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คำอุทศิ
หากหนังสือเล่มนีจ้ กั ก่อประโยชน์แก่ทา่ นผูอ้ า่ น ไม่วา่ ในแง่
ความรู้ หรือความบันเทิงบ้างเล็ก ๆ น้อย ๆ ก็ตาม ผูน้ พิ นธ์ ขอมอบกุศลนัน้
ให้แก่คุณแก้ว และคุณมลิวัลย์ ทองเจริญ ที่เพียรพยายามสั่งสอนให้
ผูน้ พิ นธ์รจู้ กั เริม่ อ่าน รูจ้ กั เริม่ เขียน รูจ้ กั บันทึกมาตัง้ แต่เยาวัย และภรรยา
และลูกๆ ทัง้ สาม หลาน ๆ ทัง้ สาม ทีใ่ ห้เวลา ให้กำลังใจและแรงบันดาลใจ
ให้เขียนหนังสือเล่มนี้จนออกเผยแพร่สู่สาธารณชนได้สำเร็จ

บทขอบคุณ
หนังสือเล่มนี้เป็นผลงานของการทำงานเป็นทีมเป็นคณะ
หนังสือคงจะเรียบเรียงไม่สำเร็จ หากไม่ได้รับคำแนะนำจากคณะ
ผู้เชี่ยวชาญด้านต่าง ๆ ทั้งวิชาการและด้านข้อมูล การตรวจทานชำระ
ข้อมูลความถูกต้องและคำผิดต่าง ๆ ผูท้ ผ่ี นู้ พิ นธ์ ขอขอบคุณ ได้แก่
นายแพทย์สชุ าติ เจตนเสน
นายแพทย์ประยูร กุนาศล
รองศาสตราจารย์นายแพทย์เชิดศักดิ์ ธีระบุตร
รองศาสตราจารย์ (พิเศษ) นายแพทย์ทวี โชติพทิ ยสุนนท์
ศาสตราจารย์ ดร. ณัฐนันท์ สินชัยพานิช
คุณพรชัย สอนสถาพรกุล
คุณอรวรรณ เกตุพานิช
คุณสุนสิ า ตัง้ จิตนิมติ กุล
คุณรัชดาภร อุน่ เรือน
คุณสุชาดา สุวรรณนิคม
คุณเสาวลักษณ์ มูลหิรญ
ั

คำนำ
อาชีพของผู้นิพนธ์คือ อาจารย์ของโรงเรียนแพทย์ที่
เก่าแก่ที่สุดของประเทศไทย ได้ศึกษาเล่าเรียนวิชาแพทย์
พื้นฐานจากประเทศไทย ไปศึกษาด้านโรคติดเชื้อไวรัสจาก
ต่างประเทศ ครั้นกลับมาประเทศไทยก็มาเริ่มอาชีพอาจารย์
ในโรงเรียนแพทย์เดิม ได้เป็นผูร้ เิ ริม่ ตัง้ ห้องปฏิบตั กิ ารด้านไวรัส
วิทยาและสอนวิชานี้ให้แก่นักศึกษาแพทย์ ได้ประสานงาน
กับกระทรวงสาธารณสุข โดยเฉพาะอย่างยิง่ กรมควบคุมโรค
และกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ด้านไวรัสวิทยา และด้าน
ระบาดวิทยาของโรคติดเชือ้
ผูน้ พิ นธ์มงี านอดิเรกสองอย่างคือ นักเขียนสมัครเล่น
และพ่อครัวสมัครเล่น งานอดิเรกทั้งสองได้ทำติดต่อกันมา
นานกว่า ๓๐ ปี แต่รู้ตัวเองว่าเอาดีไม่ได้สักเรื่อง ยิ่งนานยิ่ง
กลายเป็นเล่น ๆ มากกว่า ชอบอ่านหนังสือมาตัง้ แต่เด็ก หนังสือ
ทีป่ ระทับใจในวัยรุน่ ของผูน้ พิ นธ์มากสุด คือ ปลัดเปล่งเทีย่ ว
รอบโลก และนิตยสารรายเดือนหรือรายสัปดาห์เช่น ชาวกรุง
สยามรัฐ สัปดาห์วจิ ารณ์

ทำงานทางด้านการแพทย์มา ๕๐ ปีเต็ม มีประสบการณ์
ด้านงานการสอน การวิจัย ด้านป้องกันและควบคุมโรค
โดยเฉพาะในช่วงทีม่ โี รคระบาด จึงได้มโี อกาสสัง่ สมความรู้
และประสบการณ์จนล้นสมอง เคยทำงานเป็นบรรณาธิการ
วารสารการแพทย์หลายฉบับทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
จึงมีความพยายามที่จะถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์
ที่คั่งอยู่เต็มสมอง นำมาเรียบเรียงเพื่อให้ความเพลิดเพลิน
กับท่าน
หนังสือเล่มนี้ตั้งใจเขียนให้อ่านได้ทั้งประชาชน
ทัว่ ไปหรือนักวิชาการก็อา่ นได้ เพือ่ ได้มคี วามรูท้ ง้ั เรือ่ งโรคต่างๆ
ทีร่ ะบาดอุบตั ใิ หม่ เคยระบาดมาแล้ว และอาจจะระบาดซ้ำอีก
เป็นเรื่องที่แพร่กระจายไปทั่วโลกอย่างกว้างขวาง รวมทั้ง
บางเรือ่ งแม้วา่ จะไม่ใช่โรคติดต่อ แต่กร็ ะบาดแพร่กระจายได้
ทัง้ นี้ เพือ่ ทีจ่ ะให้ทา่ นผูอ้ า่ นได้ทนั กับเหตุการณ์ ในทำนองทีว่ า่
รูเ้ ขา รูเ้ รา รูโ้ รค รูโ้ ลก
นี่คือเป็นจุดตั้งต้น ที่จุดประกายให้ผู้นิพนธ์เขียน
หนังสือชุดนี้

สารบัญ
เริม ชือ่ เรียบ ๆ แต่ ซูเปอร์รา้ ย

ไวรัสเฮอร์ปสี และไวรัสโรคเริมคืออะไร
โรคเริมมีอาการเป็นอย่างไร
โรคติดต่อกันได้อย่างไร
อุบตั กิ ารณ์ของโรคเริมในประเทศไทย
การรักษาโรคเริม
การปฏิบตั ติ นสำหรับผูท้ เ่ี ป็นโรคเริม
การวินจิ ฉัยยืนยันโดยห้องปฏิบตั กิ าร

โรคสุกใส และงูสวัด

โรคสุกใสคือโรคอะไร
งูสวัดคือโรคอะไร
ต้นเหตุของโรคสุกใส
ลักษณะอาการของโรคสุกใสเป็นอย่างไร
การรักษา
วิทยาการระบาด
การตรวจพิเคราะห์วา่ เป็นโรคสุกใสทำได้อย่างไร
มีวคั ซีนป้องกันโรคสุกใสหรือไม่
วัคซีนป้องกันโรคสุกใสโอกะนี้ มีหลักฐานแสดงถึง
ความปลอดภัยอย่างไรบ้าง
ภูมติ า้ นทานเกิดขึน้ เมือ่ ใด และจะป้องกันโรคได้นานกีป่ ี
วัคซีนป้องกันโรคสุกใสจะฉีดพร้อมหรือใกล้เคียงกับวัคซีน
ป้องกันโรคอืน่ ได้หรือไม่
ฉีดวัคซีนป้องกันโรคสุกใสแล้วจะกลายเป็นโรคงูสวัดได้หรือไม่
การฉีดวัคซีนป้องกันโรคสุกใสจะมีประโยชน์คมุ้ ค่าเพียงใด
มีคำแนะนำในการฉีดวัคซีนอย่างไรบ้าง
เก็บวัคซีนอย่างไร และมีความคงทนในสภาพแวดล้อมได้นานเท่าใด
เอกสารอ้างอิง
โรคงูสวัด
อาการของโรคเป็นอย่างไร
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เริม ชือ่ เรียบ ๆ แต่ ซูเปอร์รา้ ย
ผู้นิพนธ์ได้ท่องไปในโลกไซเบอร์หรืออินเทอร์เน็ท
พบเรื่องเล่าระบายอารมณ์ของสุภาพสตรีท่านหนึ่ง เห็นว่า
น่าสนใจเลยลองถ่ายทอดมาให้ทา่ นผูอ้ า่ นได้ลองอ่านดูเพลิน ๆ
กันดังนีค้ รับ
“ในห้องนั่งเล่นหน้าบ้านของคุณชาล็อต มีภาพของ
เด็กน้อยผู้น่ารักน่าชัง แขวนประดับอยู่เต็มผนังไปหมด เป็น
ภาพถ่ายบุตรน้อย บุตรสาวของเธอ แต่แปลกที่ตามพื้นห้อง
ไม่มีของเล่นเด็กแม้แต่ชิ้นเดียว และภายในบ้านก็มีแต่ความ
เงียบเหงาวังเวงชอบกล ถ้าพินจิ ดูให้ดี ทีใ่ ต้ภาพ ๆ หนึง่ มีแผ่น
ทองเหลืองจารึกไว้ใต้ภาพ เราลุกขึน้ ดูใกล้ ๆ จึงอ่านได้ใจความ
ว่า “เธอใช้ชวี ติ ทีแ่ สนสุขอยูก่ บั เราเพียงสิบวันทีพ่ เิ ศษสุด บัดนี้
เธอขึน้ ไปเรืองรองอยูบ่ นสายรุง้ กลางเวหาเสียแล้ว”
ชาล็อต วัย ๓๒ ปี สามีของเธอคือ โมฮัมเม็ด อายุออ่ น
กว่าเธอเล็กน้อย ทัง้ คูเ่ พิง่ มีบตุ รคนแรก ตอนแรกเกิด ก็ดเู ป็น
เด็กหญิงทีแ่ ข็งแรงสมบูรณ์ดี แต่จู่ ๆ ก็มมี จั จุราช คือโรคร้าย
มาคร่า มาพรากชีวติ ของมิรา่ บุตรีสดุ สวาทไปจากทัง้ คูเ่ สียแล้ว
สุดทีท่ ง้ั สองจะทำใจได้ หมอบอกชาล็อตว่า โรคทีม่ าพรากลูก
เธอไปนัน้ “เป็นโรคทีน่ า่ จะป้องกันได้ ถ้าเธอมีความรูเ้ รือ่ งโรค
๘
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นี้อยู่บ้าง เรื่องร้ายก็คงจะไม่เกิด ไม่คลุกคลี ไม่ทนุถนอมเฝ้า
จุมพิต แยกตัวห่างจากลูกบ้าง ในบางช่วงเวลาที่โรคอยู่ใน
ระยะแพร่เชือ้ โรคก็จะไม่ทำให้ลกู พลอยติดโรค”
โรคทีท่ ำให้มริ า่ เสียชีวติ นัน้ คือ โรคทีเ่ รียกชือ่ เป็นภาษา
อังกฤษว่า Herpes simplex หรือชาวบ้านรูร้ กั กันในนามว่า cold
sore คนไทยเราเรียกว่าแผลร้อนใน เป็นโรคที่พบกันบ่อย ๆ
คอมม่อน คอมม่อนร้อยละ ๘๕ ของประชาชนผู้ใหญ่ทั่วไป
เคยติดเชื้อนี้มาแล้วทั้งนั้น ทั้งที่เคยสังเกต และไม่เคยสังเกต
คือเป็นเล็กน้อย เป็นอ่อน ๆ ผ่านไป โดยทีเ่ จ้าตัวไม่เคยสังเกตก็มี
เด็ก ๆ ถ้าเป็นครัง้ แรก ขึน้ อยูก่ บั อายุ ถ้าเป็นทารกแรกเกิด อาจ
รุนแรงถึงแก่ชีวิตเหมือนรายมิร่านี้ก็ได้ ถ้าเด็กโตที่แข็งแรงดี
ก็มกั จะไม่สบายอยูป่ ระมาณหนึง่ สัปดาห์ถงึ สิบวันก็หายเองได้เอง
แต่กว่าจะหาย เด็กจะทรมานน่าดู ร้องงอแง มีแผลในช่องปาก
น้ำลายไหล ไม่ยอมดูดน้ำดูดนม จึงไม่ถอื กันว่าเป็นโรครุนแรง
อะไร ในภาษาไทยของเรา เรียกกันว่า โรคเริม และถ้าเป็นโรค
๙
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นีเ้ กิดขึน้ ในลักษณะเป็น แผลในปาก เราก็เรียกว่า แผลร้อนใน
นั่นเอง ฟังชื่อทั้งในภาษาอังกฤษและไทยแล้ว ชื่อของโรคก็
แสนจะธรรมดา ไม่ได้แสดงความดุรา้ ยอะไร ในใจของผูน้ พิ นธ์
เวลานึกถึงโรคนี้ ก็มกั จะบ่นในใจว่า “เริม ชือ่ แสนจะเรียบ ๆ
แต่รา้ ยเหลือหรือซูเปอร์รา้ ย”
ก่อนที่จะนำให้ท่านผู้อ่านเข้าสู่เรื่องโรคเริมจริง ๆ
เรามาฟังเรือ่ งราวของชาล็อตกับมิรา่ ต่อกันอีกสักนิดจะดีกว่า
มิร่าเกิดเมื่อเดือนพฤศจิกายนปีที่ผ่านมานี่เอง คลอด
ตามปกติ ครบกำหนดครรภ์หลังจากชาล็อตปวดท้องคลอด
ตอนสองทุม่ เศษ โมฮัมเม็ดพาเธอส่งโรงพยาบาลใกล้บา้ นทีไ่ ป
ฝากครรภ์ไว้ มิร่าก็มีโอกาสมาให้ชาล็อต กับโมฮัมเม็ดได้
ชืน่ ใจตอนราว ๆ สามทุม่ ครึง่ น้ำหนักตัวแรกคลอด ๓,๔๐๐ กรัม
หรือ ๘ ปอนด์ หย่อน ๆ หน่อย คุณหมอชาร์ล สูตแิ พทย์ของชาล็อต
ตรวจมิร่าเบื้องต้นตอนแรกคลอด แล้วจึงบอกคุณแม่มือใหม่
ว่า “วิเศษสุด คุณได้นางฟ้าที่สดสวยสมบูรณ์มาก จุติมาร่วม
เป็นสมาชิกของครอบครัวแล้วนะ” ชาล็อตจับมือโมฮัมเม็ดแน่น
ตอนทีเ่ ขาเข้าไปเยีย่ มข้างเตียงทีม่ เี ตียงเล็กๆ ของมิรา่ วางอยูข่ า้ ง ๆ
เธอบอกเขาพร้อมน้ำตาคลอเบ้าว่า
“วันนี้ ชาล็อตมีความสุขทีส่ ดุ ในชีวติ และชาล็อตรัก
โมฮัมเม็ดเป็นทีย่ ง่ิ ทีส่ ดุ ชีวติ ทีเดียว”
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นีค่ อื อารมณ์ของผูท้ เ่ี ป็นมารดาทีต่ ง้ั ตาปรารถนาบุตร
และอุม้ ท้องมาตัง้ แปดเดือน ก็มกั จะมีความรูส้ กึ ร่วมเช่นนี้ เช่น
เดียวกัน คุณหมอเจ็นเน็ท หมอผู้ดูแลเด็กอ่อนที่โรงพยาบาล
ก็เข้ามาเยีย่ มและแนะนำให้ชาล็อตเลีย้ งมิรา่ ด้วยนมแม่ ซึง่ เธอ
ก็รบั ปากตามคำแนะนำ หมอชาร์ลบอกว่า ให้ชาล็อตอยูพ่ กั ใน
โรงพยาบาลอีกสักสี่ ห้าวันค่อยกลับบ้าน คุณพ่อมือใหม่หดั ขับ
ก็เห็นด้วยเพราะถ้าเอากลับบ้านเร็ว ก็คงจะตืน่ เต้นทำอะไรไม่ถกู
เพียงแต่รบั แขกทัง้ ญาติ ทัง้ เพือ่ นบ้านทีม่ าเยีย่ มก็จะแย่อยูแ่ ล้ว
สามวันหลังคลอด ชาล็อตบอกหมอว่า เธอรูส้ กึ เจ็บ ๆ
คัน ๆ เสียวบ้างทีแ่ ก้มก้นขวา เอามือคลำดูมตี มุ่ เล็ก ๆ สี-่ ห้าเม็ด
ขึน้ เป็นกระจุก เอากระจกเงามาส่องดูเห็นมีตมุ่ เล็ก ๆ ใส ๆ กดดู
ก็ไม่เจ็บมาก มีเพียงคัน ๆ ระคายเคือง เสียว ๆ บริเวณนัน้ หน่อย
เดียว ไม่มแี ผลอะไร และไม่เคยเป็นมาก่อน เธอจึงคิดว่าคงเป็น
ผืน่ สกปรกธรรมดา ทาครีมโรยแป้งเด็กก็คงจะหาย หมอก็บอก
ชาล็อตเหมือนกันว่า ไม่เป็นอะไรมาก สองวันก็คงหาย แต่หมอ
ก็ไม่ได้บอกว่าเป็นตุม่ หรือเป็นผืน่ อะไร หรือเป็นโรคอะไรกันแน่
ตอนอยู่โรงพยาบาล มิร่าดูดนมได้แรง ดูดนมได้ดี
น้ำนมของชาล็อตก็มพี อ วันทีส่ องทีบ่ า้ น มิรา่ ไม่ใคร่จะดูดนม
เอาแต่นอนหลับ ชาล็อตกังวล จึงโทรศัพท์กลับไปปรึกษา
หมอเจ็นเน็ท หมอปลอบใจคุณแม่มือใหม่ว่า คงไม่มีอะไร
มิรา่ คงได้นมเพียงพอจึงไม่ดดู อีกและหลับ
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วันรุง่ ขึน้ มิรา่ ยังไม่ทำท่าจะดีขน้ึ เอาแต่หลับ ดูดนม
ประเดี๋ยวประด๋าวก็หยุดดูด ดูดครั้งละนาทีสองนาทีก็หยุด
ดูดก็ไม่แรงเหมือนวันก่อน ๆ เวลาหลับ เสียงหายใจแรงเหมือน
เสียงกรน โมฮัมเม็ดบ่นพึมพัมกับตัวเองว่า
“เกิดอะไรขึน้ กับลูกรักของฉันวะ เด็กตัวเท่านี้ ก็รจู้ กั
กรนด้วยเหรอ”
ชาล็อตพยายามปลุกมิรา่ และทำความสะอาดตัวโดย
เอาผ้าชุบน้ำอุ่นเช็ดตัว เธอสังเกตเห็นว่า ที่หน้าท้องของมิร่า
มี ต ุ ่ ม ใส ๆ สองสามเม็ ด คล้ า ยที ่ ข ึ ้ น ที ่ แ ก้ ม ก้ น ของเธอ
ตุ่มกระจุกอยู่ใกล้ ๆ กัน แลดูมีสีแดงรอบ ๆ ผื่นราวกับว่ามี
การอักเสบ เธอร้องเรียกโมฮัมเม็ดมาดูและพึมพัมออกมาว่า
“ตุ่มบ้าที่ก้นชาล็อตมันติดไปที่มิร่าด้วยเหรอ” เธอเริ่มวิตก
อย่างเห็นได้ชดั “เราพาลูกไปหาหมอดีไหม” เธอถามโมฮัมเม็ด
คุณพ่อมือหัดขับใหม่ ๆ ก็ไม่รจู้ ะทำอะไรดี เก้ ๆ กัง ๆ นอกจาก
พยักหน้าเห็นพ้องด้วย จึงขอตัวไปเปลี่ยนเครื่องแต่งกาย
ออกนอกบ้าน แล้วเขาก็มาอุ้มมิร่าแทน ให้ชาล็อตไปเปลี่ยน
เครือ่ งแต่งกายบ้าง โมฮัมเม็ดรูส้ กึ ว่าตัวมิรา่ รุม ๆ แฮะ
ระหว่างเดินทางไปหาหมอทีโ่ รงพยาบาล ชาล็อตนัง่
อุม้ มิรา่ ทีเ่ บาะหลัง เธอสังเกตว่า มิรา่ ทำตัวกระตุก ๆ และตัว
เกร็ง ๆ และตอนตัวเกร็ง ทำท่าเหมือนจะไม่หายใจเอาอีกด้วย
เธอตะโกนบอกโมฮัมเม็ดบอกให้เร่งเครื่องยนต์ขับรถซิ่งให้
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เร็วขึน้ จะถึงหมอไว ๆ คุณพ่อมือใหม่กเ็ ร่งรถ ปาดซ้าย แซงขวา
มิชา้ ก็ถงึ โรงพยาบาลเด็ก
ชาล็อตรีบระล่ำระลัก อุม้ มิรา่ ตรงไปทีห่ อ้ งฉุกเฉินทันที
มิใยทีพ่ ยาบาลจะเรียกให้เธอทำบัตรผูป้ ว่ ยเสียก่อน เธอไม่ฟงั
อีร้าค่าอีรมอะไรทั้งนั้น แน่จริงก็ตามมาถามเอาทีหลังก็ได้
นีห่ ว่า เธอนึกในใจ
คุณหมออิซาเบลล์อยูเ่ วรในช่วงนัน้ ก็รบี กุลกี จุ อวางมือ
จากการบันทึกรายงานของเธอ รีบคว้าหูฟงั ตรงมาทีช่ าล็อตทันที
และเริ่มซักประวัติไปพลาง ตรวจร่างกายมิร่าไปพลาง ตรวจ
เสร็จ หมอสาวไม่พดู อะไร เธอตรงไปหมุนโทรศัพท์ไปหาหมอ
วิลเลียม หมออาวุโส เพือ่ ปรึกษาอะไรสักอย่าง สักครู่ หมอบิลล์
ก็ปรากฏกายที่ห้องฉุกเฉิน ตรงไปที่มิร่าทันที อีกครึ่งชั่วโมง
ผ่านไป หมอบิลล์ออกมาทำสีหน้าไม่สดู้ ี มาทีส่ องสามีภรรยา
คู่มือใหม่ และบอกว่า หมอเสียใจด้วย หมอเองไม่ทราบจะ
ช่วยอย่างไรที่ดีไปกว่านี้ “เราต้องรับตัวมิร่าไว้รักษาใน
โรงพยาบาล”
ชาล็อตระล่ำระลักซักหมอบิลล์วา่ “หมอ บอกฉันมา
ตามตรงนะว่า มิร่าเป็นอะไร” แล้วจะรักษาให้หายได้ไหม
เสียงชาล็อตดังลั่น แต่น้ำเสียงสั่นเครือด้วยความตกใจและ
เสียใจ
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หมอบิลล์บอกเธอว่า เท่าที่ดูในตอนนี้ เราสงสัยว่า
มิร่า จะติดเชื้อเริม เพราะเธอยังเพิ่งจะเป็นทารกแรกเกิด
ความต้านทานโรค ภูมติ า้ นยังไม่มี โรคเริมคงไปทำให้มริ า่ เป็น
โรคสมองอักเสบ หมอจะพยายามเต็มที่ ที่จะช่วยมิร่านะ
ที่โรงพยาบาลเคยรับผู้ป่วยเด็กโรคนี้ไว้รักษา ที่ผ่านมาก็รอด
ได้หลายรายเหมือนกัน แต่หมอบิลล์ไม่มเี วลาจะอธิบายไปให้
ชาล็อตเสียสติไปมากกว่านี้ ว่าทีร่ อดน่ะ ก็รอดแบบพิกลพิการ
ตามมา เลี้ยงก็ไม่โต แถมถ้าได้ชีวิตลูกรอดกลับ ต้องมีภาระ
เลีย้ งเด็กพิการอีก
มิรา่ รอดชีวติ อยูใ่ นอ้อมกอดของชาล็อตและโมฮัมเม็ด
ในโลกอันจะแสนอลวนนีไ้ ด้สบิ วันพอดี เธอก็จากเขาไปลอย
ระล่องไปอยู่บนสายรุ้งอันเจิดจรัสบนขอบฟ้าแสนไกลโพ้น
ท่ามกลางความเศร้าโศกแสนอาลัยของชาล็อตและโมฮัมเม็ด
และคุณยายซอนญา เป็นทีย่ ง่ิ
ผูน้ พิ นธ์กข็ อแสดงความอาลัยและเสียใจกับการจากไป
ของมิรา่ ด้วย และขอร่วมอธิษฐานว่า ไม่ชา้ ไม่นาน มิรา่ ก็คงเบือ่
สายรุง้ กลับมาจุตกิ บั ครอบครัวของโมฮัมเม็ดใหม่อกี
ผู ้ น ิ พ นธ์ ข อนำท่ า นผู ้ อ ่ า นให้ ม าทำความรู ้ จ ั ก กั บ
“เริม ชือ่ เรียบ ๆ แต่ ซูเปอร์รา้ ย” ฆาตกรอำมหิตรายนีด้ บู า้ ง
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เริม
โรคเริม หรือทีภ่ าษาอังกฤษเรียกว่า เฮอร์ปสี ซิมเพล็กซ์
(Herpes Simplex) บางทีกเ็ รียกสัน้ ๆ ว่า เฮอร์ปสี คำว่า เฮอร์ปสี
เป็นคำที่มีรากศัพท์มาจากภาษากรีก คือ คำว่า เฮอร์โป๊ส
(Herpos) แปลว่า คืบคลาน เหตุทใ่ี ช้ชอ่ื นีก้ เ็ นือ่ งจากว่าเมือ่ เกิด
ตุ่มเริมมักจะมีตุ่มเพิ่มขึ้นใหม่ลามไปเรื่อย ๆ คนโบราณจึง
ตัง้ ชือ่ นีเ้ พราะว่าแลดูเสมือนพวกงูหรือสัตว์เลือ้ ยคลานนัน่ เอง
ในภาษาอังกฤษ สามัญชนมักรูจ้ กั กันในนามว่า “cold sore”
หรือ “fever blister” (คำว่า cold ในทีน่ ห้ี มายถึงไข้หวัดธรรมดา
คำว่า sore หมายถึงแผล เพราะมักเป็นตอนเป็นไข้ไม่สบาย
ส่วนคำว่า fever คือเป็นไข้ เพราะโรคมักจะกำเริบเมื่อมีไข้
ส่วนคำว่า blister หมายถึงตุม่ พองมีนำ้ ใส ๆ อยูภ่ ายในนัน่ เอง
ทั้งสองคำนี้จึงมีความใกล้เคียงและมีความหมายในทำนอง
เดียวกัน จึงเรียกกันทัง้ คูเ่ สมอ ๆ)
สำหรับคำว่าเริมในภาษาไทยเรา จะมีตน้ กำเนิดของคำ ๆ
นีม้ าอย่างไรก็ไม่ทราบ เพราะผูน้ พิ นธ์หาคำทีจ่ ะเกีย่ วโยงของ
คำ ๆ นี้ ว่ามีรากเหง้ามาอย่างไรก็หายังไม่ได้ ลองถามผูร้ กู้ ย็ งั ไม่
สำเร็จ ท่านผูอ้ า่ นทีท่ ราบขอให้ชว่ ยติดต่อบอกมาให้ทราบด้วย
จะเป็นวิทยาทานแก่บรรดาผูใ้ ฝ่รทู้ ง้ั หลาย และเป็นประโยชน์
แก่บตุ รหลานในวันข้างหน้าด้วย
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โรคเฮอร์ปีส ซิมเพล็กซ์ หรือ เริม เป็นโรคติดเชื้อ
ไวรัสชนิดหนึง่ ซึง่ เป็นไวรัส ดีเอ็นเอ มีชอ่ื ว่า Herpes simplex virus
อยูใ่ นสกุล Herpesviridae ภายในสกุลนีก้ ม็ สี มาชิกทีก่ อ่ โรคได้ทง้ั
สัตว์และในมนุษย์อกี หลายชนิด นับว่าร่วมสองร้อยทีเดียว แต่
ก่อโรคในมนุษย์ได้ไม่ถงึ สิบชนิด เฉพาะ Herpes simplex virus
ก็ยงั มีอยูด่ ว้ ยกันอีกสองชนิดด้วยกันคือชนิดที่ ๑ และชนิดที่ ๒
โรคเริมเป็นโรคติดเชือ้ ไวรัสทีต่ ดิ ต่อจากคนหนึง่ ไปยังอีก
คนหนึง่ ได้งา่ ย หากเป็นโรคนีแ้ ล้วหายขาดได้ยาก เป็นแล้วมัก
กลับเป็นซ้ำใหม่ได้อีกโดยไม่จำเป็นจะต้องไปรับเชื้อมาใหม่
เพราะเชื้อจะแฝงอยู่ในร่างกาย แฝงอยู่ในเซลล์ประสาท มี
ความสามารถทีจ่ ะหลบลี้ หลีกหนีให้พน้ จากระบบภูมคิ มุ้ กัน
ได้ตอ่ ไปเป็นเวลานานเป็นปี ๆ
อาการของโรคเฮอร์ปสี ซิมเพล็กซ์ หรือ เริม คือมีตมุ่
ใส ๆ เล็ก ๆ ข้างในตุม่ มีนำ้ มักขึน้ เป็นกระจุก หลาย ๆ ตุม่ ด้วยกัน
ขึ้นเป็นกระจุก มีน้อยรายที่จะเป็นตุ่มโดด ๆ มีเหมือนกันที่
ตอนแรก ๆ ขึน้ เป็นกระจุก แต่ถา้ ไม่ได้สงั เกต ไปสังเกตเอาใน
ตอนหลัง จึงอาจแลเห็นเป็นตุม่ ใหญ่ตมุ่ เดียว เพราะตุม่ เกิดไป
รวมตั ว กั น ในระยะหลั ง เลยคล้ า ยกั บ ว่ า มี ต ุ ่ ม เดี ย วก็ ไ ด้
ในรายทีม่ อี าการน้อย ผูป้ ว่ ยอาจไม่ทนั ได้สงั เกตอาการ ตุม่ จึง
๑๖

ระบาดบั น ลื อ โลก ๑๒ > เริ ม ชื ่ อ เรี ย บ ๆ แต่ ซ ู เ ปอร์ ร ้ า ย

อาจแตกเป็นแผลเสียก่อนที่ทันจะสังเกตเห็นเป็นตุ่มชัดเจน
โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในเด็ก ๆ จะแลเห็นก็ตอ่ เมือ่ เป็นแผลในปาก
แล้ว ทีเ่ รียกกันว่า “แผลร้อนใน” นัน่ เอง ตำแหน่งทีต่ มุ่ ขึน้ มักเป็น
ตรงที่รอยต่อของผิวหนัง กับเยื่อเมือก (mucous membrane)
หรือบริเวณเยือ่ เมือก เช่น ทีร่ มิ ฝีปาก ปาก รูจมูก หรือเกิดโดย
ตรงทีเ่ ยือ่ เมือก เช่น เยือ่ บุชอ่ งปาก เยือ่ บุตา กระจกตา ช่องคลอด
ทวารหนักและรอบ ๆ ปากทวารหนัก ปลายอวัยวะเพศชาย
หรือบริเวณใกล้เคียง ทีอ่ วัยวะเพศทัง้ หญิงและชาย เช่นทีภ่ าย
นอกของลำก้านลึงค์ ทีแ่ คมของอวัยวะของหญิง ทัง้ แคมใหญ่
และแคมเล็ก ในเพศหญิงมักจะพบบ่อยกว่าชาย และมีอาการ

แผลในปากที่เรียกกันว่า “แผลร้อนใน”

๑๗

ระบาดบั น ลื อ โลก ๑๒ > เริ ม ชื ่ อ เรี ย บ ๆ แต่ ซ ู เ ปอร์ ร ้ า ย

ปวดแสบปวดร้อนมากกว่า เพราะชืน้ แฉะมากกว่า อาจพบได้
ที่ผิวหนังบริเวณอื่น ซึ่งจะพบได้ไม่บ่อยนัก พบได้น้อยกว่า
เช่น แก้มก้น สะโพก ข้อศอก ปลายนิว้ มือตรงต่อกับขอบเล็บ
นิว้ มือ
การเรียกชือ่ โรคเป็นการเฉพาะ โดยเฉพาะการวินจิ ฉัย
โรคให้มคี วามจำเพาะเจาะจงให้มคี วามชัดเจนยิง่ ขึน้ ก็มกั จะเรียก
ตามตำแหน่งทีเ่ ป็นโรค เช่น
 เป็นเริมทีร่ มิ ฝีปากบนหรือล่าง ก็ตาม จะเรียกว่า
herpes labialis ในช่องปาก oral herpes หรือ herpetic stomatitis
ทีเ่ หงือก herpes gingivalis ทีเ่ หงือกร่วมช่องปาก herpes gingivostomatitis

เริมที่ริมฝีปาก

๑๘

ระบาดบั น ลื อ โลก ๑๒ > เริ ม ชื ่ อ เรี ย บ ๆ แต่ ซ ู เ ปอร์ ร ้ า ย

 ทีอ่ วัยวะเพศเรียกว่า herpes genitalis ถ้าเป็นอวัยวะ
เพศสตรีทช่ี อ่ งคลอดเรียกว่า herpes vaginalis ถ้าเป็นที่ปลาย
องคชาติตรงที่มีหนังหุ้มปลายปิดคลุมหุ้มอยู่ หรือไม่มีหนัง
หุ้มในรายที่ขริบหนังหุ้มปลาย ก็เรียกว่า herpes progenitalis
โรคเกิดที่ในท่อปัสสาวะมีแผลหรืออักเสบ เรียกว่า herpetic
urethritis

เริมที่อวัยวะเพศหญิง

เริมที่อวัยวะเพศชาย

๑๙

ระบาดบั น ลื อ โลก ๑๒ > เริ ม ชื ่ อ เรี ย บ ๆ แต่ ซ ู เ ปอร์ ร ้ า ย

 ทีบ่ ริเวณปากทวารหนัก เรียกว่า herpes rectalis
หรือ anal herpes
 โรคเกิดเป็นแผลทีป่ ลายนิว้ เรียกว่า herpetic whitlow
 เป็นทีก่ ระจกตาจะเป็นแผล มีกง่ิ ก้าน มีแผลแยก
เป็นรอยโรคเป็นแขนงเรียกว่า dendritic ulcer
 เป็นโรคสมองอักเสบเรียกว่า herpetic encephalitis
เป็นต้น

โรคเกิดเป็นแผลที่ปลายนิ้ว (herpetic whitlow)

๒๐

ระบาดบั น ลื อ โลก ๑๒ > เริ ม ชื ่ อ เรี ย บ ๆ แต่ ซ ู เ ปอร์ ร ้ า ย

นอกจากมีตุ่มและมีแผลแล้ว อาจมีอาการปวดเมื่อย
ตามตัวทัว่ ๆ ไป และมีอาการเจ็บ ๆ คัน ๆ บ้างไม่มากตรงบริเวณ
ทีต่ มุ่ ขึน้ อาการเจ็บ ๆ คัน ๆ มักนำมาก่อนจะมีกระจุกของตุม่ ใส
ปรากฏประมาณหนึง่ ถึงหนึง่ วันครึง่
โรคเริมนี้ได้รับความสนใจเพิ่มขึ้น เนื่องจากเป็น
ไวรัสทีม่ กี ารติดเชือ้ ในคนบ่อยทีส่ ดุ พบได้ทกุ ภูมภิ าคของโลก
สามารถก่อโรคที่รุนแรง ลักษณะอาการของโรคแตกต่างกัน
อย่างกว้างขวาง เมื่อหายจากโรคแล้วแม้ว่าจะมีภูมิต้านทาน
เกิดขึน้ แต่เชือ้ ไวรัสก็จะยังแฝงอยูใ่ นร่างกายได้นาน จึงมีการ
กลับเป็นซ้ำได้อกี เป็นครัง้ คราว
นอกจากนั้นยังมีหลักฐานว่าสามารถก่อมะเร็งได้
และเชื้อโรคในกลุ่มนี้นอกจากติดเชื้อในมนุษย์แล้ว ยังมีการ
ติดเชือ้ ในสัตว์ดว้ ย

เริมที่แก้ม

๒๑

ระบาดบั น ลื อ โลก ๑๒ > เริ ม ชื ่ อ เรี ย บ ๆ แต่ ซ ู เ ปอร์ ร ้ า ย

วายร้าย – ไวรัส
ไวรัสเฮอร์ปสี และไวรัสโรคเริมคืออะไร
ก่อนอื่นขอแนะนำให้รู้จักกับไวรัส – เจ้าวายร้ายนี้
เสียก่อน
ไวรัสก็คอื จุลชีพหรือจุลนิ ทรียท์ ม่ี ขี นาดเล็กมากทีส่ ดุ
คือ มีขนาดตั้งแต่ ๒๐ นาโนเมตร จนถึง ๓๐๐ นาโนเมตร
(หนึง่ นาโนเมตรก็เท่ากับเศษหนึง่ ส่วนพันล้านของเมตร คิดดู
เอาเองก็แล้วกันว่าจะเล็กเพียงใด)
ไวรัสทุกชนิดไม่สามารถจะดำรงชีพอยูไ่ ด้ ในธรรมชาติ
ด้วยตัวเอง ต้องอาศัยอยู่ภายในเซลล์ที่มีชีวิตจึงจะทวีจำนวน
แพร่พันธุ์ต่อไปได้ เมื่อได้ทวีจำนวนในเซลล์แล้ว จะทำให้

ภาพจุลทรรศน์ อีเล็กตรอน ของ Herpes simplex virus

๒๒

ระบาดบั น ลื อ โลก ๑๒ > เริ ม ชื ่ อ เรี ย บ ๆ แต่ ซ ู เ ปอร์ ร ้ า ย

เซลล์แตก ไวรัสก็จะออกจากเซลล์ เมือ่ ออกจากเซลล์มาอยูใ่ น
สิ่งแวดล้อมภายนอกแล้ว จะคงสภาพของการที่จะทำให้มี
การติดเชือ้ หรือยังมีชวี ติ อยูไ่ ด้ ในระยะเวลาจำกัดเท่านัน้ แล้วก็
จะหมดสภาพหรือตายไป
ไวรัสมีอยู่หลายร้อยชนิดด้วยกัน มีทั้งที่ทำให้เกิด
การติดเชื้อแก่สัตว์ แก่แมลง แก่มนุษย์ และแม้แต่แบคทีเรีย
หรือเชือ้ รา ทีเ่ ป็นจุลนิ ทรียข์ นาดเล็ก ๆ นัน้ ก็ยงั ติดเชือ้ ไวรัสได้
การติดเชือ้ อาจจะทำให้เกิดอาการต่าง ๆ ทีแ่ ปลกไปจาก
ผิดปกติหรืออาจจะติดเชื้อแต่ไม่ทำให้เกิดอาการใด ๆ เลย
โดยอยูด่ ว้ ยกันอย่างสันติ
ในรายที่ทำให้เกิดอาการนั้น เราจะเรียกว่า โรค และ
ไวรัสชนิดทีเ่ ป็นต้นเหตุของโรคนัน้ ๆ เราจะเรียกว่า ไวรัสก่อโรค
ส่วนอีกพวกหนึง่ เราจะเรียกว่า ไวรัสไม่กอ่ โรค ไวรัสบางชนิด
อาจจะ ก้ำกึง่ คือบางครัง้ ก็กอ่ โรค บางครัง้ ก็ไม่กอ่ โรค ขึน้ อยูก่ บั
สภาพแวดล้อม ขึ้นอยู่กับชนิดของสัตว์และขึ้นอยู่กับสภาพ
ของแต่ละบุคคลในขณะทีต่ ดิ เชือ้ นัน้ ด้วย
ไวรัสเฮอร์ปสี เป็นไวรัสกลุม่ หนึง่ ทีก่ อ่ โรคแก่คนและ
สัตว์ มีรปู ลักษณะทรงลูกบาศก์ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ
๑๕๐ นาโนเมตร เป็นไวรัสชนิดดีเอ็นเอ ซึ่งหมายความว่า
คุณสมบัตทิ างเคมีนน้ั จะมีกรดดีออ๊ กซีนวิ คลีอคิ มีโปรตีน และ
สารไขมันประกอบกันขึ้นเป็นไวรัส (โปรดดูภาพจุลทรรศน์
อีเล็กตรอน)
๒๓

ระบาดบั น ลื อ โลก ๑๒ > เริ ม ชื ่ อ เรี ย บ ๆ แต่ ซ ู เ ปอร์ ร ้ า ย

กลุม่ ไวรัสเฮอร์ปสี มีสมาชิกอยูท่ ง้ั หมดประมาณ ๒๐๐
ชนิด แต่ทส่ี ามารถก่อโรคในคนนัน้ มีอยู่ ๕ กลุม่ ด้วยกัน ดังนีค้ อื
๑. เฮอร์ปสี ซิมเพล็กซ์ ชนิดที่ ๑ (Herpes simplex
type 1 เรียกชือ่ ย่อ ๆ ว่า HSV 1)
๒. เฮอร์ปสี ซิมเพล็กซ์ ชนิดที่ ๒ (Herpes simplex
type 2 เรียกชือ่ ย่อ ๆ ว่า HSV 2)
๓. ซัยโตเมกาโลไวรัส (Cytomegalovirus เรียกชื่อ
ย่อ ๆ ว่า CMV)
๔. ไวรัส แวริเซ็ลลา-ซอสเตอร์ หรือไวรัสสุกใส - งูสวัด
(Varicella-Zoster เรียกชือ่ ย่อ ๆ ว่า VZV)
๕. ไวรัส เอ็พสไตน์-บารร์ (Epstein-Barr หรือ EBV)

มะเร็งเบอร์กิตลิมโฟมา

๒๔
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ไวรัสเฮอร์ปีส ซิมเพล็กซ์ ชนิดที่ ๑ และชนิดที่ ๒
เป็นชนิดทีก่ อ่ โรคเริมในมนุษย์
ซัยโตเมกาโลไวรัส ทำให้เกิดโรคติดเชื้อในทารก
แรกเกิด อาจเป็นการติดเชื้อโดยไม่มีอาการของโรค ในราย
ที่มีอาการจะมีไข้ ต่อมน้ำเหลืองโตทั่วไป ม้ามโต และอาจ
ทำให้มอี าการปอดบวม และ/หรือตับอักเสบได้ ในผูใ้ หญ่มกั
จะติดเชือ้ โดยไม่มอี าการ
ไวรัสวาริเซ็ลลา-ซอสเตอร์ ทำให้เกิดโรคสุกใส
และงูสวัด
ไวรั ส เอ็ พ ไตน์ - บารร์ ทำให้ เ กิ ด โรคอิ น เคเชี ย ส
โมโนนิวคลีโอลิส หรือ kissing disease, คออักเสบ, มะเร็ง
เบอร์กติ ลิมโฟมา, มะเร็งของนาโซฟาริงซ์

โรคคิสซิ่ง (kissing disease) จากไวรัส เอ็พสไตน์-บารร์ (Epstein-Barr หรือ EBV)

๒๕
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ต่อไปนีจ้ ะได้บรรยายเฉพาะโรคทีเ่ กิดจากไวรัสเฮอร์ปสี
ซิมเพล็กซ์เท่านัน้
ไวรัสเริมทัง้ ๒ ชนิดนี้ ทำให้เกิดโรคคล้าย ๆ กัน แต่จะ
มีข้อแตกต่างกันในตำแหน่งที่ก่อโรค วัยที่เป็นโรคและทาง
ด้านลึกจะมีขอ้ แตกต่างกัน ในส่วนประกอบทางเคมี และทาง
ปฏิกริ ยิ าทางอิมมูนบางประการ สำหรับประชาชนโดยทัว่ ไป
จะแนะนำให้ทราบข้อแตกต่างกันในทางลักษณะของโรค
ทีเ่ กิดขึน้ เท่านัน้
วิธกี ารติดโรค
มีได้หลายวิธี หลายทางด้วยกันคือโดยการสัมผัสกับ
เชือ้ ไวรัสโดยตรง สัมผัสกับตุม่ ทีก่ ำลังมีตมุ่ ขึน้ สัมผัสกับแผล
สัมผัสกับน้ำมูกน้ำลายผูป้ ว่ ย การสัมผัสใกล้ชดิ กับผูป้ ว่ ย เช่น
มารดากอดรัด จุมพิต อุม้ ให้นมบุตร การจูบ การร่วมเพศชาย
หญิงตามปกติ หรือวิธีวิตถาร (ใช้ปาก) หากฝ่ายหนึ่งฝ่ายใด
เป็นโรค การร่วมเพศเพศเดียวกัน ชายกับชาย หญิงกับหญิง
ก็มโี อกาสได้รบั เชือ้
บุคคลทีม่ ภี มู คิ มุ้ กันเสือ่ ม อ่อนแอ ภูมคิ มุ้ กันบกพร่อง
ภาวะติดเชือ้ เอ็ชไอวี/เอดส์ อาจจะติดเชือ้ ได้งา่ ย และเมือ่ เป็น
โรคก็จะมีอาการรุนแรงและกลับเป็นซ้ำได้บอ่ ยกว่าบุคคลปกติ
๒๖

ระบาดบั น ลื อ โลก ๑๒ > เริ ม ชื ่ อ เรี ย บ ๆ แต่ ซ ู เ ปอร์ ร ้ า ย

ระยะฟักตัว
คือตัง้ แต่ได้รบั เชือ้ มาจะปรากฏอาการของโรคประมาณ
๒-๓ วัน หรือ อาจยาวนานถึง ๑๔วัน
โรคเริมมีอาการเป็นอย่างไร
การติดเชือ้ ไวรัสเริม หรือ ไวรัสเฮอร์ปสี ซิมเพล็กซ์
แบ่งออกได้เป็น ๔ ประเภท คือ
๑. การติดเชือ้ ครัง้ แรก
๒. การติดเชือ้ เป็นครัง้ แรกแต่ไม่ปรากฏอาการ
๓. การกลับเป็นซ้ำ และ
๔. การติดเชือ้ ในสตรีขณะตัง้ ครรภ์
โรคทีเ่ กิดขึน้ จากการติดเชือ้ ทัง้ สีป่ ระเภทนีอ้ าจคล้ายกัน
จะแตกต่างกันในความรุนแรง หรือโรคที่เกิดขึ้นอาจจะไม่
เหมือนกันเลยก็ได้ ดังจะได้บรรยายต่อไปนี้
การติดเชือ้ เป็นครัง้ แรก
การติดเชือ้ บริเวณช่องปากและริมฝีปากและบริเวณหน้า
ปากจะเป็นอวัยวะที่พบว่า มีการติดเชื้อเริมบ่อยกว่า
อวัยวะอื่น ๆ การติดเชื้อเป็นครั้งแรกนั้น ส่วนใหญ่จะพบใน
เด็กเล็ก อายุระหว่าง ๑-๔ ขวบ มีนอ้ ยทีจ่ ะพบการติดเชือ้ ครัง้ แรก
ในผู้ใหญ่ ดังนั้นหากจะถือว่าเป็นโรคของเด็กก็แทบจะว่าได้
ส่วนมากจะเกิดจากเชือ้ เฮอร์ปสี ซิมเพล็กซ์ ชนิดที่ ๑
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อาการเริม่ แรกคือ จะเป็นกลุม่ ตุม่ เริม ตำแหน่งทีพ่ บบ่อย
คือบริเวณริมฝีปาก และเป็นแผลในปาก บางครัง้ จะเกิดทีร่ อบ ๆ
ตา ใกล้ ๆ จมูก ตามส่วนอืน่ ๆ ของร่างกายจะพบน้อย ลักษณะ
จะเป็นตุม่ เล็ก ๆ ใส ๆ โตกว่าหัวเข็มหมุดเล็กน้อย ขึน้ เป็นกลุม่ ๆ
ใหญ่บา้ งเล็กบ้าง ขึน้ ตามผิวหนัง ตุม่ จะเป็นตุม่ ตืน้ ๆ ไม่กนิ ลึกนัก
บริเวณทีช่ อบขึน้ จะเป็นบริเวณทีผ่ วิ หนังทีต่ ดิ ต่อกับเยือ่ บุตา่ ง ๆ
เช่น เยือ่ บุปาก จมูก ตุม่ นีฝ้ รัง่ จะเรียกว่า Cold sores คือจะมักเกิด
ตอนเป็นหวัด (Cold = โรคหวัด) หรือ Fever blister ซึง่ แปลว่า
ตุม่ ใส ๆ เกิดตอนมีไข้ เด็กจะเป็นโรคครัง้ แรกเมือ่ อายุประมาณ
๑-๔ ขวบ เมือ่ เป็นแล้วประมาณร้อยละ ๔๐ ถึงร้อยละ ๕๐ ของ
ผู้ป่วยจะกลับเป็นซ้ำแล้วซ้ำอีก มีเหมือนกันที่ติดเชื้อแล้ว มี
อาการอ่อน กล่าวคือ มีอาการเพียงปวดเมื่อยตามเนื้อตามตัว
เล็กน้อย หรืออาจไม่มอี าการใด ๆ เลย ไม่แลเห็นตุม่ เริมทีช่ ดั เจน

แผลเริมชนิดเป็นซ้ำที่บริเวณริมฝีปาก
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หรือบางครัง้ อาจจะพบแต่วา่ มีเม็ดน้ำเหลือง หรือต่อมน้ำเหลือง
บริเวณหลังหู และข้าง ๆ คอโตคลำได้ ทีช่ าวบ้านเรียกกันว่า
“ลูกหนู” การติดเชื้อแบบนี้ก็ถือว่าเป็นการติดเชื้อชนิดไม่มี
อาการแสดง (Asymptomatic infection)

แผลเริมภายในบริเวณช่องปาก
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ในเด็กทีม่ รี ะบบภูมติ า้ นทานผิดปกติ แผลเริมจะลาม
ลงไปถึงหลอดอาหารส่วนต้น และลงไปกล่องเสียง อาจแพร่
กระจายลงไปก่อให้เกิดการอักเสบของตับ ต่อมหมวกไต
และทำให้สมองอักเสบได้
ตา
การติดเชือ้ ทีต่ าเป็นครัง้ แรกนีจ้ ะพบได้ตง้ั แต่วยั ทารก
และในผู้ใหญ่ก็พบได้เสมอ การติดเชื้อจะทำให้เกิดตาแดง
ข้างเดียวก่อน (Follicular conjunctivitis) ต่อไปจะลามไปที่
กระจกตา ทำให้เกิดแผลทีก่ ระจกตา เริม่ แรกจะเป็นแผลตืน้ ๆ
(Simple ulcerative keratitis) ต่อไปจะเป็นแผลลามมีลกั ษณะ
เป็นกิง่ ก้านแตกแขนง (Dendritic ulcer) หรือเป็นแผลรูปกลม

กระจกตาเป็นแผล รอยโรคแยกเป็นกิ่งเป็นแขนง
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จอตาติดเชื้อเริม

(Disciform ulcer) อาจจะกินลึกลงไปถึงข้างในลูกตา (Keratouveitis) ถ้าไม่ได้รบั การรักษาทีถ่ กู ต้องจะทำให้กระจกตาขุน่
เนื่องจากกินถึงชั้นลึกลงไป ทำให้ตาบอดได้ บางรายอาจจะ
เป็นทั้งสองตาแต่พบน้อย เมื่อมีการติดเชื้อเริมนำ ก็จะมีติด
เชื้อแบคทีเรียหรือเชื้อราซ้ำเติมอีกด้วย ทำให้อาการของโรค
หนักมากขึน้ ไปอีก
ผิวหนังทัว่ ไป
ถ้าผิวหนังที่ดี ๆ ไม่มีบาดแผล เชื้อไวรัสเฮอร์ปีส
ซิมเพล็กซ์ไม่สามารถที่จะไชทะลุเข้าไปได้ การติดเชื้อจะติด
บริเวณทีม่ แี ผล มีแผลถลอก บริเวณทีถ่ กู ไฟไหม้ น้ำร้อนลวก
หรือบริเวณทีผ่ วิ หนังอักเสบอยูเ่ ดิมจึงจะผ่านเข้าไปได้
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มีการอักเสบของผิวหนังอีกแบบหนึง่ ทีเ่ กิดจากไวรัส
เริมนี้ เรียกว่า Eczema herpeticum โดยจะปรากฏเป็นตุม่ พองใส
เป็นจำนวนมากแผ่เป็นบริเวณกว้าง ซึง่ มักจะเกิดกับบุคคลทีม่ ี
ผื่นแพ้ทางผิวหนังอยู่เดิม ในสมัยก่อนจะพบในคนที่กำลัง
ปลูกฝีป้องกันไข้ทรพิษ ในขณะที่ฝีกำลังขึ้นงามแล้วติดเชื้อ
เริม บางครัง้ ผืน่ ทำนองนีเ้ รียกว่า Kaposi’s varicelliform eruption
ผิวหนังบริเวณสะโพกมักจะเป็นบริเวณทีพ่ บผืน่ ชนิดนีไ้ ด้
อวัยวะเพศ
การติดเชือ้ ทีบ่ ริเวณอวัยวะเพศนี้ มักจะเกิดจากไวรัส
เฮอร์ปสี ซิมเพล็กซ์ ชนิดที่ ๒ ซึง่ จะก่อโรคคล้าย ๆ กับชนิดที่
๑ ที่กล่าวมาแล้ว แต่ส่วนมากจะเป็นโรคเมื่อเข้าสู่วัยรุ่นและ

เริมที่อวัยวะเพศชาย
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วัยเจริญพันธุ์ เมือ่ เคยผ่านการร่วมเพศมาแล้ว อาการของโรค
จะเห็นได้ชัดเจนโดยจะมีกลุ่มของตุ่มใส เกิดขึ้นที่บริเวณ
อวัยวะเพศทั้งหญิงและชาย ตุ่มดังกล่าวจะมีอาการเจ็บปวด
ต่อมาจะแตกเป็นแผลเล็ก ๆ หลายแผล ถ้าเป็นครัง้ แรกผูป้ ว่ ย
จะมีอาการไข้รว่ มด้วย
ในผู้ชายอาจจะพบว่า ตุ่มกลุ่มหนึ่ง ๆ จะมีจำนวน
ประมาณ ๕-๑๐ ตุ่ม อยู่บริเวณขอบของหนังหุ้มปลายของ
องคชาติ ในบางรายก็กระจายอยูท่ ว่ั บริเวณผิวหนังตลอดความ
ยาวขององคชาติกม็ ี บางรายจะกินเข้าไปในบริเวณท่อปัสสาวะ
ทำให้เป็นแผล ทำให้ทอ่ ปัสสาวะอักเสบ ถ่ายปัสสาวะขัดและ
มีอาการเจ็บแสบ อาจจะมีหนองจาง ๆ หรือไม่มหี นองเลยก็ได้

เริมที่อวัยวะเพศหญิงหลายแผล
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ในสตรีมกั จะรุนแรงกว่าในบุรษุ เพราะความเปียกชืน้
ของอวัยวะเพศ โรคจะไม่ทำให้เกิดตุม่ เริมเฉพาะทีอ่ วัยวะเพศ
ภายนอกเท่านั้น จะมีอาการบวมด้วยและมักจะลามเข้าไปใน
ช่องคลอด ลามเข้าไปจนถึงปากมดลูกและคอมดลูก อันจะนำ
ไปสูก่ ารกลายเป็นมะเร็งของปากมดลูกต่อไปในอนาคต
อาการป่วยของโรคเริมของอวัยวะเพศนีภ้ าษาอังกฤษ
เรียกว่า Herpes genitalis ถ้าเป็นอยูอ่ วัยวะเพศภายนอก อาจจะ
เรียกว่า Herpes progenitalis ในปัจจุบนั นิยมใช้คำแรกเป็นคำที่
เรียกรวม ๆ กันไป
โดยทัว่ ๆ ไป กล่าวได้วา่ เฮอร์ปสี ซิมเพล็กซ์ ชนิดที่ ๒
นี้จะก่อโรคอยู่ตามบริเวณที่ต่ำกว่าระดับเข็มขัดลงไป และ
ชนิดที่ ๑ จะก่อโรคเหนือเข็มขัดขึน้ ไป อันทีจ่ ริงแล้วก็ไม่ใช่กฎ
ตายตัวร้อยเปอร์เซ็นต์ อาจพบว่าชนิดที่ ๑ ล้ำแดนลงมาก่อโรค
ใต้ระดับเข็มขัด และชนิดที่ ๒ ขึน้ ไปเหนือเข็มขัดได้ แต่กพ็ บ
ได้นอ้ ยกว่า
โรคของระบบประสาทกลาง
ไวรัสเฮอร์ปสี ซิมเพล็กซ์ อาจจะก่อให้เกิดการอักเสบ
ของระบบประสาทกลาง อันได้แก่ สมองอักเสบ (encephalitis)
เยือ่ หุม้ สมองอักเสบ (meningitis) รากประสาทอักเสบ (radiculitis)
และไขสันหลังอักเสบ (myelitis)
๓๔

ระบาดบั น ลื อ โลก ๑๒ > เริ ม ชื ่ อ เรี ย บ ๆ แต่ ซ ู เ ปอร์ ร ้ า ย

เชือ้ ทีเ่ ป็นต้นเหตุของโรคนัน้ มักจะเกิดจาก เฮอร์ปสี
ซิมเพล็กซ์ ชนิดที่ ๒ ทีเ่ กิดจากชนิดที่ ๑ พบไม่ถงึ ร้อยละ ๒๕
ทัง้ นีเ้ นือ่ งจากโรคนีม้ กั จะเกิดแก่เด็กเกิดใหม่ ซึง่ คลอดจากมารดา
ที่มีแผลเริมที่อวัยวะเพศในระยะใกล้คลอดหรือขณะคลอด
ซึง่ เป็นเฮอร์ปสี ซิมเพล็กซ์ ชนิดที่ ๒ ทารกจะติดโรคขณะคลอด
เนือ่ งจากภูมติ า้ นทานของทารกต่ำ โรคจึงลุกลามไปยังสมองและ
อวัยวะอืน่ ๆ ได้ทกุ ระบบ ประมาณหนึง่ ในสามจะมีตมุ่ เริมให้
เห็นภายนอกด้วย ผูป้ ว่ ยจะมีไข้สงู มีอาการชักกระตุก หายใจหอบ
มีอาการทางระบบประสาท แล้วแต่บริเวณที่เกิดโรค ถ้าเป็น
สมองอักเสบผูป้ ว่ ยมักจะเสียชีวติ ถึงรอดก็มกั จะกลายเป็นเด็ก
พิการทางสมอง ไม่สามารถจะช่วยตัวเองได้ มีอาการชักกระตุก
อยู่เสมอ การติดเชื้อของสมองถ้าเกิดในเด็กโตหรือผู้ใหญ่
จะเกิดจากการกลับเป็นซ้ำ ในขณะที่ร่างกายกำลังอ่อนแอ
ในปัจจุบนั มียาทีใ่ ช้รกั ษาอยู่ ๒-๓ ขนาน ทำให้อตั รารอดสูงขึน้
การติดโรคหลายระบบ
นอกจากเกิดในทารกทีค่ ลอดใหม่ จากมารดาทีก่ ำลัง
เป็นโรคเริมของอวัยวะเพศขณะคลอดแล้ว บุคคลที่อยู่ใน
ภาวะภูมติ า้ นทานต่ำ เช่น ผูป้ ว่ ยโรคลิวคีเมีย (มะเร็งของเม็ดเลือด
ขาว) บุคคลทีไ่ ด้รบั การผ่าตัดเปลีย่ นอวัยวะ เช่น เปลีย่ นไตซึง่
จะต้องได้รบั ยากดระบบภูมติ า้ นทานเอาไว้ดว้ ย เด็กขาดอาหาร
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ผูป้ ว่ ยน้ำร้อนลวกหรือไฟไหม้ ถ้าเกิดโรคติดเชือ้ เริมจะลุกลาม
ไปทีร่ ะบบทีส่ ำคัญ ๆ ได้หลายระบบ อาทิ เช่น ตับ ต่อมหมวกไต
และสมอง ผู้ป่วยเหล่านี้การพยากรณ์โรคมักจะเลว คือจะ
ถึงแก่ชวี ติ เพราะโรคจะรุนแรงมาก
ถ้าผูห้ ญิงตัง้ ครรภ์เป็นโรคครัง้ แรกหรือโรคหลายระบบ
ดังกล่าวแล้ว เชื้อไวรัสที่มีอยู่ในกระแสโลหิตจะไหลเวียน
ผ่านเข้าไปรก ไปสู่ทารกในครรภ์ได้ ในกรณีเช่นนี้ เรียกว่า
“การติดเชือ้ ในครรภ์” ทารกอาจจะคลอดก่อนกำหนดและตาย
จะแลเห็นตุ่มเริมที่ผิวหนัง สมองจะบวมอักเสบ ปอด ตับ
และม้ามจะถูกทำลาย สรุปแล้วโรคที่เกิดในทารกอาจจะเกิด
ตั้งแต่อยู่ในครรภ์ หรือเกิดในระยะหลังคลอดใหม่ ๆ ก็ได้
แต่ตามปกติแล้วจะพบในลักษณะหลังคลอดใหม่ ๆ มากกว่า
การเป็นโรคเริมครัง้ แรก แต่ไม่ใช่การติดเชือ้ ปฐมภูมิ
(Nonprimary first-episode infections)
การเป็นโรคเริมครั้งแรกแต่ไม่ใช่การติดเชื้อปฐมภูมิ
หมายถึง การที่สตรีคนหนึ่งเป็นโรคเริมที่อวัยวะเพศเป็น
ครัง้ แรก แต่เธอมีแอนติบอดี ต่อไวรัสเริมชนิดอืน่ อยูก่ อ่ นแล้ว
แต่เป็นแอนติบอดีทต่ี า่ งชนิดต่างสายพันธุก์ นั (heterologous HSV
antibodies ถ้าเป็นสายพันธุ์ที่ตรงกันเรียกว่า homologous
antibodies)
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ยกตัวอย่างเช่น ถ้าสตรีรายนั้นเกิดเป็นโรคเริมเป็น
ครัง้ แรกทีอ่ วัยวะเพศบริเวณแคมใหญ่ทเ่ี กิดจากไวรัสเริมชนิดที่
๒ แต่เธอคนนัน้ ในขณะนัน้ เธอมีแอนติบอดีตอ่ ไวรัสเริมชนิดที่
๑ อยูก่ อ่ นแล้ว แต่แอนติบอดีชนิดที่ ๑ ทีม่ อี ยู่ ไม่มคี วามสามารถ
คุม้ กันข้ามสายพันธุไ์ ด้ เธอจึงยังคงมีโอกาสทีจ่ ะติดเชือ้ ไวรัส
เริมชนิดที่ ๒ ได้ เมือ่ เธอไปมีเพศสัมพันธ์กบั คนทีเ่ ป็นโรคเริม
ที่อวัยวะเพศ กำลังอยู่ในระยะแพร่เชื้อเริมชนิดที่ ๒ หรือ
ขยายความได้วา่ เธอได้เคยติดเชือ้ ปฐมภูมจิ ากไวรัสเริมชนิดที่
๑ มาก่อนแล้ว ไม่วา่ จะเป็นโรคจากชนิดที่ ๑ ทีอ่ วัยวะใดก็ตาม
เช่นเคยเป็นแผลร้อนในเมือ่ ตอนยังเป็นเด็ก ๆ การเป็น
แผลร้อนในเป็นการติดเชือ้ ปฐมภูมมิ าแล้ว เมือ่ เป็นโรคเริมใน
คราวนีท้ อ่ี วัยวะเพศจึงไม่ถอื ว่าเป็นการติดเชือ้ ปฐมภูมิ ในกรณี
เช่นนีอ้ าการทัว่ ไปและอาการเฉพาะทีอ่ วัยวะเพศจะมีอาการน้อย
กว่าการติดเชือ้ ปฐมภูมทิ อ่ี วัยวะเพศแท้ ๆ แผลก็จะหายได้เร็วกว่า
(ถ้าเป็นเริมทีอ่ วัยวะเพศปฐมภูมแิ ท้ ๆ แผลจะหายโดยเฉลีย่ กิน
เวลา ๑๕ วัน แต่กรณีนจ้ี ะกินเวลาเพียงประมาณ ๗ วัน การแพร่
เชือ้ จากแผลก็สน้ั ลงเหลือเพียง ๗ วันเท่านัน้ )
การวินจิ ฉัยแยกภาวะทัง้ สองออกจากกันโดยการวินจิ ฉัย
เบือ้ งต้นทางคลินกิ จะทำได้ยาก ต้องอาศัยการทดสอบชันสูตร
ทางห้องปฏิบัติการเพิ่มเติม หากตรวจเลือดแล้ว ผู้ป่วยที่เป็น
การติดเชือ้ ปฐมภูมแิ ท้ๆ จะต้องตรวจไม่มแี อนติบอดีตอ่ ไวรัส
๓๗
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เริมชนิดใดๆ มาก่อนเลย ถ้าตรวจพบว่ามีแอนติบอดีตอ่ ไวรัส
เริมชนิดใดอยูแ่ ล้ว จะถือว่ากรณีนน้ั เป็น nonprimary first-episode
infection
การกลับเป็นซ้ำ
การที่กลับเป็นซ้ำ หมายถึงการที่มีตุ่มเริมเกิดขึ้นอีก
ณ บริเวณที่เคยเป็นหรือที่ใกล้เคียงกับบริเวณเดิมที่เคยเป็น
โรคจะกลับเป็นซ้ำเป็นระยะ ๆ ซึ่งจะขึ้นอยู่กับปัจจัยหลาย
ประการ เช่น ก่อนมีประจำเดือน ท้องผูก ท้องเสีย เป็นไข้หวัด
ไข้หวัดใหญ่หรือมีเหตุใด ๆ ทีท่ ำให้รา่ งกายอ่อนแอลง ระบบ
ภูมติ า้ นทานร่างกายต่ำ ขาดอาหาร ได้รบั อุบตั เิ หตุ ความเครียด
หรือในบางกรณีแม้แต่โดนแสงแดดจ้า ๆ (แสงอัลตร้าไวโอเล็ท)
ก็เป็นตัวกระตุน้ ให้กลับเป็นซ้ำได้
โรคทีเ่ กิดจากการกลับเป็นซ้ำนีส้ ว่ นมากจะมีอาการอ่อน
กว่าการติดเชือ้ ครัง้ แรก ยกเว้นแต่ในกรณีทบ่ี คุ คลทีก่ ลับเป็นซ้ำ
นั้นกำลังมีระบบภูมิต้านทานของร่างกายต่ำลง อ่อนแอลง
อาจจะกลับเป็นซ้ำในลักษณะโรคของระบบประสาท (สมอง
อักเสบ) หรือการติดเชือ้ หลายระบบ คนทีเ่ ป็นทีร่ มิ ฝีปากหรือ
อวัยวะเพศก็ดี เมือ่ จะกลับเป็นซ้ำจะมีความรูส้ กึ เจ็บ ๆ แสบ ๆ
คัน ๆ ตรงบริเวณทีต่ มุ่ เริมจะปรากฏนัน้ จะรูส้ กึ ว่ามีอาการดังกล่าว
นำล่วงหน้ามาก่อน ๑-๒ วัน เตือนให้รตู้ วั ก่อนเสมอ
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เหตุใดโรคจึงกลับเป็นซ้ำได้
ลักษณะพิเศษของกลุม่ ไวรัส เฮอร์ปสี คือเมือ่ ใดหาย
แล้วไวรัสคงสามารถหลบซ่อนในร่างกายต่อไปได้อกี เรียกว่า
ระยะสงบ (Latent phase) ไวรัสจะไม่แสดงตนว่าทำให้ตดิ เชือ้
และอยูใ่ นจุดจำเพาะบางจุดในร่างกายต่าง ๆ กัน กล่าวคือ ในขณะ
ทีแ่ ผลกำลังจะหายจะเดินทางจากแผลเริมไปตามใยประสาทเข้าไป
สูเ่ ซลล์ประสาทในปมประสาท ถ้าเป็นไวรัสชนิดที่ ๑ ซึง่ มัก
จะก่อโรคในช่องปากนั้น ไวรัสจะไปแฝงอยู่ที่ปมประสาท
ไตรเจมินลั ซึง่ อยูบ่ ริเวณศีรษะ ถ้าเป็นชนิดที่ ๒ จะแอบแฝงอยู่
ที่ปมประสาทเซครัล ซึ่งอยู่บริเวณกระเบนเหน็บ เมื่อเกิดมี
เหตุปจั จัยกระตุน้ ก็จะเกิดการปลุกฤทธิ์ ให้มกี ารติดเชือ้ ใหม่อกี
และไวรัสจะเดินทางตามใยประสาท กลับไปที่บริเวณที่เคย
เกิดโรคได้อกี จึงทำให้โรคกลับเป็นซ้ำได้และเป็นซ้ำทีบ่ ริเวณเดิม
การดำเนินโรค
โรคเริมของช่องปากและริมฝีปาก
ตุม่ พองทีเ่ กิดขึน้ ภายในเยือ่ บุขา้ งแก้มในปาก เหงือก
และลิ้นรอบ ๆ ตุ่มจะอักเสบแดงนั้นภายใน ๒-๓ วัน ตุ่มจะ
รวมกันเป็นเม็ดใหญ่ แล้วแตกออกจะแลเห็นเป็นเยือ่ สีเหลือง
คลุมแผลบริเวณขอบ ๆ แผลจะอักเสบแดง เด็กทีป่ ว่ ยจะเจ็บที่
แผลมาก จนไม่ยอมกลืนน้ำลายและอาหาร เด็กจะน้ำลายไหล
ยืดตลอดเวลา ร้องกวนไม่กนิ อาหาร เด็กมักจะมีไข้ ตัวร้อนอยู่
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๔-๕ วัน โรคจะค่อยทุเลาและหายไปในระยะ ๑-๒ สัปดาห์
ในรายที่โรคลามลงไปยังคอและอาจจะหายช้ากว่าโรคใน
ช่องปากเล็กน้อย
โรคทีต่ า
อาจจะพบร่วมกับการติดเชือ้ ทีป่ าก เยือ่ บุชอ่ งปาก หรือ
บริเวณหน้า ถ้าเป็นอยู่เฉพาะเยื่อบุนัยน์ตา มักจะหายภายใน
๕-๗ วัน แต่ถา้ ลามเข้าไปทีก่ ระจกตาเป็นแผลแตกแขนงเป็น
กิง่ ก้าน (Dendritic ulcer) จะมีอาการระคายเคืองคล้ายผงเข้าตา
กลัวแสงแดด เวลาออกไปข้างนอกเจอแสงแดดจ้าจะมีนำ้ ตาไหล
และเจ็บปวด เยือ่ บุตาจะอักเสบ บวม ต่อมน้ำเหลืองทีบ่ ริเวณ
หน้าหูจะโตด้วย ในกรณีเช่นนี้ โรคจะดำเนินอยูป่ ระมาณ ๑๐๑๔ วัน จึงจะเริม่ ทุเลา เมือ่ หายแล้วประมาณหนึง่ ในสีจ่ ะกลับ
เป็นซ้ำอีก โดยมักจะทิง้ ระยะไปเป็นระยะเวลาหลายเดือนหรือปี
จึงจะกลับเป็นซ้ำอีก และอาจทำให้ตาบอดได้
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ตารางที่ ๑.

โรคต่าง ๆ ที่เกิดจากไวรัสเฮอร์ปีส ซิมเพล็กซ์ ทั้ง ๒ ชนิด โดยติด
เชื้อครั้งแรก และการกลับเป็นซ้ำ

การติดเชือ้ เป็นครัง้ แรก

การกลับเป็นซ้ำ

ก. ไม่มอี าการแสดงของโรค
การติดเชือ้ ส่วนใหญ่จะเป็นใน
ลักษณะแรกนี้ (แผนภูมทิ ่ี ๑)

ก. ไม่มอี าการแสดงของโรค
(แผนภูมิที่ ๒)

ข. มีอาการ
ข. มีอาการ
มีการติดเชือ้ หลายระบบใน
ตุม่ เริมขึน้ ทีป่ ากหรือผิวหนัง
ทารกแรกเกิด
หรือบริเวณอืน่ ๆ
(Generalized infection of the
(Herpes labialis, cold sore,
Newborn)
fever blister)
เป็นแผลเริมในเหงือก – ช่องปาก
ตุม่ หรือแผลเริมทีอ่ วัยวะเพศ
(Gingivo – stomatitis)
(Herpes genitalis)
คออักเสบ (Pharyngitis)
กระจกตาอักเสบ (Keratitis)
ช่องคลอดอักเสบ (Vulvovaginitis)
สมองอักเสบ (Encephalitis)
ส่วนปลายขององคชาติอักเสบ (Balanitis)
เยือ่ บุตาและกระจกตาอักเสบ
(Keratoconjunctivitis)
มีตมุ่ เริมพองลามตามผิวหนัง
(Eczema herpeticum)
สมองอักเสบ, เยื่อสมองอักเสบ,
ไขสันหลังอักเสบ
(Encephalitis, meningitis,
Myelitis)
ติดเชือ้ บริเวณทีม่ บี าดแผล
(Whitlow)
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แผนภูมิที่ ๑. เฮอร์ปีส ซิมเพล็กซ์ ชนิดที่ ๑ : การติดเชื้อครั้งแรก

แผนภูมิที่ ๒. แสดงการกำเริบออกจากปมประสาท
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ปัจจัยต่าง ๆ ที่เป็นตัวกระตุ้นให้โรคเริมอวัยวะเพศกลับเป็นซ้ำ
ส่วนหนึง่ เป็นข้อเท็จจริง อีกส่วนหนึง่ เป็นความรูส้ กึ ของผูป้ ว่ ย

เหตุปัจจัย

หมายเหตุ

เพศสัมพันธ์ – ร่วมเพศ

พบได้ทง้ั การติดเชือ้ ครัง้ แรกและ
กระตุน้ ให้กลับเป็นซ้ำ
มักจะทำให้กลับเป็นซ้ำ
มักจะทำให้กลับเป็นซ้ำ
พบได้ทง้ั การติดเชือ้ ครัง้ แรกและ
กระตุน้ ให้กลับเป็นซ้ำ
มักทำให้กลับเป็นซ้ำ
มักทำให้กลับเป็นซ้ำ (พบไม่บ่อยนัก)
กลับเป็นซ้ำ

ร่างกายอ่อนเพลีย
เครียด
ระบบความต้านทานของร่างกาย
อ่อนแอลง
เป็นโรคติดเชือ้ อืน่ ๆ
มีประจำเดือน
หาสาเหตุไม่ได้

เริมที่อวัยวะเพศชาย
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โรคเริมของอวัยวะเพศ
เนือ่ งจากเป็นโรคทีต่ ดิ ต่อโดยเพศสัมพันธ์ และอัตรา
การพบโรคนี้บ่อยขึ้น การดำเนินของโรคทั้งประเภทติดเชื้อ
ครั้งแรกและการกลับเป็นซ้ำ จึงมีผู้ศึกษาค่อนข้างมาก การ
ดำเนินโรคทัง้ ๒ ประเภทนีจ้ ะได้นำมาแสดงเป็นตารางเพือ่ ให้
เข้าใจง่ายขึน้ ดังนีค้ อื
ตารางที่ ๓. การดำเนินโรคเริมของอวัยวะเพศ
อาการและอาการแสดง

การติดเชือ้ ครัง้ แรก การติดเชือ้ ซ้ำ
ชาย หญิง ชาย หญิง

จำนวนเม็ดตุม่ เริมในขณะเป็นโรคเฉลีย่
เมือ่ เกิดเป็นโรคแล้วจะมีตมุ่ ใหม่เกิดเพิม่
ขึน้ อีกเป็นจำนวนเฉลีย่
จำนวนผูท้ ม่ี ตี มุ่ เพิม่ ขึน้ ในขณะการ
ดำเนินโรค
อาการเจ็บปวดโดยเฉลี่ยจะปวดอยู่กี่วัน
ไวรัสจะออกจากแผลโดยเฉลีย่ กีว่ นั
แผลจะหายโดยเฉลี่ยกี่วัน
เชือ้ จะขับออกจากปากมดลูกโดยเฉลีย่ กีว่ นั
เชือ้ จะออกจากท่อปัสสาวะชายกีว่ นั
อาการไข้ที่สูงกว่า ๑๐๐.๕ ํซ
ภาวะแทรกซ้อนทีเ่ กิดเยือ่ หุม้ สมอง
อักเสบ
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ข้อมูลนี้รวบรวมจากผู้ป่วยที่เป็นโรคครั้งแรก ๑๕๓ ราย (ชาย = ๖๙, หญิง = ๘๔)
และผู้ป่วยกลับเป็นซ้ำ ๑๕๑ ราย (ชาย = ๖๑, หญิง = ๙๐)
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เริมทีอ่ วัยวะเพศในหญิงตัง้ ครรภ์
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เรื่องที่จะนำมาบรรยายต่อไปนี้ ผู้นิพนธ์ได้ถอดมา
จากบความทางวิชาการ นิพนธ์โดย Serdar H Ural ท่านเป็น
รองศาสตราจารย์ ส ู ต ิ ศ าสตร์ น รี เ วชวิ ท ยา และรั ง สี ว ิ ท ยา
ผูอ้ ำนวยการแผนกเวชศาสตร์ มารดา-ทารก เพนน์ สเตท คอลเล็จ
ออฟ เมดิซนี
ภาวะติดเชือ้ ไวรัส เฮอร์ปสี ซิมเพล็กซ์ ทีอ่ วัยวะเพศสตรี
(genital herpes simplex virus - หรือ HSV) เป็นโรคติดต่อทาง
เพศสัมพันธ์ (sexually transmitted disease – STD หรือบางครัง้
ก็เรียกว่า sexually transmitted infection – STI) หรือทีเ่ ดิมเคย
เรียกกันว่ากามโรค (veneral disease) เป็นภาวะทีพ่ บได้เสมอ และ
มักจะไม่แสดงอาการของโรค ปัจจุบนั ถือว่าเป็นปัญหาทีส่ ำคัญ
ของสตรีวยั เจริญพันธุท์ ว่ั โลก
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สตรีทไ่ี ด้รบั การวินจิ ฉัยจากแพทย์วา่ เป็นโรคเริมทีอ่ วัยวะ
เพศนัน้ ย่อมมีความเครียด และมีความกังวลเกีย่ วกับกิจกรรม
ทางเพศสัมพันธ์ของตนและการทีจ่ ะมีบตุ รในวันข้างหน้า
ในสหรัฐอเมริกา ประมาณการว่า ประชาชนอายุ ๑๒ ปี
หนึง่ ในห้าขึน้ ไป หรือจำนวนประมาณ ๔๕ ล้านคน จะติดเชือ้
ไวรัสเริมทีบ่ ริเวณใดบริเวณหนึง่ มาแล้ว ในแต่ละปีประมาณ ๑.๕
ล้านคนจะได้รับการวินิจฉัยเป็นผู้ป่วยรายใหม่ว่าติดเชื้อเป็น
โรคเริม
 ร้อยละ ๕ ของสตรีวัยเจริญพันธุ์เคยเป็นเริมที่
อวัยวะเพศมาแล้ว และจำนวนถึงประมาณร้อยละ ๓๐ ตรวจ

เริมที่รอบปากทวารหนัก
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พบแอนติบอดีต่อไวรัสเริมชนิดที่ ๒ ซึ่งแสดงว่าเคยติดเชื้อ
มาแล้ว จึงมีแอนติบอดีตอ่ ไวรัสดังกล่าว
 ร้อยละ ๒ ติดเชื้อเป็นโรคเริมที่อวัยวะเพศขณะ
ตัง้ ครรภ์
 ในแต่ละปี มีทารกแรกเกิดประมาณ ๑,๕๐๐ –
๒,๐๐๐ ราย ได้รบั การวินจิ ฉัยว่าติดเชือ้ ไวรัสเริมรายใหม่ (new
cases of neonatal HSV infection) ร้อยละ ๖๐ ของทารกทีเ่ ป็น
โรคและไม่ได้รบั การรักษา หรือรักษาไม่ทนั ท่วงทีกจ็ ะเสียชีวติ
 จากการสำรวจของ สำนักงานสำรวจภาวะสุขภาพ
และโภชนาการแห่งชาติ (National Health and Nutrition
Examination Surveys - NHANES) ให้ขอ้ มูลว่า อัตราการติดเชือ้
ไวรัสเริมในสหรัฐมีอุบัติการณ์ลดลง อัตราการติดเชื้อในคน
อายุระหว่าง ๒๐-๒๙ ปี ลดลงจากร้อยละ ๑๗ในปีพ.ศ.
๒๕๓๑ – ๒๕๔๗ ลงเหลือร้อยละ ๑๐ ในระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๔๖๒๕๔๙ จากการสำรวจครัง้ ต่อมาของสำนักงานดังกล่าว ระหว่าง
ปี พ.ศ. ๒๕๓๑-๒๕๔๗ และ ๒๕๔๒-๒๕๔๗ ก็พบอัตราการ
ตรวจพบแอนติบอดีก็ลดลง คือต่อไวรัสเริมชนิดที่ ๑ เหลือ
ร้อยละ ๗ และต่อไวรัสเริมชนิดที่ ๒ เหลือร้อยละ ๑๙
การขับเชือ้ ออกจากร่างกายในขณะทีไ่ ม่มอี าการของโรค
อาจมีการปล่อยเชื้อออกจากร่างกายผู้ป่วยแพร่ออก
ไปได้ แม้วา่ ในขณะทีไ่ ม่มอี าการของโรคแล้วได้อยูเ่ ป็นระยะ
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เวลาสัน้ ๆ คือเพียง ๒๔-๔๘ ชัว่ โมง สตรีทม่ี ปี ระวัตกิ ารกลับ
เป็นซ้ำของเริมอวัยวะเพศ ประมาณร้อยละ ๑-๒ จะปล่อยเชือ้
ได้ในขณะคลอด การติดเชือ้ เอ็ชไอวีรว่ มด้วย จะทำให้สตรีท่ี
ติดเชือ้ เริม ขับปล่อยเชือ้ ได้มากขึน้
การแยกไวรัสชนิดที่ ๑ ออกจากไวรสชนิดที่ ๒ จะกระทำได้โดย
ปฏิกริ ยิ าทางน้ำเหลือง
Hensleigh และคณะ ได้ทำการศึกษาหญิงตัง้ ครรภ์ ๒๓
รายที่เป็นโรคเริมที่มีอาการรุนแรงที่อวัยวะเพศ และได้รับ
การวินจิ ฉัยจากแพทย์วา่ เป็นการติดเชือ้ ปฐมภูมิ ผลปรากฏว่า
หนึง่ รายหรือร้อยละ ๔ เป็นการติดเชือ้ ปฐมภูมชิ นิดที่ ๑ (primary
HSV-1) สามรายหรือร้อยละ ๑๓ เป็นการติดเชือ้ แบบครัง้ แรก
แต่ไม่ใช่การติดเชือ้ ปฐมภูมิ (nonprimary first-episode infections)
และทุกรายติดเชือ้ ไวรัสเริมชนิดที่ ๒ (HSV-2) อีก ๑๙ ราย หรือ
ร้อยละ ๘๓ เป็นการกลับเป็นซ้ำ recurrent infection (๑๔ ราย
เป็นชนิดที่ ๒ หรือ HSV-2)
การแพร่เชือ้ ไวรัสเริมสูท่ ารกแรกเกิด
ไวรัสเริมสามารถแพร่จากมารดาสู่ทารกได้ทั้งก่อน
คลอด ขณะคลอดและหลังคลอดใหม่ๆ แต่ส่วนมากจะเกิด
ระหว่างขณะคลอด หากอายุของมารดาน้อยกว่า ๒๑ ปี นับว่า
เป็นปัจจัยเสีย่ งสูงทีจ่ ะมีการแพร่เชือ้ สูท่ ารก
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การแพร่เชือ้ สูท่ ารกก่อนคลอด
ประมาณร้อยละ ๕ ของการติดเชือ้ เริมของทารกแรก
คลอดทัง้ หมด เกิดจากการแพร่เชือ้ จากมารดาทำให้ตดิ เชือ้ ตัง้ แต่
อยูใ่ นครรภ์ (in utero transmission) ในรายทีม่ ารดาเป็นโรคจาก
การติดเชือ้ ปฐมภูมิ จะมีไวรัสในกระแสเลือดเป็นการชัว่ คราว
(transient viremia) และขณะนัน้ ไวรัสก็ไปตามกระแสไหลเวียน
ผ่านรกไปสูท่ ารกได้คล้ายจุลชีพอืน่ ๆ ในกลุม่ TORCH (คือ
toxoplasmosis, rubella, cytomegalovirus, และ herpes simplex)
ความพิการหรือความผิดปกติได้แก่ ศีรษะเล็ก (microcephaly)
ตาเล็กเป็นหนองแฉะ (microphthalmia) มีหนิ ปูนเกาะในสมอง
(intracranial calcifications) และจอตาอักเสบ (chorioretinitis)
การติดเชือ้ ระหว่างขณะคลอด
การแพร่เชื้อระหว่างคลอด เป็นการติดเชื้อที่พบมาก
กว่าในช่วงเวลาอื่น ๆ ทั้งหมด เกิดขณะทารกผ่านช่องคลอด
ทีต่ ดิ เชือ้ การใช้อปุ กรณ์ชว่ ยคลอด ประเภท fetal-scalp electrode
จะเพิ่มความเสี่ยงในการทำให้ติดเชื้อขณะคลอดเพิ่มสูงขึ้น
ประมาณ ร้อยละ ๗๕ ถึง ๙๐ ของทารกแรกคลอดทีเ่ ป็นโรค
เริมเกิดจากมารดาทีเ่ ป็นโรคเริมอวัยวะเพศชนิดไม่ปรากฏอาการ
หรือมารดาไม่ทราบประวัตวิ า่ ตนเองเคยเป็นโรคเริมอวัยวะเพศ
หรือเปล่า
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การติดเชือ้ ภายหลังคลอดแล้ว
มักเกิดจากการสัมผัสกับมารดาที่ติดเชื้อหรือจาก
บุคลากรทางแพทย์หรือจากคนเลี้ยงทารกที่เป็นโรคหรือติด
เชือ้ เริม
อัตราการแพร่เชือ้ ระหว่างการคลอด
อัตราดังกล่าวยังไม่มเี กณฑ์ทแ่ี น่นอน ขึน้ อยูก่ บั หลาย
ปัจจัย เช่นการทีม่ ารดามีแอนติบอดีชนิดคุม้ กันโรค (protective
maternal antibodies) ซึง่ จะผ่านรกไปสูท่ ารกในครรภ์ได้ การ
แพร่เชือ้ ก็จะมีอตั ราต่ำ
 ภาวะติดเชือ้ ปฐมภูมิ (Primary HSV infection) อัตรา
การแพร่เชือ้ ประมาณร้อยละ ๕๐
 การเป็นโรคครัง้ แรกแต่ไม่ใช่การติดเชือ้ ปฐมภูมิ
(Nonprimary first-episode infection) อัตราการแพร่เชือ้ ประมาณ
ร้อยละ ๓๓
 การกลับเป็นซ้ำ หรือการติดเชือ้ ไม่ปรากฏอาการ
อัตราการแพร่เชือ้ ประมาณ ตัง้ แต่ ๐ ถึง ร้อยละ๔
การขับปล่อยเชือ้ ไวรัสขณะคลอด
มีการศึกษาในหญิง ๒๖ คนทีเ่ ป็นรายทีเ่ ป็นโรคปฐมภูมิ
ทีม่ กี ารปล่อยเชือ้ ไวรัสออกมาด้วย ในจำนวนดังกล่าว ๓ ราย
เป็นการติดเชือ้ ปฐมภูมจิ ากไวรัสชนิดที่ ๑ (primary HSV-1) ๖
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รายเป็นการติดเชือ้ ปฐมภูมจิ ากไวรัสชนิดที่ ๒ (primary HSV-2)
หนึง่ รายเป็นการติดเชือ้ ชนิดที่ ๑ แต่ไม่ใช่การติดเชือ้ ปฐมภูมิ
(nonprimary HSV-1) และ ๑๖ รายเป็นการติดเชือ้ ชนิดที่ ๒ แต่
ไม่ใช่การติดเชือ้ ปฐมภูมิ (nonprimary HSV-2)
ในระหว่างช่วงเวลาทีท่ ำการศึกษาอยูน่ ้ี มีทารกป่วยเป็น
โรคเริมแรกคลอด ๑๘ ราย คิดเป็นอัตรา ๑ ต่อ ๓,๒๐๐ ของการ
คลอดทัง้ หมดในช่วงเวลานัน้ หรือ ร้อยละ ๕ (๑๐ใน ๒๐๒) ของ
มารดาทั้งหมดที่ปล่อยเชื้อออกมาในขณะคลอด (จากการ
เพาะเชื้อ)
อัตราการแพร่เชือ้ จากมารดาสูท่ ารกทีผ่ ลการเพาะเชือ้
มารดาให้ผลบวกไวรัสเริมขณะคลอดมีดงั นี้
 ติดเชือ้ ปฐมภูมไิ วรัสเริม ชนิดที่ ๑ เท่ากับ ร้อยละ
๑๐๐ (๓ ใน ๓ ราย)
 ติดเชือ้ ปฐมภูมไิ วรัสเริม ชนิดที่ ๒ เท่ากับ ร้อยละ
๑๗ (๑ ใน ๖ ราย)
 ติดเชือ้ ชนิดที่ ๒ แต่ไม่ใช่การติดเชือ้ ปฐมภูมริ อ้ ยละ
๒๕ (nonprimary HSV-2) (๔ ใน ๑๖ ราย)
 เป็นการกลับป็นซ้ำจากไวรัสเริมชนิดที่ ๑ ร้อยละ
๑๘ (๒ ใน๑๑ ราย)
 เป็นการกลับป็นซ้ำจากไวรัสเริมชนิดที่ ๒ ไม่พบ
เลย
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จากการศึกษานีม้ ขี อ้ สังเกตทีส่ ำคัญบางประการคือ
๑. การแพร่เชื้อสู่ทารกจะสูงสุดในมารดาที่ผลการ
ตรวจเลือดหาแอนติบอดีได้ผลลบ แสดงว่า แอนติบอดีใน
มารดาสามารถป้องกันทารกไม่ให้ตดิ เชือ้
๒. แอนติบอดีตอ่ ไวรัสเริมชนิดที่ ๒ ไม่เพียงแต่จะ
ป้องกันทารกไม่ให้ตดิ เชือ้ เริมชนิดที่ ๒ เท่านัน้ แต่จะป้องกัน
มิให้ตดิ เชือ้ ชนิดที่ ๑ ได้ดว้ ย
๓. อัตราการติดเชื้อในทารกแรกคลอด ทั้งในรายที่
มารดาเป็นทั้งโรคปฐมภูมิและการกลับเป็นซ้ำจากไวรัสเริม
ชนิดที่ ๑ อัตราการติดเชือ้ ของทารกจะสูงกว่ามารดาทีเ่ ป็นโรคจาก
ไวรัสเริมชนิดที่ ๒
๔. การคลอดโดยผ่าตัดคลอดทางหน้าท้อง จะป้องกัน
การติดเชื้อสู่ทารกได้ เป็นการยืนยันความเชื่อที่ไม่เคยมีการ
พิสจู น์ทางวิทยาศาสตร์มาก่อน
ภาวะติดเชือ้ ไวรัสเริมของทารกแรกคลอด
ความสำคัญของภาวะติดเชื้อไวรัสเริมของทารกแรก
คลอด ขึน้ อยูก่ บั ขอบเขตความกว้างขวางของการติดเชือ้
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อาการของโรคเริมในทารกแรกคลอด
โรค: ประเภท
เฉพาะที่ผิวหนัง, ตา, ปาก
ระบบประสาทกลาง
กระจายหลายอวัยวะ

อุบตั กิ ารณ์%

ตาย%

๔๕
๓๕
๒๐

๐
๑๕
๖๐-๘๐

ป่วยระยะยาว%*
๕
๖๕
๔๐

* ป่วยระยะยาว รวมถึง ปัญญาอ่อน, จอตาอักเสบ, ชัก และผลทางระบบประสาท
กลางอื่น ๆ

วิธกี ารการตรวจวินจิ ฉัย มีวธิ กี ารทีส่ ำคัญอยู่ ๓ วิธดี ว้ ยกันคือ
การเพาะแยกเชือ้ ไวรัส
การตรวจหาเซลล์ “แซ็งค์ เซลล์ (Tzank’s cell)”
Polymerase chain reaction (PCR)
ทั้งสามวิธี โปรดดูรายละเอียดในภาคผนวก ตอนที่
ว่าด้วยไวรัสวิทยาของโรคเริม
โรคติดต่อกันได้อย่างไร
๑. ติดต่อโดยการสัมผัสใกล้ชดิ
โรคเริมชนิดทีเ่ ป็นในเด็ก ๆ นัน้ จะติดต่อไปยังเด็กคน
อืน่ ๆ ได้ โดยทางน้ำลาย น้ำมูก เด็กอาจจะติดโรคจากผูใ้ หญ่
ทีก่ ำลังเป็นโรค ซึง่ มักจะเป็นชนิดกลับเป็นซ้ำ และจะติดโรค
โดยการสัมผัสใกล้ชดิ เช่น การจูบเด็ก คลุกคลีกบั เด็ก
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๒. ติดต่อโดยใช้ของใช้รว่ มกัน
ของใช้ที่ใช้ร่วมกันกับคนที่กำลังเป็นโรคก็จะทำให้
ติดโรคได้ เช่น ผ้าเช็ดหน้า ผ้าเช็ดตัว ฯลฯ
๓. ติดต่อโดยเพศสัมพันธ์
สำหรับชนิดทีเ่ ป็นในผูใ้ หญ่นน้ั จะติดจากคนทีก่ ำลังเป็น
โรคทีก่ ำลังมีตมุ่ มีแผลเริม โดยทางเพศสัมพันธ์ ซึง่ มีอยูท่ ง้ั การ
ร่วมเพศธรรมดา หรือวิธอี น่ื ๆ แล้วจะวิตถารกันไป อาทิเช่น
การใช้ปากในทางกามวิตถาร ที่รู้กันทั่วไปว่า “ออรัลเซ็กซ์”
จนหลายคนคิดไปว่าเป็นของธรรมดา ๆ และไม่วติ ถารเสียแล้ว
การจูบปากธรรมดา ๆ ถ้าจูบกับคนทีม่ เี ชือ้ ก็ตดิ โรคได้ การใช้
อวัยวะเพศถูกนั ไปกันมาเฉย ๆ ไม่ได้ลว่ งล้ำอธิปไตยโดยกัน
จริง ๆ ก็ทำให้ตดิ โรคได้ การร่วมเพศทางทวารหนัก (เว็จมรรค)
ก็ตดิ โรคได้ ถ้ามีตมุ่ มีแผลอยูบ่ ริเวณใกล้ ๆ หรือรอบ ๆ ทวารหนัก
ในรายทีก่ ลับเป็นซ้ำและอยูใ่ นระยะทีต่ กสะเก็ด จะไม่แพร่โรค
ถือว่าเป็นระยะทีไ่ ม่ตดิ ต่อ
๔. ติดต่อโดยวิธอี น่ื ๆ เช่น โดยทางบาดแผล
การติดต่อโรคโดยวิธีอื่น ๆ เช่น โดยทางบาดแผลก็
เกิดขึน้ ได้เหมือนกัน มักจะเกิดแก่บคุ ลากรทางการแพทย์ เช่น
แพทย์ ทันตแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าทีว่ ทิ ยาศาสตร์การแพทย์
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ผู้ทำงานในห้องชันสูตร จะติดโรคจากผู้ป่วย จากการรักษา
พยาบาล ผ่านทางแผลข่วนขีดเกาตามผิวหนัง ซึง่ มักจะเกิดขึน้
ตามนิว้ มือ ภาษาอังกฤษเรียกว่า Herpetic whitlow ซึง่ จะเป็นซ้ำ ๆ
ซาก ๆ หายยาก เพราะเป็นทีเ่ ปียกน้ำชืน้ แฉะอยูเ่ สมอ ๆ
๕. ติดโรคจากตนเอง
การติดโรคอีกแบบหนึง่ นัน้ เป็นการติดเชือ้ จากตนเอง
ยกตัวอย่างเช่น กำลังเป็นตุ่มเริมที่อวัยวะเพศ ถ้าเป็นเพศชาย
ก็ดเู องได้งา่ ย ๆ ถ้าเป็นสตรีกอ็ าจจะใช้กระจกส่องดู บางคนก็
อดลูบ ๆ คลำ ๆ ไม่ได้ ยังไม่ทนั จะได้ลา้ งมือ ก็เอามือไปขยีต้ า
เสีย เริมก็เลยเข้าตา วิธกี ารติดโรคด้วยตัวเองอย่างนี้ ภาษาฝรัง่
เขาเรียกว่า Autoinoculation โรคจะออกจากบริเวณหนึง่ ไปโผล่ท่ี
อีกบริเวณหนึง่ ของร่างกายได้ โดยประการฉะนี้ ทีน่ ำมาเล่าให้
ฟังนีก้ เ็ พือ่ เตือนเรือ่ งการทำความสะอาดให้เป็นนิสยั โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในรายที่กำลังมีตุ่ม มีแผลเริม ยิ่งเด็ก ๆ แล้วต้องคอย
ระมัดระวังทำความสะอาดมือให้บ่อย ๆ เพราะเด็กมักเอามือ
ล้วงปากแล้วล้วงทีอ่ น่ื ๆ อีกต่อไปไม่เลือกที่ โดยเฉพาะอย่างยิง่
เด็กจะมีนิสัยชอบจับอวัยวะสืบพันธุ์ ซึ่งเป็นบริเวณที่มีเยื่อ
นุ่มบุ จึงทำให้เกิดติดเชื้อที่อวัยวะเพศต่อไปได้ ดังนั้นขอให้
ระลึกไว้เสมอว่าแม้แต่ผู้ใหญ่ ถ้าหากท่านเป็นเริมที่ริมฝีปาก
ท่านก็มีโอกาสเป็นเริมที่อวัยวะเพศด้วยตัวของท่านเองได้
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หรือหากท่านมีตุ่มเริมที่อวัยวะเพศ ท่านอาจจะนำเอามัน
ไปติดที่บริเวณปาก บริเวณทวารหนัก สะโพก ด้วยตัวของ
ท่านเองได้
ข้อสังเกต
ยังมีปัญหาที่จะต้องศึกษากันต่อไปว่า การดื่มน้ำ
ร่วมแก้วกับคนที่เป็นตุ่มเริมที่ริมฝีปาก หรือการนั่งโถส้วม
ร่วมกับคนที่เป็นโรคเริมที่อวัยวะเพศ หรือเพียงแต่ใช้ผ้า
เช็ดตัวร่วมกันนั้นจะมีโอกาสเสี่ยงต่อการติดโรคได้ แต่จะ
มากน้อยเพียงใดนั้นยังไม่เป็นที่แน่ชัด อย่างไรก็ตามการล้าง
มือฟอกสบู่บ่อย ๆ ล้างถ้วยแก้วด้วยน้ำสบู่ ล้างโถส้วมด้วย
น้ำยาฆ่าเชื้อ จะก่อให้เกิดความปลอดภัยจากการติดเชื้อ
ดังกล่าวได้
โรคเริมกับโรคมะเร็ง
ปัจจุบันนี้เป็นที่เชื่อกันโดยมีข้อมูลทางการแพทย์
ยืนยันว่า การติดเชือ้ ไวรัสหลายชนิดนัน้ สามารถนำไปสูก่ ารเกิด
โรคมะเร็งได้ อาทิเช่น
การติดโรคตับอักเสบชนิดบี อาจจะนำไปสู่การเป็น
มะเร็งของตับ
การติดเชือ้ เริมของอวัยวะเพศโดยเฉพาะสตรี อาจจะ
นำไปสูก่ ารเกิดมะเร็งคอมดลูกและปากมดลูก
๕๖

ระบาดบั น ลื อ โลก ๑๒ > เริ ม ชื ่ อ เรี ย บ ๆ แต่ ซ ู เ ปอร์ ร ้ า ย

เรือ่ งนีน้ บั ว่าเป็นเรือ่ งสำคัญ ได้มกี ารศึกษากันมานาน
แล้วว่า อะไรทีเ่ ป็นต้นเหตุของมะเร็งปากมดลูกและคอมดลูก
แรกทีเดียวที่ได้มีการศึกษาพบข้อมูลหยาบ ๆ ว่า
การแต่งงานหรือการร่วมเพศนี่แหละ เป็นตัวการที่จะทำให้
เกิดมะเร็งบริเวณดังกล่าว
นายแพทย์แก๊กนอน เคยตรวจศพแม่ชีชาวแคนาดา
(ไม่ได้แต่งงานและเชือ่ ว่าไม่ได้รว่ มเพศ) เป็นจำนวนถึงหมืน่
สามพันราย พบว่าไม่มแี ม่ชคี นใดเป็นโรคมะเร็งปากมดลูกเลย
การศึกษาของนายแพทย์เรเวลล์พบว่า หญิงอินเดีย
ทีแ่ ต่งงานอายุนอ้ ย ๆ คือ ๑๔-๑๕ ปี จะเป็นโรคมะเร็งเร็วขึน้ กว่า
ปกติถึง ๑๐ ปี หมายความว่าถ้าอายุเกณฑ์เฉลี่ยที่เป็นมะเร็ง
ปากมดลูกเท่ากับ ๕๐ ปี คนทีแ่ ต่งงานอายุนอ้ ย ๆ จะเป็นมะเร็ง
ตัง้ แต่อายุประมาณ ๔๐ ปี ก่อนอายุเฉลีย่ ทีเ่ ขาเป็นกัน
สตรีผวิ ดำซึง่ ถือกันว่าระมัดระวังเรือ่ งความสะอาดอวัยวะ
เพศน้อยกว่ากลุม่ อืน่ ๆ จะป่วยเป็นโรคมะเร็ง ๔๗.๘ รายต่อ
ประชากรสตรี ๑๐๐,๐๐๐ ราย ซึง่ ถ้าเปรียบเทียบกับสตรีผวิ ขาว
จะพบเพียง ๓.๖ ถึง ๑๓.๕ รายต่อแสนรายเช่นกัน
เหตุทเ่ี ป็นเช่นนีก้ เ็ นือ่ งจากปัจจัยของความสะอาด และ
เกีย่ วกับการติดเชือ้ เริมนัน่ เอง
หญิงทีเ่ ป็นโรคมะเร็งปากมดลูก และคอมดลูกจะเป็น
กลุม่ ทีต่ รวจพบว่าเคยติดเชือ้ ไวรัสเฮอร์ปสี ชนิดทีส่ องในอัตรา
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ที่สูงอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ เมื่อเปรียบเทียบกับสตรีกลุ่ม
ทีม่ ไิ ด้เป็นโรคมะเร็งบริเวณดังกล่าว (๘๓% เทียบกับ ๒๐%)
การศึกษาผูป้ ว่ ยโรคมะเร็งปากมดลูกและคอมดลูก ที่
โรงพยาบาลศิรริ าช โดยแพทย์หญิงแฉล้ม วัฒนานุสาร ในผูป้ ว่ ย
คนไทย ก็ให้ผลยืนยันในทำนองเดียวกัน
ด้วยเหตุนส้ี ตรีใดทีต่ นเคยเป็นโรคเริม หรือ สามีหรือ
คู่ขาเป็นโรคเริม จะต้องตรวจสุขภาพโดยเฉพาะตรวจภายใน
ทุก ๆ ๑ ปี เป็นอย่างน้อย
โรคเริมกับกิจกรรมทางเพศ
ผูท้ เ่ี ป็นโรคเริมของอวัยวะเพศ ย่อมมีความวิตกกังวล
เป็นอย่างมากเกี่ยวกับกิจกรรมทางเพศ เพราะถ้าหากจะพูด
กันอย่างตรงไปตรงมา ไม่ออ้ มค้อมปิดบังแล้ว ย่อมจะถือได้วา่
กิจกรรมทางเพศ ย่อมเป็นส่วนหนึง่ ของชีวติ ประจำวันทัว่ ไป
ของปุถุชน จะมียกเว้นก็แต่เพียงบางกลุ่มเท่านั้น ดังนั้น
เมือ่ เกิดเป็นโรคเริมโดยเฉพาะทีอ่ วัยวะเพศก็จะเกิดคำถามขึน้
ในใจว่า ตนจะมีกจิ กรรมทางเพศได้หรือไม่ โรคจะติดต่อไปยัง
ภรรยาหรือสามี หรือคู่ขาของตนหรือไม่ ช่วงใดที่จะต้องงด
ร่วมเพศ ช่วงใดทีจ่ ะร่วมเพศได้โดยปลอดภัย คำถามเหล่านีจ้ ะ
เป็นปริศนาอยูใ่ นใจของผูป้ ว่ ยเป็นโรคเริมทุก ๆ คน
คำตอบก็คอื ท่านจะยังมีกจิ กรรมทางเพศได้เกือบดัง
เช่นปกติ เพียงแต่จะต้องมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและ
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ช่วงเวลาไปบ้าง บางครัง้ ทีท่ า่ นเกิดความปรารถนาท่านอาจจะ
ต้องข่มใจงดเว้น กล่าวคือขณะที่มีตุ่มเริมเกิดขึ้น ท่านจะต้อง
งดการร่วมเพศโดยเด็ดขาด ไม่วา่ จะโดยทางใดหรือพฤติกรรมใด
เพือ่ ป้องกันการแพร่โรคไปยังคูข่ าของท่าน หลายคนทัง้ ๆ ที่
ทราบก็ยงั ปฏิบตั ิ ผลทีเ่ กิดขึน้ ก็คอื เราได้ผปู้ ว่ ยเริมเพิม่ ขึน้ อีก ๑
คน หรือหลายคน (ในกรณีทม่ี คี ขู่ าหลายคน) หลายคนพยายาม
ใช้ถุงอนามัยเพื่อป้องกัน แต่ยังไม่เป็นที่พิสูจน์แน่ชัดว่าถุง
อนามัยจะป้องกันได้สกั กีเ่ ปอร์เซ็นต์ เพราะเคยปรากฏมาแล้ว
ว่า ฝ่ายชายมีแผลเริมทัง้ ทีอ่ งคชาติ และทีบ่ ริเวณขาหนีบ แล้ว
ไปร่วมเพศกับคูข่ องตนเข้า โดยใช้ถงุ อนามัย แต่กท็ ำให้ตดิ โรคได้
อย่าลืมว่าโรคอาจจะติดจากตุม่ เริมบริเวณขาหนีบหรือบริเวณ
สะโพกก็ได้ เพราะพฤติกรรมในการร่วมเพศของแต่ละบุคคล
ในปัจจุบนั นี้ นัน้ ย่อมแตกต่างออกไป ในบางครัง้ ผูป้ ว่ ยก็อาจ
จะลืมไปหรือมีความเชื่อว่า โรคเริมจะติดจากอวัยวะเพศไป
อวัยวะเพศเท่านัน้ จึงเปลีย่ นแปลงใช้ “ปาก” แทน โดยทีอ่ าจ
จะไม่ทราบว่าตนเองก็มีแผลเริมที่ปาก เพราะการกลับเป็น
แผลเริมซ้ำในปากนัน้ อาการเจ็บในช่องปากอาจจะไม่รนุ แรง
และผลสุดท้ายก็ทำให้ตดิ โรคได้เช่นกัน
รายทีน่ ยิ มเปลือยกายนอนนัน้ ถ้าคูน่ อนของท่านเกิด
เป็นโรคเริมทีอ่ วัยวะเพศ หรือบริเวณขาหนีบและสะโพก ถ้า
ท่านนอนเตียงเดียวกัน แม้วา่ ไม่ได้รว่ มเพศก็อาจติดได้ ทางที่
ดีควรจะสวมชุดนอนหรืออย่างน้อยก็นุ่งกางเกงในนอนเสีย
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จะได้ปลอดภัยจากการติดโรค ฝืนความเคยชินทนรำคาญเอา
สักหน่อย จะดีกว่าติดโรค
ระยะทีโ่ รคแพร่จากผูป้ ว่ ยคนหนึง่ ไปยังคนอืน่ ๆ นัน้
ในเพศชายก็คือระยะที่เริ่มรู้สึกว่าจะเป็นโรค (คนที่กลับเป็น
ซ้ำจะรูต้ วั ว่าเริมกำลังกลับเป็นซ้ำ) จนถึงระยะทีเ่ ริม่ ตกสะเก็ด
ครั้นเมื่อตกสะเก็ดแล้วจะไม่มีเชื้ออยู่ที่แผล จึงเป็นระยะที่
ปลอดภัย ส่วนในเพศหญิงอาจจะตรวจพบเชือ้ ทีป่ ากมดลูกอีก
เป็นเวลาประมาณหนึง่ เดือน พ้นระยะนีไ้ ปแล้วจึงจะปลอดภัย
ในรายที่ติดเชื้อเป็นครั้งแรก จะตรวจพบเชื้อที่แผล
เป็นเวลาเฉลีย่ ประมาณ ๑๐ วัน ในรายทีก่ ลับเป็นซ้ำจะพบได้ใน
ระยะสัน้ ลงกว่าการติดเชือ้ เช่นครัง้ แรกคือประมาณ ๔ วัน
ถ้าผูป้ ว่ ยเข้าใจและระมัดระวังตัวและให้ความร่วมมือแล้ว
ก็เป็นทีแ่ น่ใจว่า ผูป้ ว่ ยจะไม่เป็นตัวการในการแพร่โรค และจะ
ทำให้การป้องกันโรคได้ผล
สามี ภรรยา หรือคู่ขาของผู้ป่วย ถ้าเกิดทราบขึ้นมา
โดยวิธีใดก็ตามว่าคู่ของท่านกำลังป่วยเป็นโรคเริม ท่านจะ
ต้องพยายามหักห้ามมิให้มีปฏิบัติการทางเพศขึ้น เพื่อความ
ปลอดภัยของตัวท่านเอง ท่านจะทัดทานจะอธิบายหรือจะมี
กุศโลบายอย่างไร ทีจ่ ะทำได้กจ็ งทำเถิด ยิง่ ไปกว่านัน้ ถ้าท่าน
ทราบมาก่อนว่าคู่ขาของท่านเป็นโรคเริม ก่อนร่วมเพศทุก
ครั้งควรจะตรวจดูที่อวัยวะเพศตรงบริเวณที่เคยเป็นโรค
สักหน่อยว่า ขณะนัน้ มีอะไรผิดปกติบา้ งหรือไม่ อาจจะทำให้
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อารมณ์โรมานติคของท่านเสียสุนทรียรสไปบ้าง แต่ก็เพื่อ
ความปลอดภัยและเพื่อความรับผิดชอบ ในการที่ท่านจะ
ช่วยกันป้องกันการแพร่โรคนี้ มิให้แพร่หลายอีกต่อไป
เอ็ชไอวีกบั เริม
HSV-2 and HIV-1 Transmission and Disease Progression
เป็นที่เชื่อกันว่า ภาวะติดเชื้อไวรัสเริมชนิดที่ ๒ ที่
อวัยวะเพศ จะช่วยส่งเสริมให้เกิดการติดเชือ้ เอ็ชไอวี-๑ ให้สงู
ขึน้ ได้ หากมีการติดเชือ้ ไวรัสเอ็ชไอวี ๒ ถือว่าเป็นปัจจัยเสีย่ ง
ที่จะทำให้มีการติดเชื้อเอ็ชไอวี-๑ ได้สูงขึ้น ประมาณ ๓ เท่า
ทั้งในหญิงและชาย แต่หากมีการติดเชื้อไวรัสเริมชนิดที่ ๒
แบบปฐมภูมิ (primary HSV-2) อัตราดังกล่าวจะยิง่ สูงเพิม่ มาก
ขึน้ กว่านัน้
ในรายที่เลือดบวกทั้ง HIV-1, HSV-2 ที่มีแผลรอย
โรคที่อวัยวะเพศด้วย ปริมาณไวรัสเอ็ชไอวีในเลือดจะพบ
ได้ในระดับสูงกว่าคนทีไ่ ม่อยูใ่ นภาวะดังกล่าว
การศึกษาในประเทศยูแกนดาพบว่า คู่ร่วมเพศของ
คนที่มีแผลที่อวัยวะเพศที่ติดเชื้อเอ็ชไอวี-๑ และมีคู่ร่วมเพศ
ที่ติดเชื้อเอ็ชไอวี-๒ มาก่อน และมีโอกาสแพร่เชื้อเอ็ชไอวี-๑
ต่อไปได้สงู มากขึน้ ถึง ๔ เท่า ทีเดียว
ในคนทีต่ ดิ เชือ้ เริมชนิดที่ ๒ ร่วมกับ ติดเชือ้ เอ็ชไอวี-๑
ทำให้การดำเนินโรคของเอ็ชไอวี-๑ ได้เร็วขึ้น และมีโอกาส
๖๑

ระบาดบั น ลื อ โลก ๑๒ > เริ ม ชื ่ อ เรี ย บ ๆ แต่ ซ ู เ ปอร์ ร ้ า ย

แพร่เชือ้ เอ็ชไอวี-๑ ได้งา่ ยขึน้ ด้วย และนอกจากนัน้ ในคนทีต่ ดิ
เชือ้ เอ็ชไอวี -๑ และติดเชือ้ ไวรัสเริมชนิดที่ ๒ ทีอ่ วัยวะเพศ จะ
ช่วยให้การแพร่ไวรัสเริมชนิดที่ ๒ได้มากและง่ายขึ้นด้วย
เช่นกัน
ยังไม่มขี อ้ มูลทีแ่ น่ชดั ว่าในรายทีไ่ ด้ทำการรักษาโรคเริม
แล้วจะมีผลประการใดต่อการดำเนินโรคของผูท้ ม่ี ภี าวะติดเชือ้
เอ็ชไอวี-๑
อุบตั กิ ารณ์ของโรคเริมในประเทศไทย
สำหรับในประเทศไทยเรา อุบัติการณ์ที่แท้จริงของ
โรคเริมโดยทัว่ ๆ ไปนัน้ ไม่มผี รู้ วบรวมไว้เป็นหลักฐาน จะมี
ข้อมูลอยูเ่ ท่าทีค่ น้ คว้าได้ทพ่ี อจะนำมาเสนอดังต่อไปนีค้ อื
๑. นักศึกษาแพทย์ สุกจิ แสงนิพนั ธ์กลุ และนักศึกษา
แพทย์นราธิป โคละทัต (ขณะนีเ้ ป็นแพทย์ไปแล้วทัง้ ๒ คน)
ได้ทำการศึกษาเมือ่ พ.ศ. ๒๕๑๘ โดยวิเคราะห์แบบสอบถาม
จากนักศึกษาแพทย์ทง้ั หญิงและชาย อายุระหว่าง ๑๕ ถึง ๒๗
ปี จำนวน ๒๘๒ ราย พบว่าร้อยละ ๑๗ ของนักศึกษากลุม่ นี้
เคยติดเชือ้ โรคเริมมาแล้ว ร้อยละ ๑๑ เป็นการติดโรคเริมของ
บริเวณปากและร้อยละ ๕ ติดโรคเริมของอวัยวะเพศ ร้อยละ
๑ เคยเป็นโรคทั้งที่บริเวณปากและอวัยวะเพศ ได้เจาะเลือด
ไปตรวจหาภูมติ า้ นทานโรค ปรากฏว่าผลตามตารางข้างล่างนี้
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นักศึกษาแพทย์ชาย ๕๙ คน
นักศึกษาแพทย์หญิง ๑๖ คน
นักศึกษาแพทย์ชาย ๔๐ คน
นักศึกษาแพทย์หญิง ๑๐ คน

% ทีม่ ภี มู ติ า้ นทานต่อไวรัส
เฮอร์ปสี ซิมเพล็กซ์ ชนิดที่ ๑
๗๘.๖๗
๒๑.๓๓
% ทีม่ ภี มู ติ า้ นทานต่อไวรัส
เฮอร์ปีส ซิมเพล็กซ์ ชนิดที่ ๒
๘๐
๒๐

แสดงว่านักศึกษาแพทย์ ทีไ่ ม่ได้ให้ประวัตวิ า่ เป็นโรค
ก็จะมีภมู ติ า้ นทาน อันแสดงว่าได้เคยมีการติดเชือ้ มาก่อน อาจ
จะตั้งแต่วัยเด็กที่จำความไม่ได้ หรืออาจจะจากการที่ติดเชื้อ
ชนิดไม่ปรากฏอาการก็ได้
๒. นักศึกษาแพทย์ จงจิต จิระจรัส นักศึกษาแพทย์
จินตนา อุไรวรรณ นักศึกษาแพทย์สมจิต จิตไพฑูรย์ และ
นักศึกษาแพทย์สมชัย วิโรจน์แสงอรุณ (ขณะนี้ก็เป็นแพทย์
ไปหมดแล้วทุกท่าน) ได้ทำการศึกษาวิเคราะห์ขอ้ มูลจากประชากร
ในกรุงเทพมหานครและจังหวัดใกล้เคียงจำนวนทัง้ สิน้ ๗๗๔
ราย อายุตง้ั แต่ ๑ เดือนถึง ๘๐ ปี เป็นชาย ๓๔๗ คน หญิง ๔๒๗
คน พบว่าเคยเป็นโรคเริมมาแล้วประมาณร้อยละ ๑๑ และจาก
จำนวนนัน้ ร้อยละ ๔๗ เป็นตุม่ เริมทีบ่ ริเวณผิวหนังร้อยละ ๒๘
เกิดโรคที่บริเวณรอยต่อระหว่างผิวหนังกับเยื่อชุ่ม (บริเวณ
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ริมฝีปาก) ร้อยละ ๒๐ เกิดทีภ่ ายในช่องปากและประมาณร้อยละ
๕ เกิดทีอ่ วัยวะเพศ
๓. รองศาสตราจารย์แพทย์หญิงส่องศรี ศรีวรรณบูรณ์
จากโรงพยาบาลรามาธิบดี ได้ทำการตรวจเซลล์ที่ป้ายจาก
ปากมดลูกระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๑๓-๒๕๑๙ จากผูท้ ไ่ี ปรับการ
ตรวจภายใน ๘๙,๕๗๓ ราย พบว่า ๓๑๗ รายหรือร้อยละ ๐.๓๕
จะพบว่าเซลล์จะแสดงลักษณะการติดเชื้อไวรัส เฮอร์ปีส
ซิมเพล็กซ์ การตรวจพบนีม้ จี ำนวนเพิม่ ขึน้ ตามลำดับ กล่าวคือ
ในปี พ.ศ. ๒๕๑๙ ตรวจพบมากกว่าปี พ.ศ. ๒๕๑๓ ถึง ๘ เท่า
๔. การศึกษาจากสาขาไวรัสวิทยา ภาควิชาจุลชีววิทยา
แพทยศาสตร์ศริ ริ าชพยาบาล โดยได้พยายามแยกเชือ้ ไวรัสเริม
โดยการเพาะเชือ้ จากอวัยวะสืบพันธุส์ ตรี ในกลุม่ ต่าง ๆ กันปรากฏ
ผลดังต่อไปนี้
๔.๑ป้ า ยเซลล์ จ ากบริ เ วณช่ อ งคลอด และท่ อ
นำไข่ของผู้ที่ไปรับบริการทำหมัน ณ หน่วยวิจัยวางแผน
ครอบครัว โรงพยาบาลศิรริ าช (ไม่มผี ใู้ ดป่วยเป็นโรค) จำนวน
ทัง้ สิน้ ๖๓ ราย ไม่พบเชือ้ ไวรัสเริมเลย
๔.๒ในการตรวจป้ายเซลล์จากผู้ที่ไปรับบริการ
ทีห่ น่วยวางแผนครอบครัว ๔๖๓ ราย เพาะเชือ้ ไวรัสเริมได้ ๑ ราย
หรือร้อยละ ๐.๒๑
๕. รศ.สุรางค์ ตันติวณิช จากคณะเวชศาสตร์เขตร้อน
มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ทำการเพาะเชื้อจากหนองที่ได้จาก
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ผูป้ ว่ ยทีเ่ ป็นกามโรคจำนวน ๑๕๗ ราย เพาะเชือ้ ไวรัสเริมได้ ๑๔
ราย หรือประมาณร้อยละ ๙ ปรากฏมีอยู่ ๖ รายติดเชือ้ หนองใน
(โกโนเรีย) และอีก ๓ ราย ติดเชือ้ ส่าเทียมหรือเชือ้ ราร่วมด้วย
๖. การสำรวจหาภูมคิ มุ้ กันโรคเริมในประชากรทัว่ ไป
๖.๑ คณะนักวิจัย จากสถาบันวิจัยไวรัส กรม
วิทยาศาสตร์การแพทย์ได้ทำการเจาะเลือดคนปกติในกรุงเทพมหานคร กลุม่ อายุตา่ ง ๆ กัน จำนวน ๓๖๙ ราย มาตรวจพบ
ภูมคิ มุ้ กันต่อไวรัส เฮอร์ปสี ซิมเพล็กซ์ ทัง้ ชนิดที่ ๑ และชนิดที่
๒ ปรากฏผลดังต่อไปนีค้ อื
กลุ่มอายุ
เลือดจากสายสะดือ
(เป็นภูมิคุ้มกันที่ได้จากมารดา)
อายุต่ำกว่า ๑ ขวบ
อายุ ๑-๔ ปี
อายุ ๕-๙ ปี
อายุ ๑๐-๑๙ ปี
อายุ ๒๐-๒๙ ปี
อายุ ๓๐-๓๙ ปี
อายุ ๔๐-๔๙ ปี
อายุ ๕๐ ปีขึ้นไป

ไวรัสเฮอร์ปีส ซิมเพล็กซ์
ภูมคิ มุ้ กัน ภูมคิ มุ้ กัน
ต่อชนิดที่ ๑ ต่อชนิดที่ ๒
%
%
๘๖.๖
๗๖.๖
๒๐.๐
๓๑.๐
๗๑.๔
๕๖.๘
๘๓.๓
๑๐๐.๐
๑๐๐.๐
๑๐๐.๐

๑๐.๐
๒๖.๐
๖๘.๕
๔๗.๗
๘๓.๓
๖๐.๐
๘๕.๗
๙๗.๑

๖๕

หมายเหตุ

ภูมคิ มุ้ กันทีไ่ ด้รบั
จากมารดาจะ
ลดลง
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๖.๒ จากคณะนักวิจัยคณะเดียวกันได้เจาะเลือด
ประชากรในจังหวัดชัยนาท ๓๑๒ คน เพือ่ ทำการสำรวจ
กลุ่มอายุ
เลือดจากสายสะดือ
อายุต่ำกว่า ๑ ขวบ
อายุ ๑-๔ ปี
อายุ ๕-๙ ปี
อายุ ๑๐-๑๙ ปี
อายุ ๒๐-๒๙ ปี
อายุ ๓๐-๓๙ ปี
อายุ ๔๐-๔๙ ปี
อายุ ๕๐ ปีขึ้นไป

ไวรัสเฮอร์ปีส ซิมเพล็กซ์
ภูมคิ มุ้ กัน ภูมคิ มุ้ กัน
หมายเหตุ
ต่อชนิดที่ ๑ ต่อชนิดที่ ๒
%
%
๙๕.๐
๙๐.๑
๒๗.๙
๑๔.๘
ภูมคิ มุ้ กันทีไ่ ด้รบั
๒๑.๐
๑๘.๔
จากมารดาจะ
๓๖.๖
๕๖.๖
ลดลง
๕๓.๐
๕๓.๐
๗๙.๓
๘๒.๗
๗๖.๔
๗๙.๔
๘๐.๐
๙๕.๐
๘๒.๖
๘๔.๗

จากข้อมูลทีน่ ำมาแสดงนีพ้ อจะสรุปได้วา่
๑. ในวัยหนุ่มสาว จะเคยเป็นโรคเริมชนิดมีอาการ
มาแล้ว ประมาณร้อยละ ๑๐-๑๗ ในจำนวนนัน้ ประมาณร้อยละ
๕ จะเป็นโรคเริมของอวัยวะเพศ
๒. ในหญิงทัว่ ไปทีม่ สี ขุ ภาพดี จะพบว่ามีการติดเชือ้
ไวรัสเริมในช่องคลอดและปากมดลูกในอัตราร้อยละ ๐.๒๑๐.๓๕ หรือประมาณ ๔-๗ ราย ต่อประชากร ๒,๐๐๐ ราย และ
ในปีหลัง ๆ นี้ อัตราการตรวจพบจะสูงขึน้ กว่าปีกอ่ น ๆ
๖๖
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๓. ในสตรีที่มีโรคติดเชื้อของอวัยวะเพศ หรือเป็น
กามโรค อัตราการตรวจพบเชือ้ ไวรัสเริมจะพบสูงขึน้
๔. การตรวจหาภูมติ า้ นทานโรค อันแสดงว่าเคยติด
เชือ้ มาก่อนในประชากรในกรุงเทพมหานคร พบว่าประชากร
อายุ ๓๐ ปีขน้ึ ไปจะเคยติดเชือ้ ไวรัสเริมชนิดที่ ๑ มาแล้วเกือบ
ทั้งนั้น แต่จะเคยติดเชื้อไวรัสเริมชนิดที่ ๒ ในอัตราที่ต่ำกว่า
เล็กน้อย ประชากรที่อาศัยอยู่ในต่างจังหวัดที่ผู้คนแออัดน้อย
กว่า อัตราทีเ่ คยติดเชือ้ จะต่ำกว่าในกรุงเทพมหานคร
การรักษาโรคเริม
การรักษาโรคติดเชื้อเริมจะแบ่งไปได้เป็น ๓ ระยะ
ดังนีค้ อื
การรักษาแบบดัง้ เดิม
แต่เดิมมานั้นยังไม่มียาที่จะรักษาโรคเริม แม้แต่
โรคเริมทีบ่ ริเวณผิวหนัง บริเวณริมฝีปาก หรือบริเวณอวัยวะเพศ
การรักษาจะรักษาไปตามอาการ หรือรักษาไปตามความเชื่อ
เท่านั้น สำหรับในรายที่เป็นโรคเริมหลายระบบ หรือสมอง
อักเสบ นอกจากการรักษาตามอาการแล้วยังมีการรักษาแบบ
ประคับประคอง ได้แก่การให้ของเหลวทางหลอดเลือด ให้
ออกซิเจน ฯลฯ ร่วมด้วย การรักษาในสมัยก่อน ถ้าเป็นโรค
เริมเฉพาะที่ การรักษาก็จะช่วยบรรเทาอาการเจ็บปวดเท่านัน้
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ระยะเวลาของการตกสะเก็ดและระยะของการหายของแผล
ไม่แตกต่างกับการปล่อยให้หายเอง เว้นเสียแต่ว่าถ้ามีการติด
เชือ้ แบคทีเรียซ้ำ การรักษาจะดีกว่าปล่อยให้หายเอง การรักษา
วิธีต่าง ๆ นั้นแพทย์แต่ละคนก็ใช้ไม่เหมือนกัน บางคนชอบ
อย่างนั้น บางคนชอบอย่างนี้ ในทำนองลางเนื้อชอบลางยา
แต่จะรวบรวมเอามาให้ได้ทราบกันเท่าทีจ่ ะค้นหามาได้
๑. การปลูกฝีปอ้ งกันไข้ทรพิษ
เคยมีคนสังเกตว่า ขณะทีต่ มุ่ เริมกำลังขึน้ นัน้ ถ้าบังเอิญ
ไปปลูกฝีปอ้ งกันไข้ทรพิษเข้า ถ้าฝีขน้ึ ตุม่ เริมจะหายเร็วกว่าปกติ
อาการทัว่ ๆ ไปน้อยกว่าปกติ ข้อสังเกตอันนีม้ เี หตุผลในทาง
วิทยาศาสตร์การแพทย์อยูบ่ า้ ง ซึง่ จะไม่ขออธิบายให้ยดื ยาวใน
ที่นี้ มีผู้นำเอาวิธีนี้มารักษาผู้ป่วยเริม ซึ่งอันที่จริงแล้วก็ได้
ผลบ้าง ไม่ได้ผลบ้าง และส่วนมากปลูกฝีจะไม่ขน้ึ เพราะเคยปลูกฝี
มาแล้วทั้งนั้น ในรายที่ปลูกฝีแล้วขึ้นเท่านั้นจึงอาจจะสังเกต
เห็นว่าอาการดีขน้ึ บ้าง ดังนัน้ การรักษาแบบนีก้ ร็ กั ษาไม่ได้ทว่ั ไป
นอกจากนั้นการปลูกฝีป้องกันไข้ทรพิษอาจเกิดอันตรายได้
เหมือนกัน
๒. ใช้อเี ธอร์ ทา
การนำอีเธอร์ทใ่ี ช้เป็นยาสลบมาใช้รกั ษานัน้ มีเหตุผล
อยู่ ๒ ประการคือ ประการแรก อีเธอร์เป็นสารที่ระเหยเร็ว
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ทำให้เย็นทีแ่ ผล จะทำให้ลดอาการเจ็บปวดหรือคันไปได้บา้ ง
ประการที่ ๒ อีเธอร์จะทำให้ไวรัสเริมหมดฤทธิห์ รือตายได้ใน
หลอดทดลอง แต่หากอยูท่ แ่ี ผลหรืออยูใ่ นร่างกาย ไม่แน่เหมือน
กันว่าอีเธอร์จะฆ่าไวรัสเริมได้ คนทีใ่ ช้อเี ธอร์ทาทีแ่ ผล ทีต่ มุ่ เริม
บางคนก็วา่ ดีขน้ึ บางคนก็วา่ เฉย ๆ บางคนว่าเลวลง ดังนัน้ วิธนี ้ี
ก็ไม่ใช่วธิ ที ด่ี นี กั ท่านผูใ้ ดอยากลองใช้ดู ก็ไม่เสียหายอะไร
๓. การประคบด้วยยาล้างตาหรือด่างทับทิม
มีหลักสำคัญว่าต้องให้สะอาดและแห้ง นอกจากจะ
ใช้น้ำอุ่นและสบู่ล้างให้สะอาดแล้ว บางคนจึงนิยมใช้สำลีแผ่
ให้บาง ๆ วางบนแผลหรือตุม่ เริมแล้วค่อย ๆ หยดน้ำยาล้างตา (กรด
บอริค ๓% น้ำยาทีใ่ ช้ลา้ งตาได้) หรือน้ำด่างทับทิมอ่อน ๆ หยด
ลงไปบนสำลี และหยดต่อ ๆ ไปให้ชมุ่ อยูต่ ลอดเวลา ไม่ให้โชก
เกินไป ทำอยูเ่ ป็นเวลาประมาณ ๑๕-๒๐ นาที แล้วจึงเอาออก
ใช้พัดลมเป่าให้แห้ง (wet dressing) จะช่วยลดอาการอักเสบ
ลดการติดเชื้อซ้ำเติมจากแบคทีเรียลงได้ ลดอาการปวดและ
อาการคันทีแ่ ผลด้วย จะทำให้ผปู้ ว่ ยสบายขึน้ ได้บา้ ง
๔. การนัง่ แช่นำ้ ยา
โดยอาศัยหลักการที่สำคัญเช่นเดียวกับการประคบ
หรือ ให้มคี วามสะอาดและแห้ง ในกรณีทเ่ี ป็นตุม่ หรือแผลเริมที่
บริเวณอวัยวะเพศหรือบริเวณใกล้เคียง ถ้าจะให้นั่งแช่อ่างน้ำ
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อุน่ ผสมน้ำยา เช่น น้ำยาเบอโรว์ หรือ เกลือเอ็พซ่อม หรือด่าง
ทับทิม นัง่ แช่สกั ครูแ่ ล้วใช้พดั ลมหรือทีเ่ ป่าผม (ไม่เปิดความร้อน)
เป่าให้แห้งแล้วใช้แป้งฝุน่ โรย จะช่วยให้แผลสะอาดและแห้ง
๕. อัลกอฮอล์ และฮัยโดรเจน เปอร์ออ๊ กไซด์และยา
ฆ่าเชือ้ อืน่ ๆ
การใช้อัลกอฮอล์เช็ดรอบ ๆ แผลและใช้ฮัยโดรเจน
เปอร์ออ็ กไซด์ ล้างแผล จะช่วยป้องกันการติดเชือ้ แบคทีเรียได้
อัลกอฮอล์อาจจะทำให้แผลแสบ ต้องเช็ดด้วยความระมัด
ระวัง ไอโอดีนในรูปของโพวิโดนไอโอดีนชนิดน้ำ ทาทีแ่ ผล
ก็จะช่วยไม่ให้แสบระคายเคือง จะช่วยป้องกันการติดเชื้อ
แบคทีเรียซ้ำเติมได้
๖. การบูร
ยาทีเ่ ข้าการบูร มีผเู้ อาไปใช้รกั ษาแผลเริม จะทำให้เกิด
อาการเย็นสบายที่แผล แต่ก็มีผู้ตั้งข้อสังเกตว่าการบูรอาจจะ
ทำให้โรคกระจาย และหายช้าก็ได้
๗. แทนนิน
การใช้แทนนิน ซึง่ เป็นสารฝาดอยูใ่ นใบชา หรืออยูท่ ่ี
เปลือกมังคุด ใช้ใบชาทีช่ งแล้ววางประคบทีแ่ ผล หรือใช้เปลือก
มังคุดแห้งฝนทาจะช่วยลดอาการเจ็บปวดและลดอาการคัน
ลงได้
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๘. ใช้นำ้ แข็งประคบ
เนื่องจากความเย็น จะช่วยลดอาการเจ็บปวดและ
อาการคันได้ จึงมีคนใช้ถงุ น้ำแข็งประคบ ถ้าได้ประคบตัง้ แต่
เริ่มมีอาการใหม่ ๆ อาจจะทำให้โรคหายได้เร็วขึ้น หลังจาก
ประคบด้วยน้ำแข็งแล้วควรเป่าให้แห้ง
๙. การขริบหนังหุ้มปลายองคชาติ ในรายที่เป็น
โรคเริมอวัยวะเพศ
ในรายทีก่ ลับเป็นซ้ำบ่อย ๆ ทีป่ ลายองคชาติ ถ้าขริบ
หนังหุ้มปลายออก อาจจะทำให้บริเวณนั้นไม่ถูกเสียดสีไม่
เปียกชืน้ การกลับเป็นซ้ำอาจจะห่างออกไป และถ้าเกิดมีอาการ
ของโรค ก็จะทำให้โรคอาจจะหายเร็วกว่าในรายทีไ่ ม่ได้ขริบ
หนังหุม้ ปลาย
๑๐. การรักษาอืน่ ๆ
บางคนใช้เยลลี่ หรือโฟม หรือครีมที่ใช้ป้องกันการ
ตัง้ ครรภ์ทาตุม่ เริมหรือแผลเริม อาจทำให้แผลหายเร็วขึน้ หรือ
บางคนก็เชื่อว่าจะทำให้การกลับเป็นซ้ำห่างออกไป แต่อันที่
จริงแล้วคงเป็นแต่เพียงความเชือ่ เท่านัน้
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การรักษาในปัจจุบนั
๑. การใช้สารเคมีตา้ นไวรัส ไอโอได ดีออ๊ กซียรู ดิ นี
ผสมในไดเมธิล ซัลฟอกไซด์ (Dimethyl sulfoxide (DMSO)) ใช้
ทาตุม่ หรือแผลเริม ยานีจ้ ะอยูใ่ นรูปของน้ำยา ยานีม้ จี ำหน่าย
ในลักษณะของครีมด้วย แต่ไม่มี DMSO ผสม การทีม่ ี DMSO
ผสมจะทำให้ยาซึมผ่านผิวหนังเข้าไปได้มากขึน้
๒. ฉีดวัคซีน
หลายประเทศทางยุโรปใช้วัคซีนที่ผลิตจาก ไวรัส
เฮอร์ปีส ซิมเพล็กซ์ ที่เอามาฆ่าเชื้อให้ตายเสียก่อน วัคซีน
ดังกล่าวมีชอ่ื ว่า ลูปโิ ดนจี และ เอ็ช วัคซีนนีม้ จี ำหน่ายในบาง
ประเทศเท่านั้น และไม่ได้รับความนิยมมากนัก ยังไม่มี
จำหน่ายในประเทศไทย เพราะมีผเู้ กรงว่าวัคซีนชนิดนีอ้ าจจะ
ก่อมะเร็งได้ในโอกาสต่อไปภายหน้า
๓. การรักษาด้วยยาต้านไวรัส (โปรดดูในภาคผนวก)
การรักษาในอนาคต
ในขณะนีก้ ำลังมีการคิดค้นวัคซีน
แม้ว่ามีผู้นำเอาอินเตอร์เฟอรอนส์ (สารต้านไวรัส
ชนิดหนึ่ง) มาทดลองใช้รักษาแล้วยังไม่ได้ผลที่น่าพอใจ
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แต่กย็ งั มีผไู้ ม่ลดละความพยายามทีจ่ ะนำเอาอินเตอร์เฟอรอนส์
มารักษา
การปฏิบตั ติ นสำหรับผูท้ เ่ี ป็นโรคเริม
สำหรับท่านที่กำลังเป็นโรคเริม หรือเคยเป็นมาแล้ว
และกลับเป็นซ้ำอยูอ่ กี เสมอ ๆ นัน้ ท่านจะปฏิบตั ติ นอย่างไร เพือ่
ความปลอดภัยของตนเองและผูอ้ น่ื ทีอ่ ยูใ่ กล้ชดิ ดังต่อไปนีค้ อื
๑. สุขศึกษา
ศึกษาเรื่องโรคเริมให้เข้าใจโดยละเอียด ยกตัวอย่าง
เช่น ขอให้ท่านอ่านหนังสือเล่มที่ท่านกำลังถืออยู่นี้ให้เข้าใจ
โดยละเอียดทุกแง่มมุ
๒. ในขณะที่มีตุ่มเริมหรือมีแผลเริมที่อวัยวะเพศ
หรือทีป่ าก ขอให้งดเว้นกิจกรรมทางเพศสัมพันธ์ทกุ รูปแบบ
๓. พยายามลดความเครียด และลดปัจจัยกระตุ้น
โดยหาเวลาพักผ่อนให้เพียงพอ ออกกำลังกายให้สม่ำเสมอ
สลัดความเครียดจากการงานต่าง ๆ ออกไป เพื่อป้องกันการ
กลับเป็นซ้ำ ระมัดระวังมิให้ท้องผูก ท้องอืด ท้องเฟื้อ หรือ
ท้องเสีย เป็นต้น
๔. อย่ารักษาตนเองโดยไม่ปรึกษาแพทย์
๕. ถ้าหญิงตัง้ ครรภ์เป็นโรค หรือมีกจิ กรรมทางเพศ
สัมพันธ์กับคนที่เป็นโรคเริม ขอให้รายงานแพทย์ทราบเพื่อ
เฝ้าระวังอย่างใกล้ชดิ แพทย์จะได้ปอ้ งกันมิให้ทารกติดเชือ้ ได้
๗๓

ระบาดบั น ลื อ โลก ๑๒ > เริ ม ชื ่ อ เรี ย บ ๆ แต่ ซ ู เ ปอร์ ร ้ า ย

การวินจิ ฉัยยืนยันโดยห้องปฏิบตั กิ าร
๑. การเพาะแยกเชือ้
การเพาะแยกเชือ้ ได้รบั การยอมรับว่าเป็นวิธมี าตรฐาน
ในการวินจิ ฉัยยืนยันของโรคเริม มีความไวประมาณ ร้อยละ ๗๐
และมีความจำเพาะเกือบร้อยละ ร้อยทีเดียว กว่าทีจ่ ะรายงานผล
ได้อาจต้องใช้เวลาถึง ๗ วัน ความไวจะสูงหรือต่ำจะขึน้ อยูก่ บั
ชนิดของไวรัสเริม และตำแหน่งที่เก็บตัวอย่างไปตรวจ ผล
การเพาะเชื้อจะให้ผลดีหากได้ตัวอย่างตรวจในระยะที่เนิ่นๆ
ในระยะกำลังเป็นโรคใหม่ ๆ และเก็บจากตำแหน่งทีม่ กี ารติด
เชื้อ และผลมักไม่ใคร่ดี หากเก็บตัวอย่างตรวจในระยะหลัง
ของโรค

Tzank’s cell
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๒. การตรวจโดยวิธยี อ้ มสี เพือ่ ดูเซลล์แซ็งค์ (Tzank’s
smear) อันเป็นวิธีเปิดตุ่มแล้วขูดเอาเซลล์จากพื้นของตุ่ม ไป
สเมียร์บนแผ่นกระจกสไลด์ แล้วย้อมสีตรวจหาเซลล์ที่มี
นิวเคลียสยักษ์ที่มีนิวเคลียสหลายนิวเคลียส หรือที่เรียกว่า
“เซลล์แซงค์” โดยใช้กล้องจุลทรรศน์ธรรมดา การทดสอบวิธนี ้ี
มักได้ผลไม่สจู้ ะแม่นยำ มีทง้ั รายงานผลบวกเทียม และผลลบ
เทียม จึงเป็นวิธที เ่ี ลิกปฏิบตั กิ นั แล้ว
๓. การทดสอบทางอณูวทิ ยา หรือ การทดสอบขยาย
ห่วงลูกโซ่ หรือ พีซอี าร์ (Polymerase chain reaction) เป็นวิธี
ที่นิยมปฏิบัติกันในปัจจุบันและอาจจะใช้แทนการเพาะแยก
เชือ้ เลยทีเดียว รายงานผลได้เร็วกว่าภายในวันเดียว แม่นยำกว่า
การเพาะเชื้อด้วย แยกชนิดของไวรัสเริมได้ด้วย และมีความ
ปลอดภัยในการปฏิบตั งิ านสูงด้วย ในรายทีก่ ารเพาะเชือ้ ให้ผล
ลบแต่กลับให้ผลบวกโดยวิธีพีซีอาร์ได้ถึงเกือบร้อยละ ๑๐
นอกเหนือไปกว่านัน้ ในรายทีต่ รวจพีซอี าร์ได้ในระดับทีส่ งู จะ
ทำให้พจิ ารณาได้ดว้ ยว่า จะมีการแพร่เชือ้ ทำให้มกี ารติดเชือ้
จากมารดาสูท่ ารกแรกเกิดได้ในอัตราทีส่ งู ขึน้ ด้วย
เรามีวธิ กี ารอย่างไรในการแยกชนิดของไวรัส
วิธีการทดสอบเพื่อแยกชนิดโดยเฉพาะของไวรัสจะ
ทำได้โดยอาศัยปฏิกริ ยิ าทางน้ำเหลือง (HSV type-specific serologic testing) โดยแยกได้จากแอนติบอดีที่แตกต่างกันของ
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กลัยโคโปรตีน จี (glycoprotein G–based assays) และร่วมกับการ
เพาะแยกเชือ้ จากตัวอย่างตรวจด้วย
Hesleigh และคณะได้ทำการประเมินสตรี ตั้งครรภ์
๒๓ รายที่ป่วยเป็นโรคเริมของอวัยวะเพศชนิดการป่วยเป็น
ครัง้ แรกแบบปฐมภูมิ ทีม่ อี าการรุนแรง (severe first-episode
infections) ทุกรายได้รบั การเพาะแยกเชือ้ และทำการทดสอบ
แยกชนิดโดยปฏิกริ ยิ าน้ำเหลืองผลปรากฏว่า
 หนึง่ ราย หรือ ร้อยละ ๔ เป็นการติดเชือ้ ไวรัสเริม
ชนิดที่ ๑ ปฐมภูมิ (primary HSV-1)
 ๓ รายหรือร้อยละ๑๓ เป็นการติดเชือ้ ครัง้ แรกแต่
ไม่ไช่ปฐมภูม,ิ (nonprimary first-episode infections) ทุกราย
เป็นไวรัสเริมชนิดที่ ๒ (HSV-2)
 ๑๙ ราย หรือร้อยละ ๘๓ เป็นการกลับเป็นซ้ำ (recurrent infection) ๑๔ รายเป็นการติดเชือ้ ไวรัสเริมชนิดที่ ๒
(HSV-2)
อย่างไรก็ตาม มีการประเมินห้องปฏิบตั กิ ารชันสูตร ของ
สมาคมพยาธิแพทย์อเมริกนั ๑๗๒ แห่ง ปรากฏว่าห้องปฏิบตั กิ าร
กว่าร้อยละ ๕๐ รายงานผลว่า เป็นการติดเชือ้ ไวรัสเริมชนิดที่ ๒
ทั้งๆ ที่อันที่จริงแล้ว ในตัวอย่างที่ส่งไปให้ประเมินนั้น มี
แอนติบอดีตอ่ ไวรัสเริมชนิดที่ ๑ เท่านัน้ ห้องปฏิบตั กิ ารทีร่ ายงาน
ผลได้ถูกต้องเป็นห้องปฏิบัติการที่ทดสอบโดยวิธี glycoprotein G–based assay ทัง้ สิน้ ในห้องปฏิบตั กิ ารทีใ่ ช้วธิ กี ารอืน่
จะรายงานผลไม่เทีย่ งตรง
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โรคสุกใส และงูสวัด
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โรคสุกใส และงูสวัด
๑. โรคสุกใสคือโรคอะไร
สุกใส๑-๓ หรืออีสกุ อีใส (ภาษาอังกฤษเรียกว่า Varicella
หรือ Chickenpox) เป็นโรคติดเชือ้ ไวรัสเฉียบพลันทีพ่ บบ่อย
โรคหนึง่ พบมากในเด็ก เป็นโรคทีม่ นุษย์ไวต่อการรับเชือ้ สูงมาก
โรคหนึ่ง อาการของโรคคือมีไข้อยู่วันสองวันแล้วมีผื่นแดง
ตามผิวหนังซึง่ กลายเป็นตุม่ ใสในเวลาต่อมา (Papulovesicular
rash) กระจายอยูท่ ว่ั ตัว หากเด็กป่วยเป็นโรคนี้ อาการโดยทัว่ ไป

โรคสุกใสในผู้ป่วยเด็ก
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ไม่รนุ แรง แต่ถา้ ผูใ้ หญ่เป็นโรคสุกใสอาการจะรุนแรง ประชาชน
โดยทัว่ ไปรูจ้ กั และเข้าใจถึงโรคนีม้ ากพอสมควร สามารถให้
การวินจิ ฉัยโรคได้ดว้ ยตนเอง
๒. งูสวัดคือโรคอะไร
งูสวัดเป็นโรคติดเชือ้ ไวรัสชนิดเดียวกันกับไวรัสสุกใส๔
แต่เกิดโรคในบุคคลทีเ่ คยมีภมู ติ า้ นทานโรคสุกใสมาก่อนแล้ว
ภูมิคุ้มกันลดต่ำลง โดยเฉพาะอย่างยิ่งภูมิคุ้มกันชนิดพึ่งเซลล์
(Cell-mediated immunity – CMI) ตามปกติจงึ เป็นโรคของผูส้ งู
อายุ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ผูท้ ม่ี อี ายุตง้ั แต่ ๕๐ ปีขน้ึ ไป โรคนีไ้ ม่
ผันแปรไปตามฤดูกาล จะเป็นในฤดูใด เดือนใด ปีใดก็ได้

งูสวัดที่ท้องข้างลำตัว
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ผูป้ ว่ ยโรคงูสวัด จะเป็นผูท้ เ่ี คยป่วยเป็นโรคสุกใสมา
ก่อนแล้วหายจากโรค อาการของโรคสุกใสหายไปก็จริง แต่
กลไกการกำจัดเชือ้ ของร่างกายทำได้ไม่เสร็จสิน้ สมบูรณ์ จะยัง
คงมีไวรัสก่อโรคแอบแฝงอยูใ่ นบริเวณทีป่ ลอดจากการรบกวน
ของระบบภูมคิ มุ้ กัน คือรากประสาทดอร์ซลั และปมประสาท
ไตรเจมินลั (dorsal root and trigeminal ganglia) เป็นทีห่ ลบซ่อน
เมือ่ ใดทีภ่ มู ติ า้ นทานชนิดพึง่ เซลล์ออ่ นแอลง ส่วนมากจากการ
ทีม่ อี ายุมากขึน้ หรืออ่อนแอลงจากการติดเชือ้ ทีท่ ำลายภูมคิ มุ้ กัน
เช่น ไวรัสเอ็ชไอวี เชือ้ จะถูกกระตุน้ ให้ออกมาจากทีห่ ลบซ่อน

ลักษณะตุ่มที่ผิวหนัง วันที่ ๔

ลักษณะตุ่มที่ผิวหนัง วันที่ ๘

๘๐

ระบาดบั น ลื อ โลก ๑๒ > โรคสุ ก ใส และงู ส วั ด

เดินทางไปตามแนวประสาททีอ่ อกไปจากปมประสาทนัน้ ๆ ไป
ก่อให้เกิดตุม่ ทีผ่ วิ หนัง คล้ายตุม่ สุกใส แผ่กระจายเป็นทิวแถว
หรือเป็นกระจุกเหนือแนวประสาททีไ่ ปเลีย้ ง โดยแผ่กระจายไป
ได้ตง้ั แต่ ๑ – ๓ เดอร์มาโตม (dermatome)
อาการเริม่ แรกมักจะมีการเจ็บปวดบริเวณทีจ่ ะเป็นโรค
มาก่อน อาการปวด และหรือ แสบ เสียวแปลบ ๆ มักเป็นอยู่ ๒ –
๓ วัน บางรายปวดมาก เช่นเป็นที่ท้องน้อยจนทำให้แพทย์
วินจิ ฉัยผิดว่าเป็นไส้ตง่ิ อักเสบก็มี
หลังจากนัน้ จึงจะแลเห็นเป็นผืน่ ราบ แดง ขึน้ เป็นแนว
ภายใน ๒ – ๓ วันก็จะกลายเป็นตุม่ ใส ๆ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง
ประมาณ ๑ – ๓ มิลลิเมตร ขึน้ กระจายไปตามแนวประสาท
ดังกล่าวแล้ว ค่อย ๆ มีจำนวนเพิม่ ขึน้ จำนวนนับสิบตุม่ จะไม่
ขึน้ มาพร้อมกันทัง้ หมดในคราวเดียวกัน หลังตุม่ ขึน้ แล้ว อาการ
ปวด แสบ และเสียวจะยังคงมีอยูต่ อ่ ไป หลายรายปวดมากจน
ไม่ได้หลับ ไม่ได้นอน หากไม่มภี าวะแทรกซ้อน ไม่มกี ารติด
เชือ้ แบคทีเรียซ้ำเติมเกิดหนอง ตุม่ ใสจะเป็นอยูป่ ระมาณ ๔ – ๕
วันแล้วจะเริม่ มีสคี ล้ำเหีย่ วฝ่อลง จนแห้งตกสะเก็ดภายในเวลา
หนึง่ สัปดาห์ เหลือรอยโรคแดง ๆ ไว้ ตุม่ ใดขึน้ ก่อนก็จะหายก่อน
ส่วนตุ่มที่ขึ้นในภายหลังก็จะทยอยหายตามมา ตั้งแต่เริ่มมี
อาการจนหายมักจะกินเวลาประมาณ ๑๐ –๑๕ วัน หลังจากแผล
หายจะมีอาการเจ็บปวดต่อไปอีกได้ บางรายแรมเดือน (Postherpetic pain) และอาจมีอาการรบกวนประสาทอาการอืน่ ๆ ก็ได้
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(Post-herpetic irritations) เช่น คันมาก ๆ เสียวมาก ๆ มีความรูส้ กึ
ว่ามีมดมาไต่อยูบ่ ริเวณนัน้ ตลอดเวลาเป็นต้น โรคนีใ้ นคนปกติ
มักไม่ตาย
ภาวะแทรกซ้อนที่สำคัญก็คือการลุกลามไปสู่อวัยวะ
ทีส่ ำคัญใกล้เคียง เช่น ถ้าเป็นทีบ่ ริเวณหน้าผากก็มกั จะลามไป
ทีต่ า ทำให้ตาดำอักเสบและทำให้ตาบอดได้ ภาวะแทรกซ้อน
ที่พบได้น้อยมากได้แก่ หากเป็นที่ทรวงอก มีอาการเจ็บปวด
มาก อาจทำให้กล้ามเนือ้ ระหว่างช่องซีโ่ ครงทำงานได้นอ้ ยลง
ทำให้หายใจขัด ถ้าเกิดเป็นที่ทรวงอกทั้งสองข้างพร้อมกัน
อาจทำให้การหายใจล้มเหลวและหากไม่ได้ช่วยเหลือโดย
เครื่องช่วยหายใจ อาจทำให้ถึงแก่กรรมได้ ด้วยเหตุนี้เอง
คนโบราณจึงกล่าวกันว่า ถ้าเป็นงูสวัดรอบตัวแล้วจะอันตราย
ถึงแก่ชวี ติ ได้ คงจะเป็นต้นตอของคำว่า งูกระหวัด แล้วค่อย ๆ
เพี้ยนไปในเวลาต่อมาเป็นคำว่า งูสวัดนั่นเอง คนที่ไม่ทราบ
ข้อสันนิษฐานนี้ จึงมักจะเขียนชือ่ โรคผิดเป็น “งูสวัสดิ”์
สำหรับการรักษาจะใช้ยาในกลุม่ อะซัยคลอเวียร์ ทำให้
อาการรุนแรงต่าง ๆ ลดลงและหายได้เร็วขึน้
๓. ต้นเหตุของโรคสุกใส
ต้นเหตุของโรคสุกใสและงูสวัดเป็นไวรัสชนิดเดียวกัน
มีชื่อสามัญว่าแวริเซ็ลลา-ซอสเตอร์ (Varicella-Zoster virus
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เรียกชือ่ ย่อว่า VZV) ชือ่ ทางวิทยาศาสตร์เรียกว่า Human herpes
virus type 3
อันทีจ่ ริงโรคสุกใสนีไ้ ด้รบั การยืนยันว่าเป็นโรคติดเชือ้
มาตัง้ แต่ปี พ.ศ. ๒๔๑๘ โดยการทดลองของ Steiner๕ และในปี
พ.ศ. ๒๔๓๕ von Bokay๖ ได้รายงานว่าโรคสุกใสเกิดจากการไป
สัมผัสกับผูป้ ว่ ยโรคงูสวัด (Herpes-zoster) ก็ได้ จึงทำให้มคี วาม

แวริเซ็ลลา-ซอสเตอร์ (Varicella-Zoster virus เรียกชื่อย่อว่า VZV) ภาพจาก Google
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เข้าใจว่าทัง้ สองโรคนีน้ า่ จะเกิดจากเชือ้ เดียวกัน และในปี พ.ศ.
๒๔๖๔ Kundratitz๗ ก็ได้พสิ จู น์โดยเจาะเอาน้ำจากตุม่ ทีผ่ วิ หนัง
ของผูป้ ว่ ยงูสวัดไปฉีดให้แก่เด็ก ทำให้เด็กเป็นโรคสุกใสได้ และ
ยังมีผู้ศึกษาปฏิกิริยาน้ำเหลืองเพิ่มเติมอีกในเวลาต่อมา ก็ได้
ผลยืนยันเช่นกัน และในปี พ.ศ. ๒๔๘๖ Garland๘ เป็นผูท้ เ่ี สนอ
แนะว่างูสวัดเกิดจากการกำเริบ (reactivation) ของไวรัสแวริ
เซลล่า ทีผ่ ปู้ ว่ ยเคยป่วยเป็นโรคสุกใสมาตัง้ แต่อายุยงั น้อยนัน่ เอง
การแยกเชื้อไวรัสแวริเซลล่าหรือเชื้อสุกใส ทำได้
สำเร็จเป็นครัง้ แรกเมือ่ ปี พ.ศ. ๒๔๙๕ โดย Weller และ Stoddard๙
โดยแยกได้จากน้ำในตุม่ สุกใสทีผ่ วิ หนังของผูป้ ว่ ย

ไวรัสดีเอ็นเอ ชนิดหนึ่งอยู่ในสกุล Herpesviridae ภาพจาก Google
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ประเสริฐ ทองเจริญ, Weller (คนกลาง), ประสงค์ ตู้จินดา, เทพพนม เมืองแมน
ภาพถ่ายที่ห้องรับรอง ตึกจุลชีววิทยา ชั้น ๖ พ.ศ. ๒๕๒๕

หลังจากแยกเชื้อได้สำเร็จจึงเป็นที่แน่ชัดว่า ไวรัสที่
ก่อโรคสุกใส และงูสวัด เป็นเชือ้ ชนิดเดียวกันอย่างแน่นอน เมือ่ มี
การศึกษาในรายละเอียดมากขึน้ ทำให้ทราบว่าเป็นไวรัสดีเอ็นเอ
ชนิดหนึ่งอยู่ในสกุล Herpesviridae ซึ่งเป็นสกุลเดียวกันกับ
ไวรัสเริม (Herpes simplex virus) ในสกุลนีม้ สี มาชิกทีก่ อ่ โรค
ในมนุษย์ได้ ๘ ชนิดด้วยกัน ชือ่ ของไวรัสสุกใสนีม้ ชี อ่ื เรียกกัน
โดยทัว่ ไปว่า Varicella-zoster virus หรือเรียกย่อว่า VZV ถูกจัด
ไว้ใน subtype Alphaherpes virus และล่าสุดได้รบั การขนานนาม
เป็นทางการว่า Human herpesvirus 3 (HHV3) สมาชิกในสกุล
Herpesviridae โปรดดูในตารางที่ ๑
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ตารางที่ ๑ ไวรัสสกุล Herpesviridae และสมาชิกทีก่ อ่ โรคในมนุษย์ ๑๐, ๑๑
ชื่อสามัญ

ชื่อทางการ

ชื่อย่อ

Herpes simplex virus 1 (HSV 1)*
Herpes simplex virus 2 (HSV 1)
Varicella-zoster virus (VZV)
Epstein-Barr virus (EBV)
Cytomegalovirus (CMV)
-

Human herpesvirus 1
Human herpesvirus 2
Human herpesvirus 3
Human herpesvirus 4
Human herpesvirus 5
Human herpesvirus 6
Human herpesvirus 7
Human herpesvirus 8

HHV 1
HHV 2
HHV 3
HHV 4
HHV 5
HHV 6
HHV 7
HHV 8

Subtype
Alpha
Gamma
Beta
Alpha

* ชื่อในวงเล็บเป็นชื่อย่อสามัญที่นิยมเรียกกัน

ในสกุลนีย้ งั มีไวรัสทีก่ อ่ โรคในสัตว์อกี คือ เป็นไวรัส
ทีก่ อ่ โรคในม้า ๕ ชนิด ไวรัสของวัว-ควาย อย่างน้อย ๔ ชนิด
ไวรัสของหมู ๒ ชนิด และไวรัสของไก่อกี ๓ ชนิด
๔. ลักษณะอาการของโรคสุกใสเป็นอย่างไร
ลักษณะอาการของโรคสุกใสสามารถแบ่งออกได้เป็น
ระยะต่าง ๆ ดังนี้
๔.๑ ระยะฟักตัวและอาการนำ๑๒
หลังระยะฟักตัว ๑๔-๑๖ วัน หรือ ๑๐-๒๐ วัน จะเริม่ มี
อาการนำของโรค คือมีไข้ต่ำ ๆ รู้สึกไม่สบายและมีผื่นขึ้น
ไข้อาจมีอยู่ ๓-๕ วัน ในเด็ก ๆ อาการนำและผืน่ มักจะขึน้ ไล่เลีย่
หรือพร้อม ๆ กัน ในผูใ้ หญ่ผน่ื จะขึน้ ช้ากว่าในเด็กคือหลังอาการ
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Infection of conjunctivae วันที่ ๐
and/or mucosa of the
upper respiratory tract

เชื้อเข้าสู่ร่างกายที่เยื่อบุตา
และ/หรือเยื่อบุทางเดินหายใจ
ร่วมด้วย

Viral replication in
regional lymph nodes

ไวรัสเพิ่มจำนวน
ในต่อมน้ำเหลืองเฉพาะที่
วันที่ ๔-๖

Viral replication in liver,
spleen and other organs

Incubation Period

Primary viraemia

Secondary viraemia
Infection of the skin
and Appearance of the
vesicular rash

ไวรัสเพิ่มจำนวน
ในต่อมน้ำเหลือง
เฉพาะที่

ไวรัสเพิ่มจำนวนในม้าม
และอวัยวะอื่น ๆ
ไวรัสเข้ากระแสเลือด
เป็นครั้งที่สอง

วันที่ ๑๔

ผิวหนังติดเชื้อ
เกิดผื่นและตุ่มสุกใส

และอวัยวะอื่น ๆ

เชือ้ เข้าสูร่ า่ งกายทีเ่ ยือ่ บุตา ไวรัสเข้ากระแส
และ/หรือเยื่อบุทางเดิน เลือดครั้งแรก
หายใจร่วมด้วย

ไวรัสเข้ากระแสเลือดครั้งแรก

ตกสะเก็ด

ไวรัสเข้ากระแสเลือด
เป็นครั้งที่สอง

ไวรัสเพิ่มจำนวนในม้าม

ผื่นและตุ่มสุกใสขึ้น
อาการนำ
ระยะฟักตัว

ระยะฟักตัวแพร่เชื้อ

l

l

l

l

l

๐

๕

๑๐
แผนภูมิพยาธิกำเนิด

๑๕

๒๐
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นำ ๑-๒ วัน นอกจากอาการไข้จะมีอาการปวดศีรษะ ไม่สบาย
เมือ่ ยเนือ้ ตัว เบือ่ อาหาร
๔.๒ ผืน่ และตุม่ สุกใส๑๓
เริม่ ปรากฏเป็นผืน่ แดงๆ แล้วเปลีย่ นเป็นมีตมุ่ น้ำ (vesicle)
เกิดขึ้นตามผิวหนังในระยะเวลาไม่กี่ชั่วโมง ผื่นจะกระจาย
ห่าง ๆ ผนังบางแตกง่าย ลักษณะคล้ายหยดน้ำค้างบนใบไม้
เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ ๒-๓ มม. อาจโตถึง ๑๒-๑๓ มม. ก็ได้
รอบ ๆ ตุม่ จะมีสแี ดง ๆ แม้วา่ จะสุกเต็มทีแ่ ละกลายเป็นหนอง
วงแดงรอบ ๆ ก็จะยังคงอยูแ่ ละจะค่อย ๆ จางเมือ่ ตุม่ เป็นสะเก็ด
และเริม่ แห้ง ลักษณะทีต่ มุ่ แห้งมักแห้งจากตรงกลางออกมาหา
ข้างนอก ทำให้บมุ๋ ตรงกลาง แม้วา่ ตกสะเก็ดแล้วก็จะยังแลเห็น
รอยบุม๋ กว่าสะเก็ดจะร่วงหล่นแผลหายดีอาจจะกินเวลาตัง้ แต่
๕-๒๐ วัน เมือ่ ร่วงไปแล้วจะทิง้ รอยบุม๋ สีชมพูออ่ น ๆ ทีก่ น้ แผล
เอาไว้ บริเวณรอบ ๆ จะขาว มักไม่ใคร่เป็นแผลเป็น นอกจากมี
ภาวะแทรกซ้อนเช่นติดเชื้อซ้ำเติม ซึ่งจะทำให้แผลลึกและ
กลายเป็นแผลเป็นในโอกาสต่อมา
ผืน่ จะขึน้ เป็นชุด ๆ มักเกิดทีล่ ำตัว หนังศีรษะ หน้า และ
แขนขา การกระจายของผืน่ มักเข้าหาส่วนกลางของลำตัว จึงพบ
มากทีล่ ำตัวและทีห่ น้า ซึง่ ต่างจากผืน่ ไข้ทรพิษหรือฝีดาษ ตาม
แขนขาผืน่ จะหนาและอยูช่ ดิ ๆ กัน ผืน่ จะเริม่ จากเป็นตุม่ แดง ๆ
เปลีย่ นเป็นตุม่ นูนมีนำ้ เป็นหนองและตกสะเก็ด ผืน่ จะค่อย ๆ
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ทยอยขึ้น เคยมีการศึกษาจำนวนผื่นในเด็กเป็นโรคสุกใส
จำนวน ๗๕๐ ราย ปรากฏว่าทัว่ ตัวจะมีผน่ื รวมประมาณ ๒๕๐๕๐๐ ตุม่ คนทีต่ ดิ เชือ้ จากคนในบ้านเดียวกัน (ผูป้ ว่ ยทุตยิ ภูมิ Seconday case in the home setting) ผืน่ จะมากกว่ารายแรก (ผูป้ ว่ ย
รายดรรชนี - primary case)๑๔
นอกจากตุ่มที่ผิวหนังและตุ่มอาจเกิดที่เยื่อเมือกบุ
ช่องปาก มักเกิดทีบ่ ริเวณเพดานและแตกเร็วจึงทำให้ตรวจไม่
พบระยะที ่ เ ป็ น ตุ ่ ม จะตรวจพบก็ เ มื ่ อ กลายเป็ น แผลแล้ ว
แผลจะกว้างประมาณ ๒ ถึง ๓ มม. คล้ายแผลเริมในช่องปาก
ที่เยื่อบุตา คอ กล่องเสียง หลอดคอ เยื่อบุทวารหนัก และ
เยือ่ บุชอ่ งคลอดก็อาจจะพบแผลเช่นทีว่ า่ นัน้ ได้
บริเวณใดทีม่ อี าการอักเสบอยูเ่ ดิมมักจะมีรอยโรคมาก
กว่าทีอ่ น่ื ตุม่ มักจะเล็กกว่าทีอ่ น่ื และเกิดขึน้ ในคราวเดียวกันที
ละหลาย ๆ ตุม่ และอาจจะรวมกันเป็นตุม่ ใหญ่ได้ กล่าวโดยสรุป
ผืน่ จะเปลีย่ นแปลงลักษณะ จากผืน่ แดงเป็นตุม่ นูน กลายเป็น
ตุ่มน้ำและตุ่มหนองโดยเร็ว การกระจายของตุ่มจะอยู่ทาง
ส่วนกลางของร่างกาย และตามบริเวณต่าง ๆ จะพบว่ามีระยะ
ต่าง ๆ ของตุม่ กระจายปะปนกันอยู่
๔.๓ลักษณะอาการทีผ่ ดิ จากธรรมดาในโรคสุกใส๑
๔.๓.๑. ตุม่ กระจายทัว่ ไปและมีเลือดออก (Hemorrhagic progress and disseminated varicella)
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มักจะเกิดในรายทีภ่ มู คิ มุ้ กันเสือ่ มหรือบกพร่อง หรือ
กลุม่ ทีไ่ ด้รบั ยากดระบบอิมมูน โดยจะพบว่ามีเลือดออก อาการ
ดำเนินไปอย่างรวดเร็ว มีการติดเชื้อทั่วตัวและอาจจะนำไปสู่
ความตายได้ ผูป้ ว่ ยอาจจะถึงแก่กรรมจาก varicella pneumonia
หรือจากสมองอักเสบ
๔.๓.๒. ตุม่ พองโต (Bullous varicella)
มักเกิดมีตมุ่ น้ำพองใหญ่ ๆ (bulla) เกิดขึน้ ปะปน
กับตุม่ สุกใส ตุม่ เช่นนีม้ กั เกิดจากเชือ้ Staphylococci phage gr I
ท็อกซินของ Staphylococci จะไปทำให้มี epidermolysis ทำให้
เกิด Staphylococcal scaled stein syndrome
๔.๓.๓. สุกใสในผูใ้ หญ่ (Varicella in adult)
ถ้าเป็นในผู้ใหญ่จะมีอาการมากกว่าในเด็ก โดย
เฉพาะในคนอายุ ๒๐ ปีขึ้นไปจะมีอัตราเสี่ยงต่อการเป็นโรค
รุนแรงถึง ๒๕ เท่าของเด็ก อาการนำและอาการทัว่ ๆ ไปก็มาก
ผืน่ ก็มมี าก ตุม่ ใหญ่ อาการปอดบวมก็พบบ่อยกว่าในเด็ก
๔.๓.๔. เคยเป็นสุกใสแล้วเป็นซ้ำอีก (Second attack
of varicella)
ตามปกติเป็นหนเดียว คนที่เคยเป็นแล้วจะไม่
เป็นสุกใสอีก อันทีจ่ ริงแล้วอาจเป็นอีกได้ โดยเฉพาะในคนที่
มี specific antibody อยูบ่ า้ งแล้วในระดับต่ำ ๆ ก่อนเป็นโรค การ
เป็นครัง้ ที่ ๒ อาการจะอ่อน อาจเกิดในคน immunocompromised
๙๐
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ในคนทีเ่ คยได้รบั เชือ้ แต่เป็น subclinical infection และคนทีเ่ ป็น
สุกใสตัง้ แต่ในระยะทารกอายุนอ้ ย ๆ
๔.๓.๕. โรคสุกใสแต่กำเนิด (Congenital varicella
๑๕
syndrome)
พบได้นอ้ ยมีรายงานครัง้ แรกปี พ.ศ. ๒๔๘๓ จน
ถึงปี ๒๕๓๓ มีรายงานทัว่ โลกเพียง ๔๐ ราย อาจมีแผลเป็นเกิด
จากตุ่มของ varicella ตามตัว แขนขาเล็ก ตาเล็ก ตาเป็นต้อ
กระจก chorioretinitis ระบบประสาทกลางผิดปกติมกั จะเกิด
ถ้าแม่เป็น varicella ในไตรมาสแรก (first trimester)
๔.๓.๖. โรคสุกใสแรกคลอด (Perinatal varicella)๑๖,๑๗
ถ้าแม่เป็นสุกใส ๕ วันก่อนคลอด หรือ ๔๘ ชัว่ โมง
หลังคลอดทารกแรกเกิดมักติดโรคสุกใส โรคจะกระจายอยูท่ ่ี
อวัยวะหลายระบบ โดยเฉพาะปอด ทำให้มอี ตั ราตายสูง อาจถึง
ร้อยละ ๓๐
๔.๓.๗. โรคสุกใสหลังเคยฉีดวัคซีน (Modified
varicella-like syndrome - MVLS)๑๘
เด็กทีไ่ ด้รบั การฉีดวัคซีนป้องกันโรคสุกใส (Oka)
ไปแล้วอีกหลายปีให้หลังถ้าไปสัมผัสโรคสุกใสอาจจะติดโรค
ในลักษณะอ่อนลงทีเ่ รียกว่า Modified varicella-like syndrome
โดยจะมีไข้ตำ่ ๆ และมีตมุ่ ขึน้ แต่สว่ นใหญ่จะเป็น papule ไม่กลาย
เป็นในตุม่ น้ำแบบ vesicle ถือได้วา่ มีอาการอ่อน ๆ
๙๑

ระบาดบั น ลื อ โลก ๑๒ > โรคสุ ก ใส และงู ส วั ด

ได้มกี ารนำเอาวัคซีนป้องกันสุกใส (Oka/Merck)
ไปศึกษาในสหรัฐอเมริกาเมือ่ ปี พ.ศ. ๒๕๒๒ เมือ่ ปี พ.ศ. ๒๕๒๗
ก็ได้มกี ารรายงานประเมินผลของวัคซีนโดย Weibel และคณะ
ในเด็กทีไ่ ด้รบั การฉีดวัคซีน จำนวน ๔๙๑ คน ให้ผลคุม้ กันได้ถงึ
๑๐๐% ขณะนัน้ ยังไม่มรี ายงานถึง MVLS จนกระทัง่ เมือ่ ติดตาม
ศึกษาเด็กในกลุม่ เดียวกันนัน้ ต่อมาอีก ๒ ปีจงึ พบ MVLS ๑ ราย
ผูป้ ว่ ยรายนัน้ จะมีผน่ื ขึน้ จำนวน ๑๗ ผืน่ (๑๖ papules และ ๑
vesicle) ไข้สงู สุด ๓๗.๘oซไม่สามารถแยกเชือ้ ไวรัสได้จากตุม่ อีก
๗ ปีตอ่ มาพบผูป้ ว่ ย MVLS ในเด็กกลุม่ ทีต่ ดิ ตามศึกษาเพิม่ ขึน้
อีก ๒๒ ราย ค่าเฉลีย่ จำนวนตุม่ เท่ากับ ๕๖ โดยมีคา่ มัธยฐาน ๒๗
ครึง่ หนึง่ ของเด็กผืน่ ทีข่ น้ึ จะไม่กลายเป็น vesicle
๔.๔. ภาวะแทรกซ้อน๑
ในกรณีทเ่ี ป็นผูท้ อ่ี ยูใ่ นภาวะ immunocompromised จะ
มีโอกาสมี visceral complications อยูร่ ะหว่าง ๓๐-๕๐% และ
ประมาณ ๓๕% อาจถึงแก่กรรม ในผูป้ ว่ ยทีเ่ ป็น neutropenic host
โอกาสจะมีภาวะแทรกซ้อนหลาย ๆ อวัยวะพบได้บอ่ ยขึน้
๔.๕. ปอดอักเสบจากสุกใส
เป็นภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรงมากภาวะหนึ่ง มักเกิด
ขึน้ บ่อยในผูใ้ หญ่และในผูท้ อ่ี ยูใ่ นภาวะ immuno-compromised
มีผรู้ ายงานว่าอัตราการเกิดขึน้ ในผูใ้ หญ่ประมาณ ๑ ใน ๔๐๐ ซึง่
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ส่วนใหญ่อาจจะไม่มอี าการปอดอักเสบชัดเจน ภาวะปอดอักเสบ
นีจ้ ะเกิดขึน้ ระหว่างวันที่ ๓-๕ ของการดำเนินโรค อาการทีต่ รวจ
พบได้แก่หายใจเร็วหอบ ไอ และมีไข้ เมือ่ ถ่ายภาพรังสีจะพบ
ลักษณะเป็นก้อน (nodule) หรืออาจเป็นแบบ interstitial pneumonia ภาวะดังกล่าวอาจเป็นเหตุให้ผปู้ ว่ ยถึงแก่กรรม โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในหญิงตั้งครรภ์ที่เป็นสุกใสระหว่าง trimester ที่ ๒
และ ๓ การศึกษาโดยการถ่ายภาพรังสีทท่ี ำในทหารชายทีเ่ ป็น
สุกใสพบว่าประมาณร้อยละ ๑๖ มีปอดอักเสบ แต่กม็ เี พียงหนึง่
ในสีเ่ ท่านัน้ ทีม่ กี ารไอ ร้อยละ ๑๐ ของผูท้ ภ่ี าพรังสีผดิ ปกติจะมี
อาการหายใจเร็วหอบ ซึ่งแสดงว่ามีภาวะปอดอักเสบที่ไม่มี
อาการเกิดขึน้ ในอัตราทีส่ งู กว่าทีเ่ คยคิดถึงกัน
๔.๖. ภาวะแทรกซ้อนของระบบประสาทกลาง
ภาวะแทรกซ้อนของระบบประสาทกลางนัน้ ทีพ่ บบ่อย
คือ เดินไม่ตรงเดินสะเปะสะปะ (Acute cerebellar ataxia) และ
สมองอักเสบ
Acute cerebellar ataxia ประมาณว่าจะพบได้ในเด็ก
อายุตำ่ กว่า ๑๕ ปี ประมาณหนึง่ ใน ๔,๐๐๐ ราย อาจจะเกิดขึน้ ช้า
ได้ถงึ ๒๑ วันหลังผืน่ ขึน้ ส่วนใหญ่จะเกิดภายใน ๑ สัปดาห์หลัง
มีตมุ่ สุกใสขึน้ Underwood รายงานผูป้ ว่ ย ๑๒๐ ราย ทีม่ ภี าวะ
แทรกซ้อนดังกล่าว โดยจะตรวจพบว่าผูป้ ว่ ยมีอาการเดินไม่ตรง
(Ataxia) อาเจียน พูดไม่ชดั เวียนศีรษะ มือสัน่ ในน้ำไขสันหลัง
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จะพบ lymphocytosis และมีปริมาณโปรตีนสูงขึน้ ภาวะแทรกซ้อนนีใ้ นเด็กจะทุเลาและหายเป็นปกติภายใน ๒-๔ สัปดาห์
ภาวะแทรกซ้อนทีร่ นุ แรงกว่าได้แก่สมองอักเสบซึง่ ใน
ผู้ใหญ่อาจทำให้ถึงแก่กรรมได้ อาจพบได้ในอัตราประมาณ
ร้อยละ ๐.๑-๐.๒ ของผูป้ ว่ ย อาการของภาวะแทรกซ้อนดังกล่าว
ได้แก่ ผูป้ ว่ ยเริม่ ซึมลง มีอาการปวดศีรษะมากขึน้ ๆ ตามลำดับ
อาเจียน มีความคิดแปลก ๆ เปลีย่ นจากปกติ มีไข้และอาจมีอาการ
ชักได้ อาการดังกล่าวมักจะเป็นอยูป่ ระมาณ ๒ สัปดาห์ บางคน
จะมีอาการเลวลงจนทำให้ถงึ แก่กรรมได้ อัตราตายของผูป้ ว่ ย
ทีม่ อี าการสมองอักเสบจะอยูป่ ระมาณร้อยละ ๕-๒๐ ราย ทีร่ อด
ชีวิตอาจจะยังมีอาการทางระบบประสาทเหลืออยู่ในอัตรา
ประมาณร้อยละ ๑๕
๔.๗. ภาวะแทรกซ้อนอืน่ ๆ ทีพ่ บได้ เช่น second bacterial
infection, เยือ่ หุม้ สมองอักเสบ transverse myelitis และ Reye’s
syndrome (ราย’ส ซินโดรม – กลุม่ อาการราย)
สำหรับ Reye’s syndrome นัน้ มักเกิดในระยะหลัง ๆ
ของโรคสุกใส โดยเริม่ ต้นจะมีอาการอาเจียนและมีอาการอืน่ ๆ
ตามมาได้แก่ กระสับกระส่าย กระวนกระวาย และผู้ป่วยจะ
เริม่ ซึมลงตามลำดับจนหมดสติโดยมี cerebral edema อาจจะมี
อาการเลือดออกผิดปกติดว้ ย การเกิด Reye’s syndrome ส่วนใหญ่
๙๔

ระบาดบั น ลื อ โลก ๑๒ > โรคสุ ก ใส และงู ส วั ด

มักสัมพันธ์กบั การให้แอสไพรินลดไข้ ในผูป้ ว่ ยสุกใสจึงห้าม
มิให้ใช้แอสไพรินลดไข้
๔.๘. การวินจิ ฉัยแยกโรค๑๙
โรคที่มีความสำคัญที่จะต้องพิเคราะห์แยกจากโรค
สุกใส มีดงั ต่อไปนี้
๑. ไข้ทรพิษหรือฝีดาษ (smallpox or variola)
๒. เริม (herpes simplex)
๓. งูสวัด (herpes zoster)
๔. โรคมือ-เท้าและปาก (Hand-foot-and mouth
disease)
๕. แพ้ยา (drug eruption)
๖. อืน่ ๆ เช่น ตุม่ พุพองติดเชือ้ แมลงกัดแมลงต่อย
เป็นต้น
การพิเคราะห์แยกโรคควรดำเนินเป็นขัน้ ตอนดังต่อไปนีค้ อื
๑. ประวัติ
๑.๑ ประวัติความเจ็บป่วยในอดีตเคยเป็นสุกใส
มาหรือไม่ ตัง้ แต่ตอนอายุนอ้ ย ๆ ถ้าเคยเป็นแล้วก็มกั จะไม่เป็นอีก
โรคเริมมักเป็นซ้ำ ๆ ทีบ่ ริเวณเดิมทีเ่ คยเป็น
๑.๒ขอให้พิจารณาว่าในขณะนั้นกำลังมีโรค
ระบาดอยูบ่ า้ ง ผูป้ ว่ ยได้ไปสัมผัสกับโรคนัน้ ๆ มาหรือไม่
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๑.๓ประวัติการได้รับวัคซีนป้องกันโรค เคยได้
รับการฉีดวัคซีนป้องกันสุกใสหรือไม่ เคยปลูกฝีป้องกัน
ไข้ทรพิษมาหรือไม่ (ตรวจดูรอยแผลเป็นจากการปลูกฝี)
๑.๔ ประวัตกิ ารแพ้ยา ประวัตกิ ารเป็นโรคผิวหนัง
อักเสบพุพองเป็น ๆ หาย ๆ ประวัตแิ มลงกัด ต่อย
๒. อายุ
อายุมคี วามสัมพันธ์กบั โรคเหล่านีก้ ค็ อื สุกใสมักเป็น
กับเด็กอายุนอ้ ย โรคมือ-เท้าและปากเป็นกับเด็กเล็ก ๆ โรคเริม
เป็นได้กับทุกอายุ งูสวัดมักเป็นกับผู้สูงอายุ ยกเว้นผู้ที่มีภูมิ
คุ้มกันเสื่อม ฝีดาษถูกกำจัดกวาดล้างไปแล้ว ถ้าเกิดจาการ
ก่อการร้ายทางชีวภาพก็จะเกิดได้กับทุกอายุที่ยังไม่เคยปลูกฝี
ป้องกันไข้ทรพิษ
๓. ฤดูกาล
การระบาดของโรคสุกใสมักจะระบาดในช่วงเวลามกราคม
ถึงมีนาคม ส่วนไข้ทรพิษถูกกำจัดกวาดล้างไปจากโลกแล้วจะ
อุบตั ขิ น้ึ ก็จากการก่อการร้ายทางชีวภาพเท่านัน้ ซึง่ ก็คงจะต้อง
มีประกาศเตือนภัยให้ทราบ โรคเริมและงูสวัดจะเป็นในเวลาใด
ก็ได้ โรคมือ-เท้าและปากมักจะระบาดในช่วงอากาศเย็น
๔. ระยะฟักตัวของโรค
ไข้ทรพิษจะปรากฏอาการนำหลังสัมผัสโรค ประมาณ
๑๐-๑๒ วัน (พิกดั ๗-๑๗ วัน) แต่ระยะฟักตัวของสุกใสจะยาวกว่า
๙๖
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คือโดยเฉลีย่ ๑๔-๑๖ วัน โรคมือ-เท้าและปาก ระยะฟักตัวจะสัน้
เพียง ๓ – ๖ วัน เริมและงูสวัดระยะฟักตัวไม่แน่นอน
๕. อาการนำ
อาการนำในโรคสุกใสจะมีนอ้ ย เป็นไข้ ปวดศีรษะ
ปวดตามตัวบ้างและเป็นอยู่วันสองวัน ส่วนมากไม่มีอาการ
นำเลย ส่วนไข้ทรพิษอาการนำจะรุนแรง มีไข้สูง ปวดศีรษะ
ตามหลัง ปวดตามตัวทุกราย โรคมือ-เท้าและปาก จะมีไข้
ปวดศีรษะนำมาก่อนวันสองวัน โรคเริมจะมีอาการเจ็บ ๆ คัน ๆ
นำมาก่อนวันสองวัน โรคงูสวัดจะมีอาการปวดปลายประสาท
นำมาก่อน ๓-๔ วัน
๖. การตรวจร่างกายทางกายภาพ
ลักษณะของผื่น ในกรณีไข้ทรพิษตุ่มจะพองกลม
เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ ๔-๖ มิลลิเมตร สุกใสจะมีรูปร่าง
ของตุม่ รี ๆ บ้าง รูปไข่บา้ ง และเล็กกว่าคือประมาณ ๕-๔ มิลลิเมตร
ตุ่มของเริมจะเล็กกว่า ส่วนงูสวัดจะใหญ่กว่าสุกใส โรคมือเท้าและปากจะมีผน่ื และตุม่ ขนาดต่าง ๆ กัน ผืน่ แพ้ยาจะมีขนาด
ต่างกับใคร ๆ
 โรคสุกใสจะมีตมุ่ ขึน้ ตามลำตัวมากกว่าทีห่ น้า แขน
และขา มักจะไม่ปรากฏที่ฝ่ามือฝ่าเท้า ตุ่มอยู่ที่ผิวหนังตื้น ๆ
แผลเป็นจึงไม่ลกึ มาก จางหายได้ ลักษณะของการดำเนินต่อไป
ของตุม่ จะมีหลาย ๆ ระยะคละกัน (multiphasic) บางตุม่ ขึน้ เต็มที่
๙๗
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แล้วบางตุม่ เพิง่ จะขึน้ ตุม่ ก็ขน้ึ มา ๒ - ๓ วันแล้ว ขึน้ แล้ว จะตก
สะเก็ดภายใน ๖ - ๑๔ วัน
 ไข้ทรพิษจะมีตมุ่ ขึน้ ตามแขนขาหน้ามากกว่าลำตัว
และมักขึน้ ทีฝ่ า่ มือฝ่าเท้าด้วย ตรงกลางตุม่ จะบุม๋ (umbilcated)
มีผนังกั้นภายในตุ่มหลายห้อง (multiloculated) ตุ่มจะกินลึก
ทำให้เป็นแผลเป็นอยูไ่ ด้นาน ลักษณะการดำเนินต่อไปของตุม่
จะอยูใ่ นระยะเดียวกันตลอด (monophasic) จนกระทัง่ ตกสะเก็ด
กว่าจะตกสะเก็ดกินเวลา ๑๔-๒๑ วัน แล้วทิ้งรอยแผลเป็น
ไว้ตลอดไป
 โรคมือ-เท้าและปาก ตุ่มที่ขึ้นไม่แน่นอนจะพบ
ทีฝ่ า่ มือฝ่าเท้าและทีป่ ากในช่องปากด้วย ตุม่ จะตืน้ และปรากฏ
เป็นจำนวนไม่มากนัก หายแล้วจะไม่มรี อ่ งรอยแผลเป็น
 โรคเริมจะมีตุ่มเล็ก ๆ ขนาดเท่าหัวเข็มหมุดขึ้น
เป็นกระจุกหลาย ๆ ตุม่ มักขึน้ ทีบ่ ริเวณผิวหนังต่อกับเยือ่ เมือก
(mucocutaneous region) เช่น ทีร่ มิ ฝีปาก อวัยวะเพศ ทัง้ หญิง
และชาย ที่จมูก ที่หนังตาล่าง ที่สะโพก เป็นต้น หายแล้ว
จะแลไม่เห็นแผลเป็น
 ตุม่ งูสวัดจะขึน้ ตามแนวทีป่ ระสาททีท่ อดไปเป็น
แนวตามเดอร์มาโตม (dermatome) เฉพาะบริเวณ ๆ ไป ขนาดของ
ตุม่ ต่าง ๆ กันและขึน้ หลาย ๆ ระยะคละกันไป อาจเป็นกระจุก
หรือกระจาย ตุม่ จะยุบหายไปในเวลาประมาณ ๑๐ วัน บางแห่ง
๙๘
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การกระจายของตุ่มสุกใส ตุ่มจะอยู่บริเวณหน้าและลำตัว (centripedal distribution)
ลักษณะของตุ่มจะขึ้นต่างระยะคละกัน (multiphasic)

การกระจายของตุ่มฝีดาษ ตุ่มจะอยู่บริเวณแขน ขา ฝ่ามือ ฝ่าเท้า และหน้า
มากกว่าลำตัว (centrifugal distribution)
ลักษณะของตุ่มจะขึ้นระยะเดียวกันทั้งหมด (monophasic)
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ก็มแี ผลเป็นลึก บางแห่งก็ตน้ื หายแล้วมักมีอาการปวด หรือคัน
อีกต่อไปทีบ่ ริเวณนัน้ ๆ อีก (post-herpetic neuralgia)
 ตุม่ พุพอง จะเกิดตรงบริเวณผิวหนังอ่อน ๆ ใต้รม่ ผ้า
 ตุม่ แพ้ยา จะเกิดขึน้ ทีใ่ ดก็ได้ การหายขึน้ อยูก่ บั ความ
รุนแรงของโรคและการรักษา
ภาวะแทรกซ้อน
 โรคสุกใสมักไม่มภี าวะแทรกซ้อนทีส่ ำคัญ นอก
จากตุม่ ติดเชือ้ แบคทีเรียซ้ำเติม แผลเป็นหลังกายก็ตน้ื ๆ
 ไข้ทรพิษจะมีแผลเป็นลึก คนทีเ่ คยเป็นแล้วจะแล
เห็นรอยแผลเป็นทีใ่ บหน้าอยูต่ ลอดชีวติ แลเห็นหน้าลายชัดเจน
นอกจากนั้นยังอาจมีภาวะแทรกซ้อนเช่น ปอดบวม ตาบอด
สมองอักเสบเป็นต้น
 โรคเริม ถ้าในกรณีผปู้ ว่ ยมีภมู คิ มุ้ กันเสือ่ มอาจทำ
ให้เป็นอยู่นานเรื้อรังเป็นเดือนและลามกว้าง และถ้าในกรณี
ติดเชื้อไวรัสเริมตั้งแต่แรกเกิด อาจทำให้เกิดสมองติดเชื้อ
อักเสบได้
 โรคงูสวัด ตุม่ อาจติดเชือ้ หนอง
 โรคมือ-ปากและเท้า มักจะมีโรคของระบบหัวใจไหลเวียนเลือดและสมองอักเสบได้
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อัตรามรณะ
 โรคสุกใสจะมีอตั ราป่วย–ตายต่ำกว่า ๒ ต่อแสน
 ไข้ทรพิษชนิดรุนแรง (variola major) อัตราป่วยตาย ประมาณร้อยละ ๓๐ แต่ถา้ เป็นชนิดอ่อน (variola minor)
จะต่ำกว่าร้อยละ ๑
 โรคเริม โรคงูสวัด มักไม่ตาย
 โรคมือ-เท้าและปาก ถ้ามีอาการทางสมองหรือหัวใจ
อัตราตายสูงกว่าร้อยละ ๕๐
การชันสูตรทางห้องปฏิบตั กิ าร
ถ้าเพาะเชือ้ ไวรัสได้และชันสูตรปฏิกริ ยิ าน้ำเหลืองก็จะเป็น
การชันสูตรยืนยันได้อย่างแน่นอน ไวรัสไข้ทรพิษจะเจริญเป็น
ตุม่ ขาว (pock) ได้บนเยือ่ ถุงหุม้ รก (Chorio-allantoic membrane)
ไวรัสต้นเหตุคอื Variola virus และเพาะได้ในเซลล์เพาะเลีย้ ง
ไวรัสสุกใสจะไม่ขน้ึ บนเยือ่ ดังกล่าว แต่กเ็ พาะได้ในเซลล์เพาะ
เลีย้ ง ไวรัสต้นเหตุคอื Varicella-Zoster virus ไวรัสมือ-เท้าและ
ปากต้องเพาะบนเซลล์เพาะเลีย้ ง enterovirus ๗๑ และ coxsackie
virus
การดูดเอาน้ำจากตุ่มไปย้อมสี ในกรณีสุกใสอาจพบ
Tzanck’s cell ซึง่ เป็นเซลล์ขนาดใหญ่มนี วิ เคลียสใหญ่รวมกัน
หลาย ๆ นิวเคลียส ในกรณีไข้ทรพิษจะพบ Quarnieri’s bodies
เห็นเป็นเม็ดฝุน่ เล็ก ๆ ซึง่ เป็นอานุภาคของไวรัส เป็นต้น
๑๐๑
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๕. การรักษา
๕.๑. การรักษาตามอาการและการรักษาประคับ
ประคอง
การรักษาตามอาการเช่น หากมีไข้ก็ให้ยาลดไข้
(ให้พาราเซตามอล ห้ามให้แอสไพรินซึ่งอาจทำให้เกิดกลุ่ม
อาการ ราย) หากมีอาการคันอาจให้แอนติฮิสตะมีนแก้คัน
ทาคาลาไมน์ หากเบือ่ อาหารขาดน้ำก็ให้สารน้ำทดแทนเป็นต้น
๕.๒ การรักษาด้วยยาต้านไวรัส๒๐
ปัจจุบันใช้ยาต้านไวรัสในการรักษาทำให้หาย
เร็วขึน้ ได้ เช่น acyclorvir, famciclorvir และ valacyclorvir แต่
ในกรณีปกติก็ไม่นิยมใช้กัน ยกเว้นรายที่เป็นงูสวัดและมี
อาการรุนแรง ยาขนานต่างๆเหล่านีร้ กั ษาโรคงูสวัดให้หายเร็ว
ขึน้ ได้
๖. วิทยาการระบาด
๖.๑. การติดต่อและการแพร่กระจายของเชือ้ ไวรัส
เชือ้ ไวรัสสุกใสแพร่ระบาดไปสูผ่ อู้ น่ื โดยการสูดหายใจ
เอาละอองฝอยหรือฝุ่นที่มีเชื้อเข้าไป ไวรัสสุกใสเป็นเชื้อที่
ติดง่ายพอ ๆ กันกับไวรัสหัด หากมีผปู้ ว่ ยเกิดขึน้ ในครอบครัวใด
คนที่อยู่ในครอบครัวเดียวกันที่ยังไม่เคยเป็นสุกใสมาก่อน
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มักจะติดเชือ้ ในอัตราทีส่ งู กว่าร้อยละ ๘๕๒๑ ระยะฟักตัวประมาณ
๑๑-๒๐ วัน หรือโดยเฉลีย่ จะประมาณ ๑๔-๑๖ วัน๒๒
คนปกติเมือ่ เป็นสุกใสแล้วจะไม่เป็นโรคนีอ้ กี อย่างไร
ก็ตามการชนิดเชือ้ ซ้ำแต่ไม่มอี าการของโรคสุกใส (Subclinical
reinfection) อาจจะเกิดขึน้ ได้ โดยมีผตู้ รวจพบเชือ้ ไวรัสสุกใส
ภายหลังทีไ่ ด้รบั เชือ้ จากผูป้ ว่ ยภายในครอบครัว โดยวิธี PCR ใน
Nasopharynx ของคนทีเ่ คยเป็นสุกใสมาก่อนแล้ว๑๙
การระบาดในภูมภิ าคต่าง ๆ จะมีความแตกต่างกันดังนี้
๖.๒. การระบาดในประเทศเขตอบอุน่
โรคมักจะระบาดอยูใ่ นช่วงฤดูหนาวและฤดูใบไม้ผลิ
และเป็นในเด็กวัยก่อนเรียนและเด็กวัยเรียน จากรายงานของ
Hope-Simpson๒๓ โดยศึกษาการติดเชือ้ ภายในครอบครัว ระหว่าง
พ.ศ. ๒๔๙๐-๒๔๙๔ พบว่าร้อยละ ๙๐ ของผูป้ ว่ ยทีต่ ดิ โรค จะมี
อายุประมาณ ๑๐ ปี ๘ เดือน การศึกษาของคณะอืน่ ๆ ในเวลา
ต่อมาก็พบความชุกในกลุม่ อายุดงั กล่าว๒๔
การศึกษาปฏิกิริยาน้ำเหลืองในสหรัฐ๒๕ เพื่อดูความ
ไวในการติดเชือ้ ของประชากรอายุกลุม่ ต่าง ๆ ปรากฏผลดังนี้
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ตารางที่ ๒. ความไวในการติดเชื้อของประชากรตามอายุต่าง ๆ ในสหรัฐอเมริกา
กลุ่มอายุ
(ปี)

ความไวในการติดเชือ้
(%)

๔-๕
๖-๑๐
๑๑-๑๙
๒๐-๒๙

๓๔
๑๘
๖
๔

การสำรวจในทหารเรืออเมริกนั พบว่า ขณะถูกเกณฑ์
เข้ามาใหม่ ๆ จะมีความไวในการติดเชือ้ ร้อยละ ๘ แต่ถา้ เป็น
ทหารเกณฑ์ทม่ี าจากนอกสหรัฐจะมีความไวในการติดเชือ้ สูงถึง
ร้อยละ ๒๐๒๖
๖.๓. การระบาดในประเทศในเขตร้อน
มีการศึกษาถึงอุบตั กิ ารณ์ปว่ ยเป็นโรคสุกใสทีป่ ระเทศ
๒๗
สิงคโปร์ ปรากฏว่าอุบตั กิ ารณ์เมือ่ ปี ๒๕๒๐ จะเท่ากับ ๓๔.๒
ต่อประชากรแสนคน อุบตั กิ ารจะเพิม่ สูงขึน้ ในปีตอ่ ๆ มา คือ เพิม่
เป็น ๑๒.๐ ต่อแสนในปี ๒๕๒๗ และเป็น ๗๐๕.๑ ในปี ๒๕๓๓
ระหว่างปี ๒๕๒๐-๒๕๒๕ อุบตั กิ ารณ์ปว่ ยจะสูงในกลุม่ อายุ
๕-๑๔ ปี ครัน้ ถึงปี ๒๕๒๘-๒๕๓๓ อุบตั กิ ารณ์ปว่ ยจะสูงใน
กลุม่ อายุทส่ี งู ขึน้ คือ กลุม่ อายุ ๑๕-๒๔ ปี
๑๐๔
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๖.๔. การระบาดของโรคสุกใสในประเทศไทย๒๘,๒๙
เนือ่ งจากเป็นโรคทีม่ คี วามรุนแรงไม่มากและโรคมักหาย
เองได้จงึ มีผสู้ นใจศึกษาโรคนีน้ อ้ ย ในด้านการรายงานโรคก็มกี าร
รายงานทีต่ ำ่ กว่าความเป็นจริง อาทิเช่น ในปี พ.ศ. ๒๕๓๖ ที่
รวบรวมโดยกองระบาดวิทยา มีรายงานผูป้ ว่ ยทัว่ ประเทศรวม
ทัง้ สิน้ เพียง ๔๐,๒๘๐ ราย คิดเป็นอัตราป่วย ๖๙.๐๔ ต่อประชากร
แสนคน และมีผเู้ สียชีวติ ๗๘๐ ปัจจุบนั รายงานผูป้ ว่ ยก็ยงั คง
อยูท่ ร่ี ะดับ ๗๐ – ๘๐ ต่อประชากรแสนคน
ฤดูกาลระบาด
ระยะเวลาที่มีรายงานผู้ป่วยสูงสุดจะเป็นช่วงเดือน
ทีม่ อี ากาศเย็นและแห้งคือเดือน มกราคม - เมษายน ทุกๆ ปี เฉพาะ
ในเดือนมีนาคมจะมีรายงานผูป้ ว่ ยสูงสุด เช่นในเดือนมีนาคม
พ.ศ. ๒๕๓๖ พบว่ามีผู้ป่วยโรคสุกใส ๑๘.๖๖ ต่อประชากร
แสนคน
เพศและกลุม่ อายุ๒๙
จำนวนผู้ป่วยชายและหญิงใกล้เคียงกัน ข้อมูลทาง
การระบาดทีส่ ำนักระบาดวิทยากรมควบคุมโรคได้รายงานไว้
ระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๓๕ – ๒๕๔๔ ปรากฏว่า อัตราป่วยสูงสุด
ได้แก่กลุม่ อายุ ๕-๙ ปี รองลงไปคือ ๐ - ๔ ปี และ๑๐-๑๔ ปี โดยมี
๑๐๕
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อัตราป่วย ๒๕๐, ๑๖๐ - ๑๗๐ และ ๑๔๐ ต่อประชากรแสน
คนตามลำดับ
ภูมภิ าคทีม่ รี ายงานผูป้ ว่ ย๒๙
ภูมิภาคที่มีอัตราป่วยสูงสุดที่สุดคือ ภาคเหนือ และ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ในช่วงต้นปีจะมีอากาศเย็นกว่าภาค
อืน่ ๆ) สำหรับรายจังหวัดปรากฏว่า ในปี พ.ศ. ๒๕๔๒ จังหวัด
ทีม่ อี ตั ราป่วยสูงทีส่ ดุ ได้แก่จงั หวัดภูเก็ต ซึง่ มีอตั ราป่วยสูงสุดถึง
๒๖๙.๕๔ ต่อประชาการแสนคน รองลงมาได้แก่จังหวัด
ระนอง (๑๙๗.๘๕/๑๐๐,๐๐๐) จังหวัดพังงา (๑๗๘.๘๓/
๑๐๐,๐๐๐) จังหวัดระยอง (๑๔๘.๙๒) และจังหวัดตราด
(๑๔๑.๒๘)
๖.๖ ความไวในการติดเชือ้ ของประชากรไทย
๑. การศึกษาหาความไวในการติดเชื้อในคนไทย
๒๒๔ คนที่ทำการศึกษาระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๒๕-๒๕๒๖
รายงานโดยอุไรวรรณ โฆษิตานนท์ และคณะ๓๐,๓๑ ทีโ่ รงพยาบาล
ศิรริ าช โดยศึกษาปฏิกริ ยิ าน้ำเหลืองโดยวิธี Immune adherens
hemagglutination test (IAHA) และ ทำการทดสอบผิวหนัง
(Varicella-zoster (VZ) skin test) จากการศึกษานีพ้ บว่าเด็กวัยรุน่
และวัยหนุม่ สาวยังไวต่อการรับเชือ้ (ขาดภูมคิ มุ้ กันโรคสุกใส)
ประมาณร้อยละ ๓๐
๑๐๖
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ผู้ป่วยโรคสุกใสในประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๓๖-๒๕๔๔ แสดงการกระจายเป็นรายเดือน

ผู้ป่วยโรคสุกใสในประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๓๕-๒๕๔๔ แสดงการกระจายตามกลุ่มอายุ

ในคนไทยจำนวน ๒๒๔ คนนี้ แบ่งเป็นประชาการ
ทีน่ ำมาศึกษา ๒ กลุม่ กลุม่ แรกเป็นผูป้ ว่ ยเด็กทีม่ คี วามผิดปกติ
ของระบบอิมมูน (immunocompromised) ๕๓ คน และเด็กปกติ
๙ คน อายุระหว่าง ๓-๑๓ ปี ส่วนกลุม่ ที่ ๒ เป็นนักศึกษาแพทย์
๑๐๗
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อายุ ๑๗-๒๗ ปี ๑๖๒ คน ซึง่ ได้รบั การซักประวัตวิ า่ เคยเป็น
โรคสุกใสมาก่อนแล้วหรือไม่
ในเด็ก ๔๖ คนทีพ่ อ่ แม่ให้ประวัตวิ า่ ไม่เคยเป็นสุกใส
มาก่อน ตรวจไม่พบแอนติบอดี โดยการทดสอบ IAHA ๔๒
รายหรือ ๙๑.๓% ในผู้ใหญ่ ๔๑ คนที่ไม่มีประวัติเป็นสุกใส
ตรวจไม่พบแอนติบอดีโดยวิธีการทดสอบเดียวกันนั้น ๒๗
รายเท่านัน้ (๕๘.๗%) สำหรับเด็ก ๓ คนทีใ่ ห้ประวัตไิ ม่แน่ชดั
ตรวจไม่พบแอนติบอดีทั้ง ๓ คน แต่ในผู้ใหญ่ ๒๑ คนที่ให้
ประวัติไม่แน่ชัดตรวจไม่พบแอนติบอดีเพียง ๑๘ ราย หรือ
๓๘.๑% แสดงว่าการทีพ่ อ่ แม่ได้ประวัตวิ า่ เด็กไม่เคยเป็นสุกใส
เป็นประวัติที่เชื่อถือได้ค่อนข้างสูง แต่ในผู้ใหญ่นั้นยังเชื่อ
ไม่ได้ในเปอร์เซ็นต์ทส่ี งู เพราะอาจจะเคยเป็นตัง้ แต่ตนเองยัง
เป็นเด็กเล็กจึงจำไม่ได้
ในกลุม่ ทีใ่ ห้ประวัตวิ า่ เคยเป็นสุกใสมาก่อนนัน้ ในเด็ก
๑๓ คน ตรวจไม่พบแอนติบอดี ๑ คน (๗.๗%) ในผูใ้ หญ่ ๙๕ คน
ตรวจไม่พบแอนติบอดี ๒๒ คน (๒๓.๒%)
ในการทดสอบผิวหนัง VZ skin test นักศึกษาแพทย์
๑๖๒ คน ให้ผลบวก ๗๙ ราย (๔๘.๘%) ในการศึกษานีเ้ มือ่ กล่าว
โดยรวมแล้วพบว่า ๓๐% ของเด็กวัยรุ่นและผู้ใหญ่ขาดภูมิ
คุม้ กันต่อโรคสุกใส
๒. ศรีเจริญ มิคะเสน และศรีลักษณ์ สิมะเสถียร๓๒
เมือ่ ปี พ.ศ. ๒๕๓๗ ได้ทำการศึกษาโดยถามประวัตแิ ละเจาะเลือด
๑๐๘
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คนไทย ๕๕๙ คน อายุตง้ั แต่แรกเกิดจนถึงอายุมากกว่า ๓๐ ปี
เพือ่ ตรวจหาแอนติบอดีตอ่ ไวรัสแวริเซลล่า (VZV Ig) โดยวิธี
ELISA (Enzygnost ELISA kit-Behringwerke)
ผลการศึกษาพบว่า ๓๔๓ ตัวอย่างตรวจพบว่ามี VZV Ig
ซึง่ จะให้อตั ราความชุกรวมเท่ากับ ๖๑.๔% อัตราความชุกนีเ้ พิม่
สูงขึน้ ตามอายุ เริม่ ต้นจากความชุก ๑๐% ในทารกเพิม่ เป็น ๒๔%
ในเด็กก่อนวัยเรียน ๖๕% ในเด็กวัยเรียน ๗๔% ในวัยหนุม่ สาว
และในผูใ้ หญ่ทอ่ี ายุเกิน ๕๐ ปีขน้ึ ไปจะตรวจพบในอัตราความ
ชุกถึง ๙๘% การวิเคราะห์ประวัติไม่พบความแตกต่างกัน
ระหว่างเพศ ขนาดของครอบครัวและรายได้ของครอบครัว
ผลนีใ้ กล้เคียงกับการศึกษาของอุไรวรรณ โฆษิตานนท์
และคณะ ทีพ่ บว่าในวัยหนุม่ สาวยังมีความไวในการรับเชือ้ ไวรัส
แวริเซลล่าประมาณ ๓๐% และยังพบว่าผูท้ ใ่ี ห้ประวัตวิ า่ เคยเป็น
สุกใสมาแล้วนัน้ ค่อนข้างจะเชือ่ ถือได้โดยจะตรวจพบแอนติบอดี
ในเลือดถึง ๙๓% ส่วนทีใ่ ห้ประวัตวิ า่ ไม่เคยเป็นสุกใสมาก่อนนัน้
มักจะเชือ่ ถือได้นอ้ ยกว่า เพราะ ๔๐% ของผูท้ ต่ี รวจพบ VZV Ig
ให้ประวัตวิ า่ ไม่เคยเป็นสุกใสมาก่อน อาจจะเป็น subclinical
chickenpox หรือจำไม่ได้กไ็ ด้
๗. การตรวจพิเคราะห์วา่ เป็นโรคสุกใสทำได้อย่างไร
๗.๑ การวินจิ ฉัยทางด้านคลินกิ
๑๐๙
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โรคสุกใสมีลักษณะอาการที่ชัดเจนโดยเฉพาะ
จากการตรวจร่างกายพบอาการแสดงและสิ่งตรวจพบต่าง ๆ
ลักษณะการแพร่ระบาดของโรค ปัจจัยด้านอายุและประวัติ
ความเจ็บป่วยในอดีต ก็พอจะให้การวินิจฉัยเบื้องต้นได้ค่อน
ข้างจะแม่นยำ เมื่อครั้งที่ยังมีการระบาดของไข้ทรพิษ การ
วินิจฉัยแยกโรคอาจมีปัญหาในบางราย จากการกระจายของ
ผืน่ ช่วงเวลาปรากฏของผืน่ ลักษณะของตุม่ ก็พอจะแยกกันได้
ในรายทีต่ รงไปตรงมา นอกจากไข้ทรพิษแล้ว อาจแยกโรคจาก
ผืน่ แพ้ยา ผืน่ ผิวหนังอืน่ ๆ โรคมือ ปาก เท้า (Hand-Foot-and
Mouth – enterovirus ๗๑) การวินจิ ฉัยยืนยันขัน้ สุดท้ายจะทำได้
โดยอาศัยห้องเวชศาสตร์ชนั สูตร
๗.๒.การชันสูตรทางห้องปฏิบัติการเวชศาสตร์
๓๓
ชันสูตร
๗.๒.๑. การตรวจทางเซลล์วทิ ยา
ขูดเอาเซลล์ผิวหนังใต้ตุ่มป้ายบนแผ่นกระจก
แล้วย้อมด้วยสียีมซา (Giemsa stain) จะพบเซลล์ขนาดใหญ่
ทีเ่ รียกว่า Tzanck’s cells หรือย้อมสีโดยวิธี อิมมูโนฟลูโอเรสเซ็นส
(ย้อมสีอมิ มูนเรืองแสง) แล้วตรวจด้วยกล้องจุลทรรศน์เรืองแสง
๗.๒.๒. การเพาะเชือ้ ไวรัส
ดูดเอาสารน้ำจากตุม่ ไปเพาะในเซลล์ทเ่ี ลีย้ งไว้ใน
หลอดทดลอง เป็นการกระทำทีค่ อ่ นข้างยุง่ ยาก ปฏิบตั ไิ ด้ในบาง
สถาบันเท่านัน้
๑๑๐
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๗.๒.๓. การทดสอบทางอณูวทิ ยา
ตรวจโดยวิธกี ารขยายสารพันธุกรรมพีซอี าร์ (Polymerase chain reaction – PCR) วิธนี ส้ี ามารถตรวจในกรณีทม่ี ี
เชือ้ ไวรัสในปริมาณน้อยได้ กระทำในบางสถาบันวิจยั เท่านัน้
๗.๒.๔. การตรวจทางปฏิกริ ยิ าน้ำเหลือง
จะต้องเจาะเลือดผูป้ ว่ ย ๒ ครัง้ ครัง้ แรกในระยะ
แรกเริม่ ของโรค และเจาะเลือดอีกครัง้ ในระยะฟืน้ โรค ซึง่ จะ
กินเวลาห่างกัน ๑๐ – ๑๔ วัน ระดับแอนติบอดีในเลือดในระยะ
ฟืน้ โรคจะมีระดับสูงกว่าครัง้ แรกอย่างน้อย ๔ เท่าจึงจะถือว่า
มีความสำคัญ วิธกี ารตรวจทำได้หลายวิธดี งั นี้
Complement Fixation Test หรือ CFT
Enzyme-Linked Immunosorbent Assay หรือ ELISA
Fluorescent Antibody to Membrane Antigen หรือ
FAMA
Immune Adherens Assay หรือ IAHA
Latex Agglutination หรือ LA
๘. มีวคั ซีนป้องกันโรคสุกใสหรือไม่
ปัจจุบนั มีวคั ซีนป้องกันโรคสุกใสจำหน่ายโดยทัว่ ไป
ในประเทศไทยจะขอรับการฉีดป้องกันได้ตามโรงพยาบาลและ
คลินกิ เอกชน สำหรับรายละเอียดของวัคซีนนัน้ มีดงั ต่อไปนี้
๘.๑ การพัฒนาวัคซีน
๑๑๑
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แม้วา่ จะมีการแยกเชือ้ ไวรัส VZV ได้ตง้ั แต่ปี พ.ศ.
๒๔๙๕ แล้วก็ตาม๘ และแม้วา่ โรคจะระบาดกว้างขวางทุก ๆ
ปีก็ตาม เนื่องจากโรคที่เกิดในเด็กค่อนข้างอ่อน อัตราป่วยตายในเด็กปกติตำ่ มาก ประกอบกับมีความลำบากในการคิดค้น
วัคซีนอยู่อีกหลายประการ ด้วยเหตุนี้จึงไม่มีผู้ใดคิดพัฒนา
วัคซีนจนกระทั่งปี พ.ศ. ๒๕๑๓ จึงได้เริ่มมีแนวคิดในการ
พัฒนาวัคซีน ความยุง่ ยากในการพัฒนาวัคซีนมีดงั ต่อไปนี้
๑. แม้วา่ จะเพาะเชือ้ VZV ได้สำเร็จแล้ว แต่ไวรัสที่
ได้จากการเพาะเชือ้ จะมีปริมาณต่ำและกินเวลา เนือ่ งจากการ
เจริญทวีจำนวนของไวรัสเป็นไปในลักษณะแพร่แบบ cellassociated nature คือจะแพร่จากเซลล์หนึง่ ทีต่ ดิ เชือ้ แล้วแล้วจึง
จะแพร่ไปสูอ่ กี เซลล์หนึง่ (cell-to-cell spread)
๒. ในภาวะปกติไวรัสไม่ใคร่จะทนทานต่อสิ่งแวดล้อม ในอุณหภูมสิ ง่ิ แวดล้อมทีส่ งู จะมีความสามารถในการ
ติดเชือ้ ลดต่ำลง
๓. เนือ่ งจากไวรัสอยูใ่ นเซลล์ ไม่ออกมาอยูน่ อกเซลล์
ภูมคิ มุ้ กันทีต่ อ้ งการให้มกี ารตอบสนองเพือ่ การคุม้ กันโรค จะ
ต้องการภูมคิ มุ้ กันชนิดพึง่ เซลล์ (cell-mediated immunity - CMI)
ในระดับทีม่ คี วามสำคัญไม่นอ้ ยไปกว่าภูมคิ มุ้ กันในกระแสเลือด
(humoral immunity)
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๔. ไวรัสทีถ่ กู ทำให้ทนสภาพในการติดเชือ้ แล้วหรือ
ทีเ่ รียกว่าถูก inactivated แล้ว หรือ ส่วนประกอบของไวรัส (subunit
viral antigen) สามารถกระตุน้ ให้รา่ งกายสร้าง CMI ได้ตำ่ มาก
จากสาเหตุผลทั้ง ๔ ประการนี้ จึงทำให้การพัฒนา
วัคซีนทำได้ช้า และด้วยความลำบาก คงจะต้องอาศัยแนวคิด
ในการพัฒนาวัคซีน ในแนวทางทำให้ไวรัสยังคงมีความสามารถ
ในการติดเชือ้ แต่กม็ ฤี ทธิอ์ อ่ นจนไม่สามารถก่อโรคชนิดมีอาการ
หรือทีเ่ รียกว่าพัฒนาให้เป็นสายพันธุ์ live-attenuated strain แล้ว
จึงนำไปผลิตเป็นวัคซีนเพื่อป้องกันโรคสุกใส การติดเชื้อแต่
ไม่มอี าการนีจ้ ะนำไปสูก่ ารสร้างเสริมภูมคิ มุ้ กันโรคต่อไป
ในปี พ.ศ. ๒๕๑๘ Takahashi และคณะ๓๔ ทีม่ หาวิทยาลัย
โอซาก้า ได้รายงานการพัฒนาวัคซีนชนิด live-attenuated virus
ได้เป็นผลสำเร็จ Takahashi ได้ใช้นำ้ จากตุม่ สุกใสของเด็กชายวัย
๓ ขวบทีม่ ชี อ่ื สกุลว่า โอกะ (Oka) ทีเ่ ก็บไว้ในตูเ้ ย็น -๗๐o ซ. แล้วนำ
ไปเพาะเชือ้ บนเซลล์ทเ่ี พาะจากเซลล์ตวั อ่อนของมนุษย์ (Primary
human embryo fibroblast cell culture) เพาะเลียงโดยอบทีอ่ ณ
ุ หภูมิ
ต่ำ ๆ (๓๔o ซ.) หลังจากนัน้ ประมาณ ๗-๑๐ วัน ก็พบว่าเกิด
หย่อมของการเปลีย่ นแปลงจำเพาะทีเ่ ซลล์เพาะทีต่ ดิ เชือ้ ไวรัส
(characteristic foci) เกิดขึน้ จึงให้ชอ่ื สายพันธุไ์ วรัส VZV ทีพ่ ฒ
ั นา
ขึ้นใหม่นี้ตามชื่อเด็กชายที่ป่วยเป็นโรคสุกใสเจ้าของเชื้อนี้ว่า
สายพันธุโ์ อกะ (Oka strain)
๑๑๓
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หลังจากเลี้ยงผ่าน human embryonic lung cell ๑๓
ครัง้ ที่ ๓๔o ซ. ได้นำไปเลีย้ งต่อไปเซลล์หนูตะเภา (guinea pig
embryonic fibroblast) อีก ๑๒ ครัง้ ในเซลล์ฮวิ แมนดิพลอยด์
(human diploid cell) อีก ๒ ครัง้ เพือ่ เตรียมเป็นไวรัสตัง้ ต้น (Master
seed) และติดตามด้วยเลีย้ งในเซลล์ human diploid cell สายพันธุ์
MRC-5 อีก ๓ ครั้งเพื่อเตรียมไวรัสที่นำไปเข้าสายการผลิต
(seed lot) เตรียมวัคซีนโดยเพาะในเซลล์ MRC-5 และรวมกัน
๒-๓ pools การทดสอบความปลอดภัยในครัง้ แรกทำให้สตั ว์
เล็ก (รวมทัง้ การฉีดเข้าในสมอง) และทำการทดสอบในลิงด้วย

ผู้นิพนธ์ ถ่ายภาพกับ Dr. Takahashi ในการประชุม International Symposium on
Viral Vaccines in Asian Countries ที่กรุงโตเกียว พ.ศ. ๒๕๒๘
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แผนภูมิที่ ๑ ประวัติสายพันธุ์วัคซีนแวริเซลล่า โอกะ๓๔

พ.ศ. ๒๕๑๓

Primary Isolate (Oka strain)
เชื้อแยกได้จาก ดช. เค โอกะ (๗ ธันวาคม ๒๕๑๓)
โดยเลี้ยงในเซลล์เพาะจากปอดของตัวอ่อนมนุษย์
(Human Embryonic Lung cell - HEL)
แสดงลักษณะจำเพาะในเซลล์เพาะ ๗-๑๐ วันหลังเพาะเลี้ยง
เลี้ยงในเซลล์ HEL ติดต่อกันอีก ๑๑ ครั้ง ที่อุณหภูมิ ๓๔o ซ.
Æ
เปลี่ยนชนิดของเซลล์เพาะใหม่
เพื่อทำให้เกิดการ variant เกิดเป็นสายพันธุ์อ่อนฤทธิ์
(attenuated strain)
โดยเลี้ยงในเซลล์เพาะจากผิวหนังของตัวอ่อนโอหนูตะเภา
(Guinea-pig embryonic skin cell-GEC)
เลี้ยงติดต่อกันอีก ๑๒ ครั้ง ที่อุณหภูมิ ๓๗o ซ.
Æ

เปลี่ยนชนิดของเซลล์เพาะใหม่
โดยเลี้ยงในเซลล์ฮิวแมนดิพลอยด์ สายพันธุ์ WI-38 และ
MRC-5
คัดสายพันธุ์ให้บริสุทธิ์ และโดยเลือกหย่อมเซลล์ (Plaque)
พ.ศ. ๒๕๑๖/๒๕๑๗ เลี้ยงติดต่อกันใน WI-38 ๒ ครั้ง เก็บไว้เป็น master seed
แล้วเลี้ยงใน MRC-5 อีก ๓ ครั้ง เป็น seed virus
หลังจากเลี้ยงใน MRC-5 ครั้งที่ ๒ และครั้งที่ ๓
เก็บไวรัสที่ได้รวมกัน นำไปใช้เป็นวัคซีนต่อไป
บริษัทที่ซื้อลิขสิทธิ์ไปดัดแปลงและผลิตจำหน่ายต่อไป
ได้แก่
SmithKline Biological (Varilix)
Aventis Pasteur (Okavax)
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ตารางที่ ๓. ความแตกต่างระหว่างสายพันธุว์ คั ซีนอ่อนฤทธิ์ (Attenuated Oka)
กับสายพันธุ์ดั้งเดิม และสายพันธุ์อื่น ๆ ที่แยกได้จากผู้ป่วยสุกใส
ใหม่ ๆ๓๕,๓๖

๑. ความทนทานต่ออุณหภูมิ ๓๙o ซ.
๒. ความจำเพาะต่อหนูตะเภา
เซลล์เพาะจากหนูตะเภา
๓. Difference in migration pattern
ของ DNA fragments

สายพันธุ์

สายพันธุ์ดั้งเดิม

วัคซีนโอกะ

หรือสายพันธุ์อื่นๆ

ถูกทำลาย

ไม่ถูกทำลาย

ดีกว่า

น้อยกว่า
ต่างกัน

๘.๒ การทดสอบความปลอดภัยและความสามารถใน
การกระตุน้ แอนติบอดีและการประเมินผลวัคซีน
๘.๒.๑ การทดสอบในประเทศญีป่ นุ่
๑. การทดสอบเบือ้ งต้น
ในปี พ.ศ. ๒๕๑๗ Takahashi และคณะ๓๖ ได้รายงาน
ใน Lancet ถึงการทดสอบวัคซีนในเด็กปกติ ๗๐ คน โดยใช้
ไวรัส ต่อโด๊สของวัคซีนในขนาดตัง้ แต่ 100 plaque-forming
units (PFU) จนถึง 2000 PFU ปรากฏว่าวัคซีนไม่ได้กอ่ ให้เกิด
ปฏิกริ ยิ าทีร่ นุ แรงแต่อย่างใด หากเด็กคนใดได้รบั วัคซีนขนาด
200 PFU ขึน้ ไป จะตรวจพบแอนติบอดีทกุ ราย
๒. การทดสอบประสิทธิภาพในการคุม้ กันโรค
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ในปี พ.ศ. ๒๕๒๐ Asano และคณะ๓๗ ได้ตพี มิ พ์รายงาน
ในวารสาร Pediatrics ถึงการศึกษาประสิทธิภาพของวัคซีน โดย
ได้ทดสอบวัคซีนในกรณีทม่ี กี ารสัมผัสโรคสุกใสในครอบครัว
เดียวกัน โดยได้ฉดี วัคซีนโอกะให้เด็ก ๒๖ คน ใน ๒๖ ครอบครัว
ทีใ่ นบ้านมีผปู้ ว่ ยโรคสุกใสโดยได้ฉดี วัคซีนภายใน ๓ วันหลัง
สัมผัสกับผูป้ ว่ ยรายแรก (Index case) ปรากฏว่าเด็กทุกคนทีไ่ ด้
รับวัคซีนไม่มผี ใู้ ดเป็นโรคสุกใส แต่ในกลุม่ เปรียบเทียบ ๑๙ คน
ใน ๑๕ ครอบครัวทีส่ มั ผัสโรคในบ้าน ปรากฏว่าป่วยเป็นโรค
สุกใสทุกคนในเวลา ๑๐-๒๐ วัน หลังสัมผัสกับผูป้ ว่ ยรายแรก มี
อยู่ ๓ ครอบครัวทีม่ เี ด็กอยูห่ ลายคน บางคนได้รบั การฉีดวัคซีน
แต่บางคนก็ไม่ได้ฉดี ปรากฏว่าคนทีฉ่ ดี วัคซีนไม่เป็นโรคสุกใส
และคนทีไ่ ม่ได้วคั ซีนจะเป็นโรค เมือ่ ทดสอบหาระดับแอนติบอดีในผูท้ ป่ี ว่ ยจะสูงกว่าแอนติบอดีในคนทีไ่ ด้รบั วัคซีนประมาณ
๕-๑๐ เท่า จากผลการทดสอบนีแ้ สดงว่าถ้าได้ฉดี วัคซีนทันทีหลัง
สัมผัสโรคก็มปี ระสิทธภาพในการป้องกันโรคได้
๓. การทดสอบเพือ่ สกัดการระบาดของโรคสุกใสใน
โรงพยาบาล
ในปี พ.ศ. ๒๕๑๗ Takahashi และคณะ๓๖ ได้รายงาน
ในวารสาร Lancet ถึงผลการสกัดการระบาดของโรคสุกใสใน
โรงพยาบาล เนือ่ งจากมีผปู้ ว่ ยเด็กเป็นอีกสุกอีใสขึน้ ในหอผูป้ ว่ ย
ซึง่ มีผปู้ ว่ ยโรคอืน่ ๆ รวมอยูด่ ว้ ย ได้แก่ nephrotic syndrome,
๑๑๗
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nephritis, purulent meningitis, hepatitis และยังไม่เคยเป็นโรค
สุกใสมาก่อน จึงได้ฉดี วัคซีนโอกะให้ มีเด็ก ๑๒ คนทีไ่ ด้รบั ยา
คอร์ตโิ คสตีรอยด์อยูด่ ว้ ย ตรวจพบแอนติบอดีในผูท้ ไ่ี ด้รบั วัคซีน
ทุกคนปรากฏว่าเด็ก ๖ คนมีไข้ตำ่ ๆ และ ๒ ใน ๖ คนนัน้ มีผน่ื ขึน้
เล็กน้อย ระหว่างวันที่ ๑๐-๑๔ หลังฉีดวัคซีน ซึ่งไม่แน่ใจ
เหมือนกันว่าปฏิกริ ยิ าต่างๆ เหล่านัน้ เกิดจากวัคซีนหรือเกิดจาก
การติดเชือ้ อ่อน ๆ สำหรับ clinical reation อืน่ ๆ ก็ไม่มี รวมทัง้
ไม่พบความผิดปกติในเลือดและปัสสาวะด้วย ดังนัน้ สรุปได้วา่
วัคซีนโอกะสามารถสกัดการระบาดของสุกใสภายในโรงพยาบาล
ได้ ยกเว้นมีอยูห่ นึง่ รายทีป่ ว่ ยเป็นโรคสุกใสอย่างรุนแรงเนือ่ งจาก
เด็กรายนีไ้ ม่ได้รบั การฉีดวัคซีน เนือ่ งจากมารดาเข้าใจผิดคิดว่า
ลูกของตนเองเป็นสุกใสแล้ว การศึกษานีย้ งั แสดงให้เห็นว่าใน
ผู้ป่วยที่กำลังได้รับการรักษาด้วยยากดระบบอิมมูนก็ทนยา
นี้ได้ดีและมีความคุ้มกันโรคได้เยี่ยงคนกลุ่มอื่น ๆ เช่นกัน
รายงานของ Tsujino และคณะ๓๘ ตีพมิ พ์ในวารสาร Biken Journal
เมือ่ ปี พ.ศ. ๒๕๒๗ ก็ยนื ยันผลดังกล่าวด้วย
ในการรายงาน Asano และคณะ๓๗ ซึง่ ตีพมิ พ์ในวารสาร
Pediatrics เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๒๐ แสดงให้เห็นว่าเด็กที่ได้
รับวัคซีนโอกะจะสามารถคุ้มกันโรคได้นานถึง ๙ เดือนหลัง
ฉีดวัคซีน แม้วา่ จะได้มโี อกาสสัมผัสกับผูป้ ว่ ยสุกใสหรืองูสวัด
หลายครัง้ ก็ตาม
๑๑๘
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ในเด็ ก ๑๗๙ คนที ่ ไ ด้ ร ั บ การติ ด ตามศึ ก ษาของ
Asano๓๗ การฉีดวัคซีนซึ่งมีเด็กที่ได้รับยาคอร์ติโคสตีรอยด์
รวมอยูด่ ว้ ย ๕๔ คนนัน้ ปรากฏว่า ๕๐ ใน ๕๑ คน (๙๘%) ตรวจ
พบ neutralizing antibody และมีจำนวนเพียงหนึ่ง รายใน
บรรดาผูท้ ส่ี มั ผัสโรคในบ้านเดียวกัน ๑๓ ราย เป็นโรคสุกใส
อ่อน ๆ คือไม่มไี ข้แต่มตี มุ่ เพียง ๑๐ ตุม่ เท่านัน่ เอง รายงานนี้
ตีพมิ พ์ไว้ในวารสาร Pediatrics พ.ศ. ๒๕๒๐
Baba และคณะ๓๙ ตีพิมพ์งานในวารสาร Pediatrics
ถึงการให้ วัคซีนในเด็กอายุตำ่ กว่า ๒ ขวบ ในหอ ผูป้ ว่ ย ๘๖ คน
ทั้งนี้เนื่องจากมีทารกอายุ ๑๑ เดือนป่วยเป็นสุกใสหนึ่งราย
มีทารกอายุเกิน ๑๑ เดือนได้รบั วัคซีน ๓๓ คน ส่วนอีก ๔๓
คนอายุตำ่ กว่า ๑๐ เดือนไม่ได้ฉดี วัคซีน เนือ่ งจากคาดว่าคงจะ
มีภมู คิ มุ้ กันจากมารดาหลงเหลืออยู่ วัคซีนโอกะทีฉ่ ดี ใช้ขนาด
น้อยคือ 80 PFU ในกลุม่ ทีฉ่ ดี วัคซีนมีผน่ื ขึน้ เล็กน้อย ๘ คน
และ ๑ ใน ๘ คนนัน้ มีไข้ตำ่ กว่า ๓๘o ซ. หลังฉีดวัคซีน ๒-๔
สัปดาห์ ส่วน ๔๓ รายอายุตำ่ กว่า ๑๐ เดือนทีไ่ ม่ได้ฉดี วัคซีนนัน้
เป็นสุกใสทุกคน ๑๐ สัปดาห์หลังจากสัมผัสกับทารกที่ป่วย
รายแรก โดย ๑๖ รายมีอาการรุนแรงคือมีตมุ่ รวมกันเป็นตุม่
ใหญ่ ๆ มีไข้สงู โดย ๑๓ ใน ๑๖ รายนัน้ ทีผ่ วิ หนังกลายเป็นแผล
เป็นด้วย มีทารก ๔ รายทีอ่ ายุตำ่ กว่า ๑ เดือน เกิดอาการอ่อน ๆ
อาการจะรุนแรงในเด็กอายุระหว่าง ๒-๑๑ เดือนมากกว่ากลุม่
๑๑๙
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อายุ ๑๒-๑๔ เดือน รายงานนีแ้ สดงว่าแม้วา่ จะให้ในขนาดต่ำเพียง
80 PFU ก็สามารถสกัดการระบาดของโรคได้แม้วา่ ไม่สมบูรณ์
เพราะมีกลุม่ ทีไ่ ม่ได้ฉดี วัคซีนรวมอยูด่ ว้ ย
๔. การฉีดวัคซีนในเด็กทีเ่ ป็นโรคมะเร็ง
การทดลองฉีดวัคซีนให้แก่เด็กที่เป็นโรคมะเร็งเพื่อ
ป้องกันการติดโรคสุกใสได้มีรายงานใน Lancet เมื่อปี พ.ศ.
๒๕๑๙ โดย Hattori๔๐ และปี พ.ศ. ๒๕๒๐ ในสาร Pediatrics โดย
Izawa และคณะ๔๑ โดยได้ฉดี วัคซีนให้แก่เด็กทีป่ ว่ ยเป็นโรค Acute
lymphocyte leukemia (ALL) จำนวน ๑๒ คน โดยได้หยุดให้ยา
รักษาโรคมะเร็ง ก่อนหน้าฉีดวัคซีน ๑ สัปดาห์ และหลังการฉีด
วัคซีน ๑ สัปดาห์ ผูป้ ว่ ยเด็ก ๑๐ คน กำลังอยูใ่ นระหว่างระยะ
ทุเลา เป็นเวลา ๖ เดือนหรือน้อยกว่านัน้ อีก ๒ คน เป็นเด็กทีไ่ ด้
หยุดให้ยามาแล้วนาน ๙ และ ๔๘ เดือน ทุกคนมีเม็ดเลือดขาว
ต่ำกว่า ๓,๐๐๐ เซลล์ตอ่ ลูกบาศก์มลิ ลิเมตร แต่การทดสอบผิวหนัง
(DTH) ยังให้ผลบวกต่อ dinitrochlorobenzene, purified protein
derivative หรือ phytohemagglutinin (PHA) (แสดงว่ายังมีการ
สนองตอบของภูมคิ มุ้ กันชนิดพึง่ เซลล์ (CMI) ยาทีผ่ ปู้ ว่ ยได้รบั
ส่วนมากจะเป็น 6-mercaptopurine (6-MP) กินในขนาด ๒-๓
มก./กก./วัน หรือ methotrexate (MTX) ในขนาด ๓๐ มก./กก.
ฉีดเข้าหลอดเลือดดำสัปดาห์ละครัง้ เป็น maintenance therapy
และให้ยา MTX, vincristine ฉีด intermittent intrathecal route
๑๒๐
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และให้ steroid reinforcement therapy ด้วยซึ่งได้หยุดให้ ๑
สัปดาห์กอ่ น และ ๑ สัปดาห์หลังฉีดวัคซีน ขนาดของวัคซีน
โอกะที่ให้คือ 200-500 หรือ 1,500 PFU เด็กที่ได้รับวัคซีน
๓ คนมีผน่ื เล็กน้อยจำนวน ๑๓, ๓๐ และ ๒๕ ตุม่ หรือมี vesicle
ทีฝ่ อ่ มีเด็ก ๑ รายมีไข้สงู เกิน ๓๙o ซ. เป็นเวลา ๑ วัน หลังจาก
ทีฉ่ ดี วัคซีนไปแล้ว ๓ สัปดาห์
มีเด็กอีก ๖ คนที่เป็น solid tumour (neuroblastoma
หรือ retinoblastoma) ได้รบั การฉีดวัคซีนโดยหยุดยารักษามะเร็ง
ทำนองเดียวกันทุกคนไม่มอี าการใด ๆ หลังฉีดวัคซีนเด็กพบวัคซีน
ได้ดแี ละตรวจพบ neutralizing antibodies ทุกคน แต่ในระดับ
ทีต่ ำ่ ๆ ได้
๕. การฉีดวัคซีนในผูใ้ หญ่
๑. Takahashi และคณะ๕๔ จากประเทศญีป่ นุ่ ได้ทำ
การทดลองฉีดวัคซีน Oka/BIKEN ให้แก่ผู้ใหญ่ที่มีความไว
ต่อการติดเชื้อจำนวน ๔๖ คน ปรากฏผลว่ามีอัตรา serocon
version เท่ากับร้อยละ ๙๐
๒. Just และคณะ ๕๕ รายผลงานการศึ ก าษาจาก
ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ และ Ndumba และคณะ๕๖ ก็รายงาน
ผลการศึกษาจากประเทศสหราชอาณาจักรทีไ่ ด้รบั การฉีดวัคซีน
Oka/RIT ปรากฏว่ามีอตั รา seroconversion ร้อยละ ๙๐ และ ๙๔
๑๒๑
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ตามลำดับ การติดตามศึกษาต่อมาเป็นเวลาสามปี Ndumbe และ
คณะพบว่าอัตราเลือดทีใ่ ห้ผลบวกจะลดลงเหลือร้อยละ ๖๖
๓. Alter และคณะ๕๗ และ Arbeter และคณะ๕๘ รายงาน
ผลการศึกษาจากสหรัฐอเมริกา ถึงการฉีดวัคซีน Oka/RIT ใน
ผูใ้ หญ่ทไ่ี วต่อการติดเชือ้ รวม ๕๓ คน ปรากฏว่ามีอตั รา seroconversion เท่ากับร้อยละ ๘๙ และ ๙๕ ตามลำดับ เป็นที่
น่าสังเกตว่า ภายหลังการฉีดวัคซีนเข็มเดียวให้แก่ผใู้ หญ่ อัตรา
seroconversion จะต่ำกว่าที่มีรายงานจากประเทศญี่ปุ่นและ
ยุโรป
๔. Gershon และคณะ๕๙ รายงานการศึกษาการฉีด
วัคซีนทัง้ Oka/Merck และ Oka/RIT ในผูใ้ หญ่ทป่ี กติอายุเฉลีย่ ๒๗
ปี จำนวนรวม ๒๖๘ คน โดยฉีดวัคซีนให้ ๒ เข็ม ห่างกัน
๓
เดือน ปรากฏว่าอัตรา seroconversion ภายหลังฉีดเข็มแรก
๖ สัปดาห์เท่ากับร้อยละ ๘๒ และเพิม่ ขึน้ เป็นร้อยละ ๙๐ ภายหลัง
การฉีดเข็มที่ ๒
๕. การศึกษาผลของวัคซีน Oka ในผูใ้ หญ่ทไ่ี ด้กระทำ
กว้างขวางทีส่ ดุ รายงานโดย Kuter และคณะ๖๐ ซึง่ ได้กระทำ
หลายแห่งด้วยกันทัง้ ในสหรัฐและคานาดา รวม ๒๕ แห่ง มี
ผูเ้ ข้ารับการฉีดวัคซีน อายุตง้ั แต่ ๑๓ ถึง ๕๔ ปี มีจำนวนมากถึง
๗๕๗ คน ในจำนวนนัน้ ร้อยละ ๗๔ เป็นผูท้ ไ่ี วต่อการติดเชือ้
โดยใช้วคั ซีน Oka/Merck ในขนาดระหว่าง ๙๐๕ ถึง ๑๒๓๐
๑๒๒
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PFU ต่อโด๊ส โดยฉีด ๒ เข็ม ห่างกัน ๔ สัปดาห์ ให้แก่กลุม่ ที่ ๑
จำนวน ๓๘๔ คน ฉีด ๒ เข็มห่างกัน ๘ สัปดาห์ให้กลุม่ ที่ ๒
จำนวน ๓๗๓ คน สามารถติดตามศึกษาผูไ้ ด้รบั วัคซีนในทัง้
สองกลุม่ ได้ถงึ ร้อยละ ๙๘ ภายหลังการฉีดวัคซีนเข็มที่ ๑ และ
ร้อยละ ๙๔ ภายหลังการฉีดวัคซีนเข็มที่ ๒ ของกลุม่ ที่ ๒ อัตรา
seroconversion ในการรวมหลังการฉีดเข็มแรกไปแล้ว ๔ สัปดาห์
เท่ากับร้อยละ ๗๕ เมือ่ ตรวจอีกครัง้ ๑๒ สัปดาห์หลังการฉีด
เข็มแรก (๘ สัปดาห์หลังฉีดเข็มที่ ๒ ของกลุม่ ที่ ๑ และ ๔ สัปดาห์
หลังฉีดเข็มที่ ๒ ของกลุ่มที่ ๒) อัตรา seroconversion จะ
เท่ากับ ร้อยละ ๙๗ และ ๙๙ ตามลำดับ โดยมี geometric mean
titer เท่ากับ ๘.๑ ในกลุม่ ที่ ๑ และ ๑๗.๙ ในกลุม่ ทีส่ อง
จากการศึกษาของหลายคณะในผู้ใหญ่ดังกล่าวแล้ว
จึงเป็นทีแ่ นะนำว่าผูท้ ม่ี อี ายุ ๑๓ ปีขน้ึ ไป ควรฉีดวัคซีน ๒ เข็ม
ห่างกัน ๔-๘ สัปดาห์
๘.๒.๒. การทดสอบในยุโรป
เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๒๘ ทำการทดลองในทวีปยุโรป
โดยนักวิจยั ๔ คณะ๔๒-๔๕ ทำการทดลองในทำนองเดียวกับทีเ่ คย
ทำการทดสอบในญีป่ นุ่ ปรากฏได้ผลใกล้เคียงกันคือ มีผน่ื ขึน้
เล็กน้อยและมีการสนองตอบในการสร้างภูมคิ มุ้ กันต่ำกว่า ๑๐๐%
เล็กน้อย แต่ยงั ไม่ได้ทำการทดสอบประสิทธิผลในการคุม้ กันโรค
๑๒๓

ระบาดบั น ลื อ โลก ๑๒ > โรคสุ ก ใส และงู ส วั ด

๘.๒.๓. การทดสอบในสหรัฐอเมริกาและคานาดา
โดยอาศัยข้อมูลจากประเทศญีป่ นุ่ จึงเริม่ มีการทดลอง
ใช้วคั ซีนโอกะป้องกันโรคสุกใสให้กบั เด็กทีป่ ว่ ยเป็นโรค ALL
ในสหรัฐ เมือ่ ปี พ.ศ. ๒๕๑๒๔๖-๕๐ โดยเป็นการทดลองแบบเปิด
ซึง่ จัดการโดย The Varicella Vaccine Collaborative Study โดยได้
รับทุนอุดหนุนจาก The National Institute of Allergy and Infectious Diseases เด็กทีเ่ ข้าร่วมในการทดลองนีเ้ ป็นเด็กทีท่ เุ ลาจาก
อาการของโรคลิวคีเมียมาแล้วเป็นเวลาอย่างน้อย ๑ ปี และ
ไม่มแี อนติบอดีตอ่ ไวรัส VZV โดยวิธี Fluorescent antibody
ต่อ membrane antigen assay (FAMA) และมีเม็ดเลือดขาวสูง
กว่า ๗๐๐ เซลล์ตอ่ ลูกบาศก์เมตร ในวันทีฉ่ ดี วัคซีน และเม็ดเลือด
ขาวต้องสนองตอบต่อ mitogen ในหลอดทดลองด้วย แสดงว่า
ยังมีความสามารถแสดงการสนองตอบของ (CMI) ผูป้ ว่ ย ๑๑
คนแรกที่ฉีดวัคซีนเป็นเด็กที่หยุดให้ยารักษามะเร็งแล้ว เมื่อ
เห็นว่าปลอดภัยจึงได้รบั เด็กทีก่ ำลังได้รบั ยารักษามะเร็งเข้ามา
ทดลองด้วย โดยเด็กพวกนัน้ ส่วนใหญ่จะได้ยา 6-MP ทุกวัน MTX
สัปดาห์ละครัง้ และได้รบั pulse ของเพร็ดนิโซโลนและวินคริสตีน
ทุกเดือน ในกลุม่ นีไ้ ด้รบั ยารักษาโรคมะเร็งในขนาดทีส่ งู กว่ากลุม่
คนไข้ทไ่ี ด้รบั การทดลองรักษาทีป่ ระเทศญีป่ นุ่
แรกทีเดียววางแผนไว้ว่าจะให้วัคซีนเพียงโด๊สเดียว
แต่เนือ่ งจากมีขอ้ มูลว่าประมาณร้อยละ ๕ ของเด็กทีไ่ ด้รบั วัคซีน
จะตรวจไม่พบแอนติบอดีตอ่ VZV และร้อยละ ๑๕ ของเด็กทีไ่ ด้
๑๒๔
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รับวัคซีนโด๊สเดียว ไม่สนองตอบในการสร้างภูมิคุ้มกัน การ
ทดลองครัง้ นีจ้ งึ ฉีดให้ ๒ ครัง้ ห่างกัน ๓ เดือน เด็กส่วนใหญ่
จะหยุดยารักษาโรคมะเร็ง ๑ สัปดาห์กอ่ นและ ๑ สัปดาห์หลัง
ฉีดวัคซีนเข็มแรก มีเด็กที่ป่วยเป็นโรคลิวคีเมีย ๕๗๕ คน
ได้รบั การฉีดวัคซีนในจำนวนนัน้ ๕๑๑ คน หยุดการให้ยา ๑
สัปดาห์กอ่ นและ ๑ สัปดาห์หลังวัคซีน สามารถป้องกันการติด
โรคสุกใสได้และหลังฉีดวัคซีนไม่พบฤทธิ์ไม่พึงประสงค์ที่
สำคัญ
มีการศึกษาอีก ๒ คณะ๕๑,๕๒ โดยมีเด็กทีเ่ ป็นลิวคีเมีย
ได้รบั วัคซีนเพิม่ ขึน้ ๘๔ รายด้วยกัน
ในกรณีของ Solid tumor ได้มีการทดลองในสหรัฐ
อเมริกา จำนวนไม่มาก คือมีเด็ก ๒๒ คน ทีป่ ว่ ยเป็นโรค Wilm’s
tumor และ rhabdomyosarcoma การสนองตอบในการสร้าง
แอนติบอดีรอ้ ยละ ๗๗ เมือ่ ตรวจเลือดโดยวิธี FAMA ร้อยละ
๓๒ มีผื่นขึ้นเล็กน้อยจากการฉีดวัคซีน แต่ในเด็กเหล่านี้ก็
ไม่ได้มกี ารแสดงประสิทธิผลของวัคซีนในการป้องกันโรคอย่าง
ชัดเจน
มีอยูร่ ายงานหนึง่ ทีฉ่ ดี วัคซีนโอกะให้แก่เด็กทีอ่ ยูใ่ นภาวะ
ยูรเี มีย ๒๓ คน เป็นเวลาสองเดือนก่อนทำการผ่าตัดเปลีย่ นไต
เด็กทุกคนทนวัคซีนได้ดี และภายหลังการฉีดวัคซีนมีการ
สนองตอบในการสร้างแอนติบอดีร้อยละ ๘๗ รายงานนี้
เสนอโดย Broyer และคณะ๕๓ ตีพมิ พ์ในวารสาร Postgraduate
Medicine ปี พ.ศ ๒๕๒๘
๑๒๕
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๘.๒.๔. การประเมินผลวัคซีนในประเทศไทย๖๑,๖๒
ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๒๔ ถึง มีนาคม ๒๕๒๕
ได้มกี ารระบาดของสุกใสขึน้ ในหอผูป้ ว่ ยเด็กทีโ่ รงพยาบาลศิรริ าช
๒ ครัง้ โรคระบาดอยูใ่ นหมูผ่ ปู้ ว่ ยเด็กโรคไต (nephrotic syndrome) ทีก่ ำลังได้รบั การรักษาด้วยสตีรอยด์และเด็กบางคนกำลัง
ได้รบั สารกดระบบอิมมูนและ/หรือฉายรังสีเพือ่ รักษาโรคมะเร็ง
เด็กทีเ่ ป็นมะเร็ง (acute leukemia และ lymphoma) จำนวน ๓๘
คน ทีเ่ ป็นสุกใสถึงแก่กรรม ๕ คนทัง้ ๆ ทีไ่ ด้รบั การรักษาอย่าง
เต็มที่ โดยให้ Passive immunization และยาต้านไวรัส ด้วยเหตุน้ี
เองระหว่างเดือนมีนาคม ถึงเมษายน จึงได้ทำการฉีดวัคซีน
สายพันธุ์ Oka/BIKEN ให้แก่เด็กจำนวน ๔๒ คน อายุระหว่าง
๓ ถึง ๑๓ ปี โดยแบ่งออกเป็น ๓ กลุม่
กลุม่ ที่ ๑ เป็นเด็ก ๖ คน ส่วนใหญ่เป็นเด็กในครอบครัว
ของผูป้ ว่ ยซึง่ มีอยู่ ๑ รายทีเ่ ป็น บีตา้ ทาลัสซีเมีย ฮีโมโกลบิน อี
และอีก ๒ คน เป็น acute lymphoblastic leukemia ในขณะทีอ่ าการ
ทุเลาและไม่ได้รบั ยามาประมาณ ๑-๓ ปี และมีสขุ ภาพดี
กลุม่ ที่ ๒ เป็นผูป้ ว่ ย acute lymphoblastic leukemia จำนวน
๑๘ คน ทีม่ อี าการทุเลา แต่ยงั ได้รบั ยารักษาอยู่ และอีก
๓
รายเป็นโรคฮอดจกิน กำลังได้รบั การฉายรังสีและ/หรือได้รบั ยา
กลุม่ ที่ ๓ เป็นผูป้ ว่ ยโรคโลหิตจางอะพลาสติค ๓ ราย
โรคไตเนโฟรติค ๗ ราย และโรค systemic lupus erythematosus
และมี myeloproliferative ๑ ราย ผูป้ ว่ ยทุกรายได้รบั การรักษาด้วย
สตีรอยด์ เป็นระยะเวลาตัง้ แต่ ๑ เดือน จนถึง ๒ ปี
๑๒๖
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ก่อนฉีดวัคซีนได้ทำการตรวจเลือดและทดสอบผิวหนัง
ดู DTH โดยใช้สารสะกัดโปรตีนบริสุทธิ์ PPD, Candida,
คางทูม และ Trichophyton antigen เพือ่ ดูสภาพทางอิมมูนของ
ผูป้ ว่ ย ได้ซกั ประวัตกิ ารเป็นโรคสุกใส และตรวจหาแอนติบอดี
ต่อ VZV ด้วย ได้ฉดี วัคซีนให้ขนาด 500 pfu ใน ๐.๕ มล. เด็กที่
เป็นผู้ป่วยในได้ตรวจดูปฏิกิริยาทุกวัน ส่วนเด็กที่เป็นผู้ป่วย
นอกนัดให้มาตรวจทุกสัปดาห์ โดยให้ผปู้ กครองทำการบันทึก
ปฏิกิริยาต่างๆ ลงในแบบฟอร์มรวมทั้งวัดปรอทด้วย หากมี
รายงานว่ามีผื่นขึ้นแพทย์จะทำการตรวจดูอย่างละเอียด และ
จะเก็บตัวอย่างนำไปเพาะเชื้อด้วย การประเมินยาทางห้อง
ปฏิบตั กิ ารได้กระทำโดยวัดแอนติบอดีในเลือดโดยวิธี microcomplementation และ immune adherens hemagglutination
assay (IAHA) โดยตรวจก่อนฉีด และหลังฉีดเมือ่ ครบกำหนด
๑, ๓, ๖, ๙, ๑๒ และ ๑๕ เดือน และทำการทดสอบผิวหนังด้วย
Varicella antigen เมือ่ ครบกำหนดเวลา ๑, ๖ และ ๙ เดือน หลัง
ฉีดวัคซีน ผลปรากฏว่า หลังฉีดวัคซีนผูป้ ว่ ย ๗ ราย ป่วยเป็น
สุกใสภายในเวลา ๑๖-๔๑ วัน อาการของโรคอ่อนจนถึงรุนแรง
ปานกลาง แต่กม็ อี ยู่ ๑ ราย ทีม่ อี าการรุนแรงมาก ได้ทำการเพาะ
เชื้อจากผู้ป่วยเหล่านี้ แต่ก็ไม่ประสพผลสำเร็จ แต่ไม่มีการ
แพร่โรคต่อไปในหอผู้ป่วย seconversion รวมคิดได้ร้อยละ
๘๕ โดยวิธี IAHA ในผูป้ ว่ ยโรค acute leukamia และ lymphoma
ให้การตอบสนองต่อวัคซีนที่ดี (๙๓.๓%) ส่วนกลุ่มที่ได้รับ
๑๒๗
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สตีรอยด์ให้การตอบสนองต่ำกว่า (๕๐%) สรุปว่าวัคซีน Oka
กระตุน้ ให้สร้างแอนติบอดีในเด็กไทยทีอ่ ยูใ่ นภาวะ immunocompromised ได้ดี
๙. วัคซีนป้องกันโรคสุกใสโอกะนี้ มีหลักฐานแสดงถึง
ความปลอดภัยอย่างไรบ้าง
๙.๑ ฤทธิ ์ ไ ม่ พ ึ ง ประสงค์ จ ากวั ค ซี น ป้ อ งกั น
โรคสุกใส
๙.๑.๑. เด็กภูมคิ มุ้ กันผิดปกติ (Immunocompromised children)๖๓
ฤทธิ์ไม่พึงประสงค์ของวัคซีนป้องกันโรคสุกใส
ทีพ่ บได้บอ่ ยในผูท้ ภ่ี มู คิ มุ้ กันผิดปกติ ได้แก่ การปรากฏของผืน่
หลังฉีดวัคซีน
ผื่นจะเกิดขึ้นประมาณ ๑ เดือนหลังฉีดวัคซีน (๒-๖
สัปดาห์)
ในผูป้ ว่ ยเด็กทีห่ ยุดให้สารกดระบบอิมมูนและได้รบั การ
ฉีดวัคซีน จะมีผน่ื ขึน้ ประมาณร้อยละ ๕ แต่ถา้ ยังได้รบั สารกด
ระบบอิมมูนอยู่จะพบผื่นในอัตราที่สูงถึงร้อยละ ๕๑ ผื่นจะ
ปรากฏภายหลังการฉีดวัคซีนเข็มแรกประมาณ ๑ เดือน ผื่น
อาจจะเรื้อรังอยู่นานถึงสองเดือนในร้อยละ ๕ ของกลุ่ม
ดังกล่าว แต่กห็ ายไปในเวลาต่อมา ผูป้ ว่ ยทีก่ ำลังได้รบั ยาอยูแ่ ละ
ได้รบั การฉีดวัคซีนเข็มทีส่ อง อุบตั กิ ารณ์พบผืน่ จะลดลงเหลือ
ประมาณร้อยละ ๑๐
๑๒๘

ระบาดบั น ลื อ โลก ๑๒ > โรคสุ ก ใส และงู ส วั ด

ในผูป้ ว่ ยลิวคีเมีย ผืน่ จะมีลกั ษณะเป็น maculopapule
และ vesicle และอาจจะเป็นตุม่ ใสคล้ายทีพ่ บในผูป้ ว่ ยโรคสุกใส
ทีม่ อี าการอ่อนๆ ก็ได้ ในรายทีม่ อี าการรุนแรง ผืน่ จะมีลกั ษณะ
เป็น vesicle เสียเป็นส่วนมาก การรักษาด้วย acyclovir จะช่วย
ให้ผื่นทุเลาเร็ว แต่ก็ไม่ขัดขวางการสนองตอบในการสร้าง
ภูมคิ มุ้ กัน
ในการสร้างภูมติ า้ นทานโรคสุกใส ในผูป้ ว่ ยลิวคีเมีย
อาจพบอาการอืน่ ๆ อีก (ประมาณร้อยละ ๕) คือ อาการของ
ระบบหายใจส่วนต้นที่เป็นอยู่ในระยะสั้น ๆ อาจพบ เช่น
neutropenia และ thrombocytopenia แต่กไ็ ม่ทำให้มอี บุ ตั กิ ารณ์
กลับเป็นซ้ำของโรคลิวคีเมีย เมื่อเปรียบเทียบระหว่างผู้ป่วย
ที่ฉีดวัคซีนป้องกันสุกใสกับผู้ป่วยที่ไม่ได้ฉีดวัคซีนดังกล่าว
ไม่พบความแตกต่างกัน
๙.๑.๒. เด็กปกติ๖๔
กล่าวโดยทัว่ ไปถือว่าเด็กปกติทนต่อวัคซีนป้องกันโรค
สุกใสได้ดี อาการที่พบได้บ่อยซึ่งเข้าใจว่าสัมพันธ์กับการฉีด
วัคซีน ก็คอื มีอาการเจ็บปวดและแดงตรงบริเวณทีฉ่ ดี หลังฉีด
ไปแล้ว ๔-๘ สัปดาห์ และมีผน่ื ผิวหนัง มีไข้ ผืน่ ทีข่ น้ึ มีไม่มาก
จะขึน้ ระหว่าง ๗-๒๑ วันหลังฉีดซึง่ พบได้ ประมาณร้อยละ ๑-๔
ลักษณะของผืน่ เป็น maculopapular rash จำนวนประมาณ ๑๐
ตุม่ หรือน้อยกว่าขึน้ อยูต่ ามลำตัว ร้อยละ ๑-๓ ผืน่ จะขึน้ ตรง
๑๒๙
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บริเวณทีฉ่ ดี วัคซีนซึง่ จะมีจำนวนประมาณ ๒-๔ ตุม่ ได้พยายาม
แยกเชือ้ ไวรัสจากตุม่ แต่ไม่สำเร็จ ถ้ามีผน่ื มากกว่า ๑๐ ตุม่ เข้าใจ
ว่ามีการติดเชือ้ ไวรัสสุกใสตามธรรมชาติจริง ๆ เข้าไปในขณะ
ทีฉ่ ดี วัคซีน
๙.๑.๓. ผูใ้ หญ่๕๗,๖๐
Kuter และคณะได้ทำการศึกษาอย่างกว้างขวางใน
สหรัฐและคานาดา ๒๕ แห่ง รวมผูท้ ไ่ี ด้รบั วัคซีน ๗๕๗ คน
อายุระหว่าง ๑๓ ถึง ๕๔ ปี โดยใช้วคั ซีนสายพันธ์ Oka/Merck
ขนาด 905-1,230 PFU/โด๊ส แบ่งเป็น ๒ กลุม่ กลุม่ ที่ ๑ ฉีด ๒
ครัง้ ห่างกัน ๔ สัปดาห์ จำนวน ๓๘๔ คน กลุม่ ที่ ๒ ห่างกัน ๘
สัปดาห์ จำนวน ๓๗๓ คน สามารถติดตามดูผลได้ถงึ ร้อยละ
๙๘ และ ๙๔ ตามลำดับ ไม่พบว่ามีฤทธิไ์ ม่พงึ ประสงค์ทร่ี า้ ยแรง
เลยทั้งสองกลุ่ม ปฏิกิริยาเฉพาะที่ที่เฝ้าสังเกตภายในสามวัน
หลังฉีดวัคซีนในกลุม่ seronegative พบได้รอ้ ยละ ๑๙ หลังฉีด
เข็มแรก และพบได้รอ้ ยละ ๓๐ หลังเข็มที่ ๒ ในกลุม่ seropositive
จะพบปฏิกริ ยิ าเฉพาะทีห่ ลังเข็มทีห่ นึง่ ร้อยละ ๒๑ และร้อยละ
๒๗ หลังเข็มที่ ๒ ปฏิกริ ยิ าทีพ่ บได้แก่อาการเจ็บปวด แดง บวม
มีผื่น papulovesicle แต่ทั้งหมดนั้นก็มีอาการอ่อนและผู้ป่วย
ทนได้ดี เมื่อวัดอุณหภูมิทางปากพบว่าร้อยละ ๒ ของกลุ่ม
seronegative และร้อยละ ๓ ในกลุม่ seropositive มีไข้สงู กว่า
๓๗.๘๐ ซ ใน ๗๒ ชัว่ โมงหลังฉีดไม่วา่ จะเป็นเข็มที่ ๑ หรือ
เข็มที่ ๒ ก็ตาม
๑๓๐
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ผืน่ มีลกั ษณะคล้ายตุม่ สุกใส เกิดนอกบริเวณทีฉ่ ดี พบ
ร้อยละ ๘ ของกลุม่ seronegative หลังฉีดเข็มที่ ๑ และน้อยกว่า
ร้อยละ ๑ หลังฉีดเข็มที่ ๒ สำหรับในกลุม่ seropositive จะพบ
ว่ามีผน่ื ร้อยละ ๕ และร้อยละ ๒ หลังฉีดเข็มที่ ๑ และเข็มที่ ๒
ตามลำดับ จำนวนผืน่ เฉลีย่ จะน้อยกว่า ๑๐ ตุม่ (พิกดั ๑-๔๗ ตุม่ )
ผืน่ เกิดขึน้ ระหว่างวันทีฉ่ ดี วันแรกถึงวันที่ ๒๖ หลังฉีด และจะ
ปรากฏอยูไ่ ด้นานตัง้ แต่ ๑-๒๑ วัน อาการทีพ่ บบ่อยร่วมด้วยคือ
มีอาการคันทีผ่ น่ื แต่ในกลุม่ ทีไ่ ด้รบั “วัคซีนหลอก” (placebo)
ก็พบอาการดังกล่าวได้ ในการศึกษานีไ้ ม่พบว่าเชือ้ ได้มกี ารแพร่
ไปทำให้ผทู้ อ่ี ยูใ่ กลชิดพลอยติดเชือ้ ด้วย
สำหรับอาการอืน่ ๆ ทีพ่ บได้บา้ ง ได้แก่ อาการอ่อนเพลีย
ปวดศรีษะ ปวดกล้ามเนือ้ ต่อมน้ำเหลืองโต คลืน่ ไส้ ไอ หนาวสัน่
ท้องเดิน อาการติดเชือ้ ของระบบหายใจส่วนต้นหรือส่วนล่าง
หงุดหงิด ปวดข้อ นอนหลับไม่สนิท และกล้ามเนื้อคอแข็ง
อย่างไรก็ตามอาการต่าง ๆ เหล่านี้ไม่แน่ว่าจะเกิดจากวัคซีน
เพราะพบได้ในกลุม่ ทีไ่ ด้รบั วัคซีนหลอกเหมือนกัน
๙.๑.๔. การแพร่เชือ้ จากผูท้ ไ่ี ด้รบั การฉีดวัคซีนไปยังผูอ้ น่ื
เนือ่ งจากเป็นวัคซีนเชือ้ เป็นอ่อนฤทธิจ์ งึ มีการศึกษาถึง
การแพร่เชื้อไปสู่ผู้อื่นและเพื่อที่จะดูการกลายพันธุ์กลับไปสู่
สายพันธุท์ ม่ี ฤี ทธิแ์ รงด้วย จากการศึกษาของ Kuter และคณะ๖๐
ไม่พบว่ามีการแพร่เชือ้ วัคซีนไปสูผ่ อู้ น่ื ทีอ่ ยูใ่ กล้ชดิ
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การแพร่เชือ้ ไปสูผ่ อู้ น่ื อาจพบได้ในกรณีทผ่ี ไู้ ด้รบั การ
ฉีดวัคซีนเป็นโรคลิวคีเมียและมีผน่ื หลังการฉีดวัคซีนมีเด็กทีอ่ ยู่
ในครอบครัวเดียวกันกับผูป้ ว่ ยจำนวน ๔๔๖ คน มีอยูเ่ พียง ๓ คน
เท่านั้นที่มี seroconversion การแพร่ไปสู่คนอื่นนั้นขึ้นอยู่กับ
จำนวนผื่น ถ้าผู้ที่ได้รับวัคซีนมีผื่นมากก็จะมีโอกาสแพร่เชื้อ
ไปสู่ผู้อื่นได้มากกว่าคนที่มีผื่นน้อยหรือไม่มีผื่นเลย ในเด็ก
ปกติทไ่ี ด้รบั วัคซีนจะไม่มกี ารแพร่เชือ้ ไปติดผูอ้ น่ื เลย ไม่วา่ จะ
ใช้วคั ซีนทีผ่ ลิตจากสายพันธ์ Oka/BIKEN หรือ Oka/RIT หรือ
Oka/Merck ก็ตาม
๑๐. ภูมติ า้ นทานเกิดขึน้ เมือ่ ใด และจะป้องกันโรคได้
นานกีป่ ี
๑๐.๑. ภูมติ า้ นทานทีเ่ กิดขึน้ ภายหลังการฉีดวัคซีน
ดั ง ได้ ก ล่ า วไว้ ใ นเบื ้ อ งต้ น ถึ ง รายงานของ Kuter
และคณะ๖๐ ซึง่ ติดตามศึกษาผูท้ ไ่ี ด้รบั วัคซีน ๗๕๗ คน นัน้ พบว่า
๔ สัปดาห์หลังฉีดเข็มแรกจะมี seroconversion ทัง้ ๒ กลุม่ รวมกัน
ร้อยละ ๗๕ ภายหลัง ๖ สัปดาห์ไปแล้ว มี seroconversion
ในกลุม่ ทีฉ่ ดี สองเข็ม ห่างกัน ๔ สัปดาห์ ร้อยละ ๘๒
เมื่อฉีดวัคซีนครบแล้ว ตรวจเลือด ๑๒ สัปดาห์
หลังฉีดเข็มที่ ๑ ในทัง้ ๒ กลุม่ ตรวจพบว่ามี seroconversion ร้อยละ
๙๗ ในกลุม่ ทีฉ่ ดี สองเข็ม ห่างกัน ๔ สัปดาห์ และร้อยละ ๙๙
ในกลุม่ ทีฉ่ ดี ห่างกัน ๘ สัปดาห์ โดยมี geometric mean titer
๑๓๒
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ในกลุม่ ทีฉ่ ดี ห่างกัน ๘ สัปดาห์ สูงกว่ากลุม่ ทีฉ่ ดี ห่างกัน ๔ สัปดาห์
(๑๗.๙ vs ๘.๑)
๑๐.๒. ความเสถียรคงอยูข่ องภูมติ า้ นทาน๖๕,๖๖
ตามรายงานของ Gershon และคณะ๖๕ พบว่าร้อยละ ๗๕
ของผูท้ ไ่ี ด้รบั การฉีดวัคซีน เมือ่ ตรวจ ๖ ปีขน้ึ ไปหลังฉีดวัคซีน
เข็มแรก ยังตรวจพบว่ามีภูมิคุ้มกันโรคอยู่ในระดับที่สูงพอ
ที่จะป้องกันโรคติดเชื้อได้ การศึกษาที่ได้ทำในญี่ปุ่น พบว่า
หลังการฉีดไปแล้ว ๑๕ ปี ก็ยงั ตรวจพบว่ามีภมู คิ มุ้ กันอยู่ เนือ่ งจาก
วัคซีนสายพันธุ์ Oka นี้ เป็นไวรัสเชือ้ เป็นอ่อนฤทธิจ์ งึ คาดหวังว่า
ภูมคิ มุ้ กันโรคหลังการฉีดวัคซีนครัง้ แรกชุดเดียวก็นา่ จะป้องกัน
โรคได้ตลอดชีวติ
๑๑. วัคซีนป้องกันโรคสุกใสจะฉีดพร้อมหรือใกล้เคียง
กับวัคซีนป้องกันโรคอืน่ ได้หรือไม่
๑๑.๑. การสนองตอบในการสร้างภูมติ า้ นทาน เมือ่ ฉีด
วัคซีนพร้อมกับวัคซีนชนิดอืน่ ๆ๖๗-๖๙
ได้มกี ารทดลองฉีดวัคซีนป้องกันสุกใสพร้อม ๆ กับการ
ฉีดวัคซีน MMR โดยแยกฉีดคนละตำแหน่งกัน ผลปรากฏว่ามี
seroconversion ต่อไวรัสทั้งสี่ชนิด สูงกว่าร้อยละ ๙๕ ใน ๖
สัปดาห์ตอ่ มา
๑๓๓

ระบาดบั น ลื อ โลก ๑๒ > โรคสุ ก ใส และงู ส วั ด

วัคซีนนีส้ ามารถให้ได้พร้อม ๆ วัคซีนอืน่ ๆ อันได้แก่
วัคซีนป้องกันโปลิโอ (ชนิดกิน) วัคซีน Hib, วัคซีนป้องกัน
ไอกรนชนิดไร้เซลล์ วัคซีนป้องกันไข้คอตีบ บาดทะยักไอกรน
(ชนิดเซลล์) โดยไม่มกี ารขัดขวางการสนองตอบซึง่ กันและกัน
ด้วยเหตุนค้ี าดว่าวัคซีนป้องกันสุกใสจะสามารถนำไป
รวมกับวัคซีนอืน่ เป็น Combined vaccine เพือ่ ทีจ่ ะได้ลดจำนวน
ครัง้ และจำนวนเข็มทีจ่ ะต้องฉีดวัคซีนต่าง ๆ ให้แก่เด็กลงไปได้
ซึ่งในขณะนี้ทราบว่ากำลังมีการนำไปรวมกับวัคซีน MMR
เป็น MMRV
๑๒. ฉีดวัคซีนป้องกันโรคสุกใสแล้วจะกลายเป็นโรค
งูสวัดได้หรือไม่
๑๒.๑. ความสัมพันธ์ระหว่างการฉีดวัคซีนป้องกัน
สุกใสกับการเป็นงูสวัด๗๐
ได้มีการประเมินผลแล้วว่า ในผู้ป่วย immunocompromised ที่เป็นสุกใสตามธรรมชาติ จะมีโอกาสเป็นงูสวัด
ในอัตราทีส่ งู จึงมีการเกรงกันว่าเด็กกลุม่ นัน้ หากได้รบั วัคซีน
Oka ซึ่งเป็นวัคซีนเชื้อเป็น คงจะมีโอกาสเป็นงูสวัดได้ใน
อัตราที่สูง แต่ผลของการติดตามศึกษาปรากฏว่าไม่เป็น
เช่นนัน้ โดยเกิดขึน้ ในอัตราทีต่ ำ่ อย่างไรก็ตามควรจะต้องติดตาม
ศึกษาระยะผลต่อไปอีก ๒๕-๓๐ ปี จึงจะได้ขอ้ สรุปทีแ่ น่นอน
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การศึกษาในเด็กปกติ ๘,๐๐๐ รายที่ได้รับวัคซีนนี้
Plotkin รายงานว่ามีผทู้ เ่ี ป็นงูสวัด ๒ ราย๗๑ แต่มอี าการอ่อน ๆ ไม่
สามารถแยกเพาะเชือ้ VZV ได้ พบภายหลังฉีดวัคซีนไปแล้ว
นานกว่า ๙ ปี
การบรรยายที่นครเบอร์ลินของ Gershon เมื่อเดือน
ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๓๙ ๗๐ โดยได้ศกึ ษาในผูใ้ หญ่ทฉ่ี ดี วัคซีนใน
สหรัฐจำนวนกว่า ๒๐๐ รายพบว่าอุบตั กิ ารการป่วยเป็นโรคงูสวัด
ในกลุม่ ทีไ่ ด้รบั วัคซีนป้องกันโรคสุกใสต่ำกว่ากลุม่ ทีไ่ ม่ได้รบั
วัคซีน Gershon จึงให้ความเห็นว่าการฉีดวัคซีนป้องกันโรค
สุกใส จะป้องกันโรคงูสวัดได้ดว้ ย
๑๓. การฉีดวัคซีนป้องกันโรคสุกใสจะมีประโยชน์
คุม้ ค่าเพียงใด
๑๓.๑ ความคุม้ ทุนในการฉีดวัคซีนป้องกันโรคสุกใส
มีผตู้ ง้ั ข้อสังเกตว่า โรคสุกใสเป็นโรคทีเ่ กิดขึน้ ในเด็ก
เป็นส่วนใหญ่ อาการอ่อนและเป็นแล้วหายได้เอง การทีจ่ ะฉีด
วัคซีนนั้นจะคุ้มค่ากับความเจ็บปวดของผู้ที่ได้รับวัคซีน
การบั่นทอนสุขภาพจิตและความเครียดของเด็กที่จะต้องถูก
ฉีดวัคซีน และค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างสูงของวัคซีนนี้ (ราคา
จำหน่ายในประเทศไทยขณะนี้ พ.ศ. ๒๕๕๓ โด๊สละประมาณ
๗๐๐.- บาท) (Okavax, Sanofi Pasteur) เกีย่ วกับเรือ่ งนีม้ ขี อ้ มูล
ซึง่ รวบรวมได้จากสหรัฐ และข้อคิดของผูน้ พิ นธ์เองดังนี้
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๑. Brunell๗๒ ได้รายงานว่าในปี พ.ศ. ๒๕๒๙ ใน
สหรัฐให้มกี ารประมาณการความสูญเสียทางเศรษฐกิจจากโรค
สุกใส เป็นมูลค่าประมาณ ๔๐๐ ล้านเหรียญ ในจำนวนนัน้ เป็น
ค่ารักษาพยาบาลจริง ๆ ไม่ถึง ๑๗ ล้านเหรียญ ส่วน ๓๘๓
ล้านเหรียญนั้น เป็นการสูญเสียรายได้จากการหยุดงานของ
พ่อแม่ที่จะต้องอยู่บ้านดูแลลูกที่ป่วย เพราะลูกไม่สามารถจะ
ไปโรงเรียนได้
การฉีดวัคซีนให้แก่เด็กปกติอายุ ๑๕ เดือน จะทำให้เกิด
ภูมคิ มุ้ กันไปตลอดชีวติ จะลดค่าใช้จา่ ยไปได้รอ้ ยละ ๖๖
๒. ในประเทศเขตร้อน โรคสุกใสมักจะมีชุกในฤดู
หนาว ผูน้ พิ นธ์สงั เกตว่าในปัจจุบนั นี้ ฤดูหนาวทีม่ อี ากาศเย็น
และแห้ง อันเหมาะแก่การแพร่กระจายของโรคสุกใสนั้น
สั้นลง คงจะเป็นเหตุผลหนึ่งที่ทำให้โรคสุกในแพร่กระจาย
ในเด็กวัยก่อนเรียนและวัยเรียนน้อยลง ในประเทศไทยนั้น
ผลการศึกษา แม้ว่าจะยังมีจำนวนที่ทำการศึกษาน้อย พบว่า
เด็กโต เด็กวัยรุ่น มีความไวในการรับเชื้อสูงถึงร้อยละ ๓๐
อุบตั กิ ารณ์เกิดโรคสุกใสในเด็กโตเด็กวัยรุน่ และผูใ้ หญ่ จึงพบ
สูงมากขึน้ ซึง่ โรคจะรุนแรง มีภาวะแทรกซ้อน และมีเหตุอน่ื ๆ
ติดตามมามากกว่าเมือ่ ป่วยเป็นในตอนเป็นเด็กเล็ก และถ้าเกิด
เป็นสุกใสขณะตัง้ ครรภ์อาการจะรุนแรงและยังมีโอกาสทีท่ ารก
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ในครรภ์จะเกิด congenital chickenpox ได้ในอัตราสูงด้วย
ผูน้ พิ นธ์จงึ ขอเสนอตารางง่าย ๆ เพือ่ ประเมินความคุม้ ทุนหรือ
คุ้มค่าของการฉีดวัคซีนป้องกันโรคสุกใสไว้เพื่อพิจารณา
หากตรวจสอบแล้วว่าผลกระทบมีมากความคุม้ ค่าก็จะสูง หาก
ผลกระทบน้อยความคุม้ ค่าก็มนี อ้ ยลง
อย่างไรก็ตามโดยทั่วไปใคร่ขอแนะนำว่า เด็กที่มี
ร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงดี เมื่อเป็นโรคสุกใสจะมีอาการอ่อน
ไม่ใคร่มีภาวะแทรกซ้อน และหายขาดได้ในเวลาไม่กี่วัน
หากมีเด็กอื่นๆ เป็นโรคสุกใส ก็น่าที่จะพยายามให้เข้าไป
สัมผัสใกล้ชิด จะได้ติดเชื้อและเป็นโรคตามธรรมชาติ ก็จะ
หมดปัญหาเรือ่ งการเป็นโรคสุกใสในวันข้างหน้า โดยอาจจะ
จัดเป็นงานสุกใสสังสรรค์ chickenpox party ในทำนองเดียว
กันกับที่เคยมีการจัด rubella party ในสมัยที่ก่อนจะมีวัคซีน
ป้องกันหัดเยอรมันนั่นเอง แต่ในชีวิตจริงนั้นพ่อแม่มักจะ
พยายามแยกเด็กที่ยังไม่เคยเป็นสุกใสจากผู้ป่วยโรคสุกใส
เพราะกลัวติดโรค
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ตารางที่ ๔.

การประเมินความคุม้ ทุนในการฉีดวัคซีนป้องกันโรคสุกใส แก่ผทู้ ่ี
ไวต่อการติดเชื้อ (มีประวัติแน่นอนว่าไม่เคยเป็นมาก่อนและไป
สัมผัสโรค)

ป่วยเป็นสุกใส

เด็กวัยก่อนเรียน เด็กวัยเรียน

๑. ขาดเรียน/ขาดงาน
๒.ค่ารักษา/ค่าเดินทาง
ไปคลีนิค-โรงพยาบาล
๓. โรครุนแรง/ภาวะแทรกซ้อน
๔. แผลเป็นบริเวณหน้าหรือบริเวณ
ที่แลเห็นได้ชัดเจน
๕. สุขภาพจิตเสื่อมโทรม
๖. แพร่เชื้อในครอบครัว
๗. แพร่เชื้อในโรงเรียน/
สถานประกอบการ
๘. พ่อแม่หรือผู้ดูแล
หยุดงาน เพื่อดูแลผู้ป่วย

วัยรุ่น

ผูใ้ หญ่
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+**
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-+?

-+?

+**
+

+**
+

-+?
+
-

+***
+
+

+***
+
+

+***
+
+

+

+

-+?

-+?

- ไม่มีผลกระทบที่สำคัญ
* ๑๐ วันหรือกว่า

+ มีผลกระทบที่สำคัญ
*** มากกว่า ๑๐ วัน

? อาจมีผลกระทบที่สำคัญ

** อาจจะต้องรับไว้รักษาในโรงพยาบาล

ถ้าพิจารณาว่ามีผลกระทบที่สำคัญเกินกว่าครึ่งของ
รายการดังกล่าว การฉีดวัคซีนย่อมจะคุม้ ค่าคุม้ ทุน
๑๓.๒. การประมาณการค่าใช้จ่ายในการพิจารณา
ความคุม้ ทุน
๑๓๘
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๑. ค่ารักษาโรคสุกใสรวมค่า Indirect cost : ผูป้ ว่ ยไป
กลับ ไม่เกิน ๕๐๐ บาทต่อครัง้
๒. ค่ารักษาหากเป็นผู้ป่วยในโรงพยาบาลของรัฐ
(๕ วัน ถัวเฉลีย่ ค่าใช้จา่ ยวันละ ๕๐๐ บาท) ประมาณ ๒,๕๐๐ บาท
๓. ค่าวัคซีนในเด็กอายุไม่เกิน ๑๓ ปี ฉีดเข็มเดียว
ประมาณ ๑,๕๐๐ บาท (รวมค่าธรรมเนียมต่างๆ) ในเด็กอายุเกิน
๑๓ ปี ฉีด ๒ เข็ม ประมาณ ๓,๐๐๐ บาท
สำหรับเด็กที่อยู่ในกลุ่ม Immunocompromised นั้น
ความคุม้ ค่าสูงอยูแ่ ล้ว ถ้ายังไม่เป็นโรคสุกใสควรฉีดให้ทกุ คน
เด็กปกติหากรอจนกระทั่งอายุเกินสิบขวบ แต่ยัง
ไม่เกิน ๑๓ ขวบแล้ว ยังไม่เป็นโรคสุกใส ควรฉีดวัคซีน
ป้องกัน เพราะในเด็กอายุยงั ไม่ถงึ ๑๓ ปี จะฉีดเพียงเข็มเดียว
ก็พอ เป็นการประหยัดค่าใช้จา่ ย ความคุม้ ค่าก็จะสูงกว่าเพราะ
หากอายุ ๑๓ ปีขน้ึ ไปจะต้องฉีด ๒ เข็ม เสียค่าใช้จา่ ยมากขึน้
และเจ็บ ๒ หนด้วย
๑๔. มีคำแนะนำในการฉีดวัคซีนอย่างไรบ้าง
๑๔.๑. คำแนะนำในการฉีดวัคซีนป้องกันโรคสุกใส
คำแนะนำต่อไปนีเ้ ป็นคำแนะนำโดยย่อทีด่ ดั แปลงจาก
The Advisory Committee on Immunization๗๓ Practices (ACID)
ตีพมิ พ์ใน Morbidity and Mortality Weekly Report, July 12,
1996/Vol 45/no RR. 11.
๑๓๙
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๑. ผูท้ ม่ี อี ายุตำ่ กว่า ๑๓ ปี
ให้ฉดี ในขนาด ๐.๕ มล. ๑ ครัง้ โดยฉีดเข้าใต้ผวิ หนัง
เด็กทีไ่ ม่เคยฉีดวัคซีนป้องกันสุกใสมาก่อนหรือผูท้ ใ่ี ห้
ประวัติไม่แน่ชัดเกี่ยวกับการที่เคยเป็นสุกใสให้ถือว่าบุคคล
นัน้ ไวต่อการติดเชือ้ (susceptible)
๒. เด็กทีม่ อี ายุระหว่าง ๑๒-๑๘ เดือน
เด็กทุกคนควรได้รบั การฉีดวัคซีนป้องกันสุกใส เมือ่
อายุได้ ๑๒-๑๘ เดือน วัคซีนอาจฉีดให้กบั เด็กทุกคนโดยไม่ตอ้ ง
ซักประวัตกิ ารป่วยเป็นโรคสุกใส อย่างไรก็ตามถ้ามีประวัตวิ า่ เป็น
สุกใสแล้วอย่างแน่นอนก็ไม่จำเป็นต้องฉีด
๓. เด็กทีม่ อี ายุ ๑๙ เดือน -๑๒ ปี
ฉีดให้ทกุ คนทีไ่ วต่อการติดเชือ้ ก่อนอายุครบ ๑๓ ปี
๔. อายุ ๑๓ ปีขน้ึ ไป
บุคคลทีอ่ ายุเกิน ๑๓ ปีขน้ึ ไป ให้ฉดี วัคซีนในขนาด ๐.๕
มล. ๒ เข็ม เข้าใต้ผวิ หนังห่างกัน ๔-๘ สัปดาห์
แนะนำให้ฉดี ให้แก่ทกุ คนทีไ่ วต่อการติดเชือ้ ทีม่ โี อกาส
ที่จะสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ที่มีความเสี่ยงสูง ในการที่จะมีการ
แทรกซ้อนทีร่ นุ แรง (เช่น บุคลากรทางแพทย์ และผู้ที่สัมผัส
ภายในครอบครัวกับผูท้ ม่ี ภี มู คิ มุ้ กันโรคไม่ปกติ) ควรพิจารณา
ฉีดให้แก่บุคลคลที่ไวต่อการติดเชื้อในกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูง
ทีจ่ ะสัมผัสโรค
๑๔๐
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ก.) ผู้ที่ปฏิบัติงานในสภาพแวดล้อมที่มีการแพร่เชื้อ
ไวรัสแวริเซลลา-ซอสเตอร์ (เช่น ครูสอนชัน้ เด็กเล็ก, เจ้าหน้าที่
ในสถานรับเลีย้ งเด็กกลางวัน, เจ้าหน้าทีใ่ นสถานเลีย้ งเด็ก)
ข.) ผู้ที่ปฏิบัติงานในสภาพแวดล้อมที่อาจมีการ
แพร่เชือ้ สุกใสได้ เช่น นักศึกษาระดับมหาวิทยาลัย, ผูต้ อ้ งขัง
และบุคลากรในสถานทีด่ งั กล่าว และบุคลากรทางทหาร
ค.) หญิงวัยเจริญพันธุท์ ไ่ี ม่ได้ตง้ั ครรภ์ การฉีดวัคซีน
ให้แก่หญิงที่ยังไม่ไม่ตั้งครรภ์/และคาดว่าอาจจะตั้งครรภ์ใน
วันข้างหน้า จะช่วยลดความเสี่ยงในการแพร่เชื้อไปสู่ทารก
ในครรภ์
ง.) นักทัศนาจร ผูท้ ไ่ี ม่มภี มู คิ มุ้ กันโรคและจะเดินทาง
ท่องไปในดินแดนทีม่ โี รคชุกชุม (อาจตรวจเลือดดูกอ่ น)
ควรแนะนำให้ฉีดวัคซีนให้แก่หนุ่มสาวหรือผู้ใหญ่
ทีไ่ วต่อการติดโรค (ไม่เคยเป็นมาก่อน)
หมายเหตุของผูน้ พิ นธ์
เนือ่ งจากวัคซีนมีราคาจำหน่ายในปัจจุบนั ค่อนข้างสูง
เมือ่ เทียบเท่ากับวัคซีนชนิดอืน่ ๆ เพือ่ ให้คมุ้ ค่าในการพิจารณา
ว่าจะฉีดวัคซีนหรือไม่ขอให้ดตู ารางประเมินความคุม้ ค่าประกอบ
(ตารางที่ ๔)

๑๔๑
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การที่สหรัฐแนะนำให้ฉีดอย่างกว้างขวางนั้น เข้าใจ
ว่าจะต้องการกำจัดกวาดล้างโรคสุกใสให้หมดไปจากประเทศนัน้
๑๕. เก็บวัคซีนอย่างไรและมีความคงทนในสภาพ
แวดล้อมได้นานเท่าใด
๑๕.๑. ความคงทนของวัคซีนในสภาพแวดล้อม
และการเก็บรักษา
แต่เดิม วัคซีนป้องกันโรคสุกใสโอกะจะต้องเก็บที่
อุณหภูมิเย็นจัดที่ -๒๐o ซ. แต่ขณะนี้วัคซีนที่มีจำหน่ายใน
ประเทศไทย (varilix) ได้ปรับปรุงให้มคี วามทนทานต่ออุณหภูมิ
แวดล้อมมากขึ้น จึงเก็บไว้ในตู้เย็นอุณหภูมิ ๒-๘o ซ. และมี
อายุใช้ได้สองปี
๑๖. เอกสารอ้างอิงที่ท่านที่สนใจจะศึกษาค้นคว้าหา
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โรคงูสวัด
หลายปีมาแล้วลูกชายของแป๊ะฮง พาแป๊ะฮงมาพบ
ผู้นิพนธ์ด้วยอาการสำคัญว่า มีผื่นเป็นตุ่มพองขึ้นเป็นกลุ่ม
ที่หน้าผากซีกซ้าย ที่เหนือคิ้วข้างซ้ายถูกพอกด้วยยาจีนหรือ
สมุนไพรเสียหนาเตอะ จนมองไม่เห็นผื่นไม่เห็นตุ่ม ตาซ้าย
บวม แทบจะปิด ผู้นิพนธ์ได้ขอให้คุณพยาบาล ใช้สำลีชุบ
น้ำยาล้างตาปิดคลุมทีแ่ ผลไว้สกั ครูพ่ อให้ยาพอกทีแ่ ห้งเกรอะ
เกาะกรังอยูน่ น้ั ค่อย ๆ ละลาย แล้วจึงค่อย ๆ เช็ดออก เราก็มอง

ผู้ป่วยรายหนึ่งที่เป็นงูสวัดที่หน้าผากซ้าย

๑๕๑

ระบาดบั น ลื อ โลก ๑๒ > งู ส วั ด

เห็นผื่นเห็นตุ่มชัดเจนที่หน้าผากซีกซ้าย ไม่ลามไปที่ซีกขวา
แป๊ะฮง อายุ ๗๒ ปีเล่าให้ฟงั ว่า เมือ่ สามวันก่อน เช้าตืน่ นอน
มีอาการประหลาดเกิดขึน้ คือ ปวดแสบปวดร้อน และมีอาการ
คัน ๆ ยิบ ๆ ทีห่ น้าผากซ้าย คิดไปเอาเองว่า เมือ่ คืนก่อนคงไป
โดนอะไรกัดหรือต่อยเอา พยายามคลำหารอยทีโ่ ดนแมลงกัด
สัตว์ตอ่ ย ก็คลำไม่เจอ ไปส่องกระจกดูกไ็ ม่เห็นมีอะไรผิดปกติ
ต่อมาเช้าเมื่อวานนี้ตื่นขึ้นล้างหน้า ดูกระจกจึงเห็นตุ่มขึ้น
ที่หน้าผากตรงที่ปวด ขึ้นมาเป็นกลุ่มมีหลายตุ่ม ลูก ๆ จึงพา
ไปหาหมอจีนทีเ่ คยรักษากันมาก่อนแถว ๆ เสาชิงช้า หมอจึง
ให้ยามาพอก แต่อาการปวดก็ยังไม่หาย และมีอาการอื่นแถม
มาอีกคือแป๊ะฮงเดินเซ ทรงตัวไม่ดี ทำท่าจะหกล้ม โดยแป๊ะฮง
บรรยายเป็นภาษาจีนปนไทย แต่กพ็ อเข้าใจได้ไม่ยาก แป๊ะฮง
บอกว่า “อาหมอ อั๊ว หิง่ ฮิง ก่งก๊ง ปวดหัวล่วย เหมือนหัวจา
แตก ลือ๊ ช่วยอัว๊ ล่วยนะ” เมือ่ ตรวจดูเบือ้ งต้นคร่าว ๆ แล้ว ก็ให้
คำวินิจฉัยเบื้องต้นว่า แป๊ะฮงเป็น “โรคงูสวัด” จึงซักประวัติ
อาแป๊ะว่า เคยเป็นอีสกุ อีใสมาก่อนหรือเปล่า แป๊ะบอกว่าเท่าที่
จำความได้ยังไม่เคยเป็น ตอนเป็นเด็ก ๆ จะเคยเป็นหรือ
เปล่าก็จำไม่ได้ หลังจากซักประวัติต่าง ๆ โดยละเอียดจึงจัด
การสัง่ ยาและแนะนำวิธปี ฏิบตั บิ ริบาลดูแลแป๊ะให้ลกู ๆ และ
ลูกสะใภ้ทม่ี าด้วย ให้เข้าใจจะได้ดแู ลแป๊ะฮงได้ถกู ต้อง เว้นอีก
หนึ่งวันจึงนัดให้กลับมาตรวจดูอีกครั้ง ผู้นิพนธ์ดูแลแป๊ะฮง
อยูป่ ระมาณร่วมสัปดาห์ผน่ื ก็แห้ง ตกสะเก็ดหายดี ทิง้ ร่องรอย
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เป็นรอยแผลแดง ๆ เอาไว้ แต่ทต่ี อ้ งดูแลแป๊ะฮงต่อก็คอื อาการ
ปวดศีรษะมากอีก ต่อมาอีกหกเจ็ดเดือนจึงได้ทเุ ลา
ผู้นิพนธ์ได้พบได้เห็นผู้ป่วยทำนองอย่างนี้หลายราย
รายหนึ่งเป็นน้องชายของเพื่อน กำลังจะเดินทางไปศึกษาต่อ
ในสหรัฐอีกไม่กส่ี ปั ดาห์ขา้ งหน้าแผลหายทันเดินทาง แต่ตอ้ ง
พกยาติดตัวไปเป็นจำนวนมาก เพือ่ รักษาตัวเองต่อทีเ่ มืองนอก
มีปญ
ั หาสงสัยก็อาศัยโทรศัพท์ขา้ มทวีปปรึกษากัน
มีผปู้ ว่ ยสาวฉันทนาอยูส่ องสามราย รายทีอ่ ายุนอ้ ยคือ
เพียง ๑๘ ปี ทัง้ สองรายนีก้ ห็ ายเรียบร้อย
แม่ครัวที่บ้านของผู้นิพนธ์เองที่ปลดชราตัวเอง ลา
ออกกลับบ้านไปแล้ว ก็มานอนร้องครวญครางอยู่ที่ห้องพัก
หลังบ้านบางกะปิดว้ ยอาการเจ็บปวดศีรษะจนเหลือจะทน

งูสวัดหน้าผากซ้าย วันที่ ๓
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งูสวัดหน้าผากขวา วันที่ ๓

งูสวัดหน้าผากขวา วันแรก ๆ
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อี ก รายเป็ น บิ ด าของคุ ณ พยาบาลที ่ ท ำงานอยู ่ ใ น
โครงการวิจัยของผู้นิพนธ์เองที่ศิริราช หายเร็วจนเพื่อนบ้าน
ทักว่า ถ้าเป็นงูสวัดจริงมันต้องรักษาเป็นเดือนถึงจะหาย รายนี้
รักษาอยู่อาทิตย์เดียวหายนี่ เขาสงสัยกันว่ามันจะไม่ใช่งูสวัด
คิดว่าหมอคงจะโมเม
รายหนึ่งเป็นช่างภาพของทีวีช่องหนึ่ง รายนี้บอกว่า
แผลทีห่ น้าหายแล้ว มีอาการคันทีใ่ นรูหู คันมาก ๆ เป็นระยะ ๆ
“หมอครับ ผมกำลังแบกกล้องราคาเป็นแสนถ่ายภาพ
อยู่ มันคันเสียจนอยากจะโยนกล้องราคาแสนทิง้ เสียแล้ว เพือ่
จะใช้นว้ิ ไปไชหูขา้ งทีค่ นั มันคันข้างขวาทีผ่ มกำลังแบกกล้อง
อยูน่ น่ั แหละครับ”

ผื่นงูสวัดที่ท้องด้านซ้ายข้างลำตัว วันที่ ๔
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ในเดือนสิงหาคม-กันยายน ๒๕๕๓ ทีผ่ า่ นมานี้ ก็ยงั
มีสุภาพบุรุษสูงวัย ๒ ท่านมาขอคุยปรึกษาขอคำแนะนำที่
บ้านพักของผูน้ พิ นธ์ทบ่ี างกะปิ เรือ่ งความเจ็บปวดทัง้ ๆ ทีแ่ ผล
หายไปแล้วเป็นเดือน แต่อาการปวดมาก ๆ และอาการกล้ามเนือ้
กระตุกไม่ยอมหาย ผู้นิพนธ์เห็นว่าน่าจะเอาเรื่องนี้มาคุยกัน
บ้าง เพราะเป็นปัญหาทีแ่ พทย์เองก็มองข้าม ไม่มใี ครได้ศกึ ษา
เรือ่ งนีอ้ ย่างจริงจัง ขอเล่าเรือ่ งโรคงูสวัดให้ทา่ นได้เข้าใจกันก่อน
โรคงูสวัดคืออะไร และเหตุใดจึงเรียกชือ่ ว่างูสวัด
งูสวัดเป็นโรคผิวหนังเฉียบพลันชนิดหนึ่งที่พบได้
เสมอในผูส้ งู อายุ มักไม่พบในเด็ก วัยรุน่ หรือวัยหนุม่ สาว เป็น
โรคที่เกิดจากไวรัสแวริเซลลา-ซอสเตอร์ อันเป็นไวรัสก่อ
โรคสุกใสนัน่ เอง ในคำแพทย์ภาษาอังกฤษเรียกชือ่ ว่า Herpes
Zoster หรือ Zoster ภาษาสามัญนิยมเรียกว่า shingles ในภาษา
ไทยเราที่เรียกว่างูสวัด เคยมีอาจารย์หมอผู้ใหญ่ท่านหนึ่ง
เล่าว่า คนโบราณถือว่า ถ้าเป็นที่โรคที่อกทั้งสองข้างจะเจ็บ
ปวดมาก ทำให้หายใจติดขัด อาจหยุดหายใจและเสียชีวิตได้
คล้าย ๆ กับถูกงูกระหวัดรัดรอบตัวจนขาดใจตาย นาน ๆ เข้า
คำทีว่ า่ “งูกระหวัด” เลยค่อย ๆ เพีย้ นไปกลายเป็น “งูสวัด” ฟัง
แล้วก็มีเหตุมีผลพอไปได้ น่าเชื่อถือได้ เหมือนกับคำที่ว่า
ถ่ายอุจจาระเยอะและเละ ๆ เหมือน “มูลโค” (ออกเสียงว่า
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ภาพจุลทรรศน์อิเล็คตรอน ไวรัสแวริเซลลา-ซอสเตอร์

ผิวหนัง

เส้นใยประสาท

ไวรัสถูกปลุกฤทธิ์
ไวรัสทีห่ ลบซ่อน

ภาพไดอะแกรมแสดงไวรัสออกจากที่หลบซ่อนและเดินทางไปที่ผิวหนังเป็นงูสวัด
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“มูนละโค”) ชาวบ้านทุกวันนีโ้ ดยเฉพาะชาวชนบทจะใช้คำว่า
“ถ่ายเป็นมอละโค” เพราะเพีย้ นจากคำเดิมไปเรือ่ ย ๆ นัน่ เอง
ไวรัสแวริเซลลา-ซอสเตอร์หรือ VZV ก่อโรคสุกใสก่อโรคงูสวัด
ได้อย่างไร
คนที่เคยเป็นสุกใส เมื่อหายแล้ว ร่างกายไม่สามารถ
จะกำจัดไวรัสให้หมดไปจากร่างกาย ส่วนหนึ่งจะไปหลบ
ซ่อนเพื่อหลีกหนีจากระบบอิมมูนของร่างกาย ตำแหน่ง
ทีห่ ลบซ่อนคือปมประสาทของเส้นประสาท (neural ganglion)
ที่ไปเลี้ยงผิวหนังบริเวณที่มีตุ่มสุกใสขึ้น มากบ้างน้อยบ้าง
แตกต่างกันในแต่ละบุคคลเป็นราย ๆไป เมื่อมีเหตุกระตุ้น
(trigger) เชือ้ ไวรัสจะกำริบแผลงฤทธิ์ (reactivation) จากการ
หลบซ่อนตัวซุกตัวทีป่ มประสาทหลาย ๆ ปม ออกมาปรากฏ
และก่อโรคโดยมีผื่นมีตุ่มลักษณะคล้ายตุ่มสุกใส กระจาย
เป็นกระจุกตามแนวเส้นประสาทที่ทอดยาวไปเลี้ยงบริเวณ
ผิวหนัง บริเวณผิวหนังที่เส้นประสาททอดยาวไปเลี้ยงมีชื่อ
เรียกว่า “เดอร์มาโตม-dermatome” ตุม่ ทีป่ รากฏก็จะปรากฏ
ทอดไปตามแนวเดอร์มาโตมนัน่ เอง การกระจายของตุม่ ส่วน
มากจะเกิดที่ด้านใดด้านหนึ่งของร่างกายเท่านั้น (unilateral)
มีนอ้ ยรายมาก ๆ ทีจ่ ะขึน้ สองด้านของร่างกายพร้อมกัน
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โรคนี้มีความชุกมากในภูมิภาคใด อัตราความชุกของโรคเป็น
อย่างไร
ในภูมิภาคหรืออาณาบริเวณที่มีโรคสุกใสชุกชุม
อัตราการพบผู้ป่วยโรคงูสวัดก็จะพบชุกตามไปด้วย เช่นใน
เขตร้อนจะมีความชุกของผู้ป่วยเด็กที่เป็นโรคสุกใสมากกว่า
ในเขตหนาว โรคงูสวัดในผู้สูงอายุก็จะพลอยชุกตามไปด้วย
ในประเทศไทยเรา ไม่มีผู้ใดได้ค้นคว้าวิจัยบันทึกข้อมูลของ
อัตราความชุกเอาไว้ จึงไม่มตี วั เลขแสดงได้ แต่กเ็ ป็นโรคทีพ่ บ
ได้เสมอ ๆ
ในสหรัฐมีผคู้ ะเนว่ามีอบุ ตั กิ ารณ์ประมาณ ๒-๓ ราย
ต่อประชากร ๑,๐๐๐ คนต่อปี หรือทัว่ ประเทศน่าจะมีผปู้ ว่ ยรวม
ในแต่ละปีประมาณ ๗๕๐,๐๐๐ รายหรืออาจพบได้สูงถึง
หนึ่งล้านคนต่อปี เพศหญิงและเพศชายไม่แตกต่างกัน อันที่
จริงแล้ว อุบตั กิ ารณ์ในปัจจุบนั อาจสูงกว่าทีค่ ะเนกัน เพราะมี
บางรายที่อาการอ่อนก็ไม่ได้ไปพบแพทย์เพื่อทำการรักษา
ยิ่งในยุคที่มีภูมิคุ้มกันเปลี่ยนแปลงจากภาวะติดเชื้อเอ็ชไอวี
และอายุขยั ของประชากรสูงขึน้ ด้วย อัตราน่าจะสูงขึน้ กว่าทีเ่ คย
คะเนเอาไว้
ในประเทศอืน่ ๆ ก็ไม่ได้มกี ารศึกษา แต่คะเนกันว่าจะ
มีอุบัติการณ์ใกล้เคียงกับในสหรัฐ คือประมาณ ๒-๓ ราย
ต่อประชากร ๑,๐๐๐ คน
๑๕๙
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ในช่วงชีวิตของบุคคลหนึ่งที่เคยเป็นสุกใสตั้งแต่
เด็ก เมือ่ อายุสงู ขึน้ ร้อยละ ๓๒ จะเป็นโรคงูสวัดเมือ่ ใดเมือ่ หนึง่
อาการของโรคเป็นอย่างไร
หลังจากเป็นโรคสุกใสแล้วหลายสิบปีจึงจะเป็นโรค
งูสวัด แต่ไม่ได้เป็นทุกคน เช่นในรายของแป๊ะฮง อาจจะเคย
เป็นสุกใสตัง้ แต่เด็กเล็กอายุได้ ๔-๕ ขวบ แต่กเ็ ป็นโรคงูสวัด
เมือ่ อายุ ๗๒ โดยไม่ได้ไปรับเชือ้ หรือติดเชือ้ มาใหม่อกี เลย
อาการนำ
ก่อนจะมีผน่ื มีตมุ่ ขึน้ ชัดเจน ๑-๒ วันก่อนจะมีอาการ
นำมาก่อน มีความรูส้ กึ แปลกประหลาดนำมาก่อน เช่น เจ็บ ๆ
แสบ ๆ เสียวๆ ปวดร้าวคล้าย ๆ กับว่าไปโดนกระแทกมา
โดนแมลงสัตว์กดั ต่อยมา เป็นอาการของประสาทสัมผัสบริเวณ
ที่ผื่นกำลังจะขึ้นถูกรบกวนจากการอักเสบจากไวรัสสุกใสที่
กำลังเริ่มกำเริบ อักเสบที่ปมประสาทและเส้นประสาทจาก
ปมนัน้
คุณพยาบาลที่ทำงานอยู่กับผม บ่นให้ผมฟังในตอน
เย็นวันหนึ่งว่า มีความรู้สึกแปลก ๆ อึดอัดในท้อง คล้าย ๆ
กับท้องอืดก็ไม่เชิง อธิบายไม่ถกู ขอแบ่งยาช่วยย่อย “คอมบิซมิ ”
ที่ผมกินช่วยย่อยอยู่ประจำ และขอกินยาธาตุน้ำขาว ทั้ง ๆ ที่
อาหารเย็นวันนั้นที่เรารับประทานพร้อมกันด้วยกัน ก็เป็น
๑๖๐
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อาหารธรรมดา ไม่ใช่อาหารเนือ้ มาก หรืออาหารมันมากผิดปกติ
เป็นไก่เป็นปลาเสียมาก เวลานอนกลางคืนก็ยงั นอนหลับเขาว่า
หลับไม่สนิท เช้าวันรุง่ ขึน้ ก็ยงั รูส้ กึ ไม่คอ่ ยสบาย ไม่ปลอดโปร่ง
เลย อีกวันรุง่ ขึน้ จึงเริม่ เห็นรอยโรคเป็นผืน่ แดง ๆ เริม่ ขึน้ เป็น
แนวทีท่ อ้ ง ตรงสีขา้ งด้านขวา เขาให้ผมตรวจดู ก็พอจะดูออกว่า
มันกำลังจะมีตมุ่ เริม่ ปูดขึน้ ตรงนัน้
แป๊ะฮงก็รสู้ กึ แปลก ๆ เหมือนโดนแมลงต่อยทีห่ น้าผาก
มีผปู้ ว่ ยอีกรายหนึง่ ทีม่ าด้วยอาการปวดหูอยูว่ นั เศษ ๆ
และวิงเวียนศีรษะนิด ๆ ร่วมด้วย ตรวจดูทห่ี กู ไ็ ม่พบอะไรทีผ่ ดิ
ปกติ หลังจากนัน้ เข้าวันทีส่ ามก็เริม่ เห็นตุม่ แถว ๆ กกหูกระจาย
มาทีห่ น้า ทีห่ น้าเริม่ มีตมุ่ พอง ๆ เล็ก ๆ ขึน้ เป็นกลุม่ ประปราย
บริเวณทีม่ ตี มุ่ ทำให้โรคงูสวัดได้ชอ่ื แตกต่างกันไปตาม
ตำแหน่งดังกล่าว อาทิเช่น
Herpes zoster ophthalmicus (HZO) เกิดจากเชือ้ ไวรัส
ที่หลบซ่อนอยู่ที่ปมประสาท แกลเซอเรียนที่อยู่แถวข้างหู
ไม่ทราบเหตุผลว่าเหตุใดไวรัสสุกใสจึงชอบทีจ่ ะไปอยูท่ แ่ี ขนง
ของประสาทสมองเส้นที่ ๕ หรือประสาทตา อันนีเ้ องทีท่ ำให้
ตุม่ ขึน้ ทีห่ น้าผาก หนังตาบน ทีจ่ มูก และด้านหน้าของหู พบได้
ประมาณร้อยละ ๑๐-๑๕ ของผูป้ ว่ ยโรคงูสวัดทัง้ หมด อาการ
นำพบว่าอาจมีอาการปวดศีรษะ คลื่นไส้ อาเจียน ต่อมา
น้ำเหลืองโต ปวดฟัน ผูป้ ว่ ยแบบนีต้ อ้ งรีบรักษา มิฉะนัน้ อาจ
๑๖๑
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ทำให้โรคลามเข้าตาทำให้ตาบอดได้ อาการภายหลังงูสวัดที่
บริเวณนีก้ พ็ บบ่อยกว่าบริเวณอืน่
ยังมีชอ่ื ต่าง ๆ อีกหลายชือ่ อาทิเช่น herpes pharyngis,
herpes larynges, herpes occipitocollaris, zoster encephalomyelitis (meningoencephalitis), disseminated zoster, bilateral
zoster เป็นต้น
Disseminated zoster หมายถึง เกิดงูสวัดหลาย
ตำแหน่ง หลายอวัยวะ หรือเกิดทัว่ ไปก็ได้ แม้แต่ในช่องปาก
ในหลอดลม ปอดบวม ไขสันหลังอักเสบ ฯลฯ อาจเกิดที่ ๑๐-๑๒
เดอร์มาโตม จนแลดูให้การวินจิ ฉัยแยกจากโรคสุกใสได้ยากมาก
ต้องอาศัยประวัติที่เคยเป็นสุกใส และอาศัยเกณฑ์อายุมาช่วย
ในบุคคลทัว่ ไปทีเ่ ป็นงูสวัด อาจพบได้ประมาณร้อยละ ๒ ของ
ผูป้ ว่ ยทัง้ หมด ทีแ่ พทย์มกั ต้องรับไว้รกั ษาในโรงพยาบาล เป็น
รายที่มักเป็นบุคคลที่ภูมิคุ้มกันอ่อนแอมาก ๆ โดยระบบ
อิมมูนชนิดพึ่งเซลล์ เช่น คนที่เป็นมะเร็ง คนที่ได้รับการ
ฉายรังสีรกั ษา ได้รบั ยาคีโมเธอราปี คนทีผ่ า่ นการผ่าตัดเปลีย่ นถ่าย
อวัยวะมาใหม่ที่ต้องได้รับยากดภูมิต้านทาน คนที่ได้รับยา
คอร์ตโิ คสตีรอยด์โดยการฉีดเป็นระยะเวลานาน ๆ
 Bilateral zoster ในบางโอกาสทีพ่ บได้นอ้ ยมากคือ
งูสวัดขึน้ ทัง้ สองด้านของร่างกาย เกิดในบางรายทีอ่ อ่ นแอมาก ๆ
เท่านัน้ ยังอธิบายกันไม่ได้วา่ ทำไมถึงเป็นเช่นนัน้ ปกติจะขึน้
๑๖๒
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ที่ซีกใดซีกหนึ่งของร่างกายเท่านั้น ฝรั่งเองก็มีความเชื่อว่า
ถ้างูสวัดเกิดสองด้านของร่างกายแล้วมาบรรจบกันที่กลางตัว
จะทำให้ตายได้ เหมือนกันที่คนไทยเราพูดถึงเรื่องงูกระหวัด
นัน่ เอง
ลักษณะของผืน่ ของตุม่ เป็นอย่างไร ขณะทีม่ ตี มุ่ โรคจะแพร่เชือ้
ทำให้ผทู้ ม่ี าสัมผัสติดโรคได้ไหม
ได้ โดยเฉพาะคนทีไ่ ม่เคยเป็นสุกใสมาก่อนและมีภมู ิ
คุ้มกันอ่อนแอมาก ๆ เช่น กำลังเป็นมะเร็งเม็ดเลือดขาวแล้ว
ไปสัมผัสกับตุ่มงูสวัดอย่างใกล้ชิดแล้วไม่ได้ล้างบริเวณที่
สัมผัสให้สะอาดเพียงพอ
โรคงูสวัดรักษาให้หายได้ไหม มีภาวะแทรกซ้อนอะไรบ้าง
ในรายปกติ ตุ่มงูสวัดจะแห้งตกสะเก็ดเองในเวลา
สองสัปดาห์ แต่ในบางรายอาจมีภาวะแทรกซ้อนทำให้หายช้า
ภาวะแทรกซ้อนได้แก่
การติดเชื้อแบคทีเรียซ้ำเติม มักเป็นแบคทีเรียประจำ
ถิน่ ของผิวหนังบริเวณนัน้ เช่น สตาฟิโลค็อคคัสทำให้เป็นหนอง
เป็นต้น ซึง่ ต้องการการรักษา อาจต้องใช้ปฏิชวี นะทีม่ ฤี ทธิฆ์ า่
แบคทีเรียชนิดนัน้
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การทำให้ประสาทในการเคลือ่ นไหวอ่อนแรงเพราะ
ประสาทถูกทำลาย กล้ามเนื้อบริเวณนั้นอ่อนแรงอ่อนกำลัง
กล้ามเนือ้ ลีบฝ่อ
งูสวัดทีห่ น้าผาก ทีจ่ มูก ทีห่ น้า ลามเข้าลูกตาทำให้ตา
บอดได้
อาการปวดประสาทหลังแผลหายแล้ว อาการปวด
ประสาท ภายหลังเป็นงูสวัด ในทางแพทย์ เรียก ชื่อว่า Post
herpetic Neuralgia หรือเรียกสัน้ ๆ ว่า PHN
ภายหลังเป็นงูสวัดจะมีอาการปวดหรืออาการผิดปกติ
ของเส้นประสาทอีกต่อไปอยู่เป็นเวลานาน อาการช่นนี้ทาง
แพทย์จะเรียกว่านิวรัลเกีย (neuralgia) อาการดังกล่าวเกิดจากเส้น
ประสาทในเดอร์มาโตมทีเ่ กิดการอักเสบจากไวรัสแวริเซลลา
ซอสเตอร์ ทำให้ส่วนประกอบของเส้นประสาทถูกทำลาย
เสียหายไป อาการปวดประสาทนี้ มักจะเริม่ มีอาการตัง้ แต่ตมุ่
งูสวัดเริ่มจะหาย ตกสะเก็ด ส่วนมากจะเป็นอยู่ประมาณสาม
ถึงสีเ่ ดือนก็จะค่อย ๆ ทุเลาไปเอง มีบางรายจะมีอาการอยูเ่ ป็น
ปี บางรายนานถึงเจ็ดปีกเ็ คยมีผรู้ ายงานเอาไว้
มีเหมือนกันที่เป็นงูสวัดชนิดไม่มีรอยโรค ไม่มีตุ่ม
(zoster sine herpete) แต่กม็ โี อกาสปวดประสาทได้ ผูน้ พิ นธ์
เคยพบเด็กสาวนักศึกษารายหนึ่งมีอาการปวดที่ใบหน้าปวด
กระตุก ๆ ส่งไปปรึกษาแพทย์ระบบประสาททีว่ า่ เก่ง ทีว่ า่ ดัง
ถึง ๒-๓ ท่าน หาสาเหตุไม่พบ รวมเวลารักษากับท่านเหล่านัน้
๑๖๔

ระบาดบั น ลื อ โลก ๑๒ > งู ส วั ด

เป็นเวลาเป็นปี ก็ไม่หาย ทุเลาบ้างชั่วครั้งชั่วคราว ที่บริเวณ
หน้าทีป่ วดก็ไม่เคยเป็นงูสวัด แต่คณ
ุ แม่ของเธอยืนยันว่าตอน
เล็กๆ เคยเป็นสุกใส กรณีเช่นนีผ้ นู้ พิ นธ์กส็ งสัยว่าจะเป็นอาการ
ปวดประสาทจากไวรัสงูสวัด (zoster sine herpete) แต่ก็
ไม่ได้ทำการทดสอบสืบค้นทางห้องปฏิบตั กิ ารชันสูตรต่อไป
ในกรณีเช่นนี้ก็คงให้กินยาแก้ปวด ยาคลายกังวลไปเรื่อย ๆ
พอบรรเทาอาการเจ็บปวดไปได้ชว่ั คราวเท่านัน้
อาการที่เกิดขึ้นในเรื่อง PHN มีหลายแบบ แต่ส่วน
มากจะมีอาการปวดในลักษณะต่าง ๆ กันออกไป เช่น ปวดแสบ
ปวดร้อน ปวดเหมือนเข็มแทง ปวดเหมือนถูกไฟใหม้ หรือน้ำ
ร้อนลวก ปวดแปล๊บๆ เหมือนถูกแมลงกัดแมลงต่อยเป็นระยะๆ
เป็นพัก ๆ ก็มี บางคนก็มอี าการได้หลาย ๆ ลักษณะได้ บางครัง้
เหมือนเข็มแทง บางครัง้ เหมือนถูกราดด้วยน้ำมันร้อน ๆ บางครัง้
ก็คนั ๆ เจ็บ ๆ อย่างนีก้ ม็ ปี วดเหมือนถูกบีบถูกกดแรง ๆ ปวด
เสียว ถ้าเป็นที่ศีรษะเวลาหวีผม ลูบผมจะเสียวจนสะดุ้ง ที่มี
อาการไม่มาก เพียงแต่ปวด ๆ เมื่อย ๆ เท่านั้นก็มี บางราย
ประสาทถูกรบกวนทำให้คันมาก ๆ จะลูบจะเกา หรือทายา
ก็ไม่หาย บางรายก็จะมีอาการชาตรงบริเวณทีม่ ผี น่ื มีตมุ่ งูสวัด
และบริเวณใกล้เคียง
มีบางรายทีพ่ บน้อยราย มีอาการรุนแรงคือมีกล้ามเนือ้
บางมัดอ่อนแรง เช่น แขน ขา อ่อนแรง ไม่มแี รงจนเกือบจะกลาย
เป็นอัมพฤกษ์กม็ ี บางรายก็มแี ขน ขา สัน่ กระตุก ก็เป็นได้
๑๖๕
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เหตุใดจึงเกิดนิวรัลเกีย เส้นประสาทถูกทำลายอย่างไร
ไวรัสแวริเซลลา ซอสเตอร์ ไปก่อการอักเสบภายใน
เส้นประสาท ทำให้ใยประสาทบางส่วนหรือทั้งหมดเสียไป
เชื่อกันว่า การนำสารหรือการสื่อสารจากบริเวณประสาท
สัมผัสไปสูส่ มอง ก็นำไปไม่สมบูรณ์ นำไปไม่ถกู ต้อง สมอง
ก็แปลรหัสของข่าวสารที่ได้รับผิดเพี้ยนไป แปลรหัสไม่ตรง
ผลสุดท้ายจึงเกิดอาการได้ตา่ ง ๆ กันดังกล่าวแล้ว
มีเหตุอะไรบ้างทีไ่ ปกระตุน้ ให้ไวรัสแวริเซลลา ซอสเตอร์กำเริบ
กลายเป็นโรคงูสวัด
สิง่ ใดทีไ่ ปทำให้ภมู คิ มุ้ กันหรือภูมติ า้ นทานของร่างกาย
อ่อนแอลง เสือ่ มลง เช่น ผูป้ ว่ ยโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาว ผูป้ ว่ ย
ได้รบั การฉายรังสีรกั ษา ผูป้ ว่ ยได้รบั เคมีบำบัดหรือ “คีโม”
ผู้ที่ได้รับการรักษาด้วยยาคอร์ติโคสตีรอยด์เป็นเวลา
นาน ผูท้ ข่ี าดอาหาร อดนอนมากๆ เครียด ป่วยเป็นไข้ เป็นโรค
เรือ้ รัง เช่น เบาหวาน โรคของต่อมธัยรอยด์โต โรคไตเรือ้ รัง
รับประทานช๊อคโกแลทมากเกินไป ดื่มสุราจัดเป็น
อาจินต์เป็นต้น เป็นเหตุกระตุ้นให้ไวรัสออกมาจากที่หลบ
ซ่อนมาอาละวาดได้

๑๖๖
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การรักษาด้วยยาต้านไวรัส
ดังได้กล่าวในเรือ่ ง เริม ไว้แล้วว่า มีสารเคมีตา้ นเชือ้
ไวรัสแวริเซลลา ซอสเตอร์ได้คอื
acyclovir หรือ aciclovir
valaciclovir
famciclovir
สองขยานหลั ง ถื อ ว่ า มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพเหนื อ กว่ า
ขนานแรก โดยเฉพาะในการรักษางูสวัดและป้องกัน postherpetic
neuralgia ควรให้ยาภายใน ๗๒ ชั่วโมงหลังตุ่มงูสวัดเริ่ม
ปรากฏจึงจะป้องกันได้ผล หากช้าไปกว่านัน้ มักไม่ใคร่ทนั กาล
ควรให้กนิ ยาเป็นเวลา ๕ วัน ในรายทีภ่ มู คิ มุ้ กันอ่อนแอมาก ๆ
แนะนำให้ฉีดเข้าหลอดเลือดดำแทนการกิน รายละเอียดดูใน
ภาคผนวก
โรคงูสวัดเป็นแล้วเป็นซ้ำได้อกี ไหม
เคยเป็งูสวัดแล้วหายแล้ว โดยเฉพาะคนที่ภูมิคุ้มกัน
ชนิดพึง่ เซลล์เสือ่ ม อ่อนแอมาก ๆ ไม่สามารถกำจัดไวรัสให้
หมดไปจากปมระสาทได้ จึ ง มี โ อกาสกลั บ เป็ น ซ้ ำ ได้ อ ี ก
มากกว่าหนึง่ ครัง้ แต่กพ็ บน้อยรายมาก ๆ

๑๖๗
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ภาคผนวก
ลักษณะทางไวรัสวิทยาของไวรัสเฮอร์ปสี
ไวรัสในกลุม่ เฮอร์ปสี มีโครงสร้างร่วมกันทัง้ กลุม่ มี
จีโนมเป็นแถบดีเอ็นเอขนาดใหญ่ เป็นสายคู่ ซึ่งมีจีนส์อยู่
๑๐๐ – ๒๐๐ จีนส์ อยูภ่ ายในกล่องหรือซองเป็นโปรตีนรูปลักษณ์
แบบอิโคสะฮีดลั (โปรดดูไดอะแกรมประกอบ) ตัวกล่องหรือ
ซองโปรตีนเรียกชือ่ ว่า “แค็พสิด” ทีเ่ ปลือกหุม้ กล่องหรือซอง
มีผนัง มีทง้ั โปรตีนของไวรัสหุม้ อยู่ เป็นผนังสองชัน้ เรียกชือ่
ทัว่ ไปว่า เอ็นเวลลอป หรือเปลือกกล่อง โครงสร้างรวมทัง้ หมด
เรียกว่าอาณุภาคของไวรัสหรือ “วิรอิ อน”

โครงสร้างแบบอิโคสะฮีดัล (Icosahedral)

๑๖๘
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วงชีพจักรของไวรัสเฮอร์ปสี
ไวรัสเฮอร์ปีสทุกชนิด เพิ่มจำนวนในนิวเคลียสของ
เซลล์ ดีเอ็นเอของไวรัสจะถูกเปลีย่ นไปเป็นอาร์เอ็นเอ ภายใน
นิวเคลียสของเซลล์ทต่ี ดิ เชือ้
ภาวะติดเชื้อเกิดขึ้นเมื่อไวรัสไปสัมผัสกับเซลล์ตรง
ผิวของเซลล์ทม่ี อี ณูรเี ซ็พเตอร์จำเพาะอยู่ หลังจากทีม่ กี ารรวม
ตัวกับกลัยโคโปรตีนของเปลือกหุม้ ไวรัสกับผนังของเซล์แล้ว
วิริออน ก็เข้าไปภายในเซลล์ได้ และถอดโครงสร้างทำให้มี
ดีเอ็นเออิสระและเคลื่อนย้ายเข้าไปสู่นิวเคลียสของเซลล์ได้
ภายในนิวเคลียสของเซลล์ดีเอ็นเอของไวรัสก็เริ่มเพิ่มจำนวน
และการเปลีย่ นแปลงของจีนส์ของไวรัสก็เกิดขึน้
การจำแนกชนิดของไวรัสเฮอร์ปสี
The family Herpesviridae has been elevated to the order
Herpesvirales. This order currently has 3 families, 3 subfamilies
plus 1 unassigned, 17 genera plus 4 unassigned, and 90 species.[15]
The following genera are included in the family
Herpesviridae:
 Subfamily Alphaherpesvirinae
o Genus Iltovirus; type species: Gallid herpesvirus 1
 Species: Gallid herpesvirus 1, Psittacid herpesvirus
1
๑๖๙
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o Genus Mardivirus; type species: Gallid herpesvirus 2
 Species: Columbid herpesvirus 1, Gallid herpesvirus
2, Gallid herpesvirus 3, Meleagrid herpesvirus 1
o Genus Simplexvirus; type species: Human herpesvirus
1
 Species: Ateline herpesvirus 1, Bovine herpesvirus
2, Cercopithecine herpesvirus 2, Human herpesvirus 1, Human
herpesvirus 2, Leporid herpesvirus 4, Macacine herpesvirus 1,
Macropodid herpesvirus 1, Macropodid herpesvirus 2, Papiine
herpesvirus 2, Saimiriine herpesvirus 1
o Genus Unassigned
 Species: Chelonid herpesvirus 5, Chelonid
herpesvirus 6
o Genus Varicellovirus; type species: Human herpesvirus
3
 Species: Bovine herpesvirus 1, Bovine herpesvirus
5, Bubaline herpesvirus 1, Canid herpesvirus 1, Caprine
herpesvirus 1, Cercopithecine herpesvirus 9, Cervid herpesvirus
1, Cervid herpesvirus 2, Equid herpesvirus 1, Equid herpesvirus
3, Equid herpesvirus 4, Equid herpesvirus 8, Equid herpesvirus
9, Felid herpesvirus 1, Human herpesvirus 3, Phocid herpesvirus
1, Suid herpesvirus
๑๗๐

ระบาดบั น ลื อ โลก ๑๒ > ภาคผนวก

 Subfamily Betaherpesvirinae
o Genus Cytomegalovirus; type species: Human
herpesvirus 5
 Species: Cercopithecine herpesvirus 5, Human
herpesvirus 5, Macacine herpesvirus 3, Panine herpesvirus 2
o Genus Muromegalovirus; type species: Murid
herpesvirus 1
 Species: Murid herpesvirus 1, Murid herpesvirus 2
o Genus Proboscivirus; type species: Elephantid
herpesvirus 1
o Genus Roseolovirus; type species: Human herpesvirus
6
 Species: Human herpesvirus 6, Human herpesvirus
7
o Genus Unassigned
 Species: Caviid herpesvirus 2, Suid herpesvirus 2,
Tupaiid herpesvirus 1
 Subfamily Gammaherpesvirinae
o Genus Lymphocryptovirus; type species: Human
herpesvirus 4
๑๗๑
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 Species: Callitrichine herpesvirus 3, Cercopithecine
herpesvirus 14, Gorilline herpesvirus 1, Human herpesvirus 4,
Macacine herpesvirus 4, Panine herpesvirus 1, Papiine
herpesvirus 1, Pongine herpesvirus 2
o Genus Macavirus; type species: Alcelaphine
herpesvirus 1
 Species: Alcelaphine herpesvirus 1, Alcelaphine
herpesvirus 2, Bovine herpesvirus 6, Caprine herpesvirus 2,
Hippotragine herpesvirus 1, Ovine herpesvirus 2, Suid herpesvirus
3, Suid herpesvirus 4, Suid herpesvirus 5
o Genus Percavirus; type species: Equid herpesvirus 2
 Species: Equid herpesvirus 2, Equid herpesvirus 5,
Mustelid herpesvirus 1
o Genus Rhadinovirus; type species: Saimiriine
herpesvirus 2
 Species: Ateline herpesvirus 2, Ateline herpesvirus
3, Bovine herpesvirus 4, Human herpesvirus 8, Macacine
herpesvirus 5, Murid herpesvirus 4, Saimiriine herpesvirus 2
o Genus Unassigned
 Species: Equid herpesvirus 7, Phocid herpesvirus 2,
Saguinine herpesvirus 1
๑๗๒

Synonym

HHV-3 Varicella zoster virus (VZV)

HHV-2 Herpes simplex virus-2 (HSV-2)

HHV-1 Herpes simplex virus-1 (HSV-1)

Type

การจำแนกของไวรัสเฮอร์ปีสของมนุษย์

(Alpha)

Subfamily

Mucoepithelial

Mucoepithelial

Mucoepithelial

Primary Target
Cell

๑๗๓

Neuron

B cell

Infectious mononucleosis, Burkitt’s
lymphoma, CNS lymphoma in AIDS
patients,

Neuron

Neuro

Site of
Latency

Chickenpox and shingles

(predominantly genital), as well as
other herpes simplex infections

Oral and/or genital herpes

Oral and/or genital herpes
(predominantly orofacial), as well as
other herpes simplex infections

Pathophysiology

Close contact,
transfusions, tissue

Respiratory and close
contact

(sexually transmitted
disease)

Close contact

Close contact

Means of Spread
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Synonym

๑๗๔

B cells and

Primary Target
Cell
syndrome (PTLD), nasopharyngeal
carcinoma, HIV-associated hairy
leukoplakia

post-transplant lymphoproliferative

Pathophysiology

Lymphocyte and
other cells

HHV-8 Kaposi’s sarcoma-associated
herpesvirus
(KSHV), a type of rhadinovirus

congenital

transplant, and

Means of Spread

lymphocyte, Saliva
and ?
Respiratory and close
T cells and ? contact?

Monocyte,

Site of
Latency

Sixth disease (roseola infantum or
T cells and ? ?
exanthem subitum)
Kaposi’s sarcoma, primary effusion
lymphoma, some types of multicentric
Close contact
Castleman’s disease
B cell
(sexual), saliva?

lymphocyte,
Infectious mononucleosis-like
and epithelial cells syndrome,[9] retinitis, etc.
T cells and ?
Sixth disease (roseola infantum or
exanthem subitum)
T cells and ?

(Beta)

Monocyte,

(Gamma) epithelial cells

Subfamily

HHV-7 Roseolovirus

HHV-6 Roseolovirus, Herpes
lymphotropic virus

HHV-5 Cytomegalovirus (CMV)

virus (EBV), lymphocryptovirus

HHV-4 Epstein-Barr

Type

การจำแนกของไวรัสเฮอร์ปีสของมนุษย์
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 Subfamily Unassigned
o Genus Unassigned
 Species: Iguanid herpesvirus 2
การวินจิ ฉัยยืนยันโดยห้องปฏิบตั กิ าร
๑. การเพาะแยกเชือ้
การเพาะแยกเชือ้ ได้รบั การยอมรับว่าเป็นวิธมี าตรฐาน
ในการวินิจฉัยยืนยันของโรคเริม มีความไวประมาณ ร้อยละ
๗๐ และมีความจำเพาะเกือบร้อยละ ร้อยทีเดียว กว่าทีจ่ ะรายงาน
ผลได้อาจต้องใช้เวลาถึง ๗ วัน ความไวจะสูงหรือต่ำจะขึน้ อยู่
กับชนิดของไวรัสเริม และตำแหน่งที่เก็บตัวอย่างไปตรวจ
ผลการเพาะเชื้อจะให้ผลดีหากได้ตัวอย่างตรวจในระยะที่
เนิน่ ๆ ในระยะกำลังเป็นโรคใหม่ ๆ และเก็บจากตำแหน่งทีม่ ี
การติดเชือ้ และผลมักไม่ใคร่ดี หากเก็บตัวอย่างตรวจในระยะ
หลังของโรค
๒. การตรวจโดยวิธยี อ้ มสี เพือ่ ดูเซลล์แซ็งค์ (Tzank
smear) อันเป็นวิธเี ปิดตุม่ แล้วขูดเอาเซลล์จากพืน้ ของตุม่ ไปสเมียร์
บนแผ่นกระจกสไลด์ แล้วย้อมสีตรวจหาเซลล์ที่มีนิวคลียส
ยักษ์ทม่ี นี วิ เคลียสหลายนิวเคลียส หรือทีเ่ รียกว่า “เซลล์แซงค์”
โดยใช้กล้องจุลทรรศน์ธรรมดา การทดสอบวิธนี ้ี มักได้ผลไม่สู้
จะแม่นยำ มีทง้ั รายงานผลบวกเทียม และผลลบเทียม จึงเป็น
วิธที เ่ี ลิกปฏิบตั กิ นั แล้ว
๑๗๕
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๓. การทดสอบทางอณูวทิ ยา หรือ การทดสอบขยาย
ห่วงลูกโซ่โพลีเมอเรสหรือพีซอี าร์ (Polymerase chain reaction)
เป็นวิธที น่ี ยิ มปฏิบตั กิ นั ในปัจจุบนั และอาจจะใช้แทน
การเพาะแยกเชื้อเลยทีเดียว รายงานผลได้เร็วกว่าภายในวัน
เดียว แม่นยำกว่า การเพาะเชือ้ ด้วย แยกชนิดของไวรัสเริมได้ดว้ ย
และมีความปลอดภัยในการปฏิบัติงานสูงด้วย ในรายที่การ
เพาะเชือ้ ให้ผลลบแต่กลับให้ผลบวกโดยวิธพี ซี อี าร์ได้ถงึ เกือบ
ร้อยละ ๑๐๐ นอกเหนือไปกว่านัน้ ในรายทีต่ รวจพีซอี าร์ได้ใน
ระดับทีส่ งู จะทำให้พจิ ารณาได้ดว้ ยว่า จะมีการแพร่เชือ้ ทำให้มี
การติดเชือ้ จากมารดาสูท่ ารกแรกเกิดได้ในอัตราทีส่ งู ขึน้ ด้วย
เรามีวธิ กี ารอย่างไรในการแยกชนิดของไวรัส
วิธกี ารทดสอบเพือ่ แยกชนิดโดยเฉพาะของไวรัสจะทำ
ได้โดยอาศัยปฏิกริ ยิ าทางน้ำเหลือง (HSV type-specific serologic
testing) โดยแยกได้จากแอนติบอดีที่แตกต่างกันของกลัยโค
โปรตีน จี (glycoprotein G–based assays) และร่วมกับการเพาะ
แยกเชือ้ จากตัวอย่างตรวจด้วย
Hesleigh และคณะได้ทำการประเมินสตรี ตัง้ ครรภ์ ๒๓
รายทีป่ ว่ ยเป็นโรคเริมของอวัยวะเพศชนิดการป่วยเป็นครัง้ แรก
แบบปฐมภูมิ ทีม่ อี าการรุนแรง (severe first-episode infections)
ทุกรายได้รบั การเพาะแยกเชือ้ และทำการทดสอบแยกชนิดโดย
ปฏิกริ ยิ าน้ำเหลืองผลปรากฏว่า
๑๗๖
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 หนึง่ ราย หรือ ร้อยละ ๔ เป็นการติดเชือ้ ไวรัสเริม

ชนิดที่ ๑ ปฐมภูมิ (primary HSV-1)
 ๓ รายหรือร้อยละ ๑๓ เป็นการติดเชื้อครั้งแรก
แต่ไม่ไช่ปฐมภูม,ิ (nonprimary first-episode infections) ทุกราย
เป็นไวรัสเริมชนิดที่ ๒ (HSV-2)
 ๑๙ ราย หรือ ร้อยละ ๘๓ เป็นการกลับเป็นซ้ำ (recurrent infection) ๑๔ รายเป็นการติดเชือ้ ไวรัสเริมชนิดที่ ๒
(HSV-2).
อย่างไรก็ตาม มีการประเมินห้องปฏิบัติการชันสูตร
ของสมาคมพยาธิแพทย์อเมริกัน ๑๗๒ แห่ง ปรากฏว่าห้อง
ปฏิบตั กิ ารกว่าร้อยละ ๕๐ รายงานผลว่า เป็นการติดเชือ้ ไวรัส
เริมชนิดที่ ๒ ทั้ง ๆ ที่อันที่จริงแล้ว ในตัวอย่างที่ส่งไปให้
ประเมิ น นั ้ น มี แ อนติ บ อดี ต ่ อ ไวรั ส เริ ม ชนิ ด ที ่ ๑ เท่ า นั ้ น
ห้องปฏิบตั กิ ารทีร่ ายงานผลได้ถกู ต้องเป็นห้องปฏิบตั กิ ารโดย
วิธี glycoprotein G–based assay ทัง้ สิน้ ในห้องปฏิบตั กิ ารทีใ่ ช้
วิธกี ารอืน่ จะรายงานผลไม่เทีย่ งตรง

๑๗๗
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ยาต้านไวรัสเริมทีใ่ ช้รกั ษา
๑.
๒.
๓.
๔.

อะซัยคลอเวียร์
วาลาซิคลอเวียร์
แฟมเวียร์
การให้ยาลดความเครียดหรือลดความกังวล

อะซัยคลอเวียร์
(Acyclovir ชือ่ ทางการค้า ZOVIRAX GlaxoSmithKline)
ชนิดกิน
ขนาดของเม็ดยา: เม็ดละ ๒๐๐ มิลลิกรัม ๔๐๐ มิลลิกรัม
และ ๘๐๐ มิลลิกรัม
ชนิดฉีด ๒๕๐ มิลลิกรัม
ระดั บ ยาในพลาสมาจะยาวนานขึ ้ น ในกรณี ท ี ่ ใ ช้
โปรเบเนซิดร่วมด้วย
ข้อบ่งชี:้ รักษาโรคเริม ในผูใ้ หญ่และเด็กอายุ เกิน ๒ ปี
กินครัง้ ละ ๒๐๐ มิลลิกรัม วันละ ๕ ครัง้ ห่างกันครัง้ ละ ๔ ชัว่ โมง
เว้นมือ้ กลางคืนตอนดึก เป็นเวลา ๕ วัน
รักษาโรคสุกใส ผูใ้ หญ่กนิ ครัง้ ละ ๘๐๐ มิลลิกรัม วันละ
๕ ครัง้ ห่างกันครัง้ ละ ๔ ชัว่ โมง เว้นมือ้ ดึกกลางคืน เป็นเวลา
๗ วัน
๑๗๘
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เด็กอายุเกิน ๖ ขวบ กินครัง้ ละ ๘๐๐ มิลลิกรัม วันละ ๔
ครัง้ เป็นเวลา ๕ วัน
เด็กอายุ ๒-๖ ขวบกินครัง้ ละ ๔๐๐ มิลลิกรัม วันละ ๔
ครัง้ เป็นเวลา ๕ วัน
เด็กอายุ น้อยกว่า ๒ ขวบกินครัง้ ละ ๒๐๐ มิลลิกรัม วันละ
๔ ครัง้ เป็นเวลา ๕ วัน
ขนาดสำหรับเด็ก ๒๐ มิลลิกรัม/น้ำหนักตัว ๑ กิโลกรัม
วันละ ๔ ครัง้
ป้องกันโรคเริมมิให้กลับเป็นซ้ำ กิน ๒๐๐ มิลลิกรัม วันละ
๔ ครัง้ หรือ กินครัง้ ละ ๔๐๐ มิลลิกรัมวันละ ๒ ครัง้
รักษาโรคงูสวัด กินครัง้ ละ ๘๐๐ มิลลิกรัม วันละ ๕
ครัง้ ห่างกันครัง้ ละ ๔ ชัว่ โมง เว้นมือ้ กลางคืนตอนดึก เป็นเวลา
๗ วัน
ชนิดฉีด
ในการรักษาโรคเริม และโรคงูสวัด ในผูท้ ม่ี ภี มู คิ มุ้ กัน
บกพร่อง
ผูใ้ หญ่ ๕ มิลลิกรัม/น้ำหนักตัว ๑ กิโลกรัม ทุก ๘ ชัว่ โมง
เด็ก ๒๕๐ มิลลิกรัม ต่อพืน้ ทีร่ า่ งกาย ๑ ตารางเมตร
ของร่างกาย ทุก ๘ ชัว่ โมง เป็นเวลา ๕ วัน

๑๗๙
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รักษาโรคงูสวัดในผูท้ ม่ี ภี มู คิ มุ้ กันบกพร่อง
ผูใ้ หญ่ ๑๐ มิลลิกรัม/น้ำหนักตัว ๑ กิโลกรัม ทุก ๘ ชัว่ โมง
เด็ก ๕๐๐ มิลลิกรัม ต่อพื้นที่ร่างกาย ๑ ตารางเมตร
ของร่างกาย ทุก ๘ ชัว่ โมง
ให้กินพร้อมอาหารเพื่อป้องกันอาการทางกระเพาะ
อาหารเป็นเวลา ๕ วัน
อาการไม่พงึ ประสงค์ อาจมีผน่ื ขึน้ ตามผิวหนัง มีอาการ
รบกวนกระเพาะอาหาร ทีพ่ บได้นอ้ ยคืออาจมีอาการทางระบบ
ประสาทได้ เมือ่ หยดเข้าหลอดเลือดดำ
ในรายทีร่ นุ แรงหรือมีภาวะแทรกซ้อนทีร่ นุ แรง
ให้ฉดี เข้าหลอดเลือดดำในขนาด ๕ – ๑๐ มิลลิกรัม ต่อ
น้ำหนักตัว ๑ กิโลกรัม ทุก ๘ ชัง่ โมง เป็นเวลา ๗ – ๑๐ วัน โดย
หยดช้าๆในอัตราสม่ำเสมอเป็นเวลาไม่นอ้ ยกว่า ๑ ชัว่ โมง
ผูท้ ค่ี น้ พบสารนีค้ อื นักเภสัชศาสตร์มนี ามว่า Gertrude
B. Elion และจากผลงานนีท้ ำให้ทา่ นได้รบั รางวัลโนเบล สาขา
การแพทย์ในปีพ.ศ. ๒๕๓๑ ผู้ที่นำไปใช้ในการรักษาโรค
ไวรัสได้แก่ Dr. Richard Whitley นักวิจัยจากมหาวิทยาลัย
อะลาบามาเมืองเบอร์มิงแฮมสหรัฐอเมริกา (University of
Alabama at Birmingham)
มีทง้ั ชนิดฉีด กิน และทา (ขีผ้ ง้ึ และครีม) ยาขนานนีไ้ ด้
ผลดีมากในรายที่ติดเชื้อเป็นครั้งแรก ใช้รักษาได้ทั้งโรคเริม
๑๘๐
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Dr. Gertrude B. Ellion ( จาก Wikipedia)

Dr. Richard Whitley

๑๘๑
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ทีบ่ ริเวณปาก โรคเริมของอวัยวะเพศ โรคเริมหลายระบบ รวม
ทั้งสมองอักเสบ ในรายที่กลับเป็นซ้ำ ยาอาจจะได้ผลน้อยลง
กว่าในรายที่ติดเชื้อเป็นครั้งแรก ยานี้จะทะเบียนจำหน่ายใน
ประเทศไทยแล้ว แต่ราคาค่อนข้างสูง มีทั้งยาที่สั่งจากต่าง
ประเทศและนำมาแบ่งบรรจุจำหน่ายในประเทศ
Aciclovir หรือ acyclovir อ่านออกเสียงว่า อะซัยคลอเวียร์ เรียกชื่อสั้น ๆ ย่อ ๆ ว่า ACV เป็นสารประกอบ
กวาโนซีน (guanosine) มีชื่อทางเคมีเต็ม ๆ ว่า อะซัยคลอ
กวาโนซีน (acycloguanosine) เป็นยาทีม่ ฤี ทธิต์ า้ นไวรัสใน
กลุม่ “เออร์ปสี ” มีชอ่ื ทางการค้าตามบริษทั ผูผ้ ลิตเช่น Cyclovir,
Herpex, Acivir, Acivirax (Mash-Premier), Zovirax, Aciclovir
(Sanofi) และ Zovir (GSK) แต่ในประเทศไทยไม่มจี ำหน่ายทุก
บริษทั มีขอ้ บ่งใช้ในการรักษาโรคเริม สุกใส และงูสวัด
ยาทีม่ จี ำหน่าย
อยูใ่ นรูปของยาเม็ดขนาด ๒๐๐ มิลลิกรัม ๔๐๐ มิลลิกรัม
และ ๘๐๐ มิลลิกรัม
ครีมทาเฉพาะที่ ๕%
ขีผ้ ง้ึ ป้ายตา ๓%
สารละลายฉีดเข้าหลอดเลือดดำ ๒๕ มิลลิกรัม/มล

๑๘๒
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ฤทธิไ์ ม่พงึ ประสงค์ของยา
ระบบทัว่ ไป
ทีพ่ บได้บอ่ ยหากให้ยาโดยกินและการฉีดเข้าหลอดเลือด
ดำ เกิดในผูป้ ว่ ยประมาณร้อยละ ๑ หรือมากกว่านัน้ ได้แก่ คลืน่ ไส้
อาเจียน อุจจาระร่วงและ/หรือ ปวดศีรษะ ในรายทีไ่ ด้รบั ในขนาด
ทีส่ งู อาจพบอาการเพ้อฝัน (hallucinations) มีความรูส้ กึ ปัน่ ป่วน
วิงเวียน สับสน บวมน้ำ ปวดตามข้อ เจ็บคอ ท้องผูก ปวดท้อง
ผมร่วง อ่อนเพลีย มีผน่ื ตามตัว ทีม่ รี ายงานว่าพบได้นอ้ ย (น้อย
กว่าร้อยละ ๐.๑ ได้แก่ ชัก หมดสติ เม็ดเลือดขาวต่ำ โดยเฉพาะ
ชนิดนิวโทรฟิลต่ำ พบผลึกในปัสสาวะ เบื่ออาหาร ละเหี่ย
ตับอักเสบ กลุ่มอาการสตีเวน จอห์นสัน ผิวหนังเปื่อย และ/
หรือ แพ้แบบอะนาฟัยแล็คสิส
๑๘๓
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หากฉีดเข้าหลอดเลือดดำในขนาดที่สูงอาจมีอาการ
ทางสมอง และมีปฏิกิริยาเฉพาะที่ตรงที่ฉีด สภาพของสาร
ละลายทีใ่ ช้ฉดี จะเป็นด่าง (พีเอ็ช ๑๑) หากรัว่ จากหลอดเลือดตรง
รอยเข็มจะทำให้ปวดและระคายเคืองมาก หลังเข็มแรกทีใ่ ช้ฉดี
เร็ว ๆ จะทำให้สมรรถภาพของไตเสือ่ มเพราะยาอะซัยคลอร์เวียร์
จะตกตะกอนในไต
ในรูปทีเ่ ป็นครีมใช้ทาเฉพาะทีผ่ ลข้างเคียงทีพ่ บได้บอ่ ย
(มากกว่าร้อยละ ๑) ได้แก่ผวิ หนังแห้งและตกสะเก็ด หรือมีอาการ
ปวดแสบร้อนชัว่ คราว ทีพ่ บน้อยลงไปอีกได้แก่ มีผน่ื และคัน
ตรงทีใ่ ช้ทา
เมือ่ ใช้ปา้ ยตา ทีพ่ บมากกว่าร้อยละ ๑ ได้แก่เคืองตาคล้าย
มีผงเข้าตาชั่วคราว ที่พบได้น้อยกว่าร้อยละ ๐.๑ – ๑ ได้แก่
มีกระจกตาอักเสบและเป็นแผล หรือมีอาการแพ้ยา
การเกิดพิษ
อะซัยคลอเวียร์ อาจไปรวมเข้ากับดีเอ็นเอของเซลล์
ทำให้มกี ารกลายพันธุข์ องโครโมโซม ดังนัน้ จึงควรเลีย่ งไม่ใช้
ยานีใ้ นระหว่างการตัง้ ครรภ์ อย่างไรก็ตาม ก็ยงั ไม่มรี ายงานการ
ก่อความพิการแก่ทารก หรือก่อมะเร็งในรายทีใ่ ห้ยานีแ้ ก่หญิง
มีครรภ์ เนือ่ งจากยานีห้ ากโดยการกินจะมี bioavailability ต่ำ
พิษเฉียบพลันจะพบได้ในการใช้ขนาดที่สูงกว่า ๑ กรัม/นน.
ตัวหนึง่ กิโลกรัม ในกรณีทผ่ี ปู้ ว่ ยมีสมรรถภาพไตเสือ่ ม การขับ
๑๘๔

ระบาดบั น ลื อ โลก ๑๒ > ภาคผนวก

ยาออกทางไตจะนานกว่าคนปกติ (ระยะกึง่ ชีพของยานานกว่า
ปกติ ๕-๖ เท่า) ทำให้ความเข้มข้นของยาสูงอยูน่ านจึงเกิดพิษ
เฉียบพลันได้งา่ ย ได้แก่ เซือ่ งซึม สับสนและกล้ามเนือ้ กระตุก
ฤทธิข์ า้ งเคียงทีอ่ าจพบได้ได้แก่อาจตกตะกอนผลึกใน
ไต หากความเข้มของยาทีล่ ะลายในน้ำสูงกว่า ๒.๕ มิลลิกรัมต่อ
มิลลิลิตรที่อุณหภูมิ ๓๗oซ หรือหากฉีดเข้าหลอดเลือดอย่าง
เร็วในขนาดสูง
ในการฉีดเข้าหลอดเลือดอาจทำให้เกิดอาการซึม มึนชา
สัน่ สับสน ประสาทหลอน ปัสสาวะเป็นเลือด ชัก มีผน่ื ขึน้ ตาม
ตัว หรือเป็นลมพิษ ปวดศีรษะ คลืน่ ไส้ ระดับครีอาตินนี ในเลือด
สูงชัว่ คราว
วาลาซิคลอร์เวียร์
(Vallaciclovir ชือ่ การค้า ALTREX GlaxoSmithKline)
ลักษณะยา เป็นเม็ดเคลือบฟิล์ม (Film-coated tab)
ขนานด ๕๐๐ มิลลิกรัม
ข้อบ่งชี้ : ใช้รักษาโรคงูสวัดเพื่อย่นให้ระยะเวลาใน
การปวดประสาทหลังงูสวัดลดสัน้ ลง
ใช้รักษาโรคเริมที่ผิวหนังและเยื่อชุ่ม เริมที่ริมฝีปาก
รวมทัง้ เริมทีอ่ วัยวะเพศด้วย ลดระยะเวลาในการแพร่เชือ้ ไวรัส
ให้สน้ั ลง
๑๘๕
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ใช้ในการป้องกันการติดเชือ้ ไวรัสซัยโตเมกะโล
รักษาโรคงูสวัดในผูใ้ หญ่ระยะเฉียบพลัน กินครัง้ ละ
๑,๐๐๐ มิลลิกรัม วันละ ๓ ครัง้ เป็นเวลา ๗ วัน
รักษาโรคเริม กินครัง้ ละ ๕๐๐ มิลลิกรัมวันละ ๒ ครัง้
อาจต้องให้ยานานถึง ๑๐ วัน หากเป็นการกลับเป็นซ้ำ ควรรักษา
เป็นเวลา ๓-๕ วัน รักษาเริมทีร่ มิ ฝีปาก กินครัง้ ละ ๒ กรัม เช้าเย็น
วันเดียว
สำหรับเพือ่ ป้องกันการกลับเป็นซ้ำในบุคคลภูมคิ มุ้ กัน
บกพร่อง กิน ๒๕๐ มิลลิกรัม วันละ ๒ ครัง้
ใช้ในการลดการแพร่เชือ้ ในกลุม่ รักร่วมเพศทีก่ ลับเป็น
ซ้ำบ่อย ให้คนทีเ่ ป็นเริมกิน ๕๐๐ มิลลิกรัม วันละครัง้
ในการป้องกันภาวะติดเชือ้ ไวรัสซัตโตเมกะโล ทัง้ ใน
ผูใ้ หญ่และเด็กอายุ ๑๒ ปีขน้ึ ไป ในกิน ๒ กรัม วันละ ๔ ครัง้ ให้รบี
เริ่มให้ยาหลังการผ่าตัดเปลี่ยนถ่ายอวัยวะ อาจต้องให้นานถึง
๙๐ วัน
ผลไม่พงึ ประสงค์ คล้ายคลึงกับยาอะซัยคลอเวียร์
ให้ระมัดระวังภาวะขาดน้ำในผูส้ งู อายุและผูท้ ม่ี ปี ญ
ั หา
โรคตับและโรคไต
วาลาซัยคลอเวียร์เป็นเกลือฮัยโดรคลอไรด์ของ L-valyl
ester ของ acyclovir มีสตู รทางเคมีคอื L-valine, 2-[(2-amino-1,6๑๘๖
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dihydro-6oxo-9H-purin-9-yl)methoxy]ethyl ester, monohydrochloride.
เป็นสารต้านไวรัสอีกชนิดหนึ่งที่ใช้รักษาไวรัสกลุ่ม
เฮอร์ปสี เช่น เริม และงูสวัด เป็นยาทีอ่ ยูใ่ นรูปของ ester ของ
acyclovir จึงถือว่าเป็นสารตั้งต้นหรือ prodrug ซึ่งเมื่อกินยา
เข้าไป ยาเข้าไปอยูใ่ นร่างกายแล้ว ก็จะถูกเปลีย่ นให้เป็นอะซัยคลอเวียร์ (aciclovir) ต่อไป
ยาวาลาซัยคลอเวียร์จะมี bioavailability เหนือกว่า
อะซัยคลอเวียร์ (๕๐ % ๑๐-๒๐%)
Valacyclorvir (ValtrexTM) ใช้รกั ษาโรคงูสวัดโดยให้กนิ
ครัง้ ละ ๑ กรัม วันละ ๓ เวลา เป็นเวลา ๗ วัน
ฤทธิข์ า้ งเคียง
พบได้น้อย เท่าที่มีรายงานได้แก่ คลื่นไส้ อาเจียน
ปวดศีรษะ ท้องผูก อุจจาระดำ หนาวสั่น เจ็บหน้าอก ปวด
ประจำเดือนมากกว่าปกติ
แฟมซิคลอร์เวียร์
(Famciclovir ชือ่ การค้า FAMVIR Novartis)
ข้อบ่งชี้ : ใช้ในการรักษาโรคงูสวัด เฉียบพลันและ
โรคเริมระยะเฉียบพลันของอวัยวะเพศทัง้ บุรษุ และสตรี
๑๘๗
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ขนาดทีใ่ ช้ : งูสวัดในผูใ้ หญ่ กินครัง้ ละ ๒๕๐ มิลลิกรัม
วันละ ๓ ครัง้ หลังอาหาร เป็นเวลา ๗ วัน
เริมอวัยวะเพศเป็นครัง้ แรก กินครัง้ ละ ๒๕๐ มิลลิกรัม
วันละ ๓ ครัง้ หลังอาหาร เป็นเวลา ๕ วัน
เริมอวัยวะเพศชนิดกลับเป็นซ้ำกินครั้งละ ๑๒๕
มิลลิกรัมวันละ ๓ ครัง้ หลังอาหาร เป็นเวลา ๕ วัน
รักษาโรคงูสวัดโดยให้กนิ ในขนาด ๕๐๐ มิลลิกรัม ทุก
๘ ชัว่ โมง เป็นเวลา ๗ วัน ในกรณีทไ่ี ตไม่ปกติให้ปรับขนาดยา
โดยดูจากระดับครีอาตินนี เคลียแรนซ์ (creatine clearance) ดังนี้
Creatinine clearance
> 60 ml/min
40 – 59 ml/min
20 – 39 ml/min
<20 ml/min
ผู้ป่วย hemodialysis

ขนาดยา
500 mg q 8 h
500 mg q 12 h
500 mg q 24 h
250 mg q 24 hmmin
250 mg following each dialysis

ฤทธิข์ า้ งเคียง
พบได้นอ้ ย อาจมีอาการปวดศีรษะ คลืน่ ไส้ อาเจียน
ท้องเดิน
ผลข้างเคียง: ปวดศีรษะ คลืน่ ไส้
ระดั บ ยาในพลาสมาจะยาวนานขึ ้ น ในกรณี ท ี ่ ใ ช้
โปรเบเนซิดร่วมด้วย

๑๘๘
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Drugs. 1995 Aug;50(2):396-415.
Famciclovir. A review of its pharmacological properties and therapeutic
efficacy in herpesvirus infections.
Perry CM, Wagstaff AJ.
Adis International Limited, Auckland, New Zealand.
Abstract
Famciclovir, a synthetic acyclic guanine derivative, is a prodrug which,
after oral administration, is rapidly metabolised to the highly bioavailable antiviral
compound penciclovir. Penciclovir is active in vitro against the herpesviruses
herpes simplex virus (HSV)-1, HSV-2 and varicella zoster virus (VZV).
Famciclovir is an effective treatment of immunocompetent patients with acute
herpes zoster (shingles) caused by VZV. Comparative studies have demonstrated
that famciclovir has therapeutic efficacy similar to that of oral aciclovir (acyclovir)
in attenuating the acute signs and symptoms of infection (including pain during
the acute phase of infection). In a placebo-controlled study, famciclovir
significantly reduced the duration of postherpetic neuralgia; this effect was more
pronounced (almost a 3-fold reduction) in patients aged > or = 50 years. In
immunocompetent patients with recurrent genital herpes infection, suppressive
treatment with oral famciclovir effectively prolonged the time to recurrence of
symptomatic episodes of infection compared with placebo. In addition,
famciclovir significantly reduced the duration of viral shedding, accelerated
healing of genital herpes lesions and reduced the duration of symptoms.
Famciclovir is reported to be the first antiviral agent to significantly reduce
symptoms associated with multiple genital herpes lesions. Famciclovir is a welltolerated drug with a tolerability profile similar to that of placebo and aciclovir.
Thus, famciclovir is now established as an effective treatment of
immunocompetent patients with herpes zoster or genital herpes infection,
particularly as famciclovir is administered in a convenient dosage regimen that
may improve compliance compared with aciclovir.
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ขนาดของเม็ดยา: เม็ดละ ๑๒๕ มิลลิกรัม และ ๒๕๐
มิลลิกรัม
แฟมซัยคลอเวียร์ เป็นสารสังเคราะห์ประเภทอนุพนั ธ์
ของอะซัยคลิค กวานีน (acyclic guanine derivative) เป็นสาร
ตัง้ ต้นหรือ prodrug ซึง่ หลังจากกินเข้าไปแล้วจะถูกเมตาบอไลซ์
ในร่างกายให้กลายเป็นสารประกอบเพนิซัยคลอเวียร์ อันมี
ฤทธิต์ า้ นเชือ้ ไวรัสเฮอร์ปสี ซิมเพล็กซ์ทง้ั HSV-1, HSV-2 และ
แวริเซลลา ซอสเตอร์ทม่ี ี bioavailability สูง แฟมซัยคลอเวียร์
นำไปใช้รกั ษาผูป้ ว่ ยทีม่ สี ภาพภูมคิ มุ้ กันอ่อนแอทีเ่ ป็นโรคงูสวัด
เฉี ย บพลั น ได้ ด ้ ว ย ในการศึ ก ษาเปรี ย บเที ย บปรากฏว่ า มี
ประสิทธิผลเชิงการรักษาโรคได้ผลดีเท่ากับอะซัยคลอเวียร์ชนิด
กินทำให้อาการต่าง ๆ ของโรคลดความรุนแรงลงได้ อาการปวด
ประสาทหลังงูสวัดก็ลดลงอย่างเห็นได้ชดั (ประมาณ ๓ เท่า) ใน
กลุม่ ผูป้ ว่ ยอายุ ๕๐ ปีหรือสูงกว่า ในการนำไปใช้รกั ษาโรคเริม
ชนิดกลับเป็นซ้ำในผูป้ ว่ ยภูมคิ มุ้ กันเสือ่ มจะลดอุบตั กิ ารณ์ในการ
กลับเป็นซ้ำให้ทง้ิ ช่วงห่างออกไปและลดเวลาในการขับไวรัส
จากแผลให้สน้ั ลง ทำให้แผลหายเร็วขึน้ ลดระยะเวลาทีม่ อี าการ
ของโรคลงได้ดว้ ย ถือว่าเป็นยาต้านไวรัสขนานแรกทีท่ ำให้อาการ
ของโรคเริมที่เป็นแผลในหลาย ๆ ตำแหน่ง มีอาการอ่อนลง
ผูป้ ว่ ยทีไ่ ด้รบั ยานีท้ นยาได้ดเี ทียบได้กบั อะซัยคลอเวียร์ การใช้
ยาก็สะดวกขึ้นทำให้ผู้ป่วยได้รับยาสม่ำเสมอขึ้นเมื่อเทียบกับ
อะซัยคลอเวียร์
๑๙๐
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วัคซีนป้องกันโรคงูสวัด
มีการศึกษาวิจัยที่ให้ผลว่าวัคซีนป้องกันโรคสุกใส
สามารถป้องกันทัง้ อุบตั กิ ารณ์ของโรคและในแง่ของความรุนแรง
ของโรค ตลอดจน อาการปวดประสาทหลังโรคงูสวัด จึงนำไป
สู่การมีวัคซีนป้องกันโรคงูสวัดขึ้นมาได้รับการจดทะเบียน
อนุญาต ให้จำหน่ายได้ในสหรัฐและประเทศต่าง ๆ ดังนี้
การรายงานการทบทวนเอกสารของ Karen Roos, MD
อยูใ่ นออนไลน์ 07/26/2007; Journal Watch. 2007;6(6)
Massachusetts Medical Society
เอกสารดังกล่าวได้กล่าวโดยสรุปว่า
มีการศึกษาอยู่ ๒ รายงานด้วยกัน รายแรกคือ Richard
Whitley, who chaired the data and safety monitoring board for
the Shingles Prevention Study (โปรดดูใน J Neurology Oct 6
2005)
ริชาร์ด วิทนีย์ (Richard Whitley) นักวิจยั จากมหาวิทยาลัย
อะลาบามา ผูซ้ ง่ึ ทำหน้าทีเ่ ป็นประธานคณะกรรมการควบคุม
ข้อมูลและความปลอดภัยการทดลองวัคซีนป้องกันโรคงูสวัด
ร่วมกับ เดวิด คิมเบอร์ลนิ (David Kimberlin) และคณะของท่าน
ได้ทบทวนเอกสารวิชาการ ตีพมิ พ์ไว้ในวารสารประสาทวิทยา
๑๙๑
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ริชาร์ด วิทนีย์ (Richard Whitley) นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยอะลาบามา

เมือ่ ปี พ.ศ. ๒๕๔๘(JW Neurology Oct 6 2005) มีอาสาสมัคร
ทีม่ อี ายุ ๖๐ ปีขน้ึ ไปเข้าร่วมเป็นอาสาสมัครในการทดสอบวัคซีน
ภาคสนามจำนวน ๓๘,๕๔๖ คน และได้ติดตามอาสาสมัคร
เหล่านีเ้ ป็นเวลา ๓ ปี อัตราการเป็นโรคงูสวัดในกลุม่ ทีไ่ ด้รบั วัคซีน
ป้องกันโรคงูสวัดเท่ากับ ๕.๔ คนต่อ ๑,๐๐๐ คน-ปี (1000 personyears) เมือ่ เปรียบเทียบกับกลุม่ ทีไ่ ม่ได้รบั วัคซีนเท่ากับ ๑๑.๑ คน
ต่อ ๑,๐๐๐ คน-ปี อุบตั กิ ารณ์เกิดอาการปวดประสาทหลังการเป็น
งูสวัด (postherpetic neuralgia-PHN) ก็ลดลง (๐.๕ คน เทียบกับ
๑.๔ คน ต่อ ๑,๐๐๐ คน-ปี) ระยะเวลาทีป่ ว่ ยเป็นงูสวัดก็สน้ั กว่า
๑๙๒
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(๒๑ วัน เทียบกับ ๒๔ วัน) ฤทธิ์ข้างเคียงหรืออาการไม่พึง
ประสงค์กอ็ อ่ น ประกอบด้วย มีผน่ื คล้ายสุกใสขึน้ ทีบ่ ริเวณที่
ถูกฉีด มีอาการปวดเฉพาะทีแ่ ละกดเจ็บ บวมและคัน ทีก่ งั วล
กันก็คอื อาการทางระบบหัวใจพบในกลุม่ ทีไ่ ด้รบั วัคซีน บ่อยกว่า
กลุม่ ทีไ่ ม่ได้รบั วัคซีน (๐.๖ เทียบกับ ๐.๔) ซึง่ ยังอธิบายไม่ได้
ว่าเพราะเหตุใด คณะผู้รายงานทบทวนจึงแนะนำให้บุคคล
ทุกคนทีม่ อี ายุสงู กว่า ๖๐ ปีทม่ี ภี มู คิ มุ้ กันอ่อนแอให้ได้รบั วัคซีนนี้
แต่ดว้ ยความระมัดระวัง
ชาเวสและคณะ (Chaves and colleagues) เป็นอีกคณะ
หนึ่งที่ได้ทบทวบเอกสารการติดตามข้อมูลในเด็กจำนวน
๓๕๐,๐๐๐ คนทีไ่ ด้รบั การฉีดวัคซีนป้องกันโรคสุกใส ตัง้ แต่ปี
พ.ศ. ๒๕๓๘ ถึงปี ๒๕๔๗ ปรากฏว่ามีเด็กเหล่านีจ้ ำนวน ๑,๐๘๐
คนทีย่ งั ป่วยเป็นโรคสุกใส ในระหว่างพ.ศ. ๒๕๓๙ ถึง ๒๕๔๗
ปรากฏว่าเด็กที่ได้รับวัคซีนกลับป่วยเป็นสุกใสในสัดส่วนที่
สูงขึน้ จากร้อยละ ๑ เป็นร้อยละ ๖๐ อาการในเด็กทีไ่ ด้รบั วัคซีน
มาแล้วนานกว่า ๕ ปี จะมีอาการรุนแรงมากกว่ากลุม่ ทีไ่ ด้รบั มานาน
ไม่ถงึ ๕ ปี แสดงว่าภูมคิ มุ้ กันทีเ่ กิดจากการฉีดวัคซีนเพียงเข็ม
เดียว จะลดลงตามลำดับในปีตอ่ ๆ มา คณะกรรมการแห่งชาติ
(ACIP) จึงแนะนำให้ฉดี วัคซีนเสริมกระตุน้ อีก ๑ เข็มเมือ่ อายุได้
๔-๖ ขวบ

๑๙๓
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วัคซีนป้องกันโรคงูสวัดจะมีปริมาณไวรัสสูงกว่าวัคซีน
ป้องกันสุกใส (อย่างน้อยในหนึง่ โด๊สจะมีไวรัสตัวเป็นอ่อนฤทธิ์
อยู่ 19,000 plaque-forming units วัคซีนป้องกันสุกใสมีปริมาณ
ไม่นอ้ ยกว่า 1,350 plaque-forming units หรือปริมาณไวรัสสูง
กว่าวัคซีนป้องกันสุกใสประมาณ ๑๔ เท่าตัว วัคซีนป้องกันงูสวัด
ควรให้ในเมื่ออายุสูงขึ้นอันที่จะมีภูมิคุ้มกันชนิดพึ่งเซลล์ลด
ต่ำลง หรือในบุคคลทีไ่ ม่อาจทราบถึงสถานะภูมคิ มุ้ กันดังกล่าว
สำนักงานบริหารอาหารและยาสหรัฐได้แนะนำให้ใช้วคั ซีนป้องกัน
งูสวัดให้แก่บุคคลอายุ ๖๐ ปีขึ้นไปเพื่อป้องกันการปลุกฤทธิ์
ของไวรัสแวริเซลลา-ซอสเตอร์ที่ยังหลบซ่อนอยู่ วัคซีนนี้ใช้
ป้องกันอาการปวดประสาทหลังงูสวัดให้มอี าการปวดน้อยลง
ได้ด้วย แต่ไม่แนะให้ใช้ในการรักษาอาการโดยตรงเมื่อเป็น
งูสวัดแล้วและปวดประสาทดังกล่าว
จากการศึกษาการฉีดวัคซีนในสหรัฐ (Richard Whitley)
ให้แก่ผทู้ ม่ี อี ายุ ๖๐ ปีขน้ึ ไป ๓๘,๐๐๐ ราย ครึง่ หนึง่ ได้รบั วัคซีน
อีกครึ่งหนึ่งได้รับวัคซีนหลอก (สารเปรียบเทียบ) ติดตามดู
อุบตั กิ ารณ์การป่วยเป็นงูสวัดและความรุนแรงของโรคอยู่ ๓ ปี
ปรากฏว่าลดอุบตั กิ ารณ์ลงได้รอ้ ยละ ๕๐ ประสิทธิผลสูงสุดได้ถงึ
ร้อยละ ๖๔ ในบุคคลทีม่ อี ายุ ๖๐-๖๙ ปี ลดลงเหลือร้อยละ ๔๑
ในกลุม่ อายุ ๗๐-๗๙ ปี และเหลือร้อยละ ๑๘ ในกลุม่ ทีม่ อี ายุสงู
กว่า ๘๐ ปีขึ้นไปแต่ยังมีตุ่มงูสวัดขึ้นอยู่บ้างและอาการปวด
ประสาทจะปวดน้อยลง และระยะเวลาทีป่ วดจะสัน้ ลงกว่ากลุม่
๑๙๔
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เปรียบเทียบอาการปวด โดยเฉลีย่ จะลดลงมาเหลือประมาณ ๒๐
วัน เมือ่ เทียบกับกลุม่ เปรียบเทียบซึง่ เฉลีย่ อยูท่ ่ี ๒๒ วัน ความ
รุนแรงของอาการปวดมักไม่ใคร่แตกต่างกันชัดเจนนัก
วิธกี ารใช้วคั ซีน
ให้ฉดี ครัง้ เดียวเข้าใต้ผวิ หนัง
ผลไม่พงึ ประสงค์จากการฉีดวัคซีน
การศึกษาอย่างกว้างขวางเพื่อเฝ้าระวังดูผลไม่พึง
ประสงค์ตา่ ง ๆ ทัง้ ในกลุม่ ทีไ่ ด้รบั การฉีดวัคซีนและกลุม่ วัคซีน
หลอกเปรียบเทียบได้ผลเท่ากันคือมีอัตราร้อยละ ๑.๔ ถ้า
เจาะจงในกลุม่ ย่อยกลุม่ เล็กในการศึกษาดังกล่าวแล้ว อาจพบ
ความแตกต่างกันบ้างคือร้อยละ ๑.๙ ในกลุม่ ทีไ่ ด้รบั วัคซีนและ
๑.๓ ในกลุม่ เปรียบเทียบ จำนวนผูท้ ต่ี ายก็เท่ากันทัง้ สองกลุม่
สำนักงานอาหารและยาจึงสรุปว่าผลไม่พึงประสงค์นั้นไม่
เกี่ยวข้องกับวัคซีน จึงแนะนำให้บริษัทผู้ผลิตเฝ้าระวังหลัง
การจดทะเบียนอนุญาตให้จำหน่ายได้ (เฟส ๔) เพื่อดูความ
ปลอดภัยต่อไป ฤทธิข์ า้ งเคียงทีพ่ บได้บอ่ ยคือ แดง ปวด และ
กดเจ็บ บวมทีบ่ ริเวณฉีดวัคซีน และปวดศีรษะ
ข้อห้ามใช้
คนที่แพ้นีโอมัยซิน หรือแพ้สารอื่น ๆ ที่เป็นส่วน
ประกอบของวัคซีน
๑๙๕
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บุคคลที่ภูมิคุ้มกันอ่อนแอมาก ๆ เช่นบุคคลที่ได้รับ
การฉายรังสีรกั ษา ผูท้ ไ่ี ด้รบั ยาคอร์ตโิ คสตีรอยด์ ผูท้ ต่ี ดิ เชือ้ เอ็ชไอวี/
เอดส์ มะเร็งต่อมน้ำเหลือง มะเร็งกระดูก มะเร็งเม็ดเลือดขาว
สตรีมคี รรภ์
เด็กให้ใช้ได้เฉพาะวัคซีนป้องกันสุกใส ไม่แนะนำ
ให้ใช้วคั ซีนป้องกันงูสวัดและไม่ให้ใช้วคั ซีนนีใ้ ช้แทนวัคซีน
ป้องกันสุกใส
ในผูส้ งู วัย แต่อายุตำ่ กว่า ๖๐ ปีจะใช้วคั ซีนนีไ้ ด้ไหม
ข้อมูลการศึกษาวิจัยที่มีอยู่ในขณะนี้ยังไม่เพียงพอ
ทีจ่ ะแนะนำว่า สมควรจะใช้ฉดี ให้บคุ คลทีม่ อี ายุตำ่ กว่า ๖๐ ปีได้
หรือไม่ อาจจะไม่มอี นั ตราย และเกินความจำเป็น
บุคคลทีเ่ คยเป็นงูสวัดมาแล้วควรจะฉีดวัคซีนหรือไม่
คนที่เคยเป็นงูสวัดแล้ว มีน้อยรายที่จะเป็นซ้ำอีก
จึงไม่จำเป็นทีจ่ ะต้องฉีดวัคซีนป้องกันงูสวัด
ในวัคซีนป้องกันงูสวัด มีสารไธเมอโรซัลเป็นส่วนประกอบ
หรือไม่
แต่เดิม วัคซีนหลายชนิดนิยมใช้ ไธเมอโรซัลเป็นส่วน
ประกอบเพื่อเป็นสารถนอมกันเสีย แต่ไธเมอโรซัลเป็นสาร
มีปรอทในระยะหลังจึงไม่ใช้กัน วัคซีนป้องกันงูสวัดก็ไม่มี
ไธเมอโรซัลเป็นสารถนอม
๑๙๖
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ข่าวล่ามาเร็ว
นายกฯ มาเลย์เลิกนัดฮิลลารี เหตุเป็นอีสกุ อีใส

นาจิบ ราซัค อายุ ๕๗ ปี

นาจิบ ราซัค นายกรัฐมนตรีของมาเลเซียป่วยหลัง
เข้าร่วมประชุมอาเซียน ต้องยกเลิกการประชุมกับผูน้ ำออสซี่
และฮิลลารี
เอเอฟพีรายงานเมือ่ วันที่ ๑ พ.ย. นายกรัฐมนตรีนาจิบ
ราซัค ของมาเลเซีย ออกอีสกุ อีใส ในระหว่างการเข้าร่วมประชุม
ทีอ่ าเซียน และ อีสต์ ซัมมิต ทีก่ รุงฮานอย ประเทศเวียดนาม
ดังนั้นจะจำเป็นต้องยกเลิกภารกิจพบผู้นำจากต่างประเทศใน
สัปดาห์น้ี
๑๙๗
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ทั้งนี้ ตามหมายกำหนดการ นายกรัฐมนตรีนาจิบจะ
ต้องประชุมหารือร่วมกับนายกรัฐมนตรีจูเลีย กิลลาร์ด ของ
ออสเตรเลีย ในวันจันทร์ท่ี ๑ พ.ย. และต้องหารือร่วมกับฮิลลารี
คลินตัน รัฐมนตรีตา่ งประเทศของสหรัฐ ในวันอังคารที่ ๒ พ.ย.
ทีก่ รุงกัวลาลัมเปอร์ ซึง่ เป็นหมายกำหนดการหลังจากทีท่ ง้ั สาม
คนได้เข้าร่วมประชุมสุดยอดผูน้ ำเอเชียตะวันออกทีก่ รุงฮานอย
เมือ่ ช่วงสุดสัปดาห์ทผ่ี า่ นมา
รายงานระบุวา่ แพทย์ได้สง่ั ให้นายกรัฐมนตรี นาจิบ
พักผ่อน ทำให้ตอ้ งยกเลิกภารกิจในช่วงสัปดาห์นท้ี ง้ั หมด โดยมี
รองนายกรัฐมนตรีจะเป็นผูป้ ฏิบตั ภิ ารกิจแทน
สือ่ ของมาเลเซียระบุวา่ นายกฯ นาจิบมีอาการป่วย และ
เริ่มมีผื่นขึ้นตามร่างกาย รวมทั้งปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ และข้อ
ในระหว่างการประชุมวันสุดท้ายทีก่ รุงฮานอย
ข่าวจากโพสต์ทเู ดย์

๑๙๘

เกีย่ วกับผูน้ พ
ิ นธ์

เกิดวันที่ ๒ มกราคม ๒๔๗๖ จบการศึกษาแพทยศาสตร์
บัณฑิต จากคณะแพทยศาสตร์ และศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัย
แพทยศาสตร์ เมือ่ ปีพ.ศ. ๒๔๙๙-๒๕๐๐
หลังการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านทางอายุรศาสตร์ ได้รับ
การบรรจุเป็นอาจารย์ประจำในแผนกวิชาพยาธิวทิ ยา คณะแพทยศาสตร์
ศิริราชพยาบาล ศึกษาเพิ่มเติมโดยทุนมูลนิธิอเล็กซานเดอร์ ฟอน

ฮุมโบ๊ลท์ ได้รับปริญญาแพทยศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต จากมหาวิทยาลัย
ฮัมบวร์ก พ.ศ. ๒๕๐๕ เข้าศึกษาในวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
รุ่นที่ ๒๖ รับปริญญาจากวิทยาลัยในปีพ.ศ. ๒๕๒๗ ได้รับปริญญา
วิทยาศาสตร์ดษุ ฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ์ เทคนิคการแพทย์ และแพทยศาสตร์
ดุ ษ ฎี บ ั ณ ฑิ ต จากมหาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ล วิ ท ยาศาสตร์ ด ุ ษ ฎี บ ั ณ ฑิ ต
ชีวการแพทย์ จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เมื ่ อ รั บ ราชการได้ เ ลื ่ อ นชั ้ น เป็ น รองศาสตราจารย์
ศาสตราจารย์ และได้เลื่อนเป็นศาสตราจารย์ระดับ ๑๑ เมื่ออายุได้
๔๙ ปี เป็นอาจารย์พิเศษ สอนในมหาวิทยาลัยในต่างจังหวัดอีกหลาย
มหาวิทยาลัย
ด้านการบริหาร ได้รบั แต่งตัง้ ให้เป็นหัวหน้าสาขาวิชาไวรัส
วิทยา และต่อมาเป็นหัวหน้าภาควิชาจุลชีววิทยา และเป็นคณบดี
คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ตำแหน่งสุดท้ายเป็น
รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล จนเกษียณอายุราชการ
ได้ ร ั บ พระราชทานเครื ่ อ งราชอิ ส ริ ย าภรณ์ ข ั ้ น สู ง สุ ด
มหาปรมาภรณ์ชา้ งเผือก
ได้รับรางวัลหลายรางวัล อาทิเช่น รางวัลนักวิจัยดีเด่น
แห่งชาติ รางวัลมหิดล บีบราวน์
ทีภ่ าคภูมใิ จเป็นอย่างยิง่ เมือ่ รับพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา
เข็มศิลปวิทยา และโปรดเกล้าให้เป็นราชบัณฑิต สำนักวิทยาศาสตร์
ประเภทวิทยาศาสตร์ประยุกต์ สาขาแพทยศาสตร์

