เชื้อนิปาห์ไวรัส (Nipah Virus)
เชื้อก่อโรค: เชือ้ นิปาห์ไวรัส (Nipah virus) จัดอยูใ่ น Family paramyxoviridae , Genus Henipavirus มีลกั ษณะคล้าย
กับเฮนดราไวรัส (Hendra virus) เป็ นสาเหตุของการเกิดโรคไข้สมองอักเสบนิปาห์ (Encephalitis nipah virus)
ซึง่ เป็ นโรคติดต่อจากสัตว์สคู่ น โดยมีสกุ รเป็ นแหล่งเพาะโรค และมีคา้ งคาวเป็ นแหล่งรังโรค
การติ ดต่อและการระบาด : นิปาห์ไวรัส ก่อให้เกิดโรคได้ทงั ้ ในคนและในสัตว์ โดยการสัมผัสสารคัดหลัง่ เช่น นํ้าลาย
ปสั สาวะ ของสัตว์ทเ่ี ป็ นโรค พบการระบาดครัง้ แรกในประเทศมาเลเซีย ในปี พ.ศ. 2541-2542 ยังไม่มรี ายงานการระบาด
ในประเทศไทย
ระยะฟักตัว : โดยเฉลีย่ ประมาณ 1-2 สัปดาห์
อาการของโรคในผูป้ ่ วย : อาการในผูป้ ว่ ยส่วนใหญ่เป็ นอาการของโรคไข้สมองอักเสบ อาการเริม่ ด้วยไข้สงู ปวดศรีษะ
ปวดกล้ามเนื้อ บางรายอาจมีอาการทางระบบทางเดินหายใจร่วมด้วย ตามด้วยอาการซึม สับสน ชัก โคมา และเสียชีวติ
ซึง่ อัตราปว่ ยตายด้วยโรคไข้สมองอักเสบนิปาห์ในคนประมาณร้อยละ 40
การรักษา : ปจั จุบนั ยังไม่มยี าหรือวัคซีนทีใ่ ช้ในการรักษาการติดเชือ้ นิปาห์ไวรัสในคนได้อย่างมีประสิทธิภาพ รักษาตาม
อาการ การใช้ยาต้านไวรัส Ribavirin ในผูป้ ว่ ยทีต่ ดิ เชือ้ นิปาห์ไวรัส สามารถลดความรุนแรงของโรคได้
การควบคุมและป้ องกันโรค :
ให้ใช้มาตรการป้องกันการติดเชือ้ โดยใช้หลักสุขาภิบาลทัวไป
่
โดยเน้นทีก่ ารล้างมือทุกครัง้ ด้วยสบู่ เมือ่ สัมผัสกับ
สัตว์ เนื้อสัตว์ ซากสัตว์ และห้ามรับประทานเนื้อสัตว์ดบิ ๆ สุกๆ ชําระล้างเครือ่ งใช้ต่างๆ ด้วยนํ้ายาฆ่าเชือ้ เช่น คลอรีน
ไอโอดีน เดทตอล เป็ นต้น ถ้าพสัตว์ปว่ ยด้วยกลุ่มอาการไข้สมองอักเสบให้ทาํ ลายสัตว์ปว่ ย หรือสัตว์รว่ มฝูง แล้วทําลาย
ซากโดยการเผาทําลายหรือฝงั ห้ามเคลื่อนย้ายสัตว์หรือซากสัตว์จากจุดเกิดโรคในรัศมี 2 กิโลเมตร
สถาบันวิ จยั วิ ทยาศาสตร์สาธารณสุข มีความพร้อมในการตรวจวิ เคราะห์ทางห้องปฏิ บตั ิ การดังนี้
การตรวจวิ เคราะห์ทางห้องปฏิ บตั ิ การ : ทําได้ 2 วิธี คือ
1. วิ ธีทาง Serology ด้วยเทคนิ ค ELISA : สามารถปฏิบตั กิ ารได้ในห้องปฏิบตั กิ ารระดับ 2
1.1 ELISA IgM : ตรวจหาแอนติบอดีชนิด IgM เพือ่ บ่งชีภ้ าวะการติดเชือ้
1.2 ELISA IgG : ตรวจหาแอนติบอดีชนิด IgG เพือ่ ดูรอ่ งรอยการติดเชือ้ มาก่อน
วิ ธีการเก็บตัวอย่างส่งตรวจดังนี้
- เจาะเลือดจากผูป้ ว่ ยประมาณ 3-5 มิลลิลติ ร ทิง้ ให้เลือดแข็งตัวทีอ่ ุณหภูมหิ อ้ ง ดูดนํ้าเหลืองทีแ่ ยกตัว
ั่
ออกจากลิม่ เลือดไม่น้อยกว่า 100 ไมโครลิตร หรือปนตะกอนเม็
ดเลือดเก็บส่วนนํ้าเหลืองนําไป
o
ทดสอบทันที หรือเก็บที่ 2-8 ซ ได้ไม่เกิน 3 วัน หากนานกว่านัน้ ให้เก็บแช่แข็งไว้ท่ี -20oซ
- เจาะนํ้าไขสันหลังปริมาตรไม่น้อยกว่า 100 ไมโครลิตร

2. วิ ธีทาง Molecular ด้วยเทคนิ ค RT-PCR และ Real Time PCR : สามารถปฏิบตั กิ ารได้ในห้องปฏิบตั กิ าร
ระดับ 2 และระดับ 3
วิ ธีการเก็บตัวอย่างส่งตรวจดังนี้
- เก็บตัวอย่างชิน้ เนื้อ เช่น สมอง ปอด ไต ม้าม แช่ใน normal saline
- เก็บตัวอย่างนํ้าลายไม่น้อยกว่า 2 มิลลิลติ ร
- เก็บตัวอย่างปสั สาวะไม่น้อยกว่า 20 มิลลิลติ ร
- เก็บตัวอย่าง Throat swab หรือ Nasal swab ใน VTM 2 มิลลิลติ ร
- เก็บตัวอย่างนํ้าไขสันหลังปริมาตรไม่น้อยกว่า 300 ไมโครลิตร
ข้อจํากัดในการเก็บตัวอย่าง : ควรเก็บตัวอย่างส่งตรวจ 2 ชนิ ดตัวอย่างขึน้ ไป
การส่งสิ่ งส่งตรวจและข้อควรระวัง
ตัวอย่างทีส่ ง่ ตรวจต้องติดฉลาก ชื่อ นามสกุล ผูป้ ว่ ย ชนิดของสิง่ ส่งตรวจ วันทีเ่ ก็บตัวอย่าง ให้ชดั เจน นําหลอด
ตัวอย่างบรรจุในถุงพลาสติกกันนํ้า มัดถุงให้แน่น ใส่ในภาชนะเก็บความเย็นทีบ่ รรจุน้ําแข็ง รีบนําส่งห้องปฏิบตั กิ ารทันที
พร้อมแบบนําส่งตัวอย่าง ซึง่ ได้กรอกประวัติ อาการและรายละเอียดอื่นๆ ครบถ้วน ถ้าไม่สามารถนําส่งได้ทนั ทีให้เก็บไว้
ในตูเ้ ย็นอุณหภูมไิ ม่เกิน 2-8oซ ไม่เกิน 3 วัน ถ้านานกว่านัน้ ควรเก็บไว้ท่ี -20oซ
วัน เวลา ทําการตรวจ วันทําการ จันทร์ ถึง ศุกร์ เวลาราชการ 08.30 น. ถึง 16.30 น.
สิ่ งรบกวนต่อการวิ เคราะห์
- ตัวอย่างทีม่ กี ารปนเปื้ อนหรือไม่ได้เก็บตามวิธไี ร้เชือ้
- ซีรมที
ั ่ ม่ กี ารแตกของเม็ดเลือดแดงมาก
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