<เอกสารประกอบการสอน>

Melioidosis
นายแพทย์พชั รสาร ลีนะสมิต
หน่วยโรคติดเชื ้อ ภาควิชาอายุรศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
1.บทนำ
Melioidosis เป็ นโรคติดเชื ้อชนิดหนึ่ง มีเชื ้อก่อโรคคือ Burkholderia pseudomallei ซึง่ เป็ นเชื ้อแบคทีเรี ยชนิด
gram-negative bacilli

พบมากในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และออสเตรเลียตอนเหนือ โดยเฉพาะอย่างยิ่งทางภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย องค์ความรู้เกี่ยวกับโรคนี ้เกือบทั ้งหมดมาจากการศึกษาที่ทาในประเทศไทย ทว่าใน
ภาษาไทยนั ้นไม่มีชื่อเรียกโรคนี ้โดยเฉพาะ ซึง่ ตามศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน เรียกโรคนี ้ว่า “โรคเมลิออยด์”
การดาเนินโรคนั ้น สามารถเป็ นได้ ทั ้ง acute, subacute และ chronic โดยอาจมีอาการคล้ ายการติดเชื ้ออื่น ๆ
รวมถึงโรคไม่ติดเชื ้อต่าง ๆ ได้ หลายชนิด อาการของโรคอาจตรวจพบได้ ง่ายว่ามีปัญหาที่ระบบอวัยวะใด หรืออาจมีเพียง
ไข้ เรื ้อรังโดยไม่พบอาการอื่นชัดเจนได้ โรค melioidosis ถือเป็ นหนึง่ ในการวินิจฉัยแยกโรคที่สาคัญของ โรคติดเชื ้อในเขต
ร้ อน (tropical infectious diseases) และ ไข้ ไม่ทราบสาเหตุ (fever of unknown origin)

2.กำรติดต่ อ (transmission)

ส่วนใหญ่แล้ ว

melioidosis

จะเป็ น

community-acquired infection

สิง่ แวดล้ อมในชุมชน (แหล่งที่เป็ น endemic area) แต่ก็พบว่ามีรายงานการระบาด

กล่าวคือ ผู้ป่วยได้ รับเชื ้อจาก

(outbreak)

ภายในโรงพยาบาลได้

เช่นกันแต่พบน้ อยกว่ากันมาก ผู้ป่วยส่วนใหญ่ จะรับเอาเชื ้อเข้ าสูร่ ่ างกายโดยตรงจากการสัมผัสดินหรือน ้าที่มีการปนเปื อ้ น
ของเชื ้อผ่านผิวหนังที่มีแผล รองลงมาคือรับเชื ้อผ่านการหายใจเอาฝุ่ นละอองที่มีการปนเปื อ้ นของเชื ้อ ซึง่ มีรายงานการติด
เชื ้อของทหารอเมริกนั ที่ไปรบในสงครามเวียดนาม พบว่าทหารที่เป็ นนักบินขับเฮลิคอปเตอร์ โดยไม่ได้ ลงไปรบด้ วยนั ้น ก็มี
การติดเชื ้อนี ้ด้ วยได้ เช่นกัน คาดว่าตอนร่อนลงจอดเฮลิคอปเตอร์ อาจจะมีการสูดเอาละอองดินที่ถูกพัดปลิวขึ ้นมาได้ 1,2
นอกจากนี ้ยังอาจจะติดเชื ้อนี ้ได้ จากการรับประทานอาหารหรือน ้าที่ปนเปื อ้ นเชื ้อ3 โดยทัว่ ไปแล้ วไม่ถือว่าเชื ้อสามารถแพร่
จากคนสูค่ นได้ ผู้ป่วยที่ติดเชื ้อนี ้จึงไม่ต้องทาการแยกผู้ป่วย อย่างไรก็ตาม อาจมีกรณีพิเศษจาเพาะบางอย่าง ซึง่ เกิดขึ ้นไม่
บ่อย และคาดว่า อาจจะเป็ นช่องทางการติดต่อจากคนสูค่ นได้ เช่น จากมารดาสูท่ ารกผ่านทางการให้
การติดทางเพศสัมพันธ์ จากผู้ที่ติดเชื ้อในอวัยวะเพศ เป็ นต้ น

1

breast feeding

ระยะฟั กตัวของโรค (incubation period) เฉลีย่ อยู่ที่ประมาณ 9 วัน (1 – 21 วัน)4 แต่บางครั ้งก็อาจนานกว่านี ้
ได้ ผู้ป่วยสามารถมีอาการของโรคได้ หลังจากออกจาก endemic area ไปแล้ วนานหลายเดือน หรือหลายปี ซึ่งเท่าที่มีการ
บันทึกไว้ ระยะฟั กตัวที่นานที่สดุ คือ 62 ปี 5

3.ระบำดวิทยำ

สาหรับบริเวณที่เป็ น
ออสเตรเลียตอนเหนือ) โรค

endemic area
melioidosis

นั ้น (ซึง่ ส่วนใหญ่แล้ วจะอยู่ในเอเชียใต้ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และ
เป็ นสาเหตุที่พบได้ บ่อยที่สดุ ของโรคปอดอักเสบชุมชน

(community-

acquired pneumonia) ชนิดที่เพาะเชื ้อแบคทีเรียได้ ในกระแสเลือด

ในประเทศไทย
ตะวันออกเฉียงเหนือ

อุบตั ิการณ์ของโรคจะแตกต่างกันไปในแต่ละพื ้นที่
รองลงมาเป็ นทางภาคเหนือ

ตะวันออกเฉียงเหนือของไทยนั ้น โรค

melioidosis

ซึง่ จะพบผู้ป่วยสูงสุดในภาค

ส่วนภาคกลางและภาคใต้ พบได้ น้อยที่สดุ

โดยในภาค

ถือเป็ นสาเหตุการตายอันดับที่สาม (นับในกลุม่ ของโรคติดเชื ้อ)

รองลงมาจากการติดเชื ้อ HIV/AIDS และวัณโรค ตามลาดับ ดังนั ้นข้ อมูลและการวิจยั ต่าง ๆ เกี่ยวกับ melioidosis นี ้ จึง
มีมากที่สดุ จากทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
โรคนี ้มีอบุ ัติการณ์ที่แตกต่างกันไปตามฤดู (seasonal variation) โดยพบว่าประมาณ 75% ของ case จะพบ
ในช่วงฤดูฝน ซึง่ อาจอธิบายได้ จากโอกาสที่จะสัมผัสดินและน ้าได้ มากในฤดูนี ้ นอกจากนี ้ก็จะพบว่า อุบตั ิการณ์ของเชื ้อก็
จะมากขึ ้นอย่างชัดเจน ตามหลังการเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ เช่น น ้าท่วม แต่ที่น่าสนใจมากคือ เมือ่ ปี ค.ศ. 2004 ที่เกิด
แผ่นดินไหวบริเวณเกาะสุมาตราจนก่อให้ เกิดคลืน่ สึนามิถล่มชายฝั่ งหลายประเทศรอบมหาสมุทรอินเดีย โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งทีจ่ งั หวัดภูเก็ตนั ้น พบว่าแผลที่ติดเชื ้อ ส่วนหนึง่ เป็ นจาก Burkholderia pseudomallei ทั ้ง ๆ ที่บริเวณภาคใต้ นั ้น แม้
จะมีผ้ ปู ่ วยบ้ าง แต่ก็น้อยกว่ากันมากเมื่อเทียบกับทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมีรายงานการติดเชื ้อดังกล่าวจากทั ้ง
ผู้ป่วยที่รักษาในประเทศไทย และ ผู้ป่วยชาวยุโรปที่ได้ รับบาดเจ็บจากคลืน่ สึนามิแล้ วบินกลับไปรักษายังประเทศของพวก
เขา ซึง่ พบในภายหลังว่ามีการติดเชื ้อนี ้

4.ปั จจัยเสี่ยง

ผู้ป่วย melioidosis ที่เป็ นผู้ใหญ่ ประมาณ 60 – 90% จะมีเงื่อนไขหรือปั จจัยแวดล้ อมที่ชักนาให้ เกิดโรค จาก
การศึกษาซึง่ สารวจผู้ป่วยที่รักษาช่วงปี ค.ศ. 1997 ในโรงพยาบาลสีแ่ ห่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ6 ได้ แก่ โรงพยาบาล
ศรีนครินทร์ จังหวัดขอนแก่น , โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี, โรงพยาบาลศรีสะเกษ , และ
โรงพยาบาลสุรินทร์ พบปั จจัยเสีย่ งที่สมั พันธ์ กบั การเกิด melioidosis ได้ แก่ โรคไต โรค thalassemia โรคเบาหวาน การ
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มีโอกาสที่จะสัมผัสกับดินและน ้ามาก เช่น ชาวนา

ส่วนการมี

neutropenia

ไม่ได้ เป็ นปั จจัยเสี่ยงให้ เกิดโรค

melidoidosis

นอกจากปั จจัยเสี่ยงตามข้ างต้ น เช่น เบาหวาน โรคไตเรื ้อรัง แล้ ว จากการศึกษาในทางตอนเหนือของประเทศ
ออสเตรเลีย7 พบว่า การดื่มแอลกอฮอล์ โรคปอดเรื ้อรัง อายุที่มากขึ ้น (ในการศึกษาที่ว่านี ้พบที่

> 45 ปี )

เพศชาย ชาว

พื ้นเมือง Aborigin ก็เป็ นปั จจัยเสีย่ งด้ วยเช่นกัน
การติดเชื ้อในเด็กนั ้น มักไม่พบปั จจัยเสีย่ งที่ชัดเจน

5.อำกำรแสดงทำงคลินิก

อาการทางคลินิกนั ้นจะมีได้ หลากหลาย8,9 สามารถติดเชื ้อได้ ในทุกระบบอวัยวะ โดยประมาณครึ่งหนึง่ ของผู้ป่วย
ทั ้งหมดจะมีการติดเชื ้อที่ปอด และพบที่อื่น ๆ ลดหลัน่ กันไป เช่น การเกิดฝี หนองในอวัยวะภายใน

(visceral abscess)

โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ตบั และม้ าม (hepatosplenic abscess) ได้ ถงึ ประมาณ 50%9 การติดเชื ้อที่ผิวหนังและเนื ้อเยื่ออ่อน
ใต้ ผิว การติดเชื ้อในระบบทางเดินปั สสาวะ การติดเชื ้อในระบบกระดูกและข้ อ ที่พบได้ แต่น้อยกว่ามาก (ประมาณ 1 – 4%)
เช่น ในระบบประสาทส่วนกลาง ในเยื่อหุ้มหัวใจ (ซึง่ อาจให้ อาการคล้ ายวัณโรคเยื่อหุ้มหัวใจได้ ) การติดเชื ้อนั ้นอาจเป็ นได้
ในหลายตาแหน่งพร้ อมกัน
โดยประมาณ

10 – 20%

และประมาณครึ่งหนึง่ จะมีเชื ้อในกระแสโลหิตซึง่ ตรวจพบได้ จากการเพาะเชื ้อจากเลือด
สามารถมีการติดเชื ้อรุนแรงจนเกิด

septic shock

ได้ ผู้ป่วยประมาณ

10%

อาจพบเชื ้อใน

กระแสเลือดเท่านั ้น โดยหาตาแหน่งอวัยวะที่ติดเชื ้อไม่พบ8 (primary bacteremia)

Pulmonary

จากการศึกษาผู้ป่วย

community-acquired pneumonia (CAP)

ขอนแก่น10-12 ซึง่ เป็ น

endemic area

เครื่องช่วยหายใจ มี

septic shock

pseudomallei

เป็ นสาเหตุได้ ถงึ

ที่มาโรงพยาบาลศรีนครินทร์ จังหวัด

ของ melioidosis นั ้น พบว่าในกลุม่ ผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรง10 (หมายถึงมีการใช้

หรือ มีภาวะอวัยวะทางานล้ มเหลว เช่น มีไตวาย ) จะพบว่า เชื ้อ

19% (ในขณะที่เชื ้อ Streptococcus pneumoniae

นั ้นพบ

13.3%

Burkholderia

และตรวจไม่พบ

เชื ้อก่อโรค 41%) ถ้ าศึกษาในกลุม่ ผู้ป่วยที่รักษาตัวในโรงพยาบาลทั ้งหมด11 พบเชื ้อ Burkholderia pseudomallei เป็ น
สาเหตุได้ ถงึ 11% (Streptococcus pneumoniae พบ 11.4% และตรวจไม่พบเชื ้อก่อโรค 42.9%) และสาหรับผู้ป่วยที่
รักษาแบบผู้ป่วยนอกนั ้น 12 เชื ้อ

Burkholderia pseudomallei

เป็ นสาเหตุได้

2.3%

(ซึง่ เชื ้อส่วนใหญ่จะยังเป็ น

Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae, Haemophilus parainfluenzae, Chlamydophila
pneumoniae อย่างละประมาณ 20 – 30% โดยครึ่งหนึ่งเป็ นการติดเชื ้อหลายชนิดผสมกัน )
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ผู้ป่วย

CAP

ที่มีอาการรุนแรงนั ้น อาจมีภาพถ่ายรังสีที่ดคู ่อนข้ างปกติในตอนแรก แล้ วแย่ ลงอย่างรวดเร็ วในไม่กี่

วัน โดยมีรอยโรคปรากฏที่ปอดทั ้งสองข้ าง ซึ่งเป็ นลักษณะของ

blood-borne pneumonia

ได้ ผู้ป่วยเหล่านี ้มีโอกาส

เสียชีวิตค่อนข้ างสูง
นอกจากการติดเชื ้อปอดบวมที่รุนแรงหรือมีอาการอย่างเฉียบพลันแล้ ว โรค
การติดเชื ้อที่ปอดอย่างเรื ้อรังได้ 13 โดยลักษณะรอยโรคในภาพถ่ายรังสี (เช่น
lobe)

melioidosis

ยังสามารถทาให้ เกิด

fibroreticular infiltration

ที่

upper

ร่วมกับการดาเนินโรคเรื ้อรังอาจทาให้ ได้ รับการวินิจฉัยพลาดไปเป็ นวัณโรคได้ หรือ อาจมีลกั ษณะก้ อนในปอด ซึง่

อาจมีลกั ษณะเป็ นก้ อนหนอง (lung abscess) หรือ คล้ ายก้ อนเนื ้อซึง่ ดูคล้ ายเนื ้องอก ทาให้ วินิจฉัยพลาดเป็ นมะเร็งได้

Visceral organ abscess

การเกิดฝี หนองในอวัยวะภายในนั ้น สามารถเกิดได้ ในหลายตาแหน่งโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ตับ และ ม้ าม รองลงมา
คือที่ไต จากการศึกษาภาพ ultrasound ช่องท้ องของผู้ป่วยโรค melioidosis และมีฝีหนองในอวัยวะภายใน ที่รักษาตัว
ในโรงพยาบาลขอนแก่น โดยเป็ นการศึกษาแบบย้ อนหลัง14 พบว่า 71% พบ abscess ในอวัยวะเดียว ได้ แก่ ม้ าม (46%)
ตับ (20%) และ ไต (5%) โดยผู้ป่วย 29% จะมี abscess ได้ ในอวัยวะต่าง ๆ ตั ้งแต่สองอวัยวะขึ ้นไป ซึง่ ที่พบบ่อยที่สดุ คือ
abscess ที่พบร่วมกันทั ้งที่ตบ
ั และม้ าม โดยพบได้ ถงึ 21%

ของผู้ป่วยทั ้งหมดที่มี abscess โดยอวัยวะที่พบว่ามีหนองมาก

ที่สดุ คือ ม้ าม (74% ของผู้ป่วยที่มี abscess ทั ้งหมด) รองลงมาคือ ตับ (46%) ส่วนไตนั ้นพบได้ น้อยกว่า (12%) สาหรับ
ลักษณะของ abscess ในแต่ละอวัยวะนั ้น ส่วนใหญ่แล้ วจะเป็ น abscess ก้ อนเล็ก ๆ หลาย ๆ ก้ อน (83%, 68%, 75%
ของ ม้ าม ตับ และไต ตามลาดับ ) มากกว่าที่จะเป็ นก้ อนเดี่ยว โดยลักษณะทาง
ใหญ่เป็ น

lesion

ส่วน

target-like lesion (small, hypoechoic lesion with a tiny central echogenic spot)

และ

multiloculated lesion (multiple internal septation)
larger central echogenic area) ได้

ultrasound

จะบรรยาย

และอาจมีลกั ษณะ bull’s eye lesion (คล้ าย target แต่มี

แต่พบน้ อยกว่า ขนาดของ splenic abscess นั ้น 80% จะมีขนาดเล็กกว่า 2 cm

โดยขนาดใหญ่กว่า 5 cm พบได้ เพียงประมาณ 4% เท่านั ้น ส่วนขนาดของ liver abscess นั ้นประมาณ 48% จะมีขนาด
เล็กกว่า 2 cm และประมาณ 27% จะมีขนาดใหญ่กว่า 5 cm โดยก้ อน melioidosis liver abscess ที่มีขนาดใหญ่นั ้น
จะเป็ นก้ อนที่เป็ น multiloculated lesion มี internal septation
ในกรณีที่เป็ น liver abscess โดยทัว่ ไปเรามักจะแยกว่า เป็ น amoebic liver abscess หรือ pyogenic liver
abscess จากแบคทีเรียต่าง ๆ ซึง่ ปกติแล้ วในตาราต่างประเทศทั่วไปมักจะไม่ได้ กล่าวรวมถึง melioidosis liver abscess

ไว้ ด้วย ในประเด็นนี ้ มีการศึกษาที่ทาการเปรียบเทียบ

liver abscess

ที่เกิดจาก meliodosis และ pyogenic จากเชื ้อ

แบคทีเรียอื่น15 ซึง่ พบว่า จากประวัติแทบจะไม่มีความแตกต่างกัน แต่ melioidosis liver abscess จะมีประวัติเจ็บ right
upper quadrant

น้ อยกว่า (24% vs 44%) การตรวจร่างกายก็คล้ ายกัน แต่พบว่า melioidosis liver abscess จะมี

jaundice น้ อยกว่า (26% vs 44%)

และ right upper quadrant tenderness น้ อยกว่า (47% vs 69%) ในทางการ
4

ตรวจทางห้ องปฏิบตั ิการนั ้น พบว่าค่า bilirubin ใน melioidosis liver abscess มีแนวโน้ มต่ากว่า การตรวจ imaging
(การศึกษานี ้ใช้ ultrasound)

พบว่า

melioidosis liver abscess

มีลกั ษณะ

multiple abscess cavities

มากกว่า

(82% vs 31%) และจะพบ splenic abscess ร่วมด้ วยมากกว่า (56% vs 6%)

สาหรับผู้ป่วยที่มี

splenic abscess

นั ้น การศึกษาที่โรงพยาบาลศรีนครินทร์ จังหวัดขอนแก่น16 พบว่า จาก

ผู้ป่วยที่มี splenic abscess ทั ้งหมด 60 รายนั ้น เชื ้อ Burkholderia pseudomallei เป็ นสาเหตุได้ ถึง 24 ราย (40%)
โดยเป็ นเชื ้ออื่น ๆ 17 ราย (28.3%) และตรวจไม่พบเชื ้อก่อโรคแน่ชดั 19 ราย (31.7%) ในการศึกษานี ้ ผู้ป่วยกลุ่มที่เป็ น
melioidosis splenic abscess

นั ้น มีโรคประจาตัวเป็ นเบาหวานมากกว่ากลุม่ ที่พบเชื ้ออื่นอย่างมีนัยสาคัญ

6%) ส่วนอัตราการมี splenomegaly หรือ กดเจ็บ LUQ นั ้นไม่ต่างกัน

(75% vs

ลักษณะของ splenic abscess ใน melioidosis

นั ้น จะเป็ น multiple abscess ได้ มากกว่า (92% vs 65%) อัตราการเกิด liver abscess ร่วมด้ วยนั ้น ไม่แตกต่างกัน
และมักจะเป็ น multiple abscess ด้ วยกันทั ้งสองกลุ่ม

Genitourinary tract

การติดเชื ้อในระบบทางเดินปั สสาวะนั ้น นอกจากที่ไต
พบว่า

melioidosis

(renal abscess)

สามารถทาให้ เกิดการติดเชื ้อได้ ในตาแหน่งอื่นอีก เช่น

ดังที่ได้ กล่าวไปแล้ ว บางการศึกษายัง

prostate gland17 (ประมาณ 2.5%),

epididymis (เป็ นรายงานผู้ป่วย18)

Parotid gland19

มักเป็ นในผู้ป่วยเด็ก และประมาณ 90% จะเป็ น unilateral ซึง่ อาจเป็ นแบบเฉียบพลัน หรือ เรื ้อรังได้ ผู้ป่วยอาจ
มีภาวะแทรกซ้ อน เช่น การอักเสบลุกลามไปถึง facial nerve จนมี Bell’s palsy ได้

Skin and soft tissue infection20

การติดเชื ้อที่ผิวหนัง อาจเป็ นแบบเฉียบพลัน รุนแรงจนถึง

necrotizing fasciitis

ได้ หรือเป็ นแบบเรื ้อรัง ค่อย

เป็ นค่อยไป เป็ นหนองใต้ ชั ้นผิวหนังก็ได้ ผู้ป่วยจะได้ รับเชื ้อจากการนาเชื ้อเข้ าสู่ผิวหนังโดยตรง กล่าวคือ ผ่านบาดแผล
หรือ เชื ้ออาจมาที่ผิวหนังผ่านกระแสเลือดก็ได้

Pericarditis21

พบน้ อย และแยกได้ ยากจาก

tuberculous pericarditis

fluid และการทา pericardial biopsy
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การวินิจฉัย ต้ องทาการเพาะเชื ้อจาก

pericardial

Mycotic aneurysm

โดยปกติแล้ ว การติดเชื ้อของเส้ นเลือดแดง และมีการทาลายผนังเส้ นเลือดจนโป่ งพอง หรือที่เรี ยกว่า
นั ้น มักจะเป็ นจาก

aneurysm

endemic area

Salmonella

หรือ

Staphylococcus aureus

เช่นในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทย พบว่า

mycotic

แต่จากการศึกษาในบริเวณที่เป็ น

Burkholderia pseudomallei

เป็ นสาเหตุที่สาคัญ22

โดยเมื่อเปรี ยบเทียบกลุม่ ผู้ป่วยที่เป็ น melioidosis mycotic aneurysm กับ การติดเชื ้ออื่น ไม่พบว่าจะมีความแตกต่าง
กันในแง่ underlying disease (เบาหวาน, โรคไต) ดังนั ้นจึงไม่สามารถทานายเชื ้อที่ก่อโรค mycotic aneurysm ได้ จาก
ประวัติโรคเหล่านี ้ แต่จะพบว่า

melioidosis

จะมีโอกาสเพาะเชื ้อได้ จากเลือดมากกว่า

mycotic aneurysm

ที่เป็ นจาก

เชื ้ออื่น (41.2% vs 9.1%)

Joint infection

การเกิด septic arthritis สามารถเป็ นได้ ทั ้ง monoarthritis, oligoarthritis, การเป็ นหลายข้ อนั ้นสัมพันธ์ กบั
การเกิด

bacteremia

ข้ อที่มีการติดเชื ้อนั ้น

เป็ นได้ หลากหลาย

sternomanubrium joint23 sternoclavicular joint24

รวมถึงข้ อที่เป็ นได้ ไม่บ่อย

เช่น

จากการศึกษาในจังหวัดขอนแก่น24 พบว่าผู้ป่วยที่มี

บริเวณ
septic

arthritis จาก melioidosis นั ้นมีโรคประจาตัวเป็ นเบาหวานมากกว่าผู้ป่วยที่ติดเชื ้ออื่นอย่างมีนยั สาคัญ (72% vs 12%)

ที่น่าสนใจคือ มีการติดเชื ้อที่ข้อ

upper extremity (ได้ แก่ wrist, elbow, shoulder, sternoclavucular joint)

มากกว่า lower extremity (ได้ แก่ ankle, knee, hip joint) อย่างมีนยั สาคัญ (44% vs 10%)

Neurological melioidosis25

ในประเทศไทยพบได้ น้อยมาก ๆ อาการเป็ นได้ ตั ้งแต่

meningitis, epidural abscess, subdural abscess,

brain abscess, cerebritis, brainstem encephalitis, peripheral motor weakness (คล้ าย Guillain-Barré
syndrome)

6.กำรจัด แบ่ งประเภท

จะเห็นได้ ว่า

melioidosis

นั ้น มีอาการแสดงทางคลินิกที่หลายหลายมาก ซึง่ อาจทาการจัดกลุ่มโรคได้ โดย

พิจารณาจาก จานวนอวัยวะที่มีการติดเชื ้อ (โดยเป็ นการประเมินตามอาการทางคลินิก) ผลการเพาะเชื ้อในเลือด ความ
รุนแรงของโรค ลักษณะต่าง ๆ ดังกล่าวสามารถจัดกลุม่ โรคซึง่ จะสัมพันธ์ กบั อัตราการเสียชีวิตเมื่อให้ การรักษา ดังนี26้
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Classification
Melioidosis with septic shock

No. organs Blood
involved
culture
Any
Pos

Disseminated septicemic melioidosis

>1

Pos (mostly)

Septicemic melioidosis

1

Pos

Localized melioidosis
Bacteremic melioidosis
Asymptomatic melioidosis

1
0
0

Neg
Pos
Neg

จาก classification ตามตารางข้ างต้ น จะเห็นว่า
วินิจฉัยว่าเป็ น

asymptomatic melioidosis

melioidosis

Severity of illness

Mortality
rate (%)
Fulminant sepsis / 80 – 95
septic shock
Sepsis
to 40 – 50
severe sepsis
Sepsis
to 10 – 40
severe sepsis
Fever to sepsis
0 – 10
Nil to fever
0
Nil to healthy
0

มีความรุนแรงที่หลากหลายมาก โดยผู้ป่วยที่

นั ้น มีหลักฐานการติดเชื ้อจากการทดสอบทาง

serology

เท่านั ้น แต่ไม่

พบว่ามีอวัยวะใดที่ทางานผิดปกติ
Bacteremic melioidosis

พบการติดเชื ้อจากการเพาะเชื ้อในกระแสเลือด แต่จากการประเมินทางคลินิกแล้ ว

ไม่พบว่ามีอวัยวะใดที่น่าจะเกิดการติดเชื ้อขึ ้น ผู้ป่วยกลุม่ นี ้อาจมีอาการเพียงไข้ เท่านั ้น หรือไม่มีอาการเลย อาจจะเป็ นการ
แสดงเริ่ มต้ นของการติดเชื ้อ
Localized melioidosis

มีการติดเชื ้อเฉพาะที่ เช่น ต่อมน ้าเหลืองอักเสบ ต่อมลูกหมากอักเสบ เป็ นต้ น โดย

ตรวจไม่พบเชื ้อในกระแสเลือด
Septicemic melioidosis อาการรุนแรง

เพาะเชื ้อขึ ้นได้ ในกระแสเลือด แต่มีอาการทางคลินิกเพียงอวัยวะเดียว

เช่น lobar pneumonia
Disseminate septicemic meioidosis

คล้ าย

septicemic melioidosis

แต่มีอาการทางคลินิกในหลาย

อวัยวะ เช่น ผู้ป่วยมี liver abscess ร่วมกับการเกิด blood-borne pneumonia โดยที่ไม่มี septic shock
Melioidosis with septic shock เป็ นลักษณะอาการที่รุนแรงที่สดุ อัตราการตายสูง

7.กำรวินิจฉัยทำงห้ องปฏิบัติกำร

การยืนยันการวินิจฉัยด้ วยการเพาะเชื ้อถือเป็ น

gold standard

ควรต้ องมีการเจาะเลือดเพื่อเพาะเชื ้อ และเก็บ

สิง่ ส่งตรวจจากอวัยวะที่น่าจะมีการติดเชื ้อ เชื ้อ Burkholderia pseudomallei สามารถขึ ้นได้ ใน media หลายชนิด ไม่
ว่าจะเป็ น blood agar, MacConkey agar ซึง่ เป็ น media ทัว่ ไปสาหรับเพาะเชื ้อ ในกรณีที่เก็บสิ่งส่งตรวจจาก nonsterile

site

(เช่น

sputum)

ซึง่ อาจปนเปื อ้ นด้ วยจุลชีพหลายชนิด จนยากแก่การแยกเชื ้อ
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Burkholderia

pseudomallei เนื่องจากเชื ้อจะโตค่อนข้ างช้ า

ก็จะมี selective media คือ Ashdown agar ซึง่ มี crystal violet และ

gentamicin ที่จะยับยั ้งการเติบโตของจุลชีพอื่น ๆ เพื่อแยกเชื ้อ Burkholderia pseudomallei ออกมา

อย่างไรก็ตาม ระหว่างรอผลการเพาะเชื ้อ ควรมีการส่งย้ อมสี Gram stain ในเบื ้องต้ นก่อน ซึง่ เชื ้อชนิดนี ้ จะให้
ลักษณะ Gram negative bacilli ที่ตดิ สีไม่สม่าเสมอ โดยจะติดจางกว่าในตอนกลาง และ ติดสีแดงเข้ มกว่าในส่วนปลาย
ทั ้งสองด้ าน เรียกลักษณะแบบนี ้ว่า

safety pin appearance

Burkholderia pseudomallei

เท่านั ้น ที่ให้ ลกั ษณะ

หรือ

bipolar staining

Gram stain

อย่างไรก็ตาม ไม่ได้ มีเพียง

แบบนี ้ได้ จึงต้ องพิจารณาอาการทางคลินิก

ประกอบการวินิจฉัยด้ วย
ในกรณีที่การเพาะเชื ้อให้ ผลเป็ นลบ อาจใช้ วิธีอื่นในการช่วยวินิจฉัย เช่น การตรวจทาง serology หา antibody
โดยวิธี

ซึง่ วิธีการตรวจที่ใช้ กนั มานานและยังใช้ กนั อยู่

indirect hemagglutination (IHA), ELISA, immunoassay

มากที่สดุ คือ

indirect hemagglutination test (มักจะเรี ยกกันว่า melioid titer)

ปั ญหาของการตรวจนี ้คือ

sensitivity และ specificity ค่อนข้ างต่า โดยจากการศึกษาในโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์

จังหวัดอุบลราชธานี ซึง่ ใช้

ผลการเพาะเชื ้อเป็ น

gold standard

พบว่า ถ้ าใช้ จดุ ตัดของ

sensitivity 70% และ specificity 67% เพียงเท่านั ้น27

นั ้น ประชาชนอาจมี

antibody

IHA

ที่

> 1:160

ในการวินิจฉัย

melioidosis

จะมี

การที่มี specificity ต่าอาจเป็ นเพราะในพื ้นที่ endemic area

ต่อเชื ้ออยู่แล้ ว จากการสัมผัสเชื ้อในชุมชนโดยไม่มีอาการ และเนื่องจาก

จะต้ องใช้ เวลาระยะหนึง่ ในการสร้ างขึ ้น ดังนั ้นผลการตรวจ

IHA

antibody

จึงอาจให้ ผลเป็ นลบโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีที่เป็ นการ

ติดเชื ้ออย่างเฉียบพลัน (acute septicemic melioidosis)
นอกจากนี ้ยังมีข้อจากัด คือ ผลการตรวจ
subclinical infection

IHA

แต่เพียงอย่างเดียวนี ้ ไม่สามารถแยกได้ ว่าเป็ น

active

หรือ

หรือ เป็ นช่วง convalescence แล้ ว ดังนั ้น จะต้ องดูข้อมูล อาการแสดงทางคลินิก ปั จจัยเสีย่ ง

ต่าง ๆ และถ้ าเป็ นไปได้ ควรเจาะ IHA อีกครั ้งห่างจากครั ้งแรกประมาณ 2 สัปดาห์ เพื่อดูว่ามีการเพิ่มขึ ้นของ titer อย่างมี
นัยสาคัญ (four-fold rising) หรือไม่ เพื่อพิจารณาประกอบการวินิจฉัย
นอกจากนี ้ยังมีการตรวจวิธีอื่น ๆ อีก เช่น การตรวจหา

antigen

โดยวิธีต่าง ๆ เช่น

latex agglutination,

ELISA, immunofluorescence (IFA) การตรวจหากรดนิวคลีอิก เช่น polymerase chain reaction

8.กำรรั กษำ

เป้าหมายในการรักษาผู้ป่วยโรค melioidosis นั ้น จะแบ่งออกเป็ นสองส่วนคือ การให้ ยาในช่วงแรกเพื่อลดอัตรา
การตายในผู้ป่วยที่มีอาการ sepsis รุนแรง (intensive phase หรือ acute treatment) และการให้ ยาเพื่อลดอัตราการ
กลับเป็ นซ ้าของโรค (eradication phase หรือ maintenance treatment) สาหรับการรักษาแบบดั ้งเดิมในอดีตนั ้น จะ

8

ใช้ ยาสูตรผสมระหว่าง chloramphenicol + doxycycline + trimethoprim/sulfamethoxazole ในทั ้งสองช่วงของ
การรักษา อย่างไรก็ตาม ข้ อมูลจาก in vitro study28 ยาต่าง ๆ ที่อยู่ในสูตรการรักษานี ้ จะมี antagonistic effect ต่อกัน

Intensive phase

ข้ อมูลการศึกษาในประเทศไทยที่เป็ น randomized controlled trial เปรียบเทียบสูตรยารักษาผู้ป่วย severe
melioidosis ในช่วง intensive phase มีดงั นี ้

การศึกษาที่เปรียบเทียบการใช้ สตู รยาดั ้งเดิม กับ
trimethoprim/sulfamethoxazole30

ceftazidime

ตัวเดียว29 หรือ

พบว่า สูตรการรักษาแบบดั ้งเดิมนั ้น ด้ อยกว่าสูตรที่ใช้

ceftazidime
ceftazidime

+

อย่าง

ชัดเจน โดยสูตรการรักษาที่ใช้ ceftazidime นั ้น เมื่อเทียบกับสูตรยาแบบดั ้งเดิม สามารถลดอัตราการตายลงได้ ประมาณ
ครึ่งหนึง่ 29,30 ทาให้ การใช้

ceftazidime (+ trimethoprim/sulfamethoxazole)

กลายเป็ นยาหลักที่ใช้ ในช่วงต้ นของ

การรักษาผู้ป่วย melioidosis ที่มีอาการ sepsis อย่างรุนแรง แทนการใช้ สตู รยาแบบดั ้งเดิม
การเปรี ยบเทียบการใช้

ceftazidime

กับ

amoxicillin/calvulanate31

พบว่าอัตราการตายโดยรวมทั ้งสองกลุม่ เท่ากัน แต่กลุ่มที่เริ่มใช้

ในการรักษาผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรง

amoxicillin/clavulanate นั ้น

จะมีความล้ มเหลวในการ

รักษามากกว่า โดยการศึกษานี ้จะดูจาก อัตราการตอบสนองที่ไม่ดีหลังจากการรักษาอย่างน้ อย

72

ชัว่ โมง จนมีการ

ปรับเปลีย่ นสูตรยารักษารวมกับอัตราการตายจากการติดเชื ้อ
การเปรี ยบเทียบการใช้

ceftazidime

กับ

ตายโดยรวมของทั ้งสองกลุม่ นั ้นไม่แตกต่างกัน แต่

imipenem32

ในการรักษาผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรง พบว่าอัตราการ

ceftazidime

จะมีการรักษาล้ มเหลวมากกว่า ซึง่ นิยามการรักษา

ล้ มเหลวของการศึกษานี ้คือ การตายหลังจากรักษาไปแล้ วอย่างน้ อย 48 ชัว่ โมง, การเกิด septic shock หลังจากรักษาไป
แล้ วอย่างน้ อย

72

ชัว่ โมง, อุณหภูมิกายที่ยงั คงมากกว่า

37.5

องศาเซลเซียสนาน

14

วัน, ยังมีเชื ้อเพาะขึ ้นจากเลือด

หลังจากรักษาไปแล้ ว 7 วัน
การเปรี ยบเทียบ

ceftazidime + trimethoprim/sulfamethoxazole

กับ

cefoperazone/sulbactam +

trimethoprim/sulfamethoxazole9 ไม่พบว่ามีความแตกต่างกันทางสถิติ

การเปรี ยบเทียบ ceftazidime ตัวเดียว กับ ceftazidime + trimethoprim/sulfamethoxazole33 สาหรับ
การรักษา severe melioidosis เมื่อพิจารณาถึงอัตราการตายแล้ วไม่พบว่ามีความแตกต่างกันในทางสถิติ แต่พบว่ากลุม่
ที่ได้ ceftazidime ตัวเดียวมีการเปลีย่ นแปลงยาที่ใช้ รักษา (เนื่องจาก clinical failure) มากกว่า ซึง่ การวิเคราะห์เพิ่มเติม
คาดว่า อาจเป็ นเพราะมีความแตกต่างกันของความรุนแรงของโรคในสองกลุ่มการรักษา อย่างไรก็ตามข้ อมูลตรงนี ้บ่งชี ้ว่า
การให้ trimethoprim/sulfamethoxazole ในช่วง intensive phase ไม่ได้ ช่วยลดอัตราการตาย

9

จากข้ อมูลข้ างต้ น สูตรยาที่ใช้ ในการรักษาช่วง
หรืออาจให้ ร่วมกับ

intensive phase

trimethoprim/sulfamethoxazole

เพียงตัวเดียว ซึง่ ผู้เชี่ยวชาญบางท่านอาจยังแนะนาให้ ใช้

ในประเทศไทยคือ

ก็ได้ ดังนั ้น ถ้ าผู้ป่วยแพ้ ยา

sulfa

ceftazidime

ก็สามารถให้

trimethoprim/sulfamethoxazole

ตัวเดียว

ceftazidime

ร่วมด้ วยอยู่ เนื่องจาก

เป็ นยาที่เข้ าสูเ่ ซลล์ได้ ดี เพราะเชื ้อ Burkholderia pseudomallei นั ้นจัดเป็ น intracellular pathogen โดยทัว่ ไปแล้ ว
ระยะ intensive phase นี ้จะรักษานานประมาณ 2 สัปดาห์ หรืออาจนานกว่าถ้ ามีการตอบสนองที่ไม่ดี
ส่วน imipenem จะใช้ เมื่อการตอบสนองต่อการรักษาไม่ค่อยดี หรือมีการรักษาล้ มเหลว ซึง่ การใช้
เป็ นยาเริ่มต้ นแทน

ceftazidime

นั ้น ดูจะยังไม่ค่อยเหมาะสมนัก สาหรับข้ อมูลการใช้

meropenem

imipenem

นั ้นมีข้อมูลจาก

การศึกษาแบบย้ อนหลังในประเทศออสเตรเลีย34 ซึง่ ไม่ใช่ randomized controlled trial พบว่าอัตราการตายในผู้ป่วยที่
ได้

meropenem

จะน้ อยกว่า

ceftazidime

ซึง่ การสรุปให้ ได้ อย่างแน่นอนว่า

meropenem

ดีกว่า

ceftazidime

หรือไม่นั ้น คงต้ องรอข้ อมูลจากการศึกษาที่เป็ น randomized controlled trial ก่อน
การรักษาในช่วง

intensive phase

นี ้ มีความพยายามใช้

G-CSF

เป็ น adjunctive therapy ด้ วยหวังว่าจะ

ช่วยลดอัตราการตายของจาก severe melioidosis ซึง่ ข้ อมูลจาก randomized controlled trial35 ไม่พบว่า G-CSF
จะสามารถลดอัตราการตายได้ แต่จะช่วยยืดระยะเวลาการตายออกไป

Eradication phase

เนื่องจาก

melioidosis

มีโอกาสกลับเป็ นซ ้าได้ จึงมีความจาเป็ นที่จะต้ องให้ ยาต่อไปอีกสักระยะหนึง่ ซึง่

การศึกษาในประเทศไทยแบบ randomized controlled trial ที่เปรียบเทียบการใช้ ยาในช่วง eradication phase เพื่อ
ป้องกันการกลับเป็ นซ ้ามีดงั นี ้
การเปรี ยบเทียบระหว่าง

กับ สูตรการรักษาแบบดั ้งเดิม

amoxicillin/clavulanate36

doxycycline + trimethoprim/sulfamethoxazole)

พบว่า

amoxicillin/clavulanate

(chloramphenicol +

ปลอดภัยกว่า ผู้ป่วยทนต่อ

ยาได้ ดีกว่า แต่ประสิทธิภาพในการป้องกันการกลับเป็ นซ ้าอาจจะด้ อยกว่าการรักษาแบบดั ้งเดิม จึงไม่ควรใช้ เป็ นสูตรหลัก
อย่างไรก็ตาม amoxicillin/clavulanate เป็ นยาที่สามารถใช้ ได้ ในเด็กและหญิงตั ้งครรภ์ ในขณะที่ยาต่าง ๆ ที่อยู่ในสูตร
แบบดั ้งเดิมนั ้นไม่สามารถให้ ได้ จึงอาจพิจารณาใช้ ในกรณีดังกล่าวนี ้
การเปรี ยบเทียบระหว่าง

doxycycline

ตัวเดียว37 กับ สูตรการรักษาแบบดั ้งเดิม พบว่าการให้

doxycycline

เพียงตัวเดียวจะเกิดการกลับเป็ นซ ้าของโรคมากกว่าการรักษาแบบดั ้งเดิมอย่างมาก จึงไม่แนะนาให้ ใช้ เลย
การศึกษาระหว่าง

ciprofloxacin + azithromycin

trimethoprim/sulfamethoxazole

เป็ นเวลา

20

เป็ นเวลา

12

สัปดาห์ เทียบกับ

doxycycline +

สัปดาห์ พบว่า การให้ ยาแบบแรกมีอตั ราการเป็ นซ ้ามากกว่าอย่าง

ชัดเจน38
10

การเปรี ยบเทียบระหว่าง doxycycline + trimethoprim/sulfamethoxazole กับ สูตรการรักษาแบบดั ้งเดิม
(chloramphenicol + doxycycline + trimethoprim/sulfamethoxazole)

พบว่าอัตราการกลับเป็ นซ ้าไม่มีความ

แตกต่างกันในทางสถิติ (5.6% vs 6.6% ใน 1 ปี , P = 0.79) แต่พบว่าการให้ ยาแบบแรกนั ้น ผู้ป่วยทนยาได้ ดีกว่า ในขณะ
ที่การให้ ยาแบบดั ้งเดิมนั ้น 39 จะมีผลข้ างเคียงมากกว่า ดังนั ้น chloramphenicol จึงไม่จาเป็ นสาหรับกรณีนี ้
จากข้ อมูลข้ างต้ น การใช้
ในประเทศไทยสาหรับ

doxycycline + trimethoprim/sulfamethoxazole

eradication phase

หลักที่ใช้ ในช่วงนี ้จะไม่มี

doxycycline

จึงกลายเป็ นสูตรยาหลักที่ใช้

เพื่อป้องกันการกลับเป็ นซ ้า อย่างไรก็ตาม ในประเทศออสเตรเลีย สูตรยา

ร่วมด้ วย กล่าวคือใช้ เพียง

trimethoprim/sulfamethoxazole

ต่อมาในประเทศไทยก็ได้ มีการทาการศึกษาแบบ randomized controlled trial เพื่อเปรียบเทียบการใช้
+ trimethoprim/sulfamethoxazole

กับ

trimethoprim/sulfamethoxazole

พบว่า อัตราการกลับเป็ นซ ้าไม่แตกต่างกัน โดยกลุม่ ที่ได้

doxycycline

สาหรับ

เท่านั ้น8 ซึง่

doxycycline

eradication phase

จะมีผลข้ างเคียงมากกว่า ดังนั ้น จึงสามารถใช้

เพียง trimethoprim/sulfamethoxazole สาหรับป้องกันการกลับเป็ นซ ้าได้ 40 โดยทัว่ ไปแล้ วจะให้ นานประมาณ

12 –

20 สัปดาห์หรืออาจนานกว่านั ้น เช่น กรณีที่มี abscess แล้ วยังไม่หายไปหมด ซึ่งคงต้ องพิจารณาเป็ นราย ๆ ไป

9.ขนำดยำที่แนะนำ

ขนาดยา ceftazidime ที่แนะนาคือ 2 g iv q 8 h ; ขนาดยา imipenem ที่แนะนา32 คือ 1 g iv q 8 h
ขนาดยา trimethoprim/sulfamethoxazole ที่แนะนา41 คือ 160/800 mg q 12 h สาหรับน ้าหนักตัว < 40
กิโลกรัม; 240/1200 mg q 12 h สาหรับน ้าหนักตัว 40 – 60 กิโลกรัม; 320/1600 mg q 12 h สาหรับน ้าหนักตัว > 60
กิโลกรัม
ขนาดยา amoxicillin/clavulanate ที่ใช้ ในการรักษานั ้น พบว่ามีความสับสน จึงมี consensus guideline ที่
ทาระหว่างไทยกับออสเตรเลีย42 สาหรับขนาดยาที่ใช้ ในการรักษา melioidosis โดยในช่วง intensive phase แนะนา
ใช้ ขนาด 20 mg ของ amoxicillin / 5 mg ของ clavulanate / kg ฉีด iv ทุก 4 ชัว่ โมง หรือ 1.2 g iv q 4 h (ให้ load
ด้ วย

2.4 g iv

ด้ วย) และช่วง

clavulanate / kg

eradication phase

แนะนาให้ ใช้ ขนาด

20 mg

ของ

amoxicillin / 5 mg

ของ

รับประทานวันละสามครั ้ง หรือ ขนาด 1000/250 mg รับประทานวันละสามครัง้ สาหรับผู้ป่วยหนัก <

60 กิโลกรัม และไม่เกิน 1500/375 mg รับประทานวันละสามครัง้ สาหรับผู้ป่วยหนัก > 60 กิโลกรัม
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10.สรุ ป

โรค

melioidosis

เป็ นโรคในเขตร้ อนที่มีถิ่นระบาดอยู่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งทางภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย สามารถก่อให้ เกิดการติดเชื ้อได้ ในหลายระบบอวัยวะ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ปอด และ
การเกิดฝี หนองในตับ ม้ าม อาจมีการดาเนินโรคที่คล้ ายกับโรคอื่น ๆ ได้ หลากหลาย รวมถึงเป็ นสาเหตุสาคัญของไข้ ไม่
ทราบสาเหตุอีกด้ วย ควรคิดถึงความเป็ นไปได้ ของโรคนี ้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในผู้ที่มีปัจจัยเสีย่ ง เช่น เบาหวาน โรคไตเรื ้อรัง
หรือ มาจากแหล่งระบาด เพื่อให้ การรักษาได้ อย่างถูกต้ อง

เอกสำรอ้ ำงอิง
1.

Howe C, Sampath A, Spotnitz M. The pseudomallei group: a review. The Journal of infectious

diseases 1971;124:598-606.

2.

Weber DR, Douglass LE, Brundage WG, Stallkamp TC. Acute varieties of melioidosis occurring

in U. S. soldiers in Vietnam. The American journal of medicine 1969;46:234-44.

3.

Cheng AC, Currie BJ. Melioidosis: epidemiology, pathophysiology, and management. Clinical

microbiology reviews 2005;18:383-416.

4.

Currie BJ, Fisher DA, Anstey NM, Jacups SP. Melioidosis: acute and chronic disease, relapse

and re-activation. Transactions of the Royal Society of Tropical Medicine and Hygiene 2000;94:301-4.

5.

Ngauy V, Lemeshev Y, Sadkowski L, Crawford G. Cutaneous melioidosis in a man who was

taken as a prisoner of war by the Japanese during World War II. Journal of clinical microbiology
2005;43:970-2.

6.

Suputtamongkol Y, Chaowagul W, Chetchotisakd P, et al. Risk factors for melioidosis and

bacteremic melioidosis. Clinical infectious diseases 1999;29:408-13.

7.

Currie BJ, Jacups SP, Cheng AC, et al. Melioidosis epidemiology and risk factors from a

prospective whole-population study in northern Australia. Tropical medicine & international health :
TM & IH 2004;9:1167-74.

8.
Currie BJ, Fisher DA, Howard DM, et al. Endemic melioidosis in tropical northern Australia: a
10-year prospective study and review of the literature. Clinical infectious diseases 2000;31:981-6.
9.
Chetchotisakd P, Porramatikul S, Mootsikapun P, Anunnatsiri S, Thinkhamrop B.
Randomized, double-blind, controlled study of cefoperazone-sulbactam plus cotrimoxazole versus
ceftazidime plus cotrimoxazole for the treatment of severe melioidosis. Clinical infectious diseases
2001;33:29-34.

10.

Reechaipichitkul W, Pisprasert V. Severe community-acquired pneumonia (CAP) treated at

Srinagarind Hospital, Khon Kaen, Thailand. The Southeast Asian journal of tropical medicine and
public health 2004;35:430-3.

11.

Reechaipichitkul W, Lulitanond V, Tantiwong P, Saelee R, Pisprasert V. Etiologies and

treatment outcomes in patients hospitalized with community-acquired pneumonia (CAP) at
12

Srinagarind Hospital, Khon Kaen, Thailand. The Southeast Asian journal of tropical medicine and
public health 2005;36:156-61.

12.

Reechaipichitkul W, Lulitanond V, Sawanyawisuth K, Lulitanond A, Limpawattana P.

Etiologies and treatment outcomes for out-patients with community-acquired pneumonia (CAP) at
Srinagarind Hospital, Khon Kaen, Thailand. The Southeast Asian journal of tropical medicine and
public health 2005;36:1261-7.

13.

Reechaipichitkul W. Clinical manifestation of pulmonary melioidosis in adults. The Southeast

Asian journal of tropical medicine and public health 2004;35:664-9.

14.

Wibulpolprasert B, Dhiensiri T. Visceral organ abscesses in melioidosis: sonographic findings.

Journal of clinical ultrasound : JCU 1999;27:29-34.

15.

Vatcharapreechasakul T, Suputtamongkol Y, Dance DA, Chaowagul W, White NJ.

Pseudomonas pseudomallei liver abscesses: a clinical, laboratory, and ultrasonographic study.
Clinical infectious diseases 1992;14:412-7.

16.

Sangchan A, Mootsikapun P, Mairiang P. Splenic abscess: clinical features, microbiologic

finding, treatment and outcome. Journal of the Medical Association of Thailand 2003;86:436-41.

17.

Dhiensiri T, Eua-Ananta Y. Visceral abscess in melioidosis. Journal of the Medical Association

of Thailand 1995;78:225-31.

18.

Demar M, Ferroni A, Dupont B, Eliaszewicz M, Bouree P. Suppurative epididymo-orchitis and

chronic prostatitis caused by Burkholderia pseudomallei: a case report and review. Journal of travel
medicine 2005;12:108-12.

19.
20.

White NJ. Melioidosis. Lancet 2003;361:1715-22.
Wang YS, Wong CH, Kurup A. Cutaneous melioidosis and necrotizing fasciitis caused by

Burkholderia pseudomallei. Emerging infectious diseases 2003;9:1484-5.

21.

Chetchotisakd P, Anunnatsiri S, Kiatchoosakun S, Kularbkaew C. Melioidosis pericarditis

mimicking tuberculous pericarditis. Clinical infectious diseases 2010;51:e46-9.

22.

Anunnatsiri S, Chetchotisakd P, Kularbkaew C. Mycotic aneurysm in Northeast Thailand: the

importance of Burkholderia pseudomallei as a causative pathogen. Clinical infectious diseases
2008;47:1436-9.

23.

Borgmeier PJ, Kalovidouris AE. Septic arthritis of the sternomanubrial joint due to

Pseudomonas pseudomallei. Arthritis and rheumatism 1980;23:1057-9.

24.

Kosuwon W, Taimglang T, Sirichativapee W, Jeeravipoolvarn P. Melioidotic septic arthritis

and its risk factors. The Journal of bone and joint surgery American volume 2003;85-A:1058-61.

25.

Woods ML, 2nd, Currie BJ, Howard DM, et al. Neurological melioidosis: seven cases from the

Northern Territory of Australia. Clinical infectious diseases 1992;15:163-9.

26.
Leelarasamee A. Recent development in melioidosis. Current opinion in infectious diseases
2004;17:131-6.

13

27.

Teparrugkul P. Indirect hemagglutination test for the diagnosis of melioidosis in Ubon

Ratchathani. J Infect Dis Antimicrob Agents 1997;14:17-9.

28.

Dance DA, Wuthiekanun V, Chaowagul W, White NJ. Interactions in vitro between agents

used to treat melioidosis. The Journal of antimicrobial chemotherapy 1989;24:311-6.

29.

White NJ, Dance DA, Chaowagul W, Wattanagoon Y, Wuthiekanun V, Pitakwatchara N.

Halving of mortality of severe melioidosis by ceftazidime. Lancet 1989;2:697-701.

30.

Sookpranee M, Boonma P, Susaengrat W, Bhuripanyo K, Punyagupta S. Multicenter

prospective randomized trial comparing ceftazidime plus co-trimoxazole with chloramphenicol plus
doxycycline and co-trimoxazole for treatment of severe melioidosis. Antimicrobial agents and
chemotherapy 1992;36:158-62.

31.

Suputtamongkol Y, Rajchanuwong A, Chaowagul W, et al. Ceftazidime vs.

amoxicillin/clavulanate in the treatment of severe melioidosis. Clinical infectious diseases
1994;19:846-53.

32.

Simpson AJ, Suputtamongkol Y, Smith MD, et al. Comparison of imipenem and ceftazidime

as therapy for severe melioidosis. Clinical infectious diseases 1999;29:381-7.

33.

Chierakul W, Anunnatsiri S, Short JM, et al. Two randomized controlled trials of ceftazidime

alone versus ceftazidime in combination with trimethoprim-sulfamethoxazole for the treatment of
severe melioidosis. Clinical infectious diseases 2005;41:1105-13.

34.

Cheng AC, Fisher DA, Anstey NM, Stephens DP, Jacups SP, Currie BJ. Outcomes of patients

with melioidosis treated with meropenem. Antimicrobial agents and chemotherapy 2004;48:1763-5.

35.

Cheng AC, Limmathurotsakul D, Chierakul W, et al. A randomized controlled trial of

granulocyte colony-stimulating factor for the treatment of severe sepsis due to melioidosis in
Thailand. Clinical infectious diseases 2007;45:308-14.

36.

Rajchanuvong A, Chaowagul W, Suputtamongkol Y, Smith MD, Dance DA, White NJ. A

prospective comparison of co-amoxiclav and the combination of chloramphenicol, doxycycline, and
co-trimoxazole for the oral maintenance treatment of melioidosis. Transactions of the Royal Society
of Tropical Medicine and Hygiene 1995;89:546-9.

37.

Chaowagul W, Simpson AJ, Suputtamongkol Y, Smith MD, Angus BJ, White NJ. A comparison

of chloramphenicol, trimethoprim-sulfamethoxazole, and doxycycline with doxycycline alone as
maintenance therapy for melioidosis. Clinical infectious diseases 1999;29:375-80.

38.

Chetchotisakd P, Chaowagul W, Mootsikapun P, Budhsarawong D, Thinkamrop B.

Maintenance therapy of melioidosis with ciprofloxacin plus azithromycin compared with
cotrimoxazole plus doxycycline. The American journal of tropical medicine and hygiene 2001;64:24-7.

39.

Chaowagul W, Chierakul W, Simpson AJ, et al. Open-label randomized trial of oral

trimethoprim-sulfamethoxazole, doxycycline, and chloramphenicol compared with trimethoprimsulfamethoxazole and doxycycline for maintenance therapy of melioidosis. Antimicrobial agents and
chemotherapy 2005;49:4020-5.

14

40.

Chetchotisakd P, Chierakul W, Chowagul V, et al. Trimethoprim-sulfamethoxazole alone or

with doxycycline for eradication phase treatment of melioidosis (MERTH-study group). Presented at
the VI World Melioidosis Congress, Townsville, QL, Australia, December 3, 2010. abstract.

41.

Cheng AC, McBryde ES, Wuthiekanun V, et al. Dosing regimens of cotrimoxazole

(trimethoprim-sulfamethoxazole) for melioidosis. Antimicrobial agents and chemotherapy
2009;53:4193-9.

42.

Cheng AC, Chierakul W, Chaowagul W, et al. Consensus guidelines for dosing of amoxicillin-

clavulanate in melioidosis. The American journal of tropical medicine and hygiene 2008;78:208-9.

15

