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สถานการณ์การเกิดโรคประจําสัปดาห์ที่ 30 ระหว่างวันที่ 29 กรกฎาคม-4 สิงหาคม 2561 ทีมตระหนักรู้สถานการณ์ กรมควบคุมโรค
กระทรวงสาธารณสุข ได้รับรายงานและตรวจสอบข้อมูลเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา พบโรคและเหตุการณ์ที่น่าสนใจ ดังนี้

สถานการณ์ภายในประเทศ
1. โรคไข้เลือดออกเสียชีวิต 4 ราย ในจังหวัดสมุทรปราการ
นครราชสีมา ระยอง และตาก
จังหวัดสมุทรปราการ พบผู้เสียชีวิต 1 ราย เพศชาย อายุ 48
ปี มี โ รคประจํ า ตั ว คื อ เบาหวานและความดั น โลหิ ต สู ง อาชี พ
เจ้าของกิจการ อาศัยอยู่ที่บ้านคลองสวน อําเภอพระสมุทรเจดีย์
จังหวัดสมุทรปราการ เริ่มป่วยวันที่ 19 กรกฎาคม 2561 แต่เข้ารับ
การรั ก ษาที่ โ รงพยาบาลตากสิ น กรุ ง เทพมหานคร ในวั นที่ 25
กรกฎาคม 2561 และในวันเดียวกัน โรงพยาบาลตากสิน ได้ส่งต่อ
ผู้ป่วยไปโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน กรุงเทพมหานคร ผลการ
ตรวจทางห้องปฏิบัติการ พบ Dengue NS1, Dengue IgG, IgM ให้
ผลบวก ตรวจหา Serotype ด้วยวิธี Real Time PCR พบ Dengue
serotype 3 แพทย์ จึ ง วิ นิ จ ฉั ย dengue shock syndrome ใน
วันที่ 27 กรกฎาคม 2561 ผู้ป่วยอาการทรุดลง และเสียชีวิต
จังหวัดนครราชสีมา พบผู้เสียชีวิต 1 ราย เพศชาย อายุ 20
ปี อาชีพพลทหารค่ายแห่งหนึ่ง จังหวัดนครราชสีมา วันที่ 10-20
กรกฎาคม 2561 ผู้ป่วยเดินทางกลับบ้านที่ตําบลหนองน้ําใส อําเภอ
สี่คิ้ว จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งมีน้องชาย อายุ 8 ปี อยู่บ้านนั้นป่วย
เป็นโรคไข้เลือกออก ผู้ป่วยเริ่มป่วยวันที่ 22 กรกฎาคม 2561 ด้วย
อาการไข้ รับการรักษาผู้ป่วยใน ที่โรงพยาบาลค่ายสุรนารี วันที่ 26
กรกฎาคม 2561 แพทย์ วิ นิ จ ฉั ย dengue hemorrhagic fever
ผลการตรวจนับความสมบูรณ์ของเลือด พบเม็ดเลือดขาว 4,550
เซลล์ต่อลูกบาศก์มิลลิเมตร เกล็ดเลือด 32,000 เซลล์ต่อลูกบาศก์
มิ ล ลิ เ มตร ความเข้ ม ข้ น ของเลื อ ดร้ อ ยละ 39.8 ผลตรวจทาง
ห้องปฏิบัติการ พบ Dengue IgM: Negative, Dengue IgG: positive
วันที่ 28 กรกฎาคม 2561 เวลา 21.00 น. ผู้ป่วยหยุดหายใจ แพทย์
พิจารณาใส่ tube และส่งต่อไปที่โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
เวลา 21.35 น. ผู้ป่วยอาการไม่ดีขึ้นและเสียชีวิตในคืนวันที่ 29
กรกฎาคม 2561 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสี ม าเปลี่ ย นการ
วินิจฉัยเป็น dengue shock syndrome
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จังหวัดระยอง พบผู้เสียชีวิต 1 ราย เพศชาย อายุ 32 ปี
ประกอบอาชี พรับ จ้า ง อาศัย อยู่ที่ ตําบลนิ คมพั ฒนา อํา เภอนิค ม
พัฒนา จังหวัดระยอง เริ่มป่วยวันที่ 23 กรกฎาคม 2561 เข้ารับ
การรักษาที่โรงพยาบาลระยอง ระหว่างวันที่ 23–25 กรกฎาคม
2561 เข้ารับการรักษาแบบ OPD (โรงพยาบาลระยอง) ด้วยอาการ
มีไข้สูงร่วมกับคลื่นไส้อาเจียน กระหายน้ําบ่อย ปวดศีรษะ ปวดตัว
และอ่อนเพลีย (ไม่ได้ทํา Tourniquet test) และวันที่ 28 กรกฎาคม
2561 เข้ารับการรักษาแบบ IPD ที่ โรงพยาบาลระยอง ด้วยอาการ
มีไข้ สูง ปวดศีรษะ ปวดกล้า มเนื้อ (ไม่ไ ด้ทํ า Tourniquet test)
แพทย์ วิ นิ จ ฉั ย dengue hemorrhagic fever รั ก ษาตามอาการ
เก็บตัวอย่างส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ วันที่ 28 กรกฎาคม 2561
ผลการตรวจนับความสมบูรณ์ของเลือด พบความเข้มข้นของเลือด
ร้อ ยละ 56.7 เม็ ด เลือ ดขาว 7,580 เซลล์ต่ อ ลู ก บาศก์ มิล ลิ เ มตร
เกล็ดเลือด 7,000 เซลล์ต่อลูกบาศก์มิลลิเมตร วันที่ 29 กรกฎาคม
2561 เก็บเลือดส่งตรวจ RT-PCR ที่ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่
6 ชลบุรี ผลตรวจทางห้องปฏิบัติการ พบ Dengue IgM positive,
IgG positive, Dengue NS1 negative (อยู่ ร ะหว่ า งรอยื น ยั น
serotype) ผู้ป่วยเสียชีวิตวันที่ 31 กรกฎาคม 2561
จังหวัดตาก พบผู้เสียชีวิต 1 ราย เพศหญิง อายุ 73 ปี ที่
อยู่ขณะป่วย ตําบลตลุกกลางทุ่ง อําเภอเมือง จังหวัดตาก มีโรค
ประจํ า ตั ว ไตวายเรื้ อ รั ง ไม่ ไ ด้ รั บ การรั ก ษาต่ อ เนื่ อ ง วั น ที่ 21
กรกฎาคม 2561 เวลา 14.20 น. มีอาการไข้เป็นมา 1 วัน วัดได้
40.8 องศาเซลเซียส ถ่ายเหลว 2 ครั้ง ปวดศีรษะ เวียนศีรษะ ปวด
เมื่อยตามตัว แพทย์รับไว้รักษาหอผู้ป่วยอายุรกรรมหญิง โรงพยาบาล
สมเด็ จ พระเจ้ า ตากสิ น มหาราช แรกรั บ วิ นิ จ ฉั ย Diarrhea and
gastroenteritis of presumed infectious origin มี โ รคร่ ว มไต
วายเรื้ อ รั ง (imp : sepsis due to diarrhea) ความเข้ มข้ น ของ
เลือดร้อยละ 45.3 เม็ดเลือดขาว 7,360 เซลล์ต่อลูกบาศก์มิลลิเมตร
เกล็ดเลือด 227,000 เซลล์ต่อลูกบาศก์มิลลิเมตร ค่า BUN 20.3
มิลลิกรัมต่อเดซิลิตร วันที่ 22 กรกฎาคม 2561 ตรวจพบ Dengue
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NS1 positive, Dengue IgM negative, IgG positive วั น ที่ 23
กรกฎาคม 2561 ผู้ป่วยเสียชีวิตที่ห้อง ICU แพทย์ระบุสาเหตุการ
เสียชีวิต Sepsis ส่งตัวอย่างตรวจหา Dengue Serotype ด้วยวิธี
Real Time PCR ที่สํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 พิษณุโลก ผล
พบ Dengue serotype 3
การควบคุมโรคที่ได้ดําเนินการไปแล้ว ลงพื้นที่สอบสวนโรค
และควบคุมโรคในรัศมีรอบบ้านผู้ป่วย ควบคุมโรคในชุมชน ค้นหา
ผู้ป่วยเพิ่มเติมในชุมชนใกล้เคียง 28 วัน เก็บตัวอย่างเลือดผู้ป่วย
เพื่อส่งตรวจยืนยันการติดเชื้อไวรัส Dengue สํานักงานสาธารณสุข
จั ง หวั ด ลงพื้ น ที่ ส อบสวนโรคและ สํ า รวจ HI, CI ทํ า ลายแหล่ ง
เพาะพันธุ์ลูกน้ํายุงลาย และพ่นหมอกควันควบคุมโรคในบริเวณที่
พักผู้ป่วยและรัศมี 100 เมตร
2. โรคไข้หวัดใหญ่ 2 เหตุการณ์
จังหวัดร้อยเอ็ด พบผู้ป่วยสงสัยโรคไข้หวัดใหญ่ จํานวน
267 ราย เป็นนักโทษชายเรือนจําแห่งหนึ่ง จังหวัดร้อยเอ็ด เริ่ม
ป่วยรายแรกวันที่ 16 กรกฎาคม 2561 ผู้ป่วยมีจํานวนเพิ่มขึ้น พบ
ผู้ป่วยมากที่สุดวันที่ 31 กรกฎาคม–1 สิงหาคม 2561 อาการที่พบ
คือ ไข้ ไ อ เจ็ บ คอ มี น้ํ า มู ก มี เ สมหะ ปวดกล้ า มเนื้ อ รั ก ษาที่ ห้ อ ง
พยาบาลในเรือนจํา จากการสอบสวนโรคในวันที่ 1-2 สิงหาคม
2561 พบเรือนจํามีนักโทษชาย-หญิงและเจ้าหน้าที่ รวม 2,825 คน
เป็นนักโทษชาย 2,479 คน คิดเป็นอัตราป่วยร้อยละ 10.77 ไม่พบ
เจ้าหน้าที่ป่วย เรือนนอนนักโทษชายมี 3 หลัง หลังละ 4 ห้องนอน
พบผู้ ป่ ว ยทุ ก เรื อ นนอน จากการซั ก ถามผู้ คุ ม พบว่ า วั น ที่ 28
กรกฎาคม 2561 ผู้ต้องขังประมาณ 80 คน เดินทางไปแข่งขันสวน
สนามของผู้ ต้ อ งขั ง ระดั บ เขตและการแข่ ง ขั น กี ฬ าที่ น ครพนม มี
ผู้ต้องขังจาก 15 เรือนจําเข้าร่วมงาน สภาพแวดล้อมภายในเรือน
นอนมี ค วามแออั ด ผู้ ต้ อ งขั ง ที่ มี อ าการป่ ว ยนอนรวมกั บ ผู้ ที่ ไ ม่ มี
อาการป่วย น้ําดื่มในเรือนจําใช้เครื่องกรองน้ําจากน้ําประปา เก็บ
ตั ว อย่ า ง nasopharyngeal swab จากผู้ ป่ ว ย 15 รายส่ ง ตรวจ
PCR for Influenza ที่ ส ถาบั น บํ า ราศนราดู ร (รั บ ตั ว อย่ า ง 3
สิงหาคม 2561) อยู่ระหว่างตรวจทางห้องปฏิบัติการ
การควบคุมโรคที่ได้ดําเนินการไปแล้ว ให้ Oseltamivir 75
mg เป็ น เวลา 5 วั น แก่ ผู้ ต้ อ งขั ง ที่ มี อ าการสงสั ย ไข้ ห วั ด ใหญ่
จํานวน 187 ราย เสนอแนะกับทางเรือนจําในการจัดเรือนนอน
พิเศษ เพื่อแยกห้องนอนผู้มีอาการออกจากผู้ไม่มีอาการป่วย จัดตั้ง
ระบบเฝ้ า ระวั ง โรค โดยให้ พ ยาบาลเรื อ นจํ า ประสานงานกั บ
อาสาสมั ค รผู้ ต้ อ งขั ง ประจํ า เรื อ นนอน ดํ า เนิ น การคั ด กรองผู้ ที่ มี
อาการไข้ทุกวัน โดยการวัดอุณหภูมิร่างกายทุกวัน และให้รายงาน
ผู้ป่วยที่มีอาการไข้ร่วมกับอาการทางเดินหายใจส่วนบน (ILI) หาก

พบผู้ป่วยจะให้การรักษาและพิจารณาให้ Oseltamivir แก่ผู้ป่วย
ติดตามค้นหาผู้ป่วยเพิ่มเติม สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด
จัดเตรียมคลอรีนให้เรือนจํา รวมทั้งประสานโรงพยาบาลร้อยเอ็ด
ในการสํารอง Oseltamivir เพิ่มเติม
จังหวัดพิษณุโลก พบผู้ป่วยสงสัยโรคไข้หวัดใหญ่เป็นกลุ่ม
ก้อน จํานวน 1,200 ราย ในเรือนจําแห่งหนึ่ง จังหวัดพิษณุโลก ซึ่ง
มีนักโทษทั้งหมด 2,833 คน (แดน 4 จํานวน 2,333 คน ป่วยสะสม
1,196 และ แดน 5 จํานวน 500 คน ป่วยสะสม 4 ราย) พบผู้ป่วย
รายแรก เป็นเพศชาย เริ่มป่วยวันที่ 25 กรกฎาคม 2561 มีอาการ
ไข้สูง ปวดศีรษะ ไอจาม มีน้ํามูก เป็นผู้ที่ไม่ได้รับวัคซีนไข้หวัดใหญ่
ที่เรือนจําจัดสรรไว้ โดยเรือนจําฯได้รับการจัดสรรวัคซีนทั้งหมด
358 โด๊ส (1,380 คน) เริ่มฉีดวัคซีนวันที่ 23 กรกฎาคม 2561 และ
เมื่อฉีดวัคซีนในกลุ่มเสี่ยงไปแล้วจํานวน 120 คน พบว่าในกลุ่มผู้ที่
ฉีดวัคซีน 2 ราย มีอาการไข้หวัดใหญ่ เริ่มป่วยเมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม
2561 และเกิดการระบาดไข้หวัดใหญ่เป็นกลุ่มก้อนเฉลี่ยวันละ 200
ราย จึ ง ได้ ห ยุ ด ฉี ด วั ค ซี น ไป ผู้ ที่ ป่ ว ยทั้ ง หมดจะได้ รั บ การรั ก ษา
ภายในเรือนจําด้วยยา Oseltamivir และไม่พบผู้ป่วยอาการรุนแรง
อยู่ระหว่างรอผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ
การควบคุ ม โรคที่ ไ ด้ ดํ า เนิ น การไปแล้ ว ให้ ย ารั ก ษา
Oseltamivir และให้สุขศึกษาแก่เจ้าหน้าที่เรือนจํา เรื่อง กินร้อน
ช้อนกลาง ล้างมือ แก่ผู้ต้องขัง แจ้งเรือนจําให้แยกห้องนอนระหว่าง
ผู้ป่วยออกจากผู้ที่ยังไม่ป่วยให้ได้มากที่สุด เน้นย้ําการป้องกันการ
ระบาดของโรค
3. การประเมินความเสี่ยง เรื่อง แมงกะพรุนพิษ
ข้ อ มู ล ระบบเครื อ ข่ า ยเฝ้ า ระวั ง ป้ อ งกั น การบาดเจ็ บ จาก
แมงกะพรุ น พิ ษ ในหลายจั ง หวั ด ตั้ ง แต่ ปี 2542 มี ร ายงานพบ
ผู้บาดเจ็บ 129 รายและเสียชีวิต 8 ราย โดยในช่วงฤดูมรสุมจะมี
ความเสี่ยงเมื่อมีฝนตกมากขึ้น น้ําฝนไหลชะเอาน้ําเสียและน้ําจาก
การเกษตรลงทะเล นําธาตุอาหารสูงไปเป็นแหล่งอาหารของแพลง
ตอนให้เติบโตรวดเร็ว ส่งผลให้ปริมาณแมงกะพรุนซึ่งกินแพลงตอน
เป็นอาหารเพิ่มขึ้นตามไปด้วย ประกอบกับภาวะโลกร้อนที่ทําให้
อุณ หภูมิน้ํา ทะเลอุ่น ขึ้น เอื้อ ต่อ การขยายพัน ธุ์ ในขณะที่ป ริมาณ
เต่าทะเลซึ่งเป็นผู้ล่าแมงกะพรุนลดจํานวนลง ทําให้พบปริมาณ
แมงกะพรุน เพิ่ม สูง ขึ้น มาก โดยบริเ วณชายฝั่ง ทั้ง อัน ดามัน และ
อ่า วไทยมี โ อกาสพบแมงกะพรุ น พิ ษ ร่ ว มด้ ว ยเป็ น ระยะ ในส่ ว น
ผู้บาดเจ็บจากพิษมักพบการสัมผัสจากการเล่นน้ําริมชายหาด ซึ่ง
มักเป็นน้ําตื้น พบในนักท่องเที่ยวทั้งไทยและต่างประเทศใกล้เคียง
กัน ประเทศไทยได้มีการพัฒนาเครือข่ายป้องกันภัยจากแมงกะพรุน
พิษให้กับพื้นที่ท่องเที่ยวหลายจังหวัด โดยมีคําแนะนําสําคัญดังนี้

http://www.boe.moph.go.th/
รายงานการเฝ า ระวั ง ทางระบาดวิ ท ยาประจํา สั ป ดาห ป ท่ี 49 ฉบั บ ที่ 30 : 10 สิ ง หาคม 2561

473

คําแนะนําด้านการป้องกัน
1. การลงเล่นน้ําทะเลในช่วงนี้ ให้ระมัดระวังแมงกะพรุน
โดยเฉพาะในช่วงเวลาค่ํา
2. พยายามใส่ ชุ ด เล่ น น้ํ า ทะเลให้ มี ลั ก ษณะมิ ด ชิ ด คลุ ม
ร่างกาย
3. เลือกเล่นน้ําทะเลในบริเวณที่มีตาข่ายป้องกันแมงกะพรุน
4. สังเกตจุดตั้งน้ําส้มสายชู บริเวณริมชายหาด
คําแนะนําด้านการรักษาอาการพิษแมงกะพรุน
1. โทรแจ้งเหตุฉุกเฉิน 1669
2. ราดบริเวณที่สัมผัสด้วยน้ําส้มสายชู ห้ามขัดถูหรือราด
น้ําเปล่า และรีบนําส่งโรงพยาบาล
3. สําหรับผู้เดินทางท่องเที่ยวทะเล ขอให้มั่นใจว่าประเทศ
ไทยมีระบบการรักษาพยาบาลฉุกเฉินที่ดี สามารถเข้าถึงและนําส่ง
ผู้บาดเจ็บได้อย่างรวดเร็ว

สถานการณ์ต่างประเทศ
1. สถานการณ์ไข้หวัดนก H9N2 สาธารณรัฐประชาชนจีน
Avian Flu Diary (AFD) รายงานว่าพบผู้ป่วยไข้หวัดนก
สายพันธุ์ H9N2 รายที่ 3 จาก Shenzhen สาธารณรัฐประชาชน
จีน เป็นเพศหญิง อายุ 24 ปี ผู้ป่วยเริ่มมีอาการวันที่ 21 กรกฎาคม
2561 และเข้ า รั บ การรั ก ษาตั ว ในโรงพยาบาล เมื่ อ วั น ที่ 23
กรกฎาคม 2561 ส่วนใหญ่ผู้ป่วยโรคไข้หวัดนกสายพันธุ์ H9N2 จะ
ติ ด ต่ อหลั ง จากมี ก ารสั ม ผั ส นกแต่ ใ นกรณี นี้ ไ ม่ มี ก ารกล่ า วถึ ง การ
สัมผัสสัตว์ปีก
ตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมา มีรายงานผู้ป่วยโรคไข้หวัดนก จํานวน
2 ราย รายแรกผู้ป่วยเป็นเด็กจากมณฑลกวางตุ้ง ส่วนอีกรายเป็น
หญิงจากปักกิ่ง โดยในช่วง 20 ปีที่ผ่านมามีเพียงสามประเทศที่มี
รายงานผู้ ป่ ว ย H9N2 ในคน ได้ แ ก่ สาธารณรั ฐ ประชาชนจี น
ปากีสถาน และอียิปต์
2. องค์การอาหารและยา พบ Cyclospora ในสลัด Fresh
Express ที่มีขายที่ร้านอาหารของ McDonald’s
เจ้าหน้าที่ของรัฐบาลกลางได้รับการยืนยันว่าพบผู้ติดเชื้อ
ปรสิตเกือบ 300 คน ใน 15 รัฐ จากสลัดของ Fresh Express ที่ขาย
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ให้กับ McDonald's และบริษัทอื่น ๆ ซึ่งสํานักงานคณะกรรมการ
อาหารและยากํ าลั งให้ ทาง Fresh Express ดํ าเนิ นการตรวจสอบ
เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทอื่นๆ ในเครือของ Chiquita Brands LLC ที่ซื้อ
ผักสลัดเหล่านั้นไม่ได้นําผักสลัดดังกล่าวไปใช้
เมื่อวันพุธที่ 1 สิงหาคม 2561 องค์การอาหารและยาได้รับ
รายงานจาก Fresh Express ว่ า ผั ก กาดโรเมนที่ ม าจาก lot.
เดียวกันกับตัวอย่างที่พบผลบวกนั้น ไม่ได้นําไปบรรจุเพื่อขายปลีก
โดยตรงจาก Fresh Express
Fresh Express ได้ เรี ย กคื นผลิต ภัณ ฑ์ ต่า งๆเกี่ ย วกั บข้ อ ง
และแจ้งว่าที่ McDonald's มีเพียงตัวอย่าง แครอทในสลัดเท่านั้น
โดยสลัดที่มีส่วนผสมของผักกาดหอมและแครอท จะมีเครื่องหมาย
วันหมดอายุวันที่ 19 กรกฎาคม 2561
ตามที่ ศู น ย์ ค วบคุ ม และป้ อ งกั น โรคระบุ วั น ที่ ผู้ ป่ ว ยเริ่ ม มี
อาการ อยู่ระหว่างวันที่ 20 พฤษภาคม–12 กรกฎาคม 2561 และ
เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2561 พบว่ามีผู้ป่วยที่รับประทานสลัดจาก
ร้านอาหารของ McDonald จํานวน 286 ราย ได้รับการยืนยันการ
ติดเชื้อ Cyclospora จากห้องปฏิบัติการ และมีอย่างน้อย 11 ราย
ที่ต้องเข้านอนรักษาตัวในโรงพยาบาล
สําหรับการยืนยันการติดเชื้อ Cyclospora ถึง 6 สัปดาห์
แต่โดยปกติจะใช้เวลา 2 วันถึง 2 สัปดาห์หลังจากได้รับประทาน
จนถึงมีอาการ ดังนั้นประชาชนเริ่มที่มีอาการป่วยหลังจากวันที่ 14
มิถุนายน 2561 จะไม่นํามานับรวม ซึ่งทางเจ้าหน้าที่รัฐบาลกลาง
อาจจะต้องใช้เวลา
เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2561 ทางองค์การอาหารและยา
ได้ดําเนินการวิเคราะห์ส่วนผสมของสลัดและในวันที่ 27 กรกฎาคม
2561 แจ้งให้ Fresh Express ดําเนินการสั่งให้บริษัทตรวจสอบว่า
ผลิตภัณฑ์ที่มีการปนเปื้อนยังมีจําหน่ายอยู่ในตลาดได้หรือไม่
เมื่ อ กลางเดื อ นกรกฎาคม 2561 องค์ ก ารอาหารและยา
ได้ รั บ รายงานจากแมคโดนั ล ด์ แ จ้ ง ว่ า ตั้ ง แต่ วั น ที่ 13 กรกฎาคม
2561 บริ ษั ท ได้ ห ยุ ด การใช้ ผั ก สลั ด ของ Fresh Express ใน
ร้านอาหารที่รัฐ Illinois, Iowa, Indiana, Wisconsin, Michigan,
Ohio, Minnesota, Nebraska, South Dakota, Montana,
North Dakota, Kentucky, West Virginia and Missouri
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