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บรรณาธิการแถลง

โดย รศ.นพ. โอฬาร พรหมาลิขิต
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
นพ.พรเทพ สวนดอก โรงพยาบาลกรุงเทพ
สวัสดีกุมารแพทย์และสมาชิกชาว PIDST ทุกๆ ท่านครับ
กลับมาพบกันอีกครั้งสำ�หรับจุลสารฉบับนี้ซึ่งเป็นฉบับสุดท้าย
ของปีนี้แล้ว ในช่วงปลายเดือนตุลาคมปีนี้ จะมีพระราชพิธีถวาย
พระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล
อดุลยเดช ระหว่างวันที่ 25-29 ตุลาคม 2560 และที่ประชุมคณะ
รัฐมนตรี ได้ประกาศให้วนั ที่ 26 ตุลาคม 2560 เป็นวันหยุดราชการ
เพิ่มอีก 1 วัน และขยายช่วงเวลาไว้ทุกข์จนถึงวันที่ 27 ตุลาคม
2560 ในนามของสมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทย
ขอน้อมสำ�นึกในพระมหากรุณาธิคุณ และร่วมถวายความอาลัย
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ทางสมาคมฯ ขอแสดงความยินดีกับ ศ.พญ.กุลกัญญา
โชคไพบูลย์กิจ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัย
มหิดล รับรางวัลนักวิจัยที่มีจำ�นวนผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
สูงสุด ในปี 2557-2558 จากการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหิดล
และสมาคมฯ ขอแสดงความยินดีกบั รศ.พญ.วารุณี พรรณพานิช
วานเดอพิทท์ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี ที่ ได้รับโล่
รางวัลศิษย์เก่าดีเด่นสาขาวิชาการ เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2560
ที่ผ่านมา
สำ�หรับเนื้อหาในเล่ม ยังคงประกอบด้วยสาระวิชาการ
ที่น่าสนใจอย่างครบครัน ทั้งคอลัมน์ ID Query เป็นประเด็น
ของโรคมือเท้าปาก คอลัมน์ Bug Among Us สรุปการติดเชื้อ
varicella infection คอลัมน์ CME ได้รีวิววัคซีนป้องกันไวรัส
เอชพีวี คอลัมน์ Interhospital conferenceมีตัวอย่างผู้ป่วยที่
น่าสนใจจำ�นวน 2 ราย คอลัมน์ Emerging infectious disease
สรุปโรค severe fever with thrombocytopenia syndrome
ซึ่งระบาดในประเทศญี่ปุ่น และคอลัมน์ What’s new in Ped ID
ได้สรุปคำ�แนะนำ�ในการรักษาผูป้ ว่ ยเด็กโรคมะเร็ง ทีม่ ภี าวะ febrile
neutropenia รวมถึงคอลัมน์อื่นๆที่น่าสนใจเช่นเคย
ทางสมาคมฯ หวั ง เป็ น อย่ า งยิ่ ง ว่ า กุ ม ารแพทย์ แ ละ
สมาชิกทุกๆ ท่าน คงจะได้ทบทวนความรูแ้ ละนำ�ความรูท้ ี่ได้ ไปใช้
ให้เกิดประโยชน์ ในการดูแลผูป้ ว่ ยของท่านได้ ไม่มากก็นอ้ ย หากมี
ข้อเสนอแนะประการใด ท่านสามารถติดต่อกลับมาได้ที่สมาคม
โรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทย www.pidst.or.th หรืออีเมล์
webmaster@pidst.or.th และ facebook: PIDST แล้วพบกันใหม่
ฉบับหน้า ฉบับต้อนรับปีใหม่ ปี 2561 ครับ

แสงตะวัน ล่วงลับ ดับจากฟ้า
ในนภา ไร้จันทรา ดาราฉาย
วิปโยค โศกโศกา ประชาไทย
พระเสด็จกลับ สวรรคาลัย ในวันนี้
จะก้าวย่าง ตามอย่าง รอยเท้าพ่อ
ยึดคำ�ว่า เพียงและพอ เป็นวิถี
เดินตามบาท ยาตรา พระภูมี
ทั้งชีวี ขอเป็นข้ารองบาท ทุกชาติไป
สถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์
น้อมรำ�ลึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้
ข้าพระพุทธเจ้า คณะกรรมการบริหารและสมาชิก
สมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทย
ที่ปรึกษา ศ.พญ.อุษา ทิสยากร, ศ.พญ.กฤษณา เพ็งสา,
ศ.พญ.กุลกัญญา โชคไพบูลย์กิจ
ประธานฝ่ายเว็ปไซต์และจุลสาร นพ.พรเทพ สวนดอก
บรรณาธิการ รศ.นพ.โอฬาร พรหมาลิขิต,
ผศ.นพ.เกรียงศักดิ์ ลิมป์กิตติกุล, นพ.พรเทพ สวนดอก
กองบรรณาธิการ รศ.พญ.อัจฉรา ตั้งสถาพรพงษ์,
รศ.นพ.ชาญวิทย์ ตรีพุทธรัตน์, รศ.พญ.ธันยวีร์ ภูธนกิจ,
รศ.พญ.วารุณี พรรณพานิช วานเดอพิทท์,
รศ.นพ.ทวีวงศ์ ตันตราชีวธร, ผศ.นพ.ชนเมธ เตชะแสนศิริ,
พญ.จุฑารัตน์ เมฆมัลลิกา, พญ.ปิยรัชต์ สันตะรัตติวงศ์,
พญ.ทวิติยา สุจริตรักษ์, นพ.ทรงเกียรติ อุดมพรวัฒนะ,
พญ.พักต์เพ็ญ ศิริคุตต์, พญ.วีรวรรณ หัตถสิงห์
พิมพ์ที่ บริษัทนพชัยการพิมพ์ 678 ซ.ศธรทิพย์ ถ.สาธุประดิษฐ์
บางโพงพาง ยานนาวา กรุงเทพ 10120
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โดย รศ.พญ.อัจฉรา ตั้งสถาพรพงษ์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ในช่วงฤดูฝนที่ผ่านมาเราพบมีการระบาดของโรคมือเท้าปาก (hand foot mouth disease, HFMD)
ในโรงเรียนอนุบาลหลายแห่ง รวมทั้งพบรายงานเด็กเสียชีวิตด้วยโรคมือ เท้า ปาก ข้อมูลเฝ้าระวังโรคของ
ส�ำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 - 3 กันยายน 2560 พบผู้ป่วย 54,558 ราย
คิดเป็นอัตราป่วย 83.39 ต่อแสนประชากร เสียชีวิต 2 ราย กลุ่มอายุที่พบมากที่สุด เรียงตามลําดับ คือ 1 ปี (25.43%)
2 ปี (23.88%) และ 3 ปี (18.32%) ได้มี
ประเด็นค�ำถามจากกุมารแพทย์เกี่ยวกับ
การเฝ้าระวังผู้ป่วยโรคมือ เท้า ปาก ที่
รุนแรง และการป้องกันการระบาดใน
โรงเรียน ดังนี้
ค�ำถามที่ 1 ผู้ป่วยเด็กอายุ 2 ปี มาด้วยอาการ ไข้ เป็นแผลในปาก
มา 2 วัน และมีตุ่มพองที่มือและเท้า จะมีแนวทางเฝ้าระวังอย่างไร
ที่จะช่วยบอกว่าโรคอาจรุนแรง

ตอบ ผู ้ ป ่ ว ยโรคมื อ เท้ า ปาก เกิ ดจากเชื้ อไวรั ส ในกลุ ่ ม เอนเตอโร
ได้แก่ Coxsackie virus group A, B และ Enterovirus 71 (EV71)
ภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรง เช่น brainstem encephalitis, aseptic
meningitis, encephalomyelitis, poliomyelitis-like paralysis และ
cardiopulmonary failure มักจะสัมพันธ์กับการติดเชื้อ EV71 ผู้ป่วย
HFMD ที่จะมีอาการรุนแรง ได้แก่ ผู้ป่วยมีไข้สูง ≥ 39 องศาเซลเซียส
และมีอาการอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ อาเจียน ท้องเสีย ซึม หอบ
เหนือ่ ย หรือผูป้ ว่ ยมีอาการทางระบบประสาทส่วนกลาง ได้แก่ ชัก/เกร็ง
(seizure/convulsion) หรือ ตรวจร่างกายพบ meningeal sign หรือ
encephalitis หรือ สั่น (tremor) หรือ แขน ขาอ่อนแรง (acute flaccid
paralysis) หรือ ตรวจร่างกายพบ myoclonic jerk
ค�ำถามที่ 2 มีโอกาสทีผ่ ปู้ ว่ ยโรค HFMD จะอาการรุนแรงมากน้อยแค่ ไหน
ตอบ โรคนี้ ส ่ ว นมากอาการไม่ รุ น แรง มี เ พี ย งส่ ว นน้ อ ยประมาณ
ร้อยละ 1 ที่มีอาการรุนแรงจนถึงเสียชีวิตได้
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เทคนิคการตรวจ
- Viral isolation
- Molecular diagnosis

ชนิดตัวอย่าง
1. Stool 4-8 กรัม

สิ่งส่งตรวจ ปริมาณและ ภาชนะ
การส่งสิ่งส่งตรวจและข้อควรระวัง
เก็บเร็วที่สุดภายใน 14 วัน ของวันเริ่มป่วยใน - ใส่ภาชนะที่เก็บตัวอย่าง ในถุงพลาสติกรัดยางและ
ภาชนะ สะอาดแล้วปิดฝาให้แน่น
แช่ตัวอย่างในนํ้าแข็งที่มากเพียงพอจนถึงปลายทาง
- ส่งตัวอย่างทันทีหลังเก็บตัวอย่างในกรณีที่
2. Throat swab/Nasophary- เก็บเร็วที่สุดภายใน 7 วันของ
ไม่สามารถส่งได้ทันที ให้เก็บในช่องแช่แข็ง
geal swab
วันเริ่มป่วยในหลอดที่มี viral
transport media (VTM) แล้ว
ปิดฝาให้แน่น
3. Nasopharygeal suction เก็บใส่ภาชนะสะอาดแล้วปิด ฝาให้แน่น
4. CSF
เก็บใส่ภาชนะสะอาดแล้วปิด ฝาให้แน่น

- Serology

Acute and convalescence - เก็บซีรัม 2 ครั้ง ครั้งละ 1 มิลลิลิตร
serum (Paired serum)
- เก็บซีรัมครั้งแรกภายใน 3-5 วัน
ของวันเริ่มป่วย และครั้งที่ 2 ห่างจาก
ครั้งแรกไม่น้อยกว่า 14 วัน

- ใส่ภาชนะที่เก็บตัวอย่าง ในถุงพลาสติกรัดยางและ
แช่ตัวอย่างในนํ้าแข็งที่มากเพียงพอจนถึงปลายทาง

หมายเหตุ: ตัวอย่าง Rectal Swab และ Single serum ไม่ได้เป็นตัวอย่างมาตรฐานทางห้องปฏิบัติการสากล ควรเก็บส่งในกรณีที่ไม่สามารถเก็บตัวอย่างมาตรฐาน
จากผู้ป่วยได

ค�ำถาม 3 ผู้ ใหญ่สามารถติดโรคมือ เท้า ปาก จากเด็กได้หรือไม่
ตอบ โดยทั่วไปผู้ ใหญ่มักมีภูมิต้านทานต่อโรคนี้จากการได้รับเชื้อขณะ
เป็นเด็ก ซึ่งภูมิต้านทานนี้จะจําเพาะกับชนิดของไวรัสที่เคยได้รับเชื้อ
หากได้รับเชื้อชนิดใหม่ที่ยังไม่มีภูมิต้านทาน ก็สามารถเป็นโรคได้อีก
ส่วนใหญ่ ในผู้ ใหญ่มักไม่แสดงอาการของโรคหรือมีอาการเล็กน้อย
ค�ำถามที่ 4 encephalitis จากเชื้อ EV-71 มีลักษณะอย่างไร
ตอบ encephalitis จากเชื้อ EV-71 มักเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว มักเป็น
ในเด็กเล็ก มีลักษณะที่ส�ำคัญคือ เป็น brain stem encephalitis
(rhomboencephalitis) ซึ่ง involve midbrain, pons และ medulla
อาการอาจน�ำมาด้วย cerebellar sign หรืออาจเริ่มด้วย myoclonic
jerk tremor ซึ่งอาจมีอาการไม่มาก แล้วตามมาด้วย neurogenic
shock, respiratory distress และ neurogenic pulmonary edema
อย่างรวดเร็ว ซึ่งท�ำให้เสียชีวิตได้
ค�ำถามที่ 5 ถ้าผู้ป่วยมี encephalitis แต่ ไม่มีแผล/ผื่นที่มือ เท้า และปาก
จะเป็นจากเชื้อ enterovirus 71 ได้หรือไม่
ตอบ ควรคิดถึง EV-71 ในผู้ป่วยที่มาด้วยอาการ acute pulmonary
edema และ encephalitis ที่ด�ำเนินโรคอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะมีผื่นหรือ
ไม่ก็ตาม

ค�ำถามที่ 6 สงสัย enterovirus 71 ควรส่งตรวจอะไร เพื่อให้ ได้การ
วินิจฉัย
ตอบ ควรส่งตรวจหาเชื้อ EV-71 ซึ่งสามารถท�ำได้ที่กรมวิทยาศาสตร์
การแพทย์ และโรงเรียนแพทย์หลายแห่ง และควรรายงานส�ำนัก
ระบาดวิทยา หากพบผู้ป่วยสงสัยว่าจะเป็น EV-71 ที่รุนแรงหรือมีการ
ระบาดเกิดขึ้น แนวทางการเก็บตัวอย่างส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ
ดังตาราง
ค�ำถามที่ 7 จะต้องให้เด็กที่เป็นโรคนี้หยุดเรียนนานแค่ ไหน
ตอบ เด็กที่เป็น HFMD ควรแยกและหยุดเรียนประมาณ 7 วัน หรือ
จนกว่าจะหายเป็นปกติ โรคนี้ติดต่อโดยการสัมผัสกับน�้ำลาย น�้ำมูก
หรือสัมผัสกับผื่น ตุ่มน�้ำใส และอุจจาระของผู้ป่วย เชื้ออาจแพร่
โดยผ่านทางมือ เช่น การเปลี่ยนผ้าอ้อมของเด็กเล็ก นอกจากนี้
เชื้ออาจอยู่บนพื้นผิวของสิ่งแวดล้อม ของเล่น ท�ำให้เกิดการสัมผัส
ทางอ้อมได้ วิธีการป้องกันโรคนี้ที่ส�ำคัญคือ แยกผู้ป่วยและรักษา
สุขอนามัยของสิ่งแวดล้อม บางครั้งอาจมีความจ�ำเป็นต้องปิดโรงเรียน
หรือสถานเลีย้ งเด็กชัว่ คราว (1-2 สัปดาห์) หากมีการระบาดเกิดขึน้ มาก
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1. สํานักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข. Hand, foot and mouth disease. รายงานโรคในระบบเฝ้าระวัง 506. Available
from: http://www.boe.moph.go.th/boedb/surdata/506wk/y60/d71_3660.pdf.
2. สํานักระบาดวิทยาและกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์. แนวทางการดําเนินงานป้องกันควบคุมการระบาดของโรคมือ เท้า ปาก สําหรับแพทย์.
Available from: http://thaigcd.ddc.moph.go.th/uploads/pdf/baby/13.7.58/Line_Doctor.pdf
3. Huang C, Liu C, Chang Y, et al. Neurologic complications in children with enterovirus 71 infection. N Engl J Med 1999;341: 936-42.
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BUG AMONG US
โดย ผศ.นพ.ชนเมธ เตชะแสนศิริ
นพ.สุลักษณ์ อิศราดิสัยกุล
หน่วยโรคติดเชื้อ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
ทารกแรกเกิดเพศชาย GA 39 weeks คลอดด้วยวิธีธรรมชาติ น�้ำหนัก
แรกเกิด 3,190 กรัม Apgar score 9, 10 มารดาอายุ 32 ปี ผลตรวจเลือด
ช่วงฝากครรภ์ HBsAg: negative, Anti-HIV: non-reactive, VDRL
non-reactive ระหว่างตั้งครรภ์ ไม่มี ไข้หรือเคยออกผื่น ก่อนคลอด
ไม่มีไข้ แต่มีประวัติ 7 วันก่อนคลอด มีอาการ น�้ำมูกใส ปวดกล้ามเนื้อ
7 ชั่วโมงก่อนคลอด เริ่มมีตุ่มน�้ำใสขึ้นที่นิ้วกลาง ไม่คัน ไม่มี ไข้ และ
เริ่มขึ้นตามล�ำตัว ร่วมกับมี ไข้ ตรวจร่างกายมารดา พบ BT 39.3oC
skin: generalized multistage of erythematous papulovesicular
rash on face, trunk and extremities ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นอีสุกอี ใส
สูตแิ พทย์จงึ ขอค�ำปรึกษาในการดูแลทารกแรกเกิด ซึง่ ทารกไม่มอี าการ
ผิดปกติ ไม่มีไข้ ไม่มีผื่น
Physical examination
Vital signs: BT 36.7oC PR 130/min RR 45/min BP 75/45 mmHg
BW 3,190 g, Length 50 cm, HC 33 cm
GA: A Thai male newborn, active
HEENT: AF 2x2 cm, no pale conjunctivae, anicteric sclerae,
no discharge per eyes or nose, no cervical lymphadenopathy
Heart and Lungs: normal
Abdomen: Active bowel sound, liver and spleen not palpable, no
other palpable mass
Skin: no rash
Neurological examination: move equally both sides, normal tone
การดูแลรักษา
ทารกแรกเกิดรายนี้ ได้รับการวินิจฉัย Term AGA infant with
maternal chickenpox ได้รับการรักษาด้วย Intravenous immunoglobulin (IVIG) ร่วมกับการแยกโรคเพื่อป้องกันการติดต่อจากมารดาสู่
ทารก และต้องสังเกตอาการภายหลังจากได้ IVIG นาน 28 วันหลังเกิด
การวินิจฉัยโรคขั้นสุดท้าย Maternal chickenpox
อีสุกอี ใส (chickenpox) เกิดจากการติดเชื้อ Varicella-zoster
virus (VZV) หรือ human herpes virus 3 โดยการติดเชื้อในครั้งแรก
(primary infection) จะก่อให้เกิดโรคอีสุกอี ใส ภายหลังการติดเชื้อ
ผู้ป่วยจะมีภูมิคุ้มกันต่อไวรัสชนิดนี้ โดยธรรมชาติและมักไม่ป่วยซ�้ำ
แม้ ว ่ า การติ ด เชื้ อ VZV นั้ น มั ก จะมี อ าการไม่ รุ น แรงและสามารถ
หายได้เ อง แต่ บ างครั้ ง อาจมีภาวะแทรกซ้อ น เช่น ปอดอั ก เสบ
ตั บ อั ก เสบ สมองอั ก เสบ และการติ ด เชื้ อ แบคที เ รี ย ภายหลั ง ได้
ภาวะแทรกซ้อนเหล่านี้น�ำไปสู่ภาวะทุพพลภาพและการเสียชีวิตได้
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ระยะฟักตัวของโรคเฉลีย่ อยูท่ ี่ 14-16 วัน (อยู่ในช่วง 10-21 วัน)
หลังจากที่สัมผัสผื่น ระยะฟักตัวอาจจะนานถึง 28 วันได้หากได้รับ
Varicella-Zoster Immune Globulin (VariZIG) หรือ Intravenous
Immunoglobulin (IVIG) และสามารถสั้นลงได้ ในกลุ่มผู้ป่วยภูมิคุ้มกัน
บกพร่อง ส�ำหรับในทารกที่คลอดจากมารดาที่ก�ำลังป่วยเป็นอีสุกอี ใส
จะเริ่มปรากฏอาการได้ภายใน 2-16 วันหลังทารกเกิด
การติดเชื้อ VZV ครั้งแรก ก่อให้เกิดโรคอีสุกอี ใส โดยจะมี
ผื่นคัน ตุ่มน�้ำใส จ�ำนวนตั้งแต่ 250-500 ตุ่ม ซึ่งมีลักษณะเฉพาะ
ที่เป็น “varying stages of development and resolution” คือ พบได้
ทั้งตุ่มนูน (papule) ตุ่มน�้ำใส (vesicle) และผื่นที่แห้ง (crusting
lesion) ในเวลาเดียวกันที่ปรากฏผื่นให้เห็น ร่วมกับมีไข้ต�่ำๆ และอาจ
พบอาการอืน่ ๆ เช่น ปวดเมือ่ ยกล้ามเนือ้ อ่อนเพลีย สามารถเกิดภาวะ
แทรกซ้อนได้ มีตงั้ แต่การติดเชือ้ แบคทีเรียร่วมทีผ่ วิ หนัง โดยอาจมีการ
ติดเชื้อแบคทีเรียในกระแสเลือดร่วมด้วยหรือไม่ก็ ได้ ภาวะปอดอักเสบ
ภาวะแทรกซ้อนทางระบบประสาทส่วนกลาง (acute cerebellar
ataxia, encephalitis, stroke/vasculopathy) ภาวะเกร็ดเลือดต�่ำ
ภาวะแทรกซ้อนอื่นๆ ที่พบได้น้อย ได้แก่ glomerulonephritis, arthritis
และ hepatitis ส�ำหรับภาวะ Reye syndrome นั้น ปัจจุบันพบน้อยลง
หลังจากมีค�ำแนะน�ำห้ามใช้ยากลุ่ม salicylic acid (เช่น aspirin,
bismuth subsalicylate) ในระหว่างที่ป่วยเป็นอีสุกอี ใส
ในกลุ่มผู้ป่วยภูมิคุ้มกันบกพร่อง จะมีอาการรุนแรงมากกว่า
โดยจะมีผื่นขึ้นร่วมกับไข้สูงที่กินเวลานาน 2 สัปดาห์ และอาจมีภาวะ
แทรกซ้อนที่รุนแรงได้มากกว่า
การติดเชื้อในครรภ์มารดา (Intrauterine infection)
ทารกติดเชื้อ VZV ช่วงระหว่างไตรมาสที่ 1 จนถึงช่วงต้น
ของไตรมาสที่ 2 ของการตั้งครรภ์ มักจะเสียชีวิต หรือมีภาวะพิการ
ผิดรูป (congenital varicella syndrome) มีอาการแสดง ได้แก่ limb
hypoplasia, cutaneous scarring, eye abnormalities และระบบ
ประสาทส่วนกลางถูกท�ำลาย มีอุบัติการณ์อยู่ที่ร้อยละ 1-2 เมื่อการ
ติดเชื้อเกิดขึ้นในช่วง 8-20 สัปดาห์ของการตั้งครรภ์ แต่จะพบได้
น้อยมากถ้าการติดเชือ้ เกิดภายหลัง 20 สัปดาห์ของการตัง้ ครรภ์ ส�ำหรับ
ทารกที่ติดเชื้อ VZV ตั้งแต่อยู่ ในครรภ์มารดา มีโอกาสที่จะเป็นงูสวัดได้
ตั้งแต่อายุน้อยๆ โดยที่ไม่ปรากฏอาการของอีสุกอี ใสมาก่อนก็ ได้
โรคอีสุกอี ใสในทารกที่จะมีอัตราตายสูงขึ้นก็ต่อเมื่อมารดา
ปรากฏอาการของโรคอีสุกอี ใสในช่วงระหว่าง 5 วันก่อนคลอดถึง
2 วันหลังคลอด เนื่องจากมารดาไม่สามารถที่จะสร้างภูมิคุ้มกันต่อเชื้อ
varicella แล้วส่งผ่านไปให้ทารกในครรภ์ ได้ทัน นอกจากนี้ระบบ
cellular immune response ของทารกก็ยังไม่สมบูรณ์ ในทางกลับกัน

ขนาดยา Acyclovir ที่ ใช้ ในการรักษาผู้ป่วยโรคอีสุกอี ใส และโรคงูสวัด
ข้อบ่งชี้
Varicella in immunocompetent host

วิธีการให้ยา
Oral

อายุ (ปี)
>2

Varicella in immunocompetent host requiring
hospitalization

IV

>2

Varicella in immunocompromised host

IV

<1
>1

หากมารดาเป็นอีสุกอี ใสช่วงเวลาที่นานมากกว่า 5 วันก่อนคลอด และ
อายุครรภ์ของทารก > 28 สัปดาห์ ความรุนแรงของโรคในทารกก็จะ
ลดลงเนื่องจากมี VZV-specific immunoglobulin (Ig) G antibody
ของมารดาส่งผ่านมาทางรก
การรักษา

ข้อพิจารณาในการให้ยาต้านไวรัสรวมถึงระยะเวลาในการ
รักษานั้น ขึ้นอยู่กับปัจจัยของตัวผู้ป่วย ความรุนแรงของโรค และการ
ตอบสนองต่อการรักษาเบื้องต้น
ผูป้ ว่ ยภูมคิ มุ้ กันบกพร่อง รวมถึงผูท้ รี่ บั ประทานยา corticosteroid
ขนาดสูง (> 2 มก./กก./วัน ติดต่อกันนานกว่า 14 วัน) รวมถึง
หญิงตั้งครรภ์ที่เป็นอีสุกอี ใสและมีภาวะแทรกซ้อนของโรค แนะน�ำให้
acyclovir ทางหลอดเลือดด�ำ ควรเริ่มให้ยาภายใน 24 ชั่วโมงหลังจาก
ที่ผื่นขึ้น ส�ำหรับการใช้ยา acyclovir ชนิดรับประทานในผู้ป่วยเด็กที่
ภูมิคุ้มกันบกพร่องนั้นไม่แนะน�ำเนื่องจากมี bioavailability ที่ไม่ดี
American Academy of Pediatrics (AAP) แนะน�ำให้ยา
acyclovir แบบรับประทานในกลุ่มที่มีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคอีสุกอี ใส
ที่มีอาการปานกลางจนถึงรุนแรง ได้แก่
• เด็กที่อายุมากกว่า 12 ปี
• ผู้ที่มีโรคปอดเรื้อรัง หรือโรคผิวหนังเรื้อรัง
• ผู้ที่รับประทานยากลุ่ม salicylic acid เป็นเวลานาน
• ผู้ที่ ใช้ยากลุ่ม corticosteroid ชนิดพ่น หรือใช้ ในช่วงเวลาสั้นๆ หรือ
เป็นครั้งคราว
โดยต้องรับประทานยาภายใน 24 ชั่วโมงหลังจากที่ตุ่มแรก
ปรากฏจึงจะได้ประสิทธิภาพในการรักษามากที่สุด ส่วนผู้ป่วยเด็กที่ไม่มี
โรคประจ�ำตัวและไม่มีภาวะแทรกซ้อนของโรคอีสุกอี ใสนั้น ไม่แนะน�ำ
ให้ยา acyclovir รับประทาน
การป้องกันโรคภายหลังการสัมผัสโรค (post-exposure prophylaxis)
ส�ำหรับผู้ที่ ไม่มีภูมิคุ้มกันต่อ VZV และมีประวัติสัมผัสกับ
ผู้ป่วยอีสุกอี ใส สามารถให้วัคซีนอีสุกอี ใสภายใน 3-5 วันนับจากวันที่

ขนาดยา
< 40 กก.: 80 มก./กก./วัน แบ่งให้ 4 ครั้ง นาน 5 วัน
ขนาดสูงสุด 3,200 มก./วัน
> 40 กก.: 3,200 มก. แบ่งให้ 4 เวลา นาน 5 วัน
30 มก./กก./วัน นาน 7-10 วัน หรือ
1,500 มก./ตร.ม./วัน แบ่งให้ 3 ครั้ง
นาน 7-10 วัน
30 มก./กก./วัน แบ่งให้ 3 ครั้ง นาน 7-10 วัน
1,500 มก./ตร.ม./วัน แบ่งให้ 3 ครั้ง นาน 7-10 วัน

สัมผัสโรคได้ ในเด็กที่อายุ >1 ปี ที่ ไม่มีข้อห้ามของการให้วัคซีน ส�ำหรับ
การให้ VariZIG ซึ่งเป็น purified immune globulin ที่มีระดับของ antiVZV antibodies สูง แนะน�ำให้กับผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงที่จะเป็นโรคอีสุกอี ใส
ที่รุนแรง ได้แก่
1. ผู้ป่วยภูมิคุ้มกันบกพร่องที่ไม่มีภูมิคุ้มกันต่อเชื้อ VZV เช่น ผู้ป่วยโรค
leukemia, lymphoma ที่ ไม่เคยได้รับวัคซีนอีสุกอี ใส ผู้ป่วยที่ ได้รับ
ยากดภูมิคุ้มกัน (ยากลุ่มสเตียรอยด์ ขนาด > 2 มก./กก./วัน) หรือ
ได้รับยาเคมีบ�ำบัด ผู้ป่วยกลุ่ม cellular immune deficiency (เช่น
เอชไอวี)
2. ทารกที่เกิดจากมารดาที่ป่วยเป็นอีสุกอี ใสในช่วง 5 วันก่อนคลอด
จนถึง 2 วันหลังคลอด
3. ทารกคลอดก่อนก�ำหนด ที่มีประวัติสัมผัสโรคอีสุกอี ใสหรือโรคงูสวัด
ได้แก่
3.1 ทารกอายุครรภ์คลอด > 28 สัปดาห์ ที่เกิดจากมารดาที่ ไม่มี
ภูมิคุ้มกันต่อเชื้อ VZV
3.2 ทารกอายุครรภ์คลอด < 28 สัปดาห์ หรือมีน�้ำหนักแรกเกิด
< 1,000 กรัม โดยไม่ค�ำนึงถึงภูมิคุ้มกันของมารดาต่อเชื้อ VZV
4. หญิงตั้งครรภ์ที่ ไม่มีภูมิคุ้มกันต่อเชื้อ VZV ที่มีภาวะแทรกซ้อน
อย่างรุนแรง
การให้ VariZIG ควรให้ภายใน 10 วันนับจากวันที่สัมผัสผู้ป่วย
ควรให้เร็วที่สุดเท่าที่จะท�ำได้ ส�ำหรับในประเทศไทยที่ไม่มี VariZIG นั้น
สามารถใช้ IVIG ขนาด 400 มก./กก. ทดแทนได้
การแยกโรค (isolation)
การแยกโรคเพื่อป้องกันการแพร่ของโรคทางอากาศและการ
สัมผัส (Airborne and contact precautions) ต้องท�ำในทารกที่เกิด
จากมารดาที่ เ ป็ น อี สุ ก อี ใ ส ถ้ า มี ค วามจ�ำเป็ น ต้ อ งอยู ่ โ รงพยาบาล
ต้องแยกโรคจนถึงอายุ 21 วัน หากได้รับ IVIG ต้องแยกโรคจนถึง
อายุ 28 วัน ส�ำหรับทารกที่เป็นโรคอีสุกอี ใสตั้งแต่ ในครรภ์ (varicella
embryopathy) และไม่มี active skin lesion นั้นไม่มีความจ�ำเป็นต้อง
แยกโรค

เอกสารอ้างอิง
1. American Academy of Pediatrics. Varicella-Zoster Virus Infections. In: Kimberlin DW, Brady MT, Jackson MA, Long SS, eds Red
Book: 2015 Report of the Committee on Infectious Diseases. 30th ed. Elk Grove Village, IL: American Academy of Pediatrics,
2015:846-60.
2. CDC. Updated Recommendations for Use of VariZIG United States, 2013. MMWR 2013; 62 (No. RR-28):574–6.
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วัคซีนเอชพีวี (Human
papillomavirus vaccine)
โดย อาจารย์แพทย์หญิงทวิติยา สุจริตรักษ์
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ไวรัสเอชพีวี
ไวรัสเอชพีวี (human papillomavirus, HPV) ท�ำให้เกิดพยาธิ
สภาพบริเวณอวัยวะเพศและทวารหนัก (anogenital area) โรคมะเร็ง
ที่มีความส�ำคัญทางคลินิกในเพศหญิง ได้แก่ มะเร็งบริเวณปากมดลูก
ช่องคลอด ปากช่องคลอด และทวารหนัก และในเพศชาย ได้แก่ มะเร็ง
บริเวณอวัยวะเพศและทวารหนัก รวมทั้งสามารถท�ำให้เกิดมะเร็งที่
ช่องปากและคอหอย (oropharyngeal cancer) ทั้งในเพศหญิงและชาย
อีกด้วย นอกจากนี้ ไวรัสเอชพีวียังสัมพันธ์กับการเกิดโรคที่ไม่ ใช่มะเร็ง
ได้แก่ หูดหงอนไก่ที่อวัยวะเพศ (genital wart) และทางเดินหายใจ
(respiratory papillomatosis)1 ปัจจุบันพบไวรัสเอชพีวีมากกว่า 100
สายพันธุ2์ โดยมีประมาณ 40 สายพันธุ์ที่ก่อโรคบริเวณอวัยวะเพศและ
ทวารหนัก ซึ่งสามารถแบ่งได้ 2 กลุ่ม ดังนี้
1. ไวรัสเอชพีวีชนิดที่รุนแรงและก่อให้เกิดมะเร็งได้สูง (high risk
oncogenic type) มีประมาณ 15 สายพันธุ์ ได้แก่ 16, 18, 31, 33,
35, 45, 52, 56, 58, 59 และ 61 เป็นต้น โดยสายพันธุ์ 16 และ 18
เป็นชนิดที่พบได้บ่อยที่สุด และนับเป็นสาเหตุของมะเร็งปากมดลูก
ถึงร้อยละ 703
2. ไวรัสเอชพีวีชนิดที่ ไม่รุนแรงและก่อให้เกิดมะเร็งได้ต�่ำ (low risk
oncogenic type) ได้แก่ สายพันธุ์ 6, 11, 40, 42, 43, 44, 54, 61,
72, 73 และ 81 เป็นต้น โดยสายพันธุ์ 6 และ 11 เป็นสาเหตุส�ำคัญ
ของการเกิดหูดหงอนไก่ (condyloma) ที่บริเวณอวัยวะเพศและ
ทวารหนักที่พบบ่อยสุดประมาณร้อยละ 904
โดยทั่วไป การติดเชื้อเอชพีวี ไม่ ได้ก่อให้เกิดมะเร็งปากมดลูก
ทุกราย ส่วนใหญ่เป็นเพียงการติดเชื้อชั่วคราวโดยไม่แสดงอาการ
ร้อยละ 70 ของการติดเชื้อใหม่จะหายได้ภายใน 1 ปี และร้อยละ 90
จะหายในเวลา 2 ปี5,6 ทั้งนี้พบว่าผู้ที่ติดเชื้อเอชพีวีเรื้อรังไม่เกินร้อยละ
0.5 จะมีการด�ำเนินโรคไปสู่มะเร็งปากมดลูก ซึ่งใช้ระยะเวลาประมาณ
10-20 ปี ในผู้ที่มีภูมิคุ้มกันปกติ
วัคซีนเอชพีวี
วัคซีนเอชพีวี (HPV vaccine) ถือเป็นวัคซีนชนิดล่าสุดที่ได้รับ
การบรรจุในแผนการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคของกระทรวงสาธารณสุข

(expanded program on immunization, EPI) วัคซีนชนิดนี้ผลิตด้วย
วิธีทางวิศวพันธุศาสตร์ (genetic engineering) โดยตัดต่อดีเอ็นเอ
ที่เป็นยีนของ late protein L1 ซึ่งมีรหัสส�ำหรับสร้างเปลือกส่วนนอก
(capsid) มาแสดงออกในเซลล์ ยี ส ต์ ห รื อ baculovirus ชิ้ น ส่ ว น
capsomeres 72 ชิน้ (แต่ละอันมี L1 protein 5 ชิน้ ) จะรวมตัวกันเกิดเป็น
อนุภาคคล้ายไวรัส (virus-like particle, VLP) แต่ไม่สามารถก่อโรคได้
เพราะปราศจากดีเอ็นเอด้านใน จึงมีความปลอดภัยสูง และสามารถ
กระตุ้นให้สร้างการสร้างภูมิคุ้มกันได้ดีกว่าการติดเชื้อทางธรรมชาติ
วัคซีนเอชพีวีที่มี ใช้ ในประเทศไทย มี 2 ชนิด ดังแสดงในตารางที่ 1
ประสิทธิภาพของวัคซีนเอชพีวี
จากการศึกษาวิจัยพบว่าวัคซีนชนิด 4 สายพันธุ์ (quadrivalent
HPV vaccine) มีประสิทธิภาพร้อยละ 97-100 ในการป้องกัน cervical
intraepithelial neoplasia (CIN) ระดับ 2 และ 3 adenocarcinoma in
situ (AIS), vaginal intraepithelial neoplasia (VAIN) ระดับ 2 และ 3
และ vulvar intraepithelial neoplasia (VIN) ระดับ 2 และ 3 จากเชื้อ
เอชพีวีสายพันธุ์ 16 และ 18 และมีประสิทธิภาพร้อยละ 100 ต่อการ
ป้องกันหูดที่อวัยวะเพศ7,8 ส�ำหรับวัคซีนชนิด 2 สายพันธุ์ (bivalent
HPV vaccine) มีประสิทธิภาพร้อยละ 90 ในการป้องกัน CIN ระดับ 2
และ 3 จากเชื้อเอชพีวีสายพันธุ์ 16 และ 189
ส�ำหรับประสิทธิภาพในการป้องกันไวรัสเอชพีวี ในผูช้ าย พบว่า
วัคซีนชนิด 4 สายพันธุ์ มีประสิทธิภาพในการป้องกันมะเร็งทวารหนัก
และรอยโรคก่อนมะเร็ง (anal intraepithelial neoplasia, AIN) ระดับ
1, 2 และ 3 จากเชื้อเอชพีวีสายพันธุ์ 6, 11, 16 และ 18 ได้ร้อยละ 7810
และสามารถป้องกันหูดที่เกิดจากไวรัสเอชพีวีสายพันธุ์ที่อยู่ ในวัคซีนได้
ร้อยละ 9011
บุคคลที่ควรได้รับวัคซีน และอายุที่แนะน�ำ
1. ผู้หญิง แนะน�ำให้ฉีดที่อายุ 9-26 ปี โดยเน้นให้ฉีดที่อายุ 11-12 ปี12
การฉีดวัคซีนจะได้ประโยชน์สูงสุดในการป้องกันการติดเชื้อไวรัส
สายพันธุ์ที่บรรจุในวัคซีนเมื่อให้ก่อนมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรก กรณี
หากมีเพศสัมพันธ์แล้ว การฉีดวัคซีนชนิดนีอ้ าจได้ประโยชน์ ไม่เต็มที่

ตารางที่ 1 รายละเอียดของวัคซีนเอชพีวีที่มี ใช้ ในประเทศไทย
ลักษณะ
วัคซีนชนิด 2 สายพันธุ์ (CervarixTM)
สายพันธุ์ของเชื้อเอชพีวี
HPV 16/18
และปริมาณ L1 antigen 20/20 มคก.
ระบบที่ ใช้ ในการผลิต
Insect cell culture
สารเสริมฤทธิ์ (adjuvant) Aluminium hydroxide และ 3-desacylated monophosphoryl
lipid A (MPL)
ตารางการฉีดวัคซีน
ฉีดเข้ากล้ามเนื้อที่ 0, 1-2, 6 เดือน
ค�ำแนะน�ำการให้วัคซีน
ฉีดได้เฉพาะเพศหญิง อายุ 9-25 ปี โดยเน้นให้ฉีดที่อายุ 11-12 ปี
(ไม่ได้รับการขึ้นทะเบียนให้ ใช้ ในเพศชาย)
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วัคซีนชนิด 4 สายพันธุ์ (GardasilTM)
HPV 6/11/16/18
20/40/40/20 มคก.
Yeast (Saccharomyces cerevisiae)
Aluminium hydroxyphosphate sulfate
ฉีดเข้ากล้ามเนื้อที่ 0, 1-2, 6 เดือน
ฉีดได้ทั้งเพศหญิงและชาย อายุ 9-26 ปี โดยเน้นให้ฉีด
ที่อายุ 11-12 ปี

เนื่องจากอาจติดเชื้อสายพันธุ์ที่มีอยู่ ในวัคซีนไปแล้ว การให้วัคซีน
ในผู้หญิงที่มีอายุมากกว่า 26 ปี ควรพิจารณาเป็นกรณีไป12 ทั้งนี้
ปัจจุบันวัคซีนเอชพีวี ได้รับการบรรจุในแผนการสร้างเสริมภูมิคุ้มกัน
โรคแล้ว และได้เริ่มให้แก่เด็กนักเรียนหญิงชั้นประถมปีที่ 5 ทุกคน
(โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย) ตั้งแต่เดือนสิงหาคมที่ผ่านมา
2. ผู้ช าย ปั จจุ บัน มี ข ้ อ มู ลเฉพาะวัค ซีนชนิด 4 สายพันธุ ์ เ ท่ า นั้ น
โดยสามารถให้ ในผู้ชายอายุ 9-26 ปี โดยเน้นฉีดที่อายุ 11-12 ปี12
เพื่อลดความเสี่ยงของการเป็นหูดอวัยวะเพศ มะเร็งอวัยวะเพศ และ
มะเร็งทวารหนัก โดยวัคซีนจะมีประสิทธิภาพสูงสุดหากให้ก่อน
มีเพศสัมพันธ์ครั้งแรก12
โดยทั่วไปวัคซีนเอชพีวีชนิด 2 และ 4 สายพันธุ์ จะให้ทั้งหมด
3 ครั้ง ที่ 0, 1-2 และ 6 เดือน ดังแสดงในตารางที่ 1 อย่างไรก็ตาม
ส�ำหรับวัยรุ่นที่สุขภาพแข็งแรงดี และมีอายุน้อยกว่า 15 ปี ขณะได้รับ

วั ค ซี น ครั้ ง แรก แผนการสร้ า งเสริ ม ภู มิ คุ ้ ม กั น โรคของกระทรวง
สาธารณสุขแนะน�ำให้วัคซีนเพียง 2 ครั้ง ห่างกัน 6-12 เดือน12
เนื่องจากพบว่ามีประสิทธิภาพไม่แตกต่างจากการให้วัคซีน 3 ครั้ง
ในผู้ ใหญ่ที่อายุ 15-26 ปี13,14
ปฏิกิริยาข้างเคียงของวัคซีน
วัคซีนเอชพีวีถือเป็นวัคซีนที่มีความปลอดภัยสูง ปฏิกิริยา
ข้างเคียงเฉพาะที่ที่พบได้บ่อยคือ ปวด บวม เจ็บบริเวณที่ฉีด ซึ่งพบได้
ร้ อยละ 80-90 ส่ ว นปฏิ กิ ริ ย าตามระบบอื่ น ๆ สามารถพบได้ บ ้ า ง
นอกจากนี้มีรายงานในเด็กวัยรุ่นที่ ได้รับวัคซีนมีอาการหน้ามืดเป็นลม
แต่ ไ ม่ พ บผลข้ า งเคี ย งระยะยาว ดั งนั้ น จึ งควรมี ก ารสั ง เกตอาการ
หลังฉีดวัคซีนประมาณ 30 นาที15
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ค�ำถาม CME
1. ไวรัสเอชพีวีสายพันธุ์ ใดที่สัมพันธ์กับการเกิดมะเร็งปากมดลูก
ในผู้หญิงไทยมากที่สุด
A. สายพันธุ์ที่ 6 และ 11
B. สายพันธุ์ที่ 16 และ 18
C. สายพันธุ์ที่ 31 และ 33
D. สายพันธุ์ที่ 72 และ 73
2. ข้อความใดถูกต้องเกี่ยวกับการให้วัคซีนเอชพีวีตามค�ำแนะน�ำของ
สมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทย
A. เด็ ก หญิ ง ก อายุ 12 ปี สุ ข ภาพแข็ ง แรงดี ได้ รั บ วั ค ซี น ชนิ ด
2 สายพันธุ์ จ�ำนวน 2 เข็ม ที่ 0 และ 6 เดือน
B. เด็กหญิง ข อายุ 14 ปี ติดเชื้อเอชไอวี ได้รับวัคซีนชนิด 4 สายพันธุ์
จ�ำนวน 2 เข็ม ที่ 0 และ 6 เดือน
C. นาย ค อายุ 16 ปี สุขภาพแข็งแรงดี ได้รับวัคซีนชนิด 2 สายพันธุ์
จ�ำนวน 3 เข็ม ที่ 0, 1 และ 6 เดือน

D. นางสาว ง อายุ 17 ปี สุขภาพแข็งแรงดี ได้รับวัคซีนชนิด
4 สายพันธุ์ จ�ำนวน 2 เข็ม ที่ 0 และ 12 เดือน
3. ข้อใดคือปฏิกิริยาข้างเคียงของวัคซีนเอชพีวีที่พบได้บ่อย
A. หน้ามืด เป็นลม
B. ปวด บวม บริเวณที่ฉีด
C. Multiple sclerosis
D. Demyelinating disease
4. การให้วัคซีนเอชพีวีจะมีประสิทธิภาพสูงสุดเมื่อใด
A. ให้เมื่อมีภูมิคุ้มกันปกติ
B. ให้เมื่อตรวจพบหูดที่อวัยวะเพศ
C. ให้ก่อนการมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรก
D. ให้เมื่อตรวจพบรอยโรคก่อนการเป็นมะเร็งที่บริเวณปากมดลูก

ท่านสามารถ download กระดาษค�ำตอบ CME ได้จาก www.pidst.or.th
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เฉลยค�ำตอบ CME ครั้งที่ 3/2560 ฉบับเดือนกรกฎาคม-กันยายน 2560: 1. D 2. A 3. D 4. D 5. C
ท่านสามารถทบทวนค�ำถาม CME ครั้งที่ 3/2560 จาก QR code
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SPOT

DIAGNOSIS

QUESTION

โดย นพ.ทรงเกียรติ อุดมพรวัฒนะ โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก
ประวัติ เด็กหญิงไทยอายุ 12 ปี ไข้ต�่ำๆ 10 วัน ปวดศีรษะตลอด มีคลื่นไส้และอาเจียน คอแข็ง กลัวแสง ตาพร่ามัว
ต้องคอยหลับตาตลอดเวลา มีประวัติกินย�ำหอยเชอรี่สดเมื่อประมาณ 3 สัปดาห์ก่อน
ตรวจร่างกาย BT 37.8๐C, PR 100/min, RR 24/min, BP 110/80 mmHg, photophobia, cranial nerves III, IV,
VI palsy, normal eye ground, not seen creeping eruption at skin
การตรวจทางห้องปฏิบัติการ CBC: Hb 14 g/dL, Hct 40 %, WBC 15,300 cells/mm3 (N 50%, L 25%, Eo 15%,
M 10%), Platelet 440,000 cells/mm3
ตรวจน�้ำไขสันหลัง ความดันเปิด 35 ซม.น�้ำ ความดันปิด 25 ซม.น�้ำ cloudy, turbid, WBC 500 cells/mm3
(N 50%, Eo 40%, L10%), Protein 150 mg/dL, Sugar 50 mg/dL (BS 110 mg/dL)

รูปที่ 1 ผู้ป่วยมีอาการปวดศีรษะ
คอแข็งและกลัวแสง
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รูปที่ 2 ลักษณะน�้ำไขสันหลังขุ่น
คล้ายกับน�้ำมะพร้าว

รูปที่ 3 น�้ำไขสันหลังน�ำมาย้อมสี wright
พบ eosinophil จ�ำนวนมาก

ค�ำถาม: จงวินิจฉัยโรคและบอกเชื้อที่เป็นสาเหตุ
(เฉลยไปที่ หน้า 11)

การป้องกันการเกิดซิฟิลิสแต่ก�ำเนิดในทารกแรกเกิดจากมารดา
ติดเชื้อซิฟิลิสขณะตั้งครรภ์
โดย รศ.นพ.ทวีวงศ์ ตันตราชีวธร
คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
มาตรการในการป้องกันทารกแรกเกิดติดเชื้อซิฟิลิสแต่ก�ำเนิด
(congenital syphilis, CS) คือ การตรวจคัดกรองการติดเชื้อซิฟิลิสในหญิง
ตัง้ ครรภ์ขณะมาฝากครรภ์ครัง้ แรก และให้การรักษาด้วยยาเพนิซลิ ลินแก่หญิง
ตั้งครรภ์ที่ติดเชื้อ แม้ตามข้อแนะน�ำของ US Centers for Disease Control
and Prevention (CDC) การรักษาหญิงตั้งครรภ์ด้วยยาเพนิซิลลินครบ 1
course ก่อนทารกเกิดอย่างน้อย 30 วัน ถือเป็นการเพียงพอ แต่ในระยะหลัง
มีข้อมูลจากการศึกษาพบว่า การรักษาหญิงตั้งครรภ์ที่ติดเชื้อซิฟิลิสภายใน
2 ไตรมาสแรกของการตัง้ ครรภ์ สามารถลดผลกระทบต่างๆ ทีเ่ กิดในทารก
รวมทัง้ CS ได้ดกี ว่าการเริม่ รักษาในไตรมาสที่ 3 ซึง่ ยังไม่ทราบแน่ชดั เกีย่ วกับ
ช่วงอายุครรภ์ที่เหมาะสมในการเริ่มให้การรักษาเพื่อป้องกันการเกิด CS
Hong FC และคณะ ที่ Shenzhen Center for Chronic Disease
Control ประเทศจีน ได้ท�ำการศึกษาการติดเชื้อซิฟิลิสในหญิงตั้งครรภ์และ
การติดเชื้อซิฟิลิสแต่ก�ำเนิดในทารก โดยใช้ข้อมูลจากฐานข้อมูล Shenzhen
Program for Prevention of Congenital Syphilis (ประกอบด้วยคลินิก
ฝากครรภ์ภาครัฐบาล 52 แห่ง เอกชน 38 แห่ง และใน ค.ศ. 2011 ได้รวม
กับ National Integrated Program for Prevention of Mother to Child
Transmission of HIV, Syphilis and Hepatitis B) ระหว่างวันที่ 1 มกราคม
ค.ศ. 2003 ถึง 31 ธันวาคม ค.ศ. 2014 เกณฑ์คัดเข้า คือ หญิงตั้งครรภ์
ที่ติดเชื้อซิฟิลิสที่มาฝากครรภ์และทราบผลยืนยันของบุตรว่าติดเชื้อหรือ
ไม่ติดเชื้อซิฟิลิสแต่ก�ำเนิด ก่อนเดือนตุลาคม ค.ศ. 2016 หญิงที่มาฝากครรภ์
ในโครงการครัง้ แรก จะได้รบั การตรวจ toluidine red unheated serum test
(TRUST; Shanghai Rongsheng BioTech Co, Ltd, Shanghai) เพื่อตรวจ
คัดกรองการติดเชื้อซิฟิลิสโดยไม่มีค่าใช้จ่าย รายที่เป็นผลบวกจะได้รับการ
ตรวจยืนยันด้วย Treponemal pallidum particle agglutination (TPPA;
Fujirebio Inc, Tokyo) จะให้การวินิจฉัยการติดเชื้อซิฟิลิสในหญิงตั้งครรภ์
เมื่อทั้ง TRUST และ TPPA ให้ผลบวกทั้งคู่ และให้การรักษาด้วยเพนิซิลลิน
1 course (แทนรวมๆ ด้วย BPG) หมายถึง procaine penicillin G 0.8
ล้านยูนิต ฉีดเข้ากล้ามเนื้อ วันละครั้ง นาน 15 วัน (เฉพาะระหว่าง ค.ศ.
2003-2008) หรือ benzathine penicillin G 2.4 ล้านยูนิต ฉีดเข้ากล้ามเนื้อ
สัปดาห์ละครั้ง นาน 3 สัปดาห์ติดกัน ยาอื่นในกรณีแพ้เพนิซิลลิน ได้แก่

erythromycin 500 มก. วันละ 4 ครั้ง นาน 15 วัน หรือ azithromycin
500 มก. วันละครั้ง นาน 10 วัน หรือฉีด ceftriaxone วันละ 1 กรัม นาน 10 วัน
จะติดตามผลการรักษาด้วย quantitative titre TRUST จะให้การวินิจฉัย
ทารกเป็น CS เมื่อเข้าเกณฑ์อย่างน้อย 1 ข้อ คือ 1) Reactive 19SIgM-TPPA (Euroimmune Medizinische Labordiagnostika เยอรมัน)
2) TRUST titre สูงกว่ามารดาตั้งแต่ 4 เท่าขึ้นไป 3) TRUST titre เพิ่มสูงขึ้น
ตั้งแต่ 4 เท่าขึ้นไปในระหว่างติดตามการรักษา และ 4) Reactive TPPA
ไม่เปลี่ยนเป็น non-reactive ภายใน 18 เดือนของการตรวจติดตาม
พบหญิงตั้งครรภ์ที่เข้าเกณฑ์ 4,746 ราย อายุเฉลี่ย 29.2 ปี
(ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 5.3 ปี) แบ่งเป็นกลุ่มที่มารดาได้รับการรักษา
ครบถ้วนก่อนการตั้งครรภ์ 1,227 ราย (ไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับการติดเชื้อซ�้ำ
ของมารดาหลังรักษาหาย) พบ CS 3 ราย (ร้อยละ 0.22 [95% CI: 0.050.66%]) และกลุ่มที่มารดาไม่ได้รับการรักษาก่อนการตั้งครรภ์ 3,519 ราย
พบ CS 159 ราย (ร้อยละ 4.52 [95% CI: 3.84-5.28%]) โดยเป็นทารก
ที่มารดาเริ่มได้รับ BPG ขณะอายุครรภ์น้อยกว่า 28 สัปดาห์ 6/1,815 ราย
(ร้อยละ 0.33 [95% CI: 0.15-0.72%]) ทารกที่มารดาเริ่มได้รับ BPG
ขณะอายุครรภ์ตั้งแต่ 28 สัปดาห์ขึ้นไป 11/511 ราย (ร้อยละ 2.15 [95%
CI: 1.21-3.81%]) ทารกที่มารดาได้รับยาอื่นรักษาขณะตั้งครรภ์ 1/40 ราย
(ร้อยละ 2.5 [95% CI: 0.44-12.88%]) และทารกที่มารดาไม่ได้รับการรักษา
ขณะตั้งครรภ์ 141/1,153 ราย (ร้อยละ 12.23 [95% CI: 10.46-14.25%])
พบ CS ในมารดาที่เริ่มได้รับ BPG ขณะอายุครรภ์ตั้งแต่ 28 สัปดาห์ขึ้นไป
และมารดาที่ไม่ได้รับการรักษามากเป็น 8.06 เท่า (adjusted OR 8.06 [95%
CI: 2.93-22.21]) และ 68.28 เท่า (adjusted OR 68.28 [95%CI: 29.64157.28]) ของ CS ในมารดาที่เริ่มได้รับ BPG ก่อนอายุครรภ์ 28 สัปดาห์
(ตารางที่ 1)
อภิปราย สิ่งส�ำคัญในการป้องกันการเกิดซิฟิลิสแต่ก�ำเนิดในทารกแรกเกิด
คือการให้ยาเพนิซิลลินฉีดเข้ากล้ามเนื้อ 1 course แก่มารดาติดเชื้อซิฟิลิส
โดยเริ่มยาเข็มแรกก่อนอายุครรภ์ 28 สัปดาห์

ตารางที่ 1 ปัจจัยเสี่ยงของการเกิดซิฟิลิสแต่ก�ำเนิดในทารกที่คลอดจากมารดาที่เป็นซิฟิลิสขณะตั้งครรภ์ จ�ำแนกตามการได้รับการรักษาของมารดา

เอกสารอ้างอิง

Hong FC, Wu XB, Yang F, et al. Risk of congenital syphilis (CS) following treatment of maternal syphilis: results of a CS Control Program in China. Clin
Infect Dis. 2017; 65:588-94.
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DIAGNOSTIC TOOLS IN INFECTIOUS DISEASES
การวินิจฉัยทางจุลชีววิทยาด้านแบคทีเรีย (ตอนที่ 21): การตรวจหาปริมาณ
DNA ด้วยเทคนิค Polymerase Chain Reaction (Quantitative
PCR และ Digital PCR) (ตอนที่ 1)
โดย รศ.นพ.ชาญวิทย์ ตรีพุทธรัตน์
ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
การตรวจหาปริมาณของสารพันธุกรรม เพื่อประเมินจ�ำนวน
เชื้อก่อโรคในกระแสเลือด (เช่น viral load หรือ ปริมาณเชื้อแบคทีเรีย
ในกระแสเลือด) โดยเทคนิค Polymerase Chain Reaction สามารถ
ท�ำได้ โดยเทคนิคที่เรียกว่า Quantitative PCR หรือ qPCR ซึ่งผลการ
ตรวจที่ ได้สามารถบ่งบอกจ�ำนวนของ DNA ในสิ่งส่งตรวจ ไม่ว่าจะ
เป็นเลือด น�้ำไขสันหลัง หรือสิ่งส่งตรวจจาก sterile sites ต่างๆ
นอกจากนี้การท�ำ qPCR อาจน�ำไปประยุกต์ ใช้ ในการตรวจพยาธิสภาพ
อื่นๆ ได้อีกหลายด้าน ตั้งแต่การบอกความรุนแรงของโรค1 สามารถใช้
ติดตามและประเมินผลการรักษาต่อเนื่อง หรือใช้ตรวจหาปริมาณของ
ยีนที่ผิดปกติซึ่งเป็นส่วนน้อยที่ซ่อนอยู่และปนกับยีนที่ปกติ เช่น ยีนก่อ
มะเร็ง2 เรามาท�ำความเข้าใจหลักการตรวจในบทความต่อเนื่อง 3 ตอน
จากนี้ด้วยกัน
การเพิม่ จ�ำนวน DNA ด้วยเทคนิค PCR มีการใช้กนั มานานแล้ว
โดยทั่วไปมักใช้ ในลักษณะที่เป็น Qualitative testing นั่นคือตรวจว่ามี
target DNA sequence ที่ต้องการจะตรวจหาในสิ่งส่งตรวจหรือไม่ เช่น
การตรวจหา DNA ของเชื้อวัณโรคในน�้ำไขสันหลัง หากตรวจพบว่ามี
DNA ของเชื้อ Mycobacterium tuberculosis ก็จะตอบผลว่าเป็น TB
meningitis ซึ่งไม่จ�ำเป็นต้องทราบว่ามีเชื้อปริมาณมากเท่าใดเพราะ
ต้องให้การรักษาแน่นอน จนกว่าจะตรวจเป็นผลลบ จึงถือว่าหายจากโรค
แต่เมื่อมีสภาวะทางการแพทย์ที่การตรวจหาปริมาณของเชื้อก่อโรค
มีความส�ำคัญต่อการรักษา การตรวจด้วยเทคนิค PCR แบบใหม่
ที่เป็น Quantitative PCR จึงถูกประดิษฐ์ขึ้นมาเพื่อให้การรักษา
มีความก้าวหน้าและแม่นย�ำมากขึ้น
การตรวจแบบ Quantitative PCR สามารถท�ำได้เมื่อมีการ
คิ ด ค้ น การแสดงผลหรื อ ตรวจพบ PCR products ที่ เ ปล่ ง แสง
fluorescence จากการใช้ Fluorescent Dye เครื่องจะตรวจสอบ
ปริมาณ PCR products ทุกรอบของการเพิ่มจ�ำนวน PCR product
ที่ specific primers เพิ่มจ�ำนวนขึ้นมาในแต่ละรอบ เมื่อปริมาณของ
Fluorescent PCR products มีปริมาณสูงกว่า Limit of detection
เครื่องก็จะค�ำนวณ Cycle threshold value (Ct) และจะให้ผลบวก
ต่อการทดสอบออกมาตามค่า Cut off ที่ตั้งไว้ (รูปที่ 1) การตรวจ
แบบนี้ต้องมีตัวทดสอบมาตรฐานและต้องท�ำ Standard curve เป็นตัว
เปรียบเทียบทุกครั้ง การทดสอบต่างกรรมต่างวาระจึงมีปัญหาด้าน
Reproducibility อยู่บ้าง เมื่อเทคโนโลยีมีการพัฒนามากขึ้น จึงเกิด
วิธีการตรวจแบบใหม่ที่เรียกว่า Digital PCR (dPCR) (รูปที่ 2) ซึ่งน่าจะ
ให้ผลการตรวจทางปริมาณมีความแม่นย�ำและท�ำซ�้ำได้ดีกว่าวิธี qPCR
บทความอีก 2 บทต่อจากบทความนี้จึงจะเป็นการแสดงรายละเอียด
ของการตรวจ qPCR และ dPCR ตามล�ำดับต่อไป
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รูปที่ 1 กราฟเส้นแสดงปริมาณ Fluorescence ของ PCR products ที่เกิดจาก
DNA target ตั้งต้นที่ความเข้มข้นต่างๆ ถ้า DNA template ตั้งต้นมีปริมาณสูง
ปริมาณ Fluorescence ก็จะสูงขึ้นเร็วหรือเกิน Fluorescence threshold ใน
cycle แรกๆ เช่น ตรวจพบได้ตั้งแต่ cycle ที่ 15 และถ้าเกิน cycle ที่ 35 ไปแล้ว
ยังไม่เกิน Fluorescence threshold อาจจะแปลผลว่าต�่ำกว่า Limit of detection
หรือให้เป็นผลลบของการตรวจ1

รูปที่ 2 แสดงขั้นตอนของ Digital PCR (dPCR) ในการเพิ่มปริมาณ DNA target
แบบที่นับอัตราส่วนและความเข้มข้นของ DNA target ตั้งต้นได้3

เอกสารอ้างอิง
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SPOT DIAGNOSIS

โดย นพ.ทรงเกียรติ อุดมพรวัฒนะ โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก
เฉลย SPOT DIAGNOSIS (ค�ำถามอยู่ที่หน้า 8)
เฉลย: Eosinophilic meningits
จากเชื้อ Angiostrongylus cantonensis

ANSWER

ผู้ป่วยมาด้วยอาการไข้ต�่ำๆ 10 วัน ปวดศีรษะ คอแข็ง ตาพร่ามัว
และกลัวแสง ตรวจร่างกายพบความผิดปกติของเส้นประสาทสมองคู่ที่ III,
IV และ VI ตรวจเลือดและน�้ำไขสันหลังพบเม็ดเลือดขาวชนิด eosinophil
จ�ำนวนมาก ให้การวินจิ ฉัยโรคเยือ่ หุม้ สมองอักเสบอีโอซิโนฟิลกิ (Eosinophilic
meningitis) ตรวจ Immunoblotting เข้าได้กับโรค Angiostrongyliasis
โรคพยาธิ ป วดหั ว หอยหรื อ พยาธิ ห อยโข่ ง ให้ ก ารรั ก ษาด้ ว ยการเจาะน�้ ำ
ไขสันหลังเพือ่ ระบายความดันร่วมกับให้ยา Albendazole และ Prednisolone
เป็นระยะเวลา 2 สัปดาห์ ผู้ป่วยตอบสนองดีต่อการรักษา
โรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบอีโอซิโนฟิลิก (Eosinophilic meningitis)
เป็นกลุ่มอาการที่ผู้ป่วยมีเยื่อหุ้มสมองอักเสบจากการได้รับพยาธิเข้าสู่
ร่างกายโดยกินอาหารโฮสต์กึ่งกลางหรือโฮสต์ส่งต่อที่ปนเปื้อนพยาธิตัวอ่อน
ระยะที่ 3 เช่น หอย ปู ปลา กุ้ง ตับตะกวด แบบปรุงไม่สุก เช่น ย�ำ ลาบ
ลู่ ก้อย หรือพล่า พยาธิที่พบเป็นสาเหตุได้บ่อย ได้แก่ Angiostrongylus
cantonensis (พยาธิปอดหนู) และ Gnathostoma spinigerum (พยาธิตวั จีด๊ )
โดยพยาธิจะเข้าสู่ระบบประสาทส่วนกลางได้แก่
เยือ่ หุม้ สมอง สมอง และไขสันหลัง ท�ำให้มอี าการ
ทางระบบประสาท ได้แก่ ปวดศีรษะ คอแข็ง

รูปที่ 1 ผู้ป่วยมีอาการปวดศีรษะ
คอแข็งและกลัวแสง

รูปที่ 2 ลักษณะน�้ำไขสันหลังขุ่น
คล้ายกับน�้ำมะพร้าว

รูปที่ 3 น�้ำไขสันหลังน�ำมาย้อมสี wright พบ eosinophil จ�ำนวนมาก

กรอกตาผิดปกติ กลัวแสงเลือดออกในสมอง แขนขาอ่อนแรง ไขสันหลังอักเสบ
วินิจฉัยโดยการเจาะน�้ำไขสันหลังจะพบลักษณะขุ่นคล้ายน�้ำมะพร้าว ย้อมสี
wright พบ eosinophil มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 10 ดังแสดงในตาราง
การป้องกันคือปรุงอาหารให้สกุ โดยเฉพาะโฮสต์กงึ่ กลางและโฮสต์สง่ ต่อ ล้างผัก
ผลไม้ให้สะอาด และก�ำจัดหนูซึ่งเป็นโฮสต์ธรรมชาติและโฮสต์กึ่งกลาง

Angiostrongyliasis
โรคพยาธิปวดหัวหอย หรือพยาธิหอยโข่ง
Angiostrongylus cantonensis พยาธิปอดหนู
จ�ำเพาะ หนูนา
กึ่งกลาง หอยโข่ง หอยเชอรี่ หอยขม
โดยบังเอิญ คน

Gnathostomiasis
โรคพยาธิตัวจี๊ด
เชื้อ
Gnathostoma spinigerum พยาธิตัวจี๊ด
โฮสต์
จ�ำเพาะ เสือ สุนัข แมว หมู
กึ่งกลางที่ 1 กุ้งไร
กึ่งกลางที่ 2 (หรือโฮสต์ส่งต่อ) ปลา นก กบ งู หนู
โดยบังเอิญ คน
ประวัติกินโฮสต์ส่งต่อ ตับตะกวด กุ้งน�้ำจืด ปูขน กบ คางคก ลูกอ๊อด
ปลา นก กบ งู หนู ไก่ เป็ด
อาการและอาการแสดง ปวดศีรษะ คอแข็ง เส้นประสาทตาผิดปกติ ตาก 1. พยาธิไชผิวหนัง
รอกไม่สุด หนังตาตก ตาพร่ามัว กลัวแสง
2. ระบบประสาทพบเลือดออกในสมอง เยื่อหุ้ม
สมองอักเสบ ไขสันหลังอักเสบ แขนขาอ่อนแรง
การตรวจ
Immunoblotting 29-31 kDa
Immunoblotting 20-24 kDa
(ความไวร้อยละ 56-100 ความจ�ำเพาะ
(ความไวร้อยละ 90-100 ความจ�ำเพาะ
ร้อยละ 95-100)
ร้อยละ 95-100)
การรักษา
ส่วนใหญ่ไม่ต้องให้การรักษาจ�ำเพาะ หายเองได้ ใน อาการผิวหนัง Albendazole 400-800 มก.
3-6 สัปดาห์ พิจารณาเจาะน�้ำไขสันหลังเพื่อระบาย วันละ 2 ครั้ง 21 วัน หรือ Ivermectin 0.2 มก./กก.
ความดัน หรือให้ยา Prednisolone 1-2 มก./กก./ กินครั้งเดียว
วัน 2 สัปดาห์ ร่วมกับ Albendazole 15 มก./กก./ ระบบประสาท รักษาตามอาการ พิจารณาเจาะน�้ำ
วัน 2 สัปดาห์
ไขสันหลังเพื่อระบายความดันร่วมกับให้ยา
Prednisolone และ Albendazole

เอกสารอ้างอิง

1. ประยงค์ ระดมยศ, อัญชลี ตั้งตรงจิตร, ศรีวิชา ครุฑสูตร, พลรัตน์ วิไลรัตน์, และสุภลัคน์ โพธิ์พฤกษ์. Atlas of Medical Parasitology.
พิมพ์ครั้งที่ 11. กรุงเทพมหานคร: ส�ำนักพิมพ์ เมดิคัล มีเดีย; 2558.
2. Barratt J, Chan D, Sandaradura I, et al. Angiostrongylus cantonensis: a review of its distribution, molecular biology and
clinical significance as a human pathogen. Parasitology. 2016; 143:1087-118.
3. American Academy of Pediatrics. Parasitic disease. In: KimberlinDW, Brady MT, Jackson MA, Long SS, eds. Red Book:
2015 Report of the Committee on Infectious Diseases. 30th ed. Elk Grove Village, IL: American Academy of Pediatrics;
2015:588-91.
PIDST Gazette 2017;23(4) / p.11

Interhospital conference
A 11-month-old male infant with dyspnea and
respiratory failure
โดย นพ.นพดล วัชระชัยสุรพล สาขาวิชาโรคติดเชื้อ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เด็กชายไทย อายุ 11 เดือน ภูมิล�ำเนา กรุงเทพมหานคร
ประวัติจากมารดา เชือ่ ถือได้มาก
อาการส�ำคัญ หายใจเหนือ่ ยมากขึน้ 1 วันก่อนมารพ.
ประวัติปัจจุบัน
14 วันก่อนมารพ. มี ไข้ ไอมีเสมหะ หายใจ
เหนื่ อ ย ไปรั ก ษาที่ ร พ.รั ฐ บาลแห่ ง หนึ่ ง ได้ รั บ การ
วินิจฉัยหลอดลมอักเสบ รับตัวไว้รักษาในโรงพยาบาล
5 วั น ได้ รั บ การพ่ น ยา ดู ด เสมหะ และให้ ย ารั ก ษา
ไข้หวัดใหญ่
2 วันก่อนมารพ. ไข้ ไอมากขึ้น มีผื่นแดงโดยเริ่มขึ้นจากใบหน้า
และกระจายทั่วตัว กินอาหารได้น้อยลง
1 วันก่อนมารพ. อาการ ไข้ ไอ ผื่น อาเจียน ไม่ดีขึ้น เริ่มหายใจ
เหนื่อย จึงรับไว้รักษาที่รพ.จุฬาลงกรณ์
ประวัติอดีต ปฏิเสธโรคประจ�ำตัว ปฏิเสธประวัติแพ้ยา
ประวัติคลอด มารดาอายุ 27 ปี บุตรคนที่ 2/2 คลอดครบก�ำหนด 37 สัปดาห์
น�้ำหนักแรกเกิด 2,250 กรัม
ประวัติวัคซีน BCG1, DTP-HBV-IPV-Hib3, Rota2, Synflorix3, Influenza2

แต่อาการโดยรวมเข้าได้กบั อาการของโรคหัด นอกจากนีผ้ ปู้ ว่ ยมีหายใจเหนือ่ ย
ตรวจร่างกายพบ dyspnea, crepitation, low oxygen saturation การตรวจ
ภาพรังสีทรวงอกพบ patchy infiltrations ดังนั้นผู้ป่วยมีภาวะปอดอักเสบ
และระบบหายใจล้มเหลวร่วมด้วย ซึ่งคาดว่าเกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรีย
แทรกซ้อน
การวินิจฉัย
1. Measles
2. Superimposed bacterial pneumonia with respiratory failure

ตรวจร่างกาย
VS: BT 39oC, PR 164/min, BP 112/65 mmHg, RR 60/min, SpO2
(room air) 90%
GA: A Thai male infant, irritable, dyspnea
Measurement: BW 8.4 kg (P10-25), Length 78 cm (P75-90)
HEENT: no conjunctival injection, injected pharynx, enlarged tonsils 2+
Heart: normal S1S2, no murmur
Lungs: suprasternal and subcostal retraction, bilateral expiratory
rhonchi, fine crepitation at right lower lung
Abdomen: mild distension, liver and spleen could not be palpated
Skin: generalized erythematous maculopapular rash at face, trunk,
back, upper thighs

การรักษา

การตรวจทางห้องปฏิบัติการ
CBC: Hb 10.9 g/dL, Hct 33.9%, WBC 16,640 cells/mm3 (N 67%,
L 27%), Platelet 502,000/mm3
Chest x-ray: Bilateral perihilar interstitial infiltration with patchy
infiltration at right lower lung

การด�ำเนินโรคในช่วงรับการรักษาในโรงพยาบาล
ผู้ป่วยใส่ท่อช่วยหายใจร่วมกับใช้เครื่องช่วยหายใจ 4 วัน ผลการ
ตรวจเสมหะจากการย้อมสีกรัม พบ gram positive diplococci, lancet
shape และผลเพาะเชื้ อ เสมหะพบ heavy growth Streptococcus
pneumoniae ซึ่งเชื้อมีความไวต่อยาปฏิชีวนะ penicillin และ cefotaxime
ต่อมาผู้ป่วยมีอาการดีขึ้น หลังจากให้การรักษาด้วยยา cefotaxime 5 วัน
จึงเปลีย่ นเป็น amoxicillin รับประทานขนาด 50 มก./กก./วัน ผูป้ ว่ ยรักษาตัว
ในโรงพยาบาลรวม 9 วัน ก่อนกลับบ้านพบว่าผื่นแดงกลายเป็นรอยคล�้ำ
ตามผิวหนัง (hyperpigmentation)

อภิปราย

จากประวัติไข้ ไอ ผื่นแดงที่กระจายจากบริเวณใบหน้าลงมาตาม
ล�ำตัวเป็นแบบ cephalocaudal spreading แม้ตรวจไม่พบ Koplik spots
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เมื่อรับเข้ารักษาในโรงพยาบาล แยกผู้ป่วยในห้องเดี่ยวชนิด
airborne isolation ส�ำหรับโรคหัด ได้ส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการเพิ่มเติม
ได้แก่ measles IgM, nasal swab for measles RNA by RT-PCR method
เพื่อประโยชน์ ในการยืนยันการวินิจฉัยโรคและการรายงานโรค และให้
Vitamin A 100,000 IU วันละครั้งติดต่อกัน 2 วัน ตามค�ำแนะน�ำของ
องค์การอนามัยโลกเนือ่ งจากพบว่าช่วยลดอาการแทรกซ้อนและอัตราตายได้
เนื่องจากมีภาวะการหายใจล้มเหลว ผู้ป่วยจึงได้รับการใส่ท่อ
ช่วยหายใจร่วมกับใช้เครื่องช่วยหายใจ เชื้อแบคทีเรียที่พบบ่อยใน post
measles pneumonia ได้แก่ Streptococcus pneumoniae จึงให้การรักษา
pneumonia ด้วยยา cefotaxime ฉีดเข้าหลอดเลือดด�ำในขนาด 150 มก./
กก./วัน แบ่งให้ทุก 6 ชั่วโมง ร่วมกับส่งเสมหะย้อมกรัมและเพาะเชื้อ

ซักประวัติเพิ่มเติมเพื่อหา index case พบว่าผู้ป่วยมีประวัติสัมผัส
กับผู้ป่วยเด็กที่มีไข้ออกผื่นในช่วงที่เข้าโรงพยาบาลแห่งแรก หลังจาก 8 วัน
ต่อมาเริ่มมีอาการไข้ ไอ ผื่น ซึ่งเป็น incubation period ที่เข้าได้กับโรคหัด
ดังนั้น หากเป็นไปได้ผู้ป่วยควรได้รับวัคซีนป้องกันโรคหัดทันทีหรือภายใน
72 ชั่วโมงหลังจากสัมผัสผู้ป่วยที่สงสัยว่าเป็นหัด
ผลการตรวจยืนยันการวินิจฉัยโรคหัด Measles IgM ให้ผลบวก
และ nasal swab พบเชื้อ measles genotype: D8 จึงได้รายงานโรค
ตามระบบรายงาน
ทบทวนวรรณกรรม
โรคหั ด เป็ น โรคไข้ อ อกผื่ น ที่ พ บบ่ อ ย จากรายงานของส�ำนั ก
ระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข1 ตั้งแต่เดือนมกราคม
ถึงพฤษภาคม พ.ศ. 2560 มีรายงานผู้ป่วย 1,638 ราย คิดเป็นอัตรา
การป่วย 25 รายต่อประชากรล้านคน พบมากที่สุดในช่วงอายุ 15-24 ปี
(ร้อยละ 21) รองลงมาคือ 25-34 ปี (ร้อยละ 19) และอายุต�่ำกว่า 1 ปี
(ร้อยละ 9) สายพันธุ์ที่ระบาดก่อนปี พ.ศ. 2558 ได้แก่ D92 และ H13 ตั้งแต่ปี
พ.ศ. 2558 เป็นต้นมา สายพันธุ์ที่ระบาดมากที่สุดพบว่าเป็นสายพันธุ์ D83
ปอดอักเสบเป็นภาวะแทรกซ้อนทีเ่ ป็นสาเหตุส�ำคัญในการเสียชีวติ
จากโรคหัด4 พบประมาณร้อยละ 30 ของผูป้ ว่ ยโรคหัดทีต่ อ้ งนอนโรงพยาบาล5
ปอดอักเสบสามารถเกิดได้ทั้งจากไวรัสหัดท�ำให้ปอดอักเสบโดยตรงหรือเกิด
จากการติดเชื้อแบคทีเรียแทรกซ้อนตามหลังโรคหัด โดยเชื้อแบคทีเรียที่พบ
บ่อยที่สุดได้แก่ Streptococcus pneumoniae รองลงมาคือ Haemophilus
influenzae, Staphylococcus aureus6 อาจแยกสาเหตุจากเชื้อไวรัสออกจาก
เชื้อแบคทีเรียโดยพิจารณาจาก
1. ระยะเวลาเริ่มแรกที่เกิดอาการปอดอักเสบ หากเกิดจากไวรัสหัดมักจะมี
อาการในช่วงวันแรกๆ พร้อมกับอาการอื่น เช่น ผื่น ไอ น�้ำมูก แต่หาก
เกิดจากแบคทีเรียแทรกซ้อน มักจะเป็นช่วงหลังของการเจ็บป่วย เช่น
5-10 วันหลังจากมีผื่นขึ้น
2. ภาพถ่ายรังสีทรวงอก ลักษณะ lobar consolidation, interstitial หรือ
nodular infiltration ไม่สามารถแยกสาเหตุไวรัสออกจากแบคทีเรียได้
แต่หากพบลักษณะ multi-lobar หรือ lower lobe infiltration มักบ่งชี้
ไปทางการติดเชื้อแบคทีเรีย
Measles Elimination in Thailand by 20207
โครงการก�ำจัดโรคหัดในประเทศไทยตามพันธะสัญญานานาชาติ
มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อลดอุบัติการณ์การเกิดโรคหัดในประเทศไทยลงเหลือ
ไม่เกิน 1 รายต่อประชากรหนึ่งล้านคนภายในปี พ.ศ. 2563

การด�ำเนินการเพือ่ ให้ประสบความส�ำเร็จนัน้ มาตรการทีส่ �ำคัญคือ
1. ความครอบคลุมของวัคซีนโรคหัดเข็มที่ 1 และ 2 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 95
2. ระบบการรายงานโรคและส่ ง ตรวจเพื่ อ ยื น ยั น ผู ้ ป ่ ว ยที่ ส งสั ย โรคหั ด
อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้การส่งตรวจเพื่อยืนยันโรคหัดแนะน�ำให้ส่ง
measles IgM เพื่อการวินิจฉัยโรคทุกราย กรณีสงสัยการระบาด เช่น
พบผู้ป่วยไข้ออกผื่นหรือผู้ป่วยที่สงสัยโรคหัดตั้งแต่ 2 รายขึ้นไปภายใน
14 วันในสถานที่เดียวกัน (เช่น ชุมชม โรงเรียน หมู่บ้านเดียวกัน)
แนะน�ำให้ส่งตรวจ throat/nasal swab for measles genotype
3. สามารถส่งตรวจได้ทสี่ ถาบันวิจยั วิทยาศาสตร์สาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์
การแพทย์ จังหวัดนนทบุรี หรือศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ส่วนภูมิภาค
ที่มีอยู่ทั่วประเทศไทย (ศึกษารายละเอียดจากเอกสารอ้างอิงหมายเลข 7
หรือโทร 02-5890022 ต่อ 99312, 98362)
เอกสารอ้างอิง

1. Bureau of Epidemiology, Department of Disease Control, Ministry of
Public Health. Measles. National disease surveillance (Report 506)
[Internet]. 2017 [cited 2017 Jun 5]. Available from: http://www.boe.
moph.go.th/boedb/surdata/506wk/y60/en/d21_2160_en.pdf
2. Pattamadilok S, Incomserb P, Primsirikunawut A, Lukebua A, Rota PA,
Sawanpanyalert P. Genetic characterization of measles viruses that
circulated in Thailand from 1998 to 2008. J Med Virol. 2012; 84:804-13.
3. Measles Online Database [Internet]. 2017 [cited 2017 June 5]. Available
from: http://www.eradicationthai.com/report.php
4. Cherry JD. Measles virus. In: Cherry JD, Harrison GJ, Kaplan SL,
Steinbach WJ, Hotez PJ, editors. Feigin & Cherry’s Textbook of
Pediatric Infectious Diseases. 7th ed. Philadelphia, PA: Elsevier Inc;
2014. 2373-95.
5. Pancharoen C, Thisyakorn U. Measles in hospitalized children,
Chulalongkorn hospital. Thai Journal of Pediatrics. 1998; 37:283-7.
6. Quiambao BP, Gatchalian SR, Halonen P, Lucero M, Sombrero L,
Paladin FJ, et al. Coinfection is common in measles-associated
pneumonia. Pediatr Infect Dis J. 1998; 17:89-93.
7. ปิยนิตย์ ธรรมาภรณ์พิลาศ, เลิศฤทธิ์ ลีลาธร, บรรณาธิการ. แนวทาง
การเฝ้ า ระวั งควบคุ มโรค การตรวจรั ก ษาและส่ งตั ว อย่ า งตรวจทางห้อง
ปฏิ บั ติ ก ารเพื่ อ การก�ำจั ด โรคหั ด ตามโครงการก�ำจั ด โรคหั ด ตามพั น ธะ
สัญญานานาชาติ (ฉบับปรับปรุง วันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2559). กรุงเทพฯ:
ส�ำนักพิมพ์อักษรกราฟฟิคแอนด์ดีไซน์; 2559.

A 8-days-old boy presents with fever and
dyspnea for 3 days
โดย นพ.จักรพันธุ์ ศิริบริรักษ์
หน่วยโรคติดเชื้อ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
เด็กชายไทยอายุ 8 วัน ภูมิล�ำเนา จ.ชลบุรี
อาการส�ำคัญ: ไข้ หายใจหอบเหนื่อย 3 วันก่อนมาโรงพยาบาล
ประวัติปัจจุบัน: เด็กทารกเพศชายอายุ 8 วันคลอด Vacuum extraction
due to maternal exhaustion Term GA 38+2wk BW 3534 gm ที่อายุ 3 วัน
ผู้ป่วยตัวเหลือง น�้ำหนักลด 11% (3100 gm) on phototherapy 2 วัน
(DOL3-4) และจ�ำหน่ายออกจากโรงพยาบาล

3 วันก่อนมาโรงพยาบาล ผูป้ ว่ ยไปติดตามอาการตัวเหลืองตามนัด
ตรวจพบว่ามี ไข้ 38.8oC และตัวเหลืองมากขึ้น มารดาขอย้ายไปรับการ
รักษาที่ รพ.เอกชน ผลตรวจทางห้องปฏิบัติการที่ รพ.เอกชน CBC: Hb
10.8 g/dL, Hct 31.1%, MCV 95.4 fl, RDW 16.3%, WBC 18,400/uL
(N 70%, L 22%, M 6%, E 1%, B 1%), platelet 460,000/uL, TB 21.6 mg/dl,
DB 1.9 mg/dl ให้ ampicillin IV 300 mg/kg/day, amikacin 15 mg/kg/day,
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cefotaxime 200 mg/kg/day, PRC 15 ml/kg และ phototherapy หลัง admit
รพ.เอกชน 1 วัน ผู้ป่วยหายใจเหนื่อยมากขึ้น ไข้ต�่ำๆ ไม่ซึม on high flow
nasal cannula 6 LPM, FiO2 0.4 วินิจฉัยเป็น severe pneumonia และ
ส่งตัวมารักษาต่อที่รพ.ศิริราช
ประวัติมารดา: มารดาอายุ 24 ปี ANC ที่รพ.เอกชนและคลินิก ผลตรวจ
เลือด anti-HIV negative, HBsAg negative , VDRL negative ที่อายุครรภ์
36 สัปดาห์ มีตกขาวมากผิดปกติ และตรวจพบหูดหงอนไก่ที่ช่องคลอด
แพทย์ ให้ยาเหน็บช่องคลอดนาน 6 วัน ไม่ได้ยากิน หลังรักษาอาการปกติ

หลัง admit ได้ 5 วันผู้ป่วยมีตุ่มน�้ำใสขึ้น 1 ตุ่มที่หน้าอก (ภาพที่ 1)
ผลตรวจ Tzanck’s smear positive (ภาพที่ 2) จึงได้รับการรักษาด้วย
acyclovir 60 mg/kg/day ซึ่งผลตรวจ IFA for Herpes จากตุ่มน�้ำใสและ
ผล HSV DNA detection จากเลือดทั้งคู่ ให้ผล positive ส่วนผล CSF HSV
PCR negative ผู้ป่วยใส่ท่อช่วยหายใจทั้งหมด 23 วันและได้รับยา acyclovir
ทั้งหมด 21 วัน หลังจากนั้นผู้ป่วยได้รับยา acyclovir prophylaxis ต่ออีก
6 เดือน

การตรวจร่างกาย BW 3440 gm (P90), Lt 55 cm (>P97), HC 35 cm (P90)
T 37.6oC, HR 170/min (full pulse), RR 45/min, BP 96/53 mmHg, O2sat
85% (RA), suprasternal and subcostal retraction with nasal flaring,
crepitation both lungs, others-WNL
ผลตรวจทางห้องปฏิบัติการ
CBC: Hb 15.3 g/dl, Hct 44.8%, MCV 91.1 fl, WBC 11,160/ul (N 40.2%,
L 13.4%, M 1%, E 2.1%, B 1%, Atypical lymphocyte 11.3%, band form
25.8%) Plt 504,000/ul
CXR

ที่ รพ.เอกชน

แรกรับที่ ศิริราช

Progression
แรกรับให้ empirical antibiotic ด้วย Ampicillin, Cefotaxime
และ Amikacin, on High flow nasal cannula 7 LPM ผลตรวจทางห้อง
ปฏิบัติการอื่นๆ CSF examination (จาก รพ.เอกชน) WBC 14/mm3 (N 26 %,
L 74%), RBC 735/mm3, glucose 74 mg/dL (BS 94 mg/dL), protein
69.7 mg/dL, liver function test ปกติ, NP wash for respiratory virusesnegative, UA ปกติ
หลัง admit ได้ 1 วันผู้ป่วยเหนื่อยมากขึ้นจึงได้ ใส่ท่อช่วยหายใจ
และย้ายไป ICU เปลี่ยนยา antibiotic เป็น meropenem และ azithromycin
แต่อาการผู้ป่วยยังไม่ดีขึ้น CXR progress มากขึ้นเป็นลักษณะ groundglass appearance และผล ABG เข้าได้กับ severe ARDS ผลตรวจ
hemoculture, urine culture, sputum culture ทั้งหมด no growth

เอกสารอ้างอิง

ภาพที่ 1		

ภาพที่ 2

สรุปการวินิจฉัย Disseminated HSV infection with ARDS
Discussion
Neonatal HSV เกิดอาการได้ 3 รูปแบบคือ Skin eye mouth
(SEM), CNS และ disseminated form โดย disseminated form พบได้
น้อยที่สุดแต่มีอัตราการตายสูงที่สุด จากการศึกษาข้อมูลย้อนหลังในทารก
ทั้งหมด 22 คนที่เป็น neonatal HSV แบบ disseminated พบว่าอาการ
แรกรับส่วนใหญ่มักมาด้วย sepsis ส่วนที่มีอาการแรกรับมาด้วยเรื่อง
ARDS พบได้ประมาณ 50%1
อย่างไรก็ตามจากการทบทวนวรรณกรรมพบว่าจ�ำนวนผู้ป่วย
ที่เป็น disseminated neonatal HSV ที่มีอาการน�ำด้วยเรื่อง pneumonia
ยังพบไม่มากนัก ส่วนใหญ่มักเป็น case report สิ่งที่น่าใจจาก case report
ส่วนใหญ่พบว่าทารกจะเริ่มมีอาการของระบบทางเดินหายใจประมาณ
1-5 วั น หลั ง คลอด 2, 3 และมารดาส่ ว นหนึ่ ง ก็ ไ ม่ พ บอาการผิ ด ปกติ ใ ดๆ
ในช่วงก่อนคลอด รวมถึงอาจไม่มีประวัติ genital HSV ร่วมด้วยก็ ได้
ในทารกกลุ่มที่มีอาการน�ำด้วยเรื่อง pneumonia พบว่ามีประมาณ 30%
ที่ ไม่มีอาการแสดงอื่นตามมาภายหลังจึงท�ำให้ยากต่อการวินิจฉัยและอัตรา
การเสียชีวิตสูงมาก3
กล่าวโดยสรุปสิ่งที่ ได้เรียนรู้จากผู้ป่วยรายนี้คือ ในทารกแรกเกิด
โดยเฉพาะในช่วงอายุสัปดาห์แรกของชีวิตที่มี pneumonia ที่อาการรุนแรง
ลุกลามอย่างรวดเร็วและไม่ตอบสนองต่อยาปฏิชีวนะแม้ว่าจะให้ยาอย่าง
เต็มที่แล้ว ควรต้องนึกถึง neonatal HSV ด้วย

1. Curfman AL, Glissmeyer EW, Ahmad FA, Korgenski EK, Blaschke AJ, Byington CL, et al. Initial Presentation of Neonatal Herpes Simplex Virus Infection.
The Journal of pediatrics. 2016;172:121-6.e1.
2. Barker JA, McLean SD, Jordan GD, Krober MS, Rawlings JS. Primary neonatal herpes simplex virus pneumonia. The Pediatric infectious disease
journal. 1990;9(4):285-9.
3. Berardi A, Gallo C, Lugli L, Guidotti I, Gargano G, Maccio L, et al. Fatal pneumonia following maternal HSV-1 viraemia in late pregnancy. The journal of
maternal-fetal & neonatal medicine : the official journal of the European Association of Perinatal Medicine, the Federation of Asia and Oceania Perinatal
Societies, the International Society of Perinatal Obstet. 2015;28(14):1694-6.
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ขอมูลความปลอดภัยของวัคซีน PHiD-CV
ในผูปวยเด็กที่เสี่ยงตอการเกิดโรคติดเชื้อนิวโมคอคคัสที่รุนแรง
รศ.(พิเศษ)นพ.ทวี โชติพิทยสุนนท
สถาบันสุขภาพเด็กแหงชาติมหาราชินี
น.อ.หญิง พญ.จุฑารัตน เมฆมัลลิกา
รพ.ภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทยทหารอากาศ
มีการศึกษาประสิทธิภาพของวัคซีน PHiD-CV ในประชากรกลุมที่เสี่ยงตอการเกิดโรคติดเชื้อนิวโมคอคคัสที่รุนแรง ไดแก Preterm
infants1, Leukemia2, HIV and HIV exposed3, Sickle cell disease4 และ Asplenia5 สำหรับกลุมแรกคือ ผูปวยเด็กคลอดกอนกำหนด
มีการใหวัคซีน PHiD-CV ในเด็ก Preterm primary series 3 เข็ม ที่อายุ 2, 4 และ 6 เดือน และเข็มกระตุนที่อายุ 16-18 เดือน (หลังคลอด)
พบวา ระดับภูมิคุมกันหลังฉีดวัคซีนไมมีความแตกตางกันในทั้ง 3 กลุม คือ กลุมที่ 1 คลอดกอนกำหนด (GA 27-30 สัปดาห) กลุมที่ 2
คลอดกอนกำหนด (GA 31-36 สัปดาห) และกลุมที่ 3 ครบกำหนด (GA >36 สัปดาห) และไมมี
ความแตกตางในเร�องผลขางเคียง1 มีอีกการศึกษาในผูปวยมะเร็งเม็ดเลือดขาวที่เพิ่งไดรับการวินิจฉัย
(คือ ภายใน 7.4 เดือน) 39 ราย โดยแบงเปน 2 กลุม กลุมที่ 1 เคยไดรับวัคซีน PCV7 มากอนจะไดรับ
PHiD-CV กระตุน 1 เข็ม จำนวน 27 คน กลุมที่ 2 ไมเคยไดรับวัคซีน PCV7 มากอน จะไดรับ PHiD-CV
จำนวน 3 เข็ม (แตละเข็มหางกัน 2 เดือน) จำนวน 12 คน พบวา ไมมีความแตกตางกันในแงของ
ผลขางเคียง2 การตอบสนองของวัคซีนโดยวัดระดับแอนติบอดีตอสายพันธุที่บรรจุอยูในวัคซีนมีคาสูงขึ้น
อยางมีนัยสำคัญ (p<0.01) รอยละ 60 ของผูที่ไดรับวัคซีนมี protective titer (>0.35 mcg/mL) สำหรับ
5 สายพันธุ (6B, 9V, 14, 19F, 23F) และรอยละ 60 มีคา antibody titer >0.2 mcg/mL ตอ
8 สายพันธุ (4, 6B, 7F, 9V, 14, 18C, 19F, 23F) นอกจากนี้ระดับแอนติบอดีของทั้งสองกลุม
ไมมีความแตกตางกัน

ปจจุบันวัคซีน PHiD-CV ไดรับการอนุมัติโดยคณะกรรมการอาหารและยาของประเทศไทย
เม�อวันที่ 21 กุมภาพันธ พ.ศ. 2560 นี้ ให ใช ในทารกคลอดกอนกำหนดที่มีอายุครรภอยางนอย 27 สัปดาหขึ้นไป
และกลุมเสี่ยง ไดแก Sickle cell disease (SCD) หรือ ติดเชื้อเอชไอวี ไดแลว
ตารางการใหวัคซีนในเด็กไทยปกติ
แนะนำโดยสมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแหงประเทศไทย 2560
1/ ปแรก ใช 3+1
2
1/ ปหลัง ใช 2+1
2
ปที่ 1-2 ใช 1+1
ปที่ 2-5 ใช 1 (แต PCV10 ใช 1+1)
เด็กเสี่ยง* -อายุ 2 เดือน-5 ป ใช PCV10 ตามขางบน (แนะนำป 2560)
+ PS-23 1 dose (ในเด็กอายุ 2 ปขึ้นไป)
เด็กเสี่ยง* -อายุ 2-6 ป
ใช PCV13 สูตร 1+1+PS-23 1 dose
-อายุ >6-18 ป ใช PCV13 สูตร 1+PS-23 1 dose
*ผูที่มีโรคประจำตัวเรื้อรัง ไดแก โรคเบาหวานที่มีการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดไมดี โรคหัวใจวาย
cardiomyopathy, โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง (COPD), โรคตับแข็ง โรคไตวายเรื้อรัง โรคหอบหืด ผูที่
สูบบุหรี่เปนประจำ ผูปวยที่มีการรั่วของน้ำไขสันหลัง บุคคลที่มีภาวะ severe immunosuppressive
state, ผูปวยที่ไดรับการปลูกถายอวัยวะหรือไขกระดูก

คำแนะนำการใหวัคซีน PCV ในเด็กไทย
โดยสมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแหงประเทศไทย ป พ.ศ. 2560
1. สำหรับเด็ก
1/ ปแรก ใช 3+1; 1/ ปหลัง ใช 2+1; ปที่ 1-2 ใช 1+1;
2
2
ปที่ 2-5 ใช 1 (แต PCV10 ใช 1+1)
2. เด็กเสี่ยง*
2.1 อายุ 2 เดือน-5 ป ใช PCV10 ตามขางบน (แนะนำป 2560)
+ PS-23 1 โดส (ในเด็กอายุ 2 ปขึ้นไป)
2.2 อายุ 2-6 ป ใช PCV13 สูตร 1+1+PS-23 1 โดส
2.3 อายุ >6-18 ป ใช PCV13 สูตร 1+PS-23 1 โดส
หมายเหตุ* ผูที่มีโรคประจำตัวเรื้อรัง ไดแก โรคเบาหวานที่มีการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดไมดี
โรคหัวใจวาย cardiomyopathy โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง (COPD) โรคตับแข็ง โรคไตวายเรื้อรัง
โรคหอบหืด ผูที่สูบบุหรี่เปนประจำ ผูปวยที่มีการรั่วของน้ำไขสันหลัง บุคคลที่มีภาวะ severe
immunosuppressive state และผูปวยที่ไดรับการปลูกถายอวัยวะหรือไขกระดูก

สรุป วัคซีน PHiD-CV มีประสิทธิภาพในการปองกันโรคติดเชื้อไอพีดี ปอดอักเสบ และหูชั้นกลางอักเสบไดดี
นอกเหนือจากการปองกันโรคหูชั้นกลางอักเสบจากเชื้อ S.pneumoniae ยังปองกัน NTHi ไดอีกดวย
ผลขางเคียงของวัคซีนนอย และราคาวัคซีนยอมเยา ทำใหผูปกครองสามารถเขาถึงวัคซีนไดงาย

เอกสารอางอิง 1. Omenaca F et al. Immunization of preterm infants with 10-valent pneumococcal conjugate vaccine. Pediatrics. 2011;128(2): e290–8
2. Crawford N, Balloch A, Tikkanen L, Mechinaud F, Downie PA, Buttery JP. Pneumococcal conjugate vaccine administration during therapy for pediatric leukemia. Pediatric Infectious Disease Journal. 2015;34(1): 9-15
3. Mahdi et al. Vaccination with 10-valent pneumococcal conjugate vaccine in infants according to HIV status. Medicine. 2017; 96:2
4. Sirima et al. Immunogenicity and Safety of 10-valent Pneumococcal Nontypeable Haemophilus influenzae Protein D Conjugate Vaccine (PHiD-CV) Administered to Children With Sickle Cell Disease Between 8 Weeks
and 2 Years of Age: A Phase III, Open, Controlled Study. Pediatric Infectious Disease Journal. 2016; 26(5): e136-150
5. Kharit. Reactogenicity/safety of 10-valent pneumococcal non-typeable haemophilus influenza protein d-conjugate vaccine (phid-cv) in 2-17-year-old children with asplenia, splenic dysfunction or complement
deficiencies. Poster session presented at: ISPPD; 2016 Jun 27-30; Glasgow, Scotland, UK
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Abbreviated Prescribing Information:
Fluarix Tetra: Quadrivalent inﬂuenza vaccine (split virion, inactivated): Each 0.5 ml vaccine dose contains 15 μg haemagglutinin of each of the WHO recommended strains (Northern and Southern Hemisphere). Indications: Fluarix Tetra is a quadrivalent vaccine indicated for
active immunisation of adults and children from 3 years of age for the prevention of inﬂuenza disease caused by inﬂuenza virus types A and B contained in the vaccine. Dosage and Administration: Fluarix Tetra should be administered as a single 0.5 ml injection. Children
3 years to less than 9 years of age who have not previously been vaccinated against inﬂuenza should receive a second dose of 0.5 ml after an interval of at least 4 weeks. Vaccination should be carried out by intramuscular injection preferably into the deltoid muscle or
anterolateral thigh (depending on the muscle mass). Contra-indications: Fluarix Tetra should not be administered to subjects with known hypersensitivity after previous administration of Fluarix Tetra or inﬂuenza vaccines or to any component of the vaccine. Special
Warnings and Precautions for Use: It is good clinical practice to precede vaccination by a review of the medical history (especially with regard to previous vaccination and possible occurrence of undesirable events) and a clinical examination. As with all injectable vaccines,
appropriate medical treatment and supervision should always be readily available in case of an anaphylactic event following the administration of the vaccine. As with other vaccines, vaccination with Fluarix Tetra should be postponed in subjects suffering from an acute
severe febrile illness. The presence of a minor infection, such as a cold, should not result in the deferral of vaccination. It may be expected that in patients receiving immunosuppressive treatment or patients with immunodeﬁciency, an adequate immune response may not
be elicited. Fluarix Tetra is not effective against all possible strains of inﬂuenza virus. Fluarix Tetra is intended to provide protection against those strains of virus from which the vaccine is prepared and to closely related strains. As with any vaccine, a protective immune
response may not be elicited in all vaccinees. Fluarix TETRA SHOULD UNDER NO CIRCUMSTANCES BE ADMINISTERED INTRAVASCULARLY. As with other vaccines administered intramuscularly, Fluarix Tetra should be given with caution to individuals with thrombocytopenia or
any coagulation disorder since bleeding may occur following an intramuscular administration to these subjects. Syncope (fainting) can occur following, or even before, any vaccination as a psychogenic response to the needle injection. It is important that procedures are in
place to avoid injury from faints. Interactions: No interaction studies have been performed. If Fluarix Tetra is to be given at the same time as another injectable vaccine, the vaccines should always be administered at different injection sites. False positive ELISA serologic tests
for HIV-1, Hepatitis C, and especially HTLV-1 may occur following inﬂuenza vaccination. These transient false-positive results may be due to cross-reactive IgM elicited by the vaccine. For this reason, a deﬁnitive diagnosis of HIV-1, Hepatitis C, or HTLV-1 infection requires a
positive result from a virus-speciﬁc conﬁrmatory test (e.g,Western Blot or immunoblot). Pregnancy and Lactation: The safety of Fluarix Tetra when administered to pregnant women has not been evaluated. Animal studies with Fluarix Tetra do not indicate direct or indirect
harmful effects with respect to reproductive and developmental toxicity (see Pre-clinical safety data). Fluarix Tetra should be used during pregnancy only when clearly needed, and the possible advantages outweigh the potential risks for the fetus. The safety of Fluarix
Tetra when administered to breastfeeding women has not been evaluated. It is unknown whether Fluarix Tetra is excreted in human breast milk. Fluarix Tetra should only be used during breast-feeding when the possible advantages outweigh the potential risks. Adverse
Reactions: Similar rates of solicited adverse events were observed in recipients of Fluarix Tetra and Fluarix. Very common (≥1/10): injection site pain, fatigue myalgia, irritability, Common (≥1/100 to <1/10): injection site redness, injection site swelling, shivering, fever, injection
site in duration, arthralgia, sweating, gastrointestinal symptoms (including nausea, vomiting, diarrhoea and/or abdominal pain), drowsiness, headache, appetite loss, Uncommon ≥1/1,000 to <1/100: dizziness, rash, injection site hematoma, injection site pruritus. There has
been no post-marketing exposure to Fluarix Tetra. However, as all three of the inﬂuenza strains contained in Fluarix are included in Fluarix Tetra, the following adverse events that have been observed for Fluarix during post-marketing surveillance may occur in patients
receiving Fluarix Tetra post-approval. Rare ≥1/10,000 to <1/1,000: transient lymphadenopathy, allergic reactions (including anaphylactic reactions), neuritis, acute disseminated encephalomyelitis, Guillain-Barré syndrome (Spontaneous reports of Guillain-Barré syndrome
have been received following vaccination with Fluarix; however, a causal association between vaccination and Guillain-Barré syndrome has not been established.), urticaria, pruritus, erythema, angioedoema, inﬂuenza-like illness, malaise. Overdose: Insufﬁcient data are
available. Special Precautions for Storage: Store at +2°C to +8°C (in a refrigerator). Do not freeze. Store in the original packaging in order to protect from light.
Full Prescribing Information is available on request. Please read the full prescribing information prior to administration, available from GlaxoSmithKline (Thailand), 12th Floor Wave Place, 55 Wireless road, Lumpini, Patumwan, Bangkok 10330.
GSK is committed to the effective collection and management of human safety information relating to our products and we encourage healthcare professionals to report adverse events to us on 081 903 4499 or safty_th@gsk.com
Abbreviated Prescribing Information prepared December 2016. IPI Version number 3.0
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This product is under a Safety Monitoring Program, please use it with caution.

โปรดอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมในเอกสารกํากับยา
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*Efﬁcacy demonstrated in 9–16 year olds over 25 months following ﬁrst
injection with Dengvaxia®. Efﬁcacy is bridged in 17–45 year olds.1–3
†
Based on comparable immunogenicity proﬁles between adult
populations and the Phase III clinical trials, a similar level of protection
by Dengvaxia® can be expected in individuals up to 45 years of age3
Reference
1. Villar L, et al. Efficacy of a tetravalent dengue vaccine in children in
Latin America [published online ahead of print November 3, 2014].
New Engl J Med. doi:10.1056/NEJMoa1411037
2. Capeding MR, et al. Clinical efficacy and safety of a novel
tetravalent dengue vaccine in healthy children in Asia: a phase 3,
randomised, observer-masked, placebo-controlled trial [published
online ahead of print July 11, 2014]. Lancet.
doi:10.1016/S0140-6737(14)61060-6
3. Dengvaxia® Summary of Product Characteristics

®

Dengvaxia helps protect against
all four serotypes of dengue, and
reduces cases of severe dengue
*†1–3
and hospitalization.
®

Please refer to the full Product Information before prescribing Dengvaxia

®

โปรดอานรายละเอียดเพ��มเติมในเอกสารอางอิง
ฉบับสมบูรณและเอกสารกำกับยา
ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ ฆศ.45/2560
ตอง
ติดตาม

เปนยาใหมใชเฉพาะสถานพยาบาล
แพทยควรติดตามผลการใชยา

DENGVAXIA

Dengvaxia is indicated for the
prevention of dengue disease
caused by dengue virus serotypes
1, 2, 3 and 4 in individuals 9 through
45 years of age living in
3
endemic areas.

C: Dengue tetravalent vaccine (live, attenuated) (4.5-6 log10 CCID50 of each serotype of the CYD dengue virus 1, 2, 3, & 4)
I: Protection against dengue disease caused by dengue virus serotypes 1, 2, 3 & 4 for adults, adolescents &childn 9-45 yr.
D: SC adult&childn3 inj of 0.5 mL each at 6-mth intervals.
CI: Hypersensitivity. Allergic reaction prior to administration. Mild to high fever or acute disease. Weakened immune system eg, genetic defect, HIV infection or therapies affecting the
immune system (high-dose corticosteroids or chemotherapy). Pregnancy & lactation.
SP: Postpone administration until 4 wk after immunosuppressive treatment. Health problems may occur after prior administration of any vaccines. Childn<9 yr.
AR: Difficulty in breathing, blueness of the tongue or lips, rash, swelling of the face or throat, low BP causing dizziness or collapse. Headache, myalgia, malaise, asthenia, inj site pain, fever.
INT: May not have an optimal effect w/ drugs that suppress immune system eg, corticosteroids or chemotherapy.
P/P: Powd for inj (vial + solvent in single-dose pre-filled syringe) 0.5 mL x 1's

SANOFI PASTEUR LTD.
87/2 CRC TOWER 23 th FLOOR, ALL SEASONS PLACE, WIRELESS ROAD, LUMPINI,
PATHUMWAN BANGKOK 10330 TEL: 0 2264 9999, FAX : 0 2264 8800
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โดย พญ.พักต์เพ็ญ สิริคุตต์ และ พญ.ปิยรัชต์ สันตะรัตติวงศ์
สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี

Severe fever with thrombocytopenia syndrome
ในปลายเดือนกรกฏาคม พ.ศ. 2560 พบผู้ป่วยหญิงชาวญี่ปุ่น
อายุ 51 ปีเสียชีวิตจากการติดเชื้อที่มีเห็บแมวเป็นพาหะ สาเหตุของ
การเสียชีวิตในผู้ป่วยรายนี้เกิดจากโรค severe fever with thrombocytopenia syndrome (SFTS)
โรค SFTS เป็นโรคที่เกิดจากการติดเชื้อ severe fever with
thrombocytopenia syndrome virus (SFTSV) เป็นเชื้อไวรัสใหม่
ชนิด RNA อยู่ ใน genus phlebovirus, family Bunyaviridae1
ระบาดวิทยา
การติดเชือ้ SFTSV พบมากใน 3 ประเทศ ได้แก่ จีน ญีป่ นุ่ และ
เกาหลี ใต้ อุบัติการณ์การเกิดโรคสูงสุดในประเทศจีน คือ 0.12-0.73
ต่อแสนประชากร2 รองลงมาคือ เกาหลี ใต้ (0.07 ต่อแสนประชากร)3
และญี่ปุ่น (0.05 ต่อแสนประชากร)4 ตามล�ำดับ ยังไม่มีรายงานโรคนี้
ในประเทศไทย
ผู้ป่วยติดเชื้อ SFTSV พบครั้งแรกในปี พ.ศ. 2549 ที่มณฑล
อานฮุน ประเทศจีน5 หลังจากนั้นก็มีการระบาดอีกครั้งในปี พ.ศ. 2552
พบผู้ป่วยที่ติดเชื้อดังกล่าวทั้งหมด 171 ราย ระบาดไปทั่วทั้ง 6 มณฑล
ได้แก่ มณฑลเหลียวหนิง ซานตง เหอหนาน อานฮุน เจียงซู และ
หูเป่ย์6 ต่อมาก็มีการระบาดอย่างต่อเนื่องทุกปี ในพื้นที่ทางตอนกลาง
และตะวันออกของประเทศ (รูปที่ 1) ในช่วงปี พ.ศ.2556-2559 พบผูป้ ว่ ย
ถึง 7,419 ราย เสียชีวิต 355 ราย อัตราการตายเฉลี่ยร้อยละ 5.35

รูปที่ 1 แสดงจ�ำนวนผู้ป่วยโรค SFTS จ�ำแนกตามมณฑลในประเทศจีนตั้งแต่ปี
พ.ศ. 2553-25595

เดือนที่มีการระบาดของโรคจะอยู่ ในช่วงเดือนมีนาคมถึง
พฤศจิกายน พบสูงสุดในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงกรกฏาคม ระยะฟักตัว
ของโรคคือ 7-14 วัน5
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การติดต่อของโรค1,5
เชื้อ SFTSV ติดต่อโดยมีเห็บ (tick) เป็นพาหะน�ำโรคที่ส�ำคัญ
ผู้ป่วยส่วนหนึ่งมีประวัติถูกเห็บกัดก่อนเกิดอาการ และสามารถตรวจ
พบเชื้อ SFTSV จากเห็บ และจากสัตว์ที่อยู่บริเวณที่อยู่อาศัยของผู้ป่วย
เชื้อชนิดนี้มีวงจรการติดต่อแบบ enzootic tick-vertebrate-tick cycle
มีการวนเวียนของเชื้อระหว่างเห็บและสัตว์ที่เป็นรังโรค ชนิดของเห็บ
ที่เป็นพาหะน�ำโรคที่ส�ำคัญคือ H. longicornis ส่วนสัตว์ที่เป็นรังโรค
ได้แก่ แพะ แกะ หมู วัว ควาย สุนัข ไก่ นกบางชนิด หนู และสัตว์ป่า
ชนิดต่างๆ แต่ยังไม่มีหลักฐานการก่อโรคในสัตว์
การติ ดต่ อจากคนสู ่ คนยั งไม่ มีห ลั ก ฐานชั ดเจน แต่ มี ก าร
รายงานการเกิดโรคในครอบครัวเดียวกัน และมีประวัติสัมผัสผู้ป่วย
ก่อนเกิดอาการของโรค7-9
ลักษณะอาการทางคลินกิ และผลการตรวจทางห้องปฏิบตั กิ าร (ตารางที่ 1)1,10
การด�ำเนินโรคมีทั้งหมด 3 ระยะ1 คือ
1. ระยะไข้ (fever stage)
2. ระยะ multiple organ failure
3. ระยะฟื้นตัว (convalescence)
ระยะไข้ (fever stage)
ลักษณะอาการ คือ มี ไข้สูง (5-11 วัน) ปวดศีรษะ อ่อนเพลีย
ต่อมน�้ำเหลืองโต มีอาการทางระบบทางเดินอาหาร ได้แก่ เบื่ออาหาร
คลื่นไส้อาเจียน ถ่ายเหลว
ผลการตรวจทางห้องปฏิบตั กิ าร จะพบเกล็ดเลือดต�ำ่ เม็ดเลือด
ขาวต�่ำ และมีระดับไวรัส (viral load) สูง
ระยะ multiple organ failure
ระยะนี้จะเริ่มตั้งแต่วันที่ 5 ของโรค โดยมีระยะเวลาทั้งหมด
7-14 วัน ในระยะนี้จะพบมี multiple organ failure ได้แก่ ตับ หัวใจ
ปอด และไตมีอาการเลือดออก อาการผิดปกติทางระบบประสาท และ
พบภาวะ disseminated intravascular coagulation
ความผิดปกติทางระบบประสาททีพ่ บ ได้แก่ acute confusion,
generalized tonic-clonic convulsion, focal convulsion,
status epilepticus, tremor, acute flaccid paralysis, encephalitis
(ตารางที่ 2)10

ตารางที่ 1 ลักษณะทางคลินิกของโรค SFTS (ดัดแปลงจากเอกสารอ้างอิงที่ 1)
จ�ำนวน/จ�ำนวนผู้ป่วย
อาการและอาการแสดง
ร้อยละ
ทั้งหมด
ไข้
609/614
99
ปวดกล้ามเนื้อ
274/337
81
อาเจียน
308/588
52
ถ่ายเหลว
279/607
46
ไอ
165/572
29
Lymphadenopathy
166/331
50
Arthralgia
80/328
24
Confusion
24/93
26
Sputum production
123/ 503
24
Conjunctival congestion
10/90
10
Petechiae/skin rash
30/328
9
Coma
4/69
6
Slurred speech
4/69
6
ตารางที่ 2 ความผิดปกติของระบบประสาทของโรค SFTS (ดัดแปลงจากเอกสาร
อ้างอิงที่ 10)
ลักษณะอาการ
จ�ำนวน/จ�ำนวนผู้ป่วย
ร้อยละ
ทางระบบประสาท
ทั้งหมด
Apathy
11/115
9.6
Delirium
6/115
5.2
Glasgow Coma Scale
14/115
12.2
score 3-8
Convulsion
9/115
7.8
Tremor
13/115
11.3
Muscle tone
- Normal
100/115
87.0
- Increased
11/115
9.6
- Decreased
4/115
3.5
Babinski’s sign
1/115
0.9

ความผิดปกติของระบบทางเดินอาหารทีพ่ บ ได้แก่ เบือ่ อาหาร
คลืน่ ไส้อาเจียน ถ่ายเหลว ปวดท้อง มีคา่ serum amylase สูงซึง่ บ่งบอก
ถึงภาวะ acute pancreatitis และมี liver involvement ซึ่งจะมีค่า
alanine aminotransferase (ALT) และ conjugated bilirubin ขึ้นสูง10
ผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรงจะมีระดับไวรัสสูงต่อเนื่อง ระดับค่า
biomarkers ต่างๆ จะสูงกว่าในผู้ป่วยที่มีอาการไม่รุนแรง ได้แก่ ALT,
creatinine kinase, lactate dehydrogenase และ creatine kinase
MB fraction และมีค่าเกล็ดเลือดต�่ำต่อเนื่อง
ระยะฟื้นตัว (convalescence)
ระยะนี้จะเริ่มตั้งแต่วันที่ 11-19 ของโรค โดยอาการจะดีขึ้น
เป็นล�ำดับ ค่าผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการต่างๆ ที่ผิดปกติจะเริ่ม
ดีขึ้นในระยะนี้ ส่วนค่า biomarkers ต่างๆ จะกลับสู่ค่าปกติอาศัยระยะ
เวลาประมาณ 3-4 สัปดาห์
การวินิจฉัยโรค1,5
1. การตรวจหาไวรัส โดยวิธี virus isolation และ reverse transcriptase
polymerase chain reaction (RT–PCR) ซึ่งวิธี RT-PCR มีค่า
ความไว (sensitivity) และความจ�ำเพาะ (specificity) สูง การตรวจ

หาไวรัส ควรตรวจในช่วงที่มีระดับไวรัสสูง (high-titer viremia) คือ
ในวันที่ 1-6 ของโรค
2. การตรวจหาแอนติบอดีชนิด IgM และ IgG โดยวิธี serum neutralization test, indirect immunofluorescence assay และ enzymelinked immunosorbent assay (ELISA) ซึ่งระดับแอนติบอดี
จะเริ่มขึ้นในวันที่ 7 ของโรค โดยที่ IgM จะมีระดับสูงสุดในสัปดาห์
ที่ 4 และจะลดลงจนไม่สามารถตรวจพบได้ 1 ปีหลังจากการติดเชื้อ
และ IgG จะมีระดับสูงสุดในเดือนที่ 6 และสามารถตรวจพบได้
ต่อเนื่องอย่างน้อย 5 ปี
การรักษา คือ การรักษาตามอาการ ปัจจุบันยังไม่มียาจ�ำเพาะส�ำหรับ
โรคนี1้
การป้องกันโรค ได้แก่ หลีกเลี่ยงการถูกเห็บหมัดกัด ปัจจุบันยังไม่มี
วัคซีนที่จ�ำเพาะส�ำหรับโรคนี1้
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Special Topic in Tropical Pediatrics:
"การแพ้ยาปฏิชีวนะในเวชปฏิบัติ (ตอนที่ 2)"

โดย รศ.พญ.รวีรัตน์ สิชฌรังษี
ภาควิชากุมารเวชศาสตร์เขตร้อน คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล

ในบทความการแพ้ ย าปฏิ ชี ว นะในเวชปฏิ บั ติ (ตอนที่ 1)
ได้กล่าวถึง หลักการโดยภาพรวมของการแพ้ยาปฏิชีวนะ อาการแสดง
และกลไกทางภูมิคุ้มกันของการแพ้ยา การวินิจฉัย และการพิจารณา
ส่งต่อผู้ป่วยเพื่อทดสอบการแพ้ยาปฏิชีวนะไปแล้ว ส�ำหรับบทความนี้
จะกล่าวถึงวิธีการวินิจฉัยและการทดสอบการแพ้ยาปฏิชีวนะที่ ใช้บ่อย
ส�ำหรับยาแต่ละชนิดเพื่อการน�ำไปใช้ ในเวชปฏิบัติ

ถึงร้อยละ 402 จึงควรเลีย่ งไปใช้ยาในกลุม่ อืน่
ส�ำหรับ cephalosporins ทีม่ ี R1 side chain
คล้ายกับ aminopenicillin ได้แก่ cephalexin,
cefaclor จะมี โ อกาสแพ้ ข ้ า มกลุ ่ ม กั บ ยา
aminopenicillin ได้สงู ถึงร้อยละ 303 จึงควรเลีย่ งการใช้ cephalosporins
ทั้ง 2 ชนิดนี้ ในผู้ที่แพ้ amoxicillin หรือ ampicillin เป็นต้น

สรุปวิธีการวินิจฉัยและการทดสอบแพ้ยาปฏิชีวนะที่ ใช้บ่อย
Penicillins ผู้ป่วยที่แพ้ยาในกลุ่มนี้อาจเกิดปฏิกริยาได้จากทั้ง betalactam ring, side chain หรือ metabolite ที่เฉพาะของยา และเกิดการ
แพ้ยาได้หลากหลายทั้งแบบเฉียบพลัน และไม่เฉียบพลัน การทดสอบ
เพื่อยืนยันการแพ้ ในผู้ป่วยมีอาการแบบเฉียบพลัน จะใช้วิธีทดสอบ
ทางผิวหนัง (skin test) ด้วยวิธี skin prick test (SPT) และ intradermal
test (IDT) ด้วย penicillin หรือการตรวจ specific IgE ต่อยาในเลือด
และการท�ำ basophil activation test ส่วนการทดสอบเพื่อยืนยัน
การแพ้ ในผู้ป่วยที่มีอาการแบบไม่เฉียบพลัน จะใช้การทดสอบทาง
ผิวหนังด้วยวิธี delayed-reading intradermal test, patch test และ
การตรวจทางห้องปฏิบัติการโดยการท�ำ lymphocyte transformation
test ในกรณีที่การทดสอบเหล่านี้ ให้ผลลบ จะท�ำการทดสอบต่อโดยวิธี
drug challenge ด้วยยา amoxicillin ในล�ำดับต่อไป โดยมี standard
protocol ความเข้มข้นและขนาดของยาอย่างชัดเจน จากการศึกษา
พบว่ายาในกลุ่ม penicillins จะมีการแพ้ข้ามกลุ่มกันได้สูงระหว่าง
benzylpenicillin (penicillin G, penicillin V) และ aminopenicillin
(amoxicillin, ampicillin) จึงควรหลีกเลี่ยงการใช้ยาในกลุ่มเดียวกันนี้
หากผู้ป่วยแพ้ เพราะอาจเกิดปฏิกริยาการแพ้จาก cross-reactivity ได้

Carbapenems และ Monobactams ยา 2 กลุ่มนี้เป็นยาปฏิชีวนะ
ที่ พ บการแพ้ ไม่ บ ่ อ ย แต่ เ ริ่ ม มี ก ารใช้ ม ากขึ้ น จึ ง มี แ นวโน้ ม ที่ จ ะมี
รายงานการแพ้มากขึ้นในอนาคต ส�ำหรับยาในกลุ่ม carbapenems
เช่น imipenem, meropenem เป็นยาในกลุ่มเบตาแลคแตมที่มีสูตร
โครงสร้างคล้ายกับ penicillin มีรายงานว่าผู้ป่วยที่แพ้ penicillin
จะแพ้ยาในกลุ่มนี้ร่วมด้วยประมาณร้อยละ 114 แต่ก็มีรายงานผู้ป่วย
ที่แพ้ penicillin ที่สามารถใช้ยา meropenem ได้อย่างปลอดภัย5
ในทางปฏิบัติการให้ยา carbapenems ในผู้ที่มีประวัติแพ้ penicillins
ควรท�ำการทดสอบ penicillin skin test ก่อน หากผลการทดสอบ
เป็นบวกอาจท�ำ skin test ต่อยา carbapenems นั้น หรือให้ยา
carbapenems แบบค่ อยๆ ให้ ตาม protocol และสั ง เกตอาการ
อย่างใกล้ชิด (graded challenge) ส่วนยาในกลุ่ม monobactams เช่น
aztreonam เป็นยาเบตาแลคแตมที่มีสูตรโครงสร้างเป็น monocyclic
ring และผู้ป่วยที่แพ้ยาชนิดนี้จะเกิดปฏิกริยาการแพ้ต่อ side chain
ของยา จึงมักไม่มีการแพ้ข้ามกลุ่มกับยาเบตาแลคแตมชนิดอื่นยกเว้น
ceftazidime ซึ่งมี side chain คล้ายกับ monobactams จึงอาจเกิด
การแพ้ร่วมกันได้6 ในทางปฏิบัติหากไม่สามารถท�ำทดสอบการแพ้ยาได้
การให้ยา monobactams ในผู้ที่มีประวัติแพ้ penicillins หรือยาเบตา
แลคแตมชนิดอื่น ยกเว้น ceftazidime ก็สามารถให้ยานั้นได้ด้วยความ
ระมัดระวัง

Cephalosporins แม้วา่ ยาในกลุม่ นีจ้ ะเป็นยาปฏิชวี นะกลุม่ เบตาแลคแตม
เหมือนกับ penicillin แต่ยา cephalosporins ใน generation หลังๆ
มักจะไม่มี cross-reactivity กับ penicillin ยกเว้นยาบางชนิด เช่น
ยาที่มี side chain ใกล้เคียงกับ penicillin โดยเฉพาะ first generation
cephalosporin ได้แก่ cephalothin และ cephaloridine ดังนั้น
การทดสอบการแพ้ยาด้วย penicillin จึงมักไม่มีประโยชน์ ในผู้ป่วยที่
แพ้ยา cephalosporins ผู้ป่วยที่แพ้ยา cephalosporins ชนิดหนึ่ง
ก็มักจะไม่แพ้ชนิดอื่นที่สูตรโครงสร้าง side chain ต่างกัน อีกทั้งการ
ทดสอบการแพ้ยา cephalosporins ด้วยวิธี skin test หรือ in vitro test
อื่นๆ ก็มักจะมี sensitivity และ specificity ที่ ไม่สูง ในทางปฏิบัติ
หากไม่สามารถท�ำการทดสอบได้เมือ่ ผูป้ ว่ ยมีประวัตแิ พ้ cephalosporins
ชนิดหนึง่ สามารถเลือกใช้ cephalosporins ชนิดอืน่ ที่ไม่มี side chain
เหมือนกันแทนกันได้อย่างปลอดภัย1 เช่น cephalosporins ที่ ใช้บ่อย
ได้แก่ cefotaxime, ceftriaxone, cefipime, cefuroxime มี R1 side
chain คล้ายกัน จึงมีโอกาสเกิดการแพ้จากการ cross- reactivity ได้สูง
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Macrolides จากการศึกษาการทดสอบการแพ้ยากลุ่ม macrolides
ด้วยวิธี skin test พบว่าข้อมูลยังมีความขัดแย้งกันอยู่บ้าง อีกทั้ง
ตัวยา macrolides เอง ท�ำให้เกิดการระคายเคืองของผิวหนังได้แม้จะ
ใช้ non-irritating concentration ก็ตาม ดังนั้นการทดสอบการแพ้ยา
กลุ่ม macrolides ด้วย skin test จึงอาจไม่มีประโยชน์มากนัก
เนื่องจากอาจเกิดผลลบลวงได้บ่อย การทดสอบด้วย specific IgE
ต่อยาในเลือดก็ยงั ให้ผลที่ไม่แน่นอน ในปัจจุบนั ยังไม่มขี อ้ มูลการศึกษา
cross-reactivity ของการแพ้ยาระหว่าง macrolides ชนิดต่างๆ
ดังนั้นในทางปฏิบัติหากพบผู้ป่วยที่สงสัยแพ้ยาในกลุ่ม macrolides
ชนิดใดชนิดหนึ่ง ในกรณีที่ ไม่สามารถทดสอบการแพ้ยาได้ สามารถ
เลือกใช้ macrolides ชนิดอืน่ แทนได้อย่างระมัดระวัง เพราะมีรายงาน
ผู้ป่วยเด็กที่แพ้ทั้ง azithromycin และ clarithromycin อย่างรุนแรง
ในคนเดียวกัน7 แต่หากสงสัยว่าจะแพ้แต่จ�ำเป็นต้องใช้ยาชนิดเดิม

ก็ควรท�ำการทดสอบการแพ้ยาด้วยวิธี drug challenge ตาม protocol
ก่อนการให้ยา8

reading intradermal test ซึ่งถ้าให้ผลเป็นลบก็ตามด้วยการท�ำ drug
challenge11,12

Quinolones ส�ำหรับยาในกลุ่มนี้ ยังไม่ทราบลักษณะ cross-reactivity
ของปฏิกริยาการแพ้อย่างชัดเจน การท�ำ skin test เพื่อทดสอบการ
แพ้ยากลุ่ม quinolones อาจให้ผลการทดสอบที่ไม่แน่นอนนัก เพราะ
ตัวยาเองสามารถกระตุ้น mast cell ได้ โดยตรง การทดสอบการแพ้ยา
กลุ่มนี้ ในคนไข้ที่มีปฏิกริยาแบบ immediate reaction จึงแนะน�ำให้
ใช้วิธี in vitro test ในที่ที่สามารถท�ำได้ โดยมีวิธีการทดสอบมาตรฐาน
คือการท�ำการทดสอบ drug challenge9,10

Aminoglycosides ข้อมูลรายงานการแพ้ยาในกลุ่มนี้ยังมีน้อย ไม่ว่า
จะเป็นปฏิกริยาการแพ้แบบเฉียบพลันหรือไม่เฉียบพลัน จึงไม่ค่อยมี
รายงานการศึกษาที่ท�ำการทดสอบการแพ้ยาในกลุ่มนี้มากนัก ทั้ง skin
test และ patch test แต่ก็มีรายงานผู้ป่วยที่แพ้ gentamicin แบบ
anaphylaxis และได้รับการทดสอบ skin test ให้ผลเป็นบวก13 และมี
รายงานการแพ้ aminoglycosides แบบไม่เฉียบพลันในผู้ป่วยที่ได้รับ
การวินิจฉัยว่าเป็นผื่นแพ้สัมผัส โดยผลการทดสอบ patch test พบว่า
มี cross-reactivity ระหว่างยาในกลุ่มนี้ ได้บ่อย โดย ผู้ป่วยที่มีผลการ
ทดสอบ patch test ให้ผลบวกต่อยา gentamicin พบว่าจะให้ผลบวกต่อ
neomycin และ kanamicin ถึงร้อยละ 62 และ 24 ตามล�ำดับ14
ส�ำหรับยาปฏิชีวนะชนิดอื่นๆ ที่สงสัยการแพ้ จะมี protocol
การทดสอบมาตรฐาน ซึ่งได้จากข้อมูลการศึกษาในอดีต ด้วยวิธีการ
ต่างๆ ทั้ง in vivo และ in vitro test รวมทั้งขนาดและความเข้มข้น
ของยาที่ ใช้ ในการทดสอบ drug challenge test ที่แตกต่างกันไป
ตามชนิดของยา และปฏิกริยาของผูป้ ว่ ยแต่ละรายแพทย์ผดู้ แู ลสามารถ
ส่งตัวผู้ป่วยไปรับการทดสอบกับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคภูมิแพ้และ
ภูมิคุ้มกันโดยมีข้อพิจารณาดังที่ ได้กล่าวไว้ ในการแพ้ยาปฏิชีวนะใน
เวชปฏิบัติ (ตอนที่ 1)

Sulfonamide antibiotics ยาปฏิชีวนะในกลุ่ม sulfonamide เช่น
sulfamethoxazole, sulfadoxin และ sulfapyridine ไม่มีการแพ้
ข้ามกลุม่ แบบ cross-reactivity กับยา sulfonamide ที่ไม่ ใช่ยาปฏิชวี นะ
อาการแพ้ยาปฏิชีวนะกลุ่ม sulfonamide มักเป็นแบบไม่เฉียบพลัน
โดยผ่านกลไกแบบ T cell-mediated อาการเป็นได้ตั้งแต่ ไม่รุนแรง
คือเป็นผื่นธรรมดา fixed drug eruption จนถึง SCARs เช่น SJS/
TEN ได้ โอกาสในการเกิดผื่นแพ้ยาชนิดนี้จะสูงขึ้นในผู้ป่วยที่ติดเชื้อ
เอชไอวี ที่มีจ�ำนวน CD4 T-cell ต�่ำ การทดสอบการแพ้ยาด้วยวิธี
skin test หรือ in vitro test โดยหา specific IgE ต่อยา จะไม่ช่วย
วินิจฉัยการแพ้ยาในกลุ่มนี้ เนื่องจากกลไกการเกิดมักไม่ ใช่ immediate
reactions การทดสอบการแพ้ยาที่ ใช้ คือ patch test หรือ delayed
เอกสารอ้างอิง
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ค�ำแนะน�ำในการรักษาผู้ป่วยเด็กโรคมะเร็งที่มีภาวะ febrile
neutropenia เปรียบเทียบระหว่างสมาคมโรคมะเร็งและ
สมาคมโรคติดเชื้อแห่งสหรัฐอเมริกา

โดย นพ.จักรพันธุ์ ศิรบิ ริรกั ษ์ และ รศ.พญ.เกษวดี ลาภพระ
หน่วยโรคติดเชื้อ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ภาวะ febrile neutropenia เป็นปัญหาทีพ่ บได้บอ่ ยในผูป้ ว่ ยเด็ก
โรคมะเร็งที่ ได้รับยาเคมีบ�ำบัดหรือผู้ป่วยหลังปลูกถ่ายไขกระดูก จาก
การศึกษาในประเทศสหรัฐอเมริกา พบว่าหนึ่งในสามของผู้ป่วยเด็กที่มี
ภาวะ neutropenia หลังได้รับยาเคมีบ�ำบัดหรือหลังปลูกถ่ายไขกระดูก
จะมี ไข้ตามมาได้ คิดเป็นอัตราการเกิดไข้ 0.76 ครั้งต่อการมีภาวะ
neutropenia ทุกๆ 30 วัน1
ในทางปฏิบัติโดยส่วนใหญ่กุมารแพทย์ โรคติดเชื้อมักอ้างอิง
แนวทางการรักษาผู้ป่วย febrile neutropenia ตามค�ำแนะน�ำของ
สมาคมโรคติดเชื้อของสหรัฐอเมริกาปี ค.ศ. 20102 แต่ล่าสุดในปี ค.ศ.
2017 มีค�ำแนะน�ำส�ำหรับแนวทางการรักษาภาวะ febrile neutropenia

ของสมาคมโรคมะเร็งของสหรัฐอเมริกาออกมาใหม่3 โดยอ้างอิงข้อมูล
เพื่อให้ทันสมัยซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงค�ำแนะน�ำหลักในบางส่วน เช่น
การหยุดยาปฏิชีวนะในผู้ป่วยกลุ่มความเสี่ยงต�่ำ การแบ่งกลุ่มผู้ป่วย
ตามความเสี่ยงต่อการติดเชื้อราแบบลุกลาม การตรวจเพิ่มเติมใน
ผู้ป่วยที่ยังคงมีไข้หลังได้ broad-spectrum antibiotics เป็นต้น ทาง
ผู้เขียนจึงน�ำหัวข้อหลักๆ ของทั้ง 2 แนวทางปฏิบัติมาเปรียบเทียบกัน
ดังตารางที่ 1 โดยเป้าหมายหลักของค�ำแนะน�ำเพื่อให้แพทย์ ในเวช
ปฏิบัติตัดสินใจในการดูแลรักษาผู้ป่วย febrile neutropenia ที่มีอาการ
และอาการแสดงของการติดเชือ้ ทีอ่ าจรุนแรงถึงแก่ชวี ติ ได้อย่างเหมาะสม
เช่นเดียวกัน

ตารางที่ 1 เปรียบเทียบค�ำแนะน�ำในการรักษาภาวะ febrile neutropenia ระหว่างค�ำแนะน�ำของสมาคมโรคมะเร็งและสมาคมโรคติดเชื้อแห่งสหรัฐอเมริกา
1. นิยาม

ค�ำแนะน�ำของสมาคมโรคมะเร็ง ค.ศ. 20173
ไม่ได้กล่าวถึง

2. การแบ่งกลุ่มผู้ป่วยตามความ แบ่งเป็นกลุ่มเสี่ยงสูงและเสี่ยงต�่ำ โดยการแบ่งมีความ
เสี่ยงต่อการติดเชื้อที่รุนแรง แตกต่างกันตามแต่ละการศึกษา อาศัยปัจจัยหลักๆ ได้แก่
ชนิดและระยะของโรคมะเร็ง การใส่สายสวนหลอดเลือดด�ำ
ความรุนแรงของภาวะติดเชื้อ ผลตรวจ Hb, WBC, platelet,
ANC และค่า CRP (strong recommendation, low-quality
evidence)

ค�ำแนะน�ำของสมาคมโรคติดเชื้อ ค.ศ. 20102
• ไข้ หมายถึง การวัดอุณหภูมิทางปากได้ ≥ 38.3๐C
เพียงหนึ่งครั้ง หรือ ≥ 38.0๐C เกินกว่า 1 ชั่วโมง
• ภาวะ neutropenia หมายถึงการที่ ANC < 500 cells/mm3
หรือ ANC มีแนวโน้มที่จะต�่ำกว่า 500 cells/mm3
ใน 48 ชั่วโมง (นิยามที่แนะน�ำนี้ ไม่ ใช่กฏเหล็ก อาการทาง
คลินิกของผู้ป่วยมีบทบาทส�ำคัญในการตัดสินใจการรักษา)
• แบ่งเป็นกลุ่มเสี่ยงสูงและเสี่ยงต�่ำ
• ผู้ป่วยความเสี่ยงสูง ได้แก่ เม็ดเลือดขาวต�่ำ ≤ 100 cells/
mm3 นานมากกว่า 7 วันหลังได้ยาเคมีบ�ำบัด และ/หรือ
มีอาการร่วมที่รุนแรง เช่น hypotension, pneumonia
อาการปวดท้องที่เกิดขึ้นใหม่ มีอาการทางระบบประสาท
• ผู้ป่วยที่ความเสี่ยงต�่ำ ได้แก่ เม็ดเลือดขาวต�่ำ ≤ 7 วัน
หรือไม่พบมีอาการร่วมที่รุนแรง
• อาจใช้คะแนน Multinational Association for Supportive
Care in Cancer (MASCC) (ดังตารางที่ 2) มาช่วยประเมิน
โดยถ้าคะแนน < 21 ถือเป็นกลุ่มเสี่ยงสูง และ ≥ 21
เป็นกลุ่มเสี่ยงต�่ำ

3. การตรวจทางห้องปฏิบัติการ • ควรเก็บเลือดจากทุกเส้นของสายสวนหลอดเลือดด�ำ
• ควรเก็บเลือดเพื่อส่งเพาะเชื้ออย่างน้อย 2 สิ่งส่งตรวจ
และการตรวจทางรังสี
(central venous catheter) เพื่อส่งเพาะเชื้อ (hemoculture) • อาจเก็บเลือดจากทุกเส้นของสายสวนหลอดเลือดด�ำควบคู่
(strong recommendation, low-quality evidence)
กับเจาะเลือดจากหลอดเลือดด�ำส่วนปลายเพื่อส่งเพาะเชื้อ
• พิจารณาเจาะเลือดจากหลอดเลือดด�ำส่วนปลาย (peripheral ถ้าไม่มีสายสวนหลอดเลือดด�ำให้เจาะเลือดจากหลอดเลือดด�ำ
vein) ส่งเพาะเชื้อควบคู่ไปด้วยเพื่อยืนยันว่าเชื้อก่อโรคที่ขึ้น ส่วนปลาย 2 ครั้ง
จากผลเพาะเชื้อเป็นเชื้อจริงที่ไม่ ได้เกิดจากการปนเปื้อน
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ค�ำแนะน�ำของสมาคมโรคมะเร็ง ค.ศ. 20173
• พิจารณาเก็บปัสสาวะเพื่อส่งตรวจ urinalysis และส่ง urine
culture คู่ไปด้วย เนื่องจากอาจไม่พบเม็ดเลือดขาว
ในปัสสาวะได้แม้จะมีการติดเชื้อในผู้ป่วย neutropenia
• ควรท�ำเอ็กซเรย์ปอด (CXR) เฉพาะในผู้ป่วยที่มีอาการทาง
ระบบทางเดินหายใจ
(strong recommendation, moderate-quality evidence)

ค�ำแนะน�ำของสมาคมโรคติดเชื้อ ค.ศ. 20102
• ควรส่งเพาะเชื้อจากต�ำแหน่งอื่นๆ ถ้าสงสัยการติดเชื้อ
ในต�ำแหน่งนั้น
• ควรท�ำเอ็กซเรย์ปอด (CXR) เฉพาะในผู้ป่วยที่มีอาการ
ทางระบบทางเดินหายใจ

4. การให้ empirical antibiotic
ในผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงสูง

• แนะน�ำให้ยาปฏิชีวนะเพียงตัวเดียวในกลุ่ม
antipseudomonal β-lactam หรือ 4th generation
cephalosporin หรือ carbapenem (strong
recommendation, high-quality evidence)
• การใช้ยาปฏิชีวนะเพียงตัวเดียวอาจไม่เหมาะสมเพียงพอ
ในผู้ป่วยดังต่อไปนี้
4.1 อาการไม่คงที่
4.2 สงสัยการติดเชื้อดื้อยา
4.3 ในโรงพยาบาลที่มีอัตราการติดเชื้อดื้อยาสูง
ควรให้ยาปฏิชีวนะตัวที่สอง เช่น aminoglycosides หรือ
ให้ยาปฏิชีวนะในกลุ่ม glycopeptide ร่วมด้วย (strong
recommendation, moderate-quality evidence)

• แนะน�ำให้ยาปฏิชีวนะเพียงตัวเดียวในกลุ่ม
antipseudomonal β-lactam เช่น cefepime หรือ
carbapenem หรือ piperacillin-tazobactam
• อาจให้ aminoglycosides หรือ fluoroquinolones และ/หรือ
vancomycin เพื่อเสริมฤทธิ์ ในกรณีที่มีภาวะแทรกซ้อน
(เช่น hypotension หรือ pneumonia) หรือกรณีที่สงสัย
การติดเชื้อที่ดื้อยา
• พิจารณาปรับการให้ empirical antibiotic ตามประวัติ
การติดเชื้อดื้อยาครั้งก่อนๆ หรือตามระบาดวิทยา
ของเชื้อดื้อยาในโรงพยาบาล
• ผู้ป่วยที่แพ้ penicillin แบบรุนแรงควรเลี่ยงไปใช้ยาปฏิชีวนะ
กลุ่มอื่น ได้แก่ ciprofloxacin ร่วมกับ clindamycin หรือ
aztreonam ร่วมกับ vancomycin

5. การให้ empirical antibiotic
ในผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงต�่ำ

• อาจให้การรักษาแบบผู้ป่วยนอกได้ โดยให้ยาปฏิชีวนะรูปแบบ • ควรให้ empirical antibiotic
รับประทานในเด็กที่สามารถรับประทานยาได้
• อาจเลือกยารูปแบบรับประทานและให้การรักษาแบบผู้ป่วย
นอกในกรณีที่เด็กรับประทานยาได้และผู้ปกครองสามารถ
ดูแลได้
• ในกรณีที่มีปัญหาการรับประทานยาหรือการดูแล
ของผู้ปกครองควรให้ยารูปแบบฉีดเข้าหลอดเลือดด�ำและ
ให้รักษาแบบผู้ป่วยใน
• กรณีที่เลือกเป็นยารูปแบบรับประทาน แนะน�ำให้
ciprofloxaxin ร่วมกับ amoxicillin-clavulanic acid
เป็นยาสูตรแรก
• อาจพิจารณาให้ ciprofloxacin หรือ levofloxacin ตัวเดียว
หรือ ciprofloxacin ร่วมกับ clindamycin เป็นสูตรยา
ทางเลือกได้

6. การปรับเปลี่ยนยาปฏิชีวนะ

• ในกรณีที่ตอบสนองต่อยาปฏิชีวนะเบื้องต้นพิจารณา
หยุดยา synergistic antibiotic ส�ำหรับเชื้อกรัมลบ หรือ
ยากลุ่ม glycopeptide หลังจากได้รับยาไปแล้ว 24-72
ชั่วโมงและผลเพาะเชื้อต่างๆ ยังไม่พบข้อบ่งชี้ ในการให้ยา
กลุ่มดังกล่าวต่อ
(strong recommendation, moderate-quality evidence)
• ในผู้ป่วยที่อาการไม่คงที่และไข้ ไม่ลดลงควรปรับยาปฏิชีวนะ
ให้คลุมเชื้อดื้อยาได้มากขึ้นทั้งแบคทีเรียกรัมบวก กรัมลบ
และ anaerobe (strong recommendation, very lowquality evidence)
• ไม่ควรปรับสูตรยาปฏิชีวนะในผู้ป่วยที่ไข้ ไม่ลดลง แต่มีอาการ
คงที่ (strong recommendation, low-quality evidence)

• พิจารณาหยุดยา vancomycin หรือยาปฏิชีวนะอื่นๆ ที่ ให้
เสริมฤทธิ์ส�ำหรับคลุมเชื้อกรัมบวก ถ้าผลเพาะเชื้อต่างๆ
ไม่พบหลักฐานการติดเชื้อกรัมบวกหลังจาก 48 ชั่วโมง
• ในผู้ป่วยที่อาการยังไม่คงที่หลังได้รับ empirical antibiotic
ควรปรับยาปฏิชีวนะให้คลุมเชื้อได้มากขึ้นทั้งแบคทีเรีย
กรัมบวก กรัมลบ และ anaerobe รวมถึงพิจารณาให้
ยาต้านเชื้อราด้วย
• ในกรณีที่ ไข้ ไม่ลดลงแต่ผู้ป่วยอาการคงที่ไม่จ�ำเป็นต้องปรับ
ยาปฏิชีวนะ ยกเว้นตรวจพบหลักฐานของการติดเชื้ออื่นๆ
เพิ่มเติม
• ในผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงต�่ำสามารถเปลี่ยนยาปฏิชีวนะจากรูปฉีด
เป็นรับประทานได้ถ้าอาการคงที่และผู้ป่วยสามารถ
รับประทานได้ กรณีที่ ไข้ ไม่ลดหรือมีไข้กลับใหม่ ใน 48 ชั่วโมง
ให้เปลี่ยนแผนการรักษาเป็นแบบผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงสูง
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7. การหยุดยาปฏิชีวนะ

ค�ำแนะน�ำของสมาคมโรคมะเร็ง ค.ศ. 20173
ค�ำแนะน�ำของสมาคมโรคติดเชื้อ ค.ศ. 20102
• ในผู้ป่วย febrile neutropenia ทุกรายพิจารณาหยุดยา
• กรณีที่ทราบสาเหตุของการติดเชื้อ ระยะเวลาของการให้ยา
ปฏิชีวนะในผู้ป่วยที่ผลเพาะเชื้อในเลือดไม่ขึ้นเชื้อใน 48
ตามเชือ้ และต�ำแหน่งของการติดเชื้อ หรือจนกว่า ANC ≥
ชั่วโมง ร่วมกับไข้ลดลงอย่างน้อย 24 ชั่วโมงและมีหลักฐาน 500 cells/mm3
ของการฟื้นตัวของไขกระดูก (strong recommendation,
• กรณีที่ตรวจไม่พบสาเหตุของการติดเชื้อแนะน�ำให้ empirical
low-quality evidence) เนื่องจากมีการศึกษาพบว่าผู้ป่วยที่
antibiotic จนกว่าจะมีการฟื้นตัวของไขกระดูก (ANC ≥ 500
มีการฟื้นตัวของไขกระดูกจะมีโอกาสเป็นไข้ขึ้นใหม่หลังหยุด cells/mm3)
ยาปฏิชีวนะน้อย ส�ำหรับค่าที่บอกถึงการฟื้นตัวของไขกระดูก
ยังไม่มีค�ำแนะน�ำชัดเจนแต่ผู้เชี่ยวชาญบางท่านแนะน�ำให้ ใช้
ANC ≥ 100 cells/mm3
• ในผู้ป่วยกลุ่มความเสี่ยงต�่ำอาจพิจารณาหยุดยาหลังจาก
72 ชั่วโมง ถ้าผลเพาะเชื้อในเลือดไม่ขึ้นเชื้อและไข้ลดลง
อย่างน้อย 24 ชั่วโมง โดยไม่ขึ้นกับการฟื้นตัวของไขกระดูก
เนื่องจากไม่พบความแตกต่างในผลของการรักษาและอัตรา
การเสียชีวิตจากโรคติดเชื้อในผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงต�่ำที่ได้ยา
ปฏิชีวนะนานกว่า 72 ชั่วโมง

8. การแบ่งกลุ่มตามความเสี่ยง • ผู้ป่วยที่เสี่ยงสูงต่อการติดเชื้อราแบบลุกลาม ได้แก่ acute • ใช้การแบ่งกลุ่มเป็นเสี่ยงสูงและเสี่ยงต�่ำต่อการติดเชื้อ
ต่อการติดเชื้อราแบบลุกลาม myeloid leukemia, high risk ALL, relapsed acute
ที่รุนแรงเช่นเดียวกับข้อ 1 ข้างต้น
(invasive fungal disease)
leukemia ผู้ที่อยู่ระหว่างการท�ำ allogeneic HSCT ผู้ที่
เม็ดเลือดขาวต�่ำเป็นเวลานาน และผู้ที่ได้รับยา steroid ใน
ขนาดสูง (strong recommendation, low-quality evidence)
• ส่วนผู้ป่วยกลุ่มอื่นๆ นอกเหนือจากนี้ถือเป็นกลุ่มเสี่ยงต�่ำ
(strong recommendation, low-quality evidence)
9. การตรวจเพิ่มเติมในผู้ป่วย
ที่ยังคงมี ไข้หลังได้ broadspectrum antibiotics

• ไม่ควรเลือกใช้ β-D-glucan (strong recommendation,
low-quality evidence) และ PCR for fungus
จากเลือด (strong recommmedation, moderate-quality
evidence เพื่อช่วยในการตัดสินใจให้ empirical antifungal
therapyเนื่องจากพบว่าค่า positive predictive value ไม่ดี
• พิจารณาไม่ ใช้ serum galactomannan เพื่อช่วยในการ
ตัดสินใจให้ empirical antifungal therapy เนื่องจาก
มีข้อมูลจากหลายการศึกษาพบว่า serum galactomannan
ใช้พยากรณ์การติดเชื้อราแบบลุกลามได้ ไม่ดี (Positive
predictive value < 50%)
• ผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงสูงต่อการติดเชื้อราแบบลุกลามที่มีไข้
นานกว่า 96 ชั่วโมง
มีแนวทางส่งตรวจทางรังสีเพิ่มเติม ดังนี้
9.1 ควรส่งตรวจ CT chest (strong recommendation, lowquality evidence)
9.2 พิจารณาส่ง CT abdomen ในกรณีที่ตรวจไม่พบอาการ
และอาการแสดงของการติดเชื้อ
9.3 CT sinuses ไม่จ�ำเป็นต้องส่งตรวจทุกรายที่ไม่มีอาการ
เนื่องจากมักพบผลบวกลวงได้บ่อย

10. การให้ยา empirical
antifungal therapy

• ในผูป้ ว่ ยกลุม่ เสีย่ งสูงต่อการติดเชือ้ ราแบบลุกลามทีม่ ีไข้ ≥ 96 • ในผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงสูงที่มีไข้ต่อเนื่องหรือไข้กลับมาใหม่
ชั่วโมงและไม่ตอบสนองต่อ broad-spectrum antibiotic
หลังจากได้ broad-spectrum antibiotic 4-7 วันและ
พิจารณาให้ caspofungin หรือ liposomal amphotericin B มีช่วงระยะเวลาของการที่เม็ดเลือดขาวต�่ำนานกว่า 7 วัน
(L-AmB) เป็น empirical antifungal therapy
ควรให้ empirical antifungal therapy พิจารณาให้ยาในกลุ่ม
(strong recommendation, high-quality evidence)
echinocandin หรือ voriconazole หรือ amphotericin B
• ผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อราแบบลุกลามต�่ำพิจารณา
ชะลอการให้ empirical antifungal therapy ออกไปก่อน
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• การตรวจ serum galactomannan และ β-D-glucan
อาจช่วยตรวจพบการติดเชื้อราแบบลุกลามที่พบบ่อยได้
พิจารณาตรวจในผู้ป่วยที่วางแผนให้การรักษาแบบ
pre-emptive fungal therapy
• พิจารณา CT chest และ sinuses ในผู้ป่วยเสี่ยงสูงที่มีไข้
นานกว่า 96 ชั่วโมงและยังไม่มีการฟื้นตัวของไขกระดูก

ค�ำแนะน�ำของสมาคมโรคมะเร็ง ค.ศ. 20173

ค�ำแนะน�ำของสมาคมโรคติดเชื้อ ค.ศ. 20102
• อาจเลือกใช้การรักษาแบบ preemptive antifungal therapy
ในกลุ่มเสี่ยงสูงที่มีไข้นานกว่า 4-7 วันหลังได้ broadspectrum antibiotic แต่มีอาการคงที่ โดยรอดูผลตรวจ CT
chest, CT sinuses, serum galactomannan และเริ่มยา
ต้านเชื้อราเฉพาะในกรณีที่ผลตรวจผิดปกติ
• ไม่แนะน�ำให้ empirical antifungal therapy ในผู้ป่วยกลุ่ม
ที่เสี่ยงต�่ำทุกราย

ตารางที่ 2 แสดง The multinational Association for Supportive Care in Cancer Risk-Index Score (MASCC score)*
ลักษณะผู้ป่วยและอาการ
อาการของภาวะ febrile neutropenia ที่ไม่รุนแรงหรือมีอาการเพียงเล็กน้อย
ไม่มี hypotension
ไม่มีภาวะ chronic obstructive pulmonary disease
Solid tumor หรือ hematologic malignancy ที่ไม่เคยมีประวัติติดเชื้อรามาก่อน
ไม่มีภาวะขาดน�้ำที่ต้องได้รับสารน�้ำทางหลอดเลือด
มีอาการของภาวะ febrile neutropenia ที่รุนแรงปานกลาง
สามารถให้การรักษาแบบผู้ป่วยนอกได้
อายุน้อยกว่า 60 ปี
*ถ้าคะแนน < 21 ถือเป็นกลุ่มเสี่ยงสูงและ ≥ 21 เป็นกลุ่มเสี่ยงต�่ำ

ในประเทศไทยเรามี แ นวปฏิ บั ติ ก ารรั ก ษาภาวะ febrile
neutropenia ซึ่ ง แตกต่ า งกั น บ้ า งตามความเหมาะสมของผู ้ ป ่ ว ย
แต่ละสถาบัน ส�ำหรับแนวทางปฏิบัติของภาควิชากุมารเวชศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ใช้นิยามของ febrile neutropenia
คือไข้มากกว่า 38.5๐C ตั้งแต่ 1 ครั้งหรือมากกว่า 38.3๐C เกินกว่า
4 ชั่วโมงและ ANC < 500/mm3 โดยผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงสูงต่อการติดเชื้อ
ที่รุนแรง ได้แก่ shock, hypotension, poor perfusion, ARDS,
confuse, signs and symptoms of sepsis, agitation ส่วนนอกเหนือ
จากนี้ ให้ถือเป็นกลุ่มเสี่ยงต�่ำ ในผู้ป่วยทั้งสองกลุ่มแนะน�ำให้การรักษา
แบบผู้ป่วยในเท่านั้น โดยเลือกให้meropenem ร่วมกับaminoglycoside
เป็นยาสูตรแรกในกลุ่มเสี่ยงสูง และให้piperacillin/tazobactam หรือ
ceftazidime หรือ 4th generation cephalosporin เป็นยาสูตรแรก
ในกลุ ่ ม เสี่ ย งต�่ ำ หลั ง จากนั้ น ให้ ป ระเมิ น อาการและผลเลื อ ดซ�้ ำ ที่
72 ชัว่ โมงและพิจารณาปรับเปลีย่ นสูตรยา ในกรณีทเี่ ป็นกลุม่ เสีย่ งตำ�่ ที่
ไข้ลงดีและ ANC > 100 ให้ปรับเป็นยารับประทานกลุ่ม 3rd generation

คะแนน
5
5
4
4
3
3
3
2

cephalosporin ได้ และให้ยารับประทานต่อจนครบ 5-7 วันนับจากวัน
ที่ ไข้ลง ส่วนในกรณีที่เป็นกลุ่มเสี่ยงสูงให้ยาฉีดต่อจนไข้ลงดีอย่างน้อย
5 วันและ ANC > 100 จึงหยุดยา
การเริ่ม empirical antifungal therapy พิจารณากรณีที่ได้
broad-spectrum antibiotic และยังมี ไข้เกินกว่า 7-10 วัน โดยแนะน�ำ
amphotericin B เป็นยาสูตรแรก ส่วนการส่งตรวจ CT scan และ
serum galactomannan ในทางปฏิบัติมักพิจารณาตามความเสี่ยงต่อ
การติดเชื้อรา ร่วมกับอาการทางคลินิกของผู้ป่วย
มีการศึกษาผลของการใช้แนวทางปฏิบัติการรักษา febrile
neutropenia ของโรงพยาบาลศิ ริ ร าชในผู ้ ป ่ ว ยทั้ ง หมด 90 ราย
รวมทั้งสิ้นมี febrile neutropenia 148 ครั้ง พบว่า มีผู้ป่วย ALL
nonremission state เพียง 2 รายที่ ไม่ตอบสนองต่อการรักษาและ
เสียชีวิต คิดเป็นอัตราการตายร้อยละ 1.4 ส่วนใหญ่ร้อยละ 91.2
สามารถปฏิบัติได้ตามแนวทางปฏิบัตินี้และได้ผลดีจนสิ้นสุดการรักษา4
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International Ped ID Congress
11th International Congress of Tropical Pediatrics (11th ICTP)
โดย ศ.พญ.อุษา ทิสยากร คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประกอบด้ ว ยหั ว ข้ อ ดั ง ต่ อ ไปนี้ Dengue
infection and its problems ซึ่ง ศ.พญ.
กฤษณา เพ็งสา ร่วมเป็นวิทยากร Pediatric
travel medicine in tropical countries ซึ่ง
รศ.นพ.พรเทพ จันทวานิช ร่วมเป็นวิทยากร
และ Healthcare-associated infections:
antimicrobial stewardship
การประชุมนานาชาติ 11th ICTP จัดขึ้นที่ Mataram City
International Convention Center, Yogyakarta ประเทศอินโดนีเซีย
ระหว่างวันที่ 4-7 สิงหาคม 2560 โดยมี Theme ของการประชุมว่า
"Global Challenges Interventions (Preventions, Control,
Elimination, and Eradication) to Reduce Neglected Tropical
Diseases: Improving Quality of New Generation" เนื้อหาของ
การประชุมเกี่ยวข้องกับปัญหาทางสุขภาพของเด็กในเขตร้อน อาทิเช่น
Neglected tropical disease ซึ่ ง พญ.ดร.วิ ร งค์ ร อง เจี ย รกุ ล
จากคณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นผู้บรรยาย
The chronic intra-uterine infections in the tropic, Child health care
in the tropics: how close the gap, Progress achieved in malaria
control/elimination, Emerging and re-emerging tropical diseases
ส�ำหรับหัวข้ออื่นๆ ได้แก่ เรื่องวัคซีน เชื้อดื้อยา การควบคุมการติดเชื้อ
บทเรียนจากภัยพิบัติ ซึ่งนายแพทย์วีระศักดิ์ หล่อทองค�ำ รองผู้อ�ำนวย
การฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ได้รับเชิญให้ร่วมอภิปราย
เรื่อง Lesson learnt from tsunami in Thailand ซึ่งแสดงให้เห็นถึง
ความร่วมมือร่วมใจในการแก้ ไขปัญหาตลอดจนการวางแนวทางใน
การป้องกันต่อไปอย่างดียิ่ง

อนึ่ง ประเทศไทยซึ่งองค์การอนามัยโลกได้ยกย่องว่าเป็น
ประเทศแรกในเอเชียที่ประสบความส�ำเร็จในโครงการ Elimination of
mother-to-child transmission of HIV เมื่อเดือนมิถุนายน ปี พ.ศ.
2559 นั้น ศ.พญ.อุษา ทิสยากร ได้รับเชิญให้บรรยายใน Plenary
session เรื่อง Success story of HIV PMTCT ตลอดจนถ่ายทอด
ประสบการณ์เกี่ยวกับโรคเอดส์ ในเด็กใน Meet the expert session

โรคติดเชื้ออื่นๆ ที่เป็นปัญหาในเขตร้อนและได้น�ำเสนอใน
การประชุม ได้แก่ วัณโรค เดงกี ซึ่ง ศ.นพ.สุธี ยกส้าน เป็นผู้ร่วม
อภิปราย โรคอุจจาระร่วง โปลิโอ คอตีบ Zika ซึ่ง รศ. (พิเศษ) นพ.ทวี
โชติพิทยสุนนท์ เป็นผู้ร่วมอภิปราย Parasitic infections, Japanese
encephalitis ซึ่ง รศ.นพ.พรเทพ จันทวานิช และ รศ. (พิเศษ) นพ.ทวี
โชติพิทยสุนนท์ เป็นผู้ร่วมอภิปราย Update in influenza control
ตลอดจนเน้นย�้ำเรื่อง Measles and rubella elimination ซึ่งองค์การ
อนามัยโลกได้ตั้งเป้าหมายให้ประสบความส�ำเร็จใน ปี ค.ศ. 2020
การน�ำเสนอผลงานวิจัยในรูปแบบ Oral และ Poster ได้รับความสนใจ
เป็นอย่างมาก ส�ำหรับ Pre-congress Workshop ซึ่งจัดก่อนการประชุม

ทั้งนี้ องค์กรในระดับ
นานาชาติ ต ้ อ งการให้ มี ก ารฝึ ก
อบรมเกี่ ย วกั บ Pediatric HIV
ต่อไป สมาคมโรคติดเชื้อในเด็ก
แห่งเอเชีย (Asian Society for
Pediatric Infectious DiseasesASPID) จึงได้ร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดการ
ฝึกอบรมดังกล่าว ในระหว่างวันที่ 11-22 ธันวาคม 2560 รายละเอียด
สามารถติดตามได้ที่ http://www.asianpids.org
การประชุม ICTP ครั้งต่อไป (12th ICTP) ได้ก�ำหนดจัดที่
กรุงไคโร ประเทศอียิปต์ ปลายปี ค.ศ. 2020
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สรุปสาระที่น่าสนใจจากการประชุม European Society for Pediatric
Infectious Disease (ESPID) 2017 ระหว่างวันที่ 23-27
พฤษภาคม 2560 เมืองมาดริด ประเทศสเปน
โดย พญ.พักต์เพ็ญ สิริคุตต์

สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี

การรักษาผู้ป่วยเด็กที่ติดเชื้อ multidrug-resistant tuberculosis สูตรการรักษา MDR/XDR-TB ตาม WHO Drug

การวินิจฉัยภาวะการติดเชื้อ multidrug-resistant tuberculosis
แบ่งได้เป็น 3 แบบ ดังต่อไปนี้
1. Confirmed คือ ผูป้ ว่ ยเด็กสามารถตรวจพบเชือ้ M. tuberculosis ดือ้ ยาได้
2. Probable คือ ผูป้ ว่ ยเด็กทีส่ มั ผัสกับผู้ ใหญ่ทตี่ ดิ เชือ้ M. tuberculosis ดือ้ ยา
3. Possible คือ ผู้ป่วยเด็กที่อาการของโรคแย่ลงหลังได้รับการรักษาหรือ
กินยาไม่สม�่ำเสมอหรือสัมผัสกับผู้ ใหญ่ที่ ไม่ทราบผลการตรวจการดื้อยา
และมีการรักษาล้มเหลวหรือเสียชีวิตหลังได้รับการรักษา
การเลือกสูตรการรักษา มีแนวทางดังต่อไปนี้
1. ถ้าไม่ทราบผลการดื้อยาของเด็ก พิจารณาเลือกสูตรยาตามผลการดื้อยา
ของผู้ ใหญ่ที่เด็กสัมผัส
2. เลือกยาที่เชื้อไม่ดื้อยาอย่างน้อย 4 ขนาน
3. การรักษาผูป้ ว่ ยเหล่านี้ ควรให้ยาแบบ directly observed therapy (DOT)
และหลังเริ่มยาควรมีการติดตามอาการ เอกซเรย์ และ bacteriology
อย่างใกล้ชิด
ตาราง แสดงขนาดยาที่แนะน�ำและคุณสมบัติของ CSF penetration
WHO MDR-TB drug
ขนาดยาที่แนะน�ำ
CSF
groups
penetration
กลุ่ม A:
Moderate
Fluoroquinolones
to good
(60-80%)
- Levofloxacin
15-20 mg/kg
- Moxifloxacin
10 mg/kg
nd
กลุ่ม B 2 -line inject: 18-20 mg/kg
Poor (< 20%)
Km/ Am/ Cm
กลุ่ม C: ยาหลักอื่นๆ
Ethionamide/ Pto
15-20 mg/kg
Good
Cycloserine/ Tzd
15-20 mg/kg
Good
Linezolid
< 10 year: 10 mg/kg bid
Good
> 10 year: 300-600 mg/day
กลุ่ม D: Add-ons
D1
- Pyrazinamide
30-40 mg/kg
Good
- Ethambutol
20-25 mg/kg
Poor (< 20%)
- High-dose INH
15-20 mg/kg (max 400 mg) Good
D2
- Bedaquilline
> 12 years (> 33 kg):
Unknown
ขนาดเหมือนผู้ ใหญ่
- Delamanid
> 6 years (> 20 kg):
Unknown
50 mg bid
> 12 years (> 35 kg):
100 mg bid
D3
- PAS
150-200 mg/kg/day
Poor
- Amox/Clav with
25-30 mg/kg tid
Poor
imipenem/ meropenem IV ขนาดเหมือนการรักษา
Meropenembacterial infection
Poor

Groups 2016 แบ่งได้เป็น 4 กลุ่มดังต่อไปนี้
กลุ่ม A: Fluoroquinolone: levofloxacin หรือ
moxifloxacin
กลุ่ม B: 2nd- line injectable drug ได้แก่ kanamycin, amikacin หรือ
capreomycin ซึ่งยาในกลุ่มนี้มีโอกาส cross-resistance สูง
กลุ่ม C: กลุ่มยาหลักอื่นๆ ได้แก่ ethionamide/prothionamide, cycloserine/
terizidone, clofazimine, linezolid
กลุ่ม D แบ่งเป็น 3 กลุ่มย่อย คือ
- กลุ่ม D1 คือ high-dose INH, pyrazinamide, ethambutol
- กลุ่ม D2 คือ delamanid, bedaquiline
- กลุ่ม D3 คื อ para-aminosalicylic acid (PAS), amoxicillin/
clavulanate ให้ร่วมกับ carbapenem
คุณสมบัติการกระจายของยาสู่น�้ำไขสันหลัง (CSF penetration) (ตาราง)
ระยะเวลาการให้ยา คือ 18-24 เดือน การให้ยาสูตรสั้น คือ
9-12 เดือน ยังไม่แนะน�ำในผู้ป่วยเด็ก
ผลการรักษาผู้ป่วยเด็ก MDR-TB ประมาณ 77-91%

Invasive group A Streptococcal (iGAS) infections

ปัจจัยที่มีผลต่อความรุนแรงของโรค
1. Commensals ได้แก่ digestion, vitamin production space holder,
immune function
2. Host ได้แก่ innate resistance
3. Pathogens: virulence factors ได้แก่
- Fibrinogen binding หรือ M protein ถ้าเชื้อมี fibrionogen
binding สูง จะท�ำให้เชื้อจับและเข้าสู่ host cells ได้สูงขึ้น
- IL-8 protease ถ้าเชื้อที่มีการหลั่ง IL-8 protease จะสามารถชะลอ
การท�ำงานของ neutrophil endothelial transmigration ท�ำให้ โรค
รุนแรงขึ้น
- SpyCEP คือ 170-kDa multidomain serine protease ที่อยู่บนผิว
ของเชื้อ Streptococcus pyogenes เป็นปัจจัยที่ท�ำให้เชื้อเกาะติด
และเข้าสู่ host cells ได้ดีขึ้น
- IL-4 ในผู้ป่วย atopic dermatitis จะมีการหลั่ง IL-4 สูง ท�ำให้
จ�ำนวน neutrophil ลดลง
- เชื้อที่เป็นสาเหตุในศึกษาผู้ป่วย invasive disease พบว่าเป็นเชื้อ
ประเภท Serotype M1 มากที่สุดและ มีการหลั่งของ endotoxin
genes ได้แก่ speF, speB, speG
ลักษณะอาการทางคลินิกของ invasive group A Streptococcal (iGAS)
infections มีดังต่อไปนี้
Bacteremia, pneumonia with empyema, deep tissue/
myositis, osteomyelitis, necrotizing fasciitis, meningitis, peritonitis,
endocarditis
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ข่าวประชาสัมพันธ์
สมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทย

ขอแสดงความยินดี ศาสตราจารย์ แพทย์หญิงกุลกัญญา โชคไพบูลย์กิจ
รับรางวัลนักวิจัยที่มีจ�ำนวนผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์สูงสุด ในปี 2557-2558
จากการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหิดล พิจารณาผู้ ได้รางวัลคุณภาพและปริมาณการตีพิมพ์ผลงานวิจัย
ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ประจ�ำปี 2559 เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2560
ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ 523 ณ ส�ำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

ขอแสดงความยินดี
รศ.พญ.วารุณี พรรณพานิช วานเดอพิทท์ รับโล่รางวัลศิษย์เก่าดีเด่นสาขาวิชาการ
และ รศ.นพ.โอฬาร พรหมาลิขิต รับโล่รางวัลศิษย์เก่าดีเด่นสาขาบริหาร
จากภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ณ โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชา ออคิด ในวันที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2560
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Prevnar 13* provides 13 serotypes coverage of pneumococcal conjugate vaccine (PCV)
Prevnar 13 is indicated for the active immunization for the prevention of invasive disease, pneumonia and acute
otitis media caused by Streptococcus pneumoniae in infants and children from 6 weeks to 17 years of age

Reference: Prevnar 13 LPD Revision No.3.0
Abbreviated Prescribing Information
Prevnar 13TM
Product Name: Prevnar 13 suspension for injection Pneumococcal 13-valent Conjugate Vaccine (Diphtheria CRM197 Protein) Name and strength of active ingredients: Each dose (0.5 mL) contains 2.2 µg of
saccharide for serotypes 1, 3, 4, 5, 6A, 7F, 9V, 14, 18C, 19A, 19F and 23F , 4.4 µg of saccharide for serotype 6B Conjugated to CRM197 carrier protein and adsorbed on aluminium phosphate (0.125 mg aluminium).
Indication: Infants and children aged 6 weeks through 17 years; Active immunization for the prevention of invasive disease, pneumonia and acute otitis media caused by Streptococcus pneumoniae in infants
and children from 6 weeks to 17 years of age. Adults aged 18 years and older; Active immunization for the prevention of pneumococcal disease (including pneumonia and invasive disease) in adults 18 years of
age and older caused by Streptococcus pneumoniae. Recommended Dose: Infants aged 6 weeks-6 months: Three-dose primary series. The recommended immunization series consists of four doses, each of
0.5 ml. The primary infant series consists of three doses, each of 0.5 mL, with the first dose usually given at 2 months of age and with an interval of at least 1 month between doses. The first dose may be given
as early as six weeks of age. A fourth dose is recommended in the second year of life. Prevnar 13 Schedule for Children 24 Months Through 17 Years of Age: Children 24 months through 5 years of age and
children 6 years through 17 years of age may receive a single dose of Prevnar 13 whether or not they have been previously vaccinated with one or more dose of Prevnar. If Prevnar was previously administered,
then at least 8 weeks should elapse before receiving Prevnar 13 Adults aged 18 years and older: Prevnar 13 is to be administered as a single dose to adults 18 years and older including those previously vaccinated
with a pneumococcal polysaccharide vaccine. The need for re-vaccination with a subsequent dose of Prevnar 13 has not been established. Special Populations: Individuals who may be at higher risk of
pneumococcal infection (e.g. individuals with sickle cell disease or HIV infection) including those previously vaccinated with one or more doses of PPSV23 may receive at least one dose of Prevnar 13. Pediatric
Use: The safety and effectiveness of Prevnar13 in children below the age of 6 weeks have not been established. Geriatric Use: Prevnar 13 has been shown to be safe and immunogenic in the geriatric population.
Mode of Administration: For intramuscular use only. Contraindication: Hypersensitivity to the active substances, to any of the excipients, or to diphtheria toxoid. Warning and Precaution: As with all injectable vaccines, appropriate medical treatment and supervision should
always be readily available in case of a rare anaphylactic event following the administration of the vaccine. The administration of Prevnar 13 should be postponed in subjects suffering from acute severe febrile illness. As with any intramuscular injection, Prevnar 13 should be
given with caution to infants, children or adults with thrombocytopenia or any coagulation disorder, or to those receiving anticoagulant therapy. Prevnar 13 will only protect against Streptococcus pneumoniae serotypes included in the vaccine, and will not protect against
other microorganisms that cause invasive disease, pneumonia, or otitis media. As with any vaccine, Prevnar 13 may not protect all individuals receiving the vaccine from pneumococcal disease. Children with impaired immune responsiveness, whether due to the use of immunosuppressive
therapy, a genetic defect, HIV infection, or other causes, may have reduced antibody response to active immunization. Safety and immunogenicity data on Prevnar 13 are not available for individuals in immunocompromised group (e.g. individuals with congenital or acquired splenic dysfunction,
HIV infected, malignancy, hematopoietic stem cell transplant, nephrotic syndrome) and vaccination should be considered on an individual basis. Interactions with Other Medicaments: Different injectable vaccines should always be given at different vaccination-sites. Adults aged 50
years and older: Prevnar 13 can be administered concomitantly with trivalent inactivated influenza vaccine (TIV) Pregnancy and Lactation: Information on the safety of Prevnar 13 when used during pregnancy and lactation is not available. It is not known whether vaccine antigens or
antibodies are excreted in human milk. Undesirable Effects: Very common(≥10%) Decreased appetite, Irritability, Drowsiness/increased sleep; restless sleep/decreased sleep, Fever, any vaccination-site erythema, induration/swelling or pain/tenderness Common (≥1% and <10%) Diarrhea,
Vomiting, Rash, Headache, Fever greater than 39oC; vaccination site erythema or induration/swelling 2.5cm-7.0cm(after infant series); vaccination-site pain/tenderness interfering with movement Uncommon (≥0.1% and <1%) Nausea, Crying, Seizures (including febrile seizures),
Urticaria or urticaria-like rash Rare(≥0.01% and <0.1%) Hypotonic- hyporesponsive episode, Hypersensitivity reaction including face edema, dyspnea, bronchospasm Overdose and Treatment: Overdose with Prevnar 13 is unlikely due to its presentation as a pre-filled syringe. However,
in infants and children there have been reports of overdose with Prevnar 13 defined as subsequent doses administered closer than recommended to the previous dose. In general, adverse events reported with overdose are consistent with those that have been reported with doses
given in the recommended pediatric schedules of Prevnar 13 Storage Condition: Store in a refrigerator(2oC-8oC) Do not freeze. Discard if the vaccine has been frozen.
LPD Revision No.3.0

สำหรับผูประกอบโรคศิลปะ
โปรดอานรายละเอียดเพิ�มเติมในเอกสารกำกับยา

*Trademark
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