การประชุมเครือข่ายโรคเมลิออยด์ไทย-ลาว (TLMNM) ครั้งที่ 1
วันที่และสถานที่: 22 มีนาคม 2012, ศูนย์วิจัยมหิดล-ออกซ์ฟอร์ด (MORU) กรุงเทพฯ ประเทศไทย
จุดประสงค์: การประชุมปิดระหว่างนักวิทยาศาสตร์ชั้นนาในการวิจัยโรคเมลิออยด์และผู้จัดทานโยบายในประเทศไทย
และลาว จุดประสงค์หลักคือ (1) อัพเดตข้อมูลร่วมกันในระหว่างผู้ที่เข้า ร่วมการประชุม (2) ประสานความร่วมมือ
ระหว่างสถาบันการวิจัยและเจ้าหน้าที่รัฐ และ (3) ปรึกษาหารือเกี่ยวกับประเด็นที่สาคัญที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ของ
โรคเมลิออยด์ในประเทศไทย รวมถึงระบาดวิทยา การวินิจฉัย การรักษา การป้องกัน และ การตระหนักและการมี
ส่วนรวมของประชาชนทั่วไป
องค์กรที่เข้าร่วม: สานักโรคติดต่ออุบัติใหม่และสานักระบาดวิทยา กระทรวงสาธารณสุข ประเทศไทย; ศูนย์ควบคุมโร
คิดต่อ ประเทศไทย; มหาวิทยาลัยขอนแก่น; ศูนย์วิจัยมโหสถ-ออกซ์ฟอร์ด ประเทศลาว; คณะแพทยศาสตร์ ศิริราช
พยาบาล ศูนย์วิจัยมหิดล-ออกซ์ฟอร์ด และคณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล

บทสรุปสาหรับผู้บริหาร
1) โรคเมลิออยด์ เป็นสาเหตุการเสียชีวิตที่สาคัญในประเทศไทย โดยมีจานวนผู้เสียชีวิตเนื่องจากโรคนี้
มากกว่า 1,000 คนต่อปี จานวนที่ได้รับรายงานโดยสานักงานสถิติแห่งชาติและสานักระบาดวิทยาต่า
กว่าประมาณการณ์เนื่องจากความยากในการวินิจฉัย ผู้ป่วยเสียชีวิตก่อนได้รับการวินิจฉัยหรือเสียชีวิตที่
บ้าน และการที่ทางโรงพยาบาลไม่ได้รายงานไปยังสานักระบาดวิทยากระทรวงสาธารณสุข
2) แม้ว่าโรคเมลิออยด์เป็นโรคที่ป้องกันได้ การป้องกันไม่ได้ถูกรณรงค์เท่าที่ควร การดื่มน้าที่ไม่ผ่านการ
บาบัดถือเป็นความเสี่ยงสาคัญ ซึ่งรวมถึงการดื่มน้าบ่อ น้าบาดาล และน้าประปาที่ไม่เติมคลอรีน
3) โรคเมลิออยด์เป็นปัญหาเร่งด่วนที่จาเป็นต้องให้ ประชาชนทั่วไปตื่นตัวเกี่ยวกับโรคนี้และเพื่อปรับปรุง
ความรูแ้ บบแผนการป้องกันโรคนี้ทั่วประเทศ การเติมคลอคลอรีนลงในน้าประปาหมู่บ้านและการรณรงค์
ให้ดื่มน้าต้มสุกเท่านั้นเป็นสิ่งที่จาเป็นเร่งด่วน โรคเมลิออยด์ควรถูกรวมอยู่ในโครงการรณรงค์สาหรับโรค
อุบัติใหม่โดยกระทรวงสาธารณสุข และควรได้รับการสนับสนุนภายใต้โครงการรณรงค์ ONE HEALTH
คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดลจะสนับสนุนการรณรงค์เกี่ยวกับโรคนี้ผ่านโครงการประกวน
คลิปวิดีโอโรคเมลิออยด์ (MELIODOSIS CLIP CONTEST) ซึ่งจะเริ่มต้นดาเนินการในเดือนพฤษภาคม
2012
4) “เมลิออยด์ ” เป็นคาที่ถูกเลือกเป็นชื่อภาษาไทยสาหรับโรคเมลิออยด์ (Melioidosis) และชื่อนี้จะถูก
นามาใช้สาหรับโครงการรณรงค์ทั้งหมด
5) วัคซีนโรคเมลิออยด์เป็นสิ่งที่จาเป็นอย่างมากสาหรับประเทศไทย แต่ยังไม่สามารถหาได้ในปัจจุบัน
อุปสรรคที่สาคัญสาหรับการพัฒนาวัคซีนประกอบด้วย การขาดแคลนความรู้เกี่ยวกับภูมิคุ้มกันวิทยา
ตัวเลือกวัคซีนที่ดี และสัตว์ทดลองที่เหมาะสม
6) การประชุมครั้งถัดไป (TLMNM II) จะจัดขึ้นที่ศูนย์วิจัยมหิดล-ออกซ์ฟอร์ด กรุงเทพฯ ในเดือนตุลาคม
2012 จดหมายเรียนเชิญจะถูกส่งไปยังผู้เข้าร่วมการประชุมในเดือนมิถุนายนเพื่อกาหนดวันที่เหมาะสม
ที่สุดอีกครั้ง
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บทสรุปสาหรับการประชุมช่วงเช้า (การอัพเดตข้อมูลการวิจัย)

ศูนย์วิจัยมหิดล-ออกซ์ฟอร์ด (MORU) และคณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นหน่วยงานที่เน้นไป
ที่ระบาดวิท ยา ปัจจัยสิ่ งแวดล้อม ภูมิคุ้มกันวิท ยา การวิ นิจฉัย การรักษา และการมีส่วนร่ วมของ ประชาชนทั่วไป
เกี่ยวกับโรคเมลิออยด์ เวบไซต์ http://www.tropmedres.ac

นพ. ดิเรก ลิ้มมธุรสสกุล ได้นาเสนอผลการศึกษาเกี่ยวกับ การติดเชื้อโรคเมลิออยด์และกิจวัตรประจาวันที่
เกี่ยวข้องกับการได้รับเชื้อเมลิออยด์ ข้อค้นพบที่สาคัญคือ 10% ของน้าบ่อ น้าบาดาล และน้าประปาถูกปนเปื้อนจาก
เชื้อเมลิออยด์ และมีประชากรไทยจานวนมากที่ดื่มน้าเหล่านั้นโดยไม่ผ่านการบาบัด การบาบัดที่ดีที่สุดคือการต้ม การ
กรองเป็นวิธีการที่ไม่ได้ผล เนื่องจากจุลินทรีย์นี้สามารถอยู่อาศัยได้ในเครื่องกรองน้าที่ไม่ได้รับการบารุงรักษาที่ดี พอ
และสม่าเสมอ
ดร. อั ญ ชลี เจตะภั ย ได้ น าเสนอวิ ธี ก ารวิ นิ จ ฉั ย โรคเมลิ อ อยด์ แ ละแสดงให้ เ ห็ น ว่ า การเพาะเชื้ อ นั้ น เป็ น
มาตรฐานที่สาคั ญสาหรั บ การวิ นิจ ฉัย แต่ใ ช้เ วลาค่อ นข้ า งนานและมีค วามไวต่า การทดสอบวิท ยาเซรุ่ มเช่น IHA
(Indirect Hemagglutination Test) สามารถที่จะให้ผลค่าบวกที่ผิดพลาดได้ ผลการเพาะเชื้ออาจจะได้หลังจากที่ผู้ป่วย
เสียชีวิตแล้วและโรงพยาบาลอาจจะไม่ได้รายงานเรื่องนี้ไปยังกระทรวงสาธารณสุข การศึกษากาลังดาเนินการเกี่ยวกับ
การเสี ย ชี วิ ต จริ ง จากโรคเมลิ อ อยด์ และแสดงให้ เ ห็ น ว่ า การเสี ย ชี วิ ต ที่ แ ท้ จ ริ ง เนื่ อ งจากโรคเมลิ อ อยด์ ใ นภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยนั้นเป็นตัวเลขที่สูงมาก
ดร. ประวีณ จันศรีชวาลา ได้นาเสนอเรื่องการพัฒนาชุมชม และงานที่กาลังดาเนินการเกี่ยวกับการการ
ตระหนั กและการมีส่วนรวมของประชาชนทั่ว ไป ซึ่ง รวมถึ งเวบไซต์ สาหรั บ โรคเมลิ ออยด์ (www.melioidosis.info)
และเวบไซต์ของเฟสบุ๊คสาหรับ โรคเมลิออยด์ทั้งภาษาอังกฤษ (www.facebook.com/melioidosis.info) และภาษาไทย
(www.facebook.com/melioid)

ศูนย์ วิจั ย โรคเมลิ อ อยด์ (MRC) และมหาวิ ท ยาลั ยขอนแก่ น เป็น หน่ว ยงานที่เ น้ น ไปที่ ระบาดวิ ทยา ปั จ จั ย
สิ่งแวดล้อม ภูมิคุ้มกันวิทยา การรักษา และแบคทีเรียวิทยา เวบไซต์ http://www.md.kku.ac.th/melioid2
ดร. สุรศักดิ์ วงศ์รัตนชีวิน ได้นาเสนอผลการศึกษาที่ทาโดยศูนย์วิจัยโรคเมลิออยด์ (MRC) ศูนย์วิจัยโรคเม
ลิออยด์พบว่า LL-31 และ LL-37 และ เคเทลิซิดิน (Cathelicidin) มีผลอย่างมากสาหรับการสร้างไบโอฟิล์มของเชื้อเมลิ
ออยด์ นอกจากนี้ไวรัสที่สามารถสลายแบคทีเรีย (phage) ได้ถูกแยกออกจากดินในพื้นที่ที่มีการระบาด โดยไวรัสสลาย
แบคทีเรียเหล่านี้ถูกพบว่าสามารถทาลายเชื้อเมลิออยด์ได้ดี ทีมศูนย์วิจัยโรคเมลิออยด์ยังได้สร้างคลังข้อมูลเมต้าเจโน
มิค (Metagenomic) เพื่อใช้สาหรับการวิจัยต่อไปในอนาคต
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ดร. กาญจนา เลิศมีมงคลชัย (กาญจนา) ได้นาเสนอภาพโดยรวมของสิ่งที่น่าสนใจจาการวิจัยของพวกเขา
เกี่ยวกับเซลล์มนุษย์ ไซโตไคน์ (Cytokine) และการตอบสนองของภูมิคุ้มกัน การค้นหาตัวเลือกวัคซีนและการพัฒนา
เครื่องมือวินิจฉัยที่ใช้เทคโนโลยีที่ได้ปริมาณงานสูง เช่น โปรเตโอมิคส์ (Proteomics) และการวิเคราะห์กลุ่มโมเลกุลท
รานสคริปโตมิคส์ (Transcriptomics analysis) งานที่ทางานกลุ่มของพวกเขาได้รับทุนการวิจัยและพัฒนาช่วงแรกจาก
Wellcome Trust ประเทศอังกฤษ และปัจจุบันได้รับจากกองทุน US NIAID/NIH โดยความร่วมมือกับโรงพยาบาลศิริ
ราช โรงพยาบาลสรรพสิทธิ์ประสงค์ โรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่น โรงพยาบาลสกลนคร และหน่วยงานศูนย์การแพทย์
หลั ก/โรงพยาบาลในภาคตะวั น ออกเฉี ยงเหนื อ อย่ า งไรก็ ต ามก็ ยัง มีอุ ป สรรคในการวิ จั ย วั คซี น คือ การขาดแคลน
สัตว์ทดลองสาหรับโรคเบาหวานที่เหมาะสมสาหรับโรคเมลิออยด์

โรงพยาบาลศิริราช
ดร. สุ นีย์ กอรปศรี เ ศรษฐ์ (สุ นีย์ ) ได้ น าเสนอขอบเขตการวิ จั ย ที่ ท าขึ้ น มาที่ โ รงพยาบาลศิ ริ ร าช ซึ่ ง
ประกอบด้วยการสร้างจุลินทรีย์กลายพันธุ์ของเชื้อเมลิออยด์ และการหาลักษณะเฉพาะของการกลายพันธุ์ภายในเซลล์
ของรูปแบบแบคทีเรียนี้ การกลายพันธุ์ของเชื้อเมลิออยด์ ประกอบด้วยการเข้ารหัสพันธุกรรมสาหรับ BimA, ฟอสโฟลิ
เปส C, ซิกมาแฟคเตอร์ E, และ ตัวขนส่ง ABC โครงการนี้ทาสาเร็จโดยการประสานความร่วมมือกับ หน่วยงานจาก
อังกฤษ สิงคโปร์ ดร.กาญจนา และ ดร.นริศรา นอกจากนี้ในตอนนี้เรายังคงทางานในเรื่องการหาลักษณะเฉพาะของ
ไวรัสสลายแบคทีเรียที่สามารถสลายเชื้อเมลิออยด์ได้

ศูนย์ควบคุมโรค (CDC Thailand) เป็นหน่วยงานที่ดาเนินการวิจัยเกี่ยวกับสาเหตุและผลการรักษาของโรคปอดบวมที่
เกิดจากเชื้อแบคทีเรียในประเทศไทย หน่วยงานนี้ได้เน้นไปที่ระบาดวิทยาและผลกระทบของโรคเมลิออยด์ต่อสุขภาพ
และเศรษฐกิจในประเทศไทย
ดร. คิป แบกเกตต์ (คิป) ได้นาเสนอการศึกษาเมื่อไม่นานมานี้เกี่ยวกับ ระบาดวิทยาของโรคเมลิออยด์ใน
หัวข้อ “ตัวชี้วัดภาระโรคและการแพร่เชื้อตามฤดูกาลของโรคเมลิออยด์ในภาคตะวันออกและตะวันออกเฉียงเหนือของ
ประเทศไทย: กรณีศึกษาจาก จ. สระแก้ว และ จ. นครพนม” การรายงานโรคเมลิออยด์นั้นต่ากว่าความเป็นจริงอย่าง
มากหากไม่มีการเพาะเชื้อในเลือดของผู้ป่วยทั้งหมดที่สงสัยว่าเป็นโรคปวดบวมหรือติดเชื่อจากแบคทีเรีย อีกทั้งพบว่า
ตัวชี้วัดในแง่ของต้นทุนของโรงพยาบาล การเจ็บป่วย และการเสียชีวิต ที่เกิดจากโรคเมลิออยด์มีมูลค่าสูงมาก และการ
เข้ามามีส่วนร่วมโดยเจ้าหน้าที่สาธารณสุขมีความจาเป็นอย่างมาก

ศูนย์วิจัยมโหสถ-ออกซ์ฟอร์ด (LOMWRU) เป็นหน่วยงานที่ตั้งอยู่ที่โรงพยาบาลมโหสถ จังหวัดเวียนเทียน ประเทศ
ลาว หน่วยงานนี้เป็นหน่วยงานพี่น้องของศูนย์วิจัยมหิดล-ออกซ์ฟอร์ด กรุงเทพฯ และได้ดาเนินการวิจัยเกี่ยวกับโรคเม
ลิออยด์มาเป็นเวลานานกว่า 10 ปีแล้ว
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ดร. เดวิด แดนซ์ (เดวิด) ได้นาเสนอสถานการณ์ของโรคเมลิออยด์ในประเทศลาวซึ่งพบ่วามีผู้ป่วยมากกว่า
400 คนที่ยืนยันด้วยการเพาะเชื้อพบในช่วง 10 ปีล่าสุด สิ่งที่สาคัญคือว่ามีการทาความเข้าใจที่ดีขึ้นโรคเมลิออยด์ งาน
ที่กาลังดาเนินการอยู่ในปัจจุบันคือการประสานความร่วมมือกับนักวิทยาศาสตร์ที่ศึกษาเกี่ยวกับดินในฝรั่งเศสในการ
ค้นหาความแตกต่างของชนิดของดินและการปนเปื้อนของเชื้อเมลิออยด์ในดินและน้า

กระทรวงสาธารณสุข ประเทศไทย
นส. เสาวภาคย์ เหล่ า ศิ ริ ถ าวร ได้ น าเสนอข้ อ มู ล สถิ ติ แ ห่ ง ชาติ แ ละวิ ธี ก ารรวบรวมข้ อ มู ล จากทุ ก ๆ
โรงพยาบาลในประเทศไทย ซึ่งเห็น ได้ชัดว่าจานวนของผู้ป่วยโรคเมลิออยด์และจานวนการเสียชีวิตทั้ งหมดเนื่องจาก
โรคเมลิออยด์มีการรายงานต่ากว่าความเป็นจริงอย่างมาก โรคเมลิออยด์ถูกพบในสวนสัตว์หลายแห่งในประเทศไทย
และโรคเมลิออยด์ในสัตว์อาจเป็นสาเหตุสาคัญของการเสียชีวิตของสัตว์ในประเทศไทย
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บทสรุปสาหรับการประชุมช่วงบ่าย (ระหว่างผู้เข้าร่วมประชุมชาวไทย)
1. มุมมองเกี่ยวกับโรคเมลิออยด์จากกระทรวงสาธารณสุข
จานวนที่ได้รับรายงานโดยสานักงานสถิติแห่งชาติและกองระบาดวิทยาเป็นตัวเลขที่ต่ากว่าความเป็นจริง มาก
เนื่องจากความยากในการวินิจฉัย ผู้ป่วยเสียชีวิตก่อนได้รับ การวินิจฉัย หรือเสียชีวิตที่บ้าน และทางโรงพยาบาลไม่ได้
รายงานไปยังกระทรวงสาธารณสุข
โรคเมลิออยด์ถูกพิจารณาว่าเป็นโรคอุบัติใหม่ที่สาคัญในประเทศไทย ซึ่งเป็น ปัญหาเร่งด่วนที่จาเป็นต้องให้
ประชาชนทั่วไปตื่นตัวเกี่ยวกับโรคนี้ และจาเป็นต้องปรับปรุงความรู้แบบแผนการป้องกันโรคนี้ทั่วประเทศ การเติมคลอ
คลอรีนลงในน้าประปาหมู่บ้านและการรณณรงค์ให้ดื่มน้าที่สะอาดเท่านั้นเป็นสิ่งที่จาเป็นเร่งด่วน โรคเมลิออยด์ ควรถูก
รวมอยู่ในโครงการรณรงค์สาหรับโรคอุบัติใหม่โดยกระทรวงสาธารณสุข และควรได้รับการสนับสนุนภายใต้โครงการ
รณรงค์ ONE HEALTH
มีการแนะนาว่าควรจะมีข้อแนะนาให้มีการบาบัดน้าด้วยการเติมคลอรีนก่อนการบริโภค โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
น้าที่ได้จากบ่อ บ่อน้าบาดาล แม่น้า และน้าประปา หลักฐานที่อิงจากการค้นพบเชื้อเมลิออยด์ อยู่ในน้าที่ไม่ผ่าน
กระบวนการบาบัดและกรณีการเสียชีวิตเนื่องจากโรคเมลิออยด์ในพื้นที่ที่ไม่มีการระบาดนั้นเป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วงอย่าง
มาก และต้องมีการผลักดันให้มีมาตรการป้องกันและการควบคุม อย่างมีประสิทธิผลรวมถึงการสร้างความตื่นตัวของ
ประชาชนทั่วไป เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น เจ้าหน้าที่สาธารณสุข และบุคลากรภาครัฐและไม่ใช่ภาครัฐควรจะประสานความ
ร่วมมือและปรึกษาเกี่ยวกับข้อค้นพบเหล่านี้ และวิธีการจัดการการเกิดโรคที่เพิ่มขึ้นอย่างมีประสิทธิผล

2. ชื่อภาษาไทยของโรคเมลิออยด์
“โรคเมลิออยด์” เป็นชื่อที่ยอมรับโดยกระทรวงสาธารณสุขและนักวิจัยจนกว่าจะมีการตัดสินใจเป็นอย่างอื่น
ประชาชนทั่วไปได้มีการรั บเอาชื่อภาษาอังกฤษมาใช้ก่อนหน้านี้สาหรับโรคอื่นๆ เช่น โรคมาลาเรีย โรคลีเจียนแนร์
เป็นต้น ดังนั้นจึงไม่ใช่ปัญหาสาหรับการรับเอาคาว่า “โรคเมลิออยด์” มาใช้ ชื่ออื่นๆ ที่ได้มีการแนะนาไว้ก่อนหน้านี้
เช่น “โรคไข้ดิน” และ “โรคฝีดิน” แต่ชื่อเหล่านี้ไม่ได้ครอบคลุ มธรรมชาติของไโรคเมลิออยด์ได้อย่างเพียงพอ ดังนั้น
“โรคเมลิออยด์ ” ซึ่งเป็นคาสามพยางค์ มีการใช้กันอย่างกว้างขวางในผู้ป่วยที่เป็น โรคเมลิออยด์ และคลินิกโรคเมลิ
ออยด์ที่มีอยู่ทั่วประเทศอยู่แล้ว ดังนั้นจึงเป็นชื่อที่เหมาะสมที่สุดสาหรับโครงการรณรงค์การมีส่วนร่วมของประชาชน
ทั่วไป

3. การประสานความร่วมมือระหว่างนักวิจัยชาวไทย
จานวนนักวิจัยโรคเมลิออยด์ในประเทศไทยกาลังลดลงและควรมีการส่งเสริมให้ทาวิจัยเกี่ยวกับโรคนี้มากขึ้น
การประสานความร่วมมือกันระหว่างนักวิจัยและกระทรวงก็เป็นสิ่งสาคัญ โครงการป้องกันและควบคุม ด้านสาธารณสุข
เป็นสิ่งที่จาเป็น สานักระบาดวิทยาและกระทรวงสาธารณสุขควรใช้ข้อมูลที่มีอยู่เกี่ยวกับการเกิดโรคและการป้องกันที่มี
อยู่แล้ว (ตัวอย่างเช่น ข้อมูลที่แบ่งปันโดย ดร.ดิเรก ดร.วิรงค์รอง และ ดร.สุรศักดิ์ ในการประชุมครั้งนี้) และแปลงข้อมูล
ดิบเหล่านี้ให้กลายเป็นข้อมูลที่ใช้สื่อสารกับประชาชนทั่วไป การพัฒนาขีดความสามารถของนักวิจัย และของระบบใน
กระทรวงก็เป็นสิ่งที่จาเป็นอย่างมากเช่นเดียวกัน นักวิจัยรุ่นใหม่ควรจะได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนให้ทาการวิจัย
เกี่ยวกับโรคเมลิออยด์ในอนาคต นอกจากนี้การประสานความร่วมมือระหว่า งประเทศก็เป็นสิ่งสาคัญไม่ยิ่งหย่อนกว่า
กัน
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4. การประชุมสมัชชาโลกเกี่ยวกับโรคเมลิออยด์ 2013 (World Melioidosis Congress 2013)
การประชุม โรคเมลิออยด์ ร ะดับโลกครั้งถัดไป (ครั้งที่ 7) จะจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 18-20 สิงหาคม 2013 ที่
กรุงเทพฯ ประเทศไทย การประชุมเชิงปฏิบัติการก่อนการประชุมจะเป็นการสังเกตการณ์ผู้ป่วยโรคเมลิออยด์ที่จังหวัด
อุบลราชธานีและขอนแก่นหากเป็นไปได้
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บทสรุปสาหรับการประชุมช่วงบ่าย (ระหว่างผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด)
1. สิ่งที่เราสามารถทาได้ในการปรับปรุงการวินิจฉัย การรักษา และการป้องกันโรคเมลิออยด์มีอะไรบ้าง
ดร.คิป แบกเกตต์ จากศูนย์ควบคุมโรคได้หยิบยกเรื่องที่น่าเป็นห่วงเกี่ยวกับการขาดแคลนแนวทางปฏิบัติใน
วินิจฉัยและการรักษาโรคเมลิออยด์ในประเทศไทย ซึ่งแนวทางปฏิบัติสาหรับการรักษาเป็นสิ่งที่จาเป็นอย่างมากใน
ฐานะทีโ่ รคเมลิออยด์เป็นโรคที่ระบาดและเป็นสาเหตุการณ์ตายที่สาคัญในประเทศไทย
จุดดาเนินการ ดร.เพลินจันทร์ เชษฐ์โชติศักดิ์ จะประสานการประชุมร่วมกับ “สมาคมโรคติดเชื้อแห่งประเทศ
ไทย (www.idthai.org)” และปรึกษาหารือเรื่องนี้เพื่อจัดทาแนวทางปฏิบัติแห่งชาติสาหรับการวิ นิจฉัยและรักษาโรคเมลิ
ออยด์ในประเทศไทย
เรื่องที่เป็นกังวลเกี่ยวกับการวินิจฉัยที่ต่าเกินไปของโรคเมลิออยด์ ในห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ของ
โรงพยาบาลในประเทศไทยได้ถูกหยิบยกขึ้นมาพูดถึง ดร.เดวิด แดนซ์ ได้ให้คาแนะนาว่าปัญหานี้อาจจะเป็นส่วนหนึ่ง
ของการบ่งชี้เชื้อเมลิออยด์ เนื่องจากการบ่งชี้เชื้อเมลิออยด์นั้นจาเป็นต้องห้องปฏิบัติการที่ทาการเพาะเชื้อได้ มี ระบบที่
ดี มีนักจุลชีววิทยาที่มีความรู้ความเข้าใจเป็นอย่างดี แต่อย่างไรก็ตามสิ่งเหล่านี้ไม่ได้มีพร้อมในโรงพยาบาลทุกแห่งใน
ประเทศไทย สาหรับประเทศอังกฤษนั้นจะมีวิธีการทางแบคทีเรียวิทยาที่เป็นมาตรฐานแห่งชาติและมีแบบแผนการ
รับรองมาตรฐานของห้องปฏิบัติทางวิทยาศาสตร์ด้วย
จุดดาเนินการ
1. อย่า งน้ อยควรจะมี ขั้น ตอนการปฏิบัติ งานมาตรฐาน (SOP) สาหรับการระบุ เชื้ อแบคที เรีย ในภาค
ภาษาอังกฤษและภาษาไทย ดร.ดิเรก ลิ้มมธุรสสกุล แนะนาว่าฉบับร่างควรจะถูกจัดทาขึ้นมาและส่ง
ต่อไปยังสมาชิกของเครือข่ายเพื่อจัดทาเป็นขั้นตอนการปฏิบัติงานมาตรฐานฉบับสมบูรณ์ หลังจากนั้นก็
นาไปปฏิบัติในระดับประเทศ ซึ่งขั้นตอนการปฏิบัติงานมาตรฐานเหลานี้จะถูกอัพโหลดไว้บนเวบไซต์
ของโรคเมลิออยด์ (www.melioidosis.info)
2. การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการประจาปีควรจะมีการวางแผนขึ้นมาโดยการเข้าร่วมกับการประชุมครั้งใหญ่ที่
เป็นส่วนหนึ่งของสมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย ซึ่งสิ่งนี้สามารถปรับปรุงความรู้ของช่าง
เทคนิคประจาห้องปฏิบัติการและช่างเทคนิคการแพทย์ที่เกี่ยวข้องกับการบ่งชี้เชื้อเมลิออยด์ ได้ดีขึ้น
3. ในการปรับปรุงการตื่นตัวของประชาชนทั่วไปรวมถึงความรู้เรื่องการป้องกันโรคเมลิออยด์ “การประกวด
คลิปวิดีโอโรคเมลิออยด์” จะถูกดาเนินการขึ้นมาโดยคณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมี
ผู้เข้าร่วมประชุมที่ยินดีช่วยเหลือสาหรับงานนี้
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2. ความก้าวหน้าของวัคซีนโรคเมลิออยด์
ดร. กาญจนา เลิศมีมงคลชัย สรุปว่ามีตัวเลือกวัคซีนหลายชนิดแต่ยังไม่มีชนิดใดที่แสดงให้เห็นถึงการ
ป้องกันได้โรคได้อย่างแท้จริง วัคซีนกาลังมีการทดลองในหนู แต่ยังเร็วเกินไปที่จะสรุปผล วัคซีนควรจะมุ่งเป้าหมาย
ไปยังกลุ่มประชากรที่มีความเสี่ยงในการเกิดโรคเมลิออยด์ เช่น ผู้ป่วยโรคเบาหวาน เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีการขาด
แคลนสัตว์ทดลองที่เป็นโรคเบาหวานและสัตว์ทดลองเลือดอุ่นที่ไม่ใช่มนุษย์ ซึ่งเป็นสิ่ งที่จาเป็นอย่างมากสาหรับการ
พัฒนาวัคซีน
แม้ว่าจะมีความจาเป็นอย่างชัดเจนสาหรับวัคซีน โรคเมลิออยด์ในประเทศไทย แต่ยังมีอุปสรรคในเรื่องการ
พัฒนาวัคซีน ซึ่ง ประกอบด้วย การขาดแคลนความรู้เกี่ยวกับภูมิคุ้มกันวิทยา ตัวเลือกวัคซีนที่ดี และสัตว์ทดลองที่
เหมาะสม

3. การประชุมครั้งถัดไป: สถานที่ไหน ตอนไหน และถี่เพียงไร
มีการแนะนาและตกลงร่วมกันโดยสมาชิกทั้งหมดในการประชุมเครือข่ายว่าอย่างน้อยที่สุดควรจะมีการประชุม
ทุกๆ 6 เดือน ซึ่งการประชุมครั้งถัดไปจะจัดขึ้นที่ศูนย์วิจัยมหิดล-ออกซ์ฟอร์ด ในเดือนตุลาคม 2012
จุดดาเนินการ ดร. ประวีณ และ ดร. อัญชลี จะส่งจดหมายเรียนเชิญในอีก 2 เดือนถัดไป
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สรุปผลการประชุม
สาหรับการประชุมการประชุมเครือข่ายโรคเมลิออยด์ไทย-ลาว (TLMNM) ซึ่งจัดขึ้นวันที่ 22 มีนาคม 2012 ที่
ศูนย์วิจัยมหิดล-ออกซ์ฟอร์ด (MORU) กรุงเทพฯ ประเทศไทย ซึ่งนักวิ จัยได้มาพบปะกับผู้จัดทานโยบาย โดยมี
ข้อตกลงร่วมกันเกี่ยวกับการตั้งชื่อภาษาไทยสาหรับ โรคเมลิออยด์ที่ตกลงร่วมกันเป็น “โรคเมลิออยด์” ประเด็นสาคัญ
อย่างอื่นที่ได้หยิบยกขึ้นมาพูดกันประกอบด้วยความสาคัญของการนาหลักฐานที่มีอยู่ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการเกิดโรค
ไปสู่มาตรการและนโยบายการป้องกันและควบคุมอย่างมีประสิทธิผล สิ่งนี้จะสามารถทาได้ผ่านทางการเชื่อมโยงและ
การประสานความร่วมมือที่แข็งแกร่งระหว่างนักวิจัยและกระทรวงสาธารณสุข การปนเปื้อนในแหล่งน้าโดยเชื้อเมลิ
ออยด์ ได้มีการรายงานในพื้นที่มีการระบาด (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้ของประเทศไทย) และเป็นอานาจ
ของกระทรวงสาธารณสุขในการจัดการกับแหล่งน้าทั่วประเทศ ตามรายงานของการเกิดโรคเมลิออยด์ซึ่งเป็นที่รับทราบ
กันในที่ประชุมและระบบเฝ้าระวังทั่วประเทศที่จาเป็นต้องได้รับการปรับปรุง
ปัจจุบันยังไม่มีแนวทางปฏิบัติแห่งชาติสาหรับ การวินิจฉัยและรักษาโรคเมลิออยด์ในประเทศไทยอย่างเป็น
ทางการ และยังไม่มีวิธีการวินิจฉัยทางจุลชีววิทยาการแพทย์อย่างเป็นมาตรฐาน การเขียนแนวทางปฏิบัตินี้ขึ้นมาจะทา
ให้แพทย์ และนักจุลชีววิทยาในห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์สามารถจดจาและบ่งชี้โรคเมลิออยด์ในผู้ป่วยได้ดียิ่งขึ้น ซึ่ง
มีการเห็นพ้องกันว่าฉบับร่างของแนวทางปฏิบัติในการบาบัดและวิธีการวินิจฉัยทางจุลชีววิทยาการแพทย์มาตรฐานจะ
ถูกเขียนขึ้นมาโดยแพทย์ (สิ่งนี้จะมีการหยิบยกมาพูดกันในสมาคมโรคติดเชื้อแห่งประเทศไทย) และนักวิจัยภายในกลุ่ม
ตามลาดับ และส่งต่อเพื่อขอความคิดเห็นและการแก้ไขก่อนที่จะมีการตกลงกันในวาระสุดท้ายเป็นฉบับที่สมบูรณ์
การเจ็บป่วยและอัตราการเสียชีวิตที่สูงของโรคเมลิออยด์ในประเทศไทยเป็นสิ่งที่แสดงถึงความจาเป็นสาหรับ
วัคซีนโรคเมลิออยด์ อย่างไรก็ตามการศึกษาวัคซีนยังต้องใช้เวลาอีกนาน การศึกษายัง ขาดแคลน ชนิดของวัคซีนที่ดี
หนูทดลองที่ เป็นโรคเบาหวานที่ดี (สิ่งนี้หมายถึงกลุ่มเป้ าหมายผู้ป่ว ยซึ่งมีความไวต่อการเป็น โรคเมลิ ออยด์ ที่สูง )
การศึกษาในสัตว์ทดลองขนาดใหญ่ และการประเมินผลวัคซีนในการติดเชื้อโดยธรรมชาติ
เมื่อสิ้นสุดการประชุม มีการสรุปว่าการประสานความร่วมมือระหว่างนักวิจัยและศูนย์วิจัยมหิดล-ออกซ์ฟอร์ด
เพื่อที่จะขับเคลื่อนการนาโครงการควบคุมและป้องกันด้านสาธารณสุขโรคเมลิออยด์ เป็นสิ่งที่มีประโยชน์อย่างมากและ
ควรเดินหน้าต่อไป การสนับสนุนมาตรการเชิงป้องกันเป็นสิ่งจาเป็นเร่งด่วน
การประชุมครั้งถัดไปจะจัดขึ้นในเดือนตุลาคม 2012 ที่ศูนย์วิจัยมหิดล-ออกซ์ฟอร์ด
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