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นายกสมาคมฯ เปิดใจแถลง

โดย รศ.(พิเศษ) นพ.ทวี โชติพิทยสุนนท์ สถาบันสุขภาพเด็กมหาราชินี
ย่างเข้าหน้าหนาวแล้วหลายพื้นที่เริ่มอากาศเย็นลงแต่หลายพื้นที่
อากาศยังร้อนมากหรือว่าประเทศไทยจะไม่มีหน้าหนาวแล้ว เด็กๆ กำ�ลัง
เปิ ด เทอมภาคปลาย โรคที่ ม ากั บ อากาศเปลี่ ย นแปลงก็ จ ะเริ่ ม เพิ่ ม ขึ้ น อี ก
โดยเฉพาะไข้หวัด ไข้หวัดใหญ่ ท้องร่วง (จากไวรัสโรต้า)และโรคอื่นๆ
ระหว่างวันที่ 24-27 ตุลาคม 2561 ผมมีโอกาสเดินทางไปประชุม
วิชาการ 49th Union World Conference on Lung Health ที่กรุงเฮก ประเทศ
เนเธอร์แลนด์ ซึ่งเน้นเรื่องวัณโรค มีผู้เข้าร่วมประชุมมากถึง 4,000 คน
มี Abstract ประมาณ 600 เรื่อง ปีนี้เน้นการป้องกันวัณโรคซึ่งเกี่ยวข้อง
กับเรื่องวัณโรคในเด็ก ข้อมูลส่วนใหญ่มาจากประเทศในทวีปอัฟริกามากกว่า
ทวีปอื่นๆ ผมมีความรู้สึกคล้ายกับการประชุมเอดส์ โลกซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุม
มาจากภาคสังคม ชุมชน และ NGO มากขึ้นเรื่อยๆ การประชุมจัดใหญ่มาก
แต่ ไม่มีกาแฟ อาหารว่าง อาหารเที่ยง แม้กระทั่งน้ำ�ดื่ม อยากได้ซื้อกินเอง
ตามบูธต่างๆ เดีย๋ วนีจ้ ะมาแจกของหรือแผ่นพับต่างๆ ไม่ได้ อยากได้ถามผูแ้ ทนบูธ
เขาจึงจะเอามาแจกให้ ทำ�ให้รู้สึกว่าในอนาคตการจัดการประชุมวิชาการ
นานาชาติจะยากขึ้นเรื่อยๆ มีระเบียบและข้อจำ�กัดมากมาย แต่ละบริษัทมีกฎ
ระเบียบที่เข้มงวดมากขึ้นเรื่อยๆ

มาถึงงานประชุมเกี่ยวกับโรคติดเชื้อในเด็กที่สำ�คัญของทวีปเอเชีย
9 ACPID จัดขึ้นที่เมือง Fukuoka, Japan ระหว่างวันที่ 10-12 พฤศจิกายน
2561 งานนี้คึกคักเป็นพิเศษมีอาจารย์และน้องๆ ส่งเรื่องต่างๆ เป็น oral
presentation 3 เรื่อง และ poster presentation 19 เรื่อง เป็นที่น่ายินดีและ
ภูมิใจว่า poster award จากประเทศไทยได้รบั รางวัลทัง้ หมด 5 เรือ่ ง ขอชืน่ ชมครับ
นอกจากนัน้ มีคณาจารย์ที่ได้รบั เกียรติให้พดู ใน symposium 4 ท่าน คือ อาจารย์
th

บรรณาธิการ

รศ.นพ.โอฬาร พรหมาลิขิต		

อุษา ทิสยากร อาจารย์ทวี โชติพิทยสุนนท์
อาจารย์ พ รเทพ จั น ทวานิ ช และอาจารย์
อำ�ไพวรรณ จวนสัมฤทธิ์ บรรยากาศทั่วไป
ของการประชุ ม วิ ช าการครั้ ง นี้ คึ ก คั ก มาก
เพราะมี ก ารจั ด ห้ อ งสำ � หรั บ แพทย์ ญี่ ปุ่ น
โดยเฉพาะ สำ�หรับห้องที่เป็นภาษาอังกฤษมี ไม่มาก มีผู้เข้าร่วมประชุมน่าจะ
ประมาณ 1,000 คน โดยมาจากประเทศไทยประมาณ 30 ท่าน จากนานาชาติ
ประมาณ 300-400 คน ส่วนที่เหลือเป็นแพทย์ญี่ปุ่นมากกว่า สภาพอากาศ
เย็นสบายดี ฝนตกบ้างเล็กน้อย อาหารอร่อย ทุกท่านสดชื่นดี ส่วนอีก 2 ปี
ข้างหน้าประเทศเกาหลี ใต้จะเป็นเจ้าภาพและอีก 4 ปี ข้างหน้ามีผู้เสนอตัว
จัดแล้วเป็นประเทศฮ่องกง ดังนั้นน้องๆ ทุกท่านครับการทำ�วิจัยยังเป็นหัวใจ
ของการเรียนรู้ เตรียมตัวให้พร้อม และทางสมาคมฯ ก็ยนิ ดีทจี่ ะสนับสนุนเงินทุน
ในการนำ�เสนอเพื่อชื่อเสียงของประเทศไทยด้านวิชาการ (จะติดทัศนศึกษา ณ
ประเทศเจ้าภาพบ้างก็ ไม่ผิดกติกาครับ)
และวันที่ 17-18 ธันวาคม 2561 สมาคมฯ จะจัดการประชุมวิชาการ
โรคติดเชือ้ ในเด็กสัญจรครัง้ ที่ 1 ร่วมกับจังหวัดพิษณุโลก ซึง่ น่าจะเป็นประโยชน์
มากสำ�หรับพืน้ ที่ สำ�หรับจังหวัดอืน่ ๆ ทีม่ รี ะบบการเรียนการสอน นศพ. แพทย์
ประจำ�บ้านหรือแพทย์ต่อยอดโรคติดเชื้อในเด็ก ก็สามารถติดต่อเสนอตัวเป็น
เจ้าภาพประชุมสัญจรในครั้งต่อๆ ไป กุมารแพทย์ทุกท่านครับยังมีการประชุม
วิชาการอื่นๆ ที่สำ�คัญ ดังนี้คือ วันที่ 13-15 กุมภาพันธ์ 2562 มีการประชุม
Short Course Training in PID ที่โรงแรมเดอะสุโกศล วันที่ 3-5 พฤษภาคม
2562 และมี ก ารประชุ ม วิ ช าการประจำ � ปี ข องสมาคมโรคติ ด เชื้ อ ในเด็ ก
แห่งประเทศไทยที่ โรงแรมรอยัลคลิฟบีช พัทยา ตึก Peach เตรียมตัวเสียแต่
เนิ่นๆ ครับ ผมมีหลักการประชุมวิชาการที่สำ�คัญคือ วิทยากรทุกท่านขอให้
นำ�เสนอวิชาการ+ประสบการณ์ ที่สามารนำ�ไปใช้ ในการทำ�งานประจำ�วัน
สุดท้ายนี้ ในวารดิถขี นึ้ ปีใหม่พทุ ธศักราช 2562 ผมในนามของกรรมการ
บริหารทุกท่านของสมาคมฯและคณาจารย์ทุกท่าน ขออาราธนาคุณพระศรี
รัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ในสากลโลก โปรดอำ�นวยพรให้ทกุ ท่านและครอบครัว
จงมีแต่ความสุข สุขภาพแข็งแรงเพือ่ เป็นพลังในการดำ�เนินงานช่วยเหลือผูป้ ว่ ย
การดำ�เนินชีวิตที่มีแต่ความสุขตลอดปี 2562 และตลอดไป

รศ.นพ.เกรียงศักดิ์ ลิมป์กิตติกุล		

นพ.พรเทพ สวนดอก

ที่ปรึกษา ศ.พญ.อุษา ทิสยากร, ศ.พญ.กฤษณา เพ็งสา, ศ.พญ.กุลกัญญา โชคไพบูลย์กิจ
ประธานฝ่ายเว็ปไซต์และจุลสาร นพ.พรเทพ สวนดอก
กองบรรณาธิการ รศ.พญ.อัจฉรา ตั้งสถาพรพงษ์, รศ.ดร.พญ.เพณณินาท์ โอเบอร์ดอร์เฟอร์, รศ.นพ.ชาญวิทย์ ตรีพุทธรัตน์, รศ.พญ.ธันยวีร์ ภูธนกิจ,
รศ.พญ.วารุณี พรรณพานิช วานเดอพิทท์, รศ.นพ.ทวีวงศ์ ตันตราชีวธร, ผศ.นพ.ชนเมธ เตชะแสนศิร,ิ ผศ.พญ.วีรวรรณ หัตถสิงห์, พญ.จุฑารัตน์ เมฆมัลลิกา,
พญ.ปิยรัชต์ สันตะรัตติวงศ์, พญ.ทวิติยา สุจริตรักษ์, นพ.ทรงเกียรติ อุดมพรวัฒนะ, พญ.พักต์เพ็ญ ศิริคุตต์, พญ.วรรษมน จันทรเบญจกุล,
พญ.สุวพร อนุกูลเรืองกิตติ์
พิมพ์ที่ บริษัทนพชัยการพิมพ์ 678 ซ.ศธรทิพย์ ถ.สาธุประดิษฐ์ บางโพงพาง ยานนาวา กรุงเทพ 10120
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โดย ผศ.พญ.พรอ�ำภา บรรจงมณี และ รศ.พญ.อัจฉรา ตั้งสถาพรพงษ์
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

โรคอี สุ ก อี ใ ส เป็ น โรคติ ด เชื้ อ ที่ ม าด้ ว ยอาการไข้ อ อกผื่ น พบมากในเด็ ก
แต่ถ้าเป็นในผู้ ใหญ่แล้วมักจะมีอาการรุนแรงและมีโรคแทรกซ้อนมากกว่า เมื่อปี พ.ศ.
2560 ส�ำนักระบาดวิทยาได้รับรายงานโรคอีสุกอี ใสจ�ำนวน 59,724 ราย คิดเป็น
อัตราป่วย 91.28 ต่อแสนประชากร ในรอบ 5 ปีที่ผ่านมามีรายงานผู้เสียชีวิตปีละ 1 ราย
สาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากมีโรคแทรกซ้อน เช่น ปอดอักเสบ และ/หรือ ตับอักเสบรุนแรง
ได้มีประเด็นค�ำถามจากแพทย์เกี่ยวกับแนวทางการรักษาโรคอีสุกอี ใสในผู้ป่วยที่มี
ภูมิคุ้มกันผิดปกติ รวมถึงการป้องกันและการแพร่กระจายของโรคอีสุกอี ใสดังนี้

ค�ำถามที่ 1 ผูป้ ว่ ยโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวได้รบั การรักษาด้วยยาเคมีบำ� บัด
ขณะที่พักรักษาในโรงพยาบาล ผู้ป่วยมี ไข้ร่วมกับผื่นขึ้นตามร่างกาย
ดังแสดงในรูป หากแพทย์สงสัยว่าจะเป็นโรคอีสุกอี ใส จะมีแนวทางใน
การวินิจฉัยอย่างไร
ตอบ โดยทั่วไปแพทย์สามารถวินิจฉัยโรคนี้ ได้ โดยดูจากลักษณะอาการ
และการตรวจร่างกายเป็นหลัก ไม่จ�ำเป็นต้องมีการตรวจอื่นๆ เพิ่มเติม
ยกเว้นในผู้ป่วยที่อาการไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่มีความจ�ำเป็นต้อง
วินิจฉัยให้แน่ชัด แพทย์จะท�ำการตรวจหาเชื้อจากตุ่มน�้ำใสโดยตรวจหา
สารพันธุกรรม (polymerase chain reaction; PCR) การย้อมด้วย
วิ ธี direct fluorescent antibody (DFA) หรื อ ท�ำการตรวจทาง
น�้ำเหลืองเพื่อดูระดับภูมิกันต่อไวรัสอีสุกอี ใส ส่วนการย้อมดูเซลล์ด้วย
วิธี Tzanck smear จากพื้นของตุ่มน�้ำที่เพิ่งแตกออกจะพบเซลล์ตัวใหญ่
ที่มีนิวเคลียสหลายอัน (multinucleated giant cell) ซึ่งเป็นวิธีการที่ง่าย
ค่าใช้จ่ายไม่สูง สามารถตรวจได้ ในเบื้องต้นทันที แต่วิธีนี้มีความไว
ค่อนข้างต�่ำร้อยละ 50-60 และไม่จ�ำเพาะเจาะจง เนื่องจากสามารถ
พบเซลล์นี้จากการติดเชื้อไวรัส HSV หรือ CMV ได้
ค�ำถามที่ 2 มีความจ�ำเป็นต้องให้ยาต้านไวรัสเพื่อรักษาในผู้ป่วยรายนี้
หรือไม่
ตอบ เนือ่ งจากเป็นผูป้ ว่ ยโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวและได้รบั ยาเคมีบ�ำบัด
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ถือเป็นคนไข้กลุ่มเสี่ยงที่จะเกิดภาวะแทรกซ้อนหรือเสียชีวิตจากโรค
อีสุกอี ใส ดังนั้นแนะน�ำให้การรักษาด้วยยา acyclovir ชนิดฉีดขนาด
30 มก./กก./วัน หรือ 1,500 มก./ตร.ม./วัน นานประมาณ 7-10 วัน
ค�ำถามที่ 3 จงบอกแนวทางในการป้องกันการแพร่กระจายของโรค
อีสุกอี ใสในโรงพยาบาล
ตอบ เนื่องจากโรคอีสุกอี ใสสามารถติดต่อได้ง่ายโดยการหายใจเอา
ละอองอากาศที่มีเชื้อปนอยู่เข้าไป รวมถึง การสัมผัสผื่นที่ผิวหนัง
แผนภาพที่ 1 แนวปฏิบัติส�ำหรับผู้ที่มีประวัติสัมผัสผู้ป่วยโรคอีสุกอี ใส

หรือน�้ำเหลืองจากตุ่มน�้ำของโรค รวมไปถึงการสัมผัสเสื้อผ้า สิ่งของ
เครื่องใช้ต่างๆ ของผู้ป่วย ดังนั้นจึงควรย้ายผู้ป่วยเข้าห้องแยกความ
ดันลบหรือห้องแยกโรคจนกว่าผื่นจะแห้งตกสะเก็ดหมด ส่วนบุคลากร
ที่ท�ำหน้าที่ ในการดูแลผู้ป่วยต้องมีภูมิคุ้มกันต่อโรคอีสุกอี ใสแล้วเช่นกัน
(มีประวัติเคยเป็นโรคอีสุกอี ใส มีประวัติได้รับวัคซีนป้องกันโรคอีสุกอี ใส
ครบ 2 เข็ม หรือเคยตรวจพบว่ามีภูมิคุ้มกันต่อโรคอีสุกอี ใส) และ
สวมใส่อุปกรณ์ป้องกันร่างกายส่วนบุคคล (Personal ProtectiveEquipment, PPE) ประกอบด้วย ถุงมือ เสื้อกาวน์ ผ้าปิดปากปิดจมูก
ทุกครั้งเพื่อป้องกันมิให้เชื้อโรคแพร่กระจายไปสู่บุคคลอื่น
ค�ำถามที่ 4 แนวปฏิบัติส�ำหรับผู้ป่วยรายอื่นที่สัมผัสใกล้ชิด
ผู้ป่วยรายนี้
ตอบ ผู้ป่วยรายอื่นที่นอนเตียงใกล้กับผู้ป่วยโรคอีสุกอี ใส
(2-4 เตียงที่ติดกันหรืออยู่ ในโซนเดียวกัน) หากซักประวัติ
แล้วพบเคยเป็นโรคอีสุกอี ใสมาก่อน มีประวัติได้รับวัคซีน
ป้องกันโรคอีสุกอี ใสครบ 2 เข็ม หรือเคยตรวจพบว่ามี
ภู มิ คุ ้ ม กั น ต่ อ โรคอี สุ ก อี ใ สแล้ ว ไม่ ต ้ อ งท�ำอะไรเพิ่ ม เติ ม
แต่ถ้าไม่เคยเป็นโรคอีสุกอี ใสมาก่อน ได้รับวัคซีนป้องกัน
โรคอีสุกอี ใสไม่ครบ 2 เข็ม หรือตรวจแล้วไม่มีภูมิคุ้มกันต่อ
โรคอีสุกอี ใส กรณีเป็นผู้ป่วยที่มีภูมิคุ้มกันปกติและสัมผัส
ไม่ เ กิ น 5 วั น พิ จ ารณาให้ วั ค ซี น ป้ อ งกั น โรคอี สุ ก อี ใ ส
เป็น post exposure prophylaxis
ส่วนผู้ป่วยที่มีภูมิคุ้มกันผิดปกติหรือหญิงตั้งครรภ์
พิจารณาให้ VariZIG (ประเทศไทยยังไม่มีจ�ำหน่าย) หรือ
IVIG ขนาด 400 มก./กก. ภายใน 10 วันหลังสัมผัสโรค
ถ้าไม่มี VariZIG/IVIG อาจพิจารณาให้ acyclovir ขนาด 20
มก./กก. กิน 4 ครั้งต่อวัน ขนาดสูงสุดไม่เกิน 3,200
มก./วัน หรือ valacyclovir (สามารถใช้ ได้ ในเด็กอายุ
ตั้งแต่ 3 เดือน) ขนาด 20 มก./กก. กิน 3 ครั้งต่อวัน ขนาด
สูงสุดไม่เกิน 3,000 มก./วัน เป็น preemptive therapy
โดยเริ่มกินในวันที่ 7-10 หลังสัมผัสโรคเป็นระยะเวลา
นาน 7 วัน (รายละเอียดดังแผนภาพที่ 1) และเฝ้าติดตาม
อาการของโรคอีสุกอี ใสนาน 21 วัน หรือ 28 วันหากได้รับ
VariZIG/IVIG
เอกสารอ้างอิง
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Human Parechovirus
(HPeVs)

โดย พญ.วัทนี ทวีสิทธิ์ โรงพยาบาลกลาง
รศ.พญ. ธันยวีร์ ภูธนกิจ
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Human parechoviruses (HPeVs) เป็น RNA virus ขนาดเล็ก
ไม่ มี เ ปลื อ กหุ ้ ม อยู ่ ใ น Picornaviridae family เดิ ม ถู ก จั ด อยู ่ ใ นกลุ ่ ม
enterovirus ได้แก่ echovirus 22 และ echovirus 23 ต่อมามีการจัดกลุ่ม
ไวรัสใหม่แยกเป็น Human parechovirus และเปลี่ยนชื่อมาเป็น HPeV1
และ HPeV2 ปัจจุบัน HPeVs มี 19 genotypes
ในระยะ 10 ปี ที่ ผ ่ า นมา HPeV ได้ รั บ ความสนใจทางคลิ นิ ก
เพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะมีการระบาดของ human parechovirus type 3
(HPeV) ในทารกอายุต�่ำกว่า 3 เดือน ที่ท�ำให้เกิดอาการ sepsis-like
หรือ meningoencephalitis1 มีรายงานจากประเทศเดนมาร์กในปี พ.ศ.
2552-2556 โดยพบว่าจากสิง่ ส่งตรวจของผูป้ ว่ ยทีม่ อี าการไข้รว่ มกับ meningoencephalitis จ�ำนวน 4,804 ราย พบการติด เชื้อ HPeV ร้อยละ 3
โดยเด็กมีอายุเฉลี่ยเพียง 39 วัน2 และยังมีรายงานการระบาดของ HPeV
จากประเทศสหรัฐอเมริกา3 ไต้หวัน4 ออสเตรเลีย5 เป็นต้น
ระบาดวิทยา จากการศึกษาทางไวรัสวิทยาเพื่อหาเชื้อ HPeV ที่ศูนย์ ไวรัส
วิทยาทางคลินิก คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ระหว่างปี
พ.ศ. 2552-2554 จากอุจจาระของผู้ป่วยที่มีอาการถ่ายเหลวจ�ำนวน 759
ตัวอย่าง พบ HPeV ร้อยละ 6.1 โดยพบเชื้อ HPeV1B บ่อยที่สุด และจาก
Nasopharyngeal swab ของผู้ป่วยที่มีอาการติดเชื้อทางเดินหายใจจ�ำนวน
2,957 ตัวอย่าง พบ HPeV ร้อยละ 0.4 ทั้งนี้ส่วนใหญ่พบเชื้อจากสิ่งส่งตรวจ
จากทารกอายุ < 2 ปี6
การติดต่อ ติดต่อผ่านทางการหายใจ และทางเดินอาหาร fecal-oral route

2 ปี แต่ส�ำหรับ HPeV3 มีลักษณะเด่นในทารกอายุต�่ำกว่า 3 เดือน มีกลุ่ม
อาการ sepsis-like ไข้สูง หัวใจเต้นเร็ว ไม่ดูดนม บางรายมีอาการของเยื่อ
หุ้มสมองอักเสบ ซึ่งผลการตรวจน�้ำไขสันหลัง มากกว่าร้อยละ 90 จะไม่พบ
เซลล์เม็ดเลือดขาว (lack of pleocytosis) แต่หากส่งน�้ำไขสันหลังไปตรวจจะ
พบเชื้อไวรัสได้ หลังจากเกิด meningoencephalitis จากการติดเชื้อ HPeV
ส่วนใหญ่ผู้ป่วยจะหายเป็นปกติ อย่างไรก็ตาม บางรายพบ neurosequelae
เช่น cerebral palsy, gross motor delay หรือ visual impairment ได้
นอกจากนี้การติดเชื้อ HPeV3 มักมีผื่นร่วมด้วย โดยมักพบภายใน 5 วัน
แรกของการมีไข้ ผื่นมีลักษณะเด่น คือ ผื่นจะอยู่ที่ฝ่ามือฝ่าเท้า เรียกว่า
erythematous palmar plantar erythema (ดังภาพ)7
การตรวจทางห้องปฏิบัติการ จากรายงานของประเทศออสเตรเลียในทารก
อายุต�่ำกว่า 1 ปีที่มีการติดเชื้อ HPeV3 พบเม็ดเลือดขาวต�่ำกว่า 1,000 เซลล์/
มม3 ร้อยละ 19 เกร็ดเลือดต�่ำกว่า 150,000 ร้อยละ 10 ค่า C Reactive
Protein < 10 มก./ดล. ร้อยละ 69 transaminitis AST/ALT > 100 ยูนิต/มล.
ร้อยละ 335 การส่งตรวจหาเชื้อไวรัส HPeV สามารถตรวจได้จากอุจจาระ
nasopharyngeal swab หรือน�้ำไขสันหลัง โดยใช้เทคนิค RT-PCR โดย
ตรวจบริเวณ 5’UTR ของเชื้อ (conserved region) หากพบเชื้อในน�้ำ
ไขสันหลังจะช่วยยืนยันการวินิจฉัยที่แน่นอนได้ แต่การพบเชื้อในอุจจาระ
เป็น presumptive เนื่องจากมีรายงานตรวจพบเชื้อในอุจจาระโดยทารก
ไม่มีอาการแสดงทางคลินิกได้ รวมทั้งพบ virus shedding ได้นานถึง 6
เดือน นอกจากนี้ยังมีการตรวจวินิจฉัยแบบ syndromic approach ใน
ผู ้ ป ่ ว ยที่ มี อ าการ meningitis/encephalitis ตั ว อย่ า งเช่ น Biofire TM
microarray panel ที่สามารถตรวจค้นหาทั้งการติดเชื้อแบคทีเรียและไวรัส
ก่อโรคที่พบบ่อยในน�้ำไขสันหลัง 14 เชื้อโดยใน panel ได้รวมถึงเชื้อไวรัส
HPeV ด้วย1
การวินจิ ฉัยแยกโรค อาการแสดงคล้ายกับการติดเชือ้ กลุม่ enterovirus หรือ
herpes virus ต้องอาศัยการตรวจทางห้องปฏิบัติการเพื่อแยกโรค ควรมี
index of suspicious ที่จะวินิจฉัยแยกโรค HPeV โดยเฉพาะในทารกอายุ
ต�่ำกว่า 3 เดือน ที่มีอาการ sepsis-like หรือ meningoencephalitis
การรักษา ยังไม่มียาต้านไวรัสที่จ�ำเพาะ pleconaril ที่มีฤทธ์ต่อเชื้อในกลุ่ม
enterovirus ไม่มีฤทธิ์ต่อ HPeV มีรายงานการใช้ IVIG ในการรักษาผู้ป่วยที่
มีการติดเชื้อ HPeV แบบรุนแรง คล้ายกับการน�ำ IVIG มาใช้ในการรักษา
enterovirus ชนิดรุนแรง

รูปภาพ Palmar plantar erythema ในทารกที่มีการติดเชื้อ human
parechovirus type 3
อาการและอาการแสดง การติดเชื้อ HPeV โดยทั่วไปท�ำให้เกิดอาการของ
ระบบทางเดินหายใจส่วนบน หรือถ่ายเหลว ส่วนใหญ่พบในเด็กอายุต�่ำกว่า
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โดยสรุป การติดเชื้อ human parechovirus นั้นพบได้บ่อยในเด็กอายุ
ต�่ำกว่า 2 ปี โดยการติดเชื้อ HPeV3 มักจะรุนแรง โดยเฉพาะในเด็ก
ทารกที่อายุต�่ำกว่า 3 เดือน ซึ่งมักมีอาการแสดงแบบ sepsis-like หรือ
meningoencephalitis ซึ่งจะมีไข้สูง เม็ดเลือดขาวต�่ำ อาจมีผื่นร่วมด้วย
ซึ่งการวินิจฉัยต้องอาศัยการตรวจทางไวรัสวิทยาโดยเทคนิค RT-PCR หรือ
microarray ซึ่งจะช่วยในการติดตามอาการ การพยากรณ์ โรค และลดการ
ใช้ยาปฏิชีวนะโดยไม่จ�ำเป็นอีกด้วย
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ค�ำถาม CME
1. ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับเชื้อไวรัส Human Parechovirus
A. เป็น DNA virus
B. เป็นไวรัสที่มีเปลือกหุ้ม
C. อยู่ ในกลุ่ม Paramyxoviridae
D. มีการจัดกลุ่มแบ่งเป็น 3 genotype
E. เคยถูกจัดอยู่ ในกลุ่มเดียวกับ enterovirus
2. การติดเชื้อ Human Parechovirus มักจะท�ำให้เกิดอาการ sepsis-like
syndrome ในเด็กวัยใด
A. ทารกแรกเกิด
B. ทารกอายุ < 3 เดือน
C. เด็กอายุ 1-5 ปี
D. เด็กวัยเรียนอายุ 6-12 ปี
E. เด็กทุกวัย
3. การติดเชื้อ Human Parechovirus type 3 มักมี ไข้ออกผื่น ผื่นหรือตุ่ม
ที่มีลักษณะจ�ำเพาะเป็นแบบใด
A. ผื่นแดงที่แก้ม
B. ผื่นแดงทั่วตัว
C. ผื่นแดงที่ฝ่ามือฝ่าเท้า
D. ตุ่มน�้ำใสในปาก
E. ตุ่มน�้ำใสที่ฝ่ามื่อ ฝ่าเท้า

4. อาการแสดงของการติดเชื้อ HPeV3 ในกลุ่ม meningoencephalitis
มักจะมีผลการตรวจน�้ำไขสันหลังเป็นอย่างไร
A. No pleocytosis
B. Pleocytosis with lymphocyte predominate
C. Pleocytosis with polymorphonuclear cell predominate
D. Numerous red blood cell
E. Low CSF sugar
5. ทารก มีอาการไข้สูง ผื่น หากสงสัยการติดเชื้อ HPeV3 ควรส่งตรวจ
ทางห้องปฏิบัติการอย่างไรเพื่อยืนยันการวินิจฉัยโรค
A. Stool culture for HPeV
B. CSF culture for HPeV
C. CSF RT-PCR for HPeV
D. Stool RT-PCR for HPeV
E. Nasopharyngeal RT-PCR for HPeV
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อั ต รา persistent seroconversion และ GMTs
ของแอนติบอดีต่อไอกรนที่ 1 ปีหลังวัยรุ่นได้รับวัคซีนกระตุ้น
1 เข็ม: การศึกษา phase 2/3, single blind, randomized,
controlled, non-inferiority trial เปรียบเทียบระหว่าง
aP(PTgen/FHA), TdaP(PTgen/FHA) และ Tdap เปรียบเทียบ
โดย รศ.นพ.ทวีวงศ์ ตันตราชีวธร
คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
พบอุ บั ติ ก ารณ์ ข องไอกรนในวั ย รุ ่ น กลั บ มาเพิ่ ม สู ง ขึ้ น ใน
หลายประเทศที่มีการใช้วัคซีนคอตีบ บาดทะยัก ไอกรนส�ำหรับวัยรุ่น
และผู ้ ใหญ่ ช นิ ด ท�ำให้พิษ ของไอกรนหมดพิษ ด้วยสารเคมี (Tdap;
PTchem) เนื่องจากสารเคมีท�ำลาย epitopes ของแอนติเจนไอกรน
ที่ เ ป็ น ส่ ว นประกอบของวั ค ซี น ได้ ม ากถึ ง ร้ อ ยละ 80 ท�ำให้ จั บ กั บ
แอนติ บ อดี ที่ ร ่ า งกายสร้ า งขึ้ น ได้ น ้ อ ยและเกิ ด การตอบสนองทาง
ภูมิคุ้มกันไม่ดี หลังฉีดไม่นานก็ลดลงต�่ำกว่าระดับที่ป้องกันโรคได้
มีการศึกษา phase 1 ในผู้ ใหญ่พบอาสาสมัครที่ ได้รับวัคซีนไอกรน
ไร้เซลล์ชนิดท�ำให้หมดพิษด้วยการตัดต่อ DNA (aP, TdaP; PTgen)
สามารถสร้างภูมิคุ้มกันต่อไอกรนได้สูงกว่าและสูงกว่าระดับป้องกัน
โรคได้ น านกว่ า เป็ น เวลาหลายปี เมื่อ เทียบกับอาสาสมั ครที่ ไ ด้ รั บ
ชนิด PTchem และมีท�ำการศึกษา phase 2/3 ในวัยรุ่นไทยซึ่งเกือบ
ทั้งหมดในวัยเด็กเคยได้รับวัคซีนไอกรนชนิดทั้งเซลล์ครบตามเกณฑ์
ผลตรวจเลือดที่ 28 วันหลังได้รับวัคซีนกระตุ้น 1 เข็ม พบอาสาสมัคร
ที่ได้รับเข็มกระตุ้นเป็น PTgen มีอัตรา seroconversion และ GMTs
สูงกว่าอาสาสมัครที่ ได้รับ PTchem อย่างมีนัยส�ำคัญ ขณะนี้ยัง
ไม่ทราบอัตรา persistent seroconversion, GMTs และผลข้างเคียง
ที่หลังฉีดนาน 1 ปี หรือนานกว่า 1 ปี
ศ.พญ.พรรณี ปิติสุทธิธรรม และคณะ ท�ำการศึกษาร่วม
และรายงานผลการศึกษาต่อจากการศึกษาของ Sricharoenchai S
ที่ลงตีพิมพ์ ใน Lancet Infect Dis. 2018; 18:58-67. ซึ่งท�ำการศึกษา
phase 2/3, single blind, randomized, controlled, non-inferiority
trial ที่โรงพยาบาล 2 แห่งของมหาวิทยาลัยมหิดล (โรงพยาบาลศิริราช
และโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน) ระหว่างวันที่ 6 กรกฎาคม20 สิงหาคม ค.ศ. 2015 เกณฑ์คัดเข้า คือ วัยรุ่นไทยอายุ 12-17 ปี
ไม่มี โรคประจ�ำตัวหรือปัญหาสุขภาพ ไม่เคยได้รับวัคซีนบาดทะยัก
คอตีบ ไอกรนภายใน 1 ปีก่อนเข้าร่วมโครงการวิจัย และไม่อยู่ ใน
ขณะตั้งครรภ์ โดยสุ่มคัดเลือกอาสาสมัคร 450 คน แบ่งเป็น 3 กลุ่ม
ในสัดส่วนที่เท่ากัน ให้ ได้รับวัคซีน aP(PTgen/FHA) (Pertagen, BioNetAsia, Ayutthaya, Thailand) 150 คน ได้ รั บ TdaP (PTgen/FHA)
(Boostagen, BioNet-Asia, Ayutthaya, Thailand) 150 คน และ
ได้รับ Tdap เปรียบเทียบ (Adacel, Sanofi-pasteur) 150 คน
อาสาสมัครทุกรายจะได้รับการตรวจ pertussis toxin neutralizing
antibodies (โดย Chinese hamster ovary cell pertussis toxin
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neutralization assay), IgG antibodies ต่อ pertussis toxin และ
IgG antibodies ต่อ FHA (โดย ELISAs) ตั้งแต่ก่อนได้รับวัคซีน และ
28 วันหลังได้รับวัคซีน ส�ำหรับการศึกษานี้ ศึกษาในอาสาสมัครที่
มีผลตรวจภูมิคุ้มกันก่อนได้รับวัคซีน และที่ 28 วันหลังได้รับวัคซีน
โดยสุ ่ ม คั ด เลื อ กไว้ ต้ั ง แต่ ก ่ อ นเริ่ ม โครงการวิ จั ย จ�ำนวน 150 คน
จาก 3 กลุ่มๆ ละ 50 คน (โรงพยาบาลละ 25 คน/กลุ่ม) โทรศัพท์
สอบถามอาการซึ่ ง จั ด เป็ น เหตุ ก ารณ์ รุ น แรง (serious adverse
events, SAEs) ที่ 3-4 เดือน 7-8 เดือน และขณะนัดมาติดตาม
อาการในวันที่ 336 หลังได้รับวัคซีน และตรวจเลือดเพื่อวัดระดับ
ภู มิ คุ ้ ม กั น ที่ 1 ปี ห ลั ง ได้ รั บ วั ค ซี น ส�ำหรั บ วั ค ซี น ไอกรนจั ด ว่ า มี
seroconversion เมื่อระดับ antibody เพิ่มสูงขึ้นจากก่อนได้รับวัคซีน
ตั้งแต่ 4 เท่าขึ้นไป ส�ำหรับ toxoids ของบาดทะยักและคอตีบ จัดว่า
มี seroconversion เมื่อระดับ antibody สูงเกิน 0.1 IU/มล. ที่ 1 ปี
หลังรับวัคซีน พบอาสาสมัครที่ได้รับ aP(PTgen/FHA) และ TdaP(PTgen/FHA)
มี persistent seroconversion ของ pertussis toxin neutralizing
antibodies ร้อยละ 76 (95%CI: 64-88) และ 81 (95%CI: 70-92)
ซึ่งสูงกว่าอาสาสมัครที่ได้รับ Tdap เปรียบเทียบ (ร้อยละ 8, 95%CI:
1-16) อย่ า งมี นั ย ส�ำคั ญ อาสาสมั ค รที่ ไ ด้ รั บ aP (PTgen/FHA) และ
TdaP(PTgen/FHA) มี persistent seroconversion ของ IgG antibodies
ต่อ pertussis toxin ร้อยละ 82 (95%CI: 71-93) และ 75 (95%CI:
63-87) ซึ่งสูงกว่าอาสาสมัครที่ได้รับ Tdap เปรียบเทียบ (ร้อยละ 4,
95%CI: 0-9) อย่างมีนัยส�ำคัญ และอาสาสมัครที่ได้รับ aP(PTgen/FHA)
และ TdaP(PTgen/FHA) มี persistent seroconversion ของ IgG
antibodies ต่อ FHA ร้อยละ 64 (95%CI: 51-77) และ 56 (95%CI:
42-70) ซึ่งสูงกว่าอาสาสมัครที่ ได้รับ Tdap เปรียบเทียบ (ร้อยละ
28, 95%CI: 16-41) อย่างมีนัยส�ำคัญ (ตารางที่ 1) โดย Geometric
mean titres (GMTs) ของ pertussis toxin neutralizing antibodies
ที่ 1 ปี ในอาสาสมัครที่ได้รับ aP(PTgen/FHA), TdaP(PTgen/FHA) และ Tdap
เปรียบเทียบ สูงเป็น 7.9 เท่า (95%CI: 5.9-10.7), 8.4 เท่า (95%CI:
6.2-11.5) และ 1.4 เท่า (95%CI: 1.1-1.7) ตามล�ำดับ ซึ่ง GMTs
ของ IgG antibodies ต่อ pertussis toxin ก็ ได้ผลท�ำนองเดียวกัน
พบ GMTs ของ IgG antibodies ต่อ FHA ของอาสาสมัครทั้ง
3 กลุ ่ มสู งเป็ น 6.4 เท่ า (95%CI: 4.6-8.8), 5.4 เท่ า (95%CI:
3.9-7.5) และ 2.0 เท่า (95%CI: 1.5-2.8) ตามล�ำดับ (ตารางที่ 2)

ตารางที่ 1 Proportions of participants with persistent seroconversion after one dose of vaccine

พบ GMTs ของ IgG ต่อบาดทะยักและคอตีบสูงเกินระดับป้องกัน
โรคได้ ในอาสาสมัครร้อยละ 100 และ 97 (144 รายจาก 148 ราย)
ตามล�ำดั บ โดยพบอาสาสมั ค รที่ ภู มิ คุ ้ ม กั น ต่ อ คอตี บ ไม่ ถึ ง ระดั บ
ป้องกันโรคได้ ในกลุ่มที่ ได้รับ TdaP(PTgen/FHA) และ Tdap เปรียบเทียบ
กลุ่มละ 2 ราย พบ SAEs 13 เหตุการณ์ จากอาสาสมัคร 12 ราย
โดยพบว่ า ทุ ก เหตุ ก ารณ์ ไม่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ วั ค ซี น และไม่ เ ป็ น ผลให้
อาสาสมัครรายใดต้องออกจากโครงการวิจัย ระหว่างการนัดตรวจ
ติดตาม พบอาสาสมัครตั้งครรภ์ 5 ราย (ได้รับ aP(PTgen/FHA) และ
Tdap เปรียบเทียบ 2 ราย และ 3 ราย) ไม่พบภาวะแทรกซ้อน

ในมารดา ทารกคลอดปกติและตรวจติดตามที่อายุ 2 เดือน พบการ
เจริญเติบโตและพัฒนาการปกติทุกราย
อภิปราย หลังฉีดวัคซีนกระตุ้น 1 เข็มให้อาสาสมัครอายุ 12-17 ปี
เป็นเวลา 1 ปี พบอาสาสมัครที่ ได้รับวัคซีนไอกรนไร้เซลล์ชนิดท�ำให้
หมดพิษด้วยการตัดต่อ DNA (ทั้งวัคซีนไอกรนชนิดเดี่ยวและชนิด
รวมเข็มกับ toxoids ของคอตีบและบาดทะยัก; PTgen) ยังคงมี
อัตรา persistent seroconversion และ GMTs สูงกว่าอาสาสมัครที่
ได้รับวัคซีนไอกรนไร้เซลล์ชนิดท�ำให้หมดพิษด้วยสารเคมี (PTchem)
อย่างมีนัยส�ำคัญ โดยไม่พบ SAEs ที่เป็นผลจากวัคซีน เนื่องจาก
กระบวนการผลิต PTgen (ท�ำให้พิษไอกรนหมดพิษโดยตัดต่อ DNA)
มีการท�ำลาย epitopes ของแอนติเจนไอกรนที่เป็นส่วนประกอบ
ของวัคซีนน้อยมาก ต่างจากกระบวนการผลิต PTchem (ท�ำให้พิษ
ไอกรนหมดพิษด้วยสารเคมี) ซึ่งมีการท�ำลาย epitopes ได้มากถึง
ร้อยละ 80 แอนติเจนจึงจับกับแอนติบอดีต่อไอกรนที่ร่างกายสร้างขึ้น
ได้ดีกว่ามาก และท�ำให้เกิดการตอบสนองทางภูมิคุ้มกันที่ 28 วัน
หลังฉีดวัคซีนได้สูงกว่าอย่างมีนัยส�ำคัญ (ตารางที่ 2) ท�ำให้เมื่อผ่านไป
1 ปี แม้จะมีการลดลงของระดับ GMTs ของอาสาสมัครทั้ง 3 กลุ่ม
ในอั ตราใกล้ เ คี ย งกั น อาสาสมั ครที่ ไ ด้ รับ PTgen ก็ ยั ง คงมี อั ต รา
persistent seroconversion และระดับ GMTs สูงกว่าอาสาสมัคร
ที่ ได้รับ PTchem อย่างมีนัยส�ำคัญ น่าจะเป็นความก้าวหน้าอย่าง
ชัดเจนในการป้องกันโรคไอกรนได้ดีขึ้นและนานขึ้น โดยเฉพาะใน
วัยรุ่นและผู้ ใหญ่ซึ่งมักติดเชื้อโดยไม่มีอาการหรือมีอาการเล็กน้อย
แต่มกั เป็นแหล่งแพร่เชือ้ ให้ทารกและเด็กเล็กซึง่ เป็นประชากรกลุม่ เสีย่ ง
ที่จะเกิดอาการรุนแรงและเสียชีวิตได้

ตารางที่ 2 Geometric mean titres of antibodies after one dose of vaccine
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A male adolescent underlying ALL
with prolonged fever
โดย นพ.ชานนท์ นพพรเลิศวงศ์
พท.นพ.เดชวิจิตร์ สุวรรณภักดี
กองกุมารเวชกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
ผู้ป่วยชายไทย อายุ 18 ปี ภูมิล�ำเนา จ.อ�ำนาจเจริญ
อาการส�ำคัญ ไข้ 7 สัปดาห์ ก่อนมาโรงพยาบาล
ประวัติปัจจุบัน
10 สัปดาห์ก่อนมาโรงพยาบาล ผู้ป่วยมีอาการไอแห้งๆ ไม่มีไข้
ไม่มีน�้ำมูก ไม่เจ็บคอ ไม่มีหอบเหนื่อย ซื้อยา azithromycin มารับประทาน
หลังได้ยาอาการไอทุเลาลง
7 สัปดาห์ก่อนมาโรงพยาบาล ผู้ป่วยมี ไข้ช่วงเย็น มีอาการไอ
แห้งๆ อ่อนเพลีย รับประทานอาหารไม่ได้ มีคลื่นไส้ ปัสสาวะอุจจาระปกติ
ไม่มีปวดข้อ ไม่มีปวดกล้ามเนื้อ น�้ำหนักลด 3 กก. ใน 3 เดือน
มารดาจึงพามาโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า (วันที่ 16 มกราคม 2561)
ประวัติอดีต
มีโรคประจ�ำตัวเป็น Precursor B cell ALL ได้รับการวินิจฉัย
ครั้งแรกเมื่อเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2552 มาด้วยอาการ ไข้ ซีด ตรวจพบ
pancytopenia ได้รับการรักษาจน remission
หลังจากนั้นมี relapse อีกครั้งเมื่อเดือนตุลาคม พ.ศ. 2557
มาด้วยอาการไข้ ซีด ปวดหลังและมี pancytopenia ขณะนี้ ได้รับยาเคมี
บ�ำบัดอยู่ ในระยะ maintenance phase เป็นยา 6 mercaptopurine และ
methotrexate
ปัจจุบันเรียนชั้น ปวส ปีที่ 2
ไม่ดื่มสุรา ไม่ ใช้สารเสพติด
ประวัติครอบครัว
บิดา อายุ 63 ปี มารดา อายุ 62 ปี อาชีพรับราชการ
บุคคลในบ้านสุขภาพแข็งแรง
ไม่มีสัตว์เลี้ยงภายในบริเวณบ้าน
การตรวจร่างกาย
Vital signs: BT 36.3°C, PR 84/min, RR 22/min, BP 100/76 mmHg
BW 38.5 kg, Height 154 cm
GA: Active, good consciousness
HEENT: Pharynx and tonsils are not injected
Neck: No lymphadenopathy
Lungs: No retraction, clear both lungs
CVS: Normal S1S2, no murmur, pulse full and regular, capillary refill
2 seconds
Abdomen: Soft, not tender, no hepatosplenomegaly
Back: No scoliosis
Genitalia: Normal male genitalia
Rectum and anus: No ulcer
Extremities: No deformity
Neuropsychiatric examination: Intact all
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รูปแบบไข้หลังจากผู้ป่วยนอนโรงพยาบาล
ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ
Hb 10.7 g/dL, Hct 35 Vol%
WBC 2,000/mm3 (N 68%, L 14%, M 17%, E 1%), ANC 1,360/mm3
platelets count 160,000/mm3
BUN 10.7 mg/dL, Creatinine 0.8 mg/dL
Electrolytes: Na 141 mEq/L, K 4.4 mEq/L, Cl 103.2 mEq/L, HCO3 20.8
mEq/L, Ca 9.2 mg/dL, P 3.2 mg/dL, Mg 2.3 mg/dL
Liver function test: TP 7.1 g/dL, Alb 4.4 g/dL, TB 1 mg/dL, DB 0.57
mg/dL, AST 21.8 U/L,ALT 17.5 U/L, ALP 134 U/L
LDH 331 U/L
Bone marrow aspiration/biopsy: Not seen malignancy
CSF profile: Clear, no WBC, no RBC, Protein 16 mg/dL, sugar 55 mg/dL,
Cryptococcus antigen: negative, Gram stain and AFB: not seen organism
DTX 80 mg/dL
Bone marrow culture: for bacteria: no growth; for mycobacteria:
no growth; for fungus: no growth
Blood culture: for bacteria: no growth; for fungus: no growth
Procalcitonin 1.65 ng/mL, HS-CRP 70.7 mg/L, ESR 25 mm/hr
Echocardiogram: Not seen vegetative, Ejection Fraction = 53%
Radiographic Findings

Film paranasal sinuses: No evidence of sinusitis

จากการตรวจพบว่ามีการเพิ่มขึ้น ของ murine typhus IgG
มากกว่าหรือเท่ากับ 4 เท่า จึงให้การวินิจฉัยว่าเป็น murine typhus แต่จาก
การที่ตรวจพบว่า murine typhus IgM ผล positive 1:100 ร่วมกับผู้ป่วย
ให้ประวัติมี ไข้เป็นๆ หายๆ จึงท�ำให้สงสัยได้ว่าผู้ป่วยมีภาวะ recurrence
murine typhus จึงได้ให้การรักษาด้วยยา doxycycline อีกครั้ง หลังจากนั้น
ได้นัดติดตามการรักษาพบว่าอาการไข้ทุเลา และได้มีการส่งตรวจ IFA for
Scrub เพื่อติดตามผล
Murine Typhus 22/1/2561
IgM
Negative
IgG
1:400

Film Chest X-ray PA-Lateral views: No active pulmonary disease,
no hilar lymphadenopathy
CT Chest: Unremarkable CT study of the chest
CT Whole abdomen: No CT evidence of intraabdominal infection or
free fluid
Tuberculin skin test: At 48 and 72 hours: 0 mm
Quantiferon TB Gold: Negative
Gastric fluid: AFB: negative; PCR for TB: negative; Gene Xpert:
negative; C/S for TB: pending
Melioid titer: IgM <1:50, IgG <1:50
Microscopic agglutination test for leptospirosis: Negative
IFA for scrub:
22/1/2561
IgM
IgG

Scrub Typhus
Negative
Negative

Murine Typhus
Negative
1:400

Tick Typhus
Negative
Negative

Malaria: Thin film and thick film: Not seen parasite
Serum galactomannan: Negative
จากผลตรวจทางห้องปฏิบัติการจึงให้การวินิจฉัยเบื้องต้นว่า
ผู้ป่วยเป็นโรค Murine Typhus และไม่พบการกลับเป็นซ�้ำของ acute
leukemia
จึงได้ท�ำการซักประวัติเพิ่มเติมพบว่า ที่บ้านของผู้ป่วยเป็นบ้านปูน
อยู่ ในหมู่บ้านเขตชนบท ลักษณะบ้านไม่ถูกสุขลักษณะ มีหนูจ�ำนวนมาก
การรักษา

ให้ยา doxycycline รับประทานเป็นระยะเวลา 10 วัน และให้
ค�ำแนะน�ำในเรื่องการท�ำความสะอาดบ้าน และจัดสิ่งแวดล้อมในบ้านใหม่
รวมทั้งก�ำจัดหนู
ติดตามผลการรักษา
หลังได้ยา doxycycline ผู้ป่วยไข้ลดลงภายใน 48 ชั่วโมงหลังจาก
ได้ยา และได้ ให้ผู้ป่วยกลับบ้าน
6 สัปดาห์หลังจากการรักษา ผู้ป่วยมีไข้เป็นๆ หายๆ (4/3/2561)
และเริ่ ม ไอเล็ ก น้ อ ย ไม่ มี เ สมหะ ไม่ เ จ็ บ คอ ปั ส สาวะอุ จ จาระปกติ
ตรวจร่างกายปกติ จึงได้ตรวจติดตามผล IFA for scrub เพิ่มเติม

22/3/2561
1:100
1:1,600

19/4/2561
1:400
1:1,600

9/8/2561
1:50
1:1,600

จากผลการตรวจพบว่ า ค่ า IgM เพิ่ ม สู ง ขึ้ น 4 เท่ า ในวั น ที่
19/4/2561 ท�ำให้สามารถยืนยันได้ว่าผู้ป่วยมีภาวะ recurrence murine
typhus จริง
สรุปเกี่ยวกับโรค Murine typhus
โรค murine typhus หรือ endemic typhus เกิดจากโรคเชื้อ
Rickettesia typhi หรืออีกชื่อหนึ่งคือ Rickettsia prowazekii เป็นเชื้อ
แกรมลบ อาศัยอยู่ ในไซโตพลาสซึมของเซลล์ มีพาหะน�ำโรคคือ เห็บหนู
(Xenopsylla cheopis) ซึ่งพบระบาดได้ทั่วโลก การติดเชื้อนี้สัมพันธ์กับการ
อยู่อาศัยแบบแออัด หรือในสถานที่ที่ระบบสาธารณูปโภคที่ ไม่เหมาะสม
อาการแสดง
อาการแสดงของโรคจะมีอาการที่ ไม่จ�ำเพาะประมาณ 7-14 วัน
อาการที่พบมากที่สุด คือ ปวดศีรษะ ประมาณร้อยละ 80 พบไข้ร่วมกับ
ปวดศีรษะร้อยละ 70 ผื่นพบได้ประมาณร้อยละ 50 โดยจะมีผื่นประมาณ
วันที่ 4-5 หลังจากมีไข้ ลักษะผื่นจะเป็นแบบ thin maculopapular rash
มักเกิดขึ้นที่บริเวณล�ำตัว แขนขา ฝ่ามือ และฝ่าเท้า ตามล�ำดับ อาการไข้
ปวดศีรษะร่วมกับผื่น สามารถพบได้ถึงร้อยละ 40 ส่วนอาการไอแห้งๆ
สามารถพบได้ประมาณร้อยละ 25
พยาธิสรีรวิทยาของโรค
หลังจากที่เชื้อโรคเข้าสู่ร่างกายทางผิวหนังหรือทางเดินหายใจ
เชื้อโรคจะแพร่กระจายผ่านทางระบบน�้ำเหลือง หรือระบบโลหิต ไปสู่เซลล์
เยื่อบุหลอดเลือดที่เป็นอวัยวะเป้าหมาย จากนั้นจะเกิดพยาธิสภาพที่เซลล์
เยือ่ บุหลอดเลือด โดยตัวเชือ้ จะเข้าไปอาศัยและเพิม่ ปริมาณในไซโตพลาสซึม
และมีการแพร่กระจายไปยังเซลล์หลอดเลือดที่อยู่ข้างเคียง
การวินิจฉัยโรค
การตรวจด้วยวิธี Immunofluorescence assay (IFA) เป็นวิธี
การตรวจทีเ่ ป็นมาตรฐานหลักในการวินจิ ฉัยโรค โดยจะตรวจดูคา่ IgM และ
IgG ที่จ�ำเพาะกับตัวโรค
วิธีการตรวจ Weil-Felix เป็นการตรวจในอดีตที่ ใช้ ในการตรวจ
โรคติดเชื้อกลุ่ม Rickettsiosis โดยเป็นการตรวจ antibody ต่อแบคทีเรีย
กลุ่ม Proteus ซึ่งสามารถเกิดปฏิกิริยาข้ามกลุ่มกับ Rickettsia ได้ เนื่องจาก
การตรวจนี้มีค่าความไวและความจ�ำเพาะต�่ำ จึงไม่นิยมน�ำมาใช้ ในการตรวจ
วินิจฉัยในปัจจุบัน

ผลตรวจติดตาม IFA for scrub
IgM
IgG

Scrub Typhus
22/1/2561
22/3/2561
Negative
Negative
Negative
Negative

Murine Typhus
22/1/2561
22/3/2561
Negative
1:100
1:400
1:1,600

Tick Typhus
22/1/2561
22/3/2561
Negative
Negative
Negative
Negative
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การรักษา

นิยมให้การรักษาด้วยยาปฏิชีวนะกลุ่ม tetracycline โดยส่วนมาก
จะให้ยา doxycycline เป็น monotherapy หรือจะให้คู่กับยากลุ่ม chloramphenicol โดยไม่นิยมให้ยากลุ่ม chloramphenicol เป็น monotherapy
เนื่องจากพบว่ามีปัญหา relapse จากการรักษา
หลังได้จากยาในการรักษาแล้ว ไข้จะลงภายใน 1-14 วัน ส่วนใน
ผู้ป่วยที่ ไม่ได้รับยาอาการไข้จะหายหลังจากแสดงอาการภายใน 12-21 วัน

1. การที่ผู้ป่วยเป็น immunocompromised host ท�ำให้มีอาการไข้นานกว่า
ปกติ แต่ทั้งนี้ยังไม่มีหลักฐานเชิงประจักษ์ หรือมีงานวิจัยที่ท�ำในคนไข้
กลุ่ม immunocompromise ว่าจะมีอาการแสดงอย่างไร
2. การที่ผู้ป่วยมีปัญหาการติดเชื้อซ�้ำจากการที่อยู่ ในสภาวะแวดล้อมที่ยังมี
พาหะน�ำโรค ท�ำให้ โรคเป็นนานกว่าที่ควรจะเป็น ซึ่งจากผลตรวจทาง
ห้องปฏิบัติการในคนไข้รายนี้ แสดงให้เห็นได้ว่าผู้ป่วยมีปัญหาติดเชื้อซ�้ำ
หลังจากที่ได้รับการรักษาไปแล้ว

วิจารณ์

สรุป

ในผู้ป่วยรายนี้ ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรค Murine typhus จาก
ผลตรวจทางห้องปฏิบัติการ และการตอบสนองต่อการรักษา แต่อาการของ
ผู้ป่วยที่มี ไข้นานกว่าปกติ อาจเกิดจาก

โรค murine typhus เมื่อได้รับการวินิจฉัยแล้ว ควรรีบให้ยาเพื่อ
ท�ำการรักษา และต้องมีการจัดการเรื่องสิ่งแวดล้อมให้ถูกสุขอนามัยด้วย
เพื่อป้องกันผู้ป่วยรายใหม่และป้องกันการติดเชื้อซ�้ำ

เอกสารอ้างอิง
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3. Yechiel Shaked, Et al. Relapse of rickettisial Mediterranean spotted fever and murine typhus after treatment with
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A full-term newborn with generalized
skin rash
โดย พญ.กวิตา ตรีเมธา
อ.พญ.สุพตั รา รุง่ ไมตรี
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
เด็กแรกเกิดเพศชายจากมารดาชาวพม่า
อาการส�ำคัญ มีผื่นแดงทั่วตัวตั้งแต่แรกเกิด
ประวัติปัจจุบัน
มารดาชาวพม่า G2A1 GA 37 weeks by U/S, ANC 1 ครั้งที่โรง
พยาบาลชุมชน (GA 29 weeks) Serology: Anti-HIV non-reactive, HBsAg
positive, VDRL non-reactive มาที่โรงพยาบาลชุมชนด้วยอาการเจ็บครรภ์
ได้รับการตรวจ serology ก่อนคลอด VDRL non-reactive, anti-HIV nonreactive คลอด C/S due to breech presentation วันที่ 30/06/61 Apgar
9, 9, 10 น�้ำหนักแรกเกิด 2,790 กรัม แรกเกิดตรวจพบมีผื่นแดงทั้งตัว
ส่งตัวมารักษาต่อที่โรงพยาบาลประจ�ำจังหวัด ตรวจร่างกายพบ
generalized skin rash whole body ตรวจ CBC (30/06/2561): Hb 20.7 g/
dL, Hct 61.9 Vol%, WBC 9,400/mm3 (N 37%, L 60%, M 13%), platelet
100,000/mm3, PT 11.3 sec, PTT 34 sec TORCHS serology: pending
ให้การรักษา HBIG 0.6 ml IM, HBV 0.5 ml IM, cefotaxime 50 mg/kg/
dose every 12 hours, ampicillin 50 mg/kg/dose every 12 hours และ
ส่งตัวมาโรงพยาบาลศิริราชเมื่ออายุ 1 วัน
ตรวจร่างกายแรกรับที่รพ.ศิริราช
V/S: BT 37.1ºC, BP 65/38 mmHg, HR 152/min, RR 54/min, BW 2,790
g (P50), Lt 48 cm (P10- P50), HC 32 cm (P50)
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GA: active newborn, AF 2x2 cm, finger tip PF
Skin: generalized erythematous patches, no oozing, all over the body
and both palms, multiple ring-shape plaques scales on both soles
HEENT: no cataract, multiple ulcers at hard palate
Neck: lymph node was not palpable
RS: lung no adventitious sound
CVS: normal S1, S2, no murmur
Abdomen: non-distended, active BS, soft, liver 2 cm BRCM and
spleen was not palpable
Genitalia: no ambiguous
NS: stiff neck negative, Brudzinski’s sign negative

การตรวจทางห้องปฏิบัติการเบื้องต้น
CBC: Hb 15.4 g/dL, Hct 44.3 Vol%, WBC 2,010/mm3 (N 40%, L 42%,
M 15%, E 2%), platelet 36,000/mm3
Coagulogram: PT 13.5 sec, PTT 37.1 sec
LFT: TB 3.3 mg/dL, DB 1.7 mg/dL, AST 104 U/L, ALT 122 U/L,
ALP 179 U/L
การวินิจฉัยแยกโรค
โรคที่เป็นสาเหตุในผู้ป่วยรายนี้แบ่งเป็นกลุ่มโรคติดเชื้อและ
กลุ่มโรคไม่ติดเชื้อ ในกลุ่มโรคติดเชื้อนั้นคิดถึงจากการติดเชื้อตั้งแต่ ในครรภ์
(intrauterine infection) เนื่องจากผู้ป่วยมีผื่นตั้งแต่แรกเกิด เชื้อที่เป็น
สาเหตุได้แก่กลุ่ม TORCH infection โดยเรียงล�ำดับเชื้อก่อโรคที่เข้าได้กับ
ผู้ป่วยมากที่สุดดังนี้
1. Congenital syphilis สามารถท�ำให้เกิดผื่นได้ มักพบผื่นที่บริเวณฝ่ามือ
ฝ่าเท้าร่วมกับมีลักษณะลอกได้เช่นในผู้ป่วยรายนี้ มี mucosal lesion,
hepatitis และ thrombocytopenia ได้ แต่ข้อค้านคือ VDRL ของมารดา
ทั้ง 2 ครั้ง non-reactive แต่อย่างไรก็ตามอาจเป็น false negative จาก
prozone phenomenon ได้ ดังนั้นควรส่ง VDRL dilution for prozone
phenomenon และ TPHA ของแม่และลูก นอกจากนี้ควร swab skin
lesion ส่ง dark field
2. Congenital HSV infection สามารถท�ำให้เกิดผื่นได้ โดยที่ลักษณะผื่น
ไม่จ�ำเป็นต้องเป็นตุ่มน�้ำใส (vesicle) เสมอไป ผื่นมักจะอยู่บริเวณ
mucocutaneous junction แต่ ในผู้ป่วยรายนี้มีผื่นทั่วทั้งตัว นอกจากนี้
อาจมี ophthalmic และ CNS involvement ได้ จึงควรตรวจตาและ
พิจารณาตรวจน�้ำไขสันหลังเพิ่มเติม นอกจากนี้ควร swab skin lesion
ส่ง IFA HSV และ HSV isolation
ส่วนสาเหตุจากโรคไม่ติดเชื้อที่คิดถึงได้ ในผู้ป่วยรายนี้ ได้แก่ภาวะ
autoimmune disease เช่น neonatal SLE ซึ่งท�ำให้มีผื่นตั้งแต่แรกเกิดได้
แต่ข้อค้านคือผื่นมักขึ้นที่บริเวณใบหน้าและใบหู ไม่มาด้วยผื่นทั่วร่ายกาย
จึงท�ำให้คิดถึงน้อย อย่างไรก็ตามควรซักประวัติและตรวจร่างกายมารดาว่า
เข้ากับ SLE ได้หรือไม่
การตรวจทางห้องปฏิบัติการเพิ่มเติม
- VDRL (dilution for prozone) ของผู้ป่วย: non-reactive
- TPHA ของผู้ป่วย: non-reactive
- VDRL (dilution for prozone) ของมารดา: non-reactive
- TPHA ของมารดา: non-reactive
- Scrape lesion หน้าท้อง for dark field: live -Treponema positive
- Scrape lesion หน้าท้อง for Tzanck smear: multi-nucleated giant
cell positive
- Scrape lesion หน้าท้อง for IFA HSV: positive
- Scrape lesion หน้าท้อง for HSV DNA: negative
- Scrape lesion หน้าท้อง for HSV isolation: negative
- Swab skin, eyes, mouth and rectum for HSV isolation: contamination
- Blood for HSV DNA: negative
- LP for CSF: RBC 0/mm3, WBC 2/mm3 (N 3%, L 1%, M 6%), protein
64 mg/dL, sugar 52 mg/dL (blood sugar 72 mg/dL)
- CSF for VDRL: non-reactive
- CSF for HSV DNA: negative
- CSF C/S: no growth
- H/C (DOL2): A. baumanii (sense to 3rd generation cephalosporin),
MSSA
- H/C (DOL3): E. cloacae (resist to 3rd generation cephalosporin)
- H/C (DOL6): no growth

การวินิจฉัย Congenital disseminated HSV infection (generalized skin
lesions, hepatitis and thrombocytopenia) และ A. baumanii, E. cloacae
and MSSA septicemia
การรักษา
• Acyclovir 60 mg/kg/day IV total 21 days then acyclovir 300 mg/m2/
dose oral tid for 6 months
• Aqueous penicillin G 50,000 U/kg IV q 12 hr ต่อมาหลังจากทราบผล
VDRL (dilution for prozone phenomenon) และ TPHA ของผู้ป่วยและ
มารดา จึงหยุดยาไป
• Cefotaxime 100 mg/kg/day (DOL3-5) then switch to meropenem
60 mg/kg/day total 14 days
• Amikacin 15 mg/kg/day 5 days
เชื้อที่ก่อโรคที่เป็นสาเหตุในผู้ป่วยรายนี้คือ herpes simplex
virus (HSV) เนื่องจากผลการ scrape lesion พบ multinucleated giant
cell และ IFA HSV positive อย่างไรก็ตามแม้ว่าผลการ scrape lesion for
dark field จะพบ live-Treponema แต่ผล VDRL (dilution for prozone)
และ TPHA ของผู ้ ป ่ ว ยและมารดา non-reactive จึ ง สรุ ป ได้ ว ่ า ผู ้ ป ่ ว ย
ไม่ได้เป็น congenital syphilis แต่ live-Treponema ที่ย้อมเจออาจเป็น
nonpathogenic Treponema
เชื้อ Treponema แบ่งออกเป็น 2 species ได้แก่ pathogenic
Treponema species ประกอบด้วย Treponema pallidum ซึ่งก่อโรค
syphilis และเชื้ออื่นๆ ส่วนอีก species คือ nonpathogenic Treponema
species ซึ่งเป็น normal flora ในล�ำไส้ ช่องปาก และอวัยวะสืบพันธุ์
เช่ น Treponema vincentii (oral Treponema) และ Treponema
saccharophilium (bovine rumen)1
Neonatal HSV infection เกิดจากการแพร่เชื้อ HSV จากแม่สู่ลูก
ซึ่งสามารถแพร่เชื้อได้ 3 ระยะ2 ได้แก่ ขณะอยู่ ในครรภ์ (intrauterine
transmission) ซึ่งพบได้น้อยเพียงร้อยละ 4 ขณะคลอด (intrapartum
transmission) พบได้บ่อยที่สุดถึงร้อยละ 86 และหลังคลอด (postnatal
transmission) พบได้ร้อยละ 10
Intrauterine HSV infection มักจะแสดงอาการ 3 ระบบ (triad)
ได้แก่ อาการแสดงทางผิวหนัง (cutaneous manifestation) อาการแสดง
ทางระบบประสาทส่วนกลาง (CNS manifestation) และอาการแสดงทางตา
(ophthalmologic manifestation) โดยมีอาการตัง้ แต่แรกเกิดหรือภายใน 12
ชั่วโมงหลังเกิด มีผู้ป่วยร้อยละ 30 ที่มีอาการแสดงครบทั้ง 3 ระบบ ที่เหลือ
อีกร้อยละ 70 มาด้วยอาการแสดงเพียง 1-2 ระบบเท่านั้น อาการแสดง
ทางผิวหนังพบได้ถึงร้อยละ 95 ได้แก่ vesiculobullos, erosion/ulceration,
erythematous, pustular, plaque และ hypopigmented scar อาการ
แสดงทางระบบประสาทส่วนกลางพบได้ถึง 2 ใน 3 เช่น calcification และ
microcephaly อาการแสดงทางตาพบได้ถึงร้อยละ 39 เช่น chorioretinitis
และ optic disc atrophy
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1. Radolf JD. Treponema.In: Baron S, editor. Medical Microbiology.
4th edition. Galveston (TX): University of Texas Medical branch at
Galveston; 1996. Chapter 36.
2. Sanchez, P. Demmler-Harrison, G. Viral infections of the fetus and
neonate. In: Feigin, R.; Cherry, J.; Demmler-Harrison, G., et al.,
editors. Textbook of Pediatric Infectious Diseases. 6th ed.. W.B.
Saunders Co.; Philadelphia; 2009. p. 918-24.
3. Lucila M., Moise L. Levy, Flor M. Munoz, Debra L. Palazzi, A report
of three cases and review of intrauterine HSV infection. Pediatr
Infect Dis J. 2011; 30:153-7.
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DIAGNOSTIC TOOLS IN INFECTIOUS DISEASES
การวิ นิ จ ฉั ย ทางจุ ล ชี ว วิ ท ยา (ตอนที่ 26): ปั ญ หาการ
วินิจฉัยโรคชิคุนกุนยา (Chikungunya) ที่ระบาดในพื้นที่
ทับซ้อนกับไข้เลือดออกเดงกี (Dengue) และไข้ซิกา (Zika)
ในประเทศไทย
โดย รศ.นพ.ชาญวิทย์ ตรีพุทธรัตน์
ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะแพทยศาสตร์ศริ ริ าชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
“โรคชิคุนกุนยาหรือโรคไข้ปวดข้อยุงลายเป็นโรคที่มียุงลาย
เป็นพาหะ ที่มีอาการแสดงของโรคคล้ายกับโรคไข้เลือดออกเดงกีและ
ไข้ซิกา การใช้ลักษณะทางคลินิกของผู้ป่วยเพื่อการวินิจฉัยโรคเหล่านี้
มีความไม่แน่นอน การตรวจทาง Serology ก็มีปัญหาของ antigenantibody cross reactivity ท�ำให้จ�ำเป็นต้องใช้วิธีการตรวจที่เป็น
nucleic acid sequence based methods มาใช้ ในการวินิจฉัยโรค
ทั้งสามชนิดนี้”
โรคชิคุนกุนยา มีชื่อไทยว่า โรคไข้ปวดข้อยุงลาย เกิดจาก
ไวรัสชิคนุ กุนยา ในวงศ์ Togaviridae จีนสั Alphavirus เป็นโรคทีเ่ พิง่ มี
การระบาดในประเทศไทยไม่นานนัก จากข้อมูลของส�ำนักระบาดวิทยา
กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขพบมีการระบาดจากภาคใต้
ไปยังภาคอื่นรวม 30 จังหวัดในช่วงปี พ.ศ. 2552-2553 จนถึงปัจจุบัน
และเชื่อว่าในปี พ.ศ. 2561 มีการระบาดมากอีกครั้ง ข้อมูลตั้งแต่
วันที่ 1 มกราคม-16 ตุลาคม พ.ศ. 2561 พบผู้ป่วยสะสม 453 ราย
สูงกว่าในรอบ 5 ปีที่ผ่านมาถึง 19 เท่า1 โรคนี้มียุงลาย Aedes aegypti
และ Aedes albopictus เป็นพาหะ ซึ่งยุงทั้งสองชนิดนี้เป็นพาหะ
ให้กับโรคไข้เลือดออกเดงกี (วงศ์ Flaviviridae จีนัส Flavivirus) และ
ไข้ซิกา (วงศ์ Flaviviridae จีนัส Flavivirus) ซึ่งพบระบาดในปีนี้
ด้วยเช่นกัน ท�ำให้ข้อมูลการวินิจฉัยโรคจากยุงลายทั้งสามชนิดนี้
ตัวอย่างชุด primers ในการตรวจด้วยวิธี RT-PCR4
Virus
Reaction
CHIKV
RT-PCR (outer)
PCR (inner)
DENV

RT-PCR (outer)
Serotyping PCR (inner)

ZIKV

RT-PCR (outer)
PCR (inner)
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มีความไม่แน่นอนหรืออาจจะเรียกว่าเชื่อถือไม่ ได้ เพราะวิธีการหลัก
ที่ผ่านมาใช้อาการและอาการแสดง ร่วมกับการตรวจเลือดเพื่อหา
specific IgM/IgG antibodies ในการวินจิ ฉัยโรค การศึกษาในประเทศ
บราซิลพบว่าผู้ป่วย 30 รายต้องสงสัยไข้เลือดออกเดงกี ยืนยันด้วยการ
ตรวจ RT-PCR พบว่าผลการตรวจหา dengue RNA ด้วยวิธี RT-PCR
ให้ผลลบทั้ง 30 ราย แต่พบ 17 ราย (ร้อยละ 56.7) เป็นไข้ซิกา และมี
1 รายเป็น co-infection ของไข้ซิกาและชิคุนกุนยา2 ดังนั้นต้องยืนยัน
การติดเชื้อเหล่านี้ด้วยการตรวจในห้องปฏิบัติการและใช้การแยกเชื้อ
ไวรัสซึ่งในทางปฏิบัติท�ำได้ยาก หรือต้องตรวจหาสารพันธุกรรมของ
เชื้อด้วยวิธี RT-PCR โดยสกัด RNA ของเชื้อจากสิ่งส่งตรวจของผู้ป่วย
จึงจะเชื่อถือได้
เชื้อไวรัสชิคุนกุนยามีขนาด RNA genome 11.8 kb มี 3
สายพันธุ์ คือ 1. East, Central and South African (ECSA) strain
2. West African strain และ 3. Asian strain รายงานการศึกษา
ของ ศ.นพ. ยง ภู่วรวรรณ แสดงให้ทราบว่าสายพันธุ์ที่ระบาดใน
ประเทศไทยเป็นสายพันธุ์ ECSA และได้พัฒนาเทคนิคการตรวจแบบ
Multiplex real-time RT-PCR เอาไว้3 นอกจากนี้ยังมีผลงานวิจัยอีก
หลายกลุ่มที่สามารถตรวจหาเชื้อไวรัสชิคุนกุนยาจากผู้ป่วยที่สงสัยเป็น
ไข้เดงกีหรือไข้ซิกา การตรวจเหล่านี้อาจใช้เทคนิค Nested PCR หรือ
2 round amplification ที่ ใช้ consensus primers ส�ำหรับ arbovirus

Sequence 5ʹ→3ʹ
E1F10240 ACGCAATTGAGCGAAGCAC
E1R10541 CCAAATTGTCCYGGTCTTCCT
E1F10240 ACGCAATTGAGCGAAGCAC
E1R10444 CTGAAGACATTGGCCCCAC
D1 AGTTGTTAGTCTRYGTGGACCGAC
D2 TTGCACCAACAGTCAATGTCTTCAGGTTC
D1-TS1 CCCGTAACACTTTGATCGC
D1-TS2CGCCACAAGGGCCATGAACAGTTT
D1-TS3 TAACATCATCATGAGACAGAGC
D1-TS4 TTCTCCCGTTCAGGATGTTC
MF944 GGTCATGATACTGCTGATTGC
ER1269 CCACTAACGTTCTTTTGCAGAC
MF944 GGTCATGATACTGCTGATTGC
ER1241 AGTGTCTGACTGCTTGTCAAGG

Amplicon (bp)
301
204
511
211
119
288
266
325
297

แล้วตามด้วย specific virus primers ในรอบที่สอง4 หรืออาจใช้
เทคนิค real-time RT-PCR ที่ ใช้ specific fluorescent probes ในการ
เพิ่มความจ�ำเพาะ (specificity) ของการตรวจ5 ดังนั้นประเทศไทยควร
มีการศึกษาวิจยั โดยละเอียดด้วย molecular technique เพือ่ ยืนยันอุบตั ิ
การของโรคทั้งสามชนิดนี้ เพื่อที่จะได้ข้อมูลที่ถูกต้องแม่นย�ำ เชื่อถือได้

แล้วน�ำผลการศึกษามาหาแนวทางควบคุมและป้องกันโรคที่ถูกต้อง
เหมาะสมต่อไป เพราะโรคทั้งสามชนิดนี้มีความรุนแรงของโรคและ/
หรือก่อความพิการแตกต่างกัน หากวินจิ ฉัยผิดจะเกิดผลเสียทีร่ า้ ยแรงได้
เทคนิคการตรวจที่น่าเชื่อถือได้ สามารถใช้วิธีการตรวจและ primers
ต่างๆ ได้ตามเอกสารอ้างอิงแนบท้าย3-5

เอกสารอ้างอิง

1. สถานการณ์ โรคไข้ปวดข้อยุงลายประเทศไทย ประจ�ำสัปดาห์ที่ 40/2561 ณ วันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2561 ส�ำนักโรคติดต่อน�ำโดยแมลง กรมควบคุมโรค กระทรวง
สาธารณสุข เข้าถึงข้อมูลที่ https://ddc.moph.go.th/uploads/ckeditor/6f4922f45568161a8cdf4ad2299f6d23/files/Chikun/2561/chikun_wk40.pdf
2. Cabral-Castro MJ, Cavalcanti MG, Peralta RHS, Peralta JM. Molecular and serological techniques to detect co-circulation of DENV, ZIKV and CHIKV
in suspected dengue-like syndrome patients. J Clin Virol. 2016; 82:108-11.
3. Pongsiri P, Praianantathavorn K, Theamboonlers A, Payungporn S, Poovorawan Y. Multiplex real-time RT-PCR for detecting chikungunya virus and
dengue virus. Asian Pac J Trop Med. 2012; 5:342-6.
4. Calvo EP, Sanchez-Quete F, Duran S, Sandoval I, Castellanos JE. Easy and inexpensive molecular detection of dengue, chikungunya and zika
viruses in febrile patients. Acta Trop. 2016; 163:32-7.
5. Waggoner JJ, Ballesteros G, Gresh L, Mohamed-Hadley A, Tellez Y, Sahoo MK, et al. Clinical evaluation of a single-reaction real-time RT-PCR for
pan-dengue and chikungunya virus detection. J Clin Virol. 2016; 78:57-61.

SPOT

DIAGNOSIS

QUESTION

โดย พญ.วรากร ประเสริฐสิน แพทย์ประจ�ำบ้านต่อยอด โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
นพ.ทรงเกียรติ อุดมพรวัฒนะ โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก
ประวัติ เด็กชายไทยอายุ 10 ปี มี ไข้ 7 วัน ตัวเหลืองตาเหลือง หอบเหนื่อย ปัสสาวะออกน้อยและสีเข้ม
ตรวจร่างกาย BT 40oC, PR 100/min, RR 30/min, BP 100/70 mmHg, icteric sclera, liver span 12 cm
ผลตรวจทางห้องปฏิบัติการ
CBC: Hct 24 Vol%, WBC 29,900 cells/mm3 (N 80%, L 20%), platelets 85,000 cells/mm3
LFT: Protein 5 mg/dL (Globulin 3, albumin 2), TB 25 mg/dL (DB 20 mg/dL), ALT 350 U/L, AST 400 U/L, ALK
50 U/L ตรวจปัสสาวะดังรูป

ค�ำถาม: จงให้การวินิจฉัย
(เฉลยไปที่ หน้า 15)
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SPOT

DIAGNOSIS

โดย พญ.วรากร ประเสริฐสิน แพทย์ประจ�ำบ้านต่อยอด โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
นพ.ทรงเกียรติ อุดมพรวัฒนะ โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก
เฉลย SPOT DIAGNOSIS (ค�ำถามอยู่ที่หน้า 13)
เฉลย: โรคฉี่หนู (Leptospirosis)
ซักประวัติเพิ่มเติมได้ประวัติช่วยแม่หาหนูและย�่ำน�้ำในนาข้าว
เมื่อ 7 วันก่อน ตรวจร่างกายพบ BT 40oC, PR 100/min, RR 30/min, BP
100/70 mmHg, icteric sclera, liver span 12 cm ตรวจเลือดพบ rapid
test: leptospirosis: positive, MAT leptospirosis: positive 1:1,280
ผู้ป่วยรายนี้ ได้รับการวินิจฉัยโรคฉี่หนู (Leptospirosis) ได้รับการรักษาด้วย
Penicillin G ทางเส้นเลือด

ANSWER

โรคฉี่หนู (Leptospirosis) มีรายงานการระบาดในประเทศไทย
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2539 พบมากช่วงฤดูฝน ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม - ตุลาคม
เกิดจากเชื้อแบคทีเรียชนิด Spirochetes อยู่ ใน genus Leptospira ลักษณะ
เป็นเส้นเกลียวบางยาว 10-20 ไมโครเมตร กว้าง 0.5 ไมโครเมตร มี flagella
ที่ปลายข้างละ 1 เส้น เคลื่อนไหวโดยการหมุนและโค้งงอ ในอดีตแบ่งออก
เป็น 2 species ได้แก่ Leptospira biflexa เป็นเชื้อที่อยู่อิสระในสภาพ
แวดล้ อ ม พบในน�้ ำ จื ด และน�้ ำ ทะเล เชื้ อ นี้
ไม่ก่อโรคทั้งในคนและสัตว์ และ Leptospira
interrogans เป็ น เชื้ อ ก่ อ โรค แบ่ ง ย่ อ ยได้
มากกว่า 300 serovars ปัจจุบันจากการตรวจ
ด้วยวิธี DNA-DNA hybridization และ whole
genome sequencing พบมากถึง 23 genus
แบ่งเป็น pathogenic (n=10), intermediate
(n=5) และ saprophytic (nonpathogenic; n=8)
การติดต่อ สามารถติดโรคจากการสัมผัส
กับปัสสาวะของสัตว์น�ำโรคที่มีเชื้อหรือสัมผัส
โดยอ้อมกับน�้ำหรือดินที่ปนเปื้อนเชื้อ สัตว์ที่
เป็นแหล่งรังโรค เช่น กระรอก กวาง สุนัข
จิง้ จอก สุกร หนู สุนขั โค กระบือ และแมว ระยะ
ฟักตัวเฉลี่ย 5-14 วัน อาการทางคลินิกแบ่ง
เป็น 2 ระยะ ได้แก่ ระยะแรก (leptospiremic
phase) คือระยะ 4-7 วันแรกของการด�ำเนินโรค
อาการและอาการแสดง ได้แก่ ไข้สูง ปวดศีรษะ
ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อโดยเฉพาะกล้ามเนื้อหลัง
น่ อ ง และต้ น คอ คลื่ น ไส้ อ าเจี ย น ตาแดง
คอแข็ง และความดันโลหิตต�่ำ ตรวจร่างกาย
ที่พบ ได้แก่ ผื่น คอแดง ต่อมน�้ำเหลืองโต
ตั บ ม้ า มโต ระยะที่ ส อง (immune phase)
ในรายที่ ไ ม่ รุ น แรงหลั ง จากมี ไ ข้ ป ระมาณ 1
สั ป ดาห์ จะมี ช ่ ว งที่ ไ ข้ ล งประมาณ 1-2 วั น
แล้วกลับมี ไข้ขึ้นใหม่เข้าสู่ระยะที่สอง ลักษณะ
ไข้เป็นแบบ biphasic ระยะนี้จะมีอาการปวด
ศีรษะ สับสน มีไข้ต�่ำๆ คลื่นไส้อาเจียน เยื่อหุ้ม
สมองอั ก เสบ ม่ า นตาอั ก เสบ ผื่ น และพบ

การท�ำงานของตับและไตผิดปกติ ระยะนี้กินเวลาตั้งแต่ 4-30 วัน ผู้ป่วย
โรค Leptospirosis แบ่ ง ได้ เ ป็ น สองกลุ ่ ม ตามการพยากรณ์ โ รคดั ง นี้
กลุ่มที่ไม่แสดงอาการตัวเหลืองตาเหลือง (anicteric leptospirosis) พบได้
ร้อยละ 85-90 ของผู้ติดเชื้อ ผู้ป่วยกลุ่มนี้อาการไม่รุนแรงและอาจหายได้เอง
อัตราตายต�่ำ และกลุ่มที่มีอาการตัวเหลืองตาเหลือง (icteric leptospirosis)
เป็นกลุ่มที่อาจเกิดภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรง ได้แก่ ไตวาย กล้ามเนื้อหัวใจ
อักเสบ และสมองอักเสบ อัตราตายประมาณร้อยละ 5-40
การวินิจฉัยโรค การเพาะเชื้อจะมี โอกาสพบเชื้ อ ได้ จ ากเลื อ ด
ภายใน 7 วันแรกนับจากวันที่เริ่มมีอาการ หลังจากนั้นควรเพาะเชื้อจาก
ปัสสาวะหรือน�้ำไขสันหลังซึ่งอาจพบเชื้อได้นานถึง 14 วันหลังจากผู้ป่วย
เริ่มมีอาการ นอกจากนี้ยังมีวิธีตรวจหาแอนติบอดีต่อเชื้อก่อโรค ได้แก่
วิธี microscopic agglutination test (MAT) ซึ่งถือเป็น gold standard
serological test
การรักษา ในรายที่มีอาการรุนแรง ให้การรักษาด้วย Penicillin G
ทางเส้นเลือด ซึ่งเป็นยามาตรฐาน ให้นานอย่างน้อย 7 วัน การศึกษา
ปัจจุบนั พบว่ายา Cefotaxime, Ceftriaxone และ Doxycycline มีประสิทธิภาพ
การรักษาไม่แ ตกต่างกับการให้ Penicillin G ทางเส้ น เลื อ ด และยา
Azithromycin มีประสิทธิภาพเท่ากับ Doxycycline ส่วนในรายที่มีอาการ
ไม่รุนแรงอาจเลือกใช้ยารับประทานเป็น Doxycycline หรือ Amoxicillin
ให้นาน 5-7 วัน
การป้องกัน หลีกเลี่ยงสัมผัสแหล่งน�้ำที่มีเชื้อ หรือกรณีหลีกเลี่ยง
ไม่ได้ควรสวมรองเท้าทีห่ มุ้ เท้า ในผู้ ใหญ่ทมี่ คี วามเสีย่ งสูง เช่น ประกอบอาชีพ
ที่ต้องย�่ำน�้ำ พิจารณาให้ยา Doxycycline 200 มก. สัปดาห์ละ 1 ครั้ง
ส่วนในเด็กยังไม่มีข้อมูลการศึกษา
เอกสารอ้างอิง

1. American Academy of Pediatrics. Leptospirosis. In: Kimberlin DW,
Brady MT, Jackson MA, Long SS, eds. Red Book: 2018 Report of
the Committee on Infectious Diseases. 31th ed. Elk Grove Village, IL:
American Academy of Pediatrics; 2018:508-11.
2. Wongbutdee J, Saengnill W, Jittimanee J, et al. Perceptions and risky
behaviors associated with Leptospirosis in an endemic area in a village
of Ubon Ratchathani Province, Thailand. Afr Health Sci. 2016; 16:170-6.
3. Sukmark T, Lumlertgul N, Peerapornratana S, et al. Thai-Leptoon-admission probability (THAI-LEPTO) score as an early tool for
initial diagnosis of leptospirosis: Result from Thai-Lepto AKI study
group. PLoS Negl Trop Dis. 2018; 12:e0006319. doi:10.1371/journal.
pntd.0006319.
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Special Topic in Tropical Pediatrics:
การป้องกันมาลาเรีย และหลักการใช้ยาป้องกัน
มาลาเรีย

โดย นพ.วัชรพงศ์ ปิยะภาณี
ภาควิชาอายุรศาสตร์เขตร้อน คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล

โรคมาลาเรียเป็นโรคติดต่อส�ำคัญที่น�ำโดยยุงก้นปล่อง แม้ว่า
ในช่วง 10-20 ปีหลัง อุบัติการณ์ของโรคมาลาเรียทั่วโลกได้ลดลงมาก
แต่โรคนี้ยังนับว่าเป็นปัญหาสาธารณสุขที่ส�ำคัญในทวีปแอฟริกา บางส่วน
ของอเมริกาใต้ และเอเชีย ส�ำหรับประเทศไทยมีจ�ำนวนผู้ป่วยที่เป็นโรค
มาลาเรียลดลงทุกปีและกระทรวงสาธารณสุขมีนโยบายก�ำจัดโรคมาลาเรีย
ให้หมดจากประเทศไทยในปี 2067 ปัจจุบันพบการระบาดของโรคมาลาเรีย
เฉพาะตามแนวชายแดนในป่า เกาะต่างๆ และภูเขา ไม่พบโรคมาลาเรีย
ในเขตเมือง
อย่ า งไรก็ ต ามเนื่ อ งจากโรคมาลาเรี ย เป็ น โรคร้ า ยแรง และ
สามารถท�ำให้เสียชีวิตได้ ถ้าไม่ ได้รับการรักษาที่ทันท่วงที ประชาชนทั่วไป
ควรต้องรู้วิธีป้องกันโรคมาลาเรีย และตระหนักว่าตนเองสามารถติดเชื้อ
มาลาเรียได้ถา้ เดินทางเข้าไปในพืน้ ทีเ่ สีย่ ง โดยเฉพาะอย่างยิง่ ถ้าเดินทางไป
ในทวีปแอฟริกา และประเทศในหมูเ่ กาะแปซิฟกิ ตอนใต้ ส่วนการเดินทางใน
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และเอเชียใต้ จะมีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ
มาลาเรียต�่ำกว่า
หลักทั่วไปในการป้องกันโรคมาลาเรียในนักเดินทาง (ABCD)
1. ให้ความรู้ความเข้าใจเรื่องโรคมาลาเรีย (Awareness) เป็นสิ่งแรกที่
ส�ำคัญ ต้องให้นักเดินทางที่จะเข้าพื้นที่เสี่ยงมีความรู้ ความเข้าใจ
เบื้องต้นเกี่ยวกับโรคมาลาเรีย
2. แนะน�ำป้องกันไม่ ให้ยุงกัด (Bite Prevention) เป็นการป้องกันโรค
มาลาเรียที่ดีที่สุด นักเดินทางควรรู้วิธีการป้องกันไม่ ให้ยุงกัด โดยการใช้
ยากันยุงที่เหมาะสม นอนในมุ้ง สวมเสื้อผ้าแขนยาว ขายาว ฯลฯ
3. ใช้ยาป้องกันมาลาเรียเฉพาะเมื่อจ�ำเป็น (Chemoprophylaxis when
appropriate) จะกล่าวรายละเอียดต่อไป
4. ถ้าสงสัยมาลาเรีย ต้องรีบวินิจฉัยและรักษา (Early Diagnosis) แพทย์
ต้องแนะน�ำว่า ถ้านักเดินทางมีอาการไข้หลังจากการเดินทางในพื้นที่
เสี่ยงต้องไปพบแพทย์เพื่อตรวจเชื้อมาลาเรียเสมอ
หลักการพิจารณาใช้ยาป้องกันมาลาเรีย
1. พิจารณาว่านักเดินทางมีความเสี่ยงในการติดโรคมาลาเรียหรือไม่ และ
มี ค วามเสี่ ย งมากน้อยเพีย งใด โดยพิจารณาให้ค รอบคลุมทุกปัจจัย
ไม่ว่าจะเป็น ระบาดวิทยาของมาลาเรียในพื้นที่นั้นๆ ระยะเวลาที่จะ
เดินทางไป กิจกรรมที่จะท�ำ ฯลฯ มีข้อมูลควรทราบในเบื้องต้นคือ
• ประเทศทีม่ คี วามเสีย่ งสูงในการติดเชือ้ มาลาเรียคือ ประเทศในแถบ
แอฟริกาบริเวณที่อยู่ ใต้ทะเลทรายซาฮาราลงมา (Sub-Saharan
Africa) และประเทศในแถบหมู่เกาะแปซิฟิก เช่น ปาบัวนิวกีนี
หมูเ่ กาะโซโลมอน ถ้าไม่ได้กนิ ยาป้องกันมาลาเรียความเสีย่ งอาจสูง
ถึงร้อยละ 1-3 ต่อเดือน และส่วนทวีปเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และ
อเมริกาใต้มีความเสี่ยงในการติดโรคมาลาเรียต�่ำกว่ามาก
• การถามแผนการเดินทางว่านักท่องเที่ยวจะไปเที่ยวประเทศไหน
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ยังไม่พอ เนื่องจากประเทศส่วนใหญ่
มีพื้นที่ที่เสี่ยงในการติดเชื้อมาลาเรีย
ไม่ ได้ครอบคลุมทั้งประเทศ เช่น ถ้าเดินทางไปประเทศเปรู และ
เที่ยวเฉพาะเมืองคุซโก มาชูปิกชู พื้นที่ดังกล่าวไม่มีความเสี่ยงใน
การติดเชื้อมาลาเรีย แต่ถ้าเดินทางไปเที่ยวบริเวณป่าอเมซอน เช่น
เมือง Iquitos จะมีความเสี่ยงในการติดโรคมาลาเรีย
• แพทย์สามารถสืบค้นข้อมูลที่แสดงว่าประเทศใดหรือพื้นที่ ใดมีความ
เสี่ยงในการติดโรคมาลาเรียสูงแค่ไหน ได้จาก CDC Yellow Book
2018 หรือที่ URL https://wwwnc.cdc.gov/travel
2. ถ้าประเมินแล้วพบว่าการเดินทางครั้งนี้มีความเสี่ยงต�่ำ ให้เน้นการ
ให้ความรู้เกี่ยวกับโรคมาลาเรีย ให้ค�ำแนะน�ำเรื่องการป้องกันยุง และ
สังเกตอาการและอาการแสดงของโรคมาลาเรีย
3. ถ้าประเมินแล้วพบว่ามีความเสี่ยงสูงในการติดเชื้อมาลาเรีย ให้พิจารณา
ชนิดและแบบแผนการดื้อยาของพื้นที่นั้นๆ ว่า มีการระบาดของเชื้อ
มาลาเรียชนิดไหน และดื้อยาชนิดอะไรบ้าง และพิจารณาเลือกใช้ยาเป็น
รายบุคคล โดยดูข้อบ่งชี้ ข้อห้าม ผลข้างเคียง ตลอดจนราคายา และ
แนะน�ำตามความเหมาะสม ส�ำหรั บ นั ก ท่ อ งเที่ ย วที่ มี ก ารเดิ น ทาง
ท่องเที่ยวในประเทศไทยไม่แนะน�ำให้ ใช้ยาป้องกันมาลาเรีย
4. แพทย์ต้องเน้นย�้ำว่ายาป้องกันมาลาเรียทุกชนิดไม่สามารถป้องกัน
มาลาเรียได้ทั้งหมด แม้นักท่องเที่ยวจะยังกินยาป้องกันมาลาเรียอยู่
ก็ยังมีโอกาสติดเชื้อมาลาเรียได้
5. แพทย์ต้องแนะน�ำให้สังเกตอาการและอาการแสดงของโรคมาลาเรีย
เสมอ ต้องเน้นยำ�้ ว่าถ้ามีไข้เกิดขึน้ ขณะหรือหลังจากเดินทางในพืน้ ทีเ่ สีย่ ง
ต้องไปพบแพทย์ ให้ประวัตเิ ดินทาง และต้องตรวจเลือดหามาลาเรียเสมอ
ยาป้องกันมาลาเรียที่มี ใช้ ในปัจจุบัน
1. Doxycycline
สามารถใช้เพื่อป้องกันมาลาเรีย โดยขนาดที่ ใช้เพื่อป้องกันคือ
100 มก. วันละ 1 ครั้ง โดยต้องกินก่อนที่จะเข้าพื้นที่เสี่ยง 1-2 วัน และ
กินทุกวันขณะอยู่ ในพื้นที่เสี่ยง และเมื่อออกจากพื้นที่เสี่ยงแล้วต้องกินต่อ
อีก 1 เดือน ผลข้างเคียงจากยาที่พบได้บ่อย คือ คลื่นไส้ ปวดมวนท้อง
ยานี้ห้ามใช้ ในเด็กต�่ำกว่า 8 ปี และหญิงตั้งครรภ์
2. Mefloquine
Mefloquine ขนาดที่ ใช้คือ 1 เม็ด (250 มก.) สัปดาห์ละหนึ่งครั้ง
โดยต้องกินล่วงหน้า 2 สัปดาห์ก่อนเข้าพื้นที่เสี่ยง และต้องสัปดาห์ละ 1 เม็ด
ในขณะอยู่ ในพื้นที่เสี่ยง และกินต่ออีก 4 สัปดาห์หลังจากออกจากพื้นที่
เสี่ ย งแล้ ว ผลข้ า งเคี ย งของยา Mefloquine ที่ ส�ำคั ญ คื อ อาการ
ทางระบบประสาท เช่น นอนไม่หลับ ฝันร้าย ซึมเศร้า เห็นภาพหลอน
ปั จ จุ บั น มี ที่ ใ ช้ น ้ อ ยลงเนื่ อ งจากเชื้ อ มาลาเรี ย ในหลายพื้ น ที่ มี ก ารดื้ อ ยา
Mefloquine

ตารางที่ 1 รายละเอียดของยาป้องกันมาลาเรียชนิดต่างๆ
ชนิดของยา ขนาดของยาและวิธีการกินยาเพื่อป้องกัน
มาลาเรีย
Doxycycline • ยาขนาดเม็ดละ 100 มก.
• กินวันละ 1 เม็ด 1-2 วันก่อนเดินทาง
เข้าพื้นที่เสี่ยง และกินทุกวันวันละเม็ด
ตลอดช่วงเวลาที่อยู่ ในพื้นที่เสี่ยง และ
กินต่ออีก 4 สัปดาห์หลังจากออกจาก
พื้นที่เสี่ยงแล้ว
Mefloquine

•
•

•



Atovaquoneproguanil



•
•

•






ผลข้างเคียงที่พบบ่อย
• คลื่นไส้ อาเจียน จุก
เสียดบริเวณยอดอก
ปวดมวนท้อง
• หลอดอาหารอักเสบ
• ผื่นแพ้แสง
• เชื้อราในช่องคลอด

ข้อห้ามใช้

• แนะน�ำให้ยาพร้อมอาหาร และดื่ม
น�้ำตามมากๆ ไม่ควรกินยาก่อนนอน
เพื่อลดผลข้างเคียงในระบบทางเดิน
อาหาร
• อาการผื่นแพ้แสงจากยา มักพบในชาว
ตะวันตกมากกว่าชาวเอเชีย เมื่อใช้ยา
นี้ควรแนะน�ำให้ทาครีมกันแดด
ยาขนาดเม็ดละ 250 มก.
• มักพบอาการทางระบบ • ผู้ที่มีประวัติเป็นโรค • ไม่แนะน�ำให้ ใช้ ในบริเวณที่มีการ
กินสัปดาห์ละ 1 เม็ด เริ่มกิน 2 สัปดาห์ ประสาท เช่น มึนงง
ทางจิตประสาท เช่น
ดื้อยา Mefloquine เช่น ชายแดน
ก่อนเข้าพื้นที่เสี่ยง และกินสัปดาห์
ปวดศีรษะ ตาพร่า
โรคซึมเศร้า โรคลม
ไทย-พม่า
ละเม็ดตลอดเวลาที่อยู่ ในพื้นที่เสี่ยง
นอนไม่หลับ ฝันร้าย
ชัก โรควิตกกังวล
• ต้องอธิบายผลข้างเคียงทางจิต
และกินต่ออีก 4 สัปดาห์หลังออกจาก
ซึมเศร้า
โรคจิตเภท ฯลฯ
ประสาทให้นักท่องเที่ยวและเพื่อนร่วม
พื้นที่เสี่ยง
• คลื่นไส้ อาเจียนปวดท้อง • ผู้ป่วยที่มีการเต้นของ ทางฟังทุกครั้ง ถ้ามีอาการผิดปกติ
ขนาดยาในเด็ก ≤ 9 กก. 5 มก./กก.
หัวใจผิดปกติ
ดังกล่าวให้รีบหยุดยาทันที
สัปดาห์ละครั้ง
9-19 กิโลกรัม ¼ เม็ด สัปดาห์ละครั้ง
19-30 กิโลกรัม ½ เม็ด สัปดาห์ละครั้ง
30-45 กิโลกรัม ¾ เม็ด สัปดาห์ละครั้ง
> 45 กิโลกรัม 1 เม็ด สัปดาห์ละครั้ง
เป็นยาสูตรผสม ประกอบด้วย
• คลื่นไส้
• หญิงตั้งครรภ์
• แนะน�ำให้กินยาพร้อมอาหารหรือ
Atovaquone 250 มก. และ Proguanil • อาเจียน
• หญิงให้นมบุตร
เครื่องดื่มที่มีนมผสม จะช่วยเพิ่มการ
100 มก. ในหนึ่งเม็ด
• ผ้ป่วยไตวายที่มี CrCl
ดูดซึมยา
กินวันละ 1 เม็ด 1-2 วันก่อนเดินทาง
< 30 มล./นาที
• เป็นยาควบคุมเฉพาะ มี ใช้ ในบาง
เข้าพื้นที่เสี่ยง และกินทุกวันวันละเม็ด
• ผู้ที่มีประวัติแพ้ยานี้
โรงพยาบาลเท่านั้น
ตลอดช่วงเวลาในพื้นที่เสี่ยง และกินต่อ
อีก 7 วันหลังออกจากพื้นที่เสี่ยง
ขนาดยาในเด็ก 5-8 กก. 1/8 เม็ด
วันละครั้ง
8-10 กิโลกรัม 3/16 เม็ด วันละครั้ง
10-20 กิโลกรัม ¼ เม็ด วันละครั้ง
20-30 กิโลกรัม ½ เม็ด วันละครั้ง
30-40 กิโลกรัม ¾ เม็ด วันละครั้ง
> 40 กิโลกรัม 1 เม็ด วันละครั้ง

3. Atovaquone/Proguanil (Malarone®)
ยาชนิดนี้เป็นยาผสม 2 ชนิดรวมกันในเม็ดเดียวคือ Atovaquone
ขนาด 250 มก. และ Proguanil ขนาด 100 มก. ยาต้นแบบมีชื่อการค้าว่า
Malarone® ยาชนิดนี้เป็นยาที่มีประสิทธิภาพดี ในการป้องกันมาลาเรีย และ
มีผลข้างเคียงน้อย ต้องกินก่อนเข้าพื้นที่เสี่ยง 1-2 วันและกินวันละ 1 เม็ด

•
•
•
•

หมายเหตุ

หญิงตั้งครรภ์
หญิงในนมบุตร
เด็กอายุต�่ำกว่า 8 ปี
ผู้ที่มีประวัติแพ้ยานี้

ขณะอยู่ ในพื้นที่เสี่ยง และเมื่อออกจากพื้นที่เสี่ยงแล้วต้องกินต่ออีก 7 วัน
แต่มีราคาแพงมาก ปัจจุบันยานี้ ในประเทศไทยขึ้นทะเบียนเป็นยาควบคุม
เฉพาะ ไม่มี ใช้ในโรงพยาบาลทั่วไป
รายละเอียดและวิธกี ารใช้ยาป้องกันมาลาเรีย แต่ละชนิด สรุปได้ตามตารางที่ 1

เอกสารอ้างอิง
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International Ped ID Congress
International Training Course on Severe Dengue
โดย ศ.พญ.อุษา ทิสยากร คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

และมี อั ต ราตายสู ง เนื่ อ งจากการไม่ ไ ด้
ตระหนั ก แต่ เ นิ่ น ๆ ว่ า ผู ้ ป ่ ว ยผู ้ ใหญ่ ที่ มี
อาการไข้อาจเกิดจากโรคติดเชื้อไวรัสเดงกี
ได้อันน�ำไปสู่การดูแลรักษาที่ ไม่เหมาะสม
ท�ำให้ เ กิ ด ภาวะแทรกซ้ อ นตามมา อนึ่ ง
ผู ้ ใหญ่ อ าจมี comorbidities ซึ่ ง มี ค วาม
รุนแรงพอที่จะท�ำให้ผู้ป่วยมีความเสี่ยงที่จะเกิดภาวะการท�ำงานของ
อวัยวะล้มเหลว ซึ่งจัดเป็น Severe Dengue ตาม 2009 Dengue case
classification ซึ่งมีการปรับเปลี่ยนโดยองค์การอนามัยโลกและมีการ
ใช้ ในประเทศต่างๆ ทั่วโลกเป็นส่วนใหญ่เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดใน
การดูแลรักษาผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสเดงกี

การประชุม International Training Course on Severe
Dengue จัดโดย ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย และ Asian Society for Pediatric Infectious Diseases ณ
อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
ระหว่างวันที่ 17-18 พฤศจิกายน 2561 มีเนื้อหาโดยสังเขปดังต่อไปนี้

โรคติ ด เชื้ อ ไวรั ส เดงกี ยั ง เป็ น ปั ญ หาสาธารณสุ ข ที่ ส�ำคั ญ
ของหลายประเทศทั่วโลก ในทศวรรษที่ผ่านมามีอ งค์ ความรู ้ ใหม่
เกี่ยวกับโรคติดเชื้อไวรัสเดงกีมากมาย ในแง่ระบาดวิทยาพบว่าปัจจุบัน
มี ห ลั ก ฐานชั ด เจนในประเทศไทยและประเทศในภู มิ ภ าคเอเซี ย
ตะวันออกเฉียงใต้ว่าอายุของผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสเดงกี โดยเฉลี่ย
สูงขึ้นกว่าในอดีตส่งผลให้พบผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสเดงกี ในผู้ ใหญ่
มากขึ้น ทั้งๆ ที่พบผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสเดงกี ในวัยรุ่นและผู้ ใหญ่
ในทวีปอเมริกาใต้มานานแล้วก็ตาม ดังที่ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์
ได้ตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงทางระบาดวิทยาดังกล่าวและได้จัดท�ำ
แนวทางในการรักษาผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสเดงกี ในผู้ ใหญ่ ไว้แล้ว ปัจจัย
ที่ส่งผลให้ผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสเดงกี ในผู้ ใหญ่เกิดโรคที่มีความรุนแรง
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การตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการเพื่อยืนยันภาวะติดเชื้อ
ไวรัสเดงกีทาง serology มีความซับซ้อนเนื่องจากไวรัสเดงกีทั้ง 4
serotypes มีทั้ง antigen ร่วมของไวรัสเดงกีทั้ง 4 serotypes รวม
ทั้ง Flavivirus อื่นๆ อาทิเช่น Japanese encephalitis virus, Zika
virus เป็นต้น และมีทั้ง antigen บางส่วนที่เป็น antigen จ�ำเพาะ
serotype ดังนั้น antibody ที่เกิดขึ้นจากการติดเชื้อหรือจากการ
ได้รับวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อ Flavivirus ตัวใดตัวหนึ่งมาก่อนสามารถ
เกิด cross reactivity กับ Dengue serotype อื่นๆ รวมทั้ง Flavivirus
อื่นๆ ในระดับที่สูงได้เช่นกัน การแปลผลการตรวจทาง serology
ของ Flavivirus จึงมีความซับซ้อนซึ่งต้องมีการพัฒนาต่อไปเพื่อท�ำให้
สามารถยืนยันการติดเชื้อ Flavivirus ที่ถูกต้องและแม่นย�ำ

พยาธิ ก�ำเนิ ด ของโรคติ ด เชื้ อ ไวรั ส เดงกี ยั ง ไม่ เ ป็ น ที่ ท ราบ
แน่ชัดแม้จะได้มีการศึกษาวิจัยมาเป็นระยะเวลายาวนานก็ตาม ปัจจัยที่
เกี่ยวข้องกับพยาธิก�ำเนิดของโรคติดเชื้อไวรัสเดงกีที่ส�ำคัญได้แก่ ปัจจัย
ด้านไวรัสเดงกีและปัจจัยด้านการตอบสนองทางภูมิคุ้มกันตลอดจน
ปัจจัยทางพันธุกรรมของผู้ติดเชื้อไวรัสเดงกี
การควบคุ ม ลู ก น�้ ำ ยุ ง ลายและยุ ง ลายซึ่ ง เป็ น พาหะน�ำโรค
ติดเชื้อไวรัสเดงกียังคงเป็นมาตรการที่ส�ำคัญในการควบคุมโรคติดเชื้อ
ไวรัสเดงกี องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับไวรัสเดงกี ยุงลายและปฏิสัมพันธ์

ผู้ที่สนใจในรายละเอียดสามารถติดตามได้จาก http://www.
asianpids.org

ระหว่างยุงลายและไวรัสเดงกีรวมทั้งสภาวะภูมิคุ้มกันต่อการติดเชื้อ
ของประชากรในเขตปรากฎโรคล้วนมีความส�ำคัญต่อการวางมาตรการ
ต่างๆ อย่างผสมผสานเพื่อให้สามารถบรรลุผลได้มากที่สุด
ส่วนวัคซีนเดงกีนนั้ จัดเป็นมาตรการทีส่ �ำคัญยิง่ ในการควบคุม
ป้องกันโรคติดเชื้อให้บรรลุเป้าหมายได้ ในที่สุด1,2

เอกสารอ้างอิง
1. ณั ฐ ชั ย ศรี ส วั ส ดิ์ , ธี ร ะพงษ์ ตั ณ ฑวิ เ ชี ย ร, อุ ษ า ทิ ส ยากร,
บรรณาธิการ.เดงกี. กรุงเทพฯ: บริษัท เท็กซ์ แอนด์ เจอร์นัล พับลิ
เคชั่น จ�ำกัด; 2561.
2. Srisawat N, Jaimchariyatam N, Tantawichien T, Thisyakorn U,
editors. Dengue. Bangkok: Text and Journal Publication Co.,
Ltd; 2019.

สรุปประเด็นที่น่าสนใจจากการประชุม Asian Congress of Pediatric
Infectious Disease (ACPID) ครั้งที่ 9 ณ เมืองฟุกุโอกะ ประเทศญี่ปุ่น
เรียบเรียงโดย รศ.พญ.อัจฉรา ตั้งสถาพรพงษ์, รศ.พญ.ธันยวีร์ ภูธนกิจ,
พญ.ปิยรัชต์ สันตะรัตติวงศ์, นพ.พรเทพ สวนดอก

การประชุ ม ACPID 2018 จั ด ขึ้ น ระหว่ า งวั น ที่ 10-12
พฤศจิกายน ค.ศ. 2018 โดยมีค�ำขวัญของการประชุมคือ “Global
Prospects, Local Progress and Eternal Promise for Children’s
Health” มีหัวข้อการประชุมที่น่าสนใจและน�ำมาสรุปดังต่อไปนี้

Think Globally, Act Locally, and Start Immediately for Children’s
Health and Happiness: Hiroyuki Moriuchi (Japan)
สรุปโดย พญ.ศิริพร ผ่องจิตสิริ โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
ปัจจุบนั ประชากรโลกมีประมาณ 7.4 พันล้านคน เป็นเด็กอายุ
น้อยกว่า 5 ปีถึง 670 ล้านคน แม้ว่าในหลายประเทศมีแนวพรมแดน
แบ่งแยกกันชัดเจน แต่เชื้อโรคไม่มีขอบเขตระหว่างเชื้อชาติ หรือ
พรมแดน สามารถแพร่ ก ระจายข้ า มประเทศ ข้ า มสายพั น ธุ ์ ได้
ภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลง รวมถึงภัยพิบัติทางธรรมชาติต่างเป็นต้นเหตุ
ส�ำคัญให้เกิดการระบาดของโรคติดเชื้อ ในศตวรรษที่ผ่านมา Spanish
flu เป็นตัวอย่างที่ส�ำคัญ โรคแพร่ระบาดอย่างรวดเร็วไปทั่วโลกภายใน
เวลา 1-2 ปี ส่งผลให้มีคนป่วย 500 ล้านคน นั่นคือประมาณหนึ่ง
ในสามของประชากรโลกในขณะนั้น ภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกิดอย่าง
กระทันหันน�ำมาซึง่ การระบาดของโรคติดเชือ้ ในคนหลายกลุม่ โดยเฉพาะ
ในเด็ก ดังนั้นเราควรเริ่มมาตราการที่มุ่งเน้นปกป้องเด็กของเรา
จากโรคติดเชื้อ และเตรียมพร้อมรับมืออย่างสม�่ำเสมอ อย่างไรก็ตาม
มาตราการต่างๆ ต้องปรับให้เหมาะกับแต่ละประเทศ แต่ละท้องถิน่ ด้วย
เนื่ อ งจากมี ค วามแตกต่ า งในด้ า นสถานะทางเศรษฐกิ จ และสั ง คม
วั ฒ นธรรม เชื้ อ ชาติ และทรั พ ยากรด้ า นการแพทย์ นอกจากนี้
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ได้แก่ favipiravir
กล่าวโดยสรุป
1. Spanish influenza มีความรุนแรงมากท�ำให้เสียชีวิต
2. ยังมี ไวรัสที่เหมือนกับ Spanish influenza ในธรรมชาติ
3. H7N9 มีความสามารถท�ำให้เกิดการระบาดแบบ pandemic ได้

ยังมีเด็กในอีกหลายประเทศและหลายภูมิภาค ที่ ได้รับการดูแลอย่าง
ไม่เป็นธรรมในด้านโอกาสทางการศึกษา การเข้าถึงบริการทางการ
แพทย์ รวมถึ ง การได้รับการปกป้อ งสิทธิต่างๆ พวกเราในฐานะ
กุมารแพทย์ต้องช่วยสนับสนุน และ Asian Society for Pediatric
Infectious Diseases (ASPID) ขอเป็นหนึ่งองค์กรที่ทุ่มเทท�ำงาน
เพือ่ ปกป้องเด็กเอเชียให้ปลอดภัยจากเชือ้ โรคทีร่ า้ ยแรงต่างๆ เพือ่ ท�ำให้
เด็กมีสุขภาพดี และมีชีวิตอย่างมีความสุข
One Century after Spanish Flu: Yoshihiro Kawaoka (Japan)
สรุปโดย พญ.อุษณีย์ ศรีร่มโพธิ์ทอง โรงพยาบาลขอนแก่น
ค�ำถาม: ท�ำไม Spanish influenza มีความรุนแรงท�ำให้คนเสียชีวิต
ได้มากกว่า Seasonal influenza
จากการการทดลองฉีดไวรัส เข้าไปในหนู แล้วท�ำ lung biopsy
พบว่า seasonal influenza ท�ำให้ปอดมีการอักเสบไม่มาก ส่วนทั้ง
1918 H1N1(Spanish flu) และ hemagglutinin (HA) ของ 1918 virus
พบท�ำให้ปอดมีภาวะ hemorrhagic pneumonia
ลักษณะของ Spanish flu
1. ปริมาณไวรัส ของ Spanish flu ในอวัยวะที่ติดเชื้อพบมีปริมาณที่สูง
ยิ่งจ�ำนวนวันนานขึ้น ปริมาณไวรัสจะยิ่งสูงขึ้น
2. พยาธิสภาพของปอดที่ติดเชื้อ Spanish flu: พบว่ามีการเพิ่มจ�ำนวน
ไวรัสปริมาณมาก มีของเหลวภายในปอด และการอักเสบค่อนข้างมาก
3. การตอบสนองทางภูมิคุ้มกันของร่างกายต่อเชื้อไวรัส Spanish flu
จะมีการตอบสนองที่มาก และการตอบสนองจะสัมพันธ์กับความ
รุนแรงของโรค
4. ปัจจุบันมีการตรวจพบ avian virus gene ที่เหมือนกับ Spanish flu
ในกลุ่มนกน�้ำ(waterfowlbird) นั่นหมายความว่าปัจจุบันในธรรมชาติ
ยังมี gene ที่เหมือน 1918 virus เหลืออยู่ ในสัตว์ปีก (นกน�้ำ)
นอกจากนี้นักไวรัสวิทยา ได้ทดลองสร้าง 1918-like avian
influenza virus และฉีดเข้าไปในตัว ferret ท�ำให้ตัว ferret ติดเชื้อ
แต่ ไม่สามารถแพร่เชื้อได้ แต่เมื่อท�ำให้ ไวรัสนี้มีการกลายพันธุ์ หรือ
เปลี่ยนแปลง amino acid 7 ต�ำแหน่ง พบว่า 1918-like avian+7aa
changes นี้ สามารถท�ำให้ตัว ferret ที่ติดเชื้อนี้แพร่เชื้อได้ทาง droplet
ถึงร้อยละ 60-70 ซึ่งเป็นความน่ากลัวอีกอย่างหนี่งของ 1918 virus
เมื่อมีการกลายพันธุ์
ข้อสังเกตอีกอย่างหนึ่งคือ เราพบ H7N9 ตั้งแต่ปี ค.ศ. 2013
ซึ่งติดเชื้อในไก่ แต่ ไม่ ได้ท�ำให้ ไก่ตาย จนกระทั่งต่อมาปี ค.ศ. 2016
พบว่า H7N9 มีความรุนแรงมากขึ้นจนท�ำให้ ไก่ตายเป็นจ�ำนวนมาก
ส่วนรายงานในคน ข้อมูลปัจจุบนั จนถึงวันที่ 3 ตุลาคม 2018 มีจ�ำนวน
คนที่ยืนยันว่าติดเขื้อ 1,567 ราย เสียชีวิต 615 ราย และพบว่า H7N9
virus นี้ ดื้อต่อยารักษาในกลุ่ม neuraminidase inhibitors ได้แก่
tamiflu และ relenza แต่จะไวต่อยาในกลุ่ม polymerase inhibitor
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New vaccines for children in Asia: Kim Mulholland (Australia)
สรุปโดย นพ.เดชวิจติ ร์ สุวรรณภักดี วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า
RSV vaccine: การติดเชื้อไวรัส RSV เป็นปัญหาส�ำคัญในเด็ก พบเด็ก
อายุต�่ำกว่า 5 ปีติดเชื้อ RSV ที่ต้องนอนรักษาในโรงพยาบาลสูงถึง 3.4
ล้านคนต่อปี ในจ�ำนวนนี้เสียชีวิตประมาณ 200,000 ราย องค์การ
อนามัยโลกจึงจ�ำแนกวัคซีน RSV เป็นวัคซีนที่มีความต้องการสูงในเด็ก
ในอดีตตั้งแต่ปี ค.ศ. 1967 มีการผลิต Formalin inactivated RSV
vaccine แต่พบว่าวัคซีนชนิดนี้ ไม่สามารถป้องกันการติดเชื้อ RSV ได้
และพบว่าเป็นสาเหตุให้เกิดการติดเชื้อที่รุนแรงขึ้นหลังได้รับวัคซีน
และมีรายงานการเสียชีวิตของผู้ที่ ได้รับวัคซีนชนิดนี้ท�ำให้ ไม่สามารถ
น�ำมาใช้ ได้จริง และเป็นโจทย์ที่ส�ำคัญในการผลิตวัคซีนป้องกัน RSV
ในปัจจุบันที่มุ่งเน้นให้วัคซีนสามารถกระตุ้นให้ร่างกายสร้าง antibody
ที่สามารถป้องกันการติดเชื้อ RSV ได้จริง และไม่ท�ำให้เกิดโรครุนแรง
รวมถึงมีความปลอดภัยในเด็ก วัคซีน RSV ที่อยู่ ในระหว่างการวิจัย
และพัฒนาปัจจุบันมีถึง 60 ชนิด โดยแบ่งเป็น 4 กลุ่มวัคซีน ได้แก่
1) live attenuated vaccine ที่ ใช้ ในทารก 2) live vectored vaccine
ที่ ใช้ ในทารกและผู้ ใหญ่ 3) F-protein subunit ที่ ใช้ ในผู้ ใหญ่และ
คนท้อง 4) nucleic acid approaches vaccine ที่ ใช้ ในทารกและ
ผู้ ใหญ่ โดยวัคซีนชนิดเดียวที่มีการพัฒนาไปจนถึงการศึกษา phase 3
ในขณะนี้ ได้แก่ วัคซีนในกลุ่ม F-protein subunit ที่เป็น F nanoparticle vaccine (Novavax) ซึ่งเป็นวัคซีนในผู้ ใหญ่ เพื่อป้องกันการ
เกิดโรคในผู้สูงอายุ และวัคซีนในหญิงตั้งครรภ์เพื่อหวังผลป้องกันการ
ติดเชื้อในทารก ซึ่งต้องติดตามผลการศึกษาต่อไปว่าจะมีประสิทธิภาพดี
และสามารถน�ำมาใช้จริงได้หรือไม่ ในขณะที่ยังไม่มีวัคซีนป้องกัน RSV
ปัจจุบันมีการใช้ monoclonal RSV antibody (Palivizumab) ซึ่ง
ขึ้นทะเบียนมาตั้งแต่ ค.ศ. 2003 ให้ ในทารกคลอดก่อนก�ำหนดซึ่งเป็น
กลุ่มเสี่ยง โดยให้ฉีดทุกเดือนเดือนละ 1 เข็มในช่วงฤดูที่มีการระบาด
พบว่าลดอัตราการนอนโรงพยาบาลลงได้ร้อยละ 45-55 แต่มีค่าใช้จ่าย
สูงมาก ปัจจุบันมีการพัฒนา monoclonal RSV antibody ชนิดใหม่
ที่ฉีดเพียงครั้งเดียวและป้องกันได้ตลอดช่วงระบาด
Dengue vaccine: Denvaxia® (Sanofi Pasteur) เป็นวัคซีนป้องกัน
ไข้เลือดออกตัวแรก ที่ ได้รับการขึ้นทะเบียนให้ ใช้ ในคน วัคซีนชนิดนี้
มีแกนกลางเป็นไวรัส yellow fever และมีองค์ประกอบเป็นไวรัสเดงกี่
ทั้ง 4 สายพันธุ์ พบว่าสามารถกระตุ้นภูมิคุ้มกันของเดงกี่ ได้ทั้ง 4
สายพันธุ์ แต่ภูมิคุ้มกันของสายพันธุ์ 2 ต�่ำสุด (ร้อยละ 40) หลังจาก
วัคซีนวางจ�ำหน่าย รัฐบาลฟิลิปปินส์ ให้วัคซีนนี้กับเด็ก 800,000 ราย
ทั่วประเทศ แต่ ในเดือนมีนาคม ปี ค.ศ. 2016 ทางองค์การอนามัยโลก
ประกาศว่า วัคซีนนี้อาจจะไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ และก่อให้เกิด
อาการรุนแรงในผู้ที่ ไม่เคยติดเชื้อไข้เลือดออกหลังได้รับวัคซีนชนิดนี้
และจากนั้นในเดือนพฤศจิกายน ปี ค.ศ. 2017 บริษัท Sanofi Pasteur
ได้ออกประกาศยอมรับว่าวัคซีนชนิดนี้อาจพบการเกิดโรครุนแรงใน
กลุ่มที่ ไม่เคยติดเชื้อมาก่อน ท�ำให้เกิดความสับสนในวงกว้างต่อกลุ่มที่
ได้รับวัคซีนชนิดนี้ ไปแล้ว ในประเทศฟิลิปปินส์พบว่าส่งผลกระทบต่อ
ความมั่นใจในการรับวัคซีนภาคบังคับชนิดอื่นๆ ลดลงจากร้อยละ 93
ในปี ค.ศ. 2015 เหลือเพียงร้อยละ 32 ในปี ค.ศ. 2018 ขณะนี้มีข้อมูล
ที่น่าสนใจของวัคซีนไข้เลือดออกของบริษัท Takeda ซึ่งเป็นวัคซีนชนิด

live attenuated tetravalent dengue vaccine ที่มีแกนหลักเป็นไวรัส
เดงกี่สายพันธุ์ 2 และมีองค์ประกอบเป็นไวรัสเดงกี่อีก 3 สายพันธุ์
วัคซีนนี้ ให้ฉีดเพียง 2 เข็มห่างกัน 3 เดือน พบว่าสามารถกระตุ้น
ภูมิคุ้มกันของเดงกี่ได้ดีมากทั้ง 4 สายพันธุ์ ทั้งในเด็กและผู้ ใหญ่และ
ทั้งผู้ที่เคยติดเชื้อมาแล้วรวมถึงผู้ที่ ไม่เคยติดเชื้อมาก่อน โดยท�ำการ
ศึกษาในเด็กอายุ 4-16 ปี จ�ำนวน 20,700 ราย ในระหว่างปี ค.ศ.
2016-2018 ซึ่งวัคซีนชนิดนี้อาจเป็นความหวังใหม่ของวัคซีนป้องกัน
ไข้เลือดออก แต่อย่างไรก็ดีคงต้องติดตาม หลังจากรับวัคซีน 3-5 ปี
เพื่อให้มั่นใจว่าจะไม่พบการเกิดโรคที่รุนแรงในรายที่ไม่เคยติดเชื้อเดงกี่
มาก่อน
Dengue: Problems to be solved
สรุป โดย นพ.ณั ฐ พงษ์ จิต รุ่งเรืองนิจ (รพ.เจริญ กรุ งประชารั ก ษ์ )
และ พญ.วรรษมน จันทรเบญจกุล (รพ.จุฬาลงกรณ์)
Dengue pitfall in diagnosis and management บรรยายโดย
ศ.พญ.อุษา ทิสยากร
ในปี ค.ศ. 2009 องค์การอนามัยโลกได้แ บ่ งการวิ นิ จ ฉั ย
ไข้เลือดออก เพื่อเป็นแนวทางในการดูแลรักษา ได้แก่ ไข้เลือดออก
รุนแรง (severe dengue) ประกอบด้วย 1) การรั่วซึมของพลาสมา
อย่างรุนแรง (severe plasma leakage), 2) ภาวะเลือดออกอย่าง
รุนแรง (severe hemorrhage) และ 3) การท�ำงานล้มเหลวของอวัยวะ
ต่างๆ (severe organ impairment) โดยผู้ป่วยบางราย อาจน�ำมา
ด้วยอาการที่พบไม่บ่อย (unusual) อาทิเช่น อาการทางระบบประสาท
ระบบทางเดินอาหาร และระบบไหลเวียนโลหิต นอกจากนี้ผู้ป่วย
ไข้เลือดออก อาจพบการติดเชื้ออื่นร่วม หรือมีภาวะการอักเสบอื่นๆ
เช่น Kawasaki diseases ได้ ด้านการรักษา นอกจากการเฝ้าติดตาม
อาการอย่างใกล้ชิด และการให้สารน�้ำอย่างเหมาะสมแล้ว สิ่งส�ำคัญ
คือแพทย์ผู้ ให้การรักษาจะต้องมีการสื่อสารท�ำความเข้าใจกับผู้ป่วย
และญาติ
Dengue virus neutralization versus Infection-enhancement:
Meng Ling Moi (Japan)
การศึกษาเรื่องภูมิคุ้มกันของไข้เลือดออก โดยพบว่าการ
ติดเชื้อครั้งที่ 2 จะมีเชื้อไวรัสเดงกีสูงขึ้นกว่า 10 เท่า และมีการสร้าง
virus-immune complexes จากส่วนของ non-neutralizing antibodies
ซึ่งเกาะกับส่วนของ Fc-gamma receptor ท�ำให้เกิดปฏิกิริยารุนแรง
มากขึ้น
Hematologic derangement in severe dengue บรรยายโดย
ศ.พญ.อ�ำไพวรรณ จวนสัมฤทธิ์
ไข้เลือดออกมีการเปลี่ยนแปลงทางระบบโลหิตหลายอย่าง
ตามระยะของโรค โดยมีการศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยเสี่ยงที่ช่วยท�ำนาย

ความรุนแรงของโรคไข้เลือดออก ซึ่งได้แก่ ความเข้มข้นเม็ดเลือดแดง
มากขึ้นเกินร้อยละ 25, เกล็ดเลือดน้อยกว่า 40,000/uL, Activated
Partial Thromboplastin Time (APTT) > 44 sec, Prothrombin time
(PT) > 14 sec, Thrombin time (TT) > 16 sec, von Willebrand factor
antigen (vWF:AF) > 210% และ von Willebrand factor ristocetin
cofactor activity (vWF:Rcof) > 210% นอกจากนี้ ผู้บรรยายได้กล่าว
ถึงการศึกษาวิจัย ความสัมพันธ์ของสาร soluble thrombomodulin
กับความรุนแรงของโรค พบว่าผู้ป่วยที่มีระดับสารนี้สูงขึ้น อาจมี
อาการรุนแรงได้ โดยสารนี้สามารถตรวจพบตั้งแต่ระยะไข้สูงก่อนเข้า
ระยะวิกฤติ
The development of a novel tetravalent dengue virus-like particle
(VLP) vaccine: Wataru Akahata (USA)
โดยหลั ก การของ VLP vaccine พบว่ า มี ค วามปลอดภั ย
สร้างภูมิคุ้มกันได้ดี และสามารถให้ ในเด็กได้ ปัจจุบันมีการพัฒนา
dengue VLP vaccine ซึ่งน�ำส่วนของ precursor membrane (prM)
และ envelop (E) ของ DENV1-4 มาและมีการปรับแต่งส่วนของ
F108A ของ E protein โดยพบว่าสามารถสร้างภูมิต้านทานต่อโรคได้สูง
ทั้ง 4 serotypes และไม่พบ antibody dependent enhancement
ในหนู ขณะนี้ยังอยู่ระหว่างการพัฒนา
Dengue virus-blocking mosquito trial in Vietnam: Ngyuen Bihn
Nguyen (Vietnam)
ทีมนักวิจัยจาก Monas University, Australia พบว่ายุงที่มี
เชื้อแบคทีเรีย wolbachia สามารถหยุดการแบ่งตัวของเชื้อเดงกี
ในตัวยุงได้ และไม่พบการติดต่อของเชื้อ wolbachia มายังสัตว์มีกระดูก
สันหลังได้ ทาง World Mosquito Program จึงท�ำการศึกษาปล่อยยุง
ที่มีเชื้อ wolbachia เข้าสู่สิ่งแวดล้อม เพื่อผสมพันธุ์กับยุงปกติ และ
ติดตามการแพร่กระจายในสิ่งแวดล้อมใน 12 ประเทศ โดยในประเทศ
เวี ย ดนาม ได้ ป ล่ อ ยยุ ง ที่ มี เ ชื้ อ wolbachia ประมาณ 3,500 ตั ว
ในหมู่บ้านแห่งหนึ่ง ช่วงเดือนมีนาคมถึงมิถุนายน ปี ค.ศ. 2018
หลังจากนั้นได้ติดตามมีปริมาณยุงที่มีเชื้อ wolbachia ในหมู่บ้าน
พบว่าสามารถผสมพันธุ์กับยุงปกติและตรวจพบยุงที่มีเชื้อ wolbachia
ประมาณ 60-70% ขณะนี้ยังอยู่ระหว่างการติดตามผลระยะยาวว่า
จะสามารถลดปริมาณการติดเชื้อไข้เลือดออกได้หรือไม่
New technologies for molecular diagnosis of infectious agents:
Yoshinori Ito (Japan), Satoshi Kaneko (Japan), Ian Gordon
Goodfellow (UK)
สรุปโดย พญ.โสภิดา บุญสาธร โรงพยาบาลรามาธิบดี
1. Next-generation sequencing (NGS) เป็นเทคโนโลยีการตรวจหา
ล�ำดับเบสของสารพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิตที่สนใจ เช่น แบคทีเรีย
และไวรัส ข้อดีของ NGS คือ สามารถตรวจหาสารพันธุกรรมของ
สิ่งมีชีวิตทั้งหมด จากสิ่งส่งตรวจได้อย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องรอผล
เพาะเชื้อ (ภายใน 48 ชม.) อีกทั้งยังสามารถตรวจหาการดื้อยาของ
เชื้อในระดับพันธุกรรมได้อีกด้วย แต่ข้อจ�ำกัดที่ส�ำคัญคือเชื้อที่ตรวจ
พบอาจไม่ได้เป็นเชื้อที่ก่อโรคที่แท้จริง ปัจจุบัน NGS ได้ถูกน�ำมา
ช่วยในการวินิจฉัยโรคติดเชื้อมากขึ้น ที่มีการรายงานแล้วได้แก่
• Bloodstream infection ในผู้ป่วย immunocompromised
พบว่า เชื้อที่พบมากที่สุด คือ Stenotrophomonas maltophilia
และ Staphylococcus epidermidis
• Encephalitis ที่ ไม่ทราบสาเหตุ (ตรวจไม่พบเชื้อ bacteria,
influenza, HSV, HHV-6, HHV-7) เชื้ อ ที่ ต รวจพบคื อ
Coxsackievirus A9, Mumps virus และ Pepper mild mottle
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virus ซึ่งจะเห็นได้ว่าต้องระมัดระวังในการแปลผลเนื่องจาก
เชื้อที่ตรวจพบอาจไม่ได้เป็นเชื้อที่ก่อโรคที่แท้จริง
• Acute myocarditis เชื้อที่ตรวจพบคือ Human pegivirus ซึ่งยัง
บอกไม่ได้วา่ เป็นเชือ้ ก่อโรคทีแ่ ท้จริงเนือ่ งจากยังไม่มกี ารศึกษาถึง
pathogenicity ของเชื้อนี้มาก่อน
• การตรวจหา antimicrobial resistance genes พบว่าการตรวจ
โดย NGS ให้ผลสอดคล้องกับการตรวจ phenotypic resistance
2. Simultaneous microsphere-based multiplex immunoassays เป็น
เทคโนโลยี micro-beadsที่ ใช้ตรวจหา IgG ต่อเชื้อก่อโรค โดยน�ำมา
ใช้ ในการสืบค้น Neglected Tropical Diseases (NTD) ในลักษณะ
ของ community surveillance ในทวีปแอฟริกา (nationwide or
regional-wide monitoring) โดยเชื้อที่ตรวจพบ ได้แก่ Wuchereria
bancrofti, Entamoeba histolytica, Leishmania donovani,
Toxoplasma gondii, Vibrio cholera แต่ที่น่าสนใจคือ เกือบครึ่ง
หนึ่งของประชากรที่ ไปสุ่มส�ำรวจตรวจพบการภูมิคุ้มกันต่อเชื้อ HIV
โดยที่ ไม่เคยได้รับการวินิจฉัยมาก่อน ดังนั้นวิธีนี้อาจมีประโยชน์
ในการสืบค้นโรคเหล่านี้ ในกลุ่มประชากรจ�ำนวนมาก
3. Portable, real-time, long read sequencing โดยใช้เทคโนโลยี
sequencing ซึ่งเป็นเครื่องขนาดเล็ก ท�ำให้สะดวกต่อการลงพื้นที่
ที่มีการระบาดของไวรัส Ebola เพื่อสืบค้นจุดเริ่มต้นและการแพร่
กระจายของโรค (rapid epidemiological lingkage) ซึ่งให้ผล
รวดเร็วภายใน 48 ชม. ท�ำให้สามารถควบคุมการระบาดได้ดียิ่งขึ้น
Pneumococcal vaccine promotion: Daniel Yam Thiam Goh
(Singapore), Cheng-Hsun Chiu (Taiwan), Mark Peter Gerard van
der Linden(Germany)
สรุปโดย พญ.โสภิดา บุญสาธร โรงพยาบาลรามาธิบดี
Pneumococcal disease เป็นสาเหตุที่ส�ำคัญของการเจ็บป่วย
และการตายในเด็ก โดยเฉพาะเด็กเล็กอายุน้อยกว่า 5 ปีและผู้สูงอายุ
มากกว่า 60 ปี การติดเชื้อ S. pneumoniae ก่อให้เกิดโรคที่พบได้บ่อย
ได้แก่ meningitis, bacteremia, pneumonia และ otitis media
หลังจากที่มีการน�ำ Pneumococcal conjugate vaccine หรือ PCV
ทั้งชนิด 7, 10 และ 13 สายพันธุ์มาใช้ พบว่าอุบัติการณ์ของโรคต่างๆ
เหล่ า นี้ ล ดลงอย่ า งมี นั ย ส�ำคั ญ วั ค ซี น นี้ จั ด ว่ า มี ค วามปลอดภั ย สู ง
ผลข้างเคียงที่พบส่วนใหญ่เป็นแบบไม่รุนแรง เช่น ปวดบวมบริเวณ
ที่ฉีด ในแง่ของเศรษฐศาสตร์มีการศึกษาพบว่า วัคซีน PCV สามารถ
ลดค่ารักษาพยาบาลจากการเจ็บป่วยจาก pneumococcal disease
ได้อย่างมีนัยส�ำคัญในหลายๆ ประเทศ อย่างไรก็ตามความครอบคลุม
ของวัคซีนยังน้อยกว่าที่ควรจะเป็น มีหลายประเทศรวมทั้งประเทศไทย
ทีว่ คั ซีนนีย้ งั ไม่ถกู บรรจุอยู่ในตารางสร้างเสริมภูมคิ มุ้ กันโรคของประเทศ
นอกจากนี้การให้วัคซีน PCV ช่วยลดภาวะ nasopharyngeal
carriage และช่วยให้เกิด herd immunity ปัจจุบันกว่า 130 ประเทศ
ทั่วโลกได้มีการใช้วัคซีน PCV ในการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคในระดับ
ประเทศ พบว่านอกจากอุบัติการณ์ของ pneumococcal disease ที่
เกิดจาก S. pneumoniae สายพันธุ์ที่อยู่ ในวัคซีน (vaccine serotype)
ในเด็กจะลดลงแล้ว อุบัติการณ์ ในผู้ ใหญ่ก็ลดลงเช่นกัน ซึ่งน่าจะเป็น
จากการที่มี herd protection ในประชากร อีกทั้งการให้วัคซีน PCV ยัง
สามารถลดอุบัติการณ์การของเชื้อสายพันธุ์ดื้อยาได้ จากการศึกษาใน
ประเทศเยอรมนีหลังจากมีการน�ำ PCV-7 และ PCV-10 มาใช้ พบว่า
อุบัติการณ์ของ macrolide-resistant S. pneumoniae ลดลง ส่วนใน
ประเทศที่ ใช้ PCV-13 ก็มีอุบัติการณ์การของเชื้อสายพันธุ์ดื้อยาลดลง
เช่นกัน ซึ่งอาจเป็นจากการที่มีอุบัติการณ์ของการติดเชื้อสายพันธุ์ 19A
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ลดลง แต่อย่างไรก็ตามพบว่าอุบัติการณ์ของสายพันธุ์ที่ไม่อยู่ ในวัคซีน
(non-vaccine serotype) เพิ่มสูงขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับข้อมูลทั่วโลก
โดยสายพันธุ์ที่พบเพิ่มขึ้น ได้แก่ 10A, 11A, 12F, 15A/B/C, และ 24F
Global Perspective and Local Activities Against Antimicrobial
Stewardship
Antibiotic therapy-think before you ink: Pramod Prabhakar Jog (India)
สรุปโดย นพ.พนิต ทักขิญเสถียร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
อภิปรายถึงแนวทางการลดและใช้ยาปฏิชวี นะอย่างสมเหตุผล
อย่างกว้างขวาง โดยให้ความส�ำคัญกับการวินิจฉัยโรคที่ถูกต้อง และ
เลือกใช้ยาให้เหมาะสมโดยมีแนวคิดตามอักษรย่อ “Rational” ดังนี้
R-Reasoning behind prescription: จากกลุ่มอาการแสดงของโรค
โดยเฉพาะ อาการไข้ ควรพิจารณาว่าเกิดจากการติดเชื้อหรือไม่
การติดเชื้อดังกล่าวเกิดจากไวรัสหรือแบคทีเรีย หากเกิดจากแบคทีเรีย
เชื้อที่เป็นสาเหตุเกิดจากตัวใด
R-Right dose, route, duration: ใช้ยาถูกขนาดและบริหารถูกวิธีทั้ง
ช่องทางและระยะเวลาการให้
A-Academically updated decision: การใช้ยาปฏิชีวนะอย่างมีความรู้
ที่ทันสมัย
T-Training of mind (3 “O”) ให้ยาตามกลุ่มอาการ (organ), เชื้อที่
พบบ่อย (organisms) พิจารณาเลือกใช้ยาที่แคบที่สุดส�ำหรับเชื้อนั้นๆ
(Options) เช่น การติดเชื้อทางเดินหายใจ เลือกใช้ amoxicillin
ไม่จ�ำเป็นต้องใช้ oral third generation cepharosporin เป็นต้น
I-Instruction to parents: ให้ความรู้แก่ผู้ปกครอง อธิบายว่าไข้เกิดจาก
ไวรั ส หรื อ แบคที เ รี ย หลี ก เลี่ ย งการซื้ อ ยารั บ ประทานเอง และ
รับประทานยาปฎิชีวนะให้ครบระยะเวลา
O-Organism: พยายามระบุเชื้อที่เป็นสาเหตุโดยการส่งเพาะเชื้อจาก
อวัยวะต่างๆ
N-Noting down the diagnosis: ระบุกลุ่มโรค และเตือนตนเอง
ก่อนสั่งยาปฏิชีวนะในผู้ป่วยที่วินิจฉัยว่ามีการติดเชื้อไวรัส เช่น fever
with rash, bronchiolitis หรือ watery diarrhea เป็นต้น
A-Avoiding double standard: หลีกเลี่ยงการสั่งยาปฏิชีวนะเกินความ
จ�ำเป็น ไม่ว่าจะปฏิบัติงานในรพ ภาครัฐ หรือ คลินิก เอกชน รวมทั้ง
ทุกโรงพยาบาล ควรมีนโยบายในการสนับสนุนและควบคุมการใช้ยา
ปฏิชีวนะอย่างเหมาะสม
L-Local sensitivity pattern: จัดท�ำ Antibiogram ในรพ. เพื่อเป็น
แนวทางในการให้ยาปฏิชีวนะ
E-Ethical considerations: ค�ำนึงถึงปัจจัยอื่นๆ ของผู้ป่วยด้วยเช่น
เศรษฐานะ เป็นต้น
Contact investigations after newborn exposure to pulmonary
tuberculosis: Byung Wook Eun (Korea)
สรุปโดย พญ.กิจจาวรรณ เฮงคราวิทย์ ศูนย์การแพทย์ปญั ญานันทภิกขุฯ
ประสบการณ์การสืบค้นหาผู้ป่วยในหอผู้ป่วยเด็กอ่อนที่สัมผัส
ผู้ป่วยวัณโรค 6 clusters พบอัตราการเกิด latent tuberculosis ตั้งแต่
ร้อยละ 4-23 ซึ่งแนวทางการท�ำ contact investigation เริ่มจากการ
ตรวจร่างกาย และ ถ่ายภาพเอ็กซเรย์ปอด หากปกติ แสดงว่าไม่ป่วย
เป็นวัณโรค จะแบ่งเด็กเป็น 2 กลุ่มตามช่วงอายุ กล่าวคือ
• ทารกอายุ < 4 สัปดาห์ ให้ยา Isoniazid (INH) เป็นเวลา
3 เดือน แล้วจึงถ่ายภาพเอ็กซเรย์ปอดซ�้ำ ถ้าภาพถ่ายปกติ ให้
ท�ำการทดสอบ Tuberculin Skin Test (TST) ถ้าเป็นลบหยุดยา
ถ้าเป็นบวกให้ทานยา INH จนครบ 9 เดือน

• ทารกอายุ > 4 สัปดาห์ ท�ำการทดสอบ TST ถ้าเป็นลบให้ INH
2 เดือนแล้ว ถ่ายภาพเอ็กซเรย์ปอด และท�ำการทดสอบ TST ซ�้ำ
ถ้าภาพถ่ายเอ็กซเรย์ปอด และผลการทดสอบทางผิวหนังเป็นลบ
จะหยุดยา แต่ ในกรณีที่ภาพถ่ายปกติแต่ TST เป็นบวกให้ INH
ต่อจนครบ 9 เดือน วิธีนี้ท�ำให้ลดจ�ำนวนผู้ที่ต้องทานยาระยะยาว
เหลือประมาณร้อยละ 20

ส�ำหรั บ ประเทศเกาหลี ผู ้ ป กครองมี ค วามกั ง วลผลไม่ พึ ง
ประสงค์จากยา INH ระยะเวลาที่เหมาะสมในการรับประทานยา และ
ความถูกต้องในการวินิฉัย จนมีการประท้วงและฟ้องร้อง เป็นที่มาให้
รัฐบาลต้องมีการใช้นโยบายคัดกรองตรวจสุขภาพบุคคลากรใหม่ และ
ถ่ายภาพเอ็กซเรย์ปอด ภายในระยะเวลา 1 เดือน เพื่อลดความเสี่ยง
ต่อการสัมผัสวัณโรคจากสถานพยาบาลของทารกแรกเกิด

ผลงานวิ จั ย ของกุ ม ารแพทย์ จ ากประเทศไทยที่ น� ำ เสนอในงานประชุ ม
The 9th Asian Congress of Pediatric Infectious Diseases
เรียบเรียงโดย พญ.กฤตพร ลิ้มวงษ์สินธุ์ พญ.กนกพร รังสิตเสถียร
นพ.ภาคภูมิ เจนวงศ์วิโรจน์ พญ.พิณทิพย์ สุชาติลิขิตวงศ์ และ รศ.พญ.ธันยวีร์ ภูธนกิจ
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ในการประชุม the 9th ACPID ที่ประเทศญี่ปุ่น ในระหว่างวันที่
10-12 พฤศจิกายน 2561 มีการน�ำเสนอผลงานวิจยั ทีน่ า่ สนใจ แบ่งเป็น
การน�ำเสนอแบบ oral presentation จ�ำนวน 50 เรื่อง ซึ่งมีผลงาน
จากประเทศไทย จ�ำนวน 3 เรื่อง และได้รับรางวัล young investigator
award 1 รางวั ล และ มี ก ารน�ำเสนอผลงานวิ จั ย แบบโปสเตอร์
จ�ำนวน 138 เรื่อง มีผลงานจากประเทศไทยร่วมน�ำเสนอ 19 เรื่อง
และได้รับรางวัล Best poster award 5 รางวัล (ภาพประกอบ) โดยมี
หัวข้องานวิจัยที่น�ำเสนอ ดังนี้

1. งานวิจัยด้านวัคซีน

1.1. Cellular responses to whole cell versus acellular pertussis
vaccine before and after the first booster in children born
to mothers who received Tdap during pregnancy (Young
investigator award)
อ.พญ.ณศมน วรรณลภากร (คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
การศึกษาวิจัยในทารกที่มารดาได้รับวัคซีน Tdap ระหว่าง
ตั้งครรภ์ พบว่าหลังจากที่ทารกได้รับวัคซีนไอกรนครบ 3 เข็ม เมื่อตรวจ
ระดับภูมิคุ้มกันที่อายุ 7 เดือน เพื่อวัดการตอบสนองของ T cell ชนิด
TH17 cytokine response พบว่าทารกที่ได้รับวัคซีนไอกรนชนิด whole
cell มี TH17 response ในระดับที่สูงกว่าทารกที่ได้รับวัคซีนไอกรนฉีด
acellular แต่เมื่อติดตามระดับภูมิคุ้มกันที่อายุ 18 เดือน ก่อนและหลัง
การได้รับวัคซีนเข็มกระตุ้น TH17 response ไม่แตกต่างกัน อย่างไร
ก็ตามควรมีการวิจัยถึงความส�ำคัญทางคลินิกต่อไป

1.2 Hepatitis B antibody titer in pediatric cancer survivors
(Best poster award)
พญ.วัทนี ทวีสทิ ธิ์ (แพทย์ประจ�ำบ้านต่อยอด โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า)
การศึ ก ษาภู มิ คุ ้ ม กั น ต่ อ ไวรั ส ตั บ อั ก เสบบี ในผู ้ ป ่ ว ยเด็ ก
โรคมะเร็งหลังจากที่ ได้รับการรักษาด้วยเคมีบ�ำบัดในโรงพยาบาล
พระมงกุฎเกล้า พบว่าผู้ป่วยร้อยละ 66 มีภูมิคุ้มกันต่อไวรัสตับอักเสบบี
โดยแบ่งเป็น กลุ่มแรกที่มีระดับภูมิคุ้มกัน antiHBs > 10 IU/ml
ร้อยละ 18 และ กลุ่มสองที่มี anamnestic response กล่าวคือมีระดับ
ภูมิคุ้มกันสูงหลังจากได้รับวัคซีนตับอักเสบบีกระตุ้น 1 ครั้ง ร้อยละ 48
ส�ำหรับผู้ที่ ไม่มีภูมิคุ้มกัน หลังจากได้รับวัคซีนตับอักเสบบีครบ 3 เข็ม
สามารถสร้างภูมิคุ้มกันได้ดี
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สามารถน�ำไปประกอบการพิจารณาในการตัดสินใจเรื่องการใช้วัคซีน
ไอพีดี ในระบบ EPI ของประเทศไทยต่อไป
1.5 Economic evaluation of rotavirus vaccination in Thailand
รศ.ดร.สุรศักดิ์ เสาแก้ว (มหาวิทยาลัยพะเยา)
การศึกษาด้านเศรษฐศาสตร์สาธารณสุข หากมีการให้วัคซีน
โรต้าในเด็กไทยอายุต�่ำกว่า 5 ปี ในการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันเด็ก (EPI)
ในระหว่างปี พศ 2562-2566 พบว่า ประมาณการณ์ค่าใช้จ่าย 49,923
บาท ต่อ quality-adjusted life year (QALY) ซึ่งค่าใช้จ่ายนั้นต�่ำกว่า
เกณฑ์ที่ ใช้ ในการประเมินความคุ้มทุนที่ 160,000 บาทต่อ QALY ทั้งนี้
จะมีการใช้งบประมาณ (budget impact) ในการด�ำเนินการประมาณ
255-281 ล้านบาทต่อปี ซึ่งเป็นข้อมูลที่สามารถน�ำไปประกอบการ
พิจารณาในการตัดสินใจเรื่องการใช้วัคซีนโรต้าในระบบ EPI ของ
ประเทศไทยต่อไป
1.3 Appropriate timing for the Japanese encephalitis revaccination
in children/adolescents with acute lymphoblastic leukemia
รศ.นพ.ภพ โกศลารักษ์ (คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น)
การศึกษาการตอบสนองต่อวัคซีนไข้สมองอักเสบชนิดเชือ้ ตาย
inactivated JE vaccine ในผู้ป่วยเด็กที่เป็นโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาว
ที่ รพ. ศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พบว่า หากให้วัคซีนในช่วง
หลังจากได้เคมีบ�ำบัดครบแล้ว จะมีอัตรา seroprotection หลังให้วัคซีน
เข็มกระตุ้นเข็มแรก และ เข็มที่สอง 1 ครั้ง และหลังให้ 2 ครั้ง ร้อยละ
61 และ 70 ตามล�ำดับ ซึ่งจะตอบสนองดีกว่า การให้วัคซีนในระหว่าง
ได้รับยาเคมีบ�ำบัดในช่วง maintenance phase ดังนั้นการศึกษานี้
จึงแนะน�ำให้วัคซีนไข้สมองอักเสบชนิดเชื้อตายเข็มกระตุ้น ในช่วงที่
ผู้ป่วยได้รับการรักษาด้วยยาเคมีบ�ำบัดครบแล้วอย่างน้อย 1 ปี

2. งานวิจัยด้านเอชไอวี ในเด็กและวัยรุ่น

1.4 An Updated Cost-effectiveness Analysis of Pneumococcal
Conjugate Vaccine Among Children in Thailand
รศ. (พิเศษ) นพ.ทวี โชติพิทยสุนนท์ (นายกสมาคมโรคติดเชื้อในเด็ก
แห่งประเทศไทย) และ รศ.นพ.ชนเมธ เตชะแสนสิริ (คณะแพทยศาสตร์
รามาธิบดี)
การศึกษาด้านเศรษฐศาสตร์สาธารณสุขของวัคซีนไอพีดี ใน
เด็กไทยโดยใช้ Markov model พบว่า การให้วัคซีนไอพีดีโดยใช้ตาราง
การฉีดวัคซีนแบบ 2+1 โดยไม่ค�ำนึงถึง herd effect นั้น หากใช้วัคซีน
PCV13 จะมี incremental cost-effectiveness ratios (ICERS) ที่
73,674 บาทต่อ quality adjusted life year (QALY) ซึ่งจะคุ้มทุนกว่า
การใช้ PCV10 ซึ่งมี ICERS ที่ 170,437 บาทต่อ QALY ข้อมูลดังกล่าว
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2.1 Anxiety disorder screening among Thai adolescents living
with HIV (Best poster award)
อ.ดร.พญ.ทวิติยา สุจริตรักษ์ (คณะแพทยศาสตร์ และสถาบันวิจัย
วิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)
การศึกษาความชุกของโรควิตกกังวลในวัยรุ่นที่ติดเชื้อ HIV
อายุ 15-25 ปี จ�ำนวน 150 คน ที่รพ มหาราชนครเชียงใหม่ และ
รพ. จุฬาลงกรณ์ โดยมีวัยรุ่นไม่ติดเชื้อ 150 คน เป็นกลุ่มควบคุม
โดยใช้แบบสอบถาม Generalized Anxiety Disorder7 (GAD-7)
ซึ่งเป็นแบบคัดกรองด้วยค�ำถามทั้งหมด 7 ข้อ พบว่ากลุ่มวัยรุ่นติดเชื้อ
HIV มีอาการของโรควิตกกังวล ร้อยละ 7.3 ซีง่ ใกล้เคียงกับวัยรุน่ ไม่ตดิ เชือ้
ซึ่งพบอาการ ร้อยละ 5.3 ทั้งนี้วัยรุ่นที่คัดกรองผิดปกติ เมื่อได้รับ
การตรวจวินิจฉัยกับจิตแพทย์พบว่าร้อยละ 63 มีภาวะโรคซึมเศร้า
วิตกกังวล หรือ adjustment disorder การศึกษานี้ ชี้ ให้เห็นความส�ำคัญ
ของการตรวจคัดกรองด้านสุขภาพจิตในการดูแลวัยรุ่น ซึ่งสามารถ
น�ำไปปรับใช้ ในคลินิกได้ง่ายจากการคัดกรองด้วยแบบสอบถาม
2.2 Towards elimination of HIV perinatal transmission by increase
uptake of HIV couple counseling at antenatal care service
รศ.พญ.ธันยวีร์ ภูธนกิจ (ศูนย์เชีย่ วชาญเฉพาะทางด้านวิจยั โรคติดเชือ้ เด็ก
และวัคซีน และ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
ประเทศไทยมีเป้าหมายในการลดอัตราการติดเชื้อเอชไอวี
จากแม่สู่ลูกให้เหลือ < 1% ภายในปี พ.ศ. 2563 การตรวจหาเอชไอวี
และการให้ค�ำแนะน�ำแบบคู่ (Couple HIV testing and counseling;

CHTC) แก่หญิงตั้งครรภ์และสามีจะช่วยค้นหาคู่ที่มีผลเลือดต่าง ท�ำให้
สามารถป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีจากสามีที่มีผลเลือดบวกมาสู่ภรรยา
ในระหว่างตั้งครรภ์หรือให้นมบุตรและทารกได้ งานวิจัยนี้ ได้ท�ำ CHTC
ที่คลินิกฝากครรภ์ของรพ.จุฬาลงกรณ์ ในช่วงเดือน ก.ย. 2560 ถึง
เม.ย. 2561 ในระยะแรก สามีได้ตรวจเลือด HIV Ab เพียงร้อยละ 41
ของจ�ำนวนหญิงตั้งครรภ์ที่มาฝากครรภ์ทั้งหมด เมื่อเพิ่มการโทรศัพท์
ติดต่อสามีที่ ไม่ ได้มาคลินิกฝากครรภ์ท�ำให้ความครอบคลุมของการ
เจาะเลือดในสามีเพิม่ เป็น ร้อยละ 59 โดยพบความชุกการติดเชือ้ เอชไอวี
ในสามี และ หญิงตั้งครรภ์ ร้อยละ 0.5 และ ร้อยละ 0.3 ตามล�ำดับ
จึงควรเน้นการเพิ่มความครอบคลุมของ CHTC ให้มากขึ้น เพื่อค้นหาคู่
ที่มีผลเลือดต่าง และ ป้องกันการติดเชื้อสู่ทารกให้มากขึ้น
2.3 Seroconversion to Japanese Encephalitis Vaccine (JEVAC)
Reimmunization in HIV-infected Children and Adolescents
พญ.กฤตพร ลิ้มวงษ์สินธุ์ (คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
และ แพทย์ ป ระจ� ำ บ้ า นต่ อ ยอด คณะแพทยศาสตร์ จุ ฬ าลงกรณ์
มหาวิทยาลัย)
การศึกษาระดับภูมิคุ้มกันไข้สมองอักเสบเจอี ในเด็กติดเชื้อ
เอชไอวีพบว่าประมาณ 2 ใน 3 ของเด็กอายุมากกว่า 6 ปีมีระดับ
ภูมิคุ้มกันที่สามารถป้องกันโรคได้ และเมื่อฉีดวัคซีนไข้สมองอักเสบ
เจอีเชื้อตายชนิด vero cell เพื่อกระตุ้นภูมิคุ้มกันจ�ำนวน 2 เข็มในกลุ่ม
อาสาสมัครที่มีระดับภูมิคุ้มกันต�่ำ พบว่าในกลุ่มอาสาสมัครที่ติดเชื้อ
เอชไอวีมีระดับภูมิคุ้มกันที่ป้องกันโรคได้ หลังจากได้วัคซีนกระตุ้นเข็มที่
1 และเข็ ม ที่ 2 คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 40 และ ร้ อ ยละ 56 ตามล�ำดั บ
ซึ่งการตอบสนองด้านภูมิคุ้มกันต่างจากกลุ่มควบคุมที่ไม่ติดเชื้อเอชไอวี
ที่มีระดับภูมิคัมกันที่ปัองกันโรคได้ ร้อยละ 65 หลังจากวัคซีน 1 เข็ม
ดังนั้นหากจะให้วัคซีนไข้สมองอักเสบเจอีกระตุ้นในเด็กติดเชื้อเอชไอวี
ควรให้อย่างน้อย 2 เข็ม
2.4 Abdominal Adiposity in Youths Living with Perinatal HIV
Infection with Normal and Low Body Mass Index
พญ.ลิ น ดา เอื้ อ ไพบู ล ย์ (จากสถาบั น วิ จั ย วิ ท ยาศาสตร์ สุ ข ภาพ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)
การศึกษาการกระจายตัวของไขมัน (fat distribution) ในเด็ก
ติดเชื้อเอชไอวีจากแม่สู่ลูกอายุ 15-25 ปี จ�ำนวน 120 คน ซึ่งได้รับ
การรักษาด้วยยาต้านไวรัสเป็นเวลาเฉลี่ยน 14 ปี พบว่าถึงแม้ว่าวัยรุ่น
ร้อยละ 80 มี BMI ปกติหรือต�่ำ แต่พบว่าร้อยละ 28 มี ไขมันสะสม
บริเวณหน้าท้อง (abdominal adiposity) จากการตรวจ dual energy
X-ray absorptiometry (DXA scan) ซึ่งพบการกระจายตัวแบบ
android-to-gynoid fat ratio ในประชากรกลุ่มนี้

Dengue Score มาใช้พยากรณ์การเกิด DSS พบว่า หากผู้ป่วย
มีคะแนนมากกว่า 11 จะมี sensitivity ร้อยละ 75 และ specificity
ร้อยละ 73 ในการพยากรณ์ DSS ตามล�ำดับ

4. งานวิจัยด้านการติดเชื้อระบบทางเดินหายใจ

4.1 Neurological manifestations of influenza and its risk factors in
hospitalized Thai children (Best poster presentation)
พญ.วรรษมน จันทรเบญจกุล (ศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพโรคอุบัติ ใหม่
โรงพยาบาลจุ ฬ าลงกรณ์ และ คณะแพทยศาสตร์ จุ ฬ าลงกรณ์
มหาวิทยาลัย)
การศึกษาแบบ retrospective ศึกษาลักษณะและปัจจัยเสี่ยง
ของอาการทางระบบประสาทในเด็กทีต่ ดิ เชือ้ ไข้หวัดใหญ่ใน รพ. จุฬาลงกรณ์
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556-2560 โดยใช้ pediatric cerebral performance
category (PCPC) พบว่าผู้ป่วยเด็กที่ติดเชื้อไข้หวัดใหญ่ มีอาการทาง
ระบบประสาท 58 ราย (คิดเป็นร้อยละ 18) โดยส่วนใหญ่เกิดจากการ
ติดเชื้อ Influenza A (ร้อยละ 69) อาการทางระบบประสาทที่พบบ่อย
ที่สุด ได้แก่ ชัก (Febrile seizure ร้อยละ 67 Recurrent seizure
ร้อยละ 23 และ Status epilepticus ร้อยละ 10 มีผู้ป่วย 2 รายที่มีอาการ
รุนแรง ได้แก่ acute necrotizing encephalopathy และ brainstem
leukoencephalopahty ปัจจัยเสี่ยงที่มีผลต่อการเกิดอาการทางระบบ
ประสาทได้แก่ การมีโรคทางระบบประสาทมาก่อน (aOR 4 เท่า)
ประวัติชักจากไข้สูงมาก่อน (aOR 14 เท่า)

3. งานวิจัยด้านไข้เลือดออก

THAI-Dengue Score as a new tool for predicting dengue shock
syndrome
ผศ.ณัฐชัย ศรีสวัสดิ์ และ ศ.พญ.อุษา ทิสยากร (คณะแพทยศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
การศึกษาวิจัยที่ ใช้ฐานข้อมูลผู้ป่วยเด็กโรคไข้เลือดออกใน
ระหว่างปี พ.ศ. 2530-2550 จ�ำนวน 1105 คน จากรพ.จุฬาลงกรณ์
ซึ่งมีเด็ก เป็น Dengue shock syndrome (DSS) ร้อยละ 27 โดยน�ำ
ข้อมูลอาการแสดงร่วมกับผลตรวจทางห้องปฏิบัติการ เช่น ระยะเวลาไข้
ขนาดตับ เลือดออกในทางเดินอาหาร ระดับฮีมาโตคริต ระดับเกร็ดเลือด
น�้ำตาลในปัสสาวะ เป็นต้น มาวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติเพื่อสร้าง THAI
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4.2 Influenza A (H1N1) Infection Associated Acute Necrotizing
Encephalopathy in Thai Children
นพ.พรเทพ สวนดอก (โรงพยาบาลกรุงเทพ)
รายงานผู้ป่วยเด็กหญิงไทยอายุ 5 ปี มาด้วยอาการไข้สูง
อาเจียน ถ่ายเหลว และซึม 1 วันก่อนมาโรงพยาบาล ตรวจร่างกายพบ
meningeal sign ตรวจ nasopharyngeal swab PCR พบ influenza
A ตรวจทางห้องปฏิบัติการเบื้องต้นพบเม็ดเลือดขาวต�่ำ เกร็ดเลือดต�่ำ
และการท�ำงานของตับผิดปกติ MRI brain พบ multi-focal, symmetrical
brain lesions involving bilateral thalami, brain stem and cerebral
white matter เข้าได้กับ acute necrotizing encephalopathy ผู้ป่วย
ได้รับการรักษาด้วย oseltamivir, IVIG และ pulse methylprednisolone
โดยอาการทางระบบประสาทดีขึ้นใน 2 เดือน
4.3 Macrolide-Resistant Mycoplasma pneumoniae among
Pediatric Patients with Community-Acquired Pneumonia in
Thailand, 2014-2018
รศ.พญ.วนัทปรียา พงษ์สามารถ (คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลศิรริ าช
มหาวิทยาลัยมหิดล)
การศึกษาผูป้ ว่ ยเด็กที่ได้รบั การวินจิ ฉัย community-acquired
pneumonia ในรพ. ศิริราช ระหว่างปี พ.ศ. 2557-2561 จ�ำนวน
266 ราย พบผูป้ ว่ ยเด็กทีเ่ ป็นโรคปอดบวมจาก M. pneumoniae 48 ราย
(ร้อยละ 18) และพบ macrolide-resistant M. pneumoniae ร้อยละ
17 โดยตรวจพบ A2063G mutation โดยพบว่าระยะเวลาที่ ไข้ลง
(defervescence) หลังได้รับยาปฏิชีวนะ ในผู้ป่วยกลุ่มที่มีเชื้อดื้อยา
macrolide จะไช้ ล ดลงช้ า กว่ า ในผู ้ ป ่ ว ยกลุ ่ ม ที่ ไ ม่ ดื้ อ ยา (4.2 วั น
เปรียบเทียบกับ p = 0.04)
4.4 Viral etiologies of hospitalized acute lower respiratory tract
infection in Thai children
อ.นพ.นพดล วัชระชัยสุรพล (ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านวิจัยโรค
ติดเชื้อเด็กและวัคซีน คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
การศึกษาย้อนหลังผู้ป่วยเด็กอายุ 1 เดือนถึง 5 ปีที่เข้ารับ
การรักษาและนอนในรพ.จุฬาลงกรณ์ด้วยการติดเชื้อทางเดินหายใจ
ส่วนล่างเฉียบพลันตั้งแต่พ.ศ. 2555-2559 โดยเชื้อไวรัสที่พบบ่อยที่สุด
ได้แก่ RSV ร้อยละ 26 ไข้หวัดใหญ่ ร้อยละ 5 parainfluenza ร้อยละ 5
และ adenovirus ร้อยละ 1 ในกลุ่มคนไข้ที่ติดเชื้อ RSV มีร้อยละ 8
ที่ต้องเข้ารับการรักษาในหอผู้ป่วยวิกฤติ และมีอัตราการตายร้อยละ 1
ในขณะที่เชื้อไวรัสอื่นมีเพียงร้อยละ 6 ที่ต้องรับการรักษาในหอผู้ป่วย
วิกฤติและมีอัตราการตายร้อยละ 0.2 ดังนั้นควรเน้นการวิจัยพัฒนา
วัคซีนและยาที่มีประสิทธิภาพที่ ใช้รักษาการติดเชื้อ RSV

5. งานวิจัยด้านการติดเชื้อแบคทีเรีย

5.1 Healthcare-Associated Infections (HAIs) with MethicillinResistant Staphylococcus Aureus (MRSA) in Thailand: Alarming
Rise of Vancomycin MIC Creep Rates (Best poster award)
พญ.พิณทิพย์ สุชาติลขิ ติ วงศ์ (แพทย์ประจ�ำบ้านต่อยอด คณะแพทยศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
การทบทวนเวชระเบียนเด็กที่มีการติดเชื้อ S.aureus จ�ำนวน
143 คน ระหว่างปี พ.ศ. 2556 ถึง 2560 ในรพ. จุฬาลงกรณ์ พบว่า
ผู้ป่วยเด็กทีมีการติดเชื้อ Methicilin-resistant S. aureus (MRSA)
47 ราย คิดเป็นร้อยละ 32 โดยร้อยละ 70 มีสายสวนหลอดเลือดด�ำใหญ่
ขณะที่มีการติดเชื้อ MRSA ข้อมูลที่ส�ำคัญมาก คือ พบว่า 2 ใน 3
ของเชื้อ MRSA มีค่า MIC ของยา vancomycin สูงถึง 2 µg/ml
(นิยาม vancomycin susceptible S. aureus คือ MIC < 2 µg/ml) ท�ำให้
ตระหนักถึงสัญญาณอันตราย แลเฝ้าระวังการเกิดเชื้อ vancomycin
intermediate/resistant S. aureus (VISA/VRSA) ในอนาคตอันใกล้
นอกจากนี้การใช้ยา vancomycin ในการรักษาผู้ป่วยที่ติดเชื้อ MRSA
ควรใช้ยาในขนาดสูงเนื่องจากค่า MIC ของเชื้อที่สูงขึ้น
5.2 Agranulocytosis and severe drug eruption associated with
high-dose cloxacillin treatment
พญ.โสภิดา บุญสาธร (คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
มหาวิทยาลัยมหิดล)
รายงานผู้ป่วยเด็กชายอายุ 12 ปี เกิดอุบัติเหตุกระดูก distal
fibula ข้างซ้ายหัก 10 วันหลังจากนั้นผู้ป่วยเกิดภาวะ Methicillin
sensitive staphylococcus aureus (MSSA) bacteremia,
osteomyelitis และ mitral valve endocarditis ผู้ป่วยได้รับการรักษา
ด้วยยา cloxacillin ขนาดสูง (12 กรัมต่อวัน) และ gentamicin (เฉพาะ
5 วันแรก) หลังได้ยา cloxacillin ไปนาน 33 วัน ผู้ป่วยเริ่มมี ไข้สูง
ผื่น maculopapular rash, eosinophilia, neutropenia (ANC = 480774 /uL) ผู้ป่วยจึงได้รับการเปลี่ยนยาปฏิชีวนะเป็นยา cefazolin
(6 กรัมต่อวัน) หลังจากเปลี่ยนยา 4 วันอาการผื่นหายไปและจ�ำนวน
เม็ดเลือดขาวกลับมาปกติ ผู้ป่วยได้รับยา cefazolin ต่อไปจนครบ
6 สัปดาห์ โดยไม่พบผลข้างเคียงจากยาอีก
5.3 Low Prevalence of Vancomycin-Resistant Enterococci (VRE)
Infection among Hospitalized Thai Pediatric Patients
นพ.ภาคภูมิ เจนวงศ์วิโรจน์ (แพทย์ประจ�ำบ้านต่อยอด คณะแพทยศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
การทบทวนเวชระเบียนเด็กที่มีการติดเชื้อ Enterococcus
spp. และเข้ารักษาที่รพ.จุฬาลงกรณ์ ระหว่างปี พ.ศ. 2556 ถึง 2560
จ�ำนวน 246 ราย แบ่งเป็น E. faecalis ร้อยละ 88 และ E. faecium
ร้อยละ 12 พบผู้ป่วยเด็กที่ติดเชื้อ VRE 5 ราย คิดเป็นร้อยละ 2 โดย
พบอัตราการดื้อยาจากเชื้อ E. faecium มากกว่า E. faecalis 10 เท่า
(ร้อยละ 10 VS ร้อยละ 0.9) ต�ำแหน่งการติดเชื้อ VRE ที่พบมากที่สุด
คือ การติดเชื้อทางเดินปัสสาวะร้อยละ 60 ผู้ป่วยส่วนใหญ่ร้อยละ 80
มี antibiotic susceptibility pattern ที่เข้าได้กับ VanA phenotype
5.4 Epidemiology of Clostridium difficile infection in pediatric
patients in Thailand, 2013-2017: A case series review
พญ.กนกพร รังสิตเสถียร (แพทย์ประจ�ำบ้านต่อยอด คณะแพทยศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
การศึกษาเพื่อศึกษาความชุกและอาการทางคลินิกในการ
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ติดเชื้อ Clostridium difiicile ในเด็กที่มีอายุ 1 เดือน - 18 ปี ใน
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556-2560 โดยผลการศึกษา
พบว่าความชุกของการติดเชื้อ C.difiicile คิดเป็นร้อยละ 2.3 ผู้ป่วย
ส่วนใหญ่มีโรคประจ�ำตัวและมีปัจจัยเสี่ยงในการติดเชื้อ ได้แก่ การได้
รับยาลดกรดในกระเพาะอาหาร การได้รับยากดภูมิคุ้มกัน การใส่สาย
ให้อาหาร และร้อยละ 58 เคยได้รับยาปฏิชีวนะกลุ่ม carbapenem
อาการทางคลินิกที่พบคือ ถ่ายเป็นน�้ำ ท้องอืด ไข้ต�่ำ ผู้ป่วยได้รับการ
รักษาด้วยยา metronidazole ร้อยละ 67

5.5 Efficacy of chlorhexidine-impregnated dressings to reduce
central line-associated blood stream infection (CLABSI) in the
pediatric population: a randomized controlled trial
นพ.ณัฐพงษ์ จิตรุง่ เรืองนิจ (แพทย์ประจ�ำบ้านต่อยอด คณะแพทยศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
การศึกษาประสิทธิภาพของการท�ำแผล central line ด้วย
chlorhexidine impregnated ในการลดการเกิด CLABSI ใน
โรงพยาบาลในคนไข้เด็กอายุ 2 เดือนถึง 18 ปี เป็นการศึกษาแบบ
สุ่มเปรียบเทียบระหว่างการท�ำแผลด้วย chlorhexidine impregnated
(CHG-3M) กับการท�ำแผลด้วยวิธีมาตรฐาน (tegaderm-3M) พบว่า
อั ต ราการเกิ ด CLABSI ในกลุ ่ ม ที่ ท�ำแผลด้ ว ย chlorhexidine
impregnated 8 ครั้ง ต่อการใส่ catheter 1000 วัน ในขณะที่กลุ่มที่
ท�ำแผลด้วยวิธีมาตรฐานเกิด 6.7 ครั้ง ต่อการใส่ catheter 1000 วัน
ซึ่งผลที่ออกมาพบว่าอัตราการติดเชื้อไม่ต่างกันในทั้ง 2 กลุ่ม อาจเป็น
เพราะในสถานที่ที่เก็บข้อมูลพบมีเชื้อดื้อยามากถึงร้อยละ 48 และ
chlorhexidine impregnated มีฤทธิ์ ในการฆ่าเชือ้ แกรมลบดือ้ ยาไม่ดนี กั
5.6 First Urinary Tract Infection in Children Aged More Than
2 Years: Is It Important?
ศ.พญ.ประยงค์ เวชวนิชสนอง (คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์)
จากการเก็บข้อมูลผู้ป่วยเด็กอายุ 2-15 ปี ที่ได้รับการวินิจฉัย
ว่าติดเชื้อทางเดินปัสสาวะเป็นครั้งแรกในโรงพยาบาลสงขลานครินทร์
จ�ำนวน 179 ครั้ง อายุเฉลี่ย 6.1 ปี เชื้อก่อโรคที่พบมากที่สุดคือ E. coli
และ K. pneumoniae คิดเป็นร้อยละ 59 และ 11 ตามล�ำดับ พบความ
ผิดปกติจากการตรวจทางรังสีวิทยา (ultrasound KUB or VCUG or
DMSA) ร้อยละ 58

พญ.สุ พั ต รา รุ ่ ง ไมตรี (คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลศิ ริ ร าช
มหาวิทยาลัยมหิดล)
การทบทวนเวชระเบียน ระหว่างปี พ.ศ. 2548-2559 ใน
โรงพยาบาลศิริราช พบว่า มีหญิงตั้งครรภ์ติดเชื้อซิฟิลิส 187 ราย โดย
พบทารกที่มีภาวะ congenital syphilis (CS) ทั้งหมด 53 ราย คิดเป็น
อุบัติการณ์ 0.5 ต่อ 1,000 ทารกที่คลอดมีชีวิต อาการ CS ได้แก่ ตับโต
(ร้อยละ 26) ซีดหรือเกร็ดเลือดต�่ำ (ร้อยละ 26) ฝ่ามือฝ่าเท้าลอก
(ร้อยละ 15) โดยทารก 33 ราย (ร้อยละ 73) มีภาวะ neurosyphilis
ร่วมด้วย ปัจจัยทีส่ มั พันธ์กบั การเกิด CS ได้แก่ มารดาไม่ได้ฝากครรภ์เลย
(Odds Ratio (OR) 71 เท่า) มารดาได้รับยา penicillin น้อยกว่า 3 โดส
ก่อนคลอด (OR 37 เท่า) มารดาได้รับการรักษา syphilis น้อยกว่า 4
สัปดาห์ก่อนคลอด (OR 22 เท่า) มารดาอายุน้อยกว่า 20 ปี โดยสรุป
การรั ก ษา syphilis ในหญิ งตั้ งครรภ์ ตั้งแต่ ช่ ว งต้ น ระยะตั้ ง ครรภ์
เป็นกุญแจหลักในการกวาดล้าง CS
6.2 Gaps to Eliminate Congenital Syphilis in a Tertiary Care
Center, Bangkok, Thailand
พญ.สุ ว พร อนุ กู ล เรื อ งกิ ต ติ์ (คณะแพทยศาสตร์ จุ ฬ าลงกรณ์
มหาวิทยาลัย)
จากข้อมูลโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ปี พ.ศ. 2556-2560
พบว่ามีหญิงตั้งครรภ์ติดเชื้อซิฟิลิส 69 ราย ได้รับการรักษาครบ
ก่อนคลอดเพียงร้อยละ 61 พบทารกตายคลอด (syphilitic stillbirth)
3 รายจากมารดาที่ ไม่ ได้รับการรักษา อัตราการเกิด congenital
syphilis เท่ากับ 115 เคสต่อเด็กเกิดมีชีพ 100,000 ราย โดยเคส
ทารกที่วินิจฉัยทั้งหมดได้รับการรักษาด้วย penicillin กล่าวโดยสรุป
congenital syphilis ยังเป็นปัญหาส�ำคัญที่ต้องแก้ ไขทั้งเรื่องการ
วินิจฉัยและการรักษาในหญิงตั้งครรภ์

6. การติดเชื้อซิฟิลิสในทารกแรกเกิด

6.1 Incidence and risk factors for congenital syphilis at Siriraj
hospital, Thailand (Best poster award)
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1 vaccine to help protect
against 4 childhood diseases

ใบอนุญาตโมษณาเลขที่ ฆศ. 632/2561
โปรดอานรายละเอียดเพิ่มเติมในเอกสารกำกับยา
Summary product information ProQuad
ProQuad is a combined attenuated live virus vaccine containing measles, mumps, rubella, and varicella viruses. INDICATIONS: ProQuad is indicated for vaccination against measles, mumps, rubella, and varicella in individuals 12 months through 12 years of age. DOSAGE AND ADMINISTRATION: Individuals 12 months through 12 years
of age should receive a single dose of ProQuad administered subcutaneously. Do not give immune globulin (IG) or Varicella Zoster Immune Globulin (VZIG) concomitantly with ProQuad. IT IS RECOMMENDED THAT THE VACCINE BE ADMINISTERED IMMEDIATELY AFTER RECONSTITUTION, TO MINIMIZE LOSS OF POTENCY. DISCARD
IF RECONSTITUTED VACCINE IS NOT USED WITHIN 30 MINUTES. CONTRAINDICATIONS: History of hypersensitivity to any component of the vaccine, including gelatin. History of anaphylactoid reaction to neomycin. Blood dyscrasias, leukemia, lymphomas of any type, or other malignant neoplasms affecting the bone marrow or
lymphatic system. Immunosuppressive therapy (including high-dose corticosteroids); however, ProQuad is not contraindicated for use in individuals who are receiving topical corticosteroids or low-dose corticosteroids, as are commonly used for asthma prophylaxis or in patients who are receiving corticosteroids as replacement therapy,
e.g., for Addison's disease. Vaccination with a live attenuated vaccine, such as varicella, can result in a more extensive vaccine-associated rash or disseminated disease in individuals on immunosuppressant doses of corticosteroids. Individuals who are on immunosuppressant drugs are more susceptible to infections than healthy
individuals. Primary and acquired immunodeficiency states, including immunosuppression in association with AIDS or other clinical manifestations of infection with human immunodeficiency viruses; cellular immune deficiencies; and hypogammaglobulinemic and dysgammaglobulinemic states. Measles inclusion body encephalitis,
pneumonitis, and death as a direct consequence of disseminated measles vaccine virus infection have been reported in severely immunocompromised individuals inadvertently vaccinated with measles-containing vaccine. Family history of congenital or hereditary immunodeficiency, unless the immune competence of the potential
vaccine recipient is demonstrated. Active untreated tuberculosis. Any active febrile illness with fever >38.5°C (>101.3°F); however, low-grade fever itself is not a contraindication to vaccination. Pregnancy; pregnancy should be avoided for 3 months following vaccination. PRECAUTIONS: Due caution should be employed in
administration of ProQuad to persons with individual or family history of convulsions, a history of cerebral injury or any other condition in which stress due to fever should be avoided. The safety and efficacy of ProQuad have not been established in individuals who are known to be infected with human immunodeficiency viruses with
or without evidence of immunosuppression. As for any vaccine, vaccination with ProQuad may not result in protection in all vaccine recipients. Transmission: There is no confirmed evidence to indicate that such virus is transmitted to susceptible persons who are in contact with the vaccinated individuals. Consequently, transmission
through close personal contact, while accepted as a theoretical possibility, is not regarded as a significant risk. However, transmission of the rubella vaccine virus to infants via breast milk has been documented. Post-licensing experience with VARIVAX suggests that transmission of varicella vaccine virus may occur rarely between
healthy vaccine recipients (who develop or do not develop a varicella-like rash) and contacts susceptible to varicella, as well as high-risk individuals susceptible to varicella. High-risk individuals susceptible to varicella include: • Immunocompromised individuals; • Pregnant women without documented positive history of varicella
(chickenpox) or laboratory evidence of prior infection; • Newborn infants of mothers without documented positive history of varicella or laboratory evidence of prior infection. Hypersensitivity to Eggs: Live measles vaccine and live mumps vaccine are produced in chick embryo cell culture. Persons with a history of anaphylactic,
anaphylactoid, or other immediate reactions (e.g., hives, swelling of the mouth and throat, difficulty breathing, hypotension, or shock) subsequent to egg ingestion may be at an enhanced risk of immediate-type hypersensitivity reactions after receiving vaccines containing traces of chick embryo antigen. Females of Childbearing Age:
In females of childbearing age, pregnancy should be avoided for 3 months following vaccination Tuberculin Test: If a tuberculin test is to be done, it should be administered either any time before, simultaneously with, or at least 4 to 6 weeks after ProQuad. DRUG INTERACTIONS: At least 1 month should elapse between a dose of
M-M-R II and a dose of ProQuad. If for any reason a second dose of varicella-containing vaccine is required, at least 1 month should elapse between administration of the 2 doses. Vaccination should be deferred for at least 3 months following blood or plasma transfusions, or administration of IG. However, the appropriate suggested
interval between transfusion or IG administration and vaccination will vary with the type of transfusion or indication for, and dose of, IG (e.g., 5 months for VZIG). Vaccine recipients should avoid use of salicylates for 6 weeks after vaccination with ProQuad as Reye syndrome has been reported following the use of salicylates during
wild-type varicella infection. PREGNANCY: Studies have not been conducted with ProQuad in pregnant women. ProQuad should not be administered to pregnant females; furthermore, pregnancy should be avoided for 3 months following vaccination. NURSING MOTHERS: It is not known whether measles, mumps, or varicella virus
is secreted in human milk. Studies have shown that lactating postpartum women vaccinated with live attenuated rubella vaccine may secrete the virus in breast milk and transmit it to breast-fed infants. Caution should be exercised if ProQuad is inadvertently administered to a nursing woman. PEDIATRIC USE: ProQuad has not been
studied in infants less than 12 months of age and is not recommended for administration in this age group. SIDE EFFECTS: Across clinical studies, the following adverse experiences were reported as vaccine-related by the investigator in individuals after a single dose of ProQuad (excluding single events with a frequency <0.02%).
Very common (≥1/10): fever >38.9°C ([≥102°F] oral equivalent or abnormal), erythema or pain/tenderness/soreness at the injection site. Common (≥1/100, <1/10): upper respiratory infection, irritability, diarrhea, vomiting, measles-like rash, rash, varicella-like rash, ecchymosis or swelling at the injection site, injection site rash.
Uncommon (≥1/1,000, <1/100): gastroenteritis, ear infection/otitis, nasopharyngitis, otitis media, pharyngitis, roseola, viral infection, viral rash, anorexia, decreased appetite, crying, insomnia, sleep disorder, febrile seizure, somnolence, cough, nasal congestion, respiratory congestion, rhinorrhea, dermatitis (including contact, atopic,
and diaper rash), eczema, erythema, miliaria rubra/heat rash, rubella-like rash, urticaria, viral exanthema, asthenia/fatigue, induration or warmth at the injection site, injection site hemorrhage, injection site mass/lump, malaise. Rare (≥1/10,000, <1/1,000): bronchiolitis, candidiasis, infectious croup, tonsillitis, varicella, viral
gastroenteritis, lymphadenopathy, allergy/hypersensitivity, agitation, clinging, emotional changes, ataxia, headache, lethargy, conjunctivitis, tearing, visual discomfort, ear pain, flushing, wheezing, flatulence, nausea, teething, acne, drug eruption, exanthema, flu-like/influenza-like illness, injection site discoloration, injection site reaction,
pain, pain/tenderness/soreness, contusion, non-venomous bite/sting. Encephalitis and encephalopathy have been reported approximately once for every 3 million doses of the combination of measles, mumps, and rubella vaccine contained in M-M-R II. Post-marketing surveillance of the more than 518 million doses that have been
distributed worldwide (1978 to 2007) indicates that serious adverse events such as encephalitis and encephalopathy continue to be rarely reported. Arthralgia and/or arthritis (usually transient and rarely chronic), and polyneuritis are features of infection with wild-type rubella and vary in frequency and severity with age and gender,
being greatest in adult females and least in prepubertal children. Following vaccination in children, reactions in joints are generally uncommon (0 to 3%) and of brief duration. In women, incidence rates for arthritis and arthralgia are generally higher than those seen in children (12 to 20%), and the reactions tend to be more marked
and of longer duration. OVERDOSAGE: There are no data with regard to overdose. STORAGE: During shipment, to ensure that there is no loss of potency, the vaccine must be maintained at a temperature of 2 to 8°C (36 to 46°F) or colder. Before reconstitution, store the lyophilized vaccine in a refrigerator at 2 to 8°C (36 to 46°F)
or colder. The vaccine may also be stored in a freezer and subsequently transferred to a refrigerator; however, the lyophilized vaccine should not be refrozen. DO NOT STORE LYOPHILIZED VACCINE AT ROOM TEMPERATURE. IF LYOPHILIZED VACCINE IS INADVERTENTLY STORED AT ROOM TEMPERATURE, IT SHOULD BE DISCARDED.
Protect the vaccine from light at all times since such exposure may inactivate the vaccine viruses. DISCARD IF RECONSTITUTED VACCINE IS NOT USED WITHIN 30 MINUTES. The diluent should be stored separately at room temperature (20 to 25°C, 68 to 77°F), or in the refrigerator (2 to 8°C, 36 to 46°F). BEFORE PRESCRIBING,
PLEASE READ FULL PRODUCT INFORMATION: Reference; S-THL-V221-I-ref-102013 Date of revision of package insert: January 2018.
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Indications1
• Respiratory tract infections
• Urinary tract infections
• Skin and soft tissue infections
• Bone & joints infections
• The genital organs including gonorrhea
• The abdominal region infections
• Sepsis, Endocarditis, Meningitis; for perioperative prophylaxis in patients who are at increased

risk from infections and for the prophylaxis of infections in patients with reduced resistance.
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;for perioperative prophylaxis

HEXAXIM C: Diphtheria toxoid not <20 IU; tetanus toxoid not <40 IU; Bordetella pertussis antigens: Pertussis toxoid 25 mcg, ﬁlamentous haemagglutinin 25 mcg; inactivated poliovirus: Type 1 (Mahoney) 40 D antigen units, type
2 (MEF-1) 8 D antigen units, type 3 (Saukett) 32 D antigen units; hepatitis B surface antigen 10 mcg; H. inﬂuenzae type b polysaccharide (polyribosylribitol phosphate) 12 mcg, conjugated to tetanus protein 22-36 mcg I: Primary
& booster vaccination against diphtheria, tetanus, pertussis, hepatitis B, poliomyelitis & invasive diseases caused by H. inﬂuenzae type b for infants & toddlers from 6 wk to 24 mth. D: IM Primary vaccination 3 doses of 0.5 mL at
an interval of 4 wk. Booster vaccination At least 6 mth after last priming dose. CI: Hypersensitivity. Encephalopathy of unknown aetiology w/in 7 days following prior vaccination w/ pertussis-containing vaccine. Uncontrolled
neurological disorder or epilepsy. SP: Do not administer by intravascular, intradermal or SC inj. Postpone immunization in patients w/ severe acute febrile illness or infection. Temp ≥40°C, collapse or shock-like state, persistent,
inconsolable crying lasting ≥3 hr w/in 48 hr of vaccination; convulsions w/ or w/o fever occurring w/in 3 days of vaccination. Postvaccination in individuals w/ history of febrile convulsions. Guillain-Barre syndrome or brachial
neuritis. Immunosuppressive treatment or immunodeﬁciency. Thrombocytopenia or bleeding disorder. Very premature infants (≤28 wk of gestation). Pregnancy & lactation. AR: Anorexia; crying, somnolence; vomiting; inj site pain,
erythema, swelling, irritability. Abnormal crying, diarrhoea, inj-site induration. INT: Varicella vaccine. P/P: Vaccine (inj) (pre-ﬁlled syringe) 0.5 mL x 1's.
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