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โรคติดเชื้อไวรัสเฮนดรา
และไวรัสนิปาห

(HENDRA AND NIPAH VIRAL
DISEASES)
1. ลักษณะโรค : เปนไวรัสทีก่ อ โรคในสัตว ไวรัสนิปาหกอ โรค
ไขสมองอักเสบเปนหลัก ในขณะทีไ่ วรัสเฮนดรากอโรคติด
เชือ้ ในระบบทางเดินหายใจ และเยือ่ หุม สมองอักเสบแบบ
ไมรนุ แรง ลักษณะเชือ้ ไวรัสเฮนดรา และไวรัสนิปาห อยูใ น
สกุล Henipaviruses วงศ Paramyxoviridae มีจีโนม
RNA ลักษณะเปนสายเดีย่ ว (single-stranded, nonsegmented, negative-sense RNA genome) ลอมรอบดวย
โปรตีน ไวรัสนิปาห มีขนาดตั้งแต 120 - 500 นาโนเมตร
และไวรัสเฮนดรามีขนาดตั้งแต 40 - 600 นาโนเมตร
(ดังรูปที่ 14)
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รูปที่ 14 ลักษณะโครงสรางอนุภาคของเชื้อไวรัสนิปาหที่แยก
จากเพาะเชื้อ (Ultrastructural characteristics
of Nipah virus isolate in cell culture as seen
by negative stain) (A) nucleocapsid สาย
เดี่ยว ลักษณะเปนรูปแฉกแนวขนานซึ่งเปนลักษณะ
ของไวรัสในวงศ Paramyxoviridae (A single
nucleocapsid with the typical herringbone
appearance characteristic of the family
Paramyxoviridae) (B) ภาพตัดขวาง และภาพ
ตามยาวของ viral neucleocapsid ที่เรียงตัวตาม
plasma membrane ของเชื้อไวรัสนิปาหที่ติดเชื้อ
ในเซลล Vero E6 (Viral nucleocapsids, as seen
in cross and longitudinal sections, aligned
along the plasma membrane of Nipah-virus
infected Vero E6-cell) (C) เชื้อไวรัสนิปาหที่อยู
ภายนอกเซลล แสดงลักษณะเปนเสนโคงที่พันกัน
ไปมาของ nucleocapsid ที่อยูภายในเยื่อหุมไวรัส
(Extracellular Nipah virus particle showing a
curvilinear tangle of nucleocapsids enclosed
within the viral envelop)
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2. ระบาดวิทยา : สถานการณทั่วโลก : โรคไขสมองอักเสบ
จากเชือ้ ไวรัสนิปาหถกู คนพบครัง้ แรกในประเทศมาเลเซีย
ตัง้ แตปลายเดือนกันยายน พ.ศ. 2541 ถึงเดือนพฤษภาคม
พ.ศ. 2542 ผูปวยรายแรกพบที่ รัฐเปรัก เมืองคินตา เปน
เพศหญิง อายุ 41 ป อาชีพขายเนื้อสุกร และผูปวยราย
สุดทายอยูที่เมืองสุไหงบูโละ รัฐเซลังงอ เปนคนงานใน
โรงเลือ่ ยไม เพศชายอายุ 29 ป พบผูป ว ยทัง้ หมด 265 ราย
ตาย 105 ราย โดยมีการระบาดอยูใน 3 รัฐ ไดแกรัฐเปรัก
ที่เมืองคินตา รัฐเนเกริเซมบิลัน มีการระบาด 2 แหง
ที่เมืองซิกามัต และที่เมืองบูกิต เปลันดอค รัฐเซลังงอ
ที่ เ มื อ งสุ ไ หงบู โ ละ ในประเทศสิ ง คโปร โรคนี้ ร ะบาด
ระหวางวันที่ 13 - 16 มีนาคม พ.ศ. 2542 พบผูป ว ย 11 ราย
ตาย 1 ราย สาเหตุจากการนําเขาสุกรจากประเทศมาเลเซีย
เมื่อวันที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2542
หลังจากนั้นก็มีการระบาดอีกหลายครั้งในประเทศ
อินเดีย ที่เมืองซิริกูลิในเดือน กุมภาพันธ พ.ศ. 2544
โดยมีผูปวย 66 ราย เสียชีวิต 45 ราย และมีการระบาด
ในประเทศบังคลาเทศตัง้ แตป พ.ศ. 2544 - 2550 การระบาด
ของโรคไข ส มองอั ก เสบนิ ป าห ใ นประเทศบั ง คลาเทศ
มีปจจัยเสี่ยงตอการติดเชื้อ คือ การสัมผัสกับโคปวย
การบริโภคผลนํ้าจากผลปาลมสดที่ปนเปอนนํ้าลายของ
คางคาวแมไก ซึง่ เปนคางคาวจําพวก ทีก่ นิ ผลไม และมีการ
ติดตอจากคนสูคน ซึ่งสาเหตุของการระบาดที่มาเลเซีย
เกิ ด จากเชื้ อ ไวรั ส นิ ป าห สายพั น ธุ เ ดี ย ว ซึ่ ง แตกต า ง
จากการระบาดที่บังคลาเทศซึ่งเกิดจากหลายสายพันธุ
ทําใหมีลักษณะอาการ ทางคลินิกแตกตางกัน
สถานการณโรคในประเทศไทย : ยังไมเคยพบผูปวย
ในประเทศไทย แต จ ากการศึ ก ษาของศาสตราจารย
นายแพทยธรี ะวัฒน เหมะจุฑา และคณะในป พ.ศ. 2546
จากการสํารวจคางคาวในบางจังหวัดทางภาคใตของ
ประเทศไทยพบวา คางคาวแมไก รอยละ 7 มีภูมิคุมกัน
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ตอไวรัสนิปาห และพบสารพันธุกรรมของเชื้อไวรัสนิปาห
ในนํา้ ลายและปสสาวะของคางคาวแมไกดว ย ดังนัน้ พืน้ ที่
เสีย่ งทางภาคใต จึงควรเฝาระวังสถานการณอยางใกลชดิ
และปองกันไมใหโรคแพรมายังสัตวเลี้ยงตามมาตรการ
ของกรมปศุสัตว
อาการของโรค : อาการเพียงเล็กนอยไปจนถึงมีอาการ
มาก โคมา และ/หรือระบบหายใจลมเหลว และเสียชีวิต
รวมทั้งมีไขสูง ปวดศีรษะ เจ็บคอ วิงเวียน ซึมและสับสน
หรืออาการคลายไขหวัดใหญ และปอดอักเสบผิดปกติ
ในผูปวยไวรัสนิปาหจะมีอาการอักเสบของสมองเปน
สวนใหญ อาจทําใหวนิ จิ ฉัยวา เปนไขสมองอักเสบ (ดังรูป
ที่ 15) สวนหนึ่งจะมีแสดงอาการของปอด ผูปวยทั้งหมด
ทีม่ ชี วี ติ รอดจาก สมองอักเสบเฉียบพลันจะสามารถฟน ตัว
ไดเปนปกติ แตมีประมาณรอยละ 20 ที่พบรองรอยความ
บกพรองของระบบประสาท อัตราการเสียชีวิตประมาณ
รอยละ 40 และพบวาในคนที่มีการติดเชื้อไวรัสบางราย
ไมแสดงอาการ
ระยะฟกตัวของโรค : ประมาณ 4 - 18 วัน
การวินิจฉัยโรค : อาศัยการตรวจทางนํ้าเหลืองวิทยา หา
IgM และ IgG โดยวิธี ELISA หรือวิธี serum neutralization
ยืนยันการวินิจฉัยโดยการแยกเชื้อไวรัสไดจากผูปวย
การรักษา : ปจจุบันยังไมมีการรักษา แตมีรายงานพบวา
ยาไรบาวิรนิ (Ribavirin) อาจจะลดอัตราการตายจากไวรัส
นิปาหได
การแพรติดตอโรค : จากการสัมผัสโดยตรงกับมา (ไวรัส
เฮนดรา) หรือหมู (ไวรัสนิปาห) หรือผลิตภัณฑจากมาหรือ
หมูที่ติดเชื้อ
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รูปที่ 15 ภาพถ า ยเอกซเรย ค ลื่ น แม เ หล็ ก ไฟฟ า แบบตั ด
ขวางโรคสมองอักเสบจากเชื้อไวรัสนิปาหในผูปวย
ระยะเฉียบพลัน (A) และระยะกลับเปนซํ้า (B)
(Axial magnetic resonance imaging ﬁndings
in patients with acute (A) and relapsed
(B) Nipah virus encephalitis with use of
ﬂuid-attenuated inversion recovery)
(A) รอยโรคลั ก ษณะสี เข ม กระจายหลายแห ง ใน
เนื้อเยื่อสมองสวน white และ gray matter ใน
ผู ป ว ยโรคสมองอั ก เสบจากเชื้ อ ไวรั ส นิ ป าห ร ะยะ
เฉียบพลัน (Multiple discrete hyperintense
lesions in the white and gray matter of a
patient with acute Nipah virus encephalitis)
(B) รอยโรคลักษณะรวมกันในสวน cortical gray
matter ในผูป ว ยโรคสมองอักเสบจากเชือ้ ไวรัสนิปาห
ระยะกลับเปนซํ้า (Conﬂuent lesions primarily
involving the cortical gray matter in a patient
with relapsed Nipah virus encephalitis)

องคความรู (Factsheet) เรื่อง โรคติดตออุบัติใหม

53

8. มาตรการปองกันโรค : ใหความรูและคําแนะนําเกี่ยวกับ
มาตรการทีจ่ ะนํามาใช และปองกันสัตวไมให สัมผัสกับมูล
และปสสาวะของคางคาวกินผลไม และสัตวทตี่ ดิ เชือ้ อยาง
เชน หมูและมา และตรวจสอบใหแนใจวาคางคาวกินผลไม
ไมไดพักอาศัยอยูใกลกับคอกหมูหรือคอกสัตว
9. มาตรการควบคุมการระบาด :
1. ปองกันผูท าํ งานปศุสตั ว : สวมชุดปองกัน รองเทาบูท
หมวก ถุงมือ แวนตา กระจังบังหนา ลางตัวและมือ
ใหสะอาดทุกครั้งกอนออกจากฟารม
2. เผาทําลายซากมาและหมูที่ติดเชื้อ โดยการควบคุม
ดูแลของหนวยงานรัฐ
3. หามขนยายสัตวออกจากบริเวณที่มีการระบาดของ
โรค
4. แยกผูปวยที่ติดเชื้อ หากปรากฏการแพรเชื้อจากคน
สูคน
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