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โรคติดเชื้อไวรัสเวสต์ไนล์ 

ความส าคัญ 
 เช้ือไวรัสเวสต์ไนล์ (West Nile virus, WNV) เป็นไวรัสของ
สัตว์ปีกท่ีสามารถก่อให้เกิดโรคท่ีรุนแรงถึงชีวิตในสัตว์เล้ียงลูกด้วยนม
บางชนิด สัตว์เล้ือยคลาน และสัตว์ปีก รายท่ีแสดงอาการส่วนใหญ่ พบ
ในคนและม้า โดยประมาณ 80% ของผู้ติดเช้ือ ไม่แสดงอาการใดๆ 
และอีก 20% มีอาการคล้ายไข้หวัด และต่่ากว่า 1% มีเยื่อหุ้มสมอง
อักเสบ สมองอักเสบ หรือเป็นอัมพาตเฉียบพลัน ในกรณีท่ีแสดงอาการ
เช่นนี้ จะส่งผลให้เสียชีวิต หรือเกิดความผิดปกติอย่างถาวร มีรายงาน
การพบอาการทางประสาทในสัตว์ประเภทม้า และในสัตว์เล้ียงลูกด้วย
นมเช่นกัน รวมท้ังพบการระบาดในจระเข้ บางสายพันธุ์ใหม่ๆของ
WNV อาจก่อให้เกิดโรคท่ีรุนแรง โดยในช่วงก่อนปี พ.ศ.2537 โรคได้เกิดเป็นระยะๆ ในคนและม้า หรือเป็นการ
ระบาดเล็กๆ เฉพาะในพื้นท่ีเท่านั้น และมักไม่พบอาการทางประสาทท่ีรุนแรง จนกระท่ังปี พ.ศ.2542 WNV ได้
ถูกพบเฉพาะในซีกโลกตะวันออก แต่มีการระบาดในอัลจีเรีย โรมาเนีย โมร็อคโค ตูนิเซีย อิตาลี รัสเซีย และ
อิสราเอลระหว่างช่วงปี พ.ศ.2537-2542 และได้แพร่ไปถึงทวีปอเมริกาเหนือ ในปี พ.ศ.2542 มีรายงานการติด
เช้ือท่ีท่าให้เกิดโรคทางระบบประสาท และอัตราการการเสียชีวิตท่ีสูงขึ้น WNV สายพันธุ์ใหม่บางชนิดยัง
สามารถท่าให้เกิดอาการในสัตว์ปีกได้เช่นกัน เพราะเหตุนี้โรคติดเช้ือเวสต์ไนล์จึงเป็นหนึ่งในโรคท่ีเป็นท่ีกังวลใน
วงการแพทย์ และสัตวแพทย์ในทวีปอเมริกา ยุโรป แถบทะเลเมดิเตอร์เรเนียน รวมท้ังบริเวณอื่นๆด้วยเช่นกัน 
 ผลกระทบของ WNV รุนแรงมากในแถบทวีปอเมริกา โดยมีการระบาดอย่างกว้างขวางในคนและม้า 
แม้ว่ามีวัคซีนป้องกันไวรัสนี้ในม้า แต่ยังไม่มีวัคซีนส่าหรับคน ท่าให้คนนับพันติดไวรัสนี้ในสหรัฐอเมริกา และ
แคนาดาทุกปี และพบว่ามีนกหลายชนิดในทวีปอเมริกาเหนือติดไวรัสนี้เช่นกัน ซึ่งมักท่าให้เสียชีวิตท้ังหมด มี
รายงานการระบาดในห่าน ไก่ฟ้า นกกระทา และนกจ่าพวกนกแก้วท่ีเล้ียงไว้ และมีการระบาดในนกท่ีเล้ียงใน
สวนสัตว์ด้วย   

สาเหตุของโรค 
 WNV เป็น arbovirus ในสกุล Flavivirus ของวงศ์ Flaviviridae ซึ่งอยู่ในกลุ่มเดียวกันกับโรคไข้
สมองอักเสบญี่ปุ่น (Japanese encephalitis) WNV มีสายพันธุกรรมอย่างน้อย 2 สาย ได้แก่  

 สายพันธุ์หนึ่งท่ีก่อให้เกิดการระบาดเมื่อไม่นานมานี้ แบ่งออกเป็น 3 clade (1a 1b และ 1c) 
มีท้ังเช้ือก่อโรครุนแรง และเช้ือท่ีไม่ก่อโรค พบในประเทศสหรัฐอเมริกา แคนาดา อิสราเอล 
ออสเตรลีย อินเดีย 

 สายพันธุ์ท่ี2 ส่วนใหญ่พบในทวีปแอฟริกา และมักไม่ท่าให้ป่วย หรือป่วยแบบไม่รุนแรง แต่
บางชนิดสามารถก่อโรครุนแรงได้  

มีเช้ือไวรัสชนิดใหม่ๆท่ีแยกได้จาก สาธารณรัฐเช็ค รัสเซีย และมาเลเซีย ซึ่งอาจเป็นตัวแทนของ WNV 
สายพันธุ์ใหม่ บางรายงานได้เสนอว่าอาจแบ่งไวรัสนี้ได้มากถึง 5 สายพันธุ์ย่อย  

ที่มา : 
http:/www.sciencephoto.com/media/87494/view; 
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การแพร่กระจายทางภูมิศาสตร์ 
 สามารถพบ WNV ได้ในหลายพื้นท่ีของโลก รวมท้ังทวีปแอฟริกา บางส่วนของเอเชียและยุโรป แถบ
ทะเลเมดิเตอร์เรเนียน แถบตะวันออกกลาง ทวีปออสเตรเลีย และอเมริกา 
 WNV ระบาดขึ้นครั้งแรกท่ีบริเวณซีกโลกตะวันตก เมื่อเกิดการระบาดของสายพันธุ์ 1a ในนิวยอร์ค
เมื่อปี พ.ศ.2542 และต้ังแต่ช่วงนั้น WNV ได้แพร่กระจายไปยังแคนาดา อเมริกากลาง อเมริกาใต้ และแถบ
ทะเลแคริบเบียน โดยต้ังแต่เดือนมกราคม พ.ศ.2552 พบว่าแพร่ระบาดไปถึงโคลัมเบีย อาร์เจนตินา และ    
เวเนซูเอลาแล้ว แต่ยังไม่พบในเกาะฮาวาย และเกาะอื่นๆ นอกจากนี้สายพันธุ์ 1a สามารถพบได้ในทวีป
แอฟริกา แถบตะวันออกกลาง และบางส่วนของทวีปยุโรปได้เช่นกัน ส่วนสายพันธุ์ 1b (Kunjun virus) เกิดขึ้น
ในออสเตรเลีย และสายพันธุ์ 1c เกิดขึ้นในอินเดีย 
 สายพันธุ์ที่ 2 พบได้เฉพาะทางทิศใต้ของทะเลทรายซาฮาราในทวีปแอฟริกา ซึ่งจะสลับหมุนเวียนกับ
สายพันธุ์ 1 นอกจากนี้ยังพบได้ในเกาะมาดากัสการ์ด้วย  

การติดต่อ 
 WNV ติดต่อโดยมียุงเป็นพาหะน่าโรค ในทวีปอเมริกาเหนือมีการพบเช้ือในยุงอย่างน้อย 59 ชนิด 
ได้แก่ Culex pipiens  Cx.Quinquefasciatus  Cx.restuans  Cx.salinarius และ Cx.Tarsalis ซึ่งเป็น
พาหะที่ส่าคัญในการติดต่อของโรค การติดต่อผ่านไข่ในยุงบางชนิดเกิดขึ้นได้ ยุงท่ีผ่านช่วงฤดูหนาว และรอด
มาได้ อาจกักเก็บเช้ือไวรัสไว้ นอกจากนี้ยังพบการติดเช้ือในเห็บอ่อน (argasid tick) จากทวีปเอเชีย ยุโรป และ
แถบตะวันออกกลาง ในแมลงวันเหลือง (hippoboscid) จากทวีปอเมริกาเหนือ และเหาท่ีรับเช้ือไวรัสจากโคท่ี
ติดเช้ือ 
 นกเป็นสัตว์มีกระดูกสันหลังท่ีเป็นแหล่งรังโรคของWNV โดยมีระดับและระยะเวลาของการมีไวรัสใน
กระแสเลือดแตกต่างกันไปตามชนิดของนก ในบริเวณท่ีมีการระบาด  เช้ือไวรัสนี้จะมีวงจรการติดต่อ 
(enzootic cycle) ระหว่างยุง culicine กับนก เมื่อสภาพแวดล้อมเอื้อต่อการเพิ่มจ่านวนของเช้ือ ท่าให้ยุงท่ี
เป็น bridge vector (ยุงท่ีดูดเลือดท้ังจากนก และสัตว์เล้ียงลูกด้วยนม) ซึ่งติดเช้ือในช่วงปลายฤดูร้อน แพร่เช้ือ
ให้กับนก ม้า และคน ตลอดจนโฮสต์บังเอิญ (incidental host) อื่นๆได้ นกอพยพอาจเป็นตัวน่าเช้ือไวรัสไปสู่
บริเวณใหม่ๆได้ โดยสามารถพบเช้ือไวรัสในกระแสเลือดได้นานกว่า 3 เดือนในนกบางชนิด มีรายงานการติดต่อ
จากสัตว์ตัวหนึ่งไปยังสัตว์อีกตัวหนึ่ง (horizontal transmission) ในห่าน นอกจากนี้ได้มีการทดลองในไก่ และ
ไก่งวงท่ีติดเช้ือพบว่าสามารถขับเช้ือไวรัสผ่านทางอุจจาระได้ระยะหนึ่ง ความสามารถในการติดเช้ือของไวรัสใน
อุจจาระสัตว์ปีกจะลดลงอย่างรวดเร็วหลังจากผ่านไป 24 ช่ัวโมง และยังพบไวรัสนี้ในผิวหนังของห่าน และต่อม
ขน (blood-feather pulp) ในนกกาด้วย ซึ่งเป็นปัจจัยท่ีท่าให้เกิดการแพร่กระจายของเช้ือผ่านทางการกิน 
(canibalism) การไซร้ขน (feather picking) นกล่าเหยื่อ และนกกาสามารถติดเช้ือจากการกินสัตว์ท่ีติดเช้ือ 
ส่วนสัตว์ที่กินแมลงอาจติดเช้ือจากการกินยุงท่ีติดเช้ือได้ 
 สัตว์เล้ียงลูกด้วยนมส่วนใหญ่ติดเช้ือจากการถูกยุงกัด สัตว์กินเนื้อและสัตว์เล้ือยคลานอาจติดเช้ือจาก
การกินเนื้อสัตว์ท่ีติดเช้ือ นอกจากนี้ยังเคยพบการระบาดในจระเข้จากการกินเนื้อม้าท่ีติดเช้ือด้วย  สัตว์      
ส่วนใหญ่ (ยกเว้นสัตว์ปีก) รวมถึงคน และม้าเป็นโฮสต์สุดท้าย ซึ่งไม่สามารถแพร่เช้ือไปสู่ยุงได้ แต่อย่างไรก็
ตามอาจยกเว้นในกระรอก ชิบมังค์ กระต่าย แมว และจระเข้  ซึ่งแพร่เช้ือต่อได้ ในประเทศรัสเซีย มีกบอย่าง
น้อย 1 ชนิด (Rana ridibunda) ท่ีมีเช้ือไวรัสในกระแสเลือดในระดับสูง และเป็นแหล่งรังโรคอีกด้วย 
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ที่มา : http://www.environment.ucla.edu/ctr/news/article.asp?parentID=1261 

 
การติดต่อโดยตรง (direct transmission)  
 พบรายงานการติดเช้ือในจระเข้ โดยคาดว่าติดต่อผ่านทางอุจจาระ  
 ชิบมังค์และกระรอกสามารถขับเช้ือไวรัสผ่านทางอุจจาระ ส่ิงคัดหล่ังจากปาก และปัสสาวะได้ 
 แฮมสเตอร์ทดลองพบเช้ือไวรัสในปัสสาวะ 
 กบบลูฟร็อกอเมริกา และอีกัวน่าเขียวติดเช้ือได้ในการทดลอง ซึ่งพบว่ามีไวรัสในกระแสเลือดต่่า 

แต่ยังสามารถปล่อยเช้ือไวรัสได้ในปริมาณน้อยมากๆผ่านส่ิงคัดหล่ัง 
นอกจากนี้ยังพบการติดต่อผ่านรกได้ในแกะและหนูทดลอง ในคนส่วนใหญ่จะติดเช้ือจากการถูกยุงกัด 

แต่บางกรณีอาจเกิดการติดเช้ือในคนท่ีสัมผัสกับนก หรือจระเข้ นอกจากนี้พบการระบาดในคนงานของฟาร์ม
ไก่งวง ซึ่งอาจติดเช้ือจากการกินอุจจาระท่ีปนเปื้อน หรือสัมผัสเช้ือไวรัสทางผิวหนัง เยื่อเมือก หรือรับเช้ือท่ีมี
อยู่ในละอองอากาศ ถึงแม้ว่าคนไม่สามารถปล่อยเช้ือไวรัสออกสู่ส่ิงแวดล้อม แต่มีรายงานว่าเช้ือไวรัสสามารถ
แพร่ผ่านการถ่ายเลือด หรือการปลูกถ่ายอวัยวะได้ ส่วนการแพร่เช้ือผ่านรก และน้่านมเกิดขึ้นได้น้อยมาก   

การท าลายเชื้อ 
 น้่ายาฆ่าเช้ือหลายชนิด เช่น สารละลายโซเดียมไฮโปคลอไรท์ ท่ีมี 500-5000 ppm คลอรีน     

2-3%ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ 2%กลูตาร์ลดีไฮด์ 3-8%ฟอร์มัลดีไฮด์ เอทานอล 1%ไอโอดีน 
และฟีนอลไอโอโฟอร์  

 ถูกยับยั้งได้ด้วยแสงอัลตราไวโอเล็ต หรือรังสีแกมมา 
 ความร้อน 56°C (133°F) เป็นเวลา 30 นาที   
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ชนิดสัตว์ที่สามารถติดเชื้อได้ 
 นกป่ า เป็นแหล่ง รั ง โ รค ท่ี ส่ า คัญ  โดย เฉพาะนก จ่าพวก เกาะคอน เ ช่น  นกชาย เลน 

(Charadriiformes) นกเหยี่ยว นกเค้าแมว นกกา นกอินทรีย์ นกแร้ง 
 ห่าน ไก่ ไก่งวง นกกระทา นกแก้ว นกอีมู เพนกวิน นกพิราบ ฟลามิงโก นางนวล นกกระยาง 

เป็ด ท้ังนี้มีรายงานการป่วยในสัตว์ปีกกว่า 300 ชนิดในทวีปอเมริกาเหนือต้ังแต่ปี พ.ศ.2542 
 สัตว์เล้ียงลูกด้วยนม โดยสัตว์ที่พบการติดเช้ือมากท่ีสุด คือ ม้า ลา ล่อ  
 สัตว์เล้ือยคลาน เช่น จระเข้ งู เต่า กบ อีกัวน่า 

ระยะฟักตัว 
 ระยะฟักตัวของโรคในม้า คือ 3-15 วัน ส่วนในสัตว์อื่นยังไม่ทราบแน่ชัด 

อาการในสัตว์ 

 ม้า 

 ม้าท่ีติดเช้ือส่วนใหญ่มักไม่แสดงอาการ  
 ในรายท่ีแสดงอาการมักพบว่า เบื่ออาหาร ซึม และมีอาการทางประสาท ได้แก่ เดินโซเซ 

อ่อนเพลีย หรือขาข้างใดข้างหนึ่ง หรือหลายข้างเป็นอัมพาต กัดฟัน เดินอย่างไร้จุดหมาย ชัก 
และ/หรือเดินวนเป็นวง มักพบอาการกล้ามเนื้อหน้า และคอส่ัน 

 กลืนอาหารล่าบาก เนื่องจากหน้าและล้ินเป็นอัมพาต หรืออ่อนแรง 
 พฤติกรรมเปล่ียนไป เช่น ง่วงเหงา ต่ืนเต้น ความรู้สึกไวกว่าปกติ หรือไวต่อการกระตุ้น  
 อาจมีไข้ ปวดท้อง (colic) ระบบการขับถ่ายปัสสาวะท่างานผิดปกติ (ต้ังแต่ไม่รุนแรงจนถึงรุนแรง

มาก)  
 ประเทศฝรั่งเศส พบลามีอาการตับอักเสบอย่างรุนแรงร่วมกับอาการทางระบบประสาท  
 ม้าหายจากอาการป่วยได้ในระยะเวลา 7 วันหลังเริ่มแสดงอาการ ส่วนใหญ่สามารถกลับมาเป็น

ปกติได้ แต่มีประมาณ 10-20% ท่ีอาจมีอาการหลงเหลืออยู่ หลังจากหายป่วย เช่น ขาอ่อนแรง 
เพลีย กล้ามเนื้อลีบ และพฤติกรรมเปล่ียนไป 

 สัตว์เค้ียวเอื้อง  
 มีรายงานการป่วยในสัตว์เค้ียวเอื้องน้อยมาก 
 แกะ และกวางท่ีป่วย มีอาการทางประสาทคล้ายกับท่ีพบในม้า 
 แกะท่ีถูกทดลองให้ติดเช้ือ จะไม่แสดงอาการ แต่ในแม่แกะต้ังท้อง พบว่าจะแท้งลูก หรือลูกตาย

แรกคลอด  

รอยโรค 

 ม้า 

 มักไม่ค่อยพบรอยโรคท่ีมองเห็นด้วยตาเปล่า อาจพบเพียงจุดเลือดออกเล็กๆในไขสันหลัง ก้าน
สมอง สมองส่วนกลาง  
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 lymphocytic or histiocytic poliomeningoencephalitis with perivascular cuffing of 
mononuclear cell  

 neuronal degenerative, neuronophagia, focal gliosis 
 mild nonsuppurative myocarditis 
 scattered hemorrhage in the renal medulla 
 lymphoid depletion of the spleen   

การตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ 
 การตรวจทางซีรั่มวิทยา 
 IgM capture ELISA (MAC-ELISA), IgG ELISA, hemagglutination inhibition (HI), 

plaque reduction neutralization (PRN), recombinant fluorescent microsphere 
immunoassay 

 วิธี ELISA, HI และวิธีอื่นๆ อาจเกิดปฏิกิริยาข้ามกับเช้ือ flavivirus กลุ่มท่ีมีความใกล้เคียง 
แต่ถ้าใช้วิธี PRN ในการทดสอบควบคู่ด้วย จะสามารถแยกแอนติบอดีต่อเช้ือไวรัสเหล่านี้ออก
จากกันได้ และยังใช้เป็นวิธีในการตรวจยืนยันกรณีท่ี ELISA ให้ผลบวกด้วย 

 วิธี HI และ PRN สามารถใช้ในการวินิจฉัยโรคในสัตว์ปีกได้ 
 วิธี ELISA บางวิธีมีความจ่าเพาะต่อชนิดสัตว์ จึงมีข้อจ่ากัดในการใช้ เช่น สามารถใช้ได้ในม้า 

และสัตว์ปีกบางชนิดเท่านั้น จึงได้มีการพัฒนาวิธี Epitope blocking ELISA ซึ่งไม่มี
ความจ่าเพาะต่อชนิดสัตว์ 

 ในม้าป่วย สามารถตรวจพบ specific IgM ในน้่าไขสันหลัง หรือพบ specific IgM ในซีรั่ม ซึ่ง
ยืนยันด้วย specific IgG  

 ในกรณีท่ีสัตว์แสดงอาการป่วยไม่นานพอท่ีจะกระตุ้นให้ร่างกายสร้าง IgG การตรวจพบ IgM 
เพียงอย่างเดียวให้สงสัยว่าสัตว์นั้นเป็นโรคได้ 

 การตรวจหาเช้ือไวรัสจากสมองและไขสันหลังของสัตว์ป่วย 
 การแยกเช้ือไวรัส เป็นวิธีการตรวจท่ีใช้ได้กับทุกชนิดสัตว์ แต่ต้องใช้เวลานาน และต้องท่าใน

ห้องปฏิบัติการ biosafety level3  
 ตรวจยืนยันเช้ือด้วยวิธี immunofluorescence หรือ วิธี RT-PCR  
 การตรวจหา WNV ในม้าท่าได้ยาก เนื่องจากระยะเวลาท่ีเช้ือไวรัสอยู่ในกระแสเลือดม้าส้ัน 

และปริมาณเช้ือไวรัสในกระแสเลือดต่่า แต่สามารถตรวจพบ WNV ได้ในสมองและไขสันหลัง
ของม้าท่ีแสดงอาการทางประสาท  

 การตรวจหา WNV ในนกท่าได้ง่ายกว่า เนื่องจากมีระดับเช้ือไวรัสในกระแสเลือดสูง ซึ่งอาจ
พบเช้ือไวรัสได้ในหัวใจ สมอง ตับ และอวัยวะอื่นๆ 

 ยังไม่มีการศึกษาการตรวจหา WNV ในกระแสเลือดของสัตว์เค้ียวเอื้องมากนัก แต่มีรายงาน
ว่ามักอยู่ในระดับต่่า หรือตรวจไม่พบ 

 การตรวจหาแอนติเจนของเช้ือไวรัส ด้วยวิธี immunohistochemistry, antigen capture 
ELISAs, rapid immunochromatographic (dipstick) 
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 วิธี immunohistochemistry ใช้ในการตรวจหา antigen ของ WNV ในสมอง ไขสันหลังม้า 
และในสมอง หัวใจ ไต ม้าม ตับ ล่าไส้ และปอดของสัตว์ปีก 

 วิธี antigen capture ELISA ใช้ตรวจหาแอนติเจนในเนื้อเยื่อสัตว์ปีก แต่ไม่ใช้ในม้า 
เนื่องจากมีปริมาณเช้ือไวรัสในกระแสเลือดต่่า 

 วิธี dipstick ใช้ในการตรวจตัวอย่างท่ีได้จาก oral และ cloacal swab ในสัตว์ปีกมีชีวิต 
หรือจากเนื้อเยื่อสัตว์ปีกท่ีตายแล้ว 

 วิธี antigen capture ELISA และ dipstick สามารถใช้ในการเฝ้าระวังโรคในยุง 
 การตรวจหาแอนติเจน อาจเกิดปฏิกิริยาข้าม (cross-reaction) กับเช้ือ flavivirus กลุ่มท่ีมี

ความใกล้เคียงกันได้   

การรักษา 
 ปัจจุบันยังไม่มียารักษาโรคเวสต์ไนล์โดยเฉพาะ สัตว์ป่วยอาจหายได้เองหากได้รับการรักษาเพื่อพยุง
อาการ ซึ่งช่วยลดการอักเสบของระบบประสาทส่วนกลาง การให้สารน้่า สารอาหารที่จ่าเป็น ตลอดจนการดูแล
ป้องกันการบาดเจ็บในรายท่ีมีอาการทางประสาท 

การป้องกัน 
 ป้องกันไม่ใหสั้ตว์เล้ียงถูกยุงกัด เช่น การติดมุ้งลวดท่ีคอกสัตว์ ใช้พัดลม หรือยากันยุง เพื่อช่วยไล่ยุง 
 ก่าจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุง เช่น แอ่งน้่าขัง บ่อน้่า ส่ิงปฏิกูลต่างๆ 
 หากพบสัตว์ที่สงสัยว่าป่วย ให้กักแยกออกจากฝูง เพื่อสังเกตอาการ  
 ไม่ควรน่าเนื้อสัตว์ที่ตายไปเล้ียงสัตว์อื่น เช่น จระเข้ และระวังไม่ให้สุนัขและแมว จับกินนก และ

สัตว์ฟันแทะต่างๆ  

อัตราการป่วย และอัตราการตาย 
 โรคเวสต์ไนล์เป็นโรคท่ีเกิดตามฤดูกาล การระบาดในนกมักเกิดข้ึนในช่วงฤดูใบไม่ร่วง ส่วนการระบาด
ในม้ามักเกิดขึ้นในช่วงปลายฤดูร้อน และฤดูใบไม่ร่วง การระบาดนอกฤดูดังกล่าว อาจเกิดขึ้นได้จากการติดเช้ือ
โดยตรง โดยไม่ผ่านยุงซึ่งเป็นพาหะน่าโรค   
 ในม้า อัตราการป่วย (แสดงอาการทางระบบประสาท) 10-43% อัตราการตาย 23-57% ม้าส่วนใหญ่ 
(80-90%) หายขาดจากโรคได้ ส่วนท่ีเหลือมีอาการทางประสาทบางอย่างคงอยู่ต่อไป 

สถานการณ์การระบาดของโรค ณ วันที่ 22 สิงหาคม 2555 
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มาตรการป้องกันโรคในประเทศไทย 

 ก่าหนดเงื่อนไขการน่าเข้าม้า และสัตว์ปีกต้องมาจากประเทศท่ีไม่มีโรคระบาด West Nile   
 ให้เจ้าหน้าท่ีสังเกตอาการสัตว์ หากพบสัตว์มีความผิดปกติทางระบบประสาท ให้แจ้งส่านัก

ควบคุม ป้องกันและบ่าบัดโรคสัตว์ และเก็บตัวอย่างส่งสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ 
 ก่าหนดแผนเฝ้าระวังทางห้องปฏิบัติการ เพื่อค้นหาโรคในประเทศไทย โดย สุ่มเก็บตัวอย่างม้า 

400 ตัวอย่าง และสัตว์ปีก เช่น ห่าน เป็ด นก 400 ตัวอย่าง  

เอกสารอ้างอิง 
 OIE Technical Factsheet – West Nile virus 
 Healthmap : http://healthmap.org/en/  

 
 

 


