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

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

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

โดย ผศ.นพ. โอฬาร พรหมาลิขิต
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

วันที่ 11 มิถุนายน 2557 ที่ผ่านมา มีการจัด
สอบเพื่อวุฒิบัตร อนุสาขากุมารเวชศาสตร์ โรคติดเชื้อ
ประจำ�ปีการศึกษา 2557 ทีภ่ าควิชากุมารเวชศาสตร์เขตร้อน
คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล ปีนมี้ ผี เู้ ข้า
สอบทั้งหมด 7 ท่าน ได้แก่ พ.ญ.วรพร พุ่มเล็ก (ศิริราช)
พ.ญ.ปวี ณ า อั ง คณานุ กิ จ (ศิ ริ ร าช) น.พ.สุ ร พงษ์
ตันเชวง (ศิริราช) พ.ญ.ปรารถนา อุนจะนำ� (พระมงกุฏ) พ.ญ.อุไรลักษณ์
สกุลพิเชฐรัตน์ (พระมงกุฏ) พ.ญ.อัญชลี วังจิระพันธ์ (เชียงใหม่) และ
พ.ญ.สุจิตรา ชัยสวนียากรณ์ (รามาธิบดี) ก็ขอแสดงความยินดีล่วงหน้า
กับว่าที่กุมารแพทย์ โรคติดเชื้อทั้ง 7 ท่านด้วยครับ.......อ.วรมันต์ ไวดาบ
(เจริญกรุงประชารักษ์) กระหน่�ำ โพสเฟสบุ๊ค ส่งไลน์ ตั้งแต่เช้าของวันที่
16 มิถุนายน 2557 ส่งตรงมาจาก OR รพ.ศิริราช เนื่องจากดี ใจที่จะได้
เป็นคุณพ่อแล้ว ลูกสาวคนแรกออกมาตัวขาวจั๊วะ น้ำ�หนักแรกเกิด 3,016
กรัม Apgar 8, 10 (อ.เอก คงจะรับเด็กเอง) ตั้งชื่อลูกสาวว่าน้องหมูหวาน
(เพราะแม่เป็น GDM) ชื่อจริงว่า ด.ญ.นภัสสร แปลว่าแสงสว่างบนฟ้า
(สอดคล้องกับชื่อภรรยาที่แปลว่าพระจันทร์) ถ้าเป็นอย่างนั้น คุณพ่อก็
น่าจะเปลี่ยนชื่อใหม่เป็นอะไรซักอย่างบนท้องฟ้านะ อ.เอก เดี๋ยวจะไม่
เข้าพวก.......งานประชุมใหญ่ประจำ�ปี 2557 ของสมาคมโรคติดเชื้อ
ในเด็กแห่งประเทศไทยทีผ่ า่ นมา (2-4 พฤษภาคม) จัดที่โรงแรม The Zign
Pattaya มีผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 500 คน ซึ่งยังคงได้รับการตอบรับจาก
บรรดาสมาชิกและผู้ที่สนใจเป็นอย่างดีเหมือนเช่นเคย มีหัวข้อที่นำ�เสนอ
ในรูปแบบใหม่ซงึ่ ต่างจากหลายครัง้ ทีผ่ า่ นมา คือ Photo hunt in infectious
control วิทยากรโดย อ.วีระชัย วัฒนวีรเดช (พระมงกุฏ) หัวข้อนี้นอกจาก
ผู้เข้าร่วมประชุมจะได้รับความรู้แล้ว ยังได้มีส่วนร่วมในการจับผิดภาพ
ไปพร้อมๆ กันอีกด้วย.......อีกหัวข้อหนึง่ ที่ไม่คอ่ ยได้ฟงั จากที่ไหนบ่อยนัก
คือ Listeriosis: Is it a rare disease in Thailand? วิทยากรโดย
อ.วีระศักดิ์ หล่อทองคำ� (วชิระภูเก็ต) และ อ.ชมเมธ เตชะแสนศิริ
(รามาธิบดี) อ.วีระศักดิ์ ได้นำ�เสนอผูป้ ่วยเด็กของ รพ.วชิระภูเก็ต ทัง้ หมด
3 ราย ที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็น Listeriosis ในเดือนพฤศจิกายน 2556
นอกจากจะเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ในการดูแลผู้ป่วยเด็กแล้ว
ยังทำ�ให้กุมารแพทย์ ได้ตระหนักถึงเชื้อดังกล่าว รวมถึงการพิจารณา
ยาปฏิชีวนะให้ครอบคลุมในรายที่สงสัยมากขึ้น กุมารแพทย์ท่านไหนที่มี
ตัวอย่างผูป้ ว่ ยทีน่ า่ สนใจเช่นนี้ สามารถเรียนปรึกษา อ.ทวี โชติพทิ ยสุนนท์
(ประธานอนุกรรมการวิชาการ สมาคมฯ) ได้ และ อ.ทวี จะได้นำ�มาตั้ง
เป็นหัวข้อในการประชุมเพือ่ นำ�มาแลกเปลีย่ นเรียนรูก้ นั ต่อไป.......ต้องขอ
แสดงความยินดีกับ พ.ญ.สุจิตรา ชัยสวนียากรณ์ (รามาธิบดี) ที่ชนะเลิศ
การประกวด Free Paper ในงานประชุมใหญ่ประจำ�ปี 2557 ของสมาคมฯ
จากการศึกษาเรื่อง Study to determine virulency of Mycobacterium
bovis BCG strain administered during 2010-2012.......สุดท้ายโปรด
อย่าลืม! ปีนี้ทางสมาคมฯ ได้เลื่อน
การอบรมระยะสั้นประจำ�ปี 2557
จากวันที่ 26-28 กุมภาพันธ์ มาเป็น
วั น ที ่ 13-15 สิ ง หาคม 2557 ที ่
โรงแรมเดอะ สุโกศล (สยามซิตเี้ ดิม)
แล้วพบกันนะครับ.......

สวัสดีค่ะท่านผู้อ่านทุกท่าน

		 พบกันอีกใน PIDST Gazette ฉบับที่ 3
ของปี 2557 นะคะ ขอขอบคุณ คณะกรรมการ และ
อนุกรรมการฝ่ายต่างๆ ของสมาคมฯ ตลอดจนผู้
เกี่ยวข้อง ที่ช่วยกันทำ�ให้การประชุมใหญ่ประจำ�ปี
ของสมาคมฯ ประสบความสำ�เร็จเช่นเคย
ฉบั บ นี้ มี ค อลั ม น์ ป กติ เ หมื อ นเดิ ม ได้ แ ก่ ID Query:
Kawasaki disease, CME: การป้ อ งกั น การระบาดของโรค
ไข้หวัดใหญ่ (Prevention strategies for seasonal influenza)
(รีบตอบคำ�ถามค่ะ), Journal Watch, สำ�หรับคอลัมน์ การวินจิ ฉัยทาง
จุลชีววิทยาด้านแบคทีเรีย (ตอนที่ 10) จะเป็นเรื่อง "เทคนิคการตรวจ
ลำ�ดับเบสของ DNA แบบใหม่: เพื่อตรวจโครโมโซมของเชื้อก่อโรค",
Bug Among Us: S. aureus pneumonia, Spot Diagnosis, Update
on Emerging Infectious Disease: Ebola hemorrhagic fever,
เรื่องน่าสนใจจาก Interhospital Conference และ Special Topic
in Tropical Pediatrics เรื่อง "วัคซีนก่อนการเดินทางไปต่างประเทศ
สำ�หรับเด็ก" เป็นต้น
คอลัมน์พเิ ศษฉบับนีท้ า่ นนายกสมาคมฯ กรุณาสรุปการประชุม
พิเศษจากต่างประเทศ 2 เรื่อง และมีเรื่องเกี่ยวกับ Pneumococcal
disease จากการประชุ ม นานาชาติ 1 เรื่ อ ง มาให้ ส มาชิ ก ได้
รั บ ทราบ นอกจากนี้ ยั ง มี ส รุ ป กิ จ กรรมการประชาสั ม พั น ธ์
8 th ACPID, ผลการประกวดวาดภาพ เนื่ อ งในวั น ไข้ เ ลื อ ดออก
อาเซียน (ASEAN Dengue Day) และการสัมมนาปรับปรุงหลักสูตรฯ
สดๆ ร้อนๆ มาเล่าให้สมาชิกฟัง โปรดติดตามนะคะ พบกันใหม่
ฉบับหน้า สวัสดีค่ะ
				

จากประธานฝ่ายจุลสาร

ที่ปรึกษา ศ.อุษา ทิสยากร, รศ.(พิเศษ) ทวี โชติพิทยสุนนท์
ประธานฝ่ายจุลสาร ศ.กฤษณา เพ็งสา
บรรณาธิการ ผศ.เกรียงศักดิ์ ลิมป์กิตติกุล
กองบรรณาธิการ ผศ.โอฬาร พรหมาลิขิต,
รศ.อัจฉรา ตั้งสถาพรพงษ์, นพ.ทวีวงศ์ ตันตราชีวธร,
นพ.พรเทพ สวนดอก, พญ.จุไร วงศ์สวัสดิ์,
ผศ.ชาญวิทย์ ตรีพุทธรัตน์, นพ. ชนเมธ เตชะแสนศิริ,
รศ.ธันยวีร์ ภูธนกิจ
พิมพ์ที่ บริษัทนพชัยการพิมพ์ 678 ซ.ศธรทิพย์ ถ.สาธุประดิษฐ์
บางโพงพาง ยานนาวา กรุงเทพ 10120
โทร. 02-2841546-7

สมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทย
ขอขอบคุณ ส�ำนักงานส่งเสริมการจัดการประชุมและนิทรรศการ (สสปน.)
ที่ ให้การสนับสนุนการประชุมใหญ่ ประจ�ำปี 2557 ครั้งที่ 18
"โครงการประชุมเมืองไทย D-MICE"
วันที่ 2-4 พฤษภาคม 2557 ณ โรงแรม เดอะซายน์ พัทยา จังหวัดชลบุรี
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โดย นพ. พรเทพ สวนดอก โรงพยาบาลกรุงเทพ
สวัสดีครับสมาชิกทุกท่าน จุลสารสมาคมฯ ฉบับนี้มาพร้อมกับฤดูฝนอันเป็นช่วง
เวลาที่กุมารแพทย์มีภารกิจหนักที่สุดของปี ในการดูแลสุขภาพเด็กไทยทั้งหลาย ขอให้ทุกท่านอย่าลืม
ดูแลสุขภาพตัวเองด้วยครับ สมาชิกสามารถติดตามข่าวสารสมาคมฯ บทความวิชาการที่น่าสนใจ
ตลอดจนเนื้อหางานประชุมสมาคมฯ ที่ www.pidst.or.th เช่นเดิม โดย log-in ใช้ username และ
password เป็นเลขใบประกอบวิชาชีพเวชกรรมของท่านเอง ส�ำหรับสมาชิกที่เข้าสู่ระบบไม่ ได้
กรุณาแจ้งที่ webmaster@pidst.or.th เพื่อที่จะได้จัดส่ง username และ password ให้ท่าน และ
ยั ง สามารถติ ด ตาม
กิ จ กรรมต่ า งๆ ทาง
www.facebook.com/
pidst ได้เช่นเคย
ID Query ฉบับนี้ขอน�ำเสนออาการทางคลินิกที่หลากหลาย

ของ Kawasaki Disease
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Kawasaki disease (KD) เป็นกลุ่มอาการของโรคที่มี
การอักเสบของหลอดเลือด (vasculitis) และอวัยวะต่างๆ ทั่วร่างกาย
โดยที่ยังไม่ทราบสาเหตุอย่างชัดเจน การวินิจฉัยหลักอาศัยอาการ
แสดงเข้ากับเกณฑ์การวินิจฉัย (classic clinical criteria) ได้แก่
ไข้สูงมากกว่า 5 วันร่วมกับอาการอย่างน้อย 4 ข้อดังต่อไปนี้ คือ
1. ตาแดงชนิดไม่เป็น exudate 2. ผื่นลักษณะ polymorphous
exanthema 3. ริมฝีปากหรือลิ้นอักเสบแดงแบบ strawberry tongue
4. มือและเท้าบวมแดงในระยะแรกของโรคหรือลอกในระยะหลังของ
โรค 5. ต่อมน�้ำเหลืองที่คอโตมากกว่า 1.5 ซม. และอาจพิจารณาร่วม
กับผลตรวจทางห้องปฏิบัติการที่เข้ากับโรค KD ได้ อย่างไรก็ตาม
ไม่มีลักษณะจ�ำเพาะของอาการและผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ
ของโรคนี้ และต้องแยกโรคอื่นๆ ที่อาจมีลักษณะทางคลินิกคล้าย
กับโรค KD ด้วย ได้แก่ การติดเชื้อไวรัส (measles, adnovirus,
enterovirus, Epstein-Barr virus) การติดเชื้อแบคทีเรีย (scarlet
fever, Staphylococcal scalded skin syndrome, toxic shock
syndrome, bacterial cervical lymphadenitis, leptospirosis) ภาวะ
การอักเสบและกลุ่มการแพ้ยา (Stevens-Johnson syndrome, drug
hypersensitivity, juvenile rheumatoid arthritis) กุมารแพทย์จึงควร
วินจิ ฉัยแยกโรค KD จากโรคอืน่ ด้วยเสมอ เพือ่ ลดการ overdiagnosis
และให้การรักษาด้วย IVIG มากเกินความจ�ำเป็น อย่างไรก็ตามผู้ป่วย
หลายรายอาจไม่ ได้แสดงอาการครบตามเกณฑ์วินิจฉัย เรียกผู้ป่วย
กลุ่มนี้ว่า Incomplete KD และกลุ่มผู้ป่วยที่มาด้วยอาการแสดง

ภาพประกอบที่ 2 การอักเสบของริมฝีปากที่พบในโรค Kawasaki disease

ได้แก่ โรค KD ร่วมกับการติดเชื้ออื่น ๆ (influenza, dengue
infection, rotavirus enteritis, salmonella infection, scarlet fever,
mycoplasma infection, thrombophlebitis, bacteremia) โดยพบว่า
เชื้อแบคทีเรียรวมถึงไวรัสบางตัว เช่น Streptococcus group A
exotoxin และ rotavirus ท�ำตัวเป็น superantigenในการกระตุ้นภูมิ
คุ้มกันของร่างกายให้เกิดโรค KD
ภาพประกอบที่ 1 BCG scar induration พบได้ในโรค Kawasaki disease

อื่นๆ นอกเหนือจากอาการ classic clinical criteria เรียกว่า Atypical
KD อาจแสดงอาการทางระบบทางเดินอาหาร (mesenteric vasculitis,
appendicitis, peritonitis, gut obstruction, cholestasis, hepatitis)
อาการทางระบบประสาท (aseptic meningitis, neuritis, cranial
nerve palsy, cerebral infarction, encephalopathy) อาการทาง
ระบบหูคอจมูก (cervical lymphadenitis, tonsillitis, retropharyngeal
abscess) ท�ำให้เกิดปัญหาในการวินิจฉัย underdiagnosis และเกิด
ความล่าช้าในการรักษาด้วย IVIG ท�ำให้เกิดภาวะแทรกซ้อนทาง
หลอดเลือดหัวใจได้มาก นอกจากนีผ้ ปู้ ว่ ยบางรายอาจแสดงอาการของโรค
KD ร่วมกับโรคอื่นในเวลาเดียวกัน(concomitant diseases) ท�ำให้อาการ
แสดงของโรคไม่จ�ำเพาะ และแตกต่างไปจาก classic clinical criteria

กล่าวโดยสรุป โรค KD สามารถแสดงอาการได้หลากหลาย
ไม่ตรงตามเกณฑ์วินิจฉัย กุมารแพทย์จึงควรต้องติดตามอาการ
ผู้ป่วยและนึกถึงโรค KD ในผู้ป่วยที่มี ไข้ร่วมกับลักษณะ unusual
manifestation ตลอดจนอาการแสดงไม่ครบตามเกณฑ์วินิจฉัย
โดยเฉพาะเด็กอายุน้อยกว่า 1 ปี ซึ่งพบภาวะแทรกซ้อนของ coronary
artery ได้บ่อยนอกจากนี้ต้องติดตามผลการรักษาด้วย เนื่องจาก
ผู้ป่วยกลุ่มนี้อาจไม่ตอบสนองต่อการรักษาตามปกติ (Refractory KD)
มีภาวะ IVIG-resistant ต้องให้ยา IVIG ซ�้ำหรือยากลุ่มอื่นๆ
ได้แก่ corticosteroid, monoclonal anti-TNF-α (infliximab) และ
cytotoxic agents (cyclophosphamide, methotrexate) และจ�ำเป็น
ต้องติดตามดูภาวะแทรกซ้อนทางหลอดเลือดหัวใจต่อไป
ฉบับหน้า ขอน�ำเสนอแนวทางการวินิจฉัยและดูแลรักษา
ผู้ป่วยที่เป็น Incomplete Kawasaki disease

เอกสารอ้างอิง
1. พรเทพ สวนดอก. Many faces of Kawasaki disease. การประชุมใหญ่สมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทยประจ�ำปี 2557
2. Newburger JW, Takahashi M, Gerber MA, et al. Diagnosis, treatment and long-term management of Kawasaki disease. American
Heart Association Scientific Statement. Circulation 2004;110:2747–71.
3. Shulman ST. Kawasaki Disease. In: Feigin and Cherry’s Textbook of Pediatric Infectious Disease. 7th ed. Cherry JD, Harrison GJ,
eds.Elsevier Saunders, 2014; p.1064-85.
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โดย นพ. ชนเมธ เตชะแสนศิริ
คณะแพทยศาสตร์รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
เด็กหญิงไทย อายุ 8 เดือน ภูมิล�ำเนาจังหวัดกรุงเทพมหานคร
มาด้วยอาการไอ มี ไข้สูง 5 วันก่อนมาโรงพยาบาล ไปตรวจที่ รพ.
เอกชนได้ยา amoxicillin มารับประทาน อาการไม่ดีขึ้น
1 วันก่อนมาโรงพยาบาล มีไข้สูง หายใจหอบเหนื่อย จึงมา รพ.
PH: คลอดครบก�ำหนด น�้ำหนักแรกเกิด 3,200 กรัม ก่อนหน้า
นี้แข็งแรงดีตลอด
Vaccination: ได้วัคซีนถึงอายุ 2 เดือน
Physical examinations
V/S: T 39 oC, P 170/min, RR 60/min, BP 110/88 mmHg,
SaO2 70% (room air)
BW: 10 kg, Lt 72 cm
GA: dyspnea, moderately pale, no jaundice
CVS: normal S1S2, no murmur
RS: suprasternal and subcostal retraction, decrease breath
sound Lt. lung, fine crepitation Lt. lung
Abdomen: soft, no hepatosplenomegaly
CNS: drowsiness, equally movement all extremities, no
stiffness of neck, Babinzki sign negative
การวินิจฉัยโรคเบื้องต้น:
1. Pneumonia with respiratory failure
2. Anemia
3. Incomplete immunization
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Investigations:
CBC: Hb 7.1 g/dL, Hct 21%, WBC 15,320 cells/mm3
(PMN 67%, L23%, M10%), Platelet 450,000/mm3
Blood chemistry: BUN/Cr 5/0.23 mg/dL, Na 135 mmol/L,
K 3.2 mmol/L, Cl 107 mmol/L, HCO3 24 mmol/L, albumin
19 g/L
CXR: Opacity at LLL with widening mediastinum ดังภาพ
การด�ำเนินโรค
แรกรั บ ได้ ใส่ ท ่ อ ช่ ว ยหายใจเนื่ อ งจากผู ้ ป ่ ว ยมี
respiratory failure ให้ antibiotics เป็ น ceftriaxone

เพื่อครอบคลุมเชื้อที่ท�ำให้เกิด community acquired
pneumonia หลังได้ยาปฏิชีวนะอาการไม่ดีขึ้น ไข้สูงตลอด CXR
ไม่ดีขึ้นมี Lt. pleural effusion เพิ่มขึ้น ท�ำ pleurocentesis
ได้เป็น frank pus 300 ml. ใส่ pigtail ที่ 6th ICS เพื่อระบาย
หนองออก ผล pleural fluid profile: WBC 2,615,600 cells/
mm3 (PMN 88%), RBC 60,000 cells/mm3, glucose 1 mg/
dL, LDH 7,639 U/L, total protein 46 g/L, gram stain: gram
positive cocci in cluster จึง add cloxacillin 200 mg/kg/day
ผล pus culture: S. aureus (MSSA) F/U CXR ยังไม่ดีขึ้น U/S
bedside เพื่อประเมินเรื่อง mediastinal mass และ pleural
effusion สรุปว่า mediastinal mass เป็น normal thymus gland
ส่วน pleural effusion เป็น pus pocket ที่ LUL จึงใส่ pigtail
ที่ 3th ICS เพิ่ม หลังใส่ pigtail 2 เส้น อาการเริ่มดีขึ้น ไข้ลดลง
แต่ CXR ยังมี pleural effusion อยู่ จึงให้ fibrinolytic agent
(tPA) intrapleural ทาง pigtail ร่วมด้วย หลังจากนั้น drain
ออกดีและค่อยๆ ออกลดลงจน off drain ได้ และ extubate ได้
ในที่สุด
ในรายนี้ผู้ป่วยมีภาวะ malnutrition ร่วมด้วย ส�ำหรับ
สาเหตุของ anemia ในผู้ป่วยรายนี้น่าจะเป็นจาก iron deficiency
anemia มากที่สุด (serum iron 11 ug/dL, TIBC 113 ug/dL)

S. aureus pneumonia
การติดเชื้อ S. aureus ในปอดอาจเกิดตามหลังการ
รั บ เชื้ อ จากทางเดิ น หายใจ หรื อ ตามหลั ง การติ ด เชื้ อ ใน
กระแสเลือดก็ ได้ ส่วนใหญ่ของผู้ป่วยเป็นเด็กเล็ก มักมีประวัติ
การติ ด เชื้ อ ไวรั ส น�ำมาก่ อ น โดยเฉพาะการติดเชื้อไวรัส
influenza การด�ำเนินโรคมักรวดเร็ว ผู้ป่วยจะมีอาการ ไข้สูง
ไอ หายใจหอบเหนื่อย และเกิด respiratory failure ตามมา
และอาจเกิด severe sepsis ร่วมด้วยได้เช่นกัน

การวินิจฉัยโรคสุดท้าย: S. aureus pneumonia with empyema
thoracis
S. aureus เป็นเชื้อแบคทีเรียติดสีแกรมบวก พบว่า
30-50% ของประชากรที่มีสุข ภาพดีมีเชื้อนี้ colonize อยู ่
โดยมากเชื้อจะอยู่ที่ช่องจมูกส่วนหน้า (anteriornares) นอกจากนี้
ยังพบเชื้อที่บริเวณอื่นๆได้ เช่น ผิวหนัง คอหอย รักแร้ ขาหนีบ
และช่องคลอด S. aureus สามารถท�ำให้เกิดโรคได้หลายระบบ
เช่น การติดเชื้อที่ผิวหนังและเนื้อเยื่อ (abscess, furuncle,
impetigo), กระดูก (osteomyelitis, pyogenic arthritis), หัวใจ
(endocarditis, pericarditis), ทางเดินหายใจ (tracheitis,
pneumonia, lung abscess), ระบบประสาท (brain abscess,
spinal epidural abscess) เป็นต้น นอกจากนี้ยังก่อให้เกิดโรค
ที่เกิดจาก toxin ที่เชื้อสร้างขึ้น เช่น Staphylococcal toxic
shock syndrome (TSS), Staphylococcal scaled skin
syndrome (SSSS) และ Staphylococcal food poisoning

การรักษา
การรักษาจ�ำเพาะ ในกรณีที่เป็น methicillin –
susceptible S. aureus (MSSA) แนะน�ำให้ ใช้ cloxacillin
100-200 mg/kg/day ในกรณีที่เป็น methicillin –
resistance S. aureus (MRSA) แนะน�ำให้ ใช้ vancomycin
60 mg/kg/day เป็นยาหลักในการรักษา (อาจพิจารณาให้ยา
ในกลุ่ม aminoglycosides เช่น gentamicin ร่วมด้วยในกรณี
ที่ค่า MIC สูง) ระยะเวลาในการให้ยาปฏิชีวนะขึ้นกับอาการ
ของผู้ป่วยและการตอบสนองต่อการรักษา
การรักษาร่วมอื่นๆ ในกรณี empyema thoracis
เช่น video-assisted thoracoscopic surgery (VATS) หรือ
การให้ intrapleural fibrinolytic agents เช่น streptokinase,
recombinant tissue plasminogen activator (r-TPA)
แนะน�ำให้พิจารณาเป็นรายๆ ไป

การตรวจทางห้องปฏิบัติการ
CBC มักพบมี leukocytosis ผู้ป่วยบางรายที่มี
อาการรุนแรงมากอาจพบ leucopenia ได้
CXR มักพบลักษณะของ multiple patchy alveolar
infiltrations นอกจากนี้ยังพบ pleural effusion, empyema
และ pneumatocele ร่วมด้วยได้
Gram stain จากสิ่งส่งตรวจพบลักษณะของ gram
positive cocci in pairs หรือ clusters
การตรวจยืนยันถึงการติดเชื้อ การเพาะเชื้อได้ S. aureus
จากสิ่งส่งตรวจ

ข่าวประชาสัมพันธ์
Beijing International Convention
Center, Beijing, Chaina
Short Course Training on Adult Dengue
August 6-8, 2014 at Asia Hotel Bangkok, Thailand
Contact person: Prof. Krisana Pengsaa
E-mail: krisana.pen@mahidol.ac.th

October 12-15, 2014
http://www.acpid2014.org
Early Bird Registration Deadline July 31, 2014
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การป้องกันการระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่

(Prevention strategies for
seasonal influenza)

โดย รศ.พญ. ธันยวีร์ ภูธนกิจ
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ในช่วงฤดูฝนของทุกปี ในระหว่างเดือน มิถุนายน ถึง ตุลาคม มักมี
การระบาดของไข้หวัดใหญ่ บทความนี้จะสรุปค�ำแนะน�ำต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
การเตรียมตัวในการป้องกันและควบคุมการระบาดของไข้หวัดใหญ่ทั้งใน
โรงพยาบาลและในชุมชน
1. การฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ถือเป็นมาตรการที่ส�ำคัญที่สุดในการป้องกันการ
แพร่ระบาดของไข้หวัดใหญ่ วัคซีนมีประสิทธิภาพในการป้องกันไข้หวัดใหญ่
50-80% ในบางประเทศใช้นโยบาย “universal influenza vaccine” แนะน�ำ
ให้ฉีดวัคซีนแก่ทุกคนที่มีอายุตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป ส�ำหรับในประเทศไทยใช้
นโยบาย “influenza vaccine for high risk groups” โดยแบ่งเป็น 3 กลุ่มใหญ่
ได้แก่ บุคลากรทางการแพทย์ ผู้ที่มีความเสี่ยงในการเกิดภาวะแทรกซ้อนของ
ไข้หวัดใหญ่ และสมาชิกในบ้านของผู้ที่มีความเสี่ยงในการเกิดภาวะแทรกซ้อน
วัคซีนไข้หวัดใหญ่ของปี พ.ศ. 2557 ในประเทศไทยเป็นวัคซีนชนิด 3 สายพันธุ์
(trivalent influenza vaccine-TIV) ได้แก่ Flu A H1N1, Flu A H3N2 และ
Flu B Yamagata lineage อย่างไรก็ตามในบางประเทศ เช่น สหรัฐอเมริกา
เริ่มใช้วัคซีนชนิด 4 สายพันธุ์ (quardrivalent influenza vaccine, QIV)
ซึ่งมี Flu B 2 antigen ทั้ง Yamagata และ Victoria lineage โดยใช้ QIV
เป็นสัดส่วนประมาณ 25% ของวัคซีนไข้หวัดใหญ่ทั้งหมดที่ ใช้ในปี พ.ศ.2557
• วัคซีนไข้หวัดใหญ่ส�ำหรับบุคคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลควรมี
นโยบายต่างๆ เพื่อสนับสนุนให้มีการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ในบุคลากรทุกคน
อาทิเช่น วัคซีนฟรี จัดช่วงเวลารณรงค์การฉีดวัคซีนในหน่วยงานให้แล้วเสร็จ
อย่างน้อย 2 สัปดาห์ก่อนถึงช่วงของการระบาด นโยบายบังคับฉีดวัคซีนไข้
หวัดใหญ่ส�ำหรับบุคคลากรทุกคนที่สัมผัสกับผู้ป่วย (mandatory influenza
vaccine program) เป็นต้น
• วัคซีนไข้หวัดใหญ่ส�ำหรับผู้ที่มีความเสี่ยงในการเกิดภาวะแทรกซ้อน ได้แก่
เด็กอายุน้อยกว่า 2 ปี ผู้ ใหญ่อายุมากกว่า 65 ปี หญิงตั้งครรภ์ คนอ้วน (BMI
> 40 kg/m2) ผู้ที่มีโรคประจ�ำตัว อาทิเช่น โรคปอด โรคหัวใจ โรคไต โรคตับ
โรคทางด้านระบบประสาท เบาหวาน ติดเชื้อเอชไอวี ได้รับยากดภูมิคุ้มกัน
2. การควบคุมการติดเชื้อ (infection control) โดยเน้นเรื่อง
• droplet precautions โดยการ cohort ผู้ป่วยไว้ด้วยกัน หรือแยกห้องถ้าท�ำได้
บุคลากรควรสวมface mask ในการเข้าไปดูแลผู้ป่วย หากผู้ป่วยต้องออก
นอกห้องควรใส่ face mask ตลอดเวลา และเน้นย�้ำเรื่อง respiratory
hygiene and cough etiquette โดยให้ท�ำอย่างน้อย 7 วันหลังจากเริ่มมี
อาการ และอาการทางระบบทางเดินหายใจหายไปนานกว่า 24 ชั่วโมงแล้ว
• standard precautions ได้แก่ ล้างมือด้วยน�้ำสบู่ หรือ alcohol-based hand
rubs ก่อนและหลังการสัมผัสผู้ป่วย ใส่ถุงมือทุกครั้งในการสัมผัสสารคัดหลั่ง
ของผู้ป่วย ควรสวมเสื้อกาวน์กันเปื้อนหากจะท�ำหัตถการที่อาจจะสัมผัสกับ
สารคัดหลั่งของผู้ป่วย และควรถอดออกทันทีก่อนไปดูแลคนไข้คนถัดไป
• นโยบายการหยุดงานในบุคลากรทางการแพทย์ (sick leave policy) ผู้ที่มี
อาการระบบทางเดินหายใจร่วมกับไข้ (influenza-like illness) ควรหยุดการ
ปฏิบัติงานอย่างน้อยจนกว่าไข้ลดลงแล้ว 24 ชั่วโมง แต่ ในกรณีที่ปฏิบัติงาน
ที่มีโอกาสสัมผัสผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงสูงในการเกิดภาวะแทรกซ้อน เช่น ผู้ป่วย
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เปลี่ยนถ่ายไขกระดูก ควรหยุดงานอย่าง
น้อย 7 วันนับจากวันที่เริ่มมีอาการ
• ในช่วงที่มีการระบาดของไข้หวัดใหญ่
ควรคัดกรองผูม้ าเยีย่ มผูป้ ว่ ย ห้ามผูท้ มี่ อี าการ
ทางระบบทางเดินหายใจเข้าในหอผู้ป่วย
จ�ำกัดจ�ำนวนญาติที่เข้ามาเยี่ยมผู้ป่วย และ
เน้นเรื่องการป้องกันการติดเชื้อให้กับญาติ เพื่อลดการแพร่กระจายเชื้อ
ต่อในโรงพยาบาล และในชุมชน
3. การใช้ยาต้านไวรัสเพื่อรักษาผู้ป่วย (antiviral treatment) และเพื่อ
ป้องกันโรค(chemoprophylaxis)
ยา oseltamivir เป็นยาหลักที่ ใช้ในการรักษา (US FDA ขึ้นทะเบียน
ยาส�ำหรับผู้ป่วยอายุตั้งแต่ 14 วัน ขึ้นไป) และป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่
(US FDA ขึ้นทะเบียนยาส�ำหรับผู้ป่วยอายุตั้งแต่ 1 ปี ขึ้นไป ทั้งนี้ CDC
แนะน�ำให้ใช้ส�ำหรับผู้สัมผัสโรคอายุตั้งแต่ 3 เดือน ขึ้นไป)
• แนะน�ำให้การรักษาด้วยยา oseltamivir หากผู้ป่วยมีอาการเข้าได้กับ
ไข้หวัดใหญ่ (influenza like illness) เมื่อเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล
หรือ มีภาวะแทรกซ้อน หรือเป็นผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงที่อาจเกิดภาวะแทรกซ้อน
โดยการให้ยาไม่จ�ำเป็นต้องรอผลการตรวจทางห้องปฎิบตั กิ ารมายืนยันว่า
ติดเชื้อไข้หวัดใหญ่ เนื่องจากยาจะมีประสิทธิผลสูงหากผู้ป่วยได้รับยา
ภายใน 48 ชั่วโมงหลังจากที่เริ่มมีอาการ ขนาดยา oseltamivir ต่อครั้ง
แตกต่างกันดังนี้
• อายุน้อยกว่า 1 ปี ขนาด 3 มก/กก ต่อครั้ง
• อายุมากกว่า 1 ปี น�้ำหนักน้อยกว่าหรือเท่ากับ 15 กิโลกรัม
ขนาด 30 มก ต่อครั้ง
• น�้ำหนักระหว่าง 15 - 23 กิโลกรัม ขนาด 30 มก ต่อครั้ง
• น�้ำหนักระหว่าง 23 - 40 กิโลกรัม ขนาด 45 มก ต่อครั้ง
• น�้ำหนักมากกว่า 40 กิโลกรัม ขนาด 75 มก ต่อครั้ง
โดยแนะน�ำให้ยาวันละ 2 ครั้งเป็นเวลา 5 วัน
• หลักการให้ยา oseltamivir เพื่อป้องกันไข้หวัดใหญ่ แนะน�ำเฉพาะกรณี
ผู้สัมผัสโรคมีความเสี่ยงสูง หรือในกรณีการระบาดในสถานพยาบาล
โดยการให้ยาควรเริ่มภายใน 48 ชั่วโมงหลังสัมผัสโรค โดยให้ยาขนาด
เดียวกับการรักษาแต่ ให้ยาเพียงวันละครั้ง ระยะเวลาแตกต่างกันไป
แล้วแต่กรณี อาทิเช่น ในกรณีป้องกันการติดเชื้อจากสมาชิกในบ้าน
(household member) ให้ยาเป็นเวลา 10 วัน ในกรณีการระบาดใน
โรงพยาบาล ให้ยาเป็นเวลาอย่างน้อย 14 วัน หรือ หากมีผู้ป่วยหลายคน
ให้นับต่อไปอีกจนครบ 7 วันหลังจากสัมผัสกับผู้ป่วยคนสุดท้าย กรณีที่
ไม่ ให้ chemoprophylaxis อาจเลือกแนวทางการติดตามอาการผู้สัมผัส
โรคอย่างใกล้ชิด และเริ่มให้ยารักษาทันทีเมื่อเริ่มแสดงอาการป่วยก็ ได้
ทั้งนี้ระยะฟักตัวของไข้หวัดใหญ่สั้นมาก เพียง 1-4 วัน หลังสัมผัสโรค

ค�ำถาม CME

1. มาตรการที่ส�ำคัญที่สุดในการป้องกันการระบาดของไข้หวัดใหญ่ คือ
A. ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่
B. หากป่วยให้หยุดงานหรือหยุดเรียน 7 วัน
C. ให้ยา oseltamivir เพื่อลดการ shedding virus
D. รณรงค์เรื่อง respiratory hygiene and cough etiquette
2. ใครบ้างที่ควรฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่
A. บุคลากรทางการแพทย์
B. หญิงตั้งครรภ์
C. พ่อแม่ของทารกอายุ 2 เดือน
D. ถูกทุกข้อ
3. ภูมิคุ้มกันต่อไข้หวัดใหญ่จะถูกสร้างขึ้นหลังจากฉีดวัคซีนไปเป็นเวลา
กี่สัปดาห์
A. 1 สัปดาห์
B. 2 สัปดาห์
C. 3 สัปดาห์
D. 4 สัปดาห์

4. หากท่านในฐานะบุคลากรทางการแพทย์มีอาการ influenza-like
illness ควรท�ำอย่างไร
A. ส่ง nasopharyngeal swab เพือ่ ยืนยันว่าติดเชือ้ ไข้หวัดใหญ่หรือไม่
B. รีบกินยา oseltamivir ทันที
C. ใส่ facemask แล้วขึ้นปฎิบัติงานตามปกติ
D. หยุดงานอย่างน้อยจนกว่าอาการไข้จะลดลงอย่างน้อย 24 ชั่วโมง
5. ในการดูแลผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่ ควรควบคุมการแพร่กระจายโรค
โดย droplet precautions เป็นเวลากี่วัน
A. อย่างน้อย 3 วัน และไข้ลดลงแล้ว 24 ชั่วโมง
B. อย่างน้อย 7 วัน และไข้ลดลงแล้ว 24 ชั่วโมง
C. อย่างน้อย 3 วัน และ อาการทางระบบทางเดินหายใจหายไป
นานกว่า 24 ชั่วโมง
D. อย่างน้อย 7 วัน และ อาการทางระบบทางเดินหายใจหายไป
นานกว่า 24 ชั่วโมง

ท่านสามารถ download กระดาษค�ำตอบ CME ได้จาก www.pidst.or.th
เอกสารอ้างอิง
1. Prevention strategies for seasonal influenza in Healthcare settings http://www.cdc.gov/flu/professionals/infectioncontrol/healthcaresettings.htm
2. Influenza antiviral medications: summary of clinicians http://www.cdc.gov/flu/professionals/antivirals/summary-clinicians.htm
3. Harper SA, Bradley JS, Englund JA, et al. Seasonal Influenza in Adults and Children-Diagnosis, Treatment, Chemoprophylaxis and Institutional
outbreak management: Clinical Practice guidelines of the Infectious Diseases Society of America. Clin Infect Dis 2009:48:1003-32.
4. Prevention and Control of Influenza with Vaccines: Recommendations of the Advisory Committee on Immunization Practices—(ACIP)—United
States, 2013-14
http://www.cdc.gov/flu/professionals/acip/2013-summary-recommendations.htm

เฉลยค�ำตอบ CME ครั้งที่ 1/2557 ฉบับเดือนมกราคม-มีนาคม 2557: 1. C, 2. D, 3. A, 4. D
ท่านสามารถทบทวนค�ำถาม CME ครั้งที่ 1/2557 จาก QR code

กระดาษค�ำตอบ CME
ชื่อ:_________________________________________________________________
นามสกุล:____________________________________________________________
เลขที่ ใบประกอบวิชาชีพ:________________________________________________
ทีอ่ ยูป่ จั จุบนั :__________________________________________________________
____________________________________________________________________
กรุณาส่งค�ำตอบมาที่
สมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทย
ชั้น 9 อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี เลขที่ 2 ซอยศูนย์วิจัย
ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง
กรุงเทพมหานคร 10310 โทร 02-7166534 แฟ็ก 02-7166535
E-mail: info@pidst.or.th
หมดเขตรับค�ำตอบ 27 กันยายน 2557
(เฉลยค�ำตอบในจุลสารสมาคมฯ ฉบับเดือนตุลาคม-ธันวาคม 2557)
หมายเหตุ: เมื่อตอบค�ำถามถูกทุกข้อจะได้รับ CME 1 หน่วยกิต

ตอบค�ำถามฉบับที่ 20(3) เดือนกรกฎาคม-กันยายน 2557
ให้ขีด X เลือกค�ำตอบที่ถูกต้องเพียงค�ำตอบเดียว
A
B
C
D
1.
2.
3.
4.
5.
		
ลงชื่อผู้ตอบค�ำถาม_____________________ __
				
(____________________)
		
วันที่_____เดือน_______________พ.ศ._______
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การแพร่เ ชื้อในสารคัดหลั่งและความรุน แรงของไข้หวัดใหญ่
ชนิด B ในเด็กที่เ ป็น โรคภายหลังได้รับวัคซีน ไข้หวัดใหญ่ชนิด
เชือ้ ตาย: การทดลองแบบ randomized placebo-controlled
โดย นพ. ทวีวงศ์ ตันตราชีวธร
คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
มีการศึกษาในผู้ ใหญ่ พบวัคซีนไข้หวัดใหญ่ลดการแพร่เชือ้ ได้ 40%
ป้องกันโรคได้ 67% และมีการศึกษาในเด็กพบวัคซีนไข้หวัดใหญ่ชนิด
เชื้อตายป้องกันโรคได้ 66% โดยหลังได้รับวัคซีนผู้ป่วยจะสร้างภูมิคุ้มกัน
ตอบสนองต่อวัคซีน (Hemagglutination inhibition antibody; HAI
antibody) ซึ่งสามารถป้องกันหรือลดความรุนแรงของโรคได้ ส�ำหรับผู้ที่
ป่วยเป็นไข้หวัดใหญ่ภายใน 12 เดือนหลังได้รับวัคซีน (vaccine failures)
พบมี HAI antibody ในระดับต�่ำ ยังมีการศึกษาในเด็กน้อยมากถึง
ประสิทธิภาพของวัคซีนไข้หวัดใหญ่ชนิด split trivalent inactivated
ในการป้องกันโรค และผลของวัคซีนต่อการแพร่เชื้อไวรัสออกมาในสาร
คัดหลัง่ ของระบบทางเดินหายใจ และความรุนแรงของการเจ็บป่วยในเด็ก
ที่ป่วยเป็นไข้หวัดใหญ่ชนิด B หลังได้รับวัคซีน
Ng S และคณะ ที่ University of Hong Kong ประเทศจีน
ได้ศึกษาไปข้างหน้าแบบ randomized double blind, placebocontrolled ในเด็กอายุ 6-17 ปี โดยสุ่มเด็กเป็น 2 กลุ่ม คือ 470 คน
ได้รับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ชนิด split trivalent inactivated ซึ่งมีสายพันธุ์
B/Brisbane/60/2008-like (Victoria-lineage) virus เป็นส่วนประกอบ
(Vaxigrip; บริษัท Sanofi Pasteur ฝรั่งเศส) และ 312 คนได้รับวัคซีน
หลอก ระหว่างเดือนสิงหาคม ค.ศ. 2009 - กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2010
เจาะเลือด 2 ครั้ง ก่อนและ 1 เดือนหลังให้วัคซีน/วัคซีนหลอก เก็บไว้
ที่อุณหภูมิ -70 oC เพื่อตรวจการตอบสนองทางภูมิคุ้มกันต่อสายพันธุ์
B/Brisbane/60/2008-like (Victoria-lineage) virus ซึ่งเป็นส่วนประกอบ
ของวัคซีน โดย hemagglutination inhibition assay ติดตามการติด
เชื้อระบบหายใจส่วนบนและการใช้บริการสุขภาพของผู้เข้าร่วมทดลอง
และสมาชิกในบ้านอย่างใกล้ชิด 9-12 เดือน โดยบันทึกในแบบรายงาน
อาการประจ�ำวัน และโทรศัพท์สอบถามอาการทุก 2 สัปดาห์ และแจ้งทีม
ผูว้ จิ ยั ทางโทรศัพท์ทนั ทีทมี่ อี าการและอาการแสดงต่อไปนีต้ งั้ แต่ 2 อาการ
ขึ้นไป คือ วัดอุณหภูมิทางเยื่อแก้วหูตั้งแต่ 37.8 oC ขึ้นไป, หนาวสั่น,
ปวดศีรษะ, เจ็บคอ, ไอ, น�้ำมูกไหล, หรือปวดกล้ามเนื้อ พยาบาลทีมวิจัย
จะไปเยี่ยมผู้ป่วยที่บ้านทันทีที่ได้รับแจ้งและทุก 3 วันจนหายป่วย (ไม่มี
อาการและอาการแสดงอย่างน้อย 3 วัน) เพื่อเก็บตัวอย่างสิ่งส่งตรวจ
จากจมูกและล�ำคอของสมาชิกในบ้านทุกราย ส่งตรวจที่ห้องปฏิบัติการ
กลางภายใน 24 ชั่วโมงและแช่แข็งที่ -70 oC ตรวจหาการติดเชื้อไข้หวัด
ใหญ่ A และ B และจ�ำนวนไวรัสโดย matrix gene-specific quantitative
reverese transcriptase polymerase chain reaction (RT-PCR) โดย
สามารถตรวจพบได้ตงั้ แต่ 900 copies/mm3 ขึน้ ไป และตรวจแยกสายพันธุ์
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ของไข้หวัดใหญ่ B โดย lineage-specific
PCR ที่ส่วน HA gene
จากเด็ก 782 ราย เก็บตัวอย่าง
ตรวจจากโพรงจมูกและล�ำคอได้ 1,471
ตัวอย่าง เป็นการติดเชื้อไข้หวัดใหญ่ 60
ครั้ง และเป็นการติดเชื้อไข้หวัดใหญ่ B
สายพันธุ์ตรงกับวัคซีน 32 ครั้ง ระหว่าง 48-251 วันหลังได้รับวัคซีน
(Median =127 วัน) โดยมีอาการเข้าได้กับการติดเชื้อระบบหายใจ
ส่วนบน 20 ครั้ง (63%) พบวัคซีนมีประสิทธิภาพในการป้องกันโรค
ติดเชื้อไข้หวัดใหญ่ B 66% (95%CI: 33-83%) ผู้ป่วยในกลุ่มที่ ได้รับ
วัคซีน 1 ราย (0.22%) ได้รับการรักษาในโรงพยาบาล 3 วัน ด้วยปอด
อักเสบโดยไม่ทราบเชื้อก่อโรค กลุ่มได้รับวัคซีนหลอก 1 ราย (0.32%)
ได้รับการรักษาในโรงพยาบาล 1 คืนเนื่องจากหัวใจเต้นเร็ว โดยไม่มี
อาการระบบหายใจส่วนบน ระดับภูมิคุ้มกันหลังได้รับวัคซีนในกลุ่ม
vaccine failures ต�่ำกว่าผู้ป่วยอื่นในกลุ่มที่ ได้รับวัคซีนอย่างมีนัย
ส�ำคัญ (p 0.04) โดยอายุ ประวัติการได้รับวัคซีน ระดับภูมิคุ้มกันก่อน
ได้รับวัคซีนแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส�ำคัญ พบจ�ำนวนไวรัสแพร่ออก
มาในสารคัดหลัง่ ในโพรงจมูกและล�ำคอสูงสุดในวันทีเ่ ริม่ มีอาการป่วย
และลดลงจนหยุดแพร่ประมาณวันที่ 10 ทั้งในกลุ่ม vaccine failures
และกลุ่มที่ ได้รับวัคซีนหลอก (p 0.78) จ�ำนวนวันเฉลี่ยที่มี ไข้ ≥
37.8 oC, อาการระบบทางเดินหายใจ (ไอ เจ็บคอ หรือน�้ำมูก) และ
อาการทั่วไป (ปวดศีรษะ หนาวสั่น ปวดกล้ามเนื้อ) ในกลุ่ม vaccine
failures แตกต่างจากกลุ่มได้รับวัคซีนหลอกอย่างไม่มีนัยส�ำคัญ
(p 0.89, 0.21 และ 0.44 ตามล�ำดั บ ) และได้ ผ ลเหมื อ นกั น
เมื่อวิเคราะห์ โดยแยกเฉพาะกลุ่มอายุ 6-8 ปี และ 9-17 ปี
อภิปราย: วัคซีนไข้หวัดใหญ่ชนิด split trivalent inactivated
มีประสิทธิภาพในการป้องกันโรคติดเชื้อไข้หวัดใหญ่ B 66% เด็กที่
ป่วยเป็นโรคไข้หวัดใหญ่ชนิด B ภายใน 12 เดือนหลังจากได้รับวัคซีน
มีจ�ำนวนเชื้อและระยะเวลาในการแพร่เชื้อออกมาในสารคัดหลั่ง
ทางเดินหายใจ, ความรุนแรงและระยะเวลาของอาการป่วยไม่แตก
ต่างจากเด็กป่วยเป็นโรคที่ ไม่ ได้รับวัคซีน
เอกสารอ้างอิง
Ng S, Ni MY, Fang VJ, et al. Characteristics of vaccine failures in a
randomized placebo-controlled trial of inactivated influenza vaccine in
children. Pediatr Infect Dis J 2014;33:e63-e66.
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ประวัติ:

ผู้ป่วยทารกเพศชายอายุ 4 เดือน มีอาการไข้และตรวจพบผิวหนังที่บริเวณกรามด้านขวามี
ลักษณะบวมแดง 1 วัน
ผู้ป่วยเป็นทารกเกิดก่อนก�ำหนด อายุครรภ์ 25 สัปดาห์ Apgar score 9, 10 admit อยู่ NICU
มาตลอดเนื่องจากยังคงมีปัญหา bronchopulmonary dysplasia ต้องการออกซิเจน
ตรวจร่างกาย:
T 38.4 oC, HR 200/min, RR 56/min, BP 63/40 mmHg
มีรอยโรคทางผิวหนัง ดังรูป ตรวจร่างกายระบบอื่นๆ อยู่ ในเกณฑ์ปกติ

จงให้การวินิจฉัยและบอกสาเหตุ
(เฉลย ไปที่ หน้า 12)

PIDST Gazette 2014;20(3) / p.9

UPDATE ON EMERGING/
RE-EMERGING
INFECTIOUS DISEASES
โดย พญ. พักต์เพ็ญ ศิริคุตต์ และ พญ. ปิยรัชต์ สันตะรัตติวงศ์
สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี

Ebola Hemorrhagic Fever
ระบาดวิทยา
เชื้อไวรัส Ebola พบครั้งแรกในปี พ.ศ. 2519 มีการระบาด
2 แห่งคือ ทางเหนือของประเทศ Zaire ซึ่งปัจจุบันคือ ประเทศ Congo
และ ทางใต้ของประเทศ Sudan หลังจากนั้นก็ ไม่มีรายงานโรคอีกเลย
เกือบ 20 ปี1 จนกระทั่ง ปี พ.ศ. 2538 มีการระบาดใหญ่อีกครั้งที่จังหวัด
Kikwit ประเทศ Congo โดยสายพันธุ์ Zaire พบผู้ป่วย 315 ราย อัตรา
การเสียชีวิต 81% หลังจากนั้นก็มีการระบาดเกือบทุกปีเฉพาะในแถบ
ทวีปแอฟริกา โดยมีการระบาดใหญ่อีกอย่างต่อเนื่องคือ ปี พ.ศ. 2543
ที่ประเทศ Uganda 425 ราย อัตราการเสียชีวิต 53%2 ปี พ.ศ. 2545
ที่ประเทศ Gabon และ Congo 123 ราย อัต ราการเสี ย ชี วิ ต
78%3 ปี พ.ศ. 2546 ที่ประเทศ Congo 143 ราย อัตราการเสียชีวิต
89.5% 4 ปี พ.ศ. 2550 ที่ ป ระเทศ Uganda 93 ราย อั ต ราการ
เสียชีวิต 23%5
ในปีนี้ ได้มีการระบาดในแถบตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศ
Guinea ทวีปแอฟริกา โดยในวันที่ 23 มีนาคม 2557 องค์การอนามัย
โลกได้รับรายงานโรคคือ มีผู้ป่วยที่ติดเชื้อทั้งหมด 49 ราย เสียชีวิต 29
ราย และมีผู้ป่วยที่สงสัยการติดเชื้อที่ชายแดนของประเทศข้างเคียงของ
Guinea คือ ประเทศ Liberia และ Sierra Leone6 (รูปที่ 1) วันที่ 25
มีนาคม 2557 เริม่ มีรายงานการเสียชีวติ ในบุคลากรทางการแพทย์ 4 ราย7
สายพันธุ์ที่ระบาดมีลักษณะเหมือนกับสายพันธุ์ Zaire ebolavirus
ถึง 98% 8 ล่ า สุ ด ในวั น ที่ 5 พฤษภาคม 2557 มีร ายงานผู ้ ป ่ ว ย
ในประเทศ Guinea 235 ราย เสียชีวิต 157 ราย ได้รับการตรวจยืนยัน
โดยวิธี Polymerase chain reaction (PCR) 127 ราย9 เป็นบุคลากร
ทางการแพทย์ 25 ราย (ยืนยัน 18 ราย) เสียชีวิต 16 ราย (ยืนยัน 11
ราย)10 ส่วนประเทศ Liberia มีรายงานล่าสุดวันที่ 6 เมษายน 2557
มีผู้ป่วย 13 ราย (ยืนยัน 6 ราย) เสียชีวิต 11 ราย ในจ�ำนวนผู้ป่วยเสีย
ชีวิตเป็นบุคลากรทางการแพทย์ 2 ราย10 ส่วนประเทศ Sierra Leone
มีการเฝ้าระวังโรค ตั้งแต่ 16 มีนาคม 2557 ถึง 2 พฤษภาคม 2557
โดยการตรวจผู้ป่วยที่มีอาการคล้าย viral hemorrhagic fever 105 ราย
ยังไม่พบผู้ป่วยที่ยืนยันการติดเชื้อไวรัส ebola11
เชื้อสาเหตุ
Ebola hemorrhagic fever เกิดจากการติดเชื้อไวรัส ebola
ซึ่งอยู่ ใน genus Ebolavirus Filoviridae family (filovirus) มีทั้งหมด
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รูปที่ 1 แสดงการระบาดของเชื้อไวรัส ebola6
5 species ประกอบด้วย Ebola virus (Zaire ebolavirus), Sudan
virus (Sudan ebolavirus), Tai Forest virus (Tai Forest ebolavirus),
Bundibugyo virus (Bundibugyo ebolavirus) และ Reston virus
(Reston ebolavirus) 4 ใน 5 species ก่อโรคในคน เฉพาะสายพันธุ์
Reston virus เท่านั้นที่ก่อโรคในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมชนิดอื่นแต่ ไม่
ก่อโรคในมนุษย์12 สายพันธุ์ที่ระบาดอยู่ ในประเทศ Guinea คือ
Zaire ebolavirus8
การแพร่เชื้อ
แหล่งของเชื้อโรคชนิดนี้ยังไม่ทราบแน่ชัด เชื่อว่าแหล่งโรค
ที่ส�ำคัญในทวีปแอฟริกาคือ ค้างคาวผลไม้ (fruit bats) แพร่เชื้อ ผ่าน
intermediate hosts คือ ลิงและ หมูที่สัมผัสน�้ำลายและ อุจจาระของ
ค้างคาว พื้นที่เสี่ยงต่อโรคนี้คือ ทวีปแอฟริกา จากรายงานล่าสุด
นอกจากบุคลากรทางการแพทย์ (2 รายที่ประเทศอังกฤษ และ

2 ราย ที่ประเทศรัสเซีย) ผู้ป่วยทุกรายอยู่ ในทวีปแอฟริกาทั้งหมด13
การติดต่อ8
1. ผ่านทางการกินเนื้อสัตว์สุกๆ ดิบๆ หรือ ผ่านทางเลือดและ นม
2. ผ่านทางการสัมผัสเลือด สารคัดหลั่งต่างๆ โดยตรงหรือ ผ่านทางเข็ม
หรือ เครื่องมือที่ปนเปื้อนเชื้อ
ผู้ที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อ คือ บุคลากรทางการแพทย์ที่ ไม่ ได้ ใส่
อุปกรณ์ป้องกัน personal protective equipment (PPE) และ ผู้ที่ ใกล้ชิด
ผู้ป่วย หรือผู้ที่ดูแลผู้ป่วย13 ผู้ที่จัดการศพที่เสียชีวิตจากโรคนี14้
พยาธิสภาพ14
ไวรัสชนิดนี้จะจู่โจมโดยตรงที่ endothelial cells ก่อให้เกิด
capillary permeability เพิ่มขึ้น ท�ำให้เกิดความเสียหายต่อเนื้อเยื่อ
ต่างๆ ลักษณะพยาธิสภาพของโรคนี้คือ เกิด necrosis ที่อวัยวะต่างๆ
ได้แก่ ม้าม ต่อมน�้ำเหลือง อัณฑะ รังไข่ ไต และ ตับ
อาการและอาการแสดง
ไข้สูงเฉียบพลัน อ่อนเพลีย ปวดกล้ามเนื้อ ปวดศีรษะ เจ็บคอ
คลื่นไส้อาเจียน ถ่ายเหลว ปวดท้อง เจ็บหน้าอก ผื่น เยื่อบุตาอักเสบ
ผื่นมีลักษณะ centrifugal morbilliform rash และ desquamation
ส่วนใหญ่ผื่นจะขึ้นวันที่ 5 ของโรค อาการทางระบบประสาทที่พบบ่อย
คือ delirium, agitation, lethargy ภาวะเลือดออกผิดปกติพบ 50%
ผู้ป่วยมักจะเสียชีวิตจากภาวะ hypovolemic shock และ multiple organ
failure disseminated intravascular coagulation ในช่วงวันที่ 9 ของโรค
อั ต ราการเสี ย ชี วิ ต ขึ้ น กั บ สายพั น ธุ ์ คื อ Ebola Sudan (50 - 60%)
เสียชีวิตต�่ำกว่า Zaire (78 - 90%) Complete blood count (CBC)
มีลกั ษณะเม็ดเลือดขาวต�ำ่ เกล็ดเลือดต�ำ่ และ เอมไซม์ ในตับเพิม่ สูงขึน้ 1, 14

ระยะฟักตัวคือ 2 ถึง 21 วัน หลังการติดเชื้อจะยังคงมีเชื้อ
อยู่ ในโลหิตและ สารคัดหลั่งได้ มีรายงานนานถึง 61 วันหลังจากเกิด
อาการ8
การตรวจทางห้องปฏิบัติการ15
วิธีการตรวจทางห้องปฏิบัติการขึ้นกับเวลาที่เก็บสิ่งส่งตรวจ ดังนี้
1. ช่วง 1 ถึง 2 วันแรกของโรค จะใช้วิธีการตรวจ Antigen –
capture enzyme – linked immunosorbent assay (ELISA), IgM
ELSA, PCR, Virus isolation
2. ช่วงท้ายของโรค ใช้วิธีการตรวจ IgM และ IgG antibodies
3. การตรวจศพที่ติดเชื้อ ใช้วิธีการตรวจ Immunohistochemistry
testing, PCR, Viral isolation
การรักษา ปัจจุบันยังไม่มีการรักษาที่จ�ำเพาะต่อโรค การรักษาแบบ
ประคับประคองเป็นวิธีที่ส�ำคัญในขณะนี16้
การป้องกันโรค
ขณะนี้ยังไม่มีวัคซีนป้องกันโรคนี้ และวิธีการป้องกันโรค
ก็ยังไม่ทราบแน่ชัด เนื่องจากมีรายงานการติดเชื้อและเสียชีวิต
ในบุคลากรทางการแพทย์ ดังนั้นนอกจากการป้องกันโรคตาม
มาตรฐาน (Standard precaution) บุคลาการทางการแพทย์ควร
ต้องหลีกเลี่ยงการสัมผัสโลหิตและ สารคัดหลังโดยการใส่ถุงมือและ
อุปกรณ์ป้องกัน PPE ทุกครั้งก่อนท�ำการดูแลผู้ป่วย และล้างมือ
ทุกครั้งก่อนและหลังสัมผัสผู้ป่วย8 อุปกรณ์ทางการแพทย์ต้องได้รับ
การฆ่าเชื้อตามมาตรฐานก่อนใช้ทุกครั้ง17

เอกสารอ้างอิง
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เฉลย SPOT DIAGNOSIS (ค�ำถามอยู่ที่หน้า 9)
เฉลย: วินิจฉัย Necrotizing fasciitis จากเชื้อ group B streptococcus

ANSWER

จากรูปที่ 1 พบรอยโรคที่บริเวณกรามเป็น purplish, warm,
tender, and swelling at the submandibular area ผลตรวจ CBC:
Hb 11.5 g/dl, WBC 9.3x103/μL (N 73%, L 24%, M 1%, E2%),
platelets 49x103/μL. C-reactive protein (CRP) 210.21 mg/L.
CSF RBC 1,500,WBC 2 cell/μL (L 100%), protein 301.8 mg/dL,
glucose 147 mg/dL. เนื่องจากผู้ป่วย admit อยู่ ใน NICU นานและ
ได้รับยาปฎิชีวนะมาแล้วหลายชนิด จึงได้รับการรักษา empirical ด้วย
vancomycin และ meropenem และท�ำ
debridement ซึ่งพบลักษณะเนื้อเยื่อตายเข้า
ได้กับภาวะ necrotizing fasciitis นอกจากนี้
ได้ ให้ intravenous immunoglobulin ขนาด
2 g/kg ผลเพาะเชื้อในเลือดขึ้นเชื้อ group B
streptococcus ไวต่อยา penicillin จึงเปลี่ยน
ยาเป็น penicillin จนครบ 3 สัปดาห์
เชื้อ group B Streptococcus (GBS) เป็น
เชื้อแบคทีเรีย จัดอยู่ ในกลุ่ม Streptococci
ตาม Lancefield group B จัดเป็นแบคทีเรีย
ชนิด facultative รูปกลมติดสีกรัมบวกอยู่
เป็นคู่
การติดเชื้อ GBS ในทารกแรกเกิดแบ่ง
ได้เป็น 3 กลุ่มคือ early onset disease มี
อาการภายใน 6 วันกลุ่ม late onset disease
มีอาการตั้งแต่อายุ 7 ถึง 89 วัน และกลุ่ม
late late- onset disease มีอาการตั้งแต่อายุ
3 ถึง 6 เดือน โดยกลุ่ม early onset disease
ทารกได้รับเชื้อจากมารดาผ่านทางช่องคลอด
(vertical transmission) ส่วนกลุ่ม late onset
disease ทารกอาจได้รับเชื้อมาจากมารดา
ผ่านทางช่องคลอด หรือได้รับเชื้อมาจากการ
สัมผัสสิ่งแวดล้อมที่มีเชื้อปะปน (horizontal
transmission)

ผู้ป่วยรายนี้มีอาการตอนอายุ
4 เดือนจัดอยู่ ในกลุ่ม late
late- onset disease ซึ่งในกลุ่ม
late late- onset disease มัก
เป็นการติดเชื้อในกระแสเลือด
นอกจากนี้อาจมาด้วย เยื่อหุ้ม
สมองอักเสบ, septic arthritis,
osteomyelitis, cellulitis และ
adenitis ส่วนการติดเชื้อ necrotizing fasciitis พบได้น้อยมาก1,2
รายงาน GBS necrotizing fasciitis ในทารกพบน้อยมาก
การคลอดก่อนก�ำหนดเป็นปัจจัยเสี่ยงของโรคนี้ ส่วนใหญ่พบการ
ติดเชื้อที่บริเวณ mandible, submandibular และ parotid ยาหลัก
ที่ ใช้รักษาคือ Penicillin G เชื้อ GBS มี MIC ต่อยา Penicillin G
มากกว่าเชื้อ Group A Streptococcus โดยต้องการระดับยาในการ
ฆ่าเชื้อสูงกว่า 10 เท่า การรักษาโรคติดเชื้อ GBS จึงต้องใช้ยา
Penicillin G ในขนาดสูง ยาอื่นที่สามารถใช้ ได้คือ ampicillin,
extended-spectrum penicillins, cephalosporins (ยกเว้น
cefoxitin), carbapenem และ vancomycin เชื้อส่วนใหญ่ ไวต่อยา
เหล่านี้ ถึงแม้ ในช่วงหลังเริ่มมีรายงานดื้อยา cefotaxime และ
penicillin บ้างในบางประเทศ แต่อัตราการดื้อยายังค่อนข้างต�่ำมาก
ประมาณ 1% นอกจากนี้ปัจจุบันพบรายงานการดื้อยา erythromycin
และ clindamycin มากขึ้ น โดยดื้ อ ต่ อ erythromycin 30%
และ clindamycin 20% ระยะเวลาในการให้ ย าปฏิ ชี ว นะ
ถ้าเป็นการติดเชื้อในกระแสเลือด ให้ยา 10 วัน ถ้าเป็นเยื่อหุ้มสมอง
อักเสบให้นาน 14-21 วัน การติดเชื้อที่กระดูกหรือในเวนตริเคิล
ให้ยา 28 วัน ส�ำหรับ adjuvant therapy ยังไม่มีการศึกษาสนับสนุน
ว่าการให้ intravenous immunoglobulin (IVIG)3 และ granulocyte
colony-stimulating factor (G-CSF) หรื อ granulocytemacrophage colony-stimulating factor (GM-CSF)4 ช่วยลดอัตรา
การตาย
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DIAGNOSTIC TOOLS IN INFECTIOUS DISEASES
การวินิจฉัยทางจุลชีววิทยาด้านแบคทีเรีย (ตอนที่ 10): เทคนิคการตรวจล�ำดับเบสของ
DNA แบบใหม่: High throughput sequencing (หรือ Next generation DNA
sequencing, NGS) เพื่อตรวจโครโมโซมของเชื้อก่อโรค
โดย รศ.นพ. ชาญวิทย์ ตรีพุทธรัตน์
ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
“การตรวจล�ำดับสารพันธุกรรมของเชื้อจุลชีพก่อโรคทั้ง
Chromosome หรือ Genome ในคราวเดียว”
ปัจจุบนั นีว้ ทิ ยาการมีความก้าวหน้าอย่างรวดเร็วมาก แพทย์ควร
ติดตามข่าวสารการพัฒนาใหม่ๆอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถท�ำความ
เข้าใจกับแนวคิดและแนวปฏิบัติ ใหม่ที่ ใช้เทคโนโลยีชั้นสูงในการวินิจฉัย
โรคหรือการน�ำความรู้ที่เกิดใหม่มาประยุคใช้ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อ
ผู้ป่วย การตรวจสารพันธุกรรม (RNA หรือ DNA) ของเชื้อก่อโรคมีการ
เปลี่ยนแปลงไปอย่างมากในช่วง 8 ปีที่ผ่านมานี้ การตรวจล�ำดับเบส
ของ DNA หรื อ รหั สพั น ธุกรรมมีความก้าวหน้าแบบก้า วกระโดด
การเปลีย่ นแปลงของเทคโนโลยีอย่างรวดเร็วมากนีท้ �ำให้นกั วิจยั จ�ำนวนมาก
หันมาสนใจในการพัฒนาเทคนิคการตรวจ ที่ท�ำได้รวดเร็วขึ้นแต่มีค่าใช้
จ่ายลดลง มีการจ�ำหน่ายเครือ่ งมือทีส่ ามารถตรวจล�ำดับเบสทีอ่ าจเรียกว่า
massive parallel DNA sequencing หรือ high throughput DNA
sequencing หรือ next generation DNA sequencing (NGS) การตรวจ
สาย DNA แบบใหม่นี้พัฒนาขึ้นมาทดแทนการตรวจแบบเก่าที่ ใช้เทคนิค
ที่เรียก Sanger method โดยที่ Sanger method ได้เกิดขึ้นเมื่อประมาณ
30 ปีก่อนและได้มีการพัฒนาจนคาดว่าถึงจุดอิ่มตัวและไม่น่าจะพัฒนา
เทคนิคการตรวจแบบนี้ ให้ดีไปกว่านี้อีกแล้ว โดยการอ่านรหัสพันธุกรรม
แบบเก่าท�ำได้ราว 1,000 basepairs (bp) มีค่าใช้จ่ายราวๆ 200-500 บาท
และใช้เวลาในการตรวจ 1-3 วัน ถ้าต้องการตรวจ whole genome
sequence ของเชื้อ Escherichia coli ที่มีขนาดโครโมโซมประมาณ 4.5
× 106 bp จะต้องตรวจอย่างน้อยที่สุด 4,500 ครั้ง จึงอาจจะได้ข้อมูลของ
โครโมโซมทั้งวงของเชื้อ E. coli (ซึ่งโดยทั่วไปต้องตรวจล�ำดับเบสซ�้ำๆ
ราว 20 เท่าของความยาวของโครโมโซม จึงจะเชื่อมั่นได้ว่าโครโมโซม
ทัง้ วงน่าจะถูกน�ำมาศึกษาล�ำดับเบสได้ครบทัง้ วงของโครโมโซม ซึง่ จะท�ำให้
ต้องใช้เงินราว 18 ล้านถึง 45 ล้านบาท) และใช้เวลาในการตรวจไม่น้อย
กว่า 1-2 ปี จึงท�ำการตรวจเสร็จ ในขณะที่การตรวจแบบใหม่ที่เรียก high
throughput DNA sequencing หรือ next generation sequencing (NGS)

สามารถตรวจหาล�ำดับเบสของสาย DNA
ได้ตั้งแต่ 5 × 107 bp (50 ล้าน) ถึง 3 ×
109 bp (3000 ล้าน) หรือเป็น 10 เท่า
ถึง 600 เท่าของความยาวโครโมโซมของ
E. coli โดยการใช้การตรวจสาย DNA ไป
พร้อมๆ กันหลายแสนถึงหลายล้าน reactions ในคราวเดียวกันและ
ตรวจเสร็จภายใน 3 วัน โดยใช้เงินประมาณ 3-5 หมื่นบาทเท่านั้น
การตรวจแบบ NGS ในขณะนีม้ แี บ่งคร่าวๆ ได้เป็น 2 กลุม่ หลัก
มีการใช้เครื่องมือที่อาจจะสรุปง่ายๆ ดังนี้
1) กลุ่มที่สามารถตรวจล�ำดับเบสได้เป็นจ�ำนวนมากแต่ ได้ข้อมูลดิบ
มาจากสาย DNA ที่สั้น กล่าวคือได้ข้อมูลประมาณ 1,000-3,000
ล้านเบส จากการใช้ผลการอ่านล�ำดับเบสประมาณ 150-300 เบส
เป็นจ�ำนวนหลายล้านเส้นเรียกเป็นการตรวจที่ ใช้เทคโนโลยี short
reads แต่ท�ำจากจ�ำนวน read ที่สูงมากๆ เครื่องมือที่ ใช้เทคนิค
ดังกล่าวได้แก่ เครื่อง Illumina System (HiSeq, MiSeq ของบริษัท
Illumina) หรือเครื่อง Ion ProtonTM (บริษัท Life Technologies)
เป็นต้น

HiSeq2500 (Illumina) Ion Proton™ (Life Technologies) GS Junior (Roche)

รูปแสดงเครือ่ งมือชนิดต่างๆ ทีส่ ามารถตรวจล�ำดับเบสของสาย DNA
ในปริมาณมากในคราวเดียวกัน
2) กลุ่มที่สามารถตรวจล�ำดับเบสทั้งหมดได้น้อยกว่า แต่ ได้มาจาก
การใช้ข้อมูลดิบจากการตรวจล�ำดับเบสในแต่ละสายที่ยาวกว่า ราว
400-1,000 bp และได้ total read length ประมาณ 50,000,000 bp
จากเครื่อง GS Junior หรือได้ประมาณ 500,000,000 bp จากเครื่อง
GS FLX (ทั้งสองเครื่องผลิตโดยบริษัท Roche)
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ผู้ป่วยเด็กหญิงไทย อายุ 1 ปี 2 เดือน ภูมิล�ำเนา กรุงเทพมหานคร
อาการส�ำคัญ: ไข้ 18 วันก่อนมารพ.
อาการปัจจุบัน:
18 วันก่อนมารพ. มีไข้ต�่ำ ไม่มีอาการไอ น�้ำมูก อุจจาระ
ปัสสาวะปกติ ต่อมาเริ่มไอเล็กน้อย ไม่มีน�้ำมูก ไปรพ.เอกชน ได้รับ
การวินิจฉัยว่ามีการติดเชื้อไวรัส ได้ยา acetaminophen, simethicone
และแนะน�ำอาการที่ต้องมารพ.
12 วันก่อนมารพ. ยังมีไข้ นำ�้ มูกไหล ไอเล็กน้อย ไม่หอบเหนือ่ ย
ไม่ซึม มาตรวจซ�้ำ แพทย์ ให้การวินิจฉัยคออักเสบ ได้รับยา cefdinir และ
ibuprofen
9 วันก่อนมารพ. มีไข้สูง ไอมีเสมหะและน�้ำมูกมากขึ้น ไม่มี
หอบเหนื่อย รับประทานอาหารและนมได้น้อยลง ซึมลง แพทย์จึงรับไว้
รักษาใน รพ. ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการพบ CBC: Hct 33%, WBC
18,330 cells/mm3(N 64%, 36%), platelet 549,000/mm3, ESR 70 mm/
hr, CRP 186.39 mg/dL, ผลตรวจปัสสาวะปรกติ, CXR : alveolar และ
interstitial infiltration at RLL ผลเพาะเชื้อในเลือดไม่พบเชื้อแบคทีเรีย
ได้รับการวินิจฉัยเป็นปอดอักเสบ และได้รับการรักษาด้วย ceftriaxone
เป็นเวลา 7 วันร่วมกับ clarithromycin 5 วัน ขณะรักษาใน รพ. มีถ่าย
เหลวเป็นน�้ำวันละหลายครั้ง ไม่มีมูกเลือด ผลตรวจอุจจาระไม่พบเม็ด
เลือดและเพาะเชื้อไม่พบเชื้อแบคทีเรียก่อโรค ได้รับการตรวจ ultrasound
ท้องไม่พบอาการผิดปรกติ
เนื่องจากอาการผู้ป่วยยังมีอาการไข้สูง แม้ว่าจะไม่มีอาการไอ
และถ่ายเหลวแล้วจึงส่งตัวมา รพ.ศิริราช
ประวัติอดีต: คลอดปรกติครบก�ำหนดอายุครรภ์ สัปดาห์ น�้ำหนักแรก
คลอด 3,050 กรัม ไม่มีภาวะแทรกซ้อน
โรคประจ�ำตัว: แพ้นมวัว
ปฏิเสธประวัติเดินทาง, เข้าป่าย�่ำน�้ำ, เลี้ยงสัตว์
การตรวจร่างกาย:
BT 38.6 oC, RR 30/min, HR 150 bpm BP 92/52 mmHg
HEENT: no conjunctival injection, no strawberry tongue
Heart: normal S1S2, no murmur
Respiratory system: normal breath sound
Abdomen: no hepatosplenomegaly
LN: no lymphadenopathy
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Extremities: no extremity change
Skin: no rash, no eschar
ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ:
CBC Hb 9.9 g/dL, Hct 31.1%, WBC 17,090 cells/mm3
(N 70%, L 24%, Mono 6%), Plt 757,000 /mm3
U/A: sp.gr 1.029, wbc 0-1/hpf, no rbc
ESR 77 mm/hr, CRP 61.15 mg/dL
LFT: Alb 3.6 g/dL, TB/DB 0.2/0.05 mg/dL, AST/ALT 28/10 U/L
CXR: minimal perihilar infiltration
Mycoplasma IgG, IgM : negative
Nasopharyngal wash multiplex PCR for respiratory viruses:
negative
การด�ำเนินโรค:
เนื่องจากผู้ป่วยรายนี้ภาวะไข้เรื้อรังนานเกิน 14 วัน (prolonged
fever) ผลตรวจร่างกายและผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการไม่พบ
ต�ำแหน่งของการติดเชื้อที่ชัดเจน และอาการทางคลินิกไม่ตอบสนอง
ต่อยาปฏิชีวนะทั้ง 3rd generation cephalosporin และยากลุ่ม
macrolide แพทย์ผู้ท�ำการรักษาสังเกตว่าผลการตรวจทางห้องปฏิบัติ
การมีเกร็ดเลือดสูง (thrombocytosis≥ 450,000/mm3 ) และค่าการ
อักเสบ ESR และ CRP สูง (ESR > 40 mm/hr และ CRP > 3.0 mg/
dL) แม้ว่าผู้ป่วยจะไม่มีทางคลินิกใดๆ ของโรค Kawasaki disease
(KD) ก็ตาม แพทย์ผู้ท�ำการรักษาจึงทการปรึกษากุมารแพทย์ โรค
หัวใจมาร่วมประเมินผู้ป่วย ผลการตรวจ EKG ปรกติ ผลการตรวจ
echocardiography พบ right coronary artery (RCA) aneurysm
ขนาด 3.6 mm in diameter, 6.6 mm in length with suspected
thrombus in aneurysm และพบมี left anterior descending artery
(LAD) aneurysm ขนาด 2.5 mm in diameter, 4.1 mm in length
(ดังแสดงในรูป)
การวินิจฉัยโรค: Kawasaki disease with small RCA, LAD
aneurysm

เนื่องจากผู้ป่วยรายนี้ตรวจพบ RCA และ LAD aneurysm
ร่วมกับมี prolonged fever, thrombocytosis และ inflammatory
markers สูง จึงได้รับการวินิจฉัยเป็น Kawasaki disease แม้ ไม่มี
clinical criteria อื่นๆ ของ KD ก็ตาม ผู้ป่วยได้รับการรักษาด้วย IVIG
2 g/kg/dose iv, aspirin 80 mg/kg/day และ heparin 40 mg/kg/dose
iv loading then 20 ml/kg/hr x 3 วัน หลังจากให้การรักษา 36 ชม.
ผู้ป่วยยังคงมี ไข้สูง ทีมแพทย์ผู้ท�ำการรักษาคิดถึงภาวะ IVIG- resistant
KD พิจารณาจะให้ IVIG dose ที่สอง ก่อนให้แนวโน้ม แต่หลังจากนั้น
ผู้ป่วยไข้ลดลง อาการปกติดี จึงให้กลับบ้านได้ โดยได้รับยา aspirin 5 mg/
kg/day อีก 2 เดือนต่อมาได้ตรวจ echocardiography ไม่พบว่ามี RCA
และ LAD แล้ว แต่ยังมี irregular surface ของ LAD จึงให้รับประทาน
ยา aspirin ต่อ
วิจารณ์:
ภาวะไข้เรื้อรัง (prolonged fever) เป็นปัญหาที่พบบ่อยในเวชปฏิบัติ
ซึ่งโรค KD ก็อาจเป็นสาเหตุหนึ่งได้ จากการศึกษาผู้ป่วยเด็กที่มาด้วย
ไข้เรื้อรังในประเทศตุรกี พบว่าโรคติดเชื้อเป็นสาเหตุอันดับหนึ่งพบถึง
50.7% และพบว่าสาเหตุเกิดจากโรค KD 4.3%1 ปัญหาของผู้ป่วย
รายนี้ คื อ ผู ้ ป ่ ว ยไม่ มี อ าการทางคลิ นิ ก ใดๆ ของโรค KD เลย
จึงท�ำให้วินิจฉัยได้ยากและล่าช้า โดยปกติแล้วผู้ป่วย KD ที่อายุน้อย
กว่า 1 ปี จะมาด้วย atypical presentation หรือ incomplete KD
ถึ ง 28% ซึ่ ง พบได้ บ่อยกว่ า เด็ ก โต (พบ 7-10%) 2 จากการ

รวบรวมรายงานผูป้ ว่ ยพบว่ามีผปู้ ว่ ยเด็กเล็กทีพ่ สิ จู น์ยนื ยันว่าเป็น KD
ด้วยการตรวจพบ coronary aneurysm โดยมี clinical criteria เพียง
1-2 ข้อและหลายรายมาด้วย atypical presentation เช่นไข้ร่วมกับ
ถ่ายเหลวเช่นเดียวผู้ป่วยรายนี้ แต่ทุกรายจะมี thrombocytosis >
450,000/mm3, ESR/CRP สูง2-3
อีกประเด็นที่น่าสนใจของผู้ป่วยรายนี้ คือมีการตอบสนอง
ต่อการรักษาค่อนข้างช้า ผู้ป่วย KD 5-10% จะมี IVIG resistance ได้
โดยยังคงมี ไข้หรือมี ไข้กลับเป็นซ�้ำภายหลังได้รับ IVIG นานกว่า
36 ชม. โดยทั่วไปแนะน�ำให้ IVIG 2 g/kg/dose ซ�้ำเป็นครั้งที่สอง
ร่วมกับการให้ aspirin ขนาดสูง อาจพิจารณาให้ methylprednisolone
30 mg/kg IV วันละครั้ง 1-3 วัน จะสามารถช่วยลดไข้ ได้ แต่ผล
ต่อการเกิด aneurysm ไม่ชัดเจน อาจพิจารณาใช้ยาอื่น ได้แก่
infliximab (monoclonal antibody against TNF-α) หากการรักษา
อื่นๆ ล้มเหลว4
สรุป:
โรค Kawasaki disease เป็นอีกโรคที่มีความส�ำคัญและต้องค�ำนึง
ถึงเสมอในผู้ป่วยที่มาด้วยไข้เรื้อรัง โดยเฉพาะเด็กเล็กที่จะมาด้วย
incomplete หรือ atypical presentation บ่อยกว่าเด็กโต และหาก
ผู้ป่วยมี thrombocytosis และ ESR/CRP สูง อาจต้องคิดถึงมากขึ้น
และพิจารณาตรวจหาโรค Kawasaki disease ด้วย
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Special Topic in Tropical Pediatrics:
"วัคซีนก่อนการเดินทางไปต่างประเทศส�ำหรับเด็ก"
โดย ผศ.พญ. รวีรัตน์ สิชฌรังษี
คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล

ก่อนการเดินทางท่องเที่ยวไปยังประเทศที่มีการระบาด หรือเป็นแหล่งชุกชุมของโรคติดเชื้อ
ที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน ควรพิจารณาให้เด็กได้รับวัคซีนตามข้อบ่งชี้ อย่างน้อยเด็กควรได้รับวัคซีนพื้นฐาน
ตามวัย โดยอายุที่ควรได้รับวัคซีนบางชนิดสามารถให้เร็วกว่าปกติเล็กน้อยได้เนื่องจากความจ�ำเป็นต้อง
เดินทางก่อนถึงวัยที่ควรได้รับวัคซีนตามปกติ ซึ่งมิใช่วัคซีนทุกชนิดจะสามารถให้ ได้ และวัคซีนบางชนิด
ก็มีข้อห้ามใช้ ในเด็กวัยทารก
แพทย์ควรประเมินปัจจัยต่างๆ ดังต่อไปนี้ เพื่อพิจารณาให้วัคซีน
ส�ำหรับเด็กก่อนการเดินทาง
1. สุขภาพทั่วไปของเด็ก อายุ ภาวะภูมิคุ้มกัน โรคประจ�ำตัว
2. ความเสี่ยงที่จะติดเชื้อโรค
3. การระบาดของโรคติดเชื้อในประเทศที่จะเดินทางไป
4. ข้อดี ข้อเสีย ของการได้รับวัคซีนก่อนการเดินทาง
5. ประวัตกิ ารได้รบั วัคซีนในอดีตและเวลาทีเ่ หลือก่อนการเดินทาง
โดยวัคซีนส�ำหรับเด็กที่จะเดินทางมี 3 ชนิดคือ
1. วัคซีนพื้นฐาน (Routine vaccination)
2. วัคซีนที่แนะน�ำว่าควรฉีดก่อนการเดินทาง (Recommended
vaccination)
3. วัคซีนที่ต้องมี ใบรับรองว่าฉีดแล้วก่อนเดินทางเข้าประเทศ
(Required vaccination)
บทความนี้ขอกล่าวโดยสรุป เฉพาะวัคซีนบางชนิดที่มี
ค�ำแนะน�ำว่าควรฉีดก่อนการเดินทาง และวัคซีนทีต่ อ้ งมี ใบรับรอง
ว่าฉีดแล้วก่อนเดินทางเข้าประเทศที่มีการระบาดหรือเป็นแหล่ง
ชุกชุมของโรค
1. วัคซีนไข้กาฬหลังแอ่น (Meningococcal vaccine)
วัคซีนชนิดนี้ต้องมี ใบรับรองว่าฉีดแล้วส�ำหรับผู้ที่จะ
เดินทางไปประเทศซาอุดิอาระเบียเพื่อประกอบพิธีฮั จ จ์ หรื อ
อุมเราะห์ , และยั งเป็ นวัคซีนที่แ นะน�ำว่าควรฉีดส�ำหรั บผู ้ ที่
จะเดินทางไปประเทศในทวีปแอฟฟริกาทางตอนใต้ของทะเล
ทรายซาฮารา (Sub-Saharan Africa) ช่วงฤดูแล้ง (ธ.ค.-มิ.ย.)
หรือนักเรียนที่จะไปพักในหอพักประเทศสหรัฐอเมริกา
ปัจจุบนั วัคซีนไข้กาฬหลังแอ่นทีม่ จี �ำหน่ายในประเทศไทย
ประกอบด้วย 4 serotype ของ N.meningitidis (A, C, Y, W-13)
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โดยเป็นวัคซีนชนิด conjugate 2 ชนิด (MenACWY-D และ
MenACWY-CRM) และชนิดpolysaccharide1 ชนิด(MPSV4)
อายุของเด็กที่เล็กที่เล็กที่สุดที่แนะน�ำให้ฉีดคือ 2 เดือน
ควรฉีดชนิด MenACWY-CRM, วัคซีนชนิด MenACWY-D
แนะน�ำให้ฉีดในเด็กที่เล็กที่สุดคืออายุ 9 เดือน, ส่วนวัคซีน
MPSV4 แนะน�ำให้ ใช้ ในเด็กอายุ2 ปีขึ้นไป ส�ำหรับประเทศไทย
มิได้แนะน�ำให้ฉีดวัคซีนไข้กาฬหลังแอ่นเป็นวัคซีนพื้นฐาน
เนื่องจากอุบัติการณ์ ไม่สูงและ serotype ที่พบมากในไทย
คือ serotype B ซึ่งไม่ตรงกับชนิดที่มี ในวัคซีน
2. วัคซีนไข้เหลือง (Yellow fever vaccine)
วัคซีนชนิดนี้ต้องมี ใบรับรองว่าฉีดแล้วก่อนเดินทาง
เข้าประเทศส�ำหรับผู้ที่จะเดินทางไปยังประเทศ ในทวีป
แอฟริกาและอเมริกาใต้บางประเทศ* โดยแนะน�ำให้ฉีด
ในเด็กอายุ 9 เดือนขึ้นไป เนื่องจากทารกอายุน้อยกว่า
9 เดือน มีความเสี่ยงสูงที่จะเกิด Yellow fever vaccine
associated neurologic disease โดยเกิดอาการจาก
meningoencephalitis, GBS, หรือ ADEM ทั้งนี้เด็กอายุ 6-8
เดือน สามารถรับวัคซีนได้ หากต้องเดินทางไปยังบริเวณ
ที่มีโรคชุกชุม และป้องกันยุงกัดได้ล�ำบาก โดยควรระมัดระวัง
ภาวะแทรกซ้อนจากวัคซีนดังกล่าว แนะน�ำให้ฉีดวัคซีนก่อน
การเดินทางอย่างน้อย 10 วัน และสามารถป้องกันได้
นาน 10 ปี
3. วัคซีนทัยฟอยด์ (Typhoid vaccine)
วัคซีนชนิดนี้แนะน�ำให้ ใช้ ในผู้ที่จะเดินทางไปยัง
บริเวณที่มีการระบาดของ Salmonella Typhi ได้แก่ อินเดีย
ปากีสถาน แอฟริกา และอเมริกาใต้บางประเทศ โดยมี

2 ชนิดประกอบด้วย วัคซีนแบบฉีดเข้ากล้าม คือ Vi capsular
polysaccharide vaccine (ViCPS) ซึ่งแนะน�ำให้ฉีดในเด็ก
อายุ 2 ปีขึ้นไป ส�ำหรับเด็กที่ยังมีความเสี่ยงของการติดเชื้อ
แนะน�ำให้ฉีดกระตุ้นทุก 2 ปี และวัคซีนแบบแคปซูล คือ
Oral live attenuated vaccine (Ty21a) ซึ่งรับประทานวันละ
1 แคปซูล วันเว้นวัน รวมทั้งหมด 3-4 แคปซูล ในเด็กอายุ 6 ปี
ขึ้นไป และรับประทานซ�้ำทุก 5 ปี หากยังมีความเสี่ยงของการ
ติดเชื้อ โดยควรได้รับวัคซีน 1 สัปดาห์ขึ้นไปก่อนการเดินทาง
อย่างไรก็ดี ในปัจจุบนั ไม่มวี คั ซีนชนิดแคปซูลใช้ ในประเทศไทยแล้ว

4. วัคซีนตับอักเสบเอ (Hepatitis A vaccine)
วัคซีนชนิดนี้แนะน�ำให้ฉีดในผู้ที่มีอายุมากกว่า 1 ปีขึ้นไป
ที่จะเดิน ทางไปยั ง ประเทศที่มีความชุกของโรคสูง* ยกเว้ น
ประเทศสหรัฐอเมริกา, แคนาดา, ออสเตรเลีย, นิวซีแลนด์
ยุโรปตะวันตก และ ญี่ปุ่น ผู้ที่จะเดินทางควรได้รับวัคซีน 2 ครั้ง
ห่างกัน 6-12 เดือน อย่างน้อย 2-4 สัปดาห์ ก่อนเดินทาง

5. วัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า (Rabies vaccine)
วั ค ซี น ชนิ ด นี้ แ นะน�ำให้ ฉี ด ผู ้ ที่ จ ะเดิ น ทางไปใน
ประเทศที่ มี โ รคพิ ษ สุ นั ข บ้ า ชุ ก ชุ ม และมี สุ นั ข จรจั ด มาก
โดยเฉพาะประเทศก�ำลั ง พั ฒ นา* เช่ น จี น , อิ น เดี ย
โดยสามารถใช้ ได้เด็กที่มีอายุมากกว่า 1 ปี ฉีดทั้งหมด
3 dose ในวันที่ 0, 7, และ 21 หรือ 28
6. วัคซีนอหิวาตกโรค (Cholera vaccine)
วัคซีนชนิดนีแ้ นะน�ำให้ ใช้เฉพาะในเด็กทีม่ คี วามเสีย่ ง
ของการติดเชื้ออหิวาตกโรคอย่างรุนแรงจาก travelers’
diarrhea ได้ แ ก่ ผู ้ ป ่ ว ยที่ มี โ รคประจ�ำตั ว เรื้ อ รั ง ต่ า งๆ
เช่น โรคไต, โรคหัวใจ, โรคเบาหวาน, ผู้ป่วยติดเชื้อ HIV
หรือระหว่างได้รับยากดภูมิคุ้มกันต่างๆ ที่จะเดินทางไปยัง
ประเทศที่ มี ค วามชุ ก ของโรคสู ง เช่ น ประเทศเฮติ ,
ประเทศในทวีปแอฟริกา และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้*
ปัจจุบันวัคซีนป้องกันโรคนี้ มีเฉพาะรูปแบบรับประทาน
ชนิด live oral vaccine ซึ่งมี 2 ชนิดตามจ�ำนวนของ strain
(monovalent และ bivalent) อายุเด็กเล็กที่สุดที่แนะน�ำให้
ใช้ ได้คือ 1-2 ปี โดยขึ้นกับชนิดของวัคซีน

* ข้อมูลประเทศที่มีการระบาดหรือเป็นแหล่งชุกชุมของโรคอ้างอิงได้จาก http://wwwnc.cdc.gov/travel/page/yellowbook-home-2014
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การประชาสัมพันธ์ 8th Asian Congress
of Pediatric Infectious Disease (I)
โดย ศ.พญ. กฤษณา เพ็งสา
คณะกรรมการบริ ห ารของสมาคมโรคติ ด เชื้ อ ในเด็ ก แห่ ง
ประเทศไทย ได้ด�ำเนินกิจกรรมเพื่อประชาสัมพันธ์ 8th Asian Congress
of Pediatric Infectious Disease (8th ACPID) ซึ่งได้ประมูลสิทธิ์การจัด
ประชุมเมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2555 ณ กรุงโคลอมโบ สาธารณรัฐ
สังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา โดยจะจัดที่ประเทศไทย ในระหว่าง
วันที่ 15-18 พฤศจิกายน 2559 ความส�ำเร็จที่เกิดขึ้นมาจากความร่วมมือ
ของสมาชิกสมาคมฯ ทุกท่าน ทั้งนี้ สมาคมฯ ได้รับค�ำแนะน�ำอย่างดียิ่ง
จากนายกุลกุมุท สิงหรา ณ อยุธยา เอกอัครราชทูต ณ กรุงมาดริด
สหราชอาณาจักรสเปน (ต�ำแหน่งขณะนั้น) และ นาย พลเดช วรฉัตร
เอกอัครราชทูต ณ กรุงโคลัมโบ สาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตย
ศรีลังกา (อ่านได้จากจุลสารฉบับที่ 4 ตุลาคม-ธันวาคม 2555) ผู้เขียน
ขอสรุปกิจกรรมประชาสัมพันธ์ที่ได้ท�ำไปแล้ว ให้สมาชิกสมาคมฯ รับทราบ
ดังนี้
การประชุม 8th World Congress of the World Society for
Pediatric Infectious Diseases ระหว่างวันที่ 19-22 พฤศจิกายน พศ.
2556 ที่เมืองเคปทาวน์ สาธารณรัฐแอฟริกาใต้ มีกรรมการบริหารของ
สมาคมฯ ร่วมเดินทางไปประชาสัมพันธ์ 8th ACPID ทั้งหมด 3 ท่าน คือ
ศ.พญ. อุษา ทิสยากร รศ. อัจฉรา ตั้งสถาพรพงศ์ และ ผศ.นพ. โอฬาร
พรหมาลิขิต
การประชุม 9th International Symposium on Pneumococci
and Pneumococcal Diseases (ISPPD) ระหว่างวันที่ 9-13 มีนาคม
พศ. 2557 ที่ Hyderabad International Convention Centre, Novotel
& HICC Complex (Near Hitec City) กรุง Hyderabad, ประเทศ India
มีกรรมการบริหารของสมาคมฯ ร่วมเดินทางไปประชาสัมพันธ์ 8thACPID
ทั้งหมด 3 ท่าน คือ พญ. จุไร วงศ์สวัสดิ์ ผศ.นพ. โอฬาร พรหมาลิขิต
และผู้เขียน
วันอาทิตย์ที่ 9 มีนาคม
พศ. 2557 คณะท�ำงานได้
เดินทางมาที่ HICC เพื่ อ
เข้าร่วมประชุม หลั งจาก
ลงทะเบี ย นเรี ย บร้ อ ยแล้ ว
ได้เข้าฟัง Pneumococcal
Disease in South Asia :
The promise of vaccines
ช่วง 8.00-16.00 น. ระหว่างรอคอยเวลา Opening Ceremony เวลา
17.45 น. มีการจัด Welcome drink & canapes ที่ Exhibition Area
ซึ่ง เป็นการรวบรวมผู ้ เข้ าร่วมประชุม ไว้ก่อ น ผู้แ ทนของสมาคมฯ
จึงถือโอกาสนี้ท�ำการประชาสัมพันธ์ 8th ACPID เป็นรายบุคคล
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ช่วงพิธีการเปิดประชุมเวลา 18.30 น. Prof. Narendra
Arora ซึ่งเป็น Executive Director/President ของ INCLEN Trust
กล่าวต้อนรับในนามของ Indian Hosts ต่อด้วย Dr. Ron Dagan,
ISPPD President กล่าวต้อนรับในนามของ ISPPD อันดับต่อมา
เป็นการบรรยายของ Chief Guest, Mr. Lov Verma ซึ่งเป็น
Secretary, Ministry of Health & Family Welfare (MOH) ในเรื่อง
India’s strategy to meet MDG 4 Goals ต่อมาเป็นการบรรยาย
ของ Guests of Honor 3 ท่าน ได้แก่ Dr. V. Yewale, IAP President
ของ India กล่าวถึง IAP’s Commitment to Child Health และ
Prof. K. Vijayaraghavan, Secretary ของ Department of
Biotechnology (DBT) บรรยายในหัวข้อ Role of Technology
for Advancing Research to Reduce Childhood Morbidity
and Mortality ปิดด้วยการบรรยายเรื่อง Role of international
collaboration to advance scientific discovery โดย Dr. N.K.
Ganguly อดีต Director, Indian Council of Medical Research
(ICMR)
ทั้งหมดนี้มี Prof.
Mathu Santosham, ISPPD
Board Member เป็นพิธีกร
ในงานมีการแสดงระบ�ำพื้น
เมืองจาก Shiamak Dance
Company Performance
2 ชุ ด และ Welcome
Reception กลับถึงโรงแรม
โดยรถ Bus ที่ ผู ้ จั ด การ
ประชุมจัดเตรียมไว้ ให้
การประชุ ม นี้ มี
ผู ้ ล งทะเบี ย นเข้ า ประชุ ม
ประมาณ 1,000 กว่าคน จากประเทศอินเดียเองประมาณ 200 คน
ผู้ลงทะเบียนมากที่สุดคือจากประเทศสหรัฐอเมริกา มากกว่า 400 คน
ที่ เ หลื อจากหลายประเทศทั้ งหมด 75 ประเทศ มี ผู ้ ล งทะเบี ย น
เข้าประชุมจากประเทศไทยกว่า 20 คน รวมถึง ศ. สมพร ศรีเฟื่องฟุ้ง
ผู้เชี่ยวชาญทางห้องปฏิบัติการเกี่ยวกับ Pneumococci จากคณะ
แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ซึ่งเป็นคนไทยที่ ได้รับ Travel Grant
ส�ำหรับ developing countries จากกว่า 50 คน
การมาประชาสัมพันธ์การประชุมครัง้ นี้ ผูแ้ ทนของสมาคมฯ
ได้ร่วมประชาสัมพันธ์ 8th ACPID กับ participants จากประเทศ
ต่างๆ รวมถึงแจกหนังสือที่สมาคมฯ จัดเตรียมไปด้วยประมาณกว่า

400 เล่ม เพื่อเผยแพร่ และประชาสัมพันธ์ 8th ACPID แก่แพทย์จาก
ประเทศอินเดีย คือหนังสือ “ I will survive” เป็นบทความเกี่ยวกับ HIV
Discrimination สัมภาษณ์จากผู้ป่วยเด็ก แปลเป็นภาษาอินเดีย
คณะท�ำงานได้แนะน�ำตัวกับ Prof. Narendra Arora, ISPPD-9
Host, Prof. Mathu Santosham, ISPPD Board Member, Prof. Kate O’
Brien, Co-Chair Scientific Organizing Committee ซึ่งเป็นผู้ที่ ได้รับ
คัดเลือกให้เป็นผู้บรรยาย Robert Austrian Lecture for ISPPD-9
นอกจากนี้ยังได้พบกับตัวแทนในระดับภูมิภาคของบริษัทต่างๆ ที่มา
แสดงผลิตภัณฑ์เพื่อประชาสัมพันธ์ 8th ACPID ด้วยเช่น Mr. Michelle
Pahl, Manager Public-Private Partnerships จาก Unicef, Dr. Debora
Sandiford จาก International Vaccine Access Center (IVAC) ซึ่งสนใจ
จะมาออกบูธในการประชุม 8th ACPID ที่ประเทศไทยด้วย
การประชุ ม ทั้ ง 3 วั น นี้ มี หั ว ข้ อ หลากหลาย ตั้ ง แต่
pneumococcal biology, diagnostics, treatment และ prevention โดย
รวบรวมความรู้, ประสบการณ์จากนักวิทยาศาสตร์ แพทย์ นักวิชาการ
บุคลากรทางสาธารณสุข บริษัทต่างๆ ผู้วางนโยบาย และที่ส�ำคัญ
นักศึกษาระดับปริญญาโท-เอก จากประเทศต่างๆ มาน�ำเสนอความรู้
ใหม่ๆ ที่ได้จากการวิจัย มีการน�ำเสนอ poster ทั้งหมด 491 เรื่อง และ
บางเรื่องได้รับเลือกให้น�ำเสนอเป็น oral poster presentation ด้วย
มี 5 เรื่อง ได้รับการตัดสินให้ ได้รับ ISPPD Robert Austrian Research
Awardees จากประเทศ Finland, Australia, USA, China และ
South Africa
นอกจากนี้ ศ.พญ. อุษา ทิสยากร นายกสมาคมฯ ได้ ไป
ประชาสัมพันธ์ 8th ACPID ในอีก 2 การประชุม ได้แก่ การประชุม
กรรมการบริหาร International Pediatric Association (IPA) ซึ่งจัด
ระหว่างวันที่ 24-25 มีนาคม พ.ศ. 2557 ณ St. Anne’s College,
Oxford ประเทศอังกฤษ และการประชุมประจ�ำปีของสมาคมกุมารแพทย์
แห่งประเทศญี่ปุ่น ครั้งที่ 117 ณ Nagoya Congress Center
ระหว่างวันที่ 11-13 เมษายน 2557 สามารถติดตามรายละเอียดได้
ในจุลสารฉบับนี้
ส�ำหรับ การประชุม Pneumococcal Disease Conference (PDC)
ที่ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี ใต้ ระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคม-1 มิถุนายน
2557 ซึ่ ง ศ.พญ.อุ ษ า ทิ ส ยากร ผศ. นพ.โอฬาร พรหมาลิ ขิ ต
และผู้เขียน ได้ ไปร่วมประชาสัมพันธ์ 8th ACPID แก่ผู้เข้าร่วมประชุม
เป็นรายบุคคล การประชุมนี้มีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 315 คน จาก
22 ประเทศ และวิทยากร ทั้งหมด 23 คน

วันที่ 31 พฤษภาคม 2557 เริ่มประชุม 8.00 น. กล่าวต้อนรับ
โดย Dr. Adriano Arguedas Mohs, Vice President Vaccines Unit
for Asia, Australia and India Medical Development and Scientific/
Clinical Affairs Pfizer Vaccines ต่อด้วย Plenary session ทั้งหมด

3 sessions, session สุดท้ายเป็น Panel discussion เรื่อง
Pneumococcal disease prevention in pediatrics ส่วนวันที่
1 มิถุนายน 2557 เริ่มประชุม 8.30 น. มี Plenary sessions
อีก 2 sessions จบด้วย Panel discussion เรื่อง Implementation
of pneumococcal vaccine recommendations into daily clinical
practice
ในวันที่ 31 พฤษภาคม
2557 กุ ม ารแพทย์ ไทย
ได้แก่ ศ.นพ. จุล ทิสยากร
ศ.นพ. สมศักดิ์ โล่ห์เลขา
ศ.พญ. อุ ษ า ทิ ส ยากร
ศ.พญ. กฤษณา เพ็งสา
และ ผศ.นพ. โอฬาร
พรหมาลิ ขิ ต รู ้ สึ ก เป็ น
เกียรติอย่างสูงที่ ได้รับเชิญ จากนาย กุลกุมุท สิงหรา ณ อยุธยา
เอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี ใต้ ให้เข้าร่วมรับ
ประทานอาหารเย็นที่ท�ำเนียบฯ ร่วมกับแพทย์ชาวต่างประเทศ
อีก 8 ท่าน ซึ่งได้แก่ Prof. Zulkifli Ismail จากประเทศมาเลเซีย
(President, Asian Pacific Pediatric Association (APPA);
Prof. Huan Jong Lee จากสาธารณรัฐเกาหลี ใต้ (Chairman of
the National Immunization Advisory Committee ของกระทรวง
สาธารณสุขเกาหลี ใต้) ซึ่งเป็น moderator ของการประชุมในวันแรก;

Prof. Daniel Goh Yam Thiam จากประเทศสิงคโปร์ (President,
ASEAN Pediatric Federation); Prof.Sajid Maqbool จากประเทศ
ปากีสถาน (past president Pakistan Pediatric Association);
Dr. Georges Thiry จากสาธารณรัฐเกาหลี ใต้ (deputy Director
Dengue Vaccine Initiative); Dr. Musa Mohd Nordin จากประเทศ
มาเลเซีย (Executive Committee, the Malaysian Pediatric
Association); Prof. Lee Bee Wah จากประเทศสิงคโปร์ (Prof.
National University of Singapore) และ Dr. Francis Kwong
จากประเทศสิงคโปร์ (Secretary, Asian Strategic Alliance for
Pneumococcal Disease Prevention: ASAP)
ท่านเอกอัครราชทูต นายกุลกุมุท สิงหรา ณ อยุธยา ท่านนี้
ได้ ให้ความเมตตา แนะน�ำการติดต่อกับต่างประเทศ แก่พวกเรา
เสมอมาตั้งแต่ พ.ศ.2551 ซึ่งขณะนั้นด�ำรงต�ำแหน่งเอกอัครราชทูต
ณ กรุง มะนิลา สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ จึงใคร่ขอขอบพระคุณท่าน
ไว้ ณ โอกาสนี้อีกครั้ง
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สาระส�ำคัญจากการประชุมกรรมการบริหาร IPA

โดย ศ.พญ. อุษา ทิสยากร
กรรมการบริหาร IPA วาระ ค.ศ. 2013-2016

International Pediatric Association (IPA) เป็นองค์กร
ที่ก่อตั้งขึ้น ใน ปี ค.ศ.1910 ซึ่งนับเป็นเวลา 104 ปีแล้วสมาชิกของ IPA
ประกอบด้วย สมาคมกุมารแพทย์จากประเทศต่างๆ ทั่วโลก สมาคม
กุมารแพทย์ประจ�ำภูมิภาคจากทุกภูมิภาคทั่วโลก และ International
Pediatric Specialty Societies ต่างๆ ด้วยจุดมุ่งหมายที่ต้องการให้เด็ก
ทุกคนมีสุขภาพที่ดีที่สุดในทุกๆ มิติโดยมีกุมารแพทย์ร่วมกันท�ำงานด้วย
หลักการดังต่อไปนี้: Excellence of knowledge and expertise in child
health, Evidence based action, Prevention as well as treatment,
Service, Education, Partnership, Advocacy และ Collegiality1
สมาคมกุมารแพทย์แห่งประเทศไทยเป็นหนึ่งในสมาชิกจากบรรดา
สมาคมที่ มี ค วามเกี่ ย วข้ อ งกั บ กิ จ กรรมเพื่ อ ประโยชน์ แ ก่ เ ด็ ก จากทั่ ว
ทุกมุมโลก IPA ได้จัดการประชุมกรรมการบริหาร IPA วาระ พ.ศ.
2556-2559 เป็นครั้งแรก ในระหว่างวันที่ 24-25 มีนาคม พ.ศ. 2557 ณ
St. Anne’s College, Oxford ประเทศอังกฤษ กรรมการบริหาร IPA
วาระ พ.ศ. 2556-2559 ดังกล่าวได้รับการเลือกตั้งจากสมาชิก IPA ที่มีอยู่
ทั่วโลกในระหว่างการประชุม 27th International Congress of Pediatrics
ณ นครเมลเบอร์น ประเทศออสเตรเลีย เมือ่ วันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2556

สาระส�ำคัญจากการประชุมกรรมการบริหาร IPA มีดังต่อไปนี้:
1. Professor Andreas Konstantopoulos, IPA President ได้รายงาน
กิจกรรมที่ ได้ปฏิบัติตั้งแต่เข้ารับต�ำแหน่งดังกล่าวเมื่อปลายเดือนสิงหาคม
พ.ศ. 2556 ซึ่งล้วนเกี่ยวข้องกับกิจกรรมทางวิชาการในประเทศต่างๆ
ทั่วโลก
2. Dr. William J. Keenan, IPA Executive Director ได้รายงานกิจกรรม
ของIPA ที่ ได้ด�ำเนินการไปในรอบปีที่ผ่านมา ซึ่งสรุปโดยย่อได้ดังต่อไปนี้
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• Every Newborn Action Plan (ENAP) ซึ่งด�ำเนินการโดย
Professor Zulfiqar Bhutta, IPA President-elect ร่วมกับองค์กร
นานาชาติต่างๆ อาทิ World Health Assembly (WHA), United
Nations General Assembly (UNGA) เมื่อปี ค.ศ. 2013 และตีพิมพ์
เผยแพร่ ใน Lancet series เดือน พฤษภาคม ค.ศ. 2014
• Advocacy Work Plan ส�ำหรับ Technical Advisory
Group (TAG) ต่ า งๆ ซึ่ ง ได้ ด�ำเนิ น การก่ อ นการประชุ ม
27th International Congress of Pediatrics เมื่อเดือน สิงหาคม
พ.ศ. 2556 โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวจากนานาประเทศทั่วโลก
มากกว่า 500 ท่านและผลที่ ได้จากกิจกรรมดังกล่าวจะเป็นสิ่งที่ IPA
ด�ำเนินการต่อไป
• ร่วมกับองค์กรนานาชาติอาทิ UNICEF, UNGA, United
Nations Commission on Life Saving Commodities (UNCoLSC),
WHO, International Pediatric Academic Leaders Association
(IPALA) ในการจัดท�ำโครงการต่างๆ เช่น Early Childhood
Development, Every Newborn and NCD Child, Helping Babies
Breathe Global Development Alliance (HBB GDA), Mother and
Baby Friendly statement
• ร่างหลักการ 10 ประการ เกี่ยวกับ Mother Friendly,
Baby Friendly เพื่อประสานการด�ำเนินการกับองค์กรนานาชาติ
ต่างๆ ต่อไป
• ด�ำเนินกิจการของ International Pediatric Association
Foundation (IPAF) ในการระดมทุนตลอดจนพิจารณาในการให้ทุน
สนับสนุนโครงการต่างๆ และการบริจาคเงินเพื่อให้ความช่วยเหลือ
ในกรณี ต่ า งๆ อาทิ เ ช่ น การให้ ความช่ ว ยเหลื อ เด็ ก นั บ ล้ า นที่
ประสบภัยจากไต้ฝุ่น Haiyan ในประเทศฟิลิปปินส์ เป็นต้น
3. นายกสมาคมกุมารฯจากทุกภูมิภาคทั่วโลกและสมาคมอนุสาขา
กุมารฯ ได้รายงานกิจกรรมของสมาคมฯในรอบปีที่ผ่านมา ส�ำหรับ
ประเทศไทยนั้น Professor Zulkifli Ismail, President APPA
ได้รายงานว่า “Thailand: The Global Congress on Consensus
in pediatrics & Child Health (CIP2014) held on February 1316, 2014 managed to attract 850 registered delegates despite
the anti-government protests that paralysed the government
in Bangkok” ผู้เขียนในฐานะ President, International Society of
Tropical Pediatrics (ISTP) ได้รายงานกิจกรรมของ ISTP ในรอบปี
ที่ผ่านมาตลอดจนแจ้งถึงการประชุม 10th ICTP ซึ่งมี Theme ของ
การประชุมว่า “Tropical Pediatrics and the MDGs: Where are We?”

10th ICTP จะจัดที่ Kenyatta International Conference Center,
กรุงไนโรบี ประเทศเคนยา ระหว่างวันที่ 24-27 สิงหาคม พ.ศ.2557
ผู ้ ส นใจสามารถดู ร ายละเอี ย ดได้ ที่ www.tropical-paediatricscongress.com โดยมีก�ำหนดการที่ส�ำคัญดังต่อไปนี้
20-04-2014: Deadline abstract submission
01-05-2014: Deadline for early-bird registration fee
16-05-2014: Notification of acceptance
29-07-2014: Deadline for advanced/late registration
24-08-2014: Start ICTP Congress
4. การประเมินผลการจัดการประชุม 27th International Congress of
Pediatrics ซึ่งได้จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 24-29 สิงหาคม พ.ศ. 2556
ณ นครเมลเบอร์น ประเทศออสเตรเลีย ซึ่งประสบปัญหาจากการที่มี
ผู้เข้าร่วมประชุมน้อย ตลอดจนมีการสนับสนุนจาก Industry น้อย
ซึ่ ง บทเรี ย นดั ง กล่ า วจะได้ น�ำไปสู ่ ก ารวางแผนในการจั ด การประชุ ม
ครั้งต่อๆ ไป Professor Douglas McMillan, IPA Executive Committee
และ President 28th International Congress of Pediatrics จากประเทศ
แคนาดา ได้รายงานความก้าวหน้าของการเตรียมการประชุม 28th
International Congress of Pediatrics ซึ่งจะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 17-22
สิงหาคม พ.ศ. 2559 ณ เมืองแวนคูเวอร์ ประเทศแคนาดาและจะได้หา
ทางแก้ปัญหาที่ ได้เกิดขึ้นจากการประชุม 27th International Congress
of Pediatrics ส�ำหรับการประชุม 29th International Congress of
Pediatrics นั้นจะจัดที่ประเทศปานามา ตามที่ ได้มีการประมูลสิทธิ์

ไปแล้ว เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2556 ในระหว่างการประชุม
27th International Congress of Pediatrics ณ นครเมลเบอร์น
ประเทศออสเตรเลีย
5. Professor Zulfiqar Bhutta, IPA President-elect ได้รายงาน
เกี่ยวกับ Coalition of Centers in Global Child Health (CCGCH)
สืบเนื่องมาจากการที่เป้าหมายของ IPA Millennium call to action
2005-20152 อาจไม่บรรลุตามที่ ได้ก�ำหนดไว้ IPA จึงสนับสนุน
การรวมกลุ่มขององค์กรทางวิชาการจากทั่วโลกในนาม CCGCH
ซึ่งมีการประชุมร่วมกันครั้งแรก ในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2556
เพื่อการด�ำเนินการร่วมกันให้เด็กทุกคนมีสุขภาพที่ดีที่สุดในทุกๆ มิติ
โดยมีหลักการในการด�ำเนินการที่ส�ำคัญดังต่อไปนี้: Capacity
building, Advocacy, Generating new knowledge, Translating
evidence to policies and practice, Creating linkages CCGCH
ได้รับทุนสนับสนุนเบื้องต้นจากองค์กรทางวิชาการจากทั่วโลก และ
ก�ำลังระดมทุนจากองค์กรนานาชาติอื่นๆ
6. Dr. Kalle Hoppu ผู้อ�ำนวยการ Poison Information Center,
Helsinki University Central Hospital ได้รายงานเกี่ยวกับองค์กร
Global Research in Pediatrics (GRIP) ซึ่งด�ำเนินงานเกี่ยวกับ
Basics of Pediatric Clinical Pharmacology and Investigation of
Medicines in Children available globally เป็นหลัก GRIP ได้ ให้
ความร่วมมือกับ IPA ในกิจกรรมการอบรมในระดับนานาชาติ
เกี่ยวกับการใช้ยาในเด็กตลอดจนการรายงานกิจกรรมที่ท�ำร่วมกับ
WHO “Resolution on Access to Essential Medicines”
7. ความก้าวหน้าของการจัดตั้งส�ำนักงานของ IPA ในกรุงลอนดอน
ประเทศอังกฤษ ซึ่งอยู่ ในระหว่างการด�ำเนินการ
8. ความคืบหน้าของงานด้าน Advocacy Efforts ของ IPA ซึ่งได้
มีการจัดตั้ง Technical Advisory Group (TAG) และด�ำเนินการ
มาระยะหนึ่งแล้ว กลุ่ม TAG ต่างๆ มีดังต่อไปนี้: Adolescent
Medicine, Better Medicine, Child Survival (Neonatal HealthEvery Newborn), Early Childhood Development, Environmental
Health, Humanitarian Emergencies, Immunizations, NonCommunicable Diseases, Nutrition, Quality of Care3
9. Partnership for Maternal, Neonatal and Child Health ซึ่งสรุป
โดยย่อได้ว่าเป็นโครงการที่ IPA ร่วมกับองค์การสหประชาชาติ
ในการด�ำเนินการช่วยให้ผู้หญิงและเด็กทั่วโลกมีโอกาสในการเข้า
ถึงการดูแลรักษาทางการแพทย์อย่างถ้วนหน้าเพื่อให้รอดจากการ
เสียชีวิตระหว่างการตั้งครรภ์ การคลอดและการเสียชีวิตในวัยเด็ก
10. Children of Syria Professor Joseph Haddad, IPA Executive
Committee และ IPA Standing Committee ได้รายงานถึงภาวะ
ความยากล�ำบากของเด็กหลายล้านคนที่เป็นผู้อพยบลี้ภัยสงคราม
ในประเทศซีเรียไปยังประเทศ เลบานอน จอร์แดน ตุรกี ตลอดจน
กิ จ กรรมที่ เ กิ ดขึ้ น จากความร่ ว มมื อระหว่ า ง IPA กั บ องค์ ก ร
นานาชาติเช่น UNICEF ตลอดจนสมาคมกุมารแพทย์ประเทศต่างๆ
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เพื่อให้ความช่วยเหลือแก่เด็กที่ประสบเคราะห์กรรม
เหล่านั้นและได้มีแถลงการณ์ ดังนี้
IPA Statement on children in Syria and From
Syria Affected by the War: Children are the
future of all societies. Each of us are called
to protect the innocents of this world. Anyone
who brings harm to children violates religious
and humanitarian percepts. The global
community and all relevant parties have the
responsibility to end GRAVE VIOLATIONS
against children affected by the war in Syria.
The International Pediatric Society representing
174 pediatric societies around the globe
calls for:
• An immediate end to the violence
against or involving the children of 		
Syria.
• End the starvation of Syrian children and immediately
move to ensure adequate nutrition of these vulnerable
souls. Access to humanitarian assistance for these 		
children is a duty of all combatants.
• Health care including immunization should be ensured
for all children of Syria.
• Keeping children with their families.
• Restoring and supporting the ongoing education of all
children.
• Commitment to the availability of healing and 		
protective psychological support for all children affected
by the conflict.
LOYAL TO OUR MORAL DUTY AS PEDIATRICIANS, WE CLAIM
AND DEMAND FULFILLMENT AND COMPLIANCE WITH THE
ORDERS OF UNICEF CONVENTION FOR CHILDREN RIGHTS, ALL
PARTIES MUST CEASE THE ATTACK AGAINST INNOCENT SOULS
IN ORDER TO AVOID CATATROPHIC CONSEQUENCES FOR THE
CHILDREN OF SYRIA
ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับโรคติดเชื้อในเด็กนั้น Professor Emeritus
Louis Z. Cooper กุมารแพทย์จาก Columbia University ประเทศ
สหรัฐอเมริกา ผู้ด�ำรงต�ำแหน่ง President AAP ระหว่างปี ค.ศ. 20012002 และมีผลงานวิจัยเกี่ยวกับวัคซีนมากมายด�ำรงต�ำแหน่งประธาน
TAG Immunization ได้เสนอเป้าหมายที่ชัดเจนในการที่จะร่วมมือกับ
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องค์กรนานาชาติผู้ก่อตั้ง Measles and Rubella Initiative อันได้แก่
American Red Cross, United Nations Foundation, U.S. Centers
for Disease Control and Prevention, UNICEF และ World Health
Organization ซึ่งเริ่มด�ำเนินกิจกรรมให้มีการฉีดวัคซีนป้องกันโรค
Measles และ Rubella ด้วยความครอบคลุมสูงมาตั้งแต่ ปี ค.ศ.
2001 ด้วยจุดมุ่งหมายในอันที่จะก�ำจัด Measles ให้หมดไปจากโลก
และ Rubella ให้หมดไปจาก 4 ภูมิภาคของโลกในปี พ.ศ. 20204
บทความนี้ ไ ด้ แ สดงให้ เ ห็ น ถึ ง กิ จ กรรมเพี ย งส่ ว นหนึ่ ง
จากกิจกรรมนานับประการที่ IPA ด�ำเนินการอยู่ผู้ที่สนใจจะเข้าร่วม
กิจกรรมของ IPA จากทุกมุมโลกสามารถเข้าถึง IPA ได้หลายช่องทาง
อาทิ ติดตามข้อมูลข่าวสารจาก IPA website <http://www.ipaworld.org>, IPA Newsletter และเสนอความคิดเห็นตลอดจน
โครงการต่างๆ เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมของ IPA ไปยัง President’s
& Administrative Office หรือ Executive Director ที่ e-mail:
adminoffice@ipa-world.org เพื่อร่วมกันท�ำให้บรรลุถึงปณิธาน
ของ IPA: “Healthy Children for the Healthy World” และ
“Make a difference in the lives of our children”
เอกสารอ้างอิง
1. http://www.ipa-world.org
2. Thisyakorn U. International Society of Tropical Pediatrics.
Presented at IPA Standing Committee Meeting. St Anne’s
College, Oxford, UK. 24th March 2014.
3. Berman S, Palfrey JS, Bhutta Z, Grange AO. Global Child
Health Advocacy. US: American Academy of Pediatrics, 2014.
4. http://www.measlesrubellainitiative.org

The 117th Annual Meeting of the
Japan Pediatric Society

โดย ศ.พญ. อุษา ทิสยากร

การประชุมประจ�ำปีของสมาคมกุมารแพทย์แห่งประเทศญี่ปุ่น
ได้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 117 ณ Nagoya Congress Center ระหว่างวันที่
11-13 เมษายน 2557 มีผู้เข้าร่วมประชุม 7,000 คนจากจ�ำนวนสมาชิก
ทั้งสิ้น 20,000 คน ช่วงเวลาของการประชุมเป็นระยะที่ประเทศญี่ปุ่น
มีอากาศเย็นสบายและดอกซากุระก�ำลังบานสะพรั่งโดยทั่วไป
ส�ำหรั บ สถานที่
จัดการประชุมของสมาคมฯ
ในแต่ละปีจะหมุนเวียนไป
ตามเมืองใหญ่ๆ ที่สามารถ
รองรับการประชุมดังกล่าวได้
ส�ำหรับประธานจัดการประชุม
ในครั้ ง นี้ คื อ Professor
Yoshihiro
Komada
จากภาควิชากุมารฯ Mie University Graduate School of Medicine
การบริหารจัดการการประชุมเป็นไปอย่างดียิ่งในทุกแง่มุม

Scientific program ประกอบด้วยหัวข้อต่างๆที่ครอบคลุม
ตั้งแต่ Basic Science ไปจนถึง Social Science โดยด�ำเนินการประชุม
ไปพร้อมๆ กันหลายๆ ห้องซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุมแน่นทุกห้อง การประชุม
ส่ ว นใหญ่ ใ ช้ ภ าษาญี่ ปุ ่ น ยกเว้ น รายการที่ วิ ท ยากรเป็ น ชาวต่ า งชาติ
จึงใช้ภาษาอังกฤษตลอดจนมีล่ามแปลจากภาษาญี่ปุ่นเป็นภาษาอังกฤษ
ผ่านทางหูฟงั บริการแก่วทิ ยากรชาวต่างชาติในกรณีทมี่ กี ารใช้ภาษาญีป่ นุ่
ในห้องประชุมนานาชาติ การประชุมเริ่มด้วย President’s lecture
ซึ่ง Professor Komada ได้บรรยายเรื่อง Cell death-inducing
mechanism in pediatric cancer cells จากนั้นเป็น Invited lecture
10 เรื่อง ซึ่งวิทยากรส่วนใหญ่เป็นกุมารแพทย์ชาวต่างชาติจากทุกๆ
ทวีปทั่วโลก จากนั้นเป็น The Japan Pediatric Society Award Lecture
ซึ่ง Professor Takashi Igarashi นายกสมาคมฯ เป็นประธานการ
น�ำเสนอโดยเรื่องที่ ได้รับรางวัลคือ Prospective Studies on Motherto- Infant Infection of Hepatitis B Virus and Hepatitis C Virus
โดย นพ. Kazuo Shiraki จาก Tottori University มี Educational Lecture

25 เรื่อง Symposium 17 เรื่อง International Symposium 2 เรื่อง
Child support Symposium 3 เรื่อง Morning Lecture 5 เรื่อง
Educational Seminar 26 เรื่องและMorning Educational Seminar
6 เรื่อง ผู้เขียนได้รับเชิญให้ ไปบรรยายเรื่อง Dengue: A Global
Threat แม้ว่า โรคติดเชื้อ Dengueจะไม่เป็นปัญหาในประเทศญี่ปุ่น
ก็ ต าม แต่ มี นั ก วิ จั ย ชาวญี่ ปุ ่ น สนใจศึ ก ษาวิ จั ย เป็ น จ�ำนวนมาก
โดยเฉพาะในด้าน Basic Science เพื่อน�ำไปสู่ความเข้าใจใน
pathogenesis ของโรคตลอดจนเพื่อการพัฒนาวัคซีนป้องกันโรค
การประชุมนี้มีผู้เสนอ Oral free paper presentation 523 เรื่อง
และ Poster presentation 458 เรื่อง บทคัดย่อรวมทั้งสิ้น 1,179 เรื่อง
จากการประชุมนี้ ได้ตีพิมพ์ ใน The Journal of the Japan Pediatric
Society Vol. 118 No.2 February 2014 ซึ่งตีพิมพ์เป็นภาษาญี่ปุ่น
เป็นส่วนใหญ่ นอกจากวารสาร The Journal of the Japan Pediatric
Society ซึ่งตีพิมพ์เป็นภาษาญี่ปุ่นแล้ว สมาคมฯยังมีวารสารฉบับ
ภาษาอังกฤษ Pediatrics International ซึ่งเป็น International Peerreviewed Journalและด�ำเนินการมาถึง 56 ปีแล้ว
งานเลี้ ย งสั ง สรรค์
จัดที่ The Port of Nagoya
Public Aquarium ซึ่งมีการ
รับประทานอาหารในท่ามกลาง
บรรยากาศของ Aqurium
มองเห็นปลาแหวกว่ายไปมา
ในตูก้ ระจกขนาดใหญ่มากมาย
ตลอดจนมีการแสดงเพื่อความบันเทิงด้วย Dr. Tomisaku Kawasaki
ผู้รายงาน Kawasaki Disease รายแรกของโลก เมื่อ 45 ปีที่แล้ว
ได้มาร่วมประชุมและมาอยู่ ในงานเลี้ยงสังสรรค์ด้วย ส่วน Faculty
dinner นั้นได้จัดในบรรยากาศแบบญี่ปุ่นทั้งในด้านสถานที่ อาหาร
และการแสดงดนตรีซงึ่ เสามารถสร้างความประทับใจได้เป็นอย่างมาก
แม้ ค วามก้ า วหน้ า ในด้ า น
วิชาการทางกุมารฯของประเทศ
ญีป่ นุ่ จะมีมากก็ตามแต่เห็นได้ชดั
ว่าสมาคมกุมารแพทย์แห่งประเทศ
ญี่ ปุ ่ น ยั ง เห็ น ถึ ง ความส�ำคั ญ
อย่างยิ่งในการมีความสัมพันธ์
กับนานาประเทศเพื่อประโยชน์
ในการพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไปใน
ทุกๆ ด้าน
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Asia Pneumococcal Disease Conference (PDC) 2014
โดย ผศ.พญ. วนัทปรียา พงษ์สามารถ
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
จากการทีผ่ เู้ ขียนได้มโี อกาสไปร่วมงานประชุม Asia Pneumococcal
Disease Conference (PDC) 2014 ที่กรุงโซล ประเทศเกาหลี ใต้
เมื่อวันที่ 31 พค-1 มิย. 2557 นั้น มีหัวข้อที่น่าสนใจหลายเรื่อง จึงขอน�ำ
ข้อมูลใหม่ๆ มา update ให้ผู้อ่านจุลสารของสมาคมโรคติดเชื้อในเด็ก
แห่งประเทศไทย ดังนี้
เป็นที่ทราบกันดีว่าขณะนี้ serotype ของเชื้อ S. pneumoniae
ที่ก่อให้เกิด invasive pneumococcal disease (IPD) นั้น พบ serotype
ที่ไม่ได้ถูกบรรจุใน 7-valent pneumococcal conjugate vaccine
(PCV7) เพิ่มสูงขึ้นในหลายภูมิภาค โดยเฉพาะ serotype 19A ซึ่งมี
ข้อมูลมากขึ้นเรื่อยๆ ที่พิสูจน์ ให้เห็นว่า PCV13 มีประสิทธิภาพใน
การป้องกัน IPD จาก serotype 19A ได้เป็นอย่างดี และ PCV10 เอง
ก็มีข้อมูลในแง่ของ cross protection ต่อ IPD จาก 19A แต่ nonPCV7 อีก serotype ที่เป็นที่จับตามอง คือ serotype 3 เนื่องจาก
ยังไม่มีข้อมูลที่ยืนยันประสิทธิภาพของวัคซีน
ในการป้องกัน IPD จาก serotype 3 นี้
ซึ่ ง การศึ ก ษาการกระจายของ serotype
ที่ ก ่ อ ให้ เ กิ ด IPD ในจั ง หวั ด สระแก้ ว และ
นครพนมในประเทศไทยในปี พศ. 2548-2553
พบ serotype 3 บ่ อ ยเป็ น อั น ดั บ 3
รองจาก serotype 23F และ 14 โดยเฉพาะอย่างยิ่งในผู ้ ใหญ่ 1
จากข้อมูล preliminary estimates ของ case-control study ถึง
ประสิทธิผลของการใช้ PCV13 ในเด็กอายุ 2-59 เดือนที่พบมี IPD ภายใต้
Active Bacterial Core surveillance 10 พื้นที่ทั่วสหรัฐอเมริกาในช่วง
เดือนพฤษภาคม 2553 ถึงกันยายน 2556 พบว่ามีผู้ป่วย 760 ราย
เป็น PCV13-serotype IPD 224 ราย (29%) ในจ�ำนวนนี้พบเป็น
serotype 19A, 7F และ 3 ถึง 209 ราย (93%) และมีกลุ่มควบคุม
3,519 ราย พบว่าวัคซีนมีประสิทธิผลดี 89% (95% CI 79-94) ต่อ
serotype ที่บรรจุในวัคซีน ในผู้ที่ได้รับวัคซีนอย่างน้อย 1 โด๊ส (ตาราง
ที่ 1) และมีประสิทธิผล 76% (95% CI 13-93) ต่อ serotype 32
ซึ่งยืนยันประสิทธิผลของ PCV13 ต่อ serotype 3 เป็นการศึกษาแรก

ตารางที่ 1 Case-control study of pcv13 effectiveness: preliminary estimates2
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และในระยะไม่กปี่ ที ผี่ า่ นมานีเ้ อง
เริ่มมี emerging ของ non-PCV13
serotypes ได้แก่ 33F, 22F, 12, 15B,
15C, 23A, 11 และ 35B3,4 และในปี พศ.
2555-2556 มีรายงาน extensively
drug-resistant (XDR) S. pneumoniae
โดยเฉพาะ serotype 11A จากประเทศเกาหลี ใต้ ซึ่งดื้อต่อยาปฏิชีวนะ
ทุกขนานรวมทั้ง imipenem ยกเว้นยังคงไวต่อยา tigecycline,
vancomycin และ linezolid (ตารางที่ 2) โดยผู้ป่วยทุกรายที่มีเชื้อ
XDR S. pneumoniae นี้ ไม่ว่าจะเป็นการติดเชื้อหรือ colonization
ทุกรายมีประวัติการใช้ยาปฏิชีวนะมาก่อนภายใน 3 เดือน มีรายงาน
ผู้ป่วยที่มีการติดเชื้อ IPD จาก XDR S. pneumoniae นี้เสียชีวิต
แม้ว่าจะได้รับการรักษาด้วยยา vancomycin ก็ตาม5 ดังนั้นการ

ตารางที่ 2 ความไวต่อยาปฎิชีวนะของเชื้อ XDR S. pneumoniae5

ควบคุมการใช้ยาปฏิชีวนะและการเฝ้าระวัง emerging non-vaccine
serotypes เหล่านีจ้ งึ เป็นเรือ่ งทีม่ คี วามส�ำคัญในการป้องกันการดือ้ ยา
และการพัฒนาวัคซีนใหม่ ในอนาคต
นอกจากนี้ยังมีการศึกษา urinary antigen detection
(UAD) ด้วยวิธี Luminex technology-based multiplex diagnostic
assay โดยใช้ serotype-specific monoclonal antibody จับกับ
serotype-specific S. pneumoniae polysaccharides 13
serotypes ที่บรรจุใน PCV13 ที่ขับอยู่ ในปัสสาวะของผู้ป่วยเพื่อใช้ ใน
การช่วยการวินิจฉัย bacteremic และ nonbacteremic communityacquired pneumonia (CAP) จากการติดเชื้อ pneumococcus
ให้ดีขึ้น โดย UAD assay มีความไว 97% และความจ�ำเพาะ 100%
ในผู้ป่วยที่มี bacteremic, blood culture-positive CAP นอกจากนี้
ยัง UAD assay ยังให้ผลบวกในผู้ป่วยที่เป็น nonbacteremic CAP
เพิ่มเติมอีก 19.9% ท�ำให้ โดยภาพรวม UAD assay จะให้ผลบวก
22.6% ของผู ้ ป ่ ว ยที่ มี X-ray-confirmed bacteremic และ
nonbacteremic CAP ซึ่งคุณสมบัติส�ำคัญของ UAD assay ที่เหนือ
ต่อ BinaxNOW S. pneumoniae urine antigen test คือสามารถ
ระบุ serotype ที่พบได้ว่าเป็นหนึ่งใน 13 serotypes หรือไม่6
การทดสอบดั ง กล่ า วจึ ง ถู ก น�ำมาใช้ ในการศึ ก ษา Community
Acquired Pneumonia Immunization Trial in Adults (CAPiTA)

เป็ น กลุ ่ ม เสี่ ย งต่ อ การเกิ ด โรค IPD
และเป็นข้อบ่งชี้ในการได้รบั pneumococcal
vaccine 8 อย่ า งไรก็ ต ามมี ก ารศึ ก ษา
ถึงความเสีย่ งในการติดเชือ้ pneumococcus
ในผู ้ ป ่ ว ยเด็ ก อายุ น ้ อ ยกว่ า 17 ปี
ที่ มี โ รคประจ�ำตั ว รวมถึ ง โรคหอบหื ด
พบว่ า ผู ้ ป ่ ว ยโรคหอบหื ด มี ค วามเสี่ ย ง
ในการเกิด IPD ในเด็กอายุ < 5 ปี
และ 5-17 ปีสูงกว่ากลุ่มที่ ไม่มีความเสี่ยง
1.8 (1.4-2.3) และ 2.1 (1.4-3.2) เท่า
และมีความเสีย่ งในการเกิด pneumococcal
pneumonia ในเด็กอายุ < 5 ปีและ 5-17 ปี
สูงกว่ากลุ่มที่ ไม่มีความเสี่ยง 3.5 (3.0-4.0)
และ 2.8 (2.6-3.1) เท่ า ตามล�ำดั บ
โดยความเสีย่ งจะสูงขึน้ อย่างชัดเจนในกลุม่
moderate asthma (ได้รับยา inhaled
รูปที่ 1 ความเสี่ยงในการเกิด IPD และ pneumococcal pneumonia ในผู้ป่วยโรคหอบหืดที่ความรุนแรงต่างกัน9

ซึ่งเป็น randomized, double-blind clinical trial ในผู้สูงอายุ > 65 ปี
ในประเทศเนเธอแลนด์ เพื่ อ ศึ ก ษาถึ ง ประสิ ท ธิ ภ าพของ PCV13
พบว่ า กลุ ่ ม ที่ ไ ด้ รั บ PCV13 มี อั ต ราการเกิ ด 1 st episode
nonbacteremic/ noninvasive vaccine-type pneumococcal
CAP ซึ่งวินิจฉัยโดย UAD assay น้อยกว่ากลุ่มที่ได้รับ placebo
4 5 % ( p =0 . 0067) และมี อั ต ราการเ กิ ด 1 s t ep is o d e
ของ vaccine-type IPD ซึ่งวินิจฉัยโดยการเพาะเชื้อในเลือดหรือ
สิ่งส่งตรวจปราศจากเชื้อน้อยกว่า 75% (p=0.0005) ซึ่งการศึกษา
CAPiTA นี้ยืนยันถึงประสิทธิภาพของ PCV13 ในผู้ ใหญ่ ในการป้องกัน
CAP และ IPD จาก serotype ในวัคซีน7
ในปี พศ. 2553 The Advisory Committee on Immunization
Practices (ACIP) ของประเทศสหรัฐอเมริกาได้จัดผู้ป่วยโรคปอดเรื้อรัง
รวมถึงผู้ป่วยโรคหอบหืดที่ ได้รับการรักษาด้วย corticosteroid ขนาดสูง

corticosteroids หรือ long-acting beta agonists ≥ 90 วัน, ได้รับยา
leukotriene modifier อย่างน้อย 1 ครั้ง, ได้รับยา oral steroids นาน
1-29 วันหรือนอนโรงพยาบาลด้วยโรคหอบหืด น้อยกว่า 2 วัน
ในช่วง 1 ปีที่ผ่านมา) และ severe asthma (ได้รับยา oral steroids ≥
30 วัน, ได้รับยา monoclonal antibody อย่างน้อย 1 ครั้ง, หรือนอน
โรงพยาบาลด้ ว ยโรคหอบหื ด ≥ 2 วั น ในช่ ว ง 1 ปี ที่ ผ ่ า นมา) 9
ดังแสดงในรูปที่ 1
ดังนั้นในปี พศ.2557 ACIP จึงแนะน�ำให้ pneumococcal
vaccine ในผู้ป่วยอายุ 6-18 ปีที่มีโรคปอดเรื้อรังรวมถึงผู้ป่วย
โรคหอบหืด โดยไม่จ�ำเป็นว่าต้องได้รับการรักษาด้วย corticosteroid
ขนาดสูง10
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การประกวดวาดภาพและค�ำขวัญ
ในหัวข้อ “ชุมชนร่วมใจปลอดภัยไข้เลือดออก”
กรมควบคุ มโรค โดยส�ำนักโรคติดต่อน�ำโดยแมลง
กระทรวงสาธารณสุ ข ร่วมกับ สมาคมโรคติดเชื้ อ ในเด็ ก
แห่งประเทศไทย ส�ำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
กระทรวงศึกษาธิการ และกองควบคุมโรคติดต่อ ส�ำนักอนามัย
กรุงเทพมหานคร จัดโครงการประกวดวาดภาพระบายสี เนื่องใน
วันไข้เลือดออกอาเซียน (ASEAN Dengue Day) ซึ่งตรงกับ
วันที่ 15 มิถุนายน ของทุกปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เยาวชน
ตระหนักถึงความส�ำคัญ รูจ้ กั และเข้าใจวิธกี ารป้องกันโรคไข้เลือดออก
น�ำไปปฏิบัติที่บ้านและชุมชนของตนเอง โครงการดังกล่าวจัดขึ้น
ด้วยความสนับสนุนจาก บริษัท ซาโนฟี่ ปาสเตอร์ จ�ำกัด
งานมอบโล่รางวัลพร้อมเกียรติบตั รแก่ผชู้ นะการประกวด
วาดภาพและค�ำขวัญในหัวข้อ “ชุมชนร่วมใจปลอดภัยไข้เลือดออก”
ได้จัดขึ้นในวันที่ 19 มิถุนายน 2557 ณ ห้องประชุมประเมิน
จันทวิมล อาคาร 1 ชั้น 1 กรมควบคุมโรค โดยมีนักเรียนที่ส่ง
ผลงานและได้รับรางวัล จ�ำนวน 23 รางวัล ได้แก่ รางวัลวาดภาพ
ระดับประถมศึกษา 10 รางวัล รางวัลวาดภาพระดับมัธยมศึกษา
10 รางวัล และรางวัลประกวดค�ำขวัญ 3 รางวัล
นพ. นิพนธ์ ชินานนท์เวช ผู้อ�ำนวยการส�ำนักโรคติดต่อ
น�ำโดยแมลง เป็นประธานในงาน ศ.พญ. อุษา ทิสยากร
นายกสมาคมโรคติดเชือ้ ในเด็กแห่งประเทศไทยได้รบั เชิญเข้าร่วม
เป็นเกียรติ ในงานนี้ และเป็นวิทยากร ร่วมกับ ศ. เกียรติคุณ นพ.
ประเสริฐ ทองเจริญ ในหัวข้อ เสวนาสารพันปัญหาโรคไข้เลือดออก
โดยมี คุญวรัทยา นิลคูหา (จุ๋ย/สามีตีตรา) เป็นผู้ด�ำเนินรายการ

รางวัลที่ 1 ประกวดค�ำขวัญ
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รางวัลที่ 1 วาดภาพ ระดับประถมศึกษา

รางวัลที่ 1 วาดภาพ ระดับมัธยมศึกษา

รางวัลที่ 1 ระดับประถมศึกษา
ด.ช. ธีรัช เรืองศักดิ์ ชั้น ป.4
โรงเรียนพร้อมพรรณวิทยา กรุงเทพฯ

รางวัลที่ 1 ระดับมัธยมศึกษา
นางสาวนิลวดี มัติโก ชั้น ม.5
โรงเรียนพนัสพิทยาคาร อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี

รางวัลที่ 2 ระดับประถมศึกษา
ด.ญ. รัตนาภรณ์ เทียมทัด ชั้น ป. 6
โรงเรียนพร้อมพรรณวิทยา กรุงเทพฯ

รางวัลที่ 2 ระดับประถมศึกษา
ด.ญ. เพ็ญพิชชา ประนิตย์ ชั้น ป.6
โรงเรียนศรีอรุโณทัย อ.เมือง จ.ระนอง

รางวัลที่ 2 ระดับมัธยมศึกษา
นางสาวกวินทิพย์ สิ้นแต้ ชั้น ม.3
โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี อ.โพธาราม จ.ราชบุรี

รางวัลที่ 2 ระดับมัธยมศึกษา
ด.ญ. ฐิติพร เย็นสถิตย์ ชั้น ม.1
โรงเรียนพร้อมพรรณวิทยา กรุงเทพฯ

รางวัลที่ 3 ระดับประถมศึกษา
ด.ญ. น�้ำหวาน สมบูรณ์ ชั้น ป.5
โรงเรียนวัดบ่อมะกรูด อ.โพธาราม จ.ราชบุรี

รางวัลที่ 3 ระดับประถมศึกษา
ด.ญ. แพรทอง ฤกษ์ ไพรี ชั้น ป.5
โรงเรียนพร้อมพรรณวิทยา กรุงเทพฯ

รางวัลที่ 3 ระดับมัธยมศึกษา
นางสาวณัชนิช หล่ายนาสาร ชั้น ม.3
โรงเรียนแม่ต�๋ำตาดควันวิทยาคม อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย

รางวัลที่ 3 ระดับมัธยมศึกษา
นางสาวดารารัตน์ แสวงทอง ชั้น ม.3
โรงเรียนรัตนราษฎร์บ�ำรุง อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี

รางวัลที่ 3 ระดับประถมศึกษา
ด.ญ. พลอยไพลิน ชั้น ป.6
โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว

รางวัลที่ 3 ระดับมัธยมศึกษา
ด.ญ. ณัฐรี ธีรภาพบวร ชั้น ม.2
โรงเรียนสุรนารีวิทยา อ.เมือง จ.นครราชสีมา
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การสัมมนาเพื่อปรับปรุงหลักสูตรแพทย์ประจ�ำบ้านต่อยอด
อนุสาขากุมารเวชศาสตร์โรคติดเชื้อ

โดย ศ.พญ. กฤษณา เพ็งสา

สมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทย ได้เริ่มจัดหลักสูตร
แพทย์ประจ�ำบ้านต่อยอด อนุสาขากุมารเวชศาสตร์ โรคติดเชื้อ มาตั้งแต่
ปี พ.ศ. 2547 ปัจจุบันได้ผลิตแพทย์ประจ�ำบ้านต่อยอดฯ แล้ว จ�ำนวน
81 คน เนื่องจากแพทยสภา ก�ำหนดให้มีการปรับปรุงหลักสูตร ทุก 5 ปี
สมาคมฯ จึงได้จดั สัมมนา เพือ่ ปรับปรุงหลักสูตรแพทย์ประจ�ำบ้านต่อยอดฯ
ส�ำหรับใช้ ในช่วงปี พ.ศ. 2557-2562 ระหว่างวันที่ 21-22 มิถุนายน
2557 ณ C & C รีสอร์ทนางรอง อ�ำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
คณะกรรมการบริหารและ
อนุ ก รรมการฝึ ก อบรมและสอบ
ของสมาคมฯ รวมทั้ ง ผู ้ ติ ด ตาม
ทั้งหมด 30 คน ได้ออกเดินทาง
ตั้งแต่เช้าวันเสาร์ที่ 21 มิถุนายน
2557 จากคณะเวชศาสตร์เขตร้อน
มหาวิทยาลัยมหิดล โดยรถบัส VIP
ของบริษัท นครชัยแอร์ จ�ำกั ด
ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5 ชั่วโมง
จึงถึงที่พัก การเดินทางครั้งนี้ ได้
รับเกียรติจาก Dr. Georges Thiry
Acting Director Dengue Vaccine
Initiative ร่วมทัศนศึกษาด้วย
หลังจากรับประทานอาหาร
กลางวั น แล้ ว ได้ เ ดิ น ทางไป
เยี่ ย มชมโรงเรี ย นมี ชั ย พั ฒ นา
อ.ล�ำปลายมาศ ซึ่งเป็นโรงเรียน
ระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนแห่งนี้
มีวิสัยทัศน์ ให้นักเรียนได้เรียนรู้
อย่างมีความสุข พร้อมๆ ไปกับ
พั ฒ นาเสริ ม สร้ า งศั ก ย ภ า พ
ของพวกเขาให้ น�ำไปใช้ ได้ จ ริ ง
ทั้ ง ในสภาพท้ อ งถิ่ น และในโลก
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เทคโนโลยีปัจจุบัน Mr. Isadore Reaud เลขานุการของคุณมีชัย
วีระไวทยะ บรรยายในหัวข้อ "เส้นทางสายใหม่ของการศึกษาในไทย"
พร้อมทั้งน�ำชมสถานที่ และกิจกรรมของนักเรียน โดยมีผู้แทน
นั ก เรี ย นร่ ว มเป็ น มั ค คุ เ ทศก์ ด ้ ว ย สมาคมได้ ม อบหนั ง สื อ และ
บริจาคเงินเพื่อสนับสนุนกิจกรรมของโรงเรียน สมาชิกที่สนใจ
รายละเอียดเพิ่มเติมของโรงเรียนมีชัยพัฒนาสามารถเข้าเว็บไซต์
ของโรงเรี ย นได้ ที่ http://www.mechaifoundation.org

หลังจากนั้น คณะฯ ได้เดินทางไปที่ I-mobile stadium
(Thunder Castle Stadium) ที่ คนทั่ ว ไปมั ก เรี ย กติ ด ปากว่ า
ปราสาทสายฟ้า จัดเป็นสนามฟุตบอลที่ ได้มาตรฐานแห่งแรกและ
แห่งเดียวในประเทศไทยที่ ไม่มีลู่วิ่งคั่นสนาม และผ่านมาตรฐาน
ระดับ A Class stadium จาก Asian Football Confederation (AFC)
และมาตรฐานระดับ World Class จาก Federation Internationale
de Football Association (FIFA) พร้อมทั้งได้รับการบันทึกลง
กินเนสส์บุ๊ค (Guinness Book of World Records) ว่าเป็นสนาม
ฟุตบอลในระดับ FIFA แห่งเดียวที่ ใช้เวลาก่อสร้างน้อยที่สุดในโลก
คือ 256 วัน และจากเดิมที่เคยบรรจุได้ถึง 24,000 ที่นั่งตั้งแต่
การก่อสร้างครั้งแรก ต่อมาได้มีการปรับปรุงเพิ่มขึ้นเป็นจ�ำนวน
32,000 ที่นั่งในปัจจุบัน

และแพทย์ ป ระจ�ำบ้ า นต่ อยอดฯ ที่ จ บการศึ ก ษาไปแล้ ว มี ก าร
อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นจากผู้เข้าร่วมสัมมนา
ผลสรุ ป คื อ มี ห ลั ก สู ตรปรั บ ปรุ งใหม่ ที่ เ ป็ น ปั จ จุ บั น ที่ ได้
มาตรฐานสากล เพื่ อให้ ได้ กุ มารแพทย์ ผู ้ เ ชี่ ย วชาญในอนุ ส าขา
กุ มารเวชศาสตร์ โ รคติ ดเชื้ อที่ มีคุณ ภาพ เป็ น ที่ ป รึ ก ษาทางด้ า น
โรคติ ดเชื้ อในเด็ ก แก่ ชุมชนและสั งคมต่ อไป

วันอาทิตย์ที่ 22
มิถนุ ายน
2557 สมาคมฯ ได้ น�ำสมาชิ ก
ไปทัศนศึกษาทีอ่ ทุ ยานประวัตศิ าสตร์
เขาพนมรุ ้ ง พร้ อ มฟั ง บรรยาย
สรุ ป ถึ ง ความมหั ศ จรรย์ ข อง
ประวัตศิ าสตร์พนมรุง้ โดยมัคคุเทศก์
จากส�ำนักงานอุทยานประวัตศิ าสตร์
เขาพนมรุ้ง ต่อจากนั้นมีการสัมมนา ”ปรับปรุงหลักสูตรฝึกอบรมแพทย์
ประจ�ำบ้านต่อยอด อนุสาขากุมารเวชศาสตร์ โรคติดเชื้อ” ที่ห้องประชุม
พนมรุ้ง C & C รีสอร์ทนางรอง ตั้งแต่เวลา 08.00 น. โดยมี ศ.พญ.อุษา
ทิสยากร เป็นประธานในการสัมมนา ทั้งนี้ รศ.พญ.อัจฉรา ตั้งสถาพรพงษ์
ประธานอนุกรรมการฝ่ายฝึกอบรมฯ ได้เตรียมงานล่วงหน้ามาอย่างดี
ได้ น�ำเสนอความคิ ด เห็ น และข้ อ เสนอแนะจากกรรมการทุ ก ท่ า น

จากนั้นคณะท�ำงานได้เดินทางกลับโดยแวะรับประทาน
อาหารกลางวันที่สวนอาหารเมิืองพร จ.นครราชสีมา และเดินทาง
กลับกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ ขอขอบคุณ กรรมการ อนุกรรมการ
และเจ้าหน้าที่สมาคมฯ รวมถึงผู้ติดตามทุกท่าน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
คุณภิญญดา สุขจิตร์ จากคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และคุณร�ำพึง วุฒิยา จากส�ำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร ที่ ใช้
ก�ำลังภายในท�ำให้พวกเราทุกคนได้เข้าไปชม I-Mobile Stadium
อย่างใกล้ชิดถึงขอบสนาม นอกจากนี้สมาชิกทุกคนยังได้รับร่ม
กันแดด/ฝน ของร้านภูฟ้า และยาหม่องกันยุงของคณะเวชศาสตร์
เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นอภินันทนาการ ทั้งนี้ด้วยความรัก
และห่วงใยจากนายกสมาคมฯ
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วันศุกร์ที่ ๔ เมษายน ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ ชั้น ๕ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๕๐ ปี
คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล

รองศาสตราจารย์แพทย์หญิง เยาวลักษณ์ สุขธนะ คณบดี คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล
แสดงความยินดีกับ
ศาสตราจารย์แพทย์หญิง อุษา ทิสยากร ที่ปรึกษา คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล
เนื่องในโอกาสได้รับเลือกตั้งเป็น Standing Committee Member ของ IPA (2013-2016)
ในโอกาสเดียวกันนี้
ศาสตราจารย์แพทย์หญิง อุษา ทิสยากร ที่ปรึกษา คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล
แสดงความยินดีกับ
รองศาสตราจารย์แพทย์หญิง เยาวลักษณ์ สุขธนะ คณบดี คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล
เนื่องในโอกาสได้รับรางวัล นักเวชศาสตร์ป้องกันดีเด่นแห่งชาติ ประจ�ำปี ๒๕๕๖ แขนงเวชศาสตร์ป้องกันคลินิก

สมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทย
ขอแสดงความยินดี
แด่
รองศาสตราจารย์แพทย์หญิง ธันยวีร์ ภูธนกิจ
เนื่องในโอกาสได้รับรางวัลผลงานวิจัยส�ำหรับบุคลากรประจ�ำของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประจ�ำปี พ.ศ.2556 รางวัลผลงานวิจัยดีมาก
เรื่อง "การวิจัยแบบพหุสถาบันเปรียบเทียบการรักษาด้วยยาต้านไวรัสในเด็กติดเชื้อเอชไอวี ที่มีอายุมากกว่า 1 ปี ระหว่างการเริ่มยาเร็ว
และแบบชะลอ" Early Versus Deferred Antiretroviral Therapy for Children Older than 1 Year
Infected with HIV (PREDICT), Randomised, Open-Label-Trial
ในวันอังคารที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๗
ณ ห้อง ๒๑๒ ชั้น ๒ อาคารมหิตลาธิเบศร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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The treatment of infections caused by
Rulid sensitive organisms, particularly in
ear, nose and throat, bronchopulmonary,
genital (excluding gonococcal infections)
and skin manifestations.*

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

* caused by Roxithromycin-susceptible pathogens
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RELIABLE ANTIBIOTIC IN PEDIATRIC INFECTIONS.
Therapeutic indications 1
Severe infections caused by Cefotaxime-susceptible pathogens:
Infections
of the respiratory tract, including nose and throat
of the kidneys and urinary tract
of the bones and joints
of the abdominal region
Endocarditis
for perioperative prophylaxis in patients
in patients who are at increased risk from infection

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

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