สถานการณเชื้อ Legionella : ผลกระทบตอการทองเที่ยว
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ความสําคัญของปญหาเชื้อ Legionella ในปจจุบัน โดยทั่วไป ระดับความรุนแรงของปญหา
เชื้อแบคทีเรีย Legionella เปนกลุมแบคทีเรียที่กอนใหเกิดโรคเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจเรียกกลุมอาการ
ที่เกิดจากแบคทีเรียชนิดนี้วา Legionellosis โรคที่สําคัญโรคหนึ่งในกลุมอาการนี้คือ Legionnaires'disease ซึ่งเกิด
จากเชื้อแบคทีเรียชนิด Legionella pneumophila
มีการรายงานการเกิดโรคทั้งทวีปอเมริการ ยุโรป เอเชีย และออสเตรเลีย ในประเทศสหรัฐอเมริกามีรายงาน
พบผูปวยที่เปนโรคเนื่องจากเชื้อ Legionella pneumophila 1,200 – 1,600 คน /ป คิดเปน 0.44-0.63/100,000 คน ใน
ประเทศอังกฤษ พบ 120 – 160 คน/ป เกิดการระบาด 2-7 ครั้ง ในการระบาดแตละปเกิดขึ้นในโรงพยาบาลประมาณ
ครึ่งหนึ่ง ประเทศออสเตรเลียมีรายงานการพบโรคนี้ประมาณ 0.5/100,000 คน ซึ่งจะเกิดในผูปวยที่มีอายุมากกวา 50
ปขึ้นไป ในประเทศอื่นๆ มีรายงานการเกิดโรคบางเปนประปราย เชน แคนาดา สวีเดน อิตาลี ฝรั่งเศส และเนเธอร
แลนด
การระบาดของโรคนี้ แหลงกําเนิดโรคสันนิษฐานวาเปน Cooling tower และแหลงน้ําที่ใชในอาคาร
สาเหตุปญหาเชื้อ Legionella ที่มีตอนักทองเที่ยวเปนอยางไร
จากรายงาน European Working Group for Legionella infection ผูปวยที่เปนนักทองเที่ยวชาวตางประเทศที่
มาทองเที่ยวในประเทศไทยแลวกลับไปเปนโรค Legionnaires’disease ในระหวางป 1992 - 1999 มีผูปวยทั้งหมด
11 ราย ตาย 3 ราย ซึ่งจังหวัดที่นักทองเที่ยวเหลานี้ไดเขาไปพักคือ กรุงเทพฯ, สุราษฏรธานี (เกาะสมุย), กระบี่,
เชียงใหม และพัทยา
แหลงที่พบวาเปนแหลงเพาะเชื้อ Legionella มากที่สุดจะเปนจากหอหลอเย็นอันดับหนึ่ง รองลงมาจะเปน
จากถังพักน้ํา และตามฝกบัวอาบน้ํา

กลุมอาการ Legionellosis
Legionellosis เปนกลุมอาการโรคปอดอักเสบ โดยมีแบคทีเรียกลุม Legionella sp. เปนตัวที่กอใหเกิดโรค
ซึ่ง 90% ของโรคในกลุมโรค Legionellosis เกิดจาก Legionella pneumophila ผูที่รับเชื้อเขาไปบางคนจะไมมีอาการ
ใดๆทั้งนี้อาจเนื่องจากมีสภาพรางกายที่สมบูรณแข็งแรง สวนบางรายที่สภาพรางกายที่ไมแข็งแรงจะแสดง 2
ลักษณะซึ่งจะเกิดเพียงอาการใดอาการหนึ่งเทานั้น คือ
F ลักษณะอาการ Pontiac fever มีลักษณะอาการคลายไขหวัดใหญ (flu – like symptoms) ระยะฝกตัวสั้น มี
ไข ปวดเมื่อยกลามเนื้ออาการไมรุนแรง
F ลักษณะอาการของโรค Legionnaires’disease (Pneumonia – like symptoms) ระยะฟกตัวมักยาวกวาแบบ
แรก ตั้งแตหลายวันจนถึง 2 สัปดาห มีไขสูง ไอ หนาวสั่น ปวดศีรษะ ปวดกลามเนื้อ ออนเพลีย มีการติดเชื้อในปอด
อาการอาจรุนแรงถึงแกชีวิต
อาการแทรกซอน : ผูปวยอาจมีอาการของระบบประสาท และอุจจาระรวงได บางรายอาจพบการติดเชื้อใน
อวัยวะตางๆ เชน เยื่อหุมหัวใจอักเสบ ผนังดานในของหัวใจอักเสบ ไซนัสอักเสบ สมองอักเสบ ไตอักเสบ หรือช็อก
ได โดยเฉพาะอยางยิ่งผูปวยที่มีภาวะบกพรองทางภูมิคุมกัน
แหลงกําเนิดเชื้อที่มีโอกาสเขาสูรางกายมนุษยได
• หอหลอเย็น (Cooling tower)
• เครื่องทําน้ํารอน หรือถังเก็บน้ําทําความรอน (Water heater tanks) หรือระบบน้ํารอน
• ระบบการกระจายน้ํา (Water distribution system เชนในอางน้ําพุหรือน้ําพุประดับ, ฝกบัวสําหรับอาบน้ํา
และ สปริงเกอรรวมทั้งสปริงเกอรภายในระบบดับเพลิงตามอาคาร )
• กอกน้ําที่อัดอากาศเขาไปเพื่อใหน้ํากระจายตัวเปนละอองฝอย
• ถังเก็บน้ํา (Storage tanks)
• ถาดรองน้ําจากเครื่องปรับอากาศ (Water tray)
แหลงที่อาจพบเชื้อ Legionella sp. ภายในสถานประกอบการโรงแรม ไดแก ฝกบัวสําหรับอาบน้ําในหองพัก,
กอกน้ําภายในหองพัก, ถาดรองน้ําจากเครื่องปรับอากาศ (Water tray), ถังเก็บน้ํา (Storage tanks), หอหลอเย็น
(Cooling tower)
ทําไมในประเทศไทยแหลงเพาะเชื้อจึงเปนปญหามาก
เนื่องมาจากประเทศไทยเปนประเทศที่อยูในเขตรอนมีอุณหภูมิเฉลี่ยและความชื้นสัมพัทธในบรรยายกาศ ที่
เหมาะสมเปนสภาวะงายตัวการเจริญเติบโตของเชื้อจุลินทรีย รวมทั้งมีปจจัยอื่นๆ ที่เปนตัวชวยในการดํารงชีพของ
จุลชีพตางๆ เชน แหลงน้ําขังตางๆ อาทิ บอน้ําประดับตามอาคารบานเรือน การขาดความรูในการควบคุมและปอง
กันเชื้อแบคทีเรีย Legionella

BREAKING NEWS:
Nordic tourists acquire Legionnaires' disease in Thailand
Legionella may hinder trips to Phuket
http://www.thaivisa.com/forum/index.php?showtopic=101178
PHUKET: -- Some of the winter holidaymakers who have booked their trips to Phuket through the
Finnish travel operator Aurinkomatkat may have to cancel their vacation entirely or at least change
their destination, as all hotels in Phuket are filled to capacity.
All Finns resident in the Grand Tropicana Hotel in Phuket are being transferred to other
accommodation, and the popular beach resort hotel will not be used until it has been satisfactorily
demonstrated whether or not dangerous Legionella bacteria are hiding in its water and airconditioning systems.
It has been confirmed so far that four Nordic tourists aged 24 to 66 have contracted Legionnaires'
disease after staying in the hotel.
In addition, a Finnish traveller who was resident at the hotel about a year ago evidently fell ill with
the disease.
Furthermore, another Finn with a high temperature who recently returned from Phuket was being
examined on Wednesday, but it could not be established whether or not he had Legionnaires'
disease, and he was released from the hospital.
The water samples from the hotel have not been processed yet.
So far Aurinkomatkat has found new accommodation for about 140 travellers of the 300 Finns who
were staying at the Grand Tropicana Hotel at the beginning of the week. Efforts are being made to
find another hotel also for the remaining residents, says Tuomo Meretniemi from Aurinkomakat.
New holidaymakers are flying from Finland to Phuket almost every day. All of them are contacted
personally prior to their departure in order to negotiate the hotel situation, Meretniemi reports.
Furthermore, Aurinkomatkat has sent letters to around 1,500 clients who have been resident in
the hotel since November 20th, advising all persons who have fallen ill with fever of more than 38°
C either during the trip or within 14 days after leaving the hotel to go to the doctor immediately.
However, if the symptoms have already disappeared, there is no need to seek medical care.
The European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC) monitors diseases contracted by
the citizens of the European Union's member-states while travelling. The connection between the
Legionella patients - the hotel in Phuket - was detected through the ECDC network. The centre
also cooperates with the World Health Organisation WHO.
On Thursday, epidemiologist Tran Minh Nhu Nguyen from the National Public Health Institute
participated in a phone conference organized by the ECDC. It was stated that even though the
water samples taken at the hotel proved negative, there is no knowing whether or not the disease
was contracted at that hotel. Hence the situation will take weeks, the epidemiologist predicts.
However, there is no need to cancel any trips to Thailand because of the outbreak of Legionnaires'
disease, the Norwegian authorities have assured citizens.
--Helsingin Sanomat, FI 2007-01-13

