
132 องคความรู (Factsheet) เรื่อง โรคติดตออุบัติใหม

โรคไขคิว
(Q FEVER)

1. ลักษณะโรค : เปนโรคติดตอระหวางสัตวและคนที่เกิด
จากเชือ้แบคทเีรยี ชือ่วา Coxiella burnetii ทีม่กัเกดิจาก
การประกอบอาชพี เกีย่วของกบัสตัว อาการเริม่แรกคลาย
ไขหวัดใหญ มีไขชนิดเฉียบพลัน โรคไขคิวสามารถนํามา
ทําอาวุธชีวภาพไดเนื่องจากทนกับสภาพแวดลอมไดดี 
และสามารถติดตอทางอากาศเขาสูระบบทางเดินหายใจ

2. ระบาดวิทยา : สถานการณทั่วโลก : พบการระบาดได
ทัว่โลก ยกเวนประเทศนวิซแีลนด โดยพบรายงานการเกดิ
โรคครั้งแรกในป พ.ศ. 2478 ที่รัฐควีนสแลนด ประเทศ
ออสเตรเลีย ซึ่งทําใหคนงานในโรงฆาสัตวปวยจากการ
สมัผสัโดยตรงกบัสารคดัหลัง่ของสตัวปวย โดยเฉพาะสวน
ระบบสืบพันธุ (reprpductive tissue)

 สถานการณโรคในประเทศไทย : ในป พ.ศ. 2509 มี
รายงานผูปวยโรคไขคิวรายแรกในประเทศไทย จาก
จงัหวดัสมทุรสาคร จากการศกึษาทางระบาดวทิยาพบวา 
โรคไขคิวเปนโรคประจําถิ่นของหมูบานที่ผูปวยอาศัยอยู 
และมีความเปนไปไดวาสุนัขเปนสัตวรังโรค และในป 
พ.ศ. 2546 มีการศึกษาไปขางหนาโดยเปรียบเทียบ
อุบัติการณจากกลุมที่ไดสัมผัสกับเหตุ ปจจัยเสี่ยง และ
กลุมที่ไมไดสัมผัส (Prospective study) ในผูปวยที่มีไข
ชนดิเฉยีบพลนัทีเ่ขารบัการรกัษาในโรงพยาบาล 4 แหง ใน
พืน้ทีต่างๆ ของภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอืของประเทศไทย 
พบผูปวยโรคไขคิวชนิดเฉียบพลันจํานวน 9 ราย โดยสง
ตรวจซีรั่มวิทยาในประเทศฝรั่งเศส จากขอมูลนี้ทําให
สามารถยืนยันไดวา นับตั้งแตป พ.ศ. 2509 โรคไขคิวได
มีการแพรกระจายอยูในประเทศไทย สําหรับการศึกษา
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ความชุกของโรค พบวาความชุกของผูปวยที่ไมแสดง
อาการมีความแปรผันที่รอยละ 0.4 - 2.6 ในสัตวเลี้ยงพบ
ความชุกการติดเชื้อที่สูงที่สุดในสุนัข ที่รอยละ 28.1 สวน
ความชุกการติดเชื้อในแพะ แกะ และโค กระบือ มีความ
แปรผันตั้งแตรอยละ 2.3 - 6.1 และในเดือนมกราคม 
พ.ศ. 2554 พบผูปวยเยื่อบุหัวใจอักเสบ สาเหตุเกิดจาก
การติดเชื้อ Coxiella burnetii จํานวน 4 ราย จากการ
วิจัยในโครงการหาสาเหตุการเกิดโรคเยื่อบุหัวใจอักเสบ
ในผูปวย ที่ดําเนินการโดยโครงการโรคติดเชื้ออุบัติใหม 
(International Emerging Infections Program; IEIP) 
รวมกับมหาวิทยาลัยขอนแกน 

3. อาการของโรค : หนาวสั่น ปวดศีรษะ ไมมีแรง ปวด
กลามเนื้อ และเหงื่อออกมาก จากการตรวจเอ็กซเรย
อาจพบอาการปอดบวม อาการไอ มีเสมหะ เจ็บหนาอก 
และอาการทางปอดไมเดนชัด ซึ่งสามารถเกิดไดในผูที่มี
โรคลิ้นหัวใจอยูเดิม ตรวจพบหนาที่การทํางานของตับ
ผดิปกต ิตบัอกัเสบชนดิเฉยีบพลนัหรอืเรือ้รงั ซึง่อาจสบัสน
กับโรคตับอักเสบจากวัณโรคได ลักษณะของโรคไขคิว
เรื้อรังหลักๆ คือ เยื่อบุหัวใจอักเสบ

4. ระยะฟกตัวของโรค : ขึ้นอยูกับจํานวนเชื้อ ระยะฟกตัว
โดยประมาณ 2 - 3 สัปดาห หรือพบในชวง 3 - 30 วัน

5. การวินิจฉัยโรค : การตรวจวินิจฉัยทางหองปฏิบัติ
การแสดงใหเห็นแอนติบอดีจําเพาะที่เพิ่มขึ้น ระหวาง
ระยะเฉียบพลัน และระยะพักฟน โดยวิธี Indirect 
Fluorescent (IF) หรอื Complement Fixation test (CF) 
หรอืโดยการตรวจ IgM โดยวธิ ีIF หรอื ELISA การวนิจิฉยั
จะใชการเตรียมแอนติเจน 2 ระยะ คือ ระยะที่ 1 แทน
สารกอโรค และ ระยะที ่2 เปนชนดิทีส่รางขึน้จากการตดั 
LPS ในหองปฏิบัติการ ในระยะเฉียบพลัน แอนติบอดีตอ
แอนติเจนระยะที่ 2 จะมีระดับที่สูงกวาแอนติบอดีระยะ
ที่ 1 และในโรคเรื้อรัง ผลจะกลับกัน ระดับไตเตอรของ
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แอนติบอดีระยะที่ 1 ที่สูง จะบงบอกถึงการติดเชื้อเรื้อรัง 
เชน โรคเยื่อบุหัวใจอักเสบ การวินิจฉัยการฟนตัวจากเชื้อ
กอโรคจากเลือด ตองทําในหองปฏิบัติการที่ไดมาตรฐาน
หองปฏบิตักิารความปลอดภยัทางชวีภาพระดบั 3 (BSL-3 
containment) และมีวิธีปฏิบัติการเพื่อความปลอดภัย
สําหรับเจาหนาที่ในหองปฏิบัติการ แบคทีเรียอาจตรวจ
พบในเนื้อเยื่อ จากการตรวจชิ้นเนื้อตับ หรือลิ้นหัวใจ 
โดยวิธี immunohistochemistry และกลองจุลทรรศน
อิเล็กตรอน รวมถึง PCR

6. การรักษา : โรคชนิดเฉียบพลัน; ใหรับประทานยาเตตราซัยคลิน 
(Tetracyclines) (โดยเฉพาะ Doxycycline) ทางปาก 
14 - 21 วัน ยาดอกซีซัยคลิน (Doxycycline) และ
ไฮดรอกซีคลอโรควีน (Hydroxychloroquine) อาจ
ชวยปองกันการเกิดโรคเยื่อบุหัวใจอักเสบในผูปวย
โรคไขคิว และลิ้นหัวใจชนิดเฉียบพลัน ยาควิโนโลน 
(Quinolones) ใชในการรักษาโรคไขคิว (ยาเอ็นบี เตตรา
ซยัคลนิ (NB Tetracycline) ไมสามารถใชในเดก็ทีอ่ายตุํา่
กวา 8 ป) ในกรณีหญิงตั้งครรภ ยาโคไตรมอกซาโซล 
(Cotrimoxazole) ใชไดตลอดระยะตั้งครรภ โรคชนิด
เรื้อรัง (โรคเยื่อบุหัวใจอักเสบ); ใชยาดอกซีซัยคลิน 
(Doxycycline) รวมกับยาไฮดรอกซีคลอโรควีน 
(hydroxychloroquine) เปนเวลา 18 - 36 เดือน หรือ 
ใชยาดอกซีซัยคลิน (Doxycycline) ทานรวมกับ
ยาไรแฟมปซิพิน (Rifampicin) เปนเวลา 3 ป หรือ ใชยา 
ดอกซีซัยคลิน (Doxycycline) ทานรวมกับยาควิโนโลน 
(Quinolone) การผาตัดเปลี่ยนลิ้นหัวใจที่ติดเชื้อเปน
สิ่งจําเปนสําหรับผูปวยบางราย เพื่อเหตุผลดานการ
ไหลเวียนโลหิต

7. การแพรติดตอโรค : เชื้อ Coxiella จะออกมากับนํ้านม 
อุจจาระ ปสสาวะ ของสัตวปวย อยูในรกและมดลูก ตอม
ผลิตนํ้านมและตอมนํ้าเหลืองที่เตานม เชื้อทนความรอน
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และความแหงแลงไดดี จึงอยูในสิ่งแวดลอมไดนาน โดย
ทั่วไปติดตอไดจากการหายใจเอาฝุนที่ปนเปอนสารคัด
หลั่งจากสัตวรังโรคที่แพรกระจายในอากาศเขาไป ซึ่งฝุน
ละอองทีป่นเปอนเชือ้เหลานีส้ามารถลอยไปตามลมไดไกล
ถึง 1 กิโลเมตร หรือมากกวา การติดตออาจเกิดจากการ
ดืม่นํา้นมดบิจากโค และแพะทีต่ดิเชือ้ หรอืจากการสมัผสั
โดยตรงกับเนื้อเยื่อ เลือด ปสสาวะ หรือสัมผัสวัสดุที่ปน
เปอนเชื้ออื่นๆ เชน ขนสัตว ฟาง ปุย และการซักรีดวัสดุ
ที่ปนเปอน การติดเชื้อจากเห็บกัด และจากคนสูคน เชน 
จากมารดาที่ติดเชื้อแพรไปสูลูก หรือจากการชันสูตรศพ
ที่ติดเชื้อเกิดขึ้นนอย 

8. มาตรการปองกันโรค : 
1. ใหความรูแกผูทาํอาชพีเสีย่งสงู เชน เกษตรกรทีเ่ลีย้ง

แกะ แพะ และทาํฟารมนม คนงานทาํงาน โรงฆาสตัว 
โรงงานชําแหละเนื้อ นักวิจัยดานปศุสัตว ฯลฯ 
ซึ่งอาจเปนแหลงของการติดเชื้อ และความจําเปน
สาํหรบัการฆาเชือ้โรคอยางพอเพยีง และความเขาใจ
ในเรื่องการจําหนายผลิตภัณฑจากสัตว จํากัดการ
ปลอย โรงนา และหองปฏิบัติการกับสัตวที่ติดเชื้อ 
และเขมงวดกับวิธีการฆาเชื้อผลิตภัณฑนม เชน การ
พาสเจอรไรสนม

2. การทาํลายเชือ้แบบพาสเจอรไรสนมววั นมแพะ และ
นมแกะที่อุณหภูมิ 62.7oซ. (145oฟ.) 30 นาที หรือ
ที่อุณหภูมิ 71.6oซ. (161oฟ.) 15 วินาที หรือการตม
เดือด เพื่อกําจัดเชื้อ Coxiella สาเหตุของโรคไขคิว

3. กําจัดสัตวที่ติดโรคในฝูงปศุสัตวโดยการคัดแยก
และฆา

4. ใชมาตรการปองกนัการสมัผสัโดยตรงกบัเชือ้ เชน การ
ใชถุงมือยางและการลางมือภายหลังการจับตองรก 
และสารคดัหลัง่ รวมทัง้การฆาเชือ้บรเิวณทีป่นเปอน
สิ่งเหลานี้
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5. สรางเสริมภูมิคุมกันดวยการฉีดวัคซีนชนิดเชื้อตาย 
ในการปองกันเจาหนาที่หองปฏิบัติการ และผูที่ตอง
ปฏิบัติงานกับเชื้อ Coxiella burnetii ที่มีชีวิต รวม
ถึงคนงานที่ทํางานในโรงฆาสัตว อาชีพเสี่ยงอื่นๆ 
และนักวิจัยดานการแพทย ที่ตองใชแกะทองในงาน
วิจัย 

6. นักวิจัยที่ใชตัวอยางแกะทอง ควรรับรูและเขาสู
โปรแกรมการเฝาระวัง และการใหความรูดาน
สุขภาพ รวมถึงการประเมินดานซีรั่มมาตรฐาน ตาม
ดวยการประเมินประจําป คนที่มีความเสี่ยง เชน 
ผูปวยที่เปนโรคเกี่ยวกับลิ้นหัวใจ หญิงตั้งครรภ และ
คนที่ถูกกดภูมิคุมกัน ควรไดรับคําแนะนําดานความ
เสี่ยงตอการปวยที่รุนแรง ที่เกิดจากโรคไขคิว สัตวที่
ใชในงานวิจัยสามารถประเมินการติดเชื้อโรคไขคิว
ทางนํ้าเหลืองวิทยา เสื้อผาที่ใชในหองปฏิบัติการ
ตองมีการใสถุง และซักทําความสะอาดอยางเหมาะ
สม เพื่อปองกันการติดเชื้อไปสูคนซักรีด อุปกรณ
ที่ทํางานกับแกะควรเก็บแยกจากพื้นที่ที่อาศัยของ
คน และมีการใชมาตรการเพื่อการปองกันการไหล
เวียนของอากาศไปสูพื้นที่อื่นๆ และไมอนุญาตใหมี
การเขาเยี่ยมชมพื้นที่

9. มาตรการควบคมุการระบาด : การระบาดจะเกดิในเวลา
สั้นๆ มาตรการควบคุมจะจํากัด เพื่อการกําจัดแหลงการ
ตดิเชือ้ การเฝาสงัเกตผูสมัผสัโรค และการใหยาปฏชิวีนะ
กบัผูปวย การตรวจตดิตามในกลุมเสีย่ง เชน หญงิตัง้ครรภ 
ผูถูกกดภูมิคุมกัน และผูปวยที่เปนโรคลิ้นหัวใจ
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