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โรคสมองฝอ

(ENCEPHALOPATHY,
CREUTZFELDT-JAKOB DISEASE,
SUBACUTE SPONGIFORM)
1. ลักษณะโรค : เปนกลุมโรคทางสมอง ทําใหเกิดการเสื่อม
สภาพของเนื้อเยื่อสมอง สาเหตุของโรคนี้เชื่อวาเกิดจาก
โปรตีนทีม่ รี ปู รางทีผ่ ดิ ปกติไป เรียกวา “พรีออน” (prion)
โรคพรีออน (prion disease) ทีเ่ กิดขึน้ ในมนุษยนนั้ ขณะนี้
มีอยู ดวยกัน 4 โรค คือ
 ครอยทซเฟลด-เจคอบดิซิส (Creutzfeldt-Jakob
disease) และอนุพันธที่เปนที่รูจัก 4 ตัว คือ โรค
สมองฝอแบบเกิดขึ้นประปราย (sporadic CJD;
sCJD), โรคสมองฝอที่เกิดจากพันธุกรรม (genetic
CJD; gCJD), โรคสมองฝอวาเรียนท (variant CJD;
vCJD) ซึ่ ง เคยพบความสั ม พั น ธ เชื่ อ มโยงกั บ โรค
สมองฝอในวัว (โรควัวบา; Bovine Spongiform
Encephalopathy; BSE) โดยผานอาหารที่เปนเนื้อ
วัวที่ติดเชื้อนี้ และ โรคสมองฝอที่เกิดจากการรักษา
พยาบาล (iatrogenic CJD; iCJD)
 กลุม อาการแกร ส มานน - สตร็ อ ยสเลอร - ไชน เ กอร
(Gerstmann-Strassler-Scheinker Syndrome;
GSSS)
 โรคคูรู (Kuru) โรคนอนไมหลับจนถึงแกกรรมที่เปน
กรรมพันธุใ นครอบครัว (Fatal Familial Insomnia;
FFI)
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2. ระบาดวิทยา : สถานการณทัว่ โลก : จนกระทัง่ ถึงป พ.ศ.
2551 พบผูปวยโรคสมองฝอวาเรียนท (vCJD) ทั่วโลก
206 ราย โดยส ว นใหญ นั้ น อยู ใ นสหราชอาณาจั ก ร
(166 ราย) ฝรัง่ เศส (23 ราย) สาธารณรัฐไอรแลนด (4 ราย)
สหรัฐอเมริกา (3 ราย) เนเธอรแลนด (2 ราย) โปรตุเกส
(2 ราย) สเปน (2 ราย) แคนาดา (1 ราย) ญี่ปุน (1 ราย)
อิตาลี (1 ราย) และซาอุดิอาระเบีย (1 ราย) และยังพบ
มีรายงานการเกิดโรค gCJD ในครอบครัวในประเทศชิลี
อิสราเอล และสโลวาเกียอีกดวย
สถานการณโรคในประเทศไทย : ยังไมมกี ารเก็บรวบรวม
ขอมูลอยางเปนทางการ แตจากขอมูลของโรงพยาบาล
ที่มีโรงเรียนแพทย 3 แหงพบวา ในชวง 20 ปที่ผานมา
มีผูปวย CJD ไมเกิน 25 ราย ในจํานวนนี้ 1 ใน 4
ไดรบั การตรวจยืนยันทางหองปฏิบตั กิ ารดวย ทีผ่ า นมายัง
ไมมีรายงานโรคสมองฝอที่เกิดในครอบครัวหรือการติด
เชื้อจากการผาตัดหรือฉีดฮอรโมน นอกจากนั้น ในชวงที่
เกิด BSE ในโค และโรค vCJD ในคนในสหราชอาณาจักร
ประเทศไทยไดดาํ เนินการเฝาระวังโรค เนือ่ งจากมีการนํา
เขาอาหารสัตวที่ทําจากเศษเนื้อเศษกระดูกจากพื้นที่เกิด
โรค แตจากการสอบสวนโรคโดยกรมปศุสัตวพบวาไมได
นําไปเลี้ยงโค (สอบกลับไดวาสวนใหญนําไปเลี้ยงสุนัข
ซึ่งไมไวตอโรค) นอกจากนั้นมีการเฝาระวังโรคนี้ ในคน
โดยศูนยอณูชีววิทยา คณะแพทยศาสตร จุฬาลงกรณ
มหาวิ ท ยาลั ย และศู น ย โรคสมองภาคเหนื อ คณะ
แพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม จนถึงปจจุบันยังไม
พบโรคทั้งในคนและในสัตว
3. อาการของโรค : อาการโรคสมองฝอจะเริม่ อยางคอยเปน
คอยไป ไดแก ความรูสึกสับสน สมองเสื่อม และเสียการ
ทรงตัวในระดับตางๆ ในระยะทายของอาการจะมีกลาม
เนือ้ กระตุก รวมกับอาการผิดปกติของระบบประสาทอืน่ ๆ
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4. ระยะฟกตัวของโรค : ในผูปวยที่เกิดจากการรักษาของ
แพทย จะมีระยะฟกตัวคอนขางยาวนาน อาจใชเวลา
15 เดือน หรือนานกวา 30 ป และระยะเวลาฟกตัวขึ้น
กับวิธีที่ไดรับเชื้อ เชน ในรายที่ทราบประวัติแนนอนวา
ติดโรคโดยตรงจากเนื้อเยื่อสมองในระบบประสาทสวน
กลาง (CNS) จะมีระยะฟกตัว 15 - 120 เดือน สําหรับผู
ที่ไดรับจากการรักษาฉีดฮอรโมนกระตุนการเจริญเติบโต
ที่เตรียมมาจากตอม พิทูอิตารี มีระยะฟกตัว 4 ปครึ่ง ถึง
30 ป ระยะฟกตัวของผูปวย vCJD 3 ราย ที่เกิดจากการ
ถายเลือด อยูในชวง 6.6 ถึง 8 ปครึ่ง
5. การวินิจฉัยโรค : อยูบนพื้นฐานของขอมูลอาการของ
ผูปวย รวมกับผลการสอบสวนโรค รวมทั้งลักษณะคลื่น
ไฟฟาสมองเฉพาะ การตรวจนํ้าไขสันหลัง (CSF 14-33 assay) และภาพถายสมอง (ดังรูปที่ 13) เพื่อใหเห็น
ความแตกตางจากโรคที่มีโครงสราง เชน เนื้องอก และ
โรคหลอดเลือด ในโรคสมองฝอวาเรียนท (variant CJD;
vCJD) การตรวจชิน้ เนือ้ จากตอมทอนซิล (tonsil biopsy)
มีประโยชนมาก แตบางครัง้ เปนวิธที ดี่ ที สี่ ดุ สําหรับผูป ว ยที่
มีอาการผิดปกติ และ/หรือไมมกี ารทํา MRI pulvinar sign
การวินิจฉัยโรคที่ เกิดจากพริออนขึ้นกับการตรวจสอบ
พยาธิสภาพระบบประสาทของเนื้อเยื่อสมอง และการ
ชันสูตรศพ การทดสอบทางพันธุกรรมจากตัวอยางเลือด
เปนสิง่ สําคัญในการวินจิ ฉัยโรคทีส่ งสัยวาเกิดจากพริออน
และเกีย่ วพันดานพันธุกรรม การตัดเนือ้ เยือ่ สมองสามารถ
ใชในการวินิจฉัยโรคในผูปวยโรค vCJD ขณะยังมีชีวิตอยู
แตวิธีนี้เปนวิธีเชิงรุก และเปนวิธีที่ยังมีขอถกเถียงกันอยู
ซึ่งเปนวิธีทางเลือก หากวิธีอื่นไมสามารถทําได

46

องคความรู (Factsheet) เรื่อง โรคติดตออุบัติใหม

รูปที่ 13 โร ค ส ม อ ง ฝ อ ซี เจ ดี จ า ก ภ า พ ถ า ย เ อ ก ซ เร ย
คลืน่ แมเหล็กไฟฟา แสดงใหเห็นถึง DWI sequences
จากผูป ว ยโรคสมองฝอซีเจดี 3 ราย (MRI appearance
of CJD. The images depict DWI sequences from
MRIs of three patients with CJD.) (A) การกระจาย
อยางมีขอบเขตแบบ cortical ribbon ในผูปวย
โรคสมองฝอแบบเกิดขึ้นประปราย (Restricted
diffusion in a cortical ribbon pattern in a
patient with sporadic CJD) (B) การกระจาย
อยางมีขอบเขตในสวน deep cerebral gray matter
จากผูป ว ยโรคสมองฝอแบบเกิดขึน้ ประปรายอีกราย
(Restricted diffusion in the deep cerebral gray
matter in a different case of sporadic CJD)
(C) จากลูกศรชีแ้ สดงการกระจายอยางมีขอบเขตใน
สวนธาลามัสสวนหลัง ( posterior thalamus ) จาก
ผูป ว ยโรคสมองฝอวาเรียนท (Restricted diffusion
in the posterior thalamus (the pulvinar),
indicated by arrows, in a patient with vCJD)
6. การรักษา : ไมมีการรักษาเฉพาะ
7. การแพรติดตอโรค : ในผูปวยโรค sCJD สวนใหญยัง
ไมเปนที่ทราบกันแนชัด มีเพียงสมมุติฐานวา นาจะเกิด
จากโปรตีนแปลกใหมที่เกิดขึ้นมาเอง (spontaneous
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generation) และเพิ่มจํานวนไดดวยตัวของ มันเอง มีผล
การศึกษา 2 งาน ที่บงชี้วาการผาตัดอาจเปนปจจัยเสี่ยง
ตอโรค sCJD และเปนไปไดวา ยังพบการติดเชื้อจากการ
รักษาของแพทย (Iatrogenic infection) ดวย โดยเกิด
จากการฉีดฮอรโมน กระตุนการเจริญเติบโตที่เตรียมมา
จากตอมพิทูอิตารีของมนุษย หรือ duramater และการ
ผาตัดเปลีย่ น กระจกตา การตรวจคลืน่ สมอง และการติด
เชือ้ จากเครือ่ งมือผาตัดในสมอง ในบรรดาผูป ว ยเหลานี้ มี
การสันนิษฐานวาการติดเชือ้ จากผูป ว ยโรค sCJD รายหนึง่
ไปสูผูปวยรายอื่นๆ เกิดขึ้นในระหวางการรักษา หรือการ
ใชเครื่องมือผาตัด
8. มาตรการปองกันโรค : หลีกเลี่ยงการใชเนื้อเยื่อจาก
ผูปวยในการผาตัดปลูกถายอวัยวะหรือเนื้อเยื่อ การวัด
คลื่นสมองดวยแผน electrode และการใชเครื่องมือ
ผาตัดที่อาจปนเปอนเนื้อเยื่อจากผูปวย CJD นั้นจะตอง
ทําใหเครื่องมือเหลานี้ปลอดเชื้อทุกครั้งกอนนําไปใชใน
ครั้งตอไป
9. มาตรการควบคุมการระบาด : มาตรการหามสงออกและ
นําเขาโค กระบือ และผลิตภัณฑจากสัตวดงั กลาวตามแนว
ชายแดนจากพื้นที่ที่มีการระบาดของโรควัวบา
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