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โรคไขเหลือง

(YELLOW FEVER)
1. ลักษณะโรค : โรคติดเชื้อไวรัสชนิดเฉียบพลัน ไดแก เชื้อ
ไวรัสไขเหลืองซึ่งอยูในตระกูล Flavivirus มีระยะเวลา
ปวยสั้น และมีความรุนแรงของโรคที่หลากหลาย กรณี
อาการไมรุนแรงที่สุดอาจไมไดรับการวินิจฉัยทางคลินิก
2. ระบาดวิทยา : สถานการณทั่วโลก : เปนโรคติดเชื้อ
ไวรัสที่ทําใหเกิดการระบาดใหญ ในพื้นที่เขตรอนแถบ
แอฟริการและอเมริกาที่มีไขเหลืองเปนโรคประจําถิ่น จะ
มีเชื้อไวรัสคงอยูทั่วไปในระดับตํ่า แตสามารถแพรขยาย
เกิดเปนการระบาดได ในชวงตนของศตวรรษนี้ เคยมีการ
ระบาดเกิดขึน้ ในยุโรป หมูเ กาะคาริบเบียน อเมริกาเหนือ
และอเมริกากลาง ถึงแมปจจุบันจะไมปรากฏเชื้อไวรัสใน
พืน้ ทีด่ งั กลาวแลว แตกย็ งั มีความเสีย่ งทีจ่ ะเกิดการระบาด
ได มีประชากร 468 ลานคนใน 33 ประเทศ บริเวณ
เสนศูนยสูตรของทวีปแอฟริกาที่เสี่ยงตอโรคไขเหลือง ใน
ทวีปอเมริกา ไขเหลืองเปนโรคประจําถิ่นใน 9 ประเทศ
แถบอเมริกาใต และที่หมูเกาะคาริบเบียน ประเทศที่มี
ความเสี่ ย งสู ง สุ ด ได แ ก โบลิ เวี ย บราซิ ล โคลั ม เบี ย
เอกวดอร และเปรู ประมาณวามีผปู ว ย 200,000 ราย และ
เสียชีวิต 30,000 รายตอป อยางไรก็ตาม จํานวนผูปวย
ดังกลาวเปนเพียงสวนนอยที่มีการรายงาน และยังมีการ
พบผูปวยในประเทศที่ปลอดจากไขเหลือง (imported
cases) ถึ ง แม ไ ม เ คยมี ร ายงานไข เ หลื อ ในทวี ป เอเซี ย
แตทวีปนี้ก็มีความเสี่ยงตอการเกิดโรคจากยุงและลิง
สถานการณโรคในประเทศไทย : ยังไมมรี ายงานของโรคนี้
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3. อาการของโรค : มีไขทันทีทันใด หนาวสั่น ปวดศีรษะ
ปวดหลัง ปวดเมื่อยกลามเนื้อ ออนเพลีย คลื่นเหียนและ
อาเจียน ชีพจรอาจจะเตนชาลง และเบาตามสัดสวน
อุณหภูมิรางกายที่สูงขึ้น (สัญญาณ faget) ภาวะเม็ด
เลือดขาวตํ่าปรากฎในชวงตนของอาการ และเกิดขึ้นใน
วันที่หา อาการดีซานและไขเลือดออก (hemorrhagic)
รวมทั้งเลือดกําเดาไหล (epistaxis) มีเลือดออกจาก
เหงื อ ก (gingival bleeding) อาเจี ย นเป น เลื อ ดสด
เลือดเกาคลายสีกาแฟ (hematemesis) และถายอุจจาระ
เปนสีดาํ เหนียว และมีกลิน่ เหม็นคาว (melaena) เอนไซม
ในตับเพิม่ ขึน้ ความผิดปกติของปจจัยการแข็งตัวของเลือด
พบไขขาวในปสสาวะ (albuminuria) และ ปสสาวะนอย
(anuria) เปนผลจากความลมเหลวของตับ และไต อัตรา
การตายโดยรวม เทากับรอยละ 20 - 50
4. ระยะฟกตัวของโรค : 3 - 6 วัน
5. การวินิจฉัยโรค : การตรวจวินิจฉัยทางหองปฏิบัติการ
ทําโดยการแยกเชื้อไวรัสจากตัวอยางเลือด และเพาะเชื้อ
ลงในหนูไมซที่ยังไมหยานม ยุง หรือเซลล (cell culture)
โดยการดูผลจากแอนติเจนของไวรัสในเลือด ดวยวิธี
Enzyme Linked Immunosorbent Assay (ELISA)
หรือในเนื้อเยื่อ โดยเฉพาะ ในตับ โดยการใชวิธีติดฉลาก
แอนติบอดีจําเพาะ (labeled speciﬁc antibodies)
และโดยการตรวจ RNA ของไวรัสในเลือดและเนื้อเยื้อ
ดวยวิธี Polymerase Chain Reaction (PCR) หรือ
hybridization probes ซึง่ 2 วิธนี สี้ ามารถใชจาํ แนกการ
ติดเชือ้ ไวรัสไขเหลืองชนิดเฉียบพลัน จากการฉีดวัคซีนใน
ปจจุบนั ได การวิเคราะหทางนํา้ เหลืองวิทยาใชวธิ กี ารตรวจ
หา IgM จําเพาะในนํ้าเหลืองระยะตน หรือระดับไตเตอร
ของแอนติบอดีจําเพาะที่เพิ่มขึ้นในนํ้าเหลืองคูในระยะ
พักฟน และระยะเฉียบพลัน การตรวจดูการเพิ่มขึ้นของ
ระดับ IgM ในซีรมั่ ตัวทีส่ องเปนวิธที ดี่ กี วา ปฏิกริ ยิ าขามทาง
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นํ้าเหลืองวิทยา (serological cross-reaction) เกิดขึ้น
ในการตรวจ Flaviviruses ชนิดอื่นๆ
การรักษา : ไมมีการรักษาจําเพาะ เนนการรักษาตาม
อาการดวยการใหยาลดไขและสารนํ้าทางปาก เพื่อลดไข
และทดแทนภาวะขาดนํ้า
การแพร ติดตอโรค : ติดตอโดยการถูกยุงที่มีเชื้อกัด
ยุงลายทีด่ ดู เลือดเขาไปแลว ไวรัสจะใชเวลาฟกตัว 9-12 วัน
ในเขตอากาศรอน และเมื่อติดเชื้อแลว เชื้อจะอยูในตัว
ยุงตลอดชีวิตของยุงนั้น โรคไมติดตอโดยการสัมผัสหรือ
จับตองสิ่งของ
มาตรการปองกันโรค :
1. เริ่ ม โครงการฉี ด วั ค ซี น ให ป ระชากรทุ ก คนที่ อ ายุ
9 ปขึ้นไป ที่อาศัย หรือทํางาน หรือตองเดินทาง
เขาไปในเขตติดโรค
2. ไขเหลืองในเขตเมือง โดยการกําจัดหรือควบคุม
ยุงลาย ใหวัคซีนเมื่อมีขอบงชี้
3. ไข เ หลื อ งในเขตป า โรคแพร ร ะบาดโดยพาหะ
ยุง Haemagogus และสายพันธุย งุ ลายปาอีก หลาย
ชนิด การควบคุมที่ดีที่สุดคือการฉีดวัคซีนซึ่งแนะ
นําใหประชาชนทีอ่ าศัยในชนบทและมีอาชีพใกลชดิ
กับปาในเขตติดโรคไขเหลืองฉีด และยังแนะนําใหผทู ี่
จะเดินทางเขาไปในเขตดังกลาวฉีดดวย นอกจากนี้
สําหรับผูท ไี่ มไดฉดี วัคซีนใหใชเสือ้ ผา เครือ่ งแตงกาย
มุง ยาทากันแมลงเพื่อ ปองกันยุงกัด
มาตรการควบคุมการระบาด :
1. รณรงคฉีดวัคซีน เริ่มจากชาวบานที่เสี่ยงมากที่สุด
และกลุมที่อาศัยอยูในบริเวณที่มียุงลายอยูชุกชุม
ฉีดพนยาฆาแมลงในบานทุกหลังในชุมชนดวยยาฆา
แมลงทีม่ คี ณ
ุ ภาพ ในการควบคุมโรคไขเหลืองระบาด
ในเขตเมือง กําจัดหรือทําลายลูกนํ้าในบริเวณแหลง
เพาะพันธุยุงลาย
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2. ไขเหลืองในเขตปา ฉีดวัคซีนใหกบั ประชาชนทีอ่ าศัย
ใกลปา ทุกคนในทันที รวมทัง้ ผูท จี่ ะเดินทางเขาไปใน
เขตดังกลาวดวย ใหแนใจวาผูที่ไมไดฉีดวัคซีนหลีก
เลี่ยงการเขาไปติดเชื้อในปาหรือ กลุมที่ไดรับวัคซีน
แลวจะตองรออีก 7 วันหลังฉีด จึงจะเดินทางเขาไป
ในพื้นที่ดังกลาวได
3. ในพื้นที่ที่เกิดโรคไขเหลือง ควรจัดใหมีระบบการ
วินิจฉัยโรคทางเนื้อเยื่อ เพื่อเก็บตัวอยางตับของ
ผูปวยเสียชีวิตจากไขไมเกิน 10 วันหลังปวย
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