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โรคไขคิว

(Q FEVER)
1. ลักษณะโรค : เปนโรคติดตอระหวางสัตวและคนที่เกิด
จากเชือ้ แบคทีเรีย ชือ่ วา Coxiella burnetii ทีม่ กั เกิดจาก
การประกอบอาชีพ เกีย่ วของกับสัตว อาการเริม่ แรกคลาย
ไขหวัดใหญ มีไขชนิดเฉียบพลัน โรคไขคิวสามารถนํามา
ทําอาวุธชีวภาพไดเนื่องจากทนกับสภาพแวดลอมไดดี
และสามารถติดตอทางอากาศเขาสูระบบทางเดินหายใจ
2. ระบาดวิทยา : สถานการณทั่วโลก : พบการระบาดได
ทัว่ โลก ยกเวนประเทศนิวซีแลนด โดยพบรายงานการเกิด
โรคครั้งแรกในป พ.ศ. 2478 ที่รัฐควีนสแลนด ประเทศ
ออสเตรเลีย ซึ่งทําใหคนงานในโรงฆาสัตวปวยจากการ
สัมผัสโดยตรงกับสารคัดหลัง่ ของสัตวปว ย โดยเฉพาะสวน
ระบบสืบพันธุ (reprpductive tissue)
สถานการณโรคในประเทศไทย : ในป พ.ศ. 2509 มี
รายงานผู ป ว ยโรคไข คิ ว รายแรกในประเทศไทย จาก
จังหวัดสมุทรสาคร จากการศึกษาทางระบาดวิทยาพบวา
โรคไขคิวเปนโรคประจําถิ่นของหมูบานที่ผูปวยอาศัยอยู
และมีความเปนไปไดวาสุนัขเปนสัตวรังโรค และในป
พ.ศ. 2546 มีการศึกษาไปขางหนาโดยเปรียบเทียบ
อุบัติการณจากกลุมที่ไดสัมผัสกับเหตุ ปจจัยเสี่ยง และ
กลุมที่ไมไดสัมผัส (Prospective study) ในผูปวยที่มีไข
ชนิดเฉียบพลันทีเ่ ขารับการรักษาในโรงพยาบาล 4 แหง ใน
พืน้ ทีต่ า งๆ ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย
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
ผิดปกติ ตับอักเสบชนิดเฉียบพลันหรือเรือ้ รัง ซึง่ อาจสับสน
กับโรคตับอักเสบจากวัณโรคได ลักษณะของโรคไขคิว
เรื้อรังหลักๆ คือ เยื่อบุหัวใจอักเสบ
4. ระยะฟกตัวของโรค : ขึ้นอยูกับจํานวนเชื้อ ระยะฟกตัว
โดยประมาณ 2 - 3 สัปดาห หรือพบในชวง 3 - 30 วัน
5. การวิ นิ จ ฉั ย โรค : การตรวจวิ นิ จ ฉั ย ทางห อ งปฏิ บั ติ
การแสดงใหเห็นแอนติบอดีจําเพาะที่เพิ่มขึ้น ระหวาง
ระยะเฉี ย บพลั น และระยะพั ก ฟ น โดยวิธี Indirect
Fluorescent (IF) หรือ Complement Fixation test (CF)
หรือโดยการตรวจ IgM โดยวิธี IF หรือ ELISA การวินจิ ฉัย
จะใชการเตรียมแอนติเจน 2 ระยะ คือ ระยะที่ 1 แทน
สารกอโรค และ ระยะที่ 2 เปนชนิดทีส่ รางขึน้ จากการตัด
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
หองปฏิบตั กิ ารความปลอดภัยทางชีวภาพระดับ 3 (BSL-3
containment) และมีวิธีปฏิบัติการเพื่อความปลอดภัย
สําหรับเจาหนาที่ในหองปฏิบัติการ แบคทีเรียอาจตรวจ
พบในเนื้อเยื่อ จากการตรวจชิ้นเนื้อตับ หรือลิ้นหัวใจ
โดยวิธี immunohistochemistry และกลองจุลทรรศน
อิเล็กตรอน รวมถึง PCR
6. การรักษา : โรคชนิดเฉียบพลัน; ใหรบั ประทานยาเตตราซัยคลิน
(Tetracyclines) (โดยเฉพาะ Doxycycline) ทางปาก
14 - 21 วัน ยาดอกซีซัยคลิน (Doxycycline) และ
ไฮดรอกซีคลอโรควีน (Hydroxychloroquine) อาจ
ช ว ยป อ งกั น การเกิ ด โรคเยื่ อ บุ หั ว ใจอั ก เสบในผู ป ว ย
โรคไข คิ ว และลิ้ น หั ว ใจชนิ ด เฉี ย บพลั น ยาควิ โ นโลน
(Quinolones) ใชในการรักษาโรคไขคิว (ยาเอ็นบี เตตรา
ซัยคลิน (NB Tetracycline) ไมสามารถใชในเด็กทีอ่ ายุตาํ่
กวา 8 ป) ในกรณีหญิงตั้งครรภ ยาโคไตรมอกซาโซล
(Cotrimoxazole) ใชไดตลอดระยะตั้งครรภ โรคชนิด
เรื้ อ รั ง (โรคเยื่ อ บุ หั ว ใจอั ก เสบ); ใช ย าด อ กซี ซั ย คลิ น
(Doxycycline) ร ว มกั บ ยาไฮดรอกซี ค ลอโรควี น
(hydroxychloroquine) เปนเวลา 18 - 36 เดือน หรือ
ใช ย าด อ กซี ซั ย คลิ น (Doxycycline) ทานร ว มกั บ
ยาไรแฟมปซิพิน (Rifampicin) เปนเวลา 3 ป หรือ ใชยา
ดอกซีซัยคลิน (Doxycycline) ทานรวมกับยาควิโนโลน
(Quinolone) การผาตัดเปลี่ยนลิ้นหัวใจที่ติดเชื้อเปน
สิ่ ง จํ า เป น สํ า หรั บ ผู ป ว ยบางราย เพื่ อ เหตุ ผ ลด า นการ
ไหลเวียนโลหิต
7. การแพรติดตอโรค : เชื้อ Coxiella จะออกมากับนํ้านม
อุจจาระ ปสสาวะ ของสัตวปวย อยูในรกและมดลูก ตอม
ผลิตนํ้านมและตอมนํ้าเหลืองที่เตานม เชื้อทนความรอน
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และความแหงแลงไดดี จึงอยูในสิ่งแวดลอมไดนาน โดย
ทั่วไปติดตอไดจากการหายใจเอาฝุนที่ปนเปอนสารคัด
หลั่งจากสัตวรังโรคที่แพรกระจายในอากาศเขาไป ซึ่งฝุน
ละอองทีป่ นเปอ นเชือ้ เหลานีส้ ามารถลอยไปตามลมไดไกล
ถึง 1 กิโลเมตร หรือมากกวา การติดตออาจเกิดจากการ
ดืม่ นํา้ นมดิบจากโค และแพะทีต่ ดิ เชือ้ หรือจากการสัมผัส
โดยตรงกับเนื้อเยื่อ เลือด ปสสาวะ หรือสัมผัสวัสดุที่ปน
เปอนเชื้ออื่นๆ เชน ขนสัตว ฟาง ปุย และการซักรีดวัสดุ
ที่ปนเปอน การติดเชื้อจากเห็บกัด และจากคนสูคน เชน
จากมารดาที่ติดเชื้อแพรไปสูลูก หรือจากการชันสูตรศพ
ที่ติดเชื้อเกิดขึ้นนอย
8. มาตรการปองกันโรค :
1. ใหความรูแ กผทู าํ อาชีพเสีย่ งสูง เชน เกษตรกรทีเ่ ลีย้ ง
แกะ แพะ และทําฟารมนม คนงานทํางาน โรงฆาสัตว
โรงงานชํ า แหละเนื้ อ นั ก วิ จั ย ด า นปศุ สั ต ว ฯลฯ
ซึ่งอาจเปนแหลงของการติดเชื้อ และความจําเปน
สําหรับการฆาเชือ้ โรคอยางพอเพียง และความเขาใจ
ในเรื่องการจําหนายผลิตภัณฑจากสัตว จํากัดการ
ปลอย โรงนา และหองปฏิบัติการกับสัตวที่ติดเชื้อ
และเขมงวดกับวิธีการฆาเชื้อผลิตภัณฑนม เชน การ
พาสเจอรไรสนม
2. การทําลายเชือ้ แบบพาสเจอรไรสนมวัว นมแพะ และ
นมแกะที่อุณหภูมิ 62.7oซ. (145oฟ.) 30 นาที หรือ
ที่อุณหภูมิ 71.6oซ. (161oฟ.) 15 วินาที หรือการตม
เดือด เพื่อกําจัดเชื้อ Coxiella สาเหตุของโรคไขคิว
3. กํ า จั ด สั ต ว ที่ ติ ด โรคในฝู ง ปศุ สั ต ว โ ดยการคั ด แยก
และฆา
4. ใชมาตรการปองกันการสัมผัสโดยตรงกับเชือ้ เชน การ
ใชถุงมือยางและการลางมือภายหลังการจับตองรก
และสารคัดหลัง่ รวมทัง้ การฆาเชือ้ บริเวณทีป่ นเปอ น
สิ่งเหลานี้
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5. สรางเสริมภูมิคุมกันดวยการฉีดวัคซีนชนิดเชื้อตาย
ในการปองกันเจาหนาที่หองปฏิบัติการ และผูที่ตอง
ปฏิบัติงานกับเชื้อ Coxiella burnetii ที่มีชีวิต รวม
ถึงคนงานที่ทํางานในโรงฆาสัตว อาชีพเสี่ยงอื่นๆ
และนักวิจัยดานการแพทย ที่ตองใชแกะทองในงาน
วิจัย
6. นั กวิจัยที่ใชตัวอยางแกะทอง ควรรับรูและเขาสู
โปรแกรมการเฝ า ระวั ง และการให ค วามรู ด า น
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. มาตรการควบคุมการระบาด : การระบาดจะเกิดในเวลา
สั้นๆ มาตรการควบคุมจะจํากัด เพื่อการกําจัดแหลงการ
ติดเชือ้ การเฝาสังเกตผูส มั ผัสโรค และการใหยาปฏิชวี นะ
กับผูป ว ย การตรวจติดตามในกลุม เสีย่ ง เชน หญิงตัง้ ครรภ
ผูถูกกดภูมิคุมกัน และผูปวยที่เปนโรคลิ้นหัวใจ

เอกสารอางอิง:

1. Heymann DL., Editor, Control of Communicable
Diseases Manual 19th Edition, American Association of Public Health, 2008.

