ไวรัสนิปาห์ (Nipah virus)
โรคติดเชื้อไวรัสนิปาห์ คือ โรคติดต่อชนิดหนึ่งซึ่ งมีพาหะจากสัตว์ เช่น ค้างคาวผลไม้ สุ กร ม้า แมว
แพะ หรื อแกะ เป็ นต้น โดยเชื้ อไวรัสนิปาห์จะก่อให้เกิดการติดเชื้ออย่างรุ นแรงของระบบหายใจ เกิดภาวะ
สมองอักเสบทาให้เสี่ ยงต่อการเสี ยชีวติ ได้ ทั้งนี้มีรายงานการพบโรคสมองอักเสบนิปาห์เป็ นครั้งแรกตั้งแต่
เดือนตุลาคม 2541 จนถึงเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2542 พบผูต้ ิดเชื้ อ 265 ราย เสี ยชีวติ 105 ราย เชื้อไวรัสนี้ถูก
ตั้งชื่อตามชื่ อหมู่บา้ นสุ ไหงนิ ปาห์ ประเทศมาเลเซีย ซึ่ง Dr. Chua Kos Bing แพทย์ชาวมาเลเซี ยเป็ นผูแ้ ยกเชื้อ
ไวรัสนี้เป็ นครั้งแรก เดิมเรี ยกชื่อไวรัสนี้วา่ ไวรัสคล้ายเฮนดร้า (Hendra-Like Virus) โดยในช่วงนั้นเกิดการ
ระบาดของโรคไวรัสนิปาห์ในประเทศมาเลเซีย อินเดีย บังกลาเทศ และสิ งคโปร์
สาเหตุการติดเชื้อไวรัสนิปาห์ เกิดจากอะไร
เชื้อนิปาห์ไวรัส (Nipah virus) จัดอยูใ่ น Family paramyxoviridae, Genus Henipavirus มีลกั ษณะคล้าย
เชื้อเฮนดราไวรัส (Hendra virus) มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 200-300 nm เป็ น RNA virus มีโครงสร้างของ
envelop รู ปร่ างของไวรัสจัดเรี ยงตัวเป็ น spherical (ทรงกลมเหลี่ยม) และ elongated (แท่งยาว) โดยมี capsid
เรี ยงตัวแบบ helical symmetry เชื้อไวรัสนิปาห์ถูกทาลายได้ง่ายด้วยยาฆ่าเชื้ อทัว่ ๆไป และสบู่หรื อน้ ายา
ซักฟอก ไวรัสนิปาห์มีคา้ งคาวกินผลไม้เป็ นแหล่งของเชื้ อไวรัส และมีสัตว์ชนิดอื่น ๆ อย่างสุ กร สุ นขั แมว
แพะ และแกะ ที่ติดเชื้อไวรัสนิปาห์จากการสัมผัสหรื อกินวัตถุปนเปื้ อนปั สสาวะ อุจจาระ หรื อน้ าลายของ
ค้างคาวที่เป็ นพาหะ อย่างไรก็ตาม สัตว์ชนิดอื่นอาจติดเชื้ อไวรัสนิปาห์ได้จากการสัมผัสวัตถุหรื อกินอาหาร
และน้ าที่มีเชื้อไวรัสนิปาห์ปนเปื้ อนอยูไ่ ด้เช่นกัน และเชื้ อไวรัสนิปาห์ยงั ติดต่อกันได้โดยการสัมผัสหรื อ
หายใจเอาเชื้ อไวรัสเข้าไปด้วย (พบการติดต่อลักษณะนี้ได้ในสุ กร)
ไวรัสนิปาห์ ติดต่ อสู่ คนได้ อย่ างไร
คนจะติดเชื้อไวรัสนิปาห์ได้จากการสัมผัสสุ กรที่ติดเชื้อชนิดนี้ หรื ออาจติดเชื้ อจากการรับประทาน
ผลไม้ที่ปนเปื้ อนน้ าลายและปั สสาวะของค้างคาวกินผลไม้ ที่สาคัญยังมีรายงานที่พบว่า เชื้อไวรัสนิปาห์
สามารถติดต่อจากคนสู่ คนได้ หลังจากมีการสัมผัสกับผูต้ ิดเชื้ออย่างใกล้ชิด
อาการทีเ่ กิดจากไวรัสนิปาห์ เป็ นอย่างไร
อาการของโรคติดเชื้ อไวรัสนิปาห์ในระยะแรกๆ มักไม่ค่อยมีอาการ โดยเฉลี่ยเชื้ อจะใช้เวลาฟักตัว
ประมาณ 1-2 สัปดาห์ อาการป่ วยในระยะแรกจะคล้ายอาการของไข้หวัด มีไข้สูง ปวดศีรษะ ปวดกล้ามเนื้อ
วิงเวียนศีรษะ ปอดบวม เดินเซ เซื่องซึม สับสน ชักเกร็ ง ซึ่งอาการจะค่อย ๆ ทวีความรุ นแรงมากขึ้นเรื่ อย ๆ
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ไปจนถึงขั้นโคม่า และเสี ยชีวติ ในที่สุด ซึ่ งผูป้ ่ วยด้วยโรคติดเชื้อไวรัสนิปาห์จะมีอตั ราเสี ยชีวติ ประมาณ ร้อย
ละ 40
การวินิจฉัยโรค
การตรวจวินิจฉัยโรคสมองอักเสบนิปาห์สามารถดาเนินการได้ 2 ลักษณะ คือ ตัวอย่างเนื้อเยื่อที่
พบว่าสามารถแยกหาเชื้อไวรัสได้ คือ ปอด ทอนซิ ล ไต เลือด น้ าไขสันหลังของผูป้ ่ วย การตรวจหา
ภูมิคุม้ กันต่อเชื้อไวรัสนิปาห์จากซี รั่ม วิธีที่ใช้ในการตรวจสอบ คือ Enzyme-Linked Immunosorbent Assay
(ELISA) เพื่อตรวจหาภูมิคุม้ กันชนิด IgM และ IgG โดยเชื้อไวรัสนิปาห์ที่ใช้ในการทดสอบจะถูกฉายรังสี
(irradiation) ให้ตายเสี ยก่อน และตัวอย่างซี ร่ัมที่จะนามาตรวจจะต้องผ่านการทาลายเชื้ อไวรัสนิปาห์ที่อาจ
ปนเปื้ อนด้วยการเติมสารเคมีชนิด Tween-20 และสารละลาย Triton X ขนาด 100 เท่า และอุ่นที่อุณหภูมิ
56 องศาเซลเซียส เป็ นเวลา 30 นาที อย่างไรก็ตามการตรวจสอบด้วยวิธี ELISA ที่ใช้อยูใ่ นปั จจุบนั ยังไม่มี
ความแม่นยา 100% จึงมี false positive และ false negative ต้องอาศัยการตรวจยืนยันด้วย Serum
Neutralization ซึ่ งจาเป็ นต้องใช้ไวรัสที่ยงั มีชีวติ อยูแ่ ละจาเป็ นต้องใช้ระบบความปลอดภัยสู ง
รักษาอาการที่เกิดจากไวรัสนิปาห์ อย่างไร
ไวรัสนิปาห์ถือว่าเป็ นโรคติดต่ออันตราย เพราะในปั จจุบนั ยังไม่มียาตัวใด หรื อวัคซี นที่ใช้ในการรักษา
หรื อป้ องกันไวรัสนิปาห์ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ทาได้เพียงรักษาตามอาการของผูป้ ่ วยร่ วมกับการให้ยาต้าน
ไวรัสไรบาไวริ น (Ribavirin) ซึ่งจะช่วยลดความรุ นแรงของโรคได้
ไวรัสนิปาห์ ป้องกันอย่างไรดี
เราสามารถป้ องกันการติดเชื้ อไวรัสนิปาห์ได้ โดยปฏิบตั ิตวั ดังต่อไปนี้
- ล้างมือด้วยสบู่ทุกครั้งหลังสัมผัสกับสัตว์ เนื้อสัตว์ หรื อซากสัตว์ทุกชนิด
- รับประทานอาหารที่ปรุ งสุ ก สด ใหม่
- ไม่รับประทานผลไม้ที่ตกอยูก่ บั พื้น โดยเฉพาะผลไม้ที่มีร่องรอยการกัดแทะ
- หลีกเลี่ยงการรับประทานผลไม้ที่ไม่สะอาด หรื อมีความเสี่ ยงสู งที่จะปนเปื้ อนน้ าลายหรื อปั สสาวะ
ของค้างคาวกินผลไม้
- ชาระล้างเครื่ องมือ เครื่ องใช้ต่าง ๆ ด้วยน้ ายาฆ่าเชื้ อ เช่น คลอรี น ไอโอดีน เป็ นต้น
- ห้ามรับประทานเนื้อค้างคาวโดยเด็ดขาด
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- หากพบสัตว์ป่วยด้วยกลุ่มอาการไข้สมองอักเสบให้กาจัดสัตว์ที่ป่วยและสัตว์ร่วมฝูง และทาลายซาก
ด้วยการเผาหรื อฝัง โดยห้ามเคลื่อนย้ายซากสัตว์ออกจากจุดเกิดโรคในรัศมี 2 กิโลเมตร จากนั้นควรแจ้งให้
สัตวแพทย์ทราบโดยด่วน
ไวรัสนิปาห์ กบั สถานการณ์ระบาดในต่ างประเทศ
ณ เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2561 กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุ ข รายงานว่า สถานการณ์โรคติดเชื้ อ
ไวรัสนิปาห์พบผูป้ ่ วย 16 ราย ผูต้ อ้ งสงสัยว่าติดเชื้อไวรัสนิ ปาห์และรอผลยืนยันอีก 12 ราย รวมเป็ น 28 ราย
มีผเู้ สี ยชีวติ แล้ว 14 ราย การระบาดของโรคติดเชื้ อไวรัสนิปาห์พบในประเทศอินเดียและประเทศศรี ลงั กา
เท่านั้น ยังไม่มีรายงานพบผูป้ ่ วยในประเทศอื่น
ไวรัสนิปาห์ กบั สถานการณ์ระบาดในประเทศไทย
จากการรายงานของกรมควบคุมโรค ณ วันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ยังไม่พบผูป้ ่ วยติดเชื้อไวรัสนิปาห์
ในประเทศไทยแต่อย่างใด ทว่ากรมควบคุมโรคก็มีมาตรการเฝ้ าระวังการติดเชื้ อไวรัสนิ ปาห์อย่างต่อเนื่ องทั้ง
นอกประเทศและในประเทศไทย โดยทางกระทรวงสาธารณสุ ขก็ได้ออกประกาศให้โรคติดเชื้อ "ไวรัสนิ
ปาห์" (Nipah) เป็ น "โรคติดต่ออันตราย" ตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 เพื่อยกระดับให้มีการเฝ้ า
ระวังอย่างต่อเนื่อง และหากพบผูป้ ่ วยจะต้องรายงานแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในเวลาไม่เกิน 3 ชัว่ โมง
เพื่อทาการสอบสวน พร้อมเฝ้ าระวังและคัดกรองผูท้ ี่เดินทางเข้าประเทศโดยเฉพาะจากประเทศอินเดีย เพื่อ
เป็ นการควบคุมโรคไม่ให้แพร่ ระบาดในประเทศไทย
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