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จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม ที่ผานมา มีชาวเยอรมันเสียชีวิตไปแลว 15 ราย และอีก 1 รายใน

ประเทศสวีเดนเนื่องจากโรคทองรวงที่มีสาเหตุจากเชื้อแบคทีเรียที่มีชื่อวาอีโคไล โดยคาดวามีผูติด

เชื้อนี้และปวยมากถึง 1,150 ราย ในเยอรมนี นอกนั้นมีรายงานประปรายในประเทศสวีเดน 

เดนมารก เนเธอรแลนด และสหราชอาณาจักร 

การแพรระบาดของโรคทองรวงที่รุนแรงถึงชีวิตนี้เร่ิมข้ึนในเยอรมนีเมื่อกลางเดือนพฤษภาคม

ที่ผานมา ในวันที่ 15 พฤษภาคม โรงพยาบาลแหงหนึ่งไดรับหญิงชราอายุ 83 ปผูหนึ่งเขารับการ

รักษาดวยอาการทองรวงและถายอุจจาระมีเลือดปน ซึ่งผูปวยรายนี้ไดเสียชีวิตลงในอีก 2 วันตอมา 

นับเปนผูปวยรายแรกที่เสียชีวิต หลังจากนั้นผูปวยจํานวนมากเริ่มทยอยเจ็บปวยดวยอาการเดียวกัน 

และผูปวยจํานวนหนึ่งไดเสียชีวิตลง 

เชื้ออีโคไล มีชื่อเรียกเต็มๆ วา เอสเชอริเชีย โคไล (Escherichia coli) เปนแบคทีเรียที่อาศัย

อยูในอุจจาระของคนและสัตว อาจทําใหเกิดอาการทองรวงได แตโดยทั่วไปมักมีอาการไมรุนแรง มัก

ถายเปนน้ําโดยไมมีเลือดปน และแทบไมมีรายงานการเสียชีวิต แตเชื้ออีโคไลที่เปนสาเหตุของการ

ระบาดครั้งนี้เปนเชื้ออีโคไลสายพันธุ O104:H4 ซึ่งไมเคยมีรายงานของการระบาดดวยเชื้ออีโคไล

สายพันธุนี้มากอน 

เชื้ออีโคไลสายพันธุนี้จัดอยูในกลุมของเชื้ออีโคไลที่ทําใหมีเลือดออกในอุจจาระที่เรียกวา

กลุม EHEC (Enterohaemorrhagic Escherichia coli) และเชื้อ EHEC ที่รูจักกันดีในวงการแพทย

และพบไดเปนระยะๆ คือเชื้อสายพันธุ O157:H7  

เชื้ออีโคไล สายพันธุ O157:H7 มักทําใหเกิดโรคในเด็กอายุตํ่ากวา 5 ป และในผูสูงอายุ เชื้อ

นี้อาศัยอยูในลําไสใหญของวัวโดยไมทําใหเกิดโรคตอวัว ติดตอสูคนจากการกินอาหารที่ปนเปอนกับ

เชื้อดังกลาวเชน  การรับประทานอาหารสุกๆ ดิบๆ โดยเฉพาะที่ทําจากเนื้อวัวบด (เชนใน

แฮมเบอรเกอร) การกลืนน้ําจากสระวายน้ําที่ปนเปอนกับแบคทีเรีย หรือการดื่มน้ําที่ไมสะอาด 

รวมทั้งการกินผักสด ในแตละปเชื้ออีโคไล สายพันธุ O157:H7 ทําใหชาวอเมริกันปวยจนตองเขารับ

การรักษาในโรงพยาบาลประมาณ 2,100 คนตอป 

เชื้อ EHEC มีความสามารถในการติดตอสูงมาก เนื่องจากหากรับเชื้อเพียง 100 เซลล

เทานั้นเขาสูรางกายก็สามารถทําใหเกิดอาการทองรวงได ผูปวยบางรายอาจถายเปนน้ําโดยไมมี



เลือดปน ผูปวยสวนใหญทั้งที่ถายเปนน้ําและที่ถายมีเลือดปนมักไมมีไข ซึ่งตางจากโรคทองรวงที่เกิด

จากเชื้อบิดชิกเกลลา (Shigella) ซึ่งทําใหถายมีเลือดปนไดแตผูปวยจะมีไขรวมดวย  

โดยทั่วไปอาการทองรวงที่เกิดจากเชื้อ EHEC ไมรุนแรงถึงขั้นทําใหผูปวยเสียชีวิต และมัก

หายไดภายใน 5-10 วันหลัง แตในกรณีของเชื้อสายพันธุ O157:H7 จะมีผูปวยราวรอยละ 2-7 ที่เกิด

โรคแทรกซอนทําใหเม็ดเลือดแดงแตก เกล็ดเลือดลดต่ําลงทําใหเลือดออกงาย โดยอาจทําใหผูปวย

อาเจียนเปนเลือดและถายดํา และตอมาผูปวยจะปสสาวะไมออกเนื่องจากไตหยุดทํางาน (ไตวาย

เฉียบพลัน) โรคแทรกซอนนี้มีชื่อเรียกวา hemolytic uremic syndrome หรือ HUS 

สาเหตุของการเกิด HUS เกิดจากพิษ (toxin) ที่เชื้ออีโคไลสายพันธุ O157:H7 สรางขึ้น ได

แพรกระจายเขาสูกระแสเลือด แลวเขาทําลายเม็ดเลือดแดง เกล็ดเลือด และผนังเสนเลือดแดงของ

ไตทําใหไตวาย 

หากเกิดโรคแทรกซอน HUS ข้ึน ผูปวยจําเปนตองไดรับการรักษาในไอซียู ผูปวยสวนใหญ

ตองไดรับการฟอกไต โดยจะมีผูปวยราวรอยละ 5-10 ที่เสียชีวิตลง ผูที่รอดชีวิตอาจมีไตวายเรื้อรัง

และตองรอเขารับการผาตัดเปลี่ยนไตตอไป 

ความแตกตางที่สําคัญระหวางโรคที่เกิดจากเชื้ออีโคไล O104:H4 กับ O157:H7 คือ สวน

ใหญหรือเกือบทั้งหมดของการระบาดครั้งนี้เกิดขึ้นในผูใหญ ไมใชเด็ก และเปนการระบาดครั้งใหญ

ที่สุดเทาที่เคยมีรายงานมา ซึ่งถึงขณะนี้ก็ยังไมทราบวาการระบาดจะสิ้นสุดลงหรือยัง และจะ

แพรกระจายไปยังประเทศตางๆ ไดหางไกลกวาทวีปยุโรปหรือไม 

สาเหตุของการติดเชื้ออยางกวางขวางในครั้งนี้ มีรายงานขาวในเบื้องตนวาอาจเกิดจากการ

บริโภคแตงกวาที่สงมาจากประเทศสเปน ซึ่งอาจปนเปอนกับปุยที่ทําจากมูลสัตว แตในที่สุดก็ไมได

รับการยืนยันเนื่องจากเชื้อที่พบบนผิวแตงกวานั้นเปนคนละสายพันธุกับที่พบในอุจจาระของผูปวย 

ความยากลําบากในการรักษาโรคทองรวงที่เกิดจาก EHEC สายพันธุ O157:H7 ก็คือ ไมมี

ยาที่ใชรักษาเชื้อนี้ไดโดยตรง ทั้งที่โดยสามัญสํานึกแพทยควรใชยาปฏิชีวนะเขาทําลายเชื้อเพื่อรักษา

โรคใหหายไป แตในขอเท็จจริงกลับพบวาผูปวยที่ไดรับยาปฏิชีวนะกลับกระตุนใหเกิดโรคแทรกซอน 

HUS มากยิ่งขึ้น การรักษาที่ถูกตองคือการวินิจฉัยโรคใหไดโดยเร็ว โดยไมผลีผลามใหยาปฏิชีวนะแก

ผูปวย รวมกับการใหสารน้ําและเกลือแรอยางพอเพียง ติดตามอาการผูปวยอยางใกลชิด และใหการ

รักษาตามปญหาที่เกิดขึ้น 

ยังไมมีผูใดทราบวาเชื้อ O104:H4 ที่พบแพรระบาดอยูในขณะนี้ จะกอใหเกิดโรค HUS ได

มากยิ่งขึ้น หากถูกกระตุนดวยยาปฏิชีวนะหรือไม แตควรคาดไวกอนวานาจะมีลักษณะไมแตกตาง

กัน อยางไรก็ตามจากรายงานเบื้องตนพบวาเชื้อมีความสามารถในการดื้อตอยาปฏิชีวนะสูง ซึง่ยงัไม

ทราบวาหากจําเปนอยางหลีกเลี่ยงไมไดในการใชยาปฏิชีวนะ จะมียาปฏิชีวนะใดเหลือไวใหใช  



ประชาชนในประเทศไทย ไมควรแตกตื่นไปกับขาวขางตน เนื่องจากโรคดังกลาวยังคงจํากัด

วงอยูในทวีปยุโรป แตส่ิงที่ควรปฏิบัติในชีวิตประจําวันในการปองกันโรคทองรวง คือการรับประทาน

อาหารที่ปรุงสุก ด่ืมน้ําสะอาด ลางผักผลไมใหสะอาดกอนรับประทานแบบสดๆ และลางมือให

สะอาดทุกครั้งหลังถายปสสาวะ อุจจาระ โดยเฉพาะอยางยิ่งผูมีหนาที่ปรุงอาหารหรือจับตองอาหาร

ของผูอ่ืน 

จากสรุปรายงานการเฝาระวังโรคในปพ.ศ. 2550 ของกระทรวงสาธารณสุข มีผูปวยโรค

ทองรวงที่ไดรับรายงานจากทั่วประเทศทั้งสิ้น 1,433,230 ราย ในจํานวนนี้มีผูเสียชีวิตทั้งสิ้น 101 ราย 

นอยกวาผูเสียชีวิตในชวง 6 วันอันตรายของวันสงกรานตซึ่งมีจํานวนมากถึง 229 รายในปนี้ 

ปญหาของโรคทองรวงในประเทศไทยที่ควรไดรับการแกไขคือ การลดจํานวนผูปวยในแตละ

ปลง เนื่องจากจํานวนผูปวยมากกวาลานคนตอป (เฉพาะที่ไดรับรายงาน) แสดงใหเห็นถึง

สุขลักษณะที่ยังดอยมาตรฐานของสังคมไทย นอกจากนี้ส่ิงที่ควรแกไขอยางจริงจังคือการใหความรู

กับประชาชนวาอยาใชยาปฏิชีวนะในการรักษาโรคทองรวง ทั้งนี้เพราะมีผูปวยเพียงรอยละ 0.3 ที่มี

อาการทองรวง ถายเปนมูกเลือด และมีไข รวมดวย ซึ่งเปนอาการทางคลินิกที่บงวาการใชยา

ปฏิชีวนะจะเกิดประโยชนกับผูปวย หากถายเปนน้ํา ไมมีไข หรือมีอาการอาเจียนเปนอาการเดน 

หมายถึงโรคทองรวงหรืออาหารเปนพิษซึ่งหายไดเอง โดยไมไดรับประโยชนจากการใชยาปฏิชีวนะ 

การใชยาปฏิชีวนะอยางพร่ําเพรื่อในโรคทองรวงในประเทศไทย ทําใหเชื้ออีโคไลซึ่งอาศัยอยู

ในลําไสของคนไทย ถูกรบกวนดวยยาปฏิชีวนะซึ่งเปนปจจัยกระตุนใหอีโคไลพัฒนาการดื้อยาขึ้น จน

ในขณะนี้ไมมียาปฏิชีวนะชนิดกินขนานใดในประเทศไทยใชรักษาโรคติดเชื้อจากอีโคไลไดผลเกิน

รอยละ 70 อีกตอไป 

เชื้ออีโคไลมิไดเปนสาเหตุเฉพาะโรคทองรวง แตยังเปนสาเหตุสําคัญที่สุดของโรคติดเชื้อของ

ตางเดินปสสาวะ เชนทําใหเกิดโรคกระเพาะปสสาวะอักเสบ และยังเปนสาเหตุสําคัญของการติดเชื้อ

ในโรงพยาบาลเชนการติดเชื้อในกระแสเลือด เปนตน 

การลดการใชยาปฏิชีวนะลงเปนวิธีเดียวที่ใชตอสูกับปญหาเชื้อด้ือยาอยางไดผล 

เชื้ออีโคไลมรณะ กําลังทําใหชาวเยอรมันเสียชีวิตเปนจํานวนไมนอยอยูในขณะนี้ แตเชื้ออี

โคไลดื้อยาในประเทศไทย รวมทั้งแบคทีเรียดื้อยาอ่ืนๆ อีกมากมายหลายชนิด เปนมหันตภัยที่กําลัง

คุกคามสุขภาพและชีวิตของประชาชนไทยอยูทุกวินาที พวกเรากลับรับรูเร่ืองราวใกลตัวไดนอยกวา

เหตุการณที่เกิดขึ้นในแดนไกล และยังคงใชยาปฏิชีวนะอยางพร่ําเพรื่อกันอยูตอไป 

ต่ืนเถิดชาวไทย อยามัวหลับใหล...........หากมัวหลับมัวหลง เราก็คงมลาย.... 


