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โรคแท้งติดต่อหรือโรคบรูเซลโลซิส (Brucellosis)  (ชื่อพ้อง: Mediterranean fever หรือ Undulant fever
หรือ Malta fever) เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย “บรูเซลลา” (Brucella spp.)  ซึ่งเป็นเชื้อแบคทีเรียแกรมลบ มีหลาย
สายพันธุ์ ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของการติดเชื้อและชนิดของสัตว์เลี้ยงที่เกี่ยวข้อง โดยเชื้อบรูเซลลานี้สามารถก่อ
โรคในสัตว์เลี้ยงหลายชนิด ได้แก่ แกะ แพะ โค กระบือ สุกร ม้า สุนัข รวมถึงสัตว์ป่า เช่น ควายไบสัน กวางเอลค์
กวางมูส อูฐ กระบือแม่น�้ำ  และสัตว์ทะเลที่เลี้ยงลูกด้วยนมได้แก่ วาฬ โลมาและแมวน�้ำ  นอกจากนี้ยังมีรายงานใน
สัตว์ชนิดอื่น ได้แก่ กระต่ายป่า ซึ่งมีรายงานว่าเป็นพาหะน�ำโรคบรูเซลโลซิสไปสู่สัตว์ชนิดอื่น โดยเฉพาะสุกร เป็น
สาเหตุหนึ่งที่ก่อให้โรคแพร่กระจายเป็นวงกว้างในบางพื้นที่
โรคบรูเซลโลซิสเป็นโรคติดต่อจากสัตว์สคู่ น เชือ้ บรูเซลลาสายพันธุท์ มี่ รี ายงานการก่อโรคในคนได้แก่ B. abortus
จาก โค กระบือ B. melitensis จากแพะ แกะและอูฐ B. canis จากสุนัข B. suis จากสุกร กวางเรนเดียร์ หมูป่า
และกระต่ายป่า  B. ceti จากวาฬ และ B. pinnipedialis จากโลมาและแมวน�้ำ  นอกจากนี้ยังมีสายพันธุ์ที่พบใน
สัตว์แต่ยังไม่มีรายงานการจ�ำแนกเชื้อจากคน ได้แก่ B. neotomae จากหนูที่อาศัยอยู่ในทะเลทราย (desert rat)
B. ovis จากแกะ และ B. nicroti จากหนู (field mouse)  เชือ้ บรูเซลลาสายพันธุท์ ถี่ กู ค้นพบล่าสุดคือ B. inopiñata
ในปี ค.ศ. 2016  โดยมีรายงานการจ�ำแนกเชื้อจากผู้ป่วยเพียงรายเดียว โรคบรูเซลโลซิสเป็นโรคที่มีการรายงานการ
ติดเชื้อในคนกระจายอยู่ทั่วโลก โดยเฉพาะในเขตอเมริกาใต้ แอฟริกา เมดิเตอเรเนียน เอเชียและยุโรปตะวันออก
ซึ่งจะมีรายงานพบความชุกสูงในพื้นที่ที่มีฝูงสัตว์หนาแน่น การก�ำจัดและควบคุมโรคไม่มีประสิทธิภาพ

โรคบรูเซลโลซิสในสัตว์ อาการส�ำคัญที่พบในสัตว์ที่ติดเชื้อบรูเซลลา 4 สายพันธ์หลัก (B.abortus, B.
melitensis, B. canis, B. suis) ได้แก่ เนื้อตายที่รก (focal necrosis of the placenta) แท้ง (abortion) และ
ภาวะไม่เจริญพันธุ์ (infertility)  น�้ำคร�่ำและสิ่งคัดหลั่งภายหลังจากการคลอดมีประสิทธิภาพสูงในการท�ำให้ติดเชื้อ
โค กระบือ ทีแ่ ทะเล็มหญ้าสามารถติดเชือ้ ได้จากการทีเ่ ชือ้ บรูเซลลาปนเปือ้ นในแปลงหญ้า  การรายงานโรคจะเชือ่ ม
โยงกับประวัตกิ ารแท้งในสัตว์เพศเมีย เชือ้ บรูเซลลาพบได้มากในน�้ำอสุจิ สัตว์เพศผู้สามารถติดเชือ้ และถ่ายทอดเชื้อ
ไปสู่เพศเมียได้โดยผ่านทางการผสมพันธุ์
โรคบรูเซลโลซิสสามารถแฝงอยู่ได้เป็นเวลาหลายปี   ในสัตว์เพศเมียที่ติดเชื้อมักเกิดการแท้ง ให้ลูกที่ไม่แข็ง
แรง รกค้าง ส่วนอาการเต้านมอักเสบพบได้น้อยมาก ส่วนในสัตว์เพศผู้ มักพบอาการอัณฑะอักเสบ (orchitis) และ
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หลอดน�ำอสุจิอักเสบ (epidimyditis) ตามด้วย ภาวะไม่เจริญพันธุ์ ในโคและสัตว์ขนิดอื่นๆ  อาจพบการอักเสบของ
ข้อต่อ (polyarthritis) เอ็นและปลอกเอ็นกล้ามเนื้อ (tendovaginitis) และถุงข้อต่อ (bursitis) ได้

โรคบรูเซลโลซิสในคน โรคบรูเซลโลซิสในคนมักเกิดจากการบริโภคน�้ำนมหรือผลิตภัณฑ์จากนมที่มา
จากสัตว์ที่ติดเชื้อและไม่ผ่านกรรมวิธีในการฆ่าเชื้อหรือการพาสเจอร์ไรซ์ (pasteurize) โดยเชื้อที่มักปนเปื้อน
ได้แก่  B. abortus หรือ B. melitensis รวมถึงการสัมผัสสิ่งคัดหลั่ง เนื้อเยื่อหรือน�้ำเมือกจากลูกสัตว์ที่คลอดใหม่
ในประเทศที่มีการรายงานของโรคบรูเซลโลซิสอยู่เป็นประจ�ำ  (endemic) ผู้ป่วยมักมีประวัติการท�ำงานใน
โรงฆ่าสัตว์หรือสถานที่ช�ำแหละสัตว์หรือซากสัตว์ การติดเชื้อในคนเกิดขึ้นได้จากการสัมผัสเลือดหรือเนื้อสัตว์ที่
ติดเชื้อ นอกจากนี้ยังมีรายงานการติดเชื้อในคนผ่านทางการหายใจเอาฝุ่นหรือละอองของสิ่งคัดหลั่งในโรงฆ่าสัตว์
หรือหายใจเอาเชื้อแบคทีเรียที่ฟุ้งกระจายอยู่ในห้องปฏิบัติการ เนื่องจากเชื้อบรูเซลลามีขนาด 0.6-1.5x0.5-0.7
ไมโครเมตร จึงสามารถฟุง้ ในอากาศได้ และจ�ำนวนของเชือ้ บรูเซลลา ปริมาณน้อยมาก (ต�ำ่ กว่า 100 เซลล์ ) สามารถ
ท�ำให้เกิดการติดเชื้อในคน (infection dose) นอกจากนี้การติดเชื้อผ่านทางการสืบพันธุ์และจากแม่สู่ลูกโดยผ่าน
ทางการให้นมจากเต้า (breast milk)
ระยะฟักตัวของโรคบรูเซลโลซิสในคนไม่แน่นอน โดยที่ระยะฟักตัวพบได้ตั้งแต่ระยะ 1-3 สัปดาห์ (ส�ำหรับ
B. melitensis) จนถึง 3 เดือน เซลล์เป้าหมาย (target cell) ของเชือ้ บรูเซลลา คือเซลล์เม็ดเลือดขาวชนิด monocyte
และ macrophage จากนั้นเชื้อบรูเซลลาจะแพร่กระจายไปสู่อวัยวะเป้าหมายซึ่งได้แก่ เซลล์ของระบบเลือดและ
หลอดเลือด ตับ ม้าม กล้ามเนื้อและท่อสืบพันธุ์และทางเดินปัสสาวะ
อาการที่แสดงในคน ได้แก่ ต่อมน�้ำเหลืองบวม ม้ามโต มีไข้ อัณฑะบวม กลุ่มอาการคล้ายไข้หวัด อ่อนแรง
คลื่นไส้ และน�้ำหนักลด การเกิดกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบ (endocarditis) หรือเยื่อหุ้มสมองอักเสบ (meningitis)
สามารถพบในได้ในผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรง อาการที่พบในคนมักมีความสัมพันธ์กับสายพันธุ์ที่ติดเชื้อ โดยสามารถ
เรียงล�ำดับอาการที่รุนแรงตามสายพันธุ์ที่ติดเชื้อ ได้ดังนี้ รุนแรงมากที่สุดคือ B. melitensis, B. abortus, B. suis
และ B. canis มีความรุนแรงน้อยที่สุด
การติดเชื้อชนิดเรื้อรัง (chronic undulate form) มักเกิดขึ้นกับผู้ป่วยที่มีประวัติการท�ำงานที่เกี่ยวข้องกับ
ปศุสัตว์ โดยเฉพาะ โค แพะ แกะ และสัตวแพทย์ โดยผู้ป่วยมักมีไข้ ตามด้วยไม่แสดงอาการใดๆ  อาการลักษณะนี้
อาจคงอยู่เป็นเวลาหลายปี หรือยาวนานมากกว่าสิบปี
ภาวะติดเชื้อในกระแสโลหิต (septicaemic form) สามารถเกิดขึ้นได้ โดยมีรายงานการติดเชื้อบรูเซลลา
จากการหายใจ สูดดมเชื้อที่ปนเปื้อนในอากาศภายในโรงฆ่าสัตว์และโรงงานการช�ำแหละเนื้อสัตว์ที่มีการช�ำแหละ
สัตว์ที่ติดเชื้อ หรือเชื้อนั้นปนเปื้อนมาในผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ที่นำ� มาตัดแต่ง โดยผู้ป่วยมักแสดงอาการติดเชื้อแบบ
เฉียบพลันร่วมกับการมีไข้สูง
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การวินิจฉัย การวินิจฉัยท�ำได้โดยการเพาะเชื้อจากเลือด (blood culture) หรือการตรวจโดยใช้เทคนิค
การเพิ่มจ�ำนวน DNA (polymerase chain reaction ; PCR) แบคทีเรียบรูเซลลาเจริญเติบโตช้า การเพาะเชื้อ
ในห้องปฏิบัติการอาจท�ำได้ยาก การเพาะเชื้อมักประสบความส�ำเร็จในตัวอย่างที่เก็บมาจากผู้ป่วยที่ป่วยในระยะ
ฉับพลันหรือช่วงที่มีไข้สูง การตรวจทางซีรัมวิทยาเป็นอีกวิธีหนึ่งที่ใช้ในการตรวจวินิจฉัย โดยมีหลายวิธีได้แก่ วิธีที่
ใช้เทคนิคการเกาะกลุ่ม (agglutination) เช่น Rose Bengal test ด้วย B. aborus และ Coomb test นอกจากนี้
การประเมินระดับภูมิคุ้มกัน ชนิด IgM และ IgG สามารถท�ำได้โดยวิธี ELISA ด้วยการเก็บตัวอย่างจ�ำนวนอย่างน้อย
2 ครั้ง ห่างกัน 8-10 วัน เพื่อประเมินระดับภูมิคุ้มกัน ระบบภูมิคุ้มกันที่นับว่ามีการเปลี่ยนแปลงของภูมิคุ้มกันอย่าง
มีนัยส�ำคัญคือ ตัวอย่างที่ให้ผลบวกที่ระดับความเจือจาง  3 หรือ 4  (+3 หรือ +4)  อีกวิธีหนึ่งที่สามารถใช้วินิจฉัย
แยกการติดเชื้อในปัจจุบัน (active) การติดเชื้อในอดีต (past) หรือการติดเชื้อแบบไม่แสดงอาการ (subclinical)
คือวิธี Western blots  นอกจากนี้ในปัจจุบันปฏิกิริยาการตรึงคอมพลีเมนต์ (complement fixation) เป็นอีกวิธี
หนึ่งที่ใช้ในการวินิจฉัยโรคบรูเซลโลซิสในคน

ในสัตว์ การตรวจวินิจฉัยท�ำได้โดยการเพาะเชื้อจากตัวอย่างที่เก็บจากสัตว์ที่สงสัย ตัวอย่างที่น�ำมาเพาะเชื้อ
ได้แก่ ลูกสัตว์ทเี่ กิดจากการแท้ง  รก สารคัดหลัง่ จากช่องคลอด น�ำ้ นมดิบ หรือสารคัดหลัง่ จากเต้านม เนือ้ เยือ่ อัณฑะ
น�้ำเชื้อ ข้อต่อ preputial น�้ำในถุงข้อต่อ หรือต่อมน�้ำเหลือง เป็นต้น การตรวจหาเชื้อบรูเซลลาด้วยวิธีการย้อมสี
Koster เป็นวิธีที่สะดวกและรวดเร็ว วิธีการตรวจวินิจฉัยที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล ได้แก่ วิธี Rose Bengal
test และ Complement fixation test ในสุกรและโค กระบือ วิธีเทคนิคการเกาะกลุ่ม agglutination และ ELISA
(รวมถึงตัวอย่างน�้ำนมดิบ) ยังเป็นวีธีการตรวจวินิจฉัยที่ได้รับการยอมรับ เชื้อบรูเซลลาจัดเป็นเชื้อแบคทีเรียที่อยู่ใน
ความปลอดภัยทางชีวภาพ ระดับ 3 (Biosafety level 3)

การรักษา โรคบรูเซลโลซิสรักษาได้โดยการให้ยาปฏิชีวนะที่ออกฤทธิ์ได้ดีในระดับเซลล์ (intracellular)
โดยปกติจะใช้ยาปฏิชีวนะแบบหลายชนิดร่วมกันเพื่อป้องกันการดื้อยา ในอดีต องค์การอนามัยโลก (WHO)
แนะน�ำการรักษาโรคบรูเซลโลซิสโดยให้ผู้ป่วยรับประทานยา rifampin ขนาด 600-900 มิลลิกรัม ต่อวัน ร่วมกับ
doxycycline 200 มิลลิกรัม ต่อวันอย่างต่อเนื่องอย่างน้อย 6 สัปดาห์ นอกจากนี้ยังมีการศึกษาการรักษาโดยใช้ยา
ในกลุม่ Quinolone ร่วมกับ rifampicin ซึง่ ให้ผลการรักษาอย่างมีประสิทธิภาพ ในรายผูป้ ว่ ยทีม่ อี าการรุนแรง อาจ
ใช้ streptomycin แทนที่หรือเสริมกับ rifampicin แต่ในปัจจุบัน พบว่าการรักษาโดยใช้ยาดังกล่าวไม่ค่อยได้ผล
และผู้ป่วยมีอาการทรุดลง  ในปัจจุบัน WHO แนะน�ำการรักษาในผู้ใหญ่และเด็กที่มีอายุมากกว่า 8 ปี โดยการรับ
ประทานยา doxycycline 2 x 100 มิลลิกรัมต่อวัน เป็นเวลา 6 สัปดาห์ ร่วมกับการฉีดยา gentamicin 5 มิลลิกรัม
ต่อน�้ำหนักตัว 1 กิโลกรัมต่อวัน ทางกล้ามเนื้อ เป็นเวลา 7-10 วัน การรักษาในเด็กอายุต�่ำกว่า 8 ปี แนะน�ำให้รับ
ประทานยา trimethoprim 10 มิลลิกรัมต่อน�้ำหนักตัว 1 กิโลกรัมต่อวัน ปริมาณมากที่สุดที่ได้รับไม่เกิน 480
มิลลิกรัมต่อวัน ร่วมกับ sulfamethoxazole 50 มิลลิกรัมต่อน�ำ้ หนักตัว 1 กิโลกรัมต่อวัน ปริมาณมากทีส่ ดุ ทีไ่ ด้รบั ไม่
เกิน2.4 กรัมต่อวัน โดยแบ่งให้เป็น 2 เวลา รับประทานยาต่อเนือ่ ง 4-6 สัปดาห์ ในปัจจุบนั ยังไม่มวี คั ซีนทีม่ กี ารยืนยัน
ประสิทธิภาพในการป้องกันโรคบรูเซลโลซิสในคน การป้องกันจึงมุง่ เน้นไปทีม่ าตรการการป้องกันในปศุสตั ว์และสัตว์
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เลี้ยง โดยในยุโรป จะไม่มีการรักษาใดๆ ในปศุสัตว์ เช่น โค กระบือ แพะ แกะ ที่ติดเชื้อบรูเซลโลซิสจะต้องถูกท�ำลาย

การป้องกัน ควรหลีกเลี่ยงการบริโภคนมและผลิตจากนม เช่น ชีสที่ท�ำจากแพะและแกะ ที่ไม่ผ่านกรรมวิธี
ในการฆ่าเชื้อ โดยเฉพาะในพื้นที่ที่โรคบรูเซลโลซิสเป็นโรคประจ�ำถิ่น บุคคลที่สัมผัสกับแหล่งของเชื้อบรูเซลลา ใน
ขณะที่ท�ำงานที่เกี่ยวข้องกับสัตว์ เช่น คนงานเลี้ยงสัตว์ พนักงานในโรงฆ่าสัตว์ รวมถึงนายสัตวแพทย์ ควรใส่ถุงมือ
และสวมหน้ากากอนามัย ปิดปากและจมูก ผูท้ มี่ กี ารติดเชือ้ ไม่ควรให้นมบุตรโดยการดูดจากเต้าโดยตรง นมทีใ่ ห้บตุ ร
ควรผ่านความร้อนก่อน  
เนื่องจากการท�ำวัคซีนในคนยังไม่มีบทสรุปความน่าเชื่อถือในประสิทธิภาพของวัคซีน การป้องกันที่ได้ผลดี
คือการก�ำจัดโรคบรูเซลโลซิสอย่างมีระบบ (systemic eradication) หลายประเทศใช้การตรวจทางซีรัมวิทยาใน
สัตว์เป็นประจ�ำโดยระบุในโปรแกรมการเฝ้าระวัง ในสัตว์ทพี่ บผลบวก วิธกี ารควบคุมโรคท�ำได้โดยการปิดฟาร์มและ
ก�ำจัดสัตว์โดยวิธกี ารุณยฆาต และไม่สง่ สัตว์นนั้ ไปโรงฆ่าสัตว์ เนือ่ งจากโรคบรูเซลโลซิสเป็นโรคทีก่ ฎหมายก�ำหนดให้
แจ้งต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐ (notificable disease) ในสหรัฐอเมริกา แคนาดา รวมถึงประเทศไทย จึงจ�ำเป็นต้องมีการ
รายงานโรคเข้าสู่ระบบเพื่อด�ำเนินการเฝ้าระวังต่อไป

โรคบรูเซลโลซิสที่เกิดจากการประกอบอาชีพ (Occupational Brucellosis)
การติดเชือ้ B. canis ตามด้วยการสัมผัสเชือ้ ในห้องปฏิบตั กิ าร(2) โดยการศึกษานีเ้ ริม่ ต้นจากเด็กผูห้ ญิงอายุ 3 ปี
มีไข้ ไอแห้ง คัดจมูก น�้ำมูกใส หายใจล�ำบาก เข้ารับการรักษาอาการหลอดลมอักเสบที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งในเมือง
นิวยอร์ค ระหว่างตรวจรักษาได้มีการเก็บตัวอย่างเลือดเพื่อประกอบการวินิจฉัยและประเมินผลการรักษา ผลการ
เพาะเชื้อแบคทีเรียจากตัวอย่างเลือดพบเชื้อ B. canis จากนั้นผู้ป่วยได้รับการรักษาด้วยยาปฏิชีวนะและติดตาม
ผลจนพบว่าหายเป็นปกติและไม่พบเชื้อ B.canis จากตัวอย่างเลือด กระบวนการสืบสวนโรค พบว่าผู้ป่วยมีประวัติ
สัมผัสใกล้ชิดกับลูกสุนัขอายุ 8 สัปดาห์ที่เพิ่งซื้อมาเลี้ยงที่บ้านเป็นเวลา 1 เดือนก่อนแสดงอาการป่วย ผลการตรวจ
เช่นเดียวกัน ในกรณีนี้ยังเกี่ยวเนี่องไปถึงการติดเชื้อ
ตัวอย่างเลือดของลูกสุนัขด้วยวิธีการเพาะเชื้อ ได้ผล
จากการท�ำงานในห้องปฏิบัติการของนักวิทยาศาสตร์ เนื่องจากตัวอย่างเลือดและเชื้อแบคทีเรียของผู้ป่วยได้ถูกส่ง
ไปตรวจวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการจ�ำนวน 3 แห่ง พบว่านักวิทยาศาสตร์จ�ำนวนทั้งสิ้น 31 คนในห้องปฏิบัติการ
ดังกล่าวถูกระบุว่าเป็นผู้ที่มีความเสี่ยงสูงต่อการสัมผัสเชื้อ และต้องเข้ารับการประเมินและติดตามอาการเป็นเวลา
อย่างน้อย 6 เดือน เนื่องจากผลการสืบสวนพบว่าในการเพาะเชื้อจากตัวอย่างเลือดและขั้นตอนการแยกชนิดและ
สายพันธุข์ องเชือ้ แบคทีเรียในห้องปฏิบตั กิ ารทัง้ สามแห่งนี้ นักวิทยาศาสตร์ดำ� เนินการบนโต๊ะเปิดโล่ง (open bench)
ไม่ได้ท�ำในตู้ปลอดเชื้อ
การศึกษาระบาดวิทยาของโรคบรูเซลโลซิสในประเทศ ซูดาน(3) โดยท�ำการศึกษาในกลุ่มเป้าหมาย 3 กลุ่ม
ได้แก่ คนงานในโรงฆ่าสัตว์ ผูด้ แู ลฝูงสัตว์ และผูป้ ว่ ยด้วยอาการไข้และเข้ารับการรักษาทีโ่ รงพยาบาล (ผูป้ ว่ ยทีส่ งสัย;
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suspected case) โดยท�ำการตรวจทางซีรมั วิทยาเพือ่ ประเมินระดับภูมคิ มุ้ กันต่อเชือ้ บรูเซลลา ด้วยวิธี competitive
c-ELISA ผลการศึกษาพบว่า ความชุกของโรคบรูเซลโลซิสโดยรวมอยู่ที่ 27.2 % โดยที่ความชุกในคนงาน ผู้ดูแล
ฝูงสัตว์ ผู้ป่วยด้วยอาการไข้ อยู่ที่ 32.15%, 34.6% และ 23.0 % ตามล�ำดับ ในการส�ำรวจพฤติกรรมพบว่ากลุ่ม
ตัวอย่างทั้งสามกลุ่มมีโอกาสที่จะสัมผัสกับเชื้อบรูเซลลาในลักษณะเดียวกันคือ การสัมผัสโดยทางอ้อม ได้แก่ การ
บริโภคน�้ำนมดิบและเนื้อดิบ ส่วนการสัมผัสเชื้อบรูเซลลาโดยตรง สามารถแยกตามกลุ่มเป้าหมายได้ดังนี้ คนงาน
ในโรงฆ่าสัตว์ สัมผัสเชื้อในขั้นตอนการฆ่าสัตว์ ช�ำแหละซากสัตว์และล้างท�ำความสะอาดเนื้อสัตว์ ส่วนผู้ดูแลฝูงสัตว์
สัมผัสเชื้อในขณะช่วยคลอด ช่วยแก้ไขภาวะรกค้าง และการรีดนม ผู้ป่วยด้วยอาการไข้ สัมผัสเชื้อจากการที่ไปใช้
พื้นที่บริเวณสนามหลังโรงฆ่าสัตว์และการรีดนมสัตว์ที่เลี้ยงไว้ในบ้านตนเอง นอกจากนี้ยังได้ท�ำการวิเคราะห์ความ
เสีย่ งของอาชีพต่อโรคบรูเซลโลซิสในพืน้ นี้ โดยพบว่าอาชีพทีม่ คี วามเสีย่ งสูงเป็นสามอันดับแรกได้แก่ สัตวแพทย์  คน
ขายเนื้อ (butcher) และผู้ปฏิบัติต่อน�้ำนมดิบ (milk handler)  
ในการทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับการติดเชื้อโรคบรูเซลโลซิสจากการท�ำงานในห้องปฏิบัติการที่ตีพิมพ์ใน
วารสารระหว่างปี ค.ศ. 1982-2007(5) พบวารสารที่เกี่ยวข้องทั้งสิ้น 28 ชิ้นงาน โดยมีเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการที่มี
รายงานการสัมผัสเชื้อบรูเซลลาจากห้องปฏิบัติการทั้งสิ้น 167 ราย แบ่งได้เป็น สัมผัสเชื้อเนื่องจากอุบัติเหตุในห้อง
ปฏิบัติการ 18 ราย (11%) สัมผัสเชื้อเนื่องจากเชื้อปนเปื้อนในอากาศ  จากขั้นตอนการจ�ำแนกเชื้อซึ่งปฏิบัติอยู่เป็น
ประจ�ำ  147 ราย (88%) ไม่ทราบว่าสัมผัสเชื้อได้อย่างไรจ�ำนวน 1 ราย (1%) สายพันธุ์ที่มีรายงานการสัมผัสมาก
ทีส่ ดุ คือ B. melitensis (135/167; 80%) นอกจากนีจ้ ากการวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ระหว่างการสัมผัสโรคกับการ
เกิดโรคของเจ้าหน้าที่ในห้องปฏิบัติการพบว่า  เจ้าหน้าที่ที่ถูกประเมินระดับความเสี่ยงในการสัมผัสเชื้อบรูเซลลาใน
ระดับสูงมีแนวโน้มที่จะป่วยเป็นโรคบรูเซลโลซิสคิดเป็น 9.3 เท่า ของเจ้าหน้าที่ที่ถูกประเมินความเสี่ยงในการสัมผัส
เชื้อในระดับต�่ำ  จากรายงานยังพบอีกว่า ระยะฟักตัวอยู่ในช่วง 1-40 สัปดาห์ โดยมีค่ามัธยฐานอยู่ที่ 8 สัปดาห์
การสืบสวนโรคในกลุม่ คนงานทีท่ ำ� งานในโรงงานผลิตยาแห่งหนึง่ ในประเทศจีน(6) พบว่าคนงาน 7 คน ทีท่ ำ� งาน
ในแผนกการสกัดโปรตีนจากรกแกะป่วยด้วยโรคบรูเซลโลซิส โดยทั้งหมดแสดงอาการ ปวดตามข้อทุกข้อในร่างกาย
และมีไข้ ขึน้ ๆ ลงๆ (undulant fever) เป็นเวลาหลายสัปดาห์ จากการสืบสวนพบว่าโรงงานนีผ้ ลิตผลิตภัณฑ์สขุ ภาพ
ที่มีส่วนผสมของรกแกะ ในขั้นตอนการสกัดโปรตีนจากรกแกะ มีขั้นตอนการปั่นด้วยความเร็ว ซึ่งเชื้อบรูเซลลาที่
ปนเปื้อนสามารถฟุ้งกระจายในอากาศ และภายในห้องไม่มีระบบถ่ายเทและระบายอากาศภายในห้องสกัด มีเพียง
แค่เครื่องก�ำเนิดโอโซนเครื่องเล็กๆ อยู่หนี่งเครื่อง คนงานไม่ได้สวมใส่หน้ากากอนามัยหรือผ้าปิดจมูก หรืออุปกรณ์
ป้องกันตัวเองที่มีประสิทธิภาพ โดยรกแกะที่น�ำมาสกัดได้มาจากพื้นที่ที่มีความชุกของโรคบรูเซลโลซิสสูง ผู้ป่วยทุก
รายตรวจพบภูมิคุ้มกันต่อเชื้อบรูเซลลา การประเมินความเสี่ยงจากสิ่งแวดล้อมในส่วนสายการผลิตและประเมิน
สุขภาพของคนงานได้ด�ำเนินการตามระเบียบปฏิบัติเพื่อการควบคุมและป้องกันโรคในขั้นตอนต่อไป
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คำ�ถาม
1. สัตว์ชนิดใดต่อไปนี้มีรายงานว่าเป็นพาหะน�ำโรคบรูเซลโลซิสไปสู่สัตว์ชนิดอื่น โดยเฉพาะสุกร
ก. ม้า
ข. อูฐ
ค. หมูป่า
ง. กระต่ายป่า
2. เชื้อบรูเซลลาสายพันธุ์ B. ceti แยกมาจากสัตว์ชนิดใด
ก. หนู
ข. วาฬ
ค. โลมา
ง. แมวน�้ำ
3. ข้อใดต่อไปนี้เป็นเซลล์เป้าหมาย (target cell) ของเชื้อบรูเซลลา
ก. monocyte
ข. neutrophil
ค. lymphocyte
ง. red blood cell
4. ขนาดของเชื้อบรูเซลลาที่ท�ำให้เกิดการติดเชื้อในคน (infection dose) มีขนาดต�่ำกว่ากี่เซลล์
ก. 100
ข. 200
ค. 300
ง. 400
5. เชื้อบรูเซลลาสายพันธุ์ใดที่ท�ำให้เกิดอาการรุนแรงที่สุด เมื่อมีการติดเชื้อในคน
ก. B. bovis		
ข. B. canis		
ค. B. suis			
ง. B. melitensis
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6. วิธีการใดสามารถใช้วินิจฉัยแยกการติดเชื้อแบบปัจจุบัน (active) ในอดีต (past) หรือแบบไม่แสดงอาการ
(subclinical)
ก. PCR
ข. Rose bengal
ค. Western blots  
ง. Bacterial culture
7. ในปัจจุบนั WHO แนะน�ำการรักษาในผูใ้ หญ่และเด็กทีม่ อี ายุมากกว่า 8 ปี โดยการรับประทานยา doxycycline
2 x 100 มิลลิกรัมต่อวัน เป็นเวลาต่อเนื่องกี่สัปดาห์
ก. 2 สัปดาห์
ข. 4 สัปดาห์
ค. 6 สัปดาห์
ง. 8 สัปดาห์
8. สายพันธุ์ใดของเชื้อบรูเซลลาที่ตรวจพบจากรายงานผู้ป่วยเด็กอายุ 3 ปี ที่เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาล
ในนิวยอร์ค
ก. B. bovis		
ข. B. canis		
ค. B. suis			
ง. B. melitensis
9. เชือ้ บรูเซลลาสายพันธุท์ มี่ รี ายงานการติดต่อจากการสัมผัสมากทีส่ ดุ จากการทบทวนวรรณกรรมเกีย่ วกับการ
ติดเชื้อจากการท�ำงานในห้องปฏิบัติการที่ตีพิมพ์ในวารสารระหว่างปี ค.ศ. 1982-2007
ก. B. bovis		
ข. B. canis		
ค. B. suis			
ง. B. melitensis
10. ตัวอย่างชนิดใดที่ท�ำให้คนงานในโรงงานผลิตยาแห่งหนึ่งในประเทศจีน เกิดการติดเชื้อบรูเซลลา
ก. รก
ข. เลือด
ค. อัณฑะ
ง. น�้ำนมดิบ
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