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โรคแอนแทรกซ
(ANTHRAX)

1. ลักษณะโรค : เปนโรคติดเชื้อแบคทีเรียแบบเฉียบพลัน 
เกิดจากเชื้อ Bacillus anthracis พบได 3 ชนิด คือ เปน
แผลที่ปอด เปนแผลที่ผิวหนัง หรือ เปนแผลที่ทางเดิน
อาหาร ขึน้กบัชองทางการตดิเชือ้ โรคแอนแทรกซมคีวาม
เกี่ยวของกับโปรแกรมการใชเปนอาวุธชีวภาพ ผูปวยโรค
แอนแทรกซทั่วโลกมากกวารอยละ 95 เปนชนิดแผลที่
ผิวหนัง (Cutaneous anthrax) 

2. ระบาดวิทยา : สถานการณทั่วโลก : ในป พ.ศ. 2551 มี
รายงานโรคแอนแทรกซทัง้ในคนและในสตัวในประเทศจนี 
อินเดีย มองโกเลีย อัฟกานิสถาน คาซัคสถาน และ
คีรกิซสถาน ในประเทศเวียดนามพบผูปวยสงสัยทาง
ภาคเหนอืของประเทศ และในประเทศลาวพบการระบาด
ของโรคในโคและแพะที่แขวงจําปาสัก 

 สถานการณโรคในประเทศไทย : จากรายงานการเฝาระวงั
ของสํานักระบาดวิทยา พบวา ไมมีผูปวยโรคแอนแทรกซ
ในประเทศไทย ตั้งแตป พ.ศ. 2544 ไมพบการติดเชื้อใน
สัตวในประเทศไทย แตอยางไรก็ตาม ควรเฝาระวังโรคใน
สัตวที่คาขายผานทางชายแดนเนื่องจากยังมีการระบาด
ของโรคแอนแทรกซในเกษตรผูเลี้ยงสัตวในประเทศลาว
ระหวางป พ.ศ. 2544 - 2553

3. อาการของโรค : 
1. โรคแอนแทรกซผิวหนัง (Cutaneous anthrax) 

จะเริม่ดวยอาการคนับรเิวณทีส่มัผสัเชือ้ ตามมาดวย
ตุมแดง (popule) แลวกลายเปนตุมพองมีนํ้าใส 
(vesicle) ภายใน 2 - 6 วัน จะเริ่มยุบตรงกลางเปน
เนือ้ตายสดีาํคลายแผลบหุรีจ่ี ้(eschar) รอบๆ อาการ
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บวมนํา้ปานกลางถงึรนุแรงและขยายออกไปรอบเนือ้
ตายสีดําคลายแผลบุหรี่จี้ (eschar) อยางสมํ่าเสมอ 
บางครั้งเปนตุมพองมีนํ้าใส (vesicle) ขนาดเล็ก 
แผลบวมนํา้ มกัไมปวดแผล ถาปวดมกัเนือ่งจากการ
บวมนํ้าที่แผลหรือติดเชื้อแทรกซอน แผลมักพบ
บริเวณศีรษะ คอ (ดังรูปที่ 44) ตนแขน และมือ 
(ดังรูปที่ 45) (พื้นที่สัมผัสโรคบนรางกาย)

รูปที่ 44 โรคแอนแทรกซผวิหนงับรเิวณคอ (Anthrax lesion 
on the neck. Cutaneous anthrax lesion on 
the neck)
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รูปที่ 45 โรคแอนแทรกซผวิหนงับรเิวณแขน (Anthrax lesion 
on volar surface of right forearm. Cutaneous 
anthrax lesion on the volar surface of the 
right forearm)

2. โรคแอนแทรกซทางเดินหายใจ (Inhalational 
anthrax) เริ่มดวยอาการคลายการติดเชื้อของ
ระบบหายใจสวนบนที่ไมรุนแรง เชน ไข ปวดเมื่อย 
ไอเล็กนอย หรือเจ็บหนาอก ซึ่งไมมีลักษณะจําเพาะ 
ตอมาจะเกิดการหายใจขัดอยางเฉียบพลัน รวมถึง 
การหายใจมีเสียงดัง (stridor), อาการหายใจ
ลําบากอยางรุนแรง เกิดภาวะออกซิเจนลดตํ่าลง 
(hypoxemia), เหงื่อออกมาก (diaphoresis) 
ช็อก และตัวเขียว ภาพรังสีพบสวนกลางชองอก 
(mediastinum) ขยายกวาง (ดังรูปที่ 46) ตามดวย
ภายใน 3 - 4 วัน ทําใหเสียชีวิตอยางรวดเร็ว ตรวจ
พบนํ้าทวมเยื่อหุมปอด และบางครั้งพบ infi ltrate 
จากฟลมภาพรังสี
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รูปที่ 46 ภ า พ เ อ ก ซ เ ร ย ป อ ด พ บ ส ว น ก ล า ง ช อ ง อ ก 
(mediastinum) ขยายกวาง ในผูปวยโรคแอนแทรกซ
ทางเดนิหายใจ กอนผูปวยเสยีชวีติ 22 ชัว่โมง (Chest 
radiograph showing widened mediastinum 
due to inhalation anthrax. Radiograph taken 
22 hours before death; AP Chest X-ray)

3. โรคแอนแทรกซทางเดนิอาหาร (Gastrointestinal 
anthrax) อาจเกิดในจุดใดจุดหนึ่งของลําไส และ
เกิดการอักเสบและบวมนํ้ามาก นําไปสูการมีเลือด
ออก อุดตัน เปนรู และมีนํ้าในชองทองมาก โรค
แอนแทรกซทางเดินอาหารไมพบการเสียชีวิตที่
แนนอน แตดวยการรักษา การเสียชีวิตสามารถเพิ่ม
สงูได ดวยเกดิอาการเลอืดเปนพษิ ชอ็ก อาการโคมา 
และเสียชีวิต

4. ระยะฟกตัวของโรค : 1 - 5 วัน แตอาจนานไดถึง 
60 วัน



148 องคความรู (Factsheet) เรื่อง โรคติดตออุบัติใหม

5. การวนิจิฉยัโรค : ทาํไดโดยการตรวจหาเชือ้ในเลอืด แผล 
หรือสิ่งขับถายของผูปวย (discharge) โดยการปายและ
ยอมสีดวยวิธี direct polychrome methylene blue 
(M’Fadyean) stained smear หรือโดยการเพาะเชื้อ
บนอาหาร sheep blood agar บางครั้งอาจตองฉีดหนู 
mice หรือหนู guinea pigs หรือกระตาย การตรวจหา
เชื้อที่รวดเร็วทําโดยการวินิจฉัยทางอิมมิวโนวิทยา ทั้งวิธี 
PCR, Direct Fluorescence Antibody test (DFA), 
Immunohistochemistry (IHC), Time-Resolve 
Fluorescence assay (TRF) และ ELISA อาจทําไดใน
หองปฏิบัติการอางอิงบางแหง

6. การรกัษา : ยาเพนซิลิลนิ (Penicillin) ใหผลในการรกัษา
ดีที่สุดสําหรับแอนแทรกซผิวหนัง โดยใหนาน 5-7 วัน 
สวนเตตราซัยคลิน (Tetracycline), อีริโทรมัยซิน 
(Erythromycin) และคลอแรมเฟนิคอล (Chloram-
phenicol) ก็ใหผลดีเชนกัน ในเหตุการณแอนแทรกซ 
ป พ.ศ. 2544 กองทัพสหรัฐอเมริกา ไดริเริ่มใชยา
ซิโปรฟล็อกซาซิน (Ciprofl oxacin) หรือดอกซีซัยคลิน 
(Doxycycl ine) ฉีดเขาหลอดเลือดดํา เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการรักษาผูปวยแอนแทรกซทางเดินหายใจ 
แตยังไมมีการศึกษาวิจัยถึงประสิทธิภาพการรักษาที่
ชัดเจน

7. การแพรติดตอโรค : คนติดโรคจากการสัมผัสสัตวปวย 
หรือสัมผัสกับผลิตภัณฑสัตวที่มาจากสัตวปวย หรืออาจ
ติดโรคโดยการหายใจเอาสปอรของเชื้อเขาไป โดยสปอร
ติดอยูตามฝุนละออง ขนสัตว หนังสัตว

8. มาตรการปองกันโรค : 
1. ใหศึกษาแกเกษตรกร โดยเนนวา ถาสัตวโดยเฉพาะ

โค กระบือตายกะทันหัน ไมทราบสาเหตุ ใหสงสัย
วาเปนโรคแอนแทรกซและหามผาซากโดยเด็ดขาด 
และใหรบีแจงสตัวแพทยทนัท ีเพือ่เกบ็ตวัอยางเลอืด
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ไปสงตรวจชันสูตรโรค ควรทําลายซากสัตวโดยการ
เผาตรงจุดที่สัตวตายไมควรเคลื่อนยายซาก

2. ปองกันโรคโดยการฉีดวัคซีนใหแกสัตว โดยเฉพาะ
โค กระบือ ทุกป โดยดําเนินการในบริเวณที่เคยเกิด
โรคระบาดหรอืบรเิวณตดิตอกบัพืน้ทีเ่สีย่ง หากมกีาร
ระบาดเกิดขึ้นตองรีบรักษา

3. ดําเนินการในโรงงานขนสัตว หนังสัตว อาหารสัตว 
ดังนี้
3.1 ใหสขุศกึษาแกคนงาน ใหทราบการปองกนัการ

ติดตอของโรคนี้
3.2 จัดระบบการถายเทอากาศและควบคุมฝุน

ละอองภายในโรงงาน ใหเหมาะสม
3.3 ใหบริการดานคําปรึกษาและบริการทางการ

แพทยอยางตอเนื่อง
3.4 จัดเสื้อผาสําหรับเปลี่ยนเวลาทํางาน อุปกรณ

ปองกัน เชน ถุงมือและรองเทาบูต มีบริเวณ
ชําระลางและทําความสะอาดรางกายภายหลัง
การปฏิบัติงาน และจัดที่รับประทานอาหาร
แยกจากบริเวณทํางาน โรงงานที่ปนเปอน
เชื้อตองรมควันฆาสปอรดวยฟอรมาลดีไฮด 
(Formaldehyde)

3.5 ลางและทําลายสปอรที่อาจปนเปอนมากับ
วัตถุดิบกอนเขาสูกระบวนการผลิต

3.6 จัดระบบการจํากัดขยะและของเสีย โดยตองมี
การทําลายเชื้อกอนนําไปทิ้ง

9. มาตรการควบคุมการระบาด : การควบคุมการระบาด
ควรเนนการทําลายซากสัตวและการทําลายสปอร การ
ฉีดวัคซีนสัตวในพื้นที่เกิดโรค การรักษาผูปวย การคนหา
แหลงทีม่าของสตัวหรอืผลติภณัฑสตัวเพือ่การปองกนัการ
ระบาดซํ้า
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