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คําอุ ทิ ศ
หากหนังสือเลมนี้จกั กอประโยชนแกทานผูอาน ไมวาในแง
ความรู หรือความบันเทิงบางเล็ก ๆ นอย ๆ ก็ตาม ผูนพิ นธ ขอมอบกุศลนัน้
ใหแกคุณแกว และคุณมลิวัลย ทองเจริญ ที่เพียรพยายามสั่งสอนให
ผูนพิ นธรูจ กั เริม่ อาน รูจกั เริม่ เขียน รูจกั บันทึกมาตัง้ แตเยาวัย และภรรยา
และลูกๆ ทัง้ สาม หลาน ๆ ทัง้ สาม ทีใ่ หเวลา ใหกาํ ลังใจและแรงบันดาลใจ
ใหเขียนหนังสือเลมนี้จนออกเผยแพรสูสาธารณชนไดสําเร็จ
บทขอบคุณ
หนังสือเลมนี้ เปนผลงานของการทํางานเปนทีมเปนคณะ
หนังสือคงจะเรียบเรียงไมสําเร็ จ หากไมไดรับคําแนะนําจากคณะ
ผูเชี่ยวชาญดานตาง ๆ ทั้งวิชาการและดานขอมูล การตรวจทานชําระ
ขอมูลความถูกตองและคําผิดตาง ๆ ผูทผี่ ูนพิ นธ ขอขอบคุณ ไดแก
นายแพทยสชุ าติ เจตนเสน
นายแพทยประยูร กุนาศล
รองศาสตราจารยนายแพทยเชิดศักดิ์ ธีระบุตร
ศาสตราจารย ดร. ณัฐนันท สินชัยพานิช
คุณพรชัย สอนสถาพรกุล
คุณอรวรรณ เกตุพานิช
คุณสุนสิ า ตัง้ จิตนิมติ กุล
คุณรัชดาภร อุนเรือน
คุณสุชาดา สุวรรณนิคม
คุณเสาวลักษณ มูลหิรญ
ั

คํานํา
อาชีพของผูนิพนธคือ อาจารยของโรงเรียนแพทยที่
เก า แก ที่ สุ ดของประเทศไทย ไดศึ กษาเลาเรี ยนวิ ชาแพทย
พื้นฐานจากประเทศไทย ไปศึกษาดานโรคติดเชื้อไวรัสจาก
ตางประเทศ ครั้นกลับมาประเทศไทยก็มาเริ่มอาชีพอาจารย
ในโรงเรียนแพทยเดิม ไดเปนผูรเิ ริม่ ตัง้ หองปฏิบตั กิ ารดานไวรัส
วิทยาและสอนวิชานี้ใหแกนักศึกษาแพทย ไดประสานงาน
กับกระทรวงสาธารณสุข โดยเฉพาะอยางยิง่ กรมควบคุมโรค
และกรมวิทยาศาสตรการแพทย ดานไวรัสวิทยา และดาน
ระบาดวิทยาของโรคติดเชือ้
ผูนพิ นธมงี านอดิเรกสองอยางคือ นักเขียนสมัครเลน
และพอครัวสมัครเลน งานอดิเรกทั้งสองไดทําติดตอกันมา
นานกวา ๓๐ ป แตรูตัวเองวาเอาดีไมไดสักเรื่อง ยิ่งนานยิ่ง
กลายเปนเลน ๆ มากกวา ชอบอานหนังสือมาตัง้ แตเด็ก หนังสือ
ที่ประทับใจในวัยรุนของผูนิพนธมากสุด คือ ปลัดเปลงเที่ยว
รอบโลก และนิตยสารรายเดือนหรือรายสัปดาหเชน ชาวกรุง
สยามรัฐ สัปดาหวจิ ารณ

ทํางานทางดานการแพทยมา๕๐ปเต็ม มีประสบการณ
ด า นงานการสอน การวิ จั ย ด า นป องกั นและควบคุ ม โรค
โดยเฉพาะในชวงที่มีโรคระบาด จึงไดมีโอกาสสั่งสมความรู
และประสบการณจนลนสมอง เคยทํางานเปนบรรณาธิการ
วารสารการแพทยหลายฉบับทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
จึ ง มี ค วามพยายามที่ จ ะถ า ยทอดความรูแ ละประสบการณ
ที่ คั่ ง อยูเ ต็ มสมอง นํามาเรี ยบเรี ยงเพื่ อให ความเพลิดเพลิน
กับทาน
หนั ง สื อ เล ม นี้ ตั้ ง ใจเขี ย นให อา นได ทั้ ง ประชาชน
ทัว่ ไปหรือนักวิชาการก็อา นได เพือ่ ไดมคี วามรูทงั้ เรือ่ งโรคตางๆ
ทีร่ ะบาดอุบตั ใิ หม เคยระบาดมาแลว และอาจจะระบาดซ้าํ อีก
เป นเรื่ องที่ แพร กระจายไปทั่ วโลกอยางกวางขวาง รวมทั้ง
บางเรือ่ งแมวาจะไมใชโรคติดตอ แตก็ระบาดแพรกระจายได
ทัง้ นี้ เพือ่ ทีจ่ ะใหทา นผูอา นไดทนั กับเหตุการณ ในทํานองทีว่ า
รูเขา รูเรา รูโรค รูโลก รูลกึ รูกวาง รูไกล
นี่ คื อเปนจุ ดตั้ ง ตน ที่ จุดประกายใหผูนิ พ นธ เขี ย น
หนังสือชุดนี้

สารบัญ
แกะรอยโรคภาวะติดเชื้อ อี. โคไล ระบาดบันลือโลก
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แกะรอยโรคภาวะติดเชือ้ อี. โคไล
ระบาดบันลือโลก

วันที่ ๒ พฤษภาคม - ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๔

แปดสิบเจ็ดวันอันตราย
ปฏิทนิ การระบาดของภาวะติดเชือ้ EHECและกลุมอาการHUS
ปฏิทินเหตุการณ วันที่ ๒ พฤษภาคม ถึงวันที่ ๒๗
กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๔
วันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๔ เปนวันแรกทีแ่ พทยไดรบั
ผูปว ยรายแรกไวรกั ษาในโรงพยาบาลทีไ่ ดรบั การวินจิ ฉัยวาปวย
เปนโรคติดเชือ้ Haemolytic Uraemic Syndrome
วันอาทิตยที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๔
เมือ่ วันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๔ ประเทศเยอรมนี
ไดแจงใหคณะมนตรีสหภาพยุโรปผานระบบเตือนภัยลวงหนา
และสนองตอบดวนEuropean Commission’s Early Warning and
Response System(EWRS)ใหทราบวา มีผูป ว ยเปนจํานวนมากที่
ปวยเปนกลุมอาการทองเดิน ถายอุจจาระเปนเลือด และไตเสือ่ ม
สมรรถภาพในทางการแพทยเรียกชื่อวา haemolytic uraemic
Syndrome (HUS) and bloody diarrhea อันเกิดจากแบคทีเรีย
เชือ้ อุจจาระ ทีม่ ีชอื่ ทางวิทยาศาสตรวา “เอ็ชเชอริเชีย โคไล –
Escherichia coli หรือเรียกยอๆวา “อี. โคไล – E. coli” ที่มี
๘
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ชื่อเรียกทางวิทยาศาสตรสาขาจุลชีววิทยา โดยเรียกชื่อรวมๆ
เปนกลุมวา วา Enterohaemorrhagic Escherichia coli (EHEC)
ปรากฏวา เปนสายพันธุทใี่ หหรือทีม่ คี วามสามารถในการผลิต
“สารชีวพิษ (biotoxin)” เปนแบคทีเรียทีม่ ชี อื่ จําเพาะลงไปอีกวา
Shiga toxin-producing Escherichia coli (STEC) เปนตัวการ
กอโรค ผูปว ยทีป่ ว ยเปนกลุมอาการดังกลาว นับวารายแรงมาก
เพราะมีอนั ตรายรุนแรงถึงแกชวี ติ ได
วันอังคารที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๔
ขาวหนังสือพิมพ สปเกล (DER SPIEGEL)
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วันอังคารที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๔
กรุงเบอรลนิ
สองวันใหหลัง หนังสือพิมพประเภทวิเคราะหเจาะลึก
เปนภาษาเยอรมัน ทีข่ ายดีฉบับหนึง่ ชือ่ เดอรสปเกล– Der Spiegel
ประจําวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๔ แพรขาวออนไลนเปน
ทัง้ ภาษาเยอรมันและภาษาอังกฤษ รายงานขาวการระบาดของ
โรคในคอลัมน สขุ ภาพซึง่ นับวาเปนเรือ่ งธรรมดาทีห่ นังสือพิมพ
จะได กลิ่ นเรื่ องอย า งนี้ ไ ด เร็ วกว าชาวบา นหรือนักวิชาการ
หนังสือพิมพดงั กลาวพาดหัวขาววา
วันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๔
ปจจุบนั นี้ มีผูป ว ยสงสัยวาติดเชือ้ อีเฮ็ค (EHEC) ใน
เยอรมนีแลวกวา ๔๐๐ ราย
อยางนอยมีผูเสียชีวิตแลวหนึ่งคน ภายหลังที่ติดเชื้อ
อี.โคไล อั นตรายสายพั นธุนี้ การระบาดเกิ ดขึ้ นไดอยางไร
ยังไมเปนที่ทราบกัน ผูปวยกระจุกกันอยูทางภาคเหนือของ
ประเทศ มีบันทึกจํานวนผูปวยทั้งทีย่ ืนยันแลว และอยูในขาย
สงสัยกวา ๔๐๐ ราย
“นักวิทยาศาสตรเยอรมันทีส่ ถาบัน โรเบอรต โคก กําลัง
เรงรีบดําเนินการสอบสวนคนควาหาแหลงตนตอที่ทําใหเกิด
การระบาดของแบคทีเรียกอโรคสายพันธุหนึง่ ทีเ่ รียกกันในทาง
วิทยาศาสตรวา เอ็นเตโร เฮโมเรยิก เอ็ชเชอริเชีย โคไล หรือ
๑๐
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สถาบัน โรเบอรต โคก

เรียกชือ่ สัน้ ๆ วา อีเฮ็ค - enterohaemorrhagic Escherichia coli
(เรียกชือ่ ยอวา EHEC)”
ในวารสารวิ ช าการหลายฉบับ ซึ่งตีพิมพตามหลัง
Spiegelใหอรรถาธิบายเพิม่ เติมวา
“EHEC เปนแบคทีเรียกอโรคในลําไส เปนแบคทีเรีย
ทีพ่ บไดไมบอ ยนัก แตกน็ บั วาเปนแบคทีเรียกอโรค (pathogenic
bacteria) ทีม่ อี นั ตรายมากประเภทหนึง่ ประชาชนในเยอรมนี
๑๑
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แบคทีเรีย อี. โคไล แสดงโอ แอนติเจน และ เอ็ช แอนติเจน

นับรอยตองเขารับการรักษาในโรงพยาบาล และเสียชีวิตไป
แลวหนึง่ ราย อาการของโรคคือ ทองรวง ถายอุจจาระเปนเลือด
ซี ด และสุ ด ท ายไตวายและเสี ยชี วิต เปนโรคติ ดเชื้ อที่ เพิ่ ง
อุบตั ใิ หม เมือ่ ประมาณ๒๐ ปกอ นหนานี้ มีชอื่ โรคเปนกลุม อาการ
“Haemolytic Uraemic Syndrome หรือเรียกชือ่ ยอวา HUS”
๑๒
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การศึกษาวิเคราะหเปดเผยวาเชือ้ กอโรคเปนแบคทีเรีย
อี. โคไล ซีโรทัยป สายพันธุ โอหนึง่ ศูนยสี่ (O104)
ผนังเซลล
= somatic Ag= O Ag
ขนรอบผนังเซลล = villi = H Ag
ผูนิพนธเอง สนใจเรื่องกลุมอาการ HUS นี้และเขา
ใจเรื่ องราวในอดี ตมาอยูเ หมื อนกัน ไดพยายามใหความรู
ความเขาใจแกสาธารณชนคนไทย จึงเขียนบทความเกี่ยวกับ
เรื่องนี้เผยแพรในหนังสือพิมพไทยรัฐรายวัน เพื่อใหคนไทย
เราไดรูจ กั โรค จะไดไมตนื่ ตระหนก แตกจ็ ะไดตระหนัก พิมพใน
หนังสือพิมพประจําวันพฤหัสบดีที่ ๙ มิถนุ ายนศกนีด้ วย และ
หลังจากนัน้ ก็ไดเรงรีบติดตามสถานการณการระบาดของโรค
และองคความรูตา ง ๆ ใหทนั สมัยเรียกไดวา “เกาะติดขาวการ
ระบาดวันตอวัน” จนสามารถเรียบเรียงออกมาเปนหนังสือในชุด
“ระบาดบันลือโลก ลําดับ ที่ ๑๕” ทีอ่ ยูในมือทานในขณะนี้
การระบาดเริ่มจากทางภาคเหนือของเยอรมนีก อน
ผูปวยสวนมากจะเปนผูใหญและเปนเพศสตรี ซึง่ นับวาแปลก
กวาการระบาดในปกอนๆ คือในปกอนๆ ที่ผูปวยมักจะเปน
ในเด็ก เมือ่ ป พ.ศ. ๒๕๕๓ ทีเ่ พิง่ จะผานไป มีผูป ว ยกลุมอาการ
ดังกลาวในประเทศเยอรมนี จํานวน ๖๕ ราย เปนผูทมี่ อี ายุสงู
เกินกวา ๑๘ ปเพียง ๖ รายเทานัน้ เอง
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บทความในไทยรัฐ วันพฤหัสบดีที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๔
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ตามปกติ แบคที เ รี ย นี้ อ ยูต ามปกติ ใ นลําไส เป น
แบคทีเรียประจําถิน่ ประจําลําไสใหญของคนทัว่ ไป ไมกอโรค
ยกเวนบางสายพันธุที่มีความสามารถพิเศษในการสรางสาร
ชีวพิษ หรือทีเ่ รียกวา “biotoxin” ซึง่ ก็มสี ารชีวพิษหลายชนิด
ดวยกัน สารชีวพิษชนิดหนึง่ ในจํานวนนัน้ มีชอื่ วา “ชิกาท็อกซิน
– Shigatoxin หรือเรียกสัน้ ๆวา ST” (สารพิษชนิดนีแ้ ตเดิมมา
เรียกชือ่ วา “วีโรท็อกซิน – Verotoxin หรือเรียกสัน้ ๆวา VT”)
เหตุที่ไดชื่อ “ชิกา ท็อกซิน” เนื่องจากเปนสารพิษที่คลายกับ
สารพิษจากแบคทีเรียกอโรคบิด (bacterial dysentery) ทีม่ ชี อื่ วา
“ชิเก็ลลา ชิกา - Shigella shiga” นัน่ เอง
“สารชีวพิษ หรือสารพิษ” ดังกลาวมีฤทธิ์ไปทําลาย
เยื่ อบุผนั งลําไส และเซลลบุทอไต ทําใหมีอาการปวดทอง
จนคลายลําไสบิดเกร็ง ทําใหทองเดินและอุจจาระเปนเลือด
ทําใหไตทําหนาที่ขับของเสียจากเลือดเลวลง สมรรถภาพไต
จึงเสื่อมดวย อัตราปวย/ตาย ประมาณรอยละ ๑๐ ของผูปวย
จะเสียชีวติ การระบาดครัง้ นี้ รายทีเ่ สียชีวติ รายแรกในประเทศ
เยอรมนีเปนผูปว ยสตรีวยั ๘๓ ป เปนผูปว ยใน ทีโ่ รงพยาบาล
ในนครเบรเมน ในภาคเหนือของประเทศ ไดรับไวรักษาเมื่อ
วันที่ ๑๕พฤษภาคม และตายเมือ่ วันที่ ๒๑พฤษภาคม ๒๕๕๔
ในอดีตทีผ่ า นมา ผูปว ยกลุมอาการดังกลาว มักเกิดจาก
เชือ้ แบคทีเรียสายพันธุ โอ หนึง่ หาเจ็ด (O 157) หอปฏิบตั กิ าร
อางอิงในเยอรมนีที่มหาวิทยาลัยมึนสเตอรยืนยันวา เชื้อกอ
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โรคระบาดเริ่มที่ภาคเหนือของเยอรมนี

โรคครั้ งนี้ กลับกลายเปนสายพันธุ โอ หนึ่ งศูนยสี่ - O104
เปนสายพันธุทไี่ มใครพบ สายพันธุนเี้ คยมีรายงานมาครัง้ หนึง่
นานมาแลว ทีใ่ นเมืองเฮเลนา สหรัฐอเมริกา เมือ่ เจ็ดปกอ นคือ
เมือ่ ป พ.ศ.๒๕๓๗
แหลงรังโรคตามธรรมชาติของเชื้อแบคทีเรียกอโรค
ในกลุมนี้คือโค และแกะ เชื้อนี้จะอาศัยอยูในลําไสของสัตว
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ทั้ งสองนี้ และอาจแพรกระจายจากสัตว-สู-คน ไดโดยการ
บริโภคอาหารและน้าํ ทีป่ นเปอ นมูลสัตว จงึ ไดรบั เชือ้ แบคทีเรียนี้
ภายใต ก ฎอนามั ย สากล - International Health
Regulations (IHR) ประเทศเยอรมนีไดแจงรายงานใหองคการ
อนามัยโลกทราบ เพื่อที่องคการฯ จะไดดําเนินการแจงเตือน
ประเทศสมาชิกตางๆ ใหไดรบั ทราบตอไป องคการฯไดเสนอ
ใหความชวยเหลือทางดานวิชาการ และแสดงถึงความพรอม
ทีจ่ ะใหความชวยเหลือเพือ่ ใหประเทศทีย่ งั ไมมขี ดี ความสามารถ
ในการตรวจชันสูตรเชือ้ โอ ๑๐๔ นีไ้ ด และจะไดประสานงาน
อยางใกลชดิ กับเจาหนาทีข่ องประเทศเหลานัน้ ตอไป
วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๔
วารสารทางวิชาการแพทยดานวิทยาการระบาดของ
สหภาพยุโรป ชื่อ Eurosurveillance เลมที่ ๑๖ ฉบับที่ ๒๑
ประจําวันที่ ๒๖พฤษภาคม ๒๕๕๔

ตี พิ ม พ บทความชื่อ “Large and Ongoing Outbreak of
Haemolytic Uraemic Syndrome, Germany, May 2011”
คณะผูรายงานไดแก C Frank, MS Faber, M Askar, H
Bernard, A Fruth, A Gilsdorf, M Hoehle, A Krach, G Krause, A Prager,
A Spode, S Stark, D Weber
เปนคณะแพทย นักวิจยั นักวิทยาศาสตร จาก หนวยงานของ
สหพันธรัฐ ๘ หนวยงานดวยกัน รวมทัง้ คณะนักวิทยาการระบาดทีไ่ ดไป
ทําการสอบสวนการระบาดของโรค
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ขอถอดขอความในบทสรุปมาเสนอดังนี้
ตัง้ แตตน เดือนพฤษภาคม๒๕๕๔ ในประเทศเยอรมนี
ไดมี อุบั ติการณข องโรค Haemolytic Uraemic Syndrome
เพิ่มขึ้นและมีการถายอุจจาระเปนเลือดที่เกี่ยวเนื่องกับภาวะ
ติดเชือ้ Shigatoxin-producing Escherichia coli (STEC) ผูปว ย
สวนใหญอยูทางภาคเหนือของประเทศ จากประเทศอืน่ ๆใน
ยุโรปก็มีรายงานผูปวยหลายราย เปนผูที่เคยเดินทางไปเยือน
บริ เวณดั งกลา ว การศึกษา case-control study ที่กระทําที่
นครฮัมบวรก เสนอแนะวา การเกิดโรคนาจะมีความสัมพันธกนั
กับเรือ่ งการบริโภค มะเขือเทศสด แตงราน และผักสลัด
วันศุกรที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๔
รายงานขาวจากองคการอนามัยโลก
องค ก ารอนามั ยโลกสํานั ก งานภาคพื้ นยุ โรปที่ กรุง
โคเปนฮาเกนรายงานวา
มีการระบาดของโรคทีร่ นุ แรงโรคหนึง่ อุบตั ขิ นึ้ โดยใน
ตอนแรกมี ร ายงานโรคเริ่ ม ในประเทศเยอรมนี มาตั้ งแต
สัปดาหที่สองของเดือนพฤษภาคมปนี้ (๒๕๕๔) จนถึงวันที่
องคการอนามัยโลกรายงานฉบับนี้ (๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๔)
มีผูป ว ยสตรีถงึ แกกรรมไปแลวถึง ๓คน และอีก ๒๗๖ คนปวย
เป นกลุม อาการอุ จจาระรวง ถายเปนเลือดและมีอาการไต
เสือ่ มสมรรถภาพ ทีม่ ชี อื่ โรคเปนภาษาอังกฤษวา “Haemolytic
๑๙

ระบาดบั น ลื อ โลก ๑๕ > อี . โคไล
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จนถึงรายงานสุดทายวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๔ มีจํานวนรวม ๒๑๔ ราย
(ขอมูลจาก สถาบันโรเบอรต โคก)
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Uraemic Syndrome (หรือเรียกยอๆ HUS)” ซึ่ งไตที่ เสื่ อม
สมรรถภาพ อาจนําไปสูภาวะไตวายได โรคทีเ่ กิดขึน้ นีท้ ราบวา
เปนผลจากการติดเชือ้ แบคทีเรีย เอ็ชเชอริเชีย โคไล (Escherichia
coli)เรียกชือ่ สัน้ ๆ วา “อี. โคไล-E.coli” ซึง่ โดยทัว่ ไปแบคทีเรีย
นี้ ไมกออันตรายหรือกอโรค ยกเวนกลุมพิเศษที่เรียกชื่อวา
Enterohaemorrhagic E. coli หรือเรียกชื่อสั้น ๆ วา EHEC
(เอ็นเตโร ฮีโมเรยิก อี. โคไล หรือ อีเฮ็ก) ซึง่ เปนกลุมทีม่ คี วาม
สามารถในการสรางสารพิษ สารพิษทีส่ รางขึน้ มีชอื่ วาสารพิษ
ชิกา หรือ shigatoxins(ST)ซึง่ แตเดิมเรียกกันวา verotoxins(VT)
สารพิษดังกลาวมีฤทธิท์ าํ ลายเม็ดเลือดแดงและทําลายไตดวย
ชือ่ แบคทีเรีย “อีเฮ็ก -EHEC” จึงเปนชือ่ เรียกกวาง ๆ
รวมๆ ยังไมใชชอื่ เฉพาะ
แบคทีเรียทีว่ เิ คราะหเปนทีท่ ราบแนชดั วาผลิตสารพิษ
เปน “สารพิษชิกา” นี้ จึงไดรบั ชือ่ เฉพาะเปนพิเศษวา “Shiga
Toxigenic E.coli เรียกยอๆ วา STEC” (ชือ่ เดิมเรียกวา “VTEC –
Verotoxigenic E. coli”)
ผูปว ยจํานวนมากไดรบั การรับไวรกั ษาในโรงพยาบาล
ซึง่ แนนอนตองรับไวเปนผูปว ยวิกฤติในหอง“ไอซีย”ู (Intensive
Care Unit – ICU หรือไอซียู - หอผูปว ยวิกฤติ) และยังมีผูป ว ย
รายใหมไดรับการวินิจฉัยตอเนื่องตามมาอีก รายลาสุดไดรับ
การวินิจฉัยเมื่อวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ปรากฏวายังมีประเทศ
สมาชิกของสหภาพหลายประเทศ ก็รายงานวามีผูป ว ยโรคนีด้ ว ย
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โดยเฉพาะประเทศสวีเดนที่รายงานวามีผูปวย ๑๐ รายที่เปน
กลุมอาการ HUS และมี ๒ รายทีต่ อ งรับไวรกั ษาในหองไอซียู
ผูปวยเปนผูที่มีประวัติวาไดเดินทางไปเยือนที่ภาคเหนือของ
ประเทศเยอรมนี
การระบาดในคราวนีน้ บั วาแปลกกวาทีเ่ คยระบาดครัง้
กอนๆ กลาวคือ การระบาดแพรกระจายอยางรวดเร็ว
ผูปวยสวนใหญเปนผูใหญ (รอยละ ๘๖ ของผูปวย
อายุเกิน ๑๘ ป หรืออายุสงู กวานัน้ ) โดยเฉพาะอยางยิง่ แทนที่
จะเปนกลุมเสี่ยงตามปกติดังที่เคยระบาด กลับเปนสตรีเพศ
(รอยละ ๖๗)
อยางไรก็ตาม ก็มีรายงานผูปวยที่เปนเด็กวัยเรียนอยู
บางเหมือนกัน เชื้อแบคทีเรีย ที่สงสัยวาจะเปนตนเหตุของ
การระบาดคราวนี้ เปนแบคทีเรียอี. โคไล กลุมหรือ เซโรกรูพ
O104(โอ๑๐๔)การสอบสวนหาแหลงแพรโรคกําลังดําเนินการ
อยู แม วายั งไม พบข อมู ล ที่ แนนอน ก็ มี ก ารตั้ งขอสงสั ยวา
แตง (cucumber - นาจะเปนแตงรานเพราะไมเคยเห็นวามี
แตงกวาวางขายในตลาดยุโรป เห็นมีแตแตงราน) เปนตัวการ
กอเหตุ สถาบัน โรเบอรต โคก จึงแนะนําใหประชาชนมีความ
ระมั ดระวั ง ตั วเป นพิ เศษ งดเว นการบริ โภคมะเขื อเทศสด
แตงรานสด และผักสลัดสด เพิม่ เติมไปมากกวาคําแนะนําทาง
ดานสุขอนามัยในการนําผักสดมาบริโภค
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EHEC อาจทําใหเกิด อุจจาระรวง ถายเปนเลือด และ
ปวดทอง บุคคล ทีก่ าํ ลังไปเยือนประเทศเยอรมนี หรือไปเยือน
มาแลวเมื่อไมนานมานี้ที่มีอาการเชนนี้ ควรจะไปพบแพทย
เพือ่ ขอรับการรักษาและขอคําแนะนําโดยดวน ภาวะแทรกซอน
ของกลุมอาการ HUS มีความรุนแรง รายแรง คือภาวะไตวาย
และอาจเกิ ดภายหลั ง ที่ มี อาการอุ จจาระรวงหยุดแลว การ
รักษาดวยยาแกทองรวง หรือปฏิชวี นะตามปกติจะไมแนะนํา
ใหใช เนื่ องจากอาจทําใหอาการแยลงได เนนแนะนําใหมี
การลางมือใหดีเปนประจํา โดยเฉพาะในการเตรียมอาหาร
และในการบริโภคอาหาร และภายหลังเขาหองน้ําหองสุขา
โดยเฉพาะอยางยิ่ งผูที่ ทําหนาที่ ดูแลเด็กเล็ก หรือดูแลผูที่ มี
ภูมิคุม กันเสื่อม แบคทีเรียชนิดนี้ อาจติดตอจากบุคคลหนึ่ง
สูบุคคลอื่นได เชนเดียวกับแบคทีเรียที่ติดตอผานทางอาหาร
น้าํ และติดตอโดยการสัมผัสกับสัตวหลายชนิดโดยตรง

ผักสลัด
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แตงราน (cucumber)

แตงกวา (cucumber)
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องคการอนามัยโลก ยังไมแนะนําใหงดการเดินทาง
หรืองดการทําการพาณิชยกบั ประเทศเยอรมนีแตอยางใด
วันอังคารที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๔
การระบาดของ อีเฮ็ก (EHEC): มีประเทศในยุโรป ๙
ประเทศ รายงานผูปว ยกลุมอาการHUSและภาวะติดเชือ้ EHEC
(non-HUS) (non-HUS หมายความวาไมไดดาํ เนินโรคทีร่ นุ แรง
ตอไปจนเปนกลุมอาการHUS)
จนถึงวันที่ ๓๐พฤษภาคม๒๕๕๔องคการอนามัยโลก
รายงานวา มีผูป ว ยในทุกประเทศดังนี้
 ผูปว ยกลุมอาการHUSจํานวน๔๐๐ราย
 ภาวะติดเชือ้ อีเฮ็ก (EHEC) (non-HUS) จํานวน
๘๔๓ ราย
 รวมทัง้ หมดมีรายงานผูปว ย (ทัง้ HUS และ nonHUS) ๑,๔๒๓ ราย
ผูปว ยสวนใหญรายงานจากประเทศเยอรมนี มีผูป ว ย
กลุมอาการ HUS ๓๗๓ ราย ภาวะติดเชือ้ EHEC ทีไ่ มไดเปน
HUS (non-HUS) ๗๙๖ ราย
ผูปว ยจากประเทศอืน่ ๆ ทุกรายมีประวัตกิ ารเดินทางไป
ยังตอนเหนือของประเทศเยอรมนีในระหวางระยะฟกตัวของโรค
มีอยูรายหนึง่ ในประเทศเดนมารกทีไ่ ดรบั การชันสูตรยืนยันแลววา
เปนโรค แตไมไดประวัตทิ เี่ กีย่ วของกับการเดินทางดังกลาวเลย
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และยังมีอกี ๑ราย ในประเทศนอรเวย มแี ขกจากประเทศเยอรมนี
ไปเยือนทีบ่ า น
จนถึงวันที่ ๓๐ พฤษภาคมในประเทศเยอรมนี รอยละ
๖๑ ของผูปวย EHEC เปนผูใหญเพศหญิงและเด็กหญิง และ
รอยละ ๘๘ เปนผูทมี่ อี ายุ ๒๐ หรือสูงกวานัน้ และในกลุมผูปว ย
HUSก็มสี ดั สวนทํานองเดียวกัน
การสอบสวนการระบาดกําลังดําเนินการอยู
มีการสอบสวนดานวิทยาการระบาด ดานจุลชีววิทยา
ด า นความปลอดภั ย ของอาหาร ติดตามแกะร องรอยตา งๆ
อยางเรงรีบ เพื่อที่จะไดเขาใจเกี่ยวกับการระบาดของโรคใน
ครั้ งนี้ โดยพยายามหาแหลงตนตอที่ทําใหโรคระบาด แตก็
ยังหาคําตอบไมไดแนชัด จึงตองมีประกาศเตือนใหตระหนัก
ถึงอาการของโรคดวย ดังนีค้ อื
ประชาชนทีม่ อี าการของโรคคือ ทองเดินถายอุจจาระ
เปนเลือด และมีอาการปวดทอง ทัง้ ในบุคคลทีไ่ ดไป และไมได
ไปเยื อ นประเทศเยอรมนี เมื่ อไมนานมานี้ โดยเฉพาะทาง
ภาคเหนือของประเทศ ควรจะตองไปพบแพทยตรวจรักษา
โดยดวน และขอใหเลาถึงประวัติการเดินทางไปยังประเทศ
เยอรมนีดว ย
ภาวะแทรกซอนคืออาจทําใหไตวาย ไมแนะนําใหการ
รักษาดวยยาแกทอ งเสียและปฏิชวี นะซึง่ อาจจะทําใหอาการของ
ผูปว ยเลวลง
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คําแนะนําเกีย่ วกับการระวังตัวตาง ๆ ไดแก
การทําความสะอาดลางมือใหสม่ําเสมอ โดยเฉพาะ
อยางยิ่งในการเตรียมและการบริโภคอาหารและภายหลังการ
เขาหองน้าํ หองสุขานัน้ ยังเปนเรือ่ งทีจ่ ะตองเนนใหปฏิบตั ใิ หมาก
ขึน้ โดยเฉพาะอยางยิง่ ผูทที่ าํ หนาทีด่ แู ลเลีย้ งดูเด็กเล็กและดูแล
ผูที่ มีภูมิคุม กันเสื่อม ทั้งนี้เนื่องจากเชื้อโรคอาจติดตอกันได
โดยทางอาหาร ทางน้าํ และ การสัมผัสกับสัตวโดยตรง
องคการอนามัยโลก ยังไมแนะนําใหงดการเดินทาง
ไปยั ง เยอรมนี รวมทั้ ง ไม แ นะนําให ง ดการค า พาณิ ช ย กั บ
เยอรมนีดว ย
ในตอนทายของประกาศ ยังไดอธิบายเรือ่ งของ HUS
และแบคที เรี ย EHEC ประกอบอีกครั้ งหนึ่ งใหประชาชน
ไดเขาใจอีกดวย
วันพุธที่ ๑ มิถนุ ายน ๒๕๕๔
การระบาดของ EHEC: ประเทศเยอรมนียงั มีผูปว ย
เพิม่ ขึน้
จํานวนผูปว ยกลุมอาการHUSและกลุมผูตดิ เชือ้ EHEC
ยังคงมีรายงานเพิม่ ขึน้ ในประเทศเยอรมนี ประเทศในยุโรปอีก ๑๐
ประเทศ ก็รายงานผูปว ยโรคนี้
 จนถึงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๔ มีผูปวยใน
ประเทศเยอรมนีเสียชีวติ แลว ๑๐ราย ดวยกลุมอาการ HUS และ
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ผูปว ยดวยภาวะติดเชือ้ EHEC อีก ๖ รายก็ตาย มีผูป ว ยเสียชีวติ
ในประเทศสวีเดนดวย ๑ ราย ยังมีผูปว ยอีกจํานวนมากทีต่ อ ง
ไดรบั การรักษาอยูในโรงพยาบาล มีอยูหลายรายตองรักษาอยู
ไอซียู รวมทัง้ มีผูป ว ยอยูหลายราย ทีต่ อ งทํา ฮีโมดัยอะลัยสิส
(ฟอกเลือด -ลางไต) ดวย
 ผูปวยในประเทศเยอรมนีที่ปวยดวยกลุมอาการ
HUS และทองเดินถายอุจจาระเปนเลือด ทีม่ แี บคทีเรีย อี. โคไล
ที่ใหสารพิษ “ชิกาท็อกซิน - STEC” มีจํานวน ๔๗๐ ราย
จํานวนสูงกวาวันกอน ๙๗ ราย และยังมีรายที่ติดเชื้อ EHEC
อีก ๑,๐๖๔ ราย ซึง่ สูงขึน้ กวาวันกอน ๒๖๘ ราย ในทวีปยุโรป
จึงมีผูป ว ยรวม กลุมอาการ HUS ๔๙๙ ราย และผูปว ยทีต่ ดิ เชือ้
EHECอีก ๑,๑๑๕ราย เปนจํานวนรวมทัง้ สิน้ ๑,๖๑๔ราย
 มีรายงานผูปว ยในประเทศ ตาง ๆ คือ ออสเตรีย
(HUS 0, EHEC 2 ราย), เดนมารก (HUS 7 ราย, EHEC 7 ราย),
ฝรัง่ เศส (HUS 0, EHEC 6 ราย), เนเธอรแลนด (HUS 4 ราย,
EHEC 4 ราย), นอรเวย (HUS 0, EHEC 1 ราย), สเปน (HUS 1
ราย, EHEC 0), สวี เดน (HUS 15 ราย, EHEC 28 ราย),
สวิตเซอรแลนด (HUS 0, EHEC 2 ราย) และสหราชอาณาจักร
(HUS 2 ราย, EHEC 1 ราย) ทุกราย ยกเวน ๒ ราย มีประวัติ
เดินทางไปเยือนภาคเหนือของเยอรมนีหรือไดสัมผัสกับแขก
จากเยอรมนีทมี่ าเยือน
ã

¹
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 การสอบสวน สืบสวนโรคยังคงดําเนินอยู ตนเหตุ
ของการระบาดคือเชือ้ แบคทีเรีย อี.โคไล ซีโรทัยป O 104: H4
แตแหลงตนตอแพรเชือ้ ยังหาไมพบ
 โดยอาศัยกฎอนามัยสากล (International Health
Regulations - IHR), องคการอนามัยโลก จึงไดแจงใหประเทศ
สมาชิกขององคการฯ ใหไดรับทราบเรื่องทางเทคนิคตางๆ
เกี่ยวกับการสอบสวนทางวิทยาการระบาด และยังไมแนะนํา
ใหงดเวนการเดินทางไปมารวมทัง้ การคาขายดวย
วันพุธที่ ๑ มิถนุ ายน ๒๕๑๑
แตงรานเขาไปเกีย่ วของอยางไร
แปลกแตจริง จีเอ็มโอ (GMO) ล้ํายุคล้ําสมัย ในโลก
ปจจุบนั เสกผักผลไมใหกลายเปนสัตวสเี่ ทาก็ได
แตงรานก็ถกู เสกใหเปน “แพะ”
แตงรานถูกโยนใหเปนแพะรับบาปรายแรก ผลสุดทาย
แตงรานก็ไมเกีย่ ว
ขาวที่ ทําใหเกิดความสงสัยวา แตงรานเปนตนเหตุ
หรือเปนแหลงแพรโรคเกิดจากแตงก็คือ มีการตรวจวิเคราะห
พบเชื้ อแบคทีเรีย อี . โคไล ในแตงรานที่ เมื องมั กเดบวรก
(Magdeburg) แตกเ็ ปนแตงทีเ่ ก็บมาจากถังขยะทีบ่ า นของผูปว ย
รายหนึ่งซึ่งโยนทิ้งถังขยะมาแลวกวา ๑ สัปดาห ผูนิพนธมี
ความเห็นวา นาจะยังบอกไมไดวา มีการปนเปอ นในขัน้ ตอนใด
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มีการปนเปอ นขณะทีถ่ กู โยนทิง้ แลวในถังขยะนาจะเปนไปได
สูงกวาอยางอื่น แตลงทายก็สรุปกันวา แตงรานแนๆ นี่เองที่
เปนเหตุใหแตงเปนแพะตัวแรก ดังรายงานขาวของหนังสือพิมพ
The New York Times <http:// www.nytimes.com/2011/06/09/
world/erope/09ecoli.HTML>
เริม่ ตนในการสอบสวน คณะสอบสวนโรคไดตดิ ตาม
ไปทีบ่ า นผูปว ย ซักประวัตติ า งๆ การบริโภคอาหาร ไดตามไปที่
ครอบครัวหนึ่ง ที่มีผูปวยภายในครอบครัวเดียวกันหลายคน
ในเวลาใกลเคียงกัน ผูปว ยกระจุกตัวกันอยูเชนนี้ นาจะมีสาเหตุ
รวมกันอยูบา ง จึงซักถามเรือ่ งการบริโภคอาหาร ทุกคนไดกนิ
สลั ด ที่ มี แตงร า นเป น ส วนผสม จึ ง ไปค นในบ าน พบเศษ
แตงรานที่ใชแลวเหลือโยนทิ้งไวในถังขยะมาหลายวันแลว
แต ก็ ยั ง นําไปตรวจชั น สู ต ร จึ ง เจอแบคที เ รี ย EHEC เข า
ก็เลยทึกทักเอาวา แตงรานนีแ่ น แตงรานและผักสดอืน่ ๆ รวม
ทั้ ง ผั ก สลั ด มะเขื อเทศ เป น ผลิ ตภั ณฑ ท างเกษตรที่ นําเข า
จากประทศสเปน แตงรานสเปนจึงตองกลายเปนแพะรับบาป
ไปโดยปริ ย าย โดยที่ เศษของแตงถู ก โยนทิ้ ง อยูถั ง ขยะมา
หลายวันแลว อาจจะปนเปอนในขั้นตอนใดก็ยอมเปนไปได
ดังมีผลการสอบคนตามหลังมาซึง่ ไดผลดังนีค้ อื
การทดสอบตรวจสอบทางวิทยาการระบาด ไดดาํ เนิน
การทีส่ ถาบันโรเบอรต โคกในนครเบอรลนิ ในชัน้ ตนทีเ่ ปนเชิง
แนะวา ภาวะติดเชือ้ EHECนาจะเกิดจากการบริโภคผักสด ผักดิบ
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ประเภทมะเขือเทศสด แตงราน และผักสลัดใบเขียว เมือ่ สัปดาห
ทีผ่ า นมา สถาบันสุขอนามัยและสิง่ แวดลอม แหงนครฮัมบวรก
ก็ยังแถลงวาพบเชื้ อในแตงรานอยูอีก แตสถาบันดังกลาวก็
กลับตรวจไมพบแบคทีเรีย EHEC ในตัวอยางตรวจ ๒ ตัวอยาง
และหอปฏิบตั กิ ารอางอิงเกีย่ วกับเชือ้ อี. โคไล ของสหพันธรัฐ
ก็ยงั ไดตรวจตัวอยางอีก ๔ตัวอยาง แลวนําไปวิเคราะหหาทัยปดว ย
ผลปรากฏวาไดผลลบทัง้ ๔ตัวอยางตรวจ
ศาสตราจารย ดร. อันเดรอัส เฮ็นเซล (Professor Dr.
Andreas Hensel) ผูอาํ นวยการสํานักงานประเมินความเสีย่ งแหง
สหพันธรัฐเยอรมนี (Bundesinstitut fุr Risikobewertung หรือ
Federal Institute for Risk Assessment (BfR) ไดออกประกาศ
เมือ่ วันที่ ๑ มิถนุ ายน ๒๕๑๑วา เชือ้ ทีเ่ พาะแยกจากแตงรานทีน่ ํา
เขาจากสเปน ไมสอดคลองกับแบคทีเรีย อี. โคไล กอโรครุนแรง
สายพันธุ EHEC strain O104:H4 ทีก่ าํ ลังแพรระบาดในปจจุบนั
(พฤษภาคม-มิถนุ ายน ๒๕๕๔) การทีส่ ถาบันสุขอนามัย และ
สถาบั นสิ่งแวดลอมแหง นครฮัมบวรกไดพบวา แตงรานที่
นําเขาจากประเทศสเปนเปนแหลงนําเชือ้ EHEC strain O104:H4
นัน้ สํานักงานประเมินความเสีย่ ง (BfR) ไดเก็บตัวอยางแตงราน
และผักสดอื่น ๆ มาตรวจซ้ําเพื่อหาแบคทีเรีย EHEC strain
O104:H4ผลปรากฏวาทัง้ ๔ตัวอยางทีน่ าํ ไปตรวจวิเคราะห ไมมี
เชื้อแบคทีเรีย EHEC strain O104:H4 ดังที่เพาะแยกไดจาก
ตัวอยางอุจจาระของผูปวยเลย แตกไ็ ดสอบคนตอไป ก็ยงั ไม
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พบว า ประชาชนไดมีโอกาสไปบริโภคอาหารชนิดใดบาง
จึงติดเชือ้ สํานักงานจึงตองทําการสอบคนอีกตอไป
สํานั กงานประเมิ นความเสี่ ยง เปนหนวยงานดาน
วิชาการสังกัดกระทรวงอาหาร- เกษตร และคุมครองผูบริโภค
ของสหพันธรัฐ มีหนาทีค่ อยตรวจตราตอบปญหาใหแกผูบ ริโภค
ไมวา จะเปนสารพิษ สารเคมีตา ง ๆ ในอาหาร ในของใช ของ
เด็กเลน ฯลฯ และยังทําหนาทีว่ จิ ยั ของตนเองอีกดวย
เนื่องจากแบคทีเรีย EHEC เปนแบคทีเรียที่ชันสูตร
ยืนยันขั้นสุดทายไดยากเพราะโดยทั่วไป จะไมแสดงความ
แตกตางไปจากแบคทีเรีย อี. โคไลธรรมดาอืน่ ๆ ทีเ่ รารูจกั กัน
ที่อยูในลําไสของมนุษยและสัตว จึงจะตองวิเคราะหหาสาร
พันธุกรรมหรือ จีนสของ O104:H4 และรวมกับการวิเคราะห
หาสารชีวพิษ (biotoxin)ทีม่ ชี อื่ วา “ชิกาท็อกซิน shigatoxin(ST)”
ทีม่ ชี อื่ เดิมเรียกวา “วีโรท็อกซิน verotoxin (VT)” เพือ่ จะตอง
ชันสูตรแยกยอยเปนชนิดซีโรทัยป (serotype) ตอไปอีก ชนิด
ยอยๆ ดังกลาวเทาทีม่ รี ายงานวากอโรคมาแลวในอดีต
เนื่ องจากทุ กอยา งยั ง ไมชั ดแจ ง ผูบ ริ โภคจึงไดรับ
คําแนะนําใหระมัดระวังปองกันการติดเชือ้ โดยใหงดบริโภค
มะเขือเทศสด แตงรานและผักสลัดสดอีกตอไป หากผูใดมีอาการ
ทองรวงใหระมัดระวังเรือ่ งการทําความสะอาดลางมือฟอกสบูให
สะอาด โดยเฉพาะเด็กและผูที่มีภูมิคุมกันเสื่อม ระมัดระวัง
เอาใจใสเรื่องสุขอนามัยในหองครัว/หองเตรียมอาหาร โดย
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สํานักงานประเมินความเสีย่ งแหงสหพันธรัฐไดแจกจายเอกสาร
แนะนําทัว่ ไปเพือ่ ใหมคี วามปลอดภัยจากการติดเชือ้ EHEC
ประเทศรัสเซีย ซึง่ เปนลูกคารายใหญ ทีส่ หภาพยุโรป
สงผักสดเขาไปจําหนาย เฉพาะในปที่แลว สหภาพฯ สงออก
มีมูลคาสูงถึง ๕๙๔ ลานเหรียญยูโร เมื่อวันที่ ๒ มิถุนายนที่
ผ านมา รั ส เซียไดประกาศ หามนําเขาผั กสดทุ กชนิ ด จาก
ประเทศสเปนและเยอรมนี รัฐมนตรีวาการสาธารณสุขของอียู
กําลังรีบเรงเจรจากับรัฐบาลรัสเซียใหยกเลิกประกาศดังกลาว
คําแนะนําที่ ขาดหลั ก ฐานที่ แนนแฟนยื นยั นเชนนี้
มีผลกระทบกอใหเกิดความเสียหายอยางกวางขวางตอเกษตรกร
ในหลายประเทศ เพราะปลูกผักแลวขายไมได ตองเททิง้ ผลผลิต
ทัง้ หมด ผูสงออกขาดทุนแทบจะลมละลาย หลาย ๆ ประเทศ
ประกาศหามนําเขาผักสดจากประเทศในสหพันธยุโรป สราง
ความสับสนปนปวนวุนวายกันทั่ว รัฐบาลในหลายประเทศ
เชน สหราชอาณาจักร ตองจายเงินคาชดเชยใหแกเกษตรกร
ประเทศไทยเราเอง ก็สั่งผักสดจากยุโรปเขามาจําหนายเพื่อ
บริโภค สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา กรมวิทยาศาสตร
การแพทย และกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ตองมีภาระ
เพิม่ ขึน้ กลาวคือไดรวมมือกันตรวจสอบอยางเขมงวด ขอมูล
จนถึงวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๔ แตก็ยังไมพบ อี. โคไล
สายพันธุเกเรนัน้ แตอยางใด
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จากประกาศคําแนะนําดังกลาว ประชาชนก็ไมบริโภค ไมซอื้
ผักสดและผลไม เมือ่ ขายไมไดกจ็ ําเปนจะตองเททิง้ ดังภาพทีเ่ กษตรกร
ทีเ่ มืองคารฟู (Carquefou) ในฝรัง่ เศสตะวันตก กําลังเทแตงรานทิง้ เปน
ภาพทีไ่ ดจาก CIDRAP News เมือ่ วันที่ ๖ มิถนุ ายน ๒๕๕๔

เกิดมีความสงสัยวาแตงรานคือแหลงตนเหตุ หลังจากการตรวจพบเชื้อดังกลาว
ในแตงรานที่ เก็บมาจากในถังขยะ ที่ เมืองมักเดบวรก

เกษตรกรกําลังเทแตงรานทิ้งเนื่องจากขายไมออก
ไมมีผูใดรับประทานแตงรานอีกตอไป
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ภาพพอคาผลไมที่ตลาดสดใน กรุงแมดริด ประเทศสเปน ก็พลอยขายผัก
ผลไมไมออก ก็เลยแจกใหผูที่ไปจายตลาดฟรีๆ จะไดพนภาระ
ในการที่จะขนกลับบาน ซึ่งก็หนักและยังจะตองไปหาที่ทิ้งอีก
(ภาพจาก CIDRAP news วันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๕๔)

ตามขาวหนังสือพิมพ ออนไลน guardian. oo.uk วันที่
๒ มิถุนายน ๒๕๕๔ เวลา ทองถิ่น ๑๒.๒๒ น. เปดเผยวา
รัฐบาลสเปนกําลังจะเรียกรองเงินชดเชยในความผิดพลาดของ
รัฐบาลเยอรมนี ดวยเหตุที่วา เกษตรกรชาวสเปนตองสูญเสีย
รายไดประมานสัปดาหละ ๒๐๐ ลานเหรียญยูโร (อัตราแลก
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เปลีย่ น๑ยูโร เทากับประมาณ๕๐บาท ก็คดิ เปนเงินรวมประมาณ
๕,๐๐๐ ลานบาท ตอสัปดาห) และยังมีผูใชแรงงานตกงาน
อีกประมาณ๗๐,๐๐๐คน ใครจะรับผิดชอบ
วันอาทิตยที่ ๕ มิถนุ ายน ๒๕๕๔
เมื่ อมีโรคติดเชื้ อรายงานขึ้ น ก็เกรงกันวา อาจจะมี
การนําเอาปฏิชีวนะไปใชในการรักษา จึงมีผูเตือนเอาไวตาม
บทความดังตอไปนี้
ในขาวอินเทอรเน็ท โปรเม็ดไดเจสท วันที่ ๕ มิถนุ ายน
๒๕๕๔ นาย อัลเล็น เลนัวร (Allen Lenoir) จากไมอามี
สหรัฐอเมริกา ไดอา งถึงงานวิจยั ของ ลี และ สไตน ซึง่ ตีพมิ พ
ไวในวารสารทางวิชาการคือ

Lee JH, Stein BD: Antimicrobials effective for inhibition of
enterohemorrhagic E. coli strains O26, O111, and O157 and their effects
on Shiga toxin releases. J Microbiol Biotechnol 2009; 19(10): 1238-43

บทความนี้ไดกลาวเปนเชิงแนะวา การใชปฏิชีวนะ
อิมิเพ็นเน็ม (emipenem) จะชวยใหมีการปลดปลอยสารพิษ
“ชิกาท็อกซิน” ลดนอยลง เมื่อเปรียบเทียบกับแบคทีเรียที่ได
จากกลุมคอนโทรล ทีไ่ มไดรบั การรักษา และเมือ่ เปรียบเทียบกับ
การใชปฏิชวี นะ อะมิเคซิน นอรฟล็อกซาซิน หรือ ไตรเมโธพริม/
ซัลฟามีธ็อกซาโซล (amikacin, norfloxacin, trimethoprim/
sulfamethoxazole) ซึ่งจะทําใหมีการปลดปลอยสารพิษชิกา
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(shigatoxin) เพิ่มมากขึ้นไดดวย มีขอนาสังเกตอยูก็ ตรงที่
สายพันธุทไี่ ดทาํ การศึกษาตางจากสายพันธุทรี่ ะบาดอยูในยุโรป
ในขณะนี้
สรุปวา สารตานจุลชีพหลายขนานหากใชในขนาด
ที่ต่ํา หรือสูงมากเกินควร โดยเฉพาะกลุมยา trimethoprimsulfamethoxazole และ beta-lactam ผูปวยทีต่ ดิ เชือ้ อี. โคไล
สายพันธุทสี่ รางสารพิษ หากไดรับการรักษาดวยยาเหลานีม้ กั
จะดําเนินโรคตอไปเปนกลุมอาการHUSโดยเชือ่ วายาจะไปทําให
มีการปลดปลอยท็อกซินหรือ สารพิษไดมากขึน้
วันอาทิตยที่ ๕ มิถนุ ายน ๒๕๕๔
ในการระบาดอีก อาจอุบตั ขิ นึ้ จากจุดหนึง่ จุดใดตอไป
นี้คือ เมื่อปลายสัปดาหที่ ๖ ถึง ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๔ ที่มี
งานมหกรรมที่บริเวณทาเรือนครฮัมบวรก ซึ่งมีนักทัศนาจร
จากทัง้ ในและตางประเทศ ไปรวมงานเปนจํานวนมากถึง ๑.๕
ลานคน และเจาหนาที่กําลังสอบสวนผูปวยที่เปนกลุมกอน
ทีเ่ ปนลูกคาของภัตตาคาร๒แหงในนครลือเบ็ค ทีอ่ ยูหา งออกไป
จากนคร ฮัมบวรกประมาณ๗๐กิโลเมตร
เหตุการณทาํ นองนีเ้ คยปรากฏมาแลวครัง้ หนึง่ เมือ่ มีงาน
มหกรรมดนตรีเปนเวลานานถึง ๕ วันที่รฐั มิชแิ กน ในสหรัฐ
อเมริ ก า เมื่ อ ป พ.ศ. ๒๕๓๑ ซึ่ ง ได เ คยตี พิ ม พ เ รื่ อ งราว
เหตุการณระบาดเอาไวในวารสารวิทยาการระบาดอเมริกัน
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นครลือเบ็ค

หรือ American Journal of Epidemiology ฉบับประจําวันที่ ๑๕
มีนาคม ๒๕๓๔ โดยการระบาดมีตนตอจากสลัดเตาหูส ด
ทีน่ าํ มาบริการจําหนายในงานมหกรรมดังกลาว การระบาดเกิด
สูงสุด ภายหลังงานมหกรรมสิน้ สุดแลว ๒ วัน และการระบาด
ก็แพรตอ ไปทัว่ สหรัฐ
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ศูนยปอ งกันควบคุมโรคของสหภาพยุโรป (The European Centre for Disease Prevention and Control-ECDC)แถลงวา
ไดรบั รายงานในวันนี้ (๕ มิ.ย.) วามีผูป ว ยโรคติดเชือ้ enterohaemorrhagicE coli (EHEC)O104:H4 แลวรวมจํานวน๑,๖๐๕
ราย มีผูปว ยเสียชีวติ แลว ๒๒ ราย ในจํานวนนีเ้ ปนกลุมอาการ
HUS อยู ๖๕๘ราย ทีเ่ สียชีวติ ๑๖รายเปนผูปว ยกลุมอาการHUS
ผูปว ยสวนใหญเปนผูใหญและสองในสามเปนสตรี
วันอาทิตยที่ ๕ มิถนุ ายน ๒๕๕๔
CIDRAP News รายงานเมือ่ วันที่ ๕ มิถนุ ายน ๒๕๕๔
วา ทางการเยอรมนีประกาศในเบือ้ งตนวาการระบาดของโรค
นาจะเกีย่ วของเชือ่ มโยงกับการบริโภคถัว่ งอกดิบ ทีอ่ าจจะเปน
แหลงตนตอของการระบาดครัง้ นี้
สํานักขาวเอพี (Associated Press-AP) รายงานวา นาย
แก็รต ลินเดมาน (Gert Lindemann) รัฐมนตรีกระทรวงเกษตร
ของรัฐโลเวอร แซกซอนี ใหสมั ภาษณผูส อื่ ขาววา ถัว่ งอกหลาย
ชนิดทีเ่ พาะจากฟารมแหงหนึง่ ชานเมือง อืลเซน (Uelzen) นา
จะเปนตัวการทีท่ าํ ใหชาวเยอรมันใน ๕ รัฐ ติดเชือ้ แลวลมเจ็บ
ในครั้ ง นี้ ถั่ วงอกเป นถั่ ว งอกหลายชนิ ด ผสมกั บ กล า อ อน
ทีเ่ พาะจากถัว่ และพืชผักถึง ๑๘ ชนิด ไดแก bean, broccoli, pea,
chickpea,lentil,และradishเปนอาทิ
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ภาพถั่วชนิดตาง ๆ ที่นําไปเพาะเปนถั่วงอกบริโภคในยุโรป
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ทางการไดสงั่ ปดกิจการของฟารมดังกลาวแลวและให
เรียกคืนผลิตภัณฑจากรานคาสง/คาปลีกตาง ๆ คืนใหหมด
ทัง้ นีร้ วมถึงพืชผัก สมุนไพร ผลไม ดอกไม และมันเทศทีผ่ ลิต
จากฟารมนี้ เรียกคืนใหหมด มีรายงานวา คนงานของฟารม
แหงนัน้ อยางนอย ๑คน ก็ลม ปวยดวยโรคนีด้ ว ย
ผลการชันสูตรยืนยันขั้นสุดทายจะไดผลในวันรุงขึ้น
และไดแนะนําใหประชาชนงดการบริโภคถั่วงอก สําหรับ
มะเขือเทศ แตงราน ผักสลัด ก็ยงั คงแนะนําใหงดบริโภคตอไป
อีกกอน เจาหนาทีก่ าํ ลังพยายามสอบสวนคนควาหาสาเหตุอนื่ ๆ
อีกตอไป
วันจันทรที่ ๖ มิถนุ ายน ๒๕๕๔
เพื่ อให เกิ ดความเข าใจที่ ถู ก ต อง ในขาวออนไลน
โปรเม็ดไดเจสท ประจําวันนี้ มีคาํ อธิบายเพิม่ เติมอีกวา
Enterohaemorrhagic Escherichia coli (EHEC)
คือแบคทีเรีย อี.โคไลชนิดทีก่ อ โรคไดในมนุษย
อี.โคไลปกติมอี ยูในลําใสของมนุษยและสัตวเลือดอุน
อยูแ ลว เปนแบคทีเรียที่อยูป ระจําถิ่น อยูในลําไส อาศัยอยู
โดยไมกอ โรค แตพงึ่ พาอาศัยซึง่ กันและกันระหวางมนุษยกบั
แบคทีเรีย มนุษยก็ไดประโยชนจากการที่มี อี.โคไลในลําไส
หากขาดไป อาจเกิดโรคได แตกม็ ี อี โคไลบางสายพันธุ และ
หลายสายพันธุ ที่มีความพิเศษ ภาษาอังกฤษที่เปนคําสามัญ
จึงใชคาํ วา “Superbug” อี. โคไลซูเปอรบกั๊ นี้ จะแตกตางจากทีเ่ คย
๔๑
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มีอยูในลําไสมนุษย คือมีความสามารถในการสรางหรือผลิต
สารชีวพิษ (biotoxin)ได
สารชีวพิษ หรือสารพิษมีอยูหลายชนิด สารชีวพิษที่
เข ามาเกี่ ยวข อง ที่ กําลั ง กลา วถึ งในขณะนี้ มี ชื่ อจําเพาะวา
“ชิกาท็อกซิน – Shigatoxin” หรือเรียกยอๆวา ST โดยมีชอื่
เดิมรียกวา “Verotoxinซึง่ ก็เรียกยอๆวา VT” ดังนัน้ ชือ่ แบคทีเรีย
สายพันธุทใี่ หสารชีวพิษนีจ้ งึ เรียกชือ่ ใหเต็มวา Shigatoxin-producingEscherichia coli(E. coli) ซึง่ ก็นยิ มเรียกกันสัน้ ๆวา STEC
ชื่ อเดิมที่ เคยเรียกขานกันคือ Verotoxin-producing
Escherichia coli (E. coli) ก็นยิ มเรียกในทํานองเดียวกันวา VTEC
ชือ่ เดิมนี้ ก็จะคอยๆเสือ่ มความนิยม และคงคอย ๆ เลือนหาย
ไปในทีส่ ดุ
ในกรณีทที่ ราบวาแบคทีเรีย อี. โคไลนัน้ เปนสายพันธุ
พิเศษสายพันธุเกเร ผลิตสารพิษได กอใหเกิดอาการของโรคได
ทําใหปวดทอง ทองเดินอุจจาระเปนเลือด แตเมื่อยังไมมีการ
ชันสูตรเจาะลึกลงไปวาเปนสารชีวพิษชนิดใด จึงเรียกชือ่ งายๆ
เปนเบือ้ งตนไวกอนวา Enterohaemorrhagic Escherichia coli
หรือเรียกสัน้ วา EHEC
เมือ่ พิสจู นทราบวาเปนสารพิษชนิดใด เชนทราบวาเปน
Shigatoxinหรือ Verotoxinจึงจะเรียกชือ่ ทีจ่ าํ เพาะลงไปใหแนชดั
เพราะสารพิษที่วานั้นยังมีชนิดอื่น ๆ อีกไมนอยกวา ๕ ชนิด
ดวยกัน และจะนํามากลาวใหทราบในตอนตอไป
๔๒
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STEC vs VTEC
ชือ่ ทัง้ สองนี้ ทัง้ STEC และ VTEC มักเรียกปะปนกัน
กลับกันไปมา จึงอาจทําใหเกิดความสับสน บางทานก็รูจกั แต
ชือ่ โบราณ บางทานก็นยิ มชือ่ ทันสมัย โดยทีจ่ ริงแลวก็มคี วามหมาย
เดียวกัน ตอไปนี้ ในบทนิพนธนี้ เพือ่ ขจัดความสับสน จะใชคาํ วา
STEC แตเพียงอยางเดียว
STEC จะกอโรคในมนุษย โดยมีกลไกดังตอไปนีค้ อื
 สารชีวพิษจะมีฤทธิไ์ ปทําลายเซลลเยือ่ บุลาํ ไสและ
กอใหเกิดลําไสใหญอกั เสบ ผลก็คอื ทําใหเกิดอาการปวดทองมาก
ทองเดิน อุจจาระเปนเลือดเพราะเซลลเยือ่ บุลาํ ไสถกู ทําลาย
 สวนหนึง่ ของสารชีวพิษ จะถูกดูดซึมเขาในกระแส
โลหิต ก็จะไปทําใหเม็ดเลือดแดงในหลอดเลือดแตกสลายได
ในภาษาทางการแพทยเรียกวาทําใหมี haemolysis(haemo=เลือด
lysis=แตกสลาย)ซึง่ ในผูปว ยบางราย จะนําไปสูภาวะแทรกซอน
ที่สําคัญและอันตรายสูงจนถึงแกชีวิตไดก็คือ ทําใหไตเสื่อม
สภาพจนทําใหเกิดภาวะ “ไตวาย” เพราะมีสารยูเรีย ทีไ่ ดจาก
เม็ดเลือดแดงแตกสลายพรอม ๆ กันจํานวนมากในหลอดเลือด
ถือเปนของเสียสะสมคัง่ ในเลือดประกอบกับไตก็ไมอยูในสภาพ
ทีส่ มบูรณ ไตจึงทําหนาทีข่ บั ออกของเสียเหลานัน้ ออกไปใน
ปสสาวะไมทนั ขับไมได จงึ เกิดภาวะสารยูเรียคัง่ ในเลือดเรียกวา
“Uraemia”
๔๓
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 เมือ่ มีโรคใด ๆ ก็ตาม ทีม่ ผี ลกระทบตออวัยวะหลายๆ
ระบบ ก็จะเกิดอาการของโรคหลาย ๆ ระบบ หลายอาการพรอมๆ
กัน ในกรณีเชนนี้ ในทางการแพทยจงึ นิยมเรียกวา “กลุมอาการ”
ตรงกับคําภาษาอังกฤษในทางแพทยวา “Syndrome”
 Haemorrhagicc Uremic Syndrome (เรียกยอ ๆ วา
HUS) ก็หมายถึงกลุมอาการทีม่ ีลําไสใหญอกั เสบถายอุจจาระ
เปนเลื อด (haemorrhagic colitis) มีเม็ดแดงแตกสลายใน
หลอดเลือด(haemolysis)จนนําไปสูภาวะซีด เลือดจางและมีสาร
ยูเรียคัง่ ในเลือด(Uraemia)จึงทําใหไตวายและเสียชีวติ ในทีส่ ดุ
วันจันทรที่ ๖ มิถนุ ายน ๒๕๕๔
อาการทางระบบประสาท-อาการใหมทเี่ พิง่ จะมีรายงาน
เพิม่ ขึน้
วารสารวิชาการกึง่ ขาวScience Insider เปนวารสารของ
สมาคม Americaan Association for the Advancement of Science
(AAAS) รายงานขาววานักวิจยั กําลังรวมมือกันวิเคราะหจโี นม
(สารพันธุกรรม) ของเชือ้ แบคทีเรีย E.coli O104:H4 เพือ่ ใหเกิด
ความเขาใจถึงประวัตวิ วิ ฒั นาการความเปนมาของเชือ้ แบคทีเรียนี้
ซึง่ อาจจะนําไปสูความเขาใจถึงเบาะแสของแหลงทีม่ าของเชือ้ นี้
และจะทําใหทราบวา shiga toxin ในคราวนี้ เหตุใดจึงมีความ
สามารถทําใหกระทบเกิดผลรายตอสมองได ตามปกติ สารพิษ
๔๔
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ชนิดนีเ้ ปนพิษตอไต ซึง่ อาจทําใหเปนโรคทีร่ นุ แรงกวา คือกลุม
อาการอุจจาระรวง ถายเปนเลือด และไตวาย (HUS) ได
ในการระบาดครัง้ ทีผ่ า นมา จะพบผูปว ยในเปอรเซ็นต
ที่ ต่ํามากที่ก ลุม อาการ HUS จะมี อาการผิดปกติทางระบบ
ประสาทสมอง แตในการระบาดครั้งนี้ ประมาณครึ่งหนึ่ง
ของผูปว ย
กลุมอาการ HUS มีอาการทางระบบประสาทสมองดวย ดังนี้
ผูปว ยกลุมทีม่ อี าการทางระบบประสาทสมอง จะพูดจา
ดวยการใชคําพูดทีส่ บั สน ไมรูว นั เดือน ป และไมสามารถจะ
บอกสถานทีอ่ ยูได (disoriented) กลามเนือ้ กระตุกสัน่ รัว แลว
สุดทายก็จะมีอาการชักดวย มีทั้งชักทั่วไป และชักเฉพาะที่
มีบคุ ลิกเปลีย่ นไป หมดสติ และมีอาการอัมพาตครึง่ ซีก ซึง่ ทําให
แพทยระบบประสาท (ประสาทแพทย- neurologist) ตองเขามา
รวมในการรักษา เพื่อใหยาปองกันอาการชัก การตรวจลาย
เสนคลื่นสมอง การตรวจดวยการถายภาพสมองดวยวิธีการ
ถายภาพสมองดวยคลืน่ สะทอนแมเหล็ก - magnetic resonance
พบวาเนือ้ สมองจะถูกทําลาย โดยทัว่ ไป สรุปกันวา “สารพิษชิกา”
จะไปเกาะติดอยูที่เยื่อบุเอ็นโดธีเลียม ภายในหลอดเลือดแลว
ทําใหเซลลมีการบวมน้ําและทําใหเกิดเม็ดเลือดแดงแข็งตัว
เปนกอน อุดปดกัน้ หลอดเลือด มีการตรวจศพอยู ๒ ราย ซึง่ คง
จะมีรายงานขอมูลใหมใหไดทราบกันในเร็ววันนี้ ดูรายละเอียด
๔๕
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ไดใน<http://news.scencemag.org/sciencsinsider/2011/06/
sprouts-so-far-innocent-of-e-col.html>
วันอังคารที่ ๗ มิถนุ ายน ๒๕๕๔
ศูนยปอ งกันควบคุมโรคของสหภาพยุโรป ECDC ได
ออกประกาศปรับปรุงคํานิยามของโรคทองรวงจากภาวะติดเชือ้
EHEC และกลุมอาการ HUS ทีเ่ กิดจากสายพันธุทกี่ าํ ลังระบาด
epidemic strain Shiga toxin 2-producing E. coli (STEC) O104:
H4 โดยประกาศทางออนไลน <http://www.ecdc.europa. eu/
en/healthtopics/escherichia_coli/epidemiological_data/Pages/
EU_case_definition.aspx>
มีใจความทีผ่ ูนพิ นธพยายามถอดความเปนภาษาไทย
ดังตอไปนี้
ก. รายที่เขาขายอาจจะเปนรายหนึ่งของโรคระบาด
(Possible Epidemic Case)
บุ คคลใดที่ มีอาการปวยเมื่ อวันที่ หรือหลังวันที่ ๑
พฤษภาคม๒๕๕๔
ทองเดินจากแบคทีเรีย STEC หมายถึง
ผูปวยที่มีอาการทองเดิน หรือทองเดินที่ถายอุจจาระ
เปนเลือด
๔๖
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และ
มีการตรวจยืนยันทางหองปฏิบตั กิ ารอยางใดอยางหนึง่
ดังตอไปนี้
 เพาะแยกเชื้อไดแบคทีเรีย อี .โคไลสายพั นธุที่
ผลิตสารพิษ Shiga toxin2(Stx2)หรือมีสารพันธุกรรม stx2gene;
 ตรวจพบสารพันธุกรรมกรดนิวคลีอคิ stx2 gene;
โดยตรงในอุจจาระของผูปว ยโดยไมไดทาํ การเพาะแยกเชือ้
STEC HUS หมายถึง ภาวะไตวายและมีสงิ่ ใดสิง่ หนึง่
ดังตอไปนีค้ อื
 มีอาการเลือดจางจาก microangiopatic haemolytic
anemia
 มีเกร็ดเลือดต่าํ thrombocytopenia
ข. ผูปวยโรคระบาดทีเ่ ขาขาย รายทีน่ า จะเปนรายหนึง่
ของโรคระบาด Probable Epidemic Case
 บุคคลใดทีเ่ ขาไดกบั นิยามของ STEC diarrheaหรือ
STEC HUS
และ
 มีการสัมผัสโรค๑๔วันกอนเริม่ มีอาการปวย
เขาขายทางวิทยาการระบาดอยางนอยหนึง่ ขอ
๔๗
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 พํานักอยูในประเทศเยอรมนี หรือประเทศอื่นๆ
ทีม่ ผี ูป ว ยทีไ่ ดรบั การยืนยันแลวหนึง่ ราย
 บริ โ ภคผลิ ต ภั ณฑ อ าหารที่ ไ ด ม าจากประเทศ
เยอรมนี
 สัมผัสใกลชิดกับผูปวย (เชนภายในครอบครัว)
ทีม่ ผี ูป ว ยรายยืนยันวาเปนผูปว ยโรคระบาด
ค. ผูปวยโรคระบาดรายที่ไดรับการยืนยัน วาเปน
รายหนึง่ ของโรคระบาด Confirmed Epidemic Case:
 บุคคลในที่เขาไดกับนิยามของรายที่อาจจะเปน
โรคระบาดpossible epidemic case
และ
 เพาะแยกเชือ้ ไดแบคทีเรียสายพันธุ STEC strain of
serotype O104:H4
หรือ
 เพาะแยกเชือ้ ไดแบคทีเรียสายพันธุ STEC strain of
serotype O104 และเขาไดกับนิยามทางระบาดวิทยาของ
รายทีน่ า จะเขาขาย (probable epidemic case) และ
หรือ
 เพาะแยกเชือ้ ไดแบคทีเรียสายพันธุ STEC strain of
serotype O104 ทีเ่ ขาไดตรงกับสายพันธุทรี่ ะบาด

๔๘
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สายพันธุทรี่ ะบาดมีลกั ษณะจําเพาะคือ
- -Shiga toxin producing _E. coli_ of serotype O104:H4
- - Shiga toxin 2a+ (Stx2a positive)
- - Intimin, eae - (negative )
- - Enterohaemolysin - (negative)
- - EaggEC Virulence plasmid:
aatA-PCR: + (positive) (ABC-transporter protein gene)
aggR-PCR: + (positive) (master regulator gene of Virplasmid genes)
aap-PCR: + (positive) (secreted protein dispersin gene)
aggA-PCR: + (positive) (AAF/I-fimbral subunit-gene)
aggC-PCR: + (positive) (AAF/I-fimbral operon-gene)
MLST sequence type:
- - ST678 (adk 6, fumC6, gyrB 5, icd 136, mdh 9, purA
7, recA 7)
- - ESBL production (CTX-M-15)
มีลักษณะจําเพาะเพิ่มเติมที่อาจทดสอบเพิ่มไดโดย
กรรมวิธเี พือ่ หาfull serotype;
- - eae and aggR genes;
- - subtype stx2 and genotyping by MLST;
- - XbaI PFGE;
- - ESBL (Extended Spectrum Beta-Lactamase).
๔๙
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วันอังคารที่ ๗ มิถนุ ายน ๒๕๕๔
โปรเม็ด ไดเจสท อา งขาว จากWarsaw Business Journal
http://www.wbj.pl/article-54886-pola-confirms-first-e-colicase.htmlวา
ผูตรวจการดานสุขอนามัยของประเทศโปแลนด ก็ได
ประกาศวา มีรายงานผูปว ยยืนยันติดเชือ้ แบคทีเรีย E. coli O104
ผูปวยเปนสตรีชาวโปแลนด อายุ ๒๙ ป ที่มีถิ่นพํานักอาศัย
อยูในประเทศเยอรมนี ไดรบั การสงตัวไปรักษาทีโ่ รงพยาบาล
Szczeczinในภาคตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศโปแลนด
ทางการยังคงรอผลการทดสอบชันสูตรผูปว ยอีก ๔ราย
เปนบุคคลทีเ่ พิง่ กลับมาจากการไปเยือนประเทศเยอรมนี
วันอังคารที่ ๗ มิถนุ ายน ๒๕๕๔
โปรเม็ ดไดเจ็ส ท อา งขาวจากหนังสือพิมพ Daily
Telegraph http://www.telegraph.co.uk/health/hralthnews/
8566250/12-E.coli-case-confirmed-in-uk-as-death-toll-reaches23.html วา
เจาหนาที่ของสํานักงานปกปองคุมครองสุขภาพของ
ประเทศอังกฤษ (Health Protection Agency – HPA) รายงานวา
จากการสํารวจคนหาผูปว ยในประเทศอังกฤษ พบผูปว ยรายที่ ๑๒
ของประเทศ และกําลังหาแหลงตนตอการแพรระบาดของโรค
๕๐
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วันอังคารที่ ๗ มิถนุ ายน ๒๕๕๔
มีรายงานจากสถาบันประเมินความเสีย่ งแหงสหพันธรัฐ
เยอรมนี (Federal Institute for Risk Assessment – BfRA) ถึงผล
การศึกษาวิจยั ทีพ่ บวา แบคทีเรียสายพันธุ EAEC strainsนีว้ า
“ไมพบในลําไสของวัว กลับพบวาเปนแบคทีเรียทีอ่ ยู
ในลําไสของมนุษยนเี่ อง”
“การทีแ่ บคทีเรียนีป้ ระยุกตตวั เองใหคุน กับการอาศัยใน
ลําไสของมนุษยได จึงนับวามีอนั ตรายมากในการกอโรค จาก
มนุษย ยังอาจถายทอดแพรไปสูสตั ว ยิง่ จะเปนการเพิม่ กระแส
ของการระบาดใหรนุ แรงขึน้ ก็ได”
วันพุธที่ ๘ มิถนุ ายน ๒๕๕๔
สถาบันโรเบอรต โคก รายงานวา การระบาดของโรค
ในขณะที่รายงานนั้น เริ่มทรงตัวแลว ยังมีปญหาที่จะตองหา
คําตอบใหไดก็คือ การระบาดในครั้งนี้อาการรุนแรงกวาครั้ง
ทีผ่ า นมา อาทิเชน การระบาดครัง้ นี้ หนึง่ ในสามของผูปว ยตอง
เขารับรักษาเปนผูปว ยทีร่ บั ไวในโรงพยาบาล ในขณะทีใ่ นการ
ระบาดคราวที่ผานมา ผูปวยเพียงหนึ่งในสิบเทานั้นที่ตองเขา
รับการรักษาเปนผูปว ยในของโรงพยาบาล
อี ก คําถามหนึ่ ง ก็ คื อ เหตุ ใ ดสายพั น ธุนี้ จึ ง ก อโรค
รุนแรงกวาครั้ งกอน ๆ ที่พอจะทราบบางอยูในขณะนี้ก็คือ
สายพันธุที่ กอการระบาดคราวนี้ มีคุณสมบัติเกาะติดที่ผนัง
๕๑
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ลําไสได ดีกวา และเกาะติดได นานกวา สายพันธุทเี่ คยระบาด
ในคราวกอนๆ
รายงานจากสถาบันโรเบอรต โคก ยังกลาววา สายพันธุ
O104 นี้ ยังดือ้ ตอปฏิชวี นะ หลายตอหลายขนาน เชน เพนิซลิ ลิน
สเตร็ พโตมัยซิน เตตระซัยคลีน quinolone, nalidixic acid
ยาขนานรวมของ ซัลฟา trimethoprim-sulfamethoxazole,
cephalosporins ทัง้ ๓ รุนหรือ ๓ generations และ ยาขนานรวม
amoxicillin/clavulanic acid, pipericillin-sulbactam, pipercillintazobactam สายพันธุ O104 นีจ้ งึ จัดเปน Extended Spectrum
Beta-Lactamase หรือ ESBL ในรายงานกลาวดวยวา มีจนี สอยู
๒ชนิดทีเ่ กีย่ วของกับการดือ้ ยานี้ คือสารพันธุกรรมTEM-1และ
CTX-M-15
อยางไรก็ตามก็ยงั มีขอ ดีอยูทวี่ า ในการรักษากลุมอาการ
HUS นัน้ ไมแนะนําใหใชปฏิชวี นะ เพราะหากไปฆาแบคทีเรีย
เปนจํานวนมากแลว ก็เทากับวา มีการใหโอกาสมีสารพิษถูก
ปลดปลอยออกจากแบคทีเรียสายพันธุนนั้ ไดมากขึน้ จึงเทากับ
วาเรงทําใหเกิดกลุมอาการ HUS ไดเร็วขึน้
คําถามที่ยังหาคําตอบไมไดชัดเจนก็คือ แหลงรังโรค
ที่กอการแพรระบาดที่แทจริงคืออะไร เริ่ มตนที่ แตงรานคือ
ตนตอของการระบาด แลวตอมาก็ปฏิเสธ หลังจากแตงราน
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ถูกปฏิเสธ ก็ไปเริม่ ใหมทถี่ วั่ งอก แลวก็ปฏิเสธอีกในเวลาตอมา
และไมชา ก็กลับไปหาถัว่ งอกอีก สับสนไปมาอยูตลอดเวลา
เกิดอะไรขึน้ กับระบบเฝาระวัง ติดตาม สอบสวนโรค
ในสหภาพยุโรป ในกรณีทมี่ กี ารระบาดของแบคทีเรียสายพันธุ
O157ในสหรัฐอเมริกา ก็สามารถยืนยันไดในไมชา วา แหลง
ตนตอการระบาดหลายครัง้ คือ ผักโขมสด หรือ fresh spinach
นั่นเอง
ผูเชีย่ วชาญทานหนึง่ กลาวเนนวา ตนตอนาจะเชือ่ มโยง
เขาไดกับเรื่องทางเกษตรกรรม ซึ่งตองผานขั้นตอนมากมาย
อยางไรก็ตาม สุดทายนาจะลงเอยที่เรื่องปุยที่นําไปใช เปน
เหตุทําใหมกี ารปนเปอ นไดแบคทีเรีย อี. โคไล ปุยอาจมาจาก
มูลสัตวเลีย้ ง สัตวปา หรือจากเกษตรกรเอง ก็อาจเปนไปไดทงั้ นัน้
จีนส ctx-M-15ทีพ่ บในอี.โคไล จากสายพันธุทเี่ พาะแยกไดจาก
ผูปว ยในการระบาดคราวนีใ้ นเยอรมนี ก็ตรงกันกับทีพ่ บในมูลไก
ถึงวันที่ ๗ มิถนุ ายน เวลา ๑๕.๐๐ น. เวลายุโรปกลาง
ในประเทศเยอรมนี มีรายงานผูปว ยภาวะติดเชือ้ EHEC โดยไมมี
HUS จํานวนรวม ๑,๙๕๙ ราย ตาย ๖ ราย เพิม่ จํานวนมากกวา
วันทีผ่ า นมา ๒๗๖ ราย รอยละ ๖๐ เปนสตรี และรอยละ ๘๘
เปนใหญทมี่ อี ายุมากกวา ๒๐ ปขนึ้ ไป วันทีเ่ ริม่ มีอาการปวยอยู
ระหวางวันที่ ๑ พฤษภาคม ถึงวันที่ ๔ มิถนุ ายน ๒๕๕๔
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ผูปว ยในประเทศอืน่ ๆ ในสหภาพฯ
HUS EHEC (non-HUS)
ออสเตรีย
๐
๒
สาธารณรัฐเช็ก
๐
๑
เดนมารก
๘
๑๒
ฝรัง่ เศส*
๐
๒
ลักเซมเบิรก
๐
๑
เนเธอรแลนด
๔
๒
นอรเวย
๐
๑
โปแลนด
๒
๐
สเปน
๑
๑
สวีเดน
๑๕
๓๑
สวิตเซอรแลนด
๐
๓
สหราชอาณาจักร
๓
๘
*อีก ๗ รายกําลังอยูในระหวางการชันสูตรยืนยัน
วันนี้ ศูนย ปองกันควบคุมโรคสหรัฐหรื อ ซีดีซี ก็
รายงานผูปว ย๓ราย(เปนรายทีย่ นื ยัน ๑ราย เขาขายสงสัย ๒ราย)
ทัง้ ๓ราย เกีย่ วเนือ่ งเชือ่ มโยงมาจากการระบาดในยุโรปทุกราย
วั นเดี ยวกันนี้ สาธารณสุขแคนาดาก็รายงานผูปวย
เขาขายสงสัย ๑รายเปนภาวะติดเชือ้ อี.โคไล แตไมไดเปน HUS
เปนผูทกี่ ลับจากการเดินทางไปเยือนเยอรมนีภาคเหนือเชนกัน
๕๔

ระบาดบั น ลื อ โลก ๑๕ > อี . โคไล

วันพุธที่ ๘ มิถนุ ายน ๒๕๕๔
เจาหนาทีส่ าธารณสุขสวิตเซอรแลนดรายงานในวันที่
๘ มิ ถุนายนวา พบผูปวยภาวะติดเชื้ อ อี. โคไลรายใหมใน
ประเทศนั้ น ๕ ราย ตั้ ง แตตนเดือนพฤษภาคม เปนตนมา
ในสวิตเซอรแลนดมรี ายงานผูปว ยยืนยันแลว ๒๗ ราย พบวา
๕ รายเพาะแยกเชื้อไดผลเปนแบคทีเรียสายพันธุตรงกันกับ
ที่พบในผูปวยในเยอรมนี ทั้ง ๕ รายนั้น ไดเดินทางไปเยือน
ประเทศเยอรมนี กอนที่จะมีรายงานการระบาดของโรค ยังมี
อาการทรงตัวและไมมภี าวะแทรกซอนแตอยางใดทัง้ ๕ราย
วันพุธที่ ๘ มิถนุ ายน๒๕๕๔
หนังสือพิมพนวิ ยอรค ไทมสประจําวันพุธที่ ๘ มิถนุ ายน
๒๕๕๔ฉบับออนไลน <http://www.nytimes.com/2011/06/09/
world/europe/09ecoli.html>รายงานวา แตเดิม คือตั้งแตวนั ที่
๑มิถนุ ายน๒๕๕๔ทีผ่ า นมา ทางการเยอรมนีไดกลาววาแตงราน
มะเขือเทศ และผักสลัด ทีน่ ําเขาจากประเทศสเปน เปนแหลง
ตนตอของการระบาดของภาวะติดเชือ้ EHEC นัน้ ระหวางวันที่
๔-๕ มิถุนายน นักวิทยาการระบาดที่ทําการสอบสวนโรค ก็
กลับเบนเข็มไปที่ถั่วงอก เพาะจากฟารมแหงหนึ่งทางภาค
เหนือของประเทศ วานาจะเปนแหลงตนตอของการแพรกระจาย
เชือ้ แบคทีเรียสายพันธุมหันตภัย กระบวนการจับแพะตัวใหม
ก็เริม่ ขึน้
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วันพุธที่ ๘ มิถนุ ายน ๒๕๕๔
สถาบันโรเบอรต โคก รายงานวา วันนีม้ ผี ูถ งึ แกกรรม
เพิม่ ขึน้ อีก ๑ราย ทําใหยอดผูตายในประเทศเยอรมนีสงู รวม ๒๔
ราย และสวีเดนก็รายงานวามีผูต าย ๑ รายดวย รายงานผูปวย
ทัง้ หมดรวม๒,๖๔๘ราย สูงกวาจํานวนทีร่ ายงานในวันกอนกวา
๓๐๐ราย มีผูท กี่ าํ ลังมีภาวะแทรกซอนทางไตอยู เกือบ๗๐๐ราย
นักวิจยั ๒ คณะ คือที่ University Hospital of Munster
และ Beijing Genomics Instituteรวมกับ University Medical Center
Hamburg-Eppendorfไดพยายามวิเคราะหดา นพันธุกรรมศาสตร
ของแบคทีเรีย อี. โคไล สายพันธุทเี่ พาะแยกไดจากผูปว ย เพือ่
จะไดทราบตอไปวาแบคทีเรียสายพันธุนมี้ ตี น ตระกูลมาจากทีใ่ ด
อันจะไดชว ยแกปญ
 หาไดอกี หลายๆ ประการทีย่ งั เปนปริศนาอยู
หนึ่งในคณะนักวิจัย Alexander Mellmann แหง University
Hospital of Muenster เยอรมนี เปดเผยวาเปนสายพันธุทไี่ มเคยมี
ใครพบมากอนจริง ๆ มี สารพันธุกรรมอยู ๑๒ ชิน้ ทีเ่ กีย่ วของ
กับความรุนแรงหรือ virulence ของสายพันธุนี้
เชื้อจุลชีพที่ระบาดในป ๒๕๕๔ นี้ ที่ถูกจึงควรจะ
เรียกชื่อวา Enteroaggregative verocytotoxin-producing
E. coli (EAggEC VTEC) O104:H4
ทัง้ นีเ้ นือ่ งจากมีลกั ษณะเฉพาะของสายพันธุทงั้ EHEC
และ EAEC. จีนสหรือสารพันธุ กรรมที่มีชื่อวา stx2 gene
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ของจุลชีพ หรือแบคทีเรียสายพันธุนี้ มีความเหมือน(homology)
รอยเปอรเซ็นต กบั จีนส stx2 ของ สายพันธุ O157:H7
สําหรั บแบคที เรียที่ เรียกกั นวา Enteroaggregative
E. coli หรือ EAEC strains นี้ ไดมผี ูอ ธิบายถึงลักษณะรายละเอียด
ของแบคทีเรียนีม้ าตัง้ แตป พ.ศ. ๒๕๓๐ แลว ซึง่ เปนแบคทีเรีย
ทีเ่ พาะแยกไดจากเด็กชายชาวเปรูคนหนึง่ ทีป่ ว ยอาการทองรวง
ปจจุบนั แลวตอเนือ่ งตอไปกลายเปนทองรวงเรือ้ รัง และในเวลา
ตอมาก็พบในผูปว ยเด็กทัว่ โลก ทีป่ วยเปนทัง้ ทองรวงปจจุบนั
และทองรวงเรือ้ รัง และโรคทองรวงในนักทัศนาจร และสวน
ใหญ ก็ จ ะดื้ อ ต อ ปฏิ ชี ว นะ เมื่ อ เปรี ย บเที ย บกั บ แบคที เ รี ย
enterotoxigenic E. coli หรือ ETEC อืน่ ๆ
ดูเหมือนวา สายพันธุ EAEC strains จะมีความสามารถ
ในการกอโรคโดยทีม่ คี วามสามารถในการรวมตัวกันเองไดแนน
และเกาะติดกับเซลลตางๆ ไดดีดวย โดยสารพันธุกรรมหรือ
AggR gene แตไมมลี กั ษณะจําเพาะของแอนติเจน โอ เหมือน
EHEC strains
แมวา จะเกิดมีการรวมตัวกันเกิดเปน “ลูกผสม/พันธุทาง
hybrid” ของสารพั นธุ กรรมขึ้นแลวจนกลายเปนสายพันธุ
O104:H4 ทีร่ ะบาดอยูในปจจุบนั แตกย็ งั รอขอมูลจากงานวิจยั
เพิ่มเติมอีก จึงจะทําใหเขาใจเรื่องราวตาง ๆ เกี่ยวกับการเกิด
สารพิษ ที่รุนแรงนี้ ไดก ระจ างขึ้ น และจะทําใหเขาใจไดวา
เพราะเหตุใด แบคทีเรียสายพันธุนี้ จึงมีความสามารถในการ
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สถาบันหอปฏิบัติการอางอิงแหงชาติ
สําหรับแบคทีเรีย EHEC และ Klebsiella
มหาวิทยาลัยมึนสเตอร สหพันธรัฐ เยอรมนี

เกาะติดไดดกี บั เซลลลาํ ไสของผูใหญทเี่ ปนสตรีเพศโดยเฉพาะ
จะชวยอธิบายไดวา เพราะเหตุนี้ ในการระบาดคราวนี้ ผูปว ย
สวนใหญจงึ เปนผูใหญและผูหญิง
วันพฤหัสบดีที่ ๙ มิถนุ ายน ๒๕๕๔
ศูนยควบคุมโรคแหงชาติ เยอรมนีรายงานวา มีผูเสีย
ชีวติ จากโรคระบาด อี. โคไลในยุโรปเพิม่ ขึน้ และมีผูป ว ยเพิม่
ขึน้ อีก ๑๖๐ราย แตกย็ งั นับวามีแนวโนมเริม่ ลดลง
๕๘

ระบาดบั น ลื อ โลก ๑๕ > อี . โคไล

สถาบัน โรเบอรต โคก รายงานวาในวันนีจ้ าํ นวนผูปว ย
ในเยอรมนีมจี าํ นวนรวมสูงถึง ๒,๘๐๘ ราย เปนรายทีม่ อี าการ
หนัก ทีม่ อี าการรุนแรงทางไตอยู ๗๒๒ ราย ประเทศเยอรมนี จึง
กลายเปนจุดศูนยกลางของการระบาดของโรค E. coli [O104:
H4]ซึง่ แหลงตนตอของการระบาดอยูทใี่ ดทีแ่ ทจริง ก็ยงั หาไมพบ
องคการอนามัยโลกรายงานวามีผูปวยอีก ๙๗ รายใน
ประเทศอืน่ อีก ๑๒ ประเทศในยุโรป ในสหรัฐอเมริกา ๓ ราย
มีผูถ งึ แกกรรมจากโรคนีแ้ ลวรวม ๒๗ ราย ในเยอรมนี ๒๖ ราย
และในสวีเดน ๑ ราย
วันพฤหัสบดีที่ ๙ มิถนุ ายน ๒๕๕๔
ขาวจากโปรเม็ดไดเจสท (PromedDigest)รายงานวาใน
การระบาดคราวนีม้ อี บุ ตั กิ ารณอาการทางระบบประสาทสมอง
เพิม่ ขึน้
ในการระบาดทีผ่ า นมา จะพบผูปว ยในเปอรเซ็นตทตี่ า่ํ
มากทีก่ ลุมอาการ HUS จะมีอาการผิดปกติทางระบบประสาท
สมอง แตในการระบาดครั้งนี้ ประมาณครึ่งหนึ่งของผูปวย
กลุมอาการ HUS มีอาการทางระบบประสาทสมองดวย (ดังได
กลาวไวแลวในวันที่ ๖ มิถนุ ายน ๒๕๕๔ หนา ๔๕)
วันศุกรที่ ๑๐ มิถนุ ายน ๒๕๕๔
มีแถลงการณรว มของสามหนวยงานในประเทศเยอรมนีคอื
๕๙
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 สถาบันประเมินความเสีย่ งแหงสหพันธ - Federal
Institute for Risk Assessment (BfRA),
 สํานักงานคุมครองผูบริโภคและความปลอดภัย
ของอาหารแหงสหพันธ - Federal Office of Consumer Protection
and Food safety (BVL), และ
 สถาบันโรเบอรต โคก Robert Koch Institute(RKI)
ในแถลงการณมีใจความสรุปไดวา ยังไมยกเลิกคํา
ประกาศแนะนําที่ ใ ห ป ระชาชนในภาคเหนือของประเทศ
งดเวนการบริโภค แตงราน มะเขือเทศ ผักกาดสลัด
ยังมีคําแนะนําเพิ่มเติมนอกเหนือจากการระมัดระวัง
ปฏิบตั เิ กีย่ วกับสุขอนามัยทีด่ แี ลว ยังแนะนําใหงดเวนการบริโภค
ถัว่ งอกสด ถัว่ งอกดิบ ธุรกิจทีจ่ าํ หนายอาหาร ใหทงิ้ ถัว่ งอกสด
ที่เหลืออยูในคลังเก็บอาหารสด และทิ้งอาหารอื่นๆ ที่อาจมี
การปนเปอนจาการสัมผัสเก็บไวใกลกับถั่วงอกดวย อาหาร
สดทีผ่ ลิตจากฟารมเฉพาะบางฟารม ในแควน Lower Saxony
ก็ควรจะนําเอาไปทําลายทิง้ เสียดวย
ตั้ งแตวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๔ จากประเทศ
สมาชิกสหภาพยุโรปไดรายงานวามีผูป ว ยกลุมอาการHUS เพิม่
ขึน้ ทีเ่ กิดจากแบคทีเรีย Shiga toxin-producing E. coli (STEC)
นับตัง้ แตวนั ที่ ๒ พฤษภาคม๒๕๕๔ ดังนี้
 มีรายงานผูปว ยกลุมอาการ HUS ๗๙๕ ราย และ
ผูปว ยHUS ตาย ๒๒ ราย
๖๐
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 รายทีต่ ดิ เชือ้ STEC ทีไ่ มไดเปนกลุมอาการ HUS
อีก ๒,๒๘๗ราย ตาย ๙ ราย
ในจํานวนนีใ้ นประเทศเยอรมนีประเทศเดียว
มีผูป ว ยกลุมอาการHUS๗๕๙และ
ทีไ่ มใชกลุมอาการ HUS(หรือ non-HUS)อีก ๒,๒๒๙
ราย
รวมผูทถี่ งึ แกกรรมจากโรคระบาดรวม๓๑คน
ในการระบาดของภาวะติดเชือ้ STEC กอน ๆ ทีผ่ า นมา
ผูปวยจะเปนเด็กอายุต่ํากวา ๕ ขวบ แตการระบาดคราวนีเ้ ปน
ผูใหญ และ ๒ ใน ๓ เปนผูใหญสตรีเพศ
การทดสอบในหองปฏิบตั กิ ารยืนยันวา ตนเหตุเกิดจาก
แบคทีเรีย อี. โคไล STEC serogroup O104:H4 (Stx2-positive,
eae-negative, hly-negative, ESBL, aat, aggR, aap)
การทดสอบโดยกรรมวิธี PFGE (Pulsed Field Gel
Electrophoresis) แสดงวา เชือ้ แบคทีเรีย O104:H4 ทีร่ ะบาด
ในเยอรมนี ๗ ครัง้ และในเดนมารก ๒ ครัง้ เปนเชือ้ สายพันธุ
เดียวกัน
แหลงตนตอการแพรระบาด ยังคงอยูในระหวางการ
สอบสวนติดตาม ยังไมพบแหลงตนตอ รายการอาหารทีเ่ ขาขาย
นาสงสัย นาจะเปนอาหารประเทศถัว่ งอก เพาะจากฟารมเฉพาะ
ในภาคเหนือของประเทศเยอรมนี (ยังไมกลาฟนธง)
๖๑
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ผูป  วยส วนใหญ เปนผูที่ มี ป ระวั ติเดิ นทางไปเยือน
ภาคเหนือของประเทศเยอรมนี (สวนใหญคอื รัฐ SchleswigHolstein, Lower Saxony, North-Rhine-Westphalia และ
Hamburg) ในประเทศสมาชิกของสหภาพฯ และที่ไมไดเปน
สมาชิก มีรายงานผูปว ยจากประเทศ ออสเตรีย เดนมารก เยอรมนี
เนเธอรแลนดส โปแลนด สเปน สวีเดน และ สหราชอาณาจักร
อยู ๕ ประเทศสมาชิกที่รายงานวามีเฉพาะผูปวยที่ไมไดเปน
กลุมอาการ HUS (non-HUS)
องคความรูเกีย่ วกับการเกิดภาวะ ติดเชือ้ EHEC ในมนุษย
ก.สถานการณในปจจุบนั
ขอมูลจากระบบการเฝาระวังหลายระบบดวยกัน ที่
รวบรวมสรุปไวทสี่ ถาบันโรเบอรต โคก แสดงใหเห็นชัดเจน
วาจํานวนผูปวยรายใหมที่เปนภาวะติดเชื้อ EHEC infections
มีจํานวนลดลง ระบบการเฝาระวังเฉพาะพื้นที่ (sentinel surveillance system) ที่แผนกฉุกเฉินของโรงพยาบาลตางๆได
รายงานผูปว ยรายใหมในแตละวันทีม่ าโรงพยาบาลดวยอาการ
ทองเดิน ถายอุจจาระเปนเลือด เปนตัวบงชีต้ วั แรก และผูปว ย
ผูใ หญ ที่เปนหญิงก็ ลดลงดวย อั ตราที่ ลดลงนี้ คงจะเปนผล
จากสุขนิสัยในการบริโภคอาหาร งดเวนการบริโภคแตงราน
มะเขือเทศ และผักกาด (และการงดบริโภคถัว่ งอกดิบดวย)
๖๒
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ข.การศึกษาดานวิทยาการระบาดในระยะเริม่ แรก
นับตั้งแตวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๔ เปนตนมา
สถาบัน โรเบอรต โคก รวมกับหนวยงานอืน่ ๆ ของสหพันธ
ได รว มมื อ กั น ทําการสอบสวนการระบาดของกลุม อาการ
haemolytic uraemic syndrome(HUS) ทีร่ ะบาดอยูทางภาคเหนือ
ของประเทศ และทําการวิเคราะหขอมูลทางวิทยาการระบาด
อยางถีถ่ ว น
ผูปว ยสวนใหญไดรบั ประทานมะเขือเทศสด แตงราน
และสลัดผักกาด ผูปวยที่เปนลูกคาของสลัดบารแสดงใหเห็น
ไดอยางชัดเจนวามีการติดเชือ้ EHEC
ค.การศึกษาเกีย่ วกับสวนประกอบของอาหารทีบ่ ริโภค
การศึกษาแจกแจงสวนประกอบของอาหารทีบ่ ริโภค
ทีภ่ ตั ตาคาร ตลอดจนการตรวจและสํารวจหองครัวของภัตตาคาร
ทําใหสามารถขมวดประเด็นใหแคบลงไดอีกวามีการบริโภค
อาหารทีม่ ถี วั่ งอกสดเปนสวนประกอบ
วันศุกรที่ ๑๐ มิถนุ ายน ๒๕๕๔
เหตุใดจึงสงสัยถัว่ งอก
การสอบสวนเรือ่ งถัว่ งอก
ขาว CIDRAP News เมือ่ วันที่ ๑๐ มิถนุ ายน ๒๕๕๔
รายงานวา เจาหนาที่ของรัฐบาลเยอรมนี ไดประกาศยกเลิก
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คําแนะนําที่ ใ ห ประชาชนงดการบริ โภคผั ก สดคื อแตงร าน
มะเขือเทศ และผักกาดสลัด เมือ่ มีหลักฐานหลายอยางชีแ้ นะวา
ถัว่ งอกนาจะเปนแหลงตนตอของการแพรเชือ้ อี.โคไล สายพันธุ
O104:H4
ในแถลงการณรวมของเจาหนาที่รัฐบาลสหพันธรัฐ
กลาววา ในกลุมผูทลี่ ม ปวย ดวยเชือ้ อี. โคไล สายพันธุ EHEC
เปนกลุมลูกคาของภัตตาคาร ประเภทคาเฟทีเรียแหงหนึง่ ทีม่ ี
สลัดบาร จึงไดรว มมือกับ สถาบันโรเบอรต โคก ในกรุงเบอรลนิ
สํานักงานประเมินความเสี่ยงของสหพันธรัฐ และสํานักงาน
คุมครองผูบริโภคและความปลอดภัยของอาหาร ไดรว มมือกัน
ทําการสืบคนในลักษณะ case-control studies นําตัวอยางผักสด
ทุกรายการในสลัดบารไปตรวจวิเคราะห
ในชัน้ ตนไมไดมุงเปาไปที่ถวั่ งอกแตอยางใด ในการ
ศึกษาหนึง่ ไดซกั ประวัตผิ ูป ว ยพบวา รอยละ ๓๐ของผูปว ย ๕๔
คน ไดกนิ สลัดทีม่ ถี วั่ งอกอยูดว ย และในอีกการศึกษาหนึง่ มีอยู
รอยละ ๒๕ของผูปว ย ๒๔คน ก็ไดกนิ ถัว่ งอก
สําหรับการซักประวัติผูที่ ไมไดปวย (case-control
studies) มีเพียงรอยละ ๙ เทานัน้ ทีไ่ ดกนิ ถัว่ งอก
เพือ่ จํากัดวงใหแคบลง ไดซกั ประวัตกิ ารบริโภคกลุม
ผูทไี่ ดบริโภคสลัด ๑๑๒ คน (recipe-based cohort) พบวา ๑๙
คนทีก่ นิ สลัดปวยจากการติดเชือ้ อี.โคไล EHEC เมือ่ วิเคราะห
ทางวิ ท ยาการระบาดอย า งละเอี ยด ตรวจสอบสวนผสมที่
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ถั่วงอก

ประกอบอาหาร ตรวจดูในรายการเมนูอาหาร ตรวจแมกระทัง่
ใบเสร็จรับเงินของภัตตาคารวาคิดเงินคาอาหาร มีอาหารจาน
ใดบางราคาเทาใด ซักถามเจาหนาทีใ่ นหองครัวของภัตตาคาร
เกีย่ วกับเครือ่ งปรุงตางๆ ในการเตรียมอาหาร และยังมีภาพถาย
ที่ ก ลุม นั ก ทั ศ นาจรถ า ยภาพอาหารที่ มี น้ําสลั ด ราดเอาไว
นําเอาไปประกอบในการสืบคนนีด้ ว ย
ผลของการสืบคนปรากฏวา ลูกคาทีบ่ ริโภคถัว่ งอกดิบ
มีแนวโนมที่จะปวยสูงขึ้นถึง ๘.๖ เทามากกวากลุมที่ไมได
บริโภค และทุกคนทีก่ นิ ถัว่ งอก ลมปวยทุกคน ไดทาํ การสอบสวน
ถึงแหลงที่มาของถั่วงอก ก็ไดหลักฐานวาเปนถั่วงอกที่ผลิต
จากฟารมอิ นทรีย (organic farm) แหงหนึ่ งในรัฐ โลเวอร
แซกซอนี (Lower Saxony ดูแผนทีป่ ระกอบ)
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รัฐ โลเวอร แซกซอนี (Lower Saxony)

มีการติดตามสอบสวนไปยังครอบครัวหนึ่ง มีผูปวย
ในครอบครัวนัน้ ในเวลาไลเลีย่ กันถึง ๓ คน ไปคุยในถังขยะก็
ไปพบหอถั่ วงอกที่ แกะใชแลว แตก็นําไปเปนตัวอยางตรวจ
คราวนีพ้ บเชือ้ EHEC ตรงกันกับเชือ้ ทีเ่ พาะแยกไดจากผูปว ยจริง
แตผูใดจะเปนผูกลายืนยันวา ถัว่ งอกในหอทีพ่ บในถังขยะนัน้
มีเชือ้ ปนเปอ นตอนไหน กอนแกะหอบริโภค หรือขณะจับตอง
ตอนแบงมาปรุงอาหาร หรือ ตอนทีท่ งิ้ อยูในถังขยะ การสรุป
เอาในทํานองนีว้ าใชแนๆนัน้ หละหลวมมาก คงหนีคําวา ใช
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“ทฤษฎี โมเมอึ” ไปไมพน และผลสุดทายจริงๆ ก็ตอ งยกเลิก
ขอกลาวหาจริงๆ เกิดอะไรขึน้ กับนักวิชาการในประเทศนัน้ ???
ไดทําการสืบคนเจาะลึกลงไปอีกวา จะมีแบคทีเรีย
อีโคไล EHEC เขามาปนเปอ นในขัน้ ตอนใด โดยทําการตรวจน้าํ
ทีใ่ ชรดเพาะถัว่ เมล็ดถัว่ กอนทีน่ ํามาเพาะดวย ก็ยังหาเบาะแส
อะไรยังไมได แตคณะผูดาํ เนินการสืบสวนก็ยงั ยืนยันหนักแนน
วา เชื้ออี.โคไล O104:H4 มาจากฟารมดังกลาวอยางแนนอน
นอกจากนั้น คณะยังดําเนินการสืบคนลามไปยังฟารมเพาะ
ถัว่ งอกฟารมอืน่ ๆอีกทีอ่ าจจะเปนแหลงตนตอได และทางการ
ไดออกประกาศในประชาชนงดเวนการกินถัว่ งอกสดไปกอน
จนกวาจะจับ “แพะตัวจริง” ไดถูกตัว ขาวตอมาเมื่อวันที่ ๔
กรกฎาคม ๒๕๕๔ ก็ไปโยนตราบาปไวที่ถั่วงอก ที่ผลิตจาก
เมล็ดถัว่ อีกชนิดหนึง่ ทีน่ ําเขาจากประเทศอียปิ ต เมล็ดพืชชนิด
นัน้ ในภาษาไทยเรียกชือ่ วา “ลูกซัด*” ในภาษาอังกฤษเรียกวา
“Fenugreek” ทีส่ งั่ ไปจากประเทศอียปิ ต โปรดดูรายละเอียดใน
หัวขอ วันศุกรที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๔หนา ๙๗-๑๐๓
อยางไรก็ตาม หลังจากมีการหามบริโภคถั่วงอกดิบ
และผั ก สดแลว ผลก็ คื อ ศู นยปองกันและควบคุมโรคของ
สหภาพยุโรป (The European Centre for Disease Prevention and
Control - ECDC) ก็แถลงวา จํานวนผูปวยในสหภาพเริ่มมี
แนวโนมลดลงอยางชัดเจน
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หมายเหตุ

* มีประสบการณสวนตัวอยูเรื่องหนึ่งที่เกี่ยวของกับลูกซัด
จึงขอนํามาเลาประกอบสัน้ ๆ วา
“ในสงครามโลกครัง้ ที่ สอง ผูนพิ นธเองอายุประมาณ ๑๐ ขวบ
ขณะสงคราม ขาวยากหมากแพง ทุกคนก็ตา งกระเสือกกระสนหารายได
เพิ่ มใหพอกับรายจาย ที่บานนาสะใภของผูนิ พนธ มีกิจกรรมเสริม
รายไดอยางหนึ่ง คือ มวนบุหรี่ขาย บุหรี่ประเภทซิกาแรทบุหรี่นอก
ไมมีจําหนาย บรรดาขี้ยา ทั้งหลายก็ไดอาศัยผลิตภัณฑโฮมเมดไปสูบ
จําไดวา เขาเอายาเสนพันธุเวอรจิเนียจากไรยาสูบในประเทศ จังหวัด
แพร-นาน เปนยาเสนแหงขายเปนหอๆตองเอาไปนึง่ อบไอน้าํ ใหยาเสน
ออนตัวเสียกอน จึงจะเอาไปมวนได ตอนกอนนึง่ ไอน้าํ เขาจะพรมดวย
“น้าํ ตมลูกซัด” เพือ่ ปรุงใหมกี ลิน่ หอมชวนสูบ ตอนนัน้ ไปซือ้ ลูกซัดจาก
รานขายยาจีน แลวจึงใชกระดาษสีขาวบางๆ ไปเขาเครือ่ งมวน ซึง่ ก็มวน
ดวยกลองไม ใชมือชวยมวน เอาแปงเปยกทาเปนกาว ทิ้งไวใหแหง
แลวจึงตัดเศษบุหรี่จากปลายมวนทั้งสองขางทิ้ง ตอจากนั้นจึงจัดเขา
ซองกระดาษเขาหอสงไปจําหนาย
ไมทราบหรอกวาเมล็ดทีว่ า นัน้ เรียกเปนภาษาอังกฤษ วากระไร
พอไปอานขาวพบคําวา “Fenugreek” ก็เลยพยายามหาคําแปลจาก “กู”
(google) ก็ถงึ บางออวาคือลูกซัด ทีเ่ ราเคยรูจกั เปดดูรปู แลวก็ยงั ไมแนใจ
เลยวานคุณสุนสิ า ผูชว ย ไปลองหาซือ้ ลูกซัด ตามรานขายยาจีนดู ก็ไดมา
จากรานเจริญรัถเภสัช (เลีย่ งอัง) รานขายยาแถววงเวียนใหญ ซึง่ ยืนยันวา
ใชแลว เปนเมล็ดธัญพืชชนิดเดียวกันกับทีเ่ คยเห็นมาเมือ่ อายุ ๑๐ ขวบ
ลองเอาไปแชนา้ํ แลวลองเพาะดูกง็ อกได ดังภาพทีน่ ํามาแสดงประกอบ
เลาใหลูกสาวฟงก็ไดอรรถาธิบาย เพิ่มเติมวา ตอนที่เธอคลอดบุตร
น้ํานมมีนอย มีผูแ นะนําใหกินแค็พซุล เฟนูกรีก เพื่อชวยขับน้ํานม
ดูเหมือนวาแค็พซุล เฟนูกรีก มีขายเฉพาะในตางประเทศเทานัน้
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ลู กซัด “Fenugreek”

ถั่ ว งอกลูกซัด
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วันศุกรที่ ๑๐ มิถนุ ายน ๒๕๕๔
ก. รายงานจํานวนผูปว ยกลุมอาการ HUS
ประเทศเยอรมนีรายงานผูปว ยกลุมอาการHUSจํานวน
๗๗๓ ราย ตาย ๒๒ ราย จํานวนผูปว ยมากกวาวันทีผ่ านมา ๑๔
ราย ตายเพิม่ ขึน้ อีก ๑ ราย ๖๘ รายเปนสตรี และรอยละ ๘๘
เปนผูใหญอายุสูงกวา ๒๐ ปขึ้นไป อัตราปวยสูงสุดตอแสน
ประชากร อยูในกลุมอายุระหวาง ๒๐-๔๙ ป วันทีเ่ ริม่ ปวยตก
อยูประมาณวันที่ ๑ พฤษภาคมถึงวันที่ ๖ มิถนุ ายน๒๕๕๔
ข. รายงานจํานวนผูป  ว ยภาวะติ ด เชื้ อ Enterohaemorrhagic E. coli (EHEC – non-HUS)
วั น ที่ ๑๐ มิ ถุ น ายน ๒๕๕๔ ในประเทศเยอรมนี
มีรายงานผูที่มีภาวะติดเชื้อ EHEC ที่ไมใชกลุมอาการ HUS
๒,๒๗๔ ราย เสียชีวิต ๑๒ ราย มากกวาวันกอน ๑๔๕ ราย
ตายเพิม่ ขึน้ อีก ๓ ราย รอยละ ๖๐ เปนสตรี และ รอยละ ๘๗
เปนผูใหญทมี่ อี ายุสงู กวา ๒๐ ปขนึ้ ไป วันทีเ่ ริม่ ปวยคือวันที่ ๑
พฤษภาคม ถึงวันที่ ๖ มิถนุ ายน เชนกันกับกลุมอาการHUS
สถาบันโรเบอรต โคก แถลงวา จํานวนผูปวยลดลง
กวาเมื่อสอง-สามวันกอน ตัวเลขนี้ไดจากหองผูปวยฉุกเฉิน
ของโรงพยาบาล ทีร่ ายงานวาผูปว ยทีม่ าโรงพยาบาลดวยอาการ
ทองรวงและถายเปนเลือดลดจํานวนลง ไมแนชดั วา การระบาด
ลดลงเองจริงหรือจากการทีป่ ระชาชนละเวนการบริโภคผักสด
หรือแหลงตนตอการระบาดเริม่ กระเตือ้ งไปในทางทีด่ ขี นึ้ เอง
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ค. สถานการณในประเทศอืน่ ๆ ทัง้ ในและนอก ยุโรป
ประเทศอื่นๆ ๑๓ ประเทศในยุโรป รายงานผูปวย
กลุมอาการ HUS เพิม่ ขึน้ ๓๖ รายดวยกัน ตาย ๑๒ ราย ภาวะ
ติดเชือ้ EHEC อีก ๖๖ รายเพิม่ มากกวาวันทีผ่ า นมา ๓ ราย แต
ไมมรี ายงานผูเสียชีวติ นอกจากนัน้ มีรายงานผูปว ยจากสหรัฐ
เปนกลุมอาการ HUS ๓ ราย (ยืนยัน ๑ ราย เขาขายสงสัย ๒
รายซึง่ ก็ไมใชกลุมอาการHUS)
เมื่อวันอังคารที่ ๗ มิถุนายน ก็มีรายงานผูปวยจาก
ประเทศแคนาดา ๑ รายที่สงสัยวาติดเชื้อ E. coli O104 เปน
บุคคลทีม่ ปี ระวัตไิ ปเยือนภาคเหนือของเยอรมนี และเกีย่ วพัน
กับผูปว ยในประเทศนัน้ ดวย ระยะฟกตัวจะอยูประมาณ๓-๔วัน
หลังสัมผัสโรค(เกณฑปกติทวั่ ไป๒-๑๐วัน)
วันศุกรที่ ๑๐ มิถนุ ายน ๒๕๕๔
จากรายงานสุดทายทีม่ จี าํ นวนผูปว ยดวยEHEC๒,๒๘๗
ราย ซึง่ เปนผูทอี่ ยูในกลุมอาการ HUS๗๙๕ราย(ผูตดิ เชือ้ EHEC
ไมไดปว ยเปนกลุมอาการดังกลาวทุกราย)เสียชีวติ ไปแลว ๓๑ราย
ในระยะหลังนีจ้ นถึงวันที่ ๙ มิถนุ ายน มีผูต ดิ เชือ้ รายใหมเพิม่ ขึน้
๑๔๕ราย เปนกลุมอาการ HUS ๓๘ ราย และเสียชีวติ อีก ๔ ราย
เจาหนาที่เยอรมนีไดทําการเฝาระวังพรอม ๆ กันอยู
หลายระบบก็ปรากฏวา จํานวนผูตดิ เชือ้ EHECรายใหม ลดลงจริง
รวมทั้งสัดสวนทีว่ ามีอุบัตกิ ารณสงู ในสตรีกล็ ดลงดวย การที่
อุบตั กิ ารณลดลงนีค้ งจะเนือ่ งจากการงดเวนการบริโภคผักสดของ
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ประชาชน รวมถึงการหยุดจําหนายถัว่ งอกทีค่ าดวาเปนแหลง
แพรเชือ้ ดวย
วันศุกรที่ ๑๐ มิถนุ ายน ๒๕๕๔
มี แ ถลงการณ ร ว มของสามหน วยงานในประเทศ
เยอรมนีคอื
 สถาบันประเมินความเสีย่ งแหงสหพันธฯ (Federal
Institute for Risk Assessment (BfR),
 สํานักงานคุมครองผูบริโภคและความปลอดภัย
ของอาหารแหงสหพันธ Federal Office of Consumer Protection
and Food safety (BVL) และ
 สถาบันโรเบอรต โคก Robert Koch Institute(RKI)
ในแถลงการณรวมมีใจความสรุปไดวา ยังไมยกเลิก
คําประกาศแนะนําที่ใหประชาชนในภาคเหนือของประเทศ
งดเวนการบริโภค แตงราน มะเขือเทศ ผักกาดสลัด
และมีคาํ แนะนําเพิม่ เติมนอกเหนือจากการระมัดระวัง
ปฏิบตั เิ กีย่ วกับสุขอนามัยทีด่ แี ลว ยังแนะนําใหงดเวนการบริโภค
ถัว่ งอกสด ถัว่ งอกดิบ ธุรกิจทีจ่ าํ หนายอาหาร ใหทงิ้ ถัว่ งอกสดที่
เหลืออยูในสต็อค และทิง้ อาหารอืน่ ๆ ทีอ่ าจมีการปนเปอ นจาก
การสัม ผัส กับ ถั่วงอกดวย อาหารประเภทอื่นๆ ที่ผลิตจาก
ฟารมเฉพาะฟารม บางแหงเหลานัน้ ทีอ่ ยูในแควน Lower Saxony
ก็ควรจะนําเอาไปทําลายทิง้ เสียดวย
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การทดสอบในหองปฏิบตั กิ ารยืนยันวา ตนเหตุเกิดจาก
STEC serogroup O104:H4 (Stx2-positive, eae-negative, hlynegative, ESBL, aat, aggR, aap)การทดสบโดยกรรมวิธี PFGE
แสดงวา เชือ้ แบคทีเรีย O104:H4 ทีร่ ะบาดในเยอรมนี ๗ ครัง้
และในเดนมารก ๒ ครัง้ เปนเชือ้ สายพันธุเดียวกัน
วันศุกรที่ ๑๐ และและวันเสารที่ ๑๑ มิถนุ ายน ๒๕๕๔
เมือ่ วันที่ ๑๐ และ๑๑ มิถนุ ายน๒๕๕๔สือ่ สารมวลชน
สาขาตางๆ ไดพาดหัวขาว ดังทีไ่ ดนาํ ตัวอยางมาใหรบั ทราบกัน
เชน EHEC outbreak: BfR confirms contamination of sprouts
with O104:H4
Strain from the sprouts is identical to strain from the
infected patients.
17/2011, 11.06.2011
Germans target sprouts in E coli outbreak, clear other
foods.
จําไดวา เมื่อหาสิบปกอน เมื่อครั้งผูนิพนธยังศึกษา
อยูในยุโรป ไมเคยเห็นชาวบานกินสลัดถัว่ งอกดิบกัน จึงไม
เคยเห็นวามีถวั่ งอกวางจําหนายตามราน ผูนพิ นธอยากจะกิน
อาหารจานโปรดของชาวบานเรา “ผัดถัว่ งอก” ตองไปฝากทอง
กับภัตตาคารจีน สั่ง Chopsuey มากิน แมจะเปนอาหารจาน
ที่นาจะมีราคายอมเยากวาอาหารจานอื่น ๆ แตก็นับวาราคา
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ยังแพงไมเหมาะนักกับฐานะของนักศึกษาทีไ่ ดรบั ทุนอุดหนุน
จํากัด หลายครัง้ ตองลงแรง เอาถัว่ เขียวไปเพาะเองในหองนอน
ใหมคี วามอบอุน (นอกหองนอนอากาศเย็น เพาะอยางไรถัว่ ก็
ไมงอกเปนถัว่ งอก)กระนัน้ ก็ตาม ถัว่ งอกทีไ่ ดกไ็ มสวย สัน้ ๆ กุดๆ
พิกล พิลกึ แตกย็ งั ดีกวา ไมมผี ดั ถัว่ งอกกิน
ปจจุบันถั่วงอกกลับกลายเปนที่นิยมรับประทานกัน
ทั่วยุโรป แมวาจะแหลงเพาะที่ไมไดใชปุยชนิดใดๆ ก็ไมวาย
ทีจ่ ะมีเหตุ
ข อ เท็ จ จริ ง ก็ คื อ มี อ ยูร ายการสื บ ค น รายการหนึ่ ง
เจาหนาทีไ่ ดออกพืน้ ทีต่ ดิ ตามไปสืบคนทีบ่ า นผูปว ยสตรีรายหนึง่
ไปพบกลองบรรจุถั่วงอกที่ซื้อมาจากซูเปอรมารเก็ต เปดแกะ
กลองเอาถั่วงอกมาใชแลว เมื่อมีประกาศของทางการหามกิน
ถัว่ งอกดิบ เธอจึงนําไปทิง้ ในถังขยะ เจาหนาทีก่ ย็ งั นําไปตรวจ
เพาะเชื้อ ก็พบเชื้อแบคทีเรีย อี.โคไล EHEC เปนสายพันธุ
ที่ตรงกันกับที่เพาะแยกไดจากผูปวยเจาของบาน จึงสรุปวา
ถั่วงอกอันตรายกลองนั้นเปนผูรายใจอํามหิต ทั้งๆที่ ถั่วงอก
กลองนัน้ ถูกแกะกลองแลวเรียบรอย การปนเปอ นจะเกิดกอน
การแกะกลองหรือภายหลังแกะกลอง หรือไดเชื้อจากถังขยะ
ก็ เ ป น ไปได ประเด็ น ต า งๆเหล า นี้ มี ผูตั้ ง ข อสงสั ย ทั่ วกั น
ผูนพิ นธเองก็พลอยเออออ เห็นดวยวา คําอธิบายนีม้ สี เี ทาแก ๆ
ไมขาวหรือไมดาํ จะแจง ดังนัน้ ”ทฤษฎี โมเมอึ” ก็ยงั ติดใจอยู
๗๔

ระบาดบั น ลื อ โลก ๑๕ > อี . โคไล

ไดทําการสืบคนเจาะลึกลงไปอีกวา จะมีแบคทีเรีย
อี.โคไล EHEC เขามาปนเปอ นในขัน้ ตอนใด โดยทําการตรวจ
น้ําที่ ใ ช รดถั่ ว เพาะเชื้ อจากเมล็ ดถั่ วกอนที่ นํามาเพาะดวย
ก็ยงั หาเบาะแสยังไมได แตคณะผูดาํ เนินการสืบสวนก็ยงั ยืนยันวา
เชื้ ออี .โคไล O104:H4 มาจากฟารมดั งกลาวอยางแนนอน
ไมทราบวาใช “ทฤษฎีโมเมอึ” ประเภทใดจึงกลาสรุปยืนยัน
นอกจากนั้น คณะยังดําเนินการสืบคนลามไปยังฟารมเพาะ
ถั่วงอกฟารมอื่น ๆ อีกทุกฟารม ที่อาจจะเปนแหลงตนตอได
และทางการไดออกประกาศในประชาชนงดเวนการกินถัว่ งอก
สดไปกอนจนกวาจะจับ “แพะตัวจริง”ไดถกู ตัว
ProMed-mailฉบับประจําวันจันทรที่ ๖ มิถนุ ายน อางถึง
แหลงขาวบีบซี อี อนไลน (http://www.bbc.co.uk/news/worldeurope-13672161)รายงานวา ทางการเยอรมนีไดนาํ เอาตัวอยาง
ถัว่ งอกจากฟารมไปตรวจวิเคราะห ๔๐ตัวอยาง ผลปรากฏวา ๒๓
ตัวอยาง เพาะเชื้อไมพบแบคทีเรีย EHEC อี.โคไล O104:H4
เลย แตทเี่ หลืออีก ๑๗ ตัวอยางก็ไมไดมกี ารเปดเผยวา พบหรือ
ไมพบ อุบนิง่ เอาไว ทําใหมขี อ กังขาทางวิชาการวา เกิดอะไรขึน้
กับสถาบันที่มีชื่ อเสียงระดับโลกแหงนั้น สามัญสํานึกของ
สามัญชนเหมาวา “มัว่ ” ถัว่ งอกนี้ เก็บไปจากฟารมในเมืองอืลเซน
(Uelzen) ซึ่งเปนเมืองอยูในปริมณฑลของนครฮัมบวรก ที่มี
ผูปวยชุก เมืองนีอ้ ยูหา งลงไปทางใตประมาณ ๑๐๐ กิโลเมตร
เป น ฟาร ม ที่ จั ด ส ง ผั ก สดให แ ก ภั ต ตาคารและตลาดสดใน
นครฮัมบวรกและเมืองใกลเคียง
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อยางไรก็ตามยังมีชองที่ใหแกตัวไดวา การตรวจใน
ครั้ ง นี้ ย อ มไม ค รอบคลุ ม ไปถึ ง ถั่ วงอกที่ จําหน า ยไปแล ว
และประชาชนก็บริโภคไปแลว ถาไดถั่วงอกที่ขายไปแลวไป
ตรวจดวยอาจจะไดผลอีกแบบหนึ่งก็ไดซึ่งก็มีเหตุมีผลที่เปน
ไปได แบบฝดๆ สีเทาขมุกขมัว
วันเสารที่ ๑๑ มิถนุ ายน ๒๕๕๔
ความสั บสนโกลาหลวุนวายของฝายที่ทําการรักษา
พยาบาล
ขาวจากสหรัฐอเมริกาโดยสํานักขาว เอพี รายงานวา
นายแพทย เคย-อูเว ฟอน เซฟเดวิทซ (Cay-Uwe von Sevdewitz)
ผูเ ชี่ ยวชาญดานโรคเลือดประจําโรงพยาบาล อัสคเลปออส
(Asklepios Hospital) ทีอ่ ลั โทนา ชายนครฮัมบวรก (HamburgAltona) ใหสมั ภาษณวา ในชวงการระบาดนี้ ทานตองเดินตรวจ
ผูปวยในหอผูปวยวันละ ๑๖-๑๘ ชั่วโมงทุกวัน ไมมีวันหยุด
อาคารปกที่ปฏิบตั งิ านก็เพิง่ กอสรางตอเติมเสร็จใหม ๆ ยังไม
เป นระเบี ย บเรี ย บร อยดี การรั กษาผูป วยตองการพลาสมา
จํานวนมาก ใชในการถายพลาสมาใหแกผูป ว ยเพือ่ ลางสารพิษ
ออกจากกระแสโลหิต
แพทย พยาบาลทุกคน ไมมวี นั หยุด คนทีห่ ยุดพักก็จะ
ถูกเชิญตัวกลับโรงพยาบาลดวน เพือ่ ปฏิบตั หิ นาที่ การรักษาทีน่ ี่
ใหแพทยคนเดิมดูแลผูปว ยตัง้ แตแรกรับและติดตามรักษาตอไป
ตลอดไปจนจบสิน้ การรักษา
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นายแพทยผูอ าํ นวยการโรงพยาบาลนายแพทย ฟรีดริช
ฮาเก็นมึลเลอร (Dr Friedrich Hagenmueller) กลาวเสริมวาที่
โรงพยาบาลทีท่ า นรับผิดชอบนี้ มีผูป ว ยโรคดังกลาวกวา ๒๐๐คน
หลายรายรองโอดโอยทรมานดวยความเจ็บปวด ผูปว ยหลายราย
เปนผูทมี่ ภี าวะแทรกซอน ไตวาย ชักกระตุก อัมพฤกษ อัมพาต
เปนตน เจาหนาทีท่ กุ คนทํางานกันจาละหวัน่ ทุกคนตางก็เครียด
เพราะผูปวยทุกราย เปนคนหนุมคนสาว ทีน่ าจะแข็งแรง แตก็
ล ม ป วย อาการหนั ก ทุ ก ราย นอนรอความตายอยูม ากราย
นาเวทนายิง่ นัก ไมเพียงแตแพทย พยาบาล แมกระทัง่ คนงาน
ทําความสะอาดก็แทบจะไมมีเวลาไดนั่ง ผูปวยหมุนเวียนเขา
ออกโรงพยาบาลเร็ว เพราะจะตองทําความสะอาดหองน้าํ ใหดี
และใชยาฆาเชื้อทุกครั้ง เพื่อใหหองน้ําสะอาดไมเปนแหลง
แพรกระจายเชื้อโรค โรงพยาบาลตองขอพยาบาลที่มีความ
เชีย่ วชาญในการลางไตมาชวย โดยขอจากทางใตของประเทศ
มาได ๑๒ คน จะเหน็ดจะเหนือ่ ยอยางไร ก็ไมมผี ูใ ดบนกันเลย
ในการรัก ษา ตองเปลี่ยนถายพลาสมาใหแกผูปวย
สัปดาหนมี้ ปี ฏิบตั กิ ารกระทําเชนนีม้ จี าํ นวนถึง ๒๒ ราย แตละ
รายตองเจาะเอาเลือดออก ปริมาณ ๔ ลิตร และถายพลาสมา
สดๆ ใหมๆ เขาไปแทนที่ ตองทําติดตอกันเปนเวลา ๓ วัน หรือ
บางรายอาจนานวันกวานั้น โรงพยาบาลมีเครื่องมือที่ใชใน
ปฏิบตั กิ ารนีอ้ ยูเพียง ๒ เครือ่ ง ตองจัดหามาเพิม่ ทัง้ ยืม ทัง้ เชา
แลวแตกรณี ขณะนีไ้ ดมาใชอยู ๘ เครือ่ งดวยกัน
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ทางดานศูนยบริการโลหิตของสภากาชาด ตองเรงรีบ
หาผูบริจาคจํานวนมาก หลายๆ โรงพยาบาลก็ตอ งการใชโลหิต
กันทัง้ นัน้ ๒ สัปดาหทผี่ า นมา ตองจัดหาเลือดเอาไวถงึ ๑๒,๐๐๐
ยูนติ (ยูนติ ละ ๒๕๐ ซีซ)ี จึงพอใช
นีค่ อื เพียงสวนหนึง่ ของความโกลาหลเมือ่ มีโรคระบาด
อุบตั ขิ นึ้ โดยทีไ่ มมผี ูใ ดรูเนือ้ รูตวั จึงไมไดมกี ารเตรียมตัวเตรียม
พรอมเอาไวกอ น ทุกอยางตองแกปญ
 หาเฉพาะหนาทัง้ สิน้
วันจันทรที่ ๑๓ มิถนุ ายน ๒๕๕๔
ข าวโปรเม็ ดไดเจสท ฉบับที่ ๒๕๗ พ.ศ. ๒๕๕๔
รายงานวา
สถานการณการระบาดถึงวันที่ ๑๒มิถนุ ายน๒๕๕๔
ตัง้ แตวนั ที่ ๒ พฤษภาคมทีเ่ ริม่ มีรายงานผูปว ย จนถึงวันนี้
มีรายงานผูปว ยในยุโรปรวมจํานวนดังนี้
ผูปวยกลุมอาการ HUS ๘๐๙ ราย (ตาย ๒๓ ราย)
เฉพาะในเยอรมนี ๗๗๓ ราย
ผูป วยติดเชื้ อ STEC ที่ไมไดเปนกลุม อาการ HUS
๒,๔๗๔ราย (ตาย ๑๒ ราย) เฉพาะในเยอรมนี ๒,๓๘๗ ราย
ผูปว ยสวนใหญมปี ระวัตเิ ดินทางไปเยือนภาคเหนือของ
เยอรมนี (สวนใหญไปยังรัฐ Schleswig-Holstein,Lower Saxony,
North-Rhine-Westphalia, และ Hamburg) ประเทศออสเตรีย
เดนมารก เยอรมนี เนเธอรแลนด โปแลนด สเปน สวีเดน
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และสหราชอาณาจักรรายงานวามีผูป ว ยกลุมอาการ HUS มีอยู
๕ประเทศ ทีม่ เี ฉพาะผูปว ยทีม่ ภี าวะติดเชือ้ เทานัน้
วันอังคารที่ ๑๔ มิถนุ ายน ๒๕๕๔
CIDRAP Newsเสนอขาวลงวันที่ ๑๔มิถนุ ายน๒๕๕๔
วา สถานการณการระบาดในเยอรมนีเริม่ กระเตือ้ งดีขนึ้ เจาหนาที่
ของเยอรมนีไดใชความพยายามอยางใหญหลวงในการสืบคน
เรื่องราว วิเคราะหจุลชีพวายราย EHEC อี.โคไล O104:H4
อยางละเอียด ในแถลงการณของสถาบัน โรเบอรต โคก เปดเผยวา
รายงานผูปวยรายลาสุดที่เริ่มมีอาการปวยดวย อี.โคไล เมื่ อ
วันที่ ๙ มิถนุ ายน และรายลาสุดทีป่ ว ยเปนกลุมอาการ HUS เมือ่
วันที่ ๘ มิถนุ ายน(โปรดระลึกวา อาการปวยจาก อี.โคไล EHEC
ไมไดปว ยเปนกลุมอาการ HUSทุกราย) เจาหนาทีย่ งั ยืนกระตาย
ขาเดียวเหมือนเดิมวา แหลงตนตอแพรโรคคือ ถัว่ งอกทีม่ ีการ
ปนเปอ น
ขาวจากศูนยปอ งกันและควบคุมโรคของสหภาพยุโรป
(European Centre for Disease Prevention and Control - ECDC)
รายงานวา จนถึงวันที่ ๑๓มิถนุ ายน มีผูป ว ยทีป่ ว ยดวยการติดเชือ้
เพิม่ ขึน้ ๖ราย และปวยดวยกลุมอาการHUS ๑ราย ทําใหจาํ นวน
ผูปวยสะสมในสหภาพยุโรปดวยการติดเชื้อ EHEC เทากับ
๒,๕๑๔ ราย และทีป่ ว ยดวยกลุมอาการ HUS มีจาํ นวนสะสม
รวม๘๑๘ ราย มีผูเ สียชีวติ แลว ๓๖ราย
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ตารางแสดงสถิติจํานวนผูปวย (๖ มิถุนายน - ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๔)
วันที่
๖ มิ.ย.
๗ มิ.ย.
๘ มิ.ย.
๙ มิ.ย.
๑๐ มิ.ย.
๑๑ มิ.ย.
๑๒ มิ.ย.
๑๓ มิ.ย.
๑๔ มิ.ย.
๑๕ มิ.ย.

HUS รายใหม

non-HUS รายใหม

ตาย

รวมรายใหม

๓
๑๓
๔๘
๓๕
๓๘
๑๔
๐
๘
๑
๓

๖๗
๘๓
๒๖๖
๑๒๑
๑๑๕
๑๗๗
๔๐
๓๔
๖
๑๗

๒๒
๒๓
๒๕
๒๗
๓๑
๓๕
๓๕
๓๖
๓๖
๓๗

๗๐
๙๖
๓๑๔
๑๕๖
๑๕๓
๑๙๑
๔๐
๔๒
๗
๒๐

วันอังคารที่ ๑๔ มิถนุ ายน ๒๕๕๔
เริม่ มีรายงานผูปว ยมีเ่ ปนเด็ก อายุนอ ยเปนรายแรก
เมือ่ วันที่ ๑๔ มิถนุ ายน ๒๕๕๔ สํานักขาว เอฟพีหรือ
ฟร็องซ แปรส อางขาวจากสถาบันโรเบอรต โคก รายงานถึง
กรณีที่มีผูปวยเด็กที่เสียชีวิตเปนรายแรก ผูตายเปนเด็กทารก
อายุ ๒ ขวบ รับไวรักษาในหองผูปวยวิกฤติ หรือ ไอซียู ใน
โรงพยาบาลแห งหนึ่ งในนครฮั นโนเวอร มาหลายวันแลว
นับเปนรายแรกที่มีผูปวยดวยโรคดังกลาวที่เปนเด็ก ทั้งบิดา
และมารดาของเด็กก็ปว ยดวยโรคเดียวกันนัน้ แตฟน จากโรคแลว
ทัง้ คู
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ในขณะที่ รายงานข า ว ทางการเยอรมนีไดยังออก
ประกาศย้าํ เตือนมิใหประชาชนบริโภคถัว่ งอกอยู แมวาจะเปน
ถัว่ งอกทีเ่ พาะรับประทานกันเองภายในครอบครัวก็ตามก็หาม
กินดวย(เกรงวาจะมีการปนเปอ นของอี.โคไลในเมล็ดพืชอยูกอ น
ทีจ่ ะนํามาเพาะ) ในความเปนจริงแลว เจาหนาทีห่ อ งปฏิบตั กิ าร
ชั นสู ต รทุ ก แห ง ก็ ยั งไม ส ามารถเพาะเชื้ อ อี .โคไล ไดจาก
เมล็ดธัญญพืชตางๆ ทีน่ าํ ไปเพาะถัว่ งอกเลย
ในวารสารการเฝาระวังโรคของสหภาพยุโรป ยูโรเซอร
เวลแลนซ (Eurosurveillance) ไดรายงานวา อี.โคไล สายพันธุที่
กําลังระบาดอยูนั้น เปนสายพันธุลูกผสมพันธุทาง (hybrid)
โดยมีลกั ษณะของทัง้ แบคทีเรียกลุมทีม่ ชี อื่ วา “enteroaggregative
E coli (EAEC)” กับลักษณะของกลุม “Shiga toxin–producing E
coli (STEC)” ดวย จึงทําใหสายพันธุ EAEC มีความสามารถจะ
สรางสารชีวพิษ “ชิกา – shiga toxin”ไดดี
นักวิทยาศาสตรจงึ กริง่ เกรงวา แบคทีเรียกลุม EAEC
นี้ซึ่ งมีอยูทั่ ว ไปตามสิ่งแวดลอมแพรหลายอยูแ ลวในโลกนี้
แบคทีเรียลูกผสมพันธุทาง อาจจะมีแหลงรังโรคไดทงั้ ในมนุษย
และสัตว และอาจคงอยูในในมนุษยไดอีกเปนเวลานาน ซึ่ง
ตางจาก STEC ทีม่ แี หลงรังโรค ในสัตวบางชนิดเปนการเฉพาะ
เทานัน้
EAEC นอกจากจะถือกันวาเปน ตนเหตุทสี่ ําคัญและ
พบบอยในการกอโรคกลุมที่แพทยเรียกกันวา “โรคทองรวง
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ของนักทัศนาจร- traveller’s diarrhea”และ “โรคทองรวงในเด็ก
ในประเทศที่กําลังพัฒนา” แลว ยังเปนเหตุที่สําคัญของโรค
ทองรวง ในผูปว ยโรคเอดสอกี ดวย หากมนุษยดว ยกันเปนแหลง
รังโรคของสายพันธุลกู ผสมพันธุทางนีไ้ ด การทีจ่ ะปองกันและ
ควบคุ มการระบาดของโรคก็คงจะยุงยากสลับซับซอนมาก
ยิง่ ขึน้
วันอังคารที่ ๑๔ มิถนุ ายน ๒๕๕๔
CIDRAP Newsอางรายงานขาวจากเจาหนาทีเ่ ยอรมัน
วา ไดทาํ การสอบสวนการระบาดทีใ่ หญทสี่ ดุ
เทาที่ประสบมาในอดีตของโรคติดเชื้อ อี. โคไล นี้
กลาววา วันนีจ้ าํ นวนผูปว ยไดลดลงอยางชัดเจนแลว เจาหนาที่
ของสหภาพยุ โรปก็ มี ก ารเป ดเผยผลของการวิ เคราะหเชื้อ
แบคทีเรียสายพันธุที่ประหลาดนี้ดวย วาแหลงรังโรคอาจจะ
เปนมนุษยดวยกันนี่เอง เจาหนาที่จากสถาบันโรเบอรต โคก
ก็เชือ่ วา แหลงตนตอการระบาดมาจากถัว่ งอกทีป่ นเปอ นเชือ้
แถลงการณของศูนยปอ งกันควบคุมโรคของสหภาพ
เปดเผยวาจํานวนผูปว ยจนถึงวันทีแ่ ถลง มีผูต ดิ เชือ้ EHEC๒,๕๑๔
รายเพิม่ จากวันกอน ๖ ราย เปนกลุมอาการ HUS เสีย ๘๑๘ ราย
เพิม่ จากวันกอน ๑ ราย เสียชีวติ ไปแลว ๓๖ ราย ในวันนี้ ใน
ประเทศเยอรมนี มี ทารกอายุ ๒ ขวบเสี ยชี วิตดวย ๑ ราย
นับเปนเด็กรายแรกทีเ่ สียชีวติ
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นักวิจัยจากเดนมารก อิตาลี และสหรัฐ ไดกลาววา
สายพันธุ โอ ๑๐๔:เอ็ช ๔ เคยเพาะแยกไดจากผูปว ยกลุมอาการ
HUS มากอน ๒ รายจากเยอรมนีเมื่อป พ.ศ. ๒๕๔๕ และ
จากฝรั่งเศส ๑ รายเมื่อป พ.ศ. ๒๕๔๗ ๑ รายจากประเทศ
เกาหลีในป ๒๕๔๘ และจาก สาธารณรัฐจอรเจีย อีก ๒ รายใน
ป พ.ศ. ๒๕๕๒ และอีก ๑ รายจากประเทศฟนแลนดเมื่อป
พ.ศ. ๒๕๕๓
สายพันธุที่กําลังระบาดอยูนี้ คลายคลึงกับสายพันธุ
สาธารณรัฐจอรเจีย แตกย็ งั ไมสามารถเชือ่ มโยงความสัมพันธ
ทางการระบาดได
วันพุธที่ ๑๕ มิถนุ ายน ๒๕๕๔
ขาวจากศูนยปอ งกันและควบคุมโรคสหรัฐไดรายงาน
เมือ่ วันที่ ๑๕ มิถนุ ายน ๒๕๕๔ วา มีผูปว ยในสหรัฐแลว ๕ ราย
๔รายมีความเชือ่ มโยงกับการระบาดในยุโรป คือเปนนักทัศนาจร
ทีก่ ลับจากนครฮัมบวรก เยอรมนี สวนอีก ๑ รายนัน้ เปนผูทไี่ ด
สัมผัสอยางใกลชิดกับผูปวยเจาหนาทีฝ่ ายสาธารณสุขฝรัง่ เศส
รายงานเมือ่ วันที่ ๑๖ มิถนุ ายน วา ไดรบั ผูปว ยเด็ก ๘ รายไวรกั ษา
ในโรงพยาบาลในภาคเหนือของประเทศ ผูปวยเริ่มมีอาการ
ภายหลั งที่ ไดรับประทานอาหารเบอรเกอร ที่ มีเนื้อบดเปน
สวนประกอบ ผลการชันสูตรปรากฏวาพบเชือ้ อี. โคไล สายพันธุ
หนึ่ง ซึ่งคาดเดาวาจะเปนสายพันธุเดียวกับที่มีการระบาดอยู
ในยุโรป(เยอรมนี) จึงทําใหเกรงวาจะมีการแพรระบาดกวางขวาง
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เนื้ อบด

ตอไปอีก เนือ้ บดทีน่ าํ มาทําเบอรเกอร เปนเนือ้ บดบรรจุกลอง
แชแข็ง นําเขาจากประเทศเยอรมนี ที่กลองระบุวา หมดอายุ
การใชวนั ที่ ๑๐ ถึง ๑๒ มิถนุ ายน ๒๕๕๔ อันทีจ่ ริงเนือ้ ทีใ่ ช
บดมีหลายล็อต อาจเปนเนือ้ ทีน่ ําเขาจาก อิตาลี เนเธอรแลนด
และเนือ้ ในประเทศฝรัง่ เศสเองดวยก็มี
วันพุธที่ ๑๕ มิถนุ ายน ๒๕๕๔
ประเทศฝรัง่ เศส
เมือ่ วันที่ ๑๕ มิถนุ ายน มีผูป ว ยเด็ก ๕ ราย ทีร่ บั ไวใน
เมืองลิล (city of Lille) อายุตั้งแต ๒๐ เดือน จนถึง ๘ ขวบ
มาจากหลายเมืองในแควน ทางภาคเหนือของประเทศ ( NordPas-de-Calais region) อาการปวยไดแก ทองเดิน อุจจาระเปน
เลือด ๑ รายอาการดีขนึ้ ไดรบั อนุญาตใหกลับบานไดยงั อยูใน
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โรงพยาบาล ๔ ราย ๓ รายกําลังทําฮีโมดัยอะลัยสิส (ฟอกเลือด
ลางไต) เพือ่ ขจัดของเสียออกจากเลือดในกรณีทไี่ ตวาย ในวันที่
๑๖มิถนุ ายน ผูปว ยเด็ก ๑รายมีอาการหนักทีอ่ าจเสียชีวติ
สายพันธุลูกผสมระหวาง E. coli สายพันธุ aggressiveness EAECและสายพันธุทใี่ หสารพิษชิกา(STEC)เรียกชือ่ วา
Escherichia coli (STpEAEC)
วันศุกร-อาทิตยที่ ๑๗-๑๙ มิถนุ ายน ๒๕๕๔
จากคํานิยามที่ปรับใหม จึงทําใหมีการตัดผูปวยบาง
รายออกไป เพราะเปน STEC (non-HUS) เสีย ๑ ราย
วันจันทรที่ ๒๐ มิถนุ ายน ๒๕๕๔
มีรายงานวา ในสหภาพยุโรป/ประเทศกลุมเศรษฐกิจ
ยุโรป (Eropean Union- EU/ Eropean Economic Area-EEA)
มีผูป ว ยกลุมอาการ HUS ๘๕๓ ราย รวมทัง้ ทีต่ ายดวย ๒๘ ราย
และผูปว ยทีไ่ มใชกลุมอาการ HUSหรือ non-HUS๒,๘๓๓ราย
ตาย ๑๒ รายเปนผูปว ยในประเทศเยอรมนี อยางละ ๔ และ ๘๙
รายตามลําดับ
ยอดผูปวยรวมทั้งหมด ๓,๖๘๖ ราย ตาย ๔๐ ราย
หรือผูปว ยตายรอยละ๑.๐๘
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รายงานผูปวยรายวัน ระหวางวันที่ ๖ -๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๔
วันที่
วันที่ ๖ มิ.ย.
วันที่ ๗ มิ.ย.
วันที่ ๘ มิ.ย.
วันที่ ๙ มิ.ย.
วันที่ ๑๐ มิ.ย.
วันที่ ๑๑ มิ.ย.
วันที่ ๑๒ มิ.ย.
วันที่ ๑๓ มิ.ย.
วันที่ ๑๔ มิ.ย.
วันที่ ๑๕ มิ.ย.
วันที่ ๑๖ มิ.ย.
วันที่ ๑๗ มิ.ย.
วันที่ ๒๐ มิ.ย.
วันที่ ๒๑ มิ.ย.

กลุมอาการ HUS
รายใหม
๓
๑๓
๔๘
๓๕
๓๘
๑๔
๐
๘
๑
๓
๒
๑๔
๑๒
๔

non-HUS
รายใหม
๖๗
๘๓
๒๖๖
๑๒๑
๑๑๕
๑๗๗
๔๐
๓๔
๖
๑๗
๔๘
๙๒
๗๔
๘๙

ยอดรวม

ตายรวม

๗๐
๙๖
๓๑๔
๑๕๖
๑๕๓
๑๙๑
๔๐
๔๒
๗
๒๐
๕๐
๑๐๖
๙๖
๙๓

๒๒
๒๓
๒๕
๒๗
๓๑
๓๕
๓๕
๓๖
๓๖
๓๗
๓๙
๓๙
๔๐
๔๐

เปนเวลามากกวา ๑๐ วันแลวที่จํานวนผูปวย กลุม
อาการ HUSในประเทศเยอรมนีลดลงติดตอกันมา แตจํานวน
ผูปวยทีร่ ายงานอาจดูวา สูงขึน้ เนือ่ งจากรวมตัวเลขจากรายงาน
ลาชามา เพิง่ จะยืนยันและรายงานตามหลังมาอีก (delayed report)
การสอบสวนโรคของเยอรมนีพบวา แหลงตนตอการ
ระบาดเชือ้ enteroaggregativeverocytotoxin-producing Escherichia coli (EAggEC VTEC) O104:H4, คือถัว่ และถัว่ งอกทีเ่ พาะ
จากถัว่ ดังกลาว และสถาบันโรเบอรต โคก แนะนําไมใหชาว
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เยอรมันบริโภคถัว่ ดิบและถัว่ งอกสด ไมวา จะเพาะจากถัว่ ชนิด
ใดก็ตาม
วันอังคารที่ ๒๑ มิถนุ ายน ๒๕๕๔
สายพั นธุ Escherichia coli O157 ที่ ทําใหเด็ กใน
ประเทศฝรั่งเศสปวย ๘ ราย ที่ NORD-PAS-DE-CALAIS
ลมปวยเปนกลุมอาการ HUS เมือ่ ตนเดือน มิถนุ ายนนีน้ นั้ เพาะ
แยกเชื้ อ ได จ ากตั ว อย า งเนื้ อ บดที่ จ ะนําไปประกอบเป น
แฮมเบอรเกอรทเี่ ก็บแชแข็งไวทเี่ ก็บมาจาก “Steak Country chez
Lidl” ทีห่ อ บอกเอาไววา ใหใชกอ นวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๔
(หนึ่งเดือนเศษมาแลว) ผลิตภัณฑหนึ่งสวน ถูกบริษัทผูผลิต
จัดจําหนายคือ La societe SEB เรียกกลับคืนหมด
เชือ้ ทีเ่ พาะแยกไดจากผูปว ย จากตัวอยางตรวจปรากฏ
วาเปนเชือ้ ทีม่ ตี น ตอมาจากเยอรมนี
ผูปว ยทัง้ ๘คน รับไวรกั ษาทีโ่ รงพยาบาลที่ CHU de Lille
จนถึงวันที่ ๒๑มิถนุ ายน ผูปว ยยังคงรับการรักษาในโรงพยาบาล
๖ราย ยังอยูในภาวะโคมาหนึง่ ราย
วันอังคารที่ ๒๑ มิถนุ ายน ๒๕๕๔
เมือ่ วันที่ ๒๑มิถนุ ายน มีรายงานขาวใน โปรเม็ดไดเจสท
วา รั สเซี ยหามสั่ งผลิตภัณฑเนื้ อสัตว จากประเทศเยอรมนี
และประเทศอื่ น ๆ ในยุโรปเขาไปจําหนายในประเทศนั้น
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ผลิตภัณฑเนื้ อสัตว

เนือ่ งจากเกรงวาจะเปนแหลงนําเชือ้ อี.โคไล สายพันธุทกี่ ําลัง
ระบาดเขาไปแพรระบาดในประเทศของตน กอนหนานี้คือ
ตนเดือนมิถนุ ายน รัสเซียไดสงั่ หามนําเขาผัก ผลไมจากประเทศ
สหภาพยุโรปมาแลว ประเทศเยอรมนี สงออกผักสดจํานวนมาก
ไปจําหนายในรัสเซีย แตเนือ้ สัตวจากเยอรมนีกส็ ง เขาไปจําหนาย
ในรัสเซียเปนปริมาณทีไ่ มมากนัก
วันอังคารที่ ๒๑ มิถนุ ายน ๒๕๕๔
สหภาพยุ โ รปอนุ มั ติ เ งิ น ช ว ยเหลื อ เกษตรกรใน
ยุโรปทีไ่ ดรบั ผลกระทบจากการระบาดของอี.โคไล
สหภาพยุโรป ไดอนุมตั เิ งินจํานวน ๒๑๐ ลานเหรียญ
ยูโร เพือ่ ชวยเหลือเกษตรกรทัว่ ยุโรปทีป่ ลูกมะเขือเทศ ผักสลัด
แตง และผักอืน่ ๆ อีกทีเ่ กีย่ วของ ทีไ่ ดรบั ผลกระทบในครัง้ นี้
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รายงานข า วในวันเดียวกันนี้ กลาววา ประเทศราช
อาณาจั กร ก็ กําลั งพิจารณาอยางเรงดวนที่จะจายเงินชดเชย
ให แก เกษตรกรผูป ลู ก ผั ด สลั ดที่ ไ ด รั บ ผลกระทบจากโรค
ระบาดในครั้งนี้ โดยจะจายชดเชยใหแกเกษตรกรที่ไดรับผล
กระทบจากการทีผ่ ลิตผลถูกเรียกคืนจากรานคาปลีกคาสงระหวาง
วันที่ ๑๘ถึง ๓๐มิถนุ ายน โดยผูทยี่ นื่ ขอความชวยเหลือจะตองเก็บ
รักษาผลิตภัณฑทเี่ รียกคืนเอาไวใหตรวจได
การจายเงินชดเชยจะจายใหในอัตราดังตอไปนี้
ผลิตภั ณฑที่ อยูใ นขายจะชดเชย ในจํานวนเงินจาย
เปนเงินสกุลยูโร อัตราสูงสุดตอ ๑๐๐กิโลกรัม
มะเขือเทศ
๓๓.๒
ผักสลัดใบใหญเปนคลืน่
๓๘.๙
แตงราน
๒๔.๐
พริกหวาน
๔๔.๔
ลูกเกด
๒๙.๖
วันพุธที่ ๒๒ มิถนุ ายน ๒๕๕๔
คณะนักวิจยั จากสถาบันโรเบอรต โคก และโรงพยาบาล
เอ็พเพ็นดอรฟ มหาวิทยาลัยฮัมบวรก และมหาวิทยาลัยมึนสเตอร
เยอรมนี ส ง รายงานเบื้ องตนไปตีพิ มพในวารสารทางการ
แพทยทเี่ ปนทีร่ ูจ กั กันดี คือ New England Journal of Medicine
ไดรบั การตีพมิ พฉบับวันที่ ๒๒มิถนุ ายน๒๕๕๔
๘๙
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ในหัวขอเรือ่ ง Epidemic Profile of Shiga-Toxin–Producing
Escherichia coli O104:H4 Outbreak in Germany — Preliminary Report
โดยคณะนักวิจยั ทีร่ ายงานประกอบดวย
Christina Frank, Ph.D., Dirk Werber, D.V.M., Jakob P.
Cramer, M.D., Mona Askar, M.D., Mirko Faber, M.D., Matthias an
der Heiden, Ph.D., Helen Bernard, M.D., Angelika Fruth, Ph.D., Rita
Prager, Ph.D., Anke Spode, M.D., Maria Wadl, D.V.M., Alexander
Zoufaly, M.D., Sabine Jordan, M.D., Klaus Stark, M.D., Ph.D., and
Grard Krause, M.D., Ph.D. for the HUS Investigation Team
June 22, 2011 (10.1056/NEJMoa1106483)

วันพฤหัสบดีที่ ๒๓ มิถนุ ายน ๒๕๕๔
อีกหนึ่งวันใหหลังก็มบี ทความรายงานการศึกษาจาก
เยอรมนีไดรบั การตีพมิ พในวารสารทางการแพทยทโี่ ดงดังอีกหนึง่
ฉบับคือ Lancet Infectious Diseases

วารสารแลนเส็ท Lancet Infectious Diseases ตีพมิ พ ออนไลน
outline goes here วันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๔
ชื่ อ รายงานการศึ ก ษาวิ จั ย เรื่ อ ง Characterisation of the
Escherichia coli strain associated with an outbreak of haemolytic
uraemic syndrome in Germany, 2011: a microbiological study
โดยคณะผูรายงานประกอบดวย
Martina Bielaszewska MD a, Alexander Mellmann MD a,
Wenlan Zhang MD a, Robin K๖ck MD a, Angelika Fruth PhD b,
Andreas Bauwens PhD a, Georg Peters MD c, Prof Helge Karch PhD
๙๐
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วารสาร แลนเส็ท ประจําวันที่ ๒๓ มิถนุ ายน ๒๕๕๔
มีเนือ้ ความในบทสรุปถอดความเปนภาษาไทยมีดงั นี้
“กําลังมีการระบาดของกลุมอาการhaemolytic uraemic
syndrome (HUS) และถายอุจจาระเปนเลือด ในประเทศเยอรมนี
ในบางประเทศในยุ โรปและสหรั ฐอเมริ กา จากแบคที เรี ย
สายพันธุที่มีความรุนแรง Escherichia coli strain O104:H4
นับตัง้ แตตน เดือนพฤษภาคมเปนตนมา มีผูป ว ยกลุมอาการHUS
๘๑๐ ราย ตาย ๓๙ ราย คณะผูวิจยั จึงไดทําการวิเคราะหภาพ
กวางของความรุนแรงและหาชนิดฟโนทัยปที่เกี่ยวของของ
แบคทีเรียทีเ่ พาะแยกไดจากการระบาดทีห่ อ งปฏิบตั กิ ารของกลุม
คณะนักวิจยั
วิธกี ารศึกษา
ไดทาํ การตรวจวิเคราะหตวั อยางอุจจาระผูปว ยจํานวน
๘๐ราย ทีส่ ง มาปรึกษาทีห่ อ งปฏิบตั กิ ารสําหรับโรคกลุมอาการ
HUS ทีน่ ครมึนสเตอร เยอรมนี ระหวางวันที่ ๒๓ พฤษภาคม
ถึงวันที่ ๒ มิถนุ ายน ๒๕๕๔ เชือ้ ทีเ่ พาะแยกได ไดนําไปตรวจ
คัดกรองโดยวิธี พี ซีอาร เพื่อหารสารพันธุกรรมที่แสดงถึง
ความรุนแรง ของ อี. โคไลที่ผลิตสารพิษชิกา (Shiga-toxinproducing E coli) และโดยวิธี multiplex PCR ทีไ่ ดพฒ
ั นาขึน้ มา
ใหมเพือ่ ตรวจสอบหาลักษณะทีจ่ ําเพาะของสายพันธุทรี่ ะบาด
(ไดแก rfbO104, fliCH4, stx2,และ terD)คณะไดทาํ การซีเควนซ
๙๑
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stx โดยวิธี Sanger sequencing และรวมทัง้ วัดปริมานสารพิษ
ที่แบคทีเรียนั้นผลิตออกมาดวย ความสามารถในการเกาะติด
กับเซลลอปี ธเี ลียมผนังลําไส ตรวจหาไฟโลเจนี (phylogeny)
และทดสอบความไวตอสารตานจุลชีพดวย
ผลการวิจัย
แบคทีเรียที่เพาะแยกไดทุกตัวเปนแบคทีเรียในกลุม
HUSEC041 clone (sequence type 678) แตเพียงกลุมเดียว
ทุกตัวมีภาพกวางของความรุนแรงรวมกันอันประกอบดวยลักษณะ
จําเพาะของ typical Shiga-toxin-producing E coli (stx2, iha,
lpfO26, lpfO113) และ enteroaggregative E coli (aggA, aggR,
set1, pic, aap) และแสดงออกวาเปนทัง้ Shiga-toxin-producing
E coli และ enteroaggregative E coli รวมทัง้ มีการผลิตสารพิษ
Shiga toxing 2 สารปจจัยที่ใหเกิดการเกาะติด aggregative
adherence ตอเซลลอปี ธ เี ลียม เชือ้ ทีเ่ พาะแยกไดทกุ ตัว แสดงวา
เปน extended-spectrum-lactamase phenotype ซึง่ ไมพบใน
HUSEC041
การแปรผลการวิจยั
การมีสารปจจัยเกาะติดกับอีปธ เี ลียมเสริมเขามาอาจจะ
ชวยทําใหมีการดูดซึมเอาสารพิษชิกา เขาสูรางกายไดงายขึ้น
และสามารถชวยอธิบายถึงการทีม่ กี ารดําเนินโรคในระดับทีส่ งู
กลายเปนกลุมอาการ HUS การระบาดครัง้ นี้ ไดแสดงใหเห็นวา
๙๒
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มีการผสมผสานของภาพกวางของความรุนแรงเขากับเชือ้ กอโรค
ในลําไส แลวถูกนําเขาไปกลุมประชากรที่ไวตอการติดเชื้อ
จึงทําใหเกิดมีผลตาง ๆ ตามมาในผูปว ยทีต่ ดิ เชือ้
วันพฤหัสบดีที่ ๒๓ มิถนุ ายน ๒๕๕๔
การแพรเชือ้ ภายในครอบครัวเดียวกัน
มีรายงานตีพมิ พในวารสารวิชาการ Eurosurveillance
อันเปนวารสารทางวิชาการดานวิทยาการระบาดของสหภาพยุโรป
ฉบับประจําวันที่ ๒๓มิถนุ ายน ๒๕๕๔

รายงานในหวขอเรือ่ งHousehold Transmission of Haemolytic
Uraemic Syndrome Associated with Escherichia coli O104:H4 in the
Netherlands, May 2011.
โดยคณะผูรายงานคือ
EJ Kuijper, D. Soonawala, C Vermont, TJ van Diesel.
จากสถาบัน ภาควิชา จุลชีววิทยา ภาควิชาวักกะวิทยา,ภาควิชา
กุมารเวชศาสตร, ภาควิชาโรคติดเชือ้ ศูนยโรคติดชือ้ มหาวิทยาลัยไลเดน
(Leiden University) นครไลเดนประเทศเนเธอรแลนด

ความวา

ขอนํามาเผยแพร โดยถอดเปนภาษาไทย ไดใจความสรุป

ภายหลังจากการทีม่ กี ารระบาดของกลุมอาการ Haemolytic Uraemic Syndrome(HUS) ในประเทศเยอรมนี มีบคุ คล ๒
คน กลับจากการไปเยือนประเทศเยอรมนี ลมปวยลงดวยกลุม
อาการ HUS Escherichia coli O104:H4
๙๓
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เมือ่ วันที่ ๒๔ มิถนุ ายน ๒๕๕๔ ศูนยการแพทยของ
มหาวิทยาลัย ไลเดน ไดรบั ผูปว ยสตรี วัย ๓๐ ป เปนผูปว ยราย
ดรรชนีที่เปนกลุมอาการ HUS Escherichia coli O104:H4
ปวยหลังจากกลับจากเยอรมนีแลว ๘ วัน และผูปว ยอีกรายเปน
ทารก อายุ ๑๐ เดือน ก็ปว ยดวยโรคเดียวกัน ไปขอรับการตรวจ
ทีโ่ รงพยาบาลเมือ่ วันที่ ๒๙ มิถนุ ายน ๒๕๕๔ ปวยดวยอาการ
ทองเดิน ถายอุจจาระเปนเลือด หลังกลับจากเยอรมนีแลว ๑๕วัน
เปนไปไดวา เชือ้ แบคทีเรีย Escherichia coli O104:H4 ไดแพร
จากมารดา-สู-ทารก เพื่ อปองกันมิใหมีการแพรเชื้อเกิดขึ้ น
ภายในครอบครัวเดียวกัน การวิเคราะหทบทวนเอกสาร ใน
บรรดาผูปว ย ๙๐ ราย ทีร่ ายงานชันสูตรยืนยันแลว ในประเทศ
สหราชอาณาจักร ไอรแลนด ประเทศในกลุมสแกนดิเนเวีย
คานาดา สหรัฐ อเมริกา และ ญีป่ ุน ผลปรากฏวา รอยละ ๒๐ของ
ผูปว ย เกิดจากการแพรเชือ้ ภายในครอบครัวเดียวกัน โดยมีปจ จัย
ทีส่ าํ คัญทีเ่ ขาไปเกีย่ วของ คือ อายุ และวิถที างการติดเชือ้
ในตอนทายของบทความไดเตือนใหมคี วามระมัดระวัง
เปนพิเศษ ใหแยกผูปว ยจากบุคคลในครอบครัว โดยเฉพาะให
หางจากเด็กเล็ก ๆ ในครอบครัวเปนพิเศษ
วันพฤหัสบดีที่ ๒๓ มิถนุ ายน ๒๕๕๔
เมือ่ วันที่ ๒๓ มิถนุ ายน CIDRAP News มีรายงานวา
การระบาดของ อี.โคไลในประเทศเยอรมนีคราชีวติ เพิม่ ขึน้ อีก
๓ ราย ทําใหยอดผูปว ยสะสมรวมทัง้ สิน้ สูงถึง ๓,๘๐๐ รายแลว
๙๔
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ขาวดังกลาว อางถึง องคการอนามัยโลกซึง่ แถลงวา ใน
วันนีม้ ผี ูป ว ยรายใหมทตี่ ดิ เชือ้ enterohemorrhagicEscherichia coli
(EHEC) เพิม่ ขึน้ ๑๐๕ ราย ตายเพิม่ ขึน้ อีก ๓ รายในการระบาด
ทีเ่ ชือ่ มโยงกับการบริโภคถัว่ งอกดิบของเยอรมัน ในขณะเดียวกัน
ก็มีผูปวยใหมทกี่ ําลังทําการสอบสวนอยูวาผูปว ยทีเ่ สียชีวิตใน
รัฐอะริโซนา เกีย่ วของกับผูปว ยทีร่ ายงานไปแลว ๓,๘๐๒รายนัน้
หรือไมอยางไร
องคการอนามัยโลกเปดเผยตอไปวา ในจํานวนผูปวย
รวมทัง้ หมดนัน้ เปนผูปว ยกลุมอาการHUSเสีย ๘๖๔ราย สวนอีก
๑,๙๓๘ รายทีเ่ หลือเปนผูปว ย non-HUS ทีต่ ดิ เชือ้ Shiga toxin–
producing E coli (STEC).
ทุกราย ยกเวน ๑๑๔ ราย เปนผูที่เคยอยูในประเทศ
เยอรมนีทงั้ นัน้ ๕ รายเปนผูทไี่ ปเยือนเยอรมนี วันทีเ่ ริม่ มีอาการ
วันสุดทายคือวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๔ สองรายที่เพิ่งจะ
เสียชีวติ เปนผูปว ยกลุมอาการHUS จากการติดเชือ้ Shiga toxin–
producing E coli (STEC)
สํานักงานองคการอนามัยโลกประจํายุโรปรายงานอีกวา
วันนีไ้ มมีรายงานผูปวยเพิม่ ขึน้ ในยุโรปเลย ทัง้ ๆ ทีม่ ีรายงาน
จํานวนถึง ๙๓ รายในวันกอนทีแ่ ลว
ในสหรัฐอเมริกา ก็กาํ ลังมีการสอบสวนผูปว ยใหม ๑ ราย
ทีร่ ฐั นอรท แคโรไลนา ทําใหมผี ูป ว ยในสหรัฐเปน ๕ ราย (๓
รายอยูใ นแมสซาชูเส็ท มิชิแกน และวิสคอนซินเปนผูปวย
๙๕
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กลุมอาการ HUS) และอีก ๒ รายเปนผูปวย non-HUS อยูใน
รัฐมิ ชิแกน และ ๑ รายไมไดเดินทางไปเยือนเยอรมนีดวย
นาจะติดจากการสัมผัสกับผูปว ยในมิชแิ กนรายทีเ่ ปน HUS
วันจันทรที่ ๒๗ มิถนุ ายน ๒๕๕๔
Sprout seeds suspected in French E coli cluster
CIDRAP News รายงานวามีผูปวยเกิดขึ้นเปนกลุม
คลัสเตอรที่ติดเชื้อ Escherichia coli O104:H4 และทางการ
สงสัยวาจะติดเชือ้ จากถัว่ งอกทีเ่ พาะจําหนายในทองถิน่ ผูปวย
ทัง้ ๘ ราย (หญิง ๖ ราย ชาย ๒ ราย) อาศัยอยูในเขตบอรโดซ
(Bordeaux region) ดวยกัน หลังจากไปในงานชุมนุมการกุศล
ที่เดียวกันที่เมือง บีกะเล (Begles) ชานบอรโดซ เชื้อที่เพาะ
แยกไดจากผูปวย ๓ ราย เปนเชื้อแบคทีเรีย E coli O104:H4
ซีโรทัยปเดียวกันที่ระบาดอยูในเยอรมนี ผูปวยใหประวัติวา
ไดรบั ประทานอาหารจานหนึง่ ชือ่ gazpachoทีม่ ถี วั่ งอกโรยหนา
สํานักงานดานความปลอดภัยของอาหารของยุโรป
The European Food Safety Authority(EFSA) ไดตงั้ คณะทํางาน
เฉพาะกิจเพือ่ ทําการสอบสวนหาแหลงแพรเชือ้ ตรวจกระบวน
การผลิตและการจัดการเกีย่ วกับลูกโซจดั จําหนายเมล็ดพืชทีน่ าํ ไป
เพาะเปนถัว่ งอก การสงจําหนายถัว่ งอก ถาจับไดวา เปนเมล็ดพืช
ชนิดใด ก็อาจจะเหมาเอาวา การระบาดในฝรัง่ เศสและเยอรมนี
นาจะมาจากเมล็ดธัญพืชทีป่ นเปอ นชนิดเดียวกัน สวนประกอบ
อืน่ ๆ ในอาหารก็ใหตรวจใหละเอียดดวย
๙๖
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ขาวจากสํานักขาวและสื่อสารมวลชนหลายขาวเชน
รอยเตอรรายงานวา แมวาจะยังไมเปนทีช่ ดั เจน แตกอ็ าจจะเปน
ไปไดวา เมล็ดพืชทีบ่ ริษทั คาสงในอังกฤษชือ่ ธอมปสนั แอนด
มอรแกน ทีส่ ง เมล็ดธัญพืชไปจําหนายเพือ่ เพาะเปนถัว่ งอกนัน้
อาจจะมีสว นพัวพันดวย หนังสือพิมพเดลีเทเลกราฟในมหานคร
ลอนดอนรายงานว า บริ ษั ท ได ยุ ติก ารส ง เมล็ดธัญพืชออก
จําหน ายแลว แต ก็ไ มไ ดเรียกสินคา เก าคื นจากรานคาปลีก
ประกอบดวยเมล็ดพันธุพชื เชน ผักกาดขาว ผักสลัดร็อคเก็ต
และเมล็ดถัว่ ลูกซัด (เฟนูกรีก) เปนอาทิ
วันศุกรที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๔
สํานักขาวCIDRAP ไดตดิ ตามรายงานขาวตอไปอีกวา
เมือ่ วันที่ ๒๙ มิถนุ ายน ๒๕๕๔ ศูนยปอ งกันควบคุมโรคของ
สหภาพไดลบชือ่ บริษทั AGA SAAT GMBHนคร ดืสเซลดอรฟ
สหพันธรัฐเยอรมนี ที่ปรากฏอยูในรายงานที่ศูนยจัดพิมพขึ้น
เมือ่ วันที่ ๒๙ มิถนุ ายน ๒๕๕๔ และมีชอื่ บริษทั วาเปนบริษทั
นําเขาและสงออกจําหนายใหแกลกู คาปลีก อันอาจทีจ่ ะทําให
บริ ษั ท เสี ย ชื่ อ เสี ย งได จึ ง ให ล บชื่ อ บริ ษั ท ฯนั้ น ออกจาก
รายงานเสียดวย
ในรายงานฉบับดังกลาวรายงานวาเมล็ดลูกซัดสัง่ เขาไป
จาก ประเทศอียปิ ตเมือ่ ป พ.ศ. ๒๕๕๒ และ/หรือ ๒๕๕๓ เปน
เมล็ดพืชรุนทีเ่ กีย่ วของกับการระบาดกลุมคลัสเตอรในประเทศ
ฝรัง่ เศส
๙๗
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วันอังคารที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๔
จากแตงรานสเปน มาถึงถั่วงอกเยอรมัน คราวนี้มา
ถึงคิว “เมล็ดลูกซัด” อียปิ ต หรือ ทีช่ าวตะวันตกรูจกั กันในนาม
ของ เฟนูกรีก – “Fenugreek”
เมือ่ วันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๔ หนังสือพิมพ นิวยอรค
ไทมส ออนไลน <http://www.nytimes.com/2011/07/06/
business/06seeds.html?_r=1>
รายงานขาววา
เจาหนาทีด่ า นความปลอดภัยของอาหาร กําลังพยายาม
แกะรอยของเมล็ดลูกซัดที่ปนเปอนแบคทีเรีย อี. โคไลที่เปน
สินคานําเขาจากตางประเทศเปนจํานวนมาก แลวสงจําหนาย
ตอไปทัว่ ทวีปยุโรปอยางกวางขวางมากกวาที่เคยคาดคิด เปน
เมล็ดลูกซัดออรแกนิคทีน่ าํ เขาจากบริษทั ผูสง ออกมากกวา ๑๒
บริษทั ในประเทศอียปิ ต ขณะนีก้ าํ ลังตรวจสอบดูวา มีเมล็ดลูกซัด
นําเขาจากประเทศอืน่ อีกหรือไมทอี่ าจจะปนเปอ นเชือ้ แบคทีเรีย
เนือ่ งจากมีความสลับซับซอนในเสนทางการสงเมล็ด
ธัญพืช ทีห่ ลังจากนําเขาแลว ยังมีการแบงสงตอไปยังอีกหลาย
ประเทศ และมีสนิ คานําเขาหลายงวด หลายรุน ในทีส่ ดุ ก็ปรากฏวา
มีสนิ คาทีเ่ ขาขายตองสงสัย เปนสินคางวดหนึง่ ทีบ่ ริษทั เยอรมัน
นําเขามีปริมาณ ๑๖ตัน นําเขาไปในประเทศตัง้ แตเดือนธันวาคม
๒๕๕๒
๙๘
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เมล็ดลูกซัดจากผูนาํ เขาดังกลาว ไดสง ไปจําหนายตอไป
เปนปริมาณ ๘๘๐ ปอนด หรือ ประมาณ ๔๐๐ กิโลกรัม ใหแก
บริษทั หนึง่ ในประเทศอังกฤษชือ่ บริษทั ธอมปสนั & มอรแกน
ทีน่ าํ ไปแบงบรรจุขายเปนซอง ๆ ละ ๕๐กรัม สงขายใหแกบริษทั
พืชผักและสวน ในประเทศฝรัง่ เศสดวย จึงเกีย่ วโยงไปถึงเรือ่ ง
การระบาดของโรคภาวะติดเชือ้ อี. โคไล (EHEC) ในประเทศ
ฝรัง่ เศสนัน่ เอง
เมล็ดลูกซัด จํานวน๑๑ตันในเยอรมนี ถูกสงไปจําหนาย
ตอไปยังบริษัทหางรานอีก ๕๔ บริษัทในยุโรป ๑๑ ประเทศ
รวมทัง้ ในประเทศเยอรมนีเอง ออสเตรีย และ สเปน อันทีจ่ ริงแลว
บริษทั ในเยอรมนี ไดรบั สินคาเมล็ดลูกซัด ๓งวดในปพ.ศ.๒๕๕๑
และในปพ.ศ. ๒๕๕๓ ก็มกี ารนําเขาอีก สินคาทีต่ อ งสงสัยวา
เปนตนเหตุทกี่ อ การระบาด เปนงวดทีไ่ ดรบั มาเมือ่ ปพ.ศ.๒๕๕๒
ในวันเดียวกันนี้ สํานักขาวรอยเตอร ก็รายงานขาว
ทํานองเดียวกัน
วันอังคารที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๔
รายงานของสํานักงานดานความปลอดภัยของอาหารของ
สหภาพยุโรป
คณะทํางานเฉพาะกิจของ EFSA (European Food
Safety Authority) ซึง่ ประกอบดวยผูเชีย่ วชาญจากประเทศสมาชิก
ของสหภาพ จากศูนยปองกันควบคุมโรคของสหภาพ จาก
๙๙

ระบาดบั น ลื อ โลก ๑๕ > อี . โคไล

องค ก ารอนามั ย โลกและเจ า หน า ที่ จาก EFSA ได ติดตาม
แกะรอยเสนทางจําหนายของลูกซัดหรือ fenugreek (Trigonella
foenum-graecum) ทีน่ าํ เขาจากอียปิ ต วา มีแบคทีเรีย E.coli (STEC)
O104:H4 ปนเปอน งวดใด ตอนใด อยางไร แลวเสนอเปน
รายงานหนา ๒๓ หนา ตอคณะมนตรีสหภาพฯ ทานทีส่ นใจจะ
ติดตามอานรายงานสมบูรณฉบับออนไลนไดใน http://www.
efsa.europa.eu/en/supporting/doc/176e.pdf>
ผลสรุป ไดวา เมล็ดลูกซัดทีก่ อ การระบาดทัง้ ในฝรัง่ เศส
และเยอรมนี เชือ่ มโยงเขากับเมล็ดลูกซัด ล็อตที่ ๔๘๐๘๘ ล็อต
เดียวกัน เปนล็อตทีม่ ีผูนําเขาจากประเทศอียปิ ต การปนเปอ น
คงจะเกิ ดขึ้ น ก อนการส ง ออกลงเรื อ คงจะมี การปนเป อน
สัมผัสกับอุจจาระของคนหรือของสัตว ในขัน้ ตอนใดขัน้ ตอน
หนึง่ ของการผลิตจากผูนําเขา ก็มกี ารสงจําหนายตอใหตวั แทน
จําหนายในเยอรมนี และประเทศอื่น ๆ อีกหลายประเทศใน
ยุโรปรวมทัง้ สหราชอาณาจักรดวย
เจาหนาที่ฝายความปลอดภัยของอาหารของสหภาพ
กลาววา เรื่องราวทั้งหมดไปไกลกวาที่เคยคาดคิดเอาไว คือ
ไกลกว าประเทศฝรั่ งเศสและเยอรมนี แลว เพราะในเดือน
ทีผ่ านมา จํานวนผูปว ยไดพุงขึน้ สูงหลายพันรายแลว ประเทศ
อืน่ ๆ หลายประเทศในสหภาพ คงจะไดรบั เมล็ดพืชทีต่ อ งสงสัย
นั้นดวย เรื่องที่จะทําไดในขณะนี้ ก็คือหามมิใหนําเมล็ดพืช
๑๐๐
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ถั่ วงอกจากเมล็ดธัญพืชหลายชนิด
ที่ สงสัยวาเปนแหลงตนตอของการแพรเชื้ อในเยอรมนี

ไปเพาะเปนถัว่ งอกและหามรับประทานถัว่ งอกทีเ่ พาะดิบ หากจะ
รับประทานก็ทาํ ใหรอ นใหสกุ เสียกอน
เจาหนาที่ฝายความปลอดภัยของอาหารของสหภาพ
แถลงวา เมล็ดลูกซัดทีบ่ ริษทั ในเยอรมนีนาํ เขาจากประเทศอียปิ ต
ทีน่ าํ ไปเพาะเปนถัว่ งอกนาจะเปนแหลงตนตอของการปนเปอ น
ของแบคทีเรีย อี. โคไล ดวยเหตุนี้ คณะมนตรีสหภาพยุโรป
จึงประกาศหามนําเขาเมล็ดธัญญพืชทุกชนิดจากประเทศอียปิ ต
จนถึงวันที่ ๓๑ตุลาคม ๒๕๕๔
เจาหนาที่ฝายความปลอดภัยของอาหารของสหภาพ
(EFSA) ไดเปดเผยรายงานเมือ่ วันที่ ๕ มิถนุ ายน ๒๕๕๔ นําไป
สูการหามนําเขาเมล็ดพืชตางๆ ที่ผลิตจากประเทศอียิปตเปน
๑๐๑
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ถั่วงอกลูกซัด (Fenugreek sprout)

ภาพจาก ผูจัดการออน ไลน ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๔

ลูกซัด (Fenugreek seed) มีขนาดเล็กสีเหลือง เปนเครื่องเทศที่มีกลิ่นหอม
มีรสขมเฉพาะตัว เมื่อใชจะนําไปคั่วไฟออน ๆ จะทําใหมีกลิ่นหอมมากขึ้น
ถาคั่วดวยน้ํามันเมล็ดจะพองตัว รสขมเขม เจือเผ็ดนิด ๆ

๑๐๒
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การชัว่ คราว ทัง้ นี้ รวมถึงเมล็ดถัว่ ชนิดตางๆ เมล็ดลูกซัด และ
ถัว่ เหลือง
EFSA รายงานวาการปนเปอนของเชื้อที่เมล็ดพืช
คงจะเกิดขึน้ ณ จุดใดจุดหนึง่ กอนการนําเขา
EFSA กลาววา ล็อตอืน่ ๆของลูกซัดทีน่ าํ เขาระหวางป
พ.ศ.๒๕๕๒ ถึง ๒๕๕๔ อาจจะมีความเกีย่ วของทุกๆ ประเทศ
ควรจะตองทําการสืบสวนใหเกิดความชัดเจนใหได
คณะมนตรีของสหภาพ แถลงวาเมล็ดลูกซัดที่นําเขา
มาในยุโรปจากประเทศอียิปตงวดตัง้ แต พ.ศ. ๒๕๕๒ ซึง่ ได
รับการพบวามีการปนเปอ นดวยเชือ้ แบคทีเรีย อี. โคไล จะถูก
เรียกกลับและนําไปทําลายเสียดวย รวมทั้งเมล็ดลูกซัดที่ยัง
ตรวจไมพบวาบริษทั ใดเปนผูนาํ เขาก็ตามก็ตอ งทําลายใหหมดดวย
วันพฤหัสบดีที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๔
จํานวนผูปว ยทีไ่ ดรบั รายงานตัง้ แตวนั ที่ ๕ มิถนุ ายนวา
ในกลุมประเทศ EU/EEA มีผูป ว ยกลุมอาการ HUS ๙๙๘ ราย
ทีต่ ดิ เชือ้ แตไมไดเปนกลุมอาการ HUS อีก๓,๓๓๘ราย
เฉพาะในประเทศเยอรมนีมีผูปวยกลุมอาการ HUS
๔ ราย และ ๑๐ รายทีไ่ มใชกลุมอาการ HUS เปนผูปวยทีป่ ว ย
ในระหวางวันที่ ๒๖ มิถนุ ายน ถึงวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๔
๑๐๓
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ตารางแสดงสถิติจํานวนผูปวย (๖ มิถุนายน - ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๔)
วันที่
๖ มิ.ย.
๗ มิ.ย.
๘ มิ.ย.
๙ มิ.ย.
๑๐ มิ.ย.
๑๑ มิ.ย.
๑๒ มิ.ย.
๑๓ มิ.ย.
๑๔ มิ.ย.
๑๕ มิ.ย.
๑๖ มิ.ย.
๑๗ มิ.ย.
๒๐ มิ.ย.
๒๑ มิ.ย.
๒๒ มิ.ย.
๒๗ มิ.ย.
๒๘ มิ.ย.
๒๙ มิ.ย.
๓๐ มิ.ย.
๑ ก.ค.
๔ ก.ค.
๕ ก.ค.
๖ ก.ค.

HUS รายใหม

non-HUS รายใหม

ตาย

รวมรายใหม

๓
๑๓
๔๘
๓๕
๓๘
๑๔
๐
๘
๑
๓
๒
๑๔
๑๒
๔
๘
๗
๔
๐
๓
๔
๐
๖
๑

๖๗
๘๓
๒๖๖
๑๒๑
๑๑๕
๑๗๗
๔๐
๓๔
๖
๑๗
๔๘
๙๒
๗๔
๘๙
๗๙
๗๘
๙๗
๒๙
๑๙
๔๔
๔๘
๓๓
๒๔

๒๒
๒๓
๒๕
๒๗
๓๑
๓๕
๓๕
๓๖
๓๖
๓๗
๓๙
๓๙
๔๐
๔๐
๔๓
๔๗
๔๘
๔๘
๔๘
๔๙
๔๙
๕๐
๕๐

๗๐
๙๖
๓๑๔
๑๕๖
๑๕๓
๑๙๑
๔๐
๔๒
๗
๒๐
๕๐
๑๐๖
๙๖
๙๓
๘๗
๘๕
๑๐๑
๒๙
๒๒
๔๘
๔๘
๓๙
๒๕

๑๐๔
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วันพฤหัสบดีที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๔
อียปิ ตปฏิเสธวาไมไดเปนแหลงตนตอในการแพรเชือ้ โรค
เมือ่ วานนี้ (๖กรกฎาคม ๕๔)สํานักขาว ซินหัว ของจีน
รายงานขาววา กระทรวงเกษตรประเทศอียปิ ตไดออกแถลงการณ
ตอบโตสหภาพยุโรปปฏิเสธวา ไมไดเปนแหลงตนตอของการ
แพรเชือ้ โดยไดนําตัวอยางเมล็ดลูกซัดจากโกดังของผูสง ออก
รายที่ถูกสงสัยวาเปนผูสงลูกซัดที่ปนเปอนออกไปจําหนาย
นําไปตรวจก็ไดผลลบไมพบวามีเชื้อมหันตภัยนั้นปนเปอน
ในแถลงการณกลาววา การปนเปอ นคงจะเกิดขึน้ ในขณะแบง
บรรจุภณ
ั ฑสง ออกจําหนาย หรือเปนไปไดวา น้าํ ทีใ่ ชรดเมล็ด
ทีใ่ ชในฟารมเพาะถัว่ อาจมีการปนเปอ นก็ได
ในประเทศอี ยิ ป ต เองก็ ไ ม เคยมี รายงานผูป  วยเปน
ภาวะติดเชือ้ อี. โคไล EHEC เลย
วันศุกรที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๔
เมือ่ วันที่ ๘ กรกฎาคม๒๕๕๔CIDRAP Newsรายงาน
อางขาวใน หนังสือพิมพ Arizona Republic ฉบับประจําวันที่
๒๔ มิถนุ ายน ๒๕๕๔ พาดหัวขาววา Arizona death linked to
Europe’sE coli outbreak โดยไดลงขาวการสอบสวนการตายของ
ผูปวยที่ รัฐ อะริโซนานั้น ทางการยืนยันแลวผูปวยรายนั้น
ไดเดินทางไปเยือนประเทศเยอรมนีมากอน ผูต ายเปนชาย
อายุมากกวา ๖๕ ปแพทยรบั ไวรกั ษาในโรงพยาบาลดวยกลุม
๑๐๕
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อาการHUSและตายตัง้ แตกลางเดือนมิถนุ ายน สวนผูปว ยอีก ๔
รายในสหรัฐทีต่ ดิ เชือ้ Escherichia coli O104:H4 แลวปวยเปน
กลุมอาการ HUS ก็ลว นแต เกีย่ วของกับการระบาดของโรคใน
เยอรมนีทงั้ สิน้
ในการเฝาระวังตรวจตราเจาหนาทีท่ หารและครอบครัว
ทีป่ ระจําการอยูในฐานทัพในเยอรมนี ยังไมพบวามีผูใ ดลมปวย
จากโรคระบาดนี้
ขาวยังกลาวดวยวา เมื่อวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๔
สหภาพยุโรปสัง่ ใหเรียกเมล็ดลูกซัดที่วางจําหนายคืนใหหมด
และสัง่ หามการนําเขาเมล็ดลูกซัดเปนการชัว่ คราว
ในรายงานฉบับนี้ยังเปดเผยวา มีผูปวยรายใหมเปน
ชาวเดนมารก ๒ ราย ปวยจากการสัมผัสกับญาติทเี่ คยติดเชือ้
มาจากประเทศเยอรมนี และในวันที่ ๕ กรกฎาคม ก็มผี ูปว ยใน
เยอรมนีอกี ๗ ราย ทําใหจาํ นวนผูปว ยในยุโรปรวมได ๓,๗๗๔
ราย เปนกลุมอาการ HUS ๗๕๐ ราย และเสียชีวติ แลว ๔๔ ราย
องคการอนามัยโลก รายงานวา ตั้งแตวันที่ ๑ กรกฎาคมเปน
ตนมา ไมมรี ายงานผูปว ยจากประเทศฝรัง่ เศสและสวีเดนอีกเลย
วันจันทรที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๔
ฝรัง่ เศสรายงานวามีผูป ว ยอีก ๕รายทีเ่ ชือ่ มโยงกับผูปว ย
ที่ ปวยเปนกลุม คลั สเตอรดวยโรคติดเชื้อ Escherichia coli
O104:H4 ทีบ่ อรโดซ ซึง่ เปนกลุมทีเ่ กิดโรคภายหลังการบริโภค
ถัว่ งอกดิบเมือ่ ตนเดือน มิถนุ ายน ๒๕๕๔
๑๐๖
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ผูปว ย๓ใน๕รายดังกลาวเปนผูทไี่ ปรวมงานชุมนุมการ
กุศลของโรงเรียนทีเ่ มือง เบเกลส (Begles) หนึง่ รายเปนกลุม
อาการ HUS อีก ๒ ราย คนหนึง่ ก็เปนกลุมอาการ HUS ทีต่ ดิ โรค
จากอีกคนหนึง่ ทีก่ าํ ลังปวยดวยโรคติดเชือ้ ดังกลาว
มีขา วอีกกระแสหนึง่ จากสหราชอาณาจักร รายงานวา
มีผูป ว ยในประเทศนัน้ ๑ ราย เปนบุคคลทีเ่ พิง่ เดินทางกลับมา
จากนคร ฮัมบวรก ประเทศเยอรมนี สํานักงานคุมครองสุขภาพ
รายงานวามีผูป ว ยในประเทศนัน้ ๑๗ คน เปนรายทีไ่ ดรบั การ
ชันสูตรยืนยันทางหองปฏิบัติการแลว และเปนผูที่อยูในกลุม
อาการ HUS ๓ คน ทุกรายลวนแตมคี วามเชือ่ มโยงกับการเดินทาง
ไปทัศนาจรในประเทศเยอรมนีทงั้ สิน้
ประเทศเยอรมนี รายงานผูปวยภาวะติดเชื้อ E coli
O104:H4 เพิม่ ขึน้ อีก ๑๘ ราย อยูในกลุมอาการ HUS ๕ ราย
ในสหภาพยุโรปมีรายงานผูปวยรายใหมจากประเทศฝรั่งเศส
และประเทศ สหราชอาณาจักร ทําใหมจี าํ นวนผูปวยสะสมใน
สหภาพฯ รวม๓,๗๙๘คน เปนผูทอี่ ยูในกลุมอาการHUS๗๕๗
คน ไมมรี ายงานผูเสียชีวติ จํานวนเสียชีวติ จึงยังคงทีค่ อื ๔๔ คน
เจาหนาที่ เยอรมั นรายงานอี กวา นั บตั้ งแตวันที่ ๘
กรกฎาคมทีผ่ านมาไดสงั่ หามการนําเขาและหามใชผลิตภัณฑ
ทุ ก ประเภทของเฟนู ก รี ก รวมทั้ ง ที่ เป นผงซึ่งใชเปนยาดวย
อันเปนผลิตภัณฑนําเขาจากประเทศอียปิ ต ผงเฟนูกรีกใชเปน
ผงรักษาแผลเปอ ยและโรคระบบยอยอาหาร
๑๐๗
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วันศุกรที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๔
กระทรวงเกษตร รัฐฮันโนเวอรเปดเผยวา การทดสอบ
ทุกๆกรรมวิธีเพื่อพิสูจนวาถั่วงอกจากฟารมเพาะถั่วงอกใน
เมืองบีเน็นบึทเทล ปนเปอ นเชือ้ อี.โคไล นัน้ ปรากฏวาใหผลลบ
คือไมพบเชื้อแมแตตัวอยางตรวจใดๆ จึงทําใหเจาของฟารม
พนขอกลาวหา และสามารถเปดปฏิบัติงานผลิตไดใหมอีก
ครั้งหนึ่ง หากไมอนุญาตใหเปดกิจการได ฝายกฎหมายของ
บริษทั ขูวา จะดําเนินการฟองรองตอไป
สําหรับเมล็ดลูกซัดจากประเทศอียปิ ตทใี่ ชอยูในฟารม
แหงนั้น ที่มีการกลาววาเปนตนตอที่ทําใหเกิดโรคระบาดใน
เดือนพฤษภาคม - มิถนุ ายน นัน้ ทีย่ งั เหลือเก็บสต็อคไวในเยอรมนี
และประเทศอืน่ ๆ ในยุโรป ก็ยงั จะตองพยายามพิสจู นกนั ตอไป
และทีฟ่ ารมบีเน็นบึทเทลนัน้ ไดขนยายเอาเมล็ดลูกซัดออกไป
หมดแลว
จํานวนผูปว ยสะสมรวมได ๔,๒๓๖ คน ตาย ๕๐ คน
อัตราปวย/ตาย รอยละ๑.๑๘
วันพุธที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๔
บทเรียนที่ไดจากการระบาดของโรคติดเชื้อ อี.โคไล
หลังจากประเทศเยอรมนีประกาศวาการระบาดไดยตุ ลิ งแลว
เมือ่ วันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๔ CIDRAP News ได
รายงานวาประเทศเยอรมนีไดประกาศวาการระบาดของโรค
๑๐๘
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ตารางแสดงจํานวนผูปวยในประเทศสมาชิกสหภาพ
จนถึงวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๔
ประเทศ
ออสเตรีย
สาธารณรัฐเช็ก
เดนมารก
ฝรั่ งเศส

จํานวนราย HUS STEC
ปวย
ตาย
๑
๐
๑๐
๘

๐
๐
๐
๐*

เยอรมนี
กรี ซ
ลั กเซมเบิรก
เนเธอรแลนด
นอรเวย
โปแลนด
สเปน
สวีเดน
สหราชอาณาจักร

๗๑๕
๐
๑
๔
๐
๒
๑
๑๘
๓

รวม

๗๖๓

จํานวนราย non-HUS STEC
ปวย
ตาย

๒๗
๐
๐
๐
๐
๐
๐
๑
๐

๔
๑
๑๕
๓
๒
๓๐๐๙
๑
๑
๗
๑
๑
๑
๓๕
๔

๐
๐
๐
๐
๐**
๑๖
๐
๐
๐
๐
๐
๐
๐
๐

๒๘

๓๐๘๕

๑๖

๑๐๙
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ติดเชื้ออี.โคไล ไดยุติลงแลว โดยผูปวยรายสุดทายที่รายงาน
เวนชวงผานระยะเวลา ๓ สัปดาหซึ่งถือวาเปนระยะฟกตัว
ของโรคแลว ก็ไมมีผูปวยรายใหมอีก กลาวคือ หลังจากวันที่
๔กรกฎาคม ๒๕๕๔เปนตนมา ไมมผี ูใ ดปวยใหมเพิม่ อีกเลย
ศูนยปองกันควบคุมโรคของสหภาพยุโรปรายงานวา
มีผูปวยทั้งสิ้นจํานวนรวม ๓,๙๑๐ ราย เปนกลุมอาการ HUS
๗๘๒ ราย ตาย ๔๖ ราย
มีรายงานผูปวยประปรายในประเทศสหรัฐอเมริกา
และคานาดา ทุกรายลวนแตเชื่อมโยงเกีย่ วพันกับการเดินทาง
ไปเยือนประเทศเยอรมนี

๑๑๐

