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นพ.ชนินทร์  พีระบูล
1
, รศ.นพ.สมศักดิ์  เทียมเก่า
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1
แพทย์ผู้ให้สัญญา, 

2
สาขาประสาทวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น   

  

GBS and Dengue Infection

ผูป้ว่ยชายไทยคูอ่าย ุ43 ป ีอาชพีพอ่ครวั ภมูลิำาเนา

อ.เมือง จ.ขอนแก่น

Chief complaint :  ชาขา 2 ข้าง 2 วัน

Present illness  :  7 วัน PTA ผู้ป่วยมีอาการ

ไข้สูง ปวดศีรษะ ปวดเมื่อยตามตัว ไม่ไอ ไม่มี 

นำ้ามูก เจ็บคอ ปัสสาวะ อุจจาระปกติ เป็นอยู่ 2 วัน 

ไปพบแพทย์ได้นอนรักษาที่รพ.เอกชน 3 วัน ผล  

investigation

CBC ; day 1 :  Hb 17g/dl, Hct 48%,  WBC 

2650/mm3 ,N 27%, L 59%, atypical lympho-

cyte 8 %, Plt 84,000/mm3

    ; day 2 : Hb13.8 g/dl, Hct 

40%, WBC 6800/mm3, N 21%, L 68%, 

atypical lymphocyte 6%, Plt 99,000/mm3

    Dengue IgM posit ive,  

Dengue IgG positive

 ให้การวินิจฉัยเป็นไข้เลือดออก ก่อนกลับ

บ้านไข้ลดลง ปวดศีรษะดีขึ้น 

 2 วัน PTA ผู้ป่วยเริ่มมีอาการชาที่ปลายเท้า 

ต่อมาเริ่มชาขึ้นมาถึงเข่า และปลายมือทั้งสองข้าง 

อาการเป็นมากขึ้นใน 1 วัน  ไม่มีอาการอ่อนแรง

 1วัน PTA มีอาการอ่อนแรงขาทั้งสองข้าง

ลุกขึ้นเดินไม่ได้  เริ่มมีอาการอ่อนแรงแขนสอง

ข้าง   รู้สึกกลืนลำาบาก พูดไม่ชัด หนังตาซ้ายปิดไม่

สนิท ตามองเห็นปกติไม่มีภาพซ้อน  อาการอ่อน

แรงทั้งวัน  อาการไม่ดีขึ้น อุจจาระและปัสสาวะ

ออกลำาบากต้องออกแรงเบ่ง จึงไปรพ.เอกชน ได้

ทำา MRI Brain : normal studies จงึขอสง่ตวัมา

    รักษาตัวต่อ

Past history  :  no underlying disease

    no drug allergy

    ไม่สูบบุหรี่

    ดื่มสุราตามเทศกาล

    ไมม่ปีระวตัไิดร้บัวคัซนี, ทอ้งเสยี

    ในช่วง 3 เดือนที่ผ่านมา

Physical examination
A  middle aged Thai man ,good consciousness

Vital sign : BT 37.2๐ c , RR 16/min 

               PR 60/min , BP 130/70 mmHg

HEENT  : not  pale, no jaundice, cervical 

   lympnode not enlarged, no oral 

   thrush
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Lung : equal breath sound, no adventitious  

  sound

Heart : normal s1s2 , no murmur    

Abdomen : soft not tender, liver impalpable,  

   liver span 7 cm

   impalpable spleen , splenic   

   dullness  negative

Extremities : no pitting edema

Neurological examination 
Conscious : full

Speech : dysarthria

Gait : can’t walk

CN : pupil 3 mm react to light both eyes, 

 full EOM  facial diplegia, uvula was in  

 midline, no tongue deviation absent   

 gag reflex

Motor power 

Upper extremities Right Left

    deltoid  IV IV

    triceps  V V

    biceps  V V

    wrist  extensor V V

    wrist  flexor V V

    hand grip V V

Lower extremities Right Left

      hip  flexor III III

      hip extensor III III

      knee  flexor IV IV

      knee extensor IV IV

      tibialis anterior V V

     extensor hallucis longus V V

Sensory :  decreased pinprick sensation  

   both thigh and leg

Propioception: normal

DTR :  areflexia

BBK : plantar flexion

Clonus : negative

Stiff neck  : negative

PR : loss spincter tone,anal wink positive

Investigation
CBC: Hb15%g/dl, Hct 45 % 

 Wbc 6500/mm3,  PMN 56.6%, Lym 34.6%, 

 Mono 7.7%, Eo 0.8% Plt 392000/mm3

Blood chemistry : BUN 8.2, Cr 0.8 mg/dl, Na 

133, K 4, HCO
3
 25.9, Cl  98 mEq/L, Ca 9.3, 

PO 4.2, Mg 2  mg/dl

LFT : Chol 153, TP 7.4,  Alb4.6, TB1.5, DB 0,  

ALT 257, AST 87,  ALP 100 U/L

CXR : normal

EKG : normal study

LP : CSF; color :colorless,  WBC 8/mm3, RBC 

10/mm3, protein 127 mg/dl, 

sugar /blood sugar 78/127  mg/dl

Electrodiagnosis: 

 There are marked delay distal motor 

latency with normal CMAPs amplitude of 
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all tested motor nerve conduction study. 

Motor nerve conduction study shows slow 

nerve conduction velocity only at bilateral 

median nerves and right  tibial nerve. There 

are marked delay distal sensory latency with 

small SNAPs amplitude of all tested sensory 

nerve conduction study except bilateral 

sural nerves which are normal study.

 Compatible with mixed demyelinat-

ing sensorimotor polyneuropathy. AIDP is 

most likely diagnosis.

Serology :  HBSAg negative, AntiHBS  

   negative, AntiHBc positive,  

   AntiHCV negative

   Anti HIV inconclusive, PCR for  

   HIV : negative

    Dengue IgM weakly positive

     Dengue IgG positive

    Dengue NS1 antigen negative

CSF Dengue RB=NA : neqative

Problem list 
 1. Adult progressive quadriparesis

 2. History of dengue infection

 จากประวตัผิูป้ว่ยมปีระวตั ิdengue infec-

tion หลังจากนั้นมีอาการ acute progressive 

quadriparesis, facial diplegia, areflexia  

แพทยค์ดิถงึ Guillain-Barre’ syndrome (GBS) 

มากที่สุดจึงส่งตรวจ electrodiagnosis และ LP 

ซึ่งผลเข้าได้กับ GBS ต่อมาผู้ป่วยมี progressive 

motor weakness และ respiratory failure 

แพทย์ได้ให้การรักษาด้วย intravenous immu-

noglobulin 5 วัน ผู้ป่วยสามารถหย่าเครื่องช่วย

หายใจได้ภายใน 1 สัปดาห์

Discussion
 ผู้ป่วยชายวัยกลางคน มีประวัติป่วยด้วย

โรคไข้เลือดออก มาก่อน 7 วัน หลังเริ่มมีอาการ  

5 วนั เริม่มอีาการชาและออ่นแรงลกัษณะ ascending 

pattern weakness, glove and stocking  

sensory loss อาการเป็นขึ้นอย่างรวดเร็วภายใน 

2 วัน ตรวจร่างกาย symmetrical proximal 

muscle weakness,areflexia,no long tract 

sign, sensory loss glove and stocking  

pattern, facial diplegia 

 ดังนั้น lesion อยู่ที่ peripheral nerve,  

pattern acute polyneuropathy เข้าได้กับ  

demyel inat ing pattern  คือ  AIDP :  

Guillain-Barré syndrome (GBS) มากที่สุดผล

การ investigation ได้แก่ electrodiagnosis  

เข้าได้กับ demyelinating sensorimotor  

polyneuropathy ,CSF albumino-cytogenic 

association และเมื่อใช้  diagnostic criteria 

(modified from AK Asbury,DR cornblath)1  

รายนี้เข้าได้กับ diagnostic criteria ครบทุกข้อ
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Required
 • Progressive, relatively symmetrical 

weakness of two or more limbs due 

to neuropathy

 • Areflexia

 • Disorder course < 4 weeks

 • Exclusion of other causes 

 • Supportive

 • Relatively symmetric weakness 

accompanied by numbness and/or 

tingling

 • Mild sensory involvement

 • Facial nerve or other cranial nerve 

involvement

 • Absence of fever

 • Typical CSF findings obtained from 

lumbar puncture

 • Electrophysiologic evidence of de-

myelination from electromyogram

 ประเด็นเรื่องสาเหตุของ GBS ในรายนี้  

ผู้ป่วยมีประวัติโรคไข้เลือดออกมาก่อน โดยปกติ

เราไม่ค่อยพบ GBS เกิดตามหลังโรคไข้เลือด

ออก โดยปกติแล้ว ผู้ป่วยประมาณร้อยละ 70 

มักมีอาการตามหลังอาการติดเชื้อทางเดินหายใจ

ส่วนต้นหรือติดเชื้อในทางเดินอาหารมาก่อน โดย

ส่วนมากเป็น Campylobactor jejuni, Human 

herpes virus :  CMV or EBV และ Mycoplas-

ma pneumonia นอกจากนี้ยังพบได้ในคนที่ได้

รับ influenza vaccine มาก่อนเช่นกัน ผู้เขียนได้

ทบทวนวรรณกรรม มีรายงานการเกิด GBS ตาม

หลัง Dengue infection อยู่ไม่มากได้แก่

 C.N. Soares et al2 มีรายงานผู้ป่วยใน

ประเทศบราซลิ มรีายงาน neurological manifes-

tation of dengue infection ในผู้ป่วย 13 ราย มี

พบผู้ป่วย GBS 4 ราย โดยการตรวจ serum IgM 

for dengue positive ในผู้ป่วยทั้ง 4 ราย แต่พบ 

CSF IgM for Dengue เพียง 2 ราย

 M. Puccioni-Sohler3 et al รายงานผู้ป่วย 

GBS จาก dengue infection 5 ราย ตรวจพบ  

CSF IgM for dengue 3 ราย และ CSF IgG for 

dengue 4 ราย.

 Nilse Querino Santos et al4  และ ST 

Jackson  et al5 มีรายงานผู้ป่วย  GBS  จาก  

dengue infection เช่นกัน

Hospital course
 ระหว่างนอนโรงพยาบาล ผู้ป่วยมีอาการ

อ่อนแรงมากขึ้นและชามากขึ้น motor power 

grade II-IIIได้รับการรักษาด้วย IVIG 0.4 g/

kg/day  intravenous จำานวน 5 days ระหว่าง

นอนโรงพยาบาล day 6 ผู้ป่วยมี respiratory 

failure และมี aspiration pneumonia ได้ on 

ET tube with mechanical ventilator เปน็เวลา 

6 วัน และได้รับการรักษาด้วย IV antibiotic เป็น

เวลา 10  วันไข้ลงดี off ET Tube ได้ อาการอ่อน

แรงดีขึ้น อาการชาดีขึ้น motor power grade 

III-IV สามารถกลับบ้านได้ รวมระยะเวลานอน 

โรงพยาบาลทั้งหมด 15 วัน
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