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Clinical manifestation of Dengue infection in infants

Department of  Pediatric, Nakhonphanom Hospital, Nakhonphanom  Province, Thailand.

Objective : To study clinical manifestations of dengue infection in infants

Material and method : A retrospective, descriptive study from the medical records of dengue patients 

aged 0–1 years admitted to  Nakhonphanom  Hospital, Nakhonphanom ,Thailand during 1 January 2010 to 

31 December 2015. The diagnosis of dengue patients adhered to the World Health Organization dengue 

definition and classification.

Results : Fifty seven dengue patients (31 males and 26 females) aged 0-1 years were admitted to                      

Nakhonphanom  Hospital during the study period, 59.6% had DF while 31.5% and 8.7% had DHF and DSS 

respectively. There was no mortality. The average age of the patients was 7.8 months with the youngest 

patient sixteen days old. The symptoms included 100% fever, 36.8% diarrhea, 35% coryza, 29.8% vomiting 

15.7% convulsion and 10.5% bleeding . The clinical signs included 60.3% hepatomegaly, 45.6% skin rashes 

and 40.3% positive tourniquet test. The mean values of the CBC parameters included maximum hematocrit, 

minimum platelet count, minimum white blood cell count, maximum percentages of atypical lymphocytes, 

and neutrophils, were 38.3%, 50,324/mm3, 6,170/mm3, 7.7%  and 32.4%, respectively.

Conclusion: Most dengue patients aged 0–1 years in this study had dengue fever. Common symptoms were 

fever, coryza, vomiting, diarrhea and convulsion, whereas common signs were rash and  hepatomegaly.

Ngamjit nilvachararang, M.D.
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ลักษณะทางคลินิกของผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสเดงกีในเด็กทารก

งามจิตร นิลวัชรารัง *

* กลุ่มงานกุมารเวชกรรม โรงพยาบาลนครพนม จังหวัดนครพนม

Original Article

วัตถุประสงค์ : เพื่อศึกษาลักษณะทางคลินิกของโรคติดเชื้อไวรัสเดงกีในเด็กทารก

วัสดุและวิธีการ : ศึกษาเชิงพรรณนาแบบย้อนหลัง โดยการเก็บข้อมูลจากเวชระเบียนของผู้ป่วยอายุ 0 -1 ปี ที่รับไว้รักษาใน  

โรงพยาบาลนครพนม จังหวัดนครพนม ด้วยโรคติดเชื้อไวรัสเดงกีตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2553 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2558 โดย

การวินิจฉัยโรคติดเชื้อไวรัสเดงกีใช้นิยามขององค์การอนามัยโลก 

ผลการศึกษา : เด็กอายุ 0 -1 ปีที่ป่วยด้วยโรคติดเชื้อไวรัสเดงกีและได้รับไว้รักษาในโรงพยาบาลนครพนมในระยะที่ท�าการศึกษา

มีจ�านวน 57 คน เพศชาย 31 คน เพศหญิง 26 คน เป็น Dengue fever (DF) 59.6%, Dengue Hemorrhagic fever (DHF) 

31.5% และ Dengue Shock Syndrome (DSS)  8.7% อายุเฉลี่ยของผู้ป่วยคือ 7.8 เดือน อายุน้อยที่สุด 16 วัน อาการที่พบ 

คือ ไข้ 100% ท้องเสีย 36.8 % อาการหวัด 35.0 % อาเจียน 29.8% ชัก 15.7% และเลือดออก 10.5% อาการแสดงที่พบ 

คือ ตับโต 60.3% ผื่นที่ผิวหนัง 45.6% tourniquet test positive 40.3% ไม่มีผู้ป่วยเสียชีวิต ส�าหรับการตรวจ complete 

blood count (CBC) พบค่าเฉลี่ย maximum hematocrit 38.3 % ค่าเฉลี่ย minimum platelet count 50,324/mm3                  

ค่าเฉลีย่ minimum white blood cell count 6,170 /mm3 ค่าเฉลีย่ maximum atypical lymphocyte 7.7% และค่าเฉลีย่ 

maximum neutrophil 32.4% 

สรุป : เด็กอายุ 0-1 ปีในการศึกษานี้มีจ�านวน 57 คน ส่วนใหญ่เป็น Dengue  fever ทุกรายมีอาการไข้ อาการและอาการแสดง

ที่พบ คือ อาการหวัด อาเจียน  ชัก ท้องเสีย เลือดออก ผื่นที่ผิวหนัง  ตับโต

บทน�า
 โรคตดิเชือ้ไวรัสเดงกีเป็นโรคตดิเชือ้ทีม่ยีงุลายเป็นแมลง

น�าโรค มกีารแพร่ระบาดของโรคอย่างกว้างขวางทัว่โลก มผีูต้ดิเชือ้

และเสยีชวีติจ�านวนมาก  นบัเป็นโรคตดิเชือ้ทีเ่ป็นปัญหาส�าคัญ

ทางด้านสาธารณสุข   

      ประเทศไทยพบโรคติดเชื้อไวรัสเดงกีตั้งแต่พ.ศ. 2492 

แม้ปัจจบุนัอตัราการเสยีชวีติจะลดลงแต่ยงัมผีูต้ดิเชือ้ในแต่ละปี

จ�านวนมาก ระหว่างปี พ.ศ.2554 - 2558 พบมีรายงานผู้ป่วย

โรคติดเชื้อไวรัสเดงกี 40,000-150,000 รายต่อปี1,2 

          โรคติดเชื้อไวรัสเดงกีในกลุ่มอายุ 0-1 ปี แม้มีอุบัติ

การณ์น้อย แต่มีลักษณะทางคลินิกที่เฉพาะแตกต่างจากผู้ใหญ่

และ เด็กโต4 อีกทั้งบทความที่ตีพิมพ์เกี่ยวกับลักษณะทาง

คลินิกของผู้ป่วยในกลุ่มอายุน้ียังมีค่อนข้างน้อย ผู้วิจัยจึงได้

ท�าการศึกษาเกี่ยวกับลักษณะทางคลินิกของผู้ป่วยโรคติดเชื้อ

ไวรัสเดงกีที่มีอายุ 0-1 ปีที่เข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาล

นครพนม จงัหวดันครพนมในระหว่างวนัที ่ 1 มกราคม 2553 

ถงึวนัที ่31 ธนัวาคม 2558 โดยศกึษาอาการ อาการแสดง และ

ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการเบื้องต้นคือ CBC เพื่อให้เกิด

ประโยชน์ในการวนิจิฉยัตลอดจนการดูแลรกัษาผูป่้วยโรคตดิเชือ้

ไวรัสเดงกีในกลุ่มอายุ 0-1 ปีต่อไป
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วัสดุและวิธีการ
    ผู้วิจัยได้ศึกษาเชิงพรรณนาแบบย้อนหลังโดยการเก็บ

ข้อมลูจากเวชระเบยีนของผูป่้วยอาย ุ0-1 ปี ทีป่่วยด้วยโรคตดิเชือ้

ไวรัสเดงกีและมารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลนครพนม 

จังหวัดนครพนม ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2553 ถึงวันที่ 31 

ธันวาคม 2558 โดยการจ�าแนกผู้ป่วยออกเป็น DF, DHF และ 

DSS ตามนิยามขององค์การอนามัยโลก3 ข้อมูลที่เก็บรวบรวม

ได้แก่ อายุ เพศ สัญชาติ ช่วงเดือนที่เข้ารับการรักษา ระยะ

เวลาที่มีไข้  อาการและอาการแสดงของโรค ผลการตรวจทาง

ห้องปฏิบัติการ CBC การวิเคราะห์ข้อมูลใช้ค่าเฉลี่ย (mean) 

พิสัย (range) ฐานนิยม (mode)และเปอร์เซ็นต์ โดยวิเคราะห์

ข้อมูลดังกล่าวในหัวข้อต่อไปนี้

1. อาการ และ อาการแสดง

2. ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการเบื้องต้น CBC

ผลการศึกษา
         พบมีผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสเดงกีที่มีอายุ 0-1 ปี รับการ

รักษาตัวในโรงพยาบาลนครพนม จังหวัดนครพนม ในระยะ

ที่ท�าการศึกษา จ�านวน 57 คน เป็นชาย 31 คน ( 54.4% ) 

หญิง 26 คน ( 45.6 %) เป็นชาวไทย 41 คน ( 71.9 % ) ลาว 

16 คน ( 28.0 % )  อายุเฉลี่ยเท่ากับ 7.8 เดือน อายุที่พบบ่อย

คือ 7 เดือน  โดยอายุน้อยและมากที่สุดที่เข้ารับการรักษาคือ 

16 วัน และ 12 เดือน ตามล�าดับ เป็นDengue fever (DF)  

34 ราย ( 59.6% ),  Dengue Hemorrhagic fever (DHF)  

18 ราย ( 31.5% ) และ Dengue Shock Syndrome (DSS)  

5 ราย ( 8.7%)  ผู้ป่วย DSS 5 ราย เป็นชาวไทย 3 คน  ลาว     

2 คน  อายุ 5 เดือน 2 รายและ 9,10,11เดือน มีผู้ป่วยอายุ

น้อยกว่า 1 เดือน 1ราย อายุ 16 วัน ได้รับการวินิจฉัยเป็น 

dengue fever ไม่มีผู้ป่วยเสียชีวิต

          ช่วงเวลาที่เข้ารับการรักษาพบได้ตลอดทั้งปี โดยพบ

บ่อยที่สุดเดือนมิถุนายนและกรกฎาคม ดังแสดงไว้ในรูปที่ 1  

อาการและอาการแสดงของผู้ป่วยในการศึกษานี้ ได้แก่ ไข้ โดย

ระยะเวลาของไข้มีตั้งแต่ 2-6 วัน เฉลี่ย 4.2 วัน ผื่นที่ผิวหนัง 

ตับโต tourniquet test positive  อาการหวัด อาเจียน ท้อง

เสีย ชัก เลือดออก ดังแสดงไว้ในรูปที่ 2

รูปที่ 1 จ�านวนผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษา แบ่งตามเดือน

    จ�านวนผู้ป่วย

3 
 

วัสดุและวิธีการ 
          ผูว้ิจัยได้ศึกษาเชิงพรรณนาแบบย้อนหลังโดยการเก็บข้อมูลจากเวชระเบียนของผู้ป่วยอายุ 0-1 ปี ที่
ป่วยด้วยโรคติดเชื้อไวรัสเดงกีและมารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลนครพนม จังหวัดนครพนม ระหว่างวันที่ 1 
มกราคม 2553 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2558 โดยการจ าแนกผู้ป่วยออกเป็น DF, DHF และ DSS ตามนิยามของ
องค์การอนามัยโลก3 ข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้แก่ อายุ เพศ สัญชาติ ช่วงเดือนที่เข้ารับการรักษา ระยะเวลาที่มี
ไข้  อาการและอาการแสดงของโรค ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ CBC การวิเคราะห์ข้อมูลใช้ค่าเฉลี่ย 
(mean) พิสัย (range) ฐานนิยม (mode)และเปอร์เซ็นต์ โดยวิเคราะห์ข้อมูลดังกล่าวในหัวข้อต่อไปนี้ 
1. อาการ และ อาการแสดง 
2. ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการเบื้องต้น CBC 
 
ผลการศึกษา 
        พบมีผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสเดงกีที่มีอายุ 0-1 ปีรับการรักษาตัวในโรงพยาบาลนครพนม จังหวัดนครพนม 
ในระยะที่ท าการศึกษา จ านวน 57 คน เป็นชาย 31 คน ( 54.4% ) หญิง 26 คน ( 45.6 %) เป็นชาวไทย 41 
คน ( 71.9 % ) ลาว 16 คน ( 28.0 % )  อายุเฉลี่ยเท่ากับ 7.8 เดือน อายุที่พบบ่อยคือ 7 เดือน  โดยอายุน้อย
และมากท่ีสุดที่เข้ารับการรักษาคือ 16 วัน และ 12 เดือน ตามล าดับ เป็นDengue fever (DF) 34 ราย         
( 59.6% ),  Dengue Hemorrhagic fever (DHF) 18 ราย ( 31.5% ) และ Dengue Shock Syndrome 
(DSS)  5 ราย ( 8.7%)     ผู้ป่วย DSS 5 ราย เป็นชาวไทย 3 คน  ลาว 2 คน  อายุ 5 เดือน 2 รายและ 
9,10,11เดือน มีผู้ป่วยอายุน้อยกว่า 1 เดือน 1ราย อายุ 16 วัน ได้รับการวินิจฉัยเป็น dengue fever ไม่มี
ผู้ป่วยเสียชีวิต 
          ชว่งเวลาที่เข้ารับการรักษาพบได้ตลอดทั้งปี โดยพบบ่อยที่สุดเดือนมิถุนายนและกรกฎาคม ดังแสดงไว้
ในรูปที่ 1  อาการและอาการแสดงของผู้ป่วยในการศึกษานี้ ได้แก่ ไข้ โดยระยะเวลาของไข้มีตั้งแต่ 2-6 วัน 
เฉลี่ย 4.2 วัน ผื่นที่ผิวหนัง ตบัโต tourniquet test positive  อาการหวัด อาเจียน ท้องเสีย ชัก เลือดออก ดัง
แสดงไว้ในรูปที่ 2 
 
 
รูปที่ 1 ช่วงเดือนที่เข้ารับการรักษา 
 
    จ านวนผู้ปว่ย 
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รูปที่ 2 อาการและอาการแสดงของผู้ป่วย 
 

 
 
            ผื่นที่ผิวหนังที่พบ  45.6 % ในการศึกษานี้นั้น เกือบทั้งหมดเป็นผื่นชนิด confluent petechial 
rash ที่พบในระยะที่ผู้ป่วยมีอาการดีข้ึน  มีเพียง 3 ราย เป็นผื่นชนิด maculopapular rash ที่พบใน
ระยะแรกของโรคขณะที่ผู้ป่วยยังมีไข้ 
           ส าหรับอาการเลือดออกนั้นพบว่าต าแหน่งที่พบอาการเลือดออกมากท่ีสุดคือที่ผิวหนัง 3 ราย 
ต าแหน่งอื่น คือ เลือดก าเดาไหล 1 รายและเลือดออกในทางเดินอาหาร 2ราย 
            ผลการตรวจ CBC พบว่า ค่าเฉลี่ยของ baseline hematocrit เท่ากับ 31.5% ค่าเฉลี่ย ของ 
maximum hematocrit เท่ากับ 38.3% ค่าเฉลี่ยของminimum white blood cell count เท่ากับ 6,170 
/mm3 
ค่าเฉลี่ย Minimum platelet count เท่ากับ 50,324 /mm3 ค่าเฉลี่ย maximum atypical lymphocyte 
เท่ากับ 7.7% และค่าเฉลี่ย maximum neutrophil เท่ากับ 32.4 % พบ band form 5 รายค่าตั้งแต่ 4-13% 
(ดังแสดงตารางที่ 1) 
 
ตารางท่ี 1 ผลการตรวจ CBC 
 
                        CBC               ค่าเฉลี่ย ( 

mean ) 
                พิสัย ( range ) 

Maximum hematocrit (%)  38.3 29-47 
Minimum WBC (/mm3) 6,170 1,300-19,600 
Minimum platelet count (/mm3) 50,324  6,000-173,000 
Maximum atypical lymphocyte (%) 7.7 0-31 
Maximum neutrophil (%) 32.4  5-79 
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รูปที่ 2 อาการและอาการแสดงของผู้ป่วย

      ผื่นที่ผิวหนังที่พบ 45.6 % ในการศึกษานี้นั้น เกือบ

ท้ังหมดเป็นผ่ืนชนิด confluent petechial rash ท่ีพบ         

ในระยะที่ผู้ป่วยมีอาการดีขึ้น มีเพียง 3 ราย เป็นผื่นชนิด                 

maculopapular rash ท่ีพบในระยะแรกของโรคขณะท่ีผู้ป่วย

ยังมีไข้

   ส�าหรับอาการเลือดออกนั้นพบว่าต�าแหน่งที่พบ

อาการเลือดออกมากที่สุดคือที่ผิวหนัง 3 ราย ต�าแหน่งอื่น คือ 

เลือดก�าเดาไหล 1 รายและเลือดออกในทางเดินอาหาร 2 ราย

         ผลการตรวจ CBC พบว่า ค่าเฉลี่ยของ baseline   

hematocrit เท่ากับ 31.5% ค่าเฉลี่ย ของ maximum     

hematocrit เท่ากับ 38.3% ค่าเฉลี่ยของminimum white 

blood cell count เท่ากับ 6,170 /mm3 ค่าเฉลี่ย Minimum 

platelet count เท่ากับ 50,324 /mm3 ค่าเฉลี่ย maximum 

atypical lymphocyte เท ่าก ับ 7.7% และค ่าเฉล ี ่ย 

maximum neutrophil เท่ากับ 32.4% พบ band form 5 

รายค่าตั้งแต่ 4-13% (ดังแสดงตารางที่ 1)

                   CBC            ค่าเฉลี่ย ( mean )               พิสัย ( range )

Maximum hematocrit (%) 38.3 29-47

Minimum WBC (/mm3) 6,170 1,300-19,600

Minimum platelet count (/mm3) 50,324 6,000-173,000

Maximum atypical lymphocyte (%) 7.7 0-31

Maximum neutrophil (%) 32.4 5-79

ตารางที่ 1 ผลการตรวจเลือด Complete Blood Count (CBC)

tounique
test

positive
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บทวิจารณ์
      โดยทั่วไปโรคติดเช้ือไวรัสเดงกีในเด็กเล็กมักจะเกิด

จากการตดิเชือ้ไวรัสเดงกแีบบปฐมภมิู ทีม่กัไม่ท�าให้เกิดโรคตดิเชือ้

ไวรัสเดงกีชนิดรุนแรง แต่จากการศึกษานี้พบผู้ป่วยโรคติดเชื้อ

ไวรัสเดงกีในการศึกษานี้เป็น DHF  31.5 %และ DSS 8.7 % 

ทั้งน้ีเนื่องจากการเลือกศึกษาเฉพาะรายท่ีรับเข้ารักษาใน

โรงพยาบาลและการที่โรงพยาบาลนครพนมอยู่ติดชายแดน  

ได้รับส่งต่อผู้ป่วยอาการรุนแรงจากประเทศลาวท�าให้พบมี    

ผู้ป่วยอาการรุนแรงมากกว่า อีกทั้งกลุ่มที่เลือกศึกษาเป็นเด็ก 

0-1 ปี ยังมีแอนติบอดีต่อไวรัสเดงกีที่ผ ่านมาจากมารดา

คงเหลืออยู ่แต่มีในระดับท่ีไม่เพียงพอในการป้องกันโรคได้ 

และอาจเป็นแอนติบอดีชนิด enhancing ท�าให้มีผลต่อการ

เกิดโรคติดเชื้อไวรัสเดงกีชนิดรุนแรงคล้ายกับปรากฏการณ์

ที่เกิดข้ึนในการติดเชื้อไวรัสเดงกีแบบทุติยภูมิในผู้ใหญ่และเด็ก

โตได้ 5,6

         อาการและอาการแสดงของโรคติดเชื้อไวรัสเดงกีที่พบ

ในการศึกษานี้ คือ ไข้ ผื่น อาการไอ น�้ามูก อาเจียน ท้องเสีย 

ตับโต ชัก เลือดออกเป็นไปในท�านองเดียวกับการศึกษา

ก่อนหน้านี้7-11 โดยมีรายละเอียดแตกต่างกันออกไปคือ จาก

การศึกษานี้อาการท้องเสียในเด็กเล็กพบ 36.8% ใกล้เคียงกับ

การศึกษาก่อนหน้าและสงูกว่าวยัอืน่9,10,13 ตบัโตพบมาก 60 % 

เมื่อเปรียบเทียบกับการศึกษาอื่นพบต่างกันมากคือใน 

อนงรัตน์ เตียวิไล10 พบ 26% ชิษณุ พันธุ์เจริญ และคณะ9 

พบ 81.8 % โดยอาการตับโตพบมากสัมพันธ์กับการศึกษา          

ที่มีสัดส่วนผู้ป่วยเป็น DHF มากแต่ไม่มีความต่างในแต่ละกลุ่ม

อายุ ส่วนอาการหวัด อาเจียน เลือดออกและผื่นแต่ละการ

ศึกษายังพบแตกต่างกันไป 

         อาการปวดศีรษะ ปวดเมื่อยตามตัวแบบ classic   

dengue infection ที่พบมากในผู้ใหญ่และเด็กโต13,14   ไม่ได้

ท�าการศึกษาเนื่องจากไม่สามารถประเมินได้

     ส�าหรับอาการชกัซึง่พบสูงถงึ 15.7% ในการศกึษานี้ 

สอดคล้องกับการศึกษาในอดีตที่พบว่าอาการทางสมองใน

ผู้ป่วยที่ติดเชื้อไวรัสเดงกีพบได้บ่อยในเด็กเล็ก7-12 อย่างไรกต็าม

สิง่ทีค่วรตระหนกัเพือ่ทีจ่ะน�าไปสูก่ารดแูลรกัษาอย่างเหมาะสม 

โดยเฉพาะอาการชักร่วมกับไข้ในเด็กอายุน้อยกว่า 1 ปีที่การ

ตรวจ menigeal sign อาจไม่น่าเชื่อถือ คือต้องพิจารณา

ความจ�าเป็นในการเจาะน�า้ไขสนัหลงัเพือ่วนิจิฉยัว่ามกีารตดิเชือ้

ในสมองหรอืไม่ ในขณะทีม่คีวามเสีย่งในกรณเีกล็ดเลอืดต�า่ด้วย   

ในการศึกษานี้มีผู้ป่วยที่ชัก 9 ราย  ทุกรายชักแบบเกร็งกระตุก

ทั้งตัวขณะไข้สูง 1รายเป็นstatus epilepticus ได้ท�าการ   

เอกซ์เรย์คอมพิวเตอร์สมอง 1 ราย เจาะน�้าไขสันหลังตรวจ 3 

ราย ผลปกติทุกราย

       ในการศกึษานีม้กีารตรวจ tourniquet test 52.6 %  

โดยจาก 52.6% นี้พบว่าให้ผลบวก 76.6 %  เมื่อเปรียบเทียบ

กับการศึกษาในอดีต7,9,10  ยังมีข้อมูลแตกต่างค่อนข้างมากและ

เนื่องจากในการศึกษานี้ได้มีการท�า tourniquet  test เป็น

สัดส่วนน้อยผู้วิจัยจึงมีความเห็นว่ายังไม่สามารถสรุปว่าการท�า 

tourniquet test ในผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสเดงกีที่เป็นเด็กเล็ก

ให้ผลน่าเชื่อถือมากน้อยเพียงใด และจ�าเป็นต้องมีการศึกษา

เพิ่มเติม

      ส�าหรับผลการตรวจ CBC จากการศึกษาค่าเฉลี่ยของ 

minimum white blood cell count ค่าเฉลี่ย minimum 

platelet count ค่าเฉล่ีย maximum atypical lymphocyte 

และค่าเฉลี่ย maximum neutrophil พบลักษณะทั่วไป

เหมอืนผู้ใหญ่และเดก็วยัอืน่ คือพบ Lymphocyte predominate, 

minimum white blood cell count ต�่าโดยมักน้อยกว่า 

5,000 และมี atypical lymphocyte ขึ้นสูง ผลการตรวจ

ในระยะแรกๆ ของโรคบางรายมี PMN predominate แต่

เมือ่ติดตามไปจนช่วงก่อนไข้ลด Lymphocyte จะขึน้สงูแทน  

อย่างไรก็ตามพบว่าวัยนี้จะมีค่าเฉลี่ยของ minimum white 

blood cell count สูง และค่าเฉลี่ย minimum platelet 

count ต�่ากว่ากลุ่มอายุอื่นเป็นไปในท�านองเดียวกับการศึกษา

ก่อนหน้า7-11 นอกจากนี้จากการศึกษานี้มี 1รายที่ CBC พบ

เป็น PMN predominate ตลอดระยะของโรคและ 5 ราย

ที่พบ band form เหมือนที่พบในการติดเช้ือแบคทีเรีย  

ในกลุ่มนี้มีอาการซึมชัก 2 ราย ไอน�้ามูก 2 ราย ถ่ายเป็นน�้า  

2 ราย โดย 2 รายที่ซึมชักได้รับยาฆ่าเช้ือรายอื่นหายเอง       

ไม่พบเชือ้ขึน้ในเลอืดน�า้ไขสนัหลงัหรอือจุจาระปัสสาวะ แต่พบ

ผู้ป่วย 1 รายมีอาการไข้ซึมผลเพาะเช้ือในกระแสเลือดเป็น 

Acinetobacter baumannii  และ 1 ราย ถ่ายเป็นมูกเลือด

ตรวจอุจจาระพบเชื้อ Salmonella group C  โดยที่ลักษณะ 

CBC เป็นตามแบบที่พบในผู ้ป่วยติดเชื้อเดงกีทั่วไปข้างต้น  

ผู ้วิจัยมีความเห็นว่าเน่ืองจากการศึกษาน้ียังมีประชากรที่

ศึกษาน้อยจงึยงัไม่สามารถสรปุได้ว่าลักษณะ CBC ทีม่ ีbacterial 
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coinfection ในเด็กเล็กเป็นแบบใด การประเมินอาการผู้ป่วย

จึงมีความส�าคัญที่สุดในการพิจารณาให้ยาฆ่าเชื้อ โดยใช้ 

CBCประกอบ

         ค่าเฉลี่ย ของ maximum hematocrit เท่ากับ 

38.3 %  ซึ่งถือว่าไม่สูงโดยเฉพาะเมื่อพิจารณาว่าการศึกษา

นี้พบ มี DHF และ DSS รวมถึง 40.2 % ทั้งนี้ผู้วิจัยเห็นว่า

เป็นเพราะ baseline hematocrit เฉลี่ยเพียง 31.5 % ซึ่งเกิด

จากความเข้มข้นเลือดปกติของเด็กเล็กท่ีต�่ากว่าวัยอื่นร่วมกับ

ผู้ป่วยมีภูมิล�าเนาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งพบโลหิตจาง

จากโรคธาลัสซีเมียได้มาก 

          จากการศึกษานี้พบว่าการติดเชื้อเดงกี่ปัจจุบันมีได้

เกอืบทัง้ปี อาการแสดงในเดก็เลก็มลีกัษณะหลากหลาย ผลตรวจ 

CBC ช่วงระยะแรกของโรคอาจไม่ชัดเจน โอกาสตรวจพบ 

WBC ต�่าและอาการปวดตามร่างกายซึ่งช่วยในการวินิจฉัย

พบน้อยกว่าวัยอื่น ท�าให้มีโอกาสวินิจฉัยผิดพลาดได้ง่าย 

ในขณะเดียวกันหากให้การวินิจฉัยรักษาช้ามีโอกาสเกิดภาวะ

แทรกซ้อนและเสียชีวิตได้ ดังนั้นแพทย์ต้องคิดถึงโรคติดเชื้อ

ไวรสัเดงกไีว้เสมอในเด็กเลก็ทีม่าด้วยไข้สูง แม้ผูป่้วยจะมลีกัษณะ

ทางคลินิกในช่วงแรกไม่เหมือนที่พบในรายปกติและไม่ใช่ช่วง

ฤดูระบาด การติดตามผู้ป่วยดังกล่าวอย่างใกล้ชิดจึงจ�าเป็น

เพื่อให้สามารถน�าไปสู่การวินิจฉัยที่ถูกต้องตลอดจนการดูแล

รักษาผู้ป่วยอย่างเหมาะสม
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