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       โรคไขกาฬหลังแอน ซึ่งนับเปนที่สนใจของประชาชนทั่วไป ขณะเดียวกนัอาจกอใหเกิดความ

กังวลแกประชาชนวา โรคนี้จะมีอาการอยางไร จะมวีิธีการรักษาอยางไร มีโอกาสเสียชีวิตมากนอย

เพียงใด จะมีโอกาสติดตอมาสูตนเองหรือไม จะมวีิธีใดปองกนัการตดิโรคไดหรือไม  

       โรคไขกาฬหลังแอน เปนโรคที่รูจักกันมานาน มีชื่อทางการแพทยวา Meningococcemia 

(การติดเชื้อไขกาฬหลงัแอนในเลือด) หรือ Meningococcal meningitis (เยื่อหุมสมองอักเสบจาก

เชื้อไขกาฬหลงัแอน) เปนโรคติดเชื้อชนิดหนึง่ เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย Neisseria meningitides ซึ่ง

เปนเชื้อกรัมลบรูปทรงกลมจําพวกเดียวกบัเชื้อหนองในแท หรือ Neisseria gonorrheae แตไมทํา

ใหเกิดกามโรคและมีความรนุแรงในการกอโรคมากกวา มีอัตราการตายสูงกวา  

           - ชื่อโรคไขกาฬ มีเหตุจากความรุนแรงของโรค ซึง่ทาํใหผูปวยถงึแกกรรมไดในเวลาอันสัน้  

           - ชื่อหลังแอน เนื่องจากลักษณะของผูปวยโรคนี้อาจมีการชักเกร็ง หลงัแข็งแอน ไม

เกี่ยวของกับนกนางแอนแตอยางใด  

           โรคไขกาฬหลงัแอนมีรายงานการตรวจพบผูปวยในประเทศไทยมานานหลายปแลว มี

ผูปวยจาํนวนนอยในแตละป ไมคอยเกิดการระบาดเหมือนโรคระบาด (epidemic) อ่ืนๆ เชน 

อหิวาตกโรค ไขหวัดใหญ ซึ่งเปนกับประชาชนจํานวนมากนับรอยหรือพันราย และแพรกระจายไป

อยางรวดเร็วในหลายพื้นที่ มักเปนการระบาดในวงจํากดั (cluster of cases) กลาวคือ เกิดการ

ติดตอกันในหมูประชาชนจํานวนหนึ่ง ในชมุชนเดียวกนั โดยจะเกิดกับผูสัมผัสโรค เชน อาศยัในหอ 

พัก ในกองทหาร ในหองเรียน ในบานเดียวกันกับผูปวย อยางไรก็ตามอาจพบผูปวยโรคนี้เพียงราย

เดียว ไมมีประวัติการสัมผัสโรคไดเชนกัน (sporadic) ผูปวยสวนใหญมกัอยูในวัยเด็ก หนุมสาว

หรือผูใหญอายุนอย การเกดิโรคไมสัมพันธกับฤดูกาลแตอยางใด  

           เชื้อโรคไขกาฬหลงัแอน สามารถพบอยูในลําคอของคนปกติสวนนอยได โดยไมเกิดโรคขึ้น 

เรียกวา การเปนพาหะของเชื้อ เชื้อสามารถถายทอดไดโดยทางเดินหายใจ ผานการไอ, จาม, 

เสมหะ น้าํมูก น้ําลายไปสูผูใกลชิด ผูทีม่ีปจจัยภายในตนเองผิดปกตบิางอยาง เชน รางกายไม

สรางภูมิคุมกนัตอเชื้อโรคนี้ หรือ เชื้อสามารถเล็ดลอดเขาสูกระแสโลหติ หรือระบบประสาท

สวนกลางได จึงกอใหเกิดโรคขึ้น  

          เมื่อพบผูปวยโรคนีจ้ะตองรายงานตอกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข 



เนื่องจากจัดเปนโรคติดตอรายแรงชนดิหนึ่ง  
                     โรคไขกาฬหลงัแอนมลีักษณะทีส่ําคัญ 3 อยาง คือ  

                                    1. ไข 

                                     2. ผ่ืน 

                                     3. เยื่อหุมสมองอักเสบ  

          ตามลําดับที่พบมากไปนอย ผูปวยอาจมีอาการครบทั้ง 3 อยาง หรือ 2 จาก 3 อยางนี ้ความ

รุนแรงของโรคแตกตางกนัไดมาก อาจมีอาการคอยเปนคอยไป จนถึงรุนแรงรวดเร็ว ผูปวยเสียชีวิต

ในเวลาอันสัน้  

       อาการที่พบบอย คือ ผูปวยมักจะมีไขมากอนประมาณ 2-3 วัน มีผ่ืนขึน้ ลักษณะเปนจ้าํ

เลือดเหมือนฟกช้ํา ผ่ืนอาจมรูีปรางคลายดาวกระจายซึง่เปนลักษณะเฉพาะของโรคนี ้มักเปน

บริเวณลําตัวสวนลาง, ขา, เทา และบริเวณที่มีแรงกดบอยๆ เชน ขอบกางเกง, ขอบถุงเทา อาจเปน

ที่เยื่อบุตา, หรือ มือได หากมีเยื่อหุมสมองอักเสบ จะมอีาการไดแก ปวดศีรษะรุนแรง, อาเจียน, คอ

แข็ง อาจซึมลง ไมคอยรูสึกตัว หรือสับสนได ไมคอยมีชักหรืออัมพาตบอยเทาเยื่อหุมสมองอักเสบ

จากเชื้อแบคทเีรียอื่น อัตราการเสียชีวิตขึน้อยูกับความรุนแรงของโรค  

        ในรายที่รุนแรง เชน ในกรณีการติดเชื้อในกระแสเลือด มีภาวะแทรกซอน ไดแก การ

ไหลเวียนเลือดลมเหลว  ความดันเลือดต่ํา ปลายนิ้วมือนิว้เทาเขียวหรือดําคล้ํา ไตวาย น้าํทวมปอด 

รวมดวย มักเสียชีวิตอยางรวดเร็ว อัตราตายสูงถึงรอยละ  70-80 ของผูปวยทั้งหมด สวนในรายที่มี

เยื่อหุมสมองอักเสบโดยไมมกีารติดเชื้อในเลือด อัตราตายต่ํากวามาก ประมาณรอยละ 2-10 ของ

ผูปวยทั้งหมด การรักษาที่ถกูตองอยางทนัทวงทมีีสวนชวยลดอัตราการตายลงไดสวนหนึ่ง  

       หากเด็กหรือหนุมสาว ผูใหญอายนุอย ทีม่ีอาการของไขเฉียบพลนั มีผ่ืนที่เปนจ้าํเลือดคลาย

รูปดาวกระจาย หรือมีอาการของเยื่อหุมสมองอักเสบขางตน จะตองนกึถึงโรคไขกาฬหลงัแอนไว

ดวยเสมอ ควรไปรับการตรวจวนิิจฉัยจากแพทยในโรงพยาบาลใกลบานโดยเร็วที่สุด เนื่องจากเปน

ภาวะฉุกเฉนิทางการแพทย หากลาชาเกนิไป ผูปวยอาจเสียชีวิตได แพทยจะทาํการสอบถาม

ประวัติความเจ็บปวย ตรวจรางกายผูปวย ควรแจงแกแพทยดวยวา ผูปวยมีโรคประจําตัวใดหรือไม 

แพยาใดหรือไม เนื่องจากแพทยจะตองพจิารณาใหยาตานจุลชีพโดยเร็ว แพทยจะทําการเพาะเชื้อ

ในเลือด ในบางรายอาจตรวจน้ําไขสันหลัง จากนัน้จะเริม่ใหยาตานจลุชีพชนิดฉีดเขาหลอดเลือด

ดํา ยาที่มกัจะเลือกใช คือ ยา กลุม penicillin หรือ cephalosporins รวมกับการรักษา

ประคับประคอง เชน ใหน้าํเกลือแกไขภาวะขาดน้ําเกลือแร กรดดางไมสมดุล  

               การปองกนัโรคมี 2 วิธหีลัก คือ  

                      1. การฉีดวัคซีนสรางภูมิคุมกันโรค 

                      2. การกนิหรอืฉีดยาตานจลุชีพ  



       1. การฉีดวัคซีนสรางภูมิคุมกันโรค 

วัคซีนไขกาฬหลังแอนปองกันโรคไดเพียงบางสายพนัธุ  ไดแก สายพนัธุ A, C, Yและ W-135 ดังนัน้ 

การใหวัคซีนจะไดผลในบางพื้นที่ทีท่ราบสายพนัธุ (serogroup) ของเชือ้แลวเทานัน้ ในกรณีให

วัคซีนไมครอบคลุมสายพนัธุกอโรคจะไมไดผลในการสรางภูมิคุมกนั ในประเทศไทย สายพันธุทีพ่บ

บอย ไดแก สายพนัธุ A และ B การฉีดวัคซนีจึงมีที่ใชในกรณีที่คนที่จะเดินทางเขาไปในพืน้ทีท่ี่มี

การระบาดของโรคเปนประจํา หรือ ใหวัคซีนแกประชาชนที่อยูเขตระบาดซึ่งทราบสายพนัธุของเชื้อ

แลว ประชาชนทัว่ไปไมจําเปนตองรับการปองกนั นอกจากจะเดนิทางเขาไปในเขตทีม่ีการระบาด

เปนประจาํ เชน เชน ประเทศแถบทะเลทรายซาฮาราในทวีปอาฟริกา ประเทศในตะวันออกกลาง ผู

ที่จะเดนิทางเขาไปในเขตดังกลาว ดงัเชนชาวไทยมุสลิมผูไปแสวงบญุ ณ.นครเมกกะ ประเทศ

ซาอุดิอาระเบยี ควรไดรับการฉีดวัคซีนปองโรคไขกาฬหลังแอนกอนการเดินทาง โดยติดตอขอรับ

วัคซีนในกรุงเทพมหานครไดที่กองควบคุมโรค สํานักอนามยั กรุงเทพมหานคร, สภากาชาดไทย, 

ดานควบคุมโรคติดตอระหวางประเทศ ทาอากาศยานกรงุเทพฯ, สํานกัโรคติดตอทั่วไป กระทรวง

สาธารณสุข, สถาบนับําราศนราดูร จังหวัดนนทบุรี ในเขตภูมิภาครับไดที่สํานกังานสาธารณสุข

จังหวัด 14 จังหวัดภาคใต หรือดานควบคมุโรคติดตอระหวางประเทศ ทาอากาศยานเชียงใหม 

ขอนแกน สงขลา ขอขอมูลเพิ่มเติมไดจาก website ของหนวยงานตางๆขางตน  

       2. การกนิหรือฉีดยาตานจุลชีพ  

                 ใชปองกนัการเกดิโรคในกรณีภายหลงัการสัมผัสโรค ยาตานจุลชีพมีประสิทธิภาพสูงใน

การปองกนัโรคโดยไมข้ึนกับสายพนัธุของเชื้อ แตกตางจากวัคซนีขางตน ผูที่สมควรไดรับยาเพื่อ

ปองกนัการเกดิโรคไขกาฬหลังแอน ไดแก ผูที่สัมผัสโรคใกลชิดผูปวยเปนเวลานาน เชน สมาชิกใน

ครัวเรือนเดียวกัน รวมหองนอนเดียวกัน เดก็ที่อยูในสถานเลี้ยงเด็ก, หองเรียนเดยีวกบัผูปวย ทหาร

ในคายเดียวกนั และผูสัมผัสผูปวยใกลชิดในชุมชน ดังนัน้ ผูที่สัมผัสผูปวยอยางใกลชดิขางตนควร

แจงแกแพทยโดยเร็ว แพทยจะสามารถใหคําปรึกษาแนะนําไดวา ผูสัมผัสโรคสมควรไดรับยาตาน

จุลชีพปองกันหรือไม รวมทั้งใหชนิดใด ในรูปกินหรือฉีด ในกรณีทัว่ไป ยาตานจุลชีพปองกนัโรคไข

กาฬหลงัแอนไดผลดี 

  

 


