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ไขเวสตไนล
(WEST NILE FEVER)

1. ลักษณะโรค : เปนโรคติดเชื้อไวรัสที่มียุงเปนพาหะ 
เกิดจากเชื้อไวรัสเวสตไนล (West Nile virus; WNV) 
(ดังรูปที่ 16) เปนเชื้อไวรัสที่อยูในวงศ Flaviviridae สกุล 
Flavivirus 

รูปที่ 16 ภาพจากกลองอิเลคตรอนไมโครกราฟฟ แสดง 
virion เชือ้ไวรสัเวสตไนล ทีแ่ยกไดจากการเพาะเชือ้ 
(This transmission electron micrograph (TEM) 
revealed the presence of West Nile virus 
virions, in an isolate that was grown in a 
cell culture)
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2. ระบาดวิทยา : สถานการณทั่วโลก : เชื้อไวรัสเวสตไนล 
ถูกแยกเชื้อไดเปนครั้งแรกจากผูปวยหญิงคนหนึ่งใน
อําเภอเวสตไนล ของประเทศอูกานดา ในป พ.ศ. 2480 
จากนั้นมีการแยกเชื้อไดจากนก ในเขตไนลเดลตา ใน
ป พ.ศ. 2496 โดยกอนหนาป พ.ศ. 2540 เชื่อวาเชื้อ
ไวรัสเวสตไนลไมไดเปนเชื้อกอโรคในนก จนกระทั่งพบ
การระบาดอยางรุนแรงและเสียชีวิตในนกของประเทศ
อิสราเอล โดยนกมีอาการสมองอักเสบและพิการ และใน 
ป พ.ศ. 2542 จงึพบการระบาดครัง้ใหญในคนในนวิยอรค 
ของสหรฐัอเมรกิา และแพรกระจายไปทัว่ทัง้ทวปีอเมรกิา
ในปตอมา และมีการระบาดตอมาในประเทศกรีซ 
อิสราเอล โรมาเนีย รัสเซีย โดยแพรกระจายมาจากนก
อพยพ ปจจุบันโรคนี้ทั้งในแคนาดา เวเนซุเอลา แอฟริกา 
ยุโรปตะวันออกกลาง เอเชียตะวันตก และออสเตรเลีย

 สถานการณโรคในประเทศไทย : ยังไมพบรายงานของ
โรคนี้

3. อาการของโรค : หลังไดรับเชื้อผูปวยจะเกิดกลุมอาการ
ได 3 แบบ คือ 
1. ไมแสดงอาการ พบรอยละ 80
2. กลุมอาการไมรุนแรง จะมีไข ปวดศีรษะ หนาวสั่น มี

เหงื่อออก มีผื่นที่ผิวหนัง ออนเพลีย ตอมนํ้าเหลือง
อักเสบ ซึม ปวดขอ และมีอาการคลายไขหวัด หรือ
ไขหวัดใหญ บางรายมี อาการคลื่นไส อาเจียน โดย
ทั่วไปอาการจะดีขึ้นภายใน 7 - 10 วัน แตจะยังคง
มอีาการออนเพลยีประมาณ 1 สปัดาห และมอีาการ
ตอมนํ้าเหลืองอักเสบอีกประมาณ 2 เดือน

3. กลุมอาการรุนแรง รายที่มีอาการรุนแรงจะมีอาการ
ทางสมองรวมดวย ไดแก สมองหรือเยื่อหุมสมอง
อักเสบ มีอาการไขสูง คอแข็ง ซึม ชัก และหมดสติ

  เมื่อเชื้อเขาสูรางกายจะเพิ่มจํานวน และกระจาย
 ไปบริเวณตอมนํ้าเหลือง กระแสเลือด และเขาสู
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ระบบประสาทสวนกลาง กระตุนใหมีการเพิ่มระดับของ
ปจจยัทีท่าํใหเกดิการตายของเนือ้งอก (tumor necrosis 
factor) เพิ่มความสามารถในการซึมผานเยื่อหุมสมอง 
เกดิการตดิเชือ้โดยตรงทีเ่ซลลประสาท โดยเฉพาะบรเิวณ
นิวเคลียส เนื้อเยื่อประสาทและสมองสวนที่มีสีเทา 
กานสมอง และกระดูกไขสันหลัง (ดังรูปที่ 17)

รูปที่ 17 ภาพถายเอกซเรยคลื่นแมเหล็กไฟฟา แสดงลักษณะ
การเปลีย่นแปลงของโรคสมองอกัเสบไวรสัเวสตไนล 
(Magnetic resonance imaging changes in 
West Nile Encephalitis) (A และ B) ภาพถาย
เอก็ซเรย คลืน่แมเหลก็ไฟฟาโดยเทคนคิ FLAIR แสดง
ลักษณะรอยโรคเปนสีขาวบริเวณ periventricular 
gray matter ของ fourth ventricle ที่ vermits 
of the cerebellum ในวันที่ 10 ของการนอนโรง
พยาบาลของผูปวยโรคสมองอักเสบไวรัสเวสตไนล 
(Fluid - attenuated inversion recovery images 
for a patient with West Nile Encephalitis on 
day 10 of hospitalization, showing increased 
signal intensity in the periventricular gray 
matter of the fourth ventricle at the vermits 
of the cerebellum) (A and B) และ (C and 
D) รอยโรคสีขาวบริเวณ สมองสวนธาลามัส ทั้ง 2 
ขาง และ caudate nucleus ขางขวา (increased 
signal intensity in both thalamus and the 
right caudate nucleus) (C and D)



57องคความรู (Factsheet) เรื่อง โรคติดตออุบัติใหม

4. ระยะฟกตัวของโรค : โดยเฉลี่ย 5 - 15 วัน
5. การวินิจฉัยโรค : การตรวจทางนํ้าเหลืองจะชวยการ

วนิจิฉยัแยกโรคจากไขไมทราบสาเหต ุหรอืไวรสัอืน่ๆ และ
การตรวจวิเคราะห DNA ชวยวินิจฉัยโรค หรืออาจแยก
เชือ้ไวรสัไดโดยการฉดีเขาหน ู(suckling mice) หรอืเพาะ
เลี้ยงเซลลจากเลือดผูปวยที่เจาะขณะมีไข อยางไรก็ตาม
การตรวจในหองปฏบิตักิารของเชือ้กลุมนีต้องกระทาํดวย
ความระมัดระวังเพื่อปองกันการติดเชื้อ

6. การรักษา : ไมมียารักษาโดยเฉพาะ ใหรักษาตามอาการ 
หรือใชการรักษาแบบประคับประคอง

7. การแพรติดตอโรค : คนสวนใหญไดรับเชื้อจากการที่ถูก
ยุง Culex spp. กัด หรืออาจติดโดยยุงชนิดอื่นๆ เชน 
ยุง Aedes spp. ซึ่งยุงจะไดรับเชื้อขณะที่ไปกัดนก 
ยังไมมีรายงานวามีการติดตอของโรคนี้จากคนถึงคน
โดยตรง

8. มาตรการปองกันโรค : 
1. ประชาชนไมควรออกไปนอกบานในชวงเวลา

พลบคํา่และกลางคนืเมือ่มกีารระบาดของโรคเกดิขึน้ 
ถาจําเปน กอนออกจากบานควรสวมเสื้อผาปกคลุม
รางกายใหมิดชิด

2. ใชยาทาผวิหนงัปองกนัแมลงหรอืยงุกดั (ไมควรใชใน
เด็กเล็กที่มีอายุตํ่ากวา 3 ป เพราะอาจทําใหเกิดการ
ระคายเคืองได) 

3. ใชยาฆายุงตัวแกและทําลายลูกนํ้ายุงบริเวณในและ
นอกบาน

9.  มาตรการควบคุมการระบาด : 
1. คนหาผูปวยที่เกิดขึ้นในชุมชน 
2. ดาํเนนิการกาํจดัยงุตวัแกและกาํจดัลกูนํา้ยงุในพืน้ที่

ที่เกิดการระบาดของโรค 
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3. ใหขอมูลเรื่องโรค การติดตอ การปองกันตนเองแก
ประชาชนอยางรวดเรว็ เพือ่ปองกนัการตืน่ตระหนก
และขอความรวมมือในการควบคุมโรค 

4. ประสานงานเจาหนาทีป่ศสุตัวในทองที ่ถามกีารตาย
ของสัตวมากผิดปกติ (โดยเฉพาะนก) ตองรีบตรวจ
สอบรายงานและสงชิ้นเนื้อตรวจหาเชื้อทันที 

5. สํารวจยุงเพื่อคนหาการติดเชื้อในยุง 
6. หามเคลื่อนยายสัตวจากพื้นที่ระบาดไปยังที่อื่นๆ 
7. ขยายการเฝาระวงัในนกและยงุออกไปยงัพืน้ทีร่อบๆ
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