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โรคมงคล่อเทียม (Melioidosis) 

 Melioidosis เป็นโรคติดเชือ้ท่ีพบทัง้ในคนและสตัว์ โรคนีจ้ดัเป็นโรคประจ าถ่ิน (endemic) ของ
ประเทศในภมูิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ และตอนเหนือของทวีปออสเตรเลีย  

สาเหตุ 

 เกิดจากเชือ้แบคทีเรียแกรมลบ Burkholderia pseudomallei เดิมช่ือ 
(Pseudomonas pseudomallei) เชือ้นีจ้ าแนกเป็น 2 biotype ตามคณุสมบตั ิ
arabinose assimilation คือ Ara+ B.pseudomallei และ Ara- 
B.pseudomallei ซึ่ง Ara- B.pseudomallei เป็น biotype ท่ีมีความรุนแรง
มากกวา่ 
 เชือ้ Burkholderia pseudomallei เป็น environmental saprophyte 

พบเชือ้ได้ทั่วไปในดิน และน า้ มีความคงทนต่อสภาพแวดล้อมได้ดี 
สามารถอยู่ในดินได้นานถึง 30 เดือน และพบในดินลึกตัง้แต่ 0-90 
เซนติเมตร เชือ้จะโตได้ดีในอุณหภูมิ 18-42 องศาเซลเซียส และในท่ีท่ีมี
ความชืน้สงู เชือ้ Burkholderia pseudomallei ก่อให้เกิดโรคได้ในคน และ
สัตว์หลายชนิดทัง้สัตว์เลีย้ง สัตว์ป่า นก และโดยสัตว์ท่ีพบโรคได้บ่อย 
ได้แก่ โค สกุร แพะ แกะ สนุขั สตัว์ฟันแทะ ม้า และ ปลา  

ระบาดวทิยา 

 โรคเมลิออยโดซิสพบได้มากในช่วงฤดฝูน โดยเม่ือฝนตกหนกัมากๆน า้ใต้ดินจะมีระดบั สงูขึน้และ
จะพาเชือ้ขึน้มาสูร่ะดบัผิวดนิ 
 ในประเทศไทยมีรายงานการพบเชื อ้ นี ไ้ ด้ใ นส่วนต่างๆของประเทศโดยเฉพาะในภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ ซึ่งพบว่าดินในแถบนีมี้เชือ้ B.pseudomallei  มากกว่าภาคอ่ืนๆ และมีอตัราส่วนการ
พบเชือ้ Ara- B. pseudomallei ตอ่ชนิด Ara+ B. pseudomallei สงูกว่าภาคอ่ืนๆ โดยพบว่าอตัราการเกิด
โรคในคนสงูสดุคือชาวนาในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 
 พบโรคนีม้ากในช่วงฤดูฝน ระหว่างเดือนกรกฎาคมถึงพฤศจิกายนและส่วนใหญ่พบในจังหวดัท่ี
ส่งเสริมการเลีย้งโคนม เช่นนครราชสีมา หนองคาย เป็นต้น ในภาคใต้ สนองและคณะ (2529) ได้รายงาน
การเกิดโรคในแพะและสุกรจากจงัหวดัตา่งๆซึ่งเป็นแบบเรือ้รังและมีอบุตัิการณ์การระบาดของโรคเกิดขึน้
เกือบทกุปีในชว่งฤดฝูน  
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การตดิต่อ 

การติดต่อของเชือ้เกิดจากการกิน การหายใจหรือทางบาดแผล โดยการติดเชือ้ทางบาด แผลท่ี
ผิวหนงัเป็นกลไกการติดเชือ้ท่ีส าคญัท่ีสดุ การติดเชือ้เมลิออยโดซิสในคนและสตัว์ส่วนใหญ่เกิดจากการติด
เชือ้จากสิ่งแวดล้อม จากเชือ้ท่ีอยู่ในดิน โคลน แต่การติดต่อจากคนสู่คนหรือสตัว์สู่คนเป็นไปได้น้อยมาก 
อย่างไรก็ตามเชือ้ท่ีแยกได้จากคน สตัว์และสิ่งแวดล้อมมีลกัษณะทางพนัธุกรรมท่ีคล้ายคลึงกนัจึงมีความ
เป็นไปได้ท่ีจะมีการติดตอ่จากสตัว์สู่คนมีรายงาน การติด ตอ่จากคนสู่คนทางเพศสมัพนัธ์และผ่านทางรก
จากแม่สู่ลูก  การติดต่อจากสัตว์สู่คนอาจเกิดจากการสัมผัสเลือดหรือของเหลวจากร่างกายสัตว์ เช่น 
ปัสสาวะ หรือน า้นม  

ระยะฟักตัวของโรค 

 ไมแ่นน่อน 

อาการ 

โรคเมลิออยโดซิสท าให้เกิดโรคในสตัว์ทัง้แบบเฉียบพลนัและเรือ้รัง  แบบเฉียบพลนัท าให้เกิดภาวะโลหิต
เป็นพิษ แตโ่ดยส่วนใหญ่สตัว์จะเป็นโรคแบบเรือ้รัง พบตุม่หนองกระจาย ตามอวยัวะภายในและตอ่มน า้เหลือง 
อาการทางคลินิคจะขึน้อยูก่บัต าแหนง่รอยโรค อาการสตัว์จะรุนแรงเม่ือสตัว์อยูใ่นภาวะภมูิคุ้มกนัต ่า 

การผ่าซาก 

รอยโรคจากการผ่าซากส่วนใหญ่จะพบตุ่มหนองแบบ  caseous greenish-yellow มักจะไม ่
calcified โดยพบกระจายตามตอ่มน า้เหลืองบริเวณตา่งๆ เช่น ม้าม ปอด ตบั ในรายเฉียบพลนัมกัพบรอย
โรคท่ีปอด meningoencephalitis, และ supperative polyarthritis 

        

                 รูป 1  ตุ่มหนองบริเวณ nasal turbinates ในแพะ                         รูป 2  ตุ่มหนองบริเวณม้ามสุกร 
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การวนิิจฉัยโรค 
1. การเพาะแยกเชือ้  ใช้ตวัอยา่งอวยัวะหรือหนองฝีจากสตัว์ท่ีตายมาเพาะในอาหารเลีย้งเชือ้โดย

วิธีการแบคทีเรียวิทยา 
2. การทดสอบทางซีร่ัมวิทยา  สว่นใหญ่เป็นวิธีการตรวจหาแอนตบิอดีใ้นซีร่ัมของสตัว์ท่ีสงสยัซึ่งมี

หลายวิธี เช่น complement fixation test (CFT), Immuno-fluorescence (IFA), Indirect 
Haemagglutinization (IHA), และ enzyme linked-immunosorbent assay (ELISA) ซึ่ง    
แตล่ะวิธีจะตา่งกนัขึน้อยูก่บัแอนตเิจนท่ีใช้ทดสอบ 

3. การทดสอบด้วยวิธี PCR  
ในปัจจุบนัสถาบนัสุขภาพสตัว์แห่งชาติและศนูย์วิจยัและการพฒันาการสตัวแพทย์ในภาคต่างๆ ใช้วิธี 

IHA เน่ืองจากเป็นวิธีท่ีง่าย ให้ผลเร็วและราคาไมแ่พง โดยตดัสินผลท่ีระดบัแอนตบิอดีไ้ตเตอร์ท่ี 1:160 เป็นบวก 

การรักษา 
เชือ้มีความไวตอ่ยาปฏิชีวนะหลายชนิดเช่น tetracycline, doxycyclin,chloramphenical แตเ่ชือ้ก็

ดือ้ตอ่ยา penicillin, ampicillin, aminoglycoside 
สตัว์ท่ีป่วยเป็นโรคนีส้่วนใหญ่จะรักษาให้หายได้ยากเน่ืองจากสตัว์มกัไม่แสดงอาการให้เห็นในตอนต้น 

แตส่ตัว์จะแสดงอาการให้เห็นก็ตอนใกล้ตาย ซึ่งจะพบว่ามีวิการฝีหนองกระจายไปทัว่อวยัวะภายในยาท่ีรักษาก็
ไม่สามารถฆ่าเชือ้ได้อย่างทัว่ถึงแล้ว แตถ้่าสตัว์ป่วยได้รับการรักษาตัง้แตเ่นิ่นๆสตัว์ก็สามารถกลบัสู่สภาพปกติ
ได้แตเ่ม่ือใดท่ีสภาพสตัว์ออ่นแอเชือ้ท่ีหลบซอ่นภายในร่างกายก็จะแพร่กระจายก่อให้เกิดโรคได้อีก 

การควบคุมและป้องกันโรค 
เน่ืองจากในปัจจุบนัโรคนีย้ังไม่มีวัคซีน ดังนัน้การป้องกันในคนท่ีดีท่ีสุด คือ การหลีกเล่ียงการ

สมัผสัดิน โคลน และน า้ในพืน้ท่ีท่ีมีการระบาดของโรค ส าหรับสตัว์นัน้ถ้าพบว่าตวัใดตวัหนึ่งในฝงูมีการติด
เชือ้ต้องคดัทิง้ออกจากฝงูเพ่ือป้องกนัการระบาดของโรค 

รายงานการเกดิโรคในสัตว์ 

รายงานการเฝ้าระวังโรค Melioidosis 
ปี ชนิดสัตว์ ส่งตรวจ 

(ตัว) 
พบเชือ้ 
(ตัว) 

สัตว์ในฝูง 
(ตัว) 

ป่วย (ตัว) ตาย (ตัว) 

2551 แพะ 5 5 512 8 8 
2552 สกุร 13 8 600 - - 

 แพะ 2 2 275 2 2 
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ปี ชนิดสัตว์ ส่งตรวจ 
(ตัว) 

พบเชือ้ 
(ตัว) 

สัตว์ในฝูง 
(ตัว) 

ป่วย (ตัว) ตาย (ตัว) 

2553 จระเข้ 3 3    
 ลิง 2 1    
 อฐู 4 1 2 1 1 
 ม้า 2 1 4 1 1 
 แพะ 1 1    

ข้อมูลเพิ่มเตมิในคน 

 ในแตล่ะปีประเทศไทยมีผู้ ป่วยโรคนีอ้ย่างน้อย 2,500 คน และมกัเป็นผู้ ป่วยวยักลางคนท่ีอาศยัอยู่
ในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือและมีอาชีพเกษตรกรรม เน่ืองจากแบคทีเรียอาศยัอยู่ในดินและน า้ เชือ้เข้าสู่
ร่างกายคนทางผิวหนงัท่ีมีบาดแผล การหายใจ และการรับประทาน  

อาการ 

 อาการไ ข้นานไม่ทราบสาเหต ุ
ผู้ ป่ วยกลุ่ม นี จ้ะพบแพทย์ ด้วย
อาการมีไข้เป็นเวลานานโดยไม่
ทราบสาเหตท่ีุแนช่ดั พบวา่น า้หนกั
ลดลง ร่างกายอ่อยเพลีย ตอ่มาจึง
เกิดอาการท่ีรุนแรงขึน้ 

 อาการติดเชือ้เฉพาะท่ี ส่วนใหญ่
พบการติดเ ชื อ้ ท่ีปอด มีอาการ
เหมือนปอดอักเสบ คือ มีไข้ ไอ มี
เสมหะเล็กน้อย น า้หนกัลด บางรายไอมีเสมหะปนเลือด เจ็บหน้าอก พบว่าการเกิดโรคมี
ความสมัพนัธ์กบัการเป็นโรคติดเชือ้ทางเดินหายใจเรือ้รัง ผู้ ป่วยบางรายมีอาการของฝีใน
ตบั ฝีในกระดกู หรือเป็นเพียงฝีท่ีผิวหนงัเท่านัน้ ถ้าผู้ ป่วยไม่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาให้
ถกูต้อง อาจเกิดอาการรุนแรงขึน้ 

 การติดเชือ้ในกระแสเลือด เชือ้จะกระจายเข้าสู่กระแสเลือดไปทั่วร่างกาย ผู้ ป่วยจะมี
อาการรุนแรง และอาจเสียชีวิตได้อย่างรวดเร็ว ส่วนใหญ่มกัเสียชีวิตภายใน 2-3 วนัหลงั
เข้าโรงพยาบาล อตัราการเสียชีวิตประมาณร้อยละ 70 
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การรักษา  
1. เน่ืองจากผู้ ป่วยท่ีมีภาวะติดเชือ้ในกระแสเลือด จะเสียชีวิตอย่างรวดเร็ว การใช้ยาต้านจลุชีพท่ี

เหมาสมจึงเป็นสิ่ง ท่ีจ าเป็น ยาท่ีนิยมใช้กัน ได้แก่  tetracycline, chloramphenicol, 
kanamycin, cotrimoxazole และ novobiocin ท่ีใช้ได้ผลดี คือ ceftazidime 4 กรัม/วนั นาน 1 
เดือน ตอ่เน่ืองด้วย tetracycline นาน 6 เดือน  

2. ปัจจบุนัมีแนวทางการรักษาแบบยาชนิดเดียว โดยใช้ ceftazidime 120 มิลลิกรัม/กิโลกรัม/วนั 
โดยฉีดเข้ากล้ามเนือ้ หรือฉีดเข้าเส้นเลือดนาน 14 วนั ในผู้ ป่วยอาการหนกั ซึ่งให้ผลอตัราการ
รอดชีวิตประมาณร้อยละ 60 และการรักษาแบบยา 2 ชนิด ceftazidime 100 มิลลิกรัม/
กิโลกรัม/วนั ร่วมกับ cotrimoxazole นาน 7 วนั อตัราการรอดชีวิตในผู้ ป่วยถึงร้อยละ 70-75 
จากนัน้ผู้ ป่วยควรได้รับยาชนิดรับประทานตอ่ไป 

3. ในรายท่ีมีฝี จะต้องมีการผ่าตดัเอาฝีออก ซึ่งจะให้ผลดีกว่าการใช้เข็มเจาะ หรือดดูเอาหนอง
ออก การท าผา่ตดัควรท าเม่ือตรวจไมพ่บเชือ้ในกระแสโลหิตแล้ว 

การป้องกันโรค 
1. บคุคลท่ีมีอาการของโรคเบาหวาน และแผลบาดเจ็บรุนแรง ควรหลีกเล่ียงการสมัผสัดิน และ

น า้ เชน่ ในไร่นาในพืน้ท่ีเกิดโรคประจ า 
2. ในพืน้ท่ีท่ีเกิดโรคประจ า หากมีแผลถลอก หรือไหม้ ซึ่งสัมผัสกับดินหรือน า้ ควรท าความ
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