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บทคัดย่อ บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อทบทวนลักษณะสำคัญบางประการของโรคไข้หวัดนก
ตลอดจนการระบาดและมาตรการควบคุมโรคในประเทศไทย โรคไข้หวัดนกเกิดจากเชื้อไวรัส
Influenza ชนิด H5N1 สามารถก่อให้เกิดโรคที่มีความรุนแรงได้ทั้งในคนและในสัตว์ ติดต่อได้
โดยการสมัผัสโดยตรง และไมส่ามารถตดิตอ่ระหวา่งคนสูค่นได ้สัตวต์า่งๆ ทีมั่กเปน็แหลง่ของโรค
ซ่ึงไดแ้ก ่นกปา่ หรอืสัตวปี์กอืน่ๆ  คนและสตัวท์ีป่่วยดว้ยโรคไขห้วดันก ส่วนมากแสดงอาการทาง
ระบบหายใจรนุแรง การตรวจวนิจิฉัยโรคไขห้วดันกตามมาตรฐานของ องคก์ารอนามยัโลก ทำได้
โดย 3 ขัน้ตอนหลกัๆ คอืการเพิม่จำนวน virus การตรวจยนืยนัชนดิ virus และการตรวจสายพนัธุ์
ย่อยด้วยวิธีทางซีรั่มวิทยาหรือตรวจสารพันธุกรรม การตรวจคัดกรองผู้ป่วยทำได้โดยการสังเกต
อาการทางคลินิก ร่วมกับการมีประวัติสัมผัสกับไก่ป่วยหรือตาย การระบาดของโรคไข้หวัดนก
ส่งผลกระทบทั้งทางด้านการเลี้ยงไก่ การท่องเที่ยว เสียค่าใช้จ่ายในการป้องกันและควบคุมโรค
มาตรการควบคุมและป้องกันโรคในประเทศไทยประกอบด้วยการป้องกันการสัมผัสเชื้อ โดยการ
ทำลายไก่ป่วย การจัดการระบบปศุสัตว์ปลอดโรค รวมถึงการให้ความรู้และสร้างความเข้าใจใน
เรื่องโรคไข้หวัดนกที่ถูกต้องแก่ประชาชน  เชียงใหม่สัตวแพทยสาร 2549;4(2):137-147.
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1.  สาเหตุของโรค
โรคไขห้วดัสตัวปี์ก เกดิจากเชือ้ไวรสัชนดิ

(species) เดียวกับเช้ือไวรัสท่ีก่อโรคไข้หวัดใหญ่
ในคน (H. influenzae) ซึ่งไวรัสนี้จัดอยู่ในวงศ์
Orthomyxoviridae และเปน็ไวรสัขนาดเลก็ทีมี่
สารพันธุกรรมชนิด RNA อยู่ภายในปลอกหุ้ม
สามารถแบง่ออกไดเ้ปน็ 3 ชนิด คือ Influenza
virus type A, type B และ type C สายพนัธุ ์A
เป็นสายพันธุ์ที่ทำให้เกิดโรคไข้หวัดใหญ่ในคน
และโรคไข้หวัดนกทั้งชนิดรุนแรงและไม่รุนแรง
ในสัตว์ปีก สายพันธ์ุ B และ C สามารถกอ่โรคใน
คนได้แต่อาการไม่รุนแรง4 เช้ือ Influenza A virus
แบ่งเป็นสายพันธุ์ย่อยตามลักษณะปลอกหุ้ม
ซ่ึงมตีวับอกลกัษณะอยู ่2 ชนดิ คอื hemagglu-
tinin (H) และ neuraminidase (N) โดย  H และ
N จะแบง่ออกเปน็ชนดิยอ่ยๆ อีก 16 ชนิด และ
9 ชนดิตามลำดบั  เชือ้ไวรสัไขห้วดัใหญใ่นคนที่
พบกันอยู่ท่ัวไปก่อนหน้าน้ี เป็นชนิด H1-H3 และ
N1-N2 โดยชนิดย่อยอ่ืนๆ จะพบมากในสัตว์ชนิด
อ่ืนๆ เชน่ นก หม ูม้า(5)

เชื้อไวรัส influenza A ที่พบในสัตว์ปีกมีทั้ง
ชนิดรุนแรงและไมรุ่นแรง  ท้ังน้ีชนิดทีรุ่นแรงจะมี
Intravenous pathogenicity index (IVPI) ต้ังแต่
1.74-3.00 เมือ่นำมาเปรยีบเทยีบกนัพบวา่ชนดิ
ไม่รุนแรงอาจมี H แบบใดก็ได้ แต่ชนิดรุนแรงเป็น
H5 หรอื H7 เสมอ นอกจากนี้ยังพบว่ามีความ
แตกต่างท่ีสำคัญซ่ึงมีผลต่อกลไกการกอ่โรคของ
ไวรัสแต่ละชนิด ได้แก่ เนื้อเยื่อที่ไวรัสสามารถ
แบ่งตัวได้ และแหลง่ของเอนไซม ์protease ท่ีใช้
ย่อย HA โปรตีนของไวรัสชนิดไม่รุนแรง การตรวจ
แยกไวรัสชนิดรุนแรงจะสามารถดูได้จากจุดที่

H โปรตีนมีการแบ่งตัว ซ่ึงต่างจากชนิดไม่รุนแรง(6)

สิ่งที่น่ากลัวเกี่ยวกับเชื้อไวรัสไข้หวัดนก คือ
ความสามารถในการเปลีย่นแปลงสารพันธุกรรม
ของตัวเองที่เรียกว่า reassortment โดยพบว่า
ถ้าไวรัสอยู่ในตัวสัตว์ที่มีเชื้อต่างสายพันธุ์กัน
อยู่ด้วย จะเกิดการแลกเปลี่ยนสารพันธุกรรม
ทำใหเ้กดิเชือ้ไวรัสสายพนัธุใ์หม่ข้ึนไดแ้ละแมว่้า
เช้ือไวรัสชนิดอ่ืนๆ สามารถเปล่ียนแปลงได้เช่นกัน
แต่เชื้อ H5 สามารถทำได้อย่างมีประสิทธิภาพ
มาก(4) และหากเช้ือไข้หวัดนกชนิดรุนแรงเกิดการ
แลกเปล่ียนสารพันธุกรรมกับเช้ือไข้หวัดท่ีสามารถ
ติดต่อในคนได้จะนำไปสู่การระบาดของโรคไข้หวัดนก
ชนิดรุนแรงในคนและหากเกิดการระบาดข้ึนอาจมี
ผู้เสียชีวิตได้มาก

2.  แหล่งของเช้ือไวรัสไข้หวัดนก
เชื้อไวรัสไข้หวัดนก สามารถอาศัยและเพิ่ม

จำนวนในสัตว์ปีกบางชนิดได้โดยไม่ก่อให้เกิดโรค
หรอืไม่แสดงอาการปว่ย ในทางระบาดวทิยาจะ
เรยีกสตัวปี์กเหลา่นีว้า่ reservior host  ซ่ึงสตัว์
เหล่าน้ีจะเป็นตัวแพร่เช้ือให้ส่ิงมีชีวิตชนิดอ่ืนๆ ได้
รวมถึงคนด้วย ทำให้เชื้อไวรัสไข้หวัดนกแต่ละ
สายพันธ์ุเกิดการหมุนเวียนกันอยู่ในสัตว์ชนิดต่างๆ
เชน่ เชือ้สายพนัธุ ์H1-H3 ทีโ่ดยมากพบในคนมี
การกระจายไปสู่ม้าและสัตว์ปีกชนิดอื่นๆ โดย
ปกติเชื้อไข้หวัดใหญ่จะมีการหมุนเวียนระหว่าง
สัตว์ปีกในธรรมชาติโดยอาจไม่ทำให้เกิดโรค  แต่
อาจมีวิวัฒนาการของเช้ือโดยเช้ือไข้หวัดใหญ่บาง
สายพันธ์ุอาจเกิดการเปล่ียนแปลงทางพันธุกรรม
ทำให้สามารถติดต่อไปสู่สัตว์ชนิดอื่นๆ รวมถึง
คนได้ แต่อย่างไรก็ตามในอดีตที่ผ่านมาจะพบ
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เพยีง H1-H3 เทา่นัน้ทีก่อ่โรคในคนแตไ่ม่กอ่โรค
ท่ีมีความรุนแรงในสัตว์(7)

3.  การติดต่อของโรค
ในระหว่างสัตว์ชนิดต่างๆ เช้ือไวรัสไข้หวัดอาจ

ติดต่อจากสัตว์ตัวหน่ึงไปยังสัตว์อีกตัวหน่ึงโดยการ
สัมผัสโดยตรง เช่น อยู่ในเล้าเดียวกัน  การสัมผัส
สิ่งคัดหลั่ง หรือการกิน เช่นในกรณีของเสือใน
สวนเสอืศรรีาชา(8) จากการศกึษาการเกดิโรคใน
คนในประเทศไทยพบว่าติดต่อโดยการสัมผัส
สัตว์ป่วยหรือสัตว์ที่ตายเป็นหลัก โดยพบว่าใน
ผู้ป่วยโรคนี้มีการเก็บเนื้อของไก่ที่ป่วยตายหรือ
สัมผัสไก่ที่ตายมากกว่าผู้ที่ไม่ป่วยมากกว่า 10
เทา่(3) (ตารางที ่2) แตส่ำหรบัการตดิตอ่จากคน
สู่คนยังไม่มีหลักฐานท่ีชัดเจนแม้ว่าจะเป็นไปได้(9)

ในบางรายท่ีผู้ป่วยไม่เคยมีประวัติสัมผัสกับไก่ป่วย
มาก่อนและเสียชีวิตลงหลังจากที่ดูแลผู้ป่วย
อย่างใกล้ชิด  แต่ไม่สามารถสรุปได้ว่าโรคไข้หวัด
นกสามารถเกดิการติดต่อระหว่างคนสู่คน  เน่ือง
จากไมส่ามารถตรวจยนืยนัวา่เชือ้ท่ีพบในผูป่้วย
รายแรกกับเช้ือท่ีก่อให้เกิดโรคในรายท่ื 2  เป็นเช้ือ
ชนดิเดยีวกนั(10)  หากเชื้อไข้หวัดนกชนิดรุนแรง

สามารถมีการติดต่อจากคนสู่คนได้ และผู้ป่วย 1
คน จะสามารถถา่ยทอดเชือ้ไปสู่ผู้อ่ืนได ้1.5 คน
(reproductive number = 1) ในระยะเวลาชว่ง
30 วนัแรก ผู้ป่วยจะจำกดัอยูใ่นบรเิวณไมก่วา้ง
ขวางนัก และจำนวนผู้ป่วยจะเพิ่มขึ้นสูงสุดใน
วันที่ 150 หลังจากวันแรกที่เริ ่มมีการระบาด
และโรคจะสงบลงภายในเวลาประมาณ 200 วัน
ซึ่งส่งผลให้ประชากรประมาณร้อยละ 33.33
(20 ล้านคน) ในประเทศไทยปว่ย(11)

4.  การตอบสนองตอ่การติดเช้ือ
โดยทั่วไปเชื้อไวรัสไข้หวัดนกมีลักษณะการ

กรอโรคเช่นเดียวกันกับเช้ือไวรัสชนิดอ่ืนๆ เช่น เช้ือ
HIV ที่ต้องเข้าไปอาศัยอยู่ในเซลล์ของสิ่งมีชีวิต
จึงจะสามารถมีการเจริญเติบโตเพิ่มจำนวนได้
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ในเบ้ืองต้นเม่ือเช้ือจากการเกาะผิวเซลล์  ซ่ึงใช้ H
และ N โปรตีน บนเปลือกของตัวไวรัสก่อนจะ
แทรกเขา้ไปภายในเซลล ์ ดังน้ันร่างกายจงึมีการ
ตอบสนองต่อเช้ืออยู่ 2 แบบ คือ การสร้างภูมิคุ้ม-
กัน (antibody) และการใช้เซลล์พิเศษมาเก็บกิน(4)

การสร้างภูมิคุ้มกันของร่างกาย  เป็นการตอบ
สนองของร่างกายส่ิงมีชีวิตโดยมีจุดประสงค์หลัก
เพื่อลดการเพิ่มจำนวนของไวรัสหรือสิ่งแปลก-
ปลอมที่เข้าสู่ร่างกายรวมถึงมีผลป้องกันการ
ติดเชื้อซ้ำ แต่ระบบภูมิคุ้มกันนี้อาจไม่สามารถ
กำจัดเช้ือโรคหรือส่ิงแปลกปลอมท่ีเข้ามาในร่างกาย
ให้หมดไปได้ เช่นในกรณีของโรคไข้หวัดนก  ส่วน
การกระตุน้ให้เซลล์พิเศษ (cytotoxic T cell)  มา
เก็บกินเช้ือโรค ส่ิงแปลกปลอมและเซลล์ท่ีติดเช้ือ

เป็นการลดความเสียหายทางกายภาพเทา่น้ัน คือ
มีผลช่วยลดการเกิดความเสียหายของเนื้อเยื่อ
และเซลล์ต่างๆ โดยทำหน้าที ่ในการลดสาร
cytokine ท่ีทำลายเนือ้เย่ือของตนเองแตไ่ม่มีผล
ต่อระบบภูมิคุ้มกันในร่างกายแต่อย่างใด(4)

การแสดงอาการทางคลนิิกของโรคไข้หวัดนก
ทั้งในคนและในสัตว์จะมีอาการคล้ายคลึงกัน
โดยจะแสดงอาการในระบบทางเดนิหายใจอย่าง
รุนแรง  แต่ในกรณีของสัตว์ปีกมีการแสดงอาการ
อื่นๆ อีก เช่น หัวและหน้าบวม มีจ้ำเลือดบน
ผิวหนัง มีจุดเลือดออกตามอวัยวะภายใน เช่น
ด้านในของผนังลำไส้ รังไข่อักเสบในสัตว์ปีก
ซ่ึงส่งผลให้เกิดภาวะไข่ลดตามมา (แผนภาพท่ี 1)

แผนภาพที่ 1. แสดงการเกิดพยาธิสภาพของไก่ที่ป่วยด้วยโรคไข้หวัดนก
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5.  การตรวจวนิจิฉยัโรค
การตรวจวินิจฉัยโรคไข้หวัดนกตามมาตรฐาน

ขององคก์ารอนามยัโลก (WHO)(12) (แผนภาพที่
2) ทำได้โดยเพ่ิมจำนวนไวรัสในไข่ไก่ฟักหรือเซลล์

เพาะเลี้ยง (mardin derby canine kidney;
MDCK) แล้วสังเกตพยาธสิภาพของเซลล์ (cyto-
pathic effect) หากไม่มีการเปลี่ยนแปลงทาง
พยาธิสภาพของเซลล์เพาะเล้ียงให้ทำการตรวจซ้ำ

แผนภาพที ่ 2. การตรวจวินิจฉัยโรคไข้หวัดนก ในห้องปฏิบัติการไข้หวัดนก คณะสัตวแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
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อีกอย่างน้อย 1 คร้ังและหากเกิดการเปล่ียนแปลง
ทางพยาธิสภาพของเซลล์เพาะเล้ียง  ต้องทำการ
ตรวจเพ่ือยืนยันชนิดของไวรัส ด้วยวิธี  HA-HI test
ซึ่งเป็นการตกตะกอนของเชื้อไวรัสกับแอนติ-
บอดีท่ีจำเพาะตอ่เช้ือไวรัสไข้หวัดนก หรือทำการ
ตรวจหาสารพันธุกรรมด้วยเทคนิค reverse tran-
scriptase polymerase chain reac-tion(RT-
PCR) ซ่ึงปจัจุบันมกีารพฒันาการตรวจจำเพาะ
ตอ่เชือ้ในประเทศไทย(13) นอกจากนี้ยังสามารถ
ตรวจได้จากการวัดระดับภูมิคุ้มกันในฝูงสัตว์ด้วย
วิธี hemagglutination inhibition (HI) หรือ
enzyme link immunosorbent assay  (ELISA)(14)

แตวิ่ธีน้ีจะสามารถบอกถงึผลจากการสมัผัสเช้ือ
ในอดีตเท่าน้ัน การเพ่ิมจำนวนไวรัสในเซลล์เพาะ
เล้ียงทำใหส้ามารถตรวจตวัอย่างไดจ้ำนวนมาก
และมีความรวดเร็วกว่าการตรวจโดยใช้ ไข่ไก่ฟัก

การตรวจยืนยันชนิดของเช้ือไวรัสโดยการตรวจ
หาสารพันธุกรรมของไวรัสสามารถทำได้หลายวิธี
และอาจระบุชนิดของเชื้อไวรัส H5N1 ได้เลย
แต่การตรวจโดยวิธีตรวจหาสารพันธุกรรมนั้น
ถึงแม้ว่าจะมีความจำเพาะต่อเช้ือไวรัสสูงแต่หาก
ทำการตรวจโดยไม่ผ่านขั้นตอนการเพิ่มจำนวน
ไวรัสก่อนจะมีผลทำให้ความไวในการตรวจลดลง
ดังนั้นการตรวจหาเชื้อไวรัสไข้หวัดนกในห้อง
ปฏิบัติการทั่วไปในปัจจุบันจึงต้องใช้ระยะเวลา
ในการตรวจอยา่งนอ้ย 10 วนั เพือ่ยนืยนัผลการ
ตรวจทีเ่ปน็ลบอยา่งนอ้ย 2 ครัง้ รวมถงึขัน้ตอน
การเพ่ิมปริมาณไวรัสในเซลล์เพาะเล้ียงหรือไข่ไก่
ฟักก่อนทำการยืนยันชนิดของเช้ือ

การตรวจคัดกรองผู้ป่วยซ่ึงผู้ป่วยด้วยโรคไข้หวัดนก
จะดูจากอาการ มีไข้สูง ปวดกล้ามเน้ือ ไอ หายใจ

ผิดปกติ เจ็บคอ มีน้ำมูก และมีประวัติสัมผัสสัตว์
ปีกที่ป่วยหรือตายโดยตรงในระยะเวลา 7 วันที่
ผ่านมาหรือมีการตายของสัตว์ปีกอย่างผิดปกติ
ในบริเวณท่ีอยู่อาศัย ในรอบ 15 วันท่ีผ่านมา(3)  ทำ
การตรวจวนิจิฉัยเบือ้งตน้ และสง่ตรวจทางหอ้ง
ปฏิบัติการ โดยทำการฉายภาพรังสีเพื่อตรวจ
บริเวณปอด และป้ายตัวอย่างจากหลอดลมเพือ่
ทำการตรวจยืนยันโดยการแยกเช้ือ

6.  ผลกระทบจากการระบาดของเชือ้
การระบาดของโรคไขห้วัดนกเร่ิมข้ึนเม่ือต้นปี

2547 พ.ศ. โดยได้เกิดการระบาดข้ึนท้ังในคนและ
ในสัตว์มีจุดเริ่มต้นการแพร่กระจายของโรคใน
ประเทศแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แพร่กระจาย
เข้าสู่ทวีปยุโรปจนถึงปัจจุบัน  โดยในประเทศไทย
ได้มีการพบการระบาดเกิดขึ้นหลายครั้ง ล่าสุด
พบว่ามีผู้ป่วยด้วยโรคไข้หวัดนกในประเทศไทย
เม่ือปี พ.ศ. 2547 พบว่ามีอัตราการป่วยตายจาก
โรคไข้หวัดนกร้อยละ 67 ซึ่งหมายถึงมีผู้ป่วย
ท้ังหมด 24 คน เสียชีวิต 16 คน(3) การระบาดครัง้
สุดท้ายเกิดข้ึนในเดือนกรกฎาคมพ.ศ. 2549 โดย
พบผู้ป่วยเฉพาะในจังหวัดพิจิตร ส่วนประเทศ
อ่ืนๆ ในแถบเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต้มีอัตราการ
ป่วยตายตัง้แตร้่อยละ 60-100(2)

จากเหตกุารณใ์นอดีตท่ีผ่านมาจะเหน็ว่าโรค
ไข้หวดันกเปน็โรคทีป่ระเทศตา่งๆ ท่ัวโลกตา่งให้
ความสำคัญ และมีความตื่นตัวในการป้องกัน
และควบคุมการระบาดของโรค ทั้งนี้เพราะโรค
ไข้หวัดนกเป็นโรคท่ีความรุนแรงสูงโดยมีอัตราการ
ตายในฝูงไก่มากกว่าร้อยละ 50 ต้องเสียค่าใช้จ่าย
ในการควบคุมโรคมาก เน่ืองจากต้องทำลายสัตว์
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จำนวนมาก และสัตว์ปีกทั่วไปอาจเป็นแหล่งที่
ทำให้เกิดการระบาด ของโรคทั้งในสัตว์และใน
คนโดยอาจมีการเปล่ียนแปลงทางพันธุกรรมท่ีทำ
ให้เกิดการระบาดในคนได้ นอกจากนี้ยังมีผล
กระทบต่อเศรษฐกิจโดย การจำกัดการค้าระหว่าง
ประเทศและมีผลกระทบต่ออุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยวอีกด้วย(15) จากรายงานขององค์การ
อาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) ในปี
พ.ศ. 2547 พบว่าอุตสาหกรรมการเลี้ยงไก่ใน
ประเทศ แถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้รับความ
เสียหายอย่างมาก โดยประเทศที่ได้รับความ
เสียหายมากที่สุด ได้แก่ ประเทศไทยประเทศ
เวียดนามและประเทศอินโดนีเซีย ซึ่งมีไก่ถูก
ทำลายทัง้หมดคดิเปน็รอ้ยละ 57.9, 16.5 และ
6.1 ของปริมาณไก่ในแต่ละประเทศตามลำดบั

จากการศึกษาลักษณะทางพันธุกรรมของ
เช้ือไวรัสไข้หวัดนกท่ีระบาดในประเทศไทยก่อนปี
2549 พบวา่มลัีกษณะใกลเ้คยีงกบั เชือ้ทีพ่บใน
ประเทศจนีเมือ่ปี พ.ศ. 2546 ซ่ึงใกลเ้คยีงกบัเช้ือ
ท่ีพบในฮ่องกงเม่ือปี พ.ศ. 2544(6) แต่เช้ือท่ีพบใน
การระบาดครัง้สุดท้ายในป ีพ.ศ. 2549 ท่ีจังหวดั
นครพนมมีลักษณะแตกต่างจากเดิม  สำหรับการ
ระบาดของโรคไข้หวัดนกในภาคเหนือตอนบน
จากการสอบสวนโรคในจังหวัดเชียงใหม่ และ
น่านพบว่าเกิดจากการเคลื่อนย้ายสัตว์ที่มีเชื้อ
ไวรัสเข้ามาในพ้ืนท่ีและมีการติดต่อไปยังสัตว์พ้ืน
เมืองโดยพบว่าบริเวณท่ีเกิดโรคส่วนใหญ่กระจุก
อยู่บริเวณถนนสายหลัก(16)

7. การป้องกันและการควบคุมโรค
หลักการป้องกันทางระบาดวิทยา ประกอบ

ด้วย 1) การป้องกันการสัมผัสเชื้อ ได้แก่การ
ทำลายแหล่งของเช้ือโรค เช่น การทำลายสัตว์ป่วย
2) การปอ้งกนัการสมัผัสแหลง่โรค เชน่ การปอ้ง
กนันกธรรมชาตเิขา้เลา้ เปน็ตน้  3) การปอ้งกนั
การเกิดอาการทางคลินิก ได้แก่ การเพ่ิมภูมิคุ้มกัน
โดยใช้วัคซีน และ 4) การป้องกันการเสียชีวิตและ
ความพิการ(17) ได้แก่ การรักษาสัตว์ป่วยซึ่งใน
กรณีของไข้หวัดนก การป้องกันโรคควรมุ่งไปที่
การป้องกันการสัมผัสเชื้อ เนื่องจากในประเทศ
ไทยยังไม่มีวัคซีนป้องกันโรคที่สามารถใช้ได้
อย่างถูกกฎหมาย และสัตว์ป่วยจะต้องถูกทำลาย
ตามกฎหมาย การใช้วัคซีนอาจช่วยลดจำนวน
สัตวท์ีแ่สดงอาการปว่ย แตผ่ลเสยีทีต่ามมา คอื
มีสัตวท่ี์เป็นตวัอมโรค (carrier) อยูใ่นประชากร
ซึ ่งเป็นแหล่งของเชื ้อโรค ตลอดจนอาจเป็น
ตัวกลางที่ทำให้เชื้อไวรัสแลกเปลี่ยนสารพันธุ-
กรรมกับเช้ือจากสัตว์ชนิดอ่ืน ทำให้มีความรุนแรง
เพ่ิมข้ึนได้ นอกจากน้ียังมีรายงานว่าการใช้วัคซีน
ในประชากรสตัว ์  อาจทำใหเ้ชือ้ไวรสัไขห้วดันก
กลายพันธ์ุเร็วกว่าปกติอีกด้วย(18)

การดำเนินการเพ่ือแก้ไขปัญหาโรคไข้หวัดนก
โดยกรมปศุสัตว์มีการกำหนดเป็นยุทธศาสตร์การ
แก้ไขปัญหา(19) ได้แก่ การพัฒนาการจัดการระบบ
ปศุสัตว์ที ่ปลอดโรค (ระบบฟาร์มมาตรฐาน)
การเฝ้าระวัง และควบคุมเม่ือเกิดการระบาดของ
โรค (การเฝ้าระวังในสัตว์ป่า) การสร้างและจัดการ
ความรู้เรื ่องไข้หวัดนก (หลักสูตรทางวิทยา-
ศาสตร์) การสร้างความเข้าใจและความมีส่วน
ร่วมของภาคประชาชนและธุรกิจการพัฒนาระบบ
และกลไกการจัดการเชิงบูรณาการ และมี
มาตรการควบคุมและกำจัดโรคไข้หวัดนกในสัตว์
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ได้แก่ การทำลายสัตว์และเช้ือโรค  โดยเม่ือพบโรค
จะทำลายสัตว์ปีกในฟาร์มทั้งหมดในรัศมี 1
กิโลเมตรและพ่นยาฆ่าเช้ือ  การเฝ้าระวังโรคและ
การสอบสวนทางระบาดวิทยาในระยะรัศมี 50
กิโลเมตรจากจุดเกิดโรค การควบคุมโรค การ
ควบคุมการเคลือ่นย้ายสัตว์และซากสัตว์ในรัศมี
10 กิโลเมตร  และการประชาสมัพันธเ์พือ่สร้าง
ความตระหนักและความเข้าใจที่ถูกต้องให้แก่
ประชาชน นอกจากนี้ยังมีการกำหนดให้แต่ละ
ฟาร์มมีมาตรการป้องกันโรคไข้หวัดนกในฟาร์ม
สัตว์ปีก โดย ห้ามนำยานพาหนะตา่งๆ เข้ามาใน
ฟาร์มโดยไม่จำเป็นหากมีความจำเป็นให้พ่นน้ำยา
ฆ่าเชือ้ก่อนเขา้ออกทกุครัง้ ห้ามบุคคลภายนอก
เข้าออกฟาร์มโดยไม่จำเป็น บุคคลท่ีเข้าออกฟาร์ม
ต้องเปลี่ยนเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายที่ผ่าน
การฆ่าเช้ือ ทำโรงเรือนแบบปิดรักษาความสะอาด
ภายใน กำจัดเศษอาหาร พ่นน้ำยาฆ่าเช้ือท่ีไข่และ
ถาดไข่ทุกครั้งโดยใช้ยาฆ่าเชื ้อกลุ่ม phenol
quaternary ammonium chloride หรือ iodine
และเผาทำลายซาก มูลสัตว์ และอาหารสัตว์ หรือ
ฝังลึกไม่น้อยกว่า 5 เมตร ในกรณีท่ีเกิดการติดเช้ือ
ทั้งนี้ผู ้ดำเนินการควรสวมอุปกรณ์ป้องกันได้
แก่หมวก ผ้าปิดจมูกและปาก ถุงมือ ระหว่าง
ปฏบัิตงิานดว้ย มาตรการตา่งๆ เหลา่นีส้ามารถ
ป้องกันการเกิดโรคอ่ืนๆ ท่ีจะเกิดข้ึนภายในฟาร์มได้

นอกจากน้ียังมีการการดำเนินการเฝ้าระวังโรค
ซ่ึงวัตถุประสงค์ของการเฝ้าระวังโรคทางระบาดวิทยา
คอื ทำใหท้ราบถงึการเกดิโรคขึน้อยา่งทนัทว่งที
โดยมกีารคน้หาโรคในพืน้ทีท่ีมี่การระบาด  ซ่ึงดู
จากสัตว์ปีกที่แสดงอาการผิดปกติของระบบ
ทางเดนิหายใจ มีการตายกะทนัหันเกือบร้อยละ

100  หรือมีอัตราการตายสะสมประมาณรอ้ยละ
40 ในช่วงระยะเวลา 3 วันโดยเมือ่พบเหตกุารณ์
ดังกล่าว ให้ดำเนินการตามมาตรการควบคมุโรค
หลังโรคสงบมีการเฝ้าระวังเพ่ือยืนยันภาวะปลอด
โรคโดยต้องทำการสุ ่มตัวอย่างจากสัตว์ปีก
ทั ่วประเทศที ่ระดับความเชื ่อมั ่นร้อยละ 95
เป็นประจำทุกปีมาตรวจแยกเชื้อไวรัสไข้หวัด
นกหากพบการติดเชื้อไวรัสไข้หวัดนกให้ดำเนิน
การตามมาตรการเพือ่กำจัดโรคทันทีและทำการ
เฝ้าระวังในระยะยาว

การป้องกันการติดเชื้อไวรัสไข้หวัดนกในคน
สามารถทำได้โดยการ เลือกรับประทานอาหาร
ที่ปรุงสุก เลือกซื้อไข่ที่สะอาดไม่มีมูลสัตว์ติด
ซื ้อผลิตภัณฑ์จากสัตว์ปีกที่ได้รับการรับรอง
คณุภาพ ไม่นำไกห่รอืสัตวปี์กทีมี่อาการผดิปกติ
มาปรุงอาหาร  รักษาสุขลักษณะ  ใช้อุปกรณ์
ป้องกันร่างกายกรณีท่ีต้องสัมผัสกับสัตว์ในฟาร์ม
ท่ีมีการระบาด(20)

จากการศึกษาทางระบาดวิทยาในจังหวัด
เชียงใหม่และลำพูน  ปัจจัยเส่ียงท่ีมีความสัมพันธ์
กับการเกดิโรคในหมูบ้่าน ได้แก่ การมีฟาร์มใกล้
เคียงเกิดโรค การใช้แหล่งน้ำร่วมกับชุมชนหรือ
ฟาร์มอื่น มีการซื้อสัตว์เข้ามาเพิ่มในฝูง มีการ
เล้ียงสัตว์ในโรงเรือนแบบเปิด และไม่มีมาตรการ
กำจดัมลูสัตวท์ีเ่หมาะสม ส่วนปจัจัยทีเ่กีย่วขอ้ง
กับการจัดการที่อาจลดความเสี่ยงของการเกิด
โรคในฟารม์หรอืหมูบ้่านได ้ไดแ้ก ่การบำบดันำ้
ก่อนใช้ การมีบ่อยาฆ่าเช้ือหน้าโรงเรือน และการ
ทำลายสัตว์ปีกเม่ือมีฟาร์มใกล้เคียงเกิดโรค5

แนวทางการดูแลผู ้ป่วยโรคไข้หวัดนกทำ
ได้โดยทำการรักษาตามอาการ  หากผลการตรวจ
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พบว่าผู้ป่วยมีเชื้อไวรัสไข้หวัดนกชนิดรุนแรง
(H5N1) ทำการพิจารณาให้ยาต้านไวรัสตาม
ความเหมาะสม  โดยยาต้านไวรัสท่ีใช้ในการรักษา
โรคไข้หวัดนก สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 กลุ่ม
ใหญ่ๆ ได้แก่ oseltamivir เป็นยากลุม่ท่ีออกฤทธิ์
ยับยั้งการทำงานของเอนไซม์ neuraminidase
ทำใหเ้ช้ือไม่สามารถกระจายไปกบัส่ิงคัดหล่ัง(22)

และยากลุ่ม amantadine ซึ่งมีกลไกในการ
ออกฤทธิต์อ่ ion channel blocker ของไวรสัทำ
ให้สูญเสียความสามารถในการแทรกเขา้สู่เซลล์
โฮสต์ แต่ยากลุ่มนี้มีผลต่อไวรัส influenza A
เท่าน้ัน ปัจจุบันพบว่าเช้ือไวรัสไข้หวัดนกสามารถ
ต้านทานต่อยาต้านไวรัสได้ โดยมีการพัฒนา
ความสามารถในการตา้นทานยากลุม่  Amanta-
dine ได้อย่างรวดเร็ว(23) ทำให้การใช้ยา Amanta-
dine ได้ผลค่อนข้างจำกัด ส่วนยาในกลุ ่ม
Neuraminidase inhibitor นั้นไม่ควรใช้ในการ
ป้องกันโรคที่เพิ่มขึ้นตามฤดูกาล แต่ควรเก็บไว้
ใช้ในการควบคุมการระบาดของโรคควบคู่กับ
มาตรการอ่ืน(24)
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