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ไขรีฟตวาลเลย

(RIFT VALLEY FEVER)
1. ลักษณะโรค : เปนโรคติดเชื้อไวรัส Phlebovirus ที่เกิด
ในสัตว สามารถติดตอสูคนได ซึ่งโรคสามารถกอใหเกิด
โรคและอาจเกิดอาการรุนแรงทั้งในสัตวและคน โดย
สัตวนําโรคมีหลายชนิด ไดแก แกะ แพะ วัว ควาย อูฐ
การระบาดของโรคนี้ มักพบการแทงลูกและการปวย
รุ น แรงจนทํ า ให สั ต ว ที่ มี ก ารติ ด เชื้ อ ไวรั ส ริ ฟ ต ว าลเลย
ลมตายได จึงเปนโรคที่มีความสําคัญทางดานการเกษตร
อยางมาก และกอใหเกิดความเสียหายทางเศรษฐกิจทีส่ าํ คัญ
2. ระบาดวิทยา : สถานการณทั่วโลก : พบครั้งแรกเมื่อป
พ.ศ. 2474 จากการสอบสวนการระบาดของแกะใน
หุบเขาริฟ วาลเลย ของประเทศเคนยา จากนั้นมีการ
รายงานโรคนี้ในแอฟริกาเหนือและซับซาหารานเปน
ระยะ ตอมาในป พ.ศ. 2540 - 2541 พบมีการระบาดใน
ประเทศเคนยา โซมาเลีย แทนซาเนีย และในป พ.ศ. 2543
พบผูป ว ยยืนยันโรคในประเทศซาอุดอิ าระเบีย และเยเมน
ซึ่งเปนครั้งแรกที่มีการรายงานโรคนี้นอกทวีปแอฟริกา
สถานการณโรคของประเทศไทย : ยังไมพบรายงานของ
โรคนี้
3. อาการของโรค :
1. ลักษณะอาการไมรุนแรง (Mild)
 ระยะเวลาในการฟ ก ตั ว ของเชื้ อ ไวรั ส RVF
(ตัง้ แตไดรบั เชือ้ จนเริม่ ปรากฏอาการ) อยูใ นชวง
2-6 วัน
 ผูที่ไดรับเชื้ออาจไมแสดงอาการของโรค หรือมี
อาการไมรนุ แรง โดยลักษณะอาการทีแ่ สดง คือ
มีไขฉับพลัน ปวดกลามเนื้อ ปวดขอ ปวดศีรษะ
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ผูปวยสวนใหญ จะมีอาการคอแข็ง แพแสง
เบื่ออาหาร อาเจียน ในระยะแรกอาจจะทําให
วินจิ ฉัยผิดพลาดเปนโรคเยือ่ หุม สมองอักเสบได
 ภายหลังผูปวยมีอาการได 4-7 วัน จะตรวจพบ
การตอบสนองของระบบภูมิคุมกัน คือ ตรวจ
พบแอนติบอดีตอเชื้อ และไวรัสคอยๆ หายไป
จากเลือด
2. ลักษณะอาการรุนแรง (Severe)
 ผูปวยบางรายอาจมีอาการรุนแรง โดยลักษณะ
อาการรุนแรง ที่พบ อาจพบไดมากกวา 1 ใน 3
กลุม คือ ocular (eye) disease (0.5-2% ของ
ผูปวย), meningoencephalitis (พบนอยกวา
1% ของผูปวย) และ haemorrhagic fever
(พบนอยกวา 1% ของผูปวย)
 รูปแบบอาการทางตา ; Ocular (eye) disease :
ลักษณะอาการนี้จะมีความเชื่อมโยงกับกลุม
อาการที่ไมรุนแรง โดยผูปวยจะเกิดรอยโรค
บนจอประสาทตา และจะมีอาการประมาณ 1 - 3
สัปดาหหลังจากที่แสดงอาการแรก โดยผูปวย
มักจะตาพรา หรือประสิทธิภาพการมองเห็น
ลดลง โรคสามารถหายไดเองภายใน 10 - 12
สัปดาห แตหากเกิดแผลใน macula พบวา
ผูปวย 50% จะสูญเสียการมองเห็นอยางถาวร
การตายในผูปวยที่มีอาการทางตาเพียงอยาง
เดียวเปนเรื่องที่ผิดปกติ
 รูปแบบอาการสมองและเยือ่ หุม
 สมองอักเสบ;
Meningoencephalitis : กลุมอาการนี้ จะ
แสดงเมื่อ 1 - 4 สัปดาห หลังจากเริ่มมีอาการ
แรกของโรค ลักษณะอาการทางคลินกิ ทีพ่ บ คือ
มีอาการปวดศีรษะรุนแรง สูญเสียของความจํา
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เกิดภาพหลอน มีความสับสน เวียนศีรษะ ชัก
ซึม และไมรูสึกตัว ภาวะแทรกซอนทางระบบ
ประสาทจะปรากฏภายหลัง (มากกวา 60 วัน)
อั ต ราตายในผู ป ว ยกลุ ม นี้ จ ะตํ่ า ถึ ง แม ว า จะ
มีอาการหลงเหลือจากการติดเชื้อทางระบบ
ประสาท ซึ่งอาจจะทําใหมีอาการรุนแรงก็เปน
เรื่องที่พบไดบอย
 รูปแบบอาการไขเลือดออก ; haemorrhagic
fever : อาการแสดงของโรคจะเริ่มปรากฏ
2 - 4 วันหลังจากเริ่มปวย โดยผูปวยจะเริ่มมี
อาการตับทํางานลดลงอยางรุนแรง เชน อาการ
ดีซา น เปนตน ตอมาเริม่ ปรากฏอาการเลือดออก
เช น อาเจี ย นเป น เลื อ ด มี เ ลื อ ดปนอุ จ จาระ
มีผื่นจํ้าเขียว (ซึ่งเกิดจากเลือดออกใตผิวหนัง
subcutaneous) มีเลือดออกจากจมูกหรือ
เหงือก เปนตน อัตราการปวยตายของผูปวย
ในกลุม haemorrhagic fever ประมาณ 50%
การตายมักจะเกิดขึน้ ภายใน 3 - 6 วัน หลังจาก
เริม่ มีอาการปวย โดยสามารถตรวจพบเชือ้ ไวรัส
ในกระแสเลือดของผุปวยกลุมนี้ ตั้งแตเริ่มแรก
จนถึง 10 วัน
4. ระยะฟกตัวของโรค : ประมาณ 3 - 7 วัน
5. การวินิจฉัยโรค : ใช serological test เชน EnzymeLinked Immunoassay (ELISA หรือ EIA) ซึ่งใชยืนยัน
speciﬁc IgM antibodies ตอไวรัส นอกจากนี้ ยังสามารถ
ตรวจวินจิ ฉัยไดดว ยเทคนิค virus propagation, antigen
detection tests และ RT-PCR
6. การรักษา : ไมมยี าเฉพาะ ใชการรักษาแบบประคับประคอง
และการรักษาตามอาการ เพื่อปองกันอาการแทรกซอน
ไมมีการรักษาจําเพาะ สวนวัคซีนขณะนี้กําลังอยูระหวาง
การศึกษาทดลอง
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7. การแพรติดตอโรค : การแพรจากสัตวสูคนมี 2 วิธีการ
คือ
1. การแพรโดยพาหะนําโรค คือ ยุง ซึ่งวิธีการแพรดวย
พาหะนําโรคเกิดได 2 กรณี คือ
 กรณี ที่ ยุ ง พาหะไปกั ด กิ น เลื อ ดสั ต ว ที่ เ ป น โรค
และรับเชื้อไวรัสเขาไปในรางกาย เมื่อเชื้อไวรัส
อยูในรางกายยุงระยะหนึ่งจะสามารถแพรเชื้อ
ตอไปได และเมื่อยุงนั้นไปกัดคน เชื้อไวรัสจะ
ถายทอดสูคนขณะที่ยุงกําลังดูดกินเลือด ทําให
คนที่ถูกยุงกัดนั้นไดรับเชื้อ RVF เขาสูกระแส
เลือด ยุงทีเ่ ปนพาหะนําโรคนีม้ มี ากกวา 30 ชนิด
โดยอยูใน 7 กลุมใหญ คือ ยุงลาย (Aedes)
ยุงรําคาญ (Culex) ซึ่งยุงใน 2 กลุมนี้นับวา
เปนพาหะนําโรคที่สําคัญ นอกจากนี้ยังมียุง
กนปลอง (Anopheles) ยุงเสือ (Mansonia)
ยุง Coquillettidia ยุง Eretmapodite และ
ยุง Ochlerototus ซึ่งนอกจากยุงทั้ง 7 กลุม
ที่เปนพาหะสําคัญในการแพรเชื้อแลวนี้ยังมี
แมลงชนิดอื่นสามารถเปนพาหะนําโรคได คือ
Culicoides, Simulium และเห็บ เปนตน
 ยุงไดรับการถายทอดเชื้อผานทางแม โดยการ
ถายทอดเชื้อไวรัสผานทางไข เชน ในยุงลาย
(Aedes) บางชนิด และเมื่อยุงนี้ไปกัดคนก็จะ
สามารถแพรเชื้อไปสูคนได
2. การแพรเชื้อโดยตรงจากสัตวสูคน เกิดไดหลายกรณี
ไดแก การสัมผัสกับสัตวทเี่ ปนโรคโดยตรง เชน สัมผัส
ของเหลวในรางกายสัตว ซากสัตว สัมผัสสวนตางๆ
ของสัตวขณะชันสูตรซากหรือในขณะที่ดูแลสัตว
ปวย หรือขณะที่มีการฆาสัตวในโรงฆา หรือขณะ
การชําแหละสัตว ซึ่งเชื้ออาจเขาทางบาดแผล การ
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ถายทอดผานทางการหายใจ โดยการหายใจเอาฝอย
ละอองเลือดหรือสารคัดหลัง่ ทีฟ่ งุ อยูใ นอากาศเขาไป
และการถายทอดโดยการกินเขาไป เชน การดื่ม
นํ้านมดิบ
8. มาตรการปองกันโรค :
1. มาตรการการปองกันในคน เปนการจัดการที่ยุง
พาหะ เพื่อลดการสัมผัสของคนกับยุงพาหะ เชน
 หลีกเลี่ยงการทํากิจกรรมนอกบานในชวงเวลา
ที่ยุงพาหะชุกชุม
 ป อ งกั น การถู ก ยุ ง กั ด เมื่ อ อยู น อกบ า น ด ว ย
การทายากันยุง เชน DEET หรือสารสกัดจาก
สมุนไพร หรือใชยาจุดกันยุง สําหรับผูที่แพ
สารทากันยุง หรือตัง้ กับดักแสงไฟไวบริเวณโดย
รอบใกลๆ
 ติ ด ประตู หรื อ หน า ต า งด ว ยมุ ง ลวด และ
ซอมแซมมุงลวดภายในบาน ไมใหยุงเขามาได
 กําจัดแหลงเพาะพันธุยุงหรือกําจัดที่วางไขของ
ยุง เชน ทําลายหรือจัดเก็บภาชนะหรือวัสดุที่ ไม
ใชทสี่ ามารถเปนแหลงขังนํา้ ทีอ่ ยูร อบๆ บริเวณ
บาน บริเวณที่มีนํ้าขังขนาดใหญ ใหทําทางให
นํ้าไหลไดสะดวก สําหรับหลุม ที่มีนํ้าขังขนาด
เล็กใหใชดนิ หรือ ทรายกลบ บอหรือสระนํา้ ทีม่ ี
หญาหรือวัชพืชขึน้ ปกคลุม ใหกาํ จัดออก เพือ่ ให
ปลาซึง่ เปนตัวหํา้ ของลูกนํา้ ยุงไดรบั แสง เปนตน
 กําจัดลูกนํ้ายุงและแหลงเพาะพันธุ สามารถ
ทําลายระยะลูกนํ้าดวยอีกทางหนึ่ง นอกจากนี้
การใชสารกําจัดลูกนํา้ ทีม่ คี วามปลอดภัยสูง เชน
Bti ใสลงไปในแหลงนํ้าที่ไมสามารถทําลายได
จะชวยทําลายลูกนํ้าในแหลงนํ้านั้นได
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การควบคุมยุง เปนวิธีการที่ไดผลคอนขางนอย
และไมยั่งยืน แตกรณีที่มีการระบาดเกิดขึ้น
จําเปนตองทําการควบคุมยุงเพื่อลดจํานวนยุง
ใหไดมากที่สุด การควบคุมยุงดวยการใชสาร
เคมีจึงเปนวิธีการที่หลีกเลี่ยงไดยาก ซึ่งการพน
ทําลายยุงดวยการพนแบบฟุง ฝอยกระจาย โดย
ใชสารเคมีกาํ จัดแมลงทีม่ คี วามปลอดภัยสูงก็จะ
ชวยในการลดจํานวนยุงไดระดับหนึ่ง
2. มาตรการการปองกันในสัตว เปนการปองกันการ
แพรเชื้อ ดังนี้
 ผูปฏิบัติงานตองมีการปองกัน การสัมผัสกับ
เลือดและสารคัดหลั่งของสัตวที่ปวย โดยใส
ถุงมือ สวมเสื้อผาที่มิดชิด สวมหนากาก สวม
รองเทาบูท และการลางชําระรางกายใหสะอาด
ภายหลังปฏิบัติงานเสร็จสิ้น
 หามชําแหละซากสัตวที่สงสัยเปนโรคนี้
 คัดแยกสัตวที่สงสัยหรือปวยออกจากฝูง และ
ควบคุ ม การเคลื่ อ นย า ยสั ต ว อ อกจากพื้ น ที่
ระบาดไปยังเขตปลอดโรค
 ควรใหวัคซีนแกสัตว (แพะ แกะ วัว ควาย) แต
วัคซีนชนิดเปนอาจทําใหแกะแทงลูก และผล
การกระตุนภูมิคุมกันในโคไมสูงนัก
 หลีกเลี่ยงการบริโภคเนื้อสัตวจากแหลงติดเชื้อ
หรือเนื้อสัตวที่นําเขาจากพื้นที่ที่มีการระบาด
ตองผานการปรุงใหสุกกอนรับประทาน และ
นมดิบ ใหตมกอนดื่ม
 ทําความสะอาดโรงเรือน หรือคอกสัตว หลังจาก
เคลื่อนยายสัตวออก
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9. มาตรการควบคุมการระบาด :
ใชยาทากันยุงถาตองออกนอกบาน
1. ไมชาํ แหละสัตวปว ยหรือตายผิดปกติ หรือสงสัย RVF
2. กําจัดแหลงเพาะพันธุยุง
3. ฉีดวัคซีนแกะ แพะ โค กระบือ
4. คนหาแกะหรือสัตวทตี่ ดิ เชือ้ RVF เพือ่ เก็บเปนขอมูล
วิเคราะหพื้นที่เสี่ยง
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