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โรคทูลารีเมียหรือโรคไขกระตาย
(TULAREMIA)

1. ลักษณะโรค : โรคทูลารีเมีย หรือโรคไขกระตาย (Rabbit
Fever) เปนโรคติดตอจากสัตวสูคน อาการแสดงของโรค
มีหลากหลายขึ้นกับชนิดของเชื้อ และชองทางที่เชื้อเขาสู
รางกาย เกิดจากเชื้อ Francisella tularensis
2. ระบาดวิทยา : สถานการณทั่วโลก : พบรายงานผูปวย
โรคนี้ในกลุมประเทศซีกโลกเหนือ เชน สหภาพ โซเวียต
เอเซียไมเนอร ญี่ปุน สหรัฐอเมริกา แคนาดา และยุโรป
(ยกเวน คาบสมุทรไอเบอเรียนและเกาะอังกฤษ) ไมพบมี
รายงานโรคในทวีปแอฟริกาและอเมริกาใต
สถานการณโรคในประเทศไทย : ยังไมมีรายงานผูปวย
ยืนยันโรคนีใ้ นประเทศไทย แตพบผูป ว ยสงสัยและเสียชีวติ
อีก 1 ราย ซึง่ เปนผูป ว ยโรคมะเร็งทีจ่ งั หวัดประจวบคีรขี นั ธ
ในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2550 แตผลการสอบสวนไมพบ
แหลงรังโรคที่เปนสาเหตุการติดเชื้อ โรคนี้จัดเปนโรค
อุบตั ใิ หมในประเทศไทย ซึง่ ปจจุบนั ยังไมพบผูป ว ยรายใหม
เนือ่ งจากโรคเปนโรคติดตอนําโดยแมลง เชน เหลือบ เห็บ
หมัด หรือยุง โดยคนถูกแมลงนําโรคกัด หรือติดโดยสัมผัส
กับเลือด สารคัดหลั่ง ของสัตวฟนแทะที่ปวยดวยโรคนี้
เชน กระตาย หนู กระรอก กวาง แพรีดอก (Parrie dog)
หรือการหายใจเอาละอองฝอยเขาไป การสัมผัส หรือกิน
อาหาร หรือนํ้า ที่มีเชื้อโรคปนเปอนก็สามารถทําใหติด
เชื้อได อยางไรก็ตามยังไมเคยมีรายงานการติดตอจาก
คนสูคน จึงนับไดวาความเสี่ยงของโรคนี้ในประเทศไทย
ยังอยูในระดับตํ่า
3. อาการของโรค : ไขสงู เฉียบพลัน คลายโรคไขหวัดใหญ มี
อาการหนาวสัน่ ออนเพลีย ปวดเมือ่ ยรางกาย ปวดศีรษะ
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และคลื่นไส ตอมาจะแสดงอาการของโรคแตกตางกันไป
อยางหนึ่งอยางใดใน 6 รูปแบบ ไดแก
1. แบบมีแผลและตอมนํ้าเหลืองโต
(Ulceroglandular) (ดังรูปที่ 42) สวนใหญมัก
จะเกิดแผลอักเสบที่บริเวณผิวหนัง โดยเชื้อเขาทาง
บาดแผลแลวเขาสูตอมนํ้าเหลือง และจะพบวาตอ
มนํ้าเหลืองใกลบาดแผลนั้นจะบวมโตและเจ็บ
2. แบบตอมนํ้าเหลืองโต (Glandular) โดยจะมี
ตอมนํ้าเหลืองโตและเจ็บคลายแบบแรก แตไมมี
บาดแผลใหเห็นชัดเจน
3. แบบคออักเสบ (Oropharyngeal) เกิดจากการ
บริโภคอาหารหรือนํา้ ทีป่ นเปอ นเชือ้ กอใหเกิดอาการ
เจ็บคอ (อาจมีหรือไมมแี ผล) ปวดทอง ถายเหลว และ
คลื่นไส อาเจียน
4. แบบไขทยั ฟอยด (Typhoidal) เกิดจากการสูดดม
วัตถุทตี่ ดิ เชือ้ ซึง่ จะเกีย่ วของกับระบบทางเดินหายใจ
หรือมีอาการโลหิตเปนพิษ ซึ่งการติดเชื้อในกระแส
เลือดนี้จะจํากัดในปอดและสวนของ เยื่อหุมปอด
5. แบบตาอักเสบและตอมนํ้าเหลืองโต
(Oculoglandular) พบไดยาก โดยเชือ้ เขาทางเยือ่
บุตาสงผลใหเกิดอาการทางคลินิกของโรคเยื่อบุตา
อักเสบ รวมกับมีตอมนํ้าเหลืองหนาหูหรือที่คอโต
ซึ่งเปนขางเดียวกันกับขางที่มีตาอักเสบ
6. แบบปอดอักเสบ (Pneumonic) (ดังรูปที่ 43) จะ
มีลักษณะอาการทางคลินิกที่ซับซอนกวาแบบอื่นๆ
จึงตองมีการวินิจฉัยอยางรวดเร็ว และใหการรักษา
ที่เฉพาะเจาะจง เพื่อปองกันการลุกลามของอาการ
รุนแรงที่จะเกิดขึ้น
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รูปที่ 42 ตัวอยางแผลทีพ่ บใน Ulceroglandular turaremia
(Examples of primary lesions seen in
Ulceroglandular turaremia) (A) ตอมนํา้ เหลืองโต
บริเวณคอและใตขากรรไกรในผูปวยเด็ก (Large
cervical and submandibular lymph nodes
in a young child) (B) แผลมีเนื้อตายและลอก
บริเวณตนขาในผูปวยเพศชายวัยกลางคน (Papule
undergoing central necrosis with
desquamation on the thigh of a middle-aged
man) (C) ตอมนํ้าเหลืองบริเวณขาหนีบบวมโต
และมีหนอง ในนายพรานที่ถือกระตายปาที่เสีย
ชีวิตไวบริเวณสีขาง (Inguinal adenopathy and
suppurative mass in a young hunter who
had carried a dead hare at his side) (D) แผล
ที่อวัยวะเพศชายที่สงสัยติดเชื้อซิฟลิส หรือโรคทาง
เพศสัมพันธอื่นๆ จนกระทั่งทราบประวัติการถูก
เห็บกัด (Penile ulcer that was suspected of
being syphilis or another sexually transmitted
disease until the history of a recent tick bite
was obtained by the infectious diseases
consultant)

140

องคความรู (Factsheet) เรื่อง โรคติดตออุบัติใหม

รูปที่ 43 ภาพถายเอกซเรยปอดของผูปวยโรคปอดอักเสบ
ทูลารีเมียที่ไมไดรับการรักษา (Chest radiograph
of untreated turaremia pneumonia)
4. ระยะฟกตัวของโรค : ประมาณ 1 - 14 วัน (โดยเฉลี่ย
3 - 5 วัน)
5. การวินจิ ฉัยโรค : การวินจิ ฉัยโรคนีค้ อ นขางยาก สวนใหญ
ใช ก ารตรวจเลื อ ดดู ร ะดั บ ภู มิ คุ ม กั น จํ า เพาะที่ เ พิ่ ม ขึ้ น
4 เทาหลังปวยประมาณ 2 สัปดาห การตรวจโดยใช
tube-agglutination อาจมีการ cross-reaction ทําให
แยกยากจากการติดเชื้อกลุมบรูเซลลา (Brucella) เชน
บรูเซลลา (Brucella), ซัลโมเนลลา (Salmonella),
เยอซิเนีย (Yersinia) และ ลีเจียนเนลลา (Legionella)
แตวิธี ELISA จะคอนขางจําเพาะสูงตอเชื้อทูลารีเมีย
การตรวจตัวอยางจากแผล เจาะนํ้าจากตอมนํ้าเหลือง
หรืออื่น ๆ ทดสอบโดยวิธี FA หรือวิธี PCR จะชวยใน
การระบุเชื้อ การตัดชิ้นเนื้อตรวจอาจกระตุนใหเกิดการ
ติดเชื้อในกระแสเลือด จึงควรใหยาปฏิชีวนะกอน การ
เลีย้ งเชือ้ ในอาหารเลีย้ งเชือ้ พิเศษ เชน cysteine-glucose
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blood agar ที่เพิ่มธาตุเหล็ก หรือการฉีดใสเชื้อจากแผล
เลือด หรอ เสมหะเขาไปในสัตวทดลอง แยกสายพันธุ
ตามลักษณะการเกิดปฏิกิริยาทางเคมี เชน ชนิด เอ จะ
ทําปฏิกิริยากับกลีซอรอล และเปลี่ยน citrulline เปน
ornithine เนื่องจากเชื้อสามารถติดตอทางการหายใจได
งายมาก ดังนัน้ ตองระมัดระวังเปนพิเศษ เพือ่ ปองกันการ
ปนเปอ น และแพรกระจายของเชือ้ ในระหวางการทดลอง
ในหองปฏิบัติการ และการเพาะพิสูจนเชื้อตองทําในหอง
ปฏิบตั กิ ารอางอิงเทานัน้ แตสว นใหญจะวินจิ ฉัยโรคไดจาก
ผลระดับภูมิคุมกัน
แตอยางไรก็ตาม อาจตองวินิจฉัยแยกโรคอื่น ๆ ที่มี
อาการคลายกัน เชน กาฬโรค และโรคติดเชื้ออื่น ๆ เชน
สเตปโตคอคคัส (Streptococcus) สแตปไฟโรคอคคัส
(Staphylococcus) โรคจากแมวขวน (Cat-Scratch
fever) และวัณโรค เปนตน
6. การรักษา : การใชยาปฏิชีวนะจําพวกอะมิโนกลัยโคไซด
(Aminoglycosides) เชน เจนตามิซิน (Gentamicin)
และ สเตร็ปโตมัยซิน (Streptomycin) ในรายที่ติดเชื้อ
รุนแรง หรืออาจใชยาเตตราซัยคลิน (Tetracycline)
(หามใชในเด็กที่มีอายุตํ่ากวา 8 ป) ซึ่งใชไดผลดีในการ
ปองกันโรค และการรักษา โดยมีความเกี่ยวของกับอัตรา
การกลับเปนซํ้า (relapse rate) ที่สูงขึ้น ประสบการณ
ในการรักษาดวยยา ซิโปรฟล็อกซาซิน (Ciproﬂoxacin)
ไดแสดงใหเห็นประสิทธิภาพที่ดีเยี่ยม โดยการใชยาแบบ
ชนิดรับประทานจะมีประสิทธิภาพในการรักษาที่ดีกวา
ยาปฏิชวี นะจํานวนมาก รวมทั้งยาปฏิชวี นะในกลุม เบตา
แลคแตม และกลุมเซฟาโรสปอริน ไมมีประสิทธิภาพใน
การรักษา และพบเชื้อคอนขางดื้อตอยากลุมแมคโคร
ไลด สําหรับการรักษาดวยยาปฏิชวี นะจําพวกอะมิโนกลัย
โคไซด (Aminoglycosides) หรือยาซิโปรฟล็อกซาซิน
(Ciproﬂoxacin) ใชติดตอกัน 10 - 14 วัน และสามารถ
ใชยาเตตราซัยคลิน (Tetracycline) นาน 21 วัน
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7. การแพรติดตอโรค : โรคนี้ติดตอมายังคนโดยการถูก
แมลงกัด รวมถึงเห็บสายพันธุ Dermacentor andersoni
(wood tick), สายพันธุ D. variabilis (dog tick),
สายพันธุ Amblyomma americanum (lone star
tick) และพบนอยกวาปกติในเหลือบ (deer ﬂy) สายพันธุ
Cbrysops discalis นอกจากนี้เชื้อสามารถเขาสูรางกาย
ทางผิวหนัง, เยื่อบุตา หรือเยื่อบุคอหอย ซึ่งปนเปอน
ในนํ้า, เลือด หรือเนื้อเยื่อ ระหวางการจัดการกับซากที่
ติดเชื้อ (เชน การชําแหละ, การตกแตงบาดแผล หรือการ
ชันสูตรศพ) อีกทัง้ โดยการสัมผัส หรือการบริโภคเนือ้ ของ
สัตวที่ติดเชื้อที่ปรุงไมสุก การดื่มนํ้าที่มีเชื้อโรคปนเปอน
นอกจากนั้นการหายใจเอาละอองฝอยจากดิน, ธัญพืช
หรือหญาแหงที่ปนเปอนเชื้อเขาไป หรือจากผิวหนังสัตว
และอุง มือ อุง เทาสัตวทปี่ นเปอ นเชือ้ ตลอดจนการจัดการ
กับสัตวเลี้ยงที่ปวยก็สามารถทําใหติดเชื้อได
8. มาตรการปองกันโรค :
1. ใหความรูแกประชาชนในการปองกันไมใหถูกเห็บ
หมัด หรือยุงกัด เชน การสวมเสือ้ แขนยาว และทายา
กันยุง รวมทั้งไมใหสัมผัสแหลงนํ้าที่มีการระบาดใน
สัตว
2. สวมถุงมือเมือ่ จําเปนตองชําแหละหรือสัมผัสสัตวปา
โดยเฉพาะอยางยิ่งกระตาย การปรุงอาหารดวยเนื้อ
ของกระตายปาและสัตวฟนแทะควรทําเนื้อสัตวให
สุกอยางทั่วถึง และหลีกเลี่ยงการสัมผัสของเนื้อดิบ
กับผักผลไมสด
3. ปฏิ บั ติ ต ามมาตรการป อ งกั น ควบคุ ม การติ ด เชื้ อ
ในการสัมผัสโดยตรงกับสัตวขนาดเล็ก (โดยเฉพาะ
อยางยิง่ สัตวเลีย้ ง) ทีม่ ลี กั ษณะและอาการของการปวย
4. การใหวัคซีนชนิดเชื้อเปนในกลุมเสี่ยงอยางจํากัด
เฉพาะในกลุมประเทศพัฒนาแลวบางประเทศ
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5. สวมหนากากอนามัย ชุดปองกัน ถุงมือยาง ขณะ
ตรวจเชือ้ หรือเพาะเชือ้ F. tularensis ในหองปฏิบตั ิ
การที่มีระบบความปลอดภัยทางชีวภาพ ระดับ 2
9. มาตรการควบคุมการระบาด : คนหาแหลงแพรเชื้อใน
แมลง สัตว ดิน นํ้า หญาแหง และพืชตางๆ เพื่อทําการ
ปองกันและควบคุมโรค
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