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ไข้หนูกัด
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บทคัดย่อ

  ไข้หนกูดัเป็นกลุม่โรคน�าโดยสตัว์ทีพ่บยาก แต่พบได้ทัว่โลก เกดิจากเชือ้แบคทเีรยีแกรม

ลบที่พบในหนู ๒ ชนิด คือ Streptobacillus moniliformis และ Spirillum minus อาการทาง

คลินิกมักประกอบด้วย ไข้ หนาวสั่น ปวดศีรษะ อาเจียน มีผื่น และอาจปวดตามข้อ การวินิจฉัยอิง

ประวัติการเจ็บป่วย อาการทางคลินิกและตรวจพบเชื้อทางจุลชีววิทยา ยา penicillin คือยารักษา

ที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด หากผู้ป่วยไม่ได้รับการรักษา ผู้ป่วยร้อยละ ๗-๑๐ อาจมีภาวะแทรกซ้อน

และเสียชีวิต

	 ค�ำส�ำคัญ	: ไข้หนูกัด

บทน�า
	 	 หนูเป็นสัตว์ที่มีวิวัฒนาการคู่กับมนุษย์มายาวนาน	 และจัดเป็นกลุ่มสัตว์ที่น�าโรคสู่มนุษย	์ หนูมี
มากกว่า	๖๐-๗๐	สายพันธุ์	 เข้าใจว่าหนูทุกชนิดมีโอกาสน�าโรค	แต่หนูที่ใกล้ชิดกับคนและเป็นพาหะของ
โรคที่ส�าคัญมีประมาณ	๓-๔	ชนิด	ได้แก่	หนูบ้าน	หนูหริ่ง	หนูหลังคา	และ	หนูนอร์เวย์	หนูเป็นพาหะน�า
โรคที่ส�าคัญ	ๆ	มาสู่มนุษย์หลายชนิด	ดังแสดงในตารางที่	๑																						

น�าโดยสารคัดหลั่งจากหนู	ปัสสาวะ	มูล	หรือน�้าลายของหนู
•	 ไข้หนูกัด	 (rat-bite fever)	 เกิดจากเชื้อแบคทีเรียชนิด	 Spirillum minus	 และ	 Streptobacillus  

 moniliformis ซึ่งพบในช่องปากของหนู	ถ่ายทอดสู่คนโดยการกัด
•	 โรคฉี่หนูหรือโรคเลปโทสไปโรซิส	 (leptospirosis)	 เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย	 spirochete	 พบใน 
	 ปัสสาวะหนู	

ตารางที่ ๑ โรคติดเชื้อส�าคัญที่มีหนูเป็นพาหะ
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•	 Salmonellosis	 เกิดจากเชื้อแบคทีเรียชนิด	 Salmonella typhimurium	 และ S. enteritidis	 พบ 
	 ในอุจจาระหนู
•	 Hantavirus infection	 โรคนี้เกิดจากเชื้อไวรัส	Hantavirus	 พบรายงานจากอเมริกา	 ถ่ายทอดโดย 
	 การสัมผัสสิ่งปนเปื้อน	ปัสสาวะ	หรือมูลของหนูที่มีเชื้อไวรัสนี้
•	 Lymphocytic choriomeningitis	 เกิดจากเชื้อไวรัส	 lymphocytic choriomeningitis virus  

	 ถ่ายทอดโดยการกินอาหารที่ปนเปื้อนปัสสาวะหรือมูลหนูที่มีเชื้อไวรัสนี้
•	 โรคพยาธิต่าง	ๆ	(parasitic diseases) เช่น	โรคพยาธิตัวตืด	Hymenolepis diminuta	และ	H. nana  

	 และพยาธิตัวกลม	Angiostrongylus cantonensis	น�าโดยหมัดหนูหรือไรหนู	
•	 กาฬโรค	(plague)	เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย Yersinia pestis	ถ่ายทอดมาสู่คนโดยการกัดของหมัดหนู
•	 ไข้รากสาดหนู	 (murine typhus fever)	 เกิดจากเชื้อริกเก็ตเซีย	 Rickettsia typhi	 ที่ถ่ายออกมา 
	 กับมูลของหมัดหนู	
•	 ไข้พุพองไรหนู	 (rickettsialpox)	 เกิดจากเชื้อ	 Rickettsia akari	 ท�าให้เกิดโรคในคนโดยการกัด 
	 ของไรหนู

ไข้หนูกัด (rat-bite fever)

	 	 กว่า	๒,๓๐๐	ปีก่อน	ได้มกีารกล่าวถงึรอยโรคทางผวิหนงัซึง่เกดิจากหนกูดั	แต่ไม่ถงึ	๑๐๐	ปีนีท้ีม่ี
ผูแ้ยกเชือ้ก่อโรคได้จากเลอืดผูป่้วยทีม่ไีข้หลงัถกูหนกูดั	ไข้หนกูดั	คอื	ไข้เฉยีบพลนัซึง่เกดิจากเชือ้แบคทเีรยี
แกรมลบจ�าเพาะที่พบในหนูหรือสัตว์ฟันแทะ	 คือ	 เชื้อ	 Streptobacillus moniliformis	 และ	 Spirillum 

minus (รูปที่	๑)	การติดเชื้ออาจเกิดการจากถูกกัดหรือถูกขีดข่วนโดยหนูหรือสัตว์ที่ติดเชื้อ	(รูปที่	๒)	หรือ	
การบริโภคนมหรือน�้าที่ปนเปื้อนปัสสาวะหนู
	 	 ไข้หนกูดัจากเชือ้	S. moniliformis	พบรายงานมากกว่าเชือ้	Spirillum minus	แต่ทัง้สองชนดิพบ
ได้ทั่วโลก	โดยเชื้อ	S. moniliformis	พบทั้งในสหรัฐอเมริกา	ยุโรป	ออสเตรเลีย	และแอฟริกา	ส�าหรับไข้หนู
กัดจากเชื้อ Spirillum minus พบน้อยกว่าและส่วนใหญ่พบในเอเชีย

รูปที่	๑	ภาพเชื้อแบคทีเรียแกรมลบ	Streptobacillus

moniliformis	และภาพเชื้อแบคทีเรีย	Spirillum 

(www.microbiology.mtsinai.on.ca, www.microbe-

wiki.kenyon.edu/index.php/Spirillum)
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อาการของโรค
	 	 อาการไข้หนูกัดจากเชื้อ	S. moniliformis	และเชื้อ	Spirillum minus	มีอาการทั้งที่คล้ายคลึงกัน
และต่างกันดังแสดงในตารางที่	๒

รูปที่	๒	ภาพวาดโดย	Johannes Arndt Jepa		แสดงผื่นบนร่างกาย

ของผู้ป่วยหญิงที่ถูกกระรอกกัดประกอบการรายงานของ	Schottmüller

เมื่อ	ค.ศ.	๑๙๑๔	(Gaastra et al.,	2009)

สาเหตุ	 S. moniliformis S. minus

รูปร่างของเชื้อก่อโรค	 แท่งแกรมลบที่มีกระเปาะ	 สไปริลลัมแกรมลบ

อุบัติการ	 ทั่วโลก	 ส่วนใหญ่ในเอเชีย

การติดต่อ	 หนูกัด	ข่วน	หรือสัมผัสเยื่อเมือก	และโดยกิน	 หนูกัด

	 อาหารปนเปื้อนในกรณีไข้	Haverhill 

รอยกัด	 แผลหายอย่างรวดเร็ว	 รอยกัดแบบแผลริมอ่อน

อาการแรกเริ่ม	 ไข้หนาวสั่น	อาเจียน	ปวดศีรษะ	ต่อม	 ไข้	หนาวสั่น	อาเจียน

	 น�้าเหลืองอักเสบเล็กน้อย	 ต่อมน�้าเหลืองโตอักเสบ	

ลักษณะไข้	 ไข้กลับซ�้าแบบไม่สม�่าเสมอ	 ไข้กลับซ�้าแบบสม�่าเสมอ	

ข้ออักเสบ	 พบบ่อย	ร้อยละ	5๐	 มักไม่พบ

ผื่น	 พบบ่อย	ร้อยละ	๗5	 พบบ่อย	ร้อยละ	5๐

ตารางที่ ๒  เปรียบเทียบไข้หนูกัด
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อัตราตายหากไม่รักษา	 ร้อยละ	๗-๑๓	 ร้อยละ	๖.5

การวินิจฉัยโรค	 เพาะเชื้อและเทคนิคโมเลกุล	 กล้องจุลทรรศน์	การฉีดสัตว์

	ยารักษา	 Penicillin Penicillin

ภาวะแทรกซ้อน	 รุนแรงมาก	 รุนแรงปานกลาง

โรคติดเชื้อ S. moniliformis พบลักษณะทางคลินิก	 ๒	 แบบ	 คือ	 ไข้หนูกัด	 และไข้ Haverhill ซึ่งพบ 
น้อยกว่าไข้หนูกัดจากเชื้อ	S. moniliformis	มักเกี่ยวข้องกับหนูกัดและข่วน	ระยะฟักตัว	๒-๑๐	วัน	เริ่มต้น
ด้วยไข้สูง	หนาวสั่น	ปวดศีรษะ	และปวดตามข้อต่าง	ๆ	ปรากฏผื่นนูนแดงหรือจุดเลือดออกใต้ผิวหนัง	(รูป 
ที	่๓)	ขึน้ตามรยางค์โดยเฉพาะทีฝ่่ามอืและฝ่าเท้า	แต่อาจพบทัว่ร่างกายได้	ข้อขนาดใหญ่มกัอกัเสบชดัเจน	
ผู้ป่วยส่วนใหญ่อาจหายได้เองภายใน	 ๒	 สัปดาห์	 แต่ร้อยละ	 ๑๐-๒๐	 ที่ไม่ได้รับการรักษาอาจเสียชีวิต 
จากภาวะแทรกซ้อนอันได้แก่	 เยื่อบุหัวใจอักเสบ	 กล้ามเนื้อหัวใจอักเสบ	 ปอดอักเสบ	 โรคโลหิตจาง 
ต่อมลูกหมากอักเสบ	ตับอ่อนอักเสบ	ท้องเสีย	และฝีหนองในอวัยวะต่าง	ๆ

ไข้	Haverhill	ติดเชื้อจากการบริโภคน�้า	นม	หรืออาหารที่ปนเปื้อนมูลหนู	อาการเริ่มด้วยไข้หนาวสั่น	เจ็บ
คออาเจียน	อาจมีผื่นผิวหนัง	และปวดตามข้อ

ไข้หนูกัดจากเชื้อ Spirillum minus หรือเรียกว่าไข้	Sodoku	มีระยะฟักตัว	๑-๓	สัปดาห์	เริ่มต้นด้วยไข้
หนาวสั่น	ปวดศีรษะ	ผื่นพบได้น้อยกว่าไข้หนูกัดจากเชื้อ	S. moniliformis	โดยผื่นมีสีชมพู	คัน	และปรากฏ
ทั่วร่างกาย	แผลโดนกัดที่หายดีแล้วมักเจ็บอักเสบขึ้นมา	ในบางกรณีต่อมน�้าเหลืองที่อยู่ใกล้แผลบวมหรือ
อักเสบขึ้น	พบบ่อยบริเวณล�าคอ	ขาหนีบและรักแร้	ภาวะแทรกซ้อนที่อาจพบได้แก่	 เยื่อหุ้มสมองอักเสบ	
ตับอักเสบ	ไตอักเสบ	ม้ามโต	และที่พบน้อยมากคือ	เยื่อบุหัวใจอักเสบหรือกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบ

รูปที่	๓	ผื่นจุดเลือดออกใต้ผิวหนังของผู้ป่วยไข้หนูกัดจากเชื้อ Streptobacillus

moniliformis

(Sean P. Elliott, 2007)
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การวินิจฉัยโรค
	 	 การวนิจิฉยัโรค	S. moniliformis	พึง่การเพาะเชือ้จากเลอืดหรอืน�า้ในข้อ	และการตรวจสอบภาย
ใต้กล้องจุลทรรศน์	อาจใช้การทดสอบแอนติบอดีในเลือดและปฏิกิริยาลูกโซ่เทคนิค	PCR  
	 	 ส�าหรบัการวนิจิฉยัไข้หนกูดั	Spirillum minus	ไม่สามารถเพาะเชือ้ได้	จงึต้องพึง่การตรวจหาเชือ้
จากเลือดหรือตัวอย่างของเนื้อเยื่อจากแผล	

การรักษา
  	 การติดเชื้อปานกลางถึงรุนแรงใช้ยาฉีด	 penicillin G	 เข้าเส้น	 ขนาด	๓-5	 ล้านหน่วยทุก 
	 	 	 ๖	 ชั่วโมง	 (๑๒-๒๐	 ล้านหน่วย/วัน)	 นาน	 ๑-๒	 สัปดาห์	 หรือจนกว่าผู ้ป่วยดีขึ้นจึง 
	 	 	 เปลี่ยนเป็นชนิดกิน
  	 การตดิเชือ้อย่างอ่อนใช้	penicillin V	ชนดิกนิ	ขนาด	5๐๐	มลิกิรมัทกุ	๖	ชัว่โมง	นาน	5-๗	วนั	 
	 	 	 ยาชนิดอื่นที่ใช้ได้คือ	 tetracycline	กรณีมีประวัติแพ้ยา	penicillin	อาจใช้	erythromycin,  

   clindamycin และ ceftriaxone 

การป้องกัน
	 	 หลีกเลี่ยงจากหนู	หากถูกสัมผัสควรล้างทันทีด้วยน�้าสะอาดหรือสารฆ่าเชื้อ
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Abstract Rat-bite fever
 Sasithon Pukrittayakamee
 Associate Fellow  Academy of Science, The Royal Institute, Thailand
 Borimas  Hanboonkunupakarn
 Department of Tropical Medicine, Faculty of Tropical Medicine,
 Mahidol University, Bangkok

  Rat-bite fever is a rare worldwide systemic bacterial zoonosis. The causative 
organisms that found in rats are Streptobacillus moniliformis or Spirillum minus. The 
clinical manifestations are fever, headache, chills, vomiting, rash, and polyarthritis. 
Diagnosis is mainly based on the history of illness, clinical symptoms, and character-
istic growth in cultures. Penicillin is the most effective treatment. If left untreated, the 
mortality rate is 7 to 10% due to complications. 

 Keywords: rat-bite fever


