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INTERESTING CASE
ผปู ว ยเด็กหญิงไทยอายุ 9 ป ภูมลิ ำเนา จ. กรุงเทพฯ
คอลัมนโดย พญ.วนัทปรียา พงษสามารถ (ศิรริ าช)
เขียนโดย นต.พญ.จุฑารัตน เมฆมัลลิกา (ภูมพิ ลอดุลยเดช)
อาการสำคัญ: ไข ไอ มา 2 เดือน
ประวัตปิ จ จุบนั : 1 ปกอ น มีอาการไอเรือ้ รังเปนๆหายๆ รักษาตามคลินกิ
2 เดือนกอน ไปอยเู ยอรมันมาหนึง่ เดือน กลับมามีอาการ
ไอมากขึ้นเรื่อยๆ เสมหะสีเหลืองปนเขียว แตไมเหนื่อยหอบ มีไขเปนๆ
หายๆ กินอาหารไดนอย ทองอืด น้ำหนักลดไป 3 กิโลกรัมใน 2 เดือน
1 สัปดาหกอ น มีไขสงู ไอมากขึน้ หอบ ไปรักษาทีค่ ลินกิ
แตอาการไมดขี นึ้
5 วันกอน ไปรักษาทีร่ พ.เอกชน ตรวจพบตอมน้ำเหลืองโต
ตับโต เชือ้ ราในชองปาก และน้ำหนักตัวนอย ผลทางหองปฏิบตั กิ ารพบ
มีภาวะซีดและเกร็ดเลือดต่ำ เอกซเรยปอดพบ perihilar patchy infiltration
both lower lungs สงสัยวาเปน pulmonary TB และใหยาปฏิชวี นะกลับมา
รับประทาน
4 วันกอน หายใจหอบเหนื่อยมากขึ้นยังมีไขสูงไดรับ
การรักษาในรพ.เอกชน ตรวจพบ PPD 0 มม. ยอมเสมหะไมพบเชื้อ
website สมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแหงประเทศไทย www.pidst.org

Peripheral blood smear ของผปู ว ย
AFB เปนเวลา 2 วันติดตอกัน ใหการวินจิ ฉัยวาเปน pneumonia และสงสัย
hemoglobinopathy ได รั บ การรั ก ษาด ว ยยาปฏิ ชี ว นะ Ceftriaxone,
ยาขยายหลอดลมและใหเลือด แตอาการไมดีขึ้น ยังคงมีไขสูง ไอและ
หอบเหนือ่ ยมากขึน้ จึงสงตัวมารักษาตอ
ประวัตใิ นอดีต: เปนบุตรคนที่ 2 น้ำหนักแรกเกิด 3,500 กรัม ผลเลือดแม
ขณะตัง้ ครรภเปนปกติ
(อานตอหนา 9)

ขาวสังคม หมอ ID & สมาชิก PIDST
คอลัมนโดย ผศ.พญ.ทัศนีย สุขปราณี (สมิตเิ วช)
สวัสดีคะ ☺ เผลอแปปเดียวเราไดมาคุยกันอีกแลวนะคะ ชวงนีม้ ขี า วใหไดยนิ
กันบอย ๆ คือ ไขหวัดนก จะเห็นวาสื่อ T.V. มีความสำคัญมาก เด็ก ๆ ตัวเล็กตัวนอย
ที่มาตรวจก็รูวา มีโรคอยูในสังคมเมืองไทยทุกวันนี้ บางก็คิดวาตนเองจะเปนไขหวัดนก
บางก็หลอกเลน ๆ วา อยากเปนไขหวัดนก ตามความรับรขู องเด็กคนนัน้ ๆ อยางไรก็ตาม
แพทยอยาลืมหยอดคำถามเกี่ยวกับการคลุกคลีกับสัตวปกเผื่อไวบางนะคะ สวนการติดตอ
จากคนสคู นนัน้ ยังไมชดั เจน คงตองรอขอมูลตอไป
อ.พญ.รังสิมา โลหเลขา ยั ง เติ ร ก ผู แ ข็ ง แกร ง ของเราได ย า ยจากสถาบั น
สุขภาพมหาราชินี (รพ.เด็ก) ไปทำงานอยูที่ CDC ของกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งทำงาน
รวมกับประเทศสหรัฐอเมริกา โดยมี อ.นพ.พรเทพ สวนดอก เขามาแทนที่ตำแหนงที่
รพ.เด็ก……….สวน อ.นพ.โอฬาร พรหมาลิขติ ID หนมุ ไฟเเรงอีกคนเขาประจำการทำงาน
ทีภ่ าควิชากุมารเวชศาสตร คณะเเพทยศาสตร ม.ศรีนครินทรวิโรฒ
อ.พญ.เกษวดี ลาภพระ ไดเขาทำงานทีภ่ าควิชากุมารฯ คณะเวชศาสตรเขตรอน
และ อ.พญ.ปยะรัตน สันตะรัตติวงษ ไดเขาทำงานทีส่ ถาบันสุขภาพเด็กแหงชาติมหาราชินี
ผเู ชีย่ วชาญโรคติดเชือ้ ในเด็กยังมีไมมากพอ อยากโคลนนิง่ อีกเยอะๆ ใครสนใจโปรดติดตาม
สมัครไดดว น
ผู เ ขี ย นคอลัมนนี้อยากจะรณรงคใหสมาชิกสนใจเรื่อง Hand hygiene
ใหมากหนอยนะคะ เพราะพบวาโรคติดเชื้อทุกชนิด มีการแพรกระจายสงตอเชื้อโรค
โดยมือของเรานัน่ เอง ไมวา จะเปนโรคงาย ๆ เชน โรคหวัด ไขหวัดใหญ ทองเสีย ไขหวัดนก
เเละ SARS เปนตน ลวนแลวแตเกี่ยวกับมือเปนพาหะนำเชื้อมาใหเราหรือไปสูคนอื่นๆ
ทัง้ นัน้ หนวยงานของประเทศสหรัฐอเมริกา ไดแก CDC’s HICPAC, SHEA, APIC และ
IDSA ไดรว มกันเขียน Guideline for hand hygiene in health-care settings (MMWR
Recomm Rep 2002;51(RR-16):1-45) รณรงคใหใช alcohol-based handrub ทำความ
สะอาดมือกอนและหลังสัมผัสผูปวยทุกครั้ง การใช alcohol-based handrub มีขอดี
กวาการลางมือดวยสบแู ละน้ำดังนี้
1.ใชงาย รวดเร็ว เสียเวลานอยกวาการลางมือ เพียงแตเทหรือฉีดน้ำยา alcohol บนมือ
แลวถูมอื ทัง้ 2 ขางดวยกันจนแหง ก็ปราศจากเชือ้ โรคแลว
2. ไมตอ งมีอา งลางมือ ไมตอ งใชผา หรือกระดาษเช็ดแหง
3. มือจะมีความชมุ ชืน้ ดีกวาลางดวยสบู
4. สะดวกในการพกพาน้ำยาในขวดเล็กใสกระเปาเสือ้ กาวนตดิ ตัวไปใชไดตลอดเวลา
5. น้ำยา alcohol ฆาเชือ้ ไดดกี วา
ผเู ขียนไดใชสม่ำเสมอในการตรวจผปู ว ย รสู กึ ชอบและติดใจมาก อยากรณรงค
ใหสมาชิกแพทยทั้งหลายปฏิบัติสม่ำเสมอ รวมทั้งใหความรูแกประชาชนทั่วไปดวยคะ
สมาชิกทานใดมีขอ คิดเห็นอยางไรหรือตองการสงขาวมาลงสังคมหมอ ID เด็ก กรุณาสง e-mail
มาที่ tsookpranee@hotmail.com หวัดดีคะ พบกันใหมนะคะ ☺
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เนื้ อ หาทางวิ ช าการยั ง เข ม ข น เหมื อ นเดิ ม
อาจารยผนู พิ นธตน ฉบับและเจาของคอลัมน
ทำหนาทีก่ นั อยางขันแข็งเพือ่ สมาชิกผนู า รัก
ทุกทานครับ พวกเราวางแผนกันไววาพอ
ครบป นาจะมีการสรุปการทำงานและรับฟง
คำติ ช มจากผู อ า นเพื่ อ นำมาปรั บ ปรุ ง ให
จุลสารและ website ของสมาคมโรคติดเชือ้
เราดี ยิ่ ง ขึ้ น ดั ง นั้ น ถ า ท า นมี คำติ ช มหรื อ
คำแนะนำจะสงมาที่บก. ทางจดหมายหรือ
สงทาง e-mail address: vwat@pidst.org
ก็ไดครับ
ในป ห น า ผมเองอยากได บ ทความ
เรือ่ งสัน้ เรือ่ งยาวหรือรูปภาพจากผอู า นบาง
อาจไมจำเปนตองเกี่ยวกับวิชาการเทานั้น
แม แ ต ขำขั น ก็ อ ยากได ค รั บ เผื่ อ ลงแล ว
จะชวยใหแพทยอยางเราๆ มีอารมณดีขึ้น
ในภาวะเศรษฐกิจที่คาดเดายากอยางนี้ครับ
ขอส ง ท า ยป เ ก า ขอให แ พทย แ ละสมาชิ ก
ทุกทานแข็งแรงดีทั้งสุขภาพทางกายและ
สุขภาพจิต แลวพบกันใหมปหนานะครับ.
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REVIEW ARTICLE

Non-Typhoidal Salmonella (NTS)
คอลัมนโดย ผศ.นพ.เกรียงศักดิ์ ลิมปกติ ติกลุ (คณะเวชศาสตรเขตรอน มหิดล)
Non-typhoidal salmonella (NTS) infection เปนการติดเชื้อ
ที่เกิดจาก Salmonella enterica serovar ตางๆ ซึ่งไมใช S. ser Typhi
สาเหตุทแี่ ยกออกจากกัน เนือ่ งจาก S. ser Typhi มักกอใหเกิดโรคไทฟอยด
แต NTS มักกอใหเกิดโรคในลำไส ปจจุบนั พบปญหาของเชือ้ S. ser Typhi
นอยลงมาก และพบปญหา การติดเชือ้ NTS นอกลำไสในผปู ว ยภูมคิ มุ กัน
บกพรองมากขึน้
ลักษณะของเชื้อและการเรียกชื่อ
เชื้อ Salmonella spp. เปนเชื้อแบคทีเรีย ใน family Enterobacteriaceae มีลกั ษณะเปน facultative anaerobe รูปทรงแทง ขนาด 2-3 X 0.40.6 ไมครอน ติดสีกรัมลบ มี antigen ทีส่ ำคัญ 3 ชนิดคือ
- H antigen หรือ flagellar antigen มี 2 รูปแบบ (phase 1 และ 2)
ซึง่ อาจเปลีย่ นกลับไปมา หรือมีทงั้ 2 รูปแบบ ในเวลาเดียวกัน H antigen
มี ค วามสำคั ญ ในการศึ ก ษาทางระบาดวิ ท ยาถึ ง แหล ง ที่ ม าของเชื้ อ
และวิธกี ารแพรกระจายเชือ้
- O antigen หรือ somatic antigen ปรากฏอยบู น outer membrane มี
carbohydrate เป น ส ว นประกอบที่ สำคั ญ และเป น ตั ว กำหนดความ
รุนแรงของเชื้อ
- Vi antigen หรือ capsule antigen อยบู น O antigen มีความสำคัญมาก
ใน S. ser Typhi
การเรียกชื่อ Salmonella spp. มีความสับสนมาก ในปจจุบัน
จึงมีการกำหนดใหมให Salmonella มีเพียง species เดียวคือ S. enterica
(บางตำราใช S. choleraesuis) และแบงเปน subgroup หรือ subspecies ยอย
จำนวน 7 subspecies ประมาณ 99 % ของการติดเชื้อในมนุษยและ
สัตวเลือดอนุ เกิดจาก S. enterica subspecies enterica หรือ subgroup I
แตละ subspecies ยังแบงยอยเปน serovar ซึง่ พบมากกวา 2,000 serovar
นอกจากนี้ ยังอาจแบงตาม serogroup เปน A, B, C1,C2, D และ E
ตารางแสดง Salmonella species, subspecies, serotypes เฉพาะที่
สามารถตรวจพบไดในคนและแหลงพบเชื้อ

คศ. 2002 จึงแนะนำใหละชือ่ species และ subspecies enterica แลวเขียน
serovar แทน เชน S. enterica subspecies enterica serovar Typhimurium
จะเขียนเปน S. ser Typhimurium หรือ S. enterica serovar Typhimurium
โดยละเฉพาะ subspecies enterica การเขียนชื่อ serovar จะขึ้นตนดวย
อักษรตัวใหญไมเอียง เพือ่ เนนใหแตกตางจากชือ่ species สำหรับ serovar
ทีก่ อ โรคในมนุษยและพบบอย ไดแก Enteritidis, Typhimurium, Paratyphi
การศึกษาทางระบาดวิทยา
พบการระบาดของ S. ser Enteritidis และ S. ser Typhimurium
ที่ ดื้ อ ยาในคน ตั้ ง แต 1980 จนถึ ง ป จ จุ บั น ทั่ ว ทั้ ง โลก จากการศึ ก ษา
เชือ้ ดือ้ ยาในประเทศอินเดียพบวา 62.5%, 66.7%, 34.6%, 48.1%, 37% และ
18.59% ของเชือ้ ดือ้ ตอยา amoxycillin, nalidixic acid, co-trimoxazole,
cefotaxime, chloramphenicol และ ciprofloxacin ตามลำดับ
สำหรับในประเทศไทย รายงานจากกรมวิทยาศาสตรการแพทย
พบเชื้อ NTS ปนเปอนในอาหารไดจากรานอาหารริมทาง หรือแมแต
รานอาหารใหญๆ ก็ตรวจพบเชือ้ ไดในชวงป 1988-1993 serovar ทีพ่ บบอย
ไดแก S. ser Derby, S. ser Weltevreden, S. ser Typhimurium, S. ser Agona,
S. ser Krefeld, S. ser Blockley, S. ser Typhi, S. ser Virchow, S. ser Anatum,
S. ser Choleraesuis, S. ser Enteritidisและ S. ser Paratyphi A โดยเชือ้ S. ser
Derdy เปนเชื้อที่พบบอยที่สุดในชวงแรกและมีแนวโนมลดลงเรื่อยๆ
แตอตั ราสวนของ S. ser Enteritidis กลับมีแนวโนมสูงขึน้ เรือ่ ยๆ
ลักษณะทางคลินิก
การติดเชื้อ NTS มีลักษณะแตกตางกันไปขึ้นอยูกับชนิดของ
serovarโรคประจำตัวและพันธุกรรมของผปู ว ย
การติดเชื้อในลำไส NTS กอใหเกิดการติดเชื้อในลำไส มีระยะ
ฟกตัวนาน 6-72 ชัว่ โมง มีอาการคลืน่ ไสอาเจียน ปวดทอง และทองรวง
ลักษณะอุจจาระเปนน้ำ บางครัง้ มีมกู เลือดหรืออุจจาระรวงรุนแรง ไขมัก
ไมคอยสูง การตรวจอุจจาระอาจพบเม็ดเลือดขาวและเม็ดเลือดแดง
ตรวจเลือดพบเม็ดเลือดขาวสูงขึ้นเล็กนอย มักหายไดเองใน 2-7 วัน
แตบางครัง้ อาจกอใหเกิดการติดเชือ้ รุนแรงตามมาได
การติดเชื้อในกระแสเลือด การติดเชื้อในกระแสเลือดชั่วคราว
พบได 1-5% ของผปู ว ยทีม่ กี ารติดเชือ้ ในลำไส การศึกษาอัตราการติดเชือ้
ในกระแสเลือดมักเปนการศึกษาแบบยอนหลัง จึงมีขอจำกัดเนื่องจาก
ไม ไ ด เ พาะเชื้ อ จากเลื อ ดของผู ป ว ยที่ มี อุ จ จาระร ว งจากเชื้ อ นี้ ทุ ก ราย
การติ ด เชื้ อ ในกระแสเลื อ ดอาจมี อ าการรุ น แรงหรื อ ไม มี อ าการก็ ไ ด
มักพบการติดเชื้อในกระแสเลือดรวมกับการติดเชื้อในลำไสของผูปวย
ทีม่ ปี จ จัยเสีย่ งดังตอไปนี้
- อายุนอ ยกวา 3 เดือนหรือผสู งู อายุ
- ภาวะภูมคิ มุ กันบกพรองหรือไดรบั ยากดภูมคิ มุ กัน
- โรคมะเร็งโดยเฉพาะ มะเร็งเม็ดเลือดขาว, มะเร็งตอมน้ำเหลือง

Salmonella species and
No. of serotypes
Usual habitat
subspecies
within subspecies
S. enterica subsp. enterica (I)
1,454
Warm-blooded animals
S. enterica subsp. salamae (II)
489
Cold-blooded animals and
the environment

species และ subspecies ที่พบเฉพาะใน Cold–blooded animals และ
environment เทานัน้ ไดแก S. enterica subsp. arizonae (IIIa), S. enterica
subsp. diarizonae (IIIb), S. enterica subsp. houtenae (IV), S. enterica
subsp. indica (VI), S. bongori (V)
เนื่องจากการเขียนชื่อเต็มจะคอนขางยาว CDC ของอเมริกาในปี
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และไมพบการกลับเปนซ้ำหลังรักษา
การศึกษาแบบยอนหลังในประเทศไตหวัน เกี่ยวกับระยะเวลา
ในการรักษา NTS septicemia ในเด็กซึ่งไมมีโรคประจำตัวมากอน
และเปนเชื้อไมดื้อยา พบวา ไมมีผูปวยกลับเปนซ้ำในระยะเวลา 1 ป
หลั ง รั ก ษาด ว ย 3rd generation cephalosporin นานนอยกวา 10 วัน
และไมแตกตางจากการรักษาทีน่ านกวา 10 วัน ดังนัน้ จึงแนะนำใหรกั ษา
NTS septicemia นานประมาณ 10 วัน สำหรับผปู ว ยทีอ่ ายุมากกวา 1 ป
ไมมกี ารติดเชือ้ เฉพาะทีน่ อกลำไสและไมมโี รคประจำตัว
American Academy of Pediatrics แนะนำใหรกั ษาเยือ่ หมุ สมอง
อักเสบจาก NTS ดวย 3rd generation cephalosporin นาน 4 สัปดาห
ผู ป ว ยบางรายอาจต อ งให น านกว า นั้ น สำหรั บ ผู ป ว ยฝ ใ นสมอง
อาจพิจารณาการใช กลุม cephalosporin และ fluoroquinolone รวมกัน
มีคำแนะนำจาก British Society for Antimicobial Chemotherpy ใหใช 3rd
generation cephalosporin รวมกับ fluoroquinolone นานอยางนอย
3 สัปดาห เพือ่ ลดปญหาการกลับเปนซ้ำ
การปองกันการติดเชื้อ
เนื่องจากพบเชื้อนี้มากในสัตวเลี้ยงสัตวปกและไข ควรบริโภค
เนื้อสัตวและไขที่ปรุงสุกและลางมือทุกครั้งหลังสัมผัสกับเนื้อสัตวดิบ
โดยทั่ ว ไปหลั ง จากการติ ด เชื้ อ ในลำไส มั ก พบเชื้ อ ในอุ จ จาระนาน
ประมาณ 4-5 สัปดาห จึงหายไปเองโดยไมตองรักษาบางรายยังพบเชื้อ
ในอุจจาระได เรียกกลมุ นีว้ า “พาหะเรือ้ รัง” แนะนำใหรกั ษาพาหะเรือ้ รัง
เฉพาะผูที่ทำงานเกี่ยวของกับการเตรียมอาหาร โดยใช amoxicillin
6 สัปดาห หรือกลุม fluoroquinolone นาน 4-6 สัปดาห พบวาสามารถ
กำจัดเชือ้ ได รอยละ 80 ขอดีของ amoxicillin คือ มีระดับยาในถุงน้ำดีสงู
และราคาถูก อยางไรก็ตามในอนาคตคงตองคำนึงถึงการดื้อยาของเชื้อ
ซึ่ ง เพิ่ ม มากขึ้ น เรื่ อ ยๆ รายงานจาก รพ.รามาธิ บ ดี พ บว า การให ย า
norfloxacin 400 mg 2 ครัง้ ตอวัน หรือ azithromycin 500 mg วันละครัง้
เปนเวลา 5 วัน ไมสามารถลดเวลาในการแพรกระจายเชือ้ ไดซงึ่ ไมแตกตาง
จากการไมใชยา อยางไรก็ตามการตรวจรักษาพาหะเรื้อรังใน NST ไมมี
ความจำเปนชัดเจนเหมือนใน S. ser Typhi ซึง่ มีแหลงเชือ้ เฉพาะในคน

-

ภาวะ hemolytic anemia
โรค autoimmune
ถูกตัดกระเพาะอาหาร, กินยาลดกรดในกระเพาะอาหาร
หรือกรดในกระเพาะอาหารต่ำ
- ทุพโภชนาการ
เนื่องจาก การติดเชื้อ NTS พบมากในผูที่มีภูมิคุมกันบกพรอง
จึงแนะนำใหตรวจทดสอบภูมิคุมกันในผูปวยทุกรายที่มีการติดเชื้อนี้
ในกระแสเลือดโดยไมมอี าการอุจจาระรวง
การติดเชื้อนอกลำไส เชน การติดเชื้อที่กระดูก, ลิ้นหัวใจหรือ
ระบบประสาท พบมากในเด็กเล็ก หรือผปู ว ยซึง่ มีภมู คิ มุ กันต่ำ การศึกษา
แบบยอนหลังในประเทศไตหวัน ในผปู ว ยทีต่ ดิ เชือ้ NTS ระหวางป 19982000 พบวาในผใู หญ ครึง่ หนึง่ เปนการติดเชือ้ นอกลำไส (extraintestinal
infection) แตในเด็กพบการติดเชือ้ นอกลำไสเพียง 4.9 % และสวนใหญ
ของผปู ว ยเหลานีจ้ ะมีภมู คิ มุ กันบกพรอง
Enteric fever ผปู ว ยจะมีอาการคลายกับการติดเชือ้ S. ser Typhi
แตอาการนอยกวา มีระยะฟกตัวนาน 7-14 วัน และอาจนานถึง 1 เดือน
ไมสามารถแยกจาก enteric fever ซึ่งเกิดจาก เชื้อ S. ser Typhi ได
ตองอาศัยการเพาะเชือ้ เทานัน้
การวินิจฉัยทางหองปฏิบัติการ
การวินจิ ฉัยควรยืนยันโดยการเพาะเชือ้ จากอุจจาระหรือจากเลือด
ซึ่งเปนการตรวจมาตรฐาน สำหรับการตรวจ Widal test ไมเหมาะสม
ที่จะใชในการวินิจฉัยโรค เนื่องจากมีความจำเพาะต่ำ และการตรวจ
Salmonella antigen ในปสสาวะจะใชไดกบั group D เทานัน้ ดังนัน้ จึงยัง
ไมสามารถใชไดกบั การวินจิ ฉัย NTS infection
การรักษา
เนื่ อ งจากป ญ หาเชื้ อ ดื้ อ ยา ป จ จุ บั น จึ ง แนะนำให ใ ช ยากลุ ม
fluoroquinolone หรือ 3rd generation cephalosporin เปนยาตัวแรกในการ
รักษาภาวะติดเชื้อในกระแสเลือด และเปลี่ยนยาปฏิชีวนะตาม ผลการ
ทดสอบความไว โดยคำแนะนำของ NCCLS กำหนดให MIC ต อ
fluoroquinolone < 1-2 mg/mL และ ceftriaxone < 8 mg/mL ถือเปนเชือ้
ทีไ่ มดอื้ ยา แนะนำใหใช cephalosporin สำหรับการติดเชือ้ ทีเ่ ยือ่ บุหวั ใจ
หรือการติดเชื้อในเนื้อเยื่อตาย เนื่องจากมีระดับยาในเลือดสูงกวาระดับ
MIC ของเชื้อมาก (ถาให ceftriaxone 2g/dose จะพบระดับยาในเลือด
200-250 kg/mL) ขอดีของการใช fluoroquinolone คือยาสามารถผาน
เขาสู phagocytic cell ไดดี กำจัดเชือ้ ไดรวดเร็ว มีอตั ราการเปนโรคซ้ำต่ำกวา
ยากลุม cephalosporin ปจจุบันพบปญหาการดื้อยากลุม fluoroquinolone
เพิม่ มากขึน้ เนือ่ งจากมีการใชยากลมุ นีใ้ นปศุสตั ว มีรายงานการใชยากลมุ
cephalosporin รวมกับ fluoroquinolone ในการรักษาผปู ว ยโรคฝในสมอง
แตยงั สรุปไมไดวา มีประโยชนมากกวาใชยาตัวเดียว
กรณีติดเชื้อในลำไสแนะนำใหใชยาในผูที่เสี่ยงตอการติดเชื้อ
รุนแรงเทานั้น โดยใชยากลุม fluoroquinolone หรือ cephalosporin
ไมแนะนำใหใช co-trimoxazole เนื่องจากเชื้อดื้อยามาก รายงานจาก
ประเทศไตหวันในผูปวยที่มีการติดเชื้อในลำไสอยางรุนแรง (ถายมี
มูกเลือด) แตไมมีการติดเชื้อในกระแสเลือด สามารถใช ceftriaxone
รักษาแบบ short course (50 mg/kg/day 3-5 days) พบวาลดเวลาปวย
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UPDATE ID KNOWLEDGE

Update in Pediatric Otitis Media Management:
New Recommendations from AAP/AAFP 2004
คอลัมนโดย พญ.รังสิมา โลหเ ลขา (ศูนยความรวมมือไทย-สหรัฐดานสาธารณสุข)
ในแตละปมีเด็กที่ปวยเปนหูชั้นกลางอักเสบเฉียบพลัน (AOM)
จำนวนหลายคน โดยมากกวาครึง่ ของเด็กอายุ 1 ปและรอยละ 83 ของเด็ก
อายุ 3 ปเคยเปน AOM มาแลวอยางนอยหนึ่งครั้ง(1) AOM เปนสาเหตุ
สำคัญของการใชยาปฏิชวี นะเกินความจำเปนในลำดับตน ๆ อยางไรก็ตาม
ถาไมรักษาอยางเหมาะสมอาจเกิดภาวะแทรกซอนได ในอดีตแนวทาง
การรักษาของอเมริกาแนะนำใหยาปฏิชีวนะในผูปวยทุกรายที่คิดวา
เปน AOM ในขณะที่ประเทศแถบยุโรปแนะนำใหเฉพาะในเด็กอายุ
ต่ำกวา 2 ปเพราะโอกาสหายเองนอย สวนเด็กโตกวา 2 ปอาจสังเกต
อาการกอนถาไมดขี นึ้ ภายใน 3 วันจึงใหยาปฏิชวี นะ สมาคมกุมารแพทย
และสมาคมหูคอจมูกแหงประเทศไทยรางแนวทางการดูแลผูปวยที่เปน
AOM ไวตั้งแตป 2545 แนะนำใหยาปฏิชีวนะทุกรายที่วินิจฉัยวาเปน
AOM ไดมีการปรับเปลี่ยนแนวทางการรักษาเปนระยะๆ ตามขอมูลการ
ศึกษาใหมเมื่อเดือนพฤษภาคม 2547 AAP และ AAFP ไดรางแนวทาง
ใหมสำหรับการรักษาผูปวยที่เปน AOM(2) โดยมีขอแนะนำที่นาสนใจ
ดังนี้
1. เนนถึงความสำคัญของการวินิจฉัยการติดเชื้อ AOM ใหได
เพือ่ ทีจ่ ะไดใหการรักษาอยางเหมาะสมโดยการวินจิ ฉัยวาผปู ว ยเปน AOM
ควรประกอบดวย 3 ขอตอไปนี้ ไดแก
ก. มีประวัติอาการและอาการแสดงของหูอักเสบอยางเฉียบพลัน
ข. มีน้ำในชองหูชั้นกลาง (Middle ear effusion, MEE) โดยมี
อาการอยางนอยหนึง่ ในสีข่ อ ตอไปนี้ 1) แกวหูโปง 2) แกวหูไมเคลือ่ นไหว
ตามปกติ 3) เห็นน้ำหลังแกวหู 4) มีน้ำไหลจากหู
ค. มีอาการและอาการแสดงของหูชนั้ กลางอักเสบ คือ ตรวจพบ
แกวหูแดงอักเสบ หรือมีอาการปวดหูอยางใดอยางหนึง่
2. เนนในเรือ่ งการประเมินอาการปวดหูในผปู ว ยทุกราย (แนวทาง
การรั ก ษาในอดี ต ไม มี ก ารเน น ความสำคั ญ ข อ นี้ ม าก อ น)โดยเน น ว า
ถ า เด็ ก มี อ าการปวดควรได รั บ การบรรเทาอาการปวดให ย าแก ป วด
เชน ibuprofen, acetaminophen ในรายที่ปวดรุนแรงแนะนำใหใชยา
แก ป วดที่ มี ย าชาผสมหยอดหู ไ ด เนื่ อ งจากการให ย าปฏิ ชี ว นะจะไม
สามารถลดอาการปวดได เ ร็ ว ภายใน 24 ชั่ ว โมงแรกหลั ง การรั ก ษา
เมือ่ เทียบกับการใหยาแกปวด
3. มี ก ารแนะนำว า การสั ง เกตอาการโดยไม ใ ห ย าปฏิ ชี ว นะ
สามารถทำไดในรายทีเ่ ปน uncomplicated AOM โดยควรพิจารณาตาม
อายุความรุนแรงของอาการและความสามารถในการมาติดตามการรักษา
เปนรายๆตามความเหมาะสม รอยละ 80 ของผปู ว ยสามารถดีขนึ้ เองได
จึงแนะนำใหสงั เกตอาการในเด็กโตทีอ่ ายุมากกวา 2 ปขนึ้ ไปทีไ่ มมภี าวะ
แทรกซอนและอาการไมรนุ แรง ถาอาการไมดขี นึ้ ภายในเวลา 48-72 ชัว่ โมง
จึ ง เริ่ ม ให ย าปฏิ ชี ว นะแต ไ ม แ นะนำให สั ง เกตอาการในเด็ ก ที่ อ ายุ
ต่ำกวา 2 ปเนือ่ งจากโอกาสหายเองนอย

ตาราที่ 1 แสดงแนวทางการพิจารณาใหยาปฏิชวี นะใน AOM ฉบับใหม
วินจิ ฉัย AOM
ไดชดั เจน*
< 6 เดือน ใหยาปฏิชวี นะ
6 เดือน ใหยาปฏิชวี นะ
ถึง 2 ป
- ใหยาปฏิชวี นะ
> 2ป
ถาอาการรุนแรง
- สังเกตุอาการถาไม
รุนแรง
อายุ

ไมแนใจในการวินิจฉัย
ใหยาปฏิชวี นะ
- ใหยาปฏิชวี นะ ถาอาการรุนแรง**
- สังเกตอาการถาไมรนุ แรง
สังเกตอาการ (ควรทำเมือ่ สามารถ
นัดผปู ว ยมาติดตามได และ
สามารถเริม่ ใหยาปฏิชนี ะไดทนั )

*หมายถึง มีครบทั้ง 3 criteria ไดแก 1. อาการเกิดขึ้นเร็ว 2. มีอาการ
แสดงของน้ำในหูชนั้ กลาง 3. มีอาการแสดงของหูชนั้ กลางอักเสบ
**หมายถึง มีอาการปวดหูปานกลางถึงรุนแรง ใขสูงกวา 39oC ในชวง
24 ชัว่ โมงทีผ่ า นมา
4. สำหรั บ ในรายที่ พิ จ ารณาแล ว ว า มี ค วามจำเป น ต อ งได ย า
ปฏิชวี นะแนะนำใหใชยา amoxicillin ขนาด 80-90 mg/kg/day เปนขนาด
เริม่ ตนในรายทีอ่ าการไมรนุ แรง แตในรายทีด่ อู าการรุนแรง (ไขสูงกวา 39
องศาเซลเซียสและ/หรือปวดหูมาก) หรือนึกถึงเชือ้ H. influenzae และ
M. catarrhalis ที่สราง betalactamase enzyme แนะนำใหเริ่มดวยยา
amoxy/clavulanate ขนาดสูงเลย (80-90 mg/kg/day) ในกรณีที่ผูปวย
แพยา penicillin สามารถเลือกใช cefdinir (14 mg/kg/day วันละ1-2 ครัง้ ),
cefpodoxime (10 mg/kg/day วันละครั้ง), cefuroxime (30 mg/kg/day
แบงใหวันละ 2 ครั้ง) สวนในรายที่มีการแพยาแบบ type I reactions
แนะนำใหเลือกใชยาตอไปนี้ azithromycin (10 mg/kg/day วันละครั้ง
ในวันแรกตามดวย 5 mg/kg/day นาน 4 วัน), clarithromycin(15 mg/kg/
day แบงวันละ 2 ครัง้ ), erythromycin-sulfisoxazole (50 mg/kg /day ของ
erythromycin), sulfamethoxazole-trimethoprim (6–10 mg/kg/day ของ
trimethoprim) ซึง่ ขอแนะนำนีแ้ ตกตางจากแนวทางเดิมของประเทศไทย
ที่แนะนำใหใชยาขนาดสูงเฉพาะในรายที่มีความเสี่ยงสูงเชนมีประวัติ
อยใู นสถานเลีย้ งเด็กไดยาปฏิชวี นะมากอน อายุนอ ยกวา 2 ป
5. ในกรณีทผี่ ปู ว ยไมตอบสนองตอการรักษาภายใน 48-72 ชัว่ โมง
แนะนำให ป ระเมิ น สาเหตุ ใ หม ว า ยั ง เป น จาก AOM หรื อ ไม ถ า ใช
สำหรับรายทีส่ งั เกตอาการมากอนใหเริม่ ยาเปน amoxicillin 80-90mg/kg/
day เลยแตถาครั้งแรกที่รักษาเคยไดรับยานี้มากอนแลว แนะนำใหใช
amoxicillin-clavulanate ขนาดสูง 80-90 mg/kg/day แตถาเคยได
Amoxicillin-clavulanate ขนาดสูงมาแลวแนะนำให ฉีด ceftriaxone 3 วัน
เพือ่ ครอบคลุมเชือ้ ทีส่ ราง betalactamase และเชือ้ S. pneumoniae ทีด่ อื้ ยา
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ตารางที่ 2 สรุปยาปฏิชีวนะที่ควรเลือกใชใน AOM กรณีตางๆ
ชนิดผปู ว ย

วินจิ ฉัยแลวและคิดวาควรใหยาทันที
drug of choice

ทางเลือกในรายทีแ่ พ
Penicillin
Non type-I:
ผปู ว ยมีไข Amoxicillin
o
ต่ำกวา 39 C 80-90 mg/kg/day Cefdinir,Defuroxime,
และปวดหู
Cefpodoxime
Type-I:
ไมมาก
Azithomycin,
Clarithromycin
ผปู ว ยมีไข AmoxiCeftriaxone 1-3 วัน
o
เกิน 39 C clavulanate
และปวด
(90 mg/kg/day)
หูมาก
amoxy)

ยาปฏิชวี นะทีค่ วรเลือกเมือ่
สังเกตอาการครบ 48-72 ชัว่ โมงแลว
อาการไมดขี นึ้
drug of choice ทางเลือกในรายทีแ่ พ
Penicillin
Non type-I:
Amoxicillin
80-90 mg/kg/day Cefdinir,Defuroxime,
Cefpodoxime
Type-I:
Azithomycin,
Clarithromycin
AmoxiCeftriaxone 1-3 วัน
clavulanate
(90 mg/kg/day
amoxy)

ใหยาตามชองดานซายมือ 48-72 ชัว่ โมง
แลวอาการไมดขี นึ้
drug of choice ทางเลือกในรายทีแ่ พ
Penicillin
Non typeI:
Amoxicillinclavulanate (90 Ceftriaxone 3 วัน
Type-I:
mg/kg/day
amoxy)
Clindamycin
Ceftriaxone
1-3 วัน

Tympanocentesis
Clindamycin

ความเหมาะสมในแตละสถานการณโดยยึดหลักการพื้นฐานเดียวกันคือ
ใหผูปวยหายไดในคาใชจายที่เหมาะสมและจำกัดการดื้อยาของเชื้อ
โดยใชยาเทาทีจ่ ำเปนจริง ๆ

ในรายทีแ่ พ penicillin สามารถเลือกใช cefdinir, cefpodoxime, cefuroxime.
สวนในรายทีม่ กี ารแพยาแบบ type I reactions แนะนำใหเลือกใช macrolide
สำหรับในรายทีก่ นิ ไมไดแนะนำใหยา ceftriaxone (50 mg/kg per day) นาน
3 วัน รายละเอียดดังในตารางที่ 2
6. แนะนำใหลดปจจัยเสีย่ งตอการเกิด AOM ไดแกการสนับสนุน
การกินนมแมในชวง 6 เดือนแรกการหลีกเลีย่ งการนอนดูดขวดนม (bottle
propping) การลดการใชจุกนมหลอก (pacifier) ในชวงอายุ 6-12 เดือน
หลีกเลีย่ งการสัมผัสกับควันบุหรีอ่ ยางไรก็ตามปจจัยเสี่ยงเหลานี้ก็ไมได
มีขอ มูลสนับสนุนทีช่ ดั เจน
นอกจากนี้พบวาการใหวัคซีนปองกันไขหวัดใหญในเด็กที่อายุ
มากกวา 2 ปขึ้นไปสามารถลดอัตราการเกิดหูน้ำหนวกไดรอยละ 30
ในฤดู ที่ มี ก ารระบาดของการติ ด เชื้ อ ระบบทางเดิ น หายใจ การให
Pneumococcal conjugate vaccines อาจชวยลดอัตราการติดเชือ้ ไดเล็กนอย
จากสายพันธทุ มี่ ใี นวัคซีน
7. สำหรับการใช alternative treatment อื่นๆ เชนการฝงเข็ม
ยาสมุนไพร อาหารเสริมตางๆ เปนตน ไมมีหลักฐานสนับสนุนที่ชัดเจน
จะเห็นไดวาขอแนะนำใหมโดย AAP และ AAFP นี้มีการเปลี่ยนแปลง
จากแนวทางเดิมที่กำหนดโดย CDC(3) รวมถึงแตกตางจากแนวทางการ
รักษาที่มีการจัดทำขึ้นในประเทศไทยในบางประเด็น ขอดีคือการเนน
เรือ่ งการวินจิ ฉัย การใชยาลดอาการปวด คำแนะนำใหลดปจจัยเสีย่ งตางๆ
และการแนะนำใหมีการสังเกตอาการในเด็กอายุมากกวา 2 ป สำหรับ
แนวทางการใหยาปฏิชีวนะจะเห็นวามีการจำกัดยาที่ใชคอนขางมาก
ดังนั้นการนำมาใชในประเทศไทย ควรพิจารณาตามความเหมาะสม
ในแตละสถานการณ เชน ผูปวยจะกลับมาติดตามการรักษาไดหรือไม
อุบัติการเชื้อดื้อยาในประเทศไทย ความสม่ำเสมอในการกินยาของ
คนไข รสชาดของยา พึงระลึกไวเสมอวา การกำหนดแนวทางการรักษา
เปนเพียงแนวทางปฏิบัติโดยทั่วไป แพทยสามารถปรับเปลี่ยนไดตาม
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2. Clinical practice guideline; Diagnosis and Management of Acute Otitis Media.
American Academy of Pediatrics. Pediatrics 2004;113:1451-65.
3. Scott FD, Butler JC, Giebink GS, et al. Acute otitis media: management and
surveillance in an era of pneumococcal resistance-a report from the Drug-resistant
Streptococcus pneumoniae Therapeutic Working Group. Pediatr Infect Dis J
1999;18:1-9

เฉลย SPOT DIAGNOSIS

เฉลย : Neonatal herpes simplex virus infection
1. จงใหการวินจิ ฉัย
ตอบ ในผู ป ว ยทารกที่ ติ ด เชื้ อ herpes simplex virus จะมา
ดวยอาการทีเ่ หมือนกับ bacterial sepsis ไดแก มีไข หรือตัวเย็น ซึมลง
กินไมได หายใจหอบ ตอมาอาจจะพบ hepatitis, pneumonitis,
disseminated intravascular coagulopathy หรือ seizure ได
skin lesion พบได 60-70% เริม่ ตนจะเปน papule ตอมาเปน
vesicle และแตกกลายเปน ulcer มักจะพบบริเวณทีเ่ ปน presenting
part เชน scalp หรือ buttock

2. จงใหการรักษา
ตอบ การรักษาใน neonatal herpes simplex virus infection
ไดแกการให acyclovir ขนาด 60 mg/kg/day เปนเวลา 14 วัน
ในกรณีทเี่ ปน skin eye mouth disease และ 21 วัน ในกรณีทเี่ ปน central
nervous system disease หรือ disseminated disease

7

UPDATE ON EMERGING ID

Influenza Pandemic Preparedness Plan
คอลัมนโดย พญ.จุไร วงศสวัสดื์ (สถาบันบำราศนราดูร)
ประเทศไทยไดเริ่มมีการระบาดของ
ไขหวัดนก H5N1 ในสัตวปก ระลอกที่ 2 ตัง้ แต
เดือนสิงหาคม 2547 และเริ่มมีผูปวยติดเชื้อ
ไขหวัดนกรอบใหมในตนเดือนกันยายน โดย
ในขณะนี้ (25 ตุลาคม 2547) มีผปู ว ยไขหวัดนก
ทีย่ นื ยัน 5 ราย ตองสงสัย 1 ราย เสียชีวติ 4 ราย
และผูปวยยืนยันที่อาการดีขึ้นจำนวน 1 ราย
รายงานของกรมปศุ สั ต ว พ บว า มี สั ต ว ป ก ที่
มีการติดเชื้อไขหวัดนก H5N1 อยูทั่วไปใน
หลายจังหวัดทุกภาคของประเทศ ทำใหตอง
มีการเฝาระวังอยางใกลชิด เพราะมีโอกาส
ที่จะเกิด ไวรัสไขหวัดนกสายพันธุที่สามารถ
ถ า ยทอดจากคนสู ค นได และถ า เกิ ด ขึ้ น นั่ น
หมายความว า จะทำใหเกิด epidemic spread
และเปน pandemic ไปในทีส่ ดุ
จากประวั ติ ศ าสตร ก ารระบาดของ
ไขหวัดใหญในอดีต พบวาการที่จะเกิดการ
ระบาดไปทัว่ โลกของไขหวัดใหญนนั้ จะตอง
ประกอบไปดวยปจจัยหลัก คือ 1) มีการเกิด
ไวรัส influenza A ที่มีการเปลี่ยนแปลงของ
โครงสรางอยางมากเชนมีการเปลีย่ นแปลงของ
แอนติเจน hemagglutinin ทีผ่ วิ เซล (antigenic
shift หรือขามสายพันธมุ าจากสัตว) ทำใหเกิดเชือ้
ไขหวัดใหญสายพันธทุ แี่ ตกตางไปจากทีผ่ า นมา
การที่บานเราพบเชื้อไขหวัดนก H5N1 ทั้งใน
สัตวปกและในคนยิ่งเปนสิ่งบอกเหตุที่ตองเฝา
ระวังและควรหามาตรการควบคุม 2) ประชากร
สวนใหญยังไมมีภูมิตานทาน เนื่องจากเปน
เชื้อใหม และ 3) ไวรัสสายพันธุใหมที่เกิดขึ้น
มี ค วามสามารถแพร ร ะบาดจากคนสู ค นได
โดยการที่ ไ วรั ส จะมี คุ ณ สมบั ติ ดั ง กล า วได
อาจมาจากการแลกเปลี่ยนสารพันธุกรรมกับ
ไวรัสไขหวัดใหญในคน (reassortment) หรือ
อาจมี ก ารเปลี่ ย นแปลงโดยตั ว ของมั น เอง
ดังนั้นในขณะนี้เรากำลังเผชิญกับปญหาขอ 1
และ ขอ 2 สิ่งที่เราตองเพงเล็งคือ พยายาม
ไมใหเกิด ขอ 3 คือไมใหไวรัสมีคุณสมบัติ
ในการแพรกระจายจาก คน สู คน
องคการอนามัยโลก ไดแบงระยะการ
เตรียมความพรอมรับการระบาดของไขหวัดใหญ
โดยกำหนด ดังนี้
ระยะที่ 0 ระดับ 0 : ไมมรี ายงานการพบไวรัส
สายพันธุใหมในคน

ระดับ 1 : มีการพบไวรัสสายพันธุ
ใหมในคน
ระดั บ 2 : มี ก ารยื น ยั น การติ ด เชื้ อ
ในคนมากกวา 1 ราย
ระดับ 3 : มีการติดตอระหวางคน
สคู น
ระยะที่ 1 : มีการระบาดใหญ โดยมีอัตราปวย
และ/หรือมีอตั ราตายสูงในหลายพืน้ ที่
ระยะที่ 2 : มีการแพรกระจายเชือ้ จากการระบาด
ระลอกแรก ไปสกู ารระบาดระลอกใหมในหลาย
พื้นที่
ระยะที่ 3 : การระบาดระลอกแรกสิน้ สุด
ระยะที่ 4 : การระบาดระลอกทีส่ อง ซึง่ เกิดถัด
จากการระบาดใหญ ภายใน 3-9 เดือน
ระยะที่ 5 : หลังการระบาดหรือระยะฟน ฟู
ป ญ หาที่ ทำให ต อ งมี ก ารเตรี ย มแผน
รั บ การระบาดของไข ห วั ด ใหญ คือ เมื่ อ เกิ ด
การระบาดไปทั่วโลก จะทำใหมีผูเสียชีวิตเปน
จำนวนมากเนื่องจากไมมีภูมิตานทานและไมมี
ยาทีม่ ปี ระสิทธิภาพดีรกั ษา ดังเชน ในการระบาด
ของเชือ้ ไขหวัดใหญ influenza A H1N1 เมือ่ ป
พ.ศ. 2461 - 2462 ซึ่งมีการระบาด 3 ระลอก
ทำใหมผี เู สียชีวติ มากถึง 50 - 100 ลานคนหรือ
คิดเปน 2.5 - 5% ของประชากรโลกในขณะนัน้
ถาเกิดการระบาดขึ้นในปจจุบัน จะมี
ปญหาดานการขาดแคลนยาตานไวรัส Tamiflu
(ไมแนะนำ ใหใช amantadine หรือ rimantadine
เพราะเชื้ อ ไวรั ส ดื้ อ ยาเร็ ว ) และปญหาการ
ขาดแคลนวัคซีนที่จะใชในการปองกันเมื่อเกิด
pandemic เนื่องจากวัคซีนที่จะผลิตจะตองให
ตรงกับสายพันธุของการระบาดซึ่งตองใชเวลา
ในการผลิตอยางนอย 6 เดือน โดยใชวธิ ี reverse
genetic ดั ง นั้ น วั ค ซี น จึ ง มั ก มี บ ทบาทในการ
ระบาดรอบสองหรือหลังจากนั้นเทานั้นแตยา
ตานไวรัสจะมีบทบาทมากในชวงแรก
จากป ญ หาดั ง กล า ว สิ่ ง สำคั ญ คื อ ต อ ง
พยายามที่จะปองกันไมใหเกิดการระบาด หรือ
ถาเกิดก็ตองพยายามควบคุมใหไดโดยเร็วที่สุด
ไมใหแพรระบาดโดยเร็วโดยเฉพาะประเทศเรา
ในขณะนี้ซึ่งกำลังจะเขาหนาหนาวเชื้ อ ไวรั ส
อยูในแวดลอมไดนาน จึงตองมีการเฝาระวัง
อยางเขมงวด
ตามระดับการเตรียมพรอมขององคการ
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อนามัยโลก จะเห็นวาเราควรจะเตรียมความพรอม
อยูในระยะที่ 0 ระดับที่ 2 - 3 ถึงแมยังไมมี
หลักฐานชัดเจนวาขณะนีเ้ ชือ้ ไขหวัดนก H5N1
จะสามารถติดตอจากคนสูคนได แตการเกิด
มีโรคไขหวัดนก 3 รายในครอบครัวเดียวกัน
ที่ จ. กำแพงเพชรก็ เ ป น เหตุ ก ารณ ที่ พิ สู จ น
ไดยากวาผูปวยติดตอจากสิ่งแวดลอมเดียวกัน
หรือจากคนหนึง่ สอู กี คนหนึง่
กรมควบคุ ม โรคได จั ด ตั้ ง คณะทำงาน
จั ด ทำแผนยุ ท ธศาสตร ข องประเทศในการ
เตรียมพรอมรับการระบาดของโรคไขหวัดใหญ
ซึง่ ตองมีการเตรียมการใน หลายดานไดแก การ
เพิ่มมาตรการดานการเฝาระวังโรคโดยเฉพาะ
ในดานหองปฏิบตั กิ ารใหมกี ารจัดหาชุดทดสอบ
(Rapid test for influenza A) เพือ่ ใหโรงพยาบาล
ในระดับชุมชนสามารถคนหาผูปวยที่นาสงสัย
และจัดการเบือ้ งตนไดอยางรวดเร็วเพือ่ เปนการ
ปองกันการแพรระบาดของโรค
สวนเรือ่ งของวัคซีนในชวง interpandemic
นี้ไดมีการเนนใหใชวัคซีนไขหวัดใหญในคน
ตามข อ บ ง ชี้ โ ดยเฉพาะในกลุ ม เสี่ ย งมากขึ้ น
ทั้งนี้เพื่อเพิ่มความสามารถในการผลิต เพื่อวา
ถาเกิดมี pandemic จะไดสามารถผลิต pandemic
strain ไดมากในระดับหนึง่ อยางไรก็ตามคิดวา
คงไมสามารถผลิตไดเพียงพอกับความตองการ
ทัว่ โลก นอกจากนีต้ อ งมีการเตรียมความพรอม
ดานยาตานไวรัส ซึ่งจำนวนยาที่มีขณะนี้คงไม
เพี ย งพอรั บ มื อ ถ า มี ก ารระบาดทั้ ง ในระดั บ
ประเทศและระดับโลก นอกจากนีย้ งั ตองมีการ
เตรียมในดานการรักษาพยาบาล การใหขอ มูล
ขาวสารกับประชาชน การประสานงานเมือ่ มี
เหตุ ร ะบาดฉุ ก เฉิ น มาตรการเพื่ อ ควบคุ ม
การระบาดการจัดการและสนับสนุนทรัพยากร
มีหนวยงานที่เริ่มจัดตั้งขึ้นไดแก มูลนิธิ
ส ง เสริ ม การศึ ก ษาไข ห วั ด ใหญ เ ป น ครั้ ง แรก
ในประเทศเราเมื่ อ เดื อ นสิ ง หาคมที่ ผ า นมา
และจั ด ให มี ก ารประชุ ม ระหว า งผู เ ชี่ ย วชาญ
ทีเ่ กีย่ วของของประเทศไทยและแถบเอเชีย และ
บริษทั ผผู ลิตวัคซีน เมือ่ 24 - 25 สิงหาคม โดย
มี จุ ด ประสงค เ พื่ อ ประเมิ น สถานการณ เ ชื้ อ
ไ ข ห วั ด ใ ห ญ ใ น บ า น เ ร า แ ล ะ ภู มิ ภ า ค นี้
และเพื่ อ ให มี ก ารประสานงานเบื้ อ งต น ใน
หนวยงานที่เกี่ยวของ โดยเฉพาะในดานของ
การเตรี ย มการเรื่ อ งวั ค ซี น ดั ง นั้ น ในขณะนี้
แพทยทุกทานคงตองตื่นตัวและเตรียมพรอม
ที่ อ าจต อ งรั บ สถานการณ ดั ง กล า วที่ อ าจ
เกิดขึน้ ไดในอนาคต.

(ตอจากหนา 1)

และ disseminated intravascular coagulopathy เขาไดกบั ภาวะ septicemia
ในผู ป ว ยที่ ติ ด เชื้ อ HIV ที่ มี อ าการแสดงดั ง กล า วอาจมี ส าเหตุ จ าก
1. Pneumocystis jirovechi pneumonia ซึ่งจะมีภาวะการหายใจลมเหลว
โดยมี hypoxia without hypercarbia
2. overwhelming bacterial infection ซึง่ เปนไดทงั้ กรัมบวกและกรัมลบ
แตในผปู ว ยติดเชือ้ HIV อาจพบเชือ้ บางชนิดไดมากกวาไดแก Salmonella
spp. Streptococcus pneumoniae และ แบคทีเรียกรัมลบ1
3. Viral infection ไดแก CMV, RSV, Parainfluenza, Influenza ซึง่ จะมา
ดวยไอหอบเหนือ่ ย ARDS และ hypoxia ได2
4. Fungal infection ไดแก Penicillium marneffei, Histoplasma capsulatum
และ Cryptococcus neoformans3 ทั้ ง 3 ตั ว นี้ พ บได ใ นประเทศไทย
และมาดวย ไขเรื้อรัง ซีด ตับมามโต ผื่นผิวหนัง และอาการทางปอด
ไดคลายคลึงกัน แตจะพบวา P. marneffei พบตมุ ลักษณะแบบ molluscumlike lesion ไดบอ ย และมักพบทางภาคเหนือไดบอ ย H. capsulatum อาจพบ
oral ulcer ผื่นผิวหนังมักมีลักษณะเปน plaque มากกวา และพบอาการ
ทางปอดไดบอยกวา สวน C. neoformans มักจะมีอาการทางสมอง
รวมดวย4 ซึ่งใหการวินิจฉัยดวยการยอม India ink จากน้ำไขสันหลัง
แตอาจมีลกั ษณะผืน่ ผิวหนังแบบ molluscum-like lesion ไดเชนเดียวกัน
สำหรับการแยก P.marneffei และ H.capsulatum จำเปนตองอาศัยการดู
PBS หรือ Bone marrow aspiration ยอม Wright stain และการเพาะเชือ้
ลักษณะสำคัญทีใ่ ชแยกเชือ้ รา 2 ชนิดนีค้ อื การแบงตัวของ P. marneffei
เปนแบบ binary fission ซึง่ จะพบ central clear zone และ cell มีขนาด
แตกตางกันไดเพราะบางตัวอาจกลมเรียวยาวหรือโคงงอได การแบงตัว
ของ H. capsulatum เปนแบบ budding ทำใหเห็นลักษณะของ cell
มีขนาดใกลเคียงกันดังทีว่ นิ จิ ฉัยไดจากการดู PBS ของผปู ว ยรายนี้
การติดเชือ้ H. capsulatum พบไดทงั้ ในคนปกติและคนทีม่ ภี าวะ
ภูมคิ มุ กันบกพรองโดยเฉพาะ มีความผิดปกติของ cell mediated immune
response แตจะพบในกรณีหลังมากกวาหลายเทา5-6 พบในผใู หญทตี่ ดิ เชือ้

INTERESTING CASE
บิดาปวยเปนวัณโรคปอดกอนผูปวยเกิดไดรับการรักษาดวยยา
วัณโรค แตกินยาไมสม่ำเสมอ เด็กอาศัยอยูกับบิดาที่ภาคใต 4 ป แลวจึง
ยายมาอยกู รุงเทพฯ กับมารดา
ตรวจรางกาย: อุณหภูมิ 38.4 oC ชีพจร 130 ครั้ง/นาที ความดันโลหิต
97/52 มม.ปรอท หายใจ 40 ครัง้ /นาที O2 saturation 75% ทีบ่ รรยากาศหอง
ซีดเล็กนอย ไมเหลือง ตอมน้ำเหลืองทีค่ อโต หลายตำแหนงทัง้ 2 ขาง ขนาด
0.5 -1ซม. หายใจหน า อกบุ ม มี เ สี ย ง crepitation ที่ ป อดข า งขวา
คลำตับได 4 ซม. ใตชายโครงขวา มาม 2 ซม. ใตชายโครงซาย นิ้วปุม
ทัง้ มือและเทา ระบบประสาทปรกติ
ผลการตรวจทางหองปฏิบัติการ: CBC: Hb 18.9 gm/dL, Hct 56.6 %,
WBC 6,800 cells/cu mm. (PMN 47%, L 43%, AL 4%, Mo 5%, Eo 1%),
plt. 294,000/cu mm., Peripheral blood smear (PBS) พบ yeast-like
organisms in PMN ดังรูปทีห่ นาปก Electrolyte: Na 129, K 3.7, Cl 95,
HCO3 14 mEq/L
Chest x-ray:

2 วันกอนมา bilateral perihilar interstitial 1 วันหลังนอน รพ. พบมี progression of
infiltration, both lower lungs
bilateral perihilar pneumonia

ABG (room air): pH 7.442, PO2 38.6, PCO2 25.9, HCO3 17.2, BE -6.9,
O2 Sat 76.5% เอาเสมหะยอมสีกรัมพบ gram positive cocci, gram negative
rod และ yeast-like organism จำนวนเล็กนอยและยอมไมพบเชื้อ AFB
Coagulogram: PTT 79.9 sec., PT 34.3 sec.
LFT: SGOT/PT 590/38 mg/dL, Alk Phos. 686 mg/dL, TP/Alb 4.5/1.8 mg/dL
Anti HIV: positive, ไมไดเจาะ CD4
การดำเนิ น โรค: ผู ป ว ยได รั บ การรั ก ษาในเบื้ อ งต น ด ว ย cloxacillin,
ceftazidime, albumin, dopamine และ HCO3 ผูปวยยังมีไขสูงตลอด
และหายใจหอบเหนื่อยมากขึ้นมีอาการของ respiratory failure จึงไดใส
ET-tube ให amphotericin B และ co-trimoxazole เพื่อรักษาเชื้อรา
และปอดอั ก เสบจาก Pneumocystis jirovechi ตอมาผูปวยมีภาวะ
การหายใจล ม เหลวและเสี ย ชี วิ ต หลั ง อยู ร พ. 4 วั น ผลการเพาะเชื้ อ
แบคทีเรียจากเลือดไมพบเชือ้ แตเพาะเชือ้ ราพบ Histoplasma capsulatum
วิจารณ: เนื่องจากในระยะแรกผูปวยมาดวยอาการไขและไอเรื้อรัง ซีด
ตับมามโต ตอมน้ำเหลืองโตทั่วไป เอกซเรยปอดพบ bilateral perihilar
interstitial infiltration ใหการวินิจฉัยแยกโรควาเปน วัณโรคปอด
แตตอ มามีอาการหอบเหนือ่ ยมากขึน้ จนกลายเปน ภาวะการหายใจลมเหลว

Dr.Ruth Bishop (นับจากซายคนที่ 5) ผคู น พบเชือ้
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Working group ของ Rotavirus ประชุมกันที่ประเทศ
สิงคโปร เมื่อตนเดือน พ.ย. 2547 หลังประชุมประเทศเรา
คงจะมี ก ารศึ ก ษาวิ จั ย ที่ จ ะมาช ว ยควบคุ ม โรคนี้ ทั้ ง ด า น
ระบาดวิทยาหรือวัคซีนปองกันโรค.
(อานตอหนา 10)

(ตอจากหนา 9)
HIV ได บ อ ยกว า ผู ป ว ยเด็ ก อาจเนื่ อ งจาก
มีโอกาสสัมผัสโรคไดมากกวามีรายงานผูปวย
จากทุกภาค พบมากทางภาคเหนือและอีสาน
ของประเทศไทย3,7-8 ซึง่ คิดวานาจะมีแหลงของ
โรคอยูในบริเวณนี้ เชน ถ้ำคางคาว แหลงที่อยู
ของนก ฟาร ม และ ซากไม ผุ พั ง เป น ต น
การรักษา: ควรเริ่มดวย amphotericin B แลว
ตามดวย itraconazole ในกรณีที่ไมสามารถให
itraconazole ได อาจใช fluconazole ทดแทนได
ผลการรักษาขึน้ อยกู บั ความรุนแรงของโรคและ
ระดับของภาวะภูมิคุมกันบกพรอง นอกจากนี้
พบวาปจจัยเสีย่ งตอการเกิดโรค histoplasmosis
ทีร่ นุ แรง ในผปู ว ยติดเชือ้ HIV9 ไดแก
1. เปนคนเชือ้ ชาติอาฟริกนั ผิวดำ
2. Partial thromboplastin time > 45 วินาที
3. Alkaline phosphatase > 2 เทาของปกติ
4. Bilirubin > 1.5 เทาของปกติ
5. Creatinine > 2.1 mg/dL
6. AST > 2.5 เทาของปกติ
7. Albumin < 3.5 mg/dL
ซึ่งพบวาผูปวยรายนี้มีปจจัยเสี่ยงหลายประการ
ดั ง กล า ว การให ย าต า นเชื้ อ ไวรั ส ในผู ป ว ยที่
ติดเชื้อ HIV เปนประโยชนในการรักษาระดับ
ภูมิคุมกันของผูปวย และการใหยาปองกันการ
ติดเชือ้ ฉวยโอกาสเมือ่ มีระดับ CD4 ต่ำลงทำให
ผู ป ว ยมี ชี วิ ต ที่ ยื น ยาวขึ้ น และโอกาสที่ จ ะพบ
การเกิดโรค Histoplasmosis ชนิดแพรกระจาย
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16-18 มีนาคม 2548

Short Course Update
Pediatric Infectious
Diseases 2005

ชัน้ 10 อาคารพัชรกิตยิ าภา www.pidst.org
รพ.พระมงกุฎเกลา

23-25 มีนาคม 2548

Focus on Fungal
Infection XV

Miami, FL, USA

9-15 เมษายน 2548

HIV Vaccines: Current Banff, AB, Canada
Challenges and Future
Prospects

www.pidst.org

6-7 พฤษภาคมค 2548 การประชุมใหญประจำป โรงแรมรีเจนท ชะอำ
สมาคมโรคติดเชือ้ ในเด็ก รีสอรท จ.เพชรบุรี
แหงประเทศไทย

www.pidst.org

10

www.imedex.com/
calendars/
infectiousdisease.htm

ตุ ล าคม 2547

จุ ล สารสมาคมโรคติ ด เชื้ อ ในเด็ ก แห ง ประเทศไทย

SPOT DIAGNOSIS
คอลัมนโดย อ.พญ.อัจฉรา ตัง้ สถาพรพงษ (ธรรมศาสตรเฉลิมพระเกียรติ)
• ผปู ว ยเด็กชาย อายุ 14 วัน มาทีห่ อ งฉุกเฉินดวยอาการ
ซึมลง ตัวเหลือง หายใจหอบ กอนมาโรงพยาบาล 3 วัน
• Physical examination
Mottling skin, lethargy and poor perfusion
Skin lesions at scalp and CXR as shown in
pictures
คำถาม
1. จงใหการวินจิ ฉัย
2. จงใหการรักษาผปู ว ย
(ดูคำเฉลยหนา 7)

