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“สัตวบาลจากเมืองกาญจน์มีไข้สูง ปวดหลังมาก”
ผู้ป่วยชายไทยคู่อายุ 54 ปี จาก อ.ท่าม่วง กาญจนบุรี
อาการสําคัญ
ไข้สูง หนาวสัน่ ปวดหลังมาก มา 1 เดือน
ประวัติ
ผู้ป่วยรับราชการเป็นสัตวบาล แข็งแรงสบายดีจน 1 เดือนก่อนมา รพ. จับไข้ หนาวสั่น
ปวดหลังมาก หลังจากไม่สบายอยู่ 4-5 วัน จึงเข้าไปรับการรักษาที่ รพ.จังหวัดใกล้เคียงอยู่ 2 สัปดาห์
อาการยังไม่ดขี ึ้น แพทย์จึงส่งต่อมา รพ.รามาธิบดี ผูป้ ่วยยังคงมีไข้และปวดหลังมาก เวลาขยับตัวจะปวด
มากขึ้นเบื่ออาหาร อ่อนเพลีย บางครั้งมีไอแห้งๆ ขายังมีแรงเดินได้ ไม่ชา ปัสสาวะอุจจาระได้แต่บางครั้ง
กลั้นปัสสาวะลําบาก
อภิปราย
ผู้ป่วยรายนี้สบายดีมาตลอดอยู่ๆ ก็จับไข้สูงและเป็นมาตลอด 1 เดือน พร้อมกันมีอาการ
ปวดหลังมาก กลุ่มโรคที่แพทย์เกือบทุกคนคงจะต้องคิดถึงก่อนอืน่ ก็คือ โรคติดเชื้อ กลุ่มโรคที่คงนึกถึง
น้อยลงไปตามลําดับก็ได้แก่ โรคในกลุ่มเนื้อเยื่ออักเสบ หรือ connective tissue disease และโรคมะเร็ง
เช่น
มะเร็งต่อมน้าํ เหลือง หรือ renal carcinoma เป็นต้น ก่อนที่จะอภิปรายถึงรายละเอียด
เพิ่มเติมก็ควรทราบผลการตรวจร่างกายเพื่อที่จะได้นาํ มาพิจารณาประกอบการวินิจฉัยโรค
ผลการตรวจร่างกาย
T 38ºC alert, slightly pale, no jaundice
PR 90
BP 110/70
Heart sounds normal, no murmur
Neck : no enlarged lymph node, biopsy scar over ® side
Abdomen : liver enlarged, soft, 4FB below ® costal margin
spleen not palpable
CNS : no neck stiffness
no leg weakness

RR 20

DTR’s ++ symmetrical
P ↓ ↓
tender paravertebral muscles
อภิปราย (ต่อ)
การตรวจพบว่าตับโตและไม่พบอะไรผิดปกติทางระบบประสาทโดยเฉพาะที่ขาแต่
กล้ามเนือ้ หลังตึงมากช่วยให้การวินิจฉัยแยกโรคง่ายขึ้น กลุ่มโรคที่ต้องนึกถึงเป็นอันดับแรกก็คือ การติด

เชื้อแบคทีเรียประวัติเป็นไข้สูงเร็วทําให้นกึ ถึงโรคเนื้อเยื่ออักเสบและมะเร็ง เช่น lymphoma น้อยลง
ถึงแม้ผปู้ ่วยจะมี ปวดหลัง ตับโต และแพทย์ที่ รพ.จังหวัดคงคลําต่อมน้ําเหลืองได้จึงตัดออกไปตรวจ ใน
บรรดาแบคทีเรียที่ทําให้เกิดอาการแบบนี้ก็คงนึกถึงว่า
ผู้ป่วยมีการติดเชื้อที่กระดูกสันหลังเป็น
osteomyelitis หรือมี spinal epidural abscess จากเชื้อ staphylococus aureus ได้ไหม ถ้าเป็น
เช่นนั้นตับไม่น่าจะโตผิดปกติและถ้าเป็น epidural abscess นานเป็นเดือนมักจะมีอมั พาตของขาทั้งสอง
ข้างแล้ว การติดเชื้อวัณโรคก็ทําให้มีไข้สูงเรื้อรังและตับโตได้เช่นเดียวกับอาการปวดหลัง แต่อาการปวด
จากกระดูกไขสันหลังมักจะเป็นเฉพาะที่ ไม่ปวดลามไปหลายๆ ข้อ อีกทั้งจะมีอาการกดรากประสาทหรือ
ประสาทไขสันหลังเกิดขึ้นเร็ว โรคติดเชื้อแบคทีเรียที่มีไข้สูงนานเป็นเดือน มีตับโตและปวดหลังมากๆ
โดยไม่มีอาการหรือสัญญาณโรคอื่นต้องนึกถึง brucellosisยิ่งผู้ป่วยเป็นสัตวบาล คงต้องถามประวัติว่าดืม่
นมแพะหรือเปล่า แน่นอนผลการตรวจเลือดเพาะหาเชื้อ ตรวจ antibody ต่อเชื้อ มีความสําคัญมาก
และคงจะทํา MRI เพื่อดูให้แน่ว่ากระดูกไขสันหลังและช่องท้องไม่มอี ะไรผิดปกติ
ผลการตรวจพิเศษ
Hb 9.8
Hct 31.9
WBC 4590 N 73 L 22 M 4 B 1
6
microc. 1+
RBC 4.6 x 10
aniso 1+
poikilo 1+
hypochromia 1+
Platelets 197,000
ESR 64
HbA 95.9 A2 4.1
LFT : alb 35/glob 48 g/L TB 0.8
DB 0.2
SGOT 154
PT 204
AP 254
anti HIV –ve
HBs Ag –ve
HB Abs +
Ultrasound : gall bladder, no abnormality
MRI thoracic and lumbar spine : normal
MDCT scan of abdomen : mild hepato splenomegaly without focal mass,
no para-aortic lymphadenopathy
lymph node biopsy ที่ รพ.จังหวัด พบมี reactive hyperplasia
Bone marrow biopsy : hypercellular, increased erythropoiesis and
myeloid hyperplasia
Liver biopsy : non-specific reactive hepatitis and scattered microgranuloma
AFB stain : negative
Gram stain : gram negative coccobacilli present
Blood culture grew Brucella melitensis sensitive to beta-lactams, quinolone,
aminoglycoside และ SMX/TMP
brucella agglutinins +ve titre > 1 : 32
ประวัติเพิม่ เติม
ผู้ป่วยดื่มนมแพะจากแพะทีเ่ ลี้ยงโดยต้มนมบ้างเพียงบางครั้ง เมื่อทราบผลเลือดว่าพบ B.
melitensis ได้ให้การรักษาด้วย gentamicin IV drip, doxycycline และ ciproflocaxin หลังจากได้ยา

ไป 3 วัน ผู้ป่วยก็ไม่มไี ข้และอาการปวดหลังค่อยน้อยลงจนหายไปในหนึ่งสัปดาห์ ผูป้ ่วยได้ยาไปกิน
ต่อที่บ้านจนครบ 6 สัปดาห์ เมื่อกลับมาตรวจที่แผนกตรวจผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยสบายดี ไม่มีไข้ น้ําหนักตัว
ขึ้น 10 กิโลกรัม Hb 13.1 Hct 41.8 ESR 7 LFT ก็ปกติ
โรคจากเชื้อ B. melitensis เป็นโรคที่เกิดขึ้นกับผู้ทคี่ ลุกคลีอยู่กับแพะ ดื่มนมแพะที่ไม่ได้
pasteurized หรือไม่ได้ต้มจนเดือด เช่นเดียวกับโรคจากเชื้อ B. abortus ซึ่งติดจากแม่วัว มีรายงานจาก
ประเทศเวลส์ สหราชอาณาจักร ว่าสัตวแพทย์ที่นั่นเสีย่ งต่อการติดเชื้อนี้ (เอกสารหมายเลข 1) กลุ่มคน
ที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อ brucella อีกกลุ่มหนึ่งก็คือ พวกที่ทานยาลดกรดในกระเพาะ ยิ่งปัจจุบันยาลดกรดที่
มีฤทธิ์ดีมากประเภท proton pump inbitor ที่ใช้รักษา GERD หรือ gastroesophageal reflux disease
มีที่ใช้กัน แพร่หลายมาก พวกที่กินยานี้อยู่ต้องระวัง อย่าดืม่ นมสดที่ยังไม่ผา่ นการฆ่าเชือ้ เด็ดขาด ใน
ประเทศไทย
ผู้รายงานผู้ป่วยด้วย brucellosis 1 รายไว้เป็นคนแรกคือ ศาสตราจารย์แพทย์หญิง
สุคนธ์ วิสทุ ธิพันธุ์ และศาสตราจารย์แพทย์หญิงสุภา ณ นคร จากศิริราช (เอกสารหมายเลข 2)
นอกจากนี้ยังมีรายงานการศึกษาพบคนในโรงงานฆ่าสุกรในกรุงเทพมหานครมีจํานวนไม่นอ้ ยทีต่ รวจ
brucella agglutination เลือดให้ผลบวก (Brucella suis) (เอกสารหมายเลข 3 และ 4)
Brucellosis เป็นโรคที่รู้จักกันมาตั้งแต่ ค.ศ. 1860 เรียกโรค Mediterranean gastric
remittent fever บางคนใช้คํา Malta fever เพราะเคยมีระบาดในเกาะมอลต้ามาก บางคนก็เรียก
undulant fever คํา undulant แปลว่า เหมือนลูกคลืน่ เพราะในโรคนี้ที่เป็นไข้อยู่นานเป็นเดือน รูปแบบ
ของไข้ที่บันทึกไว้จะเห็นไข้ขึ้นลงคล้ายลูกคลื่น ที่จริงไข้รูปแบบนี้พบได้ไม่บ่อย ในผู้ปว่ ยที่เสนอมาผม
สังเกตเห็นในแบบฟอร์มปรอท จะมีไข้ขนึ้ วันละ 1-2 ครั้ง บางครั้งสูงถึง 39.5º - 40ºC และเวลาทีไ่ ข้ลง
อุณหภูมิมักลงไม่ถึง 37ºC มีน้อยครั้งมากที่เป็นเช่นนัน้ บังเอิญทีม่ ีบันทึกไว้ก่อนผู้ป่วยได้รับยารักษามี
ช่วงเวลาเพียง 7 วัน
ชื่อ Brucellosis ที่ใช้เรียกแบคทีเรียที่ก่อโรคนี้มาจากชื่อของผูค้ ้นพบเชื้อนี้ในปี ค.ศ.
1887 คือ นายแพทย์ David Bruce ทีท่ ํางานอยูท่ ี่เกาะมอลต้า นายแพทย์ผู้นตี้ ่อมาได้ย้ายไปทํางานที่
อาฟริกาและเป็นผู้ค้นพบเชื้อโปรโตซัวที่เป็นสาเหตุโรค sleeping sickness หรือ Trypanosoma brucei
ในช่วงระยะเวลาใกล้ๆ กันนายสัตวแพทย์ชาวเดนมาร์คชื่อ Bang เป็นผู้พบเชื้อแบคทีเรียในวัวที่แท้งลูก
ไม่มผี ู้ใดทราบว่าเชื้อดังกล่าวเกี่ยวกับเชื้อที่ทําให้เกิด Malta fever จนกระทั่งแพทย์หญิง Mary Elizabeth
Steel ภรรยานายแพทย์ Bruce และแพทย์หญิง Alice Evans นักจุลชีววิทยาชาวสหรัฐฯ เป็นผู้ศึกษา
และทําให้เป็นที่ทราบว่า Micrococcus melitensis และ Bang’s bacillus เป็น species ใน genus
เดียวกัน Dr. Alice Evans ยังเป็นคนทีพ่ บว่านมสัตว์เป็นแหล่งแพร่เชื้อนี้ เพราะผลงานของเธอในเรื่องนี้
จึงทําให้ pasteurization นมวัวเกิดขึ้น (เอกสารหมายเลข 5)
ผมนําประวัตคิ วามเป็นมาของโรคมาเล่าให้ทราบมากกว่าพูดถึงลักษณะอาการจากโรคนี้
ซึ่งอาจหาอ่านได้จากตําราทางอายุรศาสตร์ทั่วไปและผมได้ให้ชอื่ เอกสารที่น่าสนใจไว้ท้ายบทนี้ (เอกสาร
หมายเลข 6 และ 7) ผมเพียงขอเน้นลักษณะอาการที่เด่นในผูป้ ่วยด้วยโรคนี้ ก็คือ อาการเหงื่อออก
มากๆ ร่วมกับไข้ที่ขึ้นลงในแต่ละวัน คล้ายกับผู้ป่วยวัณโรคแต่ในวัณโรคเหงื่อออกมากมักจะเป็นตอน
กลางคืน อีกเรื่องหนึ่งที่ช่วย ทําให้ผมนึกถึง Brucellosis มากทีส่ ดุ ก็คืออาการปวดไขสันหลังอย่างมากๆ
ลักษณะอาการ 2 อย่างนี้ทาํ ให้ ไม่ต้องคิดถึงโรคติดเชื้ออื่นๆ อีกมาก เป็นที่น่าสังเกตว่าทั้งเชื้อ brucella
และ mycobacterium tuberculosis ชอบก่อโรคที่ reticuloendothelial system Mycobacterium ทําให้
เกิด granuloma ส่วน brucella ก็ ทําให้มี microgrnauloma เช่นกัน ผู้ที่สนใจโรคติดเชื้อควรจะให้
ความสําคัญในการซักประวัติผู้ป่วยและ
รู้จักให้น้ําหนักความสําคัญต่ออาการหรือสัญญาณโรคให้ดี
ไม่เช่นนั้นจะเหวี่ยงแหคลุมทุกเชื้อโรค ความแม่นยําในการวินิจฉัยโรคจะไม่เกิดขึ้น
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