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สรุปขอมูลเร่ือง Shiga-toxin producing Escherichia coli O104 

   
 Shiga-toxin producing Escherichia coli (STEC)  คือ เชื้อ E. coli ที่สามารถสรางสารพิษ Shiga toxin  
ปจจุบันพบเชือ้ STEC มากกวา 100 O-Serotypes ที่กอใหเกิดโรคอาหารเปนพิษ มีอาการลําไสใหญอักเสบมี
เลือดออก (Haemorrhagic colitis)  คืออาการปวดเกร็งอยางรุนแรงในชองทอง ถายเปนเลือดสดไมมีไข หรือมีไข
ต่ํา ผูปวยบางรายเชนเด็กเล็กและผูสูงอายุมีความเสีย่งสูงที่จะเกดิอาการแทรกซอนที่เรียกวา Haemorrhagic 
uremic syndrome (HUS) ทําใหเสียชีวิตได ผูติดเชื้อทีไ่มมีอาการแสดงของโรคสามารถถายทอดเชื้อใหผูอ่ืนได   
เชื้อ STEC ที่มีรายงานวาเปนสาเหตุการระบาดของโรคอาหารเปนพิษที่พบบอย เชน O157:H7, O26, O111, 
O145 เปนตน   

กลไกการเกิดโรคของเชื้อ STEC  
 เชื้อสามารถสราง Shiga toxin ซ่ึงแบงยอยออกเปน 2 กลุมใหญคือ Shiga toxin 1 (STX1) และ Shiga 
toxin 2 (STX2) เชื้อสรางโปรตีนชื่อ Intimin (gene ที่ควบคุมการสราง Intimin  คือ eae) ซ่ึงเชื้อใชในการเกาะติด
กับเซลลเยื่อบุผนังลําไส  และสราง enterohaemolysin  

การระบาดของ STEC O104 ในทวีปยุโรป     
 ตั้งแตตนเดือนพฤษภาคม 2554 ไดมีรายงานผูปวย Haemolytic uremic syndrome เพิ่มมากขึ้นอยาง
ผิดปกติ ในประเทศเยอรมันนี  ผูปวยอยางนอย 3 ราย เสยีชีวิต และพบผูปวยมากทางภาคเหนือของประเทศ  

 
อางอิงขอมูล จากสถาบัน Robert Koch  (http://www.eurosurveillance.org/ViewArticle.aspx?ArticleId=19878) 
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ผลการตรวจวนิิจฉัยทางหองปฏบิัติการ   

• ตัวอยางเชื้อของผูปวย 2 รายจากเมือง Hesse and Bremerhaven พบเชื้อ STEC O104 ซ่ึงมี
คุณสมบัติคือสราง STX 2,  ไมพบ ยีนส eae,  และไมสราง enterohaemolysin  เชื้อดื้อยา third 
generation cephalosporins (extended spectrum beta-lactamases, ESBL)  และดื้อยาหลายชนิด
คือ trimethoprim/sulphonamide และ tetracycline   

• ตัวอยางเชื้อของผูปวย  13 ราย จากเมือง  Muenster, Paderborn, Hamburg and Frankfurt พบ
เชื้อ  STEC O104 ซ่ึงมีคุณสมบัติคือสราง STX 2,  ไมพบ ยีนส eae   

• การระบาดของเชื้อ STEC ในประเทศเยอรมันนีที่ผานมาในอดีต มกัเกดิจากเชื้อ STEC 
O157:H7  การพบเชื้อ STEC O104 จากผูปวยเพิ่มมากขึ้นครั้งนี้ นับเปนสิ่งผิดปกติ 

นอกจากนี้ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2554 มีรายงานจากประเทศสวีเดน พบผูปวย HUS 9 ราย โดยผูปวย 4 รายได
เดินทาง (ผูรวมเดินทาง 30 คน) ไปยังทางตอนเหนือของประเทศเยอรมัน ระหวางวนัที่ 8-10 พฤษภาคม 2554 
สวนประเทศเดนมารกไดรายงานผูปวยติดเชื้อ STEC 4 ราย และมี 2 รายท่ีมีอาการ HUS  ผูปวยทุกรายมีประวัติ
การเดินทางไปทางตอนเหนือของประเทศเยอรมันน ี
 
การสอบสวนหาตนเหตุการระบาดของ STEC O104 
 จากการสอบสวนการระบาดพบวา การระบาดของ STEC O104 ในหลายเมือง ตนเหตุไมไดเกดิจาก
อาหารประเภทเนื้อสัตว หรือ นม เหมือนการระบาดของ STEC ที่ผานๆ มา   จากการศึกษา Case-control ของ 
สถาบัน Robert Koch และ หนวยงานสาธารณสุขของเมือง Hamburg   พบความสัมพันธของผูปวยกับการ
รับประทาน มะเขือเทศสด แตงกวา และ ผักสลัด  ขณะนีก้ําลังดําเนินการสอบสวนหาแหลงอาหารแพรโรค  

การเฝาระวังเชื้อ STEC ทางหองปฏิบัติการ ของสถาบนัวิจัยวิทยาศาสตรสาธารณสุข 

 สถาบันวิจัยวทิยาศาสตรสาธารณสุข โดยฝายแบคทีเรียลําไส  มีศักยภาพในการตรวจจําแนกชนดิ เชื้อ E. 
coli ที่แยกจากผูปวย ผูสัมผัส หรือ อาหาร เพื่อยืนยนัวาเปนเชื้อกลุม Diarrheagenic E. coli ไดแก เชื้อ 
Enterotoxigenic, Enteroinvasive, Enteropathogenic, Enteroaggregative และ Shiga-toxin producing E. coli โดย
(1) การตรวจหายีนสที่สัมพนัธกับการเกดิโรคโดยวิธี Multiplex PCR (2) การตรวจรูปแบบการเกาะติดของเชื้อ
กับเนื้อเยื่อเพาะเลี้ยง  และ (3) การตรวจ O-serogroup ของเชื้อ STEC O157, O145, O111, และ O26  แตไมมี
น้ํายาตรวจ O-104   

 สวนการตรวจหาสารพิษ Shiga toxin จากตัวอยางผูปวย หรือ อาหาร โดยตรงนั้นไมสามารถทําได 
เพราะ ตองใชชุดน้ํายาตรวจทางอิมมูโนวทิยา ซ่ึงตองมีสารพิษเปนตัวควบคุมผลบวก ปจจุบนับริษัทผูผลิตใน
ตางประเทศไมสามารถสงออกชุดน้ํายาดังกลาวเพื่อจําหนายในตางประเทศได  เนื่องจากความเขมงวดเรือ่ง
กฎหมายควบคุมอาวุธชีวภาพ  
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 สถาบันวิจัยวทิยาศาสตรสาธารณสุข โดยฝายแบคทีเรียลําไส ไดทาํการเฝาระวังเชื้อ STEC ทาง
หองปฏิบัติการตั้งแต พ.ศ. 2538 จนถึงปจจุบัน พบอุบัตกิารณของเชื้อ STEC ในประเทศไทยต่ํามาก โดยพบจาก
ผูปวย 7 ราย และผูสัมผัส 1 ราย ดังแสดงในตารางที่ 2  

ตารางที่2  การยืนยนัชนิดและคุณลักษณะของเชื้อ Shiga Toxin-producing E. coli ที่แยกจากผูปวย/ผูสัมผัสโรค
ในโครงการเฝาระวังโรคติดเชื้ออุบัติใหม: กลุมอาการอุจจาระรวง ตั้งแต พ.ศ. ๒๕๔๐-๒๕๕๔ 
 
พ.ศ. จังหวัด ประเภทผูปวย Serotypes Virulence-associated 

genes 
2540 นนทบุรี ผูใหญ HIV+ O8:H19 stx1, stx2,  
2545 กรุงเทพมหานคร ผูใหญ (ผูสัมผัสโรค) O91:HUT stx1 
2546 กรุงเทพมหานคร เด็ก อายุ 2 ป O111:H- stx1,  eaeA 
2547 สงขลา เด็ก อายุ 2 ป O111:H- stx1,  eaeA 
 อุดรธานี เด็ก อายุ 1 ป 9 เดือน O8:H21 stx2  
2548 สมุทรสงคราม เด็ก ไมทราบอาย ุ O157:H- stx1, stx2, eaeA 
2549 กรุงเทพมหานคร เด็กแรกเกดิ O111:H- stx1, eaeA 
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