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บทคัดย่อ

หลักการและเหตุผล : หน่วยควบคุมโรคและระบาดวิทยา กลุม่ งานเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลบุรรี มั ย์
ได้รบั รายงานว่ามีผเู้ สียชีวติ จากโรคปอดติดเชือ้ จึงได้ทำ� การสอบสวนโรคเฉพาะ
ราย ในวันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อค้นหาสาเหตุการ
เสียชีวิตและป้องกันการเกิดโรคและการเสียชีวิตในประชาชนกลุ่มเสี่ยง
วิธีการศึกษา
: ใช้วธิ กี ารศึกษาแบบ Case Study เพือ่ ท�ำการสอบสวนโรคเฉพาะราย โดยการ
ทบทวนเวชระเบียนผู้เสียชีวิต ซึ่งเก็บข้อมูลวันและเวลาที่เริ่มมีอาการ อาการ
แสดง ผลการตรวจทางห้องปฏิบตั กิ าร การรักษาโดยแพทย์ตงั้ แต่รบั การรักษา
และประวัติการเดินทางของผู้เสียชีวิตก่อนมีอาการ
ผลการศึกษา
: ผู้เสียชีวิตเป็นผู้ป่วยชายไทยอายุ 34 ปี มาพบแพทย์ด้วยมีอาการไข้ ไอ หอบ
เหนือ่ ย เบือ้ งต้นแพทย์ทโี่ รงพยาบาลเอกชนวินจิ ฉัยว่าเป็น Bacterial infection
on top pulmonary tuberculosis ร่วมกับตรวจเจอ diabetes mellitus
ในครัง้ แรก หลังจากนัน้ ได้สง่ ตัวมาทีโ่ รงพยาบาลประจ�ำจังหวัด ผูป้ ว่ ยมีอาการ
หอบเหนื่อยมากขึ้น ได้รักษาด้วยการใส่ท่อช่วยหายใจ ในวันเดียวกันผู้ป่วยมี
ภาวะติดเชื้อในกระแสเลือดและหัวใจหยุดเต้นและเสียชีวิตในเวลาต่อมา
ผลการตรวจเชื้อแบคทีเรียทางจุลชีววิทยาจากตัวอย่างเสมหะและเลือดของ
ผู้เสียชีวิตให้ผลว่าเจอเชื้อ Burkholderia pseudomallei โดยก่อนมีอาการ
ผู้เสียชีวิตได้ไปเป็นกู้ภัยเหตุการณ์อุทกภัยที่จังหวัดอุบลราชธานี
สรุปผลการศึกษา : ผูป้ ว่ ยเสียชีวติ Melioidosis ซึง่ สามารถท�ำให้ผปู้ ว่ ยมีอาการไข้ ไอ หายใจหอบ
เหนื่อย และเกิดภาวะทางเดินหายใจล้มเหลว เสียชีวิตในเวลาต่อมา โดย
คาดว่ า ผู ้ เ สี ย ชี วิ ต น่ า จะได้ รั บ เชื้ อ มาจากการสั ม ผั ส ดิ น และน�้ ำ จากการไป
ช่วยเหลือผู้ประสบเหตุอุทกภัยที่จังหวัดอุบลราชธานี
ค�ำส�ำคัญ
: โรคเมลิออยโดสิส อุบลราชธานี ปอดอักเสบ
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ABSTRACT
Background

Methods

Conclusion

Keywords

: Disease Prevention and Control Unit at Department of Social
Medicine, Buri Ram Hospital obtained the notification of fatal
pneumonia patient. A case investigation was carried out on 10th
October 2019 and aims to determine the causative organism and
possible source of infection of the death for further prevention in
risk group population.
: Case study design was conducted for case investigation. Dead
patient medical record was reviewed to gain the following issues,
clinical information, laboratory diagnosis, and travelling history
before onset of clinical symptoms. Results : The 34-year man
visited a private hospital with fever, cough and dypnea. A physician
diagnosed as bacterial infection combined with pulmonary
tuberculosis. Diabetes mellitus was detected at the same time.
Patient was transferred to the provincial hospital and hospitalized
later on. During hospitalization, patient had sepsis with respiratory
failure. Physicians provided respiratory support by endotracheal
intubation. Shortly afterward, patient had cardiac arrestand died
later on. The laboratory result of bacterial culture from patient’s
sputum and blood specimen showed positive for Burkholderia
pseudomallei. Patient went to Ubon Ratchathani province to
rescue the victims during flood event before the onset of clinical
symptoms.
: Patient died due to Melioidosis which causes fever, cough,
dyspnea, and further severe condition. Possible source of infection
was contacting with soil and water during flood event in Ubon
Ratchathani province.
: Meilioidosis, UbonRatchathani province, Pneumonia.
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หลักการและเหตุผล

โรคเมลิออยโดสิสเป็นโรคที่เกิดจากการ
ติ ด เชื้ อ แบคที เ รี ย แกรมลบ Burkholderia
pseudomallei (ภาพที่ 1) โดยมีระยะฟักตัว
1-21 วัน (9 วันโดยเฉลีย่ )(1) สามารถติดต่อโดยการ
สัมผัสดินที่มีการพบเชื้อ ผู้ป่วยโรคเมลิออยโดสิส
จะมีอาการและอาการแสดงตามต�ำแหน่งที่มีการ
ติดเชือ้ เช่น ในผูป้ ว่ ยทีม่ กี ารติดเชือ้ เมลิออยโดสิส
ในปอด จะมีอาการไอ แน่นหน้าอก มีไข้ ผู้ป่วยที่
มีการติดเชื้อเมลิออยโดสิสในกระแสเลือดจะมี
อาการไข้ ปวดตามข้อ หายใจหอบเหนือ่ ย เป็นต้น
ผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อเมลิออยโดสิส
ได้แก่ผู้ป่วยที่มีโรคประจ�ำตัวเป็นโรคเบาหวาน
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ธาลัสซีเมีย โรคไตวายเรือ้ รัง เป็นต้น(1) การวินจิ ฉัย
โรคเมลิออยโดสิสสามารถท�ำได้โดยการเพาะเชื้อ
ในตัวอย่างเลือด หนอง หรือสารคัดหลัง่ จากผูป้ ว่ ย
ซึ่งเป็น gold standard ในการวินิจฉัยผู้ป่วย
เมลิ อ อยโดสิ ส (2) หรื อ การตรวจภู มิ คุ ้ ม กั น ต่ อ
Burkholderia pseudomallei โดยวิธี Indirect
Hemaggutination Assay (IHA) โดยเป็นวิธีที่
ท�ำได้ง่ายและรวดเร็ว จุดเหมาะสมในการวินิจฉัย
ผู้ป่วยที่เป็นโรคเมลิออยโดสิสมีความแตกต่างกัน
ไปในแต่ละพื้นที่ซึ่งจากการศึกษาในโรงพยาบาล
ศิริราชโดยการศึกษาผลการตรวจภูมิคุ้มกันใน
ผู้ป่วยทั้งหมด 629 ราย ได้จุดเหมาะสมในการ
วินิจฉัยผู้ป่วยเมลิออยโดสิสดังตารางที่ 1(3)

ภาพที่ 1 Burkholderia pseudomallei
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ตารางที่ 1 แสดงจุดเหมาะสมในการวินิจฉัยผู้ป่วยที่มีอาการสงสัยโรคเมลิออยโดสิส

การรั ก ษาโรคเมลิ อ อยโดสิ ส สามารถ
รักษาโดยการใช้ยาปฏิชวี นะเป็นเวลา 6 เดือน โดย
ใช้เป็น Ceftazidime เป็นเวลา 14 วันจากนั้น
เปลี่ยนเป็นยาปฏิชีวนะชนิดรับประทานเป็นเวลา
5 เดือน โดยยาปฏิชีวนะชนิดรับประทานที่ใช้คือ
Doxycycline(4) ซึ่งในระหว่างการรักษา ผู้ป่วย
อาจมี ภ าวะติ ด เชื้ อ ในกระแสโลหิ ต ได้ ร ้ อ ยละ
78.1(5) โดยมีอัตราการเสียชีวิตสูงถึงร้อยละ 19(1)
หน่ ว ยควบคุ ม ป้ อ งกั น โรคและระบาด
วิทยา กลุม่ งานเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลบุรรี มั ย์
ได้รับแจ้งเหตุการณ์ผู้ป่วยเสียชีวิตด้วยโรคปอด
ติดเชื้อ หลังจากกลับมาจากการปฏิบัติงานกู้ภัย
เหตุการณ์อทุ กภัยทีจ่ งั หวัดอุบลราชธานี เนือ่ งจาก
เหตุ ก ารณ์ นี้ เ ป็ น เหตุ ก ารณ์ ที่ ถู ก กล่ า วถึ ง ในสื่ อ
สังคมออนไลน์และเป็นเหตุการณ์ที่ประชาชนให้
ความสนใจ หน่วยควบคุมป้องกันโรคและระบาด
วิ ท ยา กลุ ่ ม งานเวชกรรมสั ง คม จึ ง ได้ ท� ำ การ
สอบสวนเฉพาะรายในวันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2562
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อค้นหาสาเหตุการเสียชีวิต
และป้ อ งกั น การเกิ ด โรคและการเสี ย ชี วิ ต ใน
ประชาชนกลุ่มเสี่ยง
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วิธีการศึกษา

คณะผู้วิจัยได้ท�ำการศึกษาแบบ Case
Study โดยเก็บข้อมูลจากญาติผู้ป่วยและทบทวน
เวชระเบียนผู้ป่วยในโรงพยาบาลบุรีรัมย์ จังหวัด
บุรีรัมย์ โดยเก็บข้อมูลวันและเวลาที่เริ่มมีอาการ
อาการแสดง ผลการตรวจทางห้องปฏิบตั กิ าร การ
รับบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขตัง้ แต่เริม่
มี อ าการจนกระทั่ ง เสี ย ชี วิ ต ในโรงพยาบาล
นอกจากนี้ ไ ด้ สื บ ค้ น ประวั ติ ก ารเดิ น ทางของ
ผู้เสียชีวิตในช่วงก่อนมีอาการร่วมด้วย

ผลการศึกษา

ลักษณะทางคลินิกของผู้เสียชีวิต
ผู้ป่วยชายไทย อายุ 34 ปี ภูมิล�ำเนา
อ�ำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ ปฏิเสธประวัติ
โรคประจ�ำตัว 1 สัปดาห์ก่อนมาโรงพยาบาลมี
อาการไข้ ไอ เหนื่อย อ่อนเพลีย ไม่มีปัสสาวะแสบ
ขัด และมีอาการหอบเหนื่อยมากขึ้นเรื่อยๆ ได้ไป
รั ก ษาที่ โรงพยาบาลเอกชนแห่ ง หนึ่ ง เมื่ อ วั น ที่
13 กันยายน พ.ศ. 2562 Vital sign พบว่า Body
Temperature (BT) 40 ํC Respiratory rate
(RR) 30 bpm และ Blood Pressure 130/80
Vol.35 No.1 January - April 2020
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mmHg ผลเอ็ ก ซเรย์ ป อดพบว่ า มี Left
upper lung infiltration ได้ท�ำการตรวจ HbA1C
ได้ 13% แพทย์วินิจฉัยเบื้องต้นว่าเป็น Bacterial
on top Pulmonary Tuberculosis with
Diabetes Mellitus และรั ก ษาโดยให้
Antibiotic เป็น Tazocin 4.5 กรัมทางหลอดเลือด
ด�ำทุก 6 ชัว่ โมง ก่อนส่งตัวมาทีโ่ รงพยาบาลจังหวัด
เมือ่ ถึงห้องฉุกเฉินของโรงพยาบาลจังหวัด
ผู้ป่วยมีอาการหอบเหนื่อยมากขึ้น Vital sign
พบว่า BT 39 ํC RR 48 bpm และ BP 115/69
mmHg ตรวจร่างกายระบบทางเดินหายใจพบ
Crepitation at left lung with poor air entry
แพทย์ได้ใส่ท่อช่วยหายใจ และส่งผู้ป่วยรักษาต่อ
ที่หอผู้ป่วยวิกฤตเมื่อเวลา 12.30 น.Vital Sign
พบว่ า BT 41 ํ C BP 115/60 mmHg RR
30 bpm. การตรวจทางห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารพบ
Melioid Titer Scrub Titer และ Leptospirosis
IgM IgG ให้ผลเป็นลบ จากตัวอย่างเลือด ผลการ
ตรวจ Sputum AFB ให้ผลเป็นลบทัง้ หมดจากการ
เก็บเสมหะ 3 วันแพทย์ได้เก็บตัวอย่างเลือดและ
เสมหะส่งตรวจเพาะเชือ้ แบคทีเรียเพิม่ เติมซึง่ ได้ผล
การตรวจในอีก 3 วัน ผู้ป่วยได้ยาปฏิชีวนะเป็น
Tazocin 4.5 กรัมทางหลอดเลือดด�ำทุก 6 ชั่วโมง
และได้ Azithromycin 500 มิลลิกรัมทางหลอด
เลือดด�ำวันละครั้ง
เวลา 16.15 น. ผู้ป่วยมีอาเจียนออกเป็น
Coffee ground แพทย์ได้ให้การรักษาโดยการให้
Omeprazole 40 มิลลิกรัมทางหลอดเลือดด�ำทุก
12 ชั่วโมง เมื่อเวลา 03.00 น. ผู้ป่วยมีภาวะหัวใจ
หยุดเต้น ญาติปฏิเสธการท�ำการช่วยฟื้นคืนชีพ
ผู้ป่วยเสียชีวิตในเวลาต่อมา แพทย์ลงการวินิจฉัย
ในใบชันสูตรผูป้ ว่ ยเสียชีวติ ว่าเกิดจาก Pneumonia
ปีที่ 35 ฉบับที่ 1 มกราคม - เมษายน 2563
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with septic shock จากผลการเพาะเชื้ อ
แบคที เรี ย จากตั ว อย่ า งเลื อ ดและเสมหะของ
ผู้ป่วยเมื่อวันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2562 พบเชื้อ
Burkholderia pseudomallei
จากการทบทวนเวชระเบี ย นเพิ่ ม เติ ม
พบว่า ก่อนมีอาการ ผู้เสียชีวิตได้ไปท�ำงานเป็น
กู้ภัยเหตุอุทกภัยที่จังหวัดอุบลราชธานี ระหว่าง
วันที่ 26 สิงหาคม – 3 กันยายน พ.ศ. 2562
ไม่ทราบประวัติการท่องเที่ยวไปในเขตป่าก่อน
หน้าที่ผู้ป่วยจะมีอาการ

อภิปรายผล

ลักษณะทางคลินิกของผู้เสียชีวิต
ผู้เสียชีวิตมาโรงพยาบาลครั้งแรกด้วย
อาการไข้ ไอ หายใจหอบ เหนื่อย ซึ่งมีความ
คล้ายคลึงกับอาการของผู้ป่วยปอดอักเสบ โดย
ปกติผู้ป่วยปอดอักเสบจะมีอาการ ไข้ ไอ หายใจ
หอบเหนื่อย(6) จากผลการศึกษาพบว่าแพทย์ได้
ให้การรักษาผู้ป่วยด้วยการให้ Antibiotic และ
Respiratory support จนกระทัง่ เสียชีวติ ในเวลา
ต่อมา ซึ่งแพทย์ได้ลงบันทีกในใบชันสูตรว่าผู้ป่วย
เป็น Pneumonia with septic shock
จากผลการตรวจทางห้ อ งปฏิ บั ติ ก าร
พบเชื้อ Burkholderia pseudomallei จาก
ตัวอย่างเสมหะและเลือดของผู้เสียชีวิตจากการ
เพาะเชือ้ ทางจุลชีววิทยา นัน่ คือผูป้ ว่ ยเสียชีวติ ด้วย
โรค Melioidosis ทีป่ อด สาเหตุไม่สามารถพบเชือ้
ได้ในตอนแรกด้วยการตรวจด้วย Meiloid titer
นั้นเพราะว่า การตรวจ Melioid titer จะให้
ค่ า ความไวในการตรวจเพี ย งแค่ ร ้ อ ยละ 56 (2)
หมายความว่าการตรวจ Melioid titer ที่ให้ผล
เป็ น ลบก็ ไ ม่ ไ ด้ บ ่ ง บอกว่ า ผู ้ ป ่ ว ยรายนั้ น ไม่ เ ป็ น
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การสอบสวนโรคเฉพาะรายกรณีผู้ป่วยเสียชีวิตด้วยโรคติดเชื้อเมลิออยโดสิส หลังจากอุทกภัยที่จังหวัดอุบลราชธานี
Case Investigation of fatal melioidosis case after flood event in Ubon Ratchathani Province

Melioidosis นอกจากนี้ ผู ้ เ สี ย ชี วิ ต ได้ รั บ การ
วินิจฉัยจากโรงพยาบาลเอกชนว่าเป็นเบาหวาน
จากการตรวจ HbA1C ซึ่งโรคเบาหวานถือเป็น
ปัจจัยเสีย่ งหนึง่ ทีท่ ำ� ให้เกิดการติดเชือ้ Melioidosis
ได้(7)
ผู ้ เ สี ย ชี วิ ต มี อ าการทางระบบทางเดิ น
หายใจในตอนแรก หลังจากนั้นจึงมีภาวะ Septic
shock และ Respiratory failure ซึ่งสอดคล้อง
กับการศึกษาของจิรชัย วัยวราวุธ(5) ทีท่ ำ� การศึกษา
ระบาดวิทยาของผูป้ ว่ ยโรค Melioidosis ซึง่ พบว่า
ผู้ป่วยร้อยละ 88 มีพยาธิสภาพที่ปอดและร้อยละ
78.3 ติดเชื้อในกระแสโลหิต และมีอัตราการตาย
อยู่ที่ร้อยละ 47
เมื่อพิจารณาจากข้อมูลการเดินทางของ
ผูป้ ว่ ยช่วงก่อนมีอาการ พบว่า ผูป้ ว่ ยได้เดินทางไป
ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยที่จังหวัดอุบลราชธานี
ระหว่างวันที่ 26 สิงหาคม-3 กันยายน พ.ศ. 2562
มีความเป็นไปได้ว่าผู้ป่วยจะติดเชื้อเมลิออยโดสิส
จากที่แห่งนั้น เนื่องจากเมื่อพิจารณาระยะเวลา
ตั้งแต่การเดินทางจนกระทั่งมีอาการ จะใช้ระยะ
เวลาประมาณ 10 วัน ซึง่ อยูใ่ นช่วงระยะฟักตัวของ
โรคเมลิ อ อยโดสิ ส ที่ มี ร ะยะฟั ก ตั ว 1-21 วั น
นอกจากนัน้ Burkholderia pseudomallei เป็น
เชื้อโรคที่สามารถพบได้ในพื้นดิน จากการศึกษา
ของ Manivanh L.(8) พบว่าเชื้อ Burkholderi
apseudomallei สามารถพบได้ในดินที่มีความ
ลึ ก มากกว่ า 30 เซนติ เ มตรจากตั ว อย่ า งดิ น
ที่ส่งตรวจทางจุลชีววิทยาซึ่งในการเกิดอุทกภัย
เกิดจากพื้นดินและป่าไม้ไม่สามารถดูดซับน�้ำได้(9)
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ซึง่ อาจจะท�ำให้มอี าการปนเปือ้ นของเชือ้ ในน�ำ้ จาก
ดินในขณะที่เกิดน�้ำท่วม
งานวิจัยฉบับนี้มีข้อจ�ำกัดคือ ไม่สามารถ
เก็บข้อมูลจากญาติของผูเ้ สียชีวติ ได้โดยตรง ท�ำให้
ไม่ ส ามารถทราบรายละเอี ย ดของอาการและ
อาการแสดง ตลอดจนการรักษาด้วยตนเองก่อน
มาถึ ง สถานพยาบาล อย่ า งไรก็ ดี ข้ อ มู ล จาก
เวชระเบียนมีความเพียงพอที่สามารถยืนยันการ
วิ นิ จ ฉั ย และสาเหตุ ก ารเสี ย ชี วิ ต ในผู ้ เ สี ย ชี วิ ต
สามารถน�ำไปสูก่ ารควบคุมป้องกันโรคในอนาคตได้
จากเหตุการณ์ดังกล่าวในผู้เสียชีวิต ควร
มีการเฝ้าระวังโรคเมลิออยโดสิสในกลุ่มผู้ประสบ
อุทกภัย โดยเฉพาะผู้ที่ท�ำการช่วยเหลือผู้ประสบ
เหตุ โดยมีการติดตามอาการของโรคเมลิออยโดสิส
ในกรณีทพี่ บผูช้ ว่ ยเหลือผูป้ ระสบเหตุมอี าการควร
ให้ค�ำแนะน�ำเพื่อไปรักษาในโรงพยาบาลใกล้บ้าน
งานวิ จั ย ฉบั บ นี้ มี ข ้ อ จ� ำ กั ด ในด้ า นของ
คุ ณ ภาพของข้ อ มู ล เนื่ อ งจากมี ก ารเก็ บ ข้ อ มู ล
เฉพาะการทบทวนเวชระเบียน ท�ำให้ขาดข้อมูล
จากญาติของผู้เสียชีวิตเกี่ยวกับการดูแลตัวเอง
หรือการจัดการกับอาการป่วยของผู้เสียชีวิตก่อน
ไปโรงพยาบาลเนือ่ งจากไม่สามารถติดต่อญาติเพือ่
เก็บข้อมูลได้
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