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บทนำ�
เนื่องจากโรคติดต่ออุบัติใหม่ ได้กลายมาเป็นปัญหาสาธารณสุข
ที่สำ�คัญในระดับชาติ และทั่วโลก รวมทั้งมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจ
และสังคมในวงกว้าง นอกจากนี้ยังอาจเกิดโรคใหม่ๆ ขึ้นได้ตลอดเวลา
จึงมีความจำ�เป็นอย่างยิ่งที่บุคลากรทางการแพทย์ และสาธารณสุขจะ
ต้องมีความตระหนักถึงความสำ�คัญและมีองค์ความรู้ ตลอดจนแนวทาง
ปฏิบัติที่ถูกต้องเหมาะสม เพื่อลดความสูญเสียให้ได้มากที่สุด
หนั ง สื อ คู่ มื อ การป้ อ งกั น ควบคุ ม โรคติ ด ต่ อ อุ บั ติ ใ หม่ สำ � หรั บ
บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขเล่มนี้ มีวัตถุประสงค์หลัก
เพื่ อ พั ฒ นาเนื้ อ หาให้ มี ค วามทั น ต่ อ เหตุ ก ารณ์ และสอดคล้ อ งกั บ
ความต้ อ งการของผู้ ใช้ โดยได้ ร วบรวมองค์ ค วามรู้ แ ละแนวทาง
สำ � คั ญ ในการป้ อ งกั น และควบคุ ม โรคติ ด ต่ อ อุ บั ติ ใ หม่ และแบ่ ง
ออกเป็นกลุ่มๆ ได้แก่ กลุ่มอาการโรคทางเดินหายใจ กลุ่มอาการ
ไข้ ส มองอั ก เสบและเยื่ อ หุ้ ม สมองอั ก เสบ กลุ่ ม อาการไข้ อ อกผื่ น
กลุ่ ม อาการโรคทางเดิ น อาหาร กลุ่ ม อาการไข้ ไ ม่ ท ราบสาเหตุ
กลุม่ ไข้ตวั เหลือง และกลุม่ โรคทีอ่ าจเกิดจากเหตุการณ์การจงใจกระทำ�
ของมนุษย์ด้วยสารชีวะ โดยในแต่ละกลุ่มจะมีแนวทางในการวินิจฉัย
แยกโรค สำ�หรับโรคติดต่ออุบตั ใิ หม่ตามกลุม่ อาการนัน้ ในลักษณะของ
Algorithm เพือ่ ความง่ายสำ�หรับเจ้าหน้าทีส่ าธารณสุขและแพทย์ผดู้ แู ล
รักษาในการวินจิ ฉัยแยกโรคในกลุม่ โรคติดต่ออุบตั ใิ หม่นนั้ ๆ นอกจากนี้
ในแต่ละโรคติดต่ออุบัติใหม่จะมีเนื้อหาหลัก ประกอบด้วย
1. ชื่อโรคตาม International Classification of Disease ฉบับ
ทบทวนครั้งที่ 9 และ 10 (ICD-9 และ ICD-10)
คู่มือการป้องกันควบคุมโรคติดต่ออุบัติใหม่
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2. สถานการณ์โรค เพื่อสรุปสถานการณ์ในภาพรวมทั่วโลก และ
สถานการณ์ในประเทศไทย ในช่วงที่ผ่านมาอย่างย่อ
3. ลักษณะโรค เพื่อแสดงลักษณะทางคลินิกที่สำ�คัญของโรค และ
การวินิจฉัยแยกโรค รวมถึงการตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ
ที่ใช้บ่อยในการยืนยันการวินิจฉัยโรค
4. เชือ้ ก่อโรค จะระบุเชือ้ ทีเ่ ป็นสาเหตุของโรค และลักษณะสำ�คัญของ
เชื้อนั้นๆ
5. การเกิดโรค จะให้ขอ้ มูลทางด้านระบาดวิทยา สำ�หรับโรคนัน้ ๆ เช่น
สถานทีท่ เี่ กิดโรค กลุม่ ประชากรเสีย่ งในการเกิดโรค และช่วงเวลา
ที่เกิดการระบาดของโรคในอดีต
6. แหล่งรังโรค เพื่อให้ข้อมูลคน สัตว์ หรือสิ่งแวดล้อมที่เชื้อก่อโรค
นัน้ ๆ สามารถอาศัยอยู่ เพิม่ จำ�นวน และส่งต่อเชือ้ ก่อโรคไปยังสัตว์
ที่มีความไวต่อเชื้อนั้นต่อไป
7. วิธกี ารแพร่โรค จะบรรยายกลไกทีเ่ ชือ้ ก่อโรคจะแพร่มายังคน หรือ
กลไกการแพร่เชื้อระหว่างคนสู่คน ซึ่งจะทำ�ให้สามารถเตรียมการ
ป้องกันโรคได้จากข้อมูลนี้
8. ระยะฟักตัวของโรค ได้แก่ ข้อมูลระยะเวลาตั้งแต่ได้รับหรือสัมผัส
เชือ้ ก่อโรคจนกระทัง่ แสดงอาการจากการติดเชือ้ ก่อโรคนัน้ ซึง่ เป็น
ข้อมูลที่สำ�คัญในทางระบาดวิทยา และการให้การรักษาพยาบาล
ผู้ป่วย
9. ระยะติดต่อของโรค ได้แก่ ช่วงเวลาทีเ่ ชือ้ ก่อโรคจะติดต่อ ทัง้ ทางตรง
และทางอ้อมจากบุคคลหนึ่งไปสู่อีกบุคคลหนึ่งได้ หรือติดต่อ
จากสัตว์มาสู่คน หรือติดต่อจากคนไปสู่สัตว์ได้
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10. ความไวและความต้านทานต่อการรับเชือ้ จะให้ขอ้ มูลคนหรือสัตว์
ที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ หรือมีความต้านทานต่อการติดเชื้อ
รวมถึงข้อมูลภูมิคุ้มกันที่จะเกิดขึ้นภายหลังการติดเชื้อ
11. การเก็บและนำ�ส่งตัวอย่างทีก่ รมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวง
สาธารณสุข จะให้ข้อมูลที่จ�ำ เป็นในการเก็บตัวอย่างเพื่อส่งตรวจ
การส่งสิง่ ส่งตรวจและข้อควรระวัง สิง่ รบกวนต่อการตรวจวิเคราะห์
และวั น เวลาที่ ทำ � การตรวจ จากห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารอ้ า งอิ ง ของ
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
12. วิธกี ารป้องกันและควบคุมโรค ได้บรรยายถึงมาตรการป้องกันโรค
การควบคุมผูป้ ว่ ย ผูส้ มั ผัส และสิง่ แวดล้อม (ได้แก่ การรายงานโรค
การแยกผู้ ป่ ว ย การทำ �ลายเชื้อ การกักกัน การให้ภู มิ คุ้ ม กั น
แก่ผู้สัมผัส การสอบสวนผู้สัมผัสและแหล่งโรค และการรักษา)
มาตรการเมื่อเกิดการระบาด ภัยพิบัติที่อาจเกิดขึ้น มาตรการ
ควบคุมโรคระหว่างประเทศ และมาตรการกรณีน�ำ มาใช้เป็นอาวุธ
ชีวภาพในการก่อการร้าย
นอกจากนั้น หนังสือคู่มือการป้องกันควบคุมโรคติดต่ออุบัติใหม่
เล่มนี้ ยังได้เพิ่มเติมเนื้อหาที่เกี่ยวข้องและมีความจำ�เป็นที่เจ้าหน้าที่
สาธารณสุขจะต้องทราบในการควบคุมป้องกันโรค เช่น พระราชบัญญัติ
โรคติดต่อ การควบคุมโรคติดต่อกับกฎอนามัยระหว่างประเทศ การ
ประเมินความเสี่ยง การจัดการความเสี่ยง และการตอบสนองต่อการ
ระบาดในกรณีเหตุการณ์การจงใจกระทำ�ของมนุษย์ดว้ ยสารชีวะ รวมทัง้
ได้ให้แหล่งข้อมูลในการหาข้อมูลเพิ่มเติมในประเด็นที่เกี่ยวข้องทาง
เว็บไซต์อีกด้วย เพื่อให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขดำ�เนินงานด้านโรคติดต่อ
อุบัติใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพของ
ประชาชนในภาพรวมต่อไป
คู่มือการป้องกันควบคุมโรคติดต่ออุบัติใหม่
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พระราชบัญญัติโรคติดต่อ
ประเทศไทยตระหนักถึงความสำ �คัญของโรคติดต่อ นั บ แต่ ปี
พ.ศ. 2477 ได้มีการตราพระราชบัญญัติโรคติดต่อขึ้น และมีการ
แก้ไขเพิ่มเติมในปี พ.ศ. 2479 และ พ.ศ. 2482 และมีการประกาศใช้
พระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้องอื่นๆ เช่น ในปี พ.ศ. 2485 มีการประกาศ
ใช้พระราชบัญญัติไข้จับสั่น และปี พ.ศ. 2486 มีการประกาศใช้
พระราชบัญญัติโรคเรื้อน
ในปี พ.ศ. 2523 ได้ยกเลิกกฎหมายทั้ง 5 ฉบับข้างต้น และ
ประกาศให้ใช้พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2523 แทน โดยภายใต้
พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2523 ได้มีประกาศรัฐมนตรีเรื่อง
โรคติดต่ออันตราย โรคติดต่อตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข และ
โรคติดต่อที่ต้องแจ้งความ เรียงตามลำ�ดับดังนี้
1. โรคติดต่ออันตราย หมายความว่า โรคติดต่อซึ่งรัฐมนตรีประกาศ
ตามมาตรา 5 ให้เป็นโรคติดต่ออันตราย มีอยู่ 5 โรค ได้แก่
อหิวาตกโรค ไข้ทรพิษ ไข้เหลือง กาฬโรค และโรคทางเดินหายใจ
เฉียบพลันรุนแรง
มาตรา 5 โรคใดจะเป็นโรคติดต่อ โรคติดต่ออันตราย หรือ
โรคติดต่อต้องแจ้งความ ให้รฐั มนตรีประกาศชือ่ และอาการสำ�คัญ
ของโรคไว้ในราชกิจจานุเบกษา
2. โรคติ ด ต่ อ ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุ ข ลงวั น ที่
18 ธันวาคม พ.ศ. 2524 และประกาศกระทรวงสาธารณสุข
เรื่องชื่อโรคติดต่อและอาการสำ�คัญ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2534)
มีอยู่ 49 โรค คือ อหิวาตกโรค (cholera) กาฬโรค (plaque)
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ไข้ทรพิษ (smallpox) ไข้เหลือง (yellow fever) ไข้กาฬหลังแอ่น
(meningococcal meningitis) คอตี บ (diphtheria)
ไอกรน (pertussive) บาดทะยั ก (tetanus) โปลิ โ อ
(poliomyelitis) ไข้หัด (measle) ไข้หัดเยอรมัน (rubella)
โรคคางทูม (mumps) ไข้สุกใส (chickenpox) ไข้หวัดใหญ่
(influenza) ไข้สมองอักเสบ (encephalitis) ไข้เลือดออก
(haemorrhagic fever) โรคพิษสุนัขบ้า (rabies) โรคตับอักเสบ
(hepatitis) โรคตาแดงจากไวรั ส (viral conjunctivitis)
อาหารเป็ น พิ ษ (food poisoning) โรคบิ ด แบซิ ล ลารี่
(bacillary dysentery) โรคบิดอมีบา (amoebic dysentery)
ไข้รากสาดน้อย (typhoid) ไข้รากสาดเทียม (paratyphoid)
ไข้ ร ากสาดใหญ่ (typhus) สครั บ ไทฟั ส (scrub typhus)
มูรีนไทฟัส (murine typhus) วัณโรค (tuberculosis) โรคเรื้อน
(leprosy) ไข้มาลาเรีย (malaria) แอนแทรกซ์ (anthrax)
โรคทริคโิ นซิส (trichinosis) โรคคุดทะราด (yaws) โรคเลปโตสไปโรซิส
(leptospirosis) ซิฟิลิส (syphilis) หนองใน (gonorrhea)
หนองในเทียม (non-gonococcal urethritis) กามโรคของ
ต่ อ มและท่ อ นํ้ า เหลื อ ง (lymphogranuloma venerum)
แผลริ ม อ่ อ น (chancroid) แผลกามโรคเรื้ อ รั ง ที่ ข าหนี บ
(granuloma inguinale) โรคเริมที่อวัยวะเพศ (genital herpes
simplex infection) โรคหูดหงอนไก่ (condyloma accuminata)
โรคไข้กลับซํ้า (relapsing fever) โรคอุจจาระร่วง (acute
diarrhea) โรคเท้าช้าง (filariasis) โรคเอดส์ (AIDS) โรคอัมพาต
กล้ามเนื้ออ่อนปวกเปียกอย่างเฉียบพลันในเด็ก (acute flaccid
paralysis) โรคทางเดินหายใจเฉียบพลันรุนแรง (severe acute
respiratory syndrome) และไข้ปวดข้อยุงลาย (chikungunya
fever)
คู่มือการป้องกันควบคุมโรคติดต่ออุบัติใหม่
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3. โรคติดต่อที่ต้องแจ้งความ หมายความว่า โรคติดต่อซึ่งรัฐมนตรี
ประกาศตามมาตรา 5 ให้เป็นโรคติดต่อต้องแจ้งความ และให้
หมายความรวมถึงโรคติดต่อตามมาตรา 5 ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัด
ประกาศตามมาตรา 6 วรรคหนึ่ง หรือโรคซึ่งรัฐมนตรีหรือผู้ว่า
ราชการจังหวัดประกาศตามมาตรา 6 วรรคสอง ให้เป็นโรคติดต่อ
ต้องแจ้งความด้วย
มาตรา 6 ในกรณีจำ�เป็นและสมควรให้ผู้ว่าราชการจังหวัดมี
อำ�นาจประกาศกำ�หนดให้โรคติดต่อซึ่งรัฐมนตรีประกาศตามมาตรา 5
เป็นโรคติดต่อต้องแจ้งความเฉพาะในเขตของตน
ในกรณี ที่ ต รวจพบหรื อ มี เ หตุ ส งสั ย ว่ า โรคใดโรคหนึ่ ง อั น มิ ใช่
โรคติดต่อที่ได้มีประกาศตามมาตรา 5 เป็นโรคซึ่งอาจติดต่อแพร่หลาย
เป็นอันตรายแก่ประชาชนได้ ให้รฐั มนตรีหรือผูว้ า่ ราชการจังหวัดเฉพาะ
ในเขตของตน มีอ�ำ นาจประกาศระบุชอื่ และอาการสำ�คัญของโรคนัน้ ให้
เป็นโรคติดต่อหรือโรคติดต่อต้องแจ้งความ
โรคติดต่ออันตรายที่ต้องแจ้งความ มีอยู่ 20 โรค ได้แก่
1. อหิวาตกโรค (cholera)
2. กาฬโรค (plague)
3. ไข้ทรพิษ (smallpox)
4. ไข้เหลือง (yellow fever)
5. ไข้กาฬหลังแอ่น (meningococcal meningitis)
6. คอตีบ (diphtheria)
7. โรคบาดทะยักในทารกแรกเกิด (tetanus neonatorum)
8. โปลิโอ (poliomyelitis)
9. ไข้หวัดใหญ่ (influenza) ซึ่งรวมถึงไข้หวัดใหญ่ที่ติดต่อมา
จากสัตว์
6
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10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

ไข้สมองอักเสบ (encephalitis)
โรคพิษสุนัขบ้า (rabies)
ไข้รากสาดใหญ่ (typhus)
วัณโรค (tuberculosis)
แอนแทรกซ์ (anthrax)
โรคทริคิโนซิส (trichinosis)
โรคคุดทะราด (yaws) เฉพาะในระยะติดต่อ
โรคอัมพาตกล้ามเนื้ออ่อนปวกเปียกอย่างเฉียบพลันในเด็ก
(acute flaccid paralysis)
18. โรคทางเดินหายใจเฉียบพลันรุนแรง หรือโรคซาร์ส
(severe acute respiratory syndrome)
19. ไข้ปวดข้อยุงลาย (chikungunya fever)
20. ไข้เลือดออก (haemorrhagic fever)
มาตรา 7 ในกรณีทมี่ โี รคติดต่ออันตราย หรือโรคติดต่อต้องแจ้งความ
เกิดขึ้นหรือมีเหตุสงสัยว่าได้มีโรคติดต่อดังกล่าวเกิดขึ้น ให้บุคคล
ดังต่อไปนี้แจ้งต่อเจ้าพนักงานสาธารณสุขหรือพนักงานเจ้าหน้าที่
(1) ในกรณีมกี ารป่วยหรือมีเหตุสงสัยว่าได้มกี ารป่วยโดยโรคติดต่อ
ดังกล่าวเกิดขึ้นในบ้าน ให้เป็นหน้าที่ของเจ้าบ้าน หรือของ
ผูค้ วบคุมดูแลบ้าน หรือของแพทย์ผทู้ �ำ การรักษาพยาบาล
(2) ในกรณี มี ก ารป่ ว ยหรื อ มี เ หตุ ส งสั ย ว่ า ได้ มี ก ารป่ ว ยด้ ว ย
โรคติดต่อดังกล่าวเกิดขึน้ ในสถานพยาบาล ให้เป็นหน้าทีข่ อง
ผู้รับผิดชอบในสถานพยาบาลนั้น
(3) ในกรณี ที่ ไ ด้ มี ก ารชั น สู ต รทางแพทย์ ต รวจพบว่ า อาจมี
เชื้ออันเป็นเหตุของโรคติดต่อดังกล่าว ให้เป็นหน้าที่ของ
ผู้ทำ�การชันสูตรทางแพทย์ หรือของผู้รับผิดชอบในสถานที่
ที่ได้มีการชันสูตรทางแพทย์นั้น
คู่มือการป้องกันควบคุมโรคติดต่ออุบัติใหม่
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หลักเกณฑ์ และวิธีการแจ้งตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามที่กำ�หนด
ในกฎกระทรวง
มาตรา 8 เมื่ อ ปรากฏแก่ เจ้ า พนั ก งานสาธารณสุ ข ว่ า ได้ เ กิ ด
หรือมีเหตุสงสัยว่าได้เกิดโรคติดต่ออันตรายอย่างใดเกิดขึ้นในบ้าน
โรงเรี ย น สถานที่ หรื อ พาหนะใด ให้ เจ้ า พนั ก งานสาธารณสุ ข มี
อำ�นาจที่จะดำ�เนินการเอง ประกาศหรือออกคำ�สั่งเป็นหนังสือให้ผู้ใด
ดำ�เนินการดังต่อไปนี้ได้
(1) ให้คนหรือสัตว์ซึ่งป่วยหรือมีเหตุสงสัยว่าป่วยเป็นโรคติดต่อ
อันตราย เป็นผู้สัมผัสโรค หรือเป็นพาหะของโรคติดต่อ
อันตราย มารับการตรวจ การชันสูตรทางแพทย์ หรือการ
รักษา หรือคุมไว้สงั เกต ณ สถานทีซ่ งึ่ เจ้าพนักงานสาธารณสุข
กำ�หนด
ในกรณีที่เจ้าพนักงานสาธารณสุขเห็นว่า คนซึ่งป่วย
หรือมีเหตุสงสัยว่าป่วยเป็นโรคอยูใ่ นภาวะซึง่ อาจเป็นเหตุให้
เชื้อโรคแพร่หลายจนเป็นอันตรายร้ายแรงแก่ประชาชนได้
ให้มอี �ำ นาจแยกกักผูน้ นั้ ไปรับการรักษาในสถานพยาบาลหรือ
ในที่เอกเทศ จนกว่าจะได้รับการตรวจและการชันสูตรทาง
แพทย์ว่าพ้นระยะติดต่อของโรคหรือหมดเหตุสงสัย
(2) กักกันหรือคุมไว้สงั เกตซึง่ คนหรือสัตว์ซงึ่ เป็นหรือมีเหตุสงสัย
ว่าเป็นผู้สัมผัสโรคหรือพาหะ
(3) ให้คนหรือสัตว์รับการป้องกัน ตามวัน เวลา และสถานที่ซึ่ง
เจ้าพนักงานสาธารณสุขกำ�หนด
(4) ดำ�เนินการหรือให้เจ้าของหรือผู้อยู่ในบ้าน โรงเรือน สถานที่
หรือพาหนะใดที่โรคติดต่ออันตรายได้เกิดขึ้นจัดการกำ �จัด
ความติดโรคหรือทำ�ลายสิง่ ใดๆ หรือสัตว์ทมี่ เี หตุเชือ่ ได้วา่ เป็น
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สิง่ ติดโรค จนกว่าเจ้าพนักงานสาธารณสุขจะเห็นว่าปราศจาก
ความติดโรคและได้ถอนคำ�สั่งนั้นแล้ว
(5) ดำ�เนินการหรือให้เจ้าของหรือผู้อยู่ในบ้าน โรงเรือน สถานที่
หรือพาหนะใดที่โรคติดต่ออันตรายได้เกิดขึ้น จัดการแก้ไข
ปรับปรุงการสุขาภิบาล หรือรื้อถอนสิ่งที่ไม่ถูกสุขลักษณะ
หรือจัดให้มีขึ้นใหม่ให้ถูกสุขลักษณะ
(6) ให้นำ�ศพหรือซากสัตว์ซึ่งปรากฏหรือมีเหตุสงสัยว่าตายด้วย
โรคติดต่ออันตรายไปรับการตรวจ หรือจัดการทางแพทย์
หรือจัดการแก่ศพหรือซากสัตว์นั้นด้วยประการอื่นใด เพื่อ
ป้องกันการแพร่หลายของโรค
(7) ดำ�เนินการหรือกำ�หนดให้ปฏิบัติการเพื่อป้องกัน กำ�จัด สัตว์
หรือแมลง หรือตัวอ่อนของแมลงที่เป็นเหตุให้เกิดโรค
(8) ดำ � เนิ น การหรื อ กำ � หนดให้ ป ฏิ บั ติ ใ นการทำ �  ประกอบ
ปรุง จับต้อง บรรจุ เก็บ สะสม จำ�หน่ายอาหาร นํ้าแข็ง
เครื่องดื่มหรือนํ้าเพื่อป้องกันการแพร่หลายของโรค
(9) จัดหาและให้เครื่องอุปโภคบริโภค รวมทั้งเวชภัณฑ์หรือ
เคมีภัณฑ์ เพื่อป้องกันการแพร่หลายของโรค
(10) จัดหานํ้าที่ถูกสุขลักษณะไว้ในบ้าน โรงเรือน สถานที่ หรือ
พาหนะ
(11) ห้ามกระทำ�การใดๆ อันน่าจะเป็นเหตุให้เกิดภาวะไม่ถูก
สุขลักษณะแก่ถนนหนทาง บ้าน โรงเรือน สถานที่ พาหนะ
หรือที่สาธารณะอื่นใด
(12) ห้ามกระทำ�การใดๆ อันอาจจะเป็นเหตุให้โรคแพร่หลาย
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ดังนัน้ จะเห็นว่า ประเทศไทยมีโรคติดต่ออยูห่ ลายชนิด ในปัจจุบนั
โรคติดต่อที่เป็นอันตรายร้ายแรงบางชนิดได้ถูกควบคุมและกำ�จัดให้
สูญสิ้นไปแล้ว เช่น ไม่มีรายงานผู้ป่วยกาฬโรคอีกเลย นับตั้งแต่ปี
พ.ศ. 2495 และไข้ทรพิษก็ไม่พบอีกเลยในประเทศไทยหลังจากปี
พ.ศ. 2505 (ไข้ทรพิษถูกกำ�จัดให้หมดไปจากทุกประเทศในโลกตั้งแต่
พ.ศ. 2521) โรคติดต่อบางชนิดแม้วา่ คงมีอยูบ่ า้ ง ก็ได้ลดความรุนแรงลงไป
เช่น อหิวาตกโรค อย่างไรก็ตามโรคติดต่อหลายชนิดยังคงปรากฏอยู่
รวมทั้งมีโรคติดต่ออุบัติใหม่เกิดขึ้นมากมาย ฉะนั้นโดยทั่วไปแล้ว
โรคติดต่อและโรคเขตร้อน ยังคงเป็นปัญหาทางการแพทย์และการ
สาธารณสุขของประเทศอยู่ต่อไป
เอกสารอ้างอิง
1. ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม 121 ตอนพิเศษ 126 ง. 9 พฤศจิกายน
2547. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ชื่อโรคติดต่อต้องแจ้ง
ความ. (สืบค้นเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2554): จาก URL: http://
www.ddc.moph.go.th/law/all_law.php.
2. ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม 126 ตอนพิเศษ 87 ง. 22 มิถนุ ายน 2552.
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรือ่ ง เพิม่ เติมชือ่ โรคติดต่อต้องแจ้ง
ความ. (สืบค้นเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2554): จาก URL: http://
www.ddc.moph.go.th/law/all_law.php.
3. ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม 126 ตอนพิเศษ 106 ง. 29 กรกฎาคม
2552. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง เพิ่มเติมชื่อโรคติดต่อ
ต้องแจ้งความ. (สืบค้นเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2554): จาก URL:
http://www.ddc.moph.go.th/law/all_law.php.
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การควบคุมโรคติดต่อกับกฎอนามัยระหว่าง
ประเทศ พ.ศ. 2548
(COMMUNICABLE DISEASE CONTROL AND THE
INTERNATIONAL HEALTH REGULATION (2005))
ความเป็นมา
กฎอนามัยระหว่างประเทศ พ.ศ. 2512 (International Health
Regulation; IHR ค.ศ.1969) เป็นข้อตกลงที่กำ�หนดขึ้นเพื่อป้องกัน
ความเสี่ ย งต่ อ การแพร่ ก ระจายของโรคติ ด ต่ อ ระหว่ า งประเทศ
ดำ�เนินการโดยองค์การอนามัยโลก แต่ครอบคลุมโรคติดต่อเพียง 4 โรค
คือ อหิวาตกโรค กาฬโรค ไข้เหลือง และไข้ทรพิษ ดังนั้นเพื่อให้มี
ความครอบคลุ ม มากยิ่ ง ขึ้ น องค์ ก ารอนามั ย โลกได้ ป รั บ ปรุ ง แก้ ไข
กฎอนามัยระหว่างประเทศ ในปี พ.ศ. 2548 ตามความเหมาะสม
กั บ สภาพปั จ จุ บั น รวมถึ ง เทคโนโลยี ก ารสื่ อ สาร เพื่ อ รั บ มื อ กั บ
ความก้าวหน้าในยุคโลกาภิวัตน์ และในปี พ.ศ. 2551 กฎอนามัย
ระหว่างประเทศ พ.ศ. 2548 ฉบับปรับปรุงใหม่ มีการบังคับใช้ใน 194
ประเทศสมาชิกขององค์การอนามัยโลก มีการบรรจุกฎข้อบังคับใหม่
และภาระผูกพันของประเทศสมาชิกต่อองค์การอนามัยโลก โดยมี
เป้าหมายดังนี้
เพือ่ ป้องกัน คุม้ ครอง ควบคุม และดำ�เนินการทางด้านสาธารณสุข
ต่อการแพร่กระจายโรคระหว่างประเทศที่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
เพื่อจำ�กัดความเสี่ยงด้านสาธารณสุข และหลีกเลี่ยงการรบกวนการ
จราจรระหว่างประเทศและการค้าโดยไม่จำ�เป็น
คู่มือการป้องกันควบคุมโรคติดต่ออุบัติใหม่
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กฎอนามัยระหว่างประเทศ พ.ศ. 2548 ถูกกำ�หนดขึน้ โดยคำ�นึงถึง
ปัจจัยด้านสิง่ แวดล้อม ซึง่ มีผลต่อการเพิม่ ความเสีย่ งจากโรคติดต่อดังนี้ :
 สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติที่ถูกบุกรุกจากมนุษย์
 การเพิ่ ม ขึ้ น ของสั ง คมเมื อ งและการเพิ่ ม ความแออั ด ของ
ประชากร
 การเปลี่ยนแปลงถิ่นที่อยู่อาศัยและสภาพภูมิอากาศ มีผล
ทำ�ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงความหนาแน่นของพาหะนำ�โรค
และสภาพทางภูมิศาสตร์
 การขยายตัวของการเดินทางระหว่างประเทศ และการค้า
ทั่วโลก รวมทั้งการขยายตัวของผลิตภัณฑ์อาหารต่างๆ
 การเปลี่ยนแปลงวิธีการเลี้ยงสัตว์และการปศุสัตว์
 การเปลี่ยนแปลงรูปแบบของการดื้อยา
กฎอนามัยระหว่างประเทศ พ.ศ. 2548 เน้นหนักไปที่ระบบการ
เฝ้าระวังโรค การเตือนภัย และการตอบสนอง เพือ่ มุง่ เป้าในการให้การ
สนับสนุนประเทศต่างๆ และองค์กรระหว่างประเทศในการระบุ และ
ตอบสนองต่ อ ความเสี่ ย งด้านสาธารณสุขที่อุบัติขึ้นใหม่ในอนาคต
ในการนี้ กฎอนามัยระหว่างประเทศ พ.ศ.2548 ใช้ขอ้ มูลการระบาดของ
โรคจากหลายแหล่ง ไม่ใช่แค่เพียงข้อมูลทีร่ ายงานอย่างเป็นทางการโดย
ประเทศที่มีการระบาดของโรคเท่านั้น
จุดมุ่งหมายของกฎอนามัยระหว่างประเทศ พ.ศ. 2548 คือ เพื่อ
หลีกเลี่ยงการกล่าวหาโรคหนึ่งโรคใดโดยเฉพาะ หรือประเทศหนึ่ง
ประเทศใดโดยเฉพาะ ว่าทำ�ให้เกิดการระบาดของโรค ซึ่งสิ่งเหล่านี้
เป็นปัจจัยสำ�คัญที่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติตามกฎอนามัยระหว่าง
ประเทศก่อนหน้านี้
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ในท้ายที่สุด กฎอนามัยระหว่างประเทศ พ.ศ. 2548 ยังสนับสนุน
การเสริมสร้างความเข้มแข็ง หรือการจัดตัง้ ระบบโครงสร้างสาธารณสุข
พืน้ ฐานใหม่ ทีอ่ อกแบบมาเพือ่ ให้สามารถตรวจจับ และตอบสนองอย่าง
รวดเร็วต่อภัยคุกคามจากโรคติดต่ออุบัติใหม่สำ�หรับหลายกรณี ทั้งที่
ไม่เคยได้รับการจัดตั้งขึ้น หรือมีประสิทธิภาพลดลงในหลายภาคส่วน
ของโลก ที่เกิดขึ้นในช่วงหลายทศวรรษที่ผ่านมา
กฎอนามัยระหว่างประเทศ พ.ศ. 2548 ประกอบด้วยบทความ
66 บท และ 9 ภาคผนวก ดังนั้น ในบทนี้จะกล่าวถึงเฉพาะบทความ
และภาคผนวกที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการตรวจจับ และการตอบสนอง
ต่อการระบาดของโรคเท่านั้น
การเฝ้าระวังโรคภายใต้กฎอนามัย
ระหว่างประเทศ พ.ศ. 2548
กระบวนการเฝ้าระวังโรคในระดับโลก เกีย่ วข้องกับการเก็บข้อมูล
จากแหล่งข้อมูลที่แตกต่างกันหลายแหล่งอย่างเป็นระบบ เกี่ยวข้อง
กับการประเมิน และการดำ�เนินงานด้านสาธารณสุขอย่างทันท่วงที
โดยอ้างอิงตามข้อสรุป เมื่อเหตุการณ์ได้รับการประเมินว่าอาจเป็น
ภาวะฉุ ก เฉิ น ด้ า นสาธารณสุ ข ระหว่ า งประเทศ (Public Health
Emergency of International Concern; PHEIC) จากนั้น จึงได้มี
การรับรองความถูกต้องของข้อมูลและหาข้อมูลเพิ่มเติมจากประเทศ
ที่ได้รับผลกระทบ บนพื้นฐานของข้อมูลที่ได้รับ บางเหตุการณ์อาจถูก
ตัดออกไป หรือบางเหตุการณ์อาจได้รับการประเมินความเสี่ยงต่อไป
เพื่อติดตามความต้องการอย่างต่อเนื่อง สำ�หรับรายละเอียดเพิ่มเติม
หรือกิจกรรมในการตอบสนองต่อเหตุการณ์ เงื่อนไขที่เกี่ยวข้องกับ
คู่มือการป้องกันควบคุมโรคติดต่ออุบัติใหม่
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การเฝ้าระวังโรคของกฎอนามัยระหว่างประเทศ พ.ศ. 2548 ทำ�ให้
ระบุข้อบังคับ และกรอบทางกฎหมายสำ�หรับองค์ประกอบหลักของ
กระบวนการนี้ในองค์การอนามัยโลก
ข้อกำ�หนดของกฎอนามัยระหว่างประเทศ ไม่ได้สร้างขึ้นบน
พื้นฐานสำ�หรับระบบการเฝ้าระวังโรคในระดับนานาชาติที่เฉพาะ
เจาะจงสำ�หรับโรคใดโรคหนึ่ง แต่ข้อกำ�หนดเหล่านี้ (รวมถึงข้อกำ�หนด
ที่ให้รายงานสถานการณ์ไปยังองค์การอนามัยโลก และหน้าที่ในการ
ตอบสนองต่อการร้องขอขององค์การอนามัยโลกเพื่อรับรองความ
ถูกต้องของข้อมูล) มีจุดมุ่งหมายเพื่อระบุเหตุการณ์ด้านสาธารณสุขที่
อาจเป็นภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขระหว่างประเทศ (PHEIC) โดย
กำ�หนดผ่านแนวทางการตัดสินใจที่เป็นมาตรฐาน
ผู้ประสานงานหลักของกฎอนามัย
ระหว่างประเทศ และองค์การอนามัยโลก
จุดประสานกฎอนามัยระหว่างประเทศ
ภายใต้กฎอนามัยระหว่างประเทศ พ.ศ. 2548 การติดต่อสื่อสาร
ที่จำ�เป็นเร่งด่วน รวมถึงการรายงานของแต่ละประเทศไปยังองค์การ
อนามัยโลก ผ่านผูป้ ระสานงานหลักกฎอนามัยระดับชาติ และในแต่ละ
สำ�นักงานองค์การอนามัยโลกระดับภูมภิ าคทัง้ 6 แห่ง ได้มกี ารจัดตัง้ จุด
ประสานกฎอนามัยสำ�หรับแต่ละประเทศภายในภูมิภาคนั้นๆ โดยเมื่อ
ต้นปี พ.ศ. 2551 ประเทศสมาชิกขององค์การอนามัยโลกเกือบทัง้ หมด
มีการระบุผู้ประสานงานหลักกฎอนามัยในระดับชาติ
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การแจ้งเหตุ
หน้าทีก่ ารรายงานหรือแจ้งเหตุภายใต้กฎอนามัยระหว่างประเทศ
พ.ศ. 2548 เป็นข้อบังคับสำ�หรับแต่ละประเทศ เพือ่ ดำ�เนินการประเมิน
เหตุการณ์ดา้ นสาธารณสุขทีเ่ กิดขึน้ ภายในประเทศของตน ตามแนวทาง
การตัดสินใจ และตามเกณฑ์ทกี่ �ำ หนดขึน้ ในภาคผนวก 2 ของกฎอนามัย
ระหว่างประเทศ พ.ศ. 2548 และเพือ่ แจ้งเหตุการณ์ทงั้ หมดต่อองค์การ
อนามัยโลกภายใน 24 ชัว่ โมงของการประเมิน จึงได้ก�ำ หนดเกณฑ์ 4 ข้อ
ในแนวทางการตัดสินใจสำ�หรับเหตุการณ์ที่ต้องแจ้งเหตุ ดังนี้
1) เหตุการณ์นสี้ ง่ ผลกระทบด้านสาธารณสุขอย่างรุนแรงหรือไม่
2) เหตุ ก ารณ์ นี้ เ ป็นเหตุการณ์ที่ผิดปกติ หรือเกิดขึ้ น โดยไม่
คาดหมายหรือไม่
3) เหตุการณ์นเ้ี สีย่ งต่อการแพร่ระบาดในระดับนานาชาติหรือไม่
4) เหตุ ก ารณ์ นี้ เ สี่ ย งต่ อ การเกิ ด ผลที่ ทำ � ให้ ต้ อ งมี ก ารจำ � กั ด
การค้า และ/หรือการเดินทางระหว่างประเทศหรือไม่
หากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตรงตามเกณฑ์ที่กำ �หนด 2 ใน 4 ข้อ
เหตุการณ์เหล่านั้นจะถูกกำ�หนดให้เป็นภาวะฉุกเฉินระดับนานาชาติ
และต้องแจ้งเหตุตอ่ องค์การอนามัยโลก โดยจุดประสานงานกฎอนามัย
ในระดับชาติ นอกจากนี้ ยังมีค�ำ ถามย่อยหลายข้อสำ�หรับเกณฑ์เหล่านี้
และตัวอย่างของบริบทที่เป็นข้อเท็จจริง เพื่อเป็นแนวทางในการใช้
แนวทางการตัดสินใจ
สำ�หรับแนวทางการตัดสินใจ (และการแจ้งเหตุ) ในขอบเขต
อย่างกว้างของกฎอนามัยระหว่างประเทศ พ.ศ. 2548 ไม่จำ�เป็น
ว่าเหตุการณ์นั้นจะต้องเกี่ยวข้องกับโรคหนึ่งโรคใดโดยเฉพาะ หรือ
เกี่ยวข้องกับชนิดของสิ่งที่เป็นสาเหตุโดยเฉพาะ (เช่น สารทางชีวภาพ
คู่มือการป้องกันควบคุมโรคติดต่ออุบัติใหม่
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ทางเคมี หรือทางนิวเคลียร์) เนือ่ งจากแนวทางการตัดสินใจถูกออกแบบมา
เพื่อช่วยในการประเมินเหตุการณ์ที่ธรรมชาติของโรคหรือเชื้อยังไม่
ชัดเจนในเวลาที่ประเมิน และยังไม่ถูกแยกออกไปจากเหตุการณ์ที่เกิด
จากหรืออาจจะเกิดจากอุบัติเหตุ เกิดเองตามธรรมชาติ หรือจงใจให้
เกิดในธรรมชาติ
ขณะที่แนวทางการตัดสินใจ และภาคผนวก 2 ของกฎอนามัย
ระหว่างประเทศ พ.ศ. 2548 ต้องการกล่าวว่า ทุกเหตุการณ์ยังเป็น
เหตุการณ์ที่ต้องประเมินตามที่แสดงข้างต้น โดยเฉพาะเหตุการณ์
ซึ่งเกี่ยวข้องกับบางโรค ที่สามารถก่อให้เกิดผลกระทบอย่างรุนแรง
ด้านสาธารณสุข และแพร่ระบาดได้อย่างรวดเร็วในระดับนานาชาติ
นอกจากนี้ ยังต้องมีการวิเคราะห์ถึงการใช้ประโยชน์จากแนวทางการ
ตัดสินใจอย่างสมํ่าเสมอ และต้องมีการแจ้งเหตุหากเป็นไปตามเกณฑ์
กำ�หนด
โรคที่อยู่ในหมวดนี้ ได้แก่
1) อหิวาตกโรค (cholera)
2) กาฬโรคปอด (pneumonic plague)
3) โรคไข้เหลือง (yellow fever)
4) โรคไข้เลือดออกที่เกิดจากไวรัส เช่น ไข้เลือดออก (dengue
hemorrhagic fever) อีโบลา (ebola) มาร์บูร์ก (Marburg)
5) โรคไข้เวสต์ไนล์ (west nile virus)
6) โรคอืน่ ๆ ทีเ่ ป็นความกังวลเป็นพิเศษระดับภูมภิ าค หรือระดับชาติ
เช่น ไข้เดงกี (dengue fever) ไข้ริฟต์วาลเลย์ (Rift Valley
fever) และโรคไข้กาฬหลังแอ่น (meningococcal disease)
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ท้ายที่สุด กฎอนามัยระหว่างประเทศ พ.ศ. 2548 ระบุโรค 4 โรค
ที่มักจะทำ�ให้เกิดเหตุการณ์ที่ผิดปกติ หรือเกิดขึ้นโดยไม่คาดหมาย
อาจทำ�ให้เกิดผลกระทบอย่างรุนแรงด้านสาธารณสุข และเกิดเป็น
ภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขระหว่างประเทศได้ โดยแม้จะมีผู้ป่วย
โรคเหล่านี้เพียง 1 ราย ก็จะต้องมีการแจ้งต่อองค์การอนามัยโลก
โรคเหล่านี้ ได้แก่
1) โรคไข้ทรพิษ (smallpox)
2) โรคโปลิโอ จากไวรัสโปลิโอสายพันธุ์ไวลด์ไทป์ (wild-type
poliovirus)
3) โรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ในคน (เช่น ไข้หวัดนก H5N1
ในคน)
4) โรคทางเดินหายใจเฉียบพลันรุนแรง หรือโรคซาร์ส (SARS)
การรายงานชนิดอื่น
เมือ่ ต้องมีการรายงานสถานการณ์โรค กฎอนามัยระหว่างประเทศ
พ.ศ. 2548 ได้ให้ทางเลือกสำ�หรับประเทศต่างๆ ในการแจ้งสถานการณ์
การเกิดโรคภายในประเทศของตนแก่องค์การอนามัยโลกแบบเป็น
ความลับ เพื่อให้สามารถปรึกษากับองค์การอนามัยโลกด้านมาตรการ
การตอบสนองทางสาธารณสุขทีเ่ หมาะสม โดยข้อกำ�หนดต่างๆ เหล่านี้
ได้ มุ่ ง เน้ น ไปที่ เ หตุ ก ารณ์ ที่ มี ข้ อ มู ล ไม่ เ พี ย งพอในการตั ด สิ น ใจตาม
แนวทางการตัดสินใจนั่นเอง
นอกจากการแจ้งเหตุการณ์การเกิดโรคภายในประเทศของตนแล้ว
ประเทศต่างๆ ต้องแจ้งองค์การอนามัยโลกภายใน 24 ชั่วโมง หลังจาก
คู่มือการป้องกันควบคุมโรคติดต่ออุบัติใหม่
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ได้รบั หลักฐานว่าพบความเสีย่ งด้านสาธารณสุขนอกอาณาเขตประเทศ
ที่ อ าจเป็ น สาเหตุ ใ ห้ เ กิ ด การแพร่ ร ะบาดของโรคระหว่ า งประเทศ
จากการส่งออกหรือนำ�เข้า ดังนี้
1) ผู้ป่วย
2) การปนเปื้อน หรือการติดเชื้อที่มีพาหะนำ�โรค
3) สินค้าที่มีการปนเปื้อน
กฎอนามัยระหว่างประเทศ พ.ศ. 2548 ไม่รวมถึงการใดๆ ทีแ่ สดง
อย่างชัดเจนว่า มีการปล่อยสารอันตรายทีน่ า่ สงสัยอย่างจงใจ หรือเป็น
กรณีสงสัยอาวุธชีวภาพในการก่อการร้าย อย่างไรก็ตาม มีการกำ�หนด
เงื่อนไขว่า ประเทศใดก็ตาม มีหลักฐานของเหตุการณ์ทางสาธารณสุข
ที่ผิดปกติหรือเกิดขึ้นโดยไม่คาดหมาย ภายในประเทศ (ไม่คำ�นึงถึง
แหล่งกำ�เนิด หรือแหล่งที่มา) ซึ่งอาจเป็นภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุข
ระหว่างประเทศ ต้องมีการให้ขอ้ มูลด้านสาธารณสุขทีเ่ กีย่ วข้องทัง้ หมด
แก่องค์การอนามัยโลกด้วย
การตอบสนองภายใต้กฎอนามัย
ระหว่างประเทศ พ.ศ. 2548
กฎอนามัยระหว่างประเทศ พ.ศ. 2548 ต้องการให้องค์การ
อนามัยโลกทำ�งานร่วมกับประเทศต่างๆ ในการประเมิน และตอบสนอง
ความเสี่ยง สำ�หรับเหตุการณ์ด้านสาธารณสุขเมื่อมีการร้องขอจาก
ประเทศเหล่านัน้ โดยความร่วมมือเหล่านี้ รวมถึงการสนับสนุนแนวทาง
ปฏิบัติด้านวิชาการ การประเมินประสิทธิผลของมาตรการควบคุมโรค
และการเคลื่ อ นย้ า ยที ม งานระดั บ นานาชาติ เพื่ อ จุ ด ประสงค์ ข อง
การประเมินความเสี่ยง หรือเพื่อการควบคุมโรค
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การตรวจหา และรับรองความถูกต้องของข้อมูลเหตุการณ์โดย
องค์การอนามัยโลก จะมีการสนับสนุนการประเมินความเสีย่ งทีจ่ �ำ เป็น
แก่ประเทศสมาชิก เพื่อการป้องกันสุขภาพของประชาชน ระหว่าง
เกิดเหตุการณ์ทางสาธารณสุขนั้นๆ ซึ่งการสนับสนุนนี้อาจเป็นไปใน
ลักษณะการให้ความช่วยเหลือในรูปแบบต่างๆ แก่ประเทศที่ได้รับ
ผลกระทบจากเหตุการณ์ และให้ข้อมูลเพื่อการเฝ้าระวังสถานการณ์
แก่ประเทศที่ไม่ได้รับผลกระทบ ซึ่งประเทศที่ไม่ได้รับผลกระทบจะได้
ดำ�เนินมาตรการเพื่อป้องกันประชาชน หรือเตรียมความพร้อมในการ
ตอบสนองอย่างมีประสิทธิภาพ หากมีเหตุการณ์ทจ่ี ะส่งผลกระทบเกิดขึน้
องค์การอนามัยโลกมีมาตรการที่ท�ำ ให้แต่ละประเทศมีการเข้าถึง
ผูเ้ ชีย่ วชาญ และทรัพยากรทีเ่ หมาะสมอย่างรวดเร็ว สำ�หรับการประเมิน
ความเสี่ยงและการตอบสนองการระบาดของโรค ผ่านเครือข่ายการ
ตอบสนองและการแจ้งเตือนการระบาดของโลก (Global Outbreak
Alert and Response Network; GOARN) โดยเครือข่าย GOARN
จัดตัง้ อย่างเป็นทางการในเดือนเมษายน ปี พ.ศ. 2543 เพือ่ การปรับปรุง
การประสานงานของการตอบสนองการระบาดของโรคระหว่างประเทศ
และเพื่อให้กรอบการดำ�เนินงานมุ่งเน้นการสนับสนุนไปยังประเทศ
ต่างๆ เครือข่าย GOARN จึงมีวัตถุประสงค์หลัก ดังต่อไปนี้
 สนับสนุนประเทศที่มีความพยายามในการควบคุมโรค ให้มี
ความเชี่ยวชาญด้านวิชาการอย่างเหมาะสม และรวดเร็วต่อ
ประชากรที่ได้รับผลกระทบ
 สอบสวนโรค และอธิบายลักษณะเหตุการณ์และประเมิน
ความเสี่ยงของภัยคุกคามจากโรคติดต่ออุบัติใหม่ที่เกิดขึ้น
อย่างรวดเร็ว
คู่มือการป้องกันควบคุมโรคติดต่ออุบัติใหม่
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สนับสนุนการเตรียมความพร้อมการระบาดระดับชาติ เพื่อ
ให้มีความมั่นใจว่าจะตอบสนองต่อการควบคุมภัยคุกคามที่
ระบาดได้อย่างยั่งยืน
ตั้ ง แต่ ปี พ.ศ. 2543 องค์ ก ารอนามั ย โลกและ GOARN ได้
ตอบสนองต่ อ การระบาดไปแล้ ว มากกว่ า 50 เหตุ ก ารณ์ ทั่ ว โลก
โดยผู้เชี่ยวชาญกว่า 400 ท่าน ให้การสนับสนุนในพื้นที่ 40 ประเทศ
โดยสามารถสืบค้นข้อมูลเพิม่ เติมได้ในเว็บไซต์ขององค์การอนามัยโลกที่
<http :// www.who.int/csr/outbreaknetwork/en/>


การให้ข้อมูลข่าวสาร
การให้ ข้ อ มู ล เหตุ ก ารณ์ ด้ า นสาธารณสุ ข ซึ่ ง เชื่ อ ถื อ ได้ แ ละมี
ความสำ � คั ญ กั บ นานาประเทศ เป็ น ส่ ว นสำ � คั ญ ในการตอบสนอง
ด้ า นสาธารณสุ ข ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ โดยองค์ ก ารอนามั ย โลก
ได้บริหารจัดการกับข้อมูลที่ได้รับแจ้งจากประเทศที่ได้รับผลกระทบ
เพื่อการป้องกันประเทศนั้นจากปฏิกิริยาที่ไม่เป็นธรรมจากประเทศ
อื่นๆ และเพื่อให้มั่นใจว่าประเทศอื่นๆ จะได้รับข้อมูลที่จ�ำ เป็นในการ
ป้องกันประชาชนของตน รวมทั้งประชาชนที่จะเดินทางไปยังประเทศ
ที่ได้รับผลกระทบ
ในส่ ว นของแรงจู ง ใจให้ ป ระเทศสมาชิ ก แจ้ ง เหตุ แ ละรายงาน
เหตุการณ์ตอ่ องค์การอนามัยโลก กฎอนามัยระหว่างประเทศ พ.ศ. 2548
รั บ ประกั น ว่ า ข้ อ มู ล ที่ แจ้ ง รายงาน และการปรึ ก ษาหารื อ ภายใต้
กฎอนามั ย ระหว่ า งประเทศ จะไม่ถูกเผยแพร่ให้กับประเทศอื่ น ๆ
เว้นแต่กรณีที่มีการแสดงให้เห็นว่า การเผยแพร่นั้นเป็นไปเพื่อที่จะ
จัดการกับปัญหาความเสี่ยงของการแพร่กระจายระหว่างประเทศ
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บริบทที่จะแสดงให้เห็นว่ามีการสื่อสารข้อมูลไปยังประเทศสมาชิก
อื่นๆ มีการระบุไว้อย่างชัดเจน รวมถึงสถานการณ์ทผ่ี อู้ �ำ นวยการใหญ่
องค์การอนามัยโลกได้ประกาศเป็นภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขระหว่าง
ประเทศ โดยได้รับการยืนยันว่ามีการแพร่กระจายระหว่างประเทศ
โดยที่มาตรการในการควบคุมโรคมีโอกาสที่จะใช้ไม่ได้ผล และ/หรือ
มีความจำ�เป็นที่ต้องดำ�เนินมาตรการควบคุมโรคระหว่างประเทศโดย
ทันที
องค์การอนามัยโลกมีเป้าหมายที่จะให้ข้อมูลข่าวสารดังกล่าว
สามารถใช้ได้กับประเทศต่างๆ จึงมีหน้าที่ให้คำ�ปรึกษากับประเทศ
ที่ ป ระสบเหตุ ก ารณ์ และองค์ ก ารอนามั ย โลกอาจให้ ข้ อ มู ล ที่ มี อ ยู่
แก่สาธารณะ ถ้าข้อมูลเกีย่ วกับเหตุการณ์นน้ั เป็นทีร่ บั รูข้ องสาธารณชนแล้ว
หรือมีความจำ�เป็นในการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นทางการและเป็นอิสระ
ภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขระหว่างประเทศ (PHEIC)
ประสบการณ์ที่ได้รับในช่วงที่ต้องอาศัยความร่วมมือระหว่าง
ประเทศ เพือ่ ตอบสนองต่อภาวะฉุกเฉินของโรคซาร์ส นำ�ไปสูก่ ฎอนามัย
ระหว่างประเทศ พ.ศ. 2548 ซึ่งมีการผนวกรวมการกำ�กับดูแลงานที่
เฉพาะเจาะจงต่อการตอบสนองต่อเหตุการณ์ที่รุนแรงและพบได้น้อย
ที่เรียกว่าภาวะฉุกเฉินทางด้านสาธารณสุขระหว่างประเทศ (PHEIC)
โดยผู้อำ�นวยการองค์การอนามัยโลกจะพิจารณาว่าเหตุการณ์นั้นๆ
ถือเป็นภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขระหว่างประเทศหรือไม่ โดยปรึกษา
หารือร่วมกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง และคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญ
ด้านสาธารณสุข (คณะกรรมการภาวะฉุกเฉินด้านกฎอนามัยระหว่าง
ประเทศ) โดยผูเ้ ชีย่ วชาญเหล่านีจ้ ะให้คำ�แนะนำ�แก่องค์การอนามัยโลก
คู่มือการป้องกันควบคุมโรคติดต่ออุบัติใหม่
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เกี่ยวกับมาตรการป้องกันควบคุมโรคในภาวะฉุกเฉิน และการกำ�หนด
หรือพิจารณาว่า เหตุการณ์ที่ถือเป็นภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุข
ระหว่างประเทศนั้น มีความไม่สอดคล้องกันระหว่างการประเมินของ
ผู้อำ�นวยการองค์การอนามัยโลกและการประเมินของประเทศที่ได้รับ
ผลกระทบหรือไม่ คณะกรรมการภาวะฉุกเฉินจะยังคงให้ค�ำ แนะนำ�แก่
ผูอ้ �ำ นวยการองค์การอนามัยโลกตลอดระยะเวลาทีถ่ อื เป็นภาวะฉุกเฉิน
ทางด้ า นสาธารณสุ ข ระหว่ า งประเทศ รวมถึ ง ให้ คำ � ชี้ แ นะถึ ง การ
เปลีย่ นแปลงทีจ่ ำ�เป็นในการให้คำ�แนะนำ�มาตรการป้องกันควบคุมโรค
และการสิ้นสุดของภาวะฉุกเฉินทางด้านสาธารณสุขระหว่างประเทศ
การพัฒนาและคงสมรรถนะหลักด้านการเฝ้าระวัง
หนึ่ ง ในหั ว ข้ อ ที่ สำ � คั ญ ที่ สุ ด ของกฎอนามั ย ระหว่ า งประเทศ
พ.ศ. 2548 คือ ความต้องการให้ประเทศสมาชิกทั้งหมด มีการพัฒนา
และคงสมรรถนะหลั ก ด้ า นสาธารณสุ ข สำ� หรั บ การเฝ้ า ระวั ง และ
ตอบสนอง ตามบทบาทหน้าที่ที่ระบุในภาคผนวก 1 ของกฎอนามัย
ระหว่างประเทศ โดยสมรรถนะหลักด้านสาธารณสุขเหล่านี้ต้องได้รับ
การพั ฒ นาภายใน 5 ปี หลั ง จากที่ ก ฎอนามั ย ระหว่ า งประเทศ
พ.ศ. 2548 มีผลบังคับใช้ในแต่ละประเทศ
ตามความต้ อ งการเหล่ า นี้ กฎอนามั ย ระหว่ า งประเทศ
พ.ศ. 2548 ได้ทำ�การค้นหาเพื่อให้แน่ใจว่าทุกประเทศจะมีสิ่งจำ�เป็น
ขั้นพื้นฐาน สำ�หรับการดำ�เนินการระบุ ประเมินความเสี่ยง และ
ตอบสนองต่ อ การระบาดของโรคและเหตุ ก ารณ์ ท างสาธารณสุ ข
อื่นๆ ที่เกิดขึ้น ดังนั้นภัยคุกคามของการแพร่ระบาดระหว่างประเทศ
จึงเกิดน้อยที่สุด
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หมายเหตุ
ในบทนี้ เน้ น ที่ เ นื้ อ หาของกฎอนามั ย ระหว่ า งประเทศ
พ.ศ. 2548 ซึ่งเกี่ยวข้องกับการควบคุมโรคติดต่อ และโดยเฉพาะการ
ตอบสนองต่อเหตุการณ์ทางด้านสาธารณสุข เช่น การระบาดของโรค
โดยกฎอนามัยระหว่างประเทศ พ.ศ. 2548 ยังประกอบด้วยเงื่อนไข
สำ�หรับการใช้มาตรการด้านสาธารณสุขในบริบทของการท่องเที่ยว
และการเดิ น ทางระหว่ า งประเทศ ในช่ ว งที่ ไ ม่ เ กิ ด เหตุ ก ารณ์ ใ ดๆ
อี ก ด้ ว ย เนื่ อ งจากมาตรการเหล่านี้มีความเกี่ยวข้องกับโรคติ ด ต่ อ
บางโรค เช่น การให้ใบรับรองระหว่างประเทศในการฉีดวัคซีน ข้อมูล
รายละเอียดของกฎอนามัยระหว่างประเทศ พ.ศ. 2548 สามารถสืบค้น
เพิ่มเติมได้จาก http://www.who.int/csr/ihr/en/
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การประเมินความเสี่ยง และการจัดการความเสี่ยง
(RISK ASSESSMENT AND RISK MANAGEMENT)
การป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคติดต่อทีม่ ปี ระสิทธิภาพ
จำ�เป็นต้องมีการประเมินความเสี่ยง การจัดการความเสี่ยง และ
การสื่อสารความเสี่ยง ดังนี้
การประเมินความเสีย่ ง คือ กระบวนการประเมินความเป็นไปได้
และผลทีต่ ามมาจากการระบาดของโรคติดต่อ ซึง่ เกิดจากการสัมผัสกับ
สิ่งที่เป็นอันตราย และลักษณะซึ่งมีความเสี่ยงต่อสุขภาพของมนุษย์
การประเมินความเสี่ยงสามารถเป็นได้ทั้งเชิงคุณภาพ และ/หรือเชิง
ปริมาณ ประกอบด้วยขั้นตอนดังต่อไปนี้
1. การประเมินอันตรายและการสัมผัสโรค (hazard and
exposure assessment)
2. การประเมินจุดอ่อน (vulnerability assessment)
3. ลักษณะของความเสี่ยง (risk characterization)
4. การวิเคราะห์ความเสี่ยง (risk analysis)
การจัดการความเสี่ยง คือ กระบวนการต่อเนื่องซํ้าๆ จากการ
ระบุความเสี่ยง ก่อนหรือ ณ วันที่เริ่มมีการระบาดของโรค จนกระทั่ง
ถึงจุดที่ควบคุมความเสี่ยงได้ เป้าหมายของการจัดการความเสี่ยงคือ
เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรค ลดอัตราการป่วย และอัตราตาย
ทีเ่ ป็นผลมาจากการระบาดของโรคติดต่อ และลดผลกระทบทางสังคม
เศรษฐกิจ และผลทางการเมืองที่ตามมาจากการระบาดของโรค โดย
กระบวนการจัดการความเสี่ยงประกอบด้วยขั้นตอนดังต่อไปนี้
1. การวิเคราะห์ตัวเลือก (options analysis)
2. การตอบสนองต่อภัยคุกคามหรือการระบาด (response to
a potential threat or an outbreak)
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3. การตรวจติดตาม (monitoring)
4. การปรับเปลี่ยนการตอบสนอง (response modification)
การสื่อสารความเสี่ยง คือ การจัดเตรียมข้อมูลที่จำ�เป็นสำ�หรับ
การตัดสินใจของประชาชน รัฐบาล และนักการเมือง ก่อนเกิดการ
ระบาดหรือระหว่างเกิดเหตุการณ์ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการ
จัดการความเสี่ยง และสามารถลดผลกระทบทางสังคม การเมือง และ
เศรษฐกิจ ซึ่งเกิดขึ้นจากภัยคุกคามหรือการระบาดนั้น
1. การประเมินความเสี่ยง
การประเมินความเสี่ยง จะระบุอันตราย และสภาวะภายใต้การ
แพร่ระบาดของโรคติดต่อหรือโรคที่สามารถเกิดขึ้นได้ และลักษณะ
ความน่าจะเป็นที่อันตรายเหล่านี้จะเป็นสาเหตุให้เกิดการระบาดของ
โรคติดต่อ
การประเมินความเสีย่ งทีม่ ปี ระสิทธิภาพ ต้องมีการระบุความเสีย่ ง
อย่ า งรวดเร็ ว และมี ก ารจั ด การความเสี่ ย งเชิ ง รุ ก ซึ่ ง จะช่ ว ยให้
นักวางแผนด้านสาธารณสุขสามารถจัดการทรัพยากรได้อย่างสมดุล
ตัวอย่างเช่น การจัดการทรัพยากรระหว่างการเตรียมความพร้อม
สำ�หรับเหตุการณ์ที่มีความเป็นไปได้สูง แต่ผลกระทบตํ่า และการ
เตรียมความพร้อมสำ�หรับเหตุการณ์ที่มีความเป็นไปได้ตํ่า แต่ผล
กระทบสูง เป็นต้น
การประเมิ น ความเสี่ ย งสามารถอธิ บ ายข้ อ พิ จ ารณาของ
สถานการณ์สมมติ “อะไรจะเกิดขึ้น ถ้า” ซึ่งรวมถึงการวิเคราะห์ว่า
อะไรจะเกิดขึ้นบ้าง เกิดที่ไหน เมื่อไร ทำ�ไมจึงเกิดขึ้น และเกิดขึ้นได้
อย่างไร ผลกระทบคืออะไรถ้าเกิดเหตุการณ์ขึ้น และใครจะมีส่วนช่วย
ในการป้องกัน และ/หรือควบคุมโรคได้
คู่มือการป้องกันควบคุมโรคติดต่ออุบัติใหม่
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นอกจากนี้ ต้องมีการระบุสาขาวิชาและบุคลากรที่ต้องมีส่วนร่วม
ในการประเมิน เพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลที่สำ�คัญ รวมทั้งเอกสารอ้างอิงที่
ยังไม่ชดั เจน หรือแหล่งทีไ่ ม่เป็นทางการอืน่ ๆ ได้ถกู นำ�มาพิจารณา และ
เพือ่ ให้แน่ใจว่ามีคณะทำ�งานประเมินความเสีย่ งทีด่ ี อันประกอบด้วยทัง้
ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิค และผู้ที่มีอำ�นาจในการตัดสินใจ ในสัดส่วนที่
พอเหมาะ
แม้ว่าคำ�ศัพท์ที่หมายถึงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อจะ
แตกต่างกัน แต่การประเมินความเสีย่ งทุกวิธจี ะมีองค์ประกอบ ดังต่อไปนี้
การประเมินอันตรายและการสัมผัสโรค
การประเมินอันตราย เป็นการรับรู้ การอธิบายลักษณะ และการ
วิเคราะห์เชือ้ ทีเ่ ป็นสาเหตุของการก่อโรค และจำ�เป็นสำ�หรับความเข้าใจ
เกี่ยวกับลักษณะทางชีวภาพของเชื้อนั้น ตัวอย่างความเข้าใจที่อาจจะ
ต้องมี เช่น
 ความรุนแรงของเชื้อก่อโรค (virulence)
 ความสามารถในการแพร่ระบาด (transmissibility)
 พยาธิกำ�เนิด (pathogenesis)
 สภาวะด้านสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อการเจริญเติบโต และการ
มีชีวิตรอดของเชื้อ รวมถึงค่าความเป็นกรด-ด่าง อุณหภูมิ
ความชื้น ปริมาณนํ้าฝน และพืชที่ขึ้นปกคลุมผิวดิน
 ข้อมูลอุบต
ั กิ ารณ์ ความชุกของโรค อัตราป่วย และอัตราตาย
การสัมผัสโรค คือความเป็นไปได้ทจี่ ะติดเชือ้ และการประเมินการ
สัมผัสโรค จำ�เป็นต้องเข้าใจปัจจัยหลัก ต่อไปนี้
 การกระจายของเชื้ อ ก่ อ โรคในประชากรมนุ ษ ย์ และสั ต ว์
และ/หรือสิง่ แวดล้อมทีส่ นใจ โดยเฉพาะอย่างยิง่ เกีย่ วข้องกับ
ภัยคุกคามจากโรคติดต่ออุบตั ใิ หม่ทเี่ กิดขึน้ ในระบบนิเวศใหม่
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และความเป็นไปได้ของการเคลื่อนย้ายระหว่างเขตแดน
นอกจากนี้ ปัจจัยเหล่านี้ส่งผลต่อความน่าจะเป็นของการ
สัมผัสโรค คือ การมีพาหะนำ�โรค และสัตว์รังโรค การรุกลํ้า
ของมนุษย์เข้าไปในแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์ และอื่นๆ เช่น
ความเสื่อมโทรมของสิ่งแวดล้อม และการเปลี่ยนแปลงของ
สภาพอากาศ
 วิธีการแพร่โรค
 ข้อมูลของการระบาดในครัง้ ก่อนทีไ่ ม่ทราบสาเหตุ ซึง่ อาจให้
ความรู้เพิ่มเติม
 ข้ อ มู ล ของการระบาดที่ มี ส าเหตุ จ ากเชื้ อ ก่ อ โรคชนิ ด ใหม่
ซึ่งอาจจะมีประโยชน์ได้
การประเมินจุดอ่อน เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์บริบทของการ
แพร่กระจายของโรค โดยมุง่ ไปทีป่ จั จัยทีส่ ามารถส่งเสริม ป้องกัน หรือ
บรรเทาการแพร่กระจายของโรค ปัจจัยเหล่านีส้ ามารถแบ่งได้เป็นหลาย
หัวข้อ ดังนี้
ปัจจัยด้านบุคคล (Host factors) มีดงั นี้ (แต่อาจมีปจั จัยอืน่ ๆ ร่วมด้วย)
 มีภาวะโรคเรือ
้ รัง/โรคประจำ�ตัว ทีท่ �ำ ให้เกิดภูมคิ มุ้ กันบกพร่อง
 ภาวะขาดสารอาหาร
 การตั้งครรภ์
 ความถี่ ความเข้ ม ข้ น ธรรมชาติ และระยะเวลาของ
การสัมผัสโรคที่ผ่านมาหรือที่กำ�ลังดำ�เนินอยู่
 ปัจจัยทางสังคม เช่น อาชีพ ประวัติการเดินทาง และความ
หนาแน่นของประชากร
 ปัจจัยทางพฤติกรรม เช่น การล้างมือ สุขอนามัยทางเดิน
หายใจ พฤติกรรมด้านเพศ และการใช้ยา
คู่มือการป้องกันควบคุมโรคติดต่ออุบัติใหม่
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ปัจจัยด้านองค์กร (Organizational factors) มีดังนี้ (แต่อาจมีปัจจัย
อื่นๆ ร่วมด้วย)
 ประสิทธิภาพของระบบการดูแลสุขภาพ
 การบังคับใช้กฎหมายสำ�หรับการให้บริการด้านการป้องกัน
ควบคุมโรค
 คุณภาพและมาตรฐานสำ�หรับเวชภัณฑ์ และสารชีวภาพที่
รักษาอาการเจ็บป่วย
 นํ้า และมาตรการสุขาภิบาล
 คุณภาพอากาศ
 ความปลอดภัยทางเคมี
 การมีสัตว์พาหะ และธรรมชาติของสัตว์พาหะนำ�โรค
 มาตรฐานความปลอดภัยทางอาหาร
 ระบบการเฝ้าระวังโรค ทั้ง event-based และ
indicator-based
 การตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการที่มีคุณภาพและความ
ปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ
 การคัดแยกและกักกันผู้ป่วย
 ความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่สาธารณสุข
 ความเชือ
่ มโยงกันระหว่างบริการสุขภาพคน สัตว์ และสัตว์ปา่
(ประมาณร้อยละ 75 ของโรคติดต่ออุบตั ใิ หม่ในคน มีตน้ กำ�เนิด
มาจากสัตว์)
 โปรแกรมการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันในคน และในสัตว์
 การควบคุมพาหะนำ�โรค
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ปัจจัยด้านสังคม (Societal factors) มีดังนี้ (แต่อาจมีปัจจัยอื่นๆ
ร่วมด้วย)
 การต่อสู้ ความขัดแย้ง
 การอพยพย้ายถิ่นของประชากร
 ความล้มเหลวของการให้บริการด้านการรักษาและการให้
บริการสาธารณสุข
 การเลี้ยงสัตว์และทำ�การเกษตรแบบเร่งรัด
ลั ก ษณะความเสี่ ย ง ให้ ภ าพรวมของความเสี่ ย งบนพื้ น ฐาน
ของการประเมินอันตราย การสัมผัสโรค และความอ่อนแอ เจ็บป่วย
ได้ง่าย (vulnerability) ระดับหรือลักษณะของความเสี่ยงสามารถ
อธิบายได้ทงั้ เชิงคุณภาพ โดยใช้การแบ่งเป็น สูง กลาง หรือตํา่ หรืออธิบาย
เชิงปริมาณ โดยใช้การประมาณการณ์เป็นตัวเลขที่ได้จากแบบจำ�ลอง
ความเสีย่ ง และ/หรือการเปลีย่ นแปลงของอุบตั กิ ารณ์ ความชุก อัตราป่วย
และอัตราตาย
ลักษณะความเสีย่ งเกีย่ วข้องกับขัน้ ตอนปฏิบตั ดิ งั ต่อไปนี้ (แต่อาจ
มีปัจจัยอื่นๆ ร่วมด้วย)
 พั ฒ นาแผนภู มิ ต้ น ไม้ ข องปั ญ หา เพื่ อ ระบุ ค วามเชื่ อ มโยง
ระหว่างอันตราย การสัมผัสโรค และความอ่อนแอ เจ็บป่วย
ได้ง่าย (vulnerability)
 แสดงให้ เ ห็ น ว่ า ความเสี่ ย งสั ม พั น ธ์ กั บ แต่ ล ะบุ ค คลและ
ประชากรอย่างไร ในด้านชนิดของความเสี่ยง ขอบเขต และ
ความรุนแรงของผลกระทบที่มีต่อสุขภาพ
 แสดงให้เห็น ระดับความเชื่อมั่นในการประเมิน
 การพิจารณาและทดสอบสถานการณ์สมมติ เมือ่ มีระดับของ
ความไม่แน่นอนสูง
คู่มือการป้องกันควบคุมโรคติดต่ออุบัติใหม่
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2. การจัดการความเสี่ยง
การวิเคราะห์และการตอบสนองต่อทางเลือก
การวิเคราะห์ทางเลือก ได้แก่ การเปรียบเทียบความเสีย่ ง การตัง้ ค่า
ลำ�ดับความสำ�คัญของความเสีย่ ง และการตัดสินใจบนการตอบสนองที่
เหมาะสมที่สุด โดยขึ้นกับว่า การวิเคราะห์ทางเลือกจะมีวัตถุประสงค์
เพื่อบ่งชี้ยุทธศาสตร์สำ�หรับการป้องกันหรือการตอบสนองที่ดีที่สุด
โดยทีมจัดการความเสี่ยงอาจจะเลือกจากแนวทางดังต่อไปนี้
 ยอมรับความเสี่ยงที่มีผลกระทบตํ่าที่สุด (เช่น การแพร่เชื้อที่
ติดต่อในระบบทางเดินหายใจที่มีความรุนแรงตํ่า)
 มุ่งไปที่การป้องกัน และกิจกรรมการตอบสนองที่รวดเร็ว
ในการลดความเสี่ยงที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้
 ลดการแพร่เชื้อ โดยการลดการสัมผัสเชื้อก่อโรค (เช่น โดย
ทางอาหาร หรือการเรียกคืนผลิตภัณฑ์)
 ลดความไวของการติดเชื้อและการเกิดโรคในชุมชน โดยการ
สร้างเสริมภูมิคุ้มกันเชิงรับหรือเชิงรุก
 ส่งเสริมการเฝ้าระวังโรค โดยการค้นหาผูป้ ว่ ยเชิงรุก และการ
ติดตามผู้สัมผัส เพื่อให้ตรวจหาผู้ที่สัมผัสโรคได้อย่างรวดเร็ว
 ประชาสั ม พั น ธ์ เ กี่ ย วกั บ ความเสี่ ย ง เพื่ อ ส่ ง เสริ ม การ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
 มุ่งไปที่การตอบสนองต่อการจัดการผลที่ตามมา และการ
บรรเทาผลกระทบ เมื่อเกิดการระบาดขึ้น โดยมาตรการ
ต่างๆ เช่น การจัดการผู้ป่วย การให้ยาเพื่อการป้องกันหลัง
การสัมผัสโรค และการขับเคลื่อนทางสังคม
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ในการวิเคราะห์ทางเลือกนั้น ควรนำ�วิทยาศาสตร์ทุกแขนงที่
เกี่ยวข้อง ทั้งการขับเคลื่อนทางสังคมและการเมือง การเงินและระบบ
การจัดการ รวมทั้งความจำ�เป็นในการสื่อสารความเสี่ยงมาใช้ร่วมด้วย
ส่วนการจัดทำ�สถานการณ์สมมติ ควรพิจารณาถึงผลกระทบทีเ่ ป็นไปได้
ของการเกิดความไม่แน่นอนจากข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์ หรือขาดหายไป
คุ ณ ภาพของข้ อ มู ล ที่ มี ห ลากหลาย และข้ อ จำ � กั ด ของแบบจำ � ลอง
ความเสี่ยงที่ใช้ในการประเมินความเสี่ยงด้วย
การปรับระบบการตรวจติดตามและการตอบสนอง
การตรวจติดตามมาตรการป้องกันและมาตรการการตอบสนอง
จะให้ข้อมูลที่จำ �เป็นสำ�หรับการปรับยุทธศาสตร์ และกิจกรรมใน
ช่วงกลางของการดำ�เนินงานที่จ�ำ เป็น หรือสำ�หรับการวางแผนงานใน
ระยะยาวและขีดความสามารถขององค์กร ทั้งนี้ขึ้นกับทรัพยากรที่มี
เพื่อดำ�เนินการตรวจติดตาม โดยตัวบ่งชี้ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่
 ค่ า ใช้ จ่ า ย และทั ก ษะที่ จำ � เป็ น กิ จ กรรมการตอบสนอง
รวมถึงทรัพยากรบุคคล การเงินและค่าใช้จา่ ยด้านทรัพยากร
(ตัวบ่งชี้นำ�เข้า)
 ประสิทธิผลของกิจกรรม เช่น การจัดการผู้ป่วยทางคลินิก
การติ ด ตามผู้ สั ม ผั ส การฝึ ก อบรมและการส่ ง เสริ ม การ
เฝ้าระวังโรค (ตัวบ่งชี้กระบวนการ)
 ประสิทธิผลของกิจกรรมการตอบสนอง เช่น คุณภาพของ
แนวทางปฏิบตั ทิ พี่ ฒ
ั นาขึน้ และจำ�นวนเจ้าหน้าทีส่ าธารณสุข
ที่ได้รับการฝึกอบรม (ตัวบ่งชี้ผลลัพธ์)
 คุ ณ ภาพของระบบการเฝ้ า ระวั ง โรคที่ ไ ด้ รั บ การส่ ง เสริ ม
ให้คำ�จำ�กัดความตามเกณฑ์ เช่น จำ�นวนผู้ป่วยรายใหม่
คู่มือการป้องกันควบคุมโรคติดต่ออุบัติใหม่
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ซึง่ เกิดขึน้ หลังจากการใช้มาตรการควบคุมโรคแล้ว และความ
เหมาะสมของการตอบสนองต่อการระบาด (ตัวบ่งชีผ้ ลลัพธ์)
 จำ�นวนผู้ป่วยที่ป้องกันได้โดยประมาณ และผลที่ตามมาทาง
ด้านสังคม เศรษฐกิจและการเมืองทีเ่ กิดขึน้ หรือเบีย่ งเบนไป
(ตัวบ่งชี้ผลกระทบ)
นอกจากนี้ กระบวนการตรวจติดตามควรพิจารณาถึงผลลัพธ์ของ
มาตรการที่ไม่ได้ตั้งใจ แต่สามารถเกิดขึ้นได้ ผลลัพธ์ของความล้มเหลว
ของมาตรการ และการพิจารณาในด้านจริยธรรมของผลกระทบของ
มาตรการทางสาธารณสุข (เช่น การกักกันผู้ป่วย เป็นต้น) ในประชากร
กลุ่มเสี่ยง
3. การสื่อสารความเสี่ยง ระหว่างการระบาดของโรค
สภาพแวดล้อมของการสื่อสารการระบาด
ความไม่แน่นอน
การสื่อสารกับสาธารณชนระหว่างการระบาดของโรคติดต่อเป็น
สิ่งสำ�คัญ ไม่ใช่เพียงเพื่อควบคุมการระบาดของโรคให้ได้อย่างรวดเร็ว
เท่านัน้ แต่ยงั ช่วยลดผลกระทบทางเศรษฐกิจ การเมือง และสังคมทีเ่ กิด
ขึ้นในช่วงของการระบาดด้วย ความไม่แน่นอนซึ่งรายล้อมการระบาด
ของโรค ทำ�ให้เกิดความสนใจใคร่รู้ของสาธารณชนเพื่อหาคำ�อธิบาย
ซึง่ จะกลายเป็นข้อมูลแก่ผทู้ ไี่ ด้รบั หรือไม่ได้รบั การบอกกล่าวข้อมูลนัน้
การระบาดเหล่านี้เป็นเหตุการณ์ที่จะแพร่กระจายไปทั่ว เริ่มแรก
สาเหตุของการระบาดอาจจะยังไม่แน่ชัด พื้นที่ทางภูมิศาสตร์ของ
ความเสี่ยงอาจจะยังไม่ทราบเป็นเวลาหลายสัปดาห์หรือหลายเดือน
และการระบาดจะแพร่กระจายไปในทิศทางที่ไม่สามารถคาดเดาได้
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ปัญหาและความประหลาดใจเกิดขึน้ ได้ทวั่ ไปในการระบาด นอกจากนี้
การรักษาอาจล้มเหลวถ้าเกิดการดื้อต่อยาขึ้น หรือเกิดความลังเลใจ
ของประชาชนที่เป็นกลุ่มเสี่ยงในการใช้ยาหรือวัคซีน มักพบกลุ่มเสี่ยง
กลุ่มใหม่ และวิธีการแพร่ระบาดอาจจะเปลี่ยนแปลงไป โดยจาก
ประสบการณ์ในหลายเหตุการณ์ที่เกี่ยวกับเชื้ออีโบลา หรือเชื้อก่อโรค
อื่นที่พบได้ไม่บ่อยนัก พบว่า แม้การระบาดจะอยู่ภายใต้การควบคุม
แต่กลุ่มใหม่ของโรคสามารถปรากฏขึ้นอีกได้ เนื่องจากไม่สามารถ
ติดตามผู้สัมผัสได้ทั้งหมด หรือจากความผิดพลาดของการควบคุมการ
ติดเชื้อในโรงพยาบาล
ดังนั้น ข้อมูลที่เผยแพร่แก่สาธารณชนอาจจะต้องมีการปรับ
ในหนึ่งวันและมีการแก้ไขในวันต่อไป ตัวอย่างเช่น ในปี พ.ศ. 2542
ข้อมูลในเบือ้ งต้น ทำ�ให้เจ้าหน้าทีส่ าธารณสุขในนิวยอร์กระบุแหล่งของ
การระบาดที่เกิดจากยุงเป็นพาหะเป็นโรค St. Louis encephalitis
หลังจากนัน้ ไม่นาน ก็ถกู ค้นพบเป็นครัง้ แรกว่า เกิดจากโรคไข้เวสต์ไนล์
ซึ่งข้อมูลที่เปลี่ยนไปนี้ สามารถทำ�ลายความเชื่อมั่นของประชาชนที่มี
ต่อเจ้าหน้าที่ได้
ต้องมีการระลึกไว้เสมอว่า ถ้าการสื่อสารความเสี่ยงไม่ใช่หลัก
ของความไม่แน่นอนอยู่ในใจแล้ว เจ้าหน้าที่สาธารณสุขอาจจะต้อง
รับผิดชอบอย่างไม่เป็นธรรม เมือ่ พบว่าสารทีส่ อื่ ออกไปไม่ถกู ต้องในแง่
ของข้อมูลที่เปลี่ยนแปลง และสถานการณ์แวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป
ความวิตกกังวล
ความวิตกกังวลเกิดขึน้ ได้สงู ในสภาพแวดล้อมทีไ่ ม่แน่นอน และไม่
สามารถคาดเดาได้ของการระบาดของโรค ปฏิกิริยาของสาธารณชนที่
มีต่อความวิตกกังวลทำ�ให้เกิดความยุ่งเหยิงทางสังคมและเศรษฐกิจ
คู่มือการป้องกันควบคุมโรคติดต่ออุบัติใหม่
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ที่ไม่เป็นสัดส่วนกับระดับความเสี่ยงที่แท้จริงที่ต้องเผชิญ ตัวอย่างเช่น
ระหว่างการระบาดของโรคซาร์ส ในปี พ.ศ. 2545 - 2546 การใส่
หน้ากากอนามัยโดยไม่จ�ำ เป็นได้แพร่กระจายไปทัว่ และการยกเลิกการ
เดินทางท่องเที่ยวในหลายประเทศที่ไม่ได้เกิดการระบาด แต่เป็นเพียง
ประเทศเพื่อนบ้านเท่านั้น ทำ�ให้เกิดการเสื่อมเสียชื่อเสียงหรือเกิดการ
ประทับตราในกลุ่มชาติพันธุ์บางกลุ่ม และในสภาพความวิตกกังวลนั้น
การประทับตราสามารถทำ�ให้สังคมที่มีความขัดแย้งกันอยู่เดิมนั้น
แผ่ขยายมากขึน้ ผลทีต่ ามมาอืน่ ๆ ของความวิตกกังวลของสาธารณชน
สามารถพบเห็นได้จากการเปลีย่ นแปลงทีช่ ดั เจนของรูปแบบการบริโภค
ของผู้บริโภค เช่น การหลีกเลี่ยงการรับประทานไก่ ในช่วงที่เกิดการ
ระบาดของโรคไข้หวัดนกในสัตว์ปกี ซึง่ การเปลีย่ นแปลงนีท้ �ำ ให้เกิดการ
สูญเสียทางเศรษฐกิจกับเกษตรกร และอุตสาหกรรมอาหารอย่างมาก
สิง่ ทีเ่ ป็นความกังวลสำ�หรับผูส้ อื่ สารความเสีย่ ง ก็คอื ความกลัวของ
ความกลัวในกลุ่มผู้จัดการการระบาดและผู้ก�ำ หนดนโยบาย กล่าวคือ
ความกลัวการกระตุ้นหรือทำ�ให้เศรษฐกิจแย่ลง และ/หรือทำ�ให้เกิด
ความเสียหายทางสังคม ความกลัวเหล่านี้มีอิทธิพลอย่างมากกับการ
ตัดสินใจว่าจะสื่อสารหรือไม่ และจะสื่อสารเมื่อไร
การจัดการข้อมูล
ความไม่แน่นอน และความวิตกกังวลนั้น บ่อยครั้งที่ทำ�ให้การ
ระบาดเป็นข่าว ซึง่ เป็นทีส่ นใจของประชาชน ด้วยความตัง้ ใจอย่างมาก
จากนักข่าวที่จะทำ�ให้ภัยคุกคามนี้ขยายตัวไปสู่ระบบเศรษฐกิจ ความ
สัมพันธ์ระหว่างประเทศ และแม้แต่ความมั่นคงทางสังคม การระบาด
มักจะถูกใช้ในทางการเมือง และบ่อยครั้งที่การตัดสินใจทางด้านการ
สือ่ สารความเสีย่ งถูกโอนถ่ายอย่างไม่ถกู ต้องจากเจ้าหน้าทีส่ าธารณสุข
ไปสู่ผู้นำ�ทางการเมือง หรือที่ปรึกษาด้านสื่อ
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การสื่อสารการระบาดเป็นสภาวะการสื่อสารที่ซับซ้อน ข้อมูล
ณ จุดเริ่มต้นของการระบาดมักไม่สมบูรณ์ และผิดพลาดในบางครั้ง
การตัดสินใจต้องทำ�โดยอาศัยข้อมูลทีม่ ไี ม่เพียงพอ ความเสีย่ งทีร่ บั รูอ้ าจ
จะสูงสำ�หรับนักเศรษฐศาสตร์ ประชาชนและนักการเมืองที่ได้รับผล
กระทบ และผู้ที่ต้องตัดสินใจเกี่ยวกับการสื่อสารสาธารณสุข อาจจะ
ไม่มีพื้นฐานด้านโรคติดต่อ หรือแม้แต่ด้านสาธารณสุข
ผลกระทบ
ผลกระทบของการระบาดของโรคติ ด ต่ อ ส่ ว นใหญ่ ส ามารถ
เทียบได้กับพายุเฮอริเคน ด้วยขอบเขตความเสียหายที่มีจำ�กัด แต่มี
ผลกระทบต่อพื้นที่ในวงกว้าง ศูนย์กลางคือมีการระบาดเกิดขึ้น และมี
ความเสียหายในวงกว้างส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจเชิงลบ ความปัน่ ป่วน
ทางสั ง คม และการเปลี่ ย นแปลงที่ ทำ � ให้ เ กิ ด ปั ญ หาทางการเมื อ ง
เมื่ อ การระบาดของโรคซาร์ ส ในปี พ.ศ. 2546 ทำ � ให้ มี ผู้ เ สี ย ชี วิ ต
800 ราย เกิดความสูญเสียทางเศรษฐกิจประมาณ 30 พันล้านเหรียญ
สหรัฐ เกิดความกลัวและความตื่นตระหนกในชุมชนต่างๆ และทำ�ให้
เกิดการเปลี่ยนแปลงผู้นำ�ทางการเมือง ส่วนการระบาดของโรควัวบ้า
(BSE) ในสหราชอาณาจักร เมื่อต้นปี พ.ศ. 2533 ทำ�ให้เกิดความ
สูญเสียทางเศรษฐกิจหลายพันล้านเหรียญสหรัฐ และนำ�ไปสู่การ
สอบสวนโรคเพื่อหาสาเหตุ ในการยืนยันโรควัวบ้าในสหรัฐอเมริกา
ประมาณการณ์ความสูญเสียทางเศรษฐกิจสำ�หรับโค 1 ตัวทีย่ นื ยันการ
ติ ด เชื้ อ ไว้ ที่ 2 พั น ล้ า นเหรี ย ญสหรั ฐ และสำ � หรั บ การระบาดของ
อหิวาตกโรคในประเทศเปรูและแทนซาเนียส่งผลให้เกิดการห้ามส่ง
สินค้าประเภทอาหารทะเลเข้าออกท่าเรือ และการท่องเทีย่ วลดลง ซึง่ เป็น
สาเหตุของผลกระทบทางเศรษฐกิจอย่างรุนแรงจำ�นวนหลายล้านดอลล่าร์
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ความเสียหายทั้งหมดนี้ หรือความกลัวว่าจะเกิดความเสียหาย
สามารถผลั ก ดั น ให้ เ กิ ด การสื่ อ สารที่ ผิ ด พลาดได้ ใ นช่ ว งที่ เ กิ ด การ
ระบาด ในกรณีนี้ บ่อยครั้งที่สารหรือข้อความที่ส่งออกไปจะมุ่งเป้าไป
ที่การหลีกเลี่ยงความเสียหายที่เกี่ยวข้องกับการระบาดมากกว่าการ
สื่อสารที่เกี่ยวกับการระบาดเอง เป็นผลให้ผู้ที่ต้องตัดสินใจอาจจะต้อง
รอนานเกินไปที่จะประกาศรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการระบาด
ของโรค และเมื่ อ ผู้ ที่ ต้ อ งตั ด สิ น ใจถู ก บั ง คั บ ให้ แ สดงความคิ ด เห็ น
อาจจะให้ความเห็นทีส่ ร้างความมัน่ ใจมากเกินไป หรือเลือกทีจ่ ะปิดบัง
แง่มมุ ทีก่ �ำ ลังเป็นปัญหาของสถานการณ์ไว้ ซึง่ ปัจจัยเหล่านีแ้ สดงให้เห็น
ผลกระทบของการระบาดที่รุนแรงขึ้นในภายหลัง
แนวทางปฏิบัติของการสื่อสารการระบาดของโรค
องค์ประกอบ 5 องค์ประกอบดังต่อไปนีม้ คี วามเกีย่ วข้องอย่างมาก
กั บ การสื่ อ สารที่ ป ระสบความสำ� เร็จ (และการสื่อสารจะล้ ม เหลว
เมื่อไม่มีองค์ประกอบเหล่านี้) ได้แก่
 ความไว้วางใจ (trust)
 การประกาศในระยะแรก (early announcement)
 ความโปร่งใส (transparency)
 การรับฟัง (listening)
 การวางแผนการปฏิบัติงาน (operational planning)
ความไว้วางใจ
เป้าหมายที่สำ�คัญมากในช่วงเกิดการระบาด คือ ผู้เชี่ยวชาญ
ด้านสาธารณสุขที่เกี่ยวข้องกับการระบาดของโรค และผู้ที่สื่อสารกับ
สาธารณชน มีการสือ่ สารด้วยวิธที จี่ ะสร้าง รักษา หรือคงความไว้วางใจ
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ซึ่งเป็นประเด็นที่สำ�คัญที่จะใช้ผ่านทางวัฒนธรรม เศรษฐกิจ และ
การระบาดที่แตกต่างกัน โดยการวิจัยทางพฤติกรรมยืนยันว่า ความ
ไว้วางใจจะเกิดขึน้ น้อย ถ้ามีผเู้ ชีย่ วชาญด้านสาธารณสุขจัดการในช่วงที่
มีการระบาดของโรคติดต่อ และจะกลายมาเป็นความกังวลอย่างมาก
ในประชาชนทั่วไป เวลาที่ดีที่สุดที่จะสร้างความไว้วางใจคือ ก่อนที่จะ
มีการระบาดเกิดขึ้น
ความไว้วางใจในการสื่อสารการระบาดส่งผลกระทบโดยตรง
ต่อการรับรู้ของสาธารณชนในด้านแรงจูงใจ ความซื่อตรง และความ
สามารถของผู้เชี่ยวชาญด้านสาธารณสุขในการจัดการกับการระบาด
และเจ้าหน้าทีท่ างการเมือง คำ�ถามสำ�คัญทีส่ มั พันธ์กบั ปัจจัยดังต่อไปนี้
อาจจะถูกถามขึ้น โดยผู้ที่ได้รับผลกระทบหรือผู้ที่มีความเสี่ยงจาก
การระบาด
 แรงจูงใจ - ผูต
้ อบสนองต่อการระบาดจะตอบสนองเป็นคนแรก
และคนที่อยู่หน้าสุด สำ�คัญที่สุด เพื่อปกป้องสุขภาพของตน
และสุขภาพของบุคคลในครอบครัวหรือไม่?
 ความซื่อตรง - ผู้ตอบสนองต่อการระบาดจะปกปิดข้อมูล
หรือแสดงข้อมูลที่ทำ�ให้คนคิดว่าการระบาดไม่สำ�คัญ เพื่อ
ลดความกังวลใจหรือไม่?
 ความสามารถ - ผู้ ต อบสนองต่ อ การระบาดมี ทั ก ษะที่
เพียงพอที่จะทำ�งานหรือไม่?
ถ้าสาธารณชนไม่มคี วามไว้วางใจแหล่งทีม่ าแล้ว จะทำ�ให้เกิดความ
ไม่ไว้วางใจสื่อที่ได้รับด้วย มีหลักฐานที่หนักแน่นซึ่งแสดงให้เห็นว่า
เมื่อเจ้าหน้าที่มีความน่าไว้วางใจแล้ว สาธารณชนจะรับรู้ภัยคุกคามใน
ระดับตํา่ ลงด้วย ทีส่ �ำ คัญกว่านัน้ เมือ่ มีความไว้วางใจสูง สาธารณชนจะ
ยอมรับต่อคำ�แนะนำ�อย่างเป็นทางการของเจ้าหน้าที่มากขึ้น
คู่มือการป้องกันควบคุมโรคติดต่ออุบัติใหม่
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ดังนัน้ ความไว้วางใจ เป็นการหมุนเวียนด้านการสือ่ สารการระบาด
ของโรค เป็นทั้งการได้รับ หรือการใช้การสื่อสารสาธารณะในช่วงการ
ระบาด เป้าหมายคือเพื่อให้มีแหล่งของความไว้วางใจ เพราะในการ
สื่อสารในช่วงการระบาด อาจเกิดความผิดพลาดอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
และจำ�เป็นต้องอาศัยแหล่งที่มีความน่าไว้วางใจนั้น
การประกาศในระยะแรก
ตั ว แปรของความไว้ ว างใจต้ อ งมี อ ยู่ ใ นการประกาศอย่ า งเป็ น
ทางการครั้งแรกของการระบาด โดยระยะเวลา ความตรงไปตรงมา
และความสมบูรณ์ของการประกาศ จะแสดงให้สาธารณชนเห็นว่าควร
ให้ความไว้วางใจมากเพียงใดต่อเจ้าหน้าที่สาธารณสุข
มีขอ้ ดีมากมายจากการประกาศในระยะแรก ทีน่ อกเหนือจากการ
วางรากฐานของความไว้วางใจ ดังต่อไปนี้
 การประกาศในระยะแรกมีส่วนช่วยส่งเสริมพฤติกรรมการ
ป้องกันตนที่ถูกต้อง
 ช่วยกระตุน
้ ระบบการเฝ้าระวังให้มปี ระสิทธิภาพมากขึน้ และ
ทำ�ให้มีข้อมูลการระบาดเพิ่มเติม
 แสดงถึงภาวะผู้นำ�
 ช่วยเติมเต็มช่องว่างของข้อมูล
 ช่วยให้เจ้าหน้าที่วางกรอบการระบาดได้อย่างรวดเร็ว
 หากนำ�ไปสู่การทำ�งานที่มีประสิทธิภาพ จะลดขนาดของ
อุบัติการณ์ของโรคได้
ตัวอย่างที่ดีเกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2544 จากการตอบสนองของ
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เจ้าหน้าที่ต่อโรคแอนแทรกซ์ในนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา เจ้าหน้าที่ของ
ทางการได้รับข้อมูลยืนยันการพบโรคแอนแทรกซ์จากห้องปฏิบัติการ
เป็นครั้งแรก เมื่อเวลา 22.00 น. จากนั้นได้มีการหารือกันอย่างคร่าวๆ
และเจ้ า หน้ า ที่ เ ลื อ กที่ จ ะประกาศผลในระยะแรกของการพบ
โรคแอนแทรกซ์ ในรายการข่าวสั้นเวลา 23.30 น.
การประกาศพบโรคแอนแทรกซ์ของนิวยอร์กเป็นเรือ่ งทีพ่ บได้ยาก
อย่างไรก็ตามในความครอบคลุมของการรายงานข่าวภายใน 24 ชัว่ โมง
และการให้ขอ้ มูลทีส่ อื่ สารออกไป รัฐบาลมักพบความไม่ตระหนักในการ
รายงานของสือ่ เกีย่ วกับการระบาดของโรค และต้องคิดอยูใ่ นใจเสมอว่า
การประกาศอย่างเป็นทางการครั้งแรกอาจจะไม่จำ�เป็นต้องเป็นการ
ได้ยินข่าวการระบาดครั้งแรกของสาธารณชน นอกจากนี้ สาธารณชน
จะตัดสินความน่าไว้วางใจของเจ้าหน้าที่ตามการรายงานที่ถูกเวลา
ความตรงไปตรงมา และความสมบูรณ์ของการตอบสนอง
เจ้าหน้าที่สาธารณสุขมักเกิดความลังเลใจที่จะประกาศข้อมูล
ที่ยังไม่สมบูรณ์ และอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้เสมอ หรือหากข้อมูล
มีลกั ษณะเป็นข้อมูลในระยะเริม่ แรกของการระบาดด้วย อย่างไรก็ตาม
มีเทคนิคการสือ่ สารหลายแบบ ทีจ่ ะช่วยให้เจ้าหน้าทีใ่ ช้ในการประกาศ
ข่าวที่ไม่มีความแน่นอนแก่สาธารณชนได้
การเผยแพร่ข่าวสารอย่างรวดเร็ว
ในการพิจารณาว่าจะเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการระบาดของโรค
เป็นครั้งแรกอย่างรวดเร็วเพียงใดนั้น ควรระลึกไว้ว่า ยิ่งเจ้าหน้าที่
สาธารณสุขระงับการเผยแพร่ข้อมูลไว้นานเพียงใด จะยิ่งเกิดความ
ตื่นตระหนกมากขึ้นเมื่อข้อมูลนั้นถูกเปิดเผย โดยเฉพาะหากเป็นการ
เปิดเผยครั้งแรกโดยแหล่งข่าวภายนอก ซึ่งความล่าช้ามีส่วนในการลด
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ความไว้วางใจของประชาชน และเป็นการลดการยอมรับของประชาชน
ทีม่ ตี อ่ คำ�แนะนำ�สำ�หรับการระบาด โดยความต้องการความชัดเจนของ
ข้อมูล ไม่สามารถใช้เป็นข้ออ้างสำ�หรับความล่าช้าของการแจ้งเตือนได้
การให้ความมั่นใจที่ถูกต้อง
ความผิดพลาดของการสื่อสารที่พบบ่อยเกี่ยวกับการประกาศ
ข่าวการระบาดครั้งแรก คือ การให้ความมั่นใจมากเกินไป โดยใน
ช่วงแรกของการระบาด เมื่อเกิดความวิตกกังวลสูง และมีการเฝ้าดู
อย่างมากมายจากสาธารณชน บางครั้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจะให้
ความมั่นใจโดยไม่มีการพิสูจน์ว่าถูกต้องแก่ประชาชน เพื่อบรรเทา
ผลกระทบจากการประกาศครั้งแรก ขณะที่การสร้างความมั่นใจนี้อาจ
ไม่ถูกต้อง เจ้าหน้าที่จะไม่รู้สึกว่าสูญเสียความไว้วางใจ ถ้าการระบาด
ไม่สร้างผลกระทบที่รุนแรง แต่การระบาดมักจะสร้างผลกระทบที่
รุนแรง และความมั่นใจที่ไม่มีเหตุผลเหล่านั้น จะทำ�ให้ความไว้วางใจ
ลดลง เมื่อการระบาดเปิดเผยออกมา
การประเมินคุณภาพของข้อมูล
เป็นความเข้าใจผิดที่จะเชื่อมั่นเกี่ยวกับคุณภาพของข้อมูลที่ไม่
สำ�คัญ จึงควรมีการอธิบายให้ชัดเจนเมื่อมีการสื่อสารข้อมูลให้แก่
สาธารณชน ว่าข้อมูลมีโอกาสที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงได้มาก ซึ่งถือ
เป็นการเรียนรู้ เมื่อข้อมูลนั้นเกิดการเปลี่ยนแปลง สิ่งที่เปลี่ยนแปลง
จะมีการประกาศอย่างรวดเร็ว พร้อมกับแสดงความขอบคุณรายงาน
ก่อนหน้า
ความโปร่งใส
ความโปร่งใสเป็นวิธีที่ยอมรับกันอย่างกว้างขวาง เพื่อสร้างความ
ไว้วางใจ ขณะทีก่ ารขาดความโปร่งใสจะลดความไว้วางใจลง การสือ่ สาร
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อย่างโปร่งใส หมายถึง การสื่อสารที่เข้าใจง่าย สมบูรณ์ และไม่มี
ข้ อ มู ล ที่ ทำ�ให้ เ กิ ด ความเข้าใจผิด ผู้สื่อสารการระบาดควรมุ่ ง ที่ จ ะ
เปิดเผยอย่างเต็มที่ และควรชี้แจงเหตุผลที่ดี ในกรณีที่ไม่สามารถ
เปิดเผยข้อมูลได้ทั้งหมด
อย่ า งไรก็ ต าม ความโปร่ ง ใสไม่ ไ ด้ ทำ � ให้ เ กิ ด ความไว้ ว างใจ
โดยอัตโนมัติ ตัวอย่างเช่น การแจ้งผู้โดยสารบนเครื่องบินว่า นักบิน
คนหนึ่ ง เพิ่ ง เสี ย ชี วิ ต อาจจะไม่ ส ร้ า งความไว้ ว างใจให้ แ ก่ ผู้ โ ดยสาร
ต่อสมาชิกนักบินที่เหลืออยู่ ความโปร่งใสสร้างความไว้วางใจได้ดีที่สุด
คือ เมือ่ มีการเปิดเผยว่าผูจ้ ดั การการระบาดเป็นผูม้ คี วามรูค้ วามสามารถ
ความโปร่งใสจัดเป็นเป้าหมายในทางทฤษฎี ส่วนในทางปฏิบัติ
ความโปร่งใสอาจผ่อนปรนได้ หากเป็นมติร่วมกันว่ามีบางสิ่งที่ไม่ควร
แจ้งให้ประชาชนทราบในการระบาด หรือในสถานบริการสาธารณสุข
ข้อมูลเหล่านัน้ ได้แก่ ข้อมูลทีเ่ ป็นความลับของผูป้ ว่ ย ข้อมูลอาจนำ�ไปสู่
การเลือกปฏิบัติต่อผู้ป่วยและครอบครัวของผู้ป่วย และข้อมูลที่ไม่มี
ประโยชน์ทางด้านสาธารณสุข
ความโปร่งใสอาจจะยากในการประชุม รวมถึงการประชุมที่
มุ่งไปในด้านการประเมินความเสี่ยงและการพัฒนานโยบาย เพื่อเพิ่ม
ความเชื่อมั่นในขั้นตอนที่สำ�คัญเหล่านี้ จึงเป็นสิ่งสำ�คัญที่จะต้องมีการ
จดบันทึกอย่างชัดเจน เพื่อการตัดสินใจอย่างมีเหตุผล และอธิบาย
ความแตกต่ า งของความคิ ด เห็ น ที่ เ กิ ด ขึ้ น ว่ า เกิ ด ที่ ใ ดและอย่ า งไร
การบันทึกควรระบุว่า ข้อสมมติฐานและความไม่แน่นอนทำ�ให้เกิด
ผลสรุปอย่างไร นอกจากนี้ ผู้เข้าร่วมการประชุมในที่ประชุมควรได้รับ
ข้อมูลว่าการอภิปรายในทีป่ ระชุมจะถูกบันทึกไว้ และบันทึกนัน้ จะใช้ใน
การวิเคราะห์สรุปบทเรียนว่าจะจัดการอย่างไรกับการระบาดครัง้ ต่อไป
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มีความเป็นไปได้ว่า อุปสรรคที่สำ�คัญของความโปร่งใส คือ ความ
กลัวของเจ้าหน้าทีส่ าธารณสุข ซึง่ เขาเหล่านัน้ หรือผูท้ มี่ หี น้าทีร่ บั ผิดชอบ
อาจถูกลงโทษจากผลของความโปร่งใส เช่น ในช่วงที่มีการระบาดของ
โรคไข้หวัดนก เมื่อมีรายงานการระบาดเผยแพร่ออกไป อุตสาหกรรม
สั ต ว์ ปี ก ของหลายประเทศได้ รั บ ผลกระทบจากความสู ญ เสี ย ทาง
เศรษฐกิจอย่างรุนแรง
ขณะที่ความเป็นเหตุเป็นผลอาจจำ�กัดความโปร่งใส ซึ่งไม่ควร
ใช้เป็นข้ออ้างในการปิดบังข้อมูล วิธีหนึ่งในการแก้ไขข้อจำ�กัดนั้น คือ
การแจ้งสาธารณชนเกี่ยวกับทุกสิ่งที่ไม่สามารถเปิดเผยได้ และอธิบาย
ว่าทำ�ไมข้อมูลนั้นจึงต้องเก็บเป็นความลับ เช่น ข้อมูลที่ระบุตัวบุคคล
และถ้าสาธารณชนไม่เห็นด้วย ก็จะแสดงออกมาในไม่ช้า
ในด้านของการประกาศในระยะแรก เกิดการโต้แย้งที่น่าสนใจใน
เรือ่ งของความโปร่งใสสำ�หรับความจริงทีว่ า่ ในยุคของการสือ่ สารอย่าง
รวดเร็ว เกือบจะเป็นไปไม่ได้ทจี่ ะปิดบังข้อมูลภัยคุกคามได้นานนัก เมือ่
ข้อมูลทีป่ ดิ บังอยูไ่ ด้ถกู เปิดเผยออกมา เจ้าหน้าทีไ่ ม่เพียงแต่ตอ้ งอธิบาย
เกี่ยวกับภัยคุกคามนั้น แต่ยังต้องอธิบายด้วยว่าทำ�ไมเจ้าหน้าที่จึง
พยายามปกปิดข้อมูลเหล่านั้นไว้ การยอมรับภายใต้สถานการณ์บังคับ
นัน้ เป็นเรือ่ งยาก น่าอับอาย และทำ�ลายความไว้วางใจของสาธารณชน
อีกด้วย
ความโปร่งใสอาจจะมีบทบาทเฉพาะเมือ่ ทรัพยากรมีอยูจ่ �ำ กัด เช่น
ในช่วงการระบาดใหญ่ของโรคไข้หวัดใหญ่ ประชาชนจำ�นวนมากจะมี
ความเสี่ยงในการติดโรค ในขณะที่ทรัพยากร เช่น วัคซีนและยาต้าน
ไวรัสอาจมีไม่พอกับจำ�นวนประชากรทั้งหมด (หรือ ในบางประเทศ
อาจจะไม่มีเลย) ยิ่งกว่านั้น มาตรการบางอย่าง เช่น การกักตัวผู้ป่วย
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ที่บ้าน หรือการยกเลิกการรวมตัวกันของคนหมู่มาก อาจเพิ่มความ
กั ง วลของสาธารณชนสำ � หรั บ ความพยายามในการตอบสนองนั้ น
ภายใต้สภาวการณ์เช่นนี้ มีความจำ�เป็นที่ชัดเจนในเรื่องของความ
โปร่งใส เพื่อแสดงความยุติธรรมในการกระจายทรัพยากรที่ขาดแคลน
และคงความไว้ ว างใจไว้ เพื่ อ ให้ มั่ น ใจว่ า ยั ง มี ก ารดำ � เนิ น การตาม
มาตรการควบคุมการตอบสนองอยู่
โดยสรุป ความโปร่งใสเป็นสิ่งจำ�เป็นเพื่อให้สาธารณชนเกิดการ
ยอมรับข้อมูลที่สำ�คัญ และเป็นมาตรการปฏิบัติสำ�หรับการประกัน
ความไว้วางใจ ซึ่งควรเป็นทางเลือกเริ่มต้นสำ�หรับทุกการตัดสินใจที่
เกี่ยวกับการสื่อสาร และการดำ�เนินการใดๆ ที่ไม่โปร่งใสจะต้องมีการ
อธิบายเพื่อให้กระจ่างต่อไป
การรับฟัง (การเฝ้าระวังการสื่อสาร)
จากการสำ�รวจข้อมูลการระบาดที่ผ่านมาบ่งชี้ว่า หลายวิธีการ
แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนถึงความล้มเหลวในอดีต วิธกี ารแรกถูกเรียกว่า
วิธี “ตัดสินใจและประกาศ” โดยหลักๆ แล้ว ผู้เชี่ยวชาญจะบอก
สังคมว่าสิ่งใดสำ�คัญ หรือสิ่งใดไม่สำ�คัญ วิธีการนี้ใช้ไม่ได้ผลในหลาย
สถานการณ์ และในช่วงแรกมีการสันนิษฐานว่าความล้มเหลวเกิดจาก
สาเหตุ ก ารที่ ป ระชาชนไม่ มี ค วามรู้ ด้ า นวิ ท ยาศาสตร์ ดั ง นั้ น วิ ธี นี้
จึงมีการปรับให้คำ�นึงถึงปัจจัยด้านการศึกษาด้วย แต่มีผลพิสูจน์แล้ว
ว่าประสิทธิภาพน้อยกว่าในการโน้มน้าวประชาชน และเห็นได้ชัดว่า
รูปแบบวิธี “ตัดสินใจและประกาศ” มีข้อบกพร่องในทางพื้นฐาน
มากขึ้น
รูปแบบการสื่อสารความเสี่ยงทางเดียวเหล่านี้ ได้ถูกแทนที่ด้วย
วิธีการสนทนา เป็นการเปลี่ยนจากรูปแบบการให้ข้อมูลทางเดียว
ไปเป็นวิธีการอภิปราย เช่น การรับฟังประชาชน การทำ�ความเข้าใจ
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เสียงคัดค้าน การระบุจุดของความสับสน และการตอบสนองต่อความ
กังวลของประชาชน ตัวอย่างที่ดีเหล่านี้สันนิษฐานว่า เป็นไปไม่ได้ที่จะ
สร้างความไว้วางใจจากสาธารณชน ถ้าไม่รู้ว่าอะไรคือสิ่งที่สาธารณชน
คิดและได้ยิน โดยเฉพาะกับบรรดาผู้ฟังที่คอยติดตามเฝ้าดูสื่อ และ/
หรือแหล่งที่มาของสื่อนั้น
ส่ ว นที่ ย ากที่ สุ ด ของการสื่ อ สารความเสี่ ย งคื อ การรั บ ฟั ง โดย
ปราศจากวิจารณญาณ ในโลกทางวิชาการทีเ่ ต็มไปด้วยนักวิทยาศาสตร์
ที่ใช้เหตุผลและผู้เชี่ยวชาญอื่นๆ ปฏิกิริยาของสาธารณชนหลังจาก
ได้ยินข่าวที่ไม่ดี อาจจะพิจารณาโดยปราศจากเหตุผลและความเข้าใจ
ซึ่งเป็นสิ่งที่ท้าทายอย่างหนึ่ง วิธีการสื่อสารสาธารณะแบบสนทนา
โดยการพยายามแก้ไขกลุม่ ผูฟ้ ังทีร่ บั รูโ้ ดยไม่มวี ิจารณญาณเป็นสิ่งทีผ่ ดิ
เหมือนบิดาปกครองบุตรและไม่มีประสิทธิภาพ ความกังวลใจและ
การประเมินของประชาชนต้องแสดงตามสิทธิที่ถูกต้องตามกฎหมาย
การรับฟังต้องเป็นงานหลักของนักสื่อสารสาธารณสุข และเป็นที่รู้จัก
กันว่าการเฝ้าระวังการสื่อสาร ดำ�เนินการโดยการติดตามการรายงาน
ของสื่อ ในบางกรณี ถึงแม้ว่าการเฝ้าระวังการสื่อสารอาจจำ�เป็นต้อง
เข้าถึงกลุ่มผู้ฟังที่กังวลใจโดยตรง โดยเฉพาะนักวิจารณ์ เพื่อทำ�ความ
เข้าใจความกังวลของพวกเขาได้ถูกต้องยิ่งขึ้น
การรับฟังประชาชนเป็นการขยายบทบาทของผูส้ อื่ สารการระบาด
การสื่อสารกลายเป็นงานที่ไม่เพียงแต่ต้องเข้าใจว่าประชาชนคิดอะไร
แต่ยังเป็นการนำ�ไปสู่ความเข้าใจยุทธศาสตร์การสื่อสารด้วย
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การวางแผนการปฏิบัติงาน
การสื่อสาร
ผู้ ที่ ทำ � การตั ด สิ น ใจเกี่ ย วกั บ การสื่ อ สารที่ สำ � คั ญ ในช่ ว งการ
ระบาดนั้น พบได้น้อยมากที่จะเป็นนักสื่อสาร ดังนั้น จึงมีความจำ�เป็น
ที่ผู้ที่ทำ�การตัดสินใจต้องมีเวลาในการประเมินการตัดสินใจของตน
ขณะที่การประกาศในระยะแรก หรือการมุ่งเป้าเพื่อความโปร่งใส
สามารถเพิ่มความไว้วางใจได้ แต่อาจจะขัดแย้งทางความรู้สึกต่อ
ผู้ที่ทำ�การตัดสินใจบางคนได้ ดังนั้นนักสื่อสารควรจะอธิบายได้อย่าง
ชัดเจนว่า ทำ�ไมวิธีการเหล่านี้ควรได้รับการสนับสนุน เนื่องจากเป็น
วิธีที่ทำ�ได้ง่ายกว่า และมีความเสี่ยงน้อยกว่า ถ้าการวิเคราะห์และการ
อภิปรายสามารถทำ�ได้ เมื่อการระบาดยังคงเป็นเพียงแค่มีความเป็น
ไปได้ในทางทฤษฎีเท่านั้น
การฝึกอบรมและขั้นตอนการดำ�เนินงาน
การวางแผนการปฏิบัติงานควรทำ�ให้แน่ใจว่า ประชาชนจะได้รับ
การฝึกอบรมและมีการเตรียมขัน้ ตอนการดำ�เนินงานล่วงหน้า แนวทาง
และแบบตรวจสอบที่เกี่ยวกับการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ ระหว่าง
การระบาดใหญ่สามารถสืบค้นได้จาก http://www.who.int/csr/
resources/publications/WHO_CDS_2005_31/en/index.html
สรุป

องค์ ป ระกอบของการสื่อสารด้านสาธารณสุขที่ประสบความ
สำ�เร็จ สามารถสรุปได้โดยคำ�ย่อ TOTAL ซึ่งหมายถึง 5 องค์ประกอบ
ที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารความเสี่ยงที่ประสบความสำ�เร็จ คือ
ความไว้วางใจ (Trust)
การวางแผนการปฏิบัติงาน (Operational planning)
คู่มือการป้องกันควบคุมโรคติดต่ออุบัติใหม่
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ความโปร่งใส (Transparency)
การประกาศอย่างรวดเร็ว (Announce early)
การรับฟัง (Listening)
จากข้อมูลในปัจจุบนั วิธปี ฏิบตั แิ บบ TOTAL ถือเป็นวิธกี ารสือ่ สาร
ที่ดีที่สุด สำ�หรับการระบาดของโรคติดต่อ เจ้าหน้าที่สาธารณสุขต้อง
รายงานอย่างครบถ้วนและรวดเร็ว ว่าเจ้าหน้าที่ทราบอะไร สงสัยอะไร
อะไรที่กำ�ลังดำ�เนินการอยู่ และเจ้าหน้าที่ต้องรับฟังการตอบสนอง
ของสาธารณชนด้วย ในสภาพแวดล้อมของการระบาดทีม่ คี วามเสีย่ งสูง
เจ้าหน้าที่ต้องพยายามที่จะทำ�ให้แน่ใจว่า วิธีปฏิบัติที่ดีเหล่านี้จะไม่
ถูกละเลยโดยนักการเมืองเพื่อจุดประสงค์ในการควบคุมสื่อ โดยสรุป
ผู้สื่อสารการระบาดเป็นได้หลายอย่าง คือการเป็นหู เพื่อรับฟังการ
สนทนาของสาธาณชน การเป็นตัวแทนประชาชนในการประชุมภายใน
การเป็นผู้ฝึกสอน และนักวางแผน การเป็นผู้โน้มน้าวให้เกิดความ
โปร่งใส และทั้งหมดทั้งมวล คือผู้สื่อสารเป็นผู้พิทักษ์ความไว้วางใจ
งานของผูส้ อื่ สารการระบาดต้องประกันว่าข้อความทีส่ อื่ สารสาธารณะ
แต่ละข้อความ ต้องเป็นไปเพื่อเสริมสร้างความไว้วางใจของประชาชน
ให้เข้มแข็ง แม้แต่ในเวลาที่เหตุการณ์สงบก็ตาม
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การตอบสนองต่อการระบาดในกรณีเหตุการณ์
การจงใจกระทำ�ของมนุษย์ด้วยสารชีวะ
การระบาดในกรณีเหตุการณ์การจงใจกระทำ �ของมนุษย์ด้วย
สารชีวะ ยังคงเป็นภัยคุกคามในหลายบริบท และเป็นความเสี่ยงด้าน
สาธารณสุขที่สำ�คัญในระดับชาติ และระดับสากล ความเกี่ยวพันทาง
สังคมและการเมืองของเหตุการณ์ที่จงใจทำ�ให้เกิดขึ้น อาจต้องใช้
หน่วยงานสุขภาพในระดับชาติ เพือ่ ประสานความร่วมมือกับหน่วยงาน
รักษาความปลอดภัยอืน่ ๆ ในการตอบสนอง เพราะการเปลีย่ นแปลงใน
บริบทที่การบริการด้านสาธารณสุขถูกนำ�ไปใช้เนื่องจากความกลัวที่
เกิดขึ้น มีความเป็นไปได้ที่จะเกิดการจู่โจมหลายทาง ความชัดเจนของ
เหตุการณ์ และการสอบสวนโรคร่วมกับการบังคับใช้กฎหมาย นอกจากนี้
ความสามารถในการจัดการความเสี่ยงด้านสุขภาพของการระบาดที่
เป็นไปได้ว่าจะเกี่ยวข้องกับการใช้เชื้อก่อโรคหรือสารพิษโดยเจตนา
จะขึ้นอยู่กับความสามารถของระบบการดูแลสุขภาพ การจัดการ
ภาวะฉุ ก เฉิ น ความปลอดภั ย และการวางแผนบู ร ณาการกั บ
ภาคส่วนอื่นๆ และควรบรรจุไว้ในการวางแผนสำ�หรับแจ้งเตือนและ
ตอบสนองต่อการระบาดของโรค
ความเสี่ยงของการระบาดในกรณีเหตุการณ์การจงใจกระทำ�ของ
มนุษย์ด้วยสารชีวะไม่สามารถประมาณเป็นจำ�นวนหรือคาดเดาได้
แต่ ค วามสำ � คั ญ ของการตอบสนองด้ า นสาธารณสุ ข มี สู ง ดั ง เช่ น ที่
สหรัฐอเมริกา ในเดือนตุลาคม ปี พ.ศ. 2544 เมื่อมีการจงใจกระจาย
สปอร์ของเชื้อแอนแทรกซ์ผ่านทางระบบไปรษณีย์ เป็นสาเหตุให้เกิด
ผู้ติดเชื้อ 22 ราย และเสียชีวิต 5 ราย การตอบสนองทางสาธารณสุข
ได้แก่ การระบุผู้ที่มีความเสี่ยงทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการติดเชื้อผ่าน
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ทางระบบไปรษณีย์ และมีการใช้ยาปฏิชวี นะในผูป้ ว่ ยกว่า 32,000 ราย
ที่ มี ค วามเป็ น ไปได้ ว่ า สั ม ผั ส กั บ ซองจดหมายที่ บ รรจุ ส ปอร์ ข อง
เชือ้ แอนแทรกซ์ ซึง่ เกีย่ วข้องกับกรณีฉกุ เฉินและการบังคับใช้กฎหมาย
ในสหรัฐอเมริกา และทั่วโลก ซึ่งมีการแจ้งเตือนที่ผิดพลาดเกิดขึ้น
พร้อมกันจำ�นวนมาก โดยเหตุการณ์และสิ่งไม่จริงที่เกี่ยวข้อง ทำ�ให้
เกิดความต้องการบริการทางห้องปฏิบัติการสาธารณสุขจำ�นวนมาก
หลายประเทศจึงได้มีการใช้บริการห้องปฏิบัติการของภาคเอกชนใน
การจัดการกับงานที่มากมายเหล่านั้น
ความพยายามในการรักษาความมั่นคงทางสาธารณสุขจะช่วยใน
การประเมินความเสี่ยงด้านสาธารณสุขในช่วงที่มีการระบาดของโรค
และปกป้ อ งนโยบายเร่ ง ด่ ว นและนโยบายสุ ข ภาพของประเทศให้
สอดคล้องกับภัยคุกคามที่เกิดขึ้นจริงหรือรับรู้มา โดยการใช้ประโยชน์
จากบทบาทในการรักษาความมั่นคงด้านสาธารณสุขนี้ หน่วยงาน
ระดับชาติและระดับสากลจะร่วมหาทางแก้ไขปัญหาอย่างจริงจัง โดย
ไม่ประนีประนอมต่อความยุติธรรมและความเป็นอิสระของภาคส่วน
ด้านสาธารณสุขและการแพทย์
แนวทางการรักษาความมั่นคงด้านสาธารณสุขระดับสากลได้
คาดการณ์ความท้าทายในอนาคตโดยเฉพาะอย่างยิง่ ในความเกีย่ วข้อง
กั บ การดำ � เนิ น การตามกฎอนามั ย ระหว่ า งประเทศ พ.ศ. 2548
ฉบับปรับปรุง และยุทธศาสตร์ขององค์การอนามัยโลกสำ�หรับการ
รักษาความมั่นคงด้านสุขภาพของโลก ซึ่งสามารถหาได้ในรายงาน
องค์การอนามัยโลก ปี พ.ศ. 2550 ด้านการรักษาความมัน่ คงด้านสุขภาพ
ของโลก
48

คู่มือการป้องกันควบคุมโรคติดต่ออุบัติใหม่

ประเด็นสำ�คัญที่ต้องพิจารณา
การระบาดของโรคที่ จ งใจทำ � ให้ เ กิ ด ขึ้ น ในที่ ที่ มี ค นอยู่ ร วมกั น
จำ�นวนมาก หรือเหตุการณ์ที่มีนัยสำ�คัญอื่นๆ มีความเป็นไปได้ที่จะ
ทำ�ให้เกิดความต้องการใช้บริการของระบบสาธารณสุขอย่างล้นหลาม
ของชุมชนหรือประเทศที่เกิดเหตุการณ์ขึ้น ถ้าอาวุธชีวภาพได้แพร่
กระจายในพื้นที่กว้างขวาง และ/หรือแพร่กระจายได้ง่าย ต้องมีการ
เตรียมพร้อมสำ�หรับขีดความสามารถที่จำ�เป็นในการรับมือกับผู้ป่วย
จำ�นวนมาก รวมถึงต้องมีระบบรวบรวมและกระจายยาหรือวัคซีนอย่าง
รวดเร็วให้สอดคล้องกับอาวุธชีวภาพที่ถูกปล่อยออกมา สำ�หรับการ
ระบาดบางชนิ ด ควรพิ จ ารณาให้ มี รู ป แบบทางเลื อ กของการ
ตอบสนองด้วย ตัวอย่างเช่น อาจจำ�เป็นที่ต้องนำ�กำ�ลังทรัพยากรทาง
คลินกิ ลงมายังพืน้ ทีท่ เี่ กิดการระบาดของโรคมากกว่าการขนส่งผูต้ ดิ เชือ้
หรือสารที่ปนเปื้อนมาทางระบบการขนส่งของเมืองใหญ่ และนำ�ไปยัง
สถานบริการสาธารณสุข ซึ่งกำ�ลังของสถานบริการสาธารณสุขอาจจะ
ถูกทำ�ให้ลดลงและไม่เพียงพอได้ และการตอบสนองที่ไม่เหมาะสมนี้
จะทำ�ให้ความเสีย่ งของการติดเชือ้ เพิม่ ขึน้ มากกว่าทีจ่ ะเป็นการควบคุม
สถานการณ์
ในเหตุการณ์ที่อาวุธชีวภาพได้แพร่กระจายออกไปแล้ว ต้องเพิ่ม
ขีดความสามารถในการติดตามผูส้ มั ผัส และการเฝ้าระวังเชิงรุก โดยสิง่ ที่
จำ�เพาะต่อชนิดของเชือ้ ทีใ่ ช้เป็นอาวุธชีวภาพ ได้แก่ ระยะฟักตัวของเชือ้
ระยะติดต่อ และความไวต่อเชื้อชนิดนั้นๆ เป็นต้น เชื้อโรคที่กังวลว่า
จะนำ�มาใช้เป็นอาวุธชีวภาพได้ ประกอบด้วย แบคทีเรียและริกเก็ตเซีย
(เช่น แอนแทรกซ์ บรูเซลโลสิส เมลิออยโดสิส กาฬโรค โรคไข้คิว
ไข้กระต่าย) เชือ้ รา (เช่น coccidiomycosis) และไวรัส (เช่น arboviruses,
hemorrhagic fever virus, variola virus) จากการวิเคราะห์ภยั คุกคาม
คู่มือการป้องกันควบคุมโรคติดต่ออุบัติใหม่
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ในระดับนานาชาติ พบว่า การระบาดในกรณีเหตุการณ์การจงใจกระทำ�
ของมนุษย์ด้วยสารชีวะ เป็นภัยคุกคามที่แท้จริงซึ่งสามารถเกิดขึ้นได้
ทุกเวลา อย่างไรก็ตาม โดยทั่วไปแล้วการวิเคราะห์ความเสี่ยงดังกล่าว
ไม่ ไ ด้ เ ป็ น หน้ า ที่ ข องสาธารณสุ ข และรายชื่ อ ของสารชี ว ภาพที่ มี
ศักยภาพสำ�หรับการใช้ในกรณีเหตุการณ์การจงใจกระทำ�ของมนุษย์
ด้วยสารชีวะสามารถติดตามต่อไปในบทนี้
ในการป้องกันการใช้อาวุธชีวภาพโดยเจตนา ต้องมีข่าวกรองที่
ถู ก ต้ อ งและทั น ต่ อ เหตุ ก ารณ์ เ กี่ ย วกั บ ผู้ ใ ช้ อ าวุ ธ ชี ว ภาพและ
การก่อการร้ายนั้น สารชีวภาพอาจจะผลิตโดยใช้เครื่องมือที่จำ�เป็น
สำ�หรับการผลิตยาและวัคซีน และมีความเป็นไปได้ว่าการใช้ควบคู่กับ
สิง่ เหล่านีจ้ ะเพิม่ ความซับซ้อนในการป้องกันยิง่ ขึน้ ซึง่ ทำ�ให้นกั วิเคราะห์
จำ�นวนมากให้ความสนใจกับโครงสร้างสาธารณสุขทีเ่ ข้มแข็ง ด้วยกลไก
การตรวจสอบและการตอบสนองทีร่ วดเร็วและมีประสิทธิภาพ สำ�หรับ
การระบาดของโรคติดเชื้อที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ ซึ่งเป็นส่วนที่สำ�คัญ
ของการตอบสนองทางสังคมที่มีต่อการระบาดในกรณีเหตุการณ์การ
จงใจกระทำ�ของมนุษย์ด้วยสารชีวะ
การจงใจปล่อยอาวุธชีวภาพอาจจะเกิดขึ้นอย่างเห็นได้ชัด หรือ
แอบแฝง ถ้าการปล่อยเหตุการณ์อาวุธชีวภาพเป็นการกระทำ�ความผิด
ซึ่งปรากฏชัดในลักษณะของเหตุการณ์ที่ถูกประกาศออกไป อาจจะ
ส่งผลให้เกิดโรคทางระบบประสาทที่เกิดจากความกลัวหมู่ได้ทันที
การเกิดเหตุการณ์ดงั กล่าว ไม่วา่ จะเป็นเหตุการณ์จริง การหลอกลวง หรือ
เหตุการณ์ที่รับรู้ได้ จะทำ�ให้มีผู้ไปใช้ระบบบริการสาธารณสุขกันอย่าง
ล้นหลาม และสร้างความเสียหายอย่างรวดเร็วต่อระบบดูแลสุขภาพ
ทั้งระบบ หากไม่มีการจัดการอย่างรวดเร็วและเหมาะสม
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ตัวบ่งชี้แรกของการโจมตีทางชีวภาพแบบแอบแฝง จะทำ�ให้
เกิดการเจ็บป่วยของระบบทางเดินหายใจอย่างรวดเร็ว ไม่สามารถ
หาสาเหตุได้ และสร้างความเสียหายต่อผู้ประสบภัย การตอบสนอง
อย่างรวดเร็ว ควรคำ�นึงถึงความเป็นไปได้ของการปล่อยอาวุธชีวภาพ
โดยไม่ตั้งใจ อาการแสดงต่างๆ อาจไม่ชัดเจนในช่วงแรก และถ้าการ
ปล่อยสารชีวภาพตามมาด้วยการระเบิด จะเป็นผลให้เกิดการบาดเจ็บ
และเกิ ด ความตื่ น ตระหนกตามมา หรื อ มิ ฉ ะนั้ น ถ้ า อาวุ ธ ชี ว ภาพ
ถู ก ใส่ เข้ า ไปในอาหารหรื อ เครื่ อ งดื่ ม ในสถานที่ ที่ มี ก ารรวมตั ว ของ
คนหมู่มาก อาการแสดงแรกเริ่มจะเกิดอาการอาหารเป็นพิษอย่าง
เฉียบพลัน และเป็นไปได้ยากว่าผลที่ตามมาจากการโจมตีโดยจงใจ
ให้ เ กิ ด ในการรวมตั ว ของคนหมู่ ม ากในระยะเวลาสั้ น ๆ จะทำ � ให้
ผู้ เข้ า ร่ ว มเหตุ ก ารณ์ ทุ ก คนแสดงอาการออกมาก่ อ นที่ จ ะสิ้ น สุ ด
การรวมตัว ดังนัน้ อาการทีจ่ ะเกิดขึน้ มีแนวโน้มทีจ่ ะอยูใ่ นกลุม่ ประชากร
ที่กระจายตัว การสัมผัสโรคจะแสดงลักษณะอาการของเชื้อที่ใช้ผลิต
อาวุธชีวภาพ หลังจากเหตุการณ์ได้เกิดขึน้ กับผูท้ ปี่ ระสบเหตุ หรือกลุม่
ผู้ ป ระสบภั ย (ไม่ เร็ ว กว่ า 1 - 2 วั น ถั ด ไป) โดยการเกิ ด อาการ
ผิดปรกติและพยาธิสภาพจะถูกตรวจพบโดยการสังเกตทางคลินิก
จากการตรวจวินจิ ฉัยทางห้องปฏิบตั กิ ารในโรงพยาบาล และ/หรือการ
เฝ้าระวังโรคทางระบาดวิทยา
ข้อควรพิจารณาทีส่ �ำ คัญทีเ่ กีย่ วข้องกับความเสีย่ งด้านสุขภาพของ
การใช้เชื้อก่อโรคหรือสารพิษโดยเจตนา ได้แก่
 ข้อเท็จจริงของกลไกการแจ้งเตือนและการตอบสนองต่อ
เหตุการณ์ที่จงใจทำ�ให้เกิดที่น่าสงสัยหรือได้รับการยืนยัน
แล้ว ก็คอื การใช้บริบทเฉพาะของแผนการแจ้งเตือนและการ
ตอบสนองใดๆ ที่ครอบคลุมเหตุการณ์ที่สำ�คัญที่เกิดขึ้นตาม
ธรรมชาติ (เช่น ซาร์ส ไข้หวัดนก)
คู่มือการป้องกันควบคุมโรคติดต่ออุบัติใหม่
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ความจำ�เป็นในการส่งเสริมความสามารถด้านห้องปฏิบตั กิ าร
และระบาดวิทยา เพือ่ รับมือกับหน้าทีข่ องเจ้าหน้าทีใ่ นแต่ละ
เหตุการณ์ ซึง่ รวมถึงการประสานงานกับหน่วยงานด้านความ
ปลอดภัย/หน่วยงานด้านการสอบสวนโรค (เช่น ดำ�เนินงาน
ด้านระบาดวิทยาทางนิติวิทยาศาสตร์ การคุ้มครองดูแล
การปกป้องความลับ การดำ�เนินการเก็บตัวอย่างและการเก็บ
รักษาหลักฐาน)

แนวทางการปฏิบัติงาน
องค์กรที่ตอบสนองต่อการระบาดในกรณีเหตุการณ์การจงใจ
กระทำ�ของมนุษย์ด้วยสารชีวะควรพิจารณาการพัฒนา การทดสอบ
และการใช้แนวทางการปฏิบัติงาน ซึ่งระบุบทบาทและอำ�นาจหน้าที่
และควรกำ�หนดงานสำ�คัญที่ต้องดำ�เนินการโดยเจ้าหน้าที่เฉพาะใน
48 ชั่วโมงแรก หลังจากที่เริ่มมีเหตุฉุกเฉินโดยเจตนา เกณฑ์ของการ
ตอบสนองจำ�เป็นต้องทำ�ให้ชดั และมีการดำ�เนินงานในการฝึกซ้อมแผน
ดังนี้
 มี ร ะเบี ย บและขั้ น ตอนการปฏิ บั ติ ง านร่ ว มกั บ หลากหลาย
หน่วยงาน เพือ่ กำ�หนดบทบาทของการบริการทางการแพทย์
ในการเตรียมความพร้อมและการตอบสนองในเหตุการณ์
ของการระบาดในกรณีเหตุการณ์การจงใจกระทำ�ของมนุษย์
ด้วยสารชีวะทั้งที่ปรากฏ และโดยแอบแฝง ได้แก่ ระบบการ
สัง่ การ การควบคุม และการประสานงาน ณ สถานทีเ่ กิดเหตุ
ในระดับยุทธศาสตร์ ยุทธวิธี และปฏิบัติการ
 มีวิธีการแจ้งประชาชนและนักข่าวระดับท้องถิ่นและระดับ
ประเทศ การโต้ตอบกับรัฐบาลระดับท้องถิ่นและระดั บ
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ประเทศ และการแจ้ง และ/หรือการขอความช่วยเหลือจาก
องค์กรระดับภูมิภาคและระดับสากลที่สำ�คัญ (เช่น องค์การ
อนามัยโลก และองค์การโรคระบาดสัตว์ระหว่างประเทศ
ในกรณีของอาวุธชีวภาพที่อาจมีผลกระทบหรือมีการแพร่
มาจากสัตว์)
 การควบคุ ม การติ ด เชื้ อ เพราะความเสี่ ย งของการปล่ อ ย
อาวุธชีวภาพ (สารเคมี/สารชีวภาพ/สารรังสี/สารนิวเคลียร์)
โดยเจตนา อาจมีผลกระทบต่อเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์
ถ้ามาตรการควบคุมการติดเชื้อ (เช่น การใช้อุปกรณ์ป้องกัน
ร่างกาย และการล้างพิษ) ไม่ได้ปฏิบัติตามอย่างจริงจัง
ระบบการเฝ้าระวังโรคระดับชาติ และระดับนานาชาติตามปกติ
สำ�หรับโรคติดต่ออุบัติใหม่ และการระบาดที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ
ทำ�ให้เพิ่มความสามารถในการตรวจสอบและตอบสนองโรคติดต่อที่มี
สาเหตุจากการจงใจกระทำ�ของมนุษย์ดว้ ยสารชีวะ เนือ่ งจากกลไกการ
ตรวจสอบและการตอบสนองทางด้านสาธารณสุขคล้ายคลึงกัน ข้อมูล
พื้นฐานที่พอเพียงเกี่ยวกับพฤติกรรมตามธรรมชาติของโรคติดต่อจะ
ช่วยให้รับรู้ถึงเหตุการณ์ผิดปกติ และช่วยกำ�หนดว่า หากมีความสงสัย
ว่าเกิดการใช้อาวุธชีวภาพโดยเจตนาควรมีการสอบสวนโรคหรือไม่
แผนการรั บ มื อ การระบาดควรประกอบด้ ว ยองค์ ป ระกอบ
ที่ จ ะรั บ มื อ กั บ การใช้ อ าวุ ธ ชี ว ภาพโดยเจตนา ทั้ ง ที่ ส งสั ย หรื อ
ได้รับการยืนยันแล้ว และระบุการดำ�เนินงานที่จะต้องทำ�เมื่อพบสาร
ที่น่าสงสัย
เจ้าหน้าทีส่ าธารณสุขส่วนใหญ่จะมีประสบการณ์นอ้ ยหรือไม่มเี ลย
ในการจัดการกับการเจ็บป่วยที่เกิดจากเชื้อโรคติดต่อหลายชนิดที่มี
ความเป็นไปได้สูงสำ�หรับการใช้เป็นอาวุธชีวภาพโดยเจตนา ดังนั้น
การฝึกอบรมความรู้ทางคลินิก และการบริหารจัดการเบื้องต้นอาจจะ
คู่มือการป้องกันควบคุมโรคติดต่ออุบัติใหม่
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เป็นสิ่งจำ�เป็นสำ�หรับผู้ตอบสนองเบื้องต้น การฝึกอบรมนี้ควรรวมถึง
มีวิธีควบคุมการติดเชื้อ การตรวจวินิจฉัยตัวอย่างและสารนํ้าจาก
ร่างกายอย่างปลอดภัย และวิธีการล้างพิษ ประเด็นหนึ่งที่ยากที่สุด
สำ�หรับระบบสาธารณสุข คือ การตัดสินใจเรื่องการเตรียมความพร้อม
ว่าควรมีการเก็บสำ�รองยา วัคซีนและเครื่องมือหรือไม่
การระบาดที่สำ�คัญระดับนานาชาติ ไม่ว่าจะเป็นสาเหตุตาม
ธรรมชาติ หรื อ สาเหตุ โ ดยเจตนา ควรมี ก ารรายงานทางระบบ
อิเล็กทรอนิค โดยหน่วยงานของรัฐบาลในระดับชาติ สำ�หรับข้อมูล
การเตรียมความพร้อมสำ�หรับการระบาดในกรณีเหตุการณ์การจงใจ
กระทำ � ของมนุ ษ ย์ ด้ ว ยสารชี ว ะสามารถสื บ ค้ น เพิ่ ม เติ ม ได้ จ าก
http://www.who.int/csr/en
รายชื่อเชื้อก่อโรคที่อาจจะนำ�มาใช้เป็นอาวุธชีวภาพ
รายชื่ อ เชื้ อ ก่ อ โรคในที่ นี้ ไ ม่ ไ ด้ มี ค วามหมายใดๆ มากนั ก
เนื่ อ งจากมี ร ายชื่ อ ของเชื้อก่อโรคจำ �นวนมากที่เหมาะสมมากกว่ า
หรือน้อยกว่าต่อการประเมินตามบริบทและภัยคุกคามที่แตกต่างกัน
และมีความสำ�คัญต่อการเตรียมความพร้อมสำ�หรับการใช้อาวุธชีวภาพ
โดยเจตนาซึง่ ต้องนำ�มาใช้ตามความเหมาะสมของประเทศ/พืน้ ที/่ เวลา
รายชือ่ ทัว่ ๆ ไปจากศูนย์ปอ้ งกันและควบคุมโรคแห่งชาติ ประเทศ
สหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป หรืออาเซียน สามารถนำ�มาใช้ประโยชน์
ด้านการจัดสรรงบประมาณและการวางแผน แต่ไม่มีความหมาย
โดยรวมทั้งหมด และควรพิจารณาเชื้อก่อโรคตามความเกี่ยวข้อง
ที่ ก ระทบโดยการเปลี่ ย นแปลงของกลุ่ ม เป้ า หมาย เชื้ อ ก่ อ โรค
(ปรับเปลี่ยนทางพันธุกรรม หรือโดยธรรมชาติ) วิธ/ี เส้นทางการกระจาย
และปัจจัยอืน่ ๆ
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นอกจากนี้ รายชือ่ ดังกล่าวสามารถเปลีย่ นได้อย่างรวดเร็วทุกเวลา
สิ่งสำ�คัญมากกว่าคือความเข้าใจเกี่ยวกับตัวเชื้อก่อโรค และความเป็น
ไปได้ในการใช้เป็นอาวุธชีวภาพโดยเจตนา โดยตารางต่อไปนี้เป็น
รายชื่อของเชื้อก่อโรคที่มีความเป็นไปได้ในการใช้เป็นอาวุธชีวภาพ
หรืออาจจะถูกพัฒนาไปเป็นอาวุธชีวภาพ หรืออาจจะเคยใช้เป็นอาวุธ
ชีวภาพในอดีต สามารถแบ่งได้เป็น 3 กลุ่ม ตามความรุนแรง ดังนี้
กลุม่ เอ ได้แก่ เชือ้ ก่อโรคทีม่ คี วามสำ�คัญมาก และสารพิษสามารถ
ก่อภัยคุกคามทางสาธารณสุขได้มาก โดยในกลุ่มนี้ หมายรวมถึง
เชือ้ ก่อโรคทีท่ �ำ ให้มอี ตั ราป่วยและอัตราตายสูงทีส่ ดุ มีความสามารถใน
การแพร่กระจายได้ง่าย หรือแพร่กระจายได้ในพื้นที่กว้างขวาง และมี
ความเป็นไปได้สงู ทีจ่ ะก่อให้เกิดความตืน่ ตระหนกของสาธารณชน และ
จำ�เป็นทีจ่ ะต้องมีการเตรียมความพร้อมในการรับมือกับเชือ้ ก่อโรคกลุม่ นี้
กลุ่มบี ได้แก่ เชื้อก่อโรคที่แพร่กระจายได้ง่ายพอสมควร แต่ทำ�ให้
มีอตั ราป่วย และอัตราตายตํา่ กว่าในกลุม่ เอ โดยสามารถจัดการควบคุม
ได้โดยเพิม่ ความสามารถทางห้องปฏิบตั กิ ารและการติดตามทางระบาด
วิทยา
กลุ่ ม ซี ได้ แ ก่ เชื้ อ ก่ อ โรคอุ บั ติ ใ หม่ แ ละสามารถกลายเป็ น
อาวุธชีวภาพได้ในอนาคต
กลุ่มเอ
Anthrax
Botulism
Plague

โรค

เชื้อก่อโรค
Bacillus anthracis
Clostridium botulinum
(botulinum toxins)
Yersinia pestis
คู่มือการป้องกันควบคุมโรคติดต่ออุบัติใหม่
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โรค
Smallpox
Tularemia
Viral
hemorrhagic fevers
กลุ่มบี
Brucellosis
Food Safety
Threats
Glanders
Melioidosis
Psittacosis
Q fever
Ricin toxin
Staphylococcal
enterotoxin B
Typhus fever
Viral encephalitis
Water safety threats
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เชื้อก่อโรค
Variola major
Francisella tularensis
Filoviruses and Arenaviruses
(e.g. Ebola, Lassa Fever)
Brucella spp.
Salmonella spp., Escherichia coli
O157:H7
Burkholderia mallei
Burkholderia pseudomallei
Chlamydia psittaci
Coxiella burnetti
Ricinus communis (Castor Beans)
Exotoxin from Staphylococcus
aureus bacterium
Rickettsia prowazekii
Alphaviruses (*VEE, EEE, WEE)
Vibrio cholerae,
Cryptosporidium parvum
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โรค

กลุ่มซี
Nipah virus
encephalitis
Hendra virus
encephalitis
Hantavirus
pulmonary
syndrome

เชื้อก่อโรค
Paramyxoviridae family
Paramyxoviridae family
Hantavirus

* Venezuelan equine (VEE), eastern equine (EEE), and western equine
encephalomyelitis (WEE) viruses Adapted from Centers for Disease
Control and Prevention, Bioterrorism Agents/Diseases, By Category.
http://bt.cdc.gov/agent/agentlist-category.asp. ข้อมูลและตัวอย่างอธิบาย
เพิม่ เติมสามารถสืบค้นได้จาก CDC: http://www.bt.cdc.gov/agent/agentlist.
asp และ จากองค์การอนามัยโลก: http://www.who.int/csr/delibepidemics/
annex3.pdf

ข้อบ่งชี้ว่าการระบาด/อุบัติการณ์เป็นการระบาด
ในกรณีเหตุการณ์การจงใจกระทำ�ของมนุษย์ด้วยสารชีวะ
เกณฑ์ต่อไปนี้ใช้ข้อบ่งชี้สำ�หรับการระบาดในกรณีเหตุการณ์การ
จงใจกระทำ�ของมนุษย์ดว้ ยสารชีวะ โดยขึน้ อยูก่ บั ชนิดของเชือ้ ก่อโรค/
สารพิษทีม่ ี หรือกำ�ลังถูกพัฒนาขึน้ เพือ่ ใช้ในการรุกรานทางชีวภาพ หรือ
เคยมีการใช้เป็นสาเหตุของการระบาดโดยเจตนาในอดีต ประกอบด้วย
 การระบาดของโรคติดต่อทีข
่ ยายวงกว้างหรือเกิดขึน้ พร้อมกัน
หลายการระบาด
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เป็นโรคติดต่อที่ไม่ใช่โรคประจำ�ถิ่นในพื้นที่
พบผู้ ป่ ว ยด้ ว ยโรคติ ด ต่ อ จำ � นวนมาก ซึ่ ง อาจจะเป็ น
โรคประจำ�ถิ่นในพื้นที่ แต่เป็นโรคที่ติดต่อในคนได้ยาก
พบกลุ่มผู้ป่วย 2 รายหรือมากกว่า ที่มีความเกี่ยวข้องกันใน
ช่วงเวลาและพื้นที่เกิดโรค ด้วยกลุ่มอาการต่อไปนี้ (ผู้ป่วย
อาการรุนแรงเพียงคนเดียวในผู้ที่มีสุขภาพดีมาก่อน อาจจะ
ถูกนำ�มาพิจารณาด้วย)
- กลุม่ อาการด้านระบบประสาท เช่น เยือ่ หุม้ สมองอักเสบ
(meningitis) สมองอักเสบ (encephalitis) มีพยาธิ
สภาพในสมอง (encephalopathy) หรือ โรคทางระบบ
ประสาท (neurological disturbance)
- กลุม่ อาการด้านระบบทางเดินหายใจ - โรคปอดอักเสบ
หรือภาวะการหายใจล้มเหลวเฉียบพลัน (pneumonia,
infiltrates, pneumonitis, ARDS)
- การติดเชื้อในกระแสเลือดเฉียบพลันอย่างรุนแรง หรือ
อาการช็อก (acute fulminating septicemia or
shock)
- อาการตับอักเสบอย่างรุนแรงหรือ การทำ�งานของตับ
ล้มเหลว (fulminant hepatitis or hepatic failure)

คู่มือการป้องกันควบคุมโรคติดต่ออุบัติใหม่

สัญญาณสำ�หรับการแจ้งเตือนและการเฝ้าระวังโรค
(ควรมีการรวมเข้าไว้ในระบบการเฝ้าระวังโรคและระบบการแจ้ง
เตือน)
 ภัยคุกคามของการใช้อาวุธชีวภาพโดยเจตนาทีเ่ ห็นได้ชด
ั เจน
 ข่าวลือและรายงานทัง้ หมดของการป่วยด้วยโรคคล้ายไข้ทรพิษ
 ข่าวลือหรือรายงานทั้งหมดของโรคที่มีผลการตรวจยืนยัน
ว่าเกิดจากเชื้อก่อโรคที่มีความเป็นไปได้ว่าเกิดจากการใช้
อาวุธชีวภาพโดยเจตนาในพื้นที่ที่ไม่ใช่โรคประจำ�ถิ่น (เช่น
โรคแอนแทรกซ์ทางเดินหายใจ ไข้กระต่าย หรือกาฬโรค)
 บุคคลที่ก่อนหน้านี้มีสุขภาพดี และป่วยด้วยโรคหรือกลุ่ม
อาการที่ไม่ทราบสาเหตุอย่างรุนแรง หรือเสียชีวิต
 โรคที่ทราบสาเหตุ แต่เกิดขึ้นผิดปกติในประชากร หรือผิด
ฤดูกาล หรือมีอาการแสดงทางคลินกิ ทีผ่ ดิ ปกติ/อัตราการป่วย
และอัตราตายสูงกว่าปกติ
 การระบาดทีเ่ กิดขึน
้ หลายพืน้ ที่ ด้วยกลุม่ อาการเดียวกันหรือ
โรคเดียวกัน ในพื้นที่ที่ไม่ใกล้ชิดกัน
 การป่วยหรือการตายในสัตว์ ซึ่งป่วยก่อนหรือตามมาด้วย
การป่วยหรือการเสียชีวิตในคน
 การปล่ อ ยอาวุ ธ ชี ว ภาพโดยไม่ เจตนาหรื อ โดยเจตนาทั้ ง ที่
สงสัยหรือทราบแน่ชัดในประเทศอื่นๆ
 การเจ็บป่วยที่ส่งผลกระทบต่อภาคส่วนที่สำ �คัญในชุมชน
(เช่น การเมือง การเงิน) หรือเหตุการณ์ที่มีคนมารวมตัวกัน
เป็นจำ�นวนมาก
คู่มือการป้องกันควบคุมโรคติดต่ออุบัติใหม่
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ตัวบ่งชี้ทางคลินิกและทางระบาดวิทยา
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ความล้มเหลวของการตอบสนองต่อโรคด้วยการรักษา/การ
ให้ยาป้องกันตามปกติ
ค่ า กลางเลขคณิต หรือค่าเฉลี่ยของระยะฟักตัวของโรค
(median or mean incubation period) สั้นผิดปกติ
ไม่รู้วิธีการแพร่กระจายของโรคมาก่อน
ความสามารถในการติดเชื้อ (จำ�นวนผู้ที่ติดเชื้อจากผู้ป่วย
1 ราย; infectivity) สูงกว่าทีค่ าดการณ์ไว้ (เพิม่ ความสามารถ
ในการแพร่กระจายของโรค; increase transmissibility)
อัตราป่วยตายสูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ (ความรุนแรงของเชื้อที่
เพิ่มขึ้น; increase virulence)
การตอบสนองต่อขนาดของยา เช่น อัตราป่วยตํา่ ในประชากร
ทีอ่ ยูใ่ นทีร่ ม่ โดยเฉพาะในพืน้ ทีท่ ไี่ ม่มกี ารระบายอากาศ หรือ
พื้นที่ที่มีที่กรองอากาศ เมื่อเปรียบเทียบกับประชากรที่อยู่
กลางแจ้ง
การเพิ่มจำ�นวนผู้มาใช้บริการสาธารณสุขมากผิดปกติ โดย
เฉพาะถ้ามาด้วยอาการไข้ อาการในระบบทางเดินหายใจ
ระบบประสาท หรือระบบทางเดินอาหาร
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ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการที่อาจเป็นการระบาด
ในกรณีเหตุการณ์การจงใจกระทำ�ของมนุษย์ด้วยสารชีวะ





สายพันธุ์ของเชื้อก่อโรคที่ได้รับการยืนยันว่าเป็นสายพันธุ์ที่
ได้รับการตัดต่อปรับปรุงพันธุกรรม หรือไม่ใช่สายพันธุ์ปกติ
หรือเป็นสายพันธุ์โบราณ
ผูป้ ว่ ย/กลุม่ ผูป้ ว่ ยทีไ่ ด้รบั การยืนยันทางห้องปฏิบตั กิ าร ซึง่ ไม่
ทราบปัจจัยเสี่ยงของการติดเชื้อตามธรรมชาติ
ไม่สามารถแยกความแตกต่างของลักษณะเชื้อก่อโรคทั้ง
ทางโมเลกุล หรือทางพันธุกรรม ที่ตรวจสอบได้จากพื้นที่ที่
แตกต่างกัน

เอกสารอ้างอิง
1. Clements BW. Bioterrorism. Diaster and Public Health
Planning and Response. USA: Amy Pedersen; 2009.
2. Heymann DL, editor. Control of Communicable
Diseases Manual. 19th ed. Washington DC: American
Association of Public Health; 2008.
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กลุ่มอาการ

โรคทางเดินหายใจ
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Algorithm โรคติดต่ออุบัติใหม่กลุ่มอาการ
โรคทางเดินหายใจ
ผู้ป่วยมาด้วยอาการไข้ ไอ ในระยะเวลา 7 วัน
ซักประวัติเพิ่มเติม
ประวัติสัมผัส/ดูแลผู้ป่วยที่มีอาการไข้ ไอ/ปอดอักเสบ
โรคที่ควร
ประวัติสัมผัสสัตว์ปีก/สัตว์อื่นที่ ป่วย ตาย   นึกถึง โรคไข้หวัดนก/ไข้หวัดใหญ่
ในสัตว์ชนิดอื่น
โรคที่ควร
นึกถึง
ประวัติสัมผัสสัตว์ฟันแทะ เช่น หนู เป็นต้น
โรคติดเชื้อไวรัสฮานตา
ประวัติการเดินทางในพื้นที่ที่มีการระบาด/
พื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดโรค

โรคที่ควร
นึกถึง

โรคซาร์ส
โรคไข้หวัดใหญ่
โรคไข้หวัดนก
กาฬโรค
(เฉพาะกรณี Pneumonic
Plague)
โรคลีเจียนแนร์
(Legionellosis)
โรคไข้ปอนเตียก
(Pontiac fever)

คู่มือการป้องกันควบคุมโรคติดต่ออุบัติใหม่
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โรคติดเชื้อไวรัสฮานตา
(HANTAVIRAL DISEASES)
กลุ่มอาการไข้เลือดออกร่วมกับกลุ่มอาการทางไต
(HEMORRHAGIC FEVER WITH
RENAL SYNDROME)
ICD-9 078.6; ICD-10 A98.5
(Epidemic hemorrhagic fever, Korean hemorrhagic fever,
Nephropathia epidemica, Hemorrhagic nephrosonephritis,
HFRS)
โรคระบบทางเดินหายใจจากการติดเชื้อไวรัสฮานตา
(HANTAVIRUS PULMONARY
SYNDROME) 		
ICD-9 480.8; ICD-10 B33.4
(Hantavirus adult respiratory distress syndrome,
Hantavirus cardiopulmonary syndrome)
สั ต ว์ ฟั น แทะชนิ ด ต่ า งๆ ทั่ ว โลกติ ด เชื้ อ ไวรั ส ฮานตาได้ เชื้ อ
ไวรัสฮานตาหลายชนิดก่อโรคในมนุษย์ และทำ�ให้เกิดอาการในระดับ
ความรุนแรงแตกต่างกัน โดยส่งผลกระทบต่อผนังหลอดเลือดเป็น
อันดับแรก คือ มีผลทำ�ให้เพิ่มการซึมผ่านของของเหลวออกจาก
หลอดเลือด จนเกิดภาวะช็อกหรือพบมีเลือดออก เชื้อไวรัสฮานตา
หลายชนิดซึ่งแยกได้จากสัตว์ฟันแทะพบว่า ไม่มีความสัมพันธ์กับการ
ก่อโรคในคน และในปี พ.ศ. 2536 มีการระบาดของโรคจากเชื้อ
ไวรัสฮานตาชนิดใหม่ในสหรัฐอเมริกา อวัยวะสำ�คัญที่เกิดการติดเชื้อ
ไม่ใช่ไต (เป็นอวัยวะทีม่ กั พบการติดเชือ้ ในคน) แต่เป็นปอด เนือ่ งจากการ
ติดเชื้อที่อวัยวะทั้งสองเกิดจากเชื้อก่อโรคชนิดเดียวกัน มีลักษณะของ
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การระบาดและพยาธิสภาพของโรคคล้ายคลึงกัน (มีไข้ เกล็ดเลือดตํ่า
เม็ดเลือดขาวเพิม่ มากขึน้ และมีการรัว่ ของของเหลวจากหลอดเลือดฝอย)
ดังนั้น ทั้งกลุ่มที่ทำ�ให้เกิดพยาธิสภาพที่ไต และที่ปอด จึงจัดอยู่ในกลุ่ม
ของโรคที่เกิดจากเชื้อไวรัสฮานตาเหมือนกัน
สถานการณ์โรค :
ทั่วโลก : ก่อนสงครามโลกครั้งที่สอง นักวิชาการชาวญี่ปุ่นและ
โซเวียต ได้อธิบายถึงโรคทีเ่ กิดขึน้ บริเวณริมฝัง่ แม่นาํ้ อามูร์ (Amur River)
ในแมนจูเรีย และในปี พ.ศ. 2494 เมื่อกองกำ�ลังของสหประชาชาติ
เข้ามาในเอเชีย พบโรคนี้ทั้งในหมู่ทหารและพลเรือน ซึ่งสามารถแยก
เชือ้ ไวรัสได้เป็นครัง้ แรกในปี พ.ศ. 2520 จากสัตว์ฟนั แทะ (Apodemus
agrarius) ใกล้แม่นํ้าฮานทาน โรคที่เกิดขึ้นนี้กลายเป็นปัญหาสำ�คัญ
ทางสาธารณสุขในจีนและเกาหลี โดยพบกลุ่มอาการไข้เลือดออกที่
มีกลุ่มอาการทางไต ในจีน เกาหลี และแถบตะวันออกของรัสเซีย
ส่วนโรคระบบทางเดินหายใจจากการติดเชือ้ ไวรัสฮานตา พบในอเมริกา
โดยพบในอเมริกาใต้มากกว่าอเมริกาเหนือ
ประเทศไทย : ปี พ.ศ. 2528 มีรายงานการพบแอนติบอดี
ต่อ Hanta-like virus ในผู้ป่วยที่กาญจนบุรีและกรุงเทพ (Edwell,
R.M. และคณะ) และต่อมามีการศึกษาในผู้ป่วยมีไข้ไม่ทราบสาเหตุ
ที่คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล (แพทย์หญิงยุพิน ศุพุทธมงคล)
พบผู้ป่วย 1 รายในปี พ.ศ. 2541 มีผลยืนยันการวินิจฉัยโดยวิธี
ELISA ว่าติดเชื้อ Hanta-like virus และปีต่อๆ มาพบแอนติบอดี
ชนิด IgG ในผู้ป่วยกลุ่มอาการนี้อีกหลายราย นอกจากนั้นข้อมูล
การศึกษาของศูนย์วิจัยโรคติดเชื้อไวรัสชนิดระบาดใหม่ (โครงการ
ความร่ ว มมื อ กั บ มหาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ล) ก็ แ สดงให้ เ ห็ น ว่ า มี ไวรั ส นี้
ทั้งในคนและในสัตว์ฟันแทะ นอกจากนี้ ยังพบรายงานการสำ�รวจ
คู่มือการป้องกันควบคุมโรคติดต่ออุบัติใหม่
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ความชุ ก แอนติ บ อดี ต่ อ เชื้ อ ไวรั ส ฮานตาในคนอยู่ ใ นช่ ว งระหว่ า ง
ร้อยละ 1 - 33 และแอนติบอดีต่อเชื้อไวรัสในสัตว์ฟันแทะ เช่น
Rattus rattus, Rattus exulans, Rattus norvegicus, Bandicota
indica, Bandicota savilei อยูใ่ นช่วงระหว่างร้อยละ 2 - 24 ซึง่ ข้อมูล
ดังกล่าวชี้ให้เห็นว่า มีเชื้อไวรัสฮานตาแพร่กระจายอยู่ในประเทศไทย
โรคไข้เลือดออกที่มีกลุ่มอาการทางไต
(HEMORRHAGIC FEVER WITH
RENAL SYNDROME)
ICD-9 078.6; ICD-10 A98.5
(Epidemic hemorrhagic fever, Korean hemorrhagic
fever, Nephropathia epidemica, Hemorrhagic
nephrosonephritis, HFRS)
1. ลักษณะโรค : เป็นโรคติดเชื้อเฉียบพลันจากเชื้อไวรัสที่ติดต่อ
จากสั ต ว์ สู่ ค น อาการเริ่ ม จากมี ไข้ ฉั บ พลั น ปวดเอว มี เ ลื อ ดออก
ปรากฏให้ เ ห็ น มากน้ อ ยแตกต่ า งกั น ไป และมี ค วามผิ ด ปกติ ที่ ไ ต
ผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรงมีความสัมพันธ์กับการติดเชื้อไวรัสฮานตา (พบ
ครั้งแรกในเอเชีย) และเชื้อไวรัสโดบราวา (พบในคาบสมุทรบอลข่าน)
อาการของโรคแบ่งเป็น 5 ระยะ คือ
ก) ระยะไข้ มักจะเป็นอยู่นาน 3 - 7 วัน ซึ่งจะพบว่ามีไข้สูง
ปวดศีรษะ อ่อนเพลีย และเบื่ออาหาร ตามด้วยอาการปวดท้องหรือ
ปวดเอวอย่างรุนแรง มักจะมีอาการคลื่นไส้ อาเจียน หน้าแดง มีจุด
เลือดออกใต้ผิวหนัง และตาแดง
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ข) ระยะความดันโลหิตตํา่ อาจเกิดนานหลายชัว่ โมงจนถึง 3 วัน
มักมีอาการตัวเย็น ความดันโลหิตตกฉับพลันซึ่งจะนำ�ไปสู่ภาวะช็อก
และมีเลือดออกปรากฏให้เห็นมากขึ้น
ค) ระยะปัสสาวะน้อย 3 - 7 วัน พบว่า ความดันโลหิตจะกลับสู่
ภาวะปกติหรือสูงกว่าปกติ และมีปัสสาวะออกน้อยมาก โดยอาจยังคง
มีอาการคลื่นไส้ อาเจียน หรือมีเลือดออกมากปรากฏให้เห็นอยู่
ง) ระยะปัสสาวะมาก ผู้ป่วยที่อาการดีขึ้น มักแสดงอาการ
ปัสสาวะออกมากถึงวันละ 3 - 6 ลิตร
จ) ระยะฟืน้ ไข้ อาจเกิดนานหลายสัปดาห์หรือหลายเดือน
อัตราป่วยตายประมาณร้อยละ 5 - 15 และสาเหตุการตายทีส่ �ำ คัญ
มักเกิดช่วงระยะความดันโลหิตตํา่ และระยะปัสสาวะน้อย ส่วนผูป้ ว่ ยที่
อาการรุนแรงน้อย (อัตราป่วยตายร้อยละ 1) เกิดจากเชือ้ ไวรัสพูอมู าลา
(Puumala virus) ทำ�ให้เกิดความผิดปกติที่เนื้อเยื่อชั้นนอกของไต
(nephropathia epidemica) ซึ่งพบมากในยุโรป และการติดเชื้อจาก
ไวรัสเซอูล (Seoul virus) มีหนูทอ่ (brown rat หรือ Norway rat) เป็น
พาหะ มักทำ�ให้เกิดอาการรุนแรงน้อย แต่กอ็ าจทำ�ให้เกิดอาการรุนแรง
ได้เช่นเดียวกัน ซึ่งอาการของโรคไม่สามารถแยกเป็นระยะได้ชัดเจน
การวินจิ ฉัยโรคทางการตรวจวินจิ ฉัยทางห้องปฏิบตั กิ าร ทำ�การ
ตรวจหาแอนติบอดีจำ�เพาะต่อเชื้อโดยใช้วิธี ELISA หรือ IFA ผู้ป่วย
ส่วนใหญ่จะตรวจพบแอนติบอดีชนิด IgM ตั้งแต่เข้ารับการรักษาใน
โรงพยาบาล การตรวจพบโปรตีนในปัสสาวะ ปริมาณเม็ดเลือดขาว
เพิ่มขึ้น มีภาวะเลือดข้น เกล็ดเลือดตํ่า และระดับยูเรียไนโตรเจนใน
เลือดสูงขึน้ ช่วยสนับสนุนการวินจิ ฉัยโรค เชือ้ ไวรัสฮานตาสามารถเพิม่
จำ�นวนได้จำ�กัดในเซลล์เพาะเลี้ยง และในหนูทดลองทั้งหนูแรท (rat)
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และหนู ไ มซ์ (mouse) ในการวิ นิ จ ฉั ย แยกโรคต้ อ งคำ � นึ ง ถึ ง
โรคฉี่หนู (Leptospirosis) และโรคติดเชื้อริกเกตเซียด้วย
2. เชื้ อ ก่ อ โรค : เชื้ อ ไวรัสฮานตา (Hantaviruses) อยู่ ใ นวงศ์
Bunyaviridae (เป็ น ไวรั ส สกุ ล เดี ย วในวงศ์ Bunyaviridae ที่
ไม่ มี แ มลงเป็ น พาหะ) เป็ น ไวรั ส ชนิ ด อาร์ เ อ็ น เอ (RNA virus)
รูปทรงกลมหรือทรงรี ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 95 - 110 นาโนเมตร
ลักษณะแอนติเจนแยกไวรัสได้ 25 สายพันธุ์ โดยแต่ละสายพันธุ์จะ
มีความสัมพันธ์กับสัตว์ฟันแทะแต่ละชนิด ไวรัสเซอูล (Seoul virus)
พบได้ ทั่ ว โลก; ไวรั ส พู อู ม าลา (Puumala virus) พบในยุ โรป;
ไวรัสฮานทาน (Hantaan virus) พบมากในเอเชีย แต่พบได้น้อย
ในยุโรป; และไวรัสโดบราวาหรือเบลเกรด (Dobrava virus หรือ
Belgrade) พบในเซอร์เบีย และมอนเตเนโกร
3. การเกิดโรค : โรคจะเกิดตามฤดูกาล พบมากที่สุดในช่วงปลาย
ฤดู ใ บไม้ ร่ ว งต่ อ ต้ น ฤดู ห นาว ส่ ว นใหญ่ พ บในชาวบ้ า นตามชนบท
ส่วนในคาบสมุทรบอลข่านพบโรคที่มีความรุนแรง ซึ่งมีสาเหตุจาก
เชื้อไวรัสโดบราวา ทำ�ให้ประชาชนติดเชื้อปีละ 200 - 300 ราย และ
มีอัตราป่วยตายสูงไม่น้อยกว่าที่พบในเอเชีย (ร้อยละ 5 - 15) ผู้ป่วย
ส่วนใหญ่พบในช่วงฤดูใบไม้ผลิและต้นฤดูร้อน
ผู้ป่วยที่มีความผิดปกติที่เนื้อเยื่อชั้นนอกของไต (nephropathia
epidemica) จากไวรัสพูอมู าลา ส่วนใหญ่พบในยุโรป รวมถึงคาบสมุทร
บอลข่าน และรัสเซีย บริเวณแถบตะวันตกของเทือกเขาอูราล มักพบโรค
ในช่วงฤดูรอ้ น ฤดูใบไม้รว่ ง และต้นฤดูหนาว ซึง่ ฤดูกาล อาชีพ และกิจกรรม
สันทนาการ เป็นปัจจัยเสี่ยงต่อการได้รับเชื้อ รวมทั้งสภาพภูมิอากาศ
และปัจจัยอื่นๆ ทางนิเวศวิทยาที่มีผลต่อความหนาแน่นของประชากร
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สัตว์ฟันแทะ ส่วนโรคที่เกิดขึ้นในกลุ่มนักวิจัยทางการแพทย์ และคน
เลีย้ งสัตว์ในเอเชียและยุโรป มักติดเชือ้ ไวรัสเซอูล จากหนูในห้องทดลอง
ซึง่ เชือ้ ชนิดนีส้ ามารถแยกได้จากหนูทจี่ บั ได้ในเมืองใหญ่ทวั่ โลก รวมทัง้
อาร์เจนตินา บราซิล ไทย และสหรัฐอเมริกา แต่เฉพาะเชื้อที่พบ
ในแถบเอเชียที่มีความสัมพันธ์กับการก่อโรคในคน ในปัจจุบันมีวิธี
การตรวจวินจิ ฉัยใหม่ๆ ทำ�ให้มรี ายงานเชือ้ ไวรัสฮานตา และการติดเชือ้
ไวรัสฮานตาเพิ่มขึ้น
4. แหล่ ง รั ง โรค : สั ต ว์ ฟั น แทะนอกบ้ า นชนิ ด ต่ า งๆ ได้ แ ก่
Apodemus spp.* พบเชือ้ ไวรัสฮานตา และไวรัสโดบราวา-เบลเกรด**
ในเอเชี ย และคาบสมุ ท รบอลข่ า น ส่ ว นสั ต ว์ ฟั น แทะในกลุ่ ม
Clethrionomus spp. พบเชือ้ ไวรัสพูอมู าลาในยุโรป กลุม่ Rattus spp.
เป็นแหล่งรังโรคของไวรัสเซอูล พบได้ทวั่ โลก และคนติดโรคโดยบังเอิญ
(accidental host)
* ชือ่ สามัญ ได้แก่ wood mouse หรือ Common field mouse
หรือ long-tailed mouse จัดอยู่ใน Subfamily Murinae ประกอบ
ด้วย 89 genus กับ 408 species เป็นหนูในกลุ่มเดียวกับหนูนอร์เวย์
Wood mouse กระจายอยู่ทั่วไปในยุโรปและเอเชียกลาง อยู่ทั้งใน
ป่า ทุ่งนา สวน บริเวณที่มีต้นไม้เตี้ยๆ รวมทั้งในอาคาร เป็นสัตว์ที่
แคล่วคล่องว่องไวกินได้ทุกอย่าง และว่ายนํ้าได้
** ชื่อสามัญ คือ red-backed voles (Cl. rutilus) และ bank
voles (Cl. glareolus) เป็นสัตว์ฟันแทะจำ�พวกหนูบ้าน หนูท้องนา
และหนูนํ้า
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5. วิธีการแพร่โรค : เกิดโดยการสูดเอาละอองของสารคัดหลั่ง และ
ของเสียที่ขับถ่ายออกมาจากสัตว์ฟันแทะ (aerosol transmission
from rodent excreta) ซึง่ เคยมีการทดลองพิสจู น์แล้วว่าทำ�ให้ตดิ เชือ้ ได้
แม้การแพร่กระจายเชื้อดังกล่าวจะไม่สามารถอธิบายถึงการติดเชื้อใน
คนทุกรายหรือการติดเชื้อระหว่างสัตว์ฟันแทะด้วยกันก็ตาม ซึ่งพบ
เชื้อไวรัสได้ในปัสสาวะ อุจจาระ และนํ้าลายของสัตว์ฟันแทะที่ติดเชื้อ
โดยไม่มีอาการ โดยพบเชื้อมากที่สุดในปอด
6. ระยะฟักตัวของโรค : อาจสั้นเพียง 2 - 3 วัน หรือนานเกือบ 2
เดือน ส่วนใหญ่ประมาณ 2 - 4 สัปดาห์
7. ระยะติดต่อของโรค : การติดต่อจากคนสู่คนพบได้น้อย
8. ความไวและความต้านทานต่อการรับเชื้อ : คนที่ไม่เคยติดเชื้อ
สามารถติดเชื้อได้เหมือนกันทุกคน บางรายอาจติดเชื้อแต่ไม่มีอาการ
ได้ และไม่พบมีการติดเชื้อซํ้า
9. วิธีการป้องกันและควบคุมโรค :
ก. มาตรการป้องกันโรค :
1. ป้ อ งกั น และกำ � จั ด สั ต ว์ ฟั น แทะ มิ ใ ห้ เข้ า ไปในอาคาร
บ้านเรือน
2. เก็บอาหารไว้ในที่ที่สัตว์ฟันแทะเข้าไปกินไม่ได้
3. ฆ่ า เชื้ อ บริ เ วณที่ มี สั ต ว์ ฟั น แทะ โดยการพ่ น นํ้ า ยา
ฆ่าเชือ้ โรค เช่น สารฟอกขาวทีเ่ จือจาง ก่อนทำ�ความสะอาด ห้ามใช้วธิ กี าร
กวาดหรือดูดฝุ่นบริเวณที่หนูเคยเข้าไป ให้ใช้วิธีถูด้วยผ้าเปียกหรือ
โดยใช้ผ้าชุบนํ้ายาฆ่าเชื้อโรค โดยให้มีระยะห่างมากที่สุดเท่าที่จะทำ�ได้
เพือ่ ป้องกันการสูดหายใจเอาฝุน่ ละอองบริเวณทีจ่ ะเข้าไปทำ�ความสะอาด
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4. ดั ก จั บ และกำ � จั ด สั ต ว์ ฟั น แทะด้ ว ยวิ ธี ก ารที่ เ หมาะสม
ไม่แนะนำ�วิธีการดักจับเป็นๆ
5. ในพืน้ ทีท่ มี่ สี ตั ว์จ�ำ นวนมาก ลดการสัมผัสกับสัตว์ฟนั แทะ
ในป่า รวมทั้งสารคัดหลั่งและสิ่งขับถ่ายจากสัตว์เหล่านั้น
6. สัตว์ฟันแทะในห้องทดลองโดยเฉพาะหนูท่อ (Rattus
norvegicus) ต้องได้รับการทดสอบให้มั่นใจว่าปราศจากการติดเชื้อ
ไวรัสฮานตาโดยไม่มีอาการ
ข. การควบคุมผู้ป่วย ผู้สัมผัส และสิ่งแวดล้อม :
1. การรายงานโรค : เป็นโรคที่ต้องรายงาน
2. การแยกผู้ป่วย : ไม่จำ�เป็น
3. การทำ�ลายเชื้อ : ไม่จำ�เป็น
4. การกักกัน : ไม่จำ�เป็น
5. การให้ภูมิคุ้มกันแก่ผู้สัมผัส : ไม่จำ�เป็น และไม่มีวัคซีน
6. การสอบสวนผูส้ มั ผัสและแหล่งโรค : กำ�จัดสัตว์ฟนั แทะ
ในบ้านและบริเวณโดยรอบ
7. การรักษา :
การรักษาทัว่ ไป การดูแลด้านระบบทางเดินหายใจ โดยเฉพาะ
ภาวะออกซิเจนตํา่ (hypoxia) ระมัดระวังในการให้สารนํา้ แก่ผปู้ ว่ ยซึง่ มี
ความสำ�คัญเพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดภาวะนํ้าเกิน และลดความเสี่ยงจาก
การเกิดภาวะช็อกและไตวาย ดังนั้นการฟอกเลือดมักมีความจำ�เป็น
การรักษาจำ�เพาะ การให้ยาไรบาวิริน (ribavirin) เข้าทาง
หลอดเลือดดำ� หากต้องให้ยา ควรให้โดยเร็วที่สุดในช่วง 2 - 3 วันแรก
ที่เริ่มป่วยจะเป็นผลดีต่อการรักษา
ค. มาตรการเมื่ อ เกิ ด การระบาด : ควบคุ ม สั ต ว์ ฟั น แทะ
เฝ้าระวังการติดเชือ้ ไวรัสฮานตาในสัตว์ฟนั แทะในป่า หากตรวจพบเชือ้
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ที่เกิดการระบาดมีความสัมพันธ์และเป็นเชื้อชนิดเดียวกับที่พบในสัตว์
ฟันแทะ ให้กำ�จัดสัตว์ฟันแทะเหล่านั้นและทำ�การฆ่าเชื้อด้วย
ง. ภัยพิบัติที่อาจเกิดขึ้น : ภัยธรรมชาติและสงครามมักจะ
ส่งผลให้มีการเพิ่มจำ�นวนของสัตว์ฟันแทะ และทำ�ให้คนสัมผัสกับ
สัตว์เหล่านั้นมากขึ้นด้วย
จ. มาตรการควบคุมโรคระหว่างประเทศ : ควบคุมการนำ�เข้า
สัตว์ฟันแทะที่เป็นแหล่งรังโรคจากประเทศที่เกิดโรค
โรคระบบทางเดินหายใจจากการติดเชื้อไวรัสฮานตา
(HANTAVIRUS PULMONARY
SYNDROME)
ICD-9 480.8; ICD-10 B33.4
(Hantavirus adult respiratory distress syndrome, Hantavirus
cardiopulmonary syndrome)
1. ลักษณะโรค : เป็นโรคติดเชื้อเฉียบพลันจากเชื้อไวรัสที่ติดต่อจาก
สัตว์สคู่ น มีอาการไข้ ปวดกล้ามเนือ้ และอาการในระบบทางเดินอาหาร
ตามด้วยอาการหายใจลำ�บาก ซึ่งภายในปอดของผู้ป่วยจะพบนํ้าใน
เยื่อหุ้มปอดทั้งสองข้าง และความดันโลหิตตํ่า อาการจะทรุดลงอย่าง
รวดเร็วจนเกิดภาวะการหายใจล้มเหลวและช็อก ผู้ป่วยส่วนใหญ่
จะมี ค วามเข้ ม ข้ น เลื อ ดสู ง มี โ ปรตี น อั ล บู มิ น ในกระแสเลื อ ดตํ่ า
และเกล็ดเลือดตํา่ อัตราป่วยตายสูงถึงร้อยละ 35 - 50 ในผูป้ ว่ ยทีร่ อดชีวติ
จะฟื้นตัวอย่างรวดเร็ว แต่จะฟื้นตัวเต็มที่จะต้องใช้เวลาหลายสัปดาห์
จนถึงหลายเดือน ปอดจึงสามารถกลับมาทำ�หน้าที่ปกติ แต่ในบางราย
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อาจมีความผิดปกติในการทำ�หน้าที่ของปอดหลงเหลืออยู่ ไม่มีอาการ
ทางไตและไม่ปรากฏอาการเลือดออก ยกเว้นในบางรายทีอ่ าการรุนแรง
การวิ นิ จ ฉั ย โรคทำ � โดยการตรวจพบแอนติ บ อดี ช นิ ด IgM ที่
จำ�เพาะต่อเชื้อไวรัสโดยวิธี ELISA วิธี western blot หรือวิธี strip
immunoblot ผู้ป่วยส่วนใหญ่ตรวจพบแอนติบอดีชนิด IgM ต่อ
เชื้อดังกล่าวตั้งแต่แรกเข้าโรงพยาบาล ในห้องปฏิบัติการบางแห่ง
สามารถตรวจวินิจฉัยในระดับโมเลกุลด้วยวิธี PCR (Polymerase
Chain Reaction) ในชิ้ น เนื้ อ จากผู้ ป่ ว ยหรื อ จากศพ และวิ ธี
immunohistochemistry
2. เชื้อก่อโรค : ในทวีปอเมริกาสามารถแยกเชื้อไวรัสฮานตาได้
หลายชนิด เชื้อไวรัสแอนดี (Andes virus) พบในอาร์เจนตินาและ
ชิลี เชื้อไวรัสลากูนา เนกรา (Laguna Negra virus) พบในโบลิเวีย
และปารากวัย เชื้อไวรัสจูควิติบา (Juquitiba virus) พบในบราซิล
เชือ้ ไวรัสแบล็คครีกคะแนล และบายู (Black Creek Canal and Bayou
virus) พบทางแถบตะวันออกเฉียงใต้ของสหรัฐอเมริกา ส่วนเชื้อไวรัส
นิวยอร์ก-1 และไวรัสโมนองกาฮีลา (New York-1 and Momongahela
viruses) พบทางแถบตะวันออกของสหรัฐอเมริกา เชือ้ ไวรัสซินนอมเบร
(Sin Nombre virus) ซึ่งเป็นสาเหตุของการระบาดในปี พ.ศ. 2536
พบทางแถบตะวันตกเฉียงใต้ของสหรัฐอเมริกา และพบผูป้ ว่ ยส่วนมาก
ในอเมริกาเหนือ
3. การเกิดโรค : พบผูป้ ว่ ยครัง้ แรกในช่วงฤดูใบไม้ผลิและฤดูรอ้ นในปี
พ.ศ. 2536 ในคนพื้นเมืองของอเมริกา พบผู้ป่วยที่ได้รับการยืนยันว่า
ติดเชื้อชนิดเดียวกันในแคนาดาและพื้นที่แถบตะวันออกและตะวันตก
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ของสหรัฐอเมริกา มีรายงานการพบผู้ป่วยประปรายและมีการระบาด
บ่อยๆ ในอเมริกาใต้ (อาร์เจนตินา โบลิเวีย บราซิล ชิลี ปานามา และ
ปารากวัย) โรคนี้ไม่จำ�กัดเฉพาะในคนบางเผ่าพันธุ์เท่านั้น อุบัติการณ์
ของโรคขึ้นกับการกระจายตัวของประชากรสัตว์ฟันแทะที่ติดเชื้อและ
ที่เป็นพาหะนำ�โรค
4. แหล่งรังโรค : แหล่งรังโรคใหญ่ของไวรัสซินนอมเบร คือ หนูทอ้ งขาว
(deer mouse: Peromyscus maniculatus) นอกจากนี้
ยังพบแอนติบอดีในสัตว์ฟันแทะอื่น ได้แก่ Peromyscus สายพันธุ์อื่น
หนูต้นไม้ (Pack rats) กระรอกลาย (Chipmunk) และสัตว์ฟันแทะ
อื่นๆ เชื้อไวรัสฮานตาสายพันธุ์อื่นมีความสัมพันธ์กับสัตว์ฟันแทะใน
วงศ์ย่อย Sigmodontinae
5. วิธีการแพร่โรค : เช่นเดียวกับโรคไข้เลือดออกที่มีกลุ่มอาการ
ทางไต คือ เชือ่ ว่าเกิดจากการสูดเอาละอองของสารคัดหลัง่ และของเสีย
ที่ ขั บ ถ่ า ยออกมาจากสั ต ว์ ฟั น แทะ ธรรมชาติ ข องการติ ด เชื้ อ ใน
สัตว์ฟนั แทะยังไม่มกี ารระบุไว้ชดั เจน แต่ส�ำ คัญอย่างมากในการแพร่โรค
ถ้ามีการปนเปื้อนของเชื้อในอาคารที่ปิดมิดชิด การถ่ายเทอากาศไม่ดี
พาหนะ และอาคารรอบนอกพบมีสัตว์ฟันแทะ
6. ระยะฟักตัวของโรค : ยังไม่สามารถระบุได้อย่างแน่ชัด แต่
สันนิษฐานว่าประมาณ 2 สัปดาห์ อาจอยู่ในช่วงนานระหว่าง 2 - 3 วัน
ถึง 6 สัปดาห์
7. ระยะติดต่อของโรค : การติดต่อจากคนสู่คนพบได้น้อย แต่ควรมี
การศึกษาเพิ่มเติม
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8. ความไวและความต้านทานต่อการรับเชื้อ : คนที่ไม่เคยติดเชื้อ
สามารถติดเชื้อได้เหมือนกันทุกคน ไม่เคยมีรายงานผู้ติดเชื้อที่ไม่มี
อาการ ผูท้ ตี่ ดิ เชือ้ ทีอ่ าการไม่รนุ แรงจะพบลักษณะนํา้ ท่วมปอดไม่ชดั เจน
ไม่พบมีการติดเชื้อซํ้า และไม่ทราบระยะเวลาที่ภูมิคุ้มกันโรคคงอยู่
9. การเก็บและนำ�ส่งตัวอย่างตรวจที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
กระทรวงสาธารณสุข :
9.1 การเก็บสิ่งส่งตรวจ
9.1.1 วิธี ELISA และ FA
 เจาะเลือดจากผูป
้ ว่ ยประมาณ 3 - 5 มล. ครัง้ แรก
ในระยะเริ่มป่วยและครั้งที่สองห่างกัน 14 วัน ทิ้งให้เลือดแข็งตัวที่
อุณหภูมิห้อง ดูดนํ้าเหลืองที่แยกตัวออกจากลิ่มเลือดไม่น้อยกว่า
100 ไมโครลิ ต ร หรื อ ปั่ น ตะกอนเม็ ด เลื อ ด เก็ บ ส่ ว นนํ้ า เหลื อ ง
นำ�ไปทดสอบทันที หรือเก็บที่อุณหภูมิ 2 - 8oซ. ได้ไม่เกิน 7 วัน
หากนานกว่านั้นให้เก็บแช่แข็งไว้ที่อุณหภูมิ -20oซ. เพื่อรอการทดสอบ
ต่อไป
9.1.2 วิธี RT-PCR
 เก็บตัวอย่างชิน
้ เนือ้ เช่น ปอด ไต ม้าม buffy coat
ข้อจำ�กัดในการเก็บตัวอย่าง ควรเก็บตัวอย่างส่งตรวจ 2 ชนิด
ขึ้นไป
วิธีเก็บสิ่งส่งตรวจทุกชนิด ต้องปลอดเชื้อ และแช่แข็งที่
อุณหภูมิ -20oซ.
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9.2 การส่งสิ่งส่งตรวจและข้อควรระวัง
 ตัวอย่างนํ้าเหลืองที่ส่งตรวจต้องติดฉลาก ชื่อ นามสกุล
ของผู้ป่วย ชนิดของสิ่งส่งตรวจ วันที่เก็บตัวอย่างให้ชัดเจน นำ�หลอด
ตัวอย่างบรรจุในถุงพลาสติกกันนํ้า มัดถุงให้แน่น ใส่ในภาชนะเก็บ
ความเย็นที่บรรจุนํ้าแข็ง รีบนำ�ส่งห้องปฏิบัติการทันที พร้อมแบบ
นำ � ส่ ง ตั ว อย่ า ง ซึ่ ง ได้ ก รอกประวั ติ อาการและรายละเอี ย ดอื่ น ๆ
ครบถ้วน ถ้าไม่สามารถนำ�ส่งได้ทนั ทีให้เก็บไว้ในตูเ้ ย็นอุณหภูมิ 2 - 8oซ.
ไม่เกิน 3 วัน ถ้านานกว่านั้นควรเก็บไว้ที่อุณหภูมิ -20oซ.
 ตัวอย่างชิ้นเนื้อทำ�เช่นเดียวกับตัวอย่างนํ้าเหลือง และ
เก็บตัวอย่างไว้ที่อุณหภูมิ -20oซ.
9.3 วัน เวลา ทำ�การตรวจ
วันจันทร์ ถึง ศุกร์ เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น.
9.4 สิ่งรบกวนต่อการวิเคราะห์
9.4.1 ตัวอย่างทีม่ กี ารปนเปือ้ นหรือไม่ได้เก็บตามวิธไี ร้เชือ้
9.4.2 ซีรั่มที่มีการแตกของเม็ดเลือดแดงมาก
10. วิธีการป้องกันและควบคุมโรค :
ก. มาตรการป้องกันโรค : ปฏิบัติเช่นเดียวกับชนิดที่ทำ�ให้เกิด
อาการทางไต
ข. การควบคุมผู้ป่วย ผู้สัมผัส และสิ่งแวดล้อม :
ข้อ 1 - ข้อ 6 : ปฏิบัติเช่นเดียวกับชนิดที่ทำ�ให้เกิดอาการ
ทางไต
ข้อ 7 การรักษา :
การรักษาทัว่ ไป ให้การดูแลเกีย่ วกับระบบทางเดินหายใจเป็น
พิเศษ ระมัดระวังการให้สารนํ้าเกินจนนำ�ไปสู่ภาวะปอดบวม ควรให้
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ยากระตุน้ การทำ�งานของหัวใจ และยาช่วยเพิม่ ความดันโลหิตแต่เนิน่ ๆ
ภายใต้การติดตามอาการอย่างใกล้ชิด เพื่อป้องกันการเกิดภาวะช็อก
ควรพิจารณาให้ออกซิเจนกับผู้ป่วยเมื่อมีการเคลื่อนย้าย เพื่อป้องกัน
การเกิดภาวะพร่องออกซิเจน
การรั ก ษาจำ � เพาะ ยาต้ า นไวรั ส ไรบาวิ ริ น (ribavirin)
อยู่ระหว่างการศึกษาวิจัย ยังไม่มีข้อมูลยืนยันว่าให้ผลดีในการรักษา
เนื่ อ งจากโรคนี้ แพร่ ก ระจายเชื้ อ ทางอากาศ (aerosol
transmission) การป้องกันและควบคุมการแพร่กระจายของโรคตาม
วิธีการของ airborne precaution เป็นสิ่งสำ�คัญ ดังนั้นการดูแลรักษา
ควรนำ�ส่งผูป้ ว่ ยไปโรงพยาบาลโดยเร็ว ในรายทีม่ กี ารติดเชือ้ รุนแรงควร
จัดให้ผปู้ ว่ ยอยูใ่ นห้องแยกชนิดความดันเป็นลบ (negative pressure)
เพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ
ค. มาตรการเมือ่ เกิดการระบาด : ให้ความรูแ้ ก่ประชาชนในการ
หลีกเลีย่ งและควบคุมปริมาณสัตว์ฟนั แทะในบ้านเรือน ในสถานการณ์
ที่พบผู้ติดเชื้อ และโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีการระบาด การเฝ้าติดตาม
จำ�นวนและอัตราการติดเชือ้ ในสัตว์ฟนั แทะเป็นสิง่ ทีอ่ าจเป็นประโยชน์
ง. ผลจากภัยพิบัติที่อาจเกิดขึ้น : เช่นเดียวกับชนิดที่ทำ�ให้เกิด
อาการทางไต
จ. มาตรการควบคุมโรคระหว่างประเทศ : ควบคุมการนำ�เข้า
สัตว์ฟันแทะที่เป็นแหล่งรังโรคจากต่างประเทศ
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โรคไข้หวัดใหญ่
(SEASONAL INFLUENZA)

ICD-9 487; ICD-10 J10, J11

1. สถานการณ์โรค :
ทัว่ โลก : สถานการณ์การระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุใ์ หม่
ชนิดเอ (H1N1) 2009 ที่มีการระบาดไปทั่วโลกเมื่อปี พ.ศ. 2552
หรือ ค.ศ. 2009 นั้น เป็นวิกฤตทางสาธารณสุขของประเทศทั่วโลก
กว่า 214 ประเทศ โดยไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่เมื่อปี พ.ศ. 2552
ปั จ จุ บั น ได้ ก ลายเป็ น ไข้ ห วั ด ใหญ่ ต ามฤดู ก าลที่ พ บปะปนอยู่ กั บ
สายพันธุ์ต่างๆ ทั่วไป โดยพบการแพร่กระจายของโรคไข้หวัดใหญ่
ในภูมิภาคเอเชีย อเมริกา และยุโรป ในเขตซีกโลกเหนือ มักพบ
ระบาดมากในช่ ว งฤดู ห นาว ส่ ว นซี ก โลกใต้ ร ะบาดมากในฤดู ฝ น
โดยเชื้อที่เป็นสาเหตุของการระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล
คือ ไข้หวัดใหญ่ ชนิดเอ (H1N1) (H3N2) และ ชนิดบี โดยทั่วโลกพบ
ผู้ป่วยโรคไข้หวัดใหญ่ที่มีอาการรุนแรงประมาณปีละ 3 - 5 ล้านราย
และประมาณ 250,000 - 500,000 รายเสียชีวิต โดยข้อมูล ณ วันที่
26 สิงหาคม 2554 ประเทศส่วนใหญ่ในเขตร้อนมีรายงานโรคไข้หวัดใหญ่
ไม่มากนัก ยกเว้น ประเทศในแถบอเมริกา (เช่น ประเทศคิวบา
สาธารณรัฐโดมินกิ นั ฮอนดูรสั บราซิล) ประเทศในแถบแอฟริกาตะวันตก
(เช่น ประเทศกานา แคเมอรูน เซเนกัล) และเอเชียใต้ (เช่น ประเทศ
อินเดีย บังกลาเทศ สิงคโปร์ ไทย) ที่มีรายงานโรคค่อนข้างมาก และมี
การรายงานจำ�นวนผู้ป่วยกลุ่มอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่เพิ่มมากขึ้นใน
ประเทศออสเตรเลีย โดยส่วนใหญ่เป็นโรคไข้หวัดใหญ่ ชนิดเอ (H1N1)
และชนิดบี
คู่มือการป้องกันควบคุมโรคติดต่ออุบัติใหม่
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ประเทศไทย : ข้อมูลการเฝ้าระวังโรคทางระบาดวิทยาและ
ผลการศึกษาวิจัยในประเทศไทย คาดประมาณจำ�นวนผู้ป่วยโรค
ไข้หวัดใหญ่ทั้งประเทศได้ 700,000 - 900,000 รายต่อปี และมีผู้ป่วย
ไข้หวัดใหญ่ที่มีภาวะแทรกซ้อนรุนแรง เช่น ปอดอักเสบ ต้องรับไว้
โรงพยาบาลประมาณ 12,575 - 75,801 รายต่อปี อัตราป่วยตาย
ของโรคไข้หวัดใหญ่ที่มีภาวะแทรกซ้อนสูงถึงร้อยละ 2.5 และในปี
พ.ศ. 2552 สำ�นักระบาดวิทยาได้รับรายงานผู้ป่วยโรคไข้หวัดใหญ่
จำ�นวน 120,400 ราย อัตราป่วย 189.73 ต่อประชากรแสนคน โดย
อัตราป่วยในปี พ.ศ. 2552 เพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบย้อนหลัง 3 - 5 ปี
เนื่องจากมีการระบาดใหญ่ของเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่
ชนิดเอ (H1N1) 2009 (Influenza A novel H1N1; pandemic strain)
โรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ ชนิดเอ (H1N1) 2009 ได้เริ่มแพร่
ระบาดในประเทศเม็กซิโก และสหรัฐอเมริกา ดังนั้นกรมควบคุมโรค
โดยสำ � นั ก ระบาดวิ ท ยาจึ ง ได้ เริ่ ม ดำ � เนิ น การเฝ้ า ระวั ง ไข้ ห วั ด ใหญ่
สายพันธุ์ใหม่ ชนิดเอ (H1N1) ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2552
และพบผู้ ป่ ว ยรายแรกของประเทศไทยในปลายเดื อ นพฤษภาคม
จากนั้นเริ่มพบผู้ป่วยเพิ่มมากขึ้น และเริ่มมีการแพร่ระบาดในวงกว้าง
ในเดือนมิถุนายน ผลการดำ�เนินการเฝ้าระวังผู้ป่วยยืนยันไข้หวัดใหญ่
สายพันธุ์ใหม่ในปี พ.ศ. 2552 พบว่า ได้รับรายงานผู้ป่วยทั้งสิ้น
30,956 ราย อัตราป่วย 48.78 ต่อประชากรแสนคน อัตราส่วน
เพศหญิงต่อเพศชายเท่ากับ 1: 1.03 มีผู้เสียชีวิต 157 ราย อัตราตาย
0.31 ต่อประชากรแสนคน อัตราป่วยตายร้อยละ 0.64 โดยพบ
ผู้ ป่ ว ยมากในช่ ว งฤดู ฝ น ระหว่างเดือนมิถุนายนถึงกันยายน ซึ่ ง มี
แนวโน้มการระบาดตามฤดูกาลใกล้เคียงกับไข้หวัดใหญ่ที่ระบาดตาม
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ฤดูกาล โดยภาคที่มีอัตราป่วยสูงสุด คือ ภาคกลาง สัดส่วนอาชีพ
ผู้ป่วยสูงสุด คือ นักเรียน
จากการเฝ้าระวังโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ ชนิดเอ (H1N1)
2009 ทีม่ กี ารระบาดไปทัว่ โลก โดยสำ�นักระบาดวิทยาได้จดั ทำ�รายงาน
การเฝ้าระวังสถานการณ์ไข้หวัดใหญ่สายพันธุใ์ หม่ทกุ สัปดาห์ จนกระทัง่
องค์ ก ารอนามั ย โลกได้ ล ดระดั บ การระบาดใหญ่ ข องไข้ ห วั ด ใหญ่
สายพันธุ์ใหม่ ชนิดเอ (H1N1) 2009 ลงเป็นระยะหลังการระบาดใหญ่
ซึ่งหมายถึงไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่นี้ได้กลายเป็นไข้หวัดใหญ่ที่พบ
ได้ตามฤดูกาลเช่นเดียวกับสายพันธุ์อื่นๆ ที่มีอยู่เดิมแล้ว ทางสำ�นัก
ระบาดวิทยาจึงได้ปรับเปลีย่ นการรายงานจากการเฝ้าระวังไข้หวัดใหญ่
สายพันธุ์ใหม่ ชนิดเอ (H1N1) 2009 เป็นการเฝ้าระวังไข้หวัดใหญ่
โดยรวมเพื่อให้การเฝ้าระวังโรคมีประสิทธิภาพมากขึ้น
2. ลั ก ษณะโรค : เป็ น โรคระบบทางเดิ น หายใจที่ เ กิ ด จากการ
ติดเชื้อไวรัสอย่างเฉียบพลัน โดยมีอาการไข้ ไอ (มักจะไอแบบแห้งๆ)
ปวดศีรษะ ปวดกล้ามเนือ้ อ่อนเพลีย เยือ่ บุโพรงจมูกอักเสบ และเจ็บคอ
อาการไอมักจะรุนแรงและอาจไอเป็นเวลานานถึง 2 สัปดาห์ขึ้นไป
ส่วนไข้ และอาการอื่นๆ ในผู้ป่วยส่วนใหญ่มักจะหายได้เองในเวลา
5 - 7 วัน มักพบผู้ป่วยในช่วงฤดูหนาว เนื่องจากสภาพอากาศที่เย็น
การวินิจฉัยโรคพัฒนาขึ้นจากข้อมูลการเฝ้าระวังที่สามารถระบุชนิด
ของเชือ้ ไวรัสทีห่ มุนเวียนในแต่ละฤดูกาลได้ อาการของโรคไข้หวัดใหญ่
มักไม่สามารถแยกออกจากการติดเชื้อไวรัสทางเดินหายใจชนิดอื่นได้
เช่น Rhinovirus, RSV, Parainfluenza, Adenovirus และเชื้อก่อโรค
อื่นๆ โดยกลุ่มอาการของโรคไข้หวัดใหญ่ ประกอบด้วย มีการติดเชื้อ
ของระบบทางเดินหายใจส่วนต้นเฉียบพลัน ไอเสียงแหบ (croup)
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หลอดลมฝอยในปอดอั ก เสบ (bronchiolitis) ภาวะชั ก จากไข้
(febrile seizure) และปอดอักเสบ (pneumonia) ในเด็กพบมีอาการ
ผิดปกติของระบบทางเดินอาหาร เช่น คลื่นไส้ อาเจียน ท้องร่วง
ร่วมด้วย และมีรายงานสูงถึงร้อยละ 25 ของเด็กในโรงเรียนที่พบการ
ระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ ชนิดบี และ เอ (H1N1) อาการผิดปกติของ
ระบบทางเดินอาหารไม่ค่อยพบในผู้ใหญ่ ทารกมักปรากฏอาการของ
การติดเชื้อในกระแสเลือด ส่วนผู้สูงอายุที่เป็นโรคไข้หวัดใหญ่มักจะมี
อาการเลวลง เนือ่ งจากมีโรคประจำ�ตัวร่วมด้วย เช่น ภาวะหัวใจล้มเหลว
(congestive heart failure) และอาจไม่พบอาการไข้
การวินจิ ฉัย อาจต้องอาศัยประวัตแิ ละอาการเป็นหลัก การตรวจ
ทางห้องปฏิบตั กิ ารทีร่ วดเร็ว ณ จุดคัดกรองผูป้ ว่ ย จะช่วยในการวินจิ ฉัย
และมีประโยชน์มากในการยืนยันโรคอย่างรวดเร็ว เมือ่ มีการระบาดนอก
ฤดูกาล หรือการระบาดในพืน้ ทีห่ า่ งไกลทีก่ ารขนส่งตัวอย่างต้องใช้เวลา
โดยข้อมูลทีไ่ ด้สามารถนำ�มาใช้เพือ่ ออกมาตรการป้องกันควบคุมโรคได้
ทันท่วงที ชุดตรวจคัดกรองทางห้องปฏิบัติการที่มีจำ�หน่ายอยู่ทั่วไปมี
ความไวร้อยละ 70 หรือน้อยกว่า แต่มีความจำ�เพาะสูงถึงร้อยละ 95
ดังนั้น ในพื้นที่ที่พบการระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ ผลการทดสอบที่
ให้ผลลบในผูป้ ว่ ยทีม่ อี าการคล้ายไข้หวัดใหญ่จะต้องแปลผลด้วยความ
ระมัดระวัง และการแยกแยะผลทดสอบที่ให้ผลลบเทียมจึงมีความ
สำ�คัญ นอกจากนัน้ ควรมีการพิจารณาวิธกี ารทดสอบทีม่ คี วามไวมากขึน้
และพิจารณาเพาะเชือ้ ไวรัส และทดสอบ RT-PCR ในห้องปฏิบตั กิ ารด้วย
การระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาลเป็นภัยคุกคามสุขภาพ
ที่สำ�คัญในทุกกลุ่มอายุ แต่กลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงสุดในการเกิดภาวะ
แทรกซ้อน ได้แก่ เด็กอายุตํ่ากว่า 2 ปี ผู้ใหญ่ที่มีอายุ 64 ปีขึ้นไป
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และผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ได้แก่ โรคหัวใจ โรคปอด โรคไต โรคตับ โรคเลือด
หรือโรคทางเมตาบอลิค (เช่น โรคเบาหวาน) ผู้ที่ได้รับยากดภูมิคุ้มกัน
หญิงตั้งครรภ์ และผู้มีภาวะทางระบบประสาท ซึ่งทำ�ให้เกิดภาวะ
กดการทำ�งานของระบบทางเดินหายใจ (compromise respiratory
function) ได้ ภาวะแทรกซ้อนที่พบ ได้แก่ ปอดอักเสบ จากการ
ติดเชื้อแบคทีเรีย รวมถึงการติดเชื้อดื้อยา Metthicillin Resistance
Staphylococcus aureus (MRSA) และ S. pneumonia
ปอดอักเสบจากการติดเชื้อไวรัส อาการทรุดลงของโรคประจำ�ตัว
(worsening of underlying conditions) โรคไซนั ส อั ก เสบ
โรคหูนํ้าหนวก ภาวะชักจากไข้ โรคไข้สมองอักเสบ (encephalitis/
encephalopathy) กล้ามเนื้ออักเสบ และกลุ่มอาการรายส์ (Reye’s
Syndrome) ซึ่งเกี่ยวข้องกับการใช้ยากลุ่มซาลิไซเลท (salicylates)
แม้ว่าการเสียชีวิตจากโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาลสามารถเกิดขึ้นได้ใน
ทุกกลุม่ อายุ แต่สว่ นใหญ่กว่าร้อยละ 90 เกิดขึน้ ในผูส้ งู อายุ 65 ปีขนึ้ ไป
การระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ในแต่ละปีนับเป็นภาวะฉุกเฉินทาง
สาธารณสุข และการรักษาในสถานบริการสาธารณสุขของประเทศ
ผลการศึ ก ษาด้ า นระบาดวิ ท ยาของโรคไข้ ห วั ด ใหญ่ ส่ ว นใหญ่
มาจากกลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว แต่ปัจจุบันมีข้อมูลจากประเทศกำ�ลัง
พัฒนา และประเทศเขตร้อนมากขึ้น พบว่ากลุ่มเสี่ยงสูงและเสียชีวิต
จากโรคไข้หวัดใหญ่ คือเด็กอายุน้อยกว่า 5 ปี ผู้สูงอายุ และผู้ป่วย
โรคเรื้อรัง จากข้อมูลการสอบสวนการระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ใน
แอฟริกา และอินโดนีเซีย บ่งชี้ว่าภาวะขาดแคลนอาหาร ความยากจน
การเข้าถึงบริการสาธารณสุข เป็นส่วนสนับสนุนให้อัตราการเกิดโรค
และการเสียชีวิตสูงขึ้น
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การตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ ได้แก่ การแยกเชื้อไวรัส
ไข้หวัดใหญ่จากคอ จมูกหรือสารคัดหลั่งจากโพรงจมูกหรือนํ้าล้าง
จากท่อหลอดลม (isolation of viruses from throat, nasal, and
nasopharyngeal secretion or tracheal aspirate or washings)
ซึง่ สามารถแยกเชือ้ ได้จากการเพาะเลีย้ งเซลล์หรือไข่ฟกั การตรวจแยก
สารแอนติเจนของไวรัสโดยตรงในเซลล์จากโพรงจมูกและของเหลว
(FA หรือ ELISA)
ส่ ว นการตรวจทางระบบนํ้ า เหลื อ งวิ ท ยา โดยการตรวจหา
แอนติบอดีไตเตอร์ในซีรั่มคู่ (4-fold or greater rise in specific
antibody titer) ในระยะเฉียบพลันและระยะฟื้นตัวจากโรค อาจจะ
ช่วยในการยืนยันการติดเชื้อชนิดเฉียบพลันได้เช่นกัน ตัวอย่างตรวจ
ทางระบบนํ้าเหลืองวิทยาอย่างเดียวไม่สามารถใช้ตรวจวินิจฉัยการ
ติดเชือ้ เฉียบพลันได้ ในทางทฤษฎีการเก็บตัวอย่างระบบทางเดินหายใจ
ควรเก็บในช่วงแรกตั้งแต่เริ่มป่วยเท่าที่เป็นไปได้ การแพร่เชื้อไวรัสจะ
เริ่มลดลงในวันที่ 3 จากวันที่เริ่มมีอาการ และผู้ป่วยส่วนใหญ่ตรวจ
ไม่พบการแพร่เชื้อหลังจาก 5 - 7 วัน นับจากวันเริ่มมีอาการในผู้ใหญ่
แต่สำ�หรับผู้ป่วยเด็ก เคยมีรายงานการแพร่เชื้อเกิดขึ้นได้นานกว่า
3. เชื้อก่อโรค : เชื้อก่อโรค ได้แก่ เชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ (Influenza
virus) โดยเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล มีรูปร่างเป็นทรงกลม
(spherical) หรือเป็นสาย (filamentous form) ขนาด 80 - 120 นาโนเมตร
(รูปที่ 1) สามารถจำ�แนกออกเป็น 3 ชนิด ได้แก่ ชนิดเอ บี และ ซี
คุณสมบัติการเป็นแอนติเจนของโปรตีนที่เป็นโครงสร้างที่เสถียรอยู่
ภายใน ได้แก่ นิวคลีโอโปรตีน และแมตทริกซ์โปรตีน เป็นตัวจำ�แนก
ชนิดของไวรัส ไวรัสไข้หวัดใหญ่ ชนิดเอ แบ่งเป็น subtypes โดย
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ไกลโคโปรตีนทีผ่ วิ ของไวรัส 2 ชนิด คือ ฮีแมกกลูตนิ นิ (hemagglutinin,
H) และนิวรามินิเดส (neuraminidase, N) (รูปที่ 2) ซึ่งฮีแมกกลูตินิน
มีสายพันธุ์ย่อยจำ�นวน 16 สายพันธุ์ และนิวรามินิเดส มีสายพันธุ์
ย่อยจำ�นวน 9 สายพันธุ์ ในปัจจุบันไวรัสไข้หวัดใหญ่ ชนิดเอ มีเพียง
2 สายพันธุ์ คือ ชนิดเอ (H1N1) และ ชนิดเอ (H3N2) เท่านั้นที่เป็น
สาเหตุของการก่อโรคในมนุษย์ นกนํา้ เป็นแหล่งรังโรคทีส่ �ำ คัญของไวรัส
ไข้หวัดใหญ่ ชนิดเอ และทุกสายพันธุ์ย่อยของไวรัสไข้หวัดใหญ่ ชนิดเอ
ตรวจพบได้ในนก นอกจากนัน้ ไวรัสไข้หวัดใหญ่ ชนิดเอ ยังก่อโรคในสัตว์
อืน่ ๆ ได้ เช่น สุกร ม้า แมวนํา้ เป็นต้น ไวรัสไข้หวัดใหญ่ ชนิดบี ไม่มกี าร
แบ่งเป็น subtypes แต่พบไวรัสไข้หวัดใหญ่ ชนิดบี ที่มียีนแตกต่างกัน
2 ชนิด (two antigenically distinct lineages of B viruses) และ
ก่อโรคในมนุษย์ โดยมนุษย์เป็นแหล่งรังโรคที่สำ�คัญของไวรัส ชนิดบี
และไวรัสไข้หวัดใหญ่ทั้งชนิดเอ และ บี สามารถแบ่งตามสายพันธุ์
และเป็นสาเหตุของการระบาดตามฤดูกาลได้ แต่มีเพียงเชื้อไวรัส
ไข้หวัดใหญ่ ชนิดเอ ทีเ่ กิดการรวมกันของฮีแมกกลูตนิ นิ หรือการรวมกัน
ของฮี แ มกกลู ติ นิ น และนิ ว รามิ นิ เ ดส และเกิ ด เป็ น สายพั น ธุ์ ใ หม่ ที่
ไม่เคยพบในมนุษย์ และเป็นสาเหตุของการระบาดใหญ่ได้ ไวรัส
ไข้หวัดใหญ่ ชนิดซี เป็นสาเหตุของการป่วยของผู้ป่วยเพียงประปราย
และเกิดการระบาดในวงจำ�กัดเพียงเล็กน้อยเท่านัน้ และเป็นปัญหาทาง
ด้านสาธารณสุขน้อยกว่าชนิดเอ และ บี วัคซีนไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล
จึงมีเพียงไวรัสไข้หวัดใหญ่ ชนิดเอ และ บี เท่านั้น
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รูปที่ 1 : ภาพเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ สายพันธุ์ AUSSR77 H1N1 จากกล้อง
อิเล็กตรอน กำ�ลังขยาย 189,000 เท่า

รูปที่ 2 : แบบจำ�ลองโครงสร้างของเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ ชนิดเอ
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ระดับของแอนติบอดีต่อฮีแมกกลูตินิน เป็นตัวพยากรณ์ที่ส�ำ คัญ
ที่ สุ ด ของการป้ อ งกั น การติ ด เชื้ อ ของไวรั ส ไข้ ห วั ด ใหญ่ ใ นมนุ ษ ย์
ส่วนแอนติบอดีต่อนิวรามินิเดส จะช่วยลดความรุนแรงของโรคได้
การที่รหัสยีนบนไกลโคโปรตีนที่ผิวของเชื้อไวรัสมีการเปลี่ยนแปลง
อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง ทำ � ให้ เ กิ ด การกลายพั น ธุ์ ข องเชื้ อ ไวรั ส เป็ น การ
เปลี่ยนแปลงแอนติเจนเพียงเล็กน้อย (antigenic drift) ซึ่งเกิดขึ้นใน
ช่วงระหว่างกระบวนการเพิ่มจำ�นวนของไวรัส (virus replication)
เนื่องจากมีการเกิดไวรัสไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่อย่างต่อเนื่องโดย
กระบวนการ antigenic drift จึงจำ�เป็นต้องมีการทบทวน และปรับ
ส่วนประกอบของวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่เป็นระยะๆ ในทุกปี ตาม
ปกติแล้ววัคซีนแต่ละปีจะมีการเปลี่ยนสายพันธุ์ไวรัสที่ใช้ในการผลิต
1 สายพันธุ์หรือมากกว่า การเกิดไวรัสสายพันธุ์ใหม่เป็นพื้นฐานทาง
ไวรัสวิทยาสำ�หรับการระบาดของไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาลประจำ�ปี
และเป็ น เหตุ ผ ลหลั ก ว่ า ทำ � ไมการติ ด เชื้ อ ไข้ ห วั ด ใหญ่ จึ ง สามารถ
เกิ ด ได้ ห ลายๆ ครั้ ง ในช่ ว งอายุ ข องแต่ ล ะคน การตั้ ง ชื่ อ ไวรั ส
ไข้หวัดใหญ่จะตั้งตามชนิดของไวรัส พื้นที่ภูมิศาสตร์ที่แยกเชื้อได้
หมายเลขการเพาะเชื้อ ปีที่ทำ�การแยกเชื้อได้ และสายพันธุ์ของไวรัส
(เฉพาะไวรัสไข้หวัดใหญ่ ชนิดเอ) ตามลำ�ดับ ตัวอย่างเช่น A/New
Caledonia/20/99 (H1N1), A/Brisbane/10/2007 (H3N2),
B/Malaysia/2506/2004 เป็นต้น
4. การเกิดโรค : การระบาดแต่ละปีของไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาลจะ
มีความรุนแรงแตกต่างกันไป คือ อาจพบผู้ป่วยประปราย หรือ เกิด
การระบาดของโรคในมนุษย์นอกฤดูกาลระบาด และการระบาดใหญ่
(พบน้อยมาก) อัตราป่วยในช่วงการระบาดจะอยูร่ ะหว่างร้อยละ 5 - 20
คู่มือการป้องกันควบคุมโรคติดต่ออุบัติใหม่
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ในกลุ่มประชากรในชุมชนทั่วไป ไปจนถึงมากกว่าร้อยละ 50 ในกลุ่ม
ประชากรทีอ่ ยูใ่ นสิง่ แวดล้อมแบบปิด เช่น บ้านพักคนชรา โรงเรียน ฯลฯ
ในการระบาดประจำ � ปี ใ นประเทศอุ ต สาหกรรม การติ ด เชื้ อ และ
ป่วยด้วยโรคไข้หวัดใหญ่มักเกิดขึ้นในเด็กวัยเรียนเป็นหลัก อัตราการ
ป่วยสูงสุดเกิดขึน้ ในเด็ก ซึง่ จะเห็นได้ชดั จากยอดการขาดเรียนของเด็ก
ยอดของเด็กป่วยที่มาพบแพทย์และการเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลที่
พุง่ สูงขึน้ อย่างรวดเร็ว ส่วนการเจ็บป่วยในผูใ้ หญ่มคี วามสัมพันธ์กบั การ
ขาดงานที่เพิ่มขึ้น การเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลเพิ่มขึ้น และอัตรา
ตายสูงขึ้น โดยเฉพาะในกลุ่มผู้สูงอายุ ส่วนในอเมริกาเหนือการระบาด
โดยทั่วไปจะอยู่ในช่วง 8 - 10 สัปดาห์ การระบาดของไข้หวัดใหญ่
แต่ละครัง้ ในพืน้ ทีเ่ ดียวกันอาจเกิดจากเชือ้ ไวรัส 1 สายพันธุ์ หรือมากกว่า
และ/หรือไวรัสหลายชนิดก็ได้ ในเขตที่มีอุณหภูมิพอเหมาะ ไม่ร้อน
หรือเย็นเกินไป การระบาดมีแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นในฤดูหนาว หากเป็น
พื้นที่เขตร้อน การระบาดมักเกิด 2 ระลอกต่อปี สอดคล้องกับระลอก
การระบาดในโซนเขตทีม่ อี ณ
ุ หภูมพิ อเหมาะซีกโลกเหนือและซีกโลกใต้
และ/หรือระหว่างช่วงฤดูฝน
5. แหล่งรังโรค : โดยทั่วไปคนจะติดเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ชนิดที่
เกิดในคนได้หลายชนิด ได้แก่ ไข้หวัดใหญ่ ชนิดเอ (H3N2), (H1N1)
และ ชนิดบี ซึ่งคนเป็นแหล่งรังโรคหลักสำ�หรับการติดเชื้อไวรัสชนิดนี้
และไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาลมักจะไม่ได้เป็นโรคที่เกิดจากสัตว์
6. วิธีการแพร่โรค : การแพร่กระจายของฝอยละอองขนาดใหญ่
ฝอยละอองขนาดเล็ก (แพร่กระจายในอากาศ; airborne spread)
และการติดต่อโดยการสัมผัสใกล้ชิด (สัมผัสโดยตรง และโดยอ้อม) ใน
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การแพร่ระบาดของไข้หวัดใหญ่ยังไม่เป็นที่ทราบแน่ชัด แม้ว่าเป็นที่
เชื่อกันว่าการกระจายของฝอยละอองขนาดใหญ่ โดยการไอ หรือจาม
จากผู้ป่วย ซึ่งเป็นวิธีการแพร่โรคหลัก ไวรัสไข้หวัดใหญ่สามารถมีชีวิต
อยู่ได้หลายชั่วโมงบนพื้นผิว โดยเฉพาะอย่างยิ่งในที่มีอากาศเย็นและ
ความชื้นตํ่า
7. ระยะฟักตัวของโรค : ไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล มีระยะฟักตัวโดย
เฉลี่ย 2 วัน (อยู่ในช่วง 1 - 4 วัน)
8. ระยะติดต่อของโรค : ในผู้ใหญ่การแพร่เชื้อและการติดต่อของ
ไวรัสอยู่ที่ประมาณ 3 - 5 วันนับจากวันเริ่มป่วย ในเด็กเล็กสามารถ
แพร่ได้นานกว่าผู้ใหญ่ อาจพบที่ 7 - 10 วัน และอาจนานขึ้นไปอีก ใน
ผู้ป่วยที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่องอย่างรุนแรง
9. ความไวและความต้านทานต่อการรับเชือ้ : ขนาดและผลกระทบ
ของการระบาดและการระบาดใหญ่ทวั่ โลก ขึน้ อยูก่ บั หลายปัจจัย ได้แก่
ระดับภูมคิ มุ้ กันโรคตามธรรมชาติในประชากร และระดับภูมคิ มุ้ กันโรค
จากการให้วัคซีน อายุและสภาวะร่างกายของประชากร ความรุนแรง
ของสายพั น ธุ์ เชื้ อ ไวรั ส และความผั น แปรของไวรั ส สายพั น ธุ์ ใ หม่
การติดเชื้อจะทำ�ให้เกิดภูมิต้านทานที่จำ�เพาะต่อไวรัสสายพันธุ์นั้น
ช่ ว งเวลาและการขยายวงกว้ า งของภู มิ คุ้ ม กั น ขึ้ น อยู่ กั บ ระดั บ
ความคล้ายคลึงกันของแอนติเจนระหว่างเชือ้ ไวรัสทีท่ ำ�ให้เกิดภูมคิ มุ้ กัน
และเชื้อไวรัสที่ทำ�ให้เกิดโรค ในช่วงการระบาดตามฤดูกาล ประชากร
จำ�นวนมากจะมีภูมิคุ้มกันบางส่วน เนื่องจากเคยผ่านช่วงการระบาด
ของโรคครัง้ ก่อนทีม่ สี าเหตุจากเชือ้ ไวรัสสายพันธุเ์ ดียวกันหรือคล้ายกัน
มาก่อน วัคซีนป้องกันโรคทำ�ให้เกิดการตอบสนองทางภูมิคุ้มกันของ
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ร่างกายที่จำ�เพาะต่อสายพันธุ์ของไวรัสที่ใช้ผลิตวัคซีน และสามารถ
ตอบสนองทางภูมคิ มุ้ กันข้ามสายพันธุไ์ ด้ ในไวรัสสายพันธุท์ ค่ี ล้ายคลึงกัน
อัตราการป่วยจำ�เพาะอายุในช่วงการระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่
ตามฤดูกาล จะสะท้อนให้เห็นถึงภูมิคุ้มกันที่ยังคงมีอยู่มาตั้งแต่อดีต
ซึ่งสัมพันธ์กับสายพันธุ์ที่กำ�ลังระบาด ดังนั้นอุบัติการณ์การติดเชื้อ
จึงมักจะสูงที่สุดในกลุ่มเด็ก ที่ไม่เคยติดเชื้อไข้หวัดใหญ่มาก่อนและ
มีแอนติบอดีต่อโรคที่น้อยกว่า
10. การเก็บและนำ�ส่งตัวอย่างตรวจที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
กระทรวงสาธารณสุข :
10.1 ชื่อการทดสอบ การตรวจวินิจฉัยโรคไข้หวัดใหญ่
10.1.1 การแยกเชื้อ
10.1.2 การตรวจหาสารพันธุกรรมด้วยวิธี real time
RT-PCR
10.2 ข้อบ่งชี้การส่งตรวจ
10.2.1 ผูป้ ว่ ยทีม่ ไี ข้สงู ตัง้ แต่ 38oซ. ขึน้ ไป หรือ ให้ประวัติ
ว่ามีไข้ ร่วมกับไอ เจ็บคอ หรือปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ
10.2.2 ผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นปอดอักเสบและ
ต้องรับไว้รักษาในโรงพยาบาล
10.3 การเตรียมผู้ป่วย
 ไม่มี
10.4 การเก็บสิง่ ส่งตรวจ ปริมาณและภาชนะทีใ่ ช้เก็บตัวอย่าง
ควรเก็บตัวอย่างให้เร็วที่สุดภายใน 1 - 3 วัน เมื่อเริ่ม
ปรากฏอาการของโรค และเก็บซํ้าอีกครั้ง
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หากมีอาการปอดบวม หรือปอดอักเสบ การเก็บใช้วิธี
ไร้เชื้อ (aseptic technique) ตัวอย่างแยกเชื้อ และตรวจหาสาร
พันธุกรรมได้แก่ nasopharyngeal aspiration, throat swab,
nasopharyngeal swab, nasal swab
Nasopharyngeal aspirate เก็บโดยใช้สายพลาสติกทีต่ อ่
กับเครื่องดูดสอดใส่เข้าไปในช่องจมูกดูดตัวอย่างประมาณ 2 - 3 มล.
ใส่ในหลอดที่ปราศจากเชื้อ กรณีดูดเสมหะได้น้อยใช้ viral transport
media ล้างเซลล์ที่ค้างสายลงในหลอด
Throat swab ใช้ swab ป้ายภายในบริเวณ posterior
pharynx จุ่มปลาย swab ใน viral transport media หักด้าม swab
ทิ้งเพื่อปิดหลอดให้สนิท
Nasopharyngeal swab เก็บโดยสอดลวด swab เข้าไป
ในรูจมูกถึงส่วนของ nasopharynx ทิ้งไว้ประมาณ 2 - 3 วินาที ค่อยๆ
หมุนลวด swab แล้วดึงออก จุ่มปลาย swab ลงใน viral transport
media และตัดปลายลวดส่วนเกินจากหลอดเก็บตัวอย่าง
Nasal swab ใช้ swab สอดเข้ า ในรู จ มู ก ขนานกั บ
palate ทิ้งไว้ประมาณ 2 - 3 วินาที ค่อยๆ หมุน swab ออกแล้วดึง
ออกจุ่มปลาย swab ใน viral transport media หักด้าม swab ทิ้ง
เพื่อปิดหลอดให้สนิท
หมายเหตุ : ไม่ควรใช้ swab ทีม่ ี calcium alginate หรือ
swab ทีด่ า้ มทำ�ด้วยไม้เพราะอาจมีสารทีย่ บั ยัง้ ไวรัสบางชนิดหรือยับยัง้
ปฏิกิริยา PCR ควรใช้ Dacron หรือ Rayon swab ที่ด้ามทำ�ด้วยลวด
หรือพลาสติก
คู่มือการป้องกันควบคุมโรคติดต่ออุบัติใหม่
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10.5 การส่งสิ่งส่งตรวจและข้อควรระวัง
ตัวอย่างสารคัดหลั่งหรือ swab ที่บรรจุในภาชนะต้อง
ปิดจุกให้สนิท พันด้วยเทป ปิดฉลาก แจ้งชื่อผู้ป่วย ชนิดของตัวอย่าง
วันที่เก็บ บรรจุใส่ถุงพลาสติก รัดยางให้แน่น แช่ในกระติกนํ้าแข็ง
รีบนำ�ส่งทันที ถ้าจำ�เป็นต้องรอ ควรเก็บไว้ในตู้เย็น (4oซ.) ห้ามแช่ใน
ช่องแช่แข็งของตูเ้ ย็น ถ้าต้องการเก็บนานเกิน 48 ชัว่ โมง ให้เก็บ -70oซ.
(viral transport media ขอได้ทสี่ ถาบันวิจยั วิทยาศาสตร์สาธารณสุข)
10.6 วันเวลาทำ�การทดสอบ
วันจันทร์ ถึง ศุกร์ เวลา 08.30 ถึง 16.30 น.
10.7 ระยะเวลาที่ใช้ในการตรวจวิเคราะห์ (TAT)
10.7.1 แยกเชื้อไวรัสด้วยวิธี cell culture และวิธี IFA
ใช้เวลา 13 วันทำ�การ
10.7.2 การตรวจหาสารพันธุกรรมด้วยวิธี real time
RT- PCR
รายงานผลเบื้องต้นทางโทรสารในวันทำ �การ
ใช้เวลา 24 ชั่วโมง
รายงานผลฉบับจริง ใช้เวลา 5 วันทำ�การ
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10.8 การรายงานผลการวิเคราะห์
วิธีทดสอบ
10.8.1 แยกเชื้อไวรัส
ไข้หวัดใหญ่

การรายงานผล
สับทัยป์ของไวรัสไข้หวัดใหญ่
ตามฤดูกาล
(A/H1, A/H3, B)
10.8.2 ตรวจหาสารพันธุกรรม สับทัยป์ของไวรัสไข้หวัดใหญ่
ไวรัสไข้หวัดใหญ่ตาม ตามฤดูกาล
ฤดูกาลด้วยวิธี real
(A/H1, A/H3, B)
time RT-PCR
10.8.3 ตรวจหาสารพันธุกรรม ไวรัสไข้หวัดใหญ่
ไวรัสไข้หวัดใหญ่
สายพันธุ์ใหม่
สายพันธุ์ใหม่ด้วยวิธี
real time RT-PCR
10.8.4 ตรวจหาสารพันธุกรรม ไวรัสไข้หวัดใหญ่ทัยป์เอหรือ
ไวรัสไข้หวัดใหญ่ทัยป์เอ ทัยป์บี (A or B)
และทัยป์บีด้วยวิธี real
time RT-PCR
10.9 ค่าตรวจวิเคราะห์
10.9.1 แยกเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ อัตราค่าตรวจ 1,500
บาทต่อตัวอย่าง
10.9.2 ตรวจหาสารพั น ธุ ก รรมไวรั ส ไข้ ห วั ด ใหญ่
สายพันธุ์ใหม่และไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาลด้วยวิธี real time RT- PCR
อัตราค่าตรวจ 3,500 บาทต่อตัวอย่าง
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10.9.3 ตรวจหาสารพันธุกรรมไวรัสไข้หวัดใหญ่สายพันธุใ์ หม่
ด้วยวิธี real time RT-PCR อัตราค่าตรวจ 2,500 บาทต่อตัวอย่าง
10.9.4 ตรวจหาสารพันธุกรรมไวรัสไข้หวัดใหญ่ทัยป์เอ
และทัยป์บีด้วยวิธี real time RT-PCR อัตราค่าตรวจ 1,500 บาทต่อ
ตัวอย่าง
10.10 วิธีวิเคราะห์
10.10.1 แยกเชือ้ ไวรัสด้วยวิธี cell culture และวิธี IFA
10.10.2 การตรวจหาสารพันธุกรรมด้วยวิธี real time
RT- PCR
10.11 สิ่งรบกวนต่อการวิเคราะห์
10.11.1 ตัวอย่างทีม่ กี ารปนเปือ้ นจากเชือ้ อืน่ เช่น เชือ้ รา
แบคทีเรีย
10.11.2 ตัวอย่างสารคัดหลั่งหรือ swab ที่ส่งมาโดย
o
ไม่แช่เย็น (4 ซ.) หรือไม่ใส่กระติกบรรจุนํ้าแข็ง
10.11.3 ตัวอย่างทีห่ ลอดบรรจุมกี ารแตกหัก ชำ�รุด ทำ�ให้
ตัวอย่างไหลซึมออกมา
11. วิธีการป้องกันและควบคุมโรค :
รายละเอียดคำ�แนะนำ�สำ�หรับการป้องกันและควบคุมการระบาด
โรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาลประจำ�ปี จะมีการตีพิมพ์เผยแพร่ทุกปีโดย
หน่วยงานสาธารณสุขแห่งชาติและองค์การอนามัยโลก
ก. มาตรการป้องกันโรค :
1. ให้สุขศึกษาแก่ประชาชนและบุคลากรสาธารณสุขเรื่อง
การดูแลสุขอนามัยส่วนบุคคล รวมถึงการล้างมือ และมารยาทในการ
ไอ จาม โดยเฉพาะอย่างยิ่งการแพร่กระจายเชื้อผ่านการไอและจาม
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โดยที่ไม่ได้ป้องกัน และการแพร่ผ่านจากมือที่เปื้อนเชื้อไปสู่เยื่อบุผิว
ในช่องจมูกและปาก
2. ให้ภมู คิ มุ้ กันโรคด้วยวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ ทั้งชนิด
เชื้อตาย (inactivated influenza vaccines; IIV) และชนิดเชื้อเป็น
(live vaccines) ซึ่งหากแอนติเจนที่มีอยู่ในวัคซีนตรงกับสายพันธุ์
ของเชื้อไวรัสที่ระบาดอยู่ จะสามารถป้องกันการติดเชื้อในประชากร
ผู้ใหญ่วัยต้นที่มีสุขภาพดีได้ถึงร้อยละ 70 - 90 ส่วนวัคซีนชนิดเชื้อ
อ่อนแรง (live attenuated influenza vaccines; LAIV) ซึ่งมีการใช้
ในประเทศรัสเซียมาเป็นเวลานานหลายปีแล้ว ในปัจจุบันได้รับการขึ้น
ทะเบียนวัคซีนในประเทศอุตสาหกรรมหลายประเทศ เป็นชนิดที่ใช้
พ่นจมูกสำ�หรับประชากรทีม่ สี ขุ ภาพดีทมี่ อี ายุระหว่าง 2 - 49 ปี ในกลุม่
ผู้สูงอายุ ถึงแม้ว่าการให้ภูมิคุ้มกันอาจจะให้ประสิทธิผลในการป้องกัน
การป่วยได้นอ้ ยกว่า วัคซีนชนิดเชือ้ ตายอาจช่วยลดความรุนแรงของโรค
และการเกิ ด ภาวะแทรกซ้อนได้ร้อยละ 50 - 60 รวมทั้ ง ลดการ
เสียชีวติ ได้ประมาณร้อยละ 80 การให้ภมู คิ มุ้ กันไข้หวัดใหญ่นนั้ แนะนำ�
ให้ใช้ควบคู่ไปกับวัคซีนโรคปอดอักเสบจากเชื้อนิวโมคอคคัสด้วย
การให้วัคซีนเข็มเดียวนั้น เพียงพอสำ�หรับผู้ที่สัมผัสเชื้อไวรัส
ไข้หวัดใหญ่ ชนิดเอ และ บี มาก่อน แต่สำ�หรับเด็กอายุตํ่ากว่า 9 ปี
ที่ไม่เคยได้รับวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่มาก่อน มีความจำ�เป็น
ต้องได้รับวัคซีน 2 เข็มห่างกัน 1 เดือน และโปรแกรมการสร้างเสริม
ภูมิคุ้มกันโดยการให้วัคซีนตามปกติควรจะมุ่งตรงสู่ประชาชนกลุ่ม
ที่ มี ค วามเสี่ ย งสู ง ต่ อ การเกิ ด ภาวะแทรกซ้ อ นรุ น แรงหรื อ เสี ย ชี วิ ต
จากโรคไข้หวัดใหญ่ (ดูหัวข้อ 2. ลักษณะโรค) และกลุ่มที่อาจมีการ
แพร่เชื้อไปสู่บุคคลอื่น เช่น บุคลากรทางการแพทย์และสมาชิกใน
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ครอบครัวของผู้ที่มีความเสี่ยงสูง เป็นต้น การให้ภูมิคุ้มกันในเด็ก
ที่รับประทานยาแอสไพริน (aspirin) เป็นเวลานานก็เป็นอีกหนึ่ง
ข้ อ แนะนำ �  เพื่ อ ป้ อ งกั น การเกิ ด กลุ่ ม อาการรายส์ ภ ายหลั ง การ
ติดเชื้อไข้หวัดใหญ่
ในแต่ละปี ควรให้วัคซีนในช่วงเวลาก่อนที่ไข้หวัดใหญ่จะเกิดขึ้น
ในชุมชน โดยอาศัยการคาดการณ์ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับรูปแบบการระบาด
ของไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาลที่แตกต่างกันไปในแต่ละพื้นที่ของโลก
(ฤดูหนาวในเขตหนาว และฤดูฝนในเขตร้อน) องค์การอนามัยโลกจะ
เป็นผู้ให้คำ�แนะนำ�สำ�หรับการให้วัคซีนปีละสองครั้ง โดยขึ้นอยู่กับ
สายพันธุ์ของเชื้อไวรัสที่ระบาดอยู่ ณ ขณะนั้น ซึ่งใช้ข้อมูลจากระบบ
เฝ้าระวังที่มีอยู่ทั่วโลก
ข้อห้าม : ห้ามให้วัคซีนในผู้ที่มีประวัติแพ้ไข่หรือส่วนประกอบใน
วัคซีน ในระหว่างโครงการให้วัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ในสุกร ใน
ปี พ.ศ. 2519 สหรัฐอเมริกามีรายงานความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นของกลุ่ม
อาการ Guillain - Barré syndrome ภายใน 6 สัปดาห์หลังได้รบั วัคซีน
และวัคซีนที่ผลิตขึ้นมาในเวลาต่อมาที่ผลิตจากเชื้อไวรัสสายพันธุ์อื่น
ก็ไม่มีความสัมพันธ์ที่ชัดเจนกับความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นของกลุ่มอาการ
Guillain - Barré syndrome อย่างไรก็ตาม ผู้ที่มีอาการ Guillain Barré syndrome เป็นกลุม่ ทีเ่ ป็นข้อห้ามสำ�หรับการรับวัคซีนชนิดเชือ้
อ่อนแรง และการเกิดกลุม่ อาการ Guillain - Barré syndrome ภายใน
6 สัปดาห์ หลังจากได้รบั วัคซีนชนิดเชือ้ ตายเป็นข้อควรระวังสำ�หรับการ
ใช้วัคซีนชนิดเชื้อตายในอนาคต
3. มีกลุ่มยาต้านไวรัส 2 กลุ่ม ที่ใช้ในการป้องกันและรักษา
โรคไข้หวัดใหญ่ ยาต้านไวรัสเป็นตัวเสริมวัคซีน เมื่อมีความจำ�เป็น
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ต้องป้องกันโรคสูงสุดโดยทันที การใช้ยาต้านไวรัสควรพิจารณาใช้ใน
ประชาชนกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดภาวะแทรกซ้อนรุนแรง
ผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่ที่รับการรักษาในโรงพยาบาล และในช่วงที่มีการ
ระบาด ยาต้านไวรัสมีประสิทธิภาพในการลดการแพร่โรคระหว่าง
การระบาด เช่น ผู้ที่อยู่ในสถานพยาบาลหรือบ้านพักสำ�หรับคนชรา
ยาต้านไวรัสจะไม่มีผลรบกวนต่อการตอบสนองของร่างกายต่อวัคซีน
ชนิดเชือ้ ตาย และในทางทฤษฎี ยาต้านไวรัสควรให้อย่างต่อเนือ่ งตลอด
ระยะเวลาการสัมผัสโรคไข้หวัดใหญ่ อย่างไรก็ตามหลังจากได้รบั วัคซีน
ชนิดเชือ้ อ่อนแรงภายใน 2 สัปดาห์ ไม่ควรรับประทานยาต้านไวรัส และ
ควรหยุดยาต้านไวรัสเป็นเวลา 2 วันก่อนทีจ่ ะฉีดวัคซีนชนิดเชือ้ อ่อนแรง
การรักษาด้วยการให้ยาต้านไวรัสภายใน 48 ชั่วโมงหลังแสดงอาการ
จะลดระยะเวลาการป่วยและความรุนแรงของโรค รวมถึงอาจจะช่วย
ลดภาวะแทรกซ้อนและการเสียชีวิตได้
ยากลุม่ ยับยัง้ เอนไซม์นวิ รามินเิ ดส (neuraminidase inhibitors)
ซึ่งได้แก่ ยาโอเซลทามิเวียร์ (oseltamivir) และยาซานามิเวียร์
(zanamivir) มีความปลอดภัยและมีประสิทธิภาพทัง้ ในการป้องกันและ
รักษาไข้หวัดใหญ่ ชนิดเอ และ บี ยาโอเซลทามิเวียร์ (oseltamivir)
เป็นยาชนิดรับประทาน ใช้ในผู้ป่วยอายุ 1 ปีขึ้นไป ส่วนยาซานามิเวียร์
(zanamivir) เป็นยาผงชนิดพ่นเข้าทางจมูก ได้รบั การรับรองในการรักษา
ผูป้ ว่ ยอายุ 7 ปีขนึ้ ไป และได้รบั การรับรองในการป้องกัน (prophylaxis)
สำ � หรั บ ผู้ อ ายุ 5 ปี ขึ้ น ไป ขนาดของยาต้ า นไวรั ส โอเซลทามิ เวี ย ร์
(oseltamivir) ในการรักษาให้รับประทาน 2 ครั้งต่อวัน ติดต่อกัน
5 วัน และ 1 ครั้งต่อวัน สำ�หรับการป้องกัน ปริมาณยาโอเซลทามิเวียร์
(oseltamivir) สำ�หรับเด็กให้ปรับตามนํ้าหนักตัว การให้ยาเพื่อการ
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ป้องกันหลังสัมผัสโรค ควรให้ทานติดต่อกัน 7 - 10 วัน หลังการสัมผัส
อย่างไรก็ตามการป้องกันโรคทีใ่ ช้ในการป้องกันการสัมผัสโรคควรขยาย
ให้ครอบคลุมฤดูการระบาด โดยมีข้อมูลเล็กน้อยในการใช้ยาต้านไวรัส
เพื่อการป้องกันเป็นเวลามากกว่า 6 สัปดาห์ ส่วนรายงานการดื้อยา
กลุ่มยับยั้งเอนไซม์นิวรามินิเดส ยังพบน้อยมาก ในปี พ.ศ. 2551
พบเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ ชนิดเอ (H1N1) ดื้อต่อยาโอเซลทามิเวียร์
(oseltamivir) เพิ่มขึ้นในหลายประเทศ สัดส่วนของเชื้อไวรัสที่ดื้อ
ต่อยาโอเซลทามิเวียร์ (oseltamivir) ไม่คงที่ในแต่ละประเทศ และ
การศึกษาถึงลักษณะการแพร่โรคและการป่วยด้วยเชื้อไวรัสที่ดื้อต่อ
ยาโอเซลทามิเวียร์ (oseltamivir) ยังอยู่ในระหว่างการศึกษา การดื้อ
ต่อยาซานามิเวียร์ (zanamivir) พบน้อยมาก มีรายงานว่าผู้ป่วยทั้ง
ที่มีและไม่มีโรคประจำ�ตัวระบบทางเดินหายใจ เมื่อใช้ยาซานามิเวียร์
(zanamivir) แล้วเกิดภาวะหลอดลมหดเกร็ง (bronchospasm)
อย่างรุนแรง ดังนั้น ผู้ป่วยที่มีโรคปอดหรือโรคทางเดินหายใจควร
หลีกเลี่ยงการใช้ยาซานามิเวียร์ (zanamivir)
ยากลุ่มอะดาแมนตาเนส (adamantanes); ยาอะแมนตาดีน
(amantadine) และ ยาไรแมนตาดี น (rimantadine) เป็ น ยา
ต้านไวรัสที่มีประสิทธิภาพในการป้องกันและรักษาโรคไข้หวัดใหญ่
ชนิดเอ แต่ไม่มผี ลกับชนิดบี ยาต้านไวรัสกลุม่ นีใ้ ช้ในผูป้ ว่ ยอายุ 1 ปีขนึ้ ไป
ในช่วงการรักษาพบผู้ป่วยร้อยละ 15 - 30 ดื้อต่อยาอะดาแมนตาเนส
(adamantanes) และไวรัสทีด่ อื้ ยาสามารถแพร่โรคได้ ทัว่ โลกมีรายงาน
เชือ้ ไวรัสไข้หวัดใหญ่ ชนิดเอ ดือ้ ต่อยากลุม่ นีส้ งู ดังนัน้ จึงไม่แนะนำ�ให้ใช้
ยานีใ้ นการรักษา ผลข้างเคียงด้านระบบประสาทส่วนกลางในผูท้ ไี่ ด้รบั
ยาอะแมนตาดีน (amantadine) นีเ้ กิดขึน้ ประมาณร้อยละ 5 - 10 หาก
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เกิดในผูส้ งู อายุหรือผูท้ กี่ ารทำ�งานของไตบกพร่องจะมีอาการรุนแรงกว่า
ซึง่ ผูท้ กี่ ารทำ�งานของไตบกพร่อง ควรได้รบั ยาในขนาดยาลดลงขึน้ อยูก่ บั
ระดับการทำ�งานของไต มีรายงานว่ายาไรแมนตาดีน (rimantadine)
อาจทำ�ให้เกิดผลข้างเคียงด้านระบบประสาทส่วนกลางน้อยกว่า เมื่อ
เปรียบเทียบกับยาอะแมนตาดีน (amantadine)
ข. การควบคุมผู้ป่วย ผู้สัมผัส และสิ่งแวดล้อม :
		 1. การรายงานโรค : รายงานการระบาดหรือผู้ป่วยยืนยัน
เข้าสู่ระบบเฝ้าระวังโรค รายงานผลการแยกเชื้อทางห้องปฏิบัติการ
หากเป็นไปได้ สำ�หรับไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ หรือไม่ทราบสายพันธุ์
ควรมีการทดสอบยืนยันกับห้องปฏิบตั กิ ารมาตรฐาน และแจ้งเจ้าหน้าที่
สาธารณสุขอย่างรวดเร็ว
		 2. การแยกผูป้ ว่ ย : ในทางทฤษฎี ผูป้ ว่ ยทีเ่ ข้ารับการรักษาใน
โรงพยาบาลด้วยโรคระบบทางเดินหายใจ รวมถึงสงสัยโรคไข้หวัดใหญ่
ควรแยกผู้ป่วยไว้ในห้องแยก หากไม่สามารถทำ�ได้ให้รวมผู้ป่วยใน
ห้องเดียวกันกับผู้ป่วยที่มีอาการป่วยเดียวกัน เมื่อมีการรวมผู้ป่วยใน
ห้องเดียวกัน (cohorting) ควรมีพื้นที่ระหว่างเตียงพอสมควร เพื่อ
ป้องกันการแพร่กระจายเชือ้ ทางละอองเสมหะ นํา้ มูก นํา้ ลาย (droplet
precautions) สำ�หรับโรคไข้หวัดใหญ่ การแยกผู้ป่วยในห้องแยกควร
ทำ�ในช่วง 5 - 7 วันแรกของการป่วย และหากเป็นไปได้ อาจแยกนาน
ขึน้ สำ�หรับผูป้ ว่ ยทีม่ ภี มู คิ มุ้ กันบกพร่องอย่างรุนแรง ซึง่ อาจจะติดเชือ้ ได้
นานกว่า ดังนัน้ ควรปฏิบตั ติ ามคำ�แนะนำ�ทัง้ การป้องกันการติดเชือ้ การ
แพร่กระจายเชื้อจากเลือด/สารคัดหลั่งของร่างกาย โดยใช้กับผู้ป่วย
ทุกราย (standard precautions) และการป้องกันการแพร่กระจาย
เชื้อทางละอองเสมหะ นํ้ามูก นํ้าลาย (droplet precautions)
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3. การทำ�ลายเชื้อ : ไม่จำ�เป็นสำ�หรับโรคไข้หวัดใหญ่ตาม

ฤดูกาล
		 4. การกักกัน : ไม่จำ�เป็นสำ�หรับโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล
		 5. การให้ภมู คิ มุ้ กันแก่ผสู้ มั ผัส : อาจพิจารณาใช้ยาต้านไวรัส
ในการป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ ชนิดเอ และบี (ดูมาตรการป้องกันโรค
ข้อ 11 ก3) แพทย์ควรใช้ยาต้านไวรัสที่มีข้อมูลความไวต่อยานั้นๆ ของ
เชื้อไวรัส
		 6. การสอบสวนผูส้ มั ผัสและแหล่งโรค : ไม่จ�ำ เป็น สำ�หรับ
ช่วงฤดูกาลระบาดไข้หวัดใหญ่ประจำ�ปี
7. การรักษา :
การรักษาทั่วไป รักษาตามอาการ
การรั ก ษาเฉพาะ ให้ ย าต้ า นไวรั ส โดยเร็ ว ที่ สุ ด ภายใน
48 ชั่วโมง หลังเริ่มป่วยด้วยไข้หวัดใหญ่ เพื่อลดระยะเวลาป่วย และ
ลดอาการแทรกซ้อนทีอ่ าจเกิดจากโรคไข้หวัดใหญ่ (ดูมาตรการป้องกัน
โรค ข้อ 11 ก3) ผู้ป่วยควรได้รับการเฝ้าดูภาวะแทรกซ้อนจากการ
ติดเชื้อแบคทีเรีย รวมถึงการติดเชื้อร่วมจากเชื้อในกลุ่ม Methicillin
Resistance Staphylococcus aureus เพือ่ จะเลือกใช้ยาปฏิชวี นะได้
ถูกต้อง และเนือ่ งจากโรคไข้หวัดใหญ่มคี วามสัมพันธ์ของกลุม่ อาการรายส์
จึงควรให้หลีกเลี่ยงการใช้ยาในกลุ่มซาลิไซเลท (salicylates) ในเด็กที่
สงสัยติดเชื้อไข้หวัดใหญ่
ค. มาตรการเมื่อเกิดการระบาด :
1. การวางแผนสาธารณสุ ข และการให้ สุ ข ศึ ก ษาที่ ดี
อาจจะช่วยลดผลกระทบที่รุนแรงและการเกิดขึ้นของการระบาดของ
โรคไข้หวัดใหญ่ในชุมชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงการให้ภูมิคุ้มกันใน
พืน้ ทีท่ มี่ กี ลุม่ ผูป้ ว่ ยความเสีย่ งสูง และเจ้าหน้าทีท่ ใี่ ห้บริการด้านสุขภาพ
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การเฝ้ า ระวั ง โรคไข้ ห วั ด ใหญ่ ใ นชุ ม ชน การใช้ ม าตราการควบคุ ม
การระบาด การปฏิ บั ติ ต ามคำ � แนะนำ � การควบคุ ม การติ ด เชื้ อ
อย่างเคร่งครัด และการรายงานการเฝ้าระวังโรคและการสอบสวน
การระบาดในชุมชนล้วนเป็นสิ่งสำ�คัญทั้งหมด
2. การปิดโรงเรียน ถึงแม้ยงั ไม่ได้มกี ารพิสจู น์วา่ เป็นมาตรการ
ควบคุมโรคที่มีประสิทธิภาพที่จะลดผลกระทบที่เกิดในชุมชนของ
โรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล แต่เป็นมาตรการควบคุมการระบาดที่
แนะนำ�ให้ใช้เมื่อมีการแพร่ระบาดของโรค
3. ผู้บริหารโรงพยาบาลควรมีการคาดการณ์ความต้องการ
ที่เพิ่มขึ้น สำ�หรับการรักษาพยาบาลในช่วงมีการระบาด และเมื่อมี
การขาดงานของบุคลากรทางการแพทย์เนื่องจากโรคไข้หวัดใหญ่ และ
เพื่อเป็นการป้องกันการขาดงานของบุคลากรและการแพร่กระจาย
เชื้อไข้หวัดใหญ่จากบุคลากรไปสู่ผู้ป่วย ดังนั้นบุคลากรทางการแพทย์
ควรได้รับวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ปีละครั้ง
4. สนับสนุนยาต้านไวรัสทีเ่ หมาะสมอย่างเพียงพอตามความ
ต้องการ เพื่อการรักษาผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงสูง ผู้ป่วยที่ต้องนอนรักษา
ในโรงพยาบาลด้วยโรคไข้หวัดใหญ่ และบุคลากรที่จำ�เป็นในเหตุการณ์
ฉุกเฉิน เมือ่ มีการระบาดใหญ่ของเชือ้ ไวรัสสายพันธุใ์ หม่เกิดขึน้ และยัง
ไม่มีวัคซีนใช้ในการระบาดช่วงแรก
ง. ภัยพิบัติที่อาจเกิดขึ้น :
การรวมตัวกันของประชาชนในบ้านพักฉุกเฉิน จะทำ�ให้เกิด
การระบาดของโรคได้ ถ้าหากมีการรับเชื้อเข้าไป
จ. มาตรการควบคุมโรคระหว่างประเทศ :
โรคนี้ เ ป็ น โรคที่ อ ยู่ ภ ายใต้ ร ะบบการเฝ้ า ระวั ง โรคของ
องค์การอนามัยโลก ข้อแนะนำ�มีดังนี้
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1. รายงานสถานการณ์ทางระบาดวิทยาภายในประเทศ
อย่างสมํา่ เสมอต่อองค์การอนามัยโลก (http://www.who.int/flunet)
2. รายงานการแยกวินิจฉัยเชื้อไวรัสที่เป็นสาเหตุและมอบ
สายพันธุ์ของเชื้อไวรัสให้กับศูนย์ความร่วมมือเพื่อการอ้างอิงและวิจัย
เกี่ยวกับไข้หวัดใหญ่ ขององค์การอนามัยโลกแห่งใดแห่งหนึ่งดังนี้
เมืองแอตแลนตา ลอนดอน เมลเบิรน์ หรือโตเกียว (http://www.who.
int/influenza) ซึ่งจะทำ�การเก็บสิ่งส่งตรวจจากระบบทางเดินหายใจ
เช่น การป้ายเชือ้ จากในคอและจมูก การป้ายหรือดูดจากโพรงจมูก และ
ตัวอย่างเลือดคู่ จะถูกส่งไปตรวจที่ศูนย์ไข้หวัดใหญ่แห่งชาติที่องค์การ
อนามัยโลกให้การรับรอง
3. ดำ�เนินการศึกษาทางระบาดวิทยา ทำ�การวินิจฉัยแยก
เชือ้ ไวรัสและรายงานผลให้กบั หน่วยงานสาธารณสุขทัง้ ในประเทศและ
นานาชาติให้ทราบโดยทันที
4. เตรียมพร้อมศักยภาพของภาครัฐและภาคธุรกิจในการ
จัดหา หรือผลิตวัคซีน และยาต้านไวรัสให้มีอย่างเพียงพอ สนับสนุน
โครงการวัคซีนและยาต้านไวรัสสำ�หรับกลุม่ ประชากรทีม่ คี วามเสีย่ งสูง
และบุคลากรที่มีความจำ�เป็น
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โรคไข้หวัดนก และไข้หวัดใหญ่ในสัตว์ชนิดอื่น
(INFLUENZA VIRUS INFECTION OF AVIAN
AND OTHER ANIMAL ORIGIN)

ICD-10 J09

1. สถานการณ์โรค :
ทั่วโลก : ตั้งแต่เริ่มเกิดการระบาดของไข้หวัดนกสายพันธุ์ H5N1
ในปี พ.ศ. 2546 เชื้อไข้หวัดนกสายพันธุ์นี้ได้แพร่ระบาดในนกและ
สัตว์ปีกอย่างกว้างขวางในภูมิภาคต่างๆ ของโลก มีรายงานการระบาด
ในสัตว์ปีกรวม 63 ประเทศ มีการทำ�ลายสัตว์ปีกไปกว่า 400 ล้านตัว
ทั่วโลก เพื่อควบคุมการระบาด ประมาณความเสียหายทางเศรษฐกิจ
ไม่ตาํ่ กว่า 20,000 ล้านเหรียญสหรัฐ ในช่วง พ.ศ. 2546 - 2551 รายงาน
การระบาดในสัตว์ปกี ทัว่ โลกมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนือ่ ง แต่ในช่วงปี
พ.ศ. 2551 - 2554 รายงานจำ�นวนครัง้ ของการระบาดมีแนวโน้มขยับขึน้
พื้นที่การระบาดก็มีแนวโน้มกว้างขึ้น ในขณะนี้ประเทศที่ยังมีการ
แพร่เชื้อในสัตว์ปีกอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ บังกลาเทศ จีน อียิปต์ อินเดีย
อินโดนีเซีย และ เวียดนาม
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ในช่วงปี พ.ศ. 2546 จนถึงวันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2554 มีรายงาน
ผู้ป่วยทั่วโลก จำ�นวน 565 ราย เสียชีวิต 331 ราย ใน 15 ประเทศ
คือ ประเทศอาเซอร์ไบจาน บังกลาเทศ กัมพูชา จีน สาธารณรัฐ
จิบูตี อียิปต์ อินโดนีเซีย อิรัก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
เมียนมาร์ ไนจีเรีย ปากีสถาน ไทย ตุรกี และเวียดนาม และยังคงพบ
ผูเ้ สียชีวติ อย่างต่อเนือ่ ง โดยรายสุดท้ายพบในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2554
ที่ ป ระเทศกั ม พู ช า ในขณะเดี ย วกั น เชื้ อ ไวรั ส ไข้ ห วั ด นกมี ก าร
เปลีย่ นแปลง (กลายพันธุ)์ ไปทีละน้อยตามธรรมชาติของเชือ้ ไข้หวัดใหญ่
เช่น มีสายพันธุ์ H5N1 Clade 2.3.2.1 ในสัตว์ปีกในเวียดนาม ดังนั้น
ในสถานการณ์ที่เชื้อไข้หวัดนกยังคงแพร่กระจายอยู่ในหลายภูมิภาค
ของโลกเช่นนี้ ประเทศต่างๆ จึงควรมีการเตรียมความพร้อมและดำ�เนิน
มาตรการเฝ้าระวังและป้องกันโรคในสัตว์ปีกอย่างเข้มแข็ง พร้อมทั้ง
เฝ้าระวังและป้องกันการติดเชื้อในคนอย่างเต็มที่ด้วย
ประเทศไทย : สถานการณ์โรคไข้หวัดนกในคนในประเทศไทย
กระทรวงสาธารณสุขไทย ได้ประกาศยืนยันการพบผูป้ ว่ ยโรคไข้หวัดนก
สายพันธุ์ H5N1 รายแรกของประเทศ เมือ่ วันที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2547
เป็นเด็กชายอายุ 7 ปี จากจังหวัดสุพรรณบุรี จนถึง 30 มิถนุ ายน พ.ศ. 2554
จากข้อมูลของสำ�นักระบาดวิทยา กระทรวงสาธารณสุข สรุปยอดผูป้ ว่ ย
ในประเทศไทย ทั้งสิ้น 25 ราย เสียชีวิต 17 ราย ใน 18 จังหวัด โดยปี
พ.ศ. 2547 พบผู้ป่วยไข้หวัดนกที่ยืนยัน 17 ราย เสียชีวิต 12 ราย
ปี พ.ศ. 2548 พบผู้ป่วย 5 ราย เสียชีวิต 2 ราย ปี พ.ศ. 2549 พบผู้ป่วย
3 ราย เสียชีวิตทั้งหมด โดยผู้ป่วยรายสุดท้ายในประเทศไทย เริ่มป่วย
เมือ่ วันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2549 จากนัน้ ยังไม่พบผูป้ ว่ ยโรคไข้หวัดนก
เพิ่มอีก และจากการสอบสวนโรคในผู้ป่วยทั้งหมด 25 ราย พบว่า
ผูป้ ว่ ย 22 ราย (ร้อยละ 88) มีการเลีย้ งไก่ในบ้านทีอ่ ยูอ่ าศัย ผูป้ ว่ ย 15 ราย
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(ร้อยละ 60) มีการสัมผัสกับซากไก่ที่ตาย และผู้ป่วย 4 ราย (ร้อยละ
16) ชำ�แหละไก่ด้วยตนเอง ทั้งนี้ไม่พบผู้ป่วยยืนยันที่เป็นคนงานใน
ฟาร์ ม สั ต ว์ ปี ก ผู้ ทำ � ลายสั ต ว์ ปี ก ในช่ ว งการระบาดหรื อ บุ ค ลากร
การแพทย์และสาธารณสุข
สถานการณ์ ใ นสั ต ว์ ปี ก มี ร ายงานการระบาดในสั ต ว์ ปี ก ใน
ประเทศไทยครัง้ สุดท้ายปี พ.ศ. 2551 ใน 4 จังหวัด ได้แก่ จ.นครสวรรค์
พิจิตร สุโขทัย และอุดรธานี และจากข้อมูลสำ�นักควบคุม ป้องกันและ
บำ�บัดโรคสัตว์ กรมปศุสัตว์ ณ เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2554 พบว่า ยังไม่มี
พืน้ ทีพ่ บโรคไข้หวัดนกเพิม่ เติม
2. ลักษณะโรค : เป็นโรคที่เกิดจากเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ ชนิดเอ
ในสัตว์ปกี หรือเรียกว่า เชือ้ ไวรัสไข้หวัดนก จะอุบตั ขิ นึ้ ใหม่เป็นครัง้ คราว
ซึง่ ทำ�ให้เกิดการติดเชือ้ ในคน แม้วา่ การระบาดในคนจะพบได้ประปราย
หรือพบการแพร่จากคนสู่คนน้อย แต่เชื้อไวรัสไข้หวัดนกก็มีหลาย
สายพันธุ์ที่ก่อให้เกิดโรคในคนได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสายพันธุ์ที่มีความ
รุนแรงสูง และเป็นสาเหตุการระบาดอยู่ในหลายประเทศในขณะนี้
ได้แก่ สายพันธุ์ H5N1 (รูปที่ 3) จึงจำ�เป็นต้องมีการสอบสวนโรค เพื่อ
ประเมินความเสีย่ งทีจ่ ะมีการแพร่เชือ้ จากคนสูค่ น การตรวจสอบยืนยัน
ทางห้องปฏิบตั กิ ารครัง้ แรก จะยังไม่สามารถตรวจสอบถึงสายพันธุข์ อง
ไข้หวัดใหญ่ได้ แต่ความสงสัยว่ามีการติดเชื้อไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่
จะเพิม่ ขึน้ หากการป่วยเกิดขึน้ หลังจากสัมผัสกับนก สุกร หรือสัตว์อนื่ ๆ
ซึ่ ง อาจจะติ ด เชื้ อ ไข้ ห วั ด ใหญ่ หรื อ การสั ม ผั ส กั บ สภาพแวดล้ อ ม
ของสัตว์เหล่านั้น สายพันธุ์ไวรัสไข้หวัดใหญ่ ชนิดเอ ในสัตว์ที่สามารถ
ก่อโรคในคน ได้แก่ H5N1, H7N2, H7N3, H7N7, H9N2, H10N7 และ
ไวรัสไข้หวัดใหญ่ H1 ของสุกร และ นก จะแตกต่างทางด้านพันธุกรรม
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จากไวรัสไข้หวัดใหญ่ H1 ในคน สถานการณ์การระบาดของไข้หวัดนก
(H5N1) ชนิดรุนแรง ในสัตว์ปีกเป็นปัญหาที่สำ�คัญ เพราะไวรัส H5N1
มีการระบาดในสัตว์ปีกในบางประเทศ ณ ขณะนี้ และเป็นสาเหตุของ
การตายในสัตว์ปีกที่ติดเชื้อจำ�นวนมาก และมีอัตราการป่วยตายใน
คนสูงถึงร้อยละ 60 แม้ว่าการแพร่เชื้อไวรัส H5N1 จากคนสู่คนยังมี
จำ�กัด แต่ยังต้องมีการเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง เพื่อตรวจติดตามการ
เปลี่ยนแปลงของไวรัส H5N1 ที่อาจเป็นสัญญาณของการระบาดใหญ่
ของโรคไข้หวัดใหญ่ได้

รูปที่ 3 : ภาพเชื้อไวรัสไข้หวัดนกจากกล้องอิเล็กตรอน (สีทอง) เจริญบนเซลล์
เลี้ยงเชื้อ MDCK (สีเขียว)
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ไวรัสไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ ชนิดเอ ติดเชื้อในคน โดยการ
สัมผัสโดยตรงกับไวรัสไข้หวัดใหญ่ในสัตว์ หรือผ่านทางการแลกเปลีย่ น
สารพันธุกรรมทีไ่ ด้รบั จากไวรัสไข้หวัดใหญ่ในสัตว์และไวรัสไข้หวัดใหญ่
ในคน การแลกเปลีย่ นสารพันธุกรรมนีส้ ามารถสร้างไวรัสสายพันธุใ์ หม่
ทีร่ วมคุณสมบัตขิ องไวรัสไข้หวัดใหญ่ในสัตว์และในคนไว้ มีสมมติฐานว่า
ไวรัสไข้หวัดใหญ่ระบาดใหญ่ที่ระบาดในปี พ.ศ. 2461 พัฒนามาจาก
ไวรัสไข้หวัดนกที่มีการปรับตัว จนสามารถก่อโรคในคนได้ ส่วนไวรัส
ไข้หวัดใหญ่ที่ระบาดในปี พ.ศ. 2500 และ พ.ศ. 2511 เกิดจากการ
แลกเปลีย่ นสารพันธุกรรมระหว่างไวรัสไข้หวัดนกและไวรัสไข้หวัดใหญ่
ในคน ในอดีตไวรัสไข้หวัดใหญ่ระบาดใหญ่สามารถแพร่ระบาดไปทัว่ โลก
ได้ภายในระยะเวลา 4 เดือน เนื่องจากการเดินทางโดยเครื่องบิน
มีสว่ นช่วยเร่งการแพร่ของไวรัสได้เร็วขึน้ ระยะเวลาในการพัฒนาวัคซีน
ที่น้อย การผลิตหรือการบริหารจัดการวัคซีนให้กับประชากรของโลก
การวางแผนสำ�หรับการตอบสนองต่อการระบาดใหญ่ เพือ่ เตรียมพร้อม
สำ�หรับการระบาดที่แท้จริง จึงเป็นเรื่องที่มีความสำ�คัญอย่างยิ่ง
มี ร ายงานการติ ด เชื้ อ ไวรั ส ไข้ ห วั ด ใหญ่ H7 ในคน ทำ � ให้ เ กิ ด
อาการตาแดง และอาการที่ระบบทางเดินหายใจ ในปี พ.ศ. 2546
ประเทศเนเธอร์แลนด์พบผู้ป่วยไข้หวัดนก (H7N7) 89 ราย เสียชีวิต
1 ราย และการแพร่จากคนสู่คนยังอยู่ในวงจำ�กัด ในปี พ.ศ. 2550 มี
ผู้ติดเชื้อไข้หวัดนก (H7N2) 4 ราย ในสหราชอาณาจักร นอกจากนี้
ในเขตปกครองพิเศษฮ่องกง ระหว่างปี พ.ศ. 2542 - 2550 มีรายงาน
ผูป้ ว่ ยเด็กติดเชือ้ ไข้หวัดนก (H9N2) 4 ราย และพบไวรัสไข้หวัดสุกรเป็น
สาเหตุการเจ็บป่วยในคนด้วย
เมื่อต้นปี พ.ศ. 2519 ไวรัสไข้หวัดสุกร ชนิด A/New Jersey/76
(Hsw1N1) ทำ�ให้เกิดโรคทางเดินหายใจชนิดรุนแรงในทหาร 13 ราย
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ในจำ�นวนนี้เสียชีวิต 1 ราย ที่ Fort Dix รัฐนิวเจอร์ซีย์ แต่ไม่พบการ
แพร่ระบาดใน Fort Dix เพิม่ เติม การติดเชือ้ ไข้หวัดสุกรในคนรายอืน่ ๆ
เกิดขึ้นบ้างประปราย ได้แก่ ในช่วงปี พ.ศ. 2550 ในสหรัฐอเมริกา พบ
ผู้ป่วย 5 ราย ติดเชื้อไวรัสไข้หวัดสุกร ชนิดเอ (H1N1) ที่ประกอบด้วย
ยีนของไวรัสไข้หวัดสุกร ไข้หวัดนก และไข้หวัดใหญ่ในคน (เป็นการ
แลกเปลีย่ นสารพันธุกรรม 3 สายพันธุ)์ ส่วนในผูป้ ว่ ยไข้หวัดใหญ่ทไี่ ม่ได้
เกิดจากไวรัส H5N1 รวมถึงไข้หวัดสุกร อาการแสดงจากการติดเชือ้ ไวรัส
ไข้หวัดใหญ่ในสัตว์จะมีอาการคล้ายกับโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล
โดยตาแดงเป็นอาการเด่นในผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่ H7N7 และ H7N2
หลายราย  
การวิ นิ จ ฉั ย การติ ด เชื้ อ ไวรั ส ไข้ ห วั ด ใหญ่ ใ นสั ต ว์ ต้ อ งการ
ห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารจำ � เพาะในการตรวจ เนื่ อ งจากเชื้ อ ไวรั ส เหล่ า นี้
ไม่สามารถระบุสายพันธุโ์ ดยใช้สารตรวจพิสจู น์ทใี่ ช้กบั ไวรัสไข้หวัดใหญ่
ตามฤดูกาลได้ การตรวจหา RNA ของไวรัสในระบบทางเดินหายใจ
และสิ่งส่งตรวจทางคลินิกอื่นๆ โดยวิธี Realtime RT-PCR หรือ
Conventional RT-PCR ยังคงเป็นวิธีที่ดีที่สุดสำ�หรับการวินิจฉัย
เบื้องต้น สำ�หรับการยืนยันการติดเชื้อจะใช้ผลจาก seroconversion
ที่ มี ก ารเพิ่ ม ขึ้ น ของระดั บ แอนติ บ อดี ไ ตเตอร์ ร ะหว่ า งตั ว อย่ า งซี รั่ ม
ระยะเฉียบพลัน และระยะพักฟื้น นอกจากนี้ การใช้ชุดทดสอบเร็ว
ณ จุดคัดกรอง (rapid tests) ที่ใช้สำ�หรับไวรัสไข้หวัดใหญ่ในคน
ไม่มีความไวสำ�หรับไวรัสไข้หวัดใหญ่ในสัตว์ จึงไม่มีประโยชน์ที่จะ
นำ�มาใช้ทดสอบ และถ้าเกิดสงสัยการติดเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ในสัตว์
ดังนั้น ผลการทดสอบที่ให้ผลลบจากการทดสอบ ณ จุดคัดกรอง จึงไม่
สามารถแยกแยะสถานะการติดเชื้อไวรัสได้
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การติดเชื้อไวรัสไข้หวัดนก H5N1 ในคน ในปี พ.ศ. 2540 พบ
ผูป้ ว่ ยไข้หวัดนก H5N1 รายแรกในเขตปกครองพิเศษฮ่องกง และตัง้ แต่
ปี พ.ศ. 2546 พบมีการระบาดของโรคไข้หวัดนก H5N1 อีกครัง้ และเป็น
ครั้งแรกที่พบการระบาดในสัตว์ปีกในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ที่มีการแพร่กระจายอย่างรวดเร็วไปยังภูมิภาคอื่นๆ ของโลก ร่วมกับ
มีรายงานการติดเชื้อในคนแบบประปรายและเป็นกลุ่มก้อน ลักษณะ
ทางคลินกิ ของโรคไข้หวัดนก H5N1 ในคน มักจะมีอาการและอาการแสดง
ของการอั ก เสบในปอดอย่ า งรุ น แรง และมี อั ต ราป่ ว ยตายสู ง ถึ ง
ร้อยละ 60 อาการแสดงทั่วไป คือ มีไข้ (ปกติสูงกว่า 38oซ.) และไอ
ร่วมกับอาการและอาการแสดงในระบบทางเดินหายใจส่วนล่าง เช่น
อาการหอบเหนื่อย หายใจลำ�บาก ส่วนอาการในระบบทางเดินหายใจ
ส่วนบน เช่น เจ็บคอ และอาการไข้หวัด จะพบได้ไม่บ่อย นอกจากนั้น
พบมีรายงานอาการในระบบทางเดินอาหารได้บอ่ ยในประเทศไทย และ
เวียดนาม ในปี พ.ศ. 2547 แต่พบน้อยตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2548 สันนิษฐานว่า
อาการแสดงทางคลิ นิ ก อาจจะแตกต่างกันขึ้นกับเชื้อไวรัส (virus
clades) อาการแสดงของโรคระบบทางเดินหายใจส่วนล่างที่รุนแรง
เกิดขึน้ บ่อยในช่วงแรกของอาการป่วย และมักพบลักษณะปอดอักเสบ
อย่างชัดเจนจากการตรวจภาพถ่ายรังสี การดำ�เนินโรคจะเป็นไปอย่าง
รวดเร็ว และพัฒนาไปสู่อาการของระบบทางเดินหายใจล้มเหลว
เฉียบพลัน โดยมีระยะเวลาจากวันเริ่มป่วยจนกระทั่งมาโรงพยาบาล
เฉลี่ย 4 วัน และระยะเวลาจากวันเริ่มป่วยจนกระทั่งเสียชีวิตเฉลี่ย
9 - 10 วัน อาการแสดงทีพ่ บได้ไม่บอ่ ย ได้แก่ มีไข้ และท้องร่วง แต่ไม่มี
อาการปอดอักเสบ หรือมีไข้ร่วมกับท้องร่วง และมีอาการชักจนถึงขั้น
ไม่รสู้ กึ ตัว การตรวจทางห้องปฏิบตั กิ ารทีพ่ บได้บอ่ ย ได้แก่ เม็ดเลือดขาวตํา่
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(leukopenia) เม็ดเลือดขาวชนิดลิมโฟซัยท์ตํ่า (lymphopenia)
เกล็ ด เลื อ ดตํ่ า เล็ ก น้ อ ยถึ ง ปานกลาง (mild-to-moderate
thrombocytopenia) และเอนไซม์ aminotransferases มีระดับสูงขึน้
การพบมีระดับเม็ดเลือดขาวชนิดลิมโฟซัยท์ตํ่า (lymphopenia)
และเอนไซม์ lactate dehydrogenase มีระดับสูงขึ้นในระยะแรก
จะสัมพันธ์กับการพยากรณ์โรคที่ไม่ดี ความผิดปกติอื่นๆ ที่พบ ได้แก่
ระดับของเอนไซม์ creatine phosphokinase ที่สูงขึ้น ภาวะอัลบูมิน
ในเลือดตํ่า (hypoalbuminemia) ระดับของ D-dimer เพิ่มขึ้น
และเกิดภาวะลิ่มเลือดกระจายทั่วไปในหลอดเลือด (disseminated
intravascular coagulopathy) นอกจากนี้ พบว่าหญิงตั้งครรภ์
ที่ติดเชื้อ 6 ราย ได้เสียชีวิต 4 ราย และรอดชีวิต 2 รายแต่เกิดการ
แท้งบุตร การเจ็บป่วยที่ไม่รุนแรง เช่น การเจ็บป่วยในระบบทางเดิน
หายใจส่วนบนโดยไม่มีอาการปอดอักเสบทางคลินิกหรือจากภาพถ่าย
รังสี มักพบได้บอ่ ยในเด็ก และจากการศึกษาทางระบาดวิทยาภูมคิ มุ้ กัน
(seroepidemiologic) ซึง่ ได้เริม่ ดำ�เนินการมาตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2547 แสดง
ให้เห็นว่าการติดเชือ้ แบบไม่แสดงอาการเป็นลักษณะทีไ่ ม่พบโดยทัว่ ไป
3. เชือ้ ก่อโรค : การระบาดของโรคไข้หวัดนก H5N1 ชนิดรุนแรงในคน
พบครั้งแรกในเขตปกครองพิเศษฮ่องกง เมื่อปี พ.ศ. 2540 โดยเกิด
ร่วมกับการระบาดของสัตว์ปกี ในท้องถิน่ และมีรายงานการติดเชือ้ ในนก
ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ต่อมาในปี พ.ศ. 2546 เกิดการ
ระบาดของโรคไข้หวัดนก H5N1 ขึ้นอีกครั้งและนำ�ไปสู่การระบาด
ครั้งใหญ่ในสัตว์ปีก เชื้อไวรัสได้แพร่กระจายไปยังประชากรสัตว์ปีกใน
หลายภูมิภาคทั้งยูเรเซีย แอฟริกา และตะวันออกกลาง และในช่วง
ฤดูรอ้ นของปี พ.ศ. 2548 เกิดการระบาดในนกทีอ่ พยพจากสาธารณรัฐ
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ประชาชนจีน นำ�ไปสู่การแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดนก H5N1 อย่าง
รวดเร็วผ่านประเทศมองโกเลียและรัสเซีย เข้าไปสู่หลายประเทศใน
ยุโรป ตะวันออกกลาง และแอฟริกาอีกหลายประเทศ การติดเชื้อ
ไวรัสไข้หวัดนก H5N1 จะสัมพันธ์กับอัตราการตายที่สูงในสัตว์ และ
เกิดการสูญเสียทางเศรษฐกิจอย่างมาก อ้างอิงตามวิวัฒนาการของ
ยีนฮีแมกกลูตนิ นิ ปัจจุบนั สามารถแบ่งเชือ้ ไวรัสไข้หวัดนก H5N1 ได้เป็น
10 clades ทีแ่ ตกต่างกันทางพันธุศาสตร์ (Phylogenetic) ซึง่ เป็นการ
จำ�แนกความแตกต่างทาง antigenic และ subclade อย่างไรก็ตาม
ตั้งแต่ พ.ศ. 2540 มีเพียง 3 clades เท่านั้นที่ก่อโรคในมนุษย์ ไวรัส
ไข้หวัดนก H5N1 ทีก่ อ่ โรคในคน จะประกอบด้วยยีนของไวรัสไข้หวัดนก
เท่านัน้ และโดยทัว่ ไปจะคล้ายคลึงกับสายพันธุไ์ วรัสทีก่ อ่ โรคในสัตว์ปกี
และนกป่าในพื้นที่เดียวกัน แม้ว่าบางครั้งนกอพยพจะแพร่เชื้อไวรัส
ไข้หวัดนก H5N1 ไปยังพื้นที่ภูมิภาคใหม่ ความสำ�คัญของนกอพยพใน
การเป็นพาหะการแพร่ระบาดยังไม่เป็นที่แน่นอน
4. การเกิดโรค : ระบาดวิทยาของการก่อโรคของไวรัสไข้หวัดนก
H5N1 ชนิดรุนแรงในคน อัตราตายด้วยโรคไข้หวัดนกของประเทศต่างๆ นัน้
แตกต่างกันด้วยสาเหตุใดยังไม่แน่ชดั แต่ในทุกประเทศอัตราตายจะสูง
สาเหตุที่เป็นไปได้เกิดจากความแตกต่างในด้านพฤติกรรมของผู้ป่วย
ชนิดของเชื้อที่สัมผัส ระยะเวลาก่อนที่จะทราบว่าป่วย การเข้าถึงการ
บริการสาธารณสุข และ/หรือการบริหารจัดการทางคลินิก หรือความ
แตกต่างในระบบเฝ้าระวัง อัตราป่วยตายสูงทีส่ ดุ อยูใ่ นช่วงอายุ 10 - 19 ปี
และตํ่าที่สุดในช่วงอายุ 50 ปีขึ้นไป อายุโดยเฉลี่ยของผู้ป่วยประมาณ
18 ปี และผู้ป่วยร้อยละ 90 มีอายุ ≤40 ปี เมื่อเปรียบเทียบจำ�นวน
โดยประมาณระหว่างการติดเชื้อในสัตว์ปีกและคนที่มีการสัมผัสนกที่
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ติดเชื้อ พบว่าการติดเชื้อในคนยังพบได้ค่อนข้างน้อย ในช่วงที่ยังไม่มี
การเปิดเผยสถานการณ์ การสัมผัสระหว่างผู้ป่วยอาการรุนแรงกับคน
ที่มีความไวต่อการติดเชื้อ เป็นระยะเวลานาน และไม่ได้มีการป้องกัน
ซึ่งส่วนมากเป็นสมาชิกในครอบครัวและเป็นผู้ดูแลผู้ป่วย เป็นตัวอย่าง
ที่น่าจะเกิดขึ้นได้ของการติดเชื้อจากคนสู่คน
5. แหล่งรังโรค : นกนํ้าเป็นแหล่งรังโรคตามธรรมชาติของเชื้อ
ไวรัสไข้หวัดใหญ่ ชนิดเอ สำ�หรับเชื้อไวรัสไข้หวัดนกบางสายพันธุ์
โดยเฉพาะ H5N1 สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม เช่น สุกร ปลาวาฬ แมวนํ้า ม้า
เฟอร์เรท แมว สุนัข และเสือ ฯลฯ สามารถติดเชื้อชนิดนี้ได้จากนกนํ้า
ส่วนสัตว์ปกี ทีเ่ ลีย้ งตามบ้านก็ตดิ เชือ้ ได้เช่นกัน และเป็นแหล่งสำ�คัญของ
การแพร่กระจายเชื้อมายังคน
6. วิธีการแพร่โรค : การติดเชื้อในคนจากไวรัสไข้หวัดใหญ่ในสัตว์
เกิดขึ้นจากการสัมผัสกับสัตว์ที่ติดเชื้อโดยตรง แต่สำ�หรับการติดเชื้อ
ไวรัส H5N1 นั้น วิธีการติดต่อและตำ�แหน่งของทางเข้าของเชื้อไวรัส
ยังไม่เป็นทีเ่ ข้าใจอย่างชัดเจนนัก แต่มคี วามเป็นไปได้ทจี่ ะเกิดจากการสูด
ละอองฝอยขนาดเล็กเข้าไปทางระบบทางเดินหายใจส่วนล่าง หรือ
เกิดจากการปนเปื้อนของเยื่อบุผิวบริเวณใบหน้า โดยการนำ�เข้าไป
ด้วยตนเองหรือสัมผัสฝอยละออง หรือการกลืนเข้าไป โดยประมาณ
¼ ของผู้ป่วยที่ติดเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ H5N1 แหล่งของการสัมผัสโรค
ยังไม่ชดั เจน และการติดเชือ้ จากการสัมผัสกับสิง่ แวดล้อมทีป่ นเปือ้ นเชือ้
ยังคงมีความเป็นไปได้ การไปตลาดค้าสัตว์ปกี มีชวี ติ นับเป็นปัจจัยเสีย่ งหนึง่
การติดต่อจากคนสู่คนเกิดขึ้นได้ในบางกรณี เช่น เมื่อมีการสัมผัสกัน
อย่างใกล้ชิดและเป็นระยะเวลานาน ระหว่างผู้ป่วยอาการรุนแรงกับ
คู่มือการป้องกันควบคุมโรคติดต่ออุบัติใหม่
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ผูด้ แู ล ซึง่ มักเป็นสมาชิกในครอบครัว จากการสังเกตระบุได้วา่ การสัมผัส
ในระยะใกล้กับฝอยละออง หรือฝอยละอองขนาดเล็ก หรือการสัมผัส
โดยตรง (aerosol, droplet or direct contact) เป็นช่องทางการติดต่อ
ของโรค อย่างไรก็ตาม ความเสี่ยงของแต่ละช่องทางยังไม่แน่ชัดนัก
และยังไม่มหี ลักฐานทีจ่ ะสนับสนุนการแพร่เชือ้ ทางอากาศในระยะไกลๆ
ด้วยเช่นกัน สำ�หรับการติดเชื้อไวรัสไข้หวัดสุกรในผู้ป่วยส่วนใหญ่
มีรายงานจากการสัมผัสใกล้ชิดกับสุกรป่วย หรือไปสถานที่ที่เลี้ยงสุกร
แต่มีการติดเชื้อจากคนสู่คนในบางกรณี เช่น รายงานการระบาดเมื่อ
ปี พ.ศ. 2519 ในหมู่ทหารที่ Fort Dix และการแพร่เชื้อในเจ้าหน้าที่
สาธารณสุขจากหญิงตั้งครรภ์ที่ติดเชื้อ การศึกษาทางนํ้าเหลืองวิทยา
แสดงความชุกของแอนติบอดีไข้หวัดสุกรทีเ่ พิม่ ขึน้ ในคนทีม่ อี าชีพทีต่ อ้ ง
สัมผัสสุกร เมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มตัวอย่างควบคุม
7. ระยะฟักตัวของโรค : สำ�หรับโรคไข้หวัดนก H5N1 จากการสัมผัส
กับสัตว์ปกี ระยะฟักตัวอยูท่ ี่ 7 วัน หรือน้อยกว่า โดยปกติอยูท่ ี่ 2 - 5 วัน
สำ�หรับไข้หวัดสุกร ระยะฟักตัวอยู่ที่ 2 - 7 วัน
8. ระยะติดต่อของโรค : สำ�หรับโรคไข้หวัดนก H5N1 จากข้อมูล
ที่มีอยู่ระบุว่า ผู้ป่วยยังคงติดเชื้อและแพร่เชื้อได้นานถึง 3 สัปดาห์
และบางครั้งอาจนานกว่านั้นในผู้ป่วยที่มีภูมิคุ้มกันตํ่า (เช่น ผู้ที่ใช้ยา
ประเภทคอร์ติโคสเตียรอยด์; corticosteriod) ระยะเวลาที่นานที่สุด
เท่าที่มีรายงานอยู่ที่ 27 วัน หลังจากแสดงอาการป่วย (จากการตรวจ
พบแอนติเจนของไวรัสในตัวอย่างที่เก็บจากระบบทางเดินหายใจของ
ผู้ป่วย)
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9. ความไวและความต้านทานต่อการรับเชือ้ : โรคไข้หวัดนก H5N1
สามารถเกิดขึน้ ได้ในทุกกลุม่ อายุ แต่ยงั ไม่ทราบช่วงเวลาของการป้องกัน
จากระบบภูมิคุ้มกันที่เกิดขึ้นจากการติดเชื้อ หรือจากการสร้างเสริม
ภูมคิ มุ้ กันโดยการฉีดวัคซีน นอกจากนีป้ จั จัยด้านผู้ปว่ ย นอกเหนือจาก
ภูมิคุ้มกันที่ได้รับมาก็ยังไม่ทราบแน่ชัดเช่นกัน
10. การเก็บและนำ�ส่งตัวอย่างตรวจที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
กระทรวงสาธารณสุข :
10.1 ชื่อการทดสอบ การตรวจหาสารพันธุกรรมของไวรัส
ไข้หวัดนกด้วยวิธี RT-PCR
10.2 ข้อบ่งชี้การส่งตรวจ
ผู้ป่วยมีอาการไข้ (มากกว่า 38oซ.) ปวดกล้ามเนื้อ ไอ
อ่อนเพลีย หายใจผิดปกติ (หอบ หายใจลำ�บาก) หรือแพทย์วินิจฉัย
สงสัยว่าเป็นปอดอักเสบ หรือ ไข้หวัดใหญ่ ร่วมกับมี
10.2.1 ประวัติการสัมผัสสัตว์ปีกที่ป่วย/ตาย โดยตรงใน
ระยะ 7 วันทีผ่ า่ นมา หรือมีการตายของสัตว์ปกี อย่างผิดปกติในหมูบ่ า้ น
ที่อาศัยอยู่ในรอบ 14 วันที่ผ่านมา
10.2.2 ประวัติการสัมผัสผู้ป่วยปอดบวม/ปอดอักเสบ
โดยตรงในระยะ 7 วันที่ผ่านมา
10.3 การเตรียมผู้ป่วย
ไม่มี
10.4 การเก็บสิง่ ส่งตรวจ ปริมาณและภาชนะทีใ่ ช้เก็บตัวอย่าง
ควรเก็บตัวอย่างให้เร็วที่สุดภายใน 1 - 3 วัน เมื่อเริ่ม
ปรากฏอาการของโรค และเก็บซํ้าอีกครั้ง หากมีอาการปอดบวม หรือ
คู่มือการป้องกันควบคุมโรคติดต่ออุบัติใหม่
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ปอดอักเสบ การเก็บใช้วธิ ไี ร้เชือ้ (aseptic technique) ตัวอย่างแยกเชือ้
และตรวจหาสารพันธุกรรมได้แก่ nasopharyngeal aspiration,
throat swab, nasopharyngeal swab, nasal swab
Nasopharyngeal aspirate เก็บโดยใช้สายพลาสติก
ทีต่ อ่ กับเครือ่ งดูดสอดใส่เข้าไปในช่องจมูกดูดตัวอย่างประมาณ 2 - 3 มล.
ใส่ในหลอดที่ปราศจากเชื้อ กรณีดูดเสมหะได้น้อยใช้ viral transport
media ล้างเซลล์ที่ค้างสายลงในหลอด
Throat swab ใช้ swab ป้ายภายในบริเวณ posterior
pharynx จุ่มปลาย swab ใน viral transport media หักด้าม swab
ทิ้งเพื่อปิดหลอดให้สนิท
Nasopharyngeal swab เก็บโดยสอดลวด swab เข้าไป
ในรูจมูกถึงส่วนของ nasopharynx ทิ้งไว้ประมาณ 2 - 3 วินาที ค่อยๆ
หมุนลวด swab แล้วดึงออก จุ่มปลาย swab ลงใน viral transport
media และตัดปลายลวดส่วนเกินจากหลอดเก็บตัวอย่าง
Nasal swab ใช้ swab สอดเข้าในรูจมูกขนานกับ palate
ทิ้งไว้ประมาณ 2 - 3 วินาที ค่อยๆ หมุน swab แล้วดึงออก จุ่มปลาย
swab ใน viral transport media หักด้าม swab ทิ้งเพื่อปิดหลอด
ให้สนิท
หมายเหตุ : ไม่ควรใช้ swab ที่มี calcium alginate
หรือ swab ทีด่ า้ มทำ�ด้วยไม้เพราะอาจมีสารทีย่ บั ยัง้ ไวรัสบางชนิดหรือ
ยับยัง้ ปฏิกริ ยิ า PCR ควรใช้ Dacron หรือ Rayon swab ทีด่ า้ มทำ�ด้วย
ลวดหรือพลาสติก

116

คู่มือการป้องกันควบคุมโรคติดต่ออุบัติใหม่

10.5 การส่งสิ่งส่งตรวจและข้อควรระวัง
ตัวอย่างสารคัดหลั่งหรือ swab ที่บรรจุในภาชนะต้อง
ปิดจุกให้สนิท พันด้วยเทป ปิดฉลาก แจ้งชื่อผู้ป่วย ชนิดของตัวอย่าง
วันที่เก็บ บรรจุใส่ถุงพลาสติก รัดยางให้แน่น แช่ในกระติกนํ้าแข็ง
รีบนำ�ส่งทันที ถ้าจำ�เป็นต้องรอ ควรเก็บไว้ในตูเ้ ย็น (4oซ.) ห้ามแช่ในช่อง
แช่แข็งของตู้เย็น ถ้าต้องการเก็บนานเกิน 48 ชั่วโมง ให้เก็บ -70oซ.
(viral transport media ขอรั บ การสนั บ สนุ น ได้ ที่ ส ถาบั น วิ จั ย
วิทยาศาสตร์สาธารณสุข)
10.6 วันเวลาทำ�การทดสอบ
วันจันทร์ ถึง ศุกร์ เวลา 08.30 ถึง 16.30 น.
10.7 ระยะเวลาที่ใช้ในการตรวจวิเคราะห์ (TAT)
รายงานผลฉบับจริงใช้เวลา 5 วันทำ�การ
รายงานผลเบื้องต้นทางโทรสารใช้เวลา 24 ชั่วโมง
10.8 การรายงานผลการวิเคราะห์
วิธีทดสอบ
การรายงานผล
การตรวจหาสารพันธุกรรมไวรัส ไวรัสไข้หวัดนก หรือสับทัยป์ของ
ไข้หวัดนกด้วยวิธี RT- PCR ไวรัสไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล
10.9 ค่าตรวจวิเคราะห์
อัตราค่าตรวจ 3,500 บาทต่อตัวอย่าง
10.10 วิธีวิเคราะห์
การตรวจหาสารพันธุกรรมไวรัสไข้หวัดนกด้วยวิธี RT-PCR
10.11 สิ่งรบกวนต่อการวิเคราะห์
10.11.1 ตัวอย่างที่มีการปนเปื้อนจากเชื้ออื่น เช่น เชื้อรา
แบคทีเรีย
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10.11.2 ตัวอย่างสารคัดหลั่งหรือ swab ที่ส่งมาโดย
ไม่แช่เย็น (4 ซ.) หรือไม่ใส่กระติกบรรจุนํ้าแข็ง
10.11.3 ตัวอย่างทีห่ ลอดบรรจุมกี ารแตกหัก ชำ�รุด ทำ�ให้
ตัวอย่างไหลซึมออกมา
o

11. วิธีการป้องกันและควบคุมโรค :
ก. มาตรการป้องกันโรค :
1. การป้องกันการสัมผัสสัตว์ที่ติดเชื้อ หรือสิ่งแวดล้อมที่
ปนเปื้อน และการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคในสัตว์เลี้ยง เป็น
เรื่องสำ�คัญสำ�หรับการป้องกันคนจากการติดเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่จาก
สัตว์ แนวทางปฏิบตั ดิ า้ นการควบคุมการระบาดในสัตว์เลีย้ งถูกจัดทำ�ขึน้
โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องระดับชาติและระดับสากล เช่น องค์การ
อาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ และองค์การโรคระบาดสัตว์
ระหว่างประเทศ
2. การแลกเปลีย่ นข้อมูลอย่างรวดเร็วระหว่างหน่วยงานด้าน
สัตว์ และ/หรือหน่วยงานด้านเกษตรกรรม และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข
เป็นเรื่องจำ�เป็นสำ�หรับการดำ�เนินกิจกรรมด้านสาธารณสุขให้ทันเวลา
นอกจากนี้ การขับเคลื่อนทางสังคม และการสื่อสารความเสี่ยงแก่
ประชากรที่มีความเสี่ยงสูง ในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ เป็นมาตรการที่
สำ�คัญในการเพิ่มความตระหนักต่อโรค รวมทั้งควรมีการริเริ่มให้มีการ
เปลี่ยนแปลงให้มีพฤติกรรมการป้องกันโรคเพิ่มมากขึ้น
3. แนะนำ�ให้มีการใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเองอย่างเหมาะสม
และมีการฝึกการใช้อุปกรณ์อย่างถูกต้อง ในกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงที่จะ
สัมผัสนกทีต่ ดิ เชือ้ เช่น เกษตรกรผูเ้ ลีย้ งสัตว์ปกี คนงานชำ�แหละสัตว์ปกี
เจ้าหน้าทีส่ อบสวนการระบาดของโรค ฯลฯ ในผูส้ มั ผัสโรคทีไ่ ม่มอี าการ
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ควรติดตามอาการอย่างน้อย 1 สัปดาห์ ในขณะที่ผู้ป่วยที่แสดงอาการ
ควรตรวจสอบยืนยันการติดเชื้อ ให้ยาต้านไวรัส และตรวจติดตาม
อาการอย่างใกล้ชิด
4. การสร้างเสริมภูมติ า้ นทาน การใช้วคั ซีนป้องกันไข้หวัดนก
H5N1 ชนิดเชื้อตายในคนมีการพัฒนาอ้างอิงจากสายพันธุ์ไวรัสที่
แนะนำ�โดยองค์การอนามัยโลก และขึ้นทะเบียนในหลายประเทศ แต่
ทัว่ ไปยังไม่ได้มกี ารนำ�มาใช้ แต่ในบางประเทศได้มเี ก็บสำ�รองวัคซีน ซึง่
เป็นส่วนหนึ่งของมาตรการเตรียมความพร้อมสำ�หรับการระบาดใหญ่
แม้คุณสมบัติในการสร้างภูมิต้านทานและประสิทธิภาพของวัคซีนใน
การป้องกันการติดเชื้อไวรัสไข้หวัดนก H5N1 หรือลดความรุนแรง
ของโรคยังไม่เป็นที่ทราบแน่ชัด ในบางประเทศแนะนำ�ให้มีการใช้
วัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาลในกลุ่มอาชีพที่ต้องสัมผัส
สัตว์ที่มีความเสี่ยงสูง เพื่อลดการเจ็บป่วยจากอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่
โดยแม้วคั ซีนนีไ้ ม่ได้ปอ้ งกันการติดเชือ้ ไวรัสไข้หวัดใหญ่ในสัตว์โดยตรง
แต่อาจจะป้องกันการติดเชือ้ ร่วมของไวรัสไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล และ
ไข้หวัดใหญ่ในสัตว์ได้
5. ให้คำ�แนะนำ�ประชาชน ดังต่อไปนี้
 รับประทานเนื้อไก่และไข่ที่ปรุงสุก
 หลีกเลี่ยงการสัมผัสสัตว์ปีกที่มีอาการป่วยหรือตาย
โดยเฉพาะเด็ก
 ห้ามนำ�ซากสัตว์ปีกที่ป่วยตายไปให้สัตว์อื่นกิน
 หากต้องสัมผัสกับสัตว์ปีกในระยะที่มีการระบาดใน
พื้นที่ ให้สวมหน้ากากอนามัย และสวมถุงมือ
คู่มือการป้องกันควบคุมโรคติดต่ออุบัติใหม่
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ล้างมือทุกครั้งหลังการสัมผัสสัตว์ปีกและสิ่งคัดหลั่ง
ของสัตว์ปีกด้วยสบู่และนํ้า
 หากมีอาการเป็นไข้ ไอ โดยเฉพาะผู้มีอาชีพเลี้ยง ฆ่า
ขนส่ง ขนย้าย และขายสัตว์ปกี หรือเกีย่ วข้องกับซากสัตว์ปกี ให้รบี พบ
แพทย์ บอกประวัติการสัมผัสพร้อมอาการ
ข. การควบคุมผู้ป่วย ผู้สัมผัส และสิ่งแวดล้อม :
1. การรายงานโรค : การยืนยันผลการติดเชือ้ ไวรัสไข้หวัดใหญ่
สายพันธุ์ใหม่ ชนิดเอ ในคน หรือการติดเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ ชนิดเอ
ทีย่ งั ไม่สามารถระบุสายพันธุข์ องไวรัสได้ ควรมีการรายงานต่อเจ้าหน้าที่
ระดับประเทศโดยทันที และรายงานองค์การอนามัยโลก โดยการ
รายงานต่อองค์การอนามัยโลกเป็นข้อปฏิบตั ภิ ายใต้กฎอนามัยระหว่าง
ประเทศ พ.ศ. 2548
		 2. การแยกผู้ ป่ ว ย : หากเป็ น ไปได้ ผู้ ป่ ว ยยื น ยั น หรื อ
ผูป้ ว่ ยสงสัยติดเชือ้ ไวรัสไข้หวัดนก H5N1 ควรมีการแยกไว้ในห้องแยกที่
มีระบบระบายอากาศทีด่ ี และใช้มาตรการป้องกันการแพร่กระจายเชือ้
ทางฝอยละอองตามมาตรฐาน (standard and droplet precaution)
หรือใช้มาตรการป้องกันระดับสูง เช่น มาตรการป้องกันโรคที่แพร่ทาง
อากาศ (airborne precaution) อาจจะพิจารณาเมื่อทำ�หัตถการที่
อาจมีการแพร่กระจายทางอากาศ เช่น การเก็บตัวอย่างระบบทาง
เดินหายใจ การดูดเสมหะ (suction) การใช้เครื่องพ่นยาฝอยละออง
(nebulizers) การใส่ ท่ อ ช่ ว ยหายใจ (intubation) และการใช้
เครื่องช่วยหายใจ (mechanical ventilation)
		 3. การทำ�ลายเชื้อ : การทำ�ความสะอาดและการฆ่าเชื้อ
พืน้ ผิวด้วยสารทำ�ความสะอาดทัว่ ไป หรือสารฆ่าเชือ้ ในโรงพยาบาลเป็น
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สิง่ ทีจ่ �ำ เป็นระหว่างให้การรักษาผูป้ ว่ ย และหลังจากจำ�หน่ายผูป้ ว่ ยออก
จากห้องแล้ว การฆ่าเชื้อสิ่งแวดล้อมควรปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติที่
เผยแพร่โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น องค์การอาหารและการเกษตร
แห่งสหประชาชาติ องค์การโรคระบาดสัตว์ระหว่างประเทศ เป็นต้น
		 4. การกักกัน : การแยกผูป้ ว่ ยของโรงพยาบาลเป็นคำ�แนะนำ�
สำ�หรับผู้ป่วยที่ติดเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ ชนิดเอ ที่แสดง
อาการ รวมถึงไวรัสไข้หวัดนก H5N1 ในหน่วยงานทีม่ กี ารระบาดขนาดใหญ่
อาจต้องมีการกักกันผู้สัมผัสที่บ้าน ผู้สัมผัสที่มีอาการป่วยไม่รุนแรง
ไม่จำ�เป็นต้องไปรับการรักษาที่โรงพยาบาล แต่ควรรักษาตัวอยู่ที่บ้าน
และให้รับประทานยาต้านไวรัส
5. การป้ อ งกั น โรคในผู้ สั ม ผั ส : ยากลุ่ ม ยั บ ยั้ ง เอนไซม์
นิวรามินิเดส (neuraminidase inhibitors) ได้แก่ ยาโอเซลทามิเวียร์
(oseltamivir) หรือซานามิเวียร์ (zanamivir) ควรใช้เป็นยาป้องกัน
ให้กับผู้สัมผัสใกล้ชิด เช่น สมาชิกในบ้านหรือครอบครัวผู้ป่วย และ
หญิงตั้งครรภ์ เป็นเวลา 7 - 10 วัน หลังสัมผัสผู้ป่วยสงสัย หรือผู้ป่วย
ยืนยันโรคไข้หวัดนก H5N1 หากไม่สามารถหายากลุ่มยับยั้งเอนไซม์
นิวรามินเิ ดสได้ อาจใช้ยาอะแมนตาดีน (amantadine) หรือไรแมนตาดีน
(rimantadine) สำ�หรับการป้องกันหลังการสัมผัสโรคในกลุม่ เสีย่ งสูงที่
สัมผัสโรค ถ้าไวรัสนัน้ ยังไวต่อยาต้านไวรัสเหล่านี้ อย่างไรก็ตาม ไม่ควร
ใช้ยาอะแมนตาดีน (amantadine) หรือไรแมนตาดีน (rimantadine)
เป็นยาป้องกันหลังสัมผัสผู้ป่วยในหญิงตั้งครรภ์
		 6. การสอบสวนผู้สัมผัสและแหล่งโรค : เมื่อสงสัยติดเชื้อ
ไวรัสไข้หวัดนก H5N1 ควรมีการเก็บตัวอย่างตรวจทางคลินกิ เช่น เก็บ
ตัวอย่าง throat swab และตัวอย่างจากระบบทางเดินหายใจอื่นๆ
เพื่อตรวจสอบและยืนยันการติดเชื้อ ด้วยวิธีการเพาะเชื้อไวรัส หรือ
คู่มือการป้องกันควบคุมโรคติดต่ออุบัติใหม่
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การตรวจด้วยวิธี PCR ซึ่งตรวจลักษณะทางพันธุกรรมของไวรัส และ
เมือ่ การระบาดในสัตว์เกิดขึน้ พร้อมๆ กับในคน ก็จ�ำ เป็นทีจ่ ะต้องมีการ
ประสานความร่วมมือระหว่างภาคส่วนทีร่ บั ผิดชอบด้านสัตว์ และ/หรือ
การเกษตร และการสอบสวนทางระบาดวิทยาควรระบุแหล่งทีม่ าของโรค
บ่งชี้มาตรการควบคุมสถานการณ์ที่จำ�เพาะ และระบุว่ามีการแพร่
จากคนสู่คนหรือไม่ ถ้าไวรัสไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่เกี่ยวข้องกับการ
แพร่ระบาดจากคนสู่คน ก็ควรมีวิธีการควบคุมให้ได้อย่างรวดเร็วเพื่อ
การป้องกันการแพร่ระบาดใหญ่ เช่น การใช้ยาต้านไวรัสและวัคซีน
สำ�หรับการดำ�เนินการดังกล่าวขององค์การอนามัยโลก สามารถสืบค้น
ข้อมูลได้จาก http://www.who.int/csr/disease/avian_influenza/
guidelines/RapidContprotOct15.pdf
		 7. การรักษา :
การรักษาทั่วไป รักษาตามอาการ
การรักษาจำ�เพาะ สำ�หรับโรคไข้หวัดนก H5N1 แนะนำ�
ให้ใช้ยาโอเซลทามิเวียร์ (oseltamivir) อย่างรวดเร็วเพือ่ การรักษา โดย
ใช้ขนาดยาที่ใช้ในการรักษาโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล ข้อมูลจากการ
ศึกษาทางคลินิกระบุว่ามีโอกาสการรอดชีวิตเพิ่มขึ้น แม้ว่าขนาดยา
และระยะเวลาทีใ่ ห้การรักษาทีเ่ หมาะสมจะยังไม่เป็นทีแ่ น่ชดั และไม่มี
ข้อมูลจากการทดลองในคนก็ตาม แต่ถา้ อ้างอิงจากการศึกษาในหลอด
ทดลองและการทดลองในสัตว์ แพทย์อาจจะพิจารณาการใช้ขนาดของ
การรักษาด้วยยาโอเซลทามิเวียร์ (oseltamivir) ที่สูงขึ้น ใช้ระยะเวลา
การรักษานานขึ้น หรืออาจรักษาด้วยยาต้านไวรัสหลายชนิดรวมกัน
(ยาโอเซลทามิเวียร์; oseltamivir รวมกับยาอะแมนตาดีน; amantadine)
ผลการศึกษาการดือ้ ยาของเชือ้ ไวรัสไข้หวัดนก พบว่า ไวรัส
ไข้หวัดนก H5N1 Clade 1 และส่วนใหญ่ของ Clade 2 subclade 1
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จากอินโดนีเซีย ดือ้ ต่อยาต้านไวรัสทีย่ บั ยัง้ M2 inhibitors ขณะทีไ่ วรัส
ไข้หวัดนก H5N1 Clade 2 subclade 2 จากวงศ์สกุลในส่วนอืน่ ๆ ของ
ยูเรเซีย และแอฟริกา และไวรัสไข้หวัดนก H5N1 Clade 2 subclade 3
จากจีน ยังคงไวต่อยาต้านไวรัส อย่างไรก็ตาม สำ�หรับประเทศไทยให้
ยึดตามแนวทางการรักษาผู้ป่วยไข้หวัดนก ของกระทรวงสาธารณสุข
ในช่วงทีใ่ ห้การรักษาด้วยยาโอเซลทามิเวียร์ (oseltamivir)
ได้พบว่ามีผู้ป่วยจากประเทศเวียดนามติดเชื้อไวรัสไข้หวัดนก H5N1 ที่
ดื้อต่อยาต้านไวรัส และส่งผลให้ผู้ป่วยเสียชีวิต นอกจากนี้ ยังพบมีการ
ติดเชือ้ ไวรัสทีด่ อื้ ต่อยาโอเซลทามิเวียร์ (oseltamivir) เพียงบางส่วน ใน
ผูป้ ว่ ยชาวอียปิ ต์จ�ำ นวน 2 ราย ก่อนให้การรักษา ส่งผลให้ผปู้ ว่ ยเสียชีวติ
เช่นกัน ส่วนการรักษาผู้ป่วยไข้หวัดนก H5N1 ที่เกี่ยวข้องกับภาวะการ
หายใจล้มเหลวเฉียบพลัน (Acute Respiratory Distress Syndrome;
ARDS) ควรปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติระดับประเทศที่มีการตีพิมพ์
โดยหลักการแล้วในช่วงแรกให้ใช้มาตรการการช่วยหายใจโดยให้มี
ความดันบวกในช่วงหายใจเข้าและหายใจออกเป็นแบบ passive
(intermittent positive pressure ventilation; IPPV) โดยใช้การช่วย
หายใจ (ventilation) แบบปริมาตรอากาศตํ่า (low tidal volumns)
และแบบแรงดันตํ่า (low pressure) และไม่แนะนำ�ให้ใช้การรักษา
ด้วยยาคอร์ติโคสเตอรอยด์ (corticosteroid) ยากระตุ้นภูมิคุ้มกัน
(immunomodulator) หรือการรักษาด้วยนํ้าเหลือง (serotherapy)
ค. มาตรการเมื่อเกิดการระบาด :
1. แพทย์และเจ้าหน้าทีส่ าธารณสุขในท้องถิน่ ควรตระหนักว่า
การติ ด เชื้ อ ในคนอาจเกิ ด ขึ้ น ได้ ใ นประเทศที่ มี ก ารระบาดของโรค
ไข้หวัดนก H5N1 ในสัตว์ปีก การแสดงออกของโรคไข้หวัดนก H5N1
ไม่จำ�เพาะเจาะจง และส่งผลให้เกิดการวินิจฉัยที่ผิดพลาดได้ในระยะ
คู่มือการป้องกันควบคุมโรคติดต่ออุบัติใหม่
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เริ่มแรก โดยเฉพาะสภาพการณ์ในประเทศเขตร้อนที่มักมีการระบาด
ของโรคมีไข้ชนิดเฉียบพลัน ควรพิจารณาวินิจฉัยแยกโรคไข้หวัดนก
H5N1 ในผูป้ ว่ ยทีม่ าด้วยอาการไข้ และมีการพัฒนาเป็นโรคปอดอักเสบ
อย่างรวดเร็ว โดยมีปัจจัยเสี่ยงทางระบาดวิทยาร่วมด้วย
2. การพัฒนา หรือการใช้นิยามผู้ป่วย และการใช้ระบบ
เฝ้าระวังเชิงรุกทางระบาดวิทยาที่เหมาะสม เพื่อการตรวจพบผู้ป่วย
อย่างรวดเร็ว โดยถ้าเกิดการติดเชือ้ หรือสงสัยว่ามีการติดเชือ้ ขึน้ สมาชิก
ในครอบครัวและผู้สัมผัสใกล้ชิดในครัวเรือน ควรอยู่ภายใต้การสังเกต
อาการของแพทย์ และให้ยาป้องกันหลังการสัมผัสโรค หรือให้การรักษา
ตามแนวทางระดับชาติ
3. จัดตั้งกลไกเพื่อให้ได้ผลการทดสอบทางห้องปฏิบัติการ
ที่เชื่อถือได้อย่างรวดเร็ว เนื่องจากลักษณะของไวรัสและความไวต่อ
ยาต้านไวรัสเป็นปัจจัยสำ�คัญในการควบคุมโรค
4. จัดหาข้อมูลเกี่ยวกับโรค และมาตรการป้องกันให้แก่
ประชากรกลุ่มเสี่ยง โดยใช้การขับเคลื่อนทางสังคม และการรณรงค์
ประชาสัมพันธ์ สำ�หรับการส่งข้อมูลให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายอย่างมี
ประสิทธิภาพ นอกจากนั้นการให้ข้อมูลแก่ประชาชนอย่างรวดเร็ว
ก็เป็นสิ่งจำ�เป็นด้วยเช่นกัน
5. รวบรวมข้อมูลระบาดวิทยาทางคลินิก และข้อมูลอื่นๆ
เพื่อประเมินสถานการณ์ หากพบการแพร่กระจายเชื้อจากคนสู่คน
ควรพิจารณาดำ�เนินการควบคุมโรคเต็มที่ เพื่อหยุดการแพร่ระบาด
ของโรค
ง. ภัยพิบัติที่อาจเกิดขึ้น : การพบเชื้อไวรัสในสัตว์ที่มีความ
สามารถในการแพร่เชื้อสู่คน และมีการแพร่เชื้อต่อจากคนสู่คนได้ง่าย
เป็นผลให้เกิดการระบาดใหญ่ระดับโลกได้
124

คู่มือการป้องกันควบคุมโรคติดต่ออุบัติใหม่

จ. มาตรการควบคุมโรคระหว่างประเทศ : ไข้หวัดใหญ่ในคน
ที่เกิดจากไวรัสไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ เป็นกรณีที่ต้องรายงานต่อ
องค์การอนามัยโลก ภายใต้กฎอนามัยระหว่างประเทศ พ.ศ. 2548
Class 1
1. สิ่ ง ส่ ง ตรวจจากผู้ ป่ ว ยที่ ส งสั ย ติ ด เชื้ อ ไวรั ส ไข้ ห วั ด ใหญ่
สายพันธุใ์ หม่ ชนิดเอ รวมถึงไข้หวัดนก H5N1 ควรมีการตรวจสอบทันที
และควรส่งต่อให้หอ้ งปฏิบตั กิ ารอ้างอิงระดับชาติ หรือศูนย์ความร่วมมือ
องค์การอนามัยโลกสำ�หรับการตรวจยืนยันเชื้อ ศูนย์ความร่วมมือ
องค์ ก ารอนามั ย โลกจะให้ ก ารสนั บ สนุ น ตามความจำ � เป็ น
โดยสามารถสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมได้จาก http://www.who.int/
collaboratingcentres/database/en/
2. ภายใต้ ก ฎอนามั ย ระหว่ า งประเทศ พ.ศ. 2548
โรคไข้หวัดใหญ่ในคนที่เกิดจากเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่
เป็นเหตุการณ์ฉุกเฉินทางสาธารณสุขระดับสากล
3. การเฝ้าระวังโรค และไวรัสอย่างต่อเนื่องเป็นสิ่งสำ�คัญ
เพื่อติดตามการติดเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ในคนที่มีสาเหตุมาจากไวรัส
ไข้หวัดใหญ่ที่มาจากสัตว์ รวมถึงไข้หวัดนก H5N1 และติดตามความ
สามารถในการแพร่เชื้อระหว่างคนสู่คน
ไข้หวัดใหญ่ระบาดใหญ่ การตอบสนองต่อการระบาดใหญ่
ของโรคไข้หวัดใหญ่ต้องมีการวางแผนในระดับท้องถิ่น ระดับประเทศ
และระดับสากล แนวทางปฏิบัติสามารถสืบค้นได้จากเว็บไซต์ของ
องค์ ก ารอนามั ย โลก คื อ http://www.who.int/csr/disease/
avian_influenza/en/
ข้ อ มู ล ที่ ค ล้ า ยกั น สามารถหาได้ จ ากเว็ บ ไซต์ ข องรั ฐ บาล
หลายๆ แหล่ง รวมถึงของสหรัฐอเมริกา คือ www.pandemicflu.gov
คู่มือการป้องกันควบคุมโรคติดต่ออุบัติใหม่
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โรคลีเจียนแนร์
โรคปอดอักเสบลีเจียนแนร์
(LEGIONELLOSIS)
ICD-9 482.8; ICD-10 A48.1
(LEGIONNAIRE DISEASE; LEGIONNAIRE’ S PNEUMONIA)
โรคลีเจียนแนร์ชนิดไม่มีปอดอักเสบหรือไข้ปอนเตียก
(NONPNEUMONIC LEGIONELLOSIS)
ICD-10 A48.2
(PONTIAC FEVER)
1. สถานการณ์โรค :
ทั่วโลก : มีบันทึกการพบผู้ป่วยสงสัยรายแรกในปี พ.ศ. 2490
และมี ก ารระบาดครั้ ง แรกใน พ.ศ. 2500 ที่ รั ฐ มิ น นิ โ ซตา
สหรัฐอเมริกา ต่อมาในปี พ.ศ. 2519 มีการระบาดครั้งใหญ่ของ
โรคปอดอั ก เสบในหมู่ ผู้ ร่ ว มประชุ ม ทหารอเมริ กั น (American
Legion Convention) ที่เมืองฟิลาเดลเฟีย สหรัฐอเมริกา โดยมีผู้ป่วย
221 ราย เสียชีวิต 34 ราย โดยในขณะนั้น ยังไม่ทราบชนิดของ
เชื้อที่เป็นสาเหตุ และอีก 6 เดือนต่อมา McDade JE และคณะ
จึ ง ได้ พ บเชื้ อ แบคที เรี ย ที่ เ ป็ น สาเหตุ ข องโรค และเป็ น ที่ ม าของชื่ อ
“Legionella pneumophila” โรคนีพ้ บได้ทวั่ ไปในทวีปอเมริกาเหนือ
อเมริกาใต้ เอเชีย แอฟริกา ออสเตรเลีย และยุโรป โดยมีอตั ราป่วยตาย
สู ง ในประเทศแถบยุ โรป และอั ต ราป่ ว ยเฉลี่ ย ในยุ โรปเป็ น 4.45
ต่อประชากรล้านคน สำ�หรับในสหรัฐอเมริกา ประมาณการณ์ว่า
มีผู้ป่วยโรคลีเจียนแนร์ระหว่าง 18,000 - 88,000 รายต่อปี ส่วนใหญ่
เป็นผูป้ ว่ ยทีพ่ บประปราย ไม่ใช่สาเหตุจากการระบาด และคาดว่ามีเพียง
ประมาณร้อยละ 2 - 5 เท่านั้น ที่มีการรายงานไปยังศูนย์ป้องกันและ
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ควบคุมโรคแห่งชาติ ประเทศสหรัฐอเมริกา (Centers for Disease
Control and Prevention) ดังนั้น จำ�นวนผู้ป่วยที่ได้รับรายงานจึง
น่าจะตํ่ากว่าความเป็นจริงอยู่มาก และยังมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอีกด้วย
ส่วนโรคลีเจียนแนร์ชนิดไม่มีปอดอักเสบ หรือโรคไข้ปอนเตียกมักพบ
ผู้ ป่ ว ยในลั ก ษณะของการระบาดมากกว่ า การพบแบบประปราย
โดยบางการระบาดพบมีอัตราป่วยสูงได้ถึงร้อยละ 70 - 90
ประเทศไทย : ประเทศไทยมีรายงานการพบผูป้ ว่ ยโรคลีเจียนแนร์
ครั้งแรกในปี พ.ศ. 2527 โดยเป็นผู้ป่วยชาวไทย ต่อมาพบผู้ป่วย
ชาวต่างชาติจากยุโรปทีป่ ว่ ยเป็นโรคลีเจียนแนร์เกือบทุกปี แต่มจี �ำ นวน
ไม่มาก เช่น ในปี พ.ศ. 2542 พบผูป้ ว่ ยจำ�นวน 3 ราย ทีจ่ งั หวัดเชียงใหม่
และล่าสุดในปี พ.ศ. 2553 พบผู้ป่วยเป็นนักท่องเที่ยวชาวสกอตแลนด์
ที่ จั ง หวั ด ประจวบคี รี ขั น ธ์ มีป ระวั ติเป็น โรคปอดอุดกั้น เรื้ อ รั ง และ
สูบบุหรีจ่ ดั ร่วมด้วย นอกจากนี้ ยังมีขอ้ มูลการรายงานโรคจากหน่วยงาน
ต่างประเทศ เช่น European Working Group for Legionella Infection
(EWGLI) Network ซึง่ เป็นเครือข่ายเฝ้าระวังและควบคุมโรคลีเจียนแนร์
ในระหว่างกลุ่มสมาชิกรวม 29 ประเทศ ซึ่งเมือ่ ประเทศในกลุ่มสมาชิก
พบผู้ป่วยตั้งแต่ 2 ราย ที่เดินทางมาท่องเที่ยวต่างประเทศ และ
พักอยูโ่ รงแรมเดียวกัน (โดยพิจารณาจากระยะฟักตัวของโรค) จะมีการ
ดำ�เนินการแจ้งข้อมูลไปยังหนวยงานสาธารณสุขของประเทศทีเ่ กิดเหตุ
และหนวยงานสาธารณสุขของแตละประเทศในเครือสมาชิก จาก
ข้อมูลการเฝ้าระวังของ EWGLI ระบุว่าผู้ป่วยที่ได้รับเชื้อจากโรงแรม
ในประเทศไทย ระหว่างปี พ.ศ. 2536 - 2553 มีจำ�นวน 109 ราย
ส่วนใหญ่เป็นนักท่องเที่ยว ซึ่งส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยวจาก
ภูมิภาคต่างๆ ได้ทั่วโลก ดังนั้น จึงได้มีมาตรการควบคุมและป้องกัน
คู่มือการป้องกันควบคุมโรคติดต่ออุบัติใหม่
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การติดเชื้อ โดยการแจ้งให้โรงแรม และบริษัทธุรกิจดูแลทำ�ความ
สะอาดระบบเครือ่ งปรับอากาศ และนํา้ หล่อเย็น รวมถึงการเฝ้าระวังใน
กลุ่มเสี่ยง โดยเฉพาะผู้สูงอายุและผู้สูบบุหรี่ นอกจากนี้ หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง ควรกวดขันเรื่องมาตรการการป้องกันควบคุมโรคอย่าง
เข้มแข็งกับธุรกิจโรงแรม สปา ให้มีการทำ�ความสะอาดและฆ่าเชื้อใน
ระบบนํา้ ทัง้ โรงแรม โดยเฉพาะในท่อส่งนํา้ เพือ่ ป้องกันการปนเปือ้ นเชือ้
2. ลักษณะโรค : เป็นโรคติดเชือ้ แบคทีเรียชนิดเฉียบพลัน อาการทาง
คลินิกแบ่งเป็น 2 ลักษณะ คือ โรคลีเจียนแนร์ (ICD-10 A48.1) และ
โรคไข้ ป อนเตี ย ก (ICD-10 A48.2) โดยทั้ ง สองลั ก ษณะมี อ าการ
เบือ่ อาหาร อ่อนเพลีย ปวดกล้ามเนือ้ ปวดศีรษะ และมีไข้ โดยทัว่ ไปมัก
พบอาการปวดท้อง และท้องเสีย ร่วมด้วย โรคลีเจียนแนร์เป็นสาเหตุของ
โรคปอดอักเสบแบบไอไม่มเี สมหะ โดยตัวเชือ้ จะเข้าไปอยูใ่ นเนือ้ เยือ่ ปอด
ภาพถ่ายเอกซเรย์ปอดอาจพบมีการอักเสบเป็นจุดหรือเป็นปื้นขาว ซึ่ง
อาจพบได้ในปอดทั้งสองข้าง ผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรงอาจมีระบบการ
หายใจล้มเหลว และถึงแม้จะมีการพัฒนาการวินิจฉัยโรคและวิธีการ
รักษา แต่อัตราป่วยตายก็ยังคงอยู่ที่ประมาณร้อยละ 15
โรคไข้ปอนเตียกจะมีอาการไข้ตํ่าๆ ซึ่งไม่ทำ�ให้เกิดอาการปอด
อักเสบ หรือเสียชีวิต อาจมีหรือไม่มีอาการไอร่วมด้วยก็ได้ ผู้ป่วยจะ
หายได้เองภายใน 2 - 5 วัน แม้จะไม่ได้รับการรักษา อาการทางคลินิก
ดังกล่าวแสดงถึงปฏิกริ ยิ าทีร่ า่ งกายตอบสนองต่อแอนติเจนทีส่ ดู หายใจ
เข้าไปมากกว่าเกิดจากสาเหตุจากการติดเชื้อแบคทีเรียเอง
การตรวจวิ นิ จ ฉั ย ทางห้ อ งปฏิ บั ติ ก าร ทำ � โดยการแยกเชื้ อ
บนอาหารเลี้ยงเชื้อเฉพาะ (BCYE) หรือ ตรวจหาแอนติเจนของ
Legionella pneumophila serogroup 1 ในปัสสาวะ หรือตรวจหา
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ระดับแอนติบอดีโดยวิธี Immunofluorescent ต่อ L. pneumophila
serogroup 1 ที่เพิ่มสูงขึ้นมากกว่า 4 เท่า เปรียบเทียบระหว่างซีรั่มที่
เก็บจากผู้ป่วยในระยะเฉียบพลันและหลังจากนั้น 3 - 6 สัปดาห์ วิธี
ที่ใช้ในการตรวจหาแอนติเจนในปัสสาวะและการตรวจหาแอนติบอดี
ส่วนใหญ่จะให้ผลต่อ L. pneumophila ดังนัน้ โรคทีเ่ กิดจาก species อืน่
จะตรวจไม่พบ จึงควรให้ความสำ�คัญกับการเพาะเชือ้ มากกว่า นอกจากนี้
อาจใช้วิธีย้อมสี Direct immunofluorescent antibody stain
จากเนื้ อ เยื่ อ หรื อ สารคั ด หลั่ ง ในระบบทางเดิ น หายใจ แต่ ค วามไว
และความจำ�เพาะของผลการตรวจ จะมีความผันแปรมากขึ้นกับ
ประสบการณ์ของเจ้าหน้าที่ในห้องปฏิบัติการ
การวินิจฉัยโรคไข้ปอนเตียก มักจะระบุจากอาการของโรคร่วม
กับข้อมูลทางระบาดวิทยา การตรวจหาแอนติเจนในปัสสาวะและ
แอนติบอดีในซีรั่ม สามารถใช้ยืนยันผลการวินิจฉัยได้ แต่ความไวในการ
วินจิ ฉัยโรคจะตํา่ กว่าการวินจิ ฉัยโรคลีเจียนแนร์
3. เชือ้ ก่อโรค : เชือ้ ก่อโรค ได้แก่เชือ้ ลีเจียนเน็ลล่า (Legionellae) เป็น
เชือ้ แบคทีเรียมีลกั ษณะรูปแท่ง ติดสีแกรมลบ (รูปที่ 4) ในปัจจุบนั พบว่า
มีเชื้อลีเจียนเน็ลล่า อยู่ทั้งสิ้น 52 สายพันธุ์ และแบ่งออกได้อย่างน้อย
70 serogroups โดยพบสายพันธุ์ Legionella pneumophila
ทัง้ สิน้ 18 serogroups แต่ serogroup 1 สัมพันธ์กบั การก่อโรคมากทีส่ ดุ
เชื้อที่อยู่ในสกุลเดียวกัน ประกอบด้วย L. micdadei, L. bozemanii,
L. longbeachae และ L. dumoffii โดยมักจะแยกได้จากผู้ป่วยที่มี
ภูมิคุ้มกันตํ่าร่วมกับมีอาการปอดอักเสบ

คู่มือการป้องกันควบคุมโรคติดต่ออุบัติใหม่

131

รูปที่ 4 : เชื้อลีเจียนเน็ลล่าจากการเพาะเชื้อ
(A) เชื้อลีเจียนเน็ลล่าบนอาหารเลี้ยงเชื้อ BCYE∝ ที่มีลักษณะเฉพาะ
เป็นโคโลนีที่มีสีคล้ายโอปอล (ขยาย 10 เท่าด้วยกล้องจุลทรรศน์
สเตอริโอ)
(B) เชื้อลีเจียนเน็ลล่าจากการย้อมสีแกรม (ขยาย 1,000 เท่า)

4. การเกิดโรค : โรคนีพ้ บมีผปู้ ว่ ยตลอดทัง้ ปี แต่สว่ นใหญ่จะพบในช่วง
ฤดูรอ้ นและฤดูใบไม้รว่ ง (ทัง้ แบบทีเ่ กิดขึน้ ประปรายและแบบทีเ่ กิดการ
ระบาด) จากการศึกษาในบางพืน้ ทีพ่ บว่า ร้อยละ 1 - 20 ของประชากร
ทัว่ ไป มีภมู คิ มุ้ กันต่อ L. pneumophila serogroup 1 โดยพบค่าไตเตอร์
เท่ า กั บ 1 : 128 หรื อ มากกว่ า สั ด ส่ ว นของโรคปอดอั ก เสบจาก
เชือ้ ลีเจียนเน็ลล่า ทีเ่ กิดในชุมชนจะอยูใ่ นช่วงระหว่างร้อยละ 0.5 - 5.0
ส่วนการระบาดของโรคลีเจียนแนร์ตรวจพบได้ยากเนื่องจากอัตราการ
ติดเชือ้ ตํา่ (ร้อยละ 0.1 - 5) การระบาดเป็นครัง้ คราวของโรคไข้ปอนเตียก
มีแนวโน้มในการแพร่กระจายได้มาก เนื่องจากมีอัตราการติดเชื้อสูง
ถึงร้อยละ 95
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5. แหล่งรังโรค : โรคลีเจียนแนร์เป็นโรคทีเ่ กิดจากนํา้ (waterborne
disease) สามารถตรวจพบเชื้อลีเจียนเน็ลล่าได้จากระบบนํ้ า ดื่ ม
หอหล่อเย็นของเครื่องปรับอากาศ เครื่องควบแน่นให้ไอนํ้าระเหย
เครือ่ งเพิม่ ความชืน้ อ่างนํา้ วน เครือ่ งช่วยหายใจ และนํา้ พุ เป็นต้น สภาพ
ดังกล่าวเอื้อต่อการเจริญเติบโตของเชื้อลีเจียนเน็ลล่า รวมทั้งนํ้าอุ่น
ที่มีอุณหภูมิ 25 - 42°ซ. นํ้านิ่ง นํ้าที่มีตะกรัน และตะกอน รวมถึงนํ้าที่
มีระดับความเข้มข้นของสารฆ่าเชื้อตํ่า
6. วิธีการแพร่โรค : อุบัติการณ์ทางระบาดวิทยาที่สนับสนุนว่า
เชื้อสามารถแพร่กระจายได้ในอากาศ (airborne transmission)
ส่วนทางอืน่ ก็อาจจะเป็นไปได้ รวมถึงการสำ�ลักนํา้ ทีม่ เี ชือ้ เข้าไปในปอด
และการติดเชื้อในกระแสเลือดโดยผ่านทางบาดแผล
7. ระยะฟั ก ตั ว ของโรค : โรคลี เจี ย นแนร์ มี ร ะยะฟั ก ตั ว อยู่ ใ น
ช่วง 2 - 10 วัน แต่ส่วนใหญ่จะปรากฏอาการภายใน 5 - 6 วัน
โรคไข้ปอนเตียกมีระยะฟักตัวอยู่ในช่วง 5 - 72 ชั่วโมง แต่ส่วนใหญ่
จะปรากฏอาการภายใน 24 - 48 ชั่วโมง
8. ระยะติดต่อของโรค : ยังไม่มกี ารยืนยันการแพร่ระบาดจากคนสูค่ น
9. ความไวและความต้านทานต่อการรับเชือ้ : ความเสีย่ งต่อการป่วย
จะเพิม่ ขึน้ ในกลุม่ ประชากรทีอ่ ายุสงู ขึน้ (ส่วนใหญ่ผปู้ ว่ ยมีอายุมากกว่า
50 ปี) กลุ่มผู้สูบบุหรี่ ผู้ป่วยโรคเบาหวาน โรคปอดเรื้อรัง โรคไต
หรือผู้ที่เป็นมะเร็ง และในกลุ่มผู้ป่วยที่มีภูมิคุ้มกันลดตํ่าลง โดยเฉพาะ
อย่างยิง่ ผูท้ ไี่ ด้รบั ยากลุม่ สเตียรอยด์ หรือผูป้ ว่ ยทีไ่ ด้รบั การผ่าตัดเปลีย่ น
อวัยวะ อัตราส่วนเพศชายต่อหญิงทีป่ ว่ ยเท่ากับ 2.5 : 1 โรคนีพ้ บได้นอ้ ย
คู่มือการป้องกันควบคุมโรคติดต่ออุบัติใหม่
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ในกลุ่มประชากรที่อายุน้อยกว่า 20 ปี การระบาดหลายครั้งเกิดขึ้น
ในกลุ่มผู้ป่วยที่นอนพักรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล
10. การเก็บและนำ�ส่งตัวอย่างตรวจที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
กระทรวงสาธารณสุข :
10.1 การเตรียมตัวผู้ป่วย
เก็บตัวอย่างผู้ป่วยก่อนได้รับยาปฏิชีวนะ ยกเว้นผู้ป่วยที่
ได้รบั ยาเพนิซลิ ลิน (penicillin) หรือยาในกลุม่ เดียวกัน และยาในกลุม่
เซฟาโลสปอริน (cephalosporins)
10.2 สิ่งส่งตรวจ ปริมาณและภาชนะที่ใช้เก็บตัวอย่าง
10.2.1 สิ่งส่งตรวจผู้ป่วย
1) นํ้าล้างหลอดคอ นํ้าล้างหลอดลม และนํ้าล้างถุงลม
ปริมาตร 25 - 30 มล. เก็บในภาชนะที่ปราศจากเชื้อ
2) Sterile body fluid (pleural, pericardial และ
peritoneal) ปริมาตร 5 มล. ดูดใส่หลอดปราศจากเชื้อ
3) ชิ้นเนื้อปอด ม้าม (lung, spleen) เก็บให้ได้ปริมาณ
1 - 5 ก. วางบนผ้าก๊อซชุบนํ้าเกลือปราศจากเชื้อ เก็บในภาชนะ
ฝาเกลียวปราศจากเชื้อ
4) เสมหะ ที่ได้จากส่วนลึกของปอด ปริมาตร 2 - 5 มล.
เก็บในภาชนะปากกว้างมีฝาปิดที่ปราศจากเชื้อ
5) ปัสสาวะ ปริมาตร 5 มล. เก็บหลังแสดงอาการและ
เก็บซํ้า ติดต่อกัน 3 วัน
		
10.2.2 ตัวอย่างนํ้าในสิ่งแวดล้อม
1) ใช้ภาชนะแก้วหรือพลาสติกปากกว้างทีม่ ฝี าเกลียวปิด
ได้สนิท นึ่งหรือต้มฆ่าเชื้อได้ (ต้มทั้งฝาและขวดในนํ้าเดือด 100oซ.
นานอย่างน้อย 1 ชั่วโมง
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2) นํา้ Cooling tower ปริมาตร 200 - 1,000 มล.
3) ตัวอย่าง swab ที่ป้ายจากบริเวณหัวฝักบัว หัวก๊อก
หรือภายใน โดยหมุน swab ให้ทั่วบริเวณ 4 รอบ (กรณีสามารถถอด
หัวก๊อกออกได้) เก็บลงในหลอดแก้วหรือพลาสติกฝาเกลียว และเปิดนํา้
จากฝักบัวหรือก๊อกนํา้ ทีเ่ ก็บตัวอย่างใส่ลงในหลอดประมาณ 1 มล.
4) นํ้าจากฝักบัว ก๊อกนํ้า spa อ่างนํ้าวน และแหล่งนํ้า
ตามธรรมชาติ ปริมาตร 500 - 1,000 มล.
5) ถังเก็บนํ้าร้อน (hot water storage tank) เก็บก่อน
เปิดเข้าสูร่ ะบบ 10 - 50 มล. แล้วปล่อยให้ไหลออก 30 วินาที จึงเก็บนํา้
อีกครั้ง ปริมาตร 10 - 50 มล.
ข้อแนะนำ�การเก็บตัวอย่าง
สิ่งส่งตรวจผู้ป่วย
1) ตัวอย่างผูป้ ว่ ยทุกชนิด ยกเว้น เสมหะ ควรเก็บโดยแพทย์
หรือผู้เชี่ยวชาญ
2) เสมหะ ให้ผู้ป่วยบ้วนหรือกลั้วคอด้วยนํ้าสะอาด และให้
ไอลึกๆ เพื่อเสมหะออกจากปอด
ตัวอย่างนํ้า
1) แหล่ ง นํ้ า ที่ มี ก ารใส่ ค ลอรี น ให้ ใ ส่ 0.1 N-sodium
thiosulfate ลงในภาชนะเก็บตัวอย่างในปริมาตร 0.83 มล. ต่อนํา้
ตัวอย่าง 1 ลิตร และระบุทฉ่ี ลากว่า “chlorine neutralized”
2) แหล่งนํ้าที่มีท่อเปิด (ฝักบัว ก๊อกนํ้าร้อน-นํ้าเย็น) ให้เก็บ
ตัวอย่างก่อนการเปิดใช้นา้ํ ประจำ�วัน และให้เก็บ swab ก่อนเก็บนํา้ ด้วย
3) นํ้า Cooling tower ควรเก็บ 3 จุด ได้แก่ นํ้าจากถาด
รองนํ้า (basin) นํ้าที่ไหลเข้าถังเพื่อรักษาระดับนํ้า (inlet) และนํ้าจาก
ท่อเปิดนํ้าทิ้ง (outlet หรือ drain)
คู่มือการป้องกันควบคุมโรคติดต่ออุบัติใหม่
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10.3 การส่งสิ่งส่งตรวจและข้อควรระวัง
1) ตัวอย่างจากตัวอย่างผู้ป่วยทุกชนิด ให้ส่งภายใน
2 ชัว่ โมง ที่ 20oซ. หรือภายใน 24 ชัว่ โมง ที่ 4oซ. ถ้าต้องเก็บไว้นานกว่า
1 วัน ให้เก็บที่ -70oซ. นำ�ส่งโดยมีนํ้าแข็งแห้ง ติดฉลากระบุชื่อ
ผู้ป่วย ชนิดตัวอย่าง สถานที่นำ�ส่งและวันที่เก็บตัวอย่าง
2) ตัวอย่างนํ้าทุกชนิด ให้นำ�ส่งทันที ในกล่องโฟมที่มี
นํ้าแข็ง (ห้ามแช่ขวดตัวอย่างในนํ้าแข็ง แต่ให้วางขวดตัวอย่างทับบน
นํา้ แข็ง) ถ้าต้องเก็บไว้ให้เก็บที่ 4oซ. และไม่ควรเกิน 2 วัน ติดฉลากระบุชอื่
สถานทีท่ ตี่ งั้ ของแหล่งนํา้ ประเภทของแหล่งนํา้ ทีเ่ ก็บ ผูด้ �ำ เนินการเก็บ
วันที่เก็บตัวอย่าง และเชื้อที่ต้องการให้ตรวจ
10.4 ระยะเวลาที่ใช้ในการตรวจวิเคราะห์
10.4.1 สิ่งส่งตรวจผู้ป่วย
 วิธีเพาะเชื้อ : 15 วันทำ�การ (เวลาราชการ)
 วิ ธี ต รวจสารพั น ธุ ก รรม (PCR screening) :
5 วันทำ�การ (เวลาราชการ)
10.4.2 ตัวอย่างนํ้า
1) ตรวจแยกเชื้อพร้อมรายงานจำ�นวน :
12 วันทำ�การ (เวลาราชการ)
2) ตรวจแยกเชื้อตรวจวินิจฉัยถึงระดับ species
ของเชื้อ พร้อมรายงานจำ�นวน :
15 วันทำ�การ (เวลาราชการ)
10.5 สิ่งรบกวนต่อการวิเคราะห์
1) ภาชนะเก็บตัวอย่างแตกรั่ว หรือไม่ติดฉลากระบุ
รายละเอียดที่กำ�หนด
2) ตัวอย่างจากผู้ป่วยที่แห้ง หรือเก็บไว้นานเกิน 1 วัน
โดยไม่แช่แข็ง
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3) ตัวอย่างนํา้ Cooling tower ทีเ่ ก็บน้อยกว่า 200 มล.
หรือตัวอย่างนํา้ อืน่ ๆ ทีเ่ ก็บน้อยกว่า 500 มล. หรือเก็บไว้นานเกิน 2 วัน
และไม่แช่เย็น
4) ตั ว อย่ า งนํ้ า ที่ ไ ม่ ติ ด ฉลากระบุ ชื่ อ สถานที่ ที่ ตั้ ง ของ
แหล่งนํา้ ประเภทของแหล่งนํา้ ทีเ่ ก็บ จุดทีเ่ ก็บนํา้ และวันทีเ่ ก็บตัวอย่าง
11. วิธีการป้องกันและควบคุมโรค :
ก. มาตรการป้องกันโรค : แหล่งนํ้าที่มนุษย์สร้างขึ้นเป็นแหล่ง
แพร่โรคหลักของโรคลีเจียนแนร์ ดังนั้นจึงควรหลีกเลี่ยงสภาวะที่ช่วย
ส่งเสริมการเจริญเติบโตของเชื้อ Legionella เมื่อไม่ใช้งานเครื่อง
หล่อเย็นแล้วควรถ่ายนํ้าออก และทำ�ความสะอาดล้างคราบไคลและ
ตะกอนเป็นระยะๆ เติม Biocides ในปริมาณทีพ่ อเหมาะเพือ่ จำ�กัดการ
เจริญเติบโตของเชือ้ ลีเจียนเน็ลล่า และป้องกันการก่อตัวของไบโอฟิลม์
รักษาอุณหภูมขิ องระบบทำ�ความร้อนให้เท่ากับหรือสูงกว่า 50oซ. เพือ่
ลดความเสีย่ งในการแพร่เชือ้ และไม่ควรใช้นาํ้ ประปาเติมในเครือ่ งช่วย
หายใจ
ข. การควบคุมผู้ป่วย ผู้สัมผัส และสิ่งแวดล้อม :
1. การรายงานโรค : เป็นโรคที่ไม่ต้องรายงานในหลาย
ประเทศ
2. การแยกผู้ป่วย : ไม่จำ�เป็น
3. การทำ�ลายเชื้อ : ไม่จำ�เป็น
4. การกักกัน : ไม่จำ�เป็น
5. การให้ภูมิคุ้มกันแก่ผู้สัมผัส : ไม่จำ�เป็น
6. การสอบสวนผูส้ มั ผัสและแหล่งโรค : ค้นหาผูส้ มั ผัสโรค
เพิ่ ม เติ ม จากผู้ ที่ มี ป ระวั ติ ก ารใช้ นํ้ า ร่ ว มกั น เช่ น ผู้ ที่ อ ยู่ ใ นบ้ า น
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ในที่ทำ�งาน และในสถานพยาบาลเดียวกัน กรณีที่พบผู้ป่วยด้วยโรคนี้
ในกลุ่มนักท่องเที่ยวไม่ตํ่ากว่าสองรายที่เดินทางไปยังที่เดียวกัน ควร
ทำ�การค้นหาผู้สัมผัสโรคเพิ่มเติมและประเมินสภาพแวดล้อมร่วมด้วย
เมื่อพบผู้ป่วยที่มีความเกี่ยวข้องกับการติดเชื้อจากสถานพยาบาลซึ่งมี
การยืนยันผลการตรวจพบเชื้อลีเจียนเน็ลล่าจากห้องปฏิบัติการ ควร
ดำ�เนินการสอบสวนโรคทางระบาดวิทยาเพิ่มเติมด้วยเช่นกัน และแม้
จะมีความแตกต่างในแนวทางการเก็บตัวอย่างและลดการปนเปือ้ นเชือ้
ในสิง่ แวดล้อม แต่ควรมีการเก็บตัวอย่างเมือ่ มีการระบาดเป็นกลุม่ ก้อน
ที่เกี่ยวข้องกับการติดเชื้อจากสถานพยาบาลของโรคลีเจียนแนร์
7. การรักษา :
การรักษาทั่วไป รักษาตามอาการ
การรักษาจำ�เพาะ
 โรคไข้ปอนเตียก มีอาการไข้ไม่รน
ุ แรงและไม่จำ�เป็นต้อง
รักษาด้วยยาปฏิชีวนะ
 โรคลีเจียนแนร์ ยาทีใ่ ช้รก
ั ษาการติดเชือ้ ในระบบทางเดิน
หายใจ กลุม่ ฟลูออโรควิโนโลน (fluoroquinolones) เช่น ลีโวฟล็อกซาซิน
(levofloxacin) หรือ กลุ่มแมคโคไลด์ (macrolides) ชนิดใหม่ เช่น
อะซิโทรมัยซิน (azithromycin) นอกจากนี้ ผลการศึกษาแบบสังเกต
พบว่า ลีโวฟล็อกซาซิน (levofloxacin) อาจให้ผลในการรักษาดีกว่ายา
ในกลุ่มแมคโคไลด์ (macrolides) โดยเฉพาะอย่างยิ่งในรายที่มีอาการ
รุนแรง ส่วนยาไรแฟมปิซนิ (rifampicin) ถูกนำ�มาใช้รว่ มในกรณีทรี่ กั ษา
ด้วยวิธมี าตรฐานล้มเหลว แต่ไม่มขี อ้ มูลทีส่ นับสนุนวิธกี ารดังกล่าว และ
ยาในกลุ่มเพนิซิลลิน (penicillin) เซฟาโลสปอริน (cephalosporins)
และอะมิโนกลัยโคไซด์ (aminoglycosides) จะใช้รักษาไม่ได้ผล
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ค. มาตรการเมือ่ เกิดการระบาด : ระบุแหล่งทีเ่ ชือ้ จะปนเปือ้ น
อยู่ได้ และทบทวนบันทึกการบำ�รุงรักษาระบบนํ้าที่อาจเป็นแหล่งโรค
การตรวจเพาะเชื้อจากแหล่งที่สงสัยอาจมีความจำ�เป็นเพื่อหาสาเหตุ
ที่เกิดการระบาด การลดปริมาณเชื้อที่ปนเปื้อนโดยการเติมคลอรีน
เข้มข้นในนํ้า (superchlorination) และ/หรือ เพิ่มอุณหภูมิให้สูงกว่า
จุดเดือดของนํา้ (superheating) เข้าสูร่ ะบบส่งนํา้ พบว่าให้ผลดี วิธกี าร
แก้ไขอืน่ ๆ ยังอยูร่ ะหว่างการศึกษา การบำ�รุงรักษาทีเ่ หมาะสมและการ
ฆ่าเชือ้ ในอ่างนํา้ วนของสปา หอหล่อเย็น และแหล่งนํา้ ดืม่ เป็นมาตรการ
ที่มีประสิทธิผลที่สุดในการป้องกันการระบาด
ง. ผลจากภัยพิบัติที่อาจเกิดขึ้น : ไม่มี
จ. มาตรการควบคุมโรคระหว่างประเทศ : ไม่มี
เอกสารอ้างอิง
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โรคกาฬโรค
(Plague)
(Pestis)

ICD-9 020; ICD-10 A20

1. สถานการณ์โรค :
ทัว่ โลก : กาฬโรคพบได้ในประเทศตางๆ ของทวีปแอฟริกา ไดแก 
บอตสวานา (Botswana) สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก เคนยา
มาดากัสการ์ มาลาวี โมซัมบิก สหสาธารณรัฐแทนซาเนีย ยูกันดา
แซมเบีย ซิมบับเว และกาฬโรคยังเปนโรคประจำ�ถิ่นในสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน ประเทศอินเดีย สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
มองโกเลีย เมียนมาร์ เวียดนาม และอินโดนีเซีย โดยมีการระบาดใหญ
เปนครั้งคราว เช่น การระบาดของกาฬโรคปอดในประเทศเอกวาดอร์
เมื่อป  พ.ศ. 2541 หรือการเกิดกาฬโรคทางตะวันตกของประเทศ
สหรัฐอเมริกา ซึ่งเปนลักษณะกระจาย (ตั้งแต่ป พ.ศ. 2543 พบผูปวย
5 - 15 ราย/ป) บางพืน้ ทีพ่ บผูป ว ยเพียงรายเดียวหรือเป็นกลุม เล็กๆ โดย
ผูป ว ยจะมีประวัตสิ มั ผัสกับสัตวประเภทฟนแทะในปาหรือหมัดทีอ่ าศัย
บนตัวสัตวฟนแทะ และไมมีการติดตอจากคนสูคนในสหรัฐอเมริกา
นับตั้งแตป พ.ศ. 2467
ประเทศไทย : ไดรับรายงานการระบาดของกาฬโรคครั้งแรก
โดยนายแพทยเอช แคมเบลไฮเอ็ต เจ้ากรมแพทยสุขาภิบาล พบ
ผู้เสียชีวิตที่นาสงสัยจะเป็นกาฬโรคบริเวณที่อยูของพ่อคาชาวอินเดีย
ทางฝั่งธนบุรี กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2447
การระบาดของโรคสันนิษฐานวา นาจะเกิดจากหนูที่มีเชื้อกาฬโรค
ติดมากับเรือสินค้าที่มาจากเมืองบอมเบย์ ประเทศอินเดีย ซึ่งเปน
แหลงที่เกิดการระบาดของกาฬโรค หลังจากนั้น โรคก็แพร่ระบาด
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ออกไปหลายทองที่ของฝงธนบุรี และขามมาระบาดในฝงพระนคร
อีกหลายทองที่ รวมถึงรอบนอกของพระนครด้วย โดยมีการเกิดโรค
ในฝงพระนครและธนบุรีติดตอกัน 2 ป  จากนั้นก็ระบาดไปตาม
จังหวัดตางๆ ทีม่ กี ารคาขายติดต่อกัน ทัง้ ทางบก ทางเรือ และทางรถไฟ
โดยเฉพาะจังหวัดที่เปนศูนยกลางตลาดใหญๆ มีการคาขายมาก
และมีรายงานการเกิดกาฬโรคอย่างต่อเนื่องมาจนถึงป  พ.ศ. 2495
จากนั้นไมมีรายงานการเกิดกาฬโรคในประเทศไทยจนกระทั่งปจจุบัน
2. ลักษณะโรค : เป็นโรคติดต่อจากสัตว์สคู่ น (zoonosis) ทีเ่ กีย่ วข้อง
กับสัตว์ฟันแทะ กาฬโรคเกิดจากเชื้อแบคทีเรียชื่อ Yersinia pestis ซึ่ง
แพร่โดยหมัดหรือจากการสัมผัสสัตว์ติดเชื้อโดยตรง และบางครั้งการ
ติดเชือ้ ในคนเกิดจากการสูดดมเอาละอองฝอยทีม่ เี ชือ้ ปนเปือ้ นเข้าทาง
ระบบทางเดินหายใจ อาการและอาการแสดงเริ่มแรกจะยังไม่จำ�เพาะ
คือ มีไข้ หนาวสัน่ ครัน่ เนือ้ ครัน่ ตัว ปวดกล้ามเนือ้ คลืน่ ไส้ ไม่มเี รีย่ วแรง
เจ็บคอ และปวดศีรษะ
กาฬโรคต่อมนํา้ เหลือง (Bubonic plague) อาการต่อมนํา้ เหลือง
อักเสบมักจะเกิดในบริเวณที่รับนํ้าเหลืองมาจากบริเวณที่ถูกหมัดกัด
และอาจจะพบร่องรอยของแผลหมัดกัดเหลืออยู่ หากหมัดกัดที่ขา
จะทำ�ให้เกิดต่อมนํา้ เหลืองอักเสบบริเวณขาหนีบ (inguinal lymph nodes)
ส่วนต่อมนํ้าเหลืองอักเสบบริเวณรักแร้มีความเป็นไปได้ที่จะเกิดจาก
การถูกหมัดกัดเท่าๆ กับเกิดจากการสัมผัสสัตว์ที่ติดเชื้อ การพบ
ต่อมนํ้าเหลืองบริเวณคออักเสบพบได้น้อยในสหรัฐอเมริกา และใน
บางประเทศ แต่พบได้บ่อยในประเทศที่พัฒนาแล้วหลายประเทศ
ที่ประชากรมักใช้ชีวิตบนพื้นบ้านที่มีฝุ่นและหมัดอาศัยอยู่ ไม่ว่าจะ
ติดเชือ้ ทีต่ �ำ แหน่งใดก็ตามจะพบต่อมนํา้ เหลืองบริเวณใกล้เคียงมีอาการ
บวมแดง อักเสบ กดเจ็บ และอาจจะกลายเป็นฝีได้
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กาฬโรคในกระแสโลหิต (Septicemia plague) พบว่าอาจแสดง
อาการต่อมนํ้าเหลืองบวมและอักเสบ (bubonic plague) หรือไม่เกิด
อาการผิดปกติของต่อมนํา้ เหลืองก็ได้ โดยเชือ้ โรคจะแพร่กระจายไปตาม
กระแสโลหิต ไปสูส่ ว่ นต่างๆ ของร่างกาย รวมถึงเยือ่ หุม้ สมองด้วย ผูป้ ว่ ย
ที่มีการติดเชื้อกาฬโรคในกระแสโลหิตอาจเกิดอาการช็อกจากสารพิษ
(endotoxin) และเกิดภาวะลิ่มเลือดกระจายทั่วไปในหลอดเลือด
(disseminated intravascular coagulation : DIC) ซึ่งในบางราย
อาจไม่พบอาการของการติดเชือ้ เฉพาะที่ มีรายงานผูป้ ว่ ยบางรายทำ�ให้
เกิดปอดอักเสบ เยือ่ บุชอ่ งอกอักเสบ (mediastinitis) หรือนํา้ ท่วมปอด
(pleural effusion) เรียก กาฬโรคปอดชนิดทุติยภูมิ (Secondary
pneumonic plague) สามารถแพร่กระจายเชือ้ โรคจากคนสูค่ นโดย
ผ่านฝอยละอองนํ้ามูก นํ้าลายได้
กาฬโรคปอดที่พบมี 2 ชนิด คือ กาฬโรคปอดชนิดปฐมภูมิ
(primary pneumonic plague) หรือกาฬโรคคอหอย (Pharyngeal
plague) ซึ่งจะนำ�ไปสู่การระบาดเฉพาะที่ หรือแพร่ระบาดออกไปใน
วงกว้าง โดยธรรมชาติการติดเชื้อกาฬโรคมักจะทำ�ให้เกิดกาฬโรค
ต่อมนํ้าเหลือง ส่วนการได้รับเชื้อผ่านฝอยละอองในอากาศก็จะเกิด
กาฬโรคปอด และกาฬโรคชนิดทุติยภูมิ
กาฬโรคต่ อ มนํ้ า เหลื อ งที่ ไ ม่ ไ ด้ รั บ การรั ก ษา มี อั ต ราป่ ว ยตาย
ประมาณร้อยละ 50 - 60 ส่วนผู้ป่วยที่ติดเชื้อกาฬโรคในกระแสโลหิต
และกาฬโรคปอดแบบปฐมภูมิที่ไม่ได้รับการรักษาอาจเสียชีวิต การ
รักษาแผนปัจจุบันจะช่วยลดอัตราตายจากกาฬโรคต่อมนํ้าเหลือง
กาฬโรคปอดและการติดเชื้อกาฬโรคในกระแสโลหิตได้อย่างชัดเจน
ถ้ า ตรวจพบและให้ ก ารรักษาตั้งแต่เริ่มป่วยภายใน 2 วัน (Early
detection & early treatment) นอกจากนี้ กาฬโรคยังถือว่าเป็น
ภาวะฉุกเฉินทางการแพทย์และสาธารณสุข
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การตรวจวิ นิ จ ฉั ย ทางห้ อ งปฏิ บั ติ ก าร การส่ อ งดู ด้ ว ย
กล้องจุลทรรศน์ จะพบเชื้อมีรูปร่างยาวรี ติดสีแกรมลบที่หัวและท้าย
ลักษณะเหมือนเข็มกลัดซ่อนปลาย จากหนองที่ดูดมาจากฝี เสมหะ
หรือนํ้าไขสันหลัง แต่ยังไม่มีหลักฐานแน่ชัดว่าเป็นการติดเชื้อกาฬโรค
ดังนัน้ จึงต้องมีการตรวจยืนยันด้วยวิธี FA test หรือวิธี Antigen-capture
ELISA หรือวิธี dipstick formats หรือวิธี PCR ซึ่งมีความจำ�เพาะกว่า
และเป็ น ประโยชน์ ใ นบางกรณี ยกตั ว อย่ า งเช่ น ผู้ ป่ ว ยที่ พ บใน
ประเทศสหรั ฐ อเมริ ก าจะได้ รั บ ตรวจการวิ นิ จ ฉั ย ยื น ยั น ด้ ว ยการ
เพาะแยกเชือ้ แบคทีเรีย Yersinia pestis จากของเหลวทีด่ ดู จากฝี เลือด
นํ้าไขสันหลัง หรือเสมหะ หรือพบมีการเพิ่มของระดับแอนติบอดี
มากกว่าหรือเท่ากับ 4 เท่า
ในปัจจุบันองค์การอนามัยโลกได้เสนอให้ใช้วิธีการตรวจด้วย
dipstick เพื่อตรวจหาแอนติเจนของเชื้อแบคทีเรีย Yersinia pestis
เป็นการยืนยันการติดเชือ้ ของผูป้ ว่ ย การทีเ่ ชือ้ มีการเจริญเติบโตช้าเมือ่
เพาะบ่มในอุณหภูมิปกติ ทำ�ให้เกิดความผิดพลาดในการตรวจวินิจฉัย
ด้วยระบบอัตโนมัติ
วิธที นี่ ยิ มใช้ในการตรวจวินจิ ฉัยทางนํา้ เหลืองวิทยา คือวิธี passive
hemagglutination (PHA) โดยใช้แอนติเจน Fraction-1 ของเชื้อ
Yersinia pestis นอกจากนี้ วิธีการตรวจวินิจฉัยอย่างรวดเร็ว เพื่อ
ตรวจหาแอนติเจน F1 ได้มีการพัฒนา ผลิตมาใช้ และประเมินผลแล้ว
โดยมีการนำ�มาใช้เป็นการประจำ�ในพืน้ ทีท่ มี่ กี ารระบาดในประเทศแถบ
แอฟริกา บุคลากรทางการแพทย์ควรจะตระหนักถึงพื้นที่ที่มีกาฬโรค
เป็นโรคประจำ�ถิ่น และควรให้ความสนใจในการวินิจฉัยกาฬโรคให้ได้
โดยเร็ว เพือ่ ทีจ่ ะไม่เกิดความผิดพลาดในการวินจิ ฉัยโรคโดยเฉพาะอย่างยิง่
ในผู้เดินทางที่เกิดอาการป่วยหลังกลับมาจากพื้นที่ที่มีการระบาด
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3. เชือ้ ก่อโรค : เปนเชือ้ แบคทีเรียรูปร่างยาว มีลกั ษณะเปนแทงแบบ
bacillus ชื่อ Yersinia pestis
4. การเกิดโรค : กาฬโรคเปนภัยคุกคามทีก่ นิ บริเวณกวาง เพราะวามี
สัตวประเภทฟนแทะในปาทีต่ ดิ เชือ้ กาฬโรคอยูเ่ ป็นจำ�นวนมาก หนูบา น
จะไปติดเชือ้ มาจากสัตวฟน แทะในปาทีม่ กี าฬโรคระบาดอยู สตั วฟน แทะ
ในปาที่ติดเชื้อกาฬโรคมีอยูในครึ่งทวีปอเมริกาตะวันตก บางพื้นที่ของ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของบราซิล บริเวณชายแดนของประเทศ
เอกวาดอร์และเปรู นอกจากนี้ ในคนยังพบผู้ปวยกาฬโรคปอดบวม
ปฐมภูมิ 5 ราย มีประวัตติ ดิ กาฬโรคจากแมวอีกด้วย และผูป ว ยกาฬโรค
ตอมนํ้าเหลืองประมาณรอยละ 20 จะปวยเปนกาฬโรคปอดบวม
ทุติยภูมิในภายหลัง
5. แหล่ ง รั ง โรค : แหล่ ง รั ง โรคตามธรรมชาติ ข องกาฬโรค คื อ
สัตวฟนั แทะในปา เช่น กระรอกดิน กระต่าย กระตายปา สัตวปา กินเนือ้
และแมวบาน อาจเปนแหลงรังโรคที่ติดตอมายังคนได้
6. วิธีการแพร่โรค : การแพร่เชื้อกาฬโรคในคนเกิดได้ 2 ลักษณะ
คือ การบุกรุกเขาไปในวงจรการเกิดโรคในสัตว  (ใชคำ�วา Sylvatic)
ในชวงการระบาด หรือการที่สัตวปาประเภทฟนแทะและหมัดที่มีเชื้อ
เขามาในทีอ่ ยูอ าศัยของคน และไปแพร่เชือ้ ให้สตั ว์ฟนั แทะ เช่น หนูบา น
และหมัด ซึ่งเป็นสาเหตุให้เกิดกาฬโรคต่อมนํ้าเหลืองสำ�หรับสัตวเลี้ยง
เชน แมว และสุนัข และในบางโอกาส แมวอาจถ่ายทอดเชื้อไดโดย
การกัด การขวน หรือหายใจละอองเชือ้ และหนองฝของกาฬโรคในแมว
จะเปนแหลงแพรเชื้อต่อให้สัตวแพทยได้
คู่มือการป้องกันควบคุมโรคติดต่ออุบัติใหม่

145

กาฬโรคในคนทีแ่ พรระบาดทัว่ โลกเปนผลจากการทีค่ นถูกหมัดหนู
(Xenopsylla cheopis หรือ oriental rat flea) ที่มีเชื้อกัด สำ�หรับ
ปจจัยอื่น ไดแก การจับตองเนื้อสัตวที่เปนโรคโดยเฉพาะสัตวฟนแทะ
กระต า ย และสั ต ว กิ น เนื้ อ ชนิ ด อื่ น ๆ บางครั้ ง เกิ ด จากการสั ม ผั ส
ละอองฝอยจากผูปวย หรือแมวบานที่ปวยเป็นกาฬโรคคอหอยหรือ
กาฬโรคปอดหรือการจับตองตัวอยางเชือ้ ทีเ่ พาะเลีย้ งในหองปฏิบตั กิ าร
อยางไมระมัดระวัง การติดต่อจากคนสูคนโดยถูกหมัดคน (Pulex
irritans) กัด ซึ่งถือวาเปนสาเหตุสำ�คัญในภูมิภาคแอนดีนของทวีป
อเมริกาใต  และสถานที่อื่นๆ ที่มีการระบาดของกาฬโรคและมีหมัด
ชนิดนี้เปนจำ�นวนมาก อาชีพและวิถีชีวิตบางอย่าง (เชน การลาสัตว 
ดักสัตว การเลี้ยงสัตวในบาน และการไปพักผอนตามชนบท) อาจเพิ่ม
ความเสี่ยงในการสัมผัสโรค ในบางกรณี อาจจงใจใชเชื้อกาฬโรคในรูป
ของฝอยละอองเพื่อใช้เป็นอาวุธชีวภาพ
7. ระยะฟักตัวของโรค : 1 - 7 วัน หรืออาจนานกวานั้น 2 - 3 วัน
ในกลุมคนที่มีภูมิตานทาน สำ�หรับกาฬโรคปอดระยะฟกตัวมักจะสั้น
โดยระยะฟักตัวอาจสั้นกว่า 1 วัน หรือมากถึง 4 วัน
8. ระยะติดต่อของโรค : ภายใตอุณหภูมิและความชื้นที่พอเหมาะ
หมัดหนูสามารถถายทอดเชื้อกาฬโรคไดนานหลายเดือน โดยปกติ
กาฬโรคตอมนํ้าเหลืองไมถายทอดเชื้อสูคนไดโดยตรง และมีนอยมาก
ที่ติดเชื้อจากการสัมผัสกับหนองจากฝีต่อมนํ้าเหลือง ส่วนกาฬโรค
ปอดบวมจะแพร เชื้ อ ได ง  า ยในสภาพภู มิ อ ากาศที่ เ หมาะสม เช่ น
อากาศเย็น หรือในกลุ่มชนที่หนาแนนแออัด
9. ความไวและความต้านทานต่อการรับเชื้อ : การติดโรคเกิด
ไดทั่วไป ภูมิตานทานโรคจะเกิดขึ้นหลังหายจากโรค แตภูมิคุมกันอาจ
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มีไมมากพอทีจ่ ะปองกันโรคไดหากเกิดการระบาดและไดรบั เชือ้ อีกครัง้
เปนจำ�นวนมาก
10. การเก็บและนำ�ส่งตัวอย่างตรวจที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
กระทรวงสาธารณสุข :
ตัวอย่าง
การเก็บตัวอย่าง*
การนำ�ส่งตัวอย่าง**
1. Bubo
- ใช้ไซริงค์ขนาด 10 มล. ถ้านำ�ส่งทันทีให้เก็บ
aspirate
ดูดเจาะนํ้าเหลือง
ตัวอย่างที่อุณหภูมิห้อง ใน
(ของเหลว ดูดนํ้าเกลือปราศจาก กรณีที่ไม่สามารถนำ�ส่งได้
จากต่อม
เชื้อตามไป ประมาณ ทันทีให้เก็บในตู้เย็น นำ�ส่ง
นํา้ เหลือง)
1 มล. เอาเข็มออก ใช้ ห้องปฏิบัติการที่อุณหภูมิ
เทปกาวพันไซริงค์ให้ 2 - 8oซ. โดยการแช่เย็น
แน่นส่งห้องปฏิบัติการ
- ใช้ไซริงค์ขนาด 10 มล.
ดูดเจาะนํ้าเหลือง ปล่อย
ตัวอย่างใส่ลงในขวด
สะอาดปราศจากเชื้อ
ถ้าตัวอย่างน้อยให้เติม
นํ้าเกลือ 1 - 2 หยดเพื่อ
ป้องกันตัวอย่างแห้ง
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ตัวอย่าง
การเก็บตัวอย่าง*
2. ชิ้นเนื้อ 1. ใส่ในอาหารนำ�ส่ง
(Tissue
Cary-Blair หรือ
biopsy) 2. ใส่ขวดสะอาดปราศจาก
เชื้อ ถ้าตัวอย่างน้อยให้
หยดนํ้าเกลือปราศจาก
เชื้อ 1 - 2 หยดเพื่อ
ป้องกันตัวอย่างแห้ง
3. Tissue ใส่ขวดสะอาดปราศจากเชื้อ
autopsy
4. Blood เก็บเช่นเดียวกับการเก็บ
ตัวอย่างเลือด เพื่อส่ง
เพาะเชื้อ Hemoculture
5. Bronchial 1 มล.ใส่ขวดสะอาด
wash, ปราศจากเชื้อ
Tracheal
aspirate

การนำ�ส่งตัวอย่าง**
ถ้านำ�ส่งทันทีให้ส่งตัวอย่าง
ที่อุณหภูมิห้อง ในกรณีที่ไม่
สามารถนำ�ส่งทันทีให้เก็บใน
ตู้เย็น นำ�ส่งห้องปฏิบัติการ
ที่อุณหภูมิ 2 - 8oซ. โดย
การแช่เย็น
นำ�ส่งห้องปฏิบัติการ โดย
การแช่เย็นหรือแช่แข็ง
นำ�ส่งตัวอย่างที่
อุณหภูมิห้อง ห้ามแช่เย็น

ถ้านำ�ส่งทันทีให้ส่งตัวอย่าง
ที่อุณหภูมิห้อง ในกรณีที่ไม่
สามารถนำ�ส่งทันทีให้เก็บใน
ตู้เย็น นำ�ส่งห้องปฏิบัติการ
ที่อุณหภูมิ 2 - 8oซ. โดย
การแช่เย็น
6. Sputum ใส่ขวดสะอาดปราศจากเชื้อ ถ้านำ�ส่งทันทีให้ส่งตัวอย่าง
(ไม่แนะนำ�
ที่อุณหภูมิห้อง ในกรณีที่ไม่
ให้เก็บ)
สามารถนำ�ส่งได้ทันทีให้เก็บ
ในตู้ เ ย็ น นำ � ส่ ง ห้ อ งปฏิ บั ติ
การที่อุณหภูมิ 2 - 8oซ. โดย
การแช่เย็น
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ตัวอย่าง
7. CSF

การเก็บตัวอย่าง*
การนำ�ส่งตัวอย่าง**
ใส่ขวดสะอาดปราศจากเชื้อ ถ้านำ�ส่งทันทีให้ส่งตัวอย่าง
ที่อุณหภูมิห้อง ในกรณีที่ไม่
สามารถนำ � ส่ ง ทั น ที ใ ห้ เ ก็ บ
ในตู้ เ ย็ น นำ � ส่ ง ห้ อ งปฏิ บั ติ
การที่อุณหภูมิ 2 - 8oซ. โดย
การแช่เย็น

* เนือ่ งจากเชือ้ Yersinia pestis เป็นเชือ้ ทีอ่ นั ตรายสูง การเก็บตัวอย่าง
ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษ การบรรจุหบี ห่อส่งห้องปฏิบตั กิ าร ควรบรรจุ
ในภาชนะแก้วหนา ห่อด้วยกระดาษทิชชูหรือสำ�ลีหนาพอ เพื่อซับ
ตัวอย่างหากมีการหกหรือภาชนะแตก ปิดป้าย Biohazard บนหีบห่อ
(ภาชนะนำ�ส่งชั้นนอก)
** ติ ด ต่ อ เจ้ า หน้ า ที่ ก่ อ นส่ ง ตั ว อย่ า ง และเขี ย นข้ อ ความ “สงสั ย
Yersinia pestis” ให้ชัดเจน บนใบนำ�ส่งตัวอย่าง
11. วิธีการป้องกันและควบคุมโรค :
ก. มาตรการป้องกันโรค :
จุดประสงค คือ ลดความเสี่ยงของประชากรไมใหถูกหมัดที่
มีเชือ้ กัด หลีกเลีย่ งการสัมผัสเนือ้ เยือ่ ของสัตวทเ่ี ปนโรค รวมทัง้ สารคัดหลัง่
หรือหลีกเลี่ยงการคลุกคลีกับผูปวยที่เปนกาฬโรคปอด
1. ใหสุขศึกษาแกประชาชนในพื้นที่ที่มีการระบาดของ
โรคในสัตวเรื่องการติดตอของโรคในคนและสัตว  การก่อสรางอาคาร
ปองกันหนู การจัดเก็บอาหารและการกำ�จัดเศษอาหาร ขยะมูลฝอย
ใหถูกสุขลักษณะเพื่อป้องกันไมใหหนูบานเขามาหาอาหารและทำ�รัง
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และที่ สำ � คั ญ คื อ ระมั ด ระวั ง ไม ใ ห ห มั ด หนู กั ด โดยการใช ย าฆ า หรื อ
ยาไลแมลง มีค�ำ เตือนผูท จี่ ะเขาไปในพืน้ ทีป่ า หรือเขตทีเ่ คยมีการระบาด
ของกาฬโรค ใหหลีกเลี่ยงการตั้งแคมป์นอนใกลบริเวณที่อาศัยของ
สัตวฟนแทะ ระวังไมใหหมัดกัดโดยใชยาไลแมลงทา หลีกเลี่ยงการ
จับตองสัตว์ฟันแทะที่ปวยหรือตายโดยไมทราบสาเหตุ และรายงาน
การตายของสัตวใหเจาหนาทีส่ าธารณสุข หรือเจ้าหนาทีป่ า่ ไมใหทราบ
โดยเร็ว สุนขั และแมวในบริเวณนัน้ ใหใชยาโรยกำ�จัดหมัดเปนครัง้ คราว
2. สำ�รวจประชากรหนูในพื้นที่เปนระยะ เพื่อประเมินการ
ดำ�เนินงานดานสุขาภิบาลในพื้นที่และโอกาสการระบาดของกาฬโรค
จากสัตวมาสูคน การกำ�จัดหนูโดยใชเหยื่อพิษ (ดูหัวขอ ข.การควบคุม
ขอ 6) อาจจะมีความจำ �เปนเพื่อทำ�ใหดำ�เนินงานดานสุขาภิบาล
สิง่ แวดลอมดีขนึ้ การควบคุมหรือลดจำ�นวนประชากรหนูจะดำ�เนินการ
หลังการควบคุมจำ�นวนหมัด มีการเฝาระวังแหลงรังโรคตามธรรมชาติ
ในพื้นที่เสี่ยงโดยการตรวจหาเชื้อแบคทีเรียในสัตวปาที่ปวยหรือตาย
การตรวจหาเชื้อทางนํ้าเหลืองในสัตวปาที่กินเนื้อ รวมทั้งสุนัข/แมวที่
อาศัยอยูน อกบาน เพือ่ ทราบแนวโนมการระบาดของโรค ควรเก็บและ
ตรวจหาหมัดในตัวสัตวปาประเภทฟันแทะจากรังหรือในโพรงที่อาศัย
3. ควบคุ ม หนู ใ นเรื อ บริ เวณท า เรื อ และโรงพั ก สิ น ค า
โดยการใชเครื่องปองกันหนูไมใหเขาไปในอาคาร (rat-proofing)
การรมควันดวยยาฆา ดำ�เนินการกำ�จัดหนูและหมัดบนยานพาหนะและ
สินคา กอนสงออกจากท่าเรือ และในเรือที่มาจากเขตที่มีการระบาด
ของกาฬโรค
4. สวมถุงมือ เมื่อจะเขาไปลาสัตวหรือจับตองสัตวปา
นอกจากนี้ สัตวแพทย์ควรสวมถุงมือและหน้ากากเมือ่ ต้องตรวจวินจิ ฉัย
แมวที่ป่วย
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5. ไม่ควรให้วคั ซีนป้องกันกาฬโรคเพียงอย่างเดียวโดยไม่ใช้
วิธอี นื่ ๆ ในการป้องกันโรค มีการใช้วคั ซีนทีท่ �ำ จากเชือ้ เป็นในบางประเทศ
แต่อาจทำ�ให้เกิดอาการไม่พึงประสงค์หลายอย่าง และประสิทธิภาพ
ของยายังไม่เป็นที่ยอมรับ ในอดีตมีการใช้วัคซีนทั้งชนิดเชื้อเป็นและ
ชนิ ด เชื้ อ ตาย แต่ ทั้ ง สองวิ ธี นี้ ป้ อ งกั น เพี ย งกาฬโรคต่ อ มนํ้ า เหลื อ ง
แต่ไม่ป้องกันกาฬโรคปอดบวม
ข. การควบคุมผู้ป่วย ผู้สัมผัส และสิ่งแวดล้อม :
1. การรายงานโรค : ตามกฎอนามัยระหวางประเทศ class 1
ตองรายงานผูปวยสงสัย หรือผู้ป่วยที่ไดรับการยืนยันวาเปนกาฬโรค
ตอเจาหนาที่สาธารณสุขทุกราย เพราะวากาฬโรคปอดบวมอักเสบ
ซึง่ ตามธรรมชาติเกิดไดนอ ยมาก หากพบผูป ว ยเพียง 1 ราย ใหด�ำ เนินการ
ทั้งดานสาธารณสุขและกฎหมายไปพรอมกัน
2. การแยกผู้ป่วย : ทำ�ความสะอาดตัวผูปวย เสื้อผา และ
สัมภาระตองกำ�จัดหมัดใหหมดโดยการใชยาฆาแมลงที่มีผลในการ
กำ�จัดหมัดแตไมมอี นั ตรายตอมนุษย และควรดำ�เนินการควบคุมภายใน
โรงพยาบาลดวย สำ�หรับผูปวยตอมนํ้าเหลือง (ถาไมมีอาการไอและ
ฟล์มเอกซเรยปกติ) ควรเก็บสารคัดหลั่งหรือดูดหนองจากฝหลังจาก
ใหยาแลว 48 ชั่วโมง สำ�หรับผูปวยกาฬโรคปอดตองแยกหองกักอยาง
เขมงวดและเฉพาะภายในหองทีม่ กี ารปองกันการแพรกระจายเชือ้ ทาง
อากาศภายใน 48 ชัว่ โมงหลังใหยาปฏิชวี นะ หรืออาการทางคลินกิ ดีขน้ึ
(ดูขอ 7)
3. การทำ�ลายเชื้อ : ทำ�ลายเชื้อที่สิ่งของหรือพื้นที่ที่สัมผัส
กับเสมหะ หนอง หรือสิ่งปนเปอน และทำ�ความสะอาดฆาทำ�ลาย
เชื้อหองหลังผูปวยกลับบาน การจับตองศพผูปวยหรือซากสัตวที่ตาย
จากกาฬโรคควรดำ�เนินการฆาเชือ้ ตามแนวทางการเฝ้าระวังการติดเชือ้
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		 4. การกักกัน : มาตรการกักกันไม่มีประสิทธิผลในการ
ควบคุมการระบาดของกาฬโรค และยังกระตุ้นให้เกิดการตื่นตระหนก
ของประชาชนอีกด้วย นอกจากนี้ ผูสัมผัสรวมบานหรือผูใกลชิดหรือ
คลุกคลีกับผูปวยกาฬโรคปอดควรไดรับยาปฏิชีวนะเพื่อปองกันโรค
(ดูขอ 5) และติดตามเฝาระวังต่ออย่างน้อย 7 วัน สำ�หรับผูที่ปฏิเสธ
การรับประทานยาปองกันโรคควรแยกกักเฉพาะและอยูภ ายใตการดูแล
7 วัน
5. การป้องกันผูส้ มั ผัส : ในชวงการระบาดหากพบวาสาเหตุ
เกี่ยวของกับหมัดคน ตองมีการกำ�จัดหมัดดวยยาฆาแมลงที่เหมาะสม
และผูสัมผัสใกลชิดทั้งหมดต้องถูกประเมินการใหยาปองกัน ผู้สัมผัส
ใกลชิดกับผูปวยสงสัยหรือผูปวยยืนยันกาฬโรคปอดรวมทั้งบุคลากร
ทางการแพทย ตองกินยาเตตราซัยคลิน (tetracycline) 2 ก./วัน แบ่ง
ให้วันละ 2 - 4 ครั้งในผู้ใหญ่ หรือ 25 - 50 มก./กก./วัน แบ่งให้วันละ
2 - 4 ครัง้ ในเด็กอายุมากกว่า 8 ปี หรือให้ดอ็ กซีซยั คลิน (doxycycline)
100 มก./วัน แบ่งให้วันละ 2 ครั้ง สำ�หรับผู้ที่นํ้าหนักมากกว่า 45 กก.
หรือ 2.2 มก./กก. สำ�หรับเด็กอายุมากกว่า 8 ปีทนี่ าํ้ หนักน้อยกว่า 45 กก.
หรือให้คลอแรมเฟนิคอล (chloramphenicol) 30 มก./กก./วัน โดย
แบงให้วันละ 4 ครั้ง นาน 1 สัปดาหหลังการสัมผัสผูปวย สำ�หรับ
ยาเตตราซัยคลิน (tetracycline) และด็อกซีซยั คลิน (doxycycline) นัน้
ห้ามใช้ในเด็กอายุน้อยกว่า 8 ปี
		 6. การสอบสวนผู้สัมผัสและแหล่งโรค : ทำ�การคนหา
สัตวฟน แทะทีป่ ว ยตาย และส่งตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบตั กิ าร รวมทัง้
ทำ�การคนหาผูสัมผัสรวมบานหรือผูที่มีความเป็นไปได้ที่จะสัมผัสกับ
ผู้ป่วยกาฬโรค ในกรณีที่พบผู้ป่วยกาฬโรคปอดควรสอบสวนผู้สัมผัส
ร่วมบ้านหรือผูท้ คี่ ลุกคลีกบั ผูป้ ว่ ยกาฬโรคปอดบวมด้วยว่ามีอาการของ
กาฬโรคปอดบวมหรือไม่ เพือ่ การรักษาหรือให้ยาป้องกันทีเ่ หมาะสมต่อไป
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7. การรักษา :
การรักษาทั่วไป รักษาตามอาการ
		 การรักษาเฉพาะ การวินิจฉัยและรักษาอย่างรวดเร็วจะ
ช่วยลดภาวะแทรกซ้อนและลดการเสียชีวิตได้ การให้ยาปฏิชีวนะใน
การรักษาจะมีประสิทธิผลสูง หากใช้รักษาในช่วงแรกเมื่อเริ่มมีอาการ
(ภายใน 8 - 18 ชั่วโมงหลังเกิดอาการกาฬโรคปอดบวม) การยืนยัน
การวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการเป็นสิ่งสำ�คัญแต่ไม่ควรทำ�ให้การรักษา
ล่าช้า ยาที่เลือกใช้เป็นอันดับแรกในการรักษา คือ สเตรปโตมัยซิน
(streptomycin) (2 ก./วัน ในผู้ใหญ่ หรือ 30 มก./กก./วัน ในเด็ก
แบ่งให้วนั ละ 2 ครัง้ ) หรือใช้เจนตามิซนิ (gentamicin) (3 มก./กก./วัน
ในผู้ใหญ่ หรือ 6.0 - 7.5 มก./กก./วัน แบ่งให้วันละ 3 ครั้ง) ได้
หากไม่ มี ส เตรปโตมั ย ซิ น (streptomycin) ให้ ใช้ เ ตตราซั ย คลิ น
(tetracycline) (2 ก./วัน ในผู้ใหญ่ หรือ 25 - 50 มก./วัน ในเด็ก
อายุมากกว่า 8 ปี แบ่งให้วันละ 4 ครั้ง) หรือใช้คลอแรมเฟนิคอล
(chloramphenicol) (50 มก./กก./วัน แบ่งให้วันละ 4 ครั้ง ทั้งในเด็ก
และในผูใ้ หญ่) เป็นยาตัวเลือกลำ�ดับต่อไป และควรใช้คลอแรมเฟนิคอล
(chloramphenicol) ในการรักษากาฬโรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบ พบว่า
หลังการรักษาอาจมีไข้เกิดขึ้น มักเกิดจากการติดเชื้อซํ้าซ้อน หรือเกิด
จากฝีหนองที่ต่อมนํ้าเหลือง จึงควรมีการกรีดและระบายหนองออก
ค. มาตรการเมื่อเกิดการระบาด :
1. สอบสวนผู  ส งสั ย เสี ย ชี วิ ต ด้ ว ยกาฬโรคทุ ก ราย โดย
การผาศพ และส่งตรวจทางหองปฏิบัติการเมื่อมีข้อบงชี้ พัฒนาและ
คนหาผูปวยเพิ่มเติม จัดหาสิ่งอำ�นวยความสะดวกในการวินิจฉัย
และรักษาโรค หนวยงานสาธารณสุขควรตระหนักและรีบรายงาน
ผูปวยใหรวดเร็ว
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2. พยายามลดการตื่นตระหนกของประชาชน โดยการ
ประชาสัมพันธหรือใหขา วทีถ่ กู ตอง รวมทัง้ การใหสขุ ศึกษาแกประชาชน
ผานสื่อตางๆ
3. ดำ�เนินการควบคุมหมัดอยางเขมขน โดยใชจุดเกิดโรค
เปนศูนยกลางและขยายการควบคุมไปโดยรอบ ควรควบคุมหมัดกอน
หรือพรอมกับการกำ�จัดหนูโดยการโรยยาฆาแมลงชนิดผงทีม่ ผี ลตอหมัด
ตามทางวิง่ ของหนู รัง รูในบริเวณทีส่ งสัยว่าเปนแหลงแพรกระจายเชือ้
ถามีสัตวฟนแทะในปาเกี่ยวของดวยและสัตวเหลานั้นที่ไมไดขุดรูอยู
ใหใชยาฆาแมลงผสมกับเหยื่อไปวางตามจุดที่สัตวปาไปหากิน กรณีที่
เปนหนูในเขตเมืองใหใชยาฆาแมลงโรยภายในตัวบาน เครือ่ งเรือนตางๆ
บริเวณรอบนอกบาน โรยยาฆาแมลงตามเสื้อผาของผูอาศัยอยูในบาน
และบริเวณใกลเคียง เมื่อควบคุมหมัดได้แล้ว จำ�นวนประชากรหนูจะ
ลดลงดวยเนื่องจากแหล่งอาหารลดลง และอาจใช้การวางเหยื่อพิษใน
การกำ�จัดหนูด้วยก็ได้
4. ดำ�เนินการค้นหาผูส้ มั ผัสและดำ�เนินการเฝ้าระวังป้องกัน
ทางการแพทย์
5. เจาหนาที่ภาคสนามตองปองกันตัวเองไมใหถูกหมัดกัด
โดยการชุบเสือ้ ผาหรือโรยยาฆาแมลงบนเสือ้ ผ้า และควรทายาไลแมลง
ทุกวัน การกินยาปฏิชวี นะเพือ่ ปองโรคใหใชเฉพาะผูท สี่ มั ผัสโรคใกลชดิ
เทานั้น (ดูหัวขอ ข. ขอ 5)
ง. ภัยพิบัติที่อาจเกิดขึ้น :
กาฬโรคอาจกลายเปนปญหาสำ�คัญกรณีพื้นที่ที่มีโรคนี้เปน
โรคประจำ � ถิ่ น หรื อ พื้ น ที่ ใ กล้ เ คี ย งที่ มี ส ภาพความเป น อยู  ที่ แ ออั ด
สุขาภิบาลไมดี ควรมีการดำ�เนินงานตามขอแนะนำ�ที่กลาวมาขางตน
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จ. มาตรการควบคุมโรคระหว่างประเทศ :
1. ตามกฎอนามัยระหว่างประเทศ เหตุการณ์ที่จะมีผลต่อ
ประเทศต่างๆ ต้องแจ้งต่อองค์การอนามัยโลก โดยกาฬโรคจะต้องแจ้ง
เมื่อแต่ละประเทศประเมินแล้วว่าจะส่งผลกระทบต่อการสาธารณสุข
ด้วยลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้ เป็นเหตุการณ์ผิดปกติหรือไม่
คาดคิดว่าจะเกิดขึ้น มีความเสี่ยงที่จะแพร่กระจายไปสู่นานาประเทศ
มีความเสี่ยงอย่างมากที่จะแพร่กระจายโดยการเดินทางหรือการค้า
ดั ง นั้ น ผู้ ป่ ว ยกาฬโรคปอดบวมที่ ท ราบแหล่ ง การเกิ ด โรคชั ด เจน
ไม่ต้องแจ้งต่อองค์การอนามัยโลก ยกเว้นกรณีที่มีการเกิดกาฬโรค
ต่อมนํ้าเหลืองในพื้นที่ที่ไม่เคยมีรายงานการเกิดกาฬโรคมากอน
2. มาตรการการดำ�เนินงานควบคุมตอเรือ เครื่องบิน และ
พาหนะทางบกทีเ่ ดินทางมาจากเขตติดโรคตามทีก่ ำ�หนดไวในกฎอนามัย
ระหวางประเทศ
3. เรือทุกลำ�ตองปราศจากหนูและมีการดำ�เนินการกำ�จัดหนู
เปนระยะ
4. มีเครื่องปองกันหนูบริเวณทาเรือ และทาอากาศยาน
โดยการใชสารเคมี หรือยาฆากำ�จัดหนูอยางเหมาะสม
5. สำ�หรับผูเดินทางระหวางประเทศ กฎอนามัยระหวาง
ประเทศ บัญญัติไววา ผูเดินทาง ยานพาหนะระหวางประเทศที่
มาจากพื้นที่ที่มีการระบาดของกาฬโรคปอดบวมอักเสบ หากสงสัย
ว า เป น ผู  สั ม ผั ส โรคจะต อ งถู ก แยกกั ก ไว  6 วั น หลั ง สั ม ผั ส ผู  ป  ว ย
ครั้งสุดทาย สำ�หรับผูโดยสารที่เดินทางมากับยานพาหนะที่มีเชื้อหรือ
สงสัยว่ามีเชื้ออาจจะตองผานการฆาแมลงและอยูภายใตการเฝาระวัง
มากกวา 6 วันนับจากวันเดินทางมาถึง การฉีดวัคซีนป้องกันกาฬโรค
คู่มือการป้องกันควบคุมโรคติดต่ออุบัติใหม่
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มาแลวไมสามารถนำ�มาเปนเงื่อนไขหรือขอตอรองในการเดินทางเขา
ประเทศ สำ�หรับมาตรการ และแนวทางในกฎอนามัยระหวางประเทศ
อยูระหวางการดำ�เนินการปรับปรุง
เอกสารอ้างอิง
1. Heymann DL, editor. Control of Communicable Diseases
Manual. 19th ed. Washington DC: American Association
of Public Health; 2008.
2. Mandell GL, Bennett JE, Dolin R. Mandell, Douglas, and
Bennett’s Principles and Practice of Infectious Diseases.
7th ed. Philadelphia (USA): Elsevier; 2010.
โรคทางเดินหายใจเฉียบพลันรุนแรงหรือโรคซาร์ส
(SEVERE ACUTE RESPIRATORY
SYNDROME : SARS)
ICD-10 U04.9
1. สถานการณ์โรค :
ทั่วโลก : โรคทางเดินหายใจเฉียบพลันรุนแรงหรือที่รู้จักกันใน
ชื่อ โรคซาร์ส; SARS (Severe Acute Respiratory Syndrome)
เกิดการระบาดครั้งแรกในมณฑลกวางตุ้งของประเทศจีน ประมาณ
ปลายปี พ.ศ. 2545 โดยพบผู้ป่วยปอดอักเสบซึ่งไม่ตอบสนองต่อ
ยาปฏิชวี นะ ต่อมาเกิดการระบาดของโรคปอดอักเสบ ในเวียดนาม ฮ่องกง
สิงคโปร์ แคนาดา จากการสอบสวนทางระบาดวิทยาสามารถเชือ่ มโยง
ได้วา่ มาจากแพทย์ทา่ นหนึง่ ทีด่ แู ลรักษาผูป้ ว่ ยในมณฑลกวางตุง้ ได้เดินทาง
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มาฮ่องกง ขณะมีอาการไข้ และเข้าพักที่โรงแรม ก่อนจะถูกนำ�ส่ง
โรงพยาบาลและเสียชีวติ ต่อมา ปรากฏว่าคนในโรงแรมหลายคนติดเชือ้
และนำ�เชื้อกลับไปยังประเทศของตนหรือเมืองที่ตนเดินทางต่อไป
จนกระทั่งวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2546 มีการแพร่ระบาดไปยัง
26 ประเทศ รวมมีรายงานป่วย 8,098 ราย และเสียชีวติ 774 ราย อัตรา
ป่วยตายร้อยละ 9.6 และเมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2546 องค์การ
อนามั ย โลก ได้ ป ระกาศว่ า การแพร่ เชื้ อ จากคนสู่ ค นยุ ติ ล งแล้ ว
พร้ อ มกั น นั้ น ได้ ข้ อ เสนอแนะว่ า ต้ อ งมี ก ารเฝ้ า ระวั ง อย่ า งเข้ ม แข็ ง
เพื่อจะได้รู้ชัดว่าโรคนี้ได้กลายเป็นโรคประจำ�ถิ่นหรือไม่ จะเกิดระบาด
ขึ้นอีกหรือไม่ และถ้าเกิดการระบาดขึ้นอีกจะได้ค้นพบผู้ป่วยได้ทันที
ประเทศไทย : พบผูป้ ว่ ยยืนยัน 1 ราย ในเดือนมีนาคม ปี พ.ศ. 2546
ผู้ป่วยเป็นแพทย์ชาวอิตาลีที่ไปสอบสวนโรคดังกล่าวที่กรุงฮานอย
ประเทศเวี ย ดนาม แล้ ว มี อ าการป่ ว ย ในขณะที่ กำ � ลั ง เดิ น ทางมา
ประเทศไทย ไม่พบว่ามีการติดเชื้อในกลุ่มแพทย์ พยาบาล ที่ทำ�การ
ดูแลรักษาพยาบาล ไม่พบผู้ป่วยโรคซาร์สที่ติดเชื้อภายในประเทศไทย
และยังไม่พบการแพร่ระบาดในชุมชน
2. ลักษณะโรค : เชือ้ ทีเ่ ป็นสาเหตุ คือ เชือ้ ไวรัสโคโรนา (Coronavirus)
ผูป้ ว่ ยมีการติดเชือ้ ในทางเดินหายใจอย่างรุนแรง ร่วมกับอาการในระบบ
ทางเดินอาหาร พบครัง้ แรกทีจ่ งั หวัดกวางตุง้ ทางตอนใต้ของประเทศจีน
ในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2545 และในปี พ.ศ. 2546 เกิดการระบาดไป
ทัว่ โลกอย่างรวดเร็ว (super spreading events) โดยพบแหล่งระบาด
ที่สำ�คัญ ได้แก่ แคนาดา จีน (ซึ่งเริ่มที่กวางตุ้ง แล้วกระจายไปเมือง
สำ�คัญ ในพืน้ ทีอ่ นื่ ๆ ได้แก่ ปักกิง่ รวมทัง้ ไต้หวัน และเขตปกครองพิเศษ
ฮ่องกง) สิงคโปร์ และเวียดนาม โรคซาร์สได้แพร่กระจายตามเส้นทาง
คู่มือการป้องกันควบคุมโรคติดต่ออุบัติใหม่
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สายการบิน แหล่งแพร่เชื้อที่สำ�คัญ คือ โรงพยาบาล ครอบครัว และ
ผู้สัมผัสกับบุคลากรของโรงพยาบาล ผู้ป่วยโรคซาร์สรายสุดท้ายที่มี
รายงานเกิดขึน้ ในประเทศจีน เมือ่ เดือนเมษายน พ.ศ. 2547 เป็นผูป้ ว่ ย
กลุม่ ก้อนทีท่ �ำ งานในห้องปฏิบตั กิ าร ตัง้ แต่นนั้ มายังไม่พบการแพร่เชือ้ ใน
มนุษย์ ผู้ที่มีประวัติสัมผัสกับบุคลากรของโรงพยาบาล ยังคงเป็นแหล่ง
การแพร่ระบาดทีส่ �ำ คัญ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนได้ใช้มาตรการ
ความปลอดภัยด้านการค้า และอาหารอย่างเข้มงวด และมาตรการ
อื่นๆ ในการป้องกันการแพร่โรคซาร์สจากสัตว์สู่คน
การวินิจฉัยโรค ต้องอาศัยทั้งลักษณะอาการทางคลินิก และ
ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการร่วมกัน โดยสามารถตรวจยืนยันที่
ศูนย์ปฏิบัติการเครือข่ายอ้างอิงโรคซาร์สขององค์การอนามัยโลก
(WHO International SARS Reference and Verification Network
Laboratory) เนือ่ งจากความเสีย่ งของผลการทดสอบทีใ่ ห้ผลบวกเทียม
ทีม่ ีคา่ สูงมาก องค์การอนามัยโลกจึงแนะนำ�ว่า จะทดสอบว่ามีการเกิด
โรคซาร์สก็ต่อเมื่อมีหลักฐานทางคลินิก และ/หรือทางระบาดวิทยา
ว่าโรคซาร์สอาจเป็นสาเหตุของผู้ป่วยเฉพาะราย หรือพบผู้ป่วยเป็น
กลุ่มก้อนด้วยโรคระบบทางเดินหายใจเฉียบพลัน
อาการและอาการแสดง ไม่มีลักษณะที่จำ�เพาะ โดยจะมีอาการ
ในระบบทางเดินหายใจตั้งแต่รุนแรงจนถึงไม่รุนแรง ควรวินิจฉัยแยก
โรคซาร์สเมื่อพบผู้ป่วยมีอาการดังนี้ คือ มีไข้ ≥38oซ. มีอาการของโรค
ระบบทางเดินหายใจส่วนล่าง (ไอ หายใจลำ�บาก หรือหายใจถี่) จาก
ภาพถ่ายรังสีพบลักษณะซึ่งเข้าได้กับโรคปอดอักเสบ หรือภาวะการ
หายใจล้มเหลวเฉียบพลัน (Acute Respiratory Distress Syndrome;
ARDS) หรือชันสูตรศพพบลักษณะเข้าได้กบั โรคปอดอักเสบ หรือ ARDS
โดยไม่สามารถระบุหาสาเหตุอื่นได้
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ในผู้ป่วยอาการรุนแรง อาการหายใจลำ�บากจะดำ�เนินไปอย่าง
รวดเร็ว และระดับออกซิเจนลดลง ร่วมไปกับปริมาณไวรัสในเลือดขึ้น
สูงสุดหลังจากแสดงอาการได้ 10 วัน นอกจากนี้ ประมาณร้อยละ 20
ต้องการการรักษาพยาบาลแบบผูป้ ว่ ยวิกฤต ส่วนผูป้ ว่ ยอาการไม่รนุ แรง
หรือมีอาการแตกต่างจากที่พบทั่วไปจะตรวจไม่พบ ยกเว้นกรณีมี
หลักฐานทางระบาดวิทยา หรือหลักฐานทางห้องปฏิบตั กิ ารรับรองการ
ติดเชื้อซาร์ส
อาการแสดงทางคลินิกและการดำ�เนินโรค มีหลายแบบ ขึ้นกับ
ปั จ จั ย ด้ า นภู มิ คุ้ ม กั น จากการทบทวนรายงานผู้ป่วยจากประเทศ
แคนาดา สาธารณรัฐประชาชนจีน เขตปกครองพิเศษฮ่องกง สิงคโปร์
เวียดนาม และสหรัฐอเมริกา ในการระบาดเมื่อปี พ.ศ. 2546 พบว่า
โรคซาร์สมีอัตราป่วยตายอยู่ในช่วงร้อยละ 0 ถึง >50 ขึ้นกับกลุ่มอายุ
ของผู้ป่วย และสถานที่รายงาน ขณะที่อัตราป่วยตายโดยรวมทั่วโลก
อยู่ที่ประมาณร้อยละ 9.6 จากการศึกษาพบว่า อัตราตายจะสูงขึ้นใน
ผู้ป่วยเพศชาย หรือมีโรคประจำ�ตัวอื่นๆ
องค์ ก ารอนามั ย โลกได้ ตี พิ ม พ์ แ นวทางปฏิ บั ติ ด้ า นการตรวจ
วินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการของโรคซาร์ส เผยแพร่ดังนี้
ก) Summary of the discussion and recommendations
of the SARS Laboratory Workshop (October 2003) ใน http://
www.who.int/csr/sars/guidelines/en/SARSLabmeeting.pdf
ข) WHO SARS International Reference and Verification
Laboratory Network: Policy and Procedures in the
Inter-Epidemic Period (January 2004) ใน http://www.who.
int/csr/resources/publications/en/SARSReferenceLab.pdf
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การตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัตกิ าร มีหลายวิธี ความน่าเชื่อถือ
ขึ้นกับชนิดของตัวอย่าง เวลาที่เก็บ และวิธีการเก็บตัวอย่างจากระบบ
ทางเดินหายใจ ได้แก่ สารคัดหลั่งจากโพรงจมูก (Nasopharyngeal
aspiration) และอุจจาระ เป็นตัวอย่างทีด่ ใี นการตรวจหาเชือ้ ไวรัส โดย
ตรวจ neucleic acid ด้วยวิธี RT-PCR หรือ วิธีแยกเชื้อไวรัสในช่วง
สัปดาห์แรกหรือสัปดาห์ทสี่ องของการป่วย ระหว่างเกิดการระบาดของ
โรคซาร์ส ความไวของวิธี RT-PCR จะอยู่ประมาณร้อยละ 70 สำ�หรับ
ตัวอย่างที่เก็บภายในวันแรกของการป่วย วิธี PCR ที่ยืนยันให้ผลบวก
สำ�หรับโรคซาร์ส ต้องเก็บตัวอย่างอย่างน้อย 2 ตัวอย่าง เช่น สารคัดหลัง่
จากโพรงจมูก และอุจจาระ หรือเก็บตัวอย่างเดียวกัน ในช่วงที่ป่วย
ห่างกัน 2 วัน หรือมากกว่า เช่น เก็บตัวอย่างจากสารคัดหลัง่ จากโพรงจมูก
ทดสอบ 2 ครั้ง หรือมากกว่า หรือทดสอบด้วยวิธีที่แตกต่างกัน 2 วิธี
หรือ การทดสอบด้วยวิธี PCR ซํ้า โดยใช้ตัวอย่างสกัดใหม่จากตัวอย่าง
ที่เก็บมาในการทดสอบแต่ละครั้ง ส่วนตัวอย่างนํ้าเหลืองในช่วงระยะ
เฉียบพลัน หรือระยะฟื้นตัวจากการป่วยควรเก็บห่างกันอย่างน้อย
8 วัน สำ�หรับการตรวจทางนํ้าเหลืองวิทยา เช่น การตรวจด้วยวิธี IFA,
ELIZA, Western blots และ neutralization tests
ELIZA, IFA ต้องมี acute serum เป็นลบ แล้วมี convalescent
serum เป็นบวก หรือเพิ่ม 4 เท่า
การแยกเชื้อไวรัส สามารถทำ�การเพาะเชื้อจากตัวอย่างใดๆ ก็ได้
รวมทั้งการยืนยันจาก PCR
นิยามผูป้ ว่ ยโรคซาร์สขององค์การอนามัยโลก ทีใ่ ช้เมือ่ 1 ตุลาคม
พ.ศ. 2546 ได้ใช้หลักฐานทางคลินกิ ทางระบาดวิทยาและการทดสอบ
ทางห้องชันสูตร อย่างไรก็ตามนิยามยังมีการทบทวนอยูต่ ลอด เนือ่ งจาก
มีงานวิจัยใหม่ๆ ออกมามากมาย
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ผู้สงสัยว่าป่วยเป็นโรคซาร์ส (Suspected case) หมายถึง
คนที่แสดงอาการป่วย หลังวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2545 โดยมี
ประวัตไิ ข้สงู มากกว่า 38oซ. (100.4oฟ.) ไอ หรือหายใจลำ�บาก ร่วมกับ
มีประวัติต่อไปนี้ระหว่าง 10 วันก่อนแสดงอาการป่วย อย่างน้อย 1 ข้อ
ได้แก่ ประวัติสัมผัสใกล้ชิดกับผู้สงสัยว่าป่วยหรือผู้ที่อาจจะป่วยเป็น
โรคซาร์ส (การดูแล การอยู่อาศัยร่วมกัน หรือสัมผัสโดยตรงกับ
สารคัดหลั่งจากทางเดินหายใจหรือของเหลวจากร่างกาย) ประวัติ
การเดินทางไปพืน้ ทีท่ เี่ พิง่ มีการระบาดของโรคซาร์สและประวัตปิ จั จุบนั
ในการอาศัยในพื้นที่ที่มีการระบาดของโรคซาร์ส
ผู้ป่ วยอาจจะเป็นโรคซาร์ส (Probable case) หมายถึง
ผูป้ ว่ ยสงสัยทีม่ เี อกซเรย์ปอดเข้าได้กบั โรคปอดอักเสบ หรือ Respiratory
Distress Syndrome (RDS) หรือ SARS coronavirus assay ได้ผลบวก
1 ครั้งหรือมากกว่า หรือตรวจชันสูตรศพเข้าได้กับ RDS ที่ไม่สามารถ
ระบุสาเหตุได้ชัดเจน
โรคซาร์สเป็นโรคที่ใช้ในการวินิจฉัยแยกโรคอื่นๆ ออกไป ดังนั้น
ผู้ป่วยอาจจะต้องตัดออกจากระบบรายงานการเฝ้าระวัง ถ้ามีการ
วินิจฉัยใหม่หลังการตรวจและทดสอบเพิ่มเติม ซึ่งสามารถอธิบายการ
เกิดโรคได้ดีกว่า
การตรวจทางห้อ งปฏิบัติการของโรคซาร์สต้องมีการควบคุ ม
คุณภาพการดำ�เนินงานอย่างเข้มงวด ใช้วิธีการและสารที่ใช้ทดสอบ
ที่ มี ม าตรฐาน และยื น ยั น ผลการทดสอบอย่ า งเป็ น กลางสำ � หรั บ
ผู้ป่วยกลุ่มแรกในช่วงที่ไม่มีการระบาด ผู้ป่วยที่มีผลการทดสอบเป็น
บวกทั้งหมดในห้องปฏิบัติการแห่งชาติ และอย่างน้อยที่สุด 1 รายใน
ห่วงโซ่ใหม่ของการแพร่เชื้อในมนุษย์ ควรมีการตรวจสอบยืนยันจาก
ศูนย์ปฏิบัติการเครือข่ายอ้างอิงโรคซาร์สขององค์การอนามัยโลก
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3. เชือ้ ก่อโรค : โรคซาร์สมีสาเหตุมาจากไวรัสโคโรนา (Coronavirus)
จากการตรวจด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็คตรอน (รูปที่ 5) จะมีลักษณะ
เหมือนกับไวรัสโคโรนาที่พบในสัตว์ เชื้อนี้คงสภาพอยู่ได้ในอุจจาระ
และปัสสาวะที่อุณหภูมิห้อง เป็นเวลาอย่างน้อย 1 ถึง 2 วัน และอยู่
ได้นานถึง 4 วัน ในอุจจาระของผู้ป่วยที่มีอาการท้องเสีย แต่ไวรัสจะ
สูญเสียความสามารถในการติดเชือ้ เมือ่ โดนนํา้ ยาฆ่าเชือ้ ทีใ่ ช้กนั อยูท่ วั่ ไป
การใช้ความร้อนที่อุณหภูมิ 56oซ. (132.8oฟ.) สามารถฆ่าเชื้อไวรัสได้
ประมาณ 10,000 หน่วย ใน 15 นาที

รูปที่ 5 : เชื้อไวรัสโคโรน่า สายพันธุ์ HCoV-229E จากเซลล์ WI-38 ที่ติดเชื้อ

4. การเกิ ด โรค : การระบาดใหญ่ ข องโรคซาร์ ส เกิ ด ขึ้ น เมื่ อ
เดื อ นพฤศจิ ก ายน พ.ศ. 2545 ถึ ง กรกฎาคม พ.ศ.2546 ใน
แคนาดา เวียดนาม สิงคโปร์ และจีน (รวมทั้งฮ่องกงและไต้หวัน)
โดยที่ ค นติ ด เชื้ อ ไวรั ส ชนิ ด นี้ เ ป็ น ผู้ นำ � โรคไปแพร่ ใ นพื้ น ที่ ต่ า งๆ
กว่ า 20 แห่ ง ในแอฟริ ก า อเมริ ก า เอเชี ย ออสเตรเลี ย ยุ โรป
ตะวันออกกลาง และแปซิฟิก และจากการเฝ้าระวังอย่างเข้มข้น
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ตรวจพบการระบาดเพิ่ ม เติ ม อี ก 4 ครั้ ง ในปี พ.ศ. 2546 ซึ่ ง มี
ครั้ ง หนึ่ ง เกี่ ย วข้ อ งกั บ การละเมิ ด ความปลอดภั ย ทางชี ว ภาพใน
ห้องปฏิบัติการ โดยพบผู้ป่วยกลุ่มหนึ่งในเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ
ประเทศสิงคโปร์ และไทเป (ไต้หวัน สาธารณรัฐประชาชนจีน) โดยไม่มี
การแพร่เชือ้ ทุตยิ ภูมิ และในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2546 พบการระบาดใน
ชุมชนกลุม่ เล็กๆ จำ�นวน 4 ราย ในจังหวัดกวางตุง้ สาธารณรัฐประชาชนจีน
โดยที่ 3 รายเกิ ด ขึ้ น จากการสั ม ผั ส กั บ แหล่ ง ที่ ม าจากสั ต ว์ ห รื อ
สิง่ แวดล้อม แต่ไม่มรี ายงานการติดเชือ้ ในชุมชนเพิม่ เติม ต่อมาในเดือน
เมษายน พ.ศ. 2547 พบการระบาดเป็นกลุ่มก้อนจำ�นวน 9 ราย โดย
7 รายเป็นการติดต่อกันของเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการและแพร่ระบาด
ในโรงพยาบาล ในจังหวัดอานฮุยและปักกิ่ง นอกจากนี้ยังมีรายงาน
ผู้ ป่ ว ยเพิ่ ม เติ ม 2 ราย จากการสำ � รวจทางนํ้ า เหลื อ งของผู้ สั ม ผั ส
อย่างไรก็ตามทางการจีนก็ควบคุมการระบาดไว้ได้
5. แหล่งรังโรค : ค้างคาวจีนสั Rhinolophus (Chinese horseshoe
bats) ที่อาศัยในถํ้า เป็นแหล่งรังโรคของไวรัสโคโรนา (SARS-like
Coronaviruses) ซึง่ สัมพันธ์ใกล้ชดิ กับเชือ้ ทีเ่ ป็นสาเหตุของการระบาด
ไวรัสเหล่านี้ (SARS-like Coronaviruses) มีการเปลี่ยนแปลงด้าน
พันธุกรรมมากกว่าไวรัสโคโรนา (SARS-CoV) ที่แยกได้จากคน หรือ
จากอีเห็นเครือ (Himalayan masked palm civet) ซึ่งเป็นแหล่ง
แพร่เชื้อที่สำ�คัญของการติดต่อจากสัตว์สู่คน จากการศึกษาเบื้องต้น
ที่จังหวัดกวางตุ้ง ประเทศจีนพบไวรัสโคโรนาในอีเห็น และสัตว์ป่า
บางชนิดที่ขายในตลาดสด
กรณีทจี่ ะพบผูป้ ว่ ยโรคซาร์สอีกครัง้ อาจเกิดจากไวรัสทีอ่ บุ ตั ซิ าํ้ จาก
หนึ่งในสามแหล่งต่อไปนี้ ได้แก่ จากสัตว์ อุบัติเหตุในห้องปฏิบัติการ
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หรือจากวงจรการแพร่เชื้อที่ตรวจไม่พบในมนุษย์ การระบาดของ
โรคซาร์สที่เกี่ยวข้องกับห้องปฏิบัติการเป็นสิ่งสำ�คัญที่ต้องเน้นการ
ปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติด้านความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการ
อย่ า งเคร่ ง ครั ด องค์ ก ารอนามั ย โลกแนะนำ � ให้ ใช้ ห้ อ งปฏิ บั ติ ก าร
ชีวนิรภัยระดับ 3 (BSL-3) เป็นระดับที่เหมาะสมสำ�หรับการทำ�งานกับ
เชื้อ SARS-CoV ที่มีชีวิต
6. วิธีการแพร่เชื้อ : ในปี พ.ศ. 2545 ไวรัส SARS-CoV-like ได้แพร่
จากสัตว์ป่ามาสู่มนุษย์ โรคซาร์สติดต่อระหว่างคนสู่คนโดยการสัมผัส
โดยตรง (direct contact) กับนํ้ามูก นํ้าลาย และสารคัดหลั่งจาก
ผูป้ ว่ ย หรือแพร่ผา่ นสิง่ ของเครือ่ งใช้ (fomites) หรือแพร่ผา่ นละอองฝอย
จากระบบทางเดินหายใจ (respiratory droplets) การดูแลหรือ
การอาศัยอยูร่ ว่ มกับผูต้ ดิ เชือ้ หรือการสัมผัสโดยตรงกับสารคัดหลัง่ จาก
ทางเดินหายใจ ของเหลวจากร่างกายและสิ่งปฏิกูลของผู้สงสัยว่าป่วย
หรือผูท้ อี่ าจจะป่วยเป็นโรคซาร์ส สิง่ เหล่านีม้ คี วามเสีย่ งสูงในกรณีทไี่ ม่มี
การควบคุมการติดเชื้อโรคในระดับที่เหมาะสม อีกกรณีหนึ่งคาดกันว่า
มีการแพร่เชื้อโดยพาหะทางสิ่งแวดล้อม เช่น ละอองฝอยจากท่อนํ้าทิ้ง
หรือจากนำ�ของแมลงพาหะที่สัมผัสกับของเสียจากท่อนํ้าทิ้ง
7. ระยะฟักตัว : 3 - 10 วัน (โดยเฉลี่ย 5 วัน) โดยมีรายงานการแยก
เชื้อได้จากระยะฟักตัวที่นานกว่านี้บ้าง
8. ระยะติดต่อ : ยังไม่เป็นที่เข้าใจแน่ชัด แต่จากการศึกษาทาง
ระบาดวิทยา ไวรัสวิทยา และการติดตามทางคลินกิ ในช่วงการระบาดเมือ่
ปี พ.ศ. 2546 บ่งชีว้ า่ ไม่มกี ารแพร่เชือ้ ก่อนเริม่ มีอาการหรืออาการแสดง
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และมีระยะแพร่เชื้อได้นานที่สุด 21 วัน บุคลากรในโรงพยาบาลเป็น
ผู้ที่มีความเสี่ยงสูงสุดในการแพร่เชื้อ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงก่อน
การวินิจฉัยโรคซาร์สได้ และการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับระบบทาง
เดินหายใจ เช่น การใส่ท่อทางเดินหายใจ หรือการพ่นยาละอองฝอย
โดยสถานพยาบาลเป็นแหล่งที่ทำ�ให้เชื้อเพิ่มขึ้นและยังเป็นจุดหลักใน
การแพร่กระจายเชื้อไปสู่ชุมชนอีกด้วย
9. ความไวและความต้านทานต่อเชือ้ : ยังไม่ทราบแน่ชดั แต่คาดว่า
ติดเชือ้ ได้ทกุ คน ไม่จ�ำ กัดเพศ เชือ้ ชาติ และเผ่าพันธุ์ เนือ่ งจากในระหว่าง
การระบาดของโรคซาร์ส มีรายงานการเกิดโรคในเด็กเป็นจำ�นวนน้อย
และมีความแตกต่างด้านปริมาณการสัมผัสเชื้อระหว่างผู้ใหญ่และเด็ก
ดังนัน้ จึงไม่สามารถประเมินอิทธิพลของอายุตอ่ ความไวในการรับเชือ้ ได้
10. การเก็บและนำ�ส่งตัวอย่างตรวจที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
กระทรวงสาธารณสุข :
10.1 ชื่อการทดสอบ การตรวจวินิจฉัยโรคซาร์ส
10.2 ข้อบ่งชี้การส่งตรวจ
ผูป้ ว่ ยทีไ่ ด้รบั การคัดกรองจากแพทย์ ซึง่ เป็นไปตามนิยาม
ผู้ป่วยที่สงสัย (suspected case) และ ผู้ป่วยที่น่าจะเป็น SARS
(probable case) ขององค์การอนามัยโลก
10.3 การเตรียมผู้ป่วย
 ไม่มี
10.4 ข้อควรระวังในการเก็บตัวอย่างผู้ป่วย
10.4.1 สวม disposable gown แว่นตา ถุงมือ 2 ชั้น
หน้ากากชนิด N-95 หรือ N-100 respirators
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10.4.2 เตรียมถุงขยะฆ่าเชื้อ กระดาษซับรองพื้นบริเวณ
ที่วางตัวอย่าง และสำ�ลีชุบแอลกอฮอล์ 70%
10.4.3 อุปกรณ์ที่ใช้เก็บตัวอย่าง ควรเป็นแบบใช้แล้วทิ้ง
(disposable equipment)
10.4.4 การเก็บตัวอย่างต้องทำ�ด้วยความระมัดระวัง เข็ม
ที่ใช้ห้ามดัด หรือ งอ รวมทั้งอุปกรณ์ที่เป็นของมีคมอื่นๆ
10.4.5 เมื่อเก็บตัวอย่างเรียบร้อย ต้องทำ�ความสะอาด
บริเวณที่เก็บตัวอย่างด้วยสำ�ลีชุบแอลกอฮอล์ 70% และทิ้งอุปกรณ์ที่
ใช้เก็บตัวอย่างแล้วลงในถุงขยะฆ่าเชื้อมัดถุงให้แน่น ทำ�เครื่องหมายให้
ชัดเจน เพื่อเตือนให้เจ้าหน้าที่ที่ทำ�ลายเชื้อให้ระวัง เจ้าหน้าที่ที่กำ�จัด
ขยะต้องใช้ผ้าปิดปากจมูก (disposable mask) และถุงมือ 2 ชั้น
ถุ ง ขยะต้ อ งใส่ ใ นภาชนะที่ ปิ ด มิ ด ชิ ด เพื่ อ ความปลอดภั ย ในการ
เคลื่อนย้าย ควรเผาหรือนึ่งฆ่าเชื้อภายใน 24 ชั่วโมง
10.5 การเก็บและนำ�ส่งตัวอย่าง
10.5.1 การเก็บตัวอย่างจากสารคัดหลั่งระบบทางเดิน
หายใจ
ควรเก็บตัวอย่างให้เร็วทีส่ ดุ อย่างช้าภายใน 3 - 9 วัน
เมื่อเริ่มปรากฏอาการของโรค และเก็บตัวอย่างโดยใช้วิธีปราศจากเชื้อ
(aseptic technique)
Nasopharyngeal aspirate เก็บโดยใช้สายพลาสติก
ทีต่ อ่ กับเครือ่ งดูดสอดใส่เข้าไปในช่องจมูกดูดตัวอย่างประมาณ 2 - 3 มล.
ใส่ในหลอดที่ปราศจากเชื้อ กรณีดูดเสมหะได้น้อยใช้ viral transport
media ล้างเซลล์ที่ค้างสายลงในหลอด
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Throat swab ใช้ swab ป้ า ยภายในบริ เวณ
posterior pharynx จุ่มปลาย swab ใน viral transport media
หักด้าม swab ทิ้งเพื่อปิดหลอดให้สนิท
Nasopharyngeal swab เก็ บ โดยสอดลวด
swab เข้าไปในรูจมูกถึงส่วนของ nasopharynx ทิ้งไว้ประมาณ
2 - 3 วินาที ค่อยๆ หมุนลวด swab แล้วดึงออก จุ่มปลาย swab ลง
ใน viral transport media และตัดปลายลวดส่วนเกินจากหลอดเก็บ
ตัวอย่าง
Nasal swab ใช้ swab สอดเข้าในรูจมูกขนานกับ
palate ทิง้ ไว้ประมาณ 2 - 3 วินาที ค่อยๆ หมุน swab แล้วดึงออก จุม่ ปลาย
swab ใน viral transport media หักด้าม swab ทิ้งเพื่อปิดหลอด
ให้สนิท
หมายเหตุ : ไม่ ค วรใช้ swab ที่ มี calcium
alginate หรือ swab ที่ด้ามทำ�ด้วยไม้ เพราะอาจมีสารที่ยับยั้งไวรัส
บางชนิดหรือยับยั้งปฏิกิริยา PCR ควรใช้ Dacron หรือ Rayon swab
ที่ด้ามทำ�ด้วยลวดหรือพลาสติก
ตัวอย่างสารคัดหลัง่ หรือ swab ทีบ่ รรจุในภาชนะต้อง
ปิดจุกให้สนิท พันด้วยเทป ปิดฉลาก แจ้งชื่อผู้ป่วย ชนิดของตัวอย่าง
วันที่เก็บ บรรจุใส่ถุงพลาสติก รัดยางให้แน่น แช่ในกระติกนํ้าแข็ง
รีบนำ�ส่งทันที ถ้าจำ�เป็นต้องรอ ควรเก็บไว้ในตูเ้ ย็น (4oซ.) ห้ามแช่ในช่อง
แช่แข็งของตู้เย็น ถ้าต้องการเก็บนานเกิน 48 ชั่วโมง ให้เก็บที่ -70oซ.
10.5.2 การเก็บตัวอย่างเลือดและซีรั่ม
clot blood เจาะจากเส้ น เลื อ ดดำ � ประมาณ
10 มล. ปั่นแยกซีรั่มใส่หลอดไร้เชื้อ ปิดจุกให้สนิท เก็บตัวอย่าง 2 ครั้ง
คู่มือการป้องกันควบคุมโรคติดต่ออุบัติใหม่
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ครั้งแรกเมื่อปรากฏอาการ ครั้งที่ 2 ภายใน 3 - 4 สัปดาห์หลังปรากฏ
อาการ
เลื อ ดใน EDTA เจาะจากเส้ น เลื อ ดดำ � ประมาณ
5 มล. เก็บในหลอดที่มีสารกันเลือดแข็ง หรือหลอดที่มี EDTA เก็บ
ตัวอย่างในระยะที่มีอาการ
10.5.3 การเก็บตัวอย่างเนื้อเยื่อจากอวัยวะที่สำ�คัญ เช่น
ปอด หัวใจ หลอดลม ม้าม ตับ ไต สมองแล้วเตรียมเนื้อเยื่อเป็น 2
ประเภท คือ
 formalin fixed tissue จากอวัยวะต่างๆ
 fresh frozen tissue จากปอด และอวัยวะจาก
ทางเดินหายใจส่วนบน
การนำ�ส่งตัวอย่าง fixed tissue ให้ใส่ซองพลาสติก
2 ชั้นปิดผนึกให้แน่น เก็บในกล่องพลาสติก นำ�ส่งโดยไม่ต้องใส่นํ้าแข็ง
ส่วนตัวอย่าง fresh frozen tissue เนื้อเยื่อที่เก็บจากแต่ละอวัยวะ
ให้แยกใส่ถุงพลาสติกรัดยางให้แน่น ใส่รวมกันในกระป๋องพลาสติกที่
แข็งแรงซึง่ รองด้วยกระดาษซับหรือสำ�ลีจากนัน้ ปิดฝาให้แน่นแล้วใส่ใน
กระติกทีบ่ รรจุนาํ้ แข็งแห้ง (dry ice) หากไม่สามารถส่งได้ทนั ทีให้เก็บ
ตัวอย่าง fixed tissue ที่อุณหภูมิห้อง ส่วนตัวอย่าง fresh frozen
tissue เก็บที่อุณหภูมิ -70oซ. หรือตํ่ากว่า
10.6 วิธตี รวจวิเคราะห์และความปลอดภัยในการปฏิบตั งิ าน
10.6.1 การตรวจหาสารพันธุกรรมเชื้อ SARS-Corona
virus ด้วยวิธี PCR เป็นวิธที นี่ ยิ มใช้มากทีส่ ดุ มีความไว ความจำ�เพาะสูง
ทราบผลภายใน 24 ชั่วโมง สามารถจำ�แนกซีโรทัยป์ต่างๆ ของเชื้อ
Corona ได้ ตัวอย่างทีใ่ ช้ทดสอบได้แก่ สารคัดหลัง่ ระบบทางเดินหายใจ
เลือดใน EDTA อุจจาระ เนือ้ เยือ่ จากอวัยวะทีส่ �ำ คัญ เนือ่ งจากการตรวจ
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หาสารพันธุกรรมของเชือ้ ต้องผ่านขัน้ ตอนการเติมนํา้ ยาทำ�ลายเปลือกนอก
ที่หุ้มไวรัสอยู่ ทำ�ให้ไวรัสขาดความสามารถที่จะเข้าสู่เซลล์เจ้าบ้านได้
ผู้วิเคราะห์จึงสามารถปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการชีวนิรภัยระดับ 2
(BSL-2) ได้ โดยต้องปฏิบัติงานในตู้ปราศจากเชื้อ (BSC class II) และ
ใช้วิธีปฏิบัติงานเสมือนอยู่ในห้องปฏิบัติการชีวนิรภัยระดับ 3 (BSL-3)
10.6.2 การแยกเชื้อและพิสูจน์เชื้อ (viral isolation
and identification) เมื่อแยกเชื้อบนเซลล์เพาะเลี้ยงได้แล้ว จะต้อง
นำ�มาตรวจพิสูจน์เชื้อด้วยวิธี Indirect immunofluorescent
assay (IFA) ด้วยแอนติบอดีจำ�เพาะต่อเชื้อ SARS-Corona virus
เนื่องจากองค์การอนามัยโลกได้จัดให้เชื้อ SARS-Corona อยู่ใน Risk
group 3 ซึ่งถือว่าเป็นเชื้อที่ก่อโรครุนแรง มีอัตราการป่วยตายสูง
การแยกเชื้อไวรัสจึงต้องปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการชีวนิรภัยระดับ 3
(BSL-3) เท่านั้น
10.6.3 การตรวจหาแอนติบอดีจำ�เพาะต่อเชื้อ SARSCorona virus มีวัตถุประสงค์ เพื่อตรวจหาว่าผู้ป่วยมีแอนติบอดี
หรือภูมิคุ้มกันหรือไม่ ส่วนใหญ่จะตรวจพบได้หลังเริ่มมีอาการได้
10 - 14 วัน จึงไม่เหมาะสมสำ�หรับการวินิจฉัยโรคเพื่อการรักษาโรค
แต่ใช้สำ�หรับศึกษาว่าผู้ป่วยถูกสงสัยว่าได้รับเชื้อแต่ไม่มีอาการ หรือมี
อาการแต่ตรวจไม่พบไวรัส หากเก็บได้เฉพาะซีรั่มเดี่ยว อาจตรวจหา
แอนติ บ อดี จำ � เพาะชนิ ด IgM ด้ ว ยวิ ธี Enzyme - Linked
Immunosorbent Assay (ELISA-IgM) หากเก็บเป็นซีรั่มคู่สามารถ
เปรียบเทียบความแตกต่างของระดับแอนติบอดีจ�ำ เพาะระหว่างซีรมั่ ที่
เก็บครั้งแรกและครั้งที่ 2 โดยใช้วิธี ELISA หรือ Neutralization test
(NT) แม้ว่าวิธี NT มีความจำ�เพาะสูงแต่มีข้อจำ�กัดที่ต้องปฏิบัติงาน
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ในห้องปฏิบัติการชีวนิรภัยระดับ 3 (BSL-3) เท่านั้น เนื่องจากต้องใช้
เชื้อเป็นในการทดสอบ
หากผลการตรวจด้วยวิธีต่างๆ ไม่พบเชื้อ SARSCorona อาจต้องหาเชือ้ อืน่ ๆ ทีก่ อ่ ให้เกิดอาการคล้ายกับโรค SARS เช่น
corona virus (serotype: 229E, OC43, NL63, HUK1) influenza
virus ไวรัสในกลุ่ม Paramyxoviridea รวมทั้งแบคทีเรียที่คาดว่าอาจ
เป็นสาเหตุด้วย
10.7 สิ่งรบกวนต่อการวิเคราะห์
10.7.1 ตัวอย่างที่มีการปนเปื้อนจากเชื้ออื่น เช่น เชื้อรา
แบคทีเรีย
10.7.2 ตัวอย่างสารคัดหลั่งหรือ swab ที่ส่งมาโดยไม่
o
แช่เย็น (4 ซ.) หรือไม่ใส่กระติกบรรจุนํ้าแข็ง
10.7.3 ตัวอย่างทีห่ ลอดบรรจุมกี ารแตกหัก ชำ�รุด ทำ�ให้
ตัวอย่างไหลซึมออกมา
11. วิธีการป้องกันและควบคุมโรค :
ก. มาตรการป้องกันโรค :
มาตรการป้องกันโรค ได้แก่ การจัดทำ�แผนเตรียมความพร้อม
สำ�หรับการค้นหา การสอบสวนโรค และควบคุมผู้ป่วยโรคระบบ
ทางเดินหายใจเฉียบพลันทีห่ าสาเหตุไม่ได้แบบเป็นกลุม่ ก้อน ศูนย์บริการ
ด้านสาธารณสุขควรพัฒนาแนวทางการตรวจวินิจฉัยทางคลินิก เพื่อ
ช่วยแพทย์ในการประเมินผู้ป่วยติดเชื้อโรคทางเดินหายใจ และมีไข้
ชนิดเฉียบพลัน ที่เสี่ยงต่อการเป็นโรคซาร์ส บนพื้นฐานของแนวทาง
ในการประเมินความเสี่ยงของโรคซาร์สทั้งในระดับชาติและทั่วโลก
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โดยองค์การอนามัยโลกได้ให้รายละเอียดแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการ
แจ้งเตือนโรคซาร์ส และการคัดกรองผูป้ ว่ ยโรคทางเดินหายใจเฉียบพลัน
จากข้อมูลของสถานการณ์ทางระบาดวิทยาที่มีอยู่ในปัจจุบัน ซึ่งเป็น
ไปได้ยากที่จะตรวจพบผู้ป่วยโรคซาร์ส ยกเว้นการตรวจพบผู้ป่วยที่มี
อาการปอดอักเสบทีผ่ ดิ ปกติ และมีประวัตอิ ย่างน้อยหนึง่ อย่าง ต่อไปนี้
 มีการสัมผัสสัตว์ที่เป็นแหล่งนำ�โรค
 ทำ � งานในห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ ไวรั ส
SARS-CoV
 เดินทางไปสาธารณรัฐประชาชนจีนตอนใต้ หรือ
พื้นที่อื่นที่มีความเป็นไปได้สูงที่จะมีการแพร่เชื้อ
ไวรัส SARS-CoV-like จากสัตว์ป่าหรือสัตว์ที่เป็น
แหล่งรังโรคอื่นๆ สู่คน
ในช่วงหลังการระบาด วินจิ ฉัยโรคซาร์สต้องแยกออกจากสาเหตุที่
พบได้บ่อยของโรคระบบทางเดินหายใจที่มีอาการรุนแรงมากกว่าปกติ
ดังนี้
1. ระบุผปู้ ว่ ยสงสัย หรือผูท้ อี่ าจจะเป็นโรคซาร์ส ตามนิยามของ
องค์การอนามัยโลก 1 ตุลาคม พ.ศ. 2546
ผู้ป่วยที่มาถึงโรงพยาบาลและอยู่ในข่ายต้องรับการตรวจหา
โรคซาร์ส พยาบาลที่มีหน้าที่คัดกรองผู้ป่วยต้องพาผู้ป่วยไปอยู่สถานที่
ทีจ่ ดั ไว้เฉพาะ เพือ่ ลดการแพร่เชือ้ แก่เจ้าหน้าทีโ่ รงพยาบาล ผูป้ ว่ ยทัว่ ไป
และผู้มาเยี่ยม และให้ใส่หน้ากากอนามัย โดยอาจเป็นชนิดที่กรอง
ลมหายใจได้ด้วย
บุคลากรที่ทำ�งานด้านคัดกรอง (triage process) ต้องใส่
หน้ากาก (N/R/P 95/99/100 or FFP 2/3 หรือเทียบเท่าตามมาตรฐาน
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อุตสาหกรรม) พร้อมเครื่องป้องกันตา ต้องล้างมือทุกครั้งก่อนและ
หลังสัมผัสผู้ป่วย หลังกิจกรรมที่มีการปนเปื้อนและหลังการถอดถุงมือ
พื้นที่สำ�หรับคัดกรองและคัดแยกผู้ป่วยต้องมีการระบายอากาศที่ดี
อย่างน้อย 12 air exchanges per hour (ACH)
ถุงมือที่เปื้อน หูฟัง และอุปกรณ์ทางการแพทย์อื่นๆ ต้อง
ดู แ ลรั ก ษาอย่ า งระมั ด ระวั ง เพราะอาจจะเป็ น แหล่ ง แพร่ เชื้ อ ได้
นํ้ายาฆ่าเชื้อต้องเป็นชนิดที่มีฤทธิ์ทำ�ลายเชื้อไวรัสได้ และจัดให้มีใช้
อย่างทั่วถึง เช่น นํ้ายาฟอกขาวที่มีความเข้มข้นที่เหมาะสมเป็นไปตาม
ข้อปฏิบัติอุตสาหกรรม
2. การคัดแยกผู้ที่อยู่ระหว่างการสอบสวนโรคซาร์ส และการ
ควบคุมการติดเชื้อ โดยผู้ป่วยที่อยู่ระหว่างการสอบสวนโรค ควรจัด
แยกให้อยู่ในที่พักที่เหมาะสมตามลำ�ดับเท่าที่จะจัดหาได้ ดังนี้ จัดห้อง
ความดันเป็นลบ (negative pressure room) และปิดประตูมิดชิด
หรือจัดให้อยู่ห้องเดี่ยวที่มีห้องนํ้าในตัว หรือผู้ป่วยที่มีการวินิจฉัยโรค
เหมือนกันให้อยู่ในสถานที่อยู่รวม (cohort placement) ที่มีระบบ
ไหลเวียนอากาศของตัวเอง ถ้าไม่มสี ถานทีค่ ดั แยกเหล่านี้ ให้จดั สถานที่
โดยให้เตียงผู้ป่วยอยู่ห่างกันอย่างน้อย 1 เมตร ห้องที่ควบคุมการ
ติดเชือ้ ทางอากาศควรมีระบบการระบายอากาศทีด่ อี ย่างน้อย 12 ACH
และมีการควบคุมทิศทางการไหลของอากาศ หากไม่มีระบบดังกล่าว
ให้ปิดเครื่องปรับอากาศ เปิดหน้าต่างเพื่อให้มีการระบายอากาศ
(ถ้าห้องอยู่ห่างจากชุมชน)
ควรมีการควบคุมการติดเชือ้ อย่างเคร่งครัดทัง้ การป้องกันการ
ติดเชื้อแบบมาตรฐานและทางอากาศ เพือ่ หลีกเลีย่ งการสัมผัสโดยตรง
กับของเหลวจากส่วนต่างๆ ของร่างกาย นํ้ามูก นํ้าลาย และการติดต่อ
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ทางอากาศ เจ้าหน้าที่ทุกคนรวมทั้งผู้ช่วย ต้องได้รับการฝึกอบรมเรื่อง
การควบคุมโรคและการใช้อุปกรณ์ป้องกันโรค ซึ่งได้แก่
 หน้ า กากที่ ส ามารถป้ อ งกั น ทางเดิ น หายใจสำ � หรั บ
บุคลากรสาธารณสุขที่ต้องทำ�หัตถการเกี่ยวกับทางเดินหายใจ (NRP
95/99/100 หรือ FFP 2/3 หรือเทียบเท่าตามมาตรฐานอุตสาหกรรม
หรือตามมาตรฐานอุตสาหกรรมของประเทศ)
 ถุงมือ 1 คู่
 อุปกรณ์ป้องกันตา (face shield, goggles)
 เสื้อกาวน์ชนิดใช้แล้วทิ้ง
 ผ้ากันเปื้อน
 รองเท้าชนิดนำ�ไปฆ่าเชื้อ และทำ�ความสะอาดได้
ควรใช้ เ ครื่ อ งมื อ แบบใช้ แ ล้ ว ทิ้ ง และทิ้ ง อย่ า งถู ก ต้ อ ง กรณี
เครื่องมือแพทย์ที่จะนำ�กลับมาใช้ใหม่ ต้องทำ�ความสะอาดฆ่าเชื้อตาม
คำ�แนะนำ�ของผู้ผลิต และทำ�ความสะอาดพื้นผิวด้วยนํ้ายาที่มีฤทธิ์
ทำ�ลายไวรัส
ควรหลีกเลี่ยงการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยออกนอกห้องแยกโรค แต่ถ้า
ต้องทำ� ควรใส่หน้ากากอนามัยให้ผปู้ ว่ ย ควรมีการจำ�กัดการเยีย่ มผูป้ ว่ ย
ให้นอ้ ยทีส่ ดุ และให้มกี ารควบคุมดูแลให้ผมู้ าเยีย่ มใส่อปุ กรณ์ปอ้ งกันตน
การล้างมือเป็นสิ่งสำ�คัญ ทั้งก่อนและหลังการสัมผัสผู้ป่วย หรือ
เมือ่ มีกจิ กรรมทีอ่ าจจะมีการปนเปือ้ น หรือเมือ่ ถอดถุงมือ นํา้ ยาฆ่าเชือ้
ที่ ผ สมแอลกอฮอล์ ก็ ส ามารถใช้ ทำ � ความสะอาดได้ ถ้ า ไม่ มี ก าร
ปนเปือ้ นส่วนประกอบอวัยวะผูป้ ว่ ย เช่น เลือด หรือสารคัดหลัง่ เป็นต้น
ต้องใส่ใจเป็นพิเศษเมือ่ มีการรักษาโดยการใช้เครือ่ งพ่นละอองฝอย
กายภาพบำ�บัดทรวงอก การใช้กล้องส่องหลอดลมและกระเพาะอาหาร
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รวมทั้งการกระทำ�ใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบทางเดินหายใจ หรือเมื่อ
เจ้าหน้าทีเ่ ข้าไปอยูใ่ กล้ชดิ ผูป้ ว่ ยมากๆ ซึง่ มีโอกาสจะสัมผัสสารคัดหลัง่
จากผู้ป่วยได้
เครือ่ งมือทีม่ คี ม ต้องถืออย่างระมัดระวัง ผ้าปูเตียงและเสือ้ ผ้าของ
ผูป้ ว่ ยต้องจัดการในห้องให้เรียบร้อยแล้วใส่ถงุ วัสดุตดิ เชือ้ แล้วจึงส่งให้
กับแผนกซักรีด
3. การติดตามผู้สัมผัส เนื่องจากผู้สัมผัสคือบุคคลที่ให้การดูแล
อาศัยอยู่ร่วมกันหรือสัมผัสโดยตรงกับสารคัดหลั่งจากทางเดินหายใจ
ของเหลวจากร่างกาย และ/หรือสิ่งขับถ่าย เช่น อุจจาระของผู้ป่วย
หรือผู้ที่สงสัยว่าป่วย หรือผู้ที่อยู่ระหว่างการสอบสวนโรคซาร์ส โดย
ใช้นิยามขององค์การอนามัยโลก การติดตามผู้สัมผัสต้องทำ�อย่างเป็น
ระบบ ตลอดระยะเวลาที่ตกลงก่อนที่ผู้ป่วยรายแรกแสดงอาการป่วย
ข. การควบคุมผู้ป่วย ผู้สัมผัส และสิ่งแวดล้อม :
		 1. การรายงานโรค : โรคซาร์สเป็นโรคที่ต้องรายงาน
ต่อองค์การอนามัยโลกตามกฎอนามัยระหว่างประเทศ พ.ศ. 2548
(International Health Regulations (2005))
2. การจัดการผู้ป่วย :
		 การแยกผู้ ป่ ว ย : เมื่ อ อยู่ โรงพยาบาลให้ คั ด แยก
(isolation) ผู้ป่วยหรืออยู่ร่วมกับผู้ที่สงสัยว่าป่วยหรือผู้ที่อาจจะป่วย
เป็นโรคซาร์ส (cohort) โดยให้เตียงผูป้ ว่ ยอยูห่ า่ งกันอย่างน้อย 1 เมตร
ให้เก็บตัวอย่าง นํา้ ล้างโพรงจมูก เลือด นํา้ เหลือง เสมหะ
อุจจาระ และปัสสาวะ ตรวจนับเม็ดเลือดขาว เกล็ดเลือด และวิเคราะห์
creatinine phosphokinase การทดสอบการทำ�งานของตับ (liver
function tests), urea, electrolytes, C- reactive protein และ
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เอกซเรย์ปอด เพื่อวินิจฉัยแยกโรคปอดอักเสบอื่นๆ ออกไป รวมทั้ง
atypical pneumonia และพิจารณาว่ามีการติดเชื้อชนิดอื่นร่วมกับ
โรคซาร์สหรือไม่
การรักษา :
			 การรักษาทั่วไป การรักษาตามอาการ
การรั ก ษาเฉพาะ เมื่ อ รั บ ผู้ ป่ ว ยเข้ า รั บ การรั ก ษาใน
โรงพยาบาล แนะนำ�ให้สั่งยาปฏิชีวนะในการรักษาผู้ป่วยปอดอักเสบที่
รับเชือ้ มาจากชุมชน (community-acquired pneumonia) จนกว่าจะ
แยกโรคได้ มีความพยายามในการใช้ยาปฏิชวี นะหลายชนิดในการรักษา
โรคซาร์ส แต่กไ็ ม่ได้ผล ผูป้ ว่ ยโรคซาร์สจะมีการตอบสนองต่อระบบการ
สร้างสารภูมคิ มุ้ กันออกมาอย่างมากมาย (cytokine storms) เพือ่ กำ�จัด
ไวรัส ทำ�ให้มกี ารทำ�ลายพยาธิวทิ ยาภูมคิ มุ้ กัน (immunopathological)
ในผู้ป่วยโรคซาร์สอีกด้วย นอกจากนี้ มีการใช้ยาไรบาวิริน (ribavirin)
ตัวเดียว หรือใช้ร่วมกับสเตียรอยด์ หรือร่วมกับการรักษาอื่นๆ ใน
ระหว่างที่มีการระบาดของโรค แต่ประสิทธิผลในการรักษานั้นยังไม่
ได้รบั การพิสจู น์ทชี่ ดั เจน และพบว่ามีผลข้างเคียงรุนแรงจากการใช้ยานี้
ในระยะยาว เช่น การตายของเซลล์กระดูกสะโพกจากการขาดเลือด
(avascular necrosis of hip) จึงเสนอให้มกี ารทำ�งานร่วมกันจากหลาย
หน่วยงานเพื่อทดสอบยาตัวนี้ ตลอดจนการหาวิธีอื่นในการรักษาโรค
3. การจัดการกับผู้สัมผัส :
ให้ขอ้ มูลกับผูส้ มั ผัส ทัง้ เรือ่ งอาการ อาการแสดง และวิธี
การแพร่เชื้อจากผู้ป่วยไปยังผู้สัมผัส และยังต้องมีการเฝ้าระวังติดตาม
เป็นเวลา 10 วัน โดยให้ผู้สัมผัสอยู่ที่บ้านสังเกตอาการด้วยตนเอง วัด
และบันทึกไข้ทุกวัน โดยให้เน้นกับผู้สัมผัสว่าอาการไข้เป็นอาการแรก
ที่จะเกิดขึ้นในผู้ป่วยโรคซาร์ส
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จั ด ให้ มี ก ารเยี่ ย มเยี ย นผู้ สั ม ผั ส หรื อ โทรศั พ ท์ ถ าม
ทุกวันโดยทีมเจ้าหน้าทีส่ าธารณสุข เพือ่ จะได้รวู้ า่ มีอาการไข้หรืออาการ
แสดงอืน่ ของโรคซาร์สเกิดขึน้ หรือไม่ หากมีอาการให้ทำ�การตรวจอย่าง
ละเอียดที่สถานพยาบาลที่มีการควบคุมการติดเชื้อที่เหมาะสมต่อไป
ถ้าผู้ป่วยสงสัยหรือผู้ป่วยน่าจะเป็นโรคซาร์ส ได้รับ
การวินิจฉัยใหม่ที่อธิบายอาการป่วยได้ชัดเจนก็สามารถถอนรายชื่อ
จากระบบการเฝ้าระวังได้ สำ�หรับผู้สัมผัสก็ทำ�เช่นเดียวกันและไม่ต้อง
ติดตามอีกต่อไป
การกั กกั นผู้สัมผัสที่ไม่มีอาการที่บ้านเป็นมาตรการ
ควบคุมโรคที่ใช้ในบางเมืองที่มีการระบาด ในช่วงปี พ.ศ. 2546 ก่อน
ที่จะมีการบรรยายลักษณะการแพร่ของเชื้อไวรัสได้ อย่างไรก็ตาม
ประสิทธิผลของมาตรการนี้ในการลดการแพร่ระบาดของเชื้อไม่ได้มี
การประเมินอย่างเป็นทางการ ทั้งในแง่ของหลักฐานทางระบาดวิทยา
และไวรัสวิทยาว่าการแพร่เชื้อไวรัส SARS-CoV เกิดขึ้นหลังจากแสดง
อาการได้ ดังนั้นการติดตามดูแลสุขภาพของผู้สัมผัสโรค โดยไม่ต้อง
กักกันจึงเป็นมาตรการที่ดีกว่า
ค. มาตรการเมื่อเกิดการระบาด :
ให้จดั ตัง้ คณะทีป่ รึกษาโรคซาร์สแห่งชาติ ทีม่ หี ลายหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อการติดตามดูแลมาตรการควบคุมโรค ใช้ร่วมกับ
การออกมาตรการอย่ า งครบถ้ ว นทุ ก ด้ า น ทั้ ง ทางระบาดวิ ท ยา
ทางคลินิก และการสอบสวนโรคเพื่อหาข้อมูลเพิ่มเติม
มาตรการด้านสาธารณสุข ได้แก่ การค้นหาผู้ป่วยเชิงรุก
การคัดแยกผู้ป่วย การใช้มาตรการควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล
อย่างเคร่งครัด การติดตามผู้สัมผัส การเฝ้าระวังติดตามอาการไข้ และ
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การเพิ่มประสิทธิภาพของการเฝ้าระวัง เป็นมาตรการที่ประสบความ
สำ�เร็จในการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคซาร์ส
มีการจัดสถานทีใ่ นการคัดกรองผูป้ ว่ ยอย่างเพียงพอและต้อง
ระบุที่ตั้งและการเข้าถึงบริการให้ประชาชนทราบอย่างชัดเจน
เมื่อมีการระบาดของโรคซาร์สในปี พ.ศ. 2546 ความกลัว
ของประชาชนว่ า จะติ ด โรคนั้ น สู ง เกิ น ความเป็ น จริ ง ดั ง นั้ น การ
สื่อสารความเสี่ยงต่อการระบาด และการให้ความรู้ประชาชนให้รับรู้
มาตรการอย่างชัดเจน เป็นส่วนสำ�คัญของมาตรการควบคุมการระบาด
ให้ความรู้กับประชาชนผ่านทางสื่อสาธารณะ เรื่องอันตราย
จากโรคซาร์ ส คำ � นิ ย ามของผู้ สั ม ผั ส ลั ก ษณะอาการทั่ ว ไปและ
การหลี ก เลี่ ย งการสั ม ผั ส โรค รวมทั้ ง ให้ มี โ ทรศั พ ท์ ส ายด่ ว น หรื อ
ช่องทางอื่นๆ เพื่อการติดต่อสื่อสารโดยมีแหล่งข้อมูลที่ชัดเจน
ง. ภัยพิบัติที่อาจเกิดขึ้น :
ในช่วงการระบาดของโรคซาร์ส การแพร่เชื้อจะขยายวงใน
สถานพยาบาล ซึ่งเป็นสายพันธุ์เชื้อไวรัสที่รุนแรงต่อการรักษาและต่อ
ระบบสาธารณสุข เช่นเดียวกับโรคติดต่ออุบัติใหม่อื่นๆ โรคซาร์สเป็น
โรคที่มีผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างมาก
จ. มาตรการควบคุมโรคระหว่างประเทศ :
โรคซาร์ ส เป็ น โรคที่ ต้ อ งแจ้ ง ภายใต้ ก ฎอนามั ย ระหว่ า ง
ประเทศ พ.ศ. 2548 องค์การอนามัยโลกได้ดำ�เนินการเฝ้าระวังทั่วโลก
ในกลุ่มผู้แสดงอาการของโรคซาร์ส (ทั้งผู้ป่วยสงสัย และผู้ที่น่าจะเป็น
โรคซาร์ส) รวมทัง้ ได้ด�ำ เนินการศึกษาทางระบาดวิทยาเกีย่ วกับผูส้ มั ผัส
และภูมิคุ้มกันในหมู่ประชากร ซึ่งการศึกษานี้อาจจะเปลี่ยนทัศนะใน
การแพร่เชื้อโรคซาร์สก็ได้
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องค์การอนามัยโลกได้บริการข้อมูลข่าวสารอยู่เสมอ พร้อม
ข้อแนะนำ�ในการบริการท่องเทีย่ ว เพือ่ ควบคุมการแพร่กระจายของโรค
ให้สอดคล้องกับกฎอนามัยระหว่างประเทศ จากการร่วมมือกันทำ�งาน
และแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่างนักวิทยาศาสตร์ แพทย์และ
ผูเ้ ชีย่ วชาญด้านสาธารณสุขทัว่ โลกได้ชว่ ยให้การกระจายข้อมูลข่าวสาร
การกำ�หนดนโยบาย และยุทธศาสตร์ประสบผลสำ�เร็จเป็นอย่างดี
เอกสารอ้างอิง
1. Heymann DL, editor. Control of Communicable Diseases
Manual. 19th ed. Washington DC: American Association
of Public Health; 2008.
2. Mandell GL, Bennett JE, Dolin R. Mandell, Douglas, and
Bennett’s Principles and Practice of Infectious Diseases.
7th ed. Philadelphia (USA): Elsevier; 2010.
3. World Health Organization. Severe Acute Respiratory
Syndrome (SARS): Laboratory diagnostic tests; 29 April
2003.
4. Yam WC, Chan KH, Poon LLM, Guan Y, Yuen KY,
Seto WH and Peiris JSM. Evaluation of Reverse
Transcription-PCR Assays for Rapid Diagnosis of
Severe Acute Respiratory Syndrome Associated
with a Novel Coronavirus. J Clin Microbiol. 2003;41(10):
4521-4524.
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กลุ่มอาการ

ไข้สมองอักเสบและ
โรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบ
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Algorithm โรคติดต่ออุบัติใหม่กลุ่มอาการ
ไข้สมองอักเสบและโรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบ
ผู้ป่วยมาด้วยอาการไข้ ปวดศีรษะ
อาจมีอาการสับสน/อาการชัก/ซึม
DDx: encephalitis
จากเชื้อไวรัส

มีอาการคอแข็ง
DDx: meningitis

มีอาการสูญเสียการ
ได้ยินหรือหูหนวก

ประวัติสัมผัสสุกร/
บริโภคเนื้อสุกรที่ปรุงสุกๆ ดิบๆ

โรคติดเชื้อ
สเตร็พโตค็อกคัส ซูอิส

ซักประวัติเพิ่มเติม การเดินทางในพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดโรค
มีประวัติเดินทางไปพื้นที่
เสี่ยง/มีการระบาด

เดินทางมาจาก
อเมริกาเหนือ
สหรัฐอเมริกา เม็กซิโก

เดินทางมาจากแอฟริกา
อเมริกาเหนือ ยุโรป
ตะวันออกกลาง อินเดีย

มีประวัติสัมผัส
โรคที่ควรนึกถึง
ค้างคาว ม้า และ โรคที่ควรนึกถึง
สุกร
โรคไข้เวสต์ไนล์ Other Mosquito-borne and
culicoides-borne fever
โรคที่ควรนึกถึง
โรคติดเชื้อไวรัส
Prion
Virus
เฮนดราและ
ไวรัสนิปาห์
โรคที่ควรนึกถึง
โรคสมองฝ่อ
โรคไข้ริฟต์วาลเลย์
(Encephalopathy,
CJD, Sub-acute
spongiform)
มีประวัติสัมผัสสัตว์
เท้ากีบ เช่น โค กระบือ
แพะ แกะ เป็นต้น
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โรคสมองฝ่อ
(ENCEPHALOPATHY, TRANSMISSIBLE
SPONGIFORM ENCEPHALOPATHIES,
PRION-RELATED ENCEPHALOPATHIES) ICD-9 046 ; ICD-10 A81
(การติดเชื้อไวรัสอย่างช้าๆ ของระบบประสาทส่วนกลาง)
เป็นกลุ่มโรคทางสมอง ที่มีการเสื่อมสภาพของเนื้อเยื่อสมอง
สาเหตุของโรคนีเ้ ชือ่ ว่าเกิดจากมีการสะสมของโปรตีนรูปแบบทีผ่ ดิ ปกติ
เรียกว่า “พรีออน” (prion) โดยโรคทีเ่ กิดจากพรีออน (prion disease)
ที่เกิดขึ้นในมนุษย์นั้น ขณะนี้มีอยู่ด้วยกัน 4 โรค คือ
 ครอยท์ ซ เฟลด์ - เจคอบดิ ซิ ส (Creutzfeldt-Jakob
disease) และโรคในกลุ่มนี้ที่ผันแปรไปเป็นที่รู้จักอีก 4 รูปแบบ คือ
โรคสมองฝ่อแบบเกิดขึน้ ประปราย (sporadic CJD;  sCJD) โรคสมองฝ่อ
ที่เกิดจากพันธุกรรม (Genetic CJD; gCJD) โรคสมองฝ่อวาเรียนท์
(variant CJD; vCJD) และโรคสมองฝ่อที่เกิดจากการรักษาพยาบาล
(iatrogenic CJD; iCJD)
 กลุ่ ม อาการแกร์ ส มานน์ - สตร็ อ ยสเลอร์ - ไชน์ เ กอร์
(Gerstmann-Strassler-Scheinker syndrome; GSSS)
 โรคคูรู (Kuru)
 โรคนอนไม่ ห ลั บ จนถึ ง แก่ ก รรมที่ เ ป็ น กรรมพั น ธุ์ ใ น
ครอบครัว (Fatal Familial Insomnia; FFI)
กรณี ก ารติ ด เชื้ อ โรคสมองฝ่ อ ในคน ส่ ว นใหญ่ เ กิ ด ขึ้ น เป็ น
โรคสมองฝ่อชนิดไม่ทราบสาเหตุและเกิดขึน้ เองแบบประปราย (sCJD)
อย่างไรก็ตาม บางครัง้ มีความเกีย่ วข้องกับพันธุกรรม เช่น gCJD, FFI และ
คู่มือการป้องกันควบคุมโรคติดต่ออุบัติใหม่
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GSSS (สัมพันธ์กับการกลายพันธุ์ของยีนของโปรตีนพรีออน; PRNP)
และบางครั้งได้รับจากอาหาร (vCJD, Kuru) หรือจากการรักษาโดย
ใช้ยา การผ่าตัด หรือการเปลี่ยนถ่ายโลหิต (iCJD) แม้ว่าโรคเหล่านี้จะ
ไม่ได้เกิดขึน้ เองมาตัง้ แต่ตน้ เช่นเดียวกับ sCJD และบางโรคจะเกีย่ วข้อง
กับพันธุกรรมก็ตาม แต่โรคเหล่านี้อาจจะแพร่เชื้อไปสู่คนอื่นๆ ได้ใน
บางสถานการณ์
สารก่ อ โรค ที่ มี ลั ก ษณะผิ ด แปลกไปจากเดิ ม ซึ่ ง เรี ย กว่ า
“พรีออน” (prion) เป็นโปรตีนทีย่ งั ไม่ทราบลักษณะชัดเจน แต่ภาพรวม
จะประกอบด้วยการพับไปมาที่ผิดปกติของโปรตีนพรีออน (Prion
Protein; PrP) และเมือ่ เกิดการติดเชือ้ ขึน้ จะใช้ระยะฟักตัวนานหลายปี
โดยไม่พบปฏิกิริยาการอักเสบ หรือการตอบสนองทางภูมิคุ้มกันแต่
อย่างใด
โรคครอยท์ซเฟลด์-เจคอบดิซิส (ซีเจดี)
(CREUTZFELDT-JAKOB
DISEASE; CJD)
ICD-9 046.1; ICD-10 A81.0
(Jakob-Creutzfeldt syndrome, Subacute spongiform
encephalopathy)
1. สถานการณ์โรค :
ทั่วโลก : จนกระทั่งถึงปี พ.ศ. 2551 พบผู้ป่วยโรคสมองฝ่อ
วาเรี ย นท์ (vCJD) ทั่ ว โลก 206 ราย โดยส่ ว นใหญ่ นั้ น อยู่ ใ น
สหราชอาณาจั ก ร (166 ราย) ฝรั่ ง เศส (23 ราย) สาธารณรั ฐ
ไอร์แลนด์ (4 ราย) สหรัฐอเมริกา (3 ราย) เนเธอร์แลนด์ (2 ราย)
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โปรตุเกส (2 ราย) สเปน (2 ราย) แคนาดา (1 ราย) ญี่ปุ่น (1 ราย)
อิตาลี (1 ราย) และซาอุดีอาระเบีย (1 ราย) และยังพบมีรายงานการ
เกิดโรค gCJD ในครอบครัวในประเทศชิลี อิสราเอล และสโลวาเกียอีกด้วย
ในปี พ.ศ. 2552 พบมีรายงานผู้ป่วยจากประเทศเนเธอร์แลนด์ 3 ราย
สงสั ย สาเหตุ จ ากการรั บ ประทานเนื้ อ โคที่ เ ป็ น โรควั ว บ้ า และใน
เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2552 ประเทศสเปนมีรายงานผู้ป่วยสงสัย
เสี ย ชี วิ ต ด้ ว ยโรคครอยท์ ซ เฟลด์ - เจคอบดิ ซิ ส เจ้ า หน้ า ที่ ส อบสวน
สันนิษฐานว่าสาเหตุน่าจะเกิดจากผู้เสียชีวิตสัมผัสกับเนื้อเยื่อผู้ป่วย
ตัง้ แต่ ปี พ.ศ. 2544 ประเทศสเปนรายงานพบผูป้ ว่ ยโรคครอยท์ซเฟลด์เจคอบดิซิสแล้ว จำ�นวน 702 ราย เสียชีวิต 5 ราย โดยขณะนี้ยังไม่มี
ข้อมูลเพียงพอที่จะพยากรณ์แนวโน้มของโรค และเนื่องจากระบบ
เฝ้ า ระวั ง โรคนี้ มี อ ยู่ ไ ม่ กี่ ป ระเทศ จึ ง เป็ น การยากที่ จ ะอธิ บ ายถึ ง
สถานการณ์และการเกิดโรคที่แท้จริงได้
ประเทศไทย : ในประเทศไทยยังไม่มีการเก็บรวบรวมข้อมูล
อย่างเป็นทางการ แต่จากข้อมูลของโรงพยาบาลที่มีโรงเรียนแพทย์
3 แห่งพบว่า ในช่วง 20 ปีที่ผ่านมา มีผู้ป่วย CJD ไม่เกิน 25 ราย ใน
จำ�นวนนี้ 1 ใน 4 ได้รับการตรวจยืนยันทางห้องปฏิบัติการ โดยที่
ผ่านมายังไม่มีรายงานโรคสมองฝ่อที่เกิดในครอบครัวหรือการติดเชื้อ
จากการผ่าตัดหรือฉีดฮอร์โมน นอกจากนั้นในช่วงที่เกิด BSE ในโค
และโรค vCJD ในคนในสหราชอาณาจักร ประเทศไทยได้ดำ�เนินการ
เฝ้ า ระวั ง โรค เนื่ อ งจากมี ก ารนำ� เข้ า อาหารสั ต ว์ ที่ ทำ� จากเศษเนื้ อ
เศษกระดูกจากพื้นที่เกิดโรค แต่จากการสอบสวนโรคโดยกรมปศุสัตว์
พบว่าไม่ได้มีการนำ�อาหารไปเลี้ยงโค (การสอบสวนพบว่าส่วนใหญ่
นำ�อาหารไปเลี้ยงสุนัขซึ่งไม่ไวต่อโรค) นอกจากนี้ยังมีการเฝ้าระวังโรค
คู่มือการป้องกันควบคุมโรคติดต่ออุบัติใหม่

183

ในคน โดยศู น ย์ อ ณู ชี ว วิ ท ยา คณะแพทยศาสตร์ จุ ฬ าลงกรณ์
มหาวิ ท ยาลั ย และศู น ย์ โรคสมองภาคเหนื อ คณะแพทยศาสตร์
มหาวิ ท ยาลั ย เชี ย งใหม่ จนถึงปัจจุบันยังไม่พบโรคนี้ทั้งในคนและ
ในสัตว์
2. ลักษณะโรค : โรคสมองฝ่อจะมีอาการอย่างค่อยเป็นค่อยไป
ประกอบด้วย อาการสับสน อาการสมองเสื่อม และเสียการทรงตัวใน
ระดับต่างๆ ตามปกติแล้วมักเกิดในผู้ป่วยอายุ 55 - 75 ปี ส่วนอาการ
กล้ามเนื้อกระตุก (myoclonic jerk) จะเกิดขึ้นภายหลัง ร่วมกับ
อาการผิดปกติของระบบประสาทอื่นๆ การตรวจทางห้องปฏิบัติการ
ทั่วไป รวมทั้งผล CSF cell count จะปกติ และไม่มีไข้ร่วมด้วย
แต่ จ ะตรวจพบความผิ ด ปกติ จ ากการตรวจคลื่ น สมองโดยพบเป็ น
รูปแบบเฉพาะที่เรียกว่า periodic high-voltage complexes ซึ่ง
พบได้ในผู้ป่วยประมาณร้อยละ 75 และผู้ป่วยส่วนใหญ่จะมีค่าโปรตีน
14-3-3 ในนํ้าไขสันหลังสูง โรคที่แสดงอาการจะจำ�กัดอยู่เฉพาะที่
สมองส่วนกลาง แต่ในบางกรณี สามารถตรวจพบการเปลีย่ นแปลงทาง
พยาธิสภาพในเนื้อเยื่ออื่นๆ โดยเฉพาะในเนื้อเยื่อ lymphoreticular
ในโรคสมองฝ่อวาเรียนท์ (variant CJD; vCJD)
โรคสมองฝ่อ CJD ต้องวินจิ ฉัยแยกจากโรคสมองเสือ่ ม (dementia)
อื่นๆ โดยเฉพาะโรคอัลไซเมอร์ (Alzheimer) โรคทางสมองจากการ
ติดเชื้อ โรคสมองจากพิษและความผิดปกติทางเมตาโบลิค (toxic and
metabolic encephalopathies) และต้องมีการพิจารณาถึงการ
ติดเชื้อในระบบประสาทส่วนกลาง (เช่น encephalitis) ความผิดปกติ
จากการอักเสบ (เช่น cerebral vasculitis) โรคจากพิษ ความผิดปกติ
ทางเมตาโบลิค โรคจากต่อมไร้ท่อ หรือโรคจากภูมิคุ้มกันตนเอง
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โรคสมองฝ่ อ แบบเกิ ด ขึ้ น ประปราย (sporadic CJD;
sCJD) เป็นโรคกึ่งเฉียบพลันในผู้ป่วยวัยกลางคน และวัยสูงอายุ
ผู้เสียชีวิตอายุเฉลี่ย 68 ปี ระยะเวลาการป่วยนานเฉลี่ย 4 - 7 เดือน
อาการโรคสมองฝ่อจะดำ�เนินไปอย่างรวดเร็ว ประกอบด้วย อาการ
สับสน อาการสมองเสื่อม อาการอื่นๆ โดยเฉพาะการเสียการทรงตัว
และอาการกล้ามเนื้อกระตุก อย่างไรก็ตาม โรคสมองฝ่อแบบเกิดขึ้น
ประปรายนี้ ยังมีความหลากหลายของอาการทางคลินิกหรือมีอาการ
แสดงที่ แ ปลกๆ ได้ โดยไม่ มี อ าการไข้ ร่ ว มด้ ว ย ผลการตรวจทาง
ห้องปฏิบตั กิ ารโดยทัว่ ไปและการตรวจนับเซลล์จากนํา้ ไขสันหลังไม่พบ
ความผิดปกติ ในผู้ป่วยประมาณร้อยละ 70 ตรวจพบคลื่นสมองเป็น
รูปแบบเฉพาะที่เรียกว่า periodic high-voltage complexes และ
ส่วนใหญ่ร้อยละ 90 จะมีค่าโปรตีน 14-3-3 ในนํ้าไขสันหลังเพิ่มสูงขึ้น
การทำ � ภาพถ่ า ยคลื่ น แม่ เ หล็ ก ไฟฟ้ า สมอง (MRI) พบลั ก ษณะ
hyperintensity ในสมองส่วน caudate/putamen ในผูป้ ว่ ยหลายราย
และบางครั้งพบสัญญาณสูงขึ้นในพื้นที่สมองส่วน cerebral cortical
โรคสมองฝ่อวาเรียนท์ (variant CJD; vCJD) พบครั้งแรก
ในปี พ.ศ. 2539 มีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกับโรควัวบ้า (mad cow
disease) หรือโรค BSE (Bovine Spongiform Encephalopathy)
เนื่องจากพบผู้ป่วยโรคนี้เกิดจากการรับประทานอาหารที่สัมผัสกับ
เนื้อเยื่อที่ปนเปื้อนสารก่อโรควัวบ้า เมื่อเปรียบเทียบกับโรคสมองฝ่อ
แบบเกิดขึ้นประปราย (sCJD) แล้ว โรคสมองฝ่อวาเรียนท์ (vCJD)
มักเกิดในคนอายุน้อยกว่า (ผู้เสียชีวิตจากโรคมีอายุเฉลี่ย 29 ปี) และ
มีระยะเวลาการป่วยนานกว่า (เฉลี่ย 14 เดือน) และมักจะแสดง
อาการทางจิตร่วมกับมีพฤติกรรมเปลี่ยนแปลงไป นอกจากนี้การ
เปลี่ยนแปลงจากการตรวจคลื่นสมองที่พบในโรคสมองฝ่อแบบเกิดขึ้น
คู่มือการป้องกันควบคุมโรคติดต่ออุบัติใหม่
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ประปราย จะไม่พบในโรคสมองฝ่อวาเรียนท์ แต่เมื่อทำ�ภาพถ่าย
คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าในผู้ป่วยโรคสมองฝ่อวาเรียนท์ ผู้ป่วยประมาณ
ร้อยละ 90 จะแสดงสัญญาณทีส่ งู (high signal) ในพืน้ ทีส่ ว่ น pulvinar
ของสมอง thalamus ส่วนหน้า และพบสัญญาณ pulvinar ใน
ผู้ ป่ ว ยส่ ว นใหญ่ ด้ ว ย โดยเฉพาะ FLAIR sequences และใน
ผูป้ ว่ ยประมาณร้อยละ 45 พบค่าโปรตีน 14-3-3 ในนํา้ ไขสันหลังเพิม่ สูงขึน้
ผู้ป่วยโรคสมองฝ่อวาเรียนท์ทุกราย ตรวจพบโปรตีน methionine
ที่ยีน PRNP ตำ�แหน่ง codon 129
จากรายงานในสหราชอาณาจักรทีต่ ดิ เชือ้ จากเลือดทีผ่ บู้ ริจาคเป็น
โรคสมองฝ่อวาเรียนท์ พบผู้ป่วยโรคสมองฝ่อวาเรียนท์ 3 ราย แม้ว่า
อุบตั กิ ารณ์ในสหราชอาณาจักรลดลง แต่ยงั คงมีความกังวลเกีย่ วกับการ
แพร่เชื้อทุติยภูมิจากเลือด การผ่าตัด หรือการทำ�ทันตกรรม
โรคสมองฝ่อที่เกิดจากพันธุกรรม (Genetic CJD; gCJD) พบ
ผู้ป่วยร้อยละ 10 - 15 ซึ่งเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรม
ในยีน PRNP บนโครโมโซมคู่ที่ 20 ที่ควบคุมโปรตีนพรีออน (Prion
protein; PrP) รูปแบบของการถ่ายทอดทางพันธุกรรมเป็นลักษณะ
ยีนเด่น (autosomal dominant) แต่ผู้ป่วยมากจนถึงร้อยละ 40 ไม่มี
ประวัติครอบครัวเป็นโรคสมองฝ่อ (CJD) ลักษณะอาการทางคลินิกมี
ความผันแปรสูง และมีการจำ�แนกเป็น familial CJD
กลุม่ อาการแกร์สมานน์-สตร็อยสเลอร์-ไชน์เกอร์ (GerstmannStrassler-Scheinker syndrome; GSSS) และโรคนอนไม่หลับ
จนถึงแก่กรรมที่เป็นกรรมพันธุ์ในครอบครัว (Fatal Familial
Insomnia; FFI) โดยกลุม่ อาการแกร์สมานน์-สตร็อยสเลอร์-ไชน์เกอร์
เคยได้รับการจัดอยู่ใน heterogeneous group of inherited
spongiform encephalopathies ซึ่งมีระยะเวลาของการป่วยที่นาน
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และมี amyloid plaques ในสมองส่วน cerebellum ส่วนโรคนอน
ไม่หลับจนถึงแก่กรรมที่เป็นกรรมพันธุ์ในครอบครัว (Fatal Familial
Insomnia; FFI) เกี่ยวข้องกับสมองส่วน thalamus ทำ�ให้เกิดการ
เจ็บป่วยที่มีลักษณะอาการนอนไม่หลับ และการทำ�งานของระบบ
ประสาทอัตโนมัติผิดปกติ
โรคสมองฝ่อที่เกิดจากการรักษาพยาบาล (iatrogenic CJD;
iCJD) เกิดขึ้นเมื่อ โรคสมองฝ่อแบบเกิดขึ้นประปราย (sCJD) หรือ
โรคสมองฝ่อวาเรียนท์ (vCJD) เกิดการติดเชื้อไปสู่คนอื่น จากการ
รักษาทางการแพทย์/การผ่าตัด หลังจากการใช้ฮอร์โมนสกัดจาก
ต่อมพิทูอิตารีและ dura mater และการผ่าตัดเปลี่ยนกระจกตา การ
วัดคลื่นสมองด้วยแผ่น electrode และการใช้เครื่องมือผ่าตัดระบบ
ประสาทที่ปนเปื้อน หรือการถ่ายเลือดในผู้ป่วยโรคสมองฝ่อวาเรียนท์
(vCJD)
การวินิจฉัยโรคสมองฝ่อ CJD ทุกชนิด อยู่บนพื้นฐานของข้อมูล
อาการของผู้ป่วย ร่วมกับผลการตรวจเพิ่มเติม เช่น ลักษณะคลื่นไฟฟ้า
สมอง การตรวจนํา้ ไขสันหลัง (CSF 14-3-3 assay) และภาพถ่ายสมอง
เพื่อแยกออกจากโรคอื่นๆ เช่น เนื้องอก และโรคหลอดเลือด สำ�หรับ
ในโรคสมองฝ่อวาเรียนท์ (vCJD) การตรวจชิ้นเนื้อจากต่อมทอนซิล
(tonsil biopsy) จะมีประโยชน์มาก แต่บางครัง้ เป็นวิธที ดี่ ที สี่ ดุ สำ�หรับ
ผู้ป่วยที่มีอาการผิดปกติ และ/หรือไม่มีการทำ� MRI pulvinar sign
การวินิจฉัยโรคที่เกิดจากพรีออน ขึ้นกับการตรวจพยาธิสภาพ
ระบบประสาทของเนื้ อเยื่อสมอง และส่วนใหญ่จะทำ�ได้ ห ลั ง จาก
เสียชีวิตแล้ว สำ�หรับการทดสอบทางพันธุกรรมจากตัวอย่างเลือดเป็น
สิ่ ง สำ � คั ญ ในการวิ นิ จ ฉั ย โรคที่ ส งสั ย ว่ า เกิ ด จากพรี อ อนที่ เ กิ ด จาก
พันธุกรรม การตัดเนือ้ เยือ่ สมองของผูป้ ว่ ยไปตรวจขณะยังมีชวี ติ อยูน่ นั้
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เป็นวิธที ค่ี อ่ นข้างรุนแรง และยังเป็นทีถ่ กเถียงกันอยู่ แต่กเ็ ป็นทางเลือกหนึง่
สำ�หรับผู้ป่วยซึ่งไม่สามารถตรวจหาการวินิจฉัยโรคอื่นได้
3. เชื้อก่อโรค : เชื่อว่าโรค CJD มีสาเหตุมาจาก “พรีออน” (prion)
ซึง่ เป็นโปรตีนทีม่ คี ณ
ุ สมบัตทิ จี่ ะเพิม่ จำ�นวนได้เอง (self-replicate) โรค
ที่เกิดจากพรีออนมักจะติดต่อจากห้องปฏิบัติการไปยังสัตว์ชนิดอื่นๆ
เช่น หนูตะเภา และสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมชนิดอื่นๆ
4. การเกิดโรค : มีรายงานโรค sCJD จากประเทศต่างๆ ทั่วโลก
อัตราตายเฉลี่ยโรค sCJD ในแต่ละปีประมาณ 1 - 2 รายต่อประชากร
ล้านคน และพบว่า อัตราตายเฉลี่ยเฉพาะกลุ่มอายุ 65 - 79 ปีนั้น มีค่า
สูงสุด คือ มากกว่า 5 รายต่อประชากรล้านคน
5. แหล่งรังโรค : ขณะนี้พบว่ามนุษย์เท่านั้นที่เป็นแหล่งรังโรคของ
sCJD ส่วนแหล่งรังโรคของ vCJD นัน้ เชือ่ ว่ามาจากสัตว์ทเี่ ป็นโรควัวบ้า
(BSE) และเนื่องจากระยะฟักตัวของโรคที่นาน จึงเป็นไปได้ว่าจะมีการ
ติดเชื้อที่ยังไม่แสดงอาการ (โดยเฉพาะในสหราชอาณาจักร) ซึ่งยัง
ไม่ทราบขนาดของปัญหา แต่จะเป็นแหล่งรังโรคที่สำ �คัญของการ
แพร่เชื้อต่อไป ซึ่งการแพร่เชื้อจากคนสู่คนติดต่อโดยการเปลี่ยนถ่าย
เลือด การผ่าตัดปลูกถ่ายอวัยวะ หรือการติดเชื้อจากเครื่องมือแพทย์
6. วิธีการแพร่โรค : ในผู้ป่วยโรค sCJD นั้นยังไม่มีหลักฐานที่แน่ชัด
ว่าเป็นโรคทีเ่ กิดขึน้ มาภายหลัง แต่มสี มมุตฐิ านว่า น่าจะเกิดจากโปรตีน
ที่เกิดขึ้นมาเอง (spontaneous generation) และเพิ่มจำ�นวนได้ด้วย
ตัวเอง มีผลการศึกษา 2 การศึกษา ทีบ่ ง่ ชีว้ า่ การผ่าตัดอาจเป็นปัจจัยเสีย่ ง
ต่อโรค sCJD และเป็นไปได้วา่ ยังพบการติดเชือ้ จากการรักษาของแพทย์
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(iatrogenic infection) ด้วย โดยเกิดจากการฉีดฮอร์โมนกระตุ้นการ
เจริญเติบโตทีเ่ ตรียมมาจากต่อมพิทอู ติ ารีของมนุษย์ หรือ dura mater
การผ่าตัดเปลี่ยนกระจกตา การตรวจคลื่นสมองโดยการใส่ขั้วไฟฟ้า
และการติดเชื้อจากเครื่องมือผ่าตัดในสมอง ในบรรดาผู้ป่วยเหล่านี้ มี
การสันนิษฐานว่าการติดเชื้อจากผู้ป่วยโรค sCJD รายหนึ่งไปสู่ผู้ป่วย
รายอื่นๆ เกิดขึ้นจากความประมาทในระหว่างการรักษาทางยาหรือ
การผ่าตัด
วิธีการติดต่อของโรควัวบ้ามาสู่คนนั้นยังไม่ทราบชัดเจน แต่มี
สมมติฐานว่าเกิดจากการรับประทานอาหารที่ปนเปื้อนเชื้อโรควัวบ้า
ซึง่ คาดว่าเริม่ มาตัง้ แต่ชว่ งปี พ.ศ. 2523 แต่ปจั จุบนั การติดเชือ้ ดังกล่าว
ได้หมดไป เนื่องจากมีการใช้มาตรการป้องกันด้านอาหารของมนุษย์
และปรับเปลี่ยนวิธีการเลี้ยงและการชำ�แหละสัตว์ที่ดีขึ้น นอกจากนี้
พบผู้ป่วย vCJD 3 ราย เกิดจากการเปลี่ยนถ่ายเลือด ซึ่งทุกวันนี้เลือด
ไม่ได้เป็นปัจจัยเสี่ยงสำ�หรับโรคจากพรีออนแล้ว
7. ระยะฟักตัวของโรค : ในผู้ป่วยที่เกิดจากการรักษาของแพทย์
จะมีระยะฟักตัวค่อนข้างยาวนาน อาจใช้เวลา 15 เดือน หรือนานกว่า
30 ปี และระยะเวลาฟักตัวขึน้ กับวิธที ไี่ ด้รบั เชือ้ เช่น ในรายทีท่ ราบประวัติ
แน่นอนว่ามีการติดเชื้อโดยตรงที่ระบบประสาทส่วนกลาง (CNS) เช่น
การใส่ขั้วไฟฟ้าและการติดเชื้อจากเครื่องมือผ่าตัดในสมอง จะมีระยะ
ฟักตัว 15 - 120 เดือน สำ�หรับผู้ที่ได้รับจากการรักษาฉีดฮอร์โมน
กระตุ้นการเจริญเติบโตที่เตรียมมาจากต่อมพิทูอิตารี มีระยะฟักตัว
4 ปีครึ่ง ถึง 30 ปี ระยะฟักตัวของผู้ป่วย vCJD 3 ราย ที่เกิดจากการ
ถ่ายเลือด อยู่ในช่วง 6.6 ถึง 8 ปีครึ่ง ในผู้ป่วยชายในโรคคูรู มีระยะ
ฟักตัวของโรคมากกว่า 50 ปี ในผู้ป่วย sCJD และ vCJD ที่พบเกิด
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ตามธรรมชาติมักไม่ทราบระยะฟักตัว ส่วนระยะฟักตัวของ gCJD ยัง
ไม่แน่ชัด
8. ระยะติดต่อของโรค : โดยทัว่ ไป โรคทีเ่ กิดจากพรีออน ระดับความ
สามารถในการติดเชื้อสูงสุดจะเกี่ยวข้องกับระบบประสาทส่วนกลาง
และเนื่อเยื่อที่เกี่ยวข้อง เช่น เนื้อเยื่อส่วนของตา ในช่วงระหว่างและ
ตลอดระยะของการป่วย ในการติดเชื้อโรค sCJD อาจพบได้ในเนื้อเยื่อ
ส่วนอืน่ ทีไ่ ม่ใช่สมองส่วนกลาง แต่พบในระดับตํา่ มาก และอาจแพร่เชือ้
ได้ตลอดช่วงระยะเวลาของการป่วย สำ�หรับโรค vCJD จะพบการติดเชือ้
ในเนื้อเยื่อระบบนํ้าเหลือง และเลือดของผู้ป่วย มีความสามารถใน
การแพร่ติดต่อได้สูงตลอดระยะเวลาที่มีอาการ และรวมถึงช่วงระยะ
ฟักตัวด้วย ระดับการติดเชื้อในระบบประสาทส่วนกลางเพิ่มขึ้นใน
ช่วงท้ายของระยะฟักตัว และระดับการติดเชือ้ ของโรคในระบบประสาท
ส่วนกลางเกิดได้สูงตลอดช่วงที่แสดงอาการ
9. ความไวและความต้านทานต่อการรับเชื้อ : การเปลี่ยนแปลง
ทางพันธุกรรมของยีนพรีออนโปรตีน (PRNP) นั้น มีความเกี่ยวข้อง
กับการเกิดโรคจากพรีออนที่เกิดจากพันธุกรรม หรือภายในครอบครัว
โดยความแตกต่างของตำ�แหน่งของยีน PRNP จะมีอิทธิพลต่อความไว
ของการรับเชื้อ และระยะฟักตัวของโรคในสัตว์หลายชนิด เช่น ใน
แกะและหนูไมซ์ สำ�หรับโรคในมนุษย์นั้น ลักษณะของ genotype
ของยีน PRNP ที่ตำ�แหน่ง codon 129 นั้นมีผลต่อความไวต่อการรับ
เชื้อในโรค sCJD มีโปรตีนคู่เหมือนของ methionine (methionine
homozygous) เหมือนกันร้อยละ 70 ถ้าเป็นโรค vCJD จะมีโปรตีน
คูเ่ หมือนของ methionine เหมือนกันร้อยละ 100 ส่วนในผูป้ ว่ ยทีเ่ กิด
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จากการรักษาของแพทย์ จะมีปริมาณคูเ่ หมือนของโปรตีน valine หรือ
methionine มากกว่าปกติ และยังมีผลต่อระยะฟักตัวในโรคสมองฝ่อ
อีกหลายชนิด (โรคคูรู โรคสมองฝ่อที่เกิดจากการรักษาพยาบาล และ
vCJD ด้วย) ท้ายทีส่ ดุ ยังมีผลต่อลักษณะทีแ่ สดงออกของอาการป่วยที่
ตามมา ตัวอย่างเช่น โรค sCJD มีการแสดงออกที่หลากหลายใน MM,
MV และ VV
10. การเก็บและนำ�ส่งตัวอย่างตรวจที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
กระทรวงสาธารณสุข :
การตรวจวินิจฉัยทาง histopathology จากสมองถือเป็นวิธี
มาตรฐาน (gold standard) ในการตรวจวินิจฉัยโรค นอกจากนี้ยัง
มีการศึกษาแสดงให้เห็นว่าการทำ�  immunohistochemistry ใน
ตัวอย่างสมอง tonsil biopsy หรือ lymphoid tissue สามารถนำ�มา
ใช้ในการตรวจวินจิ ฉัยโรคได้เช่นกัน ปัจจุบนั การตรวจวินจิ ฉัยโรคอาศัย
หลักการที่ได้มาจากการค้นพบ PrP27-30 ซึ่งเป็นส่วนที่มีคุณสมบัติ
เป็น proteinase K-resistant ในพรีออนก่อโรค (PrPsc) แต่ไม่พบใน
พรีออนปกติ (PrPc) จากคุณสมบัตินี้เองทำ�ให้มีการพัฒนาการตรวจ
ด้วยวิธี western blot and ELISA ซึ่งใช้อยู่ในปัจจุบัน นอกจากนี้
ยั ง มี วิ ธี ก ารตรวจวิ นิ จ ฉั ย โรคที่ อ ยู่ ใ นระหว่ า งการศึ ก ษาวิ จั ย เพื่ อ
เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพในการตรวจวิ นิ จ ฉั ย โรค เช่ น การใช้ วิ ธี
immune-fluorescent probe เพือ่ ตรวจหา PrP27-30 หรือการตรวจหา
marker ตัวอื่นๆ ด้วยวิธีทางอณูชีววิทยา
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10.1 การเก็บสิ่งส่งตรวจ
		
10.1.1 เนื้อสมอง :
 ทั้ง biopsy และ autopsy โดยเนื้อสมอง
ที่ไม่ผ่านนํ้ายารักษาสภาพจะสามารถนำ �มาใช้ในการตรวจหาชนิด
proteinase K-resistant protein และสกัดสารพันธุกรรม ในขณะที่
สมองที่ผ่านนํ้ายารักษาสภาพจะนำ�มาใช้ในการศึกษาคุณลักษณะของ
prion ภายใต้กล้องจุลทรรศน์ และดูลักษณะทาง histopathology
และ immunohistochemistry
10.1.2 นํา้ ไขสันหลัง : ใช้ในการตรวจหา marker protein
10.1.3 เลือด : ใช้ในการตรวจทางพันธุกรรมเป็นหลัก
ในปัจจุบนั การตรวจวินจิ ฉัยโรคนีย้ งั ต้องอาศัยวิธกี ารตรวจ
ทางห้องปฏิบัติการหลายวิธีร่วมกัน และควรเก็บตัวอย่างหลากหลาย
ชนิด และในช่วงระยะเวลาต่างๆ
11. วิธีการป้องกันและควบคุมโรค :
ก. มาตรการป้องกันโรค :
ต้องใช้ความระมัดระวังรอบคอบเป็นอย่างยิ่ง ที่จะหลีกเลี่ยง
การใช้เนื้อเยื่อจากผู้ป่วยในการผ่าตัดปลูกถ่ายอวัยวะหรือเนื้อเยื่อ
และการใช้เครื่องมือผ่าตัดที่อาจปนเปื้อนเนื้อเยื่อจากผู้ป่วย CJD นั้น
จะต้ อ งทำ � ให้ เ ครื่ อ งมื อ เหล่ า นี้ ป ลอดเชื้ อ ทุ ก ครั้ ง ก่ อ นนำ � ไปใช้ ใ น
ครัง้ ต่อไป สามารถอ่านเพิม่ เติมได้ในคำ�แนะนำ�ขององค์การอนามัยโลก
ในการลดความเสี่ยงต่อโรค CJD (WHO/CDS/CSR/APH/2000.3
หรือ http://whqlibdoc.who.int/hq/2000/WHO_CDS_CSR_
APH_2000.3.pdf) ซึง่ ได้ระบุกลุม่ เสีย่ งต่อโรค ได้แก่ ผูท้ มี่ ปี ระวัตคิ นใน
ครอบครัวป่วยเป็นโรค CJD หรือผู้ที่เคยได้รับการรักษาด้วยการฉีด
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ฮอร์โมนต่อมพิทอู ติ ารีหรือเคยผ่าตัดสมองมาก่อน การรับบริจาคเลือด
ไม่ได้มผี ลต่อการแพร่เชือ้ sCJD เหมือนการเปลีย่ นถ่ายเนือ้ เยือ่ อืน่ ๆ หรือ
การใช้ growth hormone ของคน แต่มีรายงานข้อมูลอุบัติการณ์ใน
สหราชอาณาจักร จำ�นวน 3 เหตุการณ์ที่เกิดการติดเชื้อ vCJD จาก
การได้รับบริจาคเลือด
การหลีกเลี่ยงอันตรายที่เกิดจากการรักษาพยาบาล
 ข้อควรระวังที่จำ�เพาะ ควรมีการบริหารจัดการผู้ป่วย
ที่ ยื น ยั น หรื อ สงสั ย โรคสมองฝ่ อ (Transmissible spongiform
encephalopathy; TSE) และเนื้อเยื่อของผู้ป่วย
 บุ ค คลเหล่ า นี้ ถื อ ว่ า เป็ น กลุ่ ม เสี่ ย งสำ � หรั บ การพั ฒ นา
เป็นโรค TSE ดังนี้ ผู้ป่วยที่ต้องรับ dura mater ผู้ป่วยที่ต้องรับการ
รักษาด้วยการใช้ฮอร์โมนสกัดจากต่อมพิทูอิตารี และการผ่าตัดเปลี่ยน
กระจกตา ผู้ป่วยที่ต้องรับการผ่าตัดสมอง และสมาชิกในครอบครัวที่
อาจได้รับการถ่ายทอดโรค TSE
 เมื่ อ พบว่ า มี ค วามเสี่ ย งที่ จ ะเกิ ด การแพร่ โรคจากการ
รักษาพยาบาล ควรมีการพิจารณาความสามารถในการติดต่อของโรค
จากเนื้อเยื่อที่ได้รับบริจาค กับช่องทางการสัมผัส โดยการติดต่อโรค
พบได้ บ่ อ ยและมี ค วามเข้ ม ข้ น ของเชื้ อ มากที่ สุ ด ที่ ร ะบบประสาท
ส่ ว นกลาง และควรระมั ด ระวั ง เมื่ อ มี ก ารทำ � หั ต ถการต่ า งๆ เช่ น
ทันตกรรม การวินจิ ฉัยโรค การผ่าตัด และเมือ่ มีการจัดการกับเครือ่ งมือ
หรือการทำ�ความสะอาด และฆ่าเชือ้ เครือ่ งมือ พืน้ ผิวทีป่ ฏิบตั งิ าน และ
ของเสียที่เกิดขึ้น
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การถ่ายเลือดเป็นสาเหตุของการแพร่เชือ้ vCJD ได้ แต่ไม่เป็น
สาเหตุของโรคจากพรีออนชนิดอื่นๆ มีมาตรการป้องกันจะช่วยลด
ความเสีย่ งในการแพร่โรค vCJD ผ่านทางเลือดและผลิตภัณฑ์จากเลือด
ในบางประเทศ เช่น แคนาดา และสหรัฐอเมริกา และบางประเทศ
ในทวีปยุโรป และมีการร้องขอให้ศูนย์รับบริจาคเลือดดำ �เนินการ
คัดกรองแยกผู้บริจาคเลือดที่มีประวัติพ�ำ นักในสหราชอาณาจักรและ
บางประเทศในทวีปยุโรปในช่วงเวลาทีม่ กี ารระบาดของโรคออกไปด้วย
การหลีกเลี่ยงการสัมผัสสารก่อโรควัวบ้าในอาหารที่ผลิตจาก
เนื้อโค
โรควัวบ้าเป็นความเสี่ยงต่อระบบสาธารณสุข และสุขภาพสัตว์
โรคนี้สามารถแพร่ติดต่อไปยังมนุษย์ได้ และอาหารเป็นแหล่งที่สำ�คัญ
ของการแพร่เชือ้ โค ผลิตภัณฑ์จากโค และผลิตภัณฑ์ทอี่ าจปนเปือ้ นสาร
ก่อโรควัวบ้ามีจ�ำ หน่ายทัว่ โลก ทำ�ให้เกิดความเสีย่ งในระดับโลก และส่ง
ผลกระทบต่องานสาธารณสุข สุขภาพสัตว์ และการค้า โดยในปัจจุบัน
การป้องกันทางสาธารณสุขจากการสัมผัสโรคผ่านทางอาหารทำ�ได้
โดยการป้องกันและกำ�จัดโรควัวบ้าในปศุสัตว์ สำ�หรับข้อมูลคำ�ปรึกษา
เพิ่มเติม สามารถสืบค้นได้จากรายงานผลการให้คำ�ปรึกษาทางเทคนิค
ร่วมกันระหว่างองค์การอนามัยโลก (WHO) องค์การอาหารและเกษตร
แห่งสหประชาชาติ (FAO) และองค์การโรคระบาดสัตว์ระหว่างประเทศ
(OIE) ในโรควัวบ้า : Public Health, Animal Health and Trade
ข. การควบคุมผู้ป่วย ผู้สัมผัส และสิ่งแวดล้อม :
1. การรายงานโรค : การรายงานผู้ป่วยอย่างเป็นทางการ
หลายประเทศกำ�หนดให้โรคสมองฝ่อ รวมทั้ง vCJD เป็นโรคที่ต้อง
รายงานไปยังหน่วยงานสาธารณสุข
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2. การแยกผู้ป่วย : ใช้มาตรการป้องกันการติดเชื้ออย่าง
เคร่งครัด (universal precautions)
		 3. การทำ�ลายเชื้อ : พรีออนค่อนข้างทนและไม่ถูกทำ�ลาย
ได้ ด้ ว ยนํ้ า ยาฆ่ า เชื้ อ ทั่ ว ไป และกระบวนการทำ � ให้ ป ราศจากเชื้ อ
(sterilization) แต่ ห ากใช้ โซเดี ย มไฮดรอกไซด์ ความเข้ ม ข้ น
2 M นาน 1 ชั่วโมง ร่วมกับโซเดียมไฮโปคลอไรท์ ความเข้มข้น
20,000 ppm นาน 1 ชั่วโมง แล้วนำ�ไปผ่านขั้นตอนการฆ่าเชื้อ
ด้วยการอบไอนํ้าในหม้อนึ่งความดัน (autoclave) จะเป็นวิธีที่มี
ประสิ ท ธิ ภ าพสู ง สุ ด ในการลดคุ ณ สมบั ติ ใ นการก่ อ โรคของพรี อ อน
หากใช้หนึ่งในสามวิธีที่ใช้สารเคมีที่แรงมากที่สุดและวิธีการฆ่าเชื้อ
หม้อนึง่ ความดันตามทีอ่ งค์การอนามัยโลกแนะนำ�แล้วไม่สามารถกำ�จัด
ออกไปได้ ควรพิจารณากระบวนการฆ่าเชื้ออุปกรณ์ที่ทนความร้อน
อีกครั้ง สำ�หรับอุปกรณ์ที่จะสัมผัสกับเนื้อเยื่อของผู้ป่วยที่สงสัยหรือ
ยืนยันโรคสมองฝ่อ แบ่งเป็นเนื้อเยื่อที่สามารถติดต่อโรคได้สูง เช่น
สมอง ไขสันหลัง และตา หรือเนื้อเยื่อที่สามารถติดต่อโรคได้ตํ่า เช่น
นํ้าไขสันหลัง ไต ตับ ปอด ต่อมนํ้าเหลือง ม้าม เยื่อบุผิวที่เกี่ยวข้อง
กับการดมกลิ่น และรก โดยวิธีและมาตรการป้องกันที่จำ�เป็นเหล่านี้
สามารถหาอ่านได้จาก http://www.cdc.gov/ncidod/dvrd/cjd/
qa_cjd_infection_control.htm#sterilization
4. การกักกัน : ไม่จำ�เป็น
5. การให้ภูมิคุ้มกันแก่ผู้สัมผัส : ไม่มี
6. การสอบสวนผู้ สั ม ผั ส และแหล่ ง โรค : สอบสวนหา
ประวั ติ ก ารเจ็ บ ป่ ว ยและรายละเอี ย ดของการรั ก ษาให้ ค รบถ้ ว น
ได้แก่ ประวัติการอาศัยในพื้นที่เกิดโรคระบาด การผ่าตัดและการ
ทำ � ทั น ตกรรม หรื อ การใช้ ฮ อร์ โ มนสกั ด จากต่ อ มพิ ทู อิ ต ารี จ ากคน
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หรือปลูกถ่ายเนื้อเยื่อสมอง ประวัติครอบครัวเกี่ยวกับโรคสมองเสื่อม
รวมทั้งการรับบริจาคเลือด
7. การรักษา : รักษาตามอาการ ไม่มีการรักษาเฉพาะ สิ่งที่
ต้องระวัง คือ การป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อในโรงพยาบาล
ค. ง. จ. มาตรการเมื่อเกิดการระบาด ภัยพิบัติที่อาจเกิดขึ้น
และมาตรการควบคุมโรคระหว่างประเทศ : ไม่มี ยกเว้น มาตรการ
ห้ามส่งออกและนำ�เข้าโค กระบือ และผลิตภัณฑ์จากสัตว์ดังกล่าวตาม
แนวชายแดนจากพื้นที่ที่มีการระบาดของโรควัวบ้า
มาตรการป้องกันควบคุมโรค vCJD ระหว่างประเทศ
หลีกเลี่ยงการสัมผัสสารก่อโรควัวบ้าในอาหารที่ผลิตจากเนื้อโค
ดังนี้
 ไม่นำ�ชิ้นส่วนหรือผลิตภัณฑ์จากสัตว์ที่มีสัญญาณการ
ปนเปื้อนเชื้อ TSE เข้ามา และไม่ควรอนุญาตให้นำ�เนื้อเยื่อที่มีโอกาส
ปนเปื้อนสารก่อโรควัวบ้าเข้ามาในห่วงโซ่อาหารของคน หรือสัตว์
การบริหารจัดการโรควัวบ้าในโค กระบือ ดังนี้
 ทุ ก ประเทศควรตรวจสอบสถานะความเสี่ ย งของ
โรควั ว บ้ า ของประชากรโค กระบื อ โดยการประเมิ น ผลลั พ ธ์ ข อง
ความเสี่ ย งประจำ � ปี เพื่ อ ระบุ ปั จ จั ย ที่ เ ป็ น ไปได้ ข องการนำ � เข้ า มา
การนำ�กลับมาใช้ใหม่ และการเพิ่มจำ�นวนของโรควัวบ้า ระบบการ
เฝ้าระวังโรควัวบ้าที่เหมาะสมกับระดับความเสี่ยงโดยประมาณ
 เมื่อไรก็ตามที่มีความเสี่ยงของโรควัวบ้าเกิดขึ้น รัฐบาล
ควรนำ�ขั้นตอนการจำ�แนกสารความเสี่ยงเฉพาะมาใช้ทันที เนื้อเยื่อ
ทั้ ง หมดที่ มี ก ารติ ด เชื้ อ ควรกำ � จั ด หรื อ ทำ � ลายทิ้ ง ถ้ า ความเสี่ ย งต่ อ
โรควั ว บ้ า มี สู ง เนื้ อ เยื่ อ อื่ น ๆ ที่ อ ยู่ ภ ายใต้ ส ภาวะที่ อ าจจะติ ด เชื้ อ
196

คู่มือการป้องกันควบคุมโรคติดต่ออุบัติใหม่

ควรนำ�เข้าไปอยูใ่ นรายชือ่ สารทีม่ คี วามเสีย่ ง เพือ่ การกำ�จัดหรือทำ�ลาย
มาตรการเพิม่ เติมทีค่ วรนำ�มาใช้ ได้แก่ การห้ามนำ�เข้าโคทีม่ ชี ว่ งอายุเกิน
ทีจ่ ะนำ�เข้ามาในห่วงโซ่อาหาร หรืออาหารสัตว์ โดยองค์การอนามัยโลก
และองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ รวมทั้งองค์การ
โรคระบาดสัตว์ระหว่างประเทศ ได้มกี ารทบทวน หารือเกีย่ วกับวิธกี าร
เหล่านี้ ซึ่งสัมพันธ์กับประเด็นด้านสาธารณสุขอย่างต่อเนื่อง
 รัฐบาลต้องมีการตรวจติดตามการใช้มาตรการควบคุมให้
มีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะมาตรการห้ามการนำ�เข้า (ในสถานที)่ อาหาร
สำ�หรับสัตว์เคี้ยวเอื้อง
 การค้ า ผลิ ต ภั ณ ฑ์ อ าหารระหว่ า งประเทศ ควรกำ � จั ด
เนือ้ เยือ่ ทีม่ กี ารปนเปือ้ นโรควัวบ้า ซึง่ องค์การอนามัยโลก และองค์การ
อาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ รวมทั้งองค์การโรคระบาดสัตว์
ระหว่างประเทศ ได้มีการทำ�งานร่วมกันอย่างต่อเนื่อง เพื่อบรรเทา
ความเสี่ยงในการกำ�จัดสารก่อโรควัวบ้า การป้องกันการแพร่เชื้อผ่าน
ทางเลือด
 มาตรการป้ อ งกั น การติ ด เชื้ อ เพื่ อ ลดความเสี่ ย งจาก
การแพร่เชื้อโรค vCJD ผ่านทางเลือดหรือผลิตภัณฑ์จากเลือด ในบาง
ประเทศ เช่น แคนาดา สหรัฐอเมริกา และบางประเทศในทวีปยุโรป
ร้องขอให้ศูนย์รับบริจาคเลือดดำ�เนินการคัดกรองผู้บริจาคเลือดที่มี
ประวัตพิ �ำ นักในสหราชอาณาจักรและบางประเทศในทวีปยุโรปในช่วง
เวลาที่มีการระบาดของโรค
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โรคคูรู
(KURU)

ICD-9 046.0; ICD-10 A81.8

เป็ น โรคของสมองส่ ว นกลางที่ ส่ ง ผลให้ ค นไข้ มี อ าการเดิ น
สะเปะสะปะ เสียการทรงตัว สั่นกระตุก และกล้ามเนื้อแข็งเกร็ง พบได้
ในคนตั้งแต่อายุ 4 ขวบขึ้นไป โรคนี้เกิดขึ้นเฉพาะในชนเผ่าภาษา
Fore ในเกาะปาปัวนิวกินี เป็นโรคติดต่อที่มีสาเหตุมาจากโปรตีน
พรีออนที่เพิ่มขยายจำ�นวนได้เอง ซึ่งพิสูจน์ได้ว่าสามารถติดต่อไปยัง
ลิงและสัตว์อื่นๆ ได้เช่นเดียวกันกับโรค CJD การแพร่ติดต่อของโรค
คูรูนี้ เกิดมาจากประเพณีพื้นเมืองของชนเผ่าคูรูในการฝังศพ โดยจะมี
โอกาสติดโรคขณะที่สัมผัสใกล้ชิดกับเนื้อเยื่อของศพ โดยเฉพาะสมอง
รวมทั้งการกินเนื้อเยื่อและสมองของมนุษย์ โดยความเชื่อว่าเป็นการ
แสดงความกตัญญูต่อวิญญาณของบรรพบุรุษ ในอดีตพบโรคนี้มาก
ปัจจุบันอุบัติการณ์ของโรคนี้เป็นรายปีลดน้อยลง โดยพบผู้ป่วยเพียง
ประปรายเท่านั้น
เอกสารอ้างอิง
1. Centers for Diseases Control and Prevention. Prion
Diseases. Available from: http://www.cdc.gov/ncidod/
dvrd/prions.html.
2. Health Protection Agency. Laboratory Tests for
Creutzfeldt-Jakob Disease (CJD). Health Protection
Agency 2011. Available from: http://www.hpa.org.uk/
Topics/InfectiousDiseases/InfectionsAZ/CreutzfeldtJakobDisease.html.
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7th ed. Philadelphia (USA): Elsevier; 2010.
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โรคติดเชื้อไวรัสเฮนดราและไวรัสนิปาห์
(HENDRA AND NIPAH VIRAL
DISEASES)
ICD-9 078.8; ICD-10 B33.8
1. สถานการณ์โรค :
ทั่ ว โลก : โรคไข้ ส มองอั ก เสบจากเชื้ อ ไวรั ส นิ ป าห์ ถู ก ค้ น พบ
ครั้งแรกในประเทศมาเลเซีย ตั้งแต่ปลายเดือนกันยายน พ.ศ. 2541
ถึ ง เดื อ นพฤษภาคม พ.ศ. 2542 ผู้ ป่ ว ยรายแรกพบที่ รั ฐ เประ
เมื อ งคิ น ตา เป็ น เพศหญิ ง อายุ 41 ปี อาชี พ ขายเนื้ อ สุ ก ร และ
ผู้ป่วยรายสุดท้ายอยู่ที่เมืองสุไหงบูโละ รัฐสลังงอร์ เป็นคนงานใน
โรงเลื่อยไม้ เพศชายอายุ 29 ปี พบผู้ป่วยทั้งหมด 265 ราย เสียชีวิต
105 ราย โดยมีการระบาดอยู่ใน 3 รัฐ ได้แก่รัฐเประ ที่เมืองคินตา
รัฐเนกรีเซมบีลัน มีการระบาด 2 แห่ง ที่เมืองซิกามัต และที่เมืองบูกิต
เปลันดอค รัฐสลังงอร์ ที่เมืองสุไหงบูโละ ในประเทศสิงคโปร์ โรคนี้
คู่มือการป้องกันควบคุมโรคติดต่ออุบัติใหม่
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ระบาดระหว่างวันที่ 13 - 16 มีนาคม พ.ศ. 2542 พบผู้ป่วย 11 ราย
เสียชีวติ 1 ราย สาเหตุจากการนำ�เข้าสุกรจากประเทศมาเลเซีย เมือ่ วันที่
3 มีนาคม พ.ศ. 2542
หลังจากนัน้ ก็มกี ารระบาดอีกหลายครัง้ ในประเทศอินเดีย ทีเ่ มือง
ซิริกูลิ ในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2544 โดยมีผู้ป่วย 66 ราย เสียชีวิต
45 ราย และมีการระบาดในประเทศบังกลาเทศตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2544 - 2550
การระบาดของโรคไข้สมองอักเสบนิปาห์ในประเทศบังกลาเทศ มีปจั จัย
เสีย่ งต่อการติดเชือ้ คือ การสัมผัสกับโคป่วย การบริโภคนํา้ จากผลปาล์มสด
ที่ปนเปื้อนนํ้าลายของค้างคาวแม่ไก่ ซึ่งเป็นค้างคาวจำ�พวกที่กินผลไม้
และมีการติดต่อจากคนสู่คน ซึ่งสาเหตุของการระบาดที่มาเลเซีย
เกิดจากเชื้อไวรัสนิปาห์สายพันธุ์เดียว ซึ่งแตกต่างจากการระบาดที่
บังกลาเทศซึง่ เกิดจากหลายสายพันธุ์ ทำ�ให้มลี กั ษณะอาการทางคลินกิ
แตกต่างกัน
ประเทศไทย : ยังไม่เคยพบผู้ป่วยในประเทศไทย แต่จากการ
ศึกษาของศาสตราจารย์ นายแพทย์ ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา และคณะ ในปี
พ.ศ. 2546 จากการสำ�รวจค้างคาวในบางจังหวัดทางภาคใต้ของ
ประเทศไทยพบว่า ค้างคาวแม่ไก่ ร้อยละ 7 มีภมู คิ มุ้ กันต่อเชือ้ ไวรัสนิปาห์
และพบสารพั น ธุ ก รรมของเชื้อไวรัสนิปาห์ในนํ้าลายและปั ส สาวะ
ของค้างคาวแม่ไก่ด้วย ดังนั้นพื้นที่เสี่ยงทางภาคใต้ จึงควรเฝ้าระวัง
สถานการณ์อย่างใกล้ชดิ และป้องกันไม่ให้โรคแพร่มายังสัตว์เลีย้ งตาม
มาตรการของกรมปศุสัตว์
2. ลักษณะโรค : โรคติดเชื้อไวรัสเฮนดราและไวรัสนิปาห์เป็นไวรัสที่
ก่อโรคในสัตว์ ตัง้ ชือ่ จากสถานทีพ่ บในออสเตรเลียและมาเลเซีย ซึง่ เป็น
พื้นที่แรกที่พบการติดเชื้อในมนุษย์ในปี พ.ศ. 2537 และ พ.ศ. 2542
ตามลำ�ดับ ไวรัสนิปาห์ก่อโรคไข้สมองอักเสบเป็นหลัก ในขณะที่ไวรัส
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เฮนดราก่อโรคติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจ (5 รายในปี พ.ศ. 2551)
และเยื่อหุ้มสมองอักเสบแบบไม่รุนแรง (1 ราย)
ลักษณะอาการของโรคทีเ่ กิดจากการติดเชือ้ ค่อนข้างหลากหลาย
มีได้ตั้งแต่ มีอาการเพียงเล็กน้อยไปจนถึงมีอาการหนัก ขั้นโคม่า และ/
หรือระบบหายใจล้มเหลว และเสียชีวติ รวมทัง้ มีไข้สงู ปวดศีรษะ เจ็บคอ
วิงเวียน ซึมและสับสน หรืออาการคล้ายไข้หวัดใหญ่และปอดอักเสบ
และตรวจพบผู้ป่วยชนิดที่ไม่แสดงอาการด้วยเช่นกัน ผู้ป่วยติดเชื้อ
ไวรัสเฮนดรา 2 รายแรกมีอาการปอดอักเสบอย่างเด่นชัด ซึ่งทำ�ให้
เสียชีวติ 1 ราย ในขณะทีผ่ ปู้ ว่ ยติดเชือ้ ไวรัสนิปาห์มอี าการไข้สมองอักเสบ
ซึง่ ถูกวินจิ ฉัยผิดพลาดในครัง้ แรกว่าเป็นไข้สมองอักเสบเจอี (Japanese
Encephalitis)
ถึงแม้ว่าจะมีผู้ป่วยส่วนหนึ่งที่แสดงอาการที่มีความเกี่ยวข้องกับ
ปอดอักเสบก็ตาม แต่ผู้ป่วยส่วนใหญ่ที่มีชีวิตรอดจากอาการสมอง
อักเสบเฉียบพลันจากเชือ้ ไวรัสนิปาห์จะสามารถฟืน้ ตัวได้เป็นปกติ และ
มีประมาณร้อยละ 20 ที่พบร่องรอยความผิดปกติของระบบประสาท
หลงเหลืออยู่ ผู้ป่วยที่มีอาการของสมองอักเสบที่เกิดขึ้นภายหลัง หรือ
อาการกำ�เริบใหม่จะถูกพบภายหลังการติดเชื้อเป็นเวลาหลายเดือน
โดยทั่วไปจะพบในผู้ป่วยที่มีอาการเล็กน้อยหรือไม่มีอาการ อัตรา
ป่วยตายของผู้ป่วยที่แสดงอาการอยู่ที่ประมาณร้อยละ 40 แต่อัตรา
ป่วยตายจะลดลงในผู้ป่วยมีอาการของสมองอักเสบที่เกิดขึ้นภายหลัง
หรืออาการกำ�เริบใหม่
การวินิจฉัยโรค อาศัยการตรวจทางนํ้าเหลืองวิทยา เพื่อตรวจหา
IgM และ IgG โดยวิธี ELISA หรือวิธี serum neutralization และ
ยืนยันการวินจิ ฉัยโดยการแยกเชือ้ ไวรัสได้จากเนือ้ เยือ่ ทีต่ ดิ เชือ้ ของผูป้ ว่ ย
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3. เชื้ อ ก่ อ โรค : ไวรั ส เฮนดรา และไวรั ส นิ ป าห์ อยู่ ใ นสกุ ล
Henipaviruses วงศ์ Paramyxoviridae มียีโนม RNA ลักษณะเป็น
สายเดี่ยว (single-stranded, nonsegmented, negative-sense
RNA genome) ล้อมรอบด้วยโปรตีน เชื้อไวรัสนิปาห์มีขนาดตั้งแต่
120 - 500 นาโนเมตร และเชื้อไวรัสเฮนดรามีขนาดตั้งแต่ 40 - 600
นาโนเมตร
4. การเกิดโรค : เชื้อไวรัสเฮนดราพบว่าเป็นสาเหตุโรคติดเชื้อทาง
เดินหายใจอย่างรุนแรงในม้า ในรัฐควีนส์แลนด์ ประเทศออสเตรเลีย
โดยในปี พ.ศ. 2537 พบผู้ป่วย 3 รายซึ่งเป็นผู้ที่สัมผัสกับม้าที่ล้มป่วย
ซึง่ ผูป้ ว่ ย 2 รายแรก พบในการระบาดครัง้ แรก ส่วนรายที่ 3 แสดงอาการ
13 เดือนหลังจากที่มีอาการเยื่อหุ้มสมองอักเสบแบบไม่รุนแรง และ
เกิดการเสียชีวิตจากภาวะสมองอักเสบจากเชื้อไวรัสกลับมาก่อโรคซํ้า
นอกจากนี้ พบการระบาดประปรายของโรคในม้ า อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง
แถวฝั่งทะเลในรัฐควีนส์แลนด์ และทางตอนเหนือของรัฐนิวเซาท์เวลส์เหนือ
ตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2542 จนถึงปี พ.ศ. 2551 พบผูป้ ว่ ย 1 ราย ในปี พ.ศ. 2547
ในสั ต วแพทย์ หลั ง การชั น สู ต รม้ า ที่ เ สี ย ชี วิ ต ในเมื อ งแคนส์
รัฐควีนส์แลนด์เหนือ ต่อมาพบผู้ป่วย 2 รายระหว่างการระบาดในม้า
ที่คลินิกรักษาสัตว์ ในบริสเบน ในปี พ.ศ. 2551 ทั้งหมดมีอาการป่วย
คล้ายไข้หวัดใหญ่ระดับปานกลางถึงระดับรุนแรง และต้องรักษาตัวใน
โรงพยาบาล และพบว่าผู้ป่วยทั้งหมดมีการสัมผัสกับม้าที่ติดเชื้อ
เชือ้ ไวรัสนิปาห์พบเป็นสาเหตุของการติดเชือ้ ทีร่ นุ แรงและพบมาก
ในสุกร ในฟาร์มสุกรของเประ รัฐเนกรีเซมบีลนั และสลังงอร์ ในมาเลเซีย
โดยปกติจะพบการติดเชื้อที่ไม่แสดงอาการในสุกร และอัตราป่วยตาย
โดยทั่วไปจะน้อยเพียงร้อยละ 5 เชื่อว่าการติดเชื้อในมนุษย์รายแรก
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เกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2539 ถึงแม้ว่าการเกิดโรคจะเด่นชัดช่วงปลายปี
พ.ศ. 2541 และผูป้ ว่ ยส่วนใหญ่ได้รบั การวินจิ ฉัยในช่วงเดือนแรกของปี
พ.ศ. 2542 (ซึ่งมีผู้ป่วยยืนยันเสียชีวิต 105 ราย) ในช่วงปี พ.ศ. 2542
มีคนงานโรงฆ่าสุกรในสิงคโปร์ 11 ราย ติดเชื้อไวรัสนิปาห์จากการ
สัมผัสกับสุกรที่นำ�เข้ามาจากมาเลเซีย และเสียชีวิต 1 ราย ต่อมาในปี
พ.ศ. 2544 เกิดการระบาดครัง้ แรกในบังกลาเทศและเบงกอลตะวันตก
ประเทศอินเดีย รวมมีการระบาดของไวรัสนิปาห์ในบังกลาเทศ จำ�นวน
8 ครัง้ ในช่วงระหว่างปี พ.ศ. 2544 - 2551 โดยมีผปู้ ว่ ยมากกว่า 120 ราย
อัตราป่วยตายประมาณร้อยละ 75 ส่วนในประเทศอินเดียมีการยืนยัน
การระบาดจำ�นวน 2 ครั้ง มีผู้ป่วยมากกว่า 70 ราย อัตราป่วยตาย
ประมาณร้อยละ 70 การระบาดทีอ่ นิ เดียและบังกลาเทศ ไม่มหี ลักฐาน
การพบสัตว์รังโรคที่แน่ชัด ซึ่งต่างจากการระบาดในมาเลเซีย ที่มีสุกร
เป็นสือ่ กลางในการนำ�พาเชือ้ ไวรัสมาสูค่ น ซึง่ ผูป้ ว่ ยจำ�นวนมากมีอาการ
ระบบทางเดินหายใจล้มเหลวเฉียบพลัน บ่งชี้ว่าการแพร่เชื้อเกิดจาก
ผู้ป่วยสูดดมฝอยละอองขนาดใหญ่ที่มีเชื้อปนเปื้อนเข้าไป และมีการ
ติดเชื้อจากคนสู่คนเป็นครั้งแรก รวมทั้งการติดเชื้อในสถานพยาบาล
ซึง่ พบว่ามีการติดเชือ้ ผูป้ ว่ ยบางรายทีเ่ กิดจากอาหารเป็นสือ่ โดยการกิน
นํ้าผลไม้ที่มีการปนเปื้อนเชื้อ
5. แหล่งรังโรค : ค้างคาวกินผลไม้ในสกุล Pteropus เป็นพาหะ
สำ�คัญของเชื้อไวรัสเฮนดราและไวรัสนิปาห์ แต่เชื้อไวรัสไม่ก่อโรคใน
พาหะ ไวรัสเฮนดราแยกได้จากค้างคาวสกุล Pteropus 4 ชนิดทีอ่ าศัย
ในออสเตรเลีย และไวรัสนิปาห์แยกจาก Pteropus hypomelanus
ในมาเลเซี ย นอกจากนี้ ยั ง แยกไวรั ส นิ ป าห์ ไ ด้ จ ากค้ า งคาวสกุ ล
Pteropus ในกัมพูชา และพบภูมิคุ้มกันไวรัสที่เหมือนไวรัสนิปาห์
คู่มือการป้องกันควบคุมโรคติดต่ออุบัติใหม่
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ในซีรั่มของค้างคาวกินผลไม้ในติมอร์ตะวันออก อินโดนีเซีย ไทย
อินเดีย และมาดากัสการ์ และพบภูมคิ มุ้ กันไวรัสทีเ่ หมือนไวรัสเฮนดรา
ในซีรั่มของค้างคาวกินผลไม้ในปาปัวนิวกินีและมาดากัสการ์ ดังนั้น
จึ ง เป็ น ไปได้ ว่ า ไวรั ส ที่ เ กี่ ย วข้ อ งจะดำ � รงชี วิ ต อยู่ ต ลอดในบริ เวณที่
มีค้างคาว Pteropus ซึ่งประกอบไปด้วยพื้นที่ทางภูมิศาสตร์จาก
โอเชียเนียถึงตะวันออกกลาง รวมถึงหมู่เกาะนอกชายฝั่งตะวันออก
ของแอฟริกา
การก่อโรคในม้าของไวรัสเฮนดราและในสุกรของไวรัสนิปาห์ (ใน
ประเทศมาเลเซีย) ทำ�ให้เกิดอาการไข้เฉียบพลัน ซึ่งนำ�ไปสู่การติดเชื้อ
ในระบบทางเดินหายใจและระบบประสาทส่วนกลาง และการเสียชีวติ
สุนัขสามารถติดเชื้อไวรัสนิปาห์ได้ และก่อให้เกิดความผิดปกติทาง
พฤติกรรม ม้าติดเชื้อไวรัสนิปาห์ได้เช่นเดียวกัน จากการตรวจทาง
นํ้าเหลืองวิทยา อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบันยังไม่พบความสำ�คัญทาง
ระบาดวิทยาของการติดเชือ้ ในสุนขั และในม้า การตรวจสัตว์อนื่ ๆ พบว่า
แมวและหนูตะเภาติดเชือ้ ได้ และมีอาการรุนแรงถึงเสียชีวติ ส่วนหนูไมซ์
กระต่าย หนูบ้าน นั้น พบว่ามีความทนทานต่อการติดเชื้อในกลุ่มนี้
6. วิธกี ารแพร่โรค : จากการสัมผัสโดยตรงกับม้า (เชือ้ ไวรัสเฮนดรา)
หรือสุกร (เชื้อไวรัสนิปาห์) หรือผลิตภัณฑ์จากม้าหรือสุกรที่ติดเชื้อ
คาดว่าจะทำ�ให้เกิดการติดเชื้อได้ในผู้ป่วยในออสเตรเลีย และมาเลเซีย
จากการติดเชือ้ ทางการรับประทานและการหายใจ หรือติดเชือ้ จากการ
ปนเปือ้ นของสารคัดหลัง่ จากสัตว์ทตี่ ดิ เชือ้ มายังบาดแผลหรือรอยถลอก
ส่วนในบังกลาเทศและอินเดียพบว่า คนติดเชื้อโดยตรงจากการดื่ม
นํ้าผลไม้ที่ปนเปื้อนเชื้อและการติดเชื้อจากละอองฝอย แต่วิธีการ
ถ่ายทอดเชื้อโรคยังคงต้องพิจารณาอีกหลายกรณี
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7. ระยะฟักตัวของโรค : ประมาณ 4 - 18 วัน
8. ระยะติดต่อของโรค : ไม่ทราบแน่ชัด
9. ความไวและความต้านทานต่อการรับเชื้อ : ไม่ทราบแน่ชัด
พบว่ามีการติดเชื้อซํ้าได้
10. การเก็บและนำ�ส่งตัวอย่างตรวจที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
กระทรวงสาธารณสุข :
10.1 การเก็บสิ่งส่งตรวจ
10.1.1 วิธี ELISA
 เจาะเลือดจากผูป
้ ว่ ยประมาณ 3 - 5 มล. ทิง้
ให้เลือดแข็งตัวที่อุณหภูมิห้อง ดูดนํ้าเหลืองที่แยกตัวออกจากลิ่มเลือด
ไม่นอ้ ยกว่า 100 ไมโครลิตร หรือปัน่ ตะกอนเม็ดเลือดเก็บส่วนนํา้ เหลือง
นำ�ไปทดสอบทันที หรือเก็บที่อุณหภูมิ 2 - 8oซ. ได้ไม่เกิน 7 วัน หาก
นานกว่านัน้ ให้เก็บแช่แข็งไว้ทอี่ ณ
ุ หภูมิ -20oซ. เพือ่ รอการทดสอบต่อไป
 เจาะนํ้าไขสันหลังปริมาตรไม่น้อยกว่า 100
ไมโครลิตร
10.1.2 วิธี RT-PCR หรือ Real Time PCR
 เก็บตัวอย่างชิน
้ เนือ้ เช่น สมอง ปอด ไต ม้าม
 เก็บตัวอย่างนํ้าลายไม่น้อยกว่า 2 มล.
 เก็บตัวอย่างปัสสาวะไม่น้อยกว่า 20 มล.
 เก็บตัวอย่าง Throat swab, Nasal swab
ใน VTM 2 มล.
 เก็บตัวอย่างนํ้าไขสันหลังปริมาตรไม่น้อย
กว่า 300 ไมโครลิตร
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ข้อจำ�กัดในการเก็บตัวอย่าง ควรเก็บตัวอย่างส่งตรวจ
2 ชนิดตัวอย่างขึ้นไป
วิ ธี เ ก็ บ สิ่ ง ส่ ง ตรวจทุ ก ชนิ ด ต้องปลอดเชื้อ และเก็ บ
ตัวอย่างไว้ที่อุณหภูมิ -20oซ. เพื่อรอการทดสอบต่อไป
10.2 การส่งสิ่งส่งตรวจและข้อควรระวัง
ตัวอย่างนํ้าเหลืองที่ส่งตรวจต้องติดฉลาก ชื่อ นามสกุล
ผูป้ ว่ ย ชนิดของสิง่ ส่งตรวจ วันทีเ่ ก็บตัวอย่างให้ชดั เจน นำ�หลอดตัวอย่าง
บรรจุในถุงพลาสติกกันนํ้า มัดถุงให้แน่น ใส่ในภาชนะเก็บความเย็นที่
บรรจุนํ้าแข็ง รีบนำ�ส่งห้องปฏิบัติการทันที พร้อมแบบนำ�ส่งตัวอย่าง
ซึง่ ได้กรอกประวัติ อาการและรายละเอียดอืน่ ๆ ครบถ้วน ถ้าไม่สามารถ
นำ�ส่งได้ทันทีให้เก็บไว้ในตู้เย็นอุณหภูมิ 2 - 8oซ. ไม่เกิน 3 วัน ถ้านาน
กว่านั้นควรเก็บไว้ที่อุณหภูมิ -20oซ.
ตัวอย่างชิ้นเนื้อ นํ้าลาย ปัสสาวะ Throat swab, Nasal
swab ทำ�เช่นเดียวกับตัวอย่างนํ้าเหลืองและเก็บตัวอย่างไว้ที่อุณหภูมิ
-20oซ.
10.3 วัน เวลา ทำ�การตรวจ
		
วันจันทร์ ถึง ศุกร์ เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น.
10.4 สิ่งรบกวนต่อการวิเคราะห์
10.4.1 ตัวอย่างทีม่ กี ารปนเปือ้ นหรือไม่ได้เก็บตามวิธไี ร้เชือ้
10.4.2 ซีรั่มที่มีการแตกของเม็ดเลือดแดงมาก
11. วิธีการป้องกันและควบคุมโรค :
ก. มาตรการป้องกันโรค :
ให้ ค วามรู้ แ ละคำ � แนะนำ � เกี่ ย วกั บ มาตรการที่ จ ะนำ � มาใช้
ป้องกันสัตว์ไม่ให้สัมผัสกับมูลและปัสสาวะของค้างคาวกินผลไม้ และ
206

คู่มือการป้องกันควบคุมโรคติดต่ออุบัติใหม่

สัตว์ที่ติดเชื้อ อย่างเช่น สุกรและม้า และตรวจสอบให้แน่ใจว่าค้างคาว
กินผลไม้ไม่ได้พักอาศัยอยู่ใกล้กับคอกสุกรหรือคอกสัตว์
ข. การควบคุมผู้ป่วย ผู้สัมผัส และสิ่งแวดล้อม :
1. การรายงานโรค : ต้องรายงานผู้ป่วยที่สงสัยว่าติดโรค
ทุกราย
2. การแยกผูป้ ว่ ย : พบหลักฐานการติดเชือ้ ระหว่างคนสูค่ น
สะสมอย่างต่อเนือ่ ง การคัดแยกผูป้ ว่ ยเป็นมาตรการป้องกันการติดเชือ้
มาสู่คน รวมทั้งการจัดการกับสารคัดหลั่งที่ถูกต้อง
3. การทำ�ลายเชื้อ : ทำ�ลายซากม้าและซากสุกรที่ติดเชื้อ
โดยการเผาทำ�ลายหรือฝัง โดยการควบคุมดูแลของหน่วยงานรัฐ
		 4. การกักกัน : ห้ามขนย้ายม้าและสุกรออกจากบริเวณทีพ่ บ
ว่ามีการติดเชื้อ
5. การให้ภูมิคุ้มกันแก่ผู้สัมผัส : ยังไม่มีวัคซีนในปัจจุบัน
6. การสอบสวนผูส้ มั ผัสและแหล่งโรค : ตรวจหาผูป้ ว่ ยและ
ผู้สัมผัสเพิ่มเติม
7. การรักษา :
		 การรักษาทั่วไป ให้รักษาตามอาการ
การรักษาเฉพาะ ยังไม่มีในปัจจุบัน มีรายงานพบว่า
ยาไรบาไวริน (ribavirin) อาจจะลดอัตราการตายจากไวรัสนิปาห์ได้
ค. มาตรการเมื่อเกิดการระบาด :
1. ป้องกันผูท้ �ำ งานปศุสตั ว์ สวมชุดป้องกัน รองเท้าบูท หมวก
ถุงมือ แว่นตา กระจังบังหน้า ล้างตัวและมือให้สะอาดทุกครั้งด้วยสบู่
ก่อนออกจากฟาร์ม
2. เผาทำ�ลายซากม้าและสุกรที่ติดเชื้อ โดยการควบคุมดูแล
ของหน่วยงานรัฐ
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โรคไข้เวสต์ไนล์
(WEST NILE FEVER)

ICD-10 A92.3

1. สถานการณ์โรค :
ทั่วโลก : เชื้อไวรัสเวสต์ไนล์ ถูกแยกเชื้อได้เป็นครั้งแรกจาก
ผูป้ ว่ ยหญิงคนหนึง่ ในอำ�เภอเวสต์ไนล์ ประเทศยูกนั ดา ในปี พ.ศ. 2480
จากนั้นมีการแยกเชื้อได้จากนก ในเขตไนล์เดลตา ในปี พ.ศ. 2496
โดยก่ อ นหน้ า ปี พ.ศ. 2540 เชื่ อ ว่ า เชื้ อ ไวรั ส เวสต์ ไ นล์ ไ ม่ ไ ด้ เ ป็ น
เชื้อก่อโรคในนก จนกระทั่งพบการระบาดอย่างรุนแรงและเสียชีวิต
ในนกของประเทศอิสราเอล โดยนกมีอาการสมองอักเสบและพิการ
ต่อมาในปี พ.ศ. 2542 จึงพบการระบาดครั้งใหญ่ในคนในนิวยอร์ก
ของสหรัฐอเมริกา และแพร่กระจายไปทั่วทั้งทวีปอเมริกาในปีต่อมา
และมีการระบาดต่อมาในประเทศกรีซ อิสราเอล โรมาเนีย รัสเซีย โดย
แพร่ ก ระจายมาจากนกอพยพ ปั จ จุ บั น โรคนี้ พ บทั้ ง ในแคนาดา
สาธารณรัฐเช็ก อียิปต์ ฝรั่งเศส อินเดีย อิสราเอล โรมาเนีย เวเนซุเอลา
แอฟริกา ยุโรปตะวันออกกลาง เอเชียตะวันตก ตะวันออกกลาง และ
ออสเตรเลีย
ประเทศไทย : ไม่มีรายงานโรคนี้
2. ลักษณะโรค : ผูป้ ว่ ยหลังได้รบั เชือ้ จะเกิดกลุม่ อาการได้ 3 แบบ คือ
(1) ไม่แสดงอาการ พบร้อยละ 80
(2) กลุม่ อาการไม่รนุ แรง จะมีไข้ ปวดศีรษะ หนาวสัน่ มีเหงือ่ ออก
มีผื่นที่ผิวหนัง อ่อนเพลีย ต่อมนํ้าเหลืองอักเสบ ซึม ปวดข้อ และมี
อาการคล้ายไข้หวัด หรือไข้หวัดใหญ่ บางรายมีอาการคลื่นไส้ อาเจียน
โดยทั่วไปอาการจะดีขึ้นภายใน 7 - 10 วัน แต่จะยังคงมีอาการ
อ่อนเพลียประมาณ 1 สัปดาห์ และมีอาการต่อมนํ้าเหลืองอักเสบอีก
ประมาณ 2 เดือน
คู่มือการป้องกันควบคุมโรคติดต่ออุบัติใหม่
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(3) กลุ่มอาการรุนแรง รายที่มีอาการรุนแรงจะมีอาการทาง
สมองร่วมด้วย ได้แก่ สมองหรือเยื่อหุ้มสมองอักเสบ มีอาการไข้สูง
คอแข็ง ซึม ชัก และหมดสติ
3. เชื้อก่อโรค : สาเหตุเกิดจากเชื้อไวรัสเวสต์ไนล์ (West Nile
virus; WNV) (รูปที่ 6) เป็นเชื้อไวรัสที่อยู่ในวงศ์ Flaviviridae สกุล
Flavivirus และอยู่ในกลุ่มเดียวกับโรคไข้สมองอักเสบ (Japanese  
encephalitis) โดยไวรัสกลุม่ นีพ้ บได้ทวั่ ไปในแอฟริกา เอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ ตะวันออกกลาง ยุโรป มีความคล้ายคลึงกันมากกับไวรัส
St. Louis encephalitis (SLE) ที่พบในสหรัฐอเมริกา ไวรัสเวสต์ไนล์
ถูกแยกเชื้อได้เป็นครั้งแรกในเมืองเวสต์ไนล์ ประเทศยูกันดา ในปี
พ.ศ. 2480

รูปที่ 6 : ภาพจากกล้องอิเล็กตรอน แสดง virion เชือ้ ไวรัสเวสต์ไนล์ทแี่ ยกได้จาก
การเพาะเชื้อ
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4. การเกิดโรค : เมื่อเชื้อเข้าสู่ร่างกายจะเพิ่มจำ�นวน และกระจาย
ไปบริ เวณต่ อ มนํ้ า เหลื อ ง กระแสเลื อ ด และเข้ า สู่ ร ะบบประสาท
ส่วนกลาง กระตุ้นให้มีการเพิ่มระดับของปัจจัยที่ทำ�ให้เกิดการตาย
ของเนื้องอก (tumor necrosis factor) เพิ่มความสามารถในการ
ซึมผ่านเยือ่ หุม้ สมอง เกิดการติดเชือ้ โดยตรงทีเ่ ซลล์ประสาท โดยเฉพาะ
บริเวณนิวเคลียส เนื้อเยื่อประสาทและสมองส่วนที่มีสีเทา ก้านสมอง
และกระดูกไขสันหลัง
5. แหล่งรังโรค : เชื้อไวรัสเวสต์ไนล์จะพบในยุงรำ�คาญ Culex spp.
ในช่วงฤดูหนาว ในพืน้ ทีท่ มี่ โี รคนีเ้ กิดขึน้ ประจำ�ถิน่ การติดเชือ้ จะพบได้
ในนกหลายชนิด โดยมักจะไม่ทำ�ให้นกป่วยหรือเกิดการระบาดรุนแรง
6. วิธีการแพร่โรค : คนส่วนใหญ่ได้รับเชื้อจากการที่ถูกยุงรำ�คาญ
Culex spp. กัด (Culex univittatus ในแอฟริกาใต้ หรือยุงสายพันธุ์
C. modestus ในฝรั่งเศส หรือยุงสายพันธุ์ C. pipiens molestus
ในอิสราเอล) หรืออาจติดโดยยุงชนิดอื่นๆ เช่น ยุงลาย Aedes spp.
นอกจากนี้ ยังมีการแยกเชื้อไวรัสได้จากยุงในกลุ่ม Mansonia และ
เห็บอีกด้วย
7. ระยะฟักตัวของโรค : โดยเฉลี่ย 5 - 15 วัน
8. ระยะติดต่อของโรค : ยังไม่มีรายงานว่ามีการติดต่อของโรคนี้
จากคนสูค่ นโดยตรง แต่พบการติดเชือ้ ไวรัสเวสต์ไนล์เป็นกรณีพเิ ศษใน
สหรัฐอเมริกาโดยการติดเชือ้ ผ่านทางรกจากมารดาสูท่ ารก การเปลีย่ น
ถ่ายอวัยวะ และการเปลีย่ นถ่ายเลือด ซึง่ การติดเชือ้ ลักษณะดังกล่าวพบ
ได้นอ้ ยมาก ในยุงทีม่ เี ชือ้ สามารถแพร่เชือ้ ได้ตลอดชีวติ ส่วนในคน ระยะ
คู่มือการป้องกันควบคุมโรคติดต่ออุบัติใหม่
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ที่พบเชื้อไวรัสในกระแสโลหิตซึ่งเป็นช่วงที่จะแพร่เชื้อไปสู่พาหะนั้น
มักจะพบเพียงช่วงแรกของการมีอาการเท่านั้น ในม้าสามารถติดเชื้อ
จากไวรัสของม้าได้ 2 ชนิด ได้แก่ WNE และ JEV แต่ไม่ค่อยพบไวรัส
ในกระแสเลือดในระดับไตเตอร์ที่สูงหรือในช่วงระยะเวลาที่นาน และ
ม้าไม่ใช่แหล่งของการติดเชื้อของยุง สำ�หรับนกสามารถพบไวรัสใน
กระแสเลือดได้นานหลายวัน
9. ความไวและความต้านทานต่อการรับเชื้อ : เด็กทารกและ
ผู้สูงอายุจะมีความไวต่อการรับเชื้อนี้สูงและมีอาการแสดงของโรค
ส่วนคนทุกกลุ่มอายุทั้งหญิงและชายมีความไวต่อการรับเชื้อชนิดนี้
แต่การติดเชื้อส่วนใหญ่มักไม่แสดงอาการ ภูมิต้านทานมักเกิดขึ้น
หลังจากการติดเชือ้ เด็กทีอ่ ยูใ่ นพืน้ ทีท่ มี่ อี บุ ตั กิ ารณ์ของโรคนีส้ งู รวมทัง้
นักท่องเที่ยวและคนที่เพิ่งเข้ามาในพื้นที่ที่มีการระบาดเป็นกลุ่มเสี่ยง
ต่อการติดเชื้อมากกว่ากลุ่มอื่นๆ
10. การเก็บและนำ�ส่งตัวอย่างตรวจที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
กระทรวงสาธารณสุข :
การตรวจวิ นิ จ ฉั ย ทางห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารทำ � ได้ โ ดย การตรวจหา
แอนติบอดีทจี่ �ำ เพาะต่อไวรัส การตรวจหาสารพันธุกรรมของไวรัส และ
การแยกเชื้อ
10.1 การเก็บสิ่งส่งตรวจ :
10.1.1 การตรวจหาแอนติบอดี
(1) เก็บตัวอย่างนํ้าเหลือง 2 ครั้ง ปริมาตรครั้งละ
1 - 2 มล. โดยครั้งแรกห่างจากวันเริ่มป่วย 0 - 8 วัน หรือทันทีที่
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ผูป้ ว่ ยเข้าโรงพยาบาลหรือสงสัยว่าติดเชือ้ (acute sample) และครัง้ ที่ 2
(convalescent sample) ห่างจากครั้งแรก 14 - 21 วัน หรือในวันที่
ผู้ป่วยออกจากโรงพยาบาล
(2) เก็บตัวอย่างนํ้าไขสันหลัง ปริมาตร 1 - 2 มล.
ห่างจากวันเริ่มป่วย 0 - 8 วัน ติดฉลาก ชื่อ-สกุล พร้อมใบประวัติและ
อาการของผู้ป่วย
10.1.2 การตรวจหาสารพันธุกรรม
(1) เก็บตัวอย่างนํ้าเหลือง 2 ครั้ง ปริมาตรครั้งละ
1 - 2 มล. โดยครั้งแรกห่างจากวันเริ่มป่วย 0 - 8 วัน หรือทันทีที่ผู้ป่วย
เข้าโรงพยาบาลหรือสงสัยว่าติดเชื้อ (acute sample) และครั้งที่ 2
(convalescent sample) ห่างจากครั้งแรก 14 - 21 วัน หรือในวันที่
ผู้ป่วยออกจากโรงพยาบาล
(2) เก็บตัวอย่างนํ้าไขสันหลัง ปริมาตร 1 - 2 มล.
ห่างจากวันเริ่มป่วย 0 - 8 วัน ติดฉลาก ชื่อ-สกุล พร้อมใบประวัติและ
อาการของผู้ป่วย
(3) ตัวอย่างเนื้อเยื่อจากการทำ�  brain biopsy
หรือตัวอย่างเนื้อสมอง หัวใจ เลือด และ buffy coat ในกรณีเสียชีวิต
ติดฉลาก ชื่อ-สกุล และเก็บไว้ที่ -70oซ.
10.1.3 การแยกเชื้อไวรัส
ตัวอย่างเนื้อเยื่อจากการทำ�  brain biopsy หรือ
ตัวอย่างเนื้อสมอง หัวใจ เลือด และ buffy coat ในกรณีเสียชีวิต
ติดฉลาก ชื่อ-สกุล และเก็บไว้ที่ -70oซ.
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10.1.4 การตรวจ gross pathology, histopathology
และ immunohistochemistry
ตัวอย่างเนื้อเยื่อจากการทำ�  brain biopsy หรือ
ตัวอย่างเนื้อสมอง หัวใจ เลือด และ buffy coat ในกรณีเสียชีวิต ให้
รักษาสภาพของเนื้อเยื่อด้วยการ fix ด้วย formalin จากนั้นติดฉลาก
ชื่อ-สกุล
10.2 การส่งสิ่งส่งตรวจและข้อควรระวัง
10.2.1 ตัวอย่างสำ�หรับการตรวจหาแอนติบอดี ให้นำ�
หลอดตัวอย่างใส่ในถุงซิปที่ป้องกันนํ้าเข้า แช่ในนํ้าแข็งระหว่างการนำ�
ส่งตัวอย่าง และส่งตัวอย่างไปที่ห้องปฏิบัติการโดยเร็วที่สุดโดยไม่ต้อง
รอตัวอย่างที่สอง ในกรณีที่เป็นตัวอย่างนํ้าเหลืองหรือนํ้าไขสันหลังให้
ส่งถึงห้องปฏิบัติการภายใน 48 ชั่วโมง กรณีที่เป็นตัวอย่างเลือดให้ส่ง
ถึงห้องปฏิบัติการภายใน 24 ชั่วโมง นำ�ส่งพร้อมใบประวัติและอาการ
ของผู้ป่วย ประวัติการเดินทางในพื้นที่ที่เป็นถิ่นระบาด ประวัติการฉีด
วัคซีนในกลุ่ม Flavivirus
10.2.2 ตั ว อย่ า งสำ � หรั บ การแยกเชื้ อ และตรวจหา
สารพั น ธุ ก รรม ควรบรรจุ ส องชั้ น แช่ ใ นนํ้ า แข็ ง แห้ ง หรื อ แช่ ใ น
ถั ง ไนโตรเจนเหลว นำ � ส่ ง พร้ อ มใบประวั ติ แ ละอาการของผู้ ป่ ว ย
ประวัติการเดินทางในพื้นที่ที่เป็นถิ่นระบาด ประวัติการฉีดวัคซีนใน
กลุ่ม Flavivirus
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10.3 วัน เวลา ทำ�การตรวจ
วันจันทร์ ถึง ศุกร์ เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. โดยแจ้ง
ให้ห้องปฏิบัติการทราบล่วงหน้า
10.4 ข้อจำ�กัดของการตรวจวินิจฉัย
ด้วย Other Mosquito-Borne and CulicoidesBorne Fevers มิใช่เป็นโรคประจำ�ถิ่นของประเทศไทย อย่างไรก็ตาม
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุขมีศักยภาพความพร้อมในการ
ตรวจหาสารพันธุกรรมของ West Nile virus กรณีที่พบผลบวกหรือ
สงสัยว่าเกิดจากการติดเชื้อไวรัสอื่นในกลุ่มนี้ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์
สาธารณสุขจะส่งตัวอย่างให้แก่ห้องปฏิบัติการอ้างอิงในต่างประเทศ
เพื่อตรวจยืนยันต่อไป
11. วิธีการป้องกันและควบคุมโรค :
ก. มาตรการป้องกันโรค :
มาตรการป้องกันสำ�หรับประชาชน
 ประชาชนไม่ควรออกไปนอกบ้านในช่วงเวลาพลบคํ่า
และกลางคืนเมื่อมีการระบาดของโรคเกิดขึ้น
 ถ้าจำ�เป็น ก่อนออกจากบ้านควรสวมเสื้อผ้าปกคลุม
ร่างกายให้มิดชิด
 ใช้ยาทาผิวหนังป้องกันแมลงหรือยุงกัด (ไม่ควรใช้ใน
เด็กเล็กที่มีอายุตํ่ากว่า 3 ปี เพราะอาจทำ�ให้เกิดการระคายเคืองได้)
 ใช้ ย าฆ่ า ยุ ง ตั ว แก่ แ ละทำ� ลายลู ก นํ้ า ยุ ง บริ เวณในและ
นอกบ้าน
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ข. การควบคุมผู้ป่วย ผู้สัมผัส และสิ่งแวดล้อม :
		 1. การรายงานโรค : หากพบผูป้ ว่ ยเป็นโรค ให้รบี รายงานด่วน
ไปยังหน่วยงานสาธารณสุขส่วนกลาง
		 2. การแยกผูป้ ว่ ย : ระมัดระวังการสัมผัสเลือดและสารคัดหลัง่
ของผู้ป่วย แยกรักษาผู้ป่วยที่มีอาการให้อยู่ในห้องมุ้งลวดอย่างน้อย
5 วัน หรือจนกว่าไข้ลดเพือ่ ป้องกันการแพร่ระบาดของเชือ้
		 3. การทำ�ลายเชื้อ : ไม่มี
		 4. การกักกัน : ไม่จำ�เป็น
		 5. การให้ภูมิคุ้มกันแก่ผู้สัมผัส : ยังไม่มีวัคซีน
		 6. การสอบสวนผู้ สั ม ผั ส และแหล่ ง โรค : ค้ น หาผู้ ป่ ว ย
เพิ่มเติมที่ไม่ได้รับการรายงาน หรือไม่ได้รับการวินิจฉัย และค้นหา
ผู้สัมผัสใกล้ชิดที่แสดงอาการ และยุงที่เป็นพาหะ
		 7. การรักษา :
การรักษาทั่วไป ให้รักษาตามอาการ หรือใช้การรักษา
แบบประคับประคอง
การรั ก ษาเฉพาะ ยั ง ไม่ มี ใ นปั จ จุ บั น ไม่ มี ย ารั ก ษา
โดยเฉพาะ
ค. มาตรการเมื่อเกิดการระบาด :
 ค้นหาผู้ป่วยที่เกิดขึ้นในชุมชน
 ดำ�เนินการกำ�จัดยุงตัวแก่และกำ�จัดลูกนํ้ายุงในพื้นที่ที่
เกิดการระบาดของโรค
 ให้ข้อมูลเรื่องโรค การติดต่อ การป้องกันตนเองแก่
ประชาชนอย่างรวดเร็ว เพือ่ ป้องกันการตืน่ ตระหนกและขอความร่วมมือ
ในการควบคุมโรค
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ประสานงานเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ในท้องที่ ถ้ามีการตาย
ของสัตว์มากผิดปกติ (โดยเฉพาะนก) ต้องรีบตรวจสอบรายงานและ
ส่งชิ้นเนื้อตรวจหาเชื้อไวรัสเวสต์ไนล์ทันที
 สำ�รวจยุงเพื่อค้นหาการติดเชื้อไวรัสเวสต์ไนล์ในยุง
 ห้ามเคลื่อนย้ายสัตว์จากพื้นที่ระบาดไปยังที่อื่นๆ
 ขยายการเฝ้าระวังในนกและยุงออกไปยังพืน
้ ทีโ่ ดยรอบ
ง. ภัยพิบัติที่อาจเกิดขึ้น : ไม่มี
จ. มาตรการควบคุมโรคระหว่างประเทศ : ห้ามนำ�เข้าสัตว์เลีย้ ง
เช่น นกจากพื้นที่ที่มีโรคไวรัสเวสต์ไนล์เป็นโรคประจำ �ถิ่น ฉีดพ่น
ยาฆ่าแมลงเมื่อเครื่องบินโดยสารที่เดินทางมาจากพื้นที่ที่มีความชุก
ของโรค ศูนย์ความร่วมมือขององค์การอนามัยจะให้การสนับสนุนตาม
ความจำ�เป็น สามารถสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ <http://www.who.
int/collaboratingcentres/database/en/>
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ไข้ริฟต์วาลเลย์
(RIFT VALLEY FEVER)

ICD-10 A92.4

1. สถานการณ์โรค :
ทั่วโลก : โรคไข้ริฟต์วาลเลย์ พบครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2474 จาก
การสอบสวนการระบาดของแกะในหุบเขาริฟต์วาลเลย์ ของประเทศ
เคนยา จากนั้นมีการรายงานโรคนี้ในแอฟริกาเหนือและซับซาฮาราน
เป็นระยะ ในปี พ.ศ. 2520 พบการระบาดอย่างกว้างขวางในประเทศ
อียิปต์ทั้งในคนและในสัตว์ ต่อมาในปี พ.ศ. 2540 - 2541 พบมีการ
ระบาดในประเทศเคนยา โซมาเลีย แทนซาเนีย และในปี พ.ศ. 2543
พบผู้ป่วยยืนยันโรคในประเทศซาอุดีอาระเบีย และเยเมน ซึ่งเป็น
ครั้ ง แรกที่ มี ก ารรายงานโรคนี้ น อกทวี ป แอฟริ ก า จากนั้ น ในปี
พ.ศ. 2549 - 2550 พบมีการรายงานโรคในแอฟริกาตะวันออก
เนื่องจากมีปริมาณฝนตกชุกมากขึ้น
ประเทศไทย : ไม่มีรายงานโรคนี้
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2. ลักษณะโรค : เป็นโรคที่เกิดในสัตว์ สามารถติดต่อสู่คนได้ ผู้ที่
ติดเชื้อไข้ริฟต์วาลเลย์ จะมีอาการทั่วไป คือ มีไข้ ปวดศีรษะ อ่อนเพลีย
ปวดกล้ามเนื้อ ปวดหลัง บางรายมีอาการคอแข็ง เกร็ง กลัวแสง และ
คลื่นไส้อาเจียน ระยะเวลาป่วยประมาณ 3 - 4 วัน และอาจมีภาวะ
แทรกซ้อนตัง้ แต่จอตาอักเสบ สมองอักเสบ หรือตับอักเสบ ร่วมกับเกิด
ภาวะเลือดออกซึ่งอาจรุนแรงจนทำ�ให้เสียชีวิตได้
3. เชือ้ ก่อโรค : เกิดจากเชือ้ ไวรัสไข้รฟิ ต์วาลเลย์ (RVF) จัดอยูใ่ นกลุม่
(genus) Phlebovirus ซึง่ เป็นสมาชิกของวงศ์ (family) Bunyaviridae
4. การเกิดโรค : คนที่ได้รับเชื้อไข้ริฟต์วาลเลย์ โดยทั่วไปอัตราป่วย
ตายเฉลีย่ จะตํา่ กว่าร้อยละ 1 แต่บางรายอาจมีอาการแทรกซ้อนรุนแรง
เกิดขึ้นได้ ที่พบบ่อย ได้แก่ จอตาอักเสบ ซึ่งอาจทำ�ให้สูญเสียการ
มองเห็นอย่างถาวรได้ อาจพบอาการทางสมองและเยือ่ หุม้ สมองอักเสบ
หรือมีภาวะเลือดออก (หลังจากมีอาการเริ่มแรก 2 - 4 วัน) ซึ่งทำ�ให้
อัตราป่วยตายสูงถึงร้อยละ 50
5. แหล่ ง รั ง โรค : มี สัตว์เป็นแหล่งรังโรค ซึ่งส่วนใหญ่ เ ป็ น สั ต ว์
เคี้ยวเอื้อง ได้แก่ แกะ โค กระบือ แพะ อูฐ เป็นต้น โดยส่วนใหญ่
สัตว์เล็ก โดยเฉพาะในลูกสัตว์ที่เกิดใหม่จะเป็นแหล่งแพร่โรคที่ส�ำ คัญ
เนื่องจากติดเชื้อได้ง่ายและมีอัตราตายสูง โดยมีคนเป็น dead-endhosts ดังนั้นจึงเป็นโรคที่มีความสำ�คัญมากทางปศุสัตว์
6. วิธีการแพร่โรค : การแพร่โรคไข้ริฟต์วาลเลย์ จากสัตว์สู่คนมี 2
วิธี คือ โดยพาหะนำ�โรค และโดยการแพร่จากสัตว์สู่คนโดยตรง พาหะ
นำ�โรคทีส่ �ำ คัญในการแพร่เชือ้ ไข้รฟิ ต์วาลเลย์ คือ ยุง ซึง่ วิธกี ารแพร่ดว้ ย
พาหะนำ�โรคเกิดได้ 2 กรณี คือ
คู่มือการป้องกันควบคุมโรคติดต่ออุบัติใหม่
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1) กรณีที่ยุงพาหะไปกัดกินเลือดสัตว์ที่เป็นโรคและรับเชื้อไวรัส
เข้าไปในร่างกาย เมื่อเชื้อไวรัสอยู่ในร่างกายยุงระยะหนึ่งจะสามารถ
แพร่เชือ้ ต่อไปได้ และเมือ่ ยุงนัน้ ไปกัดคน เชือ้ ไวรัสจะถ่ายทอดสูค่ นขณะ
ที่ยุงกำ�ลังดูดกินเลือด ทำ�ให้คนที่ถูกยุงกัดนั้นได้รับเชื้อไข้ริฟต์วาลเลย์
เข้าสูก่ ระแสเลือด ยุงทีเ่ ป็นพาหะนำ�โรคนีม้ มี ากกว่า 30 ชนิด โดยอยูใ่ น
7 กลุ่มใหญ่ คือ ยุงลาย (Aedes) ยุงรำ�คาญ (Culex) ซึ่งยุงใน 2 กลุ่มนี้
นับว่าเป็นพาหะนำ�โรคทีส่ �ำ คัญ นอกจากนีย้ งั มียงุ ก้นปล่อง (Anopheles)
ยุงเสือ (Mansonia) ยุง Coquillettidia ยุง Eretmapodite และ
ยุง Ochlerototus ซึ่งนอกจากยุงทั้ง 7 กลุ่มที่เป็นพาหะสำ�คัญใน
การแพร่เชื้อแล้วนี้ยังมีแมลงชนิดอื่นสามารถเป็นพาหะนำ�โรคได้ คือ
Culicoides, Simulium และเห็บ เป็นต้น
2) กรณียุงได้รับการถ่ายทอดเชื้อผ่านทางแม่ โดยการถ่ายทอด
เชื้อไวรัสผ่านทางไข่ เช่น ในยุงลาย (Aedes) บางชนิด และเมื่อยุงนี้ไป
กัดคนก็จะสามารถแพร่เชื้อไปสู่คนได้
สำ�หรับวิธีการแพร่เชื้อโดยตรงจากสัตว์สู่คน เกิดได้หลายกรณี
ได้แก่ การสัมผัสกับสัตว์ที่เป็นโรคโดยตรง เช่น สัมผัสของเหลวใน
ร่างกายสัตว์ ซากสัตว์ สัมผัสส่วนต่างๆ ของสัตว์ขณะชันสูตรซากหรือ
ในขณะที่ดูแลสัตว์ป่วย หรือขณะที่มีการฆ่าสัตว์ในโรงฆ่า หรือขณะ
ชำ�แหละสัตว์ ซึ่งเชื้ออาจเข้าทางบาดแผล การถ่ายทอดผ่านทางการ
หายใจ โดยการหายใจเอาฝอยละอองเลือดหรือสารคัดหลั่งที่ฟุ้งอยู่ใน
อากาศเข้าไป และการถ่ายทอดโดยการกินเข้าไป เช่น การดืม่ นํา้ นมดิบ
7. ระยะฟักตัวของโรค : ระยะฟักตัวของโรคในคนประมาณ 3 - 7 วัน
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8. ระยะติดต่อของโรค : ไม่พบการติดต่อระหว่างคนสูค่ น ยุงทีม่ เี ชือ้
อาจแพร่เชือ้ ได้ตลอดชีวติ ของยุง ระยะทีเ่ ชือ้ อยูใ่ นกระแสเลือด นับเป็น
ระยะทีส่ �ำ คัญในการแพร่เชือ้ จากคนไปสูย่ งุ ทีก่ ดั (ส่วนใหญ่เป็นระยะเริม่
แสดงอาการของผู้ป่วย)
9. ความไวและความต้านทานต่อการรับเชื้อ : คนที่ได้รับเชื้อไวรัส
ไข้ริฟต์วาลเลย์ จะมีอัตราตายที่ค่อนข้างน้อย แต่การรับเชื้อในสัตว์จะ
ค่อนข้างไว โดยเฉพาะสัตว์จ�ำ พวกแกะ จะมีความไวต่อเชือ้ มากกว่าสัตว์
ชนิดอื่น ซึ่งแกะที่กำ�ลังท้องจะไวต่อการรับเชื้อมาก และเป็นสาเหตุที่
ทำ�ให้เกิดการแท้งได้มากกว่าสัตว์พวกอื่น เช่นเดียวกัน ในช่วงที่เป็น
ลูกแกะและแกะที่มีอายุน้อยกว่า 2 สัปดาห์จะไวต่อการรับเชื้อ และ
ตายอย่างรวดเร็วภายใน 24 - 36 ชั่วโมง ในช่วงอายุนี้จะมีอัตราตาย
ค่อนข้างสูง สัตว์ที่มีอายุมากกว่า 2 สัปดาห์จะต้านทานต่อเชื้อสาเหตุ
ได้มากกว่าและมีอตั ราตายทีต่ าํ่ กว่า สัตว์แต่ละชนิดอาจจะแสดงอาการ
ของโรคที่แตกต่างกัน
10. การเก็บและนำ�ส่งตัวอย่างตรวจที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
กระทรวงสาธารณสุข :
การตรวจวิ นิ จ ฉั ย ทางห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารทำ � ได้ โ ดย การตรวจหา
แอนติบอดีที่จำ�เพาะต่อไวรัส การตรวจหาสารพันธุกรรมของไวรัส
และการแยกเชื้อ
10.1 การเก็บสิ่งส่งตรวจ
		
10.1.1 การตรวจหาแอนติบอดี
(1) เก็บตัวอย่างนํ้าเหลือง 2 ครั้ง ปริมาตรครั้งละ
1 - 2 มล. โดยครั้งแรกห่างจากวันเริ่มป่วย 0 - 8 วัน หรือทันทีที่
คู่มือการป้องกันควบคุมโรคติดต่ออุบัติใหม่
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ผูป้ ว่ ยเข้าโรงพยาบาลหรือสงสัยว่าติดเชือ้ (acute sample) และครัง้ ที่ 2
(convalescent sample) ห่างจากครั้งแรก 14 - 21 วัน หรือในวันที่
ผู้ป่วยออกจากโรงพยาบาล ติดฉลาก ชื่อ-สกุล
(2) เก็บตัวอย่างนํ้าไขสันหลัง ปริมาตร 1 - 2 มล.
ห่างจากวันเริ่มป่วย 0 - 8 วัน ติดฉลาก ชื่อ-สกุล พร้อมใบประวัติและ
อาการของผู้ป่วย
		
10.1.2 การตรวจหาสารพันธุกรรม
(1) เก็บตัวอย่างนํ้าเหลือง 2 ครั้ง ปริมาตรครั้งละ
1 - 2 มล. โดยครั้งแรกห่างจากวันเริ่มป่วย 0 - 8 วัน หรือทันทีที่
ผู้ป่วยเข้าโรงพยาบาลหรือสงสัยว่าติดเชื้อ (acute sample) และ
ครั้งที่ 2 (convalescent sample) ห่างจากครั้งแรก 14 - 21 วัน หรือ
ในวันที่ผู้ป่วยออกจากโรงพยาบาล ติดฉลาก ชื่อ-สกุล
(2) เก็บตัวอย่างนํ้าไขสันหลัง ปริมาตร 1 - 2 มล.
ห่างจากวันเริ่มป่วย 0 - 8 วัน ติดฉลาก ชื่อ-สกุล พร้อมใบประวัติและ
อาการของผู้ป่วย
(3) ตัวอย่างเนื้อเยื่อจากการทำ� brain biopsy หรือ
ตัวอย่างเนื้อสมอง หัวใจ เลือด และ buffy coat ในกรณีเสียชีวิต
ติดฉลาก ชื่อ-สกุล และเก็บไว้ที่ -70oซ.
		
10.1.3 การแยกเชื้อไวรัส
ตัวอย่างเนื้อเยื่อจากการทำ�  brain biopsy หรือ
ตัวอย่างเนื้อสมอง หัวใจ เลือด และ buffy coat ในกรณีเสียชีวิต
ติดฉลาก ชื่อ-สกุล และเก็บไว้ที่ -70oซ.
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10.1.4 การตรวจ gross pathology, histopathology
และ immunohistochemistry
ตัวอย่างเนื้อเยื่อจากการทำ�  brain biopsy หรือ
ตัวอย่างเนื้อสมอง หัวใจ เลือด และ buffy coat ในกรณีเสียชีวิต ให้
รักษาสภาพของเนื้อเยื่อด้วยการ fix ด้วย formalin จากนั้นติดฉลาก
ชื่อ-สกุล
10.2 การส่งสิ่งส่งตรวจและข้อควรระวัง
10.2.1 ตัวอย่างสำ�หรับการตรวจหาแอนติบอดี ให้นำ�
หลอดตัวอย่างใส่ในถุงซิปที่ป้องกันนํ้าเข้า แช่ในนํ้าแข็งระหว่างการนำ�
ส่งตัวอย่าง และส่งตัวอย่างไปที่ห้องปฏิบัติการโดยเร็วที่สุดโดยไม่ต้อง
รอตัวอย่างที่สอง ในกรณีที่เป็นตัวอย่างนํ้าเหลืองหรือนํ้าไขสันหลังให้
ส่งถึงห้องปฏิบัติการภายใน 48 ชั่วโมง กรณีที่เป็นตัวอย่างเลือดให้
ส่งถึงห้องปฏิบัติการภายใน 24 ชั่วโมง ให้นำ�ส่งพร้อมใบประวัติ
และอาการของผู้ป่วย ประวัติการเดินทางในพื้นที่ที่เป็นถิ่นระบาด
ประวัติการฉีดวัคซีนในกลุ่ม Flavivirus
		
10.2.2 ตั ว อย่ า งสำ � หรั บ การแยกเชื้ อ และตรวจหา
สารพันธุกรรม ควรบรรจุสองชั้น แช่ในนํ้าแข็งแห้ง หรือแช่ในถัง
ไนโตรเจนเหลว นำ�ส่งพร้อมใบประวัตแิ ละอาการของผูป้ ว่ ย ประวัตกิ าร
เดินทางในพืน้ ทีท่ เ่ี ป็นถิน่ ระบาด ประวัตกิ ารฉีดวัคซีนในกลุม่ Flavivirus
10.3 วัน เวลา ทำ�การตรวจ
วันจันทร์ ถึง ศุกร์ เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. โดยแจ้ง
ให้ห้องปฏิบัติการทราบล่วงหน้า
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10.4 ข้อจำ�กัดของการตรวจวินิจฉัย
ด้วย Other Mosquito-Borne and Culicoides-Borne
Fevers มิใช่เป็นโรคประจำ�ถิ่นของประเทศไทย อย่างไรก็ตาม กรณี
ที่ พ บผลบวกหรื อ สงสั ย ว่ า เกิ ด จากการติ ด เชื้ อ ไวรั ส ไข้ ริ ฟ ต์ ว าลเลย์
สถาบันวิจยั วิทยาศาสตร์สาธารณสุข จะส่งตัวอย่างให้แก่หอ้ งปฏิบตั กิ าร
อ้างอิงในต่างประเทศเพื่อตรวจยืนยันต่อไป
11. วิธีการป้องกันและควบคุมโรค : มาตรการป้องกันโรค ต้อง
ดำ�เนินการป้องกันการเกิดโรคทั้งในคนและในสัตว์ที่เป็นแหล่งรังโรค
ก. มาตรการป้องกันโรค :
1. มาตรการป้องกันโรคในคน เป็นการจัดการทีย่ งุ พาหะ เพือ่
ลดการสัมผัสของคนกับยุงพาหะ เช่น
 หลี ก เลี่ ย งการทำ � กิ จ กรรมนอกบ้ า นในช่ ว งเวลาที่
ยุงพาหะชุกชุม
 ป้องกันการถูกยุงกัดเมื่ออยู่นอกบ้าน ด้วยการทายา
กันยุง เช่น DEET หรือสารสกัดจากสมุนไพร หรือใช้ยาจุดกันยุง สำ�หรับ
ผู้ที่แพ้สารทากันยุง หรือตั้งกับดักแสงไฟไว้บริเวณโดยรอบใกล้ๆ
 ติดประตู หรือหน้าต่างด้วยมุ้งลวด และซ่อมแซม
มุ้งลวดภายในบ้าน ไม่ให้ยุงเข้ามาได้
 กำ�จัดแหล่งเพาะพันธุย
์ งุ หรือกำ�จัดทีว่ างไข่ของยุง เช่น
ทำ�ลายหรือจัดเก็บภาชนะหรือวัสดุที่ไม่ใช้ที่สามารถเป็นแหล่งขังนํ้าที่
อยู่รอบๆ บริเวณบ้าน บริเวณที่มีนํ้าขังขนาดใหญ่ให้ท�ำ ทางให้นํ้าไหล
ได้สะดวก สำ�หรับหลุมที่มีนํ้าขังขนาดเล็กให้ใช้ดิน หรือทรายกลบ บ่อ
หรือสระนํ้าที่มีหญ้าหรือวัชพืชขึ้นปกคลุม ให้กำ�จัดออก เป็นต้น
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กำ�จัดลูกนํ้ายุง การกำ�จัดแหล่งเพาะพันธุ์สามารถ
ทำ � ลายระยะลู ก นํ้ า ด้ ว ยอี ก ทางหนึ่ ง นอกจากนี้ ก ารใช้ ส ารกำ � จั ด
ลู ก นํ้ า ที่ มี ค วามปลอดภั ย สู ง ใส่ ล งไปในแหล่ ง นํ้ า จะช่ ว ยทำ � ลาย
ลูกนํ้าในแหล่งนํ้านั้นได้
 การควบคุมยุง เป็นวิธีการที่ได้ผลค่อนข้างน้อย และ
ไม่ยั่งยืน แต่กรณีที่มีการระบาดเกิดขึ้นจำ�เป็นต้องทำ�การควบคุมยุง
เพื่อลดจำ�นวนยุงให้ได้มากที่สุด การควบคุมยุงด้วยการใช้สารเคมีจึง
เป็นวิธีการที่หลีกเลี่ยงได้ยาก ซึ่งการพ่นทำ�ลายยุงด้วยการพ่นแบบ
ฟุ้งฝอยกระจาย โดยใช้สารเคมีกำ�จัดแมลงที่มีความปลอดภัยสูงก็จะ
ช่วยในการลดจำ�นวนยุงได้ระดับหนึ่ง
2. มาตรการป้องกันโรคในสัตว์ เป็นการป้องกันการแพร่เชือ้
มีดังนี้
 ผู้ปฏิบัติงานต้องมีการป้องกัน การสัมผัสกับเลือด
และสารคัดหลั่งของสัตว์ที่ป่วย โดยใส่ถุงมือ สวมเสื้อผ้าที่มิดชิด สวม
หน้ากาก สวมรองเท้าบูท และล้างชำ�ระร่างกายให้สะอาดภายหลัง
ปฏิบัติงานเสร็จสิ้น
 ห้ามชำ�แหละซากสัตว์ที่สงสัยเป็นโรคนี้
 คัดแยกสัตว์ทส
ี่ งสัยหรือป่วยออกจากฝูง และควบคุม
การเคลื่อนย้ายสัตว์ออกจากพื้นที่ระบาดไปยังเขตปลอดโรค
 ควรให้วค
ั ซีนแก่สตั ว์ (แพะ แกะ โค กระบือ) แต่วคั ซีน
ชนิดเป็นอาจทำ�ให้แกะแท้งลูก และกระตุน้ ภูมคิ มุ้ กันในโคได้ไม่สงู นัก
 หลีกเลียงการบริโภคเนื้อสัตว์จากแหล่งติดเชื้อ หรือ
เนือ้ สัตว์ทนี่ �ำ เข้าจากพืน้ ทีท่ มี่ กี ารระบาด (endemic) ต้องผ่านการปรุง
ให้สุกก่อนรับประทาน และนมดิบ ให้ต้มก่อนดื่ม


คู่มือการป้องกันควบคุมโรคติดต่ออุบัติใหม่

225

ทำ�ความสะอาดโรงเรือน หรือคอกสัตว์ หลังจาก
เคลื่อนย้ายสัตว์ออก
ข. การควบคุมผู้ป่วย ผู้สัมผัส และสิ่งแวดล้อม :
1. การรายงานโรค : โรคไข้ ริ ฟ ต์ ว าลเลย์ ให้ ร ายงาน
ต่ อ องค์ ก ารอนามั ย โลก (WHO) องค์ ก ารอาหารและเกษตรแห่ ง
สหประชาชาติ (FAO) และองค์การโรคระบาดสัตว์ระหว่างประเทศ (OIE)
		 2. การแยกผู้ ป่ ว ย : ระมั ด ระวั ง การสั ม ผั ส เลื อ ดและ
สารคัดหลัง่ ของผูป้ ว่ ย ให้ผปู้ ว่ ยนอนในมุง้ ห้องมุง้ ลวด หรือห้องทีฉ่ ดี พ่น
ด้วยยาฆ่าแมลง นานอย่างน้อย 5 วันหลังเริ่มมีอาการหรือจนไม่มีไข้
		 3. การทำ�ลายเชื้อ : ไม่มี
		 4. การกักกัน : ไม่มี
		 5. การให้ภูมิคุ้มกันแก่ผู้สัมผัส : ไม่จำ�เป็น
6. การสอบสวนผู้สัมผัสและแหล่งโรค : ค้นหาแหล่งที่
พำ�นักของผู้ป่วยในช่วงก่อนเริ่มมีอาการ และค้นหาผู้ป่วยในชุมชนที่
ไม่ได้รายงาน
7. การรักษา :
การรักษาทั่วไป ให้รักษาตามอาการ หรือใช้การรักษา
แบบประคับประคอง
การรักษาเฉพาะ ในปัจจุบนั ยังไม่มยี ารักษาโดยเฉพาะ
ค. มาตรการเมื่อเกิดการระบาด :
1. ใช้ยาทากันยุงถ้าต้องออกนอกบ้าน
2. ไม่ ชำ � แหละสั ต ว์ ป่ ว ยหรื อ ตายผิ ด ปกติ หรื อ สงสั ย
ไข้ริฟต์วาลเลย์
3. ตรวจหาและกำ�จัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุง
4. ฉีดวัคซีนให้แก่ แกะ แพะ โค กระบือ
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5. ค้นหาแกะหรือสัตว์ที่ติดเชื้อไข้ริฟต์วาลเลย์ เพื่อเก็บเป็น
ข้อมูลวิเคราะห์พื้นที่เสี่ยง
ง. ภัยพิบัติที่อาจเกิดขึ้น : ไม่มี
จ. มาตรการควบคุมโรคระหว่างประเทศ : โรคไข้ริฟต์วาลเลย์
ใช้มาตรการให้วัคซีนแก่สัตว์ และห้ามเคลื่อนย้ายซากสัตว์จากพื้นที่
ติดโรคไปพื้นที่อื่นๆ ไม่ชำ�แหละสัตว์ป่วย สำ�หรับกรณีอื่นๆ ไม่มี
ข้อยกเว้นการบังคับใช้ความตกลงระหว่างประเทศที่เป็นแนวทาง
เพื่อป้องกันไม่ให้การเคลื่อนย้ายยุงและสัตว์มีกระดูกสันหลังที่ติดเชื้อ
โดยทางเรือ เครื่องบิน และการขนส่งทางบก ศูนย์ความร่วมมือของ
องค์การอนามัยโลกจะให้การสนับสนุนตามความจำ�เป็น สืบค้นข้อมูล
เพิ่ ม เติ ม ได้ ที่ < http://www.who.int/collaboratingcentres/
database/en/>
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กลุ่มอาการไข้สมองอักเสบ
(Other Mosquito Borne and
Culicoides - Borne Fevers)

ICD-9 066.3

1. ลักษณะโรค : เป็นไวรัสกลุ่มหนึ่งซึ่งก่อให้เกิดโรคที่มีไข้ชนิดต่างๆ
มักมีอาการนานประมาณไม่เกินสัปดาห์ ซึง่ อาการคล้ายโรคไข้เลือดออก
เริ่มด้วย มีไข้ ปวดศีรษะ ปวดเมื่อย ปวดตามข้อและกล้ามเนื้อ อาจพบ
คลืน่ ไส้อาเจียนบ้าง โดยทัว่ ไปพบเยือ่ บุตาอักเสบและกลัวแสง ลักษณะ
ไข้อาจเป็นลักษณะขึ้นๆ ลงๆ และมักทำ�ให้เกิดผื่นได้บ่อย
อาการสมองและเยื่อหุ้มสมองอักเสบนั้น เป็นภาวะแทรกซ้อนที่
เกิดขึน้ ได้จากการติดเชือ้ เวสต์ไนล์ และไวรัส Oropouche มีรายงานพบ
โรคนีใ้ นสหรัฐอเมริกาเริม่ ตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2542 และพบต่อมาในแคนาดา
ซึง่ ภาวะแทรกซ้อนของไวรัสเวสต์ไนล์พบมากโดยเฉพาะในกลุม่ ผูส้ งู อายุ
ส่วนในผู้ป่วยโรคริฟต์วาลเลย์ อาจมีจอตาอักเสบ สมองอักเสบ หรือ
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ตับอักเสบร่วมกับเลือดออก ซึ่งอาจรุนแรงถึงเสียชีวิตได้ มีรายงานว่า
ในไวรัสกลุ่ม C บางตัวทำ�ให้มีผู้ป่วยมีอาการแขนขาอ่อนแรงแต่ไม่ถึง
เสียชีวิต การระบาดของโรคไข้ริฟต์วาลเลย์ ไวรัสเวสต์ไนล์ และไวรัส
Oropouche อาจทำ�ให้มีผู้ป่วยได้เป็นพันราย ในขณะที่การระบาด
ของโรคไวรัส Zika จะเกิดเฉพาะในหมู่เกาะของประเทศไมโครนีเซีย
การตรวจทางนํา้ เหลือง จะช่วยการวินจิ ฉัยแยกโรคจากไข้ไม่ทราบ
สาเหตุ หรือไวรัสอื่นๆ และการตรวจวิเคราะห์รหัสพันธุกรรมจะช่วย
วินิจฉัยโรคได้ หรืออาจแยกเชื้อโดยการฉีดเข้าหนู (suckling mice)
หรือในเซลล์เพาะเลี้ยงจากเลือดผู้ป่วยในขณะมีไข้ อย่างไรก็ตาม
การตรวจในห้องปฏิบัติการของเชื้อกลุ่มนี้ต้องทำ�ด้วยความระมัดระวัง
เพื่อป้องกันการติดเชื้อ
2. เชื้อก่อโรค : เชื้อไวรัสแต่ละตัวก่อให้เกิดโรคแต่ละชนิด ซึ่งเรียก
ตามชนิดของเชื้อไวรัสที่เป็นสาเหตุ ได้ดังนี้คือ :
 กลุม
่ Flaviviruses ได้แก่ เชือ้ ไวรัสเวสต์ไนล์, Banzi, Kunjin,
Spondweni และ ไวรัส Zika
 กลุม
่ Bunyaviruses กลุม่ C ได้แก่ Apeu, Caraparu, Itaqui,
Madrid, Marituba, Murutucu, Nepuyo, Oriboca, Ossa และ
Restan
 Bunyavirus ในกลุม
่ Simbu ได้แก่ ไวรัส Oropouche
 Phlebovirus ได้แก่ ไวรัสไข้ริฟต์วาลเลย์
3. การเกิดโรค : ไวรัสเวสต์ไนล์ พบในทวีปแอฟริกา อเมริกาเหนือ
ยุโรป ตะวันออกกลาง และอินเดีย เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และ
ออสเตรเลีย ซึ่งพบมีการระบาดในหลายประเทศ เช่น สาธารณรัฐเช็ก
อียิปต์ ฝรั่งเศส อินเดีย อิสราเอล โรมาเนีย และล่าสุดในสหรัฐอเมริกา
คู่มือการป้องกันควบคุมโรคติดต่ออุบัติใหม่
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และแคนาดา นอกจากนี้ ไวรัสเวสต์ไนล์ท�ำ ให้เกิดโรคสมองอักเสบใน
ม้า และนกบางชนิด โดยเฉพาะนกกา (American crow) การระบาด
ของไวรัสไข้ริฟต์วาลเลย์ พบรายงานการระบาดของโรคนอกประเทศ
แอฟริกาเป็นครัง้ แรกเมือ่ ปี พ.ศ. 2543 ทีค่ าบสมุทรอาราเบียน (คาดว่า
เกิดจากยุงพาหะ คือ Ae. Vexans arabiensis) ส่วนไวรัสกลุ่ม C
พบในเขตร้อนชืน้ ของอเมริกาใต้ ปานามา ตรินแิ ดด ไวรัส Oropouche
พบในประเทศบราซิล ปานามา เปรู และตรินิแดด ส่วนไวรัส Kunjin
พบในประเทศออสเตรเลีย นอกจากนี้ลักษณะการเกิดโรคตามฤดูกาล
พบมีความสัมพันธ์กับความหนาแน่นของยุงพาหะด้วย อย่างไรก็ตาม
ลั ก ษณะการเกิ ด โรคของไวรั ส Oropouche โรคไข้ ริ ฟ ต์ ว าลเลย์
ไข้เวสต์ไนล์ ส่วนใหญ่พบตามชานเมือง แต่บางครัง้ อาจพบมีการระบาด
ของโรคในเขตเมืองด้วย
4. แหล่งรังโรค : ไม่ทราบแน่ชัดสำ�หรับไวรัสหลายชนิด บางชนิด
อยู่ในวงจรการติดต่อระหว่างคน สัตว์มีกระดูกสันหลัง กับยุง ซึ่งอยู่ใน
สภาพภูมอิ ากาศแบบร้อนชืน้ ไวรัส Oropouche อาจมียงุ Culicoides
เป็นพาหะแพร่โรค ซึง่ นกบางชนิดเป็นแหล่งแพร่เชือ้ ของไวรัสเวสต์ไนล์
ที่ติดต่อในยุง และสัตว์ฟันแทะเป็นแหล่งรังโรคของไวรัสกลุ่ม C
5. วิธกี ารแพร่โรค : ส่วนใหญ่ตดิ ต่อโดยการถูกยุงหรือพาหะทีม่ เี ชือ้ กัด
ได้แก่
ไวรัส
- ไวรัสเวสต์ไนล์
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ชนิดของพาหะนำ�โรค
- ยุง Culex univittalus ในแอฟริกาใต้
- ยุง Culex modestus ในฝรั่งเศส
- ยุง Culex pipiens molestus ในอิสราเอล
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ไวรัส

-

- ไวรัส Bunyamwera - ไวรัสกลุ่ม C
- ไวรัสริฟต์วาลเลย์ (ในแกะและสัตว์อื่นๆ)
-

- ไวรัส Oropouche -

ชนิดของพาหะนำ�โรค
ยุง Culex pipiens/restuans, Culex
quinquefasciatus, Culex tarsalis
และ Aedes albopictus ในอเมริกาเหนือ
ยุง Culex annulirostris ในออสเตรเลีย
นอกจากนี้ ยังสามารถแยกเชื้อไวรัสได้จาก
ยุง Aedes, Mansonia และเห็บ (Ticks)
ด้วย
ยุง Aedes spp.
ยุง Aedes และ Culex spp.
ยุง Aedes spp., Aedes mcintoshi
ซึ่งอาจแพร่ผ่านไข่ยุง และเป็นสาเหตุการ
แพร่ไวรัสระหว่างสัตว์ (enzootic)
ยุง Culex pipiens เป็นพาหะทำ�ให้เกิด
ผู้ป่วยโรคไข้ริฟต์วาลเลย์ ระบาดในอียิปต์
เมื่อปี พ.ศ. 2520 และมีผู้เสียชีวิตอย่าง
น้อย 600 ราย คาดว่าการระบาดมีสาเหตุ
จากแมลงที่กัดกินเลือดต่างๆ (Haematophagous flies) และติดต่อโดยการสัมผัส
เลือดที่มีเชื้อปนเปื้อนและละอองฝอย หรือ
ติดเชือ้ ระหว่างการผ่าหรือชำ�แหละเนือ้ สัตว์
ที่ติดเชื้อจึงเป็นสาเหตุให้เกิดการระบาด
ของโรคริฟต์วาลเลย์ในคนได้
แมลงอื่นๆ เช่น Culicoides paraensis

คู่มือการป้องกันควบคุมโรคติดต่ออุบัติใหม่
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6. ระยะฟักตัวของโรค : 2 - 14 วัน
7. ระยะติดต่อของโรค : ไม่พบการติดต่อระหว่างคนสูค่ น ยกเว้นการ
ติดต่อจากการให้เลือดและจากแม่สลู่ กู ยุงทีม่ เี ชือ้ อาจสามารถแพร่เชือ้
ได้ตลอดชีวติ ของยุง ระยะทีเ่ ชือ้ อยูใ่ นกระแสเลือด นับเป็นระยะแพร่เชือ้
ที่สำ�คัญจากคนไปสู่ยุงที่กัด (ส่วนใหญ่เป็นระยะเริ่มแสดงอาการของ
ผู้ป่วย)
8. ความไวและความต้านทานต่อการรับเชื้อ : ในคนทุกเพศทุกวัย
ทั่วไป ส่วนใหญ่ไม่แสดงอาการหรือมีอาการเพียงเล็กน้อย และการ
ติดเชือ้ จะกระตุน้ ให้รา่ งกายสร้างภูมคิ มุ้ กันโรค ดังนัน้ ในเขตทีม่ โี รคชุกชุม
เด็กเล็กจึงเป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการป่วย
9. การเก็บและนำ�ส่งตัวอย่างตรวจที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
กระทรวงสาธารณสุข :
เกิดจากการติดเชื้อไวรัสเวสต์ไนล์ ไวรัสไข้ริฟต์วาลเลย์และไวรัส
กลุม่ หนึง่ ได้แก่ Kunjin virus, Group C viruses, Oropouche fever,
Zika virus, Bunyamwera virus, และ Bwamba virus ซึ่งผู้ป่วยจะ
มีอาการไข้ประมาณหนึ่งสัปดาห์หรือน้อยกว่านั้น ลักษณะอาการจะ
คล้ายกับการติดเชือ้ ไวรัสเดงกี อาจมีอาการปวดศีรษะ ปวดตามข้อและ
กล้ามเนื้อ อาการคลื่นไส้อาเจียน ออกผื่น สมองอักเสบพบได้ในการ
ติดเชือ้ West Nile, Kunjin virus และ ไข้รฟิ ต์วาลเลย์ การตรวจวินจิ ฉัย
ทางห้องปฏิบตั กิ ารทำ�ได้โดย การตรวจหาแอนติบอดีทจี่ ำ�เพาะต่อไวรัส
นัน้ ๆ การตรวจหาสารพันธุกรรมของไวรัส และการแยกเชือ้
9.1 การเก็บสิ่งส่งตรวจ
9.1.1 การตรวจหาแอนติบอดี
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(1) เก็ บ ตั ว อย่ า งนํ้ า เหลื อ ง 2 ครั้ ง ปริ ม าตรครั้ ง ละ
1 - 2 มล. โดยครั้งแรกห่างจากวันเริ่มป่วย 0 - 8 วัน หรือทันทีที่
ผูป้ ว่ ยเข้าโรงพยาบาลหรือสงสัยว่าติดเชือ้ (acute sample) และครัง้ ที่ 2
(convalescent sample) ห่างจากครั้งแรก 14 - 21 วัน หรือในวันที่
ผู้ป่วยออกจากโรงพยาบาล ติดฉลาก ชื่อ-สกุล
(2) เก็บตัวอย่างนํา้ ไขสันหลัง ปริมาตร 1 - 2 มล. ห่างจาก
วันเริ่มป่วย 0 - 8 วัน ติดฉลาก ชื่อ-สกุล พร้อมใบประวัติและอาการ
ของผู้ป่วย
9.1.2 การตรวหาสารพันธุกรรม
(1) เก็ บ ตั ว อย่ า งนํ้ า เหลื อ ง 2 ครั้ ง ปริ ม าตรครั้ ง ละ
1 - 2 มล. โดยครั้งแรกห่างจากวันเริ่มป่วย 0 - 8 วัน หรือทันทีที่
ผูป้ ว่ ยเข้าโรงพยาบาลหรือสงสัยว่าติดเชือ้ (acute sample) และครัง้ ที่ 2
(convalescent sample) ห่างจากครั้งแรก 14 - 21 วัน หรือในวันที่
ผู้ป่วยออกจากโรงพยาบาล ติดฉลาก ชื่อ-สกุล
(2) เก็บตัวอย่างนํา้ ไขสันหลัง ปริมาตร 1 - 2 มล. ห่างจาก
วันเริ่มป่วย 0 - 8 วัน ติดฉลาก ชื่อ-สกุล พร้อมใบประวัติและอาการ
ของผู้ป่วย
(3) ตัวอย่างเนื้อเยื่อจากการทำ�  brain biopsy หรือ
ตัวอย่างเนื้อสมอง หัวใจ เลือด และ buffy coat ในกรณีเสียชีวิต
ติดฉลาก ชื่อ-สกุล และเก็บไว้ที่ -70oซ.
9.1.3 การแยกเชื้อไวรัส
ตั ว อย่ า งเนื้ อ เยื่ อ จากการทำ �  brain biopsy หรื อ
ตัวอย่างเนื้อสมอง หัวใจ เลือด และ buffy coat ในกรณีเสียชีวิต
ติดฉลาก ชื่อ-สกุล และเก็บไว้ที่ -70oซ.
คู่มือการป้องกันควบคุมโรคติดต่ออุบัติใหม่
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9.1.4 การตรวจ gross pathology, histopathology
และ immunohistochemistry
ตัวอย่างเนื้อเยื่อจากการทำ� brain biopsy หรือตัวอย่าง
เนือ้ สมอง หัวใจ เลือด และ buffy coat ในกรณีเสียชีวติ ให้รกั ษาสภาพ
ของเนื้อเยื่อด้วยการ fix ด้วย formalin จากนั้นติดฉลาก ชื่อ-สกุล
9.2 การส่งสิ่งส่งตรวจและข้อควรระวัง
9.2.1 ตัวอย่างสำ�หรับการตรวจหาแอนติบอดี ให้นำ�หลอด
ตัวอย่างใส่ในถุงซิปที่ป้องกันนํ้าเข้า แช่ในนํ้าแข็งระหว่างการนำ�ส่ง
ตัวอย่าง และส่งตัวอย่างไปที่ห้องปฏิบัติการโดยเร็วที่สุดโดยไม่ต้อง
รอตัวอย่างที่สอง ในกรณีที่เป็นตัวอย่างนํ้าเหลืองหรือนํ้าไขสันหลังให้
ส่งถึงห้องปฏิบตั กิ ารภายใน 48 ชัว่ โมง กรณีทเี่ ป็นตัวอย่างเลือดให้สง่ ถึง
ห้องปฏิบัติการภายใน 24 ชั่วโมง ให้นำ�ส่งพร้อมใบประวัติและอาการ
ของผู้ป่วย ประวัติการเดินทางในพื้นที่ที่เป็นถิ่นระบาด ประวัติการฉีด
วัคซีนในกลุ่ม Flavivirus
9.2.2 ตั ว อย่ า งสำ � หรั บ การแยกเชื้ อ และตรวจหาสาร
พันธุกรรม ควรบรรจุสองชั้น แช่ในนํ้าแข็งแห้ง หรือแช่ในถังไนโตรเจน
เหลว นำ�ส่งพร้อมใบประวัตแิ ละอาการของผูป้ ว่ ย ประวัตกิ ารเดินทางใน
พื้นที่ที่เป็นถิ่นระบาด ประวัติการฉีดวัคซีนในกลุ่ม Flavivirus
9.3 วัน เวลา ทำ�การตรวจ
วันจันทร์ ถึง ศุกร์ เวลาราชการ 08.30 น. ถึง 16.30 น.
โดยแจ้งให้ห้องปฏิบัติการได้ทราบล่วงหน้า
9.4 ข้อจำ�กัดของการตรวจวินิจฉัย
ด้วย Other Mosquito-Borne and Culicoides-Borne
Fevers มิ ใช่ เ ป็ น โรคประจำ � ถิ่ น ของประเทศไทย อย่ า งไรก็ ต าม
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สถาบันวิจยั วิทยาศาสตร์สาธารณสุขมีศกั ยภาพความพร้อมในการตรวจ
หาสารพันธุกรรมของไวรัสเวสต์ไนล์ กรณีทพี่ บผลบวกหรือสงสัยว่าเกิด
จากการติดเชื้อไวรัสอื่นในกลุ่มนี้ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข
จะส่งตัวอย่างให้แก่ห้องปฏิบัติการอ้างอิงในต่างประเทศเพื่อตรวจ
ยืนยันต่อไป
10. วิธีการป้องกันและควบคุมโรค :
ก. มาตรการป้องกันโรค :
1. ปฏิบัติตามคำ�แนะนำ�ในการป้องกันควบคุมโรคจากยุง
สำ�หรับโรคริฟต์วาลเลย์ ควรใช้อุปกรณ์ป้องกันร่างกาย เช่น ถุงมือ
เพื่อป้องกันการสัมผัสสัตว์ที่มีเชื้อและเลือดผู้ป่วย โดยเฉพาะในช่วงที่
มีอาการ
2. วัคซีนโรคไข้ริฟต์วาลเลย์ วัคซีนที่ใช้ส�ำ หรับคนจะได้จาก
เซลล์ เ พาะเลี้ ย งชนิ ด เชื้ อ ตาย ซึ่ ง ยั ง คงอยู่ ใ นช่ ว งการประเมิ น
ประสิทธิภาพ ส่วนวัคซีนที่ใช้สำ�หรับสัตว์จะเป็นวัคซีนทั้งชนิดเชื้อเป็น
และเชื้อตาย ซึ่งจะใช้กับแพะ แกะ และโค กระบือ
ข. การควบคุมผู้ป่วย ผู้สัมผัส และสิ่งแวดล้อม :
1. การรายงานโรค : ให้รายงานต่อสำ�นักงานสาธารณสุข
ในท้องถิ่น สำ�หรับโรคริฟต์วาลเลย์ ให้รายงานต่อองค์การอนามัยโลก
(WHO) องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) และ
องค์การโรคระบาดสัตว์ระหว่างประเทศ (OIE)
2. การแยกผู้ป่วย : ควรระมัดระวังการสัมผัสเลือดและสาร
คัดหลัง่ ของผูป้ ว่ ย ให้ผปู้ ว่ ยนอนในมุง้ หรือห้องมุง้ ลวด หรือห้องทีฉ่ ดี พ่น
ด้วยเคมีฆ่าแมลงนานอย่างน้อย 5 วันหลังเริ่มมีอาการจนไม่มีไข้
นอกจากนี้ในเลือดของผู้ป่วยโรคริฟต์วาลเลย์ อาจแพร่เชื้อสู่คนอื่นได้
คู่มือการป้องกันควบคุมโรคติดต่ออุบัติใหม่
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ด้วยเหตุนี้ในอเมริกาเหนือช่วงฤดูร้อนและใบไม้ร่วงจึงมีการคัดกรอง
เลือดที่บริจาค เพื่อป้องกันการแพร่เชื้อไวรัสเวสต์ไนล์ด้วย
3. การทำ�ลายเชื้อ : ไม่มี
4. การกักกัน : ไม่มี
		 5. การให้ภูมิคุ้มกันแก่ผู้สัมผัส : ไม่มี
		 6. การสอบสวนผู้สัมผัสและแหล่งโรค : ค้นหาแหล่งที่
พำ�นักของผู้ป่วยในช่วงก่อนเริ่มมีอาการ และค้นหาผู้ป่วยในชุมชนที่
ไม่ได้รายงาน
		 7. การรักษา : ไม่มียาเฉพาะ ใช้รักษาตามอาการ
ค. มาตรการเมื่อเกิดการระบาด :
1. ใช้ยาทากันยุง ถ้าต้องออกนอกบ้าน
2. ไม่ชำ�แหละสัตว์ป่วยหรือตายผิดปกติ หรือสงสัยเป็น
โรคริฟต์วาลเลย์
3. กำ�จัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุง
4. ฉีดวัคซีนให้แก่ แกะ แพะ โค กระบือ
5. ค้ น หาแกะหรื อ สั ต ว์ ที่ ติ ด เชื้ อ โรคริ ฟ ต์ ว าลเลย์ ค้ น หา
ความชุกของเชือ้ ไวรัสเวสต์ไนล์ในนก หรือ ไวรัส group C ในสัตว์ฟนั แทะ
เพื่อเก็บเป็นข้อมูลวิเคราะห์พื้นที่เสี่ยง
ง. ภัยพิบัติที่อาจเกิดขึ้น : ไม่มี
จ. มาตรการควบคุมโรคระหว่างประเทศ : โรคไข้รฟิ ต์วาลเลย์ใช้
มาตรการให้วคั ซีนและห้ามเคลือ่ นย้ายสัตว์จากพืน้ ทีต่ ดิ โรคไปพืน้ ทีอ่ นื่ ๆ
และไม่ชำ�แหละสัตว์ป่วย สำ�หรับโรคอื่นๆ ควรปฏิบัติตามข้อตกลง
ความร่วมมือในการป้องกันการปะปนของยุงมากับยานพาหนะต่างๆ
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โรคติดเชื้อสเตร็พโตค็อกคัส ซูอิส
(STREPTOCOCCUS SUIS)
1. สถานการณ์โรค :
ทั่วโลก : โรคติดเชื้อสเตร็พโตค็อกคัส ซูอิส (Streptococcus
suis) พบครัง้ แรกในมนุษย์เมือ่ ปี พ.ศ. 2511 ทีป่ ระเทศเดนมาร์ก ทำ�ให้
ผู้ป่วยมีอาการเยื่อหุ้มสมองอักเสบ 2 ราย และมีอาการติดเชื้อใน
กระแสโลหิต 1 ราย ต่อมามีรายงานค่อนข้างน้อย พบประปรายเพียง
ประมาณ 200 ราย จากหลายประเทศทั่วโลก ได้แก่ เนเธอร์แลนด์
คู่มือการป้องกันควบคุมโรคติดต่ออุบัติใหม่
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เดนมาร์ก อิตาลี เยอรมัน เบลเยี่ยม สหราชอาณาจักร ฝรั่งเศส สเปน
สวีเดน ไอร์แลนด์ ออสเตรีย ฮังการี นิวซีแลนด์ อาร์เจนตินา ฮ่องกง
โครเอเชีย ญีป่ นุ่ สิงคโปร์ และไทย และมีรายงานการระบาดในประเทศจีน
2 ครั้ง คือ ในปี พ.ศ. 2541 ในมณฑลเจียงซู พบผู้ป่วย 25 ราย
เสียชีวติ 14 ราย และ พ.ศ. 2548 ในมณฑลเสฉวน พบผูป้ ว่ ย 215 ราย
เสียชีวติ 39 ราย ในเขตปกครองพิเศษฮ่องกงได้มกี ารรวบรวมรายงานการ
เกิดโรคติดเชือ้ สเตร็พโตค็อกคัส ซูอสิ ในผูป้ ว่ ยตัง้ แต่ ปี พ.ศ. 2527 - 2536
พบผู้ป่วย 25 ราย เสียชีวิต 1 ราย และในปี พ.ศ. 2548 พบผู้ป่วย
รวม 13 ราย ในเดือนมกราคม พ.ศ. 2549 พบผู้ป่วย 1 ราย ใน
สาธารณรัฐประชาชนจีน (ไต้หวัน) มีรายงานผู้ป่วย 3 ราย ในปี พ.ศ.
2537, 2543 และ 2545 ปัญหาสำ�คัญจากการป่วยเป็นโรคนี้ คือ การ
วินิจฉัยโรคที่ต้องอาศัยผลจากการเพาะเชื้อจากเลือดหรือสารคัดหลั่ง
ของผู้ป่วย และส่วนใหญ่จะรายงานผลเป็นเชื้อสเตร็พโตค็อกคัส กลุ่ม
วิริแดนส์ (viridans streptococci) ซึ่งเป็นเชื้อประจำ�ถิ่น (normal
flora) ในร่างกายมนุษย์ และก่อโรคได้เช่นกัน เนื่องจากการชันสูตร
เชือ้ สเตร็พโตค็อกคัส ซูอสิ ต้องตรวจทางห้องปฏิบตั กิ ารทีม่ คี วามพร้อม
ในการแยกชนิดของเชื้อเท่านั้น จึงอาจทำ�ให้การวินิจฉัยไม่ถูกต้อง
ทำ � ให้ ไ ม่ ส ามารถทราบอุ บั ติ ก ารณ์ ที่ แ ท้ จ ริ ง ของการเกิ ด โรคจาก
เชื้อสเตร็พโตค็อกคัส ซูอิส
ประเทศไทย : มีรายงานผูป้ ว่ ยตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2530 ผูป้ ว่ ยส่วนใหญ่
อยู่ในจังหวัดทางภาคเหนือ เช่น ลำ�พูน เชียงใหม่ พะเยา พิษณุโลก
กำ�แพงเพชร พิจิตร รายละเอียดดังนี้
ระหว่างปี พ.ศ. 2530 - 2535 พบผู้ป่วย 6 ราย ในโรงพยาบาล
รามาธิบดี คิดเป็นร้อยละ 17 ของผู้ป่วยโรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบ
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เป็นหนอง โดยมีเพียง 3 ราย ที่มีประวัติสัมผัสสุกรก่อนจะมีการป่วย
ด้วยอาการเยื่อหุ้มสมองอักเสบ และทุกรายตอบสนองดีต่อการรักษา
แต่เมื่อหายมีอาการหูหนวกอย่างถาวร
ปี พ.ศ. 2540 มีรายงานผู้ป่วย 3 ราย มีอาการรุนแรงทั้ง 3 ราย
ปี พ.ศ. 2542 มีรายงานจากโรงพยาบาลศรีนครินทร์ จังหวัด
ขอนแก่น รายงานผูป้ ว่ ยเยือ่ หุม้ สมองอักเสบ 1 ราย เพศชาย อายุ 50 ปี
ผู้ป่วยรายนี้ไม่ทราบปัจจัยเสี่ยงที่ชัดเจน ตอบสนองต่อการรักษา แต่มี
อาการหูหนวกถาวร
ปี พ.ศ. 2543 มีรายงานผู้ป่วย 1 ราย จากโรงพยาบาลจุฬาภรณ์
เป็นชายอายุ 45 ปี รับไว้รักษาในโรงพยาบาลด้วยโรคเยื่อบุช่องท้อง
อักเสบจากอุบัติเหตุรถยนต์ มีการกระแทกที่ช่องท้อง ได้รับการผ่าตัด
และได้รับยาปฏิชีวนะ หลังผ่าตัดมีอาการไตวาย ได้รับการรักษาโดย
การฟอกไต แต่ไม่สนองตอบต่อการรักษา ผู้ป่วยรายนี้เสียชีวิต ผลการ
เพาะเชื้อจากสารนํ้าในช่องท้องพบเชื้อสเตร็พโตค็อกคัส ซูอิส
ปี พ.ศ. 2544 มีรายงานผู้ป่วยจากจังหวัดลำ�พูนจำ�นวน 10 ราย
ทุกรายเป็นชาย อายุ 40 - 49 ปี มีอาการป่วยในช่วงเวลาเดียวกัน
และมี ภู มิ ลำ � เนาอยู่ ใ นพื้ น ที่ เ ดี ย วกั น มี อ าการไข้ สู ง ปวดเมื่ อ ย
กล้ า มเนื้ อ อุ จ จาระร่ ว ง มีจํ้าเลือดออกตามตัว ไม่พบอาการของ
เยือ่ หุม้ สมองอักเสบ และทุกรายเสียชีวติ มีปจั จัยเสีย่ ง คือ รับประทาน
เนื้อสุกรดิบ หรือสุกๆ ดิบๆ และดื่มสุราเป็นประจำ� 
ปี พ.ศ. 2545 รัฐกร วิไลชนม์ และคณะ ได้รายงานผลการศึกษา
ย้อนหลังในผู้ป่วย 17 ราย เมื่อปี พ.ศ. 2545 ผู้ป่วยเป็นชาย 11 ราย
หญิง 6 ราย มีปัจจัยเสี่ยง คือ เป็นคนงานในฟาร์มเลี้ยงสุกร และชอบ
บริโภคเนื้อสุกรสุกๆ ดิบๆ ผู้ป่วย 9 ราย เป็นเยื่อหุ้มสมองอักเสบ
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ลิ้นหัวใจอักเสบ 4 ราย เชื้อเข้าในกระแสโลหิต 2 ราย ปอดอักเสบและ
เยื่อบุช่องท้องอักเสบ อย่างละ 1 ราย
ปี พ.ศ. 2548 ชุษณา สวนกระต่าย และคณะ ได้รายงานผลการ
ศึกษาย้อนหลังในผู้ป่วย 12 ราย ที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ระหว่างปี
พ.ศ. 2540 - 2545 ร้อยละ 33.3 ที่มีประวัติบริโภคหรือสัมผัสเนื้อสุกร
สำ�หรับลักษณะอาการทางคลินิกของผู้ป่วยจำ�แนกได้เป็น 3 ประเภท
ได้แก่ ผูป้ ว่ ยกลุม่ อาการเยือ่ หุม้ สมองอักเสบเพียงอย่างเดียว 5 ราย กลุม่
อาการเยือ่ หุม้ สมองอักเสบร่วมกับการแสดงอาการทางระบบประสาท
5 ราย ผูป้ ว่ ยข้ออักเสบและกล้ามเนือ้ อักเสบ และกลุม่ อาการติดเชือ้ เข้า
กระแสโลหิต 2 ราย มีผู้ป่วยเพียง 1 รายที่เสียชีวิต
ในปี พ.ศ. 2551 สำ � นั ก ระบาดวิ ท ยา ได้ รั บ รายงานผู้ ป่ ว ย
ติดเชื้อสเตร็พโตค็อกคัส ซูอิส รวมทั้งหมด 230 ราย เสียชีวิต 11 ราย
อัตราป่วย 0.36 ต่อประชากรแสนคน อัตราป่วยตาย ร้อยละ 4.78
ผู้ป่วยส่วนใหญ่อยู่ในเขตจังหวัดภาคเหนือ
ในปี พ.ศ. 2552 สำ�นักระบาดวิทยา ได้รับรายงานผู้ป่วยติดเชื้อ
สเตร็พโตค็อกคัส ซูอิส ทั้งสิ้น 158 ราย อัตราป่วย 0.25 ต่อประชากร
แสนคน อัตราส่วนเพศชายต่อเพศหญิง เท่ากับ 3 : 1 พบว่าโรคนี้เกิด
ได้ตลอดทัง้ ปี โดยพบสูงสุดในเดือนพฤษภาคม 22 ราย ผูป้ ว่ ยส่วนใหญ่
ยังอยูใ่ นเขตจังหวัดภาคเหนือ เช่น จังหวัดลำ�ปาง เพชรบูรณ์ พิษณุโลก
อุตรดิตถ์ สุโขทัย
จำ�นวนผู้ป่วยโรคติดเชื้อสเตร็พโตค็อกคัส ซูอิส ในประเทศไทย
อาจมีจำ�นวนมากกว่านี้ แต่เนื่องจากยังไม่อยู่ในระบบเฝ้าระวัง และมี
ข้อจำ�กัดในการตรวจทางห้องปฏิบตั กิ าร ซึง่ ไม่สามารถตรวจได้ทกุ แห่ง
รวมทั้งแพทย์ยังไม่คุ้นเคยกับโรคนี้ ทำ�ให้ขาดการตระหนักในการ
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วินิจฉัยโรค ดังนั้น จำ�นวนผู้ป่วยที่ได้รับรายงาน อาจยังน้อยกว่าความ
เป็นจริง
2. ลักษณะโรค : เป็นโรคติดเชือ้ แบคทีเรียเฉียบพลัน และกึง่ เฉียบพลัน
จัดเป็นโรคติดต่อจากสัตว์สู่คน (zoonosis) อาการที่พบส่วนใหญ่
ร้อยละ 85 ของผู้ป่วยจะมีอาการของเยื่อหุ้มสมองอักเสบ ได้แก่ มีไข้
คอแข็ง ม่านตาอักเสบ กลัวแสง สับสน ปวดศีรษะ มักมีอาการปวด
ในข้อนำ�มาก่อน 1 - 2 วัน และร้อยละ 54 - 80 ของผู้ป่วยสูญเสียการ
ได้ยนิ จนถึงขัน้ หูหนวกถาวรภายใน 24 ชัว่ โมง ร้อยละ 30 - 50 มีผลต่อ
ประสาทการทรงตัวทำ�ให้มีอาการมึนงง วิงเวียน อาเจียน และร้อยละ
20 - 53 ของผู้ป่วยมีอาการข้ออักเสบ เนื้อเยื่อใต้ผิวหนังอักเสบ
(cellulites) ในรายทีม่ อี าการรุนแรงถึงขัน้ เสียชีวติ จะเนือ่ งมาจากการ
ติดเชื้อในกระแสโลหิตซึ่งมีผลต่ออวัยวะภายใน เช่น ตับ ไต และระบบ
ไหลเวียน เยื่อบุหัวใจอักเสบ ปอดอักเสบ ลูกตาอักเสบ มีผื่นจํ้าเลือด
ทั่วตัว และช็อก (toxic shock syndrome) ภายหลังหายจากอาการ
ป่วยแล้วอาจจะมีความผิดปกติในการทรงตัว และการได้ยนิ อัตราตาย
สูงถึงร้อยละ 13
การตรวจวินจิ ฉัยโรค โดยการตรวจพบเชือ้ จากนํา้ ไขสันหลัง เลือด
หรือของเหลวจากข้อ (Joint fluid) ส่วนใหญ่ผู้ป่วยที่มีอาการของ
เยือ่ หุม้ สมองอักเสบจะคล้ายกับการติดเชือ้ สเตร็พโตค็อกคัส นิวโมเนีย
(Streptococcus pneumoniae) หรืออาการแบบกึ่งเฉียบพลัน
(subacute meningitis) จะคล้ายกับผู้ป่วยเยื่อหุ้มสมองอักเสบจาก
วัณโรค นอกจากนั้นผู้ป่วยยังอาจมีลักษณะทางคลินิกอื่นๆ ได้แก่
การติดเชื้อในกระแสโลหิตคล้ายกับที่พบในการติดเชื้อจากแบคทีเรีย
แกรมบวกอืน่ ๆ โดยเฉพาะ สแต็พฟิโลค็อกคัส ออเรียส (Staphylococcus
คู่มือการป้องกันควบคุมโรคติดต่ออุบัติใหม่
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aureus) และ β-hemolytic streptococci ที่เป็น group A, B หรือ
อื่นๆ ได้แก่ C, F และ G ภาวะการติดเชื้อของผิวหนังและเนื้อเยื่ออ่อน
เช่น เนือ้ เยือ่ ใต้ผวิ หนังอักเสบ (cellulitis) กล้ามเนือ้ อักเสบ (myositis)
และการอักเสบของเยื่อพังผืด (necrotizing fasciitis) การติดเชื้อใน
เยื่อบุช่องท้องแบบปฐมภูมิ (primary peritonitis) การติดเชื้อในข้อ
การเกิดกลุม่ อาการ toxic shock และลิน้ หัวใจอักเสบ (endocarditis)
มักเกิดในผู้ป่วยตับแข็ง หรือดื่มสุราจัดเป็นประจำ� 
3. เชื้อก่อโรค : เกิดจากเชื้อแบคทีเรียชื่อ สเตร็พโตค็อกคัส ซูอิส
(Streptococcus suis) ในตระกูล Streptococcaeae เป็นแบคทีเรีย
รูปร่างกลม ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ประมาณ 1 มคม. ย้อมติด
สีแกรมบวก เรียงตัวเป็นคู่หรือต่อกันเป็นสาย เป็น facultative
aerobe สร้างแคปซูล และสามารถสลายเม็ดเลือดแดง ประเภทอัลฟา
(คุณสมบัติ alpha-hemolysis) (รูปที่ 7) เชื้อนี้แบ่งตามลักษณะของ
แอนติเจนบนผิวแคปซูล (Polysaccharide capsule antigens) เป็น
อย่างน้อย 34 ซีโรไทป์ (serotype) จัดอยู่ใน Lancefield กลุ่ม D
streptococci ปัจจัยทีม่ ผี ลต่อความรุนแรงในการก่อโรคของเชือ้ แต่ละ
ซีโรไทป์จะแตกต่างกัน โดยขึ้นอยู่กับสาร Muramidase-Released
Protein (MRP) และ Extracellular Protein (EP) ซึ่งพบว่าซีโรไทป์
ทีม่ คี วามรุนแรงสูง และพบก่อโรคบ่อยทีส่ ดุ ในคนคือ serotype 2 และ
serotype 1 ตามลำ�ดับ
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รูปที่ 7 : เชื้ อ สเตร็ พ โตค็ อ กคั ส ซู อิ ส จากอาหารเลี้ ย งเชื้ อ เหลว ติ ด สี
แกรมบวก รูปร่างกลมรี อยู่เป็นคู่ (oval diplococci) หรือต่อกันเป็น
สาย (กล้องจุลทรรศน์กำ�ลังขยาย 1,000 เท่า)

4. การเกิดโรค : โรคติดเชื้อสเตร็พโตค็อกคัส ซูอิส พบได้บ้างใน
ทวีปยุโรป และเอเชีย มักไม่ทำ�ให้เกิดการระบาดใหญ่ แต่มักพบ
ผู้ป่วยแบบประปราย เกือบร้อยละ 90 ของผู้ป่วยเป็นเพศชาย ในวัย
ทำ�งาน มีประวัติดื่มสุราจัดเป็นประจำ�  มักมีอาชีพเกี่ยวกับการสัมผัส
สุกรป่วย เช่น เกษตรกรผู้เลี้ยงสุกร คนทำ�งานโรงฆ่าสัตว์ คนชำ�แหละ
เนื้อสุกร ผู้ตรวจเนื้อ สัตวบาล สัตวแพทย์ และผู้ที่หยิบจับเนื้อสุกรดิบ
เพือ่ ปรุงอาหาร กลุม่ คนทีม่ หี น้าทีต่ อ้ งชำ�แหละซากสัตว์ หรือทำ�งานใน
โรงฆ่าสัตว์ ซึ่งมีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อสูงกว่าคนทั่วไป มักมีการพบ
ผูป้ ว่ ยเกือบตลอดทัง้ ปี แต่มกี ารติดเชือ้ เพิม่ สูงขึน้ ในช่วงเดือนพฤษภาคม
ถึงสิงหาคม
5. แหล่งรังโรค : สุกรเป็นสัตว์รงั โรคทีส่ �ำ คัญ ซึง่ โดยปกติ สุกรทีม่ กี าร
ติดเชือ้ มักไม่แสดงอาการ ส่วนใหญ่เชือ้ จะอยูบ่ ริเวณต่อมทอนซิลบริเวณ
เพดานปาก (palatine tonsil) และเยือ่ เมือกบุในโพรงจมูก เมือ่ สุกรอยู่
ในภาวะเครียด เช่น เลีย้ งอย่างแออัด อยูส่ ภาพอากาศเย็น และมีระบบ
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การถ่ายเทอากาศไม่ดี ทำ�ให้ร่างกายสัตว์อ่อนแอ เชื้อจะฉวยโอกาสจน
เป็นสาเหตุให้เกิดอาการสมองอักเสบ ข้ออักเสบแบบรุนแรง กล้ามเนือ้
และเยื่อหุ้มหัวใจอักเสบ มีการติดเชื้อในกระแสโลหิตจนถึงขั้นเสียชีวิต
กลุ่มสุกรที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อเป็นสุกรหย่านม สุกรขุน โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งสุกรที่อยู่ในช่วงอายุ 8 - 15 สัปดาห์ อย่างไรก็ตาม มีรายงาน
การตรวจพบเชื้อสเตร็พโตค็อกคัส ซูอิส ในสัตว์อื่น เช่น หมูป่า สุนัข
แมว ม้า นก เป็นต้น
6. วิธีการแพร่โรค : สามารถติดต่อโรคได้ 3 ทาง ดังนี้
6.1 ทางผิวหนัง มนุษย์สามารถติดเชื้อจากการสัมผัสกับสุกรที่
เป็นโรค หรือเนื้อสุกรที่ติดเชื้อ เชื้อจะเข้าสู่ร่างกายผ่านทางบาดแผล
รอยถลอก ผู้ป่วยในต่างประเทศส่วนใหญ่ (ทั้งยุโรปและเอเชีย) ติดเชื้อ
จากลักษณะนี้
6.2 ทางการรับประทาน จากการบริโภคเนื้อสุกรที่ดิบ หรือปรุง
สุกๆ ดิบๆ หรือเลือดสุกรทีไ่ ม่สกุ ซึง่ ผูป้ ว่ ยคนไทยส่วนใหญ่มกั ได้รบั เชือ้
โดยวิธีนี้
6.3 ทางเยื่อบุตา
7. ระยะฟักตัวของโรค : ระยะฟักตัวของโรคประมาณไม่กี่ชั่วโมงถึง
3 วัน ขึน้ อยูก่ บั ปริมาณ ทางเข้าของการติดเชือ้ และพืน้ ฐานสุขภาพผูป้ ว่ ย
8. ระยะติดต่อของโรค : ยังไม่มีรายงานการติดต่อจากคนสู่คน
9. ความไวและความต้านทานต่อการรับเชื้อ : ไม่ทราบแน่ชัด
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10. การเก็บและนำ�ส่งตัวอย่างตรวจที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
กระทรวงสาธารณสุข :
10.1 การเก็บสิ่งส่งตรวจ
ผู้ป่วยติดเชื้อสเตร็พโตค็อกคัส ซูอิส ส่วนใหญ่มีอาการ
ติดเชื้อในกระแสโลหิต หรืออาการของเยื่อหุ้มสมองอักเสบ จึงควร
ตรวจหาเชื้อจากเลือด หรือนํ้าไขสันหลัง (cerebrospinal fluid, CSF)
วิธีการเก็บและปริมาณของตัวอย่างที่ถูกต้องเหมาะสม จะเพิ่มโอกาส
การพบเชื้อได้มาก
10.1.1 ตั ว อย่ า งเลื อ ด ใช้ วิ ธี ม าตรฐานการเพาะเชื้ อ
แบคทีเรียจากเลือด (hemoculture) โดยเจาะเลือดด้วยวิธีปลอดเชื้อ
ก่อนได้รบั ยาปฏิชวี นะ ในผูป้ ว่ ยผูใ้ หญ่เจาะเลือด 2 ครัง้ ห่างกัน 15 - 30 นาที
เพาะลงในขวด hemoculture ปริมาณเลือดที่เจาะ 5 - 10 มล./ครั้ง
สำ�หรับเด็กอายุ 1 - 6 ปี ปริมาณเลือดทีเ่ จาะแปรตามอายุ คือ 0.5 มล./ปี
เช่น เด็กอายุ 3 ปี เจาะเลือด 1.5 มล. เด็กอายุน้อยกว่า 1 ปี เจาะ
ในปริมาณ 0.5 - 1.5 มล.
ทั้งนี้ การเจาะเลือดเพื่อทำ�การเพาะเชื้อ ควรทำ�ก่อนที่
ผูป้ ว่ ยได้รบั ยาปฏิชวี นะ หากผูป้ ว่ ยได้ยาปฏิชวี นะก่อนทำ�การเพาะเชือ้
ควรเจาะเมื่อปริมาณยาในเลือดอยู่ในระดับตํ่าสุด และควรใช้ขวด
hemoculture broth ที่มีสารที่ทำ�ลายฤทธิ์ของยาปฏิชีวนะ ได้แก่
resin สาร antifoaming หรือ anticoagulant ได้แก่ 0.025 - 0.05%
sodium polyanetholsulfonate (SPS) ขวดที่ใช้ทำ� hemoculture
สำ�เร็จรูปที่มีขายในท้องตลาดมีสารดังกล่าว ซึ่งจะทำ�ให้พบเชื้อได้ดีขึ้น
นอกจากนี้ อัตราการเจือจางระหว่างเลือดและอาหารเหลวทีเ่ หมาะสม
ก็จะช่วยให้พบเชื้อในผู้ป่วยที่เคยได้รับยาปฏิชีวนะได้ดีขึ้น โดยทั่วไป
สัดส่วนของเลือดต่ออาหารเหลวเท่ากับ 1 : 5 - 1 : 10
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10.1.2 ตั ว อย่ า งนํ้ า ไขสั น หลั ง ในผู้ ป่ ว ยที่ มี อ าการ
เยือ่ หุม้ สมองอักเสบ เจาะนํา้ ไขสันหลัง 3 - 5 มล. โดยทัว่ ไปนํา้ ไขสันหลัง
ที่ เ กิ ด จากการติ ด เชื้ อ แบคที เรี ย มั ก จะขุ่ น มี เ ม็ ด เลื อ ดขาวชนิ ด
นิวโทรฟิลมาก โปรตีนสูง แต่มีกลูโคสตํ่า
10.1.3 ตัวอย่างนํ้าเจาะจากรอยโรค เก็บตัวอย่างใส่ใน
ภาชนะปลอดเชื้อแล้วปิดฝาจุกให้แน่น และรีบนำ�ส่งห้องปฏิบัติการ
ทันทีที่อุณหภูมิห้อง ทำ�เครื่องหมาย (Label) หลอดแก้วให้เรียบร้อย
เพื่อกันการสับสน พร้อมทั้งใบนำ�ส่งที่มีรายละเอียดของตัวอย่างตาม
แบบฟอร์ม (ถ้ามี)
10.2 การชันสูตรโรคทางห้องปฏิบัติการ
10.2.1 การตรวจจากสิ่งส่งตรวจโดยตรง ด้วยการย้อม
สีแกรม (Direct gram stained examination) เป็นวิธีที่ช่วยวินิจฉัย
แยกเบือ้ งต้นได้เร็ว หากได้รบั นํา้ ไขสันหลังในปริมาณทีม่ ากพอ (1 - 2 มล.)
10.2.2 การเพาะเชื้ อ อาหารเลี้ ย งเชื้ อ มาตรฐานที่ ใช้
ในการเพาะหาเชื้อก่อโรคจาก hemoculture CSF และนํ้าเจาะ
จากรอยโรค คือ sheep blood agar, Chocolate agar และ
MacConkey agar ในทีน่ จี้ ะเน้นวิธกี าร streak เชือ้ บน sheep blood
agar เนื่องจากการสังเกต hemolysis มีความสำ�คัญในการแยกชนิด
เชื้อสเตร็พโตค็อกคัส ซูอิส ออกจาก Streptococcus สายพันธุ์อื่น
โดยลักษณะโคโลนีของสเตร็พโตค็อกคัส ซูอิส จะมีสีค่อนข้างเทา
semitransparent ลักษณะเปียก ล้อมรอบโคโลนีด้วย partial
hemolysis สีเขียว เส้นผ่านศูนย์กลาง 2 - 3 มม.
10.2.3 การพิสูจน์ชนิดเชื้อ (Identification) เมื่อเชื้อ
สเตร็พโตค็อกคัส ซูอิส ขึ้นบน sheep blood agar หรือ human
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blood agar ทุกสายพันธุ์ ให้ alpha-hemolysis เชือ้ นีใ้ ห้ผล oxidase
ลบ catalase ลบ ไม่เคลื่อนที่ ดื้อต่อ optochin ไม่เจริญในอาหารที่
มี 6.5% NaCl การแยกชนิดเชื้อสเตร็พโตค็อกคัส ซูอิส ออกจากเชื้อ
streptococci อื่น โดยการทดสอบปฏิกิริยาชีวเคมี
นอกจากการแยกชนิ ด เชื้ อ โดยวิ ธี ดั้ ง เดิ ม
(conventional method) แล้ว ยังสามารถใช้ชุดทดสอบสำ�หรับแยก
ชนิดเชื้อสเตร็พโตค็อกคัส ซูอิส ซึ่งมีจำ�หน่ายในประเทศไทย คือ API
Rapid Strep System ได้แก่ API Rapid Strep (มี 20 Tests) และ
Rapid ID 32 Strep (มี 32 tests)
10.2.4 ความไวของเชื้ อ ต่ อ ยาปฏิ ชี ว นะ จากผลการ
ทดสอบความไวของเพนิซิลลินต่อเชื้อสเตร็พโตค็อกคัส ซูอิส ที่แยก
ได้จากผู้ป่วยที่มารักษาในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 12 คน ระหว่าง
พ.ศ. 2540 - 2545 พบว่า ไวต่อเพนิซลิ ลิน (penicillin) ทุกราย อย่างไรก็ตาม
ประเทศไทยควรมีการเฝ้าระวังการดื้อยา และทดสอบความไวของ
เชื้อสเตร็พโตค็อกคัส ซูอิส ทุกรายที่พบในผู้ป่วย โดยวิธีมาตรฐานตาม
ข้อกำ�หนดของ Clinical and Laboratory Standards Institute
10.2.5 การตรวจด้วยวิธีทางนํ้าเหลืองวิทยา
10.2.5.1 ตรวจหาระดับแอนติบอดี กรณีของ
ผูป้ ว่ ยหรือผูท้ สี่ มั ผัสเชือ้ แต่ไม่สามารถแยกเชือ้ สเตร็พโตค็อกคัส ซูอสิ ได้
อาจใช้การตรวจหาแอนติบอดีจากซีรั่มด้วยวิธี ELISA เพื่อยืนยันการ
วินจิ ฉัยโรค และประโยชน์ในด้านระบาดวิทยา การตรวจหาแอนติบอดี
ในซีรั่มควรเจาะซีรั่มสองครั้งห่างกันประมาณ 3 - 4 สัปดาห์ จากนั้น
หาแอนติบอดี IgG และ IgM ทั้งสองซีรั่มพร้อมกัน ในกรณีที่ผู้ป่วยมี
การติดเชื้อจริงในซีรั่มที่เจาะครั้งแรกจะมีระดับ IgM จะสูงกว่าระดับ
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IgG ประมาณ 4 เท่า ส่วนในซีรั่มที่เจาะครั้งที่สองจะมีระดับ IgG
สูงกว่าระดับ IgM อย่างไรก็ตาม ควรที่จะต้องมีการวิจัยในซีรั่มผู้ป่วย
ด้วยอาการต่างๆ ผู้ที่สัมผัสเชื้อ ผู้ที่ไม่มีอาการแต่อยู่ในพื้นที่ที่มีการ
ระบาดของเชื้อ และผู้ที่อยู่ในพื้นที่ที่ไม่มีการระบาดของเชื้อ เพื่อหา
ระดับแอนติบอดีในคนปกติที่ไม่เคยสัมผัสเชื้อ เพื่อใช้เป็นค่า cut-off
การทดสอบหาแอนติบอดีในซีรั่มผู้ป่วยทันทีภายใน
24 ชั่วโมง และเสียชีวิตด้วยอาการ toxic shock อาจจะไม่ได้ผล
เนื่องจากระยะเวลาที่ป่วยและสัมผัสเชื้อสั้นเกินกว่าที่ผู้ป่วยจะสร้าง
แอนติบอดีได้ อาจทำ�ให้ระดับแอนติบอดีไม่เป็นไปตามทฤษฎีดังกล่าว
การแปลผลของระดับแอนติบอดีและการได้รับเชื้อต้องอาศัยข้อมูล
จากนักระบาดและห้องปฏิบตั กิ ารร่วมด้วย จึงจะเป็นประโยชน์ตอ่ การ
วินิจฉัยโรคติดเชื้อสเตร็พโตค็อกคัส ซูอิส ในอนาคต
10.2.5.2 การตรวจหาแอนติเจน จากสิง่ ส่งตรวจของ
สุกรที่จำ�เพาะกับ specific antibody เช่น แคปซูลแอนติเจน โดยใช้
sandwitch ELISA พบว่าให้ผลรวดเร็วและค่อนข้างจำ�เพาะ สามารถ
ใช้ช่วยวินิจฉัยโรคและวินิจฉัยเชื้อได้อีกด้วย ในกรณีที่จะนำ�มาใช้กับ
สิ่งส่งตรวจจากผู้ป่วยจะต้องมีการทดลองวิจัย เพื่อให้มีความไวและ
แม่นยำ�ในการวินิจฉัยโรคและวินิจฉัยเชื้อต่อไป
10.2.6 การตรวจหาสารพันธุกรรมของเชือ้ สเตร็พโตค็อกคัส
ซู อิ ส สามารถใช้ วิ ธี ท างอณู ชี ว วิ ท ยาตรวจพิ สู จ น์ ช นิ ด เชื้ อ ได้ จ าก
สิ่งส่งตรวจและจากโคโลนี
10.2.7 การหา serotype ของเชื้อสเตร็พโตค็อกคัส
ซูอสิ การรายงานทางระบาดวิทยาควรทำ� capsular serotyping ด้วย
ปัจจุบนั สถาบัน Staten Serum Institute เมืองโคเพนเฮเกน ประเทศ
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เดนมาร์ก จำ�หน่าย Antisera ต่อ capsular polysaccharide ทั้ง 35
serotypes คือ capsular serotypes 1 ถึง 34 และ serotype ½
สามารถสั่งซื้อได้ที่ เว็บไซต์ http://www.ssi.dk
11. วิธีการป้องกันและควบคุมโรค : โรคติดเชื้อสเตร็พโตค็อกคัส
ซูอสิ มักไม่คอ่ ยเป็นปัญหาในสุกรทีม่ กี ารจัดการสุขาภิบาล สุขลักษณะ
ทัง้ อาหารและความสะอาดของคอกทีด่ ี เชือ้ โรคนีม้ กั พบในสุกรทีอ่ ยูก่ นั
แออัด หรืออยู่ในคอกที่ไม่ถูกสุขลักษณะ โดยเฉพาะสุกรรุ่น ซึ่งจะพบ
เชื้อในระบบทางเดินหายใจ แต่ไม่แสดงอาการ สุกรเหล่านี้จึงมักเป็น
พาหะนำ�โรคมาสู่คนได้ ทั้งจากการสัมผัส การรับประทานเนื้อ เลือด
อวัยวะภายในของสัตว์ทเี่ ป็นโรค หรือปนเปือ้ นจากกระบวนการฆ่าสัตว์
ขนส่งสัตว์ ตลอดจนถึงการจำ�หน่ายในตลาด ดังนั้น การควบคุมโรค
จึงจะต้องมุ่งเน้นทั้งการควบคุมป้องกันโรคในสัตว์และในคน เพื่อ
ตัดวงจรการเกิดโรค
ก. มาตรการป้องกันโรค :
1. กลุ่มผู้เลี้ยงสัตว์ เนื่องจากเชื้อสเตร็พโตค็อกคัส ซูอิส
ส่วนใหญ่พบในสุกรและไม่แสดงอาการ นอกจากนัน้ ยังไม่มขี อ้ บ่งชีห้ รือ
อาการในสัตว์ทบี่ ง่ บอกว่าสัตว์มเี ชือ้ นี้ ดังนัน้ ผูเ้ ลีย้ งสัตว์ควรป้องกันและ
ระวังตนเองในการเลี้ยงหรือจับสุกร โดยควรป้องกันดังนี้
1.1 การทำ�ความสะอาดคอก ควรใส่รองเท้า และถุงมือ
ทุกครั้ง เพื่อป้องกันการสัมผัสกับของเสีย มูล หรือนํ้าคอกสุกร หรือ
เมื่อต้องเข้าไปทำ�งานในคอกสุกร
1.2 หลีกเลีย่ งจากการจับซากสุกรทีเ่ สียชีวติ ด้วยมือเปล่า
และสุกรควรได้รบั การวินจิ ฉัยสาเหตุการเสียชีวติ จากสัตวแพทย์ประจำ�
ฟาร์ม
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1.3 การทำ�ลายซาก ควรฝังให้ลึกประมาณ 2 เมตร และ
โรยปูนขาวทั่วก้นหลุม และบนตัวสัตว์ก่อนทำ�การกลบดิน
1.4 ไม่ควรนำ�ซากสุกรที่เสียชีวิตออกนอกบริเวณฟาร์ม
เพื่อจำ�หน่ายหรือบริโภค
1.5 ล้างมือทุกครัง้ เมือ่ สัมผัสกับสุกร หรือทำ�ความสะอาด
คอกสัตว์
2. กลุ่มผู้ทำ�งานในโรงงานฆ่าสัตว์ ผู้ทำ�งานโรงงานฆ่าสัตว์
จะเป็นผู้ที่สัมผัสโดยตรงกับซากสุกร ถ้าสุกรมีเชื้อโรคนี้อยู่ หากไม่
ตระหนัก หรือไม่มกี ารป้องกันทีด่ ี อาจจะทำ�ให้มโี อกาสติดเชือ้ สูง ดังนัน้
กลุม่ ผูท้ �ำ งานโรงงานฆ่าสัตว์ จึงจำ�เป็นจะต้องมีการป้องกันอย่างดี ดังนี้
2.1 ใส่รองเท้าบู้ท และถุงมือเพื่อหลีกเลี่ยงการสัมผัสกับ
สุกรโดยตรงขณะทำ�งาน
2.2 ใส่เสื้อกางเกงปกปิดมิดชิด เพื่อป้องกันการกระเด็น
จากของเสียจากซากสุกรที่ช�ำ แหละ กระเด็นเข้าสู่ปาก หรือเยื่อเมือก
และผิวหนัง
2.3 ล้ า งทำ � ความสะอาดมื อ เท้ า และส่ ว นที่ ไ ม่ มี ก าร
ปกปิ ด บ่ อ ยๆ และไม่ ค วรหยิ บ หรื อ จั บ ต้ อ งอาหารเข้ า ปากขณะ
ปฏิบัติงาน
2.4 ไม่ควรเหยียบยํ่าบนซากสุกร
3. กลุ่มผู้จำ�หน่ายเนื้อสัตว์ ผู้จำ�หน่ายเนื้อสุกรนับว่าเป็น
จุดแรกทีม่ คี วามสำ�คัญต่อผูบ้ ริโภค ดังนัน้ จึงต้องป้องกันการนำ�เชือ้ โรคนี้
สู่ผู้บริโภค
3.1 เนื้อสุกรที่นำ�มาจำ�หน่ายควรมาจากโรงฆ่าสัตว์ที่ได้
มาตรฐาน มีการตรวจรับรองจากพนักงานตรวจเนื้อ โดยปกติแล้ว
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เนื้อสุกรที่ผ่านจากโรงงานฆ่าสัตว์จะมีตราประทับรับรองที่ซากสัตว์
ทุกซากที่จะนำ�สู่การจำ�หน่าย
3.2 แผงจำ�หน่ายควรทำ�ความสะอาด และล้างด้วยนํ้ายา
ฆ่าเชื้อทุกวันหลังเลิกจำ�หน่าย
3.3 ควรเก็บเนือ้ ทีจ่ ะขายในอุณหภูมทิ ตี่ าํ่ กว่า 10oซ. (ตาม
คำ�แนะนำ�ของกรมอนามัย ในระหว่างจำ�หน่าย และหากเก็บค้างคืน
ควรเก็บที่อุณหภูมิที่ตํ่ากว่า 0oซ.)
3.4 ควรจำ�หน่ายเนือ้ ทีส่ ดทุกวัน หากเหลือค้างคืนควรนำ�ไป
ผลิตเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อจำ�หน่าย
3.5 ผู้ จำ � หน่ า ยเนื้ อ สุ ก รควรมี สุ ข ภาพแข็ ง แรง ไม่ เ ป็ น
โรคติดต่อ และไม่ควรมีบาดแผลที่ฝ่ามือ
4. กลุม่ ผูบ้ ริโภค กลุม่ ผูบ้ ริโภคเป็นอีกกลุม่ หนึง่ ทีม่ คี วามเสีย่ ง
ในการติดต่อจากโรคนี้ ควรจะต้องป้องกัน เริ่มตั้งแต่การเลือกซื้อเนื้อ
จนถึงการปรุงบริโภคทุกขั้นตอน ดังนี้
4.1 การเลือกซือ้ เนือ้ สุกรเพือ่ บริโภคควรเป็นเนือ้ สุกรทีส่ ด
ไม่มีสีแดงคลํ้าหรือมีเลือดคั่งมากๆ หรือเนื้อแดงมีเลือดปนผิดปกติ
4.2 ร้านค้าควรมีใบรับรองการนำ�เนื้อสุกรจากโรงงาน
ฆ่าสัตว์ทม่ี มี าตรฐาน ไม่เป็นเนือ้ สุกรทีเ่ สียชีวติ เอง และนำ�มาชำ�แหละขาย
4.3 เลือกซื้อเนื้อที่เก็บอยู่ในความเย็นตลอดเวลา
4.4 การปรุงอาหาร ควรนำ�เนื้อสุกรมาปรุงสุกเท่านั้น
ไม่ควรบริโภคเนือ้ สุกร เลือด และอวัยวะภายในทีด่ บิ ๆ หรือปรุงสุกๆ ดิบๆ
เช่น ลาบ หลู้ เป็นต้น
4.5 ล้างมือก่อนและหลังสัมผัสเนือ้ หรืออวัยวะของสุกรที่
จำ�หน่าย โดยเฉพาะหากมีบาดแผลบริเวณที่สัมผัส
คู่มือการป้องกันควบคุมโรคติดต่ออุบัติใหม่
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ข. การควบคุมผู้ป่วย ผู้สัมผัส และสิ่งแวดล้อม
1. การรายงานโรค : ให้ ร ายงานผู้ ป่ ว ยที่ ส งสั ย ทุ ก ราย
เพือ่ การออกสอบสวนโรค รายงานในบัตรรายงานเฝ้าระวังโรค (รง 506)
ในหัวข้อ “โรคอื่นๆ” โดยดำ�เนินงานเฝ้าระวังทั่วประเทศ
1.1 ความเร็ ว ของการรายงานที ม เฝ้ า ระวั ง สอบสวน
เคลื่อนที่เร็วในพื้นที่ภายใน 24 ชั่วโมง
1.2 รายงานไปยังสำ�นักงานป้องกันควบคุมโรคในพื้นที่
รับผิดชอบ และสำ�นักระบาดวิทยาตามระบบปกติ
		 2. การแยกผู้ป่วย : ไม่จำ�เป็น
3. การทำ�ลายเชื้อ : สเตร็พโตค็อกคัส ซูอิส ถูกทำ�ลายได้
ง่ายด้วยผงซักฟอก เชื้อสเตร็พโตค็อกคัส ซูอิส ที่ปนเปื้อนในมูลสัตว์
ในนํ้า ดิน จะทนต่อความร้อนที่ 60oซ. นาน 10 นาที หรือ 50oซ.
นาน 2 ชั่วโมง แต่ที่ 4oซ. สามารถอยู่ได้นาน 6 สัปดาห์ และที่
อุณหภูมิ 0oซ. ในฝุ่นดินมีชีวิตได้นาน 1 เดือน ในมูลสัตว์นาน 3 เดือน
และที่อุณหภูมิห้อง ในมูลสัตว์มีชีวิตได้นาน 8 วัน
4. การกักกัน : ไม่จำ�เป็น
5. การให้ภูมิคุ้มกันแก่ผู้สัมผัส : ไม่จำ�เป็น
6. การสอบสวนผู้สัมผัสและแหล่งโรค : ต้องสอบสวนโรค
ทันที เพื่อยืนยันการวินิจฉัย และเพื่อหาปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรค
รวมถึงแหล่งแพร่โรค เพื่อการควบคุมและป้องกันโรคอย่างทันท่วงที
โดยให้สอบสวนผู้ป่วยสงสัยทุกราย และให้สอบสวนโรคทันทีในกรณี
ทีเ่ กิดโรคเป็นกลุม่ ก้อน เพือ่ หาสาเหตุและระบาดวิทยาของการเกิดโรค
เพื่อการควบคุมและป้องกันโรคอย่างถูกต้อง
7. การรักษา : แนวทางการรักษาผูป้ ว่ ย แบ่งเป็น 2 ลักษณะ
คือ การรักษาเฉพาะ และการดูแลรักษาแบบทั่วไป
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การรักษาทั่วไป การดูแลรักษาผู้ป่วยตามอาการเพื่อให้
ผู้ป่วยมีอาการดีขึ้น ประกอบด้วยการรักษาแบบประคับประคอง เช่น
มีไข้ ให้ยาพาราเซตตามอลลดไข้ โดยหลีกเลี่ยงการให้แอสไพริน โดย
เฉพาะในเด็ก การให้อาหารและนํา้ กรณีทผี่ ปู้ ว่ ยไม่สามารถรับประทาน
อาหารได้ หรือมีอาการคลื่นไส้อาเจียนมาก นอกจากนี้ควรเฝ้าติดตาม
สัญญาณชีพอย่างใกล้ชิด
การรักษาเฉพาะ สำ�หรับการรักษาเฉพาะนั้น ขึ้นกับ
ตำ�แหน่งของโรค ดังนี้
7.1 เยื่อหุ้มสมองอักเสบ
ยาปฏิชีวนะที่เป็นตัวเลือกอันดับแรก คือ เพนิซิลลิน
จี โซเดียม (PGS) ในขนาด 12 - 16 ล้านยูนิตต่อวัน
การให้สเตียรอยด์ (steroid) สำ�หรับการป้องกัน
หรื อ การรั ก ษาภาวะแทรกซ้ อ นจากเยื่ อ หุ้ ม สมองอั ก เสบจาก
สเตร็พโตค็อกคัส ซูอิส ไม่มีข้อมูลทางคลินิกว่าจะได้ประโยชน์หรือ
เกิดผลเสียมากกว่า แต่ในกรณีที่ผู้ป่วยมาพบแพทย์ด้วยอาการและ
อาการแสดงของเยื่อหุ้มสมองอักเสบแบบเฉียบพลัน และผลการย้อม
สีแกรมของนํ้าไขสันหลัง ซึ่งอาจพบหรือไม่พบแกรมบวก ทรงกลม
แต่ ส งสั ย การติ ด เชื้ อ สเตร็ พ โตค็ อ กคั ส นิ ว โมเนี ย ซึ่ ง อั ต ราตายสู ง
กว่ า สเตร็ พ โตค็ อ กคั ส ซู อิ ส ผู้ เชี่ ย วชาญแนะนำ � ให้ ใช้ ส เตี ย รอยด์
(steroid) ในกรณีที่อยู่ในพื้นที่ที่มีเชื้อสเตร็พโตค็อกคัส นิวโมเนีย ดื้อ
ต่อยาปฏิชีวนะประเภทเพนิซิลลิน (penicillin) และเซฟาโลสปอริน
(cephalosporin) ในอัตราตํ่า ในกรณีเช่นนี้จะมีผลต่อการรักษา
เยื่อหุ้มสมองอักเสบเฉียบพลันจากสเตร็พโตค็อกคัส ซูอิส หรือไม่นั้น
ยังไม่สามารถสรุปได้ในขณะนี้ แต่เชื่อว่าจากข้อมูลทางเภสัชวิทยา
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ไม่น่ามีผลลดระดับเพนิซิลลิน (penicillin) หรือ เซฟาโลสปอริน
(cephalosporin) ในนํา้ ไขสันหลัง จนทำ�ให้การรักษาไม่ได้ผล เนือ่ งจาก
ค่า Minimal inhibitory concentration (MIC) ต่อเพนิซิลลิน
(penicillin) และเซฟาโลสปอริ น (cephalosporin) ของเชื้ อ
สเตร็พโตค็อกคัส ซูอิส อยู่ในระดับตํ่ามาก จึงไม่น่ามีปัญหาทางคลินิก
สำ�หรับภาวะแทรกซ้อนโดยเฉพาะหูไม่ได้ยิน บทบาทของสเตียรอยด์
(steroid) ไม่ ส ามารถสรุ ป ได้ ว่ า สามารถป้ อ งกั น หรื อ รั ก ษาภาวะ
แทรกซ้อนนี้ได้หรือไม่
7.2 การติดเชือ้ ของผิวหนัง เนือ้ เยือ่ อ่อน และภาวะติดเชือ้
ในกระแสโลหิต (sepsis)
รักษาเช่นเดียวกันกับการรักษาเยื่อหุ้มสมองอักเสบ
ยาปฏิชีวนะที่เป็นตัวเลือกอันดับแรก ได้แก่ เพนิซิลลิน จี โซเดียม
(PGS) แต่ต้องรวมกับการตัดเนื้อตายออก (debridement) ถ้ามี
ข้อบ่งชี้เหมือนกรณีการติดเชื้อของเนื้อเยื่ออ่อนจากเชื้อแบคทีเรีย
อื่นๆ ซึ่งมีความสำ�คัญมากโดยเฉพาะใน necrotizing fasciitis การ
ให้ยาปฏิชีวนะในกลุ่มเพนิซิลลิน (penicillin) ร่วมกับคลินดามัยซิน
(clindamycin) ยั ง ไม่ มีข้อมูลทางคลินิกว่าจะได้ผลเสริมฤทธิ์ กั น
หรือไม่ เหมือนกรณีเป็นการติดเชื้อจาก group A Streptococcus
7.3 การติดเชื้อของลิ้นหัวใจ
มีรายงานการติดเชื้อของลิ้นหัวใจจากเชื้อสเตร็พโต
ค็อกคัส ซูอสิ หลายรายงานในประเทศไทย แต่ยงั ไม่สามารถให้ขอ้ สรุป
ได้ว่า การให้เพนิซิลลิน จี โซเดียม (PGS) เดี่ยวๆ หรืออาจให้ร่วมกับ
อะมิโนกลัยโคไซด์ (aminoglycoside) จะดีกว่ากัน หลักการรักษา
ลิ้นหัวใจติดเชื้อจาก Streptococcus viridans โดยให้ดูค่า MIC
ในขนาด 18 - 30 ล้านยูนิตต่อวัน ร่วมกับเจนตามิซิน (gentamicin)
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ในขนาด 1 - 1.5 มก./กก. ทุก 8 ชั่วโมง ในกรณีค่า MIC มากกว่า หรือ
เท่ากับ 0.5 มก./มล. และระยะเวลาก็ควรเป็น 4 - 6 สัปดาห์ ในขณะที่
ถ้าค่า MIC ตํ่ากว่า หรือเท่ากับ 0.1 มก./มล. ให้เพนิซิลลิน จี โซเดียม
(PGS) เดีย่ วๆ ในขนาด 12 - 18 ล้านยูนติ ต่อวัน นาน 2 สัปดาห์ ถ้ากรณี
ค่า MIC เท่ากับ 0.25 มก./มล. ให้เพนิซิลลิน จี โซเดียม (PGS) 18 ล้าน
ยูนติ ต่อวัน ร่วมกับเจนตามิซนิ (gentamicin) ในขนาด 1 - 1.5 มก./กก.
ทุก 8 ชั่วโมง โดยให้เพนิซิลลิน จี โซเดียม (PGS) นาน 4 สัปดาห์ และ
ให้เจนตามิซิน (gentamicin) นาน 2 สัปดาห์
ค. มาตรการเมือ่ เกิดการระบาด : ต้องสอบสวนโรคทันทีทงั้ การ
สอบสวนเฉพาะรายและสอบสวนการระบาด ดังนี้
 เมื่ อ พบผู้ ป่ ว ยรายแรกหรื อ กลุ่ ม แรกในพื้ น ที่ ต้ อ ง
สอบสวนโรคกลับไปหาแหล่งของการติดเชื้อทันที ว่าผู้ป่วยติดเชื้อมา
จากแหล่งขายเนื้อสุกรที่ใด โรงฆ่าสัตว์แห่งไหน หรือฟาร์มสุกรใด
 หากแหล่งเกิดโรคอยูใ่ นฟาร์มสุกร ให้ใช้มาตรการป้องกัน
การสัมผัสกับเชื้อโดยตรง
 สุกรที่ป่วยตาย ให้ทำ�ลาย เผา ฝังกลบ ให้มิดชิด และ
ติดตามแหล่งที่มาของสุกรเพื่อควบคุมโรคในฟาร์มต่อไป
 ห้ามจำ�หน่ายสุกรที่ป่วย และไม่ควรนำ�สุกรที่เสียชีวิต
ผิดปกติ ไปชำ�แหละหรือรับประทาน
 หากเกิดจากการบริโภคเนื้อสุกรและเลือดสุกรดิบ หรือ
สุกๆ ดิบๆ ควรติดตามเก็บผลิตภัณฑ์จากสุกรตัวเดียวกัน และติดตาม
ผลิตภัณฑ์ทว่ี างจำ�หน่ายไปแล้ว

คู่มือการป้องกันควบคุมโรคติดต่ออุบัติใหม่

255

นอกจากนี้ ควรมีการบูรณาการการดำ�เนินงานกับภาคส่วนต่างๆ
ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง เช่ น กรมปศุ สั ต ว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย ในด้านการดูแล
การเลีย้ งสัตว์ การฆ่าสัตว์ การจำ�หน่ายเนือ้ สุกรและผลิตภัณฑ์ในตลาด
รวมทั้ ง การดำ � เนิ น งานให้ ค วามรู้ แ ก่ ป ระชาชน และกลุ่ ม เสี่ ย ง
ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการรับประทาน การเลือกซื้อเนื้อสัตว์
ตลอดจนถึงความสะอาด เป็นต้น
ง. ภัยพิบัติที่อาจเกิดขึ้น : ไม่มี
จ. มาตรการควบคุมโรคระหว่างประเทศ : ไม่มี
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กลุ่มอาการ

โรคไข้ออกผื่น
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Algorithm โรคติดต่ออุบัติใหม่กลุ่มอาการโรคไข้ออกผื่น
ผู้ป่วยมาด้วยอาการไข้สูงเฉียบพลัน
ภายใน 2 - 3 วัน  พบในทุกกลุ่มอายุ
ร่วมกับอาการปวดข้อ ลักษณะผื่น โรคที่ควรนึกถึง
โรคไข้ปวดข้อยุงลาย
เป็น maculopapular rash
(ผื่นนูน)
ร่วมกับ ซึม สับสน พบร่วมกับ
ผื่นคล้ายปื้นเลือดออก ลักษณะ
โรคที่ควรนึกถึง
macular rash (ผื่นเรียบ)
ซักประวัติการเดินทางในพื้นที่เสี่ยง
เช่น ประเทศแอฟริกา อินเดีย หรือ
พื้นที่ที่มีรายงาน

ไข้กาฬหลังแอ่น
ไข้อีโบลา-มาร์บูร์ก

ร่วมกับ ลักษณะตุ่มนูนแดง เป็น
papillomata (ผื่นนูน) หรือขยาย โรคที่ควรนึกถึง
ใหญ่ขึ้นมีลักษณะคล้ายผลราสเบอร์รี่
(raspberry-like) หรือเป็นแผล และ
มีต่อมนํ้าเหลืองโต

โรคคุดทะราด
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โรคไข้ปวดข้อยุงลาย
(CHIKUNGUNYA VIRUS DISEASE)
ICD-10 A92.0
MAYARO VIRUS DISEASE
ICD-10 A92.8
(Mayaro fever, Uruma fever)		
O’NYONG-NYONG FEVER
ICD-10 A92.1
SANDBIS (OCKELBO) VIRUS DISEASE
AND OTHERS
ICD-10 A92.8
(Pagosta disease, Karelian fever)
ARTHROPOD-BORNE VIRAL ARTHRITIS
AND RASH
ICD-10 B33.1
(Polyarthritis and rash, Ross river fever, Epidemic
polyarthritis)
1. สถานการณ์โรค :
ทั่วโลก : มีรายงานการระบาดของโรคไข้ปวดข้อยุงลายครั้งแรก
ทางตอนใต้ของประเทศแทนซาเนียในทวีปแอฟริกา ในปี พ.ศ. 2495
การระบาดของโรคนีใ้ นแอฟริกาพบในระดับตํา่ ๆ มาเป็นระยะเวลานาน
จนในปี พ.ศ. 2542 - 2543 เกิดการระบาดใหญ่ในสาธารณรัฐคองโก
และในปี 2547 เกิดการระบาดใหญ่ในเขตคาบสมุทรอินเดีย และมี
การแพร่กระจายไปในประเทศในแถบยุโรปและสหรัฐอเมริกา และพบ
การระบาดเป็นแห่งๆ เช่น ทางตะวันออกเฉียงเหนือของอิตาลี ต่อมาปี
พ.ศ. 2550 เกิดการระบาดในกาบอง ปี พ.ศ. 2552 พบการระบาดใน
ประเทศอินเดีย มาเลเซีย และที่เกาะ Reunion ปัจจุบันพบโรคนี้ได้ใน
แอฟริกา เอเชีย และคาบสมุทรอินเดีย
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ประเทศไทย : ในประเทศไทยมีการตรวจพบครั้งแรกพร้อมกับ
ที่มีไข้เลือดออกระบาด และเป็นครั้งแรกในทวีปเอเชีย เมื่อ พ.ศ. 2501
โดย Prof.W McD Hamnon แยกเชื้อชิคุนกุนยา ได้จากผู้ป่วย
โรงพยาบาลเด็ ก กรุ ง เทพมหานคร ในประเทศไทยพบมี ร ายงาน
การสอบสวนโรคนี้มากกว่า 6 ครั้ง มีรายงานการระบาดที่จังหวัด
ปราจีนบุรี (พ.ศ. 2519) สุรินทร์ (พ.ศ. 2531) ขอนแก่น (พ.ศ. 2534)
เลย นครศรีธรรมราช พะเยา และ หนองคาย (พ.ศ. 2538) ต่อมามีการ
ระบาดขึน้ อีกครัง้ ในปี พ.ศ. 2551 ทิง้ ช่วงห่าง 13 ปี นับจากการระบาด
ในครั้งล่าสุดที่เกิดในปี พ.ศ. 2538 โดยเริ่มมีรายงานผู้ป่วยครั้งแรกใน
เดือนสิงหาคม ในปี พ.ศ. 2551 มีรายงานผู้ป่วยรวม 2,494 ราย จาก
8 จังหวัด ภาคใต้ อัตราป่วย 3.95 ต่อประชากรแสนคน ไม่มีรายงาน
ผู้เสียชีวิต จังหวัดที่มีอัตราป่วยสูงสุด ได้แก่ นราธิวาส ปัตตานี สงขลา
และยะลา อัตราป่วยต่อแสนประชากรเท่ากับ 201.3, 58.59, 45.55
และ 13.74 ตามลำ�ดับ และในปี พ.ศ. 2552 สำ�นักระบาดวิทยา ได้รับ
รายงานผูป้ ว่ ยโรคไข้ปวดข้อยุงลายจาก 58 จังหวัด จำ�นวน 52,057 ราย
คิดเป็นอัตราป่วย 82.03 ต่อประชากรแสนคน ไม่พบรายงานผู้ป่วย
เสียชีวิต
โรคไข้ ป วดข้ อ ยุ ง ลาย เป็ น โรคที่ มี ร ายชื่ อ อยู่ ใ นรายงาน 506
มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2551 พบผู้ป่วยได้ตลอดทั้งปี แต่จะพบมากใน
ฤดู ฝ น และพบได้ ใ นทุ ก กลุ่ ม อายุ ซึ่ ง ต่ า งจากไข้ เ ลื อ ดออกและ
หัดเยอรมันทีส่ ว่ นมากพบในผูอ้ ายุนอ้ ยกว่า 15 ปี อาชีพทีพ่ บสูงสุด คือ
เกษตรกรรม จากการวิเคราะห์ข้อมูลที่สำ�รวจทางระบาดวิทยาและ
ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการพบว่า ความชุกของลูกนํ้ายุงลายสูง
ลักษณะบ้านเรือนที่อยู่รวมกันเป็นกลุ่มและใกล้ชิดกัน รวมทั้งลักษณะ
สภาพแวดล้อมทีเ่ หมาะสม เช่น ในฤดูฝน และการคมนาคมทีส่ ะดวก ฯลฯ
คู่มือการป้องกันควบคุมโรคติดต่ออุบัติใหม่
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จะทำ�ให้การระบาดแพร่กระจายได้อย่างกว้างขวางและรวดเร็วยิ่งขึ้น
นอกจากนั้น จากข้อมูลทางห้องปฏิบัติการโดยกรมวิทยาศาสตร์การ
แพทย์ ยังพบการติดเชื้อชิคุนกุนยาร่วมกับเชื้อไวรัสเดงกี (dengue)
และไวรัสไข้สมองอักเสบ (JEV) คิดเป็นร้อยละ 0.6 และ 0.2 ตามลำ�ดับ
2. ลักษณะโรค : เป็นโรคติดเชื้อไวรัสที่หายเองได้ พบไข้สูง 1 - 2 วัน
ร่ ว มกั บ อาการปวดข้ อ หรื อ ข้ อ บวมแดงอั ก เสบ เริ่ ม จากบริ เวณ
ข้อมือ ข้อเข่า ข้อเท้า และข้อต่อเล็กๆ ของแขนขา อาจมีอาการอยู่
นานหลายวันถึงหลายเดือน ในผู้ป่วยส่วนใหญ่จะพบผื่นแดงบริเวณ
ลำ�ตัวและแขนขาหลังจากมีอาการข้ออักเสบ 1 - 10 วัน โดยมัก
เป็นผื่นที่ไม่ทำ�ให้เกิดอาการคัน หรืออาจมีผื่นขึ้นที่กระพุ้งแก้มและ
เพดานปาก ผื่นจะหายได้เองภายใน 7 - 10 วัน และกลายเป็นขุย
ละเอียด แต่ยังคงมีอาการปวดกล้ามเนื้อ อ่อนเพลีย ไข้ และต่อม
นํา้ เหลืองโต แต่พบน้อยทีม่ อี าการชาหรือเจ็บบริเวณฝ่ามือฝ่าเท้า ส่วน
อาการปวดข้อ ข้ออักเสบ ปวดกล้ามเนือ้ และ/หรืออาการอ่อนเพลียจะ
พบคงอยู่ได้เป็นระยะเวลานานในผู้ป่วยร้อยละ 10 - 50
โรคไข้ปวดข้อยุงลายทำ�ให้เกิดการเจ็บป่วยรุนแรง ด้วยอาการ
ไข้สูง ต่อมนํ้าเหลืองโตอย่างเด่นชัด และเม็ดเลือดขาวตํ่า และมีระยะ
ฟื้นไข้นาน พบมีเลือดออกได้ในผู้ป่วยบางรายแต่อาการไม่รุนแรง เกิด
จากโรคติดเชื้อไวรัส Mayaro และโรคไข้ปวดข้อยุงลาย ไม่ค่อยพบ
ผูเ้ สียชีวติ จากโรคนี้ แต่อาจพบผูป้ ว่ ยทีม่ อี าการรุนแรงในรายทีไ่ ด้รบั เชือ้
ไวรัสไข้ปวดข้อยุงลายแต่กำ�เนิด
การทดสอบทางนํ้าเหลืองวิทยาในตัวอย่างซีรั่มระยะเฉียบพลัน
พบแอนติบอดีชนิด IgM และมีระดับเพิ่มขึ้นตอบสนองต่อเชื้อกลุ่ม
Alphaviruses ระหว่างตัวอย่างระยะเฉียบพลัน และระยะฟื้นไข้ โดย
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ทั่วไปแอนติบอดีชนิด IgM จะคงอยู่นานเป็นสัปดาห์ หรือเป็นเดือน
การวินิจฉัยอาจทำ�โดยการตรวจ RT-PCR จากตัวอย่างเลือดหาเชื้อ
ไวรัสชิคุนกุนยา โดยสามารถแยกเชื้อไวรัสจากเลือดผู้ป่วยระยะเริ่มมี
อาการภายใน 2 - 3 วันแรก โดยการเพาะเชื้อในลูกหนูไมซ์แรกเกิด ฉีด
เชื้อเข้าในยุง หรือเซลล์เพาะเลี้ยง
3. เชือ้ ก่อโรค : ไวรัสในกลุม่ Ross River, Barmah Forest, Sindbis
(พบในทวีปแอฟริกาและทวีปยุโรป), Mayaro, Chikungunya และ
O’nyong-nyong ทำ�ให้มีอาการป่วยคล้ายกัน ส่วนโรค Ockelbo,
Pogosta และ Karelian fever เกิดจากเชื้อไวรัส Sindbis
4. การเกิดโรค : การระบาดของโรคเกิดขึ้นในช่วงฤดูร้อนต่อฤดูฝน
ซึ่ ง เป็ น ระยะที่ ยุ ง พาหะมี ก ารแพร่ พั น ธุ์ โรคที่ เ กิ ด จากไวรั ส Ross
River ปรากฏขึน้ ทุกปีในทวีปออสเตรเลีย ในช่วงเดือนธันวาคมถึงเดือน
มีนาคมในพื้นที่เขตอบอุ่น และในฤดูฝนจากเดือนธันวาคมถึงเดือน
มิถุนายนในพื้นที่เขตร้อน การแพร่เชื้ออาจจะเกิดในพื้นที่แห้งแล้งที่มี
ฝนตกหนักผิดปกติและเกิดภาวะนํ้าท่วม อาจพบผู้ป่วยประปรายใน
พืน้ ทีท่ มี่ อี ากาศเย็นกว่าในแถบออสเตรเลียตอนใต้ และในปาปัวนิวกินี
ในปี พ.ศ. 2522 พบมีการระบาดในประเทศฟิจิแพร่ไปสู่หมู่เกาะ
แปซิฟกิ รวมถึงอเมริกนั ซามัว หมูเ่ กาะคุก และตองกา การติดเชือ้ ไวรัส
Barmah Forest พบในพื้นที่เดียวกับการติดเชื้อไวรัส Ross River
แต่พบไม่บอ่ ย เชือ้ ไวรัสชิคนุ กุนยาพบในทวีปแอฟริกา เอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ อินเดีย ศรีลังกา และฟิลิปปินส์ ไวรัส Sindbis พบในทวีป
แอฟริ ก าและทางตอนเหนื อ ของทวี ป ยุ โรป แต่ ไ ม่ ค่ อ ยพบในทวี ป
เอเชียและทวีปออสเตรเลีย การระบาดมักเกิดในช่วงฤดูร้อนและ
คู่มือการป้องกันควบคุมโรคติดต่ออุบัติใหม่
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ฤดูใบไม้รว่ งในทวีปยุโรปและแอฟริกาใต้ โรค Pogosta พบในประเทศ
ฟินแลนด์ มักมีวงจรของโรคทุก 7 ปี ส่วนไวรัส O’nyong-nyong พบ
เฉพาะในทวีปแอฟริกา มีการระบาดในปี พ.ศ. 2502 - 2506 และในปี
พ.ศ. 2539 - 2540 ทำ�ให้มีผู้ป่วยหลายล้านรายในแอฟริกาตะวันออก
ไวรัส Mayaro พบในอเมริกากลาง พบในตอนเหนือของทวีปอเมริกาใต้
และตรินิแดด พบมีผู้ป่วยประปรายและมีการระบาดเป็นครั้งคราวใน
พื้นที่ที่มีโรคนี้เป็นโรคประจำ�ถิ่น
5. แหล่งรังโรค : สัตว์ในตระกูลที่มีถุงหน้าท้อง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
จิงโจ้ และตัว wallabie เป็นแหล่งรังโรคของไวรัส Ross River และ
ไวรัส Barmah Forest สัตว์มีกระดูกสันหลังชั้นสูงจำ�พวกลิงเป็น
แหล่งรังโรคของไวรัสชิคนุ กุนยา นกเป็นแหล่งรังโรคของไวรัส Sindbis
ส่วนไวรัส Mayaro และ O’nyong-nyong ยังไม่ทราบสัตว์รังโรค
การถ่ายทอดเชื้อผ่านสู่ตัวอ่อนในมดลูกเกิดจากเชื้อไวรัส Ross River
ซึ่งพบในยุง Aedes vigilax
6. วิธีแพร่โรค : มียุงชนิดต่างๆ เป็นตัวแพร่เชื้อ ได้แก่
 ไวรัส Ross River และไวรัส Barmah Forest แพร่โดยยุง
รำ�คาญ (Culex annulirostris) และยุงลาย เช่น Ae. Vigilax
และ Aedes spp. ชนิดอื่นๆ
 ไวรั ส ชิ คุ น กุ น ยา แพร่ โ ดยยุ ง ลาย เช่ น ยุ ง ลายบ้ า น
(Ae. aegypti) และ ยุงลายสวน (Ae. Albopictus) ในทวีปเอเชีย
และแพร่ เชื้ อ โดยยุ ง ลายชนิ ด อื่ น ๆ ในทวี ป แอฟริ ก าและ
ออสเตรเลีย
 ไวรัส O’nyong-nyong แพร่โดยยุงก้นปล่อง (Anopheles
spp.)
264

คู่มือการป้องกันควบคุมโรคติดต่ออุบัติใหม่




ไวรัส Sindbis แพร่โดยยุงรำ�คาญ (Culex spp.) และ
ยุงลาย (Aedes spp.)
ไวรัส Mayaro แพร่โดยยุงป่า (Haemagogus spp.)

7. ระยะฟักตัวของโรค : ประมาณ 3 - 12 วัน ส่วนมากมักพบใน
ระยะ 7 - 9 วัน
8. ระยะติดต่อของโรค : ไม่มีหลักฐานว่าติดต่อโดยตรงจากคนสู่คน
คนที่ติดเชื้อไวรัสจะแพร่เชื้อสู่ยุงที่มากัดได้ในระยะ 2 - 3 วันแรกที่มี
อาการป่วย คนเพียงคนเดียวทีไ่ ด้รบั เชือ้ สามารถนำ�เชือ้ ไวรัสเข้าไปแพร่
ในพื้นที่ได้ เช่น ไวรัสชิคุนกุนยาและไวรัส Ross River
9. ความไวและความต้านทานต่อการรับเชือ้ : คนส่วนใหญ่หายป่วย
และมีภมู คิ มุ้ กันอยูน่ าน แม้บางรายจะใช้เวลาในการหายป่วยนานหลาย
เดือนก็ตาม ไม่ทราบแน่ชดั ว่ามีการติดเชือ้ ซํา้ ได้ ส่วนใหญ่คนจะติดเชือ้
โดยไม่แสดงอาการ โดยเฉพาะในเด็ก พบน้อยที่แสดงอาการ
10. การเก็บและนำ�ส่งตัวอย่างตรวจที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
กระทรวงสาธารณสุข :
10.1 วิธีการเก็บตัวอย่าง
10.1.1 เจาะเลือดครัง้ ทีห่ นึง่ ในวันทีผ่ ปู้ ว่ ยเข้ารับการรักษา
หรือห่างจากวันเริ่มมีไข้ 0 - 4 วัน โดยเจาะเลือดด้วยวิธีปราศจากเชื้อ
จากหลอดเลือดดำ�  5 มล.หรือมากกว่า ใส่หลอดปลอดเชื้อที่มี EDTA
เป็นสารกันเลือดแข็งหรือหลอดปลอดเชื้อที่ไม่มีสารกันเลือดแข็ง ปั่น
แยกพลาสมาหรื อ ซี รั่ ม ใส่ ใ นหลอดปลอดเชื้ อ (แนะนำ � ให้ ใช้ ห ลอด
cryogenic vial) หลังจากนั้นปิดจุกและพันด้วยพาราฟิล์มหรือเทปให้
คู่มือการป้องกันควบคุมโรคติดต่ออุบัติใหม่
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แน่น ติดฉลากเขียนชือ่ นามสกุลผูป้ ว่ ย วันทีเ่ จาะเลือด ครัง้ ทีเ่ จาะเลือด
และระบุการตรวจที่ต้องการ ถ้าไม่ได้ส่งทันที เก็บตัวอย่างไว้ในถัง
ไนโตรเจนเหลวหรือตู้แช่แข็ง -80oซ. สำ�หรับการตรวจด้วยวิธี PCR
หรือการตรวจวิธี Hemagglutination Inhibition (HI) หรือการตรวจ
ด้วยวิธี ELISA ถ้าไม่มีถังไนโตรเจนเหลวหรือตู้แช่แข็ง -80oซ. อาจเก็บ
ตัวอย่างพลาสมาหรือซีรั่มไว้ในช่องแช่แข็งของตู้เย็นก่อนได้ แต่ไม่ควร
เก็บไว้นานเกิน 1 สัปดาห์
10.1.2 เจาะเลื อ ดครั้ ง ที่ ส อง ห่ า งจากวั น ที่ เริ่ ม มี ไข้
14 - 25 วัน หรือในวันที่ผู้ป่วยออกจากโรงพยาบาลและในกรณีที่
เจาะเลือดครั้งที่สอง ห่างจากวันเริ่มมีไข้ไม่ถึง 14 วัน ให้นัดผู้ป่วยมา
เจาะเลือดครั้งที่สามอีกครั้ง โดยให้ห่างจากวันเริ่มมีไข้ 14 - 25 วัน
โดยเจาะเลือดจากหลอดเลือดดำ� 5 มล. หรือมากกว่าโดยวิธีปราศจาก
เชื้อ ใส่เลือดในหลอดปลอดเชื้อ ปั่นแยกซีรั่มใส่ในหลอดปลอดเชื้อ
หลังจากนั้นปิดจุก และพันด้วยพาราฟิล์มหรือเทปให้แน่น ปิดฉลาก
เขียนชื่อ นามสกุลผู้ป่วย วันที่เจาะเลือด ครั้งที่เจาะเลือด และระบุการ
ตรวจทีต่ อ้ งการ ถ้าไม่ได้สง่ ทันทีเก็บตัวอย่างไว้ในถังไนโตรเจนเหลวหรือ
ตู้แช่แข็ง -80oซ. หรือช่องแช่แข็งตู้เย็น
10.2 วิธีการนำ�ส่งตัวอย่าง
นำ�ส่งตัวอย่างโดยนำ�หลอดตัวอย่างใส่ในถังไนโตรเจน
เหลวหรือนํ้าแข็งแห้ง กรณีไม่ต้องการแยกเชื้อหรือตรวจวิธี PCR
อาจนำ�ส่งโดยนำ�หลอดตัวอย่างใส่ถุงพลาสติกแยกเป็นรายๆ รัดยาง
ให้ แ น่ น แช่ ใ นกระติ ก นํ้ า แข็ ง ส่ ง พร้ อ มใบนำ � ส่ ง ไปที่ ส ถาบั น วิ จั ย
วิ ท ยาศาสตร์ ส าธารณสุ ข กรมวิ ท ยาศาสตร์ ก ารแพทย์ หรื อ ศู น ย์
วิทยาศาสตร์การแพทย์
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11. วิธีการป้องกันและควบคุมโรค :
ก. มาตรการป้องกันโรค : ใช้มาตรการเดียวกับการป้องกันโรค
ติดเชื้อไวรัสที่ทำ�ให้เกิดอาการไข้สมองอักเสบที่มียุงเป็นพาหะ
ข. การควบคุมผู้ป่วย ผู้สัมผัส และสิ่งแวดล้อม :
		 1. การรายงานโรค : รายงานเฉพาะในพืน้ ทีท่ เ่ี ป็นโรคประจำ�ถิน่
ในหลายประเทศไม่ถือเป็นโรคที่ต้องรายงาน (Class 3)
		 2. การแยกผู้ป่วย : เพื่อหลีกเลี่ยงการแพร่เชื้อโดยแนะนำ�
ผู้ป่วยไม่ควรเดินทางเข้าไปในพื้นที่ที่มียุงพาหะในระยะ 2 - 3 วันแรก
ภายหลังจากเริ่มมีอาการป่วยและแนะนำ�วิธีป้องกันยุง
		 3. การทำ�ลายเชื้อ : ไม่จำ�เป็น
		 4. การกักกัน : ไม่จำ�เป็น
5. การให้ภูมิคุ้มกันแก่ผู้สัมผัส : ไม่จำ�เป็น
		 6. การสอบสวนผู้สัมผัสและแหล่งรังโรค : ค้นหาผู้ป่วย
ที่ไม่ได้รายงานหรือไม่ได้รับการวินิจฉัยโรค ในพื้นที่ที่พบผู้ป่วยอาศัย
อยู่ในระหว่าง 2 สัปดาห์ ก่อนที่จะมีอาการ และทำ�การตรวจทาง
นํ้าเหลืองวิทยาให้กับสมาชิกในครอบครัวของผู้ป่วยทุกคน
7. การรักษา : ไม่มีการรักษาเฉพาะ
ค. มาตรการเมื่อเกิดการระบาด : เหมือนกับการควบคุมโรค
ติดเชื้อไวรัสที่ทำ�ให้เกิดอาการไข้ที่มียุงเป็นพาหะ เช่น โรคไข้เดงกี
ง. ภัยพิบัติที่อาจเกิดขึ้น : ไม่มี
จ. มาตรการควบคุมโรคระหว่างประเทศ : ศูนย์ความร่วมมือ
องค์การอนามัยโลกให้การสนับสนุนตามความจำ�เป็น สามารถสืบค้น
ข้อมูลเพิม่ เติมได้จาก http://www.who.int/collaboratingcentres/
database/en/
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โรคไวรัสอีโบลา-มาร์บูร์ก
(EBOLA-MARBURG
VIRAL DISEASES)
ICD-9 078.8; ICD-10 A98.4, A98.3
(African hemorrhagic fever, Marburg virus disease, Ebola virus
hemorrhagic fever)
1. สถานการณ์โรค :
ทัว่ โลก : โรคอีโบลา พบครัง้ แรกในประเทศซูดานในปี พ.ศ. 2519
หลั ง จากมี ก ารระบาดในสาธารณรั ฐ คองโก และทางใต้ ข อง
ซู ด าน ต่ อ มาในปี พ.ศ. 2532 สามารถแยกเชื้ อ อี โ บลาสายพั น ธุ์
Reston ได้จากลิง และในช่วงปี พ.ศ. 2532 - 2539 พบการระบาด
หลายครั้ ง จากเชื้ อ อี โ บลาสายพั น ธุ์ นี้ ในลิ ง ที่ นำ � เข้ า จากฟิ ลิ ป ปิ น ส์
มายังสหรัฐอเมริกาและอิตาลี นอกจากนั้น การระบาดใหญ่ของโรค
อีโบลาเกิดขึน้ ในปี พ.ศ. 2538 ในสาธารณรัฐคองโก ต่อมาปี พ.ศ. 2543
พบการรายงานโรคอีโบลาสายพันธุ์ซูดานในยูกันดา จำ�นวน 425 ราย
เสียชีวิต 224 ราย ซึ่งนับเป็นการระบาดที่ใหญ่ที่สุดของโรคอีโบลา
คู่มือการป้องกันควบคุมโรคติดต่ออุบัติใหม่

269

และในปี พ.ศ. 2544 พบการระบาดของเชื้ออีโบลาสายพันธุ์ Zaire
ในกาบองและสาธารณรั ฐ คองโก จนถึ ง ธั น วาคม พ.ศ. 2552 มี
รายงานผู้ป่วยอีโบลาทั้งสิ้น 1,850 ราย เสียชีวิต 1,200 ราย คิด
เป็นอัตราป่วยตายร้อยละ 64 และในปี พ.ศ. 2553 พบการรายงาน
ผู้ป่วยจากสาธารณรัฐคองโกอย่างน้อย 32 ราย เสียชีวิต 15 ราย
ร่ ว มกั บ มี ร ายงานการติ ด เชื้ อ อี โ บลาสายพั น ธ์ุ Reston ในสุ ก รใน
ประเทศฟิลปิ ปินส์ ร่วมกับมีผปู้ ว่ ย 6 ราย ซึง่ เป็นพนักงานในโรงฆ่าสัตว์
ที่สัมผัสกับสุกร จึงเป็นครั้งแรกที่เริ่มมีการสงสัยการแพร่เชื้อจากสุกร
มายังมนุษย์ อย่างไรก็ตาม ยังไม่มีการพิสูจน์ความเชื่อนี้แต่อย่างใด
ล่ า สุ ด ในปี พ.ศ. 2554 ยั ง คงพบรายงานผู้ ป่ ว ยโรคอี โ บลาใน
เดือนพฤษภาคม ในประเทศยูกันดา
ประเทศไทย : ยังไม่เคยมีรายงานผู้ป่วยโรคนี้
2. ลักษณะโรค : เป็นโรคติดเชือ้ ไวรัสชนิดเฉียบพลันทีม่ อี าการรุนแรง
มักเริ่มต้นด้วยอาการไข้สูงทันทีทันใด อ่อนเพลีย ปวดกล้ามเนื้อ และ
ปวดศีรษะ ตามด้วยอาการเจ็บคอ อาเจียน ท้องเสีย และมีผื่นนูนแดง
ตามตัว (maculopapular rash) ในรายที่มีอาการรุนแรงและเสียชีวิต
จะพบมีเลือดออกง่ายมักเกิดร่วมกับภาวะตับถูกทำ�ลาย ไตวาย ก่อให้
เกิดอาการของระบบประสาทส่วนกลาง และช็อกในที่สุด โดยอวัยวะ
ต่างๆ สูญเสียการทำ�หน้าที่ จากผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ
แสดงให้เห็นว่าจำ�นวนเม็ดเลือดขาวชนิด lymphocyte ตํ่า จำ�นวน
เกล็ดเลือดตํ่ามาก และระดับเอนไซม์ transaminase สูงขึ้น (AST
มากกว่า ALT) บางครั้งพบเอนไซม์ amylase ในเลือดสูงด้วย จะพบ
creatinine และยูเรียไนโตรเจนในเลือดสูงเมื่อเข้าสู่ภาวะไตวายระยะ
สุดท้าย จากการศึกษาอัตราป่วยตายจากไวรัสอีโบลาในการระบาด
ที่แอฟริกาพบว่าอยู่ในช่วงตั้งแต่ร้อยละ 50 ถึงเกือบร้อยละ 90 ส่วน
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ผู้ติดเชื้อไวรัสมาร์บูร์กมีรายงานพบอัตราป่วยตายร้อยละ 25 ถึง 80
การตรวจวินจิ ฉัยโรคทางห้องปฏิบตั กิ าร มักจะใช้หลายวิธรี ว่ มกัน
โดยการตรวจหาแอนติเจนหรือ RNA และหาแอนติบอดีชนิด IgM
หรือชนิด IgG ส่วนวิธี RT-PCR หรือการตรวจหาแอนติเจนโดยวิธี
ELISA ใช้ในการตรวจตัวอย่างเลือด นํ้าเหลือง หรือจากอวัยวะ (การ
ตรวจพบแอนติบอดี IgM แสดงให้เห็นว่าเพิ่งมีการติดเชื้อไม่นานมานี้)
การแยกเชื้อไวรัสในเซลล์เพาะเลี้ยง หรือลูกหนู mice ต้องทำ�ในห้อง
ปฏิบัติการชีวนิรภัยระดับสูงสุด (BSL-4) การตรวจด้วยวิธี ELISA ใช้
ตรวจหาแอนติบอดีจำ�เพาะชนิด IgM และ IgG ในนํ้าเหลืองของผู้ป่วย
บางครั้งอาจตรวจพบเชื้อไวรัสได้จากการส่องดูด้วยกล้องจุลทรรศน์
อิเล็กตรอนในชื้นเนื้อจากตับ ม้าม ผิวหนัง และเนื้อเยื่อส่วนอื่นๆ การ
ชั น สู ต รศพโดยการตั ด ชิ้นส่วนของผิวหนังหรือตัดชิ้นส่วนจากการ
ผ่าศพพิสจู น์ เตรียมเนือ้ เยือ่ ด้วยวิธี Formalin-fixed ทำ�การตรวจด้วย
วิธี Immunohistochemical การตรวจวิธี IFA เพื่อหาแอนติบอดี มัก
ทำ�ให้แปลผลผิดพลาด โดยเฉพาะการสำ�รวจเกี่ยวกับผลการตรวจทาง
นํ้ า เหลื อ งในรายที่ เ คยมี ก ารติ ด เชื้ อ มาก่ อ น ในการศึ ก ษาทาง
ห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารที่ เ กี่ ย วกั บ โรคนี้ ซึ่ ง มี อั น ตรายต่ อ มนุ ษ ย์ ม าก และ
ดำ�เนินการในห้องปฏิบัติการชีวนิรภัยระดับสูงสุด (BSL-4)
3. เชื้ อ ก่ อ โรค : เป็ น วิ ริ อ อน ที่ มี ข นาดเส้ น ผ่ า นศู น ย์ ก ลาง
80 นาโนเมตร และมีความยาว 970 นาโนเมตร (Ebola) และ
790 นาโนเมตร (Marburg) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของไวรัสอีโบลา (Ebola
virus) และไวรัสมาร์บูร์ก (Marburg virus) ตามลำ�ดับ อยู่ในกลุ่ม
ไวรัสตระกูล Filoviridae เมื่อดูผ่านกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน
(รูปที่ 8) จะพบมีรูปร่างหลากหลาย มักพบรูปร่างลักษณะเป็นกิ่งก้าน
คู่มือการป้องกันควบคุมโรคติดต่ออุบัติใหม่

271

สาขา เป็นวงกลม หรือมีรูปร่างเป็นเกลียว และอาจมีความยาวถึง
หลายไมโครเมตร ไวรัสอีโบลาและมาร์บูร์กนี้มีลักษณะทางแอนติเจน
แตกต่างกัน ในสาธารณรัฐคองโก โกตดิวัวร์ สาธารณรัฐประชาธิปไตย
คองโก กาบอง ซูดาน และยูกันดา พบเชื้อไวรัสอีโบลา 3 สายพันธุ์
(สายพั น ธุ์ โ กตดิ วั ว ร์ ซู ด าน และซาร์ อี ) ที่ มี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ การ
ก่อโรคในคน ส่วนอีโบลาสายพันธุ์ที่ 4 คือ สายพันธุ์เรสตัน (Reston)
ทำ�ให้เกิดโรคไข้เลือดออก (Hemorrhagic diseases) ตายในสัตว์มี
กระดูกสันหลังชัน้ สูงจำ�พวกลิง เริม่ พบในประเทศฟิลปิ ปินส์ พบรายงาน
การติดเชื้อในคนที่ทำ�งานในห้องปฏิบัติการที่มีการกักขังลิงไว้ใช้ใน
การทดสอบ แต่เป็นกลุ่มที่ไม่แสดงอาการ

รูปที่ 8 : เชื้ อ ไวรั ส อี โ บลา สายพั น ธุ์ ย่ อ ยซาร์ อี ในปอดคน (Ebola virus,
Zaire subtype, human lung) ภาพตัดขวาง และตัดตามยาวแสดง
filamentous necleocapsid, viral envelop และ surface
projection (กำ�ลังขยาย 17,000 เท่า)
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4. การเกิดโรค : โรคอีโบลาค้นพบครัง้ แรกในปี พ.ศ. 2519 ในจังหวัด
ทางภาคตะวันตกแถบเส้นศูนย์สตู รของประเทศซูดาน และห่างออกไป
อีก 800 กิโลเมตร เป็นประเทศซาอีร์ (ปัจจุบนั คือ ประเทศสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยคองโก) พบผู้ป่วยมากกว่า 600 ราย ที่ได้รับการยืนยัน
ว่าเป็นโรคอีโบลาจากโรงพยาบาลในชนบทและในหมู่บ้าน การระบาด
ที่เกิดขึ้นพร้อมๆ กันในสองพื้นที่ มีอัตราป่วยตาย ร้อยละ 55 (ซูดาน)
และร้อยละ 90 (ซาอีร์) การระบาดครั้งที่สอง เกิดขึ้นในพื้นที่เดิมของ
ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก และพื้นที่เดิมของประเทศ
ซูดาน ในปี พ.ศ. 2520 และ พ.ศ. 2522 ตามลำ�ดับ ในปี พ.ศ. 2537
พบเชื้ออีโบลาสายพันธุ์ใหม่จากบุคคลหนึ่งซึ่งน่าจะได้รับเชื้อในขณะ
ชำ�แหละลิงชิมแปนซีที่ติดเชื้อในโกตดิวัวร์ และในปี พ.ศ. 2538 พบ
การระบาดใหญ่ของเชื้อไวรัสอีโบลา พบผู้ป่วย 315 ราย และเสียชีวิต
244 ราย ในใจกลางเมื อ งคิ ก วิ ท (Kikwit) ประเทศสาธารณรั ฐ
ประชาธิปไตยคองโก ในระหว่างปี พ.ศ. 2537 และปี พ.ศ. 2539 มี
รายงานการระบาด 3 ครั้ง ในประเทศกาบอง พบผู้ป่วย 150 ราย และ
เสียชีวติ 98 ราย พบพยาบาลรายหนึง่ เสียชีวติ จากการติดเชือ้ จากผูป้ ว่ ย
ในประเทศแอฟริกาใต้
ระหว่างเดือนสิงหาคม 2543 และเดือนมกราคม 2544 พบ
การระบาดทางตอนเหนือของประเทศยูกันดา (พบผู้ป่วย 425 ราย
เสียชีวิต 224 ราย) ต่อมาตั้งแต่เดือนตุลาคม 2544 ถึงเดือนเมษายน
2546 พบมีรายงานการระบาดหลายครั้งในประเทศกาบอง และ
ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก พบผู้ป่วยทั้งหมด 278 ราย
และเสียชีวิต 235 ราย มีรายงานการตายของสัตว์ป่าจำ�นวนมาก
โดยเฉพาะลิง (non-human primates) และยังตรวจพบแอนติบอดี
คู่มือการป้องกันควบคุมโรคติดต่ออุบัติใหม่

273

ในประชาชนเหล่านี้ในพื้นที่ที่ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของทะเลทรายซาฮารา
ในทวีปแอฟริกา ความสัมพันธ์ดงั กล่าวกับไวรัสอีโบลายังไม่เป็นทีท่ ราบ
แน่ชัด ในปี พ.ศ. 2546 พบมีการระบาดในสาธารณรัฐประชาธิปไตย
คองโก ซึง่ มีอตั ราป่วยตายสูง พบว่ามีความสัมพันธ์กบั การสัมผัสลิง การ
ระบาดครั้งนี้ถูกควบคุมได้ในเวลาที่รวดเร็ว ในปี พ.ศ. 2547 มีรายงาน
การติดเชือ้ ทางห้องปฏิบตั กิ าร 2 แห่ง (เสียชีวติ 1 ราย) ในประเทศรัสเซีย
และสหรัฐอเมริกา การระบาดของโรคอีโบลาทีเ่ กิดเมือ่ ไม่นานมานี้ พบ
ในประเทศซูดาน ในปี พ.ศ. 2548 (มีผู้ป่วย 20 ราย เสียชีวิต 5 ราย)
สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก ในปี พ.ศ. 2550 (มีผู้ป่วย 249 ราย
เสียชีวิต 183 ราย) และประเทศยูกันดา ในปี พ.ศ. 2550 - 2551
(มีผู้ป่วย 1,491 ราย เสียชีวิต 37 ราย)
เชื้ อ ไวรั ส อี โ บลา สายพั น ธุ์ เรสตั น แยกเชื้ อ ได้ จ ากลิ ง ชนิ ด หนึ่ ง
(Macaca fascicularis) ที่นำ�เข้ามาในประเทศสหรัฐอเมริกาในปี
พ.ศ. 2532, 2533 และ 2539 และในประเทศอิตาลีในปี พ.ศ. 2535
จากบริ ษั ท ส่ ง ออกของประเทศฟิ ลิ ป ปิ น ส์ พบว่ า ลิ ง เหล่ า นี้ ต ายลง
จำ�นวนมาก ในเมืองเรสตัน ในปี พ.ศ. 2533 พบผู้สัมผัสสัตว์ 4 ราย
ที่สัมผัสกับลิงเหล่านี้ทุกวัน มีแอนติบอดีที่เฉพาะเจาะจงต่อโรคนี้
โรคมาร์ บู ร์ ก ถู ก พบเป็ น ครั้ ง คราว ในปี พ.ศ. 2510 พบใน
ประเทศเยอรมั น และสหพั น ธ์ ส าธารณรั ฐ ยู โ กสลาเวี ย พบผู้ ป่ ว ย
31 ราย เสียชีวิต 7 ราย ติดเชื้อจากการสัมผัสกับลิงเขียวแอฟริกัน
(Cercopithecus aethiops) ซึ่งนำ�เข้ามาจากประเทศยูกันดาในปี
พ.ศ. 2518 ในปี พ.ศ. 2523 มีผตู้ ดิ เชือ้ 2 รายทีเ่ กีย่ วข้องกัน ซึง่ ในจำ�นวน
นัน้ เสียชีวติ 1 ราย ได้มกี ารตรวจยืนยันในประเทศเคนยา ในปี พ.ศ. 2530
พบผูเ้ สียชีวติ 1 ราย ในประเทศเคนยา ต่อมาระหว่างปี พ.ศ. 2541 - 2543
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ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก มีผปู้ ว่ ยได้รบั การยืนยันโรคมาร์บรู ก์
อย่างน้อย 12 ราย จากผู้ต้องสงสัยป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกมาร์บูร์ก
มากกว่า 145 ราย (อัตราป่วยตายร้อยละ 80) ในปี พ.ศ. 2548 พบ
การระบาดครั้งใหญ่ในประเทศแองโกลา (มีผู้ป่วย 351 ราย เสียชีวิต
312 ราย) และในปี พ.ศ. 2550 เกิดการระบาดในประเทศยูกันดา ใน
คนงานจำ�นวนมากที่ทำ�งานในเหมืองทองคำ� 
5. แหล่งรังโรค : ยังไม่เป็นที่ทราบแน่ชัด ถึงแม้จะมีการศึกษา
อย่ า งกว้ า งขวาง จากหลั ก ฐานที่ เ พิ่ ม ขึ้ น ชี้ ใ ห้ เ ห็ น ถึ ง บทบาทของ
ลิง (ซึ่งมีโรคที่คล้ายคลึงกับคน) และ/หรือ ค้างคาวในห่วงโซ่การ
ถ่ายทอดเชื้อสู่คน ในทวีปแอฟริกา พบว่าการติดเชื้อไวรัสอีโบลา
ในผู้ป่วยรายแรกๆ ที่พบ (human index case) มีความเกี่ยวข้อง
กับการสัมผัสลิงกอริลล่า ลิงชิมแปนซี ลิงอื่นๆ สัตว์จำ�พวกเลียงผา
กวางผา และเม่นที่ตายหรือถูกฆ่าในป่าทึบ จนถึงปัจจุบันนี้พบเชื้อ
ไวรัสอีโบลาในสัตว์ป่า เช่น ซากลิงชิมแปนซี (ในประเทศโกตดิวัวร์
และสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก) ลิงกอริลล่า (ในประเทศกาบอง
และประเทศคองโก) และตัว duikers (ในประเทศคองโก) ทีพ่ บตายใน
ป่าทึบ การตายของลิงชิมแปนซี และลิงกอริลล่าจำ�นวนมากสามารถใช้
ในการเฝ้าติดตามการแพร่กระจายของไวรัส ในปี พ.ศ. 2550 ตรวจพบ
แอนติ บ อดี แ ละสารพั น ธุ ก รรมของเชื้ อ ไวรั ส มาร์ บู ร์ ก ในนํ้ า เหลื อ ง
จากค้ า งคาวกิ น ผลไม้ แ อฟริ ก าในระหว่ า งการศึ ก ษาภาคสนาม
หาแหล่งรังโรคของไวรัสมาร์บูร์ก
จากหลักฐานบ่งชี้ว่า ค้างคาวเป็นแหล่งรังโรค จากการตรวจหา
การสร้างแอนติบอดี และ RT-PCR ในค้างคาว และความสัมพันธ์ของ
การสร้างแอนติบอดีในคนที่สัมผัสค้างคาว
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6. วิธกี ารแพร่โรค : การติดเชือ้ ไวรัสอีโบลาของคน เกิดขึน้ จากสาเหตุ
ดังนี้
1) ในทวี ป แอฟริ ก า เกิ ด ขณะจั ด การหรื อ ชำ � แหละซาก
สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่ตายในป่าฝน
2) สำ�หรับไวรัสอีโบลา สายพันธุ์เรสตัน จะพบการติดต่อสู่คน
จากการสั ม ผั ส โดยตรงกั บ เลื อ ดหรื อ เครื่ อ งในของลิ ง
Cynomolgus ที่ติดเชื้อ
การติดต่อจากคนสู่คน เกิดจากการสัมผัสโดยตรงกับเลือดที่
ติดเชือ้ สารคัดหลัง่ อวัยวะ หรือนํา้ อสุจิ ความเสีย่ งสูงสุดในการแพร่เชือ้
จะอยู่ในช่วงระยะท้ายของการป่วย เมื่อผู้ป่วยมีอาเจียน อุจจาระร่วง
หรือมีเลือดออกจากอวัยวะต่างๆ รวมทั้งในระหว่างขณะจัดการศพ
โดยไม่ มี ก ารจั ด เตรี ย มอุ ป กรณ์ ป้ อ งกั น ร่ า งกาย ความเสี่ ย งในช่ ว ง
ระยะฟักตัวตํ่า ในสถานการณ์ปกติ ไม่พบรายงานการแพร่กระจาย
เชือ้ ผ่านอากาศระหว่างคนสูค่ น แต่การติดเชือ้ ในโรงพยาบาลพบได้บอ่ ย
ผู้ป่วยทั้งหมดที่ได้รับเชื้อจากกระบอกฉีดยาและเข็มที่ปนเปื้อนเชื้อ
เสี ย ชี วิ ต ทุ ก ราย การถ่ า ยทอดเชื้ อ ผ่ า นทางนํ้ า อสุ จิ เ กิ ด ได้ น านถึ ง
7 สัปดาห์หลังจากหายป่วย ปัจจัยเสี่ยงสำ�หรับการแพร่เชื้อไวรัส
มาร์บูร์กยังไม่เป็นที่เข้าใจมากนัก
7. ระยะฟักตัวของโรค : ประมาณ 2 - 21 วัน สำ�หรับทั้งไวรัส
อีโบลาและไวรัสมาร์บูร์ก
8. ระยะติดต่อของโรค : จะไม่มีการแพร่เชื้อก่อนระยะมีไข้ และ
จะแพร่เชื้อเพิ่มมากขึ้นในระยะที่มีอาการป่วยนานเท่าที่เลือดและ
สารคัดหลัง่ ยังมีไวรัสอยู่ ในผูป้ ว่ ยรายหนึง่ ทีไ่ ด้รบั เชือ้ จากห้องปฏิบตั กิ าร
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สามารถตรวจพบเชื้ อ อี โ บลาในนํ้ า อสุ จิ ไ ด้ ใ นวั น ที่ 61 แต่ ต รวจ
ไม่พบในวันที่ 76 หลังเริ่มป่วย
9. ความไวและความต้านทานต่อการรับเชือ้ : ทุกกลุม่ อายุมคี วามไว
ต่อการรับเชื้อ
10. การเก็บและนำ�ส่งตัวอย่างตรวจที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
กระทรวงสาธารณสุข :
10.1 วิธีการเก็บตัวอย่าง
10.1.1 ไม่ ใช้ ภ าชนะที่ เ ป็ น แก้ ว ควรใช้ อุ ป กรณ์ ที่ ใช้
ครั้งเดียวทิ้ง
10.1.2 การเจาะเลื อ ดจากเส้ น เลื อ ดดำ �  ต้ อ งทำ � ด้ ว ย
ความระมั ด ระวั ง เจาะเลื อ ด 10 มล. ใส่ ใ นภาชนะที่ ปิ ด มิ ด ชิ ด
เข็มเจาะเลือดหลังใช้แล้วไม่ใส่ปลอกกลับคืน ให้ถอดออกจากไซริงค์
แล้วนำ�ไปเผา
10.1.3 เก็บปัสสาวะในช่วง Mid stream จำ�นวน 5 มล.
ใส่ในภาชนะพลาสติกทีม่ ฝี าปิดแบบฝาเกลียว ซึง่ ในปริมาตรรวมทัง้ หมด
มี rabbit serum albumin ปริมาณ 25%, human serum albumin
ปริมาณ 1% หรือ bovine serum albumin ปริมาณ 10%
10.1.4 เก็บ Throat swab ใส่ในภาชนะพลาสติกทีม่ ฝี าปิด
แบบฝาเกลียว ซึ่งมี 1 มล. Sterile phosphate buffered neutral
saline และมี rabbit serum albumin ปริมาณ 25%, human serum
albumin ปริมาณ 1% หรือ bovine serum albumin ปริมาณ 10%
ด้านนอกของภาชนะเก็บตัวอย่าง ควรเช็ดด้วยนํ้ายาฆ่าเชื้อ
และเขียนชื่อ นามสกุล ของคนไข้ Hospital number วันเก็บตัวอย่าง
และโรคที่สงสัยบนฉลากติดภาชนะ แล้วใส่ในถุง 2 ชั้น ปิดอย่างดี เพื่อ
คู่มือการป้องกันควบคุมโรคติดต่ออุบัติใหม่
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ป้องกันอากาศและนํา้ เข้า นอกถุงติดฉลากทีม่ รี ายละเอียดเช่นเดียวกับ
ฉลากที่ติดบนภาชนะข้างใน เช็ดถุงที่ใส่ด้วยนํ้ายาฆ่าเชื้อ
10.2 วิธีการนำ�ส่งตัวอย่าง
10.2.1 นำ � ถุ ง ตั ว อย่ า งใส่ ใ นภาชนะพลาสติ ก กั น นํ้ า และ
สามารถทนอุณหภูมิตํ่ากว่า -80oซ. พันฝาปิดด้วยเทป
10.2.2 ใส่ในกล่องที่มีนํ้าแข็งแห้งให้ความเย็น
10.2.3 นำ � ส่ ง สถาบั น วิ จั ย วิ ท ยาศาสตร์ ส าธารณสุ ข
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ นนทบุรี
10.2.4 สถาบันวิจยั วิทยาศาสตร์สาธารณสุข จะส่งต่อไปยัง
ศูนย์ปอ้ งกันและควบคุมโรคแห่งชาติ ประเทศสหรัฐอเมริกา (Centers
for Disease Control and Prevention)
11. วิธีการป้องกันและควบคุมโรค :
ก. มาตรการป้องกันโรค : ยังไม่มีวัคซีนหรือการรักษาแบบ
เฉพาะเจาะจงสำ � หรั บ ทั้ ง ไวรั ส อี โ บลาหรื อ ไวรั ส มาร์ บู ร์ ก สำ � หรั บ
มาตรการควบคุมโรค ดูในโรคไข้ลัสสา สิ่งเพิ่มเติม คือ ป้องกันการมี
เพศสัมพันธ์หลังการเจ็บป่วยเป็นเวลา 3 เดือน หรือจนกระทั่งตรวจไม่
พบไวรัสในนํ้าอสุจิ
ข. การควบคุมผู้ป่วย ผู้สัมผัส และสิ่งแวดล้อม :
		 1. การรายงานโรค : ต้ อ งรายงานการระบาดของโรค
โดยด่วน เนื่องจากเป็นกลุ่มโรคติดต่ออุบัติใหม่
2. การแยกผู้ป่วย : ผู้ป่วยที่รับไว้ในโรงพยาบาลให้แยก
ผูป้ ว่ ยอยูใ่ นห้องแยกไว้ตา่ งหากจากผูป้ ว่ ยอืน่ และให้อยูใ่ นบริเวณทีไ่ ม่มี
คนผ่านไปมา อุจจาระ ปัสสาวะ และของเหลวอื่นที่ออกจากตัวผู้ป่วย
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ต้องแยกทำ�ลาย ห้ามผู้ป่วยชายมีเพศสัมพันธ์จนกว่าจะไม่พบเชื้อใน
นํ้าอสุจิหรือเป็นเวลาอย่างน้อย 3 เดือน
3. การทำ�ลายเชื้อ : เสมหะ เลือด และสิ่งที่ผู้ป่วยขับถ่าย
ออกมา รวมทั้งเครื่องมือหรือภาชนะที่สัมผัสผู้ป่วย จะต้องทำ�ลาย
เชื้อโดยใช้นํ้ายาโซเดียมไฮโปคลอไรท์ (sodium hypochlorite)
0.5% หรือ ฟีนอล (phenol) 0.5% ร่วมกับผงซักฟอก แล้วใช้
ความร้อนช่วยฆ่าเชื้อด้วยวิธีการต่างๆ ตามความเหมาะสม เช่น นึ่งใน
หม้อนึ่งควบคุมความดันที่อุณหภูมิ 60oซ. เป็นเวลา 1 ชั่วโมง ต้ม หรือ
เผา หรืออบฆ่าเชือ้ ด้วยฟอร์มาลดีไฮด์ (formaldehyde) การตรวจทาง
ห้องปฏิบตั กิ ารจะต้องมีการควบคุมป้องกันเป็นพิเศษในห้องปฏิบตั กิ าร
ที่ ร ะดั บ ความปลอดภั ย สู ง สุ ด มิ ฉ ะนั้ น จะต้ อ งจำ � กั ด การตรวจทาง
ห้องปฏิบตั กิ ารลงให้เหลือน้อยทีส่ ดุ และจะต้องระมัดระวังในการนำ�ส่ง
สิง่ ส่งตรวจต่างๆ โดยเจ้าหน้าทีจ่ ะต้องมีความชำ�นาญ และสวมชุดป้องกัน
ร่างกายอย่างรัดกุม
		 4. การกักกัน : แนะนำ�เฝ้าระวังโรคเฉพาะในผู้สัมผัสใกล้ชิด
		 5. การให้ภูมิคุ้มกันแก่ผู้สัมผัส : ไม่มี
		 6. การสอบสวนผู้สัมผัสและแหล่งโรค : ให้ค้นหาผู้สัมผัส
ผู้ป่วยทุกราย ในระยะเวลา 3 สัปดาห์นับแต่เริ่มป่วย ได้แก่ ผู้อยู่อาศัย
ร่วมบ้าน ผู้ดูแลผู้ป่วย เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการที่ตรวจสิ่งส่งตรวจจาก
ผู้ป่วย และผู้มีประวัติสัมผัสผู้ป่วยทุกราย จัดให้มีระบบเฝ้าระวัง
ผู้สัมผัสโรคโดยการวัดอุณหภูมิร่างกายอย่างน้อยวันละ 2 ครั้งทุกวัน
เป็นเวลา 3 สัปดาห์นับแต่ได้สัมผัสผู้ป่วยครั้งสุดท้าย ถ้าพบอุณหภูมิ
สูงกว่า 38.3 oซ. (101oฟ.) ให้รับไว้ในโรงพยาบาลทันที โดยมีการแยก
โรคอย่างเข้มงวด ตรวจสอบประวัติสถานที่ที่ผู้สัมผัสอยู่อาศัยในช่วง
คู่มือการป้องกันควบคุมโรคติดต่ออุบัติใหม่
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3 สัปดาห์ก่อนเกิดอาการไข้ เพื่อค้นหาผู้ป่วยรายอื่นที่ยังไม่มีการ
รายงาน หรือยังไม่มีการวินิจฉัยโรค
7. การรักษา : ไม่มกี ารรักษาจำ�เพาะ ในรายทีม่ อี าการรุนแรง
ต้องการการดูแลอย่างใกล้ชิด ให้สารนํ้าอย่างเพียงพอ
ค. มาตรการเมื่อเกิดการระบาด : แยกผู้ป่วยสงสัยออกจาก
ผูป้ ว่ ยอืน่ ๆ และเฝ้าระวังผูส้ มั ผัสใกล้ชดิ ใช้มาตรการป้องกันการติดเชือ้
ในสถานพยาบาลอย่างเข้มงวด รวมถึงดำ�เนินการให้ความรู้แก่ชุมชน
อย่างเหมาะสมและรวดเร็ว
ง. ภั ย พิ บั ติ ที่ อ าจเกิ ด ขึ้ น : ภั ย จากธรรมชาติ แ ละสงคราม
มักทำ�ให้เกิดการเคลือ่ นย้ายของสัตว์ทอี่ าจเป็นแหล่งรังโรคเพิม่ ขึน้ และ
ทำ�ให้คนสัมผัสกับสัตว์เหล่านั้นมากขึ้นด้วย
จ. มาตรการควบคุมโรคระหว่างประเทศ : ควบคุมการนำ�เข้าสัตว์
ที่อาจเป็นแหล่งรังโรคจากประเทศที่เกิดโรค
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โรคไข้กาฬหลังแอ่น
(MENINGOCOCCAL INFECTION) ICD-9 036 ; ICD-10 A39
(Meningococcaemia, not meningitis: ICD-10 A39.2-A39.4)
MENINGOCOCCAL MENINGITIS ICD-9 036.0 ; ICD-10 A39.0
(Cerebrospinal fever)
1. สถานการณ์โรค :
ทั่ ว โลก : มี ร ายงานการระบาดของโรคไข้กาฬหลังแอ่ น เป็ น
กลุ่มก้อนเล็กๆ กระจายทั่วโลก แตกต่างกันตามฤดูกาลในแต่ละแห่ง
ถิ่นที่มีอุบัติการณ์ของโรคสูงที่สุดอยู่ที่ African meningitis belt ที่มี
อาณาบริเวณกว้างขวางตั้งแต่เซเนกัลไปจนถึงเอธิโอเปีย มีประเทศที่
ได้รับผลกระทบจากโรคทั้งประเทศหรือเป็นบางส่วนรวม 21 ประเทศ
ในภูมิภาคนี้มีอัตราการติดเชื้อแบบประปราย (sporadic) สูงถึง
1 - 20 รายต่อประชากรแสนคน ที่มักเกิดเป็นประจำ�ทุกปี และ
เกิดการระบาดใหญ่เป็นครั้งคราว โดยปกติเกิดจากเชื้อกลุ่ม A ส่วน
กลุ่ ม C พบได้ เ ป็ น ครั้ ง คราว และเมื่ อ ไม่ น านมานี้ พ บการระบาด
ของเชื้อกลุ่ม W-135 ในพื้นที่แถบ African meningitis belt การ
ระบาดใหญ่อาจมีอุบัติการณ์สูงถึง 1,000 รายต่อประชากรแสนคน
ซึ่งเกิดขึ้นทุกๆ 8 - 12 ปี ในช่วงระยะเวลา 50 ปีที่ผ่านมา นอกจากนี้
ยังเกิดการระบาดครั้งใหญ่ๆ เริ่มพบในประเทศอื่นๆ ที่ติดกันแต่ไม่
จัดอยู่ใน African meningitis belt ด้วย เช่น เคนยา สหสาธารณรัฐ
แทนซาเนีย เป็นต้น
ประเทศไทย : จากการทบทวนข้อมูลของสำ�นักระบาดวิทยา
พบว่า มีรายงานผู้ป่วยด้วยโรคไข้กาฬหลังแอ่นทุกปี โดยในช่วงปี
คู่มือการป้องกันควบคุมโรคติดต่ออุบัติใหม่
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พ.ศ. 2536 - 2552 มีรายงานผู้ป่วยอยู่ระหว่าง 15 - 74 รายต่อปี
หรือคิดเป็นอัตราป่วยเท่ากับ 0.02 - 0.12 รายต่อประชากรแสนคน
เมื่อพิจารณาเป็นรายเดือนพบว่ามีรายงานผู้ป่วยประปรายตลอดทั้งปี
โดยโรคนี้ไม่มีรูปแบบของการเกิดโรคตามฤดูกาลที่ชัดเจน และเมื่อ
พิจารณาอัตราป่วยในช่วง พ.ศ. 2543 - 2551 พบแนวโน้มของอัตราป่วย
ลดลง แต่ในปี พ.ศ. 2552 มีแนวโน้มสูงขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับปี
พ.ศ. 2551 สำ�หรับอัตราป่วยตายแนวโน้มไม่ชัดเจน โดยโรคนี้เป็นได้
กับคนทุกกลุม่ อายุ แต่มกั พบในเด็กมากกว่าผูใ้ หญ่ โดยเฉพาะเด็กทีอ่ ายุ
ตํา่ กว่า 5 ปี การระบาดมักมีขนาดเล็ก และมักพบมากในกลุม่ ชนทีอ่ าศัย
อยู่รวมกันอย่างหนาแน่นและแออัด โดยเฉพาะในกลุ่มคนงานต่างด้าว
2. ลั ก ษณะโรค : เป็ น โรคที่ เ กิ ด อย่ า งเฉี ย บพลั น มี ส าเหตุ จ าก
การติดเชื้อแบคทีเรีย ผู้ป่วยจะมีไข้สูงทันที ปวดศีรษะอย่างรุนแรง
คลื่นไส้ อาเจียน คอแข็ง และกลัวแสง มีจุดเลือดออกใต้ผิวหนัง
(petechial rash) ร่วมกับปืน้ สีชมพู (pink macules) หรืออาจพบตุม่ พอง
(vesicles) เป็ น ครั้ ง คราว พบได้ ใ นทวี ป ยุ โรปและอเมริ ก าเหนื อ
อัตราป่วยตายมักสูงมากกว่าร้อยละ 50
การให้ยาปฏิชีวนะ การดูแลรักษาในหน่วยผู้ป่วยภาวะวิกฤต
รวมทัง้ มาตรการเสริมอืน่ ๆ ทำ�ให้อตั ราป่วยตายลดลงอยูร่ ะหว่างร้อยละ
8 - 15 ผู้ป่วยที่รอดชีวิตร้อยละ 10 - 20 มักพบปัญหาของความพิการ
จากพยาธิสภาพของโรค
เชื้อโรคที่เข้าสู่ร่างกายจะก่อให้เกิดอาการทางคลินิก อาการ
ที่ พ บได้ บ่ อ ยที่ สุ ด คื อ อาการเยื่อหุ้มสมองอักเสบ (meningitis)
ส่ ว นผู้ ป่ ว ยที่ เ กิ ด ภาวะติ ดเชื้อ Meningococcal ในกระแสโลหิ ต
(meningococcaemia) หรือภาวะโลหิตเป็นพิษ (meningococcal
sepsis) เป็นการติดเชื้อที่รุนแรงที่สุด ทำ�ให้เกิดผื่นเลือดออกใต้ผิวหนัง
282
คู่มือการป้องกันควบคุมโรคติดต่ออุบัติใหม่

(petichial rash) ความดันโลหิตตํ่า (hypotension) เกิดภาวะ
ลิ่มเลือดกระจายทั่วไปในหลอดเลือด (disseminated intravascular
coagulation) และการทำ�งานของอวัยวะต่างๆ ล้มเหลว (multiorgan
failure) สำ�หรับรูปแบบอืน่ ๆ ของโรคไข้กาฬหลังแอ่น เช่น ปอดอักเสบ
(pneumonia) ข้ออักเสบเป็นหนอง (purulent arthritis) และเยือ่ หุม้
หัวใจอักเสบ (pericarditis) มักพบได้น้อยกว่า
การวินิจฉัยโรคที่เป็นมาตรฐาน (gold standard) คือ การตรวจ
พบเชื้อ Meningococci จากบริเวณที่ปลอดเชื้อ คือ จากนํ้าไขสันหลัง
(CSF) หรือจากเลือด อย่างไรก็ตาม ความไวในการเพาะเชื้อมักจะตํ่า
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในผู้ป่วยที่ได้รับยาปฏิชีวนะ
การตรวจ group-specific meningococcal polysaccharides
ในนํา้ ไขสันหลังด้วยวิธี latex agglutination จะช่วยยืนยันการติดเชือ้ ได้
แต่ก็พบผลลบเทียมได้เสมอ โดยเฉพาะเชื้อกลุ่ม B
การตรวจโดยวิธี Polymerase chain reaction มีข้อดี คือช่วย
ในการตรวจพบ meningococcal DNA ในนํ้าไขสันหลังหรือนํ้าเลือด
(plasma) แม้เชื้อจะตายแล้ว แต่ยังไม่เป็นที่แพร่หลาย
3. เชื้อก่อโรค : เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย meningococcus ที่มีชื่อว่า
Neisseria meningitidis (รูปที่ 9) เป็นเชือ้ แบคทีเรียแกรมลบ รูปกลม
อยู่เป็นคู่ ต้องการอากาศในการเจริญเติบโต (aerobic diplococcus)
เชื้อ Neisseria แบ่งออกเป็นกลุ่ม (serogroups) ต่างๆ ตามปฏิกิริยา
ทางภูมิคุ้มกันของ polysaccharide ที่เป็นเปลือกหุ้ม (capsule)
เชื้อกลุ่ม A, B และ C เป็นสาเหตุของการเกิดโรคอย่างน้อยร้อยละ 90
ของผู้ป่วยทั้งหมด และเชื้อกลุ่ม Y และ W-135 กำ�ลังพบมากขึ้นใน
หลายๆ ภูมิภาค ส่วนกลุ่ม B และ C เป็นสาเหตุหลักในทวีปยุโรปและ
คู่มือการป้องกันควบคุมโรคติดต่ออุบัติใหม่
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หลายๆ ประเทศในละตินอเมริกา ในขณะที่กลุ่ม A เป็นสาเหตุหลัก
ในทวีปแอฟริกาและเอเชีย เชื้อกลุ่ม A, B, C, Y, W-135 และ X ล้วน
ทำ�ให้เกิดการระบาดของโรคไข้กาฬหลังแอ่นได้ ซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้ว
กลุ่ม A จะเป็นสาเหตุของการระบาดใหญ่ๆ โดยเฉพาะในบริเวณที่
เรียกว่า African meningitis belt (โปรดดูหวั ข้อการเกิดโรค) โดยปกติ
การระบาดของ N. meningitidis มักมีสาเหตุมาจากเชื้อที่มีสายพันธุ์
ใกล้ชดิ กัน การจำ�แนกชนิดย่อยของเชือ้ ในระดับโมเลกุล ด้วยวิธที เี่ รียก
ว่า multilocus enzyme electrophoresis หรือ pulsed-field gel
electrophoresis of enzyme-restricted DNA fragments อาจ
ช่วยในการจำ�แนกสายพันธุ์ที่เป็นสาเหตุของการระบาด (outbreak
strain) และช่วยในการแยกการระบาดออกจากการเกิดโรคประจำ�ถิ่น
(endemic disease) ได้ดีกว่า

รูปที่ 9 : เชื้อก่อโรคไข้กาฬหลังแอ่น Neisseria meningitidis
จากกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน
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4. การเกิดโรค : ในทวีปยุโรปและอเมริกาเหนือมักปรากฏอุบตั กิ ารณ์
ของโรคสู ง ในช่ ว งฤดู ห นาวและฤดู ใ บไม้ ผ ลิ ส่ ว นในทวี ป แอฟริ ก า
บริเวณที่เรียกว่า sub-sahara นั้นมักจะเกิดโรคสูงในฤดูแล้ง (ช่วง
เดือนธันวาคม-มกราคม) เด็กทารกมีความเสี่ยงสูงที่สุดต่อการเกิดโรค
อัตราการเกิดโรคลดลงเมือ่ พ้นวัยทารก และเพิม่ มากขึน้ อีกครัง้ เมือ่ เข้าสู่
วัยรุน่ และวัยหนุม่ สาว นอกจากปัจจัยด้านอายุแล้ว ยังมีปจั จัยเสีย่ งอืน่ ๆ
ของบุคคลต่อการติดโรคนี้ รวมทัง้ การทีม่ ีภาวะภูมคิ มุ้ กันบกพร่อง เช่น
ผู้ที่ถูกตัดม้าม (asplenia) ผู้ที่ขาดหรือมีระดับ properdin บกพร่อง
(properdin deficiency) ผูท้ มี่ อี งค์ประกอบของคอมพลีเมนท์บกพร่อง
(terminal complement components deficiency) นอกจากนั้น
สภาวะความเป็นอยู่ที่แออัด ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมตํ่า การได้
รับควันบุหรี่ทั้งทางตรงและทางอ้อม ร่วมกับการติดเชื้อโรคระบบทาง
เดินหายใจส่วนต้น จะเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดโรคไข้กาฬหลังแอ่น
ในบางประเทศพบว่าเพศชายมีความเสีย่ งต่อการป่วยเป็นโรคนีม้ ากกว่า
เพศหญิง ทหารเกณฑ์ใหม่มักมีความเสี่ยงต่อการป่วยเป็นโรคสูง เช่น
เดียวกับนักศึกษาในหอพักของมหาวิทยาลัยก็มีความเสี่ยงสูงต่อการ
เกิดโรคด้วยเช่นกัน
ในปี พ.ศ. 2543 เกิดการระบาดของเชื้อกลุ่ม W-135 ในกลุ่ม
ผู้แสวงบุญในพิธีฮัจญ์ (Hajj) ในประเทศซาอุดีอาระเบีย ในช่วงเดือน
มกราคม-กุมภาพันธ์ ปี พ.ศ. 2543 และ 2544 พบผู้ป่วยติดเชื้อ
W-135 ในหลายประเทศ โดยผู้ป่วยเหล่านั้นส่วนหนึ่งเป็นผู้ที่เดินทาง
กลับจากการแสวงบุญและส่วนหนึ่งเป็นผู้สัมผัสใกล้ชิดกับผู้แสวงบุญ
ในปี พ.ศ. 2545 การระบาดใหญ่ครั้งแรกเนื่องจากเชื้อ W-135 เกิด
ที่เบอร์กินา ฟาโซ โดยมีรายงานผู้ป่วยมากกว่า 13,000 ราย และ
เสียชีวิตราว 1,400 ราย
คู่มือการป้องกันควบคุมโรคติดต่ออุบัติใหม่
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ในช่วงสองทศวรรษ ประมาณ ปี พ.ศ. 2523 - 2543 เชื้อกลุ่ม
B เริ่มพบเป็นสาเหตุสำ�คัญของการเกิดโรคในทวีปยุโรปและส่วนใหญ่
ของทวีปอเมริกา ลักษณะสำ�คัญของการระบาดคือ อุบัติการณ์ของ
โรคที่เพิ่มมากขึ้น 5 - 10 เท่า เกิดการระบาดเป็นเวลา 10 - 20 ปี ใน
หลายๆ ประเทศของทวีปยุโรป อเมริกากลาง และอเมริกาใต้ และที่
เกิดเมือ่ ไม่นานมานีค้ อื นิวซีแลนด์และแถบแปซิฟกิ ตะวันตกเฉียงเหนือ
ของสหรัฐอเมริกา การระบาดของโรคในชุมชนเนื่องจากเชื้อกลุ่ม C
พบถีข่ นึ้ ในแคนาดาและสหรัฐอเมริกา ตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2533 ในช่วงปลาย
ของทศวรรษ ปี พ.ศ. 2533 เชือ้ กลุม่ Y เริม่ พบได้ทวั่ ไปในหลายๆ พืน้ ที่
ของสหรัฐอเมริกาเช่นเดียวกับเชื้อกลุ่ม B และ C
5. แหล่งรังโรค : คนเป็นพาหะของโรค (carrier) โดยไม่มีสัตว์
แหล่งรังโรคอื่น
6. วิธกี ารแพร่โรค : จากการสัมผัสโดยตรงกับละอองฝอยของเชือ้ จาก
จมูกและคอของผูป้ ว่ ย ซึง่ ปกติแล้วผูไ้ ด้รบั เชือ้ ส่วนใหญ่จะมีอาการป่วย
เพียงเล็กน้อย (subclinical) เท่านั้น นอกจากนั้นอีกร้อยละ 5 - 10
จะไม่แสดงอาการใดๆ แต่มเี ชือ้ N. meningitidis อยูใ่ นช่องหลังโพรงจมูก
และเป็ น พาหะของโรค ซึ่ ง น้ อ ยกว่ า ร้ อ ยละ 1 ของผู้ เ ป็ น พาหะที่
ต่อมาจะป่วยเป็นโรค ในประชากรบางกลุม่ อาจพบผูเ้ ป็นพาหะของโรค
สูงถึงร้อยละ 25 แต่กลับไม่ปว่ ยโรคไข้กาฬหลังแอ่นเลย ในทางตรงกันข้าม
บางช่วงที่เกิดการระบาดของโรคในประเทศอุตสาหกรรม กลับไม่พบ
ผู้ ที่ เ ป็ น พาหะของเชื้ อ ที่ เ ป็ น สาเหตุ ข องการระบาด (outbreak
strain) แต่อย่างใด ดังนั้นการแพร่เชื้อโดยพาหะจึงไม่ใช่วิธีการแพร่
โรคหลัก
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7. ระยะฟักตัวของโรค : โดยเฉลีย่ 3 - 4 วัน (พบได้ในช่วง 2 - 10 วัน)
8. ระยะติดต่อของโรค : ผู้ป่วยสามารถแพร่โรคได้จนกว่าจะตรวจ
ไม่พบเชื้อในนํ้ามูกนํ้าลายของผู้ป่วย ซึ่งปกติภายหลังจากที่ผู้ป่วย
ได้ รั บ การรั ก ษาด้ ว ยยาปฏิ ชี ว นะที่ เชื้ อ โรคมี ค วามไวต่ อ ยานั้ น เป็ น
เวลา 24 ชั่วโมงแล้ว และยามีความเข้มข้นในปริมาณที่มากพออยู่
ในสิ่งคัดหลั่งบริเวณช่องปาก-จมูก-คอหอย (oronasopharyngeal
secretions) เชื้อก็จะถูกกำ�จัดหมดไปจากช่องจมูกร่วมคอหอยของ
ผูป้ ว่ ย สำ�หรับยาเพนิซลิ ลิน (penicillin) นัน้ จะใช้ยบั ยัง้ เชือ้ ได้ชวั่ คราว
แต่จะไม่กำ�จัดเชื้อให้หมดไปจากบริเวณดังกล่าวได้
9. ความไวและความต้านทานต่อการรับเชือ้ : โดยทัว่ ไป การติดเชือ้
ที่ตามมาด้วยการป่วยจะเกิดขึ้นได้น้อย และจะยิ่งลดลงไปตามอายุที่
เพิ่มขึ้น รวมทั้งจะเป็นผลให้อัตราส่วนผู้ที่เป็นพาหะต่อผู้ป่วยเพิ่มสูง
ขึ้นด้วย ผู้ที่มีแนวโน้มที่จะป่วยได้บ่อยครั้งคือ ผู้ที่มีองค์ประกอบของ
คอมพลีเมนท์บางตัวบกพร่อง (certain complement components
deficiency) ส่วนผู้ที่ถูกตัดม้ามก็มักไวต่อการติดเชื้อทางกระแสเลือด
ภายหลังการติดเชื้อแม้ว่าจะไม่ปรากฏอาการป่วย ก็จะกระตุ้นให้เกิด
ภูมิคุ้มกันแบบเฉพาะต่อเชื้อกลุ่มนั้น (group-specific) ด้วย แต่ยังไม่
ทราบว่าภูมิคุ้มกันนี้จะคงอยู่ได้นานเพียงใด
10. การเก็บและนำ�ส่งตัวอย่างตรวจที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
กระทรวงสาธารณสุข :
10.1 การเตรียมตัวผู้ป่วย
ควรเก็บตัวอย่างก่อนผู้ป่วยได้รับยาปฏิชีวนะ ยกเว้น ผู้ป่วย
ที่มีอาการรุนแรง โดยให้เก็บตัวอย่าง ก่อนให้ยาครั้งต่อไป 15 นาที
คู่มือการป้องกันควบคุมโรคติดต่ออุบัติใหม่

287

10.2 สิ่งส่งตรวจ ปริมาณและภาชนะที่ใช้เก็บตัวอย่าง
10.2.1 ผู้ป่วยมีอาการของเยื่อหุ้มสมองอักเสบ ให้เก็บ
ตัวอย่างนํ้าไขสันหลัง (CSF) ปริมาตรอย่างน้อย 1 มล. หรือ เลือด
(ใน Hemoculture) 5 - 10 มล. ในขวดแก้วหรือหลอดพลาสติกปิดสนิท
10.2.2 ผู้ป่วยที่สงสัยว่าเป็น Meningococcemia ให้เก็บ
เลือด (ใน Hemoculture) 5 - 10 มล. หรือ นํ้าและผิวหนังที่เป็น
ผื่นเลือด
10.2.3 ผู้ป่วยมีอาการของข้ออักเสบ (arthritis) ให้เก็บ
นํ้าเจาะข้อ
10.2.4 ผูส้ มั ผัสหรือผูใ้ กล้ชดิ ผูป้ ว่ ยให้เก็บ Nasopharyngeal
swab หาเชื้อ เพื่อประโยชน์ทางด้านระบาดวิทยาและการควบคุมโรค
ข้อแนะนำ�วิธีการเก็บตัวอย่างผู้ป่วย
1) CSF (นํ้าไขสันหลัง) และนํ้าเจาะข้อ ต้องเก็บโดยแพทย์หรือ
ผู้เชี่ยวชาญ
2) ในการเพาะเชื้อจากเลือด ไม่ควรใช้ sodium polyanethol
sulfonate (SPS) เป็น anticoaglulant แต่หากจำ�เป็นต้องใช้ ให้เตรียม
ในความเข้มข้นตํา่ คือ 0.025% SPS ทีค่ วามเข้มข้นมากกว่านี้ จะยับยัง้
การเจริญของเชื้อ
3) ในเด็ก เจาะเลือดปริมาณ 1 - 3 มล. ดูดใส่ Hemoculture
broth ให้ได้อัตราส่วนเลือดต่อ broth 1:10 - 1:20
ในผู้ใหญ่ เจาะเลือดปริมาณ 5 - 10 มล. ให้ได้อัตราส่วนเลือด
ต่อ broth 1: 5 - 1: 10
4) นํ้ า หรื อ ผิ ว หนั ง ที่ เ ป็ น ผื่ น เลื อ ด (petechial scraping)
ทำ � ความสะอาดผิ ว หนั ง บริเวณที่ต้องการด้วย แอลกอฮอล์ 70%
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รอจนแห้ง ใช้เข็มฉีดนํ้าเกลือเข้าใต้ผิวหนัง แล้วดูดออก เสียบปลอก
เข็ ม ไว้ ห รื อ ใช้ ใ บมี ด ที่ ส ะอาดขู ด ผิ ว หนั ง เก็ บ ใส่ ข วดปราศจากเชื้ อ
หยดนํ้าเกลือเล็กน้อย ปิดฝาให้สนิท
5) ตัวอย่าง Nasopharyngeal swab ควรใช้ไม้ swab ชนิด
Dacron หรือ Reyon swab ซึ่งใช้ได้สำ�หรับทั้งส่งเพาะเชื้อ และตรวจ
โดยวิธี PCR
10.3 การส่งสิ่งส่งตรวจและข้อควรระวัง
10.3.1 CSF (นํ้าไขสันหลัง) หรือ Hemoculture ที่เหลือ
จากการปฏิบัติงานที่โรงพยาบาล หากยังไม่ส่งยืนยันทันที ให้เก็บใน
หลอด cryotube แช่ในตู้แช่แข็งจนกว่าจะนำ�ส่งในนํ้าแข็งแห้ง หรือ
ในถัง liquid nitrogen และนำ�ส่งห้องปฏิบัติการของสถาบันวิจัย
วิทยาศาสตร์สาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ภายใน 24 ชัว่ โมง
เพื่อทำ� PCR หาเชื้อ N. meningitidis
10.3.2 ตัวอย่างทุกชนิด ต้องไม่ปล่อยให้แห้ง
10.3.3 ติดฉลากระบุชื่อ นามสกุล ให้ระบุว่าเป็นผู้ป่วย
หรือผู้สัมผัส ชนิดตัวอย่าง และวันที่เก็บตัวอย่าง ให้ตรงกับใบนำ�ส่ง
ตัวอย่าง
10.4 ระยะเวลาที่ใช้ในการตรวจวิเคราะห์
10.4.1 วิธีเพาะเชื้อ - 18 วันทำ�การ (เวลาราชการ)
10.4.2 วิธตี รวจสารพันธุกรรม 5 วันทำ�การ (เวลาราชการ)
10.5 วิธีวิเคราะห์
10.5.1 เพาะเชือ้ บริสทุ ธิ์ และทดสอบคุณสมบัตทิ างชีวเคมี
10.5.2 การตรวจสารพั น ธุ ก รรมของเชื้ อ (PCR) จาก
สิ่งส่งตรวจ และจำ�แนก serotype กรณีที่เพาะเชื้อขึ้น
คู่มือการป้องกันควบคุมโรคติดต่ออุบัติใหม่

289

10.5.3 การทดสอบความไวต่อยาปฏิชวี นะ ต่อยาเพนิซลิ ลิน
(penicillin) เซโฟแท็กซีม (cefotaxime) (3rd general cephalosporins)
และไรแฟมปิน (rifampin)
10.6 สิ่งรบกวนต่อการวิเคราะห์
10.6.1 มีเชือ้ อืน่ ปนเปือ้ น หรือเก็บเชือ้ หรือนำ�ส่งไม่ถกู ต้อง
10.6.2 ภาชนะที่ใส่ตัวอย่างแตก ข้อมูลไม่ครบถ้วน หรือ
ไม่ได้ระบุรายละเอียด
10.6.3 ตัวอย่างนำ�ส่ง (CSF หรือขวด Hemoculture)
ที่ ต้ อ งการส่ ง เพาะเชื้ อ ไม่ ค วรแช่ เ ย็ น แต่ ห ากเพาะเชื้ อ เบื้ อ งต้ น ที่
โรงพยาบาลแล้วไม่พบ และต้องการตรวจ PCR ต้องแช่ตัวอย่างนำ�ส่ง
ที่ 4oซ.
10.6.4 ตั ว อย่ า ง Nasopharyngeal swab ที่ ไ ม่ ใช้
ไม้ swab ชนิด Dacron หรือ Reyon swab ไม่สามารถใช้ตรวจ PCR ได้
11. วิธีการป้องกันและควบคุมโรค :
ก. มาตรการป้องกันโรค :
1. ให้ สุ ข ศึ ก ษาแก่ ป ระชาชนเกี่ ย วกั บ วิ ธี ก ารป้ อ งกั น การ
ติดเชื้อ โดยลดความเสี่ยงที่จะสัมผัสกับนํ้ามูก นํ้าลายของผู้ป่วยจาก
การสัมผัสใกล้ชิด
2. ลดความแออัดของผูค้ นในสถานทีท่ คี่ นอยูก่ นั จำ�นวนมาก
เช่น ในค่ายทหาร โรงเรียน ที่พักแรม และในเรือ
3. ใช้วัคซีนป้องกันโรคแก่กลุ่มเสี่ยง ในประเทศส่วนใหญ่
จะมีวัคซีนชนิดป้องกันเชื้อเพียงกลุ่มเดียว (วัคซีนชนิด monovalent
meningococcal polysaccharides) ปัจจุบันมีวัคซีนรวมที่สามารถ
ป้องกันเชื้อได้ 4 กลุ่ม (วัคซีนรวม quadrivalent ACYW-135) และ
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วัคซีนรวมที่สามารถป้องกันเชื้อได้ 2 กลุ่ม (วัคซีนรวม bivalent
AC) โดยจะป้ อ งกั น เชื้ อ กลุ่ ม A และ C มี ค วามปลอดภั ย และมี
ประสิ ท ธิ ภ าพกั บ ทั้ ง ผู้ ใ หญ่ แ ละเด็ ก อายุ ม ากกว่ า 2 ปี แต่ ไ ม่ อ าจ
ป้องกันโรคได้ในระยะยาว โดยเฉพาะในเด็กอายุตํ่ากว่า 5 ปี วัคซีน
กลุ่ม A สามารถกระตุ้นแอนติบอดีแม้ในเด็กเล็กอายุเพียง 3 เดือน
แต่วัคซีนกลุ่ม C กระตุ้นภูมิคุ้มกันได้ตํ่าและไม่มีประสิทธิภาพในเด็ก
อายุน้อยกว่า 2 ปี ส่วนวัคซีนกลุ่ม Y และ W-135 สามารถกระตุ้น
ภู มิ คุ้ ม กั น ในผู้ ใ หญ่ แ ละเด็ ก อายุ ม ากกว่ า 2 ปี เช่ น กั น แต่ ยั ง ไม่ มี
หลักฐานยืนยันแน่ชดั เกีย่ วกับการสร้างภูมคิ มุ้ กันและการป้องกันอาการ
ทางคลินิก
วัคซีนป้องกันโรคไข้กาฬหลังแอ่นมีประสิทธิภาพในการควบคุม
การระบาดและป้ อ งกั น การเกิ ด โรคในกลุ่ ม ที่ มี ค วามเสี่ ย งสู ง เช่ น
นักท่องเทีย่ วทีเ่ ดินทางไปยังเขตทีเ่ กิดโรคระบาดเป็นประจำ� ผูแ้ สวงบุญ
ในพิธีฮัจญ์ ทหาร และผู้ที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่อง เป็นต้น หลังจากที่เกิด
การระบาดของเชือ้ กลุม่ W-135 ครัง้ ใหญ่ ในกลุม่ ผูแ้ สวงบุญในพิธฮี จั ญ์
(Hajj pilgrims) ช่วงปี พ.ศ. 2543 - 2544 รัฐบาลซาอุดีอาระเบียได้
กำ�หนดให้ผู้แสวงบุญทุกคนต้องฉีดวัคซีนรวมชนิด quadrivalent (A,
C, Y และ W-135) ล่วงหน้าก่อนเข้าประเทศซาอุดีอาระเบียอย่างน้อย
10 วัน และไม่เกิน 2 ปี
วัคซีนป้องกันโรคไข้กาฬหลังแอ่นไม่ได้รวมอยู่ในงานสร้างเสริม
ภูมิคุ้มกันโรคสำ�หรับเด็ก เนื่องจากวัคซีนกระตุ้นภูมิคุ้มกันได้ในระดับ
ตํ่าเมื่อใช้กับเด็กเล็กและภูมิคุ้มกันก็คงอยู่ได้ไม่นาน สำ�หรับกลุ่มคน
ที่ยังมีความเสี่ยงอยู่อย่างต่อเนื่อง อาจพิจารณาให้วัคซีนกระตุ้นซํ้า
ภายใน 3 - 5 ปี ขณะนี้ยังไม่มีการขึ้นทะเบียนวัคซีนต่อเชื้อกลุ่ม B
แม้วา่ จะมีการพัฒนาขึน้ มาแล้ว และผลการศึกษาพบว่ามีประสิทธิภาพ
ในระดับหนึ่งในเด็กโตและผู้ใหญ่
คู่มือการป้องกันควบคุมโรคติดต่ออุบัติใหม่
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ข. การควบคุมผู้ป่วย ผู้สัมผัส และสิ่งแวดล้อม :
1. การรายงานโรค : ในประเทศส่วนใหญ่เป็นโรคที่ต้อง
รายงานทันที (เป็นโรคใน Class 2)
2. การแยกผู้ป่วย : ต้องแยกผู้ป่วยเพื่อป้องกันการแพร่เชื้อ
ทางระบบทางเดินหายใจ เป็นเวลาประมาณ 24 ชั่วโมงหลังจากที่เริ่ม
ให้ยาปฏิชีวนะแล้ว
3. การทำ�ลายเชื้อ : ทำ�ความสะอาดบริเวณที่สัมผัสกับ
นํ้ามูก นํ้าลาย เสมหะของผู้ป่วย ตลอดจนสิ่งของเครื่องใช้ที่อาจ
ปนเปื้อนเชื้อได้
4. การกักกัน : ไม่จำ�เป็น
5. การป้องกันแก่ผู้สัมผัส : นอกจากการเฝ้าระวังอย่าง
ใกล้ ชิ ด บุ ค คลที่ อ ยู่ ร่ ว มบ้ า นกั บ ผู้ ป่ ว ยและผู้ สั ม ผั ส ใกล้ ชิ ด กั บ ผู้ ป่ ว ย
โดยสังเกตการเจ็บป่วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งอาการไข้ เพื่อให้การรักษา
อย่างทันท่วงที ควรให้ยาปฏิชีวนะเพื่อป้องกันโรคแก่ผู้สัมผัสใกล้ชิด
เช่น สมาชิกในครอบครัว ทหารที่พักในค่ายทหาร และผู้ที่ใช้ภาชนะ
รับประทานอาหารร่วมกัน เช่น เพื่อนสนิทในโรงเรียนที่ใช้สิ่งของ
ด้วยกัน (มิใช่เพื่อนในห้องเรียนทุกคน) แต่ในสถานรับเลี้ยงเด็กเล็ก
หากพบว่ า มี เ ด็ ก ป่ ว ยด้ ว ยโรคไข้ ก าฬหลั ง แอ่ น เด็ ก ที่ แ ม้ ว่ า จะมิ ใช่
เพื่อนสนิท ก็ต้องได้รับยาป้องกันทุกคน
ยาปฏิชีวนะทั้ง ไรแฟมปิซิน (rifampicin) เซฟไตรอะโซน
(ceftriaxone) และ ซิโปรฟล็อกซาซิน (ciprofloxacin) ต่างมี
ประสิทธิภาพดีเท่าๆ กันในการป้องกันโรค
ยาไรแฟมปิซิน (rifampicin) ให้รับประทานวันละ 2 ครั้ง
เป็นเวลา 2 วัน ผู้ใหญ่ใช้ขนาด 600 มก./ครั้ง สำ�หรับเด็กอายุมากกว่า
1 เดือน ใช้ขนาด 10 มก./นํ้าหนักตัว 1 กก. เด็กอายุน้อยกว่า
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1 เดือน ใช้ขนาด 5 มก./นํ้าหนักตัว 1 กก. ไม่ควรใช้ไรแฟมปิซิน
(rifampicin) ในสตรี มี ค รรภ์ และยานี้ อ าจลดประสิ ท ธิ ภ าพของ
ยาคุมกำ�เนิดชนิดรับประทานด้วย
ในผู้ ใ หญ่ ยาเซฟไตรอะโซน (ceftriaxone) ขนาด
250 มก. ฉีดเข้ากล้ามเนื้อ (IM) ครั้งเดียว ให้ผลการป้องกันที่ดี สำ�หรับ
เด็กอายุตํ่ากว่า 15 ปี ใช้ขนาด 125 มก. ฉีดเข้ากล้ามเนื้อ ครั้งเดียว ใน
ผู้ใหญ่อาจให้ยาซิโปรฟล็อกซาซิน (ciprofloxacin) ขนาด 500 มก.
รับประทานครั้งเดียว (ไม่ควรใช้ยานี้กับเด็ก เนื่องจากเป็นยาในกลุ่ม
ควิโนโลน (quinolone) ซึ่งอาจมีผลต่อการเจริญเติบโตของกระดูก)
สำ�หรับยาซัลฟาไดอะซีน (sulfadiazine) ส่วนใหญ่
ไม่ค่อยใช้ในการป้องกันโรคแล้ว เนื่องจากพบว่ามากกว่าร้อยละ 50
ของเชื้อ N. meningitides ดื้อต่อยานี้ แต่ถ้าพบว่าเชื้อยังไวต่อ
ยาซัลฟาไดอะซีน (sulfadiazine) ก็อาจให้ยานี้กับผู้ใหญ่และเด็กโต
ในขนาด 1 ก. ทุก 12 ชั่วโมง รวม 4 โด๊ส สำ�หรับทารกและเด็กเล็กให้
125 - 150 มก./นํา้ หนักตัว 1 กก./วัน โดยแบ่งยาออกเป็น 4 โด๊สเท่าๆ กัน
และให้ยาต่อเนื่องกันเป็นเวลา 2 วัน
บุคลากรทางการแพทย์มกั ไม่เสีย่ งต่อการติดโรค แม้วา่ จะ
ทำ�หน้าที่ดูแลรักษาผู้ป่วยก็ตาม ยกเว้นในกรณีที่มีการสัมผัสกับนํ้ามูก
นํ้าลายของผู้ป่วยโดยตรง เช่น ในกรณีที่ต้องช่วยชีวิตแบบใช้ปากต่อ
ปาก (mouth-to-mouth) และเนือ่ งจากการให้ยาปฏิชวี นะป้องกันแก่
ผูส้ มั ผัสใกล้ชดิ กับผูป้ ว่ ยนัน้ มีประสิทธิภาพดี จึงไม่แนะนำ�การฉีดวัคซีน
ป้องกันโรคล่วงหน้า
6. การสอบสวนผู้สัมผัสและแหล่งโรค : การเพาะเชื้อจาก
คอหรือโพรงจมูก ไม่มปี ระโยชน์ในการตัดสินใจว่าใครควรได้รบั ยาเพือ่
ป้องกันโรค เพราะสัดส่วนผู้เป็นพาหะนั้นไม่แน่นอน และไม่มีความ
คู่มือการป้องกันควบคุมโรคติดต่ออุบัติใหม่
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สัมพันธ์กันระหว่างสัดส่วนผู้เป็นพาหะในประชากรปกติกับประชากร
ขณะที่เกิดการระบาด
7. การรักษา : ยาที่แนะนำ�ให้ใช้รักษาผู้ป่วยที่วินิจฉัยยืนยัน
คือ ยาเพนิซิลลิน (penicillin) ฉีดในขนาดที่เพียงพอ ยาแอมพิซิลลิน
(ampicillin) และ ยาคลอแรมเฟนิ ค อล (chloramphenicol)
มีประสิทธิผลดีในการรักษาโรคนี้เช่นกัน พบรายงานว่า เชื้อดื้อต่อ
ยาเพนิซิลลิน (penicillin) ในประเทศสหรัฐอเมริกา สเปน และพบ
รายงานเชือ้ ดือ้ ต่อยาคลอแรมเฟนิคอล (chloramphenicol) ในฝรัง่ เศส
และเวียดนาม
ควรเริ่มให้การรักษาทันทีที่พบอาการบ่งชี้ว่าน่าจะเป็นโรค
ไข้กาฬหลังแอ่น แม้ว่าผลการตรวจหาเชื้อจะยังไม่ออกมาก็ตาม
การรักษาในเด็กนั้นถ้ายังไม่ทราบเชื้อสาเหตุของโรค จะต้อง
ให้การรักษาที่ครอบคลุมต่อ Haemophilus influenzae type b
(Hib) และ Streptococcus pneumoniae ด้วย และแม้ว่ายา
แอมพิซิลลิน (ampicillin) จะใช้ได้ดีกับเชื้อที่ไวต่อยาชนิดนี้ ควร
ใช้ร่วมกับยาเซฟาโลสปอริน (third-generation cephalosporin)
หรือยาคลอแรมเฟนิคอล (chloramphenicol) หรือยาแวนโคมัยซิน
(vancomycin) ในแหล่งที่พบว่า H. influenzae type b ดื้อต่อยา
แอมพิซลิ ลิน (ampicillin) หรือ S. pneumoniae ดือ้ ต่อยาเพนิซลิ ลิน
(penicillin) ผู้ป่วยด้วยโรคไข้กาฬหลังแอ่นหรือ Hib ควรได้รับยา
ไรแฟมปิซิน (rifampicin) ก่อนที่จะออกจากโรงพยาบาล หากว่าไม่
เคยได้รับการรักษาด้วย ยาเซฟาโลสปอริน (cephalosporin) หรือ
ยาซิโปรฟล็อกซาซิน (ciprofloxacin) ทั้งนี้ เพื่อให้แน่ใจว่าเชื้อได้รับ
การกำ�จัดหมดสิ้นแล้ว
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ค. มาตรการเมื่อเกิดการระบาด :
1. เมื่ อ มี ก ารระบาด ต้ อ งดำ � เนิ น การเฝ้ า ระวั ง โรคอย่ า ง
เข้มงวด วินิจฉัยโรคอย่างรวดเร็วในระยะแรกของการเกิดโรค และ
ให้การรักษาแก่ผู้ป่วยสงสัยทันที มีหลายประเทศที่ใช้วิธีที่เรียกว่า
Threshold approach โดยปรับให้เข้ากับลักษณะทางระบาดวิทยา
ของประเทศนั้นๆ เพื่อให้สามารถแยกแยะการเกิดโรคประจำ �ถิ่น
ออกจากภาวะการระบาดของโรคได้ เกณฑ์การประกาศภาวะที่ต้อง
เตือนภัยและรับมือกับการระบาด (Alert and Epidemic threshold)
ของประเทศทีม่ อี ตั ราการเกิดโรคประจำ�ถิน่ สูง (เป็นประเทศทีอ่ ยูใ่ นเขต
African meningitis belt) มีรปู แบบดังนี้ (เมือ่ ผ่านเกณฑ์ดงั กล่าวแล้ว
จะต้องดำ�เนินการรณรงค์การให้วัคซีนด้วย)
1.1 ภาวะทีต่ อ้ งเตือนภัยการระบาด (Alert threshold)
5 รายต่อประชากรแสนคน หรือ ผู้ป่วยเพิ่มจำ�นวน
มากขึ้ น เมื่ อ เที ย บกั บ ปีก่อนหน้านี้ที่ไม่มีการระบาดของโรค เมื่ อ
มี ภ าวะที่ ต้ อ งเตื อ นภั ย การระบาด จำ � เป็ น ต้ อ งมี ก ารสอบสวนโรค
ยืนยันเชื้อก่อโรค เสริมสร้างความเข้มแข็งในการเฝ้าระวัง การเตรียม
ความพร้อม และการรักษาผู้ป่วย
1.2 ภาวะที่ ต้ อ งรั บ มื อ กั บ การระบาด (Epidemic
threshold)
10 รายต่อประชากรแสนคน หรือมีผปู้ ว่ ยเพิม่ จำ�นวน
ขึ้นหนึ่งเท่าตัวทุกสัปดาห์นานเกินกว่า 3 สัปดาห์ หรือ 15 รายต่อ
ประชากรแสนคน หรือพบผูป้ ว่ ยจำ�นวน 2 ราย ในกรณีทมี่ กี ารรวมกลุม่
กันจำ�นวนมาก มีผู้อพยพลี้ภัย หรือคนพลัดถิ่น ฯลฯ มาตรการในการ
รับมือกับการระบาดประกอบด้วย การฉีดวัคซีน (mass vaccination)
จัดหาเวชภัณฑ์ให้หน่วยบริการสุขภาพ ดูแลรักษาผู้ป่วย และการให้
คู่มือการป้องกันควบคุมโรคติดต่ออุบัติใหม่
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สุขศึกษาสื่อสารความเสี่ยงให้ประชาชนทราบและเข้าใจ เพื่อให้เกิด
ความร่วมมือในควบคุมการระบาดเป็นอย่างดี
ในประเทศอุตสาหกรรมบางแห่ง มีการดำ�เนินการ
ตามขั้นตอนเพื่อตัดสินใจว่าควรประกาศภาวะโรคระบาดและเริ่มการ
ฉีดวัคซีน ดังนี้คือ
ก) วิ เ คราะห์ ว่ า เป็ น การระบาดในองค์ ก ร (เช่ น
โรงเรียน มหาวิทยาลัย เรือนจำ� ฯลฯ) หรือเป็นการ
ระบาดในชุมชน (ระดับเมืองเล็ก ระดับเมืองใหญ่
หรือระดับประเทศ)
ข) สอบสวนความเชื่อมโยงระหว่างผู้ป่วยรายอื่นๆ
เนือ่ งจากผูป้ ว่ ยทุตยิ ภูมหิ รือผูป้ ว่ ยปฐมภูมริ ว่ ม จะ
ไม่ถูกนับรวมในการคำ�นวณอัตราป่วย
ค) คำ�นวณอัตราป่วย จากเชื้อสายพันธุ์ที่เป็นสาเหตุ
ของการระบาดในประชากรกลุ่มเสี่ยง
ง) จำ�แนกชนิดย่อยของเชื้อ N. meningitidis ที่แยก
ได้จากผู้ป่วย โดยใช้วิธีการจำ�แนกระดับโมเลกุล
(ถ้าสามารถทำ�ได้)
ทั้ ง นี้ ถ้ า มี ผู้ ป่ ว ยอย่ า งน้ อ ย 3 รายในระยะเวลา
3 เดือน โดยอัตราป่วย มากกว่า 10 รายต่อประชากรกลุม่ เสีย่ งแสนคน
และเชื้อสาเหตุเป็นสายพันธุ์ที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน (กลุ่ม A, C, Y หรือ
W-135) ให้พิจารณาให้ภูมิคุ้มกันแก่ประชากรกลุ่มเสี่ยง
2. มาตรการลดความแออัดหนาแน่นของผู้ที่ต้องอยู่รวมกัน
เช่น ทหาร คนทำ�งานในเหมือง นักโทษ โดยการจัดที่อยู่และห้องนอน
ให้มีการระบายอากาศที่ดี
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3. ก า ร ใ ห้ ย า ป้ อ ง กั น โ ร ค แ บ บ ว ง ก ว้ า ง ( M a s s
chemoprophylaxis) โดยปกติแล้วไม่มีประสิทธิภาพในการควบคุม
การระบาดของโรค แต่การระบาดในคนกลุ่มเล็กๆ (เช่น ในโรงเรียน
แห่งเดียว) อาจพิจารณาให้ยาเพื่อป้องกันโรคแก่ทุกคนในกลุ่มนั้นได้
โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในกรณีทกี่ ารระบาดนัน้ เกิดจากเชือ้ ชนิดทีไ่ ม่มวี คั ซีน
ป้องกัน ซึ่งหากจะดำ�เนินการให้ยาเพื่อป้องกันโรค ควรให้ทุกคนได้รับ
ยาในเวลาเดียวกัน และจะต้องพิจารณาให้ยาป้องกันโรคล่วงหน้าแก่
ผู้สัมผัสโรคใกล้ชิดก่อน โดยไม่คำ�นึงว่าทุกคนในกลุ่มนั้นจะได้รับการ
รักษาทั้งหมดแล้วหรือไม่
4. หากเกิดการระบาดในหน่วยงานหรือในชุมชนขนาดใหญ่
โดยเกิดจากเชื้อกลุ่ม A, C, W-135, หรือ Y ควรพิจารณาใช้วัคซีน
ป้องกันโรคในประชาชนทุกกลุม่ อายุทเี่ สีย่ งในการระบาดนัน้ เนือ่ งจาก
วัคซีนป้องกันโรคไข้กาฬหลังแอ่นให้ผลดีมากในการยับยั้งการระบาด
ของเชื้อกลุ่ม A และ C
ในประเทศที่ เ กิ ด การระบาดขนาดใหญ่ หากมี วั ค ซี น
เพียงพอและมีสิ่งอำ�นวยความสะดวกในการบริหารวัคซีนได้ ก็ควร
พิจารณาฉีดวัคซีนแบบปูพรมให้แก่ประชากรทั้งหมดที่อยู่ในพื้นที่
เกิดโรค ในการประมาณการกลุ่มประชากรเป้าหมายนั้น สามารถใช้
ข้อมูลการกระจายทางภูมิศาสตร์ของผู้ป่วย อัตราป่วยตามกลุ่มอายุ
(age-specific attack rates) และทรัพยากรที่มีอยู่ การจะตัดสินใจ
ฉีดวัคซีนนัน้ ควรพิจารณาว่าจะได้รบั ประโยชน์กว้างขวางในการป้องกันโรค
และการเสียชีวติ หรือไม่
ง. ภัยพิบตั ทิ อี่ าจเกิดขึน้ : โรคมักเกิดการระบาดเมือ่ กลุม่ คนมา
อยู่รวมกันอย่างแออัดหนาแน่น
คู่มือการป้องกันควบคุมโรคติดต่ออุบัติใหม่
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จ. มาตรการควบคุมโรคระหว่างประเทศ : การระบาดของ
โรคนี้ ต ามปกติ ภ ายในประเทศ จะไม่ ถู ก จั ด เป็ น ภาวะฉุ ก เฉิ น ด้ า น
สาธารณสุขระหว่างประเทศ (Public Health Emergency of
International Concern : PHEIC) ตามกฎอนามัยระหว่างประเทศ
พ.ศ. 2548 (International Health Regulations 2005) แต่หลังจาก
ทีม่ กี ารระบาดใหญ่จากเชือ้ สายพันธุใ์ หม่ (W-135) ในกลุม่ ผูแ้ สวงบุญใน
พิธีฮัจญ์และอุมเราะห์ และมีการแพร่ระบาดออกไปในหลายประเทศ
ทำ�ให้ต่อมาประเทศซาอุดีอาระเบียได้กำ�หนดให้ผู้แสวงบุญทุกคนต้อง
ได้รบั การฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้กาฬหลังแอ่นล่วงหน้า สามารถติดตาม
ข้อมูลข่าวสารได้ที่ http://www.who.int/topics/meningitis/en/
เอกสารอ้างอิง
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กิง่ เนตร, บรรณาธิการ. แนวทางการป้องกันควบคุมโรคติดต่ออุบตั ิ
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โรคคุดทะราด
(YAWS)		
(Frambesia tropica)

ICD-9 102; ICD-10A66

1. สถานการณ์โรค :
ทั่วโลก : ในปี พ.ศ. 2493 - 2513 องค์การอนามัยโลก และ
The United Nation’s Children’s Fund ได้รณรงค์กวาดล้าง
โรคคุดทะราดโดยการรักษาด้วยยาเพนิซลิ ลิน (penicillin) ในทวีปแอฟริกา
ทวีปอเมริกากลาง ทวีปอเมริกาใต้ ทวีปเอเชีย และประเทศในหมู่เกาะ
แปซิฟิก รวม 46 ประเทศ โดยผู้ป่วยมากกว่า 50 ล้านราย ได้รับการ
รักษาจากการรณรงค์ครั้งนี้ ทำ�ให้ความชุกของโรคคุดทะราดทั่วโลก
ลดลงอย่างรวดเร็วมากกว่าร้อยละ 95 โดยเฉพาะในประเทศอินเดีย
อินโดนีเซีย และประเทศไทย แต่โรคคุดทะราดกลับมาปรากฏขึน้ อีกครัง้
ในปี พ.ศ. 2523 ในแถบเส้นศูนย์สูตรและตะวันตกของทวีปแอฟริกา
และพบการติดเชื้อกระจัดกระจายเป็นหย่อมๆ อยู่ในทวีปอเมริกาใต้
และอเมริ ก ากลาง หมู่ เ กาะคาริ บ เบี ย น เอเชี ย ตะวั น ออกเฉี ย งใต้
และบางส่วนของหมู่เกาะแปซิฟิกใต้ เนื่องจากขาดการสนับสนุนทาง
ทรัพยากรและทางการเมืองในการกวาดล้างโรคคุดทะราด ต่อมาได้
มีความพยายามในการกวาดล้างโรคอีกครั้งในปี พ.ศ. 2538 ในบาง
ภูมิภาค แต่ยังขาดการประสานงานในระดับนานาชาติอยู่ และในปี
พ.ศ. 2549 ประเทศอินเดียก็ประกาศว่า ได้กำ�จัดโรคคุดทะราดให้
หมดไปจากประเทศ
ในปัจจุบนั ความชุกของโรคคุดทะราดยังไม่ทราบแน่ชดั เนือ่ งจาก
ไม่มกี ารรายงานโรคแบบเป็นทางการ ตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2533 แต่คาดการณ์
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ว่า มีผปู้ ว่ ยโรคคุดทะราดรายใหม่ปลี ะประมาณ 5,000 ราย จากประเทศ
ในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยเฉพาะประเทศอินโดนีเซีย และ
ติมอร์ตะวันออก ในปี พ.ศ. 2548 มีรายงานผู้ป่วยจากประเทศกาน่า
ประมาณ 26,000 ราย และมีรายงานผู้ป่วยจากประเทศปาปัวนิวกินี
ประมาณ 18,000 ราย ส่วนจำ�นวนผู้ป่วยในประเทศสหรัฐอเมริกานั้น
ยังไม่ทราบแน่ชัด
ประเทศไทย : มีการรายงานการระบาดของโรคคุดทะราดใน
หมู่บ้านชนบททางภาคใต้ของประเทศไทยในปี พ.ศ. 2533 จากการ
ศึกษาของ Tharmaphornpilas P. และคณะ ซึง่ พบผูป้ ว่ ยจำ�นวน 54 ราย
อายุตั้งแต่ 2 -79 ปี โดยเป็นผู้ป่วยอายุน้อยกว่า 15 ปีมากถึงร้อยละ
53.7 ทำ�ให้มีการค้นหากลุ่มนักเรียนในโรงเรียนประถมศึกษาของพื้นที่
พบว่า นักเรียน 105 ราย ป่วยเป็นโรคคุดทะราดถึง 34 ราย ทำ�ให้
เกิดความตื่นตัวในการเฝ้าระวังควบคุมไม่ให้โรคคุดทะราดกลับมา
ระบาดอีกครัง้ โดยหลังจากนัน้ ในปี พ.ศ. 2535 - 2539 พบการรายงาน
ผู้ป่วยโรคคุดทะราดประปรายเป็นบางปี จากทุกภาคของประเทศไทย
โดยมี จำ � นวนผู้ ป่ ว ยไม่ ม ากนั ก และไม่ พ บรายงานผู้ ป่ ว ยในช่ ว ง
พ.ศ. 2540 - 2553
2. ลักษณะโรค : เป็นโรคเรื้อรังที่กลับเป็นซํ้าได้อีก เกิดจากเชื้อ
Treponema (Treponematosis) แพร่กระจายเชื้อได้ง่ายจากการ
สัมผัสรอยโรคบนผิวหนังในระยะที่หนึ่งและระยะที่สอง (primary
& secondary) ระยะที่ไม่มีการแพร่กระจายเชื้อ คือ ระยะที่สาม
(tertiary) หรือระยะสุดท้าย รอยโรคที่พบในระยะเริ่มต้น (mother
yaw) มีลักษณะเป็นแผลแบบรอยย่นปูด (papilloma) มักพบบน
ใบหน้าหรือส่วนของระยาง (มักพบบริเวณขา) รอยโรคที่พบจะคง
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อยู่นานหลายสัปดาห์หรือเป็นเดือน และไม่มีอาการเจ็บ นอกจาก
จะพบการติดเชื้อซํ้า จึงจะมีอาการเจ็บได้ รอยโรคจะขยายตัวอย่าง
ช้าๆ และอาจทำ�ให้เกิดรอยโรคแบบตุ่มสีม่วงคลํ้าคล้ายผลราสเบอร์รี่
(framboesial หรือ raspberry lesion) อาจพบตุ่มที่แตกเป็น
แผลเปื่อยได้ (ulceropapilloma) (รูปที่ 10)

รูปที่ 10 : รอยแผล Ulceropapillomatous yaws ระยะเริ่มแรกบริเวณขา
ลักษณะหนาคล้ายหนังคางคก

การแพร่กระจายในระยะที่สอง หรือระยะมีการกระจายของ
รอยย่นปูด (satellite papillomata) และ/หรือ ผื่นนูน และรอยแดง
บริเวณผิวหนัง อาการนี้จะปรากฏในช่วงระยะเวลาสั้นๆ หลังจากแผล
ในระยะเริ่มต้นเริ่มหาย มักพบการอักเสบของเยื่อหุ้มกระดูกชิ้นยาว
(หน้าแข้ง) และกระดูกนิ้ว ร่วมด้วยบ่อยครั้ง และอาจพบอาการร่วม
อื่นๆ
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ใ น ฤ ดู ที่ อ า ก า ศ แ ห้ ง จ ะ ป ร า ก ฏ แ ผ ล แ บ บ ร อ ย ย่ น ปู ด
(papillomatous) ซึง่ มักจะจำ�กัดบริเวณอยูบ่ นผิวหนังทีเ่ ปียกชืน้ เป็น
รอยพับ และรอยโรคจะมีลกั ษณะเด่นชัด คือ ตุม่ นูนขนาดเล็ก/รอยแดง
รอยโรคเหล่านี้ทำ�ให้เจ็บปวดและมักจะทำ�ให้เกิดลักษณะผื่นนูน และ
หนังหนาคล้ายหนังคางคกบนฝ่ามือและฝ่าเท้า เกิดขึน้ ในระยะแรกและ
ระยะสุดท้าย ส่วนแผลที่เกิดขึ้นจะหายได้เอง
อาการระยะสุดท้าย จะพบรอยโรคจากการทำ�ลายผิวหนังและ
กระดูก เกิดขึ้นประมาณร้อยละ 10 - 20 ของผู้ป่วยทั้งหมดที่ไม่ได้รับ
การรักษาหลังจากการติดเชื้อนาน 5 ปี หรือนานกว่า โรคนี้ต่างจาก
โรคซิฟิลิสตรงที่ไม่ลุกลามไปยังสมอง ตา หัวใจ หลอดเลือดแดงใหญ่
(aorta) และอวัยวะในช่องท้อง และไม่พบการถ่ายทอดเชือ้ จากมารดา
สู่ทารกในครรภ์ โรคคุดทะราดไม่ทำ�ให้เกิดอันตรายถึงแก่ชีวิต แต่มัก
ทำ�ให้ร่างกายผิดรูปหรือพิการได้ (รูปที่ 11)

รูปที่ 11 : รอยโรคของโรคคุ ด ทะราดที่ มี ก ารทำ � ลายกระดู ก และกระดู ก อ่ อ น
รวมทั้งจมูก (Gangosa)
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การตรวจวินิจฉัยยืนยัน ทำ�ได้โดยการนำ�สารคัดหลั่งจากแผลใน
ระยะที่หนึ่งหรือระยะที่สอง มาส่องดูด้วยกล้องจุลทรรศน์ชนิดการ
ตรวจปฏิกริ ยิ านํา้ เหลืองเพือ่ หาเชือ้ ซิฟลิ สิ เช่น วิธกี าร VDRL และ RPR
(rapid plasma regain) จะให้ผลบวกในระยะแรกของการติดเชือ้ และ
จะกลายเป็นผลลบภายหลังการติดเชือ้ มานานหลายปีในระยะแฝง หรือ
ในผู้ป่วยบางรายที่ไม่ได้รับการรักษา ปฏิกิริยาทางนํ้าเหลืองต่อตัวเชื้อ
จะคงอยูใ่ นระดับตํา่ เช่น การตรวจหาแอนติบอดีตอ่ เชือ้ Treponema
ด้วยวิธี FTA-ABS และ MHA-TP จะให้ผลบวกและคงอยูน่ านตลอดชีวติ
ถึงแม้จะได้รับการรักษาอย่างเพียงพอ
3. เชื้อก่อโรค : เชื้อแบคทีเรียที่มีลักษณะบิดเป็นเกลียว ในกลุ่ม
Treponema มี ชื่ อ ว่ า Treponema pallidium subspecies
pertenue
4. การเกิดโรค : โรคนี้พบมากในเด็กที่อาศัยอยู่ในชนบทที่เป็นเขต
ร้อนชื้น มักเป็นมากในเพศชาย สำ�หรับผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่ที่มี
โรคคุดทะราดเป็นโรคประจำ�ถิน่ ควรมีการพิจารณาประเมินดูปฏิกริ ยิ า
นํ้าเหลืองต่อเชื้อซิฟิลิสที่ให้ผลบวก
5. แหล่งรังโรค : มนุษย์ และสัตว์มกี ระดูกสันหลังชัน้ สูงจำ�พวกลิง
6. วิธีการแพร่โรค : แพร่โรคจากการสัมผัสโดยตรงกับสารคัดหลั่ง
จากรอยโรคบนผิวหนังในระยะแรกของผูต้ ดิ เชือ้ หรือแพร่โรคทางอ้อม
จากการปนเปื้อนเชื้อจากผิวหนังที่มีรอยถลอก จากการเกา หรือจาก
การถูกทิ่มแทงโดยวัตถุ และมีโอกาสที่จะได้รับเชื้อจากแมลงวันที่มา
เกาะบนแผลเปิดของผูต้ ดิ เชือ้ แต่กย็ งั ไม่ทราบข้อเท็จจริงดังกล่าว สภาพ
ภูมอิ ากาศในเขตอบอุน่ ชืน้ จะส่งผลต่อลักษณะรอยโรค การกระจายตัว
และความสามารถในการแพร่กระจายเชื้อในระยะแรก
7. ระยะฟักตัวของโรค : ตั้งแต่ 2 สัปดาห์ ถึง 3 เดือน
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8. ระยะติดต่อของโรค : ไม่แน่นอน โดยรอยโรคที่มีลักษณะเป็น
แผลเปื่อยอาจแพร่โรคได้เป็นระยะๆ นานเป็นเวลาหลายปี และมักจะ
ไม่พบเชือ้ ก่อโรคจากรอยโรคทีเ่ กิดการทำ�ลายบนผิวหนังในระยะสุดท้าย
9. ความไวและความต้านทานต่อการรับเชื้อ : ไม่พบหลักฐาน
ว่ า มี ภู มิ คุ้ ม กั น โดยธรรมชาติ ห รื อ มี ค วามแตกต่ า งกั น ตามเชื้ อ ชาติ
ผลจากการติดเชื้อจะทำ�ให้เกิดภูมิคุ้มกัน หรืออาจป้องกันการติดเชื้อ
Treponema ชนิดอื่นๆ ได้
10. การเก็บและนำ�ส่งตัวอย่างตรวจที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
กระทรวงสาธารณสุข :
การตรวจหาเชื้ อ จากนํ้ า เหลื อ งหรื อ หนองที่ แ ผลตามผิ ว หนั ง
เก็บตัวอย่างโดยใช้แผ่น Cover glass แตะนํ้าเหลืองหรือหนองที่แผล
แล้ววางบนแผ่นสไลด์ นำ�ไปส่องด้วยกล้องจุลทรรศน์ชนิด Dark field
ทันที ตัวอย่างนํา้ เหลืองหรือหนองเก็บจากก้นแผลจะตรวจพบเชือ้ ได้มาก
การตรวจทางภูมิคุ้มกันเป็นการตรวจหาแอนติบอดีต่อแอนติเจน
ของเชื้อ เก็บตัวอย่างเลือดประมาณ 3 มล. โดยไม่ต้องใช้สารกันเลือด
แข็งตัว รอให้เลือดแข็งตัว แล้วแยกเก็บนํ้าเหลืองส่งตรวจวิเคราะห์
11. วิธีการป้องกันและควบคุมโรค :
ก. มาตรการป้องกันโรค :
ใช้ ม าตรการดั ง ต่ อ ไปนี้ ใ นการควบคุ ม โรคคุ ด ทะราดและ
โรคที่เกิดจากเชื้อ Treponema ที่ไม่ใช่โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อื่นๆ
(เนือ่ งจากเทคนิคทีใ่ ช้กนั อยูใ่ นปัจจุบนั ยังไม่สามารถจำ�แนกเชือ้ ก่อโรค
ชนิดต่างๆ ออกจากกันได้ แต่พบมีความแตกต่างระหว่างอาการของ
โรคที่ปรากฏในเชื้อแต่ละชนิด ซึ่งไม่น่าจะเป็นผลมาจากปัจจัยทาง
ระบาดวิทยาหรือปัจจัยทางสิ่งแวดล้อมแต่เพียงอย่างเดียว)
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1. มาตรการส่งเสริมสุขภาพทั่วไป ได้แก่ การให้ความรู้
แก่ประชาชนทั่วไป เกี่ยวกับการปรับปรุงสุขาภิบาลให้ดีขึ้น ส่งเสริม
สุขอนามัยโดยการใช้สบู่และนํ้า และความสำ�คัญของการพัฒนาสภาพ
สังคมและเศรษฐกิจอย่างต่อเนือ่ ง เพือ่ ลดอุบตั กิ ารณ์ของโรค รวมถึงการ
พัฒนาการเข้าถึงบริการทางสุขภาพ
2. จัดกิจกรรมการควบคุมโรคแบบเข้มข้นและเหมาะสมกับ
ปัญหาในชุมชน เช่น ตรวจคัดกรองประชากรทั้งหมดในชุมชนและ
ให้การรักษาผู้ป่วยโรคคุดทะราดทั้งในระยะแสดงอาการและระยะไม่
แสดงอาการ รวมทั้ง ให้การรักษาผู้สัมผัสโรคที่ไม่แสดงอาการ โดย
องค์การอนามัยโลกแนะนำ�ให้ทำ�การรักษาประชากรในพื้นที่ทุกคน
เมือ่ พบอัตราความชุกของโรคมากกว่าร้อยละ 10 ถ้าอัตราความชุกของ
โรคอยู่ระหว่างร้อยละ 5 - 10 ให้ทำ�การรักษาผู้ป่วย ผู้สัมผัส และเด็ก
ทุกคนที่อายุตํ่ากว่า 15 ปี ถ้าอัตราความชุกของโรคน้อยกว่าร้อยละ 5
ให้รกั ษาผูป้ ว่ ยทีแ่ สดงอาการ ผูอ้ าศัยร่วมบ้าน และผูส้ มั ผัสใกล้ชดิ อืน่ ๆ
การสำ�รวจทางคลินกิ ซํา้ เป็นระยะๆ และการเฝ้าระวังโรคอย่างต่อเนือ่ ง
มีความสำ�คัญมาก อันจะนำ�ไปสู่ความสำ�เร็จในการควบคุมโรค
3. การตรวจหาภูมิต้านทานทางนํ้าเหลืองเพื่อค้นหาผู้ป่วย
ที่ไม่แสดงอาการ โดยเฉพาะในเด็กเพื่อป้องกันการกลับเป็นซํ้า และ
ป้องกันการพัฒนาเป็นระยะติดต่อ ซึ่งจะเป็นแหล่งของการเกิดโรคใน
ชุมชน
4. จัดหาอุปกรณ์ส�ำ หรับการวินจิ ฉัยโรคในระยะแรก และการ
รักษา ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแผนงานรณรงค์การควบคุมโรค และผนวก
เข้าไว้ในแผนบริการสาธารณสุขของท้องถิ่นอย่างถาวร
5. ให้ ก ารรั ก ษาผู้ ป่ ว ยที่ มี ส ภาพร่ า งกายผิ ด รู ป และเกิ ด
ทุพพลภาพจากโรค
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ข. การควบคุมผู้ป่วย ผู้สัมผัส และสิ่งแวดล้อม :
1. การรายงานโรค : มีการรายงานโรคในบางพื้นที่ที่มี
โรคคุดทะราดเป็นโรคประจำ�ถิ่น ในหลายประเทศไม่ถือว่าเป็นโรคที่
ต้องรายงาน (Class 3) การวินิจฉัยแยกโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และ
โรคไม่ติดต่อทางเพศสัมพันธ์จากเชื้อ Treponema กับระบบรายงาน
ที่เหมาะสม จะเป็นสิ่งสำ�คัญของการประเมินผลและการจัดรณรงค์
2. การแยกผูป้ ว่ ย : หลีกเลีย่ งการสัมผัสใกล้ชดิ กับผูป้ ว่ ยและ
สิ่งแวดล้อมที่ปนเปื้อน จนกว่าแผลจะหายสนิท
3. การทำ�ลายเชื้อ : ระมัดระวัง และดูแลการกำ�จัดสิ่งของ
และอุปกรณ์ใช้แล้วที่ปนเปื้อนเชื้อ
4. การกักกัน : ไม่มี
5. การให้ภูมิคุ้มกันแก่ผู้สัมผัส : ไม่มี
6. การสอบสวนผู้ สั ม ผั ส และแหล่ ง โรค : ให้ก ารรั ก ษา
ผู้สัมผัสโรคทุกคนในครอบครัวถึงแม้จะไม่มีอาการของโรค เพราะอาจ
เป็นผู้ป่วยที่ติดเชื้อแต่ไม่แสดงอาการ ในพื้นที่ที่มีความชุกของโรคตํ่า
ต้องให้การรักษาผู้ป่วยทุกราย รวมทั้งเด็กทุกคน และผู้สัมผัสใกล้ชิด
กับผู้ป่วย
7. การรั ก ษา : รั ก ษาด้ ว ยยาเพนิ ซิ ล ลิ น (penicillin)
สำ � หรั บ ผู้ ป่ ว ยและผู้ สั ม ผั ส อายุ 10 ปี ขึ้ น ไป โดยฉี ด ยาเบนซาที น
เพนิซิลลิน จี (benzathine penicillin G) ขนาด 1.2 ล้านหน่วยเข้า
กล้ามครั้งเดียว และเด็กอายุตํ่ากว่า 10 ปี ให้ขนาด 0.6 ล้านหน่วย
ค. มาตรการเมื่ อ เกิ ด การระบาด : จั ด ให้ มี โ ครงการรั ก ษา
โรคคุดทะราดเชิงรุกในพื้นที่ที่มีความชุกของโรคสูง โดยองค์ประกอบ
ของโครงการ ได้แก่
1. สำ�รวจประชากรในชุมชนให้ได้มากที่สุด เพื่อค้นหา
ผู้ติดเชื้อในพื้นที่
คู่มือการป้องกันควบคุมโรคติดต่ออุบัติใหม่
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2. ขยายขอบเขตการรักษาผูป้ ว่ ย ไปสูผ่ สู้ มั ผัสโรคในครอบครัว
และชุมชน โดยดูจากความชุกของโรคคุดทะราดในชุมชน
3. สำ�รวจปีละครั้ง นาน 1 - 3 ปี โดยเป็นส่วนหนึ่งของ
กิจกรรมทางด้านสาธารณสุขของประเทศที่ดำ�เนินการในเขตชนบท
ง. ภัยพิบตั ทิ อี่ าจเกิดขึน้ : ไม่ปรากฏให้เห็นชัดเจน แต่มคี วามเสีย่ ง
ในกลุ่มผู้ลี้ภัยหรือกลุ่มประชากรที่มีการย้ายถิ่นฐานในพื้นที่ที่มีโรคนี้
เป็นโรคประจำ�ถิ่น
จ. มาตรการควบคุมโรคระหว่างประเทศ : ป้องกันการติดเชือ้ ซํา้
ของประชากรในประเทศ โดยกำ�หนดมาตรการให้การรักษาเชิงรุก
ประเทศเพื่อนบ้านของพื้นที่ที่มีโรคคุดทะราดเป็นโรคประจำ�ถิ่นจะ
ต้องมีมาตรการทีเ่ หมาะสมในการป้องกันโรคคุดทะราด และต้องมีการ
กำ�กับดูแลการเคลื่อนย้ายของประชากรที่เป็นโรคนี้ข้ามแนวชายแดน
เอกสารอ้างอิง
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Algorithm โรคติดต่ออุบัติใหม่กลุ่มอาการ
โรคทางเดินอาหาร
ผู้ป่วยมาด้วยอาการไข้สูง ภายใน 5 - 7 วัน
พบในเด็กกลุ่มอายุ ตํ่ากว่า 5 ปี

พบแผลที่บริเวณในปาก ฝ่ามือ และ ฝ่าเท้า
โรคที่ควรนึกถึง
โรคติดเชื้อเอนเทอโรไวรัส :
โรคมือ เท้า ปาก
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โรคติดเชื้อเอนเทอโรไวรัส
(ENTEROVIRUS DISEASES)
โรคแผลในคอหอยจากเชื้อเอนเทอโรไวรัส
(Enteroviral vesicular
pharyngitis) 		
ICD-9 074.0; ICD-10 B08.5
(Herpangina, Aphthous pharyngitis)
โรคมือ เท้า ปาก
(Enteroviral vesicular
stomatitis with exanthem) ICD-9 074.3; ICD-10 B08.4
(Hand, Foot and Mouth Disease)
โรคคออักเสบมีต่อมนํ้าเหลืองโต
(Enteroviral lymphonodular
pharyngitis) 		
ICD-9 074.8; ICD-10 B08.8
(Acute lymphonodular pharyngitis, Vesicular pharyngits)
1. สถานการณ์โรค :
ทั่วโลก : พบรายงานการระบาดของโรคติดเชื้อเอนเทอโรไวรัสได้
ทัว่ โลก โดยเฉพาะในแถบแปซิฟกิ ตะวันตก มีการรายงานโรคในประเทศ
ออสเตรเลีย บรูไน จีน ญี่ปุ่น มาเลเซีย เกาหลี สิงคโปร์ และเวียดนาม
ส่วนประเทศนอกเขตแปซิฟิกตะวันตก พบมีการรายงานค่อนข้างน้อย
การติดเชื้อที่เกิดจากเชื้อเอนเทอโรไวรัส 71 พบมีการรายงานตั้งแต่ปี
พ.ศ. 2515 โดยมีรายงานผู้ป่วยอาการรุนแรง มีการติดเชื้อในระบบ
ประสาท นํ้าท่วมปอด และเสียชีวิต ในรัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา
จากนัน้ พบการระบาดในทีอ่ นื่ ๆ ตามมา ดังนี้ การระบาดในรัฐนิวยอร์ก
คู่มือการป้องกันควบคุมโรคติดต่ออุบัติใหม่
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สหรัฐอเมริกา (พ.ศ. 2515, 2520) ออสเตรเลีย (พ.ศ. 2515 - 2516,
2529) และสวีเดน (พ.ศ. 2516) ญีป่ นุ่ (พ.ศ. 2516) บัลแกเรีย (พ.ศ. 2518)
ฮังการี (พ.ศ. 2521) ฝรั่งเศส (พ.ศ. 2522) และในปี พ.ศ. 2551
มี ร ายงานการระบาดของโรคมื อ เท้ า ปาก ทั้ ง จากประเทศจี น
(มองโกเลีย เขตปกครองพิเศษฮ่องกง มาเก๊า) กว่า 70,000 ราย
เสียชีวิต 60 ราย สิงคโปร์ และไต้หวัน ส่วนประเทศในภูมิภาคเอเชีย
พบรายงานการระบาดของโรคเอนเทอโรไวรัส 71 ในหลายประเทศ เช่น
มาเลเซีย (พ.ศ. 2540) ไต้หวัน (พ.ศ. 2541) สิงคโปร์ (พ.ศ. 2543) และ
ในปี พ.ศ. 2552 มีการระบาดในประเทศจีน พบผู้ป่วยด้วยโรคติดเชื้อ
เอนเทอโรไวรัส 1.1 ล้านราย ในจำ�นวนนี้มีอาการรุนแรง 13,810 ราย
และเสียชีวิต 353 ราย และล่าสุดปี พ.ศ. 2554 การระบาดของโรค
ติดเชื้อเอนเทอโรไวรัสในประเทศเวียดนาม พบผู้ป่วยติดเชื้อมากกว่า
23,000 ราย และเสียชีวติ กว่า 70 ราย ประเทศในเขตร้อนชืน้ สามารถ
เกิดโรคนี้ได้แบบประปรายตลอดปี พบมากขึ้นในช่วงฤดูฝน ซึ่งอากาศ
เย็นและชื้น นอกจากนี้ ยังมีรายงาน จากการศึกษาในประเทศนอร์เวย์
พบมีผู้ป่วยติดเชื้อเอนเทอโรไวรัส 71 ที่ไม่แสดงอาการในชุมชนด้วย
ประเทศไทย : เริ่มมีการตรวจพบเชื้อ Enterovirus 71 ใน
ผู้ป่วยโรคมือ เท้า ปาก โดยสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข
ในปี พ.ศ. 2541 เริ่มมีการเฝ้าระวังรายงานและสอบสวนผู้ป่วยสงสัย
ติดเชื้อเอนเทอโรไวรัส 71 และป้องกันควบคุมโรคนับตั้งแต่นั้นมา
ต่ อ มามี ก ารศึ ก ษาผู้ ป่ ว ยโรคมื อ เท้ า ปาก ในประเทศไทยพบว่ า
ผู้ ป่ ว ยส่ ว นใหญ่ อ ายุ ตํ่ า กว่ า 2 ปี และประมาณครึ่ ง หนึ่ ง ติ ด เชื้ อ
เอนเทอโรไวรัส 71 ที่มีอาการไม่รุนแรง จากรายงานการเฝ้าระวังโรค
โดยสำ�นักระบาดวิทยาพบว่า ส่วนใหญ่มกี ารระบาดในโรงเรียนอนุบาล
และศูนย์เด็กเล็ก
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ระหว่างปี พ.ศ. 2548 - 2552 มีรายงานผู้ป่วยต่อเนื่องตลอด
ทั้งปี มักพบผู้ป่วยโรคนี้เพิ่มขึ้นในช่วงฤดูร้อนต่อกับต้นฤดูฝน โดยมี
ผู้ป่วยสูงสุดในเดือนมิถุนายน ยกเว้นปี พ.ศ. 2550 ที่พบว่ามีผู้ป่วย
สูงขึ้นตั้งแต่เดือนกันยายน สูงสุดในเดือนธันวาคม จากนั้นลดลงจน
กลับมาเป็นปกติในเดือนมีนาคมของปีถัดไปเป็นการระบาดคร่อมปี
โรคนี้ มั ก พบผู้ ป่ ว ยส่ ว นใหญ่ ใ นเด็ ก อายุ ตํ่ า กว่ า 5 ปี และภาคที่ มี
อัตราป่วยสูงสุด คือ ภาคเหนือ มีเด็กเล็กก่อนวัยเรียนเสียชีวิตจาก
เชือ้ เอนเทอโรไวรัส 71 รวม 6 ราย (โดยมีอาการก้านสมองอักเสบ กล้ามเนือ้
และปอดอักเสบ และการหายใจล้มเหลว แต่พบมีอาการโรคมือ เท้า
ปากเพียง 1 ราย) สำ�หรับการเฝ้าระวังโรคทางห้องปฏิบตั กิ าร ส่วนใหญ่
พบเชื้อไวรัสคอกแซกกี เอ มีอาการไม่รุนแรง
2. ลักษณะโรค : โรคแผลในคอหอย (Vesicular pharyngitis)
เป็นโรคที่เกิดลักษณะเฉียบพลัน หายได้เอง โดยทั่วไปจะมีไข้ เจ็บคอ
มีตุ่มพองใสขนาด 1 - 2 มม.บนฐานซึ่งมีสีแดง กระจายอยู่บริเวณ
คอหอย และตุ่มพองใสจะขยายกลายเป็นแผลคล้ายแผลร้อนใน โดย
มากพบที่บริเวณด้านหน้าของต่อมทอนซิล เพดานปาก ลิ้นไก่ และ
ต่อมทอนซิล และมักเป็นอยู่นาน 4 - 6 วัน หลังเริ่มมีอาการ มีรายงาน
พบว่าอาจพบอาการชักจากไข้สูงร่วมได้ร้อยละ 5 แต่ไม่มีรายงาน
ผู้เสียชีวิต
โรคมือ เท้า ปาก (Hand foot and mouth disease or vesicular
stomatitis with exanthema) ต่างจากโรคแผลในคอหอย โดยลักษณะ
แผลในปากค่อนข้างกระจายกว้างในช่องปาก กระพุ้งแก้ม และเหงือก
รวมทั้งด้านข้างของลิ้น ลักษณะตุ่มพองใสอาจอยู่นาน 7 - 10 วัน และ
จะมีผนื่ หรือตุม่ พองใส เกิดทีบ่ ริเวณฝ่ามือ นิว้ มือ (รูปที่ 12) และฝ่าเท้า
หรือบริเวณก้น โดยทั่วไปหายได้เอง พบน้อยมากที่ทำ�ให้เสียชีวิตได้ใน
เด็กทารก
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รูปที่ 12 : ตุ่มพองโรคมือ เท้า ปาก ที่ฝ่ามือ

โรคคออักเสบมีต่อมนํ้าเหลืองโต (Acute lymphonodular
pharyngitis) แยกจากโรคแผลในคอหอย โดยลักษณะแผลที่ค่อนข้าง
แข็ง นูน กระจาย มีตุ่มก้อนสีขาวหรือเหลืองขนาดประมาณ 3 - 6 มม.
อยู่บนฐานรอบสีแดง และพบมากบริเวณลิ้นไก่ ด้านหน้าต่อมทอนซิล
และคอหอยด้านหลัง แต่ไม่พบผื่นหรือตุ่มพอง
อย่างไรก็ตาม ต้องวินิจฉัยแยกโรคออกจากโรคแผลในปากจาก
เชือ้ เริม (Herpes simplex stomatitis) พบขนาดแผลใหญ่และลึกกว่า
มีความเจ็บปวดมากกว่า และพบบริเวณด้านหน้าของปาก โรคเหล่านี้
ไม่ควรจะสับสนกับโรคมือ เท้า ปาก ทีเ่ กิดจากโรคปากเท้าเปือ่ ยในสัตว์
(Foot-and-mouth disease) ซึ่งติดต่อในคนที่ทำ�งานในฟาร์มนม
คนเลี้ยงสัตว์ และสัตวแพทย์ โรคปากเท้าเปื่อยในสัตว์ (Foot-andmouth disease) พบในโค กระบือ แกะ และสุกร และส่วนน้อยพบ
กับเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการที่ตรวจไวรัสชนิดนี้เป็นพาหะให้เกิดการ
ระบาดในสัตว์ได้
การตรวจวินจิ ฉัยทางห้องปฏิบตั กิ าร การตรวจทางนํา้ เหลืองวิทยา
ไม่พบความแตกต่างไวรัสชนิดนี้กับไวรัสคอกแซกกี บี 5 ที่ทำ�ให้เกิด
โรคแผลพุพองในสุกร ซึ่งสามารถติดต่อมายังมนุษย์ได้
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การแยกชนิดของเชือ้ นัน้ จำ�เป็นอย่างยิง่ ในช่วงทีเ่ กิดการระบาด ซึง่
สามารถพบเชื้อได้จากตัวอย่างจากแผล โพรงจมูก และอุจจาระ นำ�มา
เพาะแยกเชื้อ หรือฉีดเพาะเชื้อในลูกหนู (suckling mice) เชื้อมีหลาย
สายพันธุย์ อ่ ย ทำ�ให้เกิดอาการคล้ายกัน และไม่มแี อนติเจนทีใ่ ช้รว่ มกัน
การตรวจวินิจฉัยทางนํ้าเหลืองเบื้องต้นจะทำ�ไม่ได้จนกว่าจะแยกเชื้อ
ออกมาเพื่อนำ�มาตรวจวินิจฉัยแบบเฉพาะเจาะจงกับการตรวจทาง
นํ้าเหลืองของเชื้อชนิดนั้นๆ
3. เชื้อก่อโรค : เชื้อไวรัสคอกแซกกี เอ 1 - 10, 16 และ 22 มักทำ�ให้
เกิดแผลในคอหอย สำ�หรับโรคมือ เท้า ปากนั้นมักเกิดจากเชื้อไวรัส
คอกแซกกี เอ 16 เป็นส่วนใหญ่ และส่วนน้อยพบเชือ้ ไวรัสคอกแซกกี เอ
4, 5, 9, 10 เชื้อคอกแซกกี บี 2, 5 และพบน้อยที่เกิดจากเอนเทอโร
ไวรัส 71 สำ�หรับโรคคออักเสบมีต่อมนํ้าเหลืองโต มักมีสาเหตุจาก
เชื้อคอกแซกกี เอ 10 ส่วนเอนเทอโรไวรัสตัวอื่นๆ สามารถก่อโรคใน
กลุ่มนี้ได้เช่นกัน ซึ่งพบเป็นส่วนน้อย
4. การเกิดโรค : ทั่วโลกมีรายงานโรคแผลในคอหอยและโรคมือ
เท้า ปาก เกิดขึ้นทั้งแบบประปรายและการระบาด พบผู้ป่วยมากช่วง
ฤดูร้อนและต้นฤดูใบไม้ร่วง และส่วนใหญ่พบในเด็กอายุตํ่ากว่า 10 ปี
แต่ในผู้ใหญ่ (โดยเฉพาะวัยรุ่น) มักไม่ค่อยพบ ส่วนการระบาดของ
โรคคออักเสบมีตอ่ มนํา้ เหลืองโต ส่วนใหญ่พบในเด็กมักเกิดช่วงฤดูรอ้ น
และต้นฤดูใบไม้ร่วงเช่นเดียวกัน โรคกลุ่มนี้มักเกิดระบาดได้บ่อยใน
สถานที่ที่มีเด็กจำ�นวนมากอยู่รวมกัน เช่น ศูนย์เด็กเล็ก หรือ โรงเรียน
อนุบาล เป็นต้น
คู่มือการป้องกันควบคุมโรคติดต่ออุบัติใหม่
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5. แหล่งรังโรค : พบเชื้อเฉพาะในมนุษย์เท่านั้น
6. วิธีการแพร่โรค : จากการสัมผัสโดยตรงกับเชื้อที่ปนเปื้อนใน
นํ้ามูก นํ้าลาย หรืออุจจาระของผู้ป่วย หรือผู้ที่มีเชื้อแต่ไม่แสดงอาการ
หรือจากการไอจามรดกัน แต่ไม่พบหลักฐานการแพร่เชือ้ ติดต่อผ่านทาง
แมลง นํ้า อาหาร หรือจากท่อนํ้าทิ้ง
7. ระยะฟักตัวของโรค : โดยเฉลี่ย 3 - 5 วัน สำ�หรับโรคแผลใน
คอหอยและโรคมือ เท้า ปาก และโรคคออักเสบมีต่อมนํ้าเหลืองโต
มีระยะฟักตัวประมาณ 5 วัน
8. ระยะติดต่อของโรค : ติดต่อได้ง่ายในช่วงระยะแรกของโรค อาจ
ติดต่อได้นานเนื่องจากพบเชื้อในอุจจาระผู้ป่วยได้นานหลายสัปดาห์
9. ความไวและความต้านทานต่อการรับเชื้อ : คนที่ไม่เคยติดเชื้อ
สามารถติ ด เชื้ อ ได้ เ หมื อ นกั น ทุ ก คน ภู มิ ต้ า นทานจำ � เพาะต่ อ เชื้ อ
เกิดขึน้ ช่วงระยะเวลาหนึง่ ในผูท้ ไี่ ด้รบั เชือ้ ทีม่ อี าการหรือไม่แสดงอาการ
และยังไม่ทราบระยะเวลาที่แน่นอน และอาจเป็นโรคซํ้าจากการได้รับ
เชื้อคอกแซกกี เอ ต่างชนิดได้
10. การเก็บและนำ�ส่งตัวอย่างตรวจที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
กระทรวงสาธารณสุข :
การวิ นิ จ ฉั ย การติ ด เชื้ อ เอนเทอโรไวรั ส ทางห้ อ งปฏิ บั ติ ก าร
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ มี
เทคนิคการตรวจ 3 ชนิด คือ
10.1 การตรวจวินจิ ฉัยโดยการแยกเชือ้ ในเซลล์เพาะเลีย้ ง (viral
isolation) เป็นวิธกี ารมาตรฐานโดยสามารถแยกเชือ้ ได้จากสิง่ ส่งตรวจ
แล้วนำ�มาพิสูจน์เชื้อโดยวิธี micro-neutralization test (micro-NT)
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10.2 การตรวจวินจิ ฉัยทางนํา้ เหลืองวิทยา (serology) เป็นการ
ตรวจหาการเพิ่มขึ้นของระดับภูมิคุ้มกันชนิด IgG ในซีรั่มคู่โดยวิธี
micro-neutralization test ซึ่งต้องมีระดับของภูมิคุ้มกันในซีรั่มเจาะ
ครัง้ ทีส่ อง (convalescent serum) สูงกว่าในซีรมั่ เจาะครัง้ ที่ 1 (Acute
serum) อย่างน้อย 4 เท่า (4-fold rising) จึงจะแปลว่าให้ผลบวก
10.3 การตรวจวินิจฉัยโดยวิธี Molecular diagnosis เช่น วิธี
Reverse Transcription-Polymerase Chain Reaction (RT-PCR)
โดยใช้ specific primer ของไวรัสเอนเทอโร 71 หรือไวรัสในกลุ่ม
เอนเทอโรแล้วนำ�มาศึกษาลำ�ดับเบสเปรียบเทียบกับสายพันธุ์ที่พบใน
ต่างประเทศ เพื่อทราบแหล่งที่มาของไวรัสที่พบในประเทศไทย
ชนิดตัวอย่างส่งตรวจ วิธีการเก็บและวิธีการนำ�ส่ง
เทคนิค
สิ่งส่งตรวจ ปริมาณ
การตรวจ ชนิดตัวอย่าง
และภาชนะ
- Viral
1) Stool 4-8 ก. เก็บเร็วที่สุดภายใน
isolation
14 วันของวันเริ่มป่วย
- Molecular
ในภาชนะสะอาดแล้ว
diagnosis
ปิดฝาให้แน่น
2) Throat
เก็บเร็วที่สุดภายใน
swab/
7 วันของวันเริ่มป่วย
Nasopharyn- ในหลอดที่มี viral
geal swab transport media
(VTM) สำ�หรับโรคมือ
เท้า ปาก* แล้วปิดฝา
ให้แน่น

การส่งสิ่งส่งตรวจ
และข้อควรระวัง
- ปิดฉลากแจ้งชื่อ
ผู้ป่วย วันที่เก็บ
และชนิดของ
ตัวอย่างบน
ภาชนะให้ชัดเจน
- ใส่ภาชนะที่เก็บ
ตัวอย่างในถุง
พลาสติกรัดยาง
และแช่ตัวอย่าง
ในนํ้าแข็งที่มาก
เพียงพอจนถึง
ปลายทาง
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เทคนิค
การตรวจ

- Serology
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สิ่งส่งตรวจ ปริมาณ การส่งสิ่งส่งตรวจ
และภาชนะ
และข้อควรระวัง
3) Nasopharyn- เก็บใส่ภาชนะสะอาด - ส่งตัวอย่างทันที
geal suction แล้วปิดฝาให้แน่น
หลังเก็บตัวอย่าง
ในกรณีที่ไม่
สามารถส่งได้ทันที
ให้เก็บในช่อง
แช่แข็ง
4) CSF
เก็บใส่ภาชนะสะอาด * ติดต่อขอรับ VTM
แล้วปิดฝาให้แน่น
ได้ที่สถาบันวิจัย
วิทยาศาสตร์
สาธารณสุขและ
ศูนย์วิทยาศาสตร์
ทั้ง 14 แห่ง
Acute and
- เก็บซีรั่ม 2 ครั้ง
- ปิดฉลากแจ้งชื่อ
convalescence ครั้งละประมาณ
ผู้ป่วย วันที่เก็บ
serum (Paired 1 มล.
และชนิดของ
serum)
- เก็บซีรั่มครั้งแรก
ตัวอย่างบน
ภายใน 3-5 วันของ ภาชนะให้ชัดเจน
วันเริ่มป่วย และครั้ง - ใส่ภาชนะที่เก็บ
ที่ 2 ห่างจากครั้งแรก ตัวอย่างในถุง
ไม่น้อยกว่า
พลาสติกรัดยาง
14 วัน
และแช่ตัวอย่าง
ในนํ้าแข็งที่มาก
เพียงพอจนถึง
ปลายทาง
ชนิดตัวอย่าง
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11. วิธีการป้องกันและควบคุมโรค :
ก. มาตรการป้องกันโรค :
ลดการแพร่กระจายเชื้อระหว่างคนสู่คน เช่น การลดความ
แออัด และการมีระบบถ่ายเทอากาศที่ดี การล้างมือบ่อยๆ และการ
ปฏิบัติตามหลักสุขอนามัยส่วนบุคคลและอนามัยสิ่งแวดล้อมที่ดีอย่าง
สมํ่าเสมอ
ข. การควบคุมผู้ป่วย ผู้สัมผัส และสิ่งแวดล้อม :
		 1. การรายงานโรค : ต้องรายงานต่อเจ้าหน้าที่สาธารณสุข
หากพบผู้ป่วยโรคมือ เท้า ปาก ที่มีอาการรุนแรง และการระบาดของ
โรคอย่างรวดเร็ว
		 2. การแยกผู้ป่วย : ระมัดระวังเรื่องการสัมผัสสิ่งขับถ่าย
ต่างๆ ของผู้ป่วย
3. การทำ�ลายเชื้อ : กำ�จัดขยะ นํ้ามูก นํ้าลาย เสมหะ และ
สิ่งขับถ่ายของผู้ป่วยด้วยความระมัดระวัง สวมถุงมือ เครื่องป้องกัน
ร่างกายที่เหมาะสม และล้างมือด้วยนํ้าและสบู่ทุกครั้งหลังสัมผัส
4. การกักกัน : ไม่มี
5. การให้ภูมิคุ้มกันแก่ผู้สัมผัส : ไม่มีวัคซีนป้องกัน
		 6. การสอบสวนผู้สัมผัสและแหล่งโรค : ดำ�เนินการเฉพาะ
ในกลุ่มผู้ป่วยเด็กเล็กหรือเด็กก่อนวัยเรียน
		 7. การรักษา : ไม่มกี ารรักษาเฉพาะ ใช้การรักษาตามอาการ
ค. มาตรการเมื่อเกิดการระบาด : รีบแจ้งสถานการณ์และ
ลักษณะของโรคให้แพทย์และบุคลากรสาธารณสุขทราบทันทีเมื่อมี
อุบตั กิ ารณ์ของโรคเพิม่ ขึน้ เพือ่ การเฝ้าระวังการระบาด รวมทัง้ ควรแยก
ผูป้ ว่ ยและเด็กทีม่ ไี ข้ และสงสัยว่ามีการติดเชือ้ ไม่ให้คลุกคลีกบั เด็กปกติ
ระมัดระวังการสัมผัสนํ้ามูก นํ้าลาย หรือสิ่งขับถ่ายของผู้ป่วย ถ้าพบ
ผู้ป่วยในห้องเรียนเดียวกันมากกว่า 2 คน อาจพิจารณาปิดโรงเรียน/
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สถานศึกษาชั่วคราวเป็นเวลา 5 วัน เพื่อทำ�ความสะอาดและลดโอกาส
การแพร่กระจายของโรค
ง. ภัยพิบัติที่อาจเกิดขึ้น : ไม่มี
จ. มาตรการควบคุมโรคระหว่างประเทศ : ศูนย์ความร่วมมือ
ขององค์การอนามัยโลกให้การสนับสนุนตามความจำ�เป็น สืบค้น
ข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://www.who.int/collaboratingcentres/
database/en/
เอกสารอ้างอิง
1. กรมควบคุมโรค, กระทรวงสาธารณสุข. ใน: สัตวแพทย์หญิง
ดาริกา กิ่งเนตร, บรรณาธิการ. แนวทางการป้องกันควบคุม
โรคติดต่ออุบัติใหม่ สำ�หรับบุคคลากรสาธารณสุข. พิมพ์ครั้งที่ 1.
กรุ ง เทพมหานคร: โรงพิ ม พ์ ชุ ม นุ ม สหรณ์ ก ารเกษตรแห่ ง
ประเทศไทย จำ�กัด; 2551.
2. กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์. คู่มือการเก็บตัวอย่างส่งตรวจทาง
ห้องปฏิบตั กิ าร. ใน: การตรวจวินจิ ฉัยโรคจากไวรัสกลุม่ เอนเตอโร.
กระทรวงสาธารณสุข; 2552. หน้า 25.
3. Heymann DL, editor. Control of Communicable
Diseases Manual. 19th ed. Washington DC: American
Association of Public Health; 2008.
4. WHO. A Guide to Clinical management and Public Health
Response for Hand, Foot and Mouth Disease (HFMD).
2011 [cited 2011 8 August]; Available from: www.wpro.
who.int /NR/rdonlyres/E803F3C4-420B-46A2-B2E6778B52A71F83/0/ GuidancefortheclinicalmanagementofHFMD.pdf.
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บทนำ�เรื่องไข้ไม่ทราบสาเหตุ
กลุ่มอาการของโรคติดเชื้อหลายชนิด พบว่าในระยะแรกของโรค
จะมีอาการแสดงทางคลินกิ เหมือนกันคือ มีอาการไข้สงู นำ�มาก่อน โดย
มีไข้สูงกว่า 38.3oซ. (101oฟ.) เป็นเวลาอย่างน้อย 3 สัปดาห์ และมี
การตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการอย่างเต็มที่โดยแพทย์เฉพาะทาง
หลังจากรับผู้ป่วยไว้ในโรงพยาบาลแผนกผู้ป่วยใน นาน 1 สัปดาห์
แล้ ว ไม่ ส ามารถหาสาเหตุ ข องไข้ ไ ด้ จึ ง เป็ น ปั ญ หาต่ อ แพทย์ ที่ จ ะ
ให้การวินิจฉัยโรคได้ถูกต้อง ดังนั้นแพทย์จึงให้การวินิจฉัยเบื้องต้นว่า
ไข้ไม่ทราบสาเหตุ (Pyrexia of Unknown Origin; PUO)
การตรวจวิ นิ จ ฉั ย โรคทางห้ อ งปฏิ บั ติ ก าร พบว่ า เกณฑ์ ท าง
ห้องปฏิบตั กิ าร (Laboratory Criteria) ไม่พบความผิดปกติ ตามการตรวจ
ดังนี้
 CBC and peripheral smear
 Buffy coat smear and culture
 Blood culture
 Urine analysis and culture
 Stool analysis and culture
 Radiographic examination of chest, nasal sinuses,
mastoids, and GI tract
 Bone marrow examination
 Anti-HIV antibody and serological tests
 Hepatic enzyme and serum chemistries
 Lymph nodes biopsy
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ไข้ ไ ม่ ท ราบสาเหตุ ยั ง เป็ น ปั ญ หาสาธารณสุ ข ของประเทศไทย
นับตั้งแต่ พ.ศ. 2526 เป็นต้นมา มีรายงานโรคนี้เพิ่มสูงขึ้นมากใน
ระดั บ โรงพยาบาลส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพตำ � บลและโรงพยาบาลชุ ม ชน
จากรายงานของสำ�นักระบาดวิทยายังไม่มีแนวโน้มลดลงอย่างชัดเจน
ดังรูป

อมร ลีลารัศมี และคณะ (พ.ศ. 2547) ได้ศึกษาสาเหตุของ
ไข้เฉียบพลันที่ไม่ทราบสาเหตุในประเทศไทย และกำ�หนดเกณฑ์การ
รับผู้ป่วยเข้าไว้ในการศึกษา ดังนี้ อายุมากกว่า 2 ปี วัดไข้ได้สูงกว่า
38.3oซ. ภายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ระยะเวลาที่มีไข้อยู่ระหว่าง
3 วัน ถึง 2 สัปดาห์ การซักประวัติ และการตรวจร่างกายไม่สามารถบ่งชี้
ถึงโรคติดเชื้อที่เกิดเฉพาะที่อวัยวะใดอวัยวะหนึ่งได้ ผลการตรวจเลือด
การตรวจหาเชือ้ มาลาเรีย ปัสสาวะ ภาพถ่ายรังสีทรวงอกไม่บง่ ชีว้ า่ เกิด
จากเชื้อก่อโรคชนิดใดชนิดหนึ่ง ผู้ป่วยที่เข้าเกณฑ์ดังกล่าวถูกรับไว้ใน
โรงพยาบาล และได้รับการตรวจเพิ่มเติมตามแบบแผนที่ได้วางไว้หรือ
ตามที่ผู้รักษาเห็นสมควร ผู้ป่วยได้รับการติดตามภายใน 30 วันหลัง
จำ�หน่ายจากโรงพยาบาล
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ผลการศึกษาตรวจพบสาเหตุของไข้ได้ร้อยละ 38.7 โดยโรค
3 อันดับแรกที่พบบ่อยในผู้ป่วยกลุ่มนี้ ได้แก่ โรค Scrub Typhus
(ร้อยละ 7.5) โรคไข้หวัดใหญ่ (ร้อยละ 6.0) และไข้เดงกี (ร้อยละ 5.7)
โดยเฉพาะในฤดูฝน นอกจากนี้คณะผู้วิจัยได้เสนอแบบแผนการดูแล
รักษาผูป้ ว่ ยทีเ่ ป็นไข้เฉียบพลันทีไ่ ม่ทราบสาเหตุ โดยเน้นการรักษากลุม่
ที่เป็นแบคทีรีเมียและโรคติดเชื้อที่ตอบสนองดีต่อยาปฏิชีวนะ แต่ยังมี
ผูป้ ว่ ยทีต่ รวจไม่พบสาเหตุของไข้ถงึ ร้อยละ 61.3 คูม่ อื เล่มนีไ้ ด้น�ำ เสนอ
เชือ้ อืน่ ๆ ทีน่ า่ จะเป็นสาเหตุอนั ควรจะนำ�มาพิจารณาและศึกษาเพือ่ ให้
ได้ข้อมูลที่ครบสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น
เอกสารอ้างอิง
1. กองโรคติดต่อทัว่ ไป กรมควบคุมโรคติดต่อ, กระทรวงสาธารณสุข.
โรคไข้ไม่ทราบสาเหตุ (Pyrexia of Unknown Origin P.U.O).
พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพมหานคร: กระทรวงสาธารณสุข; 2545.
2. ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 6 ขอนแก่น. การค้นหาสาเหตุของ
โรคไข้ไม่ทราบสาเหตุทางห้องปฏิบัติการในผู้ป่วยที่เข้ารับการ
รักษาในโรงพยาบาลชุมแพ ปี 2542 [สืบค้นเมื่อวันที่ 17 มีนาคม
2554]; จาก: URL: http://www.dmsc.moph.go.th/webroot/
khonkaen/Education/clinical
3. สำ�นักระบาดวิทยา, กรมควบคุมโรค. กราฟแนวโน้มอัตราป่วย
Morbidity & Mortality rate (per 100,000 population) of
PUO cases from report 506 (1974-2006) [สืบค้นเมื่อวันที่
17 มีนาคม 2554]; จาก: URL: http://www.boe.moph.go.th/
boedb/surdata/disease.php?dcontent=graph&ds=18
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4. สำ�นักระบาดวิทยา, กรมควบคุมโรค. ไข้ไม่ทราบสาเหตุ หรือไข้ที่
ไม่พบความผิดปกติ (Fever of Unknown Origin: FUO, Fever
without Localizing Sings: FWLS) ICD-10: R50 [สืบค้นเมือ่ วันที่
17 มีนาคม 2554]; จาก: URL: http://203.157.15.4/publish/
cdsur/ANALYSIS/Fever.htm
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Algorithm โรคติดต่ออุบัติใหม่
กลุ่มอาการไข้ไม่ทราบสาเหตุ
ไข้สูงไม่มาก ระยะเวลานานมากกว่า 14 วัน จนถึงเป็นเดือน มักพบอาการอื่น ร่วมด้วย
ไอ เจ็บคอ
บางรายมาด้วย
อาการช็อก

ต่อมนํ้าเหลืองโต
มีแผล
เรื้อรัง

มีประวัติเดินทางมา
จาก แอฟริกากลาง
และตะวันออก

มีประวัติสัมผัส
สัตว์เลี้ยง
ประเภทเท้า
กีบ เช่น วัว
กระบือ แพะ

โรคไข้ลัสสา

หนาวสั่น อ่อนเพลีย
ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ
มีประวัติเดินทาง
ไปอเมริกาเหนือ
ยุโรป รัสเซีย จีน
และญี่ปุ่น

โรคที่ควรนึกถึง
โรคบรูเซลโลสิส

พบแผลเรื้อรัง
และท้องบวม
(ตับโต ม้ามโต)
มีประวัติเดินทางมา
จากอินเดีย
อเมริกากลาง
แอฟริกาตะวันออก
โรคที่ควร
นึกถึง

มีประวัติสัมผัส มีประวัติ โรคลิชมาเนีย
สัมผัส
กระต่าย
แมว

โรคที่ควรนึกถึง
มีประวัติเดินทางมาจากแอฟริกา
โรคไข้คิว
ทางเหนือทวีปออสเตรเลีย และ
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เช่น
โรคที่ควรนึกถึง
เกษตรกรในภาคตะวันออกเฉียง
โรคที่ควรนึกถึง
เหนือของไทย
โรคทูลารีเมีย โรคแมวข่วน
โรคที่ควรนึกถึง
โรคเมลิออยโดสิส
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โรคบรูเซลโลสิส
(Brucellosis)
ICD-10 023; ICD-10 A23
(Undulant fever, Malta fever, Mediterranean fever)
1. สถานการณ์โรค :
ทั่วโลก : พบมีการแพร่ระบาดทั่วโลก โดยเฉพาะประเทศใน
แถบเมดิเตอร์เรเนียน (ยุโรปและแอฟริกา) ตะวันออกกลาง แอฟริกา
เอเชียกลาง อเมริกากลางและใต้ อินเดีย และเม็กซิโก ซึ่งแหล่งโรค
และสายพันธุ์ของเชื้อจะแตกต่างกันตามพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ โดยใน
ปัจจุบัน เริ่มพบผู้ป่วยมากขึ้นในประเทศแถบเอเซีย ซึ่งอุบัติการณ์
จะพบมากในพื้นที่ที่มีการทำ�กิจการเกี่ยวกับสัตว์ หรือผลิตภัณฑ์จาก
สัตว์ เช่น ผลิตภัณฑ์จากนม ในสหรัฐอเมริกา จำ�นวนผู้ป่วยจะมีความ
สัมพันธ์กับจำ�นวนสัตว์ที่ติดเชื้อ แต่สัตว์ที่ติดเชื้อในสหรัฐอเมริกา
ค่อนข้างตํ่ามาก และเนื่องจากกระบวนการพาสเจอร์ไรส์ผลิตภัณฑ์
จากนมทำ�ให้การติดต่อจากนมลดลง แต่การติดต่อส่วนใหญ่ จะเกิด
ในเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ สัตวแพทย์ และคนงานในโรงฆ่าสัตว์ ด้วยเหตุนี้
จึ ง พบโรคนี้ ไ ด้ บ่ อ ยในเพศชาย อุ บั ติ ก ารณ์ ที่ พ บในสหรั ฐ อมริ ก า
ประมาณ 0.04 ต่อประชากรแสนคน โดยพบผู้ป่วยในรัฐเทกซัส
แคลิฟอร์เนีย เวอร์จเิ นีย และฟลอริดา ปัจจัยเสีย่ งอืน่ ๆ ทีท่ ำ�ให้เกิดโรค
และการระบาด ได้แก่ การบริโภคนมดิบ หรือผลิตภัณฑ์จากนม
โดยเฉพาะเนยแข็ ง ชนิ ด อ่ อ นนุ่ ม (soft cheese) ที่ ไ ม่ ผ่ า นการ
พาสเจอร์ไรส์ทมี่ าจากวัว แกะ และแพะทีต่ ดิ เชือ้ การแยกเชือ้ B. canis
ที่ได้จากผู้ป่วย มักเกิดในผู้ที่มีการสัมผัสกับสุนัข และ B. canis พบใน
นักล่าสัตว์จากการสัมผัสกับหมูป่า โรคนี้มักไม่ค่อยเป็นที่รู้จักและ
ไม่ได้รับการรายงานผู้ป่วย
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ประเทศไทย : ในปี พ.ศ. 2551 มี ร ายงานการสอบสวน
โรคบรูเซลโลสิส จากจังหวัดนครสวรรค์ และประจวบคีรีขันธ์ โดยใน
จังหวัดนครสวรรค์ พบผูป้ ว่ ยที่ อำ�เภอตาคลี เพศชาย 1 ราย อายุ 50 ปี
อาชีพรับจ้างเลีย้ งสัตว์ มีประวัตสิ มั ผัสเลือด นํา้ คัดหลัง่ รก และลูกแพะ
ที่แท้ง เมื่อเดือนธันวาคม พ.ศ. 2550 เริ่มป่วยวันที่ 17 กุมภาพันธ์
พ.ศ. 2551 ผู้ป่วยมีอาการไข้สูง มีไข้เป็นๆ หายๆ ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ
ตามร่างกาย และปวดศีรษะ ส่วนในจังหวัดประจวบคีรขี นั ธ์ พบผูป้ ว่ ยที่
อำ�เภอสามร้อยยอด ในฟาร์มแพะ 2 แห่ง เพศชาย 4 ราย หญิง 2 ราย
อายุระหว่าง 12 - 69 ปี ส่วนใหญ่อาชีพเลี้ยงแพะ มีประวัติสัมผัส
เลือด นํ้าคัดหลั่ง รก และลูกแพะที่แท้ง เริ่มป่วยเดือนมกราคม และ
มีนาคม พ.ศ. 2551 ผูป้ ว่ ยมีอาการไข้เป็นๆ หายๆ นํา้ หนักลด ปวดเมือ่ ย
กล้ามเนื้อตามร่างกาย ปวดศีรษะ และปวดข้อ
ในปี พ.ศ. 2552 มีการสอบสวนโรคบรูเซลโลสิสรวม 7 ราย เป็น
ผูป้ ว่ ยทีไ่ ด้จากการเฝ้าระวังเชิงรับ 3 ราย จากจังหวัดเพชรบูรณ์ จันทบุรี
และนครพนม ทั้ง 3 รายเป็นผู้ป่วยพบโดยบังเอิญ และพบผู้ป่วยจาก
การเฝ้าระวังเชิงรุกในระหว่างการสอบสวนโรคอีก 4 ราย นอกจากนี้
ยังพบอุบัติการณ์ของโรคที่เกิดจากเชื้อ Brucella suis เป็นครั้งแรก
ของประเทศไทย ซึ่งมีสุกรเป็นสัตว์รังโรค จากการสอบสวนโรคพบ
ว่าผู้ป่วยส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเลี้ยงสัตว์และชำ �แหละสัตว์ ได้แก่
สุกร และแพะ เป็นต้น โดยมีประวัติสัมผัสเลือด นํ้าคัดหลั่ง รก และ
ลูกหมูหรือลูกแพะที่แท้งโดยไม่ใส่ถุงมือป้องกัน หรือชำ�แหละเนื้อสัตว์
แล้ ว นำ � มารั บ ประทานอย่ า งสุ ก ๆ ดิ บ ๆ อย่ า งไรก็ ต าม เนื่ อ งจาก
โรคบรูเซลโลสิส เป็นโรคติดต่อเรื้อรัง ทำ�ให้ขาดการตระหนักถึงโรคนี้
จึงทำ�ให้พบผู้ป่วยด้วยโรคนี้น้อย ทั้งๆ ที่มีรายงานจากกรมปศุสัตว์ที่
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ตรวจพบโรคนี้ทั้งในโค กระบือ แพะ และแกะ ตลอดปีในหลายจังหวัด
ทั่วประเทศไทย
2. ลักษณะโรค : เป็ น โรคติ ด เชื้ อ แบคที เรี ย ในอวั ย วะต่ า งๆของ
ร่างกาย (systemic) โดยจะทำ�ให้เกิดอาการแบบเฉียบพลันหรือค่อยเป็น
ค่อยไปอย่างช้าๆ มีอาการเฉพาะคือ มีไข้เป็นระยะๆ เป็นเวลานาน หรือ
เป็นๆ หายๆ ไม่แน่นอน ปวดศีรษะ อ่อนเพลีย เหงือ่ ออกมาก หนาวสัน่
ปวดตามข้ อ ซึ ม เศร้ า นํ้าหนักลด และปวดตามร่างกายทั่ ว ๆ ไป
อาจพบการอักเสบเป็นหนองในอวัยวะเฉพาะที่ เช่น ตับ ม้าม และอาจ
พบการติดเชื้อเฉพาะที่ชนิดเรื้อรัง หรือไม่แสดงอาการ ระยะเวลาป่วย
ของโรคนี้อาจนานหลายวัน หลายเดือน หรือบางครั้งอาจนานเป็นปี
หรือมากกว่านัน้ หากไม่ได้รบั การรักษาอย่างเหมาะสม
อาการแทรกซ้อนจากกระดูกข้อเสื่อม พบได้ในผู้ป่วยร้อยละ
20 - 60 อาการทางข้อที่พบได้บ่อยที่สุด คือ ข้อต่อกระดูกเชิงกราน
อักเสบ (sacroiliitis) อาการที่ระบบสืบพันธุ์และทางเดินปัสสาวะมี
รายงานร้อยละ 2 - 20 โดยมักพบการอักเสบที่อัณฑะ (orchitis) และ
ท่ อ นำ � เชื้ อ อสุ จิ (epididymitis) ปกติ ผู้ ป่ ว ยที่ ห ายป่ ว ยแล้ ว มั ก มี
ร่ อ งรอยโรคหลงเหลื อ อยู่ โรคบรู เซลโลสิ ส ทางระบบประสาท
(neurobrucellosis) พบได้ไม่บ่อย แต่เป็นโรคที่มีอาการรุนแรงมาก
พบในผู้ป่วยร้อยละ 3 - 7 อัตราป่วยตายในผู้ป่วยที่ไม่ได้รับการรักษา
น้อยกว่า หรือเท่ากับร้อยละ 2 และมักจะเกิดเนื่องจากกล้ามเนื้อ
หัวใจอักเสบ จากการติดเชื้อ Brucella melitensis อาการป่วยต่างๆ
บางอย่างหรือทั้งหมดอาจกลับเป็นซํ้าขึ้นมาอีก ผู้ป่วยที่มีอาการทาง
ระบบประสาท (neurotic symptoms complex) บางราย อาจถูก
วินจิ ฉัยผิดว่าเป็นโรคบรูเซลโลสิสเรือ้ รัง ในทางกลับกันผูป้ ว่ ยทีต่ ดิ เชือ้ นี้
อาจถูกวินิจฉัยเป็นโรคของระบบประสาทก็ได้
คู่มือการป้องกันควบคุมโรคติดต่ออุบัติใหม่
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การวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ ทำ�ได้โดยการแยกเชื้อจากเลือด
ไขกระดูก หรือเนื้อเยื่ออื่นๆ หรือจากสารคัดหลั่งต่างๆ ของผู้ป่วย การ
ตรวจทางนํ้าเหลืองวิทยาจะให้การวินิจฉัยที่แม่นยำ�ในผู้ป่วยมากกว่า
ร้ อ ยละ 95 แต่ จำ �เป็ น ต้องทดสอบร่วมระหว่าง การทดสอบการ
ตกตะกอนของแอนติบอดี (agglutination antibodies; IgM, IgG
และ IgA) ด้วยวิธี Rose Bengal และ Seroagglutination ร่วมกับ
การทดสอบทีไ่ ม่ใช้การตกตะกอนของแอนติบอดี (non-agglutination
antibodies) ด้วยวิธี Coombs-IgG หรือ ELISA-IgG ซึ่งจะทดสอบใน
ขั้นตอนถัดไป วิธีการเหล่านี้ไม่ได้ใช้ทดสอบสำ�หรับ B. canis ซึ่งการ
วินิจฉัยจำ�เป็นต้องทดสอบด้วยการตรวจแอนติบอดีต่อแอนติเจนชนิด
rough-lipopolysaccharide
3. เชื้อก่อโรค : โรคบรูเซลโลสิสเกิดจากเชื้อแบคทีเรียชื่อ บรูเซลลา
มีรปู ร่างเป็นแท่งกลม (coccobacilli) ติดสีแกรมลบ (สีแดง) (รูปที่ 13)
มีความยาวประมาณ 0.3 - 2.3 มคม. ไม่สร้างสปอร์ เคลื่อนไหวไม่ได้
(Non-motile) และอาศัยภายในเซลล์ (Intra-cellular bacteria)
บางครั้งอาจพบเชื้อนอกเซลล์ได้ เชื้อ Brucella มีหลายสายพันธุ์ที่
แตกต่างกัน 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
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Brucella pinnepedialis พบในปลาวาฬ และปลาโลมา
เชื้อ Brucella ถูกทำ�ลายด้วยความร้อนที่ 60°ซ. ในเวลา 10 นาที
1% ฟีนอล (Phenol) นาน 15 นาที ถ้าถูกแสงแดดโดยตรงจะอยูไ่ ด้เพียง
2 - 3 ชั่วโมง อยู่ในปัสสาวะ อุจจาระสัตว์ที่เปียกชื้นในธรรมชาตินาน
ตั้งแต่ 1 สัปดาห์ถึง 1 - 2 เดือน


รูปที่ 13 : เชื้ อ บรู เซลลา จากการย้ อ มสี แ กรม ลั ก ษณะรู ป ร่ า งเป็ น แท่ ง กลม
(Coccobacilli) ติดสีแกรมลบ (สีแดง) (Brucella melitensis is a
Gram-negative staining coccobacillus)

4. การเกิดโรค : มีการรายงานพบผู้ป่วยเพิ่มขึ้นในพื้นที่ที่ไม่เคย
เกิดโรคหลังจากที่มีการเดินทางติดต่อระหว่างประเทศ โรคนี้เป็นโรค
จากการประกอบอาชีพที่เด่นชัด เนื่องจากมีการทำ�งานที่เกี่ยวข้องกับ
สัตว์หรือเนื้อเยื่อของสัตว์ที่ติดเชื้อ โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนงานในฟาร์ม
สัตวแพทย์ และคนงานโรงฆ่าสัตว์ ด้วยเหตุนี้จึงพบโรคนี้ได้บ่อยใน
เพศชาย ปัจจัยเสี่ยงอื่นๆ ที่ทำ�ให้เกิดโรคและการระบาด ได้แก่ การ
บริโภคนมดิบ หรือผลิตภัณฑ์จากนม โดยเฉพาะเนยแข็งชนิดอ่อนนุ่ม
คู่มือการป้องกันควบคุมโรคติดต่ออุบัติใหม่
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(soft cheese) ทีไ่ ม่ผา่ นการพาสเจอร์ไรส์ ทีม่ าจากโค แกะ และแพะที่
ติดเชื้อ การแยกเชื้อ B. canis ที่ได้จากผู้ป่วย มักเกิดในผู้ที่มีการสัมผัส
กับสุนัข และ B. suis พบในนักล่าสัตว์จากการสัมผัสกับหมูป่า โรคนี้
มักไม่คอ่ ยเป็นทีร่ จู้ กั และมักไม่ได้รบั การรายงานผูป้ ว่ ย แต่มรี ายงานพบ
ผู้ป่วยจำ�นวนเล็กน้อยมีการติดเชื้อ Brucella spp. ชนิดใหม่ที่มีความ
เกี่ยวข้องกับทะเล ทั้งนี้โรคบรูเซลโลสิสยังคงเป็นโรคติดเชื้อแบคทีเรีย
ในห้องปฏิบัติการที่พบมากที่สุด
5. แหล่งรังโรค : โค กระบือ สุกร แพะ แกะ อาจพบในอูฐ กระทิง
ไบซัน กวางเอลค์ ม้าลาย กวางคาริบู และกวางบางชนิด สำ�หรับ
B. canis พบในสุนัขเลี้ยงทั่วๆ ไป สุนัขทดลอง และสุนัขในฟาร์ม และ
พบว่าสุนัขจรจัดจะมีระดับแอนติบอดีต่อ B. canis ในสัดส่วนที่สูงกว่า
สุ นั ข เลี้ ย ง และมี ร ายงานการติ ด เชื้ อ นี้ ใ นสุ นั ข ป่ า coyotes ด้ ว ย
สำ�หรับ B. ceti พบมีการติดเชื้อในสัตว์ทางทะเลที่เลี้ยงลูกด้วยนม
เช่น ปลาวาฬ และปลาโลมา และ B. pinnepedialis พบได้ในแมวนํ้า
สิงโตทะเล และช้างนํ้า เป็นต้น
6. วิธกี ารแพร่โรค : โดยการสัมผัสโดยตรงกับเนือ้ เยือ่ เลือด ปัสสาวะ
สารคัดหลั่งจากช่องคลอด ลูกสัตว์ที่แท้งออกมา (โดยเฉพาะรก)
โดยเชื้อจะเข้าทางผิวหนังที่มีแผลหรือรอยขีดข่วน และการติดต่ออาจ
เกิดโดยการดื่มนํ้านมดิบจากสัตว์ที่ติดเชื้อ และผลิตภัณฑ์จากนมดิบ
เช่น เนยแข็งทีไ่ ม่ผา่ นการพาสเจอร์ไรส์ การติดต่อโดยการหายใจเกิดขึน้
ได้ ทั้ ง ในสั ต ว์ ที่ เ ลี้ ย งรวมในคอกหรื อ เล้ า และในคนที่ ทำ � งานใน
ห้องปฏิบตั กิ ารและในโรงฆ่าสัตว์ มีผปู้ ว่ ยบางรายติดเชือ้ โดยบังเอิญจาก
การทำ�งานเกี่ยวข้องกับวัคซีนที่ผลิตจากเชื้อ Brucella สายพันธุ์ 19
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และสายพันธุ์ Rev-1 และพบน้อยที่ติดเชื้อโดยบังเอิญจากการผลิต
วัคซีนที่อ่อนกำ�ลังลงของเชื้อ Brucella ชนิด RB51
7. ระยะฟักตัวของโรค : ไม่แน่นอนและยากที่จะบอกระยะเวลา
ที่ชัดเจนได้ โดยจะอยู่ในช่วง 5 - 60 วัน โดยทั่วไปจะใช้ระยะฟักตัว
ประมาณ 1 - 2 เดือน แต่บางครั้งอาจใช้เวลานานหลายเดือน
8. ระยะติดต่อของโรค : การติดต่อระหว่างคนสู่คนเป็นไปได้ยาก
ปัจจัยเสีย่ งอาจมีอยูใ่ นบุคลากรทางการแพทย์ทอี่ ยูใ่ นพืน้ ทีเ่ กิดโรค ซึง่ มี
ความเกีย่ วข้องกับการสัมผัสกับสิง่ ของหรือเนือ้ เยือ่ ทีป่ นเปือ้ นเชือ้ หรือ
การทำ�หัตถการทีม่ กี ารเสียเลือดจำ�นวนมาก เช่น การทำ�คลอด เป็นต้น
9. ความไวและความต้านทานต่อการรับเชื้อ : ความรุนแรงและ
ระยะเวลาที่แสดงอาการจะขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ ระยะเวลา
ที่ภูมิคุ้มกันคงอยู่ก็ไม่แน่นอน
10. การเก็บและนำ�ส่งตัวอย่างตรวจที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
กระทรวงสาธารณสุข :
10.1 การเตรียมผู้ป่วย
 ผู้ ป่ ว ยควรได้ รั บ การเก็ บ ตั ว อย่ า งก่ อ นการได้ รั บ
ยาปฏิชีวนะ
10.2 สิ่งส่งตรวจ ปริมาณและภาชนะที่ใช้เก็บตัวอย่าง
10.2.1 กรณีผู้ป่วย
- เลื อ ดหรื อ hemoculture : สำ � หรั บ ผู้ ใ หญ่
ควรเก็ บ อย่ า งน้ อ ย 20 มล. ต่ อ 2 ขวดของ
hemoculture ส่ ว นเด็ ก ควรเก็ บ อย่ า งน้ อ ย
1 - 20 มล. (ขึ้นกับนํ้าหนักตัวของผู้ป่วยเด็ก)
ต่อ 2 ขวดของ hemoculture
คู่มือการป้องกันควบคุมโรคติดต่ออุบัติใหม่
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-

ไขกระดูก
ม้าม
ตับ
นํ้าเจาะข้อ : ควรเก็บอย่างน้อย 200 ไมโครลิตร
หนองหรือของเหลวจากแผล หรือ swab จากแผล
หรือหนอง
- เชื้อแบคทีเรียบริสุทธิ์
10.2.2 กรณีสัตว์ป่วย
สามารถสอบถามชนิดตัวอย่างเพื่อส่งตรวจ และ
วิธีการเก็บตัวอย่างเพื่อส่งตรวจได้ที่ สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ
กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
10.3 ระยะเวลาในการนำ�ส่งตัวอย่าง
เนื่องจากแบคทีเรียชนิดนี้ เป็นเชื้อประเภท fastidious
สามารถตายได้งา่ ย ดังนัน้ ควรนำ�ส่งภายใน 1 ชัว่ โมง หลังจากได้ท�ำ การ
เก็บตัวอย่างแล้ว หากไม่สามารถนำ�ส่งได้ ควรแช่เย็นและนำ�ส่งภายใน
24 ชั่วโมง
10.4 การส่งสิ่งส่งตรวจและข้อควรระวัง
10.4.1 ผูเ้ ก็บควรใส่ถงุ มือ สวมเสือ้ กาวน์และผ้าปิดจมูก
10.4.2 การนำ�ส่งตัวอย่างทุกชนิด การหุ้มด้วยกระดาษ
ทิชชูหรือวัสดุดูดซับ ในปริมาณมากพอ ที่สามารถดูดซับของเหลวที่
อาจหกออกมาหรือในกรณีที่ภาชนะบรรจุแตก จากนั้นใส่ถุงพลาสติก
รัดปากถุงให้แน่น และบรรจุลงในกล่องพลาสติกปิดฝาให้สนิท
10.5 ระยะเวลาที่ใช้ในการตรวจวิเคราะห์
 ภายใน 15 วันทำ�การ (เวลาราชการ)
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11. วิธกี ารป้องกันและควบคุมโรค : การควบคุมโรคบรูเซลโลสิสใน
คนจะมุ่งไปที่การกำ�จัดโรคในสัตว์เลี้ยง
ก. มาตรการป้องกันโรค :
1. ให้ สุ ข ศึ ก ษาแก่ ป ระชาชน (โดยเฉพาะนั ก ท่ อ งเที่ ย ว)
เกี่ ย วกั บ ปั จ จั ย เสี่ ย งที่ เ กี่ ย วข้ อ ง คื อ การดื่ ม นม หรื อ รั บ ประทาน
ผลิตภัณฑ์จากนมทีไ่ ม่ผา่ นการฆ่าเชือ้ โดยการพาสเจอร์ไรส์ การต้ม หรือ
การทำ�ให้สุกด้วยความร้อนวิธีอื่นๆ
2. ให้ความรูแ้ ก่เกษตรกร คนงานในฟาร์ม โรงฆ่าสัตว์ โรงงาน
แปรรูปเนื้อสัตว์ และคนขายเนื้อตามเขียง เกี่ยวกับธรรมชาติของ
โรค และความเสี่ยงจากการจับต้องซากสัตว์และผลิตภัณฑ์จากสัตว์ที่
ติดเชื้อ (โดยเฉพาะจากการคลอด เช่น รก) รวมไปถึงมาตรการต่างๆ
ที่เหมาะสม เพื่อจะลดความเสี่ยงต่อการสัมผัสเชื้อ โดยเฉพาะการจัด
ระบบถ่ายเทอากาศในฟาร์มเลี้ยงสัตว์ให้เหมาะสม
3. ให้ความรูแ้ ก่นกั ล่าสัตว์ในการใช้เครือ่ งป้องกันร่างกาย เช่น
ถุงมือ เสื้อคลุม เมื่อต้องสัมผัสกับหมูป่า หรือสัตว์ป่าที่อาจติดเชื้ออื่นๆ
อาทิเช่น กวางเอลค์ รวมทั้งการให้ความรู้เรื่องอนามัยที่ดีส่วนบุคคล
เช่น การล้างมือ หลีกเลีย่ งการรับประทานเนือ้ จากสัตว์ทปี่ ว่ ย และการ
ฝังกลบซากสัตว์
4. ตรวจสอบการติดเชือ้ ในฝูงปศุสตั ว์ โดยใช้วธิ ที างนํา้ เหลือง
วิทยาและโดยวิธี ELISA หรือการใช้ ring test ในการทดสอบนํ้านมโค
กำ�จัดสัตว์ที่ติดโรคโดยการคัดแยกและฆ่า กรณีตรวจพบการติดเชื้อใน
สุกรมักจำ�เป็นต้องส่งโรงฆ่าทั้งฝูง ในพื้นที่ที่มีอัตราการติดเชื้อสูงควรมี
การให้วคั ซีนแก่สตั ว์ โดยในลูกแพะและลูกแกะควรใช้ live attenuated
Rev-1 ซึ่งเป็นสายพันธุ์หนึ่งของ B. melitensis ส่วนในลูกโค (หรือโค
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ที่โตแล้ว) ใช้วัคซีนที่ผลิตจากเชื้อ B. abortus สายพันธุ์ 19 เนื่องจาก
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2539 วัคซีนสายพันธุ์ RB51 จากเชื้อ B. abortus
ถูกนำ�มาใช้ส่วนใหญ่แทนที่สายพันธุ์ 19 สำ�หรับการให้ภูมิคุ้มกันต่อ
เชือ้ B. abortus ในโคและกระบือ เพราะในกรณีเมือ่ ถูกเข็มวัคซีนฉีดเข้า
โดยบังเอิญ วัคซีนสายพันธุ์ RB51 จะมีความรุนแรงสำ�หรับคนน้อยกว่า
วัคซีนสายพันธุ์ 19
5. วัคซีน Rev1 จะดือ้ ต่อยาสเตรปโตมัยซิน (streptomycin)
และวัคซีน RB1 ก็ดอื้ ต่อยาไรแฟมปิซนิ (rifampicin) ซึง่ เป็นสิง่ ทีจ่ ะต้อง
คำ�นึงถึงเมือ่ ต้องทำ�การรักษาการติดเชือ้ ในคน ในกรณีเมือ่ ถูกเข็มวัคซีน
ฉีดเข้าโดยบังเอิญ มิฉะนัน้ การรักษาจะเป็นเช่นเดียวกับโรคบรูเซลโลสิส
อื่นๆ ในคน
6. นมและผลิตภัณฑ์จากโค แกะ และแพะ จะต้องผ่านการ
พาสเจอร์ไรส์ก่อนการบริโภค ถ้าไม่สามารถทำ�ได้ การต้มก็ฆ่าเชื้อได้
เช่นกัน และห้ามรับประทานเนื้อจากสัตว์ที่ป่วย
7. ใช้มาตรการป้องกันการสัมผัสโดยตรงกับเชื้อ เช่น การใช้
ถุงมือยาง และการล้างมือภายหลังการจับต้องรก สารคัดหลั่ง และ
ลูกสัตว์ที่แท้ง รวมทั้งการฆ่าเชื้อบริเวณที่ปนเปื้อนสิ่งเหล่านี้
ข. การควบคุมผู้ป่วย ผู้สัมผัส และสิ่งแวดล้อม :
1. การายงานโรค : มีการรายงานโรคจากผู้ดูแลผู้ป่วย หรือ
จากห้องปฏิบตั กิ ารทันทีทมี่ ผี ปู้ ว่ ยรายแรกไปยังผูท้ อี่ ยูใ่ นระดับสูงขึน้ ไป
ตามลำ�ดับ ทัง้ ทางสาธารณสุขและทางสุขภาพสัตว์ ในพืน้ ทีห่ รือประเทศ
ที่มีโรคปรากฏอยู่แล้ว การรายงานโรคทุกรายอย่างทันทีไม่อาจทำ�ได้
แต่ควรจะมีการรายงานอัตราการพบโรคอย่างเป็นประจำ�
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		 2. การแยกผู้ป่วย : ระวังป้องกันการสัมผัสเชื้อจากหนอง
และนํ้าเหลือง หรือสารคัดหลั่งของผู้ป่วย
		 3. การทำ � ลายเชื้ อ : ฆ า ทำ � ลายเชื้ อ ในเสมหะ หนอง
สิง่ ปนเปอ น และทำ�ความสะอาดฆาทำ�ลายเชือ้ หองหลังผูป ว ยกลับบาน
การจับตองศพผูปวยหรือซากสัตวที่ตายควรดำ�เนินการฆาเชื้อตาม
แนวทางการระวังการติดเชื้อ
		 4. การกักกัน : ไม่จำ�เป็น
5. การให้ภูมิคุ้มกันแก่ผู้สัมผัส : ไม่จำ�เป็น
6. การสอบสวนผู้สัมผัสและแหล่งโรค : สอบสวนกลับไป
หาแหล่งของการติดเชื้อ อาจเป็นแหล่งโรคร่วม (common source)
หรือแหล่งโรคเฉพาะราย (individual source) ซึ่งมักพบว่าเป็นสัตว์ที่
ติดเชื้อ เช่น แพะ สุกร โค นํ้านมดิบ ผลิตภัณฑ์จากนมแพะหรือนมโค
ซึ่งต้องเก็บตัวอย่างเลือด หรือนํ้านมจากสัตว์ที่สงสัยมาทำ�การตรวจ
ทางห้องปฏิบตั กิ าร หากพบตัวใดให้ผลบวก (reactors) ก็ตอ้ งแยกออก
และส่งโรงฆ่า
7. การรักษา : ใช้การรักษาร่วมกันของยาต่างๆ คือ ใช้ยา
ด็อกซีซยั คลิน (doxycycline) 200 มก./วัน (ไม่ควรใช้ในเด็กอายุนอ้ ยกว่า
8 ปี) ร่วมกับยาไรแฟมปิซิน (rifampicin) 600 - 900 มก./วัน หรือ
ยาสเตรปโตมัยซิน (streptomycin) 1 ก./วัน ติดต่อกันเป็นเวลาอย่างน้อย
6 สัปดาห์ ถึงแม้ว่าการใช้ยาสเตรปโตมัยซิน (streptomycin) จะ
ทำ�ให้อัตราการกลับเป็นซํ้าลดลง แต่มีประสิทธิภาพน้อยในการรักษา
โรคบรูเซลโลสิสทางระบบประสาท (neurobrucellosis) เนื่องจาก
ตัวยามีการซึมผ่านเข้าไปในนํ้าไขสันหลังได้น้อย และเป็นพิษต่อระบบ
ประสาทได้ นอกจากนี้ยาด็อกซีซัยคลิน (doxycycline) ในปริมาณ
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ข้างต้น เมื่อใช้ร่วมกับยาเจนตามิซิน (gentamicin) 5 มก./นํ้าหนักตัว
1 กก./วัน ให้เป็นเวลา 7 วัน ก็เป็นทางเลือกหนึ่งในการรักษาผู้ป่วย
ที่ มี อ าการป่ ว ยรุ น แรง นอกจากนี้ การให้ ย าคอร์ ติ โ คสเตี ย รอยด์
(corticosteroids) อาจจะเป็นประโยชน์ต่อการรักษาได้ ส่วนยา
ไตรเมโธพริม-ซัลฟาเมธ็อกซาโซล (trimethoprim-sufamethoxazole)
มีประสิทธิภาพในการรักษา แต่อาจเกิดการกลับเป็นซํ้าของโรคได้ถึง
ร้อยละ 30 ของผู้ป่วย การรักษาด้วยยาด็อกซีซัยคลิน (doxycycline)
และยาไรแฟมปิซนิ (rifampicin) ในผูป้ ว่ ยทีไ่ ม่มภี าวะแทรกซ้อน จะเกิด
การกลับเป็นซํ้าของโรคได้ประมาณร้อยละ 5 - 15 และควรหลีกเลี่ยง
การรักษาด้วยยาเพียงชนิดเดียว เนือ่ งจากอัตราการกลับเป็นซํา้ ของโรค
จะสูงถึงร้อยละ 50 และอาจเกิดอาการข้ออักเสบร่วมด้วย
ค. มาตรการเมือ่ เกิดการระบาด : สอบสวนหาแหล่งโรคร่วมทีเ่ ป็น
สาเหตุของการติดเชื้อ ซึ่งโดยปกติมักเป็นนํ้านมดิบและผลิตภัณฑ์นม
โดยเฉพาะเนยแข็งจากฝูงปศุสัตว์ที่ติดเชื้อ ติดตามเก็บผลิตภัณฑ์ที่
ปนเปื้อนเชื้อที่วางจำ�หน่าย หรือหลงเหลืออยู่ตามบ้านผู้ซื้อ แล้วสั่ง
หยุ ด การผลิ ต และการจำ�หน่าย จนกว่าผู้ผลิตจะเริ่มกระบวนการ
พาสเจอร์ไรส์ได้สำ�เร็จ
ง. ภัยพิบตั ทิ อี่ าจเกิดขึน้ : เกษตรกรจะสูญเสียรายได้จากการที่
สัตว์ผสมไม่ตดิ หรือลูกสัตว์ตายตอนคลอด หรือคลอดแล้วอยูไ่ ด้ไม่นาน
(ไม่ได้ลกู สัตว์ในฝูงเพิม่ และตัวแม่กจ็ ะไม่มนี าํ้ นมให้รดี ถ้าไม่มลี กู ดูดนม)
ซึ่งจะเป็นอยู่เฉพาะในการตั้งท้อง 2 - 3 ครั้ง หลังจากได้รับเชื้อเท่านั้น
ต่อไปก็จะตั้งท้องและเลี้ยงลูกได้ตามปกติ เกษตรกรหรือผู้เกี่ยวข้องที่
ได้รับเชื้อต้องสูญเสียค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล หรือขาดรายได้
จากแรงงานที่ควรจะได้ระหว่างเจ็บป่วย
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จ. มาตรการควบคุมโรคระหว่างประเทศ : ดำ�เนินมาตรการ
ควบคุมโรคในสัตว์ ผลิตภัณฑ์จากสัตว์ในการค้าและขนส่งระหว่าง
ประเทศและให้ความร่วมมือกับองค์การอนามัยโลก รายละเอียด
เพิ่ ม เติ ม สามารถสื บ ค้ น ได้ จ าก http://www.who.int/
collaboratingcentres/database/en/
ฉ. มาตรการกรณีน�ำ มาใช้เป็นอาวุธชีวภาพในการก่อการร้าย :
เป็ น เชื้ อ ก่ อ โรคที่ ส ามารถใช้ เ ป็ น อาวุ ธ ชี ว ภาพได้ สามารถติ ด เชื้ อ
ได้ทงั้ ในคนและสัตว์ผา่ นทางละอองฝอย ด้วยปริมาณเชือ้ เล็กน้อยเพียง
10 - 100 ตัว เท่านั้น
เอกสารอ้างอิง
1. มนยา เอกทัตร์. โรคบรูเซลโลสิส และการชันสูตรในประเทศไทย.
กรุงเทพมหานคร: สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ กรมปศุสัตว์
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์; 2552.
2. Heymann DL., Editor, Control of Communicable Diseases
Manual 19th Edition, American Association of Public
Health, 2008.
3. Lindquist D, Chu MC, and Probert WS. Francisella and
Brucella in Murray PR, et al. editors. Manual of Clinical
Microbiology, 9th ed. ASM Press, Washington DC. 2007:
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โรคแมวข่วน 		
(Cat-scratch disease)
ICD-9 078.3; ICD-10 A 28.1
(Cat-scratch fever, Benign lymphoreticulosis)
1. สถานการณ์โรค :
ทั่วโลก : พบเกิดขึ้นทั่วสหรัฐอเมริกา อุบัติการณ์จะมากขึ้น
ในพื้ น ที่ ที่ มี อุ ณ หภู มิ สู ง ขึ้ น และความชื้ น (เช่ น ฮาวาย แปซิ ฟิ ก
ตะวันตกเฉียงเหนือ และทางตะวันออกเฉียงใต้ของรัฐแคลิฟอร์เนีย)
โรคแมวข่ ว น พบผู้ ป่ ว ยครั้ ง แรกในปี พ.ศ. 2474 จนกระทั่ ง ปี
พ.ศ. 2526 พบมีการติดเชื้ออีกครั้ง และในปี พ.ศ. 2535 ได้พบสาเหตุ
จำ�เพาะของการเกิดโรคแมวข่วน เป็นโรคติดต่อระหว่างสัตว์สู่คน
ที่เกี่ยวข้องกับแมว โรคแมวข่วนเกิดได้ทั่วไป เชื้อก่อโรคอยู่ในกลุ่ม
Bartonella และมักเกิดในแหล่งที่มีแมว ซึ่งพบเชื้อในแมวจรจัด
มากกว่ า แมวเลี้ ย ง ในสหรั ฐ อเมริ ก าพบอุ บั ติ ก ารณ์ โ ดยประมาณ
22,000 รายต่อปี ส่วนใหญ่พบในเด็กอายุน้อยกว่า 10 ปี และเกิดใน
ฤดูใบไม้ร่วงและฤดูหนาว
ประเทศไทย : ไม่พบรายงานการเกิดโรคในประเทศไทย
2. ลั ก ษณะโรค : เป็ น โรคติ ด เชื้ อ แบคที เรี ย ชนิ ด กึ่ ง เฉี ย บพลั น
ที่สามารถหายได้เอง มีอาการอ่อนเพลีย ต่อมนํ้าเหลืองอักเสบโต
เป็นก้อน (granulomatous lymphadenitis) และมีไข้ได้หลายแบบ
มักได้รบั เชือ้ จากการถูกแมวข่วน เลีย หรือกัด ทำ�ให้เกิดเป็นแผลผืน่ แดง
และต่ อ มนํ้ า เหลื อ งบริ เวณใกล้ เ คี ย งอั ก เสบ โดยอาจดำ� เนิ น ต่ อ ไป
กลายเป็นหนองภายใน 2 สัปดาห์ ผู้ป่วยร้อยละ 50 - 90 เกิดผื่นแดง
ขึ้นบริเวณที่ถูกแมวข่วน ทำ�ให้เกิดกลุ่มอาการที่เรียกว่า parinaud
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oculoglandular syndrome (เยือ่ บุตาอักเสบเป็นแผลมีลกั ษณะเป็น
granulomatous และมีตอ่ มนํา้ เหลืองหน้าหูโต) เกิดขึน้ หลังจากการได้
รับเชือ้ เข้าสูเ่ ยือ่ บุตาโดยตรงหรือโดยอ้อม อาจเกิดภาวะแทรกซ้อนทาง
ระบบประสาท เช่น มีความผิดปกติของสมอง (encephalopathy) และ
ประสาทตาอักเสบ (optic neuritis) อาจพบมีอาการไข้สูงเรื้อรัง ร่วม
กับรอยโรคที่มีการสลายกระดูก (osteolytic lesion) และ/หรือการ
เกิดก้อนที่ตับและม้าม (hepatic and splenic granulomata) อาจ
การพบการติดเชื้อแบคทีเรียในกระแสเลือด เลือดออกภายในเนื้อตับ
(peliosis hepatic) และ bacillary angiomatosis ในเด็กเล็ก หรือ
ในผู้ป่วยภูมิคุ้มกันบกพร่อง โดยเฉพาะผู้ติดเชื้อเอชไอวี
โรคแมวข่วน อาจทำ�ให้เกิดความสับสนกับโรคอื่นๆ ที่ทำ�ให้เกิด
อาการต่อมนํ้าเหลืองโตได้ เช่น โรคทูลารีเมีย โรคบรูเซลโลสิส วัณโรค
กาฬโรค โรคพลาสเจอเรลโลซิส (pasteurellosis) และโรคมะเร็ง
ต่อมนํ้าเหลือง
การวินิจฉัยโรค ขึ้นอยู่กับอาการทางคลินิกร่วมกับผลการตรวจ
หาแอนติบอดีต่อเชื้อ Bartonella henselae ที่ตรวจพบค่าไตเตอร์
เท่ากับ 1: 64 หรือมากกว่า โดยวิธี IFA
การตรวจทางพยาธิวิทยา (histopathological examination)
ของต่ อ มนํ้ า เหลื อ งที่ ติ ด เชื้ อ ไม่ ไ ด้ ใช้ ใ นการวิ นิ จ ฉั ย การตรวจทาง
ภู มิ คุ้ ม กั น และวิ ธี PCR มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพสู ง ในการตรวจหาเชื้ อ
Bartonella จากชิ้ น เนื้ อ หรื อ จากสิ่ ง ที่ ดู ด จากต่ อ มนํ้ า เหลื อ ง
เชื้อ Bartonella จากเลือด และจากสิ่งที่ดูดจากต่อมนํ้าเหลืองจะ
เจริญเติบโตได้ในอาหารเลีย้ งเชือ้ ทีเ่ ติมเลือดกระต่าย (rabbit blood agar)
เพาะบ่มในสภาวะที่มี 5% CO2 ที่อุณหภูมิ 36oซ. (96.8oฟ.) และการ
เพาะเชื้อในเซลล์เพาะเลี้ยงอื่นๆ
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3. เชื้อก่อโรค : มีสาเหตุจากเชื้อ Bartonella henselae มีลักษณะ
เป็น Facultative intracellular parasites ติดสีแกรมลบ รูปร่าง
แบบท่อน เคลือ่ นทีไ่ ด้ดว้ ย flagellae เป็นเชือ้ ฉวยโอกาส (opportunistic
pathogens) สามารถติดเชื้อในคนได้ โดยมีพาหะเป็นพวกแมลง เช่น
หมัด ริ้นฝอยทราย (sand flies) และยุง
4. การเกิดโรค : การติ ด เชื้ อ บาร์ โ ทเนลล่ า ส่ ว นมากจะพบใน
ช่วงปลายของฤดูร้อนและช่วงต้นของฤดูหนาว พบในเพศชายได้พอๆ
กับในเพศหญิง ร้อยละ 80 - 90 ของผู้ป่วยทั้งหมดพบว่ามีอายุตํ่ากว่า
21 ปี เกิดโดยติดเชื้อจากนํ้าลายแมวถ่ายทอดมาสู่คน เพราะอาจ
เกิดจากการโดนแมวข่วนหรือกัด (รูปที่ 14) ถึงแม้ว่าเชื้อแบคทีเรียนี้
สามารถติดต่อไปสู่เห็บหรือหมัดที่มาเกาะแมวได้ แต่ก็ไม่พบว่าจะ
แพร่เชื้อไปสู่คนต่ออีก ดังนั้นเชื้อที่คนเราได้รับจึงมาจากนํ้าลายแมว
โดยตรง ซึง่ เชือ้ จากนํา้ ลายแมวเข้าสูร่ า่ งกายทางบาดแผล หากเล็บแมว
มีเชือ้ บาร์โทเนลล่าอยู่ นอกจากนีอ้ าจเกิดจากการได้รบั เชือ้ บาร์โทเนลล่า
เข้ า มาทางตา ถ้ า หากถู ห รื อ ขยี้ ต าด้ ว ยมื อ หลั ง จากที่ ไ ด้ ไ ปลู บ ไล้
ขนแมวมาแล้วไม่ได้ล้างมือก่อน เพราะธรรมชาติของแมวที่จะเลียขน
อยู่เสมอ จึงทำ�ให้เชื้อจากนํ้าลายถูกถ่ายทอดมายังขน เมื่อมือไป
สัมผัสกับขนแมว เชื้อจากขนแมวจึงมีโอกาสติดมือมาได้ โรคแมวข่วน
อาจไม่ ร้ า ยแรงในคนที่ สุ ขภาพแข็งแรง แต่อาจเป็นปัญหาใหญ่ ใ น
กรณีที่ผู้นั้น ภูมิต้านทานโรคไม่ดี เช่น เป็นเบาหวาน ติดเชื้อเอชไอวี
หรือได้รับยารักษามะเร็งอยู่ เนื่องจากเชื้อตัวนี้มีความสามารถเป็น
เชื้อฉวยโอกาสนั้นเอง
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รูปที่ 14 : แผลโรคแมวข่วนในผูป้ ว่ ยเด็ก เริม่ จากแผลมีลกั ษณะเป็นรอยข่วน และ
เป็นตุ่มนูน หลังจากนั้นเกิดการอักเสบลุกลามไปที่นิ้วกลาง

5. แหล่งรังโรค : แมวหรือลูกแมว โดยพบว่าแมวกว่าร้อยละ 40
จะเป็ น พาหะนำ �  B. henselae ในช่ ว งหนึ่ ง ของชี วิ ต แบคที เรี ย
ดังกล่าวจะอาศัยอยู่ในนํ้าลายของแมวโดยไม่ทำ�ให้แมวมีอาการป่วย
6. วิธีการแพร่โรค :
1. เกิดจากการโดนแมวข่วนหรือกัด
2. สัมผัสกับขนแมว ซึ่งมีเชื้อจากนํ้าลายแมวที่มันเลียขนติดอยู่
ทำ�ให้มือเกิดการปนเปื้อน แล้วไปสัมผัสกับอวัยวะ เช่น ตา ก็สามารถ
ทำ�ให้ติดเชื้อได้ (รูปที่ 15)
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รูปที่ 15 : 		อาการตาแดงในผู้ป่วยกลุ่มอาการ
Parinaud's oculoglandular syndrome

7. ระยะฟักตัวของโรค : ไม่แน่นอน มักพบรอยโรคภายใน 3 - 14 วัน
หลังจากได้รับเชื้อ และมักพบต่อมนํ้าเหลืองโตภายใน 5 - 50 วัน
หลังจากได้รับเชื้อ
8. ระยะติดต่อของโรค : ระยะที่แมวมีเชื้ออยู่ในนํ้าลาย แมลง เช่น
หมัด ริ้นฝอยทราย (sand flies) และยุง ที่มีเชื้ออาจสามารถแพร่เชื้อ
ได้ตลอดช่วงชีวิต และไม่พบการติดต่อจากคนสู่คน
9. ความไวและความต้านทานต่อการรับเชือ้ : มักเกิดโรคในเด็กหรือ
ในคนที่มีภูมิคุ้มกันลดลง เช่น ในผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับการรักษาด้วยเคมี
บำ�บัด ในผู้ป่วยที่มีการเปลี่ยนถ่ายเนื้อเยื่อ หรือในผู้ป่วยโรคภูมิคุ้มกัน
บกพร่อง
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10. การเก็บและนำ�ส่งตัวอย่างตรวจที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
กระทรวงสาธารณสุข :
10.1 ชื่อการทดสอบ
การตรวจวินิจฉัยโรคแมวข่วน (CSD) ที่มีสาเหตุจากการ
ติดเชื้อ Bartonella henselae
10.2 ข้อบ่งชี้การตรวจ
ผู้ ป่ ว ยที่ มี อ าการไข้ ไ ม่ ท ราบสาเหตุ 7 - 14 วั น
อุณหภูมิ >38.2oซ. หรือผู้ป่วยที่ถูกแมว/สุนัขข่วน กัด หรือมีสัตว์เลี้ยง
ดังกล่าวป่วย
10.3 การเตรียมผู้ป่วย
เจาะเก็ บ เลื อ ดจากเส้ น เลื อ ดดำ � โดยวิ ธี ไร้ เชื้ อ (aseptic
technique) 2 ครั้ง : ครั้งแรกเมื่อพบผู้ป่วย และครั้งที่สองหลังจาก
วันที่เริ่มป่วย 10 - 21 วัน หรือห่างจากครั้งแรก 7 - 14 วัน
10.4 สิ่งส่งตรวจ ปริมาตรภาชนะที่ใช้เก็บตัวอย่าง และข้อควร
ระวัง
10.4.1 ชนิดตัวอย่าง/ปริมาตรและวิธีการเก็บ :
(1) เลือด (EDTA blood) เจาะเก็บอย่างน้อย
5 มล. ปิ ด จุ ก ให้ แ น่ น พั น ด้ ว ยเทปหรื อ พาราฟิ ล์ ม เขี ย นชื่ อ ผู้ ป่ ว ย
โรงพยาบาล วันที่เจาะเลือด นำ�เลือดเก็บในตู้แช่แข็งอุณหภูมิ -80oซ.
(2) ซีรั่มคู่ (paired sera) ปริมาตร 1 - 2 มล./ครั้ง
โดยปั่ น แยกซี รั่ ม จากเลื อ ดที่ ค วามเร็ ว 2,500 รอบ/นาที
นาน 10 นาที ดูดซีรั่มใส่หลอดแก้วที่ปราศจากเชื้อ ปิดจุกให้แน่น
พันด้วยเทปหรือพาราฟิลม์ เขียนชือ่ ผูป้ ว่ ย โรงพยาบาล วันทีเ่ จาะเลือด
เก็บในช่องแช่แข็งของตู้เย็นหรือที่อุณหภูมิ -20oซ.
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10.5 การนำ�ส่งสิ่งส่งตรวจพร้อมใบนำ�ส่งตัวอย่างผู้ป่วย
10.5.1 นำ�หลอดบรรจุเลือด (EDTA blood) แช่ในถัง
ไนโตรเจนเหลว (liquid nitrogen) หรือกล่องโฟมที่บรรจุนํ้าแข็งแห้ง
(dry ice)
10.5.2 นำ�หลอดบรรจุซีรั่มใส่ถุงพลาสติก รัดยางให้แน่น
แช่ในกระติกนํ้าแข็งหรือ ice pack
10.6 วันและเวลาทำ�การ
วันจันทร์ ถึง ศุกร์ เวลา 8.30 ถึง 16.30 น.
10.7 ระยะเวลาที่ใช้ในการตรวจวิเคราะห์
10.7.1 ตรวจหาสารพันธุกรรมของเชื้อ B. henselae
5 วันทำ�การ
10.7.2 ตรวจทางระดับแอนติบอดีต่อเชื้อ B. henselae
5 วันทำ�การ
10.8 การรายงานผล
วิธีทดสอบ
10.8.1 standard PCR
10.8.2 IFA

การรายงานผล
พบ/ไม่พบสารพันธุกรรมของเชื้อ
B. henselae
ระดับแอนติบอดีไตเตอร์ต่อเชื้อ
B. henselae

10.9 ค่าตรวจ
ยังไม่ได้แจ้งประกาศในราชกิจจานุเบกษา
10.10 วิธีวิเคราะห์
10.10.1 ตรวจหาสารพันธุกรรมของเชื้อ B. henselae
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จากตัวอย่างเลือดโดยวิธี standard PCR
10.10.2 ตรวจทางระดับแอนติบอดีตอ่ เชือ้ B. henselae
จากตัวอย่างซีรั่มโดยวิธี IFA
10.11 สิ่งรบกวนต่อการวิเคราะห์ ซีรั่มที่ปนเปื้อนเชื้อบักเตรี
และ/หรือเชื้อรา
10.12 ระยะเวลาที่สามารถขอตรวจเพิ่มได้ 30 วัน
10.13 อืน่ ๆ กรณีตอ้ งการเพาะเพือ่ แยกเชือ้ จากตัวอย่างเลือดใช้
เวลา 7 - 60 วันทำ�การ
11. วิธีการป้องกันและควบคุมโรค :
ก. มาตรการป้องกันโรค :
กำ�จัด หมัด เห็บ จากตัวแมวจะช่วยลดการแพร่เชื้อได้มาก
เมื่อถูกแมวกัด หรือข่วนให้ล้างแผลด้วยนํ้าสะอาด และทายาทาแผลที่
ใช้กันทั่วไป หากมีอาการต่อไปนี้ให้ไปปรึกษาแพทย์
1. แผลกัดหรือข่วนไม่หายในเวลาอันควร
2. รอบๆ รอยกัดหรือข่วนแดงขึ้นและกว้างขึ้น เกิน 2 วัน
3. เป็นไข้อยู่หลายวันหลังถูกแมวกัดหรือข่วน
4. ต่อมนํ้าเหลืองบวมและปวด นานกว่า 2 - 3 สัปดาห์
5. ปวดกระดูกหรือปวดข้อ ปวดท้อง (โดยไม่มไี ข้หรืออาเจียน
หรือท้องร่วง) หรืออ่อนเพลียผิดสังเกตนานกว่า 2 สัปดาห์
ข. การควบคุมผู้ป่วย ผู้สัมผัส และสิ่งแวดล้อม :
		 1. การายงานโรค : รายงานเจ้าหน้าที่สาธารณสุขทันที
เมื่อมีผู้ป่วยสงสัย
2. การแยกผู้ป่วย : ไม่จำ�เป็น
3. การทำ�ลายเชื้อ : ทำ�ความสะอาดและฆ่าเชื้อสิ่งคัดหลั่ง
ต่างๆ
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		 4. การกักกัน : ไม่จำ�เป็น
		 5. การให้ภูมิคุ้มกันแก่ผู้สัมผัส : ไม่จำ�เป็น
6. การสอบสวนผูส้ มั ผัสและแหล่งโรค : สอบสวนโรค ค้นหา
ผู้สัมผัสและแหล่งแพร่เชื้อ
7. การรั ก ษา : ผู้ ป่ ว ยมี ภู มิ คุ้ ม กั น โรคปกติ และไม่ มี
โรคแทรกซ้อนจะหายได้เอง โดยไม่ต้องใช้ยารักษา แพทย์อาจให้ยา
ปฏิชีวนะกรณีที่ต่อมนํ้าเหลืองยังบวมและปวดอยู่นาน มีไข้นาน หรือ
มีการติดเชื้อของกระดูก ตับ ม้าม ในผู้ป่วยโรคภูมิคุ้มกันบกพร่องอาจ
ต้องรักษานาน 1 - 3 เดือน โดยใช้ยาปฏิชีวนะ เช่น ยาอีริโทรมัยซิน
(erythromycin) ยาไรแฟมปิซิน (rifampicin) ยาซิโปรฟล็อกซาซิน
(ciprofloxacin) หรื อ ยาเจนตามิ ซิ น (gentamicin) กรณี ที่
ต่อมนํ้าเหลืองโตมาก แพทย์อาจใช้เข็มเจาะและดูดเอาของเหลวใน
ต่อมออกให้ตอ่ มยุบลง เชือ้ บาร์โทเนลล่า ไม่ดอื้ ยาจึงใช้ยาได้หลายชนิด
กรณีติดเชื้อเข้ากระแสโลหิตต้องให้ยานาน 6 สัปดาห์ขึ้นไป เมื่อ
โรคกลับเป็นซํ้าพบว่า ยังไม่เกิดการดื้อยาของเชื้อ จะหยุดให้ยาเมื่อ
ต่อมนํ้าเหลืองยุบลงเหลือขนาดไม่เกิน 1 เซนติเมตร และผู้ป่วยหายไข้
อย่างน้อย 1 สัปดาห์ โดยทั่วไปจะให้ยาไปจนกว่าผู้ป่วยปลอดจาก
อาการปวดศี ร ษะ ปวดท้ อ ง ปวดเมื่ อ ยตามตั ว หรื อ อ่ อ นเพลี ย
อย่างน้อย 5 - 10 วัน ผู้ป่วยบางรายแม้ให้ยา 2 สัปดาห์ แล้วยังพบว่า
กลับเป็นซํ้าอีก 6 - 13 เดือนถัดมา
ค. มาตรการเมือ่ เกิดการระบาด : ค้นหาแหล่งแพร่เชือ้ ในแมลง
และในสัตว์ เพื่อทำ�การป้องกันและควบคุมโรค พร้อมทั้งให้ความรู้ใน
การป้องกันตนเองให้กับประชาชน
ง. ภัยพิบัติที่อาจเกิดขึ้น : ไม่มี
จ. มาตรการควบคุมโรคระหว่างประเทศ : ไม่มี
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โรคไข้ลัสสา
(Lassa Fever)

ICD-9 078.8 ; ICD-10 A96.2

1. สถานการณ์โรค :
ทั่วโลก : โรคไข้ลัสสาเป็นโรคในแถบแอฟริกาตะวันตก โรคนี้พบ
ครัง้ แรกในปี พ.ศ. 2493 ทีโ่ รงพยาบาลของประเทศไนจีเรีย ตัง้ แต่นนั้ มา
มีการระบาดอย่างกว้างขวางในประเทศไลบีเรีย เซียร์ราลีโอนและ
กินี การระบาดของโรคเกิดขึ้นในช่วงฤดูร้อน ตั้งแต่เดือนมกราคมถึง
เมษายน เป็นโรคที่มีการติดเชื้อเกิดขึ้นได้กับทุกเพศและทุกวัย โดยมี
หนูเป็นพาหะนำ�โรค โดยติดต่อจากเศษอาหารหรือของใช้ในครัวเรือน
ปนเปื้ อ นกั บ อุ จ จาระหนู ส่ ว นการติ ด เชื้ อ จากห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารใน
โรงพยาบาลยังสามารถเกิดขึน้ ได้โดยเฉพาะอย่างยิง่ ติดจากสิง่ แวดล้อม
ของโรงพยาบาลทีย่ งั ไม่มมี าตรการในการควบคุมการติดเชือ้ ทีเ่ พียงพอ
คู่มือการป้องกันควบคุมโรคติดต่ออุบัติใหม่
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จากระบบการเฝ้ า ระวั ง ของสหภาพยุ โรป เมื่ อ เดื อ นกุ ม ภาพั น ธ์
ปี พ.ศ. 2552 มีรายงานการพบผู้ป่วยโรคไข้ลัสสาจำ�นวน 12 ราย
ในสหราชอาณาจักร เป็นการนำ�เชือ้ มาจากประเทศมาลี ซึง่ มีการแพร่เชือ้
จากผู้ป่วยเพศชาย อายุ 20 ปี ซึ่งเคยอาศัยอยู่ในทางตอนใต้ของ
ประเทศมาลีเป็นเวลา 4 สัปดาห์ ประกอบอาชีพในพืน้ ทีช่ นบทห่างไกล
บนอาณาเขตของโกตดิววั ร์ (Coted’ Ivoire) มีประวัตกิ ารเดินทางจาก
สหราชอาณาจักรไปยังบามาโก (Bamako) เมืองหลวงของประเทศมาลี
และเดินทางโดยทางบกต่อไปยังตอนใต้ของประเทศมาลี ซึ่งเป็นพื้นที่
ที่สัตว์ฟันแทะรวมทั้งหนูพบเห็นได้บ่อย ถึงแม้ว่ายังไม่มีรายละเอียดที่
แน่นอนเกี่ยวกับการแพร่เชื้อจากสัตว์ฟันแทะ ผู้ป่วยรายนี้ยืนยันการ
ติดเชื้อไข้ลัสสาโดยวิธี Polymerase Chain Reaction และเสียชีวิต
จากอวัยวะหลายระบบล้มเหลว
ประเทศไทย : ไม่มีรายงานผู้ป่วยโรคนี้ในประเทศไทย
2. ลักษณะโรค : เป็นไข้เฉียบพลันจากการติดเชื้อไวรัสในช่วงระยะ
1 - 4 สัปดาห์ เริ่มต้นจากมีอาการอ่อนเพลีย มีไข้ ปวดศีรษะ เจ็บคอ
ไอ คลื่นไส้ อาเจียน ท้องร่วง ปวดกล้ามเนื้อ เจ็บหน้าอก และปวดท้อง
อาการไข้ จ ะคงอยู่ น านหรื อ เป็ น ๆหายๆ อาจพบการอั ก เสบและ
เป็นหนองในช่องคอและเยื่อบุตาได้บ่อย แต่ประมาณร้อยละ 80 ของ
การติดเชือ้ ในคน มีอาการไม่รนุ แรงหรือไม่แสดงอาการ ส่วนทีเ่ หลือนัน้
ทำ�ให้เกิดอาการรุนแรงในหลายระบบ โดยอาการของโรคจะรุนแรงมาก
ในหญิงตั้งครรภ์ ซึ่งทำ�ให้ทารกเสียชีวิตมากกว่าร้อยละ 80 และทำ�ให้
มารดาเสียชีวติ ด้วย ในรายทีม่ อี าการรุนแรงจะพบว่ามีความดันโลหิตตํา่
หรือช็อก มีนํ้าในช่องเยื่อหุ้มปอด มีเลือดออก ชัก มีความผิดปกติ
ของสมอง และมักจะพบอาการบวมที่หน้าและคอ ร่วมกับมีโปรตีนใน
ปัสสาวะ และมีภาวะเลือดข้น ในระยะแรกมักเกิดภาวะเม็ดเลือดขาว
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ชนิดลิมโฟซัยด์ลดตํ่าลง ตามมาด้วยมีเม็ดเลือดขาวชนิดนิวโตรฟิล
เพิม่ ขึน้ ผิดปกติในระยะท้าย จำ�นวนเกล็ดเลือดลดตํา่ ลงและการทำ�งาน
ของเกล็ดเลือดผิดปกติ อาจมีอาการผมร่วงและเดินเซ (ataxia) ชัว่ คราว
ในช่วงฟื้นไข้ และร้อยละ 25 ของผู้ป่วย มีอาการหูตึง ซึ่งมีเพียง
ครึ่งหนึ่งเท่านั้นที่จะกลับมาเป็นปกติบางส่วนภายหลัง 1 - 3 เดือน ใน
ภาพรวม พบอัตราป่วยตายประมาณ ร้อยละ 1 และอาจสูงถึง ร้อยละ 15
ในกลุ่มที่ต้องเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาล และอาจสูงกว่านี้
ในพื้นที่ที่มีการระบาด อัตราการตายจะสูงในหญิงที่ตั้งครรภ์ในช่วง
ไตรมาสที่ 3 และทารกในครรภ์ ตัวบ่งชีถ้ งึ การพยากรณ์โรคทีไ่ ม่ดี ได้แก่
การมีระดับเอนไซม์ Aspartate amino-transferase ในตับสูงกว่า
150 หน่วย/ลิตร หรือมีไวรัสในกระแสโลหิตสูง นอกจากนี้ ในพื้นที่ที่มี
การระบาด มักจะมีการติดเชื้อที่ไม่แสดงอาการ ซึ่งวินิจฉัยได้จากการ
ตรวจทางนํ้าเหลืองวิทยา
การวินิจฉัยโรค ทำ�โดยการตรวจหาแอนติบอดี ชนิด IgM ด้วยวิธี
ELISA หรือ ตรวจหาสารพันธุกรรมของเชือ้ ไวรัส ด้วยวิธี PCR หรือ โดย
การแยกเชื้อไวรัสจากเลือด ปัสสาวะ ตัวอย่างนํ้ากลั้วคอ และตรวจหา
ระดับแอนติบอดี ชนิด IgG ที่เพิ่มขึ้นด้วยวิธี ELISA การเก็บตัวอย่าง
ทางห้องปฏิบัติการต้องทำ�ด้วยความระมัดระวังอย่างมาก และต้องมี
ห้องปฏิบัติการชีวนิรภัยระดับสูงสุด (BSL-4) ตัวอย่างซีรั่มที่จะนำ�มา
ตรวจจะต้องนำ�ไปผ่านความร้อนที่ 60oซ. (140oฟ.) เป็นเวลา 1 ชั่วโมง
เพือ่ ทำ�ให้เชือ้ ไวรัสอ่อนแรง และสามารถนำ�ซีรมั่ ไปตรวจหาองค์ประกอบ
ทีท่ นความร้อน เช่น อิเล็กโทรไลต์ ยูเรีย-ไนโตรเจนในเลือด หรือ ครีตนิ นิ
การตรวจวินิจฉัยโรคไข้ลัสสาจากตัวอย่างเนื้อเยื่อทำ�ได้ด้วยวิธีการที่
จำ�เพาะ คือ วิธี immunohistochemistry
คู่มือการป้องกันควบคุมโรคติดต่ออุบัติใหม่
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3. เชื้อก่อโรค : โรคนี้เกิดจากเชื้อไวรัส ชื่อ ไวรัสลัสลา ซึ่งอยู่ในกลุ่ม
Arenavirus (รูปที่ 16)

รูปที่ 16 : เชื้ อ ไวรั ส ลั ส สาใน Vero cell จากกล้ อ งจุ ล ทรรศน์ อิ เ ล็ ก ตรอน
(กำ�ลังขยาย 121,000 เท่า)  

4. การเกิดโรค : โรคนี้เป็นโรคประจำ�ถิ่นของประเทศกินี ไลบีเรีย
บางเขตของประเทศไนจีเรีย และเซียร์ราลีโอน นอกจากนี้ ผลการตรวจ
ทางนํา้ เหลืองวิทยาในผูท้ ไี่ ด้รบั เชือ้ จากห้องปฏิบตั กิ ารจากเชือ้ ไวรัสทีม่ ี
ความรุนแรงน้อย จากสาธารณรัฐแอฟริกากลาง (โมบาลา) เช่น ประเทศ
โมซัมบิก และซิมบับเว (โมเปีย) ไม่พบความสัมพันธ์กบั การติดเชือ้ หรือ
ก่อโรคในคน
5. แหล่งรังโรค : สัตว์จ�ำ พวกหนูทอี่ าศัยในป่าแถบแอฟริกาตะวันตก
โดยเฉพาะหนูในกลุ่ม Mastomys spp.
6. วิธกี ารแพร่โรค : เกิดจากการได้รบั เชือ้ ผ่านฝอยละอองในอากาศ
หรือการสัมผัสโดยตรงกับของเสียที่ขับถ่ายออกมาจากหนูที่ติดเชื้อซึ่ง
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ติดอยู่บนพื้นผิวต่างๆ เช่น พื้น เตียงนอน หรือในอาหารและนํ้า พบ
การติดเชื้อในห้องปฏิบัติการได้บ้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในโรงพยาบาล
ติ ด เชื้ อ จากการฉี ด ยาโดยใช้ เข็ ม ที่ ป นเปื้ อ นเชื้ อ และติ ด เชื้ อ ผ่ า น
สารคัดหลั่งจากผู้ป่วย เช่น เสมหะ และปัสสาวะ โรคนี้สามารถ
แพร่เชือ้ จากคนสูค่ นทางเพศสัมพันธ์ผา่ นทางนํา้ อสุจไิ ด้นานถึง 3 เดือน
ภายหลังการติดเชื้อ
7. ระยะฟักตัวของโรค : โดยทั่วไปใช้ระยะฟักตัว 6 - 21 วัน
8. ระยะติดต่อของโรค : ในทางทฤษฎี อาจพบการติดต่อจาก
คนสู่คนได้ จากการแพร่เชื้อในระยะที่มีไข้เฉียบพลันซึ่งมีเชื้อไวรัสใน
สารคัดหลั่ง และของเสียที่ขับถ่ายออกมา ไวรัสจะถูกขับออกมากับ
ปัสสาวะของผู้ป่วย ในระยะ 3 - 9 สัปดาห์จากวันเริ่มป่วย การติดเชื้อ
สามารถแพร่กระจายจากคนสู่คนโดยทางเพศสัมพันธ์ผ่านทางนํ้าอสุจิ
ได้นานถึง 3 เดือน ภายหลังการติดเชื้อ
9. ความไวและความต้านทานต่อการรับเชือ้ : ทุกกลุม่ อายุมคี วามไว
ต่อการรับเชื้อ ส่วนระยะเวลาการคงอยู่ของภูมิคุ้มกันภายหลังติดเชื้อ
ยังไม่ทราบแน่ชัด
10. การเก็บและนำ�ส่งตัวอย่างตรวจที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
กระทรวงสาธารณสุข :
10.1 วิธีการเก็บตัวอย่าง
10.1.1 ตัวอย่างเลือด
(1) เจาะเลือดครัง้ ทีห่ นึง่ ในวันทีผ่ ปู้ ว่ ยเข้ารับการรักษา
หรือห่างจากวันเริ่มมีไข้ 0 - 4 วัน โดยเจาะเลือดด้วยวิธีปราศจากเชื้อ
จากหลอดเลือดดำ�  5 มล.หรือมากกว่า ใส่หลอดปลอดเชื้อที่มีหรือ
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ไม่มีสารกันเลือดแข็ง ปั่นแยกพลาสมาหรือซีรั่มใส่ในหลอดปลอดเชื้อ
(แนะนำ�ให้ใช้หลอด cryogenic vial) หลังจากนั้นปิดจุกและพันด้วย
พาราฟิล์มหรือเทปให้แน่น ติดฉลากเขียนชื่อ นามสกุลผู้ป่วย รหัส
ตัวอย่าง วันที่เจาะเลือด ครั้งที่เจาะเลือด และระบุการตรวจที่ต้องการ
ถ้าไม่ได้ส่งทันที เก็บตัวอย่างไว้ในถังไนโตรเจนเหลวหรือตู้แช่แข็ง
-80oซ. สำ�หรับการตรวจด้วยวิธี PCR หรือ virus isolation หรือวิธี
ELISA ถ้าไม่มีถังไนโตรเจนเหลวหรือตู้แช่แข็ง -80oซ. อาจเก็บตัวอย่าง
พลาสมา หรือซีรั่มไว้ในช่องแช่แข็งของตู้เย็นก่อนได้ แต่ไม่ควรเก็บไว้
นานเกิน 1 สัปดาห์ ควรหลีกเลี่ยงการ freeze & thaw
(2) เจาะเลือดครัง้ ทีส่ อง ห่างจากวันทีเ่ ริม่ มีไข้ 14 - 25 วัน
หรื อ ในวั น ที่ ผู้ ป่ ว ยออกจากโรงพยาบาลและในกรณี ที่ เจาะเลื อ ด
ครัง้ ทีส่ อง ห่างจากวันเริม่ มีไข้ไม่ถงึ 14 วัน ให้นดั ผูป้ ว่ ยมาเจาะเลือดครัง้
ทีส่ ามอีกครัง้ โดยให้หา่ งจากวันเริม่ มีไข้ 14 - 25 วัน โดยเจาะเลือดจาก
หลอดเลือดดำ� 5 มล.หรือมากกว่าโดยวิธปี ราศจากเชือ้ ใส่เลือดในหลอด
ปลอดเชื้อ ปั่นแยกซีรั่มใส่ในหลอดปลอดเชื้อ หลังจากนั้นปิดจุก และ
พันด้วยพาราฟิล์มหรือเทปให้แน่น ปิดฉลากเขียนชื่อ นามสกุลผู้ป่วย
รหัสตัวอย่าง วันที่เจาะเลือด ครั้งที่เจาะเลือด และระบุการตรวจ
ที่ต้องการ ถ้าไม่ได้ส่งทันทีเก็บตัวอย่างไว้ในถังไนโตรเจนเหลวหรือ
ตู้แช่แข็ง -80oซ. หรือช่องแช่แข็งตู้เย็น
10.1.2 ตัวอย่างเนื้อเยื่อ
กรณี ผู้ ป่ ว ยเสี ย ชี วิ ต ให้ เ ก็ บ ตั ว อย่ า งเนื้ อ เยื่ อ ตั บ
ผิวหนัง หัวใจ ไต ม้าม มาตรวจโดยแบ่งตัวอย่างเนื้อเยื่อออกเป็น
2 ส่วนเท่าๆ กัน ส่วนแรกแช่ที่อุณหภูมิ -80oซ. อีกส่วนให้ fix ด้วย
formalin ตัวอย่างเนือ้ เยือ่ สามารถใช้ในการตรวจวิธี gross pathology,
histopathology, PCR, Virus isolation และ immunohistochemistry
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10.2 วิธีการนำ�ส่งตัวอย่าง
นำ�ส่งตัวอย่างโดยนำ�หลอดตัวอย่างใส่ในถังไนโตรเจนเหลว
หรือนํ้าแข็งแห้ง กรณีไม่ต้องการแยกเชื้อหรือตรวจวิธี PCR อาจนำ�ส่ง
โดยนำ�หลอดตัวอย่างใส่ถงุ พลาสติกแยกเป็นรายๆ รัดยางให้แน่น แช่ใน
กระติกนํา้ แข็ง ตัวอย่างเนือ้ เยือ่ ที่ fix ด้วย formalin ให้จดั ส่งทีอ่ ณ
ุ หภูมหิ อ้ ง
ห้ามแช่แข็ง ส่งพร้อมใบนำ�ส่งไปที่สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์หรือศูนย์วทิ ยาศาสตร์การแพทย์
11. วิธีการป้องกันและควบคุมโรค :
ก. มาตรการป้องกันโรค :
ควบคุมหนู สัตว์ฟันแทะ เป็นกรณีพิเศษ
ข. การควบคุมผู้ป่วย ผู้สัมผัส และสิ่งแวดล้อม :
1. การรายงานโรค : รายงานเจ้าหน้าทีส่ าธารณสุขทันทีเมือ่
พบผู้ป่วยสงสัย
2. การแยกผู้ป่วย : ควรแยกผู้ป่วยทันทีในห้องแยกของ
โรงพยาบาลซึ่งอยู่ห่างไกลจากส่วนที่มีความแออัด จำ�กัดการเข้า-ออก
ของเจ้าหน้าที่และผู้เข้าเยี่ยมที่ไม่จำ�เป็น เนื่องจากมีโอกาสเกิดการ
แพร่กระจายเชื้อในโรงพยาบาล และควรเคร่งครัดในขั้นตอนของ
การกำ�จัดสิ่งปฏิกูล เช่น สารคัดหลั่ง อุจจาระ และปัสสาวะของ
ผู้ป่วย ควรจัดให้ผู้ป่วยอยู่ในห้องความดันลบ (negative pressure
room) และมีอุปกรณ์ป้องกันการติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจ
ผู้ป่วยชายควรงดเว้นกิจกรรมทางเพศที่ไม่มีการป้องกัน เพื่อเป็นการ
ลดผู้สัมผัสโรค การทดสอบทางห้องปฏิบัติการควรมีเท่าที่จำ�เป็น เพื่อ
ความถูกต้องในการวินิจฉัยโรค และการดูแลผู้ป่วย โดยต้องกระทำ�
โดยใช้มาตรการควบคุมโรคอย่างถูกต้องและเข้มงวด เจ้าหน้าที่ทาง
คู่มือการป้องกันควบคุมโรคติดต่ออุบัติใหม่
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ห้องปฏิบัติการควรให้ความสนใจกับลักษณะของสิ่งส่งตรวจและให้
คำ�แนะนำ�วิธกี ารเก็บตัวอย่าง เพือ่ ทีจ่ ะมัน่ ใจได้วา่ ได้ตวั อย่างสิง่ ส่งตรวจ
ทีเ่ หมาะสมสำ�หรับนำ�มาใช้ในการเตรียมการตรวจหรือแยกเชือ้ ศพของ
ผู้เสียชีวิตควรบรรจุในถุงที่ปิดสนิทกันนํ้าใส่โลงแล้วฝังหรือเผาทันที
3. การทำ�ลายเชือ้ : ของเสียทีข่ บั ถ่ายจากผูป้ ว่ ย เสมหะ เลือด
และสิง่ ของต่างๆ ทีใ่ ช้กบั ผูป้ ว่ ยรวมถึงอุปกรณ์ในห้องปฏิบตั กิ ารทีใ่ ช้ใน
การตรวจตัวอย่างเลือดจะต้องฆ่าเชื้อด้วย 0.5% โซเดียมไฮโปคลอไรท์
(sodium hypochlorite) หรือ 0.5% ฟีนอล (phenol) แล้วล้าง
ทำ�ความสะอาดตามปกติด้วยผงซักฟอก และถ้าเป็นไปได้ ใช้วิธีการ
ฆ่าเชื้อด้วยความร้อนที่มีประสิทธิภาพ เช่น การอบไอนํ้าในหม้อนึ่ง
ความดัน (autoclave) การเผา การต้ม หรือการฉายรังสี โดยควรจะ
เลือกใช้วธิ กี ารทีเ่ หมาะสม การทดสอบทางห้องปฏิบตั กิ ารควรทำ�ในทีท่ ี่
ศักยภาพสูงในการป้องกันการติดเชือ้ แต่ถา้ ไม่มหี อ้ งปฏิบตั กิ ารดังกล่าว
ควรคงไว้เฉพาะการทดสอบเท่าที่จำ�เป็นเท่านั้น และการเก็บตัวอย่าง
ควรทำ�โดยเจ้าหน้าที่ที่มีความชำ�นาญ และสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันส่วน
บุคคลเท่าที่มีทั้งหมด เช่น ถุงมือ เสื้อกาวน์ หน้ากาก แว่นตา และห้อง
ปลอดเชื้อทางชีวภาพ ซีรั่มที่จะนำ�มาตรวจควรจะผ่านความร้อนเพื่อ
ทำ�ให้เชื้ออ่อนแรงที่ 60oซ. (140oฟ.) เป็นเวลา 1 ชั่วโมง เมื่อเสร็จสิ้น
การตรวจควรฆ่าเชื้อด้วย 0.5% โซเดียมไฮโปคลอไรท์ (sodium
hypochlorite) หรื อ สารประกอบฟี น อล (phenol) ก็ เ พี ย งพอ
ส่วนการอบฆ่าเชือ้ ด้วยฟอร์มาลดีไฮด์ (formaldehyde) สามารถเลือก
ใช้ได้ตามความเหมาะสม
4. การกั ก กั น : แนะนำ � ให้ มี ก ารเฝ้ า ระวั ง ผู้ สั ม ผั ส อย่ า ง
ใกล้ชิด
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5. การให้ภูมิคุ้มกันแก่ผู้สัมผัส : ไม่มี
6. การสอบสวนผูส้ มั ผัสและแหล่งโรค : ระบุผสู้ มั ผัสใกล้ชดิ
ในระยะเวลา 3 สัปดาห์หลังจากเริ่มป่วยทุกราย เช่น ผู้ที่อาศัยอยู่
กับผู้ป่วย ผู้ที่ให้การดูแลผู้ป่วย เจ้าหน้าที่ทางห้องปฏิบัติการที่ทดสอบ
ตัวอย่างของผู้ป่วย หรือผู้สัมผัสกับผู้ป่วยประเภทอื่นๆ โดยควรมีการ
เฝ้าระวังผู้สัมผัสอย่างใกล้ชิด ดังต่อไปนี้ ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย
อย่างน้อยวันละ 2 ครัง้ เป็นเวลาอย่างน้อย 3 สัปดาห์ หลังการสัมผัสโรค
ครั้งล่าสุด ในรายที่อุณหภูมิร่างกายสูงกว่า 38.3oซ. (101oฟ.) ต้อง
นำ�ส่งโรงพยาบาลทันที และจัดให้ผู้ป่วยอยู่ในห้องแยก ตรวจสอบ
ที่พักอาศัยของผู้ป่วยในระหว่าง 3 สัปดาห์ ก่อนที่จะเริ่มมีอาการป่วย
เพื่อที่จะค้นหาผู้ป่วยที่ไม่มีรายงาน หรือผู้ป่วยที่ไม่ได้รับการตรวจ
วินิจฉัย
7. การรักษา : ยาไรบาวิริน (ribavirin) ให้ผลในการรักษา
ดีที่สุดภายใน 6 วันแรกที่เริ่มป่วย ควรให้ยาเข้ากระแสโลหิต ขนาด
30 มก./กก. ในครั้งแรก ตามด้วยยา ขนาด 15 มก./กก. ทุก 6 ชั่วโมง
เป็นเวลา 4 วัน และ 8 มก./กก ทุก 8 ชั่วโมง ต่ออีก 6 วัน
ค. มาตรการเมื่อเกิดการระบาด :
ควบคุมหนู โดยเก็บเมล็ดข้าว และอาหารอื่นๆ ในที่เก็บ
ที่หนูเข้าไม่ได้ มีการควบคุมการแพร่กระจายเชื้อ และมีมาตรการ
ให้การพยาบาลโดยมีอุปกรณ์ป้องกันในโรงพยาบาลและหน่วยงาน
ทางสาธารณสุข จัดหายาไรบาวิริน (ribavirin) และมีการติดตาม
ผู้สัมผัสอย่างต่อเนื่อง
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ง. ผลจากภัยพิบัติที่อาจเกิดขึ้น :
หนู ใ นกลุ่ ม Mastomys เมื่ อ มี ก ารเพิ่ ม จำ � นวนขึ้ น อย่ า ง
มากมายในบ้าน และในพืน้ ทีท่ ใี่ ช้เก็บอาหารก็จะเพิม่ ความเสีย่ งของคน
ต่อการสัมผัสเชื้อ
จ. มาตรการควบคุมโรคระหว่างประเทศ :
มี ก ารประกาศแจ้ ง เตื อ นในประเทศที่ มี โรคดั ง กล่ า วและ
ประเทศที่มีโอกาสได้รับเชื้อ จากผู้เดินทางที่ติดเชื้อ โรคไข้ลัสลาเป็น
หนึ่งในโรคติดต่อทางด้านสาธารณสุขระหว่างประเทศ ที่ต้องควบคุม
ภายใต้กฎอนามัยระหว่างประเทศ พ.ศ. 2548 สามารถหาข้อมูล
เพิ่มเติมเกี่ยวกับกฎอนามัยระหว่างประเทศ พ.ศ. 2548 โดยเข้าไป
ที่หมวด วิธีการควบคุมโรคติดต่อและกฎอนามัยระหว่างประเทศ
พ.ศ. 2548 รายละเอียดเพิม่ เติมสืบค้นได้จาก http://www.who.int/
collaboratingcentres/database/en/
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โรคลิชมาเนีย
(LEISHMANIASIS)

ICD-9 085; ICD-10 B55

1. สถานการณ์โรค :
ทั่วโลก : โรคลิชมาเนีย พบในประเทศทั้งแถบเขตร้อนและใกล้
เขตร้อน ซึง่ มีประเทศทางโลกเก่า (ทวีปยุโรป แอฟริกา ตะวันออกกลาง
คาบสมุทรอินเดีย) และประเทศทางโลกใหม่ (อเมริกากลางและ
อเมริกาใต้) อย่างน้อย 88 ประเทศ ส่วนใหญ่เป็นประเทศกำ�ลังพัฒนา
(75 ประเทศ) กับด้อยการพัฒนา (13 ประเทศ) ประชากรเสีย่ งมากกว่า
350 ล้านคน พบผูป้ ว่ ยประมาณ 14 ล้านคน อุบตั กิ ารณ์ 1.5 - 2 ล้านคน/ปี
ผูป้ ว่ ยชายมากกว่าผูป้ ว่ ยหญิง (ชาย 1,249,000 คน หญิง 840,000 คน)
มีผู้ป่วยเสียชีวิตประมาณ 700,000 คน/ปี แต่การเป็นโรคที่ไม่ต้องแจ้ง
ทำ�ให้ข้อมูลทางระบาดวิทยาตํ่ากว่าเป็นจริง
ประเทศไทย : ประเทศไทยมีรายงานผูป้ ว่ ยโรคลิชมาเนียครัง้ แรก
เป็น Visceral leishmaniasis (Kala azar) ทั้งหมดเป็นชาวต่างชาติที่
เข้ามารักษาตัวในประเทศไทย จํานวน 3 ราย คือ ชาวปากีสถาน อินเดีย
และบังกลาเทศ ในปี พ.ศ. 2503, 2520 และ 2527 ตามลําดับ ต่อมามี
รายงานพบผู้ป่วยที่เป็นคนไทยตั้งแต่ปี พ.ศ. 2524 - 2553 ทั้งที่ติดเชื้อ
ภายในประเทศและติดเชื้อมาจากต่างประเทศจํานวน 58 ราย จําแนก
เป็นผู้ป่วย Cutaneous leishmaniasis (CL) 43 ราย ส่วนใหญ่เป็น
คนไทยทีไ่ ปทํางานอยูใ่ นประเทศทีม่ โี รคนีเ้ ป็นโรคประจําถิน่ และผูป้ ว่ ย
Visceral leishmaniasis (VL) อีก 13 ราย ในจํานวนนี้มีอย่างน้อย
6 ใน 13 ราย ที่เป็นการติดเชื้อภายในประเทศ (Autochthonous)
และมีรายงานผู้ป่วย Leishmania/ HIV co-infection จํานวน 4 ราย
(VL 3 ราย และ CL 1 ราย) เมื่อพิจารณาถึงแหล่งที่มีรายงานการเกิด
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โรคแบบ Sporadic case พบว่า มีผู้ป่วย ใน 9 จังหวัด ซึ่งส่วนใหญ่
อยู่ในพื้นที่ทางภาคใต้ของประเทศไทย เชื้อลิชมาเนียที่มีรายงาน
ในประเทศไทยขณะนี้ส่วนใหญ่ยังไม่ทราบสปีชีส์ที่ชัดเจน กล่าวคือ
บางกรณีไม่ได้มกี ารพิสจู น์ทราบชนิดของเชือ้ ว่าเป็นเชือ้ ลิชมาเนียสปีชสี ใ์ ด
เนื่องจากผู้ป่วยมักจะได้รับการวินิจฉัยว่าติดเชื้อลิชมาเนียจากอาการ
ทางคลินกิ และดําเนินการรักษาในทันที ปัจจุบนั เชือ้ ลิชมาเนียทีพ่ บแล้ว
ในประเทศไทยมีจํานวน 3 สปีชีส์ คือ
1) Leishmania donovani ในผู้ ป่ ว ยจั ง หวั ด น่ า นเมื่ อ ปี
พ.ศ. 2548
2) Leishmania siamensis ซึ่งเป็นสายพันธุ์ใหม่ของโลก
ขณะนี้ยังอยู่ในกลุ่ม unclassified leishmania sp. ใน GenBank
database ซึ่ง ณ ปัจจุบัน (พ.ศ. 2553) มีรายงานพบการติดเชื้อ
สปีชีส์นี้ในมนุษย์ของประเทศไทยที่เป็น VL แล้วจํานวน 3 ราย (พังงา
จันทบุรี และสตูล) และมีรายงานการติดเชื้อชนิดนี้ในสัตว์จําพวกโค
และม้าซึ่งเป็น CL ในประเทศเยอรมัน และประเทศสวิตเซอร์แลนด์
(ปี พ.ศ. 2552 - 2553)
3) Leishmania infantum ในผู้ป่วยกรุงเทพมหานครเมื่อปี
พ.ศ. 2550 ซึ่งเป็นการรายงานการติดเชื้อนี้ครั้งแรกในประเทศไทย
ผลการสอบสวนโรคในผู้ป่วยทุกราย ไม่พบว่ามีผู้ป่วยรายใหม่ แต่พบ
หลักฐานการติดเชื้อจากการตรวจทางนํ้าเหลืองวิทยาด้วยวีธี Direct
Agglutination Test (DAT) ในสัตว์ได้แก่ โค แมว หนู และสุนขั อย่างไรก็ตาม
อาจเกิ ด จากปฏิ กิ ริ ย าข้ า มระหว่ า งเชื้ อ ลิ ช มาเนี ย กั บ ปรสิ ต ตั ว อื่ น
ของสัตว์ได้ เช่น Trypanosome sp. อย่างไรก็ตาม ได้พยายามตรวจพิสจู น์
ด้วย PCR เพื่อหาสารพันธุกรรมของเชื้อลิชมาเนียในการสอบสวนโรค
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แต่ไม่พบการติดเชือ้ นีใ้ นสัตว์เหล่านัน้ ในขณะทีต่ า่ งประเทศพบว่า สุนขั
เป็นสัตว์รังโรคที่สําคัญ
จากการศึกษาถึงการกระจายตัวของริน้ ฝอยทรายในประเทศไทย
พบว่า มีริ้นฝอยทรายอยู่ในทั่วทุกภาคของประเทศ ยิ่งไปกว่านั้น
ประเทศไทยยังมีรายงานริน้ ฝอยทรายชนิดทีส่ ามารถเป็นพาหะนําเชือ้ นี้
ได้อกี คือ Phlebotomus argentipes (เจาะจงกับเชือ้ L. donovani)
และ P. major major (เฉพาะเชื้อ L. infantum) ซึ่งเป็นพาหะนํา
เชื้อลิชมาเนียที่สาํ คัญในประเทศอินเดีย ในการสอบสวนโรคจะมีการ
สํารวจชนิดของริ้นฝอยทรายด้วยทุกครั้ง โดยมีรายงานการสํารวจพบ
P. argentipes ในจังหวัดนครศรีธรรมราช สตูล และเชียงราย ร่วมกับ
ริ้นฝอยทรายชนิดอื่นๆ คือ Sergentomyia gemmea, S. barraudi,
S. iyengari, S. perturbans และ S. indica ซึ่งจากความรู้เดิมที่ว่า
ริน้ ฝอยทรายชนิด Sergentomyia sp. ไม่สามารถนําเชือ้ ลิชมาเนียได้ แต่
ในปัจจุบนั ประเทศจีนมีรายงานพบริน้ ฝอยทรายชนิด S. sinkiangensis
สามารถนําเชื้อลิชมาเนียในสัตว์จําพวกจิ้งเหลน (lizards) ได้
2. ลักษณะโรค : เกิดได้ 3 ลักษณะ คือ
1. เกิดแผลที่ผิวหนัง (Cutaneous Leishmaniasis: CL) มี
อาการ เช่น ตุ่มนูนพองใสและแดง เป็นแผล ซึ่งอาจเป็นแผลเปียก
หรือแผลแห้ง แผลมักมีขอบ อาจแผลเดียวหรือหลายแผล แผลลุกลาม
รวมกันเป็นแผลใหญ่ได้ หรืออาจเป็นตุ่มๆ กระจายทั่วตัว (รูปที่ 17)
2. เกิ ด แผลที่ เ ยื่ อ บุ บ ริ เวณปาก จมู ก (Mucocutaneous
Leishmaniasis: MCL) เป็นแผลตามใบหน้า โพรงจมูก ปาก และลำ�คอ
อาจทำ� ให้ รู ป หน้ า ผิ ด ไปจากเดิม มีไข้ ซีด อ่อนเพลีย นํ้า หนั ก ลด
หากอาการรุนแรงและไม่ได้รบั การรักษาจะถึงกับเสียชีวติ ได้ (รูปที่ 18)
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รูปที่ 17 : โรคลิชมาเนียชนิดเกิดแผลทีผ่ วิ หนัง
(Cutaneous Leishmaniasis)
ส่วนใหญ่มกั เกิดจากเชือ้ L. tropica
มีลกั ษณะแผลเป็นตรงกลาง และมี
ตุ่มนูนแดงเล็กๆ กระจายล้อมรอบ

รูปที่ 18 : โรคลิ ช มาเนี ย
ชนิ ด เกิ ด แผล
ที่เยื่อบุบริเวณ
ปาก จมูก

3. พยาธิสภาพกับอวัยวะภายใน (Visceral Leishmaniasis:
VL หรือปัจจุบันนิยมเรียกว่าคาลา-อซาร์ (Kala - azar) ข้อบ่งชี้ที่
สำ�คัญตามนิยามขององค์การอนามัยโลก คือ ไข้เรื้อรังมากกว่า 10 วัน
ผอม (weight loss) ซีด (pale) ม้ามโต (splenomegary) ตับโต
(hepatomegary) ผู้ป่วยหลังให้การรักษาจนหายแล้วอาจปรากฏ
อาการทางผิวหนังทีเ่ รียกว่า Post Kala-azar Dermal lesion (PKDL)
(รูปที่ 19) เช่น เป็นตุ่มนูน (nodule) เป็นตุ่มนูนแดงเป็นปื้น (papule)
มีรอยแดงเป็นด่างดวง (macular) หรือมีหลายลักษณะร่วมกัน (mixed)
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รูปที่ 19 : อาการทางผิวหนังซึ่งเกิดตามหลังการรักษาโรคลิชมาเนียที่เกิดพยาธิ
สภาพกับอวัยวะภายใน

3. เชื้อก่อโรค : เกิดจาก “โปรโตซัว” ที่เป็นสัตว์เซลล์เดียวในสกุล
Leishmania อยู่ในเม็ดเลือดขาว (macrophage) ของคนแล้วก่อเกิด
อาการต่างๆ เชือ้ ลิชมาเนียทีส่ �ำ คัญและพบก่อโรคในคนได้บอ่ ยมี 4 ชนิด
คือ
1. Leishmania donovani ก่อให้เกิดพยาธิสภาพกับอวัยวะ
ภายใน ประกอบด้ ว ยชนิ ด ย่ อ ยคื อ L. donovani donovani,
L.d.infantum และ L.d.chagasi
2. L. tropica ก่อให้เกิดแผลที่ผิวหนัง
3. L. brazilliensis ก่ อ เกิ ด แผลที่ เ ยื่ อ บุ บ ริ เวณปาก จมู ก
ประกอบด้วยชนิดย่อย คือ L.b. brazilliensis, L.b.guyanensis,
L.b.panamensis
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4. L. mexicana ก่อเกิดแผลที่ผิวหนัง ประกอบด้วยชนิดย่อย
คื อ L.m.mexicana, L.m.amazonensis, L.m.pifanoi,
L.m.venezuelensis, L.m.garnhami
ประเทศไทยมี ร ายงานพบเชื้ อ 3 ชนิ ด คื อ L. donovani,
L. infantum และชนิดใหม่ L. siamensis
4. การเกิดโรค : ลักษณะการเกิดโรคในแต่ละพื้นที่แตกต่างกันตาม
สภาพทางภูมิศาสตร์ ซึ่งพอจะแบ่งได้ 3 แถบ คือ
1. แถบเมดิเตอร์เรเนียน-เอเชียกลาง (Mediterranean - Middle
Asian) มีอยู่ 3 ลักษณะ
1.1 ป่า (Natural foci) ซึง่ สภาพธรรมชาติแบบดัง้ เดิม ดงดิบ
หรือป่าที่สมบูรณ์ โรคเกี่ยวข้องกันระหว่างสุนัขป่า - ริ้นฝอยทราย สุนัขป่า
1.2 ชนบท (Semi-synanthropic foci) โรคเกี่ยวข้องกัน
ระหว่างสุนัขป่า - ริ้นฝอยทราย - สุนัขบ้าน - ริ้นฝอยทราย - คน
1.3 กึง่ เมือง (Synanthropic foci) โรคเกีย่ วข้องกันระหว่าง
สุนัขบ้าน - ริ้นฝอยทราย - คน
แถบนี้ เชื้อลิชมาเนียเป็นชนิด L. infantum พาหะ
ริ้นฝอยทรายเป็นชนิดในสกุล Phlebotomus ได้แก่ P. major,
P. perneciosus, P. chinensis และ P. longicuspis
2. แถบคาบสมุทรอินเดีย (Indian sub - continent)
แถบนีโ้ ดยเฉพาะทีอ่ นิ เดีย เนปาล และบังกลาเทศ เชือ้ ลิชมาเนีย
เป็นชนิด L. donovani กับ L. tropica พาหะริ้นฝอยทรายเป็นชนิด
P. argentipes เท่านั้น แต่ปัจจุบันเป็นที่สงสัยว่าอาจมีริ้นฝอยทราย
ชนิดอื่นที่สามารถเป็นพาหะได้ด้วย
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3. แถบแอฟริกาตะวันออก (East - African Sub - zone : ประเทศ
เคนยา และซูดาน)
ลักษณะการเกิดโรคในแถบนี้ยังไม่มีความชัดเจน แต่ตัวเชื้อโรค
คือ L. donovani, L. archibaldi พาหะริ้นฝอยทรายเป็นชนิด
P. orientalis, P. matini และ P. celiae อย่างไรก็ตามการเกิดโรคใน
แถบนีย้ งั มีการถกเถียงกันโดยคาดว่ามีสตั ว์เลีย้ งลูกด้วยนมเกีย่ วข้องด้วย
5. แหล่งรังโรค : มีทั้งแบบเฉพาะคนเป็นรังโรค (anthroponosis)
ซึ่งโรคแพร่กระจายระหว่างคนกับคนเท่านั้น และแบบที่มีสัตว์เลี้ยง
ลู ก ด้ ว ยนมเป็ น รั ง โรค (zoonosis) โดยเป็ น จำ � พวกสั ต ว์ ฟั น แทะ
(rodent) ทั้งที่อยู่ในป่า เช่น หมาป่า หมาไน ลิง ค่าง บ่าง ชะนี และ
อยู่สตั ว์เลีย้ งลูกด้วยนมทีอ่ ยูใ่ กล้บา้ น เช่น สุนขั แมว หนู โค กระบือ ฯลฯ
6. วิธีการแพร่โรค : แพร่โรคโดย ริ้นฝอยทราย (sandfly) (รูปที่ 20)
กัดและดูดเลือด และได้รบั เชือ้ ในระยะ amastigote เข้าไปในกระเพาะ
ส่วนกลางแล้วเปลี่ยนรูปร่างยาวออกเป็น promastigote ระยะติดต่อ
(infective stage) แล้วเคลื่อนตัวไปรวมเป็นก้อนที่คอหอย พร้อม
จะถูกสำ�รอกเข้าสู่ร่างกายเหยื่อรายต่อไปเมื่อริ้นฝอยทรายได้กัดและ
ดูดเลือดอีกครั้ง นอกจากนี้ อาจมีความเป็นไปได้ที่จะมีการแพร่เชื้อ
จากการรับเลือด การแลกเปลี่ยนชิ้นเนื้อ จากแม่สู่ลูก จากอุบัติเหตุ
จากการปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการ และจากการใช้เข็มฉีดยาร่วมกัน
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รูปที่ 20 : ริ้นฝอยทราย (sandfly) เพศเมีย ขณะกำ�ลังดูดเลือดเป็นอาหาร
มีลกั ษณะปีกเป็นรูปตัววีขณะพัก มีเส้นเลือดดำ�และขนเล็กๆ ขนานไป
ตามรอยขอบของปีก

7. ระยะฟักตัวของโรค : ระยะฟักตัวของโรคไม่แน่นอน อาจตั้งแต่
2 - 3 วัน สัปดาห์ จนถึงหลายเดือน เป็นปี หรือหลายๆ ปี แต่ส่วนใหญ่
ระยะฟักตัวค่อนข้างนาน
8. ระยะติดต่อของโรค : ระยะติดต่อของโรคจะเป็นระยะที่พบ
amastigote คือ ระยะที่พบผิวหนังที่เป็นตุ่มนูนพองใสหรือเป็นแผล
ในราย CL หรือพบตุม่ นูน ปืน้ ด่าง ดวงในราย PKDL และพบในกระแส
เลือดในรายที่มีพยาธิสภาพกับอวัยวะภายใน
9. ความไวและความต้านทานต่อการรับเชื้อ : กลไกทางภูมิคุ้มกัน
ของร่างกายมีความเกี่ยวข้องกับโรคลิชมาเนียแต่ยังไม่ชัดเจนมากนัก
มี ก ารศึ ก ษาวิ จั ย ที่ ทำ � ให้ เชื่ อ กั น ว่ า การเรื้ อ รั ง หรื อ หายได้ เ องของ
โรคลิชมาเนียขึ้นอยู่กับเซลล์ที่ควบคุมเกี่ยวกับภูมิคุ้มกัน
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10. การเก็บและนำ�ส่งตัวอย่างตรวจที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
กระทรวงสาธารณสุข :
รายทีม่ ตี มุ่ พองใสหรือแผลตามร่างกายให้ฉดี ยาชาแล้วเจาะดูดหรือ
ขูดเนื้อเยื่อโคนแผล กรณีแผลใกล้หายให้ตัดชิ้นเนื้อริมขอบแผลโดยได้
ส่วนเนื้อผิวหนังดี (ประมาณ 2/3) มากกว่าไม่ดีที่เป็นแผล (ประมาณ
1/3) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 4 มม. เกลีย่ บนสไลด์ นำ�ไปย้อม
สี Giemsa ตรวจดู amastigote ภายใต้กล้องจุลทรรศน์ (รูปที่ 21)

รูปที่ 21 : เชือ้ Leishmania major จากเนือ้ เยือ่ ของผูป้ ว่ ยโรค ลิชมาเนียผิวหนัง
(จากการย้อมสี Giemsa กำ�ลังขยาย 1,000 เท่า) มี Amastigotes
ขนาดความกว้าง 3 - 4 มคม. และความยาว 4 - 5 มคม. และ
kinetoplast มีรูปร่างเป็นแท่งอยู่ข้างๆ nucleus

ในรายที่เกิดพยาธิสภาพกับอวัยวะภายใน อาจเจาะดูดไขกระดูก
หรือตัดชิ้นเนื้อจากตับ หรือม้ามเพื่อตรวจหา amastigote ภายใต้
กล้องจุลทรรศน์ หากต้องการตรวจด้วยวิธี PCR ให้เก็บชิ้นเนื้อใน
ethanol 70 - 80% หรือเจาะเลือด แล้วปั่น ดูดเฉพาะบริเวณ Buffy
coat ไปตรวจหาเชื้อลิชมาเนียได้เช่นเดียวกัน
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นอกจากนีส้ ามารถตรวจแอนติบอดี และตรวจโดยวิธี polymerase
chain reaction (PCR) เพือ่ ยืนยันผลการตรวจได้ โดยการเจาะเลือด เก็บ
clotted blood 5 มล. และแยกซีรั่ม เพื่อตรวจหาแอนติบอดีไตเตอร์
พร้อมกับเก็บเลือดใน heparinized blood หรือ EDTA blood 5 มล.
และแยก Buffy coat เพื่อตรวจ PCR (ทั้งนี้การตรวจแอนติบอดี และ
PCR สามารถส่งตรวจได้ที่ วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า
ภาควิชาปรสิตวิทยา ชั้น 3 อาคารเพชรรัตน์ ถนนราชวิถี เขตพญาไท
กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์และโทรสาร 0-2354-7761)
11. วิธีการป้องกันและควบคุมโรค :
ก. มาตรการป้องกันโรค :
1. กำ�จัดเชื้อลิชมาเนียในผู้ป่วย โดยค้นหาให้พบผู้ป่วยทั้ง
ระยะปรากฏอาการและไม่ปรากฏอาการพร้อมทำ�การรักษาอย่าง
รวดเร็วจนหายขาด
2. ควบคุม กำ�จัดพาหะริน้ ฝอยทรายโดยปรับปรุงสิง่ แวดล้อม
ทั้งในบ้าน และนอกบ้านให้สะอาด เป็นระเบียบ และทำ�ลายแหล่ง
เพาะพันธุ์ริ้นฝอยทราย
3. ควบคุม กำ�จัดสัตว์รังโรค
สัตว์เลีย้ งลูกด้วยนมควรอยูห่ า่ งจากตัวบ้านอย่างน้อย 10
เมตร กรณีเลี้ยงในบ้านหรือใกล้บ้านควรให้สัตว์นอนในมุ้งชุบเคมีหรือ
คลุมด้วยผ้า/กระสอบป่าน/ปลอกคอชุบเคมีตอนกลางคืน สัตว์ที่มีเชื้อ
ลิชมาเนียต้องกำ�จัดโดยปรึกษาสัตวแพทย์ หรือผู้ปฏิบัติงานในหน่วย
งานปศุสัตว์
4. ป้องกันตนเองอย่าให้ริ้นฝอยทรายกัด เช่น ทายากันยุง
สวมเสื้อผ้าปกปิดทั่วร่างกาย เมื่อเข้าป่า ไปถํ้า ทำ�สวน ทำ�ไร่ ควรนอน
ในมุ้งชุบเคมี ไม่อยู่นอกบ้านช่วงพลบคํ่าที่ริ้นฝอยทรายออกหากินมาก
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5. คนทีม่ เี ชือ้ เอชไอวีควรป้องกันถูกริน้ ฝอยทรายกัด รวมทัง้
หลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงในการติดเชื้อเอชไอวี
6. แรงงานไทยและชาวมุสลิมที่กลับจากประเทศแหล่งโรค
ในตะวันออกกลาง หากถูกริ้นฝอยทรายกัดบ่อยๆ เมื่อปรากฏอาการ
สงสัยต้องรีบไปพบแพทย์
ข. การควบคุมผู้ป่วย ผู้สัมผัส และสิ่งแวดล้อม :
1. การรายงานโรค : ต้องรายงานการพบผู้ป่วยรายใหม่
ทุกราย เนื่องจากเป็นโรคติดต่อนำ�โดยแมลงอุบัติใหม่
		 2. การแยกผู้ป่วย : ผู้ป่วยที่เป็นโรคลิชมาเนียไม่ควรให้
ริ้นฝอยทรายกัด อาจให้นอนในมุ้งชุบเคมี หรือทายาป้องกันแมลงกัด
เพื่อป้องกันการแพร่โรคสู่ผู้อื่น
		 3. การทำ�ลายเชือ้ : ค้นหาผูป้ ว่ ยทัง้ ทีม่ อี าการและไม่ปรากฏ
อาการ รวมทั้งรักษาด้วยยาจนหายขาดอย่างรวดเร็ว
		 4. การกักกัน : ไม่จำ�เป็น
5. การให้ภูมิคุ้มกันแก่ผู้สัมผัส : ยังไม่มีวัคซีน
6. การสอบสวนผู้ สั ม ผั ส และแหล่ ง โรค : ค้ น หาผู้ ป่ ว ย
รายสงสัยอื่นๆ ที่อาจติดเชื้อในชุมชน รวมทั้งสำ�รวจโดยเจาะโลหิต
ค้นหาผูป้ ว่ ยทีไ่ ม่ปรากฏอาการ สัตว์เลีย้ งลูกด้วยนมทุกชนิด และดักจับ
ริ้นฝอยทรายในหมู่บ้านรัศมีห่างจากบ้านผู้ป่วย 100 - 200 เมตร และ
นำ�ไปตรวจทางห้องปฏิบัติการ
7. การรักษา : ยารักษามีทั้งชนิดทาแผล รับประทาน และฉีด แต่
ยาประเภทหลังมีอาการข้างเคียงค่อนข้างรุนแรงต่อผู้ป่วยซึ่งต้องอยู่

คู่มือการป้องกันควบคุมโรคติดต่ออุบัติใหม่

369

ภายใต้การดูแลอย่างใกล้ชดิ ของแพทย์ในโรงพยาบาล ชือ่ ยารักษา เช่น
ยาเพนตะวาเลนท์ แ อนติ โ มเนี ย ล (pentavalentantimonials)
ยาเพนทามิ ดี น (pentamidine) ยาพาโรโมมั ย ซิ น ซั ล เฟต
(paromomycin sulfate) ยามิลทีโฟซีน (miletefosine) และ
ยาคีโตโคนาโซล (ketoconazole)
ค. มาตรการเมื่อเกิดการระบาด :
1. สอบถามประวัติผู้ป่วย
2. ค้นหาผู้ป่วยรายอื่นๆ และเจาะโลหิตค้นหาผู้ไม่ปรากฏ
อาการพร้อมให้การรักษาจนหายขาด
3. ค้นหาสัตว์รังโรคและกำ�จัดสัตว์ที่มีเชื้อลิชมาเนียทุกตัว
4. ป้องกันสัตว์เลี้ยงไม่ให้ถูกริ้นฝอยทรายกัด
5. สอบสวนทางกีฏวิทยาโดยดักจับริน้ ฝอยทรายตรวจหาเชือ้
ลิชมาเนีย
6. พ่นเคมีกำ�จัดริ้นฝอยทราย ทั้งในบ้าน นอกบ้านและ
คอกสัตว์
7. สนับสนุนชุมชนในการจัดทำ� big cleaning day
8. ให้ความรู้โรคลิชมาเนียแก่ประชาชน
ง. ภั ย พิ บั ติ ที่ อ าจเกิ ด ขึ้ น : โรคลิ ช มาเนี ย ส่ ว นใหญ่ เ ป็ น
โรคประจำ�ถิน่ และเกิดเฉพาะแห่ง แต่อาจมีการระบาดขนาดเล็กในกลุม่
ประชากรทีม่ กี ารเคลือ่ นย้าย เช่น ทหารทีไ่ ปช่วยรบ ผูอ้ พยพ นักท่องเทีย่ ว
แรงงานข้ามถิ่น คนสร้างถนนเข้าไปในป่า สร้างเขื่อน และปัจจุบัน
ประชากรผูต้ ดิ เชือ้ เอชไอวี (HIV) พบได้มาก ดังนัน้ จึงมีโอกาสทีจ่ ำ�นวน
ผู้ป่วยโรคลิชมาเนียอาจเพิ่มขึ้นได้ในอนาคต
จ. มาตรการควบคุมโรคระหว่างประเทศ : ที่ผ่านมาไม่เคย
ปรากฏมีรายงานปัญหาการแพร่โรคข้ามประเทศอย่างรวดเร็ว
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โรคเมลิออยโดสิส
(MELIOIDOSIS)

ICD-9 025; ICD-10 A24.1,A24.4

1. สถานการณ์โรค :
ทัว่ โลก : มีการรายงานผูป้ ว่ ยในเขตอากาศร้อนชืน้ และกึง่ ร้อนชืน้
ในแอฟริกา อเมริกา เอเชีย ออสเตรเลีย/กลุม่ ประเทศในหมูเ่ กาะแปซิฟคิ
อินเดีย และตะวันออกกลาง นอกจากนี้ พบการเสียชีวิตสูงขึ้นทั่วโลก
ในนักท่องเที่ยวที่เดินทางกลับมาจากบริเวณที่มีโรคเมลิออยโดสิส
เป็นโรคประจำ�ถิ่น และสามารถแยกเชื้อก่อโรคได้จากกองทหารทุก
สัญชาติที่ประจำ�การในพื้นที่ที่เป็นโรคประจำ�ถิ่น ปัจจุบัน ประเทศใน
แถบเอเชียที่พบการระบาดของโรคได้แก่ ประเทศพม่า ลาว เวียดนาม
ไทย มาเลเซีย อินโดนีเซีย สิงคโปร์ และเขตปกครองพิเศษฮ่องกง ใน
แถบเอเชียไมเนอร์ ได้แก่ ประเทศศรีลังกา อินเดีย ตุรกี และอิหร่าน
นอกจากนีย้ งั พบได้ในประเทศในหมูเ่ กาะนิวกินี และเกาะกวม อีกด้วย
ประเทศไทย : โรคเมลิออยโดสิสในประเทศไทยพบได้ตลอดทั้งปี
แต่จะพบมากในฤดูฝน ระหว่างเดือนกรกฎาคมถึงพฤศจิกายน พบ
ผู้ป่วยได้ทุกภาคทั่วประเทศ แต่พบมากทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง จังหวัดขอนแก่นและอุบลราชธานี ผู้ป่วยส่วนใหญ่
(ร้อยละ 60 - 95) เป็นชาวไร่ ชาวนา หรือผู้ที่ทำ�งานอยู่กับดินกับนํ้า
พบผู้ ป่ ว ยเป็ น เพศชายมากกว่ า เพศหญิ ง เด็ ก เป็ น โรคนี้ น้ อ ยกว่ า
ผู้ใหญ่ โดยมีแนวโน้มอัตราป่วยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จาก 0.50 ต่อ
ประชากรแสนคน ในปี พ.ศ. 2544 เป็น 2.10 ต่อประชากรแสนคน
ในปี พ.ศ. 2552 ซึง่ มีอตั ราป่วยสูงสุดในรอบ 10 ปี และมีแนวโน้มเพิม่ ขึน้
อย่างต่อเนือ่ ง โดยคาดการณ์วา่ น่าจะมีผปู้ ว่ ยมากกว่าปีละ 2,000 ราย
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แต่ส่วนมากมีการรายงานผู้ป่วยน้อยกว่าความเป็นจริง และจากการ
สำ�รวจระดับภูมิคุ้มกันต่อเชื้อของคนปกติในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
พบมีความชุก (seroprevalence) ประมาณร้อยละ 20 นอกจากนี้
มีรายงานการติดเชื้อในโรงพยาบาลจากโรคนี้ โดยผู้ป่วยส่วนใหญ่เป็น
บุคคลที่มีปัจจัยเสี่ยง เช่น โรคติดเชื้อทางเดินหายใจเรื้อรัง วัณโรค
เบาหวาน โรคไต โรคเลือด มะเร็ง และภาวะบกพร่องทางภูมิคุ้มกัน
เป็นต้น
2. ลั ก ษณะโรค : เป็ น โรคติ ด เชื้ อ แบคที เรี ย ซึ่ ง มี อ าการแสดง
หลากหลาย ตัง้ แต่ไม่มอี าการเลย มีการอักเสบมีนาํ้ ในปอด (pulmonary
consolidation) ภาวะปอดอั ก เสบมี เ นื้ อ ตาย (necrotizing
pneumonia) จนถึงมีฝที ผี่ วิ หนัง หรือมีฝที อี่ วัยวะภายใน (cutaneous
or visceral abscesses) และ/หรือมีการติดเชื้อในกระแสโลหิตจน
เสียชีวิตอย่างรวดเร็ว ซึ่งอาการอาจคล้ายคลึงกับโรคติดเชื้อหลาย
ชนิด เช่น ไข้ทัยฟอยด์ วัณโรคที่มีโพรงในปอด (tuberculosis with
pulmonary cavitation) การมีหนองในช่องปอด (empyema)
ฝี เ รื้ อ รั ง (chronic abscesses) และการติ ด เชื้ อ ที่ ก ระดู ก
(osteomyelitis) เป็นต้น การติดเชื้อที่รุนแรงอาจเกิดขึ้น และทำ�ให้
เสียชีวติ ภายใน 48 ชัว่ โมง จากภาวะช็อกเนือ่ งจากการติดเชือ้ ในกระแส
โลหิต ในทางตอนเหนือของประเทศออสเตรเลีย พบผู้ป่วยร้อยละ 5
ทีเ่ กิดกลุม่ อาการเฉพาะของโรคเยือ่ หุม้ สมองอักเสบ ซึง่ ทำ�ให้เกิดอาการ
กล้ามเนือ้ เป็นอัมพาตอ่อนปวกเปียกแบบครึง่ ตัว (flaccid paraparesis)
หรือกล้ามเนื้อส่วนปลายอ่อนแรง (peripheral motor weakness)
และในบางครั้ ง อาจมี อ าการฝีในสมองด้วย อัตราตายอยู่ร ะหว่ า ง
ร้อยละ 40 - 75 แม้ว่าจะได้รับการรักษาด้วยยาปฏิชีวนะก็ตาม
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และอัตราป่วยตายจะสูงในผู้ที่มีโรคประจำ�ตัว เช่น เบาหวาน ผู้ที่มี
ความผิดปกติของไต โรคปอดเรือ้ รัง และผูท้ มี่ ภี มู คิ มุ้ กันบกพร่อง เป็นต้น
การวิ นิ จ ฉั ย โรค จะขึ้ น อยู่ กั บ การแยกเชื้ อ ก่ อ โรคได้ จ าก
สิ่งส่งตรวจต่างๆ เช่น โลหิต ปัสสาวะ เสมหะ รอยโรคที่ผิวหนัง และ
การป้ายเชื้อจากลำ�คอ เป็นต้น ระดับแอนติบอดีที่สูงขึ้นจากการตรวจ
ทางนํ้าเหลืองวิทยาเป็นสิ่งที่ยืนยันการติดเชื้อได้ การตรวจวินิจฉัย
แบบ direct immunofluorescent microscopy มีความจำ�เพาะ
(specificity) ถึงร้อยละ 98 แต่มีความไว (sensitivity) แค่เพียง
ร้อยละ 70 เมื่อเปรียบเทียบกับวิธีการเพาะเชื้อ
โรคเมลิออยโดสิสนี้ ควรคิดถึงในผูป้ ว่ ยทีม่ หี นองโดยหาสาเหตุไม่ได้
(unexplained suppurative disease) โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ใน
ผู้ป่วยที่มีโพรงในปอด (cavitating pulmonary disease) ในผู้ป่วยที่
อาศัยอยู่ในพื้นที่ที่เป็นโรคประจำ�ถิ่น หรือผู้ที่เดินทางกลับจากพื้นที่ที่
โรคนี้เป็นโรคประจำ�ถิ่น โรคนี้อาจเริ่มแสดงอาการภายหลังสัมผัสเชื้อ
นานถึง 25 ปี
3. เชื้อก่อโรค :โรคนี้ เ กิ ด จากเชื้ อ แบคที เรี ย ชื่ อ Burkholderia
pseudomallei หรือ whitmore bacteria เป็นแบคทีเรียแกรมลบ
รูปแท่ง เคลื่อนที่ได้ เชื้อนี้มีความทนทานมากทั้งในดินและในนํ้า อยู่
ได้นานหลายปี ในประเทศไทยพบเชื้อ B. thailandensis ด้วยแต่ไม่
ก่อโรค
4. การเกิดโรค : โดยทัว่ ไปมักติดเชือ้ ในผูท้ มี่ ภี าวะภูมคิ มุ้ กันบกพร่อง
ซึง่ มีบาดแผลและมีการสัมผัสดินหรือนํา้ ทีป่ นเปือ้ นเชือ้ โดยอาจเกิดเป็น
ภาวะแทรกซ้อนจากแผลติดเชือ้ หรือจากการสำ�ลักนํา้ โรคเมลิออยโดสิส
คู่มือการป้องกันควบคุมโรคติดต่ออุบัติใหม่
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เป็นสาเหตุของการติดเชื้อในกระแสโลหิตจากชุมชนที่สำ�คัญในเขต
อากาศร้อนชืน้ ซึง่ มีอาการแสดงของโรคทีห่ ลากหลาย ในบางพืน้ ที่ พบ
เกษตรกรมีภมู คิ มุ้ กันของโรคโดยไม่เคยมีอาการแสดงถึงร้อยละ 5 - 20
ในประเทศไทยเรียกโรคนี้ว่า เป็นโรคของชาวนา ร้อยละ 75 - 85 ของ
ผูป้ ว่ ยพบในฤดูฝน ซึง่ เชือ่ ว่าเป็นช่วงทีม่ กี ารสัมผัสเชือ้ มากทีส่ ดุ พบผูป้ ว่ ย
โรคเมลิออยโดสิสเพิม่ มากขึน้ หลังจากเหตุการณ์สนึ ามิ เมือ่ ปี พ.ศ. 2547
โดยส่วนใหญ่เป็นกลุม่ นักท่องเทีย่ วทีถ่ กู ส่งกลับประเทศ ผูท้ มี่ ปี จั จัยเสีย่ ง
ของโรคสูงสุด ได้แก่ บริกร นักท่องเทีย่ วผจญภัย นักท่องเทีย่ วเชิงนิเวศ
คนงานก่อสร้างและเหมืองแร่ และผูท้ ส่ี มั ผัสกับดินและนํา้ ทีป่ นเปือ้ นเชือ้
5. แหล่งรังโรค : เชื้ออาศัยอยู่ในดิน นํ้า และสัตว์หลายชนิด เช่น
แพะ แกะ ม้า สุกร ลิง และสัตว์ฟันแทะ (รวมถึงสัตว์อื่นที่อาศัยอยู่ใน
สวนสัตว์) สามารถติดเชือ้ ได้ แต่ยงั ไม่มหี ลักฐานแสดงชัดว่าสัตว์เหล่านี้
เป็นแหล่งรังโรค แต่เป็นเพียงเป็นตัวนำ�พาเชื้อจากที่หนึ่งไปสู่อีกที่หนึ่ง
6. วิ ธี ก ารแพร่ โ รค : มั ก ติ ด ต่ อ จากการสั ม ผั ส ดิ น หรื อ นํ้ า ที่
ปนเปื้อนเชื้อ เชื้อเข้าสู่ร่างกายผ่านบาดแผล การหายใจเอาละอองฝุ่น
ของดิน และส่วนน้อยเกิดจากการสำ�ลัก หรือกลืนนํ้าที่ปนเปื้อนเชื้อ
นอกจากนี้การสัมผัสกับพวกสัตว์ฟันแทะยังสามารถทำ�ให้เกิดการ
แพร่กระจายเชื้อได้ด้วย การแพร่เชื้อจากคนสู่คนอาจเกิดขึ้นได้โดย
การสัมผัสโดยตรง การมีเพศสัมพันธ์ หรือการใช้เข็มฉีดยาร่วมกัน
กรณีการแพร่โรคจากมารดาสู่ทารกสามารถแพร่เชื้อผ่านทางรกหรือ
การให้นมบุตร
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7. ระยะฟักตัวของโรค : มีระยะเวลาตั้งแต่ 1 - 21 วัน และอาจใช้
เวลาสั้นๆ เพียงไม่กี่ชั่วโมง ในกรณีได้รับเชื้อจำ�นวนมาก อย่างไรก็ตาม
มีการสันนิษฐานว่าตั้งแต่ได้รับเชื้อจนกระทั่งเกิดอาการอาจใช้เวลาได้
นานหลายปี
8. ระยะติดต่อของโรค : การแพร่เชื้อจากคนสู่คนอาจเกิดขึ้นผ่าน
ทางการสัมผัสกับเลือดหรือนํ้าจากร่างกายของผู้ติดเชื้อ แต่พบได้น้อย
เช่นเดียวกับการติดเชือ้ ในห้องปฏิบตั กิ ารซึง่ พบได้นอ้ ยมาก โดยเฉพาะ
จากหัตถการที่ทำ�ให้เกิดละอองฟุ้งกระจาย
9. ความไวและความต้านทานต่อการรับเชื้อ : การก่อโรคในคน
พบได้บอ่ ยขึน้ โดยเฉพาะประชาชนในพืน้ ทีท่ มี่ โี รคนีเ้ ป็นโรคประจำ�ถิน่
ซึ่งมีโอกาสสัมผัสดินหรือนํ้าที่ปนเปื้อนเชื้อก่อโรค ในพื้นที่มีโรคนี้เป็น
โรคประจำ�ถิ่น ส่วนใหญ่การวินิจฉัยโรคจะน้อยกว่าความเป็นจริง และ
ประมาณ 2 ใน 3 ของผู้ป่วย มักมีโรคประจำ�ตัว เช่น เบาหวาน ตับแข็ง
พิษสุราเรื้อรัง หรือไตวาย ซึ่งอาจเป็นปัจจัยส่งเสริมให้เกิดโรค หรือ
กระตุ้นให้เกิดอาการในคนที่ติดเชื้อได้
10. การเก็บและนำ�ส่งตัวอย่างตรวจที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
กระทรวงสาธารณสุข :
10.1 การตรวจวินิจฉัยโรคเมลิออยโดสิสด้วยวิธี Indirect
Hemagglutination
10.1.1 ชื่อการทดสอบ
การตรวจวินจิ ฉัยโรคเมลิออยโดสิสด้วยวิธี Indirect
Hemagglutination
คู่มือการป้องกันควบคุมโรคติดต่ออุบัติใหม่
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10.1.2 ข้อบ่งชี้การส่งตรวจ (อาการทางคลินิก)
แพทย์สงสัยผู้ป่วยเป็นโรคเมลิออยโดสิส มีอาการ
ไข้ มีประวัติ ลุยนํ้า ลุยโคลน อยู่ในถิ่นระบาด
10.1.3 การเตรียมผู้ป่วย
 ไม่มี
10.1.4 สิ่งส่งตรวจ
10.1.4.1 ซีรั่ม ปริมาณ 1 - 2 มล. ใส่ในหลอด
พลาสติกปิดจุกให้แน่น พันปากหลอดด้วยพาราฟิล์ม
10.1.4.2 ควรเจาะเลือดตรวจ 2 ครัง้ เก็บตัวอย่าง
เลื อ ดครั้ ง แรกเมื่ อ แรกเข้ า รั บ การรั ก ษา และครั้ ง ที่ 2 ภายหลั ง
จากเก็ บ ตั ว อย่ า งแรก 7 - 14 วั น เจาะเลื อ ดและปั่ น แยกซี รั่ ม
ส่ ง สถาบั น วิ จั ย วิ ท ยาศาสตร์ ส าธารณสุ ข ทั น ที หรื อ เก็ บ ไว้ ที่ 4°ซ.
ไม่เกิน 1 สัปดาห์ หากจะเก็บไว้เกิน 1 สัปดาห์ควรแช่แข็ง ที่ -20°ซ.
10.1.5 การส่งสิ่งส่งตรวจและข้อควรระวัง
10.1.5.1 นำ�ส่งโดยแช่ในกล่องโฟมทีม่ นี าํ้ แข็ง หรือ
ในถังไนโตรเจนเหลว
10.1.5.2 เขียนชื่อ - นามสกุลผู้ป่วย วัน เดือนปีที่
เก็บตัวอย่าง พร้อมประวัติการเจ็บป่วย
10.1.6 วัน เวลาทำ�การตรวจวิเคราะห์ วันจันทร์ ถึง ศุกร์
เวลา 8.30 ถึง 16.30 น.
10.1.7 ระยะเวลาที่ใช้ในการวิเคราะห์ 5 วัน
10.1.8 การรายงานผล
10.1.8.1 รายงานค่าแอนติบอดีเจือจางสูงสุดทีใ่ ห้
ผลบวก
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10.1.8.2 การแปลผล :
10.1.8.2.1 ผลบวกในกรณีซรี มั่ คูเ่ มือ่ ซีรมั่
ครั้งสองมีแอนติบอดีไตเตอร์มากกว่าหรือเท่ากับสี่เท่าของซีรั่มแรก
หรือ กรณีซรี มั่ เดีย่ วเมื่อแอนติบอดีไตเตอร์มากกว่าหรือเท่ากับ 1: 160
10.1.8.2.2 ผลลบเมือ่ แอนติบอดีไตเตอร์
น้อยกว่า 1: 160
10.1.9 ค่าตรวจ 150 บาท
10.1.10 วิ ธี วิ เ คราะห์ ตรวจหาแอนติ บ อดี ต่ อ
Burkholderia pseudomallei ด้วยวิธี Indirect Hemagglutination
10.1.11 สิ่ ง รบกวนต่ อ การวิ เ คราะห์ ซี รั่ ม ที่ มี
เม็ดเลือดแดงแตก และการปนเปื้อนเชื้อราและแบคทีเรีย
10.1.12 ระยะเวลาทีส่ ามารถขอตรวจเพิม่ ได้ 3 วัน
10.2 การตรวจวินิจฉัยโรคเมลิออยโดสิสด้วยวิธี Indirect
Fluorescent Antibody
10.2.1 ชื่อการทดสอบ
การตรวจวินจิ ฉัยโรคเมลิออยโดสิสด้วยวิธี Indirect
Fluorescent Antibody
10.2.2 ข้อบ่งชี้การส่งตรวจ (อาการทางคลินิค)
แพทย์สงสัยผูป้ ว่ ยเป็นโรคเมลิออยโดสิส มีอาการไข้
มีประวัติ ลุยนํ้า ลุยโคลน อยู่ในถิ่นระบาด
10.2.3 การเตรียมผู้ป่วย
 ไม่มี
10.2.4 สิ่งส่งตรวจ
10.2.4.1 ซีรั่มปริมาณ 1 - 2 มล. ใส่ในหลอด
พลาสติกปิดจุกให้แน่นพันปากหลอดด้วยพาราฟิล์ม
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10.2.4.2 ควรเจาะเลือดตรวจ 2 ครัง้ เก็บตัวอย่าง
ครั้ ง แรกเมื่ อ แรกเข้ า รั บ การรั ก ษา และครั้ ง ที่ 2 ภายหลั ง จาก
เก็บตัวอย่างแรก 7 - 14 วัน เจาะเลือดและปั่นแยกซีรั่มส่งสถาบันวิจัย
วิทยาศาสตร์สาธารณสุขทันที หรือเก็บไว้ที่ 4°ซ. ไม่เกิน 1 สัปดาห์
หากจะเก็บไว้เกิน 1 สัปดาห์ควรแช่แข็ง ที่ -20°ซ.
10.2.5 การส่งสิ่งส่งตรวจและข้อควรระวัง
10.2.5.1 นำ�ส่งโดยแช่ในกล่องโฟมทีม่ นี าํ้ แข็ง หรือ
ในถังไนโตรเจนเหลว
10.2.5.2 นำ�ส่งพร้อมแบบฟอร์มส่งตัวอย่างตรวจ
วินิจฉัยโรคเมลิออยโดสิส
10.2.6 วัน เวลาทำ�การตรวจวิเคราะห์ วันจันทร์ ถึง ศุกร์
เวลา 8.30 ถึง 16.30 น.
10.2.7 ระยะเวลาที่ใช้ในการวิเคราะห์ 5 วัน
10.2.8 การรายงานผล
10.2.8.1 รายงานค่าแอนติบอดีเจือจางสูงสุดทีใ่ ห้
ผลบวก
10.2.8.2 การแปลผล : ผลบวกในกรณีซรี มั่ คู่ เมือ่
IgG titer ครั้งที่สองมากกว่าหรือเท่ากับสี่เท่าของครั้งแรก ผลบวกใน
กรณีซีรั่มเดี่ยว เมื่อ IgM titer มีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 1: 200 ผลลบ
เมื่อระดับแอนติบอดีน้อยกว่า 1: 200
10.2.9 ค่าตรวจ 300 บาท
10.2.10 วิธวี เิ คราะห์ ตรวจหาแอนติบอดีตอ่ Burkholderia
pseudomallei ด้วยวิธี Indirect Fluorescent Antibody
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10.2.11 สิ่งรบกวนต่อการวิเคราะห์ ซีรั่มที่มีเม็ดเลือดแดง
แตก และการปนเปื้อนเชื้อราและแบคทีเรีย
10.2.12 ระยะเวลาที่สามารถขอตรวจเพิ่มได้ 3 วัน
11. วิธีการป้องกันและควบคุมโรค :
ก. มาตรการป้องกันโรค :
1. ผู้ที่มีโรคประจำ�ตัว เช่น เบาหวาน และผู้ที่มีบาดแผล
ควรหลีกเลีย่ งการสัมผัสดินหรือแหล่งนํา้ เช่น นาข้าว ในพืน้ ทีท่ เ่ี กิดโรค
2. กรณีผิวหนังที่มีรอยขีดข่วน ถลอก หรือแผลพุพอง มีการ
สัมผัสกับดินและแหล่งนํ้าในแหล่งที่เกิดโรค ต้องรีบทำ�ความสะอาด
อย่างทั่วถึงโดยทันที
3. ให้ความรู้แก่ประชาชนในพื้นที่ เช่น การสวมรองเท้าบูท
และถุงมือ โดยเฉพาะผู้ที่มีอาชีพที่ต้องสัมผัสดินและแหล่งนํ้าโดยตรง
เช่น ชาวนา เป็นต้น
ข. การควบคุมผู้ป่วย ผู้สัมผัส และสิ่งแวดล้อม :
1. การรายงานโรค : รายงานเจ้าหน้าทีส่ าธารณสุขทันทีเมือ่
มีผู้ป่วยสงสัย
		 2. การแยกผู้ป่วย : ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันควบคุม
การติดเชื้ออย่างเคร่งครัด เมื่อต้องสัมผัสกับสารคัดหลั่งจากระบบทาง
เดินหายใจ สารคัดหลั่งที่ระบายจากโพรงไซนัส เลือด หรือนํ้าจาก
ส่วนต่างๆ ของร่างกาย โดยเฉพาะผู้ป่วยหรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่มี
ภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่องไม่ควรสัมผัสโดยตรงกับสิ่งเหล่านี้
		 3. การทำ�ลายเชือ้ : ล้างทำ�ความสะอาดเสมหะ และสิง่ คัดหลัง่
หรือสิ่งที่เปรอะเปื้อนแผล
		 4. การกักกัน : ไม่จำ�เป็น
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5. การให้ภูมิคุ้มกันแก่ผู้สัมผัส : ไม่มี
6. การสอบสวนผู้สัมผัสและแหล่งโรค : ไม่มีข้อมูลว่ามีคน
เป็นพาหะนำ�โรค
		 7. การรักษา : ต้องการการรักษาระยะยาวด้วยยาปฏิชีวนะ
ในระยะแรกเป็ น การรั ก ษาตามอาการ โดยให้ ย าเซฟตาซิ ดี ม
(ceftazidime) ยาอิ มิ พี เ นม (imipenem) หรื อ ยาเมโรพี เ นม
(meropenam) ทางหลอดเลือดดำ�เป็นเวลา 10 วัน แล้วให้การ
รั ก ษาด้ ว ยยารั บ ประทานยาไตรเมโธพริ ม -ซั ล ฟาเมธ็ อ กซาโซล
(trimetoprim-sulfamethoxazole) ที่มีหรือไม่มีส่วนประกอบ
ของยาด็อกซีซัยคลิน (doxycycline) (ไม่ควรใช้ยาด็อกซีซัยคลิน
(doxycycline) ในเด็กอายุตํ่ากว่า 8 ปี) เป็นเวลา 20 - 24 สัปดาห์
อาจเห็นผลในการรักษาค่อนข้างช้า และผูป้ ว่ ยร้อยละ 10 อาจมีอาการ
กลับเป็นซํ้าได้ หลังรักษาครบ 20 สัปดาห์ จะเห็นได้ว่าการรักษาด้วย
ระยะเวลาทีไ่ ม่เหมาะสมเพียงพอ จะทำ�ให้มโี อกาสกลับเป็นซํา้ ของโรค
ได้สูง ในรายที่มีฝีจะต้องมีการผ่าตัดเอาฝีออก ซึ่งจะให้ผลดีกว่าการใช้
เข็มเจาะหรือดูดเอาแต่หนองออก การผ่าตัดควรทำ�เมือ่ ตรวจไม่พบเชือ้
ในกระแสโลหิตแล้ว
ปัจจุบันมีแนวทางการรักษาแบบใช้ยาชนิดเดียว คือใช้ยา
เซฟตาซิดีม (ceftazidime) 120 มก./กก./วัน ทางหลอดเลือดดำ�นาน
14 วัน ในผู้ป่วยอาการหนัก ซึ่งให้ผลอัตราการรอดชีวิตร้อยละ 60
และมีการรักษาแบบใช้ยา 2 ชนิด คือใช้ยาเซฟตาซิดีม (ceftazidime)
100 มก./กก./วัน ร่วมกับยาโคไตรม็อกซาโซล (co-trimoxazole) นาน
7 วัน อัตราการรอดชีวติ ในผูป้ ว่ ยหนักเพิม่ เป็นร้อยละ 70 - 75 จากนัน้
ผู้ป่วยควรได้รับยาชนิดรับประทานต่อไป
382

คู่มือการป้องกันควบคุมโรคติดต่ออุบัติใหม่

รายงานผลการศึกษาในประเทศไทย (สุวรรณา นนทปา,
สุ ร ศั ก ดิ์ วงศ์ รั ต นชี วิ น และคณะ พ.ศ. 2551) พบเชื้ อ ก่ อ โรคใน
หลายจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีความไวต่อยาเซฟตาซิดีม
(ceftazidime) ร้อยละ 99.7 และยาอิมิพีเนม (imipenem) ร้อยละ
99.9 แต่ มี ค วามไวต่ อ ยาโคไตรม็ อ กซาโซล (co-trimoxazole)
น้อยกว่าร้อยละ 66.5
ค. มาตรการเมือ่ เกิดการระบาด : โดยทัว่ ไปมักเกิดโรคประปราย
แต่เมื่อมีการระบาดควรมีการสอบสวนการระบาดหาแหล่งโรคร่วม
ง. ภัยพิบัติที่อาจเกิดขึ้น : ไม่มี ยกเว้นกรณีเกิดการระบาด
ประปราย
จ. มาตรการควบคุมโรคระหว่างประเทศ : ไม่มี ยกเว้นกรณีมี
การระบาดเกิดขึน้ ควรพิจารณาปัจจัยเสีย่ งต่อการแพร่โรคหากมีการนำ�
สัตว์เข้าไปในพื้นที่ที่ไม่เคยเกิดโรคนี้
ฉ. มาตรการกรณีน�ำ มาใช้เป็นอาวุธชีวภาพในการก่อการร้าย :
B. pseudomallei เป็นเชื้อก่อโรคที่สามารถใช้เป็นอาวุธชีวภาพได้
เนื่องจากสามารถแพร่กระจายได้ง่ายพอควรและมีอัตราป่วยตํ่า แม้ว่า
อัตราป่วยตายในรายที่มีอาการจะสูง มาตรการควบคุมโรค ได้แก่
การวินจิ ฉัยและควบคุมโรคอย่างรวดเร็วในแหล่งเกิดโรค ในกรณีเหตุการณ์
ที่ไม่แน่ชัดว่ามีการแพร่กระจายของเชื้อ B. pseudomallei หรือไม่
การใช้ ย าเพื่ อ ป้ อ งกั น โรค แม้ จ ะยั ง ไม่ มี ก ารพิ สู จ น์ ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
แต่ อ าจได้ ผ ลดี แนะนำ � ให้ใช้ยาไตรเมโธพริม-ซัลฟาเมธ็อ กซาโซล
(trimethoprim-sulfamethoxazole); ยาโคไตรม็ อ กซาโซล
(co-trimoxazole) สำ � หรั บ การป้ อ งกั น โรคหลั ง การสั ม ผั ส เชื้ อ
แต่ยังไม่มีวัคซีนสำ�หรับโรคเมลิออยโดสิสในคน
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โรคไข้คิว
(Q FEVER) 		
(Query fever)

ICD-9 083.0 ; ICD-10 A78

1. สถานการณ์โรค :
ทั่วโลก : ในช่วงปี พ.ศ. 2483 - 2493 มีรายงานผู้ป่วยโรคไข้คิว
รายแรกในยุโรปตะวันออก หลังจากนั้นเริ่มมีการแพร่กระจายออกไป
สู่ประเทศรัสเซีย และมีรายงานผู้ป่วยโรคไข้คิวในเกาะไอร์แลนด์ในปี
พ.ศ. 2492 ต่อมาในช่วงปี พ.ศ. 2493 - 2513 พบมีการระบาด
หลายครั้งในประเทศโรมาเนียและประเทศฮังการี จากนั้นการระบาด
แพร่กระจายออกไปในประเทศเช็กโกสโลวะเกีย และประเทศในแถบ
ยุโรปตะวันตก ซึง่ ในปี พ.ศ. 2520 พบมีรายงานผูป้ ว่ ยเกิดขึน้ ในประเทศ
เนเธอร์แลนด์ 3 ราย หลังจากนั้น พบมีรายงานผู้ป่วยเฉลี่ยประมาณ
26 รายต่อปี และในประเทศอิตาลี พบมีรายงานผู้ป่วย 17 ราย ในปี
พ.ศ. 2527 แต่อุบัติการณ์ผู้ป่วยที่แท้จริงน่าจะมีมากกว่าในรายงาน
และในระหว่างปี พ.ศ. 2525 - 2528 ประเทศฝรั่งเศสได้ทำ�การศึกษา
โดยอาศัยวิธีการทางนํ้าเหลืองวิทยา (serosurvey) พบอัตราความชุก
ของโรคไข้ คิ ว อยู่ ที่ ป ระมาณร้ อ ยละ 1 - 4 ของประชากรทั่ ว ไป
โดยอัตราความชุกในคนงานในฟาร์มแห่งหนึ่งสูงถึงร้อยละ 26 โดย
ไม่มีอาการแสดงเลย ทั้งๆ ที่พบมีรายงานผู้ป่วยยืนยันโรคไข้คิวเพียง
133 รายเท่านั้น และในจำ�นวนนี้เป็นผู้ป่วยที่มีอาการเรื้อรัง 38 ราย
ส่วนในประเทศสหรัฐอเมริกา มีการรายงานผู้ป่วยโรคไข้คิวมายังศูนย์
ป้องกันและควบคุมโรคแห่งชาติ ประเทศสหรัฐอเมริกา (Centers for
Disease Control and Prevention) ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2491 - 2520
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จำ�นวน 1,168 ราย ในช่วง พ.ศ. 2521 - 2542 พบผู้ป่วยโรคไข้คิว
ประมาณ 26 รายต่อปี (ช่วง 6 - 41 รายต่อปี) และเนื่องจากความ
หวั่นเกรงว่าจะมีการนำ�เชื้อก่อโรคไข้คิวมาใช้เป็นอาวุธชีวภาพ จึงได้
จัดให้โรคไข้คิวเป็นโรคที่ต้องรายงานมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2542 เป็นต้นมา
โดยจากการเก็บข้อมูล ในช่วง พ.ศ. 2543 - 2547 พบว่า จำ�นวนผูป้ ว่ ย
โรคไข้คิวเพิ่มขึ้นเป็น 51 รายต่อปี (ช่วง 18 - 73 รายต่อปี) โดย
ร้อยละ 40 มีรายงานผู้ป่วยในช่วงเดือนเมษายนถึงเดือนมิถุนายน
ร้อยละ 77 เป็นเพศชาย อายุเฉลี่ย 50.5 ปี นอกจากนี้มีการศึกษาการ
ระบาดของโรคไข้คิวในประเทศเยอรมนี พบผู้ป่วยมากกว่า 100 ราย
พบว่ามีความสัมพันธ์กับการทำ�ฟาร์มแกะอีกด้วย
ประเทศไทย : ในปี พ.ศ. 2509 มี ร ายงานผู้ ป่ ว ยโรคไข้ คิ ว
รายแรกในประเทศไทย จากจังหวัดสมุทรสาคร จากการศึกษาทาง
ระบาดวิทยาพบว่า โรคไข้คิวเป็นโรคประจำ�ถิ่นของหมู่บ้านที่ผู้ป่วย
อาศัยอยู่ และมีความเป็นไปได้วา่ มีสนุ ขั เป็นสัตว์รงั โรค และในปี พ.ศ. 2539
มีการศึกษาแบบไปข้างหน้า (Prospective study) โดยเปรียบเทียบ
อุบัติการณ์จากกลุ่มที่สัมผัสและกลุ่มที่ไม่ได้สัมผัสกับปัจจัยเสี่ยง ใน
ผูป้ ว่ ยทีม่ ไี ข้ชนิดเฉียบพลันทีเ่ ข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล 4 แห่ง ใน
พื้นที่ต่างๆ ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย พบผู้ป่วย
โรคไข้คิวชนิดเฉียบพลันจำ�นวน 9 ราย โดยส่งตรวจนํ้าเหลืองวิทยา
ในประเทศฝรั่งเศส จากข้อมูลนี้ท�ำ ให้สามารถยืนยันได้ว่า นับตั้งแต่ปี
พ.ศ. 2509 โรคไข้คิวได้มีการแพร่กระจายอยู่ในประเทศไทย สำ�หรับ
การศึกษาความชุกของโรค พบว่าความชุกของผู้ป่วยที่ไม่แสดงอาการ
อยู่ในช่วงร้อยละ 0.4 - 2.6 ส่วนในสัตว์เลี้ยงพบความชุกการติดเชื้อ
ที่สูงที่สุดในสุนัข ที่ร้อยละ 28.1 ส่วนความชุกการติดเชื้อในแพะ แกะ
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โค และกระบือ อยูใ่ นช่วงตัง้ แต่รอ้ ยละ 2.3 - 6.1 และในเดือนมกราคม
2554 พบผูป้ ว่ ยเยือ่ บุหวั ใจอักเสบ สาเหตุเกิดจากการติดเชือ้ Coxiella
burnetii จำ�นวน 4 ราย จากการวิจัยในโครงการหาสาเหตุการเกิด
โรคเยื่อบุหัวใจอักเสบในผู้ป่วย ที่ดำ�เนินการโดยโครงการโรคติดต่อ
เชื้ออุบัติใหม่นานาชาติ (IEIP) ร่วมกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น
2. ลักษณะโรค : เป็นโรคไข้ชนิดเฉียบพลัน อาจเริ่มด้วยอาการ
หนาวสั่ น ปวดศี ร ษะ ไม่ มี แรง อ่ อ นเพลี ย และเหงื่ อ ออกมาก
โรคนี้มีความหลากหลายด้านความรุนแรง และระยะเวลาการเกิดโรค
โดยอาจจะไม่แสดงอาการเลย หรือแสดงอาการเหมือนไข้ไม่ทราบ
สาเหตุ อาจพบลั ก ษณะปอดอั ก เสบจากการภาพถ่ า ยเอกซเรย์
แต่อาการไอ มีเสมหะ เจ็บหน้าอก และอาการทางปอดไม่เด่นชัด
พบบ่อยทีห่ น้าทีก่ ารทำ�งานของตับผิดปกติ และลักษณะตับอักเสบแบบ
แกรนูโลมาตัสชนิดเฉียบพลันหรือเรื้อรังทำ�ให้สับสนกับโรคตับอักเสบ
จากวัณโรคได้ ลักษณะของโรคไข้ควิ เรือ้ รังหลักๆ คือ เยือ่ บุหวั ใจอักเสบ
และประมาณครึ่งหนึ่งของผู้ป่วยที่เป็นโรคเกี่ยวกับลิ้นหัวใจสามารถ
เกิดโรคในลักษณะนีไ้ ด้ โรคเยือ่ บุหวั ใจอักเสบจากไข้ควิ สามารถเกิดบน
ลิ้นหัวใจเทียม หรือลิ้นหัวใจที่ผิดปกติได้ การติดเชื้อเหล่านี้อาจเกิด
เป็นระยะเวลานาน อาจเกิดได้นานเป็นปี และนานได้ถึง 2 ปี หลังจาก
เริ่มติดเชื้อ อาการอื่นๆ ที่พบไม่บ่อย ได้แก่ อาการทางระบบประสาท
พบอัตราป่วยตายในผูป้ ว่ ยชนิดเฉียบพลันทีไ่ ม่ได้รบั การรักษาน้อยกว่า
ร้อยละ 1 และอัตราป่วยตายจะน้อยมากในผู้ป่วยที่ได้รับการรักษา
ยกเว้นในผู้ป่วยที่มีอาการเยื่อบุหัวใจอักเสบ ที่ต้องให้ยาปฏิชีวนะ
เป็นระยะเวลานาน และอาจพบอาการอ่อนเพลียภายหลังได้ (PostQ fever fatique syndrome)
คู่มือการป้องกันควบคุมโรคติดต่ออุบัติใหม่
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การตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ พบระดับภูมิคุ้มกันจำ�เพาะ
ที่เพิ่มขึ้น ระหว่างระยะเฉียบพลัน และระยะพักฟื้น โดยวิธี Indirect
Fluorescent (IF) หรือ Complement fixation test (CF) หรือ
โดยการตรวจ IgM โดยวิธี IF หรือ ELISA การวินิจฉัยจะใช้การเตรียม
แอนติเจน 2 ระยะ คือ ระยะที่ 1 เชือ้ ก่อโรค และระยะที่ 2 เป็นชนิดทีส่ ร้าง
ขึ้นจากการตัด LPS ในห้องปฏิบัติการ ในระยะเฉียบพลัน แอนติบอดี
ต่ อ แอนติ เจนระยะที่ 2 จะมี ร ะดั บ ที่ สู ง กว่ า แอนติ บ อดี ร ะยะที่ 1
และในโรคเรือ้ รัง ผลจะกลับกัน ระดับไตเตอร์ของแอนติบอดีระยะที่ 1
ทีส่ งู จะบ่งบอกถึงการติดเชือ้ เรือ้ รัง เช่น โรคเยือ่ บุหวั ใจอักเสบ การวินจิ ฉัย
การฟื้นตัวจากเชื้อก่อโรคจากเลือด ต้องทำ�ในห้องปฏิบัติการที่ได้
มาตรฐานห้องปฏิบตั กิ ารชีวนิรภัยระดับ 3 (BSL-3) และมีวธิ ปี ฏิบตั กิ าร
เพื่อความปลอดภัยสำ�หรับเจ้าหน้าที่ในห้องปฏิบัติการ แบคทีเรียอาจ
ตรวจพบในเนื้อเยื่อ จากการตรวจชิ้นเนื้อตับ หรือลิ้นหัวใจ โดยวิธี
immunohistochemistry และกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน รวมถึง
PCR
3. เชื้อก่อโรค : เชื้อแบคทีเรียชื่อ Coxiella burnetii จะตรวจพบ
เชื้อจำ�นวนมากในเนื้อเยื่อของสัตว์ที่ติดเชื้อ โดยเฉพาะในเนื้อเยื่อรก
และเชือ้ แบคทีเรียชนิดนีม้ คี วามต้านทานต่อสารฆ่าเชือ้ หลายชนิด และ
ทนทานในสภาพแวดล้อมต่างๆ
4. การเกิดโรค : เป็นโรคประจำ�ถิน่ ในพืน้ ทีท่ เี่ ป็นมีสตั ว์รงั โรคอาศัยอยู่
ซึ่ ง จะมี ผ ลกระทบต่ อ สั ต วแพทย์ คนงานที่ ทำ � งานเกี่ ย วข้ อ งกั บ
เนื้อสัตว์ คนงานในฟาร์มเลี้ยงแกะ (รวมถึงฟาร์มโคนม) และชาวนา
โดยการระบาดจะเกิ ด ขึ้ น ในคนงานในคอกปศุ สั ต ว์ โรงงานบรรจุ
และขายเนื้อสัตว์ การทำ�ปุ๋ยจากซากสัตว์ ห้องปฏิบัติการตรวจโรค
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และในศูนย์สัตวแพทย์และศูนย์รักษาโรคสัตว์ ซึ่งมักมีการใช้แกะ
(โดยเฉพาะแกะท้ อ ง) ในการวิ จั ย ผู้ ป่ ว ยบางรายอาจพบได้ ใ น
สถานที่ไม่มีการสัมผัสสัตว์โดยตรง และพบบ่อยที่มีการติดเชื้อใน
เจ้าหน้าที่วิจัยที่ทำ�งานเกี่ยวข้องกับเชื้อ Coxiella burnetii และ
ผู้ที่เข้าเยี่ยมชมศูนย์วิจัยเหล่านี้
5. แหล่งรังโรค : แกะ โค กระบือ แพะ แมว สุนัข สัตว์ป่าที่เลี้ยง
ลูกด้วยนมบางชนิด (หนูพุก และสัตว์ฟันแทะหลายสายพันธุ์) นก
และเห็บ เป็นแหล่งรังโรคตามธรรมชาติ การแพร่เชื้อสู่ตัวอ่อนในไข่
(transovarial transmission) และผ่านระยะต่างๆ ในวงจรชีวิตแมลง
(transstadial transmission) พบได้ทวั่ ไปในเห็บ ซึง่ รวมอยูใ่ นวัฏจักร
สัตว์ป่า ในหนู สัตว์ขนาดใหญ่ และนก สัตว์ที่ติดเชื้อมักไม่แสดงอาการ
แต่จะปล่อยเชื้อจำ�นวนมากในเนื้อเยื่อรก ขณะคลอดลูก การแท้งอาจ
จะเกิดขึน้ ในแกะ และแพะ โดยเฉพาะในประชากรสัตว์พนื้ เมืองทีม่ กี าร
ปนเปื้อนเชื้อก่อโรคแล้ว
6. วิธีการแพร่โรค : โดยทั่วไปเชื้อ Coxiella แพร่กระจายไปใน
อากาศ (airborne dissemination) โดยรวมไปกับฝุ่นละอองจาก
บริเวณที่ปนเปื้อนเนื้อเยื่อรก ของเหลวจากการคลอดลูกสัตว์ และ
ของเสียจากร่างกายของสัตว์ทตี่ ดิ เชือ้ ในสถานประกอบการแปรรูปสัตว์
หรือผลิตภัณฑ์ของสัตว์ที่ติดเชื้อ และในห้องผ่าซากสัตว์ ฝุ่นละอองใน
อากาศทีป่ นเปือ้ นเชือ้ สามารถลอยไปตามลมได้ไกลถึง 1 กิโลเมตร หรือ
มากกว่า และการปนเปื้อนอาจเกิดขึ้นผ่านทางการสัมผัสโดยตรงกับ
สัตว์ติดเชื้อ หรือวัสดุที่ปนเปื้อนเชื้ออื่นๆ เช่น ขนสัตว์ ฟาง ปุ๋ย และ
การซักรีด ในผู้ป่วยบางรายติดเชื้อจากการบริโภคนํ้านมดิบที่รีดได้
จากแม่โค หรือแพะที่ติดเชื้อ มีรายงานการแพร่เชื้อโดยตรงผ่านทาง
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การถ่ายเลือด และการเปลี่ยนถ่ายไขกระดูก การแพร่จากเห็บสู่คน
เกิดขึ้นน้อย และมีผู้ป่วยจำ�นวนไม่มากที่เกิดจากการแพร่เชื้อจาก
คนสูค่ น เช่น จากแม่ทต่ี ดิ เชือ้ แพร่ไปสูล่ กู หรือจากการชันสูตรศพทีต่ ดิ เชือ้
7. ระยะฟักตัวของโรค : ขึน้ กับขนาดของเชือ้ ทีไ่ ด้รบั โดยทัว่ ไปอยูท่ ี่
2 - 3 สัปดาห์ หรือในช่วง 3 - 30 วัน
8. ระยะติ ด ต่ อ ของโรค : การติ ด ต่ อ จากคนสู่ ค นเกิ ด ขึ้ น น้ อ ย
อย่างไรก็ตาม เสื้อผ้าที่ปนเปื้อนเชื้ออาจเป็นแหล่งแพร่เชื้อได้
9. ความไวและความต้านทานต่อการรับเชื้อ : คนทั่วไปมีความไว
ต่อโรคนี้ ภูมิคุ้มกันหลังที่เกิดขึ้นหลังจากหายป่วยจะอยู่ได้ตลอดชีวิต
เนื่องจากเป็นภูมิคุ้มกันชนิด cell-mediated immunity ซึ่งจะอยู่
ได้นานกว่าภูมิคุ้มกันชนิด humoral immunity ระดับภูมิคุ้มกันที่
ตรวจด้วยวิธี Complement fixation test (CF) จะคงอยู่ 3 - 5 ปี
ขณะที่ระดับภูมิคุ้มกันที่ตรวจด้วยวิธี Indirect Fluorescent (IF) อาจ
จะคงอยู่นาน 10 - 15 ปี
10. การเก็บและนำ�ส่งตัวอย่างตรวจที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
กระทรวงสาธารณสุข :
การวินจิ ฉัยโรคไข้ควิ ทางห้องปฏิบตั กิ าร สถาบันวิจยั วิทยาศาสตร์
สาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กำ�ลังพัฒนาเทคนิคการตรวจ
2 ชนิด คือ
1. การตรวจวินิจฉัยทางนํ้าเหลือง (Serology)
 อิมมูโนฟลูออเรสเซนต์ indirect immunofluorescence
assay (IFA :The gold standard serologic test)
 Enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA)
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2. การตรวจวินิจฉัยโดยวิธี Molecular diagnosis โดย วิธี
polymerase chain reaction (PCR) ชนิดตัวอย่างส่งตรวจ
วิธีการเก็บและวิธีการนำ�ส่ง

วิธีตรวจ ชนิดตัวอย่าง
Serology Acute and
- (IFA)
conva- (ELISA) lescence
serum (Paired
serum)

วิธีการเก็บ
- เก็ บ ซี รั่ ม 2
ครั้ง ครั้งละ
ประมาณ 1
มล.
- เก็บซีรั่มครั้ง
แรก 7 - 10
วัน หลังจาก
เริม่ ป่วย ซีรมั่
ครั้งที่ 2 หลัง
จากครั้งแรก
7 - 14 วัน
Molecular EDTA-antiเก็ บ เร็ ว ที่ สุ ด
Diagnosis coagulated ภายใน 7 วัน
- (PCR)
whole blood ข อ ง วั น เ ริ่ ม
5 ml.
ป่ ว ยในหลอด
เก็ บ เลื อ ดที่ มี
ส า ร ป้ อ ง กั น
การแข็งตัวของ
เลื อ ด EDTA
แล้ ว ปิ ด ฝาให้
แน่น

วิธีการนำ�ส่ง
- ปิ ด ฉ ล า ก แจ้ ง ชื่ อ ผู้ ป่ ว ย
วั น ที่ เ ก็ บ แ ล ะ ช นิ ด ข อ ง
ตัวอย่างบนภาชนะให้ชดั เจน
- ใส่ ภ าชนะที่ เ ก็ บ ตั ว อย่ า ง
ในถุ ง พลาสติ ก รั ด ยางและ
แช่ตัวอย่างในนํ้าแข็งที่มาก
เพียงพอจนถึงปลายทาง

- ปิ ด ฉ ล า ก แจ้ ง ชื่ อ ผู้ ป่ ว ย
วั น ที่ เ ก็ บ แ ล ะ ช นิ ด ข อ ง
ตัวอย่างบนภาชนะให้ชดั เจน
- ใส่ ภ าชนะที่ เ ก็ บ ตั ว อย่ า ง
ในถุ ง พลาสติ ก รั ด ยางและ
แช่ตัวอย่างในนํ้าแข็งที่มาก
เพียงพอจนถึงปลายทาง
- ส่ ง ตั ว อย่ า งทั น ที ห ลั ง เก็ บ
ตัวอย่างในกรณีทไี่ ม่สามารถ
ส่งได้ทนั ทีให้เก็บในช่องแช่แข็ง
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11. วิธีการป้องกันและควบคุมโรค :
ก. มาตรการป้องกันโรค :
1. ให้ความรูก้ บั ผูท้ มี่ คี วามเสีย่ งสูง เช่น เกษตรกรทีเ่ ลีย้ งแกะ
แพะ และทำ�ฟาร์มนม นักวิจัยด้านปศุสัตว์ คนงานโรงฆ่าสัตว์ ฯลฯ
เกี่ยวกับแหล่งของการติดเชื้อ ความจำ�เป็นในการทำ�ลายเชื้อ และ
การกำ�จัดของผลิตภัณฑ์ทเี่ กีย่ วข้องกับการคลอดลูกของสัตว์ การจำ�กัด
การเข้าไปในคอกสัตว์ โรงนา และห้องปฏิบตั กิ ารทีม่ สี ตั ว์ทตี่ ดิ เชือ้ และ
เข้มงวดกับวิธีการฆ่าเชื้อผลิตภัณฑ์นม เช่น การพาสเจอร์ไรส์นม
2. การทำ�ลายเชื้อแบบพาสเจอร์ไรส์นมโค นมแพะ และ
นมแกะทีอ่ ณ
ุ หภูมิ 62.7°ซ. (145°ฟ.) เป็นเวลา 30 นาที หรือทีอ่ ณ
ุ หภูมิ
71.6°ซ. (161°ฟ.) เป็นเวลา 15 วินาที หรือการต้ม เพือ่ กำ�จัดเชือ้ Coxiella
สาเหตุของโรคไข้คิว
3. วัคซีนที่มีจำ�หน่ายในปัจจุบัน มีเพียงวัคซีนจากประเทศ
ออสเตรเลียเท่านั้น โดยการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันด้วยการฉีดวัคซีน
ชนิดเชื้อตาย ที่เตรียมจากเชื้อ Coxiella burnetii เฟส 1 ในถุงไข่แดง
(yolk sac) ซึ่งเป็นวิธีที่ดีในการป้องกันเจ้าหน้าที่ในห้องปฏิบัติการ
และแนะนำ�ให้ใช้กับผู้ที่ต้องปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับเชื้อ Coxiella
burnetii ทีม่ ชี วี ติ รวมถึงคนงานทีท่ ำ�งานในโรงฆ่าสัตว์ อาชีพเสีย่ งอืน่ ๆ
เช่น นักวิจยั ด้านการแพทย์ ทีต่ อ้ งใช้แกะท้องในงานวิจยั การหลีกเลีย่ ง
ปฏิกิริยาที่อาจเกิดกับร่างกายอย่างรุนแรงจากการฉีดวัคซีน คือ ควรมี
การทดสอบการแพ้วคั ซีนทีผ่ วิ หนัง (skin sensitivity test) ด้วยปริมาณ
เล็กน้อยของวัคซีนเจือจางก่อน และไม่ควรฉีดวัคซีนให้กับคนที่ผลการ
ทดสอบเป็นบวก หรือมีประวัติการเป็นโรคไข้คิวมาก่อน
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4. นักวิจัยที่ใช้ตัวอย่างแกะท้อง ควรมีการระบุบุคคล และ
ส่งเข้าสู่โปรแกรมการเฝ้าระวัง และการให้ความรู้ด้านสุขภาพ รวมถึง
การตรวจเลือดเพื่อเป็นพื้นฐาน ตามด้วยการประเมินประจำ�ปี คนที่มี
ความเสี่ยง เช่น ผู้ป่วยที่เป็นโรคเกี่ยวกับลิ้นหัวใจ หญิงตั้งครรภ์ และ
ผู้ที่ภูมิคุ้มกันบกพร่อง ควรได้รับคำ�แนะนำ�ด้านความเสี่ยงต่อการป่วย
ที่รุนแรงของโรคไข้คิว สัตว์ที่ใช้ในงานวิจัยควรประเมินการติดเชื้อ
โรคไข้ควิ ทางนํา้ เหลืองวิทยา เสือ้ ผ้าทีใ่ ช้ในห้องปฏิบตั กิ ารต้องมีการใส่ถงุ
และซักทำ�ความสะอาดอย่างเหมาะสม เพื่อป้องกันการติดเชื้อไปสู่คน
ซักรีด อุปกรณ์ที่ทำ�งานกับแกะควรเก็บแยกจากพื้นที่อาศัยของคน
มีการใช้มาตรการเพื่อการป้องกันการไหลเวียนของอากาศไปสู่พื้นที่
อื่นๆ และไม่อนุญาตให้มีการเข้าเยี่ยมชมพื้นที่
ข. การควบคุมผู้ป่วย ผู้สัมผัส และสิ่งแวดล้อม :
1. การรายงานโรค : โรคไข้ คิ ว เป็ น โรคที่ ต้ อ งแจ้ ง ใน
สหรัฐอเมริกา แต่ไม่จำ�เป็นในหลายประเทศ
2. การแยกผู้ป่วย : ไม่จำ�เป็น
3. การทำ�ลายเชื้อ : แนะนำ�ให้ใช้การอบไอนํ้าในหม้อนึ่ง
ความดัน (autoclave) ในการฆ่าเชื้ออุปกรณ์งานวิจัย ผลิตภัณฑ์จาก
สัตว์ และเสี้อผ้าที่ปนเปื้อน การใช้รังสีแกมมาเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพ
ในการทำ�ลายเชื้อแบคทีเรียที่มีชีวิต แต่จำ�กัดให้ใช้ในปริมาณน้อยๆ
เช่น การเตรียมแอนติเจน การใช้สาร Quaternary ammonium
compounds ร่วมกับผงซักฟอก หรือ 70% แอลกอฮอล์ ใช้ในการ
ฆ่าเชื้อพื้นผิว มาตรการป้องกันการติดเชื้อ (universal precaution)
ควรนำ�มาใช้ในช่วงชันสูตรศพผู้เสียชีวิต หรือสัตว์ที่สงสัยติดเชื้อโรค
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4. การกักกัน : ไม่จำ�เป็น
5. การให้ภูมิคุ้มกันแก่ผู้สัมผัส : ไม่จำ�เป็น
6. การสอบสวนผู้สัมผัสและแหล่งโรค : ค้นหาประวัติการ
สัมผัสแกะ โค กระบือ หรือแพะ ในฟาร์ม หรือในพืน้ ทีว่ จิ ยั หรือประวัตกิ าร
สั ม ผั ส แมวที่ ค ลอดลู ก การบริ โ ภคนํ้ า นมดิ บ หรื อ การปฏิ บั ติ ง าน
ทางห้องปฏิบตั กิ ารทีเ่ กีย่ วข้องกับเชือ้ Coxiella burnetii ทัง้ โดยทางตรง
และทางอ้อม
7. การรั ก ษา : โรคชนิ ด เฉี ย บพลั น ให้ ย าในกลุ่ ม
เตตราซั ย คลิ น (tetracyclines) (โดยเฉพาะยาด็ อ กซี ซั ย คลิ น
(doxycycline)) โดยการรับประทาน 14 - 21 วัน ซึ่งยาด็อกซีซัยคลิน
(doxycycline) และ ยาไฮดรอกซีคลอโรควิน (hydroxychloroquine)
จะช่วยป้องกันการเกิดโรคเยื่อบุหัวใจอักเสบในผู้ป่วยโรคไข้คิว และ
ลิ้นหัวใจผิดปกติ ยาควิโนโลน (quinolones) ก็สามารถใช้ในการ
รั ก ษาโรคไข้ คิ ว ได้ (ยาเอ็ น บี เตตราซั ย คลิ น ; NB tetracycline
ไม่สามารถใช้ในเด็กทีอ่ ายุตาํ่ กว่า 8 ปี) ในกรณีหญิงตัง้ ครรภ์แนะนำ�ให้ใช้
ยาโคไตรม็ อ กซาโซล (cotrimoxazole) ได้ ต ลอดระยะตั้ ง ครรภ์
ในกรณีโรคชนิดเรื้อรัง (โรคเยื่อบุหัวใจอักเสบ) ให้ใช้ยาด็อกซีซัยคลิน
(doxycycline) ร่วมกับยาไฮดรอกซีคลอโรควิน (hydroxychloroquine)
เป็นเวลา 18 - 36 เดือน หรือใช้ยาด็อกซีซัยคลิน (doxycycline)
รับประทานร่วมกับยาไรแฟมปิน (rifampin) เป็นเวลา 3 ปี หรือใช้
ยาด็อกซีซัยคลิน (doxycycline) รับประทานรวมกับยาควิโนโลน
(quinolone) สำ�หรับการผ่าตัดเปลีย่ นลิน้ หัวใจทีต่ ดิ เชือ้ เป็นสิง่ จำ�เป็น
สำ�หรับผู้ป่วยบางราย เพื่อเหตุผลด้านการไหลเวียนโลหิต
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ค. มาตรการเมือ่ เกิดการระบาด : โดยทัว่ ไป การระบาดจะเกิดใน
เวลาสัน้ ๆ มาตรการควบคุมโรคจะจำ�กัด เพือ่ การกำ�จัดแหล่งการติดเชือ้
การเฝ้าสังเกตผู้สัมผัสโรค และการให้ยาปฏิชีวนะกับผู้ป่วย การตรวจ
ติดตามในกลุ่มเสี่ยง เช่น หญิงตั้งครรภ์ ผู้ที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่อง และ
ผู้ป่วยที่เป็นโรคลิ้นหัวใจ
ง. ภัยพิบัติที่อาจเกิดขึ้น : ไม่มี
จ. มาตรการควบคุมโรคระหว่างประเทศ : ใช้มาตรการที่
ทำ�ให้มั่นใจว่า มีการนำ�เข้าแกะ แพะ โค กระบือ และผลิตภัณฑ์จาก
สัตว์เหล่านี้ เช่น ขนสัตว์ เขา กีบ ที่ปลอดภัย โดยศูนย์ความร่วมมือ
องค์การอนามัยโลกให้การสนับสนุนตามความจำ�เป็น ข้อมูลเพิ่มเติม
สามารถสืบค้นได้จาก http://www.who.int/collaboratingcentres/
database/en/
ฉ. มาตรการกรณีน�ำ มาใช้เป็นอาวุธชีวภาพในการก่อการร้าย :
เชื้อ Coxiella burnetii สามารถผลิตเพิ่มจำ �นวนได้ง่ายในสัตว์
สามารถทำ�ให้แห้ง และแพร่กระจายทางอากาศได้ จึงเป็นไปได้ที่
นักวิทยาศาสตร์จะนำ�ไปใช้เป็นอาวุธชีวภาพ ผู้ที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่อง
ผู้ป่วยโรคลิ้นหัวใจ และหญิงตั้งครรภ์ ควรได้รับการวินิจฉัย และได้รับ
การรักษาเชิงรุก
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โรคทูลารีเมีย หรือโรคไข้กระต่าย
(Tularemia)		 ICD-9 021 ; ICD-10 A21
		
1. สถานการณ์โรค :
ทั่วโลก : โรคทูลารีเมียพบรายงานในกลุ่มประเทศซีกโลกเหนือ
ได้แก่ สหภาพโซเวียต เอเชียไมเนอร์ ญี่ปุ่น ทั่วทวีปอเมริกาเหนือ
เช่น สหรัฐอเมริกา แคนาดา และในหลายส่วนของทวีปยุโรป (ยกเว้น
คาบสมุทรไอเบอเรียนและเกาะอังกฤษ) รัสเซีย จีน แต่ไม่พบมีรายงาน
โรคนี้ในทวีปแอฟริกาและอเมริกาใต้ สำ�หรับในทวีปอเมริกาเหนือนั้น
พบมี ก ารรายงานผู้ ป่ ว ยตลอดทั้ ง ปี แต่ ส่ ว นใหญ่ จ ะพบในเดื อ น
พฤษภาคมถึ ง เดื อ นสิ ง หาคม ซึ่ ง สั ม พั น ธ์ กั บ จำ � นวนผู้ ที่ ถู ก เห็ บ กั ด
สำ�หรับในประเทศสเปน พบโรคทูลารีเมียเป็นครัง้ แรกในปี พ.ศ. 2539
จากการนำ�เข้ากระต่ายป่า ส่วนในประเทศสหรัฐอเมริกา ตั้งแต่ปี
พ.ศ. 2544 เป็นต้นมา พบอัตราป่วยด้วยโรคทูลารีเมียประมาณ 0.05 ต่อ
แสนประชากร และมีการระบาดเกิดขึน้ ในช่วงปี พ.ศ. 2544 - 2550 จำ�นวน
หลายร้อยรายในประเทศสวีเดน โปรตุเกส สเปน และจังหวัดโคโซโว
ของประเทศเซอร์เบีย และในปี พ.ศ. 2551 ก็ยงั พบผูป้ ว่ ยโรคทูลารีเมีย
ในกรุงมอสโก ประเทศรัสเซีย
ประเทศไทย : พบผู้ป่วยยืนยันโรคทูลารีเมียรายแรกที่จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ เมื่อเดือนตุลาคม พ.ศ.2550 แต่ผลการสอบสวน
ไม่พบแหล่งรังโรคทีเ่ ป็นสาเหตุการติดเชือ้ โรคนีจ้ ดั เป็นโรคติดต่ออุบตั ใิ หม่
ในประเทศไทย ซึ่งปัจจุบันยังไม่พบผู้ป่วยรายใหม่ เนื่องจากเป็น
โรคติดต่อนำ�โดยแมลง เช่น เหลือบ เห็บ หมัด หรือยุง โดยคนถูก
แมลงนำ�โรคกัด หรือติดโดยสัมผัสกับเลือด สารคัดหลัง่ ของสัตว์ฟนั แทะ
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ทีป่ ว่ ยด้วยโรคนี้ เช่น กระต่าย หนู กระรอก กวาง แพรีดอ๊ ก (Parrie dog)
หรือการหายใจเอาละอองฝอยเข้าไป การสัมผัส หรือกินอาหาร หรือนํา้
ที่มีเชื้อโรคปนเปื้อนก็สามารถทำ�ให้ติดเชื้อได้ อย่างไรก็ตามยังไม่เคย
มีรายงานการติดต่อจากคนสู่คน จึงนับได้ว่าความเสี่ยงของโรคนี้ใน
ประเทศไทยยังอยู่ในระดับตํ่า
2. ลักษณะโรค : โรคทูลารีเมีย หรือโรคไข้กระต่าย (Rabbit Fever)
เป็นโรคติดต่อจากสัตว์สู่คน อาการแสดงของโรคมีหลากหลาย ขึ้นกับ
ช่องทางทีเ่ ชือ้ เข้าสูร่ า่ งกาย และความรุนแรงของเชือ้ ส่วนใหญ่มอี าการ
ไข้สูงเฉียบพลัน คล้ายโรคไข้หวัดใหญ่ มีอาการหนาวสั่น อ่อนเพลีย
ปวดเมื่อยร่างกาย ปวดศีรษะ และคลื่นไส้ ต่อมาจะแสดงอาการของ
โรคแตกต่างกันไป ได้แก่
1. แบบมี แ ผลและต่ อ มนํ้ า เหลื อ งโต (Ulceroglandular
tularemia) (รูปที่ 22) ส่วนใหญ่มกั จะเกิดแผลอักเสบทีบ่ ริเวณผิวหนัง โดย
เชื้อเข้าทางบาดแผลแล้วเข้าสู่ต่อมนํ้าเหลือง และพบว่าต่อมนํ้าเหลือง
ใกล้บาดแผลนั้นจะบวมโตและเจ็บ
2. แบบต่ อ มนํ้ า เหลื อ งโต (Glandular tularemia) จะมี
ต่ อ มนํ้ า เหลื อ งโตและเจ็ บ คล้ า ยแบบแรก และอาจพบมี ห นองที่
ต่อมนํ้าเหลืองร่วมด้วย แต่ไม่มีบาดแผลให้เห็นชัดเจน
3. แบบคออักเสบ (Oropharyngeal tularemia) เกิดจากการ
บริโภคอาหารหรือนํา้ ทีป่ นเปือ้ นเชือ้ ก่อให้เกิดอาการเจ็บคอ คออักเสบ
(อาจมีหรือไม่มีแผล) ปวดท้อง ถ่ายเหลว และอาเจียน
4. แบบไข้ไทฟอยด์ (Typhoidal tularemia ) เกิดจากการสูดดม
วัตถุทตี่ ดิ เชือ้ ซึง่ จะทำ�ให้มอี าการในระบบทางเดินหายใจ หรือมีอาการ
ติดเชื้อในกระแสโลหิต ซึ่งการติดเชื้อในกระแสโลหิตนี้จะจำ�กัดอยู่ใน
ปอดและส่วนของเยื่อหุ้มปอดเท่านั้น
คู่มือการป้องกันควบคุมโรคติดต่ออุบัติใหม่
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5. แบบตาอักเสบและต่อมนํ้าเหลืองโต (Oculoglandular
tularemia) พบได้ยาก โดยเชือ้ เข้าทางเยือ่ บุตา ส่งผลให้เกิดอาการของ
โรคเยือ่ บุตาอักเสบ เป็นหนอง ร่วมกับมีตอ่ มนํา้ เหลืองหน้าหูหรือทีค่ อโต
ซึ่งเป็นข้างเดียวกันกับข้างที่มีตาอักเสบ
6. แบบปอดอักเสบ (Pneumonic tularemia) เกิดจากการ
ได้รับเชื้อทางการหายใจ หรือหลังจากมีแผลและต่อมนํ้าเหลืองโตแล้ว
เชือ้ เข้าสูก่ ระแสเลือด หรือหลังจากมีอาการของไข้ไทฟอยด์แล้ว เชือ้ เข้า
กระแสเลือดไปสู่ปอด พบอาการปอดอักเสบเป็นภาวะแทรกซ้อนจาก
โรคทูลารีเมียแบบอื่นๆ จึงต้องมีการวินิจฉัยอย่างรวดเร็ว และให้การ
รักษาที่เฉพาะเจาะจง เพื่อป้องกันการลุกลามของอาการรุนแรงที่จะ
เกิดขึ้น

รูปที่ 22 : ตัวอย่างแผลที่พบใน Ulceroglandular tularemia
(A) ต่องนํ้าเหลืองโตบริเวณคอและใต้ขากรรไกรในผู้ป่วยเด็ก
(B) แผลมีเนื้อตายและลอกบริเวณต้นขาในผู้ป่วยชายวัยกลางคน
(C) ต่อมนํา้ เหลืองบริเวณขาหนีบบวมโตและมีหนอง ในนายพรานทีถ่ อื
กระต่ายป่าที่เสียชีวิตไว้บริเวณสีข้าง
(D) แผลทีอ่ วัยวะเพศชายทีส่ งสัยติดเชือ้ ซิฟลิ สิ หรือโรคทางเพศสัมพันธ์
อื่นๆ จนกระทั่งทราบประวัติการถูกเห็บกัด
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เชือ้ ก่อโรคสามารถพบได้ทางซีกโลกเหนือ สำ�หรับสายพันธุท์ งั้ สาม
ที่ก่อให้เกิดโรคในมนุษย์นั้นจะมีความรุนแรงแตกต่างกันออกไป โดย
สายพันธุ์ที่มีความรุนแรงมากที่สุด คือ เชื้อ Francisella tularensis
subsp. Tularensis (ชนิดเอ) พบในทวีปอเมริกาเหนือ มีอตั ราป่วยตาย
ก่อนมีการใช้ยาปฏิชีวนะถึงร้อยละ 30 แต่หากทำ�การรักษาด้วย
ยาปฏิชีวนะที่เหมาะสมจะทำ�ให้มีอัตราป่วยตายตํ่า สำ�หรับสายพันธุ์ที่
แพร่หลายมากแต่รุนแรงน้อยกว่า พบในทวีปอเมริกาเหนือและที่อื่นๆ
มีสาเหตุมาจากเชื้อ F. tularensis subsp. holarctica (ชนิดบี)
ผู้ป่วยจะหายได้โดยไม่ต้องทำ�การรักษา และมีอัตราป่วยตายน้อยมาก
สำ�หรับสายพันธุ์ที่พบได้น้อยที่สุดและมีอาการไม่รุนแรง เกิดจากเชื้อ
F. tularensis subsp. novicida ซึ่งโดยปกติจะสัมพันธ์กับการติดต่อ
จากนํ้าที่ปนเปื้อนเชื้อ สำ�หรับอาการทางคลินิกนั้น เนื่องจากมีอาการ
ต่อมนํ้าเหลืองโต และ/หรือปอดอักเสบชนิดรุนแรง โรคทูลารีเมียอาจ
จะสับสนกับโรคที่มีอาการคล้ายกัน เช่น กาฬโรค และโรคติดเชื้ออื่นๆ
รวมถึงการติดเชื้อ staphylococcal และ streptococcal โรคจาก
แมวข่วน (cat-scratch fever) และวัณโรค เป็นต้น
การวินจิ ฉัยโรค โดยทัว่ ไปวินจิ ฉัยจากอาการแสดง และยืนยันการ
วินจิ ฉัยจากระดับภูมคิ มุ้ กันเฉพาะทีส่ งู ขึน้ ซึง่ ปกติจะปรากฏในระหว่าง
สัปดาห์ที่ 2 ของการเกิดโรค การตรวจด้วยวิธี tube-agglutination
จะทำ�ให้เกิดปฏิกิริยา cross-reaction กับเชื้อ Brucella species ได้
ในขณะที่การตรวจทางนํ้าเหลืองวิทยาโดยวิธี ELISA-based สำ�หรับ
ปฏิกิริยาต่อเชื้อ F. tularensis จะมีความจำ�เพาะสูง ส่วนการตรวจ
โดยวิธี FA หรือ polymerase chain reaction จากตัวอย่างนํา้ เหลือง
จากแผล จากต่อมนํ้าเหลือง และจากสิ่งส่งตรวจทางคลินิกอื่นๆ จะ
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ตรวจวินิจฉัยโรคและระบุเชื้อได้อย่างรวดเร็ว การตรวจชิ้นเนื้อของ
ต่อมนํา้ เหลืองทีม่ กี ารติดเชือ้ มักจะกระตุน้ ให้เกิดการติดเชือ้ แบคทีเรียใน
กระแสโลหิต จึงควรมีการรักษาเฉพาะโดยการให้ยาปฏิชวี นะก่อน การ
เพาะเชือ้ จะทำ�ในอาหารเลีย้ งเชือ้ พิเศษ เช่น cysteine-glucose blood
agar ซึ่งมี thiol-iron เป็นอาหารสำ�หรับเชื้อ หรือการฉีดเชื้อเข้าไปใน
สัตว์ทดลอง ซึง่ เชือ้ ได้มาจากแผล เลือด หรือเสมหะ ตามความเหมาะสม
กับอาการแสดง ในขณะที่เชื้อ F. tularensis subsp. Novicida จะ
เจริญได้อย่างง่ายดายโดยไม่จ�ำ เป็นต้องใช้ cysteine ในการเจริญเติบโต
ในแต่ละสายพันธุย์ อ่ ยจะมีความแตกต่างกันทางปฏิกริ ยิ าเคมี เช่น
เชื้อชนิดเอ จะหมักย่อยกลีเซอรอล (glycerol) และเปลี่ยน citrulline
ให้เป็น ornithine และควรมีความระมัดระวังอย่างมากเพื่อหลีกเลี่ยง
การแพร่กระจายละอองเชือ้ ทางอากาศในห้องทดลอง การเพาะเชือ้ ควร
ดำ�เนินการในห้องปฏิบตั กิ ารอ้างอิงเท่านัน้ (reference laboratories)
ดังนัน้ ผูป้ ว่ ยส่วนใหญ่จะได้รบั การวินจิ ฉัยโรคจากวิธที างนํา้ เหลืองวิทยา
3. เชื้อก่อโรค : โรคนี้เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย ชื่อ ฟรานซิสเซลลา
ทู ล าเรนสิ ส (Francisella tularensis) เป็ น เชื้ อ แกรมลบ
ชนิ ด ค็ อ กโคบาซิ ล ไล มี ข นาดเล็ ก ย้ อ มแกรมติ ด สี จ าง มี แ คปซู ล
ไม่เคลื่อนที่ ไม่สร้างสปอร์ ทุกสายพันธุ์จะมีคุณสมบัติทางภูมิคุ้มกัน
ที่เหมือนกัน แต่มีความแตกต่างกันที่ลักษณะการแพร่กระจายทาง
ระบาดวิทยาและคุณสมบัติทางชีวเคมี เช่น เชื้อ F. tularensis
subsp. tularensis (ชนิดเอ) จำ�นวนน้อยกว่า 10 ตัว สามารถ
ทำ�ให้กระต่าย 100 ตัว เสียชีวิตได้ 50 ตัว (ค่า LD50 ในกระต่าย
น้อยกว่า 10) ในขณะที่เชื้อ F. tularensis subsp. holarctica
(ชนิดบี) ต้องใช้จำ�นวนมากกว่า 106 ตัว ในการทำ�ให้กระต่าย 100 ตัว
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เสี ย ชี วิ ต ได้ 50 ตั ว (ค่า LD50 ในกระต่ายสูงกว่า 106) และเชื้ อ
F. tularensis subsp. novicida จะไม่สามารถทำ�ให้กระต่ายเสียชีวติ ได้
4. การเกิดโรค : เชื้อ F. tularensis subsp. tularensis จะพบ
เฉพาะในทวีปอเมริกาเหนือ โดยจะพบในกระต่าย และมักเกิดการ
แพร่เชือ้ โดยการถูกเห็บกัด สำ�หรับเชือ้ F. tularensis subsp. holarctica
เป็นสายพันธุท์ พี่ บได้บอ่ ยในสัตว์เลีย้ งลูกด้วยนมมากกว่าในกระต่าย ใน
ทวีปอเมริกาเหนือ โดยจะพบในหนูนา มัสค์แร็ต (muskrat) กระต่าย
กระต่ายป่า หนูนํ้าในแถบยูเรเซีย และพบในกระต่ายในประเทศญี่ปุ่น
ซึ่ ง บุ ค ลากรทางการแพทย์ ค วรจะตระหนั ก ถึ ง โรคทู ล ารี เ มี ย ถ้ า มี
ความเชือ่ มโยงกับการดูแลสัตว์เลีย้ งทีป่ ว่ ย (เช่น สุนขั แมว หนูแฮมสเตอร์)
และสัตว์ต่างถิ่น (เช่น กระรอกดิน ลิง)
5. แหล่งรังโรค : สัตว์ป่า โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กระต่าย กระต่ายป่า
หนูนา มัสค์แร็ต (muskrat) บีเวอร์ และสัตว์เลีย้ งบางชนิด รวมถึงเห็บแข็ง
ชนิดต่างๆ นอกจากนี้ ยังพบวงจรชีวิตของสัตว์ฟันแทะ ยุง สำ�หรับ
เชือ้ F. tularensis subsp. holarctica ในประเทศแถบสแกนดิเนเวียน
และประเทศรัสเซียอีกด้วย
6. วิธีการแพร่โรค : โรคนี้ติดต่อมายังคนโดยการถูกแมลงกัด ได้แก่
เห็บสายพันธุ์ Dermacentor andersoni (wood tick) สายพันธุ์
D. variabilis (dog tick) สายพันธุ์ Amblyomma americanum
(lone star tick) และพบได้บ้างที่แพร่เชื้อโดยเหลือบ (deer fly)
สายพันธุ์ Cbrysops discalis ตลอดจนยุงชนิดต่างๆ ในประเทศรัสเซีย
และประเทศสวีเดน โดยเชื้อสามารถเข้าสู่ร่างกายทางผิวหนัง เยื่อบุตา
หรือเยือ่ บุคอหอย ซึง่ เชือ้ จะปนเปือ้ นในนํา้ โลหิต หรือเนือ้ เยือ่ ระหว่าง
การจัดการกับซากสัตว์ทตี่ ดิ เชือ้ (เช่น การชำ�แหละ การตกแต่งบาดแผล
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หรือการชันสูตรศพ) อีกทั้งโดยการสัมผัส หรือการบริโภคเนื้อสัตว์
ติดเชือ้ ทีป่ รุงไม่สกุ โดยการดืม่ นํา้ ทีม่ เี ชือ้ โรคปนเปือ้ น โดยการหายใจเอา
ละอองฝอยจากดิน ธัญพืช หรือหญ้าแห้งทีป่ นเปือ้ นเชือ้ เข้าไป หรือจาก
ผิวหนังสัตว์และอุง้ มืออุง้ เท้าสัตว์ทปี่ นเปือ้ นเชือ้ ตลอดจนการจัดการกับ
สัตว์เลี้ยงที่ป่วยก็สามารถทำ�ให้ติดเชื้อได้
สำ�หรับการติดเชื้อในห้องปฏิบัติการที่พบบ่อยในปัจจุบัน คือ
ทูลารีเมียชนิดระบบทางเดินหายใจ (respiratory tularemia)
7. ระยะฟักตัวของโรค : ระยะฟักตัวสัมพันธ์กับปริมาณเชื้อที่ได้รับ
โดยทั่วไประยะฟักตัวประมาณ 3 - 5 วัน (ช่วง 1 - 14 วัน)
8. ระยะติ ด ต่ อ ของโรค : ไม่พบการติดต่อจากคนสู่คนโดยตรง
ผู้ ป่ ว ยที่ ไ ม่ ไ ด้ รั บ การรั ก ษาอาจพบเชื้ อ ได้ ใ นกระแสเลื อ ดในช่ ว ง
2 สัปดาห์แรก และอาจพบในบาดแผลได้นานเป็นเดือน หรือนานกว่านัน้
แมลงวันสามารถแพร่เชื้อได้นานถึง 14 วัน สำ�หรับเห็บหรือหมัด
สามารถแพร่เชื้อได้ตลอดชีวิต (ประมาณ 2 ปี) และพบเชื้อในเนื้อ
กระต่ายแช่แข็งที่อุณหภูมิ -15°ซ. (5°ฟ.) ได้นานกว่า 3 ปี
9. ความไวและความต้านทานต่อการรับเชื้อ : พบผู้ป่วยได้ใน
ทุกกลุ่มอายุ และหลังติดเชื้อจะมีภูมิคุ้มกันได้นาน การติดเชื้อซํ้าพบได้
น้อยมาก และมีรายงานเฉพาะบุคลากรในห้องปฏิบัติการ
10. การเก็บและนำ�ส่งตัวอย่างตรวจที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
กระทรวงสาธารณสุข :
การเพาะเชือ้ เป็น Gold standard ในการตรวจวินจิ ฉัยโรคทูลารีเมีย
ทางห้องปฏิบัติการ แต่มีข้อจำ�กัด เนื่องจากเชื้อ F. tularensis เป็น
เชื้ออันตรายและเจริญช้า การตรวจหาแอนติบอดีจึงเป็นวิธีที่นิยม
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ใช้สำ�หรับยืนยันโรคทูลารีเมีย การตรวจหาแอนติเจนและตรวจสาร
พันธุกรรมจากตัวอย่างของผู้ป่วย เป็นอีกวิธีที่ช่วยให้ได้ผลการวินิจฉัย
ถูกต้องและรวดเร็วยิง่ ขึน้ ซึง่ นำ�ไปใช้ตรวจตัวอย่างจากสัตว์ตดิ เชือ้ และ
สิ่งแวดล้อมได้ด้วย
การเก็ บ ตั ว อย่ า งจากผู้ ป่ ว ยควรคำ � นึ ง ถึ ง ปริ ม าณให้ เ พี ย งพอ
ตำ�แหน่งเหมาะสมและมีโอกาสพบเชื้อได้มากที่สุด หากเก็บตัวอย่าง
เพื่อเพาะเชื้อต้องคำ�นึงถึงการป้องกันไม่ให้แบคทีเรียที่เป็นสาเหตุ
ของโรคเสียชีวิต ไม่มีการปนเปื้อนจากแบคทีเรียอื่น สภาวะแวดล้อม
เหมาะสมในการนำ�ส่ง ตัวอย่างจากผูป้ ว่ ยต้องติดป้ายระบุชอื่ -สกุลผูป้ ว่ ย
หมายเลขผู้ป่วย ตำ�แหน่งที่เก็บ และชนิดของตัวอย่าง วันและเวลาที่
เก็บตัวอย่าง ควรส่งตัวอย่างถึงห้องปฏิบัติการภายใน 24 ชั่วโมง หาก
ช้ า กว่ า นี้ ค วรติ ด ต่ อ ห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารเพื่ อ ขอ transport medium
ที่เหมาะสมมาเก็บตัวอย่าง แล้วจึงนำ�ส่งห้องปฏิบัติการภายหลัง
10.1 การเพาะเชื้อ การเก็บตัวอย่างเพื่อส่งเพาะเชื้อแบคทีเรีย
ควรเก็บตัวอย่างก่อนผู้ป่วยได้รับยาปฏิชีวนะ และจัดเก็บตัวอย่างใน
ตำ�แหน่งที่เหมาะสมกับชนิดและอาการของโรค ดังนี้
 เพาะเชื้อจากเลือด (Hemoculture) เจาะเลือดจาก
เส้นเลือดดำ�  2 - 3 ครั้ง ใส่ในขวดสำ�หรับเพาะเชื้อจากเลือดที่มีใน
ห้องปฏิบตั กิ ารแบคทีเรียทัว่ ไป เช่น BACTECTM หรือขวด BacT/AlertTM
ใช้เก็บตัวอย่างผู้ป่วยสงสัยเป็นโรคทูลารีเมีย ได้กับทุกอาการของโรค
เก็บตัวอย่างเลือดในขวด Hemoculture ไว้ที่อุณหภูมิห้อง แล้วรีบนำ�
ส่งห้องปฏิบัติการ ห้ามแช่เย็น
 สารคัดหลัง่ จากระบบหายใจ เช่น เสมหะ Pharyngeal
swab นํ้าล้างหลอดลม นํ้าเจาะปอด เก็บในขวดปราศจากเชื้อ หรือ
transport medium สำ�หรับผู้ป่วยที่มีอาการติดเชื้อระบบหายใจ
คู่มือการป้องกันควบคุมโรคติดต่ออุบัติใหม่
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การเก็บตัวอย่างจากแผล ใช้ไม้พันสำ�ลีปราศจากเชื้อ
ป้ายบริเวณหนอง แผล ในผู้ป่วยที่ติดเชื้อที่ผิวหนัง ตา เยื่อเมือก
(Ulceroglandular, glandular, oculoglandular และ oropharyngeal
tularemia) หากมีแผล ฝี หลายตำ�แหน่ง ควรเก็บหลายตัวอย่าง
เก็บใส่ในหลอดบรรจุ transport medium เช่น Amies agar with
charcoal นำ � ส่ ง ห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารโดยเร็ ว ที่ อุ ณ หภู มิ ห้ อ ง หากไม่ มี
transport medium ควรเก็บในขวดปราศจากเชื้อ และถ้าไม่ส่งทันที
ควรเก็บไว้ที่อุณหภูมิ 2 - 8° ซ.
 หนองเจาะจากต่อมนํา้ เหลือง หรือแผล ฝี เก็บในขวด
ปราศจากเชื้อ นำ�ส่งห้องปฏิบัติการโดยเร็วที่อุณหภูมิห้อง แต่ถ้าไม่ส่ง
ทันทีควรเก็บไว้ที่อุณหภูมิ 2 - 8° ซ.
 ชิ้ น เนื้ อ จากต่ อ มนํ้ า เหลื อ ง หรื อ แผล เก็ บ ในขวด
ปราศจากเชือ้ และหยดนํา้ เกลือปลอดเชือ้ 2 - 3 หยด เพือ่ รักษาความชืน้
10.2 Autopsy materials เก็บตัวอย่างจากผูป้ ว่ ยเสียชีวติ หลาย
อวัยวะ เช่น ชิน้ เนือ้ จากหนองฝี ต่อมนํา้ เหลือง ปอด ตับ ม้าม ไขกระดูก และ
อวัยวะทีม่ รี อยโรค ใส่ในขวดปราศจากเชือ้ และหยดนํา้ เกลือปลอดเชือ้
2 - 3 หยด เพื่อรักษาความชื้น สำ�หรับเพาะเชื้อแบคทีเรีย และเก็บ
เนื้อเยื่อใส่ในขวดบรรจุฟอร์มาลีน สำ�หรับการตรวจทางพยาธิวิทยา
10.3 การตรวจแอนติบอดี สำ�หรับซีรั่มผู้ป่วย ควรเก็บสองครั้ง
โดยเจาะเลือดครั้งแรกเมื่อเริ่มป่วย สำ�หรับครั้งที่สองห่างกันอย่างน้อย
2 สัปดาห์ หรือสัปดาห์ที่ 3 - 4 ของการป่วย ซึ่งสามารถตรวจได้
ทุกอาการของโรคทูลารีเมีย โดยเจาะเลือดใส่หลอดที่ไม่มีสารกันเลือด
แข็งตัว วางไว้ให้เลือดแข็งตัว ต่อจากนัน้ ปัน่ แยกซีรมั่ ที่ 3,000 รอบต่อนาที
นาน 10 นาที และดูดซีรมั่ ใส่หลอดพลาสติก ปิดฝาให้แน่น หากส่งตรวจ
ทันทีหรือภายในวันเดียวกัน ควรส่งที่อุณหภูมิห้อง แต่ถ้าไม่สะดวกส่ง
406
คู่มือการป้องกันควบคุมโรคติดต่ออุบัติใหม่


ทันที ควรเก็บไว้ที่ 2 - 8° ซ. ภายใน 10 วัน ถ้าเก็บนานกว่านีค้ วรแช่แข็ง
หากเจาะเลื อ ดแล้ ว ไม่ ส ะดวกปั่ น แยกซี รั่ ม ทั น ที ควรเก็ บ เลื อ ดที่
อุณหภูมิห้อง หรือที่ 2 - 8° ซ. ห้ามแช่แข็ง
10.4 การเก็บตัวอย่างสำ�หรับตรวจสารพันธุกรรม เก็บเช่นเดียว
กับวิธีเพาะเชื้อ
10.5 การเก็บตัวอย่างจากสัตว์ปว่ ย เก็บตัวอย่างจากหนองฝี แผล
เลือด และเนือ้ เยือ่ ต่อมนํา้ เหลือง เพือ่ เพาะเชือ้ และตรวจสารพันธุกรรม
ซีรั่มเพื่อตรวจแอนติบอดี
10.6 การเก็บตัวอย่างแมลง สัตว์พาหะนำ�โรค เช่น เห็บ ยุง ควร
จับสัตว์และนำ�ส่งห้องปฏิบัติการขณะยังมีชีวิต โดยใส่ในหลอดสะอาด
หรือเก็บที่ - 80° ซ. เพื่อเพาะเชื้อหรือตรวจสารพันธุกรรม
10.7 สถานทีต่ รวจ สำ�หรับตัวอย่างจากผูป้ ว่ ยสงสัยเป็นโรคทูลารีเมีย
ส่งตรวจเพาะเชื้อและสารพันธุกรรมได้ที่สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์
สาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และตัวอย่างจากสัตว์ป่วย
ส่งตรวจได้ที่สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ กรมปศุสัตว์
11. วิธีการป้องกัน และควบคุมโรค :
ก. มาตรการป้องกันโรค :
1. ให้ความรู้แก่ประชาชนในการป้องกันไม่ให้ถูกเห็บ หมัด
หรือยุงกัด เช่น การสวมเสื้อแขนยาว และทายากันยุง รวมทั้งไม่ให้
สัมผัสแหล่งนํ้าที่มีการระบาดในสัตว์
2. สวมถุงมือที่นํ้าซึมผ่านไม่ได้เมื่อจำ�เป็นต้องชำ�แหละหรือ
สัมผัสสัตว์ป่า โดยเฉพาะอย่างยิ่งกระต่าย และการประกอบอาหาร
ด้ ว ยเนื้ อ ของกระต่ า ยป่ า และสั ต ว์ ฟั น แทะ ควรทำ � ให้ เ นื้ อ สั ต ว์ สุก
อย่างทัว่ ถึง และหลีกเลีย่ งการสัมผัสระหว่างเนือ้ ดิบกับผักผลไม้สด
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3. ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันควบคุมการติดเชื้อ ในการ
สัมผัสโดยตรงกับสัตว์ขนาดเล็ก (โดยเฉพาะอย่างยิ่งสัตว์เลี้ยง) ที่มี
ลักษณะและอาการของการป่วย
4. การให้วคั ซีนชนิดเชือ้ เป็น มีใช้อย่างกว้างขวางในประเทศ
รัสเซีย และมีการจำ�กัดการใช้เฉพาะในอาชีพกลุ่มเสี่ยงในบางประเทศ
อาทิเช่น สวีเดน และสหรัฐอเมริกา
5. สวมหน้ากากอนามัย ชุดป้องกัน ถุงมือยาง ขณะตรวจเชือ้
หรือเพาะเชื้อ F. tularensis ในห้องปฏิบัติการชีวนิรภัยระดับ 2
ข. การควบคุมผู้ป่วย ผู้สัมผัส และสิ่งแวดล้อม :
		 1. การรายงานโรค : รายงานเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่
ทราบทันที เมือ่ มีผปู้ ว่ ยสงสัย (ในบางประเทศไม่เป็นโรคทีต่ อ้ งรายงาน)
2. การแยกผูป้ ว่ ย : ระมัดระวังการสัมผัสกับสารคัดหลัง่ จาก
บาดแผล และปฏิบตั ติ ามมาตรการป้องกันควบคุมการติดเชือ้ ในระหว่าง
ดูแลผู้ป่วย
3. การทำ�ลายเชื้อ : ทำ�ความสะอาดและฆ่าเชื้อสิ่งคัดหลั่ง
หรือสิ่งที่เปรอะเปื้อนแผลติดเชื้อ ต่อมนํ้าเหลือง หรือเยื่อบุตา
4. การกักกัน : ไม่มี
		 5. การให้ภูมิคุ้มกันแก่ผู้สัมผัส : ไม่มี
6. การสอบสวนผู้สัมผัสและแหล่งโรค : มีความสำ�คัญใน
การสอบสวนโรคแต่ละราย การค้นหาผู้สัมผัส และแหล่งแพร่เชื้อโรค
7. การรักษา : แนะนำ�ให้ใช้ยาปฏิชวี นะกลุม่ อะมิโนกลัยโคไซด์
(aminoglycoside) เช่ น เจนตามั ย ซิ น (gentamicin) หรื อ
สเตรปโตมัยซิน (streptomycin) ในรายทีต่ ดิ เชือ้ รุนแรง และพบมีการ
ใช้ยาเตตราซัยคลิน (tetracycline) กันอย่างแพร่หลาย (ห้ามใช้ในเด็ก
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ที่มีอายุตํ่ากว่า 8 ปี) เนื่องจากมีประสิทธิภาพทั้งในการป้องกันและ
รักษาโรค แต่กลับมีความสัมพันธ์กับอัตราการกลับเป็นซํ้า (relapse
rate) สูงขึ้น นอกจากนี้ มีรายงานการรักษาด้วยยาซิโปรฟล็อกซาซิน
(ciprofloxacin) ให้ประสิทธิภาพทีด่ เี ยีย่ มในการรักษา และนิยมใช้เป็น
ตัวเลือกในกรณีตอ้ งการรักษาด้วยยาชนิดรับประทาน ส่วนยาปฏิชวี นะ
กลุ่มอื่นๆ เช่น ยากลุ่มเบต้าแลคแตม (beta-lactam) และยากลุ่ม
เซฟาโรสปอรินตัวใหม่ๆ (modern cephalosporins) ไม่มปี ระสิทธิภาพ
ในการรั ก ษา นอกจากนี้ ยั ง พบเชื้ อ ดื้ อ ต่ อ ยากลุ่ ม แมคโครไลด์
(macrolides) อีกด้วย สำ�หรับการรักษาด้วยยาปฏิชีวนะจำ �พวก
อะมิโนกลัยโคไซด์ (aminoglycoside) หรือยาซิโปรฟล็อกซาซิน
(ciprofloxacin) ควรใช้ติดต่อกัน 10 - 14 วัน ส่วนยาเตตราซัยคลิน
(tetracycline) ควรใช้ติดต่อกันนาน 21 วัน
ค. มาตรการเมือ่ เกิดการระบาด : ค้นหาแหล่งโรคในแมลง สัตว์
นํา้ ดิน หญ้าแห้ง และพืชต่างๆ เพือ่ การป้องกันและควบคุมโรค
ง. ภัยพิบัติที่อาจเกิดขึ้น : ไม่มี
จ. มาตรการควบคุมโรคระหว่างประเทศ : ไม่มี
ฉ. มาตรการกรณีน�ำ มาใช้เป็นอาวุธชีวภาพในการก่อการร้าย :
เชือ้ ทูลารีเมียถูกใช้เป็นอาวุธชีวภาพ โดยเฉพาะถ้าใช้เป็นภัยคุกคามโดย
ละอองฝอยทางอากาศ ผู้ป่วยจะเกิดอาการปอดอักเสบภายหลังการ
สูดดมเชือ้ เช่นเดียวกับกาฬโรค ซึง่ ควรได้รบั การวินจิ ฉัย และการรักษา
ที่จำ�เพาะโดยทันที เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการเสียชีวิตตามมา ผู้ป่วยที่
ได้รับการวินิจฉัยทุกราย โดยเฉพาะกลุ่มผู้ป่วยปอดอักเสบที่เกิดจาก
เชื้อ F. tularensis ต้องรายงานไปยังเจ้าหน้าที่สาธารณสุขทันที เพื่อ
การสอบสวนโรคที่เหมาะสม
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กลุ่มโรคที่อาจเกิดจากเหตุการณ์

การจงใจกระทำ�ของมนุษย์
ด้วยสารชีวะ
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Algorithm โรคติดต่ออุบัติใหม่กลุ่มโรคที่อาจเกิดจาก
เหตุการณ์การจงใจกระทำ�ของมนุษย์ด้วยสารชีวะ
โรคที่น่าจะมีสาเหตุสำ�คัญจากเหตุการณ์การจงใจกระทำ�ของมนุษย์ด้วยสารชีวะ
- มีโทรศัพท์ จดหมาย หรือมีการข่มขู่จากผู้ก่อการร้ายว่าจะมีการใช้อาวุธชีวภาพ
- โรคที่เกิดจากการใช้อาวุธชีวภาพมักจะเกิดโรคขึ้นพร้อมๆ กัน ภายใน 1 วัน หรือเพียงไม่กี่ชั่วโมง
- มีผู้ป่วยเป็นจำ�นวนมากในเวลาเดียวกันกระจายในทุกกลุ่มอายุ
มีไข้ คลื่นไส้ อาเจียน ปวดท้อง
- มีประวัตสิ มั ผัสสัตว์ปว่ ยหรือตายด้วยโรค มีผื่นขึ้นเฉียบพลัน
คล้ายโรคสุกใส มี
- มีประวัติรับประทานเนื้อสุกๆ ดิบๆ
ลักษณะเป็นตุ่มนํ้าใส
แล้วกลายเป็นหนอง
ไอแห้งๆ
มีแผลที่ผิวหนัง
เจ็บหน้าอก สีดำ� ตรงกลาง
โรคที่ควรนึกถึง
มีภาวะเยื่อ บุ๋มคล้ายรอย
หุ้มสมอง
บุหรี่จี้ (Black
โรคไข้ทรพิษ
อักเสบ
Eschar)
(Smallpox)
โรคที่ควรนึกถึง
โรคแอนแทรกซ์
ทางเดินหายใจ
(Inhalational
anthrax)

โรคแอนแทรกซ์
ผิวหนัง
(Cutaneous
anthrax)

โรคที่ควรนึกถึง
โรคแอนแทรกซ์
ทางเดินอาหาร
(Gastrointestinal
anthrax)

โรคที่ควรนึกถึง
ถ่ายเหลว
ปากแห้ง
ตาพร่ามัว
กลืนลำ�บาก
ม่านตาขยาย
อัมพาตของ
กล้ามเนื้อใบหน้า

อาหารเป็นพิษโบทูลิซึม
(Foodborne
botulism)
โรคที่ควรนึกถึง
โบทูลิซึมที่บาดแผล
(Wound botulism)

ท้องผูก กลืนลำ�บาก
หนังตาตก ร่างกาย
อ่อนปวกเปียก หายใจ
ลำ�บาก หัวใจหยุดเต้น
เด็กอายุน้อยกว่า 1 ปี

โรคที่ควรนึกถึง

ผู้ใหญ่มีปัญหาระบบ
ทางเดินอาหาร
โรคที่ควรนึกถึง

โรคลำ�ไส้เป็นพิษโบทูลิซึม
โรคโบทูลิซึมในทารก ในผู้ใหญ่ (Adult intestinal
(Infant botulism)
toxemia botulism)
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โรคแอนแทรกซ์ (Anthrax)		
ICD-9 022; ICD-10 A22
(Malignant pustule, Malignant edema, Woolsorter disease,
Ragpicker disease)
1. สถานการณ์โรค :
ทั่วโลก : พบโรคแอนแทรกซ์ได้ทั่วโลก ทั้งในสัตว์และในคน
โดยจากประมาณการณ์ขององค์การอนามัยโลกในปี พ.ศ. 2543
คาดว่ามีจ�ำ นวนผูป้ ว่ ยโรคแอนแทรกซ์ทวั่ โลกปีละ 2,000 - 20,000 ราย
กระจายทั่วโลก โดยเฉพาะประเทศในแถบแอฟริกา เอเชีย อเมริกาใต้
อเมริกากลาง รวมทั้งทางยุโรปใต้และยุโรปตะวันออก โดยเคยพบ
การระบาดของโรคแอนแทรกซ์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศซิมบับเว ในปี
พ.ศ. 2522 - 2528 ซึง่ พบผูป้ ว่ ยประมาณ 10,000 ราย เสียชีวติ 182 ราย
ส่วนใหญ่เป็นโรคแอนแทรกซ์ผิวหนัง และสัมพันธ์กับการทำ�ฟาร์มโค
กระบือ ส่วนในกลุ่มประเทศทางยุโรปและอเมริกาเหนือ พบรายงาน
ผูป้ ว่ ยค่อนข้างน้อย และพบในสัตว์ประปราย ในศตวรรษที่ 19 พบผูป้ ว่ ย
เสียชีวติ จากแอนแทรกซ์ระบบทางเดินหายใจจากโรงงานอุตสาหกรรม
ขนสัตว์และหนังสัตว์ในสหราชอาณาจักรและเยอรมัน ทำ�ให้เริ่มมี
การคำ�นึงถึงความเสี่ยงจากการประกอบอาชีพจากโรคแอนแทรกซ์
มากขึ้น ในปี พ.ศ. 2522 พบการแพร่กระจายของสปอร์แอนแทรกซ์
โดยบังเอิญในประเทศรัสเซีย ทำ�ให้มผี เู้ สียชีวติ กว่า 70 ราย จากแอนแทรกซ์
ระบบทางเดินหายใจ จากเหตุการณ์นี้ ทำ�ให้เริม่ มีการนำ�สปอร์ของเชือ้
แอนแทรกซ์มาใช้ในการผลิตอาวุธชีวภาพในปี พ.ศ. 2534 ในประเทศ
อิรกั และเริม่ มีการแพร่กระจายของสปอร์เชือ้ แอนแทรกซ์ทางจดหมาย
ในปี พ.ศ. 2544 ในประเทศสหรัฐอเมริกา ทำ�ให้มีผู้ป่วย 22 ราย
คู่มือการป้องกันควบคุมโรคติดต่ออุบัติใหม่
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เสียชีวิต 5 ราย ต่อมาในปี พ.ศ. 2551 มีการรายงานโรคแอนแทรกซ์
ทั้งในคนในประเทศจีน อินเดีย มองโกเลีย อัฟกานิสถาน คาซัคสถาน
คีรก์ ซี สถาน ลาว และเวียดนาม และในปี พ.ศ. 2552 ยังคงพบการระบาด
ของโรคแอนแทรกซ์ในประเทศคาซัคสถาน ประเทศกานา ประเทศ
อาร์เจนตินา ประเทศบังกลาเทศ ประเทศทาจิกิสถาน และประเทศ
อิหร่าน
การติ ด เชื้ อ แอนแทรกซ์ ใ นสั ต ว์ พบมี ร ายงานประมาณ
82 ประเทศทั่วโลก โดยพบมากในสัตว์กินพืชเป็นอาหาร ในกลุ่ม
ประเทศตะวันออกกลาง แอฟริกา ลาตินอเมริกา มากกว่าในกลุ่ม
ประเทศทีพ่ ฒ
ั นาแล้ว โดยพืน้ ทีท่ พี่ บโรคแอนแทรกซ์ในสัตว์ได้บอ่ ยมาก
คือ ในประเทศแอฟริกาใต้ โดยในปี พ.ศ. 2466 พบสัตว์เสียชีวิตด้วย
โรคแอนแทรกซ์ประมาณ 30,000 - 60,000 ตัว
ประเทศไทย : ก่ อ นปี พ.ศ. 2543 เคยมี ร ายงานการเกิ ด
โรคแอนแทรกซ์ จ ากทุ ก ภาคของประเทศไทย โดยในช่ ว งปี
พ.ศ. 2535 - 2543 อัตราการเกิดโรคอยู่ระหว่าง 0.02 - 0.17 ต่อ
ประชากรแสนคน มีผู้ป่วยจำ�นวนสูงสุด 102 ราย ในปี พ.ศ. 2538
และจำ�นวนตํ่าสุด 7 ราย ในปี พ.ศ. 2537 ส่วนใหญ่พบในภาคเหนือ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลาง การเกิดโรคส่วนมากจะพบ
ตามจังหวัดชายแดนที่ติดต่อกับประเทศพม่า ลาว และกัมพูชา และ
บางครัง้ เกิดการระบาดขึน้ ในใจกลางของประเทศ เช่นในปี พ.ศ. 2540
เกิดโรคแอนแทรกซ์ในเขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร โดยจังหวัดทีเ่ กิด
มีการระบาดมากที่สุดคือ เชียงราย ตาก พิษณุโลก สุรินทร์ อุดรธานี
พะเยา และพิจิตร ตามลำ�ดับ และเกิดประปรายในจังหวัดนครพนม
เชียงใหม่ ลำ�ปาง ลำ�พูน กรุงเทพมหานคร แพร่ สุโขทัย อุทัยธานี
ประจวบคีรีขันธ์ บุรีรัมย์ และนนทบุรี ตามลำ�ดับ
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สาเหตุการเกิดโรคในคน ส่วนใหญ่จะติดโรคจากโค และกระบือ
แต่เคยมีการติดโรคจากแกะทีจ่ งั หวัดลพบุรี ในปี พ.ศ. 2526 และเคยมี
การติดโรคจากแพะทีจ่ งั หวัดตาก และพิจติ ร ในปี พ.ศ. 2543 นอกจากนี้
อาจพบการติดโรคได้จากการก่อการร้าย โดยใช้สปอร์ของเชื้อนี้เป็น
อาวุธชีวภาพได้
จากรายงานการเฝ้าระวังของสำ�นักระบาดวิทยา พบว่า ไม่มี
ผู้ป่วยโรคแอนแทรกซ์ในประเทศไทยตั้งแต่ปี พ.ศ. 2544 - 2553
อย่างไรก็ตาม ควรมีการเฝ้าระวังโรคอย่างต่อเนือ่ งในพืน้ ทีท่ เี่ คยเกิดโรค
เนื่ อ งจากสปอร์ ข องแอนแทรกซ์สามารถอยู่ในสิ่งแวดล้อมได้ น าน
หลายสิบปี ทำ�ให้เกิดการระบาดขึ้นซํ้าในพื้นที่ที่เคยเกิดโรคมาก่อนได้
และควรเฝ้าระวังโรคในสัตว์ที่ค้าขายผ่านทางชายแดน เนื่องจาก
ยังมีการระบาดของโรคแอนแทรกซ์ในเกษตรผูเ้ ลีย้ งสัตว์ในประเทศลาว
ระหว่ า งปี พ.ศ. 2544 - 2553 ดั ง นั้ น จึ ง ควรฉี ด วั ค ซี น สั ต ว์
ในพื้ น ที่ ที่ เ คยเกิ ด โรคและในพื้ น ที่ เ สี่ ย งต่ อ การเกิ ด โรค และสร้ า ง
สุขนิสัยการรับประทานอาหารของคน โดยไม่ควรรับประทานเนื้อสัตว์
ทีต่ ายโดยไม่ทราบสาเหตุ รวมทัง้ ไม่ควรรับประทานอาหารจากเนือ้ สัตว์
ที่ดิบ หรือดิบๆ สุกๆ
2. ลักษณะโรค : เป็นโรคติดเชือ้ แบคทีเรียแบบเฉียบพลัน พบได้ 3 ชนิด
คื อ แอนแทรกซ์ ผิ ว หนั ง แอนแทรกซ์ ร ะบบทางเดิ น หายใจ และ
แอนแทรกซ์ทางเดินอาหาร ขึน้ กับช่องทางการติดเชือ้ โรคแอนแทรกซ์
มี ค วามเกี่ ย วข้ อ งกั บ โปรแกรมการใช้เป็นอาวุธชีวภาพ โดยผู้ ป่ ว ย
โรคแอนแทรกซ์ทวั่ โลกมากกว่าร้อยละ 95 เป็นชนิดแอนแทรกซ์ผวิ หนัง
โรคแอนแทรกซ์ผิวหนัง (Cutaneous anthrax) จะเริ่มด้วย
อาการคันบริเวณที่สัมผัสเชื้อ ตามมาด้วยตุ่มแดง (papule) แล้ว
คู่มือการป้องกันควบคุมโรคติดต่ออุบัติใหม่
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กลายเป็นตุ่มพองมีนํ้าใส (vesicle) และภายใน 2 - 6 วัน จะเริ่มยุบ
ตรงกลางเป็นเนื้อตายสีดำ�คล้ายแผลบุหรี่จี้ (eschar) รอบๆ มีลักษณะ
บวมนํ้าปานกลางถึงรุนแรง และขยายออกไปรอบเนื้อตายสีดำ�คล้าย
แผลบุหรี่จี้ (eschar) บางครั้งมีตุ่มพองมีนํ้าใส (vesicle) ขนาดเล็กอยู่
โดยรอบด้วย มักไม่ปวดแผล ถ้าปวดมักเกิดจากการบวมนํ้าที่แผลหรือ
การติดเชื้อแทรกซ้อน แผลมักพบบริเวณศีรษะ คอ (รูปที่ 23) ต้นแขน
และมื อ (บริ เ วณสั ม ผั ส โรคบนร่ า งกาย) แผลนี้ อ าจสั บ สนกั บ
แผลโรคติดเชือ้ ไวรัส Orf ในคน แผลคล้ายหัวฝีในระยะแรก รอยแมงมุมกัด
แผลพุพอง (ulcer) และการติดเชื้ออื่นๆ เช่น การติดเชื้อ vaccinia
หรือการติดเชื้อ clostridial อาการบวมนํ้าบริเวณใบหน้าหรือลำ�คอ
อาจทำ�ให้ทางเดินหายใจอุดกั้น ซึ่งมักเกิดจากโรคแอนแทรกซ์ผิวหนัง
และอาจจำ�เป็นต้องเจาะคอเพื่อช่วยหายใจ การติดเชื้อที่ไม่ได้รับการ
รักษา อาจทำ�ให้เชือ้ แพร่กระจายไปตามต่อมนํา้ เหลืองเข้าสูก่ ระแสเลือด
ทำ�ให้เกิดภาวะการติดเชื้อในกระแสเลือด และอาจมีการติดเชื้อที่
เยื่อหุ้มสมองได้ ผู้ป่วยที่ไม่ได้รับการรักษามีอัตราป่วยตายประมาณ
ร้อยละ 5 - 20 ถ้าได้รับการรักษาอย่างมีประสิทธิภาพ มักไม่ค่อยพบ
ผู้ เ สี ย ชี วิ ต จากโรคแอนแทรกซ์ ผิ ว หนั ง แต่ แ ผลจะยั ง คงมี ก าร
เปลี่ยนแปลงได้ ภายหลังได้รับการรักษาด้วยยาปฏิชีวนะ

รูปที่ 23 : โรคแอนแทรกซ์
ผิวหนังบริเวณคอ
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โรคแอนแทรกซ์ทางเดินหายใจ (Inhalational anthrax) เริ่ม
ด้วยอาการคล้ายการติดเชื้อของระบบหายใจส่วนบนที่ไม่รุนแรง เช่น
ไข้ ปวดเมื่อย ไอเล็กน้อย หรือเจ็บหน้าอก เกิดอาการหายใจลำ�บาก
อย่างเฉียบพลัน (acute respiratory distress) เช่น การหายใจมี
เสียงดัง (stridor) อาการหอบเหนื่อยรุนแรง (severe dyspnea)
เกิ ด ภาวะออกซิ เจนในเลื อ ดลดตํ่ า ลง (hypoxemia) เหงื่ อ ออก
มาก (diaphoresis) ช็อก และตัวเขียว (shock and cyanosis)
ภาพเอกซเรย์พบส่วนกลางช่องอก (mediastinum) ขยายกว้าง
และทำ�ให้เกิดการเสียชีวิตตามมาอย่างรวดเร็วภายใน 3 - 4 วัน
ตรวจพบนํ้ า ในช่ อ งเยื่ อ หุ้ ม ปอดได้ บ่ อ ย และบางครั้ ง พบลั ก ษณะ
infiltrate ได้จากภาพเอกซเรย์ อัตราการป่วยตายสูงสุดมากกว่าร้อยละ
85 ซึ่งการรักษาด้วยยาปฏิชีวนะตั้งแต่ในระยะเริ่มแรก ประกอบ
การรั ก ษาแบบประคั บ ประคอง จะช่ ว ยลดอั ต ราการเสี ย ชี วิ ต ได้
โรคแอนแทรกซ์สามารถรักษาให้หายได้ หากรักษาในระยะอาการนำ� 
แต่ ก ารเสี ย ชี วิ ต จะสู ง หากให้ ก ารรั ก ษาด้ ว ยยาปฏิ ชี ว นะหลั ง จาก
ผู้ป่วยแสดงอาการของระบบทางเดินหายใจแล้ว ในประเทศยากจน
ที่โรคนี้เป็นโรคประจำ�ถิ่น มูลค่าของเนื้อสัตว์ที่เสียชีวิตมีมากกว่า
ความเสี่ยงที่จะเจ็บป่วยที่อาจจะเกิดจากการรับประทานเนื้อเหล่านั้น
เนื่องจากโรคแอนแทรกซ์ที่เกิดจากการรับประทานเข้าไปพบได้น้อย
และอาจอยู่ ใ นรู ป ของโรคแอนแทรกซ์ ช่ อ งปากและคอหอย
(oropharyngeal anthrax) หรือที่พบได้มาก คือ โรคแอนแทรกซ์
ทางเดินอาหาร (gastrointestinal anthrax) ในโรคแอนแทรกซ์
ช่ อ งปากและคอหอย โรคเกิ ด ในช่ อ งปาก บนเยื่ อ บุ ข้ า งแก้ ม ลิ้ น
ต่อมทอนซิล หรือผนังคอหอยส่วนหลัง มีอาการเจ็บคอ ต่อมนํ้าเหลือง
อักเสบบริเวณคอ และมีภาวะบวมนํา้ ซึง่ อาจนำ�ไปสูก่ ารอุดกัน้ หลอดลม
เป็นอาการเด่นในช่วงแรก
คู่มือการป้องกันควบคุมโรคติดต่ออุบัติใหม่
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โรคแอนแทรกซ์ทางเดินอาหาร (Gastrointestinal anthrax) อาจ
เกิดในจุดใดจุดหนึ่งของลำ�ไส้ก็ได้ โดยทำ�ให้ลำ�ไส้เป็นแผล และมีภาวะ
บวมนํ้ามาก ทำ�ให้ลำ�ไส้มีเลือดออก อุดตัน ทะลุ และมีนํ้าในช่องท้อง
โรคแอนแทรกซ์ทางเดินอาหารทำ�ให้อตั ราการเสียชีวติ ไม่แน่นอน แม้จะ
ได้รบั การรักษาก็ตาม แต่อตั ราการเสียชีวติ อาจจะยังคงสูงอยู่ เนือ่ งจาก
อาการติดเชื้อในกระแสโลหิต ช็อก โคม่า ระยะฟักตัวโดยทั่วไปอยู่ที่
3 - 7 วัน โรคแอนแทรกซ์ทางเดินอาหาร พบน้อยและวินิจฉัยได้ยาก
ยกเว้นกรณีเกิดการระบาดเป็นกลุ่มก้อนจากโรคอาหารเป็นพิษ ผู้ป่วย
จะมีอาการปวดท้อง คลื่นไส้ อาเจียน ตามด้วยมีไข้ มีอาการติดเชื้อใน
กระแสเลือด และบางรายเสียชีวิต ส่วนโรคแอนแทรกซ์ช่องปากและ
คอหอย (oropharyngeal form) จะพบได้ยาก มีลักษณะคอบวม
กลื น อาหารลำ � บาก เนื่ อ งจากมี แ ผลเนื้ อ ตายที่ ค อและคอหอย
มีอาการแสดง ได้แก่ มีไข้ ช็อก และกระจายไปสู่อวัยวะอื่นๆ สามารถ
เกิดโรคแอนแทรกซ์ในรูปแบบอื่นๆ เช่น เยื่อหุ้มสมองอักเสบ ซึ่งทำ�ให้
เสียชีวิตได้
การวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ ทำ�ได้โดยการตรวจหาเชื้อใน
เลือด แผล หรือสารคัดหลั่งของผู้ป่วย โดยการป้ายและย้อมสีด้วยวิธี
direct polychrome methylene blue (M’Fadyean) -stained
smear หรื อ โดยการเพาะเชื้ อ บนอาหาร Sheep blood agar
(รูปที่ 24) ไม่แนะนำ�ให้ฉีดเข้าหนู mice หรือหนู guinea pigs หรือ
กระต่าย เนือ่ งจากเพิม่ ความเสีย่ งต่อการติดเชือ้ ของมนุษย์ การวินจิ ฉัย
มาตรฐานใช้การเพาะเชื้อจากตัวอย่างทางคลินิก แต่อาจทำ�ได้ยาก
ถ้าผู้ป่วยได้รับการรักษาด้วยยาปฏิชีวนะมาก่อน ส่วนการตรวจหาเชื้อ
ที่รวดเร็ว (Rapid detection) ทำ�ได้โดยวิธี PCR หรือโดยการวินิจฉัย
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ทางอิมมิวโนวิทยา เช่น direct fluorescence antibody test (DFA),
Immunohistochemistry (IHC), และ time-resolve fluorescence
assay (TRF) ซึ่งส่วนใหญ่วิธีการตรวจหาเชื้อแบบรวดเร็วจะทำ�ได้
เฉพาะในห้องปฏิบตั กิ ารอ้างอิงเท่านัน้ ส่วนการวินจิ ฉัยแยกโรคระหว่าง
โรคแอนแทรกซ์ทางเดินอาหารและโรคแอนแทรกซ์ทางเดินหายใจนั้น
จะใช้ประวัติและอาการของผู้ป่วย

รูปที่ 24 : (A) ลักษณะโคโลนีของ B. anthracis บนอาหารเลี้ยงเชื้อ sheep
blood agar แสดงโคโลนีสเี ทาขาว มีลกั ษณะขรุขระ หงิกงอ ขอบหยัก
คล้ายดาวหาง หรือหัวเมดูซ่า
(B) “Whipped egg white” เป็นลักษณะโคโลนีที่หนาแน่นของ
B. anthracis บนอาหารเลี้ยงเชื้อ sheep blood agar

3. เชื้อก่อโรค : เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย Bacillus anthracis เชื้อนี้
ย้อมติดสีแกรมบวก รูปร่างเป็นแท่ง ไม่เคลือ่ นที่ มีแคปซูลหุม้ รอบเซลล์
สร้างสปอร์ได้ ขนาด 10 - 30 x 1.0 - 1.3 ไมครอน โคโลนีบนอาหาร
เลีย้ งเชือ้ ทีม่ เี ลือดผสมมีขนาดใหญ่ 4 - 5 มม. ลักษณะหยาบ ขุน่ เทาขาว
ตรงกลางนูนเล็กน้อย ขอบหยัก ไม่ย่อยสลายเม็ดเลือด สามารถ
แยกเชือ้ นีไ้ ด้จากเลือด เนือ้ เยือ่ อวัยวะ และสิง่ ขับถ่ายของสัตว์ทเี่ ป็นโรค
คู่มือการป้องกันควบคุมโรคติดต่ออุบัติใหม่
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เชื้อนี้เมื่ออยู่ในร่างกายจะมีแคปซูลห่อหุ้ม แต่เมื่อสัมผัสกับอากาศ
ภายนอกจะสร้างสปอร์ทำ�ให้มีความทนทานต่อสิ่งแวดล้อม สามารถ
อยู่ในดินได้นานเป็นสิบๆ ปี
4. การเกิดโรค : เป็นโรคของสัตว์ที่กินพืช ส่วนคนและสัตว์กินเนื้อ
จะติดโรคโดยบังเอิญ (incidental host) ในประเทศอุตสาหกรรม
พบน้อยและเกิดประปราย จัดเป็นโรคจากการประกอบอาชีพ มักเกิดใน
คนงานของโรงงานหนังสัตว์ ขนสัตว์ (โดยเฉพาะขนแพะ) กระดูกสัตว์
และผลิตภัณฑ์จากกระดูกสัตว์ ขนสัตว์ กลุม่ เสีย่ งอืน่ ๆ ได้แก่ สัตวแพทย์
เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับสัตว์ป่า โรคแอนแทรกซ์ใน
มนุษย์เป็นโรคประจำ�ถิน่ ในประเทศเกษตรกรรมทีม่ โี รคแอนแทรกซ์ใน
สัตว์เกิดขึน้ บ่อยๆ การแพร่เชือ้ ไปยังพืน้ ทีใ่ หม่อาจเกิดจากอาหารสัตว์ที่
มีส่วนผสมของกระดูกสัตว์ที่ปนเปื้อนสปอร์ของเชื้อ ภาวะนํ้าท่วมหรือ
การขัดขวางการปิดทับหน้าดินบริเวณที่มีการฝังซากสัตว์ติดเชื้ออาจ
กระตุ้นให้เกิดการระบาด (epizootics) ได้ นอกจากนี้ ได้มีการจงใจ
นำ�มาใช้ (deliberate use) ในการก่อการร้าย ซึ่งการเกิดโรคในกรณีนี้
จะมีลกั ษณะทางระบาดวิทยาผิดปกติไปจากการเกิดโรคตามธรรมชาติ
สำ�หรับในประเทศที่โรคแอนแทรกซ์ไม่ใช่โรคประจำ �ถิ่น แหล่งของ
การระบาดจะมาจากโรงฟอกหนังที่นำ�เข้าหนังสัตว์มาจากประเทศที่มี
โรคแอนแทรกซ์เป็นโรคประจำ�ถิ่น แต่ในปัจจุบัน พบได้น้อย เนื่องจาก
มีการใช้มาตรการควบคุมทางปศุสัตว์และโรงงานที่ดีขึ้น
5. แหล่งรังโรค : สัตว์กนิ พืช ทัง้ สัตว์เลีย้ งและสัตว์ปา่ เช่น โค กระบือ
แพะ แกะ ม้า สุกร ช้าง กวางอิมพาล่า และฮิปโปโปเตมัส ฯลฯ จะปล่อย
เชื้อออกมากับเลือดในขณะป่วยและหลังเสียชีวิตแล้ว เมื่อสัมผัสกับ
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อากาศจะสร้างสปอร์ของเชือ้ B. anthracis ซึง่ คงทนต่อสภาพแวดล้อม
และนํ้ า ยาฆ่ า เชื้ อ มาก สามารถมี ชี วิ ต อยู่ ใ นดิ น ได้ น านหลายปี
สปอร์แอนแทรกซ์จะกลับมาแพร่ระบาดซํ้าอีก โดยมีปัจจัยเอื้อต่างๆ
เช่น นํา้ ท่วม กระแสลม และปัจจัยสิง่ แวดล้อมอืน่ ๆ เป็นต้น แมลงวันและ
สัตว์กนิ ซากสัตว์อาจนำ�สปอร์ในเลือดและเครือ่ งในแพร่ออกไปได้ไกลๆ
โดยติดไปกับขน หนัง หรืออาจถ่ายออกมากับมูลของมัน สปอร์จะ
ปนเปื้อนอยู่ตามผลิตภัณฑ์หนังสัตว์และขนสัตว์ได้นานหลายปี แม้ว่า
จะผ่านการตากแห้งหรือกระบวนการการผลิต (ที่ไม่สามารถทำ�ลาย
สปอร์ ไ ด้ ) มาแล้ ว ก็ ต าม ซึ่ ง ผลิ ต ภั ณ ฑ์ เ หล่ า นี้ จ ะเป็ น สาเหตุ ใ ห้
โรคแอนแทรกซ์แพร่ระบาดข้ามทวีปออกไปได้ทั่วโลก
6. วิธีการแพร่โรค :
1. คนติดโรคจากการสัมผัสสัตว์ปว่ ย เช่น โค กระบือ แกะ แพะ
ม้า สุกร โดยสัมผัสกับผม ขน หนัง กระดูกของสัตว์ป่วย หรือสัมผัส
กับผลิตภัณฑ์จากสัตว์ที่มาจากสัตว์ป่วย เช่น กลอง แปรงหวีผม พรม
โดยอาชีพที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อแอนแทรกซ์ ได้แก่ เกษตรกร
ผู้เลี้ยงสัตว์ คนที่ทำ�งานในโรงฆ่าสัตว์ สัตวแพทย์ และพ่อค้าที่ชำ�แหละ
และขายเนื้อสัตว์ โดยผู้ที่สัมผัสจะมีอาการหรือรอยโรคที่ผิวหนังเป็น
ลักษณะของเนื้อตาย
2. ในสัตว์ทกี่ นิ พืช จะได้รบั สปอร์ทปี่ นเปือ้ นอยูใ่ นดิน อาหาร นํา้
สัตว์ที่กินเนื้อจะได้รับเชื้อจากการกินซากสัตว์ป่วยที่ตายด้วยโรคนี้
สปอร์ของเชือ้ แอนแทรกซ์อาจปนเปือ้ นอยูต่ ามดิน หญ้า นํา้ หรือบริเวณ
ทุ่งหญ้าในพื้นที่ที่มีประวัติการระบาด
3. การระบาดของโรคอาจเกิ ด จากการนำ � เนื้ อ สั ต ว์ หรื อ
ผลิตภัณฑ์สตั ว์ทตี่ ายจากโรคไปขายในพืน้ ทีอ่ นื่ ๆ นอกจากนีน้ ก แมลงวัน
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หรือสัตว์อื่นๆ ที่กัดกินสัตว์ หรือซากสัตว์ป่วยที่ตาย อาจเป็นตัวแพร่
กระจายโรคไปสู่บริเวณอื่นได้
4. ในคนอาจติดโรคโดยการหายใจเอาสปอร์ของเชื้อเข้าไป
โดยสปอร์ติดอยู่ตามฝุ่นละออง ขนสัตว์ หนังสัตว์ ซึ่งวิธีนี้มีผู้นำ�มาใช้
เป็นอาวุธทางชีวภาพ โดยมีรายงานของผู้ป่วยและเสียชีวิตในประเทศ
สหรัฐอเมริกาที่สงสัยว่าเชื้อแอนแทรกซ์มากับจดหมาย และทำ�ให้
ผู้รับเชื้อป่วยและเสียชีวิต
5. วิ ธี ก ารติ ด โรคที่ พ บเป็ น ส่ ว นใหญ่ ใ นคน ได้ แ ก่ การ
รับประทานอาหารที่ปนเปื้อนสปอร์ของเชื้อที่ปรุงไม่สุก ทำ�ให้เกิดโรค
แอนแทรกซ์ทางเดินอาหาร โดยมากมักจะพบในเขตชนบท ที่เมื่อเวลา
สัตว์ตายโดยไม่ทราบสาเหตุ ไม่มีการชันสูตรซากสัตว์โดยสัตวแพทย์
มีการชำ�แหละและจำ�หน่ายเนื้อให้กับเพื่อนบ้าน ซึ่งนำ�ไปสู่การแพร่
กระจายตัวของโรค นอกจากนี้สัตว์ป่า เช่น เก้ง กวาง ที่มีผู้นำ�ซากมา
ขายเป็นเนื้อกับผู้ชอบบริโภคอาหารป่า ก็เป็นความเสี่ยงของผู้บริโภค
เช่นเดียวกัน และยังไม่มรี ายงานการติดโรคโดยการดืม่ นํา้ นมจากสัตว์ปว่ ย
7. ระยะฟักตัวของโรค : มีระยะเวลาสัน้ ตัง้ แต่ 1 - 7 วัน แต่อาจนาน
ได้ถึง 60 วัน แตกต่างกันในแต่ละรูปแบบของโรค เช่น
 โรคแอนแทรกซ์ ผิ ว หนั ง มั ก มี ร ะยะฟั ก ตั ว เร็ ว ประมาณ
1 วัน
 โรคแอนแทรกซ์ ท างเดิ น หายใจ ส่ ว นมากมั ก จะประมาณ
ตํ่ากว่า 1 สัปดาห์ และอาจจะนานถึง 2 เดือนได้
 โรคแอนแทรกซ์ทางเดินอาหาร มักจะอยู่ที่ 1 - 7 วัน
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8. ระยะติดต่อของโรค : ยากมากที่จะติดต่อจากคนสู่คน สิ่งของ
เครื่องใช้และพื้นดินที่ปนเปื้อนสปอร์สามารถแพร่โรคได้นานหลายปี
9. ความไวและความต้านทานต่อการรับเชือ้ : มีหลักฐานพบว่า คน
ที่สัมผัสเชื้ออยู่บ่อยๆ ติดเชื้อโดยไม่แสดงอาการจากการหายใจ และ
การรับประทาน การติดเชือ้ ซํา้ อาจเกิดขึน้ ได้ แต่มรี ายงานน้อยมาก
10. การเก็บและนำ�ส่งตัวอย่างตรวจที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
กระทรวงสาธารณสุข :
10.1 การเตรียมผู้ป่วย
ผู้ป่วยควรได้รับการเก็บตัวอย่างก่อนการได้รับยาปฏิชีวนะ
10.2 สิ่งส่งตรวจ ปริมาณและภาชนะที่ใช้เก็บ
10.2.1 กรณีผู้ป่วย สามารถเก็บตามภาวะของโรคได้ดังนี้
10.2.1.1 โรคแอนแทรกซ์ผิวหนัง
 หนองหรื อ ของเหลวจากแผล :
ควรเก็บให้มากสุดเท่าทีจ่ ะเก็บได้ อย่างน้อย 500 ไมโครลิตร ถึง 1 มล.
 swab จากแผลหรือหนอง
10.2.1.2 โรคแอนแทรกซ์ระบบทางเดินหายใจ
 เสมหะ : ควรเก็บอย่างน้อย
500 ไมโครลิตร ถึง 1 มล.
10.2.1.3 โรคแอนแทรกซ์ทางเดินอาหาร
 อุจจาระ : ควรเก็บอย่างน้อย 2 ก.
 อาหาร : ควรเก็บอย่างน้อย 25 ก.
10.2.1.4 Anthrax with septicemia
(โรคแอนแทรกซ์ที่มีภาวะโลหิตเป็นพิษร่วม)
คู่มือการป้องกันควบคุมโรคติดต่ออุบัติใหม่
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เลือดหรือ hemoculture สำ�หรับ
ผู้ใหญ่ ควรเก็บอย่างน้อย 20 มล. ต่อ 2 ขวดของ hemoculture
ส่วนเด็ก ควรเก็บอย่างน้อย 1 - 20 มล. (ขึน้ กับนํา้ หนักตัวของผูป้ ว่ ยเด็ก)
ต่อ 2 ขวดของ hemoculture
10.2.1.5 Anthrax with meningitis
(โรคแอนแทรกซ์ที่มีภาวะเยื่อหุ้มสมองอักเสบร่วม)
 นํ้าเจาะไขสันหลัง (CSF) :
ควรเก็บอย่างน้อย 100 ไมโครลิตร ถึง 1 มล.
10.2.1.6 ตัวอย่างอื่นๆ
 Autopsy
 ม้าม
 Mesenteric lymph node
 เนื้อเยื่อที่มีพยาธิสภาพ
 Peritoneal fluid
 Throat swab
 เชื้อแบคทีเรียบริสุทธิ์
10.2.2 กรณีสัตว์ป่วย
สามารถสอบถามชนิ ด ตั ว อย่ า ง และวิ ธี ก าร
เก็บตัวอย่างเพือ่ ส่งตรวจได้ทสี่ ถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ กรมปศุสตั ว์
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ อย่างไรก็ตาม ห้ามผ่าซากสัตว์ทสี่ งสัยว่า
เป็นโรคแอนแทรกซ์เด็ดขาด
10.2.3 กรณีตัวอย่างส่งตรวจอื่น
10.2.3.1 ผงแป้ ง หรื อ จดหมาย ควรนำ � ใส่
ถุงพลาสติกและรัดปากถุงให้มดิ ชิด แล้วบรรจุในภาชนะทีม่ ฝี าปิดมิดชิด
ควรนำ�ส่งภายใน 24 - 48 ชั่วโมง ณ อุณหภูมิห้อง
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10.2.3.2 สิ่งปนเปื้อน ดิน ขนสัตว์ และผลิตภัณฑ์
จากสัตว์ ควรนำ�ใส่ถุงพลาสติกและรัดปากถุงให้มิดชิด แล้วบรรจุใน
ภาชนะทีม่ ฝี าปิดมิดชิด ควรนำ�ส่งภายใน 24 - 48 ชัว่ โมง ณ อุณหภูมหิ อ้ ง
10.3 ระยะเวลาในการนำ�ส่งตัวอย่าง ควรนำ�ส่งภายใน 24 - 48 ชัว่ โมง
ณ อุณหภูมิห้อง
10.4 การส่งสิ่งส่งตรวจและข้อควรระวัง
10.4.1 ผู้เก็บควรใส่ถุงมือ สวมเสื้อกาวน์และผ้าปิดจมูก
10.4.2 การนำ�ส่งตัวอย่างทุกชนิด ควรหุ้มด้วยกระดาษ
ทิชชูหรือวัสดุดูดซับ ในปริมาณมากพอ ที่สามารถดูดซับของเหลวที่
อาจหกออกมาหรือในกรณีที่ภาชนะบรรจุแตก จากนั้นใส่ถุงพลาสติก
รัดปากถุงให้แน่น และบรรจุลงในกล่องพลาสติกปิดฝาให้สนิท
10.4.3 กรณี เ สมหะ ให้ ผู้ ป่ ว ยบ้ ว นหรื อ กลั้ ว คอด้ ว ย
นํ้าสะอาด และให้ไอลึกๆ เพื่อให้เสมหะออกจากปอด ใส่ลงในภาชนะ
ปากกว้าง ที่มีฝาปิด
10.4.4 ของเหลวจากแผลผู้ป่วย cutaneous anthrax ให้
เก็บในระยะที่แผลเป็นตุ่มพอง ใช้ swab 2 อัน ซับของเหลวจากแผล
อันแรกป้ายบนสไลด์ ปล่อยให้แห้ง แล้วตรึงด้วยความร้อน ส่วนอันที่ 2
ป้ายลงบนอาหารเลี้ยงเชื้อทันที แล้วนำ�ไปบ่ม ที่อุณหภูมิ 37oซ. ถ้า
แผลตกสะเก็ด ให้ใช้คีมคีบ เพื่อแกะสะเก็ด แล้วซับด้วย swab ที่ชุบ
0.85% NaCl ปราศจากเชื้อ
10.5 ระยะเวลาที่ใช้ในการตรวจวิเคราะห์
ภายใน 15 วันทำ�การ (เวลาราชการ)
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11. วิธีการป้องกันและควบคุมโรค :
ก. มาตรการป้องกันโรค :
1. ให้วคั ซีนเพือ่ สร้างภูมคิ มุ้ กันโรคแก่กลุม่ เสีย่ งสูง (ชือ่ การค้า
ในประเทศสหรัฐอเมริกา คือ Biothrax) วัคซีนนี้มีประสิทธิผลในการ
ป้องกันโรคแอนแทรกซ์ผิวหนัง และโรคแอนแทรกซ์ทางเดินหายใจ
โดยแนะนำ�ให้ฉีดวัคซีนให้กับเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ ผู้ที่ต้องทำ�งาน
เกี่ยวข้องกับเชื้อ B. anthracis หรือผู้ที่ทำ�งานในโรงงานอุตสาหกรรม
หรือผลิตภัณฑ์ทเี่ กีย่ วข้องกับการสัมผัสสปอร์ของเชือ้ แอนแทรกซ์ และ
บางครัง้ อาจให้วคั ซีนในกลุม่ ทหารทีม่ โี อกาสสัมผัสกับเชือ้ แอนแทรกซ์ที่
ใช้เป็นอาวุธชีวภาพ สำ�หรับในเขตทีม่ กี ารระบาดของโรคแอนแทรกซ์ใน
สัตว์ แนะนำ�ให้สัตวแพทย์หรือผู้ที่ต้องสัมผัสกับสัตว์ที่ติดเชื้อได้รับการ
ฉีดวัคซีนด้วย และมีการฉีดวัคซีนกระตุน้ ปีละครัง้ ในปัจจุบนั มีการผลิต
วัคซีนสำ�หรับมนุษย์จากประเทศสหรัฐอเมริกาและสหราชอาณาจักร
โดยเป็นชนิดเชื้อตาย (protein-based non-living vaccine) ส่วน
ในประเทศจีน และรัสเซียผลิตวัคซีนโดยใช้สปอร์ซึ่งคล้ายกับวัคซีนใน
สัตว์ (live spore vaccines analogous to livestock vaccine) ซึ่ง
มีการจำ�กัดไม่ให้ใช้วัคซีนนอกเหนือจากประเทศเหล่านี้ และจำ�กัดให้
ใช้เฉพาะในอาชีพที่มีความเสี่ยงเท่านั้น
1. ให้ความรู้แก่เกษตรกร โดยเน้นว่า ถ้าสัตว์โดยเฉพาะโค
กระบือตายกะทันหัน ไม่ทราบสาเหตุ ให้สงสัยว่าเป็นโรคแอนแทรกซ์
และห้ามผ่าซากโดยเด็ดขาด เพื่อป้องกันไม่ให้เชื้อสร้างสปอร์ ให้
รีบแจ้งสัตวแพทย์ทนั ทีเพือ่ เก็บตัวอย่างเลือดไปส่งตรวจชันสูตรโรค ควร
ทำ�ลายซากสัตว์โดยการเผาตรงจุดที่สัตว์ตาย ไม่ควรเคลื่อนย้ายซาก
เพราะจะทำ�ให้สปอร์ปนเปื้อนระหว่างทางได้ แต่ถ้าจำ�เป็นต้องนำ�ไป
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เผาในเตาเผาในโรงงาน ส่วนเศษเนื้อกระดูก ต้องใช้สารเคมีฆ่าทำ�ลาย
เชื้ออย่างเคร่งครัด หากเลือกใช้วิธีฝังซากต้องระมัดระวัง เพราะสปอร์
แอนแทรกซ์อาจมีชวี ติ อยูใ่ นดินบริเวณนัน้ ได้นานหลายปี วิธที ถี่ กู ต้องคือ
ฝังในบริเวณทีส่ ตั ว์ตายให้ลกึ ทีส่ ดุ เท่าทีจ่ ะทำ�ได้ เพือ่ ไม่ให้สตั ว์มาคุย้ ซาก
แต่ต้องไม่ลึกถึงระดับนํ้าใต้ดิน พื้นดินที่ปนเปื้อนควรฝังไปพร้อมกับ
ซากสัตว์โดยไม่ตอ้ งใส่ปนู ขาว เนือ่ งจากปัจจุบนั มีขอ้ มูลทางห้องปฏิบตั กิ าร
บ่งชี้ว่า แคลเซียมอาจยืดอายุของสปอร์ได้ (วิธีดั้งเดิมที่แนะนำ�ให้โรย
ปูนขาว (quicklime) หรือ 5% lye ที่ซากสัตว์และบริเวณฝังซากสัตว์
เนือ่ งจากเชือ่ ว่าจะช่วยเร่งให้ซากย่อยสลายเร็วขึน้ และทำ�ให้สตั ว์อนื่ ไม่
กล้ามาคุย้ เขีย่ ) สำ�หรับอุปกรณ์ฝงั ซากควรทำ�ลายสปอร์โดยการเผาหรือ
แช่ในสารละลายฟอร์มาลดีไฮด์ (formaldehyde) 4% นาน 4 ชั่วโมง
2. ห้ามขายซากสัตว์หรือส่วนใดๆ ของซากที่ตายไม่ทราบ
สาเหตุ เพื่อเป็นอาหารหรือนำ�ไปผลิตเป็นสินค้า เช่น หนัง ขน หรือ
กระดู ก สั ต ว์ (เป็ น ความผิ ด ตามพระราชบั ญ ญั ติ โรคระบาดสั ต ว์
พ.ศ. 2499) ในประเทศไทย การระบาดที่ผ่านมามักเกิดจากเจ้าของ
เสียดายซากและกลัวซากจะเน่าเร็ว จึงรีบชำ�แหละ แล้วรีบแจกหรือ
จำ�หน่ายในราคาถูกกว่าปกติ
3. ป้องกันโรคโดยการฉีดวัคซีนให้แก่สัตว์ โดยเฉพาะโค
กระบือ ทุกปี โดยดำ�เนินการในบริเวณทีเ่ คยเกิดโรคระบาดหรือบริเวณ
ติดต่อกับพื้นที่เสี่ยง หากมีการระบาดเกิดขึ้นต้องรีบรักษาสัตว์ที่ป่วย
ด้วยยาเพนิซิลลิน (penicillin) หรือเตตร้าไซคลิน (tetracycline)
เมื่อหายดีแล้ว ให้รีบฉีดวัคซีน แยกสัตว์ที่สัมผัสโรคแต่ยังมีอาการปกติ
และฉีดวัคซีนทันที รวมทัง้ อาจให้ยาปฏิชวี นะด้วยก็ได้ สำ�หรับสัตว์ปว่ ย
ไม่ควรนำ�มาใช้เป็นอาหารจนกว่าจะผ่านไปอย่างน้อย 2 - 3 เดือน
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4. ฝูงสัตว์ที่ป่วยด้วยโรคแอนแทรกซ์ ควรได้รับการกักกัน
อย่างน้อย 14 วัน หรือถ้าเป็นไปได้ควรกักกัน 20 วัน หลังจากพบสัตว์
ตัวสุดท้ายป่วย
5. ดำ�เนินการในโรงงานขนสัตว์ หนังสัตว์ อาหารสัตว์ ดังนี้
5.1 ให้สุขศึกษาแก่คนงาน ให้ทราบวิธีป้องกันการติดต่อ
ของโรคนี้ หมั่นดูแลรักษาแผลที่ผิวหนัง และรักษาสุขวิทยาส่วนบุคคล
5.2 จัดระบบการถ่ายเทอากาศและควบคุมฝุ่นละออง
ภายในโรงงานขนสัตว์ หนังสัตว์ อาหารสัตว์ ให้เหมาะสม
5.3 ให้บริการด้านคำ�ปรึกษาและบริการทางการแพทย์
อย่างต่อเนื่องและให้การรักษากรณีมีแผลที่สงสัยทันที
5.4 จัดเสื้อผ้าสำ�หรับเปลี่ยนทำ�งาน อุปกรณ์ป้องกัน เช่น
ถุงมือและรองเท้าบูท มีบริเวณชำ�ระล้าง และทำ�ความสะอาดร่างกาย
ภายหลังการปฏิบัติงาน และจัดที่รับประทานอาหารแยกจากบริเวณ
ทำ�งาน โรงงานที่ปนเปื้อนเชื้อต้องรมควันฆ่าสปอร์ด้วยฟอร์มาลดีไฮด์
(formaldehyde)
5.5 ล้างและทำ�ลายสปอร์ที่อาจปนเปื้อนมากับวัตถุดิบ
เช่น ขน หนัง และกระดูกสัตว์ ก่อนเข้าสู่กระบวนการผลิต
5.6 จั ด ระบบการจำ � กั ด ขยะและของเสี ย จากโรงงาน
ขนสัตว์ หนังสัตว์ และอาหารกระดูกสัตว์ โดยต้องมีการทำ�ลายเชื้อ
ก่อนนำ�ไปทิ้ง
ข. การควบคุมผู้ป่วย ผู้สัมผัส และสิ่งแวดล้อม :
		 1. การรายงานโรค : เป็ น โรคติ ด ต่ อ ที่ ต้ อ งแจ้ ง ความ
(notifiable disease) ไปยังเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในท้องที่เกิดโรค
ตามพระราชบัญญัตโิ รคติดต่อ พ.ศ. 2523 โดยแม้มผี ปู้ ว่ ยเพียงรายเดียว
428

คู่มือการป้องกันควบคุมโรคติดต่ออุบัติใหม่

ให้ถอื เป็นการระบาด ต้องรีบรายงานตามลำ�ดับไปยังสำ�นักระบาดวิทยา
กรมควบคุมโรค ภายใน 24 ชัว่ โมง และรายงานไปยังเจ้าหน้าทีป่ ศุสตั ว์
ในพื้นที่ด้วย กรณีที่สงสัยเป็นการก่อการร้าย ต้องรีบรายงานทันที
2. การแยกผู้ป่วย : ใช้วิธีป้องกันการติดเชื้อตามมาตรฐาน
การดูแลรักษาผู้ป่วย (เช่น การใส่ถุงมือ ใส่เสื้อคลุม ล้างมือภายหลังทำ�
หัตถการ) รวมทัง้ การกำ�จัดเชือ้ ทีแ่ ผลภายใน 24 ชัว่ โมงด้วยยาปฏิชวี นะ
แต่แผลจะยังเปลี่ยนแปลงไปตามลักษณะเฉพาะของโรค ตั้งแต่เป็น
เนื้อตาย มีสะเก็ด และหายกลายเป็นแผลเป็น
3. การทำ�ลายเชื้อ : นํ้าเหลืองจากแผลและสิ่งของเครื่องใช้
ที่ปนเปื้อนเชื้อ ต้องนำ�ไปฆ่าเชื้อด้วยไฮโปคลอไรท์ (hypochlorite)
ซึ่งทำ�ลายสปอร์ได้ดีถ้าไม่มีสารอินทรีย์ปนเปื้อนมาก และสิ่งของนั้นไม่
กัดกร่อน อาจใช้สารทำ�ลายเชื้ออื่นๆ ได้แก่ ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์
(hydrogen peroxide) กรดเพราเซติก (peracetic acid) กลูตาราลดีไฮด์
(glutaraldehyde) ฟอร์มาลดีไฮด์ (formaldehyde) เอ็ททิลนี ออกไซด์
(ethylene oxide) และการฉายรังสีโคบอลต์ (cobalt irradiation)
บางกรณีอาจต้องอบไอนํา้ ในหม้อนึง่ ความดัน (autoclave) หรือนำ�ไป
เผาในเตาเผา เพือ่ ทำ�ลายสปอร์ให้หมดสิน้ สำ�หรับอุปกรณ์ทมี่ รี าคาแพง
อาจต้องใช้การรมหรือใช้สารเคมีทำ�ลายที่เหมาะสม
ในกรณีที่ผู้ป่วยเสียชีวิต ของเหลวจากร่างกายผู้ป่วยจะมี
ความเข้มข้นของเชื้อแอนแทรกซ์มาก การรักษาด้วยยาปฏิชีวนะก่อน
เสียชีวิตจะช่วยลดความเข้มข้นของเชื้อลงบ้างก็ตาม ดังนั้น ควรสวม
เสื้อคลุมและถุงมือที่เหมาะสม ในการนำ�ร่างของผู้เสียชีวิตใส่ลงในถุง
การฝังและการเผาเป็นวิธกี ารทีเ่ หมาะในการทำ�ลายเชือ้ ส่วนห้องทีด่ แู ล
ผูป้ ว่ ยควรได้รบั การรมหรือใช้สารเคมีทเี่ หมาะสม ขึน้ กับระดับของการ
ปนเปื้อนเชื้อ
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4. การกักกัน : ไม่จำ�เป็น
5. การให้ภูมิคุ้มกันแก่ผู้สัมผัส : ไม่จำ�เป็น
6. การสอบสวนผู้ สั ม ผั ส และแหล่ ง โรค : สอบสวนหา
ประวัตกิ ารสัมผัสกับสัตว์ หรือผลิตภัณฑ์จากสัตว์ เพือ่ หาแหล่งทีม่ าของ
เชือ้ หากเกิดการระบาดในโรงงานต้องตรวจสอบมาตรการป้องกันการ
ทำ�งาน อาจต้องสอบสวนว่าเป็นการจงใจกระทำ�หรือไม่ หรือเกิดจาก
สาเหตุอื่นที่ไม่ได้เกิดจากการทำ�งาน หรือเกิดจากเหตุการณ์ผิดปกติ
อื่นๆ หรือไม่
7. การรั ก ษา : แนะนำ � ให้ ใ ช้ ย าซิ โ ปรฟล็ อ กซาซิ น
(ciprofloxacin) เป็ น อั น ดั บ แรก ส่ ว นยาตั ว อื่ น ที่ อ าจใช้ ไ ด้ คื อ
อะม็อกซีซิลลิน (amoxicillin) และด็อกซีซัยคลิน (doxycycline)
ในโรคแอนแทรกซ์ทางเดินหายใจอาจใช้ยาเพียงตัวเดียวหรือใช้ยา
สองตัวต่อไปนี้ร่วมกันก็ได้ เช่น ไรแฟมปิซิน (rifampicin) ไรเนโซลิด
(linezolid) แมคโครไลด์ (macrolides) อะมิ โ นกลั ย โคไซด์
(aminiglycosides) แวนโคมัยซิน (vancomycin) คลอแรมเฟนิคอล
(chloramphenicol) แอมพิซลิ ลิน (ampicillin) เพนิซลิ ลิน (penicillin)
คลินดามัยซิน (clindamycin) คลาริโทรมัยซิน (chlarithromycin)
นอกจากนี้ แนะนำ�ให้รกั ษาผูป้ ว่ ยโรคแอนแทรกซ์ในทุกรูปแบบในระยะ
แรก โดยการให้ยาปฏิชีวนะอย่างน้อย 2 ตัวทางหลอดเลือดดำ� ยกเว้น
โรคแอนแทรกซ์ผิวหนังเฉพาะที่ (localized cutaneous anthrax)
ซึ่งต้องได้รับการรักษาด้วยยาด็อกซีซัยคลิน (doxycycline) ทางการ
รับประทาน หรือใช้ยาซิโปรฟล็อกซาซิน (ciprofloxacin) ในกรณีที่
เป็นเด็กอายุน้อยกว่า 8 ปี ควรได้รับการรักษาโรคแอนแทรกซ์ผิวหนัง
ทางหลอดเลือดดำ�ด้วยยาปฏิชีวนะอย่างน้อย 2 ตัวหรือมากกว่า และ
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ไม่แนะนำ�ให้ใช้ยาเซฟาโลสปอริน (cephalosporin) และไตรเมโธพริมซัลฟาเมธ็อกซาโซล (trimethoprim-sulfamethoxazole) ในการ
รักษาโรคแอนแทรกซ์
ในรายที่มีอาการรุนแรงถึงชีวิต การใช้ยาปฏิชีวนะร่วมกัน
หลายตัวจะมีประโยชน์ โดยอย่างน้อยควรมียาที่สามารถผ่านเข้าไปใน
ระบบประสาทส่วนกลางได้จะช่วยได้มาก แล้วค่อยเปลีย่ นไปใช้ยาเพียง
ตัวเดียวเมื่อผู้ป่วยอาการดีขึ้น โดยรวมแล้วให้ยาปฏิชีวนะประมาณ
10 - 14 วัน
ค. มาตรการเมื่อเกิดการระบาด :
การระบาดในแอฟริกา เอเชีย และรัสเซีย (ก่อนแยกเป็นหลาย
ประเทศ) มักเกิดจากการลักลอบชำ�แหละซากสัตว์และการกินเนือ้ สัตว์
ส่วนในสหรัฐอเมริกาและประเทศอุตสาหกรรมอืน่ ๆ อาจพบการระบาด
ในโรงงานผลิตภัณฑ์สัตว์ โดยเฉพาะขนแพะ การควบคุมการระบาด
ควรเน้นการทำ�ลายซากสัตว์ การทำ�ลายสปอร์ การฉีดวัคซีนให้แก่สตั ว์
ในพืน้ ทีเ่ กิดโรค การรักษาผูป้ ว่ ย และการค้นหาแหล่งทีม่ าของสัตว์หรือ
ผลิตภัณฑ์สัตว์เพื่อการป้องกันการระบาดซํ้า
ง. ภัยพิบัติที่อาจเกิดขึ้น :
ไม่มี ยกเว้นในกรณีทเี่ กิดนํา้ ท่วมในพืน้ ทีท่ เี่ คยเกิดการระบาด
อาจทำ�ให้โรคแพร่ออกไปยังพื้นที่อื่นได้
จ. มาตรการควบคุมโรคระหว่างประเทศ :
อาหารสั ต ว์ ที่ ทำ � จากเศษเนื้ อ กระดู ก สั ต ว์ ที่ นำ � เข้ า มาจาก
ประเทศทีม่ โี รค ต้องผ่านการฆ่าเชือ้ โดยวิธสี เตอริไลซ์กอ่ นนำ�ไปเลีย้ งสัตว์
สำ�หรับขนสัตว์ หนังสัตว์ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ จากสัตว์ เมื่อพิจารณา
ว่ามีความเสี่ยงและสามารถฆ่าเชื้อได้ ควรได้ผ่านกระบวนการฆ่าเชื้อ
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ด้วย ในประเทศไทยมีมาตรการป้องกันโรคในสัตว์ทนี่ ำ�เข้าจากประเทศ
เพือ่ นบ้านเพือ่ นำ�เข้าโรงชำ�แหละสัตว์ โดยการกักกันสัตว์ทดี่ า่ นกักสัตว์
ตามชายแดนนาน 10 วัน เพื่อเฝ้าระวังจนพ้นระยะฟักตัวของโรค
ฉ. มาตรการกรณีน�ำ มาใช้เป็นอาวุธชีวภาพในการก่อการร้าย :
มาตรการทั่วไปในการดำ�เนินการเกี่ยวกับเชื้ออาวุธชีวภาพ
จากเชื้อแอนแทรกซ์ มีดังนี้
1. ผูท้ ไี่ ด้รบั สิง่ ของต้องสงสัยว่าปนเปือ้ นเชือ้ หรืออาวุธชีวภาพ
ให้แจ้งเจ้าหน้าที่สอบสวนอาชญากรรมในพื้นที่ทันที (ในสหรัฐอเมริกา
คือ หน่วย Federal Bureau of Investigation หรือ FBI เป็นหน่วยงาน
ที่รับผิดชอบหลักในการสอบสวนหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่จะ
ได้ รั บ ทราบการแจ้ ง เตื อ น เพื่ อ เตรี ย มพร้ อ มในการจั ด การด้ า น
สาธารณสุข และหน่วยงานอื่นต้องให้ความร่วมมือหากมีการร้องขอ)
2. เจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่และในระดับประเทศควร
มีความพร้อมในการจัดการทางสาธารณสุขตามความจำ �เป็น และ
หน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องควรให้ความร่วมมือและช่วยเหลือตามการ
ร้องขอ
3. ผูส้ มั ผัสโรคจะไม่แพร่เชือ้ ไปยังผูอ้ นื่ จึงไม่จ�ำ เป็นต้องกักกัน
4. กรณีที่มีการใช้ละอองฝอยในการแพร่เชื้ออย่างชัดเจน
บุ ค คลที่ เ สี่ ย งควรได้ รั บ ยาป้ อ งกั น ที่ เ หมาะสม (post-exposure
prophylaxis) ได้แก่ ซิโปรฟล็อกซาซิน (ciprofloxacin) (ผู้ใหญ่ :
500 มก. รับประทานวันละ 2 ครั้ง เด็ก : 10 - 15 มก./กก. แบ่ง
รับประทานวันละ 2 ครั้ง ทุก 12 ชั่วโมง) หรืออาจใช้ด็อกซีซัยคลิน
(doxycyclin) (ผู้ใหญ่ : 100 มก. รับประทานวันละ 2 ครั้ง เด็ก :
5 มก./กก. แบ่งรับประทานวันละ 2 ครัง้ ทุก 12 ชัว่ โมง) ก็ได้ รับประทาน
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ติ ด ต่ อ กั น นาน 60 วั น และอาจพิ จ ารณาให้ วั ค ซี น ป้ อ งกั น หลั ง
สั ม ผั ส รวม 3 เข็ ม โดยให้ เริ่ ม เข็ ม แรกเร็ ว ที่ สุ ด และเมื่ อ 2 และ
4 สัปดาห์หลังจากนั้น (แต่วัคซีนดังกล่าว ยังไม่มีการประเมินความ
ปลอดภัยและประสิทธิภาพในเด็กอายุตํ่ากว่า 18 ปี และในผู้สูงอายุ
มากกว่า 60 ปี) สำ�หรับบุคคลที่สัมผัสกับสปอร์ของเชื้อแอนแทรกซ์
ควรได้รับการรักษาด้วยยาปฏิชีวนะในการรักษาอย่างน้อย 6 สัปดาห์
เนื่องจากเป็นระยะเวลาที่วัคซีนจะกระตุ้นให้เกิดภูมิคุ้มกันได้
5. ผูเ้ ผชิญเหตุรายแรกในสถานทีเ่ กิดเหตุ (first responder)
ต้องปฏิบตั ติ ามแนวทางปฏิบตั กิ รณีอาวุธชีวภาพ โดยการใส่ชดุ ป้องกัน
ร่างกายระดับเอ ซึ่งมีเครื่องหายใจแบบ pressure-demand self
containing apparatus
6. ผูป้ ฏิบตั งิ านต้องป้องกันตนเองจากสปอร์แอนแทรกซ์ โดย
ใช้ชุดป้องกันร่างกายระดับ C ประกอบด้วยถุงมือ หน้ากากเต็มหน้า
ที่มีเครื่องกรองอนุภาคประสิทธิภาพสูง (HEPA filter) หรือชุดป้องกัน
ร่างกายระดับ B ซึ่งมีเครื่องหายใจในตัว (self-contained breathing
apparatus: SCBA)
7. ผูท้ สี่ มั ผัสโรคต้องถอดเสือ้ ผ้าและเครือ่ งแต่งกายทีป่ นเปือ้ น
ใส่ในถุงพลาสติก ที่ระบุชื่อเจ้าของ หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ และ
รายการสิง่ ของทัง้ หมด เพือ่ ใช้เป็นหลักฐานในการสืบสวนอาชญากรรม
หรือส่งคืนเจ้าของในภายหลังหากไม่พบการปนเปื้อน
8. กระบวนการทำ�ลายเชื้อ (decontamination) ผู้สัมผัส
ทำ�โดยการอาบนํ้าและสระผมด้วยนํ้าและสบู่ และใช้นํ้าจำ�นวนมาก
ชำ�ระล้างร่างกายให้ทั่วถึง ในกรณีไม่สามารถใช้สบู่กับทำ�ลายสปอร์ได้
หมด จะต้องใช้สารละลายผงฟอกขาวเพิ่มเติม โดยละลายเจือจางใน
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อัตราส่วน 1 ต่อ 10 เท่า (เท่ากับสารละลายไฮโปคลอไรท์ 0.5% และ
ต้องล้างออกหลังจาก 10 - 15 นาที)
9. หากสิ่ ง ของต้ อ งสงสั ย ยั ง ไม่ ถู ก เปิ ด ออก ผู้ เ ผชิ ญ เหตุ
รายแรกต้องรีบบรรจุวัสดุต้องสงสัยในถุงปิดสนิทตามวิธีการ แล้ว
รี บ แจ้ ง เจ้ า หน้ า ที่ ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง ในขั้ น ตอนนี้ ยั ง ไม่ จำ � เป็ น ต้ อ งกั ก กั น
ผู้สัมผัส อพยพประชาชน ทำ�ลายเชื้อ และให้ยาปฏิชีวนะป้องกันแก่
ผู้สัมผัส ในกรณีที่มีข้อบ่งชี้ว่าอาจมีการปนเปื้อนเชื้อ เมื่อกระบวนการ
สื บ สวนทางคดี เ สร็ จ สิ้ น แล้ ว จะต้ อ งทำ � ลายเชื้ อ ด้ ว ยสารละลาย
ไฮโปคลอไรท์ 0.5% ในบริเวณที่เกิดเหตุทันที และอาจรวมถึงสิ่งของ
อื่นๆ ด้วย
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โรคโบทูลิซึม
(Botulism)
ICD-9 005.1; ICD-10 A05.1
(Intestinal Botulism Formerly Infant Botulism)
1. สถานการณ์โรค :
ทั่วโลก : ในปลายศตวรรษที่ 18 มีบันทึกการระบาดของอาหาร
เป็นพิษที่เกิดจากการรับประทานไส้กรอก ในประเทศเยอรมันตอนใต้
เรียกว่า “ไส้กรอกเป็นพิษ” (sausage poison) ต่อมาในปี พ.ศ. 2438
พบมีการระบาดของอาหารเป็นพิษภายหลังการรับประทานอาหารเย็น
คู่มือการป้องกันควบคุมโรคติดต่ออุบัติใหม่

435

ในงานศพที่ประกอบด้วยแฮมรมควันในหมู่บ้านเล็กๆ ในประเทศ
เบลเยียม ซึ่งในการระบาดทั้ง 2 ครั้ง พบผู้ป่วยมีอาการคล้ายคลึงกัน
ในครั้งหลังจึงตรวจพบเชื้อก่อโรคซึ่งมีสาเหตุจากไส้กรอก (ในภาษา
ลาตินคำ�ว่าไส้กรอกใช้คำ�ว่า “botulus” จึงตั้งชื่อเชื้อก่อโรคนี้ว่า
“Clostridium botulinum”)
ผู้ป่ว ยทั่ว โลกส่ ว นใหญ่ ถูก รายงานจากประเทศสหรั ฐ อเมริ ก า
ซึ่งเกือบครึ่งหนึ่งของรายงานทั้งหมด มาจากรัฐแคลิฟอร์เนีย ส่วนใน
ประเทศอื่นๆ พบรายงานผู้ป่วยในประเทศอาร์เจนตินา ออสเตรเลีย
ญี่ปุ่น แคนาดา และประเทศในแถบยุโรป (ส่วนใหญ่ ในประเทศอิตาลี
และอังกฤษ) และพบมีรายงานผู้ป่วยนานๆ ครั้ง ในประเทศชิลี จีน
อียิปต์ สาธารณรัฐอิหร่าน อิสราเอล และเยเมน
ในการระบาดของโรคโบทูลซิ มึ ส่วนใหญ่เกิดจากโรคอาหารเป็นพิษ
โบทูลิซึม (Foodborne botulism) ในขณะที่โรคโบทูลิซึมรูปแบบ
อื่ น ๆ พบได้ บ้ า งประปราย ในประเทศสหรั ฐ อเมริ ก า ในช่ ว งปี
พ.ศ. 2533 - 2543 พบผู้ป่วยทั้งสิ้น 263 ราย จาก 163 เหตุการณ์ของ
การระบาดของโรคอาหารเป็นพิษโบทูลซิ มึ โดยเฉลีย่ พบผูป้ ว่ ยประมาณ
17 - 43 รายต่อปี
โรคโบทูลิซึมในทารก (Infant botulism) พบมีรายงานในทวีป
อเมริกา เอเชีย ออสเตรเลีย และยุโรป แต่ยงั ไม่ทราบอุบตั กิ ารณ์และการ
แพร่กระจายของโรคทีแ่ น่ชดั เนือ่ งจากมีการรายงานน้อยกว่าทีเ่ ป็นจริง
เพราะผู้ ป่ ว ยมี อ าการไม่ รุ นแรงและความไม่ ต ระหนั ก ของแพทย์ ที่
ให้การรักษา รวมถึงความจำ�กัดในวิธีการทดสอบเพื่อการวินิจฉัยโรค
ในประเทศสหรัฐอเมริกา ในช่วงปี พ.ศ. 2535 - 2549 พบผู้ป่วย
โรคโบทูลิซึมในทารกจำ�นวน 2,419 ราย (เฉลี่ย 2.1 รายต่อแสนเด็ก
เกิดมีชีพ)
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โรคโบทูลิซึมที่บาดแผล (Wound botulism) พบมีรายงาน
ครั้งแรกในสหรัฐอเมริกา ในปี พ.ศ. 2533 โดยพบมีความสัมพันธ์กับ
การปนเปื้อนของสปอร์ของเชื้อโบทูลิซึมกับเฮโรอีนที่ฉีดเข้ากล้ามเนื้อ
และในปี พ.ศ. 2548 พบรายงานการระบาดด้วยโรคโบทูลซิ มึ ทีบ่ าดแผล
ในประเทศเยอรมนีจำ�นวน 12 ราย โดยพบสัมพันธ์กับการใช้เฮโรอีน
เช่นกัน
ประเทศไทย : มีรายงานการระบาดเป็นครั้งแรกที่จังหวัดน่าน
เมื่อปี พ.ศ. 2541 มีสาเหตุมาจากการรับประทานหน่อไม้อัดปี๊บ
ไม่ได้ต้มที่ปนเปื้อนสารพิษ มีผู้ป่วยทั้งหมด 13 ราย เสียชีวิต 2 ราย
คิ ด เป็ น อั ต ราป่ ว ยตายร้ อ ยละ 15 ต่ อ มามี ก ารระบาดเล็ ก ๆ เกิ ด
ประปรายในเขตภาคเหนือบางจังหวัด เช่น จังหวัดลำ�ปาง ปี พ.ศ. 2546
มีผปู้ ว่ ย 11 ราย เสียชีวติ 1 ราย สาเหตุจากหน่อไม้ปบี๊ จังหวัดพิษณุโลก
ปี พ.ศ. 2548 พบเหตุปัจจัยเสี่ยงร่วมกันเป็นเนื้อหมูป่าดิบ และ
การระบาดครั้งใหญ่ที่สุดเกิดขึ้นที่จังหวัดน่าน ในเดือนมีนาคม ปี
พ.ศ. 2549 มีผู้ป่วยรวม 209 ราย เป็นผู้ป่วยใน 134 ราย ในจำ�นวนนี้
จัดเป็นผู้ป่วยหนัก 90 ราย ซึ่งต้องใช้เครื่องช่วยหายใจ 44 ราย
ใช้ยาต้านพิษที่นำ�เข้ามาจาก 4 ประเทศ แต่ไม่มีผู้เสียชีวิต สาเหตุจาก
รับประทานหน่อไม้ปี๊บไม่ได้ต้ม และในปีเดียวกันนี้ยังพบมีการระบาด
ที่จังหวัดพะเยา ในเดือนมิถุนายน มีผู้ป่วยสงสัยรวม 40 ราย ไม่มี
ผู้เสียชีวิต สงสัยสาเหตุจากเนื้อเก้ง ซึ่งน่าจะปนเปื้อนระหว่างการ
ชำ�แหละหรือบรรจุ และล่าสุดในเดือนพฤษภาคม ปี พ.ศ. 2553
มีรายงานผู้ป่วยอำ�เภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี พบผู้ป่วย
โรคโบทูลิซึมจำ�นวน 4 ราย เสียชีวิต 1 ราย โดยคาดว่าสาเหตุน่าจะ
มาจากการรับประทานหมูยอที่ปนเปื้อนสารพิษของเชื้อโบทูลิซึม
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2. ลักษณะโรค : โรคโบทูลิซึมมักมีอาการรุนแรง แต่พบได้ไม่บ่อย
เกิ ด จากสารพิ ษ ของเชื้ อ แบคที เรี ย ชื่ อ คลอสทริ เ ดี ย ม โบทู ลิ นั ม
(Clostridium botulinum) ทีอ่ อกฤทธิต์ อ่ ระบบประสาท (Botulinum
neurotoxin) ทำ�ให้เกิดอาการอัมพาตกล้ามเนื้ออ่อนแรง (flaccid
paralysis) ปัจจุบันพบสารพิษนี้ทั้งหมด 7 ชนิด (type) สำ�หรับชนิด
ที่ทำ�ให้เกิดโรคในมนุษย์ ได้แก่ ชนิด A, B และ E ส่วนน้อยเกิดจาก
ชนิด F หรือชนิด G
โรคโบทูลิซึมที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ จำ�แนกได้เป็น 4 รูปแบบ
ดังนี้
1. โรคอาหารเป็นพิษโบทูลิซึม (Foodborne botulism)
เกิดจากการรับประทานอาหารที่ปนเปื้อนสารพิษที่มีผลต่อระบบ
ประสาทของเชื้อคลอสทริเดียมเข้าไป
2. โบทูลิซึมที่บาดแผล (Wound botulism) เกิดจาก
บาดแผลปนเปื้อนกับสปอร์ของเชื้อคลอสทริเดียมที่เจริญ และผลิต
สารพิษออกมา
3. โรคโบทูลิซึมในทารก (Infant botulism) เกิดจากการ
สร้างโคโลนีของเชื้อคลอสทริเดียมในทางเดินอาหารของทารก
4. โรคลำ�ไส้เป็นพิษโบทูลิซึมในผู้ใหญ่ (Adult intestinal
toxemia botulism)
นอกจากนี้ ยังมีโรคโบทูลิซึมอีก 2 รูปแบบ ที่ไม่ได้เกิดขึ้นเองตาม
ธรรมชาติ ดังนี้
1. โรคโบทูลิซึมจากการสูดดม (Inhalational botulism)
เกิดจากการสูดดมสารพิษโบทูลิซึมที่มีผลต่อระบบประสาทซึ่งลอยอยู่
ในอากาศเข้าไป
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2. โรคโบทูลิซึมที่เกิดจากการรักษาพยาบาล (Iatrogenic
botulism) เกิดจากการนำ�เอาสารพิษโบทูลซิ มึ ทีม่ ผี ลต่อระบบประสาท
เข้าสู่ระบบไหลเวียนโลหิต แทนที่สิ่งที่ตั้งใจรักษาโรคโดยบังเอิญ
ตำ�แหน่งของการผลิตสารพิษจะแตกต่างกันสำ�หรับโรคโบทูลิซึม
แต่ละรูปแบบ แต่ทุกรูปแบบจะมีอาการอัมพาตกล้ามเนื้ออ่อนแรง
(stereotypical flaccid paralysis) ซึง่ เกิดจากสารพิษโบทูลซิ มึ มีผลต่อ
การส่งสัญญาณประสาทที่รอยต่อระหว่างปลายประสาทกับกล้ามเนื้อ
โรคอาหารเป็นพิษโบทูลซิ มึ (Foodborne botulism) เกิดจาก
การรับประทานสารพิษโบทูลิซึมที่ปนเปื้อนในอาหารเข้าไป อาการมัก
รุนแรง โดยเริ่มแสดงอาการหลังจากที่รับประทานอาหารที่ปนเปื้อน
สารพิษเข้าไป 2 - 3 ชั่วโมง จนถึงหลายวัน ตามมาด้วยอาการอัมพาต
กล้ามเนื้ออ่อนแรงทั้งสองข้าง เริ่มจากส่วนบนลงส่วนล่าง (flaccid,
symmetric, descending paralysis) โดยอาการเริ่มแรกมักจะมี
อาการอ่อนเพลียอย่างมาก อ่อนแรง วิงเวียนศีรษะ และตามมาด้วย
อาการตาพร่ามัวหรือเห็นภาพซ้อน ปากแห้ง กลืนหรือพูดลำ�บาก
หนังตาตก (ptosis) เนือ่ งจากสารพิษส่งผลต่อเส้นประสาทสมอง ทำ�ให้
เกิดอาการของระบบประสาทต่อส่วนต่างๆ ของร่างกาย เริม่ จากส่วนบน
ลงล่าง โดยส่งผลกระทบกับไหล่ เป็นอันดับแรก ตามด้วยต้นแขน
ปลายแขน ต้นขา และน่อง ตามลำ�ดับ หากเกิดอัมพาตที่กล้ามเนื้อที่
ใช้ในการหายใจ จะทำ�ให้ระบบการหายใจล้มเหลวจนถึงกับเสียชีวติ ได้
นอกจากจะได้รบั การช่วยหายใจโดยใช้เครือ่ งช่วยหายใจ (mechanical
ventilation) ผู้ป่วยมักไม่มีไข้ (ยกเว้นมีการติดเชื้อแทรกซ้อน) และ
ระดับความรู้สึกตัวไม่เปลี่ยนแปลง อาการของระบบทางเดินอาหาร
ที่พบได้ คือ คลื่นไส้ อาเจียน ท้องผูก หรือท้องบวมโต ส่วนอาการ
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ที่พบน้อย คือ อาการท้องเสีย จะพบผู้ป่วยอาการคล้ายกันในกลุ่มที่
รับประทานอาหารชนิดเดียวกัน ผูป้ ว่ ยส่วนใหญ่มกั จะหาย ถ้าได้รบั การ
วินจิ ฉัยและให้การรักษาอย่างรวดเร็ว เช่น การให้ยาต้านพิษในระยะแรก
และการช่วยการหายใจ ในประเทศสหรัฐอเมริกา พบอัตราป่วยตาย
ร้อยละ 5 - 10 และมักใช้เวลานานหลายเดือนในการหายเป็นปกติ
โรคโบทูลิซึมในทารก (Infant botulism) (รูปที่ 25) เป็น
รูปแบบที่พบได้มากที่สุดของโรคโบทูลิซึม มักเกิดในเด็กอายุตํ่ากว่า
12 เดือน ส่วนใหญ่พบในเด็กทารกอายุระหว่าง 6 สัปดาห์ - 6 เดือน
สาเหตุเกิดจากการรับประทานอาหารที่ปนเปื้อนสปอร์ของเชื้อเข้าไป
แล้วเชื้อไปเจริญเติบโตเพิ่มจำ�นวนในลำ�ไส้และสร้างสารพิษ เชื่อว่า
การเพิ่มจำ�นวนของเชื้อโบทูลิซึมในลำ�ไส้เกิดขึ้นได้ เนื่องจากแบคทีเรีย
ที่เป็นประโยชน์ในลำ�ไส้ (normal bowel florae) ซึ่งสามารถเพิ่ม
จำ�นวนแข่งขันกับเชื้อโบทูลิซึม ไม่สามารถเพิ่มจำ�นวนได้เต็มที่ อาการ
ทางคลินิกที่พบได้ในเด็กทารกจะเริ่มด้วยอาการท้องผูก เบื่ออาหาร
อ่อนแรง ดูดกลืนลำ�บาก ร้องไห้เสียงเบา และคออ่อนพับ

รูปที่ 25 : โร ค โ บ ทู ลิ ซึ ม ใ น
ทารก (Infant
botulism) อายุ
6 สัปดาห์ มีอาการ
กล้ามเนื้ออ่อนแรง
และคออ่อนพับ
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โรคโบทูลิซึมในทารก มีความรุนแรงของโรคหลากหลาย พบได้
ตั้งแต่อาการน้อย ไม่ต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล จนถึงขั้น
เสียชีวติ กระทันหัน การดำ�เนินโรคจะรุนแรงมากในทารกอายุนอ้ ยกว่า
2 เดือน จากการศึกษาพบว่า โรคโบทูลิซึมในทารก เป็นสาเหตุให้
เด็กทารกประมาณร้อยละ 5 เสียชีวิตอย่างเฉียบพลันโดยไม่ทราบ
สาเหตุ (Sudden Infant Death Syndrome หรือ SIDS) อัตรา
ป่ ว ยตายของผู้ ป่ ว ยที่ เข้ า รั บ การรั ก ษาในโรงพยาบาล น้ อ ยกว่ า
ร้อยละ 1 และจะสูงขึ้นหากผู้ป่วยไม่ได้รักษาในแผนกผู้ป่วยเด็กวิกฤติ
ในโรงพยาบาล (pediatric intensive care unit)
โรคโบทูลิซึมที่บาดแผล (Wound botulism) (รูปที่ 26) เกิด
จากการปนเปื้อนสปอร์ของเชื้อที่บาดแผลเปิด เชื้อจะเพิ่มจำ�นวนใน
สภาวะที่ไม่ใช้ออกซิเจน โดยทั่วไปจะพบเกี่ยวข้องกับการบาดเจ็บ
รุนแรง อาการจะคล้ายกับโรคอาหารเป็นพิษโบทูลิซึม แต่อาจใช้เวลา
นานถึง 2 สัปดาห์ หลังติดเชื้อ จึงจะเริ่มแสดงอาการ

รูปที่ 26 : โรคโบทูลซิ มึ ทีบ่ าดแผล (Wound botulism) เนือ่ งจากกระดูกแขนขวา
หัก ในผู้ป่วยเด็กเพศชาย อายุ 14 ปี
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โรคลำ � ไส้ เ ป็ น พิ ษ โบทู ลิ ซึ ม ในผู้ ใ หญ่ (Adult intestinal
toxemia botulism) คล้ายคลึงกับโรคโบทูลิซึมในทารก (Infant
botulism) แต่พบได้นอ้ ยมาก มักเกิดในผูป้ ว่ ยภูมคิ มุ้ กันบกพร่องทีเ่ ป็น
ผู้ใหญ่ ผู้ที่ใช้ยาปฏิชีวนะ หรือผู้ที่มีลักษณะทางกายวิภาคหรือการ
ทำ�หน้าทีข่ องลำ�ไส้ผดิ ปกติ เกิดจากการรับประทานสปอร์ของเชือ้ เข้าไป
แล้วเชือ้ ไปเจริญเติบโตและเพิม่ จำ�นวนในลำ�ไส้และปล่อยสารพิษออกมา
การวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ
กรณีโรคอาหารเป็นพิษโบทูลซิ มึ ทำ�โดยการตรวจหาสารพิษโบทูลนิ มั
ในซีรั่ม อุจจาระ นํ้าล้างกระเพาะ และ/หรืออาหารที่สงสัย หรือเพาะ
เชื้อ C. botulinum จากนํ้าล้างกระเพาะหรืออุจจาระของผู้ป่วย การ
ตรวจวิเคราะห์เชื้อในอาหารที่สงสัยจะเป็นประโยชน์แต่ไม่ได้ใช้เพื่อ
การวินิจฉัยโรค เพราะว่าสปอร์ของเชื้อนี้พบได้ทั่วไปทุกหนทุกแห่ง
การตรวจพบสารพิษในอาหารที่สงสัยจะมีประโยชน์มากกว่า อาจ
วินจิ ฉัยโรคนีไ้ ด้ในผูป้ ว่ ยทีแ่ สดงอาการคล้ายกันและรับประทานอาหาร
ชนิดเดียวกันกับผู้ป่วยที่ได้รับการตรวจยืนยันทางห้องปฏิบัติการ
กรณีการวินจิ ฉัยโรคโบทูลซิ มึ ทีบ่ าดแผล ใช้การตรวจหาสารพิษใน
ซีรั่มหรือการเพาะเชื้อจากแผลให้ผลบวก
การแยกเชือ้ Clostridium botulinum และ/หรือตรวจพบสารพิษ
จากอุจจาระของผูป้ ว่ ยหรือตัวอย่างจากการชันสูตรศพจะเป็นหลักฐาน
ทีช่ ว่ ยในการวินจิ ฉัยโรคโบทูลซิ มึ ในลำ�ไส้ และมักตรวจไม่พบสารพิษใน
ซีรั่มของผู้ป่วย การตรวจคลื่นไฟฟ้ากล้ามเนื้อ (Electromyography)
จะสามารถเป็นหลักฐานสนับสนุนการวินจิ ฉัยโรคโบทูลซิ มึ ทุกรูปแบบได้
3. เชื้อก่อโรค : เกิดจากสารพิษของเชื้อ Clostridium botulinum
ซึ่งเป็นแบคทีเรียรูปแท่งที่ไม่ต้องการออกซิเจน และสร้างสปอร์ได้
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สารพิ ษ โบทู ลิ ซึ ม เป็ น หนึ่ ง ในสารพิ ษ ที่ อั น ตรายร้ า ยแรงอย่ า งหนึ่ ง
เนือ่ งจากใช้ปริมาณเพียง 1 นาโนกรัมต่อนํา้ หนัก 1 กิโลกรัมในการทำ�ให้
คน 100 คนเสียชีวิตได้ 50 คน (LD50 = 1 นาโนกรัมต่อนํ้าหนัก 1
กิโลกรัม) โดยพบสารพิษทัง้ สิน้ 7 ชนิด คือ เอ บี ซี ดี อี เอฟ และจี ซึง่ การ
ระบาดในคนส่วนใหญ่มกั เกิดจากสารพิษชนิดเอ บี และ อี พบน้อยทีเ่ กิด
จากสารพิษชนิดเอฟ ส่วนสารพิษชนิดจี ถูกแยกได้จากดิน และตัวอย่าง
จากการชันสูตรศพ แต่ไม่ได้เป็นสาเหตุของการทำ�ให้เกิดโรค การ
ระบาดจากชนิดอี โดยทัว่ ไป มักจะสัมพันธ์กบั การพบเชือ้ Clostridium
botulinum ในปลา อาหารทะเล และเนือ้ สัตว์ทะเลทีเ่ ลีย้ งลูกด้วยนม การ
เจริญเติบโตของเชื้อในกลุ่มที่สร้างสารพิษชนิดที่สลายโปรตีน (ชนิดเอ
ชนิดบีบางชนิด และชนิดเอฟ) และกลุ่มที่สร้างสารพิษที่ไม่สลาย
โปรตีน (ชนิดอี ชนิดบีบางชนิด และชนิดเอฟ) มีความแตกต่างขึน้ อยูก่ บั
สภาพนํา้ ระดับอุณหภูมิ ค่าความเป็นกรดด่าง และค่าความเข้มข้นของ
เกลือ ในปัจจุบัน ยังคงใช้วิธีการทดสอบหาปริมาณสารพิษโบทูลิซึม
ด้วยวิธีมาตรฐาน คือ การทดสอบในหนูทดลอง (mouse bioassay)
เชื้อจะสร้างสารพิษถ้ามีความบกพร่องในขบวนการผลิตอาหาร
การบรรจุกระป๋อง ความเข้มข้นของเกลือตํ่า มีความเป็นกรดตํ่าหรือ
เป็นด่าง และอาหารที่ผ่านการพาสเจอร์ไรส์หรืออาหารที่ปรุงไม่สุก
เต็มที่และไม่แช่เย็น โดยเฉพาะอาหารที่บรรจุในภาชนะสุญญากาศ
การระบาดในบางครั้งที่เกิดขึ้นมักจะเกี่ยวข้องกับการปรุงอาหารที่ใช้
อุณหภูมติ าํ่ อาหารแช่แข็งทีจ่ ดั เก็บในอุณหภูมทิ สี่ งู กว่าทีก่ �ำ หนด ซึง่ โดย
ปกติสารพิษจะถูกทำ�ลายโดยการต้ม (ที่ระดับอุณหภูมิ 85oซ./185oฟ.
เป็นเวลา 5 นาที หรือนานกว่า) ส่วนการทำ�ลายสปอร์ต้องใช้อุณหภูมิ
ที่สูงกว่า (ที่ระดับอุณหภูมิ 120oซ./248oฟ. เป็นเวลา 10 นาที หรือ
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นานกว่า) สารพิษชนิดอี จะถูกสร้างขึ้นอย่างช้าๆ จนถึงอุณหภูมิตํ่า
ขนาด 3oซ. (37.4oฟ.) ซึ่งเป็นอุณหภูมิที่ตํ่ากว่าอุณหภูมิในตู้เย็นปกติ
4. การเกิดโรค : พบได้ทั่วไป มักเกิดโรคแบบประปราย และเป็น
ผู้ป่วยในครัวเรือนเดียวกัน การระบาดมักเกิดขึ้นจากการเตรียม การ
เก็บรักษา หรือถนอมอาหารด้วยวิธีการที่ไม่สามารถทำ �ลายสปอร์
ของเชื้อได้ และเอื้อให้เกิดการสร้างสารพิษ อาจพบไม่บ่อยนักที่เป็น
ผลมาจากกระบวนการผลิตทางการค้า เช่นในปี พ.ศ. 2550 เกิดความ
ผิดพลาดในขั้นตอนการบรรจุอาหารกระป๋อง ซึ่งนำ�ไปสู่การระบาด
ของโรคอาหารเป็นพิษโบทูลิซึม ในธุรกิจการผลิตอาหารกระป๋องใน
สหรัฐอเมริกา 2 ครั้ง การระบาดอาจเกิดขึ้นจากการปนเปื้อนภายหลัง
การผลิตเนื่องจากกระป๋องที่บรรจุอาหารบุบเสียหาย
5. แหล่งรังโรค : สปอร์ของเชื้อ Clostridium botulinum พบได้
ทั่วไปทุกหนทุกแห่งในดิน บ่อยครั้งที่พบสปอร์มีการเจริญเติบโตใน
ผลิตผลทางการเกษตร เช่น นํา้ ผึง้ และนอกจากนัน้ ยังอาจพบในโคลนตม
ในทะเล และในลำ�ไส้ของสัตว์จำ�พวกปลาได้
6. วิธีการแพร่โรค : โรคอาหารเป็นพิษโบทูลิซึม จะเกิดเมื่อเชื้อ
C. botulinum เจริญเติบโตและสร้างสารพิษในอาหารที่คนนำ�ไป
รับประทานโดยไม่ผา่ นความร้อนทีเ่ พียงพอ หรือไม่อนุ่ อาหารให้รอ้ นพอ
ก่อนการรับประทาน โดยการเจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรียที่ไม่ใช้
ออกซิเจน (anaerobic bacteria) และสร้างสารพิษเช่นนี้ มักพบ
ในผลิตภัณฑ์ที่มีความเป็นกรดตํ่าและมีออกซิเจนอยู่น้อย และจาก
องค์ประกอบที่เหมาะสมอันประกอบด้วยอุณหภูมิและปัจจัยที่จะ
ป้องกันการสูญเสียตามธรรมชาติ (เช่น ปริมาณเกลือและนํ้าตาลตํ่า)
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ซึ่งสภาวะดังกล่าว ส่วนใหญ่มักพบในการถนอมอาหาร เช่น อาหาร
หมักดอง-หมักเกลือ หรือปลาและผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์รมควัน และ
การผลิตอาหารบรรจุกระป๋องหรือบรรจุขวดที่เตรียมขึ้นเองในบ้านที่
ผ่านขั้นตอนไม่เพียงพอและมีสภาวะที่ไม่เหมาะสม เช่น มีความเป็น
กรดตํ่า มีความเข้มข้นของเกลือตํ่าและมีปริมาณนํ้าตาลตํ่า ซึ่งอาหาร
ทีเ่ กีย่ วข้องเหล่านีจ้ ะสะท้อนให้เห็นถึงพฤติกรรมการบริโภคและวิธกี าร
ถนอมอาหารของคนในท้องถิน่ แต่ในบางครัง้ อาจเกีย่ วข้องกับการผลิต
อาหารเพื่อการค้าด้วย
สารพิษจากโรคอาหารเป็นพิษโบทูลิซึม มักเกิดจากผักและผลไม้
กระป๋องที่เตรียมขึ้นเองที่บ้าน ไม่ค่อยพบสาเหตุจากเนื้อสัตว์ การ
ระบาดที่ เ กิ ด ขึ้ น หลายครั้ ง มั ก เกิ ด จากการรั บ ประทานปลาที่ ไ ม่ ไ ด้
นำ�เครื่องในออก มันฝรั่งอบ ผลิตภัณฑ์ที่มีจำ�หน่ายทั่วไปที่จัดเก็บ
ไม่เหมาะสม เช่น ขนมพายยัดไส้เนื้อและผัก หัวหอมใหญ่ผัดนํ้ามัน
กระเทียมผัดนํ้ามัน เป็นต้น การระบาดในบางครั้งเกิดขึ้นในภัตตาคาร
โดยเกิดจากอาหารสด เช่น มะเขือเทศ ซึ่งเคยเชื่อกันว่ามีความเป็น
กรดสูงเกินกว่าทีจ่ ะทำ�ให้มกี ารเจริญเติบโตของเชือ้ C. botulinum ได้
ดังนัน้ มะเขือเทศอาจจะไม่ใช่อาหารทีม่ คี วามเสีย่ งตํา่ ในการทำ�อาหาร
กระป๋องที่เตรียมขึ้นเองที่บ้านอีกต่อไป
ในทวีปอาร์คติก พบการระบาดที่มีความสัมพันธ์กับเนื้อแมวนํ้า
ไขปลาวาฬ ปลาแซลมอนรมควัน และไข่ปลาแซลมอนดอง และอาหาร
ชนิดอื่นๆ ที่บริโภคตามเทศกาล ซึ่งมีการหมักดอง และนำ�มาบริโภค
โดยไม่ผ่านการหุงต้มให้สุกก่อน การระบาดดังกล่าวส่วนใหญ่มักมี
สาเหตุจากสารพิษ ชนิดอี ส่วนในยุโรป ผู้ป่วยที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่เกิด
จากการรับประทานไส้กรอกและเนื้อรมควัน และในญี่ปุ่นมักเกิดจาก
อาหารทะเล
คู่มือการป้องกันควบคุมโรคติดต่ออุบัติใหม่

445

โรคโบทูลิซึมจากการสูดดม เกิดจากการได้รับสารพิษโดยการ
สูดดมฝอยละออง (aerosol) ที่มีสารพิษนั้น เคยมีรายงานเฉพาะใน
ผูท้ ที่ �ำ งานในห้องปฏิบตั กิ ารตรวจชันสูตรโรค โดยผูป้ ว่ ยจะแสดงอาการ
ทางระบบประสาทเช่นเดียวกับโรคอาหารเป็นพิษโบทูลิซึม แต่มีระยะ
ฟักตัวของโรคนานกว่า ผู้ป่วยทั้งหมดมีอาการดีขึ้นภายใน 2 สัปดาห์
เมื่อได้รับการรักษาด้วยยาต้านพิษ จากการศึกษาพบว่าผู้ที่สัมผัส
เชื้อก่อโรคโบทูลิซึมจากการสูดดม จะเริ่มจากเกิดอาการระคายเคืองที่
ระบบทางเดินหายใจส่วนต้น ตามด้วยอาการอัมพาตกล้ามเนือ้ อ่อนแรง
ซึ่งมีระดับความรุนแรงแตกต่างกันไปในแต่ละรายของผู้สัมผัสโรค
ในทางทฤษฎี อ าจเป็ น ไปได้ ว่ า ได้ รั บ สารพิ ษ จากการดื่ ม นํ้ า ที่
ปนเปือ้ น ซึง่ สารพิษจะคงสภาพอยูไ่ ด้นานถึง 70 วัน ในนํา้ หรือเครือ่ งดืม่
ที่ไม่ได้ผ่านขั้นตอนการบำ�บัด แต่อย่างไรก็ตามสารพิษจะถูกทำ�ลาย
โดยกระบวนการผลิตนํ้าประปา ดังนั้นจึงมีความเสี่ยงน้อยมากที่จะได้
รับสารพิษจากการดื่มนํ้า ถ้านํ้านั้นผ่านการบำ�บัด
โรคโบทูลซิ มึ ทีบ่ าดแผล มักจะมีสาเหตุมาจากการปนเปือ้ นของดิน
กรวด ทรายเข้าสู่บาดแผล หรือแผลกระดูกหัก (ชนิด open fracture)
ที่ไม่ได้รับการรักษาอย่างเหมาะสม โดยตั้งแต่ปี พ.ศ. 2533 ได้มีการ
แจ้งเตือนอย่างต่อเนื่องถึงภาวะฉุกเฉินของโรคโบทูลิซึมที่บาดแผลใน
ผูต้ ดิ ยาเสพติด ในบางพืน้ ทีข่ องทวีปยุโรปและทวีปอเมริกาเหนือ ซึง่ จะพบ
มีฝีขึ้นที่ผิวหนังจากการฉีดเฮโรอีนเข้าชั้นเนื้อเยื่อใต้ผิวหนังหรือฉีดเข้า
กล้ามเนื้อ และมักจะทำ�ให้เกิดโพรงไซนัสอักเสบในผู้ที่เสพสารโคเคน
โดยการสูดดม นอกจากนี้ การใช้สารเจือปนหรือสารที่มีความเป็นกรด
เช่น กรดซิตริก เพื่อใช้เป็นสารทำ�ละลายในการฉีดเฮโรอีน จะเป็น
สาเหตุให้เกิดการทำ�ลายเนื้อเยื่อบริเวณที่ฉีดยา และเพิ่มความเสี่ยงใน
การติดเชื้อโบทูลิซึมที่บาดแผล
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โรคโบทูลิซึมในลำ�ไส้ (โรคโบทูลิซึมในทารก หรือโรคลำ�ไส้เป็นพิษ
โบทู ลิ ซึ ม ในผู้ ใ หญ่ ) มั ก เกิ ด จากการรั บ ประทานสปอร์ ข องเชื้ อ
C. botulinum แล้วไปเพิ่มจำ�นวนในลำ�ไส้มากกว่าการรับประทาน
สารพิษเข้าไป แหล่งที่ทารกจะได้รับสปอร์ของเชื้อเข้าสู่ร่างกาย ได้แก่
อาหาร และฝุ่นละออง และจากการศึกษาพบว่า โรคโบทูลิซึมในทารก
มักจะสัมพันธ์กบั การรับประทานนํา้ ผึง้ ทีป่ นเปือ้ นสปอร์ของเชือ้ ดังนัน้
มารดาไม่ควรป้อนนํ้าผึ้งสดให้แก่ทารกอายุก่อน 1 ปี
โรคโบทูลิซึมจากลำ�ไส้เป็นพิษในผู้ใหญ่ มักพบในผู้ใหญ่ที่มีการ
เปลี่ยนแปลงของจุลชีพในลำ�ไส้ เนื่องจากมีการใช้ยาปฏิชีวนะ หรือ
เนื่องจากลักษณะทางกายวิภาค หรือมีความผิดปกติในการทำ�หน้าที่
ของลำ�ไส้
7. ระยะฟั ก ตั ว ของโรค : อาการทางระบบประสาทที่ เ กิ ด จาก
โรคอาหารเป็นพิษโบทูลิซึม มักจะปรากฏภายใน 12 - 36 ชั่วโมง
บางครั้งอาจนานหลายวันหลังจากรับประทานอาหารที่ปนเปื้อนเชื้อ
ถ้าระยะฟักตัวของโรคสั้น มักมีอาการของโรครุนแรงและมีอัตรา
ป่วยตายสูง โรคโบทูลิซึมในทารกยังไม่ทราบระยะฟักตัวของโรคที่
แน่นอน เนื่องด้วยไม่สามารถทราบเวลาที่ทารกรับประทานอาหารที่
ปนเปื้อนสปอร์เข้าไปได้ ส่วนโรคโบทูลิซึมจากการสูดดมมีระยะฟักตัว
ของโรคนานอยู่ในช่วงระหว่าง 12 - 80 ชั่วโมง ภายหลังการสัมผัสเชื้อ
8. ระยะติ ด ต่ อ ของโรค : แม้ ว่ า จะมี ก ารขั บ เชื้ อ Clostridium
botulinum และสารพิษออกมาเป็นจำ�นวนมาก (ประมาณ 1 ล้านตัว/ก.)
ในอุจจาระผู้ป่วยด้วยโรคโบทูลิซึมในลำ�ไส้ เป็นเวลานานหลายสัปดาห์
ถึงหลายเดือนภายหลังเริ่มมีอาการป่วย แต่ยังไม่เคยมีการยืนยันว่ามี
การติดต่อจากคนสู่คน สำ�หรับผู้ป่วยด้วยโรคอาหารเป็นพิษโบทูลิซึม
มักขับสารพิษออกมาในระยะเวลาสั้นกว่า
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9. ความไวและความต้านทานต่อการรับเชื้อ : คนทั่วไปมีความไว
ต่ อ โรคนี้ ส่ ว นใหญ่ ข องผู้ ป่ ว ยโรคโบทู ลิ ซึ ม ในทารกที่ ต้ อ งนอน
โรงพยาบาล มีอายุระหว่าง 2 สัปดาห์ ถึง 1 ปี โดยร้อยละ 95
มีอายุตํ่ากว่า 6 เดือน และมีค่ามัธยฐาน (median) ของอายุที่เริ่มป่วย
อยูท่ ี่ 7.6 สัปดาห์ สำ�หรับทารกทีก่ นิ นมผสม และ 13.7 สัปดาห์ สำ�หรับ
ทารกทีก่ นิ นมมารดา ผูใ้ หญ่ทมี่ ปี ญ
ั หาเกีย่ วกับระบบทางเดินอาหาร อาจ
ส่งผลทำ�ให้จุลชีพที่อยู่ในระบบทางเดินอาหารมีความผิดปกติ (หรือ
ได้รบั การรักษาด้วยยาปฏิชวี นะ ทำ�ให้จลุ ชีพทีอ่ ยูใ่ นทางเดินอาหารปกติ
ถูกทำ�ลาย) ทำ�ให้มีความไวต่อการเกิดโรคโบทูลิซึมในลำ�ไส้ได้
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การทดสอบ
หาสารพิษ
Botulinum
neurotoxin*

การเพาะ
แยกเชื้อ
Clostridium
botulinum

ชื่อรายการ วิธีการทดสอบ ตัวอย่างที่ใช้ใน
ทดสอบ
การทดสอบ

ปริมาณ
เกณฑ์การ
ตัวอย่างที่
การเก็บตัวอย่าง
ปฏิ
เสธตัวอย่าง
จำ�เป็น
1. อาหารที่สงสัย อย่างน้อย ควรส่งตรวจอาหารพร้อม 1. เก็บตัวอย่าง
ว่าเป็นสาเหตุ 200-500 ก. ภาชนะทีบ่ รรจุอาหารนั้น
ไม่ตรงตาม
ของการเกิดโรค
หรือให้เก็บตัวอย่างอาหารใส่ ข้อกำ�หนด
ในภาชนะปราศจากเชื้อ
การเก็บ
นำ�ส่งที่อุณหภูมิ 4 - 8oซ.
ตัวอย่าง
2. ปริมาณ
2. อุจจาระ
อย่างน้อย ควรเก็บ ก่อนการให้
ตัวอย่างน้อย
25 ก.
ยาต้านพิษ (Antitoxin)
เกินไป
ใส่ในภาชนะที่สะอาด
ไม่ต้องใช้ transport
medium นำ�ส่งที่อุณหภูมิ
4 - 8oซ.

10. การเก็บและนำ�ส่งตัวอย่างตรวจที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข :

3,200 บาท/
ตัวอย่าง

ค่าใช้จ่ายใน
การทดสอบ
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ปริมาณ
เกณฑ์การ ค่าใช้จ่ายใน
ตัวอย่างที่
การเก็บตัวอย่าง
ปฏิ
เสธตัวอย่าง การทดสอบ
จำ�เป็น
3. นํ้าล้าง
อย่างน้อย เก็บใส่ภาชนะปราศจากเชื้อ
กระเพาะ
25 ก.
นำ�ส่งให้เร็วที่สุด ที่อุณหภูมิ
อาเจียน
4 - 8oซ.
4. ตัวอย่างจาก อย่างน้อย เก็บตัวอย่างนํ้าหนอง
บาดแผล
0.5 ลบ.ซม. จากส่วนลึกของบาดแผลใส่
(Tissues,
ใน Transport medium
exudated,
เช่น Thioglycolate
swab จากแผล)
medium ที่อุณหภูมิห้อง
การทดสอบหา 1. อาหารที่สงสัย อย่างน้อย ควรส่งตรวจอาหารพร้อม
สารพิษ Botuว่าเป็นสาเหตุ 200 - 500 ก. ภาชนะที่บรรจุอาหารนั้น
linum toxin
ของการเกิดโรค
หรือให้เก็บตัวอย่างอาหารใส่
ในหนูทดลอง
ในภาชนะปราศจากเชื้อ
นำ�ส่งที่อุณหภูมิ 4 - 8oซ.

ชื่อรายการ วิธีการทดสอบ ตัวอย่างที่ใช้ใน
ทดสอบ
การทดสอบ
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ปริมาณ
ตัวอย่างที่
การเก็บตัวอย่าง
จำ�เป็น
อย่างน้อย ควรเก็บก่อนการให้
25 ก.
ยาต้านพิษ (Antitoxin)
ใส่ในภาชนะที่สะอาด
ไม่ต้องใช้ transport
medium นำ�ส่งที่อุณหภูมิ
4 - 8oซ.
อย่างน้อย เก็บใส่ภาชนะที่ปิดสะอาด
25 ก.
นำ�ส่งห้องปฏิบัติการให้เร็ว
ที่สุด ที่อุณหภูมิ 4 - 8oซ.
5 - 10
ควรเก็บก่อนการให้
ลบ.ซม.
ยาต้านพิษ (Antitoxin)
ใส่ใน sterile tube นำ�ส่ง
ห้องปฏิบัติการให้เร็วที่สุด
ที่อุณหภูมิ
4 - 8oซ. ห้ามแช่แข็ง

*ให้บริการตรวจวิเคราะห์กรณีเกิดการระบาดและมีผู้ป่วยที่สงสัยว่าเป็นโรค Botulism เท่านั้น

3. นํ้าล้าง
กระเพาะ
อาเจียน
4. นํ้าเหลือง

2. อุจจาระ

ชื่อรายการ วิธีการทดสอบ ตัวอย่างที่ใช้ใน
ทดสอบ
การทดสอบ

เกณฑ์การ ค่าใช้จ่ายใน
ปฏิเสธตัวอย่าง การทดสอบ

11. วิธีการป้องกันและควบคุมโรค :
ก. มาตรการป้องกันโรค :
โรคนี้ พ บไม่ บ่ อ ยและสามารถป้ อ งกั น ได้ โดยการรั ก ษา
สุขอนามัยและการใช้ความร้อนที่เพียงพอในการถนอมอาหาร รวมทั้ง
การรับประทานอาหารที่ปรุงสุกใหม่ๆ ตามรายละเอียด ดังนี้
1. ควบคุมมาตรฐานในกระบวนการผลิตอาหารกระป๋อง และ
อาหารที่จะเก็บรักษาไว้เป็นเวลานาน
2. ป้ อ งกั น ไม่ ใ ห้ เ กิ ด การปนเปื้ อ นเชื้ อ และสปอร์ ในการ
ถนอมอาหารที่บรรจุในภาชนะปิดสนิท เช่น ขวด กระป๋อง ปี๊บ ฯลฯ
โดยเฉพาะพืชผักที่มีความเป็นกรดตํ่า ซึ่งเหมาะต่อการเจริญเติบโต
เพิ่มจำ�นวนของเชื้อและการเกิดสารพิษ โดย
 เลือกใช้พืช ผัก ปลา ที่สดใหม่ ล้างทำ�ความสะอาด
วัตถุดบิ รวมทัง้ พืน้ ผิวบริเวณเตรียมอาหารอย่างทัว่ ถึง และหมัน่ ล้างมือ
บ่อยๆ ระหว่างกระบวนการถนอมอาหาร
 ทำ�ลายสปอร์ทอ
ี่ าจปนเปือ้ นมา ซึง่ ในภาคอุตสาหกรรม
จะใช้ ห ม้ อ ต้ ม ความดั น สู ง ซึ่ ง ให้ ค วามร้ อ นสู ง ถึ ง 121 oซ. ภายใต้
ความดัน 0.68 ถึง 0.97 เอทีเอ็ม (10 - 15 ปอนด์/ตารางนิ้ว)
ในเวลานานอย่างน้อย 20 ถึง 100 นาที แล้วแต่ปริมาณของอาหาร แต่
การถนอมอาหารในระดับครัวเรือนหรือชุมชน อาจใช้การทำ�ให้อาหาร
มีความเป็นกรดอ่อนๆ ก็จะป้องกันไม่ให้เชื้อหรือสปอร์เจริญเติบโตได้
เช่นกัน เช่น การผสมกรดมะนาว (กรดซิตริก) ความเข้มข้น 0.65% ใน
กระบวนการผลิตหน่อไม้ปี๊บ เป็นต้น
 ควรเก็บรักษาอาหารบรรจุในภาชนะ เช่น กระป๋อง
ปี๊บ ฯลฯ ไว้ในตู้เย็นหรือห้องเย็น และไม่ควรเก็บไว้นานเกินไป
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ก่อนบริโภคอาหารเหล่านี้ ควรต้มเดือดให้สุกด้วย
ความร้อน 80 ซ. ขึ้นไป นาน 30 นาที (หรือที่ 100oซ. นาน 10 นาที)
เพื่อทำ�ลายสารพิษที่อาจปนเปื้อนอยู่ให้หมดไป
3. เชือ้ Clostridium botulinum อาจทำ�ให้ฝากระป๋องหรือ
ภาชนะบรรจุบวม หรืออาหารมีกลิ่นผิดปกติไป แต่อาจไม่ทำ�ให้เกิด
ลักษณะเหล่านีก้ ไ็ ด้ ขณะเดียวกันจุลชีพอืน่ ๆ ก็อาจจะทำ�ให้ฝากระป๋อง
หรือ ฝาขวดบวมได้เช่นกัน ดังนั้นอาหารกระป๋องที่บวมจึงไม่ควรเปิด
ควรส่งคืนร้านทีซ่ อื้ มา และกรณีอาหารมีกลิน่ ผิดปกติไม่ควรรับประทาน
หรือลองชิม
4. สปอร์ของเชือ้ นีค้ งทนมาก ดังนัน้ จึงไม่ควรนำ�อาหารทีม่ กั
พบเป็นสาเหตุ เช่น นํ้าผึ้ง ไปเลี้ยงทารก
5. หากสงสัยว่าได้รับละอองฝอยที่ปนเปื้อนสารพิษ ต้องรีบ
ถอดเสือ้ ผ้าใส่ถงุ พลาสติกทีป่ ดิ สนิท และทำ�ความสะอาดร่างกายด้วยนํา้
และสบู่ทันที
6. เก็บอาหารหรือนํ้าที่สงสัยปนเปื้อนในภาชนะที่ปิดสนิท
นำ�ส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ
ข. การควบคุมผู้ป่วย ผู้สัมผัส และสิ่งแวดล้อม :
1. การรายงานโรค : รายงานไปยังเจ้าหน้าที่สาธารณสุขใน
พื้นที่โดยด่วนทางโทรศัพท์/โทรสาร
2. การแยกผูป้ ว่ ย : ไม่จ�ำ เป็น แต่ตอ้ งล้างมือทันทีหลังสัมผัส
ดิน หรือสิ่งของที่อาจปนเปื้อนสิ่งขับถ่ายต่างๆ เช่น ผ้าอ้อมเด็ก ฯลฯ
		 3. การทำ�ลายเชือ้ : อาหารทีป่ นเปือ้ นต้องนำ�ไปทำ�ลายสารพิษ
โดยการต้มเดือดก่อนนำ�ไปทิ้งหรือทำ�ให้ภาชนะแตกแล้วนำ�ไปฝังลึกๆ
เพื่อป้องกันไม่ให้สัตว์มากินได้ ภาชนะที่ปนเปื้อนควรต้มเดือดหรือแช่
ในนํ้าที่มีคลอรีน กำ�จัดอุจจาระทารกตามหลักสุขาภิบาลทั่วไป และ
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ทำ�ความสะอาดในขัน้ สุดท้าย (Terminal cleaning) เพือ่ กำ�จัดเชือ้ ก่อโรค
ออกไป โดยการขัดล้างด้วยนํ้าร้อน สบู่ หรือผงซักฟอก
		 4. การกักกัน : ไม่จำ�เป็น
		 5. การให้ ภู มิ คุ้ ม กั น แก่ ผู้ สั ม ผั ส : ไม่ จำ � เป็ น ในผู้ สั ม ผั ส
ผูป้ ว่ ย แต่ผรู้ บั ประทานอาหารทีส่ งสัยว่าปนเปือ้ น ควรอยูใ่ นความดูแล
ของแพทย์อย่างใกล้ชิด สำ�หรับผู้รับประทานอาหารสงสัยที่ไม่แสดง
อาการ ควรได้รบั การพิจารณาอย่างรอบคอบระหว่างการให้ยาต้านพิษ
หรือแอนติท็อกซิน (equine type AB หรือ ABE) เพื่อป้องกันอย่าง
รวดเร็วภายใน 1 - 2 วัน กับความเสี่ยงของการแพ้ยาต้านพิษจากม้า
6. การสอบสวนผู้สัมผัสและแหล่งโรค : ซักประวัติการ
รับประทานอาหารในกลุ่มผู้ป่วยก่อนที่จะเริ่มป่วย ค้นหาผู้ป่วยอื่นๆ
รวมทั้งแหล่งอาหารที่ปนเปื้อนสารพิษ เพื่อตรวจสอบและทำ�ลายทิ้ง
7. การรักษา : ให้ยาต้านพิษ (1 vial of polyvalentbotulism antitoxin) ทางหลอดเลือดและเข้ากล้ามเนื้อโดยเร็ว
ที่สุด ควรเก็บเลือด อาเจียน นํ้าล้างกระเพาะ และอุจจาระของผู้ป่วย
เพือ่ ตรวจหาสารพิษก่อนให้ยาต้านพิษ แต่ไม่ควรรอจนได้รบั ผลแล้วจึง
ให้ยาต้านพิษ สิ่งที่สำ�คัญที่สุดคือการดูแลรักษาในแผนกผู้ป่วยวิกฤติ
(intensive care unit) เพื่อสามารถแก้ไขภาวะการหายใจล้มเหลว ซึ่ง
เป็นสาเหตุหลักของการตายให้
ในการรักษาโรคโบทูลซิ มึ ทีบ่ าดแผล นอกจากการใช้ยาต้านพิษ
แล้ว ควรจะทำ�ความสะอาดแผล นำ�เศษเนื้อตายออก และ/หรือ
ใส่ท่อระบาย รวมทั้งให้ยาปฏิชีวนะที่เหมาะสม เช่น ยาเพนิซิลลิน
(penicillin)
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ในการรักษาโรคโบทูลิซึมในทารก จำ�เป็นต้องให้การรักษา
แบบประคับประคองอย่างใกล้ชดิ ไม่ควรให้ยาต้านพิษผลิตจากซีรมั่ ม้า
เพราะอาจเกิดอันตรายจากการแพ้ได้ แต่ควรให้ยาต้านพิษที่ผลิตจาก
มนุษย์ (Human-derived botulism immune globulin; BabyBIG)
ซึ่งการให้ยาต้านพิษนี้ พบว่าช่วยลดระยะการนอนโรงพยาบาล ลด
ระยะเวลาการใช้เครือ่ งช่วยหายใจ และลดระยะเวลาการให้อาหารทาง
สายยางอีกด้วย ส่วนยาปฏิชีวนะนั้น พบว่าไม่มีผลต่อการลดระยะ
การป่วย นอกจากนี้ ยาในกลุ่มอะมิโนกลัยโคไซด์ (aminoglycoside)
อาจทำ�ให้อาการของผู้ป่วยแย่ลงอีกด้วย จึงควรให้ยาปฏิชีวนะเฉพาะ
ในการรักษาการติดเชื้อแทรกซ้อนเท่านั้น และอาจจำ�เป็นต้องช่วย
ผู้ป่วยหายใจโดยใช้เครื่องช่วยหายใจด้วยในผู้ป่วยบางราย ในปัจจุบัน
มีการพัฒนาวัคซีนป้องกันโรคโบทูลซิ มึ แต่ยงั ไม่มรี ายงานผลการศึกษา
ในด้านประสิทธิภาพและผลข้างเคียงของวัคซีนดังกล่าว
ค. มาตรการเมื่อเกิดการระบาด :
การพบผูป้ ว่ ยสงสัยเพียงรายเดียว เป็นเครือ่ งบ่งชีก้ ารระบาด
เป็นกลุม่ ในครอบครัว หรือกลุม่ ผูร้ บั ประทานอาหารจากแหล่งเดียวกัน
อาหารที่เตรียมที่บ้านโดยวิธีถนอมอาหารเป็นแหล่งแรกที่ควรสงสัย
แม้ว่าอาหารที่ผลิตจากโรงงานบางครั้งก็เป็นสาเหตุของโรคนี้ได้ และ
มักมีผลกระทบต่อคนทั่วไปมากกว่าก็ตาม โดยการระบาดระยะหลังๆ
มักจะมีสาเหตุมาจากอาหารทีไ่ ม่เคยพบมาก่อนและไม่นา่ จะเป็นสาเหตุ
ได้ และเมือ่ พบว่าอาหารชนิดใดเป็นสาเหตุ จากวิธกี ารทางระบาดวิทยา
หรือจากการยืนยันทางห้องปฏิบัติการ จะต้องรีบเรียกคืนผลิตภัณฑ์
และอาหารเหล่านั้น ค้นหาผู้ที่รับประทานอาหารเหล่านั้น รวมทั้ง
อาหารอื่นๆ ที่เหลือจากแหล่งที่สงสัยเพราะอาจมีการปนเปื้อนด้วย
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เช่นกัน ควรเก็บตัวอย่างอาหาร เก็บเลือด นํา้ ล้างกระเพาะ และอุจจาระ
ของผู้ป่วยและผู้สัมผัสที่ไม่มีอาการ เพื่อยืนยันสาเหตุทันทีก่อนที่จะให้
ยาต้านพิษ
ง. ภัยพิบัติที่อาจเกิดขึ้น : ไม่มี
จ. มาตรการควบคุมโรคระหว่างประเทศ :
ผลิตภัณฑ์อาหารที่สงสัยอาจถูกส่งไปจำ�หน่ายยังประเทศ
ต่างๆ อย่างกว้างขวางแล้ว ดังนั้น จึงจำ�เป็นต้องให้ความร่วมมือกัน
ระหว่างประเทศ เพื่อติดตามนำ�อาหารที่สงสัยมาตรวจหาเชื้อ
ฉ. มาตรการกรณีน�ำ มาใช้เป็นอาวุธชีวภาพในการก่อการร้าย :
มี ค วามพยายามที่ จ ะนำ � สารพิ ษ โบทู ลิ ซึ ม มาใช้ เ ป็ น อาวุ ธ
ชีวภาพ แม้ว่าการใช้วิธีการสูดดมละอองฝอยจากทางเดินหายใจจะ
เป็นวิธที เี่ ป็นภัยคุกคามมากทีส่ ดุ แต่วธิ ที พี่ บได้บอ่ ยกว่า น่าจะเป็นการ
ปนเปื้อนในอาหารหรือนํ้า การพบผู้ป่วยอย่างน้อย 2 รายที่ไม่มีความ
เกี่ยวข้องสัมพันธ์กันในเวลาเดียวกัน ทำ�ให้สงสัยสาเหตุจากการนำ�มา
ใช้เป็นอาวุธชีวภาพได้ และทุกรายที่สงสัยสาเหตุจากการใช้เป็นอาวุธ
ชีวภาพต้องได้รับการรายงานผู้ป่วยทันที เพื่อการสอบสวนโรคอย่าง
เหมาะสมและทันท่วงที เนื่องจากการระบาดด้วยโรคโบทูลิซึมมักมี
สาเหตุจากอาหารกระป๋องที่เตรียมขึ้นเองที่บ้าน ดังนั้น การระบาดที่
มีความสัมพันธ์กับผลิตภัณฑ์อาหารที่จำ�หน่ายในทางการค้า ควรจะ
ได้รับการสอบสวนว่ามีสาเหตุมาจากกรณีน�ำ มาใช้เป็นอาวุธชีวภาพใน
การก่อการร้ายหรือไม่
การระมัดระวังอย่างเต็มที่ รวมถึงการเฝ้าระวัง และพัฒนา
ศักยภาพการตอบสนองต่อเหตุการณ์จะเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพและ
มีประสิทธิผลมากที่สุดในการต่อสู้กับกรณีนำ�มาใช้เป็นอาวุธชีวภาพ
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ในการก่อการร้าย โดยองค์การอนามัยโลกได้จัดทำ�แนวทางสำ�หรับ
กรณีนำ�มาใช้เป็นอาวุธชีวภาพในการก่อการร้ายใน Terrorist threats
to food: Guidance for establishing and strengthening
prevention and response systems ซึ่งสามารถสืบค้นเอกสารได้ที่
http://whqlibdoc.who.int/publications/2002/9241545844.
pdf
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โรคไข้ทรพิษ (ฝีดาษ)
(Smallpox) 		

ICD-9 050 ; ICD-10 B03

1. สถานการณ์โรค :
ทัว่ โลก : พบผูป้ ว่ ยโรคไข้ทรพิษรายสุดท้ายทีป่ ระเทศโซมาเลียในปี
พ.ศ. 2520 ต่อมาอีก 2 ปี องค์การอนามัยโลก (WHO) ได้ประกาศว่า
โรคไข้ทรพิษถูกกวาดล้าง (eradicate) หมดไปจากโลกนี้แล้ว ต่อมาใน
เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2523 การประชุมสมัชชาองค์การอนามัยโลก
(World Health Assembly : WHA) ประกาศว่า มีผู้ป่วยเสียชีวิต
1 รายทีเ่ กีย่ วข้องกับเชือ้ โรคไข้ทรพิษในห้องปฏิบตั กิ ารของมหาวิทยาลัย
เบอร์มงิ แฮม ประเทศอังกฤษ ในปี พ.ศ. 2521 หลังจากนัน้ ไม่พบผูป้ ว่ ยอีก
ในระยะต่อมา เชื้อไวรัสไข้ทรพิษที่เก็บไว้ในห้องปฏิบัติการและอยู่ใน
ความดูแลอย่างเข้มงวดทีศ่ นู ย์ปอ้ งกันและควบคุมโรคแห่งชาติ ประเทศ
สหรัฐอเมริกา (CDC) และที่ State Research Centre of Virology
and Biotechnology เมืองโคลท์โซโว แคว้นโนโวซีบีสค์ สหพันธ์
สาธารณรัฐรัสเซีย ซึง่ หน่วยงานทัง้ 2 แห่งในประเทศนีไ้ ด้รบั อนุญาตจาก
WHA ในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2542 ให้เป็นที่เก็บไวรัส Variola ที่มี
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ชีวติ เพือ่ นำ�มาใช้ในการศึกษาวิจยั ในกรณีทอี่ าจมีโรคไข้ทรพิษอุบตั ใิ หม่
ขึ้ น มาจากอุ บั ติ เ หตุ หรื อ การจงใจที่ จ ะทำ � ให้ เชื้ อ หลุ ด ออกไปจาก
ห้องปฏิบัติการ ซึ่ง WHA ยังคงยืนยันว่าจะต้องมีการทำ�ลายเชื้อไวรัส
ในที่สุด และได้แต่งตั้งคณะทำ�งานผู้เชี่ยวชาญที่จะตัดสินใจ และศึกษา
ความเป็นไปได้ในการวิจยั ก่อนทีจ่ ะทำ�ลายเชือ้ ไวรัสในทีส่ ดุ นอกจากนี้
องค์การอนามัยโลกยังจัดตั้งโครงการตรวจสอบความปลอดภัยทาง
ชีวภาพ (biosafety) ขึ้นในห้องปฏิบัติการทั้ง 2 แห่งที่เก็บเชื้อไวรัส
ไข้ทรพิษนีไ้ ว้อย่างเป็นทางการ เพือ่ ให้แน่ใจว่าเชือ้ เหล่านัน้ ได้ถกู เก็บไว้
อย่างปลอดภัย และถ้าถูกนำ�มาศึกษาวิจัยก็เป็นไปอย่างปลอดภัย
เนื่องจากมีความวิตกกังวลมากขึ้นเกี่ยวกับโอกาสในการนำ�ไวรัส
ไข้ทรพิษมาใช้อย่างลับๆ เพื่อเป็นอาวุธชีวภาพ จึงมีความจำ�เป็นที่
ผู้ปฏิบัติงานทางด้านสาธารณสุข ควรมีความคุ้นเคยกับกลุ่มอาการ
ทางคลินิก และลักษณะทางระบาดวิทยาของไข้ทรพิษ รวมทั้งการ
วินิจฉัยความแตกต่างระหว่างไข้ทรพิษ (smallpox) และ ไข้สุกใส
(chickenpox)
ประเทศไทย : ในประเทศไทยมีการเกิดโรคนี้ปรากฏมาตั้งแต่
ครั้งพงศาวดารกรุงศรีอยุธยา โดยในช่วงปี พ.ศ. 2460 - 2504
มีโรคไข้ทรพิษเกิดขึน้ ทุกปี แต่จ�ำ นวนผูป้ ว่ ยไม่มากเท่าอหิวาตกโรค ช่วง
ปี พ.ศ. 2488 - 2489 เป็นช่วงเกิดสงคราม ขาดอุปกรณ์ผลิตหนองฝี
และการปลู ก ฝี ทำ � ได้ ลำ � บาก เกิ ด การระบาดครั้ ง ใหญ่ สุ ด เริ่ ม ต้ น
จากเชลยพม่ า ที่ ท หารญี่ ปุ่ น จั บ มาสร้ า งทางรถไฟสายมรณะข้ า ม
แม่นํ้าแคว ที่กิ่งอำ�เภอสังขละ จังหวัดกาญจนบุรี ทำ�ให้เชลยศึกป่วย
เป็นโรคไข้ทรพิษ และลามไปยังกลุ่มกรรมกรไทยจากภาคต่างๆ ที่มา
รับจ้างทำ�งานในแถบนั้น เมื่อแยกย้ายกันกลับบ้าน ได้นำ�โรคกลับไป
แพร่ระบาดใหญ่ทั่วประเทศ มีผู้ป่วยมากถึง 62,837 ราย (เสียชีวิต
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15,621 ราย) เท่ากับ 8 เท่าของผู้ป่วยในปีก่อนๆ รวมกันในช่วง 25 ปี
(ช่วงปี พ.ศ. 2462 - 2487 มีผู้ป่วย 7,639 ราย เสียชีวิต 2,681 ราย)
การระบาดในปี พ.ศ. 2501 - 2503 เริ่มต้นที่จังหวัดนราธิวาส
และสงบลงทีจ่ งั หวัดตรัง โดยชาวมุสลิมกลับจากแสวงบุญทีเ่ มืองเมกกะ
นำ�โรคไข้ทรพิษมาระบาดต่อเนือ่ ง ประชาชนเข้าใจผิดว่า การปลูกฝีขดั ต่อ
บัญญัตทิ างศาสนา ผูป้ ว่ ยหลบซ่อน ไม่ไปโรงพยาบาล เกรงหากเสียชีวติ
จะถูกให้เผาศพแทนการฝังตามพิธีทางศาสนา
ปี พ.ศ. 2504 - 2505 การระบาดที่อำ�เภอแม่สาย จังหวัด
เชียงราย บริเวณติดต่อรัฐเชียงตุงของพม่า มีผู้ป่วย 34 ราย เสียชีวิต
5 ราย การระบาดถู ก ควบคุ ม ได้ ร วดเร็ ว ในช่ ว งต้ น เดื อ นมกราคม
พ.ศ. 2505 เพราะฝัง่ ไทยมีการปลูกฝีอยูเ่ สมอ และเจ้าหน้าทีท่ ราบข่าวเร็ว
ผู้ ป่ ว ยโรคไข้ ท รพิ ษ รายสุ ด ท้ า ยของประเทศไทยเป็ น ชาวอิ น เดี ย
เดินทางมาจากเมืองกัลกัตตา ปลายเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2505 ถือ
เอกสารรับรองการปลูกฝีมาจากอินเดีย ภายหลังพบว่าเป็นเอกสาร
ปลอม มาพักบ้านญาติที่ต�ำ บลสามเสนนอก อำ�เภอบางกะปิ จังหวัด
พระนคร ไม่กวี่ นั ก็ปว่ ยรุนแรง ญาติพยายามปกปิดเพราะกลัวความผิด
แต่จากการเฝ้าสังเกตของผู้ใหญ่บ้าน ซึ่งรายงานต่อทางการทันที
ทำ�ให้กองควบคุมโรคติดต่อ สามารถออกดำ�เนินการปลูกฝีแก่ทุกคน
ที่เกี่ยวข้องกับผู้ป่วยทันที รวมทั้งระดมปลูกฝีทั่วพระนครธนบุรี โดย
ส่วนราชการทุกฝ่ายได้ร่วมมือกันอย่างแข็งขัน เป็นผลให้กวาดล้าง
โรคไข้ทรพิษได้สำ�เร็จจนทุกวันนี้
หลักฐานการป้องกันควบคุมโรคในประเทศไทย เริม่ มีเป็นครัง้ แรก
ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3
โดยนายแพทย์บรัดเลย์ (Dr. Dan Beach Bradley) หมอสอนศาสนา
ชาวอเมริกัน ได้บันทึกการป้องกันโรคฝีดาษ (โรคไข้ทรพิษ) ไว้ว่า ใน
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ปี พ.ศ. 2381 มีโรคฝีดาษระบาดมาก พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าฯ
ทรงดำ�ริให้หมอหลวงทดลองนำ�หนองฝีจากผู้ป่วยไปปลูกในคนปกติ
แต่ ไ ม่ ค่ อ ยได้ ผ ลนั ก จึ ง ได้ เริ่ ม สั่ ง หนองฝี เข้ า มาจากเมื อ งบอสตั น
สหรัฐอเมริกา
ปี พ.ศ. 2504 กระทรวงสาธารณสุขเริ่มโครงการกวาดล้ า ง
โรคไข้ทรพิษในประเทศไทย โดยรวมเข้าอยูใ่ นโครงการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสั ง คมแห่ ง ชาติ ระยะแรกเป็ น ระยะปฏิ บั ติ ก าร ตั้ ง เป้ า หมาย
จะปลูกฝีประชาชนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ภายในระยะเวลา 3 ปี
(พ.ศ. 2504 - 2506) ทำ � ให้ ไ ม่ มี ผู้ ป่ ว ยด้ ว ยโรคไข้ ท รพิ ษ ตั้ ง แต่
เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2505 เป็นต้นมา แต่เนื่องจากประเทศเพื่อนบ้าน
ยั ง มี โรคไข้ ท รพิ ษ และประชาชนอี ก ร้ อ ยละ 20 ยั ง ไม่ ไ ด้ ป ลู ก ฝี
จึงขยายระยะปฏิบตั กิ ารออกไปอีก 2 ปี (พ.ศ. 2507 - 2508) หลังจากนัน้
เป็นระยะรักษาระดับความครอบคลุมของการปลูกฝี ร่วมกับการ
เฝ้าระวังและควบคุมการระบาดให้สงบโดยเร็วหากมีผู้ป่วยเกิดขึ้นอีก
จนกระทัง่ ปี พ.ศ. 2523 องค์การอนามัยโลกได้ประกาศว่าโรคไข้ทรพิษ
ได้ถูกกวาดล้างแล้ว จึงหยุดการปลูกฝีป้องกันโรคตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา
2. ลักษณะโรค : เกิดจากการติดเชื้อไวรัสแบบแพร่กระจายไปทั่ว
ร่างกาย (systemic viral disease) โดยทั่วไปจะมีลักษณะเป็นตุ่ม
ที่ผิวหนังทั่วร่างกาย โดยก่อนจะมีตุ่มขึ้น จะมีอาการนำ�มาก่อน คือ
อาการไข้สูงเฉียบพลัน (40oซ. หรือ 104oฟ.) ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ
ปวดศีรษะ อ่อนเพลียมาก ปวดหลังอย่างรุนแรง ในบางรายเกิด
อาการปวดในช่องท้อง และอาเจียน ซึ่งมีลักษณะอาการใกล้เคียงกับ
โรคไข้หวัดใหญ่ ต่อมา 2 - 4 วัน อาการไข้จะลดลง และมีตุ่มลักษณะ
ฝังลึก (deep-seated rash) เกิดขึ้น โดยแต่ละตุ่มที่เกิดขึ้นจะมี
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เชือ้ ไวรัสซึง่ จะพัฒนาไปเป็นรอยแดงบนผิวหนัง (macules) ผืน่ นูนแดง
(papules) ตุ่มนํ้าพองใส (vesicles) และตุ่มหนอง (pustules) แล้ว
จึงตกสะเก็ด (crusted scabs) และลอกออกไปภายใน 3 - 4 สัปดาห์
(รูปที่ 27) ตุ่มผื่นจะเริ่มขึ้นที่ใบหน้าก่อน และแขนขา รวมทั้งฝ่ามือ
ฝ่าเท้า แล้วจึงกระจายมาทีล่ ำ�ตัว ซึง่ เป็นลักษณะทีเ่ รียกว่า การกระจาย
แบบ centrifugal rash คือ ตุม่ ผืน่ กระจายออกจากศูนย์กลางของลำ�ตัว
โดยตุ่มผื่นในบริเวณหนึ่งๆ จะอยู่ในระยะเดียวกัน และมีขอบชัดเจน

รูปที่ 27 : ภาพถ่ายระยะใกล้ของผื่นโรคฝีดาษที่ต้นขา ในวันที่ 6 รอยโรคจะเป็น
ตุ่มหนอง แล้วจึงตกสะเก็ด และลอกออกไป โดยผู้ป่วยจะแพร่เชื้อได้
จนกว่าสะเก็ดจะลอกออกไปหมด

โดยทั่วไปโรคไข้ทรพิษที่ค้นพบในศตวรรษที่ 20 มีลักษณะที่
แตกต่างกัน 2 ชนิด คือ Variola minor (alastrim) ซึง่ มีอตั ราป่วยตาย
น้อยกว่าร้อยละ 1 และ Variola major ซึ่งมีอัตราป่วยตายในกลุ่ม
ที่ไม่ได้รับวัคซีนประมาณร้อยละ 20 - 50 หรือมากกว่า (โดยเฉลี่ย
ร้อยละ 30) ผู้ป่วยมักจะเสียชีวิตระหว่างวันที่ห้าและวันที่เจ็ดหลังจาก
เริม่ มีอาการ หรือในบางรายอาจเสียชีวติ ได้จนถึงสัปดาห์ทสี่ อง ในกลุม่
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Variola major บางราย (น้อยกว่าร้อยละ 3) จะเกิดอาการรุนแรง
อย่างฉับพลันโดยมีอาการเตือนล่วงหน้าอย่างรุนแรง อ่อนเพลียมาก
มีเลือดออกทีผ่ วิ หนัง รวมทัง้ เยือ่ บุผวิ ต่างๆ ซึง่ ในรายทีม่ อี าการเลือดออก
ดังกล่าว จะเสียชีวิตในระยะเวลาอันรวดเร็ว ซึ่งจะไม่พบผื่นลักษณะ
เป็นเม็ดตุ่มพองใส มีนํ้า (vesicular rash) ที่มักจะเกิดขึ้นโดยทั่วไป
และอาจทำ � ให้ เ กิ ด การสั บ สนว่ า เป็ น ผู้ ป่ ว ยมะเร็ ง เม็ ด โลหิ ต ขาว
ชนิดรุนแรง (severe leukemia) หรือโรคติดเชื้อมีนิงโกในเลือด
(meningococcemia) หรือ idiopathic thrombocytopenic purpura
นอกจากนี้ ลักษณะผืน่ ของโรคไข้ทรพิษอาจมีความแตกต่างกันออกไป
อย่างเห็นได้ชัด ในกลุ่มคนที่เคยได้รับภูมิคุ้มกันมาแล้ว ซึ่งบางรายอาจ
เกิดผืน่ เพียงบางแห่งตามร่างกายเท่านัน้ ในรายดังกล่าวนีอ้ าการนำ�ของ
โรคจะไม่เปลีย่ นแปลง แต่ตมุ่ ผืน่ จะพัฒนารวดเร็วกว่า โดยใช้เวลาเพียง
สิบวันหลังจากเริ่มมีอาการจนถึงตกสะเก็ด
อาการของโรคไข้ทรพิษมักจะทำ�ให้เกิดความสับสนกับอาการของ
โรคไข้สกุ ใส เนือ่ งจากรอยผืน่ ของโรคไข้สกุ ใสมักจะเกิดขึน้ ในระยะต่างๆ
ตามร่างกายพร้อมกัน (successive crops) และมักจะเกิดขึน้ มากในส่วน
ที่ปกปิดมากกว่าส่วนที่เปิดเผยตามร่างกาย โดยตุ่มผื่นมักจะกระจาย
เข้าสู่ศูนย์กลางของลำ�ตัว (centripetal) มากกว่ากระจายออกจาก
ศูนย์กลางของลำ�ตัว (centrifugal) ส่วนโรคไข้ทรพิษจะมีลกั ษณะเฉพาะ
คือ มีอาการนำ�ของโรคที่ชัดเจน และจะมีผื่นขึ้นมาทันทีไม่มากก็น้อย
หลังจากอาการไข้หายไป และมักมีลักษณะผื่นที่เป็นชนิดเดียวกันใน
บริเวณหนึ่งๆ มากกว่าที่จะหลายระยะ (successive crops) และ
เป็นผื่นลักษณะฝังลึก (deep-seated lesions) มากกว่า ร่วมกับมัก
จะเกิดกับต่อมไขมัน (sebaceous glands) และมีรอยแผลเป็นที่เป็น
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รอยบุม๋ (pitted lesions) ในขณะทีผ่ นื่ จากโรคไข้สกุ ใสมักจะอยูบ่ ริเวณ
ผิวหนังตื้นๆ มีขอบขรุขระไม่ชัดเจน และมักจะมีอาการคันร่วมด้วย
ส่วนผื่นจากโรคไข้ทรพิษมักจะไม่เคยพบที่รักแร้ (apex of the axilla)
ส่วนใหญ่จะพบกระจายบนฝ่ามือ ฝ่าเท้าทั้งสองข้าง
จากการระบาดของโรค Variola minor (alastrim) ในปลาย
ศตวรรษที่ 19 ที่มีอัตราป่วยตายน้อย พบว่า ถึงแม้ผื่นที่พบจะคล้าย
กับผื่นที่เกิดในผู้ป่วยโรคไข้ทรพิษทั่วไป แต่ผู้ป่วยเหล่านี้จะมีปฏิกิริยา
ตอบสนองของร่างกายมีความรุนแรงน้อยกว่า แต่อาการเลือดออกตาม
อวัยวะต่างๆ นั้น ยังไม่ทราบชัดเจน
การตรวจวินจิ ฉัยทางห้องปฏิบตั กิ าร ใช้การตรวจหาเชือ้ ไวรัสโดย
การแยกเชื้อบน Chorioallantoic membrane หรือการเพาะเลี้ยง
เนื้อเยื่อ (tissue culture) โดยการขูดผิวหนังจากแผล (lesion) หรือ
นํ้าจากตุ่มนํ้า (vesicle) ตุ่มหนอง (pustule) สะเก็ดแผล (crust) หรือ
บางครัง้ โดยการตรวจเลือดในระยะเริม่ มีอาการไข้ การวินจิ ฉัยเบือ้ งต้น
อย่างรวดเร็วอาจทำ�ได้โดยการตรวจดูผ่านกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน
หรือ immunodiffusion technique เพื่อเป็นการวินิจฉัยแยกโรคใน
เบื้องต้น ส่วนวิธีการตรวจทางโมเลกุลที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบัน เช่น วิธี
PCR มักใช้ในการตรวจอย่างเร็ว (rapid diagnosis) เพื่อหาเชื้อไวรัส
ไข้ทรพิษ หรือไวรัสชนิดอื่นๆ ในตระกูล orthopoxvirus
เมื่อพบผู้ป่วยสงสัยว่าจะเป็นโรคไข้ทรพิษ ควรจะต้องรายงาน
ต่อกระทรวงสาธารณสุขโดยทันที รวมทั้งกระทรวงสาธารณสุขต้อง
รายงานต่อไปยังองค์การอนามัยโลก เพือ่ รับคำ�แนะนำ�ในการตรวจทาง
ห้องปฏิบัติการสำ�หรับการวินิจฉัยที่เหมาะสมต่อไป
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3. เชื้ อ ก่ อ โรค : เกิ ด จากเชื้ อ Variola virus ซึ่ ง อยู่ ใ นสปี ชี ส์
Orthopoxvirus
4. การเกิดโรค : ในอดีต เป็นโรคที่เกิดขึ้นทั่วโลก แต่ไม่พบผู้ป่วย
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2521 จนถึงปัจจุบัน
5. แหล่งรังโรค : จากระบาดวิทยาทีบ่ รรยายไว้ในศตวรรษที่ 19 และ
20 นัน้ โรคไข้ทรพิษเป็นโรคทีเ่ กิดขึน้ ในคนเท่านัน้ ไม่พบแหล่งรังโรคใน
สัตว์หรือในสิ่งแวดล้อม โดยในปัจจุบัน เชื้อไวรัสชนิดนี้ได้ถูกเก็บรักษา
ไว้ในห้องปฏิบัติการที่ถูกกำ�หนดทั้งสองแห่งขององค์การอนามัยโลก
เท่านั้น
6. วิธีการแพร่โรค : การติดเชื้อมักเกิดขึ้นในระบบทางเดินหายใจ
จากการติดจากละอองฝอย (droplet spread) หรือการติดเชือ้ เข้าทาง
ผิวหนัง (skin inoculation) บางรายสามารถติดต่อได้จากทางเยือ่ บุตา
(conjunctivae) หรือทางสายรกจากแม่สู่ลูก
7. ระยะฟักตัวของโรค : ระหว่าง 7 - 19 วัน โดยทัว่ ไปมักเริม่ มีอาการ
ประมาณ 10 - 14 วัน และ 2 - 4 วัน ต่อมาจะเริ่มมีผื่นขึ้น
8. ระยะติ ด ต่ อ ของโรค : ช่ ว งระยะเริ่ ม จากเกิ ด ตุ่ ม ผื่ น ครั้ ง แรก
จนกระทั่งแผลตกสะเก็ดหายไป รวมระยะเวลาประมาณ 3 สัปดาห์
ซึ่งช่วงที่มีโอกาสติดเชื้อสูงสุด คือ ในช่วงสัปดาห์แรกหลังจากเริ่มมี
ตุ่มผื่นขึ้น โดยแพร่ผ่านทางละอองฝอย (droplet) ที่กระจายผ่านออก
มาทางช่องปากและคอ จากรอยแผลสีแดงเล็กๆ บนเยื่อบุภายใน
ช่องปากและคอ (oropharyngeal enanthem) และจากสารคัดหลั่ง
ที่มีไวรัสปนเปื้อน
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9. ความไวและความต้านทานต่อการรับเชือ้ : กลุม่ ทีไ่ วต่อการรับเชือ้
ได้แก่ บุคคลทั่วไปที่ไม่ได้รับวัคซีนป้องกันโรคไข้ทรพิษ
10. การเก็บและนำ�ส่งตัวอย่างตรวจที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
กระทรวงสาธารณสุข :
10.1 ชื่อการทดสอบ การตรวจวินิจฉัยโรคไข้ทรพิษ
10.2 ข้อบ่งชี้การส่งตรวจ
ผู้ป่วยที่ได้รับการคัดกรองจากแพทย์ ซึ่งเป็นไปตามนิยาม
ผู้ป่วยที่สงสัย (suspected case) และ ผู้ป่วยที่น่าจะเป็น (probable
case) ขององค์การอนามัยโลก
10.3 การเตรียมผู้ป่วย
 ไม่มี
10.4 ข้อควรระวังในการเก็บตัวอย่างผู้ป่วย
ปั จ จุ บั น เชื้ อ ไข้ ท รพิ ษ จั ด อยู่ ใ นสารที่ เ ป็ น อาวุ ธ ชี ว ภาพ
(bioterrorism agents) ที่ต้องให้ความระมัดระวังในการเก็บและ
นำ�ส่งตัวอย่างเป็นพิเศษ ผู้เก็บตัวอย่างและผู้ตรวจวิเคราะห์ต้องเป็น
ผู้ที่ได้รับวัคซีนไข้ทรพิษในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา หากไม่เคยได้รับวัคซีน
ควรได้รับวัคซีนให้เร็วที่สุด ผู้เก็บตัวอย่างต้องสวมใส่เครื่องป้องกัน
แบบเต็มรูปแบบ ป้องกันทั้งทางสัมผัส และทางเดินหายใจ เช่น การใส่
หน้ากาก N-95 แว่นตา ถุงมือ เป็นต้น เมื่อเก็บตัวอย่างเรียบร้อย ต้อง
ทำ�ความสะอาดบริเวณทีเ่ ก็บตัวอย่างด้วยสำ�ลีชบุ แอลกอฮอล์ 70% หรือ
โซเดียมไฮโปคลอไรท์ 0.5% (sodium hypochlorite) และทิง้ อุปกรณ์
ที่ใช้เก็บตัวอย่างแล้วลงในถุงขยะฆ่าเชื้อมัดถุงให้แน่น ทำ�เครื่องหมาย
ให้ชัดเจน เพื่อเตือนให้เจ้าหน้าที่ที่ทำ�ลายเชื้อระวัง เจ้าหน้าที่ที่กำ�จัด
ขยะต้องใช้ผ้าปิดปากจมูก (dispossible mask) และถุงมือ 2 ชั้น
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ถุงขยะต้องใส่ในภาชนะทีป่ ดิ มิดชิด เพือ่ ความปลอดภัยในการเคลือ่ นย้าย
ควรเผาหรือนึ่งฆ่าเชื้อภายใน 24 ชั่งโมง
10.5 การเก็บและการนำ�ส่งสิ่งส่งตรวจ
10.5.1 การเก็บตัวอย่างเพื่อตรวจหาสารพันธุกรรมหรือ
แอนติเจนของเชื้อไวรัสหรือการแยกเชื้อ
Throat swab ใช้ swab ป้ า ยภายในบริ เวณ
posterior pharynx จุ่มปลาย swab ใน viral transport media
หักด้าม swab ทิ้งเพื่อปิดหลอดให้สนิท
หมายเหตุ : ไม่ควรใช้ swab ทีม่ ี calcium alginate
หรือ swab ที่ด้ามทำ�ด้วยไม้ เพราะอาจมีสารที่ยับยั้งไวรัสบางชนิด
หรือยับยั้งปฏิกิริยา PCR ควรใช้ Dacron หรือ Rayon swab ที่ด้าม
ทำ�ด้วยลวดหรือพลาสติก
Vesicular หรือ Pustular fluid 0.5 - 1 มล.
ทำ�ความสะอาดตุม่ แผลด้วยแอลกอฮอล์ 70% ใช้ disposable syringe
พร้อมเข็มเจาะ และดูดนํ้าในตุ่มแผลเก็บใส่หลอดไร้เชื้อ ปิดฝาให้สนิท
แช่ในตู้เย็น 4oซ. รอการนำ�ส่ง (ให้เจาะและดูดนํ้าในตุ่มแผลหลายๆ
แผลรวมกันในหลอดเดียว เพือ่ ให้มปี ริมาณมากพอสำ�หรับการแยกเชือ้ )
Swab จากแผล ทำ � ความสะอาดตุ่ ม แผลด้ ว ย
แอลกอฮอล์ 70% ใช้กรรไกรตัดผิวหนังที่คลุมตุ่มแผล จากนั้นใช้
แลนเซ็ตปราศจากเชื้อขูดแผลจนกระทั่งผิวชื้น แต่เลือดยังไม่ออก
แล้วใช้ไม้พนั สำ�ลีปราศจากเชือ้ ป้ายทีแ่ ผล แล้วรีบแช่ swab ลงในหลอด
ไร้เชื้อ เก็บในกระติกนํ้าแข็ง (4oซ.) ทันที
Slide ที่ป้ายจากแผล (เพื่อตรวจหาแอนติเจนของ
เชือ้ ไวรัส) ป้ายจากแผลทีข่ ดู มา smear บน slide จากนัน้ ทิง้ ให้แห้งแล้ว
นำ�ส่งที่อุณหภูมิห้องโดยไม่ต้อง fixed slide
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10.5.2 การเก็บตัวอย่างเพื่อตรวจหาระดับแอนติบอดี
เก็บซีรั่มปริมาณ 0.5 - 1 มล. หรือเลือดประมาณ
3 - 5 มล.โดยเจาะเลือดจากเส้นเลือดดำ�ประมาณ 3 - 5 มล. ใส่หลอด
ปราศจากเชื้อปิดฝาให้สนิท ตั้งทิ้งไว้ที่อุณหภูมิห้อง รอเลือดแข็งตัว
ปั่นแยกซีรั่ม แบ่งซีรั่มใส่หลอดปราศจากเชื้อ เก็บเข้าตู้เย็น 4oซ. เพื่อ
รอการนำ�ส่ง สำ�หรับผู้ป่วย เจาะเลือด 2 ครั้ง ครั้งแรกเมื่อเริ่มมีอาการ
ครั้งที่ 2 ห่างจากครั้งแรกอย่างน้อย 14 วัน
10.6 วิธีตรวจวิเคราะห์และความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน
10.6.1 การตรวจหาสารพั น ธุ ก รรมของเชื้ อ ไข้ ท รพิ ษ
(Variola virus) ด้วยวิธี PCR เป็นวิธีที่มีความไว ความจำ�เพาะสูง
สามารถจำ�แนกเชื้อในกลุ่ม Orthopoxvirus เช่น cowpox, vaccinia,
monkeypox และ variola ได้ เนื่องจากการตรวจหาสารพันธุกรรม
ของเชือ้ ต้องผ่านขัน้ ตอนการเติมนํา้ ยาทำ�ลายเปลือกนอกทีห่ มุ้ ไวรัสอยู่
ทำ�ให้ไวรัสขาดความสามารถที่จะเข้าสู่เซลล์เจ้าบ้านได้ ผู้วิเคราะห์จึง
สามารถปฏิบตั งิ านในห้องปฏิบตั กิ ารชีวนิรภัยระดับ 2 (BSL-2) ได้ โดย
ต้องปฏิบตั งิ านในตูป้ ราศเชือ้ (BSC class II) และใช้วธิ ปี ฏิบตั งิ านเสมือน
อยู่ในห้องปฏิบัติการชีวนิรภัยระดับ 3 (BSl-3)
ควรตรวจหาเชื้ออื่นๆ ที่ก่อให้เกิดผื่น หรือตุ่ม คล้ายกับ
โรคไข้ทรพิษ เช่น เชือ้ varicella zoster, Herpes type 1 และ Herpes
type 2 ไปพร้อมกับการตรวจหาเชื้อ Variola ด้วยวิธี PCR จะทำ�ให้
การสรุปผลทางห้องปฏิบัติการมีความรวดเร็วขึ้น
10.6.2 การแยกเชื้อและพิสูจน์เชื้อ (viral isolation and
identification) ไวรัสสามารถเจริญในเซลล์เพาะเลีย้ ง เช่น Hep2 cell,
Vero E6, LLC-MK2 และ chorioallantoic membrane ของไข่ไก่ฟกั
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อายุ 9-11 วัน ซึ่งใช้เวลาประมาณ 72 ชั่วโมง จากนั้นตรวจยืนยันด้วย
วิธี PCR เนื่องจาก National Institute of Allergy and Infectious
Disease (NIAID) ประเทศสหรัฐอเมริกาได้จัดให้เชื้อ Variola อยู่ใน
Pathogen Category A ซึ่งถือว่า เป็นเชื้อที่ก่อโรครุนแรง มีอัตราการ
ป่วยตายสูง เชือ้ แพร่กระจายได้งา่ ย การแยกเชือ้ ไวรัสจึงต้องปฏิบตั งิ าน
ในห้องปฏิบัติการชีวนิรภัยระดับ 4 (BSL-4) เท่านั้น
10.6.3 การตรวจหาแอนติบอดีจ�ำ เพาะต่อเชือ้ Variola โดย
มีวตั ถุประสงค์ เพือ่ ตรวจหาว่าผูป้ ว่ ยมีแอนติบอดีหรือภูมคิ มุ้ กันหรือไม่
ส่วนใหญ่จะตรวจพบได้หลังเริม่ มีอาการได้ 10 - 14 วัน จึงไม่เหมาะสม
สำ�หรับการวินิจฉัยโรคเพื่อการรักษาโรค แต่ใช้สำ�หรับศึกษาว่าผู้ป่วย
ถูกสงสัยว่าได้รับเชื้อแต่ไม่มีอาการ หรือมีอาการแต่ตรวจไม่พบไวรัส
หากเก็บได้เฉพาะซีรั่มเดี่ยว อาจตรวจหาแอนติบอดีจำ�เพาะชนิด IgM
ด้วยวิธี Enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA-IgM) หาก
เก็บเป็นซีรมั่ คูส่ ามารถเปรียบเทียบความแตกต่างของระดับแอนติบอดี
จำ�เพาะระหว่างซีรั่มที่เก็บครั้งแรกและครั้งที่ 2 โดยใช้วิธี ELISA หรือ
Neutralization test (NT) แม้ว่า วิธี NT มีความจำ�เพาะสูง แต่มี
ข้อจำ�กัดที่ต้องปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการชีวนิรภัยระดับ 4 (BSL-4)
เท่านั้น เนื่องจากต้องใช้เชื้อเป็นในการทดสอบ
10.7 สิ่งรบกวนต่อการวิเคราะห์
10.7.1 ตัวอย่างที่มีการปนเปื้อนจากเชื้ออื่น เช่น เชื้อรา
แบคทีเรีย
10.7.2 ตัวอย่างสารคัดหลั่ง รอยโรคจากผิวหนัง ที่ส่งมา
โดยไม่แช่เย็น (4oซ.) หรือไม่ใส่กระติกบรรจุนํ้าแข็ง
10.7.3 ตัวอย่างที่หลอดบรรจุมีการแตกหัก ชำ�รุด ทำ�ให้
ตัวอย่างไหลซึมออกมา
คู่มือการป้องกันควบคุมโรคติดต่ออุบัติใหม่
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11. วิธีการป้องกันและควบคุมโรค :
หลักการของการควบคุมโรคไข้ทรพิษ คือ การตรวจหาเชื้อ การ
แยกผู้ป่วย การให้วัคซีนในกลุ่มผู้สัมผัสโรค รวมทั้งกลุ่มผู้ที่อาศัยอยู่
โดยรอบพืน้ ทีเ่ กิดโรค (ring vaccination) การเฝ้าระวังผูส้ มั ผัส (รวมถึง
การติดตามวัดไข้เป็นประจำ�ทุกวัน) และการแยกผูส้ มั ผัสทีเ่ ริม่ มีอาการไข้
เพื่อติดตามอาการ
เนื่องจากระยะฟักตัวของโรคมีระยะเวลาค่อนข้างยาว ดังนั้น
การให้วัคซีนแก่ผู้สัมผัสภายในระยะเวลา 4 วันหลังจากสัมผัสเชื้อ
จะสามารถป้องกันหรือทำ�ให้ลดอาการป่วยจากหนักเป็นเบาได้
การรักษา : ปัจจุบันยังไม่มียาใดที่ใช้รักษาโรคนี้ ให้การรักษา
แบบประคับประคองและรักษาตามอาการ โดยต้องแยกผู้ป่วยนอน
โรงพยาบาลที่รับเฉพาะโรคติดต่อ ให้ผู้ป่วยนอนพักในที่นอนที่สะอาด
และทำ�ความสะอาดที่นอนบ่อยๆ เพื่อป้องกันการติดเชื้อแบคทีเรีย
แก้ไขภาวะขาดนํ้าและความผิดปกติของเกลือแร่ ระวังรอยโรคที่ปาก
และตา โดยทำ�ความสะอาดอวัยวะทั้งสองบ่อยๆ ไม่ควรอาบนํ้าหรือ
ใช้นํ้ายาใดๆ ทาเคลือบผิวหนัง
ในกรณีทพี่ บผูป้ ว่ ยสงสัยมีอาการใกล้เคียงกับโรคไข้ทรพิษซึง่ ไม่ใช่
โรคสุกใส ต้องรีบแจ้งเจ้าหน้าทีส่ าธารณสุขโดยด่วน และต้องรายงานให้
องค์การอนามัยโลกทราบทันที โดยสามารถศึกษาข้อมูลเพิม่ เติมได้จาก
http://www.who.int/csr/disease/smallpox
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Algorithm โรคติดต่ออุบัติใหม่กลุ่มไข้ตัวเหลือง
ผู้ป่วยมาด้วยอาการไข้สูง เฉียบพลัน
พบอาการตัวเหลือง
ปัสสาวะสีนํ้าตาลเข้ม
หรือเป็นเลือด

โรคที่ควรนึกถึง

โรคตับอักเสบเฉียบพลัน/
โรคติดเชื้ออื่นๆ ของตับ

ซักประวัติเพิ่ม
เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง
ประวัติการได้รับวัคซีนไม่ชัดเจน

โรคที่ควรนึกถึง

โรคไข้เหลือง
(Yellow fever)
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โรคไข้เหลือง
(Yellow Fever)

ICD-9 060; ICD-10 A95

1. สถานการณ์โรค :
ทั่วโลก : โรคไข้เหลืองมีการแพร่ระบาดในทวีปแอฟริกาและ
อเมริกาใต้ แต่ยังไมมีหลักฐานที่แสดงว่าพบโรคไขเหลืองในทวีปเอเชีย
ยุโรป รวมทั้งตอนเหนือและตอนกลางของทวีปอเมริกา โดยในแต่ละปี
พบอุบตั กิ ารณ์โรคไข้เหลืองทัว่ โลกประมาณ 200,000 ราย โดยในช่วงปี
พ.ศ. 2528 - 2548 พบรายงานการระบาดประมาณ 34 ครัง้ ซึง่ ร้อยละ 90
พบในทวีปแอฟริกา อย่างไรก็ตาม คาดว่าข้อมูลผู้ป่วยโรคไข้เหลืองที่มี
การรายงานยังคงตํ่ากว่าความเป็นจริงอยู่มาก
ในทวีปแอฟริกา เขตทีม่ โี รคไข้เหลืองเป็นโรคประจำ�ถิน่ อยูร ะหวาง
เสนรุงที่ 15 องศาเหนือ และ 10 องศาใต กินพื้นที่ 33 ประเทศ ซึ่งมี
ประชากรรวมกันมากกว่า 500 ล้านคน และตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2543 เริม่ พบ
การระบาดของโรคไข้เหลืองในแอฟริกาตะวันตก โดยมีผู้ป่วยมากกว่า
2,000 ราย ในโกตดิววั ร์ กิเนีย กานา บูรก์ นิ าฟาโซ ซูดาน แคเมอรูน โตโก
ไลเบอเรีย ซึ่งความรุนแรงของการระบาดจะแตกต่างกันไป เนื่องจาก
เริ่มมีการรณรงค์การใช้วัคซีนโรคไข้เหลืองโดยองค์การอนามัยโลก
ในเขตร้ อ นของทวี ป อเมริ ก าใต้ แ ละหมู่ เ กาะคาริ เ บี ย น พบ
โรคไข้เหลืองเป็นโรคประจำ�ถิ่นใน 9 ประเทศ โดยเฉพาะประเทศ
โบลิเวีย โคลัมเบีย เอกวาดอร์ และเปรู ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีอัตราการเกิด
โรคสูงอย่างต่อเนือ่ ง โดยในอเมริกาใต้ พบผูป้ ว่ ยประมาณปีละ 100 ราย
ในช่วง 25 ปีที่ผ่านมา
ในปี พ.ศ. 2551 พบการระบาดของโรคไข้เหลืองในเขตเมือง
ในปารากวัย บราซิล ต่อมาปี พ.ศ. 2552 พบการระบาดในประเทศ
เซียร์ราลีโอน กิเนีย สาธารณรัฐคองโก และแคเมอรูน ปี พ.ศ. 2553
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ยังคงพบผู้ป่วยในประเทศโกตดิวัวร์ แคเมอรูน และเซเนกัล และล่าสุด
ในปี พ.ศ. 2554 มีการระบาดของโรคไข้เหลือง ที่ประเทศโกตดิวัวร์
รวม 64 ราย ในจำ�นวนนี้ เสียชีวติ 25 ราย และในประเทศเซียร์ราลีโอน
พบผู้ป่วย 2 ราย ในหมู่บ้านแห่งหนึ่ง ในอำ�เภอ Bonthe Southern
Province
ประเทศไทย : ยังไม่เคยมีรายงานการพบผู้ป่วยโรคไข้เหลือง
2. ลักษณะโรค : โรคติดเชื้อไวรัสชนิดเฉียบพลัน ความรุนแรง
ของโรคมีหลากหลาย ในรายที่มีอาการน้อย อาจแยกไม่ออกจาก
โรคติดเชื้อชนิดอื่น อาการของโรคที่พบ คือ จะมีไข้ฉับพลัน หนาวสั่น
ปวดศีรษะ ปวดหลัง ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ อ่อนเพลีย คลื่นไส้ และ
อาเจียน อาจพบอาการชีพจรเต้นช้า และเบาไม่เป็นสัดส่วนกับอุณหภูมิ
ร่างกายทีส่ งู ขึน้ (Faget sign) พบมีระดับเม็ดเลือดขาวลดลงในระยะแรก
และลดตํ่าสุดในวันที่ห้า ผู้ติดเชื้อส่วนใหญ่อาการจะดีขึ้นในระยะนี้
ผู้ป่วยประมาณร้อยละ 15 อาการจะลุกลามภายหลังจากที่โรคสงบ
อยู่ในช่วงสั้นๆ (เป็นชั่วโมง หรือเป็นวัน) เข้าสู่ระยะที่มีอาการรุนแรง
โดยจะปรากฏอาการตัวเหลือง ตาเหลือง (jaundice) และมีเลือดออก
(hemorrhagic) ตามอวัยวะต่างๆ ของร่างกาย เช่น มีเลือดกำ�เดาไหล
(epistaxis) มีเลือดออกทีเ่ หงือก (gingival bleeding) อาเจียนเป็นเลือด
(hematemesis) (เป็นสีกาแฟ หรือสีดำ�) และถ่ายอุจจาระเป็นเลือด
หรือถ่ายดำ�  (melaena) เอนไซม์ในตับเพิ่มขึ้น มีความผิดปกติของ
ปัจจัยการแข็งตัวของเลือด (abnormalities in clotting factors) พบ
ไข่ขาวในปัสสาวะ (albuminuria) และไม่มีปัสสาวะ (anuria) ซึ่งเป็น
ผลจากความล้มเหลวของตับ และไต อัตราป่วยตายโดยรวมประมาณ
ร้อยละ 20 - 50
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การตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ ทำ�โดยการแยกเชื้อไวรัส
จากตัวอย่างเลือด นำ�ไปฉีดในหนูไมซ์ ยุง หรือเซลล์เพาะเลี้ยง (cell
culture) ตรวจหาแอนติเจนของไวรัสในเลือด ด้วยวิธี ELISA หรือใน
เนื้อเยื่อ โดยเฉพาะเนื้อเยื่อตับ โดยใช้วิธีการติดฉลากด้วยแอนติบอดี
จำ�เพาะ (specific antibodies) และตรวจหา RNA ของไวรัสใน
เลือดและเนื้อเยื้อ ด้วยวิธี PCR หรือ hybridization probes ซึ่ง
2 วิธีนี้สามารถใช้จำ�แนกการติดเชื้อไวรัสไข้เหลืองชนิดเฉียบพลัน
ออกจากผู้ที่ได้รับการฉีดวัคซีน การวินิจฉัยทางนํ้าเหลืองวิทยาใช้การ
ตรวจหาแอนติบอดีจำ�เพาะ ชนิด IgM ในนํ้าเหลืองที่เจาะครั้งแรก
หรือตรวจหาระดับแอนติบอดีจ�ำ เพาะทีเ่ พิม่ ขึน้ ในนํา้ เหลือง เปรียบเทียบ
ในระยะเฉียบพลันและระยะฟืน้ ไข้ ตรวจดูการเพิม่ ขึน้ ของระดับ IgM ใน
ซีรมั่ ทีเ่ จาะครัง้ ทีส่ อง อาจพบปฏิกริ ยิ าตอบสนองข้ามกลุม่ (Serological
cross-reaction) กับ Flaviviruses ตัวอืน่ ๆ ได้
3. เชือ้ ก่อโรค : ไวรัสเชือ้ โรคไขเหลือง อยูใ น genus Flavivirus และ
family Flaviviridae
4. การเกิดโรค : โรคไข เ หลื อ งเกิ ด ได  3 วงจร คื อ วงจรในป า
(sylvatic cycle or jungle cycle) เกี่ยวข้องกับยุง Aedes หรือ
ยุง Haemagogus และสัตวเลีย้ งลูกดวยนมจำ�พวกลิง วงจรระหว่างกลาง
(Intermediate cycle) เกี่ยวข้องกับคน และยุง Aedes spp.
ในเขตทุง่ หญ้าสะวันนาของแอฟริกา และวงจรในเมือง (urban cycle)
เกี่ยวข้องกับคน และยุงสายพันธุ์ Aedes aegypti
การแพรโรคของวงจรในปาจะจำ�กัดอยูใ่ นเขตรอน ของแถบแอฟริกา
และลาตินอเมริกา ซึ่งมีรายงานผูปวยประมาณ 200 - 300 รายตอป 
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สวนใหญพบในกลุ่มวัยรุ่นชายที่ทำ�งานอยูในปาหรือบริเวณชายป่า
วงจรระหว่างกลางเกี่ยวข้องกับคนในเขตร้อนชื้น หรือกึ่งร้อนชื้นของ
แอฟริกา ซึ่งจะมียุงมากินเลือดของทั้งลิงและคน ทำ�ให้พบการระบาด
ได้ในวงแคบ และในอดีตเคยพบวงจรการเกิดโรคไข้เหลืองในเมือง
เกิดขึ้นในหลายเมืองของอเมริกา ซึ่งเป็นสาเหตุของการระบาดใหญ่
ในเวลานั้น แต่ไม่พบมีการระบาดของโรคไข้เหลืองในเมืองใหญ่ของ
อเมริกามานานกว่า 50 ปีแลว พบมีการระบาดในเมืองเล็กๆ ของ
ประเทศโบลิเวีย ระหว่างปี พ.ศ. 2542 ในทวีปแอฟริกายังคงพบมีการ
ระบาดในเขตเมืองอยู่ เนื่องจากมีการเพิ่มจำ�นวนของยุงลายมากขึ้น
ทำ�ใหเกิดความเสี่ยงตอการแพร่ระบาดของโรคไขเหลืองในอนาคต
5. แหล่ ง รั ง โรค : ในเขตเมือง คนและยุงลายเปนแหลง รั ง โรค
สวนในปาเปนสัตวมีกระดูกสันหลังที่ไม่ใชคน เชน ลิง และสัตว์ที่
มี ถุ ง หน า ท อ ง และยุ ง ป า พบมี ก ารถ่ า ยทอดเชื้ อ ผ่ า นไข่ ข องยุ ง ได้
(trans-ovarian transmission) ด้ ว ยวิ ธี นี้ น่ า จะทำ � ให้ โรคยั ง คง
อยู่ในแหล่งรังโรคได้ แต่ยังไม่ชัดเจนนักว่าเกิดจากกลไกนี้หรือไม่
คนไมมีบทบาทสำ�คัญในการแพรโรคของวงจรในปา แตสำ�หรับวงจร
โรคไข้เหลืองในเมืองนั้น คนจะเป็นแหล่งที่ทำ�ให้เชื้อไวรัสเพิ่มจำ�นวน
มากขึ้น (primary amplifying host)
6. วิ ธี ก ารแพร่ โรค : ในเขตเมืองหรือชนบทบางแหง โรคแพร
ระบาดสู่คนโดยถูกยุงลายติดเชื้อกัด ในเขตปาของทวีปอเมริกาใต 
โรคแพร่ สู่ สั ต ว์ ช นิ ด อื่ น ๆ จากการถู ก ยุ ง ป า กั ด เช่ น ยุ ง ป่ า ในสกุ ล
Haemagogus spp. และ Sabethes spp. ส่ ว นใน
ทวีปแอฟริกา ยุง Aedes africanus เปนพาหะสำ�คัญในการนำ�
เชื้ อ ไปสู่ ลิ ง ในขณะที่ ยุ ง Aedes spp. เช่ น Aedes furcifer,
คู่มือการป้องกันควบคุมโรคติดต่ออุบัติใหม่

477

Aedes luteocephalus, Aedes simpsoni complex เปนพาหะนำ�เชือ้
ไวรัสจากลิงสูค น นอกจากนี้ การระบาดในเอธิโอเปยทำ�ใหพบหลักฐาน
ทางระบาดวิทยาวายุง Aedes simpsoni เป็นพาหะนำ�โรคจากคนสูค่ น
ในขณะที่ยุง Aedes albopictus ไม่น่าเป็นพาหะนำ�โรคไข้เหลือง แต่
อาจจะเปนพาหะเชื่อมวงจรในปากับวงจรในเมืองของโรคไข้เหลืองได้
7. ระยะฟักตัวของโรค : 3 - 6 วัน
8. ระยะติดต่อของโรค : เลือดของผู้ป่วยจะมีเชื้อไวรัสและสงตอ
ไปใหยงุ ทีม่ ากัดได้ในระยะสัน้ ๆ ก่อนมีไข้และในช่วง 3 - 5 วันแรกทีป่ ว ย
อย่างไรก็ตาม สามารถพบเชื้อไวรัสในเลือดของผู้ป่วยได้นานถึง 17 วัน
นับตั้งแต่เริ่มป่วย โรคจะติดตอไดอยางงายดายถามีผูปวยที่ไวตอการ
ติดเชื้อและมีพาหะนำ�โรคอยูรวมกันจำ�นวนมาก โรคไมติดต่อโดยการ
สัมผัสหรือจับตองสิง่ ของ เชือ้ ไวรัสทีเ่ ข้าสูย่ งุ ลายใชเวลาฟกตัว 9 - 12 วัน
ในภูมิอากาศแบบเขตรอน และเมื่อยุงติดเชื้อแลว เชื้อจะอยูในตัวยุง
ตลอดชีวิตของยุงนั้น
9. ความไวและความต้านทานต่อการรับเชือ้ : ผูป ว ยทีห่ ายจากโรค
จะมีภูมิคุมกันไปตลอดชีวิต ส่วนการติดเชื้อซํ้ายังไม่ทราบว่ามีหรือไม่
การติดเชื้อที่ไมแสดงอาการพบไดทั่วไปในพื้นที่ที่มีโรคไขเหลืองเปน
โรคประจำ�ถิ่น ทารกจะได้รับภูมิคุ้มกันชั่วคราวผ่านจากมารดาที่มี
ภูมิคุมกันนาน 6 เดือน สวนการติดเชื้อตามธรรมชาติ จะปรากฏ
แอนติบอดีในเลือดภายในสัปดาหแรกหลังการติดเชื้อ
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10. การเก็บและนำ�ส่งตัวอย่างตรวจที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
กระทรวงสาธารณสุข :
โรคไข้เหลืองเกิดจากการติดเชื้อไวรัสเชื้อโรคไข้เหลือง ซึ่งอยู่ใน
genus Flavivirus และ family Flaviviridae อาการของโรคที่ชัดเจน
คือ จะมีไข้เฉียบพลัน หนาวสั่น ปวดศีรษะ และมีอาการตัวเหลือง
ตาเหลือง ร่วมด้วย ภายใน 14 วันหลังวันเริ่มป่วย ผู้ป่วยที่มีอาการ
ตัวเหลืองร้อยละ 20 - 50 จะเสียชีวิต อัตราตายจากโรคของผู้ป่วย
ในพืน้ ทีท่ ม่ี โี รคนีเ้ ป็นโรคประจำ�ถิน่ น้อยกว่าร้อยละ 5 อย่างไรก็ตามอาการ
โดยทั่วไปจะไม่สามารถแยกออกจากโรคติดเชื้อชนิดอื่น เช่น มาลาเรีย
ตับอักเสบจากการติดเชื้อไวรัส ไข้เลือดออกเดงกี เลปโตสไปโรซีส
หรื อ โรคไข้ เ ลื อ ดออกอื่ น ๆ เป็ น ต้ น ฉะนั้ น การตรวจวิ นิ จ ฉั ย ทาง
ห้องปฏิบตั กิ ารยังคงมีความจำ�เป็น โดยผูป้ ว่ ยทีว่ นิ จิ ฉัยว่าเป็นโรคไข้เหลือง
จะต้องมีการตรวจยืนยันทางห้องปฏิบตั กิ ารอย่างใดอย่างหนึง่ ดังต่อไปนี้
1. ตรวจพบแอนติบอดีจำ�เพาะชนิดเอ็มต่อไวรัสไข้เหลือง
(YF virus-specific IgM antibody)
2. ตรวจพบการเพิ่มขึ้นของแอนติบอดี 4 เท่าในตัวอย่าง
นํ้าเหลือง convalescent เทียบกับ ตัวอย่างนํ้าเหลือง acute
3. พบการเพิ่มจำ�นวนของไวรัสไข้เหลืองในเซลล์เพาะเลี้ยง
หรือสัตว์ทดลอง
4. ตรวจพบสารพันธุกรรมของเชื้อไวรัสไข้เหลืองในตัวอย่าง
เลือดหรืออวัยวะ
5. ตรวจพบลักษณะพยาธิสภาพในตับของผู้เสียชีวิต
6. ตรวจพบแอนติเจนของเชื้อไวรัสไข้เหลืองในการย้อม
ชิ้นเนื้อของผู้เสียชีวิต
คู่มือการป้องกันควบคุมโรคติดต่ออุบัติใหม่
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10.1 การเก็บสิ่งส่งตรวจ
10.1.1 การตรวจหาแอนติบอดี
1) เจาะตัวอย่างเลือดจากเส้นเลือดดำ�ผู้ป่วยที่
สงสัยว่าติดเชื้อไวรัสไข้เหลืองประมาณ 3 - 5 มล. จำ�นวน 2 ครั้ง โดย
ครั้งแรกเก็บทันทีที่ผู้ป่วยเข้าโรงพยาบาลหรือสงสัยว่าติดเชื้อไวรัส
ไข้เหลือง (acute sample) และครั้งที่ 2 (convalescent sample)
หลังจากครั้งแรก 7 - 10 วัน หรือในวันที่ผู้ป่วยออกจากโรงพยาบาล
กรณีที่ผู้ป่วยเสียชีวิตให้เก็บ post mortem blood sample จากนั้น
ติดฉลาก ชื่อ-สกุล
2) ทิง้ ให้เลือดแข็งตัวทีอ่ ณ
ุ ภูมหิ อ้ ง นาน 30 - 60 นาที
o
หรือที่ 4 - 8 ซ. ไม่เกิน 24 ชั่วโมง ห้ามแช่หลอดเลือดในช่องแช่แข็ง
3) ปั่นหลอดเลือดที่ความแรง 1,000 gravity
forces นาน 10 นาที จากนั้นแยกนํ้าเหลืองโดยใช้ไปเปตปลอดเชื้อ
ดูดนํ้าเหลืองใส่หลอดปลอดเชื้อ ติดฉลาก ชื่อ-สกุล ที่หลอดนํ้าเหลือง
เก็บไว้ที่ 4 - 8oซ. จนกว่าจะนำ�ส่งตัวอย่าง
4) กรณีทไี่ ม่มเี ครือ่ งปัน่ ในระหว่างการรอนำ�ส่งให้
แช่หลอดเลือดที่ 4 - 8oซ. ห้ามแช่หลอดเลือดในช่องแช่แข็ง
10.1.2 การตรวจหาสารพันธุกรรม
1) เจาะตัวอย่างเลือดจากเส้นเลือดดำ�ผู้ป่วยที่
สงสัยว่าติดเชื้อไวรัสไข้เหลืองประมาณ 3 - 5 มล. ทันทีที่ผู้ป่วยเข้า
โรงพยาบาล หรือทันทีทสี่ งสัยว่าติดเชือ้ ไวรัสไข้เหลือง (acute sample)
จากนั้นติดฉลาก ชื่อ-สกุล
2) ทิง้ ให้เลือดแข็งตัวทีอ่ ณ
ุ ภูมหิ อ้ ง นาน 30 - 60 นาที
o
หรือที่ 4 - 8 ซ. ไม่เกิน 24 ชั่วโมง ห้ามแช่หลอดเลือดในช่องแช่แข็ง
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3) ปั่นหลอดเลือดที่ความแรง 1,000 gravity
forces นาน 10 นาที จากนั้นแยกนํ้าเหลืองโดยใช้ไปเปตปลอดเชื้อ
ดูดนํ้าเหลืองใส่หลอดปลอดเชื้อ ติดฉลาก ชื่อ-สกุลที่หลอดนํ้าเหลือง
เก็บไว้ที่ 4 - 8oซ. จนกว่าจะนำ�ส่งตัวอย่าง
4) กรณีทไี่ ม่มเี ครือ่ งปัน่ ในระหว่างการรอนำ�ส่งให้
แช่หลอดเลือดที่ 4 - 8oซ. ห้ามแช่หลอดเลือดในช่องแช่แข็ง
10.1.3 การแยกเชื้อไวรัสไข้เหลือง
1) ตัวอย่างเลือด
(1) เจาะตั ว อย่ า งเลื อ ดจากเส้ น เลื อ ดดำ �
ผู้ป่วยที่สงสัยว่าติดเชื้อไวรัสไข้เหลืองประมาณ 3 - 5 มล. ทันทีที่ผู้ป่วย
เข้าโรงพยาบาล หรือสงสัยว่าติดเชื้อไวรัสไข้เหลือง (acute sample)
โดยตัวอย่างที่เหมาะสมสำ�หรับการแยกเชื้อ คือ เก็บตัวอย่างภายใน
5 วันหลังเริ่มป่วย จากนั้นติดฉลาก ชื่อ-สกุล
(2) ปัน่ หลอดเลือดทีค่ วามแรง 1,000 gravity
forces นาน 10 นาที จากนั้นแยกนํ้าเหลืองโดยใช้ไปเปตปลอดเชื้อดูด
นํ้าเหลืองใส่หลอดปลอดเชื้อ ติดฉลาก ชื่อ-สกุล ที่หลอดนํ้าเหลือง
เก็บไว้ที่ 4 - 8oซ. จนกว่าจะนำ�ส่งตัวอย่าง
(3) กรณีที่ไม่มีเครื่องปั่นในระหว่างการรอ
นำ�ส่งให้แช่หลอดเลือดที่ 4 - 8oซ. ห้ามแช่หลอดเลือดในช่องแช่แข็ง
2) เนื้ อ เยื่ อ จากตั บ แช่ ใ น normal saline
ที่ปลอดเชื้อ
10.2 การส่งสิ่งตรวจและข้อควรระวัง
10.2.1 แช่ตวั อย่างในนํา้ แข็งระหว่างการนำ�ส่งตัวอย่างไปที่
ห้องปฏิบัติการโดยเร็วที่สุดโดยไม่ต้องรอตัวอย่างที่สอง ในกรณีที่เป็น
คู่มือการป้องกันควบคุมโรคติดต่ออุบัติใหม่
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ตัวอย่างนํา้ เหลืองให้สง่ ถึงห้องปฏิบตั กิ ารภายใน 48 ชัว่ โมง กรณีทเี่ ป็น
ตัวอย่างเลือดให้ส่งถึงห้องปฏิบัติการภายใน 24 ชั่วโมง พร้อมทั้งแนบ
ใบประวัติและอาการของผู้ป่วย โดยส่วนที่สำ�คัญคือ วันที่เก็บตัวอย่าง
วันที่เริ่มป่วย และวันที่ได้รับวัคซีนไข้เหลือง
กรณีทขี่ นส่งตัวอย่างสำ�หรับตรวจทางนํา้ เหลืองวิทยาให้น�ำ หลอด
ตัวอย่างใส่ในถุงซิปที่ป้องกันนํ้าเข้า
กรณีทขี่ นส่งตัวอย่างเพือ่ สำ�หรับการแยกเชือ้ ให้นำ�หลอดตัวอย่าง
ใส่ในบรรจุภัณฑ์แบบ 2 ชั้น
กรณี ที่ ข นส่ ง ตั ว อย่ า งจากผู้ ป่ ว ยหลายคนพร้ อ มกั น ต้ อ งแยก
ตัวอย่างของผู้ป่วยแต่ละคนใส่ในถุงซิปคนละถุง
10.2.2 ในการเก็บและบรรจุภณ
ั ฑ์ตวั อย่างผูป้ ว่ ยต้องมีความ
ระมัดระวัง ให้เปรียบเสมือนว่าตัวอย่างผูป้ ว่ ยมีเชือ้ ไวรัสซึง่ ทำ�ให้ตดิ เชือ้
และแพร่กระจายได้ ดังนัน้ การกระทำ�ใดๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับตัวอย่างตรวจ
ต้องปฏิบัติภายใต้ห้องปฏิบัติการชีวนิรภัยระดับ 2 (BSL-2)
10.3 วัน เวลา ทำ�การตรวจ
วันจันทร์ ถึง ศุกร์ เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. โดยแจ้งให้
ห้องปฏิบัติการทราบล่วงหน้า
10.4 ข้อจำ�กัดของการตรวจวินิจฉัย
ด้ ว ยโรคไข้ เ หลื อ งมิ ใช่ โรคประจำ � ถิ่ น ของประเทศไทย
อย่ า งไรก็ ต าม สถาบั น วิ จั ย วิ ท ยาศาสตร์ ส าธารณสุ ข มี ศั ก ยภาพ
ความพร้ อ มในการตรวจหาแอนติ บ อดี ช นิ ด รวมด้ ว ยวิ ธี Focus
Reduction Neutralization Test (FRNT) กรณี ที่ พ บผลบวก
สถาบันวิจยั วิทยาศาสตร์สาธารณสุขจะส่งตัวอย่างเพือ่ ตรวจยืนยันทาง
ห้องปฏิบัติการ ณ ห้องปฏิบัติการอ้างอิงในต่างประเทศ
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11. วิธีการป้องกันและควบคุมโรค :
ก. มาตรการป้องกันโรค :
1. การฉีดวัคซีน : ใหประชากรทุกคนที่อายุ 9 เดือนขึ้นไป
ทีอ่ าศัย หรือทำ�งาน หรือตองเดินทางเข้าไปในเขตทีม่ คี วามเสีย่ งในการ
ติดเชือ้ ฉีดวัคซีนเข้าใต้ผวิ หนังครัง้ เดียว ประกอบด้วย เชือ้ ไวรัสไขเหลือง
ออนแรงสายพันธุ  17D เพาะในไข่ฟัก มีประสิทธิผลป้องกันโรคในผู้ที่
ได้รบั วัคซีนมากกว่ารอยละ 95 ภูมคิ มุ้ กันจะปรากฏใน 7 - 10 วันหลังฉีด
และคงอยูอ่ ยางนอย 30 - 35 ป แตกฎอนามัยระหวางประเทศแนะนำ�ให
ฉีดกระตุนทุกๆ 10 ปี กรณีเดินทางออกจากพื้นที่ที่มีโรคไข้เหลือง
เป็นโรคประจำ�ถิ่น โดยใน 44 ประเทศที่มีไข้เหลืองเป็นโรคประจำ�ถิ่น
มีการนำ�วัคซีนไข้เหลืองมาใช้ตามตารางการสรางเสริมภูมิคุมกันปกติ
33 ประเทศ ความครอบคลุมในการให้วัคซีนคิดเป็นร้อยละ 43 และ
ในปี พ.ศ. 2532 องค์การอนามัยโลกแนะนำ�ให้ประเทศเสี่ยงในทวีป
แอฟริกา ควรมีการฉีดวัคซีนให้กับเด็กในโครงการสร้างเสริมภูมิคุ้มกัน
ปกติ จาก 33 ประเทศในทวีปแอฟริกาที่มีความเสี่ยง มี 22 ประเทศ
ทีน่ �ำ วัคซีนไข้เหลืองเข้าในโครงการสร้างเสริมภูมคิ มุ้ กันปกติ ในภาพรวม
การให้ วั ค ซี น ไข้ เ หลื อ งในโครงการสร้ า งเสริ ม ภู มิ คุ้ ม กั น ปกติ ในปี
พ.ศ. 2549 มีความครอบคลุมร้อยละ 66 (อยู่ในช่วงระหว่างร้อยละ
30 - 95) ซึง่ เพิม่ ขึน้ จากร้อยละ 22 ในปี 2545 วัคซีนปองกันโรคชนิดนี้
ฉีดเมื่อไรก็ไดหลังอายุ 6 เดือน และสามารถใหพรอมกับวัคซีนชนิดอื่น
เชน วัคซีนปองกันโรคหัด หามใชวัคซีนนี้ในทารกแรกเกิดถึงอายุ
4 เดือน สามารถพิจารณาให้วัคซีนนี้ในทารกอายุ 4 - 9 เดือน เมื่อ
ความเสีย่ งในการติดโรคมีมากกวาอาการไขสมองอักเสบ ซึง่ เปนอาการ
ขางเคียงที่พบไดจากการฉีดวัคซีนในเด็กกลุมอายุนี้ ไมแนะนำ�ใหฉีด
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วัคซีนในระหว่างการตัง้ ครรภ หรือให้นมบุตร นอกจาก ความเสีย่ งจาก
การติดโรคมีมากกว่าผลเสียต่อทารกหรือทารกในครรภ์ อยางไรก็ตาม
ยังไมพบวาวัคซีนทำ�ให้ทารกในครรภ์เกิดความพิการ จากการศึกษา
พบว่า อัตราการเพิ่มขึ้นของภูมิคุ้มกันในมารดามีระดับตํ่า ทำ�ใหตอง
พิจารณาฉีดวัคซีนซํ้าใหมารดาหลังคลอด นอกจากนี้ ยังไม่มีหลักฐาน
ยืนยันเพียงพอว่าวัคซีนทำ�ให้เกิดอันตรายในผูป้ ว่ ยทีต่ ดิ เชือ้ ไวรัสเอชไอวี
หรือไม่ โดยจากข้อมูลที่มีอยู่ พบว่า การให้วัคซีนกับผู้ติดเชื้อไวรัส
เอชไอวีที่ยังไมมีอาการ อาจกระตุ้นให้เกิดการสร้างภูมิคุ้มกันได้ไม่ดี
และไม่แนะนำ�ให้ใช้วัคซีนนี้ในผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสเอชไอวีที่มีอาการ
2. ไขเหลืองในเขตเมือง : ป้องกันโดยการกำ�จัดหรือควบคุม
ยุงลาย ใหวัคซีนเมื่อมีขอบงชี้
3. ไข เ หลื อ งในเขตป า : โรคแพร ร ะบาดโดยยุ ง พาหะ
Haemagogus และยุงลายป่าอีกหลายชนิด ดังนั้น การควบคุมที่ดี
ที่สุดคือการฉีดวัคซีน ซึ่งแนะนำ�ให้ฉีดวัคซีนสำ�หรับประชาชนที่อาศัย
ในชนบทซึ่งมีอาชีพที่ต้องเข้าปาในเขตที่มีโรคไขเหลือง และยังแนะนำ�
ให ผู  ที่ จ ะเดิ น ทางเข า ไปในเขตดั ง กล า วฉี ด วั ค ซี น ด ว ย นอกจากนี้
สำ�หรับผูที่ไมไดฉีดวัคซีน ควรสวมเสื้อผาให้มิดชิด นอนกางมุง และ
ทายากันยุง
ข. การควบคุมผู้ป่วย ผู้สัมผัส และสิ่งแวดล้อม :
1. การรายงานโรค : เหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับผู้ป่วยโรค
ไข้เหลือง ควรได้รับการประเมินในระดับประเทศก่อน ว่าต้องรายงาน
ไปยังองคการอนามัยโลกทันทีหรือไม่ ตามกฎอนามัยระหวางประเทศ
พ.ศ. 2548
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2. การแยกผู้ป่วย : ระวังเลือดและสารคัดหลั่งจากผูปวย
ป้ อ งกั น ไม่ ใ ห ผู  ป  ว ยถู ก ยุ ง กั ด อย า งน อ ย 5 วั น หลั ง จากเริ่ ม ป่ ว ย
ใหนอนหองแยกที่ทำ�การฉีดยาฆาแมลงในที่พัก และนอนกางมุงที่ชุบ
ยาฆ่าแมลง
3. การทำ�ลายเชื้อ : บานของผูปวยและบานทุกหลังใน
บริเวณขางเคียง ควรใชยาฆาแมลงฉีดพนใหทั่ว
		 4. การกักกัน : ไม่มี
5. การให้ภมู คิ มุ้ กันแก่ผสู้ มั ผัส : สมาชิกในบานและผูส มั ผัสอืน่
และเพื่อนบานที่ไมเคยไดรับวัคซีนมากอนควรไดรับวัคซีนในทันที
		 6. การสอบสวนผู้ สั ม ผั ส และแหล่ ง โรค : สอบสวนหา
ผูส้ มั ผัสทัง้ หมด และสถานทีท่ กุ แหง รวมทัง้ พืน้ ทีป่ าทีผ่ ปู ว ยเดินทางไป
3 - 6 วัน กอนเกิดอาการ เพื่อหาแหลงของโรคไข้เหลือง และเฝา
สังเกตประชาชนทุกคนที่เดินทางเขาไปในพื้นที่ดังกลาว ค้นหายุง
พาหะนำ�โรค บริเวณที่พักอาศัยของผูปวย สถานที่ทำ�งาน หรือสถานที่
ทีผ่ ปู้ ว่ ยเดินทางไปกอนทีจ่ ะเริม่ มีอาการ เพือ่ กำ�จัดยุงดวยยาฆาแมลงที่
มีประสิทธิภาพ รวมทั้งสืบสวนหาผู้ป่วยที่มีอาการไขรายอื่นๆ หรือผู้ที่
เสียชีวิตโดยไม่ทราบสาเหตุ ซึ่งอาจมีสาเหตุมาจากโรคไขเหลือง
7. การรักษา : ไม่มีการรักษาจำ�เพาะ
ค. มาตรการเมื่อเกิดการระบาด :
1. ไขเหลืองในเขตเมืองหรือพื้นที่ที่มียุงลายเปนพาหะ
 ฉี ด วั ค ซี น ให้ กั บ ประชาชนในวงกว้ า ง (mass
immunization) โดยเฉพาะในกลุ่มเสี่ยง หรือผู้ที่อาศัยอยูในบริเวณที่
มียุงลายชุกชุมซึ่งไม่เคยได้รับวัคซีนป้องกันโรคไข้เหลืองในช่วง 10 ปี
ที่ผ่านมา
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กำ�จัดหรือทำ�ลายลูกนํา้ ในบริเวณแหลงเพาะพันธุย งุ ลาย
 ฉีดพนยาฆาแมลงในบานทุกหลังในชุมชน จะช่วย
ควบคุมการระบาดของโรคไขเหลืองในเขตเมือง
2. ไขเหลืองในเขตปา
 ฉีดวัคซีนใหกบ
ั ประชาชนทีอ่ าศัยอยูห่ รืออยูใ่ กลพนื้ ที่
ป่าทุกคนทันที รวมทั้งผูที่จะเดินทางเข้าไปในเขตดังกลาวดวย
 ผูที่ไมไดฉีดวัคซีนควรหลีกเลี่ยงการเขาไปในปาที่มี
โรคไข้เหลือง และกลุม ทีเ่ พิง่ ไดรบั วัคซีนควรหลีกเลีย่ งการเดินทางเขาไป
ในพื้นที่ดังกลาว 7 - 10 วันหลังฉีดวัคซีน
3. ในพื้นที่ที่อาจเกิดโรคไขเหลือง ควรมีหน่วยให้บริการ
ชั น สู ต รศพเพื่ อ การวิ นิ จ ฉัยโรคโดยเก็บตัวอย่างเนื้อเยื่อของผู้ ป่ ว ย
โดยเฉพาะตัวอยางตับของผูเ้ สียชีวติ ไมเกิน 10 วันหลังปวย โดยต้องทำ�
ด้วยความระมัดระวัง นอกจากนี้ สถานที่แยกเชื้อไวรัส หรือยืนยันการ
วินิจฉัยดวยวิธีการทางนํ้าเหลืองวิทยาอื่นๆ เปนสิ่งจำ�เปน เนื่องจาก
การตรวจดูการเปลี่ยนแปลงของเนื้อเยื่อตับเพียงอยางเดียวไมใชการ
วินิจฉัยทางพยาธิวิทยาที่จำ�เพาะของโรคไขเหลือง
4. ในอเมริกากลางและอเมริกาใต  พบลิง howler และ
spider เสียชีวิตในปา ซึ่งได้รับการยืนยันว่าเสียชีวิตจากโรคไข้เหลือง
และหลักฐานเบื้องต้นที่แสดงให้เห็นว่ามีโรคไขเหลืองอยูในบริเวณนั้น
การตรวจยืนยันโรคไข้เหลืองดวยการแยกเชื้อไวรัส หรือการตรวจ
เนื้ อ เยื่ อ ตั บ ของลิ ง ที่ ป  ว ยหนั ก หรื อ เพิ่ ง เสี ย ชี วิ ต ได้ ไ ม่ น าน จะเป น
ประโยชนมาก ส่วนในแอฟริกา ไม่คอ่ ยพบลิงป่วยและเสียชีวติ จากการ
ติดเชื้อไข้เหลือง ดังนั้น จึงไม่สามารถอาศัยการป่วยและเสียชีวิตของ
ลิงป่าในการบ่งชี้ว่ามีโรคไข้เหลืองในพื้นที่
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5. การสำ � รวจภู มิ คุ  ม กั น โดยใช ก ารทดสอบการสะเทิ น
(neutralization) ในลิงปาที่จับได จะชวยทำ�ใหทราบพื้นที่การระบาด
ในสัตว (enzootic) แต่การสำ�รวจทางนํ้าเหลืองวิทยาในมนุษยจะไมมี
ประโยชนมากนัก ถ้ามีการใชวคั ซีนปองกันโรคแลวในวงกวาง และทำ�ให้
ยากต่อการแปลผลในกรณีที่มีโรคประจำ�ถิ่นจากเชื้อไวรัสชนิดอื่นใน
กลุ่มเดียวกับ Flavivirus
ง. ภัยพิบตั ทิ อี่ าจเกิดขึน้ : เพือ่ ป้องกันการระบาด ควรพิจารณา
ให้วัคซีนกับกลุ่มเสี่ยงในวงกว้าง (mass vaccination)
จ. มาตรการควบคุมโรคระหว่างประเทศ :
1. ไม่ จำ � เป็ น ต้ อ งรายงานผู้ ป่ ว ยโรคไข้ เ หลื อ งให้ ท าง
องค์การอนามัยโลกทราบภายใต้กฎอนามัยระหว่างประเทศ พ.ศ. 2548
อย่างไรก็ตาม ถ้าพบผู้ป่วยโรคไข้เหลืองเพียงแม้รายเดียวซึ่งอาจส่งผล
ให้เกิดภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขระหว่างประเทศ ก็ควรรายงานให้
ทางองค์การอนามัยโลกทราบภายใน 24 ชั่วโมง ด้วยการสื่อสารที่มี
ประสิทธิภาพที่สุด การพิจารณาว่าเป็นภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุข
ระหว่างประเทศ ควรมีอย่างน้อย 2 ข้อ จากเกณฑ์ต่อไปนี้
 เหตุ ก ารณ์ ที่ เ กิ ด ขึ้ น ส่ ง ผลกระทบอย่ า งรุ น แรงต่ อ
สุขภาพของประชาชน
 เหตุการณ์ที่ผิดปกติหรือไม่ได้คาดไว้
 มีความเสีย
่ งอย่างมีนยั สำ�คัญในการแพร่โรคไปสูน่ านา
ประเทศ
 มีความเสี่ยงอย่างมีนัยสำ�คัญในการแพร่โรคจากการ
เดินทางระหว่างประเทศหรือจากการค้าขาย
2. มาตรการที่ จ ะดำ � เนิ น การกั บ เรื อ เครื่ อ งบิ น และ
ยานพาหนะทางบกทีเ่ ดินทางมาจากเขตติดโรคไขเหลืองไม่มกี ารระบุไว้
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ในกฎอนามัยระหวางประเทศ พ.ศ. 2548 อย่างไรก็ตามยังมีแนวทาง
การปฏิบัติในกฎอนามัยระหวางประเทศสำ�หรับหลายพื้นที่ที่มีการ
แพร่ระบาดของโรค
3. การกักกันสัตว์ เนือ่ งจากมีความเสีย่ งในการนำ�เชือ้ ก่อโรค
จากสัตว์มีกระดูกสันหลังชนิดอื่นที่ไม่ใช่มนุษย์ เช่น ไข้เหลือง องค์การ
โรคระบาดสัตว์ระหว่างประเทศ แนะนำ�ไว้ในข้อกำ�หนดสุขภาพสัตว์
ปี พ.ศ. 2550 ว่าสัตว์มกี ระดูกสันหลังชนิดอืน่ ทีไ่ ม่ใช่มนุษย์จากสวนสัตว์
หรือสถานที่เพาะพันธุ์สัตว์จะตองถูกกักกันไว้ 30 วัน ส่วนสัตว์มี
กระดูกสันหลังชนิดอื่นที่ไม่ใช่มนุษย์ที่จับได้จากป่าจะตองถูกกักกันไว้
12 สัปดาห์
4. การเดิ น ทางระหว า งประเทศ ในหลายประเทศ ผู้ ที่
เดินทางมาหรือผู้ที่จะเดินทางไปในพื้นที่เขตติดโรคไข้เหลืองในทวีป
แอฟริกาและทวีปอเมริกาใต้ มีความจำ�เป็นจะต้องมีเอกสารรับรอง
การฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้เหลือง มิฉะนัน้ อาจถูกกักกันจนกวาเอกสาร
รับรองจะมีผลบังคับใช  หรือไมเกิน 6 วัน ซึ่งองคการอนามัยโลก
แนะนำ � ให้ ผู้ ที่ จ ะเดิ น ทางไปยั ง พื้ น ที่ ที่ พ บผู้ ป่ ว ยหรื อ สั ต ว์ ป่ ว ยด้ ว ย
โรคไข้เหลือง ฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้เหลือง โดยเอกสารรับรองการฉีด
วัคซีนป้องกันโรคไข้เหลืองจะมีผลสมบูรณ์ภายหลังการฉีดวัคซีนแลว
10 วัน และมีอายุนาน 10 ปี ในกรณีไดรับวัคซีนซํ้าในช่วงดังกล่าว
เอกสารรับรองการฉีดวัคซีนจะมีอายุนาน 10 ป  นับจากวันที่ไดรับ
วัคซีนซํ้า
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ABE
ACH
AP
ALT
ARDS
AST
BCYE
BSC
BSE
BSL
CBC
CDC
CF
CJD
CL
CNS
CSD
CSF
DAT
DEET
DFA
DIC
DNA

คำ�ย่อ
Equine type AB
Air Exchanges per Hour
Anteroposterior
Alanine aminotransferase
Acute Respiratory Distress Syndrome
Aspartate aminotransferase
Buffered Charcoal Yeast Extract
Biohazard Safety Cabinet
Bovine Spongiform Encephalopathy
Biosafety Level
Complete Blood Count
Centers for Disease Control and Prevention
Complement fixation test
Creutzfeldt Jabob Disease
Cutaneous Leishmaniasis
Central Nervous System
Cat-scratch disease
Cerebrospinal fluid
Direct agglutination test
N, N diethyl-3-toluamide
Direct Fluorescence Antibody Test
Disseminated Intravascular Coagulation
Deoxyribonucleic acid
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DWI
EDTA
EEE
ELISA
EWGLI
FAO
FA test
FBI
FFI
FFP
FRNT
FTA-ABS
gCJD
GI
GOARN
GSSS
H
HEPA
HFMD
HFRS
HI
Hib
HIV
492

Diffusion weighted imaging
Ethylenediaminetetraacetic acid
Eastern Equine Encephalomyelitis viruses
Enzyme-linked Immunosorbent Assay
European Working Group for Legionella
Infection Network
Food and Agriculture Organization
Fluorescent Antibody test
Federal Bureau of Investigation
Fatal Familial Insomnia
Filtering Face Piece
Focus Reduction Neutralization Test
Fluorescent Treponemal Antibody - Absorption
Genetic Creutzfeldt Jabob Disease
Gastrointestinal
Global Outbreak Alert and Response Network
Gerstmann-Strassler-Scheinker syndrome
Hemagglutinin
High-Efficiency Particulate Air (filter)
Hand, Foot and Mouth Disease
HEMORRHAGIC FEVER WITH RENAL SYNDROME
Hemagglutination inhibition
Haemophilus influenzae type b
Human immunodeficiency virus
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HPS
ICD-9

Hantavirus pulmonary syndrome
The 9th International Statistical Classification
of Diseases and Related Health Problems
ICD-10
The 10th International Statistical Classification
of Diseases and Related Health Problems
iCJD
Iatrogenic Creutzfeldt Jabob Disease
IF
Indirect Fluorescent
IFA
Immunofluorescence Assay
IgA
Immunoglobulin A
IgG
Immunoglobulin G
IgM
Immunoglobulin M
IHC
Immunohistochemistry
IHR (2005) International Health Regulations (2005)
IM
Intramuscular
IPPV
intermittent positive pressure ventilation
IIV
Inactivated influenza vaccines
JEV
Japanese encephalitis virus
kg
Kilogram
LAIV
Live attenuated influenza vaccines
LD50
Lethal Dose, 50%
LPS
Lipopolysaccharide
MDCK
Madin-Darby Canine Kidney Cells
mg
Milligram
MHA-TP Microhemagglutination Assay for Treponema
Pallidum
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MIC
µm
MRI
MRSA
MCL
N
NaCl
NIAID
nm.
NT
OIE
PCR
PGS
PHA
PKDL
PHEIC
ppm
PRNP
PrP
PUO
Q fever
RDS
RNA
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Minimum inhibition concentration
Micrometer
Magnetic resonance imaging
Methicillin resistance Staphylococcus aureus
Mucocutaneous Leishmaniasis
Neuraminidase
Sodium Chloride
National Institute of Allergy and Infectious
Disease
Nanometre
Neutralization test
International des Epizooties
Polymerase Chain Reaction
Penicillin G sodium
passive hemagglutination
Post Kala-azar Dermal lesion
Public Health Emergency of International Concern
part per million
Prion Protein Gene
Prion Protein
Pyrexia of Unknown Origin
Query fever
Respiratory Distress Syndrome
Ribonucleic acid
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RPR
RSV
RT-PCR
RVF
SARS
SCBA
sCJD
SIDS
SLE
SPS
TAT
TEM
TRF
TSE
vCJD
VDRL
VEE
VL
VTM
WEE
WHA
WHO
WNV

Rapid plasma regain
Respiratory Syncytial Virus
Reverse Transcriptase - Polymerase Chain Reaction
Rift Valley Fever
Severe Acute Respiratory Syndrome
Self-contained breathing apparatus
sporadic Creutzfeldt Jabob Disease
Sudden Infant Death Syndrome
St. Louis encephalitis
Sodium Polyanethol Sulfonate
Turn around time
Transmission electron micrograph
Time-Resolve Fluorescence assay
Transmissible spongiform encephalopathy
Variant Creutzfeldt Jabob Disease
Venereal Disease Research Laboratory
Venezuelan Equine Encephalomyelitis viruses
Visceral Leishmaniasis
Viral Transport Media
Western Equine Encephalomyelitis viruses
World Health Assembly
World Health Organization
West Nile virus
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กรัม
กิโลกรัม
คณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับอำ�เภอ
คริสต์ศักราช
องศาเซลเซียส
นาฬิกา
บริษัทเดินอากาศไทย จำ�กัด
พุทธศักราช
องศาฟาเรนไฮต์
มิลลิกรัม
ไมโครกรัม
ไมโครเมตร
มิลลิเมตร
มิลลิลิตร
ลูกบาศก์เซนติเมตร
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(สำ�เนา)

คำ�สั่งกระทรวงสาธารณสุข
ที่ 2318 / 2553
เรื่อง แต่งตั้งคณะทำ�งานปรับปรุงคู่มือการป้องกันควบคุม
โรคติดต่ออุบัติใหม่
สำ�หรับบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข ปี 2554
ตามที่ ก ระทรวงสาธารณสุ ข ได้ มี คำ� สั่ ง กระทรวงสาธารณสุ ข ที่ 2042/2553
สั่ง ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำ�งานปรับปรุงคู่มือการ
ป้องกันควบคุมโรคติดต่ออุบัติใหม่ สำ�หรับบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข
ปี 2554 โดยมีบทบาทในการจัดทำ�คู่มือการป้องกันควบคุมโรคติดต่ออุบัติใหม่ สำ�หรับ
บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข ปี 2554 และหนังสือรวบรวมองค์ความรู้
ทางวิ ช าการ (Fact sheet) เรื่ อ งโรคติ ด ต่ อ อุ บั ติ ใ หม่ เพื่ อ พั ฒ นาศั ก ยภาพรวมถึ ง
ความพร้อมในการป้องกันควบคุมโรคติดต่ออุบัติใหม่ และมาตรฐานการดำ�เนินงาน
ของบุคลากรการแพทย์และสาธารณสุขที่ปฏิบัติงานอยู่ในหน่วยงานต่างๆ ซึ่งจะเป็น
กลไกที่สำ�คัญในการจัดการปัญหาโรคติดต่ออุบัติใหม่ ที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องหลายครั้ง
ในปัจจุบนั ทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ เช่น การระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุใ์ หม่
2009 โรคไข้หวัดนก โรคมือ เท้า ปาก โบทูลิซึม โรคไข้กาฬหลังแอ่น โรคอาหารเป็นพิษ
และยังมีโรคติดต่ออุบัติใหม่อื่นๆ ที่ต้องเฝ้าระวังอีกเป็นจำ�นวนมาก
เพื่อให้การปรับปรุงคู่มือการป้องกันควบคุมโรคติดต่ออุบัติใหม่ฯ และการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรสาธารณสุขมีประสิทธิภาพ และมีความครอบคลุมเนื้อหาโรคติดต่อ
อุบตั ใิ หม่ จึงขอยกเลิกคำ�สัง่ กระทรวงสาธารณสุข ที่ 2042/2553 สัง่ ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน
พ.ศ. 2553 และแต่งตั้งคณะทำ�งานปรับปรุงคู่มือการป้องกันควบคุมโรคติดต่ออุบัติใหม่
สำ � หรั บ บุ ค ลากรทางการแพทย์ แ ละสาธารณสุ ข ปี 2554 โดยมี อ งค์ ป ระกอบและ
อำ�นาจหน้าที่ ดังนี้
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1.
2.
3
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

ผู้อำ�นวยการสำ�นักโรคติดต่ออุบัติใหม่ สำ�นักโรคติดต่ออุบัติใหม่
แพทย์หญิงวรยา
เหลืองอ่อน สำ�นักโรคติดต่ออุบัติใหม่
สัตวแพทย์หญิงอภิรมย์ พวงหัตถ์
สำ�นักโรคติดต่อทั่วไป
สัตวแพทย์หญิงวิรดา วิริยกิจจา
สำ�นักโรคติดต่อทั่วไป
แพทย์หญิงดารินทร์ อารีย์โชคชัย สำ�นักระบาดวิทยา
นายสัตวแพทย์ธีรศักดิ์ ชักนำ�
สำ�นักระบาดวิทยา
นางตวงพร
ศรีสวัสดิ์
สำ�นักโรคติดต่อนำ�โดยแมลง
ดร. สุภาวดี
พวงสมบัติ สำ�นักโรคติดต่อนำ�โดยแมลง
นางสาวกอบกาญจน์ กาญจโนภาศ สำ�นักโรคติดต่อนำ�โดยแมลง
นางนพรัตน์
มงคลางกูร สำ�นักโรคติดต่อนำ�โดยแมลง
ดร. ปิติ
มงคลางกูร สำ�นักโรคติดต่อนำ�โดยแมลง
ดร. คณัจฉรีย์
ธานิสพงษ์
สำ�นักโรคติดต่อนำ�โดยแมลง
แพทย์หญิงนฤมล
สวรรค์ปญั ญาเลิศ กรมการแพทย์
นางรจนา
บำ�รุงศักดิ์
กรมการแพทย์
นางสาวกรองแก้ว
ศุภวัฒน์
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
นางสาวศิริมา
ปัทมดิลก
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
ดร. อัจฉรา
วรารักษ์
สำ�นักโรคติดต่ออุบัติใหม่
นางสาวธัญญาพรรณ เรือนทิพย์
สำ�นักโรคติดต่ออุบัติใหม่
นางสาวรัตนาพร
บุญมีป้อม
สำ�นักโรคติดต่ออุบัติใหม่
นางสาวกษมา
นับถือดี
สำ�นักโรคติดต่ออุบัติใหม่
นางสาวพรเพชร
ศักดิ์ศิริชัยศิลป์ สำ�นักโรคติดต่ออุบัติใหม่  
นางสาวอัมภาพันธ์ ขัดเรือน
สำ�นักโรคติดต่ออุบัติใหม่

ประธานคณะทำ�งาน
รองประธานคณะทำ�งาน
คณะทำ�งาน
คณะทำ�งาน
คณะทำ�งาน
คณะทำ�งาน
คณะทำ�งาน
คณะทำ�งาน
คณะทำ�งาน
คณะทำ�งาน
คณะทำ�งาน
คณะทำ�งาน
คณะทำ�งาน
คณะทำ�งาน
คณะทำ�งาน
คณะทำ�งาน
คณะทำ�งาน
คณะทำ�งาน
คณะทำ�งาน
คณะทำ�งาน
คณะทำ�งานและเลขานุการ
คณะทำ�งานและผูช้ ว่ ยเลขานุการ

ให้คณะทำ�งาน มีอำ�นาจหน้าที่ ดังนี้
1. รวบรวมเนื้อหาวิชาการ วิธีปฏิบัติ คำ�แนะนำ�  รวมถึงองค์ความรู้และข้อมูลต่างๆ
ที่จำ�เป็นเกี่ยวกับโรคติดต่ออุบัติใหม่ต่างๆ
2. จัดทำ�คู่มือการป้องกันควบคุมโรคติดต่ออุบัติใหม่ สำ�หรับบุคลากรทางการแพทย์
และสาธารณสุข ปี 2554 และองค์ความรู้ทางวิชาการ (Fact sheet) เรื่อง
โรคติดต่ออุบัติใหม่
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3. ประสานการจัดทำ�คู่มือการป้องกันควบคุมโรคติดต่ออุบัติใหม่ฯ กับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง
4. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2553
(ลงชื่อ) ศิริวัฒน์ ทิพย์ธราดล
(นายศิริวัฒน์ ทิพย์ธราดล)
รองปลัดกระทรวง ปฏิบัติราชการแทน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
สำ�เนาถูกต้อง
พรเพชร ศักดิ์ศิริชัยศิลป์
(นางสาวพรเพชร ศักดิ์ศิริชัยศิลป์)
นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติการ
สำ�นักโรคติดต่ออุบัติใหม่
30 ธันวาคม 2553
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รายนามผู้เรียบเรียงเพิ่มเติม
ลำ�ดับที่
ชื่อ-สกุล
1. นางสาวนลินภัสร์ ธนาเจริญรัศม์

หน่วยงาน
สำ�นักโรคติดต่ออุบัติใหม่
กรมควบคุมโรค
2. นางสาวลดาวัลย์ สันถวไมตรี
สำ�นักโรคติดต่ออุบัติใหม่
กรมควบคุมโรค
3. นางสาวชญานิศ เมฆอากาศ
สำ�นักโรคติดต่ออุบัติใหม่
กรมควบคุมโรค
4. นางสาวมาลินี   จิตตกานต์พิชย์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
5. นางสาวสุนทรียา วัยเจริญ
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
6. นางสาววันทนา ปวีณกิตติพร กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
7. นางสาวอารี   ทัตติยพงศ์
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
8. นางอารีรัตน์   สง่าแสง
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
9. นางสุรภี  
อนันตปรีชา
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
10. นางสุรางค์  
เดชศิริเลิศ
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
11. นางสาวปิติมน พลวิชัย
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
12. นางสาวอัจฉรียา อนุกูลพิพัฒน์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
13. ดร. วิมล
เพชรกาญจนาพงศ์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
14. นายวัฒนพงศ์ วุทธา
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
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