โรคมงคล่ อเทียม (Melioidosis)
Melioidosis เป็ นโรคติดเชื ้อที่พบทังในคนและสั
้
ตว์ โรคนี ้จัดเป็ นโรคประจาถิ่น (endemic) ของ
ประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และตอนเหนือของทวีปออสเตรเลีย

สาเหตุ
เกิดจากเชื ้อแบคทีเรี ยแกรมลบ Burkholderia pseudomallei เดิมชื่อ
(Pseudomonas pseudomallei) เชื ้อนี ้จาแนกเป็ น 2 biotype ตามคุณสมบัติ
arabinose assimilation คื อ Ara+ B.pseudomallei และ AraB.pseudomallei ซึ่ง Ara- B.pseudomallei เป็ น biotype ที่มีความรุ นแรง
มากกว่า
เชื ้อ Burkholderia pseudomallei เป็ น environmental saprophyte
พบเชื อ้ ได้ ทั่ว ไปในดิ น และน า้ มี ค วามคงทนต่ อ สภาพแวดล้ อมได้ ดี
สามารถอยู่ใ นดิน ได้ น านถึ ง 30 เดื อ น และพบในดิน ลึก ตัง้ แต่ 0-90
เซนติเมตร เชื ้อจะโตได้ ดีในอุณหภูมิ 18-42 องศาเซลเซียส และในที่ที่มี
ความชื ้นสูง เชื ้อ Burkholderia pseudomallei ก่อให้ เกิดโรคได้ ในคน และ
สัต ว์ ห ลายชนิด ทัง้ สัตว์ เ ลี ย้ ง สัตว์ ป่ า นก และโดยสัต ว์ ที่ พ บโรคได้ บ่อ ย
ได้ แก่ โค สุกร แพะ แกะ สุนขั สัตว์ฟันแทะ ม้ า และ ปลา

ระบาดวิทยา
โรคเมลิออยโดซิสพบได้ มากในช่วงฤดูฝน โดยเมื่อฝนตกหนักมากๆน ้าใต้ ดินจะมีระดับ สูงขึ ้นและ
จะพาเชื ้อขึ ้นมาสูร่ ะดับผิวดิน
ในประเทศไทยมี ร ายงานการพบเชื อ้ นี ไ้ ด้ ใ นส่ ว นต่ า งๆของประเทศโดยเฉพาะในภา ค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งพบว่าดินในแถบนี ้มีเชื ้อ B.pseudomallei มากกว่าภาคอื่นๆ และมีอตั ราส่วนการ
พบเชื ้อ Ara- B. pseudomallei ต่อชนิด Ara+ B. pseudomallei สูงกว่าภาคอื่นๆ โดยพบว่าอัตราการเกิด
โรคในคนสูงสุดคือชาวนาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
พบโรคนี ้มากในช่วงฤดูฝน ระหว่างเดือนกรกฎาคมถึงพฤศจิกายนและส่วนใหญ่พบในจังหวัดที่
ส่งเสริ มการเลี ้ยงโคนม เช่นนครราชสีมา หนองคาย เป็ นต้ น ในภาคใต้ สนองและคณะ (2529) ได้ รายงาน
การเกิดโรคในแพะและสุกรจากจังหวัดต่างๆซึ่งเป็ นแบบเรื อ้ รังและมีอบุ ตั ิการณ์การระบาดของโรคเกิดขึ ้น
เกือบทุกปี ในช่วงฤดูฝน
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การติดต่ อ
การติดต่อของเชือ้ เกิดจากการกิน การหายใจหรื อทางบาดแผล โดยการติดเชือ้ ทางบาด แผลที่
ผิวหนังเป็ นกลไกการติดเชื ้อที่สาคัญที่สดุ การติดเชื ้อเมลิออยโดซิสในคนและสัตว์ส่วนใหญ่เกิดจากการติด
เชื ้อจากสิ่งแวดล้ อม จากเชื ้อที่อยู่ในดิน โคลน แต่การติดต่อจากคนสู่คนหรื อสัตว์ส่คู นเป็ นไปได้ น้อยมาก
อย่างไรก็ตามเชื ้อที่แยกได้ จากคน สัตว์และสิ่งแวดล้ อมมีลกั ษณะทางพันธุกรรมที่คล้ ายคลึงกันจึงมีความ
เป็ นไปได้ ที่จะมีการติดต่อจากสัตว์ส่คู นมีรายงาน การติด ต่อ จากคนสู่คนทางเพศสัมพันธ์ และผ่านทางรก
จากแม่สู่ลูก การติดต่อจากสัตว์สู่คนอาจเกิ ดจากการสัม ผัสเลื อดหรื อของเหลวจากร่ างกายสัตว์ เช่น
ปั สสาวะ หรื อน ้านม

ระยะฟั กตัวของโรค
ไม่แน่นอน

อาการ
โรคเมลิออยโดซิสทาให้ เกิดโรคในสัตว์ทงแบบเฉี
ั้
ยบพลันและเรื อ้ รัง แบบเฉียบพลันทาให้ เกิดภาวะโลหิต
เป็ นพิษ แต่โดยส่วนใหญ่สตั ว์จะเป็ นโรคแบบเรื อ้ รัง พบตุม่ หนองกระจาย ตามอวัยวะภายในและต่อมน ้าเหลือง
อาการทางคลินิคจะขึ ้นอยูก่ บั ตาแหน่งรอยโรค อาการสัตว์จะรุนแรงเมื่อสัตว์อยูใ่ นภาวะภูมิค้ มุ กันต่า

การผ่ าซาก
รอยโรคจากการผ่าซากส่วนใหญ่จะพบตุ่มหนองแบบ caseous greenish-yellow มักจะไม่
calcified โดยพบกระจายตามต่อมน ้าเหลืองบริ เวณต่างๆ เช่น ม้ าม ปอด ตับ ในรายเฉียบพลันมักพบรอย
โรคที่ปอด meningoencephalitis, และ supperative polyarthritis

รู ป 1 ตุ่มหนองบริเวณ nasal turbinates ในแพะ

รู ป 2 ตุ่มหนองบริเวณม้ ามสุกร

2

การวินิจฉัยโรค
1. การเพาะแยกเชื ้อ ใช้ ตวั อย่างอวัยวะหรื อหนองฝี จากสัตว์ที่ตายมาเพาะในอาหารเลี ้ยงเชื ้อโดย
วิธีการแบคทีเรี ยวิทยา
2. การทดสอบทางซีรั่มวิทยา ส่วนใหญ่เป็ นวิธีการตรวจหาแอนติบอดี ้ในซีรั่มของสัตว์ที่สงสัยซึ่งมี
หลายวิธี เช่น complement fixation test (CFT), Immuno-fluorescence (IFA), Indirect
Haemagglutinization (IHA), และ enzyme linked-immunosorbent assay (ELISA) ซึ่ง
แต่ละวิธีจะต่างกันขึ ้นอยูก่ บั แอนติเจนที่ใช้ ทดสอบ
3. การทดสอบด้ วยวิธี PCR
ในปั จจุบนั สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติและศูนย์วิจยั และการพัฒนาการสัตวแพทย์ในภาคต่างๆ ใช้ วิธี
IHA เนื่องจากเป็ นวิธีที่ง่าย ให้ ผลเร็วและราคาไม่แพง โดยตัดสินผลที่ระดับแอนติบอดี ้ไตเตอร์ ที่ 1:160 เป็ นบวก

การรั กษา
เชื ้อมีความไวต่อยาปฏิชีวนะหลายชนิดเช่น tetracycline, doxycyclin,chloramphenical แต่เชื ้อก็
ดื ้อต่อยา penicillin, ampicillin, aminoglycoside
สัตว์ที่ป่วยเป็ นโรคนี ้ส่วนใหญ่จะรักษาให้ หายได้ ยากเนื่องจากสัตว์มกั ไม่แสดงอาการให้ เห็นในตอนต้ น
แต่สตั ว์จะแสดงอาการให้ เห็นก็ตอนใกล้ ตาย ซึ่งจะพบว่ามีวิการฝี หนองกระจายไปทัว่ อวัยวะภายในยาที่รักษาก็
ไม่สามารถฆ่าเชื ้อได้ อย่างทัว่ ถึงแล้ ว แต่ถ้าสัตว์ป่วยได้ รับการรักษาตังแต่
้ เนิ่นๆสัตว์ก็สามารถกลับสู่สภาพปกติ
ได้ แต่เมื่อใดที่สภาพสัตว์ออ่ นแอเชื ้อที่หลบซ่อนภายในร่างกายก็จะแพร่กระจายก่อให้ เกิดโรคได้ อีก

การควบคุมและป้องกันโรค
เนื่ องจากในปั จจุบนั โรคนี ย้ ัง ไม่มี วัคซีน ดังนัน้ การป้องกันในคนที่ดีที่สุด คือ การหลี กเลี่ยงการ
สัมผัสดิน โคลน และน ้าในพื ้นที่ที่มีการระบาดของโรค สาหรับสัตว์นนถ้
ั ้ าพบว่าตัวใดตัวหนึ่งในฝูงมีการติด
เชื ้อต้ องคัดทิ ้งออกจากฝูงเพื่อป้องกันการระบาดของโรค

รายงานการเกิดโรคในสัตว์
ปี

ชนิดสัตว์

2551
2552

แพะ
สุกร
แพะ

รายงานการเฝ้าระวังโรค Melioidosis
ส่ งตรวจ
พบเชือ้
สัตว์ ในฝูง
(ตัว)
(ตัว)
(ตัว)
5
5
512
13
8
600
2
2
275

ป่ วย (ตัว)

ตาย (ตัว)

8
2

8
2
3

ปี

ชนิดสัตว์

2553

จระเข้
ลิง
อูฐ
ม้ า
แพะ

ส่ งตรวจ
(ตัว)
3
2
4
2
1

พบเชือ้
(ตัว)
3
1
1
1
1

สัตว์ ในฝูง
(ตัว)

ป่ วย (ตัว)

ตาย (ตัว)

2
4

1
1

1
1

ข้ อมูลเพิ่มเติมในคน
ในแต่ละปี ประเทศไทยมีผ้ ปู ่ วยโรคนี ้อย่างน้ อย 2,500 คน และมักเป็ นผู้ป่วยวัยกลางคนที่อาศัยอยู่
ในภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือและมีอาชีพเกษตรกรรม เนื่องจากแบคทีเรี ยอาศัยอยู่ในดินและน ้า เชื ้อเข้ าสู่
ร่างกายคนทางผิวหนังที่มีบาดแผล การหายใจ และการรับประทาน
อาการ
 อาการไข้ นานไม่ ท ราบสาเหตุ
ผู้ ป่ วยกลุ่ ม นี จ้ ะพบแพทย์ ด้ วย
อาการมี ไ ข้ เ ป็ นเวลานานโดยไม่
ทราบสาเหตุที่แน่ชดั พบว่าน ้าหนัก
ลดลง ร่ างกายอ่อยเพลีย ต่อมาจึง
เกิดอาการที่รุนแรงขึ ้น
 อาการติดเชื อ้ เฉพาะที่ ส่วนใหญ่
พบการติ ด เชื อ้ ที่ ป อด มี อ าการ
เหมือนปอดอักเสบ คือ มีไข้ ไอ มี
เสมหะเล็กน้ อย น ้าหนักลด บางรายไอมีเสมหะปนเลือด เจ็บหน้ าอก พบว่าการเกิดโรคมี
ความสัมพันธ์ กบั การเป็ นโรคติดเชื ้อทางเดินหายใจเรื อ้ รัง ผู้ป่วยบางรายมีอาการของฝี ใน
ตับ ฝี ในกระดูก หรื อเป็ นเพียงฝี ที่ผิวหนังเท่านัน้ ถ้ าผู้ป่วยไม่ได้ รับการวินิจฉัยและรักษาให้
ถูกต้ อง อาจเกิดอาการรุนแรงขึ ้น
 การติดเชื อ้ ในกระแสเลื อด เชื อ้ จะกระจายเข้ าสู่กระแสเลื อดไปทั่วร่ างกาย ผู้ป่วยจะมี
อาการรุ นแรง และอาจเสียชีวิตได้ อย่างรวดเร็ ว ส่วนใหญ่มกั เสียชีวิตภายใน 2-3 วันหลัง
เข้ าโรงพยาบาล อัตราการเสียชีวิตประมาณร้ อยละ 70
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การรักษา
1. เนื่องจากผู้ป่วยที่มีภาวะติดเชื ้อในกระแสเลือด จะเสียชีวิตอย่างรวดเร็ ว การใช้ ยาต้ านจุลชีพที่
เหมาสมจึ ง เป็ นสิ่ ง ที่ จ าเป็ น ยาที่ นิ ย มใช้ กั น ได้ แ ก่ tetracycline, chloramphenicol,
kanamycin, cotrimoxazole และ novobiocin ที่ใช้ ได้ ผลดี คือ ceftazidime 4 กรัม/วัน นาน 1
เดือน ต่อเนื่องด้ วย tetracycline นาน 6 เดือน
2. ปั จจุบนั มีแนวทางการรักษาแบบยาชนิดเดียว โดยใช้ ceftazidime 120 มิลลิกรัม/กิโลกรัม/วัน
โดยฉีดเข้ ากล้ ามเนื ้อ หรื อฉีดเข้ าเส้ นเลือดนาน 14 วัน ในผู้ป่วยอาการหนัก ซึ่งให้ ผลอัตราการ
รอดชีวิตประมาณร้ อยละ 60 และการรักษาแบบยา 2 ชนิด ceftazidime 100 มิลลิกรัม/
กิโลกรัม/วัน ร่วมกับ cotrimoxazole นาน 7 วัน อัตราการรอดชีวิตในผู้ป่วยถึงร้ อยละ 70-75
จากนันผู
้ ้ ป่วยควรได้ รับยาชนิดรับประทานต่อไป
3. ในรายที่มีฝี จะต้ องมีการผ่าตัดเอาฝี ออก ซึ่งจะให้ ผลดีกว่าการใช้ เข็มเจาะ หรื อดูดเอาหนอง
ออก การทาผ่าตัดควรทาเมื่อตรวจไม่พบเชื ้อในกระแสโลหิตแล้ ว
การป้องกันโรค
1. บุคคลที่มีอาการของโรคเบาหวาน และแผลบาดเจ็บรุ นแรง ควรหลีกเลี่ยงการสัมผัสดิน และ
น ้า เช่น ในไร่นาในพื ้นที่เกิดโรคประจา
2. ในพื น้ ที่ ที่เ กิ ดโรคประจ า หากมี แผลถลอก หรื อ ไหม้ ซึ่ง สัม ผัสกับดิน หรื อน า้ ควรทาความ
สะอาดทันที
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