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คำอุทศิ
หากหนังสือเล่มนีจ้ กั ก่อประโยชน์แก่ทา่ นผูอ้ า่ น ไม่วา่ ในแง่
ความรู้ หรือความบันเทิงบ้างเล็ก ๆ น้อย ๆ ก็ตาม ผูน้ พิ นธ์ ขอมอบกุศลนัน้
ให้แก่คุณแก้ว และคุณมลิวัลย์ ทองเจริญ ที่เพียรพยายามสั่งสอนให้
ผูน้ พิ นธ์รจู้ กั เริม่ อ่าน รูจ้ กั เริม่ เขียน รูจ้ กั บันทึกมาตัง้ แต่เยาวัย และภรรยา
และลูกๆ ทัง้ สาม หลาน ๆ ทัง้ สาม ทีใ่ ห้เวลา ให้กำลังใจและแรงบันดาลใจ
ให้เขียนหนังสือเล่มนี้จนออกเผยแพร่สู่สาธารณชนได้สำเร็จ

บทขอบคุณ
หนังสือเล่มนี้เป็นผลงานของการทำงานเป็นทีมเป็นคณะ
หนังสือคงจะเรียบเรียงไม่สำเร็จ หากไม่ได้รับคำแนะนำจากคณะ
ผู้เชี่ยวชาญด้านต่าง ๆ ทั้งวิชาการและด้านข้อมูล การตรวจทานชำระ
ข้อมูลความถูกต้องและคำผิดต่าง ๆ ผูท้ ผ่ี นู้ พิ นธ์ ขอขอบคุณ ได้แก่
นายแพทย์สชุ าติ เจตนเสน
นายแพทย์ประยูร กุนาศล
ศาสตราจารย์นายแพทย์ธรี ะวัฒน์ เหมะจุฑา
รองศาสตราจารย์นายแพทย์เชิดศักดิ์ ธีระบุตร
รองศาสตราจารย์ (พิเศษ) นายแพทย์ทวี โชติพทิ ยสุนนท์
แพทย์หญิงจริยา แสงสัจจา
รองศาสตราจารย์ ดร. ณัฐนันท์ สินชัยพานิช
รองศาสตราจารย์นายแพทย์ภพ โกศลารักษ์
คุณพรชัย สอนสถาพรกุล
คุณอรวรรณ เกตุพานิช
คุณสุนสิ า ตัง้ จิตนิมติ กุล
คุณรัชดาภร อุน่ เรือน
คุณสุชาดา สุวรรณนิคม
คุณเสาวลักษณ์ มูลหิรญ
ั

คำนำ
อาชีพของผู้นิพนธ์คือ อาจารย์ของโรงเรียนแพทย์ที่
เก่าแก่ที่สุดของประเทศไทย ได้ศึกษาเล่าเรียนวิชาแพทย์
พื้นฐานจากประเทศไทย ไปศึกษาด้านโรคติดเชื้อไวรัสจาก
ต่างประเทศ ครั้นกลับมาประเทศไทยก็มาเริ่มอาชีพอาจารย์
ในโรงเรียนแพทย์เดิม ได้เป็นผูร้ เิ ริม่ ตัง้ ห้องปฏิบตั กิ ารด้านไวรัส
วิทยาและสอนวิชานี้ให้แก่นักศึกษาแพทย์ ได้ประสานงาน
กับกระทรวงสาธารณสุข โดยเฉพาะอย่างยิง่ กรมควบคุมโรค
และกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ด้านไวรัสวิทยา และด้าน
ระบาดวิทยาของโรคติดเชือ้
ผูน้ พิ นธ์มงี านอดิเรกสองอย่างคือ นักเขียนสมัครเล่น
และพ่อครัวสมัครเล่น งานอดิเรกทั้งสองได้ทำติดต่อกันมา
นานกว่า ๓๐ ปี แต่รู้ตัวเองว่าเอาดีไม่ได้สักเรื่อง ยิ่งนานยิ่ง
กลายเป็นเล่น ๆ มากกว่า ชอบอ่านหนังสือมาตัง้ แต่เด็ก หนังสือ
ทีป่ ระทับใจในวัยรุน่ ของผูน้ พิ นธ์มากสุด คือ ปลัดเปล่งเทีย่ ว
รอบโลก และนิตยสารรายเดือนหรือรายสัปดาห์เช่น ชาวกรุง
สยามรัฐ สัปดาห์วจิ ารณ์

ทำงานทางด้านการแพทย์มา ๕๐ ปีเต็ม มีประสบการณ์
ด้านงานการสอน การวิจัย ด้านป้องกันและควบคุมโรค
โดยเฉพาะในช่วงทีม่ โี รคระบาด จึงได้มโี อกาสสัง่ สมความรู้
และประสบการณ์จนล้นสมอง เคยทำงานเป็นบรรณาธิการ
วารสารการแพทย์หลายฉบับทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
จึงมีความพยายามที่จะถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์
ที่คั่งอยู่เต็มสมอง นำมาเรียบเรียงเพื่อให้ความเพลิดเพลิน
กับท่าน
หนังสือเล่มนี้ตั้งใจเขียนให้อ่านได้ทั้งประชาชน
ทัว่ ไปหรือนักวิชาการก็อา่ นได้ เพือ่ ได้มคี วามรูท้ ง้ั เรือ่ งโรคต่างๆ
ทีร่ ะบาดอุบตั ใิ หม่ เคยระบาดมาแล้ว และอาจจะระบาดซ้ำอีก
เป็นเรื่องที่แพร่กระจายไปทั่วโลกอย่างกว้างขวาง รวมทั้ง
บางเรือ่ งแม้วา่ จะไม่ใช่โรคติดต่อ แต่กร็ ะบาดแพร่กระจายได้
ทัง้ นี้ เพือ่ ทีจ่ ะให้ทา่ นผูอ้ า่ นได้ทนั กับเหตุการณ์ ในทำนองทีว่ า่
รูเ้ ขา รูเ้ รา รูโ้ รค รูโ้ ลก
นี่คือเป็นจุดตั้งต้น ที่จุดประกายให้ผู้นิพนธ์เขียน
หนังสือชุดนี้

สารบัญ
หน้า

ชุมนุมดาวโหดทำร้ายเด็ก
โรคหัตถา บาทา ลาม(ฟาด)ถึงโอษฐ์

๗

โรคอาหารเป็นพิษในกุมารเมืองปลาดิบ

๕๑

โรคไข้ผน่ื กุหลาบ Roseola infantum

๗๓

โรคพยาธิเข็มหมุด หรือพยาธิเส้นด้าย

๘๑

ชุมนุมดาวร้ายทำลายหัวใจเด็ก
โรคคาวาซากิ ไม่ใช่ชื่อรถ แต่เป็นชื่อโรค

๘๙

วายร้ายเจาะหัวใจเด็ก

๑๐๙

Erythema infectiosum

๑๒๑

กล้ามเนื้อหัวใจอักเสบจากไวรัสไข้หวัดใหญ่

๑๒๙

ไข้รูห์มาติค
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โรคหัตถา บาทา
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โรคหัตถา บาทา ลาม(ฟาด)ถึงโอษฐ์
โรคมือ เท้า ปาก
ข่าวของการระบาดใหญ่ ของโรคมือ เท้า ปาก ในประเทศจีน
“สำนักซินหัว” เมือ่ วันที่ ๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๓
ประเทศจีน เป็นประเทศทีก่ ว้างใหญ่ไพศาล มีโรคอยู่
โรคหนึง่ ทีม่ ขี า่ วการระบาดของโรคประหลาดจากประเทศนีอ้ ยู่
เสมอ ๆ ยกตัวอย่าง “โรคติดเชือ้ อุบตั ใิ หม่” เช่น โรคซาร์ส ทีเ่ คย
โด่งดัง คร่าชีวติ คนทัว่ โลกร่วมหมืน่ คนเมือ่ ไม่กป่ี มี านี้ ผูน้ พิ นธ์
จึงคอยท่องไปในโลกไซเบอร์คอยติดตามอยูเ่ นืองๆ จึงไปเจอ
ข่าวจาก “สำนักซินหัว” เมือ่ วันที่ ๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๓ ดังนี้
กรุงปักกิง่
มีเด็ก ๔๗ คน ถึงแก่กรรมจากโรค มือ เท้า ปาก ที่
ผูน้ พิ นธ์ชอบเรียกชือ่ เล่น ๆ เพือ่ ให้เตะตาผูค้ น จะได้สนใจ เอา
ใจใส่โรคนีใ้ ห้มากขึน้ โดยเฉพาะผูป้ กครองทีม่ ลี กู หลานเป็นเด็ก
เล็กว่า “โรคหัตถา บาทา ลาม(ฟาด)ถึงโอษฐ์” และในเว็บไซท์
ของกระทรวงสาธารณสุขจีนรายงานว่า ในเดือนที่ผ่านมา มี
รายงานผูป้ ว่ ยจากประเทศจีน รวมทัง้ สิน้ ๗๗,๗๕๖ คน รายงาน
จำนวนผูเ้ สียชีวติ ในเดือนมีนาคมได้สงู มากถึงสองเท่าของสอง
เดือนแรกของปีน้ี
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หนังสือพิมพ์ ไชน่า เดลี พาดหัวข่าวเมื่อวันที่ ๒๔
มิถนุ ายน ๒๕๕๓ นี้ ว่า “มีผตู้ ดิ เชือ้ เป็นล้าน และตายแล้ว ๕๓๗
คน อีก ๑๕,๕๐๑ คน ยังมีอาการหนักอยูใ่ นโรงพยาบาล จากโรค
มือ เท้า ปาก” รองนายกรัฐมนตรี หลี คีเกียง ได้ประกาศเร่งเร้า
กระตุน้ ช่วยกันป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคนี้
ซึ่งมีรายงานจากหลาย ๆ ภูมิภาคของประเทศ โดยเฉพาะ
ทางภาคใต้ของประเทศ คือ เขตปกครองตนเองมณฑลกวางสี
มณฑลกวางตุ้ง ทางภาคกลางของประเทศ มณฑลเฮอหนาน
และเฮอเป่ย ทีเ่ ฮอหนาน มีเด็กเสียชีวติ ไปแล้ว ๕ ราย ทีช่ านดง
อีก ๔๔ ราย นายหลี คีเกียง ได้กระตุน้ เตือนให้ผปู้ กครองพยายาม
อย่าให้เด็ก ๆ เข้าไปใกล้ชดิ กับผูป้ ว่ ย หลีกเลีย่ งไม่ให้สมั ผัสกับ
น้ำลายผู้อื่น และให้รักษาสุขอนามัยส่วนบุคคล โดยเฉพาะ
อย่างยิง่ การล้างมือบ่อย ๆ ทำความสะอาดของเล่นเด็ก เป็นต้น
นายหลี คีเกียง ยังเร่งเร้าให้มกี ารวิจยั ค้นคว้าหายาเพือ่ รักษาโรค
และพัฒนาวัคซีนเพือ่ ป้องกันโรคนีโ้ ดยด่วนด้วย
มีรายงานข่าวตามมาติด ๆ จากประเทศสิงคโปร์ มี
รายงานข่าวทางอินเทอร์เน็ท http://www.channelnewsasia.com/
stori...045376/1/.html
เมือ่ วันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๓ ว่า มีรายงานโรค มือ
เท้า ปากเพิม่ ขึน้ อย่างผิดสังเกตในประเทศสิงคโปร์ ในสัปดาห์
๙
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ทีส่ น้ิ สุดเมือ่ วันที่ ๒๐ มีนาคม มีรายงานผูป้ ว่ ยในสามสัปดาห์ท่ี
ผ่านมา มีจำนวนสูงถึง กว่า ๕๐๐ ราย ในสามเดือนแรกของปีน้ี
มีผปู้ ว่ ยโรคนีแ้ ล้วจำนวนถึง ๔,๒๖๙ ราย ซึง่ ในช่วงเวลาเดียวกัน
ของปีกอ่ นมีผปู้ ว่ ยรวม ๓,๗๐๕ ราย คิดเป็นอัตราเพิม่ ขึน้ ถึงร้อยละ
๑๕ ทีเดียว กระทรวงพัฒนาชุมชน เยาวชน และกีฬา ได้สง่ั ปิด
ศูนย์เด็กเล็กทัง้ หมด เพือ่ ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคนี้
สำนักข่าวซินหัว รายงานข่าวเพิ่มเติมเมื่อวันที่ ๒
มิถุนายน ที่ผ่านมานี้ว่า ในสัปดาห์ที่ผ่านมาสัปดาห์เดียวมี
ผูป้ ว่ ย ๗๐๖ ราย แต่โรคระบาดในปีนอ้ี าการไม่รนุ แรง อาการไม่
หนักเหมือนบางปี ในสิงโปร์โรคนี้มักจะระบาดเกือบทุกปี
ระบาดเป็นสองระลอก ระลอกแรกระหว่างเดือนมีนาคมถึง
พฤษภาคม และระลอกทีส่ องระหว่างเดือนตุลาคมถึงพฤศจิกายน
ผูน้ พิ นธ์ เคยติดตามสนใจโรคนีอ้ ยูม่ านานหลายปีแล้ว
เคยติดตามเรือ่ งราวการระบาดของโรคนีใ้ นประเทศมาเลเซียและ
สิงคโปร์ รายงานเป็นบทความวิชาการ ลงตีพมิ พ์ไว้ในวารสาร
ทางการแพทย์ “สารศิรริ าช” ดังจะขอนำมาแสดงซ้ำอีกครัง้ หนึง่
ดังนี้
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มรณกรรมหมูข่ องกุมารมาเลย์
เมือ่ วันที่ ๑๔ เมษายน ๒๕๔๐ มีรายงานผูป้ ว่ ยเด็กชาย
อายุ ๑๙ เดือน เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล สิบู (Sibu) ในแคว้น
ซาราวัค โดยมีประวัตวิ า่ มีไข้สงู มา ๓ วัน และมีแผลในช่องปาก
จากการตรวจร่างกายพบว่าระบบไหลเวียนส่วนปลายทางไม่ดี
และมีอัตราการเต้นของหัวใจเร็วมาก และดำเนินต่อไปเป็น
หัวใจล้มเหลวในเวลาต่อมา ผู้ป่วยเด็กรายนี้มีโอกาสอยู่ที่
โรงพยาบาลสิบเู พียงหนึง่ วันก็ถงึ แก่กรรม๑
หลังจากนัน้ มีเด็กในซาราวัคถึงแก่กรรมด้วยภาวะหัวใจ
ล้มเหลวในระยะเวลาใกล้เคียงกันถึง ๒๖ คน และยังมีอกี ๒ ราย
ทีส่ งสัยว่าจะถึงแก่กรรมด้วยโรคเดียวกัน เนือ่ งจากถึงแก่กรรม
ก่อนรับไว้ในโรงพยาบาล รวมเป็น ๒๙ คน, ๑๘ คน หรือร้อยละ
๖๒ ของเด็กจำนวนนีเ้ ป็นเพศชาย อายุตง้ั แต่ ๗ เดือน ถึง ๖ ปี
หรืออายุเฉลีย่ เท่ากับ ๑.๖ ปี, ๒๓ คน หรือร้อยละ ๗๙ เป็นเด็ก
ทีม่ อี ายุตำ่ กว่า ๒ ขวบ
เด็กทีป่ ว่ ย ๒๗ คน ทีร่ บั ไว้ในโรงพยาบาลจะมาด้วย
อาการช็อก หรือรับไว้ในโรงพยาบาลไม่นานก็ชอ็ ก รวมทัง้ มี
อาการผิวหนังซีด, ปลายมือปลายเท้าเย็นชืด, ชีพจรเต้นเบา เด็กที่
ป่วยจำนวนหลายคนจะมีอาการแสดงของปอดบวมน้ำ รายใด
ทีไ่ ด้รบั สารน้ำเข้าทางหลอดเลือดดำก็ยง่ิ จะทำให้มอี าการบวม
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น้ำเพิม่ ขึน้ ผูป้ ว่ ยเกือบทุกรายจะมีหวั ใจเต้นเร็วในลักษณะ Sinus
trachycardia เมือ่ ตรวจดูลายคลืน่ ไฟฟ้าหัวใจ แต่ไม่มรี ายใดที่
มีหวั ใจเต้นผิดจังหวะ (arrythmia) การฉีดเลือดของหัวใจห้องล่าง
ซ้ายน้อยลง ผูป้ ว่ ยส่วนใหญ่จะถึงแก่กรรมภายใน ๗ วัน หลังจาก
ทีเ่ ริม่ ป่วยและส่วนมากจะตายในโรงพยาบาลหลังรับไว้ภายใน
๒๔ ชัว่ โมง ได้ทำการตรวจศพเด็ก ๓ ราย ยังไม่ทราบผลการตรวจ
(โปรดทราบว่า ชาวมุสลิมมักจะไม่ยนิ ยอมให้มกี ารตรวจศพ)
ผูป้ ว่ ยทีร่ บั ไว้รกั ษารายสุดท้ายเมือ่ วันที่ ๒๑ มิถนุ ายน ถึงแก่กรรม
เมือ่ วันที่ ๒๔ มิถนุ ายน
อาการทีต่ รวจพบในเด็กทีป่ ว่ ยได้แก่ มีผน่ื ขึน้ ทีฝ่ า่ มือ
ฝ่าเท้า เป็นผืน่ ชนิดผืน่ แดงและนูนจากผิวหนัง (maculopapule)
หรือผื่นชนิดตุ่มน้ำ (vesicle) หรือมีแผลในช่องปาก ซึ่งเป็น
ลักษณะจำเพาะของโรคแฮนด์, ฟูท๊ แอนด์ เม้าธ์ (hand, foot, and
mouth disease) เด็กหลายคนทีป่ ว่ ยจะมีอาการของระบบประสาท
กลางด้วย กล่าวคือ ๓ ใน ๒๐ ราย หรือร้อยละ ๑๕ จะมีอาการ
อัมพาตปัจจุบนั แบบอ่อนปวกเปียก (acute flaccid paralysis)
และ ๙ ใน ๒๐ รายนีจ้ ะให้ประวัตขิ องการชักด้วย ผลการตรวจ
น้ำไขสันหลังจะพบมีเม็ดเลือดขาวชนิดลิมโฟซัยท์ในปริมาณ
ที่สูงเข้าได้กับเยื่อหุ้มสมองอักเสบจากไวรัส มีหลายกรณีที่
รายงานว่าเด็กทีต่ ายได้สมั ผัสกับผูป้ ว่ ยด้วยโรคนีม้ าก่อน เป็น
เวลาประมาณ ๒ ถึง ๕ วัน ก่อนทีจ่ ะล้มป่วยลง แสดงว่าระยะ
ฟักตัวของโรคนีส้ น้ั กว่าหนึง่ สัปดาห์
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เมือ่ ทำการสำรวจสอบถามจากแพทย์เวชปฏิบตั ทิ ว่ั ไป
ทีท่ ำคลินกิ ส่วนตัวในซาราวัค ก็ปรากฏว่าแพทย์ได้ตรวจพบผูป้ ว่ ย
โรคแฮนด์, ฟูท๊ แอนด์ เม้าธ์ ในซาราวัคเป็นจำนวนมากมาตัง้ แต่
เดือนเมษายน จนถึงวันที่ ๖ มิถนุ ายน มีตวั เลขรายงานอุบตั กิ ารณ์
พบโรคดังกล่าวในซาราวัคถึง ๒,๑๑๓ ราย ซึง่ เกิดขึน้ กับเด็กอายุ
น้อย (ซาราวัคมีประชากร ๑.๙ ล้านคน)
เมือ่ สำรวจกว้างออกไปพบว่าระหว่างเดือนมิถนุ ายนที่
ผ่านมา มีเด็กป่วยเป็นโรคนี้ จำนวน ๒,๑๔๐ คน ทีร่ บั ไว้รกั ษา
ในโรงพยาบาลเอกชน และโรงพยาบาลของรัฐบนผืนแผ่นดิน
ใหญ่ของมาเลเซีย (ประชากร ๒๑ ล้านคน) ยังไม่มรี ายงานการ
มรณะของเด็กทีร่ บั ไว้รกั ษาในโรงพยาบาล
จากการศึกษาทางห้องปฏิบตั กิ าร สามารถแยกเชือ้ ไวรัส
ชนิดหนึ่งได้จากผู้ป่วย ๒ ราย เชื้อไวรัสดังกล่าวนั้นมีชื่อว่า
เอ็นเตโรไวรัส ๗๑ (Enterovirus 71) ขณะนีก้ ำลังทำการชันสูตร
เชือ้ ทีแ่ ยกได้จากผูป้ ว่ ยรายอืน่ ๆ อีกต่อไป
มีรายงานว่ามีผู้ป่วยรายงานจากซาราวัครายสุดท้าย
เมือ่ ๒๑ มิถนุ ายน และถึงแก่กรรม เมือ่ วันที่ ๒๔ มิถนุ ายน นัน้
จริง ๆ แล้วถ้าติดตามถึงวันที่ ๘ กรกฎาคม จะมีผปู้ ว่ ยเพิม่ ขึน้ ใน
ซาราวัคอีกหนึ่งรายเป็นเด็กอายุ ๒ ขวบ ตายเมื่อวันที่ ๓๐
มิถนุ ายนด้วยโรคกล้ามเนือ้ หัวใจอักเสบจากไวรัส
อันทีจ่ ริง Hand, Foot and Mouth Disease หรือ syndrome
นีม้ รี ายงานเป็นครัง้ แรกตัง้ แต่ปี พ.ศ. ๒๕๐๐ และสาเหตุของ
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โรคในขณะนัน้ คือ Coxsackievirus A 16๒,๓ ซึง่ ต่อมาพบว่า
เกิดจาก Coxckievirus A10, A5 และ A9 ด้วย
เอ็นเตโรไวรัส ๗๑ คืออะไร
แต่เดิมมานัน้ การจำแนกสกุลและจีนสั ของไวรัสไม่วา่
จะเป็นชนิดที่ก่อโรคในมนุษย์, สัตว์, แมลง และพืช ยังไม่มี
ระบบทีช่ ดั เจน ไวรัสใดทีก่ อ่ โรคในระบบทางเดินหายใจทีถ่ กู จับ
กลุม่ รวมกันไว้เป็นเรียกชือ่ ว่า Respiratory virus ไวรัสใดทีก่ อ่ โรค
โดยมีแมลงเป็นพาหะนำโรคก็เรียกกันว่า Arthopod-borne virus
ซึง่ ในเวลาต่อมาก็ตดั คำให้สน้ั ลงเหลือแต่เพียงคำว่า Arbovirus
ไวรัสทีพ่ บได้ในทางเดินอาหารก็เรียกว่า Enterovirus เป็นต้น
ต่อมาเมือ่ มีการศึกษาในระดับอณู การศึกษาเกีย่ วกับ
วงชีพจักร การเจริญทวีจำนวนของไวรัสภายในเซลล์ตลอดจน
ลักษณะทางชีววิทยาอืน่ ๆ ทำให้ได้รายละเอียดเพิม่ เติมมากขึน้
ประจวบเหมาะทีม่ กี ารประชุมไวรัสนานาชาติครัง้ ที่ ๑ ทีก่ รุง
เฮลซิงกิ ประเทศฟินแลนด์เมือ่ ปี พ.ศ. ๒๕๑๒ ได้มกี ารก่อตัง้ คณะ
กรรมการระหว่างชาติขน้ ึ มาดูแลเรือ่ งการจำแนกและการขนานนาม
ไวรัสให้เป็นสากล โดยมีชื่อว่า International Committee on
Nomenclature of Viruses หรือ ICNV จึงมีการจัดตัง้ ชือ่ สกุล
ต่าง ๆ ของไวรัสและจำแนกจีนสั ขึน้ ให้เป็นระบบ
ผลของการประชุมของคณะกรรมการฯ ปรากฏว่ามี
ไวรัสอยูก่ ลุม่ หนึง่ ทีม่ สี มาชิกอยูเ่ ป็นจำนวนกว่า ๒๐๐ ชนิด เป็น
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ไวรัสทีม่ ขี นาดเล็ก แกนกลางประกอบด้วยกรดไรโบนิวคลีอคิ
หรืออาร์เอ็นเอสายเดี่ยว ขนาดเล็กมากประมาณ ๒๐-๓๐
นาโนเมตร มีรปู พรรณสัณฐานกลมมีจำนวนโปรตีนหน่วยย่อย ๆ
อยูท่ เ่ี รียกว่า “แค๊พโซเมอร์” อยูโ่ ดยรอบ ๖๐ หน่วย มีแอนติเจน
กลุม่ ร่วมกันเพิม่ จำนวนในซัยโตพลาสมาของเซลล์ ไม่มเี ปลือก
หุ้มภายนอกจึงทนทานต่อสารละลายไขมัน หรือเรียกว่าเป็น
Nonenveloped หรือ naked virus มีความคงทนต่อความร้อน
และสภาพแวดล้อมต่าง ๆ มาก คณะกรรมการจึงได้จดั รวมเป็น
สกุลให้ชอ่ื ว่า Picornaviridae๓ (Pico = very small; rna = ribonucleic
acid) เดิมมีอยู่ ๔ จีนสั ๔ ในปัจจุบนั มีไวรัสเป็นสมาชิกอยู่ ๕
จีนสั ๕ ด้วยกันคือ
๑. Genus Enterovirus ในทางเดินอาหารมีประมาณ
๗ ชนิด ก่อโรคได้หลายระบบที่สำคัญและเรารู้จักกันดีก็คือ
Poliovirus
๒. Genus Rhinovirus พบในทางเดินหายใจส่วนต้น
มีมากกว่า ๑๐๐ ชนิด เป็นไวรัสก่อโรคหวัด (Coryza)
๓. Genus Aphthovirus ก่อโรคปากเปือ่ ยเท้าเปือ่ ยใน
สัตว์กบี (Foot-and-mouth disease) ในคนอาจติดโรคได้
๔. Genus Cardiovirus ก่อโรคสมองหัวใจอักเสบ
ในสัตว์แทะ จีนสั หลังนีย้ งั ไม่ปรากฏว่าก่อโรคในคน
๕. Genus Heparnavirus๔ เดิ ม ที จ ำแนกไว้ เ ป็ น
Enterovirus 72 แต่เนือ่ งจากมีคณ
ุ สมบัตแิ ตกต่างพอทีจ่ ะแยก
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เป็นจีนสั ใหม่ได้ จึงตัง้ ขึน้ เป็นจีนสั ใหม่ ไวรัสทีเ่ รารูจ้ กั กันในจีนสั
นีก้ ค็ อื Hepatitis A virus
ในจีนสั เอ็นเตโรไวรัสนัน้ มีสมาชิกทีส่ ำคัญ คือไวรัส
โปลิโอ ซึง่ มีอยู่ ๓ ทัยป์, ไวรัสค๊อกแซกกี เอ ทัยป์ ๑-๒๔, ค๊อกแซกกี
บี ทัยป์ ๑-๖, ไวรัสเอ็คโค ทัยป์ ๑-๓๔ และเอ็นเตโรไวรัสทีแ่ ยกใน
ระยะหลังจากนัน้ ถูกขนานนามตามลำดับหมายเลขคือ Enterovirus 68, 69, 70, 71 และ 72 (ปัจจุบนั เป็น heparnavirus)
Enterovirus 68 แยกได้จากเด็กทีป่ ว่ ยเป็นโรคปอดบวม
และหลอดลมฝอยอักเสบ
Enterovirus 69 แยกได้จากสัตว์
Enterovirus 70 แยกได้จากผูป้ ว่ ยตาแดงชนิดเลือดออก
ในเยือ่ บุตา ซึง่ ระบาดไปทัว่ โลก (acute hemorrhagic conjunctivitis) แยกได้เป็นครัง้ แรกเมือ่ ปี พ.ศ. ๒๕๑๒
เชือ้ เอ็นเตโรไวรัส ๗๑ นี้ เพิง่ เพาะเชือ้ ได้จากผูป้ ว่ ยเป็น
ครัง้ แรกเมือ่ ปี พ.ศ. ๒๕๑๒ ผูป้ ว่ ยเป็นเด็กเล็กป่วยเป็นโรคเยือ่
หุม้ สมอง และสมองอักเสบ เป็นรายงานจากมลรัฐแคลิฟอร์เนีย
สหรัฐอเมริกา๕ หลังจากนั้นก็ไม่มีรายงานจากรัฐอื่นนอกรัฐ
แคลิฟอร์เนียเลย จนกระทัง่ อีก ๖ ปี ให้หลังจึงมีรายงานการพบเชือ้
นีจ้ ากผูป้ ว่ ยในนครนิวยอร์ค๗ และนครเมลเบอร์น ออสเตรเลีย๘
จากผูป้ ว่ ยทีร่ ายงานในนครนิวยอร์ค และนครเมลเบอร์น ต่างก็
มีผน่ื ทีผ่ วิ หนังคล้าย ๆ กัน อันเป็นลักษณะทีเ่ ด่นชัดของโรคต่อมา
ก็พบโรคนีจ้ ากภูมภิ าคอืน่ โดยเกิดขึน้ เป็นหย่อม ๆ และป่วยกัน
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เป็นหมูเ่ ป็นกลุม่ เช่น รายงานจากญีป่ นุ่ ๙ ซึง่ มีผปู้ ว่ ยเป็นจำนวน
มากและประเทศในกลุม่ ยุโรปตะวันออก๑๐ มีรายงานการระบาด
ทีร่ นุ แรงกว้างขวางจากประเทศบุลกาเรีย เมือ่ ปี พ.ศ. ๒๕๑๘
ซึ่งรายงานว่ามีผู้ป่วยเป็นอัมพาตคล้ายโปลิโอ ซึ่งถึงแก่กรรม
เป็นจำนวนมาก มีเอ็นเตโรไวรัส ๗๑ นี้เป็นต้นเหตุของโรค
การแพร่กระจายของโรคมักจะเป็นไปในทำนองเดียวกันกับ
โรคโปลิโอหรือเอ็นเตโรไวรัสชนิดอืน่ คือ โดยการกิน (fecaloral) อาหาร น้ำทีม่ เี ชือ้ ปนเปือ้ น ผูท้ ต่ี ดิ เชือ้ และมีอาการของโรค
มักจะเป็นเด็กอายุตำ่ กว่า ๖ ปี ยิง่ อายุนอ้ ยยิง่ มีอบุ ตั กิ ารณ์สมอง
อักเสบและมีอาการอัมพาตของกล้ามเนือ้ สูงมาก การระบาดทีม่ ี
รายงานระหว่าง พ.ศ. ๒๕๑๒-๒๕๒๓ ปรากฏอยูใ่ นตารางที่ ๑๕
ลักษณะอาการของโรค แฮนด์, ฟูท๊ แอนด์ เม้าธ์๓, ๑๐-๑๓
ส่วนใหญ่เด็กทีป่ ว่ ยเป็นโรคนีอ้ ายุตำ่ กว่า ๕ ขวบลงไป
เด็กโตก็พบได้เหมือนกัน ระยะฟักตัวของโรคกินเวลาตัง้ แต่ ๓-๖
วัน อาการเริม่ แรกจะมีไข้ตำ่ ๆ เจ็บคอ หรือเจ็บในปาก, เบือ่ อาหาร
หลังจากนัน้ โรคจะดำเนินไปอย่างรวดเร็ว โดยมีตมุ่ นูนแดงหรือ
ตุม่ น้ำ หรือทัง้ ๒ ชนิด ปรากฏขึน้ ทีม่ อื และเท้าทัง้ ๒ ข้าง รวมทัง้
ฝ่ามือและฝ่าเท้าด้วย ในทารกอาจจะเป็นผืน่ แดงแบบ macule หรือ
erythema ปรากฏตามลำตัว สะโพกและก้นมากกว่า แผลภาย
ในปากจะเป็นแบบแผล aphthous stomatitis พบได้ทล่ี น้ิ และ
เยือ่ เมือกบริเวณอืน่ ๆ ก็พบได้
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ลักษณะอาการของโรคมือ เท้า ปาก

๑๘
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ไข้โดยทั่วไปจะมีอุณหภูมิต่ำ ๆ บางครั้งอาจไม่มีไข้
อาการที่พบร่วมด้วย ได้แก่ ปวดศีรษะ, อาเจียน, ท้องเดิน,
กระสับกระส่าย และบางครั้งอาจมีอาการแสดงของระบบ
ประสาทกลางและเยือ่ หุม้ สมองอักเสบร่วมด้วย ในบางรายอาจ
พบรอยโรคน้อยตำแหน่งจึงทำให้วินิจฉัยว่าเป็นเริมก็มี มี
เหมือนกันทีต่ มุ่ มีมากจนทำให้วนิ จิ ฉัยว่าเป็นสุกใส หัดนอกรูป
แบบ (atypical measles), Rocky Mountain Spotted Fever หรือ
mucocutaneous lymphnode syndrome หากไม่มภี าวะแทรกซ้อน
โรคจะดำเนินไปประมาณหนึง่ สัปดาห์กจ็ ะค่อย ๆ ทุเลาลง ในราย
ทีม่ ภี าวะแทรกซ้อนทีส่ ำคัญคือกล้ามเนือ้ หัวใจอักเสบ อาจถึง
แก่กรรมในระยะเวลาอันสัน้
การวินจิ ฉัยโรคกระทำได้โดยอาศัยลักษณะอาการของ
โรค ดังได้อธิบายไว้แล้วร่วมกับข้อมูลทางระบาดวิทยาของโรค
การวินจิ ฉัยนัน้ ยืนยันทำได้โดยการเพาะเชือ้ ไวรัสจากตุม่ , จาก
คอ, จากอุจจาระ และการทดสอบปฏิกริ ยิ าน้ำเหลือง
สำหรับการรักษานัน้ ยังไม่มยี าและวิธรี กั ษาโดยจำเพาะ
ก็ตอ้ งอาศัยการรักษาตามอาการและรักษาประคับประคอง วิธี
ป้องกันนัน้ ต้องมิให้เด็กไปสัมผัสกับเด็กทีป่ ว่ ยหรือไปอยูใ่ กล้ชดิ
กับเด็กทีป่ ว่ ย วัคซีนทีก่ นิ ป้องกันโรคโปลิโอนัน้ ป้องกันโรคนี้
ไม่ได้ การแยกผู้ป่วย การอนามัยส่วนบุคคลที่ดีจะช่วยไม่ให้
โรคแพร่กระจายออกไปเป็นวงกว้าง
๑๙
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เพื่อป้องกันการสับสน ยังมีโรคอยู่โรคหนึ่งเกิดกับ
สัตว์กบี คือ โรคปากเปือ่ ย-เท้าเปือ่ ย (foot-and-mouth disease)
นัน้ เกิดจากไวรัสใน Genus Aphthovirus ซึง่ เป็นต่างชนิดกันกับ
โรคทีร่ ะบาดในซาราวัค มนุษย์อาจติดโรคจากสัตว์ได้ โดยเฉพาะ
ผูท้ ม่ี อี าชีพเลีย้ งสัตว์, ฆ่าสัตว์ และชำแหละสัตว์ ในประเทศไทย
โรคนีย้ งั มีอยูบ่ า้ งในโค, กระบือ, สุกร ไม่สามารถควบคุมให้
ปลอดโรคได้เต็มที่ โรคนี้มีวัคซีนที่จะป้องกันโรคในสัตว์ได้
กรมปศุสัตว์มีโรงงานผลิตวัคซีนโรคปากเปื่อย-เท้าเปื่อย
สำหรับสัตว์อยูท่ อ่ี ำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

ถ่ายภาพร่วมกับ นายแพทย์ Reisaku Kono (ซ้าย) และภรรยา ที่กรุงแมดริด
ในฐานะที่ร่วมกันวิจัยเรื่อง โรคตาแดงระบาดจนพบไวรัสใหม่ Enterovirus 70

๒๐

๒๑

แคลิฟอร์เนีย/สรอ.
นิวยอร์ค/สรอ.
ออสเตรเลีย
สวีเดน
ญี่ปุ่น
บุลกาเรีย
ฮังการี
ฮ่องกง
ออสเตรเลีย
สรอ.
จีน

๒๕๑๒-๒๕๒๖
๒๕๑๕

๒๕๑๕

๒๕๑๖

๒๕๑๖

๒๕๑๘

๒๕๒๑

๒๕๒๘
๒๕๒๙
๒๕๓๐

๒๕๓๒

?

?
?
๔๕

๑๕๕๐*

๗๐๕

>๓,๒๐๐

๑๙๕

๑๙

๒๐
๑๑

จำนวน

Aseptic meningitis, Encephalitis
Aseptic meningitis, Encephalitis,
Hand, foot and mouth disease
Aseptic meningitis, Rash, Polyneuritis,
Acute respiratory infection
Aseptic meningitis, Hand, foot and
mouth disease
Hand, foot and mouth disease,
Aseptic meningitis
Aseptic meningitis, Encephalitis,
acute myocarditis, Polio-like paralysis
Aseptic meningitis, Encephalitis,
Polio-like paralysis
Monoplegia
CNS involvement
Polio-like paralysis, Meningitis,
Encephalitis
Hand, foot and mouth disease

ลักษณะทางคลินิก

* มีการระบาดของโรค Tick-borne encephalitits (มักเป็นในผู้ใหญ่) พร้อมกับโรคติดเชื้อ Enterovirus 71 (ส่วนมากเป็นผู้ป่วยเด็ก)

ระบาด

พ.ศ.

ตารางที่ ๑ การระบาดของโรคติดเชื้อเอ็นเตโรไวรัส ๗๑ ระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๑๒-๒๕๓๒๖
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บทความนีเ้ รียบเรียงขึน้ เพือ่ เตือนสติแพทย์ไทยให้นกึ
ถึงโรคนีเ้ อาไว้บา้ ง เพราะอาจพบในประเทศไทยได้ ปัจจุบนั นี้
การคมนาคมสะดวก อาจมีผปู้ ว่ ยเดินทางเข้ามาและนำเอาโรค
มาแพร่ในประเทศไทยได้ การเดินทางจากมาเลเซียเข้ามาใน
ประเทศไทย อาจใช้เวลาสัน้ กว่าการเดินทางจากโรงพยาบาล
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จากกุมารมาเลย์ คราวนีเ้ ป็นกุมารจีน
ภายหลังการระบาดในประเทศมาเลเซียแล้ว มีการ
ระบาดทีร่ นุ แรงระบือบันลือโลกมากกว่า ก็คอื การระบาดของ
โรค “มือ เท้า ปาก” ในหมูก่ มุ ารจีน ในไต้หวัน โดยจะนำเอาข่าว
การระบาดทีร่ ายงานไว้ใน MMWR พ.ศ. ๒๕๔๑ และรายงานทาง
วิชาการตีพมิ พ์ใน The New England Journal of Medicine ปี พ.ศ.
๒๕๔๒ ซึง่ จะได้แปลบทความใน MMWR และแปลบทคัดย่อใน
The New England Journal of Medicine มาเสนอเพือ่ ประกอบ
ในเรือ่ งนีด้ ว้ ย
Deaths among Children during an
Outbreak of Hand, Foot, and Mouth Disease —
Taiwan, Republic of China,
April-July 1998
มรณกรรมของเด็กระหว่างการระบาดของโรค มือ เท้า ปาก–
ไต้หวัน สาธารณรัฐประชาชนจีน เมษายน-กรกฎาคม ๒๕๔๑
ระหว่างเดือนเมษายน – กรกฎาคม ๒๕๔๑ กระทรวง
สาธารณสุขไต้หวันได้รบั รายงานผูป้ ว่ ยเด็กป่วยเป็นโรคมือ เท้า
ปาก ประมาณ ๙๐,๐๐๐ ราย จากการเฝ้าระวังของกลุม่ แพทย์ทจ่ี ดั ตัง้
ให้เฝ้าระวัง ตามตำแหน่งทีถ่ กู เลือกกำหนดให้เป็นจุดเฝ้าระวัง
กระจายให้ครอบคลุม ทีเ่ รียกว่าเป็น Sentinel site มีผปู้ ว่ ยเด็กที่
ได้รับไว้รักษาในโรงพยาบาลประมาณ ๓๒๐ คน ด้วยโรค
๒๔
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มือ เท้า ปาก ที่มีอาการสงสัยว่าเป็นเยื่อหุ้มสมองอักเสบ,
สมองอักเสบหรือเป็นอัมพาตชนิดอ่อนปวกเปียกเฉียบพลัน และ
มีผปู้ ว่ ยเด็กเสียชีวติ ไป ๕๕ ราย รายงานนี้ ได้บรรยายถึงลักษณะ
ทางเวชกรรมของรายทีต่ ายสองรายและบทสรุปอาการและอาการ
แสดง จากลักษณะทางคลินกิ ทีก่ ำลังดำเนินไป ลักษณะของการ
ระบาด และการตรวจทดสอบทางห้องชันสูตรของรายทีเ่ สียชีวติ
จำนวน ๕๕ รายด้วย (รูปที่ ๑)
ผูป้ ว่ ยหนึง่ รายทีม่ อี าการระบบไหลเวียนล้มเหลว ช็อก
ทีไ่ ม่สนองตอบต่อการรักษา (refractory shock) ทีเ่ กิดตามหลัง
อาการนำทีม่ ไี ข้และมีผน่ื ทำให้เสียชีวติ ในเด็กทีร่ า่ งกายสมบูรณ์
แข็งแรงมาก่อน มีรายงานผู้ป่วยจากทุกภาคของประเทศ
รวมทัง้ กรุงไทเป ส่วนใหญ่รายงานผูป้ ว่ ยมาจากภาคกลางและ
ภาคเหนือของประเทศ
จำนวนผู้ป่วยเด็กที่ตายระหว่างการระบาดของโรคมือ เท้า ปาก รายเดือน
และรายสัปดาห์ที่รับไว้ในโรงพยาบาล - ไต้หวัน เมษายน-กรกฎาคม ๒๕๔๑

ตาย

รูปที่ ๑.

เม.ย.

พ.ค.
เดือน และ สัปดาห์

มิ.ย.

๒๕

ก.ค.
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รายงานผูป้ ว่ ย
ผู้ป่วยรายที่หนึ่ง เด็กหญิง อายุ ๗ ปี ชาวกรุงไทเป
ป่วยเมือ่ วันที่ ๕ มิถนุ ายน โดยมีอาการไข้ และปวดศีรษะ วันที่ ๖
มิถนุ ายน มีอาการอาเจียน และบ่นว่ามีเสียงหึง่ ๆ ในหู แต่ยงั มีสติ
สัมปชัญญะดี ได้รบั ผูป้ ว่ ยไว้ในโรงพยาบาลเมือ่ วันที่ ๘ มิถนุ ายน
ด้วยแพทย์สงสัยว่าเป็นเยือ่ หุม้ สมองอักเสบ วัดไข้ได้ ๑๐๒๐ ฟ
(๓๙.๒๐ซ) คอแข็ง ทอนซิลบวม และมีผน่ื เป็นตุม่ พองหนึง่ ตุม่
ทีฝ่ า่ เท้า
ผลการทดสอบทางห้องเวชศาสตร์ชันสูตร พบว่า
ปริมาณเม็ดเลือดขาว ๑๔,๓๐๐ เซลล์/มม๓ (ค่าปกติ เกณฑ์ ๓,๙๐๐/
มม๓ -๑๐,๖๐๐ มม๓ ) ระดับฮีโมโกลบิน ๑๒.๓ กรัม/ดล (ค่าปกติ
๑๖ กรัม/ดล) ปริมาณเกร็ดเลือด ๓๔๔,๐๐๐/มล๓ (ค่าปกติ เกณฑ์
๑๕๐,๐๐๐ - ๔๐๐,๐๐๐ มม๓ ) การตรวจภาพรังสีสมองด้วยซีที
สแกน ไม่พบว่าสมองบวม เจาะน้ำไขสันหลังตรวจเซลล์ใน
น้ำไขสันหลัง พบเม็ดเลือดขาวมีปริมาณ ๑๕๓/มม๓ (ปกติ ๐-๕
มม๓ นับแยกประเภท ร้อยละ ๗๐ เป็นนิวโทรฟิล) ปริมาณโปรตีน
๔๓ มก/ดล (ปกติ ๘-๓๒ มก/ดล), และปริมาณกลูโคส ๗๖ มก/
ดล (ปกติ ๕๐-๘๐ มก/ดล) ประมาณ ๑๐ ชัว่ โมงหลังรับไว้ใน
โรงพยาบาล ผูป้ ว่ ยไอมีเสมหะปนเลือด รอบปากเขียวแสดงว่า
มีไซอะโนสิส หายใจหอบ ฟังปอดมีเสียงรองไคหยาบ ๆ ภาพ
รังสีทรวงอกพบว่ามีอฟิ ลิ เตรท ทึบ ทีป่ อดทัง้ สองข้าง แพทย์ได้
ใส่ทอ่ ต่อเข้าเครือ่ งช่วยหายใจ ผูป้ ว่ ยมีแรงดันเลือดต่ำลง หัวใจ
เต้นช้า ผูป้ ว่ ยสิน้ ใจเมือ่ วันที่ ๘ มิถนุ ายน ภายหลังทีพ่ ยายามปฏิบตั ิ
๒๖
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การกูช้ พี หลายครัง้ การตรวจศพพบว่ามีการอักเสบของสมอง
แบบเฉียบพลัน (acute encephalomyelitis) ปอดอักเสบอินเตอร์
สติเชียลเล็กน้อย และตกเลือดในปอด การตรวจทางจุลพยาธิวทิ ยา
ไม่มหี ลักฐานทีแ่ สดงว่ามีกล้ามเนือ้ หัวใจอักเสบ (myocarditis)
เซลล์สมอง มีอาการอักเสบในบางบริเวณและมีเซลล์เน่าตายด้วย
และให้ผลบวกต่อไวรัสเอ็นเทโร ๗๑ (enterovirus 71 -EV71)
ย้อมสีดว้ ยวิธี อิมมูโนฮิสโตเคมิคลั ใช้โมโนโคลนัลแอนติบอดี
แอนติ-อีวี ๗๑
ผูป้ ว่ ยรายที่ ๒
เมือ่ วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ทารกหญิงทีส่ มบูรณ์ แข็งแรง
ดีมาก่อน อายุ ๗ เดือน อยูใ่ นกลางกรุงไทเปป่วยเป็นไข้ วันที่ ๒๐
พฤษภาคม มีอาการอาเจียน หายใจขัดและชัก แพทย์โรงพยาบาล
ในท้องถิน่ ตรวจพบว่า หัวใจเต้นเร็ว (อัตราการเต้นของหัวใจมาก
กว่า ๒๐๐ ตุบต่อนาที) และเขียว หายใจต้องการออกซิเจนมาก
ฟังปอดได้เสียงรองไคเสียงหยาบ (coarse rhonchi) วัดไข้ได้
๑๐๒.๒๐ ฟ (๓๙๐ ซ) ภาพรังสีทรวงอกมีอนิ ฟิลเทรท รอบขัว้ ปอด
ทัง้ สองข้าง การทดสอบทางห้องชันสูตรพบเลือดขาวมีปริมาณ
๕,๑๐๐/มม๓ (ร้อยละ ๘๔ เป็นนิวโทรฟิล ร้อยละ ๑๕ เป็น
ลิมโฟไซท์) ฮีโมโกลบิน ๙.๓ กรัม/มล เกร็ดเลือด ๘๔,๐๐๐/มล๓
โปรธรอมบิน ไทม์ เท่ากับ ๒๙.๕ วินาที (คอนโทรล ๑๐.๘ วินาที)
และ แอ็คทิเวทเท็ด พาร์เชียล ธรอมบิน ไทม์ เท่ากับ ๔๕.๕ วินาที
๒๗

ระบาดบั น ลื อ โลก ๑๑ > โรคหั ต ถา บาทา ลาม(ฟาด)ถึ ง โอษฐ์

(ปกติ ๒๐-๓๔ วินาที เจาะหลังตรวจน้ำไขสันหลังมีเม็ดเลือดขาว
๒๐๕ เซลล์/มล๓ (ร้อยละ ๙๔ เป็นลิมโฟไซท์) โปรตีน ๔๓ มก/
ดล ปริมาณกลูโคส ๙๐ มก/ดล ได้รบั การใส่ทอ่ ช่วยหายใจและ
ปฏิบตั กิ ารกูช้ พี ด้วย dobutamine และ dopamine ประมาณ ๕
ชัว่ โมงหลังรับไว้ในโรงพยาบาล หัวใจเต้นช้าลง แรงดันเลือด
ลดต่ำลง ผูป้ ว่ ยเสียชีวติ เมือ่ วันที่ ๒๑ พฤษภาคม ภายหลังทีม่ ี
แรงดันเลือดลดลงซ้ำ ๆ หลายครั้ง ขณะแรกรับได้เจาะเลือด
สองครัง้ ส่งเพาะเชือ้ ไม่พบเชือ้ แบคทีเรียและเชือ้ รา เพาะเชือ้
ไวรัสยังไม่ได้ผล รายนีไ้ ม่ได้รบั การตรวจศพ
สรุป
เด็กทัง้ ๕๕ คน เป็นเด็กทีม่ รี า่ งกายสมบูรณ์ดี แข็งแรง
ดีมาก่อนทุกคน มีอาการเฉียบพลันโดยมี ไข้ หรือมีผน่ื ผิวหนัง
หรือมีแผลในปาก (ตารางที่ ๒) ประมาณ ๒-๗ วัน (เฉลีย่ ๓ วัน)
หลังเริ่มป่วย ผู้ป่วยจะถูกรับไว้รักษาในโรงพยาบาลด้วย
ระบบหัวใจ-หายใจล้มเหลว ผูป้ ว่ ย ๔๑ ราย เสียชีวติ ภายในเวลา
๒๔ ชัว่ โมงหลังรับไว้ในโรงพยาบาล แม้วา่ จะมีการดูแลช่วย
เหลือบริบาลทัง้ ด้านระบบหายใจและระบบการไหลเวียนเลือด
ในจำนวน ๕๕ รายนี้ ๔๓ รายหรือร้อยละ ๗๘ เป็นเด็กอายุตำ่
กว่า ๓ ขวบ (อายุเฉลีย่ ๑๗ เดือน พิกดั ๓-๑๕๑ เดือน) ๓๒ ราย
หรือร้อยละ ๕๙ เป็นชาย ส่วนใหญ่อาศัยอยูภ่ าคกลางของไต้หวัน
(๒๗ ราย หรือ ร้อยละ ๕๘) อยูท่ างภาคเหนือ ๒๑ รายหรือร้อยละ
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ตารางที่ ๒. จำนวนและร้อยละของผู้ป่วยที่มีอาการและอาการแสดงที่คัดเลือกแล้ว
ถึงแก่กรรมในระหว่างการระบาดของโรคมือ เท้า ปาก ในไต้หวัน เมษายนกรกฎาคม ๒๕๔๑
ลักษณะโรค

จำนวน

ร้อยละ

อาการ
ไข้
จาม
กินอาหารน้อย
หอบ
ง่วงนอนบ่อย
ไอ
หลุกหลิก
อ่อนเพลีย
ท้องเดิน
น้ำมูกไหล

๕๓
๓๕
๒๗
๒๓
๑๗
๑๔
๑๑
๑๔
๗
๖

๙๖
๖๔
๔๙
๔๒
๓๑
๒๖
๒๐
๒๖
๑๓
๑๑

อาการแสดง
มีผื่นที่มือ เท้า
มีแผลในปาก
มีแผลเปื่อยเฮอร์แปงใจนา

๓๒
๒๘
๘

๕๘
๕๑
๑๕

ระบบหายใจ
เสียงราล
เสียงหวีดในปอด
หายใจกล้ามเนื้อทรวงอกบุ๋ม

๒๖
๒๑
๑๗

๔๘
๓๙
๓๒

๒๘
๒๒

๕๒
๔๑

๒๔
๑๓
๙
๗
๗
๑

๔๔
๒๔
๑๗
๑๓
๑๓
๒

หัวใจ

เขียวทั่วไป
เขียวส่วนปลาย

ระบบประสาท
ซึม
หมดสติ
ตื่นเต้น
คอแข็ง
ชัก
เป็นอัมพาตเฉพาะที่หรืออ่อนแรง
* จำนวนรวม = ๕๕
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๓๘ เหตุทไ่ี ปพบแพทย์เนือ่ งจากมีอาการหายใจติดขัด (๑๗ ราย
หรือร้อยละ ๓๑) มีระดับความรูส้ กึ ตัวเปลีย่ นแปลงไป ๑๔ ราย
หรือร้อยละ ๒๕ ผูป้ ว่ ยเด็ก ๑๓ ราย หรือร้อยละ ๒๔ หมดสติขณะ
แรกรับ ร้อยละ ๘๐ หรือ ๒๔ รายเสียชีวติ ตัง้ แต่อยูใ่ นห้องฉุกเฉิน
หรือขณะรับไว้ในไอซียโู ดยตรง ทุกรายต้องใส่ทอ่ ช่วยหายใจ
เพื ่ อ แก้ ไ ขภาวะหายใจขั ด รายสุ ด ท้ า ยที ่ ต ายได้ ร ั บ ไว้ ใ น
โรงพยาบาลเมือ่ วันที่ ๘ กรกฎาคม
ผลสรุปการทดสอบ
ตรวจพบไวรัสอีวี ๗๑ ในเนือ้ เยือ่ ในระบบประสาทกลาง
จากผูป้ ว่ ย ๑ ราย (ผูป้ ว่ ยรายทีห่ นึง่ ) ในรายงานเบือ้ งต้นพบใน
ตัวอย่างตรวจ ๑๔ ตัวอย่างทีไ่ ด้จากผูป้ ว่ ย ๕๕ ราย นอกเหนือ
จากนั้น มีตัวอย่างตรวจอยู่หนึ่งตัวอย่างที่ให้ผลบวกว่าเป็น
ไวรัสอีวี ๗๑ โดยวิธกี ารขยายห่วงลูกโซ่โพลีเมอเรสหรือพีซอี าร์
(polymerase chain reaction – PCR)
เอกสารอ้างอิง
1. Melnick JL. Enterovirus type 71 infection: a varied clinical pattern
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Enterovirus 71 infection and neurologic disease — United States,
1977-1991. J Infect Dis 1994;169:905-8.
๓๐

ระบาดบั น ลื อ โลก ๑๑ > โรคหั ต ถา บาทา ลาม(ฟาด)ถึ ง โอษฐ์

๓๑

ระบาดบั น ลื อ โลก ๑๑ > โรคหั ต ถา บาทา ลาม(ฟาด)ถึ ง โอษฐ์

3. Shindarov LM, Chumakov MP, Voroshilova MK, et al.
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อีกประมาณหนึ่งปีให้หลัง ก็มีรายงานโดยละเอียด
ลงตีพมิ พ์ในวารสารวิชาการทีด่ งั กึกก้องโลก “เดอะ นิวอิงแลนด์
เจอร์นลั ออฟ เมดิซนี ” ฉบับประจำวันที่ ๒๓ กันยายน พ.ศ.
๒๕๔๒ ด้วย
คำแปลบทคัดย่อ
ข้อมูลพืน้ ฐาน ไวรัสเอ็นเตโร อาจก่อให้เกิดการระบาด
ของโรค มือ เท้า ปาก โดยมีลกั ษณะ มีผน่ื เป็นตุม่ มีนำ้ ที่ มือ เท้า
และทีเ่ ยือ่ บุชอ่ งปาก หรือ เฮอร์แปงใจนา โดยไม่มอี าการแสดง
ที่รุนแรงถึงกับเสียชีวิต ในปีพ.ศ. ๒๕๔๑ มีการระบาดของ
โรคจากไวรัสเอ็นเตโร ๗๑ ทีก่ อ่ โรคมือ เท้า ปาก และ เฮอร์แปงใจนา ในไต้หวัน ทำให้ประชาชนในไต้หวันเจ็บป่วยหลายพัน
คน ส่วนหนึง่ เสียชีวติ
วิ ธ ี ก าร คณะผู ้ ร ายงานได้ ว ิ เ คราะห์ ล ั ก ษณะทาง
วิทยาการระบาดของโรคครั้งนี้ในผู้ป่วยรายที่ตรวจไปกลับ
โรงพยาบาลได้ ให้รายงานโรคไปยังทางการสาธารณสุข โดย
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แพทย์ผเู้ ข้าร่วมโครงการเฝ้าระวังรายงานโรคจำนวน ๘๑๘ คน
ในรายที่หนักต้องรับไว้รักษาในโรงพยาบาล ได้รับความ
ร่วมมือรายงานจากศูนย์การแพทย์ และโรงพยาบาลประจำเขต
ต่าง ๆ ๔๐ แห่ง ได้ทำการเพาะเชือ้ ไวรัส ในห้องปฏิบตั กิ ารของ
โรงพยาบาล ๑๐ แห่งและห้องปฏิบตั กิ ารของทางการสาธารณสุข
ผล แพทย์ในโครงการได้รายงานผู้ป่วยโรคมือ เท้า
ปากหรือ เฮอร์แปงใจนา ในการระบาดสองระลอก จำนวนรวม
๑๒๙,๑๐๖ ราย คะเนว่าจะเป็นจำนวนประมาณร้อยละ ๑๐ ของ
ผูป้ ว่ ยทัง้ หมด มีผปู้ ว่ ยทีม่ อี าการหนัก ๔๐๕ ราย ส่วนมากอายุ ๕
ปีหรืออ่อนกว่านัน้ พบโรคทุกภาคของประเทศ ภาวะแทรกซ้อน
ได้แก่ สมองอักเสบ (encephalitis), สมองอักเสบชนิดไร้เชือ้
(aseptic meningitis), ปอดบวมน้ำหรือตกเลือด (pulmonary edema
or hemorrhage), อัมพาตอ่อนปวกเปียกเฉียบพลัน (acute flaccid
paralysis) และกล้ามเนือ้ หัวใจอักเสบ (myocarditis)
ผูป้ ว่ ย ๗๘ รายเสียชีวติ ๗๑ รายหรือร้อยละ ๙๑ เป็นเด็ก
อายุ ๕ ปีหรือต่ำกว่า ในผูท้ ถ่ี งึ แก่กรรม ๖๕ รายหรือร้อยละ ๘๓
มีปอดบวมน้ำหรือตกเลือดในปอด ในรายทีเ่ พาะแยกเชือ้ ไวรัสได้
พบว่าเป็นไวรัสเอ็นเตโร ๗๑ ในร้อยละ ๔๘.๗ ของผูป้ ว่ ยนอกที่
ไม่มภี าวะแทรกซ้อน พบร้อยละ ๗๕ ของผูป้ ว่ ยใน รอดหาย
จากโรค และพบร้อยละ ๙๒ ในรายทีเ่ สียชีวติ
๓๓

๔๖๙
๒๒๖
๘๗

ผู้ป่วยรวม
ทั้งหมด
(๗๘๒ ราย)
๔๑๔
๑๘๔
๗๑
๖๑.๙
๒๗.๕
๑๐.๖

สมองอักเสบ
สมองอักเสบและปอดบวมน้ำ หรือตกเลือด
เยื่อหุ้มสมองอักเสบไร้เชื้อ
ปอดบวมน้ำหรือตกเลือด
กล้ามเนื้อหัวใจอักเสบและสมองอักเสบ
กล้ามเนื้อหัวใจอักเสบ
อัมพาตอ่อนปวกเปียก และสมองอักเสบ
อัมพาตอ่อนปวกเปียก
อื่น ๆ

ภาวะ

๓๙
๒๕
๑๑
๑๐
๒
๑
๑
๑
๖
๔๑
๒๖
๑๑
๑๐
๒
๑
๑
๑
๖

จำนวนราย
ผู้ป่วย
(%)

๔๘.๗
๓๗.๒
๑๔.๒
๑.๒๗๑.๐๔-๑.๕๕
๐.๗๓๐.๕๖-๐.๙๕
๐.๗๕๐.๔๕-๑.๒๔

Relative Risk
(๙๕% Cl)
๐.๐๑
๐.๐๔
๐.๙๐

P-value

๓๐
๒๕
๕
๙
๒
๑
๑
๑
๔

๕
๐
๑
๑
๐
๐
๐
๐
๒

๔
๐
๕
๐
๐
๐
๐
๐
๐

ไวรัสเอ็นเตโร ๗๑ ค็อกแซ็คกี เอ ๑๖ และเอ ๒๔ ไวรัสเอ็นเตโร
(๗๘ ราย)
ค็อกแซ็กกี บี๕
อื่น ๆ
และเอโคไวรัส ๖ หรือ ๗
(๙ ราย)
(๙ ราย)

๕๕
๔๒
๑๖

ประเภทของผู้ป่วย
ผู้ป่วยใน
ผู้ป่วยนอก
(๖๖๙ ราย)
(๑๑๓ ราย)
จำนวน (%)
จำนวน (%)

ตารางที่ ๔. ภาวะแทรกซ้อนในผู้ป่วย ๙๖ รายที่ติดเชื้อไวรัสเอ็นเตโร

ไวรัสเอ็นเตโร ๗๑
ค็อกแซ็คกี เอ ๑๖
อื่น ๆ

ไวรัสเอ็นเตโรที่แยกได้

ตารางที่ ๓. ไวรัสเอ็นเตโรที่เพาะแยกได้จากผู้ป่วยใน และผู้ป่วยนอก ที่ศูนย์หน่วยแพทย์ ๒ แห่งในไต้หวัน เดือนพฤษภาคม - ธันวาคม ๒๕๔๑
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สรุป
ในบรรดาไวรัสเอ็นเตโร ทีแ่ พร่กระจายอยูใ่ นไต้หวัน
ระหว่างการระบาดในปี พ.ศ. ๒๕๔๑ เกีย่ วเนือ่ งกับไวรัสเอ็นเตโร
๗๑ ทีท่ ำให้มอี าการรุนแรง ทำให้เกือบทุกรายต้องเสียชีวติ ผูป้ ว่ ย
ส่วนมากที่ตายเป็นเด็กเล็ก และเหตุที่ตายส่ วนใหญ่จาก
ปอดบวมน้ำและตกเลือดในปอด
โรค มือ เท้า ปาก ในประเทศไทย
เกิดเหตุทม่ี าเลเซีย สิงคโปร์ปี พ.ศ. ๒๕๔๐ อีกหนึง่ ปี
ให้หลัง ก็ไปอาละวาดทีไ่ ต้หวัน ผูน้ พิ นธ์พยายามสอบถามไปที่
ภาควิชากุมารศาสตร์ทโ่ี รงพยาบาลศิรริ าช และสอบถามไปที่
โรงพยาบาลเด็กทีร่ าชวิถี ถามไปทีก่ องระบาดวิทยากระทรวง
สาธารณสุข รวมทัง้ ศูนย์สาธารณสุข กทม.ด้วย ปรากฏว่าใน
บ้านเรา ยังไม่มขี า่ วรายงานการระบาด ในปี พ.ศ. ๒๕๔๒ ได้มี
การประชุมเรือ่ งโรคมือ เท้า ปากนีท้ น่ี ครไทนาน ไต้หวัน ผูน้ พิ นธ์
และคณะจากศิรริ าช มีอาจารย์หมอจันทพงษ์ และอาจารย์ ดร.
สนทนา มีคณ
ุ หมอวิชยั โชควิวฒ
ั น จากกระทรวงสาธารณสุข
ไปร่วมฟังการประชุมทีม่ หาวิทยาลัยเช็งกง ได้รบั ความรูม้ ากมาย
ได้พบกับนักวิจัย นักการสาธารณสุขชั้นนำของไต้หวัน มี
นักวิทยาศาสตร์และแพทย์ หลายท่านเป็นชาวไต้หวัน แต่ไป

๓๕
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ทำงานมีชอ่ื เสียงโด่งดัง อยูใ่ นสหรัฐก็มาร่วมประชุมแลกเปลีย่ น
ความคิดเห็นกันอย่างกว้างขวาง นับว่าเป็นประโยชน์อย่างยิง่
ต่อมามีอยู่วันหนึ่งประมาณกลางปี พ.ศ. ๒๕๔๓
ผูน้ พิ นธ์ พบกับคุณสุภาพสตรีทา่ นหนึง่ คุณพัชรา (ชือ่ สมมุต)ิ
มาปรึกษาว่ามีบุตรสาวอยู่สองคน ผู้พี่คือน้องพลอย และคน
น้องอายุน้อย ยังประมาณสองขวบ น้องพิมพ์ คุณพัชราเธอ
ต้องออกไปประกอบอาชีพทำงานนอกบ้าน คุณยายก็อายุมาก
แล้ว คงช่วยดูไม่ทว่ั ถึง เธอจึงต้องพาไปฝากไว้ทเ่ี นิรส์ เซอรีแ่ ถว
ห้วยขวาง เธอมาขอคำปรึกษาทีว่ า่ สถานรับเลีย้ งเด็กทีเ่ ธอเอา
น้องพิมพ์ไปฝากไว้ปิดชั่วคราว เพราะเกิดมีเด็กเล็กอีกคน
หนึ่งที่อยู่ที่เดียวกันนั้น เกิดไม่สบายเป็นโรคอะไรสักอย่าง
หนึ่ง คุณพ่อคุณแม่ของเด็กคนนั้น พาไปพบแพทย์ที่คลินิก
แถว ๆโพธิส์ ามต้น ฝัง่ ธนฯ ทางสถานทีร่ บั บริบาลแห่งนัน้ เจ้าของ
เป็นสุภาพสตรี มีความรู้ จบปริญญาตรีจากคณะคุรศุ าสตร์ จุฬาฯ
รูเ้ รือ่ งนีจ้ งึ แจ้งไปให้ทางสาธารณสุขของ กทม.ได้ทราบ และ
เธอเกรงว่าโรคจะระบาดจึงปิด หยุดชัว่ คราว เพือ่ ทำความสะอาด
ผู้นิพนธ์ จึงได้อธิบายเรื่องราวต่าง ๆ ให้คุณพัชราได้เข้าใจ
จะได้หายวิตกกังวลรือ่ งน้องพิมพ์และบอกเธอว่า เรือ่ งทุกอย่าง
ทุกท่านทำถูกต้องแล้ว และยังได้ถา่ ยเอกสารเรือ่ ง “มรณกรรม
หมู่ของกุมารมาเลย์” ให้ไปอ่าน และขอร้องให้นำไปให้คุณ
สุภาพสตรีเจ้าของสถานรับเลีย้ งเด็กได้อา่ นด้วย นีด่ เู หมือนจะเป็น
ข่าวแรกทีผ่ นู้ พิ นธ์ ได้รบั ทราบถึงข่าวการระบาดเริม่ มาเยือนแล้ว
๓๖
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เมือ่ มีรายงานโรคอย่างชัดเจนแล้ว หลังจากนัน้ ประมาณปีพ.ศ.
๒๕๔๔ สำนักงานระบาดวิทยากระทรวงสาธารณสุขก็เลยเริม่
เฝ้าระวังรายงานโรคนีจ้ นถึงปัจจุบนั นี้
สถานการณ์ของโรค มือ เท้า ปากในประเทศไทย
สำนักระบาดวิทยาเริม่ มีการเฝ้าระวังโรคมือ เท้า ปาก
ตัง้ แต่ พ.ศ. ๒๕๔๔ ในช่วงแรก - พ.ศ. ๒๕๔๙ มีอตั ราป่วย ๑-๘
ต่อประชากรแสนคน และในปี พ.ศ. ๒๕๔๙ เริม่ มีรายงานการ
เสียชีวิตอย่างรวดเร็วจากปอดบวมน้ำเฉียบพลันรุนแรง ดังมี
รายงานของสำนักระบาดวิทยา
ข้อมูลบางส่วนต่อไปนี้ ได้มาจากบทความในเอกสาร
รายงานการระบาดของสำนักระบาดวิทยา เรียบเรียงโดย
คุณ อาทิชา วงศ์คำมา สำนักระบาดวิทยา
ในช่วงแรก - พ.ศ. ๒๕๔๙ มีอตั ราป่วย ๑-๘ ต่อประชากร
แสนคน และในปี พ.ศ. ๒๕๔๙ เริม่ มีรายงานการเสียชีวติ อย่าง
รวดเร็วจากปอดบวมน้ำเฉียบพลันรุนแรงโดยพบว่าเชือ้ ต้นเหตุ
หลักได้แก่เชือ้ Enterovirus 71 (EV71)ในประเทศเพือ่ นบ้าน เช่น
มาเลเซีย ไต้หวัน สิงคโปร์ หลังจากนั้นประเทศไทยเริ่มมี
รายงานเด็กเสียชีวติ ในเวลาอันรวดเร็วจากอาการปอดบวมน้ำ
เฉียบพลัน รุนแรงใน ๒-๓ จังหวัด สำนักระบาดวิทยาจึงได้มกี าร
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เฝ้าระวังใน กลุม่ อาการไข้และ ปอดบวมน้ำเฉียบพลันในเด็กเล็ก
ร่วมกับการเฝ้าระวังโรคมือ เท้า ปาก
ในปี พ.ศ.๒๕๕๒ (ค.ศ. ๒๐๐๙) สำนักระบาดวิทยา
ได้รบั รายงานผูป้ ว่ ยโรคมือ เท้า ปาก ๘,๘๐๖ราย คิดเป็นอัตราป่วย
๑๓.๘๘ ต่อประชากรแสนคน มีรายงานผูเ้ สียชีวติ ๒ ราย อัตรา
ป่วยตายร้อยละ ๐.๐๒ อัตราป่วยลดลงเล็กน้อยจากปี พ.ศ. ๒๕๕๑
(ค.ศ. ๒๐๐๘) โรคมือ เท้า ปากเริม่ มีการเฝ้าระวังตัง้ แต่ พ.ศ.
๒๕๔๔ (ค.ศ. ๒๐๐๑) ในช่วงปี พ.ศ. ๒๕๔๔ – ๒๕๔๙ อัตราป่วย
ระหว่าง ๑.๒๓ - ๗.๔๗ ต่อประชากรแสนคน และมีการระบาด
ในหลายพืน้ ทีใ่ นปี พ.ศ. ๒๕๕๐ (ค.ศ. ๒๐๐๗) อัตราป่วยสูงสุด
เท่ากับ ๒๖.๗๗ ต่อประชากรแสนคน
ระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๔๘-๒๕๕๒ มีรายงานผูป้ ว่ ยต่อ
เนือ่ งตลอดทัง้ ปี โดยมีผปู้ ว่ ยสูงสุดในเดือนมิถนุ ายน ยกเว้นปี
พ.ศ. ๒๕๕๐ ที่มีการระบาด พบว่ามีผู้ป่วยสูงขึ้นตั้งแต่เดือน
กันยายน สูงสุดในเดือนธันวาคม จากนั้นลดลงจนกลับมา
เป็นปกติในเดือนมีนาคมของปีถดั ไปเป็นการระบาดคล่อมปี พ.ศ.
๒๕๕๐ – ๒๕๕๑
ภาคเหนือมีอตั ราป่วยสูงสุด ๒๐.๗๔ ต่อประชากรแสน
คน รองลงมาคือ ภาคกลาง ภาคใต้ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
อัตราป่วย ๒๐.๑๔, ๘.๕๖ และ ๖.๐๔ ตามลำดับ จากข้อมูลย้อน
หลัง ๕ ปี พบว่า ภาคกลางและภาคเหนือเป็นภาคทีม่ อี ตั ราป่วย
สูงมาตลอด ส่วนภาคใต้มแี นวโน้มอัตราป่วยสูงขึน้
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รูปที่ ๒.

รายงานผู้ป่วยโรค มือ เท้า ปาก อัตราต่อประชากร ๑๐๐.๐๐๐ คน
จำแนกตามรายจังหวัด ประเทศไทย ๒๕๕๒
สิบอันดับสูงสุด ๑-๑๐ อัตราป่วย
น่าน
ลำปาง
กรุงเทพมหานคร
พะเยา
สุโขทัย
สมุทรปราการ
ระยอง
สมุทรสาคร
นนทบุรี
พังงา

๕๔.๐๑
๕๐.๘๗
๓๖.๖๖
๓๑.๖
๓๑.๑๖
๒๙.๔๒
๒๘.๙๑
๒๘.๖๗
๒๗.๙๙
๒๗.๕๑

อัตราป่วย/๑๐๐,๐๐๐ จำนวนจังหวัด

จังหวัดทีม่ อี ตั ราป่วยสูงสุด ๑๐ อันดับแรก ได้แก่ น่าน
ลำปาง กรุงเทพมหานคร พะเยา สุโขทัย สมุทรปราการ ระยอง
สมุทรสาคร นนทบุรี และพังงา อัตราป่วย ๕๔.๐๑, ๕๐.๘๗,
๓๖.๖๖, ๓๑.๖, ๓๑.๑๖ , ๒๙.๔๒, ๒๘.๙๑, ๒๘.๖๗, ๒๗.๙๙
และ ๒๗.๕๑ ต่อประชากรแสนคนตามลำดับ (รูปที่ ๒)
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รายงานผู้ป่วยโรค มือ เท้า ปาก อัตราป่วยต่อ ๑๐๐,๐๐๐ คน จำแนกตาม
กลุ่มอายุ ประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๔๘-๒๕๕๒

อัตราป่วยต่อ ๑๐๐,๐๐๐ คน

รูปที่ ๓.

พบผูป้ ว่ ยในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลมากกว่าใน
เขตเทศบาล โดยจำนวนผูป้ ว่ ยในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล
ร้อยละ ๘๑.๖๙ ส่วนผูป้ ว่ ยในเขตเทศบาล ร้อยละ ๑๘.๓๑
พบผูป้ ว่ ยเพศชายมากกว่าเพศหญิง อัตราส่วนเพศชาย
ต่อเพศหญิง เท่ากับ ๑.๓๖ : ๑ กลุม่ อายุทพ่ี บส่วนใหญ่พบในกลุม่
อายุ ๐ - ๔ ปี อัตราป่วย ๑๙๖.๙๒ ต่อประชากรแสนคน รองลงมา
คือ กลุม่ อายุ ๕ - ๙ ปี (๑๖.๕๕) และ ๑๐ - ๑๔ ปี (๒.๕๓) (รูปที่
๓) สัดส่วนการรายงานในผูป้ ว่ ยกลุม่ อายุ ๐-๔ ปี พบว่าเด็กอายุ
ต่ำกว่า ๑ ปี ร้อยละ ๘.๕๑ เด็กอายุ ๑ ปี ร้อยละ ๓๓.๗๒ เด็กอายุ
๒ ปี ร้อยละ ๒๘.๙๕ เด็กอายุ ๓ ปี ร้อยละ ๑๙.๗๓ เด็กอายุ ๔ ปี
ร้อยละ ๙.๐๗
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ผู้ป่วยเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลชุมชน ร้อยละ
๓๕.๖๖ โรงพยาบาลทัว่ ไป/โรงพยาบาลศูนย์ ร้อยละ ๒๔.๒๙
คลินกิ /โรงพยาบาลเอกชน ร้อยละ ๒๑.๔๘ โรงพยาบาลในเขต
กรุงเทพมหานคร ร้อยละ ๙.๖๐ สถานีอนามัย ร้อยละ ๖.๔๑ และ
คลินกิ ราชการ ร้อยละ ๒.๒๒
จำนวนผูป้ ว่ ยสูงสุดคือเด็กในปกครอง ร้อยละ ๘๖.๙๗
รองลงมาคือ นักเรียน ร้อยละ ๘.๑๑ และอาชีพรับจ้าง ร้อยละ
๑.๒๐
ในปี พ.ศ. ๒๕๕๒ สำนักระบาดวิทยา ได้รบั รายงาน
การสอบสวนโรคมือ เท้า ปาก และกลุม่ อาการไข้และปอดบวม
น้ำ จำนวน ๑๒ รายงานมีรายงานผูป้ ว่ ยตัง้ แต่ ๑-๑๙ ราย จาก
กรุงเทพมหานคร ๕ รายงาน นครปฐม ๒ รายงาน เชียงใหม่
ลำปาง นนทบุรี ปทุมธานี จังหวัดละ ๑ รายงาน มีรายงานเด็ก
เสียชีวติ กระทันหัน ๒ ราย จากอาการไข้และปอดบวมน้ำ ๑ ราย
ตรวจไม่พบ Enterovirus 71 โดยมีรายงานการระบาดในศูนย์
เด็กเล็ก/โรงเรียนอนุบาล ๗ แห่ง หลังมีรายงานผูป้ ว่ ยในศูนย์
เด็กเล็ก/โรงเรียนได้มีการทำความสะอาดของใช้ทุกแห่งและ
มีการปิดศูนย์เด็กเล็ก ๒ แห่ง
สำหรับผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการจากสถาบัน
วิจยั วิทยาศาสตร์สาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้รบั
ตัวอย่างจากสถานบริการสาธารณสุขต่างๆ ส่งมาตรวจแยกเชือ้
๕๐๒ ตัวอย่าง (๓๘๔ ราย) ให้ผลบวกต่อ Enterovirus 71 ร้อยละ
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๗ ตรวจหาระดับ Ig G ๔๘๔ ตัวอย่าง (๒๕๕ ราย)ให้ผลบวกต่อ
Entero virus 71 ร้อยละ ๑๗ Coxsackievirus A type 16 ร้อยละ ๗
Entero virus 71 และ Coxsackievirus A type 16 ร้อยละ ๕ Entero
virus 71 และ Coxsackievirus A type 10 ร้อยละ ๓
เพือ่ ให้มคี วามกระจ่างเกีย่ วกับโรคนีเ้ พิม่ ขึน้ ขอนำเอา
บทความวิชาการของศูนย์ควบคุมป้องกันโรคหรือ ซีดซี ขี องสหรัฐ
มาประกอบเพิม่ เติมไว้ดงั นี้
ลักษณะทัว่ ไปของโรค มือ เท้า ปาก
โรคมือ เท้า และปาก ตรงกับคำในภาษาอังกฤษว่า
Hand, foot, and mouth disease หรือเรียกชือ่ ย่อ ๆ ว่า HFMD
เป็นโรคของทารกและเด็กเล็ก เป็นโรคที่พบได้บ่อยในหลาย
ประเทศ เป็นโรคทีม่ ไี ข้ และออกผืน่ เป็นผืน่ พุพองขึน้ ในช่อง
ปาก และผิวหนังตามตัวทีม่ อื และทีเ่ ท้า อย่าเข้าใจสับสนกับโรค
ของสัตว์กบี (โค กระบือ แพะ สุกร)โรคหนึง่ ทีม่ ชี อ่ื ว่า “โรคปาก
เปือ่ ยเท้าเปือ่ ย” โรคสองโรคนีแ้ ตกต่างกันอย่างสิน้ เชิง ทัง้ เชือ้
ก่อโรคและลักษณะอาการของโรค มนุษย์จะติดโรคปากเปือ่ ย
เท้าเปือ่ ย จากสัตว์ได้ แต่ตดิ ได้ยาก เป็นผูใ้ หญ่ เกษตรกรผูใ้ กล้
ชิดกับสัตว์ทล่ี ม้ ป่วยเท่านัน้ และสัตว์จะไม่ตดิ โรค “มือ เท้า ปาก”
จากผูป้ ว่ ย
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ลักษณะทางเวชกรรม
อาการของโรคเริม่ โดยมีไข้ เบือ่ อาหาร เด็กปฏิเสธนม
และอาหาร มีความรู้สึกไม่สบาย หงุดหงิด งอแง อ่อนเพลีย
และมักจะเจ็บคอ
หนึง่ ถึง สองวันหลังมีไข้ จะมีแผล มีอาการเจ็บปวด
เกิดขึน้ ในปาก เริม่ ต้นจะเป็นจุดแดง ๆ ก่อน เปลีย่ นเป็นตุม่ พอง
เล็ก ๆ และต่อมาแตกเป็นแผล แผลจะปรากฏที่บริเวณ ลิ้น
เหงือก กระพุง้ แก้ม
ในเวลา ๑-๒ วันต่อมา มีผน่ื ราบ ๆ ขึน้ ทีผ่ วิ หนัง ไม่คนั
(สังเกตว่าเด็กไม่เกา) เกิดขึ้นที่มือ ฝ่ามือ ฝ่าเท้า บางรายผื่น
ปรากฏทีก่ น้ และทีอ่ วัยวะเพศก็ได้
มีบางราย อาจพบว่ามีผื่นที่ตามตัว แต่ไม่มีแผลใน
ปาก และบางรายเฉพาะแผลในปากแต่ไม่มผี น่ื ตามตัว ตามมือ
และเท้า
ภาวะแทรกซ้อน
 ภาวะแทรกซ้อนจากการติดเชือ้ ไวรัสทีท่ ำให้เป็น
โรคมือ เท้า ปาก นี้ พบได้ไม่บ่อยนัก แต่ถ้าเกิดขึ้น จะต้อง
ได้รบั การบริบาลรักษาจากแพทย์โดยด่วน
 เยือ่ หุม้ สมองอักเสบไร้เชือ้ หรือเกิดจากไวรัส (Viral
or “aseptic meningitis” สมัยก่อนยังไม่มวี ธิ กี ารทีจ่ ะเพาะแยก
เชือ้ ไวรัสได้ จึงเพาะเฉพาะเชือ้ แบคทีเรีย เมือ่ ผลการเพาะเชือ้
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แบคทีเรียให้ผลลบ ก็เลยเหมาเอาว่า “ไร้เชือ้ ” หรือ “aseptic”
อันทีจ่ ริงแล้ว ยังมีเชือ้ ไวรัสอีกหลายชนิดเป็นเหตุกอ่ โรคนีไ้ ด้
แต่กย็ งั ติดปากนิยมใช้คำว่า “ไร้เชือ้ ” อยูอ่ กี ) อาการก็คอื มีไข้
ปวดศีรษะ คอแข็ง ปวดหลัง ภาวะนี้มักจะหายได้เอง แต่
อย่างไรก็ตาม ผูป้ ว่ ยบางรายต้องรับไว้รกั ษาในโรงพยาบาลเป็น
ระยะเวลาสัน้ ๆ
 ภาวะแทรกซ้อนทีร่ า้ ยแรงอืน่ ๆ เช่น สมองอักเสบ
หรือเป็นอัมพาตคล้ายโรคโปลิโอ มักพบได้น้อยลงไปอีก
สมองอักเสบทำให้ผปู้ ว่ ยถึงแก่กรรมได้
 มีรายงานหลายรายงานทีก่ ล่าวถึงว่าในเด็กพบว่า
เล็บมือ เล็บเท้าหลุด มักเกิดใน ๔ สัปดาห์ของโรค แต่กก็ ลับ
งอกใหม่โดยไม่ตอ้ งรักษา
เหตุกอ่ โรค
เป็นโรคติดเชื้อชนิดหนึ่ง เชื้อจุลชีพก่อโรคเป็นเชื้อ
ไวรัสอยูใ่ นจีนสั “enterovirus” (เอ็นเตโรไวรัส) ภายใต้จนี สั นี้
มีไวรัสอยูห่ ลายชิดคือ ไวรัสโปลิโอ ไวรัสค็อกแซ็คกี ไวรัสเอโค
และไวรัสเอ็นเตโรชนิดอืน่ ๆ อีกด้วย (polioviruses, coxsackieviruses, echoviruses, and enteroviruses) แต่ไม่ใช่ไวรัสเหล่านี้
จะก่อโรค มือ เท้า ปาก ได้ทกุ ชนิด มีบางชนิดเท่านัน้ ทีเ่ ป็นเหตุ
ของโรคคือ
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ไวรัส “ค็อคแซคกี” บางชนิด (ไวรัสค็อคแซคกี เอ ๑๖)
พบว่าเป็นเหตุกอ่ โรคในสหรัฐและไวรัส เอ็นเทอโร ๗๑ มักจะ
เป็นตัวการก่อการระบาด
การติดเชือ้ ถึงแม้วา่ จะทำให้เกิด “ภาวะติดเชือ้ ” แต่ไม่ได้
หมายความว่าจะป่วยเป็นโรคทุกราย ติดเชือ้ แล้วไม่มอี าการของ
โรคเลย แต่ภายหลังก็จะมีภูมิต้านทาน คุ้มกันต่อการติดเชื้อ
ซ้ำอีกได้
วิธกี ารแพร่กระจายของโรค
การติดเชือ้ แพร่สคู่ นอืน่ โดยการสัมผัสโดยตรงกับเชือ้
ไวรัส เชือ้ นีจ้ ะพบในจมูก ในคอ ในน้ำลาย ในน้ำจากตุม่ ตามตัว
และในอุจจาระผู้ป่วยหรือผู้ติดเชื้อ เชื้อจะแพร่จากคน-สู่คน
โดยสัมผัสกับมือทีม่ เี ชือ้ ปนเปือ้ นและไม่ได้ลา้ งทำความสะอาด
และสัมผัสกับพืน้ ทีม่ เี ชือ้ ปนเปือ้ น
 ผูท้ ต่ี ดิ เชือ้ จะสามารถแพร่เชือ้ ได้มาก ในระหว่าง
ป่วยสัปดาห์แรก
 เชื้อไวรัสที่ก่อโรคมือ เท้า ปาก จะยังคงอยู่ใน
ร่างกายอีกหลายสัปดาห์หลังมีอาการของโรคและหลังโรคหาย
แล้วก็ตาม ซึง่ หมายความว่าในคนทีแ่ ลดูวา่ สุขภาพดี ก็ยงั แพร่
เชือ้ ได้ อย่าลืมว่า ผูท้ ต่ี ดิ เชือ้ บางคน โดยเฉพาะผูใ้ หญ่ทต่ี ดิ เชือ้
มักไม่มอี าการของโรคเลย
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 โรคนีไ้ ม่ตดิ จากสัตว์ตา่ ง ๆ รวมทัง้ สัตว์ทเ่ี ลีย้ งไว้
ดูเล่น และโรคไม่แพร่ตดิ ต่อกันในระหว่างสัตว์ดว้ ยกันด้วย
ปัจจัยเสีย่ งทีท่ ำให้ตดิ เชือ้ และเป็นโรคได้งา่ ย
 ไม่วา่ ผูใ้ ดหากเคยติดเชือ้ ไวรัสเอ็นเตโรทีก่ อ่ โรค
มาก่อนแล้ว จะไม่เสี่ยงต่อการติดเชื้ออีก แต่ผู้ที่ติดเชื้อไวรัส
เอ็นเตโรทีก่ อ่ โรค มือ เท้า ปาก ก็ไม่จำเป็นทีจ่ ะต้องป่วยเป็น
โรค มือ เท้า ปากเสมอ ๆ ไป
 ส่วนใหญ่ผปู้ ว่ ยจะเป็นเด็กอายุตำ่ กว่า ๑๐ ขวบ แต่
ผูใ้ หญ่กอ็ าจเป็นโรคได้ เด็ก ๆ มักเสีย่ งต่อการติดเชือ้ และเป็น
โรคมากกว่าผูใ้ หญ่ซง่ึ มักจะมีแอนติบอดีคมุ้ กันอยู่ แอนติบอดี
จะเกิดในร่างกายระหว่างบุคคลนัน้ ติดเชือ้ เป็นครัง้ แรก

(ภาพจาก Google)
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 ภาวะติดเชื้อจะมีผลทำให้มีภูมิคุ้มกันต่อไวรัส
เอ็นเตโร ชนิดทีต่ ดิ เชือ้ ในคราวนัน้ ๆ เท่านัน้ ดังนัน้ ถ้าบุคคล
ใดไปสัมผัสรับเชือ้ ไวรัสเอ็นเตโร ชนิดอืน่ ทีก่ อ่ โรคนีไ้ ด้ บุคคล
นัน้ ก็ยงั จะติดเชือ้ และป่วยเป็นโรคได้อกี
อาการของโรค
การวินจิ ฉัยโรค
 วินิจฉัยเบื้องต้นโดยอาศัยลักษณะต่าง ๆ ทาง
เวชกรรมของโรค อายุของผู้ป่วย อาการและสิ่งตรวจพบ
ต่าง ๆ ลักษณะทางการระบาดของโรคในท้องถิน่ นัน้ ๆ
 การชันสูตรยืนยันต้องอาศัยการทดสอบต่าง ๆ ทาง
ห้องเวชศาสตร์ชันสูตร ตัวอย่างตรวจที่จะนำไปทดสอบคือ
ตัวอย่างจากคอและอุจจาระของผู้ป่วยนำไปเพาะเชื้อไวรัส
แต่กว่าจะทราบผลการทดสอบ จะกินเวลาประมาณ ๒-๔ สัปดาห์
ด้วยเหตุน้ี แพทย์ผดู้ แู ลจึงมักไม่สง่ั ตรวจ
การบริบาลรักษา
ยังไม่มวี ธิ กี ารรักษาทีจ่ ำเพาะ เป็นการรักษาตามอาการ
และการรักษาประคับประคองเท่านัน้ เช่น ช่วยการหายใจ ให้
ออกซิเจน ถ้าขาดสารน้ำ ก็ตอ้ งให้นำ้ ให้พอ อาจให้ทางเส้นเลือด
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การป้องกัน
 ยังไม่มีการป้องกันจำเพาะ นอกจากการรักษา
อนามัยส่วนบุคคลเท่านัน้ ล้างมือด้วยน้ำและฟอกสบูเ่ สมอ ๆ
พื้นที่อาจแปดเปื้อนเชื้อให้ล้างด้วยผงซักฟอกก็จะฆ่าเชื้อได้
น้ำยาฟอกขาว (มีคลอรีน) ๑ ช้อนโต๊ะ ผสมน้ำประมาณ ๔ ถ้วยตวง
ใช้เช็ดทำความสะอาด โดยเฉพาะของเด็กเล่นทีเ่ ด็กจับต้องเสมอ
จะปลอดภัย
 พยายามเลีย่ งการจูบ การหอมแก้มเด็ก อุม้ กอด
ไม่ใช้ของใช้ร่วมกับคนอื่น (อุปกรณ์การรับประทานอาหาร
จาน ช้อน แก้วน้ำ ฯลฯ)
 ยังไม่มวี คั ซีนทีใ่ ช้ปอ้ งกันโรคนีไ้ ด้
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สรุป
กลุม่ อาการมือ เท้า ปาก หมายถึงอะไร และเกิดจากอะไร
กลุ่มอาการมือ เท้า ปาก คือ โรคที่มีอาการหลาย ๆ
อย่างร่วมกัน อันได้แก่ ไข้ มีตมุ่ พองเล็ก ๆ ปรากฏภายในช่องปาก
ฝ่ามือ นิว้ มือ ฝ่าเท้า สาเหตุทพ่ี บบ่อยคือไวรัสค็อคแซคคี เอ ๑๖
และทีพ่ บน้อยลงไปคือไวรัสเอ็นเตโร ๗๑ และไวรัสปลีกย่อย
อืน่ ๆ อีกบ้าง
ใครบ้างทีเ่ ป็นกลุม่ อาการนีบ้ า้ ง
โรคนี้ส่วนใหญ่จะเป็นในเด็กเล็ก แต่ผู้ใหญ่บางคน
ก็อาจเป็นได้ ส่วนใหญ่จะมีการระบาดในหน้าร้อน การระบาด
จะเกิดขึน้ ในที่ ๆ มีเด็กอยูช่ มุ นุมกันเป็นจำนวนมาก เช่น สถาน
รับเลี้ยงเด็ก สถานรับฝากเลี้ยงเด็กในเวลากลางวัน โรงเรียน
อนุบาล เป็นต้น โรคจะติดต่อโดยการสัมผัสระหว่างมนุษย์ ด้วยกัน
จะมีอาการหลังสัมผัสเชือ้ ไปแล้วเป็นเวลา ๓-๕ วัน
กลุม่ อาการนีต้ ดิ ต่อแพร่กระจายได้อย่างไร
บุคคลทีเ่ ป็นโรค หรือหายจากโรคใหม่ ๆ จะขับไวรัส
ก่อโรคออกทางอุจจาระ อาจออกมาจากปากขณะไอจาม ออก
มากับละอองฝอย ออกมากับน้ำมูกน้ำลาย มือ และของเล่น
ทีเ่ ล่นด้วยกันก็มสี ว่ นสำคัญในการแพร่เชือ้ ในน้ำจากตุม่ พอง
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ที่ผิวหนังก็มีเชื้อ การแพร่โรคเกิดขึ้นง่ายในระยะโรคเฉียบ
พลัน หลังเป็นโรคแล้วหลายสัปดาห์กย็ งั ขับเชือ้ อกมาได้
กลุม่ อาการนีม้ อี าการอะไรบ้าง
อาการคือมีผื่นเป็นตุ่มพอง มีน้ำอยู่ภายใน หรือเป็น
แผล เกิดขึน้ ในช่องปาก กระพุง้ แก้ม เหงือก ลิน้ ผืน่ จะปรากฏ
ที่มือ ที่เท้าด้วยหลายตุ่ม และบางรายพบที่บริเวณอื่นด้วย
ผืน่ จะเป็นอยูร่ าว ๗-๑๐ วัน
การรักษาทำอย่างไร
ยังไม่มวี ธิ กี ารรักษาทีจ่ ำเพาะของกลุม่ อาการนี้ มีเพียง
วิธที จ่ี ะช่วยป้องกันมิให้โรคแพร่กระจายดังนี้
 ล้างมือ ฟอกสบู่ให้สะอาดหลังจากเข้าส้วม เข้า
ห้องน้ำ เปลีย่ นผ้าอ้อม หรือสิง่ ของทีอ่ าจเปรอะเปือ้ นอุจจาระได้
 ปิดปากปิดจมูกเวลาไอ จาม
 ล้างทำความสะอาดของเด็กเล่น และตามพื้นผิว
ทีอ่ าจเปรอะเปือ้ นน้ำมูกน้ำลายได้ เช็ดด้วยน้ำยาฟอกขาวเจือจาง
หนึง่ ในสิบ น้ำยาซักฟอก
 ควรห้ามเด็กไม่ให้เข้ามาในสถานชุมนุมเด็ก
หากมีไข้ มีแผลในปาก มีแผลเปือ่ ยทีอ่ น่ื ๆ ทีป่ ดิ แผลไม่ได้ ไม่
มิดชิด
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โรคอาหารเป็นพิษ
ในกุมารเมืองปลาดิบ
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โรคอาหารเป็นพิษในกุมารเมืองปลาดิบ
วันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๓๙ ได้มีรายงานผู้ป่วยที่มี
อาการท้องเดินและปวดท้องโดยเป็นเด็กนักเรียนอายุ ๗-๑๒ ปี
ทีเ่ มืองซาไก (Sakai) ซึง่ มีประชากรประมาณแปดแสนคน เป็น
เมืองอยู่ในเขตโอซากา เด็กนักเรียนที่ป่วยเป็นโรคนั้นเป็น
นักเรียนชัน้ ประถมของเทศบาลจำนวน ๖๒ แห่งด้วยกัน
ผู้ป่วยที่เป็นเด็กเหล่านั้นจะเริ่มมีอาการปวดท้องมาก
ในลักษณะลำไส้บิด และมีอาการท้องเดิน ซึ่งจะมีเลือดปน
อุจจาระออกมาด้วย ในวันรุง่ ขึน้ คือวันที่ ๑๓ กรกฎาคม จำนวน
ผูป้ ว่ ยทีท่ างการสาธารณสุข ได้รบั รายงานมีจำนวนเพิม่ สูงขึน้
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จนกระทัง่ ถึงวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ทีผ่ า่ นมานี้ ผูป้ ว่ ยเด็กเหล่านี้
มีจำนวนทัง้ สิน้ ถึง ๖,๒๕๙ คน ซึง่ นับได้วา่ เป็นจำนวนทีไ่ ม่นอ้ ย
ที่มีผู้ป่วยเกิดขึ้นในระยะเวลาไม่ถึงสองสัปดาห์ ในจำนวน
๖,๒๕๙ คนนัน้ มี ๙๒ รายทีม่ อี าการรุนแรงจนเรียกได้วา่ เป็น
“กลุม่ อาการฮีโมลัยติค-ยูรมี คิ (hemolytic uremic syndrome)
หรือเรียกชือ่ ให้สน้ั ๆ ว่า HUS” คือมีอาการท้องเดิน ถ่ายอุจจาระ
ปนเลือด มีของเสียประเภทสารยูเรียคั่งในเลือด เนื่องจากไต
ทำหน้าทีบ่ กพร่องไม่สมบูรณ์ (hemolytic = เกีย่ วกับการตกเลือด
เลือดออก, uremic = เกีย่ วกับการทีม่ สี ารประเภทยูเรียคัง่ ค้าง
ในเลือดมักเกิดจากไตเสีย-ทำหน้าที่บกพร่อง, syndrome =
กลุม่ อาการ) ยังมีผปู้ ว่ ยทีเ่ ป็นผูใ้ หญ่อกี ๙๒ คน ซึง่ ก็เป็นครูและ
เจ้าหน้าทีข่ องโรงเรียนเหล่านัน้
ในเมืองซาไกนี้ จะมีโรงเรียนชัน้ ประถมอยู่ ๙๒ โรง
มีนกั เรียนจำนวนทัง้ สิน้ ๔๘,๐๐๐ คน และมีครูจำนวนทัง้ สิน้
๒,๒๘๘ คน ผลการตรวจอุจจาระของผู้ป่วยซึ่งกระทำโดย
กระทรวงสาธารณสุขและประชาสงเคราะห์ของญี่ปุ่น ร่วม
กับเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นโอซากาสามารถตรวจพบเชื้ออุจจาระ
Escherichia coli สายพันธุ์ O157:H7 ซึ่งตรวจพบได้ ๒๘๗
ราย จากผูป้ ว่ ยทีไ่ ด้รบั การตรวจรวมจำนวน ๕๔๒ รายด้วยกัน
จึงเป็นทีแ่ น่นอนว่า โรคทีเ่ กิดขึน้ นีเ้ ป็น “โรคอาหารเป็นพิษจาก
เชือ้ E. coli O157:H7”
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สำหรับ E. coli ก่อโรคอุบตั ใิ หม่กลุม่ ใหม่น้ี มีรายงาน
การพบในผูป้ ว่ ยเป็นครัง้ แรกจากประเทศแคนาดา มาตัง้ แต่ปี
พ.ศ. ๒๕๒๐ และต่อมาในปี พ.ศ. ๒๕๒๕ ได้มกี ารระบาดใน
สหรัฐอเมริกา โดยมีการระบาดของผู้ป่วยโรคท้องเดินและ
อุจจาระมีเลือดปน ซึง่ สัมพันธ์กบั การกินแฮมเบอร์เกอร์ ซึง่ มี
เนือ้ บดวางแทรกอยูต่ รงกลาง ทีเ่ รียกว่า แฮมเบอร์เกอร์เนือ้ นัน่ เอง
ปรากฏว่าเนือ้ วัวทีน่ ำมาบดทำแฮมเบอร์เกอร์ปนเปือ้ นเชือ้ E. coli
O157:H7 โรคระบาดไปได้รวดเร็วโดยอาศัยห่วงลูกโซ่ร้าน
อาหารทีร่ จู้ กั กันในนาม “food chain” ซึง่ มีบริษทั ยักษ์ใหญ่เป็น
เจ้าของ ส่งอาหารให้รา้ นในเครือ ตอนต้น ๆ โรคก็ระบาดใน
แคนาดากับสหรัฐอเมริกาก่อน ตอนหลังก็ไปแพร่ระบาดใน
เยอรมนี สหราชอาณาจักร ออสเตรเลีย อาฟริกาใต้ และลาม
มาจนถึงญี่ปุ่นดังได้กล่าวไว้แล้วนั่นเอง เชื้อโรคสายพันธุ์
พิเศษนีจ้ ะอยูก่ บั โค หลังจากชำแหละโค เชือ้ ก็สามารถทีจ่ ะมี
โอกาสปนเปือ้ นจากมูลโค มาทีเ่ นือ้ และอวัยวะต่าง ๆ ทีน่ ำมา
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ประกอบอาหารทีไ่ ม่สกุ ดี สุก ๆ ดิบ ๆ ได้ แต่แหล่งแพร่โรคใน
ประเทศญี่ปุ่นในการระบาดครั้งนี้ยังไม่มีการระบุแหล่งที่มา
ได้แน่ชดั
กลุ่มอาการฮีโมลัยติค-ยูรีมิคโดยสรุปนั้นคืออย่างไร
ขอให้อา่ นบทคัดย่อทีผ่ นู้ พิ นธ์ได้แปลจากบทคัดย่อของบทความ
ทบทวนวิชาการ เรือ่ ง Hemolytic-uremic syndrome โดย Corrigan
JJ Jr, Boineau FG พิมพ์ในวารสาร Pediatrics Review ค.ศ. ๒๐๐๑
เล่มปีท่ี ๒๒ เดือนพฤศจิกายน หน้า ๓๖๕-๓๖๙ อ่านให้พอ
เข้าใจก่อนในเบือ้ งต้น และจะขยายความต่อไปในภายหลังดังนี้
ชือ่ บทความ Hemolytic-uremic syndrome.
ชือ่ ผูน้ พิ นธ์ Corrigan JJ Jr, Boineau FG.
ตีพิมพ์ในวารสาร Pedriatrics Review Pediatr Rev. 2001 Nov;22(11):365-9.
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บทคัดย่อ (แปล)
กลุม่ อาการ hemolytic-uremic syndrome (HUS) เป็น
โรคทีร่ จู้ กั กันมากว่า ๕๐ ปีแล้ว โดยมีอาการร่วมหลายประการคือ
เลือดจางโดยมีเม็ดเลือดแดงแตกสลาย เกร็ดเลือดต่ำ และไต
วายเฉียบพลัน (hemolytic anemia, thrombocytopenia, and acute
renal failure) กลุม่ อาการHUS นีส้ ว่ นใหญ่เกิดกับเด็กอายุตำ่ กว่า
๔ ขวบ นับว่าเป็นเรือ่ งทีส่ ำคัญและพบบ่อยในการก่อโรคไตวาย
เฉียบพลันในเด็ก ลักษณะทีพ่ บบ่อยของกลุม่ อาการนีค้ อื ท้องเดิน
เป็นเลือด ร่วมกับเลือดจางโดยมีเม็ดเลือดแดงแตกสลายและ
ไตวายเฉียบพลันนี้ เกิดกับเด็กทีส่ มบูรณ์ดมี าก่อน (อายุ มากกว่า
๖ เดือน ถึงอายุนอ้ ยกว่า ๕ ปี) โดยเริม่ มีอาการถ่ายอุจจาระเป็น
น้ำนำมาก่อน แล้วมีอาการของลำไส้ใหญ่อักเสบมีเลือดออก
อาการท้องเดินจะนำมาก่อนจะมีการแตกสลายของเม็ดเลือดแดง
และเกร็ดเลือดต่ำเป็นเวลา ๕-๗ วัน และอีกหลายวันต่อมา ก็จะ
มีอาการถ่ายปัสสาวะในปริมาณที่น้อยลงจนกระทั่งไม่มีการ
ปัสสาวะ แม้วา่ พยาธิกำเนิดทีแ่ ท้จริงยังไม่เป็นทีท่ ราบกัน แต่ก็
มีหลักฐานแน่นแฟ้นทีบ่ ง่ ว่าเซลล์เยือ่ บุหลอดเลือดแดงถูกทำลาย
ผูป้ ว่ ยร้อยละ ๖๕-๘๕ จะฟืน้ หายจากโรคอย่างสมบูรณ์ ในขณะที่
โรคกำลังอยูใ่ นระยะเฉียบพลัน ผูป้ ว่ ยถึงแก่กรรมร้อยละ ๕-๑๐
มักไม่พบว่ามีการกลับเป็นซ้ำอีกและมีบางรายโรคจะค่อย ๆ
ดำเนินต่อไป เป็นโรคไตระยะสุดท้ายได้ (end-stage renal disease
-ESRD).
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เชือ้ แบคทีเรีย อี. โคไล หรือเชือ้ อุจจาระมีความสำคัญ
เกีย่ วข้อง ก่อกลุม่ อาการนีไ้ ด้อย่างไร
เชื้อแบคทีเรีย E. coli เป็นเชื้อที่พบอยู่ตามปกติใน
ลำไส้ใหญ่ของคนทุกชาติทกุ ภาษา ทุกเพศ ทุกวัย ทุกท้องถิน่
ทั่วโลกทั้งร้อนและหนาว ถูกขับออกมาจากร่างกายโดยทาง
อุจจาระ จึงเรียกกันในภาษาไทยว่า “เชื้ออุจจาระ” เป็นเชื้อ
ที่ตามปกติเป็นคุณแก่ร่างกายในการสร้างวิตามินและสารก่อ
ประโยชน์หลายชนิดขึน้ ภายในลำไส้ มีบางคนทีใ่ นลำไส้ขาด
แบคทีเรีย E. coli ทำให้เกิดโรคได้ ท้องเดินเรื้อรัง ท้องอืด
ท้องเฟ้อ ต้องไปแสวงหาเชื้อแบคทีเรียอุจจาระนี้ไปกิน เพื่อ
รักษาโรค แต่ก็มีบางสายพันธุ์ที่มีความ “พิเศษ” คือมีความ
สามารถสร้างสารชีวพิษที่ก่อโรคได้ สำหรับรายละเอียดของ
เชือ้ E. coli สายพันธุพ์ เิ ศษนีม้ เี รือ่ งราวทีน่ า่ สนใจ ดังต่อไปนี้
Shigatoxigenic Escherichia coli หรือเดิมเรียกชือ่ ว่า
Verocytotoxigenic Escherichia coli
ในกลุม่ แบคทีเรียทีร่ จู้ กั กันในนามของ “เชือ้ อุจจาระ”
ทีก่ อ่ โรคในลำไส้นน้ั ปัจจุบนั พบว่า Escherichia coli (E. coli)
มีบทบาทสำคัญมาก เพราะพบ E. coli ถึง ๖ ประเภท (แบ่งตาม
กลไกการก่อโรค) ที่สามารถก่อโรคในลำไส้ได้ เชื้ออุจจาระ
หรือ E. coli เหล่านี้ถูกจัดเป็นเชื้ออุจจาระที่ก่อโรคที่มีความ
รุนแรง หรือเรียกชื่อทางจุลชีววิทยาเป็นภาษาอังกฤษว่า
“enterovirulent E. coli (EVEC)”
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เหตุทส่ี มัยก่อนบทบาทของ E. coli ในการเป็นต้นเหตุ
ของการติดเชือ้ ในลำไส้มไี ม่มากนัก เนือ่ งจาก E. coli พบเป็น
เชือ้ ปกติ ซึง่ เป็นสายพันธุไ์ ม่กอ่ โรค อยูป่ ระจำถิน่ ในลำไส้หรือ
เรียกว่าเป็น normal flora อยูใ่ นลำไส้ของคนปกติทกุ คน ส่วน
สายพันธุ์ที่ก่อโรคก็ไม่ได้มีความแตกต่างจากสายพันธุ์ที่เป็น
normal flora ในด้านคุณสมบัติทางชีวเคมี ซึ่งคุณสมบัติทาง
ชีวเคมีน้ี ใช้เป็นหลักเกณฑ์มาตรฐานทีส่ ำคัญ ในการแยกชนิด
ของแบคทีเรียในห้องปฏิบตั กิ ารทัว่ ไป ดังนัน้ การตรวจหาหรือ
การพิสูจน์ว่า E. coli ที่แยกได้จากผู้ป่วยนั้นเป็นสาเหตุของ
โรคในลำไส้จึงทำได้ยาก ห้องปฏิบัติการแบคทีเรียทั่วไปทำ
ไม่ได้ กอร์ปกับในปัจจุบนั วิทยาการต่าง ๆ ก้าวหน้าขึน้ จึงได้
พบว่า E.coli สามารถทีจ่ ะก่อโรคในลำไส้ได้ดว้ ยกลไกหลายชนิด
EVEC ทัง้ ๖ ประเภทได้แก่
Enterotoxigenic E. coli (ETEC),
Enteroinvasive E. coli (EIEC),
Enteropathogenic E. coli (EPEC),
Enteroaggregative E. coli (EAggEC),
Diffusely adhering E. coli (DAEC) และ
Shigatoxigenic Escherichia coli (STEC) หรือ
Verocytotoxigenic E. coli (VTEC)
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ในบทความนีจ้ ะได้อธิบายรายละเอียดเฉพาะ Shigatoxigenic Escherichia coli (STEC) หรือ Verocyto-toxigenic E. coli
(VTEC) ซึง่ มีความสัมพันธ์กนั โดยตรงกับโรค HUS เท่านัน้
Shigatoxigenic E. coli (STEC)
STEC ถูกพบครัง้ แรกในแคนาดา เมือ่ ปี พ.ศ. ๒๕๒๐
และต่อมาในปี พ.ศ. ๒๕๒๕ ได้มีการระบาดของเชื้อนี้ใน
ประเทศสหรัฐอเมริกาโดยทำให้ผู้ที่ติดเชื้อมีการถ่ายอุจจาระ
เป็นเลือดหรือ “Bloody diarrhea” สาเหตุพบว่าเนือ่ งมาจาก
การกินอาหารจานด่วน “fast food” จากภัตตาคาร ๒ แห่ง หลัง
จากนี้ก็ได้มีรายงานการติดเชื้อหรือการระบาดของเชื้อนี้จาก
แหล่งต่าง ๆ เกือบทัว่ โลก เช่นจาก อเมริกาเหนือ, อาฟริกาใต้,
สก็อตแลนด์, อังกฤษ, เยอรมนีและ ญีป่ นุ่ เป็นต้น ในประเทศ
ไทยก็ได้มกี ารศึกษาและรายงานถึงผูป้ ว่ ยท้องเดิน ทีพ่ บเชือ้ STEC
แล้วเช่นกัน เชือ้ STEC เพาะแยกได้จากทางเดินอาหารของโค
กระบือ สุกร เป็ด ไก่ และแกะ อย่างไรก็ตาม ก็จะพบในโค
และกระบือเป็นส่วนใหญ่ นอกจากนัน้ ยังพบได้ในน้ำนมสัตว์
ผัก ผลไม้ อีกด้วย
STEC นัน้ พบมีชนิดย่อย ๆ ลงไปอีกเรียกว่า serogroups
และ serotype พบว่ามีมากกว่า ๓๐ serogroups และสำหรับ
serotype ทีพ่ บบ่อยทีส่ ดุ ได้แก่ O157:H7
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คนส่วนใหญ่จะรูจ้ กั STEC ในนาม enterohaemorrhagic
E. coli หรือ EHEC ซึง่ เป็นชือ่ ทีส่ บื เนือ่ งมาจากการทีผ่ ปู้ ว่ ยมี
อาการแทรกซ้อนทีส่ ำคัญ คือ ลำไส้ใหญ่อกั เสบและตกเลือด hemorrhagic colitis (HC) และกลุม่ อาการท้องเดินตกเลือดและ
ไตมีปญ
ั หาในการขับของเสียออกจากเลือด - hemolytic uraemic
syndrome (ชือ่ ย่อ=HUS) ซึง่ ต่อจากนีไ้ ปจะขอเรียกชือ่ กลุม่ อาการ
นีใ้ ห้กระชับสัน้ ๆ ว่า HUS
ลักษณะทางจุลชีววิทยาของ STEC
STEC เป็นแบคทีเรียทรงแท่งสัน้ เหมือน E. coli ทัว่ ไป
ย้อมติดสีแกรมลบ (Gram-negative rod) สังกัดในตระกูล
Enterobacteriaceae, STEC สามารถทนสภาวะทีเ่ ป็นกรดได้ดี
พบว่าบางสายพันธุส์ ามารถทนอยูใ่ นอาหารเลีย้ งเชือ้ ทีม่ คี วาม
เป็นกรดมาก ๆ ถึง พีเอ็ช ๒ ได้ และมีรายงานว่าที่ พีเอ็ช ๓.๖
อุณหภูมิ ๕oซ เชือ้ STEC นี้ ก็สามารถจะมีชวี ติ อยูไ่ ด้นานเป็นเดือน
อาการของผูท้ ม่ี กี ารติดเชือ้ STEC
ผูท้ ไ่ี ด้รบั เชือ้ STEC อาจพบมีทง้ั ไม่ปรากฏอาการ ไป
จนถึงมีอาการรุนแรงมากถึงขัน้ เสียชีวติ
อาการทีพ่ บได้มี
อุจจาระร่วงเป็นน้ำ (watery diarrhea),
ปวดท้องมากลักษณะลำไส้บดิ (abdominal cramp),
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อุจจาระเป็นเลือด (bloody diarrhea),
ลำไส้ใหญ่อกั เสบมีเลือดออก (hemorrhagic colitis) และ
เกร็ดเลือดต่ำและจับตัวกันเป็นลิม่ เลือดเล็กๆ ไปอุดตาม
หลอดเลือดด้วย (thrombotic thrombocytopaenic purpura- TTP)
ซึง่ ปัจจัยต่าง ๆ เหล่านีน้ น้ั จะร่วมกัน เป็นอาการแทรก
ซ้อนที่สำคัญอันทำให้ผู้ป่วยเสียชีวิต โดยเฉพาะในเด็กเล็ก
(อายุตำ่ กว่า ๕ ปี) และผูส้ งู อายุ จากรายงานพบว่าประมาณร้อยละ
๑๐ ของผูป้ ว่ ยทีต่ ดิ เชือ้ STEC จะมีอาการของกลุม่ อาการ HUS
และในผูป้ ว่ ยกลุม่ นีจ้ ะมีอตั ราตายร้อยละ ๓-๕ ส่วนผูท้ ม่ี ชี วี ติ รอด
ก็อาจจะมีความผิดปกติในการทำงานของไตต่อไปอีกในภายหลัง
การศึกษาในแง่อาการแสดงของการติดเชือ้ จาก STEC
ทีศ่ กึ ษาในแคนาดา รายงานว่า
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ประมาณร้อยละ ๕๔ ของผูป้ ว่ ยมีอาการปวดท้อง
ร้อยละ ๑๘ มีอาการคลืน่ ไส้
ร้อยละ ๕๑ มีอาการอาเจียน และ
ร้อยละ ๒๑ มีไข้
แต่ผลนีก้ ไ็ ด้มาจากการวิเคราะห์ผปู้ ว่ ยจำนวนไม่มาก
เพียง ๖๓ รายเท่านัน้ เอง
อย่างไรก็ตามในการศึกษานีไ้ ด้ระบุถงึ สาเหตุการตาย
ของผูป้ ว่ ยทีเ่ สียชีวติ ว่าเกิดจาก
 มีสารน้ำในช่องเยือ่ หุม้ หัวใจ จึงไปขัดขวางการ
บีบตัว คลายตัวของกล้ามเนือ้ หัวใจ (cardiac tamponade) และ
 ตกเลือดภายในสมอง (intracranial hemorrhage)
และ
 จากการตรวจทางนิตเิ วชศาสตร์พบว่ามีลำไส้ใหญ่
อักเสบเฉียบพลันทีม่ กี ารตกเลือด (acute haemorrhagic colitis)
ร่วมกับการอุดตันเป็นหย่อม ๆ ของหลอดเลือดดำ (focal
thrombosis)
 มีเนือ้ เยือ่ ของไตตาย (necrosis)
 และกล้ามเนือ้ หัวใจอักเสบ
 รวมทัง้ มี การตกเลือด เลือดออกในปอด (pulmonary
haemorrhage) และมีสารน้ำคัง่ ในช่องเยือ่ หุม้ ปอด (pulmonary
effusion) ด้วย
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กลไกการก่อโรค
การติดเชือ้ STEC ในลำไส้ มีขอ้ สันนิษฐานว่าเกิดจาก
การได้รับเชื้อในปริมาณไม่มาก คือมีปริมาณพอที่ทำให้เกิด
ภาวะติดเชือ้ ได้ (infectious dose) มีปริมาณต่ำคล้ายภาวะติดเชือ้
แบคทีเรียก่อโรคบิดชิเก็ลลา (Shigella)
กลไกการก่อโรคเข้าใจว่าเกิดจากปัจจัยก่อความรุนแรง
หรือ virulence factor หลายชนิด แต่ virulence factor ทีส่ ำคัญ
ทีส่ ดุ ได้แก่ “เวโรซัยโตท็อกซิน Verocytotoxins (VTs)” หรือชือ่
ใหม่เรียกใหม่วา่ Shiga-like toxins (SLTs)
Verocytotoxins (VTs) คืออะไร
VTs หรือ Shiga-like toxins (SLTs) เป็นสารชีวพิษ
ชนิดทีถ่ กู ขับออกภายนอกเซลล์ของแบคทีเรีย ทีเ่ รียกกันในเชิง
ภาษาเทคนิคว่า exotoxin ชนิด A-B คือ ๑ โมเลกุลของสารพิษ
จะประกอบด้วย A และ B-subunit โดยที่ B-subunit ทำหน้าที่
จับกับ receptor site บน target cell แล้วทำให้ A-subunit สามารถ
เข้าไปในเซลล์เพือ่ ออกฤทธิไ์ ด้โดยทำให้การสังเคราะห์โปรตีน
ของเซลล์ทถ่ี กู บุกรุกนัน้ หยุดชะงัก
VTs ถูกจำแนกออกเป็น ๒ ประเภทใหญ่ ๆ คือ VT1
และ VT2 ส่วน VT2 นัน้ จะมีทง้ั VT2 & VT2v (v = variants)
VT1 เป็นสารชีวพิษทีม่ คี วามคล้ายคลึงกับสารชีวพิษ
ของเชือ้ บิด (Shiga toxin) ทีส่ ร้างจาก Shigella dysenteriae type 1
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และถูกทำให้หมดฤทธิไ์ ด้ดว้ ย antibody ต่อ Shiga toxin ส่วน VT2
นัน้ ไม่ถกู ทำให้หมดฤทธิด์ ว้ ย Polyclonal Shiga antitoxin หรือ VT1
antitoxin
การสร้าง VT1 และ VT2 ถูกควบคุมโดยจีนส์ ของ
bacteriophage ใน E. coli O157:H7 นัน้ พบว่า VT1 และ VT2
ถูกควบคุมการสร้างโดยจีนส์ ของ phage 933J และ 933W
ตามลำดับ สารชีวพิษเหล่านีม้ ฤี ทธิท์ ำลาย Vero cell และ Hela
cell monolayers ส่วน VT2v จะต่างจาก VT2 ที่ไม่สามารถ
ทำลาย Hela cell monolayer, ถูกทำลายด้วยความร้อนได้งา่ ยกว่า
VT2 และการสร้างไม่ถกู ควบคุมด้วยจีนส์ของ phage
STEC ส่วนใหญ่จะสร้าง VT2 อย่างเดียวหรือสร้าง
ทัง้ VT1 & VT2/ VT2v ส่วนสายพันธุท์ ส่ี ร้าง VT1 อย่างเดียว
พบน้อย ผูป้ ว่ ยทีม่ กี ารติดเชือ้ VTEC ทีส่ ร้าง VT2 พบมี systemic
sequelae มากกว่าผูป้ ว่ ยทีม่ กี ารติดเชือ้ STEC ทีส่ ร้าง VT1
Virulence factor อืน่ ๆ ทีพ่ บ เช่น
๑. อินทิมนิ (Intimin)
Intimin เป็นโปรตีนของเปลือกนอก (outer membrane
protein) มีขนาด 97Da ถูกควบคุมการสร้างโดย eaeA gene บน
โครโมโซม eaeA gene ของ STEC นีเ้ มือ่ นำไปเทียบกับ eaeA
gene ของ EPEC พบว่ามี homology ทีป่ ลาย ๕’ ร้อยละ ๙๗
ส่วนที่ปลาย ๓’ มี hemology เพียงร้อยละ ๕๙ และ outer
membrane protein ของ EPEC มีขนาด 94kDa
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ฤทธิข์ อง intimin พบทำให้เกิด attaching-efficating
lesion ที่ microvilli ของผนังลำไส้
๒. ฟิมเบรีย (Fimbriae)
บางสายพันธุ์ของ VTEC จะมี 60MDa plasmid ซึ่ง
ควบคุมการสร้าง fimbriae ทำให้เชือ้ สามารถเกาะติดกับเซลล์
ของผนังลำไส้ (intestinal cell) ได้ จึงเป็นการบ่งชีว้ า่ fimbriae
เหล่านีน้ า่ จะมีสว่ นเกีย่ วข้องกับการทำให้เกิดโรคของ VTEC ด้วย
การวินจิ ฉัยชันสูตรโรคทางห้องปฏิบตั กิ าร
การตรวจหา STEC ด้วยการเพาะแยกเชือ้ และพิสจู น์
เชื้อโดยวิธีเดิมธรรมดา (conventional method) ที่เคยใช้กับ
แบคทีเรียทัว่ ๆ ไปนัน้ ทำไม่ได้ จะทำได้กแ็ ต่เพียงการตรวจหา
E. coli O157:H7 ซึง่ จะอาศัยหลักการที่ E. coli O157:H7 ไม่
ย่อยสลาย (ferment) น้ำตาลซอร์บติ อล D-sorbitol ภายใน ๒๔
ชัว่ โมง ส่วน E. coli อืน่ ๆ จะย่อยสลายน้ำตาลชนิดนี้ (ดูขอ้
จำกัด ๑ & ๒) จึงได้มีการใช้ sorbitol Mac-Conkey agar
สำหรับการตรวจหา E. coli O157:H7 อย่างคร่าว ๆ เป็นการ
เบื้องต้น ซึ่งทำได้ง่ายและรวดเร็ว โดยเมื่อได้แบคทีเรียชนิด
ไม่ยอ่ ยสลายน้ำตาลซอร์บติ อล (sorbitol non-fermenters) แล้วก็
จะนำไปทดสอบหา serogroup และ serotype ต่อไปด้วยวิธี
ทาง serology โดยนำไปทำปฏิกริ ยิ ากับ O157 และ H7 antisera
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ส่วนการตรวจหาการสร้าง verocytotoxin ของเชื้อจะต้องนำ
ไปทดสอบ cytotoxic effect กับ Vero cell อีกต่อไป
การใช้วิธีดังกล่าวข้างต้นในการตรวจหา STEC มี
ข้อจำกัดด้วยกันหลายประการ คือ
๑. มีบางสายพันธุข์ อง E. coli O157 (ทัง้ H7 และ
ไม่ใช่ H7 serotype) ทีส่ ามารถสร้าง VTs เป็น sorbitol fermenter
ได้ดว้ ยก็มเี หมือนกัน
๒. มีแบคทีเรียในลำไส้ชนิดอืน่ ๆ (enteric bacteria)
เช่น E. hermanii, Hafnia spp. และ E. coli O157 ทีไ่ ม่ใช่ H7
serotype และไม่ก่อโรค ก็มีสายพันธุ์ที่เป็น sorbitol nonfermenter อยูด่ ว้ ยเช่นกัน
๓. แม้ว่า E. coli O157:H7 จะเป็นต้นเหตุของการ
ติดเชือ้ จาก STEC เป็นส่วนใหญ่ โดยเฉพาะในสหรัฐอเมริกา
แต่กม็ ี serotype หรือ serogroup อืน่ ไม่นอ้ ยทีเ่ ป็นต้นเหตุของ
การติดเชื้อ และสายพันธุ์เหล่านี้ก็ทำให้ผู้ป่วยมีอาการแทรก
ซ้อนของ HC และ HUS ได้เหมือนกัน ดังที่มีรายงานจาก
ประเทศในยุโรป
ส่วนในประเทศไทย ทีม่ รี ายงานพบ STEC ในผูป้ ว่ ย
ท้องเดินนัน้ พบว่าไม่ใช่ O157:H7 แต่เป็น O2:H1, O110:H19,
Ont:H8, O112ab:H21, O113:H21, 06:H7 และ O111:H7
เป็นต้น
๖๖

ระบาดบั น ลื อ โลก ๑๑ > โรคอาหารเป็ น พิ ษ ในกุ ม ารเมื อ งปลาดิ บ

ข้ อ จำกั ด เหล่ า นี ้ สามารถขจั ด ไปได้ ด้ ว ยการใช้
หลักการอืน่ ในการตรวจหา STEC เช่น ทำการตรวจหา STs โดย
ใช้วธิ ี enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA) หรือ ทำ
การตรวจหายีนทีค่ วบคุมการสร้าง VTs โดยวิธที างอณูชวี วิทยา
เป็นต้น การทดสอบเหล่านี้อาจทำโดยตรงจากสิ่งส่งตรวจ
(อุจจาระ) หรือทำกับ E. coli colony หลังจากการเพาะเชือ้
วิธที างอณูชวี วิทยาทีใ่ ช้มี
๑. Hybridization
๒. Polymerase Chain Reaction (PCR)
ข้อด้อยของวิธที างอณูชวี วิทยา
กรณีที่ใช้เทคนิคเหล่านี้ในการตรวจหายีนควบคุม
การสร้าง STs โดยตรงจากสิ่งส่งตรวจ ไม่ได้เพาะแยกเชื้อ
จึงจะทำให้ไม่ได้เชือ้ ต้นเหตุมาทำการศึกษาต่อ เช่น ศึกษาใน
ด้านระบาดวิทยาหรือการศึกษาความไวของเชื้อต่อยาต้าน
จุลชีพ เป็นต้น
ระบาดวิทยา
การติดเชื้อจาก STEC มีรายงานจากประเทศต่าง ๆ
อยูเ่ สมอรวมถึงการระบาดด้วย โดยมีรายงานจากสหรัฐอเมริกา
มากทีส่ ดุ ช่วงเวลาเพียงในปี พ.ศ. ๒๕๓๕-๒๕๓๖ ก็พบการ
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ระบาดถึง ๔๖ ครั้ง และพบว่า serotype O157:H7 พบเป็น
สาเหตุบอ่ ยทีส่ ดุ ตัง้ แต่มกี ารระบาดในปี พ.ศ. ๒๕๒๕ ในประเทศ
สหรัฐอเมริกาพบ E. coli เป็นสาเหตุของการระบาดไม่น้อย
กว่า ๖๐ ครัง้ นอกจากนัน้ ยังมีสถิตวิ า่ การป่วยมีประมาณภาวะ
ติดเชือ้ จำนวน ๒๑,๐๐๐ ครัง้ และมี ๒๕๐ รายทีเ่ สียชีวติ ในแต่
ละปี
ผู้ป่วยด้วย STEC พบมากในช่วงอากาศค่อนข้างอุ่น
เช่น ในประเทศแถบซีกโลกเหนือจะพบผูป้ ว่ ยมากในระหว่าง
เดือนกรกฎาคมและสิงหาคม เป็นต้น
สาเหตุของการระบาดส่วนใหญ่เนือ่ งจากการบริโภค
เนื้อโค เช่น แฮมเบอร์เกอร์ที่ปนเปื้อนเชื้อและปรุงไม่สุก
รองลงมาคือ การบริโภคนมสดดิบ “raw milk” อาหารอื่นที่
พบเป็นแหล่งแพร่เชื้อทำให้เกิดการระบาดได้ เช่น acidic
food, ผลไม้, ผักสลัด, นมเปรี้ยว และน้ำ อาหารจำพวกผัก
ทีม่ กี ารปนเปือ้ นเชือ้ นี้ สันนิษฐานว่าเนือ่ งจากมีการใช้ปยุ๋ คอก
ในการปลูกผัก นอกจากนี้ยังมีรายงานการติดต่อจากคนไป
คนได้ดว้ ย เช่น การระบาดในแคนาดา เมือ่ ปี พ.ศ. ๒๕๒๔
ผูท้ ม่ี กี ารติดเชือ้ จาก STEC ส่วนใหญ่จะตรวจไม่พบ
เชือ้ ภายใน ๑๐ วันหลังจากทีเ่ คยแยกเชือ้ ได้ แต่มบี า้ งทีผ่ ปู้ ว่ ย
สามารถจะปลดปล่อยเชื้อขับออกมากับอุจจาระอยู่นานเกิน
๑ เดือน
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การรักษา
ผูป้ ว่ ยส่วนใหญ่หายจากโรคได้เองภายใน ๑๐ วัน ราย
ที่มีอาการรุนแรงต้องให้การรักษาไปตามอาการและรักษา
ประคับประคอง
การรักษาภาวะติดเชื้อจาก STEC ด้วยยาต้านจุลชีพ
ยังเป็นทีโ่ ต้แย้งกันอยูว่ า่ จะได้ประโยชน์ตอ่ ผูป้ ว่ ยหรือจะกลับ
ทำให้ผู้ป่วยมีอาการทรุดลง เนื่องจากพบว่ามากกว่าร้อยละ
๕๐ ของผู้ป่วยที่ได้รับยาต้านจุลชีพมีอาการทรุดลง หลังจาก
ได้รกั ษา เหตุทเ่ี ป็นเช่นนัน้ ได้มผี สู้ นั นิษฐานว่า อาจเป็นเพราะ
การให้ยาต้านจุลชีพอาจไปกระตุ้น bacteriophage ที่มียีน
ควบคุมการสร้าง ST ให้อยู่ในระยะ lytic ทำให้มีการเพิ่ม
จำนวนของ phage เหล่านี้ พร้อมกันนั้นก็มีการสร้าง ST
เพิม่ ขึน้ ด้วย เป็นผลทำให้อาการของผูป้ ว่ ยหนักขึน้
การป้องกัน
การป้องกันการติดเชื้อจาก STEC ทำได้โดยการกิน
อาหารร้อนปรุงสุก ดื่มนมที่ผ่านกระบวนการพาสเจอร์ไรซ์
และมีการติดตามผู้ป่วยเพื่อป้องกันการแพร่โรคระหว่างคน
กับคน นอกจากนั้นได้มีผู้เสนอให้ใช้ synthetic Shiga toxin
B-subunit ในการป้องกัน HUS จากทัง้ VTEC และ Shigella
อย่างไรก็ตามก็จะต้องมีการศึกษาข้อมูลเพิม่ เติมอีก
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สรุป
กลุม่ อาการฮีโมลัยติค ยูรมี คิ หรือ HUS หมายถึงอะไร
กลุม่ อาการฮีโมลัยติค ยูรมี คิ หมายถึง ภาวะทีพ่ บได้
ไม่บ่อยนัก แต่ก็เป็นภาวะที่มีความร้ายแรงซึ่งอาจถึงแก่ชีวิต
ได้จากการทีม่ ไี ตวาย กลุม่ อาการนีส้ ว่ นมากเป็นกับเด็กแต่ใน
ผู้ใหญ่ก็พบได้บ้างเหมือนกัน ผู้ป่วยเด็กส่วนใหญ่ที่เป็นกลุ่ม
อาการนี้ จะเกิดภาวะเม็ดเลือดแดงแตกสลายและมีสารยูเรีย
คัง่ ในเลือด เกิดตามหลังอาการท้องเดินถ่ายอุจจาระเป็นเลือด
เป็นเวลาหลายวันเกิดจากการติดเชือ้ อี.โคไล สายพันธุ์พิเศษ
ผู้ใหญ่ก็เกิดกลุ่มอาการดังกล่าวได้ แต่กลไกการเกิดโรคที่
แท้จริงยังไม่เป็นทีท่ ราบกันเป็นทีช่ ดั เจน
แม้ว่าเป็นภาวะที่ร้ายแรง ถ้าได้รับการรักษาบริบาล
ทีถ่ กู ต้องทันเวลาก็ทำให้หายได้สมบูรณ์ โดยเฉพาะในเด็กเล็ก
อะไรเป็นสาเหตุกอ่ กลุม่ อาการดังกล่าว
ในผู ้ ป ่ ว ยส่ ว นมากจะติ ด เชื ้ อ แบคที เ รี ย อี . โคไล
สายพันธุพ์ เิ ศษทีส่ ร้างสารชีวพิษชิกา (Shiga toxin-producing
E. coli) หรือเรียกย่อ ๆ ว่า STEC โดยเฉพาะสายพันธุ์ E. coli
O157:H7.
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อาการจะเกิดขึน้ เมือ่ ใด
หลังมีอาการท้องเดินเป็นเลือดไปแล้วประมาณ ๓-๑๐
วัน ตอนนัน้ มักหายจากอาการท้องเดินแล้ว จะเกิดกลุม่ อาการ
เมือ่ เรือ่ งท้องเดินดีขน้ึ แล้ว
จะให้การวินจิ ฉัยได้อย่างไร
การทดสอบทางห้องปฏิบัติการชันสูตรทั่วไปจะยัง
ให้การวินจิ ฉัยไม่ได้ จะต้องทำการทดสอบเพิม่ เติมอีกหลายวิธี
รวมทั้งการทดสอบสมรรถภาพของไต ทดสอบการแข็งตัว
ของเลือด ตรวจนับและแยกประเภทของเม็ดโลหิตขาว เป็นต้น
กลุม่ อาการนีร้ กั ษาให้หายได้ไหมและอย่างไร
ยังไม่มวี ธิ กี ารมาตรฐานในการรักษาเพือ่ ไม่ให้ดำเนิน
ต่อไปเป็นกลุม่ อาการนี้ โชคดีทเ่ี ด็กจะกลายเป็นกลุม่ อาการนี้
น้อยราย การรักษาประคับประคองเพือ่ ประคองไต (ไดอะลัยสิส)
และการให้เลือดเพือ่ ป้องกันลิม่ เลือดจะช่วยได้
จะป้องกันมิให้เกิดภาวะนีไ้ ด้อย่างไร
 เนือ่ งจากเป็นทีท่ ราบกันดีแล้วว่า เนือ้ บดปนเปือ้ น
เชื้อแบคทีเรีย อี. โคไลที่สร้างสารชีวพิษ STEC และอาหาร
ประเภท แฮมเบอร์เกอร์ ทีป่ รุงจากเนือ้ ทีป่ นเปือ้ น เป็นต้นเหตุ
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จึงจำเป็นต้องทำเนือ้ บดให้สกุ ดีทอ่ี ณ
ุ หภูมอิ ย่างต่ำ ๑๖๐๐ ฟ จน
เนือ้ เปลีย่ นจากสีชมพูและน้ำเนือ้ แห้ง
 อย่าดื่มน้ำนมดิบหรือผลิตภัณฑ์จากน้ำนมที่ยัง
ไม่ได้ผา่ นกระบวนการพาสเจอร์ไรซ์
 เลี่ยงไม่ดื่มน้ำผลไม้ที่อาจปนเปื้อน ล้างมือให้ดี
ทุกครัง้ หลังเข้าส้วมหรือหลังการเปลีย่ นผ้าอ้อม และก่อนการ
ปรุงอาหารทุกครัง้
 ไม่ดม่ื น้ำในสระ บ่อ และลำธารอันอาจปนเปือ้ นได้
 หลังปรุงอาหารจากเนื้อสด ให้ล้างมือ ทำความ
สะอาดโต๊ะทีป่ รุงอาหาร เขียง มีดให้ดี
 ผัก ผลไม้ ต้องล้างให้สะอาดก่อนนำมาบริโภค
แม้ ว ่ า บางชนิ ด จะปอกก่ อ นรั บ ประทาน ก็ ต ้ อ งล้ า งก่ อ น
ปอกเปลือก
 ล้างมือทุกครัง้ ทีถ่ กู ต้องตัวสัตว์ทกุ ชนิด โดยเฉพาะ
อย่างยิง่ โค กระบือ หรือล้างมือหลังเข้าไปในฟาร์มเลีย้ งสัตว์
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โรคไข้ผน่ื กุหลาบ
Roseola infantum
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โรคไข้ผน่ื กุหลาบ Roseola infantum
เมื่อต้นเดือนมิถุนายนปีนี้ (๒๕๕๓) ลูกสาวคนเล็ก
ของผม โทรศัพท์มาเล่าให้ฟงั ว่า ลูกสาวของเธอ หรือหลานสาว
คนเล็กสุดของผู้นิพนธ์ อายุครบขวบพอดี มีไข้ แล้วมีส่าไข้
แดง ๆ ขึน้ ตามตัว เผอิญบ้านอยูไ่ กลกันกับบ้านคุณตา เธอก็เลย
พาไปปรึกษาหมอกุมารแพทย์ทโ่ี รงพยาบาลหน้าบ้าน ซึง่ เคย
ดูแลกันอยู่ หมอลงความเห็นว่า เป็นไข้ผน่ื กุหลาบ เธอก็กงั วล
กลัวลูกสาวจะเป็นไข้เลือดออก หรือไข้อน่ื ทีร่ า้ ยแรง อยากจะรู้
เรื่องโรคนี้ คุณตาก็ต้องเปิดตำรา หาข้อมูลเอาไว้ตอบคำถาม
ตามสมควร ก็เลยใคร่จะขอนำมาเล่าสูก่ นั ฟัง เข้าทำนองทีว่ า่
“รูไ้ ว้ใช่วา่ ใส่บา่ แบกหาม”
โรคไข้ ผ ื ่ น กุ ห ลาบ ตรงกั บ คำในภาษาอั ง กฤษว่ า
“roseola infantum-rose-rash of infant” หรือบางท่านก็นยิ มเรียก
ชือ่ ว่า “exanthema subitum- sudden rash” ภาษาสามัญอาจเรียกว่า
“sixth disease” คือโรคทีพ่ บบ่อยในทารกและเด็กเล็ก ถือเป็น
โรคที่หก เป็นโรคที่พบบ่อยมากในทารกและเด็กอ่อน เป็น
โรคทีไ่ ม่รนุ แรงเกิดจากภาวะติดเชือ้ ไวรัสในกลุม่ ไวรัสเฮอร์ปสี
(herpes group) โดยมีไข้ มีผื่นผิวหนังตามตัว ทำให้เด็กรู้สึก
ไม่ใคร่สบายอยู่ ๒-๓ วัน อาการทัว่ ๆ ไปของโรคจะมีอาการอ่อน
ส่วนมากเด็กทีป่ ว่ ยเป็นโรคนีจ้ ะมีอายุระหว่าง ๖ เดือน ถึง ๒ ขวบ
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เด็กหญิงมีนา อายุ ๑ ขวบ หลานสาวผู้นิพนธ์

ร้อยละ ๙๕ มักจะเป็นตอนอายุ ๒ ขวบ โรคจะเป็นอยู่ ๓-๕ วัน
ก็จะหายสนิท ส่วนมากไม่ต้องการรักษาแต่อย่างใด ต้องการ
วิ น ิ จ ฉั ย ที ่ ถ ู ก ต้ อ งซึ ่ ง กุ ม ารแพทย์ ท ั ่ ว ไปจะไม่ พ ลาด และ
ต้องการคำแนะนำการปฏิบตั ติ วั ของคุณพ่อ คุณแม่เท่านัน้ เอง
อาการและอาการแสดง
เด็กจะมีไข้สงู ขึน้ กระทันหัน (๔๐๐ ซ หรือสูงกว่า) ไข้
จะเป็นอยู่ประมาณ ๒-๓ วัน หรืออาจนานถึง ๕ วัน เคยมี
รายงานว่านานถึง ๘ วันก็มี และแล้วอยู่ ๆไข้จะลดลงเอง
ปุบปับ หลังจากไข้ลดจะปรากฏมีผื่นสีชมพู สีเหมือนกลีบ
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หลังจากไข้ลดจะปรากฏมีผื่นสีชมพู สีเหมือนกลีบกุหลาบขึ้นตามตัว

กุหลาบขึน้ ตามตัว ทีค่ อและกระจายไปถึงแขนและขา มักไม่
พบว่าขึน้ ทีห่ น้า ผืน่ นีไ้ ม่คนั ผืน่ จะขึน้ อยู่ ๑-๒ วัน และเมือ่ โดน
กด จะกลายเป็นสีขาวซีด มีเด็กบางคนทีม่ ไี ข้สงู เฉย ๆ โดยไม่
ออกผื่น มีบางราย น้อยราย อาจมีอาการเจ็บคอ ปวดท้อง
อาเจียน และมีอาการท้องเดินได้
มีผู้ป่วยเด็กบางรายอาจมีอาการชักจากไข้สูง ซึ่งก่อ
ให้เกิดความวิตกกังวลตกอกตกใจแก่คณ
ุ พ่อ คุณแม่ ซึง่ จริงๆ
แล้ว จะไม่มคี วามรุนแรงแต่อย่างใด
เด็กที่ป่วยเป็นไข้ผื่นกุหลาบบางรายมักจะแสดง
ความหงุดหงิด อ้อน ไม่สงบ แต่ผปู้ ว่ ยส่วนมากจะแสดงอาการ
ปกติ
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โรคไข้ผน่ื กุหลาบจะแพร่ตดิ ต่อไปยังผูอ้ น่ื ได้อย่างไร
โรคไข้ผน่ื กุหลาบถือว่าเป็นโรคติดต่อ ซึง่ หมายความ
ว่าแพร่จากผูป้ ว่ ยไปสูค่ นอืน่ ได้ โดยแพร่ผา่ นทางละอองฝอย
ที่เกิดจากการไอ จาม การพูด การหัวเราะของผู้ป่วยทำให้
น้ำมูก น้ำลายและสิ่งคัดหลั่งจากทางเดินหายใจซึ่งมีเชื้อก่อ
โรคอยู่ กระเด็นกระจายปลิวฟุง้ ออกมา คนทีอ่ ยูใ่ นบริเวณนัน้
อยู่ใกล้ชิด ก็มีโอกาสสูดหายใจเอาเชื้อก่อโรคเข้าไป หรือ
สัมผัสพืน้ ผิวบริเวณทีล่ ะอองฝอย ใหญ่บา้ ง เล็กบ้าง กระเด็น
ไปถึง ก็มโี อกาสได้รบั เชือ้ เข้าสูร่ า่ งกายเข้าทางจมูก ปาก คอ ได้
ที่มีอันตรายมากและแปลกมากก็คือ เด็กทารกที่ติดเชื้อ จะ
สามารถแพร่เชือ้ ไปสูผ่ อู้ น่ื ก่อนจะปรากฏอาการของโรคให้เห็น
เสียอีก (ก่อนมีไข้ ก่อนมีผน่ื ) แต่เมือ่ มีอาการของโรคชัดเจนแล้ว
กลับจะไม่แพร่เชือ้ อีกต่อไป
ยังไม่มวี ธิ ปี อ้ งกันโรคนีโ้ ดยเฉพาะเหมือนโรคติดเชือ้
บางโรค เช่น คอตีบ บาดทะยัก ไอกรน หัด คางทูม หัดเยอรมัน
ฯลฯ ซึ่งโรคเหล่านี้ มีวัคซีนป้องกันเฉพาะโรคแต่ละโรค
แต่ยังไม่มีวัคซีนป้องกันโรคไข้ผื่นกุหลาบ วิธีที่ป้องกัน
ทำได้ดีที่สุดเพียงการรักษาสุขอนามัยส่วนบุคคล และไม่ใช้
อุปกรณ์ในการป้อนอาหารปนกับเด็กคนอืน่ ๆ พยายามแยกเด็ก
ออกจากกลุม่ ทีม่ เี ด็กทารกชุมนุมกันอยูเ่ ป็นจำนวนมาก เป็นต้น
ผูใ้ หญ่จะไม่ปว่ ยเป็นโรคไข้ผน่ื กุหลาบ เฉพาะเด็กเล็ก
และทารกเท่านัน้ ทีจ่ ะป่วยเป็นโรคนี้ เนือ่ งจากผูใ้ หญ่เคยป่วย
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มาก่อนแล้วเมื่ออยู่ในวัยเด็ก จึงมีภูมิคุ้มกันเกิดตามธรรมชาติ
เด็กทีเ่ คยเป็นโรคนี้ ก็จะไม่เป็นซ้ำอีก เพราะมีภมู คิ มุ้ กันซึง่ จะ
คงอยู่ตลอดชีวิต หรือถ้าเป็นซ้ำอีก ก็จะพบได้น้อยมาก ๆ
นับว่าเป็นกรณีทไ่ี ม่ปกติ
การบริบาลรักษา
โรคไข้ผื่นกุหลาบ ไม่มีความจำเป็นที่แพทย์จะต้อง
ให้การรักษาโดยเฉพาะ
การรักษาตามอาการ เช่น ให้ยาลดไข้ พาราเซตามอล
(ห้ามให้รับประทานแอสไพรินโดยเด็ดขาด) ให้สารน้ำให้

โรคไข้ผื่นกุหลาบ
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เพียงพอ ป้อนน้ำซุป น้ำผลไม้หรือน้ำเปล่า น้ำนม จะช่วยลด
ภาวะขาดสารน้ำ ไม่มีความจำเป็นที่ต้องใช้ปฏิชีวนะขนาน
ใด ๆ รักษา ไม่มปี ระโยชน์
เมือ่ ใดควรจะปรึกษาแพทย์
 เมือ่ เด็กมีอาการซึมมาก ปลุกให้ตน่ื ยาก
 เด็กไม่ยอมดูดน้ำ ดูดนม
 ให้ยาลดไข้แล้วแต่ไข้ไม่ยอมลด ไข้สงู ลอย
 เด็กมีอาการชักกระตุก ชักแต่ละครัง้ นานเกิน ๕
นาที
ในกรณีเช่นนี้ เด็กอาจจะเป็นโรคอื่นที่ร้ายแรงกว่า
ไข้ผน่ื กุหลาบ แต่ตอนเริม่ แรก อาการยังไม่ชดั เจน อาการใน
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ตอนต้น ๆ คล้ายไข้ผื่นกุหลาบ กุมารแพทย์จะได้ประเมินซ้ำ
ใหม่อกี การวินจิ ฉัยอาจเปลีย่ นไปเมือ่ มีอาการอืน่ ๆ เพิม่ เติม
ชัดเจน แพทย์จะได้ปรับเปลี่ยนแผนการรักษาได้ทันท่วงที
ผู้ป่วยเด็กจะปลอดภัยมากขึ้น แพทย์ผู้ตรวจรักษาควรอธิบาย
ให้คณ
ุ พ่อ คุณแม่ได้เข้าใจเรือ่ งเหล่านีด้ ว้ ย
เหตุกอ่ โรค
ต้นเหตุของโรคไข้ผน่ื กุหลาบ เป็นไวรัสชนิดหนึง่ อยู่
ในสกุล Herpesviridae ไวรัสสกุลนีม้ อี ยูห่ ลายทัยป์ แต่ละทัยป์
ก็กอ่ โรคทีแ่ ตกต่างกันไปแต่ละทัยป์ โรคทีก่ อ่ โดยไวรัสสกุลนี้
ที่คุ้นเคยกันดี ยกตัวอย่างเช่น โรคเริม สุกใส งูสวัด เป็นต้น
โรคไข้ผน่ื กุหลาบเกิดจาก ทัยป์ ๖ (herpesvitus 6)

๘๐

ระบาดบั น ลื อ โลก ๑๑ > โรคพยาธิ เ ข็ ม หมุ ด หรื อ พยาธิ เ ส้ น ด้ า ย

โรคพยาธิเข็มหมุด
หรือพยาธิเส้นด้าย
ไข่พยาธิเข้าสู่ปากคนโดยอมมือที่มีไข่พยาธิติดอยู่

ไข่พยาธิติดนิ้วมือ
ออกมาขณะ
ที่เกาก้น

ไข่พยาธิแตกเป็นตัว
และเติบโตในลำไส้

ไข่พยาธิติดอยู่
รอบ ๆ ปาก
ทวารหนัก

พยาธิตัวอ่อน
เจริญเป็นตัวแก่
ในลำไส้ใกล้กับ
ไส้ติ่ง
พยาธิออกมาไข่ที่ปากทวารหนักในขณะนอนหลับ

วงจรชีวิตของพยาธิเส้นด้าย
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โรคพยาธิเข็มหมุดหรือพยาธิเส้นด้าย
มีอยู่วันหนึ่ง คุณสร้อยสอางค์ สุภาพสตรีวัย ๒๖ ปี
คุณแม่ทอ้ งแรก เธอมีบตุ รสาวแก้มยุย้ น่ารักคนหนึง่ ชือ่ น้องอิม่
อายุ ๔ ขวบครึง่ คงจะเป็นทีอ่ ม่ิ อกอิม่ ใจทัง้ คุณสร้อยสอางค์และ
คุณยอดชาย คุณสร้อยเป็นสุภาพสตรีที่คุ้นเคยกับผมมานาน
เธอมาพบผมเพื่อปรึกษาปัญหาของน้องอิ่ม เธอเริ่มเรื่องว่า
“พี่หมอคะ สร้อยและพี่ยอดกลุ้มใจเรื่องของน้องอิ่มจังเลย
ชอบตื่นกลางดึก กรีดร้องว่าคันก้น ร้องเกือบทุกคืน กว่าจะ
หลับได้อีกต้องพาไปล้างก้นฟอกสบู่จึงจะนอนได้อีก เช้าก็
เลยตื่นสาย กว่าจะเขย่าให้ลุกขึ้นอาบน้ำได้กินเวลาโข เสร็จ
แล้วก็ต้องจับใส่รถทั้ง ๆ ที่วิญญาณเข้าร่างยังไม่เรียบร้อย
ต้องจับแต่งตัว ใส่ถงุ เท้า รองเท้าในรถ และป้อนข้าวในรถอีก
ต่างหาก พ่อแม่ไปทำงานหวุดหวิดสายเกือบทุกวัน นี่แหละ
คือกรรมปกติของชาวกรุง มิหนำซ้ำ กลับจากโรงเรียนอนุบาล
กางเกงในของน้องอิม่ จะแฉะ มีคราบเหลือง ๆ ติดทีก่ างเกงในด้วย
กลิ่นไม่สู้ดีแต่ก็ไม่ถึงกับมีกลิ่นเหม็น กลุ้มใจจริง อยากจะรู้
ว่าน้องอิม่ เป็นโรคอะไร แล้วพีห่ มอจะให้สร้อยพาไปหาหมอ
ทีไ่ หนดี” ฉอด ๆ เสร็จก็ตหี น้าแสดงความวิตกกังวลอย่างเห็น
ได้ชดั
เรือ่ งพรรค์นผ้ี นู้ พิ นธ์เคยมีประสบการณ์มาแล้วหลาย
ครั้งหลายครา เคยให้คำปรึกษาและแก้ไขสำเร็จมาแล้วหลาย
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ราย ก็เลยอาสาจะช่วยแก้ปญ
ั หาให้คณ
ุ สร้อย โดยพยายามอธิบาย
เหตุที่น่าจะเป็นไปได้ และได้แนะนำให้คุณสร้อยไปซื้อ
สก็อตเทปอย่างมีกาวเหนียวหน้าเดียวมาสักหนึง่ ม้วน ตัดออกมา
สักสองสามนิว้ ทีเ่ หลือเก็บเอาไว้ให้คณ
ุ ยอดใช้ปดิ ปากเธอเอง
เวลาบ่นไม่เข้าเรือ่ งก็แล้วกัน เวลาน้องอิม่ นอนหลับ พยายามเอา
สก็อตเทปปิดรูทวารหนักเอาไว้ พอเช้าหรือพอน้องอิ่มร้อง
กรีดก็ให้เอาออก หาตลับเล็ก ๆ ใส่สก็อตเทป ปิดฝาเก็บเอาไว้
แล้วเอาตลับมาส่งให้ผมในวันรุ่งขึ้น ไม่ได้เอาไปเสกให้เกิด
เรื่องอัศจรรย์อะไร แต่ลุงหมอจะเอาไปตรวจหามารที่กวน
น้องอิม่ นัน่ เอง
วันรุง่ ขึน้ ผูน้ พิ นธ์กไ็ ด้ตลับทีว่ า่ นัน้ จึงส่งให้นกั เทคนิค
การแพทย์ที่เคยเป็นลูกศิษย์ลูกหากันไปช่วยตรวจด้วยกล้อง
จุ ล ทรรศน์ ซ ิ ว ่ า มี ต ั ว ยึ ก ยื อ หรื อ ตั ว มารอะไรซ่ อ นเร้ น อยู ่
คุณอัญชลีหายไป ๒๐ นาทีกก็ ลับมารายงานว่า “อาจารย์ หนู
ตรวจเจอไข่พยาธิเข็มหมุดเยอะแยะเลย” การเป็นอย่างที่
ผูน้ พิ นธ์เดาเอาไว้แต่แรกว่า น้องอิม่ ต้องพกเอาพยาธิเข็มหมุด
ไว้ในลำไส้ยบุ ยับเลย เมือ่ ได้คำตอบทีถ่ กู ต้อง ได้เล่าให้คณ
ุ สร้อย
ได้ทราบแล้ว ก็จดั การสัง่ ยาฆ่าพยาธิอลั เบ็นดาโซล (albendazole)
ชนิดน้ำเชือ่ ม ซึง่ หาซือ้ ได้ตามร้านขายยาทัว่ ไป ราคาก็ไม่แพง
ซื้อให้น้องอิ่มไปรับประทานก่อนนอนช้อนชาช้อนเดียว กิน
ก่อนนอนวันละหนเดียว และให้กนิ ซ้ำอีกในคืนอีกหนึง่ สัปดาห์
ให้หลัง รวมทัง้ หมดกิน ๒ ครัง้ ห่างกันในหนึง่ สัปดาห์ กลางคืน
๘๓

ระบาดบั น ลื อ โลก ๑๑ > โรคพยาธิ เ ข็ ม หมุ ด หรื อ พยาธิ เ ส้ น ด้ า ย

ต่อ ๆ มา น้องอิม่ ก็หลับได้สนิท ไม่กรีดร้องตอนดึกอีกต่อไป และ
ยังได้ของแถมไปอีกคือ คราบทีก่ างเกงในก็พลอยหาย ในอีก
สองสามวันต่อมา ผู้นิพนธ์ก็เลยได้รับคำหวานจากคุณสร้อย
คุณแม่คนสวยว่า “พีห่ มอของสร้อยน่ารักจังเลย” วันรุง่ ขึน้ ก็เลย
ได้สมนาคุณด้วยข้าวเหนียวมูนหนึง่ กิโลกรัมจากร้านดังเจ้ายอด
นิยม แถวศาลเจ้าพ่อเสือ และมะม่วงอกร่องลูกพองามอีกถาดหนึง่
ลุงหมอของน้องอิ่มก็เลยพลอยอิ่มเอมไปด้วย เรื่องนี้จบด้วย
“แฮปปี้ เอ็นดิง้ ” ก่อนจะผ่านไปขอเล่าเรือ่ ง “โรคพยาธิเข็มหมุด”
ให้ทราบเป็นของแถมก็แล้วกัน
“โรคพยาธิเข็มหมุด” หมายถึงอะไร
หมายถึง ภาวะทีม่ พี ยาธิในลำไส้ใหญ่ คือพยาธิทม่ี ชี อ่ื
เป็นทางการวิทยาศาสตร์วา่ “enterobius” หรือ ชือ่ สามัญในภาษา
อังกฤษว่า “pin worm” นัน่ เอง (pin = เข็มหมุด) ในภาษาไทย
เราเรียกว่า “พยาธิเข็มหมุด” หรือบางทีกเ็ รียกว่า “พยาธิเส้นด้าย”
เพราะตัวเล็ก ๆ ขนาดเท่าเส้นด้ายหรือเข็มหมุดนัน่ เอง
พยาธิ enterobius เป็นพยาธิในสกุล oxyuridae
ระยะฟักตัวของโรค และการทำให้เกิดโรค
ภาวะที่มีพยาธิในลำไส้นั้น เกิดจากการกิน “ไข่”
ของพยาธิเข้าไป หลังจากกินเข้าไปแล้ว กินเวลาประมาณ ๔ – ๖
สัปดาห์ จึงจะตรวจพบไข่ของพยาธิรุ่นใหม่ หมายความว่า
กินเวลาระยะหนึง่ พยาธิจงึ จะงอกจากไข่กลายตัวเป็นตัวพยาธิ
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ภาพพยาธิเข็มหมุด ตัวบน เพศผู้ ล่างเพศเมีย

พยาธิตวั อ่อน จะค่อย ๆ เจริญต่อไปกลายเป็นพยาธิตวั โตเต็ม
วัย ผสมพันธุ์ และตกไข่รนุ่ ใหม่ตอ่ ไป การตกไข่ จะไม่ตกไข่
ภายในลำไส้ใหญ่ จะตกไข่เวลากลางคืน และจะทัศนาจรมาหา
ทีว่ างไข่ทท่ี วารหนัก ชอนไชทวารหนัก ผลก็คอื ทำให้คนั ก้น
อย่างทีน่ อ้ งอิม่ กรีด๊ มาแล้ว บางตัววางไข่ทร่ี อบ ๆ ทวารหนักแล้ว
ยังซุกซนเถลไถลต่อ เลยเข้าไปเที่ยวในจิ๋ม ทำให้คันจิ๋ม ถ้า
ปล่อยให้เรื้อรัง จิ๋มพลอยอักเสบและทำให้ตกขาวได้ พยาธิ
เพศเมียทีเ่ จริญเต็มวัยเต็มทีแ่ ล้ว จะวางไข่ได้ตลอดชีวติ ของมัน
ได้ประมาณ ๑๑,๐๐๐ ถึง ๑๖,๐๐๐ ฟองทีเดียว พยาธินจ้ี งึ ระบาด
ได้กว้างขวาง โชคยังดี ทีโ่ รคไม่อนั ตรายถึงแก่ชวี ติ และยังมียา
ฆ่าพยาธิที่ใช้กินเพียงสองสามครั้งก็หายขาดได้ หายแล้ว
ก็ไปเอามาจากเพื่อนที่โรงเรียนใหม่อีก วนเวียนอยู่อย่างนี้
เพราะเคยเป็นแล้ว ก็เป็นอีกได้ เพราะไม่มีภูมิต้านทานโรค
ปัญหาอยูท่ ค่ี วามชุกของโรคมีเยอะ จึงปราบลำบาก การป้องกัน
ทำได้โดยให้พ่อแม่เด็กทั้งโรงเรียนร่วมมือกัน ปฏิบัติการปะ
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สก็อตเทป พร้อม ๆ กัน ทัง้ โรงเรียน ตรวจสก็อตเทป หาพยาธิใน
เด็กทัง้ โรงเรียน รายใดตรวจพบพยาธิ ต้องรักษากันพร้อม ๆ
กันทุกรายทั้งโรงเรียนหรือยกชั้น จึงจะไม่แพร่ในโรงเรียน
ซึ่งก็คงปฏิบัติกันให้ทั่วถึงได้ยากมาก และต้องแนะนำและ
ฝึกเด็กให้รักษาความสะอาด ล้างมือก่อนรับประทานอาหาร
ครูตอ้ งทำเป็นตัวอย่าง ครูตอ้ งนำเด็กในการล้างมือ หมัน่ แนะนำ
เรือ่ งการทำความสะอาดล้างมือเสมอ ๆ นัน่ เอง
นีแ่ หละครับคือโรคทีน่ อ้ งอิม่ เป็นอยูก่ อ่ นทีจ่ ะได้กนิ ยา
ท่านผู้อ่านหลายท่านก็คงจะสงสัยว่า ผู้นิพนธ์ทราบว่าพยาธิ
อยูใ่ นลำไส้ ทำไมไม่เอาอุจจาระไปตรวจ (ต้องวางมาดให้เอา
สก็อตเทป) ไปปะปากทวารหาพระแสงอันใด ขอเรียนตอบว่า
ตรวจอุจจาระหาตัวพยาธิและไข่พยาธิจะไม่พบ เพราะไข่
พยาธิจะอยูร่ อบ ๆ ทวารหนักภายนอก ตอนตืน่ นอนเช้า ทัง้ ตัว
และไข่ก็จะร่วงหล่นตามผ้าปูที่นอน ตรวจอุจจาระไม่เจอ
เอาสก็อตเทปเหนียวดักเอาไว้ ไข่จะร่วงไปติดอยูท่ เ่ี ทปเหนียว
ตรวจทีเ่ ทป เอาไปส่องกล้องขยาย ก็จะร้องว่า “ยูเรก้า” ข้าพบ
แล้วนัน่ เอง
พยาธิเข็มหมุด พบในภูมภิ าคใดของโลก
พบได้ทุกภูมิภาค ในประเทศเขตร้อน ในประเทศที่
สุขอนามัยของประชาชนต่ำ โดยเฉพาะในกลุม่ เด็กเล็ก เด็กวัย
อนุบาล ทีไ่ ม่ได้ลา้ งมือบ่อย ๆ เด็กทีม่ พี ยาธิ กลางคืนก็จะเกา
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ก้น และก็ไม่ได้ล้างมือให้สะอาด ที่เล็บของเด็กคนนั้นก็จะมี
ไข่พยาธิเข็มหมุดติดทีเ่ ล็บ เวลาเล่นกับเพือ่ น ๆ จับไม้จบั มือกัน
ก็จะได้ไข่พยาธิตดิ มือไปด้วย เผลอ ๆ ก็เอามือเข้าปาก จึงได้
พยาธิเข้าไปทางปาก เข้าสู่วงจรชีวิตของพยาธิ การสำรวจใน
เด็กอนุบาลทัว่ ไปในประเทศไทย เด็กนักเรียนประมาณร้อยละ
๖๐ ถึง ๘๐ จะมีพยาธิเข็มหมุด ไม่วา่ จะเป็นโรงเรียนไฮโซแค่
ไหนก็ไม่ได้แตกต่างกันมากนัก
อาการของโรคมีอะไรบ้าง
ประมาณหนึง่ ในสามของผูท้ อ่ี ยูใ่ นภาวะมีพยาธิเข็มหมุด
จะไม่มีอาการอะไรเลย ส่วนผู้ที่มีอาการที่สำคัญก็คือคันก้น
หรือถ้าพูดให้ชดั ก็คอื คันทวารหนัก และคันบริเวณฝีเย็บ อาการ
คันมักจะคันในเวลากลางคืน อาการคันเกิดจากพยาธิเพศเมีย
เถลไถลออกจากลำไส้ ใ หญ่ ออกมาทั ศ นาจรที ่ ภ ายนอก
ทวารหนัก รอบ ๆ ปากทวารหนักเพือ่ วางไข่ การทีอ่ อกมาไช มา
ไต่ยว้ั ทำให้มคี วามรูส้ กึ ว่ามีตวั อะไรไชไปชอนมาก็ได้และจาก
การวางไข่เป็นกระจุก จะกระตุน้ ให้เกิดอาการคัน ความคันจาก
กระจุกไข่อาจจะคันกระยุกกระยิก บางทีกค็ นั ๆ เจ็บ ๆ แปล็บ ๆ
อาการคันทำให้เกาแรง ๆ บ่อย ๆ จนผิวหนังรอบ ๆ ทวารหนัก
เป็นแผลฉีกขาดก็มี แต่ทำไมจึงคันมากถึงเพียงนัน้ ก็ยงั อธิบาย
ให้ชัดเจนไม่ได้เหมือนกัน เมื่อเป็นแผลที่อยู่บริเวณเปรอะ
เปื้อนได้ง่าย จึงอาจอักเสบ บวม และติดเชื้อเป็นหนอง
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พยาธิเส้นด้ายออกมาเพ่นพ่านบริเวณปากทวารหนัก

รูขุมขนอักเสบ อาการคันในเวลากลางดึกก็จะรบกวนการ
นอน นอนไม่หลับสนิท กระสับกระส่าย กระวนกระวาย
เด็กอาจน้ำหนักลด อารมณ์แปรปรวน ปัสสาวะขัด ปัสสาวะ
ลำบากหรือเยีย่ วราด กลัน้ ปัสสาวะไม่อยูก่ ไ็ ด้
ถ้าพยาธิชอนไชเข้าไปในช่องคลอด ก็จะทำให้เกิด
อาการอักเสบ แสบ ๆ คัน ๆ เวลาปัสสาวะ และมีอาการตกขาว
สีเหลือง ๆ ไม่มีกลิ่น มีบางราย พยาธิเข็มหมุดจะชอนไช
ท่องเทีย่ วไปไกล เลยเถิดเข้าไปได้ถงึ โพรงมดลูก แต่กพ็ บน้อย
เข้าไปได้ไกลถึงท่อนำไข่ เข้าไปอยู่ในช่องท้องก็เคยมี บาง
รายอาจทำให้เกิดท่อปัสสาวะอักเสบก็ได้
มีผู้สงสัยอยู่เหมือนกันว่าพยาธิเข็มหมุดจะไชไป
จนก่อให้เกิดโรคไส้ติ่งอักเสบได้หรือไม่ ซึ่งขณะนี้ก็เป็น
หัวข้อวิจยั ทีม่ ผี ทู้ ำการศึกษาเรือ่ งนีอ้ ยูเ่ หมือนกัน
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โรคคาวาซากิ
ไม่ใช่ชอ่ื รถ แต่เป็นชือ่ โรค
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โรคคาวาซากิ
หนังสือพิมพ์ ไทม์ ฉบับวันจันทร์ท่ี ๒๕ สิงหาคม พ.ศ.
๒๕๒๓ พาดหัวข่าว ถึงเรือ่ งโรคปริศนาสำหรับวัยรุน่ โรคหนึง่
ตามเนือ้ ข่าวมีใจความว่า:
“อันตรายลึกลับ โรคมีอาการหลายอย่าง กำลังระบาด
อย่างสม่ำเสมอ”
“วันหนึง่ ในฤดูใบไม้ผลิปที แ่ี ล้ว เจ็ฟฟรีย์ เบราน์ อายุ
๑๑ ปี เพิง่ กลับจากการชุมนุมลูกเสือที่ เด็ดแฮม แมสซาชูเส็ท
(Dedham, Mass.) รู้สึกว่าไม่ใคร่สบาย มีอาการอาเจียน
และวันรุง่ ขึน้ มีอาการซึมและบ่นว่าปวดคอคล้ายกับว่าไปโดน
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อะไรมา ต่อมามีอาการเจ็บคอเพิม่ ขึน้ และอีกไม่นานก็มไี ข้สงู
ปรีด๊ ขึน้ เป็น ๔๑๐ ซ หรือ ๑๐๖๐ ฟ ทีค่ อมีตอ่ มน้ำเหลืองบวมเท่า
ลูกกอล์ฟ ริมฝีปากทั้งสองและลิ้นแดงราวกับสตอเบอร์รี
และมีปื้นแดงคล้ำๆที่แผ่นอกและหลัง โรคนี้เกิดในเด็กโดย
แพทย์ไม่ใคร่สนใจกัน โรคนีแ้ พทย์เรียกว่า โรคคาวาซากิ”
อ่านชื่อโรคแล้วอย่าเพิ่งคิดว่า รถมอเตอร์ไซค์คาวา
กำลังป่วย กำลังไม่ปกติ รถกำลังรวน หรือว่าเขากำลังโฆษณา
ประชาสัมพันธ์ ขายรถเครือ่ ง
อันทีจ่ ริงเป็นชือ่ โรค โรคนีไ้ ด้ชอ่ื จากแพทย์ญป่ี นุ่ ท่าน
หนึง่ ทีค่ น้ พบโรคใหม่โรคนีข้ น้ึ และได้ตดิ ตามศึกษาต่อมาอีก
เป็นเวลานาน ทางการแพทย์จึงนำชื่อของท่านมาขนานนาม
เป็นชื่อโรคให้เป็นเกียรติแก่ท่านนั่นเอง ลองมาทำความรู้จัก
โรคนี้ คุน้ เคยกับโรคนีก้ ค็ งจะเป็นประโยชน์ โดยเฉพาะท่าน
ทีม่ คี รอบครัว มีลกู มีหลานเล็กอยูท่ บ่ี า้ น
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โรคคาวาซากิ หรือถ้าจะเรียกให้ถกู ต้องจริง ๆ ก็ตอ้ ง
เรียกว่า “กลุ่มอาการคาวาซากิ” เป็นกลุ่มอาการ คือโรคนี้มี
อาการหลายอย่างมารุมกันอยู่ ทางการแพทย์จึงนิยมเรียกว่า
“กลุม่ อาการหรือ ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า syndrome” ดังนัน้
จึงขอให้เข้าใจเสียให้ถูกว่า เป็นโรคของคน เป็นโรคของเด็ก
ไม่ใช่โรคของรถมอเตอร์ไซค์อย่างแน่นอน แต่แล้วทำไม
ไปชื่อเหมือนมอเตอร์ไซค์ญี่ปุ่นที่ดังยี่ห้อหนึ่ง แม้แต่เพลง
ลูกทุง่ ก็ยงั เอ่ยถึงนัน้ ผูน้ พิ นธ์กำลังจะเล่าให้ได้ทราบกัน
ประวัตกิ ารค้นพบโรคอุบตั ใิ หม่ทม่ี ชี อ่ื ว่า “กลุม่ อาการ
คาวาซากิ หรือ โรคคาวาซากิ” (Kawasaki syndrome,
Kawasaki Disease –KD หรือเรียกสั้น ๆ ว่าโรค “เคดี” นี้
เป็นมาอย่างไร
ผ่านปีทช่ี าวบ้านสมัยปี พ.ศ. ๒๕๐๐ นิยมเรียกกันว่า
“ปีกง่ึ พุทธกาล” ไปไม่นาน คือเมือ่ เดือนมกราคม ปี พ.ศ. ๒๕๐๔
นายแพทย์หนุม่ ชาวญีป่ นุ่ มีนามว่า นายแพทย์ โทมิซากุ คาวาซากิ
(Dr. Tomisaku Kawasaki) แพทย์ประจำโรงพยาบาลกาชาด
แห่งหนึ่งที่ชานกรุงโตเกียว ได้รับผู้ป่วยรายหนึ่งไว้รักษาใน
โรงพยาบาล เป็นเด็กชาย อายุ ๔ ขวบ มาโรงพยาบาลด้วยอาการ
สำคัญว่า ๕ วันก่อนมาโรงพยาบาล ผูป้ ว่ ยมีไข้และมีอาการและ
อาการแสดงอืน่ ๆ อีกหลายประการร่วมด้วย คือ ตาแดง ปาก
ลิน้ แดง มีจำ้ ตามตัว ทีแรกนึกว่าเป็นโรคไข้อดี ำอีแดง (scarlet fever)
โรคไม่ ก ็ ส นองตอบต่ อ การรั ก ษาด้ ว ยเพนิ ซ ิ ล ลิ น และ
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นายแพทย์ โทมิซากุ คาวาซากิ (Dr. Tomisaku Kawasaki)
แพทย์ประจำโรงพยาบาลกาชาด แห่งหนึ่งที่ชานกรุงโตเกียว

ที่ทำให้คาวาซากิฉงนก็คือ เมื่อได้ทำการทดสอบในห้อง
ปฏิบตั กิ าร เพือ่ ประกอบการวินจิ ฉัย โรคโลหิตจางชนิดเม็ดเลือด
แดงแตกสลาย (hemolytic anemia) ด้วยวิธี “Coombs test” ซึง่
ก็ให้ผลบวก ซึง่ หมอคาวาซากิไม่เคยพบในผูป้ ว่ ยรายอืน่ ๆ ทีม่ ี
อาการและอาการแสดงทำนองนี้มาก่อน ที่มาพบแพทย์ ด้วย
อาการไข้แบบนี้ ผูป้ ว่ ยมีอาการดีขน้ึ และค่อย ๆ ฟืน้ จากไข้และ
ได้รบั การวินจิ ฉัยว่าเป็นโรคที่ “วินจิ ฉัยโรคไม่ได้-undiagnosed
disease” ซึง่ บ่อย ๆ ทีแ่ พทย์จะสรุปอย่างนี้ เพราะอาการและ
อาการแสดงไม่เข้ากับโรคใด ๆ แม้วา่ จะได้ตรวจทดสอบทาง
ห้องปฏิบตั กิ ารร่วมด้วยแล้วก็ตาม สุดท้ายก็ตอ้ งลงเอยกันแบบนี้
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นายแพทย์โทมิซากุ คาวาซากิ คนกลางขวา
ถ่ายภาพเมื่อมีการประชุมระหว่างชาติครั้งที่ ๘ พ.ศ. ๒๕๔๘ (จากวิกิพีเดีย)

ต่อมาอีกไม่นาน นายแพทย์คาวาซากิ ก็ได้ตรวจผูป้ ว่ ย
อีกรายหนึ่ง เป็นทารกอายุ ๑ ขวบ มีอาการและอาการแสดง
คล้าย ๆ กับรายก่อน เท่าที่นายแพทย์คาวาซากิทราบ ยังไม่
ปรากฏว่ามีรายงานในประเทศญี่ปุ่น รายงานผู้ป่วยที่มีอาการ
และอาการแสดงเช่นนั้นมาก่อน คือมีไข้แล้วมีผิวหนังลอกที่
ปลายนิ้วมือปลายนิ้วเท้าด้วย แต่สุดท้ายผู้ป่วยก็หายโดยไม่มี
ภาวะแทรกซ้อนอะไรที่ร้ายแรงตามมา จึงวินิจฉัยว่าไม่น่าจะ
เป็นโรคที่ร้ายแรงอะไร หายเองได้ นายแพทย์คาวาซากิ พบ
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ผูป้ ว่ ยแบบนีห้ ลายรายจึงให้การวินจิ ฉัยโรคในผูป้ ว่ ยของท่าน
ว่าเป็นโรค “non-scarlet fever syndrome with desquamation”
ซึง่ แปลเป็นภาษาไทยตรงตัวว่า “ไข้อดี ำอีแดงชนิดทีม่ ผี วิ หนัง
ลอก” ท่านได้รวบรวมรายงานผูป้ ว่ ย ๗ รายไปรายงานครัง้ แรก
ในที่ประชุมชมรมกุมารแพทย์ชุมชนชิบา ซึ่งเป็นส่วนหนึ่ง
ของสมาคมกุมารแพทย์ญป่ี นุ่ ใน “ชิบา” (Chiba District Pediatric
Group of the Japanese Pediatric Association in Chiba) ครัน้ ถึงปี
พ.ศ. ๒๕๑๗ ท่านก็รวบรวมรายงานผูป้ ว่ ยได้เพิม่ มากขึน้ เป็น
จำนวน ๒๒ รายและนำไปรายงานในที่ประชุมวิชาการของ
ชมรมกุมารแพทย์ภาคตะวันออกของญีป่ นุ่ /ชูบุ “the East Japan/
Chubu Pediatric Group” โดยในครัง้ นีท้ า่ นได้บรรยายในหัวข้อ
ทีว่ า่ “กลุม่ อาการมิวโคคิวเตเนียส อ็อคูลาร์” (mucocutaneous
ocular syndrome – MCOS- หรือเรียกสัน้ ๆ ย่อ ๆ ว่ากลุม่ อาการ
เอ็มซีโอเอส) แพทย์ส่วนใหญ่ที่ร่วมประชุมยังไม่ประทับใจ
อะไร ไม่รสู้ กึ ว่า เรือ่ งนีไ้ ม่ใช่เรือ่ งใหม่อะไรทีจ่ ะต้องไปตืน่ เต้น
เอาใจใส่อะไร และคิดว่าน่าจะเป็น “โรคนอกรูปแบบของกลุม่
อาการสตีเว็น-จอห์นสัน” เสียมากกว่า (atypical form of StevensJohnson syndrome) ซึง่ ก็คอื โรคทีแ่ พ้ยาอย่างรุนแรงนัน่ เอง
ต่อมาในปีพ.ศ. ๒๕๐๘ นายแพทย์ โนโบรุ ทานากะ
(Dr Noboru Tanaka) หัวหน้าแผนกพยาธิวทิ ยาของโรงพยาบาล
กาชาดได้มีโอกาสผ่าตรวจศพ ผู้ที่เสียชีวิตจากกลุ่มอาการ
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มิวโคคิวเตเนียส ออคูลาร์ รายหนึง่ ผูป้ ว่ ยรายนัน้ ถึงแก่กรรม
ปุบปับกระทันหันอย่างไม่คาดคิด นายแพทย์ทานากะ รายงาน
ว่าพบการเปลี่ยนแปลงที่ร้ายแรงและสำคัญที่เป็นเหตุของ
การตายของผู้ป่วยรายนั้นก็คือ มีรอยโรคที่สำคัญที่หัวใจ คือ
coronary artery thrombosis หมายความว่ามีลม่ิ เลือดอุดตันอยู่
ในหลอดเลือดแดงโคโรนารีย์ ซึง่ เป็นหลอดเลือดแดงทีไ่ ปเลีย้ ง
กล้ามเนือ้ หัวใจ นายแพทย์ ทานากะ จึงเป็นพยาธิแพทย์ทา่ นแรก
ที่พบเห็นเรื่องนี้ และรับว่า กลุ่มอาการเอ็มซีโอเอสอาจจะมี
ความสัมพันธ์เป็นภาวะแทรกซ้อนทีร่ นุ แรงถึงแก่ชวี ติ ได้ โดย
การสนับสนุนส่งเสริมของนายแพทย์ ฟูมโิ อ โคซากิ (Fumio
Kosaki) หัวหน้าแผนกกุมารเวชกรรมของโรงพยาบาลกาชาด
นายแพทย์คาวาซากิ จึงลงมือเก็บรวบรวมรายงานผู้ป่วยได้
ครบ ๕๐ รายลงตีพิมพ์เป็นภาษาญี่ปุ่นในวารสารโรคภูมิแพ้
(Kawasaki T (1967). “[Acute febrile mucocutaneous syndrome
with lymphoid involvement with specific desquamation of the
fingers and toes in children]” (in Japanese). Arerugi 16 (3): 178–
222.) PMID 6062087. และเพือ่ ป้องกันความขัดแย้งหรือหมัน่ ไส้
หรือเขม่นจากกุมารแพทย์ท่านอื่น ๆ นายแพทย์คาวาซากิ
พยายามเลี่ยงที่จะกล่าวว่า เป็นโรคใหม่หรือโรคประหลาด
อะไร พยายามแสดง “โลว์ โปรไฟล์” ให้มากทีส่ ดุ
ถึงกระนัน้ ก็ตาม หลังจากบทความทางวิชาการบทนี้
ปรากฏแก่สาธารณะ ความเห็นต่าง ไม่เห็นพ้องตามมาอย่างอือ้ อึง
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(บน) นายแพทย์ทาคาจิโร ยามาโมโตะ
หัวหน้าแผนกกุมารเวชกรรม
โรงพยาบาลเซ็นต์ ลุค’ส
(ล่าง) นายแพทย์ทาคาจิโร ยามาโมโตะ
ถ่ายคู่กับนายแพทย์ โทมิซากุ คาวาซากิ

เพราะหลายท่านให้ความเห็นว่า ก็แค่เป็นไข้ออกผื่น มีเพียง
ส่าไข้ ก็จะมีภาวะแทรกซ้อนต่อหัวใจถึงกับต้องตายเป็นไปได้
อย่างไร นีค่ อื สังคมประชาธิปไตย อย่างไรก็ตาม มีแพทย์ทา่ น
หนึ่งคือ นายแพทย์ทาคาจิโร ยามาโมโตะ (Dr Takajiro
Yamamoto) หัวหน้าแผนกกุมารเวชกรรมทีโ่ รงพยาบาลเซ็นต์
ลุค’ส (Saint Luke’s Hospital) ในกรุงโตเกียว ท่านได้รวบรวม
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วิเคราะห์รายงานผูป้ ว่ ยของท่านทีท่ า่ นรวบรวมไว้ ติดต่อกันมา
ตัง้ แต่ปี พ.ศ.๒๔๙๔ จนถึงปี พ.ศ. ๒๕๐๙ ท่านก็พบว่ามีผปู้ ว่ ย
อยูห่ นึง่ รายทีม่ อี าการของโรคหรือกลุม่ อาการ “เคดี” มีความ
ปกติของหัวใจด้วย มีเสียงการเต้นของหัวใจแบบเสียงม้าควบ
(a gallop rhythm) และมีภาวะหัวใจวายตามมา ต่อมาในปี พ.ศ.
๒๕๑๑ นายแพทย์ยามามูโตะและคณะของท่านก็ได้ตีพิมพ์
บทความทางวิชาการออกเผยแพร่ เป็นรายงานถึงผูป้ ว่ ย ๒๓ ราย
ในรายงานฉบับนี้ มีผปู้ ว่ ย ๑๑ ราย (๔๘%) หรือประมาณครึง่ หนึง่
ตรวจพบว่ามีความผิดปกติของลายเส้นการตรวจคลื่นไฟฟ้า
ของหัวใจ (electrocardiogram) ท่านจึงเชือ่ ว่า ในกลุม่ อาการเคดีน้ี
น่าจะต้องมีผลกระทบต่อหัวใจอยูบ่ อ่ ยทีเดียว
เมือ่ ปี พ.ศ. ๒๕๑๗ นายแพทย์ยามาโมโตะได้เดินทาง
ไปนิวยอร์คและได้ไปเยีย่ มโรงพยาบาลคอร์เน็ล ได้ไปติดตาม
นายแพทย์ ไฮนซ์ ไอเค็นวาลด์ เดินตรวจเยีย่ มผูป้ ว่ ยรายเตียง
ทุกเตียง ถ้าเป็นโรงเรียนแพทย์จะมีนักศึกษาแพทย์ แพทย์
ฝึกหัด แพทย์อ่อนอาวุโสเดินติดตามผู้อาวุโส เพื่อเรียนจาก
ผูป้ ว่ ยจริง ๆ ทีเ่ ตียงคนไข้ เป็นการเรียนจากของสด ๆ จริง ๆ
ทีท่ างแพทย์เรียกกันว่า “ward rounds” คราวนีเ้ ป็นอาจารย์อาวุโส
นำตรวจเยีย่ ม จึงเรียกกันว่า “Professors’ Rounds” ระหว่างนัน้
นายแพทย์ยามามูโตก็ได้อภิปรายถึงประสบการณ์ของท่าน
ในญีป่ นุ่ ในเรือ่ งเคดีกบั โรคหัวใจ
๙๘
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นายแพทย์ โทมิซากุ คาวาซากิ (ซ้าย) ถ่ายคู่ นายแพทย์อิทสูโซะ ชิเกมัทสึ (ขวา)

จวบจนกระทั่งปี พ.ศ. ๒๕๑๓ จึงมีการตื่นตัวกัน
เกีย่ วกับโรคเคดีและปัญหาภาวะแทรกซ้อนของหัวใจ โดยมี
โครงการศึกษาสำรวจระดับชาติถึงภาวะดังกล่าวทั่วประเทศ
ญีป่ นุ่ โดยมีนายแพทย์อทิ สูโซะ ชิเกมัทสึ (Dr Itsuzo Shigematsu)
เป็นหัวหน้าโครงการ ท่านผู้นี้เป็นหัวหน้าฝ่ายระบาดวิทยา
สถาบันสาธารณสุข กรุงโตเกียว ผลการศึกษาสำรวจก็เป็นที่
เด่นชัดว่า โรคเคดีมีภาวะแทรกซ้อนทางหัวใจแน่นอน และ
ยังพบว่ามี ภาวะหลอดเลือดอักเสบอย่างรุนแรงร่วมอีกด้วย
ในปี พ.ศ. ๒๕๑๗ จึงมีรายงานตีพิมพ์เป็นภาษา
อังกฤษ เป็นครัง้ แรกถึงโรคคาวาซากิโดยมีการวิเคราะห์ผปู้ ว่ ย
ถึง ๕๐ ราย และได้ชช้ี ดั ว่า โรคเคดีมคี วามสัมพันธ์กบั หลอดเลือด
หัวใจโคโรนารียอ์ กั เสบ (coronary artery vasculitis) (Kawasaki
T, Kosaki F, Okawa S, A new infantile acute febrile mucocuta๙๙
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neous lymph node syndrome (MCLS) prevailing in Japan.
Pediatrics 1974; 54:271-276)
ในขณะนัน้ ก็ยงั มีการโต้แย้งกันอยูถ่ งึ เรือ่ งความสัมพันธ์
ของโรคเคดีและภาวะผิดปกติของหัวใจ มีพยาธิแพทย์บางคน
กล่าวว่า ท่านเคยตรวจศพเห็นผูป้ ว่ ยเด็กทีต่ ายด้วยโรคหลอดเลือด
ชนิดหนึ่งที่มีชื่อภาวะว่า infantile periarteritis nodosa (IPN)
ผลการตรวจศพได้พบว่ามีสง่ิ แสดงคล้ายกับผลการตรวจศพที่
ตายจากโรคเคดีนั่นเอง จากผลการศึกษาสำรวจทั่วประเทศที่
กล่าวถึงมาแล้วนั้น ก็มีรายงานการตรวจศพผู้ป่วยเด็กที่ตาย
กระทันหันจากโรคเคดีอยูด่ ว้ ย ๑๐ รายด้วยกัน จึงเท่ากับยืนยัน
ความสัมพันธ์ของทัง้ สองภาวะนัน้ ให้มหี ลักฐานแน่นแฟ้นยิง่ ขึน้
นายแพทย์ทานากะ และคณะได้ตพี มิ พ์ บทความวิชาการเกีย่ วกับ
โรคนีใ้ นปี พ.ศ. ๒๕๑๕ ติดตามมาด้วยงานตีพมิ พ์ของนายแพทย์
เซ็นชิโร โอนูชแิ ละคณะ (Dr Zenshiro Onouchi) กุมารแพทย์
จากวิทยาลัยแพทย์เกียวโตก็รายงานยืนยันผลการตรวจศพที่
สอดคล้องกัน
Clinical description of the first case of Kawasaki. The patient
was a 4-year-old Japanese boy who was hospitalized on the sixth
day of illness in January 1961 with fever and associated signs and
symptoms. An unusual feature of this patient was the Coombspositive hemolytic anemia that Kawasaki never saw again in
subsequent patients with the clinical syndrome.
๑๐๐
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กลุม่ อาการคาวาซากิหมายถึงอะไร
กลุ่มอาการคาวาซากิ คือโรคชนิดหนึ่งที่มีรอยโรค
ทีผ่ วิ หนัง ปาก และต่อมน้ำเหลือง มักเกิดกับเด็กอายุตำ่ กว่า ๕
ขวบ สาเหตุกอ่ โรคยังไม่เป็นทีท่ ราบกันทัง้ ๆ ทีก่ ารศึกษาวิจยั กัน
มากมาย แต่กเ็ ชือ่ กันว่าจะเป็นโรคออโตอิมมูน (autoimmune
disease- ทีผ่ นู้ พิ นธ์เสนอคำให้เลือกใช้วา่ โรคภูมเิ พีย้ น) แต่หาก
วินจิ ฉัยได้ตง้ั แต่เนิน่ ๆ เด็กทีเ่ ป็นโรคนีก้ จ็ ะได้รบั การบริบาล
ทีถ่ กู ต้อง ทำให้ผปู้ ว่ ยค่อย ๆ ฟืน้ โรคและหายได้อย่างสมบูรณ์
ภายในเร็ววัน หากปล่อยให้เป็นอยู่นานวันโดยไม่ได้รับการ
รักษาทีถ่ กู ต้อง จะมีภาวะแทรกซ้อนตามมาโดยเฉพาะทีห่ วั ใจ

กลุ่มอาการคาวาซากิ คือโรคชนิดหนึ่งที่มีรอยโรค ที่ผิวหนัง ปาก และต่อมน้ำเหลือง
(ภาพจาก Google)

๑๐๑
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ในสหรัฐอเมริกา จะพบเด็กที่ป่วยด้วยกลุ่มอาการ
ดังกล่าวนี้ ๑๙ ราย ต่อเด็ก ๑๐๐,๐๐๐ คน มักจะพบบ่อยในเด็ก
ที่มีเชื้อสายญี่ปุ่นและเกาหลี แต่เด็กเชื้อสายอื่น ๆ ก็เป็นได้
ในญีป่ นุ่ จะพบโรคนีป้ ระมาณ ๑๗๐ ราย ต่อเด็ก ๑๐๐,๐๐๐ คน
อาการและอาการแสดง
อาจแบ่งออกไปได้ ๒ ระยะ (phase) ดังนีค้ อื
อาการระยะแรก (first phase) อาจกินเวลาประมาณ
๒ สัปดาห์ ส่วนใหญ่จะมีไข้สูงลอย วัดอุณหภูมิได้ ๓๙๐ ซ
หรือ ๑๐๔๐ ฟ อยูน่ านประมาณ ๕ วัน
อาการอืน่ ๆ ทีจ่ ะเกิดตามมาในระยะแรกนีไ้ ด้แก่
ตาแดงก่ำมาก
มีผน่ื ทีห่ น้าท้อง หน้าอก และอวัยวะเพศ
ริมฝีปากแดง แห้ง และแตก
ลิน้ บวม มีฝา้ ขาวคลุมมีตมุ่ ทีล่ น้ิ
เจ็บคอ ระคายคอ
ฝ่ามือ ฝ่าเท้า บวมสีแดงอมม่วง
ต่อมน้ำเหลืองบวมโต
อาการระยะทีส่ อง
อาการระยะทีส่ องนี้ จะเริม่ ประมาณสองสัปดาห์ของ
โรคที่เริ่มมีไข้ ผิวหนังที่มือและเท้าเริ่มลอกเป็นแผ่นโต ๆ
เด็กอาจจะมีอาการปวดข้อ ท้องเดิน อาเจียน หรือปวดท้อง
๑๐๒
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ภาวะแทรกซ้อน
ถ้าผูป้ ว่ ยไปพบแพทย์ตง้ั แต่เนิน่ ๆ ผูป้ ว่ ยทีไ่ ด้รบั การ
รักษาทีถ่ กู ต้องจะหายฟืน้ จากโรคสนิทได้ในระยะเวลาไม่กว่ี นั
ถ้าหากปล่อยให้โรคดำเนินไปโดยไม่ได้รบั การรักษาจากแพทย์
เลยเป็นเวลานานถึง ๑๐ วันหลังจากเริม่ มีไข้ มักจะพบว่าเด็ก
จะมีภาวะแทรกซ้อนทางหัวใจได้
การรักษาและการป้องกัน
การป้องกัน
ยังไม่มวี ธิ ปี อ้ งกันโรคนี้ ไว้ลว่ งหน้า
การรักษา
เด็กที่ป่วยด้วยกลุ่มอาการคาวาซากิ ควรได้รับการ
รักษาเป็นผู้ป่วยในโรงพยาบาล ถ้าเป็นโรงพยาบาลขนาด
ใหญ่ที่มีแพทย์โรคหัวใจเด็กและมีหน่วยโรคติดเชื้อเด็กด้วย
จะเหมาะมาก และให้ ร ี บ เริ ่ ม การรั ก ษาทั น ที เ พื ่ อ ป้ อ งกั น
หลอดเลือดโคโรนารีย์ มิให้ถกู ทำลาย
การรักษาด้วย อิมมูโนโกลบุลนิ ฉีดเข้าหลอดเลือดดำ
(Intravenous immunoglobulin -IVIG)
การรักษาที่ถือว่าเป็นการรักษามาตรฐานในปัจจุบัน
คื อ การฉี ด อิ ม มู โ นโกลบุ ล ิ น โดยฉี ด เข้ า หลอดเลื อ ดดำใน
๑๐๓
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ขนาดทีส่ งู จะทำให้ผปู้ ว่ ยมีอาการดีขน้ึ ใน ๒๔ ชัว่ โมง ถ้ายัง
ไม่สนองตอบต่อการรักษาควรพิจารณาให้ซ้ำอีก ในบางราย
ทีพ่ บน้อยต้องให้เป็นครัง้ ที่ ๓ การรักษาด้วย อิมมูโนโกลบุลนิ
ฉีดจะมีประโยชน์ถา้ ได้ให้ใน ๗ วัน หลังจากทีเ่ ริม่ มีไข้ โดย
เป็นประโยน์ในการป้องกันมิให้เกิดการโป่งพองของหลอดเลือด
โคโรนารีย์ ซึ่งเป็นผลของผนังหลอดเลือดแดงอักเสบ ทำให้
ผนังอ่อนแรง ต้านแรงดันเลือดไม่ได้จะทำให้ผนังโป่งพอง
การรักษาด้วยซาลิซเี ลท
โดยเฉพาะแอสไพริน นับว่าเป็นส่วนสำคัญในการ
รักษาพอ ๆ กับฉีดอิมมูโนโกลบุลิน อาจเริ่มด้วยขนาดที่สูง
จนกว่าไข้จะลง และตามด้วยขนาดต่ำหลังอนุญาตให้กลับบ้าน
อาจให้ตอ่ ไปถึงสองเดือนเพือ่ เป็นการป้องกันเลือดแข็งตัวเป็น
ลิม่ เลือด นอกจากกลุม่ อาการคาวาซากิแล้ว แอสไพรินมีขอ้ ห้าม
ในหลาย ๆ โรค เพราะเกรงว่าจะไปสัมพันธ์กบั การก่อกลุม่ อาการ
ราย (Reye’s syndrome) เช่น กรณีโรคสุกใส และไข้หวัดใหญ่
ต้องพิจารณาให้ถอ่ งแท้
คอร์ตโิ คสตีรอยด์ (Corticosteroids)
แนะนำให้ใช้ตอ่ เมือ่ การรักษาอืน่ ๆ ไม่ได้ผล ในราย
ที่รุนแรงต่อชีวิต แม้ว่าให้ฉีดอิมมูโนโกลบุลินแล้วก็ตาม
๑๐๔
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มีผทู้ ดลองใช้ ซัยโคลฟอสฟาไมด์ และการเปลีย่ นถ่ายพลาสมา
(cyclophosphamide and plasma exchange) อาจได้ผล ให้ทำการ
รักษาอาการจอตาอักเสบ (iritis) และอาการทางตาอืน่ ๆ ด้วย
ยาที ่ ม ี ผ ู ้ ท ดลองรั ก ษาอี ก ได้ แ ก่ อิ น ฟลิ ก ซิ แ มบ
Infliximab (Remicade) ร่วมกับทูเมอร์ นีโครติก แฟคตอร์ อัลฟา
(Infliximab works by binding tumour necrosis factor alpha).
มีรายงานโรคนีม้ ใี นประเทศไทยไหม
ผู้นิพนธ์ได้ทดลองค้นในอินเทอร์เน็ทและสอบถาม
กุมารแพทย์ในประเทศไทยแล้วหลายท่าน
พบว่ามีรายงานการตีพมิ พ์ เช่น
Kawasaki disease in Thai infants compared with older
children
Authors: Sittiwangkul R. 1; Pongprot Y. 1;
Thongsongkrit W.1; Silvilairat S.1; Phornphutkul C.1
Source: Annals of Tropical Paediatrics: International
Child Health, Volume 24, Number 1, March 2004 , pp. 59-63(5)
Publisher: Maney Publishing
หวังว่าคงไม่มีโรค ฮอนด้า ซูซูกิ มิตซูบิชิ มาทำให้
ทัง้ คุณพ่อ คุณแม่ และกุมารแพทย์ได้ปวดเศียรเพิม่ ขึน้ อีกนะครับ
๑๐๕
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สรุป
สรุปข้อเท็จจริงเกีย่ วกับกลุม่ อาการคาวาซากิ
กลุม่ อาการคาวาซากิหมายถึงอะไร เกิดจากอะไร
กลุ่มอาการคาวาซากิ เป็นโรคของเด็กเล็กโดยมี
อาการหลายอย่างร่วมกัน ได้แก่ ไข้ ตาแดง ริมฝีปากแดง
ลิน้ แดง ต่อมน้ำเหลืองบวม ผิวหนังลอกทีป่ ลายนิว้ มือนิว้ เท้า
อาจมีอาการหนักถึงแก่ชวี ติ ได้ จากความผิดปกติของหัวใจและ
ระบบไหลเวียน
สาเหตุทแ่ี ท้จริงยังไม่มผี ใู้ ดทราบ ได้แต่คาดว่าอาจจะ
เป็นโรคออโตอิมมูน หรือเกิดจากภาวะติดเชือ้ บางชนิด หรือ
แพ้สารชีวพิษบางอย่าง

๑๐๖
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ยังไม่เป็นที่แน่ชัดว่า โรคติดจากคนหนึ่งสู่คนอื่น
ได้หรือไม่
ใครบ้างทีป่ ว่ ยเป็นโรคนี้
โดยทั่วไปเด็กที่เป็นกลุ่มอาการนี้เป็นเด็กอายุต่ำกว่า
๕ ขวบ ส่วนใหญ่ผปู้ ว่ ยจะมีอายุ ๑-๒ ขวบ เด็กทีม่ เี ชือ้ สายอาเซีย
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเชื้อสายญี่ปุ่นและเกาหลีจะพบบ่อยกว่า
เชือ้ สายอืน่ โรคมักจะพบในฤดูหนาวและต้นฤดูใบไม้ผลิ
อาการของโรคประกอบด้วย
 ไข้สงู ขึน้ ๆ ลงๆ
 อารมณ์แปรปรวนและอยูไ่ ม่นง่ิ
 ตาแดง แต่ไม่มขี ต้ี าหรือตาแฉะ
 ปากแดง คอแดง ริมฝีปากแห้ง แตก
 ลิน้ แดงราว ผลสตอเบอร์รี

๑๐๗
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 ต่อมน้ำเหลืองบวมทีบ่ ริเวณต้นคอ
 มีผน่ื แดงตามผิวหนังตามตัว
มือ เท้าบวม ฝ่ามือฝ่าเท้าแดง ผิวหนังลอกตามฝ่ามือ
ตามปลายนิว้ มือ โดยเฉพาะปลายนิว้ เท้า
จะวินจิ ฉัยกลุม่ อาการนีไ้ ด้อย่างไร
ไม่มกี ารทดสอบใด ๆ ทีจ่ ะวินจิ ฉัย แพทย์จะวินจิ ฉัย
โรคจากประวัติ การเจ็บป่วย ประวัติครอบครัว อาการและ
อาการแสดงของโรค และอาจตรวจเลือดเพิม่ เติม เช่น การหา
ปริมาณของเกร็ดเลือด
มีวธิ รี กั ษาโรคนีใ้ ห้หายได้ไหม และมีภาวะแทรกซ้อนอะไรบ้าง
การรักษา
ยังไม่มีการรักษาจำเพาะโรค ผู้ป่วยส่วนมากจะดีขึ้น
เองและหายได้เอง แต่กลุ่มอาการนี้ หากไม่ได้รับการรักษา
ประมาณร้อยละ ๒๕ ของผูป้ ว่ ยเด็กจะมีการบวมของหลอดเลือดหัวใจ ก่อภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรงของหัวใจได้ ภาวะ
แทรกซ้อนอืน่ ได้แก่ ข้ออักเสบ เยือ่ หุม้ สมองอักสบ และทีพ่ บ
น้อยคือถึงแก่กรรม
หากได้รับการรักษาดูแลตั้งแต่เริ่มแรก ก็มีโอกาส
ลดความเสี่ยงจากภาวะแทรกซ้อนของหัวใจได้ ดังนั้น จึงให้
พบปรึกษาแพทย์เสียแต่เนิน่ ๆ
๑๐๘
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วายร้ายเจาะหัวใจเด็ก
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วายร้ายเจาะหัวใจเด็ก

ตัวอย่างผูป้ ว่ ยรายที่ ๑
เวลากลางดึกของคืนวันหนึง่ ผูป้ ว่ ยเด็กชายผูห้ นึง่ อายุ
๓ ขวบ มารดาพาไปพบแพทย์ทห่ี อ้ งฉุกเฉินของโรงพยาบาล
โดยมีอาการสำคัญว่า มีไข้สงู ๔๐.๕๐ ซ มารดาของเด็กได้เล่า
ให้หมอฟังว่า
เมือ่ สาม สี่ วันก่อน บุตรชาย ด.ช. เบิม้ มีอาการเป็นหวัด
น้ำมูกไหล ตัวรุม ๆ ร้องกวน อาการทัว่ ๆ ไป เหมือนเป็นหวัด
ธรรมดาดังทีเ่ คยเป็นอยูบ่ อ่ ย ๆ แต่ไม่ใคร่ยอมกินอาหารและ
กินนม ให้ดม่ื น้ำก็ไม่เต็มใจดืม่ นัก หายใจก็ปกติ ไม่หอบ ตาม
ตัวไม่มผี น่ื ไม่มอี าการท้องเดิน
๑๑๐
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หนึง่ วันก่อนมาโรงพยาบาล เบิม้ มีอาการอาเจียน กิน
อะไรก็ออกหมด แม้กระทัง่ น้ำ เวลาประมาณบ่ายสีโ่ มง เริม่ มี
ไข้ตวั ร้อนสูงขึน้ กว่าทุกวัน ใช้ผา้ ชุบน้ำอุน่ เช็ดตัว ให้กนิ ยาลด
ไข้พารา ก็อาเจียนออกหมด ตัวเย็นลงสักครูก่ ก็ ลับตัวร้อนอีก
เบิ้มมีอาการซึมลง รอคุณพ่อออกเวรจากที่ทำงาน คุณแม่จึง
นำไปหาหมอทีโ่ รงพยาบาล
เมือ่ ถึงโรงพยาบาล เบิม้ แลดูวา่ มีอาการหนักมาก แต่
ก็รตู้ วั ดี ไม่ใคร่ยนิ ดีทจ่ี ะโต้ตอบคำถาม หมอตรวจร่างกายพบว่า
หัวใจเต้นเร็วมาก ๑๖๒ ตุบต่อนาที หายใจ ๒๖ ครัง้ ต่อนาที วัด
ความเข้มของอ็อกซิเจนได้ ๙๙ % ฟังเสียงหัวใจไม่พบเสียงที่
ผิดปกติ ตรวจปอดฟังเสียงหายใจก็ปกติทง้ั สองข้าง เด็กแสดง
อาการขาดน้ำเล็กน้อย ตาบุม๋ บ้าง ริมฝีปากแห้ง แพทย์ได้สง่ ให้
เจาะเลือดด่วน ตรวจนับเม็ดเลือดขาวได้ปริมาณสูง (๒๖,๙๐๐
เซลล์ตอ่ มิลลิลติ ร) ฮีโมโกลบิน ๑๒ กรัมต่อ ๑๐๐ เดซิลติ ร ค่า
เม็ดเลือดแดงอัดแน่น หรือฮีมาโตคริต ได้ ๓๕.๙% ปริมาณ
เกร็ดเลือด ๓๒๑,๐๐๐ ต่อไมโครลิตร การตรวจนับแยกชนิด
เม็ดเลือดยังไม่ได้รบั รายงานผล
หลังจากทีพ่ บแพทย์แล้วประมาณ ๑๕ นาที แพทย์ก็
ได้สั่งให้น้ำเกลือเข้าเส้น ในปริมาณ ๒๐ ซีซี ต่อน้ำหนักตัว
หนึ่งกิโลกรัม เบิ้มทำท่าจะดีขึ้นบ้าง แพทย์ให้การวินิจฉัย
เบื้องต้นว่าน่าจะเป็นไข้หวัดใหญ่ คิดว่าจะให้กลับไปดูแลที่
บ้าน จูๆ่ เบิม้ กลับหายใจถีข่ น้ึ หอบ เสียงหายใจแรง กระสับ
๑๑๑
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กระส่าย ชีพจรเร็ว แพทย์รีบให้อ็อกซิเจนทันที แพทย์จึง
รับไว้รกั ษาในโรงพยาบาล ขณะทีพ่ ยาบาล แพทย์กำลังช่วยกัน
ชุลมุนอย่างเต็มทีอ่ ยูน่ น้ั ชีพจรเบิม้ เบาลง บางครัง้ ก็คลำไม่ได้
หลังจากนั้นไม่ถึง ๑๕ นาทีหัวใจก็หยุดเต้น เบิ้มหมดลม
อย่างปุบปับ แพทย์ยังอธิบายถึงสาเหตุของการตายไม่ได้ใน
ขณะนัน้ จึงขออนุญาตตรวจศพ คุณแม่ของเบิม้ แม้วา่ จะฟูมฟาย
แทบขาดใจ แต่เธอก็ตดั สินใจให้ความร่วมมือ เพราะอยากจะ
ทราบจริง ๆ ว่า ลูกชายสุดทีร่ กั เสียชีวติ ด้วยเหตุอนั ใด เธอจะ
ได้ทำใจได้ สุดท้ายแพทย์แจ้งให้เธอทราบว่า เบิม้ เสียชีวติ จาก
การติดเชือ้ ทีท่ ำให้กล้ามเนือ้ หัวใจอักเสบเฉียบพลัน
วายร้ายตัวไหนหนอทีใ่ จร้ายใจดำมุง่ เป้าเจาะหัวใจเด็ก
ทีม่ แี ต่ความบริสทุ ธิ์ ยังไม่ได้เคยประกอบกรรมทำเข็ญใด ๆ เลย
ตัวอย่างผูป้ ว่ ยรายที่ ๒
เด็กชายหนุย่ อายุ ๕ ขวบ มีประวัตโิ รคประจำตัวคือ
หอบหืด มารดานำส่งห้องฉุกเฉินของโรงพยาบาลด้วยอาการ
สำคัญว่า เป็นลมหมดสติอย่างปัจจุบนั หลังเป็นลม ผูป้ ว่ ยหายใจ
หอบและหายใจถี่ขึ้น เร็วขึ้น ประวัติการเจ็บป่วยในครั้งนี้
คุณแม่เล่าให้คณ
ุ หมอฟังว่า สีว่ นั ก่อนมาโรงพยาบาล ด.ช. หนุย่
มี ไข้ต่ำ ๆ เป็นหวัดเล็กน้อย และมีอาการปวดท้อง อาเจียน
ท้องเดินสองสามครัง้ แล้วอาการต่าง ๆ ก็ดขี น้ึ หลังจากคุณแม่
ให้ยาลดไข้และให้ดื่มน้ำเกลือผงผสมน้ำ คุณแม่จึงไม่ได้พา
๑๑๒

ระบาดบั น ลื อ โลก ๑๑ > วายร้ า ยเจาะหั ว ใจเด็ ก

ไปพบแพทย์ เนื่องจากอาการดูไม่รุนแรงนัก ยังเล่นซนได้
แต่ดูจะซนลดลงไปบ้าง คุณแม่จึงยังไม่ได้ให้ไปโรงเรียน
อนุบาล ให้พกั อยูก่ บั คุณแม่ทบ่ี า้ นไปก่อน สองชัว่ โมงก่อนมา
โรงพยาบาลหนุ่ยดูซึมผิดปกติ แพทย์ได้ตรวจร่างกายไม่พบ
อะไรที่สำคัญนัก นอกจากฟังได้เสียงหวีดที่ปอดทั้งสองข้าง
และมีเสียงหายใจดังกว่าปกติ แพทย์คิดว่าน่าจะมีโรคหืด
กำเริบจึงพ่นยาขยายหลอดลมไป เพื่อบรรเทาอาการหอบหืด
ชัว่ คราวก่อนและส่งไปห้องเอ็กซเรย์เพือ่ ถ่ายภาพรังสีทรวงอก
ซึง่ ได้ผลออกมาว่ามีฝา้ ผิดปกติทป่ี อดทัง้ สองข้าง ซึง่ ดูเหมือน
จะเข้าได้กบั ปอดอักเสบจากเชือ้ มัยโคพลาสมา (Mycoplasma
pneumonia) แพทย์จงึ สัง่ ให้รบั ไว้รกั ษาในโรงพยาบาลห้องไอซียู
ต่อไป
เมือ่ ถึงทีไ่ อซียู ด.ช. หนุย่ ดูอาการหนักลง การหายใจ
หอบมากขึน้ หายใจเสียงดังมากขึน้ วัดความเข้มอ็อกซิเจนได้
๘๖% ถึง ๙๑% แพทย์ให้ยาขยายหลอดลมซ้ำอีก เสียงหวีดที่
ปอดหายไป เสียงหายใจเบาลง ทีห่ วั ใจไม่พบเสียงเมอร์เมอร์
แต่มเี สียงเต้นแบบม้าควบ (no murmur but a gallop) ถ่ายภาพ
รังสีทรวงอกซ้ำพบว่าปอดบวมน้ำทัง้ สองข้างและหัวใจมีขนาด
โตขึน้ แพทย์จงึ ใส่ทอ่ ต่อเข้าเครือ่ งช่วยหายใจ และมอนิเตอร์
หัวใจ แรงดันเลือดเริม่ ตกลงเหลือ ๕๐-๖๐/๒๐-๓๐ มม.ปรอท
หัวใจเต้นผิดปกติ ชัดเจน แพทย์ฉดี หยดไลโดเคนและอีปริเนฟรีนเข้าหลอดเลือด ส่งเลือดตรวจพบว่าปริมาณเม็ดเลือดขาว
๑๑๓
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๗,๓๐๐ เซลล์/ไมโครลิตร ค่าฮีโมโกลบิน ๑๑.๑ กรัม/เดซิลติ ร
ปริมาณเกร็ดเลือด ๑๐,๓๐๐/ไมโครลิตร ค่าอีเล็คโทรลัยท์อยูใ่ น
เกณฑ์ปกติ ทำเอ็คโคคาร์ดโิ อแกรมพบว่าหัวใจด้านเวนตริเคิล
ทั้งซ้ายและขวาทำงานลดลง แพทย์ลงความเห็นว่าน่าจะเป็น
กล้ามเนือ้ หัวใจอักเสบเฉียบพลัน แพทย์รกั ษาประคับประคอง
อีกต่อไป ด.ช. หนุย่ ต้องอยูใ่ นห้องไอซียตู อ่ ไปอีกจนครบ ๑๙ วัน
จึงอนุญาตให้กลับบ้านได้และได้แนะให้กลับไปพบนักกายภาพ
บำบัดต่อไปเพือ่ ฟืน้ ฟูสภาพ
ตัวอย่างผู้ป่วยสองรายนี้ได้ดัดแปลงและสรุปมาจาก
เอกสารทางวิชาการ TL Uhl: Viral Myocarditis in Children, Critical
Care Nurse. 2008;28: 42-63
ผู้นิพนธ์ก็จะพยายามล่าตัววายร้ายมาเปิดเผยให้ได้
รูจ้ กั กัน ดังต่อไปนี้
ก่อนอื่นมาทำความเข้าใจกันเสียก่อนว่า กล้ามเนื้อ
หัวใจอักเสบหมายถึงอะไร
กล้ามเนือ้ หัวใจอักเสบหมายถึงอะไร
หัวใจทำงานได้ สูบฉีดโลหิตไปเลีย้ งทุก ๆ ส่วนของ
ร่างกาย รวมทัง้ ตัวหัวใจเองด้วยก็อาศัยทีม่ กี ล้ามเนือ้ ทีแ่ ข็งแรง
ทำงานได้โดยไม่มีเวลาหยุดพัก ตั้งแต่ทารกในครรภ์จนจบ
๑๑๔
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สิน้ ใจ โดยเฉลีย่ ผูใ้ หญ่ หัวใจจะบีบตัวและคลายตัวเป็นจังหวะ
ทีส่ ม่ำเสมอ เราเรียกกันว่าหัวใจเต้น ดังจะแลเห็นได้ทแ่ี ผ่นอก
ข้างซ้าย หรือคลำได้ ใช้หฟู งั ตรวจหัวใจ ในผูใ้ หญ่ฟงั ได้ ในหนึง่
นาทีจะเต้นได้ เป็นจังหวะสม่ำเสมอ ๗๐ ถึง ๘๐ ตุบ ต่อนาที
ถ้ากล้ามเนื้อหัวใจอ่อนแอ การบีบตัวก็ไม่แข็งแรง หรือถ้า
ระบบสือ่ นำไฟฟ้าทีค่ วบคุมการเต้นของหัวใจ (electrical conduction system) ผิดปกติ การทำงานของหัวใจก็ผดิ ปกติ เต้น
ผิดจังหวะ เต้นช้าช้า หรือเต้นเร็ว หรือ ทำงานบ้างสลับกับ
หยุดทำงานไปบ้าง ถ้าหลอดเลือดที่ไปเลี้ยงที่หัวใจตีบแคบ
หรืออุดตัน ก็นำอ็อกซิเจนไปเลีย้ งหัวใจไม่เพียงพอ ตามปกติ
ต้องการอ็อกซิเจนมาก เพราะทำงานไม่ได้หยุด ทั้งกลางวัน
กลางคืน ไม่เคยพัก กล้ามเนื้อหัวใจขาดอ็อกซิเจน ก็ทำงาน
ไม่ได้เต็มที่ อาจรุนแรงเพราะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดและ
กล้ามเนือ้ ส่วนทีข่ าดเลือดก็จะตาย ถ้าเป็นวงกว้าง กล้ามเนือ้ ที่
ตายก็บบี ตัวไม่ได้ กลายเป็นแผลเป็น เป็นจุดอ่อนโป่ง อาจฉีก
ขาดรัว่ หัวใจก็ทำงานไม่ได้ ทำให้หวั ใจหยุดทำงานปุบปับได้
จึงทำให้สน้ิ ชีวติ ตาย
กล้ามเนื้อหัวใจ มีชื่อเรียกเป็นพิเศษว่า myocardium
ถ้าเกิดการติดเชือ้ จุลชีพชนิดต่าง ๆ หรือเกิดภาวะอืน่ ๆ ทำให้
กล้ามเนื้อหัวใจอักเสบ จึงเรียกชื่อภาวะนั้นว่า myocarditis
หรือกล้ามเนือ้ หัวใจอักเสบนัน่ เอง
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อะไรทีเ่ ป็นเหตุกอ่ กล้ามเนือ้ หัวใจอักเสบ
เชือ้ จุลชีพ ทัง้ ไวรัส แบคทีเรีย ปรสิต และเชือ้ รา สาร
เคมี ยา การถูกรังสี ปฏิกิริยาภูมิแพ้ที่ผิดปกติ (ปฏิกิริยาภูมิ
เพี้ยน ฯลฯ) แต่ที่พบบ่อยที่สุดคือภาวะติดเชื้อไวรัส ดังมี
รายละเอียดดังนี้
เชื้อไวรัส ที่พบบ่อยที่สุดคือ ไวรัสค็อคแซกกี บี
(coxsackievirus B) นอกจากนัน้ ได้แก่ ไวรัสอะดีโน (adenovirus),
ไวรัสพาร์โว บี ๑๙ (parvovirus B19), ไวรัส เอ็คโค (echovirus),
ไวรัสไข้หวัดใหญ่ (influenza virus), ไวรัส เอ็พสไตน์-บารร์
(Epstein-Barr virus), ไวรัสหัดเยอรมัน (rubella virus), เอ็ชไอวี/
เอดส์ (HIV/AIDS) ก็กอ่ ภาวะกล้ามเนือ้ หัวใจอักเสบได้
 แบคทีเ รีย ได้แก่ สตาฟิโลค็อคคัส ออเรียส
(Staphylococcus aureus), แบคทีเรียทีก่ อ่ โรค ลายส์ (Borrelia
burgdorferi), แบคทีเรียก่อโรคคอตีบ (Corynebacterium
diphtheriae).
 ปรสิต เชือ้ ท็อกโซปลาสมา (toxoplasma) เชือ้
ทริพาโนโซม ครูซี (Trypanosome cruzi) ที่ก่อโรคชากาส
(Chagas’ disease)
 เชือ้ รา ได้แก่ แคนดิดา (candida) แอสเปอร์จลิ ลัส
(aspergillus) ฮิสโตพลาสมา (histoplasma)
 ปฏิกริ ยิ าภูมแิ พ้ (ภูมเิ พีย้ น) เช่น ภาวะหลังติดเชือ้
สเตร็พโตค็อคคัส (streptococcus) แล้วเกิดโรครูหม์ าติค เป็นต้น
๑๑๖

ระบาดบั น ลื อ โลก ๑๑ > วายร้ า ยเจาะหั ว ใจเด็ ก

 สารเคมีบางชนิด เช่น อาร์เซนิค (สารหนู) สาร
ประกอบ ไฮโดรคาร์บอน เป็นต้น
 ยาบางอย่าง เช่น ปฏิชวี นะ พวกเพนิซลิ ลินและ
สเตร็พโตมัยซิน และยาต้านโรคชักลมบ้าหมู (anti-epileptic drug)
จำพวกเฟนิลโตอิน และ คาร์บามาซีน สารเสพย์ตดิ เช่น โคเคน
 โรคทางกายบางโรค เช่น โรค ลูปสุ (lupus erythematosus) โรคหลอดเลือดอักเสบ (vasculitis) และโรคทีพ่ บได้
น้อยบางโรค อาทิ Wegener’s granulomatosis
อาการของโรคกล้ามเนือ้ หัวใจอักเสบ
อาการและอาการแสดงทีพ่ บได้เสมอได้แก่
 เจ็บหน้าอกทีไ่ ม่ชดั เจน
 หัวใจเต้นเร็วและเต้นผิดปกติ (เต้นผิดจังหวะ –
arrhythmia)
 หายใจหอบ หายใจเร็ว โดยเฉพาะเวลาออกกำลังกาย ใจสัน่
 หัวใจหยุดเต้นเป็นครัง้ คราว
 ขาบวม ข้อเข่าบวม เท้าบวม ปวดข้อ
 อ่อนเพลีย ไม่มแี รง
 มีไข้สงู
 เบือ่ อาหาร
 หายใจขัด หายใจไม่สะดวก
 ผิ ว หนั ง เขี ย วคล้ ำ หน้ า เขี ย วคล้ ำ เพราะขาด
อ็อกซิเจน
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อาการอืน่ ๆ ทีอ่ าจพบได้
 เป็นลม หมดสติปบุ ปับ
 ปริมาณปัสสาวะน้อยลง
 และอาการอื่น ๆ ที่มักพบในภาวะติดเชื้อไวรัส
เช่น ปวดศีรษะเป็นหวัด น้ำมูกไหล เจ็บคอ ฯลฯ
วิทยาการระบาด
อัตราความชุกของโรคกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบ ยังไม่
เป็นทีแ่ น่ชดั แม้แต่ในสหรัฐหรือในยุโรป ก็ไม่มตี วั เลขแสดง
อัตราดังกล่าว ทั้งนี้เนื่องจากว่าผู้ป่วยส่วนมากจะไม่แสดง
อาการของโรคให้ปรากฏ มีเฉพาะบันทึกรายงานการตรวจ
ศพทีอ่ า้ งว่า ประมาณร้อยละ ๑.๓ ของการตายเฉียบพลัน และ
การเสียชีวติ โดยไม่ได้คาดคิด มีเหตุจากกล้ามเนือ้ หัวใจอักเสบ
และมีรายงานทีอ่ า้ งว่า จากการตรวจศพทัว่ ไปจะพบว่ามีหลักฐาน
บ่งชีว้ า่ ประมาณร้อยละ ๑ -๑.๕ ของการตายทัว่ ไป จะพบว่ามี
การอักเสบของกล้ามเนือ้ หัวใจเข้าไปเกีย่ วข้องสัมพันธ์อยูด่ ว้ ย
จะพบโรคนีช้ กุ ณ ทีใ่ ด
ความชุกของโรคกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบปรากฏค่อน
ข้างชัดเจนในประเทศทีเ่ ป็นแดนทีม่ โี รคชากาส (Chagas disease)
จากเชื้อปรสิตทริพาโนโซม ครูซี (Trypanosoma cruzi) อยู่
ประจำถิน่ โดยเฉพาะในอเมริกาใต้มผี ตู้ ดิ เชือ้ อยูถ่ งึ ๑๘ ล้านคน
แต่ละปีจะมีผเู้ สียชีวติ จากโรคกล้ามเนือ้ หัวใจอักเสบประมาณ
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๕๐,๐๐๐ คน ในดินแดนทีม่ คี วามชุกของโรคบางโรคสูง เช่น
โรคคอตีบ โรคลายม์ โรคหัวใจรูหม์ าติกสูง อุบตั กิ ารณ์ความชุก
ของโรคกล้ามเนือ้ หัวใจอักเสบก็สงู ตามไปด้วย แต่อบุ ตั กิ ารณ์
ความชุกจริงจากทัว่ โลกยังไม่ทราบ
ใครบ้างทีเ่ ป็นกลุม่ เสีย่ ง
เด็กที่ติดเชื้อ ไวรัสพาร์โว บี ๑๙ และติดเชื้อไวรัส
ค็อคแซคกี จะมีภาวะโรคกล้ามเนือ้ หัวใจอักเสบสูงกว่าวัยรุน่
และวัยหนุม่ สาว
มีผู้ตั้งข้อสังเกตว่า เชื้อสายและชาติพันธุ์ของมนุษย์
มีความสัมพันธ์กบั ความเสีย่ งในการติดเชือ้ และเป็นโรคนี้ แต่
ก็ยงั ไม่มขี อ้ มูลทีย่ นื ยันถึงเรือ่ งนี้
เพศชายป่วยเป็นโรคนี้มากกว่าเพศหญิงประมาณ
๑.๕ เท่า
จะทำการวินจิ ฉัยโรคกล้ามเนือ้ หัวใจอักเสบได้อย่างไร
แพทย์จะให้การวินจิ ฉัยเบือ้ งต้นโรค จากประวัตกิ าร
เจ็บป่วย ทั้งของเด็กที่ป่วยและบุคคลใกล้ชิดในครอบครัว
ในระยะนัน้ การตรวจร่างกายทางกายภาพ อาการและอาการ
แสดงของผูป้ ว่ ย การตรวจลายคลืน่ ไฟฟ้าของหัวใจ ถ่ายภาพ
รังสีทรวงอก การทดสอบทางห้องปฏิบตั กิ ารคลินกิ ตรวจนับ
เม็ดเลือด ตรวจเอ็นซัยม์ในเลือด ฯลฯ แล้วนำผลทั้งหมดมา
ประมวลประมินผลให้การวินิจฉัยเบื้องต้น ยังไม่มีวิธีการ
ตรวจทีจ่ ำเพาะเจาะจงของโรคนีโ้ ดยเฉพาะ
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การวินิจฉัยยืนยันมักกระทำได้ในกรณีที่ผู้ป่วยเสีย
ชีวติ ด้วย การตรวจศพ
การวินิจฉัยขั้นสุดท้ายถึงสาเหตุก่อโรค จำเป็นต้อง
อาศัยการชันสูตรทางห้องปฏิบตั กิ ารจุลชีววิทยา
ชันสูตรเชือ้ โรคและปฏิกริ ยิ าเซโรโลยี
การปฏิบตั ริ กั ษาผูป้ ว่ ยโรคกล้ามเนือ้ หัวใจอักเสบ
ยังไม่มวี ธิ กี ารรักษาโรคนีโ้ ดยเฉพาะ
การรักษาประคับประคองหัวใจ ประคับประคอง
ระบบไหลเวียนให้เลือดไปเลีย้ งอวัยวะต่าง ๆ ได้เพียงพอและ
สม่ำเสมอ เฝ้าระวังตรวจอาการป้องกันภาวะแทรกซ้อนต่าง ๆ
หากพบต้องรีบแก้ไขโดยด่วน ประคับประคอง ชลออาการต่าง ๆ
เพือ่ ให้การอักเสบ ค่อย ๆ ทุเลาไปได้เอง อาจทำให้โรคทุเลาและ
หายเองได้
การพยากรณ์โรค
อัตรารอดชีพ (survival rate) ทัง้ ในเด็กและในผูใ้ หญ่
เฉลีย่ ประมาณร้อยละ ๘๐ ผูท้ เ่ี สียชีวติ มักเสียชีวติ กระทันหัน
แม้ว่าถึงโรงพยาบาลแล้วเพียงเวลาไม่กี่ชั่วโมงก็เสียชีวิตเสีย
แล้ว ผูป้ ว่ ยเด็กทีม่ โี อกาสได้รบั การบริบาลทีถ่ กู ต้องแต่เนิน่ ๆ
มีการใช้เครือ่ งช่วยหายใจตัง้ แต่แรก มักมีอตั รารอดชีพสูง
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Erythema infectiosum
โรค Erythema infectiosum หรือโรค “โดนตบหน้า”
เพราะในภาษาอังกฤษเขาเรียกกันอีกชื่อหรือเป็นชื่อพ้องว่า
“Slapped cheek disease” นัน่ เอง

ผู้นิพนธ์นึกย้อนหลังเมื่อครั้งเป็นนักศึกษาแพทย์เมื่อ
กว่า ๕๐ ปีมาแล้วกลับมาได้วา่ มีโรคอยูส่ องโรคทีต่ วั เองมักจะ
สับสน เพราะชือ่ โรคมักใกล้ ๆ เคียง ๆ กัน เป็นโรคไข้ออกผืน่
เหมือน ๆ กัน ก็คอื โรค Roseola infantum หรือ Exanthema
subitum กับโรค Erythema infectiosum หรือบางทีกไ็ พล่ไป
เรียกชือ่ ว่า Erythema infectiosa ทำไมจึงเปลีย่ นจาก –sum เป็น
–sa อันนีผ้ นู้ พิ นธ์กไ็ ม่ทราบเหตุผล ดูประหนึง่ ว่า –sum จะเป็น
เอกพจน์ และ –sa คงจะเป็น พหูพจน์ แต่ว่าทำไมจึงจะต้อง
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เป็น “เอก-” และเป็น “พหู-” ก็ไม่ทราบว่าจะอธิบายอย่างไร
แต่คำที่ทำให้จำชื่อโรคสับสนก็คือเป็นโรคไข้ออกผื่นของ
เด็กเล็กเหมือนกัน และคำลงท้ายทีว่ า่ “infectiosum” มันคล้าย ๆ
กับคำ “infantum” นีเ่ อง แถมคำแรก Exanthema กับ Erythema
ก็เป็นคำที่ใกล้เคียงกันอีก คนปัญญายังน้อยอย่างเรา แต่ไป
เรียนมากหน่อย ก็สบั สนได้งา่ ยนัน่ เอง
โรค Erythema infectiosum คือโรคอะไร
Erythema infectiosum หรีอบางทีกน็ ยิ มเรียกกันว่า
slapped cheek disease บางตำราก็ใช้คำว่า slapped cheek
syndrome, slapcheek, slap face, slapped face ด้วยเหตุ
ที่ว่าอาการแสดงของโรคนี้จะมีผื่นแดงปรากฏที่หน้า ที่แก้ม
ทัง้ สองข้างของผูป้ ว่ ยราวกับว่า โดนถวายผาง(ตบ) แรง ๆ ทีห่ น้า
ทีแ่ ก้ม มาสักสองสามฉาด แก้มเลยเป็นรอยแดง ในญีป่ นุ่ เรียกว่า
“โรคแอ๊ปเปิล้ ” (apple sickness) เพราะว่าแก้มแดง หน้าแดง
ราวกับลูกแอ๊ปเปิล้ สด ๆ นัน่ เอง หรืออีกชือ่ หนึง่ ในภาษาสามัญ
นิยมเรียกกันว่า fifth disease (โรคลำดับที่ ๕) เพราะโรคนีเ้ ป็น
โรคไข้ออกผื่น ซึ่งปกติโรคไข้ออกผื่นมีอยู่หลายโรคต่าง ๆ
กัน ทีร่ จู้ กั กันดีมอี ยู่ ๖ โรคด้วยกันคือ
โรค ลำดับที่ ๑. โรคหัด (measles)
โรค ลำดับที่ ๒. ไข้อดี ำอีแดง (scarlet fever)
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โรค ลำดับที่ ๓. โรคหัดเยอรมัน (rubella หรือ German
measles)
โรค ลำดับที่ ๔. โรคดุค๊ (Duke’s disease)*
โรค ลำดับที่ ๕. คือโรคทีก่ ำลังกล่าวถึงอยูใ่ นขณะนี้
(Erythema infectiosum)
โรค ลำดับที่ ๖. ก็คือโรคไข้ผื่นกุหลาบ (Roseola
infantum) ทีไ่ ด้อธิบายมาแล้ว
โรค Erythema infectiosum เป็นโรคที่เกิดจากการ
ติดเชือ้ ไวรัสอีรโี ทร (erythrovirus) ซึง่ แต่เดิมมาเรียกชือ่ ไวรัสนีว้ า่
parvovirus B19 นัน่ เอง
ชือ่ นัน้ สำคัญไฉน
นายแพทย์ผทู้ ไ่ี ด้บรรยายถึงโรคนีท้ า่ นแรกคือ Robert
Willan เมื่อปี พ.ศ. ๒๓๔๒ (1799) โดยท่านใช้เรียกชื่อว่า
“Röbeola, sine catarrho” อีกเก้าสิบปีให้หลัง (1889) ชือ่ ก็ถกู
เปลีย่ นไปเรียก เป็น rubella variant (หรือตรงกับภาษาเยอรมัน
*Dukes’ disease or fourth disease is an exanthem. It is named for Clement Dukes.
Some of these eruptions are characteristic of the causative virus, but in most cases
one must be satisfied with the diagnosis of viral rash. It was never associated with
a specific pathogen, and the terms “fourth disease” and “Dukes’ disease” are
rarely used today. In 1979 Keith Powell proposed equating it with the condition
currently known as Staphylococcal scalded skin syndrome.
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ว่า “Ortliche Rotheln”) โดย Anton Tschamer และสุดท้ายใน
ปี พ.ศ. ๒๔๓๙ (1896) T. Escherich เสนอให้เรียกว่า “erythema
infectiosum” และเป็นคำทีน่ ยิ มเรียกกันจนจวบเท่าทุกวันนี้
ลักษณะทางเวชกรรม
อาการและอาการแสดง
อาการและอาการแสดงต่าง ๆ ได้แก่ มีไข้ คลื่นไส้
อาเจียน และท้องเดิน มีผน่ื และมีอาการอืน่ ๆ ของภาวะติดเชือ้
ไวรัสโดยทัว่ ไปได้แก่ ตาหยีกลัวแสง ต่อมน้ำเหลืองโต เจ็บคอ
และอาจรุนแรงถึงขนาดทีเ่ ป็นสมองอักเสบก็ได้
ผืน่ ทีป่ รากฏจะเป็นผืน่ ลักษณะ erythematous maculopapules คือเป็นตุม่ เล็ก ๆ ผืน่ แดงสด ไม่ราบ แต่นนู จากผิวหนัง
เล็กน้อย พอให้ลูบดูรู้สึกได้ว่าไม่ราบ ผื่นอาจจะรวมกันเป็น
ปืน้ ผืน่ ปรากฏทีแ่ ก้มทัง้ สองข้าง เริม่ จากด้านฐานของดัง้ จมูก
แล้วแผ่ไปทีข่ า้ งแก้มบางทีกล็ ามข้ามดัง้ จมูกทำให้แดงทัง้ จมูก
และแก้ม ผืน่ อาจเกิดทีฝ่ า่ มือฝ่าเท้าด้วย อาจมีผน่ื ปืน้ หนาแบบ
ลมพิษ หรือเป็นแบบตุม่ พองเล็ก ๆ ก็มี และบางครัง้ จุดเลือดออก
ที่ผื่นก็พบ อาจมีอาการคันที่บริเวณผื่น ผื่นจะจางหายไปเอง
ภายในเวลา สอง สาม วัน โดยไม่เหลือร่องรอยทิง้ ไว้ ผิวหนัง
บริเวณนั้นก็ไม่คล้ำไม่เปลี่ยนสีและไม่มีผิวหนังลอกเป็นขุย
แต่อย่างใด มีเหมือนกันทีผ่ น่ื ปรากฏอยูน่ านถึงสัปดาห์
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ภาพเด็กป่วยโรค “erythema infectiosum” (จากวิกิพีเดีย)

โรคนี้มักเป็นกับเด็ก วัยรุ่นและผู้ใหญ่ ผู้ใหญ่ก็อาจ
เป็นได้แต่พบน้อย
ในวัยรุน่ และผูใ้ หญ่อาจมีอาการข้ออักเสบ ข้อทีอ่ กั เสบ
ได้แก่ ข้อมือ ข้อเท้า ข้อนิว้ มือ และข้อไหล่ ทำให้มบี วมและ
ปวดด้วย เดินเหินและงอข้อได้ไม่สะดวก แต่ก็หายไปได้เอง
โดยไม่ตอ้ งการรักษาทีจ่ ำเพาะแต่อย่างใด
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กล่าวโดยทัว่ ไป ถือว่าเป็นโรคทีม่ อี าการอ่อน ไม่รา้ ยแรง
แต่กอ็ าจมีบางกลุม่ ทีเ่ สีย่ งต่อการเกิดภาวะแทรกซ้อนทีร่ นุ แรง
ได้ เช่น หญิงตั้งครรภ์ในไตรมาสที่สามอาจทำให้แท้งเอง
และอาจมีความสัมพันธ์กับการตายคลอด (ตายในท้องก่อน
คลอด) และมีอาการบวมน้ำทั่วตัวที่เรียกชื่อเป็นภาษาทาง
แพทย์วา่ hydrops fetalis
ในผูท้ เ่ี ป็นโรคโลหิตจางชนิด sickle-cell anemia และ
chronic hemolytic anemia เช่น hereditary spherocytosis การ
ติดเชื้อโรคนี้อาจเป็นการกระตุ้นทำให้เกิดเป็นโรคโลหิตจาง
ชนิดไขกระดูกแห้ง หรือ aplastic crisis ได้
การแพร่เชือ้
การแพร่เชื้อ การติดต่อของโรคเกิดโดยทางการสูด
เอาละอองฝอยที่ผู้ป่วยไอ จาม หายใจแรง ๆ เชื้อไวรัสจะ
กระเด็นกระจายออกมาทางน้ำมูก น้ำลาย เสมหะ การสัมผัส
โดยตรงกับเลือดของผู้ป่วยก็สามารถติดโรคได้ ผู้ป่วยอาจ
แพร่เชือ้ ได้ตง้ั แต่กอ่ นมีอาการป่วย เมือ่ ใดทีผ่ น่ื หายไป ผูป้ ว่ ย
ก็จะยุตกิ ารแพร่เชือ้ ไวรัส
เด็ก ๆ ในสถานรับเลี้ยงเด็ก ครู ผู้ดูแล คนงานใน
สถานดังกล่าวจะเป็นผูไ้ ด้รบั เชือ้ จากเด็กทีป่ ว่ ยอยูเ่ สมอ ดังนัน้
จึงไม่มีความจำเป็นที่จะต้องแยกผู้ป่วยจากเด็กสุขภาพดี
หรือไม่ต้องปิดสถานประกอบการ การเช็ดทำความสะอาด
ด้วยผงซักฟอกตามปกติกส็ ามารถกำจัดไวรัสได้เพียงพอ
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ระยะฟักตัว
กินเวลาประมาณ ๔ – ๒๑ วัน
วิทยาการระบาด
เด็กทีเ่ สีย่ งต่อการเป็นโรค ได้แก่กลุม่ อายุตง้ั แต่ ๕ ขวบ
ถึง ๑๕ ปี ทัง้ สองเพศ พอเข้าวัยผูใ้ หญ่มกั มีภมู ติ า้ นทานเกิดโดย
การติดเชือ้ ตามธรรมชาติโดยทีม่ อี าการอ่อน ๆ หรือติดเชือ้ ไม่มี
อาการก็ได้ อาจมีการระบาดไม่รนุ แรง เป็นครัง้ คราวประปราย
ในโรงเรียนอนุบาล โรงเรียนประถมต้นและสถานรับเลีย้ งเด็ก
อยูบ่ า้ ง แต่ไม่มเี หตุทร่ี นุ แรงแต่อย่างใด
การป้องกันโรค
ไม่มีวัคซีนป้องกันโรคนี้ การป้องกันโดยการรักษา
อนามัยส่วนบุคคลโดยทั่วไป ล้างมือฟอกสบู่ ไม่ใช้ของใช้
ของเล่นปะปนกัน
การรักษา
โรคหายได้เอง ไม่มกี ารรักษาจำเพาะโรค อาจต้องการ
การรักษาตามอาการในบางราย ควรอธิบายให้พ่อแม่ ผู้ดูแล
ได้เข้าใจธรรมชาติของโรค เพือ่ ลดความวิตกกังวล

๑๒๘

ระบาดบั น ลื อ โลก ๑๑ > กล้ า มเนื ้ อ หั ว ใจอั ก เสบจากไวรั ส ไข้ ห วั ด ใหญ่

กล้ามเนือ้ หัวใจอักเสบ
จากไวรัสไข้หวัดใหญ่
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กล้ามเนือ้ หัวใจอักเสบจากไวรัสไข้หวัดใหญ่

ในการระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่
๒๐๐๙ ที่เพิ่งจะซามาไม่นานมานี้ มีรายงานจากซาน ดิเอโก
สหรัฐอเมริกา รายงานโดย András Bratincsák, MD, PhD,
และคณะ ตีพมิ พ์ในวารสารโรคหัวใจ เมือ่ วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์
๒๕๕๓ ความว่า มีผปู้ ว่ ยเด็ก ๔ คน ป่วยเป็นไข้หวัดใหญ่ H1N1
2009 ได้ รับการชันสูตรด้วยวิธที ดสอบรวดเร็ว (rapid influenza
enzyme immunoassay test) และยืนยันด้วยวิธี พีซอี าร์ (reverse๑๓๐
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transcrip-tase polymerase chain reaction ) ในช่วงเวลา ๓๐ วัน
ทีผ่ า่ นมา ๓ รายในจำนวนนัน้ เป็นโรคกล้ามเนือ้ หัวใจอักเสบ
อย่างรุนแรง ทำให้มีทั้งเสียชีวิตหนึ่งรายและเกือบเอาชีวิตไม่
รอดอีก ๒ ราย ข่าวในอินเทอร์เน็ท ProMed mail ประจำวันที่
๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓ จึงนำมาเผยแพร่ตอ่ ไปด้วย
ผูน้ พิ นธ์เป็นผูท้ ส่ี นใจติดตามเรือ่ งราวของโรคไข้หวัด
ใหญ่เป็นอันมากอยูแ่ ล้ว เลยไปตามต้นเรือ่ งนำมาเล่ากันดังนี้
ทุกรายเป็นผูป้ ว่ ยในโรงพยาบาลเด็ก เรดี-ซานดิเอโก
(Rady Children’s Hospital–San Diego) ทีร่ บั ไว้ในโรงพยาบาล
ในเดือนตุลาคม ๒๕๕๒ ผู้ป่วยเข้าได้กับเกณฑ์การตัดสินว่า
เป็นกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบ รวมถึงมีหลักฐานทางการตรวจ
เอ็คโคคาร์ดโิ อกร๊าฟ และการทำหน้าทีข่ องเว็นตริเกิลซ้ายเลวลง
เป็นอย่างมากและ/หรือมีเซลล์เม็ดเลือดขาวแทรกในกล้ามเนือ้
ทีต่ รวจพบได้ในการตรวจศพ
ในช่วงเวลา ๓๐ วันได้รับผู้ป่วยเด็กไว้รักษาใน
โรงพยาบาลดังกล่าวที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นไข้หวัดใหญ่
H1N1 influenza A ได้มโี อกาสตรวจทดสอบวัดค่าระดับเอ็นซัยม์
โทรโปนิน I (เอ็นซัยม์ที่แสดงว่ากล้ามเนื้อหัวใจอักเสบ)
และค่าเอ็นซัยม์ ครีอาตินีน ฟอสโฟไคเนส (แสดงว่ามีการ
เปลี่ยนแปลงของกล้ามเนื้อหัวใจ) ในผู้ป่วยเด็ก ๑๑ คน และ
ได้ทำการ ตรวจวิธี เอ็คโคคาร์ดโิ อกร๊าฟี (echocardiography)
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๘ คนด้วย ได้ทำการเพาะเชือ้ จากเลือดไม่มรี ายใดทีม่ หี ลักฐาน
ว่ามีเซ็พสิส (โลหิตเป็นพิษ) ผูป้ ว่ ยเด็ก ๒ รายได้รบั การรักษา
มีอาการดีขน้ึ ในเวลา ๓-๕ วัน ทุกรายเกิดขึน้ ในช่วงระยะเวลา
๓๐ วันดังกล่าวแล้ว
โรคกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบอย่างรุนแรงจากไวรัส
ไข้หวัดใหญ่ ไม่ใช่ภาวะแทรกซ้อนทีพ่ บได้บอ่ ยนัก เมือ่ สำรวจ
ดูเอกสารรายงานทางวิชาการก็เคยมีรายงานอยู่บ้างดังจะนำ
มาเล่าในลำดับต่อไป
โรงพยาบาลดังกล่าวเป็นโรงพยาบาลระดับฑุติยภูมิ
ทีร่ บั ผิดชอบอาณาบริเวณทีม่ เี ด็กอาศัยอยูป่ ระมาณ ๘๐๐,๐๐๐
คน ในระยะเวลาสามปีทผ่ี า่ นมามีผปู้ ว่ ยโรคกล้ามเนือ้ อักเสบ
เฉียบพลันทีส่ งสัยว่าจะมีไวรัสเป็นสาเหตุปลี ะประมาณ ๒ ราย
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ภายในช่วงเวลาเดือนตุลาคม ๒๕๕๒ เพียงเดือนเดียว ที่
โรงพยาบาลเด็ก เรดี พบผูป้ ว่ ยกล้ามเนือ้ หัวใจอักเสบเฉียบพลัน
ชนิดรุนแรงถึงสามรายและอีกหนึง่ รายเป็นการอักเสบเนือ้ เยือ่
รอบหั ว ใจร่ ว มกั บ กล้ า มเนื ้ อ หั ว ใจอั ก เสบด้ ว ยที ่ เ รี ย กว่ า
(เพอริมัยโอคาร์ไดติส -perimyocarditis) ทุกรายสัมพันธ์กับ
การติดเชือ้ ไวรัสไข้หวัดใหญ่ เอ สายพันธุใ์ หม่ (H1N1 2009
influenza A) ทั้งสิ้น ทุกรายมีหลักฐานแสดงอย่างแน่นแฟ้น
ทั้งทางเซโรโลยี เอ็คโคคาร์ดิโอกร๊าฟ ด้านฮิสโตโลยีด้วย
รายงานอื่นที่รายงานผู้ป่วยอีก ๔ ราย ก็เกิดขึ้นในระยะเวลา
๓๐ วันนี้เช่นกัน ทำให้คิดว่าโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่
ที่ระบาดใหญ่ในครั้งนี้ น่าจะสัมพันธ์กับโรคกล้ามเนื้อหัวใจ
อักเสบเฉียบพลันชนิดรุนแรงได้สูงกว่าการระบาดของโรค
ไข้หวัดใหญ่สายพันธุเ์ ดิมครัง้ ทีผ่ า่ น ๆ มา
ขอย้อนกลับไปถึงเรือ่ งทีไ่ ด้ไปสำรวจทบทวนเอกสาร
รายงานทีก่ ล่าวทิง้ เอาไว้กอ่ นแล้วดังนี้
เหตุเกิดขึน้ ทีป่ ระเทศญีป่ นุ่ ในระหว่างการระบาดของ
โรคไข้หวัดใหญ่ ในฤดูหนาว พ.ศ. ๒๕๓๑-๒๕๓๒ มีรายงาน
ของนายแพทย์ เอ็ช โอนิทสุกะ (Onitsuka H) และคณะ รายงาน
เรือ่ ง “ลักษณะทางเวชกรรมของโรคกล้ามเนือ้ หัวใจอักเสบจาก
ไข้หวัดใหญ่ระหว่างโรคระบาดในฤดูหนาว พ.ศ. ๒๕๓๑๑๓๓
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๒๕๓๒” จาก ภาควิชาอายุรศาสตร์ทห่ี นึง่ วิทยาลัยแพทย์มยิ าซากิ
คิฮารา ๕๒๐๐
Clinical manifestations of influenza a myocarditis
during the influenza epidemic of winter 1998-1999.
Onitsuka H, Imamura T, Miyamoto N, Shibata Y,
Kashiwagi T, Ayabe T, Kawagoe J, Matsuda J, Ishikawa T, Unoki
T, Takenaga M, Fukunaga T, Nakagawa S, Koiwaya Y, Eto T.
First Department of Internal Medicine, Miyazaki
Medical College, Kihara 5200, Kiyotake, Miyazaki 889-1692.
คณะผู้รายงานได้ศึกษาค้นคว้าลักษณะทางเวชกรรม
ของผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบ เกิดขึ้นในระหว่าง
การแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ในฤดูหนาว พศ. ๒๕๓๑๒๕๓๒ เพื่อจะมุ่งเน้นความสนใจของวงการแพทย์ให้มีต่อ
โรคนี้
ระหว่างฤดูหนาว พ.ศ. ๒๕๓๑-๒๕๓๒ มีผปู้ ว่ ย ๙ ราย
ทีไ่ ด้รบั ผูป้ ว่ ยไว้ทำการรักษา โดยได้รบั การวินจิ ฉัยว่า เป็นโรค
กล้ามเนือ้ หัวใจอักเสบเฉียบพลัน ผูป้ ว่ ย๕ คน เป็นเพศชาย ๒ คน
เป็นเพศหญิง ๓ คน อายุระหว่าง ๕๒ ปี ถึง ๑๘ ปี ได้รบั การ
ทดสอบยืนยันว่าเป็นโรคไข้หวัดใหญ่จากไวรัสไข้หวัดใหญ่
๑๓๔
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เอ จึงให้การวินจิ ฉัยขัน้ สุดท้ายว่าเป็น influenza A myocarditis
โดยมีหลักฐานคือความผิดปกติของ ภาพลายเส้นคลื่นไฟฟ้า
หัวใจ และเอ็คโคคาร์ดโิ อกร๊าฟ (electrocardiographic and echocardiographic abnormalities) และมีระดับเอ็นซัยม์ ครีตนี ไคเนส
สูงขึน้ (increased creatine kinase levels) และปฏิกริ ยิ าเซโรโลยี
โดยทดสอบเลือดคู่ (paired sera) ยืนยันว่าเป็นโรคไข้หวัดใหญ่
ทุกรายมีไข้ มีอาการของโรคไข้หวัดใหญ่นำมาก่อน ต่อมามี
อาการทางหัวใจ ๔-๗ วันหลังเริม่ มีอาการป่วยเป็นไข้หวัดใหญ่
อาการหอบหนักขึ้น อาการต่าง ๆ เลวลงในผู้ป่วยสามราย
หนึ่งรายดำเนินโรคเลวลงจนกลายเป็นช็อค หนึ่งรายไข้ยัง
คงสูงต่อไป ไอ และหอบลดลง โดยไม่มอี าการทางหัวใจชัดเจน
ผูป้ ว่ ย สามรายมีลายเส้น ST ยกสูงขึน้ ร่วมกับมี Q wave อีก
รายมีการสะกัดกัน้ อย่างสมบูรณ์ของคลืน่ ไฟฟ้าทีเ่ รียกว่า complete left bundle branch block. ระดับของเอ็นซัยม์ครีอาตินนี
ไคเนสสูงขึ้น การเคลื่อนไหวของกล้ามเนื้อหัวใจซีกล่างซ้าย
ทีต่ รวจโดยวิธี เอ็คโคคาร์ดโิ อกร๊าฟ เคลือ่ นไหวลดลงในผูป้ ว่ ย
ทุกราย ผูป้ ว่ ยสองรายได้รบั การวินจิ ฉัยว่าเป็น “กล้ามเนือ้ หัวใจ
อักเสบอย่างรุนแรง - fulminant myocarditis” ผูป้ ว่ ยหนึง่ ราย
เสียชีวิตด้วยปอดบวมตามมาด้วยเนื้อสมองตาย (pneumonia
following cerebral infarction) อีกสีร่ ายทีเ่ หลือ หัวใจซีกซ้าย
ล่างทีท่ ำงานผิดปกติกก็ ลายเป็นปกติ
๑๓๕
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สรุปได้วา่ หากผูป้ ว่ ยโรคไข้หวัดใหญ่แล้ว ๔-๗ วัน
มีอาการหอบรุนแรงขึ้น อ่อนเพลียอยู่นานหลายวัน ควรจะ
ตรวจสอบหัวใจด้วยเครื่องมือต่าง ๆ และทดสอบระดับ
เอ็นซัยม์ด้วย เพื่อจะประเมินโอกาสที่จะเป็นกล้ามเนื้อหัวใจ
อักเสบด้วย หากได้ตระหนักถึงเรื่องดังกล่าวเอาไว้ ก็จะได้มี
โอกาสรักษาแต่เนิ่น ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในระหว่างที่มีการ
ระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่
ยังมีอกี รายงานหนึง่ ทีท่ บทวนวรรณกรรม ถึงลักษณะ
ทางเวชกรรมของระบบหัวใจ-หลอดเลือดทีส่ มั พันธ์กบั ภาวะ
ติดเชือ้ ไวรัสไข้หวัดใหญ่ รายงานโดย มามาส อันเดรอัส มามาส
(Mamas Andreas Mamas) และคณะจาก ศูนย์โรคหัวใจแมนเชสเตอร์ ตีพมิ พ์ในวารสารวิชาการ Inyernational Journal of
Cardiology เล่มที่ ๑๒๐ ฉบับที่ ๓ ประจำวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน
๒๐๐๘ หน้า ๓๐๔-๓๐๙ ขอถอดใจความมานำเสนอดังนี้
International Journal of Cardiology Volume 130,
Issue 3, 28 November 2008, Pages 304-309
Review
Cardiovascular manifestations associated with influenza
virus infection
Mamas Andreas Mamasab, Doug Frasera and Ludwig
Neysesab
๑๓๖
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Manchester Heart Centre, Manchester Royal Infirmary,
Oxford Road, Manchester, M13 9WL, UK
b
Department of Cardiology, Stopford Building, Oxford
Road, University of Manchester, Manchester, M13 9PT, UK
a

โรคไข้หวัดใหญ่กอ่ ให้เกิดโรคทีร่ นุ แรงปีละไม่ตำ่ กว่า
๓-๕ ล้านคน และเสียชีวติ ปีละประมาณ ๓๐๐,๐๐๐ คนทุกปี
ผลของโรคไข้หวัดใหญ่เฉียบพลันต่อหัวใจ-หลอดเลือด อาจ
เป็นผลโดยตรงจากไวรัสต่อกล้ามเนื้อหัวใจ หรือเป็นผลให้
โรคหัวใจที่มีอยู่เดิมกำเริบขึ้นก็ได้ การศึกษาทางวิทยาการ
ระบาดได้แสดงให้เห็นความสัมพันธ์ของการระบาดของ
โรคไข้หวัดใหญ่และการตายจากหัวใจ-หลอดเลือดและการ
ตายจากหัวใจ-หลอดเลือด ลดลงภายหลังที่มีการฉีดวัคซีน
ป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ ไวรัสไข้หวัดใหญ่กม็ ผี ยู้ อมรับกันว่า
เป็นเหตุกอ่ ให้เกิดภาวะกล้ามเนือ้ หัวใจอักเสบ อันอาจนำไปสู่
การเสือ่ มถอยลงในการทำหน้าทีข่ องหัวใจและนำไปสูก่ ารเสีย
ชีวติ ได้ จากการระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ทผ่ี า่ นมาได้มกี าร
ถกแถลงถึ ง ศั ก ยภาพของโรคไข้ ห วั ด ใหญ่ ท ี ่ ม ี ต ่ อ หั ว ใจหลอดเลือดทัง้ ในแง่ของการป่วยและการตายด้วย
เป็นทีค่ ะเนกันว่า การระบาดใหญ่ของโรคไข้หวัดใหญ่
จะเกิดขึน้ ทุก ๆ ๑๐ ถึง ๕๐ ปี ในศตวรรษที่ ๒๐ มีการระบาด
๑๓๗
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อุบตั ขิ น้ึ สามครัง้ คือ ค.ศ. ๑๙๑๘ (พ.ศ. ๒๔๖๑), ๑๙๕๗ (พ.ศ.
๒๕๐๐), ๑๙๖๘ (พ.ศ. ๒๕๑๑) การระบาดใหญ่ พ.ศ. ๒๔๖๑
นับว่าเป็นครัง้ ทีร่ า้ ยแรงรุนแรงทีส่ ดุ มีผเู้ สียชีวติ ประมาณ ๕๐
ล้าน ถึง ๑๐๐ ล้านคน ถ้าคำนวณเป็นประชากรในปัจจุบนั อาจ
จะมีผเู้ สียชีวติ สูงถึง ๑๘๐ ล้านคนถึง ๓๖๐ ล้านคน ก็ได้ ดังนัน้
การระบาดครัง้ ต่อไป อาจมีผปู้ ว่ ยจำนวนสูงถึงพันล้านคนก็ได้
การระบาดของไข้หวัดนก H5N1 ที่อุบัติขึ้นเมื่อไม่กี่ปีมานี้
แต่ยงั ไม่ผา่ นพ้นไป ทำให้มกี ารระบาดในสัตว์ปกี ในสามทวีป
และมีคนติดเชือ้ และป่วยหลายร้อยคน กว่าครึง่ ทีป่ ว่ ยเสียชีวติ
ทำให้เกิดความวิตกกังวลว่า อาจมีส่วนลับลมคมในที่เรายัง
อธิบายกันไม่ได้ ถึงความรุนแรงของไวรัสคู่ (H5N1 และH1N1)
นี้ อาจเป็นไปในทำนองเดียวกันก็ได้
เป็นทีค่ ะเนกันว่า ประมาณครึง่ หนึง่ ของผูต้ ดิ เชือ้ ไวรัส
ไข้หวัดใหญ่ จะไม่ปรากฏอาการของโรค ส่วนทีเ่ หลืออีกครึง่
หนึ่ง จะมีอาการผันแปรไป ตั้งแต่มีอาการทางระบบหายใจ
แต่ไม่มีไข้ ไปจนถึงมีอาการรุนแรงที่มีผลต่ออวัยวะที่สำคัญ
อาทิ ตับ ไต หัวใจ ปอด เป็นต้น แม้วา่ จะก่อภาระโรคอันมหาศาล
ไปทั่วโลก และการระบาดในอนาคตจะมีศักยภาพที่รุนแรง
เพียงใด คงพยากรณ์ที่แน่นอนไม่ได้ เพียงแต่คาดเดากันว่า
อาจจะมี ผ ลกระทบต่ อ หั ว ใจ แต่ ก ็ ไ ม่ ม ี ผ ู ้ ส นใจทวบทวน
วรรณกรรมถึงเรือ่ งนีก้ นั มากนัก
๑๓๘
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ไวรัสไข้หวัดใหญ่
ไวรัสไข้หวัดใหญ่มีอยู่สามทัยป์ คือ เอ บี และ ซี
การจำแนกขึ ้ น อยู ่ ก ั บ ลั ก ษณะทางแอนติ เ จนของโปรตี น
เปลือกนอก Haemaglutinin (HA) ซึง่ มีอยู่ ๑๖ ชนิดต่าง ๆ กัน
และ Neuraminidase (NA) ซึง่ มีอยู่ ๙ ชนิดต่าง ๆ กัน
การทีม่ สี ว่ นไปทำให้มผี ลต่อกล้ามเนือ้ หัวใจนัน้ เกิด
ได้ในอัตราทีผ่ นั แปรไป ในเอกสารรายงาน กล่าวไว้วา่ อาจสูงถึง
ร้อยละ ๑๐ ในสหราชอาณาจักร มีผปู้ ว่ ย ๑๕๒ คน จาก คลินกิ
ปฐมภูมิ ๖๐ แห่ง ทีม่ หี ลักฐานยืนยันว่าติดเชือ้ ไวรัสไข้หวัดใหญ่

เอกสารแจก: ไข้หวัดใหญ่ ที่ผู้นิพนธ์พิมพ์ไว้เมื่อ พ.ศ.๒๕๔๑
เตือนให้ตระหนักถึงภัยของโรคนี้

๑๓๙
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พบว่า ผู้ป่วย ๑๘ ราย หรือร้อยละ ๑๒ ที่มีระดับเอ็นซัยม์
ครีอาตินนี ไคเนส (CK) สูงขึน้ แต่กไ็ ม่มรี ายใดทีแ่ สดงอาการ
ทางคลินิกว่าเป็นกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบ และค่า CK-MB ค่า
troponin I และระดับ T levels ก็ปกติ จากการศึกษาในญีป่ นุ่ พบว่า
ในระหว่างการระบาดของไข้หวัดใหญ่ เอ (influenza A - H3N2)
เมือ่ ปี พ.ศ. ๒๕๓๑-๒๕๓๒ มีผปู้ ว่ ย ๙๖ คนทีม่ หี ลักฐานยืนยัน
ว่าเป็นโรคไข้หวัดใหญ่ มีการวัด serum myosin light chain I
(MLC-I) โดยใช้เป็นเครื่องหมายว่ามีภยันตรายต่อกล้ามเนื้อ
หัวใจ แม้วา่ ไม่มลี กั ษณะทางคลินกิ พบว่าระดับของ MLC-I สูง
ขึ้นในผู้ป่วย ๑๑ ราย หรือร้อยละ ๑๑.๔ นับว่าเป็นตัวบ่งชี้
ที่ไวที่บ่งชี้ว่ามี ภยันตรายต่อกล้ามเนื้อหัวใจ แม้ว่าทุกราย
ภาพลายเส้นคลืน่ หัวใจ (อีเคจี) ปกติทกุ ราย ในประเทศแคนาดา
ได้ทำการศึกษาผูป้ ว่ ยเด็ก ๕๐๕ คน ทีร่ บั ไว้รกั ษาเมือ่ ปี พ.ศ.
๒๕๔๖-๒๕๔๗ และมีอาการทางคลินกิ ทีถ่ อื ว่าเป็นโรคกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบ เพียง ๒ ราย ผลกระทบต่อหัวใจอาจพบ
มากกว่าในผู้ป่วยที่เสียชีวิต การศึกษาในผู้ป่วยเด็กที่เสียชีวิต
ในสหรัฐ ๔๗ ราย พบว่าสาเหตุของการตายคือกล้ามเนือ้ หัวใจ
อักเสบ ๖ราย หรือร้อยละ ๑๓ การศึกษาของไอสันและคณะ
(Ison et al) ในอาสาสมัครผู้ใหญ่ที่สุขภาพดีมาก่อนที่ติดเชื้อ
ไวรัสไข้หวัดใหญ่และมีอาการของโรคจำนวน ๓๐ ราย ปรากฏ
ว่า ร้อยละ ๕๓, ๓๓, ๒๗, และ ๒๓ ของผูป้ ว่ ย มีความผิดปกติ
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ของลายเส้นคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (อีเคจี) มีความผิดปกติในวันที่
๑, ๔, ๑๑ และ ๒๘ ตามลำดับ แม้วา่ ค่าโทรโปนิน ในซีรมั (serum
troponin) และการตรวจด้วยเอ็คโคคาร์ดโิ อแกรมจะปกติกต็ าม
จากข้อมูลดังกล่าวแล้วแสดงว่า ผูป้ ว่ ยส่วนใหญ่ในระยะต้น ๆ
ของภาวะติดเชื้อไข้หวัดใหญ่จะมีความผิดปกติของอีเคจี แต่
ไม่สมั พันธ์เกีย่ วข้องกับมาร์เกอร์ทแ่ี สดงอันตรายต่อหัวใจและ
ไม่เกี่ยวกับความผิดปกติของการบีบตัวของหัวใจที่ตรวจด้วย
เอ็คโคคาร์ดโิ อแกรม ในการตรวจทหารเกณฑ์ใหม่ ๑๐๔ ราย
ในประเทศฟินแลนด์ ระหว่างการระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่
ใน พ.ศ. ๒๕๒๑ ที่ได้รับไว้รักษาที่โรงพยาบาลทหาร ด้วย
อาการระบบหายใจ ๔๑ รายชันสูตรทางเซโรโลยีว่าเป็น
ไข้หวัดใหญ่ ๖ รายหรือร้อยละ ๑๕ มีหลักฐานยืนยันว่าเป็น
กล้ามเนือ้ หัวใจอักเสบและมีอเี คจีผดิ ปกติดว้ ย ทัง้ ๖ ราย มีคา่
serum CK-MB levels และมีความปกติของการบีบตัวของหัวใจ
เมื่อตรวจด้วย echocardiography มีรายงานเกี่ยวกับความชุก
มากน้อยของผลกระทบต่อหัวใจชนิดที่ไม่ปรากฏอาการ จึง
ยังเป็นเรื่องที่ยังคลุมเครืออยู่ แม้ว่าจะมีรายงานอยู่บ้างว่ามีอยู่
ประมาณ ๐ ถึงร้อยละ ๕๓
เป็นทีย่ อมรับกันว่า โรคไข้หวัดใหญ่ เป็นสาเหตุของ
กล้ามเนือ้ และเยือ่ หุม้ หัวใจอักเสบ (myopericarditis) ในการศึกษา
ทีค่ ลอบคลุมกว้างขวางในสหรัฐ มีผปู้ ว่ ยรวม ๖๒๔ ราย จาก
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๒๐ สถาบันที่ป่วยด้วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบจากภาวะ
ติดเชื้อไวรัสชนิดเฉียบพลัน ตัวอย่างตรวจที่ได้จากหัวใจ
โดยผ่านสายสวนหัวใจนำไปทดสอบโดยวิธี “พีซอี าร์” ตรวจพบ
จีโนมของไวรัสในผูป้ ว่ ย ๒๓๘ ราย หรือร้อยละ ๓๘๕ ตัวอย่าง
ตรวจในบรรดา ๒๓๘ ตัวอย่าง (ร้อยละ ๒) ให้ผลว่าพบจีโนม
ของไวรัสไข้หวัดใหญ่ เอ ในทางด้านตรงกันข้าม ผลการศึกษา
ของนักวิจัยในอิตาลีพบว่า ในผู้ป่วยที่เป็นกล้ามเนื้อหัวใจ
อักเสบเฉียบพลัน ตรวจกล้ามเนือ้ หัวใจทีไ่ ด้จากการไบอ็อพซี
หัวใจ พบว่าเกิดจากไวรัส ๒๐ ราย (ร้อยละ ๕๓) มีอยู่ ๒ ราย
(ร้อยละ ๑๐) ทีพ่ บจีโนมของไวรัสไข้หวัดใหญ่โดยวิธพี ซี อี าร์
ในรายเหล่านี้ การทำไบอ็อพซี มิใช่เพื่อวัตถุประสงค์เพื่อ
การวิ น ิ จ ฉั ย เท่ า นั ้ น แต่ จ ะอำนวยประโยชน์ เ กี ่ ย วกั บ การ
พยากรณ์โรคด้วย ยกตัวอย่างเช่น การพบเม็ดเลือดขาวจะมี
การพยากรณ์โรคทีด่ กี ว่าทีพ่ บ “ไจแอ๊นท์ เซลล์- giant cells”
เป็นต้น
การทำอิมเมจิงหัวใจ (Cardiovascular MR (CMR)
imaging) จะเป็นประโยชน์ในการวินจิ ฉัยกล้ามเนือ้ หัวใจอักเสบ
จากไวรัสไข้หวัดใหญ่
คำอธิบายเกีย่ วกับการดำเนินโรคกล้ามเนือ้ หัวใจอักเสบ
ยังมีนอ้ ย มีอยูเ่ พียงกระจัดกระจาย เกีย่ วข้องผูป้ ว่ ยน้อยรายเท่านัน้
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ในรายที่เป็นโรคกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบอย่างรุนแรง
(Fulminant myocarditis) มักเริม่ เกิดภายในสองสัปดาห์ โดยแสดง
ว่ามีความผิดปกติในการทำงานของเว็นตริเคิลซ้าย การทำ
ไบอ็อพซีกล้ามเนื้อบุภายในหัวใจจะพบจุดโฟคัสหลายจุด
ที่มีการอักเสบและมีการเน่าตาย ผู้ป่วยมักจะเสียชีวิต หรือ
รอดในช่วงเวลาสองสัปดาห์ ถ้ารอดกล้ามเนือ้ หัวใจก็จะกลับ
เป็นปกติ ในรายงานจากญีป่ นุ่ ๕ ราย กล้ามเนือ้ หัวอักเสบ ใน
วันที่ ๔ และ ๙ หลังอาการของไข้หวัดใหญ่ เริม่ ด้วยมีอาการ
หอบทีเ่ ลวลงเรือ่ ย ๆ ในผูป้ ว่ ย ๕ ราย อีเคจี ผิดปกติ และมี ST
elevation and Q waves ในผูป้ ว่ ย ๓ ราย และมี LBBB (left bundle
branch block) ในผูป้ ว่ ย ๑ ราย Cardiac enzyme CK-MB levels
สูงขึน้ ทัง้ ๕ ราย การทำหน้าทีข่ องเว็นตริเคิลซ้ายกลับเป็นปกติ
๔ ราย ตาย ๑ ราย
กรณีของไข้หวัดนก H5N1
รายงานเรือ่ งกล้ามเนือ้ หัวใจอักเสบในรายทีป่ ว่ ยเป็น
ไข้หวัดนกมีอยูน่ อ้ ย มีรายงานจากประเทศไทย โดยนายแพทย์
ทวี โชติพิทยสุนนท์และคณะ ได้รายงานผู้ป่วย ๑๒ รายที่
ยืนยันว่าเป็นไข้หวัดใหญ่ H5N1 ๕ ราย หรือร้อยละ ๔๒
มีอาการหัวใจวาย ต้องการยารักษาทางหัวใจ ผู้ที่ตาย ๕ ราย
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ตายภายในเวลา ๘-๒๙ วัน เนื่องจากจำนวนผู้ป่วยยังมีน้อย
จึงมีรายงานและรายละเอียดน้อย
การรักษา
ยังไม่มรี ายงานใดทีม่ กี ารใช้ยาหลอกรักษาเปรียบเทียบ
จึงมีรายงานเฉพาะรายไป มีอยู่ ๓ รายทีร่ กั ษาโดยใช้ไรบาวิรนิ
ฉีดเข้าหลอดเลือด หลังให้ยา ไตเตอร์ของไวรัสลดต่ำลง แต่ ๒
ใน ๓ รายก็เสียชีวิตหลังได้รับยาไม่นาน หนึ่งรายได้รับการ
รักษาประคับประคองหัวใจโดยใช้หัวใจเทียมแต่ก็เสียชีวิต
ในเวลา ๘ เดือนให้หลัง ยังไม่มกี ารศึกษาว่าการใช้โอเซลทามิเวียร์
รักษาโรคไข้หวัดใหญ่จะช่วยบรรเทาอาการทางหัวใจได้หรือไม่
การช่วยประคับประคองหัวใจด้วยยาประเภท inotropic
agents และเครือ่ งมืออืน่ ๆ ก็มรี ายงานว่าพอประคับประคองได้
แต่จะนำไปเป็นแบบอย่างในการรักษาคงยังไม่ได้ การใช้วธิ กี าร
immunomodulatory therapies ก็ยงั ไม่ทราบผลการรักษาทีแ่ น่นอน
มีรายงานบางรายงานเท่านัน้ ทีร่ ายงานว่า การทำ plasmapheresis
ในราย influenza myocarditis ได้ผลดี
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ไข้รหู ม์ าติค
Streptococcus

Streptococcus pyogenes bacteria
แบคทีเรีย เรียงต่อกันเป็นสายลูกประคำ
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ไข้รหู ม์ าติค
Streptococcus
ไข้รหู ม์ าติคเป็นโรคทีม่ อี าการอักเสบชนิดหนึง่ ทีเ่ กิด
ขึ้นตามหลังการที่มีภาวะติดเชื้อ สเตร็พโตค็อกคัส กรุ๊พ เอ
(เช่น โรคเจ็บคอจากการติดเชือ้ (Strep sore throat) ไข้อดี ำอีแดง
(scarlet fever) เชื่อว่าจากปฏิกิริยาภูมิแพ้ อาการอักเสบจะมี
ผลกระทบต่อหลายอวัยวะ ได้แก่ หัวใจ ข้อต่อ ผิวหนัง และสมอง
อาการป่วยจะเกิด ประมาณ ๒-๓ สัปดาห์ ภายหลังภาวะติดเชือ้
แบคทีเรีย สเตร็พโตค็อกคัส
โรคไข้รหู ม์ าติคเฉียบพลัน (Acute rheumatic fever)
มักเกิดแก่เด็กอายุระหว่าง ๕ ถึง ๑๕ ปี วัยหนุม่ สาวก็อาจเป็น
โรคนีไ้ ด้ ชือ่ ไข้รหู ม์ าติคนีท้ ำให้สบั สนกับโรคปวดข้ออักเสบ
รูหม์ าติสซัม (rheumatism) ด้วยเหตุทม่ี ขี อ้ อักเสบ บวมคล้ายคลึง
กัน จึงตั้งชื่อใกล้เคียงกัน คล้าย ๆ กันทำให้เข้าใจสับสนได้
อันทีจ่ ริงเป็นคนละโรคกัน
เมื่อปี พ.ศ. ๒๔๘๗ นายแพทย์ T. Duckett Jones
แพทย์ชาวอเมริกัน ได้วางเกณฑ์หรือแนวทางให้การวินิจฉัย
โรคนี้ โดยมีผนู้ ำไปใช้ทว่ั โลก สมาคมแพทย์โรคหัวใจอเมริกนั
ก็ยอมรับและนำไปปรับปรุงให้เหมาะสมเป็นระยะ ๆ โดยรูจ้ กั
กันทัว่ โลกในนามของ Jones’ criteria ทีป่ รับปรุงล่าสุด มีดงั นีค้ อื
๑๔๖
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ก. เกณฑ์หลัก หรือ Major criteria
ข้ออักเสบ (Migratory polyarthritis) ย้ายตำแหน่งไป
หลายข้อหลายที่ ต้องแยกให้ออกจากอาการปวดข้อเป็นอยู่
ข้อเดียว ตำแหน่งเดียว มักเป็นทีข่ อ้ ขาก่อนแล้วเคลือ่ นย้ายไป
ข้อทีส่ งู ขึน้ ไปเรือ่ ย ๆ
หัวใจอักเสบ (Carditis) เกิดจากการที่มีการอักเสบ
ของกล้ามเนือ้ หัวใจ ฟังเสียงฟูไ่ ด้ทห่ี วั ใจเป็นเสียงฟูท่ เ่ี กิดขึน้ ใหม่
อาจมีอาการแสดงของภาวะหัวใจล้มเหลว หายใจถี่ หอบ
เยือ่ หุม้ หัวใจอักเสบ มีเสียงเยือ่ หุม้ หัวใจเสียดสีกนั

ภาพหัวใจจากการตรวจศพผู้ที่เสียชีวิตจากโรคหัวใจรูห์มาติค
จะมีลักษณะที่จำเพาะคือลิ้นไมตรัล (mitral valve) ของหัวใจหนาขึ้น
เส้นคล้ายเอ็นที่ยึดลิ้นหัวใจ (chordae tendineae) หนาขึ้น กล้ามเนื้อหัวใจล่างซ้าย
(เว็นตริเกิลซ้าย) ก็หนาขึ้น ขยายขึ้นด้วย (hypertrophy) (จากวิกิพีเดีย)
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มีปมุ่ เกิดขึน้ ใต้ผวิ หนัง (Subcutaneous nodules) ไม่เจ็บ
เกิดจากมีการสะสมรวมตัวกันของเยื่อคอลลาเจน อาจคล้าย
ปุ่มที่เกิดในรายโรครูห์มาตอยด์วัยเด็ก (juvenile rheumatoid
arthritis) ได้ มักเป็นปุม่ อยูเ่ หนือข้อ หรือเหนือเอ็น เช่น ขึน้ ที่
หลังมือ ด้านนอกของข้อศอก และด้านหน้าของข้อเข่า
มีผน่ื แดง มีขอบเขต (Erythema marginatum) ผืน่ ขึน้
และคงอยูน่ าน ให้ระวังจะสับสนกับผืน่ ลมพิษทีเ่ ริม่ จะยุบ จะจาง
จะหาย
อาการสัน่ กระตุก ไซเด็นแฮม โคเรีย (Sydenham’s
chorea) หรือบางคนเรียกว่า St. Vitus’ dance ซึง่ มีลกั ษณะมีการ
เคลื ่ อ นไหวของแขนและหน้ า อย่ า งเร็ ว โดยไม่ ไ ด้ ต ั ้ ง ใจ
พบว่าเป็นน้อย ๆ ไม่มาก มักพบในระยะหลัง ๆ ของโรค
ข. เกณฑ์รอง
มีไข้
ปวดข้อ โดยข้อไม่บวม (Arthralgia)
มีคา่ เม็ดเลือดแดงตกตะกอนสูง (Raised Erythrocyte
sedimentation rate)
ค่า ซี รีแอ็คติฟ โปรตีน (C reactive protein) สูง
 ปริมาณเม็ดขาวสูง (Leukocytosis)
 ภาพลายคลืน่ ไฟฟ้าหัวใจ (ECG) แสดงว่าหัวใจ
เต้นผิดปกติ (heart block) เช่น กล่าวคือมีชว่ งพีอาร์กว้างกว่า
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ปกติ (prolonged PR interval)
 มีหลักฐานอื่น ๆ สนับสนุนว่ามีภาวะติดเชื้อ
สเตร็พโตค็อคคัส เช่น มีระดับไตเตอร์แอนติสเตร็พโตลัยซิน โอ
Antistreptolysin O titre หรือ ดีเอ็นเอส DNAase สูงขึน้ หรือ
เพาะเชือ้ สเตร็พโตค็อคคัส ขึน้ ซึง่ อาจเป็นเพียงพาหะอมเชือ้
อาจไม่ใช่ตดิ เชือ้ ก็ได้
 มีประวัติว่าเคยเป็นไข้รูห์มาติคมาก่อนหรือเป็น
โรคหัวใจแบบสงบมาก่อนอยูแ่ ล้ว อาการอืน่ ๆ อาจพบได้เช่น
ปวดท้อง เลือดกำเดาไหล

ปวดข้อ โดยข้อไม่บวม (Arthralgia) ภาพจาก Google
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การวินจิ ฉัยโรค
ถ้าผูป้ ว่ ยมีเกณฑ์หลัก สองเกณฑ์ หรือ เกณฑ์หลักหนึง่
เกณฑ์ ร่วมกับเกณฑ์รองอีกสองเกณฑ์ พร้อมกับมีหลักฐาน
อื่นๆ แสดงว่ามีภาวะติดเชื้อ สเตร็พโตค็อคคัส ก็ถือว่าเป็น
ไข้รหู ม์ าติคได้
พยาธิกำเนิด
มีปจั จัยเกีย่ วข้องกับตัวเชือ้ แบคทีเรียเอง ปัจจัยเกีย่ วกับ
คน และปัจจัยเกีย่ วกับสิง่ แวดล้อม ด้วย
ก่อนจะเข้าใจเรื่องพยาธิกำเนิด ควรทำความเข้าใจ
เรื่องราวของตัวเชื้อโรคเสียก่อน จึงจะเข้าใจกระบวนการ
ก่อโรคง่ายขึน้
เชือ้ สเตร็พโตค็อคคัส พัยโอจีนสี กลุม่ เอ มีการจำแนก
ย่ อ ยลงไปอี ก ในระบบการจำแนกกลุ ่ ม ของแลนซ์ ฟ ี ล ด์
(Lancefield groups) จะแยกเป็นชนิดย่อยต่อไปเป็นชนิด A ถึง V
(ยกเว้น
ไม่มี I และ J)
โครงสร้างชองแบคทีเรียชนิดนี้ ประกอบด้วย ซัยโตพลาสซัม ซึง่ ถูกห่อหุม้ เอาไว้ดว้ ยเยือ่ สามชัน้ ซึง่ มีคณ
ุ สมบัตทิ าง
เคมีเป็นไลโปโปรตีน (lipoprotein) ได้แก่
ชัน้ นอกสุดเป็นเซลล์วอลล์ (cell wall) ซึง่ มีอยูส่ ามชัน้
ด้วยกันคือ
๑๕๐
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ชั้นในสุดเป็นสารพวก เป็ปติโดไกลแคน (peptidoglycan) โพลีแซคคาไรด์ (polysaccharide) สารทัง้ สองชนิดนี้
หากรวมตัวกัน จะก่อข้ออักเสบ และเกิดเป็นปุ่มที่ผิวหนังได้
ในสัตว์ทดลอง
ส่วนโพลีแซคคาไรด์ (polysaccharide) เป็น groupspecific carbohydrate ประกอบด้วยน้ำตามแรมโนส (rhamnose)
และ N-acetyl glucosamine ส่วนนีข้ องเซลล์วอลล์ (cell wall) เกิด
ไปละม้ายคล้ายกับภูมิคุ้มกันต่อกลัยโคโปรตีน ของไฟเบอร์
กล้ามเนื้อลิ้นหัวใจของมนุษย์หรือมัยโอซิน จึงทำปฏิกิริยา
กันได้ ทำให้ลน้ิ หัวใจอักเสบ หนาขึน้ ได้
สเตร็พโตค็อคคัส ยังสร้างสารเอ็นซัยม์และสารพิษ
ได้อกี หลายชนิด ได้แก่
 สเตร็พโตลัยซิน โอ (streptolysin O) เป็นเอ็นซัยม์
ที่ทำให้เม็ดเลือดแดงแตก เป็นสารที่ไม่ทนต่ออ็อกซิเจน
มีคุณสมบัติเป็นแอนติเจน กระตุ้นให้มีการสร้างแอนติบอดี
ที่เรียกชื่อว่า แอนติสเตร็พโตลัยซิน โอ (antistreptolysin O
หรือเรียกสัน้ ๆ ว่า ASO) ภาวะติดเชือ้ สเตร็พโตค็อคคัส จึงมี
ระดับ antistreptolysin O ทีส่ งู ขึน้ และพบบ่อย จึงถือเป็นสาร
ทีจ่ ะบ่งบอกว่ามีการติดเชือ้ นีไ้ ด้
 สเตร็พโตลัยซิน เอส (streptolysin S) เป็นเอ็นซัยม์
ทีส่ ลายเม็ดเลือดแดง แต่ทนต่อออกซิเจน และไม่มคี ณ
ุ สมบัติ
เป็นแอนติเจน จึงไม่มกี ารสนองตอบในการสร้างแอนติบอดี
๑๕๑
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 อีรีย์โธรเจนิค ท็อกซิน (erythrogenic toxin)
เป็นสารชีวพิษทีท่ ำให้เกิดผืน่ ผิวหนัง เช่นทีพ่ บใน ไข้อดี ำอีแดง
(scarlet fever) สเตร็พโตค็อคคัสบางตัว บางสายพันธุอ์ าจไม่
สร้างสารนี้
 Nicotinamide-asenine-nucleotidase (NADase)
เป็นสารทีท่ ำลายเม็ดเลือดขาวได้ มีคณ
ุ สมบัตเิ ป็นแอนติเจน
 Deoxtribonuclease (DNAase) มีอยู่ ๔ ชนิดด้วยกัน
คือ A, B, C และ D มีคณ
ุ สมบัตเิ ป็นแอนติเจนทุกชนิด ร่างกาย
จะสนองตอบในการสร้างแอนติบอดี antiDNAse จะขึน้ อยูส่ งู
ได้นานกว่า antistreptolysin O จึงอาจนำไปใช้แยกภาวะ
บางอย่าง เช่น โคเรีย
 Hyaluronidase เป็นเอ็นซัยม์ช่วยย่อยเนื้อเยื่อ
เพราะไปทำลายกรดฮัยอะลูโรนิค ซึ่งเป็นส่วนประกอบที่
สำคัญของเนือ้ เยือ่ เกีย่ วพัน (connective tissue) ทำให้เชือ้ แพร่
กระจายได้เร็ว จึงถือว่าเป็น spreading factor มีคณ
ุ สมบัตเิ ป็น
แอนติเจน จึงมีการสร้างแอนติบอดีได้คล้าย antistreptolysin O
 Streptokinase เป็นเอ็นซัยม์ทเ่ี ปลีย่ น plasminogen
ให้เป็น plasmin ซึง่ จะย่อยไฟบริน มีคณ
ุ สมบัตเิ ป็นแอนติเจน
มีการสร้างแอนติบอดี แต่การตรวจยากกว่า antistreptolysin O
 Proteinase เป็นสารทีฮ่ ยั โดรลัยซ์ M protein เป็น
สารพิษต่อหัวใจของสัตว์ทดลอง มีคณ
ุ สมบัตเิ ป็นแอนติเจนต่ำ
แอนติบอดีทเ่ี กิดจึงมีความสำคัญต่ำ
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สรีระ-พยาธิกำเนิด (physio-pathogenesis)
พอจะอธิบายสรุปโดยสังเขปพอให้เข้าใจได้งา่ ย ๆ ดังนี้
การติดเชือ้ กรุพ๊ เอ บีตา้ ฮีโมลัยติค สเตร็พโตค็อคคัส
ที่ไม่ได้รับการรักษา และเป็นเหตุของไข้รูห์มาติคนั้น เป็น
โรคทีม่ ผี ลต่ออวัยวะหลาย ๆ อวัยวะของร่างกาย โดยไปก่อให้
เกิดอันตรายต่อเนื้อเยื่อรอบ ๆ หลอดเลือด (peri-arteriolar
connective tissue) อันเป็นผลสืบเนื่องมาจากร่างกายสนอง
ตอบต่อภาวะติดเชื้อ จึงสร้างแอนติบอดีต่อ แอนติเจนคือ
สเตร็พโตค็อคคัส ตัวก่อเหตุ แอนติบอดีนเ้ี มือ่ มีระดับทีส่ งู พอ
จะไปทำปฏิกิริยาข้ามพวกกับแอนติเจนทั้งที่จำเพาะและไม่
จำพาะ ดังทีไ่ ด้เคยบรรยายไปแล้วว่า
โรครูหม์ าติคเป็นผลสืบเนือ่ งจากปฏิกริ ยิ าแอนติเจนแอนติบอดี
“แอนติเจนบางชนิด (M protein) ของผนังของเซลล์
ของ แบคทีเรียสเตร็พโตค็อคคัสมีสว่ นไปคล้ายคลึงใกล้เคียง
กับโปรตีนของกล้ามเนือ้ ลิน้ หัวใจและกล้ามเนือ้ ทีย่ ดึ ลิน้ หัวใจ
ปฏิกริ ยิ าแอนติเจน-แอนติบอดีจงึ ข้ามพวก (cross-react) พลอย
ไปเกิดที่ตำแหน่งนั้นด้วย” ผลของปฏิกิริยาทำให้เกิดอาการ
อักเสบ มีการรวมตัวของเซลล์เม็ดเลือดขาว เซลล์แมคโครเฟจ
ที่บริเวณนั้น มีการหลั่งสารลิมโฟไคน์ ทำให้เกิดการทำลาย
ของเนื้อเยื่อ กล้ามเนื้อลิ้นหัวใจก็กลายเป็นพังผืดไปแทรก
ปะปน ขาดความแข็งแรง ขาดความเหนียว-ความยืดหยุน่ ผล
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สุดท้ายทำให้ลน้ิ หัวใจทีท่ ำหน้าทีป่ ดิ กัน้ หัวใจระหว่าง ห้องบน
(ออริเติล) กับห้องล่าง (เว็นตริเคิล) หนา ปิดได้ไม่สนิท การฉีด
เลือดจากหัวใจก็จะรัว่ กลับ จากเว็นตริเคิลไหลย้อนกลับสูอ่ อริเคิล
ไม่ถูกฉีดออกเส้นเลือดแดงไปสู่ส่วนปลาย ทำให้อวัยวะ
ต่าง ๆ ได้รบั เลือดไม่พอเพียง หัวใจเมือ่ ทำงานไม่ได้ผล จึงต้อง
ทำงานชดเชยมากขึน้ ทำให้หวั ใจห้องล่างซ้าย (left ventrile)
ขยายตัวโต ผนังก็บางลงจากการขยายตัว ขาดความแข็งแรง
นาน ๆ เข้าก็ล้า ทำงานชดเชยไม่ไหว หัวใจทำงานล้มเหลว
หรือหัวใจวายก็ตามมาจนหยุดทำงานและหยุดเต้นได้
โดยกล้องจุลทรรศน์ธรรมดา จะตรวจพบลักษณะ
จำเพาะอย่างหนึง่ ทีล่ น้ิ หัวใจทีเ่ รียกว่า “Aschoff bodies” ซึง่ เกิด
ขึ้นจากคอลลาเจนที่บวมถูกล้อมรอบด้วยเม็ดเลือดขาวและ
แมคโครเฟจ
เนื้อเยื่อรอบข้อก็มีผลจากการอักเสบของเนื้อเยื่อ
เกีย่ วพันรอบหลอดเลือด จึงทำให้ขอ้ อักเสบ บวม ปวดข้อได้
การป้องกัน
การป้องกันการกลับเป็นซ้ำมีวิธีการก็คือการรักษา
ภาวะติดเชือ้ เฉียบพลันให้หาย ไม่ให้มเี ชือ้ แบคทีเรียสเตร็พโตค็อคคัส ก่อภาวะติดเชื้อได้อีก และป้องกันการติดเชื้อใหม่
โดยใช้ปฏิชีวนะเป็นเวลานาน อาจเป็นเดือนหรือตลอดไป
หรือให้ตราบเท่าที่ยังไม่มีอาการแพ้เพนิซิลลิน เพนิซิลลิน
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ชนิดออกฤทธิย์ าว (penadur) อาจให้เป็นระยะ ๆ ทุก ๆ เดือน
อยูน่ านหลายสิบปีกม็ ี
การรักษา
การรักษาโรคไข้รหู ม์ าติค โดยการให้ยาลดการอักเสบ
ได้แก่แอสไพริน หรือ คอร์ติโคสตีรอยด์ ผู้ที่ยังเพาะเชื้อ
จากคอได้ ผ ลบวก ต้ อ งให้ ป ฏิ ช ี ว นะด้ ว ย ปฏิ ช ี ว นะกลุ ่ ม
เพนิซลิ ลิน benzylpenicillin เป็นยาทีย่ งั ให้ผลดี
แอสไพรินเป็นยามาตรฐานที่แนะนำให้ใช้ในขนาด
๑๐๐ มิลลิกรัม ต่อน้ำหนักตัวหนึง่ กิโลกรัมต่อวัน การใช้ยานี้
ให้พึงระวังฤทธิ์ข้างเคียงของยาคือกระเพาะอาหารอักเสบ
และในเด็กและวัยรุ่น การกินยานี้ในขณะที่มีไข้จากการ
ติดเชื้อไวรัส อาจนำไปสู่การเกิดผลที่ร้ายแรงถึงแก่ชีวิตได้
คือการเกิดกลุม่ อาการราย ให้งดแอสไพรินชัว่ คราวจนกว่าจะ
ผ่านพ้นภาวะดังกล่าว
ถ้าปวดมาก ให้ยาอิโบบรูเฟนเพื่อบรรเทาอาการ
ควรพิจารณาให้คอร์ตโิ คสตีรอยด์
ในรายทีม่ หี วั ใจวายจากน้ำคัง่ (congestive heart failue)
ควรพิจารณายาหัวใจไดก็อกซิน และยาไดยูเร็ทติคเพื่อขับ
ปัสสาวะ การให้คอร์ติโคสตีรอยด์ในโรครูห์มาติค ยังนับว่า
ได้ผลไม่เหมือนกับภาวะหัวใจวายจากโรคอืน่ ๆ
๑๕๕
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การระบาดของโรค
ในประเทศที่กำลังพัฒนา ประเทศในเขตร้อน อัตรา
การติดเชื้อสเตร็พโตค็อคคัสยังชุกชุม และยังละเลยในการ
รักษา รักษาไม่ถูกต้อง รักษาไม่เพียงพอ อัตราความชุกของ
โรคไข้รูห์มาติคยังคงสูง ในประเทศตะวันตก ภายหลังที่มี
การใช้ปฏิชีวนะในการป้องกันที่ถูกต้อง อัตราความชุกของ
โรคก็ลดลงตามลำดับมากจนกลายเป็นโรคที่พบได้ยาก แต่
อัตราป่วย/ตายจะยังคงอยูท่ ร่ี อ้ ยละ ๒-๕
กลุ่มอายุที่ป่วยบ่อยคือกลุ่มอายุ ๕-๑๕ ปี และเกิด
หลังอาการเจ็บคอจากการติดเชื้อสเตร็พโตค็อคคัส ประมาณ
๒๐ วัน ประมาณหนึ่งในสามของรายที่มีโรคอื่นจากเชื้อ
สเตร็พโตค็อคคัส อาจไม่ปว่ ยเป็นโรคไข้รหู ม์ าติคก็ได้
ในรายที่ติดเชื้อ สเตร็พโตค็อคคัส และไม่ได้รับการ
รักษาจะไม่ดำเนินโรคไปเป็นโรคไข้รูห์มาติคทุกราย ยิ่งใน
รายใดทีไ่ ด้รบั ปฏิชวี นะรักษาโรคเจ็บคอ จะมีโอกาสเป็นโรคน้อย
คนที่เคยเป็นโรคไข้รูห์มาติคที่รักษาทุเลาแล้ว ถ้าไปติดเชื้อ
สเตร็พโตค็อคคัส ซ้ำอีก จะทำให้โรคกำเริบอีกได้ ผูท้ เ่ี ป็นโรค
และได้รบั ปฏิชวี นะป้องกันตามระยะจะกลับเป็นซ้ำได้นอ้ ยมาก
รายที่มีภาวะแทรกซ้อนที่หัวใจแล้ว ในระยะยาวจะมีอาการ
มากขึน้ โดยเฉพาะในรายทีม่ พี ยาธิสภาพทีล่ น้ิ หัวใจ
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ภาคผนวก
ท่านผู้อ่านที่สนใจจะติดตามสถานการณ์ของโรคไข้
รูห์มาติค/โรคหัวใจรูห์มาติค จะติดตามค้นดูได้จากบทความ
และเว็บไซท์ ข้างล่างนี้
1. Southeast Asian J Trop Med Public Health. 1976
Mar;(1):77-80.
Juvenile rheumatic fever and rheumatic heart disease at
Ramathibodi Hospital, Thailand.
Ayuthya PS, Ratanabanangkoon K, Pongpanich B.
Abstract
One hundred consecutive cases of rheumatic fever and
rheumatic heart disease who were seen at Department of Pediatrics.
Ramathibodi Hospital were reviewed. Particular attention was given to
the pattern and the outcome of the cardiac status of the patients. The
high incidence of severe carditis and tight mitral stenosis was similar to
most reports from other developing countries. There was a poor prognosis
for the cardiac status of those who came late, had more than valvular
lesions, were in congestive heart failure, or had preexisting heart disease
and atrial fibrillation. In spite of this, 6 patients had no evidence of heart
disease after being followed up for less than 5 years

2. Jpn Circ J.1979 May;43(5):487-9.
Rheumatic heart disease in childhood: comparative study
between Japan and Thailand.
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Mori C, Okuda R, Nishioka K, Ueda C, Phornphvtkul C.
Abstract
This report showed the comparative study of the rheumatic
fever and rheumatic heart disease in Japan and Thailand. At first, there
is remarkable difference about the incidence of the rheumatic heart
disease. The incidence of the rheumatic heart disease in Thailand was
one hundred times that in Japan. Secondly, there is particular difference
about the course of mitral stenosis in childhood. In Japan common
pattern of rheumatic heart disease was slight mitral insufficiency and
mitral stenosis was seldom. In Thailand mitral stenosis was observed in
5% on rheumatic heart disease, and mitral stenosis developed early
following an attack of rheumatic fever. These differences were supposed
due to the socio-economic state in each country.
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๕๔-๖๖.
๔. Website: Doctor Dek Dot Com ของมูลนิธเิ ด็ก
ในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระพีน่ างเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวฒ
ั นา
กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

๑๕๘

เกีย่ วกับผูน้ พ
ิ นธ์

เกิดวันที่ ๒ มกราคม ๒๔๗๖ จบการศึกษาแพทยศาสตร์
บัณฑิต จากคณะแพทยศาสตร์ และศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัย
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