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  ในชวงหลายทศวรรษที่ผานมา ไดเกิดการระบาด

ของเชื้อโรคติดตออุบัติใหมที่มีความรุนแรงมาอยางตอเนื่อง 

อาทิเชน โรคไขหวัดนก โรคซารส โรคไขสมองอักเสบนิปาห 

โรคอีโบลา เปนตน โดยมีสาเหตุมาจากปจจัยเสี่ยงหลายๆ 

ดาน ทั้งที่เกิดจากปจจัยตามธรรมชาติ และที่เกิดจากการ

กระทําของมนุษยโดยรูเทาไมถึงการณ รวมทั้งยังอาจเกิดจาก

การจงใจกระทําใหเกิดขึ้น นอกจากนั้นการเปลี่ยนแปลงใน

ยุคโลกาภิวัตน ก็ยิ่งทําใหความเสี่ยงของการแพรระบาดขาม

ประเทศขามทวปีเพิม่สงูขึน้ไปดวย ดวยเหตนุีจ้งึเกดิกระแสการ

ตื่นตัวของทุกภาคสวนทุกระดับ ทั้งในระดับพื้นที่ ระดับชาติ 

และนานาชาติ ในการเตรียมความพรอมที่จะปองกันและ

ควบคุมมิใหโรคที่เกิดขึ้นใหมแพรกระจายออกไปเปนวงกวาง 

  ดังนั้น เพื่อพัฒนาศักยภาพในการปองกันควบคุม

โรคติดตออุบัติใหมและมาตรฐานการดําเนินงานของบุคลากร

ทางการแพทยและสาธารณสุขที่ปฏิบัติงานอยูในหนวย

ตางๆ ซึ่งจะเปนกลไกที่สําคัญในการจัดการปญหาโรค

ติดตออุบัติใหม จึงมีความจําเปนอยางยิ่งในการจัดทํา

หนังสือรวบรวมองคความรูทางวิชาการ (Fact sheet) 

เพื่อสนับสนุนใหแกบุคลากรสาธารณสุขทั่วประเทศ สําหรับ

นําไปใชเปนขอมูลอางอิงเบื้องตนในการปฏิบัติงานเฝาระวัง 

ปองกนั และควบคมุโรคตดิตออบุตัใิหมในพืน้ทีร่บัผดิชอบ ทัง้นี้

ผูจัดทํายินดีนอมรับขอเสนอแนะจากทานผูอานตอไป

  กันยายน 2554

  คณะผูจัดทํา
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คํานํา



  การดาํเนนิงานจดัทาํองคความรู (Factsheet) เรือ่ง 

โรคติดตออุบัติใหม ประสบความสําเร็จลงไดโดยการไดรับ

ความรวมมือเปนอยางดียิ่งจากคณะทํางานปรับปรุงคูมือการ

ปองกันควบคุมโรคติดตออุบัติใหม (รายชื่อดังในภาคผนวก)

และเจาหนาที่สํานักโรคติดตออุบัติใหม ในการรวบรวมขอมูล 

วิเคราะหขอมูล รวมการประชุมตางๆ เพื่อใหไดองคความรู 

(Factsheet) เรือ่ง โรคตดิตออบุตัใิหม นอกจากนี ้ยงัไดรบัการ

ใหคาํปรกึษาและคาํแนะนาํ จากคณะทีป่รกึษากรมควบคมุโรค 

ซึ่งเปนประโยชนอยางยิ่งในการดําเนินงานจัดทําองคความรู 

(Factsheet) เรื่อง โรคติดตออุบัติใหมในครั้งนี้ ในการนี้สํานัก

โรคติดตออุบัติใหม จึงขอขอบคุณทุกทานอยางสูงมา ณ โอกาสน้ี 

กิตติกรรมประกาศ
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สารบัญ
หนา

คํานํา  ก
กิตติกรรมประกาศ ข
กลุมอาการโรคทางเดินหายใจ
โรคติดเชื้อไวรัสฮานตา (HANTAVIRAL DISEASES)  1
โรคไขหวัดใหญ (INFLUENZA, SEASONAL)  8
โรคไขหวัดนกและไขหวัดใหญในสัตวชนิดอื่น  16
 (INFLUENZA, AVIAN)  
โรคลีเจียนแนร (LEGIONELLOSIS)  23
  โรคปอดอักเสบลีเจียนแนร 
   (LEGIONNAIRES’S PNEUMONIA) 
  โรคลีเจียนแนรชนิดไมมีปอดอักเสบ 
   (NONPNEUMONIC LEGIONELLOSIS)
   หรือไขปอนเตียก (PONTIAC FEVER) 
กาฬโรค (PLAGUE)  31
โรคทางเดินหายใจเฉียบพลันรุนแรงหรือโรคซารส  38
 (SEVERE ACUTE RESPIRATORY SYNDROME;  
 SARS) 
กลุมอาการไขสมองอักเสบและโรคเยื่อหุมสมองอักเสบ
โรคสมองฝอ (ENCEPHALOPATHY,  43
 CREUTZFELDT-JAKOB DISEASE, 
 SUBACUTE SPONGIFORM)  
โรคติดเชื้อไวรัสเฮนดราและไวรัสนิปาห  48
 (HENDRA AND NIPAH VIRAL DISEASES)  
ไขเวสตไนล (WEST NILE FEVER) 54
ไขรีฟตวาลเลย (RIFT VALLEY FEVER)  59
โรคติดเชื้อสเตร็พโตคอคคัส ซูอิส  66

 (STREPTOCOCCUS SUIS) 
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สารบัญ (ตอ)
หนา

กลุมอาการโรคไขออกผื่น

โรคไขปวดขอยุงลาย  76

 (CHIKUNGUNYA VIRUS DISEASE)  

โรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา-มารบูรก 82

 (EBOLA-MARBURG VIRAL DISEASES)  

โรคไขกาฬหลังแอน  86

 (MENINGOCOCCAL INFECTION)  

คุดทะราด (YAWS)  92

กลุมอาการโรคทางเดินอาหาร

โรคติดเชื้อไวรัสเอนเทอโร  98

 (ENTEROVIRUS DISEASES):

 โรคมือเทาปาก 

 (HAND, FOOT AND MOUTH DISEASE; HFMD) 

กลุมอาการไขไมทราบสาเหตุ 

โรคบรูเซลโลสิส (BRUCELLOSIS)  104

โรคแมวขวน (CAT-SCRATCH DISEASE)  109

โรคไขลัสสา (LASSA FEVER) 114

โรคลิชมาเนีย (LEISHMANIASIS) 117

โรคเมลิออยโดสิส (MELIOIDOSIS) 126

โรคไขคิว (Q FEVER) 132

โรคทูลารีเมียหรือไขกระตาย (TULAREMIA) 137
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สารบัญ (ตอ)
หนา

กลุมโรคที่อาจเกิดจากการกอการรายทางอาวุธชีวภาพ 

(Bioterrorism)

โรคแอนแทรกซ (ANTHRAX)  144

โรคโบทูลิซึม (BOTULISM)  151

โรคไขทรพิษ (ฝดาษ) (SMALLPOX) 160

กลุมไขตัวเหลือง 

โรคไขเหลือง (YELLOW FEVER) 166

ภาคผนวก 

คํายอ  171

คําสั่งกระทรวงสาธารณสุข ที่ ๒๓๑๘ / ๒๕๕๓ 173

 เรื่อง แตงตั้งคณะทํางานปรับปรุงคูมือการปองกัน

 ควบคุมโรคติดตออุบัติใหม สําหรับบุคลากร

 ทางการแพทยและสาธารณสุข ป ๒๕๕๔ 
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สารบัญรูปภาพ
หนา

รูปที่ 1    ภาพถายเอกซเรยปอดผูปวยโรคระบบ 6

 ทางเดินหายใจจากการติดเชื้อไวรัสฮานตา 

 พบนํ้าในเยื่อหุมปอดทั้งสองขาง 

รูปที่ 2    ไวรัสไขหวัดใหญ สายพันธุ AUSSR77 H1N1  8

 จากกลองอิเลคตรอนไมโครกราฟฟ  

รูปที่ 3 แบบแผนโครงสรางของเชื้อไวรัสไขหวัดใหญ  9

 ชนิด เอ  

รูปที่ 4    เชื้อไวรัสไขหวัดนกจากกลองอิเลคตรอน 16

 ไมโครกราฟฟ (สีทอง) เจริญบนเซลลเลี้ยงเชื้อ

 MDCK (สีเขียว) 

รูปที่ 5    เชื้อลีเจียนเน็ลลาจากการเพาะเชื้อ  24

 (Cultures of Legionella pneumophila) 

รูปที่ 6    จํานวนผูปวยโรค Legionaire ในประเทศไทย 26

 จําแนกตามป พ.ศ. 2536-2553 จากขอมูล

 การเฝาระวังของ European Working 

 Group for Legionella Infection  

 (EWGLI) Network 

รูปที่ 7  เชื้อลีเจียนเน็ลลาในเนื้อเยื่อปอด 27

รูปที่ 8    โรคลีเจียนแนรที่ปอดขางขวา 27

รูปที่ 9 ผูปวยติดเชื้อกาฬโรคตอมนํ้าเหลือง  33

 (Bubonic plague) ผานทางแผลถลอกท่ีขาขวา 

รูปที่ 10  ผูปวยกาฬโรคในกระแสโลหิต (septicemia  34

 plague) มีลักษณะเปนเนื้อตายที่นิ้วเทาขวา 

รูปที่ 11   ภาพถายเอกซเรยปอดผูปวยกาฬโรค  35

 พบการลักษณะการติดเชื้อที่ปอดทั้งสองขาง 

 และมีการติดเชื้ออยางรุนแรงที่ปอดขางขวา 
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สารบัญรูปภาพ (ตอ)
หนา

รูปที่ 12   เชื้อไวรัสโคโรนา สายพันธุ HCoV-229E  38

 จากเซลลที่ติดเชื้อ 

รูปที่ 13 โรคสมองฝอซีเจดีจากภาพถายเอกซเรย 46

 คล่ืนแมเหล็กไฟฟา แสดงใหเห็นถึง DWI 

 sequences จากผูปวยโรคสมองฝอซีเจดี 

 3 ราย 

รูปที่ 14 ลักษณะโครงสรางอนุภาคของเชื้อไวรัสนิปาห 49

 ที่แยกจากเพาะเชื้อ 

รูปที่ 15 ภาพถายเอกซเรยคลื่นแมเหล็กไฟฟาแบบ 52

 ตัดขวางโรคสมองอักเสบจากเช้ือไวรัสนิปาห

 ในผูปวยระยะเฉียบพลัน และระยะกลับเปนซ้ํา 

รูปที่ 16 ภาพจากกลองอิเล็กตรอนไมโครกราฟฟ  54 

แสดง virion เชื้อไวรัสเวสตไนลที่แยก

          ไดจากการเพาะเชื้อ   

รูปที่ 17 ภาพถายเอกซเรยคลื่นแมเหล็กไฟฟา  56

 แสดงลักษณะการเปลี่ยนแปลงของโรคสมอง 

             อักเสบไขเวสตไนล 

รูปที่ 18   เชื้อสเตร็พโตค็อกคัส ซูอิส จากอาหารเลี้ยง 66

 เชื้อเหลว และโคโลนีของเชื้อสเตร็พโตค็อกคัส 

 ซูอิส บน blood Agar 

รูปที่ 19   ยุงลายบาน เปนแมลงนําโรคหลักของ 79

 การติดเชื้อไวรัสชิคุนกุนยา 

รูปที่ 20 เชื้อไวรัสอีโบลา สายพันธุยอยซารอี  82

 ในปอดคน (Ebola virus, Zaire subtype, 

 human lung) 
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สารบัญรูปภาพ (ตอ)

หนา

รูปที่ 21 เชื้อกอโรคไขกาฬหลังแอน Neisseria  86

 meningitidis จากกลองจุลทรรศนอิเล็กตรอน 

รูปที่ 22 เด็กทารกเพศหญิงอายุ 4 เดือน มีภาวะติดเชื้อ 88

 Meningococcal ในกระแสโลหิต 

 (meningococcaemia) พบลักษณะเนื้อตาย

 ที่แขน ขา 

รูปที่ 23 แผลแบบรอยยนปูด (papilloma)  94

 บริเวณตนขาดานบน 

รูปที่ 24  รอยแผล paillomata ลักษณะหนาคลาย 95

 หนังคางคกบริเวณขาที่เกิดขึ้นในระยะแรก 

รูปที่ 25 รอยโรคที่มีการทําลายกระดูกและกระดูกออน 95

 รวมทั้งจมูก (Gangosa) 

รูปที่ 26   แผลบนลิ้นและนิ้วหัวแมมือ โรคมือเทาปาก 100

รูปที่ 27   ผ่ืนบนฝามือและน้ิวตุมพองใสบนฝามือ  100

 และน้ิว โรคมือ เทา ปาก 

รูปที่ 28   ตุมพองใสบริเวณหลังเทา โรคมือเทาปาก 101

รูปที่ 29  ลักษณะโคโลนีที่ลื่นและขรุขระของ  109

 B. henselae ที่เจริญบนอาหารเลี้ยงเชื้อ 

 Chocolate agar 

รูปที่ 30 อาการตาแดงในผูปวยกลุมอาการ  112

 Parinaud’s oculoglandular syndrome 

 โดยพบขางเดียวกันกับตอมนํ้าเหลืองที่เกิด

 พยาธิสภาพของโรค  

รูปที่ 31 เชื้อไวรัสลัสสาใน Vero cell จากกลองจุลทรรศน 114

 อิเลคตรอน (กําลังขยาย 121,000 เทา) 
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สารบัญรูปภาพ (ตอ)

หนา

รูปที่ 32 โรคลิชมาเนียชนิดเกิดแผลที่ผิวหนัง  118

 (Cutaneous Leishmaniasis) สวนใหญ

 มักเกิดจากเชื้อ L. tropica มีลักษณะแผล

 เปนตรงกลาง และมีผดเล็กๆ กระจายลอมรอบ 

รูปที่ 33 โรคลิชมาเนียชนิดเกิดแผลที่เยื่อบุบริเวณปาก 119

 จมูก (Mucosal Leishmaniasis) 

รูปที่ 34   ผูปวยเด็กโรคลิชมาเนียที่เกิดพยาธิสภาพกับ 120

 อวัยวะภายใน ประเทศเคนยา มีอาการขาด

 สารอาหารและมามโต 

รูปที่ 35   อาการทางผิวหนังซึ่งเกิดตามหลังการรักษา 121

 โรคลิชมาเนียที่เกิดพยาธิสภาพกับอวัยวะภายใน 

 (Post Kala-azar dermal lesion) 

รูปที่ 36   ริ้นฝอยทราย (sandfl y) เพศเมีย  123

 ขณะกําลังดูดเลือดเปนอาหาร มีลักษณะปก

 เปนรูปตัววีขณะพักมีเสนเลือดดําและ

 ขนเล็กๆ ขนานไปตามรอยขอบของปก 

รูปที่ 37   โคโลนีเหี่ยวยนของ B. pseudomallei  126

 ที่ดูคลายโคโลนีของเชื้อรา 

รูปที่ 38 ตุมหนองที่ผิวหนังจํานวนมากในผูปวยดวย 128

 โรคเมลิออยโดสิส 

รูปที่ 39   ภาพถายเอกซเรยปอดแสดงหนอง 128

 ในปอดผูปวยดวยโรคเมลิออยโดสิส 
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สารบัญรูปภาพ (ตอ)

หนา
รูปที่ 40  ภาพถายเอกซเรยคอมพิวเตอรปอดที่มี 129
 กอนหนองขนาดใหญในผูปวยโรคเมลิออยโดสิส 
รูปที่ 41   ฝาขาวแผกวางในปอดกลีบบนขางซาย  129
 ในผูปวยดวยโรคเมลิออยโดสิส 
รูปที่ 42 ตัวอยางแผลที่พบใน  139
 Ulceroglandular turaremia 
รูปที่ 43   ภาพถายเอกซเรยปอดของผูปวย 140
 โรคปอดอักเสบทูลารีเมียที่ไมไดรับการรักษา 
รูปที่ 44 โรคแอนแทรกซผิวหนังบริเวณคอ  145
 (Cutaneous anthrax lesion on the neck) 
รูปที่ 45 โรคแอนแทรกซผิวหนังบริเวณแขน  146
 (Cutaneous anthrax lesion on the 
             volar surface of the right forearm) 
รูปที่ 46   ภาพเอกซเรยปอดพบสวนกลางชองอก  147
 (mediastinum) ขยายกวาง ในผูปวย
 โรคแอนแทรกซทางเดินหายใจ 
 กอนผูปวยเสียชีวิต 22 ชั่วโมง 
รูปที่ 47   โรคโบทูลิซึมที่บาดแผล (Wound  152
 botulism) เนื่องจากกระดูกแขนขวาหัก 
 ในผูปวยเด็กเพศชาย อายุ 14 ป 
รูปที่ 48   โรคโบทูลิซึมในทารก (Infant botulism)  153 

อายุ 6 สัปดาห อาการไมมีแรง และคอออนพับ 
รูปที่ 49 ภาพถายระยะใกลของผื่นโรคฝดาษที่ตนขา  163
 ในวันที่ 6 รอยโรคจะเปนตุมหนอง แลวจึง
 ตกสะเก็ด และลอกออกไป โดยผูปวยจะ

 แพรเชื้อไดจนกวาสะเก็ดจะลอกออกไปหมด 
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โรคติดเชื้อไวรัสฮานตา
(HANTAVIRAL DISEASES)

 โรคนี้สามารถทําใหเกิดกลุมอาการไข
เลือดออกรวมกับกลุมอาการทางไต และ
ชนิดที่เปนโรคระบบทางเดินหายใจ

A : กลุมอาการไขเลือดออกรวมกับกลุมอาการทางไต 
(HEMORRHAGIC FEVER WITH RENAL SYNDROME)

1. ลักษณะโรค : เปนโรคติดเชื้อเฉียบพลันจากเชื้อไวรัสที่
ติดตอจากสัตวมาสูคน เชื้อกอโรค ไดแก เชื้อไวรัสฮานตา 
(Hantaviruses) อยูในวงศ Bunyaviridae

2. ระบาดวิทยา : สถานการณทั่วโลก : โรคที่เกิดจากไวรัส
ฮานตาพบมากและกลายเปนปญหาสาธารณสขุในจนี โดย
มรีายงานโรคปละประมาณ 40,000 - 100,000 ราย ระยะ
ไมกี่ปมานี้มีรายงานโรคในเกาหลีปละประมาณ 1,000 
ราย โรคจะเกิดมากนอยตามฤดูกาล โดยพบมากที่สุดใน
ชวงปลายฤดใูบไมผลติอตน ฤดหูนาว โดยสวนใหญพบใน
คนชนบทในคาบสมุทรบอลขาน พบโรคชนิดรุนแรงจาก
ไวรัสฮานตา หรือไวรัสโดบราวา ปละ 200 - 300 ราย 
โดยอตัราตายสงูไมนอยกวาทีพ่บในเอเชยี ผูปวยสวนใหญ
พบในฤดใูบไมผลแิละชวงตนฤดรูอน ผูปวยทีม่พียาธสิภาพ
ทีช่ัน้นอกของไต (nephropathia epidemica) จากไวรสั
พอูมูาลา สวนใหญพบในยโุรป รวมทัง้รสัเซยี แถบตะวนัตก
ของเทือกเขาอูราล และแถบคาบสมุทรบอลขานมักพบ
โรคในชวงฤดรูอน หรอืปลายฤดใูบไมรวง และตนฤดหูนาว 
กลุมอาการเหลานี้ที่พบในนักวิจัยทางการแพทย  
หรือคนเลี้ยงสัตวในเอเชียและยุโรป มักเกิดจากหนู (rat) 



2 องคความรู (Factsheet) เรื่อง โรคติดตออุบัติใหม

ในหองทดลองที่ติดเชื้อไวรัสโซล ไวรัสโซลมักแยกได
จากหนูที่จับไดในเมืองใหญทั่วโลก รวมทั้งประเทศไทย 
สหรัฐอเมริกา บราซิล และอารเจนตินา แตที่พบความ
สัมพันธกับการเกิดโรคในผูปวยมีเฉพาะในจีนและรัสเซีย 
สวนที่อยูในเอเชียปจจุบันมีเทคนิคการตรวจใหมๆ ทําให
พบเชือ้โรคไวรสัฮานตาและการตดิเชือ้ไวรสัฮานตาทัว่โลก

 สถานการณโรคในประเทศไทย : ในป พ.ศ. 2528 เคย
มีรายงานการพบแอนติบอดีตอ Hanta - like virus ใน
ผูปวย ที่จังหวัดกาญจนบุรีและกรุงเทพ (Edwell, R.M. 
และคณะ) และตอมาในป พ.ศ. 2541 มีการศึกษาใน
ผูปวยมีไขไมทราบสาเหตุ ที่คณะแพทยศาสตร ศิริราช
พยาบาล (แพทยหญงิยพุนิ ศพุทุธมงคล) พบผูปวย 1 ราย 
ในกรุงเทพฯ มีผลยืนยันการวินิจฉัยโดยวิธี ELISA วา
ตดิเชือ้ Hanta - like virus และ ปตอๆ มาพบแอนตบิอดี
ชนดิ IgG ในผูปวยกลุมอาการนีอ้กีหลายราย นอกจากนัน้
ขอมลูการศกึษาของศนูยวจิยัโรคตดิเชือ้ไวรสัชนดิระบาด
ใหม (โครงการความรวมมือกับมหาวิทยาลัยมหิดล) 
กแ็สดงใหเหน็วา มไีวรสันีท้ัง้ในคนและในสตัวฟนแทะ เชน 
Rattus rattus, Rattus exulans, Rattus norvegicus, 
Bandicota indica, Bandicota savilei อยูในชวง
ระหวางรอยละ 2 - 24 ซึ่งขอมูลดังกลาวชี้ใหเห็นวา 
มีเชื้อไวรัสฮานตาแพรกระจายอยูในประเทศไทย

3. อาการของโรค : อาการเริ่มดวยมีไขฉับพลัน ปวดเอว 
มีเลือดออกลักษณะตางๆ มากนอยแตกตางกันไป และ
อาการทางไต อาการของโรคจะแบงเปน 5 ระยะ คือ 

  ก)  ระยะไข 
  ข)  ระยะความดันโลหิตตํ่า 
  ค)  ระยะปสสาวะนอย 
  ง)  ระยะปสสาวะมาก 
  จ)  ระยะฟนไข 
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 ระยะที่มีไขมักจะเปนอยูนาน 3 - 7 วัน ซึ่งจะมีลักษณะ
เฉพาะคือ ไขสูง ปวดศีรษะ ออนเพลีย และเบื่ออาหาร 
ตามดวยอาการปวดทองหรือปวดเอวมาก รวมกับอาการ
คลื่นไส อาเจียนและหนาแดง ตาแดงและมี จุดเลือดออก
ในชั้นผิวหนัง ตอมาเปนระยะความดันโลหิตตํ่า อาจเกิด
นานหลายๆ ชั่วโมงจนถึง 3 วัน มักมีอาการตัวเย็น 
ความดันตกฉับพลันอาจถึงเกิดภาวะช็อก และเลือดออก
จะปรากฏมากขึ้น ในระยะปสสาวะนอย ความดันโลหิต
จะกลับปกติหรือสูงกวาปกติ ระยะอาจเกิดนาน 3 - 7 วัน 
อาจยังคงมีอาการคลื่นไส อาเจียน เลือดออกมาก และ
ปสสาวะจะนอยลงอยางมาก

4. ระยะฟกตัวของโรค : อาจสั้นเพียงไมกี่วันหรือนานไดถึง 
2 เดือน สวนใหญประมาณ 2 - 4 สัปดาห

5. การวินิจฉัยโรค : ทําไดโดยการตรวจ ELISA หรือ IFA 
หาแอนติบอดีจําเพาะตอเชื้อ ผูปวยสวนใหญจะพบ
แอนตบิอดชีนดิ IgM ตัง้แตแรกเขาโรงพยาบาล การตรวจ
ที่ชวยสนับสนุนการวินิจฉัยโรค ไดแก การพบโปรตีนใน
ปสสาวะ เมด็เลอืดขาวเพิม่ขึน้ ภาวะเลอืดขน เกลด็เลอืดตํา่ 
และระดับยูเรียไนโตรเจนในเลือดสูงขึ้น ไวรัสฮานตา
อาจถายทอดไดอยางจํากัดในเซลลเพาะเลี้ยง และ
หนูทดลองเพื่อการศึกษาวิจัยทั้งหนูแรท (rat) และ
หนูไมซ (mouse) ในการวินิจฉัยแยกโรคตองนึกถึง
โรคเลปโตสไปโรสิสและโรคริกเกตเซียเสมอ

6. การรักษา : ตองดูแลรักษาผูปวยอยางเหมาะสม และ
ระมัดระวังในระยะช็อกและไตวาย ปองกันการให
สารนํา้มากเกนิไป การใหยาไรบาวรินิ (Ribavirin) เขาทาง
หลอดเลือดโดยเร็วที่สุดตั้งแตวันแรกที่เริ่มปวยพบวามี
ประโยชน

7. การแพรติดตอโรค : เกิดโดยการสูดเอาละอองจากสิ่ง
ขับถาย ไดแก ปสสาวะ อุจจาระ และนํ้าลายของสัตว
ฟนแทะท่ีติดโรคโดยไมมีอาการ โดยพบไดมากท่ีสุดในปอด
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8. มาตรการปองกันโรค : 
1. ปองกนัหรอืขจดัสตัวฟนแทะ มใิหเขาไปในบานเรอืน

หรืออาคาร
2. เก็บอาหารไวในที่ที่สัตวฟนแทะเขาไปกินไมได
3. ฆาเชื้อบริเวณที่มีสัตวฟนแทะ โดยการพนนํ้ายาฆา

เชื้อโรค (เชน สารฟอกขาวที่เจือจาง) กอนทําความ
สะอาด หามใชวิธีการกวาดหรือดูดฝุนบริเวณที่หนู
เคยเขาไป ใหใชวิธีถูดวยผาเปยกหรือโดยใชผาชุบ
สารเคมีฆาเชื้อโรค

4. ดักและกําจัดสัตวฟนแทะดวยวิธีการที่เหมาะสม 
ไมแนะนําวิธีการดักจับเปนๆ

5. ในบริเวณที่มีสัตวอยูมาก ลดการสัมผัสกับสัตว
ฟนแทะในปา รวมทั้งสิ่งขับถายจากตัวสัตวเหลานั้น

6. สตัวฟนแทะในหองทดลองโดยเฉพาะหนทูอ (Rattus 
norvegicus) ใหตรวจสอบวาไมมีตัวใดติดเชื้อไวรัส
ฮานตาโดยไมมีอาการ 

9. มาตรการควบคุมการระบาด : ควบคุมสัตวฟนแทะ 
เฝาระวังการติดเชื้อโรคไวรัสฮานตาในสัตวฟนแทะในปา 
หากตรวจพบความสมัพนัธระหวางเชือ้โรคในสตัวและใน
ผูปวย ใหขจัดกวาดลางสัตวฟนแทะตางๆ รวมทั้งการฆา
เชื้ออยางทั่วถึงดวย

B : โรคระบบทางเดินหายใจจากการติดเชื้อไวรัสฮานตา 
(HANTAVIRUS PULMONARY SYNDROME)

1. ลักษณะโรค : เปนโรคติดเชื้อเฉียบพลันจากเชื้อไวรัสที่
ติดตอจากสัตวมาสูคน ในทวีปอเมริกาสามารถแยกเชื้อ
ได 2 ชนิดหรือมากกวานั้น เชื้อไวรัสซินนอมเบร 
(Sin Nombre virus) พบในผูปวยสวนมากในอเมรกิาเหนอื 
และเชื้อไวรัสแบล็คครีกคะแนล (Black Creek Canal 
virus) พบในผูปวยที่รัฐฟรอริดา มีเชื้ออีกอยางนอย
สองชนิดที่แยกไดจากเนื้อเยื่อของคน พบปฏิกิริยาทาง
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นํา้เหลอืงขามสายพนัธุกบัไวรสัฮานตาชนดิอืน่ โดยเฉพาะ
กับไวรัสพรอสเพ็คฮิลล และพูอูมาลา

2. ระบาดวิทยา : สถานการณทั่วโลก : พบผูปวยครั้งแรก
ในชวงฤดูใบไมผลิและฤดูรอน ในป พ.ศ. 2536 บริเวณ
จุดตอสี่มุม (Four Corners area) ของรัฐนิวเม็กซิโกและ
รัฐอริโซนา ในคนพื้นเมืองของอเมริกา หลังจากนั้นมีการ
พบผูปวยที่ยืนยันการวินิจฉัยในแคนาดาและฝงตะวัน
ออก ของอเมริกา พบผูปวยประปรายทางฝงตะวันตก
ของสหรฐัอเมรกิา (อารเจนตนิา โบลเิวยี บราซลิ ชลิ ีและ
ปารากวัย) รวมทั้งในรัฐฟลอริดา โรดไอแลนด นิวยอรค
และอินเดียนา โรคนี้ไมจํากัดเฉพาะในคนบางเผาพันธุ
เทานั้น การพบโรคมากหรือนอยตามฤดูกาล จะสัมพันธ
กับการเพิ่มจํานวนของสัตวฟนแทะในแถบนั้น อัตราการ
ตายโดยเฉลี่ยประมาณรอยละ 40 - 50 ผูปวย 103 ราย
แรกทีพ่บนัน้ มอีตัราตายสงูถงึรอยละ 52 สวนผูทีร่อดชวีติ 
การฟนไขเปนไปอยางรวดเร็ว โดยปอดกลับมาทํางานได
เหมอืนปกต ิไมปรากฏอาการทางไตและอาการเลอืดออก 
ยกเวนในบางรายที่อาการรุนแรง

 สถานการณโรคในประเทศไทย : ยังไมพบรายงานของ
โรคนี้

3. อาการของโรค : ไข ปวดกลามเนือ้ และอาการของระบบ
ทางเดนิอาหาร ตามดวยอาการหายใจลาํบากชนดิฉบัพลนั 
(ดังรูปที่ 1) และความดันโลหิตตํ่า อาการจะทรุดลงอยาง
รวดเรว็จนเกดิภาวะหายใจวายและชอ็กจากหวัใจลมเหลว 
ความเขมขนเลือดสูง มีโปรตีนอัลบูมินในกระแสเลือดตํ่า 
และเกล็ดเลือดตํ่า อัตราตายสูงถึงรอยละ 35 - 50 ใน 
ผูทีร่อดชวีติ การฟนไขเปนไปอยางรวดเรว็ แตจาํเปนตอง
ใชเวลาพักฟนหลายสัปดาห ปอดจึงสามารถกลับมาทํา
หนาที่ไดเหมือนปกติ ไมปรากฏอาการทางไตและอาการ
เลือดออก ยกเวนในบางรายที่อาการรุนแรง
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รูปที่ 1 ภาพถายเอกซเรยปอดผูปวยโรคระบบทางเดนิหายใจ
จากการติดเชื้อไวรัสฮานตา พบนํ้าในเยื่อหุมปอด
ทั้งสองขาง (This AP chest x-ray reveals the  
midstaged bilateral pulmonary effusion due 
to  Hantavirus pulmonary syndrome, or HPS)

4. ระยะฟกตัวของโรค : ยังไมสามารถระบุไดอยางแนชัด 
แตสันนิษฐานวาประมาณ 2 สัปดาห อาจอยูในชวงนาน
ระหวาง 2 - 3 วัน ถึง 6 สัปดาห

5. การวินิจฉัยโรค : ทําโดยการตรวจพบแอนติบอดีชนิด 
IgM ที่จําเพาะโรคโดยวิธี ELISA วิธี Western blot 
หรือ เทคนิค strip immunoblot ผูปวยสวนใหญพบ
แอนติบอดีตอเชื้อดังกลาวตั้งแตแรกเขาโรงพยาบาล ใน
หองปฏิบัติการบางแหงสามารถตรวจโดยเทคนิคพิเศษ 
คือ PCR ในชิ้นเนื้อจากผูปวยหรือจากศพ รวมทั้งวิธี 
immunohistochemistry

6. การรกัษา : ใหการดแูลอภบิาลระบบทางเดนิหายใจอยาง
เต็มที่ ระมัดระวังมิใหสารนํ้าเกินอันจะนําไปสูภาวะปอด
บวมคัง่นํา้ ควรใหยากระตุนหวัใจ และเพิม่ความดนัโลหติ
แตเนิ่นๆ ภายใตการดูแลอยางใกลชิด เพื่อปองกันภาวะ
ชอ็ก ใหออกซเิจนอยางเตม็ทีโ่ดยเฉพาะในรายทีต่องสงตอ
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ผูปวย ยาไรบาวิริน (Ribavirin) อยูระหวางการศึกษา
วิจัย ซึ่งจากขอมูลในปจจุบันไมพบวามีประโยชนใน
ผูปวยกลุมนี้

7. การแพรตดิตอโรค : เชือ่วาเกดิจากการสดูฝุนละอองจาก
สิ่งขับถายของสัตวฟนแทะ เชนเดียวกับชนิดที่ทําใหเกิด
อาการทางไตและอาการเลือดออก 

8. มาตรการปองกันโรค : ปฏิบัติเชนเดียวกับชนิดที่ทําให
เกิดอาการทางไต

9. มาตรการควบคมุการระบาด : ใหการศกึษาประชาชนให
หลีกเลี่ยงสัตวฟนแทะ และใหชวยกันกําจัดสัตวฟนแทะ
ในบานเรือน โดยเฉพาะเมื่อพบโรคหรือเมื่อมีการระบาด 
การศึกษาจํานวนสัตวฟนแทะ และอัตราการติดเชื้อเปน
สิ่งที่อาจเปนประโยชน

 เอกสารอางอิง:
1. สํานักโรคติดตออุบัติใหม กรมควบคุมโรค. ความรูเรื่อง

โรคติดเชื้อไวรัสฮานตา. [สืบคนเมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 
2554] : จาก : URL: http://beid.ddc.moph.go.th/
th_2011/content.php?items= 251.

2. Heymann DL., Editor, Control of Communicable 
Diseases Manual 19th Edition, American Associa-
tion of Public Health, 2008.

3. Mandell GL, Bennett JE, Dolin R. Mandell, 
Douglas, and Bennett’s , editor. Principles and 
Practice of Infectious Diseases. 7th ed. Philadelphia 
(USA): Elsevier; 2010.  
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โรคไขหวัดใหญ
(INFLUENZA)

1. ลกัษณะโรค : เปนโรคระบบทางเดนิหายใจทีเ่กดิจากการ
ติดเชื้อไวรัสอยางเฉียบพลัน เชื้อกอโรค ไดแก เชื้อไวรัส
ไขหวัดใหญ (Infl uenza virus) โดยลักษณะเชื้อไวรัส
ไขหวดัใหญตามฤดกูาล มรีปูรางเปนทรงกลม (spherical) 
หรือเปนสาย (fi lamentous form) ขนาด 80-120 nm. 
(ดังรูปที่ 2) สามารถจําแนกออกเปน 3 ชนิด ไดแก 
ชนดิเอ, บ ีและ ซ ีคณุสมบตักิารเปนแอนตเิจนของโปรตนี
ทีเ่ปนโครงสรางทีเ่สถยีรอยูภายใน ไดแก นวิคลโีอโปรตนี 
และแมตทรกิซโปรตนี เปนตวัจาํแนกชนดิของไวรสั ไวรสั
ไขหวดัใหญชนดิ เอ แบงเปน subtypes โดยไกลโคโปรตนี
ทีผ่วิของไวรสั 2 ชนดิ คอื ฮแีมกกลตูนินิ (hemagglutinin, 
H) และนิวรามินิเดส (neuraminidase, N) (ดังรูปที่ 3)

รูปที่ 2 ไวรัสไขหวัดใหญ สายพันธุ AUSSR77 H1N1 
จากกลองอิเลคตรอน ไมโครกราฟฟ (Electron 
micrograph of infl uenza AUSSR77 H1N1 
กําลังขยาย ×189,000 เทา)



9องคความรู (Factsheet) เรื่อง โรคติดตออุบัติใหม

รูปท่ี 3 แบบแผนโครงสรางของเช้ือไวรัสไขหวัดใหญ ชนิด เอ 
(Schematic model of infl uenza A virus)

2. ระบาดวิทยา : สถานการณทั่วโลก : สถานการณ
การระบาดของโรคไขหวัดใหญทั่วโลกเปนวิกฤตทาง
สาธารณสุขของประเทศทั่วโลก โดยพบการแพรกระจาย
ของโรคไขหวัดใหญในภูมิภาคเอเชีย อเมริกา และยุโรป 
ในเขตซีกโลกเหนือ มักพบระบาดมากในชวงฤดูหนาว 
สวนซีกโลกใตระบาดมากในฤดูฝน โดยเช้ือท่ีเปนสาเหตุของ
การระบาดของโรคไขหวดัใหญตามฤดกูาล คอื ไขหวดัใหญ
ชนิด เอ (H1N1) (H3N2) และ ชนิด บี

 สถานการณในประเทศไทย : ขอมูลการเฝาระวังโรค
ทางระบาดวิทยาและผลการศึกษาวิจัยในประเทศไทย 
คาดประมาณจํานวนผูปวยโรคไขหวัดใหญทั้งประเทศได 
700,000 - 900,000 รายตอป และมีผูปวย ไขหวัดใหญ
ที่มีภาวะแทรกซอนรุนแรง เชน ปอดอักเสบ ตองรับ
ไวโรงพยาบาลประมาณ 12,575 - 75,801 รายตอป 
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อัตราปวยตายของโรคไขหวัดใหญที่มีภาวะแทรกซอนสูง
ถึงรอยละ 2.5 และในป พ.ศ. 2552 สํานักระบาดวิทยา
ไดรบัรายงานผูปวยโรคไขหวดัใหญ จาํนวน 120,400 ราย 
อตัราปวย 189.73 ตอประชากรแสนคน โดยอตัราปวยใน
ป พ.ศ. 2552 เพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบยอนหลัง 3 - 5 ป 
เนื่องจากมีการระบาดใหญของเชื้อไวรัสไขหวัดใหญ
สายพันธุใหมชนิด A H1N1 2009 (Infl uenza A novel 
H1N1; pandemic strain) 

  โรคไขหวัดใหญสายพันธุใหมชนิด A (H1N1) 2009 
ไดเริ่มแพรระบาดในประเทศเม็กซิโก และสหรัฐอเมริกา 
ดังนั้นกรมควบคุมโรค โดยสํานักระบาดวิทยาจึงไดเริ่ม
ดําเนินการเฝาระวังไขหวัดใหญสายพันธุใหม ชนิด A 
(H1N1) 2009 ตั้งแตวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2552 
และพบผูปวยรายแรกของประเทศไทยในปลายเดือน
พฤษภาคม จากนั้นเริ่มพบผูปวยเพิ่มมากขึ้น และเริ่มมี
การแพรระบาดในวงกวางในเดอืนมถินุายน ผลการดาํเนนิ
การเฝาระวังผูปวยยืนยันไขหวัดใหญสายพันธุใหมในป 
พ.ศ. 2552 พบวา ไดรับรายงานผูปวยทั้งสิ้น 30,956 
ราย อัตราปวย 48.78 ตอประชากรแสนคน อัตราสวน
เพศหญิงตอเพศชายเทากับ 1:1.03 มีผูเสียชีวิต 157 ราย 
อัตราตาย 0.31 ตอประชากรแสนคน อัตราปวยตาย
รอยละ 0.64 โดยพบผูปวยมากในชวงฤดูฝน ระหวาง
เดือนมิถุนายนถึงกันยายน ซึ่งมีแนวโนมการระบาดตาม
ฤดูกาลใกลเคียงกับไขหวัดใหญที่ระบาดตามฤดูกาล 
โดยภาคที่มีอัตราปวยสูงสุด คือ ภาคกลาง สัดสวนอาชีพ
ผูปวยสูงสุด คือ นักเรียน 

  จากการเฝาระวังโรคไขหวัดใหญสายพันธุใหมชนิด 
A (H1N1) 2009 ที่มีการระบาดไปทั่วโลก โดยสํานัก
ระบาดวิทยาไดจัดทํารายงานการเฝาระวังสถานการณ
ไขหวัดใหญสายพันธุใหมทุกสัปดาห จนกระทั่งองคการ
อนามัยโลกไดลดระดับการระบาดใหญของไขหวัดใหญ
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สายพันธุใหมชนิด A (H1N1) 2009 ลงเปนระยะหลังการ
ระบาดใหญ ทางสํานักระบาดวิทยาจึงไดปรับเปลี่ยนการ
รายงานจากการเฝาระวงัไขหวดัใหญสายพนัธุใหมชนดิ A 
(H1N1) 2009 เปนการเฝาระวังไขหวัดใหญโดยรวมเพื่อ
ใหการเฝาระวังโรคมีประสิทธิภาพมากขึ้น

3. อาการของโรค : มีไข ไอ (สวนมากเปนไอแหงๆ) 
ปวดศรีษะ ปวดกลามเนือ้ ไมมแีรง เยือ่บโุพรงจมกูอกัเสบ 
และเจ็บคอ อาการไอนี้มักจะรุนแรงและไอเปนเวลานาน
อาจถึง 2 สัปดาหขึ้นไป ไข และอาการอื่นๆ ในผูปวย
สวนใหญมักจะหายไดเองในเวลา 5 - 7 วัน ในเด็กอาจ
พบอาการแสดงทางระบบทางเดินอาหาร เชน คลื่นไส 
อาเจยีน ทองรวง รวมกบัอาการทางระบบทางเดนิหายใจ 
อาการทางระบบทางเดินอาหารพบไดไมบอยในผูใหญ 
ทารกอาจจะพบอาการของโรคติดเชื้อในกระแสเลือด 
ผูสูงอายุที่เปนโรคไขหวัดใหญมักมีโรคประจําตัวรวมดวย 
เชน ภาวะหัวใจลมเหลว (Congestive Heart Failure) 
และไมแสดงอาการไข

4. ระยะฟกตัวของโรค : โดยเฉลี่ย 2 วัน (ในชวง 1 - 4 วัน)
5. การวินิจฉัยโรค : ตรวจหาไวรัสโดยการแยกเชื้อไวรัส

ไขหวัดใหญไดจากคอหอยหรือสารคัดหลั่งจากจมูกหรือ
นํา้ลางโพรงจมกู ซึง่สามารถแยกเชือ้ไดจากการเพาะเลีย้ง
เซลลหรือไขฟก การตรวจแยกสารแอนติเจนของไวรัส
โดยตรงในเซลลจากโพรงจมูกและของเหลว (FA หรือ 
ELISA) ชุดทดสอบเร็ว (ซึ่งสามารถจําแนกตามชนิดของ
เชือ้ไวรสัไขหวดัใหญ) หรอืการเพิม่จาํนวน RNA ของไวรสั 
สวนการตรวจทางระบบนํา้เหลอืงวทิยา โดยการตรวจหา
แอนติบอดีไตเตอรในซีรั่มคู (4-fold or greater rise in 
specifi c antibody titer) ในระยะเฉียบพลันและระยะ
ฟนตัวจากโรค อาจจะชวยในการยืนยันการติดเชื้อชนิด
เฉียบพลันไดเชนกัน ตัวอยางตรวจทางระบบนํ้าเหลือง
วิทยาอยางเดียวไมสามารถใชตรวจวินิจฉัยการติดเชื้อ
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เฉียบพลันได ในทางทฤษฎีการเก็บตัวอยางระบบทาง
เดินหายใจควรเก็บในชวงแรกตั้งแตเริ่มปวยเทาที่เปน
ไปได การแพรเชื้อไวรัสจะเริ่มลดลงในวันที่ 3 จากวันที่
เริ่มมีอาการ และตรวจไมพบการแพรหลังจาก 5 วัน ใน
ผูใหญ แตสําหรับผูปวยเด็ก เคยมีรายงานการแพรเชื้อ
เกิดขึ้นไดนานกวา

6. การรักษา : ดูแลทั่วไปเหมือนกับผูปวยไขหวัด การใหยา
ตานไวรัสที่ไดผลดี ควรใหภายใน 48 ชั่วโมงแรก หลังเริ่ม
ปวยดวยไขหวัดใหญชนิด เอ เปนเวลา 3 - 5 วัน เพื่อลด
อาการเจ็บปวย และลดปริมาณไวรัสในสารคัดหลั่งจาก
ทางเดินหายใจ และอาการแทรกซอนที่อาจเกิดจากโรค
ไขหวัดใหญ และยังใชไดผลเมื่ออาการปวยไมเกิน 5 วัน 
ขนาดยาที่แนะนําในผูใหญและวัยรุนอายุ 13 ปขึ้นไปนั้น 
คือ 150 มก.ตอวัน โดยแบงให 75 มก. 2 ครั้งตอวัน เปน
เวลานาน 3-5 วัน ยาโอเซลทามิเวียร (Oseltamivir) 
ยังไมมีรายงานประสิทธิภาพในการรักษาเด็กที่อายุ
ตํ่ากวา 1 ป

  ระหวางการรักษาดวยยาไมวาชนิดใดชนิดหนึ่ง 
เช้ือไวรัสท่ีด้ือตอยาอาจจะอุบัติข้ึนในชวงหลังของการรักษา 
และสามารถแพรกระจายไปสูผูอื่นได การใหยาในกลุม
ผูปวยที่อยูรวมในหองเดียวกัน ควรจะตองพิจารณา 
โดยเฉพาะอยางย่ิงในกลุมประชากรปด ซ่ึงมีผูท่ีมีความเส่ียง
สูงอยูมาก ผูปวยควรไดรับการเฝาดูภาวะแทรกซอนจาก
เชื้อแบคทีเรีย รวมถึงการติดเชื้อรวมจาก Methicillin 
Resistance Staphylococcus Aureus (MRSA) 
เพื่อเลือกใชยาปฏิชีวนะ และเนื่องจากความสัมพันธของ
กลุมอาการรายส ใหหลีกเลี่ยงยาในกลุมซาลิไซเลท 
(Salicylates) ในเด็กที่สงสัยติดเชื้อไขหวัดใหญ

7. การแพรติดตอโรค : การแพรกระจายของฝอยละออง
ขนาดใหญ ฝอยละอองขนาดเลก็ (แพรกระจายในอากาศ) 
และการติดตอโดยการสัมผัสใกลชิด (สัมผัสโดยตรง และ
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โดยทางออม) ในการแพรระบาดของไขหวดัใหญยงัไมเปน
ทีท่ราบแนชดั แมวาเปนทีเ่ชือ่กนัวาการกระจายของฝอย
ละอองขนาดใหญ โดยการไอ และจามจากผูปวย จะเปน
วธิกีารแพรโรคหลกั ไวรสัไขหวดัใหญสามารถมชีวีติอยูได
หลายชัว่โมงบนพืน้ผวิ โดยเฉพาะอยางยิง่ในทีม่อีากาศเยน็
และความชื้นตํ่า

8. มาตรการปองกันโรค : 
1.  ใหสุขศึกษาแกประชาชนและบุคลากรสาธารณสุขเร่ือง 

การดูแลสุขอนามัยสวนบุคคล รวมถึงการลางมือ และ
มารยาทในการไอจาม โดยเฉพาะอยางย่ิงการแพรโรค
ผานการไอและจามท่ีไมไดปองกัน และแพรผานมือท่ี
เปอนเช้ือไปสูเย่ือเมือก

2.  ใหภูมิคุมกันโรคดวยวัคซีน ท้ังชนิดเช้ือตายและชนิดเช้ือ
ออนแรง การใหวัคซีนโดสเดียวน้ัน เพียงพอสําหรับผูท่ี
สัมผัสเช้ือไวรัสไขหวัดใหญชนิด เอ และ บี แตสําหรับ
เด็กอายุต่ํากวา 9 ป ท่ีไมเคยไดรับวัคซีนปองกันโรค
ไขหวัดใหญมากอน มีความจําเปนตองไดรับวัคซีน 
2 โดสหางกัน 1 เดือน

3.  มีกลุมยาตานไวรัส 2 กลุม ท่ีใชในการปองกันหลัง
การสัมผัสโรค และใชในการรักษาโรคไขหวัดใหญ 
ไดแก (I) กลุมยาตานนิวรามินิเดส (Neuraminidase 
inhibitors) ซ่ึงไดแก ยาโอเซลทามิเวียร (Oseltamivir) 
และยาซานามิเวียร (Zanamivir) มีความปลอดภัยและ
มีประสิทธิภาพท้ังในการปองกันและรักษาไขหวัดใหญ
ชนิด เอ และ บี ยาโอเซลทามิเวียร (Oseltamivir) เปน
ยาชนิดรับประทาน ใชในผูปวยอายุ 1 ปข้ึนไป สวน
ยาซานามิเวียร (Zanamivir) เปนยาผงชนิดพนเขาทาง
จมูก ไดรับการอนุมัติในการรักษาผูปวยอายุ 7 ป และ 
5 ป สําหรับการปองกัน ขนาดของยาตานไวรัสในการ
รักษาใหทาน 2 คร้ังตอวัน ทานติดตอกัน 5 วัน และ 
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1 คร้ังตอวัน สําหรับการปองกัน ปริมาณยาโอเซลทา
มิเวียร (Oseltamivir) สําหรับเด็กใหปรับตามน้ําหนักตัว 
การใหยาเพ่ือการปองกันหลังสัมผัสโรค ควรใหทาน
ติดตอกัน 7 - 10 วัน หลังการสัมผัส (II) ยากลุม
อะดาแมนทีน (Adamantanes) (ยาอะแมนตาดีน; 
Amantadine และ ยาไรแมนตาดีน ; Rimantadine) 
เปนยาตานไวรัสท่ีมีประสิทธิภาพในการปองกัน และ
รักษาโรคไขหวัดใหญชนิด เอ แตไมมีผลกับชนิด บี 
ยาตานไวรัสกลุมน้ีใชในผูปวยอายุ 1 ปข้ึนไป

9. มาตรการควบคุมการระบาด :
1. การวางแผนสาธารณสุขและการใหสุขศึกษาท่ีดี โดย

เฉพาะอยางย่ิงโครงการใหภูมิคุมกันในพ้ืนท่ีท่ีมีกลุม
ผูปวยความเส่ียงสูง และบุคลากรท่ีดูแลระบบเฝา
ระวังโรค โดยเจาหนาท่ีและรายงานโรคใน ชุมชนเปน
ส่ิงสําคัญมาก การตอบโตตอการระบาดใหญของโรค
ไขหวัดใหญจําเปนตองมีการวางแผนในระดับประเทศ

2.  การปดโรงเรียน ถึงแมยังไมไดพิสูจนวาเปนมาตรการ
ควบคุมโรคท่ีมีประสิทธิภาพ แตเปนมาตรการท่ี
แนะนําใหใชในการระบาด 

3.  ผูบริหารโรงพยาบาลตองมีสวนรวมในการส่ังการ
สําหรับการรักษาพยาบาลในชวงมีการระบาด และเม่ือ
มีการขาดงานของบุคลากรทางการแพทย เน่ืองจาก
โรคไขหวัดใหญ ดังน้ันเพ่ือเปนการปองกัน บุคลากร
ทางการแพทยควรไดรับวัคซีนปองกันปละคร้ัง

4.  สนับสนุนยาตานไวรัสท่ีเพียงพอเพ่ือการรักษาผูปวย
ท่ีมีความเส่ียงสูง และบุคลากรท่ีจําเปนในเหตุการณ
ฉุกเฉิน เม่ือมีการระบาดใหญของเช้ือสายพันธุใหม
เกิดข้ึน และยังไมมีวัคซีนใชในการระบาดชวงแรก
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โรคไขหวัดนกและไขหวัดใหญในสัตวชนิดอื่น
(INFLUENZA VIRUS INFECTION OF AVIAN 

AND OTHER ANIMAL ORIGIN)

1. ลักษณะโรค : เปนโรคที่เกิดจากเชื้อไวรัสไขหวัดใหญ 
ชนิดเอ ในสัตวปก หรือเรียกวา เชื้อไวรัสไขหวัดนกและ
เกิดการติดเชื้อในคน แมวาการระบาดในคนจะพบได
ประปราย หรือพบการแพรจากคนสูคนนอย แตเชื้อไวรัส
ไขหวัดนกก็มีหลายสายพันธุที่กอใหเกิดโรคในคนไดโดย
เฉพาะอยางยิง่สายพนัธุทีม่คีวามรนุแรงสงูและเปนสาเหตุ
การระบาดอยูในหลายประเทศในขณะนี้ ไดแก สายพันธุ 
H5N1 (ดังรูปที่ 4)

รูปที่ 4 เชื้อไวรัสไขหวัดนกจากกลองอิเลคตรอนไมโคร

กราฟฟ (สีทอง) เจริญบนเซลลเลี้ยงเชื้อ MDCK 

(สีเขียว) (Colorized transmission electron 
micrograph of Avian infl uenza A H5N1 viruses 
(seen in gold) grown in MDCK cells (seen in 
green).
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2. ระบาดวิทยา : สถานการณทั่วโลก (ขอมูล ณ 30 
มิถุนายน พ.ศ. 2554) : 

 สรุปรายงานขององคการอนามัยโลก ตั้งแตป พ.ศ. 
2546 จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2554 มีผูปวย
ยืนยันโรคไขหวัดนก รวม 562 ราย เสียชีวิต 329 ราย 
ใน 15 ประเทศ คือ ประเทศอาเซอรไบจัน บังคลาเทศ 
กัมพูชา จีน สาธารณรัฐจิบูตี อียิปต อินโดนีเซีย อิรัก ลาว 
เมียนมาร ไนจีเรีย ปากีสถาน ไทย ตุรกี และเวียดนาม 

 สถานการณโรคในประเทศไทย (ขอมลู ณ 30 มถินุายน 
พ.ศ. 2554) : 

 กระทรวงสาธารณสุขไทย ไดประกาศยืนยันการพบ
ผูปวยโรคไขหวดันกสายพนัธุ H5N1 รายแรกของประเทศ 
เมื่อวันที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2547 เปนเด็กชายอายุ 7 ป 
จากจังหวัดสุพรรณบุรี จนถึงปจจุบัน (30 มิถุนายน 
พ.ศ. 2554) จากขอมูลของสํานักระบาดวิทยา กระทรวง
สาธารณสขุ สรปุยอดผูปวยในประเทศไทย ทัง้สิน้ 25 ราย 
เสียชีวิต 17 ราย ใน 18 จังหวัด โดยป พ.ศ. 2547 พบ
ผูปวยไขหวดันกทีย่นืยนั 17 ราย เสยีชวีติ 12 ราย ป พ.ศ. 
2548 พบผูปวย 5 ราย เสียชีวิต 2 ราย ป พ.ศ. 2549 พบ
ผูปวย 3 ราย เสียชีวิตทั้งหมด โดยผูปวยรายสุดทายใน
ประเทศไทย เริ่มปวยเมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2549 
จากนัน้จนถงึปจจบุนั ยงัไมพบผูปวยโรคไขหวดันกเพิม่อกี 
และจากการสอบสวนโรคในผูปวยทั้งหมด 25 ราย 
พบวา ผูปวย 22 ราย (รอยละ 88) มีการเลี้ยงไกในบาน
ที่อยูอาศัย ผูปวย 15 ราย (รอยละ 60) มีการสัมผัสกับ
ซากไกที่ตาย และผูปวย 4 ราย (รอยละ 16) ชําแหละไก
ดวยตนเอง ทั้งนี้ไมพบผูปวยยืนยันที่เปนคนงานในฟารม
สัตวปก ผูทําลายสัตวปกในชวงการระบาดหรือบุคลากร
การแพทยและสาธารณสุข
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  โดยรวมแลว โรคไขหวัดนก H5N1 ในคน ยังคงเปน
โรคที่พบไดนอย แตผูปวยสวนใหญมีอาการรุนแรง ตอง
ไดรับการดูแลอยางใกลชิด และตองทําการศึกษาตอไป 
เนื่องจากไวรัสชนิดนี้สามารถวิวัฒนาการไปจนกลายเปน
จุดเริ่มตนของการระบาดใหญทั่วโลกได

3. อาการของโรค : มไีข (ปกตสิงูกวา 38oซ.) และไอ รวมกบั
สญัญาณและอาการของโรคระบบทางเดนิหายใจสวนลาง 
เชน อาการหายใจลําบาก สวนอาการโรคระบบทางเดิน
หายใจสวนบน เชน เจบ็คอ และอาการไขหวดั จะพบเพยีง
บางครัง้ อาการในระบบทางเดนิอาหาร มรีายงานบอยใน
ประเทศไทย และเวียดนาม ในป พ.ศ. 2547 แตพบนอย
ตั้งแตป พ.ศ. 2548 สันนิษฐานวาอาการแสดงทางคลินิก 
อาจจะแตกตางกนัขึน้กบัไวรสั อาการแสดงของโรคระบบ
ทางเดินหายใจสวนลางที่รุนแรงเกิดขึ้นบอยในชวงแรก
ของอาการปวย และมักพบโรคปอดอักเสบอยางชัดเจน 
ดวยการเปลี่ยนแปลงจากภาพถายรังสี การดําเนินโรค
จะเกิดขึ้นอยางรวดเร็ว และพัฒนาไปสูอาการระบบทาง
เดนิหายใจลมเหลวเฉยีบพลนั จากรายงาน ระยะเวลาโดย
เฉลี่ย 4 วัน จากเริ่มมีอาการ และ 9 - 10 วัน จนกระทั่ง
เสียชีวิต อาการแสดงที่ผิดปกติ ไดแก มีไขและทองรวง 
แตไมมีอาการปอดอักเสบ และมีไขรวมกับทองรวง และ
มีอาการชักจนถึงอาการวิกฤต

4. ระยะฟกตัวของโรค : 7 วัน หรือนอยกวา และปกติอยูที่ 
2 - 5 วัน

5. การวินิจฉัยโรค : การตรวจไวรัสไขหวัดใหญในสัตว
ตองการหองปฏิบัติการที่จําเพาะ เมื่อไวรัสเหลานี้ไม
สามารถระบุสายพันธุ โดยใชสารตรวจพิสูจนที่ใชกับ
ไวรัสไขหวัดใหญตามฤดูกาลได การตรวจสอบ RNA ของ
ไวรัสในระบบทางเดินหายใจ และตัวอยางทางคลินิก
อื่นๆ โดยวิธี Real-time RT-PCR หรือ Conventional 
RT-PCR ยังคงเปนวิธีที่ดีที่สุดสําหรับการวินิจฉัยเบื้องตน 
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การติดเชื้อไดรับการยืนยันโดยผลจาก seroconversion 
ท่ีมีการรายงานตามการเพ่ิมข้ึนของระดับแอนติบอดีไตเตอร 
ระหวางตัวอยางซีรั่มระยะเฉียบพลัน และระยะพักฟน 
นอกจากนี้ การทดสอบอยางรวดเร็ว ณ จุดคัดกรอง 
(บางครั้งเรียกชุดทดสอบอยางรวดเร็ว) ที่ใชสําหรับไวรัส
ไขหวัดใหญในคน ไมมีความไวสําหรับไวรัสไขหวัดใหญ
ในสั ตว  จึ ง ไม มี ประ โยชนที่ จ ะนํ ามา ใชทดสอบ 
และถาเกิดสงสัยการติดเชื้อไวรัสไขหวัดใหญในสัตว 
และผลการทดสอบใหผลลบจากการทดสอบ ณ จุดคัดกรอง 
จึงยังไมสามารถใชแยกสถานะของการติดเชื้อไวรัสได

6. การรักษา : แนะนําใหรักษาดวยยาโอเซลทามิเวียร 
(Oseltamivir) อยางรวดเร็ว จากขอมูลการศึกษาทาง
คลินิกระบุโอกาสการรอดชีวิตที่เพิ่มขึ้น อางอิงจากการ
ศกึษาในหลอดทดลองและการทดลองในสตัว ทีใ่หผลลพัธ
ทีด่ ีแพทยอาจจะพจิารณาการใชขนาดของการรกัษาดวย
ยาโอเซลทามเิวยีร (Oseltamivir) ทีส่งูกวา ระยะเวลาของ
การรกัษาทีน่านกวา หรอืการรกัษาดวยยาตานไวรสัหลาย
ชนิดรวมกัน (ยาโอเซลทามิเวียร; Oseltamivir รวมกับ
ยาอะแมนตาดีน; Amantadine) 

  ผลการศึกษาการดื้อยาของไวรัสไขหวัดนก พบวา 
ไวรัสไขหวัดนก H5N1 Clade 1 และ Clade 2 
subclade 1 จากอินโดนีเซีย ดื้อตอยาตานไวรัสที่ยับยั้ง 
M2 inhibitors ขณะที่ไวรัสไขหวัดนก H5N1 Clade 2 
subclade 2 จากความเชื่อมโยงในสวนอื่นๆ ของยูเรเซีย 
และแอฟริกา และ Clade 2 subclade 3 จากจีนยัง
คงไวตอยาตานไวรัส ในชวงที่ใหการรักษาดวยยาโอเซล
ทามิเวียร (Oseltamivir) ไดพบวามีผูปวยจากประเทศ
เวียดนามติดเชื้อไวรัสไขหวัดนก H5N1 ที่ดื้อตอยาตาน
ไวรัส และสงผลใหผูปวยเสียชีวิต และการติดเชื้อไวรัสที่
ดือ้ตอยาโอเซลทามเิวยีร (Oseltamivir) เพยีงบางสวน ใน
ผูปวยชาวอยีปิตจาํนวน 2 ราย กอนใหการรกัษา สงผลให
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ผูปวยเสียชีวิตเชนกัน การรักษาผูปวยไขหวัดนก H5N1 
ที่เกี่ยวของกับ ARDS ควรปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติ
ระดับประเทศที่ตีพิมพออกมา โดยหลักการแลวการใช
มาตรการ Intermittent Positive Pressure Ventilation 
(IPPV) โดยใช low tidal volumns และ low 
pressure ventilation ในชวงแรก อาจจะชวยไดและเปน
คาํแนะนาํใหใช สวนการรกัษาดวยยาคอรตโิคสเตอรอยด 
(Corticosteroid) ไมแสดงประสิทธิภาพในการรักษา
ผูปวยไขหวดันก H5N1 และไมมกีารตดิตามประโยชนของ 
immunomodulators และ serotherapy

7. การแพรติดตอโรค : การติดเชื้อในคนจากไวรัส
ไขหวัดใหญในสัตวเกิดขึ้นจากการสัมผัสกับสัตวที่ติดเชื้อ
โดยตรง สําหรับการติดเชื้อไวรัส H5N1 วิธีการติดตอ
และตําแหนงของทางเขาของไวรัสยังไมเปนที่เขาใจ
อยางสมบูรณ แตเทาที่เปนไปได เกิดจากการสูดละออง
ฝอยขนาดเล็กเขาไปทางระบบทางเดินหายใจสวนลาง 
การปนเปอนของเนื้อเยื่อเมือกทางใบหนา โดยการนํา
เขาไปดวยตนเองหรือสัมผัสฝอยละออง หรือการกลืน
เขาไป การไปตลาดคาสัตวปกมีชีวิตเปนปจจัยเสี่ยง
อยางมาก การติดตอจากคนสูคนเกิดขึ้นไดในบางกรณี 
เมื่อมีการสัมผัสกันอยางใกลชิดและเปนระยะเวลานาน

8. มาตรการปองกันโรค : 
1. การปองกันการสัมผัสสัตวที่ติดเชื้อหรือสิ่งแวดลอม

ที่ปนเปอนของคน และการควบคุมการ แพรระบาด
ของโรคในประชากรสัตวเลี้ยง

2. การแลกเปลีย่นขอมลูอยางรวดเรว็ระหวางหนวยงาน
ดานสตัว และ/หรอืหนวยงานดานเกษตรกรรม และ
เจาหนาที่สาธารณสุข และการสื่อสารความเสี่ยงแก
กลุมประชากรที่มีความเสี่ยงสูงในพื้นที่ที่ไดรับผล
กระทบ

3. การใชอปุกรณปองกนัตนเองอยางเหมาะสม และการ
ฝกอบรมการใสอยางเพียงพอ
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4. การสรางเสริมภูมิตานทาน: การใชวัคซีนปองกัน
ไขหวัดนก H5N1 ชนิดเชื้อตายในคน ซึ่งขณะนี้
เริม่มกีารใชแลว แตยงัไมไดวางจาํหนายในทองตลาด
เปนวงกวาง

5. ใหคําแนะนําประชาชน ดังตอไปนี้
5.1 รับประทานเนื้อไกและไขที่ปรุงสุก
5.2 หลีกเลี่ยงการสัมผัสสัตวปกที่มีอาการปวยหรอื

ตาย โดยเฉพาะเด็ก
5.3 หามนําซากสัตวปกที่ปวยตายไปใหสัตวอื่นกิน
5.4 หากตองสัมผัสกับสัตวปกในระยะที่มีการ

ระบาดในพื้นที่  ใหสวมหนากากอนามัย 
สวมถุงมือ

5.5 ลางมือทุกครั้งหลังการสัมผัสสัตวปกและ
สิ่งคัดหลั่งของสัตวปกดวยสบูและนํ้า

5.5 หากมีอาการเปนไข ไอ โดยเฉพาะผูมีอาชีพ
เลี้ยง ฆา ขนสง ขนยาย และขายสัตวปกหรือ
เกีย่วของ กบัซากสตัวปก ใหรบีพบแพทย บอก
ประวัติการสัมผัสพรอมอาการ

9. มาตรการควบคุมการระบาด : 
1. แพทยและเจาหนาที่สาธารณสุข ควรพิจารณาการ

ติดเชื้อไวรัสไขหวัดนก H5N1 ดวยการตรวจวินิจฉัย
ที่แตกตางออกไป สําหรับผูปวยที่มาดวยอาการไข 
และมีการพัฒนาเปนโรคปอดอักเสบอยางรวดเร็ว 
และมีปจจัยเสี่ยงทางระบาดวิทยา

2. การพฒันา หรอืการใชนยิามผูปวย และการใชระบบ
เฝาระวังเชิงรุกในระบาดวิทยาที่เหมาะสม

3. จัดตั้งกลไก เพื่อใหไดผลการทดสอบทางหองปฏิบัติ
การที่เชื่อถือไดอยางรวดเร็ว

4. จัดหาขอมูลเกี่ยวกับโรค และมาตรการปองกัน
กลุมเสี่ยง การอยูรวมกันทางสังคม รวมถึงการ
รณรงค และการใหขอมูลแกประชาชนอยางรวดเร็ว
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5. รวบรวมขอมูลทางระบาดวิทยาทางคลินิก และ
ขอมูลอื่นๆ ที่เขาถึงสถานการณ หากสังเกตเห็น
การแพรเชื้อจากคนสูคน ควรพิจารณาดําเนินการ
ควบคุมโรคขนาดใหญเพ่ือหยุดการแพรระบาดของโรค
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โรคลีเจียนแนร (LEGIONELLOSIS)
โรคปอดอักเสบลีเจียนแนร 

(LEGIONELLOSIS’S PNEUMONIA)

โรคลีเจียนแนรชนิดไมมีปอดอักเสบ 
(NONPNEUMONIC LEGIONELLOSIS)

หรือโรคไขปอนเตียก (PONTIAC FEVER)

1. ลักษณะโรค : เปนโรคติดเชื้อแบคทีเรียชนิดเฉียบพลัน
จากสิง่แวดลอม เชือ้กอโรค ไดแก เชือ้ Legionellae เปน
เชื้อแบคทีเรียรูปแทง ที่ติดสีแกรมลบ (ดังรูปที่ 5) โรคนี้
สามารถกอใหเกิดอาการทางคลินิกได 2 รูปแบบ ไดแก 
โรคปอดอักเสบลีเจียนแนร และโรคลีเจียนแนรชนิดไมมี
ปอดอักเสบ หรือที่เรียกวา ไขปอนเตียก
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รูปที่ 5 เชื้อลีเจียนเน็ลลาจากการเพาะเชื้อ 
 (Cultures of Legionella pneumophila)

(A) เชือ้ลเีจยีนเนล็ลาบนอาหารเลีย้งเชือ้ BCYE∝ ทีม่ลีกัษณะ
เฉพาะเปนโคโลนีที่มีสีคลายโอปอล (ขยาย 10 เทาดวย
กลองจุลทรรศนสเตอริโอ) (Typical opal-like colony 
of L. pneumophila grown on BCYE∝ agar) 

(B) เชื้อลีเจียนเน็ลลาจากการยอมสีแกรม (ขยาย 1,000 เทา) 
(Gram stain of L. pneumophila taken from cul-
ture plate)

2. ระบาดวิทยา : สถานการณทั่วโลก : มีบันทึกการพบ
ผูปวยรายแรกใน พ.ศ. 2490 และการระบาด ครั้งแรก
ใน พ.ศ. 2500 ที่รัฐมินนิโซตา มีการระบาดครั้งใหญของ
โรคปอดอักเสบในหมูผู รวมประชุมทหารอเมริกัน 
(American Legion Convention) ที่เมืองฟลาเดลเฟย 
สหรัฐอเมริกาใน พ.ศ. 2519 มีผูปวย 182 ราย เสียชีวิต 
29 ราย อีก 6 เดือนตอมา McDade JE และคณะ จึงได
พบเชื้อแบคทีเรียที่เปนสาเหตุจากปอดของผูเสียชีวิต จึง
เปนที่มาของชื่อ “Legionella pneumophila” 

  โรคลีเจียนแนรเปนโรคที่ตางประเทศใหความสนใจ
เนื่องจากมี อัตราปวยตายสูงโดยเฉพาะ ประเทศ ใน
แถบยุโรปมีระบบเฝาระวังและมีคณะทํางานสําหรับ
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โรคนี้โดยเฉพาะเรียกวา European Working Group 
for Legionella Infections (EWGLI) อัตราปวยของโรค
นี้โดยเฉลี่ยในยุโรปเทากับ 4.45 ตอประชากรลานคน ใน
ป พ.ศ. 2539 

 สถานการณโรคในประเทศไทย : มรีายงานการพบผูปวย
โรคลีเจียนแนรครั้งแรกในป พ.ศ. 2527 โดยเปนผูปวย
ชาวไทย ตอมาพบผูปวยชาวตางชาติจากยุโรปที่ปวย
เปนโรคลีเจียนแนรเกือบทุกป แตมีจํานวน ไมมาก เชน 
ในป พ.ศ. 2542 พบผูปวยจาํนวน 3 ราย ทีจ่งัหวดัเชยีงใหม 
และลาสุดในป พ.ศ. 2553 พบผูปวยเปนนักทองเที่ยว
ชาวสกอตแลนด ที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ มีประวัติเปน
โรคปอดอุดกั้นเรื้อรังและสูบบุหรี่จัดรวมดวย นอกจากนี้ 
ยงัมขีอมลูการรายงานโรคจากหนวยงานตางประเทศ เชน 
European Working Group for Legionella Infection 
(EWGLI) Network ซึง่เปนเครอืขายเฝาระวงัและควบคมุ
โรคลเีจยีนแนรในระหวางกลุมสมาชกิรวม 29 ประเทศ ซึง่
เมื่อประเทศในกลุมสมาชิกพบผูปวยตั้งแต 2 ราย ที่เดิน
ทางมาทองเที่ยวตางประเทศ และพักอยูโรงแรมเดียวกัน 
(โดยพิจารณาจากระยะฟกตัวของโรค) จะมีการดําเนิน
การแจงขอมูลไปยังหนวยงานสาธารณสุขของประเทศที่
เกิดเหตุและหนวยงานสาธารณสุขของแตละประเทศใน
เครือสมาชิก จากขอมูลการเฝาระวังของ EWGLI ระบุวา
ผูปวยที่ไดรับเชื้อจากโรงแรมในประเทศไทย ระหวางป 
พ.ศ. 2536 - 2553 มจีาํนวน 109 ราย (ดงัรปูที ่6) สวนใหญ
เปนนักทองเที่ยว ซึ่งสงผลกระทบตอการทองเที่ยวจาก
ภูมิภาคตางๆ ไดทั่วโลก ดังนั้น จึงไดมีมาตรการควบคุม
และปองกนัการตดิเชือ้ โดยการแจงใหโรงแรม และบรษิทั
ธุรกิจดูแลทําความสะอาดระบบเครื่องปรับอากาศ และ
นํ้าหลอเย็น รวมถึงการเฝาระวังในกลุมเสี่ยง โดยเฉพาะ
ผูสูงอายุและผูสูบบุหรี่ นอกจากนี้ หนวยงานที่เกี่ยวของ 
ควรกวดขันเรื่องมาตรการการปองกันควบคุมโรคอยาง
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เขมแข็งกับธุรกิจโรงแรม สปา ใหมีการทําความสะอาด
และฆาเชื้อในระบบนํ้าทั้งโรงแรม โดยเฉพาะในทอสงนํ้า 
เพื่อปองกันการปนเปอนเชื้อ

รูปที่ 6 จํานวนผูปวยโรค Legionaire ในประเทศไทย 
จําแนกตามป พ.ศ. 2536 - 2553 จากขอมูลการ
เฝาระวังของ European Working Group for 
Legionella Infection (EWGLI) Network

3. อาการของโรค : มีอาการเบื่ออาหาร ออนเพลีย 
ปวดกลามเนื้อ ปวดศีรษะ และมีไขสูง โดยทั่วไปมักพบ
อาการใน 2 - 5 วัน ปวดทอง และอุจจาระรวงเกิดขึ้น
ตามมา โรคลเีจยีนแนรเปนสาเหตขุองโรคปอดบวมและมี
อาการไอ ไมมเีสมหะ ปอดมกีารอกัเสบเปนปนหรอืจดุขาว 
(ดังรูปที่ 7 และ 8) ถาเปนมากอาจพบลุกลามไดในปอด
ทัง้สองขาง การปวยคอนขางรนุแรงและอาจจะทาํใหการ
หายใจลมเหลว สวนผูปวยไขปอนเตียกจะสามารถหาย
ไดเองและไมมีอาการปอดอักเสบหรือรุนแรงถึงขั้น
เสียชีวิต
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รูปที่ 7 เชื้อลีเจียนเน็ลลาในเนื้อเยื่อปอด

รูปที่ 8 โรคลีเจียนแนรที่ปอดขางขวา

4. ระยะฟกตัวของโรค : ปรากฏอาการในชวง 2-10 วัน
หลงัไดรบัเชือ้ แตสวนใหญจะปรากฏอาการภายใน 5-6 วนั 
โรคไขปอนเตียกจะปรากฏอาการในชวง 5-72 ชั่วโมง
หลังไดรับเชื้อ แตสวนใหญจะปรากฏอาการภายใน 
24-48 ชั่วโมง



28 องคความรู (Factsheet) เรื่อง โรคติดตออุบัติใหม

5. การวินิจฉัยโรค : อาศัยการแยกเชื้อกอโรคจากเนื้อเยื่อ 
หรือนํ้ามูก นํ้าลาย โดยใชอาหารเพาะเชื้อที่เฉพาะ
ตอเชื้อชนิดนี้ (BCYE∝), การตรวจหาเชื้อ Legionella 
pneumophila serogroup 1 จากปสสาวะ หรือโดย
การตรวจพบ immunofl uorescent antibody titer 
ขึน้สงูมากหรอืมากกวา 4 เทา เทยีบนํา้เหลอืงเจาะครัง้แรก
กับอีกครั้งหางกัน 3-6 สัปดาห วิธีที่ใชในการตรวจหา
แอนติเจนในปสสาวะและการตรวจหาแอนติบอดี
สวนใหญจะใหผลตอ L. pneumophila ดังนั้นโรคที่
เกิดจาก species อื่น จะตรวจไมพบ จึงควรเนนความ
สําคัญไปที่การเพาะเชื้อ เกี่ยวของหรือสารคัดหลั่งใน
ระบบทางเดนิหายใจ แตความไวและความจาํเพาะของผล
ที่ได จะมีคาความแปรปรวนสูงขึ้นกับประสบการณของ
เจาหนาทีใ่นหองปฏบิตักิาร การวนิจิฉยัไขปอนเตยีกมกัจะ
ระบุจากอาจใชวิธียอมสี Direct immunofl uorescent 
antibody stain เนื้อเยื่อที่อาการที่มีความสอดคลอง
กับกลุมโรคทางระบาดวิทยา การทดสอบแอนติเจนจาก
ปสสาวะและเซรุมสามารถใชยืนยันผลการวินิจฉัยได แต
ความแมนยําของการวินิจฉัยจะตํ่ากวา

6. การรกัษา : ไขปอนเตยีกจะจาํกดัตวัมนัเองและไมจาํเปน
ตองรกัษาดวยยาปฏชิวีนะ สาํหรบัคาํแนะนาํในการรกัษา
โรคลีิเจียนแนร คือ ยาที่ใชรักษาโรคติดเชื้อในระบบทาง
เดนิหายใจในกลุมฟลโูอโรควโินโลน (Fluoroquinolones) 
เชน ยาลีโวฟลอกซาซิน (Levofl oxacine) หรือ
ยาแมคโครไลด (Macrolide) ชนิดใหม ยาอะซิโทรมัยซิน 
(Azithromycin) การศึกษาจากการสังเกตชี้ใหเห็นวา 
ยาลโีวฟลอกซาซนิ (Levofl oxacine) อาจจะมผีลขางเคยีง
มากกวายาแมคโครไลด (Macrolide) โดยเฉพาะอยางยิง่
กับผูปวยที่มีอาการรุนแรง ยาไรแฟมปซิน (Rifampicin) 
ถกูนาํมาใชรวมดวยในผูปวยทีก่ารรกัษาลมเหลว แตขอมลู
ที่ใกลเคียงขอสนับสนุนนี้ยังมีไมเพียงพอ แตยาในกลุม
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ยาเพนิซิลินเพนิซิลลิน (Penicillin), ยาเซฟาโลสปอริน 
(Cephalospor ins )  และยาอะมิ โนกลัยโคไซด  
(Aminoglycosides) จะใชรักษาไมไดผล

7. การแพรติดตอโรค : แพรกระจายไดในอากาศ สวน
ทางอื่นก็อาจจะเปนไปได รวมถึงการหายใจนําเชื้อที่
ปนเปอนอยูในละอองฝอยของนํ้าเขาไป การสําลักนํ้าที่มี
เชื้อเขาไปในปอดและการติดเชื้อในกระแสเลือดโดยผาน
ทางบาดแผล สวนการแพรเช้ือจากคนไปสูคนยังไมมีปรากฎ

8. มาตรการปองกันโรค : แหลงนํ้าที่มนุษยสรางเปนแหลง
แพรโรคปฐมภูมิของโรคลีิเจียนแนร ดังนั้นจําเปนที่
ตองหลีกเลี่ยงสภาวะที่สงเสริมการเจริญเติบโตของเชื้อ 
Legionella เมื่อไมไดใชงานหอหลอเย็น ตองเปดนํ้าทิ้ง
ใหแหง และทําความสะอาดลางคราบไคลและตะกอน 
เติม Biocides ในปริมาณที่พอเหมาะเพื่อปองกันการ
กอตัวของไบโอฟลม ตั้งอุณหภูมิระบบนํ้ารอนใหสูงกวา
หรือเทากับ 50oซ. เพื่อลดความเสี่ยงตอการแพรเชื้อหาม
ใชนํ้าประปาเติมในเครื่องชวยหายใจ

9. มาตรการควบคมุการระบาด : คนหาปจจยัเสีย่งรวมและ
ทบทวนบันทึกการบํารุงรักษาระบบนํ้าที่ออาจเปนแหลง
โรค ในการหาสาเหตขุองการระบาดนัน้อาจมคีวามจาํเปน
ตองเพาะเชื้อจากแหลงโรค การแกไข/ฟนฟูแหลงนํ้า
ทาํไดโดยการเตมิคลอรนี และ/หรอืใหความรอนระดบัสงู 
ซึ่งพบวา ไดผลดี การบํารุงรักษาและการฆาเชื้ออยาง
เหมาะสมใน อางนํ้าวนของสปา, หอหลอเย็น, และแหลง
นํ้าดื่ม เปนมาตรการที่มีประสิทธิภาพที่สุดในการปองกัน
การระบาด
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โรคกาฬโรค
(PLAGUE)

1. ลักษณะโรค : เปนโรคติดตอจากสัตวสูคน (zoonosis) 
ที่เกี่ยวของกับสัตวฟนแทะและหมัดของมัน ซึ่งแพรเชื้อ
แบคทีเรีย Yersinia pestis ไปยังสัตวอื่นอีกหลายชนิด
รวมทั้งคน

2. ระบาดวิทยา : สถานการณทั่วโลก : กาฬโรคพบได
ในประเทศตางๆ ของทวีปแอฟริกาไดแก บอตสวานา 
(Botswana) สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก เคนยา 
มาดากัสกา มาลาวี โมซัมบิก สหสาธารณรัฐแทนซาเนีย 
ยูกันดา แซมเบีย ซิมบับเว และกาฬโรคยังเปนโรค
ประจําถิ่นในสาธารณรัฐประชาชนจีน ประเทศอินเดีย 
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว มองโกเลีย 
เมียนมาร เวียดนาม และอินโดนีเซีย โดยมีการระบาด
ใหญเปนครั้งคราว เชน การระบาดของกาฬโรคปอดบวม
ในเอกวาดอร เมื่อป พ.ศ. 2541 หรือการเกิดกาฬโรค
ทางตะวันตกของประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งเปนลักษณะ
กระจาย (ตั้งแตป พ.ศ. 2543 พบผูปวย 5 - 15 ราย/ป) 
บางพื้นที่พบผูปวยเพียงรายเดียวหรือเปนกลุมเล็กๆ โดย
ผูปวยจะมปีระวตัสิมัผสักบัสตัวประเภทฟนแทะในปาหรอื
หมดัทีอ่าศยับนตวัสตัวฟนแทะ และไมมกีารตดิตอจากคน
สูคนในสหรัฐอเมริกา นับตั้งแตป พ.ศ. 2467

 สถานการณโรคในประเทศไทย : ไดรับรายงานการ
ระบาดของกาฬโรคครั้งแรกโดยนายแพทยเอช แคมเบล
ไฮเอ็ต เจากรมแพทยสุขาภิบาล พบผูเสียชีวิตที่นาสงสัย
จะเปนกาฬโรคบริเวณที่อยู ของพอคาชาวอินเดียทาง
ฝงธนบุรี เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2447 การระบาด
ของโรคสันนิษฐานวา นาจะเกิดจากหนูที่มีเชื้อกาฬโรค
ตดิมากบัเรอืสนิคาทีม่าจากเมอืงบอมเบย ประเทศอนิเดยี 



32 องคความรู (Factsheet) เรื่อง โรคติดตออุบัติใหม

ซึ่งเปนแหลงที่เกิดการระบาดของกาฬโรค หลังจากนั้น 
โรคก็แพรระบาดออกไปหลายทองที่ของฝงธนบุรี และ 
ขามมาระบาดในฝงพระนครอีกหลายทองที่ รวมถึงรอบ
นอกของพระนครดวย โดยมีการเกิดโรคในฝง พระนคร
และธนบุรีติดตอกัน 2 ป จากนั้นก็ระบาดไปตามจังหวัด
ตางๆ ที่มีการคาขายติดตอกัน ทั้งทางบก ทางเรือ และ
ทางรถไฟ โดยเฉพาะจังหวัดที่เปนศูนยกลางตลาดใหญๆ 
มีการคาขายมาก และมีรายงานการเกิดกาฬโรคอยาง
ตอเนื่องมาจนถึงป พ.ศ. 2495 จากนั้นไมมีรายงานการ
เกิดกาฬโรคในประเทศไทยจนกระทั่งปจจุบัน

3. อาการของโรค : อาการและอาการแสดงเริม่แรกจะยงัไม
จาํเพาะ คอื มไีข หนาวสัน่ ครัน่เนือ้ครัน่ตวั ปวดกลามเนือ้ 
อาเจียน ไมมีเรี่ยวแรง เจ็บคอ และปวดศีรษะ อาการ
ตอมนํ้าเหลืองอักเสบจะเกิดในบริเวณที่ตอมเหลานั้น
รับนํ้าเหลืองมาจากบริเวณที่ถูกหมัดกัด มักเปนบริเวณ
ขาหนบี (ดงัรปูที ่9) และอาจจะพบรองรอยของแผลหมดั
กัดเหลืออยู ตอมนํ้าเหลืองที่อักเสบจะบวม แดง เจ็บ 
และอาจจะกลายเปนฝ มักจะมีไขรวมดวยเสมอ ภาวะ
แทรกซอนที่พบ ไดแก ภาวะการติดเชื้อในกระแสเลือด 
(ดังรูปที่ 10) ปอดบวม (ดังรูปที่ 11) หากไมไดรับการ
รักษาก็มีโอกาสเสียชีวิตได รอยละ 50-60 โรคกาฬโรคนี้
นับเปนภาวะฉุกเฉินทางการแพทยและสาธารณสุข
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รูปที่ 9 ผูปวยติดเชื้อกาฬโรคตอมนํ้าเหลือง (Bubonic 
plague) ผานทางแผลถลอกที่ขาขวา จากการถูก
หมัดกัดหรือในรายนี้สัมผัสเชื้อเขาทางบาดแผล
ที่ผิวหนัง มีอาการบวม และกดเจ็บบริเวณตอม
นํ้าเหลือง (This patient acquired a plague 
infection through abrasions on his upper right 
leg. Bubonic plague is transmitted through 
the bite of an infected fl ea, or as in this case, 
exposure to inoculated material through 
a break in the skin. Symptoms include 
swollen, tender lymph glands known as 
buboes)
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รูปที่ 10 ผูปวยกาฬโรคในกระแสโลหติ (septicemia plague) 
มีลักษณะเปนเนื้อตายที่นิ้วเทาขวา เนื่องจากมี
การแพรกระจายของเชื้อกาฬโรคไปในกระแส
โลหิต ทําใหผูปวยมีการแข็งตัวของเลือดที่ผิดปกติ
บริเวณหลอดเลือดที่มาเลี้ยงนิ้วเทา (This patient 
presented with symptoms of plague that 
included gangrene of the right foot causing 
necrosis of the toes. In this case, the pres-
ence of systemically disseminated plague 
bacteria Y. pestis, i.e. septicemia, predis-
posed this patient to abnormal coagulation 
within the blood vessels of his toes)
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รูปที่ 11 ภาพถายเอกซเรยปอดผูปวยกาฬโรค พบการลกัษณะ
การติดเชื้อที่ปอดทั้งสองขาง และมีการติดเชื้อ
อยางรุนแรงที่ปอดขางขวา (This x-ray reveals a 
bilateral pulmonary infection experienced 
by this plague victim with a greater infection 
in the left lung)

4. ระยะฟกตัวของโรค : 1 - 7 วัน หรืออาจนานกวานั้น
5. การวนิจิฉยัโรค : การตรวจหาเชือ้ดวยกลองจลุทรรศนนัน้ 

พบเชื้อจากหนองที่ดูดมาจากฝ เสมหะ หรือนํ้าไขสันหลัง 
มรีปูรางยาวรตีดิสแีกรมลบทีห่วัและทาย ลกัษณะเหมอืน
เขม็กลดัซอนปลาย กอ็าจเปนเชือ้กาฬโรค แตยงัตองตรวจ
ยืนยันตอไป การตรวจดวย FA test หรือใช Antigen-
capture ELISA หรือ dipstick formats หรือ PCR จะ
จาํเพาะกวา และมปีระโยชนในบางกรณ ีการวนิจิฉยัตอง
ยนืยนัดวยการเพาะเชือ้ และตรวจพบเชือ้จากสารเหลวที่
ดูดมาจากฝ เลือด นํ้าไขสันหลัง หรือเสมหะ หรือมีระดับ
แอนติบอดีเพิ่มขึ้นหรือลดลงมากกวา 4 เทา ปจจุบัน
องคการอนามัยโลกไดเสนอแนะการใช dipstick assays 
เพื่อตรวจสอบ Yersinia pestis antigen เพื่อยืนยันการ
ตดิเชือ้ จากธรรมชาตขิองเชือ้ทีเ่จรญิเตบิโตชาทีอ่ณุหภมูทิี่
ใชบมเชือ้ปกต ิอาจนาํไปสูการวนิจิฉยัดวยระบบอตัโนมตัิ
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ที่ผิดพลาด วิธีที่นิยมใชยืนยันการวินิจฉัยทางซีรั่ม ไดแก 
การทดสอบ Passive Hemagglutination (PHA) โดย
ใชแอนติเจน Fraction-4-1 ของเชื้อ Yersinia pestis 

6. การรักษา : การใหยาปฏิชีวนะในการรักษาจะมี
ประสิทธิผลสูง หากใชรักษาในชวงแรกเมื่อเริ่มมีอาการ 
ยาสเตรปโตมัยซิน (Streptomycin) เปนยาเลือกอันดับ
แรก ใช ยาเจนตามิซิน (Gentamicin) ไดหากไมมี 
ยาสเตรปโตมยัซนิ (Streptomycin) สวนยาเตตราซยัคลนิ 
( Te t r a c y c l i n e s )  แ ละย าคลอแรม เฟนิ ค อล 
(Chloramphenical) เปนยาตวัเลอืกลาํดบัตอไป สาํหรบั
การรกัษากาฬโรคเยือ่หุมสมองอกัเสบ ควรใชยาคลอแรม
เฟนคิอล (Chloramphenical) หลงัการรกัษาดวยยาไดผล 
ไขที่เกิดขึ้นทีหลังอาจจะเกิดจาก การติดเชื้อซํ้าซอน 
หรือจากฝเปนหนองมากขึ้น ถึงขั้นตองกรีดและระบาย
หนองออก หรือถาทําไดควรผาตัดฝออก

7. การแพรติดตอโรค : กาฬโรคในคนที่แพรระบาดทั่วโลก
เปนผลจากการที่คนถูกหมัดหนู (Xenopsylla cheopis 
หรอื oriental rat fl ea) ทีม่เีชือ้กดั สาํหรบัปจจยัอืน่ ไดแก 
การจบัตองสตัวทีเ่ปนโรคโดยเฉพาะสตัวฟนแทะ กระตาย 
และสตัวกนิเนือ้ชนดิอืน่ๆ การหายใจละอองเชือ้จากผูปวย 
หรือสัตวเลี้ยงในบาน เชน แมว สุนัข การถูกสัตวกัด การ
สัมผัสกับหนองฝจากสัตว หรือการจับตองตัวอยางเชื้อ
ที่เพาะเลี้ยงใน หองปฏิบัติการอยางไมระมัดระวัง การ
ติดตอจากคนสูคนโดยถูกหมัดคน (Pulex irritans) 
กดัเปนสาเหตสุาํคญัในสถานทีท่ีม่กีารระบาดของกาฬโรค
หรือมีหมัดในสัตวเลี้ยงเปนจํานวนมาก

8. มาตรการปองกันโรค : ลดความเสี่ยงของประชากร
ไมใหถูกหมัดที่มีเชื้อกัด หลีกเลี่ยงการสัมผัสเนื้อเยื่อ
ของสัตวที่เปนโรครวมทั้งสารคัดหลั่ง หรือหลีกเลี่ยงการ
คลุุกคลีกับผูปวยที่เปนกาฬโรคปอดบวม

9. มาตรการควบคุมการระบาด : 
1. สอบสวนผูสงสัยปวยกาฬโรคที่ตายทุกราย โดยการ

ผาศพและผลการตรวจทางหองปฏบิตักิาร หนวยงาน
สาธารณสุขควรตระหนักและรีบรายงานผู ปวย
ใหรวดเร็ว 
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2. พยายามลดการตื่นตระหนกของประชาชนโดยการ
ประชาสัมพันธหรือใหขาวที่ถูกตอง รวมทั้งการ
ใหสุขศึกษาแกประชาชนผานสื่อตางๆ

3. ดาํเนนิการกาํจดัหนใูนพืน้ทีเ่กดิโรค และควบคมุหมดั
อยางเขมขน โดยใชจุดเกิดโรคเปนศูนยกลางและ
ขยายการควบคุมโดยรอบ

4. เจาหนาที่ภาคสนามตองปองกันตัวเองไมใหถูกหมัด
กัดโดยการชุบเสื้อผาหรือโรยยาฆาแมลงบนเสื้อผา 
และควรทายาไลแมลงทุกวัน 
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โรคทางเดินหายใจเฉียบพลันรุนแรง
หรือโรคซารส

(SEVERE ACUTE RESPIRATORY 
SYNDROME; SARS)

1. ลกัษณะโรค : โรคทางเดนิหายใจเฉยีบพลนัรนุแรง ผูปวย
มกีารตดิเชือ้ในทางเดนิหายใจอยางรนุแรง รวมกบัอาการ
ในระบบทางเดินอาหาร เชื้อที่เปนสาเหตุ คือ เชื้อไวรัส
โคโรนา (Coronavirus) (ดังรูปที่ 12) 

รูปที่ 12 เชื้อไวรัสโคโรนา สายพันธุ HCoV-229E จากเซลล
ที่ติดเชื้อ (Coronavirus, stain HCoV-229E, 
harvested from infected WI-38 cells)
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2. ระบาดวิทยา : สถานการณทั่วโลก : โรคทางเดิน
หายใจเฉียบพลันรุนแรงหรือที่รูจักกันในชื่อ โรคซารส ; 
SARS (Severe Acute Respiratory Syndrome) 
เกดิการระบาดครัง้แรกในมณฑลกวางตุงของประเทศจนี 
ประมาณปลายป พ.ศ. 2545 โดยพบผูปวยปอดบวม ซึ่ง
ไมตอบสนองตอยาปฏชิวีนะ ตอมาเกดิการระบาดของโรค
ปอดบวมในเวียดนาม ฮองกง สิงคโปร แคนาดา จากการ
สอบสวนทางระบาดวิทยาสามารถเชื่อมโยงไดวา มาจาก
แพทยทานหนึ่งที่ดูแลรักษาผูปวยในมณฑลกวางตุง ได
เดินทางมาฮองกง ขณะมีอาการไข และเขาพักที่โรงแรม 
กอนจะถูกนําสงโรงพยาบาลและเสียชีวิตตอมา ปรากฏ
วาคนในโรงแรมหลายคนติดเชื้อ และนําเชื้อกลับไปยัง
ประเทศของตนหรือเมืองที่ตนเดินทางตอไป จนกระทั่ง 
ณ วันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2546 มีการแพรระบาดไปยัง 
29 ประเทศ รวมมีรายงานปวย 8,098 ราย และเสียชีวิต 
774 ราย อัตราปวยตายรอยละ 9.6

 สถานการณโรคในประเทศไทย : จนถงึวนัที ่9 กรกฎาคม 
พ.ศ. 2546 พบผูปวยยืนยัน 1 ราย ในเดือนมีนาคม 
พ.ศ. 2546 ผูปวยเปนแพทยชาวอิตาลีที่ไปสอบสวนโรค
ดงักลาวทีก่รงุฮานอยแลวมอีาการปวย ในขณะทีก่าํลงัเดนิ
ทางมาประเทศไทย ไมพบวามีการติดเชื้อในกลุมแพทย 
พยาบาล ที่ทําการดูแลรักษาพยาบาล และยังไมพบการ
แพรระบาดในชุมชน

3. อาการของโรค : ครั่นเนื้อ ครั่นตัว ปวดกลามเนื้อและไข 
ตอมาเกิดอาการของระบบทางเดินหายใจอยางรวดเร็ว 
ซึ่งมีทั้งไอและหายใจลําบาก อาจจะมีอาการทองเสียรวม
ดวย อาการอาจจะทรดุลงหลายวนัสอดคลองกบัทีไ่วรสัใน
เลือดขึ้นสูงหลังจากแสดงอาการได 10 วัน

4. ระยะฟกตัวของโรค : 3 - 10 วัน
5. การวินิจฉัยโรค : อาศัยทั้งลักษณะอาการทางคลินิก 

และผลการตรวจทางหองปฏิบัติการรวมกัน ตัวอยาง
ระบบทางเดนิหายใจทีใ่ชในการตรวจ ไดแก ตวัอยางจาก
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คอหอย (Nasopharyngeal aspiration) และอุจจาระ 
ซึ่งเปนตัวอยางที่ดีในการตรวจเชื้อไวรัส โดยตรวจหา 
neucleic acid ดวยวิธี RT-PCR หรือ วิธีแยกเชื้อไวรัสใน
ชวงสัปดาหแรก หรือสัปดาหที่สองของการปวย ระหวาง
การเกดิการระบาดของโรคซารส ความไวของวธิ ีRT-PCR 
จะอยูประมาณรอยละ 70 ในตัวอยางที่เก็บชวงวันแรกๆ 
ของการปวย วธิ ีPCR ทีย่นืยนัใหผลบวก สาํหรบัโรคซารส 
ตองใชตัวอยางอยางนอย 2 ตัวอยาง เชน ตัวอยางจาก
คอหอยและอุจจาระ หรือเก็บตัวอยางเดียวกัน ในชวง
ที่ปวย 2 วัน หรือมากกวา 2 วัน เชน เก็บตัวอยางจาก
คอหอยทดสอบ 2 ครั้ง หรือมากกวา หรือทดสอบดวยวิธี
ทีแ่ตกตางกนั 2 วธิ ีหรอื การทดสอบดวยวธิ ีPCR ซํา้ โดย
ใชตัวอยางสกัดใหมจากตัวอยางที่เก็บมาในการทดสอบ
แตละครัง้ ตวัอยางนํา้เหลอืงในชวง ระยะเฉยีบพลนั หรอื
ระยะฟนตัวจากการปวยควรเก็บหางกันอยางนอย 8 วัน 
สําหรับการตรวจทางนํ้าเหลืองวิทยา เชน การตรวจดวย
วิธี IFA, ELIZA, Western blots และ neutralization 
tests ELIZA, IFA ตองมี acute serum เปนลบ แลวมี 
convalescent serum เปนบวก หรือเพิ่ม 4 เทา หรือ
มากกวาการม ีantibody rise เปนผลการทดสอบทีเ่ฉพาะ
เจาะจงมาก

  การแยกเชื้อไวรัส สามารถทําการเพาะเชื้อจากตัว
อยางใดๆ ก็ได รวมทั้งการยืนยันผลจาก PCR

6. การรักษา : เมื่อรับผูปวยเขารับการรักษาในโรงพยาบาล 
การสั่งยารักษา ใหสั่งยาปฏิชีวนะที่ครอบคลุมเชื้อ 
community-acquired pneumonia จนกวาจะวนิจิฉยั
แยกโรค Acute Respiratory Distress Syndrome: 
ARDS ได การใชยาไรบาวิริน (Ribavirin) ตัวเดียวหรือใช
รวมกับสเตียรอยด ยังไมไดรับการพิสูจนประสิทธิภาพที่
ชัดเจน แตพบวามีผลขางเคียงมาก จึงเสนอใหมีการรวม
มือกันจากหลายหนวยงานเพื่อทดสอบยาตัวนี้ ตลอดจน
การหาวิธีอื่นในการรักษาโรคนี้
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7. การแพรติดตอโรค : โรคซารสติดตอระหวางคนสูคนโดย
การสมัผสัใกลชดิ เชน การดแูล, การอาศยั อยูรวมกนัผาน
ทางละอองฝอยจากการไอ จาม หรอืการสมัผสัโดยตรงกบั
สารคดัหลัง่จากทางเดนิหายใจ หรอืของเหลวจากรางกาย
ของผูสงสยัวาปวยหรอืผูทีอ่าจจะปวยเปนโรคซารส โรคนี้
แพรกระจายขั้นแรกทางนํ้ามูกนํ้าลายและวัสดุที่อาจจะ
ปนเปอนเชื้อ (fomites) อีกกรณีหนึ่งคาดกันวา แพรโดย
พาหะทางสิง่แวดลอม เชน ละอองฝอยจากทอนํา้ทิง้ หรอื
จากการขนสงของเสยี ซึง่การศกึษายอนหลงัยงัดาํเนนิการ
ตอไป

8. มาตรการปองกันโรค : 
1. คัดแยกผูปวยที่มาโรงพยาบาลและอยูในขายตอง

รบัการตรวจหาโรคซารสใหอยูสถานทีท่ีจ่ดัไวเฉพาะ 
รวมทั้งใหใสหนากากอนามัย 

2. บคุลากรทีท่าํงานดานคดัแยก (Triage process) ตอง
ใสหนากาก (N/R/P 95/99/100 หรอื FFP 2/3 หรอื
เทียบเทาตามมาตรฐานอุตสาหกรรม) พรอมเครื่อง
ปองกันตา ตองลางมือทุกครั้งกอนและหลังสัมผัส
ผูปวย หลังกิจกรรมที่มีการปนเปอนและหลังการ
ถอดถุงมือที่เปอน และอุปกรณทางการแพทยอื่นๆ 
ตองดูแลรักษาอยางระมัดระวัง เพราะอาจจะเปน
แหลงแพรเชื้อได นํ้ายาฆาเชื้อตองมีใชอยางทั่วถึง 
เชน นํา้ยาฟอกขาวทีผ่สมใหมและเขมขนทีเ่หมาะสม

3. แยกกักผูที่อาจจะเปนโรคซารส ผูที่อาจจะเปน
โรคซารส (probable case) หองที่ใชตองเปนหอง
ความดันเปนลบ

4. ลางมือบอยๆ และเตรียมนํ้าสะอาดไวใหพรอม ตอง
ลางมือกอนและหลังการสัมผัสผูปวย หรือมีการ
ปนเปอนหรือเมื่อถอดถุงมือ นํ้ายาฆาเชื้อที่ผสม
แอลกอฮอลก็สามารถใชทําความสะอาดได ถาการ
ปนเปอนไมมีสารออรกานิค
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5. ติดตามผูสัมผัส หรือบุคคลที่ใหการดูแลอาศัยอยู
รวมกันหรือสัมผัสโดยตรงกับสารคัดหลั่งจากทาง
เดนิหายใจของเหลวจากรางกายและ/หรอืสิง่ขบัถาย 
เชน อุจจาระของผูปวยหรือผูที่สงสัยวาปวยหรือผูที่
อาจจะเปนโรคซารส

9. มาตรการควบคุมการระบาด : 
1. หากเกดิสถานการณการระบาด ใหแจงประชาชนให

ไดรบัรูมาตรการการปองกนัควบคมุโรค อยางชดัเจน
2. จัดตั้งคณะที่ปรึกษาโรคซารสแหงชาติ ที่มีหลาย

หนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของ ใชรวมกับการออก
มาตรการอยางครบถวนทกุดาน ทัง้ทางระบาดวทิยา 
ทางคลินิกและการสอบสวนโรคเพ่ือหา ขอมูลเพ่ิมเติม

3. ใหความรูกับประชาชนผานทางสื่อสาธารณะ เรื่อง
อนัตรายจากโรคซารส คาํนยิามของผูสมัผสั ลกัษณะ
อาการทัว่ไป และการหลกีเลีย่งการสมัผสัโรค รวมทัง้
ใหมีโทรศัพทสายดวนเพื่อการติดตอสื่อสาร

4. คัดแยกผูปวยในโรงพยาบาล ซึ่งควรใหประชาชนได
รับรูวามีและสามารถเขาถึงบริการดวย

 เอกสารอางอิง:
1. Heymann DL., Editor, Control of Communicable 

Diseases Manual 19th Edition, American Associa-
tion of Public Health, 2008. 

2. Mandell GL, Bennett JE, Dolin R. Mandell, Douglas, 
and Bennett’s, editor. Principles and Practice of 
Infectious Diseases. 7th ed. Vol.2. Philadelphia 
(USA): Elsevier; 2010 : p. 2188.
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โรคสมองฝอ
(ENCEPHALOPATHY, 

CREUTZFELDT-JAKOB DISEASE, 
SUBACUTE SPONGIFORM)

1. ลักษณะโรค : เปนกลุมโรคทางสมอง ทําใหเกิดการเสื่อม
สภาพของเนื้อเยื่อสมอง สาเหตุของโรคนี้เชื่อวาเกิดจาก
โปรตนีทีม่รีปูรางทีผ่ดิปกตไิป เรยีกวา “พรอีอน” (prion) 
โรคพรอีอน (prion disease) ทีเ่กดิขึน้ในมนษุยนัน้ ขณะนี้
มีอยู ดวยกัน 4 โรค คือ 

 ครอยทซเฟลด-เจคอบดิซิส (Creutzfeldt-Jakob 

disease) และอนุพันธที่เปนที่รูจัก 4 ตัว คือ โรค

สมองฝอแบบเกิดขึ้นประปราย (sporadic CJD; 

sCJD), โรคสมองฝอที่เกิดจากพันธุกรรม (genetic 

CJD; gCJD), โรคสมองฝอวาเรียนท (variant CJD; 

vCJD) ซึ่งเคยพบความสัมพันธเชื่อมโยงกับโรค

สมองฝอในวัว (โรควัวบา; Bovine Spongiform 

Encephalopathy; BSE) โดยผานอาหารที่เปนเนื้อ

วัวที่ติดเชื้อนี้ และ โรคสมองฝอที่เกิดจากการรักษา

พยาบาล (iatrogenic CJD; iCJD)

 กลุมอาการแกรสมานน-สตร็อยสเลอร-ไชนเกอร 

(Gerstmann-Strassler-Scheinker Syndrome; 

GSSS) 

 โรคคูรู (Kuru) โรคนอนไมหลับจนถึงแกกรรมที่เปน

กรรมพนัธุในครอบครวั (Fatal Familial Insomnia; 

FFI)
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2. ระบาดวทิยา : สถานการณทัว่โลก : จนกระทัง่ถงึป พ.ศ. 
2551 พบผูปวยโรคสมองฝอวาเรียนท (vCJD) ทั่วโลก 
206 ราย โดยสวนใหญนั้นอยูในสหราชอาณาจักร 
(166 ราย) ฝรัง่เศส (23 ราย) สาธารณรฐัไอรแลนด (4 ราย) 
สหรัฐอเมริกา (3 ราย) เนเธอรแลนด (2 ราย) โปรตุเกส 
(2 ราย) สเปน (2 ราย) แคนาดา (1 ราย) ญี่ปุน (1 ราย) 
อิตาลี (1 ราย) และซาอุดิอาระเบีย (1 ราย) และยังพบ
มีรายงานการเกิดโรค gCJD ในครอบครัวในประเทศชิลี 
อิสราเอล และสโลวาเกียอีกดวย

 สถานการณโรคในประเทศไทย : ยงัไมมกีารเกบ็รวบรวม
ขอมูลอยางเปนทางการ แตจากขอมูลของโรงพยาบาล
ที่มีโรงเรียนแพทย 3 แหงพบวา ในชวง 20 ปที่ผานมา 
มีผูปวย CJD ไมเกิน 25 ราย ในจํานวนนี้ 1 ใน 4 
ไดรบัการตรวจยนืยนัทางหองปฏบิตักิารดวย ทีผ่านมายงั
ไมมีรายงานโรคสมองฝอที่เกิดในครอบครัวหรือการติด
เชื้อจากการผาตัดหรือฉีดฮอรโมน นอกจากนั้น ในชวงที่
เกิด BSE ในโค และโรค vCJD ในคนในสหราชอาณาจักร 
ประเทศไทยไดดาํเนนิการเฝาระวงัโรค เนือ่งจากมกีารนาํ
เขาอาหารสัตวที่ทําจากเศษเนื้อเศษกระดูกจากพื้นที่เกิด
โรค แตจากการสอบสวนโรคโดยกรมปศุสัตวพบวาไมได
นําไปเลี้ยงโค (สอบกลับไดวาสวนใหญนําไปเลี้ยงสุนัข
ซึ่งไมไวตอโรค) นอกจากนั้นมีการเฝาระวังโรคนี้ ในคน 
โดยศูนยอณูชีววิทยา คณะแพทยศาสตร จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย และศูนยโรคสมองภาคเหนือ คณะ
แพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม จนถึงปจจุบันยังไม
พบโรคทั้งในคนและในสัตว

3. อาการของโรค : อาการโรคสมองฝอจะเริม่อยางคอยเปน
คอยไป ไดแก ความรูสึกสับสน สมองเสื่อม และเสียการ
ทรงตัวในระดับตางๆ ในระยะทายของอาการจะมีกลาม
เนือ้กระตกุ รวมกบัอาการผดิปกตขิองระบบประสาทอืน่ๆ
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4. ระยะฟกตัวของโรค : ในผูปวยที่เกิดจากการรักษาของ
แพทย จะมีระยะฟกตัวคอนขางยาวนาน อาจใชเวลา 
15 เดือน หรือนานกวา 30 ป และระยะเวลาฟกตัวขึ้น
กับวิธีที่ไดรับเชื้อ เชน ในรายที่ทราบประวัติแนนอนวา
ติดโรคโดยตรงจากเนื้อเยื่อสมองในระบบประสาทสวน
กลาง (CNS) จะมีระยะฟกตัว 15 - 120 เดือน สําหรับผู
ที่ไดรับจากการรักษาฉีดฮอรโมนกระตุนการเจริญเติบโต
ที่เตรียมมาจากตอม พิทูอิตารี มีระยะฟกตัว 4 ปครึ่ง ถึง 
30 ป ระยะฟกตัวของผูปวย vCJD 3 ราย ที่เกิดจากการ
ถายเลือด อยูในชวง 6.6 ถึง 8 ปครึ่ง

5. การวินิจฉัยโรค : อยูบนพื้นฐานของขอมูลอาการของ
ผูปวย รวมกับผลการสอบสวนโรค รวมทั้งลักษณะคลื่น
ไฟฟาสมองเฉพาะ การตรวจนํ้าไขสันหลัง (CSF 14-3-
3 assay) และภาพถายสมอง (ดังรูปที่ 13) เพื่อใหเห็น
ความแตกตางจากโรคที่มีโครงสราง เชน เนื้องอก และ
โรคหลอดเลือด ในโรคสมองฝอวาเรียนท (variant CJD; 
vCJD) การตรวจชิน้เนือ้จากตอมทอนซลิ (tonsil biopsy) 
มปีระโยชนมาก แตบางครัง้เปนวธิทีีด่ทีีส่ดุสาํหรบัผูปวยที่
มอีาการผดิปกต ิและ/หรอืไมมกีารทาํ MRI pulvinar sign 
การวินิจฉัยโรคที่ เกิดจากพริออนขึ้นกับการตรวจสอบ
พยาธิสภาพระบบประสาทของเนื้อเยื่อสมอง และการ
ชันสูตรศพ การทดสอบทางพันธุกรรมจากตัวอยางเลือด
เปนสิง่สาํคญัในการวนิจิฉยัโรคทีส่งสยัวาเกดิจากพรอิอน
และเกีย่วพนัดานพนัธกุรรม การตดัเนือ้เยือ่สมองสามารถ
ใชในการวินิจฉัยโรคในผูปวยโรค vCJD ขณะยังมีชีวิตอยู 
แตวิธีนี้เปนวิธีเชิงรุก และเปนวิธีที่ยังมีขอถกเถียงกันอยู 
ซึ่งเปนวิธีทางเลือก หากวิธีอื่นไมสามารถทําได
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รูปที่ 13 โร คสมอ งฝ อ ซี เ จ ดี จ า กภ าพถ า ย เ อกซ เร ย

คลืน่แมเหลก็ไฟฟา แสดงใหเหน็ถงึ DWI sequences 

จากผูปวยโรคสมองฝอซเีจด ี3 ราย (MRI appearance 

of CJD. The images depict DWI sequences from 

MRIs of three patients with CJD.) (A) การกระจาย

อยางมีขอบเขตแบบ cortical ribbon ในผูปวย

โรคสมองฝอแบบเกิดขึ้นประปราย (Restricted 

diffusion in a cortical ribbon pattern in a 

patient with sporadic CJD) (B) การกระจาย

อยางมขีอบเขตในสวน deep cerebral gray matter 

จากผูปวยโรคสมองฝอแบบเกดิขึน้ประปรายอกีราย 

(Restricted diffusion in the deep cerebral gray 

matter in a different case of sporadic CJD) 

(C) จากลกูศรชีแ้สดงการกระจายอยางมขีอบเขตใน

สวนธาลามสัสวนหลงั ( posterior thalamus ) จาก

ผูปวยโรคสมองฝอวาเรยีนท (Restricted diffusion 

in the posterior thalamus (the pulvinar), 

indicated by arrows, in a patient with vCJD) 
6. การรักษา : ไมมีการรักษาเฉพาะ
7. การแพรติดตอโรค : ในผูปวยโรค sCJD สวนใหญยัง

ไมเปนที่ทราบกันแนชัด มีเพียงสมมุติฐานวา นาจะเกิด
จากโปรตีนแปลกใหมที่เกิดขึ้นมาเอง (spontaneous 
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generation) และเพิ่มจํานวนไดดวยตัวของ มันเอง มีผล
การศึกษา 2 งาน ที่บงชี้วาการผาตัดอาจเปนปจจัยเสี่ยง
ตอโรค sCJD และเปนไปไดวา ยังพบการติดเชื้อจากการ
รักษาของแพทย (Iatrogenic infection) ดวย โดยเกิด
จากการฉีดฮอรโมน กระตุนการเจริญเติบโตที่เตรียมมา
จากตอมพิทูอิตารีของมนุษย หรือ duramater และการ
ผาตดัเปลีย่น กระจกตา การตรวจคลืน่สมอง และการตดิ
เชือ้จากเครือ่งมอืผาตดัในสมอง ในบรรดาผูปวยเหลานี ้มี
การสนันษิฐานวาการตดิเชือ้จากผูปวยโรค sCJD รายหนึง่
ไปสูผูปวยรายอื่นๆ เกิดขึ้นในระหวางการรักษา หรือการ
ใชเครื่องมือผาตัด 

8. มาตรการปองกันโรค : หลีกเลี่ยงการใชเนื้อเยื่อจาก
ผูปวยในการผาตัดปลูกถายอวัยวะหรือเนื้อเยื่อ การวัด
คลื่นสมองดวยแผน electrode และการใชเครื่องมือ
ผาตัดที่อาจปนเปอนเนื้อเยื่อจากผูปวย CJD นั้นจะตอง
ทําใหเครื่องมือเหลานี้ปลอดเชื้อทุกครั้งกอนนําไปใชใน
ครั้งตอไป

9. มาตรการควบคมุการระบาด : มาตรการหามสงออกและ
นาํเขาโค กระบอื และผลติภณัฑจากสตัวดงักลาวตามแนว
ชายแดนจากพื้นที่ที่มีการระบาดของโรควัวบา

 เอกสารอางอิง:
1. Heymann DL., Editor, Control of Communicable 

Diseases Manual 19th Edition, American Associa-
tion of Public Health, 2008. 

2. Mandell GL, Bennett JE, Dolin R. Mandell, Douglas, 
and Bennett’s, editor. Principles and Practice of 
Infectious Diseases. 7th ed. Vol.2. Philadelphia 
(USA): Elsevier; 2010 : p.2433.
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โรคติดเชื้อไวรัสเฮนดรา
และไวรัสนิปาห

(HENDRA AND NIPAH VIRAL 
DISEASES)

1. ลกัษณะโรค : เปนไวรสัทีก่อโรคในสตัว ไวรสันปิาหกอโรค
ไขสมองอกัเสบเปนหลกั ในขณะทีไ่วรสัเฮนดรากอโรคตดิ
เชือ้ในระบบทางเดนิหายใจ และเยือ่หุมสมองอกัเสบแบบ
ไมรนุแรง ลกัษณะเชือ้ไวรสัเฮนดรา และไวรสันปิาห อยูใน
สกุล Henipaviruses วงศ Paramyxoviridae มีจีโนม 
RNA ลกัษณะเปนสายเดีย่ว (single-stranded, nonseg-
mented, negative-sense RNA genome) ลอมรอบดวย
โปรตีน ไวรัสนิปาห มีขนาดตั้งแต 120 - 500 นาโนเมตร 
และไวรัสเฮนดรามีขนาดตั้งแต 40 - 600 นาโนเมตร 
(ดังรูปที่ 14)
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รูปที่ 14 ลักษณะโครงสรางอนุภาคของเชื้อไวรัสนิปาหที่แยก

จากเพาะเชื้อ (Ultrastructural characteristics 

of Nipah virus isolate in cell culture as seen 

by negative stain) (A) nucleocapsid สาย

เดี่ยว ลักษณะเปนรูปแฉกแนวขนานซึ่งเปนลักษณะ

ของไวรัสในวงศ Paramyxoviridae (A single 

nucleocapsid with the typical herringbone 

appearance characteristic of the family 

Paramyxoviridae) (B) ภาพตัดขวาง และภาพ

ตามยาวของ viral neucleocapsid ที่เรียงตัวตาม 

plasma membrane ของเชื้อไวรัสนิปาหที่ติดเชื้อ

ในเซลล Vero E6 (Viral nucleocapsids, as seen 

in cross and longitudinal sections, aligned 

along the plasma membrane of Nipah-virus 

infected Vero E6-cell) (C) เชื้อไวรัสนิปาหที่อยู

ภายนอกเซลล แสดงลักษณะเปนเสนโคงที่พันกัน

ไปมาของ nucleocapsid ที่อยูภายในเยื่อหุมไวรัส 

(Extracellular Nipah virus particle showing a 

curvilinear tangle of nucleocapsids enclosed 

within the viral envelop) 
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2. ระบาดวิทยา : สถานการณทั่วโลก : โรคไขสมองอักเสบ
จากเชือ้ไวรสันปิาหถกูคนพบครัง้แรกในประเทศมาเลเซยี 
ตัง้แตปลายเดอืนกนัยายน พ.ศ. 2541 ถงึเดอืนพฤษภาคม 
พ.ศ. 2542 ผูปวยรายแรกพบที่ รัฐเปรัก เมืองคินตา เปน
เพศหญิง อายุ 41 ป อาชีพขายเนื้อสุกร และผูปวยราย
สุดทายอยูที่เมืองสุไหงบูโละ รัฐเซลังงอ เปนคนงานใน
โรงเลือ่ยไม เพศชายอาย ุ29 ป พบผูปวยทัง้หมด 265 ราย 
ตาย 105 ราย โดยมีการระบาดอยูใน 3 รัฐ ไดแกรัฐเปรัก 
ที่เมืองคินตา รัฐเนเกริเซมบิลัน มีการระบาด 2 แหง 
ที่เมืองซิกามัต และที่เมืองบูกิต เปลันดอค รัฐเซลังงอ 
ที่เมืองสุไหงบูโละ ในประเทศสิงคโปร โรคนี้ระบาด
ระหวางวนัที ่13 - 16 มนีาคม พ.ศ. 2542 พบผูปวย 11 ราย 
ตาย 1 ราย สาเหตจุากการนาํเขาสกุรจากประเทศมาเลเซยี 
เมื่อวันที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2542 

  หลังจากนั้นก็มีการระบาดอีกหลายครั้งในประเทศ
อินเดีย ที่เมืองซิริกูลิในเดือน กุมภาพันธ พ.ศ. 2544 
โดยมีผูปวย 66 ราย เสียชีวิต 45 ราย และมีการระบาด
ในประเทศบงัคลาเทศตัง้แตป พ.ศ. 2544 - 2550 การระบาด
ของโรคไขสมองอักเสบนิปาหในประเทศบังคลาเทศ 
มีปจจัยเสี่ยงตอการติดเชื้อ คือ การสัมผัสกับโคปวย 
การบริโภคผลนํ้าจากผลปาลมสดที่ปนเปอนนํ้าลายของ
คางคาวแมไก ซึง่เปนคางคาวจาํพวก ทีก่นิผลไม และมกีาร
ติดตอจากคนสูคน ซึ่งสาเหตุของการระบาดที่มาเลเซีย
เกิดจากเชื้อไวรัสนิปาห สายพันธุเดียว ซึ่งแตกตาง
จากการระบาดที่บังคลาเทศซึ่งเกิดจากหลายสายพันธุ 
ทําใหมีลักษณะอาการ ทางคลินิกแตกตางกัน 

 สถานการณโรคในประเทศไทย : ยังไมเคยพบผูปวย
ในประเทศไทย แตจากการศึกษาของศาสตราจารย 
นายแพทยธรีะวฒัน เหมะจฑุา และคณะในป พ.ศ. 2546 
จากการสํารวจคางคาวในบางจังหวัดทางภาคใตของ
ประเทศไทยพบวา คางคาวแมไก รอยละ 7 มีภูมิคุมกัน
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ตอไวรัสนิปาห และพบสารพันธุกรรมของเชื้อไวรัสนิปาห
ในนํา้ลายและปสสาวะของคางคาวแมไกดวย ดงันัน้พืน้ที่
เสีย่งทางภาคใต จงึควรเฝาระวงัสถานการณอยางใกลชดิ 
และปองกันไมใหโรคแพรมายังสัตวเลี้ยงตามมาตรการ
ของกรมปศุสัตว

3. อาการของโรค : อาการเพียงเล็กนอยไปจนถึงมีอาการ
มาก โคมา และ/หรือระบบหายใจลมเหลว และเสียชีวิต 
รวมทั้งมีไขสูง ปวดศีรษะ เจ็บคอ วิงเวียน ซึมและสับสน 
หรืออาการคลายไขหวัดใหญ และปอดอักเสบผิดปกติ 
ในผูปวยไวรัสนิปาหจะมีอาการอักเสบของสมองเปน
สวนใหญ อาจทาํใหวนิจิฉยัวา เปนไขสมองอกัเสบ (ดงัรปู
ที่ 15) สวนหนึ่งจะมีแสดงอาการของปอด ผูปวยทั้งหมด
ทีม่ชีวีติรอดจาก สมองอกัเสบเฉยีบพลนัจะสามารถฟนตวั
ไดเปนปกติ แตมีประมาณรอยละ 20 ที่พบรองรอยความ
บกพรองของระบบประสาท อัตราการเสียชีวิตประมาณ
รอยละ 40 และพบวาในคนที่มีการติดเชื้อไวรัสบางราย 
ไมแสดงอาการ

4. ระยะฟกตัวของโรค : ประมาณ 4 - 18 วัน
5. การวินิจฉัยโรค : อาศัยการตรวจทางนํ้าเหลืองวิทยา หา 

IgM และ IgG โดยวธิ ีELISA หรอืวธิ ีserum neutralization 
ยืนยันการวินิจฉัยโดยการแยกเชื้อไวรัสไดจากผูปวย

6. การรักษา : ปจจุบันยังไมมีการรักษา แตมีรายงานพบวา 
ยาไรบาวรินิ (Ribavirin) อาจจะลดอตัราการตายจากไวรสั
นิปาหได

7. การแพรติดตอโรค : จากการสัมผัสโดยตรงกับมา (ไวรัส
เฮนดรา) หรอืหม ู(ไวรสันปิาห) หรอืผลติภณัฑจากมาหรอื
หมูที่ติดเชื้อ
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รูปที่ 15 ภาพถายเอกซเรยคลื่นแมเหล็กไฟฟาแบบตัด

ขวางโรคสมองอักเสบจากเชื้อไวรัสนิปาหในผูปวย

ระยะเฉียบพลัน (A) และระยะกลับเปนซํ้า (B) 

(Axial magnetic resonance imaging fi ndings 

in patients with acute (A) and relapsed 

(B) Nipah virus encephalitis with use of  

fl uid-attenuated inversion recovery) 

 (A) รอยโรคลักษณะสีเขมกระจายหลายแหงใน

เนื้อเยื่อสมองสวน white และ gray matter ใน

ผูปวยโรคสมองอักเสบจากเชื้อไวรัสนิปาหระยะ

เฉียบพลัน (Multiple discrete hyperintense 

lesions in the white and gray matter of a 

patient with acute Nipah virus  encephalitis) 

 (B) รอยโรคลักษณะรวมกันในสวน cortical gray 

matter ในผูปวยโรคสมองอกัเสบจากเชือ้ไวรสันปิาห

ระยะกลับเปนซํ้า (Confl uent lesions primarily 

involving the cortical gray matter in a patient 

with relapsed Nipah virus  encephalitis) 
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8. มาตรการปองกันโรค : ใหความรูและคําแนะนําเกี่ยวกับ
มาตรการทีจ่ะนาํมาใช และปองกนัสตัวไมให สมัผสักบัมลู
และปสสาวะของคางคาวกนิผลไม และสตัวทีต่ดิเชือ้ อยาง
เชน หมแูละมา และตรวจสอบใหแนใจวาคางคาวกนิผลไม
ไมไดพักอาศัยอยูใกลกับคอกหมูหรือคอกสัตว

9. มาตรการควบคุมการระบาด : 
1. ปองกนัผูทาํงานปศสุตัว : สวมชดุปองกนั รองเทาบูท 

หมวก ถุงมือ แวนตา กระจังบังหนา ลางตัวและมือ
ใหสะอาดทุกครั้งกอนออกจากฟารม 

2. เผาทําลายซากมาและหมูที่ติดเชื้อ โดยการควบคุม
ดูแลของหนวยงานรัฐ 

3. หามขนยายสัตวออกจากบริเวณที่มีการระบาดของ
โรค

4. แยกผูปวยที่ติดเชื้อ หากปรากฏการแพรเชื้อจากคน
สูคน

 เอกสารอางอิง:
1. Heymann DL., Editor, Control of Communicable 

Diseases Manual 19th Edition, American Associa-
tion of Public Health, 2008. 

2. Mandell GL, Bennett JE, Dolin R. Mandell, Douglas, 
and Bennett’s, editor. Principles and Practice of 
Infectious Diseases. 7th ed. Vol.2. Philadelphia 
(USA): Elsevier; 2010 : p.2239-2240.
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ไขเวสตไนล
(WEST NILE FEVER)

1. ลักษณะโรค : เปนโรคติดเชื้อไวรัสที่มียุงเปนพาหะ 
เกิดจากเชื้อไวรัสเวสตไนล (West Nile virus; WNV) 
(ดังรูปที่ 16) เปนเชื้อไวรัสที่อยูในวงศ Flaviviridae สกุล 
Flavivirus 

รูปที่ 16 ภาพจากกลองอิเลคตรอนไมโครกราฟฟ แสดง 
virion เชือ้ไวรสัเวสตไนล ทีแ่ยกไดจากการเพาะเชือ้ 
(This transmission electron micrograph (TEM) 
revealed the presence of West Nile virus 
virions, in an isolate that was grown in a 
cell culture)
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2. ระบาดวิทยา : สถานการณทั่วโลก : เชื้อไวรัสเวสตไนล 
ถูกแยกเชื้อไดเปนครั้งแรกจากผูปวยหญิงคนหนึ่งใน
อําเภอเวสตไนล ของประเทศอูกานดา ในป พ.ศ. 2480 
จากนั้นมีการแยกเชื้อไดจากนก ในเขตไนลเดลตา ใน
ป พ.ศ. 2496 โดยกอนหนาป พ.ศ. 2540 เชื่อวาเชื้อ
ไวรัสเวสตไนลไมไดเปนเชื้อกอโรคในนก จนกระทั่งพบ
การระบาดอยางรุนแรงและเสียชีวิตในนกของประเทศ
อิสราเอล โดยนกมีอาการสมองอักเสบและพิการ และใน 
ป พ.ศ. 2542 จงึพบการระบาดครัง้ใหญในคนในนวิยอรค 
ของสหรฐัอเมรกิา และแพรกระจายไปทัว่ทัง้ทวปีอเมรกิา
ในปตอมา และมีการระบาดตอมาในประเทศกรีซ 
อิสราเอล โรมาเนีย รัสเซีย โดยแพรกระจายมาจากนก
อพยพ ปจจุบันโรคนี้ทั้งในแคนาดา เวเนซุเอลา แอฟริกา 
ยุโรปตะวันออกกลาง เอเชียตะวันตก และออสเตรเลีย

 สถานการณโรคในประเทศไทย : ยังไมพบรายงานของ
โรคนี้

3. อาการของโรค : หลังไดรับเชื้อผูปวยจะเกิดกลุมอาการ
ได 3 แบบ คือ 
1. ไมแสดงอาการ พบรอยละ 80
2. กลุมอาการไมรุนแรง จะมีไข ปวดศีรษะ หนาวสั่น มี

เหงื่อออก มีผื่นที่ผิวหนัง ออนเพลีย ตอมนํ้าเหลือง
อักเสบ ซึม ปวดขอ และมีอาการคลายไขหวัด หรือ
ไขหวัดใหญ บางรายมี อาการคลื่นไส อาเจียน โดย
ทั่วไปอาการจะดีขึ้นภายใน 7 - 10 วัน แตจะยังคง
มอีาการออนเพลยีประมาณ 1 สปัดาห และมอีาการ
ตอมนํ้าเหลืองอักเสบอีกประมาณ 2 เดือน

3. กลุมอาการรุนแรง รายที่มีอาการรุนแรงจะมีอาการ
ทางสมองรวมดวย ไดแก สมองหรือเยื่อหุมสมอง
อักเสบ มีอาการไขสูง คอแข็ง ซึม ชัก และหมดสติ

  เมื่อเชื้อเขาสูรางกายจะเพิ่มจํานวน และกระจาย
 ไปบริเวณตอมนํ้าเหลือง กระแสเลือด และเขาสู
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ระบบประสาทสวนกลาง กระตุนใหมีการเพิ่มระดับของ
ปจจยัทีท่าํใหเกดิการตายของเนือ้งอก (tumor necrosis 
factor) เพิ่มความสามารถในการซึมผานเยื่อหุมสมอง 
เกดิการตดิเชือ้โดยตรงทีเ่ซลลประสาท โดยเฉพาะบรเิวณ
นิวเคลียส เนื้อเยื่อประสาทและสมองสวนที่มีสีเทา 
กานสมอง และกระดูกไขสันหลัง (ดังรูปที่ 17)

รูปที่ 17 ภาพถายเอกซเรยคลื่นแมเหล็กไฟฟา แสดงลักษณะ
การเปลีย่นแปลงของโรคสมองอกัเสบไวรสัเวสตไนล 
(Magnetic resonance imaging changes in 
West Nile Encephalitis) (A และ B) ภาพถาย
เอก็ซเรย คลืน่แมเหลก็ไฟฟาโดยเทคนคิ FLAIR แสดง
ลักษณะรอยโรคเปนสีขาวบริเวณ periventricular 
gray matter ของ fourth ventricle ที่ vermits 
of the cerebellum ในวันที่ 10 ของการนอนโรง
พยาบาลของผูปวยโรคสมองอักเสบไวรัสเวสตไนล 
(Fluid - attenuated inversion recovery images 
for a patient with West Nile Encephalitis on 
day 10 of hospitalization, showing increased 
signal intensity in the periventricular gray 
matter of the fourth ventricle at the vermits 
of the cerebellum) (A and B) และ (C and 
D) รอยโรคสีขาวบริเวณ สมองสวนธาลามัส ทั้ง 2 
ขาง และ caudate nucleus ขางขวา (increased 
signal intensity in both thalamus and the 
right caudate nucleus) (C and D)
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4. ระยะฟกตัวของโรค : โดยเฉลี่ย 5 - 15 วัน
5. การวินิจฉัยโรค : การตรวจทางนํ้าเหลืองจะชวยการ

วนิจิฉยัแยกโรคจากไขไมทราบสาเหต ุหรอืไวรสัอืน่ๆ และ
การตรวจวิเคราะห DNA ชวยวินิจฉัยโรค หรืออาจแยก
เชือ้ไวรสัไดโดยการฉดีเขาหน ู(suckling mice) หรอืเพาะ
เลี้ยงเซลลจากเลือดผูปวยที่เจาะขณะมีไข อยางไรก็ตาม
การตรวจในหองปฏบิตักิารของเชือ้กลุมนีต้องกระทาํดวย
ความระมัดระวังเพื่อปองกันการติดเชื้อ

6. การรักษา : ไมมียารักษาโดยเฉพาะ ใหรักษาตามอาการ 
หรือใชการรักษาแบบประคับประคอง

7. การแพรติดตอโรค : คนสวนใหญไดรับเชื้อจากการที่ถูก
ยุง Culex spp. กัด หรืออาจติดโดยยุงชนิดอื่นๆ เชน 
ยุง Aedes spp. ซึ่งยุงจะไดรับเชื้อขณะที่ไปกัดนก 
ยังไมมีรายงานวามีการติดตอของโรคนี้จากคนถึงคน
โดยตรง

8. มาตรการปองกันโรค : 
1. ประชาชนไมควรออกไปนอกบานในชวงเวลา

พลบคํา่และกลางคนืเมือ่มกีารระบาดของโรคเกดิขึน้ 
ถาจําเปน กอนออกจากบานควรสวมเสื้อผาปกคลุม
รางกายใหมิดชิด

2. ใชยาทาผวิหนงัปองกนัแมลงหรอืยงุกดั (ไมควรใชใน
เด็กเล็กที่มีอายุตํ่ากวา 3 ป เพราะอาจทําใหเกิดการ
ระคายเคืองได) 

3. ใชยาฆายุงตัวแกและทําลายลูกนํ้ายุงบริเวณในและ
นอกบาน

9.  มาตรการควบคุมการระบาด : 
1. คนหาผูปวยที่เกิดขึ้นในชุมชน 
2. ดาํเนนิการกาํจดัยงุตวัแกและกาํจดัลกูนํา้ยงุในพืน้ที่

ที่เกิดการระบาดของโรค 
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3. ใหขอมูลเรื่องโรค การติดตอ การปองกันตนเองแก
ประชาชนอยางรวดเรว็ เพือ่ปองกนัการตืน่ตระหนก
และขอความรวมมือในการควบคุมโรค 

4. ประสานงานเจาหนาทีป่ศสุตัวในทองที ่ถามกีารตาย
ของสัตวมากผิดปกติ (โดยเฉพาะนก) ตองรีบตรวจ
สอบรายงานและสงชิ้นเนื้อตรวจหาเชื้อทันที 

5. สํารวจยุงเพื่อคนหาการติดเชื้อในยุง 
6. หามเคลื่อนยายสัตวจากพื้นที่ระบาดไปยังที่อื่นๆ 
7. ขยายการเฝาระวงัในนกและยงุออกไปยงัพืน้ทีร่อบๆ

 เอกสารอางอิง:
1. Heymann DL., Editor, Control of Communicable 

Diseases Manual 19th Edition, American Associa-
tion of Public Health, 2008. 

2. World Health Organization (WHO). West Nile virus 
Fact Sheet; Revised Sep 2007. [cited 2008 June 
25]; Available from: URL: http://www.who.int/
mediacentre/factsheets/fs207 /en/index.html

3. Mandell GL, Bennett JE, Dolin R. Mandell, Douglas, 
and Bennett’s , editor. Principles and Practice 
of Infectious Diseases. 7th ed. Vol.2. Philadelphia 
(USA): Elsevier; 2010 : p.2147.
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ไขรีฟตวาลเลย
(RIFT VALLEY FEVER)

1. ลักษณะโรค : เปนโรคติดเชื้อไวรัส Phlebovirus ที่เกิด
ในสัตว สามารถติดตอสูคนได ซึ่งโรคสามารถกอใหเกิด
โรคและอาจเกิดอาการรุนแรงทั้งในสัตวและคน โดย
สัตวนําโรคมีหลายชนิด ไดแก แกะ แพะ วัว ควาย อูฐ 
การระบาดของโรคนี้ มักพบการแทงลูกและการปวย
รุนแรงจนทําใหสัตวที่มีการติดเชื้อไวรัสริฟตวาลเลย
ลมตายได จึงเปนโรคที่มีความสําคัญทางดานการเกษตร
อยางมาก และกอใหเกิดความเสียหายทางเศรษฐกิจท่ีสําคัญ

2. ระบาดวิทยา : สถานการณทั่วโลก : พบครั้งแรกเมื่อป 
พ.ศ. 2474 จากการสอบสวนการระบาดของแกะใน
หุบเขาริฟ วาลเลย ของประเทศเคนยา จากนั้นมีการ
รายงานโรคนี้ในแอฟริกาเหนือและซับซาหารานเปน
ระยะ ตอมาในป พ.ศ. 2540 - 2541 พบมีการระบาดใน
ประเทศเคนยา โซมาเลยี แทนซาเนยี และในป พ.ศ. 2543 
พบผูปวยยนืยนัโรคในประเทศซาอดุอิาระเบยี และเยเมน 
ซึ่งเปนครั้งแรกที่มีการรายงานโรคนี้นอกทวีปแอฟริกา

 สถานการณโรคของประเทศไทย : ยงัไมพบรายงานของ
โรคนี้ 

3. อาการของโรค : 
1. ลักษณะอาการไมรุนแรง (Mild) 
 ระยะเวลาในการฟกตัวของเชื้อไวรัส RVF 

(ตัง้แตไดรบัเชือ้จนเริม่ปรากฏอาการ) อยูในชวง 
2-6 วัน

 ผูที่ไดรับเชื้ออาจไมแสดงอาการของโรค หรือมี
อาการไมรนุแรง โดยลกัษณะอาการทีแ่สดง คอื 
มีไขฉับพลัน ปวดกลามเนื้อ ปวดขอ ปวดศีรษะ



60 องคความรู (Factsheet) เรื่อง โรคติดตออุบัติใหม

 ผูปวยสวนใหญ จะมีอาการคอแข็ง แพแสง 
เบื่ออาหาร อาเจียน ในระยะแรกอาจจะทําให
วนิจิฉยัผดิพลาดเปนโรคเยือ่หุมสมองอกัเสบได

 ภายหลังผูปวยมีอาการได 4-7 วัน จะตรวจพบ
การตอบสนองของระบบภูมิคุมกัน คือ ตรวจ
พบแอนติบอดีตอเชื้อ และไวรัสคอยๆ หายไป
จากเลือด

 2. ลักษณะอาการรุนแรง (Severe) 
 ผูปวยบางรายอาจมีอาการรุนแรง โดยลักษณะ

อาการรุนแรง ที่พบ อาจพบไดมากกวา 1 ใน 3 
กลุม คือ ocular (eye) disease (0.5-2% ของ
ผูปวย), meningoencephalitis (พบนอยกวา 
1% ของผูปวย) และ haemorrhagic fever 
(พบนอยกวา 1% ของผูปวย) 

 รปูแบบอาการทางตา ; Ocular (eye) disease : 
ลักษณะอาการนี้จะมีความเชื่อมโยงกับกลุม
อาการที่ไมรุนแรง โดยผูปวยจะเกิดรอยโรค
บนจอประสาทตา และจะมอีาการประมาณ 1 - 3 
สัปดาหหลังจากที่แสดงอาการแรก โดยผูปวย
มักจะตาพรา หรือประสิทธิภาพการมองเห็น
ลดลง โรคสามารถหายไดเองภายใน 10 - 12 
สัปดาห แตหากเกิดแผลใน macula พบวา
ผูปวย 50% จะสูญเสียการมองเห็นอยางถาวร 
การตายในผูปวยที่มีอาการทางตาเพียงอยาง
เดียวเปนเรื่องที่ผิดปกติ

 รปูแบบอาการสมองและเยือ่หุมสมองอกัเสบ; 
Meningoencephalitis : กลุมอาการนี้ จะ
แสดงเมื่อ 1 - 4 สัปดาห หลังจากเริ่มมีอาการ
แรกของโรค ลกัษณะอาการทางคลนิกิทีพ่บ คอื 
มีอาการปวดศีรษะรุนแรง สูญเสียของความจํา 
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เกิดภาพหลอน มีความสับสน เวียนศีรษะ ชัก 
ซึม และไมรูสึกตัว ภาวะแทรกซอนทางระบบ
ประสาทจะปรากฏภายหลัง (มากกวา 60 วัน) 
อัตราตายในผูปวยกลุมนี้จะตํ่า ถึงแมวาจะ
มีอาการหลงเหลือจากการติดเชื้อทางระบบ
ประสาท ซึ่งอาจจะทําใหมีอาการรุนแรงก็เปน
เรื่องที่พบไดบอย

 รปูแบบอาการไขเลอืดออก ; haemorrhagic 
fever : อาการแสดงของโรคจะเริ่มปรากฏ 
2 - 4 วันหลังจากเริ่มปวย โดยผูปวยจะเริ่มมี
อาการตบัทาํงานลดลงอยางรนุแรง เชน อาการ
ดซีาน เปนตน ตอมาเริม่ปรากฏอาการเลอืดออก 
เชน อาเจียนเปนเลือด มีเลือดปนอุจจาระ 
มีผื่นจํ้าเขียว (ซึ่งเกิดจากเลือดออกใตผิวหนัง 
subcutaneous) มีเลือดออกจากจมูกหรือ
เหงือก เปนตน อัตราการปวยตายของผูปวย
ในกลุม haemorrhagic fever ประมาณ 50% 
การตายมกัจะเกดิขึน้ภายใน 3 - 6 วนั หลงัจาก
เริม่มอีาการปวย โดยสามารถตรวจพบเชือ้ไวรสั
ในกระแสเลือดของผุปวยกลุมนี้ ตั้งแตเริ่มแรก
จนถึง 10 วัน 

4. ระยะฟกตัวของโรค : ประมาณ 3 - 7 วัน 
5. การวินิจฉัยโรค : ใช serological test เชน Enzyme-

Linked Immunoassay (ELISA หรือ EIA) ซึ่งใชยืนยัน 
specifi c IgM antibodies ตอไวรสั นอกจากนี ้ยงัสามารถ
ตรวจวนิจิฉยัไดดวยเทคนคิ virus propagation, antigen 
detection tests และ RT-PCR

6. การรกัษา : ไมมยีาเฉพาะ ใชการรกัษาแบบประคบัประคอง 
และการรักษาตามอาการ เพื่อปองกันอาการแทรกซอน 
ไมมีการรักษาจําเพาะ สวนวัคซีนขณะนี้กําลังอยูระหวาง
การศึกษาทดลอง
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7. การแพรติดตอโรค : การแพรจากสัตวสูคนมี 2 วิธีการ 
คือ 
1.  การแพรโดยพาหะนําโรค คือ ยุง ซึ่งวิธีการแพรดวย

พาหะนําโรคเกิดได 2 กรณี คือ 
 กรณีที่ยุงพาหะไปกัดกินเลือดสัตวที่เปนโรค

และรับเชื้อไวรัสเขาไปในรางกาย เมื่อเชื้อไวรัส
อยูในรางกายยุงระยะหนึ่งจะสามารถแพรเชื้อ
ตอไปได และเมื่อยุงนั้นไปกัดคน เชื้อไวรัสจะ
ถายทอดสูคนขณะที่ยุงกําลังดูดกินเลือด ทําให
คนที่ถูกยุงกัดนั้นไดรับเชื้อ RVF เขาสูกระแส
เลอืด ยงุทีเ่ปนพาหะนาํโรคนีม้มีากกวา 30 ชนดิ 
โดยอยูใน 7 กลุมใหญ คือ ยุงลาย (Aedes) 
ยุงรําคาญ (Culex) ซึ่งยุงใน 2 กลุมนี้นับวา
เปนพาหะนําโรคที่สําคัญ นอกจากนี้ยังมียุง
กนปลอง (Anopheles) ยุงเสือ (Mansonia) 
ยุง Coquillettidia ยุง Eretmapodite และ
ยุง Ochlerototus ซึ่งนอกจากยุงทั้ง 7 กลุม
ที่เปนพาหะสําคัญในการแพรเชื้อแลวนี้ยังมี
แมลงชนิดอื่นสามารถเปนพาหะนําโรคได คือ 
Culicoides, Simulium และเห็บ เปนตน

 ยุงไดรับการถายทอดเชื้อผานทางแม โดยการ
ถายทอดเชื้อไวรัสผานทางไข เชน ในยุงลาย 
(Aedes) บางชนิด และเมื่อยุงนี้ไปกัดคนก็จะ
สามารถแพรเชื้อไปสูคนได 

2. การแพรเชื้อโดยตรงจากสัตวสูคน เกิดไดหลายกรณี 
ไดแก การสมัผสักบัสตัวทีเ่ปนโรคโดยตรง เชน สมัผสั
ของเหลวในรางกายสัตว ซากสัตว สัมผัสสวนตางๆ 
ของสัตวขณะชันสูตรซากหรือในขณะที่ดูแลสัตว
ปวย หรือขณะที่มีการฆาสัตวในโรงฆา หรือขณะ
การชําแหละสัตว ซึ่งเชื้ออาจเขาทางบาดแผล การ
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ถายทอดผานทางการหายใจ โดยการหายใจเอาฝอย
ละอองเลอืดหรอืสารคดัหลัง่ทีฟุ่งอยูในอากาศเขาไป 
และการถายทอดโดยการกินเขาไป เชน การดื่ม
นํ้านมดิบ

8. มาตรการปองกันโรค : 
1. มาตรการการปองกันในคน เปนการจัดการที่ยุง

พาหะ เพื่อลดการสัมผัสของคนกับยุงพาหะ เชน
 หลีกเลี่ยงการทํากิจกรรมนอกบานในชวงเวลา

ที่ยุงพาหะชุกชุม
 ปองกันการถูกยุงกัดเมื่ออยูนอกบาน ดวย

การทายากันยุง เชน DEET หรือสารสกัดจาก
สมุนไพร หรือใชยาจุดกันยุง สําหรับผูที่แพ
สารทากนัยงุ หรอืตัง้กบัดกัแสงไฟไวบรเิวณโดย
รอบใกลๆ

 ติดประตู หรือหนาตางดวยมุงลวด และ
ซอมแซมมุงลวดภายในบาน ไมใหยุงเขามาได

 กําจัดแหลงเพาะพันธุยุงหรือกําจัดที่วางไขของ
ยงุ เชน ทาํลายหรอืจดัเกบ็ภาชนะหรอืวสัดทุี ่ไม
ใชทีส่ามารถเปนแหลงขงันํา้ทีอ่ยูรอบๆ บรเิวณ
บาน บริเวณที่มีนํ้าขังขนาดใหญ ใหทําทางให
นํ้าไหลไดสะดวก สําหรับหลุม ที่มีนํ้าขังขนาด
เลก็ใหใชดนิ หรอื ทรายกลบ บอหรอืสระนํา้ทีม่ี
หญาหรอืวชัพชืขึน้ปกคลมุ ใหกาํจดัออก เพือ่ให
ปลาซึง่เปนตวัหํา้ของลกูนํา้ยงุไดรบัแสง เปนตน

 กําจัดลูกนํ้ายุงและแหลงเพาะพันธุ สามารถ
ทําลายระยะลูกนํ้าดวยอีกทางหนึ่ง นอกจากนี้
การใชสารกาํจดัลกูนํา้ทีม่คีวามปลอดภยัสงู เชน 
Bti ใสลงไปในแหลงนํ้าที่ไมสามารถทําลายได 
จะชวยทําลายลูกนํ้าในแหลงนํ้านั้นได
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 การควบคุมยุง เปนวิธีการที่ไดผลคอนขางนอย 
และไมยั่งยืน แตกรณีที่มีการระบาดเกิดขึ้น
จําเปนตองทําการควบคุมยุงเพื่อลดจํานวนยุง
ใหไดมากที่สุด การควบคุมยุงดวยการใชสาร
เคมีจึงเปนวิธีการที่หลีกเลี่ยงไดยาก ซึ่งการพน
ทาํลายยงุดวยการพนแบบฟุงฝอยกระจาย โดย
ใชสารเคมกีาํจดัแมลงทีม่คีวามปลอดภยัสงูกจ็ะ
ชวยในการลดจํานวนยุงไดระดับหนึ่ง 

2. มาตรการการปองกันในสัตว เปนการปองกันการ
แพรเชื้อ ดังนี้
 ผูปฏิบัติงานตองมีการปองกัน การสัมผัสกับ

เลือดและสารคัดหลั่งของสัตวที่ปวย โดยใส
ถุงมือ สวมเสื้อผาที่มิดชิด สวมหนากาก สวม
รองเทาบทู และการลางชาํระรางกายใหสะอาด
ภายหลังปฏิบัติงานเสร็จสิ้น

 หามชําแหละซากสัตวที่สงสัยเปนโรคนี้ 
 คัดแยกสัตวที่สงสัยหรือปวยออกจากฝูง และ

ควบคุมการเคลื่อนยายสัตวออกจากพื้นที่
ระบาดไปยังเขตปลอดโรค 

 ควรใหวัคซีนแกสัตว (แพะ แกะ วัว ควาย) แต
วัคซีนชนิดเปนอาจทําใหแกะแทงลูก และผล
การกระตุนภูมิคุมกันในโคไมสูงนัก

 หลีกเลี่ยงการบริโภคเนื้อสัตวจากแหลงติดเชื้อ 
หรือเนื้อสัตวที่นําเขาจากพื้นที่ที่มีการระบาด 
ตองผานการปรุงใหสุกกอนรับประทาน และ
นมดิบ ใหตมกอนดื่ม 

 ทาํความสะอาดโรงเรอืน หรอืคอกสตัว หลงัจาก
เคลื่อนยายสัตวออก
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9. มาตรการควบคุมการระบาด : 
 ใชยาทากันยุงถาตองออกนอกบาน

1. ไมชาํแหละสตัวปวยหรอืตายผดิปกต ิหรอืสงสยั RVF
2. กําจัดแหลงเพาะพันธุยุง
3. ฉีดวัคซีนแกะ แพะ โค กระบือ
4. คนหาแกะหรอืสตัวทีต่ดิเชือ้ RVF เพือ่เกบ็เปนขอมลู

วิเคราะหพื้นที่เสี่ยง

 เอกสารอางอิง:
1. Centers for Disease Control and Prevention. 

Rift Valley Fever Fact Sheet. Available at from 
URL: http://www.cdc.gov/ncidod/dvrd/spb/mn-
pages/dispages/Fact_Sheets/Rift_Valley_Fever 
Fact_Sheet.pdf

2. Heymann DL., Editor, Control of Communicable 
Diseases Manual 19th Edition, American Associa-
tion of Public Health, 2008. 

3. Mandell, Douglas, and Bennett, Principles and 
Practice of Infectious Diseases Manual 7th 

4. edition vol.2, Epidemiology of Rift Valley fever, 
Philadelphia. 2010 : p. 2289-2290.

5. World Health Organization (WHO). Rift Valley 
fever Fact Sheet; Revised May 2010.[cited 2010 
April 20]; Available from: URL:http://www.who.
int/mediacentre/factsheets/fs207/en/
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โรคติดเชื้อสเตร็พโตค็อกคัส ซูอิส
(STREPTOCOCCUS SUIS)

1. ลักษณะโรค : เปนโรคติดเชื้อแบคทีเรียเฉียบพลัน เกิด
จากเชื้อแบคทีเรีย Streptococus suis (ดังรูปที่ 18)

 A B

รูปที่ 18 (A) เช้ือสเตร็พโตค็อกคัส ซูอิส จากอาหารเล้ียงเช้ือเหลว 
ตดิสแีกรมบวก รปูรางกลมร ีอยูเปนคู (oval diplo-
cocci) หรือตอกันเปนสาย กลองจุลทรรศนกําลัง

ขยาย 1000 เทา (B) โคโลนขีองเชือ้สเตรพ็โตคอ็กคสั 
ซูอิส บน Blood Agar สีเทาใส เห็นแนวเม็ดเลือด
แดงแตกบางสวนเปนสีเขียวจางในอาหารเลี้ยงเชื้อ

2. ระบาดวิทยา : สถานการณทั่วโลก : โรคติดเชื้อสเตร็พ
โตค็อกคัส ซูอิส (Streptococcus suis) พบครั้งแรกใน
มนุษยเมื่อ ป พ.ศ. 2511 ที่ประเทศเดนมารก ทําใหเยื่อ
หุมสมองอกัเสบ 2 ราย และตดิเชือ้ในกระแสเลอืด 1 ราย 
ตอมามรีายงานคอนขางนอย พบประปรายเพยีงประมาณ 
200 ราย จากหลายประเทศทั่วโลก ไดแก เนเธอรแลนด 
เดนมารก อิตาลี เยอรมัน เบลเยี่ยม สหราชอาณาจักร 
ฝรั่งเศส สเปน สวีเดน ไอรแลนด ออสเตรีย ฮังการี 
นิวซีแลนด อารเจนตินา ฮองกง โครเอเชีย ญี่ปุน สิงคโปร 
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ไทย และมีรายงานการระบาดในประเทศจีน 2 ครั้ง คือ 
พ.ศ. 2541 ในมณฑลเจียงซู พบผูปวย 25 ราย เสียชีวิต 
14 ราย และ พ.ศ. 2548 ในมณฑลเฉวน พบผูปวย 215 
ราย เสยีชวีติ 39 ราย ในเขตปกครองพเิศษฮองกงไดมกีาร
รวบรวมรายงานการเกดิโรคตดิเชือ้สเตรพ็โตคอ็กคสั ซอูสิ 
ในผูปวยตั้งแต ป พ.ศ. 2527 - 2536 พบผูปวย 25 ราย 
เสยีชวีติ 1 ราย และในป พ.ศ. 2548 พบผูปวยรวม 13 ราย 
ในเดือนมกราคม พ.ศ. 2549 พบผูปวย 1 ราย ใน
สาธารณรัฐจีน (ไตหวัน) มีรายงานผูปวย 3 ราย รายแรก
พบในเดอืนเมษายน พ.ศ. 2537 หลงัจากนัน้พบผูปวยอกี
รายใน เดือนมีนาคม 2543 ในเดือนกันยายน พ.ศ. 2545 
พบผูปวย อีก 1 ราย เพาะเชื้อจากเลือด พบเชื้อ สเตร็พ
โตค็อกคัส ซูอิส

2. สถานการณโรคในประเทศไทย: มีรายงานผูปวยตั้งแต 
พ.ศ. 2530 ผูปวยสวนใหญอยูในจังหวัดทางภาคเหนือ 
เชน ลาํพนู เชยีงใหม พะเยา พษิณโุลก กาํแพงเพชร พจิติร 

  มีรายงานการศึกษาระหวางป พ.ศ. 2530 - 2535 
พบผูปวย 6 ราย ในโรงพยาบาลรามาธบิด ีคดิเปนรอยละ 
17 ของผูปวยโรคเยื่อหุมสมองอักเสบเปนหนอง มีเพียง 
3 ราย มีประวัติสัมผัสสุกรกอนจะมีการปวยดวยเยื่อหุม
สมองอักเสบ และมีอาการหูหนวกทั้งสองขาง 

  ป พ.ศ. 2540 มรีายงานผูปวย 3 ราย มอีาการรนุแรง
ทั้ง 3 ราย รายที่หนึ่งเปนชาย อายุ 23 ป อาชีพชําแหละ
สุกร ติดเชื้อทางผิวหนังจากบาดแผลที่ขอมือ ผูปวยไดรับ
การรักษาและหายโดยไมมีภาวะแทรกซอนหลงเหลืออยู 
รายที่สองเปนหญิง อายุ 49 ป อาชีพกรรมกร ไมตอบ
สนองตอการรักษา และถึงแกกรรมในเวลาตอมา ไมพบ
ประวัติการสัมผัสโรค และรายที่สามเปนชาย อายุ 45 ป 
อาชีพชางสีรถยนต ผูปวยทั้ง 3 ราย ไดรับการชันสูตร
ยนืยนัโดยการเพาะเชือ้วาเปนการตดิเชือ้สเตรพ็โตคอ็กคสั 
ซอูสิ ผูปวยหายจากโรคแตยงัคงมอีาการหหูนวกเหลอือยู
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  ป พ.ศ. 2542 มรีายงานจากโรงพยาบาลศรนีครนิทร 
จงัหวดัขอนแกน รายงานผูปวยเยือ่หุมสมองอกัเสบ 1 ราย 
เพศชาย อายุ 50 ป อาชีพตํารวจ การตรวจยืนยันเพาะ
เชื้อจากเลือดและนํ้าไขสันหลัง พบเชื้อสเตร็พโตค็อกคัส 
ซูอิส

  ป พ.ศ. 2543 มรีายงานผูปวย 1 ราย จากโรงพยาบาล
จุฬาภรณ เปนชายอายุ 45 ป อาชีพขับรถบรรทุก ผูปวย
รายนี้ถึงแกกรรม ผลการเพาะเชื้อจากสารนํ้าในชองทอง
พบเชื้อสเตร็พโตค็อกคัส ซูอิส

  ป พ.ศ. 2542 - 2543 มีรายงานผูปวยจากจังหวัด
ลําพูนจํานวน 10 ราย ทุกรายเปนชาย อายุ 40-49 ป มี
อาการปวยในชวงเวลาเดยีวกนั และมภีมูลิาํเนาอยูในพืน้ที ่
และทุกรายถึงแกกรรม ผลการเพาะเชื้อชันสูตรพบเชื้อ
แบคทีเรียสเตร็พโตค็อกคัส ซูอิส  

3. อาการของโรค : อาการที่พบไดบอย คือ อาการของเยื่อ
หุมสมองอักเสบ เชน ไขปวดศีรษะ คอแข็ง อาเจียน กลัว
แสง สับสน ผูปวยสวนใหญสูญเสียการไดยิน จนถึงขั้นหู
หนวกถาวร ผูปวยบางรายมอีาการเวยีนศรีษะ ขออกัเสบ 
เนื้อเยื่อใตผิวหนังอักเสบ (cellulitis) ในรายที่มีอาการ
ติดเชื้อในกระแสโลหิตจะมีผลตออวัยวะตางๆ เชน ตับ 
ไต เยื่อบุหัวใจอักเสบ ปอดอักเสบ ลูกตาอักเสบ มีผื่น
จํ้าเลือดทั่วตัวและช็อก หลังจากที่หายจากอาการปวย
แลว อาจมีความผิดปกติของการทรงตัวและการไดยิน 
การยืนยันการวินิจฉัยโรคโดยการตรวจพบเชื้อจากนํ้า
ไขสันหลัง เลือด หรือของเหลวจากขอ (joint fl uid) สวน
ใหญอาการของผูปวยเยือ่หุมสมองอกัเสบจะคลายกบัการ
ติดเชื้อจากสเตร็พโตค็อกคัส นิวโมเนีย (Streptococcus 
pneumoniae) หรอือาการแบบกึง่เฉยีบพลนั (subacute 
meningitis) จะคลายกับผูปวยเยื่อหุมสมองอักเสบจาก
วัณโรค
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4. ระยะฟกตัวของโรค : ระยะฟกตัวของโรคประมาณไมกี่
ชั่วโมงถึง 3 วัน ขึ้นอยูกับปริมาณ ทางเขาของการติดเชื้อ 
และพืน้ฐานสขุภาพผูปวย ไมมรีายงานการตดิตอระหวาง
คน

5. การวินิจฉัยโรค : 
1.  ทําการทดสอบการเฟอรเมนตนํ้าตาล Cystine 

trypticase soy agar (CTA) 1% กรณีเชื้อกลุม 
Streptococcus ทดสอบทางชีวเคมีอื่นๆ อานผล 
24-48 ชม. ซึง่เปนวธิทีีใ่ชกนัแพรหลายในหองปฏบิตัิ
การ จําแนกชนิด โดยเทียบผลกับตารางการตรวจ
วิเคราะห

2.  การจาํแนก serotype ดวยวธิ ีPCR : กรณทีีเ่พาะเชือ้
ขึ้น และตรวจวิเคราะหยืนยันเปน Streptococcus 
suis ใหสกัด DNA จากเชื้อโดยตรง โดยวิธีใชสาร
เคม ีจากนัน้นาํมาทาํการทดสอบหา DNA ทีจ่าํเพาะ
ตอ Streptococcus suis หรือ DNA ที่จําเพาะตอ 
serotype 1, 2, ½ หรือ 14 ดวย Primer จําเพาะ

3.  การทดสอบความไวตอยาตานจุลชีพ โดยตรวจ
หาความไวตอยาดวยวิธี Disk diffusion บน 
Mueller-Hinton หรือ Mueller-Hinton sheep 
blood agar ตามวธิขีอง NCCLS ตอยา 5 ชนดิ และ 
Streptococcus pneumoniae สามารถตรวจหา
คา Minimum inhibition concentration (MIC) 
ดวย E-test บน Mueller-Hinton sheep blood 
agar ตามวิธีของ NCCLS ตอยา Penicillin และ 
Cefotaxime (3rd general Cephalosporins)

4.  การตรวจหาเชื้อจากสิ่งสงตรวจโดย PCR : เปนการ
ตรวจหา DNA ของเชื้อแบคทีเรียที่สงสัย จาก 
CSF หรือ Hemoculture โดยตรงของเชื้อกลุม 
Streptococcus pneumoniae, Streptococcus 
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agalactiae และ Streptococcus suis กรณี
ตองการผลเรงดวนหรือไมสามารถเพาะเชื้อขึ้น 
เนื่องจากตัวอยางไมเหมาะสม เชน เก็บตัวอยางที่
อุณหภูมิตํ่ากอนสงตรวจวิเคราะห ซึ่งตองสกัด DNA 
กอนโดยสารเคมี

6.  การรกัษา : แนวทางการรกัษาผูปวย แบงเปน 2 ลกัษณะ 
คือ การดูแลรักษาแบบทั่วไป และการรักษาเฉพาะโรค

 1.  การดูแลรักษาผูปวยโดยทั่วไป
  การดูแลรักษาผูปวยตามอาการเพื่อใหผูปวย

มีอาการดีขึ้ น  ประกอบดวยการรักษาแบบ
ประคับประคอง เชน มีไข ใหยาพาราเซตามอล 
(Paracetamol) ลดไข โดยหลีกเลี่ยงการให
แอสไพรนิ (Aspirin) โดยเฉพาะในเดก็ การใหอาหาร
และนํา้ กรณทีีผู่ปวยไมสามารถรบัประทานอาหารได 
หรือมีอาการคลื่นไสอาเจียนมาก นอกจากนี้ควรเฝา
ติดตาม Vital signs อยางใกลชิด

2.  การรักษาเฉพาะโรค สําหรับการรักษาเฉพาะนั้นขึ้น
กับตําแหนงของโรค ดังนี้
 เยื่อหุมสมองอักเสบ ยาปฏิชีวนะเปนตัวเลือก

อนัดบัแรก คอื เพนซิลิลนิ จ ีโซเดยีม (Penicillin 
G Sodium; PGS) ในขนาด 12-16 ลานยูนิต
ตอวัน

 การติดเชื้อของผิวหนังและเนื้อเยื่อออนและ
ภาวะ Sepsis เชนเดียวกันกับการรักษาเยื่อหุม
สมองอักเสบ ยาปฏิชีวนะที่เปนตัวเลือกอันดับ
แรก ไดแก เพนิซิลลิน จี โซเดียม (Penicillin G 
Sodium; PGS) 

 การตดิเชือ้ของลิน้หวัใจ หลกัการรกัษาลิน้หวัใจ
ติดเชื้อจาก viridans streptococci โดยให
ดูคา MIC ในขนาด 18-30 ลานยูนิตตอวัน 
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รวมกับเจนตามิซิน (Gentamicin) ในขนาด 
1-1.5 มลิลกิรมัตอกโิลกรมั ทกุ 8 ชัว่โมง ในกรณี
คา MIC มากกวา หรือเทากับ 0.5 ไมโครกรัม/
มลิลลิติร และระยะเวลากค็วรเปน 4-6 สปัดาห 
ในขณะที่ถาคา MIC ตํ่ากวา หรือเทากับ 0.1 
ไมโครกรัม/มิลลิลิตร ใหเพนิซิลลิน จี โซเดียม 
(Penicillin G Sodium; PGS) เดีย่วๆ ในขนาด 
12-18 ลานยูนิตตอวัน นาน 2 สัปดาห ถากรณี
คา MIC เทากับ 0.25 ไมโครกรัม/มิลลิลิตร ให
เพนิซิลลิน จี โซเดียม (Penicillin G Sodium; 
PGS) 18 ลานยูนิตตอวัน รวมกับเจนตามิซิน 
(Gentamicin) ในขนาด 1-1.5 มิลลิกรัม/
กิโลกรัม ทุก 8 ชั่วโมง โดยให เพนิซิลลิน 
จี โซเดียม (Penicillin G Sodium; PGS) นาน 
4 สัปดาห และใหเจนตามิซิน (Gentamicin) 
นาน 2 สัปดาห

7. การแพรติดตอโรค : สามารถติดตอโรคได 3 ทาง ดังนี้
1.  ทางผิวหนัง มนุษยสามารถติดเชื้อจากการสัมผัสกับ

สุกรที่เปนโรค หรือเนื้อสุกรที่ติดเชื้อ เชื้อจะเขาสู
รางกายผานทางบาดแผล รอยถลอก ไดแก เกษตรกร
ผูเลี้ยงสุกร คนทํางานโรงฆาสัตว คนชําแหละเนื้อ
สุกร ผูตรวจเนื้อ สัตวบาล สัตวแพทย และผูที่หยิบ
จบัเนือ้สกุรดบิเพือ่ปรงุอาหาร กลุมคนทีม่หีนาทีต่อง
ชําแหละซากสัตว หรือทํางานในโรงฆาสัตว มีความ
เสี่ยงติดเชื้อสูงกวาคนทั่วไป ผูปวยในตางประเทศ
สวนใหญ (ทัง้ยโุรปและเอเชยี) ตดิเชือ้จากลกัษณะนี ้

2.  ทางการกิน จากการบริโภคเนื้อสุกรที่ดิบๆ หรือปรุง
สุกๆ ดิบๆ หรือเลือดสุกรที่ไมสุก ซึ่งผูปวยคนไทย
สวนใหญมักไดรับเชื้อโดยวิธีนี้ 

3.  ทางเยื่อบุตา
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8. มาตรการปองกันโรค : มาตรการปองกันโรค 
1.  กลุมผูเลี้ยงสัตว เนื่องจากเชื้อโรคสเตร็พโตค็อกคัส 

ซูอิส สวนใหญพบในสุกรและไมแสดงอาการ ผูเลี้ยง
สตัว ควรปองกนัและระวงัตนเองในการเลีย้งหรอืจบั
สุกร ซึ่งมีความเสี่ยงจากการติดเชื้อจากสุกรที่เปน
พาหะได
 การทําความสะอาดคอก ควรใสรองเทา และ

ถุงมือทุกครั้ง เพื่อปองกันการสัมผัสกับของ
เสีย มูล หรือเมื่อตองเขาไปทํางานในคอกสุกร 
ลางมือทุกครั้งเมื่อสัมผัสกับสุกร หรือทําความ
สะอาดคอกสัตว

 หลีกเลี่ยงจากการจับซากสุกรที่ตายดวยมือ
เปลา หรือนําออกจากฟารมเพื่อจําหนายหรือ
บริโภค 

 การทําลายซาก ควรฝงใหลึกประมาณ 2 เมตร 
และโรยปนูขาวทัว่กนหลมุ และบนตวัสตัวกอน
ทําการกลบดิน

2.  กลุมผูทํางานในโรงงานฆาสัตว จะเปนผูที่สัมผัส
โดยตรงกับซากสุกร อาจจะทําใหมีโอกาสติดเชื้อสูง 
ดังนั้น จึงจําเปนจะตองมีการปองกันอยางดี โดยใส
เสือ้กางเกงปกปดมดิชดิ เพือ่ปองกนัการกระเดน็จาก
ของเสียจากซากสุกรที่ชําแหละ กระเด็นเขาสูปาก 
หรือเยื่อเมือกและผิวหนัง ใสรองเทาบูท และถุงมือ
เพื่อหลีกเลี่ยงการสัมผัสกับสุกรโดยตรง
 ลางทําความสะอาดมือ เทา และสวนที่ไมมี

การปกปดบอยๆ และไมควรหยิบหรือจับตอง
อาหารเขาปากขณะปฏิบัติงาน

3.  กลุมผูจาํหนายเนือ้สตัว ผูจาํหนายเนือ้สกุรนบัวาเปน
จุดแรกที่มีความสําคัญตอผูบริโภค ดังนั้น จึงตอง
ปองกันการนําเชื้อโรคนี้สูผูบริโภค
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 เนือ้สกุรทีน่าํมาจาํหนายควรมาจากโรคฆาสตัว
ที่ไดมาตรฐาน มีการตรวจรับรองจากพนักงาน
ตรวจเนื้อ โดยปกติแลวเนื้อสุกรที่ผานจาก
โรงงานฆาสัตวจะมีตราประทับรับรองที่
ซากสัตวทุกซากที่จะนําสูการจําหนาย

 แผงจําหนายควรทําความสะอาด และลาง
ดวยนํ้ายาฆาเชื้อทุกวันหลังเลิกจําหนาย

 ควรเกบ็เนือ้ทีจ่ะขายในอณุหภมูทิีต่ํา่กวา 10 oซ. 
(ตามคําแนะนําของกรมอนามัย ในระหวาง
จาํหนาย และหากเกบ็คางคนืควรเกบ็ทีอ่ณุหภมูิ
ท่ีต่ํากวา 0 oซ.) และควรจําหนายเน้ือท่ีสดทุกวัน

 ผูจาํหนายเนือ้สกุรควรมสีขุภาพแขง็แรง ไมเปน
โรคติดตอ และไมควรมีบาดแผลที่ฝามือควร
จําหนายเนื้อที่สดทุกวัน หากเหลือคางคืนควร
นําไปผลิตเปนผลิตภัณฑเพื่อจําหนาย

 ผูจาํหนายเนือ้สกุรควรมสีขุภาพแขง็แรง ไมเปน
โรคติดตอ และไมควรมีบาดแผลที่ฝามือ

4.  กลุมผูบรโิภค กลุมผูบรโิภคเปนอกีกลุมหนึง่ทีม่คีวาม
เสี่ยงในการติดตอจากโรคนี้ ควรจะตองปองกัน 
เริ่มตั้งแตการเลือกซื้อเนื้อจนถึงการปรุงบริโภคทุก
ขั้นตอน ดังนี้
 การเลือกซื้อเนื้อสุกรเพื่อบริโภคควรเปนเนื้อ

สุกรที่สด ไมมีสีแดงคลํ้าหรือมีเลือดคั่งมากๆ 
หรือเนื้อแดงมีเลือดปนผิดปกติ

 รานคาควรมีใบรับรองการนําเนื้อสุกรจาก
โรงงานฆาสัตวที่มีมาตรฐาน ไมเปนเนื้อสุกรที่
ตายเอง และนํามาชําแหละขาย

 เลือกซื้อเนื้อที่เก็บอยูในความเย็นตลอดเวลา 
ลางมือกอนและหลังสัมผัสเนื้อหรืออวัยวะของ
สุกรที่จําหนาย
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 การปรุงอาหาร ควรนําเน้ือสุกรมาปรุงสุกเทาน้ัน 
ไมควรบรโิภคเนือ้สกุร เลอืด และอวยัวะภายใน
ทีด่บิๆ หรอืปรงุสกุๆ ดบิๆ เชน ลาบ หลู เปนตน

 ลางมือกอนและหลังสัมผัสเนื้อหรืออวัยวะ
ของสุกรที่จําหนาย โดยเฉพาะหากมีบาดแผล
บริเวณที่สัมผัส

9.  มาตรการควบคุมการระบาด : การรายงานโรค ให
รายงานผูปวยที่สงสัยทุกราย เพื่อการออกสอบสวนโรค
รายงานในบัตรรายงานเฝาระวังโรค (รง 506) ชองโรค
อื่นๆ โดยดําเนินงานเฝาระวังทั่วประเทศ

  เชื้อสเตร็พโตค็อกคัส ซูอิส ถูกทําลายไดงายดวยผง
ซักฟอก สเตร็พโตค็อกคัส ซูอิส ที่ปนเปอนใน มูลสัตว 
ในนํ้า ดิน จะทนตอความรอนที่ 60 oซ. นาน 10 นาที 
หรือ 50 oซ. นาน 2 ชั่วโมง แตที่ 4 oซ. สามารถอยูไดนาน 
6 สัปดาห และที่อุณหภูมิ 0 oซ. ในฝุนดินมีชีวิตไดนาน 
1 เดือน ในมูลสัตวนาน 3 เดือน และที่อุณหภูมิหองใน
มูลสัตวมีชีวิตไดนาน 8 วัน

 เอกสารอางอิง:
1. สํานักโรคติดตอทั่วไป, กรมควบคุมโรค. แนวทางการ

ปองกนัควบคมุโรคตดิเชือ้สเตรพ็โตคอ็กคสั ซอูสิ. กรงุเทพ: 
สาํนกังานกจิการโรงพมิพองคการสงเคราะหทหารผานศกึ 
ในพระบรมราชูปถัมภ; 2550.

2. Ruoff K.L., et al., Streptococcus. In Murray P.R. et 
al Manual of Clinical Microbiology. 8th Edition.
USA: Washington, 2003. p. 405-421.

3. Teixeira L.M. and Facklam R.R., Enterococcus. In 
Murray P.R. et al Manual of Clinical Microbiology. 
8th Edition. USA: Washington, 2003. p. 422-433.



75องคความรู (Factsheet) เรื่อง โรคติดตออุบัติใหม

4. Ruoff K.L., Aerococcus, Abiotrophia, and 
Other Infrequently Isolated Aerobic Catalase-
Negative,Gram-Positive Cocci. In Murray P.R. et 
al Manual of Clinical Microbiology. 8th Edition. 
USA:Washington, 2003. p. 434-444.

5. Funke G. and Bernard K.A., Corynebacterium 
Gram-Positive Rods. In Murray P.R. et al Manual 
of Clinical Microbiology. 8th Edition. USA: Wash-
ington, 2003. p. 472-501.

6. Bille J. et al., Listeria and Erysipelothrix. In Mur-
ray P.R. et al Manual of Clinical Microbiology. 8th 
Edition. USA: Washington, 2003. p. 461-471.

7. Logan N.A.and Turnbull P.C.B. Bacillus and Other 
Aerobic Endospore-Forming Bacteria. In Murray 
P.R. et al Manual of Clinical Microbiology. 8th 
Edition.USA: Washington, 2003.p.445-60.

8.  Harley M.A. and Jephcott A.E. 1994. Cutaneous 
Corynebacterium diphtheriae infection: Africa. 
PHLS Microbial. Digest., 1994, 11,95.

9.  CLSI. Clinical and Laboratory Standards Institute. 
Performance Standards for Antimicrobial Sus-
ceptibility Testing. Seventeenth Informational 
Supplement. CLSI document M100-S17 [ISBN 
1-56238-625-5] Clinical and Laboratory Stand-
ards Institute, 940 West Valley Road, Suite 1400, 
Wayne, Pennsylvania 19087-1898 USA, 2007.

 



76 องคความรู (Factsheet) เรื่อง โรคติดตออุบัติใหม

โรคไขปวดขอยุงลาย
(CHIKUNGUNYA VIRUS DISEASE)

1. ลักษณะโรค : เปนโรคติดเชื้อไวรัสเกิดจากเชื้อไวรัส
ชิคุนกุนยา สามารถหายเองได

2. ระบาดวทิยา : สถานการณทัว่โลก : มรีายงานการระบาด
ของโรคไขปวดขอยงุลายครัง้แรกทางตอนใตของประเทศ
แทนซาเนียในทวีปแอฟริกา ในป พ.ศ. 2495 การระบาด
ของโรคนี้ในแอฟริกาพบในระดับตํ่าๆ มาเปนระยะเวลา
นาน จนในป พ.ศ. 2542 - 2543 เกิดการระบาดใหญใน
สาธารณรัฐคองโก และในป พ.ศ. 2547 เกิดการระบาด
ใหญในเขตคาบสมุทรอินเดีย และมีการแพรกระจายไป
ในประเทศในแถบยุโรปและสหรัฐอเมริกา และพบการ
ระบาดเปนแหงๆ เชน ทางตะวนัออกเฉยีงเหนอืของอติาล ี
ตอมาป พ.ศ. 2550 ก็เกิดการระบาดในการบอน 
ป พ.ศ. 2552 พบการระบาดในประเทศอินเดีย มาเลเซีย 
และที่เกาะ Reunion ปจจุบันพบโรคนี้ไดในแอฟริกา 
เอเชีย และคาบสมุทรอินเดีย

 สถานการณโรคในประเทศไทย : มีการตรวจพบครั้ง
แรกพรอมกับที่มีไขเลือดออกระบาด และเปนครั้ง
แรกในทวีปเอเชีย เมื่อ พ.ศ. 2501 โดย Prof.W McD 
Hamnon แยกเชื้อชิคุนกุนยา ไดจากผูปวยโรงพยาบาล
เด็ก กรุงเทพมหานคร ในประเทศไทยพบมีรายงานการ
สอบสวนโรคนี้มากกวา 6 ครั้ง มีรายงานการระบาดที่
จังหวัดปราจีนบุรี (พ.ศ. 2519) สุรินทร (พ.ศ. 2531) 
จังหวัดขอนแกน (พ.ศ. 2534) เลย นครศรีธรรมราช 
พะเยา และ หนองคาย (พ.ศ. 2538) ตอมามีการระบาด
ขึ้นอีกครั้งในป พ.ศ. 2551 ทิ้งชวงหาง 13 ป นับจาก
การระบาดในครั้งลาสุดที่เกิดในป พ.ศ. 2538 โดยเริ่มมี
รายงานผูปวยครั้งแรกในเดือนสิงหาคม ในป พ.ศ. 2551 



77องคความรู (Factsheet) เรื่อง โรคติดตออุบัติใหม

มีรายงานผูปวยรวม 2,494 ราย จาก 8 จังหวัด ภาคใต 
อัตราปวย 3.95 ตอประชากรแสนคน ไมมีรายงานผูเสีย
ชีวิต จังหวัดที่มีอัตราปวยสูงสุด ไดแก นราธิวาส ปตตานี 
สงขลา และยะลา อัตราปวยตอแสนประชากรเทากับ 
201.3, 58.59, 45.55 และ 13.74 ตามลําดับ และในป 
พ.ศ. 2552 สํานักระบาดวิทยา ไดรับรายงานผูปวยโรค
ไขปวดขอยงุลายจาก 58 จงัหวดั จาํนวน 52,057 ราย คดิ
เปนอตัราปวย 82.03 ตอประชากรแสนคน ไมพบรายงาน
ผูปวยเสียชีวิตเชนกัน

  โรคไขปวดขอยงุลาย เปนโรคทีม่รีายชือ่อยูในรายงาน 
506 มาตัง้แตป พ.ศ. 2551 พบผูปวยไดตลอดทัง้ป แตจะ
พบมากในฤดูฝน และพบไดในทุกกลุมอายุ ซึ่งตางจาก
ไขเลือดออกและหัดเยอรมันที่สวนมากพบในผูอายุ
นอยกวา 15 ป อาชพีทีพ่บสงูสดุ คอื เกษตรกรรม จากการ
วเิคราะหขอมลูทีส่าํรวจทางระบาดวทิยาและผลการตรวจ
ทางหองปฏิบัติการพบวา ความชุกของลูกนํ้ายุงลายที่สูง 
ลักษณะบานเรือนที่อยูรวมกันเปนกลุมและใกลชิดกัน 
รวมทั้งลักษณะสภาพแวดลอมที่เหมาะสม เชน ในฤดูฝน 
และการคมนาคมทีส่ะดวก ฯลฯ จะทาํใหการระบาดแพร
กระจายไดอยางกวางขวางและรวดเรว็ยิง่ขึน้ นอกจากนัน้ 
จากขอมูลทางหองปฏิบัติการโดยกรมวิทยาศาสตร
การแพทย ยังพบการติดเชื้อเชื้อชิคุนกุนยารวมกับ
เชื้อไวรัสเดงกี (Dengue) และไวรัสไขสมองอักเสบ (JEV) 
คิดเปนรอยละ 0.6 และ 0.2 ตามลําดับ

3. อาการของโรค : ปวดขอหรอืขอบวมแดงอกัเสบ เริม่จาก
บริเวณขอมือ ขอเทา และขอตอเล็กๆ ของแขนขา และมี
อาการนานหลายวันหรือหลายเดือน ในผูปวยสวนใหญ
จะเริ่มมีอาการปวดขอ หลังจากนั้น 1 - 10 วัน จะเกิด
ผื่นบริเวณลําตัวและแขนขา มักไมคัน หรืออาจมีผื่นขึ้น
ที่กระพุงแกมและเพดานปาก ผื่นนี้จะหายไดเองภายใน 
7 - 10 วนั กลายเปนขยุละเอยีด พบอาการปวดกลามเนือ้ 
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เมื่อยลา ไข และตอมนํ้าเหลืองบริเวณคอโตไดบอย แต
พบไมมากที่มีอาการชาหรือเจ็บบริเวณฝามือฝาเทา และ
อาการปวดขอ, โรคไขขอ ปวดกลามเนื้อ และ/หรือความ
เมื่อยลาเกิดขึ้นในผูปวยรอยละ 10 - 50

4. ระยะฟกตัวของโรค : ประมาณ 3 - 12 วัน แตที่พบบอย 
คือ 2 - 4 วัน

5. การวินิจฉัยโรค : การทดสอบทางนํ้าเหลืองวิทยา พบ 
IgM ในตัวอยางซีรั่มระยะเฉียบพลัน และพบไตเตอร
ในนํา้เหลอืงเพิม่ขึน้ ซึง่จะแสดงผลตอเชือ้ Alphaviruses 
ระหวางตัวอยางระยะเฉียบพลัน และระยะพักฟน โดย
ทั่วไป IgM จะคงอยูนานเปนสัปดาห หรือเปนเดือน การ
วนิจิฉยัอาจทาํไดโดยการตรวจ RT-PCR จากตวัอยางเลอืด 
โดยเฉพาะสําหรับโรคไขปวดขอยุงลาย และอาจแยก
เชือ้ไวรสัจากเลอืดผูปวยระยะเริม่มอีาการใน 2-3 วนัแรก 
โดยเพาะเชื้อในลูกหนูไมซแรกเกิด ยุง หรือเซลล
เพาะเลี้ยง

6. การรักษา : ไมมีการรักษาเฉพาะ ใชการรักษาตาม
อาการ โดยเฉพาะอาการปวดขอ กินยาพาราเซตามอล 
(Paracetamol) เพือ่ลดไข (หามกนิยาแอสไพรนิ; Aspirin 
ลดไขเปนอันขาด เนื่องจะทําใหเกิดเลือดออกไดงายขึ้น) 
และเชด็ตวัดวยนํา้สะอาดเปนระยะเพือ่ชวยลดไข รวมทัง้
ใหผูปวยดื่มนํ้า และนอนหลับพักผอนใหพอเพียง

7. การแพรตดิตอโรค : เปนโรคตดิตอนาํโดยแมลง มยีงุลาย
เปนพาหะแพรเชือ้ ไดแก ยงุลายสวน (Aedes albopictus) 
และยุงลายบาน (Aedes aegypti) ( ดังรูปที่ 19)
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รูปที่ 19 ยุงลายบาน เปนแมลงนําโรคหลักของการติดเชื้อ
ไวรัสชิคุนกุนยา (The Aedes aegypti mosquito 
is the principle vector responsible for 
transmitting the chikungunya virus to humans)

8. มาตรการปองกันโรค :
1. ปองกนัโอกาสทีจ่ะเกดิโรค โดยกาํจดัลกูนํา้ยงุลายทกุ 

7 วันและการปองกันตนเองอยาใหยุงกัด
2. คนหาผูปวยใหรวดเรว็และลดโอกาสการกระจายเชือ้

จากผูปวย โดยผูปวยควรปองกันตนเองจากการถูก
ยุงกัดในชวง 5 วันหลังเริ่มปวย

3. ควบคุมยุงตัวเต็มวัยที่มีเชื้อใหเร็วที่สุด หากพบการ
ระบาด รวมทั้งกําจัดลูกนํ้าใหครอบคลุมพื้นที่

4. เนนการมสีวนรวมของทกุภาคสวนโดยเฉพาะชมุชน
5. การประชาสมัพนัธสูประชาชน สาระสาํคญั คอื การ

กําจัดลูกนํ้าทุก 7 วัน การปองกันตนเองจากยุงกัด 
และผูอยูในพืน้ทีแ่พรเชือ้หากปวยใหรบีไปพบแพทย

6. การใชกฎหมาย โดยกระทรวงสาธารณสุขประกาศ
ใหโรคไขปวดขอยุงลายเปน
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1. โรคติดตอที่ตองแจงความลําดับที่ 19 
2. เพิ่มเติมชื่อโรคติดตอและอาการสําคัญลําดับที่ 49 
3. รายงานทางระบาดวิทยาตามระบบรายงานโรคเรง

ดวน และรายงาน 506 (ลําดับที่ 84) 
4. บทลงโทษ หากไมแจงหรือไมรายงานจะเปนการ

ฝาฝนกฎหมาย ตองระวางโทษจาํคกุ ไมเกนิ 3 เดอืน 
หรือปรับไมเกิน 2,000 บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ

9. มาตรการควบคุมการระบาด : 
1. สํารวจและกําจัดแหลงเพาะพันธุของยุงในบานและ

บริเวณรอบบาน โดยใชวิธีการตาง ๆ รวมกันตาม
ความเหมาะสม เชน การปกปดภาชนะเก็บนํ้าให
มิดชิด การหมั่นเปลี่ยนถายนํ้า (เชน ทุก ๆ 7 วัน) 
การใสปลากนิลกูนํา้ การใสสารเคมฆีาลกูนํา้ เปนตน 

2. ฉีดพนยาฆาแมลงแบบพนหมอกควันหรือพนฝอย
ละออง เพื่อชวยลดความชุกชุมของยุง โดยตอง
ดําเนินการควบคูไปกับการกําจัดแหลงเพาะพันธุ
ลูกนํ้ายุงลาย

3. แนะนําประชาชนใหปองกันตนเองไมใหถูกยุงกัด
4. แนะนําประชาชนในครัวเรือนท่ีมีผูปวยโรคชิคุนกุนยา

ในบาน ตองใหผูปวยนอนในมุง เพื่อปองกันไมให
ยงุลายไปกดัและแพรเชือ้ได ซึง่เชือ้โรคนีจ้ะแพรขณะ
ที่มีไขสูง (ในระยะ 2-3 วันหลังเริ่มปวย)

 เอกสารอางอิง:
1. พิไลพันธ พุธวัฒนะ. Chikungunya virus. ไวรัสกอโรค

ไขเลือดออก ใน พิไลพันธ พุธวัฒนะ, บรรณาธิการ. ไวรัส
วิทยา, ฉบับพิมพครั้งที่ 2 กรุงเทพฯ : อักษรสยามการ
พิมพ, 2540; 21: 22-23.
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2. สุจิตรา นิมมานนิตย. Chikungunya infection. การ
ประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องไขออกผื่น (Chikungunya 
infection) กระทรวงสาธารณสุข นนทบุรี, 30 มกราคม 
2539.

3. Heymann DL., Editor, Control of Communicable 
Diseases Manual 19th Edition, American Associa-
tion of Public Health, 2008.
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โรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา-มารบูรก
(EBOLA-MARBURG VIRAL DISEASES)

1. ลกัษณะโรค : เปนโรคตดิเชือ้ไวรสัชนดิเฉยีบพลนัรนุแรงที่
มอีตัราปวยตายสงู เกดิจากเชือ้ไวรสัอโีบลา (Ebolavirus) 
และเชื้อไวรัสมารบูรก (Marburgvirus) (ดังรูปที่ 20)

รูปที่ 20 เชื้อไวรัสอีโบลา สายพันธุยอยซารอี ในปอดคน 
(Ebola virus, Zaire subtype, human lung) 
ภาพตัดขวาง และตัดตามยาวแสดง fi lamentous 
necleocapsid, viral envelop และ surface 
projection (กาํลงัขยาย 17,000 เทา) (longitudinal 
and cross sections showing fi lamentous 
nucleocapsids, viral envelope, and surface 
projection)
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2. ระบาดวิทยา : สถานการณทั่วโลก : การระบาดของโรค
พบการระบาดครัง้แรกในป พ.ศ. 2519 ทีจ่งัหวดัแหงหนึง่
ในซดูาน 800 กโิลเมตรจากแซรอรี (ปจจบุนั เปนประเทศ
คองโก) ตรวจพบเชื้อครั้งแรกในผูปวยที่ติดเชื้อจากการ
ชําแหละลิงชิมแปนซี ที่ไอวอรี่โคด ป พ.ศ. 2547

 สถานการณโรคในประเทศไทย : โรคติดเชื้อไวรัส
อโีบลา-มารบรูก เปนกลุมโรคไขแลวมเีลอืดออกชนดิหนึง่ 
อัตราการแพรระบาดสูงและ เร็ว และอัตราคอนขางสูง 
(50-90%) ในประเทศไทย ยงัไมมขีอมลูการปวยดวยโรคนี ้
และโรคนี้ยังไมอยูในระบบเฝาระวัง อยางไรก็ดี การ
ทองเทีย่วของประเทศไทย กอ็าจเปนความเสีย่งอยางหนึง่ 
ที่เชื้ออาจมาจากพื้นที่ระบาดของโรคเขามาในประเทศ
มาได ดังนั้น อาจตองใหความระมัดระวังเปนพิเศษ 
สําหรับกลุมประชากรบางกลุม 

3. อาการของโรค : ไขสูงทันทีทันใด ออนเพลีย ปวดกลาม
เนื้อ และปวดศีรษะมาก ตามดวยอาการเจ็บคอ อาเจียน 
ทองเสีย และมีผื่นนูนแดงตามตัว (maculopapular 
rash) ในรายที่รุนแรงหรือในบางรายที่เสียชีวิต อาการ
เลือดออกงายมักเกิดรวมกับภาวะตับถูกทําลาย ไตวาย 
อาการทางระบบประสาทสวนกลาง และชอ็ก โดยอวยัวะ
หลายระบบเสื่อมหนาที่

4. ระยะฟกตัวของโรค : ประมาณ 2 - 21 วัน
5. การวินิจฉัยโรค : อาจใชวิธี RT-PCR หรือการตรวจหา

แอนติเจนโดยวิธี ELISA ในตัวอยางเลือด นํ้าเหลือง หรือ
จากอวัยวะ การวินิจฉัยมักจะเปนการตรวจผสมผสาน
ระหวางการตรวจหาแอนติเจนหรือ RNA รวมกับหา
แอนติบอดี IgM หรือ IgG (การตรวจพบแอนติบอดี IgM 
แสดงใหเห็นวาเพิ่งพบการติดเชื้อไมนานมานี้) การแยก
เชื้อไวรัสโดยการเพาะเชื้อ หรือการเลี้ยงในหนูตะเภา 
ตองทําใหในหองทดลองที่มีการปองกันอันตรายระดับ
สูงสุด (BSL-4) การตรวจดวยวิธี ELISA จะใชเพื่อตรวจ
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หาความเฉพาะเจาะจงกับแอนติเจนชนิด IgM และ IgG 
ในนํ้าเหลือง (serum) ของผูปวย บางครั้งอาจตรวจพบ
เชื้อไดจากการสองดวยกลองจุลทรรศนอิเล็กตรอนในชื้น
เนื้อจากตับ มาม ผิวหนัง หรืออวัยวะอื่นๆ การชันสูตร
ศพโดยการตรวจชืน้เนือ้ (Formalin-fi xed skin biopsy) 
หรือการผาศพพิสูจนดวยการตรวจหาภูมิคุมกันหรือ
องคประกอบทางเคมขีองเซลลและเนือ้เยือ่สามารถทาํได 
การตรวจหาเชือ้ดวยวธิ ีIFA เพือ่หาแอนตบิอด ีมกัทาํใหแปล
ผลผดิพลาด โดยเฉพาะในการตรวจนํา้เหลอืงเพือ่ดกูารตดิ
เชื้อในอดีต เนื่องจากโรคนี้มีอันตรายตอมนุษยสูงมาก 
ดังนั้นการตรวจและศึกษาทางหองปฏิบัติการที่เกี่ยวของ
กับโรคนี้ กระทําไดเฉพาะในระบบปองกันอันตรายที่
อาจเกิดแกผูปฏิบัติงาน รวมท้ังชุมชนในระดับสูงสุด (BSL 
ระดับ 4)

6. การรกัษา : ไมมกีารรกัษาจาํเพาะ ในรายทีม่อีาการรนุแรง
ตองการการดูแลอยางใกลชิด ใหสารนํ้าอยางเพียงพอ

7. การแพรติดตอโรค : การติดเชื้อไวรัสอีโบลาของคน เกิด
ขึ้นจากสาเหตุ ดังนี้
1. ในทวีปแอฟริกา เกิดขณะจัดการหรือชําแหละสัตว

เลี้ยงลูกดวยนมที่ตายในปาที่มีฝนตกชุก 
2. สาํหรบัไวรสัอโีบลา สายพนัธุเรสตนั จะพบการตดิตอ

สูคน โดยการสัมผัสโดยตรงกับเลือดหรือเครื่องใน
ของลงิ cynomolgus ทีต่ดิเชือ้ และยงัไมพบรายงาน
จากการติดเชื้อผานทางละอองฝอยที่ลอยในอากาศ 
การติดตอจากคนสูคน เกิดจากการสัมผัสโดยตรง
กับเลือดที่ติดเชื้อ สารคัดหลั่ง อวัยวะ หรือนํ้าอสุจิ 
นอกจากนีก้ารตดิเชือ้ในโรงพยาบาลกพ็บไดบอยผาน
ทางเข็มและหลอดฉีดยาที่ปนเปอนเชื้อ
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8. มาตรการปองกันโรค : ยังไมมีวัคซีนหรือการรักษา
แบบเฉพาะเจาะจงสําหรับทั้งไวรัสอีโบลาหรือมารบูรก 
ควรปองกันการมีเพศสัมพันธหลังการเจ็บปวยเปนเวลา 
3 เดือน หรือจนกระทั่งตรวจไมพบไวรัสในนํ้าอสุจิ

9.  มาตรการควบคมุการระบาด : แยกผูปวยสงสยัจากผูปวย
อืน่ๆ และเฝาระวงัผูสมัผสัใกลชดิ ใชมาตรการปองกนัการ
ติดเชื้อในสถานพยาบาลอยางเขมงวด รวมถึงดําเนินการ
ใหความรูแกชุมชนอยางเหมาะสมและรวดเร็ว

 เอกสารอางอิง:
1. Heymann DL., Editor, Control of Communicable 

Diseases Manual 19th Edition, American Associa-
tion of Public Health, 2008.

2. Mandell GL, Bennett JE, Dolin R. Mandell, Douglas, 
and Bennett’s, editor. Principles and Practice of 
Infectious Diseases. 7th ed. Vol.2. Philadelphia 
(USA): Elsevier; 2010 : p.2260.
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โรคไขกาฬหลังแอน
(MENINGOCOCCAL INFECTION)

1. ลักษณะโรค : เปนโรคที่เกิดอยางเฉียบพลัน มีสาเหตุ
จากการติดเชื้อแบคทีเรีย Meningococcal ที่มีชื่อวา 
Neisseria meningitidis (ดังรูปที่ 21)

 

รูปที่ 21 เชือ้กอโรคไขกาฬหลงัแอน Neisseria meningitidis 
จากกลองจุลทรรศนอิเล็กตรอน

2. ระบาดวทิยา : สถานการณทัว่โลก : มรีายงานการระบาด
ของโรคไขกาฬหลังแอนเปนกลุมกอนเล็กๆ กระจาย
ทั่วโลก แตกตางกันตามฤดูกาลในแตละแหง ถิ่นที่มี
อุบัติการณของโรคสูงที่สุดอยูที่ African meningitis 
belt ที่มีอาณาบริเวณกวางขวางตั้งแตเซเนกัลไปจนถึง
เอธโิอเปย มปีระเทศทีไ่ดรบัผลกระทบจากโรคทัง้ประเทศ
หรือเปนบางสวนรวม 21 ประเทศ ในภูมิภาคนี้มีอัตรา
การติดเชื้อแบบประปราย (sporadic) สูงถึง 1 - 20 ราย
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ตอประชากรแสนคน ที่มักเกิดเปนประจําทุกป และเกิด
การระบาดใหญเปนครั้งคราว โดยปกติเกิดจากเชื้อกลุม 
A สวนกลุม C พบไดเปนครั้งคราว และเมื่อไมนานมานี้
พบการระบาดของเชือ้กลุม W-135 ในพืน้ทีแ่ถบ African 
meningitis belt การระบาดใหญอาจมีอุบัติการณสูงถึง 
1,000 รายตอประชากรแสนคน ซึ่งเกิดขึ้นทุกๆ 8 - 12 ป 
ในชวงระยะเวลา 50 ปที่ผานมา นอกจากนี้ ยังเกิดการ
ระบาดครั้งใหญๆ เริ่มพบในประเทศอื่นๆที่ติดกันแต
ไมจัดอยูใน African meningitis belt ดวย เชน เคนยา 
สหสาธารณรัฐแทนซาเนีย เปนตน

 สถานการณโรคในประเทศไทย : จากการทบทวนขอมูล
ของสํานักระบาดวิทยาพบวา มีรายงานผูปวยดวยโรค
ไขกาฬหลังแอนทุกป โดยในชวงป พ.ศ. 2536 - 2552 
มีรายงานผูปวยอยูระหวาง 15 - 74 รายตอป หรือคิด
เปนอัตราปวยเทากับ 0.02 - 0.12 รายตอประชากร
แสนคน เมื่อพิจารณาเปนรายเดือนพบวามีรายงาน
ผูปวยประปรายตลอดทัง้ป โดยโรคนีไ้มมรีปูแบบของการ
เกิดโรคตามฤดูกาลที่ชัดเจน และเมื่อพิจารณาอัตราปวย
ในชวง 9 ปที่ผานมา คือระหวาง พ.ศ. 2543 - 2551 
พบแนวโนมของอัตราปวยลดลง แตในป พ.ศ. 2552 
มีแนวโนมสูงขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับป พ.ศ. 2551 
สําหรับอัตราปวยตายแนวโนมไมชัดเจน พบวาป  
พ.ศ. 2543 - 2546 อัตราปวยตายมีแนวโนมลดลง 
ป พ.ศ. 2546 - 2550 มีแนวโนมเพิ่มสูงขึ้นทุกปและ
ลดลงในป พ.ศ. 2551 แตในป 2552 มแีนวโนมของอตัรา
ปวยตายสูงขึ้นเล็กนอย เมื่อเทียบกับป พ.ศ. 2551 โดย
โรคนี้เปนไดกับคนทุกกลุมอายุ แตมักพบในเด็กมากกวา
ผูใหญ โดยเฉพาะเด็กที่อายุตํ่ากวา 5 ป การระบาดมักมี
ขนาดเล็ก และมักพบมากในกลุมชนที่อาศัยอยูรวมกัน
อยางหนาแนนและแออัด โดยเฉพาะในกลุมคนงาน
ตางดาว
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3. อาการของโรค : มีไขสูงทันที ปวดศีรษะอยางรุนแรง 
คลื่นไส อาเจียน คอแข็ง และกลัวแสง มีผื่นเลือดออก
ใตผิวหนัง (petechial rash) รวมกับปนสีชมพู (pink 
macules) อาการที่พบไดบอยที่สุดคือเยื่อหุมสมอง
อกัเสบ (meningitis) สวนผูปวยทีเ่กดิภาวะตดิเชือ้มนีงิโก
คอกคสัในกระแสโลหติ (meningococcaemia) (ดงัรปูที ่
22) หรือภาวะโลหิตเปนพิษ (meningococcal sepsis) 
เปนการติดเชื้อที่รุนแรงที่สุด ทําใหเกิดผื่นเลือดออกใต
ผวิหนงั ความดนัโลหติตํา่ (hypotension) เกดิการจบัตวั
เปนลิม่ในหลอดเลอืดแบบกระจายทัว่ไป (disseminated 
intravascular coagulation) และการทาํงานของอวยัวะ
ตาง ๆ ลมเหลว (multiorgan failure) สําหรับรูปแบบ
อื่นๆ ของโรคไขกาฬหลังแอน เชน ปอดอักเสบ 
(pneumonia) ขออกัเสบเปนหนอง (purulent arthritis) 
และเยือ่หุมหวัใจอกัเสบ (pericarditis) มกัพบไดนอยกวา

รูปที่ 22 เด็กทารกเพศหญิงอายุ  4 เดือน มีภาวะติด
เชื้ อ  Men in gococca l  ใ นกระแส โลหิ ต 
(meningococcaemia) พบ ลักษณะเนื้อตายที่
แขน ขา (4 month old female with gangrene 
of hands and lower extremities due to 
meningococcemia)
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4. ระยะฟกตัวของโรค : โดยเฉลี่ย 3 - 4 วัน (พบไดในชวง 
2 - 10 วัน)

5. การวินิจฉัยโรค : การตรวจพบเชื้อ Meningococci จาก
บริเวณที่ปลอดเชื้อ คือ จากนํ้าไขสันหลัง (CSF) หรือจาก
เลอืด อยางไรกต็าม ความไวในการเพาะเชือ้มกัจะตํา่ โดย
เฉพาะอยางยิ่งในผูปวยที่ไดรับยาปฏิชีวนะแลว ในราย
ที่ผลการเพาะเชื้อเปนลบ การจําแนก group-specifi c 
meningococcal polysaccharides ในนํา้ไขสนัหลงัดวย
วิธี latex agglutination จะชวยยืนยันการติดเชื้อได แต
กพ็บผลลบเทยีมไดเสมอ โดยเฉพาะกบัเชือ้กลุม B การใช
ปฏิกิริยาลูกโซเอนไซม (Polymerase Chain Reaction) 
มีขอดี คือชวยในการตรวจพบ meningococcal DNA 
ในนํ้าไขสันหลังหรือนํ้าเลือด (plasma) โดยไมจําเปน
ตองเปนเชื้อที่ยังมีชีวิต แตวิธีการนี้ยังไมแพรหลายใน
หลายๆ ประเทศ อาจตรวจหาเชื้อ Neisseria ไดโดยการ
ปายสไลดจากผื่นที่ผิวหนังมายอมสีแกรม แลวสองดูดวย
กลองจุลทรรศน

6. การรักษา : ยาเพนิซิลลิน (Penicillin) ฉีดในขนาดที่
เพียงพอ เปนยาที่แนะนําใหใชรักษาผูปวยที่วินิจฉัย
ยืนยันวาเปนโรคนี้ ยาแอมพิซิลลิน (Ampicillin) และยา
คลอแรมเฟนิคอล (Chloramphenicol) มีประสิทธิผลดี
ในการรักษาโรคนี้เชนกัน อยางไรก็ดีในหลายๆ ประเทศ 
รวมทั้งสเปน สหราชอาณาจักร และสหรัฐอเมริกา มี
รายงานวาพบเชื้อดื้อตอยาเพนิซิลลิน (Penicillin) แลวมี
รายงานเชือ้ดือ้ยาคลอแรมเฟนคิอล (Chloramphenicol) 
ในฝรั่งเศสและเวียดนาม 

  ควรเริ่มใหการรักษาทันทีที่การวินิจฉัยทางอาการ
บงชี้วานาจะเปนโรคไขกาฬหลังแอน แมวาผลการตรวจ
หาเชื้อจะยังไมออกมาก็ตาม การรักษาในเด็กนั้นถายังไม
ทราบเชือ้สาเหตขุองโรค จะตองใหการรกัษาทีค่รอบคลมุ
ตอ Haemophilus infl uenzae type b (Hib) และ 
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Streptococcus pneumoniae ดวย และแมวายาแอมพิ
ซลินิ (Ampicillin) จะใชไดดกีบัเชือ้ทีไ่วตอยาชนดินี ้กค็วร
ใชรวมกับ third-generation Cephalosporin หรือยา
คลอแรมเฟนิคอล (Chloramphenicol) หรือยาแวนโค
มัยซิน (Vancomycin) ในแหลงที่พบวา H. infl uenzae 
type b (Hib) ดื้อตอยาแอมพิซิลิน (Ampicillin) หรือ 
S. pneumoniae ดือ้ตอยาเพนซิลิลนิ (Penicillin) ผูปวย
ดวยโรคไขกาฬหลงัแอนหรอื Hib ควรไดรบัยาไรแฟมปซนิ 
(Rifampicin) กอนทีจ่ะออกจากโรงพยาบาล หากวาไมได
รับการรักษาดวยยาเซฟาโลสปอริน (Cephalosporin) 
หรือยาซิโปรฟล็อกซาซิน (Ciprofl oxacin) ทั้งนี้ เพื่อให
แนใจวาเชื้อไดรับการกําจัดหมดสิ้นแลว

7. การแพรติดตอโรค : จากการสัมผัสโดยตรงกับละออง
ฝอยของเชื้อจากชองจมูกหรือชองปากของผูปวย เชื้อเขา
สูรางกายทางเยื่อเมือก 

8. มาตรการปองกันโรค : 
1.  ใหสขุศกึษาแกประชาชนเกีย่วกบัวธิกีารปองกนัการ

ตดิเชือ้ โดยลดความเสีย่งทีจ่ะสมัผสักบันํา้มกูนํา้ลาย
ของผูปวยจากการสัมผัสใกลชิด

2.  ลดความแออดัของผูคนในสถานทีท่ีค่นอยูกนัจาํนวน
มาก เชน ในคายทหาร โรงเรยีน ทีพ่กัแรม และในเรอื 

3.  ใชวัคซีนปองกันโรคแกกลุมเสี่ยง
9. มาตรการควบคุมการระบาด : 

1.  ดาํเนนิการเฝาระวงัโรคอยางเขมงวด วนิจิฉยัโรคเรว็ 
และใหการรักษาแกผูปวยสงสัยทันที

2.  ลดความแออัดหนาแนนของผูที่ตองอยูรวมกัน เชน 
ทหาร คนทํางานในเหมือง นักโทษ ฯลฯ จัดที่อยู
และหองนอนใหมีการระบายอากาศที่ดี 
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3.  ใหยาลวงหนาเพื่อปองกันโรคแบบวงกวาง (mass 
chemoprophylaxis) ไมมีประสิทธิภาพในการ 
ควบคมุการระบาดของโรค แตการระบาดในคนกลุม
เลก็ๆ (เชน ในโรงเรยีนแหงเดยีว) อาจพจิารณาใหยา
เพื่อปองกันโรคแกทุกคนในกลุมนั้นได

4. หากเกดิการระบาดในหนวยงานหรอืในชมุชนขนาด
ใหญ โดยเกิดจากเชื้อกลุม A, C, W-135, หรือ  Y 
ควรพิจารณาใชวัคซีนปองกันโรคในประชาชนทุก
กลุมอายุที่เสี่ยงในการระบาดนั้น

 เอกสารอางอิง:
1. สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรสาธารณสุข, กรมวิทยาศาสตร

การแพทย. คูมือการเก็บตัวอยางสงตรวจทางหองปฏิบัติ
การ. ใน: การเก็บตัวอยางการสงตรวจเชื้อกอโรคไขกาฬ
หลังแอน (Meningococcal meningitis). กระทรวง
สาธารณสุข; 2552. หนา 50 - 53.

2. Central for Diseases Control and Prevention. 
(1998) Laboratory Methods for the Diagnosis 
of Meningitis caused by Neisseia miningitidis, 
Streptococcus pneumoniae, and Haemophilus 
infl uenzae.

3. Heymann DL., Editor, Control of Communicable 
Diseases Manual 19th Edition, American Associa-
tion of Public Health, 2008.

4. สํานักโรคติดตออุบัติใหม กรมควบคุมโรค. แนวทาง
การปองกันควบคุมโรคติดตออุบัติใหม สําหรับบุคลากร
สาธารณสุข. กรุงเทพฯ : โรงพิมพชุมนุมสหกรณ
การเกษตรแหงประเทศไทย จํากัด ; 2551.
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คุดทะราด
(YAWS)

1. ลักษณะโรค : เปนโรคเรื้อรังเปนแลวเปนกลับซํ้าไดอีก 
เกิดจากเชื้อ Treponema (Treponematosis) ที่ไมใช
โรคติดตอทางเพศสัมพันธ แพรกระจายไดงายดวยการ
สมัผสั โดยระยะแรก และระยะทีส่อง มรีอยโรคบนผวิหนงั 
มักพบที่หนาและขา สวนระยะที่สาม (tertiary) หรือ
ระยะสุดทาย ในระยะนี้จะไมแพรกระจายเชื้อ มีรอยโรค
ที่มีการถูกทําลายบนผิวหนัง

2. ระบาดวิทยา : สถานการณทั่วโลก : ในป พ.ศ. 2493 - 
2513 องคการอนามัยโลก และ The United Nation’s 
Children’s Fund ไดรณรงคกวาดลางโรคคดุทะราดโดย
การรกัษาดวยยาเพนซิลิลนิ ในทวปีแอฟรกิา ทวปีอเมรกิา
กลางทวีปอเมริกาใต ทวีปเอเชีย และประเทศในหมูเกาะ
แปซิฟก รวม 46 ประเทศ โดยผูปวยมากกวา 50 ลาน
ราย ไดรับการรักษาจากการรณรงคครั้งนี้ ทําใหความชุก
ของโรคคุดทะราดทั่วโลกลดลงอยางรวดเร็วมากกวา
รอยละ 95 โดยเฉพาะในประเทศอนิเดยี อนิโดนเีซยี และ
ประเทศไทย แตโรคคุดทะราดกลับมาปรากฏขึ้นอีกครั้ง
ในป พ.ศ. 2523 ในแถบเสนศูนยสูตรและตะวันตกของ
ทวีปแอฟริกา และพบการติดเชื้อกระจัดกระจายเปน
หยอมๆ อยูในทวีปอเมริกาใตและอเมริกากลาง หมูเกาะ 
คาริบเบียน เอเชียตะวันออกเฉียงใต และบางสวนของ
หมูเกาะแปซิฟกใต เนื่องจากขาดการสนับสนุนทาง
ทรพัยากรและทางการเมอืงในการกวาดลางโรคคดุทะราด 
ตอมาไดมีความพยายามในการกวาดลางโรคอีกครั้งใน
ป พ.ศ. 2538 ในบางภูมิภาค แตยังขาดการประสานงานใน
ระดบันานาชาตอิยู และในป พ.ศ. 2549 ประเทศอนิเดยีก็
ประกาศวา ไดกาํจดัโรคคดุทะราดใหหมดไปจากประเทศ
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  ในปจจุบัน ความชุกของโรคคุดทะราดยังไมทราบ
แนชัด เนื่องจากไมมีการรายงานโรคแบบเปนทางการ 
ตัง้แตป พ.ศ. 2533 แตคาดการณวา มผีูปวยโรคคดุทะราด
รายใหมปละประมาณ 5,000 ราย จากประเทศในแถบ
เอเชียตะวันออกเฉียงใต โดยเฉพาะประเทศอินโดนีเซีย 
และติมอรตะวันออก ในป พ.ศ. 2548 มีรายงานผูปวย
จากประเทศการนา ประมาณ 26,000 ราย และมรีายงาน
ผูปวยจากประเทศ ปาปวนิวกินีประมาณ 18,000 ราย 
สวนจํานวนผูปวยในสหรัฐอเมริกานั้น ยังไมทราบแนชัด

 สถานการณโรคในประเทศไทย : มีการรายงานการ
ระบาดของโรคคดุทะราดในหมูบานชนบททางภาคใตของ
ประเทศไทย ในปพ.ศ. 2533 Tharmaphornpilas P. 
และคณะ ซึ่งพบผูปวยจํานวน 54 ราย อายุตั้งแต 
2 -79 ป โดยเปนผูปวยอายุนอยกวา 15 ปมากถึงรอยละ 
53.7 ทําใหมีการคนหากลุมนักเรียนในโรงเรียนประถม
ศึกษาของพื้นที่ พบวา นักเรียน 105 ราย ปวยเปนโรค
คุดทะราดถึง 34 ราย ทําใหเกิดความตื่นตัวในการเฝา
ระวังควบคุมไมใหโรคคุดทะราดกลับมาระบาดอีกครั้ง 
โดยหลังจากนั้นในป พ.ศ. 2535 - 2539 พบการรายงาน
ผูปวยโรคคดุทะราดประปรายเปนบางป จากทกุภาคของ
ประเทศไทย โดยมีจํานวนผูปวยไมมากนัก ปจจุบันไมมี
รายงานผูปวยใหมตั้งแตป พ.ศ. 2540 - 2553 

3. อาการของโรค : ในระยะแรก (mother yaw) บนผวิหนงั
จะเริ่มเปนแผลแบบรอยยนปูด (papilloma) สวนใหญ
เกิดบริเวณของใบหนาและขา รอยโรคเปนไดนานหลาย
สัปดาหหรือเปนเดือน มักไมมีอาการเจ็บนอกจากมีการ
ติดเชื้อแทรกซอน รอยโรคจะเพิ่มจํานวนอยางชาๆ และ
อาจทําใหเกิดรอยโรคแบบตุมสีมวงคลํ้าคลายผลราส
เบอรรี่ (framboesial หรือ raspberry lesion) หรือตุม
ที่แตกเปนแผลเปอย (ulceropapilloma) (ดังรูปที่ 23) 
ในระยะที่สอง หรือระยะมีการกระจายของผื่นนูน 
(papillomata) หรอืมจีดุดางแบบเปนเกลด็ (ดงัรปูที ่24) ซึง่
อาการนีจ้ะปรากฏในชวงระยะเวลาสัน้หลงัจากการรกัษา
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รอยแผลเบือ้งตน ในฤดรูอนบอยครัง้จะพบเหน็ของเหลว
ในรอยพับของผิวและจุดนูน/ดางเปนจุดสนใจ (สําคัญ) 
รอยโรคเหลานี้ทําใหเจ็บปวดและมักจะทําใหพิการ 
รอยแผล paillomata และรอยลักษณะหนาคลายหนัง
คางคกบนฝามือและฝาเทาอาจเกิดขึ้นในระยะแรกและ
ระยะสุดทาย แผลจะหายเองแตก็เกิดแผลใหมขึ้นอีกใน
ตําแหนงอื่นไดในระยะแรกและระยะหลัง ระยะสุดทาย 
จะเกดิแผลทีม่กีารทาํลายผวิหนงัและกระดกู (ดงัรปูที ่25) 
ซึ่งเกิดขึ้นประมาณรอยละ 10 - 20 ของผูปวยทั้งหมด
ที่ไมไดรับการรักษาหลังจากการติดเชื้อนาน 5 ป หรือ
นานกวา โรคคุดทะราดไมทําใหเกิดอันตรายถึงเสียชีวิต 
แตมักทําใหรางกายผิดรูปทรงหรือพิการได

รูปที่ 23 แผลแบบรอยยนปูด (papilloma) บริเวณตนขา
ดานบน ในระยะแรกของโรคคุดทะราด ที่เรียกวา 
primary framboesioma หรือ mother yaw 
รอยโรคมักเริ่มดวยเปนผื่นเล็กๆ ตามขาแลวคอยๆ 
ขยายใหญขึ้นเปนตุมคลายผลราสเบอรรี่ (Initial 
papillomatous yaws lesion on upper thigh 
also called primary framboesioma, mother 
yaw. Initial lesion usually commences as 
papule on lower extremities and slowly 
enlarges to form a raspberry-like lesion)
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รูปที่ 24 รอยแผล paillomata ลกัษณะหนาคลายหนงัคางคก
บรเิวณขาทีเ่กดิขึน้ในระยะแรก (Early ulceropap-
illomatous yaws on the leg)

รูปที่ 25 รอยโรคที่มีการทําลายกระดูกและกระดูกออน 
รวมทั้งจมูก (Gangosa)
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4. ระยะฟกตัวของโรค : ตั้งแต 2 สัปดาห ถึง 3 เดือน
5. การวินิจฉัยโรค : โดยวิธีการ darkfi eld หรือ direct FA 

microscopic จากแผลในระยะแรกหรือแผลระยะที่สอง 
การตรวจปฏิกิริยานํ้าเหลืองซึ่งใชตรวจหาซิฟลิส เชน 
วิธีการ VDRL จะใหผลบวกในระยะแรกและอีกหลายป 
บางรายอาจจะมีผลบวกตอ titer ของแอนติบอดีใน
ระดบัตํา่ๆ เสมอตลอดชวีติ และวธิกีารตรวจนํา้เหลอืงหา
เชือ้ treponema จาํเพาะเชน FTA-ABS, MHA-TP จะให
ผลบวกตลอดชีวิต

6. การรักษา : ใชยาเพนิซิลลิน (Penicillin) สําหรับ
ผูปวยและผูสัมผัสอายุ 10 ปขึ้นไป โดยฉีดยาเบนซาทีน 
เพนิซิลลิน จี (Benzathine Penicillin G) ขนาด 
1.2 ลานหนวยเขากลามครั้งเดียว และเด็กอายุตํ่ากวา 
10 ป ใชขนาด 0.6 ลานหนวย

7. การแพรติดตอโรค : การแพรโรคทางตรง โดยการสัมผัส
กบันํา้เหลอืงจากแผลของผูปวยในระยะทีห่นึง่และระยะที่
สอง การแพรโรคทางออม จากการปนเปอนเชือ้ของเครือ่ง
ใชหรือวัสดุตางๆ ซึ่งมีการทิ่ม ตํา หรือเจาะไปในผิวหนัง
อาจเกิดจากการเกา หรือแมลงวันซึ่งมาเกาะบนแผลเปด
ของผูปวย 

8. มาตรการปองกันโรค : 
1. มาตรการสงเสริมสุขภาพทั่วไป ใหความรูเรื่องโรค

จากเชื้อ Treponema แกประชาชนทั่วไป ปรับปรุง
สุขาภิบาลใหดีขึ้น สงเสริมสุขนิสัยการใชสบูและนํ้า 
สงเสริมสภาพเศรษฐกิจ และสังคมตางๆ เพื่อลด
อุบัติการณของโรค

2. จัดกิจกรรมการควบคุมแบบเขมในชุมชนที่มีโรค
คุดทะราดเปนโรคประจําถิ่น โดยการตรวจคัดกรอง
ประชากรทั้งหมด และใหรักษาผูติดเชื้อทั้งหมดทั้ง
ในระยะไมแสดงอาการและระยะมีอาการปวย โดย
การรักษาผูสัมผัสที่ไมปรากฏอาการจะมีผลดีที่สุด 
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3. ตรวจหาเชื้อในนํ้าเหลืองหาผูปวยระยะที่ไมแสดง
อาการของโรค โดยเฉพาะในเด็ก เพื่อปองกันโรค
กลับมาเปนใหมและทําใหเกิดแผลติดเชื้อ เพื่อการ
ควบคุมรักษาการเกิดโรคในชุมชน

4. จัดหาวัสดุอุปกรณสําหรับการวินิจฉัยโรคและการ
รกัษา โดยจดัทาํเปนโครงการรณรงคการควบคมุโรค 
และรวมเปนแผนบริการสาธารณสุขของทองถิ่น
อยางถาวร

5. ใหการรักษาผูปวยที่มีอาการที่ผิดปกติของสภาพ
รางกายจากโรค

9. มาตรการควบคุมการระบาด : โครงการรักษาเชิงรุกใน
พื้นที่ที่มีความชุกของโรคสูง โดยองคประกอบสําคัญของ
โครงการ ไดแก 
1. สํารวจประชากรในชุมชนเพื่อคนหาผูติดเชื้อ
2. การรักษาผูปวย รวมไปถึงผูสัมผัสโรคในครอบครัว

และชุมชน โดยดูจากความชุกของโรคคุดทะราดใน
ชุมชน

3. สํารวจปละครั้ง นาน 1 - 3 ป โดยเปนกิจกรรม
สาธารณสุขในทองที่ชนบทของประเทศ

 

 เอกสารอางอิง:
1. Heymann DL., Editor, Control of Communicable 

Diseases Manual 19th Edition, American Associa-
tion of Public Health, 2008.

2. Mandell GL, Bennett JE, Dolin R. Mandell, Douglas, 
and Bennett’s, editor. Principles and Practice of 
Infectious Diseases. 7th ed. Vol.2. Philadelphia 
(USA): Elsevier; 2010 : p.3056.
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โรคติดเชื้อไวรัสเอนเทอโร 
(ENTEROVIRUS DISEASES) :

โรคมือเทาปาก 
(HAND, FOOT AND MOUTH 

DISEASE : HFMD)

1. ลักษณะโรค : เปนโรคติดเชื้อไวรัสที่เกิดเฉียบพลัน และ
สามารถหายไดเอง เกิดจากเชื้อไวรัสซึ่งมีหลายสายพันธุ 
เชน ในกลุมไวรัสเอนเทอโรหรือไวรัสในลําไส มักเกิดใน
กลุมเดก็ทารกและเดก็เลก็ตามสถานรบัเลีย้งเดก็ โรงเรยีน
อนุบาลฯ โดยมีปจจัยหลักที่โนมนําใหเกิดการระบาดมา
จากความแออัด ระบบการถายเทอากาศไมดี สุขอนามัย
สิ่งแวดลอมและสุขวิทยาสวนบุคคลบกพรอง เด็กอายุ
ตํ่ากวา 5 ป มีความเสี่ยงตอการติดเชื้อมากกวาคนใน
กลุมอายุอื่น ผูใหญในพื้นที่ที่มีโรคนี้เกิดเปนประจํามักมี
ภูมิตานทานตอโรคนี้แลวบางสวน

2. ระบาดวิทยา : สถานการณทั่วโลก : โรคนี้พบผูปวย
และการระบาดไดทั่วโลก มีรายงานการระบาดรุนแรงที่
มีสาเหตุจากเชื้อไวรัสเอนเทอโร 71 ในหลายประเทศใน
ภูมิภาคเอเชีย เชน มาเลเซีย (พ.ศ. 2540) และไตหวัน 
(พ.ศ. 2541) เปนตน ประเทศในเขตรอนชื้น สามารถ
เกิดโรคนี้ไดแบบประปรายตลอดป พบมากขึ้นในชวง
ฤดฝูน ซึง่อากาศเยน็และชืน้ การระบาดมกัเกดิขึน้ในศนูย
เด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาล

 สถานการณโรคในประเทศไทย : นับแตมีรายงานการ
ระบาดของโรคมือ เทา ปาก ที่มีอาการรุนแรงจากการ
ติดเชื้อไวรัสเอนเทอโร 71 ในประเทศตาง ๆ ของภูมิภาค
เอเชยีตัง้แต พ.ศ. 2540 กระทรวงสาธารณสขุไดตระหนกั
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ถงึความสาํคญัของปญหาดงักลาว จงึมอบหมายใหสาํนกั
ระบาดวทิยา และสาํนกัโรคตดิตอทัว่ไป (ขณะนีแ้ยกออก
มาเปนสาํนกัโรคตดิตออบุตัใิหม) กรมควบคมุโรค รวมกบั
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรสาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร
การแพทย เริ่มมีการเฝาระวังรายงานและสอบสวน
ผูปวยสงสัยติดเชื้อ เอนเทอโร 71 และปองกันควบคุม
โรคนับตั้งแตนั้นมา โดยเพิ่มเติมโรคมือ เทา ปาก ใน
ระบบรายงานผูปวยในขายเฝาระวัง ลักษณะการเกิด
โรคกระจัดกระจายหรือระบาดเปนครั้งคราว มักมีผูปวย
เพิม่ขึน้ในชวงฤดรูอนตอตนฤดฝูน (พฤษภาคม - มถินุายน) 
มักเปนกับเด็กอายุตํ่ากวา 10 ป ไมคอยพบในวัยรุน การ
ระบาดมักเกิดขึ้นบอยในกลุมเด็ก เชน สถานรับเลี้ยงเด็ก 
โรงเรียนอนุบาล กลุมเสี่ยงตอโรค พบสูงสุดในเด็กกลุม
อายุตํ่ากวา 5 ป โดยเฉพาะในพื้นที่ที่ไมถูกสุขลักษณะ 
อยูกนัอยางแออดั และถามกีารระบาดเปนระยะเวลานาน
จะทําใหมีโอกาสที่จะแพรไปสูเด็กที่มีอายุมากขึ้นจนถึง
วัยรุน และความรุนแรงของโรคก็จะเพิ่มมากขึ้น

3. อาการของโรค : มีไดหลายลักษณะ ดังนี้
1. โรคแผลในคอหอย มีไข เจ็บคอ มีตุมพองใสขนาด 

1 - 2 มลิลเิมตรบนฐานซึง่มสีแีดง กระจายอยูบรเิวณ
คอหอย และตุมพองใสจะขยายกลายเปนแผลคลาย
แผลรอนใน โดยมากพบที่บริเวณดานหนาของตอม
ทอนซลิ เพดานปากดานหลงั ลิน้ไก และตอมทอนซลิ 
และมักเปนอยูนาน 4 - 6 วัน หลังเริ่มมีอาการ 
มีรายงานพบวาอาจพบอาการชักจากไขสูงรวมได 
รอยละ 5 แตไมมีรายงานผูเสียชีวิต

2. โรคมือ เทา ปาก แผลในปากคอนขางกระจายกวาง
ในชองปาก กระพุงแกม และเหงือก รวมทั้งดานขาง
ของลิ้น (ดังรูปที่ 26) ลักษณะตุมพองใสอาจอยูนาน 
7 - 10 วัน และจะมีผื่นหรือตุมพองใส เกิดที่บริเวณ
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ฝามือ นิ้วมือ (ดังรูปที่ 27) และฝาเทา (ดังรูปที่ 28) 
หรือบริเวณกน โดยทั่วไปหายไดเอง พบนอยมากที่
ทําใหเสียชีวิตในเด็กทารก

รูปที่ 26 แผลบนลิน้และนิว้หวัแมมอื โรคมอืเทาปาก (Ulcers 
in the mouth and on the thumb)

รูปที่ 27 ผื่นบนฝามือและนิ้วตุมพองใสบนฝามือและนิ้ว 
โรคมือ เทา ปาก (Blisters on the palm and 
fi ngers)
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รูปที่ 28 ตุมพองใสบรเิวณหลงัเทา โรคมอื เทา ปาก (Blisters 
on the soles of the feet)

3. โรคคออักเสบมีตอมนํ้าเหลืองโต แผลที่คอนขาง
แข็ง นูน กระจาย มีตุมกอนสีขาวหรือเหลืองขนาด
ประมาณ 3 - 6 มิลลิเมตรอยูบนฐานรอบสีแดง และ
พบมากบริเวณลิ้นไก ดานหนาตอมทอนซิล และ
คอหอยดานหลัง แตไมพบผื่นหรือตุมพอง

4. ระยะฟกตัวของโรค : โดยเฉลี่ย 3 - 5 วัน สําหรับโรค
แผลในคอหอยและโรคมือ เทา ปาก และโรคคออักเสบมี
ตอมนํ้าเหลืองโต มีระยะฟกตัวประมาณ 5 วัน

5. การวินิจฉัยโรค : สามารถพบเชื้อไดจากตัวอยางจาก 
ปายแผล ชองปาก และอุจจาระ มาเพาะแยกเชื้อ หรือ
ฉีดเพาะเชื้อในลูกหนู (suckling mice) และเนื่องจาก
เชือ้มหีลายสายพนัธุยอยซึง่ทาํใหเกดิอาการคลายกนั และ
ไมมีแอนติเจนที่ใชรวมกัน การตรวจหาทางนํ้าเหลืองจึง
ตองกําหนดการสงตรวจเชื้อเพื่อการวินิจฉัยแบบเฉพาะ
เจาะจงของเชื้อชนิดนั้นๆ
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6. การรกัษา : ไมมกีารรกัษาเฉพาะ ใชการรกัษาตามอาการ
7. การแพรติดตอโรค : จากการสัมผัสโดยตรงกับเชื้อที่ปน

เปอนในนํ้ามูก นํ้าลาย หรืออุจจาระของผูปวย หรือผูที่
มีเชื้อแตไมแสดงอาการ หรือการไอจามรดกัน แตไมพบ
หลักฐานการแพรเชื้อติดตอผานทางแมลง นํ้า อาหาร 
หรือทอนํ้าทิ้ง

8. มาตรการปองกันโรค : ลดการสัมผัสแพรกระจายเชื้อ
ระหวางคนสูคน เชน การลดความแออดั และการมรีะบบ
ถายเทอากาศที่ดี การลางมือบอยๆ และการปฏิบัติตาม
สุขอนามัยสวนบุคคลและอนามัยสิ่งแวดลอมที่ดีอยาง
สมํ่าเสมอ

9. มาตรการควบคุมการระบาด : กรณีมีผูปวยเพิ่มขึ้นผิด
ปกติ ตองรีบแจงสถานการณของโรค และลักษณะของ
โรคใหแพทยและบุคลากรสาธารณสุขทราบ เพื่อการเฝา
ระวังการระบาด รวมทั้งควรแยกผูปวยและเด็กที่มีไข
สงสยัตดิเชือ้ไมใหคลกุคลกีบัเดก็ปกต ิและระมดัระวงัการ
สัมผัสนํ้ามูก นํ้าลาย หรือสิ่งขับถายของผูปวย ถาพบ
ผูปวยในหองเรียนเดียวกันมากกวา 2 คน อาจพิจารณา
ปดโรงเรียน/สถานศึกษาชั่วคราวเปนเวลา 5 - 7 วัน เพื่อ
ทําความสะอาดพื้นผิวตางๆ ที่เด็กปวยสัมผัส ทั้งในบาน 
สถานศึกษา สถานที่สาธารณะ เชน หางสรรพสินคา 
แนะนําใหทําความสะอาดดวยสบู หรือผงซักฟอกปกติ
กอนแลวตามดวยนํ้ายาฟอกผาขาว เชน คลอร็อกซ 
ไฮเตอร ทิ้งไว 10 นาที แลวลาง/เช็ด/แช ดวยนํ้าสะอาด 
เพือ่ปองกนัสารเคมตีกคาง สวนของเลนทีเ่ดก็อาจเอาเขา
ปากได ใหทาํความสะอาดดวยสบูหรอืผงซกัฟอกตามปกต ิ
และนําไปผึ่งแดด ลดโอกาสการแพรกระจายของโรค
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โรคบรูเซลโลสิส
(BRUCELLOSIS)

1. ลักษณะโรค : เปนโรคติดเชื้อแบคทีเรียในอวัยวะตางๆ 
ของรางกาย (systemic) แบคทีเรีย โดยจะทําใหเกิด
อาการเฉียบพลันหรือคอยเปนคอยไปอยางช าๆ 
เชื้อกอโรค ปจจุบันมี 6 species คือ 
 Brucella abortus (Biovar 1-6 และ 9) มักพบใน

โค กระบือ 
 Brucella melitensis (Biovar 1-3) พบในแพะ แกะ 
 Brucella suis (Biovar 1-5) พบในสุกร 
 Brucella canis พบในสุนัข
 Brucella ceti พบในแมวนํ้า
 Brucella pinnepedialis พบในปลาวาฬ และ

ปลาโลมา 
2. ระบาดวิทยา : สถานการณทั่วโลก : พบมีการแพร

ระบาดในทกุประเทศของโลก โดยเฉพาะประเทศในแถบ
เมดิเตอรเรเนียน (ยุโรปและแอฟริกา) ตะวันออกกลาง 
แอฟริกา เอเชียกลาง อเมริกากลางและใต อินเดีย และ
แมก็ซโิก ซึง่แหลงโรคและสายพนัธุของเชือ้จะแตกตางกนั
ตามพื้นที่ทางภูมิศาสตร มีการรายงานพบผูปวยเพิ่มขึ้น
ในพื้นที่ที่ไมเคยเกิดโรคหลังจากที่มีการเดินทางระหวาง
ประเทศ โรคนี้เปนโรคจากการประกอบอาชีพที่เดนชัด 
ซึ่งมีการทํางานที่เกี่ยวของกับสัตวหรือเนื้อเยื่อของสัตว
ที่ติดเชื้อ โดยเฉพาะอยางยิ่งคนงานในฟารม สัตวแพทย 
และคนงานโรงฆาสัตว ดวยเหตุนี้จึงพบโรคนี้ไดบอย
ในเพศชาย ปจจัยเสี่ยงอื่นๆ ที่ทําใหเกิดโรคและการ
ระบาด ไดแก การบริโภคนมดิบ หรือผลิตภัณฑจากนม 
โดยเฉพาะเนยแข็งชนิดออนนุม (soft cheese) 
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ที่ไมผานการพาสเจอรไรส ที่มาจากวัว แกะ และแพะที่ 
ติดเชื้อ การแยกเชื้อ B.canis ที่ไดจากผูปวย มักเกิดใน
ผูที่มีการสัมผัสกับสุนัข และ B.suis พบในนักลาสัตว
จากการสัมผัสกับหมูปา โรคนี้มักไมคอยเปนที่รูจักและ
ไมไดรับการรายงานผูปวย

 สถานการณโรคในประเทศไทย : สถานการณโรคบรูเซล
โลซสิพบอบุตักิารณของโรคทีเ่กดิจากเชือ้ Brucella suis 
เปนครั้งแรกของประเทศไทย ซึ่งมีสุกรเปนสัตวรังโรค 
ตั้งแตป พ.ศ. 2552 สํานักระบาดวิทยาไดสอบสวนโรค
บรู เซลโลซิสรวม 7 ราย เปนผูปวยที่ ไดจากการ
เฝาระวงัเชงิรบั 3 ราย จากจงัหวดัเพชรบรูณ จนัทบรุ ีและ
นครพนม ทั้ง 3 รายเปนผูปวยพบโดยบังเอิญ และพบ
ผูปวยจากการเฝาระวงัเชงิรกุในระหวางการสอบสวนโรค
อีก 4 ราย 

  จากการสอบสวนโรคพบวาผูปวยสวนใหญประกอบ
อาชีพเลี้ยงสัตวและชําแหละสัตว ไดแก สุกร และแพะ 
เปนตน โดยมีประวัติสัมผัสเลือด สารคัดหลั่ง รก และ
ลูกหมูหรือลูกแพะที่แทงโดยไมใสถุงมือปองกัน หรือ
ชําแหละเนื้อสัตว แลวนํามารับประทานอยางสุกๆ ดิบๆ

  อยางไรก็ตาม เนื่องจากโรคบรูเซลโลซิส เปนโรค
ติดตอเรื้อรัง ทําใหขาดการตระหนักถึงโรคนี้จึงทําใหพบ
ผูปวยดวยโรคนี้นอย ทั้งๆ ที่มีรายงานจากกรมปศุสัตวที่
ตรวจพบโรคนี้ทั้งในโค กระบือ แพะ และแกะ ตลอดป
ในหลายจังหวัดทั่วประเทศไทย

3. อาการของโรค : มไีขเปนระยะๆ เปนเวลานาน หรอืเปนๆ 
หายๆ ไมแนนอน ปวดศีรษะ ออนเพลีย เหงื่อออกมาก 
หนาวสั่น ปวดตามขอ มึนซึม นํ้าหนักลด และปวดตาม
รางกายทั่วๆ ไป อาจพบการอักเสบเปนหนองที่อวัยวะ
เฉพาะที่ เชน ตับ มาม และติดเชื้อเฉพาะที่ชนิดเรื้อรัง 
หรือไมแสดงอาการ
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4. ระยะฟกตัวของโรค : อยูในชวง 5 - 60 วัน สวนใหญ
ประมาณ 1 - 2 เดือน

5. การวินิจฉัยโรค : การวินิจฉัยทางหองปฏิบัติการทําโดย
การแยกเชื้อจากเลือด ไขกระดูกหรือเนื้อเยื่ออื่นๆ หรือ
จากสารคดัหลัง่ตาง ๆ  ของผูปวย การตรวจทางนํา้เหลอืง
ในหองปฏิบัติการจะมีประโยชนมากตอการวินิจฉัยที่
แมนยําในผูปวยกวารอยละ 95 แตจําเปนตองทดสอบ
รวมกับการตรวจสอบอื่น (Rose Bengal และ Seroag-
lutination) โดยการตรวจ agglutination antibodies 
(IgM, IgG และ IgA) กับการทดสอบ non-agglutination 
antibodies (Coombs-IgG หรือ ELISA-IgG) ซึ่งทดสอบ
ในขั้นตอนถัดไป วิธีการเหลานี้ไมไดใชทดสอบสําหรับ 
B.canis ซึ่งการวินิจฉัยจําเปนตองทดสอบดวยการตรวจ
แอนติบอดีกับ rough-lipopolysaccharide antigens

6. การรกัษา : ใหรบัประทานยาดอกซซียัคลนิ (Doxycycline) 
วันละ 200 มิลลิกรัม (ไมใชยานี้ในเด็กอายุนอยกวา 8 ป) 
รวมกับยาไรแฟมปซิน (Rifampicin) 600 - 900 
มลิลกิรมัตอวนัตดิตอกนันานอยางนอย 6 สปัดาห หรอืให 
สเตรปโตมัยซิน (Streptomycin) วันละ 1 กรัม

7. การแพรติดตอโรค : โดยการสัมผัสโดยตรงกับเนื้อเยื่อ 
เลือด ปสสาวะ สารคัดหลั่งจากชองคลอด ลูกสัตวที่แทง
ออกมา (โดยเฉพาะรก) โดยเชื้อจะเขาทางผิวหนังที่มี
แผลหรือรอยขีดขวน และการติดตออาจเกิดโดยการดื่ม
นํ้ านมดิบจากสัตวที่ติดเชื้อ และผลิตภัณฑนมดิบ 
การตดิตอโดยการหายใจเกดิขึน้ไดทัง้ในสตัว (ทีเ่ลีย้งรวม
ในคอกหรอืเลา) และในคนทีท่าํงานในหองปฏบิตักิารและ
ในโรงฆาสัตว

8. มาตรการปองกันโรค : 
1. ใหสุขศึกษาแกประชาชน เพื่อไมใหดื่มนมหรือกิน

ผลิตภัณฑที่ผลิตจากนมที่ไมผานการฆาเชื้อโดยการ
พาสเจอรไรซ หรอืการทาํใหสกุดวยความรอนวธิอีืน่ๆ
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2. ใหความรูแกเกษตรกร คนงานในฟารม โรงฆาสัตว 
โรงงานชําแหละเนื้อ และผูจําหนายตามเขียงเนื้อ 
เกี่ยวกับธรรมชาติของโรค และความเสี่ยงตอการ
จับตองซากสัตว และผลิตภัณฑจากสัตวที่มีโอกาส
ตดิเชือ้และมาตรการตางๆ ทีจ่ะลดความเสีย่งตอการ
สัมผัสเชื้อ (โดยเฉพาะการจัดระบบถายเทอากาศใน
ฟารมเลี้ยงสัตวใหเหมาะสม)

3. ตรวจสอบการติดเชื้อในฝูงปศุสัตว โดยใชวิธีทาง
ซโีรโลยแีละวธิ ีELISA หรอืการใช ring test ในนํา้นมโค 
กําจัดสัตวที่ติดโรคโดยการคัดแยกและฆา กรณี
ตรวจพบการติดเชื้อในสุกรมักจําเปนตองสงโรงฆา
ทั้งฝูง ในพื้นที่ที่มีอัตราการติดเชื้อสูงควรมีการให
วัคซีนแกสัตว โดยในลูกแพะและแกะควรใช live 
attenuated Rev-1 ซึ่งเปนสายพันธุหนึ่งของ 
B. melitensis และในลูกโค (บางครั้งอาจฉีดใหแก
โคที่โตแลว) ใชวัคซีนที่ผลิตจากเชื้อ B. abortus 
สายพันธุ 19

4. ใชมาตรการปองกันการสัมผัสโดยตรงกับเชื้อ เชน 
การใชถงุมอืยางและการลางมอืภายหลงัการจบัตอง
รก สารคัดหลั่งและลูกสัตวที่แทง รวมทั้งการฆาเชื้อ
บริเวณที่ปนเปอนสิ่งเหลานี้

5. นมจากโค แกะและแพะ จะตองผานการพาสเจอรไรซ
กอนการบรโิภค ถาไมสามารถทาํได การตมกฆ็าเชือ้
ไดเชนกัน 

9. มาตรการควบคมุการระบาด : สอบสวนหาแหลงโรครวม
ที่เปนสาเหตุของการติดเชื้อ ซึ่งโดยปกติมักเปนนํ้านมดิบ
และผลิตภัณฑนม โดยเฉพาะเนยแข็งจากฝูงปศุสัตวที่
ตดิเชือ้ ตดิตามเกบ็ผลติภณัฑทีป่นเปอนเชือ้ทีว่างจาํหนวย 
หรือหลงเหลืออยูตามบานผูซื้อ แลวสั่งหยุดการผลิตและ
การจําหนายจนกวาผูผลิตจะเร่ิมกระบวนการพาสเจอรไรซ
ไดสําเร็จ
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 เอกสารอางอิง:
1. กรมวทิยาศาสตรการแพทย. คูมอืการเกบ็ตวัอยางสงตรวจ

ทางหองปฏบิตักิาร. ใน: การตรวจบรเูซลโลซสิดวยวธิทีาง
ภูมิคุมกันวิทยา. กระทรวงสาธารณสุข; 2552. หนา 100.

2. กุลนารี สิริสาลี และสุดารัตน มโนเชี่ยวพินิจ การเจาะ
เลือด: ผลกระทบตอคุณคุณภาพงานบริการทางหอง
ปฏิบัติการชันสูตรโรค พิมพครั้งที่ 1 กรุงเทพ: เอช ที พี 
เพรส, 2541.

3. Heymann DL., Editor, Control of Communicable 
Diseases Manual 19th Edition, American Associa-
tion of Public Health, 2008.
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โรคแมวขวน
(CAT-SCRATCH DISEASE)

1. ลกัษณะโรค : เปนโรคตดิเชือ้แบคทเีรยีชนดิกึง่เฉยีบพลนั 
สามารถหายไดเอง โรคแมวขวน อาจเกิดความสับสนกับ
โรคอืน่ๆ ทีเ่กดิอาการตอมนํา้เหลอืงโตได เชน โรคทลูารเีมยี, 
บรูเซลโลสิส, ทูเบอรคูโลสิส, กาฬโรค, โรคพลาสเจอเรลโลซิส 
(Pasteurellosis) และโรคมะเร็งตอมนํ้าเหลือง 

  มีสาเหตุจากการติดเชื้อ Bartonella henselae 
(ดังรูปที่ 29) มีลักษณะเปน facultative intracellular 
parasites ติดสีแกรมลบ รูปรางแบบทอนเคลื่อนที่ได
ดวย fl agellae เปนเชื้อฉวยโอกาส (opportunistic 
pathogens) สามารถติดเชื้อในคนได โดยมีพาหะเปน
พวกแมลง เชน หมัด, ริ้นฝอยทราย (sand fl ies) และยุง

รูปที่ 29 ลักษณะโคโลนีที่ลื่นและขรุขระของ B. henselae 
ที่เจริญบนอาหารเลี้ยงเชื้อ chocolate agar (กําลัง
ขยาย 40 เทา) (Smooth and verrucous colony 
types growing concurrently in a chocolate 
agar culture of B. Henselae)
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2. ระบาดวิทยา : สถานการณทั่วโลก : พบเกิดขึ้นทั่ว
สหรัฐอเมริกา อุบัติการณจะมากขึ้นในพื้นที่ที่มีอุณหภูมิ
สูงขึ้นและความชื้น (เชน , ฮาวาย, แปซิฟกตะวันตกเฉียง
เหนือ ทิศตะวันออกเฉียงใตของรัฐชายฝงแคลิฟอรเนีย), 
ในขณะที่อลาสกา, เทือกเขาร็อกกี้และมิดเวสตของ
รัฐมีความชุกที่ตํ่ากวาคามัธยฐาน เพียง 1 ยีนของ 
B.henselae ที่เคยมีรายงานในอเมริกาเหนือ ประมาณ 
70-90% ของโรคแมวขวน เกิดขึ้นในเดือนฤดูใบไมรวง
และฤดูหนาวในชวงตนฤดูกาลนี้เปนสันนิษฐานวาจะเกิด
ขึน้ในฤดรูอนทีเ่กดิมาพรอมกบัลกูแมวหมดัรบกวนเพิม่ขึน้

 สถานการณโรคในประเทศไทย : ยงัไมพบรายงานขอมลู
โรคนี้ 

3. อาการของโรค : มีอาการวิงเวียน ตอมนํ้าเหลืองอักเสบ
โตเปนกอน (granulomatous lymphadenitis) และ
มีไขไดหลายแบบ เกิดแผลเปนผื่นสีแดง เกี่ยวเนื่องจาก
ตอมนํา้เหลอืงภายใน 2 สปัดาห และพฒันากลายเปนหนอง 
ผูปวยรอยละ 50 - 90 เกิดผดขึ้นบริเวณที่ถูกแมวขวน 
กลุมอาการ Parinaud Oculoglandular Syndrome 
(granulomatous conjunctivitis with pretragal 
adenopathy) เกดิขึน้หลงัจากการตดิเชือ้ตาแดงโดยตรง
หรือโดยออม และอาจเกิดอาการแทรกซอนทางระบบ
ประสาท เชน สมองอกัเสบ และ ระบบประสาทตาอกัเสบ 
(optic neuritis) ได อาการไขสูงเรื้อรังอาจเกิดรวมกับ
รอยโรคของกระดูกที่มีการสลายหรือแทนที่เนื้อกระดูก
ดวยสิ่งอื่นๆ และ/หรือการเกิดกอนที่ตับ และมาม

4. ระยะฟกตัวของโรค : 1 - 2 สัปดาห
5. การวนิจิฉยัโรค : การวนิจิฉยัโรคจะใชอาการทางคลนิกิที่

สอดคลองกบัหลกัฐานการตรวจแอนตบิอดทีางภมูคิุมกนั
ตอเชือ้ Bartonella henselae ทีต่รวจพบไตเตอร 1/64 
หรือมากกวา จากการตรวจ IFA ที่ใหผลบวก



111องคความรู (Factsheet) เรื่อง โรคติดตออุบัติใหม

  การตรวจสอบทางพยาธสิภาพ (Histopathological 
examination) ของตอมนํา้เหลอืงทีต่ดิเชือ้แสดงลกัษณะ
ที่สอดคลองกัน แตไมไดวินิจฉัย หนองที่ไดจากตอมนํ้า
เหลืองจะถูกฆาเชื้อแบคทีเรียโดยวิธีมาตรฐาน การตรวจ
ทางภูมิคุมกัน และ PCR มีประสิทธิภาพสูงในการตรวจ
สอบเชื้อ Bartonella ในการตรวจชิ้นเนื้อ หรือการดูด
สารจากตอมนํ้าเหลือง เชื้อ Bartonella จากเลือด และ
จากสารที่ดูดออกจากตอมนํ้าเหลืองจะเจริญเติบโต หลัง
จากการบมเชื้อเปนเวลานานในอาหารเลี้ยงเชื้อ rabbit 
blood agar in 5% CO

2
 ที่อุณหภูมิ 36oซ. (96.8oฟ.) 

และในระบบ cell culture อื่นๆ
6. การรักษา : ผูปวยมีภูมิคุมกันโรคปกติ และไมมีโรค

แทรกซอนจะหายไดเอง โดยไมตองใชยารักษา แต
สําหรับผูปวยที่มีภูมิตานทานตํ่า ตองรักษาเปนเวลา 
1-3 เดือน ดวยการใหยาปฏิชีวนะ เชน อีริโทรมัยซิน
(Erythromycin) ,  ไรแฟมปซิน (R i fampicin) , 
ซิโพรโปรฟล็อกซาซิน (Ciprofl oxacin) หรือเจนตามิซิน 
(Gentamicin) ในรายที่ตอมนํ้าเหลืองอักเสบ เปนหนอง 
การใชเขม็เจาะใหหนองออกมากส็ามารถลดอาการปวดลง
ได แตแนะนาํใหหลกีเลีย่งการตดัชิน้เนือ้จากตอมนํา้เหลอืง
ไปตรวจ

7. การแพรติดตอโรค : 
1. เกิดจากการโดนแมวขวนหรือกัด
2. สัมผัสกับขนแมว ซึ่งมีเชื้อจากนํ้าลายแมวที่มันเลีย

ขนติดอยู ทําใหมือเกิดการปนเปอน แลวไปสัมผัส
กับอวัยวะเชน ตา ก็สามารถทําใหติดเชื้อได (ดังรูป
ที่ 30)
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รูปที่ 30 อาการตาแดงในผูปวยกลุมอาการ Parinaud’s 
oculoglandular syndrome โดยพบขางเดียวกัน
กับตอมนํ้าเหลืองที่เกิดพยาธิสภาพของโรค ซึ่ง
มักพบบริเวณหนาใบหู และสวนนอยพบที่ใตขา
กรรไกร (The granulomatous conjunctivitis of 
Parinaud’s oculoglandular syndrome is 
a s soc i a ted  w i th  i p s i l a t e r a l  l oca l 
lymphadenopathy, usually preauricular and 
less commonly submandibular)

8. มาตรการปองกันโรค : กําจัด หมัด เห็บ จากตัวแมวก็
ชวยลดการแพรเชือ้ไดมาก เมือ่ถกูแมวกดั หรอืขวนใหลาง
แผลดวยนํา้สะอาด และทายาทาแผลทีใ่ชกนัทัว่ไป หากมี
อาการตอไปนี้ใหไปปรึกษาแพทย
1. แผลกัดหรือขวนไมหายในเวลาอันควร
2. รอบ ๆ  รอยกัดหรือขวนแดงข้ึนและกวางข้ึน เกิน 2 วัน
3. เปนไขอยูหลายวันหลังถูกแมวกัดหรือขวน
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4. ตอมนํ้าเหลืองบวมและปวดนานกวา 2-3 สัปดาห
5. ปวดกระดูกหรือปวดขอ ปวดทอง (โดยไมมีไขหรือ

อาเจียนหรือทองรวง) หรือออนเพลียผิดสังเกตนาน
กวา 2 สัปดาห

9. มาตรการควบคุมการระบาด : คนหาแหลงแพรเชื้อใน
แมลง และในสัตว เพื่อทําการปองกันและควบคุมโรค 
พรอมทั้งใหความรูในการปองกันตนเองใหกับประชาชน

 เอกสารอางอิง:
1. Heymann DL.,Editor, Control of Communicable 

Diseases Manual 19th Edition, American Associa-
tion of Public Health, 2008.

2. Mandell GL, Bennett JE, Dolin R. Mandell, Douglas, 
and Bennett’s, editor. Principles and Practice of 
Infectious Diseases. 7th ed. Vol.2. Philadelphia 
(USA): Elsevier; 2010 : p.3000.
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โรคไขลัสสา
(LASSA FEVER)

1. ลกัษณะโรค : เปนไขเฉยีบพลนัในชวงระยะ 1 - 4 สปัดาห 
เกิดจากการติดเชื้อไวรัสลัสสา (Lassa virus) ซึ่งเปน
สายพันธุ arenavirus (ดังรูปที่ 31)

รูปที่ 31 เชื้อไวรัสลัสสาใน Vero cell จากกลองจุลทรรศน
อิเลคตรอน (กําลังขยาย 121,000 เทา) (Lassa 
virus, Electron micrograph of Lassa virus in 
the fi rst Vero cell) 

2. ระบาดวิทยา : สถานการณทั่วโลก : โรคไขลัสสาเปน
โรคในแถบแอฟริกาตะวันตก โรคนี้พบครั้งแรกในป พ.ศ. 
2493 ที่โรงพยาบาลของประเทศไนจีเรีย ตั้งแตนั้นมามี
การระบาดอยางกวางขวางในประเทศไลบีเรีย, เซียรรา
ลีโอนและกินี การระบาดของโรคเกิดขึ้นในชวงฤดูรอน 
ตั้งแตเดือนมกราคมถึงเมษายน เปนโรคที่มีการติดเชื้อ
เกดิขึน้ไดกบัทกุเพศและทกุวยั โดยมหีนเูปนพาหะนาํโรค 
โดยตดิตอจากเศษอาหารหรอืของใชในครวัเรอืนปนเปอน
กับอุจจาระหนู สวนการติดเชื้อจากหองปฏิบัติการใน
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โรงพยาบาลยังสามารถเกิดขึ้นไดโดยเฉพาะอยางยิ่งติด
จากสิง่แวดลอมของโรงพยาบาลทีย่งัไมมมีาตรการในการ
ควบคุมการติดเชื้อที่เพียงพอ

 สถานการณโรคในประเทศไทย : ยังไมพบรายงานของ
โรคนี้

3. อาการของโรค : มีไข ปวดศีรษะ เจ็บคอ มีอาการไอ 
อาเจียน ทองรวง เจ็บหนาอกและชองทอง อาการไขจะ
ยงัคงมอียูตลอด หรอือาจไขสงูเปนระยะ อาการตาอกัเสบ
และคออักเสบเปนหนอง มักพบไดบอย ผูปวยรอยละ 80 
มักมีอาการไมรุนแรงหรือไมมีอาการ ในรายที่มีอาการ
รุนแรงจะมีอาการเลือดออก ช็อก มีอาการหนาบวม 
คอบวม เกลด็เลอืดจะลดลงและการทาํงานของเกลด็เลอืด
จะผิดปกติ ผูปวยประมาณ รอยละ 25 มีอาการหูหนวก
จากพยาธิสภาพที่เสนประสาทสมอง คูที่ 8

4. ระยะฟกตัวของโรค : 6 - 21 วัน
5. การวนิจิฉยัโรค : การวนิจิฉยัโรคโดยวธิ ีELIZA หรอื PCR 

ซึ่งวิธีการ PCR เปนการแยกเชื้อไวรัสจากเลือด ปสสาวะ, 
ตัวอยางจากคอหอย และตองมีการเก็บตัวอยางทางหอง
ปฏิบัติการ เซรุมที่ใชจะตองผานความรอน 140oฟ. เปน
เวลา 1 ชั่วโมง เพื่อยับยั้งเชื้อไวรัส

6. การรักษา : ใหยาไรบาวิริน (Ribavirin) ทางหลอดเลือด
ดํา ภายใน 6 วันแรกที่เริ่มปวย เริ่มดวยขนาด 30 mg/kg 
และตามดวย 15 mg/kg ทุก 6 ชั่วโมงเปนเวลา 4 วัน 
8 mg/kg ทุกๆ 8 ชั่วโมง เปนเวลา 6 วันถัดมา

7. การแพรติดตอโรค : เกิดจากการสัมผัสละอองฝอย หรือ
การสัมผัสจากอุจจาระของหนูที่ติดเชื้อตามพื้นผิว เชน 
เตียงนอน หรือการสัมผัสอาหารและนํ้าที่ปนเปอนเชื้อ 
หรือการแพรเชื้อในหองปฏิบัติการ และสภาพแวดลอม
ในโรงพยาบาล เชน การฉดีวคัซนีโดยใชเขม็ทีป่นเปอนเชือ้ 
และติดตอไดทางสารคัดหลั่ง ปสสาวะ อุจจาระ และ
โรคนี้ยังสามารถแพรเชื้อจากคนสูคนทางเพศสัมพันธ
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8. มาตรการปองกนัโรค : ควบคมุหน ูสตัวกดัแทะ เปนกรณี
พิเศษ

9. มาตรการควบคมุการระบาด : ควบคมุพาหะ คอื หน ูโดย
เกบ็ขาว และอาหารอืน่ๆ ในทีเ่กบ็ทีป่ราศจากหน ูควบคมุ
พาหะและผูติดเชื้อในโรงพยาบาล โดย มีมาตรการที่
เขมงวดและใหการรักษาโดยใหยาไรบาวิริน (Ribavirin)

 เอกสารอางอิง:
1. Heymann DL., Editor, Control of Communicable 

Diseases Manual 19th Edition, American Associa-
tion of Public Health, 2008.

2. Mandell, Douglas, and Bennett, Principles and 
Practice of Infectious Diseases Manual 7th edition 
vol.2, Epidemiology of Lassa fever, Philadel-
phia.2010 : p. 2296-2297.

3. Mandell GL, Bennett JE, Dolin R. Mandell, Douglas, 
and Bennett’s, editor. Principles and Practice of 
Infectious Diseases. 7th ed. Vol.2. Philadelphia 
(USA): Elsevier; 2010 : p.2296.
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โรคลิชมาเนียซิส
(LEISHMANIASIS)

1. ลกัษณะโรค : เปนโรคตดิเชือ้โปรโตซวั Leishmania spp. 
โดยมีริ้นฝอยทราย (Sandfl y) เปนแมลงพาหะของโรค

2. ระบาดวิทยา : สถานการณทั่วโลก : โรคลิชมาเนีย 
พบในประเทศทั้งแถบเขตรอนและใกลเขตรอน ซึ่งมี
ประเทศทางโลกเกา (ทวปียโุรป แอฟรกิาตะวนัออกกลาง 
คาบสมทุรอนิดยี) และประเทศทางโลกใหม(อเมรกิากลาง
และอเมริกาใต) อยางนอย 88 ประเทศ สวนใหญเปน
ประเทศกําลังพัฒนา (75 ประเทศ) กับดอยการพัฒนา 
(13 ประเทศ) ประชากรเสี่ยงมากกวา 350 ลานคน พบ
ผูปวยประมาณ 14 ลานคน อบุตักิารณ 1.5 - 2 ลานคน/ป 
ผูปวยชายมากกวาผูปวยหญงิ (ชาย 1,249,000 คน หญงิ 
840,000 คน) ผูปวยเสียชีวิตประมาณ 700,000 คน/ป 
แตการเปนโรคที่ไมตองแจงทําใหขอมูลทางระบาดวิทยา
ตํ่ากวาเปนจริง ประมาณ 3 เทา 

 สถานการณในประเทศไทย : มทีัง้ผูปวยชาวตางชาต ิและ
แรงงานไทยกลบัจากแหลงโรคในประเทศตะวนัออกกลาง
นําเขามา (imported cases) รวมจํานวน 49 ราย และ
คนไทยตดิเชือ้ในประเทศ (indigenous case) รวมจาํนวน 
14 ราย ตาย 2 ราย มีทั้งชาย หญิง และเด็ก จังหวัดที่
พบผูปวย ไดแก เชียงราย นาน กรุงเทพฯ จันทบุรี พังงา 
สุราษฎรธานี นครศรีธรรมราช สงขลา สตูล และตรัง ซึ่ง
สวนใหญเปนจังหวัดทางภาคใต

3. อาการของโรค : เกิดได 3 ลักษณะ คือ
1. เกดิแผลทีผ่วิหนงั (Cutaneous Leishmaniasis: 

CL) อาการ เชน ตุมนูนพองใสและแดง แผล ซึ่งอาจ
เปนแผลเปยก หรือแผลแหง แผลมักมีขอบ อาจ
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แผลเดียวหรือหลายแผล แผลลุกลามรวมกันเปน
แผลใหญได หรืออาจเปนตุมๆ กระจายทั่วตัว 
(ดังรูปที่ 32)

รูปที่ 32 โรคลิชมาเนียชนิดเกิดแผลที่ผิวหนัง (Cutaneous 
Leishmaniasis) สวนใหญมกัเกดิจากเชือ้ L. tropica 
มีลักษณะแผลเปนตรงกลาง และมีผดเล็กๆ 
กระจายลอมรอบ (Leishmaniasis recidivans. 
AS chronic oligoparasitic presentation of 
Cutaneous Leishmaniasis most commonly 
associated with L. tropica infection. Note the 
central scar from a previous primary ulcer 
surrounded by small papules)

2. เกดิแผลทีเ่ยือ่บบุรเิวณปาก จมกู (Mucocutane-
ous Leishmaniasis : MCL) เปนแผลตามใบหนา 
โพรงจมูก ปาก และลําคอ อาจทําใหรูปหนาผิดไป
จากเดิม มีไข ซีด ออนเพลีย นํ้าหนักลด หากอาการ
รุนแรงและไมไดรับการรักษาก็ถึงกับเสียชีวิตได 
(ดังรูปที่ 33)
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รูปที่ 33 โรคลิชมาเนียชนิดเกิดแผลที่เยื่อบุบริเวณปาก จมูก 
(Mucosal Leishmaniasis)

3. พยาธิสภาพกับอวัยวะภายใน (Visceral Leish-
maniasis : VL หรือปจจุบันนิยมเรียกวา 
คาลา - อซาร (Kala - azar)) ขอบงชี้ที่สําคัญตาม
นิยามขององคการอนามัยโลก คือ ไขเรื้อรังมากกวา 
10 วัน ผอม (weight loss) ซีด (pale) มามโต 
(splenomegary) (รูปที่ 34) ตับโต (hepatomeg-
ary) ผูปวยหลังใหการรักษาจนหายแลวอาจปรากฏ
อาการทางผิวหนังที่เรียกวา Post Kala-azar 
Dermal Lesion (PKDL) เชน ตุมนูน (nodule) 
ปน (papule) ดางดวง(macular) หรอืหลายลกัษณะ
รวมกัน (mixed) (ดังรูปที่ 35) 
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รูปที่ 34 ผูปวยเด็กโรคลิชมาเนียที่เกิดพยาธิสภาพกับอวัยวะ
ภายใน ประเทศเคนยา มอีาการขาดสารอาหารและ
มามโต (Children with visceral Leishmaniasis 
in Kenya Note signs of malnourishment 
and protruding abdomen with massive 
splenomegaly)
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รูปที่ 35 อาการทางผิวหนังซึ่งเกิดตามหลังการรักษาโรค
ลิชมาเนียที่เกิดพยาธิสภาพกับอวัยวะภายใน (Post 
Kala-azar Dermal lesion) แสดงลักษณะเปน
ตุมนนู (Papular lesions following the treatment 
of Visceral Leishmaniasis in Kenya)

4. ระยะฟกตวัของโรค : ระยะฟกตวัของโรคไมแนนอนอาจ
ตั้งแต 2 - 3 วัน สัปดาห จนถึงหลายเดือน เปนป หรือ
หลายๆ ป แตสวนใหญระยะฟกตัวคอนขางนาน

5. การวนิจิฉยัโรค : การวนิจิฉยัโรคประกอบดวย 3 วธิ ีไดแก 
อาการทางคลินิก พยาธิสภาพ และภูมิคุมกันวิทยา การ
วินิจฉัยโรคจากอาการทางคลินิกมีความนาจะเปนในการ
วินิจฉัยโรคกอนการทดสอบในบางแหง เชน หากผูปวย
มีฝเรื้อรังหลายสัปดาห เกิดขึ้นในปาของประเทศเปรู 
อาจวินิจฉัยวาเปน CL ในทํานองเดียวกับ ผูปวยที่มีไข 
นํ้าหนักลด ซีด ตับโต ในพื้นที่ระบาด เชน ไบฮาร 
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ประเทศอินเดีย อาจวินิจฉัยวาเปน VL เปนตน การวินิจฉัย
โรคจากพยาธิสภาพ ยืนยันโดยการเจาะดูดไขกระดูก
หรือตัดชิ้นเนื้อตับ มามตรวจดู amastigote ภายใต
กลองจุลทรรศน หรือการตรวจหา DNA หรือ RNA ของ
เชื้อ Leishmania ดวยวิธี PCR และการวินิจฉัยโรคจาก
ภมูคิุมกนัวทิยา ดวยการตรวจหาแอนตบิอด ีการวเิคราะห 
cell-mediated และการทดสอบทางผวิหนงั ซึง่การเลอืก
วิธีวินิจฉัยโรคขึ้นกับลักษณะของการเกิดโรค

6. การรักษา : ยารักษามีทั้งชนิดทาแผล รับประทาน และ
ฉีด แตยาประเภทหลังมีอาการขางเคียงคอนขางรุนแรง
ตอผูปวยซึ่งตองอยูภายใตการดูแลอยางใกลชิดของ
แพทยในโรงพยาบาล ชื่อยารักษา เชน เพนตะวาเลนท 
แอนตโิมเนยีล (Pentavalent Antimonials), เพนทามดินี 
(Pentamidine), พาโรโมมยัซนิ ซลัเฟต (Paromomycin 
sulfateSulfate), มิเลทโฟซีน (Miletefosine), 
คีโทโคนาโซล (Ketoconazole)

7. การแพรตดิตอโรค : ริน้ฝอยทราย (sandfl y) (ดงัรปูที ่36) 
กัดและดูดเลือดได amastigote เขาไปในกระเพาะ
สวนกลางแลวเปลีย่นรปูรางยาวออกเปน promastigote 
ระยะติดตอ (infective stage) และเคลื่อนตัวไปรวม
เปนกอนที่คอหอยพรอมจะถูกสํารอกเขาสูรางกายเหยื่อ
รายตอไปเมื่อริ้นฝอยทรายไดกัดและกินเลือดอีกครั้ง 
นอกจากนี้  อาจมีความเปนไปไดจากการรับเลือด 
แลกเปลี่ยนชิ้นเนื้อ แมสูลูก อุบัติเหตุจากการปฏิบัติงาน
ในหองปฏิบัติการ และการใชเข็มฉีดยารวมกัน
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รูปที่ 36 ริน้ฝอยทราย (sandfl y) เพศเมยี ขณะกาํลงัดดูเลอืด
เปนอาหาร มีลักษณะปกเปนรูปตัววีขณะพัก มี
เสนเลอืดดาํและขนเลก็ๆ ขนานไปตามรอยขอบของ
ปก (A female phlebotomus papatasi sand fl y 
taking a blood meal. Note the characteristic 
V shape of the wings at rest, the parallel 
veins and the fi ne hairs on the trailing edge 
of the wings)

8. มาตรการปองกันโรค : 
1. กําจัดเชื้อลิชมาเนียในผูปวย โดยคนหาใหพบผูปวย

ทั้งระยะปรากฏอาการและไมปรากฏอาการพรอม
ทําการักษาอยางรวดเร็วจนหายขาด 

2. ควบคุม กําจัดพาหะริ้นฝอยทรายโดยปรับปรุง
สิ่งแวดลอมในบาน นอกบานใหสะอาดและเปน
ระเบียบ ทําลายแหลงเพาะพันธุริ้นฝอยทราย
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3. ควบคุม กําจัดสัตวรังโรค โดยสัตวเลี้ยงลูกดวยนม
ควรอยูหางจากตัวบานอยางนอย 10 เมตร กรณี
เลี้ยงในบานหรือใกลบานควรใหสัตวนอนในมุงชุบ
เคมีหรือคลุมดวยผา/กระสอบปาน/ปลอกคอชุบ
เคมีตอนกลางคืน สัตวที่มีเชื้อลิชมาเนียตองกําจัด
โดยปรกึษาสตัวแพทยหรอืผูปฏบิตังิานในหนวยงาน
ปศุสัตว

4.  ปองกนัตนเองอยาใหริน้ฝอยทรายกดั เชน ทายากนัยงุ 
สวมเสื้อผาปกปดทั่วรางกาย เมื่อเขาปา ไปถํ้า 
ทําสวน ทําไร นอนในมุงชุบเคมี ไมอยูนอกบานชวง
พลบคํ่าที่ริ้นฝอยทรายออกหากินมาก 

5.  คนที่มีเชื้อเอชไอวี (HIV) ควรปองกันถูกริ้นฝอย
ทรายกัด รวมทั้งหลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงในการ
ติดเชื้อ HIV 

6. แรงงานไทยและชาวมสุลมิทีก่ลบัจากประเทศแหลง
โรคในตะวนัออกกลางหากถกูริน้ฝอยทรายกดับอยๆ 
เมื่อปรากฏอาการสงสัยตองรีบไปพบแพทย

9. มาตรการควบคุมการระบาด : 
1. สอบประวัติผูปวย
2. คนหาผูปวยรายอื่นๆ และเจาะโลหิตคนหาผูไม

ปรากฏอาการพรอมใหการรักษาจนหายขาด 
3. คนหาสัตวรังโรคและกําจัดสัตวท่ีมีเช้ือลิชมาเนียทุกตัว 
4. ปองกันสัตวเลี้ยงไมใหถูกริ้นฝอยทรายกัด
5. สอบสวนทางกีฏวิทยาโดยดักจับริ้นฝอยทรายตรวจ

หาเชื้อลิชมาเนีย
6. พนเคมีกําจัดริ้นฝอยทราย ทั้งในบาน นอกบานและ

คอกสัตว
7. ชุมชนทํา Big cleaning day
8. ใหความรูโรคลิชมาเนียแกประชาชน 
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 เอกสารอางอิง:
1. โชติชวง พนโสภณกุล. การวินิจฉัยโรคลิชมาเนีย (Leish-

maniasis diagnosis) : ริ้นฝอยทรายและโรคลิชมาเนีย. 
2546: 77-97.

2. ธีรยุทธ สุขมี. การติดเชื้อลิชมาเนียรวมกับเชื้อเอชไอวี. 
2553. 1-30 (เอกสารยังไมเผยแพร)

3. ธีรยุทธ สุขมี. โรคติดเชื้ออุบัติใหมในประเทศไทย. 2553 
: 1-30 (เอกสารยังไมเผยแพร)

4. ธีรยุทธ สุขมี. Negleted disease in Thailand ; 
Leishmaniasis. 2552: 116 หนา เอกสารประกอบการ
บรรยายในการอบรม “โครงการพฒันาศกัยภาพเครอืขาย
เพื่อการเฝาระวังโรคลิชมาเนีย” วันที่ 13-14 พฤษภาคม 
2552 ณ ลําปารีสอรท จังหวัดพัทลุง.

5. Heymann DL., Editor, Control of Communicable 
Diseases Manual 19th Edition, American Associa-
tion of Public Health, 2008.

6. World Health Organization. The Leishmaniasis . 
Technical Report Series 701.1984 ; 140 page.

7. World Health Organization. Regional Strategic 
Framwork for Elimination of Kala-azar from the 
South-East Asia Region (2005-2015) WHO Project 
No : IND CRD 714. 2005; 1-22.

8. World Health Organization. Guidelines and stand-
ard operating Procedures for Kala- azar Elimina-
tion in South-East Asia Countries. Inter-country 
Training of trainers workshop for Kala-azar Elimi-
nation, Patna, India 19-23 November 2007. 1-82

9. Mandell GL, Bennett JE, Dolin R. Mandell, Douglas, 
and Bennett’s, editor. Principles and Practice of 
Infectious Diseases. 7th ed. Vol.2. Philadelphia 
(USA): Elsevier; 2010 : p.3465-3466,3468,3471.
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โรคเมลิออยโดสิส
(MELIOIDOSIS)

1. ลักษณะโรค :  เปนโรคติดเชื้อแบคที เรีย ชื่อวา 
Burkholderia pseudomallei (ดังรูปที่ 37)

รูปที่ 37 โคโลนีเหี่ยวยนของ B. pseudomallei ที่ดูคลาย
โคโลนีของเชื้อรา

2. ระบาดวิทยา : สถานการณทั่วโลก : เมลิออยโดสิส
เปนโรคติดเชื้อที่เปนปญหาของหลายประเทศ รายงาน
วาประเทศทางแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใตและทาง
เหนือของทวีปออสเตรเลีย เปนบริเวณที่มีโรคประจําถิ่น 
(Endemic area) และสามารถตรวจพบโรคนี้ไดบางใน
ฮองกง ไตหวัน อินเดีย นิวซีแลนด และประเทศอื่นๆ 
ทั่วโลก

 สถานการณโรคในประเทศไทย : พบผูปวยไดทกุภาคทัว่
ประเทศ แตพบมากทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดย
เฉพาะอยางยิ่งจังหวัดขอนแกนและอุบลราชธานี ผูปวย
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สวนใหญ (รอยละ 60 - 95) เปนชาวไรชาวนาหรือผูที่
ทํางานกับดินและนํ้า พบผูปวยมากในฤดูฝน มีรายงาน
การติดเชื้อในโรงพยาบาล (nosocomial infection) 
ผูปวยสวนใหญเปนบุคคลที่มีปจจัยเสี่ยง เชน โรคติดเชื้อ
ทางเดินหายใจเรื้อรัง วัณโรค เบาหวาน โรคไต โรคเลือด 
มะเร็ง และภาวะบกพรองทางภูมิคุมกัน เปนตน เด็กเปน
โรคนี้นอยกวาผูใหญ 

  จากการคาดคะเนคิดวานาจะมีผูปวยมากกวา
ปละ 2,000 รายในประเทศไทย แตขาดการศึกษายืนยัน
และไมมีการรายงานในผูปวย สวนมากไดขอมูลจากการ
สํารวจระดับแอนติบอดีตอเชื้อของคนปกติในภาคตะวัน
ออกเฉียงเหนือ โดยพบมีการติดเชื้อ (seroprevalence) 
ประมาณรอยละ 20 

3. อาการของโรค : อาการแสดงมีหลากหลายตั้งแตไมมี
อาการเลย หรือมีจุดที่ปอดแตไมแสดงอาการ จนถึงมีฝที่
ผิวหนัง ฝที่อวัยวะภายใน เนื้อเยื่อปอดอักเสบตาย หรือ
ติดเชื้อในกระแสเลือดจนเสียชีวิต (ดังรูปที่ 38, 39, 40, 
41 ตามลําดับ) ซึ่งอาการอาจคลายคลึงกับโรคติดเชื้อ
หลายโรค เชน ไขทัยฟอยด หรือวัณโรคที่มีโพรงในปอด 
หนองในชองปอด ฝเรือ้รงั และเยือ่กระดกูตดิเชือ้ เปนตน
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รูปที่ 38 ตุมหนองที่ผิวหนังจํานวนมากในผูปวยดวยโรค
เมลิออยโดสิส เพศชาย อายุ 46 ป ซ่ึงเปนโรคเบาหวานที่
เสยีชวีติดวยการตดิเชือ้เมลอิอยโดสสิในกระแสเลอืด 
(Multiple pustules in a 46-year-old diabetic 
man with fatal septicemic melioidosis)

รูปที่ 39 ภาพถายเอกซเรยปอดแสดงหนองในปอดจํานวน
มาก ในผูปวย อายุ 46 ป ซึ่งเปนโรคเบาหวานที่เสีย
ชีวิตดวยการติดเชื้อเมลิออยโดสิสในกระแสเลือด 
(Chest radiography of 46-year-old diabetic 
patient with fatal septicemic melioidosis, 
showing multiple pulmonary abscesses)
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รูปที่ 40 ภาพถายเอกซเรยคอมพิวเตอรปอดที่มีกอนหนอง
ขนาดใหญ ในผูปวยดวยโรคเมลิออยโดสิส เพศหญิง 
อายุ 26 ป เสียชีวิตดวยโรคเมลิออยโดสิส (CT scan 
of the chest of a 26-year-old woman with 
fatal melioidosis, showing large pulmonary 
abscess)

รูปที่ 41 ฝาขาวแผกวางในปอดกลบีบนขางซาย ในผูปวยดวย
โรคเมลิออยโดสิส เพศชาย อายุ 54 ป เสียชีวิตดวย
โรคปอดอักเสบจากเมลิออยโดสิส (Extensive left 
upper lobe consolidation in 54-year-old man 
with fatal melioidosis pneumonia)
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4. ระยะฟกตัวของโรค : ตั้งแต 2 วัน ถึงนานหลายป
5. การวินิจฉัยโรค : การวินิจฉัยเพื่อยืนยันไดจากการ

แยกเชื้อ หรือการเพิ่มสูงของระดับภูมิคุมกัน สําหรับการ
ตรวจ Direct Immunofl uorescent Microscopy นัน้มี
ความจาํเพาะสงูรอยละ 90 แตมคีวามไวคอนขางตํา่เพยีง
รอยละ 70 เมื่อเทียบกับการเพาะเชื้อ จึงควรนึกถึง
โรคนี้ในกลุมผูปวยที่ไมสามารถตรวจหาสาเหตุการปวย 
โดยเฉพาะอยางยิ่ง ที่มีโพรงในปอด คนที่อาศัยหรือเดิน
ทางกลับจากแหลงที่มีโรคชุก โรคนี้อาจเริ่มแสดงอาการ
หลังติดเชื้อนานถึง 25 ป

6. การรักษา : ใหการรักษาแบบประคับประคองและ
ใหยาเซฟตาซิดีนิ (Ceftazidime) หรือยาอิมิพีเนม 
(Imipenem) ทางหลอดเลือดอยางนอย 10 วัน แลว
ใหการรักษาดวยยาไตรเมโธพริม - ซัลฟาเมธอกซาโซล 
(Trimetoprim-Sulfamethoxazole) แบบรับประทาน 
(เปนระยะเวลา 24 สัปดาห )  ซึ่ งอาจใหรวมกับ 
ยาดอกซีซัยคลิน (Doxycycline) ในเด็กท่ีอายุมากกวา 8 ป

7. การแพรติดตอโรค : มักติดตอจากการสัมผัสดินหรือนํ้า
ที่นํ้าที่ปนเปอนเชื้อ เชื้อเขาสูรางกายผานบาดแผล การ
สําลักหรือกลืนนํ้า หรือหายใจเอาละอองฝุนของดินที่มี
เชื้อปนเปอน

8. มาตรการปองกันโรค : 
1. ผูทีม่โีรคประจาํตวั เชน เบาหวาน และผูทีม่บีาดแผล

ควรหลีกเลี่ยงการสัมผัสดินหรือแหลงนํ้า เชน 
ในนาขาว ซึ่งเปนแหลงที่มีโรคชุกชุม

2. ในแหลงที่มีโรคชุกชุม ควรใหความรูแกประชาชน
ในพื้นที่ โดยเฉพาะผูที่มีโรคประจําตัวเรื้อรัง หรือมี
บาดแผล รอยขีดขวน ในการปองกันไมใหสัมผัสดิน
และแหลงนํ้าโดยตรง เชน สวมรองเทาบูท หรือหาก
จําเปนตองรีบทําความสะอาดหลังเสร็จงานทันที
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9. มาตรการควบคุมการระบาด : โดยทั่วไปมักเปนผูปวย
เดี่ยว หากมีการระบาดตองสอบสวนหาแหลงโรค

 เอกสารอางอิง:
1. กุลนารี สิริสาลี และสุดารัตน มโนเชี่ยวพินิจ การเจาะ

เลือด: ผลกระทบตอคุณคุณภาพงานบริการทางหอง
ปฏิบัติการชันสูตรโรค พิมพครั้งที่ 1 กรุงเทพ: เอช ที พี 
เพรส, 2541.

2. สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรสาธารณสุข, กรมวิทยาศาสตร
การแพทย. คูมือการเก็บตัวอยางสงตรวจทางหองปฏิบัติ
การ. ใน: การตรวจวินิจฉัยโรคเมลิออยโดสิส. กระทรวง
สาธารณสุข; 2552. หนา 97 - 98.

3. Heymann DL., Editor, Control of Communicable 
Diseases Manual 19th Edition, American Associa-
tion of Public Health, 2008.

4.   Mandell GL, Bennett JE, Dolin R. Mandell, Douglas, 
and Bennett’s , editor. Principles and Practice of 
Infectious Diseases. 7th ed. Vol.2. Philadelphia 
(USA): Elsevier; 2010 : p.2872-2873.

5. สํานักโรคติดตออุบัติใหม กรมควบคุมโรค. แนวทาง
การปองกันควบคุมโรคติดตออุบัติใหม สําหรับบุคลากร
สาธารณสขุ. กรงุเทพฯ : โรงพมิพชมุนมุสหกรณการเกษตร
แหงประเทศไทย จํากัด ; 2551.
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โรคไขคิว
(Q FEVER)

1. ลักษณะโรค : เปนโรคติดตอระหวางสัตวและคนที่เกิด
จากเชือ้แบคทเีรยี ชือ่วา Coxiella burnetii ทีม่กัเกดิจาก
การประกอบอาชพี เกีย่วของกบัสตัว อาการเริม่แรกคลาย
ไขหวัดใหญ มีไขชนิดเฉียบพลัน โรคไขคิวสามารถนํามา
ทําอาวุธชีวภาพไดเนื่องจากทนกับสภาพแวดลอมไดดี 
และสามารถติดตอทางอากาศเขาสูระบบทางเดินหายใจ

2. ระบาดวิทยา : สถานการณทั่วโลก : พบการระบาดได
ทัว่โลก ยกเวนประเทศนวิซแีลนด โดยพบรายงานการเกดิ
โรคครั้งแรกในป พ.ศ. 2478 ที่รัฐควีนสแลนด ประเทศ
ออสเตรเลีย ซึ่งทําใหคนงานในโรงฆาสัตวปวยจากการ
สมัผสัโดยตรงกบัสารคดัหลัง่ของสตัวปวย โดยเฉพาะสวน
ระบบสืบพันธุ (reprpductive tissue)

 สถานการณโรคในประเทศไทย : ในป พ.ศ. 2509 มี
รายงานผูปวยโรคไขคิวรายแรกในประเทศไทย จาก
จงัหวดัสมทุรสาคร จากการศกึษาทางระบาดวทิยาพบวา 
โรคไขคิวเปนโรคประจําถิ่นของหมูบานที่ผูปวยอาศัยอยู 
และมีความเปนไปไดวาสุนัขเปนสัตวรังโรค และในป 
พ.ศ. 2546 มีการศึกษาไปขางหนาโดยเปรียบเทียบ
อุบัติการณจากกลุมที่ไดสัมผัสกับเหตุ ปจจัยเสี่ยง และ
กลุมที่ไมไดสัมผัส (Prospective study) ในผูปวยที่มีไข
ชนดิเฉยีบพลนัทีเ่ขารบัการรกัษาในโรงพยาบาล 4 แหง ใน
พืน้ทีต่างๆ ของภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอืของประเทศไทย 
พบผูปวยโรคไขคิวชนิดเฉียบพลันจํานวน 9 ราย โดยสง
ตรวจซีรั่มวิทยาในประเทศฝรั่งเศส จากขอมูลนี้ทําให
สามารถยืนยันไดวา นับตั้งแตป พ.ศ. 2509 โรคไขคิวได
มีการแพรกระจายอยูในประเทศไทย สําหรับการศึกษา
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ความชุกของโรค พบวาความชุกของผูปวยที่ไมแสดง
อาการมีความแปรผันที่รอยละ 0.4 - 2.6 ในสัตวเลี้ยงพบ
ความชุกการติดเชื้อที่สูงที่สุดในสุนัข ที่รอยละ 28.1 สวน
ความชุกการติดเชื้อในแพะ แกะ และโค กระบือ มีความ
แปรผันตั้งแตรอยละ 2.3 - 6.1 และในเดือนมกราคม 
พ.ศ. 2554 พบผูปวยเยื่อบุหัวใจอักเสบ สาเหตุเกิดจาก
การติดเชื้อ Coxiella burnetii จํานวน 4 ราย จากการ
วิจัยในโครงการหาสาเหตุการเกิดโรคเยื่อบุหัวใจอักเสบ
ในผูปวย ที่ดําเนินการโดยโครงการโรคติดเชื้ออุบัติใหม 
(International Emerging Infections Program; IEIP) 
รวมกับมหาวิทยาลัยขอนแกน 

3. อาการของโรค : หนาวสั่น ปวดศีรษะ ไมมีแรง ปวด
กลามเนื้อ และเหงื่อออกมาก จากการตรวจเอ็กซเรย
อาจพบอาการปอดบวม อาการไอ มีเสมหะ เจ็บหนาอก 
และอาการทางปอดไมเดนชัด ซึ่งสามารถเกิดไดในผูที่มี
โรคลิ้นหัวใจอยูเดิม ตรวจพบหนาที่การทํางานของตับ
ผดิปกต ิตบัอกัเสบชนดิเฉยีบพลนัหรอืเรือ้รงั ซึง่อาจสบัสน
กับโรคตับอักเสบจากวัณโรคได ลักษณะของโรคไขคิว
เรื้อรังหลักๆ คือ เยื่อบุหัวใจอักเสบ

4. ระยะฟกตัวของโรค : ขึ้นอยูกับจํานวนเชื้อ ระยะฟกตัว
โดยประมาณ 2 - 3 สัปดาห หรือพบในชวง 3 - 30 วัน

5. การวินิจฉัยโรค : การตรวจวินิจฉัยทางหองปฏิบัติ
การแสดงใหเห็นแอนติบอดีจําเพาะที่เพิ่มขึ้น ระหวาง
ระยะเฉียบพลัน และระยะพักฟน โดยวิธี Indirect 
Fluorescent (IF) หรอื Complement Fixation test (CF) 
หรอืโดยการตรวจ IgM โดยวธิ ีIF หรอื ELISA การวนิจิฉยั
จะใชการเตรียมแอนติเจน 2 ระยะ คือ ระยะที่ 1 แทน
สารกอโรค และ ระยะที ่2 เปนชนดิทีส่รางขึน้จากการตดั 
LPS ในหองปฏิบัติการ ในระยะเฉียบพลัน แอนติบอดีตอ
แอนติเจนระยะที่ 2 จะมีระดับที่สูงกวาแอนติบอดีระยะ
ที่ 1 และในโรคเรื้อรัง ผลจะกลับกัน ระดับไตเตอรของ
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แอนติบอดีระยะที่ 1 ที่สูง จะบงบอกถึงการติดเชื้อเรื้อรัง 
เชน โรคเยื่อบุหัวใจอักเสบ การวินิจฉัยการฟนตัวจากเชื้อ
กอโรคจากเลือด ตองทําในหองปฏิบัติการที่ไดมาตรฐาน
หองปฏบิตักิารความปลอดภยัทางชวีภาพระดบั 3 (BSL-3 
containment) และมีวิธีปฏิบัติการเพื่อความปลอดภัย
สําหรับเจาหนาที่ในหองปฏิบัติการ แบคทีเรียอาจตรวจ
พบในเนื้อเยื่อ จากการตรวจชิ้นเนื้อตับ หรือลิ้นหัวใจ 
โดยวิธี immunohistochemistry และกลองจุลทรรศน
อิเล็กตรอน รวมถึง PCR

6. การรักษา : โรคชนิดเฉียบพลัน; ใหรับประทานยาเตตราซัยคลิน 
(Tetracyclines) (โดยเฉพาะ Doxycycline) ทางปาก 
14 - 21 วัน ยาดอกซีซัยคลิน (Doxycycline) และ
ไฮดรอกซีคลอโรควีน (Hydroxychloroquine) อาจ
ชวยปองกันการเกิดโรคเยื่อบุหัวใจอักเสบในผูปวย
โรคไขคิว และลิ้นหัวใจชนิดเฉียบพลัน ยาควิโนโลน 
(Quinolones) ใชในการรักษาโรคไขคิว (ยาเอ็นบี เตตรา
ซยัคลนิ (NB Tetracycline) ไมสามารถใชในเดก็ทีอ่ายตุํา่
กวา 8 ป) ในกรณีหญิงตั้งครรภ ยาโคไตรมอกซาโซล 
(Cotrimoxazole) ใชไดตลอดระยะตั้งครรภ โรคชนิด
เรื้อรัง (โรคเยื่อบุหัวใจอักเสบ); ใชยาดอกซีซัยคลิน 
(Doxycycline) รวมกับยาไฮดรอกซีคลอโรควีน 
(hydroxychloroquine) เปนเวลา 18 - 36 เดือน หรือ 
ใชยาดอกซีซัยคลิน (Doxycycline) ทานรวมกับ
ยาไรแฟมปซิพิน (Rifampicin) เปนเวลา 3 ป หรือ ใชยา 
ดอกซีซัยคลิน (Doxycycline) ทานรวมกับยาควิโนโลน 
(Quinolone) การผาตัดเปลี่ยนลิ้นหัวใจที่ติดเชื้อเปน
สิ่งจําเปนสําหรับผูปวยบางราย เพื่อเหตุผลดานการ
ไหลเวียนโลหิต

7. การแพรติดตอโรค : เชื้อ Coxiella จะออกมากับนํ้านม 
อุจจาระ ปสสาวะ ของสัตวปวย อยูในรกและมดลูก ตอม
ผลิตนํ้านมและตอมนํ้าเหลืองที่เตานม เชื้อทนความรอน



135องคความรู (Factsheet) เรื่อง โรคติดตออุบัติใหม

และความแหงแลงไดดี จึงอยูในสิ่งแวดลอมไดนาน โดย
ทั่วไปติดตอไดจากการหายใจเอาฝุนที่ปนเปอนสารคัด
หลั่งจากสัตวรังโรคที่แพรกระจายในอากาศเขาไป ซึ่งฝุน
ละอองทีป่นเปอนเชือ้เหลานีส้ามารถลอยไปตามลมไดไกล
ถึง 1 กิโลเมตร หรือมากกวา การติดตออาจเกิดจากการ
ดืม่นํา้นมดบิจากโค และแพะทีต่ดิเชือ้ หรอืจากการสมัผสั
โดยตรงกับเนื้อเยื่อ เลือด ปสสาวะ หรือสัมผัสวัสดุที่ปน
เปอนเชื้ออื่นๆ เชน ขนสัตว ฟาง ปุย และการซักรีดวัสดุ
ที่ปนเปอน การติดเชื้อจากเห็บกัด และจากคนสูคน เชน 
จากมารดาที่ติดเชื้อแพรไปสูลูก หรือจากการชันสูตรศพ
ที่ติดเชื้อเกิดขึ้นนอย 

8. มาตรการปองกันโรค : 
1. ใหความรูแกผูทาํอาชพีเสีย่งสงู เชน เกษตรกรทีเ่ลีย้ง

แกะ แพะ และทาํฟารมนม คนงานทาํงาน โรงฆาสตัว 
โรงงานชําแหละเนื้อ นักวิจัยดานปศุสัตว ฯลฯ 
ซึ่งอาจเปนแหลงของการติดเชื้อ และความจําเปน
สาํหรบัการฆาเชือ้โรคอยางพอเพยีง และความเขาใจ
ในเรื่องการจําหนายผลิตภัณฑจากสัตว จํากัดการ
ปลอย โรงนา และหองปฏิบัติการกับสัตวที่ติดเชื้อ 
และเขมงวดกับวิธีการฆาเชื้อผลิตภัณฑนม เชน การ
พาสเจอรไรสนม

2. การทาํลายเชือ้แบบพาสเจอรไรสนมววั นมแพะ และ
นมแกะที่อุณหภูมิ 62.7oซ. (145oฟ.) 30 นาที หรือ
ที่อุณหภูมิ 71.6oซ. (161oฟ.) 15 วินาที หรือการตม
เดือด เพื่อกําจัดเชื้อ Coxiella สาเหตุของโรคไขคิว

3. กําจัดสัตวที่ติดโรคในฝูงปศุสัตวโดยการคัดแยก
และฆา

4. ใชมาตรการปองกนัการสมัผสัโดยตรงกบัเชือ้ เชน การ
ใชถุงมือยางและการลางมือภายหลังการจับตองรก 
และสารคดัหลัง่ รวมทัง้การฆาเชือ้บรเิวณทีป่นเปอน
สิ่งเหลานี้
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5. สรางเสริมภูมิคุมกันดวยการฉีดวัคซีนชนิดเชื้อตาย 
ในการปองกันเจาหนาที่หองปฏิบัติการ และผูที่ตอง
ปฏิบัติงานกับเชื้อ Coxiella burnetii ที่มีชีวิต รวม
ถึงคนงานที่ทํางานในโรงฆาสัตว อาชีพเสี่ยงอื่นๆ 
และนักวิจัยดานการแพทย ที่ตองใชแกะทองในงาน
วิจัย 

6. นักวิจัยที่ใชตัวอยางแกะทอง ควรรับรูและเขาสู
โปรแกรมการเฝาระวัง และการใหความรูดาน
สุขภาพ รวมถึงการประเมินดานซีรั่มมาตรฐาน ตาม
ดวยการประเมินประจําป คนที่มีความเสี่ยง เชน 
ผูปวยที่เปนโรคเกี่ยวกับลิ้นหัวใจ หญิงตั้งครรภ และ
คนที่ถูกกดภูมิคุมกัน ควรไดรับคําแนะนําดานความ
เสี่ยงตอการปวยที่รุนแรง ที่เกิดจากโรคไขคิว สัตวที่
ใชในงานวิจัยสามารถประเมินการติดเชื้อโรคไขคิว
ทางนํ้าเหลืองวิทยา เสื้อผาที่ใชในหองปฏิบัติการ
ตองมีการใสถุง และซักทําความสะอาดอยางเหมาะ
สม เพื่อปองกันการติดเชื้อไปสูคนซักรีด อุปกรณ
ที่ทํางานกับแกะควรเก็บแยกจากพื้นที่ที่อาศัยของ
คน และมีการใชมาตรการเพื่อการปองกันการไหล
เวียนของอากาศไปสูพื้นที่อื่นๆ และไมอนุญาตใหมี
การเขาเยี่ยมชมพื้นที่

9. มาตรการควบคมุการระบาด : การระบาดจะเกดิในเวลา
สั้นๆ มาตรการควบคุมจะจํากัด เพื่อการกําจัดแหลงการ
ตดิเชือ้ การเฝาสงัเกตผูสมัผสัโรค และการใหยาปฏชิวีนะ
กบัผูปวย การตรวจตดิตามในกลุมเสีย่ง เชน หญงิตัง้ครรภ 
ผูถูกกดภูมิคุมกัน และผูปวยที่เปนโรคลิ้นหัวใจ

 เอกสารอางอิง:
1. Heymann DL., Editor, Control of Communicable 

Diseases Manual 19th Edition, American Associa-
tion of Public Health, 2008.
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 โรคทูลารีเมียหรือโรคไขกระตาย
(TULAREMIA)

1. ลักษณะโรค : โรคทูลารีเมีย หรือโรคไขกระตาย (Rabbit 
Fever) เปนโรคติดตอจากสัตวสูคน อาการแสดงของโรค
มีหลากหลายขึ้นกับชนิดของเชื้อ และชองทางที่เชื้อเขาสู
รางกาย เกิดจากเชื้อ Francisella tularensis

2. ระบาดวิทยา : สถานการณทั่วโลก : พบรายงานผูปวย
โรคนี้ในกลุมประเทศซีกโลกเหนือ เชน สหภาพ โซเวียต 
เอเซียไมเนอร ญี่ปุน สหรัฐอเมริกา แคนาดา และยุโรป 
(ยกเวน คาบสมุทรไอเบอเรียนและเกาะอังกฤษ) ไมพบมี
รายงานโรคในทวีปแอฟริกาและอเมริกาใต

 สถานการณโรคในประเทศไทย : ยังไมมีรายงานผูปวย
ยนืยนัโรคนีใ้นประเทศไทย แตพบผูปวยสงสยัและเสยีชวีติ
อกี 1 ราย ซึง่เปนผูปวยโรคมะเรง็ทีจ่งัหวดัประจวบครีขีนัธ 
ในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2550 แตผลการสอบสวนไมพบ
แหลงรังโรคที่เปนสาเหตุการติดเชื้อ โรคนี้จัดเปนโรค
อบุตัใิหมในประเทศไทย ซึง่ปจจบุนัยงัไมพบผูปวยรายใหม 
เนือ่งจากโรคเปนโรคตดิตอนาํโดยแมลง เชน เหลอืบ เหบ็ 
หมดั หรอืยงุ โดยคนถกูแมลงนาํโรคกดั หรอืตดิโดยสมัผสั
กับเลือด สารคัดหลั่ง ของสัตวฟนแทะที่ปวยดวยโรคนี้ 
เชน กระตาย หนู กระรอก กวาง แพรีดอก (Parrie dog) 
หรือการหายใจเอาละอองฝอยเขาไป การสัมผัส หรือกิน
อาหาร หรือนํ้า ที่มีเชื้อโรคปนเปอนก็สามารถทําใหติด
เชื้อได อยางไรก็ตามยังไมเคยมีรายงานการติดตอจาก
คนสูคน จึงนับไดวาความเสี่ยงของโรคนี้ในประเทศไทย
ยังอยูในระดับตํ่า 

3. อาการของโรค : ไขสงูเฉยีบพลนั คลายโรคไขหวดัใหญ มี
อาการหนาวสัน่ ออนเพลีย ปวดเมือ่ยรางกาย ปวดศีรษะ 



138 องคความรู (Factsheet) เรื่อง โรคติดตออุบัติใหม

และคลื่นไส ตอมาจะแสดงอาการของโรคแตกตางกันไป
อยางหนึ่งอยางใดใน 6 รูปแบบ ไดแก
1.  แบบมีแผลและตอมนํ้าเหลืองโต 
 (Ulceroglandular) (ดังรูปที่ 42) สวนใหญมัก

จะเกิดแผลอักเสบที่บริเวณผิวหนัง โดยเชื้อเขาทาง
บาดแผลแลวเขาสูตอมนํ้าเหลือง และจะพบวาตอ
มนํ้าเหลืองใกลบาดแผลนั้นจะบวมโตและเจ็บ

2.  แบบตอมนํ้าเหลืองโต (Glandular) โดยจะมี
ตอมนํ้าเหลืองโตและเจ็บคลายแบบแรก แตไมมี
บาดแผลใหเห็นชัดเจน

3.  แบบคออักเสบ (Oropharyngeal) เกิดจากการ
บรโิภคอาหารหรอืนํา้ทีป่นเปอนเชือ้ กอใหเกดิอาการ
เจบ็คอ (อาจมหีรอืไมมแีผล) ปวดทอง ถายเหลว และ
คลื่นไส อาเจียน 

4.  แบบไขทยัฟอยด (Typhoidal) เกดิจากการสดูดม
วตัถทุีต่ดิเชือ้ ซึง่จะเกีย่วของกบัระบบทางเดนิหายใจ 
หรือมีอาการโลหิตเปนพิษ ซึ่งการติดเชื้อในกระแส
เลือดนี้จะจํากัดในปอดและสวนของ เยื่อหุมปอด

5.  แบบตาอักเสบและตอมนํ้าเหลืองโต 
 (Oculoglandular) พบไดยาก โดยเชือ้เขาทางเยือ่

บุตาสงผลใหเกิดอาการทางคลินิกของโรคเยื่อบุตา
อักเสบ รวมกับมีตอมนํ้าเหลืองหนาหูหรือที่คอโต 
ซึ่งเปนขางเดียวกันกับขางที่มีตาอักเสบ

6.  แบบปอดอักเสบ (Pneumonic) (ดังรูปที่ 43) จะ
มีลักษณะอาการทางคลินิกที่ซับซอนกวาแบบอื่นๆ 
จึงตองมีการวินิจฉัยอยางรวดเร็ว และใหการรักษา
ที่เฉพาะเจาะจง เพื่อปองกันการลุกลามของอาการ
รุนแรงที่จะเกิดขึ้น
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รูปที่ 42 ตวัอยางแผลทีพ่บใน Ulceroglandular turaremia 
(Examples of primary lesions seen in 
Ulceroglandular turaremia) (A) ตอมนํา้เหลอืงโต
บริเวณคอและใตขากรรไกรในผูปวยเด็ก (Large 
cervical and submandibular lymph nodes 
in a young child) (B) แผลมีเนื้อตายและลอก
บริเวณตนขาในผูปวยเพศชายวัยกลางคน (Papule 
undergo ing  cent ra l  nec ros i s  w i th 
desquamation on the thigh of a middle-aged 
man) (C) ตอมนํ้าเหลืองบริเวณขาหนีบบวมโต
และมีหนอง ในนายพรานที่ถือกระตายปาที่เสีย
ชีวิตไวบริเวณสีขาง (Inguinal adenopathy and 
suppurative mass in a young hunter who 
had carried a dead hare at his side) (D) แผล
ที่อวัยวะเพศชายที่สงสัยติดเชื้อซิฟลิส หรือโรคทาง
เพศสัมพันธอื่นๆ จนกระทั่งทราบประวัติการถูก
เห็บกัด (Penile ulcer that was suspected of 
being syphilis or another sexually transmitted 
disease until the history of a recent tick bite 
was obtained by the infectious diseases 
consultant)
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รูปที่ 43 ภาพถายเอกซเรยปอดของผูปวยโรคปอดอักเสบ
ทูลารีเมียที่ไมไดรับการรักษา (Chest radiograph 
of untreated turaremia pneumonia)

4. ระยะฟกตัวของโรค : ประมาณ 1 - 14 วัน (โดยเฉลี่ย 
3 - 5 วัน)

5. การวนิจิฉยัโรค : การวนิจิฉยัโรคนีค้อนขางยาก สวนใหญ
ใชการตรวจเลือดดูระดับภูมิคุมกันจําเพาะที่เพิ่มขึ้น 
4 เทาหลังปวยประมาณ 2 สัปดาห การตรวจโดยใช 
tube-agglutination อาจมีการ cross-reaction ทําให
แยกยากจากการติดเชื้อกลุมบรูเซลลา (Brucella) เชน 
บรูเซลลา (Brucella), ซัลโมเนลลา (Salmonella), 
เยอซิเนีย (Yersinia) และ ลีเจียนเนลลา (Legionella) 
แตวิธี ELISA จะคอนขางจําเพาะสูงตอเชื้อทูลารีเมีย 
การตรวจตัวอยางจากแผล เจาะนํ้าจากตอมนํ้าเหลือง 
หรืออื่น ๆ ทดสอบโดยวิธี FA หรือวิธี PCR จะชวยใน
การระบุเชื้อ การตัดชิ้นเนื้อตรวจอาจกระตุนใหเกิดการ
ติดเชื้อในกระแสเลือด จึงควรใหยาปฏิชีวนะกอน การ
เลีย้งเชือ้ในอาหารเลีย้งเชือ้พเิศษ เชน cysteine-glucose 
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blood agar ที่เพิ่มธาตุเหล็ก หรือการฉีดใสเชื้อจากแผล 
เลือด หรอ เสมหะเขาไปในสัตวทดลอง แยกสายพันธุ
ตามลักษณะการเกิดปฏิกิริยาทางเคมี เชน ชนิด เอ จะ
ทําปฏิกิริยากับกลีซอรอล และเปลี่ยน citrulline เปน 
ornithine เนื่องจากเชื้อสามารถติดตอทางการหายใจได
งายมาก ดงันัน้ ตองระมดัระวงัเปนพเิศษ เพือ่ปองกนัการ
ปนเปอน และแพรกระจายของเชือ้ในระหวางการทดลอง
ในหองปฏิบัติการ และการเพาะพิสูจนเชื้อตองทําในหอง
ปฏบิตักิารอางองิเทานัน้ แตสวนใหญจะวนิจิฉยัโรคไดจาก
ผลระดับภูมิคุมกัน

  แตอยางไรก็ตาม อาจตองวินิจฉัยแยกโรคอื่น ๆ ที่มี
อาการคลายกัน เชน กาฬโรค และโรคติดเชื้ออื่น ๆ เชน 
สเตปโตคอคคัส (Streptococcus) สแตปไฟโรคอคคัส 
(Staphylococcus) โรคจากแมวขวน (Cat-Scratch 
fever) และวัณโรค เปนตน

6. การรักษา : การใชยาปฏิชีวนะจําพวกอะมิโนกลัยโคไซด 
(Aminoglycosides) เชน เจนตามิซิน (Gentamicin) 
และ สเตร็ปโตมัยซิน (Streptomycin) ในรายที่ติดเชื้อ
รุนแรง หรืออาจใชยาเตตราซัยคลิน (Tetracycline) 
(หามใชในเด็กที่มีอายุตํ่ากวา 8 ป) ซึ่งใชไดผลดีในการ
ปองกันโรค และการรักษา โดยมีความเกี่ยวของกับอัตรา
การกลับเปนซํ้า (relapse rate) ที่สูงขึ้น ประสบการณ
ในการรักษาดวยยา ซิโปรฟล็อกซาซิน (Ciprofl oxacin) 
ไดแสดงใหเห็นประสิทธิภาพที่ดีเยี่ยม โดยการใชยาแบบ
ชนิดรับประทานจะมีประสิทธิภาพในการรักษาที่ดีกวา 
ยาปฏิชวีนะจํานวนมาก รวมทั้งยาปฏิชวีนะในกลุม เบตา
แลคแตม และกลุมเซฟาโรสปอริน ไมมีประสิทธิภาพใน
การรักษา และพบเชื้อคอนขางดื้อตอยากลุมแมคโคร
ไลด สาํหรบัการรกัษาดวยยาปฏชิวีนะจาํพวกอะมโินกลยั
โคไซด (Aminoglycosides) หรือยาซิโปรฟล็อกซาซิน 
(Ciprofl oxacin) ใชติดตอกัน 10 - 14 วัน และสามารถ
ใชยาเตตราซัยคลิน (Tetracycline) นาน 21 วัน
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7. การแพรติดตอโรค : โรคนี้ติดตอมายังคนโดยการถูก
แมลงกดั รวมถงึเหบ็สายพนัธุ Dermacentor andersoni 
(wood tick), สายพันธุ D. variabilis (dog tick), 
สายพันธุ Amblyomma americanum (lone star 
tick) และพบนอยกวาปกตใินเหลอืบ (deer fl y) สายพนัธุ 
Cbrysops discalis นอกจากนี้เชื้อสามารถเขาสูรางกาย
ทางผิวหนัง, เยื่อบุตา หรือเยื่อบุคอหอย ซึ่งปนเปอน
ในนํ้า, เลือด หรือเนื้อเยื่อ ระหวางการจัดการกับซากที่
ติดเชื้อ (เชน การชําแหละ, การตกแตงบาดแผล หรือการ
ชนัสตูรศพ) อกีทัง้โดยการสมัผสั หรอืการบรโิภคเนือ้ของ
สัตวที่ติดเชื้อที่ปรุงไมสุก การดื่มนํ้าที่มีเชื้อโรคปนเปอน 
นอกจากนั้นการหายใจเอาละอองฝอยจากดิน, ธัญพืช 
หรือหญาแหงที่ปนเปอนเชื้อเขาไป หรือจากผิวหนังสัตว
และอุงมอื อุงเทาสตัวทีป่นเปอนเชือ้ ตลอดจนการจดัการ
กับสัตวเลี้ยงที่ปวยก็สามารถทําใหติดเชื้อได

8. มาตรการปองกันโรค : 
1. ใหความรูแกประชาชนในการปองกันไมใหถูกเห็บ 

หมดั หรอืยงุกดั เชน การสวมเสือ้แขนยาว และทายา
กันยุง รวมทั้งไมใหสัมผัสแหลงนํ้าที่มีการระบาดใน
สัตว

2. สวมถงุมอืเมือ่จาํเปนตองชาํแหละหรอืสมัผสัสตัวปา 
โดยเฉพาะอยางยิ่งกระตาย การปรุงอาหารดวยเนื้อ
ของกระตายปาและสัตวฟนแทะควรทําเนื้อสัตวให
สุกอยางทั่วถึง และหลีกเลี่ยงการสัมผัสของเนื้อดิบ
กับผักผลไมสด

3. ปฏิบัติตามมาตรการปองกันควบคุมการติดเชื้อ 
ในการสัมผัสโดยตรงกับสัตวขนาดเล็ก (โดยเฉพาะ
อยางย่ิงสัตวเล้ียง) ท่ีมีลักษณะและอาการของการปวย

4. การใหวัคซีนชนิดเชื้อเปนในกลุมเสี่ยงอยางจํากัด 
เฉพาะในกลุมประเทศพัฒนาแลวบางประเทศ
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5. สวมหนากากอนามัย ชุดปองกัน ถุงมือยาง ขณะ
ตรวจเชือ้หรอืเพาะเชือ้ F. tularensis ในหองปฏบิตัิ
การที่มีระบบความปลอดภัยทางชีวภาพ ระดับ 2 

9. มาตรการควบคุมการระบาด : คนหาแหลงแพรเชื้อใน
แมลง สัตว ดิน นํ้า หญาแหง และพืชตางๆ เพื่อทําการ
ปองกันและควบคุมโรค

 เอกสารอางอิง:
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3. World Health Organization 2007. WHO guidelines 
on Tularemia. Geneva. http://whqlibdoc.who.int/
publications/2007/9789241547376_eng.pdf.

4. Mandell GL, Bennett JE, Dolin R. Mandell, Douglas, 
and Bennett’s, editor. Principles and Practice of 
Infectious Diseases. 7th ed. Vol.2. Philadelphia 
(USA): Elsevier; 2010 : p.2932,2934.
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โรคแอนแทรกซ
(ANTHRAX)

1. ลักษณะโรค : เปนโรคติดเชื้อแบคทีเรียแบบเฉียบพลัน 
เกิดจากเชื้อ Bacillus anthracis พบได 3 ชนิด คือ เปน
แผลที่ปอด เปนแผลที่ผิวหนัง หรือ เปนแผลที่ทางเดิน
อาหาร ขึน้กบัชองทางการตดิเชือ้ โรคแอนแทรกซมคีวาม
เกี่ยวของกับโปรแกรมการใชเปนอาวุธชีวภาพ ผูปวยโรค
แอนแทรกซทั่วโลกมากกวารอยละ 95 เปนชนิดแผลที่
ผิวหนัง (Cutaneous anthrax) 

2. ระบาดวิทยา : สถานการณทั่วโลก : ในป พ.ศ. 2551 มี
รายงานโรคแอนแทรกซทัง้ในคนและในสตัวในประเทศจนี 
อินเดีย มองโกเลีย อัฟกานิสถาน คาซัคสถาน และ
คีรกิซสถาน ในประเทศเวียดนามพบผูปวยสงสัยทาง
ภาคเหนอืของประเทศ และในประเทศลาวพบการระบาด
ของโรคในโคและแพะที่แขวงจําปาสัก 

 สถานการณโรคในประเทศไทย : จากรายงานการเฝาระวงั
ของสํานักระบาดวิทยา พบวา ไมมีผูปวยโรคแอนแทรกซ
ในประเทศไทย ตั้งแตป พ.ศ. 2544 ไมพบการติดเชื้อใน
สัตวในประเทศไทย แตอยางไรก็ตาม ควรเฝาระวังโรคใน
สัตวที่คาขายผานทางชายแดนเนื่องจากยังมีการระบาด
ของโรคแอนแทรกซในเกษตรผูเลี้ยงสัตวในประเทศลาว
ระหวางป พ.ศ. 2544 - 2553

3. อาการของโรค : 
1. โรคแอนแทรกซผิวหนัง (Cutaneous anthrax) 

จะเริม่ดวยอาการคนับรเิวณทีส่มัผสัเชือ้ ตามมาดวย
ตุมแดง (popule) แลวกลายเปนตุมพองมีนํ้าใส 
(vesicle) ภายใน 2 - 6 วัน จะเริ่มยุบตรงกลางเปน
เนือ้ตายสดีาํคลายแผลบหุรีจ่ี ้(eschar) รอบๆ อาการ
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บวมนํา้ปานกลางถงึรนุแรงและขยายออกไปรอบเนือ้
ตายสีดําคลายแผลบุหรี่จี้ (eschar) อยางสมํ่าเสมอ 
บางครั้งเปนตุมพองมีนํ้าใส (vesicle) ขนาดเล็ก 
แผลบวมนํา้ มกัไมปวดแผล ถาปวดมกัเนือ่งจากการ
บวมนํ้าที่แผลหรือติดเชื้อแทรกซอน แผลมักพบ
บริเวณศีรษะ คอ (ดังรูปที่ 44) ตนแขน และมือ 
(ดังรูปที่ 45) (พื้นที่สัมผัสโรคบนรางกาย)

รูปที่ 44 โรคแอนแทรกซผวิหนงับรเิวณคอ (Anthrax lesion 
on the neck. Cutaneous anthrax lesion on 
the neck)
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รูปที่ 45 โรคแอนแทรกซผวิหนงับรเิวณแขน (Anthrax lesion 
on volar surface of right forearm. Cutaneous 
anthrax lesion on the volar surface of the 
right forearm)

2. โรคแอนแทรกซทางเดินหายใจ (Inhalational 
anthrax) เริ่มดวยอาการคลายการติดเชื้อของ
ระบบหายใจสวนบนที่ไมรุนแรง เชน ไข ปวดเมื่อย 
ไอเล็กนอย หรือเจ็บหนาอก ซึ่งไมมีลักษณะจําเพาะ 
ตอมาจะเกิดการหายใจขัดอยางเฉียบพลัน รวมถึง 
การหายใจมีเสียงดัง (stridor), อาการหายใจ
ลําบากอยางรุนแรง เกิดภาวะออกซิเจนลดตํ่าลง 
(hypoxemia), เหงื่อออกมาก (diaphoresis) 
ช็อก และตัวเขียว ภาพรังสีพบสวนกลางชองอก 
(mediastinum) ขยายกวาง (ดังรูปที่ 46) ตามดวย
ภายใน 3 - 4 วัน ทําใหเสียชีวิตอยางรวดเร็ว ตรวจ
พบนํ้าทวมเยื่อหุมปอด และบางครั้งพบ infi ltrate 
จากฟลมภาพรังสี
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รูปที่ 46 ภ า พ เ อ ก ซ เ ร ย ป อ ด พ บ ส ว น ก ล า ง ช อ ง อ ก 
(mediastinum) ขยายกวาง ในผูปวยโรคแอนแทรกซ
ทางเดนิหายใจ กอนผูปวยเสยีชวีติ 22 ชัว่โมง (Chest 
radiograph showing widened mediastinum 
due to inhalation anthrax. Radiograph taken 
22 hours before death; AP Chest X-ray)

3. โรคแอนแทรกซทางเดนิอาหาร (Gastrointestinal 
anthrax) อาจเกิดในจุดใดจุดหนึ่งของลําไส และ
เกิดการอักเสบและบวมนํ้ามาก นําไปสูการมีเลือด
ออก อุดตัน เปนรู และมีนํ้าในชองทองมาก โรค
แอนแทรกซทางเดินอาหารไมพบการเสียชีวิตที่
แนนอน แตดวยการรักษา การเสียชีวิตสามารถเพิ่ม
สงูได ดวยเกดิอาการเลอืดเปนพษิ ชอ็ก อาการโคมา 
และเสียชีวิต

4. ระยะฟกตัวของโรค : 1 - 5 วัน แตอาจนานไดถึง 
60 วัน
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5. การวนิจิฉยัโรค : ทาํไดโดยการตรวจหาเชือ้ในเลอืด แผล 
หรือสิ่งขับถายของผูปวย (discharge) โดยการปายและ
ยอมสีดวยวิธี direct polychrome methylene blue 
(M’Fadyean) stained smear หรือโดยการเพาะเชื้อ
บนอาหาร sheep blood agar บางครั้งอาจตองฉีดหนู 
mice หรือหนู guinea pigs หรือกระตาย การตรวจหา
เชื้อที่รวดเร็วทําโดยการวินิจฉัยทางอิมมิวโนวิทยา ทั้งวิธี 
PCR, Direct Fluorescence Antibody test (DFA), 
Immunohistochemistry (IHC), Time-Resolve 
Fluorescence assay (TRF) และ ELISA อาจทําไดใน
หองปฏิบัติการอางอิงบางแหง

6. การรกัษา : ยาเพนซิลิลนิ (Penicillin) ใหผลในการรกัษา
ดีที่สุดสําหรับแอนแทรกซผิวหนัง โดยใหนาน 5-7 วัน 
สวนเตตราซัยคลิน (Tetracycline), อีริโทรมัยซิน 
(Erythromycin) และคลอแรมเฟนิคอล (Chloram-
phenicol) ก็ใหผลดีเชนกัน ในเหตุการณแอนแทรกซ 
ป พ.ศ. 2544 กองทัพสหรัฐอเมริกา ไดริเริ่มใชยา
ซิโปรฟล็อกซาซิน (Ciprofl oxacin) หรือดอกซีซัยคลิน 
(Doxycycl ine) ฉีดเขาหลอดเลือดดํา เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการรักษาผูปวยแอนแทรกซทางเดินหายใจ 
แตยังไมมีการศึกษาวิจัยถึงประสิทธิภาพการรักษาที่
ชัดเจน

7. การแพรติดตอโรค : คนติดโรคจากการสัมผัสสัตวปวย 
หรือสัมผัสกับผลิตภัณฑสัตวที่มาจากสัตวปวย หรืออาจ
ติดโรคโดยการหายใจเอาสปอรของเชื้อเขาไป โดยสปอร
ติดอยูตามฝุนละออง ขนสัตว หนังสัตว

8. มาตรการปองกันโรค : 
1. ใหศึกษาแกเกษตรกร โดยเนนวา ถาสัตวโดยเฉพาะ

โค กระบือตายกะทันหัน ไมทราบสาเหตุ ใหสงสัย
วาเปนโรคแอนแทรกซและหามผาซากโดยเด็ดขาด 
และใหรบีแจงสตัวแพทยทนัท ีเพือ่เกบ็ตวัอยางเลอืด
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ไปสงตรวจชันสูตรโรค ควรทําลายซากสัตวโดยการ
เผาตรงจุดที่สัตวตายไมควรเคลื่อนยายซาก

2. ปองกันโรคโดยการฉีดวัคซีนใหแกสัตว โดยเฉพาะ
โค กระบือ ทุกป โดยดําเนินการในบริเวณที่เคยเกิด
โรคระบาดหรอืบรเิวณตดิตอกบัพืน้ทีเ่สีย่ง หากมกีาร
ระบาดเกิดขึ้นตองรีบรักษา

3. ดําเนินการในโรงงานขนสัตว หนังสัตว อาหารสัตว 
ดังนี้
3.1 ใหสขุศกึษาแกคนงาน ใหทราบการปองกนัการ

ติดตอของโรคนี้
3.2 จัดระบบการถายเทอากาศและควบคุมฝุน

ละอองภายในโรงงาน ใหเหมาะสม
3.3 ใหบริการดานคําปรึกษาและบริการทางการ

แพทยอยางตอเนื่อง
3.4 จัดเสื้อผาสําหรับเปลี่ยนเวลาทํางาน อุปกรณ

ปองกัน เชน ถุงมือและรองเทาบูต มีบริเวณ
ชําระลางและทําความสะอาดรางกายภายหลัง
การปฏิบัติงาน และจัดที่รับประทานอาหาร
แยกจากบริเวณทํางาน โรงงานที่ปนเปอน
เชื้อตองรมควันฆาสปอรดวยฟอรมาลดีไฮด 
(Formaldehyde)

3.5 ลางและทําลายสปอรที่อาจปนเปอนมากับ
วัตถุดิบกอนเขาสูกระบวนการผลิต

3.6 จัดระบบการจํากัดขยะและของเสีย โดยตองมี
การทําลายเชื้อกอนนําไปทิ้ง

9. มาตรการควบคุมการระบาด : การควบคุมการระบาด
ควรเนนการทําลายซากสัตวและการทําลายสปอร การ
ฉีดวัคซีนสัตวในพื้นที่เกิดโรค การรักษาผูปวย การคนหา
แหลงทีม่าของสตัวหรอืผลติภณัฑสตัวเพือ่การปองกนัการ
ระบาดซํ้า



150 องคความรู (Factsheet) เรื่อง โรคติดตออุบัติใหม

 เอกสารอางอิง:
1. การตรวจวินิจฉัยและยืนยันโรคแอนแทรกซ. ใน: คูมือ

การเกบ็ตวัอยางสงตรวจทางหองปฏบิตักิาร. สถาบนัวจิยั
วิทยาศาสตรสาธารณสุข กรมวิทยาศาสตรการแพทย; 
2552 หนา 57-58.

2. สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรสาธารณสุข, กรมวิทยาศาสตร
การแพทย. คูมือการเก็บตัวอยางสงตรวจทางหองปฏิบัติ
การ. ใน: การตรวจวินิจฉัยและยืนยันโรคแอนแทรกซ 
(Anthrax). กระทรวงสาธารณสุข; 2552. หนา 57 - 58.

3. สุรางค เดชศิริเลิศ. การวินิจฉัยเชื้อ Bacillus anthracis 
ในหองปฏิบัติการ. สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรสาธารณสุข 
กรมวทิยาศาสตรการแพทย กระทรวงสาธารณสขุ; 2553.

4. สุรางค เดชศิริเลิศ. โรคแอนแทรกซ. ใน: แนวทาง
การตรวจวินิจฉัย โรคติดเชื้ออุบัติใหมและอุบัติซํ้าทาง
หองปฏิบัติการ. สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรสาธารณสุข 
กรมวิทยาศาสตรการแพทย; 2553. หนา 42-48.

5. Heymann DL., Editor, Control of Communicable 
Diseases Manual 19th Edition, American  Associa-
tion of Public Health, 2008.
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โรคโบทูลิซึม
(BOTULISM)

1. ลักษณะโรค : โรคโบทูลิซึมมักมีอาการรุนแรง แตพบได
ไมบอย เกดิจากทอ็กซนิหรอืสารพษิของเชือ้แบคทเีรยีชือ่ 
คลอสทริเดียม โบทูลินัม (Clostridium botulinum) ที่
ออกฤทธิ์ตอระบบประสาท (Botulinum neurotoxin) 
ทําใหเกิดอาการอัมพาตกลามเนื้อออนแรง (fl accid 
paralysis) ปจจุบันพบ ท็อกซินนี้ทั้งหมด 7 ชนิด (type) 
สาํหรบัชนดิทีท่าํใหเกดิโรคในมนษุย ไดแก ชนดิ A, B และ 
E พบนอยรายที่เกิดจากชนิด F หรือชนิด G 

  โรคนีจ้าํแนกออกไดเปน 4 รปูแบบ ทีเ่กดิขึน้เองตาม
ธรรมชาติ ดังนี้
1. โรคอาหารเปนพิษโบทูลิซึม (Foodborne botulism) 

เกิดจากการรับประทานอาหารที่ปนเปอนสารพิษ
ที่ มี ผลต อระบบประสาทของ เชื้ อแบคที เรี ย
คลอสทริเดียมเขาไป

2. โบทลูซิมึทีบ่าดแผล (Wound botulism) เกดิจาก
สปอรของ Clostridium botulinum เกิดการงอก 
และผลิตสารพิษออกมา ไดปนเปอนเขาสูบาดแผล 
เชื้อจะเจริญเพิ่มจํานวนในสภาวะที่มีออกซิเจนตํ่า 
โดยทั่วไปจะพบเกี่ยวของกับการบาดเจ็บรุนแรง 
อาการจะคลายกับโรคอาหารเปนพิษโบทูลิซึม แต
อาจใชเวลานานถึง 2 สัปดาห หลังติดเชื้อ จึงจะเริ่ม
แสดงอาการ (ดังรูปที่ 47)
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รูปที่ 47 โรคโบทูลิซึมที่บาดแผล (Wound botulism) 
เนื่องจากกระดูกแขนขวาหัก ในผูปวนเด็กเพศชาย 
อายุ 14 ป (Wound botulism involvement of 
compound fracture of right arm. 14-year-old 
boy fractured his right ulna and radius and 
subsequently developed wound botulism)

3. โรคโบทูลิซึมในทารก (Infant botulism) เกิด
จากการสรางโคโลนีของเชื้อในทางเดินอาหารของ
ทารก มักเกิดในเด็กอายุตํ่ากวา 12 เดือน สวนใหญ
พบในเด็กทารกอายุระหวาง 6 สัปดาห - 6 เดือน 
อาการที่พบในเด็กทารกเริ่มดวยทองผูก เบื่ออาหาร 
ออนเพลีย ดูดกลืนลําบาก รองไหเสียงเบา และ
คอออนพับ (ดังรูปที่ 48)
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รูปที่ 48 โรคโบทูลิซึมในทารก (Infant botulism) อายุ 6 
สัปดาห อาการไมมีแรง และคอออนพับ (Six week 
old infant with botulism. Six week old infant 
with botulism, which is evident as a marked 
loss of muscle tone, especially in the region 
of the head and neck)

4. โรคโบทูลิซึมจากลําไสเปนพิษในผูใหญ (Adult 
intestinal toxemia botulism)

  นอกจากนี ้ยงัมอีกี 2 รปูแบบ แตไมไดเกดิขึน้เองตาม
ธรรมชาติ ดังนี้
1. โรคโบทูลิซึมจากการสูดดม (Inhalational 

botulism) เกิดจากการสูดดมสารพิษโบทูลิซึมที่มี
ผลตอระบบประสาทซึ่งลอยอยูในอากาศเขาไป
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2. โรคโบทูลิซึมที่ เกิดจากการรักษาพยาบาล 
(Iatrogenic botulism) เกดิจากการนาํเอาสารพษิ
โบทูลิซึมที่มีผลตอระบบประสาทเขาสู ระบบ
ไหลเวียนโลหิต แทนที่วัตถุประสงคของการรักษา
โรคอยางไมไดตั้งใจ

2. ระบาดวิทยา : สถานการณทั่วโลก : ในปลายศตวรรษที่ 
18 มีบันทึกการระบาดของอาหารเปนพิษที่เกิดจากการ
รับประทานไสกรอก ในประเทศเยอรมันตอนใต เรียกวา 
“ไสกรอกเปนพษิ” (sausage poison) ตอมาในป พ.ศ. 2438 
พบมีการระบาดของอาหารเปนพิษภายหลังการ
รับประทานอาหารเย็นในงานศพที่ประกอบดวย
แฮมรมควันในหมูบานเล็กๆ ในประเทศเบลเยี่ยม ซึ่งใน
การระบาดทั้ง 2 ครั้ง พบผูปวยมีอาการคลายคลึงกัน 
ในครัง้หลงัจงึตรวจพบเชือ้กอโรคซึง่มสีาเหตจุากไสกรอก 
(ในภาษาลาตินคําวาไสกรอกใชคําวา “botulus” จึงตั้ง
ชื่อเชื้อกอโรคนี้วา “Clostridium botulinum”)

  ผูปวยทั่วโลกสวนใหญของถูกรายงานจากประเทศ
สหรัฐอเมริกา ซึ่งเกือบครึ่งหนึ่งของรายงานทั้งหมด มา
จากรัฐแคลิฟอรเนีย สวนในประเทศอื่นๆ พบรายงาน
ผูปวยในประเทศอาเจนตนิา ออสเตรเลยี ญีปุ่น แคนนาดา 
และประเทศในแถบยุโรป (สวนใหญ ในประเทศอิตาลี 
และอังกฤษ) และพบมีรายงานผูปวยนานๆ ครั้ง ใน
ประเทศชิลี จีน อียิปต สาธารณรัฐอิหราน อิสราเอล 
และเยเมน 

  ในการระบาดของโรคโบทูลิซึม สวนใหญเกิดจาก
โรคอาหารเปนพิษโบทูลิซึม (Foodborn botulism) ใน
ขณะที่โรคโบทูลิซึมรูปแบบอื่นๆ พบไดบางประปราย 
ในประเทศสหรัฐอเมริกา ในชวงป พ.ศ. 2533 - 2543 
พบผูปวยทั้งสิ้น 263 ราย จาก 163 เหตุการณของการ
ระบาดของโรคอาหารเปนพษิโบทลูซิมึ โดยเฉลีย่พบผูปวย
ประมาณ 17 - 43 รายตอป 
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  โรคโบทูลิซึมในทารก (infant botulism) พบมี
รายงานในทวีปอเมริกา เอเชีย ออสเตรเลีย และยุโรป 
แตยังไมทราบอุบัติการณและการแพรกระจายของโรคที่
แนชัด เนื่องจากมีการรายงานนอยกวาที่เปนจริง เพราะ
ผูปวยมีอาการไมรุนแรงและความตระหนักของแพทย
ที่ใหการรักษา รวมถึงความจํากัดในวิธีการทดสอบ
เพื่อการวินิจฉัยโรค ในประเทสสหรัฐอเมริกา ในชวงป 
พ.ศ. 2535 - 2549 พบผูปวยโรคโบทลูซิมึในทารกจาํนวน 
2,419 ราย (เฉลี่ย 2.1 รายตอแสนเด็กเกิดมีชีพ)

  โรคโบทูลิซึมที่บาดแผล (wound botulism) พบ
มีรายงานครั้งแรกในสหรัฐอเมริกา ในป 2533 โดยพบมี
ความสมัพนัธกบัการปนเปอนของสปอรของเชือ้โบทลูซิมึ
กับเฮโรอีนที่ฉีดเขากลามเนื้อ และในป พ.ศ. 2548 พบ
รายงานการระบาดดวยโรคโบทลูซิมึทีบ่าดแผลในประเทศ
เยอรมนจีาํนวน 12 ราย โดยพบสมัพนัธกบัการใชเฮโรอนี
เชนกัน

 สถานการณโรคในประเทศไทย : มีรายงานการระบาด
เปนครั้งแรกที่จังหวัดนาน เมื่อป พ.ศ. 2541 มีสาเหตุ
มาจากการรับประทานหนอไมอัดปบที่ไมไดตมปนเปอน
ท็อกซิน มีผูปวยทั้งหมด 13 ราย เสียชีวิต 2 ราย คิด
เปนอัตราปวยตายรอยละ 15 ตอมา มีการระบาดเล็ก ๆ 
เกิดประปรายในบางปในเขตภาคเหนือบางจังหวัด เชน 
ลําปาง (พ.ศ. 2546) มีผูปวย 11 ราย เสียชีวิต 1 ราย 
สาเหตุจากหนอไมปบ จังหวัดพิษณุโลก (พ.ศ. 2548) พบ
เหตุปจจัยเสี่ยงรวมกันเปนเนื้อหมูปาดิบ และการระบาด
ครั้งใหญที่สุดเกิดขึ้นที่จังหวัดนาน (พ.ศ. 2549) มีผูปวย
รวม 209 ราย แตไมมีผูเสียชีวิต สาเหตุจากรับประทาน
หนอไมปบไมไดตม นับเปนภาวะฉุกเฉินทางการแพทย
และสาธารณสุขครั้งสําคัญของประเทศ ตองระดมแพทย
ผูเชี่ยวชาญ เครื่องชวยหายใจ รวมถึง แอนติทอกซินจาก
ตางประเทศเขามาแกพิษโดยเรงดวน รวมทั้งประสานสง
ตอผูปวยไปยังสถานพยาบาลตาง ๆ 
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3. อาการของโรค : 
1. โรคอาหารเปนพิษโบทูลิซึม (Foodborne 

botulism) อาการทางระบบประสาท โดยเริ่มจาก
เหนื่อย ออนแรง วิงเวียนศีรษะ และตาพรามัวหรือ
เห็นภาพซอน หนังตาตกหอย (ptosis) ปากแหง 
กลืนหรือพูดลําบาก อาจพบอาการคลื่นเหียน 
อาเจียน ทองเสีย ทองผูก หรือทองบวมโตได ตอมา
จะเกิดอัมพาตชนิดกลามเนื้อแขนหรือขาออนแรง
ทั้งสองขาง เริ่มจากสวนบนลงลาง (Descending 
symmetrical fl accid paralysis) โดยจะเริ่มจาก
ใบหนา ลามไปที่ไหล แขนสวนบน แขนสวนลาง 
ตนขา และนอง ตามลําดับ ซึ่งหากเกิดอัมพาตที่
กลามเนื้อที่ใชหายใจ จะทําใหการหายใจลมเหลว
ถึงเสียชีวิตได ผูปวยมักไมมีไข (ยกเวนมีการติดเชื้อ
แทรกซอน) และสติรับรูมักยังดีอยู

2. โรคโบทลูซิมึในทารก (Infant botulism) ทองผกู 
เบื่ออาหาร ไมมีแรง ซึม กระสับกระสาย รองไห
เสยีงเบา และคอออนพบั เดก็ปวยประมาณรอยละ 5 
มีอาการหายใจไมทันหรือชะงักไป หัวใจหยุดเตน 
และเสียชีวิตกระทันหัน (Sudden Infant Death 
Syndrome หรือ SIDS)

3. โรคโบทูลิซึมที่บาดแผล (Wound botulism) 
อาการจะคลายกบัอาการทางระบบประสาทจากโรค
อาหารเปนพิษโบทูลิซึม

4. ระยะฟกตัวของโรค : มักจะปรากฏอาการทางระบบ
ประสาทภายใน 12 - 36 ชั่วโมง

5. การวนิจิฉยัโรค : ในกรณขีองโรคอาหารเปนพษิโบทลูซิมึ 
ทําโดยการหาท็อกซินโบทูลินัมในนํ้าเหลือง อุจจาระ 
นํา้ลางกระเพาะ หรอือาหารทีส่งสยั หรอืโดยการเพาะเชือ้
คลอสทรเิดยีม โบทลูนิมั จากอจุจาระหรอืนํา้ลางกระเพาะ
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ผูปวย การพบเชื้อในอาหารที่สงสัยจะเปนประโยชนตอ
การสอบสวนโรค แตไมใชการยืนยันโรคเสมอไป เพราะ
สปอรของเชื้อนี้ตรวจพบไดในสภาวะแวดลอมทั่วๆ ไป
อยูแลว การตรวจพบท็อกซินจึงมีความสําคัญกวา การ
วนิจิฉยัโรคนีอ้าจใชไดในผูปวยทีแ่สดงอาการคลายกนัและ
รับประทานอาหารชนิดเดียวกันกับผูปวยยืนยันทางหอง
ปฏิบัติการ สําหรับโรคโบทูลิซึมที่บาดแผลใชการตรวจ
หาท็อกซินในนํ้าเหลืองหรือเพาะเชื้อจากแผลการตรวจ
คลื่นไฟฟากลามเนื้อ (Electromyography) ชวยยืนยัน
การวินิจฉัยโรคโบทูลิซึมทุกรูปแบบได

  การระบุ คลอสทริเดียม โบทูลินัม (Clostridium 
botulinum) สวนโรคโบทูลิซึมในลําไส มักไมพบท็อกซิน
ในนํ้าเหลือง แตจะพบในอุจจาระของผูปวยไดมากกวา 
และมกัจะเพาะแยกเชือ้จากอจุจาระหรอืตวัอยางชนัสตูร
ศพไดดวย

6. การรักษา : ใหยาตานพิษ (antitoxin) ทางหลอดเลือด
และเขากลามเนื้อโดยเร็วที่สุด ควรเจาะเลือดของคนไข
เพื่อเก็บตรวจหาสารพิษกอนใหยาตานพิษแตไมควรรอ
ดูผลเลือดเพื่อใหยาตานพิษ และสิ่งที่สําคัญที่สุดคือการ
ดูแลรักษาในแผนกผูปวยวิกฤติ (Intensive Care Unit) 
เพือ่สามารถแกไขภาวะการหายใจลมเหลว ซึง่เปนสาเหตุ
หลักของการตาย

  การรักษาการติดเชื้อที่แผล นอกจากการใช
แอนตทิอ็กซนิแลว ควรจะเปดปากแผลใหกวาง และ/หรอื 
ใสทอระบาย และใหยาปฏิชีวนะที่ เหมาะสม เชน 
ยาเพนิซิลลิน (Penicillin) ฯลฯ 

  การรักษาโรคโบทูลิซึมในลําไส จําเปนตองใหการ
รักษาประคับประคองอยางใกลชิด ไมควรใหแอนติ 
ท็อกซินผลิตจากซีรั่มมา เพราะอาจเกิดอันตรายจาก
การแพได สวนยาปฏิชีวนะนั้น พบวาไมมีผลตอระยะ
การปวย และจําเปนตองใหเฉพาะรายติดเชื้อแทรกซอน
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เทานั้น ในกลุมนี้อาจจําเปนตองใชเครื่องชวยหายใจ ใน
สหรัฐอเมริกานั้นมีการใชอิมมูโนโกลบูลิน (Human 
derived botulinal immune globulin: BIG) สําหรับ
รกัษาโรคโบทลูซิมึในลาํไส และปจจบุนัมกีารพฒันาวคัซนี
ปองกันโรคโบทูลิซึม แตยังไมมีรายงานผลการศึกษาใน
ดานประสิทธิภาพและผลขางเคียงของวัคซีนดังกลาว

7. การแพรติดตอโรค : ติดตอโดยการกินอาหารที่มีสารพิษ
โดยเฉพาะจากอาหารกระปองทีผ่านความรอนในระหวาง
การบรรจุอาหารกระปองไมเพียงพอ และไมมีการทําให
อาหารรอนพอกอนรับประทาน

8. มาตรการปองกันโรค : 
1. ควบคุมมาตรฐานในกระบวนการผลิตอาหาร

กระปอง และอาหารที่จะเก็บรักษาไวเปนเวลานาน
2. ปองกันไมใหเกิดการปนเปอนเชื้อและสปอร ในการ

ถนอมอาหารที่บรรจุในภาชนะปดสนิท เชน ขวด 
กระปอง และปบ ฯลฯ โดยเฉพาะพืชผักที่มีความ
เปนกรดตํ่า ซึ่งเหมาะตอการเจริญเพิ่มจํานวนของ
เชื้อและการเกิด 

3. อาหารกระปองที่บวมจึงไมควรเปด ควรสงคืนราน
ที่ซื้อมา และกรณีอาหารมีกลิ่นผิดปกติ ไมควรรับ
ประทานหรือลองชิม 

9.  มาตรการควบคมุการระบาด : การพบผูปวยทีส่งสยัเพยีง
รายเดียว เปนเครื่องบงชี้การระบาด เมื่อพบวาอาหาร
ชนิดใดเปนสาเหตุจากวิธีการทางระบาดวิทยาหรือจาก
การยืนยนัทางหองปฏิบตักิาร จะตองรบีคนหาผลติภณัฑ
ทีส่งสยัและผูทีร่บัประทานอาหารเหลานัน้ รวมทัง้อาหาร
อื่นๆ ที่เหลือจากแหลงที่สงสัยเพราะอาจมีการปนเปอน
ดวยเชนกัน ควรเก็บตัวอยางอาหาร เก็บนํ้าเหลือง 
และอุจจาระผูปวย เพื่อยืนยันสาเหตุทันทีกอนที่จะให
แอนติท็อกซิน
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โรคไขทรพิษ : ฝดาษ
(SMALLPOX)

1. ลักษณะโรค : โรคนี้เกิดจากเชื้อ Variola virus กลุม 
Orthopoxvirus ที่มีผลตอรางกายทั้งหมด โดยทั่วไป
จะแสดงใหเห็นถึงลักษณะของผิวหนังที่เกิดตุมออกมา
ทั่วรางกาย โรคนี้ไดถูกกําจัดหมดสิ้นไปจากโลกตั้งแตป 
พ.ศ. 2522 อยางไรก็ตามในหองปฏิบัติการบางแหงยังคง
เกบ็รกัษาเชือ้นีไ้วเพือ่การศกึษาวจิยั จงึมคีวามกงัวลวาโรค
อาจกลับมาระบาดไดอีก นอกจากนี้ยังมีความเสี่ยงจาก
การกอการรายดวยอาวุธชีวภาพอีกดวย

2. ระบาดวิทยา : สถานการณทั่วโลก : พบผูปวยไขทรพิษ
รายสุดทายที่ประเทศโซมาเลียในป พ.ศ. 2520 ตอมา
อีก 2 ป องคการอนามัยโลก (WHO) ไดประกาศวา
ไขทรพษิถกูกวาดลาง (eradicate) หมดไปจากโลกนีแ้ลว 
ตอมาในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2523 การประชุมสมัชชา
องคการอนามยัโลก (World Health Assembly : WHA) 
ประกาศวา มีผูปวยเสียชีวิต 1 รายที่เกี่ยวของกับเชื้อโรค
ไขทรพิษในหองปฏิบัติการของมหาวิทยาลัยเบอรมิงแฮม 
ประเทศองักฤษ ในป พ.ศ. 2521 หลงัจากนัน้ไมพบผูปวย
อกี ในระยะตอมา เชือ้ไวรสัไขทรพษิทีเ่กบ็ไวในหองปฏบิตัิ
การและอยูในความดูแลอยางเขมงวดที่ศูนยปองกันและ
ควบคุมโรคแหงชาติ (CDC) เมืองแอตแลนตา รัฐจอรเจีย 
ประเทศสหรัฐอเมริกา และที่ State Research Centre 
of Virology and Biotechnology เมืองโคลทโซโว 
แควนโนโวซบีสีค สหพนัธสาธารณรฐัรสัเซยี ซึง่หนวยงาน
ทั้ง 2 แหงในประเทศนี้ไดรับอนุญาตจาก WHA ในเดือน
พฤษภาคม พ.ศ. 2542 ใหเปนทีเ่กบ็ไวรสั Variola ทีม่ชีวีติ 
เพือ่นาํมาใชในการศกึษาวจิยัในกรณทีีอ่าจมโีรคไขทรพษิ
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อบุตัใิหมขึน้มาจากอบุตัเิหต ุหรอืการ จงใจทีจ่ะทาํใหเชือ้
หลุดออกไปจากหองปฏิบัติการ 

 สถานการณโรคในประเทศไทย : มกีารเกดิโรคนีป้รากฏมา
ตัง้แตครัง้พงศาวดารกรงุศรอียธุยา ชวงป พ.ศ. 2460 - 2504 
มีไขทรพิษเกิดขึ้นทุกป ชวงป พ.ศ. 2488 - 2489 
เปนชวงเกิดสงคราม เกิดการระบาดครั้งใหญสุด เริ่มตน
จากเชลยพมาที่ทหารญี่ปุนจับมาสรางทางรถไฟสาย
มรณะขามแมนํ้าแคว ทําใหเชลยศึกปวยเปนไขทรพิษ 
และลามไปยงักลุมกรรมกรไทยจากภาคตางๆ ทีม่ารบัจาง
ทาํงานในแถบนัน้ เมือ่แยกยายกนักลบับาน ไดนาํโรคกลบั
ไปแพรระบาดใหญทัว่ประเทศ มผีูปวยมากถงึ 62,837 คน 
(เสยีชวีติ 15,621 คน) เทากบั 8 เทาของผูปวยในปกอนๆ 
รวมกันในชวง 25 ป (ชวงป พ.ศ. 2462 - 2487 มีผูปวย 
7,639 คน เสียชีวิต 2,681 คน)

  การระบาดครั้งสุดทายในป พ.ศ. 2504 - 2505 การ
ระบาดที่อําเภอแมสาย จังหวัดเชียงราย บริเวณติดตอ
รัฐเชียงตุงของพมา มีผูปวย 34 ราย ตาย 5 ราย 

  ป พ.ศ. 2504 กระทรวงสาธารณสุขเริ่มโครงการ
กวาดลางไขทรพษิในประเทศไทย จนกระทัง่ป พ.ศ. 2523 
องคการอนามยัโลกไดประกาศวาไขทรพษิไดถกูกวาดลาง
แลว จึงหยุดการปลูกฝปองกันโรคนับแตนั้นมา

3. อาการของโรค : มีไขสูงเฉียบพลัน (40oซ. หรือ 104oฟ.) 
ปวดเมื่อยกลามเนื้อ ปวดศีรษะ ออนเพลียมาก ปวดหลัง
อยางรุนแรง ในบางรายเกิดอาการปวดในชองทอง และ
อาเจียน ซึ่งเปนลักษณะอาการใกลเคียงกับไขหวัดใหญ 
ตอมา 2 - 4 วัน ก็จะมีอาการไขลดลง และมีตุมลักษณะ
ฝงลึก deep-seated rash เกิดขึ้น โดยแตละตุมที่เกิด
ขึ้นจะมีเชื้อไวรัสซึ่งจะพัฒนาไปเปนจุดดางบนผิวหนัง 
(macules) ผืน่นนูแขง็ (papules) ตุมนํา้ (vesicles) และ
ตุมหนอง (pustules) แลวจงึตกสะเกด็ (crusted scabs) 
และลอกออกไปภายใน 3 - 4 สปัดาห (ดงัรปูที ่49) ตุมผืน่
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จะเริ่มขึ้นที่ใบหนากอนแลวจึงกระจายออกไปสวนปลาย
สุดตามแขนขา รวมทั้งฝามือฝาเทา และตอมาที่ลําตัว ซึ่ง
เปนลกัษณะทีเ่รยีกวา การกระจายแบบ centrifugal rash 
ซึ่ ง เปนระยะเดียวกันของการกระจายของตุมใน
ตําแหนงนั้นๆ

  อาการไขทรพษิมกัจะทาํใหเกดิความสบัสนกบัอาการ
ไขสุกใส เนื่องจากรอยผื่นของไขทรพิษมักจะเกิดขึ้นใน
ระยะตางๆ ของผืน่ตามรางกายพรอมกนั ผืน่ของสกุใสมกั
จะเกดิขึน้มากในสวนทีป่กปดมากกวาสวนอืน่ๆ ทีเ่ปดเผย
ตามรางกาย และตุมผืน่มกัจะกระจายเขาสูศนูยกลางของ
ลาํตวั (centripetal) มากกวากระจายออกจากศนูยกลาง
ของลําตัว (centrifugal) ลักษณะของไขทรพิษจะเปน
ลักษณะเฉพาะในอาการนําของโรคที่ชัดเจน และจะมีผื่น
ขึ้นมาทันทีไมมากก็นอย พรอมกับมีอาการไข และมักมี
ลักษณะผื่นที่เปนชนิดเดียวกันในบริเวณหนึ่งๆ มากกวา 
successive crops และเปนผื่นลักษณะ deep-seated 
lesions มากกวา และมักจะเกี่ยวกับตอม sebaceous 
และมีรอยแผลเปนที่เปนรอยบุม (pitted lesions) ผื่น
จากไขสุกใสมักจะอยูที่ผิวตื้นๆ ของรางกาย และมักจะมี
อาการคันอยางรุนแรง สวนผื่นจากไขทรพิษมักจะไมเคย
พบที่รักแร (apex of the axilla)
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รูปที่ 49 ภาพถายระยะใกลของผืน่โรคฝดาษทีต่นขา ในวนัที ่6 
รอยโรคจะเปนตุมหนอง แลวจึงตกสะเก็ด และลอก
ออกไป โดยผูปวยจะแพรเชือ้ไดจนกวาสะเกด็จะลอก
ออกไปหมด (Close-up of smallpox pustules 
found on the thigh of a patient during the 
sixth day of the rash. The smallpox lesions, 
or pustules, will eventually form scabs that 
will fall off leaving marks on the skin. The 
patient is contagious to others until all of 
the scabs have fallen off)

4. ระยะฟกตัวของโรค : ระหวาง 7 - 19 วัน โดยทั่วไปมัก
เริ่มมีอาการประมาณ 10 - 14 วัน และ 2 - 4 วัน จะเริ่ม
มีผื่นขึ้น

5. การวนิจิฉยัโรค : การตรวจหาเชือ้ไวรสัโดยการยนืยนัการ
แยกเชือ้บน Chorioallantoic membrane หรอืการเลีย้ง
เนื้อเยื่อ (tissue culture) โดยการขูดผิวหนังจากตุมผื่น 
หรอืนํา้จากตุม vesicule หรอื pustule จากผวิตกสะเกด็ 
หรือบางครั้งโดยการตรวจเลือดในระยะเริ่มมีอาการ การ
วนิจิฉยัเบือ้งตนอยางรวดเรว็อาจทาํไดโดยการตรวจดผูาน
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กลองจุลทรรศนอิเล็กตรอน หรือ immuno diffusion 
technique วธิกีารตรวจทางโมเลกลุทีใ่ชกนัอยูในปจจบุนั 
ตัวอยางเชน วิธี PCR มักใชในการตรวจอยางเร็ว (rapid 
diagnosis) เพื่อหาเชื้อไวรัสไขทรพิษ หรือไวรัสชนิดอื่นๆ 
ในตระกูล Orthopoxvirus

6. การรักษา : ปจจุบันยังไมมียาใดที่ใชรักษาโรคนี้ ใหการ
รักษาแบบประคับประคองและรักษาตามอาการ โดย
ตองแยกผูปวยนอนโรงพยาบาลที่รับเฉพาะโรคติดตอ ให
ผูปวยนอนพักในที่นอนที่สะอาด และทําความสะอาดที่
นอนบอยๆ เพื่อปองกันการติดเชื้อแบคทีเรีย แกไขภาวะ
ขาดนํา้และความผดิปกตขิองเกลอืแร ระวงัรอยโรคทีป่าก
และตา โดยทําความสะอาดอวัยวะทั้งสองบอยๆ ไมควร
อาบนํ้าหรือใชนํ้ายาใดๆ ทาเคลือบผิวหนัง

7. การแพรตดิตอโรค : การตดิเชือ้มกัเกดิขึน้ผานระบบทาง
เดนิหายใจจากการตดิจากละอองฝอย (droplet spread) 
หรือการติดเชื้อเขาทางผิวหนัง (skin inoculation) 
บางรายสามารถติดตอไดจากทางเย่ือบุตา (conjunctivae) 
หรือทางสายรกจากแมสูลูก

8. มาตรการปองกัน และควบคุมการระบาดของโรค : 
พืน้ฐานของการควบคมุโรคไขทรพษิ คอื การตรวจหาเชือ้
และการแยกกัก การใหวัคซีนในกลุมผูสัมผัสโรค รวมทั้ง
กลุมผูทีอ่ยูอาศยัในรอบๆ พืน้ทีเ่กดิโรค (ring vaccination) 
การเฝาระวงัผูสมัผสั (รวมถงึการตดิตามวดัไขเปนประจาํ
ทุกวัน) และการแยกกักผูสัมผัสที่เริ่มมีอาการไขเพื่อ
ติดตามอาการ

9. มาตรการควบคุมการระบาด : เนื่องจากระยะฟกตัว
ของโรคมีระยะเวลาคอนขางยาว ดังนั้นการใหวัคซีนแก
ผูสัมผัสภายในระยะเวลา 4 วันหลังจากสัมผัสเชื้อ จะ
สามารถปองกนัหรอืทาํใหลดอาการปวยจากหนกัเปนเบา
ได ในกรณทีีพ่บผูปวยสงสยัมอีาการใกลเคยีงกบัไขทรพษิ
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ซึง่ไมใชอาการสกุใส ตองรบีแจงเจาหนาทีส่าธารณสขุโดย
ดวน และตองรายงานใหองคฺการอนามัยโลก ทราบโดย
ทันที
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โรคไขเหลือง
(YELLOW FEVER)

1. ลักษณะโรค : โรคติดเชื้อไวรัสชนิดเฉียบพลัน ไดแก เชื้อ
ไวรัสไขเหลืองซึ่งอยูในตระกูล Flavivirus มีระยะเวลา
ปวยสั้น และมีความรุนแรงของโรคที่หลากหลาย กรณี
อาการไมรุนแรงที่สุดอาจไมไดรับการวินิจฉัยทางคลินิก

2. ระบาดวิทยา : สถานการณทั่วโลก : เปนโรคติดเชื้อ
ไวรัสที่ทําใหเกิดการระบาดใหญ ในพื้นที่เขตรอนแถบ
แอฟริการและอเมริกาที่มีไขเหลืองเปนโรคประจําถิ่น จะ
มีเชื้อไวรัสคงอยูทั่วไปในระดับตํ่า แตสามารถแพรขยาย
เกดิเปนการระบาดได ในชวงตนของศตวรรษนี ้เคยมกีาร
ระบาดเกดิขึน้ในยโุรป หมูเกาะคารบิเบยีน อเมรกิาเหนอื
และอเมริกากลาง ถึงแมปจจุบันจะไมปรากฏเชื้อไวรัสใน
พืน้ทีด่งักลาวแลว แตกย็งัมคีวามเสีย่งทีจ่ะเกดิการระบาด
ได มีประชากร 468 ลานคนใน 33 ประเทศ บริเวณ
เสนศูนยสูตรของทวีปแอฟริกาที่เสี่ยงตอโรคไขเหลือง ใน
ทวีปอเมริกา ไขเหลืองเปนโรคประจําถิ่นใน 9 ประเทศ
แถบอเมริกาใต และที่หมูเกาะคาริบเบียน ประเทศที่มี
ความเสี่ยงสูงสุด ไดแก โบลิเวีย บราซิล โคลัมเบีย 
เอกวดอร และเปร ูประมาณวามผีูปวย 200,000 ราย และ
เสียชีวิต 30,000 รายตอป อยางไรก็ตาม จํานวนผูปวย
ดังกลาวเปนเพียงสวนนอยที่มีการรายงาน และยังมีการ
พบผูปวยในประเทศที่ปลอดจากไขเหลือง (imported 
cases) ถึงแมไมเคยมีรายงานไขเหลือในทวีปเอเซีย 
แตทวีปนี้ก็มีความเสี่ยงตอการเกิดโรคจากยุงและลิง

 สถานการณโรคในประเทศไทย : ยังไมมีรายงานของโรคน้ี



167องคความรู (Factsheet) เรื่อง โรคติดตออุบัติใหม

3. อาการของโรค : มีไขทันทีทันใด หนาวสั่น ปวดศีรษะ 
ปวดหลัง ปวดเมื่อยกลามเนื้อ ออนเพลีย คลื่นเหียนและ
อาเจียน ชีพจรอาจจะเตนชาลง และเบาตามสัดสวน
อุณหภูมิรางกายที่สูงขึ้น (สัญญาณ faget) ภาวะเม็ด
เลือดขาวตํ่าปรากฎในชวงตนของอาการ และเกิดขึ้นใน
วันที่หา อาการดีซานและไขเลือดออก (hemorrhagic) 
รวมทั้งเลือดกําเดาไหล (epistaxis) มีเลือดออกจาก
เหงือก (gingival bleeding) อาเจียนเปนเลือดสด 
เลอืดเกาคลายสกีาแฟ (hematemesis) และถายอจุจาระ
เปนสดีาํเหนยีว และมกีลิน่เหมน็คาว (melaena) เอนไซม
ในตบัเพิม่ขึน้ ความผดิปกตขิองปจจยัการแขง็ตวัของเลอืด 
พบไขขาวในปสสาวะ (albuminuria) และ ปสสาวะนอย 
(anuria) เปนผลจากความลมเหลวของตับ และไต อัตรา
การตายโดยรวม เทากับรอยละ 20 - 50

4. ระยะฟกตัวของโรค : 3 - 6 วัน
5. การวินิจฉัยโรค : การตรวจวินิจฉัยทางหองปฏิบัติการ

ทําโดยการแยกเชื้อไวรัสจากตัวอยางเลือด และเพาะเชื้อ
ลงในหนูไมซที่ยังไมหยานม ยุง หรือเซลล (cell culture) 
โดยการดูผลจากแอนติเจนของไวรัสในเลือด ดวยวิธี 
Enzyme Linked Immunosorbent Assay (ELISA) 
หรือในเนื้อเยื่อ โดยเฉพาะ ในตับ โดยการใชวิธีติดฉลาก
แอนติบอดีจําเพาะ (labeled specifi c antibodies) 
และโดยการตรวจ RNA ของไวรัสในเลือดและเนื้อเยื้อ 
ดวยวิธี Polymerase Chain Reaction (PCR) หรือ 
hybridization probes ซึง่ 2 วธินีีส้ามารถใชจาํแนกการ
ตดิเชือ้ไวรสัไขเหลอืงชนดิเฉยีบพลนั จากการฉดีวคัซนีใน
ปจจบุนัได การวเิคราะหทางนํา้เหลอืงวทิยาใชวธิกีารตรวจ
หา IgM จําเพาะในนํ้าเหลืองระยะตน หรือระดับไตเตอร
ของแอนติบอดีจําเพาะที่เพิ่มขึ้นในนํ้าเหลืองคูในระยะ
พักฟน และระยะเฉียบพลัน การตรวจดูการเพิ่มขึ้นของ
ระดบั IgM ในซรีัม่ตวัทีส่องเปนวธิทีีด่กีวา ปฏกิริยิาขามทาง
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นํ้าเหลืองวิทยา (serological cross-reaction) เกิดขึ้น
ในการตรวจ Flaviviruses ชนิดอื่นๆ

6. การรักษา : ไมมีการรักษาจําเพาะ เนนการรักษาตาม
อาการดวยการใหยาลดไขและสารนํ้าทางปาก เพื่อลดไข
และทดแทนภาวะขาดนํ้า

7. การแพรติดตอโรค : ติดตอโดยการถูกยุงที่มีเชื้อกัด 
ยงุลายทีด่ดูเลอืดเขาไปแลว ไวรสัจะใชเวลาฟกตวั 9-12 วนั 
ในเขตอากาศรอน และเมื่อติดเชื้อแลว เชื้อจะอยูในตัว
ยุงตลอดชีวิตของยุงนั้น โรคไมติดตอโดยการสัมผัสหรือ
จับตองสิ่งของ

8. มาตรการปองกันโรค : 
1.  เริ่มโครงการฉีดวัคซีนใหประชากรทุกคนที่อายุ 

9 ปขึ้นไป ที่อาศัย หรือทํางาน หรือตองเดินทาง
เขาไปในเขตติดโรค

2.  ไขเหลืองในเขตเมือง โดยการกําจัดหรือควบคุม
ยุงลาย ใหวัคซีนเมื่อมีขอบงชี้

3.  ไข เหลืองในเขตปา โรคแพรระบาดโดยพาหะ
ยงุ Haemagogus และสายพนัธุยงุลายปาอกี หลาย
ชนิด การควบคุมที่ดีที่สุดคือการฉีดวัคซีนซึ่งแนะ
นาํใหประชาชนทีอ่าศยัในชนบทและมอีาชพีใกลชดิ
กบัปาในเขตตดิโรคไขเหลอืงฉดี และยงัแนะนาํใหผูที่
จะเดินทางเขาไปในเขตดังกลาวฉีดดวย นอกจากนี้
สาํหรบัผูทีไ่มไดฉดีวคัซนีใหใชเสือ้ผา เครือ่งแตงกาย 
มุง ยาทากันแมลงเพื่อ ปองกันยุงกัด

9. มาตรการควบคุมการระบาด : 
1.  รณรงคฉีดวัคซีน เริ่มจากชาวบานที่เสี่ยงมากที่สุด 

และกลุมที่อาศัยอยูในบริเวณที่มียุงลายอยูชุกชุม 
ฉีดพนยาฆาแมลงในบานทุกหลังในชุมชนดวยยาฆา
แมลงทีม่คีณุภาพ ในการควบคมุโรคไขเหลอืงระบาด
ในเขตเมือง กําจัดหรือทําลายลูกนํ้าในบริเวณแหลง
เพาะพันธุยุงลาย
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2.  ไขเหลอืงในเขตปา ฉดีวคัซนีใหกบัประชาชนทีอ่าศยั
ใกลปาทกุคนในทนัท ีรวมทัง้ผูทีจ่ะเดนิทางเขาไปใน
เขตดังกลาวดวย ใหแนใจวาผูที่ไมไดฉีดวัคซีนหลีก
เลี่ยงการเขาไปติดเชื้อในปาหรือ กลุมที่ไดรับวัคซีน
แลวจะตองรออีก 7 วันหลังฉีด จึงจะเดินทางเขาไป
ในพื้นที่ดังกลาวได

3.  ในพื้นที่ที่เกิดโรคไขเหลือง ควรจัดใหมีระบบการ
วินิจฉัยโรคทางเนื้อเยื่อ เพื่อเก็บตัวอยางตับของ
ผูปวยเสียชีวิตจากไขไมเกิน 10 วันหลังปวย

 เอกสารอางอิง :
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“คูมือการตรวจวินิจฉัยทางหองปฏิบัติการ”. โดยการ
สนับสนุนขององคการอนามัยโลก 2541: 43-8.

2. สาํนกัโรคตดิตออบุตัใิหม กรมควบคมุโรค. ความรูเรือ่งโรค 
ไขเหลือง. [สืบคนเมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2554] : สืบคน
ไดจาก: URL: http://beid.ddc.moph.go.th/th_2011/
content.php?items=11

3. Emerging and other Communicable Diseases, 
Surveillance and Control. World Health 

 Organization. District guidelines for yellow fever 
surveillance (WHO/EPI/GEN/98.09).

4. Heymann DL., Editor, Control of Communicable 
Diseases Manual 19th Edition, American Associa-
tion of Public Health, 2008.
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ภาคผนวก
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คํายอ
ARDS : acute respiratory distress syndrome
BCYE : Buffered Charcoal Yeast Extract
BIG  : Human derived botulinal immune 

globulin
BSL : Biosafety Level
Bti : Bacillus thuringiensis subsp. israelensis 
CF : Complement fi xation test
CJD : Creutzfeldt-Jakob disease
CL  : Cutaneous Leishmaniasis
CNS : Central Nervous System
CSF : Cerebrospinal fl uid
DFA  : direct fl uorescence antibody test 
DEET : N.N.-diethyl - 3 - toluamide
DNA : Deoxyribonucleic acid
ELISA : Enzyme-linked Immunosorbent Assay
FA : Fluorescent Antibody
FFI : Fatal Familial Insomnia
FFP : fi ltering face piece
FTA-ABS : Fluorescent Treponemal Antibody - 

Absorption
GSSS : Gerstmann-Strassler-Scheinker syndrome
HFMD : Hand, Foot and Mouth Disease
HIV : Human immunodefi ciency virus
IF  : Indirect Fluorescent
IFA : Immunofl uorescence Assay
IgA : Immunoglobulin A
IgG : Immunoglobulin G
IgM : Immunoglobulin M
IHC  : Immunohistochemistry 
IM  : Intramuscular
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IPPV :  intermittent positive pressure ventilation
IV : intravenous
kg : kilogram
LPS  : Lipopolysaccharide 
MCL  : Mucocutaneous Leishmaniasis 
mg : milligram
MHA-TP : Microhemagglutination Assay for 
  Treponema Pallidum
MRI : Magnetic resonance imaging
MRSA : Methicillin resistance Staphylococcus 

aureus
PCR : Polymerase Chain Reaction
PHA : passive hemagglutination
PKDL  : Post Kala-azar Dermal lesion 
RNA : Ribonucleic acid
RT-PCR : reverse transcriptase - Polymerase Chain 

Reaction
RVF : Rift Valley Fever
SIDS  : Sudden Infant Death Syndrome
SRRT : Surveillance Rapid Response Team
TRF  : time-resolve fl uorescence assay 
VDRL : Venereal Disease Research Laboratory
VL  : Visceral Leishmaniasis
WHO : World Health Organization
WNLV : West Nile Live Virus
มก. : มิลลิกรัม
oซ. : องศาเซลเซียส
oฟ. : องศาฟาเรนไฮต
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(สําเนา)
คําสั่งกระทรวงสาธารณสุข

ที่ ๒๓๑๘ / ๒๕๕๓
เรื่อง  แตงตั้งคณะทํางานปรับปรุงคูมือการปองกันควบคุม
 โรคตดิตออบุตัใิหม สาํหรบับคุลากรทางการแพทยและ

สาธารณสุข ป ๒๕๕๔

 ตามที่  กระทรวงสาธารณสุขไดมีคําสั่งกระทรวง
สาธารณสุข ที่ ๒๐๔๒/๒๕๕๓ สั่ง ณ วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน 
พ.ศ. ๒๕๕๓ เรื่อง แตงตั้ งคณะทํางานปรับปรุงคูมือ
การปองกนัควบคมุโรคตดิตออบุตัใิหม สาํหรบับคุลากรทางการ
แพทยและสาธารณสุข ป ๒๕๕๔ โดยมีบทบาทในการจัดทํา
คูมือการปองกันควบคุมโรคติดตออุบัติใหม สําหรับบุคลากร
ทางการแพทยและสาธารณสขุ ป ๒๕๕๔ และหนงัสอืรวบรวม
องคความรูทางวชิาการ (Fact sheet) เรือ่งโรคตดิตออบุตัใิหม 
เพื่อพัฒนาศักยภาพรวมถึงความพรอมในการปองกันควบคุม
โรคตดิตออบุตัใิหม และมาตรฐานการดาํเนนิงานของบคุลากร
การแพทยและสาธารณสุขที่ปฏิบัติงานอยูในหนวยงานตางๆ 
ซึง่จะเปนกลไกทีส่าํคญัในการจดัการปญหาโรคตดิตออบุตัใิหม 
ที่เกิดขึ้นอยางตอเนื่องหลายครั้งในปจจุบันทั้งในประเทศและ
ตางประเทศ เชน การระบาดของโรคไขหวัดใหญสายพันธุใหม 
๒๐๐๙ โรคไขหวัดนก โรคมือเทาปาก โบทูลิซึม โรคไขกาฬ
หลังแอน โรคอาหารเปนพิษ และยังมีโรคติดตออุบัติใหมอื่นๆ 
ที่ตอง เฝาระวังอีกเปนจํานวนมาก
 เพื่อใหการปรับปรุงคูมือการปองกันควบคุมโรคติดตอ
อุบัติใหมฯ และการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุขมี
ประสทิธภิาพและมคีวามครอบคลมุเนือ้หาโรคตดิตออบุตัใิหม 
จึงขอยกเลิกคําสั่งกระทรวงสาธารณสุข ที่ ๒๐๔๒/๒๕๕๓ สั่ง 
ณ วนัที่ ๑๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๓ และแตงตัง้คณะทํางาน
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ปรับปรุงคูมือการปองกันควบคุมโรคติดตออุบัติใหม สําหรับ
บุคลากรทางการแพทยและสาธารณสุข ป ๒๕๕๔ โดยมี
องคประกอบและอํานาจหนาที่ ดังนี้
๑. ผูอํานวยการสํานักโรคติดตออุบัติใหม
 สํานักโรคติดตออุบัติใหม ประธานคณะทํางาน
๒. แพทยหญิงวรยา  เหลืองออน
 สํานักโรคติดตออุบัติใหม  รองประธานคณะทาํงาน
๓. สัตวแพทยหญิงอภิรมย  พวงหัตถ
 สํานักโรคติดตอทั่วไป  คณะทํางาน
๔. สัตวแพทยหญิงวิรดา  วิริยกิจจา
 สํานักโรคติดตอทั่วไป  คณะทํางาน
๕. แพทยหญิงดารินทร  อารียโชคชัย
 สํานักระบาดวิทยา  คณะทํางาน
๖. นายสัตวแพทยธีรศักดิ์  ชักนํา
 สํานักระบาดวิทยา  คณะทํางาน
๗. นางตวงพร  ศรีสวัสดิ์
 สํานักโรคติดตอนําโดยแมลง คณะทํางาน
๘. ดร. สุภาวดี  พวงสมบัติ
 สํานักโรคติดตอนําโดยแมลง คณะทํางาน
๙. นางสาวกอบกาญจน  กาญจโนภาศ
 สํานักโรคติดตอนําโดยแมลง คณะทํางาน
๑๐. นางนพรัตน  มงคลางกูร
 สํานักโรคติดตอนําโดยแมลง คณะทํางาน
๑๑. ดร. ปติ  มงคลางกูร
 สํานักโรคติดตอนําโดยแมลง คณะทํางาน
๑๒. ดร. คณัจฉรีย  ธานิสพงษ
 สํานักโรคติดตอนําโดยแมลง คณะทํางาน
๑๓. แพทยหญิงนฤมล  สวรรคปญญาเลิศ
 กรมการแพทย  คณะทํางาน
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๑๔. นางรจนา  บํารุงศักดิ์
 กรมการแพทย  คณะทํางาน
๑๕. นางสาวกรองแกว  ศุภวัฒน
 กรมวิทยาศาสตรการแพทย คณะทํางาน
๑๖. นางสาวศิริมา  ปทมดิลก
 กรมวิทยาศาสตรการแพทย คณะทํางาน
๑๗. ดร. อัจฉรา  วรารักษ
 สํานักโรคติดตออุบัติใหม คณะทํางาน
๑๘. นางสาวธัญญาพรรณ  เรือนทิพย
 สํานักโรคติดตออุบัติใหม คณะทํางาน
๑๙. นางสาวรัตนาพร  บุญมีปอม
 สํานักโรคติดตออุบัติใหม คณะทํางาน
๒๐. นางสาวกษมา  นับถือดี
 สํานักโรคติดตออุบัติใหม คณะทํางาน
๒๑. นางสาวพรเพชร  ศักดิ์ศิริชัยศิลป
 สํานักโรคติดตออุบัติใหม  คณะทํางาน
   และเลขานุการ
๒๒. นางสาวอัมภาพันธ  ขัดเรือน
 สํานักโรคติดตออุบัติใหม คณะทํางาน
       และผูชวยเลขานุการ
 
ใหคณะทํางาน มีอํานาจหนาที่ ดังนี้
 ๑.  รวบรวมเนื้อหาวิชาการ วิธีปฏิบัติ คําแนะนํา 
รวมถึงองคความรูและขอมูลตางๆ ที่จําเปนเกี่ยวกับโรคติดตอ
อุบัติใหมตางๆ
 ๒.  จัดทําคูมือการปองกันควบคุมโรคติดตออุบัติใหม 
สาํหรบับคุลากรทางการแพทยและสาธารณสขุ ป ๒๕๕๔ และ
องคความรูทางวชิาการ (Fact sheet) เรือ่งโรคตดิตออบุตัใิหม
 ๓.  ประสานการจดัทาํคูมอืการปองกนัควบคมุโรคตดิตอ
อุบัติใหมฯ กับหนวยงานที่เกี่ยวของ
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 ๔.  ปฏิบัติหนาที่อื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
ทั้งนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป

 สั่ง ณ วันที่ ๓๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๓
  (ลงชื่อ) นายศิริวัฒน ทิพยธราดล
   (นายศิริวัฒน ทิพยธราดล)
   รองปลดักระทรวง ปฏบิตัริาชการแทน
   ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

 สําเนาถูกตอง

 
 (นางสาวพรเพชร ศักดิ์ศิริชัยศิลป)
 นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
 สํานักโรคติดตออุบัติใหม
 ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๓


