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เด็กหญิงไทยอายุ 41 วัน คลอดกอนกําหนดและตรวจพบจอประสาทตาผิดปกติ
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ขาวสังคมหมอ ID & สมาชิก PIDST

โดย ผศ.นพ. โอฬาร พรหมาลิขิต
คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

สวัสดีชาวหมอ ID และสมาชิก PIDST ทุกทาน ชวงระยะเวลา 3
เดือนที่เราจะตองมาพบกันไดผานไปไวมาก จําไดวาเพิ่งเขียนตนฉบับ
(ที่แลว) สงใหบรรณาธิการได ไมนาน ฉบับนี้โดนทวงอีกแลวและเมื่อจุลสารฉบับนี้
ไปถึงมือสมาชิก พวกเราก็จะมีคุณหมอโรคติดเชื้อในเด็กสดใหมปายแดงเพิ่มขึ้นอีก 8
ทาน ไดแก นพ.กฤษณะ คงถาวรสกุล (มช) พญ.โสภิดา บุญสาธร (รามา) พญ.ภัสสร
บุณยะโหตระ (จุฬา) พญ.กิจจาวรรณ เฮงคราวิทย (พระมงกุฏ) พญ.สุวดี จิระศักดิ์
พิศาล (พระมงกุฏ) พญ.ศุภวรรณ ลายหงสทอง (ศิริราช) พญ.ฉันทพัทธ พฤกษะวัน
(ศิริราช) และพญ.สุพัตรา รุงไมตรี (ศิริราช)…..เพราะเมื่อวันที่ 5 มิ.ย. 2556 ที่ผาน
มา เปนวันสอบเพือ่ วุฒบิ ตั รแสดงความรูค วามชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
อนุสาขากุมารเวชศาสตร โรคติดเชื้อ พวกพี่ๆ ก็ขอแสดงความยินดีและขอเปนกําลัง
ใจในการทํางานในวันขางหนาใหกับนองๆ ทั้ง 8 ทานดวยครับ…..เพิ่งผานไปไม
นานกับการประชุมใหญสมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแหงประเทศไทย ประจําป 2556 ณ
โรงแรมเดอะรีเจนท ชะอํา บีช รีสอรท จ.เพชรบุรี เมื่อวันที่ 10-12 พ.ค……มีผูเขา
รวมประชุมกวา 500 ทาน ตารางยังคงอัดแนนไปดวยความรูวิชาการเหมือนเชนเคย
ตั้งแตเชายันเย็น แมจะฟงกันจนเหนื่อยแตผูเขารวมประชุมก็ยังอยูเปนเพื่อนกันจน
จบโปรแกรมของแตละวัน สวนใหญเพราะตองการทบทวนและหาความรู ใหมๆ เพิ่ม
เติม มีบางทานบอกวาเพราะขางนอกมันรอนมาก เลยไปไหนไม ได…..การประชุมใน
ครั้งนี้มีวิทยากรแจงเกิดใหม ในหัวขอ Debate of the day คือ อ.อุษณีย ศรีรมโพธิ์
ทอง (รพ.ขอนแกน) หลายทานยังคงติดใจในลีลาการพูดของอาจารย รับรองวาคราว
หนาคณะอนุกรรมการวิชาการฯ จองตัวไว ใหพดู อีกแนนอน…..ตองขอแสดงความยินดี
กับ นพ.กฤษณะ คงถาวรสกุล (มช) ที่ไดรบั รางวัลชนะเลิศในการประกวดการนําเสนอ
ผลงานวิจัย เรื่อง Pharmacokinetics and pharmacodynamics of meropenem in
children with severe infection…..สําหรับงานเลี้ยงกลางคืนปนี้จัดที่ริมทะเล บรรยา
กาศดีแตอากาศรอนไปนิด ปที่แลวมีการประกวด PIDST Singing Contest แตปนี้
ทางสมาคมฯ จัดการแขงขัน PIDST Supertalent 2013 โดยเปดรับสมัครผูเขา
แขงขันจากทั่วทุกภาคจนไดผูเขาแขงขันทั้งหมด 6 ทาน ไดแก อ.วิชาญ บุญสวรรคสง
อ.อภิภัสร สุทธิพันธุ อ.ศิริลักษณ อัศวบํารุง อ.พิชญญาดา ผดุงพงษ อ.ธีระชัย
บุญยะลีพรรณ และผูสมัครจากทางบาน นาวาโทธงชัย เลาหสกุล ซึ่งเปนคนสนิทใกล
ชิดกับ อ.พรอําภา บรรจงมณี (ธรรมศาสตร) การแขงขันเปนลักษณะใหดวู ดี ที ศั นเกีย่ ว
กับกิจกรรมของสมาคมฯ แลวใหผูเขาแขงขันตอบคําถามจํานวน 10 ขอ คําตอบมีอยู
ในวีดีทัศนที่ดู ใครตอบถูกมากที่สุดจะเปนผูชนะและไดรับรางวัลที่ทางสมาคมฯ จัดให
ปรากฏวาผูช นะกลายเปนผูส มัครจากทางบานซึง่ นาจะรูเ รือ่ งเกีย่ วกับสมาคมฯ และการ
แพทยนอ ยทีส่ ดุ สรางความแปลกใจใหกบั ผูช มเปนอยางมาก อ.พรอําภาบอกวา หนูไม
ได โทรมากระซิบหรือสง SMS มาใหทา นผูก ารนะคะ สวนผูเ ขาแขงขันทีเ่ ปนแพทยหลัง
จบการแขงขันไดเดินเขามาถามวา คําตอบมีอยู ในวีดีทัศนจริงๆ หรือ อุตสาหตั้งใจดู
มากกวาฟงบรรยายวิชาการอีกนะ…..แลวพบกันใหมฉบับหนาครับ

สวัสดีคะ ทานสมาชิกทุกทาน การ
ประชุมใหญประจําป ของสมาคมฯเดือน
พฤษภาคม 2556 ไดเสร็จสิ้นลงแลว สมาชิก
ที่ติดภาระกิจไม ไดเขารวมประชุม สามารถ
download ขอมูลประกอบการบรรยายทาง
วิชาการ และติดตามภาพบรรยากาศของการประชุมได ใน
จุลสารฉบับนี้นะคะ
ในปนี้คงทราบกันแลววา จํานวนผูปวยโรคติดเชื้อ
ไวรัสเดงกีไดเพิม่ ขึน้ มากกวาปทแี่ ลวมาก จากรายงานการเฝา
ระวังโรคของกระทรวงสาธารณสุข วัคซีนปองกันโรคก็ยงั อยู
ในขัน้ ศึกษาวิจยั อาจจะมีโอกาสได ใช ในอนาคตอันใกล การ
กําจัดยุงพาหะนําโรคจึงเปนสิ่งที่สําคัญมากซึ่งตองเนนยํ้าใน
ขณะนี้ คณะบรรณาธิการไดติดตอขอนําผลการประกวด
ภาพระบายสีเพือ่ การรณรงคปอ งกันไขเลือดออกของเยาวชน
ไทย ซึง่ ไดรบั การตัดสินเมือ่ สัปดาหทผี่ า นมา เพือ่ นําเสนอให
สมาชิกไดรับทราบ
ทานสมาชิกสามารถติดตามขาวคราวของสมาคมฯ
ไดทางจุลสารทุก 3 เดือน แตถาขาวดวนทันเหตุการณ ขอให
ติดตามทาง www.pidst.or.th ซึง่ ทานตองสมัครเปนสมาชิก
กอน จึงจะเขาถึงขอมูลไดอยางสมบูรณแบบ ทายนี้ขอเชิญ
ติดตามอานคอลัมนวิชาการประจํา พรอมขอมูลแนะนําการ
ประชุมวิชาการทัง้ ในและตางประเทศไดแลวคะ อยาลืมติดตาม
ขาวประชาสัมพันธการจัด PIDST interhospital conference
ครั้งตอไปของสมาคมฯ ในเดือนสิงหาคมนะคะ…..ขอบคุณ
และสวัสดี….พบกันใหมฉบับหนาคะ
จากประธานฝายจุลสาร
ที่ปรึกษา ศ.อุษา ทิสยากร, รศ.(พิเศษ) ทวี โชติพิทยสุนนท
ประธานฝายจุลสาร ศ.กฤษณา เพ็งสา
บรรณาธิการ ผศ.เกรียงศักดิ์ ลิมปกิตติกุล
กองบรรณาธิการ ผศ.โอฬาร พรหมาลิขิต,
รศ.อัจฉรา ตั้งสถาพรพงษ, นพ.ทวีวงศ ตันตราชีวธร,
นพ.พรเทพ สวนดอก, พญ.จุไร วงศสวัสดิ์,
ผศ.ชาญวิทย ตรีพุทธรัตน, นพ. ชนเมธ เตชะแสนศิริ,
รศ.ธันยวีร ภูธนกิจ
พิมพที่ บริษัทนพชัยการพิมพ 678 ซ.ศธรทิพย ถ.สาธุประดิษฐ
บางโพงพาง ยานนาวา กรุงเทพ 10120
โทร. 02-2841546-7
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โดย นพ.พรเทพ สวนดอก โรงพยาบาลกรุงเทพ
สวัสดีครับสมาชิกทุกทาน จุลสารสมาคมฯ ฉบับนีเ้ ปนฉบับทีม่ าพรอมกับฤดูฝนของปซงึ่ สัมพันธกบั อุบตั ิ
การณของการติดเชือ้ ระบบทางเดินหายใจทีส่ งู มากกวาชวงอืน่ ของป ตลอดจนอุบตั กิ ารณและความรุนแรงของ
ไขเลือดออกในปนสี้ งู กวาหลายๆ ปทผี่ า นมา ขอใหสมาชิกทุกทานดูแลสุขภาพของตัวทานและครอบครัวดวย
นะครับ สมาชิกสามารถติดตามขาวสารสมาคมฯ บทความวิชาการที่นาสนใจตลอดจนเนื้อหางานประชุม
สมาคมฯ ทีผ่ า นมาที่ www.pidst.or.th เชนเดิม โดย log-in ใช username และ password เปนเลขใบประกอบ
วิชาชีพเวชกรรมของทานเอง สําหรับสมาชิกที่เขาสูระบบไม ได กรุณาแจงที่ webmaster@pidst.or.th
เพื่อที่จะไดจัดสง username และ password ใหทาน และยังสามารถติดตามกิจกรรมที่นาสนใจทาง
www.facebook.com/pidst ไดเชนเคย
ปจจุบัน เชื้อจุลชีพดื้อยาเปนปญหาที่สําคัญทางการแพทย โดย
เฉพาะแบคทีเรียกรัมลบ มีการใหความสําคัญกับเชื้อแบคทีเรีย 6
ชนิดที่สําคัญ ไดแก Enterococcus spp., Staphylococcus aureus,
Klebsiella pneumoniae, Acinetobacter baumannii, Pseudomonas
aeruginosa และ Enterobacter clocae เรียกวา “ESKAPE” เปรียบ
เสมือนเชือ้ มีความสามารถในการหลบหลีกยาตานจุลชีพที่ ใชรกั ษาจาก
การดื้อยาที่สูงขึ้น
เชื้อแบคทีเรียกรัมลบดื้อยาที่สําคัญในประเทศไทย ไดแก A.
baumannii และ P. aeruginosa พบไดบอยจากการติดเชื้อในโรง
พยาบาล (hospital-acquired infection) รวมไปถึง E. coli และ
K. pneumonia ที่สรางเอนไซม extended-spectrum betalactamase (ESBLs) โดยเชื้อ 2 ชนิดหลังนี้พบจากการติดเชื้อ
ในชุมชน (community-acquired infection) ไดบอ ยขึน้ อยางไรก็ตาม
ระบาดวิทยาของเชื้อจุลชีพดื้อยามีความแตกตางกันในแตละพื้นที่
และระดับของโรงพยาบาล แพทยควรทราบความชุกของเชื้อจุลชีพ
ดื้อยาในโรงพยาบาลที่ปฏิบัติงาน เพื่อเปนขอมูลสําคัญในการเลือก
ยาตานจุลชีพที่เหมาะสมโดยเฉพาะ empirical therapy ในผูปวยที่มี
อาการรุนแรง
แนวทางการเลือกใชยาตานจุลชีพในการรักษาเชื้อแบคทีเรีย
กรัมลบดื้อยามีคอนขางจํากัด เชื้อ K. pneumoniae ที่สรางเอนไซม
ESBLs สามารถใชยากลุม carbapenems ได แตกรณีที่เปน
multi-drug resistance (MDR) เชน เชื้อสรางเอนไซม New Delhi
metallo-Beta-lactamases (NDM-1) ซึ่งทําลายยาตานจุลชีพหลาย
ชนิด เหลือเพียงยากลุม polymyxin และ tigecycline เทานั้นที่ยัง
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สามารถใชรักษาได เชนเดียวกับเชื้อ A. baumannii ซึ่งดื้อตอยาตานจุลชีพมากขึ้น สําหรับเชื้อ P. aeruginosa ที่ดื้อยาหลายชนิด
เหลือเพียงยากลุม polymyxin และยา doripenem เทานั้นที่สามารถใช ได เนื่องจากเชื้อ P. aeruginosa ดื้อตอยา tigecycline โดย
ธรรมชาติ
ID Query ฉบับนี้ ไดสรุปแนวทางการใชยากลุม polymyxins ในการรักษาเชื้อแบคทีเรียกรัมลบดื้อยา โดยเฉพาะ
P. aeruginosa และ A. baumannii ยากลุมนี้ที่ ใช ในทางคลินิกไดแก colistin ชนิดฉีด (ชื่อการคา Colistate™) สามารถใชฉีด
เขาหลอดเลือดดํา ฉีดเขากลามเนื้อ พนเขาหลอดลม และฉีดเขาไขสันหลังได ออกฤทธิ์ทําลายเชื้อ (bactericidal) โดยจับกับ cell
membrane ของแบคทีเรีย และยังสามารถจับ endotoxin ของเชื้อแบคทีเรียกรัมลบไดดวย อยางไรก็ตามยา colistin ไมสามารถดูด
ซึมทางเดินอาหาร และยาฉีดทางหลอดเลือดมีประสิทธิภาพนอยในการรักษาโรคติดเชื้อของระบบประสาท
ยา colistin มีประสิทธิภาพดีมากตอ E. coli, K. pneumoniae, P. aeruginosa, A. baumannii มีประสิทธิภาพดีปานกลางตอ
Stenotrophomonas spp. มีประสิทธิภาพนอยตอ Burkholderia cepacia, Proteus spp., Serratia spp., Brucella spp., gram
positive bacteria และ anaerobes
มีการศึกษาการใชยารวมกัน (combination therapy) ของตัวยา colistin รวมกับยาตานจุลชีพอื่นๆ ไดแก carbapenem, sulbactam, tigecycline และ rifampicin สําหรับการรักษา MDR- A. baumannii เนื่องจากมีผล synergistic effect จากหลอดทดลอง
ตลอดจนรายงานผลการรักษาที่ดีขึ้นเมื่อมีการใชยา combination
เนื่องจากยา colistin ออกฤทธิ์โดยกลไก concentration dependent อัตราการกําจัดเชื้อแปรตาม area under curve (AUC)
above MIC การรักษาผูปวยที่มีภาวะวิกฤต การใหยาขนาดปกติอาจมีระดับยาในเลือดสูงไมเพียงพอในการกําจัดเชื้อในระยะแรก
หลายการศึกษาซึ่งทั้งหมดทําในกลุมผูปวยผู ใหญ ไดแนะนําใหยาแบบ loading dose โดยใชขนาดยาเปน 2 เทาของขนาดยาปกติ
infusion ในระยะเวลา 1 ชั่วโมง เพื่อใหระดับยาสูงถึงระดับ steady state ได ในระยะเวลาที่สั้นและสามารถกําจัดเชื้อลงไดอยาง
รวดเร็วมากกวาการใหยาในขนาดปกติ
ขนาดยา colistin ในเด็กคือ 5 มก./กก./วัน โดยแบงใหทุก 12 ชั่วโมง และปรับขนาดยาตามการทํางานของไตในผูปวยที่มีภาวะ
การทํางานของไตผิดปกติ ขอมูลการศึกษา loading dose ในเด็กยังมีคอนขางจํากัด จึงควรพิจารณาใช colistin loading dose ใน
ผูปวยเด็กที่ติดเชื้อรุนแรง อยู ในภาวะวิกฤต หรือเกิดจากเชื้อดื้อยา
ผลขางเคียงหลักของยา colistin คือ พิษตอไต เกิด acute tubular necrosis และพิษตอระบบประสาท มีอาการเวียนศีรษะ ชา
ที่ ใบหนา สับสน เดินเซ จึงควรหลีกเลี่ยงการใชยาอื่นที่มีผลตอไตและระบบประสาทรวมดวย อยางไรก็ตามการใชยา colistin ในเด็ก
พบผลขางเคียงคอนขางนอยเมื่อเทียบกับผู ใหญ โดยเฉพาะผูสูงอายุ
เอกสารอางอิง
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Infectious Diseases 2007, สมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแหงประเทศไทย. กรุงเทพมหานคร: บริษัท รุงศิลปการพิมพ จํากัด, 183-7.
2. พรเทพ สวนดอก. Multidrug resistant gram-negative bacteria. ใน พิรังกูร เกิดพาณิช, วีระชัย วัฒนวีรเดช, ทวี โชติพิทยสุนนท, บรรณาธิการ. Update on Pediatric Infectious Diseases
2013, สมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแหงประเทศไทย. กรุงเทพมหานคร: บริษัท บียอนด เอ็นเทอร ไพรซ จํากัด, 91-5.
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แนวทางการใชยาปฏิชีวนะในการติดเชื้อทางเดินหายใจสวนบน
การติดเชื้อทางเดินหายใจสวนบนเปนการติดเชื้อที่พบไดบอยมากในเด็ก อาการที่พบบอย ไดแก ไข ไอ
นํ้ามูก ซึ่งโดยสวนใหญมากกวา 80-90% เกิดจากการติดเชื้อไวรัส ความสําคัญในการรักษาการติดเชื้อทางเดินหายใจ
ในทางเวชปฏิบัติ คือการวินิจฉัยแยกโรควากรณี ใดที่เกิดจากการติดเชื้คแบคทีเรียที่ควรใหการรักษาดวยยาปฏิชีวนะ
บทความนี้จะสรุปคําแนะนําการใชยาปฏิชีวนะอยางเหมาะสมสําหรับการติดเชื้อระบบทางเดินหายใจสวนบนในเด็ก
3 โรค ไดแก คอหอยอักเสบ (pharyngitis)(1) หูชั้นกลางอักเสบ (acute otitis media)(2) และ โพรงจมูกอักเสบ (bacterial
rhinosinusitis)(3)
คอหอยอักเสบจากเชื้อ group A streptococcus (GAS)(1)
คอหอยอักเสบ โดยสวนใหญเกิดจากการติดเชือ้ ไวรัส เชน rhinovirus, adenovirus,coxsackievirus,influenza,parainfluenza ลักษณะอาการทาง
คลินิกที่เขากับการติดเชื้อจากไวรัส เชน จาม นํ้ามูกใส แผลในปาก เสียงแหบ สําหรับสาเหตุจากแบคทีเรียที่สําคัญไดแก group A streptococcus(GAS)
สวนใหญพบในเด็กชวงวัยเรียน พบนอยมากในเด็กอายุตํ่ากวา 3 ปลักษณะอาการทางคลินิก เชน ไขสูงทันที เจ็บคอมากโดยเฉพาะเมื่อกลืนนํ้าลาย ตรวจ
รางกายพบ exudate ทีท่ อนซิล หรือ petechiaeทีเ่ พดานปาก ตอมนํา้ เหลืองทีค่ อโต เจ็บ ในบางรายอาจมีผนื่ ทีต่ วั ลักษณะแบบscarlatiniform rash มีความ
จําเปนตองใหการรักษาดวยยาปฏิชวี นะเพือ่ รักษาอาการคอหอยอักเสบ รวมทัง้ กําจัดเชือ้ จากรางกาย เพือ่ ลดภาวะแทรกซอนโดยเฉพาะภาวะลิน้ หัวใจอักเสบ
รูหมาติค
ยาปฏิชีวนะที่แนะนํา (strongly recommend)
ไดแก penicillin เด็ก ขนาด 250 มก วัยรุนและผู ใหญ ขนาด 500 มก วันละ 2 ครั้ง เชาเย็น หรือ amoxicillin ขนาด 50 มิลลิกรัม/กิโลกรัม
(สูงสุด 1 กรัม) วันละครั้ง เปนเวลา 10 วันในกรณีแพยาเพนนิซิลลิน แนะนําcephalexin ขนาด 20 มิลลิกรัม/กิโลกรัม/ครั้ง (สูงสุด 500 มิลลิกรัม) วัน
ละ 2 ครั้ง หรือ clindamycin ขนาด 7 มิลลิกรัม/กิโลกรัม/ครั้ง (สูงสุด 300 มิลลิกรัม) วันละ 3 ครั้ง หรือ clarithromycinขนาด 7.5 มิลลิกรัม/กิโลกรัม/
ครั้ง (สูงสุด 250 มิลลิกรัม) วันละ 2 ครั้ง เปนเวลา 10 วัน ในกรณีที่เลือกใช long acting macrolide เชน azithromycin สามารถลดระยะเวลาในการ
รับประทานยาเปน 5 วัน ในขนาด 12 มิลลิกรัม/กิโลกรัม/ครั้ง (สูงสุด 500 มิลลิกรัม)อยางไรก็ตามขอพึงระวัง คือ มีรายงานวาเชื้อ GAS ดื้อตอยากลุม
macrolide 5-45% ดื้อตอ clindamycin 2%
หูชั้นกลางอักเสบ (acute otitis media)(2)
อาการสําคัญ ไดแก ไขสูง ปวดหู นํ้าหนองไหลจากหูสิ่งสําคัญคือการตรวจรางกายเพื่อการวินิจฉัยที่ถูกตอง ซึ่งในการตรวจเยื่อแกวหูนั้น
ควรประเมินลักษณะสําคัญที่บงบอกวามีการอักเสบหรือไม ใน 3 ประเด็นหลัก ไดแก (1) เยื่อแกวหูแดงอักเสบ หรือ ขุน (2) เยื่อแกวหูโปง (3) เมื่อ
ตรวจดวย pneumatic otoscope แลวเยื่อแกวหูขยับไดนอย เชื้อแบคทีเรียที่เปนสาเหตุหลักของหูชั้นกลางอักเสบไดแก S.pneumoniae, Nontypable
H.influenzae (NTHi) และ M.catarrhalis ในกรณีที่มีเยื่อบุตาอักเสบหรือมีขี้ตารวมดวย เขากับ “otitis conjunctivitis syndrome” ซึ่งมักพบจากเชื้อกลุม
NTHiไดบอยกวาเชื้ออื่นๆ
แนวทางการใหยาปฏิชีวนะสําหรับหูชั้นกลางแบงออกเปน 2แบบ (1) ใหยาปฎิชีวนะทันทีเมื่อวินิจฉัยโรค (initial antibiotics) (2) ใหยาปฎิชีวนะ
หากอาการไมดีขึ้นเองภายใน 48 ชั่วโมง (rescue antibiotics) ซึ่งในกรณีหลังสามารถเลือกใช ไดสําหรับเด็กที่มีอายุมากกวา 2 ป และอาการไมรุนแรง
อาทิเชน อุณหภูมิตํ่ากวา 39oC มีอาการหูอักเสบขางเดียว
ยาปฏิชีวนะที่แนะนํา (strongly recommend)
ไดแก amoxicillin ขนาด 80-90 มิลลิกรัม/กิโลกรัม แบงใหวันละ 2 ครั้ง หรือ amoxicillin/clavulanic acid ขนาด 90/6.4 มิลลิกรัม/กิโลกรัม
แบงใหวันละ 2 ครั้ง โดยระยะเวลาแตกตางกันตามอายุ หากอายุ < 2 ป แนะนําใหยานาน 10 วัน อายุ 2-5 ป ใหนาน 7 วัน อายุ > 6 ป ใหนาน
5-7 วัน ทั้งนี้แนะนําใหติดตามการตอบสนองตอการรักษาที่ 48-72 ชั่วโมง หากอาการไมดีขึ้นยังมี ไขสูง ปวดหูมากใหเปลี่ยนยาปฏิชีวนะเปน ceftriaxone 50 มิลลิกรัม/กิโลกรัม ฉีดเขากลามเนื้อหรือเขาเสนเลือด เปนเวลา 3 วันในกรณีแพยาเพนนิซิลลิน แนะนําใหยาในกลุม 2nd or 3rd generation
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cephalosporin อาทิเชน cefuroxime หรือ cefdinirไมแนะนําให ใชยาในกลุม macrolide เนื่องจากมีปญหาเชื้อดื้อยามาก
โพรงจมูกอักเสบ (bacterial rhinosinusitis)(3)
อาการสําคัญที่ชวยในการวินิจฉัยโพรงจมูกอักเสบจากเชื้อแบคทีเรียไดแก อาการรุนแรง (severe) เชน นํ้ามูกเขียวนานกวา
3 วันรวมกับมี ไขสูง >39oC ในเด็กโตอาจบอกไดวามีเจ็บ หรือ ปวดแนนบริเวณโหนกแกม หรือปวดศีรษะรวมดวย หรือ อาการเรื้อรัง
(persistent) นํ้ามูกมากติดตอกันโดยอาการไมดีขึ้นเปนเวลานานกวา 10 วัน หรือ อาการทรุดลง (worsening) โดยทั่วไปการติดเชื้อไวรัส
อาการจะดีขึ้นใน 5-6 วันหากมีอาการทรุดลง เชน มี ไขกลับมาใหม มีนํ้ามูกมากขึ้น หรือ ปวดศีรษะในกรณีที่สงสัยวามีโพรงจมูกอักเสบ
จากเชือ้ แบคทีเรียในเด็กอายุ 2-6 ป ไมแนะนําใหสง ตรวจเอ็กซเรย โพรงจมูก เนือ่ งจากผลการตรวจไมจาํ เพาะเจาะจง มีโอกาสใหผลบวกลวงไดมาก
ยาปฏิชีวนะที่แนะนํา (strongly recommend)
ไดแก amoxicillin ขนาด 80-90 มิลลิกรัม/กิโลกรัม หรือ amoxicillin/clavulanic acid ขนาด 90/6.4 มิลลิกรัม/กิโลกรัม แบงใหวันละ
2 ครั้ง เปนเวลา 10-14 วัน ในกรณีแพยาเพนนิซิลลินแนะนําใหยาในกลุม oral 3rd generation cephalosporin รวมกับ clindamycin หรือยา
ในกลุม respiratory quinolone เชน levofloxacin
โดยสรุปควรมีการเลือกใชยาปฏิชีวนะอยางเหมาะสมสําหรับการติดเขื้อทางเดินหายใจสวนบนในเด็ก เพื่อลดการใชยาปฏิชีวนะ
โดยไมจําเปนในกรณีที่สาเหตุการติดเชื้อเกิดจากไวรัส และ สามารถเลือกยาปฏิชีวนะไดอยางเหมาะสมเพื่อรักษา และปองกันภาวะแทรกซอน
จากทั้ง 3 โรคที่มีสาเหตุจากเชื้อแบคทีเรีย ไดแก คอหอยอักเสบจากเชื้อ GAS หูชั้นกลางอักเสบ และ โพรงจมูกอักเสบจากเชื้อแบคทีเรีย

ทานสามารถ download กระดาษคําตอบ CME ไดัจาก www.pidst.or.th
คําถาม CME
1. ยาปฏิชีวนะในขอใด ไมเหมาะสมในการนํามาใช ในการรักษาการติดเชื้อ
คอหอยอักเสบในเด็ก
A. Amoxicillin
B. Clindamycin
C. Cephalexin
D. Cefditoren
2. เชื้อแบคทีเรียที่พบเปนสาเหตุของหูชั้นกลางอักเสบในเด็กไดบอย ยกเวน
A. S.pneumoniae
B. H.influenza type B (Hib)
C. Nontypable H.influenza (NTHi)
D. M.catarrhalis
3. การใหยาปฏิชีวนะในขอใดเหมาะสมในการรักษาหูชั้นกลางอักเสบ
A. เด็กอายุ 1 ป ให Amoxicillin 40 มิลลิกรัม/กิโลกรัม/วัน
เปนเวลา 7 วัน
B. เด็กอายุ 3 ป ให Amoxicillin 80 มิลลิกรัม/กิโลกรัม/วัน
เปนเวลา 7 วัน
C. เด็กอายุ 1 ป มีประวัติแพเพนนิซิลิน ให cefixime
8 มิลลิกรัม/กิโลกรัม/วัน เปนเวลา 7 วัน
D. เด็กอายุ 3 ป มีประวัติแพเพนนิซิลิน ให clarithromycin 15
มิลลิกรัม/กิโลกรัม/วัน เปนเวลา 7 วัน

4. ผูปวยในขอใดมีอาการที่เขาไดกับอาการของโพรงจมูกอักเสบจากเชื้อ
แบคทีเรียมากที่สุด
A. เด็กอายุ 2 ป อุณหภูมิ 38oC นํ้ามูกขาวขุนมา 3 วัน
B. เด็กอายุ 3 ป อุณหภูมิ 37oC เริ่มจากนํ้ามูกใส 3 วัน
ตอมาเริ่มขาวขุนอีก 2 วัน
C. เด็กอายุ 4ป อุณหภูมิ 38oC นํ้ามูกขาวขุนมา 2 วัน
วันนี้นํ้ามูกเริ่มเขียว
D. เด็กอายุ 5ป อุณหภูมิ 39oC นํ้ามูกเขียวขนมา 3 วัน
รวมกับปวดศีรษะ
5. การใหยาปฏิชีวนะในขอใดไมเหมาะสมในการรักษาโพรงจมูกอักเสบจาก
เชื้อแบคทีเรียในเด็ก
A. Amoxicillin
B. Amoxicillin-clavulanic acid
C. Azithromycin
D. Levofloxacin
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การสํ า รวจทั่ วประเทศญี่ ปุ น

เกี่ ย วกั บ ระบาดวิ ท ยาและอาการทางคลิ นิ ก ของการติ ด เชื้ อ
จากมารดาสูทารกแรกเกิด

โดย นพ.ทวีวงศ ตันตราชีวธร
คณะแพทยศาสตรวชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร

ระบาดวิทยาของโรคติดเชื้อจากมารดาสูทารกแรกเกิดมีความ
แตกตางกันในแตละภูมิภาคและกาลเวลา แมยังไมมีการตรวจคัดกรองที่
มีประสิทธิภาพสําหรับโรคติดเชือ้ บางชนิด เชน cytomegalovirus (CMV),
เริม (herpes), toxoplasmosis, parvovirus B19 แตโรคติดเชื้อบางชนิด
สามารถตรวจคัดกรองทางซีโรโลยีได เชน ซิฟลิส ไวรัสตับอักเสบซี human immunodeficiency virus (HIV) และ human T-cell leukemia virus
type 1 (HTLV-1) โรคบางชนิดปองกันได เชน การใหวัคซีนปองกันโรค
หัดเยอรมัน ทําใหจํานวนผูปวยหัดเยอรมันแตกําเนิดลดลงอยางชัดเจน
มาก หลังจากเริ่มใหวัคซีนไวรัสตับอักเสบบีแกทารกแรกเกิดทุกรายที่
มารดาเปนพาหะนําโรค พบวาจํานวนทารกแรกเกิดที่ติดเชื้อและเปน
พาหะลดลงจาก 260 ราย/ทารกแรกเกิด 1 แสนราย/ป ใน ค.ศ. 1986
เหลือ 24 ราย/ทารกแรกเกิด 1 แสนราย/ป ใน ค.ศ. 1995 การงดใหนม
มารดาแกบุตรในหญิงที่ติดเชื้อ HTLV-1 ชวยลดการติดเชื้อนี้จากมารดา
ไดอยางมีนัยสําคัญ การใหยาตานไวรัส HIV ในมารดาและทารก การ
รักษาซิฟสิสในมารดา ตางๆ เหลานี้เปนปจจัยสําคัญทําใหระบาดวิทยา
ของโรคติดเชื้อจากมารดาสูทารกแรกเกิดมีการเปลี่ยนแปลงไปตามกาล
เวลา ยังไมมีขอมูลระดับประเทศเกี่ยวกับระบาดวิทยาในขณะนี้ของโรค
ติดเชือ้ จากมารดาสูท ารกแรกเกิดในประเทศญีป่ นุ ซึง่ จะเปนประโยชน ใน
การวางแผนปองกันโรค
Torii Y และคณะ ไดศึกษาระบาดวิทยาและอาการทางคลินิกของ
การติดเชื้อจากมารดาสูทารกแรกเกิดในประเทศญี่ปุน ในทารกซึ่งคลอด
ระหวางเดือนมกราคม ค.ศ. 2006 - ธันวาคม ค.ศ. 2008 ไมรวมทารก
ที่เสียชีวิตตั้งแตอยู ในครรภ โดยในเดือนธันวาคม 2009 คณะผูทําการ
วิจัยไดสงแบบสอบถาม (primary survey) ไปยังสถานพยาบาลที่มีแผนก
ผูปวยเด็ก และ/หรือ ทารกแรกเกิด 2,624 แหงทั่วประเทศญี่ปุน เพื่อ
สอบถามแพทยผูรับผิดชอบเกี่ยวกับจํานวนผูปวยที่ติดเชื้อหัดเยอรมัน
ซิฟล สิ HIV, human T-cell leukemia virus type 1 (HTLV-1), ตับอักเสบบี
ตับอักเสบซี toxoplasmosis, parvovirus B19, CMV, และเริม โรคที่พบ
นอยกวา 2 ราย/ทารกแรกเกิด 1 แสนราย/ป จัดเปนโรคที่พบนอยมาก
คําจํากัดความและการวินิจฉัยโรคในการศึกษานี้ ใชเกณฑของ Japanese
Society for Pediatric Infectious Diseases เดือนมิถุนายน ค.ศ. 2010
คณะผูทําการวิจัยไดสงแบบสอบถาม (secondary survey) ไปยังสถาน
พยาบาล 134 แหงซึ่งจากการตอบแบบสอบถามครั้งแรกพบผูปวยติด
เชื้อ CMV, เริม, toxoplasmosis, parvovirus B19 (ทั้ง 4 โรคยังไมมีการ
ตรวจคัดกรองทีม่ ปี ระสิทธิภาพ) สอบถามเกีย่ วกับประวัติ อาการทางคลินกิ
การวินิจฉัย การรักษาและผลลัพธ ทําการวิเคราะหขอมูลทั้งหมด

ที่ Nagoya University Graduate School of
Medicine
ไดรับแบบสอบถาม primary survey กลับคืนจากสถานพยาบาล 1,183 แหง
(45.1%) คิดเปน 77% ของสถานพยาบาลที่
มีหออภิบาลทารกแรกเกิด และ 70% ของโรง
พยาบาลมหาวิทยาลัย และ 62% ของจํานวนเตียงรวมของโรงพยาบาล
ทั้งหมด พบผูปวยติดโรคจากมารดาระหวาง ค.ศ. 2006-2008 โดย
เปนเชื้อ CMV 140 ราย (9.5 ราย/ทารกแรกเกิด 1 แสนราย/ป), ตับ
อักเสบบี 77 ราย (5.2 ราย/ทารกแรกเกิด 1 แสนราย/ป), ตับอักเสบ
ซี 53 ราย (3.6 ราย/ทารกแรกเกิด 1 แสนราย/ป), เริม 38 ราย (2.6
ราย/ทารกแรกเกิด 1 แสนราย/ป), ซิฟลิส 25 ราย (1.7 ราย/ทารกแรก
เกิด 1 แสนราย/ป), toxoplasmosis 16 ราย (1.1 ราย/ทารกแรกเกิด
1 แสนราย/ป), parvovirus B19 จํานวน 11 ราย (0.75 ราย/ทารกแรก
เกิด 1 แสนราย/ป), HTLV-1 จํานวน 8 ราย (0.54 ราย/ทารกแรกเกิด
1 แสนราย/ป), หัดเยอรมัน 5 ราย (0.34 ราย/ทารกแรกเกิด 1 แสน
ราย/ป), HIV 2 ราย (0.14 ราย/ทารกแรกเกิด 1 แสนราย/ป) ซึ่งจํานวน
ผูปวยซิฟลิส หัดเยอรมัน และ HIV ใกลเคียงกับศูนยเฝาระวังโรคติด
เชื้อของประเทศญี่ปุน ไดรับแบบสอบถาม secondary survey จาก
สถานพยาบาล 109 แหง (81.3%) รายงานผูปวยติดเชื้อ CMV 79 ราย
จากมารดาอายุครรภเฉลี่ย 37.3 สัปดาห (26.1-41.4) นํ้าหนักแรกเกิด
เฉลี่ย 2,365 กรัม (682-3,700) ไมมีอาการ 7 ราย (8.9%) มีอาการ 72
ราย (91.1%) มีอาการขณะแรกเกิด 65 ราย (82.3%)ทารกเจริญเติบโต
ชาในครรภ 29 ราย (40.3%) hydrocephalus/ventriculomegaly 23
ราย (29.1%) ตับโต 19 ราย (24.1%) หายใจเหนื่อย 18 ราย (22.8%)
จํา้ เลือดเล็กๆ 16 ราย (20.3%) ศีรษะเล็ก 14 ราย (17.7%) มามโต 11
ราย (13.9%) เหลือง 8 ราย (10.1%) วินิจฉัยโดย polymerase chain
reaction (PCR) 63 ราย (79.7%) ตรวจหาแอนติเจน 19 ราย (24.1%)
เพาะเชื้อไวรัส 7 ราย (9%) ตรวจซีโรโลยี 6 ราย (7.6%) พบความผิด
ปกติจาก MRI 75.6% จาก CT 70.8% เกล็ดเลือดตํ่า 38% พบหินปูน
ในเนื้อสมองจาก CT 29.1% มีภาวะลิ่มเลือดกระจายทั่วไปในหลอด
เลือด 7.6% ผูปวยไดรับ ganciclovir/valganciclovir 38 ราย (48.1%)
อิมมูโนโกลบูลิน 14 ราย (17.7%) เสียชีวิต 5 ราย (6.3%) มีรอยโรค
รุนแรงเหลืออยู 18 ราย (22.8%) รอยโรคไมรุนแรง 24 ราย (30.4%)
พบผูปวยเริม 25 ราย parvovirus B19 จํานวน 8 ราย toxoplasmosis
5 ราย

อภิปราย: พบสาเหตุจาก CMV มากที่สุด อาจเนื่องจากยังไมมีการตรวจคัดกรองและการปองกันที่มีประสิทธิภาพ รองลงมา คือ ตับอักเสบบี ตับอักเสบซี เริม โรคติดเชื้อที่มีการตรวจคัด
กรองที่มีประสิทธิภาพโดยเฉพาะโรคที่มีวิธีปองกัน พบนอยมาก (นอยกวา 2 ราย/ทารกแรกเกิด 1 แสนราย/ป) เชน ซิฟลิส HTLV-1 หัดเยอรมัน HIV สําหรับตับอักเสบบีพบนอยลงมาก
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DIAGNOSTIC TOOLS IN INFECTIOUS DISEASES
การวินิจฉัยทางจุลชีววิทยาดานแบคทีเรีย (ตอนที่ 7): การทดสอบการสราง
Extended-spectrum Beta-lactamase (ESBL) ในเชื้อกลุมกรัมลบ: ปญหา
การรักษาผูปวยและปญหาทางหองปฏิบัติการจุลชีววิทยา
โดย
ผศ. นพ. ชาญวิทย ตรีพุทธรัตน
ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

การสรางเอนไซมที่เรียก Extended-spectrum betalactamase (ESBL) ทําใหเชื้อแบคทีเรียดื้อยาในกลุม 3rd
generation cephalosporin ได และเชื้อแบคทีเรียกรัม
ลบเกือบทุกชนิดสามารถสราง ESBL ได

บทความตอจากนี้ ไปจะกลาวถึงคุณสมบัติการดื้อยาของเชื้อ
แบคทีเรียกรัมลบรูปแทงที่ดื้อยาในกลุม 3rd generation cephalosporin เชนเชื้อ Escherichia coli ที่ดื้อยา ceftriaxone, cefotaxime,
และ ceftazidime เปนตน ผูเขียนยังไมทราบวาปจจุบันมีความ
สับสนในเรื่องคุณสมบัติการดื้อยา cephalosporins โดยการสราง
ESBL เพียงใดในหมูแพทยผูรักษาโรคติดเชื้อที่เกิดจากเชื้อ E. coli,
Klebsiella spp., หรือ Pseudomonas aeruginosa ที่ดื้อยาในกลุม
3rd generation cephalosporinsถายอนอดีตไปได จะมี ใครจําไดบาง
วา ceftazidime ถูกเรียกวาเปน anti-pseudomonal cephalosporin
ในราวป พ.ศ. 2530 ที่เชื้อเกือบ 100% ไวตอยาชนิดนี้เมื่อถูกนํา
เขามาใช ในประเทศไทยได ไมนานนัก ก็มี P. aeruginosa ที่ดื้อยา
ceftazidimeประมาณ 10% เมื่อใชยาไปประมาณ 3 ป ทําไมเชื้อถึง
ดื้อยา แลว P. aeruginosa สราง ESBL ไดหรือไม ซึ่งกรุณาติดตาม
เนื้อหาที่จะกลาวตอในบทความวาสรางความสับสนหรือทําใหผูอาน
ไมเห็นดวยหรือไม ผูเขียนตองขออนุญาตใหติดตามอานรายละเอียด
เกี่ยวกับคุณสมบัติของ ESBL (เชนความสามารถในการทําลายยา
จากการศึกษาทาง enzyme kinetics), ตนกําเนิดของ ESBL (เชื้อ
สปชี่ส ใดมีเอนไซม ESBL มาตั้งแตเกิด), การแบงชนิดของเอนไซม
(วาเปน Ambler Class A enzyme อยางเดียว หรือรวม Class D
หรือ Class C ดวยไดหรือไม), ดานโครงสรางของเอนไซม (วา single
catalytic site ของเอนไซมเมื่อมีการกลายพันธุ ทําใหเกิดคุณสมบัติ
“Extended-spectrum” ไดอยางไร), การกลายพันธุของ ESBL ไป
เปน new variants (เชน blaTEM-1 กลายเปน blaTEM-20 ทําไมเปลี่ยน
เลข 1 ไปเปน 20 มีวิธีการเปลี่ยนหมายเลขอยางไร ใครเปนผูมีสิทธิ์
ตั้งชื่อยีนที่เปน new variant), มี ESBL กี่ family (เชน blaTEM, blaSHV,
blaCTX-M, blaVEB, blaKPC, เปนตน), และการตรวจหาการสราง ESBL
ในเชือ้ กอโรคมีความจําเปนหรือไม ทําไม Clinical Laboratory Standards Institute (CLSI) จึงแนะนําใหมีการตรวจ ESBL ในเชื้อเพียง 4
species (ในสมัยที่ ใชชื่อเกาของสถาบันวา NCCLS)และตอมาไม
แนะนําใหมีการตรวจหา ESBL อีกตอไปตั้งแตปพ.ศ. 2553 แต

แนะนําใหเปลี่ยน breakpoint ของการแปลผลการดื้อยาแทน โดย
เพิ่มinhibition zone size หรือลด minimum inhibitory concentration (MIC) แทน มีผลใหเชื้อสวนใหญ ในปจจุบันจะถูกแปลผลวาเปน
เชื้อดื้อยาไดมากขึ้น และจะมีเชื้อสวนหนึ่งที่สราง ESBL ได แตจะถูก
รายงานวาเปนเชื้อที่ ไวตอยา 3rd generation cephalosporin แพทย
อาจใช cephalosporin ในการรักษาไดจริงหรือไม แลววิธีการตรวจ
การสราง ESBL ที่เปน molecular technique เชนการตรวจหายีน
ควบคุมการสราง ESBL ดวยวิธี PCR หรือการหา DNA sequencing มีประโยชนทางดานระบาดวิทยาเพราะเหตุใด เชื้อตางสปชี่ส
สามารถถายทอดยีนดื้อยา ESBL ใหกันและกันไดงายเพียงใด มี
ปญหาการแพรระบาดของยีนหรือไม มีคําถามมากมายที่แพทยควร
ตองพิจารณาทําความเขาใจแตไมสามารถหาขอมูลหรือคําตอบได โดย
งาย ซึ่งแพทย ในตางประเทศก็ประสบกับความยากลําบากเชนเดียว
กับแพทย ในประเทศไทย นอกจากนีแ้ ลวยังมีปญ หาการดือ้ ยาในเชือ้ ที่
สราง ESBL ในสวนของการดื้อยาตานจุลชีพกลุมอื่นๆ เชนการดื้อยา
กลุม aminoglycoside, fluoroquinolone, rifampin, chloramphenicol,
tetracycline รวมดวยนัน้ เกิดขึน้ ไดอยางไร การตรวจการสราง ESBL
ในหองปฏิบตั กิ ารถูกรบกวนดวยเชือ้ ทีส่ ราง Class C beta-lactamase
ไดอยางไร การสราง Class B beta-lactamase หรือที่เรียกอีกชื่อ
วา metallo-beta-lactamase ไมเกี่ยวของกับ ESBL production เลย
ใชหรือไม (เพราะ Class B beta-lactamase เปนเอนไซมคนละกลุม
(คนละ superfamily กับ Class A, C, และ D)
ผูเ ขียนขออนุญาตสือ่ สารกับผูอ า นโดยขอความกรุณาสงขอคิด
หรือขอแนะนํามาที่ e-mail address: chanwit.tri@mahidol.ac.th เพือ่ ที่
ผูเ ขียนจะไดมขี อ มูลวาผูอ า นอยากใหเขียนบทความในลักษณะใดไดบา ง
หลังจากทีผ่ เู ขียนลงบทความไปแลว 7 ตอน สนใจทีจ่ ะใหเขียนบทความ
ในลักษณะที่นําความรูทาง basic science มาอธิบายเพิ่มเติม หรือ
อยากใหเขียนบทความการวินจิ ฉัยโรคติดเชือ้ ทีส่ ามารถนําไปใช ในทาง
คลินิกอยางงาย อานสบายๆ ก็พอ
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ชายไทยอายุ 17 ป ภูมิลําเนา จังหวัดกรุงเทพฯ
อาการสําคัญ: ชักเกร็งกระตุกทั้งตัว 20 นาที กอนมาโรงพยาบาล
ประวัตบิ จั จุบนั : 1 สัปดาหกอ น ปวดศีรษะขางเดียวเปนๆ หายๆ เห็น
แสงวูบวาบ คลืน่ ไสอาเจียน ไมมีไข 2 วันกอนมีอาการคอเกร็ง หนา
หันไปทางซาย ตาเหลือกมองซาย เรียกไมรูสึกตัว ไมมีเกร็งกระตุก
ไมมปี ส สาวะหรืออุจจาระราด เปนประมาณ 1 นาที วันละ 5 - 6 ครัง้
ไปตรวจ รพ.เอกชน ผลเลือดปกติ อาการเปนถีข่ นึ้ เรือ่ ยๆ จนมารดา
พบนอนนิง่ เรียกไมรตู วั จึงนําสง รพ. ทีห่ อ งฉุกเฉินยังมีอาการเกร็ง
กระตุกอยู ปสสาวะราด วินิจฉัยวาเปน status epilepticus ใสทอ
ชวยหายใจ หยุดชักดวย diazepam และ phenytoin
ประวัตอิ ดีต: ปฏิเสธโรคประจําตัว หรือ ประวัตเิ คยชักมากอน ปฏิเสธ
ประวัติ trauma ไดรับวัคซีนครบตามเกณฑมาตรฐานของกระทรวง
สาธารณสุข
การตรวจรางกายแรกรับ:
Vital signs: T 37.7oC, BP 130/60 mmHg, HR 110/min, RR 22/min
GA: Drowsiness, not cooperated
HEENT: Not pale, no jaundice, no lymph nodes enlargement
Neuro: Drowsiness, sometime agitated, pupils 3 mm RTLBE ,
no facial palsy, patent gag reflex, no weakness, normotonia,
active movement both extremities, DTR 3+, positive clonus
bilaterally, no stiff neck

ขึ้น เรียกไมรูตัว ตามองซาย มีพฤติกรรมเปลี่ยนแปลง ผุดลุกผุดนั่ง
โวยวาย ปสสาวะรดที่นอนและเริ่มมี ไขขึ้นสูง ความรูสึกตัวลดลง
PE: T 38.1oC, PR 112/min, full regular, RR 22/min, BP 130/57 mmHg
E4V4M5, drowsiness, agitated and confused when awake,
disorientation to time, place and person, pupils 3 mm RTLBE,
no papilledema, no facial palsy, normal gag reflex, normotonia,
motor power grade. V/V, all DTR 2+ all extremities, BBK absent
both sides, clonus positive Rt. Side. Stiff neck -negative
CBC: Hb 14 g/dL, Hct 43%, WBC 9,500/mm3 (N 68%, E 1%, L
15%, M 16%) Plt 147,000 /mm3
CSF profile: WBC 37 /mm3 (M 90%), RBC 8 /mm3 (fresh), protein
27 mg/dL, glucose 89 mg/dL, (BS 88 mg/dL), gram stain- no
organism.
CSF C/S - no growth, latex agglutination - negative, CSF PCR
for herpes virus, entero virus, JE virus - negative, CSF PCR for
dengue virus - inadequate specimen
EEG: generalized slow background, no epileptiform discharge
MRI brain: WNL
CSF for anti - NMDA receptor Ab: positive

ผลการตรวจทางหองปฏิบัติการ:
CBC: WNL, electrolyte: normal, no hypoglycemia, no dyscalcemia Urine metamphetamine negative, ANA negative,
C3, C4 normal, lupus anticoagulant negative, screening for
antiphospholipid syndrome negative
CT brain: hypodensity lesion at left parieto – occipital area
MRI brain and MRA: unremarkable
EEG: spike wave right occipital area

ใหการรักษาดวย acyclovir 30 mg/kg/day IV และเพิ่มยากัน
ชัก valproic acid, Leveteracetam และ Topiramate ผล CSF PCR
for HSV negative จึงหยุด acyclovir หลังจากทราบผล anti – NMDA
receptor Ab: positive ให IVIG 400 mg/kg/day 5 days, methylprednisolone 1 g/day 5 days, plasmapheresis 3 cycles อาการยังไมดี
ขึ้น จึงให rituximab, pulse cyclophosphamide ทุกเดือน prednisolone 1 mg/kg/day ผูปวยมีอาการดีขึ้น ถามตอบรูเรื่อง ทําตามคําสั่ง
ได พฤติกรรมกาวราว โวยวาย สับสนลดลง Neurologic examination:
normal consciousness, impaired recent memory and calculation,
normal gait, CSF anti-NMDA receptor antibody: negative (หลัง
ใหการรักษา 1 เดือน) ตรวจ tumor marker ไดแก AFP 1.68 ng/mL,
Beta HCG < 0 IU/mL และ ultrasound testis เพื่อมองหา testicular
tumor ซึ่งพบวาในรายนี้ผลปกติ

Progression:
ใหการวินิจฉัยเบื้องตนเปน cerebral infarction; postictal
change และ epilepsy ควบคุมชักดวย phenytoin (5 mg/kg/day)
รูตัวดี อาการชักลดลง ประมาณ 3 - 4 ครั้งตอวัน ระหวางที่อยู รพ.
วันที่ 9 มีอาการชักถี่ขึ้นเปนเกือบทุกชั่วโมง ลักษณะชักเปนเกร็งถี่

Discussion:
ผูปวยรายนี้มาดวยอาการ status epilepticus ตามมาดวยไข
alteration of consciousness และ behavioral change ตรวจ neuro
examination ไมพบอาการผิดปกติจําเพาะ สิ่งที่ตองนึกถึงคือ acute
encephalitis หรือ acute encephalopathy ซึ่งมักจะมีสาเหตุจากเชื้อ
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ไวรัส ไดแก HSV, JE virus, Dengue และ enterovirus สวนสาเหตุ
ที่ไม ไดเกิดจากโรคติดเชื้อ ไดแก epilepsy, autoimmune เชน SLE,
anti NMDA receptor antibody encephalitis และสาเหตุอื่นๆ เชน
psychiatric disorder จากการตรวจนํ้าไขสันหลัง มี CSF pleocytosis
(lymphocyte predominate) และมี RBC โดยนํ้าตาลปกติ ทําใหคิดถึง
acute encephalitis มากขึน้ และเนือ่ งจากยังไมสามารถ exclude acute
herpes simplex virus encephalitis จึงใหการรักษาดวย acyclovir IV
จนกวาจะทราบผล CSF PCR for HSV
Anti- N-methyl-D-aspartate (NMDA) receptor encephalitis
เปน neuroautoimmune disease เกิดจากการสราง autoantibodies ตอ glutamate receptors (type NMDA) พบผูปวยครั้งแรก
ป ค.ศ. 2007 เปนเพศหญิงมาดวยอาการ severe neuropsychiatric
syndrome รวมกับพบ ovarian teratoma ในตอนแรกจึงจัดภาวะนี้อยู
ในกลุม paraneoplastic syndrome เนื่องจากพบรวมกับเนื้องอกโดย
เฉพาะ teratoma (มากกวา 60%) หรือเนื้องอกชนิดอื่นๆ เชน small
cell lung carcinoma, neuroblastoma เปนตน
อุบัติการณ 3.5-7.4: 100,000/ ป สวนใหญเปนหญิงวัยเจริญ
พันธุ พบไดทั้งเพศชายและหญิง อายุตั้งแต 2-84 ป พบเนื้องอกลดลง
ในกลุมประชากรเด็ก (ในเด็กอายุนอยกวา 14 ป พบเนื้องอกรวมเพียง
15%) อาการเริ่มแรกมักมาดวย flu like symptoms (86%) ตามดวย
psychiatric symptoms พูดชา ชัก ซึ่งอาจเปน status epilepticus
เกิดในระยะไหนของการดําเนินโรคก็ ได มี abnormal movement,
autonomic instability, hypoventilation ทายสุดถาไมไดรับการรักษาผู

ปวยจะมีอาการ coma และเสียชีวิตในที่สุด การวินิจฉัยใช CSF หรือ
serum for anti NMDA receptor antibody สําหรับในประเทศไทย
สามารถสงตรวจไดที่สถาบันประสาทวิทยา
การรักษาเบือ้ งตนในผูป ว ยทีค่ ดิ ถึง Anti-NMDA receptor encephalitis ควรให acyclovir ไปจนกวาจะสามารถ exclude HSV encephalitis รวมกับยากันชักเพื่อควบคุมอาการชัก เมื่อไดการวินิจฉัย
ที่แนนอนแลวจึงใหการรักษาดวย immunomodulatory therapy ซึ่ง
การรักษาในปจจุบันยังไมมี standard guideline ที่ชัดเจน พบวาการ
ให IVIG 0.4 g/kg/day เปนเวลา 5 วัน รวมกับ methylprednisolone
(1g/day) 5 วัน หรือทํา plasmapheresis ไดผลดี หากผูปวยไมตอบ
สนองตอการรักษาใน 10 วัน พิจารณาให rituximab, cyclophosphamide เปนตน การพยากรณ โรคขึ้นอยูกับ การวินิจฉัยโรคไดเร็ว
การใหการรักษาดวย immunomodulatory therapy และการตัดเนื้อ
งอกออกในผูปวย paraneoplastic syndrome 75% กลับมาหายเปน
ปกติหรือใกลเคียงปกติ 25% ยังเหลือความพิการทางระบบประสาท
หรือเสียชีวิต อัตราการเสียชีวิตอาจสูงถึง 100% ในผูปวยที่ ไดรับการ
วินิจฉัยลาชาและไม ไดรับการรักษาอยางเหมาะสม สาเหตุของการ
เสียชีวิตเกิดจาก autonomic instability หรือภาวะแทรกซอนจากการ
นอนโรงพยาบาลเปนเวลานาน ดังนั้นการที่แพทยนึกถึงโรคนี้ ในผู
ปวยที่สงสัยภาวะสมองอักเสบเฉียบพลันที่ ไมทราบสาเหตุ แลวสง
ตรวจยืนยันการวินิจฉัย รวมกับการใหการรักษาที่เหมาะสม จะทําให
ผูปวยมีโอกาสหายขาด และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

CT brain: hypodensity lesion at left parieto - occipital area

NMDR receptor
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โดย นพ.ชนเมธ เตชะแสนศิริ คณะแพทยศาสตรรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

ผูปวยหญิงไทย อายุ 15 ป เปน relapse ALL s/p BMT 6
ปกอน ตอมามี relapse ALL อีก จึงทํา 2nd BMT 3 ปกอน หลัง
ทํามีปญหา GVHD on tacrolimus ตลอด รวมกับมี TMP/SMX
prophylaxis เมื่อ 2 เดือนกอนไดรับการวินิจฉัยวาเปน bronchiolitis obliterans เนือ่ งจากมี restrictive รวมกับ obstructive lungs
และทํา HRCT เขาได ไดรับการรักษาดวยยา pulse methylprednisolone ทุก 1 เดือน ลาสุดเมื่อประมาณ 1 สัปดาหกอน
ครั้งนี้มาดวยอาการไขสูง 1 วัน รวมกับมีตุมแดงตามตัว
หลัง และขาทั้งสองขาง ไม ไอ ไมมีนํ้ามูก
PE: A Thai female, febrile, not pale, no jaundice
VS: T 38oC, P 116/min, RR 24/min, BP 103/60 mmHg
HEENT: normal
Heart: normal S1S2, no murmur
Lungs: clear
Abdomen: soft, no hepatosplenomegaly
Skin: multiple discrete erythematous papules and pustules
at trunk, back and extremities

การวินิจฉัยโรคเบื้องตน:

Relapse ALL s/p 2nd BMT with fever and pustular rash

Investigations:

CBC: Hb 13.8 g/dL, Hct 40.7%, WBC 12,000 cells/cumm, N
87%, L 10%, M 3%, plt 178,000/cumm
CRP 138.98 mg/L
AST 63 U/L, ALT 159 U/L, GGT 656 U/L, Alb 36 g/L, TB 0.5
mg/dL, DB 0.2 mg/dL
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Blood culture: pending
Pustular lesion Gram stain: no organism found
Pustular lesion Tzanck smear: no multinucleated giant cell
found

การดําเนินโรค:

หลังจาก admit แพทยผูดูแลใหการรักษาดวย ceftriaxone
รวมกับ acyclovir เนื่องจากขณะนั้นคิดถึง chickenpox ดวย
หลังจากใหยา 2 วัน ผูปวยยังมี ไขอยูตลอด รวมกับมี pustules
ใหมเพิ่มขึ้นที่ขาทั้งสองขาง ผล blood culture รายงานวาขึ้นเชื้อ
Gram positive bacilli with branching ไดทําการยอม pustular
lesions ดวย Gram stain พบ Gram positive bacilli with
branching ยอม modified AFB stain พบเชื้อ beaded
bacilli with branching เชนกัน ทําใหคิดถึง Nocardia จึงใหยา
IV TMP/SMX เพิ่มเติม ตอมาผูปวยมีปญหาชักเกร็งแขนและขา
จึงไดทํา investigations เพิ่มเติมดังนี้
• CT of the brain พบมี focal brain swelling at left parietal
lobe and left superior frontal gyrus, accompanied with
abnormal leptomeningeal enhancement ; no evidence of
intracranial abscess identified; generalized brain atrophy
• CT of the chest and abdomen พบ new findings fo a 1.3
cm nodule and a small subpleural nodule of the RLL,
minimal bronchiectasis of the RLL, a few small renal
cysts bilaterally
• MRI of the brain พบ suspected leptominingeal leukemic infiltration throughout the brain, predominate at the
infratentorial brain; also leptomeningeal enhancement
along the visualized cervical cord surface with cervical

myelopathy
• LP: CSF – clear, WBC 40 cells/cumm, mono 100%,
protein 146 mg/dL, glucose 33 mg/dL, gram stain – no
organism, culture – no growth
ขณะนั้นคิดถึงภาวะ meningitis ดวย จึงไดเปลี่ยน
ceftriaxone เปน meropenem เพื่อครอบคลุมเชื้อ Nocardia
ที่ติดเชื้อในระบบประสาทสวนกลาง และให continue TMP/
SMX ตอ ผล blood culture และ skin lesion cultures ตอมา
รายงานเปน Nocardia transvalensis ผูป ว ยไดรบั การรักษาดวย
meropenem นาน 4 สัปดาห และให TMP/SMX รับประทาน
ตอจนครบ 1 ป

การวินิจฉัยโรคสุดทาย:

Disseminated nocardiosis
ภาวะติดเชื้อ Nocardia เปนภาวะที่พบไมบอย ซึ่ง
อาจทําใหเกิดการติดเชื้อแบบ localized หรือ systemic ก็ ได
ประมาณ 2 ใน 3 จะพบในผูป ว ยทีม่ ภี มู คิ มุ กันบกพรอง โดยเฉพาะ
ผูที่มี cell-mediated immunity ผิดปกติ นอกจากนั้นอาจพบใน
ผูปวยที่ ไดรับการเปลี่ยนถายอวัยวะหรือไขกระดูก ผูที่ ไดรับยา
steroid ผูปวยติดเชื้อ HIV (โดยเฉพาะผูที่มี CD4 ตํ่า) ผูปวยโรค
มะเร็ง และเบาหวาน
ตําแหนงการติดเชื้อที่พบบอยที่สุด คือ ปอด ซึ่งมักจะ
เปนจุดเริ่มตนของการติดเชื้อ นอกจากนั้นเปนการติดเชื้อแบบ
systemic ผิวหนัง ตา ไต หรือกระดูกและขอ
ภาวะ disseminated nocardiosis เปนภาวะที่มีการ
ติดเชื้อตั้งแต 2 ตําแหนงขึ้นไป ผูปวยกลุมนี้ 44% จะพบมีการ
ติดเชื้อในระบบประสาทสวนกลางรวมดวย ซึ่งมักจะพบเปน
parenchymal abscess แตกอ็ าจพบ meningitis ไดเชนกัน การพบ
เชือ้ Nocardia จากการเพาะเชือ้ ในเลือดพบได ไมบอ ย เนือ่ งจาก
เชือ้ นีเ้ จริญเติบโตคอนขางยาก โดยทัว่ ไปถาคิดถึงเชือ้ Nocardia
อาจใหเก็บขวดเพาะเชื้อจากเลือดเปนเวลา 4 สัปดาห
การวินิจฉัยอาศัยการยอมและเพาะเชื้อจากสิ่งสงตรวจ
การยอม gram stain จะพบลักษณะ filamentous, บางครั้ง
beaded, branching gram-positive rods และจะยอมติดสี
modified acid-fast staining ดวย การเพาะเชื้อดวย aerobe,
fungus, และ mycobacterial culture media จะพบเชื้อ Nocardia ได อยางไรก็ตาม media เฉพาะ เชน buffered charcoal

yeast extract และ modified Thayer-Martin agar อาจชวยลด
การเจริญเติบโตของเชื้ออื่นๆ ซึ่งไดจากตําแหนงที่ ไม sterile
การรักษาการติดเชื้อ Nocardia สวนมากแนะนําให ใช
ยา TMP/SMX เปนยาตัวแรกในการรักษา แตถาผูปวยมีอาการ
รุนแรง อาจพิจารณาใหยา 2-3 ชนิดรวมกันในการรักษาชวงแรก
ยาอื่นๆ ที่มีผลตอเชื้อ Nocardia ไดแก amikacin, imipenem,
meropenem, ceftriaxone, cefotaxime, minocycline,
moxifloxacin, linezolid, tigecycline และ dapsone
ผูปวยที่มี CNS involvement รวมดวย แนะนําใหรักษา
ดวย TMP/SMX รวมกับ imipenem หรือ meropenem และใน
ผูปวยที่มี multiorgan involvement อาจพิจาณาใหยา amikacin
รวมดวย
ผูปวยที่รับประทานยา TMP/SMX ขนาดตํ่าเพื่อปองกัน
การติดเชื้อ Pneumocystis เมื่อมีการติดเชื้อ Nocardia พบวา
เชื้อสวนมากยังไวตอยา TMP/SMX อยู
พบวาเชื้อ Nocardia มีความไวตอยาตานจุลชีพแตก
ตางกันตาม ขึ้นอยูกับแตละการศึกษา ประเทศ หรือ species
ของเชื้อ โดยเชื้อ Nocardia asteroids สวนมากไวตอ TMP/
SMX, ceftriaxone, cefotaxime และ amikacin ขณะที่เชื้อ
Nocardia farcinica จะไวตอ amikacin แตจะดื้อตอยา 3rd
generation cephalosporins และ aminoglycosides ตัวอื่นๆ
และสวนมากยังไวตอ TMP/SMX และ minocycline สวนเชื้อ
Nocardia transvalensis เชนในผูปวยรายนี้ สวนมากไวตอ
TMP/SMX และ imipenem แตอาจไวตอยา third generation
cephalosporins ประมาณ 50% และสวนมากจะดื้อตอยา
amikacin
ระยะเวลาในการรักษา ถาเปนการติดเชื้อที่ผิวหนังใน
ผูปวยที่ภูมิคุมกันปกติอาจใหรักษานาน 3-6 เดือน แตถามี
ภูมิคุมกันบกพรอง ควรรักษานาน 6-12 เดือน สําหรับผูปวย
ที่มีการติดเชื้อที่ปอดรุนแรง แนะนําใหรักษานานอยางนอย
6-12 เดือน ผูปวยที่มีภูมิคุมกันบกพรองและผูปวยที่มี CNS
involvement แนะนําใหรักษานานอยางนอย 1 ป
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Background
• Evaluation of serotype coverage of current pneumococcal
conjugate vaccines (PCV), and antimicrobial susceptibility
of pneumococci causing invasive pneumococcal
diseases (IPD) are important to guide the strategies
of prevention and treatment.
Objectives
Primary objective
1. To determine serotype coverage of 7-,10-,13-, and 15valent PCV (PCV7, PCV10, PCV13, and PCV15) among
S. pneumoniae causing IPD
Secondary objectives
1. To describe serotype distribution of S. pneumoniae
causing IPD in various age groups
2. To analyze antimicrobial susceptibility of S. pneumoniae
causing IPD
Materials and Methods
Pneumococci from normally sterile sites from
patients cared under the hospitals and institution within
the Pneumococcal Network during March 1, 2009 and
August 31 were tested for antimicrobial susceptibility
and serotype. The Pneumococcal Network was set-up in
the year 2005 by the microbiology laboratories of 4
tertiary care public and university hospitals in Bangkok,
Thailand, including Siriraj Hospital, Queen Sirikit National
Institute of Child Health, Bhumibol Adulyadej Hospital, and
Chulalongkorn University Hospital. Moreover, the network
also accepted specimens from the government and
private hospitals in Bangkok and other provinces.
The serotyping was performed by Quellung test
(State Serum Institute, Denmark). Antimicrobial susceptibility
for erythromycin, azithromycin, clarithromycin, clindamycin,
tetracycline, trimethoprim - sulfamethoxazole (TMP-SMZ),
oﬂoxacin, levoﬂoxacin, linezolid, and vancomycin was
performed by disk diffusion method described by Clinical
Laboratory Standards Institute (CLSI) 2012 guideline.
Penicillin, cefotaxime, cefditoren, and cefdinir MIC was
determined by microbroth dilution. The MIC results were
then interpreted according to the CLSI 2012 criteria.
We used meningitis criteria for penicillin and cefotaxime if
the specimens were cerebrospinal ﬂuid (CSF).
This study was approved by the Institutional
Review Boards of the Committee on Ethics, Faculty
of Medicine Siriraj Hospital, Mahidol University.
Results
There were 238 isolates studied. Two-hundred
and twenty four (94.1%) pneumococcal isolates were
from hospitals and institutions in Bangkok. Types of
specimens are shown in Figure 1. Two hundred and
eleven (88.7%) specimen were blood and 8 (3.4%) were
CSF. Eight patients (3.4%) had S. pneumoniae isolated
from more than one sterile sites.

Figure 1 : Type of specimen causing IPD, 2009-2012 (n=238)

Figure 2 : Age distribution of the subjects 2009-2012 (n=238) with
IPD, 2009-2012 (n=238)

• The patients’ age with IPD ranged from 2 months
to 89 years. The age distribution of subjects is shown
in Figure 2. Majority (34.5%) of the isolates were from
children ≤ 5 years of age.
• Of the 93 patients with available clinical data, 69
(74.2%) had underlying medical conditions. Among
38 children ≤ 5 years of age with IPD, 14 (36.8%) had
underling diseases while 45 (81.8%) of 55 patients
> 5 years had underlying medical conditions.
• Of the 81patients with available data, 8 (9.9%) received
pneumococcal vaccines prior to development of IPD.
• Of 77 patients with known clinical outcome, 10 died
resulting in a mortality rate of 13.0% among those
with IPD.
• The serotype distribution of pneumococcal isolates
causing IPD in various age groups is shown in Figure 3.
Figure 3 : The serotype distribution of pneumococcal isolates causing
IPD in various age groups, Thailand, 2009-2012 (n = 238)

• Serotype 19A was found in 18.3%, 10.6%, 3.6%, and
11.7% among patients age ≤ 5 years, 6-49 years,
50-64 years, and ≥ 65 years, respectively. Serotype 6B,
and 19A were the most common serotype found in
children ≤ 5 years, and adults ≥ 65 years old.
• Two additional serotypes of PCV15, 22F and 33F, were
rare in our population. There was only 1 isolate
of serotype 22F in adults ≤ 50 years. The non-vaccine
serotypes (non-VT) were common (40.3%).
• Serotype coverage of PCVs in various age groups
is shown in Table 1. PCV7 and PCV10 provided similar
coverage rate (less than 50.0%) in all age groups.
PCV13 provided higher coverage rate, similar to that
of PCV15 in all age groups. PCV13 provided the highest
coverage rate in children ≤ 5 years (73.2%) in comparison
to other age groups.
• There was signiﬁcantly higher rate of penicillin and
tetracycline resistance among serotype 19A in
comparison to non-19A serotypes.In children ≤ 5 years,
serotype 19A was significantly more resistant to
cefditoren than other serotypes. (Table 3)
• Antimicrobial susceptibility of S. pneumoniae isolates
causing IPD is shown in Table 2. High susceptibilities
were observed to penicillin, cefotaxime, cefditoren,
ofloxacin, and linezolid, but low to macrolides,
clindamycin, tetracycline, and TMP-SMZ. All were
susceptible to levoﬂoxacin, and vancomycin. The MIC50
and MIC90 were 0.25 and 2 µg/ml for penicllin,
0.125 and 1 µg/ml for cefotaxime, respectively.
• There was signiﬁcantly higher rate of penicillin and
tetracycline resistance among serotype 19A in comparison
to non-19A serotypes. In children ≤ 5 years, serotype
19A was signiﬁcantly more resistant to cefditoren than
other serotypes. (Table 3)

Table 2: Antimicrobial susceptibility of S. pneumoniae isolates causing
IPD, 2009-2012
Susceptibility (%)
Antimicrobial agents

Age 6-49 y
(n = 66)

Age 50-65 y
(n = 28)

Age > 65 y
(n = 60)

PCV7

46.4

25.8

39.3

31.7

PCV10

48.8

31.8

46.4

40.0

PCV13

73.2

15.5

53.6

58.3

PCV15

73.2

47.0*

53.6

58.3

* 1 isolate of serotype 22F

Intermediate

Resistant

234

89.7

6.0

4.3

Cefotaxime

234

95.7

2.6

1.7

Cefditoren*,#

82

90.2

6.1

3.7

Cefdinir#

80

50.0

7.5

42.5

Erythromycin

193

45.6

3.1

51.3

Azithromycin#

82

26.8

1.2

72.0

Clarithromycin#

82

26.8

6.1

67.1

Clindamycin

34

67.7

0.0

32.3

Tetracycline

99

41.4

0.0

58.6

TMP-SMZ

145

32.4

9.0

58.6

Oﬂoxacin

95

97.9

1.0

1.1

Levoﬂoxacin

14

100.0

0.0

0.0

Linezolid

95

97.9

0.0

2.1

Vancomycin

131

100

0.0

0.0

* Cefditoren MIC: sensitive < 0.5, resistant > 2.0, # only tested among children <
5 years

Table 3: Comparison of antimicrobial susceptibility of S. pneumoniae
serotype 19A vs non-19A causing IPD, 2009-2012
Antimicrobial agents
Age group
All age groups

Serotype coverage rate (%)
Age ≤ 5 y
(n = 82)

Susceptible
Penicillin

Table 1 : Serotype coverage by 7-, 10-, 13- and 15-valent pneumococcal
conjugate vaccine in various age groups (n = 236)
Serotype
coverage
by PCV

n

≤ 5 years

Antimicrobial
agents

Serotype
19A

Serotype
non-19A

p-value*

Penicillin

80.0

91.2

0.046

Cefotaxime

90.0

95.6

0.155

Erythromycin

41.2

54.9

0.275

Clindamycin

50.0

73.1

0.388

Tetracycline

9.1

45.5

0.024

TMP-SMZ

11.8

35.2

0.107

Oﬂoxacin

100.0

97.6

1.000

Levoﬂoxacin

100.0

100.0

1.000

Linezolid

100.0

97.7

1.000

Vancomycin

100.0

100.0

1.000

Cefditoren

66.7

95.5

0.004

Azithromycin

13.3

29.9

0.362

Clarithromycin

13.3

29.9

0.248

* Fisher’s exact test

Conclusions
• Serotype 19A was prevalent in all age groups, found in 18.3%and 9.1% among children ≤ 5 years and adults ≥ 50 years
of age, respectively. Furthermore serotype 19A was signiﬁcantly associated with higher rates of antimicrobial resistance.
• PCV7 and PCV10 provided coverage less than half of serotypes causing IPD in all ages.
• PCV13 provided signiﬁcantly better coverage rate, similar to PCV15, 73.2% and 56.8% in children ≤ 5 years
and adults ≥ 50 years of age, respectively.
• Susceptibilities of pneumococcal isolates causing IPD to penicillin, cefotaxime, cefditoren, ﬂuoroquinolones,
linezolid and vancomycin remained excellent, whereas susceptibilities to cefdinir, macrolides, clindamycin,
tetracycline, and TMP-SMZ were poor.
Funding : Pﬁzer provided funding for the pneumococcal antisera.
Conﬂict of Interest : All of the authors declare no conﬂicts of interest associated with the study.
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พญ. รวีรัตน สิชฌรังษี คณะเวชศาสตรเขตรอน มหาวิทยาลัยมหิดล
ความสัมพันธระหวางการติดเชื้อพยาธิและโรคภูมิแพยังมี
ประเด็นการศึกษาที่ ไมมีขอสรุปชัดเจน โดยมีการศึกษาที่พบวาการ
ติดเชื้อพยาธิโดยเฉพาะในชวงวัยเด็กจะชวยปองกันการเกิดโรคภูมิแพ
และมีการศึกษาทีแ่ สดงวาการติดเชือ้ พยาธิทาํ ใหผปู ว ยมีอาการของโรค
ภูมิแพรุนแรงมากขึ้นหรืออาจเปนสาเหตุของโรค
โรคภูมิแพและปฏิกิริยาภูมิแพ
โรคภูมิแพเปนโรคที่เกิดจากการตอบสนองอยางมากผิดปกติ
ของรางกายตอสารกอภูมแิ พ (allergen) ซึง่ ในภาวะปกติแลวจะไมทาํ ให
เกิดอันตรายตอรางกายทําใหเกิดการอักเสบในอวัยวะทีส่ มั ผัสกับสารกอ
ภูมแิ พนนั้ เชน โรคภูมแิ พจมูกอักเสบ, โรคหืด, โรคผืน่ แพผวิ หนัง โดย
กลไกการเกิดโรคจะเปนการเปลี่ยนแปลงการตอบสนองของ T cell ไป
เปน TH2 มากกวาปกติ ทําใหมีการเพิ่มขึ้นของ IgE, Mast cell, และ
eosinophil มีการหลั่ง cytokine ที่มีผลกับเนื้อเยื่อของอวัยวะตางๆ1
กลไกที่การติดเชื้อพยาธิมีผลตอโรคภูมิแพ
การเพิ่มขึ้นของความชุกของโรคภูมิแพมีความเกี่ยวของกับ
สมมุติฐาน Hygiene hypothesis คือประชากรมีการสัมผัสกับสิ่ง
แวดลอมที่มีเชื้อโรค ไดแก แบคทีเรีย ไวรัส และพยาธิลดลงเชน
ประชากรในประเทศที่พัฒนาแลวจะมีอุบัติการณของโรคภูมิแพที่มาก
ขึน้ 2 การสัมผัสกับสารกอภูมแิ พจะมีผลตอการเกิด allergic phenotype
คือ ในคนที่ ไม ไดติดเชื้อโรค เมื่อไดสัมผัสสารกอภูมิแพจะสามารถ
เหนี่ยวนําใหเกิดโรคภูมิแพ โดยเกิดการเพิ่มขึ้นของ TH2 และ TH2
cytokines และการลดลงของ TH1 และเกิดการลดลงอยางมากของ
T-reg และ IL-10-producing cells อื่นๆ ซึ่ง TH2 cytokine จะทําให
การเกิดเพิ่มขึ้นของ allergen-specific IgE, eosinophilia และมีการ
เพิ่มจํานวนของ mast cell, basophil ทําใหเกิด allergic inflammatory
response1
การติดเชื้อพยาธิจะทําใหเกิดปฏิกิริยาของรางกายเพื่อกําจัด
พยาธิแบบ TH2 immune response เชนเดียวกับโรคภูมิแพ แตการ
ตอบสนองของ T cell จะเปนแบบ modified type-2 immune response
ซึง่ ไมทาํ ใหเกิด allergic inflammation แตเกิด T-cell hyporesponsiveness เชน T-cell anergy, เพิ่มจํานวน T-reg และ regulatory T cell
อืน่ ๆ และเพิม่ การสราง IL-10 และ TGF-β รวมทัง้ parasite-specific
IgG และ IgG43
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พยาธิที่มีการศึกษาเกี่ยวของกับความเสี่ยงในการเกิดโรค
ภูมิแพ
1. พยาธิไสเดือน (Ascaris lumbricoides)
มีการศึกษาที่พบการลดลงของปฏิกิริยาทางผิวหนัง (skin
prick test) ตอสารกอภูมิแพอยางนอย 1 ชนิด ในผูปวยที่มีการติด
เชื้อพยาธิไสเดือน แตเมื่อศึกษาถึงปฏิกิริยาตอสารกอภูมิแพแตละตัว
พบวาไมมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ โดยเฉพาะสารกอ
ภูมิแพจําพวกไรฝุน และแมลงสาบ ซึ่งเปนสารกอภูมิแพที่พบบอย4-6
มีการศึกษาเกี่ยวกับความสัมพันธของโรคหืดกับการติดเชื้อพยาธิชนิด
นีพ้ บวาเกีย่ วของกับการเพิม่ ขึน้ ของความชุกของโรค โดยทําใหเกิดการ
อักเสบของทางเดินหายใจจากการเคลือ่ นทีข่ องตัวออนพยาธิ และการ
ตอบสนองของระบบทางเดินหายใจผานทาง TH2 immune response7
2. พยาธิปากขอ (Hook worm; Ancylostoma duodenale , Necator
americanus)
มีการศึกษาที่พบวาการติดเชื้อพยาธิปากขอเกี่ยวของกับการ
ลดลงของปฏิกิริยา skin prick test ตอสารกอภูมิแพอยางนอย 1 ชนิด
แต ไมมีนัยสําคัญทางสถิติ และเมื่อศึกษาผลของการติดเชื้อพยาธิตอ
ปฏิกิริยาตอสารกอภูมิแพแตละตัว พบวาไมมีความแตกตางอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติเชนเดียวกัน4-6 การศึกษา systematic review และ
meta-analysis ความสัมพันธของโรคหืดกับการติดเชือ้ พยาธิชนิดนีพ้ บ
วาเกี่ยวของกับการลดลงของความชุกของโรค7
3. พยาธิแสมา (Trichuris trichiura)
การศึกษาในเรื่องผลของการติดเชื้อพยาธิแสมากับการเกิด
อาการภูมิแพพบวาการติดเชื้อพยาธิแสมา จะทําใหมีการลดลงของ
ปฏิกิริยา skin prick test ตอสารกอภูมิแพอยางนอย 1 ชนิดอยางมี
นัยสําคัญทางสถิต4-6,
ิ 8, 9 แตมีการศึกษาที่พบวาการติดเชื้อพยาธิแสมา
จะเกีย่ วของกับการเพิม่ โอกาสในการเกิดมีปฏิกริ ยิ า skin prick test ตอ
แมลงสาบและไรฝุน และเพิม่ โอกาสในการเกิดอาการหอบหืด อยางไมมี
นัยสําคัญทางสถิต10ิ
4. หนอนพยาธิอื่นๆ
พยาธิ ใบไม ในเลือด (Schistosoma spp.) มีการศึกษาที่พบ
วาชวยลดการเกิดโรคภูมิแพอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ แตคุณภาพ
ของวิธีที่ ใช ในการศึกษายังไมดีนัก11 สวนพยาธิเสนดาย (Enterobius
vermicularis) มีการศึกษาวาไมมีผลตอการเกิดโรคภูมิแพ12

บทบาทของพยาธิในการรักษาโรคภูมิแพ
การติดเชื้อพยาธิจะทําใหเกิดปฏิกิริยาการอักเสบและการ
เปลี่ยนแปลงของระบบภูมิคุมกันของรางกายเพื่อตอตานพยาธิ
การศึกษาในกลุมประชากรที่ตางกันพบวาการติดเชื้อพยาธิอาจมี
ผลทั้งลดและเพิ่มอัตราการเกิดและความชุกของโรคภูมิแพ กลไก
การเปลี่ยนแปลงของระบบภูมิคุมกันของรางกายที่เกิดจากการติด
เชือ้ พยาธิควรตองมีการศึกษาตอไปเพือ่ ใหทราบถึงสวนประกอบของ
พยาธิที่มีผลโดยตรงในการตานการอักเสบ เพื่อนํามาพัฒนาการ
รักษาโรคภูมิแพ โดยไมมีภาวะแทรกซอนจากการติดเชื้อพยาธิ
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DIAGNOSIS
โดย

นพ. ทรงเกียรติ อุดมพรวัฒนะ โรงพยาบาลพุทธชินราช และ
รศ.พญ. อัจฉรา ตั้งสถาพรพงษ
คณะแพทยศาสตร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
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Q

เด็กหญิงไทยอายุ 41 วัน คลอดกอนกําหนดและตรวจพบจอประสาทตา
ผิดปกติ
ประวัติปจจุบัน: มารดาอายุ 30 ป G3P2A1 อายุครรภ 30 สัปดาห ผล
เลือดปกติ มาดวยนํ้าเดินกอนคลอด 1 ชั่วโมง สูติแพทยตรวจ ultrasound
กอนคลอด ผลพบวามี Oligohydramnios และ ventriculomegaly แพทย
ทํา caesarean section แรกคลอด Apgar scores 8, 9 นํ้าหนักแรกคลอด
1,450 gm, HC 29 cm, Lt 42 cm หลังคลอดอายุ 41 วัน ตรวจตาเพื่อ
ประเมิน Retinopathy of prematurity (ROP) พบความผิดปกติ
ตรวจรางกาย: BW 2,050 gm, HC 32 cm
AF 2x2 cm, PF 1x1 cm, no cataract, not pale, no jaundice
no dysmorphic feature, no skin rash, Heart and Lung: normal
Abdomen: hepatosplenomegaly
การตรวจทางหองปฏิบัติการ: CBC: Hb 11.5 g/dL, Hct 33.5%, WBC
16,370 cells/mm3 (N 7%, L 76%, M 10%, Eo 7%), Platelet 168,000
cells/mm3

ตรวจจอประสาทตาดังรูปที่ 1, ultrasound ศีรษะดังรูปที่ 2 และ CT brain ดังรูปที่ 3

รูปที่ 2

รูปที่ 1

รูปที่ 2

จงบอกโรคที่นาจะเปนสาเหตุมากที่สุด

รูปที่ 3
(เฉลย ไปที่ หนา16)
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เฉลย SPOT DIAGNOSIS (คําถามอยูที่หนา 15)

เฉลย: Congenital toxoplasmosis

Answer

รูปที่ 1

รูปที่ 2

รูปที่ 3

รูปที่ 1 ตรวจจอประสาทตา พบลักษณะ chorioretinitis both eyes
รูปที่ 2 Ultrasonography brain พบลักษณะ Ventriculomegaly
รูปที่ 3 CT Brain พบลักษณะ communicating hydrocephalus และ generalized intracranial calcification

ทารกไดตรวจ Toxoplasma IgM > 200 IU/ml และ IgG positive วินิจฉัย Congenital toxoplasmosis รับการรักษา
ดวยยา Pyrimethamine, Sulfadiazine, Leucovarin และ Prednisolone
โรคขี้แมวแตกําเนิด (Congenital toxoplasmosis) พบทั่วโลก อุบัติการณแตกตางกันแตละประเทศ เกิดจากเชื้อ
Toxoplasma gondii ซึ่งเปน protozoa มีแมวเปน definite host มี สุกร โค ไก สุนัข เปน intermediate host พบในมารดา
ที่ติดเชื้อครั้งแรก (primary infection) สวนใหญมารดาไมมีอาการหรืออาการไมเฉพาะเจาะจง เชนไข ปวดกลามเนื้อ ตอมนํ้า
เหลืองโต ทารกรับเชื้อระยะ tachyzoites จากมารดาผานทาง umbilical vein เขาสูกระแสเลือดกระจายไปอวัยวะตางๆ อัตรา
การติดเชื้อมากขึ้นตามอายุครรภ แตอาการทารกจะรุนแรงถาติดเชื้อระยะตนของการตั้งครรภ1
ทารกที่ติดเชื้อแตกําเนิด พบวา 70-90% แรกเกิดไมมีอาการ 10-15% มีอาการรุนแรงตั้งแตเกิดไดแก ไข ตัวเหลือง
ซีด ผืน่ ตับมามโต สมองอักเสบ ชัก ลักษณะทีส่ าํ คัญ classical triad คือ chorioretinitis, generalized intracranial calcification
และ hydrocephalus การวินิจฉัยอาศัยอาการและอาการแสดงรวมกับ ตรวจทางหองปฏิบัติการ Gold standard คือตรวจหา
IgG โดยวิธี Sabin-Feldman Dye test นอกจากนี้มีการตรวจ IgM, IgG, IgA และ IgE ดวยวิธี Latex, HA, IFA, ELISA หรือ
ตรวจ PCR จากนํ้าครํ่า รก เลือด ปสสาวะของทารก2
การรักษาโดยใหยา Pyrimethamine+Sulfadiazine+Leucovorin (folinic acid) อยางนอย 1 ป เฝาระวังผลขางเคียง
ของยา คือ กดไขกระดูก (megaloblastic anemia, granulocytopenia และ thrombocytopenia) พิจารณาให corticosteroid
เสริมในรายทีร่ นุ แรงไดแก CSF protein ≥ 1 g/dL และหรือ มี chorioretinitis รุนแรง การปองกันโรคแบบปฐมภูมิ บางประเทศ
ตรวจคัดกรองหญิงตั้งครรภถาพบวาติดเชื้อใหยา spiramycin แบบทุติยภูมิ ใหยารักษาทารกในครรภ และแบบตติยภูมิ หญิง
ตั้งครรภควรรับประทานเนื้อสัตวปรุงสุก ผักผลไมลางสะอาด และหลีกเลี่ยงสัมผัสกับอุจจาระแมว3 การพยากรณ โรค ติดตาม
ทารกที่ไมไดรักษาพบวา 85% มีปญหาเรื่องตา 10-30% มีปญหาการไดยินและ 20-75% พัฒนาการชา
เอกสารอางอิง
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INFECTIOUS DISEASES
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สถาบันบําราศนราดูร สถาบันบําราศนราดูร

Emerging of Novel coronavirus (nCoV) or Middle East respiratory syndrome (MERS-CoV)
after 10 years of SARS
29 พฤษภาคม พศ.2556 องคการอนามัยโลก (World Health
Organization, WHO) ไดรายงานผูปวยยืนยันติดเชื้อ Novel coronavirus
(nCoV) หรือ Middle East respiratory syndrome (MERS-CoV) รวม
49 ราย1 นับตั้งแตเริ่มมีรายงาน ในเดือน มิถุนายน พศ.2555 โดยมีผู
เสียชีวิต 24 ราย คิดเปนอัตราตาย 49% (24/49 ราย) ซึ่งคอนขางสูงใกล
เคียงอัตราตายจากไขหวัดนก H5N1 โดยมีรายงานจากประเทศจอรแดน
(2 ราย, เสียชีวิต 2 ราย) ซาอุดิอาระเบีย (37 ราย, เสียชีวิต 18 ราย) กา
ตาร (2 ราย, ไมมีเสียชีวิต) United Arab Emirates (UAE) (1 ราย, เสีย
ชีวิต) อังกฤษ (3ราย, เสียชีวิต 2 ราย) ฝรั่งเศส (2 ราย, เสียชีวิต 1 ราย)
เยอรมัน (1 ราย, เสียชีวิต) และตูนิเซีย (2ราย, ไมมีเสียชีวิต) เฉพาะอยาง
ยิง่ ประเทศซาอุดอิ าระเบียพบผูต ดิ เชือ้ และเสียชีวติ มากทีส่ ดุ ผูป ว ยสวนใหญ
มีโรคประจําตัวอยูเดิม และมีประวัติเดินทางไปยัง middle east อยางไร
ก็ตาม มีรายงาน การแพรจากคนสูคนในวงจํากัด (ผูปวยไมมีประวัติเดิน
ทางไป middle east แตมปี ระวัตสิ มั ผัส ผูป ว ยทีส่ งสัยหรือยืนยันวาเปนโรค
นี้) จากประเทศ อังกฤษ (13 กพ.) ตูนิเซีย (พค.) และฝรั่งเศส ( 12 พค.)
นอกจากนี้พบมีการระบาดในสถานพยาบาลในประเทศ ซาอุดิอาระเบีย
(เมย.)
WHO ไดแจงเตือนใหประเทศสมาชิกเฝาระวังการระบาดครั้งนี้
โดยในกลุม ทีอ่ าการรุนแรงจะมีอาการ severe acute respiratory infections
(SARI) ซึ่งคลายกับอาการของ Severe Acute Respiratory Syndrome
(SARS) หรือโรคทางเดินหายใจอักเสบรุนแรงเฉียบพลัน ซึง่ เปนโรคติดตอ
อุบตั ิใหมระบบทางเดินหายใจ ทีม่ สี าเหตุจากการติดเชือ้ SARS-associated
coronavirus (SARS - CoV) ที่เคยเกิดขึ้น เมื่อประมาณ 10 ปกอน ใน
ตอนนั้น WHO ไดออกคําเตือนไปทั่วโลกใหเฝาระวังการระบาดของ SARS
ในวันที่ 12 มีนาคม พศ.2546 (case เริ่มตั้งแตปลายป พศ. 2545 ) โดย
มีรายงานจาก 26 ประเทศ2 จํานวน 8,098 ราย เสียชีวิต 774 ราย คิด
เปนอัตราตาย 9.6% (นอยกวาอัตราการตายจาก nCoV ในขณะนี)้ ประเมิน
คาการสูญเสียทางเศรษฐกิจประมาณ 30 - 100 ลานเหรียญสหรัฐ ถึง
แมจะไมมีรายงานผูปวย SARS อีกตั้งแต ป พศ. 2547 แต SARS ก็เปน
ตัวอยางที่แสดงใหเห็นชัดเจนวาโรคติดเชื้ออุบัติ ใหมมีผลกระทบที่รุนแรง
ทั้งในดานสาธารณสุข สังคม และ เศรษฐกิจ และเปนปญหาระดับโลก
ที่ทุกประเทศตองรวมมือกับในการหามาตรการเฝาระวัง ปองกัน และ
ควบคุมการระบาด
สําหรับเชื้อ Novel coronavirus (nCoV) ที่กอใหเกิดโรคครั้งนี้ ได
เริม่ มีผปู ว ยตัง้ แต เมษายน พศ.2555 โดย เปนเชือ้ coronavirus ทีแ่ ตกตาง

จาก coronavirus ทีพ่ บกอโรคในคนและสัตวมากอนหนานี้ ซึง่ มักทําใหเกิด
อาการติดเชือ้ ระบบทางเดินหายใจสวนบน และแตกตางจาก SARS - CoV
โดยทั่วไปเชื้อ Coronavirus อยู ใน order Nidovirales, เปน enveloped ,
single - stranded RNA virus ขนาด 60-220 nm, Coronavirus subfamily
มี 4 genus ไดแก3
genus 1: Alphacoronavirus (ประกอบดวยสายพันธุ HCoV-229E, HCoVNL63),
genus 2: Betacoronavirus (ประกอบดวย 4 lineages; A - D , โดย HCoVOC43 และ HCoV-HKU1 อยู ใน lineage A, สวน SARS - CoV อยู ใน
lineage B, สําหรับ lineage C,D เปนกลุม Coronavirus ที่พบในคางคาว)
genus 3: Gammacoronavirus
genus 4: Deltacoronavirus
nCoV นี้ อยู ใน lineage C ของกลุม Betacoronavirus ซึ่งเปนครั้ง
แรกทีพ่ บ lineage C (ใกลเคียงทีพ่ บในคางคาว) นี้ ในคน ซึง่ ยังไมสามารถ
สรุปทีม่ า/ reservoir ของเชือ้ นี้ ได รายงานผูป ว ยติดเชือ้ nCoV เริม่ ตนจาก
ประเทศในตะวันออกกลางไดแก จอรแดน ซาอุดอิ าระเบียและ กาตาร โดย
เปน sporadic case และมีอาการรุนแรง และในขณะนั้นยังไมพบการ
ติดตอจากคนสูคน หลังจากนั้นมีรายงานผูปวยเปนรายๆ อยางตอเนื่อง
แต ในจํานวนที่ ไมมาก อยางไรก็ตาม เมื่อประมาณปลายป พศ. 2555
จนถึง กุมภาพันธ พศ.2556 นี้ เริ่มมีรายงานการแพรจากคนสูคน (family
cluster) แตยังอยู ในวงจํากัด จากประเทศซาอุดิอาระเบียและอังกฤษ แต
ยังไมมีลักษณะการติดตอแบบ super spreader เชนที่พบใน SARS ถาดู
รายละเอียด ผูปวย 12 รายแรก (ตาราง) ผูปวยอายุอยูระหวาง 25 - 60
ป สวนใหญเปนผูชาย มีอาการปอดอักเสบรุนแรง ตองใชเครื่องชวย
หายใจ มี multi-organ failure อาจมี renal failure และตองทํา dialysis
พบมี coagulopathy และ pericarditis ได ผูปวยสวนหนึ่งมีโรคประจําตัว
ทีอ่ าจเปนปจจัยเสริมใหมอี าการรุนแรง ผูป ว ยรายที่ 10 เปนผูท อี่ ายุ 60 ป
และมีอาการปวยหลังจากเดินทางกลับจาก ปากีสถาน และซาอุดิอาระเบีย
และเปนผูที่มีรายงานพบเปนการติดเชื้อรวมกันระหวาง ไขหวัดใหญ และ
nCoV จะเห็นไดวามีรายงาน family cluster จาก ซาอุดิอาระเบีย(ผูปวย
รายที่ 7-9) และ อังกฤษ (ผูปวยรายที่ 10-12)
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ถึงแมขณะนี้จะมีรายงานผูปวยในประเทศที่จํากัดแต ไมสามารถ
บอกไดวาประเทศอื่น มีผูปวยติดเชื้อหรือไม เนื่องจากไมมีการตรวจเชื้อ
นี้ทางหองปฏิบัติการทั่วไป WHO ไดออกคําแนะนํา (18 มีนาคม 2556)
ผูที่มี epidemiologic factors ตอไปนี้ ควรไดรับการตรวจหา novel
coronavirus4 (นอกเหนือจาก risk factor เรื่อง การเดินทางไปยังดินแดน
ที่มีรายงานผูปวย ภายใน 10 วัน กอนแสดงอาการ)
1. ผูท มี่ อี าการติดเชือ้ ระบบทางเดินหายใจเฉียบพลัน ทีม่ ี pneumonia หรือ
acute respiratory distress syndrome รวมกับ ขอใดขอหนึง่ ดังตอไปนี้
- มีการระบาดเปน cluster ในชวงระยะเวลา 10 วัน (โดยไมจําเปน
ตองมีประวัตกิ ารเดินทาง เวนเสียแตวา สามารถหาเชือ้ ทีเ่ ปนสาเหตุได)
- ติ ด เชื้ อ ในบุ ค ลากรทางการแพทย ที่ ดู แ ลผู  ป  ว ยที่ มี อ าการติ ด
เชื้อระบบทางเดินหายใจเฉียบพลันรุนแรง (โดยไมจําเปนตองมี
ประวัติการเดินทาง เวนเสียแตวาสามารถหาเชื้อที่เปนสาเหตุได)
- มีอาการระบบทางเดินหายใจเฉียบพลันรุนแรง ทั้งๆที่ ใหการ
รักษาที่เหมาะสมแลวตามเชื้อที่พบวาเปนสาเหตุ (โดยไมจําเปนตอง
มีประวัติการเดินทาง หรือแมจะสามารถหาเชื้อที่เปนสาเหตุไดแลว)
2. ผูปวยติดเชื้อระบบทางเดินหายใจ ไมวาอาการจะรุนแรงหรือไม
ที่มีประวัติสัมผัสใกลชิด ภายใน 10 วัน กับผูปวย confirmed (มี
ผลตรวจทางหองปฏิบัติการยืนยัน) หรือ probable case (ไมมี
ผลตรวจทางห อ งปฏิ บั ติ ก ารยื น ยั น ) ที่ ติ ด เชื้ อ novel coronavirus ขณะกําลังมีอาการ (ผูสัมผัสผูปวยยืนยัน nCoV ควรได
รั บ การติ ด ตามว า มี อ าการป ว ยหรื อ ไม เป น ระยะเวลา 10 วั น )
3. ในดินแดนที่มีรายงานผูปวย อยางนอยควรมีการตรวจในผูปวยที่
ติดเชื้อทางเดินหายใจรุนแรง โดยเฉพาะในกรณีที่ตองใชเครื่องชวย
หายใจ และควรอยู ใน routine sentinel respiratory surveillance
4. WHO ยังไมจํากัดการเดินทางไปยังดินแดนที่มีรายงานผูปวย แต
ใหเฝาระวังผูปวยที่มาจาก Arabian Peninsula และ neighboring
countries (ประกอบดวย บาหเรน อิรัก อิหราน อิสราเอล จอรแดน
คูเวต เลบานอน โอมาน ปาเลสติเนียน กาตาร ซาอุดอิ าระเบีย ซีเรีย
UAE และเยเมน5)
โดยผูปวย confirmed หรือ probable case ที่ติดเชื้อ nCoV
นี้ตองรายงาน WHO ภายใน 24 ชม.ตามกฏอนามัยระหวางประเทศ
(International Health Regulation)
จากรายงานของ European Centre for Disease Prevention and
Control (ECDC) เมื่อ 17 พฤษภาคม พศ.25566 พบวา อายุเฉลี่ยผูปวย
ประมาณ 55.5 ป (24 - 94 ป) ชาย:หญิง ประมาณ 1:0.2 ที่นาสนใจและ
พึงตองระวังอยางยิ่งคือ การระบาด 19 ราย จากประเทศซาอุดิอาระเบีย
ในชวง 6 เมย. - 2 พค. 2556 ซึ่งมีความเกี่ยวของกับ สถานพยาบาลแหง
หนึ่ง นอกจากนี้มีรายงานผูปวย 2 ราย ในฝรั่งเศส ที่เปน nosocomial
transmission โดยรายแรกอายุ 65 ป เดินทางกลับจาก UAE และมีประวัติ
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renal impairment อยูเ ดิม โดยมีอาการนําเบือ้ งตนที่ไม ใชอาการทางระบบ
ทางเดินหายใจ คือมาดวยอาการไข ทองเสีย ปวดหลัง (มีอาการระบบทาง
เดินหายใจภายหลัง) และตอมา มีผูปวยยืนยันโรคนี้อีก 1 ราย โดยเปนผู
ปวยทีอยู ในหองเดียวกันกับผูปวยรายแรก
การตรวจยืนยันทางหองปฏิบัติการ
ไดแก (1) ตรวจดูชิ้นสวนของไวรัส (Nucleic acid tests)
ดวยวิธี RT- PCR จาก specimen จากคอ เสมหะ นํ้ามูก รวมทั้ง
อุจจาระ ปสสาวะ (2) การเพาะเชื้อ ซึ่งในขณะนี้สามารถติดตอไดที่กรม
วิทยาศาสตรการแพทย หรือศูนยวิทยาศาสตรการแพทย ในแตละเขต7
นอกจากนี้ ในตางประเทศจะมีการตรวจดูภูมิตานทานตอเชื้อ (Seroconversion) เปนการตรวจหา ระดับภูมิตานทานตอเชื้อในเลือดของผูปวย
ซึ่งเปนวิธีที่ยืนยันการติดเชื้อได แตตองหลังจากมีอาการแลวอยางนอย
10 - 20 วัน การตรวจทางหองปฏิบัติการสําหรับเชื้อนี้ ในขณะนี้ตองทํา
ในหองปฏิบัติการที่มี Biosafety level 3 เทานั้น และจากแนวทาง case
management ของ HPA UK8 แนะนําการเก็บ specimen สงตรวจยืนยัน
ทางหองปฏิบัติการ 2 ครั้ง ครั้งแรกโดยเร็วที่สุด และครั้งที่ 2 หางจากครั้ง
แรกอยางนอย 14 วัน อยางไรก็ตามมี บางรายงานกลาวถึง high rate
of false positive จาก cross reaction กับ coronavirus ที่พบไดทั่วไป ใน
รายที่มีอาการรุนแรง แตมีผลการตรวจครั้งแรกไมพบเชื้อ ควรมีการเก็บ
ซํา้ โดยแนะนําเก็บจากสิง่ คัดหลัง่ ระบบทางเดินหายใจทีอ่ ยูล กึ ลงไป (deeper
respiratory secretion)6
การดูแลรักษา
ขณะนี้ยังไมมี specific drug สําหรับโรคนี้ มีรายงานวาอาจไว
ตอ Interferon alpha มากกวา SARS - CoV6 การรักษาเบื้องตนสําหรับผู
ปวยที่สงสัยโรค ประกอบดวย 1) การใหยาตานจุลชีพเพื่อครอบคลุมเชื้อที่
อาจเปนสาเหตุของปอดอักเสบอืน่ รวมดวย 2) การใหการรักษาตามอาการ
และ 3) การดูแลในเรื่องของ respiratory care และดําเนินมาตรการ
ปองกันและควบคุมการระบาดของโรค
มาตรการปองกันและควบคุมการแพรระบาด
ตองรีบทําการแยกผูปวยโดยเร็วที่สุด โดยหลักการของโรคอุบัติ
ใหมที่องคความรูจํากัด เนนการปองกันในระดับสูงสุด คือ standard/
droplet/ contact precautions ร ว มกั บ airborne precaution
ในบุคลากรและญาติที่ตองดูแลผูปวย และจากความรู เชื้อ SARS - CoV
พบวาเชื้อสามารถถูกทําลายดวย สาร EPA registered disinfectant ทั่วไป
(ไดแก 70% alcohol, sodium hypochlorite, povidone-iodine , glutaraldehyde โดย contact time ตองเหมาะสม)9 และตองเนนเรือ่ งการทําความ
สะอาดสิ่งแวดลอมดวย เชื้อ SARS - CoV จะสูญเสีย infectivity เมื่อโดน
ความรอนที่ 56 oC, 67 oC และ 75 oC นาน 90 นาที, 60 นาที และ 30
นาที ตามลําดับ การโดนแสงอุลตราไวโอเล็ต นาน 60 นาทีกส็ ามารถทําให
เชื้อสูญเสีย infectivity ไดเชนกัน10
นอกจากนี้ยังตองมีมาตรการการติดตามอาการของผูสัมผัสโรคไป
10 วัน นับจากวันที่สัมผัสโรคครั้งสุดทาย เพื่อควบคุมไม ใหมีการระบาด

ตอไป อยางไรก็ตามจากการติดตามผูสัมผัสผูปวยประมาณ 200 ราย (รวมบุคลากรทางการแพทย) ในเยอรมันและอังกฤษ ยังไมพบการแพรจากคนสู
คน สวนในฝรั่งเศสกําลังติดตามอาการอยู่6 ดังนั้นจะเห็นไดวาแนวโนมการแพรจากคนสูคน ยังไมงายนัก และจะเกิดในกรณีที่สัมผัสโดยไม ไดมีการ
ปองกันอยางเหมาะสม

ตารางรายงานผูปวยยืนยันติดเชื้อ novel coronavirus3 (ตั้งแต เมษายน พศ.2555 - 13 กุมภาพันธ พศ.2556)
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การมอบรางวัลประกวดวาดภาพระบายสี
ASEAN Dengue Day 2013
ดวยตระหนักถึงผลกระทบอยางใหญหลวงของโรคไขเลือดออกทีม่ ตี อ ประชากร เศรษฐกิจและสังคมในภูมภิ าค สํานักเลขาธิการอาเซียน จึง
มีมติ ใหวันที่ 15 มิถุนายน เปนวันไขเลือดออกอาเซียน (ASEAN DENGUE DAY) ขึ้นเปนครั้งแรกในป พ.ศ. 2554 และจัดกิจกรรมเพื่อการยับยั้ง
และปองกันโรคทุกป ในประเทศสมาชิกทั้ง 10 ประเทศ ซึ่งนับไดวาวันไขเลือดออกอาเซียนเปนเวทีสําคัญเพื่อความรวมมือ และการแลกเปลี่ยนของ
องคกรตางๆ เพื่อกอใหเกิดความตระหนักรูถึงภัยอันตรายและการยับยั้งปองกันโรค
กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข โดยสํานักโรคติดตอนําโดยแมลง รวมกับสมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแหงประเทศไทย กระทรวง
ศึกษาธิการ และกองควบคุมโรคติดตอ สํานักอนามัย กรุงเทพฯ จัดงานมอบรางวัลการประกวดวาดภาพระบายสี เนื่องในโอกาสวันไขเลือดออก
อาเซียน (ASEAN Dengue Day 2013) หัวขอ “กําจัดยุงลาย….วายรายทําลายคนรัก” สําหรับนักเรียนระดับประถมและมัธยมศึกษา โดยมี นาย
แพทยนพพร ชื่นกลิ่น รองอธิบดีกรมควบคุมโรค เปนประธานมอบโลและใบเกียรติบัตร ในวันศุกรที่ 21 มิถุนายน 2556 เวลา 11.00-13.00น.
ณ หอศิลปวัฒนธรรมแหงกรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร สนับสนุนการจัดนิทรรศการแสดงภาพโดย บริษัท ซาโนฟ ปาสเตอร

เด็กหญิงศศิกานต บุญวงค ชั้นประถมศึกษาปที่ 5
โรงเรียนบวรรัตนศาสตร จังหวัดระยอง

รางวัลที่ 1
ระดับประถมศึกษา

โรง

นายพิชาชาญ ผาสุกพรรณ ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6
โรงเรียนเทศบาล 4 จังหวัดนครราชสีมา

รางวัลที่ 1
ระดับมัธยมศึกษา
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รางวัลที่ 2 ระดับประถมศึกษา
เด็กหญิงวิรันต ฮนทุมมา ชั้นประถมศึกษาปที่ 5
โรงเรียนบานไทยสามัคคี จังหวัดสระแกว

รางวัลที่ 2 ระดับประถมศึกษา
เด็กหญิงอุทัยทิพย หลอดแกว ชั้นประถมศึกษาปที่ 4
โรงเรียนบานไทยสามัคคี จังหวัดสระแกว

รางวัลที่ 3 ระดับประถมศึกษา
เด็กชายอัศวิน จารุกิจสินไพศาล ชั้นประถมศึกษาปที่ 6
โรงเรียนบุญคุมราษฎรบํารุง จังหวัดปทุมธานี

รางวัลที่ 3 ระดับประถมศึกษา
เด็กชายธนชัย แซเตี่ยว ชั้นประถมศึกษาปที่ 6
โรงเรียนบานปางแก (สถาประชานุกูล) จังหวัดนครราชสีมา

รางวัลที่ 3 ระดับประถมศึกษา
เด็กหญิงวิภาวี รัตตมณี ชั้นประถมศึกษาปที่ 6
โรงเรียนดรุโณทัย จังหวัดตรัง

รางวัลที่ 2 ระดับมัธยมศึกษา
นางสาวดารารัตน แสวงทอง ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
โรงเรียนรัตนราษฎรบํารุง จังหวัดราชบุรี

รางวัลที่ 2 ระดับมัธยมศึกษา
นางสาวสุนันทา สุวรรณพิทักษ ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4
โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา จังหวัดชลบุรี

รางวัลที่ 3 ระดับมัธยมศึกษา
นายสมบูรณ อุนประชา ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
โรงเรียนพนัสพิทยาคาร จังหวัดชลบุรี

รางวัลที่ 3 ระดับมัธยมศึกษา
นายสุธิวัฒน ศรีสุข ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
โรงเรียนรัตนราษฎรบํารุง จังหวัดราชบุร
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ขาวประชาสัมพันธ กิจกรรมของสมาคมฯ
• ขอเชิญเขารวมประชุม Pediatric Infectious Disease Interhospital Conference ครั้งที่ 5/2555-2558 ณ หองประชุมเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระ
เกียรติฯ (๕๐ ป) คณะเวชศาสตรเขตรอน มหาวิทยาลัยมหิดล วันศุกรที่ 16 สิงหาคม 2556 เวลา 13.00 -15.20 น. โดยมีหัวขอที่นาสนใจ คือ การบรรยายพิเศษ
เรื่อง ประสบการณการเดินทางไปประชุมตางประเทศโดย พญ.สุวดี จิระศักดิ์พิศาล การอภิปราย Case ที่นาสนใจจาก รพ.ศิริราช โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา
สถาบันสุขภาพเด็กแหงชาติมหาราชินี
• 3rd International Conference on Dengue and Dengue Haemorrhagic Fever 21-23 October 2013 “Global Dengue: Challenges and Promises”. Imperial
QueensPark Hotel Bangkok, Thailand www.dengue2013bangkok.com
• 8th World Congress of World Society of Pediatric (WSPID) Infectious Diseases 19-22 November, 2013 Cape Town, South Africa
www.kenes.com/wspid
• Joint International Tropical Medicine Meeting (JITMM), 11-13 December 2013 Bangkok, Thailand www.jitmm.com
การประชุ ม ใหญ ป ระจํ า ป 2556 ครั้ ง ที่ 17 ระหว า งวั น ที่ 10-12 พฤษภาคม 2556
ณ โรงแรมเดอะ รี เ จ น ท ชะอํ า บี ช รี ส อร ท จั ง หวั ด เพชรบุ รี
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PIDST REUNION วั น ที่ 10 พฤษภาคม 2556 และ Dinner PIDST วั น ที่ 11 พฤษภาคม 2556

สมาคมฯ ร ว มพิ ธี ถ วายสั ก การะพระบรมราชานุ ส าวรี ย  พ ระบาทสมเด็ จ พระปรเมนทรมหาอานั น ทมหิ ด ล พระอั ฐ มรามาธิ บ ดิ น ทร
เนื่ อ งในวั น คล า ยวั น สวรรคต ในวั น อาทิ ต ย ที่ 9 มิ ถุ น ายน 2556 ณ ลานอานั น ทมหิ ด ล อาคาร “อปร”
คณะแพทยศาสตร จุ ฬ าลงกรณ ม หาวิ ท ยาลั ย

ประกาศผลสอบแพทย ป ระจํ า บ า นต อ ยอด อนุ ส าขากุ ม ารเวชศาสตร โ รคติ ด เชื้ อ วั น ที่ 10 มิ ถุ น ายน 2556 ณ ณ ห อ งประชุ ม Thailand
Chapter of the International Society of Tropical Pediatrics ตึ ก อาคารโรงพยาบาลเวชศาสตร เ ขตร อ น(เก า )
คณะเวชศาสตร เ ขตร อ น มหาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ล
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Start vaccinating now with Synflorix™
Stop children suffering from dual pathogens,

S.pneumoniae causing severe diseases such as IPD and
NTHi causing frequent diseases such as AOM
Abbreviated Prescribing Information
Based on full International Data Sheet version 3.0, and prepared to meet the requirements of the GSK International
Pharmaceutical Promotional & Marketing policy.
Synflorix™
Active ingredient: One dose (0.5 ml) contains 1 microgram of polysaccharide for serotypes 11,2, 51,2, 6B1,2, 7F1,2, 9V1,2, 141,2
and 23F1,2, and 3 micrograms of serotypes 41,2, 18C1,3 and 19F1,4. 1 adsorbed on aluminium phosphate 0.5 milligram Al3+ 2
conjugated to protein D (derived from Non-Typeable Haemophilus influenzae) carrier protein ~13 micrograms 3 conjugated
to tetanus toxoid carrier protein~8 micrograms4 conjugated to diphtheria toxoid carrier protein~5 micrograms.
Indication: Active immunisation of infants and children from 6 weeks up to 5 years of age against disease caused by
Streptococcus pneumoniae serotypes 1, 4, 5, 6B, 7F, 9V, 14, 18C, 19F and 23F (including sepsis, meningitis, pneumonia,
bacteraemia and acute otitis media) and against acute otitis media caused by Non-Typeable Haemophilus influenzae.
Contra-ondications: Synflorix™ should not be administered to subjects with known hypersensitivity to any component
of the vaccine.
Precautions: As with other vaccines, the administration of Synflorix™ should be postponed in subjects suffering from
acute severe febrile illness. However, the presence of a minor infection, such as a cold, should not result in the deferral of
vaccination. As with all injectable vaccines, appropriate medical treatment and supervision should always be readily available
in case of a rare anaphylactic event following the administration of the vaccine. Synflorix™ should under no circumstances
be administered intravascularly or intradermally. No data are available on subcutaneous administration of Synflorix™. As for
other vaccines administered intramuscularly, Synflorix™ should be given with caution to individuals with thrombocytopenia
or any coagulation disorder since bleeding may occur following an intramuscular administration to these subjects. Synflorix™
will not protect against pneumococcal serogroups other than those included in the vaccine. Although antibody response to
diphtheria toxoid, tetanus toxoid and Protein D (protein D is highly conserved in all Haemophilus influenzae strains including
NTHi) occurs, immunization with Synflorix™ does not substitute routine immunization with diphtheria, tetanus or Haemophilus
influenzae type b vaccines. Official recommendations for the immunisations against diphtheria, tetanus and Haemophilus
influenzae type b should also be followed. As with any vaccine, a protective immune response may not be elicited in all
vaccinees. Safety and immunogenicity data in children with increased risk for pneumococcal infections (sickle cell disease,
congenital and acquired splenic dysfunction, HIV-infected, malignancy, nephrotic syndrome) are not available. Children with
impaired immune responsiveness, whether due to the use of immunosuppressive therapy, a genetic defect, HIV infection, or
other causes, may have reduced antibody response to active immunisation. Prophylactic administration of antipyretics before
or immediately after vaccines administration can reduce the incidence and intensity of post-vaccination febrile reactions. Data
however, suggest that the use of prophylactic paracetamol might reduce the immune response to pneumococcal vaccines. The
clinical relevance of this observation remains unknown. The potential risk of apnoea and the need for respiratory monitoring
for 48-72h should be considered when administering the primary immunization series to very premature infants (born ≤ 28
weeks of gestation) and particularly for those with a previous history of respiratory immaturity. As the benefit of vaccination
is high in this group of infants, vaccination should not be withheld or delayed.
Interactions: Synflorix™ can be given concomitantly with any of the following monovalent or combination vaccines
[including DTPa-HBV-IPV/Hib and DTPw-HBV/Hib]: diphtheria-tetanus-acellular pertussis vaccine (DTPa), hepatitis B vaccine
(HBV), inactivated polio vaccine (IPV), Haemophilus influenzae type b vaccine (Hib), diphtheria-tetanus-whole cell pertussis
vaccine (DTPw), measles-mumps-rubella vaccine (MMR), varicella vaccine, meningococcal serogroup C conjugate vaccine

(CRM197 and TT conjugates), oral polio vaccine (OPV) and rotavirus vaccine. Different injectable vaccines should always be
given at different injections sites.
Clinical studies demonstrated that the immune responses and the safety profiles of the co-administered vaccines were unaffected, with the exception of the inactivated poliovirus type 2 response, for which inconsistent results were observed across
studies (seroprotection ranging from 78% to 100%). The clinical relevance of this observation is not known. No negative
interference was observed with meningococcal conjugate vaccines irrespective of the carrier protein (CRM197 and TT conjugates).
Enhancement of antibody response to Hib-TT conjugate, diphtheria and tetanus antigens was observed.
As with other vaccines it may be expected that in patients receiving immunosuppressive treatment an adequate response
may not be elicited.
Pregnancy and Lactation: As Synflorix™ is not intended for use in adults, adequate human data on use during pregnancy
and lactation and adequate animal reproduction studies are not available.
Undesirable Effects: No increase in the incidence or severity of the adverse reactions was seen with subsequent doses of
the primary vaccination series. An increase in injection site reactions was reported in children > 12 months of age after booster
vaccination compared to the rates observed in infants during doses of the primary series with Synflorix™. Reactogenicity was
higher in children receiving whole cell pertussis vaccines concomitantly. Very common: appetite lost, irritability, drowsiness,
pain, redness, swelling at the injection site, fever (≥ 38˚C rectally) (age < 2 years) Common: injection site induration, fever
(> 39˚C rectally) (age < 2 years), fever ≥38˚C rectally (age 2 to 5 years) Uncommon: apnoea (see full prescribing information,
section 4.4 Special warnings and precautions for use for apnoea in very premature infants (≤ 28 weeks of gestation)), crying
abnormal, diarrhoea, vomiting, injection site haematoma, haemorrhage and nodule, fever (> 40˚C rectally)* (age < 2 years),
fever >39˚C rectally (age 2 to 5 years) Rare: febrile and non-febrile convulsions, rash, urticaria, allergic reactions (such as
allergic dermatitis, atopic dermatitis, eczema) *reported following booster vaccination of primary series
Dosage: Infants from 6 weeks to 6 months of age; Three-dose primary series: The recommended schedule consists of four
doses, each of 0.5 ml. The primary infant series consists of three doses with the first dose usually given at 2 months of age
and with an interval of at least 1 month between doses. The first dose may be given as early as six weeks of age. A booster
dose is recommended at least 6 months after the last primary dose. Two-dose primary series: Alternatively, when Synflorix™
is given as part of a routine infant immunisation programme, a series consisting of three doses, each of 0.5 ml may be given.
The first dose may be administered from the age of 2 months, with a second dose 2 months later. A booster dose is recommended at least 6 months after the last primary dose. Previously unvaccinated older infants and children; infants aged 7-11
months: The vaccination schedule consists of two doses of 0.5 ml with an interval of at least 1 month between doses. A
third dose is recommended in the second year of life with an interval of at least 2 months. children aged 12-23 months: The
vaccination schedule consists of two doses of 0.5 ml with an interval of at least 2 months between doses. The need for a
booster dose after this immunisation schedule has not been established. children aged 24 months – 5 years: The vaccination
schedule consists of two doses of 0.5 ml with an interval of at least 2 months between doses.
Administration: The vaccine should be given by intramuscular injection. The preferred sites are anterolateral aspect of
the thigh in infants or the deltoid muscle of the upper arm in children.
Full Prescribing Information is available on request. Please read the full prescribing information prior to administration,
available from: GlaxoSmithKline (Thailand), 12th Floor Wave Place, 55 Wireless road, Lumpini, Patumwan, Bangkok 10330.
Abbreviated Prescribing Information prepared June 2011. version number 3.
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GlaxoSmithKline (Thailand) Ltd.
12th floor, Wave Place, 55 Wireless Road, Lumpini, Patumwan, Bangkok 10330, Thailand
Tel: 0-2659-3000 Fax: 0-2655-4534
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For further information please contact:

The treatment of infections caused by
Rulid sensitive organisms, particularly in
ear, nose and throat, bronchopulmonary,
genital (excluding gonococcal infections)
and skin manifestations.*

RULID ® Abbreviated Prescribing Information NAME AND PRESENTATION: Rulid® is available in film coated tablets containing 100 mg, 150 mg and 300 mg roxithromycin
THERAPEUTIC INDICATIONS: Treatment of infections caused by Rulid sensitive organisms, particularly in ear, nose and throat, bronchopulmonary, genital (excluding gonococcal infections) and skin manifestations. POSOLOGY AND METHOD OF ADMINISTRATION: For adults: 300 mg once daily, or 150 mg twice daily, morning and evening. For
children: 24 to 40 kg uses 100 mg twice daily or 5 to 8 mg/kg/day in 2 separate doses and treatment must not be prolonged for more than 10 days.CONTRA-INDICATIONS: Rulid
is contraindicated in patients with known hypersensitivity to macrolides. Macrolide antibiotics that exhibit cytochrome P-450 3A4 inhibition have been associated with vasoconstrictive ergot alkaloids. Absence of treatment by these alkaloids must always be checked before prescribing roxithromycin.SPECIAL WARNINGS AND PRECAUTIONS FOR USE:
Roxithromycin cannot be recommended in hepatobiliary disorders. Caution should be exercised when roxithromycin is administered to patients with impaired hepatic function. The
dose should be reduced by half (e.g. 150 mg once a day in adults) in severe hepatic insufficiency (e.g. hepatic cirrhosis with jaundice and/or ascites). Roxithromycin have the potential
to prolong the QT interval. Therefore roxithromycin should be used with caution in patients with congenital prolongation of the QT interval, with ongoing proarrhythmic conditions
(i.e. uncorrected hypokalaemia or hypomagnesaemia, clinically significant bradycardia), and in patients receiving Class IA and III antiarrhythmic agents. See full SmPC for details.DRUG
INTERACTIONS: Measure INR should be monitored during concomitant treatment with roxithromycin and vitamin K antagonists. Roxithromycin increased serum levels of free
disopyramide and terfenadine. The effects of midazolam may be enhanced and prolonged in patients treated with roxithromycin. In patients treated with roxithromycin and digoxin or
another cardiac glycoside, ECG and, if possible, the serum level of the cardiac glycoside should be monitored; this is mandatory if symptoms which may suggest cardiac glycoside
overdosage occur. Roxithromycin with other drugs, such as astemizole, cisapride or pimozide, which are metabolized by hepatic CYP3A isozyme have been associated with QT
interval prolongation and/or cardiac arrhythmias. Concomitant therapy of roxithromycin with ergot alkaloid vasoconstrictors is contraindicated. See full SmPC for details.PREGNANCY
AND LACTATION: Roxithromycin crosses placenta barrier, safety of the foetus has not been established. Studies in several species have not revealed any teratogenicity or embryotoxicity
at doses up to 200 mg/kg/day or 40 times the human dosage. Roxithromycin is minimally excreted in breast milk, less than 0.05% of the dose.UNDESIRABLE EFFECTS: Hepatic
enzyme increased, eosinophilia, nervous system disorders: dizziness, headache, paraesthesia, taste disturbance (including ageusia ) and/or smell perversion (including anosmia),
nausea, vomiting, abdominal pain, dyspepsia, diarrhea. For details and rare side effects see full SmPC.OVERDOSAGE: Response in case of overdose: gastric lavage and symptomatic
treatment. There is no specific antidote.PHARMACODYNAMIC PROPERTIES: ATC Code: J 01, Antibacterials for systemic use.
Reference: 1. Package Insertion

* caused by Roxithromycin-susceptible pathogens
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RELIABLE ANTIBIOTIC IN PEDIATRIC INFECTIONS.
Therapeutic indications 1
Severe infections caused by Cefotaxime-susceptible pathogens:

SYN14/06TH11_16/08/11

Infections
● of the respiratory tract, including nose and throat
● of the kidneys and urinary tract
● of the bones and joints
● of the abdominal region
● Endocarditis
● for perioperative prophylaxis in patients
who are at increased risk from infection

of the ear
of the skin and soft tissues,
● of the genital organs including gonorrhoea
● Sepsis
● Meningitis
● for the prophylaxis in patients
with reduced resistance.
●
●

CLAFORAN® Abbreviated Prescribing Information. NAME AND PRESENTATION: Claforan ® powder for IV/IM administration is available in vials of 0.5 g, 1 g and 2 g
cefotaxime.THERAPEUTIC INDICATIONS: Treatment of severe infections caused by Cefotaxime-susceptible pathogens of respiratory tract, ear, kidneys & urinary tract, skin & soft
tissues, bones & joints, abdominal region, sepsis, endocarditis, meningitis and genital organs including gonorrhoea. POSOLOGY AND METHOD OF ADMINISTRATION: The recommended dosage depend upon the severity of the infection, susceptibility of pathogen and condition of the patient. For adults only: Gonorrhoea uncomplicated is 0.5 or 1 g IM single dose;
uncomplicated/moderate infections is 1 to 2 g IM or IV every 8 to 12 hours; severe infections is 2 to 3 g IV every 6 to 8 hours. For children less than 12 years of age, renal impairment and
surgical prophylaxis: See full SmPC.CONTRA-INDICATIONS: Claforan is contraindicated in patients with a history of hypersensitivity to Cefotaxime and/or to any component of
Claforan.SPECIAL WARNINGS AND PRECAUTIONS FOR USE: The use of Cefotaxime is strictly contra-indicated in subjects with a previous history of immediate type hypersensitivity
to cephalosporins. In patients hypersensitive to penicillins or other beta-lactam antibiotics, the possibility of cross-sensitivity exists. If a hypersensitivity reaction occurs, treatment must be
stopped. Renal function must be monitored in patients treated concomitantly with aminoglycosides. The dosage should be modified according to the creatinine clearance calculated. The sodium
content of Claforan (2.09 mmol/g) should be taken into account in patients necessitating sodium restriction. For treatment courses lasting longer than 10 days, the blood white cell count should
be monitored and treatment stopped in the event of neutropenia. See full SmPC for details.DRUG INTERACTIONS: Patients under concurrent of subsequent medication with potentially
nephrotoxic drugs (e.g. aminogycosides) should be closely monitored for renal function. Probenecid increases the concentrations of cefotaxime in serum and prolongs its duration of action. See
full SmPC.PREGNANCY AND LACTATION: Claforan should not be used during pregnancy or lactation. UNDESIRABLE EFFECTS: Hypersensivity reaction: Allergic skin reactions,
anaphylaxis may occur. As with other cephalosporins, erythema multiforme, Stevens-Johnson syndrome, toxic epidermal necrolysis have been reported. Effects on the gastrointestinal tract:
Nausea, vomiting and diarrhea. For details and rare side effects see full SmPC.OVERDOSAGE: There is a risk of reversible encephalopathy in cases of administration of high doses of betalactam antibiotics including Cefotaxime. No specific antidote exists.PHARMACODYNAMIC PROPERTIES: ATC Code: J 01, Antibacterials for systemic use.
Reference: 1. Package Insertion
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