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โรคไขสมองอักเสบ 
Japanese B Encephalitis 

 
 
Japanese B Encephalitis หรือที่เรียกกันสัน้ๆวา “JE” เปนโรคทีม่ียุงเปนพาหะนําเชื้อ

ไวรัสสูสัตวและมนุษย สัตวเลี้ยงเกือบทุกชนิดจะไวรับตอโรค สัตวดังกลาวนั้นไดแก มา วัว ควาย 
ลา แกะ แพะ สุกร กระตาย หน ู rats นกพริาบ สุนัข เปด ไก นกปา ลิง และ สัตวเลื้อยคลาน เปน
ตน อยางไรกต็าม สุกรถือเปนแหลงเพาะพันธของเชื้อตามธรรมชาตทิีสํ่าคัญที่สุด โดยภายหลงัจาก
ไดรับเชื้อสุกรเพศผูจะมีการอักเสบของลูกอัณฑะ สวนในสุกรเพศเมียอาจพบการตายคลอด และ
ความผิดปกตอ่ืินๆของระบบสืบพันธุ ในมา ลา และ ลิงนัน้พบวามวีิการเกิดขึ้นทีร่ะบบประสาท 
สวนสัตวชนิดอื่นๆนัน้มักจะมีการติดเชื้อแบบ subclinical 

JE เปนโรคที่สําคัญเนื่องจากเปนหนึง่ในโรคสัตวสูคนซึ่งมียงุเปนพาหะนาํโรค ยงุทีพ่บ
รายงานวาเปนพาหะนาํโรคนี้ไดแกยุงรําคาญ (Culex tritaeniorhynchus) (รูปที่ 1) มนษุยซึง่ไดรับ
เชื้ออาจจะแสดงอาการของระบบประสาท แตสวนใหญแลวมักจะแสดงอาการออนๆ มีเพียงบาง
รายเทานัน้ที่แสดงอาการรุนแรง เชน สมองอักเสบถงึตายในเดก็ หรือ แทงในหญงิมีครรภ มีการ
บันทกึการระบาดของโรคแบบไมประจําถิน่ในญี่ปุนเมื่อป 1935 เกาหลีเมื่อป 1949 อินเดียและ
เนปาลเมื่อป 1978 กลาวโดยรวมแลวโรคนี้มีการแพรกระจายอยูในบรเิวณเอเชียตะวันออกซึง่ไดแก 
ญ่ีปุน โซเวียตตะวันออก เกาหล ี จีน ไตหวัน ฟลิปปนส อินโดนีเซยี สิงคโปร มาเลเซีย ฮองกง 
เวียดนาม ลาว บังคลาเทศ เนปาล ประเทศไทย พมา ศรีลังกา อินเดีย และหมูเกาะแปซิฟก (รูปที่ 
2) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 รูปที ่1 ยุงรําคาญ (Culex tritaeniorhynchus) ซึ่งเปนพาหะนําโรคไขสมองอักเสบ 
 (CDC Division of Veter-Borne Infectious Diseases. 2002.)  
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รูปที่ 2 บริเวณซึ่งมีการกระจายตวัของโรคไขสมองอักเสบ (พื้นที่สีเขม) 
(CDC Division of Veter-Borne Infectious Diseases. 2002.) 
 
สาเหต ุ
คุณสมบัติทาง Physicochemical 
 JE มีสาเหตุจากเชื้อไวรัส ซึ่งอยูในแฟมิลี Flaviviridae จีนัส Flavivirus เชื้อนีม้ีรูปรางกลม 
ขนาดเสนผาศนูยกลาง 40 นาโนเมตร และม ีenvelope เชื้อนี้เปน RNA virus สายเดี่ยวซึ่งมีลําดบั
นิวคลีโอไทดอยู 10,976 ลําดับเบส เชื้อนีจ้ะสรางโปรตนีโครงสราง (structural proteins) 3 ชนดิ 
และ โปรตีนชนิดอื่นๆ อีกหลายชนิด โปรตีนโครงสราง 3 ชนิดไดแก envelope glycoprotein E ซึ่ง
มีขนาด 54 kDa, nonglycosylated envelope protein M ซึ่งมีขนาด 8 kDa และ capsid protein 
C ซึ่งมีขนาด 14 kDa พบวา envelope glycoprotein E จะทาํใหรางกายสราง neutralizing 
antibody ตอ JE virus และมีอยางนอย 8 epitope อยูบนโปรตีน E จากการสํารวจดวยเทคนิค 
oligonucleotide fingerprinting แสดงใหเห็นวา JE virus เกิดการกลายพันธุข้ึนได 
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 JE virus ไมคงทนนกัในสภาพแวดลอม และ ถูกทาํลายไดงายดวยน้าํยาฆาเชื้อ โดยพบวา
เชื้อนี้จะไวตอ อีเธอร คลอโรฟอรม และ sodium desoxycholate สําหรับเอ็นไซมนัน้สามารถ
ทําลายเชื้อนี้ไดเชนกนั เชื้อนี้จะถกู inactivate หากอยูที่อุณหภูม ิ 56°C นาน 30 นาท ี pH ที่
เหมาะสมที่สุดสําหรับเชื้อนีคื้อ 8.5 
 
การแบงตัว 
 JE virus แบงตัวเพิ่มจาํนวนไดรวดเร็วและทําใหเกิด cytopathic effect แก เซลเพาะเลี้ยง
หลายชนิด เซลเพาะเลี้ยงเหลานี้อาจจะเปน primary cells และ เซลเพาะเลี้ยงถาวรของสัตวเลี้ยง
ลูกดวยน้ํานม เชน Vero cells, baby hamster kidney (BHK)-21 cells และ L-M mouse 
fibroblast cells เซลซึ่งไดจากยุงก็สามารถใชไดเชนกัน ยกตัวอยางเชน C6/36 cell line ซึ่งไดจาก 
lava ของยุง Aedes albopictus และ embryonic tissue ของ Aedes aegypti  นอกจากนี้ 
leukocytes culture จากสัตวหลายชนิดก็เปนตัวกลางทีดี่สําหรับการเจริญของ JE virus  ฮอรโมน
หลายชนิดมีสวนกระตุนการเจริญของเชื้อไวรัสในเซลเพาะเลี้ยงเชน insulin, adrenocorticotrpic 
hormone (ACTH), hydrocortisone และ concavalin A 
 
ระบาดวิทยา 
 JE มีพาหะเปนสัตวหลายชนิดเชน ยุง นก สัตวเลื้อยคลาน และ สัตวเลี้ยงลกูดวยน้ํานม 
พบวาสวนใหญแลวสุกรจะเปนแหลงกักโรค จากนัน้ยงุจะดูดเลือดของสุกรซึ่งอยูในระยะมีเชื้อไวรัส
ในกระแสเลือด (viremia) และนําโรคไปสูสัตวเลี้ยงลกูดวยน้าํนมชนดิอื่นๆ ตอไป ดังนัน้จึงพบการ
ระบาดของโรคเปนฤดูกาลในบางประเทศซึ่งไมมียงุชุกชมุตลอดทั้งป สวนในประเทศไทย ซึ่งมียงุ
ชุกชุมตลอดทัง้ปนัน้จะมีการระบาดไมเปนฤดูกาล 
 
อาการ 
 มักไมพบอาการในสุกรโตและสุกรตั้งทองที่ปวยดวย JE แตอาจพบไดเปนบางครัง้ในลูก
สุกร ความสญูเสียทีพ่บไดจากโรคนี้ไดแกความสูญเสยีตอระบบสืบพันธุทัง้ในพอพันธุและแมพนัธุ 
ในสวนของแมพันธุนัน้ แมสุกรจะไมแสดงอาการออกมาแตความสญูเสียจะเกิดขึน้ในรูปของการ
ตายคลอด มมัมี ่ (รูปที ่ 3) ลูกสุกรออนแอและมีอาการทางประสาท ปะปนอยูกับลูกสุกรปกติใน
ครอก นอกจากนี้อาจพบการบวมน้าํใตผิวหนงั และ ภาวะโพรงสมองคั่งน้ํา (hydrocephalus) ใน
ลูกสุกรที่ตายคลอด แตเรามักไมพบการแทงเนื่องจากโรคนี้ 
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 ในพอพนัธุนัน้ JE จะอาศัยอยูในอัณฑะและทําลายอวัยวะตางๆในระบบสืบพันธุ เปนผล
ใหกระบวนการสรางสเปอรมบกพรอง พอสุกรบางตัวในฝูงอาจจะมกีารบวมน้ําของอัณฑะ มีการ
ค่ังของเลือด epididymis แข็งตัว และลดความคึกลง จํานวนและการเคลื่อนไหวของสเปอรมลดลง 
ความเสื่อมดังกลาวนัน้สวนใหญแลวจะพบเปนการชั่วคราว พอสุกรจะกลับมาสมบรูณพันธุไดอีก
คร้ังหนึง่ ยกเวนในรายที่มีการติดเชื้ออยางรุนแรงความสมบูรณพันธุอาจจะสูญเสยีไปอยางถาวรก็
เปนได 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
รูปที่ 3 ตัวออนที่ตายคลอดและ เปนมัมมีจ่ากแมสุกรทีติ่ดเชื้อไวรัส JE (Joo and Chu, 1999) 
 
พยาธิกําเนิด 
 สุกรไดรับเชื้อจากการที่โดนยุงรําคาญซึง่เปนพาหะนาํโรคกัด หลงัจากนัน้จะเกิดสภาวะมี
เชื้อไวรัสในกระแสเลือด ซึ่งคงอยูนาน 12 ชั่วโมงไปจนถงึ 2 – 3 วัน เชือ้ไวรัสที่อยูในกระแสเลือดจะ
แพรกระจายเขาสู vascular tissue เชน ตับ มาม และกลามเนื้อซึ่งจะเปนสถานที่เพิ่มจํานวนของ
เชื้อไวรัสอีกทางหนึง่  เชือ้ไวรัสนี้เขาสูระบบประสาทสวนกลางโดยทางกระแสเลอืดหรือการทาํให 
endothelium, macrophage และ lymphocytes cells ติดเชื้อ และเขาสู  cerebro-spinal fluid  
 พบวา macrophage เปนเซลแรกในรางกายที่ไดรับเชื้อ  และเปนตัวแพรกระจายเชือ้เขาสู
อวัยวะอืน่ๆ นอกจากนี ้ macrophage ยังมีสวนสําคัญในการทําใหเกิดการติดเชื้อแบบแฝงอีกดวย 
สัตวที่ติดเชื้อไวรัส JE นั้นระบบภูมิคุมกันทั้งแบบพึง่เซลและไมพึง่เซลจะถูกกด สําหรับการ
ถายทอดเชื้อผานทางรกใหแกลูกสุกรนัน้พบวามีรายงานทั้งในสุกรและหน ู mice โดยจะพบเชื้อ
ไวรัส JE ในตัวออนประมาณวันที ่7 ภายหลังจากที่แมสุกรไดรับเชื้อ อยางไรก็ตามการถายทอดเชื้อ
ดังกลาวพบไดในแมสุกรที่ติดเชื้อเพียงบางตัวเทานั้นทั้งนี้คาดกนัวานาจะขึ้นอยูกับระยะเวลาของ
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การตั้งทองและสายพันธุของเชื้อไวรัส จากการสังเกตในภาคสนามพบวาการถายทอดเชื้อแกลูก
สุกรผานทางรกนัน้มักเกิดในชวงที่แมสุกรตัง้ทองได 40-60 วนั และมักไมพบในแมสุกรที่มีอายุทอง
มากกวา 85 วัน 
 สาเหตุการตายของตัวออนนั้นเชื่อกันวาเกิดจากการที่เชื้อไวรัสเขาไปเพิ่มจาํนวนและ
ทําลาย vital stem cells ของตัวออนซึง่มอีายุนอยกวา 70 วันโดยที่รางกายของตวัออนไมสามารถ
ควบคุมได เนือ่งจากเปนชวงที่รางกายของตัวออนยังไมสามารถสรางภูมิคุมกันได 
 ในยุงนัน้การตดิเชื้อไวรัส JE เปนแบบ non-cytopathic เชื้อไวรัสจะไปเพิ่มจาํนวนใน 
phagocytic หรือ hemolymph cells ภายใน 2 วัน หลังจากที่ยงุติดเชื้อแลวจะพบ แอนติเจนของ
เชื้อไวรัส JE ในหลายอวยัวะ การติดเชื้อของระบบประสาทสวนกลางมักจะเกดิขึ้นในวนัที ่ 4 
ภายหลงัการตดิเชื้อ จากนัน้ 1 ถึง 2 วันจะพบเชื้อไวรัส JE อยูในตอมน้าํลาย  
 
 
วิการ 
 ในสุกรที่ไดรับเชื้อภายหลงัจากคลอดมักไมมีวิการที่ชัดเจนใหเหน็ แตอาจพบวกิารในลูก
สุกรแรกคลอดที่ไดรับเชื้อในชวงที่เปน fetuses โดยเฉพาะในรายที่ตายคลอด หรือเกิดมาออนแอ 
โดยที่อาจจะพบ hydrocephalus, subcutaneous edema, hydrothorax, ascites, มีจุด
เลือดออกที่ serous membrane, มีการคั่งเลือดในตอมน้ําเหลือง มีจดุเนื้อตายในตับและมาม และ
มีการคั่งเลือดภายในเยื่อหุมสมองและ spinal cord นอกจากนี้ยงัพบวาระบบประสาทสวนกลาง
โดยเฉพาะสวน cerebral cortex จะมีการเจริญเติบโตชากวาปกตทิาํใหมีขนาดเลก็ และบาง 
 วิการทางจุลพยาธวิิทยาในลกูสุกรที่ไดรับเชื้อหรือลูกสุกรที่ตายคลอดนัน้มักพบเฉพาะใน
ระบบประสาทสวนกลางโดยที่พบในอวยัวะอื่นๆ นอยมาก วิการในระบบประสาทสวนกลางนัน้พบ
ไดจนสุกรอายถุึง 6 เดือนโดยพบวามวีิการอยูที่บริเวณ cortex, basal ganglion, brain stem และ 
spinal cord วิการที่พบไดแก nonsuppurative encephalitis และ spondylitis การเสื่อมของเซล
ประสาทนี้จะพบไดอยางเดนชัดในชัน้ grey matter และ Purkinje layers 
 การเปลี่ยนแปลงทางพยาธิวทิยาของอัณฑะเนื่องจากเชื้อไวรัส JE ยังไมเปนทีท่ราบกันดี
นัก แตจากการติดเชื้อตามธรรมชาติพบวามี mucous fluid อยูในชองวางของ tunica vaginalis 
เปนจํานวนมาก และยงัมีการหนาตวัเนื่องจาก fibrous ตามขอบของ epididymis และ visceral 
layer ของ tunica vaginalis สวนการเปลี่ยนแปลงทางจุลพยาธวิิทยาของอัณฑะพบมีการอักเสบ
และบวมน้าํรวมทั้งมีการแทรกของเซลในบริเวณ interstitial tissue ของ epididymis และ tunica 
vaginalis นอกจากนี้ยงัมกีารแทรกของเซลและมีเลือดออกอยูใน interstitial tissue ของอัณฑะ 
และพบม ีdegenerative change ใน seminiferous epithelium 
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การวินิจฉัย 
 การวนิิจฉัยขั้นสุดทาย (definitive diagnosis) ข้ึนอยูกบัการแยกเชื้อไวรัสไดจากตัวออน
และสุกรที่ติดเชื้อ โรคที่ควรอยูในลิสตของการวินิจฉัยแยกโรคในอันดับตนๆ ไดแก porcine 
reproductive and respiratory syndrome, toxoplasmosis, โรคพาโวไวรัส โรคพิษสุนัขบาเทยีม 
และ โรคอหิวาตสุกร สวนโรคที่ควรอยูในลิสตของการวนิิจฉัยแยกโรคในอันดับรองลงมาไดแก 
cytomegalovirus, enterovirus และ โรคฉี่หน ูอยางไรก็ตามลักษณะที่สําคัญซึ่งชวยใหการวนิจิฉัย
แยกโรคมีประสิทธิภาพมากขึ้น คือการที่แมสุกรและลูกสุกรที่ติดเชื้อไวรัส JE มักไมแสดงอาการ 
 วิธีการทดสอบทางซีรัมวทิยามีประโยชนมากในการชวยวินิจฉัยโรคที่เกิดจากเชื้อไวรัส JE 
โดยเฉพาะในพื้นที่ที่ไมมีการฉีดวัคซีนปองกันโรค วิธีการดังกลาวนัน้ไดแก hemagglutination 
inhibition test, ELISA, antigen biotin labeled ELISA, single radial hemolysin และ serum 
neutralization technique อยางไรก็ตามในพืน้ที่ซึ่งมกีารใชวัคซนีปองกันโรคเปนประจํามักจะทํา
ใหการแปรผลการทดสอบทางซีรัมวทิยามปีญหา ดังนั้นการทาํ paired serum จะชวยได 
นอกจากนีก้ารตรวจหาภูมิคุมกันในตัวออนก็สามารถชวยในการวินจิฉัยไดเชนกนั 
 การตรวจหาเชื้อไวรัสโดยวธิี avidine-biotin staining และ fluorescent staining โดยใช
ตัวอยางจาก สมอง รก และ mummified fetuses ซึ่งเชใน formalin นั้นชวยในการวินิจฉัยโรคได
เปนอยางด ี
 การแยกเชื้อไวรัสนั้นสามารถแยกไดจากการฉีดตัวอยางทีซ่ึ่งไดจากการสกัดจากสมองสัตว
ปวยเขา cerebrum หน ู mice อาย ุ 1-5 วัน หากมกีารติดเชื้อลูกหนจูะแสดงอาการทางประสาท
หรือตายภายใน 4-14 วันภายหลงัจากที่ไดรับเชื้อ จากนัน้จงึนาํเอาเชื้อไวรัสในสมองหนูมาตรวจ
โดยการทํา neutralization test ในลูกหนดููดนม หรือในเซลเพาะเลี้ยง โดยทั่วไปเซลเพาะเลี้ยงที่ใช
มักจะไดมาจาก hamster, ไตสุกร และยุง โดยที่เชื้อไวรัสจะทําใหเกิด cytopathic effect แกเซล
ดังกลาว ควรที่จะตระหนักไวเสมอวาเชื้อไวรัส JE ซึ่งอยูในตัวอยางทีส่งตรวจจะถกูทําลายไดงาย
ดังนัน้จึงตองทาํการเก็บรักษาไวเปนอยางดี และที่สําคัญที่สุดคือ เชื้อนี้สามารถกอใหเกิดโรคใน
มนุษยได 
 
การปองกัน 
 ในมนษุยนั้นการรักษาผูปวยเนื่องจากเชื้อไวรัส JE ดวย human recombinant interferon-
αA ไดผลเปนทีน่าพอใจ แตในสุกรนัน้ยังไมมีการรักษาดวยยานี ้การปองกันที่ไดผลดีไดแกการตัด
วงจรของโรคโดยเฉพาะการทําลายยงุ และการปองกนัไมใหยงุกดัสกุร อยางไรก็ตามหากไม
สามารถทําไดการฉีดวัคซีนปองกันโรคเปนวิธทีี่มีประสิทธิภาพที่สุดในปจจุบัน  
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 ปจจุบันวัคซีนที่ใชมทีั้ง วัคซีนเชื้อเปน (live-attenuated vaccine) และ วัคซีนเชือ้ตาย 
(inactivated vaccine) โดยที่วัคซนีเชือ้เปนไดรับความนยิมมากกวาเนื่องจากมปีระสิทธิภาพสูง
กวา สําหรับโปรแกรมวัคซีนที่ใชนัน้นยิมใหแก แมสุกรสาวและพอพนัธุ อยางนอยสองครั้งกอนที่จะ
ถึงฤดทูี่มีการระบาดของยงุนาํโรคหรือกอนการผสมพนัธุ สําหรับการใหวัคซนีนีพ้รอมกับวัคซนีอหิ
วาตสุกรนัน้พบวาไมมีผลเสยี 
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