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โรคไขกาฬหลังแอน

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

รูปที่ 21 เชือ้ กอโรคไขกาฬหลังแอน Neisseria meningitidis
จากกลองจุลทรรศนอิเล็กตรอน
2. ระบาดวิทยา : สถานการณทวั่ โลก : มีรายงานการระบาด
ของโรคไขกาฬหลังแอนเปนกลุมกอนเล็กๆ กระจาย
ทั่ ว โลก แตกตางกันตามฤดูกาลในแตละแหง ถิ่นที่มี
อุบัติการณของโรคสูงที่สุดอยูที่ African meningitis
belt ที่มีอาณาบริเวณกวางขวางตั้งแตเซเนกัลไปจนถึง
เอธิโอเปย มีประเทศทีไ่ ดรบั ผลกระทบจากโรคทัง้ ประเทศ
หรือเปนบางสวนรวม 21 ประเทศ ในภูมิภาคนี้มีอัตรา
การติดเชื้อแบบประปราย (sporadic) สูงถึง 1 - 20 ราย
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ตอประชากรแสนคน ที่มักเกิดเปนประจําทุกป และเกิด
การระบาดใหญเปนครั้งคราว โดยปกติเกิดจากเชื้อกลุม
A สวนกลุม C พบไดเปนครั้งคราว และเมื่อไมนานมานี้
พบการระบาดของเชือ้ กลุม W-135 ในพืน้ ทีแ่ ถบ African
meningitis belt การระบาดใหญอาจมีอุบัติการณสูงถึง
1,000 รายตอประชากรแสนคน ซึ่งเกิดขึ้นทุกๆ 8 - 12 ป
ในชวงระยะเวลา 50 ปที่ผานมา นอกจากนี้ ยังเกิดการ
ระบาดครั้งใหญๆ เริ่มพบในประเทศอื่นๆที่ติดกันแต
ไมจัดอยูใน African meningitis belt ดวย เชน เคนยา
สหสาธารณรัฐแทนซาเนีย เปนตน
สถานการณโรคในประเทศไทย : จากการทบทวนขอมูล
ของสํานักระบาดวิทยาพบวา มีรายงานผูปวยดวยโรค
ไขกาฬหลังแอนทุกป โดยในชวงป พ.ศ. 2536 - 2552
มีรายงานผูปวยอยูระหวาง 15 - 74 รายตอป หรือคิด
เปนอัตราปวยเทากับ 0.02 - 0.12 รายตอประชากร
แสนคน เมื่ อ พิ จ ารณาเป น รายเดื อ นพบว า มี ร ายงาน
ผูป ว ยประปรายตลอดทัง้ ป โดยโรคนีไ้ มมรี ปู แบบของการ
เกิดโรคตามฤดูกาลที่ชัดเจน และเมื่อพิจารณาอัตราปวย
ในชวง 9 ปที่ผานมา คือระหวาง พ.ศ. 2543 - 2551
พบแนวโนมของอัตราปวยลดลง แตในป พ.ศ. 2552
มี แ นวโน ม สู ง ขึ้ น เมื่ อ เปรี ย บเที ย บกั บ ป พ.ศ. 2551
สํ า หรั บ อั ต ราป ว ยตายแนวโน ม ไม ชั ด เจน พบว า ป
พ.ศ. 2543 - 2546 อัตราปวยตายมีแนวโนมลดลง
ป พ.ศ. 2546 - 2550 มีแนวโนมเพิ่มสูงขึ้นทุกปและ
ลดลงในป พ.ศ. 2551 แตในป 2552 มีแนวโนมของอัตรา
ปวยตายสูงขึ้นเล็กนอย เมื่อเทียบกับป พ.ศ. 2551 โดย
โรคนี้เปนไดกับคนทุกกลุมอายุ แตมักพบในเด็กมากกวา
ผูใหญ โดยเฉพาะเด็กที่อายุตํ่ากวา 5 ป การระบาดมักมี
ขนาดเล็ก และมักพบมากในกลุมชนที่อาศัยอยูรวมกัน
อย า งหนาแน น และแออั ด โดยเฉพาะในกลุ ม คนงาน
ตางดาว
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3. อาการของโรค : มีไขสูงทันที ปวดศีรษะอยางรุนแรง
คลื่นไส อาเจียน คอแข็ง และกลัวแสง มีผื่นเลือดออก
ใตผิวหนัง (petechial rash) รวมกับปนสีชมพู (pink
macules) อาการที่ พ บได บ อ ยที่ สุ ด คื อ เยื่ อ หุ ม สมอง
อักเสบ (meningitis) สวนผูป ว ยทีเ่ กิดภาวะติดเชือ้ มีนงิ โก
คอกคัสในกระแสโลหิต (meningococcaemia) (ดังรูปที่
22) หรือภาวะโลหิตเปนพิษ (meningococcal sepsis)
เปนการติดเชื้อที่รุนแรงที่สุด ทําใหเกิดผื่นเลือดออกใต
ผิวหนัง ความดันโลหิตตํา่ (hypotension) เกิดการจับตัว
เปนลิม่ ในหลอดเลือดแบบกระจายทัว่ ไป (disseminated
intravascular coagulation) และการทํางานของอวัยวะ
ตาง ๆ ลมเหลว (multiorgan failure) สําหรับรูปแบบ
อื่ น ๆ ของโรคไข ก าฬหลั ง แอ น เช น ปอดอั ก เสบ
(pneumonia) ขออักเสบเปนหนอง (purulent arthritis)
และเยือ่ หุม หัวใจอักเสบ (pericarditis) มักพบไดนอ ยกวา

รูปที่ 22 เด็ ก ทารกเพศหญิ ง อายุ 4 เดื อ น มี ภ าวะติ ด
เชื้ อ Meningococcal ในกระแสโลหิ ต
(meningococcaemia) พบ ลักษณะเนื้อตายที่
แขน ขา (4 month old female with gangrene
of hands and lower extremities due to
meningococcemia)
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4. ระยะฟกตัวของโรค : โดยเฉลี่ย 3 - 4 วัน (พบไดในชวง
2 - 10 วัน)
5. การวินิจฉัยโรค : การตรวจพบเชื้อ Meningococci จาก
บริเวณที่ปลอดเชื้อ คือ จากนํ้าไขสันหลัง (CSF) หรือจาก
เลือด อยางไรก็ตาม ความไวในการเพาะเชือ้ มักจะตํา่ โดย
เฉพาะอยางยิ่งในผูปวยที่ไดรับยาปฏิชีวนะแลว ในราย
ที่ผลการเพาะเชื้อเปนลบ การจําแนก group-speciﬁc
meningococcal polysaccharides ในนํา้ ไขสันหลังดวย
วิธี latex agglutination จะชวยยืนยันการติดเชื้อได แต
ก็พบผลลบเทียมไดเสมอ โดยเฉพาะกับเชือ้ กลุม B การใช
ปฏิกิริยาลูกโซเอนไซม (Polymerase Chain Reaction)
มีขอดี คือชวยในการตรวจพบ meningococcal DNA
ในนํ้าไขสันหลังหรือนํ้าเลือด (plasma) โดยไมจําเปน
ตองเปนเชื้อที่ยังมีชีวิต แตวิธีการนี้ยังไมแพรหลายใน
หลายๆ ประเทศ อาจตรวจหาเชื้อ Neisseria ไดโดยการ
ปายสไลดจากผื่นที่ผิวหนังมายอมสีแกรม แลวสองดูดวย
กลองจุลทรรศน
6. การรักษา : ยาเพนิซิลลิน (Penicillin) ฉีดในขนาดที่
เพี ย งพอ เป น ยาที่ แ นะนํ า ให ใช รั ก ษาผู ป ว ยที่ วิ นิ จ ฉั ย
ยืนยันวาเปนโรคนี้ ยาแอมพิซิลลิน (Ampicillin) และยา
คลอแรมเฟนิคอล (Chloramphenicol) มีประสิทธิผลดี
ในการรักษาโรคนี้เชนกัน อยางไรก็ดีในหลายๆ ประเทศ
รวมทั้งสเปน สหราชอาณาจักร และสหรัฐอเมริกา มี
รายงานวาพบเชื้อดื้อตอยาเพนิซิลลิน (Penicillin) แลวมี
รายงานเชือ้ ดือ้ ยาคลอแรมเฟนิคอล (Chloramphenicol)
ในฝรั่งเศสและเวียดนาม
ควรเริ่มใหการรักษาทันทีที่การวินิจฉัยทางอาการ
บงชี้วานาจะเปนโรคไขกาฬหลังแอน แมวาผลการตรวจ
หาเชื้อจะยังไมออกมาก็ตาม การรักษาในเด็กนั้นถายังไม
ทราบเชือ้ สาเหตุของโรค จะตองใหการรักษาทีค่ รอบคลุม
ตอ Haemophilus inﬂuenzae type b (Hib) และ
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Streptococcus pneumoniae ดวย และแมวา ยาแอมพิ
ซิลนิ (Ampicillin) จะใชไดดกี บั เชือ้ ทีไ่ วตอยาชนิดนี้ ก็ควร
ใชรวมกับ third-generation Cephalosporin หรือยา
คลอแรมเฟนิคอล (Chloramphenicol) หรือยาแวนโค
มัยซิน (Vancomycin) ในแหลงที่พบวา H. inﬂuenzae
type b (Hib) ดื้อตอยาแอมพิซิลิน (Ampicillin) หรือ
S. pneumoniae ดือ้ ตอยาเพนิซลิ ลิน (Penicillin) ผูป ว ย
ดวยโรคไขกาฬหลังแอนหรือ Hib ควรไดรบั ยาไรแฟมปซนิ
(Rifampicin) กอนทีจ่ ะออกจากโรงพยาบาล หากวาไมได
รับการรักษาดวยยาเซฟาโลสปอริน (Cephalosporin)
หรือยาซิโปรฟล็อกซาซิน (Ciproﬂoxacin) ทั้งนี้ เพื่อให
แนใจวาเชื้อไดรับการกําจัดหมดสิ้นแลว
7. การแพรติดตอโรค : จากการสัมผัสโดยตรงกับละออง
ฝอยของเชื้อจากชองจมูกหรือชองปากของผูปวย เชื้อเขา
สูรางกายทางเยื่อเมือก
8. มาตรการปองกันโรค :
1. ใหสขุ ศึกษาแกประชาชนเกีย่ วกับวิธกี ารปองกันการ
ติดเชือ้ โดยลดความเสีย่ งทีจ่ ะสัมผัสกับนํา้ มูกนํา้ ลาย
ของผูปวยจากการสัมผัสใกลชิด
2. ลดความแออัดของผูค นในสถานทีท่ คี่ นอยูก นั จํานวน
มาก เชน ในคายทหาร โรงเรียน ทีพ่ กั แรม และในเรือ
3. ใชวัคซีนปองกันโรคแกกลุมเสี่ยง
9. มาตรการควบคุมการระบาด :
1. ดําเนินการเฝาระวังโรคอยางเขมงวด วินจิ ฉัยโรคเร็ว
และใหการรักษาแกผูปวยสงสัยทันที
2. ลดความแออัดหนาแนนของผูที่ตองอยูรวมกัน เชน
ทหาร คนทํางานในเหมือง นักโทษ ฯลฯ จัดที่อยู
และหองนอนใหมีการระบายอากาศที่ดี
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3. ใหยาลวงหนาเพื่อปองกันโรคแบบวงกวาง (mass
chemoprophylaxis) ไมมีประสิทธิภาพในการ
ควบคุมการระบาดของโรค แตการระบาดในคนกลุม
เล็กๆ (เชน ในโรงเรียนแหงเดียว) อาจพิจารณาใหยา
เพื่อปองกันโรคแกทุกคนในกลุมนั้นได
4. หากเกิดการระบาดในหนวยงานหรือในชุมชนขนาด
ใหญ โดยเกิดจากเชื้อกลุม A, C, W-135, หรือ Y
ควรพิจารณาใชวัคซีนปองกันโรคในประชาชนทุก
กลุมอายุที่เสี่ยงในการระบาดนั้น
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