มารู้จักไข้ ไทฟอยด์
ในสภาวการณ์ปัจจุบันที่เกิดภาวะน้ําท่วมในหลายพื้นที่ในประเทศไทย ทําให้เกิดความกังวลในด้านการเดินทาง และที่อยู่
อาศัย และอีกสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้คือ โรคภัยไข้เจ็บที่เกิดขึ้นได้ในช่วงน้ําท่วมดังนั้นเพื่อที่จะได้ปฏิบัติตนและป้องกันตนจากโรคภัย
ไข้เจ็บที่อาจเกิดขึ้นได้ทันท่วงที โรคที่จะกล่าวถึงคือ ไข้ไทฟอยด์หรือที่รู้จักกันว่าไข้รากสาดน้อย ซึ่งเป็นโรคทีต่ ิดต่อได้จากการ
รับประทานอาหารหรือน้ําปนเปื้อนอุจจาระของผู้ป่วย
สาเหตุ: ไข้ไทฟอยด์มีสาเหตุมาจากแบคทีเรีย Salmonella Typhi อยู่ใน Family Enterobeacteriaceae species
Salmonella enterica supsp. enterica serovar Typhi ผู้ป่วยได้รับเชื้อนี้โดยการกิน เมื่อเชื้อเข้าสู่ทางเดินอาหารจะบุกรุก
ทําลายเซลล์เยื่อบุทางเดินอาหาร จากนั้นเชื้อยังสามารถกระจายเข้ากระแสเลือดได้ จากนั้นเชื้อยังสามารถกระจายไปยังตับ ม้าม
ท่อน้ําดี และผิวหนังได้ คนจัดเป็นพาหะสําคัญของโรคนี้และอาจกลายเป็นพาหะที่ไม่แสดงอาการภายหลังจากได้รับเชื้อ แต่
สามารถแพร่เชื้อสู่สิ่งแวดล้อมได้ตลอดเวลาโดยที่ตัวเองไม่มีอาการใดๆ
ดังกรณีศึกษาที่เคยโด่งดังไปทั่วโลกซึ่งเกิดขึ้นใน
สหรัฐอเมริกาของ Mary Mellon หรือที่รู้จักกันว่า Typhoid Mary หญิงสาวชาวอเมริกันที่มีอาชีพแม่ครัวและถูกจัดให้เป็น
“พาหะที่มีสุขภาพดีคนแรกของไข้ไทฟอยด์” ซึ่งได้แพร่กระจายเชื้อนี้ไปตามบ้านและร้านอาหารแก่คนอื่นกว่า 53 คน ในจํานวนนี้
มีคนตายถึง 3 คน โดยพบเชื้อ Salmonella หลบซ่อนอยูภ่ ายในถุงน้ําดี และหญิงสาวคนนี้ได้ถูกดําเนินคดีในที่สุด
อาการ : ในสัปดาห์แรกมักมีไข้สูงลอย ปวดหัวอ่อนเพลีย ท้องเสีย บางรายอาจท้องผูกได้ เบื่ออาหาร ม้ามโต อาจมีผื่นขึ้นตามตัว
ในผู้ป่วยบางราย อาจเกิดเลือดออกในลําไส้ อาการที่เกิดขึ้นจะหายได้เอง
การระบาด: ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรค (CDC) สหรัฐฯ ได้รายงานว่ามีการตรวจสอบการระบาดของเชื้อ Salmonella ในหลาย
รัฐของสหรัฐฯ ซึ่งมีความเชือ่ มโยงกับสัตว์ปีกที่เลี้ยงตามบ้านโดยทั่วไป จากรายงานการระบาดทั้ง 7 รัฐ พบว่ามีจํานวนผู้ติดเชื้อ
Salmonella ทั้งหมด 324 ราย ใน 35 รัฐ ในระหว่างวันที่ 4 มกราคม ถึง 17 พฤษภาคม 2559 โดยมีผู้ป่วยเสียชีวิตจํานวน 1
ราย และรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลจํานวน 66 รายและ 27 % ของผู้ติดเชื้อ เป็นเด็กอายุต่ํากว่า 5 ปี ทาง CDC โดยร่วมมือกับ
สัตวแพทย์และหน่วยงานการเกษตรในหลายรัฐ รวมกับหน่วยงาน APHIS เพื่อตรวจสอบถามการระบาดในครั้งนี้ จากการ
วิเคราะห์ทางระบาดวิทยา การตรวจสอบย้อนกลับ และการตรวจสอบในห้องปฏิบัติการพบว่า การระบาดทั้ง 7 ครั้งนี้ มีความ
เชื่อมโยงกับสัตว์ปีกมีชีวิต เช่น ไก่และเป็ดจากในหลายแหล่งเพาะพันธุ์ นอกจากนี้ทางการยังได้เตือนให้ผู้ที่เลี้ยงสัตว์ปีกไว้ตาม
บ้าน ระวังเรื่องสัมผัสและล้างมือทุกครั้งหลังจากที่มีการสัมผัสสัตว์ปีกส่วนเด็กอายุต่ํากว่า 5 ปี ไม่ควรเข้าใกล้สัตว์ปีกเนื่องจากมี
ความเสี่ยงในการติดเชื้อได้ง่ายและควรอยู่ในการดูแลของผู้ปกครองอย่างใกล้ชิด CDC คาดว่าการระบาดครั้งนี้จะมีระยะเวลา
ต่อไปอีกหลายเดือน
ในประเทศไทยพบโรคอาหารเป็นพิษในโรงเรียนแห่งหนึ่ง จังหวัดกรุงเทพมหานคร พบผู้ป่วยโรคอาหารเป็นพิษ 212 ราย
เป็น นักเรียนโรงเรียนเอกชนแห่งหนึ่ง เข้ารับการรักษา ในหลายโรงพยาบาล โดยผู้ป่วยทั้งหมดเป็นนักเรียน เริ่มป่วยรายแรกวันที่
12 มกราคม 2559 รายสุดท้ายวันที่ 13 มกราคม 2559 ผู้ป่วยส่วนใหญ่มีอาการปวดท้อง อาเจียน บางรายมีถ่ายเหลวร่วม ด้วย
โรงเรียนได้ปิดการเรียนการสอนในวันที่ 14 - 20 มกราคม 2559 เนื่องจากโรงเรียนมีการจ้างเหมาบริษัทเอกชนแห่งใหม่มา
ประกอบอาหารให้โรงเรียนเป็นวันแรก (วันที่ 12 มกราคม 2559) โดยประกอบอาหารจากภายนอกและส่งเข้ามาในโรงเรียนเพื่อ
จัดอาหารกลางวันให้กับเจ้าหน้าที่และนักเรียนในโรงเรียน อาหารที่สงสัย ได้แก่ เอแคลร์ ผลการตรวจ Rectal swab culture

นักเรียนที่ป่วย 3 ราย จากโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่ง พบ Salmonella group B การดําเนินการทีมสอบสวนโรค ได้ทําการ
สอบสวนและควบคุมโรค พร้อมให้สุขศึกษาแก่บริษัทผู้ประกอบอาหารและเก็บตัวอย่าง Rectal Swab Culture ส่งตรวจเพาะ
เชื้อ 11 ราย วันที่ 14 มกราคม 2559 ผลตรวจพบเชื้อ Salmonella group D nontyphi และ Salmonella group B ในผู้
ประกอบอาหาร 5 ราย และไม่พบเชื้อ 6 ราย
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