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บทนํา

โรคคางทูม

16

 โรคคางทูม (mumps) เปนโรคที่เกิดจากการติด

เชื้อไวรัสคางทูม มักพบในเด็กวัยเรียนและวัยรุน ผูปวย

สวนใหญมักมีอาการบวมและกดเจ็บบริเวณตอมน้ําลาย 

โดยเฉพาะตอมน้ําลายพาโรติด อาจเกิดขางเดียวหรือ

สองขางก็ได เปนโรคที่มีอาการไมรุนแรงและสามารถหาย

เองได ภาวะเยื่อหุมสมองอักเสบและอัณฑะอักเสบจาก

โรคคางทูมพบไดนอยแตมีความรุนแรง เด็กโต วัยเจริญ

พันธุและผูใหญพบความรุนแรงของโรคคางทูมมากกวา

และเกิดอาการนอกตอมน้ําลายมากกวาวัยเด็ก ถึงแมวา

วัคซีนปองกันโรคคางทูมจะมีประสิทธิภาพดี สามารถลด

อุบัติการณโรคคางทูมลงได แตยังพบรายงานการระบาด

ของโรคคางทูมเพิ�มขึ้นในหลายประเทศ เชน สหราช

อาณาจักร แคนาดา สหรัฐอเมริกา ในชวงหลายปที่ผาน

มา จึงควรตระหนักถึงความสําคัญของโรคคางทูมมากขึ้น

ประวัติและความเปนมา

 ศตวรรษที่หากอนคริสตศักราช Hippocrates ได

อธิบายโรคคางทูมวาเปนโรคที่ติดตอกันได ตอมาปลาย

คริสตศักราชที่ 1700 Hamilton เนนวาการเกิดอัณฑะ

อักเสบเปนอาการสําคัญของโรคคางทูม ในป ค.ศ. 1934 

Johnson และ Goodpasture สามารถทดลองเลียนแบบ

การเกิดโรคคางทูมในลิงไดสําเร็จ1 เปนหลักฐานแสดงการ

พบเชื้อไวรัสคางทูมผานมาสูน้ําลายของผูปวยโรคคางทูม

ได ในป ค.ศ. 1945 Habel รายงานการเพาะเลี้ยงเชื้อไวรัส

คางทมูในตวัออนลกูไกไดสาํเรจ็2 Enders และคณะ อธบิาย

การทดสอบทางผิวหนังและการพัฒนาการของการเสริม

ตรงึแอนตบิอด ี(complement-fixing antibodies) ตามหลงั

โรคคางทูมในมนุษยไดสําเร็จ3 

 รากศัพทคําวา mumps มาจากภาษาใดไมทราบ

แน�ชดั อาจมาจากคาํนามในภาษาองักฤษ mump ทีแ่ปลวา 

กอนเน�้อ หรือมาจากคํากิริยาในภาษาอังกฤษ to mump ที่

แปลวา อารมณบดู ซึ�งเปนลกัษณะการแสดงออกทางสหีนา 

mumps ยงัมคีวามหมายถงึลกัษณะการพดูอูอี ้ซึ�งพบไดใน

ผูปวยโรดคางทมู ในรายงานสมยักอนโรคคางทมูมชีือ่เรยีก

อีกชื่อวา epidemic parotitis

เชื้อกอโรค

 โรคคางทูมเกิดจากเชื้อไวรัสคางทูม (mumps 

virus) เปนเชื้อไวรัสใน family Paramyxoviridae genus 

Rubulavirus (ประกอบดวย mumps virus, New Castle 

disease virus, human parainfluenza virus types 2, 4a, 

and 4b) เชือ้ไวรสัคางทมูเปน enveloped negative single-

stranded RNA มีลักษณะรูปรางทรงกลม ขนาดเสนผา

ศูนยกลาง 90-300 นาโนเมตร ขนาดเฉลี่ยประมาณ 200 

นาโนเมตร nucelocapsid ถูกหุมดวย envelope มี 3 ชั้น4 

ชั้นนอกสุด ไดแก glycoprotein ประกอบดวย hemagglu-

tinin, neuraminidase และ cell fusion activity ชั้นกลาง

ประกอบดวยชั้นไขมันสองชั้น ซึ�งไดมาจาก host cell เพื่อ

ที่จะใหเชื้อไวรัสแตกออกมาจาก cytoplasmic membrane 

ได ผิวของชั้นในสุดเปน nonglycosylated membrane 

protein เพื่อที่จะรักษาสภาพดานนอกของเชื้อไวรัส  

genome ของเชื้อไวรัสบรรจุอยูภายใน nucleocapsid 
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ประกอบดวย continuous linear molecule of single-

stranded RNA genome ลอมรอบดวย repeating protein 

subunits รหสัของยโีนมประกอบดวยโปรตนี 8 ชนดิ ไดแก 

hemagglutinin-neuraminidase protein (HN), fusion 

protein (F), nucleocapsid protein (NP), phosphoprotein 

(P), matrix protein (M), hydrophobic protein (SH) และ 

L proteins5 โดยที่โปรตีน F และ HN เปนสวนสําคัญที่สุด

ตอการสรางภูมิคุมกัน เชื้อไวรัสคางทูมมีเพียง 1 ซีโรทัยพ 

แตมทีัง้หมด 13 จโีนทยัพ (A to M) แบงตามลาํดบัเบสของ 

SH protein ซึ�งเปนโปรตีนที่มีความหลากหลายมากที่สุด

ตามสายพันธุเชื้อไวรัสคางทูม6-8 

 เชื้อไวรัสคางทูมไวตอสาร ether เน��องจากมี lipid 

envelope สามารถคงสภาพที่ 4oซ. ไดหลายวัน และที่ 

-65 oซ. ระยะเวลาเปนเดือนป เชื้อไวรัสคางทูมสามารถ

แบงตัวในเซลลเพาะเลี้ยง เชน embryonated hens’ eggs9 

การแยกเชื้อไวรัสคางทูมสามารถทําไดในเซลลเพาะเลี้ยง 

เชน monkey kidney, human embryonic kidney หรือ 

HeLa cell cultures ปฏกิริยิาตอเซลล (cytopathic effects) 

ในเซลลเพาะเลีย้งจะพบลกัษณะเดนคอื ม ีintracytoplasmic

 eosinophilic inclusions, rounding of cells หรือพบ giant 

multinucleate syncytial cell10 

ระบาดวิทยา

 โรคคางทูมเปนโรคที่พบไดทั�วโลก ในประเทศ

สหรัฐอเมริกา ยุคกอนการนําวัคซีนปองกันโรคคางทูม

มาใชในป ค.ศ. 1967 พบการระบาดทุก 2-5 ป11 พบได

ตลอดทัง้ป ชวงเดอืนมกราคม- พฤษภาคมเปนชวงทีม่อีบุตัิ

การณสงูสดุ12 รายงานการระบาดมกัเกดิขึน้ในทีท่ีม่จีาํนวน

ประชากรอยูรวมกนัหนาแน�น เชน กองทหาร ชมุชนแออดั 

คุก โรงเรียน วิทยาลัย คายพักแรม หอพัก เรือ และบน

เกาะ13,14 ยุคหลังจากป ค.ศ. 1967 อุบัติการณโรคคางทูม

ลดลงมากกวารอยละ 99 จากรายงานของกรมควบคุม

โรค ประเทศสหรัฐอเมริกาตั้งแตป ค.ศ. 2001-2005 มี

ผูปวยโรคคางทมูเฉลีย่เพยีง 265 รายตอป15 ยงัพบรายงาน

การระบาดของโรคคางทูมเปนครั้งคราวจากหลายประเทศ 

เชน เนเธอรแลนด6 สหราชอาณาจักร16  สหรัฐอเมริกา17 

แคนาดา18 พบการระบาดที่ประเทศสหรัฐอเมริกา ในป 

ค.ศ. 2006 จํานวน 6,584 ราย ชวงอายุ 18-24 ป พบมาก

ที่สุดถึงรอยละ 29 สถานที่พบโรคคางทูมอยูในวิทยาลัยถึง

รอยละ 8317 สายพันธุของเชื้อไวรัสคางทูมที่ระบาด คือ 

genotype G16 มีเพียงรอยละ13 ที่ไมไดรับวัคซีนมา

กอน ประวัติมีการไดรับวัคซีนอยางนอย 2 โดสรอยละ 63 

เหตุผลที่วัคซีนขาดประสิทธิภาพในชวงเกิดการระบาดไม

ทราบแน�ชัด แตอาจเกิดจากหลายปจจัย18,19 เชน การลด

ลงของระดับภูมิคุมกัน (waning immunity) การอยูรวม

กนัระหวางผูปวยและผูทีเ่สีย่งตอการตดิเชือ้อยางหนาแน�น 

เชน ชุมชนแออัด หอพัก เปนตน เชื้อไวรัสคางทูมที่บรรจุ

ในวัคซีน Jeryl Lynn strain (A) มีความแตกตางกันกับสาย

พนัธุทีร่ะบาดซึ�งเปนสายพนัธุ G เปนตน วคัซนีปองกนัโรค

คางทมูยงัเปนวธิทีีส่าํคญัทีส่ดุในการควมคมุการระบาดของ

โรคคางทมู ทาํใหแนวโนมการระบาดลดลงอยางรวดเรว็ ป 

ค.ศ. 2008 รายงานการพบผูปวยโรคคางทมูเพยีง 376 ราย 

ตอมา ป ค.ศ. 2010 พบรายงานการระบาดของโรคคางทมู

ที่รัฐ New York และ New Jersey20 ตั้งแตเดือนมิถุนายน 

ค.ศ. 2009 - มกราคม ค.ศ. 2010 จาํนวน 1,521 ราย ผูปวย

รายแรกที่สงสัยเปนเด็กชายชาวยิวอายุ 11 ป เดินทาง

ไปเขาคายพักแรมชวงหนารอน พบมากที่สุดในชวง

อายุ 17-18 ป คิดเปนรอยละ 61 เปนเพศชายรอยละ 76 

ไมมีรายงานการเสียชีวิต ประวัติการไดรับวัคซีนปองกัน

โรคคางทูมอยางนอย 1 โดสรอยละ 88  และไดรับ 2 โดส

รอยละ 75

 ในประเทศไทยเริ�มมกีารเฝาระวงัโรคคางทมู ตัง้แต

ป พ.ศ. 2514 พบวามีอุบัติการณสูงขึ้นในชวงแรก จน

กระทั�งป พ.ศ. 2540 เริ�มมีการใหวัคซีนรวมปองกันโรค

หัด คางทูม หัดเยอรมัน (MMR) แกเด็กไทยทั�วประเทศ

ทําใหอุบัติการณของโรคคางทูมลดลง พบการระบาดได

เปนระยะในกลุมผูซึ�งยังไมเคยไดรับวัคซีนมากอน เชน วัย

ผูใหญ ผูที่อายุมากกวาชวงการใหบริการวัคซีน ประชากร

ในพื้นที่หางไกลที่มีความครอบคลุมของวัคซีนต่ํา และคน

ตางดาว21 ในป พ.ศ. 2552 พบรายงานผูปวยโรคคางทูม 
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จํานวน 20,383 ราย อัตราปวย 32.1 ตอประชากรแสนคน 

ไมมีรายงานผูเสียชีวิต แนวโนมการเกิดโรคในรอบ 10 ป

ที่ผานมา (พ.ศ. 2543-2552) พบวาอัตราปวยเพิ�มขึ้นเล็ก

นอยในชวงป พ.ศ. 2543-2546 (14.74-17.59 ตอประชากร

แสนคน) ป พ.ศ. 2551 อัตราปวยเพิ�มสูงขึ้นมาก (21.93 

ตอประชากรแสนคน) และป พ.ศ. 2552 มีอัตราปวยสูงสุด

ในรอบ 10 ป ตัง้แตป พ.ศ. 2548-2552 พบผูปวยสงูในชวง

เดือนกุมภาพันธถึงเดือนมีนาคม ยกเวนป พ.ศ. 2551 พบ

ผูปวยสงูมากในเดอืนกนัยายนถงึเดอืนพฤศจกิายน จาํนวน

ผูปวยทุกเดือนของป พ.ศ. 2552 สูงกวาคามัธยฐาน 5 ป 

พบวาภาคเหน�อมีอัตราปวยสูงสุด รองลงมาเปนภาคใต 

ภาคตะวนัออกเฉ�ยงเหน�อ และภาคกลาง จาํนวนผูชายใกล

เคยีงกบัผูหญงิ สวนมากเปนเดก็อายตุ่าํกวา 15 ป กลุมอาย ุ

5-9 ป มีอัตราปวยสูงสุด รองลงมาเปนกลุมอายุต่ํากวา 5 

ป และ 10-14 ป22 สายพันธุที่พบการระบาด คือ จีโนทัยพ 

G ในขณะที่ป พ.ศ. 2550-2551 เปน จีโนทัยพ J 

 โรคคางทูมพบนอยในเด็กเล็กต่ํากวา 1 ป 

เน��องจากยงัมภีมูคิุมกนัตอเชือ้ไวรสัคางทมูทีร่บัจากมารดา

ผานมาทางรก กอนยุคการใชวัคซีนปองกันโรคคางทูม

มากกวารอยละ 50 เกิดโรคในเด็กอายุ 5-9 ป และ รอยละ

90 ของผูปวยอายุนอยกวา 14 ป พบวารอยละ 80-90 

ของผูใหญที่อายุมากกวา 20 ป จะมีภูมิคุมกันตอเชื้อไวรัส

คางทูมจากการติดเชื้อตามธรรมชาติ ยุคหลังการใชวัคซีน

ปองกันโรคคางทูม ในป ค.ศ. 2001 พบวารอยละ 49 ของ

ผูปวยอายุมากกวา 15 ป ภูมิคุมกันตอเชื้อไวรัสคางทูม

ทีเ่กดิขึน้นัน้เกดิจากการไดรบัวคัซนี เพศหญงิและเพศชาย

มอีตัราการเกดิโรคคางทมูไมตางกนั23 เชือ้ไวรสัคางทมูพบ

เฉพาะในคนเทานัน้ อยางไรกต็าม มกีารทดลองทีส่ามารถ

เลียนแบบการติดเชื้อไวรัสคางทูมในลิงและสัตวทดลอง

อื่นๆ ได9  

พยาธิกําเนิด

 เชื้อไวรัสคางทูมสามารถติดตอไดโดยการสัมผัส

โดยตรง (direct contact) สารคัดหลั�งของทางเดินหายใจ 

(droplet nuclei) หรือ fomites ผานทางจมูกหรือปาก 

ตองอาศัยการสัมผัสที่ใกลชิดในการแพรเชื้อไวรัสคางทูม

มากกวาเชื้อหัด หรือเชื้ออีสุกอีใส ระยะที่แพรเชื้อไดมาก

ทีส่ดุ คอื 1-2 วนักอนเริ�มมอีาการตอมน้าํลายพาโรตดิบวม

จนถึง 5 วันหลังจากตอมน้ําลายพาโรติดเริ�มบวม สามารถ

แยกเชื้อไวรัสคางทูมจากน้ําลายของผูปวยตั้งแต 7 วัน

กอนมีอาการจนถึง 9 วันหลังจากเริ�มมีอาการตอมน้ําลาย

พาโรติดบวม ระยะฟกตัวของเชื้อไวรัสคางทูมสวนใหญ 

16-18 วัน (พิสัย 12-25 วัน)24 จากการทดลองพบวา

เชื้อไวรัสคางทูมไปที่ Stensen’s duct ไดโดยตรง1 แตไม

สามารถอธิบายการเกิดเยื่อหุมสมองอักเสบ หรืออาการ

อื่นๆ ที่ เกิดขึ้นกอนจะมีตอมน้ําลายพาโรติดอักเสบ

เน��องจากระยะฟกตัวของเชื้อไวรัสคางทูมในการทดลอง

สั้นกวาการติดเชื้อตามธรรมชาติ ดังนั้นเชื่อวาในระยะ

ฟกตัวของเชื้อไวรัสคางทูม เชื้อไวรัสแบงตัวในเยื่อบุทาง

เดินหายใจสวนตน ตอมาเขาสูกระแสเลือดเกิด viremia 

กระจายไปยังอวัยวะขางเคียง ตอมและเน�้อเยื่อตางๆ ของ

รางกาย เชน เน�อ้เยือ่ระบบประสาท ตอมน้าํลาย โดยเฉพาะ

ตอมน้ําลายพาโรติด เปนตน25,26

พยาธิสภาพ 

 พยาธิสภาพที่ตอมน้ําลายพาโรติด พบ diffuse 

interstitial edema และ serofibrinous exudates ประกอบ

ดวย mononuclear leukocytes เปนสวนใหญ สามารถพบ 

neutrophil และ necrotic debris สะสมภายในทอน้ําลาย

และผนังของทอน้ําลายจากการเสื่อมสภาพ เซลลตอมจะ

ไมถูกทําลายแตอาจบวมอักเสบจากเน�้อเยื่อโดยรอบ การ

ตดิเชือ้ไวรสัคางทมูในคนจะไมพบ multinucleate syncytia 

และ intracytoplasmic eosinophilic inclusions ตางจาก

ที่พบในการติดเชื้อไวรัสคางทูมในเซลลเพาะเลี้ยง พยาธิ-

สภาพในตับออนหรืออัณฑะ ลักษณะที่พบคลายในตอม

น้ําลาย ยกเวนกรณ�อัณฑะอักเสบ พบ interstitial hemor-

rhage และ polymorphonuclear leukocytes ไดบอยกวา 

พยาธสิภาพในสมองสวนใหญเกดิจากสมองอกัเสบตามหลงั

การติดเชื้อไวรัสคางทูม พบ perivenous demyeliniza-

tion perivascular mononuclear cuffing การเพิ�มขึ้นของ 



วัคซีน176 วัคซ�นที่ข�้นทะเบียนแล�ว บทที่ 16 วัคซ�นป�องกันโรคคางทูมวัคซ�นที่ข�้นทะเบียนแล�ว

microglial cells โดยทีเ่ซลลประสาทไมถกูทาํลาย27 มรีายงาน

ไขสมองอักเสบจากเชื้อไวรัสคางทูมแบบปฐมภูมิ พบ

neuronolysis แตไมพบหลักฐานของ demyelinization28 

อาการทางคลินิก

 อาการทีพ่บในผูปวยสวนใหญมกัเปนทีต่อมน้าํลาย

พาโรตดิ อาการนาํไมจาํเพาะ เชน ไขต่าํๆ ออนเพลยี ปวด

เมื่อยตามตัว ปวดศีรษะ ภายใน 24 ชั�วโมงตอมา ผูปวยจะ

เริ�มปวดหู กดเจ็บบริเวณตอมน้ําลายพาโรติดขางเดียวกัน 

ขนาดของตอมน้ําลายพาโรติดจะโตขึ้นดันใบหูขึ้นดานบน

และกางออก จนมองเห็นไดชัด และปวดบวมมากขึ้นใน

เวลา 2-3 วันตอมา สวนใหญมักเริ�มขางเดียวกอน แลว

เปนที่ตอมอีกขางตามมา 1 ใน 4 ของผูปวยมีตอมน้ําลาย

พาโรติดอักเสบเพียงขางเดียว รูเปดของ Stensen’s duct

จะบวมแดง อาการ Trismus จากตอมน้ําลายพาโรติด

อักเสบทําใหผูปวยมีปญหาในการออกเสียง เคี้ยวปาก 

การรับประทานผลไมรสเปรี้ยวอาจทําใหอาการปวด

เปนมากขึ้น หลังจากตอมน้ําลายพาโรติดบวมมากที่สุด 

อาการปวด ไข กดเจ็บจะลดลงอยางรวดเร็ว ตอมน้ําลาย

พาโรติดกลับมาสูขนาดปกติภายใน 1 สัปดาห ภาวะ

แทรกซอนของตอมน้ําลายพาโรติดอักเสบพบไดนอย

เชน ทอน้ําลายขยายตัวผิดปกติทําใหเกิดการเปนซ้ําของ

ตอมน้ําลายอักเสบแบบเฉ�ยบพลันและเรื้อรัง29 รอยละ 10 

ของผูปวยพบตอมน้ําลายอื่นรวมดวย30 (ตารางที่ 1) เชน 

ตอมน้ําลาย submandibular และ sublingual เปนตน พบ

ตอมน้ําลาย sublingual รวมนอยที่สุด มักเปนทั้งสองขาง

และพบลิ้นบวมรอยละ 6 ของผูปวยโรคคางทูม พบ pre-

sternal pitting edema รวมโดยเฉพาะผูปวยทีม่ตีอมน้าํลาย 

submandibular อกัเสบ กลไกการเกดิเน��องจากตอมน้าํลาย

บวมโตจนเกิดการอุดตันของ lymphatic drainage31 

 เชื้อไวรัสคางทูมทําใหเกิดอาการในอวัยวะสวน

อื่นของรางกาย ไดแก ระบบประสาท32-36 พบไดบอย เชน 

เยื่อหุมสมองอักเสบ รอยละ 1-10 ของผูปวยโรคคางทูมที่

มีตอมน้ําลายพาโรติดอักเสบพบเยื่อหุมสมองอักเสบรวม

ดวย ในทางตรงขามมีเพียงรอยละ 40-50 ของผูปวยเยื่อ

หุมสมองอักเสบจากเชื้อไวรัสคางทูมที่ยืนยันผลจากหอง

ปฏิบัติการ อาจเกิดขึ้นชวงใดๆ ของตอมน้ําลายพาโรติด

อักเสบหรือไมมีตอมน้ําลายพาโรติดอักเสบรวม เริ�มเกิด

อาการโดยเฉลีย่ 4 วนัหลงัจากมตีอมน้าํลายอกัเสบ อาจเกดิ

เรว็ทีส่ดุ 1 สปัดาหกอนหรอืชาทีส่ดุ 2 สปัดาหหลงัจากตอม

ตอม (Glandular)

ตอมน้ําลายพาโรติดอักเสบ 60-70

ตอม submandibular และหรือ sublingual อักเสบ 10

Epididymo-orchitis 25 (ชายวัยเจริญพันธุ)

Oophoritis 5 (หญิงวัยเจริญพันธุ)

ระบบประสาท

เม็ดเลือดขาวสูงในน้ําไขสันหลัง  50

เยื่อหุมสมองอักเสบ  1-10

สมองอักเสบ 0.1

Transient high-frequency deafness 4

อื่นๆ 

คลื่นไฟฟาหัวใจผิดปกติ 5-15

การทํางานของไตผิดปกติเล็กนอย มากกวา 60

(จากเอกสารอางอิงหมายเลข 30)

ตารางที่1 แสดงอาการที่พบบอยในโรคคางทูม

 ลักษณะอาการที่พบ ความถี่ (รอยละ)
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น้ําลายพาโรติดอักเสบ พบในเพศชายมากกวาเพศหญิง 

3 เทา อาการเยื่อหุมสมองอักเสบจากเชื้อไวรัสคางทูมที่

พบเชน ปวดศีรษะ อาเจียน ไข คอแข็ง น้ําไขสันหลังพบ

เซลลเมด็เลือดขาว 10-2,000 /ลบ.มม. เซลลสวนใหญเปน 

lymphocyte แตผูปวยรอยละ 20-25 พบ neutrophil เดน

ได โปรตีนในน้ําไขสันหลังสวนใหญมักปกติหรือสูงขึ้นเล็ก

นอย มกัไมเกนิ 70 มก./ดล. น้าํตาลในน้าํไขสนัหลงัมกัปกต ิ

น้าํตาลในน้าํไขสนัหลงัต่าํพบไดรอยละ 6-30 น้าํไขสนัหลงั

ที่ผิดปกติอาจอยูนานอยางนอย 5 สัปดาห อาการไขอยูได

นาน 3-10 วันหลังเริ�มมีอาการ เยื่อหุมสมองอักเสบจาก

เชื้อไวรัสคางทูมไมรุนแรง หายเองไดโดยไมพบความผิด

ปกติหลงเหลืออยู

 สมองอักเสบ37,38 พบ 1 ตอ 6,000 ถึง 1 ตอ 400 

ของผูปวยโรคคางทมู ลกัษณะทีพ่บม ี2 แบบตามระยะเวลา

ในการเกิดอาการ ชนิดแรก early onset มักเกิดอาการ

ภายใน 7-10 วันหลังจากเริ�มมีอาการตอมน้ําลายพาโรติด

อกัเสบ เกดิจากเชือ้ไวรสัคางทมูเขาไปทาํลายเซลลประสาท

โดยตรง ชนิดที่สอง late onset เกิดตามหลัง postinfec-

tious demyelinating process สัมพันธกับการตอบสนอง

ของภมูคิุมกนัตอการตดิเชือ้ อาการสมองอกัเสบ พบระดบั

การรูสึกตัวลดลง ชัก ออนแรง พูดไมได เปนตน ลักษณะ

น้ําไขสันหลังเหมือนเยื่อหุมสมองอักเสบ ไขสูง ซึ�งจะดีขึ้น

ภายใน 1-2 สัปดาห พบความผิดปกติหลงเหลืออยู เชน 

โรคลมชัก พัฒนาการทางสมองชา อัตราการเสียชีวิต

รอยละ 1.4 

 อาการทางระบบประสาทอื่นๆ ที่พบรวมกับโรค

คางทูม ไดแก Transient high-frequency-range deaf-

ness รอยละ 4.4 ของผูปวยโรคคางทูมในหมูทหาร39 การ

สูญเสียการไดยินของหูขางเดียวมีรายงานพบ 1 รายใน

ผูปวย 20,000 ราย40 cerebellar ataxia41, facial palsy42, 

transverse myelitis43, ascending polyradiculitis44 และ 

poliomyelitis-like syndrome45 มีรายงานการเกิด aque-

ductal stenosis และ hydrocephalus ตามหลงัการตดิเชือ้

ไวรัสคางทูมในสมอง46-48 

 Epididymo-orchitis49,50 พบบอย รอยละ 20-30 

ของชายวยัเจรญิพนัธุ พบอณัฑะอกัเสบทัง้สองขาง 1 ใน 6 

ของผูปวย รอยละ 75 ของผูปวยพบภายในสปัดาหแรกของ

ชวงที่มีตอมน้ําลายพาโรติดอักเสบ แตอาจเกิดกอนตอม

น้ําลายพาโรติดอักเสบ หรือพบอัณฑะอักเสบอยางเดียว

ก็ได อาการเกิดอยางเฉ�ยบพลัน ไขสูง หนาวสั�น อาเจียน 

ปวดอัณฑะ ตรวจรางกายพบบวม แดง รอน กดเจ็บของ

อัณฑะและหนังหุมอัณฑะ รอยละ 85 พบ epididymitis 

มักเกิดกอนอัณฑะอักเสบ ขนาดอัณฑะใหญขึ้น 3-4 เทา 

รอยละ 84 ไขจะหายภายใน 5 วนั รอยละ 20 อาการกดเจบ็

อาจอยูนานกวา 2 สัปดาห เมื่อเวลาผานไป รอยละ 50 

พบการฝอของลูกอัณฑะ โอกาสที่จะทําใหเปนหมันจาก

โรคคางทูมไมวาจะเปนขางเดียวหรือสองขางพบนอยมาก

 รงัไขอกัเสบ51 พบรอยละ 5 ของหญงิวยัเจรญิพนัธุ 

มอีาการไข อาเจยีน ปวดทองนอย โอกาสทีจ่ะเปนหมนัพบ

นอยมาก

 ขออักเสบ52,53 พบไดในผูใหญ เด็กพบนอยมาก 

ลักษณะเดนที่พบเปนแบบ migratory polyarthritis พบทั้ง

ขอใหญและเลก็ อาการเริ�ม 10-14 วนัหลงัจากมอีาการตอม

น้ําลายพาโรติดอักเสบ อยูไดนานถึง 5 สัปดาห สามารถ

หายเองได ไมพบความผิดปกติหลงเหลืออยู

 อาการที่อวัยวะอื่น30 เชน ตับออนอักเสบ กลาม

เน�้อหัวใจอักเสบ ไตอักเสบ ตอมธัยรอยดอักเสบ เตานม

อกัเสบ ตอมลกูหมากอกัเสบ ตบัอกัเสบ ภาวะเกรด็เลอืดต่าํ

เปนตน

ภาวะแทรกซอน

 พบความสัมพันธระหวางการเกิด endocardial 

fibroelastosis (EFE) กับการติดเชื้อไวรัสคางทูมตั้งแตใน

ครรภ จากรายงานพบหลักฐานสนับสนุน เชน พบชิ้นสวน 

RNA ของไวรัสคางทูมมากกวารอยละ 70 จากกลามเน�้อ

หัวใจของผูที่เสียชีวิตจาก EFE การทดสอบทางผิวหนัง

ตอแอนติเจนของเชื้อไวรัสคางทูมมีผลบวกสูงในผูปวย 

EFE หลังจากการฉ�ดวัคซีนปองกันโรคคางทูมมีจํานวน

ผูปวย EFE ลดลง เปนตน54, 55 สวนความสัมพันธระหวาง

การเกิด juvenile diabetes mellitus กับเชื้อไวรัสคางทูม 
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ไมสามารถสรุปไดแน�ชัดเน��องจากมีจํานวนผูปวยในการ

ศึกษานอย หลังจากการฉ�ดวัคซีนปองกันโรคคางทูม ยัง

คงมีจํานวนผูปวย juvenile diabetes mellitus เพิ�มขึ้น56, 57

การวินิจฉัย24,30

 การวินิจฉัยโรคคางทูม สวนใหญใชอาการทาง

คลินิกตามที่กลาวมา เชน ตอมน้ําลายพาโรติดอักเสบ 

รวมกับประวัติการสัมผัสกับผูปวยโรคคางทูมภายใน 2-3 

สปัดาห เพยีงพอในการวนิจิฉยัโรคไดโดยไมมคีวามจาํเปน

ตองทําการตรวจทางหองปฏิบัติการเพื่อยืนยันการติดเชื้อ

ไวรัสคางทูม การตรวจทางหองปฏิบัติการทั�วไป เชน การ

ตรวจนับเม็ดเลือดพบจํานวนเม็ดเลือดขาวปกติหรือต่ํา

เล็กนอย เม็ดเลือดขาวชนิดลิมโพซัยตเพิ�มขึ้น เมื่อมีเยื่อ

หุมสมองอักเสบ อัณฑะอักเสบ ตับออนอักเสบ จะทําให

จํานวนเม็ดเลือดขาวเพิ�มขึ้น ระดับซีรั�ม amylase สูงขึ้น

เมื่อมีตอมน้ําลายอักเสบหรือไมมีตอมน้ําลายอักเสบก็ได 

ความผิดปกติอยูไดนาน 2-3 สัปดาห ตับออนอักเสบทําให

ระดับ amylase และ lipase สูงขึ้น 

 การตรวจทางหองปฏิบัติการเพื่อยืนยันการติด

เชื้อไวรัสคางทูมมีความจําเปนตอการวินิจฉัยในกรณ�ที่

ผูปวยไมมตีอมน้าํลายพาโรตดิอกัเสบ ตอมน้าํลายพาโรตดิ

อักเสบเปนซ้ําหลายครั้ง หรือเพื่อยืนยันการสอบสวน

การระบาดของโรคคางทูม การตรวจทางหองปฏิบัติการ

เพื่อยืนยันการวินิจฉัยโรคคางทูมโดย อาศัยการตรวจ

ทางภูมิคุมกันวิทยา (serologic studies) มีหลายวิธี เชน 

ตรวจเลือดหาแอนติบอดีตอเชื้อไวรัสคางทูม IgM โดยวิธี 

enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA) การ

เพิ�มขึ้นอยางนอย 4 เทาของแอนติบอดีระหวาง acute 

และ convalescent serum ดวยวิธี complement fixation, 

hemagglutination inhibition (HAI), ELISA หรือ neutrali-

zation testing ตอมน้าํลายพาโรตดิอกัเสบอาจเกดิจากการ

ตดิเชือ้ไวรสั parainfluenza 3 ได และการตรวจดวยวธิ ีHAI 

สามารถใหผลบวกตอเชื้อไวรัส parainfluenza ไดจากการ

ตอบสนองของ heterologous antibody ดังนั้นควรทําการ

แยกเชื้อไวรัส parainfluenza 3 ดวยหาก HAI ใหผลบวก 

อาศยัการตรวจหาเชือ้ไวรสัคางทมูจากน้าํลาย ปสสาวะ น้าํ

ไขสนัหลงั เลอืด และสมอง โดยวธิ ีReverse transcriptase 

(RT)–PCR assays ซึ�งมคีวามไวและความจาํเพาะสงู และ

วิธีการแยกเชื้อไวรัสคางทูมในเซลลเพาะเลี้ยง เชื้อไวรัส

คางทูมที่แยกไดจากน้ําไขสันหลังในผูปวยเยื่อหุมสมอง

อักเสบอยูระหวาง 3 วันแรกนับจากเริ�มมีอาการจนถึงวันที่ 

6 ของโรคเชื้อไวรัสคางทูมที่แยกไดจากปสสาวะอยูในชวง 

2 สัปดาหแรก สามารถแยกเชื้อไวรัสคางทูมไดรอยละ 72 

ของปสสาวะในชวง 5 วันแรกของการเจ็บปวย เชื้อไวรัส

คางทูมที่แยกไดจากเลือดพบนอยมาก พบในเลือดเพียง 2 

วันแรกของการเจ็บปวยเทานั้น การตรวจหาชิ้นสวน RNA 

ของเชือ้ไวรสัคางทมูโดยวธิ ีPCR สามารถตรวจพบไดทัง้ใน

ผูปวยโรคคางทมูและผูทีเ่พิ�งไดรบัวคัซนีปองกนัโรคคางทมู 

การวินิจฉัยแยกโรค24,30

 สาเหตขุองตอมน้าํลายพาโรตดิอกัเสบจากการตดิ

เชื้อที่พบไดแก เชื้อไวรัสคางทูม เชื้อไวรัส Parainfluenza 

type1 และ 3, coxsackieviruses เชื้อไวรัสไขหวัดใหญ

ชนิดเอ cytomegalovirus, enterovirus, lymphocytic 

choriomeningitis virus, human immunodeficiency 

virus, Staphylococcus aureus, nontuberculous myco-

bacterium, Burkhoderia pseudomallei, เชื้อแบคทีเรีย

กรัมบวกและกรัมลบอื่นๆ เปนตน นอกจากน�้การบวม

ของตอมน้ําลายพาโรติดทั้งสองขางไมเทากัน อาจเกิดได

จากยา เชน phenylbutazone, thiouracil, iodides และ 

phenothiazines หรือโรคทางเมตาบอลิก เชน เบาหวาน 

ภาวะขาดสารอาหาร ตับแข็ง uremia เปนตน กอนเน�้อ 

ซีสต และการอุดตันจากนิ�วหรือโครงสรางมักทําใหตอม

น้ําลายพาโรติดบวมเพียงขางเดียว ภาวะที่มีอาการคลาย

โรคคางทมูซึ�งพบไดนอยมาก ไดแก Mikulicz’s syndrome, 

Parinaud’s syndrome, uveoparotid fever of sarcoidosis 

และ Sjogren’s syndrome เปนตน

การรักษา

 การรักษาโรคคางทูมเปนการรักษาตามอาการ 
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วัคซีนปองกันโรคคางทูม
ไดแก พกัผอนใหเพยีงพอ ยาลดไขแกปวด เชน แอสไพรนิ 

พาราเซตามอล การประคบน้าํอุนหรอืน้าํเยน็ ไมมยีารกัษา

จําเพาะ

การปองกัน58

 จากการทบทวนขอมูลของกรมควบคุมโรค 

ประเทศสหรัฐอเมริกา (CDC), American Academy of 

Pediatrics (AAP) และ Healthcare Infection Control 

Practices Advisory Committee (HICPAC) เกี่ยวกับการ

แพรเชื้อไวรัสคางทูมสรุปวา หลังจาก 5 วันนับจากเริ�ม

ตอมน้ําลายพาโรติดอักเสบ เชื้อไวรัสคางทูมแพรเชื้อได

นอยมาก ดังนั้นคําแนะนําในการแยกผูปวยโรคคางทูมใน

ปจจุบัน แนะนําใหแยกผูปวยเปนเวลา 5 วันหลังจากเริ�มมี

อาการตอมน้าํลายพาโรตดิอกัเสบเพือ่ปองกนัการแพรเชือ้

ทัง้ในชมุชนและในสถานพยาบาล แนะนาํใหใชการปองกนั

แบบ standard และ droplet precautions บคุลากรทางการ

แพทยไมมภีมูคิุมกนัตอโรคทีส่มัผสัผูปวยควรแยกออกและ

พักงานจากวันที่ 12 หลังการสัมผัสครั้งแรกตลอดจนถึง

วันที่ 26 หลังการสัมผัสครั้งสุดทาย วิธีน�้มักไมคอยไดผล

เพราะผูปวยสามารแพรเชือ้ทางน้าํลายไดหลายวนักอนเริ�ม

มอีาการ และผูทีต่ดิเชือ้ไวรสัคางทมูสามารถแพรเชือ้ไดแม

ไมแสดงอาการ

 วิธีที่ดีที่สุดในการปองกันการเกิดโรคคางทูมทั้ง

ในชุมชนและในโรงพยาบาล ไดแก การสงเสริมใหมีระดับ

ภูมิคุมกันตอเชื้อไวรัสคางทูมสูงโดยการฉ�ดวัคซีนปองกัน

โรคคางทูม เด็กทุกคนตองไดรับวัคซีน 2 โดส โดสแรก

ที่อายุ 9-12 เดือน และโดสที่สองอายุ 4-6 ป หากไมมี

ประวัติการไดรับวัคซีนมากอนในกลุมเด็กโต นักศึกษา 

นักทองเที่ยว บุคลากรทางการแพทย ควรไดรับวัคซีน 2 

โดส ในผูใหญควรไดรับอยางนอย 1 โดส ระหวางที่มีการ

ระบาดของโรคคางทมู ผูใหญและเดก็ที่ไมทราบประวตักิาร

ไดรบัวคัซนีหรอืไมเคยไดรบัวคัซนีมากอน ควรไดรบัวคัซนี 

1 โดส 

ประวัติความเปนมาของการพัฒนาวัคซีนปองกันโรค

คางทูม

 หลังจากป ค.ศ. 1945 Habel รายงานการเพาะ

เลี้ยงเชื้อไวรัสคางทูมในตัวออนลูกไกไดสําเร็จ2 ตอมามี

การผลติวคัซนีปองกนัโรคคางทมูชนดิเชือ้ตาย (killed virus 

vaccine) ในป ค.ศ. 1948 และนํามาใชในชวงตนป ค.ศ. 

1950 แตเน��องจากวัคซีนชนิดน�้พบวามีระดับภูมิคุมกัน

ตอเชื้อไวรัสคางทูมต่ําและคงอยูในรางกายเปนระยะเวลา

สั้นทําใหไมประสบความสําเร็จในการนํามาใชจึงถูกยกเลิก

ไปและในป ค.ศ. 1966 Buynak และ Hilleman ไดผลิต

วัคซีนปองกันโรคคางทูมชนิดเชื้อเปน (lived attenuated 

vaccine) ไดสําเร็จ59,60 สายพันธุที่นํามาทําเปนวัคซีนเปน

ครั้งแรกคือ สายพันธุ Jeryl Lynn และไดจดทะเบียนนํามา

ใชทีป่ระเทศสหรฐัอเมรกิาเปนประเทศแรกในเดอืนธนัวาคม 

ป ค.ศ. 1967 ตอมามีการพัฒนาการผลิตโดยนําสายพันธุ

ชนิดตางๆ ของเชื้อไวรัสคางทูมชนิดเชื้อเปนที่ถูกทําให

ออนฤทธิ์ลงจากการเพาะเลี้ยงใน cell culture หรือ chick 

embryo มาบรรจุอยูในวัคซีนในอีกหลายประเทศ เชน 

สายพันธุ Urabe, NK-M46, S-12, Rubini, Leningrad-

Zagreb, Leningrad-3 เปนตน ปจจุบันสายพันธุที่บรรจุ

ในวัคซีนมีทั้งหมด 5 สายพันธุ ไดแก Jeryl Lynn, Urabe, 

Rubini, Leningrad-Zagreb และ Leningrad-3 โดยองคการ

อนามยัโลกแนะนาํใหใชไดทัง้หมด ยกเวนสายพนัธุ Rubini 

เน��องจากมีประสิทธิภาพต่ําที่สุด สายพันธุที่มีการใชมาก

ที่สุดและพบวามีประสิทธิภาพดี ไดแก Jeryl Lynn ซึ�งเปน

สายพันธุที่ใชแพรหลาย อยางเชน ประเทศสหรัฐอเมริกา 

สหราชอาณาจักร เปนตน หลังจากมีการนําวัคซีนปองกัน

โรคคางทมูมาใชพบวาสามารถลดจาํนวนผูปวยโรคคางทมู

ลงได

 เมื่อป พ.ศ. 2553 ประเทศไทยนําวัคซีน MMR 

ของบริษัท Masu ประเทศอินเดียเขามาจําหน�ายสาย

พันธุไวรัสคางทูมที่ใชในวัคซีนเปน Leningrad-Zagreb มี

รายงานการเกดิอาการแทรกซอนจากวคัซนี ไดแก เกดิตอม
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เอกสารอางอิง

น้ําลายโต อัณฑะอักเสบ ทําใหถูกระงับการใชในประเทศ

ตอไป61,62

 รายละเอยีดของวคัซนีคางทมูทีม่ใีชในประเทศไทย 

โปรดดูในบทวคัซนีปองกนัโรคหดั เน��องจากเปนวคัซนีรวม 
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