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โรคติดเชื้อสเตร็พโตค็อกคัส ซูอิส
(STREPTOCOCCUS SUIS)

1. ลักษณะโรค : เปนโรคติดเชื้อแบคทีเรียเฉียบพลัน เกิด
จากเชื้อแบคทีเรีย Streptococus suis (ดังรูปที่ 18)

A

B

รูปที่ 18 (A) เชือ้ สเตร็พโตค็อกคัส ซูอสิ จากอาหารเลีย้ งเชือ้ เหลว
ติดสีแกรมบวก รูปรางกลมรี อยูเ ปนคู (oval diplococci) หรือตอกันเปนสาย กลองจุลทรรศนกําลัง
ขยาย 1000 เทา (B) โคโลนีของเชือ้ สเตร็พโตค็อกคัส
ซูอิส บน Blood Agar สีเทาใส เห็นแนวเม็ดเลือด
แดงแตกบางสวนเปนสีเขียวจางในอาหารเลี้ยงเชื้อ
2. ระบาดวิทยา : สถานการณทั่วโลก : โรคติดเชื้อสเตร็พ
โตค็อกคัส ซูอิส (Streptococcus suis) พบครั้งแรกใน
มนุษยเมื่อ ป พ.ศ. 2511 ที่ประเทศเดนมารก ทําใหเยื่อ
หุม สมองอักเสบ 2 ราย และติดเชือ้ ในกระแสเลือด 1 ราย
ตอมามีรายงานคอนขางนอย พบประปรายเพียงประมาณ
200 ราย จากหลายประเทศทั่วโลก ไดแก เนเธอรแลนด
เดนมารก อิตาลี เยอรมัน เบลเยี่ยม สหราชอาณาจักร
ฝรั่งเศส สเปน สวีเดน ไอรแลนด ออสเตรีย ฮังการี
นิวซีแลนด อารเจนตินา ฮองกง โครเอเชีย ญี่ปุน สิงคโปร
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ไทย และมีรายงานการระบาดในประเทศจีน 2 ครั้ง คือ
พ.ศ. 2541 ในมณฑลเจียงซู พบผูปวย 25 ราย เสียชีวิต
14 ราย และ พ.ศ. 2548 ในมณฑลเฉวน พบผูปวย 215
ราย เสียชีวติ 39 ราย ในเขตปกครองพิเศษฮองกงไดมกี าร
รวบรวมรายงานการเกิดโรคติดเชือ้ สเตร็พโตค็อกคัส ซูอสิ
ในผูปวยตั้งแต ป พ.ศ. 2527 - 2536 พบผูปวย 25 ราย
เสียชีวติ 1 ราย และในป พ.ศ. 2548 พบผูป ว ยรวม 13 ราย
ในเดือนมกราคม พ.ศ. 2549 พบผูปวย 1 ราย ใน
สาธารณรัฐจีน (ไตหวัน) มีรายงานผูปวย 3 ราย รายแรก
พบในเดือนเมษายน พ.ศ. 2537 หลังจากนัน้ พบผูป ว ยอีก
รายใน เดือนมีนาคม 2543 ในเดือนกันยายน พ.ศ. 2545
พบผูปวย อีก 1 ราย เพาะเชื้อจากเลือด พบเชื้อ สเตร็พ
โตค็อกคัส ซูอิส
2. สถานการณโรคในประเทศไทย: มีรายงานผูปวยตั้งแต
พ.ศ. 2530 ผูปวยสวนใหญอยูในจังหวัดทางภาคเหนือ
เชน ลําพูน เชียงใหม พะเยา พิษณุโลก กําแพงเพชร พิจติ ร
มีรายงานการศึกษาระหวางป พ.ศ. 2530 - 2535
พบผูป ว ย 6 ราย ในโรงพยาบาลรามาธิบดี คิดเปนรอยละ
17 ของผูปวยโรคเยื่อหุมสมองอักเสบเปนหนอง มีเพียง
3 ราย มีประวัติสัมผัสสุกรกอนจะมีการปวยดวยเยื่อหุม
สมองอักเสบ และมีอาการหูหนวกทั้งสองขาง
ป พ.ศ. 2540 มีรายงานผูป ว ย 3 ราย มีอาการรุนแรง
ทั้ง 3 ราย รายที่หนึ่งเปนชาย อายุ 23 ป อาชีพชําแหละ
สุกร ติดเชื้อทางผิวหนังจากบาดแผลที่ขอมือ ผูปวยไดรับ
การรักษาและหายโดยไมมีภาวะแทรกซอนหลงเหลืออยู
รายที่สองเปนหญิง อายุ 49 ป อาชีพกรรมกร ไมตอบ
สนองตอการรักษา และถึงแกกรรมในเวลาตอมา ไมพบ
ประวัติการสัมผัสโรค และรายที่สามเปนชาย อายุ 45 ป
อาชีพชางสีรถยนต ผูปวยทั้ง 3 ราย ไดรับการชันสูตร
ยืนยันโดยการเพาะเชือ้ วาเปนการติดเชือ้ สเตร็พโตค็อกคัส
ซูอสิ ผูป ว ยหายจากโรคแตยงั คงมีอาการหูหนวกเหลืออยู
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ป พ.ศ. 2542 มีรายงานจากโรงพยาบาลศรีนครินทร
จังหวัดขอนแกน รายงานผูป ว ยเยือ่ หุม สมองอักเสบ 1 ราย
เพศชาย อายุ 50 ป อาชีพตํารวจ การตรวจยืนยันเพาะ
เชื้อจากเลือดและนํ้าไขสันหลัง พบเชื้อสเตร็พโตค็อกคัส
ซูอิส
ป พ.ศ. 2543 มีรายงานผูป ว ย 1 ราย จากโรงพยาบาล
จุฬาภรณ เปนชายอายุ 45 ป อาชีพขับรถบรรทุก ผูปวย
รายนี้ถึงแกกรรม ผลการเพาะเชื้อจากสารนํ้าในชองทอง
พบเชื้อสเตร็พโตค็อกคัส ซูอิส
ป พ.ศ. 2542 - 2543 มีรายงานผูปวยจากจังหวัด
ลําพูนจํานวน 10 ราย ทุกรายเปนชาย อายุ 40-49 ป มี
อาการปวยในชวงเวลาเดียวกัน และมีภมู ลิ าํ เนาอยูใ นพืน้ ที่
และทุกรายถึงแกกรรม ผลการเพาะเชื้อชันสูตรพบเชื้อ
แบคทีเรียสเตร็พโตค็อกคัส ซูอิส
3. อาการของโรค : อาการที่พบไดบอย คือ อาการของเยื่อ
หุมสมองอักเสบ เชน ไขปวดศีรษะ คอแข็ง อาเจียน กลัว
แสง สับสน ผูปวยสวนใหญสูญเสียการไดยิน จนถึงขั้นหู
หนวกถาวร ผูป ว ยบางรายมีอาการเวียนศีรษะ ขออักเสบ
เนื้อเยื่อใตผิวหนังอักเสบ (cellulitis) ในรายที่มีอาการ
ติดเชื้อในกระแสโลหิตจะมีผลตออวัยวะตางๆ เชน ตับ
ไต เยื่อบุหัวใจอักเสบ ปอดอักเสบ ลูกตาอักเสบ มีผื่น
จํ้าเลือดทั่วตัวและช็อก หลังจากที่หายจากอาการปวย
แลว อาจมีความผิดปกติของการทรงตัวและการไดยิน
การยืนยันการวินิจฉัยโรคโดยการตรวจพบเชื้อจากนํ้า
ไขสันหลัง เลือด หรือของเหลวจากขอ (joint ﬂuid) สวน
ใหญอาการของผูป ว ยเยือ่ หุม สมองอักเสบจะคลายกับการ
ติดเชื้อจากสเตร็พโตค็อกคัส นิวโมเนีย (Streptococcus
pneumoniae) หรืออาการแบบกึง่ เฉียบพลัน (subacute
meningitis) จะคลายกับผูปวยเยื่อหุมสมองอักเสบจาก
วัณโรค
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4. ระยะฟกตัวของโรค : ระยะฟกตัวของโรคประมาณไมกี่
ชั่วโมงถึง 3 วัน ขึ้นอยูกับปริมาณ ทางเขาของการติดเชื้อ
และพืน้ ฐานสุขภาพผูป ว ย ไมมรี ายงานการติดตอระหวาง
คน
5. การวินิจฉัยโรค :
1. ทํ า การทดสอบการเฟอร เ มนต นํ้ า ตาล Cystine
trypticase soy agar (CTA) 1% กรณีเชื้อกลุม
Streptococcus ทดสอบทางชีวเคมีอื่นๆ อานผล
24-48 ชม. ซึง่ เปนวิธที ใี่ ชกนั แพรหลายในหองปฏิบตั ิ
การ จําแนกชนิด โดยเทียบผลกับตารางการตรวจ
วิเคราะห
2. การจําแนก serotype ดวยวิธี PCR : กรณีทเี่ พาะเชือ้
ขึ้น และตรวจวิเคราะหยืนยันเปน Streptococcus
suis ใหสกัด DNA จากเชื้อโดยตรง โดยวิธีใชสาร
เคมี จากนัน้ นํามาทําการทดสอบหา DNA ทีจ่ าํ เพาะ
ตอ Streptococcus suis หรือ DNA ที่จําเพาะตอ
serotype 1, 2, ½ หรือ 14 ดวย Primer จําเพาะ
3. การทดสอบความไวต อ ยาต า นจุ ล ชี พ โดยตรวจ
หาความไวต อ ยาด ว ยวิ ธี Disk diffusion บน
Mueller-Hinton หรือ Mueller-Hinton sheep
blood agar ตามวิธขี อง NCCLS ตอยา 5 ชนิด และ
Streptococcus pneumoniae สามารถตรวจหา
คา Minimum inhibition concentration (MIC)
ดวย E-test บน Mueller-Hinton sheep blood
agar ตามวิธีของ NCCLS ตอยา Penicillin และ
Cefotaxime (3rd general Cephalosporins)
4. การตรวจหาเชื้อจากสิ่งสงตรวจโดย PCR : เปนการ
ตรวจหา DNA ของเชื้ อ แบคที เรี ย ที่ ส งสั ย จาก
CSF หรือ Hemoculture โดยตรงของเชื้อกลุม
Streptococcus pneumoniae, Streptococcus
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agalactiae และ Streptococcus suis กรณี
ต อ งการผลเร ง ด ว นหรื อ ไม ส ามารถเพาะเชื้ อ ขึ้ น
เนื่องจากตัวอยางไมเหมาะสม เชน เก็บตัวอยางที่
อุณหภูมิตํ่ากอนสงตรวจวิเคราะห ซึ่งตองสกัด DNA
กอนโดยสารเคมี
6. การรักษา : แนวทางการรักษาผูป ว ย แบงเปน 2 ลักษณะ
คือ การดูแลรักษาแบบทั่วไป และการรักษาเฉพาะโรค
1. การดูแลรักษาผูปวยโดยทั่วไป
การดูแลรักษาผูปวยตามอาการเพื่อใหผูปวย
มี อ าการดี ขึ้ น ประกอบด ว ยการรั ก ษาแบบ
ประคับประคอง เชน มีไข ใหยาพาราเซตามอล
(Paracetamol) ลดไข โดยหลี ก เลี่ ย งการให
แอสไพริน (Aspirin) โดยเฉพาะในเด็ก การใหอาหาร
และนํา้ กรณีทผี่ ปู ว ยไมสามารถรับประทานอาหารได
หรือมีอาการคลื่นไสอาเจียนมาก นอกจากนี้ควรเฝา
ติดตาม Vital signs อยางใกลชิด
2. การรักษาเฉพาะโรค สําหรับการรักษาเฉพาะนั้นขึ้น
กับตําแหนงของโรค ดังนี้
 เยื่อหุมสมองอักเสบ ยาปฏิชีวนะเปนตัวเลือก
อันดับแรก คือ เพนิซลิ ลิน จี โซเดียม (Penicillin
G Sodium; PGS) ในขนาด 12-16 ลานยูนิต
ตอวัน
 การติ ด เชื้ อ ของผิ ว หนั ง และเนื้ อ เยื่ อ อ อ นและ
ภาวะ Sepsis เชนเดียวกันกับการรักษาเยื่อหุม
สมองอักเสบ ยาปฏิชีวนะที่เปนตัวเลือกอันดับ
แรก ไดแก เพนิซิลลิน จี โซเดียม (Penicillin G
Sodium; PGS)
 การติดเชือ
้ ของลิน้ หัวใจ หลักการรักษาลิน้ หัวใจ
ติดเชื้อจาก viridans streptococci โดยให
ดูคา MIC ในขนาด 18-30 ลานยูนิตตอวัน
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รวมกับเจนตามิซิน (Gentamicin) ในขนาด
1-1.5 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม ทุก 8 ชัว่ โมง ในกรณี
คา MIC มากกวา หรือเทากับ 0.5 ไมโครกรัม/
มิลลิลติ ร และระยะเวลาก็ควรเปน 4-6 สัปดาห
ในขณะที่ถาคา MIC ตํ่ากวา หรือเทากับ 0.1
ไมโครกรัม/มิลลิลิตร ใหเพนิซิลลิน จี โซเดียม
(Penicillin G Sodium; PGS) เดีย่ วๆ ในขนาด
12-18 ลานยูนิตตอวัน นาน 2 สัปดาห ถากรณี
คา MIC เทากับ 0.25 ไมโครกรัม/มิลลิลิตร ให
เพนิซิลลิน จี โซเดียม (Penicillin G Sodium;
PGS) 18 ลานยูนิตตอวัน รวมกับเจนตามิซิน
(Gentamicin) ในขนาด 1-1.5 มิลลิกรัม/
กิโลกรัม ทุก 8 ชั่วโมง โดยให เพนิซิลลิน
จี โซเดียม (Penicillin G Sodium; PGS) นาน
4 สัปดาห และใหเจนตามิซิน (Gentamicin)
นาน 2 สัปดาห
7. การแพรติดตอโรค : สามารถติดตอโรคได 3 ทาง ดังนี้
1. ทางผิวหนัง มนุษยสามารถติดเชื้อจากการสัมผัสกับ
สุกรที่เปนโรค หรือเนื้อสุกรที่ติดเชื้อ เชื้อจะเขาสู
รางกายผานทางบาดแผล รอยถลอก ไดแก เกษตรกร
ผูเลี้ยงสุกร คนทํางานโรงฆาสัตว คนชําแหละเนื้อ
สุกร ผูตรวจเนื้อ สัตวบาล สัตวแพทย และผูที่หยิบ
จับเนือ้ สุกรดิบเพือ่ ปรุงอาหาร กลุม คนทีม่ หี นาทีต่ อ ง
ชําแหละซากสัตว หรือทํางานในโรงฆาสัตว มีความ
เสี่ยงติดเชื้อสูงกวาคนทั่วไป ผูปวยในตางประเทศ
สวนใหญ (ทัง้ ยุโรปและเอเชีย) ติดเชือ้ จากลักษณะนี้
2. ทางการกิน จากการบริโภคเนื้อสุกรที่ดิบๆ หรือปรุง
สุกๆ ดิบๆ หรือเลือดสุกรที่ไมสุก ซึ่งผูปวยคนไทย
สวนใหญมักไดรับเชื้อโดยวิธีนี้
3. ทางเยื่อบุตา
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8. มาตรการปองกันโรค : มาตรการปองกันโรค
1. กลุมผูเลี้ยงสัตว เนื่องจากเชื้อโรคสเตร็พโตค็อกคัส
ซูอิส สวนใหญพบในสุกรและไมแสดงอาการ ผูเลี้ยง
สัตว ควรปองกันและระวังตนเองในการเลีย้ งหรือจับ
สุกร ซึ่งมีความเสี่ยงจากการติดเชื้อจากสุกรที่เปน
พาหะได
 การทําความสะอาดคอก ควรใสรองเทา และ
ถุงมือทุกครั้ง เพื่อปองกันการสัมผัสกับของ
เสีย มูล หรือเมื่อตองเขาไปทํางานในคอกสุกร
ลางมือทุกครั้งเมื่อสัมผัสกับสุกร หรือทําความ
สะอาดคอกสัตว
 หลี ก เลี่ ย งจากการจั บ ซากสุ ก รที่ ต ายด ว ยมื อ
เปลา หรือนําออกจากฟารมเพื่อจําหนายหรือ
บริโภค
 การทําลายซาก ควรฝงใหลึกประมาณ 2 เมตร
และโรยปูนขาวทัว่ กนหลุม และบนตัวสัตวกอ น
ทําการกลบดิน
2. กลุมผูทํางานในโรงงานฆาสัตว จะเปนผูที่สัมผัส
โดยตรงกับซากสุกร อาจจะทําใหมีโอกาสติดเชื้อสูง
ดังนั้น จึงจําเปนจะตองมีการปองกันอยางดี โดยใส
เสือ้ กางเกงปกปดมิดชิด เพือ่ ปองกันการกระเด็นจาก
ของเสียจากซากสุกรที่ชําแหละ กระเด็นเขาสูปาก
หรือเยื่อเมือกและผิวหนัง ใสรองเทาบูท และถุงมือ
เพื่อหลีกเลี่ยงการสัมผัสกับสุกรโดยตรง
 ล า งทํ า ความสะอาดมื อ เท า และส ว นที่ ไ ม มี
การปกปดบอยๆ และไมควรหยิบหรือจับตอง
อาหารเขาปากขณะปฏิบัติงาน
3. กลุม ผูจ าํ หนายเนือ้ สัตว ผูจ าํ หนายเนือ้ สุกรนับวาเปน
จุดแรกที่มีความสําคัญตอผูบริโภค ดังนั้น จึงตอง
ปองกันการนําเชื้อโรคนี้สูผูบริโภค
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เนือ้ สุกรทีน่ าํ มาจําหนายควรมาจากโรคฆาสัตว
ที่ไดมาตรฐาน มีการตรวจรับรองจากพนักงาน
ตรวจเนื้ อ โดยปกติ แ ล ว เนื้ อ สุ ก รที่ ผ า นจาก
โรงงานฆ า สั ต ว จ ะมี ต ราประทั บ รั บ รองที่
ซากสัตวทุกซากที่จะนําสูการจําหนาย
 แผงจํ า หน า ยควรทํ า ความสะอาด และล า ง
ดวยนํ้ายาฆาเชื้อทุกวันหลังเลิกจําหนาย
 ควรเก็บเนือ
้ ทีจ่ ะขายในอุณหภูมทิ ตี่ าํ่ กวา 10 oซ.
(ตามคําแนะนําของกรมอนามัย ในระหวาง
จําหนาย และหากเก็บคางคืนควรเก็บทีอ่ ณ
ุ หภูมิ
o
ทีต่ า่ํ กวา 0 ซ.) และควรจําหนายเนือ้ ทีส่ ดทุกวัน
 ผูจ
 าํ หนายเนือ้ สุกรควรมีสขุ ภาพแข็งแรง ไมเปน
โรคติดตอ และไมควรมีบาดแผลที่ฝามือควร
จําหนายเนื้อที่สดทุกวัน หากเหลือคางคืนควร
นําไปผลิตเปนผลิตภัณฑเพื่อจําหนาย
 ผูจ
 าํ หนายเนือ้ สุกรควรมีสขุ ภาพแข็งแรง ไมเปน
โรคติดตอ และไมควรมีบาดแผลที่ฝามือ
4. กลุม ผูบ ริโภค กลุม ผูบ ริโภคเปนอีกกลุม หนึง่ ทีม่ คี วาม
เสี่ ย งในการติ ด ต อ จากโรคนี้ ควรจะต อ งป อ งกั น
เริ่มตั้งแตการเลือกซื้อเนื้อจนถึงการปรุงบริโภคทุก
ขั้นตอน ดังนี้
 การเลือกซื้อเนื้อสุกรเพื่อบริโภคควรเปนเนื้อ
สุกรที่สด ไมมีสีแดงคลํ้าหรือมีเลือดคั่งมากๆ
หรือเนื้อแดงมีเลือดปนผิดปกติ
 ร า นค า ควรมี ใ บรั บ รองการนํ า เนื้ อ สุ ก รจาก
โรงงานฆาสัตวที่มีมาตรฐาน ไมเปนเนื้อสุกรที่
ตายเอง และนํามาชําแหละขาย
 เลือกซื้อเนื้อที่เก็บอยูในความเย็นตลอดเวลา
ลางมือกอนและหลังสัมผัสเนื้อหรืออวัยวะของ
สุกรที่จําหนาย
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การปรุงอาหาร ควรนําเนือ้ สุกรมาปรุงสุกเทานัน้
ไมควรบริโภคเนือ้ สุกร เลือด และอวัยวะภายใน
ทีด่ บิ ๆ หรือปรุงสุกๆ ดิบๆ เชน ลาบ หลู เปนตน
ล า งมื อ ก อ นและหลั ง สั ม ผั ส เนื้ อ หรื อ อวั ย วะ
ของสุกรที่จําหนาย โดยเฉพาะหากมีบาดแผล
บริเวณที่สัมผัส

9. มาตรการควบคุมการระบาด : การรายงานโรค ให
รายงานผูปวยที่สงสัยทุกราย เพื่อการออกสอบสวนโรค
รายงานในบัตรรายงานเฝาระวังโรค (รง 506) ชองโรค
อื่นๆ โดยดําเนินงานเฝาระวังทั่วประเทศ
เชื้อสเตร็พโตค็อกคัส ซูอิส ถูกทําลายไดงายดวยผง
ซักฟอก สเตร็พโตค็อกคัส ซูอิส ที่ปนเปอนใน มูลสัตว
ในนํ้า ดิน จะทนตอความรอนที่ 60 oซ. นาน 10 นาที
หรือ 50 oซ. นาน 2 ชั่วโมง แตที่ 4 oซ. สามารถอยูไดนาน
6 สัปดาห และที่อุณหภูมิ 0 oซ. ในฝุนดินมีชีวิตไดนาน
1 เดือน ในมูลสัตวนาน 3 เดือน และที่อุณหภูมิหองใน
มูลสัตวมีชีวิตไดนาน 8 วัน
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