center for Vaccine Development, Institute of Science and Technology for Research and Development, Mahidol University, Nakhonpathom.

Abstract : A retrospective study of transfusion requirement in 694 children with dengue fever (DF, n=229) and
dengue hemorrhagic fever (DHF, n=465) from July 2000 to December 2007 was conducted. Their median age
was 11 years. The patients were divided into two groups: group 1 (n=68) included patients with risk factors
such as morbid obesity or ibuprofen ingestion that were associated with the more severe clinical manifestation
or bleeding tendency, and group 2 (n=626) included patients without risk factors. The results revealed that
the overall transfusion requirement was 7.1% (49/694). Patients with risk factors required a higher transfusion
rate (48.5%) compared with patients without risk factors (2.5%) with a p value of < 0.0001. Patients with risk
factors requiring transfusion varied from DF to different grades of DHF while those without risk factors requiring
transfusion included only DHF grades III and IV. Patients requiring transfusion had more frequent bleeding
episodes and lower hematocrits compared with those not requiring. However, the platelet counts of both
groups were similar ranging from 20,000 to 60,000/mL. Moreover, the ratio of crossmatch to transfusion of blood
components among patients with risk factors (1.5:1) was lower than those without risk factors (3:1). Importantly,
the ratio of crossmatch to transfusion of platelet concentrate among both groups was similar at 1:1. Finally, the
additional requirement of recombinant activated factor VII was 2.4% (17/694) including DHF grades III and IV
exhibiting massive uncontrolled bleeding episodes. Eleven patients survived while six patients died. The overall
case-fatality rate was 0.86% (6/694).
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