องคความรูเรื่อง โรคไขเวสตไนล (WEST NILE FEVER)

1. สถานการณโรค
ทั่วโลก : เชื้อไวรัสเวสตไนล ถูกแยกเชื้อไดเปนครั้งแรกจาก ผูปวยหญิงคนหนึ่งในอําเภอเวสตไนล ประเทศ
ยูกันดา ในป พ.ศ. 2480 จากนั้นมีการแยกเชื้อไดจากนกในเขตไนลเดลตา ในป พ.ศ. 2496 โดยกอนหนาป
พ.ศ. 2540 เชื่อ วาเชื้อไวรัส เวสตไนลไมไดเ ปนเชื้อกอ โรคในนก จนกระทั่ง พบการระบาดอยางรุนแรงและ
เสียชีวิตในนกของประเทศอิสราเอล โดยนกมีอาการสมองอักเสบและพิการ ตอมาในป พ.ศ. 2542 จึงพบการ
ระบาดครั้งใหญสูคนในนิวยอรก ของสหรัฐอเมริกา และแพรกระจายไปทั่วทั้งทวีปอเมริกาและในปตอมามีการ
ระบาดในประเทศกรีซ อิสราเอล โรมาเนีย รัสเซีย โดยแพรกระจายมาจากนกอพยพ ปจจุบันโรคนี้พบทั้งใน
แคนาดา สาธารณรัฐเช็ก อียิปต ฝรั่งเศส อิตาลี อินเดีย อิสราเอล โรมาเนีย รัสเซีย สหรัฐอเมริกา โดยถือวาโรค
นี้พบกระจายอยูในแอฟริกา อเมริกาเหนือ ยุโรป และตะวันออกกลาง
สถานการณตางประเทศ : ข อ มูล จาก ศูนยควบคุม และปอ งกันโรคแหง สหภาพยุโ รป (ECDC) ณ วันที่ 2
ธันวาคม 2559 รายงานวา เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2559 พบผูปวยโรคไขเวสไนลในมนุษย 2559 จํานวน 210
ราย ในกลุมประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป และตั้งแตพบการระบาดในตนป 2559 พบผูปวยทั้งสิ้น 267 ราย
ประเทศไทย : ไมมีรายงานโรคนี้
2. ลักษณะโรค
ผูปวยหลังไดรับเชื้อจะเกิดกลุมอาการได 3 แบบ คือ
1.
2.

ไมแสดงอาการ พบรอยละ 80
กลุมอาการไมรุนแรง จะมีไข ปวดศีรษะ หนาวสั่น มีเหงื่อออก มีผื่นทีผ่ ิวหนัง ออนเพลีย ตอมนํ้าเหลือง
อักเสบ ซึม ปวดขอ และมี อาการคลายไขหวัด หรือไขหวัดใหญ บางรายมีอาการคลื่นไส อาเจียน
โดยทั่วไปอาการจะดีขึ้นภายใน 7 - 10 วัน แตจะยังคงมีอาการ ออนเพลียประมาณ 1 สัปดาห และมี
อาการตอมนํ้าเหลืองอักเสบอีก ประมาณ 2 เดือน
3. กลุมอาการรุนแรง รายที่มีอาการรุนแรงจะมีอาการทาง สมองรวมดวย ไดแก สมองหรือเยื่อหุมสมอง
อักเสบ มีอาการไขสูง คอแข็ง ซึม ชัก และหมดสติ
3. เชื้อกอโรค
สาเหตุเกิดจากเชื้อไวรัสเวสตไนล (West Nile virus; WNV) เปนเชื้อไวรัสที่อยูในวงศ Flaviviridae สกุล
Flavivirus และอยูในกลุมเดียวกับโรคไขสมองอักเสบเจอี (Japanese encephalitis) โดยไวรัสกลุม นี้พบได
ทั่วไปในแอฟริกา ตะวันออกกลาง ยุโรป และมีความคลายคลึงกันมากกับไวรัส St. Louis encephalitis
(SLE) ที่พบในสหรัฐอเมริกา

4. การเกิดโรค
เมื่อเชื้อเขาสูร างกายจะเพิ่มจํานวน และกระจายไปบริเวณตอมนํ้าเหลือง กระแสเลือด และเขาสูร ะบบ
ประสาทสวนกลาง กระตุนใหมีการเพิม่ ระดับของปจจัยที่ทําใหเกิดการตายของเนื้องอก (tumor necrosis
factor) เพิ่มความสามารถในการซึมผานเยื่อหุม สมอง เกิดการติดเชื้อโดยตรงทีเ่ ซลลประสาท โดยเฉพาะบริเวณ
นิวเคลียสเนื้อเยือ่ ประสาทและสมองสวนทีม่ ีสเี ทา กานสมอง และกระดูกไขสันหลัง
5. แหลงรังโรค
เชื้อไวรัสเวสตไนลจะพบในยุงรําคาญ Culex spp. ในชวงฤดูหนาว ในพื้นที่ที่มีโรคนี้เกิดขึ้นประจําถิ่น
การติดเชื้อจะพบไดในนกหลายชนิด โดยมักจะไมทําใหนกปวยหรือเกิดการระบาดรุนแรง
6. วิธีการแพรโรค
คนสวนใหญไดรบั เชื้อจากการที่ถูกยุงรําคาญ Culex spp. กัด (Culex univittatus ในแอฟริกาใต หรือ
ยุงสายพันธุ C. modestus ในฝรัง่ เศส หรือยุงสายพันธุ C. pipiens molestus ในอิสราเอล) หรืออาจติดโดย
ยุงชนิดอื่นๆ เชน ยุงลาย Aedes spp. นอกจากนี้ ยังมีการแยกเชื้อไวรัสไดจากยุงในกลุม Mansonia และ เห็บ
อีกดวย
7. ระยะฟกตัวของโรค
โดยเฉลี่ย 5-15 วัน
8. ระยะติดตอของโรค
ยังไมมีรายงานวามีการติดตอของโรคนี้จากคนสูคนโดยตรง แตพบการติดเชื้อไวรัสเวสตไนล เปนกรณี
พิเศษใน สหรัฐอเมริกาโดยการติดเชื้อผานทางรกจากมารดาสูทารก การเปลี่ยนถายอวัยวะ และการเปลี่ยนถาย
เลือด ซึง่ การติดเชื้อลักษณะดังกลาว พบไดนอยมากในยุงทีม่ ีเชื้อสามารถแพรเชื้อไดตลอดชีวิต ในมาสามารถ
ติดเชื้อได แตไมคอยพบไวรัสในกระแสเลือดในระดับไตเตอรที่สูงหรือในชวงระยะเวลาที่ นาน และ มาไมใช
แหลงของการติดเชื้อของยุง สําหรับนกสามารถพบไวรัสในกระแสเลือดไดนานหลายวัน ดังวงจรการแพรโรค ใน
ภาพที่ 1
ภาพที่ 1 วงจรการแพรกระจายโรคไขเวสตไนล
ที่มา : http://www.co.galveston.tx.us/mosquito_control/diseases.htm
9. ความไวและความตานทานตอการรับเชื้อ
เด็กทารก และผูสงู อายุจะมีความไวตอการรับเชื้อนีส้ ูง และมีอาการแสดงของโรค สวนคนทุกกลุม อายุทั้ง
หญิงและชายมีความไวตอการรับเชื้อชนิดนี้ แตการติดเชื้อสวนใหญมักไมแสดงอาการ ภูมิตานทานมักเกิดขึ้น
หลังจากการติดเชื้อ เด็กที่อยูในพื้นที่ที่มีอบุ ัติการณของโรคนี้สูง รวมทัง้ นักทองเที่ยวและคนทีเ่ พิง่ เขามาในพื้นที่
ที่มีการระบาดเปนกลุม เสี่ยงตอการติดเชื้อมากกวากลุม อื่นๆ

10. การเก็บและนําสงตัวอยางตรวจที่กรมวิทยาศาสตรการแพทย กระทรวงสาธารณสุข
การตรวจวินจิ ฉัยทางหองปฏิบัติการทําไดโดย การตรวจหาแอนติบอดีทจี่ ําเพาะตอไวรัส การตรวจหา
สารพันธุกรรมของไวรัส และ การแยกเชื้อ
11. การรักษา
•
การรักษาทั่วไป ใหรักษาตามอาการ หรือใชการรักษา แบบประคับประคอง
•
การรักษาเฉพาะ ยังไมมีในปจจุบัน ไมมียารักษา โดยเฉพาะ
12. วิธีการปองกันและควบคุมโรค
ก. มาตรการปองกันโรค : มาตรการปองกันสําหรับประชาชน
1.ประชาชนไมควรออกไปนอกบานในชวงเวลาพลบคํ่า และกลางคืน เมือ่ มีการระบาดของโรคเกิดขึ้น
2.ถาจําเปน กอนออกจากบานควรสวมเสื้อผาปกคลุม รางกายใหมิดชิด
3.ใชยาทาผิวหนังปองกันแมลงหรือยุงกัด (ไมควรใชในเด็กเล็กที่มีอายุตํ่ากวา 3 ป เพราะอาจทําใหเกิด
การระคายเคืองได)
4.ใชยาฆายุงตัวแก และทําลายลูกนํ้ายุงบริเวณในและนอกบาน
ข. การควบคุมผูปวย ผูสัมผัส และสิ่งแวดลอม :
1. การรายงานโรค : หากพบผูปวยเปนโรค ใหรีบรายงานดวนไปยังหนวยงานสาธารณสุขสวนกลาง
2. การแยกผูป วย : ระมัดระวังการสัมผัสเลือดและสารคัดหลั่งของผูปวย แยกรักษาผูป วยที่มีอาการ
ใหอยูในหองมุงลวดอยางนอย 5 วัน หรือจนกวาไขลดเพื่อปองกันการแพรระบาดของเชื้อ
3. การทําลายเชื้อ : ไมมี
4. การกักกัน : ไมจําเปน
5. การใหภูมิคุมกันแกผสู ัมผัส : ยังไมมีวัคซีน
6. การสอบสวนผูส ัมผัสและแหลงโรค : คนหาผูปวยเพิ่มเติมที่ไมไดรับการรายงาน หรือไมไดรับการ
วินิจฉัย และคนหาผูส ัมผัสใกลชิดที่แสดงอาการ และยุงที่เปนพาหะ
ค. มาตรการเมื่อเกิดการระบาด
1.คนหาผูปวยทีเ่ กิดขึ้นในชุมชน
2.ดําเนินการกําจัดยุงตัวแกและกําจัดลูกนํ้ายุงในพื้นที่ทเี่ กิดการระบาดของโรค
3.ใหขอมูลเรือ่ งโรค การติดตอ การปองกันตนเองแกประชาชนอยางรวดเร็ว เพือ่ ปองกันการตื่น
ตระหนกและขอความรวมมือในการควบคุมโรค
4.ประสาน งานเจาหนาที่ปศุสัตวในทองที่ เมื่อมีการตายของสัตวมากผิดปกติ (โดยเฉพาะนก) ตองรีบ
ตรวจสอบรายงานและ สงชิ้นเนื้อตรวจหาเชื้อไวรัสเวสตไนลทันที
5.สํารวจยุงเพือ่ คนหาการติดเชื้อไวรัสเวสตไนลในยุง
6.หามเคลื่อนยายสัตวจากพื้นทีร่ ะบาดไปยังทีอ่ ื่นๆ
7.ขยายการเฝาระวังในนกและยุงออกไปยังพื้นทีโ่ ดยรอบ
ง. มาตรการควบคุมโรคระหวางประเทศ : หามนําเขาสัตว เลี้ยง เชน นกจากพื้นทีท่ ี่มีโรคไวรัสเวสตไนล
เปนโรคประจําถิ่น ฉีดพน ยาฆาแมลงเมื่อเครื่องบินโดยสารที่เดินทางมาจากพื้นที่ทมี่ ีความชุกของโรค

