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โรคไขกาฬหลังแอน
(MENINGOCOCCAL INFECTION)

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

 

รูปที่ 21 เชือ้กอโรคไขกาฬหลงัแอน Neisseria meningitidis 
จากกลองจุลทรรศนอิเล็กตรอน

2. ระบาดวทิยา : สถานการณทัว่โลก : มรีายงานการระบาด
ของโรคไขกาฬหลังแอนเปนกลุมกอนเล็กๆ กระจาย
ทั่วโลก แตกตางกันตามฤดูกาลในแตละแหง ถิ่นที่มี
อุบัติการณของโรคสูงที่สุดอยูที่ African meningitis 
belt ที่มีอาณาบริเวณกวางขวางตั้งแตเซเนกัลไปจนถึง
เอธโิอเปย มปีระเทศทีไ่ดรบัผลกระทบจากโรคทัง้ประเทศ
หรือเปนบางสวนรวม 21 ประเทศ ในภูมิภาคนี้มีอัตรา
การติดเชื้อแบบประปราย (sporadic) สูงถึง 1 - 20 ราย
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ตอประชากรแสนคน ที่มักเกิดเปนประจําทุกป และเกิด
การระบาดใหญเปนครั้งคราว โดยปกติเกิดจากเชื้อกลุม 
A สวนกลุม C พบไดเปนครั้งคราว และเมื่อไมนานมานี้
พบการระบาดของเชือ้กลุม W-135 ในพืน้ทีแ่ถบ 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 เมื่อพิจารณาเปนรายเดือนพบวามีรายงาน
ผูปวยประปรายตลอดทัง้ป โดยโรคนีไ้มมรีปูแบบของการ
เกิดโรคตามฤดูกาลที่ชัดเจน และเมื่อพิจารณาอัตราปวย
ในชวง 9 ปที่ผานมา คือระหวาง พ.ศ. 2543 - 2551 
พบแนวโนมของอัตราปวยลดลง แตในป พ.ศ. 2552 
มีแนวโนมสูงขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับป พ.ศ. 2551 
สําหรับอัตราปวยตายแนวโนมไมชัดเจน พบวาป  
พ.ศ. 2543 - 2546 อัตราปวยตายมีแนวโนมลดลง 
ป พ.ศ. 2546 - 2550 มีแนวโนมเพิ่มสูงขึ้นทุกปและ
ลดลงในป พ.ศ. 2551 แตในป 2552 มแีนวโนมของอตัรา
ปวยตายสูงขึ้นเล็กนอย เมื่อเทียบกับป พ.ศ. 2551 โดย
โรคนี้เปนไดกับคนทุกกลุมอายุ แตมักพบในเด็กมากกวา
ผูใหญ โดยเฉพาะเด็กที่อายุตํ่ากวา 5 ป การระบาดมักมี
ขนาดเล็ก และมักพบมากในกลุมชนที่อาศัยอยูรวมกัน
อยางหนาแนนและแออัด โดยเฉพาะในกลุมคนงาน
ตางดาว
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3. อาการของโรค : มีไขสูงทันที ปวดศีรษะอยางรุนแรง 
คลื่นไส อาเจียน คอแข็ง และกลัวแสง มีผื่นเลือดออก
ใตผิวหนัง (petechial rash) รวมกับปนสีชมพู (pink 
macules) อาการที่พบไดบอยที่สุดคือเยื่อหุมสมอง
อกัเสบ (meningitis) สวนผูปวยทีเ่กดิภาวะตดิเชือ้มนีงิโก
คอกคสัในกระแสโลหติ (meningococcaemia) (ดงัรปูที ่
22) หรือภาวะโลหิตเปนพิษ (meningococcal sepsis) 
เปนการติดเชื้อที่รุนแรงที่สุด ทําใหเกิดผื่นเลือดออกใต
ผวิหนงั ความดนัโลหติตํา่ (hypotension) เกดิการจบัตวั
เปนลิม่ในหลอดเลอืดแบบกระจายทัว่ไป (disseminated 
intravascular coagulation) และการทาํงานของอวยัวะ
ตาง ๆ ลมเหลว (multiorgan failure) สําหรับรูปแบบ
อื่นๆ ของโรคไขกาฬหลังแอน เชน ปอดอักเสบ 
(pneumonia) ขออกัเสบเปนหนอง (purulent arthritis) 
และเยือ่หุมหวัใจอกัเสบ (pericarditis) มกัพบไดนอยกวา

รูปที่ 22 เด็กทารกเพศหญิงอายุ  4 เดือน มีภาวะติด
เชื้ อ  Men in gococca l  ใ นกระแส โลหิ 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
เลอืด อยางไรกต็าม ความไวในการเพาะเชือ้มกัจะตํา่ โดย
เฉพาะอยางยิ่งในผูปวยที่ไดรับยาปฏิชีวนะแลว ในราย
ที่ผลการเพาะเชื้อเปนลบ การจําแนก group-specifi c 
meningococcal polysaccharides ในนํา้ไขสนัหลงัดวย
วิธี latex agglutination จะชวยยืนยันการติดเชื้อได แต
กพ็บผลลบเทยีมไดเสมอ โดยเฉพาะกบัเชือ้กลุม 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
เพียงพอ เปนยาที่แนะนําใหใชรักษาผูปวยที่วินิจฉัย
ยืนยันวาเปนโรคนี้ ยาแอมพิซิลลิน (Ampicillin) และยา
คลอแรมเฟนิคอล (Chloramphenicol) มีประสิทธิผลดี
ในการรักษาโรคนี้เชนกัน อยางไรก็ดีในหลายๆ ประเทศ 
รวมทั้งสเปน สหราชอาณาจักร และสหรัฐอเมริกา มี
รายงานวาพบเชื้อดื้อตอยาเพนิซิลลิน (Penicillin) แลวมี
รายงานเชือ้ดือ้ยาคลอแรมเฟนคิอล (Chloramphenicol) 
ในฝรั่งเศสและเวียดนาม 

  ควรเริ่มใหการรักษาทันทีที่การวินิจฉัยทางอาการ
บงชี้วานาจะเปนโรคไขกาฬหลังแอน แมวาผลการตรวจ
หาเชื้อจะยังไมออกมาก็ตาม การรักษาในเด็กนั้นถายังไม
ทราบเชือ้สาเหตขุองโรค จะตองใหการรกัษาทีค่รอบคลมุ
ตอ Haemophilus infl uenzae type b (Hib) และ 
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Streptococcus pneumoniae ดวย และแมวายาแอมพิ
ซลินิ (Ampicillin) จะใชไดดกีบัเชือ้ทีไ่วตอยาชนดินี ้กค็วร
ใชรวมกับ third-generation Cephalosporin หรือยา
คลอแรมเฟนิคอล (Chloramphenicol) หรือยาแวนโค
มัยซิน (Vancomycin) ในแหลงที่พบวา H. infl uenzae 
type b (Hib) ดื้อตอยาแอมพิซิลิน (Ampicillin) หรือ 
S. pneumoniae ดือ้ตอยาเพนซิลิลนิ (Penicillin) ผูปวย
ดวยโรคไขกาฬหลงัแอนหรอื Hib ควรไดรบัยาไรแฟมปซนิ 
(Rifampicin) กอนทีจ่ะออกจากโรงพยาบาล หากวาไมได
รับการรักษาดวยยาเซฟาโลสปอริน (Cephalosporin) 
หรือยาซิโปรฟล็อกซาซิน (Ciprofl oxacin) ทั้งนี้ เพื่อให
แนใจวาเชื้อไดรับการกําจัดหมดสิ้นแลว

7. การแพรติดตอโรค : จากการสัมผัสโดยตรงกับละออง
ฝอยของเชื้อจากชองจมูกหรือชองปากของผูปวย เชื้อเขา
สูรางกายทางเยื่อเมือก 

8. มาตรการปองกันโรค : 
1.  ใหสขุศกึษาแกประชาชนเกีย่วกบัวธิกีารปองกนัการ

ตดิเชือ้ โดยลดความเสีย่งทีจ่ะสมัผสักบันํา้มกูนํา้ลาย
ของผูปวยจากการสัมผัสใกลชิด

2.  ลดความแออดัของผูคนในสถานทีท่ีค่นอยูกนัจาํนวน
มาก เชน ในคายทหาร โรงเรยีน ทีพ่กัแรม และในเรอื 

3.  ใชวัคซีนปองกันโรคแกกลุมเสี่ยง
9. มาตรการควบคุมการระบาด : 

1.  ดาํเนนิการเฝาระวงัโรคอยางเขมงวด วนิจิฉยัโรคเรว็ 
และใหการรักษาแกผูปวยสงสัยทันที

2.  ลดความแออัดหนาแนนของผูที่ตองอยูรวมกัน เชน 
ทหาร คนทํางานในเหมือง นักโทษ ฯลฯ จัดที่อยู
และหองนอนใหมีการระบายอากาศที่ดี 
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3.  ใหยาลวงหนาเพื่อปองกันโรคแบบวงกวาง (mass 
chemoprophylaxis) ไมมีประสิทธิภาพในการ 
ควบคมุการระบาดของโรค แตการระบาดในคนกลุม
เลก็ๆ (เชน ในโรงเรยีนแหงเดยีว) อาจพจิารณาใหยา
เพื่อปองกันโรคแกทุกคนในกลุมนั้นได

4. หากเกดิการระบาดในหนวยงานหรอืในชมุชนขนาด
ใหญ โดยเกิดจากเชื้อกลุม A, C, W-135, หรือ  Y 
ควรพิจารณาใชวัคซีนปองกันโรคในประชาชนทุก
กลุมอายุที่เสี่ยงในการระบาดนั้น
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