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4. การเสนอผลงาน 
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ศึกษารูปแบบค่าพารามิเตอร์ทางโลหิตวิทยา(CBC) จากเครื่อง Sysmex  รุ่น XN-1000 ของผู้ป่วยท่ีให้ผล

บวกกับ  NS1Ag  ใน รพ.ควนขนุน จ.พัทลุง 

บทน า 

โรคไข้เลือดออกเป็นโรคติดเชื้อเขตร้อนที่เกิดจากการติดเชื้อไวรัสเดงกี(Dengue virus)โดยมียุงลาย 
ตัวเมียเป็นพาหะ (Aedes mosquitoes) เมื่อศึกษาสถิติจ านวนผู้ป่วยย้อนหลัง พบว่าในรอบ 50 ปีที่ผ่านมา  
มีจ านวนผู้ป่วยที่เป็นไข้เลือดออกเพ่ิมข้ึนมากกว่า 30 เท่า ซึ่งในส่วนการกระจายตัวของพ้ืนที่พบว่าอยู่ในประเทศท่ี 
ตั้งอยู่ในเขตร้อนใกล้เส้นศูนย์สูตรกว่า 100 ประเทศในแต่ละปีจะพบผู้ป่วยจ านวน 50-100 ล้านคนและเสียชีวิต
ประมาณ 20,000 คน ปัจจุบันโรคไข้เลือดออกยังคงเป็นปัญหาเรื้อรังของภูมิภาคตะวันออกเฉียงใต้ 

ไวรัสเดงกีเป็น single strand RNA ไวรัส อยู่ใน Family  Flavivirideae  มี  4  serotypes คือ  DEN-1, 
DEN-2, DEN-3, DEN-4 ซึ่งมี antigen ของกลุ่มบางชนิดร่วมกันจึงท าให้มี cross reaction คือ เมื่อมีการติดเชื้อ
ชนิดใดชนิดหนึ่งแล้ว จะมีภูมิคุ้มกันต่อเชื้อไวรัสชนิดนั้นอย่างถาวรตลอดชีวิต แต่จะมีภูมิคุ้มกันต่อไวรัสเดงกี อีก 3 
ชนิด ในช่วงระยะสั้นๆ ประมาณ 6-12 เดือน(หรืออาจสั้นกว่านี้)  ดังนั้นผู้ที่อยู่ในพื้นท่ีที่มีไวรัสเดงกีชุกชุมอาจมีการ
ติดเชื้อได้ 4 ครั้ง ไวรัสทั้ง 4 serotypes สามารถท าให้เกิดไข้เดงกี (Dengue Fever: DF) และไข้เลือดออก
(Dengue Hemorrhagic Fever: DHF) ได้ ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับปัจจัยอ่ืนๆอีก เช่น อายุและภูมิคุ้มกันของผู้ป่วย โดย
เด็กเป็นกลุ่มที่มีการติดเชื้อไวรัสชนิดนี้บ่อยที่สุดและอัตราตายสูงโดยเฉพาะในช่วงอายุ 5-9 ปี ปัจจุบันพบว่าผู้ป่วย
ไข้เลือดออกมีอายุเฉลี่ยสูงขึ้นกว่าในอดีตโดยพบได้มากขึ้นในเด็กโต วัยรุ่นและผู้ใหญ่ 

สถานการณ์ในจังหวัดพัทลุง นายแพทย์ไพศาล เกื้ออรุณ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพัทลุง เปิดเผย
ว่า  สถานการณ์โรคไข้ เลือดออกตั้ งแต่วันที่  1 มกราคม  2562 ถึงวันที่  11 สิงหาคม  2562 มีผู้ป่วยแล้ว
จ านวน 536 ราย อัตราป่วย 102.12 ต่อประชากรแสนคน ซึ่งจังหวัดพัทลุงจัดอยู่ในอันดับที่ 4 ของส านักงาน
ป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา (7 จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง) รองจากจังหวัดยะลา, จังหวัดนราธิวาส และ
จังหวัดสงขลา ตามล าดับ และมีรายงานผู้ป่วยเสียชีวิตด้วยโรคไข้เลือดออกแล้ว จ านวน 1 ราย คิดเป็นอัตราป่วย
ตาย ร้อยละ 0.19 

 นอกจากนี้จังหวัดพัทลุงมีการเกิดโรคสูงกว่าค่าเฉลี่ย 5 ปี ย้อนหลังมาตั้งแต่ต้นปี โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน
เดือนพฤษภาคม และมิถุนายน การเกิดโรคสูงขึ้นอย่างมากและอย่างรวดเร็ว (เกิน 2 เท่าของค่าเฉลี่ย) ส าหรับ
เดือนกรกฎาคม-สิงหาคม 2562 ได้มีการด าเนินการกิจกรรมป้องกันและท าลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายอย่าง
เข้มข้น จึงท าให้อัตราป่วยลดลงอย่างเห็นได้ชัดเจน แต่อย่างไรก็ตามก็ยังมีแนวโน้มสูงอยู่ ส าหรับข้อมูลการเกิดโรค
ไข้เลือดออกในช่วง 3 สัปดาห์สุดท้าย คือ ตั้งแต่วันที่ 22 กรกฎาคม 2562 ถึงวันที่ 11 สิงหาคม 2562 พบว่า
อ าเภอเมืองพัทลุงมีรายงานผู้ป่วยจ านวน 84 ราย คิดเป็นอัตราการป่วยสูงที่สุด คือ 69.15 ต่อประชากรแสน



คน รองลงมาคือ อ าเภอตะโหมด  จ านวน 17 ราย คิดเป็น 54.27, อ าเภอศรีนครินทร์ จ านวน 9 ราย คิด
เป็น 33.66 และอ าเภอศรีบรรพต จ านวน 5 ราย คิดเป็น 27.73 ต่อประชากรแสนคน ตามล าดับ 

การวินิจฉัยโรคได้อย่างถูกต้องในระยะแรกมีความส าคัญมากเพราะการรักษาอย่างถูกต้องรวดเร็วจะช่วย
ลดความรุนแรงของโรค ป้องกันภาวะช็อคและการเสียชีวิตได้ ปัญหาที่พบในการวินิจฉัยทางคลินิก คือ อาการและ
อาการแสดงมีความแตกต่างกันได้มาก ในระยะแรกจะพบมีไข้สูง อาเจียน เบื่ออาหาร ปวดเมื่อย การทดสอบ 
Touniquet test อาจยังให้ผลลบท าให้การวินิจฉัยแยกโรคไข้เลือดออกออกจากโรคติดเชื้ออ่ืนๆ ได้ยาก  

การเปลี่ยนแปลงทางโลหิตวิทยาในโรคไข้เลือดออกพบว่าค่าเม็ดเลือดขาว (White blood cell : WBC) 
ในวันแรกๆ อาจจะปกติหรือสูงเล็กน้อยพร้อมกับเริ่มมีแนวโน้มลดต่ ากว่าปกติ (น้อยกว่า 5,000 เซล/ลบ.มม.) 
บางครั้งจะพบ  Atypical  lymphocyte  ร่วมด้วย  ค่าเกล็ดเลือด(Platelet : Plt) จะลดลงอย่างรวดเร็วส่วนใหญ่
จะลดลงต่ ากว่า 100,000 เซล/ลบ.มม. ค่าความเข้มข้นของเลือด (Hematocrit : Hct) จะเพ่ิมขึ้นเป็นผลมาจาก
การเสียพลาสมา  ระดับ Hct  ที่สูงกว่าปกติเท่ากับหรือมากกว่าร้อยละ 20 เป็นการบ่งชี้ว่ามีการรั่วของพลาสมา 
ส่วนใหญ่จะเพ่ิมขึ้นพร้อมกับเกล็ดเลือดลดลง  การพบ pleural effusion จะช่วยในการวินิจฉัยแยกไข้เลือดออก
จากไข้เดงกีและโรคอ่ืนๆได้ ในผู้ป่วยไข้เลือดออกนอกจากพบ  เม็ดเลือดขาวต่ า  เกล็ดเลือดต่ า  และพบ  Atypical  
lymphocyte แล้วยังพบว่ามีเม็ดเลือดขาวชนิด monocyte เพ่ิมข้ึน   

การซักประวัติ การตรวจร่างกายและการตรวจทางห้องปฏิบัติการประกอบกันซึ่งมีการตรวจหลายวิธี
ด้วยกัน คือ การตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (Complete Blood Count : CBC) การตรวจหาสารพันธุกรรม
ของเชื้อไวรัส (NS1) และการตรวจหาแอนติบอดี (IgM,IgG) ซึ่งเป็นการตรวจหาภูมิคุ้มกันของร่างกายที่ตอบสนอง
ต่อการติดเชื้อไวรัสซึ่งจะเป็นการช่วยให้แพทย์วินิจฉัยโรคไข้เลือดออกได้อย่างถูกต้อง ปัจจุบันได้มีผู้ป่วยที่สงสัยว่า
เป็นไข้เลือดออกมีจ านวนมากขึ้นท าให้มีการส่งตรวจเพ่ือหาความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC) และตรวจแอนติเจน
(NS1) ควบคู่กันเพ่ิมมากขึ้น คณะผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาค่าพารามิเตอร์ทางโลหิตวิทยาจากเครื่องตรวจนับเม็ด
เลือดอัตโนมัติ  Sysmex รุ่น  XN-1000  จากผู้ป่วยไข้เลือดออกที่ให้ผลแอนติเจน NS1 เป็นบวกในโรงพยาบาล
ควนขนุน จังหวัดพัทลุง เพ่ือช่วยให้แพทย์น าค่าพารามิเตอร์ทางโลหิตวิทยานี้ไปใช้เป็นแนวทางประกอบการ
วินิจฉัยโรคไข้เลือดออกเบื้องต้นได้ 

การตรวจวินิจฉัยโรคไข้เลือดออกต้องใช้อาการทางคลินิกร่วมกับผลตรวจทางห้องปฏิบัติการในขณะที่โรค
ก าลังด าเนินโรคอยู่จะส่งผลท าให้ค่าพารามิเตอร์ทางโลหิตวิทยามีการเปลี่ยนแปลงไป การศึกษานี้เป็นการศึกษา
ค่าพารามิเตอร์ทางโลหิตวิทยา(CBC)จากเครื่องตรวจนับเม็ดเลือดอัตโนมัติ  Sysmex  รุ่น  XN-1000  ย้อนหลังใน
ผู้ป่วยไข้เลือดออกท่ีให้ผลบวกกับการตรวจNS1Agโดยวิธี immunochromatography ในโรงพยาบาลควนขนุน  
จ.พัทลุง ตั้งแต่  1 ตุลาคม 2562 ถึง 29 กุมภาพันธ์ 2563  จ านวน  92 ราย โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา
ค่าพารามิเตอร์ทางโลหิตวิทยาในกลุ่มผู้ป่วยไข้เลือดออกที่ให้ผลบวกกับการทดสอบ NS1Ag เพ่ือน าค่าพารามิเตอร์
ทางโลหิตวิทยามาใช้ประโยชน์ในการช่วยวินิจฉัยและเป็นแนวทางประกอบการวินิจฉัยโรคไข้เลือดออกเบื้องต้นได้ 



  Dengue non-structural protein 1 antigen (Dengue NS1Ag) โปรตีน NS1 เป็นโปรตีนที่ ไม่ เป็น
ส่วนประกอบของตัวไวรัส แต่เมื่อไวรัสเข้าสู่เซลล์จะมีการสร้างโปรตีนชนิดนี้ขึ้นภายในเซลล์ แล้วจะถูกปล่อย 
ออกมานอกตัวเซลล์ที่ติดเชื้ อเป็นจ านวนมากNS1 เป็นโปรตีนที่สามารถกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันให้สร้ าง 
antibody ได้ดี และยังพบว่าในพลาสมาของคนไข้ที่ติดเชื้อเด็งกีจะมีปริมาณ NS1 ที่ถูกสร้างและปล่อยออกมาจาก
เซลล์ที่ติดเชื้อมีความสัมพันธ์กับความรุนแรงของโรค ดังนั้น NS1 น่าจะเป็นโปรตีนที่ส าคัญตัวหนึ่งที่มีบทบาท  
เกี่ยวข้องกับพยาธิก าเนิดของโรคไข้เลือดออก Dengue NS1 antigen จะถูกสร้างตั้งแต่วันแรกหลังจากมีอาการไข้

และจะสูงนานประมาณ 9 วัน โดยจะพบได้ทั้ง primary และ secondary infection ปัจจุบันเป็นที่นิยมใช้

ตรวจหาเชื้อ dengue virus ในวันแรกๆ 

วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือศึกษาค่าพารามิเตอร์(CBC) จากเครื่องตรวจนับเม็ดเลือดอัตโนมัติ  Sysmex  รุ่น  XN-1000  
ในผู้ป่วยไข้เลือดออกที่ให้ผลบวกกับการตรวจ NS1Ag ในโรงพยาบาลควนขนุน จ.พัทลุง ตั้งแต่  1 ตุลาคม 2562 
ถึง 29 กุมภาพันธ์ 2563   
วิธีการศึกษา 
     การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาแบบเก็บข้อมูลย้อนหลัง  (Retrospective  study)  โดยศึกษาผู้ป่วยที่มีการ
ส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ ในรายการทดสอบ Dengue NS1Ag ในโรงพยาบาลควนขนุน จ.พัทลุง ตั้งแต่ วันที่ 1 
ตุลาคม พ.ศ.2562 ถึง วันที่ 29 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 ที่ให้ผลเป็นบวก จ านวน 92 ราย ข้อมูลที่เก็บรวบรวม 
ได้แก่ ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ ค่าพารามิเตอร์ทางโลหิตวิทยา (CBC) 7 พารามิเตอร์ ได้แก่ wbc, 
hematocrit,platelet,neutrophil,monocyte,lymphocyte,atypical lymphocyte การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้
ค่าเฉลี่ย (mean) พิสัย (range) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน(SD) และค่าสัมประสิทธิ์ของการแปรปรวน (CV) 
วิธีการตรวจหา Dengue NS1Ag และการแปลผล 

ใช้วิธี Rapid test ผลิตภัณฑ์ของ fortress diagnostics Dengue NS1 ซึ่งเป็นการตรวจคัดกรองที่ง่าย
และรวดเร็วโดยอาศัยหลักการอิมมูโนโครมาโตกราฟี(immunochromatography) สามารถอ่านผลได้ด้วยตาเปล่า
ภายใน 15-20 นาที โดยสิ่งส่งตรวจใช้ได้ทั้งซีรั่ม, พลาสมาและเลือดครบส่วนชุดการทดสอบนี้แอนติเจน (NS1) มี
ความไว (sensitivity) 95.7% และมีความจ าเพาะ (specificity) 98.3%  การแปลผลของการตรวจหาแอนติเจน 
(NS1) หากแถบสีขึ้นที่ต าแหน่ง C (Control line) และ T (Test) แสดงว่าให้ผลบวก หากแถบสีขึ้นเฉพาะต าแหน่ง 
C (Control line) แสดงว่าให้ผลลบ 
 
 
 
 



ผลการศึกษา 

 พารามิเตอร์ทางโลหิตวิทยา 

 WBC(ul) Hct(%) PLT(ul) Nuet(%) Mono(%) Lympho(%) ATL(%) 

ค่าเฉลี่ย 4,329 40.0 160,109 30.9 6.7 59.8 3.8 

STEAV 1,982 4.2 70,102 16.0 3.7 16.4 3.0 

%CV 45.79 10.40 43.78 51.73 55.64 27.47 78.48 

Max 10,730 50.0 349,000 77.8 25.0 91.2 15.0 

Min 1,520 30.1 8,000 4.5 0 18.5 1.0 

พิสัย(R) 9,210 20 341,000 73 25 73 14 

 จากการรวบรวบและวิเคราะห์ข้อมูลผู้ป่วยที่ให้ผล NS1Ag เป็นบวก จ านวน 92 ราย ใน รพ.ควนขนุน  
จ.พัทลุง ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2562 ถึง วันที่ 29 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 พบว่า ค่าเฉลี่ยของ WBC 
เท่ากับ 4,329 ul ค่าแฉลี่ย hematocrit เท่ากับ 40 เปอร์เซ็นต์ ค่าเฉลี่ย platlet เท่ากับ 160,109 ul  ค่าเฉลี่ย 
nuetrophil เท่ากับ 30.7 เปอร์เซ็นต์  ค่าเฉลี่ย monocyte เท่ากับ 6.7 เปอร์เซ็นต์ ค่าเฉลี่ย lymphocyte เท่ากับ 
59.8 เปอร์เซ็นต์ และค่าเฉลี่ย atypical lymphocyte  เท่ากับ 3.8 เปอร์เซ็นต์  ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน WBC 
เท่ากับ 1,982 ul  hematocrit เท่ากับ 4.2 เปอร์เซ็นต์  platlet เท่ากับ 70,102 ul   nuetrophil เท่ากับ 16.0 
เปอร์ เซ็นต์   monocyte เท่ากับ 3.7 เปอร์ เซ็นต์   lymphocyte เท่ากับ 16.4 เปอร์ เซ็นต์  และ  atypical 
lymphocyte เท่ากับ 3.0 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ 
สรุปและวิจารณ์ผลการศึกษา 
  จากการศึกษาค่าพารามิเตอร์ทางโลหิตวิทยา(CBC) ใน 7 พารามิเตอร์ของเครื่อง Sysmex รุ่น XN-1000 
ได้แก่   wbc,hematocrit,platelet,neutrophil,monocyte,lymphocyte,atypical lymphocyte  ค่าเฉลี่ยของ 
WBC เท่ากับ 4,329 ul ค่าแฉลี่ย hematocrit เท่ากับ 40 เปอร์เซ็นต์ ค่าเฉลี่ย platlet เท่ากับ 160,109 ul  
ค่าเฉลี่ย  nuetrophil เท่ากับ 30.9 เปอร์ เซ็นต์   ค่า เฉลี่ ย  monocyte เท่ากับ 6.7 เปอร์ เซ็นต์  ค่า เฉลี่ ย 
lymphocyte เท่ากับ 59.8 เปอร์เซ็นต์ และค่าเฉลี่ย atypical lymphocyte  เท่ากับ 3.8 เปอร์เซ็นต์ พบว่า
ค่าพารามิเตอร์ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงหรือเปลี่ยนแปลงเล็กน้อย และยังอยู่ในช่วงค่าปกติ แต่มีแนวโน้มต่ า ส าหรับ
เกณฑ์การวินิจฉัยตามองค์การอนามัยโลก เกณฑ์การวินิจฉัยไข้เดงกี (Dengue fever - DF) WBC ≤ 5,000 เซล/ 
ลบ.มม.และ เกณฑ์การวินิจฉัยไข้เลือดออกเดงกี (Dengue hemorrhagic fever - DHF) เกล็ดเลือด ≤100,000 
เซล/ ลบ.มม. WBC ≤5,000 เซล/ ลบ.มม เลือดเข้นขึ้น ดูจากมีการเพิ่มขึ้นของ Hct เท่ากับหรือมากกว่า 20% เมื่อ
เทียบกับ Hct เดิม(hemoconcentration)  การเพ่ิมการตรวจเลือด NS1Ag Rapid tests ในผู้ป่วยที่สงสัย



ไข้เลือดออก ที่ให้ผล CBCอยู่ในช่วงค่าปกติ  ประกอบกับอาการทางคลินิกและประวัติการระบาดของโรค  เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพที่ถูกต้อง แม่นย ายิ่งขึ้น   
      แม้ว่าในระยะไข้ช่วงต้นการวินิจฉัยโรคได้ยาก ค่าพารามิเตอร์ทางโลหิตวิทยา(CBC) ยังไม่ชัด/ไม่สามารถ
แยกโรคได้ เพราะอาการคล้ายกับการติดเชื้อไวรัสอ่ืนๆแต่เมื่อติดตามดูอาการทางคลินิก ร่วมกับการตรวจ NS1Ag 
Rapid tests สามารถให้การวินิจฉัยโรคได้อย่างถูกต้องก่อนเข้าสู่ระยะวิกฤตได้ โดยไม่ต้องใช้การตรวจยืนยันได้การ
ตรวจยืนยันในการติดเชื้อจะมีข้อบ่งชี้เฉพาะในกรณีที่ผู้ปวยที่มีอาการไม่ชัดเจน มีอาการแปลกไปจากปกติท าให้
แยกโรคจากโรคอ่ืนไม่ได้โดยเฉพาะรายที่มีปัญหาในการรักษา หรือเพ่ือเป็นข้อมูลทางระบาดวิทยาการตรวจเพ่ือ
ยืนยันโรคมีหลายวิธีดังนี้ การตรวจหาไวรัสเดงกีการท า PCR เพ่ือหาจีโนมของไวรัสในเลือด และวิธีเพาะเชื้อไวรัส
ในยุง (ซึ่งท าได้เฉพาะในงานวิจัย) สามารถแยก serotype ของเชื้อได้แต่มีข้อจ ากัดคือจะตรวจพบเชื้อไวรัสเฉพาะ
ในช่วงวันแรกๆของไข้เท่านั้น  ในช่วงใกล้ๆช็อคหรือไข้ลงแล้วมักไม่พบเชื้อไวรัสแล้วการตรวจหาไวรัสนี้มีราคาแพง
และไม่สามารถใช้ท านายความรุนแรงของโรคได้ ข้อควรระวังคือการตรวจไม่พบไวรัส อาจเกิดขึ้นได้โดยเฉพาะ
ในช่วงท้ายของระยะไข้ซึ่งอาจทาให้วินิจฉัยผู้ป่วย DHF พลาดไปได้ การตรวจหา NS1 เป็นโปรตีนที่สร้างโดยไวรัส 
มักตรวจพบในช่วงมีไข้ผลการตรวจช่วยบ่งบอกได้ความการติดเชื้อไวรัสเดงกีแต่ไม่สามารถบอกความรุนแรงของ
โรคได้จึงมีประโยชน์คล้ายๆ กับ PCR แพทย์อาจจะส่งตรวจ CBC และ Dengue(Ns1Ag) ควบคู่กันเพ่ือการช่วย
วินิจฉัยที่รวดเร็วขึ้นแต่การตรวจ Dengue(Ns1Ag) ไม่ได้บอกความรุนแรงของโรค  
 แต่หาก ค่าพารามิเตอร์ทางโลหิตวิทยา(CBC) และอาการ สามารถแยกโรคได้ชัด ก็ไม่มีจ าเป็นต้องส่งตรวจ 
NS1Ag ซึ่ง NS1Ag ถูกสร้างตั้งแต่วันแรกหลังจากมีอาการไข้ นานประมาณ 9 วัน หลังจากนั้นอาจให้ผลเป็นลบได้ 
เพ่ือลดค่าใช้จ่ายและทดสอบในรายที่จ าเป็นกรณีท่ีไม่สามารถแยกโรคได้ 

ค่าพิสัยที่กว้าง แสดงว่าในผู้ป่วยที่ NS1Ag ให้ผลบวกอาจเป็นผลบวกจริงหรือผลบวกลวงต้องพิจารณา
ติดตามผล CBC ในวันต่อๆมาประกอบกับอาการทางคลินิกของผู้ป่วยจึงจะวินิจฉัยว่าเป็นไข้เดงกีหรือไข้เลือดออก
ได้ ทั้งนี้อาจน าไปตรวจวิเคราะห์ยืนยันผล NS1Ag ด้วยวิธทีี่จ าเพาะขึ้น เช่น ELISA หรือ PCR ในผู้ป่วยที่ต้องการ
ทราบผลที่แม่นย ายิ่งขึ้น แต่ค่าตรวจทางห้องปฎิบัติการค่อนข้างสูงและตรวจได้เฉพาะบางห้องปฏิบัติการเท่านั้น 
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