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Japanese encephalitis

	 โรคไขส้มองอกัเสบอาจเกดิขึน้ไดจ้ากหลาย

สาเหตุ	ส่วนมากมักจะมีสาเหตุจากการติดเชื้อจาก

ไวรัส	 โดยสามารถเกิดได้จากเชื้อไวรัสหลายชนิด	

ซึง่ไขส้มองอกัเสบ	เจอ	ี(Japanese	encephalitis)	

เป็นชนิดที่พบบ่อยที่สุดในเอเชียและบางส่วนของ

แปซิฟิกตะวันตก	 โดยโรคไข้สมองอักเสบ	 เจอี	 

เกิดจากการติดเชื้อ	 Japanese	 encephalitis	

virus	 (JEV)	 ซึ่งติดต่อผ่านทางยุงรำาคาญ	 โดย

ถูกค้นพบครั้งแรกโดยนักวิทยาศาสตร์ชาวญี่ปุ่น	

พบได้กระจายทั่วไปทุกภาคและทุกฤดู	 โดยโรค

นี้มีอันตรายถึงชีวิตได	้ และประมาณครึ่งหนึ่งของ 

ผู้รอดชีวิตจะมีความพิการหลงเหลืออยู่

ระบาดวิทยา
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	 โรคไข้สมองอักเสบ	 เจอี 	 (Japanese	 

encephalitis,	 JE)	พบได้มากที่สุดในเอเชียรวม

ถึงประเทศไทยและบางส่วนของแปซิฟิกตะวันตก	

โดยมากมักจะพบการเกิดโรคในช่วงฤดูฝน	 แต่

ในแต่ล่ะประเทศจะพบช่วงเวลาที่มีการเกิดโรค

ได้แตกต่างกันซึ่งเจอได้ตลอดทั้งปี	โดยในบริเวณ

แหล่งระบาดมักจะพบในผู้ป่วยอายุน้อยกว่า	15	ปี	

เนื่องจากคนส่วนใหญ่จะมีภูมิคุ้มกันอยู่ก่อนแล้ว	

อย่างไรก็ตามหากเป็นบริเวณที่ไม่เคยเกิดโรคมา

ก่อนก็จะพบในกลุ่มของผู้ที่มีอายุสูงขึ้นได้			

	 ในประเทศไทยนั้นมักพบในผู้ป่วยช่วงอาย	ุ

5	 –	 10	ปี	 สามารถพบผู้ป่วยได้ตลอดทั้งป	ีตั้งแต่

เดือนมกราคมจนถึงเดือนธันวาคม	ปี	พ.ศ.	2552	

พบผู้ป่วยเดือนละ	 25	 –	 42	 ราย	 ตำ่าสุดในเดือน

กุมภาพันธ์และสูงสุดในเดือนพฤษภาคม	

(Fig.1)	และพบได้ในทุกๆ	ภูมิภาค	โดยภาคใต้มีอัตราการป่วยสูงสุด	คือ	1.1	ต่อประชากรหนึ่งแสนคน	 

รองลงมาคอื	ภาคกลาง	(0.06)	และภาคเหนอื	ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื	ซึง่มอีตัราปว่ยเทา่กนั	0.04	(Fig.2)	
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การติดต่อ
	 เชื้อ	 JEV	 จัดอยู่ในตระกูลฟลาวิไวรัส	 

(family	 flaviviridae)	 สกุลฟลาวิไวรัส	 (genus	 

flavivirus)	อยูใ่นกลุม่เดยีวกบัไวรสัเดง็กี	่(Dengue	 

virus)	และไขเ้หลอืง	(yellow	fever)	เชือ้ไวรสัเจอี

มีสมบัติเช่นเดียวกับฟลาวิไวรัสตัวอื่นๆ	 ซึ่งเป็น

ไวรัสที่มีแมลงกินเลือดเป็นพาหะนำาโรค	จะติดต่อ

ในวงจรจากสัตว์สู่คน	 โดยมียุงเป็นตัวพาหะนำา 

เชือ้โรค	และมสีตัวม์กีระดกูสนัหลงัเพือ่เพิม่จำานวน

เชื้อ	 โดยหมูเป็นรังโรคที่สำาคัญ	หมูที่ติดเชื้อ	 JE	 

จะไม่มีอาการ	แต่มีเชื้อ	JE	ในเลือด	เมื่อยุงไปกัด

หมูในระยะนี้	 เชื้อจะเข้าไปเพิ่มจำานวนในยุง	 เมื่อ

มากัดคนจะแพร่เชื้อเข้าสู่คน	 สัตว์อื่นๆ	 ที่จะติด

เชื้อ	JE	ได้แก่	ม้า	วัว	ควาย	นก	แต่สัตว์เหล่านี้จะ

ไม่มีอาการมีแต่ม้าและคนเท่านั้น	 เมื่อได้รับเชื้อ

แล้วประมาณ	 1	 ใน	 300-500	 ของผู้ติดเชื้อจะมี

อาการสมองอักเสบ	หมูมีความสำาคัญในวงจรการ

แพร่กระจายของโรค	 เพราะจะมีเชื้ออยู่ในกระแส

เลือดได้นานกว่าสัตว์อื่นๆ	จึงจัดว่าเป็น	amplifier	 

ที่เป็นรังโรคที่สำาคัญ	 ยุงที่ เป็นพาหะเป็นชนิด	 

Culex	 tritaeniorhynchus	 ยุงนี้เพาะพันธุ์ใน 

ท้องนาที่มีนำ้าขัง	 จำานวนยุงจะเพิ่มมากในฤดูฝน	 

ยงุตวัเมยีสามารถถา่ยทอดเชือ้ผา่นรงัไขไ่ปสูล่กูยงุ

ได	้ยงุเหลา่นีจ้ะออกมากดักนิเลอืดในชว่งเยน็หรอื

ชว่งคำา่	ซึง่มกัจะเปน็สตัวใ์หญห่รอืนกมากกวา่ทีจ่ะ

เป็นคน	หมูและนกนำ้า	เช่น	นกกระสา	นกกระยาง	

เป็นรังโรคที่สำาคัญเนื่องจากจะมีเชื้อในการแส

เลือดได้นานและมีการเพิ่มจำานวนเชื้อได้สูง	 ซึ่งใน

ทวีปเอเชียรวมถึงประเทศไทยประชากรส่วนใหญ่

ประกอบอาชีพเกษตรกรรมและมีจำานวนของการ

เลีย้งหมปูรมิาณมาก	มกีารเลีย้งบรเิวณทีอ่ยูอ่าศยั	

ดังนั้นจึงมีจำานวนผู้ป่วยได้สูงกว่าบริเวณอื่นๆ
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อาการและอาการแสดง
	 ส่วนใหญ่ผู้ติดเชื้อจะไม่มีอาการ	มีเพียง	 1	

ใน	 300	คนเท่านั้นมีที่จะแสดงอาการ	 โดยอาการ

มักจะมาแสดงด้วยสมองอักเสบ	 โดยเริ่มต้นจะมี 

อาการแบบไม่รุนแรง	 เช่น	 มีไข้และปวดศีรษะ	 

หลงัจากนัน้เมือ่มกีารเพิม่จำานวนของเชือ้	5	–	15	วนั	 

จะเริม่มอีาการมากขึน้แตม่กัจะไมจ่ำาเพาะ	เชน่	มไีข,้	

ท้องเสีย,	ปวดศีรษะ,	คลื่นไส้อาเจียน	และกล้าม

เนื้ออ่อนแรงทั่วตัว	 หลังจากนั้นอีก	 2-3	 วันจะมี

อาการซึมลง,	มีอาการอ่อนแรง,	มีการเคลื่อนไหว

ผิดปกติ,	 บางรายอาจมีอาการเกร็งชักกระตุก

ด้วย	 อาจมีอาการหายใจไม่สมำ่าเสมอ	 ในรายที่

เป็นรุนแรงมากจะเสียชีวิตได้	บางรายอาจมีอาการ

พฤติกรรมเปลี่ยนแปลงหรือเป็นอาการทางจิตได้	

ซึ่งจะทำาให้วินิจฉัยผิดพลาดได้	 	อาการชักมักเป็น

แบบชักเกร็งกระตุกทั่วตัว	 ซึ่งพบได้บ่อยมากโดย

เฉพาะเด็กเล็ก	 อาจจะมาด้วยนิ้วกระตุก,	ตาเหล่,	

หรอืหายใจผดิจงัหวะได้	หรอือาจจะมอีาการคลา้ย

โรคพาร์กินสัน	คือมีอาการตัวเกร็ง,	หน้าไม่แสดง

อารมณ์,	มือสั่น	และเคลื่อนไหวลำาบาก

การวินิจฉัย
	 การส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ	จะไม่มีการ

แสดงผลที่จำาเพาะ	เช่น	การตรวจเลือดพบจำานวน

เมด็เลอืดแดงลดลง,	จำานวนเมด็เลอืดขาวเพิม่ขึน้,	

จำานวนเกร็ดเลือดลดลง,	ค่าเอนไซม์ของตับสูงขึ้น

ได้

	 การส่งตรวจนำ้าไขสันหลัง	 จะพบความดัน

นำา้ไขสนัหลงัสงู,	จะพบเมด็เลอืดขาวสงูขึน้โดยเปน็

ชนิดลิมโฟไซต์เด่น,	มีโปรตีนสูง,	ค่านำ้าตาลปกติ			

	 การสง่ตรวจวนิจิฉยัดว้ยคลืน่แมเ่หลก็ไฟฟา้	

จะมีประสิทธิภาพสูงกว่าการตรวจด้วยเครื่อง

เอก็ซเรยค์อมพวิเตอร์	โดยจะเหน็ความผดิปกตใิน

ตำาแหน่ง	thalamus,	basal	ganglia,	midbrain,	

pons,	 และ	medullaโดยตำาแหน่งที่พบร่วมมาก 

ที่สุด	คือตำาแหน่ง	thalamus		

	 การส่งตรวจแยกเชื้อ	 (serology)	 ซึ่ง

เปน็การวนิจิฉยัทีใ่ชอ้ยูใ่นปจัจบุนัคอืตรวจหา	IgM	 

antibody	เฉพาะตอ่ไวรสัเจอ	ีในนำา้ไขสนัหลงัและ

ในเลือด	 โดยการตรวจพบ	 JEV-specific	 IgM	

antibody	ในนำ้าไขสันหลังสามารถช่วยยืนยันการ

ตดิเชือ้ในครัง้นีไ้ด	้แตห่ากตรวจพบ	JEV-specific	

IgM	antibody	ในเลอืดอาจเปน็การตดิเชือ้หรอืขึน้

จากการได้วัคซีนก็ได้		

	 การตรวจหา	 antibody	 ในนำ้าไขสันหลัง 

จะสามารถตรวจพบได้ร้อยละ	70-90		ในผู้ป่วยที่

ติดเชื้อ	 โดยจะสามารถตรวจพบได้เมื่อประมาณ 

วันที่	5-8	หลังจากเริ่มมีอาการ	

	 การตรวจหา	antibody	ในเลือดจะสามารถ

ตรวจพบได้ร้อยละ	60-70		ในผู้ป่วยที่ติดเชื้อ	โดย

จะสามารถตรวจพบได้อย่างน้อย	 9	 วันหลังจาก 

เริ่มมีอาการ	เพราะฉะนั้นหากส่งตรวจในตอนแรก

ไมพ่บเชือ้	ควรทีจ่ะสง่ตรวจ	antibody	ในเลอืดซำา้

อีกครั้งในภายหลัง	 	 บางรายงานการศึกษาพบว่า 

มีการตรวจแยกเชื้อไวรัสแบบ	 nucleic	 acid	 

amplification	test	(NAAT)	ซึง่สามารถใชย้นืยนั

การติดเชื้อได้	 แต่พบว่าการตรวจนี้จะให้ผลในนำ้า

ไขสันหลังและเลือดว่าติดเชื้อน้อยมาก	 เนื่องจาก
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ในคนมีระดับเชื้อไวรัสค่อนข้างตำ่า	 และมีความ

ไวต่อเชื้อ	 JEV	 ในนำ้าไขสันหลังและในเลือดค่อน 

ข้างตำ่า

การรักษา
	 ในปัจจุบันยังไม่มีการรักษาที่จำ า เพาะ	

เปน็การรกัษาแบบประคบัประคองตามอาการ	เชน่	

การรกัษาระดบัความดนัในสมอง,	การรกัษาสมดลุ

ของการไหลเวียนโลหิต,	 การควบคุมอาการชัก,	

และการป้องกันอาการแทรกซ้อนที่จะตามมา	บาง

รายงายการศึกษาพบว่าได้มีการทดลองใช้ยาต้าน

ไวรัส	 ribavirin	 แต่ไม่พบความแตกต่างของผล

การรักษาของการใช้ยาต้านไวรัสกับยาหลอก	และ

พบวา่	corticosteroids	และ	interferon	alpha2a	

ไม่ช่วยในเรื่องของการควบคุมอาการและไม่ช่วย

ในเรื่องของผลการรักษา

ผลการรักษา
	 อัตราการเสียชีวิตประมาณร้อยละ	 20-30		

เป็นทั้งการเสียชีวิตที่รุนแรงทันทีและจากการที่มี

อาการเรื้อรังเป็นเวลานาน	หากไม่เสียชีวิตพบว่า

จะมีอาการแทรกซ้อนตามมาถึง	 ร้อยละ	 50	 โดย

สว่นใหญพ่บวา่มอีาการกลา้มเนือ้แขนขาออ่นแรง,	

การเคลือ่นไหวผดิปกต,ิ	สญูเสยีความสามารถทาง

ปัญญาและการสื่อสาร,	 อาการทางจิตประสาท,	

และมีอาการชักเรื้อรังได้	ยังไม่มีการศึกษาในกรณี 

ผู้ป่วยติดเชื้อในขณะตั้งครรภ์มากนัก	 แต่พบว่า

บางการศึกษาพบว่าในผู้ป่วยติดเชื้อขณะตั้งครรภ์	

9	คน	ทั้งหมดอยู่ในช่วงไตรมาส	1	หรือ	2	ของการ

ตัง้ครรภ	์พบวา่มกีารแทง้	4	คน	โดยม	ี1	ใน	4	ตรวจ

พบเชื้อไวรัสในตัวเด็กที่แท้งนั้น	 ซึ่งอาจเชื่อได้ว่า

เชื้อ	JEV	สามารถติดเชื้อผ่านรกขณะตั้งครรภ์ได้

การป้องกัน
	 หลกีเลีย่งไมใ่หถ้กูยงุกดั	โดยเฉพาะอยา่งยิง่

ในกรณีที่นักท่องเที่ยวมาในแหล่งระบาดของเชื้อ	

หรือป้องกันโดยการฉีดวัคซีนไข้สมองอักเสบ	เจอี

การฉีดวัคซีน
	 ในกรณขีองผูท้อ่งเทีย่วทีม่าในแหลง่ระบาด

ของเชื้อจะพิจารณาแนะนำาให้ฉีดวัคซีน	ดังนี้
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	 	 ในประเทศสหรัฐอเมริกามีวัคซีนที่ขึ้น

ทะเบียน	มี	2	ชนิด	คือ

	 1.		 วคัซนีชนดิเชือ้ตายทีเ่พาะเชือ้ในสมองหน	ู	

(suckling	mouse	brain	vaccine	หรือ	SMBV)	

ของ	JE-VAX	ผลิตโดย	Biken	ในประเทศญี่ปุ่น 

	 2.	 วัคซีนชนิดเชื้อตายที่เพาะเชื้อในเซล

เพาะเลี้ยง	 ของ	 IXIARO	ผลิตโดย	 Intercell	 in	

Austria	and	marketed	by	Novartis	ในประเทศ

สหรัฐอเมริกา
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	 ในประเทศไทยซึ่งเป็นแหล่งระบาดของ

เชื้อนั้น	 มีการฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันโรค	 ตั้งแต่ปี	

2533	 โดยเริ่มต้นในภาคเหนือ	 และค่อยๆ	ขยาย

ครอบคลุมทั้งประเทศ	 ตั้งแต่	 พ.ศ.	 2543	 โดย

ให้วัคซีนแก่เด็กอายุ	 1	 ปีครึ่ง	 ถึง	 2	 ปี	 คนละ	 2	

ครั้งและกระตุ้น	1	ครั้ง	เมื่ออายุ	2	ปีครึ่ง	ถึง	3	ปี	

วัคซีนที่ใช้เป็นชนิดเชื้อตาย	(JE	SMBV:	mouse	 

brain-derived	inactivated	JE	vaccine)	วคัซนี

ป้องกันไข้สมองอักเสบเจอีที่ขึ้นทะเบียนและ 

จำาหน่ายในประเทศไทย	ปัจจุบันมี	2	ชนิด	ได้แก่	

	 1.		 วัคซีนชนิดเชื้อตายที่เพาะเชื้อในสมอง

หนู	 (suckling	mouse	 brain	 vaccine	 หรือ	

SMBV)	

	 2.	 วัคซีนชนิดเชื้อมีชีวิตอ่อนฤทธิ์ 	 (SA	

14–14–2)	ที่เพาะเชื้อในเซลล์เพาะเลี้ยง	เป็นวัคซีน

ใหม	่ทีเ่พิง่ขึน้ทะเบยีนในประเทศไทย	ป	ีพ.ศ.2550		

	 วัคซีนป้องกันไข้สมองอักเสบเจอีชนิดใหม่	

อีก	2	ชนิด	ได้แก่	

	 1.	 วัคซีนชนิดเชื้อตายที่เพาะเชื้อในเซล

เพาะเลี้ยง	

	 2.	 วัคซีนชนิดเชื้อมีชีวิตอ่อนฤทธิ์	จากการ

ตัดต่อพันธุกรรม	และเพาะเชื้อในเซลล์เพาะเลี้ยง	

(Chimeric	JE	vaccine)

ความปลอดภัยของวัคซีน
	 วัคซีน	 JE	 SMBV	 มีความปลอดภัยสูง	

องคก์ารอนามยัโลกไดส้รปุวา่	ไมพ่บหลกัฐานเชือ่ม

โยงว่าวัคซีนไข้สมองอักเสบเจอีที่ทำาจากสมองหนู

เป็นสาเหตุของอาการทางระบบประสาท	 (acute	

disseminated	 encephalomyelitis:	ADEM)	

ที่เคยพบหลังจากรับวัคซีนชนิดนี้ประมาณ	1	ราย

ต่อ	50,000-1,000,000	หมายความว่าโรค	ADEM	

เป็นโรคที่พบน้อย	โดยพบได้ในเด็กทั่ว	ๆ	ไป	และ

มโีอกาสเกดิขึน้ไดใ้นชว่งเวลาหลงัจากการรบัวคัซนี

ได้เช่นกัน	 (co-incident)	 นอกจากนี้การผลิต

วคัซนี	SMBV	ในปจัจบุนัมกีารพฒันากระบวนการ

ผลิตจนสามารถทำาให้มีความบริสุทธิ์สูงขึ้นมาก

เมื่อเทียบกับการผลิตวัคซีนในอดีต	 สำาหรับ

ประเทศไทยในระยะ	 6	 ปีที่ผ่านมา	 ไม่มีรายงาน

พบอาการข้างเคียงรุนแรงทางระบบประสาทหลัง

ฉีดวัคซีน	JE	และ	ในประเด็นเรื่องความปลอดภัย

ของวัคซีนชนิดนี้	ในปี	พ.ศ.	2549	องค์การอนามัย

โลก	(WHO)	ให้ความเห็นว่า	SMBV	เป็นวัคซีนที่

มีประสิทธิภาพและความปลอดภัยเหมาะสมสาห

รับใช้ป้องกันโรคในปัจจุบัน	

	 วัคซีน	JE	SA	14–14–2	เป็นวัคซีนใหม่	เพิ่ง

ใช้ในประเทศต่างๆ	 ได้ไม่นาน	 ข้อมูลด้านความ

ปลอดภัยยังมีจากัด	แต่จากข้อมูลที่มีชี้ว่าวัคซีนมี

ความปลอดภัย	 อย่างไรก็ตามวัคซีนเชื้อเป็นยังมี

ประเดน็ทีก่งัวลเกีย่วกบัการกอ่โรคในผูม้ภีมูคิุม้กนั

บกพร่อง	 วัคซีนมีประสิทธิภาพในการป้องกันโรค

ตั้งแต่ร้อยละ	80	ขึ้นไป	ถ้านำาไปใช้ในพื้นที่ที่มีโรค

ไข้เลือดออกชุกชุม	 วัคซีนเชื้อเป็นอาจถูกรบกวน

จากแอนติบอดีในผู้ที่เคยติดเชื้อโรคไข้เลือดออก	

เพราะเป็นเชื้อไวรัสในกลุ่มเดียวกัน	 นอกจากนี้

ในปัจจุบัน	Chengdu	 Institute	 of	Biological	

Products	(CDIBP)	เป็นเพียงบริษัทเดียวที่ได้รับ

ลิขสิทธิ์ในการส่งออกจากประเทศจีน
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	 กระทรวงสาธารณสุขได้ดำาเนินการป้องกัน

โรคไข้สมองอักเสบ	 JE	 โดยใช้วัคซีน	 JE	SMBV	

ที่ผลิตโดยองค์การเภสัชกรรมซึ่งเป็นวัคซีนที่มี

ประสทิธภิาพดแีละมคีวามปลอดภยั	ตามนโยบาย

ส่งเสริมการพึ่งตนเอง

	 กระทรวงสาธารณสุข	 (โดยคำาแนะนำาของ

คณะอนุกรรมการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคใน

คณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติ)	 มีแผนการพัฒนา

จัดหาวัคซีน	 JE	 เพื่อให้ได้วัคซีนรุ่นใหม่มาใช้

ทดแทนวัคซีนปัจจุบัน	 (จากการพิจารณาในวันที่	

7	กรกฎาคม	พ.ศ.	2552)	โดย	

	 1.		องคก์ารเภสชักรรม	รว่มกบัมหาวทิยาลยั

มหิดล	 วิจัยพัฒนาเพื่อผลิตวัคซีนชนิดเชื้อตายที่

เพาะในเซลลเ์พาะเลีย้ง	ตามแผนคาดวา่จะเริม่ผลติ

ได้	ในปี	พ.ศ.2558			

	 2.	 กรมควบคุมโรคมีแผนจะใช้วัคซีนชนิด

ใหม่ที่องค์การเภสัชกรรมผลิตได้	 แทนวัคซีน	 JE	

SMBV	ตั้งแต่ประมาณปี	พ.ศ.2558	
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