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นายกสมาคมฯ เปิดใจแถลง

โดย รศ.(พิเศษ) นพ.ทวี โชติพทิ ยสุนนท์ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
ปีนี้เป็นอีกปีหนึ่งที่ทั่วโลกมีฤดูกาลที่เปลี่ยนแปลงอย่างมากเช่นอุณหภูมิ
เฉลีย่ โลกสูงทีส่ ดุ เป็นประวัตกิ ารณ์ พายุชนิดต่างๆ บุกเข้าถล่มตามประเทศต่างๆ
ทีเ่ คลือ่ นผ่าน ประเทศไทยก็มผี ลกระทบเช่นเดียวกันคือมีฝนตกหนักมาตลอดตัง้ แต่
พฤษภาคมจนถึงทุกวันนี้ซึ่งเป็นปลายปีแล้ว ตอนนี้ช่วงใดที่ ไม่มีฝนก็มีลักษณะ
คล้ายจะมีอากาศเย็นลงบ้าง โดยทุกปีตอนเช้าหน้าหนาวลมมักสงบนิ่ง ดังนั้น
เมืองใหญ่ๆ จึงมีฝนุ่ ผง PM2.5 ลอยละล่องคล้ายเป็นหมอกและมักจะเป็นตลอดวัน
เป็นที่น่าสงสารต่อผู้ป่วยที่มีโรคหอบหืด ภูมิแพ้ เด็กหรือผู้สูงอายุที่ส่วนใหญ่
ปอดจะไม่ค่อยแข็งแรง ท�ำให้เกิดอาการระคายเคืองตา น�้ำมูกไหล หายใจติดขัด
จึงขอเตือนทุกท่านโปรดระวังสุขภาพด้วย ใส่หน้ากากเป็นประจ�ำเพือ่ ลดฝุน่ ผงต่างๆ
พอจะบรรเทาปัญหาลงไปได้บ้าง
ด้วยความที่ ในภูมิภาคอาเซียนรวมทั้งประเทศไทยมีฝนตกชุกมากในปีนี้
จึงเกิดโรคที่น�ำโดยยุงเป็นปัญหาไปทั่วภูมิภาค เช่น ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย
เวียดนาม มาเลเซีย สิงค์ โปร์ เมียนมาร์ รวมทัง้ ประเทศไทยด้วย มีรายงานจ�ำนวน
ผู้ป่วยและผู้ที่เสียชีวิตจากไวรัสเด็งกี่สูงกว่าปีก่อนๆ มากพอสมควรทั้งนี้น่าจะเกิด
จากพาหะยุงมีปริมาณเพิ่มขึ้น ส�ำหรับประเทศไทยตั้งแต่ต้นปีมามีการระบาดของ
โรคไข้ปวดข้อยุงลาย (Chikungunya) ไปทั่วประเทศ ส่วนใหญ่มีรายงานมาจาก
จังหวัดภาคใต้ นอกนั้นก็มีจังหวัดอื่นๆ ทั่วประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งกรุงเทพมหานครฯ และปริมณฑล เนื่องจากแพทย์เริ่มมีความตะหนักโรคนี้จึงส่งตรวจ
บ่อยขึน้ ก็พบโรคนีม้ ากขึน้ โดยทีถ่ า้ ผูป้ ว่ ยมีอาการไข้ ออกผืน่ ปวดข้อ ภายใน 5-7 วัน
ส่งตรวจ PCR ต่อเชื้อไวรัส Chikungunya จากเลือดผู้ป่วย หรือจะเจาะเลือดเป็น
pair serum ห่างกัน 14 วัน ตรวจ Chikungunya IgG, IgM ก็จะช่วยการวินจิ ฉัยได้
ส�ำหรับโรคนี้ ในเด็กไทยยังมีผรู้ ายงานอาการและโรคแทรกซ้อนน้อยมาก แต่คาดว่า
น่าจะมีผู้ป่วย Chikungunya ที่มีอาการรุนแรงมากได้เช่น อาจมาด้วยอาการชัก
อาการทางสมอง อาการช๊อค อาการปอดบวม เป็นต้นดังเช่นการประชุม
Interhospital Case Conference ของสมาคมฯ เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562
มี ก ารน�ำเสนอผู ้ ป ่ ว ยเด็ ก ที่ เ ป็ น โรคนี้ ถึ ง 2 รายแต่ ม าด้ ว ยอาการที่ ต ่ า งกั น
จึงสนับสนุนให้มีการศึกษาวิจัยในรายละเอียดโรค Chikungunya ในเด็กต่อไป
เมื่อวันที่ 4-8 ตุลาคม 2562 มีการประชุม WSPID ที่ กรุงมนิลา ประเทศ
ฟิลปิ ปินส์ มีอาจารย์กมุ ารแพทย์จากประเทศไทยเข้าร่วมประชุมประมาณ 40 ท่าน
ทั้งงานมีผู้เข้าร่วมประชุมประมาณ 800 คน เป็นกุมารแพทย์ฟิลิปปินส์ประมาณ
500 คน ทีเ่ หลือเป็นกุมารแพทย์จากประเทศต่างๆ ทัว่ โลก อาจารย์จากประเทศไทย
หลายท่านเป็นวิทยากร มีเนื้อหาวิชาการหลายเรื่องเกี่ยวกับโรคติดเชื้อในเด็ก
ที่น่าสนใจโดยเฉพาะเกี่ยวกับภูมิภาคอาเซียน

บรรณาธิการ

รศ.นพ.โอฬาร พรหมาลิขิต		

ส�ำหรั บ งานประชุ ม
เวชศาสตร์ เ ขตร้ อ นแห่ ง
สหรัฐอเมริกา: ASTMH ครั้งที่
68 ประชุมที่ National Harbor,
Maryland, USA เมื่ อ วั น ที่
20-24 พฤศจิ ก ายน 2562
มี อ าจารย์ แ ละนั ก วิ ช าการ
โรคเขตร้อนจากประเทศไทย

เข้าร่วมประชุมประมาณ 10 ท่าน
ผู ้ เ ข้ า ร่ ว มประชุ ม น่ า จะมี จ�ำนวน
หลายพั น คนส่ ว นใหญ่ ม าจาก
ประเทศในทวี ป อเมริ ก าและ
อัฟริกา เนื้อหาส่วนใหญ่เน้นหนัก
ไปทางด้านโรค Malaria ซึ่งเป็นที่
น่ายินดีว่าประเทศไทยก�ำลังเข้าสู่
สภาวะ Malaria Elimination แล้ว
การประชุ ม มี ผ ลงานวิ จั ย ใหม่
เพื่อไปสู่การพัฒนาวัคซีนป้องกันโรคมาลาเรีย โดยเขตร้อนอื่นๆ พอมีบ้างเช่น
Dengue, Zika, Ebola,Yellow fever เป็นต้น ส่วนใหญ่แนววิชาการมุ่งสู่ระดับ
โมเลกุลและน�ำไปสู่การพัฒนาวัคซีนในอนาคต
วันที่ 18-24 พฤศจิกายน 2562 เป็นสัปดาห์แห่ง “การตะหนักใช้ยา
ปฏิชีวนะโลก, World Antibiotics Awareness Week” ซึ่งปีนี้ทางสมาคมฯ
ร่วมกับบริษัทผลิตภัณฑ์ยาปฏิชีวนะ ได้จัดท�ำวิดีโอคลิปเพื่อเผยแพร่แก่บุคลากร
ทางการแพทย์ เพื่อให้ตระหนักถึงปัญหาเชื้อดื้อยาโดยมีผม อาจารย์วารุณี
อาจารย์วนัทปรียา ร่วมเสนอและแสดงแนวคิดและความรู้เรื่องเชื้อดื้อยามุ่งเน้น
ต่อบุคลากรทางการแพทย์ ติดตามได้จาก website ของสมาคมฯ
สุดท้ายนี้ ใกล้จะสิ้นปี 2562 แล้ว และในวาระดิถีปี ใหม่ พ.ศ. 2563
ก�ำลังใกล้เข้ามา ผมขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ในสากลโลก
ทัง้ ปวง จงดลบันดาลให้คณะกรรมการบริหารสมาคมฯ คณาจารย์และกุมารแพทย์
ทุกท่านทีท่ �ำงานอย่างหนักเพือ่ คนไข้เด็กตลอดปีพร้อมทัง้ สมาชิกในครอบครัวของ
เหล่าคณาจารย์ทุกท่าน จงมีความสุขความเจริญสุขภาพกาย สุขภาพจิตแข็งแรง
แจ่มใสตลอดปีและตลอดไป

รศ.นพ.เกรียงศักดิ์ ลิมป์กิตติกุล		

นพ.พรเทพ สวนดอก

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

โรคหัดเยอรมันเป็นโรคติดต่อโดยการสูดหายใจเอาละอองฝอยที่มีเชื้อเข้าไป
ท�ำให้เกิดไข้และผื่นทั่วตัว ในเด็กส่วนใหญ่อาการไม่รุนแรง แต่เป็นโรคที่มีความส�ำคัญ
เพราะถ้าหญิงที่ตั้งครรภ์เป็นโรคหัดเยอรมันในระยะ 3-4 เดือนแรก เชื้อไวรัสจะผ่านไปยัง
ทารกท�ำให้เกิดความพิการทางหู ตา หัวใจ และสมอง เมื่อปี พ.ศ. 2561 ส�ำนักระบาดวิทยา
ได้รับรายงานโรคหัดเยอรมันจ�ำนวน 331 ราย คิดเป็นอัตราป่วย 0.50 ต่อแสนประชากร
ส�ำหรับปี พ.ศ. 2562 (ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. ถึง 9 พ.ย.) พบผู้ป่วย 372 ราย คิดเป็นอัตราป่วย

0.56 ต่อแสนประชากร พบบ่อยในช่วงอายุ 15-24 ปี (ร้อยละ 27.2) และ
อายุ 25-34 ปี (ร้อยละ 24.5) ตามล�ำดับ ยังไม่มีรายงานผู้เสียชีวิต ได้มี
ประเด็นค�ำถามจากแพทย์เกี่ยวกับแนวทางการวินิจฉัย ภาวะแทรกซ้อนและ
การป้องกันโรคหัดเยอรมันทั้งในประเด็นของหญิงตั้งครรภ์และทารกดังนี้
ค�ำถามที่ 1 หญิงตั้งครรภ์ (อายุครรภ์ 30 สัปดาห์) ให้ประวัติว่าเมื่อ 1
สัปดาห์กอ่ น มีอาการไข้ตำ�่ ๆ ปวดศรีษะ 3 วันต่อมามีผนื่ แดงเล็กๆ ขึน้ ทีห่ น้า
และล�ำตัว ไปพบแพทย์ตรวจพบมีต่อมน�้ำเหลืองบริเวณคอและหลังหูโต
หากแพทย์สงสัยว่าจะเป็นโรคหัดเยอรมัน จะมีแนวทางในการวินิจฉัย
เบื้องต้นอย่างไร
ตอบ อาการของโรคหัดเยอรมันในผู้ ใหญ่ จะคล้ายกับการติดเชื้อไวรัสทั่วไป
ได้แก่ มีไข้ต�่ำถึงปานกลาง เจ็บคอ ปวดศีรษะ ต่อมน�้ำเหลืองโตบริเวณคอ
ท้ายทอยและหลังหู บางรายมีอาการคล้ายไข้หวัด พบผื่นบริเวณหน้าและ
กระจายไปที่ล�ำตัว แขน ขาหลังมีอาการน�ำประมาณ 1-5 วัน อาการอื่นๆ
ที่สามารถพบได้ เช่น เบื่ออาหาร เยื่อบุตาอักเสบ ปวดข้อและข้อบวม
เนื่องจากอาการของโรคหัดเยอรมันไม่จ�ำเพาะเจาะจง การตรวจทาง
ห้องปฏิบัติการทั่วไป ไม่สามารถแยกโรคหัดเยอรมันจากโรคอื่นๆ ที่มี
อาการคล้ายคลึงกันได้เช่น โรคหัด โรคไข้เลือดออก โรคไข้ปวดข้อยุงลาย
โรคไข้ซกิ า้ โรคติดเชือ้ โมโนนิวคลิโอซิส การติดเชือ้ enterovirus, parvovirus,
herpesvirus ชนิดที่ 6 และ 7 หรือผืน่ แพ้ยา ดังนัน้ หากสงสัยโรคหัดเยอรมัน
จ�ำเป็นต้องส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการเพื่อยืนยันการวินิจฉัยโรค
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ค�ำถามที่ 2 การตรวจทางห้องปฏิบตั กิ ารเพือ่ ยืนยันการติดเชือ้ ไวรัสหัดเยอรมัน
ในหญิงตั้งครรภ์รายนี้ สามารถท�ำได้ โดยวิธี ใดบ้าง
ตอบ การตรวจทางน�ำ้ เหลืองโดยวิธี enzyme immunoassay (EIA) มีความไว
และความจ�ำเพาะสูง ตรวจหาภูมิคุ้มกันชนิด IgM และ IgG การวินิจฉัยว่า
ติดเชื้อหัดเยอรมันคือ ตรวจพบ IgM หรือมีการเพิ่มขึ้นของ IgG เกิน 4 เท่า
ใน acute และ convalescent serum ปัจจุบันมีการตรวจหาสารพันธุกรรม
โดยวิ ธี RT-PCR จากสารคั ด หลั่ ง ในโพรงจมู ก คอหอย หรื อ เลื อ ด

แผนภาพที่ 1 แนวทางการตรวจทางน�้ำเหลืองเพื่อประเมินความเสี่ยงในหญิงตั้งครรภ์ที่ยังไม่มีอาการแต่มีประวัติสัมผัสผู้ป่วยโรคหัดเยอรมัน

สามารถท�ำได้ง่าย สะดวกและทราบผลรวดเร็วกว่าการเพาะเลี้ยงไวรัส
ในกรณีหญิงตั้งครรภ์ที่ยังไม่มีอาการแต่มีประวัติสัมผัสผู้ป่วยโรค
หัดเยอรมัน สามารถตรวจเพื่อประเมินความเสี่ยงในการติดเชื้อโดยการ
ตรวจทางน�้ำเหลือง รายละเอียดดังแผนภาพที่ 1

mental retardation) อาการแสดงในทารกแรกเกิ ด จะพบภาวะโตช้ า
ปอดอักเสบ ความผิดปกติของกระดูก ตับม้ามโต เกร็ดเลือดต�่ำ จุดจ�้ำเลือด
ตามร่างกายที่เกิดจากภาวะ dermal erythropoiesis ที่เรียกว่า blueberry
muffin lesions หากอาการรุนแรงอาจเสียชีวิตได้

ค�ำถามที่ 3 ภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้นในหญิงตั้งครรภ์ที่ติดเชื้อไวรัส
หัดเยอรมันรวมถึงทารกในครรภ์มีอะไรบ้าง
ตอบ การติดเชือ้ ในหญิงตัง้ ครรภ์อาจส่งผลให้เกิดการแท้ง ทารกตายในครรภ์
หรือโรคหัดเยอรมันแต่ก�ำเนิด (congenital rubella syndrome; CRS)
ในทารกได้ โดยพบภาวะพิการแต่ก�ำเนิดในทารกสูงถึงร้อยละ 85 หากติดเชือ้
ในช่วงอายุครรภ์ก่อน 12 สัปดาห์ จากนั้นจะลดลงเหลือร้อยละ 50 และ 25
หากติดเชื้อในช่วงอายุครรภ์ระหว่าง 13-16 สัปดาห์และช่วงปลายไตรมาส
ที่ 2 ของการตั้งครรรภ์ตามล�ำดับ ความผิดปกติแต่ก�ำเนิดที่พบส่วนใหญ่
ได้แก่ ความผิดปกติทางตา (cataracts, pigmentary retinopathy, microphthalmos, congenital glaucoma) ความผิดปกติทางหัวใจ (patent ductus
arteriosus, peripheral pulmonary artery stenosis) ความผิดปกติทางการ
ได้ยิน (sensorineural hearing impairment) ความผิดปกติทางระบบ
ประสาท (behavioral disorders, meningoencephalitis, microcephaly,

ค�ำถามที่ 4 แนวทางในการป้องกันโรคหัดเยอรมันมีอะไรบ้าง
ตอบ ปัจจุบันมีวัคซีนป้องกันโรคหัดเยอรมัน โดยนิยมให้ ในรูปของวัคซีน
รวมป้องกันโรคหัด-คางทูม-หัดเยอรมัน (Measles Mumps and Rubella
Vaccine: MMR) เป็นวัคซีนมีชีวิตอ่อนฤทธิ์ (live attenuated vaccine)
โดยตามแผนการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันแห่งชาติ ให้วัคซีน MMR ในเด็กอายุ
9-12 เดือนและฉีดเข็มที่สองเมื่ออายุ 2-2½ ปี นอกจากการให้ วัค ซี น
ป้องกันโรคหัดเยอรมันในเด็กแล้วสามารถให้วัคซีนในเด็กโตหรือผู้ ใหญ่
ที่ไม่มีภูมิคุ้มกันต่อไวรัสหัดเยอรมันทั้งหญิงและชาย กรณี ให้วัคซีนในหญิง
วัยเจริญพันธุ์ต้องป้องกันการตั้งครรภ์ ในช่วงเวลา 1 เดือนหลังฉีดวัคซีน
และห้ามฉีดวัคซีนในหญิงตั้งครรภ์ นอกจากนี้ ให้หลีกเลี่ยงการสัมผัส
กับผู้ป่วย ถ้ามีอาการไอให้ ใช้หน้ากากอนามัย หรือใช้มือปิดปากและจมูก
พร้อมกับล้างมือบ่อยๆ เพื่อป้องกันการติดเชื้อและการแพร่กระจายของเชื้อ
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BUG AMONG US
โดย พญ.พลอย พัฒนากิจสกุล
ผศ.นพ.ชนเมธ เตชะแสนศิริ
หน่วยโรคติดเชื้อ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
ผู้ป่วยเด็กชายไทยอายุ 2 ปี ไม่มีโรคประจ�ำตัว ภูมิล�ำเนา จ.ระนอง
อาการส�ำคัญ ไข้ ปวดเข่าขวา 3 วันก่อนมาโรงพยาบาล
ประวัติปัจจุบัน
10 วันก่อนมารพ. มี ไข้ 1 วัน ร่วมกับมีอาการไอ น�้ำมูก
ไม่มีตาแดง ไม่มีผื่น ไม่เจ็บคอ อุจจาระปัสสาวะปกติ ไม่ซึม รับประทาน
อาหารได้ปกติ อาการเป็นอยู่ 2 วัน หลังจากนั้นดีขึ้นเอง ไม่ ได้ ไป
พบแพทย์
3 วันก่อนมารพ. ผู้ป่วยบ่นปวดขาขวา ไม่ยอมยืนหรือเดิน
ร่วมกับมีไข้สูง ไปรักษาที่โรงพยาบาลจังหวัด ตรวจพบ BT 40oC ผู้ป่วย
ยังคงบ่นปวดขาขวา งอเข่าขวาตลอด แพทย์ ได้ส่งตรวจ
CBC: Hb 12 g/dL, Hct 35%, WBC 7,980/mm3 (N 50%,
L 43%), Plt. 270,000/mm3
Chikungunya IgM: negative
Film X-ray both knees AP: normal
ได้รับการรักษาด้วย paracetamol และ ibuprofen ผู้ป่วย
อาการทุเลาลง แต่ยังงอเข่าขวาตลอด และยังมี ไข้ มารดาจึงพามา
รักษาต่อที่ รพ.รามาธิบดี
มารดาให้ประวัติเพิ่มเติมว่ามีเสี้ยนต�ำเท้าข้างขวาก่อนมี
อาการปวดขาขวา 5 วัน
ประวัติอดีต
- ไม่มีโรคประจ�ำตัว ไม่เคยเจ็บป่วยร้ายแรง ไม่มีประวัติแพ้ยา
- ประวัติวัคซีนได้ครบตาม EPI จนถึงอายุ 1 ปี 6 เดือน
- พัฒนาการสมวัย
Physical examination
Vital signs: BT 37.4oC, PR 142/min, RR 32/min, BP 114/73 mmHg
BW 11.9 kg., Ht 86.6 cm.
GA: a Thai boy, alert
HEENT: no pale conjunctivae, no cervical lymphadenopathy,
no dental caries, normal TM, not injected pharynx and tonsils
Heart: normal S1 S2, no murmur
Chest & lungs: clear, no adventitious sound
Abdomen: soft, not tender, no hepatosplenomegaly
Extremities: Right knee - in flexural position, mild warmth, swelling,
tender and limit ROM of right knee, Ballottement test-negative
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Investigation
CBC: Hb 11.2 g/dL, Hct 34.5 %, WBC 7,100/mm3 (N 38%, L 56%,
mono 6%), Plt. 324,000/mm3
ESR 68 mm/hr, CRP 110.7 mg/L, ASO titer < 20
Urinalysis: Sp.gr. 1.018, pH 8, WBC 0-1/HPF, RBC 0-1/HPF
Hemoculture: no growth
Film both knee AP, lateral: normal
Ultrasound of the right knee: no joint effusion or drainable
collection
การด�ำเนินโรค
แรกรับผู้ป่วยไม่มีไข้ ร่วมกับตรวจพบ CBC ปกติ และ ultrasound right knee ไม่พบ joint effusion จึงให้การวินิจฉัยเบื้องต้นเป็น
reactive arthritis ให้การรักษาด้วย ibuprofen แล้วติดตามอาการไข้
และปวดข้อ
หลังนอนโรงพยาบาล 4 วัน ผู้ป่วยกลับมามี ไข้ และเข่า
ข้างขวาบวมมากขึ้น จึงส่งตรวจเพิ่มเติม
CBC: Hb 11 g/dL, Hct 34.7 %, WBC 13,800/mm3 (N 68.7%,
L 23.7%, mono 7.4%, Eo 0.1%, B 0.1%), Plt. 531,000/mm3
ESR 33 mm/hr, CRP 112.6 mg/L
Ultrasound of the right knee: moderate amount of fluid of
the suprapatellar bursa with mild synovitis of the right knee,
small amount of right joint effusion
จึงได้ปรึกษาศัลยแพทย์กระดูกเเละข้อ เพื่อท�ำ right knee
paracentesis ได้ yellowish turbid fluid 17 ml
Fluid from right knee paracentesis:
WBC 64,440 cells/mm3 (PMN 63%, mononuclear 37%), RBC
20,000 cells/mm3
Aerobic culture: few Burkholderia pseudomallei
ผู้ป่วยได้รับการผ่าตัด open arthrotomy and debridement right knee
Operative Findings:
- yellow turbid synovial fluid
- intra-articular synovitis

Synovial fluid:
WBC 3,351 cells/mm3 (PMN 39%, mononuclear 51%), RBC
70,200 cells/mm3
Aerobic culture: Burkholderia pseudomallei
16sRNA: Burkholderia pseudomallei
Synovial tissue:
Aerobic culture: Burkholderia pseudomallei
การด�ำเนินโรคและการรักษา
ผู้ป่วยได้รับการรักษาด้วยยา ceftazidime 150 mg/kg/day IV
และได้ตรวจเพิม่ เติม ultrasound whole abdomen ไม่พบ hepatosplenic
abscess หลังได้รับยาครบ 2 สัปดาห์ ติดตามค่า ESR 41 mm/hr, CRP
45.3 mg/L พบว่าลดลง จึงฉีดยาต่อจนครบ 6 สัปดาห์ แล้วต่อด้วย
co-trimoxazole รับประทานต่อนาน 20 สัปดาห์ ผู้ป่วยสบายดี ไม่มีไข้
ไม่ปวดเข่า สามารถเดินได้
การวินิจฉัยสุดท้าย Burkholderia pseudomallei septic arthritis
right knee
โรค melioidosis เป็นโรคติดเชื้อชนิดหนึ่ง เชื้อก่อโรค
คือ Burkholderia pseudomallei ซึ่งเป็นเชื้อแบคทีเรียชนิด gram
negative bacilli โดยมีถ่ินระบาดอยู่ ในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
และออสเตรเลียทางเหนือ สามารถก่อให้เกิดการติดเชื้อได้หลายระบบ
เช่น pneumonia, urinary tract infection, bone and joint infection,
visceral organ abscess, acute suppurative parotitis หรือ
bacteremia ผู้ป่วยจึงสามารถมาด้วยอาการหลากหลายและไม่มีอาการ
จ�ำเพาะ
ส�ำหรับ bone and joint infection ได้แก่ septic arthritis
และ osteomyelitis นั้นพบได้น้อย ประมาณร้อยละ 4-14.4 จากผู้ป่วย
melioidosis ทั้งหมด แต่ ในถิ่นระบาด เช่น ประเทศไทย พบสูงขึ้น
เป็นร้อยละ 14-27 ผู้ป่วยมักมาด้วย monoarthritis และเป็นต�ำแหน่ง
lower extremities โดย bone and joint infection อาจมาเป็น primary
infection หรือ disseminated melioidosis ก็ ได้ โดยอาการของ
bone and joint infection จากเชื้อนี้แยกไม่ได้จากการติดเชื้อจากเชื้อ
จุลชีพอื่นๆ

การติดต่อส่วนใหญ่ผู้ป่วยจะรับเชื้อเข้าสู่ร่างกายโดยตรงจาก
การสัมผัสดินหรือน�้ำที่มีการปนเปื้อนของเชื้อผ่านทางผิวหนังที่มีแผล
รองลงมาคือการได้รับเชื้อผ่านการหายใจ และการรับประทานอาหาร
หรือน�้ำที่มีการปนเปื้อนเชื้อดังกล่าว
ปัจจัยเสี่ยงที่สัมพันธ์กับการเกิดโรค melioidosis ได้แก่
ผู้ที่สัมผัสดินและน�้ำเป็นเวลานานๆ เช่น ชาวนา ผู้ป่วยโรคเบาหวาน
โรคไตเรื้อรัง โรค thalassemia โรคมะเร็ง การดื่มสุรา อย่างไรก็ตาม
โรค melioidosis สามารถเกิดในคนที่ไม่มีโรคประจ�ำตัวใดๆ ในเด็ก
มักไม่พบปัจจัยเสี่ยงที่ชัดเจน
ผู้ป่วยร้อยละ 90 มักมีอาการเฉียบพลัน (acute infection)
ระยะฟั ก ตั ว ในผู ้ ป ่ ว ยที่ มีอาการเฉี ย บพลั น จะอยู ่ ร ะหว่ า ง 1-21 วั น
อีกร้อยละ 10 อาจมาด้วยอาการเรื้อรัง (chronic infection) หรือติดเชื้อ
แบบไม่แสดงอาการในอดีต (latent infection) ซึ่งระยะฟักตัวอาจนาน
เป็นเดือนจนถึงหลายปี
การส่ ง ตรวจทางห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารโดยการเพาะเชื้ อ ถื อ เป็ น
gold standard ในการวินิจฉัยโรคนี้ โดยเก็บสิ่งส่งตรวจจากอวัยวะ
ที่น่าจะมีการติดเชื้อ ส่วนการย้อม gram stain อาจเห็นลักษณะ gram
negative bacilli ที่ติดสี ไม่สม�่ำเสมอ เรียกว่า safety pin appearance
หรือ bipolar staining ได้ หากการเพาะเชื้อให้ผลลบ อาจใช้วิธีอื่น
ในการช่วยวินิจฉัย เช่น indirect hemaglutination (melioid titer),
ELISA, immunoassay หรือ polymerase chain reaction
การรักษา

การรั ก ษาประกอบด้ ว ย การรั ก ษาด้ ว ยยาและการผ่ า ตั ด
โดยการรักษาด้วยยามี 2 ส่วน ได้แก่
• Intensive phase หรือ acute treatment เพื่อลดอัตราตายในผู้ป่วย
ที่มีอาการรุนแรง โดยยาที่ ใช้รักษา ได้แก่
- ceftazidime 50 mg/kg/dose IV every 8 hours หรือ meropenem
25 mg/kg/dose IV every 8 hours นาน 4-8 สัปดาห์
• Eradicate phase หรือ maintenance treatment เพื่อลดการกลับ
เป็นซ�้ำของโรค ยาที่ ใช้รักษา ได้แก่
- trimethoprim/sulfamethoxazole ในขนาด 8/40 mg/kg/dose
รับประทานวันละสองครั้ง เป็นเวลาอย่างน้อย 12-20 สัปดาห์
และควรได้รับการตรวจซ�้ำที่ 12 หรือ 20 สัปดาห์เพื่อพิจารณาว่า
ต้องรับประทานยาต่อเนื่องมากกว่า 20 สัปดาห์หรือไม่
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UPDATE ON EMERGING/RE-EMERGING
INFECTIOUS DISEASES
โดย พญ.พักต์เพ็ญ สิริคุตต์ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี

Polio Outbreak in the Philippines 2019
โรคโปลิ โอเป็นหนึ่งในโรคที่ส�ำคัญในระบบสาธารณสุข สามารถ
ก่อให้เกิดภาวะทุพพลภาพถาวรและท�ำให้เกิดการระบาดของโรคในวงกว้าง แม้วา่
ปัจจุบันแหล่งระบาดหลักของโรคโปลิ โออยู่ ในแถบเอเชียใต้ อย่างไรก็ตาม
ในช่วง 5 ปีที่ผ่านกลับมีการรายงานของโรคโปลิ โอในทวีปเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะล่าสุดที่มีการระบาดใหม่ของโรคโปลิ โอที่
สาธารณรัฐฟิลิปปินส์
ค�ำจ�ำกัดความของการติดเชื้อไวรัสโปลิโอ1 มีดังต่อไปนี้
1. ไวรัสโปลิ โอสายพันธุ์ธรรมชาติ (wild poliovirus-WPV) คือ ไวรัสโปลิโอ
สายพันธุ์ธรรมชาติที่ยังไม่มีการกลายพันธุ์
2. Vaccine-associated paralytic polio (VAPP) คือ ภาวะอ่อนแรง (paralysis)
ที่เกิดจากการติดเชื้อไวรัสโปลิโอใน oral poliovirus vaccine (OPV) เป็นภาวะ
ที่พบน้อยมาก มีโอกาสเกิดเพียง 1 ราย ต่อ 900,000 รายที่ได้รับวัคซีน OPV
ครั้งแรก และลดลงถึง 25 เท่าในการได้รับวัคซีน OPV ครั้งต่อไป แต่จะ
ไม่เกิดขึ้นในคนที่ได้รับวัคซีนชนิด inactivated polio vaccine (IPV)
3. Vaccine-derived polioviruses (VDPVs) คือ เชื้อไวรัสโปลิโอในวัคซีน OPV
ที่มีการกลายพันธุ์ มีทั้งหมด 3 ชนิด ได้แก่
1) Circulating VDPVs (cVDPVs) คือ เชื้อในวัคซีน OPV ที่มีการกลายพันธุ์
จนสามารถแพร่กระจายจากคนสู่คนได้เหมือนสายพันธุ์ธรรมชาติ
ซึ่งความแตกต่างระหว่างเชื้อไวรัสโปลิโอ cVDPVs และเชื้อที่ท�ำให้เกิด
VAPP คือ เชื้อ cVDPVs มีการกลายพันธุ์จากเชื้อไวรัสโปลิโอในวัคซีน
และสามารถระบาดสู่ชุมชนได้ ในคนที่ไม่มีภูมิคุ้มกันต่อเชื้อโปลิโอ แต่เชื้อ
ที่ก่อให้เกิด VAPP เกิดจากเชื้อไวรัสโปลิโอในวัคซีนที่ยังไม่มีการกลายพันธุ์
และ VAPP จะพบเฉพาะผู้ที่ได้รับวัคซีน OPV และผู้ ใกล้ชิด แต่ ไม่มีการ
ระบาดสู่ชุมชน
2) Immunodeficiency-associated VDPVs (iVDPVs) คือเชื้อ VDPVs ที่พบ
ในผู้ป่วยภูมิคุ้มกันบกพร่อง
3) Ambiguous VDPVs (aVDPVs) คือเชื้อ VDPVs ที่พบในคน แต่ ไม่ทราบ
แหล่งที่มาและไม่ทราบว่าผู้ที่ติดเชื้อมีภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่องหรือไม่
ระบาดวิทยาของโรคโปลิโอ
การระบาดของโรคโปลิโอ สามารถแบ่งได้เป็น 2 แบบ ประกอบด้วย
การระบาดของไวรัสโปลิโอสายพันธุ์ธรรมชาติ และการระบาดของไวรัสโปลิโอ
สายพันธุ์วัคซีน cVDPVs ในปี พ.ศ. 2561 ทั่วโลกพบผู้ป่วยโรคโปลิโอจากสายพันธุ์
WPV 29 ราย และจาก cVDPVs 101 ราย และในปีล่าสุด พ.ศ. 2562 พบผู้ป่วย
โรคโปลิโอจาก WPV 107 ราย และจาก cVDPVs 157 ราย (ข้อมูล ณ วันที่ 26
พฤศจิกายน พ.ศ. 2562)2
เมือ่ จ�ำแนกตามชนิดของสายพันธุ์ ไวรัสโปลิโอพบว่า ชนิดของเชือ้ ไวรัส
โปลิโอสายพันธุ์ WPV ที่พบมากที่สุดคือ ชนิด WPV1 ส่วนชนิด WPV2 และชนิด
WPV3 ไม่ ได้มีการรายงานมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2542 และปี พ.ศ. 2555 แล้ว
ตามล�ำดับ3 (รูปที่ 1) ในทางกลับกันชนิดของเชื้อ cVDPVs ที่พบมากที่สุดคือ
ชนิด cVDPV2 ซึ่งก็คือเชื้อที่กลายพันธุ์จากวัคซีน OPV ชนิด 2 (รูปที่ 2)4,5
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รูปที่ 1 จ�ำนวนผูป้ ว่ ยโรคโปลิโอจากการติดเชือ้ ไวรัสโปลิโอสายพันธุธ์ รรมชาติ (WPV)
จ�ำแนกตามชนิดของเชื้อ WPV ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2554-2562 (ข้อมูล ณ วันที่
19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562)3

รูปที่ 2 จ�ำนวนผูป้ ว่ ยโรคโปลิโอจากการติดเชือ้ ไวรัสโปลิโอสายพันธุว์ คั ซีน (cVDPVs)
จ�ำแนกตามชนิดของเชื้อ cVDPVs ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2554-2562 (ข้อมูล ณ วันที่
19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562)4,5
จะเห็นได้ว่าปัญหาของโรคโปลิโอจากเชื้อสายพันธุ์ 2 เกิดจากเชื้อ
ที่กลายพันธุ์จากวัคซีน OPV เท่านั้น ไม่ ได้เกิดจากเชื้อสายพันธุ์ธรรมชาติ
แต่อย่างไร ดังนั้นเพื่อก�ำจัดปัญหานี้ ในปี พ.ศ. 2556 ทางองค์การอนามัยโลก
จึงมีประกาศให้ทุกประเทศที่ ใช้วัคซีน OPV ถอดถอนการใช้ OPV ชนิด 2 หรือ
ให้เปลี่ยนวัคซีน OPV จากชนิด trivalent OPV (OPV1, OPV2, OPV3) เป็นชนิด
bivalent OPV (OPV1 และ OPV3) ร่วมกับประกาศให้มีการใช้ trivalent IPV
อย่างน้อย 1 เข็มที่อายุ 14 สัปดาห์ขึ้นไป เพื่อป้องกันการติดเชื้อโปลิโอ ชนิด 2
ทั้งจากสายพันธุ์ WPV2 และ cVDPV2 ในช่วงรอยต่อการเปลี่ยนถ่ายจาก
trivalent OPV เป็น bivalent OPV6
แหล่งระบาดของโปลิโอสายพันธุ์ WPV ที่ส�ำคัญ คือ ทวีปเอเชียใต้
ได้แก่ สาธารณรัฐอิสลามปากีสถานและสาธารณรัฐอิสลามอัฟกานิสถาน2,3
ส่วนการระบาดของโรคโปลิโอในทวีปเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในช่วง 5 ปีทผี่ า่ นมา
มีสาเหตุจากไวรัสโปลิโอสายพันธุ์ cVDPVs ทั้งหมด (รูปที่ 3)4,5

รูปที่ 3 พื้นที่ที่พบผู้ป่วยโรคโปลิโอจากไวรัสโปลิโอสายพันธุ์ธรรมชาติ (สีน�้ำเงิน)
และไวรัสโปลิโอสายพันธุ์วัคซีน circulating vaccine-derived polioviruses (สีส้ม)
ปี พ.ศ. 2561-2562 (ดัดแปลงจากเอกสารอ้างอิง 2)
การระบาดของเชื้อโปลิโอในทวีปเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ตารางที่ 1)
มี 2 ช่ ว งส�ำคั ญ ได้ แ ก่ ในปี พ.ศ. 2558-2559 ที่ ส าธารณรั ฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว พบผู้ป่วยโรคโปลิโอที่เกิดจากเชื้อ cVDPV1 ทั้งหมด
11 ราย และที่ส�ำคัญในปีล่าสุด พ.ศ. 2562 พบผู้ป่วยโรคโปลิโอเพิ่มสูงขึ้นถึง
14 ราย โดยมาจาก สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา 6 ราย เกิดจาก cVDPV1
และสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ 8 ราย โดยที่ผู้ป่วย 3 รายเกิดจาก cVDPV2 ผู้ป่วย
1 รายเกิดจาก iVDPV2 และ ผู้ป่วยอีก 4 รายเกิดเชื้อไวรัสโปลิโอที่ยังอยู่ ใน
ขั้นตอนทางห้องปฏิบัติการเพื่อระบุสายพันธุ์ (ข้อมูล ณ วันที่ 26 พฤศจิกายน
พ.ศ. 2562) 4,7-9
การระบาดของเชื้อไวรัสโปลิโอที่สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ (ตารางที่ 2)
เหตุการณ์การระบาดของเชือ้ โปลิโอทีส่ าธารณรัฐฟิลปิ ปินส์ มีรายงาน
ครั้งแรกเมื่อวันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2562 เป็นผู้ป่วยเด็กอายุ 3 ปี จากจังหวัด
ตีโมกลาเนา ทางใต้ของสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ เริ่มมีอาการอ่อนแรงในวันที่ 26
มิถนุ ายน พ.ศ. 2562 ผลการส่งตรวจอุจจาระของผูป้ ว่ ยพบเชือ้ cVDPV2 ซึง่ ถือเป็น
การระบาดใหม่ เนื่องจากเชื้อดังกล่าวไม่มีลักษณะทางพันธุกรรมที่เชื่อมโยง

กับเชื้อไวรัสโปลิโอจากฐานข้อมูลของ the National Institute of Infectious
Diseases (NIID) ของประเทศญี่ปุ่น และ Centers for disease control and
prevention (CDC) ของสหรัฐอเมริกา10
หลังจากนั้นก็ ได้มีการรายงานผู้ป่วย acute flaccid paralysis (AFP)
จากเชื้อไวรัสโปลิโออย่างต่อเนื่อง โดยเหตุการณ์ระบาดครั้งนี้พบผู้ป่วยทั้งหมด
8 ราย โดยผู้ป่วย 3 รายเกิดจากการติดเชื้อ cVDPV2 ผู้ป่วย 1 รายเกิดจากเชื้อ
iVDPV2 และผู้ป่วยอีก 4 ราย ก�ำลังอยู่ ในขั้นตอนการระบุสายพันธุ์ ที่ส�ำคัญ
จากจ�ำนวนผู้ป่วยทั้งหมด 8 ราย อาศัยอยู่ ในเขตพื้นที่เกาะมินดาเนาถึง 7 ราย
ดังนั้นเกาะมินดาเนาจึงเป็นแหล่งส�ำคัญในเหตุการณ์การระบาดครั้งนี้ (ข้อมูล
ณ วันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562)8,9
นอกจากนี้จากผลตรวจทางห้องปฏิบัติการยังพบว่า เชื้อจากผู้ป่วยที่
ติดเชือ้ cVDPV2 ทัง้ 3 รายมีลกั ษณะทางพันธุกรรมทีเ่ กีย่ วข้องกัน และเชือ้ ทีพ่ บ
ในผู้ป่วยรายที่ 1 มีลักษณะทางพันธุกรรมที่คล้ายคลึงกับเชื้อ cVDPV2 ที่พบจาก
สิ่ งแวดล้ อ มในจั งหวั ด มะนิ ล า และนครดาเบา แสดงให้เห็นว่าเชื้อที่พ บใน
เกาะมินดาเนามีการติดต่อกันระหว่างคนสูค่ น และแพร่กระจายสูช่ มุ ชน จึงถือว่า
เชื้อ VDPV2 ดังกล่าวเป็นแบบ circulating8
ส่วนผู้ป่วยรายที่ 2 เกิดจากเชื้อ iVDPV2 เนื่องจากผู้ป่วยรายนี้มีภาวะ
ภูมิคุ้มกันต�่ำ ร่วมกับเชื้อที่พบไม่มีลักษณะที่เกี่ยวข้องกับผู้ป่วยรายอื่นๆ9
นอกจากการระบาดของเชื้อ cVDPV2 ยังพบการแพร่กระจายของเชื้อ
cVDPV1 ในสาธารณรัฐฟิลิปปินส์อีกด้วย แต่เชื้อ cVDPV1 ขณะนี้พบเฉพาะ
ในสิ่งแวดล้อมเท่านั้น ยังไม่พบการแพร่กระจายของชนิดนี้สู่คน7
จะเห็ น ได้ ว ่ า เหตุ ก ารณ์ ก ารระบาดครั้ ง นี้ ใ นสาธารณรั ฐ ฟิ ลิ ป ปิ น ส์
ยังคงมีการรายงานผู้ป่วยเข้ามาอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นจึงต้องมีการติดตามข้อมูล
อย่างใกล้ชิดต่อไป
เป็นที่น่าสังเกตว่า ถึงแม้ว่าองค์การอนามัยโลกได้ประกาศให้มีการ
ระงับใช้ OPV ชนิด 2 ออกจากทุกประเทศที่มีการใช้ OPV เพื่อป้องกันการแพร่
กระจายของ OPV ชนิด 2 ที่กลายพันธุ์ รวมถึงให้มีการใช้ IPV เพื่อป้องกัน
การติดเชื้อไวรัสโปลิโอชนิด 2 ทั้งจาก WPV2 และ cVDPV2 ในช่วงที่มีการ
เปลี่ยนผ่านร่วมด้วยแล้วก็ตาม กลับยังพบการระบาดของเชื้อ cVDPV ชนิด 2
เกิดขึน้ ในสาธารณรัฐฟิลปิ ปินส์ ทัง้ ทีก่ อ่ นหน้านีส้ าธารณรัฐฟิลปิ ปินส์เป็นประเทศ
ที่ ได้รับการรับรองว่าปราศจากโรคโปลิโอมาตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2543 นอกจากนี้
ในประเทศอื่นๆ ของทวีปเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก็มีรายงานผู้ป่วยที่ติดเฉพาะ
เชื้อ cVDPV ชนิด 1 มาตลอด ที่ส�ำคัญยังพบว่าหลังค�ำประกาศจากองค์การ
อนามัยโลกใน ปี พ.ศ. 2559 ทั่วโลกกลับมีแนวโน้มจ�ำนวนผู้ป่วยติดเชื้อไวรัส

ตารางที่ 1 จ�ำนวนผู้ป่วยที่ติดเชื้อ VDPVs ในทวีปเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จ�ำแนกตามประเทศและชนิดของเชื้อ VDPVs ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558 - 25624,7-9
ประเทศ
ปี พ.ศ. 2562
ปี พ.ศ. 2561
ปี พ.ศ. 2558-2559
ชนิดของเชื้อ VDPVs
อินโดนีเซีย
1
cVDPV1
พม่า
6
cVDPV1
ฟิลิปปินส์
8
cVDPV2 3 ราย
iVDPV2 1 ราย
ยังไม่ระบุสายพันธุ์ 4 ราย
ลาว
11
cVDPV1
ตารางที่ 2 ข้อมูลผู้ป่วย AFP จากเชื้อไวรัสโปลิโอในสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ (ข้อมูล ณ วันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562)
ล�ำดับ
อายุ
จังหวัด
สายพันธุ์
วันที่ยืนยันการวินิจฉัยโรค
1
3 ปี
ตีโมกลาเนา เกาะมินดาเนา
cVDPV2
14 ก.ย. 2562
2
5 ปี
ลากูนา เกาะลูซอน
iVDPV2
19 ก.ย. 2562
3
4 ปี
มากินดาเนา เกาะมินดาเนา
cVDPV2
25 ต.ค. 2562
4
3 ปี
ซุลตันคูดารัต เกาะมินดาเนา
cVDPV2
4 พ.ย. 2562
5
2 ปี
มากินดาเนา เกาะมินดาเนา
ยังไม่ระบุ
20 พ.ย. 2562
6
1 ปี
โคตาบาโต เกาะมินดาเนา
ยังไม่ระบุ
20 พ.ย. 2562
7
4 ปี
โคตาบาโต เกาะมินดาเนา
ยังไม่ระบุ
20 พ.ย. 2562
8
9 ปี
บาซีลัน เกาะมินดาเนา
ยังไม่ระบุ
25 พ.ย. 2562

เอกสารอ้างอิง
10
11
12
7
8
8
8
9
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ตารางที่ 3 จ�ำนวนผู้ป่วย AFP จากเชื้อ cVDPV2 แหล่งของเชื้อ cVDPV2 และอัตราความครอบคลุมของวัคซีน OPV และ IPV จ�ำแนกตามประเทศ (ข้อมูล ณ
วันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ.2562)4,9,10,13,14
ผู้ป่วย AFP ใน ปี
พ.ศ. 2562 (ราย)
Philippines
Central African
Ghana
Angola
Nigeria
DRCongo

8
14
5
36
16
35

คน
36
19
19
17

แหล่งของ cVDPV2
ในปี พ.ศ. 2562
สิ่งแวดล้อม
9
9
9
1
57
-

โปลิโอ cVDPV ชนิด 2 สูงขึ้นอย่างชัดเจน เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงก่อนที่จะมี
การระงับการใช้ OPV ชนิด 2 (รูปที่ 3)
ปัจจัยทีก่ อ่ ให้เกิดการระบาดของเชือ้ โปลิโอ cVDPV ชนิด 2 ในสาธารณรัฐฟิลปิ ปินส์
ปัจจุบัน Regional Certification Commission for the polio endgame
(RCC) ก�ำหนดให้สาธารณรัฐฟิลิปปินส์เป็นหนึ่งในประเทศที่มีความเสี่ยงสูง
ต่อการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโปลิโอ เนื่องจากปัจจัยต่างๆ ดังต่อไปนี7้
1) มีการครอบคลุมของวัคซีนโปลิโอที่ต�่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน
2) การเฝ้าระวังผู้ป่วยกล้ามเนื้ออ่อนแรงเฉียบพลัน (AFP surveillance)
อยู่ ในระดับต�่ำ
3) ระบบสุขาภิบาลที่ไม่ดี
ปัจจัยหนึง่ ทีส่ �ำคัญทีเ่ ป็นสาเหตุของการระบาดของเชือ้ โปลิโอ cVDPV2
ในสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ คือความครอบคลุมของวัคซีน OPV และ IPV ที่ ไม่ดี
เพียงพอ ดังจะเห็นได้จากข้อมูลในปี พ.ศ. 2561 ที่พบว่า อัตราการได้รับวัคซีน
OPV และ IPV ของสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ สามารถครอบคลุมได้เพียงร้อยละ
66 และ 41 ตามล�ำดับเท่านั้น13,14 ร่วมกับพบการปนเปื้อนของไวรัสโปลิโอ
cVDPV ชนิด 2 ในสิ่งแวดล้อม10 ข้อมูลดังกล่าวตรงกับในหลายประเทศที่มีการ
รายงานของผู้ป่วยโรคโปลิโอจาก cVDPV2 ในปีล่าสุด ที่มีอัตราการได้รับวัคซีน
IPV อยู ่ ใ นระดั บ ต�่ ำ ร่วมกับ มีการปนเปื้อนของ cVDPV2 ในสิ่ งแวดล้ อ ม
เช่นเดียวกัน4,10,13,14 (ตารางที่ 3)
ดังนั้น หลังจากที่มีการยืนยันการระบาดของไวรัสโปลิโอ VDPVs ใน
ประเทศจากการพบผู้ป่วย AFP จาก VDPV2 รายที่ 2 กระทรวงสาธารณสุขของ
สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ จึงได้วางมาตรการที่ส�ำคัญเพื่อป้องกันการลุกลามของโรค
ดังต่อไปนี15,16
้
1) ก�ำกับการเฝ้าระวัง AFP surveillance เมื่อพบผู้ป่วยที่มีอาการอ่อนแรง
ในทุกๆ พื้นที่
2) ออกนโยบายการให้วัคซีน monovalent type 2 oral polio vaccine
(mOPV2) แบบ mass immunization campaign ในพื้นที่ระบาด
โดยเฉพาะในเด็กที่อายุต�่ำกว่า 5 ปี
3) คุมเข้มการให้วัคซีน bivalent OPV และ IPV ในเด็กที่อายุต�่ำกว่า 5 ปี
ในพื้นที่ที่มีการระบาด และตามเกณฑ์ ในเด็กอายุ 1½ เดือน 2½ เดือน
และ 3½ เดือน ในทุกพื้นที่ทั่วประเทศ
ส�ำหรับประเทศไทย จากข้อมูลระบบรายงานการเฝ้าระวังโรค 506
ไม่ ได้มีการรายงานผู้ป่วยโรคโปลิโอมานานกว่า 15 ปี คือตั้งแต่ปี พ.ศ. 2546
ถึงปัจจุบัน17 ส่วนหนึ่งมีสาเหตุจากการที่ประเทศไทยมีอัตราความครอบคลุมของ
วัคซีน OPV ทั่วประเทศมากกว่าร้อยละ 95 มานานกว่า 20 ปี13 และถึงแม้องค์การ
อนามัยโลกได้มีการประกาศใช้ IPV มาเพียง 4 ปี ส�ำหรับประเทศที่ ใช้ OPV
แต่ประเทศไทยกลับสามารถรณรงค์จนกระทั่งมีอัตราความครอบคลุมของวัคซีน
IPV สูงถึงร้อยละ 95 เช่นเดียวกับวัคซีน OPV14 อย่างไรก็ตามประเทศไทย
ยังคงมีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสโปลิโอชนิด 2 เนื่องจากกระทรวงสาธารสุข
แนะน�ำให้เริ่มฉีด trivalent IPV 1 เข็มที่อายุ 4 เดือน18 ดังนั้นในเด็กที่อายุต�่ำกว่า
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อัตราการครอบคลุมของวัคซีน (ร้อยละ)
ในปี พ.ศ. 2561
OPV
IPV
66
41
47
47
98
55
56
40
57
57
79
79

4 เดือนจึงเป็นกลุ่มอายุที่ ไม่มีภูมิคุ้มกันต่อไวรัสโปลิโอชนิด 2 และมีความเสี่ยง
ต่อการติดเชื้อดังกล่าวทั้งชนิด WPV2 และ cVDPV2 ดังนั้นกลุ่มอายุนี้ จึงไม่ควร
เข้าไปในสิ่งแวดล้อมที่มีการปนเปื้อนของเชื้อโปลิโอ โดยเฉพาะการเข้าสู่พื้นที่
เสี่ยงหรือแหล่งระบาดของโรคโปลิโอ
การปฏิบัติตัวเมื่อเข้าสู่สาธารณรัฐฟิลิปปินส์19
ทาง CDC ของสหรัฐอเมริกา ได้มีค�ำแนะน�ำเกี่ยวกับการปฏิบัติตัว
ส�ำหรับนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางเข้าสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ ดังต่อไปนี้
1. นักท่องเที่ยวทุกคน โดยเฉพาะผู้ที่มีความประสงค์จะอยู่อาศัยในสาธารณรัฐ
ฟิลิปปินส์ นานเกิน 1 เดือน ควรพิจารณาฉีดวัคซีนโปลิโอชนิด IPV ให้ครบ
ก่อนเดินทางอย่างน้อย 4 สัปดาห์ ถึง 12 เดือน
2. กรณีมีเหตุจ�ำเป็นต้องเดินทางทันที แนะน�ำให้ ได้รับวัคซีน IPV อย่างน้อย
1 เข็ม ก่อนออกเดินทาง
3. กรณีผู้ที่เคยได้รับวัคซีนโปลิโอครบมาก่อนแล้ว แนะน�ำให้กระตุ้นวัคซีน IPV
เพิ่มอีก 1 เข็ม
4. หากมีความจ�ำเป็นต้องพักอาศัยอยู่ ในสาธารณรัฐฟิลปิ ปินส์นานเกิน 4 สัปดาห์
แนะน�ำให้ฉีดวัคซีน IPV เพิ่มอีก 1 เข็ม โดยห่างจากเข็มล่าสุดอย่างน้อย
12 เดือน ก่อนเดินทางออกจากสาธารณรัฐฟิลิปปินส์
โดยสรุป ปัจจุบันแม้ว่าประเทศไทยไม่มีผู้ป่วยโรคโปลิโอเป็นเวลานาน
แต่เชื้อโปลิโอโดยเฉพาะสายพันธุ์ cVDPVs ที่ส�ำคัญคือ เชื้อ cVDPV ชนิด 2
ที่ยังคงปนเปื้อนอยู่ ในสิ่งแวดล้อมของประเทศเพื่อนบ้านของไทย ดังนั้นจึงควร
มีความระมัดระวังไม่ ให้สัมผัสเชื้อโปลิโอ โดยการรักษาสุขอนามัยอย่างเคร่งครัด
โดยเฉพาะเด็กอายุต�่ำกว่า 4 เดือนที่ยังไม่ได้รับ IPV หรือยังไม่มีภูมิคุ้มกันต่อเชื้อ
cVDPV ชนิด 2
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SPOT

DIAGNOSIS

QUESTION

โดย นพ.ปพนสรรค์ เจียประเสริฐ และ นพ.ทรงเกียรติ อุดมพรวัฒนะ
โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก
ประวัติ เด็กหญิงไทยอายุ 8 ปี ไข้สูง 3 วัน ไอมีเสมหะ หอบเหนื่อย มีผื่นที่ฝ่ามือ ฝ่าเท้า และปากบวม
ตรวจร่างกาย BT 38.5๐C, PR 100/min, RR 30/min, BP 110/70 mmHg, erythematous maculopapular rash at
palm and sole, swelling and yellow discharge, crusted at both lips, lungs: fine crepitation both sides.
ผลตรวจทางห้องปฏิบัติการ CBC: Hct 38%, Hb 13 g/dL, WBC 19,000 cells/mm3 (N 75%, L 20%, M5%),
platelets 205,000 cells/mm3

รูปที่ 1 ลักษณะริมฝีปาก

รูปที่ 2 ผื่นจุดแดงที่ฝ่ามือ

รูปที่ 3 CXR

ค�ำถาม: จงบอกเชื้อที่เป็นสาเหตุ
(เฉลยไปที่ หน้า 13)
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CME

เภสัชจลนศาสตร์และเภสัช
พลศาสตร์ของยาปฏิชีวนะ

Pharmacokinetics and Pharmacodynamics
of Antibiotics

โดย อ.นพ.นพดล วัชระชัยสุรพล
ภาควิชาเภสัชวิทยา และศูนย์เชีย่ วชาญเฉพาะทางด้านวิจยั โรคติดเชือ้ เด็กและวัคซีน
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ยาปฏิ ชี ว นะเป็ น ยาที่ ใ ช้ บ ่ อ ยที่ สุ ด ชนิ ด หนึ่ ง ทางเวชปฏิ บั ติ
ส�ำหรับการดูแลรักษาผู้ป่วยเด็ก ปัญหาเชื้อแบคทีเรียดื้อยาที่พบมากขึ้น
ท�ำให้การรักษาด้วยยาปฏิชีวนะเป็นไปอย่างยากล�ำบาก ปัจจัยส่งเสริม
ที่ส�ำคัญประการหนึ่งที่ท�ำให้เชื้อแบคทีเรียดื้อยาคือการสั่งยาปฏิชีวนะที่
ไม่เหมาะสม เช่น ใช้ยาโดยไม่มีข้อบ่งชี้ของการติดเชื้อแบคทีเรีย สั่งยา
ด้วย regimen (dose, interval, duration) ที่ ไม่เหมาะสม เป็นต้น
การมีความรู้ทางเภสัชจลนศาสตร์และเภสัชพลศาสตร์ของยาปฏิชีวนะ
เป็นอย่างดีจะท�ำให้สามารถสั่งยาด้วย regimen ที่เหมาะสมมากยิ่งขึ้น
เภสัชจลนศาสตร์ (pharmacokinetics, PK) และความส�ำคัญทางคลินิก1
เภสั ช จลนศาสตร์ เ ป็ น กระบวนการที่ ร ่ า งกายกระท�ำต่ อ ยา
เมื่อยาเข้าสู่ร่างกาย ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน ได้แก่
1. การดูดซึมยา (absorption) การบริหารยาที่ไม่ผา่ นเข้าทางหลอดเลือด
โดยตรง เช่น รับประทาน ฉีดเข้ากล้าม ร่างกายต้องดูดซึมยาเข้าสู่
กระแสเลือดเพื่อไปออกฤทธิ์ที่ต�ำแหน่งที่ติดเชื้อ ปัจจัยที่กระทบต่อ
การดูดซึมยาอาจท�ำให้ผลการรักษาไม่ดี
ตัวอย่างที่ 1
การรั ก ษา methicillin-susceptible S. aureus (MSSA)
lymphadenitis ในเด็กทารก แม้ว่ายาหลักในการรักษา MSSA คือยา
dicloxacillin แต่ยาดังกล่าวดูดซึมได้ร้อยละ 35-76 เฉพาะเมื่อท้องว่าง
ในขณะทีเ่ ด็กทารกต้องรับประทานนมทุก 2-3 ชัว่ โมง ดังนัน้ การเลือกยา
cephalexin ทีด่ ดู ซึมได้ถงึ ร้อยละ 90 และอาหารไม่มผี ลรบกวนการดูดซึม
น่าจะให้ผลการรักษาที่ดีกว่า
2. การกระจายยา (distribution) เมื่อยาถูกดูดซึมเข้าสู่กระแสเลือด
ยาจะกระจายไปสูบ่ ริเวณทีม่ กี ารติดเชือ้ เพือ่ ออกฤทธิฆ์ า่ เชือ้ หากยาใด
กระจายไปสู่ต�ำแหน่งที่มีการติดเชื้อได้ ไม่ดีจะไม่สามารถท�ำให้การ
รักษาส�ำเร็จได้ แม้ผลความไวในหลอดทดลองจะรายงานว่าไวก็ตาม
และยาที่ออกฤทธิ์กว้างกว่าไม่จ�ำเป็นต้องดีกว่าเสมอไป
ตัวอย่างที่ 2
ระดับยาทีก่ ระจายไปใน pleural fluid ของยา ceftriaxone สูงถึง
42 มคก./มล.2 ขณะที่ยา meropenem มีระดับยาเพียง 3.8 มคก./มล.3
ดังนัน้ การรักษา empyema สาเหตุจากเชือ้ ที่ไวต่อยากลุม่ third generation
cephalosporins จึงไม่ควรใช้ยา meropenem
3. การเมแทบอลิซึมยา (metabolism) ยาปฏิชีวนะบางชนิดเมื่อเข้าสู่
ร่างกายจะเกิดกระบวนการเมแทบอลิซึมเป็นสารที่ออกฤทธิ์หรือ
หมดฤทธิ์ก็ ได้ ยาบางกลุ่มเช่น macrolides ยับยั้ง cytochrome
P450 ในการท�ำลายยาอื่น จึงต้องระมัดระวังการเกิดอันตรกิริยา
ระหว่างยา (drug interaction)
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ตัวอย่างที่ 3
ยา daptomycin ที่ อ อกฤทธิ์ ค รอบคลุ ม เชื้ อ กรั ม บวกดื้ อ ยา
ใช้รักษาโรคปอดอักเสบได้ ไม่ดีเนื่องจากยาถูกสารลดแรงตึงผิวภายใน
ปอดท�ำลาย
4. การก�ำจัดยา (excretion) เป็นกระบวนการเพื่อก�ำจัดยาออกจาก
ร่างกาย ขึ้นกับคุณสมบัติของยาแต่ละชนิดว่าถูกก�ำจัดออกทางใด
ตัวอย่างที่ 4
การรักษาปอดอักเสบชุมชนในผูป้ ว่ ยไตวาย หากใช้ยา cefotaxime
ต้องมีการปรับขนาดยาลงเนือ่ งจากยา cefotaxime ขับออกทางไตเป็นหลัก
แต่หากใช้ยา ceftriaxone ไม่จ�ำเป็นต้องปรับขนาดยา
เภสัชพลศาสตร์ (pharmacodynamics, PD) และความส�ำคัญทางคลินิก1
เภสัชพลศาสตร์ โดยทั่วไปหมายถึงกระบวนการที่ยามีผลต่อ
สรีรวิทยาของร่างกาย แต่เภสัชพลศาสตร์ของยาปฏิชีวนะมีความหมาย
แตกต่ า งจากยากลุ ่ ม อื่ น ๆ เนื่ อ งจากหมายถึ ง กระบวนการที่ ห วั ง ผล
ให้ยาออกฤทธิ์ต่อเชื้อแบคทีเรียเมื่อยาไปถึงบริเวณที่มีการติดเชื้อ เภสัช
พลศาสตร์ของยาปฏิชีวนะอาจแบ่งได้เป็น 2 กลุ่มหลัก ได้แก่
1. Time-dependent antibiotics เช่น ยากลุ ่ ม beta-lactams,
lincosamides, macrolides ความสามารถในการฆ่าเชื้อขึ้นกับ
ระยะเวลาที่ระดับยาในรูปอิสระอยู่เหนือต่อ minimum inhibitory
concentration (MIC) ในรอบเวลา 24 ชั่วโมง (fT>MIC) อย่างน้อย
ร้อยละ 50 จากรูปที่ 1 A ต่อ B มากกว่าร้อยละ 50 เป็นค่า PK/PD
พารามิเตอร์ที่ต้องการ

รูปที่ 1 concentration-time curve และค่าพารามิเตอร์ที่ส�ำคัญทางเภสัช
พลศาสตร์

ตัวอย่างที่ 5
การรักษา Streptococcal pharyngotonsillitis สามารถให้ยา
amoxicillin ขนาด 50 มก./กก./วัน (สูงสุด 1 กรัมต่อวัน) โดยให้ยาเพียง
วันละครั้งเดียว4 แม้ว่ายาดังกล่าวจะเป็นยากลุ่ม time-dependent
ทั้งนี้เนื่องจากค่า MIC ของเชื้อ S. pyogenes ต่อยา amoxicillin มีค่า
ต�่ำมาก (≤ 0.25 มคก./มล.) ระดับยา amoxicillin ในพลาสมาที่ 12 ชั่วโมง
(ร้อยละ 50 ของ interval เมื่อให้ยาวันละครั้ง) หลังรับประทานยา
ยังคงสูงกว่า MIC ของเชื้อ (รูปที่ 2)

คือ C/D) ที่ต้องการคืออย่างน้อย 10-12 เท่า เมื่อระดับยาลด
ต�่ำลงกว่า MIC พบว่ายายังคงออกฤทธิ์ฆ่าเชื้อต่อไป เรียกคุณสมบัติ
นี้ว่า postantibiotic effect (PAE) ยาที่ออกฤทธิ์แบบ concentrationdependent มักมีค่า PAE ที่ยาว ท�ำให้เหมาะแก่การให้ยาขนาดสูง
และช่วงของการให้ยาที่ยาวนานขึ้น (extended interval)
ตัวอย่างที่ 7
การเปลี่ยนวิธีบริหารยา amikacin ทางหลอดเลือดด�ำจากเดิม
แบ่งให้วันละ 2-3 ครั้งเป็นการให้ยาเพียงวันละครั้งเดียว ท�ำให้ Cmax
เพิ่มสูงขึ้นและลดจ�ำนวนครั้งในการบริหารยาต่อวันโดยให้ประสิทธิภาพ
ในการรักษาและอาการข้างเคียงที่ไม่แตกต่างกัน7
สรุป

ความรู้ทางเภสัชจลนศาสตร์และเภสัชพลศาสตร์เป็นสิ่งส�ำคัญ
ที่ท�ำให้กุมารแพทย์เข้าใจถึงวิธีการเลือกชนิดยาปฏิชีวนะที่เหมาะกับโรค
เลือกขนาดยาและการบริหารยาที่เหมาะสม นอกจากนี้ยังสามารถใช้
หลั ก การดั ง กล่ า วเพื่ อ ปรั บ เปลี่ ย นวิ ธี ก ารให้ ย าให้ เ หมาะสมกั บ ผู ้ ป ่ ว ย
แต่ละราย รวมไปถึงสามารถพลิกแพลงการให้ยาเพื่อน�ำยาที่เชื้อดื้อยา
กลับมาใช้ ใหม่ ในสถานการณ์ที่แทบไม่มียาปฏิชีวนะตัวใหม่ ในปัจจุบัน

รูปที่ 2 Concentration-time curve ของยา amoxicillin ในพลาสมา
หลังจากให้ยา amoxicillin รับประทาน 1000 มก.5
ตัวอย่างที่ 6
การรักษาเชื้อกรัมลบดื้อยา meropenem ที่มีค่า MIC ไม่เกิน 8
มคก./มล. สามารถท�ำได้ โดยการเพิม่ ขนาดยาและยืดระยะเวลาการหยดยา
เข้าทางหลอดเลือดด�ำจาก 30 นาทีเป็น 2-4 ชั่วโมง จะท�ำให้ระดับยา
อยูเ่ หนือต่อ MIC ของเชือ้ ได้นานขึน้ มีโอกาสสูงขึน้ ที่ fT>MIC จะมากกว่า
ร้อยละ 50 (รูปที่ 3)

รูปที่ 3 ความน่าจะเป็นของระยะเวลาที่ระดับยา meropenem ในรูปอิสระ
อยู่เหนือต่อ minimum inhibitory concentration (MIC) ในรอบเวลา
24 ชั่วโมง (fT>MIC) อย่างน้อยร้อยละ 506 ตัวอย่างเช่น เมื่อ MIC เท่ากับ
4 มคก./มล. การให้ยา meropenem ขนาด 40 มก./กก./ครั้ง หยดเข้า
หลอดเลือดนาน 4 ชม. ให้ทุก 8 ชม. (วงกลมสีแดง) มีโอกาสที่ fT>MIC
อย่างน้อยร้อยละ 50 สูงถึงร้อยละ 90 ของผู้ป่วยเด็กที่ได้รับยาด้วยวิธีนี้
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2. Concentration-dependent antibiotics เช่น ยากลุ่ม aminoglycosides, fluoroquinolones, polymyxins ความสามารถในการ
ฆ่าเชื้อขึ้นกับ Cmax ในแต่ละช่วงของการให้ยา (drug interval) ที่อยู่
เหนือต่อ MIC (Cmax/MIC) โดยทั่วไปค่า Cmax/MIC (จากรูปที่ 1
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ค�ำถาม CME
1. ผู้ป่วย septic shock มีภาวะ poor tissue perfusion ควรได้รับ
ยาปฏิชีวนะทางหลอดเลือดด�ำมากกว่าฉีดเข้ากล้ามเพราะเหตุใด
มากที่สุด
A. ให้ยาได้ปริมาณมากกว่า
B. ถูกขับออกจากร่างกายช้ากว่า
C. ไม่ต้องผ่านกระบวนการดูดซึม
D. ยาคงอยู่ ในกระแสเลือดนานกว่า
E. ถูกเมแทบอลิซึมเป็น active form มากกว่า
2. หากผู้ป่วยได้รับยาปฏิชีวนะ X ฉีดเข้าทางหลอดเลือดด�ำเพื่อรักษา
UTI ผลเพาะเชื้อพบว่าเชื้อ intermediate resistant ต่อยา X แต่ผู้ป่วย
อาการทางคลินิกดีขึ้นแล้ว เก็บปัสสาวะเพาะเชื้อซ�้ำไม่พบเชื้อแล้ว
ปัจจัยทางเภสัชจลนศาสตร์ข้อใดเป็นไปได้มากที่สุดที่ท�ำให้การรักษา
ส�ำเร็จ
A. ยาน่าจะถูกดูดซึมกลับจากทางเดินอาหารได้ดี
B. ยาน่าจะกระจายตัวน้อยจึงอยู่ ในกระแสเลือดได้มาก
C. ยาน่าจะถูกเมแทบอไลท์เป็นรูป active form เป็นหลัก
D. ยาน่าจะขับออกทางปัสสาวะในรูป active form เป็นหลัก
E. ถูกทุกข้อ
3. ปัจจัยใดเป็นปัจจัยที่ส�ำคัญที่สุดที่ท�ำให้สามารถสั่งยา amoxicillin
รับประทานวันละครั้งในการรักษา streptococcal pharyngitis
A. ยา amoxicillin มี PAE ยาว
B. MIC ของเชื้อต่อยา amoxicillin ต�่ำมาก
C. ค่าครึ่งชีวิตของยา amoxicillin ยาว 12 ชั่วโมง

D. ยา amoxicillin ฆ่าเชื้อแบบ time-dependent
E. ยา amoxicillin ออกฤทธิ์แบบ bactericidal effect
4. เด็กชายอายุ 2 ปี โรคประจ�ำตัว AML ติดเชื้อในกระแสเลือดแบบ
catheter-related ผลเพาะเชื้อจากเลือดพบ A. baumannii XDR
(amikacin MIC 2 mcg/mL, meropenem MIC 8 mcg/mL) ได้รับ
ยา meropenem ร่วมกับ amikacin ผลเจาะตรวจระดับยา amikacin
ในเลือด peak level = 25 mcg/mL, trough level = 0.5 mcg/mL
ข้อใดเป็นข้อบ่งชี้ว่าน่าจะรักษาด้วยยา amikacin ได้ผลส�ำเร็จ
A. Amikacin PAE > 10 hours
B. Amikacin MIC < 10 mcg/mL
C. Amikacin peak level/MIC > 10
D. Amikacin peak/trough level > 10
E. Amikacin peak level > 10 mcg/Ml
5. ผู้ป่วยที่ติดเชื้อ E. coli (CRE) bacteremia MIC ต่อยา meropenem
= 2 mcg/mL หากเดิมได้รับยา meropenem 20 mg/kg/dose IV in
30 min q 8 h ควรปรับยา meropenem อย่างไร
A. ไม่จ�ำเป็นต้องปรับขนาดยา
B. เพิ่มขนาดยาเป็น 40 mg/kg/dose
C. ให้ loading dose 40 mg/kg 1 โด๊ส
D. ให้ยาหยดเข้าหลอดเลือดด�ำนานขึ้นเป็น 3 ชั่วโมง
E. ท�ำทั้งข้อ b และ d

ท่านสามารถ download กระดาษค�ำตอบ CME ได้จาก www.pidst.or.th
เฉลยค�ำตอบ CME ครั้งที่ 3/2562 ฉบับเดือนตุลาคม-ธันวาคม 2562: 1. C 2. A 3. B 4. D 5. E
ท่านสามารถทบทวนค�ำถาม CME ครั้งที่ 4/2562 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 31 มีนาคม 2563
(เฉลยค�ำตอบในจุลสารสมาคมฯ ฉบับเดือนเมษายน-มิถุนายน 2563)
หมายเหตุ: เมื่อตอบค�ำถามถูกทุกข้อจะได้รับ CME 1 หน่วยกิต
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ตอบค�ำถามฉบับที่ 26(1) เดือนมกราคม-มีนาคม 2563
ให้ขีด X เลือกค�ำตอบที่ถูกต้องเพียงค�ำตอบเดียว
A
B
C
D
1.
2.
3.
4.
5.
		
ลงชื่อผู้ตอบค�ำถาม_____________________ __
				
(____________________)
		
วันที่_____เดือน_______________พ.ศ._______

SPOT

DIAGNOSIS

โดย นพ.ปพนสรรค์ เจียประเสริฐ และ นพ.ทรงเกียรติ อุดมพรวัฒนะ
โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก
เฉลย SPOT DIAGNOSIS (ค�ำถามอยู่ที่หน้า 9)
เฉลย: Mycoplasma pneumoniae

ANSWER

จากประวัติและการตรวจร่างกาย ท�ำให้นึกถึงการติดเชื้อจาก
M. pneumoniae มากที่สุด เนื่องจากสามารถอธิบายอาการไอมีเสมหะ รูปที่ 1 ลักษณะริมฝีปาก รูปที่ 2 ผื่นจุดแดงที่ฝ่ามือ
รูปที่ 3 CXR
หอบเหนื่อย ร่วมกับมีไข้จากภาวะปอดอักเสบ (pneumonia) และมีลักษณะ
ของ atypical manifestation ได้แก่ เยื่อบุอักเสบ (mucositis) และผื่น immunoglobulin IgM และ IgG antibodies ในเลือด โดยการเจาะเลือด
maculopapular ผลการตรวจ Mycoplasma titer ได้ 1:640 ให้การรักษา 2 ครั้งห่างกัน 7-14 วัน เพื่อดูการเพิ่มขึ้นของระดับแอนติบอดี ในเลือด
ด้วยยา Azithromycin 5 วัน
โดยยืนยันการติดเชื้อเมื่อระดับสูงขึ้นจากเดิม 4 เท่า (4-fold rising)
เชือ้ M. pneumoniae เป็นแบคทีเรียขนาดเล็ก 0.2-1.0 ไมโครเมตร การส่งตรวจชนิดอื่นๆ ได้แก่ การตรวจ serum cold agglutinin โดยการ
ไม่มผี นังเซลล์ มีเยือ่ หุม้ เซลล์หนาเป็นพวกโคเลสเตอรอล รูปร่างไม่แน่นอน เจาะเลือดใส่หลอด EDTA แช่เย็นที่ 4๐C เป็นเวลา 5-10 นาที จะให้ผลบวก
เช่น กลม รี แท่ง เกลียวเส้นยาว หรือคล้ายผลฝรั่งขึ้นกับสภาพแวดล้อม เมื่อพบลักษณะการตกตะกอนจับกลุ่มกันของเม็ดเลือดแดงที่ก้นหลอด
เป็นแบคทีเรียชนิด facultative anaerobe มีชีวิตแบบ free living ก่อโรคได้ ลักษณะคล้ายน�้ำแตงโม ถ้าพบลักษณะดังกล่าวแสดงว่าระดับแอนติบอดี
ในคนและสัตว์ เป็นสาเหตุของโรคติดเชื้อทาง ในเลือดสูงมากกว่า 1:64 นอกจากนีย้ ังมีการตรวจหาสารพันธุกรรมของเชื้อ
เดินหายใจส่วนบนและล่างที่พบบ่อยในเด็กโต ได้แก่ PCR-DNA ซึ่งจะมีความไวร้อยละ 65-100 และมีความจ�ำเพาะอยู่ที่
และผู้ ใหญ่ ได้แก่ โรคหลอดลมอักเสบและปอด ร้อยละ 90-100
อักเสบ นอกจากนี้ท�ำให้เกิดอาการและอาการ
การรักษาการติดเชือ้ M. pneumonia โดยให้ยาในกลุม่ macrolides
แสดงชนิ ด นอกปอดได้ (extrapulmonary ได้แก่ azithromycin, erythromycin หรือ clarithromycin ส่วนภาวะ
manifestations) เช่น กล้ามเนื้อหัวใจอักเสบ M. pneumonia resistance-macrolides จะพิจารณาให้ยาในกลุ่ม fluoroสมองอักเสบ ข้ออักเสบ อาการทางผิวหนัง quinolone หรือ doxycycline การรักษาผู้ป่วย MIRM ด้วยยาปฏิชีวนะ
และเยื่อบุอักเสบ (mucositis)
สามารถช่วยลดภาวะแทรกซ้อนทางระบบประสาทและทางเดินหายใจได้
ภาวะ Mycoplasma pneumoniae- แต่ไม่มีหลักฐานชัดเจนในการช่วยลดอาการทางผิวหนังชนิด SJS และ EM
induced rash and mucositis (MIRM) ส่วน systemic corticosteroid และ/หรือ IVIG มีข้อมูลการศึกษายัง
เป็นอาการและอาการแสดงหนึ่งของ extra- ไม่เพียงพอ แต่มีรายงานการรักษาด้วย IVIG ในกลุ่มผู้ป่วยที่มีเฉพาะ
pulmonary manifestations ของการ severe mucositis โดยไม่มีผื่นผิวหนังเทียบกับการรักษาแบบประคับ
ติ ด เชื้ อ M. pneumoniae รวมไปถึ ง กลุ ่ ม ประคอง พบว่าการให้ IVIG สามารถช่วยลดอาการของโรคได้อย่างรวดเร็ว
mucocutaneous eruptions จากการศึกษา
การพยากรณ์ โรคพบว่าผู้ป่วย MIRM ภายหลังให้การรักษาด้วย
วิจัยของ Canavan และคณะพบว่า MIRM ยาปฏิชีวนะ จะหายขาดจากอาการทั้งหมดและมีโอกาสกลับเป็นซ�้ำค่อนข้าง
มีความรุนแรงตั้งแต่มีอาการน้อยจนกระทั่ง น้อย (ร้อยละ 8) ส่วนการเสียชีวิตจากภาวะ MIRM นั้นเกิดขึ้นน้อยพบเพียง
เกิดผื่นชนิดรุนแรงแบบ Stevens-Johnson ร้อยละ 3 จะเสียชีวิตจากภาวะแทรกซ้อน เช่น ภาวะปอดอักเสบรุนแรง
syndrome (SJS) หรือ erythema multiforme และ/หรือผู้ป่วยที่มีโรคประจ�ำตัว เช่น มีภูมิคุ้มกันต�่ำหรือมีโรคปอดเรื้อรัง
(EM) ได้ ส่วนต�ำแหน่งของเยื่อบุอักเสบที่พบ อยู่เดิม
ได้บ่อย ได้แก่ ริมฝีปาก (stomatitis) ร้อยละ
94 ตา (conjunctivitis) ร้อยละ 82 และบริเวณ เอกสารอ้างอิง
อวัยวะเพศและทางเดินปัสสาวะ (urethritis) 1. American Academy of Pediatrics. Mycoplasma pneumoniae. In:
Kimberlin DW, Brady MT, Jackson MA, Long SS, eds. Red Book: 2018
ร้อยละ 63 ตามล�ำดับ
Report of the Committee on Infectious Diseases. 31st ed. Elk Grove
การวินิจฉัย MIRM ส่วนใหญ่อาศัย
Village, IL: American Academy of Pediatrics 2018;573-5.
อาการและอาการแสดงทางคลินิกของผู้ป่วย 2. Canavan
TN, Mathes EF, Frieden I, Shinkai K. Mycoplasma
ส�ำหรับการส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการเพื่อใช้
pneumoniae–induced rash and mucositis as a syndrome distinct from
ประกอบการวินิจฉัย ได้แก่ การส่งตรวจทาง
Stevens-Johnson syndrome and erythema multiforme: A systematic
review. J Am Acad Dermatol. 2015;72:239-45.
ระบบภูมิคุ้มกัน (serology testing) โดยวิธี
3.
Bressan S, Andreola B, Bisogno G, Da Dalt L. Severe Mycoplasma
immunofluorescence, complement fixation
pneumoniae associated mucositis treated with immunoglobulins. Acta
test (CF) หรือ enzyme immunoassays (EIA)
Paediatr. 2011;100:238-40.
เพื่อตรวจวัดระดับ M. pneumoniae specific
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ความปลอดภั ย และการสร้ า งภู มิ คุ ้ ม กั น ในเด็ ก ที่ มี สุ ข ภาพดี
ของประเทศเกาหลี ใต้ อายุ 6 เดือน-18 ปี ที่ ได้รับวัคซีน
ไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุช์ นิด sub-unit ทีเ่ พาะเลีย้ งเชือ้ ในเซลล์:
A randomized, double blind, active controlled
phase III trial
โดย รศ.นพ.ทวีวงศ์ ตันตราชีวธร
คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
วัคซีนไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ชนิด sub-unit ที่เพาะเลี้ยงเชื้อ
ในเซลล์ (cell culture-derived quadrivalent inactivated influenza
vaccine; ccIV4) ใช้เวลาผลิตเพียง 3 เดือนซึง่ ลดลงจากวิธเี ดิมทีเ่ พาะเชือ้
ไวรัสจากไข่ซึ่งใช้เวลานานถึง 6 เดือน ท�ำให้ผลิตวัคซีนได้เพียงพอ
โดยเฉพาะในกรณีมกี ารระบาด รวมทัง้ มีความปลอดภัยส�ำหรับผูท้ กี่ งั วล
เรือ่ งการแพ้ ไข่จากวัคซีนชนิดเดิม การศึกษาในอดีตพบว่า การให้วคั ซีน
ไข้หวัดใหญ่ชนิด sub-unit ที่เพาะเลี้ยงเชื้อในเซลล์ทั้งแบบ 3 สายพันธุ์
(ccIV3) และ 4 สายพันธุ์ (ccIV4) ในเด็กอายุ 3 ปีขึ้นไปและในผู้ ใหญ่
มีความปลอดภัยสูงและสามารถสร้างภูมิคุ้มกันเพียงพอต่อสายพันธุ์
ที่เป็นส่วนประกอบของวัคซีนทั้ง 3 และ 4 สายพันธุ์ ตามล�ำดับ
การศึกษาการให้ ccIV3 ในเด็กอายุ 6 เดือน-18 ปี พบมีความปลอดภัยสูง
แต่ยังไม่มีการศึกษาถึงความปลอดภัยและการสร้างภูมิคุ้มกันหลังได้รับ
ccIV4 ในเด็กอายุ 6 เดือน-3 ปี
Eun BW และคณะ ที่ Eulji University Eulji General Hospital
ประเทศเกาหลี ใต้ ได้ท�ำการศึกษาแบบ multicenter, randomized,
double blind, active controlled phase III clinical trial ในโรงพยาบาล
ของมหาวิทยาลัย 8 แห่งในเกาหลี ใต้ ระหว่างวันที่ 30 กันยายน ค.ศ.
2014-18 ธันวาคม ค.ศ. 2015 เกณฑ์คัดเข้า คือ เด็กอายุ 6 เดือน18 ปี ที่ ไม่เคยได้รับวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ซีกโลกเหนือ
ภายใน 6 เดือนก่อนเข้าร่วมโครงการ เกณฑ์คดั ออก ได้แก่ อาสาสมัคร
ที่ ได้รับวัคซีนชนิดอื่นมาภายใน 4 สัปดาห์ ผู้ที่แพ้วัคซีนไข้หวัดใหญ่
มี ภู มิ คุ ้ ม กั น บกพร่ อ ง มี ภ าวะเจ็ บ ป่ ว ยปานกลางถึ ง รุ น แรงหรื อ มี
อุณหภูมกิ ายตัง้ แต่ 38.0oC ผูท้ เี่ พิง่ ได้รบั ยากดภูมคิ มุ้ กัน corticosteroid
อิมมูนโกลบุลิน เลือด หรือส่วนประกอบของเลือด หญิงตั้งครรภ์หรือ
ก�ำลังให้นมบุตร หรือหญิงวัยเจริญพันธุ์ที่ ไม่ ได้คุมก�ำเนิดและอาจ
ตั้งครรภ์ ได้ แต่ละโรงพยาบาลจ�ำแนกเด็กเป็น 3 กลุ่มอายุ คือ 6-35
เดือน 3-8 ปี และ 9-18 ปี สุ่มให้วัคซีนทดลอง (NBP607-QIV Lot no.:
CT3DS201, 0.5 mL Madin-Darby canine kidney (MDCK) cell
culture-derived quadrivalent, inactivated subunit influenza vaccine
ผลิตโดยบริษัท SK Bioscience ประเทศเกาหลี ใต้ วัคซีนนี้มีสายพันธุ์
B/Victoria เป็นส่วนประกอบด้วย) และวัคซีนควบคุม (commercial
egg-derived trivalent, inactivated subunit vaccine; AgrippalS1,
Lot no.: 148402 และ 147001 ผลิตโดยบริษัท Novartis Vaccine and
Diagnostics Srl ประเทศอิตาลี วัคซีนนี้ ไม่มีสายพันธุ์ B/Victoria
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เป็นส่วนประกอบ) ในอัตราส่วน 4:1 โดยฉีดวัคซีนเข้ากล้ามเนื้อคนละ
1 เข็มและสังเกตอาการ 30 นาทีหลังฉีด (ยกเว้นเด็กอายุน้อยกว่า
9 ปีที่ ไม่เคยได้รับวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่มาก่อน หรือเคยได้รับ
วัคซีนไข้หวัดใหญ่ที่ ไม่มีสายพันธุ์ 2009 (H1N1) เป็นส่วนประกอบ
ครั้งสุดท้ายก่อนฤดูกาลไข้หวัดใหญ่ ค.ศ. 2010-2011 ให้ฉีด 2 เข็ม
ในวันที่ 0 และ 28) เด็กอายุน้อยกว่า 3 ปี ให้วัคซีนครั้งละ 0.25 มล.
และอายุ 3 ปีขึ้นไปให้วัคซีนครั้งละ 0.5 มล. เจาะเลือดก่อนฉีดวัคซีน
และ 28-35 วันหลังฉีดวัคซีนแต่ละครั้งส่งตรวจ hemagglutination
inhibiting (HI) antibodies เพื่อหา seroprotection rate (อัตราส่วน
ของผู้ร่วมวิจัยที่มี antibody titers ตั้งแต่ 1:40 ขึ้นไป) seroconversion
rate (อัตราส่วนของผู้ร่วมวิจัยที่ก่อนได้รับวัคซีนมี antibody titers
น้อยกว่า 1:10 และหลังได้รับวัคซีน 28 วัน titers กลายเป็นตั้งแต่ 1:40
ขึ้นไป หรือมีการเพิ่มขึ้นของ titers อย่างน้อย 4 เท่า) และ geometric
mean titer ratio (GMR; อัตราส่วนระหว่าง geometric mean titer
(GMT) หลังได้รับวัคซีน 28 วัน เปรียบเทียบกับก่อนได้รับวัคซีน)
โดยเกณฑ์ของ the Committee for Medicinal Products for Human
Use (CHMP) of the European Medicines Agency ก�ำหนดความ
เพียงพอในการป้องกันโรคต้องครบทั้ง 3 ข้อ คือ seroprotection rates
มากกว่าร้อยละ 70 seroconversion rates มากกว่าร้อยละ 40 และ
GMRs มากกว่า 2.5 พ่อแม่เด็กจะได้รับ diary cards เพื่อจดบันทึก
อาการข้างเคียงเฉพาะที่และอาการตามระบบ (solicited adverse
events; solicited AEs) ภายใน 7 วันหลังได้รับวัคซีน solicited AEs
ที่เกิดหลังฉีดวัคซีน 8 วันขึ้นไปจัดเป็น unsolicited AEs
โครงการนี้มีผู้เข้าร่วม 454 คน อายุ 6 เดือน ถึงอายุ
น้อยกว่า 3 ปี 136 คน (ร้อยละ 30) อายุ 3 ปี ถึงอายุน้อยกว่า 9 ปี
159 คน (ร้อยละ 35) และอายุ 9 ปี ถึงอายุน้อยกว่า 19 ปี 159 คน
(ร้อยละ 35) ได้รับวัคซีนทดลอง (quadrivalent) 366 คน และวัคซีน
ควบคุ ม (trivalent ไม่ มีส ายพั น ธุ ์ B/Victoria) 88 คน โดยเพศ
อายุเฉลีย่ จ�ำนวนเด็กในแต่ละช่วงอายุ นำ�้ หนักและส่วนสูง ของผูเ้ ข้าร่วม
โครงการทั้ง 2 กลุ่มมีความใกล้เคียงกัน หลังได้รับวัคซีน 28 วัน
(ตาราง 1) พบเด็กอายุ 3-19 ปีที่ ได้รับวัคซีนทดลอง มีภูมิคุ้มกัน
เพียงพอในการป้องกันไข้หวัดใหญ่ทั้ง 4 สายพันธุ์ ครบ 3 ข้อตามเกณฑ์
ของ CHMP criteria ขณะที่เด็กอายุ 3-19 ปีที่ ได้รับวัคซีนควบคุม
มีภูมิคุ้มกันเพียงพอในการป้องกันไข้หวัดใหญ่ครบตามเกณฑ์เพียง

ตารางที่ 1 Immunogenicity endpoint ต่อสายพันธุ์ ไวรัสไข้หวัดใหญ่ที่เป็นส่วนประกอบของวัคซีนทดลองและวัคซีนควบคุมจ�ำแนกตามอายุของเด็กที่ ได้รับวัคซีน

ตารางที่ 2 อาการข้างเคียงเฉพาะที่และอาการตามระบบ (solicited local and systemic adverse events) ภายใน 7 วันหลังได้รับวัคซีน จ�ำแนกตามอายุของเด็ก
ที่ ได้รับวัคซีน

3 สายพันธุ์ (A/H1N1, A/H3N2 และ B/Yamagata) และไม่เพียงพอ
ส�ำหรับป้องกันสายพันธุ์ B/Victoria เด็กอายุ 6 เดือน-น้อยกว่า 3 ปี
มีภูมิคุ้มกันเพียงพอในการป้องกันไข้หวัดใหญ่ครบตามเกณฑ์เฉพาะ
สายพั น ธุ ์ A 2 สายพันธุ์ (A/H1N1, A/H3N2) ทั้ง 2 กลุ ่ ม โดย
แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส�ำคัญ เด็กอายุ 6 เดือน ถึงอายุน้อยกว่า 3 ปี
ทั้ง 2 กลุ่มมีภูมิคุ้มกันไม่เพียงพอในการป้องกันไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ B
ทัง้ 2 สายพันธุ์ (B/Yamagata และ B/Victoria) อาการข้างเคียงเฉพาะที่
และอาการตามระบบภายใน 7 วันหลังได้รับวัคซีน จ�ำแนกตามอายุ
ของเด็กที่ ได้รับวัคซีนของเด็กทั้ง 2 กลุ่ม (ตาราง 2) แตกต่างกัน
อย่างไม่มนี ยั ส�ำคัญในทุกช่วงอายุ ยกเว้นพบรอยแดงบริเวณทีฉ่ ดี ในเด็ก
ที่ ได้รับวัคซีนทดลองมากกว่าเด็กที่ ได้รับวัคซีนควบคุมอย่างมีนัยส�ำคัญ
(ร้อยละ 36.2 และ 5.9, P=0.02) โดยร้อยละ 85 ของเด็กทั้ง 2 กลุ่มมี
อาการเพียงเล็กน้อย ทั้งอาการข้างเคียงเฉพาะที่และอาการตามระบบ
ระหว่างวันที่ 8-28 หลังได้รับวัคซีน พบ unsolicited AEs ในเด็กกลุ่ม
ทดลองแตกต่างจากกลุ่มควบคุมอย่างไม่มีนัยส�ำคัญ (ร้อยละ 26.0 และ
23.9 ตามล�ำดับ) และหายโดยไม่มีภาวะแทรกซ้อน ไม่พบเหตุการณ์
ไม่พึงประสงค์รุนแรงที่สัมพันธ์กับวัคซีนภายใน 6 เดือนหลังได้รับ
วัคซีนในเด็กทั้ง 2 กลุ่ม

อภิปราย วัคซีนทดลอง (NBP607-QIV, ccIV4) มีความปลอดภัยสูง
ส�ำหรับเด็กอายุ 6 เดือน-18 ปี พบเด็กอายุ 3-19 ปีมภี มู คิ มุ้ กันเพียงพอ
ในการป้องกันไข้หวัดใหญ่ทั้ง 4 สายพันธุ์ เด็กอายุ 6 เดือน ถึงอายุ
น้อยกว่า 3 ปีมีภูมิคุ้มกันเพียงพอในการป้องกันเฉพาะสายพันธุ์ A
2 สายพันธุ์ และมีภูมิคุ้มกันไม่เพียงพอในการป้องกันสายพันธุ์ B
ทั้ง 2 สายพันธุ์ (B/Yamagata และ B/Victoria) เนื่องจากการศึกษานี้
ให้วัคซีนแก่เด็กอายุ 6 เดือน ถึงอายุน้อยกว่า 3 ปี ครั้งละ 0.25 มล.
แต่ค�ำแนะน�ำการให้วัคซีนไข้หวัดใหญ่ ในปัจจุบัน ให้ฉีดวัคซีนครั้งละ
0.5 มล. เข้ากล้ามเนื้อ ในเด็กทุกอายุ จึงควรมีการศึกษาเพิ่มเติม
โดยให้วัคซีนทดลอง (NBP607-QIV, ccIV4) แก่เด็กอายุ 6 เดือน
ถึงอายุน้อยกว่า 3 ปี เข้ากล้ามเนื้อ ครั้งละ 0.5 มล.
เอกสารอ้างอิง
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A Cell-Culture Based
Quadrivalent Influenza Vaccine

What’s new in

รศ.(พิเศษ) นพ.ทวี โชติพิทยสุนนท

สถาบันสุขภาพเด็กแหงชาติมหาราชินี
กระทรวงสาธารณสุข

สายพันธุไขหวัดใหญที่แนะนําโดยองคการอนามัยโลกสําหรับการผลิตวัคซีนใชในซีกโลกใต (Southern Hemisphere) ฤดูกาล

ป ค.ศ. 2020 ซึง่ วัคซีนชนิด 3 สายพันธุจ ะไมมสี ายพันธุ B/Yamagata lineage แตในวัคซีนไขหวัดใหญชนิด 4 สายพันธุจ ะมีทงั้ B/Yamagata
และ B/ Victoria lineage อยางไรก็ตาม การคาดการณการระบาดของเชื้อไขหวัดใหญสายพันธุ B ชนิดใดทําไดยาก ดังนั้นการฉีดวัคซีน
ชนิด 3 สายพันธุหากสายพันธุ B ไมตรงอาจเกิดการระบาดได เน�องจากไดผลนอยการฉีดวัคซีนไขหวัดใหญที่ครอบคลุมทั้ง 4 สายพันธุ
จะทําใหมีการครอบคลุมเชื้อไขหวัดใหญสายพันธุ B ไดกวางขวางมากขึ้นจึงปองกันโรคไขหวัดใหญมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นเม�อเทียบกับ
วัคซีนชนิด 3 สายพันธุ
วัคซีนที่องคการอนามัยโลกประกาศใชสําหรับประเทศทางซีกโลกใต ฤดูกาลป ค.ศ. 2020 (รูปที่ 1)

It is recommended that quadrivalent vaccines for use in the 2020 southern hemisphere influenza
season contain the following:
•
•
•
•

an A/Brisbane/02/2018 (H1N1)pdm09-like virus;
an A/South Australia/34/2019 (H3N2)-like virus;
a B/Washington/02/2019-like (B/Victoria lineage) virus; and
a B/Phuket/3073/2013-like (B/Yamagata lineage) virus.

สายพันธุวัคซีนไขหวัดใหญ มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบางในปนี้?
สายพันธุเชื้อไขหวัดใหญในวัคซีนที่แนะนําโดยองคการอนามัยโลกสําหรับการผลิตวัคซีนใชใน
ซีกโลกใต (Southern Hemisphere) ฤดูกาลป ค.ศ. 2020 มีการเปลี่ยนแปลงจากเดิม คือ สายพันธุ
A(H3N2) เปลีย่ นจาก A/Kansas/14/2017 (H3N2)-like virus ไปเปน A/South Australia/34/2019
(H3N2)-like virus สวนสายพันธุ B คือ สายพันธุเปลี่ยนจาก B/Colorado/06/2017-like virus
(B/Victoria/2/87 lineage) ไปเปน B/Washington/02/2019-like (B/Victoria lineage) virus
สวนสายพันธุ B/Phuket/3073/2013-like (B/Yamagata lineage) virus ยังเหมือนเดิมกับปที่แลว
(SH 2019)
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มีอะไรใหมสำหรับวัคซีนปองกัน

ไขหวัดใหญ

ปจจุบันวัคซีนไขหวัดใหญมีกระบวนการผลิตที่ใชเทคโนโลยี
ที่แตกตางกัน แบงเปนดังนี้
1. Egg-Based Influenza Vaccines
เปนวิธีการที่เปนที่นิยมที่สุดที่ ใชผลิตวัคซีนไขหวัดใหญ
โดยการใชกระบวนการผลิตที่มีไขไกฟกเปนสวนประกอบ และ
มีมายาวนานกวา 70 ปแลว แบง 2 แบบคือ วัคซีนเชื้อตาย
(Inactivated influenza vaccine) และวัคซีนเชือ้ เปนออนฤทธิ์
(live-attenuated vaccine) วัคซีนไขหวัดใหญชนิดเชื้อเปน
โดยการทําใหเชื้อออนฤทธิ์ ใชบริหารโดยการพนทางจมูกเพ�อ
เลียนแบบการติดเชื้อโดยธรรมชาติ แตยังสามารถกระตุน
ภูมิคุมกัน โดยไมเพิ่มจํานวนเชื้อเปนในวัคซีนนี้ในรางกายของ
ผูที่ไดรับวัคซีน วัคซีนเชื้อเปน แนะนําให ใช ในชวงอายุ 2 ป
ถึง 49 ป และในเด็กที่มีสุขภาพดี ซึ่งจะเห็นวามีความจํากัดใน
ขอบงใชของวัคซีน ไขหวัดใหญชนิดเชื้อเปนนี้ ปจจุบันยังไมมี
จําหน�ายในประเทศไทย แตมีใช ในประเทศสหรัฐอเมริกาและ
ประเทศยุโรปบางประเทศและมีความไมแน�นอนในประสิทธิภาพ
จึงมีการใชอยางจํากัดเปนบางฤดู

2. Cell-Based Influenza Vaccines
เปนกระบวนการผลิตแบบเลี้ยงเชื้อไขหวัดใหญในเซลลที่ใช
สําหรับผลิตวัคซีนไขหวัดใหญซึ่งไดรับการอนุมัติจากองคการ
อาหารและยาของสหรัฐอเมริกา ในป ค.ศ. 2012 การผลิตวัคซีน
ไขหวัดใหญแบบใชเซลลไมตอ งใชไขไกฟก เน�องจากไวรัสวัคซีน
ไขหวัดใหญที่ใชทําวัคซีนนั้นปลูกถายในเซลลสัตว เทคโนโลยี
การเพาะเลีย้ งเซลลมผี ลทําใหกระบวนการผลิตวัคซีนไขหวัดใหญ
สั้นลง โดยวัคซีนไขหวัดใหญชนิดผลิตจากเซลล ในประเทศสหรัฐ
อเมริกาแนะนําให ใช ในเด็กอายุ 4 ปขึ้นไป สวนในประเทศไทย
แนะนําที่อายุ 3 ปขึ้นไป สวนขนาดและจํานวนเข็มการฉีดในเด็ก
เหมือนกับวัคซีนไขหวัดใหญที่ผลิตจากไขไกฟก
3. Recombinant Flu Vaccines
เทคโนโลยีการผลิตวัคซีนไขหวัดใหญที่ไดรับอนุมัติใหใช
ในตลาดประเทศสหรัฐอเมริกาในป ค.ศ. 2013 โดยใชเทคโนโลยี
recombinant วิธีการผลิตนี้ ไมจําเปนตองใช ไวรัสวัคซีน
ไขหวัดใหญที่ผลิตจากไข แตผูผลิตจะแยกยีนบางสวนของ
เชื้อไขหวัดใหญ (hemagglutinin) ออกจากไวรัสไขหวัดใหญ
โดยธรรมชาติ (wild type) ในประเทศไทยยังไมมีวัคซีนชนิดนี้
จําหน�าย

มีผูผลิตหลายรายที่ยังคงใชเทคโนโลยีการผลิตดวยไขไกฟก
(Egg-based) นี้ เพ�อผลิตวัคซีนไขหวัดใหญ ใชวิธีการผลิตนี้
ตองการไขไกฟกจํานวนมากเพ�อผลิตวัคซีน และอาจใชเวลา
นานกวาวิธีอ�น ๆ ในการผลิตวัคซีน โดยใชเวลาราว 3-4 เดือน
แตก็เปนวิธีที่ปลอดภัยและไดรับความนิยมมากที่สุดในปจจุบัน

วัคซีนทั้ง 3 ชนิด มีความแตกตางของกระบวนการผลิตวัคซีนไขหวัดใหญ แตทุกชนิด
ตองผานเกณฑ ในเร�องความปลอดภัย และประสิทธิภาพขององคการอาหารและยา
ของประเทศสหรัฐอเมริกา และตองผานการขึ้นทะเบียนจากสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
ของกระทรวงสาธารณสุขไทย สําหรับวัคซีนไขหวัดใหญที่จะใชในประเทศไทย และจากการศึกษา
ที่ผานมาพบวาประสิทธิภาพและความปลอดภัยทั่ว ๆ ไปของวัคซีนทั้ง 3 ชนิดไมไดแตกตางกัน
ซึ่งตองการการศึกษาวิจัยตอไปในอนาคต

ผูที่มีประวัติแพไขสามารถฉีดวัคซีนไขหวัดใหญ ไดหรือไม?
ผูที่มีประวัติแพไขชนิดไมรุนแรง เชน มีอาการเพียงผ�นลมพิษ สามารถรับวัคซีนไขหวัดใหญที่เหมาะสมตามอายุที่แนะนํา แตตอง
เฝาระวังอาการหลังฉีดวัคซีนอยางนอย 30 นาที แตในผูที่มีประวัติแพไขชนิดรุนแรง เชน angioedema ภาวะหายใจลําบาก
(respiratory distress) อาจียนหลายครั้ง หรือมีประวัติเคยไดรับ epinephrine หลังอาการแพไข แพทยควรพิจารณาถึงผลได
ผลเสียของการฉีดวัคซีนไขหวัดใหญและผูรับวัคซีน ควรไดรับการฉีดวัคซีนในสถานพยาบาลโดยอยูภายใตการดูแลของผู ใหบริการ
ดานสุขภาพที่มีความพรอมในการดูแลอยางใกลชิดหากเกิดภาวะฉุกเฉิน ในกรณีที่เคยมีประวัติแพวัคซีนไขหวัดใหญเกิดอาการรุนแรง
เชน Anaphylaxis ถือวาเปนขอหามสําหรับการไดรับวัคซีนไขหวัดใหญในครั้งตอ ๆ ไป
สําหรับผูที่แพไขชนิดรุนแรงอาจพิจารณาฉีดวัคซีนไขหวัดใหญชนิดที่ผลิตจากเซลลแทนวัคซีนที่ผลิตจากไขไดอยางปลอดภัย
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ปจจัยสําคัญที่มีผลตอประสิทธิผล (Effectiveness)/
ประสิทธิภาพ (Efficacy) ของวัคซีนไขหวัดใหญ

3. รูปแบบของงานวิจัย ถึงแมวาผูเชี่ยวชาญพิจารณาแลว
วา Randomized Controlled Trials (RCTs) เปนรูปแบบ
การศึกษาทีด่ ที สี่ ดุ เพราะมีความอคตินอ ยกวา แตการทํางาน
วิจัย RCT สามารถทําไดยากในกรณีที่ตองการวัด severe
outcome ที่พบไดนอย หรือการวิจัยเปรียบเทียบกับ
วัคซีนหลอกอาจไมถูกตองตามหลักจริยธรรม ในสวนของ
งานวิจัยไขหวัดใหญแบบ observational study มักนิยม
ใชการตรวจที่วัดผลทางหองปฏิบัติการ test-negative,
case-control design ซึ่งผูเขารวมในงานวิจัยลักษณะนี้
มักไดรับเขารวมงานวิจัย (enroll) จากการที่มีอาการ
คลายไขหวัดใหญ (ILI) และมารับบริการที่สถานพยาบาล
ฉุกเฉิน เชน คลินิกผูปวยนอก หรือหองฉุกเฉิน โดยผูเขา
รวมงานวิจัยทุกคนจะไดรับการตรวจทางหองปฏิบัติการ
ที่มีความจําเพาะสูง และความไวสู ง เช น reverse
transcription polymerase chain reaction (RT-PCR)
ผลที่ไดจากงานวิจัยวัดเปนอัตราสวนของผูที่ไดรับวัคซีน
ไขหวัดใหญเทียบกับผูที่ไมไดรับวัคซีนไขหวัดใหญ แลว
นํามาเปรียบเทียบกับผูป ว ยที่ไดรบั การตรวจทางหองปฏิบตั ิ
การยืนยันวาเปนไขหวัดใหญจริง ซึ่งงานวิจัยลักษณะนี้
(test-negative design) ไดรับความนิยมมากและชวยลด
selection bias ได นอกจากนี้งานวิจัยแบบนี้ ยังสามารถ
ประเมินประสิทธิผลของวัคซีนไขหวัดใหญ (Influenza
vaccine effectiveness) ไดอีกดวย

1. ป จ จั ย ด า นไวรัส โดยทั่วไปในชวงฤดูการระบาดของ
โรคไขหวัดใหญ ประสิทธิผลในการปองกันโรคของวัคซีน
ไขหวัดใหญ ในปนั้น ๆ อาจลดลงเน�องจากเชื้อไวรัส
ไขหวัดใหญที่กอโรคในชุมชนมีการเปลี่ยนแปลงสายพันธุ
ซึง่ อาจแตกตางจากเชือ้ ไวรัสไขหวัดใหญทนี่ าํ มาใชทาํ วัคซีน
(ซึ่งนํามาผลิตเปนวัคซีนเม�อหลายเดือนที่แลว) ระดับ
การเปลี่ยนแปลงของเชื้อไวรัสไขหวัดใหญตามธรรมชาติ
อาจแตกตางกันไป ดังนั้นแมวาเชื้อไวรัสไขหวัดใหญ
ตามธรรมชาติจะมีการเปลีย่ นแปลงลักษณะทางพันธุกรรม
ไปบางเม�อเปรียบเทียบกับลักษณะทางพันธุกรรมของ
เชือ้ ไขหวัดใหญที่ใช ในการผลิตวัคซีน อยางไรก็ตามผูท ี่ได
วัคซีนไขหวัดใหญก็ยังมีประโยชนจากการฉีดวัคซีนอยู
ไมมากก็นอย
2. ปจจัยจากผูที่ไดรับวัคซีน ผูที่ไดรับวัคซีนก็ถือเปนปจจัย
หนึ่งที่มีผลในเร�องประสิทธิภาพของวัคซีน เชน อายุ
โรคประจําตัว ประวัติของการติดเชื้อกอนไดรับวัคซีน
และระยะเวลาที่ไดรับวัคซีน (ตนหรือปลายฤดูกาลของ
การระบาดของโรคไขหวัดใหญในประเทศนั้น ๆ) สามารถ
สงผลกระทบตอประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่ไดรบั จาก
การฉีดวัคซีนดวยเชนกัน

Tetravalent influenza vaccine ของบริษัท GSK
D-QIV-004: vaccine eﬃcacy

Conﬁrmatory primary efﬁcacy objectives (ATP time to event)
100

Vaccine eﬃcacy, % (97.5% CI)

ประกอบดวยแอนติเจนของไวรัสไขหวัดใหญ
ทั้ง 4 สายพันธุ สามารถฉีดได ในเด็กอายุ 6 เดือน
ขึ้นไป มีความสะดวกสบายเน�องจากใชวัคซีนขนาด
0.5 มิลลิลิตร ฉีดเขากลามเนื้อทุกชวงอายุ ชวยลด
ความสับสนในการจําขนาดวัคซีน นอกจากนี้วัคซีน
ขนาดดังกลาวสามารถกระตุน ภูมิคุมกันไดดีในเด็ก
จากการศึกษาประสิทธิภาพของวัคซีนไขหวัดใหญ
4 สายพันธุของบริษัท GSK ในอาสาสมัครอายุ
6 เดือนถึง 3 ป พบวาวัคซีนมีประสิทธิภาพปองกัน
ไขหวัดใหญที่มีอาการปานกลางถึงรุนแรงได 63%
หากพิจารณาเฉพาะสายพันธุ ไขหวัดใหญในผูปวย
ที่ไดรบั การยืนยันทีต่ รงกับสายพันธุไขหวัดใหญทนี่ าํ
มาผลิตวัคซีนพบวาวัคซีนนี้มีประสิทธิภาพสูงถึง
77.6% รายละเอียดดังรูปที่ 2

80

63.2%

60

49.8%
40

Vaccine matched strains
77.6% (97.5% CI 64-87)

20

Thresholds
for vaccine
efﬁcacy*

0
Any influenza

Moderate-to-severe influenza

D-QIV (n=5707)
Control (n=5697)

Attack rate
6.0% (344 cases)
11.6% (662 cases)

Attack rate
1.6% (90 cases)
4.3% (242 cases)

*Pre-speciﬁed ﬆatiﬆical success criteria for vaccine eﬃcacy (lower limit of 97.5% CI); ATP, according to protocol; CI, conﬁdence interval
FLU D-QIV-004 Study

รูปที่ 2
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จากการศึกษาพบวาประโยชนดานอ�น ๆ จากการรับวัคซีนไขหวัดใหญชนิด 4 สายพันธุของ GSK ไดแก การลดอัตราการมาตรวจ
ที่หองฉุกเฉินลงไปถึง 80% ผูปกครองไมตองขาดงานมาดูแลเด็ก 65% ลดการใชยาปฏิชีวนะโดยไมจําเปนลง 69% ลดการมา
ตรวจที่แผนกผูปวยนอก 65% และลดการขาดไป day care 54% (รูปที่ 3)
D-QIV-004: Vaccine eﬃcacy

Tertiary objective, healthcare resource utilisation
Among children with conﬁrmed moderate-to-severe inﬂuenza, compared with controls, D-QIV:
+

Reduced
use of antibiotics
Reduction

69%
0.8% use (95% CI: 0.6–1.1)
vs 2.6% (95% CI: 2.2–3.0)*

Reduced
risk of GP visits

Reduced
risk of ER visits

RRR

RRR

80%

65%
RR: 0.35
(95% CI: 0.27–0.46)

RR: 0.20
(95% CI: 0.06–0.69)

Missed
day care
RRR

Parental work
absence
RRR

54%
RR: 0.46
(95% CI: 0.27–0.77)

65%
RR: 0.35
(95% CI: 0.15–0.83)

*Percentage antibiotic use, D-QIV versus controls.
CI, confidence interval; ER, emergency room; GP, general practitioner; QIV, quadrivalent inactivated influenza vaccine; RR, relative risk; RRR, relative risk reduction.
GSK Clinical ﬆudy regiﬆer Study 115345 (FLU D-QIV-004) https://www.gsk-clinicalﬆudyregiﬆer.com/files2/gsk-115345-clinical-s tudy-report-redact-01.pdf.
Accessed Augus t 2018 (internal data, not published).

รูปที่ 3 Tetravalent influenza vaccine ของบริษัท GSK ยังมีความปลอดภัยสูง พบอาการขางเคียงนอยภายหลังฉีดวัคซีน
อาการปวดบวมบริเวณที่ฉีดไมแตกตางจากวัคซีนเปรียบเทียบตัวอ�น ๆ

โดยสรุป

โรคไขหวัดใหญเปนโรคที่พบบอยตลอดทั้งป
สำหรับประเทศไทย และอาจเกิดโรคแทรกซอนที่รุนแรงได
สามารถปองกันไดดวยวัคซีน โดยเฉพาะวัคซีนชนิด 4 สายพันธุ
และ Tetravalent influenza vaccine ของบริษัท GSK มี efficacy
โดยรวมสำหรับการปองกัน moderate to severe influenza 63%
และ any influenza 50% โดยใชขนาด 0.5 มิลลิลิตรตอครั้ง
ในทุกชวงอายุ
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Ped ID Interhospital conference

A 1-year-old girl presenting with
prolonged fever for 1 month
โดย พญ.พลอย พัฒนากิจสกุล
ผศ.ดร.นพ.นพพร อภิวัฒนากุล
คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
เด็กหญิงไทยอายุ 1 ปี 1 เดือน ภูมิล�ำเนา จ.สุโขทัย
อาการส�ำคัญ ไข้นาน 1 เดือนก่อนมาโรงพยาบาล
ประวัติปัจจุบัน
4 สัปดาห์ก่อน มี ไข้สูงลอย ไม่มี ไอ ไม่มีน�้ำมูก ไม่มีถ่ายเหลว
ไม่อาเจียน ไม่มีผื่น กินได้น้อยลง ไม่เล่น มารดาพาไปตรวจโรงพยาบาลเอกชน
ได้ฉีดยาฆ่าเชื้อไม่ทราบชนิด แต่ยังมีไข้สูงตลอด
3 สัปดาห์ก่อน ยังมีไข้พอเดิม ไม่มีอาการอื่น ไปตรวจโรงพยาบาล
จังหวัด แพทย์ ให้การรักษาเป็น IV cefotaxime อาการไม่ดีขึ้น แพทย์จึงพิจารณา
เพิ่มยา IV vancomycin และ metronidazole หลังติดตามอาการไป 4 วัน
อาการไข้ยังคงเดิม แพทย์จึงปรับการรักษาเป็น IV ceftazidime, amikacin และ
metronidazole หลังเปลี่ยนยา ไข้ลงได้สองวันแล้วกลับขึ้นมาใหม่ จึงส่งตัวผู้ป่วย
มารักษาต่อที่โรงพยาบาลศูนย์
1 สัปดาห์ก่อน ผู้ป่วยไม่ค่อยยอมเดิน แต่ขยับแขนขาได้ แพทย์ ให้ยา
ibuprofen ไข้ลงและขยับขาได้มากขึ้น พอหยุดยาก็มี ไข้กลับขึ้นใหม่ร่วมกับ
ขยับขาได้ลดลง แพทย์ที่โรงพยาบาลศูนย์จึงให้ยา ceftazidime และ ibuprofen ต่อ
แล้วส่งตัวมารักษาที่โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิเสธประวัติคนในครอบครัวมีอาการไอเรื้อรัง หรือเจ็บป่วยในช่วง
เวลาดังกล่าว
ประวัติอดีต
- แรกเกิด คลอดครบก�ำหนด กลับบ้านพร้อมมารดา
- ปฏิเสธโรคประจ�ำตัว ไม่เคยเจ็บป่วยร้ายแรง
- พัฒนาการสมวัย
- ปฏิเสธประวัติแพ้ยา ไม่มียาที่ ใช้ประจ�ำ
- รับวัคซีน ครบตามก�ำหนด ตาม EPI program
การตรวจร่างกาย
V/S:
BT 37.1ºC, BP 99/54 mmHg, HR 160/min, RR 34/min, BW 10 kg
(P25-50), Ht 81 cm (P10-25)
GA:
A Thai girl, active, not in respiratory distress
HEENT: Not pale conjunctivae, anicteric sclerae, pharynx and tonsils not
injected
Neck: No cervical lymphadenopathy
Lungs: Normal breath sounds, no adventitious sounds
Heart: Regular rhythm, normal S1S2, no murmur
Abdomen: No distension, soft, no tenderness, no hepatosplenomegaly
Extremities: No rash, no petechiae, no joint swelling, limitation of ROM of
right hip
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Neuro: Alert, co-operation with crying, no stiffness of neck
Cranial nerves: pupil 3 mm RTLBE, full EOM by observation,
no facial palsy
Motor: normal tone of upper extremities, increased tone of lower
extremities
Motor power
Rt.		
Lt.
upper		
IV+ at least
IV+ at least
lower		
IV- at least
III+
DTR 2+ upper extremities, 1+ knee, 3+ ankle
Clonus: negative both, Babinski sign: present both
Per rectal examination: good sphincter tone
ผลตรวจทางห้องปฏิบัติการที่โรงพยาบาลจังหวัด
- CBC: Hb 10.3 g/dL, Hct 31%, WBC 41,290/mm3 (N 62%, Band 8%,
L 21%, M 8%), platelet 261,000/mm3
- BUN 13 mg/dL, Cr 0.25 mg/dL
- Electrolytes: Na 135 mmol/L, K 4.2 mmol/L, Cl 101 mmol/L, CO2 22 mmol/L
- ESR 128 mm/hr
- LFT: Total protein 66 g/L, albumin 34 g/L, ALP 173 U/L, AST 46 U/L,
ALT 33 U/L, Total bilirubin 0.4 mg/dL, Direct bilirubin 0.1 mg/dL
- Urinalysis: Sp.gr. 1.013, pH 5.5, WBC 0-1/HPF, RBC 0-1/HPF
- Hemoculture: No growth
ผลตรวจเพิ่มเติมที่โรงพยาบาลศูนย์
- Ultrasound whole abdomen: no space-occupying lesions, no lymphadenopathy or ascites
- Bone marrow aspiration: reactive bone marrow, increased megakaryocytes, no blasts seen
- Echocardiogram: normal coronary artery, no vegetations seen
- Eye examination: normal eye examination, no uveitis
การด�ำเนินโรค
ผู้ป่วยรายนี้มาด้วย prolonged fever มานาน 1 เดือน ร่วมกับ
ไม่ยอมเดิน จึงนึกถึงโรคที่เป็นสาเหตุ ดังนี้
Infectious causes
Septic arthritis
Osteomyelitis
Psoas abscess
Epidural abscess

Non-infectious causes
Malignancy
Juvenile idiopathic arthritis

-

จึงได้ส่งตรวจเพิ่มเติม ดังนี้
CBC: Hb 8.3 g/dL, Hct 26.8%, WBC 6,100/mm3 (N 66%, L 27%, M 7%),
platelet 412,000/mm3
ESR 88 mm/hr, CRP 4.05 mg/L
X-ray both hips: unremarkable study
Ultrasound both hips: no joint effusion of both hips
MRI of both hips and screening whole spine: rim-enhancing lesion with
internal septation at epidural space extending from T11 to S2 levels,
likely epidural abscess causing adjacent spinal cord compression with
compressive myelopathy

ผู้ป่วยจึงได้รับการวินิจฉัยว่าเป็น spinal epidural abscess จาก
อาการแสดง การตรวจร่างกายและความผิดปกติที่พบจาก MRI ได้ ให้การรักษา
โดยปรึกษาแพทย์ศัลยกรรมระบบประสาท เพื่อผ่าตัด multilevel laminotomy
with draining abscess with irrigation และส่งตรวจเพิ่มเติมเพื่อหาเชื้อที่เป็น
สาเหตุ ดังนี้
- Gram stain: no organism
- AFB: negative, PCR for Mycobacterium spp.: negative
- Aerobe culture: no growth
หลังผ่าตัดได้ ให้การรักษาด้วยยาปฏิชีวนะ คือ cefazolin 200 mg/kg/
day IV เพื่อครอบคลุมเชื้อที่พบเป็นสาเหตุได้บ่อย คือ Staphylococcus aureus
ผู้ป่วยไม่มีไข้ ไม่พบภาวะแทรกซ้อนหลังการผ่าตัด จึงส่งตัวไปฉีดยาปฏิชีวนะต่อที่
โรงพยาบาลใกล้บ้าน
ในผู้ป่วยรายนี้ ได้ส่งตรวจหาดีเอ็นเอของเชื้อด้วยวิธี Polymerase
Chain Reaction (PCR) จากหนองที่ได้จากการผ่าตัด โดยใช้ 16s rRNA gene
เป็นเป้าหมาย ซึ่งผลตรวจออกภายหลังพบว่าเป็น Salmonella enterica จึงได้
เปลี่ยนยาปฏิชีวนะเป็น cefotaxime 300 mg/kg/day IV จนครบ 6 สัปดาห์
พบว่าอาการผู้ป่วยค่อยๆ ดีขึ้น ไม่มีไข้ สามารถเดินและวิ่งได้ปกติ
เนื่องจากผู้ป่วยรายนี้ติดเชื้อ Salmonella infection โดยพบต�ำแหน่ง
ของการติดเชื้อที่ epidural space ซึ่งเป็นต�ำแหน่งที่พบไม่บ่อย จึงมีการสืบค้น
เพิ่มเติมเพื่อหา predisposing factor ในผู้ป่วยรายนี้ พบว่า Anti-HIV ได้ผล
negative
จะเห็นได้ว่าในผู้ป่วยรายนี้มีประวัติ ได้รับยาปฏิชีวนะมาก่อนหน้า
หลายชนิด และเป็นระยะเวลานาน การส่งตรวจโดยวิธีเพาะเชื้อจึงไม่พบเชื้อ
ก่อโรคได้ ท�ำให้การส่งตรวจหาดีเอ็นเอของเชื้อด้วยวิธี PCR ในผู้ป่วยรายนี้
จึงมีประโยชน์ ในแง่ของการวินิจฉัย และน�ำไปสู่การรักษาด้วยยาปฏิชีวนะ
อย่างเหมาะสม

ทบทวนวรรณกรรม
Spinal epidural abscess เป็นการติดเชื้อในระบบประสาทส่วนกลาง
ซึ่งพบน้อยในเด็ก อุบัติการณ์ประมาณ 0.2-2/10,000 รายต่อปี โดยเป็นโรค
ที่มีความส�ำคัญคือ หากการวินิจฉัยล่าช้า หรือไม่ ได้รับการรักษาที่ถูกต้องและ
เหมาะสม อาจส่งผลให้เกิดความพิการในระยะยาว
ผู้ป่วยมักมาด้วยปวดหลัง ไข้ แขนขาอ่อนแรง อัมพาต กดเจ็บตาม
แนวกระดูกสันหลัง ปวดตามรากประสาท หรือความผิดปกติของระบบขับถ่าย
และปัสสาวะ แต่ ในเด็กเล็กที่ ไม่สามารถบอกอาการได้ อาจจะมีอาการมาด้วย
ไม่ยอมเดิน หรือไม่ลงน�้ำหนักที่ขาได้1
ปัจจัยเสี่ยงที่สัมพันธ์กับการติดเชื้อในช่องเหนือเยื่อบุไขสันหลัง ได้แก่
Intravenous drug use, recent spinal surgery and trauma, indwelling spinal
catheter, concomitant local infection, immunosuppression, diabetes
mellitus, chronic kidney disease2
เชือ้ ทีเ่ ป็นสาเหตุทพี่ บบ่อยทีส่ ดุ คือ Staphylococcus aureus ร้อยละ 63
รองลงมาคือ gram negative bacilli ร้อยละ 16 เชือ้ อืน่ ๆ ทีพ่ บได้แก่ Streptococci
ร้อยละ 9 Coagulase-negative Staphylococci ร้อยละ 3 anaerobe ร้อยละ 2
fungi and parasites พบเพียงร้อยละ 1 และไม่สามารถระบุเชื้อได้ ร้อยละ 6
โดยแหล่งก�ำเนิดเชื้อโรคส่วนใหญ่เกิดจากการกระจายของเชื้อมาตามกระแสเลือด
การตรวจเลือด complete blood count มักพบการเพิ่มขึ้นของ
เม็ดเลือดขาว นอกจากนี้ผลตรวจทางห้อง ปฏิบัติการอื่นที่พบ ได้แก่ erythrocyte
sediment rate หรือ c-reactive protein จะมีค่าสูงขึ้น และปัจจุบัน MRI
เป็นเครือ่ งมือทีด่ ที สี่ ดุ ในการวินจิ ฉัย ช่วยวางแผนการผ่าตัดและใช้ ในการติดตาม
ผลการรักษา3
การรักษาประกอบไปด้วยการให้ยาปฏิชีวนะในรูปแบบฉีดและการ
ผ่าตัดระบายหนอง การท�ำ decompression และการผ่าตัดระบายหนองอย่าง
รวดเร็วหลังให้การวินิจฉัยจะช่วยให้ผลการรักษาดีขึ้น โดยเฉพาะอาการอ่อนแรง
ของขา พบว่าถ้าได้รับการผ่าตัดภายในระยะเวลา 24-36 ชั่วโมงหลังเริ่มมีอาการ
อ่อนแรง จะให้ผลการรักษาที่ดี ระยะเวลาการให้ยาพิจารณาจากโรคประจ�ำตัว
ของผู้ป่วย และการตอบสนองต่อการรักษา โดยระยะเวลาเฉลี่ยของการให้ยา
ปฏิชีวนะคือ 6 สัปดาห์4,5
ข้อควรระวังที่ส�ำคัญคือในผู้ป่วยที่มาด้วยอาการขาอ่อนแรง ควรต้อง
นึกถึงโรคนี้ ไว้ด้วยเสมอ และหาหลักฐานอื่นๆ สนับสนุนก่อนที่จะไปตรวจด้วย
วิธีอื่น เช่น ตรวจดูว่ามีไข้หรือไม่ มีจุดกดเจ็บที่หลังหรือไม่ ถ้าหากยังไม่สามารถ
แยกโรคนี้ออกไปได้ ไม่ควรท�ำการเจาะน�้ำไขสันหลังไปตรวจอย่างเด็ดขาด
ส�ำหรั บ สเตี ย รอยด์ ไม่ มี บ ทบาทที่ ชั ด เจนในการรั ก ษา epidural
abscess และไม่ได้แนะน�ำให้ ใช้ ในปัจจุบัน6 ผลการรักษาขึ้นอยู่กับความรวดเร็ว
ในการวินิจฉัยและรักษา รวมถึงอาการผิดปกติทางระบบประสาทก่อนให้การ
รักษา โดยอัตราตายในปัจจุบันลดลงเหลือน้อยกว่าร้อยละ 5 และมักมีสาเหตุ
มาจากการติดเชื้อในกระแสเลือด7
เอกสารอ้างอิง
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A 9-day-old infant with seizure for
5 days
โดย พญ.ภัทริยา พรมเสนา
อ.พญ.สุวพร อนุกูลเรืองกิตติ์
สาขาวิชาโรคติดเชื้อ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ทารกแรกเกิดหญิงไทย อายุ 9 วัน ภูมลิ �ำเนาและทีอ่ ยูป่ จั จุบนั อ�ำเภอบางบ่อ
จังหวัดสมุทรปราการ
อาการส�ำคัญ ชัก 5 วันก่อนส่งตัวมาโรงพยาบาล
ประวัติปัจจุบัน
ทารกแรกเกิดเพศหญิง G4P2A1, GA 39+6 wk, normal labor,
APGAR 9,10,10 BW 3,380 gm
6 วันก่อนมาโรงพยาบาล (DOL 4) มีอาการตัวเหลือง MB 13.9,
Hct 60% ให้การรักษาด้วยการส่องไฟ (single phototherapy) ขณะได้รับ
phototherapy มี ไข้ 38.6°C ตรวจร่างกายพบผื่นแดง (erythematous
maculopapule) ทั่วตัว ไม่ซึม ดูดนมได้ดี
5 วันก่อนมาโรงพยาบาล (DOL 5) หลังจากหยุดส่องไฟ ยังมีไข้
38°C ตรวจร่างกายยังมีผื่นแดงทั่วตัว ได้รับการตรวจเพิ่มเติม CBC: Hct
50%, WBC 9,511 cells/mm3 (N 87, L 7, M 3, B 2%, E 1%) platelet
172,000 cells/mm3, CRP 4.92 mg/L, LP: WBC 0 cells/mm3, RBC
0 cells/mm3, CSF culture no growth (specimen ไม่พอส่ง protein,
sugar) ให้การรักษาด้วยยาปฏิชีวนะ ampicillin 200 mg/kg/day และ
cefotaxime 200 mg/kg/day ช่วงบ่ายยังมีไข้สูง หายใจเร็ว RR 64-70/
min ให้ oxygen high flow 6 LPM, FiO2 0.3 และเปลี่ยนยาปฏิชีวนะเป็น
meropenem 120 mg/kg/day ตอนกลางคืนมีอาการกระตุกแขนขา
ทั้ง 2 ข้าง ให้การรักษาด้วยยา phenobarbital 15 mg/kg/dose iv ต่อด้วย
ขนาด maintenance 3 mg/kg/day และเพิ่มยาปฏิชีวนะ vancomycin 15
mg/kg/dose ทุก 12 ชั่วโมง
4 วันก่อนมาโรงพยาบาล (DOL 6) มีอาการชักซ�้ำ แขนขากระตุก
ทั้ง 2 ข้าง ตัวเขียว ให้ phenobarbital 20 mg/kg/dose iv ยังมีชักซ�้ำ
จึงให้ phenytoin 20 mg/kg/dose iv หลังจากนัน้ หยุดชัก และให้ยา acyclovir
20 mg/kg/dose iv ทุก 8 ชั่วโมง ส่งตรวจเพิ่มเติม CBC: Hct 50%, WBC
14,247 cells/mm3 (N 50, L 42, M 6, B 2%) platelet 67,000 cells/mm3
ไม่ ได้ตรวจน�้ำไขสันหลังอีกครั้งเนื่องจากเกล็ดเลือดต�่ำ ผู้ป่วยยังคงมี ไข้
และหาสาเหตุไม่พบ จึงส่งตัวมารักษาต่อที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
ประวัติการคลอด
คลอดครบก�ำหนด GA 39+6 สัปดาห์ น�้ำหนักแรกเกิด 3,380 กรัม
โดยวิธี normal labor, APGAR 9,10,10
ได้รับวัคซีนแรกเกิด BCG และ HBV
ผลเลือดมารดาตอนฝากครรภ์: VDRL non-reactive, AntiHIV
negative, HBsAg negative
ระหว่างตั้งครรภ์ มารดาไม่มีประวัติไข้ ผื่น หรือเจ็บป่วยอื่นๆ
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ประวัติครอบครัว
มารดามีอาการปวดหลัง (หลังคลอด 3 วัน) ได้ยา Diclofenac ฉีด
หลังได้ยามารดามีผื่นขึ้นบริเวณล�ำตัวและแขน ขา มี ไข้ต�่ำๆ ได้รับการ
วินิจฉัยว่าแพ้ยา รักษาโดยฉีดยาแก้แพ้ อาการผื่นและไข้ดีขึ้น ไม่มีอาการ
ผิดปกติอื่นๆ ไม่มีปวดข้อ ไม่มีตาแดง
ตรวจร่างกาย
V/S: BT 36.8oC, BP 90/69 mmHg, PR 120/min, RR 46/min,
SpO2 97% (room air)
Measurement: BW 3.45 kg (P50-75), Lt 48 cm (P25-50), HC 35 cm
(P50), AGA
GA: Irritable, no dyspnea
HEENT: Not pale, anicteric sclerae, AF 4x4 cm, no bulging, PF FT,
no cephalhematoma or subgaleal hematoma, no cleft lips/
cleft palate
CVS: Normal S1S2, no murmur
RS:
No chest retraction, clear, equal breath sound
Abd: No distension, soft, not tender, liver just palpable,
no splenomegaly
Extremities: not seen rash, no petechiae, no purpura
Neuro: Irritable, pupil 2 mm RTLBE, spontaneous and equal
movement all extremities, hypotonia, DTR 2+ all extremities,
clonus negative both, BKK dorsiflexion both, Moro reflex
positive, Grasping reflex positive, sucking reflex positive
การวินิจฉัยเบื้องต้น
Acute fever with seizure, maculopapular rash and
thrombocytopenia
การตรวจทางห้องปฏิบัติการเบื้องต้น
CBC: Hb 15.5 g/dL, Hct 46.2 %, WBC 20,790 cells/mm3 (N 46, L 32,
Mo 17, E 5%), Platelet 118,000 cells/mm3
Blood chemistry: BUN 5 mg/dL, Cr 0.22 mg/dL, Na 145 mmol/L,
K 4.4 mmol/L, Cl 111 mmol/L, HCO3 23 mmol/L
การรักษาเบื้องต้น
ผู้ป่วยมีอาการไข้สูง ผื่น ร่วมกับชัก ที่อายุ 5 วัน มารดามีประวัติ
ไข้ ผื่น คิดถึงสาเหตุจากการติดเชื้อในกลุ่ม Mosquito-borne infections
ได้แก่ Dengue, Chikungunya และ Zika virus มากที่สุด นอกจากนั้นไวรัส
อื่นๆ ที่เป็นไปได้ คือ Herpes simplex virus และ Enterovirus ส่วนการ
ติดเชื้อแบคทีเรีย Late neonatal sepsis ก็ยังเป็นไปได้เช่นเดียวกัน

ในเบื้องต้น จึงให้การรักษาโดยยาต้านจุลชีพ ได้แก่ ampicillin
300 mg/kg/day และ cefotaxime 200 mg/kg/day รวมทัง้ ให้ยา acyclovir
20 mg/kg/dose IV q 8 hr ต่อ ส่วนการควบคุมอาการชักให้ phenytoin
3 mg/kg/day พร้อมทั้งส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการเพื่อหาสาเหตุเพิ่มเติม
ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ (DOL 10, หลังมีไข้ 6 วัน)
- CRP: 0.83 mg/L
- Liver function test: total protein 5 g/dL, albumin 2.8 g/dL, globulin
2.2 g/dL, total billirubin 1.07 mg/dL, direct bilirubin 0.46 mg/dL,
SGOT 78 U/L, SGPT 15 U/L, ALP 98 U/L, GGT 122 U/L
- CSF: Cell diff/Cell count(trauma) RBC 257,000 cells/mm3,
WBC 475 cells/mm3 (correct WBC = 0 cells/ mm3), neutrophil
26.6%, mononuclear cell 73.4%, protein 276.8 mg/dL (correct
protein 19.8 mg/dL), sugar 50 mg/dL(DTX 79 mg/dL), Gram stain:
No microorganism seen, CSF culture no growth
- CSF for Herpes virus 1-8 and Enterovirus (Microarray): negative
(DOL 10, หลังมีไข้ 6 วัน)
- CSF for bacterial antigen (H. influenzae type B, N. meningitidis,
S. pneumoniae, Group B Streptococcus, N. meningitidis B/
E.coli K1): negative
- CSF for Chikungunya virus RT-PCR: positive
- Serum for Chikungunya virus RT-PCR: positive, Serum for
Chikungunya virus IgM, IgG: positive
- Blood for NS1Ag: negative, Dengue IgM: negative, Dengue IgG:
positive
- Blood for multiplex PCR mosquito borne viruses: Dengue virus type
1,2,3,4 negative, Zika virus negative, Chikungunya virus positive
- Hemoculture: no growth
- Stool enterovirus: negative
- Ultrasound brain: No hydrocephalus, 2 cystic lesion at bilateral
caudothalamic grooves (1x0.3 cm right side, 0.7x0.4 cm Lt.
side, possible cystic change of previous grade 1 germinal matrix
hemorrhage)
การวินิจฉัย Congenital chikungunya
การด�ำเนินโรคและการรักษา
จากผลการตรวจทางห้ อ งปฏิ บั ติ ก าร วิ นิ จ ฉั ย congenital
chikungunya หลังจากที่ผล Herpes DNA microarray และ CSF/
Hemoculture no growth จึงได้หยุดยา acyclovir และยาปฏิชีวนะทั้งหมด
ให้การรักษาตามอาการ หลังจากนั้นไข้ลงดี (รวมระยะเวลาไข้ 7 วัน)
ผู้ป่วยไม่มีอาการชักซ�้ำ
ซักประวัติเพิ่มเติมพบว่า บิดามีอาการไข้และปวดข้อมือ 2-3 วัน
หลังจากมารดามีอาการ และตรวจร่างกายผู้ป่วยเพิ่มเติม พบลักษณะ
ที่เข้าได้กับ congenital chikungunya คือ pedal edema และ peri-oral
hyperpigmentation ดังภาพ

ส่งตรวจเลือดของบิดาและมารดาเพิ่มเติม
มารดา: Serum RT-PCR for Chikungunya virus: negative,
Serum IgM, IgG for Chikungunya virus: positive (หลังจากมารดา
มีอาการไข้ ผื่น 10 วัน)
บิดา: Serum RT-PCR for Chikungunya virus: negative,
Serum IgM, IgG for Chikungunya virus: positive (หลังจากบิดา
มีอาการไข้ ปวดข้อมือ 19 วัน)
ในด้านการควบคุมโรค ได้มีการรายงาน รง. 506
ทบทวนวรรณกรรม
Congenital chikungunya วินิจฉัยเมื่อทารกมีอาการในช่วง
7 วันแรกของชีวิต ร่วมกับตรวจพบ Chikungunya virus IgM/RT-PCR
ในเลือด/CSF เป็นบวก หรือทารกที่เกิดจากมารดามีอาการไข้สูง ปวดข้อ
มีผื่น ภายใน 7 วันก่อนคลอด ร่วมกับตรวจพบ Chikungunya virus IgM
ในเลือด/CSF เป็นบวก
โดยส่วนใหญ่ ทารกที่มีอาการ มักเกิดจากมารดามีการติดเชื้อ
ในช่วงใกล้คลอด อาการทีพ่ บ ได้แก่ ไข้ ผืน่ เท้าบวม (pedal edema) หรือ
มีอาการทางระบบประสาท (encephalopathy) เช่น ซึม ชัก irritable และ
hypotonia อาการทางระบบประสาทจะพบในเด็กเล็กมากกว่าในเด็กโตหรือ
ผู้ ใหญ่ เนื่องจากมี high viral replication & delay clearance นอกจากนี้
อาการแสดงจ�ำเพาะที่พบได้ ในทารก คือ acrofacial hyperpigmentation
โดยมักจะตรวจพบในวันที่ 3-4 ของไข้ เริ่มจากบริเวณ peri-oral region
ไปยั ง ล�ำตั ว และแขนขา เรี ย กลั ก ษณะจ�ำเพาะนี้ ว ่ า “Brownie-nose
pigmentation” หรือ “Chik sign” โดยอาการนี้ มักจะหายไปได้เองภายใน
6 เดือน
การตรวจทางห้องปฏิบัติการ จะพบ leukopenia และ thrombocytopenia ได้ และเมื่อส่งตรวจน�้ำไขสันหลัง อาจจะพบลักษณะที่เข้ากับ
viral meningoencephalitis หรื อ อาจตรวจพบน�้ ำ ไขสั น หลั ง ปกติ ไ ด้
การวินจิ ฉัยทางห้องปฏิบตั กิ ารทีจ่ �ำเพาะ คือ การตรวจ Chikungunya virus
RT-PCR โดยสามารถตรวจพบได้ตั้งแต่เริ่มมี ไข้จนถึงมี ไข้แล้วประมาณ
5-7 วัน ส่วนการตรวจ Chikungunya virus IgM, IgG มักตรวจพบหลังจาก
มีไข้ ไปแล้ว อย่างน้อย 5 วัน การตรวจเพื่อการวินิจฉัยที่ดีที่สุด จ�ำเป็นต้อง
ตรวจทั้ง RT-PCR และ IgM
การรักษา ยังไม่มีการรักษาจ�ำเพาะ แต่ จ�ำเป็ น ต้ อ งติ ด ตาม
neurodevelopment ในระยะยาว เนื่องจากพบว่ามี neuronal migration
ผิดปกติได้
ในทารกที่มีอาการ sepsis-like และ มีผื่น หรือ encephalopathy
แต่ผลการตรวจไม่พบเชื้อแบคทีเ รีย ร่วมกับมีประวั ติ มารดามี ไ ข้ ผื่ น
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงที่มีการระบาดของโรค chikungunya ควรจะต้อง
คิดถึง congenital chikungunya ไว้ด้วย
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Special Topic in Tropical Pediatrics:
วั ค ซี น ป้ อ งกั น โรคไข้ เ หลื อ งกั บ การแพ้ ไข่

(Yellow fever vaccine and egg allergy)

โดย อาจารย์ นายแพทย์วศิน แมตสี่
หน่วยวิจัยเวชศาสตร์ท่องเที่ยวและการเดินทาง
ภาควิชาอายุรศาสตร์เขตร้อน คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล

ข้อมูลทั่วไปของโรคไข้เหลือง
โรคไข้เหลือง (Yellow fever) เป็นโรคติดเชื้อในกลุ่มโรค
ไข้เลือดออกจากเชื้อไวรัส (viral hemorrhagic fever) และเป็นหนึ่งใน
โรคติดต่ออันตรายตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2559 และ
พ.ร.บ. โรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ไข้เหลืองเป็นโรคประจ�ำถิ่น (endemic
area) ของประเทศในแถบแอฟริกา (โดยเฉพาะพืน้ ทีบ่ ริเวณใต้ตอ่ ทะเล
ทรายซาฮารา) และประเทศในแถบทวีปอเมริกาใต้ ติดต่อโดยยุงทีม่ เี ชือ้
ไวรัสไข้เหลืองกัด (Yellow fever virus) โดยมีระยะฟักตัวสั้น ประมาณ
3-6 วัน1 ผู้ป่วยส่วนใหญ่ (ประมาณ 2 ใน 3) ที่ถูกยุงที่มีเชื้อกัด จะเกิด
การติดเชื้อโดยไม่แสดงอาการ (asymptomatic infection) แต่ผู้ป่วย
บางส่วน จะมีอาการไข้สูงเฉียบพลัน ปวดศีรษะ ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ
คลื่นไส้อาเจียน ในผู้ป่วยกลุ่มนี้พบว่า ประมาณร้อยละ 12 จะเกิด
อาการรุนแรง2 เกิดภาวะตัวเหลืองตาเหลือง มีเลือดออกโดยเฉพาะ
อวัยวะภายใน ไตวาย และมี multisystem organ failure เกิดภาวะ
แทรกซ้อนจนถึงเสียชีวิต โดยอัตราตายของผู้ป่วยโรคไข้เหลืองที่มี
อาการรุนแรงสูงถึงร้อยละ 30-603 อย่างไรก็ตาม องค์การอนามัยโลก
ได้ประมาณการว่าในแต่ละปีมีผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรงจากการติดเชื้อ
ไข้เหลืองประมาณปีละ 84,000-170,000 ราย และมีผู้เสียชีวิตจาก
ไข้เหลืองประมาณปีละ 29,000-60,000 ราย1 ในปัจจุบนั มีวคั ซีนป้องกัน

โรคไข้เหลืองที่มีประสิทธิภาพในการป้องกันโรคสูงมาก ดังนั้นการ
ป้องกันโรคด้วยวัคซีนจึงมีความส�ำคัญมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่ม
นักเดินทางที่จะเข้าไปในพื้นที่ที่เป็นแหล่งแพร่ระบาดของโรคไข้เหลือง
ข้อมูลเบื้องต้นของวัคซีนป้องกันโรคไข้เหลือง
วัคซีนป้องกันโรคไข้เหลืองที่มี ใช้ ในปัจจุบันเป็นวัคซีนชนิด
เชือ้ เป็นทีท่ �ำให้ออ่ นฤทธิแ์ ล้ว (Live attenuated vaccine) ซึง่ ท�ำมาจาก
เชื้อไวรัสไข้เหลืองสายพันธุ์ 17D เป็นวัคซีนที่มีประสิทธิภาพในการ
ป้องกันโรคสูงมาก ผู้ ได้รับวัคซีนร้อยละ 90 จะมีระดับภูมิคุ้มกันที่
สามารถป้องกันโรคได้ภายใน 10 วัน และร้อยละ 99-100 จะมีภมู คิ มุ้ กัน
ภายใน 30 วัน5 ปัจจุบันมีหลักฐานทางการแพทย์ยืนยันว่าผู้ที่ ได้รับ
วัคซีนไข้เหลือง 1 โด๊สจะมีภูมิคุ้มกันได้ยาวนานถึง 20 ปี หรือบางทีอาจ
จะตลอดชีวิต5,6 ท�ำให้องค์การอนามัยโลกได้ยืนยันว่าการได้รับวัคซีน
ป้องกันโรคไข้เหลืองเพียงเข็มเดียวท�ำให้เกิดภูมิคุ้มกันได้ยาวนาน
และไม่จ�ำเป็นต้องได้รับการกระตุ้นอีก (ค�ำแนะน�ำเดิมคือต้องกระตุ้น
ทุก 10 ปีหากต้องเดินทางเข้าไปในพืน้ ทีเ่ สีย่ งอีก) อย่างไรก็ตาม ผูท้ จี่ ะ
เดินทางเข้าไปในพื้นที่เสี่ยงของโรคไข้เหลืองต้องได้รับวัคซีนอย่างน้อย
10 วันก่อนเดินทาง โดยวัคซีนป้องกันโรคไข้เหลืองที่ ใช้ ในประเทศไทย
ปัจจุบันผลิตจากบริษัท Sanofi Pasteur ใช้ชื่อการค้าว่า STAMARIL®

ภาพที่ 1-2 แสดงพื้นที่ที่แนะน�ำให้ฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้เหลืองก่อนเดินทางในทวีปอเมริกาใต้และทวีปแอฟริกา4
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อยู่ ในรูปผงแห้งและน�้ำยาท�ำละลาย เพื่อให้ ได้เป็นน�้ำยาแขวนตะกอน
ส�ำหรับฉีดปริมาณ 0.5 มิลลิลิตร/โด๊ส
ในปัจจุบันมีการใช้วัคซีนป้องกันโรคไข้เหลืองมาแล้วกว่า 500
ล้านโด๊สทัว่ โลก (ในคลินกิ เวชศาสตร์ทอ่ งเทีย่ วการเดินทาง (Travel Clinic)
โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน มีการใช้วัคซีนป้องกันโรคไข้เหลือง
ในปี 2561 ถึง 1,150 โด๊ส) อาการแพ้วัคซีนรุนแรง (Anaphylaxis)
จากวัคซีนป้องกันโรคไข้เหลืองพบได้ ไม่บ่อย อุบัติการณ์อยู่ที่ประมาณ
1.8:100,0007 แม้วา่ อาการไม่พงึ ประสงค์รนุ แรง (Severe hypersensitivity
reaction) จากการได้รับวัคซีนไข้เหลืองจะพบได้น้อยมาก แต่ก็ยังมี
ความกังวลว่าในผู้ที่มีประวัติแพ้ ไข่หรือส่วนประกอบอื่นๆ ของวัคซีน
เช่น gelatin จะเป็นสาเหตุท�ำให้เกิดอาการไม่พึงประสงค์ดังกล่าว
เนื่องจากวัคซีนป้องกันโรคไข้เหลืองมี ovalbumin เป็นส่วนประกอบ
ปริมาณมาก (ตารางที่ 1)
ตารางที่ 1 แสดงการเปรียบเทียบส่วนประกอบของวัคซีนป้องกันโรคไข้เหลือง
ที่ ใช้ ในแต่ละประเทศ8-10
วัคซีนไข้เหลือง
ส่วนประกอบที่อาจท�ำให้เกิดอาการแพ้
Stamaril (Sanofi
Ovalbumin content: unknown
Pastuer, Bangkok)8 Sorbitol
Lactose
No gelatin
Stamaril (Sanofi
Egg protein: 0.067-0.306 μg/0.5 ml dose
9
Pastuer, UK)
(Mean 0.105 μg/0.5 ml)
Chicken protein
Sorbitol E420
Lactose
No gelatin
Powder vial: chlorobutyl stopper, Aluminium cap
Solvent pre-filled syringe: halobutyl plunger
Needle shield: natural rubber or polyisoprene
YF-VAX (Sanofi
Ovalbumin content: 2.43-4.42 μg/mL10
9
Pastuer, USA)
Chicken protein
Sorbitol
Gelatin 7,500 μg/dose
Solvent vial: latex stopper
Powder vial: no latex

การแพ้ ไข่กับวัคซีนป้องกันโรคไข้เหลือง
การแพ้ ไข่เป็นหนึง่ ในกลุม่ โรคแพ้อาหารทีพ่ บได้บอ่ ยทีส่ ดุ ในเด็ก
พบได้ประมาณร้อยละ 2 ในเด็กที่มีอายุต�่ำกว่า 5 ปี11 โดยการแพ้ ไข่อาจ
เป็นสาเหตุทที่ �ำให้เกิดอาการไม่พงึ ประสงค์ (hypersensitivity reaction)
ภายหลังจากได้รับวัคซีนที่มีไข่เป็นส่วนประกอบ12 ซึ่งวัคซีนโดยทั่วไปจะ
มีปริมาณของ residual egg protein หรือ ovalbumin อยู่น้อยมาก
แต่ ในวัคซีนทีเ่ พาะเลีย้ งในเซลล์เอมบริโอลูกไก่ (embryonated chicken
eggs) เช่น วัคซีนไข้เหลือง (yellow fever vaccine) จะมีปริมาณ
ovalbumin เป็นส่วนประกอบมากกว่าวัคซีนตัวอื่นๆ โดยมีปริมาณ
ovalbumin อยู่ระหว่าง 2.43-4.42 μg/mL10 ดังนั้น ถึงแม้วัคซีนป้องกัน
โรคไข้เหลืองจะมีความปลอดภัยและมีประสิทธิภาพสูง แต่มีความกังวล
เรื่องผลข้างเคียงรุนแรงจากการได้รับวัคซีนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในผู้ที่มี
ข้อห้ามในการรับวัคซีน จึงมีการระบุไว้ ในเอกสารก�ำกับยาว่าห้ามใช้
วัคซีนป้องกันโรคไข้เหลืองในผู้ที่แพ้ ไข่หรือโปรตีนจากไข่8
เนื่องจากโรคไข้เหลืองเป็นโรคติดต่ออันตรายและอาจท�ำให้

ผู ้ ป ่ ว ยเสี ย ชี วิ ตได้ และที่ ส�ำคั ญ คื อผู ้ ที่ เ ดิ น ทางกลั บ มาจากพื้ น ที่ ที่ มี
ความเสี่ยงต่อโรคไข้เหลืองโดยที่ ไม่ ได้รับวัคซีนป้องกันโรคมาก่อนมี
โอกาสน�ำเชื้อเข้ามาในประเทศไทย ดังที่มีรายงานการน�ำโรคไข้เหลือง
ในนักเดินทางชาวจีนที่กลับมาจากประเทศแองโกลา13 และมีโอกาส
แพร่กระจายเชื้อต่อไปได้ ซึ่งจะเป็นผลเสียร้ายแรงต่อระบบสาธารณสุข
เป็นวงกว้าง ดังนั้นประเทศไทยจึงมีความเข้มงวดในการตรวจเอกสาร
รับรองการฉีดวัคซีนป้องกันไข้เหลืองที่ด่านควบคุมโรคระหว่างประเทศ
ของสนามบินสุวรรณภูมิในกลุ่มผู้เดินทางดังกล่าว
โดยทั่วไปแล้ว ที่คลินิกเวชศาสตร์การเดินทางและท่องเที่ยว
(Travel Clinic) ในผู้ที่มีข้อห้ามในการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้เหลือง
(ตารางที่ 2) รวมไปถึงผู้ที่มีประวัติแพ้ ไข่รุนแรง แพทย์จะพิจารณาให้
ยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางออกไปก่อนเพื่อหลีกเลี่ยงผลข้างเคียง
รุนแรงจากวัคซีน แต่ถ้าการเดินทางนั้นมีความจ�ำเป็นจนไม่สามารถ
หลี ก เลี่ ย งได้ แพทย์ อ าจออกหนั ง สื อ รั บ รองว่ า นั ก เดิ น ทางผู ้ นั้ น
ไม่ ส ามารถรั บ วั ค ซี น ป้ อ งกั น โรคไข้ เ หลื อ งได้ เ นื่ อ งจากเหตุ ผ ลทาง
การแพทย์ (Medical waivers certificate)
ตารางที่ 2 ข้อห้ามในการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้เหลือง4
ข้อห้ามในการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้เหลือง
1. แพ้ส่วนประกอบของวัคซีน*
2. เด็กเล็กอายุน้อยกว่า 6 เดือน
3. ผู้ป่วยที่มีปัญหาเรื่องภูมิคุ้มกัน
• Symptomatic HIV infection or CD4 T-lymphocytes <200/mm3 (or
<15% of total in children aged <6 years)
• Thymus disorder associated with abnormal immune-cell function
• Primary immunodeficiencies
• Malignant neoplasms
• Transplantation
• Immunosuppressive and immunomodulatory therapies
* หากจ�ำเป็นต้องได้รับวัคซีน สามารถท�ำ desensitization ภายใต้การดูแลของ
ทีมแพทย์ที่มีประสบการณ์ ในการรักษาอาการแพ้รุนแรง (anaphylaxis)

อย่างไรก็ตาม ในผู้ป่วยที่มีประวัติแพ้ ไข่บางกลุ่ม ที่จะต้องไป
อยู่ ในพื้นที่เสี่ยงต่อโรคไข้เหลืองนานๆ เช่น ต้องไปท�ำงานอยู่ ในพื้นที่
เสี่ยงนานเป็นปี หรือเป็นลูกครึ่งไทย-แอฟริกาที่ต้องไปเรียนหนังสือ
หรือใช้ชีวิตในพื้นที่เสี่ยง การถือหนังสือ Medical waivers certificate
เพียงอย่างเดียวอาจจะไม่เพียงพอและไม่สามารถป้องกันโรคได้ ผู้ป่วย
กลุ่มดังกล่าวมีโอกาสเสี่ยงสูงที่จะติดโรคได้ ดังนั้น ในผู้ป่วยกลุ่มนี้
จึงอาจมีความจ�ำเป็นที่จะต้องได้รับวัคซีนป้องกันไข้เหลืองก่อนเดินทาง
ซึ่งในทางปฏิบัติผู้ป่วยกลุ่มนี้จะต้องมาท�ำ Yellow fever vaccine
desensitization ซึ่งต้องอาศัยแพทย์เฉพาะทางด้านโรคภูมิแพ้และ
ภูมิคุ้มกันวิทยาคลินิกและแพทย์เวชศาสตร์การเดินทางและท่องเที่ยว
ภายใต้ โรงพยาบาลที่มีทีมงานและความพร้อมในการให้ความช่วยเหลือ
ได้อย่างทันท่วงทีหากเกิดอาการแพ้รุนแรง
ในเวชปฏิบัติหากพบผู้ป่วยที่มีประวัติการแพ้ ไข่และจ�ำเป็น
ต้องได้รับวัคซีนป้องกันโรคไข้เหลือง ควรปรึกษาแพทย์เฉพาะทางทั้ง
แพทย์เวชศาสตร์การเดินทางและท่องเที่ยวและแพทย์ทางด้านโรค
ภูมิแพ้ร่วมกันดูแลผู้ป่วย โดยแพทย์จะร่วมวินิจฉัยว่ามีผู้ป่วยมีอาการ
แพ้ ไข่จริงหรือไม่ โดยอาศัยการถามประวัติการแพ้ ไข่อย่างละเอียด
การท�ำ sensitization test และ การท�ำ oral challenge test14
โดยผู้ป่วยที่มีประวัติแพ้ ไข่ทุกรายจะถูกถามเกี่ยวกับประวัติของอาการ
แพ้ ไข่ และท�ำ vaccine skin test (skin prick test หรือ intradermal
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ตารางที่ 3 ตัวอย่างแนวทางปฏิบัติของการท�ำ Yellow fever vaccine desensitization
Yellow Fever Vaccine desensitization protocols
Cambridge9
Munóz-Cano16
Interval 30 min
Interval 30 min
No premedication No premedication
0.1 ml 1:1,000 0.05 ml neat
0.1 ml 1:100 0.15 ml neat
0.1 ml
1:10 0.30 ml neat
0.05 ml neat
0.1 ml
neat
0.15 ml neat
0.2 ml
neat

Universal vaccine
protocol

Charpin17
Interval 30 min
High-dose premedication
Day 1 MTP 7 a.m. 9 a.m.
9.30 a.m.
10 a.m.
Day 9 MTP 8 p.m.
Day 10 MTP 7 a.m. 8.30 a.m.
MTP 8 p.m. 9 a.m.
Day 11 MTP 7 a.m. 8.30 a.m.
MTP 8 p.m. 9 a.m.
Day 12 MTP 7 a.m. 8.30 a.m.
9 a.m.

0.1 ml
0.1 ml
0.1 ml
0.1 ml
0.2 ml
0.1 ml
0.2 ml
0.1 ml
0.2 ml

Cancado B, et al15
Interval 30 min
No premedication
1:1,000 0.05 ml 1:10
1:100 0.05 ml neat
1:10 0.15 ml neat
0.3 ml
neat
1:10
neat
1:10
neat
neat
neat

US protocol9
Interval 15-60 min
No premedication
0.05 ml 1:10
0.05 ml neat
0.1 ml neat
0.15 ml neat
0.2 ml neat

MTP = Methylprednisolone 20 mg IM

skin test หรือท�ำทั้งสองแบบ) หากพบว่าผู้ป่วยมีอาการแพ้ ไข่จริง
(ผู้ป่วยที่ท�ำ skin test แล้วให้ผลเป็นบวก) จึงจะน�ำผู้ป่วยมาท�ำ Yellow
fever vaccine desensitization แต่หากท�ำ skin test แล้วให้ผล
เป็นลบ ผู้ป่วยจะได้รับวัคซีนป้องกันโรคไข้เหลืองภายใต้การดูแลของ
ทีมแพทย์ที่พร้อมให้ความช่วยเหลือหากเกิดอาการแพ้รุนแรง15
ในประเทศไทย ยังไม่มีแนวทางที่ชัดเจนในการท�ำ yellow
fever vaccine desensitization อย่างไรก็ตาม มีรายงานแนวทาง
ปฏิบัติ ในการท�ำ yellow fever vaccine desensitization ในหลาย
ประเทศ ซึ่ ง ให้ ผ ลเป็นที่น่าพอใจซึ่งสามารถน�ำมาประยุ ก ต์ ใช้ ได้
(ตารางที่ 3)
เอกสารอ้างอิง

อย่างไรก็ตาม ข้อมูลเรื่องประสิทธิภาพของวัคซีนป้องกันโรค
ไข้เหลืองภายหลังการท�ำ desensitization ยังมีจ�ำกัด มีรายงานพบว่า
การให้วัคซีนขนาด 0.1 มล. ใต้ผิวหนัง (intradermal) ในผู้ป่วยที่แพ้ ไข่
สามารถกระตุ้นให้เกิด protective antibody response ได้18 ซึ่งเชื่อว่า
การท�ำ desensitization สามารถกระตุ้นให้เกิดภูมิคุ้มกันได้ แต่ข้อมูล
ในการป้องกันโรคในระยะยาวยังค่อนข้างจ�ำกัด
โดยสรุป การให้วัคซีนป้องกันโรคไข้เหลืองในผู้ป่วยที่มีประวัติ
แพ้ ไข่นั้นจ�ำเป็นจะต้องพิจารณาอย่างรอบคอบเพื่อความปลอดภัย
ของผู้ป่วยและควรปรึกษาหรือส่งต่อแพทย์เฉพาะทางเพื่อให้การรักษา
ที่เหมาะสมต่อไป
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DIAGNOSTIC TOOLS IN INFECTIOUS DISEASES
การวินิจฉัยทางจุลชีววิทยา (ตอนที่ 30):
โรคไข้คิว (Q fever) ที่พบในประเทศไทย

โดย รศ.นพ.ชาญวิทย์ ตรีพุทธรัตน์
ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะแพทยศาสตร์ศริ ริ าชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

“โรคไข้คิว หรือ Q fever เป็นโรคติดเชื้อจากสัตว์สู่คนที่มี
สาเหตุมาจากเชื้อแบคทีเรีย Coxiella burnetii ที่ต้องอาศัยอยู่ ในเซลล์
(Obligate intracellular bacteria) โดยประเทศไทยเคยมีรายงาน
การติดเชื้อทั้งในสัตว์และในคนมานานแล้วแต่ ไม่ค่อยเป็นที่รู้จักกัน
เท่าใดนัก”
โรค Q fever มาจากค�ำว่า Query fever ค้นพบครั้งแรก
ในราว ค.ศ. 1935 ที่มลรัฐ Queensland ประเทศออสเตรเลีย โดย
ในยุคนั้นอาจจะเรียกโรคติดเชื้อที่ ไม่ทราบสาเหตุนี้ว่า “Query” fever
เพราะไม่ต้องการที่จะใช้ค�ำว่า “Queensland fever” หรือ “Abattoir
fever” ที่อาจจะเชื่อมโยงโรคติดเชื้อนี้เข้ากับวงการปศุสัตว์ (วัว แพะ
และแกะ) เชื้อก่อโรคเป็น Obligate intracellular bacteria ที่ชื่อ
Coxiella burnetii ที่เคยถูกจัดอยู่ ในกลุ่มของ Rickettsia มาก่อน
เป็นเชือ้ ทีต่ อ้ งเจริญใน eukaryotic cell ท�ำให้การเพาะเชือ้ ท�ำได้ยากและ
มีงานวิจัยไม่มากนัก แต่ความพิเศษของเชื้อชนิดนี้คือความทนทาน
และตายยากในสิ่งแวดล้อม สามารถอยู่ ในสิ่งแวดล้อมได้นานถึง
60 วัน ท�ำให้เชื้อชนิดนี้สามารถแพร่กระจายได้แบบ aerosol หรือ
ติดต่อได้ทางการหายใจ พบเชือ้ สามารถปนเปือ้ นออกมาจากสิง่ คัดหลัง่
ของสัตว์ที่ติดเชื้อโดยเฉพาะวัว ควาย แพะ แกะ สุนัข และแมว และการ
ได้รับเชื้อเพียง 1 ตัวก็สามารถท�ำให้เกิดโรคได้ นับว่าเป็น infectious
dose ที่ ต�่ ำ ที่ สุด ในบรรดาเชื้อ แบคทีเ รียก่อ โรค เชื้อชนิ ดนี้ เ คยถู ก
สร้างเป็นอาวุธชีวภาพมาก่อน จึงยังอยู่ ใน “Category B” biological
weapon agent ของ US CDC มีการรายงานโรค Q fever ในไทย ตัง้ แต่
ปี พ.ศ. 2509 และมีรายงานการติดเชื้อในวงการปศุสัตว์ของไทยด้วย1-4
อาการและอาการแสดงของโรคมีค วามคล้ายคลึ งกั บ โรค
ไข้หวัดใหญ่คือ มี ไข้ ปวดศีรษะมาก ปวดกล้ามเนื้อและไม่สบายตัวมาก
การตรวจทางห้องปฏิบัติการอาจจะพบเอนไซม์ตับขึ้นสูงได้ 2-3 เท่า
ของค่าปกติ เนื่องจากอาจมีภาวะตับอักเสบ พบผู้ป่วยอาจมาด้วย
อาการปอดบวม ที่มีอาการไอแห้งๆ นอกจากนี้ยังพบผู้ป่วยมีอาการ
ของสมองหรือเยื่อหุ้มสมองอักเสบ และพบเยื่อหุ้มหัวใจอักเสบได้ด้วย
และนอกจากผู้ป่วยจะมาด้วยอาการเฉียบพลันแล้ว ยังพบภาวะการ

ติดเชือ้ เรือ้ รังได้ ในผูป้ ว่ ยบางราย เนือ่ งจาก
อาการอาจจะไม่รุนแรงและไม่ ได้รับการ
วินิจฉัยและการรักษาที่ถูกต้อง
การวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการที่เคยมีงานวิจัยจากระเทศไทย
สามารถตรวจแอนติบอดีต่อเชื้อ C. Burnetii จากงานวิจัยที่ร่วมมือกับ
Unité des Rickettsies Faculté de Médecine (Marseille ประเทศ
ฝรั่งเศส)3 หรืออาจท�ำการตรวจระดับแอนติบอดีด้วยวิธี indirect
immunofluorescence, complement fixation หรือ enzyme-linked
immunosorbent assays (ELISA) แต่ผลการตรวจจะล่าช้า เพราะ
แอนติบอดี ในผู้ป่วยจะขึ้นสูงในเวลา 2-3 สัปดาห์ ไปแล้ว เพื่อดู 4-fold
rising ของ antibody titer การตรวจสารพันธุกรรมของเชื้อด้วยการ
ใช้เทคนิค real-time PCR จะท�ำได้รวดเร็วกว่า อาจเลือกตรวจยีน
isocitrate dehydrogenase (icd), outer membrane protein-coding
gene (com1) หรือ insertion sequence element 1111 (IS1111)
ทีส่ มั พันธ์กบั ยีนควบคุมการสร้าง heat-shock protein (htpAB operon)4
เพื่อให้ ได้ผลการวินิจฉัยได้เร็วขึ้น โรค Q fever ยังพบได้บ่อยในสัตว์
การตรวจหาแอนติบอดี ในเลือดของสัตว์ชนิดต่างๆ ก็สามารถท�ำได้
โดยการซื้อชุดตรวจส�ำเร็จรูปที่มีความจ�ำเพาะต่อแอนติบอดีของสัตว์
แต่ละชนิด และพบว่ามีการติดเชื้อได้ ในหลายฟาร์มของประเทศไทย
จากการตรวจหาแอนติบอดีในสัตว์ ดังนัน้ การตรวจวินจิ ฉัยโรค Q fever
ในคนจึงยังอาจต้องท�ำการศึกษาเพิม่ เติม เพราะโรคนีน้ า่ จะมีอบุ ตั กิ ารณ์
สูงกว่าที่เคยคิด
มีการพัฒนาและผลิตวัคซีนป้องกันโรคนี้ในประเทศออสเตรเลีย
การฉีดวัคซีนในผู้ที่เคยได้รับเชื้อและมีภูมิคุ้มกันแล้วอาจพบปฏิกิริยา
ต่อวัคซีนมากกว่าผู้ ไม่เคยได้รบั เชือ้ ภูมคิ มุ้ กันทีส่ ร้างขึน้ จากการติดเชือ้
หรือจากการฉีดวัคซีนมักจะอยู่ ได้นาน อาจไม่จ�ำเป็นต้องฉีดวัคซีน
ซ�้ำบ่อยๆ การใช้วัคซีนในสัตว์อาจมีความจ�ำเป็นหากมีการศึกษา
บ่งชี้ว่ามีการระบาดเกิดขึ้นในฟาร์มเลี้ยงสัตว์ที่ ไหนบ้าง เพื่อสามารถ
ควบคุมและป้องกันโรคไม่ ให้แพร่ระบาดแล้วเพิ่มความเสี่ยงในการ
แพร่เชื้อมาสู่คน

เอกสารอ้างอิง
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What's new in Ped ID
แนวทางการใช้ยาปฏิชีวนะเพื่อป้องกันการติดเชื้อแบคทีเรียในผู้ป่วยเด็ก
โรคมะเร็งและผู้ป่วยเด็กที่ ได้รับการปลูกถ่ายไขกระดูก
Guideline for Antibacterial Prophylaxis Administration
in Pediatric Cancer and Hematopoietic Stem Cell
Transplantation
โดย นพ.ทรงภูมิ อธิภูกนก และ ผศ.พญ.อรศรี วิทวัสมงคล

หน่วยโรคติดเชือ้ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศริ ริ าชพยาบาล
การติดเชื้อแบคทีเรียในกระแสเลือดและการติดเชื้อแบบรุกราน
เป็นภาวะที่พบได้บ่อยในผู้ป่วยเด็กโรคมะเร็งที่ ได้รับยาเคมีบ�ำบัดและผู้ป่วย
เด็กที่ ได้รับการปลูกถ่ายไขกระดูก การให้ยาปฏิชีวนะเพื่อป้องกันการติดเชื้อ
แบคทีเรีย (systemic antibacterial prophylaxis) เป็นวิธีหนึ่งที่ช่วยลด
ความเสี่ยงของการติดเชื้อได้ การตัดสินใจให้ยาต้องค�ำนึงถึงประโยชน์ที่จะ
ได้รับ ได้แก่ การลดอัตราการมีไข้ ภาวะ febrile neutropenia การติดเชื้อ
ในกระแสเลือด และอัตราการเสียชีวิต นอกจากนี้ยังต้องค�ำนึงถึงผลด้านลบ
ที่อาจตามมาได้ เช่น การติดเชื้อ Clostridioides difficile การติดเชื้อรา
แบบรุกราน ผลข้างเคียงของยา และการเกิดเชื้อแบคทีเรียดื้อยา เป็นต้น
ส�ำหรับการเลือกใช้ยาปฏิชีวนะนั้นต้องค�ำนึงถึงระบาดวิทยาและรูปแบบการ
ดื้อยาของเชื้อแบคทีเรียประจ�ำถิ่น และยาที่มี ใช้ในพื้นที่ร่วมด้วย1
แนวทางการให้การให้ยาปฏิชวี นะเพือ่ ป้องกันการติดเชือ้ แบคทีเรีย
ในผูป้ ว่ ยเด็กกลุม่ นีย้ งั ไม่มคี �ำแนะน�ำในทางเวชปฏิบตั ทิ ชี่ ดั เจน Lehrnbecher T.
และคณะ ได้จัดท�ำแนวทางเวชปฏิบัติส�ำหรับการใช้ยาปฏิชีวนะเพื่อป้องกัน
การติดเชือ้ แบคทีเรียในผูป้ ว่ ยเด็กโรคมะเร็งที่ได้รบั ยาเคมีบ�ำบัดและผูป้ ว่ ยเด็ก
ที่ ได้รับการปลูกถ่ายไขกระดูกขึ้น โดยมีคณะผู้จัดท�ำมาจากหลายประเทศ
ในทวีปอเมริกาและยุโรป ตีพิมพ์ ในวารสาร Clinical Infectious Disease
ฉบั บ 2 พฤศจิ ก ายน 2019 1 โดยรวบรวมข้ อ มู ล จากการศึ ก ษาวิ จั ย
randomized trial จ�ำนวน 114 งานวิจยั ซึง่ รวมการศึกษาวิจยั เฉพาะในเด็ก
13 งานวิจัย และมีการทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ (systematic
review) แบ่งระดับค�ำแนะน�ำเป็น strong และ weak คุณภาพหลักฐาน
แบ่งเป็นระดับ high, moderate, low และ very low สรุปเป็นแนวทาง
เวชปฏิบัติดังแสดงในบทความนี้
ค�ำแนะน�ำที่ 1 พิจารณาให้ยาปฏิชีวนะเพื่อป้องกันการติดเชื้อแบคทีเรีย
ในผู้ป่วยเด็ก acute myeloid leukemia (AML) และ relapsed acute
lymphoblastic leukemia (relapsed ALL) ที่ได้รบั intensive chemotherapy
ที่คาดว่าจะเกิดภาวะ severe neutropenia (absolute neutrophil count
(ANC) < 500/µL) เป็นระยะเวลานานกว่า 7 วัน (ค�ำแนะน�ำระดับ weak
คุณภาพหลักฐานระดับ high)
ค�ำอธิบาย จากข้อมูลการศึกษาในผู้ป่วย AML และ relapsed ALL พบว่า
ความเสี่ยงของการติดเชื้อแบคทีเรียในกระแสเลือดในผู้ป่วยที่ ไม่ ได้รับ
ยาปฏิชีวนะป้องกันการติดเชื้อสูงถึงร้อยละ 43 การให้ยา levofloxacin
prophylaxis สามารถลดการติดเชื้อในกระแสเลือดในผู้ป่วยกลุ่มนี้ ได้ (RR
0.50, 95%CI 0.32-0.78) นอกจากนี้ยังช่วยลดการติดเชื้อ C. difficile
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ลดการใช้ ย าปฏิ ชี ว นะ
ชนิ ด ออกฤทธิ์ ก ว้ า ง
เช่น aminoglycoside,
cephalosporin รุ่นที่ 3 และ 4 ที่ ใช้รักษาภาวะ febrile neutropenia ได้2
จากหลักฐานในการลดการติดเชือ้ ในกระแสเลือดและภาวะ febrile neutropenia
จึงแนะน�ำให้ ใช้ systemic antibacterial prophylaxis ในผู้ป่วยกลุ่มนี้
ค�ำแนะน�ำนี้ อ ยู ่ ใ นระดั บ weak เนื่ อ งจากมี ห ลั ก ฐานพบว่ า
กลุ่มที่ ได้ยาป้องกันมีโอกาสพบเชื้อแบคทีเรียดื้อยาเพิ่มขึ้นหากมีการติดเชื้อ
ในกระแสเลือด และมีความเป็นไปได้ที่จะเกิดอุบัติการณ์เชื้อดื้อยาข้ามชนิด
นอกจากนี้ข้อมูลจากการศึกษากลุ่มประชากรในงานวิจัย เมื่อน�ำมาใช้ ใน
วงกว้างอาจให้ผลลัพธ์ที่ไม่แน่นอนได้ อีกทั้งยังไม่มีหลักฐานแสดงให้เห็นว่า
การใช้ systemic antibacterial prophylaxis สามารถลดอัตราการเสียชีวิต
โดยรวมได้ อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบันอัตราการเสียชีวิตจากการติดเชื้อ
แบคทีเรียในกระแสเลือดในผู้ป่วยกลุ่มนี้ต�่ำมากและไม่พบการเสียชีวิต
ในผู้ป่วยกลุ่มที่ได้รับ levofloxacin prophylaxis
ค�ำแนะน�ำที่ 2 ไม่แนะน�ำให้ ใช้ยาปฏิชีวนะเพื่อป้องกันการติดเชื้อแบคทีเรีย
ในผู้ป่วยเด็กทุกรายที่ ได้รับการวินิจฉัย acute lymphoblastic leukemia
(ALL) ที่จะรับยาเคมีบ�ำบัดระยะ induction (ค�ำแนะน�ำระดับ weak คุณภาพ
หลักฐานระดับ low)
ค�ำอธิบาย ผู้ป่วยเด็ก ALL มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อในกระแสเลือดต�่ำกว่า
ผู้ป่วย AML และ relapsed ALL ดังนั้นประโยชน์จากการให้ systemic
antibacterial prophylaxis อาจไม่ชัดเจน นอกจากนี้การแนะน�ำให้
ยาปฏิชีวนะเพื่อป้องกันการติดเชื้อแก่ผู้ป่วย ALL ทุกรายอาจมีผลกระทบ
อย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในแง่ของการเกิดเชื้อดื้อยา เนื่องจาก ALL
เป็นโรคมะเร็งในเด็กที่พบบ่อยที่สุด อย่างไรก็ตาม ความเสี่ยงของการเกิด
ภาวะ febrile neutropenia และการติดเชื้อในกระแสเลือดยังขึ้นอยู่กับสูตร
ยาเคมีบ�ำบัด และปัจจัยด้านผู้ป่วย เช่น Down syndrome ประโยชน์จาก
การใช้ systemic antibacterial prophylaxis ในผู้ป่วยกลุ่มนี้ยังต้องศึกษา
วิจัยเพิ่มเติม นอกจากนี้ยังไม่แนะน�ำการใช้ยาปฏิชีวนะเพื่อป้องกันการ
ติดเชื้อในผู้ป่วยเด็ก ALL ที่รับยาเคมีบ�ำบัดในระยะอื่นนอกเหนือจากระยะ
induction ด้วย
ค�ำแนะน�ำที่ 3 ไม่ควรใช้ยาปฏิชีวนะเพื่อป้องกันการติดเชื้อแบคทีเรียในเด็ก
ที่ได้รบั การรักษาทีค่ าดว่าจะไม่เกิดภาวะ severe neutropenia (ANC < 500/µL)

เป็นระยะเวลานานกว่า 7 วัน (ค�ำแนะน�ำระดับ strong คุณภาพหลักฐาน
ระดับ moderate)
ค�ำอธิบาย ในกรณีที่ความเสี่ยงของการติดเชื้อในกระแสเลือดต�่ำ การให้
systemic antibacterial prophylaxis จะไม่พบความแตกต่างในการช่วยลด
ความเสีย่ งของการติดเชือ้ เมือ่ เปรียบเทียบกับการไม่ได้ ให้ยา ดังนัน้ ในผูป้ ว่ ย
ที่คาดว่าจะไม่เกิดภาวะ severe neutropenia เป็นระยะเวลานานกว่า 7 วัน
ไม่ควรได้รับยาปฏิชีวนะเพื่อป้องกันการติดเชื้อ เนื่องจากไม่ ได้ประโยชน์
ทางคลินิกที่ชัดเจนและอาจมีผลข้างเคียงจากการใช้ยา
ค�ำแนะน�ำที่ 4 ไม่แนะน�ำให้ยาปฏิชีวนะเพื่อป้องกันการติดเชื้อแบคทีเรีย
ในผู้ป่วยเด็กที่ท�ำ autologous hematopoietic stem cell transplantation
(autologous HSCT) (ค�ำแนะน�ำระดับ weak คุณภาพหลักฐานระดับ low)
ค�ำอธิบาย จากการศึกษาพบว่า ผู้ป่วยที่ท�ำ autologous HSCT ที่ไม่ได้รับยา
ป้องกันการติดเชื้อมีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อร้อยละ 11.5 ซึ่งน้อยกว่ากลุ่ม
ผู้ป่วย AML และ relapsed ALL ที่มีความเสี่ยงร้อยละ 432 การให้ systemic
antibacterial prophylaxis ในผู้ป่วยกลุ่มนี้จะได้รับประโยชน์ ในทางคลินิก
น้อยเมื่อเทียบกับผลกระทบที่จะได้รับจากการเกิดเชื้อดื้อยา อย่างไรก็ตาม
แพทย์อาจเลือกให้ systemic antibacterial prophylaxis หากการลดความ
เสี่ยงของการติดเชื้อในกระแสเลือด ท�ำให้สามารถดูแลผู้ป่วยกลุ่มนี้เป็น
ผู้ป่วยนอกได้
ค�ำแนะน�ำที่ 5 ไม่แนะน�ำให้ยาปฏิชีวนะเพื่อการป้องกันการติดเชื้อแบคทีเรีย
ในผู้ป่วยเด็กที่จะท�ำ allogenic hematopoietic stem cell transplantation
(allogenic HSCT) (ค�ำแนะน�ำระดับ weak คุณภาพหลักฐานระดับ
moderate)
ค�ำอธิบาย หลักฐานเชิงประจักษ์ที่มีเกี่ยวกับการให้ยาปฏิชีวนะเพื่อป้องกัน
การติดเชื้อแบคทีเรียในผู้ป่วยเด็กที่จะท�ำ allogenic HSCT เป็นข้อมูลที่ ใกล้
เคียงกันกับในเด็กทีจ่ ะท�ำ autologous HSCT ดังนัน้ ค�ำแนะน�ำส�ำหรับผูป้ ว่ ย
กลุ่มนี้จึงเป็นค�ำแนะน�ำเดียวกันกับผู้ป่วยเด็กที่จะท�ำ autologous HSCT
โดยทั่วไปผู้ป่วยเหล่านี้จะได้รับการดูแลรักษาอย่างใกล้ชิดในโรงพยาบาล
ในช่วงที่มีความเสี่ยงสูง และมักจะได้รับยาปฏิชีวนะรักษาอย่างรวดเร็ว
นอกจากนี้ผู้ป่วยกลุ่มนี้มักจะมีภาวะต่างๆ ที่อาจจะส่งผลต่อประสิทธิผล
และผลข้างเคียงของการให้ยาป้องกันการติดเชื้อได้ เช่น ได้รับยาป้องกัน
การติดเชื้อมาก่อน ในกรณี AML หรือ relapsed ALL มีภาวะ prolonged
neutropenia หรือมีภาวะ graft-versus-host disease ท�ำให้ ได้รับยากด
ภูมิคุ้มกันเพิ่มเติม เป็นต้น
ค�ำแนะน�ำที่ 6 ในกรณีที่ ให้ยาป้องกันการติดเชื้อแบคทีเรีย แนะน�ำยา
levofloxacin เป็นยาหลัก (ค�ำแนะน�ำระดับ strong คุณภาพของหลักฐาน
ระดับ moderate)

ค�ำอธิบาย หลักการให้ยาป้องกันการติดเชื้อมีเป้าหมายเพื่อป้องกันเชื้อ
แบคทีเรียที่รุนแรงหรือรักษาได้ยาก จากข้อมูลพบว่า fluoroquinolones,
trimethoprim-sulfamethoxazole และ cephalosporins มีประสิทธิภาพ
ในการป้องกันการติดเชื้อในกระแสเลือดได้ การศึกษาระยะหลังส่วนใหญ่
สนใจยาในกลุ่ม fluoroquinolones ซึ่ง levofloxacin มีข้อมูลแสดงให้เห็น
ประโยชน์และสามารถครอบคลุมเชื้อก่อโรคที่ส�ำคัญในผู้ป่วยเด็กที่มีความ
เสีย่ งสูงได้ ในกรณีที่ไม่สามารถใช้ levofloxacin แนะน�ำให้ ใช้ ciprofloxacin
เป็นยาทางเลือก แม้ว่าจะด้อยกว่า levofloxacin ด้านประสิทธิภาพ
การออกฤทธิ์ครอบคลุมเชื้อแบคทีเรียกรัมบวกรวมถึงเชื้อในกลุ่ม viridans
group Streptococci การใช้ ในยากลุ่ม fluoroquinolones ควรอธิบาย
ผู้ปกครองถึงผลข้างเคียงที่จะเกิดขึ้นได้ ส�ำหรับ trimethoprim-sulfamethoxazole นั้นไม่แนะน�ำ เนื่องจากข้อมูลจากการศึกษามีอคติสูง มีความ
เสี่ยงที่จะเกิดการดื้อยาของเชื้อประจ�ำถิ่น และมีผลข้างเคียงกดไขกระดูก
อย่างไรก็ตาม การตัดสินใจเลือกยาส�ำหรับป้องกันการติดเชื้อต้องค�ำนึงถึง
ระบาดวิทยาของเชื้อดื้อยาในพื้นที่เป็นส�ำคัญ
ค�ำแนะน�ำที่ 7 ในกรณีที่ ให้ยาป้องกันการติดเชื้อแบคทีเรีย แนะน�ำให้ยา
เฉพาะช่วงที่มี severe neutropenia (ANC < 500 /µL) (ค�ำแนะน�ำระดับ
weak คุณภาพของหลักฐานระดับ low)
ค�ำอธิบาย ไม่มีการศึกษาที่ ให้ข้อมูลที่เหมาะสมในการเริ่มและหยุดยา
ป้องกันการติดเชื้อ คณะผู้จัดท�ำแนะน�ำให้ยาเฉพาะในช่วงที่มีภาวะ severe
neutropenia (ANC < 500 /µL) เพื่อต้องการจ�ำกัดระยะเวลาการใช้
antibacterial prophylaxis ให้สั้นที่สุด
การน�ำแนวทางเวชปฏิบตั นิ ี้ ไปใช้ ควรค�ำนึงถึงประโยชน์ทจี่ ะได้รบั
จากการป้องกันการติดเชื้อและผลข้างเคียงจากการเพิ่มขึ้นของเชื้อดื้อยา
การเลือกใช้ยาปฏิชีวนะจะต้องทราบระบาดวิทยาของเชื้อแบคทีเรียก่อโรค
ในพื้นที่ รวมถึงรูปแบบของการดื้อยาด้วย ส�ำหรับประเทศไทย มีข้อมูล
จากการศึกษาในปี พ.ศ. 2550-2552 ในผูป้ ว่ ยเด็กโรคมะเร็งจ�ำนวน 146 คน
พบภาวะ febrile neutropenia 305 ครัง้ มีการติดเชือ้ ในกระแสเลือด 30 ครัง้
ส่วนใหญ่เป็นแบคทีเรียกรัมลบร้อยละ 86.7 เช่น A. baumannii (ร้อยละ
27.6) P. aeruginosa (ร้อยละ 16.7) E. Coli (ร้อยละ 10) เป็นแบคทีเรีย
กรัมบวกร้อยละ 6.7 และเชื้อราร้อยละ 6.73 ส่วนการศึกษาในช่วงปี พ.ศ.
2548-2556 ในผู้ป่วยเด็กโรคมะเร็งจ�ำนวน 179 คน มีภาวะ febrile
neutropenia 214 ครัง้ ตรวจพบเชือ้ ก่อโรคร้อยละ 10.8 พบว่า มีอตั ราการ
ติดเชื้อแบคทีเรียกรัมบวกร้อยละ 35 แบคทีเรียกรัมลบร้อยละ 17 และพบ
ไวรัสไข้หวัดใหญ่ร้อยละ 484 ดังนั้นหากพิจารณาใช้ยาปฏิชีวนะในกลุ่มผู้ป่วย
ที่แนะน�ำ การเลือกยาในกลุ่ม fluoroquinolones ก็จะสามารถครอบคลุม
เชื้อก่อโรคส่วนใหญ่ ได้ นอกจากนี้เมื่อตัดสินใจใช้ยาปฏิชีวนะเพื่อป้องกัน
การติดเชื้อแล้ว ควรส�ำรวจความชุกของเชื้อดื้อยาอย่างใกล้ชิดและเฝ้าระวัง
ผลข้างเคียงจากการใช้ยา
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International Ped ID Congress
Highlight from WSPID 2019

11th World Congress of The World Society for
Pediatric Infectious Diseases
5-8 November 2019, Manila, Philippines
โดย นพ.นพดล วัชระชัยสุรพล คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นพ.ณัฐพงษ์ จิตรุ่งเรืองนิจ โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์

การประชุม World Congress of the World Society for Pediatric
Infectious Diseases (WSPID) ครั้งที่ 11 ณ กรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์
ระหว่างวันที่ 5 ถึง 8 พฤศจิกายน 2562 มีผเู้ ข้าร่วมประชุมจาก 77 ประเทศทัว่ โลก
จ�ำนวนทั้งสิ้น 1,196 คน มีคนไทยเข้าร่วมประชุม 38 คน หัวข้อการประชุม
ในครั้งนี้กว้างขวางครอบคลุมทุกแง่มุมเรื่องโรคติดเชื้อในเด็ก โดยเฉพาะปัญหา
เชื้อแบคทีเรียดื้อยารวมไปถึงโรคติดเชื้อในกระแสเลือดในเด็กทารกซึ่งเป็นปัญหา
ส�ำคัญทั่วโลก ปัญหาโรคอุบัติ ใหม่และอุบัติซ�้ำ เช่น โรคหัดที่ก�ำลังมีการแพร่
ระบาดทัว่ โลก ปัญหาโรคเขตร้อน เช่น วัณโรค มาลาเรีย ทีพ่ บการดือ้ ยามากยิง่ ขึน้
ในรายงานนี้จะขอกล่าวถึงหัวข้อที่น่าสนใจ ได้แก่ เชื้อแบคทีเรียดื้อยา
และมาตรการ antimicrobial stewardship (AMS) เอชไอวี มารตรการการควบคุม
การแพร่กระจายเชื้อ (infection control) ปัญหาวัณโรค และการน�ำเสนอ
ผลงานวิจัยจากประเทศไทย

มาตรการ antimicrobial stewardship (AMS)
Antimicrobial stewardship (AMS) เป็นกระบวนการเพื่อสนับสนุน
การใช้ยาปฏิชีวนะอย่างสมเหตุผล หมายรวมถึง การใช้มาตรการในการดูแล
การสั่งยาปฏิชีวนะ เช่น preauthorization, prospective audit and feedback
การก�ำหนดนโยบายเพื่อหวังผลเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการสั่งยาที่ ไม่เหมาะสม
เช่น การจัดอบรมให้ความรู้อย่างสม�่ำเสมอ และการตรวจติดตามอัตราการสั่ง
ใช้ยาปฏิชีวนะ
ในประเทศพัฒนาแล้วมีการใช้มาตรการ AMS อย่างแพร่หลายและ
พบว่าได้ผลเป็นที่น่าพอใจ ในประเทศกลุ่มรายได้ปานกลางถึงต�่ำบางประเทศ
มีมาตรการที่คล้ายคลึงกัน พบว่าให้ผลดีเช่นเดียวกันแต่ต้องปรับให้เหมาะสม
กับบริบทของแต่ละสถานที่ที่อาจแตกต่างกันหลายด้าน เช่น ความรุนแรงของ
เชื้อจุลชีพดื้อยา การเข้าถึงยาปฏิชีวนะ เป็นต้น
การประเมินผล AMS ในแง่อัตราการสั่งใช้ยาปฏิชีวนะสามารถท�ำได้
หลายวิธี เช่น Defined Daily Dose (DDD)/1000 inhabitants/day ซึ่งอาจ
ไม่เหมาะกับผู้ป่วยเด็ก การใช้ Prescribed Daily Dose (PDD) in mg/kg/day/
100 bed- (or patient-) days หรือ Day of Therapy (DOT)/1000 patient-days
อาจเหมาะสมกว่าเนื่องจากค�ำถึงถึงปริมาณการใช้ต่อวันตามน�้ำหนักตัวเด็กที่
แตกต่างกันตามช่วงอายุ หรือนับจ�ำนวนเป็นวันของการใช้ยาปฏิชีวนะเป็นหลัก
กล่าวโดยสรุป AMS เป็นมาตรการที่จ�ำเป็นในการลดการใช้ยาปฏิชีวนะ
อย่างไม่เหมาะสมหรือมากเกินความจ�ำเป็น แต่ต้องอาศัยทรัพยากรรวมถึง
ความร่วมมือจากหลายฝ่าย ต้องท�ำอย่างต่อเนื่อง และควรมีนโนบายดูแลการสั่ง
ใช้ยาที่ชัดเจนเพื่อมุ่งเน้นการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการสั่งยาที่ไม่สมเหตุผล
เอชไอวี

ศ.พญ.อุษา ทิสยากร ได้รับเกียรติบรรยาย WSPID special lecture
ในหัวข้อ “ELIMINATION OF MOTHER-TO-CHILD TRANSMISSION OF HIV:
LESSONS LEARNED FROM SUCCESS IN THAILAND” มีเนื้อหาโดยสรุปดังนี้
การแพร่ระบาดของเชื้อเอชไอวี ในประเทศไทยเริ่มขึ้นในปี พ.ศ. 2531
ซึ่ ง เป็ น ปี เ ดี ย วกั น กั บ การที่ มี ท ารกรายแรกที่ สั ม ผั ส เชื้ อ เอชไอวี ค ลอด ณ
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย การแพร่เชื้อเอชไอวี ในประเทศไทย
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ขณะนั้นมักเป็นแบบ heterosexual โดยฝ่ายชายรับเชื้อจากหญิงขายบริการแล้ว
น�ำเชือ้ มาติดภรรยา จึงท�ำให้จ�ำนวนหญิงตัง้ ครรภ์และทารกแรกเกิดติดเชือ้ เอชไอวี
เพิ่มขึ้นเป็นระรอก หลังจากผลงานวิจัย PACTG 076 ที่พบว่า ZDV ที่ ให้ ในหญิง
ตั้งครรภ์ที่ติดเชื้อเอชไอวีและทารกแรกเกิดสามารถลดการติดเชื้อเอชไอวีจากแม่
สู่ลูกได้ สภากาชาดไทยจึงได้จัดท�ำโครงการ “Save A Child Life from AIDS”
โดยมี พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินดั ดามาตุ ทรงเป็น
องค์อุปถัมภ์ โครงการดังกล่าวได้รับการยกย่องให้เป็น UNAIDS Best Practice
ในปี ค.ศ. 2000
จากปัญหาการติดเชื้อเอชไอวี ในหญิงตั้งครรภ์และทารกที่ทวีความ
รุ น แรงมากขึ้ น ประเทศไทยจึ ง มี ก ารก�ำหนดนโยบายระดั บ ชาติ ซึ่ ง อาศั ย
ความร่วมมือจากหลายภาคส่วน และจัดตัง้ คณะกรรมการเพือ่ ควบคุมและป้องกัน
การติดเชือ้ เอชไอวี มาตรการต่างๆ ถูกน�ำมาใช้อย่างเข้มข้น เช่น มีการให้ความรู้
เรื่องเอชไอวี การรณรงค์การใช้ถุงยางอนามัย การตรวจคัดกรองเชื้อเอชไอวี
ในผูบ้ ริจาคเลือด มีแผนยุทธศาสตร์เพือ่ ป้องกันการถ่ายทอดเชือ้ จากแม่สลู่ กู ได้แก่
การคัดกรองในหญิงตั้งครรภ์ การให้ยาต้านเชื้อเอชไอวี (ARV) ในหญิงตั้งครรภ์
การให้ ย า ARV ในทารกที่เกิดจากมารดาที่ติดเชื้อ การรณรงค์ งดนมแม่
จากมาตรการต่างๆ ท�ำให้ประเทศไทยประสบความส�ำเร็จในการลดอัตราการ
ติดเชื้อเอชไอวี ในหญิงตั้งครรภ์จากร้อยละ 2 เหลือร้อยละ 0.6 และลดอัตราการ
ถ่ายทอดเชื้อเอชไอวีจากแม่สู่ลูกจากร้อยละ 20-40 เหลือเพียงร้อยละ 1.9 ภายใน
เวลาประมาณ 2 ทศวรรษ
ปัจจุบันประเทศไทยได้รับการยกย่องว่าเป็นประเทศแรกในทวีปเอเชีย
ที่บรรลุเป้าหมายขององค์การอนามัยโลกที่สามารถป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ
จากแม่สู่ลูกให้ต�่ำกว่าร้อยละ 2 ได้ส�ำเร็จ อย่างไรก็ตามปัญหาการติดเชื้อเอชไอวี
ยังคงเป็นปัญหาส�ำคัญโดยเฉพาะในกลุ่มวัยรุ่นซึ่งพบการติดเชื้อมากขึ้นเรื่อยๆ
ดังนั้นการรณรงค์เพื่อลดการติดเชื้อรายใหม่ ในประชากรกลุ่มนี้จึงมีความจ�ำเป็น
เร่งด่วนและต้องท�ำต่อไปทุกภาคส่วนโดยเฉพาะกุมารแพทย์ต้องร่วมกันผลักดัน
เรื่องนี้อย่างจริงจัง
ภายหลังเสร็จสิน้ การบรรยาย ทีป่ ระชุมลุกขึน้ ยืนปรบมืออย่างยาวนาน
(standing ovation) เป็นเกียรติแก่ ศ.พญ. อุษา ทิสยากร ซึง่ เป็นภาพความประทับใจ
ที่น่าจดจ�ำยิ่ง

รศ.พญ.ธันยวีร์ ภูธนกิจ ได้อภิปรายเชิงโต้วาทีเรื่องการใช้ยากลุ่ม
Integrase Strand Transfer Inhibitor (INSTI) เป็นยาล�ำดับแรก (first-line)
ส�ำหรับผู้ป่วยเด็กเหมาะสมหรือไม่ เนื่องจากในปัจจุบันแนวทางการรักษาการ
ติดเชื้อเอชไอวีที่แนะน�ำทั่วโลก แนะน�ำให้ ใช้ยากลุ่ม INSTI เป็นยาล�ำดับแรก

เนื่องจากมีประสิทธิภาพสูง ลดจ�ำนวนไวรัสได้เร็ว และมีอาการข้างเคียงน้อย
อย่างไรก็ดีการตัดสินใจใช้ Integrase inhibitors เป็นยาล�ำดับแรกในเด็ก
อาจต้องพิจารณาข้อมูลรอบด้าน ได้แก่ ข้อมูลประสิทธิภาพในประชากรเด็ก
ยังมีน้อย ขนาดยากลุ่มดังกล่าวในเด็กมีข้อมูลจ�ำกัด เช่น raltegravir อาจใช้
ในทารกทีน่ ำ�้ หนักตัวมากกว่า 3 กิโลกรัมขึน้ ไป dolutegravir ใช้ ในเด็กทีน่ ำ�้ หนักตัว
มากกว่า 30 กิโลกรัมขึ้นไป นอกจากนั้นยังอาจหายาที่มีรูปแบบ (formulation)
ที่เหมาะสมกับเด็กในแต่ละช่วงวัยได้ยาก เช่น ยาน�้ำ ยาน�้ำแขวนตะกอน ยาเม็ด
ที่มีขนาดยาเหมาะสมกับเด็ก และขาดการศึกษาทางเภสัชจลนศาสตร์ของยา
รูปแบบต่างๆ ในเด็กโดยเฉพาะเด็กทารกซึง่ มักมีเภสัชจลนศาสตร์ของยาทีแ่ ตกต่าง
จากผู้ ใหญ่
กล่าวโดยสรุปคือ ยากลุ่ม INSTI เป็นยากลุ่มใหม่ที่มีผลการรักษาที่ดี
อาการข้างเคียงน้อย แต่หากจะน�ำมาใช้เป็นยาล�ำดับแรกในเด็กควรค�ำนึงถึง
ปัจจัยรอบด้านให้ครบถ้วนก่อนจึงจะน�ำมาใช้ ได้อย่างเหมาะสม
มาตรการการควบคุมการแพร่กระจายเชื้อ (infection control)
ในงานนี้ มี ก ารน�ำเสนอกรณี ศึ ก ษา เช่ น การระบาดของเชื้ อ
A. baumannii ที่ท�ำให้เกิด bacteremia ใน PICU ของประเทศสหรัฐอเมริกา
โดยใช้หลักการของ outbreak investigation พบว่าปัจจัยเสี่ยงที่จะเกิด ได้แก่
ภาวะ chronic lung disease การได้รับยาปฏิชีวนะหรือเพิ่งเข้ารับการรักษาใน
โรงพยาบาลภายใน 1 ปี ส�ำหรับการติดต่อส่วนใหญ่เกิดจากการสัมผัส โดยเฉพาะ
มือและอุปกรณ์ทางการแพทย์รวมไปถึงสิ่งแวดล้อม จากการท�ำ environmental
screening ตรวจพบว่าเชื้อปนเปื้อนอยู่ทั่วไปในหอผู้ป่วย โดยพบมากที่ผ้าปูเตียง
ขอบกั้นข้างเตียง และเครื่อง infusion pump เพราะฉะนั้นการป้องกันการแพร่
กระจายหรือการระบาดของเชื้อ A. baumannii จึงต้องเข้มงวดเรื่องการล้างมือ
และ contact precaution การท�ำความสะอาดสิ่งแวดล้อม การท�ำ screening
และ empiric contact precaution จนกว่าจะทราบผลเพาะเชื้อ
Prof. Sheldon Kaplan ได้ น�ำเสนอถึ งความส�ำคัญของการท�ำ
decolonization ของเชื้อบางชนิด เช่น เชื้อ Staphylococcus aureus เนื่องจาก
เป็นสาเหตุส�ำคัญประการหนึ่งที่ท�ำให้เกิดการติดเชื้อในกระแสเลือดที่เกี่ยวข้อง
กับสายสวนหลอดเลือด การลด colonization ของ S. aureus จะลดอุบัติการณ์
การเกิดการติดเชื้อในโรงพยาบาลดังกล่าว มาตรการ decolonization ที่อาจน�ำ
มาใช้ ได้แก่ การใช้ยาฆ่าเชื้อป้ายในโพรงจมูกที่มักพบการ colonization ของเชื้อ
S. aureus การท�ำความสะอาดร่างกายด้วย chlorhexidine ในผู้ป่วยที่ติดเชื้อ
ซ�้ำบ่อยครั้ง แนะน�ำ mupirocin ป้ายในโพรงจมูก 7 วัน chlorhexidine bath
เป็นระยะเวลา 3 เดือน และ chlorhexidine bath คนในครอบครัว จะช่วยลด
การกลับเป็นซ�้ำได้
ส�ำหรับการป้องกันก่อนผ่าตัดที่มีความเสี่ยงสูง เช่น การผ่าตัดหัวใจ
การผ่าตัดทีม่ กี ารใส่อวัยวะเทียม การ decolonization ด้วย universal chlorhexidine
bath ก่อนผ่าตัด ช่วยลดภาวะแทรกซ้อนจากการติดเชื้อ S. aureus หลังผ่าตัดได้
อย่างมีนัยส�ำคัญ
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ปัญหาวัณโรค
วัณโรคในเด็กเป็นปัญหาส�ำคัญและก�ำลังทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น
องค์การอนามัยโลกได้ประมาณการผู้ป่วยวัณโรคในปี พ.ศ. 2561 ว่ามีจ�ำนวน
มากถึง 10 ล้านราย ในจ�ำนวนนีเ้ ป็นผูป้ ว่ ยเด็กสูงถึง 1.1 ล้านราย ผูป้ ว่ ยเด็กเล็ก
อายุน้อยกว่า 5 ปีเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดวัณโรครุนแรงภายหลัง
สัมผัสเชื้อใน 1-2 ปีแรก ผู้ป่วยเด็กมักสัมผัสเชื้อจากคนในครอบครัวหรือคนใกล้ชิด
โดยมากเป็นผู้ ใหญ่ทอี่ าจมีเพียงแค่อาการไอเรือ้ รัง พบว่าร้อยละ 27 ของเด็กกลุม่ นี้
เท่านั้นที่ได้รับการดูแลให้ยาป้องกันวัณโรคอย่างเหมาะสม
วัณโรคดื้อยาพบมากขึ้นในหลายพื้นที่ทั่วโลก ปัญหาดังกล่าวท�ำให้
การรักษาวัณโรคมีความยากล�ำบากมากขึ้นเนื่องจากต้องใช้ยาที่มีราคาสูงและ
อาจมีอาการไม่พึงประสงค์ที่มากขึ้น อีกทั้งยังใช้เวลารักษาที่นานกว่าวัณโรค
ไม่ดื้อยาซึ่งมักส่งผลกระทบถึง adherence ท�ำให้อัตราการรักษาส�ำเร็จต�่ำลง
แม้ปจั จุบนั จะมีการน�ำยาหลายชนิดทัง้ ทีเ่ ป็นยาใหม่ เช่น bedaquiline, delamanid
หรือยาที่มีอยู่เดิมแต่น�ำมาใช้ ในข้อบ่งชี้ ใหม่ส�ำหรับรักษาวัณโรคดื้อยา เช่น
linezolid, clofazimine ท�ำให้ย่นระยะเวลาการรักษาลงได้เหลือเพียง 9-12 เดือน
แต่การน�ำยากลุม่ ใหม่นมี้ าใช้ ในเด็ก ยังไม่มขี อ้ มูลทีเ่ พียงพอถึงขนาดยาทีเ่ หมาะสม
อาการไม่พึงประสงค์ และประสิทธิภาพในการรักษา จึงจ�ำเป็นต้องมีการศึกษา
เพิ่มเติม เช่น การศึกษาเพื่อให้ทราบถึงพารามิเตอร์ทางเภสัชจลนศาสตร์
อันจะน�ำมาซึ่งขนาดยาที่เหมาะสม หรือการเก็บข้อมูลระยะยาวไปข้างหน้าเพื่อให้
ทราบถึงประสิทธิภาพและอาการไม่พึงประสงค์ที่อาจพบได้ ในผู้ป่วยเด็ก

สรุปเนื้อหาจากการน�ำเสนอผลงานวิจัยจากประเทศไทย
การน�ำเสนอ poster discussion
DENGUE ASSOCIATED HEMOPHAGOCYTIC LYMPHOHISTIOCYTOSIS:
MISSING COMPLICATION OF COMMON INFECTION IN THAILAND
น�ำเสนอโดย อ.นพ.พนิต ทักขิญเสถียร หน่วยโรคติดเชื้อในเด็ก ภาควิชากุมาร
เวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
การศึกษานี้น�ำเสนอรายงานเคสผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกที่มีภาวะ
แทรกซ้อน hemophagocytic lymphohistiocytosis (HLH) ทั้งหมด 3 ราย
ภาวะแทรกซ้อน HLH ตามหลังโรคไข้เลือดออก สามารถพบได้ ควรคิดถึงภาวะนี้
มากขึ้นเมื่ออาการไข้ยาวนานเกิน 7 วัน ม้ามโต หรือมีภาวะ cytopenia ที่แย่ลง
การรักษาด้วย dexamethasone 10 มก./ตร.ม./วัน ร่วมกับ IVIG 500 มก./กก.
ให้ผลการรักษาเป็นที่น่าพอใจ
CONGENITAL MEASLES: 2 CASE REPORTS AND LITERATURE REVIEW
น�ำเสนอโดย อ.นพ.ณัฐพงษ์ จิตรุ่งเรืองนิจ กลุ่มงานกุมารเวชกรรม โรงพยาบาล
เจริญกรุงประชารักษ์
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อาจารย์ณัฐพงษ์น�ำเสนอรายงานเคสผู้ป่วย congenital measles
ทั้งหมด 2 ราย และการสรุปทบทวนวรรณกรรม พบว่า 1) clinical presentation
ของ congenital measles แตกต่างจากช่วงวัยอื่น โดยร้อยละ 60 มีผื่นขึ้น
ผื่นมักขึ้นหลังจากมารดามีผื่นภายใน 0-9 วัน พบอาการไข้และ Koplik spot
เพียงร้อยละ 10 2) การป้องกัน/รักษา ยังไม่มคี �ำแนะน�ำทีช่ ดั เจน จากการทบทวน
วรรณกรรม การรักษาด้วย IVIG ร่วมกับการให้ vitamin A ให้ผลการรักษาดี
ไม่พบอาการข้างเคียงหรือภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรง
ซึ่งในงานประชุมนี้ ได้มีการน�ำเสนอรายงานเคสผู้ป่วย congenital
measles ที่เกิดขึ้นในช่วงปีนี้จากอีก 2 ประเทศ ได้แก่ ประเทศฟิลิปปินส์และกรีซ
PHARMACOKINETICS OF INTRAVENOUS COLISTIN LOADING DOSE IN
CRITICALLY ILL CHILDREN
น�ำเสนอโดย อ.นพ.นพดล วัชระชัยสุรพล ภาควิชาเภสัชวิทยา และศูนย์เชี่ยวชาญ
เฉพาะทางด้านวิจัยโรคติดเชื้อเด็กและวัคซีน คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
เนื่องจากปัญหาเชื้อแบคทีเรียกรัมลบดื้อยาที่เพิ่มมากขึ้น ยาโคลิสติน
เป็นยาล�ำดับท้ายๆ ในการรักษาเชือ้ ดังกล่าวการศึกษานีน้ �ำเสนอเภสัชจลนศาสตร์
ของยาโคลิสตินที่ ให้ทางหลอดเลือดด�ำแบบให้ยาขนาดสูงในโด๊สแรก (4 มก./กก.)
เทียบกับขนาดที่แนะน�ำปกติ (1.7 หรือ 2.5 มก./กก.) พบว่าเมื่อให้ยาขนาดสูง
ในโด๊สแรก ค่าความเข้มข้นสูงสุด (Cmax) และค่าพื้นที่ ใต้กราฟ (AUC) สูงกว่า
ชัดเจน โดยไม่เพิ่มอัตราการเกิดภาวะไตวายเฉียบพลัน ระดับยาที่สูงกว่า
โดยเฉพาะหลังการให้ยาโด๊สแรกๆ น่าจะท�ำให้การรักษาประสบความส�ำเร็จได้
มากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะการรักษาเชื้อที่ดื้อยาสูงที่อาจมีค่า MIC ที่สูงขึ้น
IMPACT OF ANTIBIOTIC STEWARDSHIP PROGRAMS ON MEROPENEM
CONSUMPTION AT A TERTIARY CARE CENTER, BANGKOK, THAILAND
โดย อ.ดร.พญ.สุวพร อนุกลู เรืองกิตติ์ สาขาวิชาโรคติดเชือ้ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
น�ำเสนอโดย อ.นพ.นพดล วัชระชัยสุรพล ภาควิชาเภสัชวิทยา และศูนย์เชี่ยวชาญ
เฉพาะทางด้านวิจัยโรคติดเชื้อเด็กและวัคซีน คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
เนื่องจากปัญหาเชื้อดื้อยาที่มีความรุนแรงมากขึ้นในปัจจุบันซึ่งสาเหตุ
ส�ำคัญประการหนึง่ มาจากการใช้ยาปฏิชวี นะที่ไม่เหมาะสมหรือมากเกินความจ�ำเป็น
การศึกษานี้จึงเสนอผลกระทบของการน�ำ antibiotic stewardship program
(ASP) มาใช้เพือ่ เพิม่ ความเหมาะสมในการใช้ยา meropenem พบว่า ASP ช่วยลด
ปริมาณการใช้ยาดังกล่าวลงได้อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ (จาก 105 เหลือ 81 day
of therapy/1000 patient-days, p=0.0009) และควรมีการท�ำ ASP อย่างต่อเนือ่ ง
Poster viewing
INFLUENZA A (H1N1) INFECTION ASSOCIATED SEVERE RHABDOMYOLYSIS
อ.นพ.พรเทพ สวนดอก โรงพยาบาลกรุงเทพ และ พ.อ.อดิสรณ์ ล�ำเพาพงศ์
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
โปสเตอร์น�ำเสนอกรณีศึกษาผู้ป่วยวัยรุ่นชาย อายุ 14 ปี มีอาการ
เข้าได้กับ ILI ร่วมกับปวดกล้ามเนื้อมากโดยเฉพาะบริเวณน่องทั้งสองข้างและ
ปัสสาวะสีเข้ม ท�ำให้สงสัยภาวะ rhabdomyolysis ผลตรวจเลือดพบ CPK สูง
ผิดปกติ (27,000 U/L) ช่วยยืนยันภาวะ rhabdomyolysis ภาวะนี้แม้พบไม่บ่อย
แต่ต้องคิดถึงหากผู้ป่วยมีอาการปวดกล้ามเนื้อมาก ซึ่งอาจพบร่วมกับการมี
ปัสสาวะเปลี่ยนสี การรักษาอย่างเหมาะสม เช่น ให้สารน�้ำอย่างเพียงพอ
การติดตามค่าการท�ำงานของไต จะช่วยลดภาวะแทรกซ้อนได้

