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โรคบรูเซลโลสิส
(BRUCELLOSIS)

1. ลักษณะโรค : เปนโรคติดเชื้อแบคทีเรียในอวัยวะตางๆ 
ของรางกาย (systemic) แบคทีเรีย โดยจะทําใหเกิด
อาการเฉียบพลันหรือคอยเปนคอยไปอยางช าๆ 
เชื้อกอโรค ปจจุบันมี 6 species คือ 
 Brucella abortus (Biovar 1-6 และ 9) มักพบใน

โค กระบือ 
 Brucella melitensis (Biovar 1-3) พบในแพะ แกะ 
 Brucella suis (Biovar 1-5) พบในสุกร 
 Brucella canis พบในสุนัข
 Brucella ceti พบในแมวนํ้า
 Brucella pinnepedialis พบในปลาวาฬ และ

ปลาโลมา 
2. ระบาดวิทยา : สถานการณทั่วโลก : พบมีการแพร

ระบาดในทกุประเทศของโลก โดยเฉพาะประเทศในแถบ
เมดิเตอรเรเนียน (ยุโรปและแอฟริกา) ตะวันออกกลาง 
แอฟริกา เอเชียกลาง อเมริกากลางและใต อินเดีย และ
แมก็ซโิก ซึง่แหลงโรคและสายพนัธุของเชือ้จะแตกตางกนั
ตามพื้นที่ทางภูมิศาสตร มีการรายงานพบผูปวยเพิ่มขึ้น
ในพื้นที่ที่ไมเคยเกิดโรคหลังจากที่มีการเดินทางระหวาง
ประเทศ โรคนี้เปนโรคจากการประกอบอาชีพที่เดนชัด 
ซึ่งมีการทํางานที่เกี่ยวของกับสัตวหรือเนื้อเยื่อของสัตว
ที่ติดเชื้อ โดยเฉพาะอยางยิ่งคนงานในฟารม สัตวแพทย 
และคนงานโรงฆาสัตว ดวยเหตุนี้จึงพบโรคนี้ไดบอย
ในเพศชาย ปจจัยเสี่ยงอื่นๆ ที่ทําใหเกิดโรคและการ
ระบาด ไดแก การบริโภคนมดิบ หรือผลิตภัณฑจากนม 
โดยเฉพาะเนยแข็งชนิดออนนุม (soft cheese) 
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ที่ไมผานการพาสเจอรไรส ที่มาจากวัว แกะ และแพะที่ 
ติดเชื้อ การแยกเชื้อ B.canis ที่ไดจากผูปวย มักเกิดใน
ผูที่มีการสัมผัสกับสุนัข และ B.suis พบในนักลาสัตว
จากการสัมผัสกับหมูปา โรคนี้มักไมคอยเปนที่รูจักและ
ไมไดรับการรายงานผูปวย

 สถานการณโรคในประเทศไทย : สถานการณโรคบรูเซล
โลซสิพบอบุตักิารณของโรคทีเ่กดิจากเชือ้ Brucella suis 
เปนครั้งแรกของประเทศไทย ซึ่งมีสุกรเปนสัตวรังโรค 
ตั้งแตป พ.ศ. 2552 สํานักระบาดวิทยาไดสอบสวนโรค
บรู เซลโลซิสรวม 7 ราย เปนผูปวยที่ ไดจากการ
เฝาระวงัเชงิรบั 3 ราย จากจงัหวดัเพชรบรูณ จนัทบรุ ีและ
นครพนม ทั้ง 3 รายเปนผูปวยพบโดยบังเอิญ และพบ
ผูปวยจากการเฝาระวงัเชงิรกุในระหวางการสอบสวนโรค
อีก 4 ราย 

  จากการสอบสวนโรคพบวาผูปวยสวนใหญประกอบ
อาชีพเลี้ยงสัตวและชําแหละสัตว ไดแก สุกร และแพะ 
เปนตน โดยมีประวัติสัมผัสเลือด สารคัดหลั่ง รก และ
ลูกหมูหรือลูกแพะที่แทงโดยไมใสถุงมือปองกัน หรือ
ชําแหละเนื้อสัตว แลวนํามารับประทานอยางสุกๆ ดิบๆ

  อยางไรก็ตาม เนื่องจากโรคบรูเซลโลซิส เปนโรค
ติดตอเรื้อรัง ทําใหขาดการตระหนักถึงโรคนี้จึงทําใหพบ
ผูปวยดวยโรคนี้นอย ทั้งๆ ที่มีรายงานจากกรมปศุสัตวที่
ตรวจพบโรคนี้ทั้งในโค กระบือ แพะ และแกะ ตลอดป
ในหลายจังหวัดทั่วประเทศไทย

3. อาการของโรค : มไีขเปนระยะๆ เปนเวลานาน หรอืเปนๆ 
หายๆ ไมแนนอน ปวดศีรษะ ออนเพลีย เหงื่อออกมาก 
หนาวสั่น ปวดตามขอ มึนซึม นํ้าหนักลด และปวดตาม
รางกายทั่วๆ ไป อาจพบการอักเสบเปนหนองที่อวัยวะ
เฉพาะที่ เชน ตับ มาม และติดเชื้อเฉพาะที่ชนิดเรื้อรัง 
หรือไมแสดงอาการ
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4. ระยะฟกตัวของโรค : อยูในชวง 5 - 60 วัน สวนใหญ
ประมาณ 1 - 2 เดือน

5. การวินิจฉัยโรค : การวินิจฉัยทางหองปฏิบัติการทําโดย
การแยกเชื้อจากเลือด ไขกระดูกหรือเนื้อเยื่ออื่นๆ หรือ
จากสารคดัหลัง่ตาง ๆ  ของผูปวย การตรวจทางนํา้เหลอืง
ในหองปฏิบัติการจะมีประโยชนมากตอการวินิจฉัยที่
แมนยําในผูปวยกวารอยละ 95 แตจําเปนตองทดสอบ
รวมกับการตรวจสอบอื่น (Rose Bengal และ Seroag-
lutination) โดยการตรวจ agglutination antibodies 
(IgM, IgG และ IgA) กับการทดสอบ non-agglutination 
antibodies (Coombs-IgG หรือ ELISA-IgG) ซึ่งทดสอบ
ในขั้นตอนถัดไป วิธีการเหลานี้ไมไดใชทดสอบสําหรับ 
B.canis ซึ่งการวินิจฉัยจําเปนตองทดสอบดวยการตรวจ
แอนติบอดีกับ rough-lipopolysaccharide antigens

6. การรกัษา : ใหรบัประทานยาดอกซซียัคลนิ (Doxycycline) 
วันละ 200 มิลลิกรัม (ไมใชยานี้ในเด็กอายุนอยกวา 8 ป) 
รวมกับยาไรแฟมปซิน (Rifampicin) 600 - 900 
มลิลกิรมัตอวนัตดิตอกนันานอยางนอย 6 สปัดาห หรอืให 
สเตรปโตมัยซิน (Streptomycin) วันละ 1 กรัม

7. การแพรติดตอโรค : โดยการสัมผัสโดยตรงกับเนื้อเยื่อ 
เลือด ปสสาวะ สารคัดหลั่งจากชองคลอด ลูกสัตวที่แทง
ออกมา (โดยเฉพาะรก) โดยเชื้อจะเขาทางผิวหนังที่มี
แผลหรือรอยขีดขวน และการติดตออาจเกิดโดยการดื่ม
นํ้ านมดิบจากสัตวที่ติดเชื้อ และผลิตภัณฑนมดิบ 
การตดิตอโดยการหายใจเกดิขึน้ไดทัง้ในสตัว (ทีเ่ลีย้งรวม
ในคอกหรอืเลา) และในคนทีท่าํงานในหองปฏบิตักิารและ
ในโรงฆาสัตว

8. มาตรการปองกันโรค : 
1. ใหสุขศึกษาแกประชาชน เพื่อไมใหดื่มนมหรือกิน

ผลิตภัณฑที่ผลิตจากนมที่ไมผานการฆาเชื้อโดยการ
พาสเจอรไรซ หรอืการทาํใหสกุดวยความรอนวธิอีืน่ๆ
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2. ใหความรูแกเกษตรกร คนงานในฟารม โรงฆาสัตว 
โรงงานชําแหละเนื้อ และผูจําหนายตามเขียงเนื้อ 
เกี่ยวกับธรรมชาติของโรค และความเสี่ยงตอการ
จับตองซากสัตว และผลิตภัณฑจากสัตวที่มีโอกาส
ตดิเชือ้และมาตรการตางๆ ทีจ่ะลดความเสีย่งตอการ
สัมผัสเชื้อ (โดยเฉพาะการจัดระบบถายเทอากาศใน
ฟารมเลี้ยงสัตวใหเหมาะสม)

3. ตรวจสอบการติดเชื้อในฝูงปศุสัตว โดยใชวิธีทาง
ซโีรโลยแีละวธิ ีELISA หรอืการใช ring test ในนํา้นมโค 
กําจัดสัตวที่ติดโรคโดยการคัดแยกและฆา กรณี
ตรวจพบการติดเชื้อในสุกรมักจําเปนตองสงโรงฆา
ทั้งฝูง ในพื้นที่ที่มีอัตราการติดเชื้อสูงควรมีการให
วัคซีนแกสัตว โดยในลูกแพะและแกะควรใช live 
attenuated Rev-1 ซึ่งเปนสายพันธุหนึ่งของ 
B. melitensis และในลูกโค (บางครั้งอาจฉีดใหแก
โคที่โตแลว) ใชวัคซีนที่ผลิตจากเชื้อ B. abortus 
สายพันธุ 19

4. ใชมาตรการปองกันการสัมผัสโดยตรงกับเชื้อ เชน 
การใชถงุมอืยางและการลางมอืภายหลงัการจบัตอง
รก สารคัดหลั่งและลูกสัตวที่แทง รวมทั้งการฆาเชื้อ
บริเวณที่ปนเปอนสิ่งเหลานี้

5. นมจากโค แกะและแพะ จะตองผานการพาสเจอรไรซ
กอนการบรโิภค ถาไมสามารถทาํได การตมกฆ็าเชือ้
ไดเชนกัน 

9. มาตรการควบคมุการระบาด : สอบสวนหาแหลงโรครวม
ที่เปนสาเหตุของการติดเชื้อ ซึ่งโดยปกติมักเปนนํ้านมดิบ
และผลิตภัณฑนม โดยเฉพาะเนยแข็งจากฝูงปศุสัตวที่
ตดิเชือ้ ตดิตามเกบ็ผลติภณัฑทีป่นเปอนเชือ้ทีว่างจาํหนวย 
หรือหลงเหลืออยูตามบานผูซื้อ แลวสั่งหยุดการผลิตและ
การจําหนายจนกวาผูผลิตจะเร่ิมกระบวนการพาสเจอรไรซ
ไดสําเร็จ
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