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ความสัมพันธระหวางเชื้อ enteroviruses ซีโรทัยป
ตางๆ และภาวะแทรกซอนตอระบบประสาทของผู
ปวยเด็ก โรคมือ เทา ปาก ทีร่ บั ไวรกั ษาในโรงพยาบาล

โดย นพ.ทวีวงศ ตันตราชีวธร คณะแพทยศาสตรวชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร
โรคมือ เทา ปาก (Hand, foot and mouth disease; มีสาเหตุจาก CA16 (38.92±0.49oC ) และ OE (38.92±0.62oC)
HFMD) มีสาเหตุสวนใหญจากเชื้อ Coxsackievirus A16 (CA16) อยางมีนยั สําคัญ พบอาการแทรกซอนของระบบประสาทและสมอง
และ enterovirus 71 (EV71) รวมทั้ง enteroviruses อื่นๆ (Other ในกลุม EV71, CA16 และ OE 65 ราย (73%), 19 ราย (27.9%)
enteroviruses; OE) ผูปวยจะมี ไข ผื่น ตุมใสและแผลในเยื่อบุปาก และ 8 ราย (40%) ตามลําดับ, p<0.05 พบความบกพรองในการ
ฝามือ ฝาเทา กน อาการมักไมรุนแรงและหายปวยเองโดยการ ทํางานของระบบประสาทและสมองขณะจําหนายในกลุม EV71
รักษาตามอาการ ผูปวยสวนนอยมีภาวะแทรกซอนรุนแรง เชน จํานวน 11 ราย (12.4%) ซึ่งมากกวากลุม CA16 (1 ราย; 1.5%)
สมองอักเสบ ปอดอักเสบ acute flaccid paralysis (AFP), brain- และ OE (1 ราย; 5%) อยางมีนัยสําคัญ พบผูปวยเสียชีวิตในกลุม
stem encephalitis โดยเฉพาะผูปว ยที่มี neurogenic pulmonary EV71 จํานวน 5 ราย (7.3%) ขณะที่ไมพบผูเสียชีวิตในกลุม CA16
edema พบวามีอัตราเสียชีวิตสูง สําหรับผูปวยที่รอดชีวิตมักจะมี และ OE (p<0.05) พบผูปวยมีอาการของระบบประสาทและสมอง
รอยโรคของระบบประสาทและสมองที่รุนแรงหลงเหลืออยู ขอมูล ทัง้ หมด 92 ราย เปน encephalitis 61 ราย (66.3%), acute flaccid
จากการศึกษาในอดีต พบวาอาการรุนแรงทางระบบประสาทและ paralysis 3 ราย (3.3%), brainstem encephalitis 10 ราย (10.9%),
สมองพบเฉพาะ HFMD จาก EV71 เทานั้น ยังไมทราบแนชัดวา neurogenic pulmonary edema 12 ราย (13.0%), neurogenic
HFMD จาก CA16 และ OE มีภาวะแทรกซอนรุนแรงของระบบ shock 6 ราย (6.5%) โดยพบมีสาเหตุจาก EV71 จํานวน 65 ราย
ประสาทหรือไม
(70.7%) ซึ่งมากกวาจาก CA16 จํานวน 19 ราย (20.7%) และ OE
Xu W และคณะ ไดทําการศึกษาในผูปวยเด็ก HFMD ที่รับ 8 ราย (8.7%) อยางมีนัยสําคัญ มีแนวโนมพบ encephalitis ใน
ไวรกั ษาในโรงพยาบาลเซินเจิน้ มหาวิทยาลัยการแพทยจนี (China กลุม CA16 (16 ราย; 82.4%) และ OE (6 ราย; 75%) มากกวา
Medical University) มณฑลเหลียวหนิง ขณะระบาดระหวาง 1 กลุม EV71 (39 ราย; 60%) ขณะที่พบ brainstem encephalitis ใน
มกราคม - 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553 จํานวน 423 ราย ตรวจหา กลุม EV71 (8 ราย; 12.3%) มากกวากลุม CA16 (2 ราย; 1.1%)
เชือ้ กอโรคโดยเก็บสารคัดหลัง่ ในลําคอ และ/หรือ อุจจาระ สงตรวจ แตไมมีนัยสําคัญ พบ neurogenic pulmonary edema ในกลุม
ที่ Centers for Disease Control and Prevention เมืองเสิ่นหยาง EV71 จํานวน 11 ราย (16.9%) กลุม OE 1 ราย (12.5%) และไม
มณฑลเหลียวหนิง ตรวจโดย enterovirus nucleic acid detection พบในกลุม CA16, p<0.05 พบโคมาในกลุม EV71 จํานวน 24 ราย
kit (triplex real time-polymerase chain reaction assay, บริษัท (36.9%) ซึ่งมากกวาในกลุม CA16 (2 ราย; 10.5%) และ OE (1
Guangzhou Da An Gene จํากัด กวางเจา ประเทศจีน) พบเชื้อ ราย; 12.5%) อยางมีนัยสําคัญ และพบการเคลื่อนไหวผิดปกติของ
กอโรค 177 ราย (41.8%) เปน EV71 จํานวน 89 ราย (50.3%) แขนและขา ในกลุม EV71 จํานวน 34 ราย (52.3%) ซึ่งมากกวา
CA16 จํานวน 68 ราย (38.4%), OE 20 ราย (11.3%) ผูปวยอายุ ในกลุม CA16 (3 ราย; 15.8%) และ OE (2 ราย; 25%) อยางมี
เฉลี่ย 2.71 ป (3 เดือน-12.5 ป) พบผูปวยที่มีสาเหตุจาก EV71 นัยสําคัญ
มีอุณหภูมิกายสูงสุดเฉลี่ย 39.14±0.56oC ซึ่งสูงกวาของผูปวยที่
อภิปราย: เชื้อ EV71, CA16 และ enteroviruses อื่นๆ เปนสาเหตุของ HFMD และกอใหเกิดภาวะแทรกซอนรุนแรงของระบบประสาท
และ neurogenic pulmonary edema ได แต EV71 กอโรคไดรุนแรงกวา โดยพบภาวะแทรกซอนของระบบประสาทและสมอง neurogenic pulmonary edema โคมา และเสียชีวิต สูงกวา CA16 และ enteroviruses อื่นๆ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ สําหรับผูปวยที่รอด
ชีวิต พบมีรอยโรคเหลืออยูขณะจําหนาย เชน ความบกพรองในการทํางานของระบบประสาทและสมอง การเคลื่อนไหวผิดปกติของแขน
และขา สูงกวาผูปวยที่มสี าเหตุจาก CA16 และ enteroviruses อื่นๆ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
เอกสารอางอิง
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การวินิจฉัยทางจุลชีววิทยาดานแบคทีเรีย: โรคติดเชื้อจากแบคทีเรีย การดื้อยาตานจุลชีพ และ
การระบาดของเชื้อแบคทีเรีย (ตอนที่ 2)
โดย ผศ. นพ.ชาญวิทย ตรีพุทธรัตน คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
บทความตอนที่แลวไดกลาวถึงการดื้อยาตานจุลชีพหลายขนานใน
เชื้อกลุมกรัมลบที่ ใช class 1 integron element ในการสะสมยีนดื้อยาตาน
จุลชีพ การแพรกระจายของยีนมักเปนแบบ horizontal gene transfer ที่
สงยีนดื้อยาไปมาระหวางเชื้อตางสายพันธุที่อยูในสิ่งแวดลอมเดียวกัน เชน
เชื้อแบคทีเรียชนิดตางๆในลําไสใหญของผูปวยในโรงพยาบาล ในตอน
ที่ 2 นี้ จะขอกลาวเพิ่มเติมในสวนของการเปลี่ยนแปลงในระยะหลัง ที่พบ
วาการสงตอยีนดื้อยาที่เปนแบบ vertical gene transfer ไดดวย เนื่องจาก
transposable DNA segment ที่พบมี class 1 integron element ติดอยู
อาจถูกเคลือ่ นยายจากพลาสมิดไปแทรก (integration) อยูบ นโครโมโซมของ
เชื้อ ทําใหการสงตอยีนดื้อยาตานจุลชีพเปนชนิดที่สงจากเซลลแมไปสูเซลล
ลูกได
ผลการศึกษาในเชื้อดื้อยาตานจุลชีพหลายขนาน Acinetobacter
baumannii ในประเทศฝรั่งเศส1 ที่มีการรายงานในปค.ศ. 2006 และเปน
เชื้อจากประเทศไทย2 (โดยการสงตอผูปวยและมีเชื้อติดตามไปดวย) แสดง
ใหเห็นวามีทอนของ DNA ขนาด 86 kilobases (kb) แทรกลงไปบนสาย
chromosomal DNA ในตําแหนงของยีนควบคุมการ สราง ATPase ซึ่ง
สันนิษฐานวาไดรบั ยีนดือ้ ยามาแบบ horizontal gene transfer จากเชือ้ ชนิด
อื่นแลวเขาไปในเซลลของเชื้อ A. baumannii กอนที่จะมีการแทรกตัวลงใน
โครโมโซม ในรายงานสรุปวาเชื้อสายพันธุนี้มียีนดื้อยาตานจุลชีพรวม 45
ขนิดในสวนของ DNA ขนาด 86 kb นี้ และตั้งชื่อ DNA ทอนนี้วา Resistance gene island (ดูรปู ) หากทําการศึกษาเพิม่ เติมในเชือ้ กรัมลบชนิดอืน่ ๆ

ก็นาจะพบกลไกการแทรกตัวของ DNA segment แบบเดียวกันนี้ ไดเชนกัน
เวลาทําการตรวจวินิจฉัยสายพันธุของเชื้อที่ดื้อยาหลายขนานจึงมีขอที่ตอง
พิจารณาเพิม่ เติมในสวนของปญหาการแพรกระจายเชือ้ กอโรคทีม่ คี ณ
ุ สมบัติ
ดือ้ ยาตานจุลชีพหลายขนาน วาเชือ้ ดือ้ ยาเหลานัน้ เปนเชือ้ สายพันธุเ ดียวกัน
ทีถ่ า ยทอดยีนดือ้ ยาจากเซลลแมไปสูเ ซลลลกู หรือเปนเชือ้ ดือ้ ยาหลายขนาน
ที่เปนเชื้อตางสายพันธุกันแตเชื้อไดรับยีนดื้อยาตานจุลชีพหลายมาจากเชื้อ
ชนิดอืน่ ๆ ดวยวีธสี ง ยีนแบบ horizontal gene transfer ถาการแพรกระจาย
ของเชือ้ ดือ้ ยาเปนแบบกรณีแรก การตรวจสายพันธุท ี่ ใชสายของโครโมโซม
มาตรวจ เชน วีธีการตรวจที่ ใช pulsed field gel electrophoresis (PFGE)
นาจะเปนประโยชนในการสืบสวนการระบาด แตถา เชือ้ กอโรค เปนเชือ้ ตาง
สายพันธุแ ตใช resistance gene element ทีเ่ หมือนกันโดยการสงตอยีนแบบ
horizontal gene transfer เมื่อตรวจเชื้อกอโรคเหลานี้ดวยวิธี PFGE ก็จะพบ
วาเชื้อที่ตรวจทั้งหมดไมมีความสัมพันธใกลชิดทางสายพันธุใดๆเลย ทําให
มีโอกาสสูงมากที่ผูสืบสวนการระบาดจะรายงานวา “ไมพบสายพันธุชนิด
ใดเปนสาเหตุของการระบาด” ซึ่งไมถูกตอง เพราะในความเปนจริง มีการ
แพรระบาดของ “ยีนดื้อยา” ซึ่งเปนปญหาใหญที่พบบอย แตยังไมคอยได
รับความสนใจเทาที่ควร การศึกษาที่ควรทําเพิ่มเติมคือการตรวจหา “ชนิด”
ของยีนดื้อยาที่เชื้อใชรวมกัน เมื่อทราบวาเชื้อชนิดใด จากผูปวยรายใด มี
ยีนดือ้ ยา จะไดมกี ารเฝาระวังและควบคุมไมใหเกิดเปนโรคติดเชือ้ ดือ้ ยาตาน
จุลชีพหลายขนานเพิ่มเติมขึ้นมาไดอีก ดังนั้นการตรวจเชื้อแบคทีเรียสาย
พันธุดื้อยาตานจุลชีพหลายขนานตองทําการตรวจ genetic marker ทั้งใน
สวนของโครโมโซมและพลาสมิดรวมกัน จึง
จะประเมินความรุนแรงของปญหาไดครบ
ทุกดาน
การตรวจโครโมโซมเพื่ อ พิ สู จ น
สายพันธุที่นาจะเปนประโยชน ไดแก การ
ตรวจ PFGE หรืออาจใชเทคนิคใหมที่เรียก
Multi-locus Sequence Typing (MLST)
สวนการตรวจยีนดือ้ ยา ใหใชการตรวจดวย
วิธี PCR ที่ ใช primers ที่จําเพาะกับ Class
1 integron ที่เขียนไวในตอนที่แลว รวม
กับการใช specific primers ที่จําเพาะตอ
ยีนดื้อยาที่สนใจจะตรวจประเมิน โดยขอ
อธิบายเทคนิคการตรวจ MLST ในตอนหนา

รูปแสดงการเรียงตัวของยีนดื้อยาตางๆใน Resistance gene island1
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