
ปที ่5 ฉบบัท่ี 7 กรกฎาคม 2561

ปองกันดวย ใสบูทยาว ดื่มน้ำตมสุก
โรคเมลิออยโดสิสจากการสัมผัสดินหรือน้ำ 

โรคเมลิออยโดสิส (โรคเมลิออยด หรือ โรคไขดิน) 
เกิดจากการติดเชื้อ Burkholderia pseudomallei 
ซึ่งเปนเชื้อแบคทีเรียที่อาศัยอยูในดินและน้ำ

ติดเชื้อจากการสัมผัสเชื้อในดินหรือน้ำ การกินอาหาร
หรือดื่มน้ำที่มีเชื้อปนเปอนและผานทางการหายใจ

ผูปวยสวนใหญมไีขสูง ผูปวยครึ่งหนึ่งมีอาการคลาย
ปอดอักเสบติดเชื้อ

ยากตอการวินิจฉัย ตองใชผลเพาะเชื้อยืนยัน 
ยากตอการรักษา อัตราการเสียชีวิตสูง 
ตองใชยาปฏิชีวนะที่จำเพาะตอโรค 
แตปองกันได หลีกเลี่ยงการสัมผัสดินและน้ำโดยตรง

กลุมเสี่ยงที่สุด คือ ผูปวยโรคเบาหวาน โรคพิษสุราเรื้อรัง 
โรคไตเรื้อรัง และผูที่สัมผัสเชื้อจากดินหรือน้ำ เชน
เกษตรกร เด็กๆ ที่เลนน้ำในนา นอกจากนี้ ผูมีโรคประจำตัว
ที่เปนสาเหตุใหมีภูมิคุมกันต่ำอื่นๆ เชน โรคมะเร็ง 
ผูไดรับยากดภูมิคุมกัน ผูปวยที่ไดรับยาสเตียรอยด
เปนเวลานาน หรือผูที่ทานยาตม ยาหมอ ยาชุด 
ยาลูกกลอนที่มีสเตียรอยดปนเปอน

สถานพยาบาลที่พบ
ผูปวยโรคเมลิออยโดสิส
วินิจฉัยดวยการเพาะเชื้อยืนยัน
ตองรายงานผูปวยและผลการรักษา
ทางระบบเฝาระวังโรคทางระบาดวิทยา
ทุกราย ตามพระราชบัญญัติโรคติดตอ
พ.ศ. 2558

ป พ.ศ. 2560 พบ
ผูปวยเสียชีวิต 233 ราย 

การติดตอจากคนสูคน 
และจากสัตวสูคน
พบไดนอยมาก

ผูปวยโรคเมลิออยโดสิส
พบไดทุกวัย ทุกภาค 
และตลอดท้ังป

โรคเมลิออยโดสิส พบไดในทุกวัย ทุกภาค ตลอดท้ังป
ยากตอการวินิจฉัย การรักษา แตปองกันได



มาทำความรูจัก...โรคเมลิออยโดสิส

สาเหตุ

       เกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรีย เบอโคโดเลีย 
สูโดมาลิอาย (Burkholderia pseudomallei) 
ซ่ึงเปนเช้ือแบคทีเรียท่ีอาศัยอยูในดินและน้ำ พบได
ทุกภาคของประเทศไทย เชื้อเขาสูรางกายทำให
เกิดฝหนอง หากเขาสูปอดทำใหเกิดปอดอักเสบ
ติดเช้ือ หรือเขาสูกระแสเลือด ทำใหเกิดภาวะติดเช้ือ
ในกระแสเลือด การติดเชื้อมักรุนแรง นำไปสูภาวะ
หัวใจลมเหลว ชอก ระบบหายใจลมเหลว
และเสียชีวิต

อาการ

       เปนโรคที่ไมมีอาการแสดงจำเพาะ ผูปวย
สวนใหญมักมีไขสูง โดยพบวาผู ปวยครึ ่งหนึ่งมี
อาการคลายปอดอักเสบติดเชื้อ บางรายอาจมี
ไขสูง ชอก จากการติดเชื้อในกระแสเลือดเพียง
อยางเดียว แตบางรายอาจติดเชื ้อในหลาย ๆ 
อวัยวะรวมดวย เชน มีแผลติดเชื้อ มีฝหนองที่ปอด 
ตับ หรือมาม สวนใหญมีอาการรุนแรง รวดเร็ว 
แตผูปวยบางรายอาจมีอาการเรื้อรังหรือไอเรื้อรัง
คลายวัณโรคได 

การติดเชื้อ

สถานการณโรคเมลิออยโดสิส

* ขอมูลจากการศึกษารวมกันระหวางสำนักระบาดวิทยาและหนวยวิจัยมหิดลออกฟอรดในโรงพยาบาลศูนยและโรงพยาบาลทั่วไปทั้งประเทศ ในป พ.ศ. 2555 
** ขอมูลจากระบบเฝาระวังทางระบาดวิทยา สำนักระบาดวิทยา ป พ.ศ. 2560  จากการรายงานผูปวยวินิจฉัยดวยการเพาะเชื้อยืนยันจาก
   โรงพยาบาลศูนยและโรงพยาบาลทั่วไปอยางนอย 5 แหง

การไดรับเช้ือจากส่ิงแวดลอม
โดยตรงผานทาง 

1. การสัมผัสเชื้อในดินหรือน้ำ 

      เชน การลงนา ทำนา ทำสวน การลุยน้ำ ดำน้ำ โดย

ไมใสรองเทาบูทหรืออุปกรณปองกันท่ีเหมาะสม เม่ือผิวหนัง

สัมผัสดินและน้ำเปนเวลานาน เช้ือสามารถเขาสูรางกายได

โดยตรง โดยไมจำเปนตองมีบาดแผล ถามีบาดแผลเชื้อจะ

เขาสูรางกายไดงายขึ้น 

2. การกินอาหารหรือดื่มน้ำที่มีเชื้อปนเปอน 

      เชน การดื่มน้ำบอ น้ำบาดาล น้ำประปาที่ไมไดผาน

การฆาเชื้อดวยคลอรีน น้ำดื่มที่ปนเปอนดินจากระบบทอ

หรือการจัดเก็บ อาหารที่อาจปนเปอนดิน การใชเครื่อง

กรองน้ำท่ีไมไดมาตรฐาน หรือไมไดเปล่ียนไสกรองเปนประจำ

3. การหายใจ 

      เชน การอยูในที่เปดโลงหรือลงนาในขณะที่มีพายุฝน 

ลมกรรโชก หรือมรสุม สภาพอากาศเหลานั้น สามารถ

พัดดินที ่มีเชื ้อขึ ้นสู อากาศ และเขาสูรางกายผานทาง

การหายใจได 

*การติดตอจากคนสูคนและจากสัตวสูคนพบไดนอยมาก

• ป พ.ศ. 2555 พบผูปวยวินิจฉัยดวยการเพาะเชื้อยืนยันทั่วประเทศ 1,735 ราย เสียชีวิต 696 ราย*

• สำนักระบาดวิทยา ไดรับการรายงานผูปวยเสียชีวิต จำนวน 13 ราย ในป พ.ศ. 2555 

  และเพิ่มขึ้นเปน 233 ราย ในป พ.ศ. 2560 **

• พบผูปวยไดทุกวัย ตั้งแตแรกเกิด ผูปวยสวนใหญอายุมากกวา 45 ป และมีโรคประจำตัว เชน โรคเบาหวาน 

• พบผูปวยไดทุกภาค โดยพบมากในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก และภาคใต 

• พบผูปวยไดตลอดทั้งป พบจำนวนผูปวยจะสูงขึ้นในชวงฤดูฝน เนื่องจากเปนชวงฤดูทำนา 

  มีการลงนาสัมผัสดินและน้ำมากกวาปกติ และมีลมมรสุม ทำใหเชื้อปนเปอนในอากาศได



หลักสำคัญในการรายงานผลทางหองปฏิบัติการจุลชีววิทยา 

การเพาะเชื้อยังมีขอจำกัดที่ตองอาศัยหองปฏิบัติการจุลชีววิทยาคลินิก และบุคคลที่มีความรู 
ความชำนาญในการระบุเชื้อ อีกทั้งยังตองใชเวลาในการตรวจเฉลี่ย 3 - 7 วัน

3 มาตรการหลักในการปองกันโรคเมลิออยโดสิส

ดื่มน้ำตมสุก
เสมอ

หลีกเลี่ยงอยู
ที่โลงแจง

  ตองแนใจวาเช้ือท่ีเปนแกรม
ลบรูปรางแทงและผลทดสอบ
ออกซิเดสเปนบวก (Gram-
negative bacilli, oxidase-
test positive) ไมใชเชื้อ 
Burkholderia pseudomallei 
โดยเฉพาะอยางย่ิงเช้ือท่ีเพาะ
ไดจากเลือด 

  เช้ือท่ีมีลักษณะโคโลนีคลาย
เช้ือท่ีแยกจากดิน ไมควรระบุวา
เปนเช้ือปนเปอน หรือรายงาน
วาเปนเชื้อ Pseudomonas
spp. โดยท่ีไมไดตรวจสอบวา
เปนเชื้อ Bu r kho lde r i a
pseudomallei หรือไม 

   ถาผลการทดสอบความไว
ตอยาของเช้ือแกรมลบ พบวา
เชื้อไวตอยา Ceftazidime, 
Amoxicillin-clavulanic acid 
และดื้อตอยา Gentamycin 
และ Colistin ควรนึกถึงเชื้อ 
B.pseudomallei มากข้ึน

     ผูปวยท ุกรายท ี ่ม ีผล
เพาะเช้ือพบเช้ือชนิดน้ี ตอง
รายงานเข ามาในระบบ
เฝาระวังโรค (รง. 506)

โรงพยาบาล

การวินิจฉัยโรคเมลิออยโดสิสสำหรับสถานพยาบาล

การวินิจฉัยโรคอยางถูกตอง

      มีผลตอวิธีใหการรักษาและการรอดชีวิตของผูปวย ควรใชการ
ตรวจดวยวิธีเพาะเชื้อเทานั้น เนื ่องจากการตรวจแอนติบอดีตอ
เชื้อเมลิออยโดสิสดวยวิธี Indirect hemagglutination (IHA) นั้น 
มีความไวต่ำ ความจำเพาะต่ำ สวนใหญไดผลบวกปลอม เพราะ
คนไทยสวนใหญเคยสัมผัสดินและน้ำ (โดยเฉพาะอยางยิ่งเกษตรกร) 
จึงมีแอนติบอดีตอเชื้อนี้ประมาณรอยละ 10 - 30 ทำใหผลบวก
จากการตรวจ IHA ในผูปวยที่มีไข หรือผูปวยปอดอักเสบทั่วไป 
มักเปนผลบวกลวง

การเพาะเชื้อ พบเชื้อ Burkholderia pseudomallei      

        ไมวาจากสิ่งสงตรวจใดถือเป นการตรวจยืนย ันว าเป น
โรคเมลิออยโดสิส เนื่องจากเชื้อนี้ไมใชเชื้อที่พบไดในรางกายคนปกติ 
และการพบเชื้อในปสสาวะแมเพียงตัวเดียว ก็ยืนยันการติดเชื้อได 

สวมรองเทา
บูทยาว

หรือชุดลุยน้ำ
ถุงมือยาว เวลาลงนาเสมอ 
หลีกเลี่ยงการสัมผัสดิน น้ำ
โดยตรง ไมเดินเทาเปลา 
และสวมเครื่องปองกัน

ที่เหมาะสมเวลาที่ตองสัมผัสดิน 
น้ำ เชน จับปลา ลุยน้ำ 

ลุยโคลน

เนื่องจาก
น้ำฝน น้ำบอ น้ำบาดาล 

น้ำประปาตามทอ 
อาจมีเชื้อเมลิออยโดสิส

ปนเปอนได  

หรือลงนา
ในขณะที่มีพายุฝน 

ลมมรสุมหรือ
อากาศแปรปรวน 



รวมกันทำ ปองกันได

ที่ปรึกษา       อัษฎางค รวยอาจิณ  นคร เปรมศรี
ผูเขียน        พรพรรณ สุนทรสุต  วิลาสินี ธงกลาง  ธิดารัตน โพธิศรี  เมรี ชื่นจิตร  สุดารัตน ดาละบุตร วิริยา หานตระกูล          
         ดิเรก ลิ้มมธุรสกุล หนวยวิจัยมหิดล-ออกฟอรด คณะเวชศาสตรเขตรอน มหาวิทยาลัยมหิดล  
         และเครือขายโรคเมลิออยโดสิสประเทศไทย (Thailand Melioidosis Network) 
กองบรรณาธิการ   สิริลักษณ รังษีวงศ  บริมาศ ศักดิ์ศิริสัมพันธ  ณฐวดี ศรีวรรณยศ
ออกแบบ       นัชนันท รองเลื่อน
จำนวน       13,000 ฉบับ
จัดทำโดย      สำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค อาคาร 4 ชั้น 6 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข
         ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 โทรศัพท 0 2590 1723 โทรสาร 0 2590 1784

เผยแพรทางเว็บไซตสำนักระบาดวิทยา : www.boe.moph.go.th               สำนักระบาดวิทยา

คำถามที่พบบอย
quiz time!

?

ACCESS ONLINE QR CODE

1) โรคเมลิออยโดสิสเป็นโรคใหม่ ? 
คำตอบ: ไมใช โรคเมลิออยโดสิสเปนโรคติดเชื้อประจำถิ่นของทุกประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต 
พบครั้งแรกในประเทศพมาเมื่อ 100 ปกอน สวนการพบครั้งแรกในประเทศไทย พบเมื่อ 50 ปที่ผานมา 

2) ทำไมไม่เคยได ้ยินชื่อโรคเมลิออยโดสิสเลย ?
คำตอบ: เน่ืองจากโรคน้ียากตอการวินิจฉัย ผูปวยสวนใหญเสียชีวิตกอนท่ีผลเพาะเช้ือยืนยันจะถูกรายงานกลับมาท่ีแพทย 
ผูปวยโรคเมลิออยโดสิสสวนใหญที่เสียชีวิตมักไดรับการบอกวาเปนโรคติดเชื้อแบคทีเรีย หรือโรคติดเชื้อในกระแสเลือด 
ปจจุบันมีการกระตุนใหเกิดการรายงานผูปวยที่มีผลเพาะเชื้อยืนยันในระบบเฝาระวังโรคใหครบถวน เพื่อใหเกิด
การรณรงคเกี่ยวกับการวินิจฉัย การรักษา และการปองกันโรคเมลิออยโดสิส 

3) อาการอย่างไร ควรรีบไปโรงพยาบาล ?
คำตอบ: ผูปวยไมจำเปนตองตื่นตระหนกเกี่ยวกับโรคเมลิออยโดสิส เมื่อรูสึกไมสบาย ไขสูง จำเปนตองไป
สถานพยาบาลตามปกติ แพทยในสถานพยาบาลสามารถใหการวินิจฉัยและใหการรักษาที่เหมาะสมได 

4) สวมรองเท้าบูทลงนา ทำไม่ได้หรอก เดินไม่ได้ ทำยังไง ? 
คำตอบ: บูทยาว และชุดลุยน้ำ สามารถใสทำงานในนาไดดี ชาวนาควรทาแปงและสวมถุงเทายาวกอนสวมบูท
จะชวยใหใสบูทไดนานขึ้น ไมเสียดสี และไมควรลงนาเทาเปลาเพราะอาจติดเชื้อโรคเมลิออยโดสิสและโรคอื่นๆ ได 
อีกทั้งอาจเกิดบาดแผลที่เทาไดงายขึ้น โดยเฉพาะผูปวยเบาหวาน อาจติดเชื้อไดงาย รายละเอียดเก่ียวกับการ
ใสบูทลงนาและการปองกันโรคสามารถอานเพ่ิมเติม ไดที่ https://melioidosisubon.wixsite.com/premel 
และ www.melioidosis.info 

5) ทุกคนควรทำอย่างไรเพื่อให้จำนวนผู้เสียชีวิตจากโรคเมลิออยโดสิสน้อยลง ?
คำตอบ: ประชาชนทั่วไป ควรปองกันตัวเองจากการติดเชื้อ ตามคำแนะนำ โดยเฉพาะอยางยิ่งสวมรองเทาบูทยาว
ทุกครั้งเวลาลงนา สถานพยาบาลควรใหขอมูลผูปวยและญาติผูปวยที่เปนโรคเมลิออยโดสิสที่มีผลเพาะเชื้อยืนยัน 
และรายงานผูปวยพรอมผลการรักษา ตามระบบเฝาระวังโรคทางระบาดวิทยาอยางครบถวน 


