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โรคแมวขวน
(CAT-SCRATCH DISEASE)

1. ลกัษณะโรค : เปนโรคตดิเชือ้แบคทเีรยีชนดิกึง่เฉยีบพลนั 
สามารถหายไดเอง โรคแมวขวน อาจเกิดความสับสนกับ
โรคอืน่ๆ ทีเ่กดิอาการตอมนํา้เหลอืงโตได เชน โรคทลูารเีมยี, 
บรูเซลโลสิส, ทูเบอรคูโลสิส, กาฬโรค, โรคพลาสเจอเรลโลซิส 
(Pasteurellosis) และโรคมะเร็งตอมนํ้าเหลือง 

  มีสาเหตุจากการติดเชื้อ Bartonella henselae 
(ดังรูปที่ 29) มีลักษณะเปน facultative intracellular 
parasites ติดสีแกรมลบ รูปรางแบบทอนเคลื่อนที่ได
ดวย fl agellae เปนเชื้อฉวยโอกาส (opportunistic 
pathogens) สามารถติดเชื้อในคนได โดยมีพาหะเปน
พวกแมลง เชน หมัด, ริ้นฝอยทราย (sand fl ies) และยุง

รูปที่ 29 ลักษณะโคโลนีที่ลื่นและขรุขระของ B. henselae 
ที่เจริญบนอาหารเลี้ยงเชื้อ chocolate agar (กําลัง
ขยาย 40 เทา) (Smooth and verrucous colony 
types growing concurrently in a chocolate 
agar culture of B. Henselae)
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2. ระบาดวิทยา : สถานการณทั่วโลก : พบเกิดขึ้นทั่ว
สหรัฐอเมริกา อุบัติการณจะมากขึ้นในพื้นที่ที่มีอุณหภูมิ
สูงขึ้นและความชื้น (เชน , ฮาวาย, แปซิฟกตะวันตกเฉียง
เหนือ ทิศตะวันออกเฉียงใตของรัฐชายฝงแคลิฟอรเนีย), 
ในขณะที่อลาสกา, เทือกเขาร็อกกี้และมิดเวสตของ
รัฐมีความชุกที่ตํ่ากวาคามัธยฐาน เพียง 1 ยีนของ 
B.henselae ที่เคยมีรายงานในอเมริกาเหนือ ประมาณ 
70-90% ของโรคแมวขวน เกิดขึ้นในเดือนฤดูใบไมรวง
และฤดูหนาวในชวงตนฤดูกาลนี้เปนสันนิษฐานวาจะเกิด
ขึน้ในฤดรูอนทีเ่กดิมาพรอมกบัลกูแมวหมดัรบกวนเพิม่ขึน้

 สถานการณโรคในประเทศไทย : ยงัไมพบรายงานขอมลู
โรคนี้ 

3. อาการของโรค : มีอาการวิงเวียน ตอมนํ้าเหลืองอักเสบ
โตเปนกอน (granulomatous lymphadenitis) และ
มีไขไดหลายแบบ เกิดแผลเปนผื่นสีแดง เกี่ยวเนื่องจาก
ตอมนํา้เหลอืงภายใน 2 สปัดาห และพฒันากลายเปนหนอง 
ผูปวยรอยละ 50 - 90 เกิดผดขึ้นบริเวณที่ถูกแมวขวน 
กลุมอาการ Parinaud Oculoglandular Syndrome 
(granulomatous conjunctivitis with pretragal 
adenopathy) เกดิขึน้หลงัจากการตดิเชือ้ตาแดงโดยตรง
หรือโดยออม และอาจเกิดอาการแทรกซอนทางระบบ
ประสาท เชน สมองอกัเสบ และ ระบบประสาทตาอกัเสบ 
(optic neuritis) ได อาการไขสูงเรื้อรังอาจเกิดรวมกับ
รอยโรคของกระดูกที่มีการสลายหรือแทนที่เนื้อกระดูก
ดวยสิ่งอื่นๆ และ/หรือการเกิดกอนที่ตับ และมาม

4. ระยะฟกตัวของโรค : 1 - 2 สัปดาห
5. การวนิจิฉยัโรค : การวนิจิฉยัโรคจะใชอาการทางคลนิกิที่

สอดคลองกบัหลกัฐานการตรวจแอนตบิอดทีางภมูคิุมกนั
ตอเชือ้ Bartonella henselae ทีต่รวจพบไตเตอร 1/64 
หรือมากกวา จากการตรวจ IFA ที่ใหผลบวก
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  การตรวจสอบทางพยาธสิภาพ (Histopathological 
examination) ของตอมนํา้เหลอืงทีต่ดิเชือ้แสดงลกัษณะ
ที่สอดคลองกัน แตไมไดวินิจฉัย หนองที่ไดจากตอมนํ้า
เหลืองจะถูกฆาเชื้อแบคทีเรียโดยวิธีมาตรฐาน การตรวจ
ทางภูมิคุมกัน และ PCR มีประสิทธิภาพสูงในการตรวจ
สอบเชื้อ Bartonella ในการตรวจชิ้นเนื้อ หรือการดูด
สารจากตอมนํ้าเหลือง เชื้อ Bartonella จากเลือด และ
จากสารที่ดูดออกจากตอมนํ้าเหลืองจะเจริญเติบโต หลัง
จากการบมเชื้อเปนเวลานานในอาหารเลี้ยงเชื้อ rabbit 
blood agar in 5% CO

2
 ที่อุณหภูมิ 36oซ. (96.8oฟ.) 

และในระบบ cell culture อื่นๆ
6. การรักษา : ผูปวยมีภูมิคุมกันโรคปกติ และไมมีโรค

แทรกซอนจะหายไดเอง โดยไมตองใชยารักษา แต
สําหรับผูปวยที่มีภูมิตานทานตํ่า ตองรักษาเปนเวลา 
1-3 เดือน ดวยการใหยาปฏิชีวนะ เชน อีริโทรมัยซิน
(Erythromycin) ,  ไรแฟมปซิน (R i fampicin) , 
ซิโพรโปรฟล็อกซาซิน (Ciprofl oxacin) หรือเจนตามิซิน 
(Gentamicin) ในรายที่ตอมนํ้าเหลืองอักเสบ เปนหนอง 
การใชเขม็เจาะใหหนองออกมากส็ามารถลดอาการปวดลง
ได แตแนะนาํใหหลกีเลีย่งการตดัชิน้เนือ้จากตอมนํา้เหลอืง
ไปตรวจ

7. การแพรติดตอโรค : 
1. เกิดจากการโดนแมวขวนหรือกัด
2. สัมผัสกับขนแมว ซึ่งมีเชื้อจากนํ้าลายแมวที่มันเลีย

ขนติดอยู ทําใหมือเกิดการปนเปอน แลวไปสัมผัส
กับอวัยวะเชน ตา ก็สามารถทําใหติดเชื้อได (ดังรูป
ที่ 30)



112 องคความรู (Factsheet) เรื่อง โรคติดตออุบัติใหม

รูปที่ 30 อาการตาแดงในผูปวยกลุมอาการ Parinaud’s 
oculoglandular syndrome โดยพบขางเดียวกัน
กับตอมนํ้าเหลืองที่เกิดพยาธิสภาพของโรค ซึ่ง
มักพบบริเวณหนาใบหู และสวนนอยพบที่ใตขา
กรรไกร (The granulomatous conjunctivitis of 
Parinaud’s oculoglandular syndrome is 
a s soc i a ted  w i th  i p s i l a t e r a l  l oca l 
lymphadenopathy, usually preauricular and 
less commonly submandibular)

8. มาตรการปองกันโรค : กําจัด หมัด เห็บ จากตัวแมวก็
ชวยลดการแพรเชือ้ไดมาก เมือ่ถกูแมวกดั หรอืขวนใหลาง
แผลดวยนํา้สะอาด และทายาทาแผลทีใ่ชกนัทัว่ไป หากมี
อาการตอไปนี้ใหไปปรึกษาแพทย
1. แผลกัดหรือขวนไมหายในเวลาอันควร
2. รอบ ๆ  รอยกัดหรือขวนแดงข้ึนและกวางข้ึน เกิน 2 วัน
3. เปนไขอยูหลายวันหลังถูกแมวกัดหรือขวน
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4. ตอมนํ้าเหลืองบวมและปวดนานกวา 2-3 สัปดาห
5. ปวดกระดูกหรือปวดขอ ปวดทอง (โดยไมมีไขหรือ

อาเจียนหรือทองรวง) หรือออนเพลียผิดสังเกตนาน
กวา 2 สัปดาห

9. มาตรการควบคุมการระบาด : คนหาแหลงแพรเชื้อใน
แมลง และในสัตว เพื่อทําการปองกันและควบคุมโรค 
พรอมทั้งใหความรูในการปองกันตนเองใหกับประชาชน
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