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                โรควัวบาโรควัวบาโรควัวบาโรควัวบา (Bovine Spongiform Encephalopathy:(Bovine Spongiform Encephalopathy:(Bovine Spongiform Encephalopathy:(Bovine Spongiform Encephalopathy:    BSEBSEBSEBSE)))) 
 

โรควัวบา  คืออะไรโรควัวบา  คืออะไรโรควัวบา  คืออะไรโรควัวบา  คืออะไร 
 

   โรคววับา้หรอื Bovine Spongiform Encephalopathy (BSE) ไมไ่ดเ้กดิจากเชือไวรสัหรอืเชือ
แบคทเีรยี แต่เกดิจากโปรตนีชนิดหนึ งเรยีก prion  ซึ งไมม่ ีDNA หรอื RNA ทาํลายไดย้าก โดยโปรตนี 

prion อาจไดร้บัจากสตัวห์รอือาจจะเกดิจากการกลายพนัธ์ (Mutation) ไดเ้อง   โรคววับา้ เป็นโรคที เกดิ
ขึนกบัระบบประสาทของววั โดยเกดิการระบาดในประเทศองักฤษเมื อปี 1986 พบววัเสยีชวีติจากโรคนี
จํานวน 168,000 ตวั ซึ งเกดิจากววัเหล่านีได้รบัเนือและกระดูกป่นจากแพะที ตายจากโรค scrapie-

containing sheep ซึ งมสีาร prion 
 

วิธีการติดตอวิธีการติดตอวิธีการติดตอวิธีการติดตอจากจากจากจากสัตวสูคนสัตวสูคนสัตวสูคนสัตวสูคน    
 

 CJD ไมใ่ช่โรคตดิต่อทางอากาศ การสมัผสัปกต ิเช่นการจบัมอืไมท่ําใหต้ดิต่อ ผูท้ี อยู่ใกลช้ดิ
กบัผูป้ว่ยกไ็มม่อีตัราการตดิเชือมากกว่าปกต ิแต่อย่างไรกต็ามควรหลกีเลี ยงการสมัผสั สมอง หรอืนําไข
สนัหลงั ในยโุรปพบโรคววับา้ในผูป่้วยอายนุ้อยเชื อว่าเกดิจากการรบัประทานเนือววัที มเีชือนีอยู ่
 

            สาํหรบัในคนพบว่ามโีรคที มลีกัษณะคลา้ย BSE คอืโรค Creutzfeldt-Jakob disease (CJD) 

หรอืสมองฝอ่พบไดไ้ม่บ่อยแต่เป็นแลว้เสยีชวีติทุกราย โรคที สมองฝอ่มกัเป็นตอนอาย ุ50 - 70 ปี  และ

ผูป้่วยส่วนใหญ่เสยีชวีติภายในหนึ งปี  อาการจะเริ มดว้ยความจําเสื อม พฤตกิรรมเปลี ยนไป เครยีด มี
ปญัหาเกี ยวกบัการมองเหน็ ผูป้่วยจะมอีาการอาการสบัสน ไม่สามารถควบคมุการเคลื อนไหว ตาบอด 

กลา้มเนือออ่นแรง โคมา่ และเสยีชวีติในที สดุ 
 

             ในประเทศองักฤษพบโรค New variant CJD ซึ งตา่งจาก CJD                                          

คอื เกดิในคนที อายนุ้อยกว่า (อายเุฉลี ย 28 ปี) จะมอีาการทางจติ เชน่ 

สบัสน นอนไมห่ลบั บุคลกิเปลี ยน กลวังา่ย สว่นอาการทางระบบประสาท 

เชน่ เดนิเซ ความจาํเสื อมหรอืแขนขากระตุกพบระยะหลงัของโรค ระยะที  
เป็นโรคประมาณ 9 เดอืนจงึเสยีชวีติ  ส่วนของสมองที มรีพูรุน คอื สว่น 

ของ basal ganglia cerebellum  และ  thalamus  นอกจากนียงัไดนํ้า  

prion ของโรค BSE และ prion จากโรค new variant CJD มาวเิคราะห ์

พบว่าโครงสรา้งเหมอืนกนั ทาํใหเ้ชื อว่าคนเป็นโรครบัประทานสาร prion 

จากผลติภณัฑข์องววั CJD  
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อาการของโรคอาการของโรคอาการของโรคอาการของโรค        
 

  อาการเริ มแรกจะสงัเกตว่าคนใกลช้ดิงว่งนอน เบื ออาหาร เมื อยลา้ ผูป้่วยจะแยกตวัออกจาก
สงัคม ไมส่นใจตวัเอง ต่อมามคีวามจาํเสยีเชน่จาํชื อญาตสินิทไมไ่ด ้จําเบอรโ์ทรไมไ่ด ้ต่อไปจะซมึเศรา้  

และสบัสนอารมณ์จะหวั  นไหว ผู้ป่วยจะพูดลําบากมอีาการนอนไม่หลบั ผู้ป่วยจะมอีาการจะบงัคบั

กล้ามเนือใหป้ระสานกนัลําบาก มอืสั  น ทรงตวัไม่ได ้ หกล้มบ่อย และการตดัสนิใจผดิไปและมปีญัหา

เกี ยวกบัการมองเหน็  

               ผูป้่วยมกัจะมปีญัหาเรื องนอนหลบัทั งวนัและมกีารกระตุกของแขนขา (Myoclonus) ไม่สนใจ

สิ งแวดลอ้ม และซมึเศรา้ ตลอดการเจบ็ป่วยจะไม่มไีข ้ระยะทา้ยของโรคขึนผูป้่วยจะไม่สามารถควบคมุ
การเคลื อนไหวของกลา้มเนือ มกีารกระตุกของกลา้มเนือที เรยีกว่า myoclonus ตาบอด ไมส่ามารถพดู

ได ้ไมส่ามารถกลนือาหารและเสยีชวีติ ตั งแต่เริ มเกดิอาการจนเสยีชวีติใชเ้วลาประมาณปีครึ งถงึสองปี 
 

สาเหตุที่อาจทําใหมีความเสี่ยงตอการเกิดโรคสาเหตุที่อาจทําใหมีความเสี่ยงตอการเกิดโรคสาเหตุที่อาจทําใหมีความเสี่ยงตอการเกิดโรคสาเหตุที่อาจทําใหมีความเสี่ยงตอการเกิดโรค    
 

   คณะกรรมการดแูลโรคววับา้ (Spongiform Encephalopathy Advisory Committee: SEAC) 

ประเทศองักฤษแนะนําว่านํานมไม่ทาํใหค้วามเสี ยงของโรค BSE เพิ มขึน การไดร้บัฮอร์โมนจากต่อมใต้

สมอง pituitary-derived hormones เช่น ฮอร์โมนที ช่วยในการเตบิโต Pituitary-derived growth 

hormone และฮอรโ์มนที ใชใ้นคลนิิกที มบีุตรยาก pituitary derived gonadotrophins จะทําใหเ้กดิโรค 

CJD เพิ ม  

            การผ่าตดัเปลี ยนแกว้ตาจากคนที เป็นโรคทาํใหค้นที ไดร้บัแกว้ตาเป็นโรคววับ้าได ้ จนกระทั  ง
ขณะนียงัไมม่หีลกัฐานว่าการใหเ้ลอืดจะเพิ มอตัราของการเกดิโรค nv CJD แต่ไม่ควรรบับรจิาคเลอืดกบั

กลุ่มเสี ยงต่อโรคเช่น ผู้ที เคยได้รบั Pituitary-derived growth hormone, pituitary derived 

gonadotrophins  
 

ระบาดวิทยาระบาดวิทยาระบาดวิทยาระบาดวิทยา        
 

   ประเทศองักฤษเริ มพบโรคววับา้ในววัตั งแต่ปี 1986 โดยววัไดร้บัอาหารโปรตนีจากซากแพะที 
เป็นโรค scrapie-infected sheep ปี 1990-1994 โรคววับา้ในองักฤษพบเพิ มขึน 2 เท่า โรคววับา้นอกจาก

องักฤษแลว้ยงัพบโรคววับา้ที ประเทศ ฝรั  งเศส โปรตุเกส สวติเซอร์แลนด ์สาธารณรฐัไอรแ์ลนด์ โอมาน 

อติาล ีเดนมารก์ แคนาดา เยอรมนั 
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การวินิจฉัยโรคการวินิจฉัยโรคการวินิจฉัยโรคการวินิจฉัยโรค    
 

   โรคนีมปีญัหาในการวนิิจฉัยยงัไมก่ารทดสอบใดที สามารถจะวนิิจฉัยโรคได ้ เมื อสงสยัจะตอ้ง

ตรวจหาโรคที รกัษาได ้เช่น สมองอกัเสบ (Encephalitis) เยื อหุม้สมองอกัเสบ (Meningitis) โดยตรวจ

ร่างกายโดยละเอยีด เช่น เจาะไขสนัหลงันํานําไขสนัหลงัมาตรวจ ตรวจ Computerized tomography 

ของสมอง ตรวจคลื นไฟฟ้าสมอง electroencephalogram (EEG) การวนิิจฉยัหลงัจากผูป่้วยเสยีชวีติโดย

การตดัชินเนือสมองตรวจหรอืตรวจสมองทั งอนัพบว่าจะมลีกัษณะเป็นรพูรนุเหมอืนฟองนํา  
 

การรักษาโรคการรักษาโรคการรักษาโรคการรักษาโรค        
 

 ยงัไมม่วีธิกีารรกัษาที ไดผ้ล การรกัษาเป็นแคบ่รรเทาอาการเทา่นั น 
 

การปองกันโรคการปองกันโรคการปองกันโรคการปองกันโรค        
 

 เนื องจากเชือโรคนีไมส่ามารถถกูทาํลายโดยวธิกีารตม้ นึ งหรอืการใชว้ธิใีดๆ ดงันั นผูท้ี ทาํงานกบั
ผูป้่วยตอ้งป้องกนัดงันี ลา้งมอืหรอืผวิหนังส่วนที สมัผสักบัผูป้่วยก่อนดื มนํา หรอืสบูบุหรี  ปิดแผลดว้ย

วสัดุกนันํา สวมถุงมอืเมื อตอ้งจบัผูป้่วย ใหใ้ชเ้สือผา้ หรอืกระโถนที ใชค้รั งเดยีวทิงทาํลาย แต่ถา้ไมม่ใีห้
แช่คลอรนีเขม้ขน้มากกว่า 1 ชั  วโมง สวมผา้กนัจมกู หรอืแว่นตาเมื อตอ้งตรวจพเิศษและอาจจะมกีาร

กระเดน็ของเลอืดหรอืนําเหลอืง เครื องมอืใหแ้ช่คลอรนีเขม้ขน้และอบฆ่าเชือ ผูท้ ี สงสยัว่าจะเป็นโรคนี
หา้มบรจิาคเลอืดหรอือวยัวะ หา้มรบัประทานทกุชินส่วนของววัที สงสยัว่าเป็นโรคนี  


