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High Purity1
High Immunogenicity2
ID and IM administration
Chromatographically Puriﬁed Vero cell Rabies Vaccine
Intradermal (ID): administration; 0.1 ml dose of vaccine (per site) shall be injected intradermally in deltoid.
Intramuscular (IM): administration; 0.5 ml dose of vaccine shall be injected intramuscularly in the deltoid
in adults or in the anterolateral region of the thigh in young children
SPEEDA

Chromatographically Purified Vero cell Rabies Vaccine
COMPOSITION: Protective power of rabies antigen (Rabies virus L-Pasteur PV-2061 propagated on Vero cell and inactivated by β-propiolactone)≥2.5 IU, Human serum albumin
≥5.0 mg, Dextran 40 18.0 mg. INDICATIONS: The vaccine can induce immunity against rabies virus in recipient following immunization, it is used to protect against rabies. The
treatment is adapted to the type of wound and the status of the animal. DOSAGE AND ROUTE OF ADMINISTRATION: 1. Intramuscular administration. The 0.5 ml dose of
vaccine shall be injected intramuscularly in the deltoid in adults and in the anterio-lateral region of the thigh in young children. Do not inject in the gluteal region. 2. Intradermal
administration The 0.1 ml dose of vaccine (per site) shall be injected intradermally in deltoid. Pre-exposure schedule: -Primary vaccination: 3 injections on Day 0, Day 7, Day 28,
-Booster injection 1 year later,-Booster injection every 5 years. The injection schedule on Day 28 may be administered on Day 21. Post-exposure schedule: 1.Auxillary therapy:The
treatment of wound is very important and must be performed promptly after the bite. It is recommended firstly to wash the wound with large quantity of water and soap and
with detergent and then apply 70% alcohol, tincture of Iodine or 0.1% Quaternary Ammonium Solution (provided no soap remains as the two products neutralize each other.)
Curative vaccination must be administered under medical supervision and only in rabies treatment centre. 2.Vaccination of non-immunized subjects: 2.1 Intramuscular
schedule (Standard intramuscular regimen : ESSEN) Five injections (0.5 ml) will be given intramuscularly on day 0, 3, 7, 14 and 28. 2.2. Intradermal schedule (Modified TRC-ID
regimen, 2-2-2-0-2) One dose of vaccine, in a volume of 0.1 ml is given intradermally at two different sites, usually the left and right upper arm on days 0, 3, 7 and 28. In the case
of type III, anti-rabies immunoglobulin should be administrated as well on day 0. The anti-rabies immunoglobulin (20 IU/kg) should be used as local wound soakage injection as
much as possible, with the rest part for muscle injection. The rabies vaccine should be administrated in different injection site. In case of the following situation, the vaccine dose
should be reduplicated on day 0 and 3. ADVERSE REACTIONS: Like other vaccine, the vaccine may cause some adverse reactions to a few individuals.-Local reactions: like pain,
redness, edema, pruritus and induration in the injection site; the symptoms will be alleviated without treatment after injection. -Systemic reaction: like a little fever, chill,
asphyxia, atony, giddy, arthralgia, muscle pain, gastrointestinal disorder.-The serious adverse reactions like rare anaphylaxis like tetter, nettle rash should be properly treated
under the doctor’s instruction. Besides, any adverse reactions not mentioned in the instruction should be reported timely. CONTRAINDICATIONS: Post-exposure therapy
immunization: Because rabies is fatal disease, there are no contraindications for immunization, including pregnant woman.Pre-exposure prophylaxis immunization:The person
who is pregnant or in the active period of acute fever is recommended to delay vaccination; the person who has seriously chronic disease, disease of the nervous system,
seriously hypersensitive disease or has allergic history of antibiotic, biological product should avoid use. PRECAUTION: 1. Intravenous injection is prohibited. 2. The vaccine and
anti-rabies immunoglobulin must not be administrated with the same syringe and in the same injection site. 3. Before use, please carefully check package, label, appearance and
the validity period. 4. After reconstitution, the freeze-dried rabies vaccine should be administrated as soon as possible. PHARMACEUTICAL INTERACTION: In the case of
corticosteroid and immune inhibitor applied, they can affect antibody to be produced, and cause immunization failed. So such patients need to do the antibody neutralization
test between 2nd and 4th week after the last vaccination. STORAGE: Store between +2 oC and +8 oC (Do not freeze). Do not exceed the expiry date stated on the packaging.
Presentation: Pack contains 5 vials of vaccine and 5 ampoules of diluent. Manufactured by: Liaoning Cheng Da Biotechnology Co., Ltd., Shenyang, China.

Reference:
(1) Cha Li et al. Preparation of rabies vaccine for human use by cell culture in bioreactor. Chin J Biologicals May, 2006; Vol. 19 No.3.
(2) Xiaowei Zhang et al. Persistence of Rabies Antibody 5 Years after Postexposure Prophylaxis with Vero Cell Antirabies Vaccine and Antibody
Response to a Single Booster Dose. CLINICAL AND VACCINE IMMUNOLOGY, Sept. 2011, p. 1477–147.
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บรรณาธิการแถลง

โดย ผศ.นพ. โอฬาร พรหมาลิขิต
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
สวั ส ดี ค รั บ เนื่ อ งในวาระดิ ถี ขึ้ น ปี ใหม่
พุ ท ธศั ก ราช 2559 ผมขอเป็ น ตั ว แทนสมาคมฯ
กล่ า วสวั ส ดี ปี ใ หม่ แ ละขออวยพรไปยั ง คุ ณ หมอ
โรคติดเชื้อเด็กและสมาชิก PIDST ทุกๆ ท่าน จึงขอ
กราบอาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์
ทั้งหลาย โปรดดลบันดาลให้สมาชิกทุกท่านประสบ
แต่ความสุข มีความสำ�เร็จในหน้าที่การงาน สมบูรณ์พูนผลในสิ่งที่พึง
ปรารถนาทุกประการ และมีสุขภาพที่แข็งแรงๆ ครับ
สมาคมฯ ขอแสดงความยินดีแด่ ศ.พญ.กุลกัญญา โชคไพบูลย์กิจ
ที่ ไ ด้ รั บ คั ด เลื อ กให้ เ ป็ น บุ ค คลดี เ ด่ น ด้ า นการแพทย์ แ ละสาธารณสุ ข
จากศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย รศ.พญ.อัจฉรา ตั้งสถาพรพงษ์
ที่ได้รบั โล่รางวัลเชิดชูเกียรติ ในงานวันนักวิจยั มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประจำ�ปี พ.ศ. 2558 และอาจารย์แพทย์หญิงจุไร วงศ์สวัสดิ์ ได้รบั แต่งตัง้ ให้
ดำ�รงตำ�แหน่ง นายแพทย์ทรงคุณวุฒดิ า้ นเวชกรรม สาขากุมารเวชกรรม
สำ�หรับจุลสารฉบับนี้ มีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมบ้าง แต่ยัง
คงมี เ นื้ อ หาที่ น่ า สนใจและคิ ด ว่ า น่ า จะเป็ น ประโยชน์ กั บ สมาชิ ก บ้ า ง
ไม่มากก็น้อย เนื้อหาในฉบับประกอบด้วย ID Query เรื่อง วัคซีนป้องกัน
โรคโปลิโอ ซึ่งกำ�ลังได้รับความสนใจเป็นอย่างมากในขณะนี้ มีหลาย
คำ�ถามทีห่ ลายคนยังสงสัย หวังว่าเนือ้ หาในฉบับคงจะตอบคำ�ถามสมาชิก
ได้เป็นอย่างดี นอกจากนีย้ งั มี Bug among us ในหัวข้อเรือ่ ง Congenital
syphilis, Spot diagnosis ที่ได้ตวั อย่างผูป้ ว่ ยทีน่ า่ สนใจจาก อ.ทรงเกียรติ
อุดมพรวัฒนะ (รพ.พุทธชินราช) CME เรื่อง อหิวาตกโรค Update on
emerging/re-emerging infectious diseases เกี่ยวกับ Dengue virus
serotypes, Diagnostic tools in infectious diseases เรื่องการตรวจ
วินิจฉัยการติดเชื้อ Epstein-Barr Virus บทความ What’s new in Ped ID
เรื่อง Carbapenem-Resistant Enterobacteriaceae รวมทั้ง ผู้ป่วยที่
น่าสนใจในคอลัมน์ Ped ID Interhospital Conference, Journal Watch
และข่าวประชาสัมพันธ์การประชุมนานาชาติ 8th ACPID ซึ่งประเทศไทย
จะเป็ น เจ้ า ภาพจั ด การประชุ ม ในเดื อ นพฤศจิ ก ายน พ.ศ. 2559 ที่
ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิตต์
พบกั น ใหม่ ฉ บั บ หน้ า และในงานประชุ ม อบรมระยะสั้ น ของ
สมาคมฯ ในเดือนกุมภาพันธ์ที่ ใกล้จะถึงนี้ สุดท้ายนี้ อย่าลืมเตรียมตัว
เข้าร่วมการประชุมใหญ่สมาคมฯ ประจำ�ปี 2559 ระหว่างวันที่ 29
เมษายน – 1 พฤษภาคม 2559 ณ โรงแรม เดอะ ซายน์ พัทยา
สวัสดีปี ใหม่ครับ

สวัสดีปี ใหม่ 2559 ครับ
จุลสารฉบับนี้เป็นฉบับปฐมฤกษ์ของปี พ.ศ.
2559 โดยทางกองบรรณาธิ ก ารได้ ป รั บ รู ป แบบ
หน้าตา สีสรรตลอดจนเนื้อหาให้มีความทันสมัยและ
น่าสนใจมากขึ้น ตลอดจนได้อาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ
จากหลากหลายสถาบั น เขี ย นบทความที่ เ ป็ น
ความรู้ชนิด Exclusive ในแต่ละคอลัมน์ มีเนื้อหาเข้มข้นและครบถ้วน
เช่นเคย นอกจากนี้สมาชิกที่สนใจอ่านหรือเก็บจุลสารไว้ ในรูปแบบ
E-book สามารถดาวน์ โหลดได้จากเว็ปไซต์สมาคมฯ www.pidst.or.th
รวมถึ ง สามารถอ่ า นจุ ล สารย้ อ นหลั ง ติ ด ตามข่ า วประชาสั ม พั น ธ์
งานประชุม ตลอดจนบทความที่น่าสนใจทางโรคติดเชื้อในเด็กได้ทาง
เว็ปไซต์และ facebook/pidst ซึ่งเป็นช่องทางการติดต่อกับสมาคมฯ
ได้อย่างรวดเร็ว เพื่อเป็นการรักษ์ โลก ลดการใช้กระดาษและทรัพยากร
โดยไม่จ�ำ เป็น สมาชิกหรือผูอ้ า่ นทีป่ ระสงค์รบั จุลสารสมาคมฯ ในรูปแบบ
E-book เท่านั้น สามารถแจ้งความประสงค์มาได้ที่ info@pidst.or.th
ท่านจะได้รับ E-Book ส่งตรงเข้า email ของท่านก่อนใคร
พิเศษเฉพาะสำ�หรับสมาชิกของสมาคมฯ เท่านั้น ซึ่งมีจำ�นวน
ล่าสุดมากกว่า 900 ท่านแล้ว สามารถดาวน์ โหลดบทความวิชาการจาก
งานประชุมประจำ�ปี โดย Log-in ในหมวดบทความสำ�หรับสมาชิก
ใช้ username และ password เป็นเลขที่ ใบประกอบวิชาชีพเวชกรรม
ของตัวเอง กรณีที่ ไม่สามารถเข้าระบบได้ กรุณาแจ้งที่ webmaster
@pidst.or.th เพื่อดำ�เนินการให้ต่อไป หากมีข้อเสนอแนะสำ�หรับการ
ปรับปรุงจุลสารและเว็ปไซต์ ให้สมบูรณ์ขนึ้ สามารถติดต่อได้ทงั้ ทางอีเมล์
และเฟสบุ๊ค
สุดท้ายนี้ ขอให้สมาชิกทุกท่านตลอดจนครอบครัว ประสบ
ความสุข สมหวัง สุขภาพแข็งแรงตลอดปี 2559
นพ.พรเทพ สวนดอก
ประธานฝ่ายเว็บไซต์และจุลสาร
ที่ปรึกษา ศ.พญ.อุษา ทิสยากร, ศ.พญ.กฤษณา เพ็งสา,
ศ.พญ.กุลกัญญา โชคไพบูลย์กิจ
ประธานฝ่ายเว็ปไซต์และจุลสาร นพ.พรเทพ สวนดอก
บรรณาธิการ ผศ.นพ.เกรียงศักดิ์ ลิมป์กิตติกุล,
ผศ.นพ.โอฬาร พรหมาลิขิต, นพ.พรเทพ สวนดอก
กองบรรณาธิการ รศ.พญ.อัจฉรา ตั้งสถาพรพงษ์,
รศ.นพ.ชาญวิทย์ ตรีพุทธรัตน์, รศ.พญ.ธันยวีร์ ภูธนกิจ,
รศ.พญ.วารุณี พรรณพานิช วานเดอพิทท์,
ผศ.นพ.ชนเมธ เตชะแสนศิริ, พญ.จุฑารัตน์ เมฆมัลลิกา,
นพ.ทวีวงศ์ ตันตราชีวธร, พญ.ปิยรัชต์ สันตะรัตติวงศ์,
พญ.ทวิติยา สุจริตรักษ์, นพ.ทรงเกียรติ อุดมพรวัฒนะ,
พญ.พักต์เพ็ญ ศิริคุตต์
พิมพ์ที่ บริษัทนพชัยการพิมพ์ 678 ซ.ศธรทิพย์ ถ.สาธุประดิษฐ์
บางโพงพาง ยานนาวา กรุงเทพ 10120
โทร. 02-2841546-7
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โดย รศ.พญ.อัจฉรา ตั้งสถาพรพงษ์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สวัสดีคะ ส�ำหรับคอลัมน์ ID QUERY ต้อนรับปีใหม่นี้ ได้เปลีย่ นผูร้ บั ผิดชอบคอลัมน์ และเปลีย่ นรูปแบบใหม่
เพื่อเป็นช่องทางในการตอบค�ำถามด้านโรคติดเชื้อและวัคซีนให้กับเพื่อนๆ สมาชิก ขอเชิญชวนเพื่อนสมาชิกส่งค�ำถาม
ได้ที่ pedid.query@gmail.com เราจะเลือกค�ำถามที่น่าสนใจและเป็นประโยชน์กับสมาชิกท่านอื่นมาลงในคอลัมน์ ID
QUERY ส�ำหรับค�ำถามที่ ไม่ ได้น�ำมาลงในจุลสาร ขออนุญาตตอบกลับทาง email ฉบับนี้มาติดตามค�ำถามยอดฮิต
ในช่วงนี้กันเลยคะ
ท�ำไมกระทรวงสาธารณสุ ข
จึงปรับเปลี่ยนการให้วัคซีนป้องกันโรค
โปลิ โอ โดยให้วัคซีนป้องกันโรคโปลิ โอ
ชนิดฉีด ร่วมกับการให้วัคซีนป้องกันโรค
โปลิโอชนิดกินในเด็กอายุ 4 เดือน

ก่อนอื่นเรามารู้จักวัคซีนโปลิโอกันก่อนนะคะ วัคซีนป้องกัน
โรคโปลิโอมี 2 ชนิด ได้แก่ วัคซีนป้องกันโรคโปลิโอชนิดกิน (Oral polio
vaccine: OPV) ซึ่งเป็น live attenuated vaccine และ วัคซีนป้องกัน
โรคโปลิโอชนิดฉีด (Inactivated Poliomyelitis Vaccine (IPV) ซึ่งเป็น
inactivated virus vaccine วัคซีนป้องกันโรคโปลิโอทั้ง 2 ชนิดมีส่วน
ประกอบของ polio 3 สายพันธุ์ (trivalent) คือ polio type 1, 2 และ 3
ทั้งวัคซีน OPV และ IPV สามารถกระตุ้นให้เกิดภูมิคุ้มกันได้ดี และมี
ประสิทธิภาพในการป้องกันโรคโปลิโอสูง ข้อดีของ OPV คือสามารถ
หยุดการแพร่ระบาดของเชื้อโปลิโอในธรรมชาติ (wild-type) ที่ก่อโรคได้
และภูมิคุ้มกันที่เกิดขึ้นอยู่นานตลอดชีวิตทั้งในเลือดและล�ำไส้ แต่ OPV
ซึง่ เป็นวัคซีนชนิดเชือ้ เป็นมีขอ้ เสียคือ สามารถก่อให้เกิดโรคได้ โดยเฉพาะ
type 2 เป็นสาเหตุที่พบได้บ่อยของ circulating vaccine derived
poliovirus (cVDPV)
จากปัญหาก่อโรคได้ของเชื้อโปลิโอ type 2 ในวัคซีน OPV
อีกทั้งทั่วโลกไม่พบผู้ป่วยจากเชื้อโปลิโอ type 2 ที่เป็นเชื้อในธรรมชาติ
(wild-type) มานานแล้ว องค์การอนามัยโลกจึงมีนโยบายให้เลิกใช้
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วัคซีน OPV ที่มีส่วนประกอบ type 2 โดยให้ทุกประเทศเปลี่ยนวัคซีน
OPV จากชนิด trivalent หรือ 3 สายพันธุ์ เป็นชนิด bivalent หรือ
2 สายพันธุ์คือวัคซีน OPV จะเหลือส่วนประกอบเฉพาะ polio type 1
และ 3 จะท�ำให้เชื้อโปลิโอ type 2 ถูกกวาดล้างหมดไปจากโลกได้
แต่อย่างไรก็ตามหลังจากที่เปลี่ยนมาใช้วัคซีน OPV ชนิด bivalent แล้ว
ถ้าเด็กได้รับวัคซีน OPV ชนิด bivalent อย่างเดียวจะไม่มีภูมิคุ้มกัน
ต่อ polio type 2 องค์การอนามัยโลกจึงแนะน�ำให้ฉีดวัคซีน IPV เสริม
เข้าไปในตารางให้ OPV ปกติซึ่งวัคซีน IPV จะยังคงเป็นชนิด trivalent
คือยังคงมีส่วนประกอบ type 2 ท�ำให้เด็กมีภูมิคุ้มกันต่อ type 2 ด้วย
เพื่อป้องกันเชื้อ type 2 กลับมาเกิดปัญหาใหม่ โดยแนะน�ำให้เด็ก
ทุกคนต้องได้รับวัคซีน IPV อย่างน้อย1 โด๊ส ที่อายุมากกว่า 14 สัปดาห์
เพือ่ การสร้างภูมคิ มุ้ กันต่อ polio type 2 ได้เพียงพอ องค์การอนามัยโลก
ให้ฉีดวัคซีน IPV ควบคู่ ไปกับหยอด OPV เหมือนเดิม ไม่ต้องการลด
การใช้ OPV เนื่องจากต้องการให้เกิดภูมิคุ้มกันต่อโปลิโอดีที่สุด และ
เพื่อให้ปฏิบัติง่ายเป็นที่มาของค�ำแนะน�ำของกระทรวงสาธารณสุขไทย
ดังนั้นประเทศไทยตามนโยบายกวาดล้างโปลิโอ ตั้งแต่วันที่
1 ธันวาคม 2558 เด็กไทยจะได้รับวัคซีนโปลิโอตามโปรแกรมวัคซีน

ขั้นพื้นฐาน ดังนี้ วัคซีนโปลิ โอแบบหยอดครบ 5 ครั้ง เมื่ออายุ 2, 4,
6 เดือน, 1 ขวบครึ่ง และอายุ 4 ปี และต้องได้รับวัคซีนโปลิโอชนิดฉีด
เพื่อเสริมภูมิคุ้มกัน 1 ครั้ง เมื่อเด็กอายุ 4 เดือน และตั้งแต่วันที่ 29
เมษายน 2559 เลิกใช้วัคซีน OPV ชนิด trivalent โดยจะใช้ OPV ชนิด
bivalent ที่ ไม่มี type 2 แทน อย่างไรก็ตามถ้ามีงบประมาณกระทรวง
สาธารณสุขจะพิจารณาเพิ่มการฉีด IPVมากกว่า 1 โด๊สในโปรแกรม
วัคซีนขั้นพื้นฐานให้กับเด็กไทย โดยเฉพาะที่อายุ 2 เดือน

เอกสารอ้างอิง
1. Polio vaccines. WHO position paper, January 2014. Wkly Epidemiol Rec 2014;89(9):73–92.
2. CONSIDERATIONS FOR THE TIMING OF A SINGLE DOSE OF IPV IN THE ROUTINE IMMUNIZATION SCHEDULE. Available from:
http://www.who.int/immunization/sage/meetings/2013/november/1_Sutter_IPV_age_tech_background_14_October_2013_final.pdf
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โดย ผศ.นพ. ชนเมธ เตชะแสนศิริ
นพ. สุรภัทร อัศววิรุฬหการ
หน่วยโรคติดเชื้อ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
ทารกแรกเกิดเพศชาย G1 GA 32 weeks คลอดด้วยวิธีธรรมชาติ
น�้ำหนักแรกเกิด 1,200 กรัม Apgar score ที่ 5 และ 10 นาที ได้ 8
และ 9 มารดาอายุ 15 ปี มีประวัติตรวจ serology test พบ VDRL
reactive 1:4, FTA-ABS reactive, HBs Ag negative และ AntiHIV non-reactive วินิจฉัยเป็น Latent syphilis ได้รับการรักษาด้วย
Benzathine penicillin G 2.4 mU IM เพียง 2 ครั้งก่อนคลอดบุตร
Physical examination
Vital signs: BT 36.7oC, PR 138/min, RR 68/min, BP 70/34 mmHg,
BW 1,200 g, Length 35 cm, HC 25 cm
GA: A Thai male newborn, active
HEENT: AF 2x2 cm, no low set ear, no saddle nose, no nasal
discharge, no cervical lymphadenopathy
Heart: normal S1, S2; no murmur
Lungs: no chest retraction, equal breath sound, no adventitious
sound
Abdomen: soft, liver 3 cm BRCM, spleen not palpable, no other
palpable mass
Skin: desquamation at legs and feet
Neurological examination: move all limbs equally
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Investigation
CBC: Hb 12.2 g/dL, Hct 36.4%, WBC 29,450/mm3, PMN 62%,
L 26%, M 8%, Plt 104,000/mm3
LFT: ALP 192 U/L, AST 68 U/L, ALT 7 U/L, GGT 106 U/L, Alb 22.5
g/L, TB 3.3 mg/dL, DB 2.1 mg/dL
Serum VDRL: reactive 1:16
CSF profile: WBC not seen, RBC not seen, Protein 115.8 mg/dL,
Sugar 50 mg/dL, CSF VDRL non-reactive
การด�ำเนินโรคและการดูแลรักษา
ผู้ป่วยได้รับการวินิจฉัยเป็น Congenital syphilis ได้รับการ
รักษาด้วย Aqueous PGS 60,000 units IV q 12 h นาน 10 วัน และ
นัดมาติดตาม serum VDRL ซ�้ำในอีก 3 เดือนข้างหน้า
การวินิจฉัยโรคสุดท้าย Congenital syphilis
ซิฟิลิสแต่ก�ำเนิด (Congenital syphilis) เกิดจากการติดเชื้อ
Treponema pallidum จากหญิ ง ตั้ ง ครรภ์ สู ่ ท ารกในครรภ์ เชื้ อ
T. pallidum เป็ น แบคที เ รี ย ชนิ ด spirochete ย้ อ มไม่ ติ ด สี ก รั ม
ตรวจพบได้ด้วยวิธี Dark field examination หรือวินิจฉัยโดยใช้
serology test ซึ่งแบ่งเป็น nontreponemal test ได้แก่ VDRL และ
RPR และ treponemal test ได้แก่ FTA-ABS และ TP-PA
อาการและอาการแสดงของซิ ฟ ิ ลิ ส แต่ ก�ำเนิ ด ที่ ส�ำคั ญ
ซึ่งอาจตรวจพบได้ตั้งแต่แรกเกิด ได้แก่ โพรงจมูกอักเสบมีน�้ำมูก
เรื้อรัง (snuffles) ตับม้ามโต การท�ำงานของตับผิดปกติ ต่อมน�้ำ
เหลืองโต ผื่นผิวหนังแบบ maculopapular, vesiculobullous และ
desquamation ปอดอักเสบ (pneumonia) กระดูกและกระดูกอ่อน
อั ก เสบ (osteochondritis) ภาวะเม็ ดเลื อดแดงแตก (hemolytic
anemia) และ ภาวะเกร็ดเลือดต�่ำ เป็นต้น
การศึกษาในประเทศไทยพบทารกแรกเกิดที่สงสัยเป็นซิฟิลิส
แต่ก�ำเนิด 0.1 รายต่อเด็กเกิดมีชีพ 1,000 ราย แต่ ได้รับการรักษาเพียง
ร้อยละ 34 เท่านั้น จะเห็นว่าแม้ความชุกของซิฟิลิสในทารกแรกเกิด
จะค่อนข้างต�่ำ แต่แพทย์ ในเวชปฏิบัติทั่วไปยังขาดความเข้าใจในการ
วินิจฉัยและการรักษาซิฟิลิสในทารกแรกเกิดที่เกิดจากหญิงตั้งครรภ์ที่มี
ผล serology test เป็นบวกต่อซิฟิลิส ส่งผลให้การรักษาไม่ครอบคลุม
เท่าที่ควร

การตรวจประเมิน การวินิจฉัยและการรักษาทารกแรกเกิด
ที่เกิดจากหญิงตั้งครรภ์ที่มีผล serology test เป็นบวกต่อซิฟิลิส
แบ่งเป็น 4 กรณี ดังนี้
1. ทารกแรกเกิดที่ยืนยันหรือมีโอกาสเป็นซิฟิลิสสูง (Proven or highly
probable congenital syphilis)
ได้แก่ ทารกแรกเกิดซึ่งมีข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้
- มีอาการแสดงผิดปกติซึ่งเข้าได้กับซิฟิลิสแต่ก�ำเนิด หรือ
- มี nontreponemal test titer สูงกว่า nontreponemal test
titer ของมารดา ตั้งแต่ 4 เท่าขึ้นไป หรือ
- มีผลตรวจ dark field examination หรือ syphilis PCR จาก
รอยโรคหรือสารคัดหลั่งเป็นบวก
การส่งตรวจเพิ่มเติม CBC, CSF analysis (CSF VDRL, cell
count และ protein) และการส่งตรวจอื่นๆ ตามข้อบ่งชี้ทางคลินิก
ได้แก่ liver function test, long bone radiograph, chest radiograph,
neuroimaging, ophthalmologic examination และ auditory brain
stem response
การรักษา Aqueous crystalline penicillin G 50,000 units/
kg/dose IV q 12 h ในช่วง 7 วันแรก และ q 8 h หลังจากนั้นจนครบ
10 วัน หรือ
Procaine penicillin G 50,000 units/kg/dose IM single
daily dose นาน 10 วัน
2. ทารกแรกเกิดที่มีโอกาสเป็นซิฟิลิส (Probable congenital syphilis)
ได้ แ ก่ ทารกแรกเกิ ด ซึ่ ง ผลการตรวจร่ า งกายปกติ แ ละมี
nontreponemal test titer น้อยกว่า 4 เท่าของ nontreponemal test
titer ของมารดา ร่วมกับมีข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้
- มารดาไม่ได้รบั การรักษาหรือได้รบั การรักษาซิฟลิ สิ ไม่ครบถ้วน
หรือ
- มารดาได้รับการรักษาซิฟิลิสด้วย nonpenicillin G regimen
หรือ
- มารดาได้รับการรักษาซิฟิลิสด้วย penicillin G regimen
ครบถ้วนแต่ไม่ถึง 4 สัปดาห์ก่อนคลอดบุตร
การส่งตรวจเพิ่มเติม CBC, CSF analysis และ long bone
radiograph
การรักษา Aqueous crystalline penicillin G 50,000 units/
kg/dose IV q 12 h ในช่วง 7 วันแรก และ q 8 h หลังจากนั้นจนครบ
10 วัน หรือ
Procaine penicillin G 50,000 units/kg/dose IM single
daily dose นาน 10 วัน หรือ
Benzathine penicillin G 50,000 units/kg/dose IM single
dose ถ้าผลการส่งตรวจเพิ่มเติมทั้งหมดอยู่ ในเกณฑ์ปกติ

nontreponemal test titer น้อยกว่า 4 เท่าของ nontreponemal test
titer ของมารดา ร่วมกับมีทั้งสองข้อดังต่อไปนี้
- มารดาได้ รั บ การรั ก ษาซิ ฟ ิ ลิ ส ในระหว่ า งตั้ ง ครรภ์ ด ้ ว ย
penicillin G regimen ครบถ้วนและมากกว่า 4 สัปดาห์
ก่อนคลอดบุตร และ
- ไม่มีหลักฐานของการกลับเป็นซ�้ำหรือการติดเชื้อซิฟิลิสซ�้ำ
การส่งตรวจเพิ่มเติม ไม่ต้องส่งตรวจเพิ่มเติม
การรักษา Benzathine penicillin G 50,000 units/kg/dose
IM single dose
4. ทารกแรกเกิดที่ไม่น่าจะเป็นซิฟิลิส (Congenital syphilis unlikely)
ได้ แ ก่ ทารกแรกเกิ ด ซึ่ ง ผลการตรวจร่ า งกายปกติ แ ละมี
nontreponemal test titer น้อยกว่า 4 เท่าของ nontreponemal test
titer ของมารดา ร่วมกับมีทั้งสองข้อดังต่อไปนี้
- ่มารดาได้รับการรักษาซิฟิลิสก่อนตั้งครรภ์ด้วย penicillin G
regimen ครบถ้วน และ
- ผล nontreponemal test titer ของมารดาคงที่อยู่ ในระดับต�่ำ
(VDRL < 1:2, RPR < 1:4)
การส่งตรวจเพิ่มเติม ไม่ต้องส่งตรวจเพิ่มเติม
การรักษา ไม่ต้องให้การรักษา
การติดตามการรักษา
ทารกแรกเกิดทุกรายที่มีผล nontreponemal test เป็นบวก
ควรได้รบั การตรวจติดตามโดยการตรวจร่างกายและตรวจ nontreponemal
test ซ�้ำทุก 2-3 เดือนจนกว่าผล nontreponemal test จะเป็นลบ ทารก
ที่ ไม่ ได้รับการรักษาเมื่อแรกเกิด หากผล nontreponemal test ที่อายุ 6
เดือนยังคงเป็นบวกควรต้องให้การรักษาซิฟิลิส ส่วนทารกที่ ได้รับการ
รักษาครบถ้วนแล้วเมื่อแรกเกิด หากผล nontreponemal test ที่อายุ
6-12 เดือนยังคงเป็นบวกควรส่งตรวจ CSF analysis ซ�้ำและส่งปรึกษา
ผู้เชี่ยวชาญเพื่อพิจารณาให้การรักษาซ�้ำด้วย penicillin G นาน 10 วัน
เอกสารอ้างอิง
1. Assessment of congenital syphilis situation in Thailand. WESR.
2013;44:81-8.
2. American Academy of Pediatrics. Syphilis. In: Kimberlin DW,
Brady MT, Jackson MA, Long SS, editors. Red Book 2015:
Report of the Committee on Infectious Diseases. Elk Grove
Village, IL: American Academy of Pediatrics; 2015:755-68.
3. Sexually transmitted diseases treatment guidelines, 2015.
MMWR Recomm Rep. 2015;64:45-7.

3. ทารกแรกเกิดที่มีโอกาสเป็นซิฟิลิสต�่ำ (Congenital syphilis less
likely) ได้แก่ ทารกแรกเกิดซึ่งผลการตรวจร่างกายปกติและมี
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การวินิจฉัยแยกโรค Kawasaki disease shock syndrome
จาก Toxic shock syndrome ตั้งแต่ระยะแรกของภาวะช็อก
โดย นพ. ทวีวงศ์ ตันตราชีวธร
คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
ผู้ป่วย Kawasaki disease shock syndrome (KDSS) และ
Toxic shock syndrome (TSS) มีอาการส�ำคัญคล้ายๆ กัน คือ ช็อก
ร่วมกับไข้และผื่น แต่การรักษาแตกต่างกัน โดยนอกจากการให้สารน�้ำ
และ inotropic drugs เพื่อรักษาภาวะช็อกแล้ว ผู้ป่วย KDSS ต้องได้รับ
อิมมูโนโกลบูลินและแอสไพริน ขณะที่ผู้ป่วย TSS ต้องได้รับยาต้าน
จุลชีพที่เหมาะสมอย่างทันเวลา จึงจ�ำเป็นต้องวินิจฉัยแยกโรคทั้ง
2 โรคนี้ ให้ ได้ตั้งแต่ระยะแรกของภาวะช็อก แม้ KDSS เป็นภาวะ
แทรกซ้อนที่รุนแรงของ Kawasaki disease (KD) แต่ได้รับการวินิจฉัย
และรายงานครั้ ง แรกใน ค.ศ. 2009 ท�ำให้ข ณะนี้มีการศึก ษาวิ จั ย
น้อยมาก ส่วนมากเป็นรายงานผู้ป่วย ยังไม่มีการศึกษาเปรียบเทียบ
หรือหาตัวชี้วัดในการวินิจฉัยแยกโรค KDSS และ TSS มาก่อนโดย
เฉพาะการวินิจฉัยแยกโรคตั้งแต่ระยะแรกของภาวะช็อก
Lin YJ และคณะ ที่ Kaohsiung Chang Gung Memorial
Hospital, ไต้หวัน ได้ศึกษาข้อมูลจากเวชระเบียนผู้ป่วยเด็กอายุน้อย
กว่า 18 ปี ซึ่งได้รับการวินิจฉัย KDSS หรือ TSS และรับไว้รักษา
ในหออภิบาลเด็ก ระหว่างเดือนมกราคม ค.ศ. 2000 - ธันวาคม ค.ศ.
2010 เกณฑ์วินิจฉัย KD คือ ไข้อย่างน้อย 5 วัน และอาการอย่างน้อย
4 ใน 5 ข้อ คือ ตาแดงทั้ง 2 ข้าง, การเปลี่ยนแปลงของเยื่อบุช่องปาก,
มือ เท้าบวมแดง ผิวหนังลอก, ผื่น, ต่อมน�้ำเหลืองที่คอโต ถ้าอาการ
น้อยกว่า 4 ข้อแต่พบรอยโรคของหลอดเลือดแดงโคโรนารี (coronary
artery lesion; CAL) จาก echocardiography จัดเป็น incomplete
หรือ atypical KD วินิจฉัย TSS จากการติดเชื้อ S. aureus เมื่อมี
ไข้, ผื่น, ผิวหนังลอก, ความดันเลือดต�่ำ และ อาการตามระบบอย่าง
น้อย 3 ระบบ คือ ทางเดินอาหาร, เยื่อบุ, ไต, ตับ, โลหิต และประสาท
ส่วนกลาง วินิจฉัย TSS จากการติดเชื้อ group A β-hemolytic
Streptococcus เมื่อเพาะเชื้อพบเชื้อก่อโรค, ความดันเลือดต�่ำ และ
อาการตั้งแต่ 2 อย่าง คือ ไตเสียหน้าที่, การแข็งตัวของเลือดผิดปกติ,
อาการทางตับ, acute respiratory distress syndrome, ผืน่ ผิวหนังลอก,
การตายของเนือ้ เยือ่ อ่อน ตรวจหัวใจ echocardiogram โดยกุมารแพทย์
โรคหัวใจมากกว่า 1 คน วินิจฉัยความรุนแรงของการรั่วของลิ้นหัวใจ
เป็นปกติ, trace, mild, moderate และ severe โดยใช้เกณฑ์ของ
Framingham Heart Study ถือว่ามีการรั่วของลิ้นหัวใจอย่างมีนัยส�ำคัญ
เมื่อรุนแรงกว่าระดับ moderate ส�ำหรับ tricuspid valve และรุนแรง
กว่า mild ส�ำหรับ mitral valve วินิจฉัยลิ้นหัวใจอักเสบ (valvulitis) เมื่อ
มีการรั่วรุนแรงกว่าระดับ moderate ส�ำหรับ tricuspid valve และ
ระดับ mild ส�ำหรับ mitral valve หรือการรั่วระดับใดก็ตามส�ำหรับ
aortic valve วินิจฉัย CAL โดยใช้เกณฑ์ของ the traditional Japanese
Ministry of Health คือ เส้นผ่าศูนย์กลางภายในหลอดเลือดขนาดเกิน
3 มม. ส�ำหรับเด็กอายุน้อยกว่า 5 ปี, เกิน 4 มม. ส�ำหรับเด็กอายุ
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5 ปี ขึ้ น ไป หรื อ ขนาดใหญ่ ก ว่ า ส่ ว นที่ อ ยู ่
ติดกันตั้งแต่ 1.5 เท่าขึ้นไป และ/หรือผนัง
ภายในไม่เรียบ ร่วมกับเกณฑ์ ใหม่ คือ Z
score ≥ 2.5 ปรับตามพื้นที่ผิวกายของ
ผู้ป่วย วินิจฉัยการท�ำงานของหัวใจห้อง
ล่างซ้ายผิดปกติเมือ่ LV fraction <28% และ ejection fraction <54%
พบผู้ป่วย KDSS 17 ราย และ TSS 16 ราย สิ่งที่แตกต่างกัน
อย่างมีนัยส�ำคัญ คือ อายุเฉลี่ย (36.8±41.1 เดือน และ 113.3±55.6
เดือน ตามล�ำดับ), มัธยฐานของ Hb (10 [7.9-13.8] และ 13.7 [8.318.4 ก./ดล.]), Hb age adjusted Z score (-1.88 [-3.9-3.9] และ 0.89
[-6.4-10.8]), valvulitis (9 ราย (ร้อยละ 52.9) และ 0 ราย), มี CAL
(9 ราย (ร้อยละ 52.9) และ 0 ราย) แม้จ�ำนวนเกร็ดเลือดของผู้ป่วย
KDSS มากกว่า TSS อย่างมีนัยส�ำคัญ (312,000 [116,000-518,000]
และ 184,500 [31,000-629,000] /มม3 ) แต่จ�ำนวนเกร็ดเลือดยังอยู่ ใน
ช่วงปกติ สิ่งที่แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส�ำคัญ คือ เพศ, อาการและ
อาการแสดงขณะแรกรับเข้ารักษาในหออภิบาล, จ�ำนวนเม็ดเลือดขาว/
มม.3 (14,600 [500-20,600] และ 17,300 [450-39,200]), จ�ำนวน
นิวโทรฟิล/มม.3 (11,550 [2,110-17,300] และ 14,400 [3,330-34,500]),
ร้อยละของนิวโทรฟิล (79.4 [37-95] และ 78.6 [54-96]), ร้อยละของ
bands (0 [0-15] และ 0.5 [0-30]), ESR (55 [21-127] และ 72 [23111] มม./ชม.), CRP (164.8 [70-352.2] และ 135 [0.3-367.1] มก./ล.),
BUN (9 [4-60] และ 23.5 [6-58] มก./ดล.), AST (46.5 [20-388]
และ 50 [27-307] ยูนิต/ล.), ALT (60 [8-311] และ 47 [10-206] ยูนิต./ล.),
อัลบูมิน (2.45 [1.6-3.0] และ 2.6 [1.7-3.1] ก.ด/ล.), Troponin I
(0.08 [0-0.9] และ 0.3 [0.03-1.8] นาโนกรัม/มล.), การท�ำงานของ
หัวใจห้องล่างซ้ายผิดปกติ (6 ราย [ร้อยละ 35.3] และ 1 ราย [ร้อยละ
14.3])
อภิปราย: สิ่งส�ำคัญในการวินิจฉัยแยกโรค KDSS จาก TSS ตั้งแต่ระยะ
แรกขณะผู้ป่วยช็อก คือ การตรวจพบ valvulitis หรือรอยโรคของหลอด
เลือดแดงโคโรนารี (CAL) จากการตรวจด้วย echocardiography
Reference: Lin YJ, Cheng MC, Lo MH, Chien SJ. Early
differentiation of Kawasaki disease shock syndrome and toxic
shock syndrome in a pediatric intensive care unit. Pediatr Infect
Dis J 2015;34:1163-7.
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โดย นพ. ทรงเกียรติ อุดมพรวัฒนะ

โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก

ประวัติ:
เด็กชายไทยอายุ 14 ปี โรคประจ�ำตัว ALL ไข้สูง 3 วันหลังจากนั้นปวดบวมและมีถุงน�้ำที่เท้าขวา
ตรวจร่างกาย: BT 39.5 C, PR 100/min, RR 24/min, BP 100/60 mmHg
Extremities: multiple bizarre-shaped hemorrhagic blebs sized > 10 cm. at right dorsum and
plantar of foot with violaceous geographic plaques
การตรวจทางห้องปฏิบัติการ: Hct 32 %, WBC 20,000 cells (N85% L10% M5%), Platelet 425,000
cells/mm3

รูปที่ 1

รูปที่ 2

รูปที่ 3
รูปที่ 1 และ 2 ลักษณะแผลที่ขาขวาเป็น hemorrhagic bleb
รูปที่ 3 น�้ำจากแผลน�ำมาย้อม gram stain พบลักษณะ gram-negative bacilli

จงบอกเชื้อที่น่าจะเป็นสาเหตุมากที่สุด
(เฉลย ไปที่ หน้า 11)
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CME

อหิวาตกโรค…โรคร้ายที่มากับ
อาหารและน�้ำ

โดย อาจารย์แพทย์หญิงทวิติยา สุจริตรักษ์
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

อหิวาตกโรค (Cholera) เป็นโรคติดต่อที่มีความส�ำคัญทาง
สาธารณสุขทั่วโลก เนื่องจากสามารถก่อให้เกิดการระบาดได้อย่าง
รวดเร็ว ในแต่ละปีพบผู้ป่วยเฉลี่ย 1.4 ถึง 4.3 ล้านคนทั่วโลก โดย
ในจ�ำนวนนี้มีผู้เสียชีวิตประมาณ 28,000 ถึง 142,000 ราย1 โรคนี้
พบได้บ่อยในกลุ่มประเทศก�ำลังพัฒนา รวมถึงประเทศไทยที่มักมี
การระบาดของโรคเป็นครั้งคราว แต่พบได้น้อยมากในกลุ่มประเทศ
พัฒนาแล้ว ซึ่งส่วนใหญ่มักพบในนักท่องเที่ยวที่เดินทางกลับจาก
ประเทศที่ มีการระบาดของโรค บทความนี้จะสรุปถึงสถานการณ์
ของโรคในประเทศไทย เชื้อสาเหตุ การติดต่อ อาการส�ำคัญทางคลินิก
การดูแลรักษา รวมถึงการป้องกันโรค
สถานการณ์ของอหิวาตกโรคในประเทศไทยปี พ.ศ. 2558
ข้อมูลจากส�ำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึง 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 พบผู้ป่วยทั้งสิ้น
33 ราย คิดเป็นอัตราป่วย 0.05 ต่อแสนประชากร โดยมีผู้เสียชีวิต
จ�ำนวน 1 ราย กลุม่ อายุทพี่ บผูป้ ว่ ยมากสุด คือ อายุ 25-34 ปี (ร้อยละ42)
อายุ 45-54 ปี (ร้อยละ 15) และอายุ 15-24 ปี (ร้อยละ 15) ตามล�ำดับ
ผู้ป่วยส่วนใหญ่มีสัญชาติไทย (ร้อยละ 52) รองลงมาคือกัมพูชา (ร้อยละ
33) และพม่า (ร้อยละ 15) จังหวัดที่มีอัตราป่วยสูงสุด 3 อันดับแรก
ได้แก่ ระยอง (1.78 ต่อแสนประชากร) ยะลา (0.59 ต่อแสนประชากร)
และระนอง (0.56 ต่อแสนประชากร)2 จากสถิติดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า
ประชากรที่เป็นกลุ่มเสี่ยง คือ ประชากรในวัยท�ำงาน โดยเฉพาะ
แรงงานต่างด้าวและชาวประมง ที่อาศัยอยู่ ในพื้นที่เสี่ยง ได้แก่ จังหวัด
ชายทะเลรอบอ่าวไทย และจังหวัดชายแดนไทย-พม่า เป็นต้น
จากข้อมูลทางระบาดวิทยาย้อนหลัง พบว่าประเทศไทยมักมี
การระบาดของอหิวาตกโรคเกิดขึ้นปีเว้น 2 ปี โดยเริ่มจากปี พ.ศ. 2538
ทีม่ กี ารระบาดครัง้ ใหญ่ (อัตราป่วย 6.04 ต่อแสนประชากร) หลังจากนัน้
ก็เกิดการระบาดขึ้นทุก 3 ปี ได้แก่ ปี พ.ศ. 2541 (อัตราป่วย 7.78 ต่อ
แสนประชากร) ปี พ.ศ. 2544 (อัตราป่วย 4.61 ต่อแสนประชากร)
ปี พ.ศ. 2547 (อัตราป่วย 3.41 ต่อแสนประชากร) ปี พ.ศ. 2550 (อัตรา
ป่วย 1.57 ต่อแสนประชากร) และปี พ.ศ. 2553 (อัตราป่วย 3.11 ต่อ
แสนประชากร) โดยมีแนวโน้มของอัตราป่วยลดลงเรือ่ ยๆ อย่างไรก็ตาม
ไม่พบการระบาดในปี พ.ศ. 2556 อย่างที่คาดการณ์ ไว้3-6
อหิวาตกโรคเกิดจากเชื้อ Vibrio cholerae ซึ่งเป็นแบคทีเรีย
ที่ติดสีกรัมลบ รูปร่างเป็นแท่งงอ มี flagellum 1 เส้นที่ปลายท�ำให้
สามารถเคลื่อนที่ได้รวดเร็ว และไม่สร้างสปอร์ ปัจจุบันใช้ O (somatic)
antigen ในการจ�ำแนกเชื้อออกเป็น serogroup ต่างๆ ได้มากกว่า 200
serogroups แต่ที่มีความส�ำคัญทางคลินิก ได้แก่ serogroup O1 และ
O139 ซึ่งก่อให้เกิดการระบาดของโรคได้ โดย V. cholerae serogroup
O1 สามารถแยกย่อยได้เป็น 2 biotypes ได้แก่ classical และ El Tor
และ 2 serotypes ได้แก่ Ogawa และ Inaba ส�ำหรับเชื้อ V. cholerae
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ที่พบเป็นเชื้อก่อโรคในประเทศไทยในช่วงปี
พ.ศ. 2546 ถึง 2547 นั้น เป็นเชื้อ serotype
Inaba เป็นหลัก หลังจากนั้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548 เป็นต้นมา พบเป็น
เชื้อ serotype Ogawa เป็นหลัก รวมทั้งในปี พ.ศ. 2558 ซึ่งพบเป็น
เชื้อ serotype Ogawa ร้อยละ 64 และ serotype Inaba ร้อยละ 362-6
เชื้อ V. cholerae มักปนเปื้อนอยู่ ในน�้ำและอาหาร โดย
เฉพาะอาหารทะเลที่ดิบหรือปรุงไม่สุก เช่น หอย ปลา หรือสาหร่าย
ดังนั้นการแพร่กระจายของโรคเข้าสู่มนุษย์จึงมักเกิดจากการดื่มน�้ำ
หรือรับประทานอาหารที่ปนเปื้อนเชื้อโรคเข้าไป เชื้อจะใช้ระยะฟักตัว
เฉลี่ย 1-3 วัน (ตั้งแต่ 2-3 ชั่วโมง ถึง 5 วันหลังได้รับเชื้อ) ขึ้นกับ
ปริมาณและความรุนแรงของเชื้อ เมื่อเชื้อเดินทางเข้าสู่ล�ำไส้เล็กของ
ผู้ป่วย จะเข้าไปแบ่งตัวเพิ่มจ�ำนวนในชั้นเยื่อบุล�ำไส้ และสร้าง cholera
toxin ซึง่ มีคณ
ุ สมบัตเิ ป็น enterotoxin ท�ำให้ผนังล�ำไส้อกั เสบ ไม่สามารถ
ดู ดซึ มน�้ ำ และเกลื อแร่ ไ ด้ อี ก ทั้ งยั งกระตุ ้ น ให้ มีก ารสู ญ เสี ย น�้ ำ และ
เกลือแร่ เช่น โซเดียมและคลอไรด์ออกมาในล�ำไส้ ท�ำให้ผู้ป่วยถ่าย
อุจจาระเป็นน�้ำอย่างรุนแรง อันเป็นพยาธิสภาพที่ส�ำคัญของโรค ทั้งนี้
เชื้ อ V. cholerae จะจ�ำกั ด อยู ่ เ ฉพาะในล�ำไส้ โดยไม่ รุ ก ล�้ ำ เข้ า สู ่
กระแสเลือด ดังนั้นผู้ป่วยจึงมักไม่มีไข้ และอุจจาระมักไม่มีเลือดปน7, 8
อาการส�ำคัญทางคลินิก คือ อุจจาระร่วงเฉียบพลันอย่าง
รุนแรง โดยลักษณะเฉพาะของอหิวาตกโรค คือ อุจจาระจะมีสีขาว
เหมือนน�้ำซาวข้าว (rice-water appearance) ปริมาณมาก ท�ำให้
ร่างกายสูญเสียน�้ำและเกลือแร่ โดยความรุนแรงของโรคนั้นพบได้
ตั้งแต่อาการเล็กน้อย ซึ่งไม่สามารถแยกจากโรคอุจจาระร่วงจากสาเหตุ
อื่นๆ ได้ ไปจนกระทั่งถึงอาการรุนแรงมาก มักพบอาการคลื่นไส้
อาเจียนร่วมด้วย แต่มักไม่พบไข้หรืออาการปวดท้อง ภาวะแทรกซ้อนที่
ส�ำคัญได้แก่ ภาวะขาดน�้ำอย่างรุนแรง ความดันโลหิตต�่ำ โพแทสเซียม
ในเลือดต�่ำ เลือดเป็นกรด และน�้ำตาลในเลือดต�่ำ ซึ่งหากไม่รับการ
รักษาที่ถูกต้องและทันท่วงทีอาจท�ำให้ผู้ป่วยเสียชีวิตได้ ในเวลาอัน
รวดเร็ว7, 8
การวินิจฉัยโรคสามารถท�ำได้ โดยการสังเกตอาการทางคลินิก
(clinical diagnosis) เป็นหลัก โดยหากผู้ป่วยมีอาการอุจจาระร่วงเป็น
น�้ำอย่างรุนแรง ลักษณะเหมือนน�้ำซาวข้าว ร่วมกับอาการอาเจียน
แพทย์หรือผู้ดูแลสามารถเริ่มการรักษาได้ทันที โดยไม่ต้องรอผลตรวจ
ทางห้องปฏิบัติการเพื่อยืนยันการวินิจฉัย ส�ำหรับการตรวจเพื่อยืนยัน
การติดเชื้อ V. cholerae สามารถท�ำได้ โดยการเพาะเชื้อจากอุจจาระ
ในอาหารเลี้ยงเชื้อที่มีชื่อว่า thiosulfate citrate bile salts sucrose
(TCBS) ซึ่งโดยทั่วไปไม่ ได้มีการท�ำเป็นประจ�ำในห้องปฏิบัติการ ดังนั้น
หากแพทย์สงสัยและต้องการส่งสิ่งส่งตรวจเพื่อเพาะเชื้อ V. cholerae
ต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ทางห้องปฏิบัติการเพื่อให้ท�ำการเพาะเชื้อด้วยอาหาร
เลี้ยงเชื้อพิเศษชนิดนี้ด้วย7, 8

การรักษาโรคที่ส�ำคัญที่สุด คือ การให้สารน�้ำและเกลือแร่
อย่างเพียงพอเพื่อชดเชยที่ร่างกายสูญเสียไป ซึ่งหากแพทย์ ให้การ
รัก ษาที่เ หมาะสม สามารถลดอัต ราการเสียชีวิต ให้เ หลือ น้ อยกว่ า
ร้อยละ 0.5 ได้ การให้สารน�้ำทดแทนควรปฏิบัติตามค�ำแนะน�ำของ
องค์การอนามัยโลก (World Health Organization; WHO)9 โดยหาก
ผู้ป่วยมีอาการขาดน�้ำรุนแรง (สูญเสียน�้ำมากกว่าร้อยละ 10 ของ
น�้ำหนักตัว) ควรพิจารณาให้สารน�้ำทางหลอดเลือดด�ำด้วย isotonic
saline solution หรือ lactated Ringer solution แต่หากผู้ป่วยมีอาการ
ขาดน�้ำเล็กน้อยถึงปานกลาง (สูญเสียน�้ำร้อยละ 3-5 ของน�้ำหนักตัว)
อาจให้สารน�้ำทดแทนทางปากได้ เช่น WHO’s reduced osmolality
oral rehydration solution (ORS) นอกจากนี้แพทย์ควรพิจารณาให้
ยาปฏิชีวนะร่วมด้วย โดยเฉพาะในผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรงปานกลาง
ถึงหนักมาก เพื่อลดระยะเวลาการเจ็บป่วย ปริมาณอุจจาระ และระยะ
เวลาที่สามารถแพร่เชื้อออกมาในอุจจาระ ยาปฏิชีวนะที่แนะน�ำส�ำหรับ

เด็กเล็ก คือ azithromycin (single dose) ส่วนส�ำหรับเด็กโต (อายุ
มากกว่า 8 ปีขึ้นไป) และผู้ ใหญ่คือ doxycycline (single dose) ส่วน
ยาที่อาจใช้เป็นทางเลือก ได้แก่ ciprofloxacin, erythromycin หรือ
tetracycline ทั้งนี้การพิจารณาเลือกใช้ยาปฏิชีวนะควรอยู่บนพื้นฐาน
ของข้อมูลแบบแผนการดื้อยาของเชื้อ V. cholerae ในท้องถิ่นนั้น
ร่วมด้วย7, 8
การป้องกันโรคที่ส�ำคัญที่สุด คือ การดื่มน�้ำที่สะอาด และ
รับประทานอาหารที่ปรุงสุก การล้างมือให้สะอาดก่อนและหลังรับ
ประทานอาหาร และภายหลังการเข้าห้องน�้ำ รวมถึงการรักษาสุข
อนามัยส่วนบุคคล ปัจจุบันมีวัคซีนที่สามารถใช้ป้องกันอหิวาตกโรค
2 ชนิด คือ Dukoral® and Shanchol® ซึ่งเป็นวัคซีนชนิดเชื้อตายที่ ให้
โดยการรับประทาน (inactivated oral vaccine) แต่ ไม่ได้มีการแนะน�ำ
ให้ ใช้ ในบุคคลทั่วไป ทั้งนี้อาจพิจารณาให้ ในผู้ที่ก�ำลังจะเดินทางไปยัง
ประเทศที่มีโรคชุกชุม7, 8
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ค�ำถาม CME
1. เชื้อที่เป็นสาเหตุของอหิวาตกโรคที่พบในประเทศไทยในช่วง 10 ปี
ที่ผ่านมา เป็นสายพันธุ์ ใด
A. V. cholerae O1 biotype El Tor serotype Inaba
B. V. cholerae O1 biotype El Tor serotype Ogawa
C. V. cholerae O139
D. V. cholerae non-O1/non-O139
2. ข้อใดคือลักษณะเฉพาะของอหิวาตกโรค
A. ไข้สูง ปวดท้องแบบบิด ถ่ายอุจจาระมีมูกเลือดปน
B. ไข้ต�่ำ อุจจาระเป็นน�้ำ มีมูกปนเล็กน้อย ไม่มีเลือด
C. ไข้ต�่ำ ถ่ายเหลวเรื้อรัง อุจจาระมีมูกปนเลือด ปวดท้องแบบเบ่ง
D. ไม่มี ไข้ อาเจี ย น ถ่ายอุจจาระมีสีข าวลักษณะแบบน�้ ำ ซาวข้ า ว
ปริมาณมาก

3. หากสงสัยการติดเชื้อ V. cholerae ควรเลือกใช้อาหารเลี้ยงเชื้อ
(agar) ชนิดใด เพื่อท�ำการเพาะเชื้อ
A. Blood agar
B. Mac Conkey agar
C. Xylose lysine deoxycholate (XLD) agar
D. Thiosulfate citrate bile salts sucrose (TCBS) agar
4. หากสงสัยอหิวาตกโรคในผู้ป่วยเด็กอายุ 5 ปี ที่มีอาการขาดน�้ำ
ระดับรุนแรง ควรให้การรักษาที่เหมาะสมที่สุดอย่างไร
A. ให้สารน�้ำทดแทนทางปาก
B. ให้สารน�้ำทดแทนทางหลอดเลือดด�ำ
C. ให้สารน�้ำทดแทนทางหลอดเลือดด�ำร่วมกับการให้ยาปฏิชีวนะ
azithromycin (single dose)
D. ให้สารน�้ำทดแทนทางหลอดเลือดด�ำร่วมกับการให้ยาปฏิชีวนะ
doxycycline (single dose)

ท่านสามารถ download กระดาษค�ำตอบ CME ได้จาก www.pidst.or.th
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SPOT DIAGNOSIS

โดย นพ. ทรงเกียรติ อุดมพรวัฒนะ

โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก

เฉลย SPOT DIAGNOSIS (ค�ำถามอยู่ที่หน้า 7)
เฉลย: Aeromonas spp.

ANSWER

ผูป้ ว่ ยมาด้วยอาการปวดบวมทีข่ าขวา ตรวจพบมี hemorrhagic
blebs เกิดขึ้นในเวลารวดเร็วเข้าได้กับอาการ necrotizing fasciitis
ย้อม gram stain จาก discharge fluid เป็น gram-negative bacilli
ผลเพาะเชื้อรายงาน Aeromonas spp.
โรค necrotizing fasciitis หมายถึงภาวะติดเชื้อชั้นเนื้อเยื่อ
ใต้ผิวหนังอย่างรุนแรง เชื้อก่อโรคเข้าสู่ร่างกายทางบาดแผล ท�ำให้
เนื้อเยื่อเน่าตายทั้งชั้นผิวหนังและเนื้อเยื่อ
ใต้ผิวหนัง ส่วนใหญ่เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย
ได้แก่แบคทีเรียแกรมบวกในกลุ่ม betahemolytic streptococci Group A,
Staphylococcus spp. แบคทีเรียแกรมลบ
ได้แก่ Vibrio spp., Aeromonas spp.
(มักมีประวัติย�่ำน�้ำจืด), P. aeruginosa,
Vibrio vulnificus (มักจะมีประวัติกินอาหาร
ทะเลโดยเฉพาะหอยที่ปรุงไม่สุก)
กลุ ่ ม เชื้ อ โรคที่ มี ป ระวั ติ สั ม พั น ธ์ กั บ การ
สัมผัสน�้ำแล้วมีแผลติดเชื้อประกอบไปด้วย
5 เชือ้ “AEEVM” ได้แก่ Aeromonas species,
Edwardsiellatarda, Erysipelothrix
rhusiopathiae, Vibrio vulnificus และ
Mycobacterium marinum
เชื้อ Aeromonas spp. เป็นแบคทีเรีย
แกรมลบ รูปร่างเป็นแท่งสั้นตรงเคลื่อนที่
ด้วยฟลาเจลลาอยู่ใน family Aeromonadacaae
ส่วนใหญ่พบในน�้ำจืดและน�้ำกร่อย ไม่สร้าง
สปอร์ เจริ ญ ได้ ทั้ ง ในสภาพมี แ ละไม่ มี
ออกซิเจน เชื้อสามารถสร้างเอนไซม์และ
สารพิษหลายชนิดที่เป็นปัจจัยก่อโรครุนแรง
เช่น hemolysin, protease, enterotoxin
และ cytotoxin เชื้อก่อโรคในคนที่พบบ่อย
คือ A.hydrophila อาการแสดงที่พบบ่อย
คือถ่ายเหลวเป็นน�้ำ รองลงมาคือ ติดเชื้อใน
กระแสเลือด, wound infections และ necrotizing fasciitis ส่วนอาการ
extraintestinal sites ที่มีรายงานได้แก่ osteomyelitis, meningitis,
otitis media, conjunctivitis, endophthalmitis, pelvic abscess,
endocarditis, peritonitis และ cholecystitis คนติดเชื้อนี้จากการ

สัมผัสน�้ำหรือกินอาหารที่มีเชื้อนี้อยู่ มีรายงาน outbreak ครั้งแรกปี
พ.ศ. 2547 ที่ประเทศออสเตรเลีย พบการติดเชื้อในนักฟุตบอล 26 คน
ที่ย�่ำน�้ำโคลนที่มีเชื้อ
การวินจิ ฉัยโดยการย้อม gram stain จากบาดแผล พบลักษณะ
gram-negative bacilli แต่ ไม่นิยมส�ำหรับการตรวจเชื้อในอุจจาระ
และเลือด ส่วนการเพาะเชื้อสามารถเจริญบนอาหารเลี้ยงเชื้อทั่วไปได้
และสลายเม็ดเลือดแดง (hemolysis) เมื่อเจริญบนอาหารวุ้นผสม
เลื อดแกะ ส่ ว นคุ ณ สมบั ติ ชีว เคมี ส ามารถสลายน�้ ำ ตาลกลู โ คสด้ ว ย
ขบวนการ fermentation และให้ผลบวกเมื่อทดสอบด้วย oxidase เชื้อมี
คุณสมบัติ ใกล้เคียงกับเชื้อ Vibrio spp. และ Plesiomonas spp. โดย
สามารถแยกกันได้จาก Aeromonas spp. ไม่สามารถเจริญบนอาหาร
เลี้ยงเชื้อที่มีเกลือโซเดียมคลอไรด์เข้มข้น 6%
การรั ก ษา เชื้ อ Aeromonas spp. ตอบสนองต่ อ ยา
trimethoprim-sulfamethoxazole, fluoroquinolones, 3rd generation
cephalosporin, aminoglycosides, carbapenems, chloramphenicol
และ tetracyclines เชื้ อ ส่ ว นใหญ่ ส ามารถสร้ า งเอนไซม์ betalactamase ท�ำให้เชื้อดื้อยา peniciilin, ampicillin และ cephalosporins
ได้มากขึ้น
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โดย พญ. วรรษมน จันทรเบญจกุล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

เด็กหญิงไทย อายุ 10 ปี 6 เดือน ภูมิล�ำเนากรุงเทพมหานคร
อาการส�ำคัญ มีก้อนใต้รักแร้ขวา 2 สัปดาห์ก่อนมาโรงพยาบาล
ประวัติปัจจุบัน
• 2 สัปดาห์ก่อนมารพ. รู้สึกเจ็บที่รักแร้ด้านขวาเวลาขยับ ต่อมา
คล�ำได้ก้อนใต้รักแร้ กดเจ็บ และมีไข้ ตรวจร่างกายพบ BT
38๐C, right axillary mass 2x2 cm, warm, tender, smooth
surface rubbery consistency, movable, not fluctuated ได้รับ
การวินิจฉัยว่าเป็น acute axillary lymphadenitis และให้การ
รักษาด้วย amoxycillin-clavulanic acid (ขนาด amoxicillin 50
mg/kg/day)
• 1 สัปดาห์ก่อนมารพ. ก้อนใต้รักแร้ โตขึ้น เจ็บมากขึ้น ยังมี ไข้
มาตรวจติดตามอาการที่คลินิก ตรวจร่างกายพบ BT 38๐C,
right axillary lymph node 3x3 cm, warm, tender, firm
consistency, movable ให้รับประทานยาเดิมต่อ และตรวจ
PPD skin test เพิ่มเติม
• 4 วันก่อนมารพ. ยังมีไข้ ก้อนใต้รกั แร้ยงั โตขึน้ ตรวจร่างกาย
พบ right axillary lymph node 3.5x3.5 cm, tender, warm
ผล PPD skin test = 2 มม. ที่ t 48 และ 72 ชั่วโมง
ได้ประวัติเพิ่มเติมว่าประมาณ 1 สัปดาห์ก่อนที่จะมีต่อมน�้ำเหลืองโต ผู้ป่วยโดนเสี้ยนไม้กวาดต�ำบริเวณนิ้วชี้มือขวา เป็นแผลถลอก
แพทย์จึงนึกถึงสาเหตุจากเชื้อกลุ่ม Staphylococcus aureus จึงได้
เปลี่ยนยาฆ่าเชื้อเป็น dicloxacillin (500) 1x4 ac
• 1 วันก่อนมารพ. ยังมีไข้ตลอด ก้อนใต้รักแร้ โตขึ้น จึงให้นอน
รพ. เพื่อตรวจเพิ่มเติมและปรับการรักษา
ประวัติอดีต ปฏิเสธประวัติโรคประจ�ำตัวปฏิเสธประวัติสัมผัสผู้ป่วย
ไอเรื้อรัง หรือวัณโรค
ประวัติครอบครัว อาศัยอยู่กับบิดามารดา เลี้ยงสุนัข 3 ตัว ปฏิเสธ
ประวัติโดนสัตว์กัด
ตรวจร่างกาย
• Vital signs BT 38.1๐C, HR 90/min, BP 110/80 mmHg, RR
24/min
• Body Weight 31 kg (P50-75), Height 142.3 cm (P50-75)
• Lymph node palpable right axillary LN, size 5x5 cm,
tender, warm, smooth surface, rubbery consistency,
movable, not fluctuate, no lymphangitis
• other lymph nodes not palpable
• Extremities scar of abrasion wound at right index finger
• Others Unremarkable
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การตรวจทางห้องปฏิบัติการเบื้องต้น
• CBC: Hb 12 g/dL, Hct 36.9%, WBC 13,880cell/cumm
(N 69%, L 24%, M 5%, E 2%), platelet 595,000/cumm
• ESR 66 mm/hr
การวินิจฉัยแยกโรค ผู้ป่วยเด็กมาด้วยอาการต่อมน�้ำเหลืองบริเวณ
รักแร้ โตมาเป็นระยะเวลา 2 สัปดาห์ มีลักษณะบวม แดง ร้อน และ
มี ไข้ ลักษณะเข้าได้กับต่อมน�้ำเหลืองอักเสบที่ ไม่ตอบสนองต่อการ
รักษาด้วย amoxycillin-Clavulanic acid และ dicloxacillin โดยเชื้อที่
สามารถเป็นได้ คือ
- Cat-Scratch disease (Bartonella henselae infection) เนื่องจาก
เป็นต่อมน�้ำเหลืองบริเวณใต้รักแร้และไม่ตอบสนองต่อยาปฏิชีวนะ
ทั่วไป แม้ว่าจะไม่มีประวัติสัมผัสแมว
-- Staphylococcus aureus, Streptococcus pyogenes เนื่องจาก
มีประวัติบาดแผลน�ำมาก่อน แต่โดยทั่วไปน่าจะตอบสนองต่อการ
รักษาด้วยยาปฏิชีวนะ หรืออาการที่ไม่ดีขึ้นอาจจะเกิดจากมีหนอง
ขังอยู่ด้านในแล้วยังไม่ได้รับการระบายหนอง
- Mycobacterium infection แต่ต�ำแหน่งรักแร้ พบไม่บ่อย นอกจากนี้
ไม่มีประวัติสัมผัสวัณโรค และผล PPD skin test เพียง 2 มม.
จึงพิจารณาส่งปรึกษาศัลยกรรมเด็ก เพือ่ ดูดหนอง และส่งตรวจ
ทางห้องปฏิบัติการเพิ่มเติม ดังนี้
• Aspiration Finding: cloudy yellowish to greenish pus, 3 ml
• Pus gram stain: many PMN, no organism
• Pus AFB stain: negative
โดยในระหว่างรอผลการตรวจเพิ่มเติม ได้ ให้การรักษาด้วย
cefazolin IV 100 mg/kg/day
• 6 วันภายหลังการรักษาด้วยยาฆ่าเชื้อและดูดหนองออก ผู้ป่วย
ยังคงมี ไข้และเจ็บบริเวณต่อมน�้ำเหลือง ตรวจร่างกาย BT 3838.3๐C, Right axillary lymph node size 3x5 cm, tender,
movable, soft consistency, warm จึงได้ส่ง ultrasound
พบลักษณะเป็น abscess: well-defined thickened wall,
loculated, heterogenous, hypoechoic lesion with internal
septation, containing hypoechoic level with slightly
increase vascularity at septation and wall measured

4x4.5x5 cm and 1x2x2.5 cm with generalized thickened
skin with subcutaneous edema ดังภาพ)
• และได้ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการต่างๆ กลับมา
- Pus for PCR TB complex: negative
- Pus C/S for aerobic and anaerobic bacteria: no growth
• เนื่องจากผลการรักษาไม่ตอบสนองต่อยา cefazolin จึงคิดถึง
การติดเชื้อกลุ่ม S. aureus หรือ S. pyogenes น้อยลง และผล
การตรวจ PCR จากหนองไม่พบการติดเชื้อ mycobacterium
จึงให้การรักษาแบบ empirical treatment ต่อ Cat-Scratch
disease (เชื้อ Bartonella henselae) โดยให้ยา azithromycin
10 mg/kg/dose x 1 day then 5 mg/kg/dose x 4 days และ
ปรึกษา intervention for FNA เพื่อระบายหนอง และ ส่ง tissue
pathology for Warthin starry silver stain ทั้งนี้ Serology for
Bartonella henselae ไม่สามารถส่งตรวจได้ ในประเทศไทย

ผู้ป่วยได้ท�ำ FNA ได้ cloudy yellow pus 10 ml จึงไม่
สามารถส่ง Warthin starry silver stain ได้ จึงส่งหนองไปท�ำ Bacterial
identification by base sequencing (16s rRNA) เพือ่ หาเชือ้ ก่อโรคแทน
หลังจากนั้นผู้ป่วยไม่มี ไข้ ก้อนขนาดเล็กลง จึงได้ ให้ผู้ป่วยกลับบ้าน
และให้ยาฆ่าเชื้อ amoxycillin-clavulanic acid และ azithromycin
หลังจากนั้นได้นัดตรวจติดตามอาการ ต่อมน�้ำเหลืองค่อยๆ เล็กลงใน
เวลาประมาณ 2 สัปดาห์ ผลทางห้องปฏิบัติการ Bacterial identification
by base sequencing พบเชื้อ Bartonella henselae
สรุปเกี่ยวกับ Cat scratch disease (Bartonella henselae infection)
ระบาดวิทยา โรค Cat-scratch disease เกิดจากการติดเชื้อ Bartonella
henselae1 มีผู้ป่วยรายงานในประเทศไทยประปรายมีการศึกษาวิจัย
ในผู้ ใหญ่ ไทยทั่วไปเพื่อหาภูมิคุ้มกันน�้ำเหลือง (Seroprevalence of
Bartonella henselae)2 ด้วยวิธี Immunofluorescence antibody
(IFA) ผลปรากฏว่าอาสาสมัครอายุ 20-50 ปี จ�ำนวน 104 คน พบผล
positive for B. henselae IgM 1 ตัวอย่าง IgG 6 ตัวอย่าง

เชื้อ B. henselae มี reservoir เป็นแมว และสามารถน�ำโรค
สู่คนโดยมักมีประวัติสัมผัสใกล้ชิดแมว หรือโดนแมวข่วน แต่อย่างไร
ก็ตามพบรายงานจากสัตว์อื่นได้ เช่น สุนัข ลิง เป็นต้น และพบจาก
วัตถุอื่นๆ เช่น เข็มหรือเสี้ยนไม้3,4 มีการส�ำรวจแมวไทยจาก 4 ภาค
ของประเทศไทยโดยวิธี isolation และ PCR จากเลือด พบว่ามีแมว
ร้อยละ 27.6 ที่พบเชื้อนี5้
อาการแสดงที่ส�ำคัญ ไข้ ต่อมน�้ำเหลืองโต มักเป็นที่ต�ำแหน่งเดียว
โดยเฉพาะบริเวณใต้รักแร้ (axillary) รองลงมาเป็นบริเวณข้อศอก
(epitrochlear node) รวมกันประมาณร้อยละ 50 และมีเพียงส่วนน้อย
ประมาณร้อยละ 10 ที่มีลักษณะเป็นหนอง และต้องระบายหนองออก
การวินิจฉัยโรค ในการตรวจหาเชื้อนั้น1 มีหลายวิธี 1) Tissue/pus
culture แต่เพาะเชื้อขึ้นได้ยากมาก ต้องใช้เวลานาน 2-6 สัปดาห์
2) Serologic test (IgM, IgG) ด้วยวิธี Immunofluorescence antibody
(IFA), Enzyme immunoassay (EIA)แต่ ไม่มีบริการในประเทศไทย
3) Tissue pathology: Warthin-starry silver impregnation stain
จะพบ gram-negative, pleomorphic, extra-cellular coccobacillary
pathogenและ 4) Tissue/pus specimen for PCR amplification of
the 16s rRNA gene, htrA gene from B. henselae, the Citrate
synthase gene (gltA) โดยผู้ป่วยของเราได้ส่งด้วยวิธี PCR 16s rRNA
gene
การรักษา สามารถหายได้เองภายใน 2-6 เดือน ถ้ามีลักษณะเป็น
suppurative nodes ให้พิจารณา needle aspiration ให้หลีกเลี่ยงการ
ท�ำ incision and drainage เพราะพบว่ามีโอกาสเกิด chronic sinus
tract formation ได้ ยาปฏิชีวนะที่แนะน�ำคือ azithromycin6 พบว่าช่วย
ลดขนาดของต่อมน�้ำเหลืองในช่วงแรกของการรักษาได้ ส่วนยาอื่นๆ ที่
สามารถใช้ ได้คือ rifampin, ciprofloxacin, gentamicin, trimethoprimsulfamethoxazole
วิจารณ์ เนื่องจากลักษณะที่เข้าได้ของต่อมน�้ำเหลืองอักเสบที่เป็น
ข้างเดียวบริเวณรักแร้ และไม่ตอบสนองต่อยารักษาต่อมนำ�้ เหลืองอักเสบ
โดยทั่วไป แม้ว่าในผู้ป่วยจะไม่มีประวัติสัมผัสแมวชัดเจน Cat-Scratch
disease ยังสามารถเป็นได้ โดยในประเทศไทยการยืนยันการติดเชื้อ
สามารถท�ำได้ โดยวิธีการย้อม Warthin Starry Stain หรือส่ง PCR for
Bartonella henselae
สรุป Cat-Scratch disease (Bartonella henselae infection) พบได้
ในประเทศไทย โดยสงสัยเมื่อมี localized lymphadenitis โดยเฉพาะ
axillary และ epitrochlear node ที่ ไม่ตอบสนองต่อยาฆ่าเชื้อทั่วไป
และมีประวัติสัมผัสแมว
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UPDATE ON EMERGING/
RE-EMERGING
INFECTIOUS DISEASES

โดย พญ. พักต์เพ็ญ สิริคุตต์ และ พญ. ปิยรัชต์ สันตะรัตติวงศ์
สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี

Dengue serotype
ในปัจจุบันโรคติดเชื้อไวรัสเดงกีมีรายงานพบได้ทั่วโลก เกิดจากเชื้อ Dengue virus (DENV) ได้ทั้ง 4 ซีโรทัยพ์ คือ DENV1, DENV2,
DENV3 และ DENV4 หลังจากการติดเชื้อแต่ละซีโรทัยพ์ จะเกิดภูมิคุ้มกันระยะยาวเฉพาะต่อซีโรทัยพ์ นั้นๆ แต่จะเกิดภูมิคุ้มกันต่อซีโรทัยพ์อื่นๆ
ได้เพียงชั่วคราวหรือไม่มีเลย นอกจากนี้การติดเชื้อซีโรทัยพ์อื่นในครั้งต่อไป (secondary dengue infection) จะเกิดภาวะ antibody-dependent
enhancement (ADE) คือ กระตุ้นให้เกิด virus antibody complexes จับกับ Fc receptor bearing cells ท�ำให้มี viremia เพิ่มขึ้น และเกิด cross
reactivity กับ memory CD4+ และ CD8+ ท�ำให้เกิดการหลั่ง pro-inflammatory cytokine เพิ่มขึ้น ซึ่งท�ำให้มีการรั่วของ plasma ที่เป็นสาเหตุของ
dengue hemorrhagic fever หรือ dengue shock syndrome1
ลักษณะของไวรัสเดงกี
DENV อยู่ ใน genus Flavivirus, family Flaviviridae มี genome เป็น single stranded RNA ประกอบด้วย 5’ และ 3’ untranslated
regions (UTRs) translate RNA เป็น single polyprotein ซึ่งประกอบด้วย 3 structural proteins ได้แก่ capsid [C], premembrane [M], envelope
[E] และ 7 nonstructural proteins (NS1, NS2A, NS2B, NS3, NS4A, NS4B, NS5)2 (รูปที่ 1) ในขณะที่มีการติดเชื้อ ไวรัสจะเข้าไปเกาะติดกับ
cell surface receptors ได้แก่ DC-SIGN, heparan sulfated และ เชื่อม virus particle กับ endosomal membrane หลังจากนั้นจะปล่อย RNA
genome เข้าสู่ cell cytosol ต่อไป3

รูปที่ 1 Dengue virus genome
Dengue virus transmission cycles
วงจรการถ่ายทอดของ DENV จ�ำแนกเป็น 2 ชนิด ได้แก่ 1) Endemic cycle คือ วงจรของสายพันธุ์ endemic DENV เป็นสายพันธุ์ที่
ติดเชื้อและแพร่กระจายอยู่ ในมนุษย์ โดยมีพาหะน�ำโรคคือ ยุง Ae. aegypti เป็นส�ำคัญ นอกจากนั้นอาจจะเป็นยุง Ae. albopictus หรือ Aedes
spp. อื่นๆ ได้ 2) Sylvatic cycle คือ วงจรของสายพันธุ์ sylvatic DENV ซึ่งเป็นสายพันธุ์ที่แพร่กระจายอยู่ ใน non-human primate reservoir
hosts โดยมีพาหะน�ำโรคเป็นยุง Aedes ชนิดต่างๆ ที่อาศัยอยู่ ในป่าแถบแอฟริกาตะวันตกและประเทศมาเลเซีย วิวัฒนาการและนิเวศวิทยาของ
endemic cycle และ sylvatic cycle ไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกัน2
ความแตกต่างของแต่ละซีโรทัยพ์
DENV แต่ละซีโรทัยพ์ จะมีลักษณะทางกายภาพที่แตกต่างกัน แต่ความแตกต่างที่ส�ำคัญและช่วยในการจ�ำแนกซีโรทัยพ์ คือ ลักษณะทาง
พันธุกรรม หรือ genome sequences ลักษณะของ phylogenies ของแต่ละซีโรทัยพ์ ที่จ�ำแนกโดยวิธีการ reverse transcription polymerase
chain reaction (RT-PCR) ด้วยการตรวจ complete genome sequences ส่วน E gene (รูป 2)2 พบว่าแต่ละซีโรทัยพ์ สามารถจ�ำแนกจีโนทัยพ์
และมีการกระจายของเชื้อจากภูมิภาคต่างๆ ดังนี้
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1. DENV1 มี 5 จีโนทัยพ์ คือ 1) genotype I เป็นสายพันธุ์จากเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จีน และแอฟริกาตะวันออก 2) genotype II เป็นสายพันธุ์
จากประเทศไทย ปี 1950-1969 3) genotype III เป็นสายพันธุ์ sylvatic จากประเทศมาเลเซีย 4) genotype IV เป็นสายพันธุ์จากหมู่เกาะแปซิฟิก
ตะวันตก และทวีปออสเตรเลีย และ 5) genotype V คือทุกสายพันธุ์จากทวีปอเมริกา สายพันธุ์จากแอฟริกาตะวันตก และสายพันธุ์ส่วนน้อยจาก
ทวีปเอเชีย2
2. DENV2 มี 5 จีโนทัยพ์ คือ 1) Asian genotype I เป็นสายพันธุ์จากประเทศไทย และมาเลเซีย และ Asian genotype II เป็นสายพันธุ์จาก
ประเทศเวียดนาม จีน ไต้หวัน ศรีลังกา และฟิลิปปินส์ 2) Cosmopolitan genotype เป็นสายพันธุ์ที่มีการกระจายกว้างทั่วโลก ได้แก่ ทวีป
ออสเตรเลีย แอฟริกาตะวันออกและตะวันตก หมู่เกาะแปซิฟิค และหมู่เกาะในมหาสมุทรอินเดีย อนุทวีปอินเดีย และ ภูมิภาคตะวันออกกลาง
3) American genotype เป็นสายพันธุ์จากประเทศในลาตินอเมริกา และเป็นสายพันธุ์ที่พบในทศวรรษ 1950 และ 1960 จากประเทศในแถบ
แคริเบียน อนุทวีปอินเดีย และหมู่เกาะแปซิฟิค 4) Southeast Asian/ American genotype เป็นสายพันธุ์จากประเทศไทย เวียดนาม และ
สายพันธุ์ที่พบในทวีปอเมริกาในระยะ 20 ปีหลัง 5) Sylvatic genotype เป็นสายพันธุ์ที่แยกได้จากคน ยุงป่า และการส�ำรวจลิงป่าในแถบ
แอฟริกาตะวันตกและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้2
3. DENV3 มี 4 จีโนทัยพ์ คือ 1) genotype I เป็นสายพันธุจ์ ากประเทศอินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลปิ ปินส์ และสายพันธุท์ เี่ พิง่ พบจากหมูเ่ กาะแปซิฟคิ ใต้
2) genotype II เป็นสายพันธุจ์ ากประเทศไทย เวียดนาม และบังคลาเทศ 3) genotype III เป็นสายพันธุจ์ ากประเทศศรีลงั กา อินเดีย แอฟริกา ซามัว
และสายพันธุ์จากประเทศไทยในปี 1962 4) genotype IV เป็นสายพันธุ์จากประเทศเปอร์ โตริโก ประเทศในลาตินอเมริกาและอเมริกากลาง และ
หมู่เกาะตาฮีต2ิ
4. DENV4 มี 4 จีโนทัยพ์ คือ 1) genotype I เป็นสายพันธุ์จากประเทศไทย ฟิลิปปินส์ ศรีลังกา ญี่ปุ่น 2) genotype II เป็นสายพันธุ์จากประเทศ
อินโดนีเซีย มาเลเซีย เกาะตาฮีติ ประเทศในแถบแคริเบียน และทวีปอเมริกา 3) genotype III เป็นสายพันธุ์อื่นๆ จากประเทศไทย 4) genotype
IV เป็นสายพันธุ์ sylvatic จากประเทศมาเลเซีย2
ลักษณะทาง genome sequences ของแต่ละซีโรทัยพ์ จะถูกรวบรวมอยู่ ในฐานข้อมูลของ NIH genetic sequence database หรือ
GenBank (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/genbank/)

รูปที่ 2 ลักษณะของ phylogenetic tree ของ dengue virus strains จ�ำแนกตาม dengue serotypes2
ในทางคลินิกและในการศึกษาวิจัยด้านไวรัสวิทยา การแยกซีโรทัยพ์ของ DENV มีหลายวิธี ได้แก่
1. Virus isolation และแยกซีโรทัยพ์ โดยวิธีการ type specific monoclonal antibody immunofluorescence staining หรือ reverse transcriptase
PCR (RT-PCR)
2. RT-PCR และ/หรือ nucleotide sequencing
3. Serotype specific antigen capture enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA)
4. Plaque reduction neutralization test
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5. Envelope/ membrane (E/M) specific capture IgM ELISA
6. NS1 serotype specific IgM & IgG ELISA
7. Recombinant antigens based immunoblot strips dotted with the B domains of dengue virus serotype 1 to 4
วิธีที่ 1 และ 2 เป็นการ identify serotype specific antigenic determinant หรือ nucleotide sequences ใน acute phase serum
samples ส่วนวิธีที่ 3-7 เป็นการ identify dengue virus serotype specific IgM หรือ IgG antibodies ใน acute และ convalescent phase
serum samples วิธีที่มักจะใช้อ้างอิงในการศึกษาวิจัยต่างๆ คือวิธี RT-PCR
จากการศึกษาของ Xu H และคณะ ศึกษาการจ�ำแนก DENV1 โดยวิธีตรวจ serotype specific antigen capture ELISA โดยใช้ monoclonal
antibodies ที่จ�ำเพาะต่อ NS1 protein ของ DENV1 จาก 462 serum specimens พบว่า มีความไว (sensitivity) เมื่อเทียบกับวิธี RT-PCR อยู่ที่
ร้อยละ 82 และมีความจ�ำเพาะ (specificity) ร้อยละ 98.9 โดยที่ไม่มี cross reactivity กับ DENV ซีโรทัยพ์อื่น Japanese encephalitis virus และ
Yellow fever virus4
จากการศึกษาของ Shu PY และคณะ ศึกษาวิธีการตรวจ E/M capture IgM ELISA และ NS1 capture IgM ELISA พบว่า การทดสอบนี้
มี cross reaction ระหว่างซีโรทัยพ์ ได้ โดยที่มีค่าความจ�ำเพาะของการทดสอบส�ำหรับ primary infection มากกว่า secondary infection กล่าวคือ
ค่าความจ�ำเพาะของ E/M capture IgM ELISA ใน primary infection อยู่ที่ร้อยละ 86.1 ขณะที่ ใน secondary infection อยู่ที่ร้อยละ 47.6 และ
NS1 capture IgM ELISA ใน primary infection อยู่ที่ร้อยละ 83.3 ส่วนใน secondary infection มีค่าความจ�ำเพาะร้อยละ 42.9 หากถ้าใช้ทั้ง
2 tests ร่วมกัน จะมีค่าความจ�ำเพาะใน primary infection อยู่ที่ร้อยละ 98.6 ส่วนใน secondary infection อยู่ที่ร้อยละ 61.95
จากการศึกษาของ Ludolfs D และคณะ ศึกษาวิธีการตรวจ dengue antibody IgM และ IgG ต่อ B domain ของ glycoprotein E ของ
DENV แต่ละซีโรทัยพ์ ส�ำหรับ IgM antibody ซึ่งตรวจด้วยวิธี µ-capture enzyme linked immunosorbent assay และ IgG antibody ตรวจด้วย
วิธี indirect immunofluorescence test พบว่า มีค่าความไวร้อยละ 89.4 และมีความจ�ำเพาะร้อยละ 96.5 ของการตรวจแต่ละซีโรทัยพ์ แต่มีข้อเสีย
คือ มี cross reactivity ระหว่าง DENV แต่ละซีโรทัยพ์ ได้6
ในเดือนตุลาคม ปีค.ศ. 2013 มีรายงานพบ Dengue serotype 5 จากตัวอย่างเลือดของผู้ป่วยอายุ 37 ปี อาชีพชาวนา ที่โรงพยาบาล
ในรัฐ Sarawak ประเทศมาเลเซีย ในปี ค.ศ. 2007 ในตอนแรกนักวิทยาศาสตร์เชื่อว่าการติดเชื้อน่าจะมีสาเหตุมาจาก sylvatic dengue virus
serotype 4 แต่หลังจากที่ตรวจพบว่า สิ่งส่งตรวจดังกล่าวไม่ตอบสนองต่อ dengue 4 diagnostic test จึงท�ำการตรวจ genetic sequence ใหม่
พบว่ามีลักษณะแตกต่างจาก sylvatic dengue virus serotype 47
รายงานการพบดังกล่าวท�ำให้มีการอภิปรายอย่างกว้างขวาง นักวิทยาศาสตร์บางส่วนยังมีข้อสงสัยว่าจะเป็นซีโรทัยพ์ ใหม่หรือเป็นเพียง
variant ของ 1 ใน 4 serotype เดิม8 และแม้ว่าการท�ำ genetic sequence จะพบความแตกต่างจนอาจจะนับเป็น DENV ซีโรทัยพ์ 5 แต่ลักษณะ
ของ transmission เป็น sylvatic cycle คือ แพร่กระจายอยู่ ใน non-human primate reservoir มีการติดต่อและพบในคนเพียง 1 รายงานเท่านั้น
ซึ่งยังไม่สามารถเข้ามาสู่คนอย่างต่อเนื่องจนมีการถ่ายทอดแบบ endemic cycle คือติดเชื้อและแพร่กระจายต่อเนื่องในมนุษย์ ได้
ในปัจจุบันการติดเชื้อ DENV ในคนจึงยังคงได้รับการยอมรับว่ามีเพียง 4 ซีโรทัยพ์เท่านั้น แต่การรายงานของ DENV ซีโรทัยพ์ 5 จะยัง
เป็นข้อมูลที่ส�ำคัญและควรติดตามเฝ้าระวัง โดยเฉพาะรายงานการแยกเชื้อได้ ในมนุษย์ ซึ่งหากสามารถมีวงจรการถ่ายทอดในคนได้อย่างต่อเนื่อง
ก็อาจจะมีความส�ำคัญในการสร้างวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อชนิดนี้ต่อไปในอนาคต
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DIAGNOSTIC TOOLS IN INFECTIOUS DISEASES
การวินิจฉัยทางจุลชีววิทยา (ตอนที่ 15): การตรวจวินิจฉัยการติดเชื้อ
Epstein-Barr Virus
โดย รศ.นพ. ชาญวิทย์ ตรีพุทธรัตน์
ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

“การวินิจฉัยการติดเชื้อ Epstein-Barr Virus ยังมีความท้าทายอยู่ แม้ว่า
จะค้นพบไวรัสชนิดนี้มาแล้วถึง 47 ปี”
เชื้อ Epstein-Barr virus (EBV) ถูกค้นพบเมื่อปี พ.ศ. 2511
ว่าเป็นเชื้อก่อโรค Infectious mononucleosis ที่มักเป็นการติดเชื้อ
แบบไม่มีอาการหรือมีอาการไม่รุนแรงและหายได้เองในผู้ป่วยที่มี
ภูมิคุ้มกันปกติ1 อาการอาจคล้ายโรคหวัด หูชั้นกลางอักเสบ ปวดท้อง
ต่ อ มน�้ำ เหลื อ งรอบคอโต tonsillitis และ pharyngitis เป็ น ต้ น
การตรวจเลือดอาจพบมีระดับ liver enzyme สูงจาก hepatitis2 และมี
lymphocytosis ที่พบ atypical lymphocytes สูงขึ้นมาก (ภาวะ
mononucleosis อาจมีสาเหตุมาจากเชื้ออื่นๆ เช่น cytomegalovirus,
human herpes virus 6, adenovirus, rubella virus, mumps virus,
HIV, hepatitis A virus, influenza A และ B virus, และ Toxoplasma
gondii การรักษาเป็นการรักษาตามอาการ ยังไม่มียาฆ่าเชื้อโดยตรง
ในผู้ป่วยที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่อง อาการอาจจะรุนแรงขึ้น ตั้งแต่การมี
benign B-cell hyperplasia ไปจนเห็นเป็นลักษณะคล้าย malignant
lymphoma
พยาธิก�ำเนิดของ EBV เริ่มจากเชื้อเข้ามาที่ oropharynx
จากการสัมผัสโดยตรงหรือการจูบ (มีชื่อโรคว่า Kissing disease ด้วย)
เชื้อแบ่งตัวเพิ่มจ�ำนวน genome ที่เป็น DNA ขนาด 186 kb ใน
epithelial cells หรื อ B cells และแพร่ ก ระจายไปที่ ส ่ ว นอื่ น ๆ
ของร่างกายโดย infected B cells เชื้ออาจเข้าสู่การเพิ่มจ�ำนวนแบบ
lytic cycle หรืออยู่เฉยแบบ latent infection ขึ้นอยู่กับการแสดงออก
ของ early genes หรือ late genes เชื้อถูกปล่อยออกมาจากร่างกาย
เป็นบางครั้งแล้วแพร่กระจายเป็นแบบ person to person ส่วน
การติดต่อทางเลือด ทางเพศสัมพันธ์ หรือผ่านการเปลี่ยนอวัยวะ
พบได้น้อย แต่การป้องกันไม่ ให้ ได้รับเชื้อ EBV เลยตลอดชีวิตอาจจะ
เป็นไปไม่ได้
การตรวจทางห้องปฏิบัติการเพื่อการวินิจฉัยในผู้ป่วยปกติที่
ต้องสงสัยว่าติดเชื้อ EBV ท�ำได้ โดยการตรวจ heterophile antibodies
จากคุณสมบัติการกระตุ้น B cells ให้สร้าง antibody หลายชนิด
Heterophile antibodies
±
VCA = viral capsid antigen

Atypical lymphocytes
±
-

พร้อมๆ กันขึ้นมาในกระแสเลือด ท�ำให้
เกิ ด agglutination ของเม็ ดเลื อดแดง
แพะ ม้า หรือวัวที่น�ำมาใช้ ในการทดสอบ
ซึ่งเป็นการตรวจที่ ไม่จ�ำเพาะต่อเชื้อ EBV
การตรวจที่จ�ำเพาะ ได้แก่การตรวจ immunofluorescence assay
(IFA) ทีเ่ ป็นการตรวจหา EBV-specific antibodies ของผูป้ ว่ ยต่อ EBV
antigens บน EBV-infected B cell line ที่เพาะเลี้ยงในห้องปฏิบัติการ
หรือการตรวจหา IgM และ IgG ด้วยเทคนิค enzyme immunoassay
(EIA) ที่มักเป็นวิธี ELISA การแปลผลเป็นในลักษณะของการตอบว่า
ผู้ป่วยเป็น 1. Acute/primary EBV infection (IgM antibody-positive),
2. เคยติดเชื้อมาแล้วแต่ไม่มีการติดเชื้อ EBV ในครั้งนี้ (IgG antibodypositive) และ 3. ผู้ป่วยไม่เคยได้รับเชื้อ EBV มาก่อน (no antibody
detected) ดังตาราง
การตรวจส�ำหรับผู้ป่วยภูมิคุ้มกันบกพร่องที่ระบบภูมิคุ้มกัน
ผิดปกติอาจจะมีผลการตรวจทาง serology tests ที่แปลผลไม่ ได้ เช่น
IgM ไม่ขึ้นในการป่วยแบบ acute/primary infection หรือไม่มี IgG
antibody แม้ว่าจะเคยติดเชื้อมาแล้ว การตรวจทาง molecular ด้วย
การท�ำ PCR เพื่อหา viral load อาจน�ำมาใช้ ในการวินิจฉัยในผู้ป่วย
กลุ่มนี้ซึ่งโดยทั่วไปท�ำได้ โดยการส่ง plasma ของผู้ป่วยไปที่ห้องปฏิบัติ
การที่สามารถตรวจได้
เอกสารอ้างอิง
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What's new in Ped ID

Update of Carbapenem-Resistant
Enterobacteriaceae
โดย พญ. พุทธิชาติ ขันตี และ ศ.พญ.กุลกัญญา โชคไพบูลย์กิจ
หน่วยโรคติดเชื้อ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
Enterobacteriaceae เป็นเชื้อประจ�ำถิ่นที่มีมากในล�ำไส้
จึงเป็นสาเหตุส�ำคัญของการติดเชื้อในผู้ป่วยที่มีปัจจัยเสี่ยง โดยเฉพาะ
การติดเชื้อในโรงพยาบาล เชื้อกลุ่มนี้มีพัฒนาการดื้อยาจากการแลก
เปลี่ยน genetic element ที่ก�ำกับการดื้อยากับแบคทีเรียที่อยู่ร่วมกัน
ซึ่งปัจจุบันพบมากกว่า 1,000 ยีนส์ ปัจจุบันยากลุ่ม carbapenem
ได้ถูกใช้เป็นหลักในการรักษาผู้ป่วยหนักที่มีภาวะติดเชื้อ เพราะมี
ประสิ ท ธิ ภ าพสู ง ต่ อ เชื้ อ ก่ อ โรคในโรงพยาบาล ซึ่ ง ผลิ ต เอนไซม์
extended spectrum beta-lactamase (ESBL) ท�ำให้ดื้อต่อยากลุ่ม
cephalosporin ทั้งหมด เมื่อเชื้อ Enterobacteriaceae เริ่มมีการดื้อ
carbapenem ขึ้น จึงเป็นที่กังวลใจว่าในอนาคตอันใกล้เราอาจถึงจุดที่
ไม่มียาจะรักษาโรคติดเชื้อรุนแรงในโรงพยาบาลได้เลย อาจกล่าวได้ว่า
เชื้อ Carbapenem-Resistant Enterobacteriaceae (CRE) เป็นภาวะ
วิกฤตของการรักษาภาวะติดเชื้อแบคทีเรีย
CRE คือ Enterobacteriaceae ที่ดื้อ carbapenem ตัวใด
ตัวหนึ่ง เป็นสาเหตุการติดเชื้อหรือเป็น colonization โดยไม่ก่อโรคก็ ได้
การศึกษาพบว่าการติดเชื้อ CRE มีความสัมพันธ์กับ morbidity และ
mortality ที่เพิ่มขึ้น1 ทั้งนี้เพราะยาปฏิชีวนะที่ ให้ ไปก่อนทราบผล
เพาะเชือ้ มักไม่ได้ผล ผู้ ใหญ่ทตี่ ดิ เชือ้ K. pneumoniae ทีด่ อื้ carbapenem
มีอัตราการเสียชีวิตสูงขึ้น 4 เท่าเมื่อเทียบกับการติดเชื้อนี้ที่ ไม่ดื้อยา2
พบ CRE ที่สร้าง Klebsiella pneumoniae carbapenemase (KPC)
ครั้งแรกในปี ค.ศ. 1966 ที่อเมริกา จากนั้นระบาดไปยังพื้นที่ต่างๆ
และปี ค.ศ. 2009 เริ่มพบเชื้อ CRE ชนิด New Delhi metallo-betalactamase (NDM-1) ซึ่งมีการระบาดในอินเดียและเป็น CRE ที่พบ
ใน community acquired infection

รูปที่ 1 Resistance to imipenem and meropenem in Enterobacteriaceae
in Asia during 2000-20123
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การศึกษาในทวีปเอเชีย3 ช่วง ค.ศ. 2000-2012 พบความชุก
ของ CRE ที่ดื้อยา imipenem 0.6-0.8 % และ meropenem 0.7-1.2 %
โดย Enterobacteriaceae มีอัตราการดื้อต่อยา imipenem และ
meropenem สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง (รูปที่1) เชื้อ CRE ที่พบบ่อยที่สุด
4 อันดับแรกคือ Klebsiella spp. (39.3 %), E. coli (21.9 %) ตามด้วย
Serratia และ Enterobacer spp. (รูปที่2) ส�ำหรับความชุกของ CRE
ในประเทศไทยปี ค.ศ. 2015 พบ K. pneumoniae ดื้อยา imipenem
3.6% และ meropenem 3.3%3
จากการศึกษาย้อนหลังในผู้ป่วยเด็กใน รพ. ศิริราช พบว่า
การติดเชื้อ CRE ที่เป็นการติดเชื้อในโรงพยาบาล มีแนวโน้มสูงขึ้น
จาก 0.5% (ค.ศ. 2011) เป็น 2.5% (ค.ศ. 2015) โดยพบเชือ้ K. pneumonia
เป็น CRE มากที่สุดรองลงมาคือ E.coli และ Enterobacter spp.
ผูป้ ว่ ยเด็กในอเมริกาในปี ค.ศ. 2011-2012 พบอัตราการดือ้ carbapenem
ใน Enterobacteriaceae 3.2-5.2%4
กลไกการดื้อยากลุ่ม Carbapenem5
แบคทีเรียแกรมลบดื้อยา carbapenem ด้วย 2 กลไกหลัก
คือ สร้าง carbapenemases หรือสร้าง β-lactamase enzymes
เช่น ESBL, AmpC ร่วมกับมีmutation ของ bacteria structure
(เปลี่ยนแปลง porin ซึ่งเป็น outer membrane protein ที่ท�ำให้
ยาปฏิชีวนะผ่านเข้า cell membrane ของ bacteria)
เอนไซม์ carbapenemases มีหลายชนิดเช่น KPC, NMD-1, IMP,
VIM หรือ OXA-48 ในสหรัฐอเมริกาพบเอนไซม์ KPC (K. pneumonia
carbapenemase) มากที่สุด6 โดย enzymes นี้จะถูกถ่ายทอดผ่าน
ทาง plasmids หรือ chromosome และท�ำให้เกิดการดื้อยากลุ่ม
β-lactams ทั้ ง หมด KPC ยั ง พบได้ ในแบคที เ รี ย ชนิ ด อื่ น ในกลุ ่ ม
Enterobacteriaceae แบคทีเรียที่สร้าง carbapenemases สามารถ

รูปที่ 2 Pathogen distribution of CRE in Asia3

hydrolyze ยา carbapenem รวมถึง β-lactam กลุ่มอื่นๆ (penicillins,
cephalosporins, monobactams) ได้ด้วย
แบคทีเรียที่สร้าง ESBL และ carbapenemase อาจได้รับ
mobile genetic elements (transposons, plasmid) ที่มี gene ดื้อต่อยา
กลุ่มอื่น เข่น aminoglycosides, sulfonamides, fluoroquinolones
ท�ำให้กลายเป็น MDR-organisms การศึกษาในอเมริกาพบ CRE ในเด็ก
มีโอกาสดื้อยากลุ่มอื่นๆ สูง5 นอกจากนี้ CRE อาจไม่ดื้อ carbapenem
ทุกตัว โดยยังไวต่อยา carbapenem บางตัว 20-50% (ดังตารางที่ 1)
ตารางที่ 1 Antibiotic Susceptibilities of Carbapenem-Resistant Enterobac�
teriaceae Isolates From Children5
Antibiotic
Numbers
R/I
R/I (%)
Of Isolates Tested (No. of Resistant or
Intermediate)
Meropenem
50
27
54
Imipenem
45
37
82
Ertapenem
27
16
59
Fluoroquinolone
48
11
23
Pip/Tazo
60
49
82
Amp/Sul
15
15
100
Aminoglycosides
64
42
66
TMP/SMX
19
13
68
Tigecycline
22
4
18
Polymyxin
22
1
4.5

ปัจจัยเสี่ยงที่ส�ำคัญในการติดเชื้อหรือ colonization ด้วย CRE
คือการได้รับยาปฏิชีวนะ เช่น fluoroquinolones, cephalosporins
หรือ carbapenem มาก่อน6 แต่เแบคทีเรียเองสามารถเกิดการดื้อ
ต่อยา carbapenems ได้แม้ว่าจะไม่มีประวัติการได้ยากลุ่มนี้เลยก็ตาม
นอกจากนี้ ยั ง มี ป ั จจั ย อื่ น ๆ ที่สัม พันธ์กับการติดเชื้อ CRE ได้ แ ก่
การเจ็บป่วยที่รุนแรง, ผู้ป่วยที่เพิ่งได้รับการเปลี่ยนถ่ายไขกระดูกหรือ
อวัยวะการใช้เครือ่ งช่วยหายใจ, การนอนรักษาในโรงพยาบาลเป็นเวลานาน
และผู้ป่วยที่ ใส่สายสวนหลอดเลือดด�ำส่วนกลางหรือสายสวนปัสสาวะ
เด็กที่พบ CRE มักมี underlying disease เช่น โรคปอด (30%),
prematurity (27%), โรคมะเร็ง (19%), โรคหัวใจ (19%) และมักเป็น
ผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัด6
ใน ค.ศ. 2010 ทาง Clinical and Laboratory Standards
Institute (CLSI) ได้ update ค่า breakpoints ของ MIC และ disk
diffusion ใหม่ส�ำหรับเชื้อกลุ่ม Enterobacteriaceae โดยก�ำหนดค่า
MIC ให้ลดต�่ำลงและก�ำหนด zone disk diffusion กว้างขึ้นกว่าค่าเดิม
ที่เคยใช้ ใน guideline เดิม ดังนั้นเชื้อที่เคยถูกรายงานว่าไวตามค่า
breakpoints MIC เดิมเมื่อใช้ค่า MIC ใหม่จะแปลผลเป็น intermediate
หรือ resistant ดังนั้นในห้องปฏิบัติการที่ ใช้ค่า MIC และ disk diffusion

breakpoint ใหม่ตาม CLSI 2010 จึงไม่จ�ำเป็นต้องรายงานว่าเป็น
ESBLและ carbapenemase อีกต่อไป
การทดสอบอืน่ ๆ ไม่จ�ำเป็นต้องน�ำมาใช้ ในเวชปฏิบตั ิ ไม่จ�ำเป็น
ต้องท�ำการทดสอบทาง phenotype Modified Hodge test ซึ่งเป็นวิธีที่
ตรวจหา carbapenemases เป็นหลัก เพราะแม้ว่า Modified Hodge
test จะให้ผล negative ก็ยังไม่สามารถ rule out CRE ได้ เพราะ
Enterobacteriaceae ยังมีกลไกอื่นๆ ในการดื้อยานอกจากการสร้าง
carbapenemase ส่วนการตรวจ genotype ของ carbapenemases
โดยวิธี multiplex PCR มีประโยชน์ ในการสอบสวนการแพร่ระบาด
ของเชื้อ งานวิจัยและด้าน infection control ข้อดี คือให้ผลรวดเร็ว
แต่มีราคาแพง และการตรวจ genotype ไม่สามารถบอกระดับของ
การดื้อยาได้
การรักษา Carbapenem-Resistant Enterobacteriaceae7
ปัจจุบันยังไม่มี standard guideline ส�ำหรับการรักษา CRE
ในเด็ก การเลือกยาต้านจุลชีพต้องพิจารณาตามต�ำแหน่งของการ
ติดเชื้อ ความรุนแรงและผลทดสอบความไวของเชื้อต่อยา ซึ่งมีความ
จ�ำเป็นต้องท�ำการทดสอบความไวต่อยากลุ่มอื่นๆ เพิ่มเติม (colistin,
polymyxin B, tigecycline, fosfomycin) เพื่อเป็นประโยชน์ ในการ
เลือกใช้ยา ข้อมูลการรักษาในเด็กยังมีน้อย จึงใช้หลักการรักษาของ
ผู้ ใหญ่มาดัดแปลง โดยปรับขนาดยาให้เหมาะกับเด็ก (ตารางที่ 3-4)
ดังนี้
1. การติดเชื้อทางเดินปัสสาวะที่ไม่รุนแรง (Uncomplicated UTI จาก
เชื้อ CRE) สามารถใช้ยาเพียง 1 ตัวในการรักษาได้แต่ต้องเป็นยาที่
ยังไวต่อเชื้อ CRE ชนิดนั้น (aminoglycosides หรือ fosfomycin)
2. ผู ้ ป ่ ว ยที่ มี ก ารติ ด เชื้ อ ที่ รุ น แรง เช่ น bacteremia หรื อ ติ ด เชื้ อ
deep-seated infections ต้องใช้ combination therapy ด้วย
ยาปฏิชีวนะ ≥ 2 ชนิดที่ ให้ผลไวตาม antibiogram จะได้ผลการ
รั ก ษาดี ก ว่ า ช่ ว ยลดอั ตราการตายและลดโอกาสเกิ ด การดื้ อ ยา
เมื่อเทียบกับ monotherapy (Grade 2C) โดยยาที่นิยมใช้ร่วมกัน
ในการรักษา CRE ได้แก่ carbapenems, aminoglycosides,
polymyxin (colistin or polymyxin B) หรือ tigecycline9
- กรณีที่เชื้อดื้อ imipenem ยังใช้ meropenem และ ertapenem
ได้หาก antibiotic susceptibility test ยังไวต่อยาสองชนิดนี้ และ
ถ้าค่า MIC ของ meropenem ≤ 16 mg/L ยังสามารถใช้ high
dose meropenem ได้ โดยใช้ร่วมกับยาชนิดอื่น
- เชื้อ CRE ส่วนใหญ่ยังไวต่อยา tigecycline จากการศึกษาใน
USA ปี ค.ศ. 2006-2012 พบว่า Enterobacteriaceae ดื้อยา
tigecycline 1.7%9 แม้ว่าtigecycline เป็นยาที่จดทะเบียนให้ ใช้
ในผู้ป่วยอายุ 18 ปีขึ้นไป อย่างไรก็ตามเนื่องจากปัญหา CRE
ที่เพิ่มมากขึ้น จึงมีการศึกษาการใช้ยานี้ ในผู้ป่วยเด็กเพิ่มขึ้น และ

ตารางที่ 2 เปรียบเทียบค่า Previous และ Current breakpoint MIC ต่อยา Carbapenem ของเชื้อกลุ่ม Enterobacteriaceae (CLSI2012guideline)(11)
Agent
Doripenem
Ertapenem
Imipenem
Imipenem

Previous Breakpoints (M100-S19) MIC (μg/mL)
Susceptible
Intermediate
Resistant
≤2
4
≥8
≤4
8
≥16
≤4
8
≥16

Current Breakpoints (M100-S22) MIC (μg/mL)
Susceptible
Intermediate
Resistant
≤1
2
≥4
≤0.5
1
≥2
≤1
2
≥4
≤1
2
≥4
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ตารางที่ 3 ขนาดของยาปฏิชีวนะและข้อควรระวังในการใช้ยาส�ำหรับรักษา Carbapenem-Resistant Enterobacteriaceae
Antimicrobial
ขนาดยาในเด็ก
Daily
Warnings and Comments
agents
mg/kg/day (MKD)
adult dose
Meropenem 100-120 MKD q 8 h, IV drip ช้าๆ ใน
1.5-6 g - การใช้ high dose meropenem ใน combine therapy ส�ำหรับ CRE infection
เวลา ≥3 ชั่วโมง7 เพื่อเพิ่ม time above
แนะน�ำให้ ใช้กรณีทคี่ า่ MIC ของ meropenemไม่เกิน 16 μg/mL
MIC
- ในกรณี ใช้ high dose ต้องระวัง CNS side effect
- ปรับขนาดยาตามค่าการท�ำงานของไต
Imipenem
100-80 MKD IV q 6 h drip ช้าๆ ในเวลา
1-4 g - Hypersensitivity reactions (rash 3%)
≥3 ชั่วโมง
- กรณีที่ ใช้ high dose carbapenems ต้องระวัง seizure (1%)
- ปรับขนาดยาตามค่าการท�ำงานของไต
Ertapenem
30 MKD IV q 12 h
1g
- ไม่คลุมเชื้อ Pseudomonas spp. และ Acinetobacter spp
- ในผู้ ใหญ่มีการใช้ Dual-carbapenem combination ในการรักษา pandrugresistant CRE, Dual-carbapenem ประกอบด้วย high-dose meropenem หรือ
doripenem ร่วมกับ ertapenem 1 gm/day แต่ยังไม่มีข้อมูลในผู้ป่วยเด็ก
Colistin
2.5–5 MKD IV q 6 -12 h
150-300 - นิยมใช้ร่วมกับยาชนิดอื่น เพราะถ้าใช้เป็น monotherapy จะเกิดการดื้อยาตาม
MIC >2 μg/mL consider combination
mg
มาได้ง่าย การให้ colistin-based combination therapy ช่วยลด mortality rate
therapy with other alternative in vitro
ในผู้ป่วย CRE ได้อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิต8ิ การใช้ขนาดยาที่สูงกว่าท�ำให้ ได้ผล
active antimicrobial
การรักษาที่ดีกว่า10
- Nephrotoxicity (%60–%50)
- Monitor renal function และปรับขนาดยาตามค่าการท�ำงานของไต
Tigecycline
Children 8-11 years: 1.5 mg/kg loading 100 mg - ยาละลายได้ดี ในไขมัน และมี volume of distribution มากท�ำให้ยาเข้าไปใน
dose then 1.2 mg/kg/dose IV q 12 h
เนื้อเยื่อต่างๆและ intracellular ได้อย่างรวดเร็ว
Children ≥ 12 years: 100 mg loading
- ไม่แนะน�ำให้ ใช้เป็น monotherapy ในการรักษา bacteremia เพราะมี Peak
dose then 50 mg IV q 12 h
serum concentration (ประมาณ 1 μg/mL) ใกล้เคียงกับค่า MIC ของแบคทีเรีย
แกรมลบหลายๆ ตัวที่เป็นเชื้อดื้อยา ท�ำให้เกิดการดื้อยาง่าย
- ไม่ควรใช้ ในการรักษา UTI เพราะความเข้มข้นของยาในปัสสาวะไม่เพียงพอ
- ผลข้างเคียงที่พบบ่อย คือ nausea vomiting แต่ไม่รุนแรง ผลข้างเคียงอื่นๆ
ที่พบได้น้อย เช่น diarrhea, hepatotoxicity, rash
- ผู้ป่วยที่แพ้ tetracycline ไม่ควรใช้ tigecyclineเพราะเป็นยากลุ่มเดียวกัน
- ไม่คลุมเชื้อ Pseudomonas spp, Proteus spp, B. cepacia, Providencia
spp. และ Morganella morganii
Gentamicin
5-7.5 mg IV q 24 h
240 mg - เป็นยาที่ควรน�ำมารักษา CRE เป็น combination therapy ร่วมกับยากลุ่มอื่น
ในรายที่มีอาการรุนแรง
Amikacin
15- 22.5 MKD IV q 8-12 h or
Susceptible - มี nephrotoxicity, ototoxicity การให้ยาเพียงวันละครั้งพบว่าได้ผลดี และมีผล
15- 20 MKD IV q 24 h
ข้างเคียงต่อไตและการได้ยินน้อยกว่าการให้วันละหลายครั้ง
-ในกรณีที่ MIC ค่อนข้างสูง ให้พิจารณาใช้ขนาดสูง
- monitor renal function และปรับยาตามค่าการท�ำงานของไต
Fosfomycin
PO:ยังไม่มีขนาดยาในเด็ก
PO: 3 g - Fosfomycin oral formใช้รักษา CRE ที่เป็น UTI ได้เท่านั้น ไม่สามารถใช้รักษา
IV: 150-200 MKD IV q 6-12 h
IV: 8 g การติดเชื้อตรงต�ำแหน่งอื่น
- Fosfomycin IV มีระดับยาในเนื้อเยื่อของอวัยวะต่างๆ เช่น lung, bone, heart
valve และ CSF สูงเพียงพอที่จะก�ำจัดเชื้อ แต่ยังไม่มีขนาด dose ยาที่ชัดเจน และ
ข้อมูลการใช้ fosfomycin IV ในการรักษา CRE ยังมีจ�ำกัด
- Fosfomycin เป็นยาที่น�ำมาร่วมรักษา CRE เป็น combination therapy
- Fosfomycin IV พบ hypokalemia ได้ (26%)

มีการน�ำ tigecycline มาใช้ ในเด็ก อายุ 8-11 ปี ที่มีการติดเชื้อ
รุนแรง หรือติดเชื้อดื้อยาหลายขนาน
- การใช้ยากลุ่ม aminoglycoside ร่วมกับยาตัวอื่นในการรักษา
CRE พบว่าช่วยลดอัตราการตาย และมีการศึกษาพบว่า amikacin
เป็นยาในกลุ่ม aminoglycoside ที่ออกฤทธิ์ต่อ CRE ได้ดีที่สุด7
เนือ่ งจากข้อมูลทางคลินกิ ของ aminoglycosides, fosfomycin
ยังมีจ�ำกัด ถ้าเลือกใช้ยา aminoglycosides หรือ fosfomycin ส�ำหรับ
การติดเชือ้ ที่ไม่ ใช่ UTI ควรให้รว่ มกับยาอืน่ อีก 2 ชนิดทีย่ งั ให้ผลไวต่อเชือ้
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การควบคุมการติดเชื้อ
ผู้ป่วยในรพ.ที่ติดเชื้อหรือ colonization ด้วย CRE ต้องได้รับ
การแยกและใช้มาตรการ contact precaution เนื่องจากยีนที่ควบคุม
เอนไซม์ carbapenemases ถูกส่งผ่าน mobile genetic elements
ท�ำให้เกิดการถ่ายทอดยีนดื้อยาได้ง่าย เกิดการแพร่กระจายของ gene
ดื้อยาอย่างรวดเร็ว ดังนั้นการล้างมือ ลดการใส่เครื่องช่วยหายใจและ
สายสวน และการท�ำ antimicrobial stewardship จึงมีบทบาทส�ำคัญ
ในการช่วยควบคุมการแพร่กระจายของเชื้อ CRE ยังไม่มีค�ำแนะน�ำให้
ท�ำ surveillance culture ในผู้สัมผัสหรือสิ่งแวดล้อม
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การประชาสัมพัน ธ์ 8th Asian Congress
of Pediatric Infectious Disease (5)

โดย ศ.พญ.กฤษณา เพ็งสา

ผู้เขียนขอเล่าการประชาสัมพันธ์ 8th ACPID ต่อจากบทความ
ในจุลสาร ฉบับที่ 4/2558 เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2558 คณะท�ำงาน
ได้ ไปประชาสัมพันธ์ 8th ACPID ในการประชุมวิชาการระดับชาติและ
นานาชาติเพิ่มเติมดังนี้
ระดับชาติ
ศ.พญ.อุษา ทิสยากร ได้รับเชิญให้ ไปบรรยายเรื่อง
1. DHF: Challenges in management and prevention ในการอบรม
ระยะสั้นประจ�ำปี ของภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในวันที่ 3 สิงหาคม 2558

2. Challenges in management and prevention of dengue ใน
การประชุม Update on Pediatric and Adult Vaccine จัดโดย
ส�ำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร ในวันที่ 21 สิงหาคม 2558
3. Dengue vaccine ในการประชุม Travel Medicine and Immunization
จัดโดยสถานเสาวภา สภากาชาดไทย ในวันที่ 26 สิงหาคม 2558
4. New Perspectives in dengue prevention: Results from the first
phase III dengue vaccine efficacy in Asia and Latin America
การประชุมวิชาการประจ�ำปีของสมาคมโรคติดเชื้อแห่งประเทศไทย
ครั้งที่ 41 ซึ่งจัดในวันที่ 24 ตุลาคม 2558
5. Key Note Lecture เรื่อง Walls against
dengue ในโอกาสวันปิยมหาราชร�ำลึก ณ
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ในวันที่ 26 ตุลาคม 2558
ทัง้ นี้ ศ.พญ.อุษา ทิสยากร ได้ประชาสัมพันธ์
th
8 ACPID ในสไลด์สดุ ท้ายก่อนจบการบรรยาย
และได้น�ำแผ่นพับประชาสัมพันธ์ 8th ACPID
ไปเผยแพร่ที่การประชุมด้วย
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ระดับนานาชาติ
1. การประชุม 37th Malaysian Paediatric
Association Annual Congress and
APPA Vaccinology Update
ซึง่ จัดระหว่างวันที่ 18-19 กันยายน
2558 ทีก่ รุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย
ศ.พญ.อุ ษา ทิ ส ยากร ได้ รั บ เชิ ญ ให้ ไป
บรรยายหัวข้อ The changing faces of dengue infection ในวันที่
18 กันยายน 2558 และหัวข้อ Japanese B Encephalitis ในวันที่
19 กันยายน 2558

2. การประชุม Regional Asia Dengue Advisory Board
ซึ่งจัดวันที่ 24 กันยายน 2558 ที่ ประเทศสิงคโปร์ ศ.พญ.อุษา
ทิสยากร ได้รับเชิญให้ ไปบรรยายเรื่อง Dengue: disease severity
and hospital admission criteria

3. 9th World Congress of the World Society for Pediatric Infectious
Diseases (WSPID)
ซึง่ จัดระหว่างวันที่ 18-21 พฤศจิกายน 2558 ทีเ่ มืองรีโอเดจาเนโร

ประเทศบราซิล การประชุ ม WSPID 2015 นี้ มีผู้เข้าร่วมประชุม
ทั้ ง หมดประมาณกว่ า พั น คน จากหลายประเทศทั่ ว โลก ในงานนี้
ศ.พญ.อุษา ทิสยากร ได้รับเชิญให้ ไปบรรยายใน Society Symposium:
Emerging and Re-emerging Infections: Its management and
control ซึ่งเป็น session in collaboration with the ASPID society
ในหัวข้อเรื่อง “Dengue vaccine: its time has come” ในวันที่ 20
พฤศจิกายน 2558

5. Asian Pacific Vaccinology Meeting (Vaccinology 2015)
การประชุม Second International Symposium for Asia
Pacific Experts นี้ จัดโดย Foundation Me’rieux, the Pediatric
Infectious Disease Society of the Philippines & Philippine Society
of Microbiology and Infectious Diseases ที่กรุงเทพมหานคร
ประเทศไทย ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน ถึง 3 ธันวาคม 2558 โดยมี
ศ.พญ.อุษา ทิสยากร ทีป่ รึกษาของสมาคมฯ ร่วมเป็น Steering Committee
ซึง่ อาจารย์ ได้บรรยายสรุป Concluding Remarks. Vaccinology
2015 ในการประชุ ม นี้ มี ก รรมการบริ ห ารของสมาคมฯ และกุ ม าร
แพทย์ ไทยหลายท่านเข้าร่วมประชุมด้วย

6. Joint International Tropical Medicine Meeting 2015
การประชุมนี้จัดโดย คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัย
มหิดล ร่วมกับ SEAMEO TROPMED Network, TROPMED Alumni
Association, the Parasitology and Tropical Medicine Association
of Thailand (PTAT), Department of Disease Control, Thailand
Ministry of Public Health and the Mahidol Oxford Tropical
Medicine Research Unit (MORU) ระหว่างวันที่ 2-4 ธันวาคม 2558
ณ โรงแรม อมารี วอเตอร์เกท กรุงเทพฯ โดยมีธีมของการประชุม
คือ Tropical Diseases Post 2015: New Threats or Towards
Sustainable Success โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมดประมาณกว่า
700 คนจาก 30 ประเทศ ในการประชุมนี้ ศ.พญ.อุษา ทิสยากร
ที่ปรึกษาสมาคมฯได้รับเชิญให้ ไปบรรยายในหัวข้อ Public Health Value
of Dengue Vaccine ใน symposium เรื่อง Dengue Vaccine: Global
Need and Challenges ในวันที่ 3 ธันวาคม 2558 โดยมี รศ. (พิเศษ)
นพ.ทวี โชติพิทยสุนนท์ นายกสมาคมฯ เป็น Chairperson

ในการประชุมดังกล่าวข้างต้น ศ.พญ.อุษา ทิสยากร ได้กรุณา
ประชาสัมพันธ์ 8th Asian Congress of Pediatric Infectious Diseases
(ACPID 2016) ในสไลด์สุดท้ายก่อนจบการบรรยาย พร้อมกับได้แจก
แผ่นพับประชาสัมพันธ์การประชุมดังกล่าวแก่ผู้เข้าร่วมประชุม เพื่อ
เชิญชวนให้ผู้สนใจมาร่วมงานประชุมและช่วยกันประชาสัมพันธ์ต่อไป
7. การประชุมที่ประเทศเวียดนาม
รศ. (พิเศษ) นพ.ทวี โชติพิทยสุนนท์ นายกสมาคมฯ ได้รับ
เชิญจากสมาคมกุมารแพทย์แห่งเวียดนาม ให้ ไปบรรยายวิชาการ
เป็น Plenary session หัวข้อเรื่อง Thailand Experiencs of First MERSCoV patient: Clinical Management ณ กรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม
เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2558 อาจารย์ ได้พร้อมกับได้แจกแผ่นพับ
ประชาสัมพันธ์การประชุมดังกล่าวแก่ผู้เข้าร่วมประชุม
ท้ายนี้ ขอให้สมาชิกสมาคมฯ ทุกท่าน ส่งบทคัดย่อผลงาน
วิจัยในการประชุม 8th ACPID ได้แล้ว ก่อนวันที่ 31 พฤษภาคม 2559
ทาง www.acpid2016.com ท่านที่
ยั งไม่ ไ ด้ เ ป็ นสมาชิ ก กรุ ณ ารี บ
สมัครเป็นสมาชิกได้ เพื่อจะไม่
พลาดโอกาสพิเศษ (รายละเอียด
ติดต่อส่วนตัวได้นะคะ)
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ข่าวประชาสัมพันธ์
สมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทย
ขอแสดงความยินดี แด่ ศาสตราจารย์แพทย์หญิงกุลกัญญา โชคไพบูลย์กิจ
ได้รับการคัดเลือกให้เป็นบุคคลดีเด่นด้านการแพทย์และสาธารณสุข
จากศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย โดยเข้ารับประทานรางวัล
จากพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ
ในวันที่ 1 ธันวาคม 2558 งานเทียนส่องใจ เนื่องในวันเอดส์ โลก
ครั้งที่ 24 ณ อาคารจตุรัสจามจุรี

ขอแสดงความยินดี แด่ รองศาสตราจารย์แพทย์หญิงอัจฉรา ตั้งสถาพรพงษ์
ได้รับโล่รางวัลเชิดชูเกียรติ ในงานวันนักวิจัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประจ�ำปี 2558

ขอแสดงความยินดี แด่ แพทย์หญิงจุไร วงศ์สวัสดิ์
ได้รับโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ด�ำรงต�ำแหน่ง นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ
ด้านเวชกรรม สาขากุมารเวชกรรม เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2558
รับมอบดอกไม้แสดงความยินดีจาก นายแพทย์ โสภณ เมฆธน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Pediatric Infectious Disease Interhospital Conference
ครั้งที่ 2/2558-2561
ห้องประชุมสยาม 1 อาคารสยามบรมราชกุมารี ชั้น 7
สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
วันศุกร์ที่ 4 ธันวาคม 2558
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คณะกรรมการบริหารสมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทย
วาระ 2558-2561

ล�ำดับ
  
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

ชื่อ-สกุล
ศ.พญ.อุษา ทิสยากร
รศ.นพ.พรเทพ จันทวานิช
รศ.(พิเศษ)นพ.ทวี โชติพิทยสุนนท์
รศ.พล.ต.พญ.ฤดีวิไล สามโกเศศ
ศ.พญ.กฤษณา เพ็งสา
พญ.วีรวรรณ หัตถสิงห์
พญ.จุไร วงศ์สวัสดิ์
พญ.ทัศนีย์ สุขปราณี
ศ.พญ.กุลกัญญา โชคไพบูลย์กิจ
รศ.พญ.อัจฉรา   ตั้งสถาพรพงษ์
ผศ.นพ.ชนเมธ เตชะแสนศิริ
นพ.พรเทพ สวนดอก
รศ.พ.อ.นพ.พิรังกูร   เกิดพาณิช
รศ.พญ.วนัทปรียา พงษ์สามารถ
ศ.นพ.สมศักดิ์ โล่ห์เลขา
รศ.พ.อ.นพ.วีระชัย วัฒนวีรเดช
รศ.พญ.ธันยวีร์   ภูธนกิจ
ผศ.นพ.โอฬาร พรหมาลิขิต
พญ.ปิยรัชต์ สันตะรัตติวงศ์

ต�ำแหน่ง
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
นายกสมาคมฯ
อุปนายก
เลขาธิการ
รองเลขาธิการ
นายทะเบียน
เหรัญญิก
ประธานอนุกรรมการฝ่ายวิชาการ
ประธานอนุกรรมการฝ่ายฝึกอบรมและสอบ
ประธานอนุกรรมการฝ่ายวิจัยและพัฒนา
ประธานอนุกรรมการฝ่ายเว็บไซต์และจุลสาร
ปฏิคม
ประชาสัมพันธ์
กรรมการกลาง
กรรมการกลาง
กรรมการกลาง
กรรมการกลาง
กรรมการกลาง

บริษัท ไฟเซอร์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด
สนับสนุน โครงการจัดหาวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อนิวโมคอคคัส
เพื่อเด็กกลุ่มเสี่ยง จ�ำนวน 500 โด้ส ให้แก่สมาคมโรคติดเชื้อในเด็ก
แห่งประเทศไทย โดยมี รศ.(พิเศษ) ทวี โชติพิทยสุนนท์ นายกสมาคมฯ
และกรรมการบริหารสมาคมฯ เป็นตัวแทนรับมอบ ณ ส�ำนักงานสมาคม
โรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทย วันที่ 13 ตุลาคม 2558
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TheÊvaccineÊofÊchoiceÊforÊRabiesÊprophylaxisÊ
(2,3,4,5,7)

Widely documented efficacy after confirmed exposure to rabid animals.
Approved for
(2,4,6,7)



IM & ID regimen



Infants, children, adults and pregnant women

WHO prequalified vaccine

(1,2,3,7)

(8)

(7)

Administered in over 100 countries since its launch in 1985.

VERORAB, INACTIVATED RABIES VACCINE PREPARED ON VERO CELLS : INDICATIONS : Pre-exposure and post-exposure immunization. DOSAGE AND ADMINISTRATION : a) Pre-exposure immunization: Primary vaccination : According to the W.H.O. recommendations : 3 x 0.5 mL injections by IM route on days 0, 7, 21 or 28, followed by a booster dose 1 year later. Boosters: Thereafter, one injection every 5 years. b) Post-exposure immunization: Intramuscular schedule: Treatment consists of
5 x 0.5 mL injections. IM injections to be given on days 0, 3, 7, 14 and 28. Intradernal schedule : This vaccine is of sufficient potency to allow its safe use in the WHO recommended intradermal post-exposure regimen in countries where relevant national authorities
have approved the intradermal route for rabies post-exposure treatment. Non-immunized individuals: The 2-site Intradermal regimen - 222011 known as original Thai Red Cross Regimen prescribes 1 injection of 0.1 mL at different sites on D0, D3, D7 and 1 injection
at one site on D28 (or D30) and D90 - 22202 known as updated Thai Red Cross regimen prescribes 1 injection of 0.1 mL at 2 sites on D0, D3, D7, and D28. Fully immunized individuals: 2 injections on D0, D3. This schedule should not apply to immunocompromised
patients. UNDESIRABLE EFFECTS: Minor local reactions: injection site pain, injection-site erythema, injection-site oedema, injection-site pruritus and injection-site induration. General reactions: moderate fever, shivering, malaise, asthenia, headaches, dizziness,
arthralgia, myalgia, gastro-intestinal disorders. (nausea, abdominal pain). Exceptional cases of anaphylactoid reaction, urticaria, rash.
References:
1. World Health Organization. Rabies vaccines WHO position paper. Weekly epidemiological record. 2010; 85, 309–320 2. Suntharasamai P, Warrell MJ, Warrell DA, et al. New purified vero cell vaccine prevents rabies in patient bitten by rabid animals. The Lancet.
1986;2:129-31. 3. Chutivongse S, Supich C, Wilde H. Acceptability and efficacy of purified vero-cell rabies vaccine in Thai children exposed to rabies. Asia Pac J Public Health. 1988;2(3):179-84. 4. Chutivongse S, Wilde H, Supich C, Baer GM, Fishbein DB. Postexposure
prophylaxis for rabies with antiserum and intradermal vaccination. The Lancet. 1990;335:896-8. 5. Wang XJ, Lang J, Tao XR, et al. Immunogenicity and safety of purified vero-cell rabies vaccine in severely rabies-exposed patients in China. Southeast Asian J Trop Med
Public Health. 2000;31(2): 287-94 Health. Vol 31 No. 2 June 2000: 287-94 6. Suwansrinon K, Wilde H, Benjavongkulchai M, et al. Survival of neutralizing antibody in previously rabies vaccinated subjects: a prospective study showing long lasting immunity. Vaccine.
2006;24(18):3878-80 7. Stephen Toovey Preventing rabies with the Verorab vaccine: 1985–2005 Twenty years of clinical experience. Travel Medicine and Infectious Disease (2007) 5, 327–348 8. WHO prequalified vaccines. The Wolrd Health Organization page. Available
from: URL: http://www.who.int/immunization_standards/vaccine_quality/PQ_vaccine_ list_en/en/index.html Accessed 03/2013
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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:
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
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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โปรดอานรายละเอียดเพิ่มเติมในเอกสารกำกับยา
ใบขออนุญาตโฆษณาเลขที่ 664/2557
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