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บทนํา โรคไขเลือดออก

โอฬาร พรหมาลิขิต

วัคซ�นป�องกันโรคไข�เลือดออก

 ไวรัสเดงกีเปนไวรัสที่มียุงเปนพาหะนําโรคที่พบ

การแพรระบาดไดมากที่สุดในโลก โดยมีผูติดเชื้อ 50-

100 ลานคนตอปและมีผูเสียชีวิตจากโรคไขเลือดออก

มากกวา 10,000 รายตอป ไวรัสเดงกีเปนไวรัสชนิด

RNA จัดอยูใน family Flaviviridae มี 4 ซีโรทัยพ

ไดแก DEN1, DEN2, DEN3, และ DEN4 การติดเชื้อ

ไวรัสเดงกีซีโรทัยพหนึ�งจะทําใหเกิดภูมิคุมกันตอซีโรทัยพ

นั้นตลอดไป (homotypic immunity) และจะสามารถ

ปองกันข ามไปยั ง ไวรัส เดงกีซี โ รทัยพอื่ น ได เพียง

ชั�วคราว (heterotypic immunity) ผูปวยจึงสามารถ

ติดเชื้อไวรัสเดงกีซีโรทัยพอื่นๆ ที่แตกตางจากการติด

เชื้อครั้งแรกได และเกิดการติดเชื้อครั้งตอมาเรียกวา

การติดเชื้อแบบทุติยภูมิ ซึ�งมีความสัมพันธอยางชัดเจน

กับการเกิดโรคไข้เลือดออก

 ยุงลายชนิด Aedes aegypti เปนพาหะนําโรค

ไขเลือดออกที่สําคัญ โดยยุงดังกลาวสามารถแพรเชื้อ

ไวรัสเดงกีไปยังผูอื่นไดหลังจากดูดเลือดของผูปวย

ที่มี เชื้อไวรัสเดงกีไปแลว 7-10 วัน หลังจากนั้น

ไวรัสเดงกีจะอยู ในยุงไปตลอดชีวิตของยุง ยุงชนิดน�้

มักกัดในเวลากลางวัน และชอบกัดขณะอุณหภูมิสูง

ระหวาง 28-35 องศาเซลเซียส ระยะฟกตัวของโรค

อยูระหวาง 3-15 วัน (สวนใหญ 5-6 วัน) ผูปวยสวนใหญ

จะมีไวรัสเดงกี ในเลือดไม เกิน 1 สัปดาหหลังจาก

เริ�มมีไข1-3

ระบาดวิทยา

 โรคไขเลือดออก (dengue hemorrhagic fever, 

DHF) จัดเปนโรคซึ�งเปนปญหาทางสาธารณสุขที่สําคัญ

ของประเทศในแถบเอเชียตะวันออกเฉ�ยงใตรวมทั้ง

ประเทศไทย การติดเชื้อไวรัสเดงกีในรูปแบบของ DHF 

เริ�มตนในภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉ�ยงใตโดยมีการ

ระบาดครั้งแรกที่ประเทศฟลิปปนสเมื่อป พ.ศ. 2497

ทั้ งๆที่ มี รายงานการติด เชื้ อ ไวรั ส เดงกี ในรูปแบบ

ไขเดงกี (dengue fever, DF) มานานหลายศตวรรษ

จากภูมิภาคตางๆของโลก การระบาดของโรคไขเลือดออก

ในประเทศไทยครั้ งแรกเกิดขึ้นที่กรุงเทพมหานคร

ในป  พ.ศ. 2501 จากนั้นการระบาดของโรคได

แพรกระจายไปยังจังหวัดตางๆทั�วประเทศ สําหรับ

ส ถานกา รณ ข อ ง โ ร ค ไ ข เ ลื อ ด ออก ใน ร ะ ดั บ โ ล ก

พบวามีการระบาดของไวรัสเดงกีไปทุกทวีปทั�วโลก

ในสองทศวรรษที่ ผ านมาแมแตประ เทศสิ งค โปร

ซึ� งในอดีตเคยควบคุมการระบาดของโรคไดยังเกิด

มีการระบาดขึ้นอีกสาเหตุของการระบาดของไวรัส

เดงกีไปทั�วโลกเกิดขึ้นเน��องจากปจจัยหลายประการ 

อาทิ  การ เปลี่ ยนแปลงจากสั งคมชนบทมา เป น

ชุมชนชาวเมืองซึ�งไมไดวางแผนไวลวงหนา การเพิ�มของ

จํานวนประชากรซึ�งทําใหเกิดสภาพชุมชนแออัด ขาด

สุขอนามัยที่ดี มีแหลงเพาะพันธุยุงเพิ�มขึ้น การที่สภาพ

ความเปนอยูเปลี่ยนไปและขาดการควบคุมประชากร

ยุงที่มีประสิทธิภาพ การเดินทางที่รวดเร็วและสะดวก 

สบายซึ�งสามารถนํายุงไปยังที่ตางๆ ไดโดยงาย การขาด
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เครือขายในการควบคุมโรคที่มีประสิทธิภาพจากองคกร

ของรัฐเปนตน1-3

พยาธิกําเนิด

 พยาธกิาํเนดิของโรคไขเลอืดออกยงัไมเปนทีท่ราบ

แน�ชดั แตปจจยัทีส่าํคญัทีเ่กีย่วของกบัการเกดิโรคไขเลอืด

ออกคอืปจจยัดานไวรสั และปจจยัดานภมูคิุมกนัของผูปวย

 ปจจัยดานไวรัส ผูปวยไขเลือดออกสวนใหญ

มกัมกีารตดิเชือ้แบบทตุยิภมู ิดงันัน้ในพืน้ทีซ่ึ�งมไีวรสัเดงกี

หลายซโีรทยัพจงึมโีอกาสเกดิโรคไขเลอืดออกไดสงู ทัง้น�ข้ึน้

กับซีโรทัยพของไวรัสเดงกีท่ีมีการระบาดอยูในขณะน้ัน

ดวย4 ดังท่ีพบวาไวรัสเดงกีซีโรทัยพ 2 จากทวีปเอเชีย

เปนปจจัยสําคัญของการระบาดใหญของโรคไขเลือดออก

ในทวีปอเมริกาใต ผูปวยที่มีปริมาณของไวรัสเดงกี

มากจะมอีาการรนุแรงกวาผูปวยทีม่ปีรมิาณของไวรสัเดงกี

นอย5

 ปจจัยดานภูมิคุมกันของผูปวย ผูปวยที่มีการ

ติดเชื้อไวรัสเดงกีแบบทุติยภูมิมีแนวโนมที่จะเกิดโรคที่มี

ความรนุแรงมากกวาการตดิเชือ้แบบปฐมภมู ิและสวนใหญ

ผูปวยเด็กเล็กที่มีการติดเชื้อไวรัสเดงกีแบบปฐมภูมิ อาจ

มีอาการของโรครุนแรงไดโดยเฉพาะอยางยิ�งหากเกิดโรค

ในเด็กอายุ 6-9 เดือน ซึ�งเปนวัยที่มีระดับแอนติบอดีตอ

ไวรัสเดงกีซึ�งไดรับจากมารดาหลงเหลืออยูแตไมเพียงพอ

ในการปองกันโรคได (non-neutralizing antibody) แต

กลบัเปนแอนตบิอดีในรปูแบบ enhancing antibody คลาย

กับปรากฏการณที่เกิดขึ้นในการติดเชื้อแบบทุติยภูมิใน

เดก็โต ปรากฏการณ “Antibody dependent enhancement” 

เปนสมมุติฐานซึ�งใชอธิบายสาเหตุที่ผูปวยไขเลือดออก

สวนใหญมักมีการติดเชื้อไวรัสเดงกีแบบทุติยภูมิโดยมีการ

ติดเชื้อไวรัสเดงกีตางซีโรทัยพมากอนอาจนําไปสูการเกิด 

enhancing antibody ซึ�งเชื่อวาเปนปจจัยสงเสริมใหมีการ

เพิ�มปริมาณไวรัสเดงกีซีโรทัยพใหมในเม็ดเลือดขาวชนิด

โมโนซัยต5,6

 ผูปวยติดเชื้อไวรัสเดงกีมักมีภาวะโภชนาการ

ที่ดี7 ซึ�งสงผลตอการตอบสนองของภูมิคุมกันของรางกาย

เมื่อมีการติดเชื้อไวรัสเดงกี โดยพบวามีการเปลี่ยนแปลง

ของ T และ B cells มีการหลั�งสาร chemokines พบวา

สมรรถภาพการทํางานของ T cell เสื่อมลงชั�วคราว 

เกิด autoantibody ตอเกร็ดเลือดและเซลลเยื่อบุทําให

เกิดภาวะเกร็ดเลือดต่ํา และ vasculopathy นอกจาก

น�้ยังพบวาภาวะ autoantibody มีความรุนแรงมาก

ในผูปวยซึ�งมีอาการของโรครุนแรง Lei HY และคณะ

ไดตั้ งสมมุติฐานวาการตอบสนองของภูมิคุมกันตอ

การติดเชื้อไวรัสเดงกีทําใหรางกายไมสามารถกําจัด

ไวรัสเดงกีออกไป และยังทําใหเกิดการหลั�ง cytokines ซึ�ง

มีผลตอ monocytes, endothelial cell และเซลลของตับ1-

3,5,8 การศึกษาที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณพบวา ผูปวยติด

เชือ้ไวรสัเดงกมีกัมคีวามผดิปกติในสมรรถภาพการทาํงาน

ของตับโดยมีระดับ aspartate aminotransferase (AST) 

และ alanine aminotransferase (ALT) สูงขึ้น โดยคา 

AST มักสูงกวา ALT อาจพบระดับอัลบูมิน และโกลบูลิน

ลดลง มีความผิดปกติของการแข็งตัวของเลือดโดยพบคา 

partial prothrombin time (PTT) และคา prothrombin 

time (PT) ยาวกวาปกติ9 ผูปวยบางรายอาจมีระดับ 

alkaline phosphatase (AP) และคาบิลิรูบินสูงขึ้น มีความ

สัมพันธระหวางความรุนแรงของโรคกับความผิดปกติของ

การทํางานของตับกลาวคือ ผูปวยที่มีภาวะช็อกจะมีระดับ

อัลบูมินและโกลบูลินต่ํา ระดับ AST/ALT สูงกวา และคา 

PTT ยาวกวาเมื่อเปรียบเทียบกับผูปวยที่ไมมีภาวะช็อก

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ และผูปวย DHF จะมีความผิด

ปกติของการทํางานของตับมากกวาผูปวย DF1-3 

ลักษณะทางคลินิก

 สวนใหญการติดเชื้อไวรัสเดงกีมักเปนในเด็ก 

มีรายงานการติดเชื้อในทารกอายุ 6 วัน โดยผูปวยไดรับ

เชื้อไวรัสเดงกีผานรกมารดาซึ�งปวยดวยโรคไขเลือดออก

สองวันกอนคลอด10 การเพิ�มขึ้นของผูปวยเด็กโตและ

ผูใหญมีผลตอลักษณะของโรคบางประการ เชน ผูปวย

เพศหญิงที่เปนไขเลือด ออกในระยะที่มีประจําเดือน

อาจทําใหมีเลือดออกมากจนเกิดอันตรายถึงชีวิตไดหาก
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ไมไดรับการดูแลรักษาที่ถูกตอง11 นอกจากนั้นผูปวยไข

เลือดออกที่เปนผูใหญอาจไมไดรับการวินิจฉัยโรคตั้งแต

แรกทําใหผูปวยไมไดรับการดูแลรักษาที่เหมาะสมและเกิด

ภาวะแทรกซอนที่รุนแรงตามมา มีราย งานหญิงตั้งครรภ

เปนไขเลอืดออกในระยะคลอดซึ�งทาํใหเสยีเลอืดจาํนวนมาก

โดยเฉพาะในรายที่ไดรบัการผาทองคลอด ผูปวยทีม่อีาการ

ปวดทองอยางรุนแรงโดยเฉพาะอยางยิ�งในระยะช็อกอาจ

ไดรับการวินิจฉัยวามีการอักเสบภายในชองทองหรือเปน

ไสติ�งอักเสบ และอาจไดรับการผาตัดชองทอง1-3,10,11

 การติดเชื้อไวรัสเดงกีสวนใหญจะไมมีอาการ 

โดยพบการติดเชื้อที่ไมมีอาการถึงรอยละ 90 สวนผูที่

ติดเชื้อไวรัสเดงกีซึ�งมีอาการสามารถจําแนกไดเปน 3 

รูปแบบตามความรุนแรงของโรค ไดแก

 1. Undifferentiated fever หรือ viral syndrome 

มักพบในเด็กเล็ก ผูปวยจะมีอาการไขสูงเพียงอยางเดียว

หรืออาจมีผื่นแบบ maculopapular รวมดวย

 2. DF มกัพบในเดก็โตหรอืผูใหญ ผูปวยมอีาการ

ไขสูงเฉ�ยบพลัน ปวดศีรษะ ปวดรอบกระบอกตา ปวด

กลามเน�้อ และปวดกระดูก อาการปวดกระดูกอาจรุนแรง

มากจนมีชื่อเรียกวา breakbone fever มีผื่นและจุด

เลือดออกบริเวณผิวหนัง การทดสอบทูนิเกตใหผลบวก 

ผูปวยบางรายอาจพบอาการเลือดออกได ผูปวยสวนใหญ

มักมีเม็ดเลือดขาวต่ําและบางรายอาจมีเกร็ดเลือดต่ําได 

ในผูใหญเมือ่หายจากโรคแลวอาจมอีาการออนเพลยีอยูนาน 

โดยทั�วไปผูปวยกลุมน�้มักมีอาการไมรุนแรง

 3. โรคไขเลือดออกหรือ DHF ลักษณะที่สําคัญ

ของโรคคือมีการรั�วของพลาสมา กรณ�มีการรั�วของ

พลาสมามากอาจทาํใหผูปวยเขาสูภาวะชอ็ก (dengue shock 

syndrome, DSS) การรั�วของพลาสมาสามารถทราบ

ไดจากการมีระดับฮีมาโตคริตสูงขึ้น มีสารน้ําในชอง

เยื่อหุมปอดหรือในชองทอง ระยะเวลาที่มีการรั�วของ

พลาสมามักเกิดในชวงสั้นๆ ประมาณ 24-48 ชั�วโมง โดย

เริ�มตนหลงัจากจาํนวนเกรด็เลอืดลดลงประมาณ 12 ชั�วโมง 

สําหรับการเปลี่ยนแปลงในระบบเลือดพบวาเสนเลือดฝอย

มีความเปราะเพิ�มขึ้นทําใหการทดสอบทูนิเกตไดผลบวก 

มีภาวะ coagulopathy และจํานวนเกร็ดเลือดลดลงซึ�งเกิด

จากอายุของเกร็ดเลือดสั้นกวาปกติ ไมควรใหเกร็ดเลือด

เพือ่ปองกนัภาวะเลอืดออกเน��องจากเกรด็เลอืดจะถกูทาํลาย

ไดอยางรวดเร็ว

 การดําเนินโรคของ DHF แบงออกเปน 3 ระยะ คือ

 1. ระยะไขสูง (febrile stage) เปนระยะที่ผูปวย

มีอาการไขสูง 39-41 องศาเซลเซียส สวนใหญเปน

อยูนาน 2-7 วัน รอยละ17 ของผูป วยอาจมี ไข

นานเกิน 7 วัน อาจมีอาการชักได โดยเฉพาะในเด็กเล็ก

อาการไขมักไมตอบสนองตอยาลดไขมากนัก ผูปวย

มีอาการหนาแดง (flushing) ปวดศีรษะ เบื่ออาหาร ไมพบ

อาการของไขหวดัชดัเจน มอีาการปวดทองบรเิวณลิน้ปหรอื

ใตชายโครงขวา ตับโตและกดเจ็บ อาเจียน และปวดเมื่อย

กลามเน�อ้ บางรายอาจมจีดุเลอืดออกทีผ่วิหนงัหรอืมอีาการ

เลือดออกในอวัยวะอื่น การทดสอบทูนิเกตใหผลบวกได

รอยละ 80-85

 2. ระยะวิกฤต (shock or hemorrhagic stage) 

เปนระยะที่มีการรั�วของพลาสมา ไขมักลดลงอยางรวดเร็ว

หากมีการรั�วของพลาสมามากอาจเกิดภาวะช็อกไดผูปวย

จะมีอาการกระสับ กระสาย มือเทาเย็น ชีพจรเตนเร็ว

และเบาลง มีความดันโลหิตตํ่าหรือ pulse pressure แคบ

ในระยะน�ผู้ปวยอาจมีอาการเลือดออกไดบอย

 ความรุนแรงของโรคไขเลือดออกแบงเปน 4 

เกรดโดยอาศัยอาการเลือดออกและภาวะช็อก เกรด 1 

หมายถึง ไมพบอาการเลือดออก การทดสอบทูนิเกต

ใหผลบวก เกรด 2 หมายถึง อาการเลือดออกบริเวณ

ผิวหนังหรืออวัยวะอื่น เกรด 3 หมายถึง มีชีพจรเบาเร็ว 

ความดันโลหิตต่ําหรือมี pulse pressue แคบ และ

เกรด 4 หมายถึง วัดความดันโลหิตไมไดหรือคลําชีพจรไม

ได DHF เกรด 3 และ 4 เรียกวา DSS

 3. ระยะพักฟน (convalescent stage) เปนระยะ

ที่มีการดูดกลับของพลาสมาเขาสูกระแสโลหิต ผูปวยจะมี

อาการทั�วไปดีขึ้นเริ�มมีความอยากอาหาร ปสสาวะเพิ�มขึ้น 

อัตราการเตนของหัวใจลดลง ผูปวยอาจมี petechial rash 

ซึ�งเห็นเปนวงขาวกระจายอยูในพื้นสีแดงของผื่นเรียกวา 
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convalescent rash ซึ�งอาจมีอาการคันรวมดวย

 การทีผู่ปวยตดิเชือ้ไวรสัเดงกจีะเกดิโรคเปนรปูแบบ

ใดขึ้นอยูกับปจจัยหลายประการที่สําคัญคืออายุและ

ภาวะภูมิคุมกันของผูปวย ชนิดของการติดเชื้อ (ปฐมภูมิ

หรือทุติยภูมิ) ซีโรทัยพและปริมาณของไวรัส ผูปวยติดเชื้อ

ไวรัสเดงกีที่เปนเด็กเล็กอาจมีอาการและอาการแสดงของ

โรคแตกตางจากผูปวยเดก็โตหลายประการ สวนผูปวยทีเ่ปน

ผูใหญมีอาการใกลเคียงกับผูปวยที่เปนเด็กโต

 ผูปวยท่ีมีการติดเช้ือไวรัสเดงกีแบบทุติยภูมิ

แนวโนมท่ีจะเกิดโรคท่ีมีความรุนแรงมากกวาการติดเช้ือ

แบบปฐมภูมิและสวนใหญพบในผูปวยท่ีมีอายุมากกวา 

อยางไรก็ตามผูปวยเด็กเล็กท่ีมีการติดเช้ือไวรัสเดงกี

แบบปฐมภูมิอาจมีอาการของโรครุนแรงไดโดยเฉพาะ

อยางยิ�งหากเกิดโรคในเด็กอายุ 6-9 เดือนซึ�งเปน

วัย ท่ีมีระ ดับแอนติบอดีตอไว รัสเดงกีซึ� ง ได รับจาก

มารดาหลงเหลืออยูแต ไม เ พียงพอในการปอง กัน

โรคได (neutralizing antibody) แตเปนแอนติบอดีใน

รูปแบบ enhancing antibody คลายกับท่ีเกิดข้ึน

ในการ ติด เ ช้ือแบบทุติย ภู มิ ใน เ ด็ก โต นอกจากน�้

มีการศึกษาพบวาซีโรทัยพของไวรัสและปริมาณของ

ไวรัสมีความสัมพันธกับความรุนแรงของโรค1-3

ลักษณะทางคลินิกที่ผิดแปลกไปจากเดิม

 ผู ป ว ยที่ ติ ด เ ชื้ อ ไ ว รั ส เ ด งกี แ ล ะมี ลั กษณะ

ทางคลินิกที่ผิดแปลกไปจากเดิมไดมีรายงานทั้งจาก

ประเทศไทยและประเทศที่มีการระบาดของไวรัสเดงกี

ตั้งแตป พ.ศ. 2513 สวนใหญเปนอาการทางสมองและ

อาการเน��องจากสมรรถภาพการทํางานของตับที่เสื่อมลง 

นอกจากน�้อาจพบภาวะ (ARDS) ผนังถุงน้ําดีหนาขึ้น 

ตับออนมีขนาดโตขึ้ นซึ� งพบร วมกับการที่ มี ร ะดับ 

amylase ในซีรัมสูง ขึ้นและภาวะมามแตก สิ�งที่

ควรคํานึงกอนสรุปวาผูปวยมีการติดเชื้อไวรัสเดงกี

และลักษณะทางคลินิ กที่ ผิ ดแปลกไปจากเดิมคื อ

ผูปวยมีโรคติดเชื้ออื่นรวมดวย (co-infection, dual 

infection) หรือไม เน��องจากผูปวยดังกลาวอาจมีอาการ

ทางคลินิกตลอดจนผลการตรวจทางหองปฏิบัติการ

ที่ผิดแปลกไป1-3

 การระบาดของโรคไขเลือดออกครั้งใหญที่สุด

ในประเทศไทยในป พ.ศ. 2530 มีรายงานผูปวยซึ�งมี

ลักษณะทางคลินิกที่ผิดแปลกไปจากเดิมจํานวนมาก 

อุษา ทิสยากร และคณะ ทําการ ศึกษาผูปวยที่ติดเชื้อ

ไวรัส เดงกีและมีลักษณะทางคลินิกที่ ผิดแปลกไป

จากเดิมที่รับไวรักษาที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ พบทั้ง

ในผูปวย DF และ DHF สวนใหญเปนอาการทางสมอง

และอาการเน��องจากสมรรถภาพการทํางานของตับ

เสือ่มไป ปจจยัทีอ่าจเกีย่วของกบัการเกดิลกัษณะทางคลนิกิ

ที่ผิดแปลกไปจากเดิมคือผูปวยมักมีอายุนอย การศึกษาน�้

พบวาผูปวยที่มีลักษณะทางคลินิกผิดแปลกไปจากเดิมมี

อัตราตายสูง11-13

ภาวะแทรกซอน

 ภาวะเลือดออกรุนแรงพบไดไมนอยในระบบ

ทางเดินอาหาร ทําใหมีปญหาในแงการรักษาและมัก

เปนสาเหตุรวมที่สําคัญของการเสียชีวิตของผูปวย 

ผูปวยอาจมเีลอืดออกทั�วไปในกระเพาะอาหารบางรายเปน

แผลขนาดใหญลักษณะแบบ stress ulcer ควรหลีกเลี่ยง

การทําหัตถการใดๆ ที่ อาจทําใหเลือดออก เชน การใส

สายยางเขาในกระเพาะอาหาร การผาตดัใสสายเพือ่ใหสาร

น้ํา การเจาะปอด การกรวดน้ําไขสันหลัง เปนตน ผูปวย

เพศหญิงอาจมีประจําเดือนออกมากกวาปกติจนเปน

อันตรายถึงชีวิตได การผาตัดคลอดทางหนาทอง การ

ผาตัดไสติ�งเปนสิ�งที่ควรหลีกเลี่ยง กรณ�จําเปนพึงกระทํา

ดวยความระมัดระวังและตองเตรียมเลือด พลาสมาและ

เกร็ดเลือดไวใหพรอมภาวะตับวายและกลุมอาการคลาย

ไรยสามารถพบได โดยเฉพาะในผูปวยที่มีอาการของโรค

รนุแรงและเปนสาเหตรุวมทีส่าํคญัในการเสยีชวีติของผูปวย

 ไสติ�งอักเสบอาจเปนภาวะที่พบรวมดวยในผูปวย

ตดิเชือ้ไวรสัเดงก ีไวรสัอาจทาํใหเกดิ lymphoid hyperplasia 

ของลําไสและเปนสาเหตุของการอักเสบของไสติ�งได

เชนเดียวกับที่รายงานการพบความสัมพันธระหวาง
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ไสติ�งอักเสบกับไวรัสหัด สมมุติฐานของการเกิดภาวะ

ไสติ�งอกัเสบในผูปวยตดิเชือ้ไวรสัเดงกคีวรไดรบัการพสิจูน

ตอไป โดยการหาหลักฐานสนับสนุนโดยเฉพาะการคนหา

แอนติเจนของไวรัสเดงกีในชิ้นเน�้อของไสติ�ง

 ภาวะปอดอกัเสบพบไดในผูปวยตดิเชือ้ไวรสัเดงกี

โดยเฉพาะผูปวยเด็กเล็ก ผูปวยอาจมีไขและหอบ

เปนอาการนํา การตรวจภาพรังสีปอดพบ interstitial 

inf i l t rat ion เชนเดียวกับที่พบในภาวะปอดอักเสบ

ที่มีสาเหตุจากเชื้อไวรัสทั�วไป บางรายอาจพบน้ําใน

เยือ่หุมปอด หากแพทยผู รกัษาไมนกึถงึวาอาจเกดิจากการ

ตดิเชือ้ไวรสัเดงกแีละทาํการเจาะตรวจน้าํในเยือ่หุมปอดจะ

ทําใหเกิดอันตรายรุนแรงได การติดตามอาการทางคลินิก 

การตรวจนับเม็ดเลือดและการตรวจยืนยันทางหองปฏิบัติ

การดวยวิธีเรงดวน (rapid test) จะชวยในการวินิจฉัยโรค

ได อยางไรก็ตาม ยังไมมีหลักฐานยืนยันชัดเจนวาตัวไวรัส

เดงกทีาํใหเกดิภาวะปอดอกัเสบหรอืภาวะดงักลาวเกดิจาก

การติดเชื้ออื่นรวมดวย1-3

การวินิจฉัยโรค

 อาศั ยลั กษณะทางคลินิ กดั งกล าวมาแล ว

ประกอบกับการตรวจทางหองปฏิบัติการ การตรวจ

นับเม็ดเลือดนับวามีความสําคัญมาก ในระยะแรก

ที่ผูป วยมี ไขสู งจํ านวนเม็ดเลือดขาวอาจปกติหรือ

สูงเล็กนอย อาจพบจํานวนเม็ดเลือดขาวชนิดพีเอ็มเอ็น

สูงได ในตอนทายของระยะไขสูงจํานวนเม็ดเลือดขาว

มักลดลง มีจํ านวนของเม็ดเลือดชนิดลิมโฟซัยต

และ atypical lymphocyte เพิ�มขึ้น ตอมาจะพบวาจํานวน

เกร็ดเลือดลดลง สวนใหญมักต่ํากวา 100,000/ลบ.มม. 

ตามมาดวยคาฮีมาโตคริตที่เพิ�มขึ้น (กรณ�ที่มีการรั�วของ

พลาสมา) การตรวจภาพรังสีทรวงอกอาจพบน้ําใน

ชองเยื่อหุมปอด คาโซเดียมในเลือดต่ํา และระดับ 

aspartate transaminase (AST) และ alanine 

transaminase (ALT) สูงกวาปกติ การแข็งตัวของเลือด

มีความผิดปกติ 

 

 การตรวจยืนยันทางหองปฏิบัติการมีประโยชน

ในการวินิจฉัยผูปวยบางรายในแงระบาดวิทยาและการ

วิจัย การตรวจยืนยันทางหองปฏิบัติการประกอบดวย

การตรวจทางภูมิคุมกันที่จําเพาะตอเชื้อ ที่นิยมใชได

แก การตรวจโดยวิธี enzyme-linked immunosorbent 

assay (ELISA) และ hemagglutination inhibition (HI) 

การตรวจดวยเทคนิคดานชีวโมเลกุลโดยวิธี PCR และ

การเพาะเลี้ยงไวรัส การตรวจทางซีโรโลยีสามารถ

แยกการติดเชื้อไวรัสเดงกีแบบปฐมภูมิและทุติยภูมิ 

ไดแตไมสามารถแยกซีโรทัยพของเชื้อไวรัส แตมีขอจํากัด

คือจําเปนตองใชตัวอยางสองครั้งหางกัน 5-14 วันและ

ตองเก็บตัวอยางแรกใหเร็ว การตรวจโดยวิธี ELISA เปน

วิธีที่นิยมใชมากขึ้นเน��องจากทําไดงาย การตรวจตัวอยาง

เพียงครั้งเดียวสามารถวินิจฉัยโรคได สวนใหญนิยม

ตรวจหาแอนติบอดีชนิดเอ็มและชนิดจีตอเ ช้ือไวรัส 

การตรวจขางเตียงโดยวิธีเรงดวนเปนท่ีนิยมมากข้ึน 

เน��องจากการตรวจดวยวิธีมาตรฐานใชระยะเวลาหลายวัน

และมักไดผล เมื่ อผู ป วยหายจากโรคแล ว  วิ ธี น�้ มี

ประโยชน ในกรณ�ตองการการยืนยันการวินิจฉัยโรค

อยางรวดเร็วโดยเฉพาะในผูปวยที่มีอาการผิดแปลกไป

จากเดิม และผูปวยที่ไดรับยาตานจุลชีพเน��องจากได

รับการวินิจฉัยวาเปนเยื่อหุมสมองอักเสบ ปอดอักเสบ 

หรือมีภาวะเซ็พสิส การตรวจดวยวิธี PCR มีความไวและ

ความจําเพาะสูง สามารถแยกซีโรทัยพของเชื้อและมี

ประ โยชน ในกรณ� เก็ บตั วอย า ง เ ร็ วหรื อช า เกิน ไป 

สวนการเพาะเลี้ยงไวรัสมีความไวต่ํากวาวิธี PCR สามารถ

แยกซีโรทัยพของเชื้อได การเก็บตัวอยางควรทําในระยะ

ที่มีเชื้อในกระแสเลือดซึ�งตรงกับระยะไข ความไวของ

การเพาะเลี้ยงไวรัสจะลดลงหากเก็บตัวอยางลาชาออกไป

 ในปจจุบัน มีความพยายามในการหาวิธีตรวจที่มี

ความไวและความจําเพาะสูงเพื่อวินิจฉัยตั้งแตชวงตนของ

โรคและชวงหลังของโรคในกรณ�ผูปวยมาพบแพทยลาชา 

ตลอดจนตรวจยนืยนัทางหองปฏบิตักิารจากสิ�งตรวจที่ไมใช

เลือดไดแก ปสสาวะ น้ําลาย1-3
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การรักษา

 การใหสารน้ําและการรักษาตามอาการเปน

หัวใจในการดูแลรักษาผูปวยติดเชื้อไวรัสเดงกี ควร

ดูแลผูปวยอยางใกลชิดโดยเฉพาะอยางยิ�งการปรับ

ปริมาณสารน้ําที่ ใหผูปวยในระยะ 24-48 ชั�วโมงซึ�ง

อาจมีการรั�วของพลาสมา หลักการใหสารน้ําที่สําคัญ

คือ ใหปริมาณนอยที่สุดซึ�งเพียงพอสําหรับการรักษา

ระดับการไหลเวียนเลือดของรางกาย กรณ�ผูปวยมีอาการ

ช็อก ตองใหออกซิเจนรวมกับใหสารน้ําอยางเรงดวน 

โดยเลือกใช Normal sal ine, Ringer’s lactate, 

Ringer’s acetate หรือ 5% D/NSS โดยใหปริมาณ 

10-20 มล./กก./ชม. เปนเวลานาน 1-2 ชั�วโมง กรณ�ที่

ภาวะช็อกไมดีขึ้นควรตรวจคาฮีมาโตคริตอีกครั้ ง 

ถาคาฮีมาโตคริตลดลง แสดงวามีเลือดออกภายใน

และควรพิจารณาใหเลือด ถาคาฮีมาโตคริตไมลดลง

หรือเพิ�มขึ้น ควรเปลี่ยนสารน้ําเปนคอลลอยด ไดแก 

พลาสมา หรอืสารแทนพลาสมา14 ไมมหีลกัฐานสนบัสนนุวา

ยาสเตยีรอยดมปีระโยชนในการรกัษาภาวะชอ็ก เมือ่ผูปวย

มีอาการดีขึ้นคาฮีมาโตคริตจะลดลงทีละนอย ใหลด

ปริมาณสารน้ําลง ควรเลือกใชยาพาราเซตตามอล

ในการลดไขและใชเทาที่จําเปน ไมควรใชยาจําพวก

แอสไพรินและ non-steroidal anti-inflammatory drugs 

ยาหลายชนิดอาจมีสวนเกี่ยวของกับความผิดปกติของ

ตับและอาจเปนสาเหตุของภาวะตับวายหรือกลุมอาการ

คลายไรยได 

 ภาวะเลือดออกมากในผูปวยติดเชื้อไวรัสเดงกี 

สวนใหญเกดิขึน้ในระบบทางเดนิอาหาร มสีาเหตจุากภาวะ

เกรด็เลอืดต่าํ ความเปราะของเสนเลอืด และภาวะลิ�มเลอืด

อุดตันในหลอดเลือด มีการนํา recombinant activated 

factor VII (rFVIIa) มาใชในการรกัษาผูปวยทีม่อีาการเลอืด

ออกมากและไมตอบสนองตอการใหสวนประกอบของเลอืด

ซึ�งยังตองการการศึกษาตอไป1-3 

การควบคุมและปองกันโรค

 การปองกันโรคติดเชื้อไวรัสเดงกีทําไดโดยการ

ควบคุมยุงลายซึ�งยังมีปญหาในการควบคุมอยูหลาย

ประการ การปราบยุงลายและลูกน้ําเปนเรื่องที่ไดรับการ

รณรงคอยางตอเน��องและตองอาศัยความรวมมือ ความ

เขาใจและความสนใจจากบุคคลหลายฝาย ทําไดโดยการ

ทําลายแหลงเพาะพันธุ โดยการสํารวจแหลงเพาะพันธุ

ยุงลายใหทั�วถึงอยางนอยสัปดาหละ 1 ครั้ง ถาพบลูกน้ํา

ยุงลายในภาชนะใสน้ํา ใหกําจัดโดยใสทรายอะเบตลงไป 

ควรขัดถูลางภาชนะใสน้ําที่พบลูกน้ํายุงลายทุก 7 วัน แลว

เทน้ําที่มีลูกน้ําลงบนพื้นแหง และทิ้งหรือทําลายภาชนะ

ขงัน้าํที่ไมไดใช เน��องจากในขณะน�ว้คัซนีปองกนัการตดิเชือ้

ไวรสัเดงกยีงัอยูในระหวางการวจิยัและพฒันา มาตรการตอ

ยงุพาหะและมาตรการตอคนจึงยงัคงเปนมาตรการหลักใน

การปองกันควบคุมโรคไขเลือดออก

 หลงัจากการการคนพบไวรัสเดงกีในป ค.ศ. 1943 

นักวิจัยไดพยายามวิจัยพัฒนาวัคซีนปองกันโรคติดเชื้อ

ไวรัสเดงกีหลายรูปแบบมาอยางตอเน��อง กอใหเกิด

องคความรูและคุณูปการจากการวิจัยพัฒนาขึ้นมากมาย 

ซึ�งปจจุบันกําลังอยูระหวางการทดสอบในภาคสนาม คาด

วาจะมีใชอยางแพรหลายในอนาคตอันใกล1-3

ขอควรคํานึงจากประสบการณในการดูแลรักษาผูปวย

โรคไขเลือดออก

 โรคไขเลือดออกเปนโรคติดเชื้อไวรัสที่มียุงเปน

พาหะนําโรคซึ�งมีจํานวนผูปวยมากที่สุดในโลกเมื่อเทียบ

กับบรรดาโรคติดเชื้อไวรัสที่มียุงและแมลงเปนพาหะนํา

โรค ดวยการเปลี่ยนแปลงของปจจัยตางๆ ในระดับโลก

ดังไดกลาวมาแลวสงเสริมใหเกิดการระบาดของโรคไข

เลือดออกไปทั�วโลก เน��องจากการควบคุมยุงลายและการ

พฒันาวคัซนีปองกนัโรคไขเลอืดออกยงัมขีอจาํกดัอยูหลาย

ประการจงึควรเรยีนรูถงึวธิดีแูลรกัษาผูปวยโรคไขเลอืดออก

อยางเหมาะสมโดยในเบื้องตนจะตองมีความเขาใจในพื้น

ฐานของการดําเนินโรคอยางถูกตองซึ�งมีขอควรคํานึงโดย

สังเขปดังน�้

 เมื่อผูปวยที่สงสัยวาอาจเปนโรคไขเลือดออก

ควรอธิบายใหผูปกครองหรือผูที่ดูแลผูปวยเขาใจถึง
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ธรรมชาติของโรคซึ�งมีความรุนแรงแตกตางกันออกไป

โดยไมสามารถบอกไดในระยะแรกเริ�มวาผูปวยจะมีการ

ดําเนินโรคไปในทางใด จึงควรเห็นความสําคัญของการ

มาติดตามตรวจโรค

 การสงตรวจทางหองปฏิบัติการเพื่อยืนยัน

การติดเชื้อไวรัสเดงกีควรมีความรูความเขาใจในพื้นฐาน

ของวิธีการตรวจ เชน การตรวจหาแอนติบอดีโดยวิธีเรง

ดวนในระยะ 2-3 วันแรกของโรคอาจจะไดผลลบทั้งๆที่ผู

ปวยติดเชื้อไวรัสเดงกี ในระยะน�้การตรวจทางไวรัสดวยวิธี 

PCR จะไวกวาเน��องจากระยะไขเปนระยะที่พบเชื้อไวรัสเด

งกีในกระแสเลือดไดสูงในขณะที่ยังตรวจไมพบแอนติบอดี

ในระยะแรกๆ ของไข

 การใหยาเพือ่รกัษาตามอาการตางๆ ควรจะกระทาํ

ดวยความระมัดระวังและใชยาเทาที่จําเปน เน��องจาก

ยาหลายชนิดอาจทําใหเลือดออกงาย อาจมีสวนทําให

สมรรถภาพการทํางานของตับเสื่อมลงและเกิดภาวะ

แทรกซอนตามมา

 ถงึแมโรคไขเลอืดออกจะพบไดบอยแตพงึระลกึวา

ยังมีโรคติดเชื้ออื่นๆ ที่มีอาการไขสูงเปนอาการนําจึงควร

วเิคราะหแยกโรคดวยการซกัประวตัแิละตรวจรางกายอยาง

ละเอียดรวมกับการตรวจทางหองปฏิบัติการที่เหมาะสม

อันนําไปสูการวินิจฉัยที่ถูกตอง

 ผูปวยโรคไขเลอืดออกทีต่องใหการรกัษาดวยสาร

น้ําควรพิจารณาทั้งชนิดและปริมาณของสารน้ําที่ใหอยาง

เหมาะสมพรอมกบัการดแูลผูปวยอยางใกลชดิเพือ่การปรบั

เปลี่ยนการรักษาไดทันทวงที

 ควรคาํนงึไวเสมอวาผูปวยโรคไขเลอืดออกมคีวาม

เสี่ยงในการเกิดภาวะเลือดออกไดงายจึงควรหลีกเลี่ยง

หัตถการที่อาจทําใหเกิดภาวะเลือดออกดังกลาว

 ผูปวยโรคไขเลือดออกที่มีลักษณะทางคลินิก

ที่แปลกไปจากเดิมโดยสวนใหญจะมีอาการทางสมอง

และมสีมรรถภาพการทาํงานของตบัเสือ่มไป มอีตัราตายสงู

โดยเฉพาะถ า เกิดขึ้ น ใน เด็ก เล็ กมักวินิ จฉั ย ไดช า 

การวินิจฉัยโรคไดแตเนิ�นๆ จะทําใหดูแลรักษาผูปวยได

อยางเหมาะสม1-3

Dengue infection: A new classification

 เน��องจากโรคไขเลือดออกเปนปญหาทางสาธารณสุข

ทีส่าํคญัในหลายประเทศทั�วโลกจงึไดมกีารผลกัดนัในระดบั

นานาชาติในอันที่จะใหมีการใช New classification ของ 

Dengue infection เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดในการดูแล

รักษาผูปวยที่ติดเชื้อไวรัสเดงกีตลอดไปจนถึงงานวิจัย

เกี่ยวกับโรคติดเชื้อไวรัสเดงกีดังรูปประกอบ15



วัคซีน414 วัคซ�นที่อยู�ระหว�างการว�จัย บทที่ 35 วัคซ�นป�องกันโรคไข�เลือดออกวัคซ�นที่อยู�ระหว�างการว�จัย

 เปนที่ยอมรับกันทั�วไปวาการกําจัดยุงลายให

หมดไปเปนเรื่องที่ทําไดยาก ประเทศไทยไดดําเนิน

มาตรการควบคุมใหมีแหลงเพาะพันธุยุงใหนอยที่สุด แต

การควบคุมยุงพาหะไดผลในระดับหนึ�งเทานั้น การแพร

ระบาดของโรคยังคงมีอยูอยางตอเน��องและมีการระบาด

ใหญในบางป การพัฒนาวัคซีนที่มีประสิทธิภาพในการ

ปองกันโรคจึงเปนความหวังในการควบคุมการระบาด

ของโรคติดเชื้อไวรัสเดงกีที่สําคัญ

 การพัฒนาวัคซีนปองกันโรคไข เลือดออก

เริ�มมีมาตั้งแตป พ.ศ. 2472 พัฒนาอยางตอเน��อง

เรื่อยมาจนถึงชวงสงครามโลกครั้งที่สอง เริ�มมีการพัฒนา

วัคซีนในรุนที่ 1 วัคซีนที่มีการศึกษาในรุนน�้ไดแกวัคซีน

ชนิดเชื้อเปนออนฤทธิ์เพาะเลี้ยงในสมองหนู16-18 จน

กระทั�งในป พ.ศ. 2495 มีการพัฒนาวัคซีนที่ทําจากเดงกี

ซีโรทัยพ 2 เพาะเลี้ยงในสมองหนู และเมื่อฉ�ดเขาไปใน

สมองลิงเพื่อตรวจสอบความปลอดภัย พบวาไวรัสทําให

มีพยาธิสภาพเกิดขึ้นในเน�้อสมองลิง ทําใหตองยุติการ

พัฒนาวัคซีนดวยวิธีเพาะเลี้ยงในสมองหนูไปในที่สุด19 ตอ

มามีการคนพบเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงเซลลเน�้อเยื่อ จึง

มีการพัฒนาวัคซีนเชื้อเปนออนฤทธิ์ในเซลลเพาะเลี้ยง 

เชน Primary dog kidney cell culture (PDK) จนกระทั�ง

เทคโนโลยีทางดานพันธุวิศวกรรมมีความกาวหนามากขึ้น

จึงมีการพัฒนาวัคซีนในรุนที่ 2 ไดแก วัคซีนชนิดเชื้อ

เปนออนฤทธิ์ โดยใชเทคนิค deletion/substitution 

mutant และใชเทคนิคน�้พัฒนาไวรัสลูกผสมชนิดตางๆ 

(chimeric virus) เพื่อนํามาพัฒนาวัคซีนชนิดไคเมอริค 

นอกจากน�้ยังมีการพัฒนาวัคซีนในรูปแบบ Recombinant 

subunit protein และวัคซีนชนิด DNA อีกดวย

 วัคซีนปองกันโรคไขเลือดออกในอุดมคติมุงเนน

ใหวัคซีนมีความปลอดภัย ปองกันโรคได และกอใหเกิด

ภูมิคุมกันตอไวรัสทั้ง 4 ซีโรทัยพเปนหลัก20 

 ในดานความปลอดภัย วัคซีนทดลองที่เหมาะสม

สําหรับนํามาทดสอบทางคลินิกในประเทศไทยจะตองมี

คุณสมบัติดังน�้ 

 - มีเอกสารหรือหลักฐานจากสํานักงานคณะ

กรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข ที่แสดงวา

วัคซีนที่จะนํามาทดสอบ เปนวัคซีนที่มีความปลอดภัยจาก

ผลการทดสอบในระดับพรีคลินิกและหรือระดับคลินิกซึ�ง

ดําเนินการวิจัยภายใตระเบียบวิจัยที่เหมาะสมและเปนไป

ตามมาตรฐานของการทดสอบความปลอดภัยของวัคซีน

โดยทั�วไป

 - มีขอมูลที่สําคัญดานความปลอดภัย ขอมูล

ดานคุณภาพ และความคงตัวของวัคซีนครบถวน ไดแก 

ขอมลูความปลอดภยัในสตัวทดลองขนาดเลก็ ลงิ หรอืในคน 

ขอมูลจากการศึกษา toxicity testing ขอมูลความคงตัว

ของวคัซนีในภาชนะทีบ่รรจ ุคณุลกัษณะเฉพาะ และผลการ

ทดสอบความแรงของวัคซีน

 - ในกรณ�ที่เปนวัคซีนชนิดเชื้อเปนออนฤทธิ์ 

ตองมีขอมูลความคงตัวทางพันธุกรรม (genome stability 

data) ที่แสดงวาไวรัสวัคซีนมีความคงตัวทางพันธุกรรม

ไมนอยกวาเชื้อไวรัสในธรรมชาติ และขอมูลที่แสดงวามี

โอกาสนอยมากทีเ่ชือ้ไวรสัวคัซนีจะเปลีย่นเปนสายพนัธุกอ

โรค ไมกอใหเกดิ viremia ในระดบัทีส่งูกวาหรอืใกลเคยีงกบั

การตดิเชือ้ทางธรรมชาต ิรวมทัง้มโีอกาสนอยมากทีจ่ะแพร

กระจายโดยยุงพาหะ

 - วัคซีนที่จะทดสอบตั้งแตระยะที่ II ขึ้นไป 

ในกรณ� ผู ไ ด รั บ วั คซี น เกิ ดกา รติ ด เชื้ อ ไ ว รั ส เ ด งกี  

วัคซีนตองไมเพิ�มความเสี่ยงตอการเกิดโรครุนแรงในผู

ที่ไดรับวัคซีน อยางนอยในชวงเวลาที่ทําการประเมิน

ความปลอดภัย

 - มี ข อ มู ลที่ แ สด ง ว า วั ค ซี น ไม ชั ก นํ า ใ ห

เกิดปฏิกิริยาที่หลีกเลี่ยงไมได ปฏิกิริยาที่รุนแรงหรือ

มีสัดสวนสูงมากเกินไปในผูที่ไดรับวัคซีน

 - ในการนําวัคซีนมาทดสอบภาคสนามใหญ

ในคนตัง้แตระยะ IIB ขึน้ไป ตองมขีอมลูการศกึษาในระยะที ่I 

และ II ในอาสาสมคัรชาวไทยมากเพยีงพอทีจ่ะสนบัสนนุวา

วัคซีนทดลองดังกลาว มีความเหมาะสมที่จะดําเนิน

การศกึษาตอในภาคสนามระยะ IIB หากไมมขีอมลูในคนไทย 

วัคซีนปองกันโรคไขเลือดออก
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จําเปนตองมีขอมูลจากการศึกษาในระยะที่ I และ II 

ในตางประเทศรวมทัง้ขอมลูทางระบาดวทิยา การดาํเนนิโรค 

และขอมูลดานเชื้อชาติและพันธุกรรมที่อาจเกี่ยวของใน

ประเทศที่ทดสอบมาประกอบการพิจารณา

 - ในการประเมินความปลอดภัยของวัคซีน

ในระหวางการทดสอบภาคสนามขนาดใหญทีม่วีตัถปุระสงค

เพื่อนําขอมูลประกอบการขอขึ้นทะเบียนในประเทศไทย 

จําเปนที่จะตองมีการติดตามอาสาสมัครภายหลังจากได

รับวัคซีนครบชุดแลวเปนระยะเวลานานเพียงพอที่จะ

ครอบคลุมการแพรระบาดของเชื้อไวรัสเดงกีตาม

ธรรมชาติ ในชุมชนที่ทํ าการทดสอบวัคซีนจนครบ

ทั้ง 4 ชนิด ซึ�งไมควรนอยกวา 5 ปกอนที่จะสรุปผล

ดานความปลอดภัยของวัคซีนที่ทดสอบ รวมถึงควรมี

การออกแบบการวจิยัทีค่รอบคลมุการตดิตามอาสาสามคัร

ทีส่ามารถประเมนิผลของวคัซนีตอการตดิเชือ้ไวรสัเดงกซี้าํ

ในธรรมชาติและการเกิดโรคที่รุนแรง เปนตน

 ในดานการตอบสนองทางภูมิคุมกันวิทยา 

 -  วัคซีนที่จะนํามาทดสอบในคนระยะที่ I ตอง

มีผลการศึกษาในสัตวทดลองที่บงชี้วา วัคซีนสามารถ

กระตุนใหเกดิภมูคิุมกนัตอไวรสัเดงกทีกุซโีรทยัพทีเ่ปนสวน

ประกอบของวัคซีน

 -  วัคซีนที่จะนํามาทดสอบในคนระยะที่ II ตอง

มีผลการศึกษาในคนที่บงชี้วา วัคซีนสามารถกระตุนให

เกดิภมูคิุมกนัตอไวรสัเดงกทีกุซโีรทยัพทีเ่ปนสวนประกอบ

ของวัคซีน ทั้งน�้วัคซีนที่นํามาทดสอบจะตองกอใหเกิด

ภูมิคุมกันไดในระยะเวลาที่เหมาะสม มีระดับสูงเพียงพอ 

และภูมิคุมกันที่เกิดขึ้นมีแนวโนมที่จะคงอยูในระดับที่

ปองกันโรคไดในระยะเวลานานอยางนอยในชวงเวลาของ

การทดสอบ

 - การทดสอบในคนระยะที่ II I ระยะเวลา

การวิจัยไมควรนอยกวา 5 ปภายหลังจากอาสาสมัคร

ไดรับวัคซีนทดสอบครบชุด ทั้งน�้ควรมีผลการตรวจ

ระดบัภมูคิุมกนัตอเชือ้ Flavivirus อืน่ทีส่าํคญัทีม่ผีลตอการ

แปลผลการกระตุนภูมิคุมกันตอเชื้อไวรัสเดงกี เชน เชื้อ

ไวรัสไขสมองอักเสบเจอีในระยะกอนไดรับวัคซีนไวเพื่อ

เปรียบเทียบดวย

 อยางไรก็ตามจากประวัติการพัฒนาวัคซีน

ปองกันโรคติดเชื้อไวรัสเดงกีที่ผานมา ขณะน�้ยังไมมี

วัคซีนที่ประสบความสําเร็จจนสามารถขึ้นทะเบียนได 

วัคซีนที่มีการศึกษาและถูกพัฒนาไปมากมีดังน�้

 1. วัคซีนปองกันโรคไขเลือดออกชนิดเชื้อเปน

ออนฤทธิ์เพาะเลี้ยงไวรัสในเซลลเพาะเลี้ยง

 คณะผูวิจัยจากมหาวิทยาลัยมหิดลพัฒนาวัคซีน

ชนิดน�้เปนรายแรกตั้งแตป พ.ศ. 2523 ภายหลังไดลงนาม

ความรวมมอืในการพฒันาวคัซนีกบับรษิทัซาโนฟ ปาสเตอร 

ประเทศฝรั�งเศสในป พ.ศ. 2537 ผูพัฒนาวัคซีนราย

ที่สองไดแก คณะผูวิจัยจาก Walter Reed Army Institute 

of Research (WRAIR) ประเทศสหรัฐอเมริกา เริ�มป 

พ.ศ. 2527 และรวมลงนามในความรวมมือกับบริษัท 

แกลกโซสมิทไคลน ประเทศเบลเยี่ยม

 1.1 วัคซีนที่พัฒนาโดยมหาวิทยาลัยมหิดล

 คณะผูวิจัยไดเพาะเลี้ยงไวรัสเดงกีในเซลลเพาะ

เลี้ยง พบวาไวรัสเดงกีซีโรทัยพ 1, 2 และ 4 สามารถ

เจริญเติบโตไดดี ในเซลล PDK สําหรับไวรัสเดงกี

ซีโรทัยพ 3 ตองใช Primary green monkey kidney 

(PGMK) cells เพาะเล้ียงไประยะหนึ�งจนถึง passage 

ท่ี 30 แลวจึงเลี้ยงตอใน Fatal Rhesus lung cell อีก 3 

passages จงึออนฤทธิ ์ในชวงแรกทาํการศกึษาเฉพาะวคัซนี

ในแตละซโีรทยัพ ทมีวจิยัจากมหาวทิยาลยัมหดิลไดพฒันา

วัคซีนเรื่อยมาจนไดวัคซีนที่รวมไวรัสเดงกีทั้ง 4 ซีโรทัยพ

เขาดวยกัน การศึกษาวัคซีนชนิดโมโนวาเลนต ไบวาเลนต 

ไตรวาเลนต และเตตราวาเลนตในผูใหญและเด็กพบวา 

วัคซีนมีความปลอดภัยและสรางภูมิคุมกันไดดี21 

 ในป พ.ศ. 2539 มีการศึกษา phase I เปรียบ

เทียบวัคซีนชนิดโมโนวาเลนตและเตตราวาเลนต 1 เข็มใน

อาสาสมัครผู ใหญชาวอเมริกันที่ ไมมีภูมิคุมกันตอ 

Flavivirus จํานวน 40 คนพบวา ภายหลังการฉ�ดวัคซีน

ชนิดโมโนวาเลนตทั้ง 4 ซีโรทัยพ อาสาสมัครมีปฏิกิริยา

จากวัคซีนนอยและมี seroconversion (neutralizing 

antibody, NAb ≥ 1:10) รอยละ 90 แตภายหลงัการฉ�ดวคัซนี
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เตตราวาเลนตพบวามีปฏิกิริยาจากวัคซีนมาก ไวรัสใน

เลือดสวนมากเปนซีโรทัยพ 3 และมี NAb ตอไวรัสเดงกี

ซีโรทัยพ 3 ในระดับสูง22

 ตอมามกีารศกึษา phase I/II ในป พ.ศ. 2541 โดย

ฉ�ดวัคซีนชนิดเตตราวาเลนต 2 เข็ม หางกัน 6 เดือน ใน

อาสาสมัครผูใหญชาวไทยที่ไมมีภูมิคุมกันตอ Flavivirus 

จาํนวน 49 คน เพือ่เลอืกสตูรของวคัซนีทีเ่หมาะสม พบวา

ปฏิกิริยาจากวัคซีนภายหลังการฉ�ดเข็มที่สองนอยกวา

เข็มแรกมาก อัตรา seroconversion ภายหลังจาก

ฉ�ดวัคซีนเข็มแรกตอซีโรทัยพ 1, 2, 3 และ 4 เทากับ

รอยละ77, 60, 100 และ 40 ตามลําดับ ภายหลังฉ�ด

เข็มสองอัตรา seroconversion เพิ�มเปนรอยละ 85, 78, 

100 และ 71 ตามลําดับ จากการศึกษาน�้พบวาวัคซีนสูตร

ที่มีไวรัสเดงกีซีโรทัยพ 1, 2, 3 และ 4 เทากับ 3:2:1:2 

ทําใหเกิดปฏิกิริยาจากวัคซีนนอยและมีระดับภูมิคุมกันสูง

เหมาะสมสําหรับการศึกษาขั้นตอไป23

 การศกึษา phase I ในป พ.ศ. 2542 โดยฉ�ดวคัซนี

เตตราวาเลนต 2 สูตร (3:2:1:2 และ 3:3:1:3) จํานวน 

3 เขม็ในเดก็ไทยอาย ุ5-12 ปที่ไมมภีมูคิุมกนัตอ Flavivirus 

จํานวน 82 คน วัคซีนสองเข็มแรกฉ�ดหางกัน 3-5 เดือน 

เข็มที่ 3 ฉ�ดหลังจากเข็มแรก 8-12 เดือนพบวา ปฏิกิริยา

จากวัคซีนภายหลังจากการฉ�ดเข็มแรกนอยกวาการศึกษา

ในผูใหญมาก ปฏิกิริยาภายหลังการฉ�ดเข็ม 2 และ 3 พบ

นอยมาก อัตรา seroconversion ภายหลังการฉ�ดวัคซีน

เขม็ที ่2 ตอไวรสัเดงกทีัง้ 4 ซโีรทยัพเทากบัรอยละ 51 และ 66 

ในอาสาสมคัรทีฉ่�ดวคัซนีสตูร 3:2:1:2 และ 3:3:1:3 ตามลาํดบั 

ภายหลังฉ�ดกระตุนครั้งที่ 3 อัตรา seroconversion 

ตอไวรัสทั้ง 4 ซีโรทัยพเพิ�มขึ้นเปนรอยละ 89 และ 100 

ในอาสาสมัครที่ฉ�ดวัคซีนสูตร 3:2:1:2 และ 3:3:1:3 

ตามลาํดบั จากการศกึษาน�พ้อสรปุไดวาวคัซนีสตูร 3:3:1:3 

มีความปลอดภัยและกอให เกิดภูมิคุมกันดีกวาสูตร 

3:2:1:224 และเมื่อติดตามไป 6 ปสําหรับอาสาสมัครผูใหญ

และ 5 ปสําหรับอาสาสมัครในเด็กภายหลังการฉ�ดวัคซีน

พบวา ผูที่ไดรับวัคซีนจํานวน 23 คน (รอยละ 22) 

มีระดับภูมิคุมกันตอไวรัสเดงกีเพิ�มขึ้นอยางมีนัยสําคัญ

หลังจากมีการติดเชื้อไวรัสเดงกีตามธรรมชาติ (wild-type) 

21 คนไมมีอาการทางคลินิก อีก 2 คนที่เหลือปวยเปนไข

เดงกีซึ�งมีอาการไมรุนแรง ไมมีผูใดปวยเปนไขเลือดออก25 

 1.2 วัคซีนที่พัฒนาโดย WRAIR

 ระหวางป พ.ศ. 2527-2535 คณะผู วิจัย

ทําการศึกษาวัคซีนชนิดโมโนวาเลนตที่ เพาะเลี้ยง

ในเซลล PDK26 และพัฒนาเรื่อยมาจนกระทั�งมีการ

ทดสอบวัคซีนชนิดโมโนวาเลนตและเตตราวาเลนตในป 

พ.ศ. 2540-2542 การทดสอบวัคซีนชนิดโมโนวาเลนต

ในอาสาสมัครผูใหญชาวอเมริกันที่ ไมมีภูมิคุมกันตอ 

Flavivirus จํานวน 49 คน ภายหลังการฉ�ดวัคซีน

เข็มที่ 1 พบวาวัคซีนจากซีโรทัยพ 1 ทําใหเกิดปฏิกิริยา

จากวัคซีนมากที่สุด มีอัตรา seroconversion รอยละ 100, 

92, 46 และ 58 ตอไวรัสเดงกีซีโรทัยพ 1-4 ตาม

ลําดับ เมื่อฉ�ดเข็มที่สองในวันที่ 30 หรือ 90 หลังจาก

เข็มแรก พบวาอัตรา seroconversion ไมเพิ�มขึ้นแตพบ

ปฏิกิริยาจากวัคซีนหลังเข็มสองนอยมาก หลังจากนั้น

มีการศึกษาชนิดเตตราวาเลนตจํานวน 2 เข็มหางกัน

1 เดือนในอาสาสมัครอเมริกันผูใหญที่ไมมีภูมิคุมกัน

ตอ Flavivirus จํานวน 10 คน พบวาภายหลังการ

ฉ�ดเข็มแรกมีปฏิกิริยาจากวัคซีนมาก ระดับภูมิคุมกัน

ตอไวรัสเดงกีซีโรทัยพ 1 สูงที่สุด หลังการฉ�ดเข็มสอง

พบปฏิกิริยาจากวัคซีนนอย แตอัตรา seroconversion

ไมเพิ�มขึ้น เมื่อฉ�ดกระตุนครั้งที่สามหางจากเข็มแรก 4

เดือน พบวาไมมีปฏิกิริยาจากวัคซีนและมีระดับภูมิคุมกัน

เพิ�มขึ้น27

 หลังจากนั้นเปนการศึกษาหาสูตรของวัคซีนชนิด

เตตราวาเลนตทีเ่หมาะสมในอาสาสมคัรผูใหญชาวอเมรกินั

ที่ไมมีภูมิคุมกันตอ Flavivirus เรื่อยมา28 จนกระทั�งในป 

พ.ศ. 2547 มกีารศกึษาวคัซนีชนดิเตตราวาเลนตสตูรที ่17 

ซึ�งไดจากการศกึษากอนหนานัน้วาเปนสตูรทีม่คีวามเหมาะ

สม นํามาใชศึกษาใน phase I ในเด็กไทยที่ไมมีภูมิคุมกัน

ตอ Flavivirus โดยใชขนาดของไวรสัเดงกทีัง้ 4 ซโีรทยัพใน

แตละโดสเทากบัทีศ่กึษาในผูใหญ ผลการศกึษาเบือ้งตนใน

เด็กอายุ 6-9 ป จํานวน 7 คน พบวามีไวรัสในกระแสเลือด
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หลังการฉ�ดวัคซีนเข็มแรกและเข็มที่สองจํานวน 2 คน

และ 1 คน ตามลาํดบั ภายหลงัการฉ�ดเขม็สอง ประเมนิจาก

เด็ก 6 คน พบวารอยละ 100 มี seroconversion 

ตอไวรัสเดงกีทั้ง 4 ซีโรทัยพ ปฏิกิริยาจากวัคซีนพบ

ในเข็มแรกมากกวาเข็มสอง29

 ทีมวิจัยไดขยายการศึกษาตอไปใน phase II ใน

กลุมประชากรที่มากขึ้นและศึกษาในกลุมประชากรที่เปน

เด็กเล็กดวย ทั้งอาสาสมัครชาวไทยและตางประเทศเพื่อ

ศึกษาถึงประสิทธิภาพและความปลอดภัยของวัคซีน 

 2. วัคซีนปองกันโรคไขเลือดออกชนิดเชื้อเปน

ออนฤทธิ์โดยใชเทคนิคพันธุวิศวกรรม

 ไวรัสเดงกีมี structural proteins 3 ชนิดคือ 

capsid (C), membrane (M) และ envelope (E) โดยที่ 

prM และ E เปนยีนรหัสของแอนติเจนที่กระตุนการสราง

ภูมิคุมกัน และในระยะมากกวา 10 ปที่ผานมา National 

Institutes of Health (NIH) และ National Institute of 

Allergy and Infectious Diseases (NIAID) ไดนํา

ไวรัสเดงกีซีโรทัยพ 4 ที่เปน full-length infectious DNA 

clone มาทําใหออนฤทธิ์โดยการตัดยีน 30 nucleotides 

ออกจากตําแหน�ง 3’ untranslated region ของ infectious 

cDNA ไดไวรัสกลายพันธุที่เรียกวา rDEN4Δ30 ซึ�งพบวา

เปนไวรัสที่มีคุณสมบัติที่ดีในการเปนไวรัสวัคซีนเน��องจาก

กระตุนการสรางภูมิคุมกันไดดีและมีความปลอดภัยใน

ลิง ตอมาจึงไดนําไวรัสดังกลาวมาทดสอบในคน ซึ�ง

ใหผลสอดคลองกับการศึกษาในลิง ความสําเร็จดังกลาว

นําไปสูการพัฒนาไวรัสเดงกีซีโรทัยพ 1-3 ในเวลา

ตอมา หลังจากนั้นคณะผูวิจัยไดเตรียมไวรัสลูกผสม

ดวยการทดแทนยีน prM และ E ของ cDNA ของ

ไวรัสพาหะที่ไมกอโรคดวยยีน prM และ E ของไวรัส

เดงกี wild-type ที่ตองการ การพัฒนาไวรัสลูกผสมมีการ

รายงานครั้งแรกในป พ.ศ. 2534 ในชวงแรกคณะวิจัยได

ใช rDEN4Δ30 เปนไวรัสพาหะสําหรับไวรัสเดงกีซีโรทัยพ 

1-3 ที่เปน wild-type หลังจากนั้นมีการพัฒนาเรื่อยมาจน

กระทั�งมีวัคซีนชนิดเตตราวาเลนตสูตรที่เหมาะ สมสําหรับ

ใชศึกษาในอาสาสมัครตอไป30-33

 นอกจากไวรัสลูกผสมที่มีไวรัสเดงกีเปนไวรัส

พาหะแลว นักวิจัยอีกกลุมหนึ�งไดนําเทคนิคดัง กลาว

ไปพัฒนาไวรัสลูกผสมที่ใชไวรัสอื่นในกลุม Flavivirus 

ที่ไมกอโรค เชน ไวรัสไขเหลือง (YF 17D) เปนไวรัส

พาหะ แลวนําสวน prM และ E ของไวรัสเดงกีซีโรทัยพ

1-4 เขาไปแทนที ่prM และ E ของไวรสัไขเหลอืงทีเ่ปนพาหะ

และเรยีกวคัซนีชนดิน�ว้า ChimeriVax-DEN1-4 tetrevalent 

vaccine ซึ�งขณะน�้จัดเปนวัคซีนที่มีความกาวหนามาก

ทีส่ดุ มกีารศกึษาถงึความปลอดภยัและการตอบสนองทาง

ภมูคิุมกนัทัง้ในผูใหญและเดก็ ในประเทศทัง้ทีเ่ปน endemic 

และ non-endemic area พบวาวัคซีนมีความปลอดภัย

และกอใหเกิดภูมิคุมกันที่ดีภายหลังการฉ�ดวัคซีนจํานวน 

3 เข็ม (ระยะหาง 0, 3-4 เดือนและ 1 ป)30,34,35 ในขณะน�้

มกีารทดสอบภาคสนามในระยะ IIB ในนกัเรยีนไทยจาํนวน 

4,002 คน ซึ�งคาดวาจะสามารถสรุปผลการศึกษาไดในอีก

สามปขางหนา36

 นอกจากวัคซีนที่ กล าวมาแลวข างตนยั งมี

วัคซีนปองกันโรคไขเลือดออกที่ยังอยูระหวางการศึกษา

วิจัยอีก ไดแก วัคซีนชนิด Recombinant subunit 

protein และ DNA vaccine สําหรับวัคซีนชนิด 

Recombinant subunit protein ซึ�งมีการพัฒนาใน

รูปแบบเดียวกันกับวัคซีนปองกันโรคไวรัสตับอักเสบบี

ชนิด recombinant vaccine โดยเลือกสวนของโปรตีน

บางสวนจากโครงสรางของไวรสัทีส่ามารถกระตุนการสราง

ภูมิคุมกันได เชน prE และ NS1 ความสามารถในการ

กระตุนระบบภูมิคุมกันแบบพึ�งเซลลอาจไมดี ภูมิคุมกัน

ที่เกิดขึ้นอาจอยูไดไมนานตองการการกระตุนซ้ํา โอกาส

กอโรคและเกิดการเปลี่ยนกลับไปเปนไวรัสที่กอโรครุนแรง

ไดนอยมาก โอกาสปนเปอนจากเชื้ออื่นๆ นอยกวาวัคซีน

ชนิดเชื้อเปน วัคซีนชนิดน�้ยังอยูในชวงพัฒนาในหอง

ปฏิบัติการและกําลังวางแผนที่จะนํามาทดสอบในคน37,38 

สวน DNA vaccine มีการคนพบครั้งแรกจากการฉ�ด DNA 

เขาไปในหนทูดลองแลวตรวจพบวาหนมูกีาร uptake DNA 

เขาไปในเซลล วัคซีนชนิดน�้จะผานกระบวนการภายใน

เซลลทําใหมีการแปลรหัสพันธุกรรมมีการสราง plasmid 
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ทีม่ยีนีของไวรสัเดงกทีีค่าดวาจะกระตุนการสรางภมูคิุมกนั

ไดดี มีความคงตัวดีกวาวัคซีนชนิด subunit ในสภาวะที่

มีการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิ จึงไมจําเปนตองอาศัย

ระบบลูกโซความเย็นที่เขมงวดนัก นอกจากน�้ยังสามารถ

กระตุนภูมิคุมกันทั้งแบบชนิดพึ�งเซลลและไมพึ�งเซลลไดดี

กวาวัคซีนชนิด subunit วัคซีนรูปแบบน�้ยังอยูระหวางการ

ศึกษาระดับพรีคลินิก39

 เน��องจากพยาธิกําเนิดของโรคไขเลือดออกเปน

ผลจากระบบภูมิคุมกัน (immunopathogenesis) ไมวา

จะเปนการเกิดแอนติบอดีที่สงเสริมการเพิ�มจํานวนของ

เชื้อไวรัส (enhancing antibody) การเกิดสารเชิงซอน

แอนติเจนกับแอนติบอดี (immune complex) การ

กระตุน T cell และการหลั�ง cytokines ตางๆ ดังนั้น

วัคซีนที่พัฒนาจะตองไมทําใหเกิด enhancing antibody 

ที่จะทําใหผูที่ไดรับวัคซีนเกิดโรคไขเลือดออกที่มีอาการ

รุนแรงมากขึ้น ในทางปฏิบัติจะตองมีการศึกษาติดตาม

อาสาสมัครในระยะเวลาที่นานเพียงพอที่จะบอกไดวา ผูที่

ไดรับวัคซีนมีความเสี่ยงชัดเจนตอการเกิด enhancing 

antibody หรือไม และในปจจุบันยังไมมีสัตวทดลองที่ใช

เปนตนแบบทีเ่หมาะสมในการศกึษา จะเหน็ไดวาองคความ

รูตางๆ ไมวาจะเปนเรื่อง ไวรัสวิทยา พยาธิกําเนิดของโรค 

ภูมิคุมกันวิทยา และวิทยาการในการพัฒนาวัคซีน ยังตอง

มีการพัฒนาอยางตอเน��องเพื่อนําไปสูความสําเร็จในการ
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