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การระบาดของโรค (Epidemic) ในอดีตมักหมายถึง การเกิด
โรคติดตอจํานวนมากผิดปกติในเวลาอันสั้น เกิดขึ้นอยางเฉียบพลัน
เชน กาฬโรคเปด ปากและเทาเปอย คอบวม มักพบในประเทศดอย
พัฒนาหรือกําลังพัฒนา ในปจจุบันความหมายของการระบาดของโรค
ไดครอบคลุมไปถึงโรคไรเชื้อ(Non-infectious disease) และระยะเวลา
ของการระบาดของโรคไมไดเพียงแคสองสามสัปดาหหรือสองสาม
เดือน แตอาจจะเปนเวลานานหลายปหรือหลายสิบปก็ได เชน โรควัณ
โรค โรคเมลิออยโดซิส
คําวา Epidemic ตามนิยาม ของ Benson(1970) คือ มีจํานวน
ความถี่ของโรคมากกวาจํานวนความถี่ปกติที่คาดหมายไว จํานวน
ผูปวยที่เกิดขึ้น แตกตางกันไปตามชนิดของเชื้อโรค ขนาดของเชื้อโรค
ประชากรที่สัมผัสโรค ภูมิตานทานตามธรรมชาติของประชากรที่มีอยู
ระยะเวลา และสถานที่ที่เกิดขึ้น การพิจารณาวาโรคนั้นมีการระบาด
หรือไม
อาศัยการเปรียบเทียบความถี่ของโรคกอนระยะเวลานั้น
ในชวงปเดียวกัน
หรือเปรียบเทียบกับความถี่ของโรคในปกอนๆ
ในชวงระยะเวลาเดียวกัน โดยปกติถาความถี่ของโรคมากกวาคาเฉลี่ย
บวกสองเทาของความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน ( x+2SD) หรือมากกวา
คามัธยฐาน (Median) ของโรคที่เกิดขึ้นนอกจากในกรณีโรคติดตอ
อันตราย ซึ่งไมพบในชุมชนนั้นมาเปนระยะเวลานาน เชน ไขหวัดนก
แอนแทรกซ

วัตถุประสงค
1.เพื่อเผยแพรขอมูลวิชาการดานสุขภาพสัตว
2.เพื่อเปนแหลงขอมูลดานการปศุสัตว
3.เพื่อเปนสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหวางชาวปศุสัตว
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ชนิดของการระบาดของโรค
แบงตามลักษณะการกระจายของวันเริ่มปวย
1. การระบาดของโรคจากแหลงแพรเชื้อรวม (Common-source epidemics) เกิดจากกลุมบุคคลไปสัมผัส
แหลงแพรเชื้อโรครวมกันและในชวงระยะเวลาอันสั้น ทําใหเกิดปวยในชวงระยะเวลาตางกัน ไมเกินหนึ่งระยะฟก
ตัวของโรค แหลงแพรเชื้อมักมาจากอาหาร การใชของหรือภาชนะรวมกัน

2. การระบาดของโรคจากแหลงแพรเชื้อกระจาย (Propagated-source epidemics) การระบาดของโรคของ
โรคแบบนี้ เกิดจากแพรเชื้อจากสัตวตัวหนึ่งไปสูอีกตัวหนึ่ง (Animal-to-animal transmission) จะโดยทางตรงหรือ
ทางออมก็ตาม เชน การระบาดของโรคไขหัดสุนัขในฟารมเลี้ยง
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ขั้นตอนในการสืบสวนสอบสวนการระบาดของโรค
1. เตรียมการปฏิบัติงานภาคสนาม (Prepare for field work)
กอนที่จะเดินทางเขาพื้นที่เกิดโรค ตองศึกษาขอมูลเบื้องตนของโรค เตรียมขอมูลการเกิดโรคในครั้งกอน
จัดเตรียมทีมและอุปกรณที่จําเปน พาหนะ รวมทั้งติดตอประสานงานกับเจาหนาที่ในพื้นที่
2. ตรวจสอบยืนยันการวินิจฉัยโรค (Verify the diagnosis)
เพื่อยืนยันการระบาดโดยในเบื้องตนอาจใช นิยามโรค เพื่อตรวจสอบวาอาการและอาการแสดงที่พบ ตรง
กับนิยามโรคหรือไม เปนการประเมินสถานการณเบื้องตน และถามีผลการตรวจวินิจฉัยจากหองปฏิบัติการ ก็
สามารถใชประเมินรวมกันได การสงตัวอยางสงตรวจทางหองปฏิบัติการ บางครั้งตองใชเทคนิควิธีการเก็บตัวอยาง
และ transport media ชนิดพิเศษ ดังนั้นตองประสานงานกับหองปฏิบัติการกอนสงตัวอยางทุกครั้ง ที่สําคัญที่สุดถา
เปนไปได ควรลงพื้นที่ พบผูปวย สัตวปวย เพื่อประเมินสถานการณและสอบถามขอมูลเพิ่มเติม
3. ตรวจสอบยืนยันการระบาด (Establish the existence of an outbreak)
สิ่งแรกที่ผูสอบสวนโรคตองประเมินคือ ยืนยันวาเหตุการณการระบาดนั้น เปนการระบาดที่แทจริงหรือไม
เปนการระบาดของโรคจากแหลงแพรเชื้อรวม (Common-source epidemics) หรือการระบาดของโรคจากแหลง
แพรเชื้อกระจาย (Propagated-source epidemics) ระยะเวลาที่พบโรคครั้งแรก เพื่อกําหนด time frame ของการ
ระบาด ตรวจสอบปจจัยอะไรที่นาจะเปนสาเหตุเกี่ยวของกับการระบาดของโรค โดยเฉพาะเกี่ยวกับสิ่งแวดลอตางๆ
ซึ่งอาจจะเปนสาเหตุการระบาดของโรค
4. กําหนดนิยามผูปวยเพื่อคนหาผูปวยเพิ่มเติม (Define and identify case)
กําหนดอาการและอาการแสดงของโรค และสรางนิยามของโรคเพื่อคนหาผูปวย หรือสัตวปวยเพิ่มเติม
เพื่อใหเห็นภาพของการระบาดไดชัดเจนที่สุด โดยกําหนดนิยามเปน
Suspected case กําหนดจากอาการ และอาการแสดงของโรคนั้นๆ
Probable case กําหนดจากอาการ และอาการแสดงของโรคนั้นๆและมีความเกี่ยวเนื่องกันทางระบาด
วิทยา
Confirm case กําหนดจากอาการ และอาการแสดงของโรคนั้นๆ มีความเกี่ยวเนื่องกันทางระบาดวิทยา
และมีผลตรวจทางหองปฏิบัติการ
5. ศึกษาระบาดวิทยาเชิงพรรณนาตาม เวลา สถานที่ บุคคล (Describe and orient the data in terms of time place and
person)
เมื่อไดขอมูลการระบาดทั้งหมด โดยเชื่อมโยงความสัมพันธของการระบาด ตามบุคคล เวลา และสถานที่
ในสวนนี้ คือ การศึกษาระบาดวิทยาเชิงพรรณา (Descriptive epidemiology) ซึ่งเปนสวนแรกของการศึกษา ทําให
ทราบถึง ความรุนแรงของการระบาด กลุมผูปวย ชนิดสัตว สถานที่เกิดโรค ระยะเวลาในการเกิดโรค เกิดความ
สงสัยในบางปจจัยเสี่ยงในการระบาด ซึ่งนําไปสูการสรางสมมุติฐานในการเกิดโรคตอไป
สิ่งที่สําคัญที่จะทําใหเขาใจภาพของการระบาดไดชัดเจนยิ่งขึ้น คือ การสราง Epidemic curve ซึ่งเปนกราฟ
แสดงความถี่ของการเกิดโรคตามเวลา โดย แกน Y ของกราฟ คือ จํานวนผูปวย หรือสัตวปวย แกน X คือ เวลา โดย
ระยะหางของแตละชองของแกน X เทากับ 1/3 – 1/5 ของ Incubation period
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จาก Epidemic curve จะสามารถทราบไดวา ผูปวยหรือสัตวปวยรายแรก(Index case) อยูที่ชวงเวลาใด การระบาด
นั้นมีกี่ระยะ
6. สรางสมมุติฐานการเกิดโรค (Development hypothesis)
จากขอมูลที่ได สามารถสรางสมมุติฐานของการระบาด วาสัมพันธกับปจจัยเสี่ยงใดบาง ซึ่งลักษณะของ
ปจจัยเสี่ยงของแตละการระบาดนั้นแตกตางกัน จึงตองใชวิธีที่เหมาะสมในการเก็บขอมูลเพื่อนํามาวิเคราะห
7. ศึกษาระบาดวิทยาเชิงวิเคราะห เพื่อทดสอบสมมุติฐาน (Evaluate hypothesis)
โดยการวิเคราะหหาความสัมพันธของปจจัยเสี่ยง สามารถใชหลายวิธี เชน Cohort study Case-control
study cross sectional study และควรทําการศึกษาสิ่งแวดลอม (Environmental study) ของการระบาด ซึ่งอาจจะ
ไดทราบปจจัยสงเสริมของการระบาด
8. ทําการศึกษาเพิ่มเติมถาจําเปน (Refine hypothesis and carry out additional studies)
การระบาดบางอยาง เปนการระบาดของโรคที่สามารถปองกันไดดวยวัคซีน เชน โรคปากและเทาเปอย ใน
กรณีเกิดการระบาดทั้งๆที่มีการฉีดวัคซีนแลว
นอกจากสอบสวนหาปจจัยเสี่ยงของการระบาดแลวยังสามารถ
ทําการศึกษาตอเนื่องได เชน การทดสอบประสิทธิภาพของวัคซีน (Vaccine Effectiveness)
9. เสนอแนวทางควบคุมปองกันโรค (Implement control and prevention measure)
เปนสวนที่สําคัญที่สุดของสอบสวนการระบาด เมื่อทราบถึงปจจัยเสียงของการระบาด และจํากัดขอบเขต
ของการระบาดไดแลว ยังตองวางมาตรการปองกันในอนาคตดวย เพื่อลดโอกาสการเกิดการระบาดซ้ํา
เอกสารอางอิง
ไพบูลย โลหสุนทร. ระบาดวิทยา.บทที่ 13 การสอบสวนการระบาดของโรค,หนา 209-222. กรุงเทพ:โรงพิมพแหงจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย, 2550
www.cdc.gov
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พยาธิวิทยาโรคไขหวัดนก
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โรคไขหวัดนก (Avian Influenza) เปนโรคที่มีความสําคัญอยางยิ่งในปจจุบัน เปนโรคที่กอความเสียหายใน
อุตสาหกรรมการเลี้ยงสัตวปกและเกษตรกรผูเลี้ยง
และที่สําคัญเปนโรคที่ติดตอไปสูคนทําใหเกิดมีผูปวยและ
เสียชีวิต ทั้งนี้ไดพบมีการระบาดอยางกวางขวางในหลายประเทศทั่วโลก โดยป 2540 ในภูมิภาคเอเชียพบการ
รายงานการเกิดโรคที่ฮองกง ตอมาป 2546 มีการรายงานในประเทศเกาหลีใต จากนั้นป 2547 ไดมีการระบาดไปยัง
หลายประเทศในทวีปเอเชีย เชน ญี่ปุน, เวียดนาม, ลาว, อินโดนีเซีย, จีน, มาเลเซีย, รวมทั้งในประเทศไทยดวย ซึ่ง
นับวาเปนปแรกที่พบวามีการระบาดในประเทศเรา และขอมูลลาสุดก็พบวามีการระบาดในพื้นที่ปศุสัตวเขต 6 ของ
เรานี่เอง คือ เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2551 พบการระบาดที่ หมู 3. ต.พิกุล อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค และ 25 มกราคม
2551 พบการระบาดที่ หมู 7. ต.สากเหล็ก อ.สากเหล็ก จ.พิจิตร ซึ่งก็นําพาความเสียหายในทางเศรษฐกิจใหกับบาน
เราคอนขางมากทีเดียว
โรคไขหวัดนก (Avian Influenza) เดิมเรียกวา Fowl plague มีสาเหตุมาจากเชื้อไวรัสในตระกูล
Orthomyxoviridae เปนชนิด RNA virus ที่สามารถติดตอและกอความรุนแรงในสัตวปกจัดอยูในกลุม type A โดย
ผิวดานนอกประกอบดวยเปลือกหุม (envelope) ที่มีโปรตีนเปนสวนประกอบที่สําคัญ 2 ชนิด คือ Hemagglutinin
(HA) มีสายพันธุยอยๆ ตั้งแต H1 – H16 และ Neuraminidase (NA) ตั้งแต N1 – N9 โปรตีน HA มีหนาที่สําคัญใน
การจับกับตัวรับของผิวเซลลของโฮสต เพื่อใหไปเพิ่มจํานวนภายในเซลลตอไป และเปนโปรตีนที่สําคัญที่จะ
กําหนดความสามารถของ Influenza virus แตละชนิดวาจะสามารถจับกับเซลลของโฮสตแตละ species และนําเชื้อ
เขาสูเซลลไดดีเพียงใด ซึ่งสามารถโยงถึง ความสามารถในการรับเชื้อของโฮสตแตละชนิด (host susceptibility) ได
สวน NA เปนโปรตีนที่ไวรัสใชในการปลดปลอยเชื้อไวรัสที่สรางขึ้นใหมภายในเซลลออกสูภายนอกเพื่อเริ่มวงจร
การเพิ่มจํานวนเชื้อใหมตอไป รวมถึงมีสวนในการนําเชื้อผานกลไกการปองกันของรางกายที่บริเวณเยื่อเมือกของ
โฮสต เชื้อไวรัสไขหวัดนกแบงออกไดเปน 2 กลุม คือ กลุมที่กอใหเกิดพยาธิสภาพไมรุนแรง (Low Pathogenic
Avian Influenza virus ; LPAI) และกลุมที่กอใหเกิดพยาธิสภาพรุนแรง (High Pathogenic Avian Influenza virus ;
HPAI) เชื้อไวรัสใน type A ที่พบเปนสาเหตุของโรคในสัตวปกและทําใหเกิดความรุนแรงเสียหายมากจะเปน H5,
H7 ทั้งนี้ เชื้อไวรัสไขหวัดนก จะถูกทําลายไดงายดวยน้ํายาฆาเชื้อทั่วไป เชน โซเดียมไฮโปคลอไรด หรือ ฟอร
มาลีน ฯลฯ เปนตน แตสามารถมีชีวิตอยูไดนานในสิ่งแวดลอมโดยเฉพาะที่เย็นและที่มีความชื้น พบวาเชื้อนี้สามารถ
มีชีวิตอยูบนอุจจาระเหลวไดนานถึง 105 วัน ในฤดูหนาวที่อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียสนานถึง 30 – 35 วัน และที่
อุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส นาน 7 วัน อยางไรก็ตามพบวาไวรัสสามารถมีชีวิตอยูในน้ํามูก น้ําลาย สิ่งคัดหลั่ง หรือ
ในอุจจาระไดไมเกิน 30 นาที ที่อุณหภูมิกลางแดด ระหวาง 33 – 35 องศาเซลเซียส และสามารถอยูไดตั้งแต 1 – 10
วัน ในรมที่อุณหภูมิระหวาง 25 – 35 องศาเซลเซียส

อาการ

จะมีอาการหลายระบบ ทั้งระบบทางเดินหายใจ ทางเดินอาหาร หรือระบบประสาท ขึ้นอยูกับชนิดของสัตว
ปก, อายุ, เพศ, ความรุนแรงของเชื้อ, ระบบภูมิคุมกันโรคและปจจัยสิ่งแวดลอมอื่นๆ โดยจะมีอาการซึม ไมกิน
อาหาร, ขนยุง, ไขลด, หายใจลําบาก, น้ําตาไหล, ทองเสีย, ชัก คอบิด, หงอนหรือเหนียงมีสีมวงคล้ํา, มีจุดเลือดออก
5

บริเวณหนาแขง
และบวมบริเวณใบหนาอาการเหลานี้จะพบเพียงอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอาการรวมกัน
บางครั้งอาจตายอยางเฉียบพลันโดยไมแสดงอาการปวยใหเห็น ในการผาชันสูตรซาก จะพบลักษณะ คือ
กรณีเชื้อรุนแรงนอย
- โพรงจมูกอักเสบ มีการสะสมของเมือก เมือกปนหนองไฟบริน หรือไฟบรินปนน้ําไสในโพรง
จมูก
- บวมน้ําของเยื่อเมือกหลอดคอ และมีเอ็กซิวเดทที่มีลักษณะเปนน้ําไส จนถึงเปนหนองขน
- ถุงลมหนาตัว จนถึงมีหนองแหงขน ติดอยู
- ปอดบวมน้ํา มีเลือดคั่ง
- อักเสบในชองทอง อาจมีไขแดงแตกรวมดวย
- ลําไสและไสตันอักเสบ
กรณีเชื้อรุนแรงมาก
- อาจไมพบรอยโรคเดนชัด เนื่องจากสัตวตายอยางรวดเร็ว
- คั่งเลือดและสะสมของน้ําคัดหลั่ง อาจมีเนื้อตายของผนังทางเดินหายใจรวมกับมีเลือดออก
- หงอนเหนียงบวมน้ํา มีเลือดคั่งและเลือดออก
- พบจุดเลือดออกกระจายทั่วบริเวณไขมันเยื่อแขวนลําไส
- พบจุดเนื้อตายที่ตับ มาม ไตและปอด
ทั้งนี้ขึ้นอยูกับวามีการติดเชื้อแบคทีเรียแทรกซอนมาดวยหรือไม บางครั้งอาจพบวิการของเชื้อแบคทีเรียที่
ติดรวมดวย จากขางตน เชื้อไวรัสไขหวัดนก มีทั้งชนิด LPAI และ HPAI ซึ่งอาการ, วิการหรือรอยโรคที่พบก็ขึ้นอยู
กับ ชนิดความรุนแรงของเชื้อ ปริมาณของเชื้อที่สัตวไดรับ รวมไปถึงระดับภูมิคุมกันของตัวสัตวเอง การติดเชื้ออื่น
แทรกซอนดวย อาการที่สัตวแสดงออกใหเห็นจึงไมเหมือนกัน ดังนั้นหากพบวามีสัตวปกปวยตายผิดปกติในพื้นที่
จํานวนมาก หรือพบสัตวปกปวยตายตามคํานิยามของโรคไขหวัดนก คือ
1. สัตวปกที่ถูกเลี้ยงในระบบฟารม มีอัตราการตายอยางนอยรอยละ 1 ใน 2 วัน หรือมีอัตราการกิน
อาหารและน้ําลดลงรอยละ 20 ใน 1 วัน หรือ
2. สัตวปกที่ถูกเลี้ยงแบบหลังบาน มีอัตราการตายอยางนอยรอยละ 5 ใน 2 วัน
3. สัตวปกตามขอ 1 และ 2 แสดงอาการอื่นรวมดวยดังนี้
o ตายกะทันหัน
o อาการระบบทางเดินหายใจ เชน หายใจลําบาก หนาบวม น้ําตาไหล
o อาการทางระบบประสาท เชน ชัก คอบิด
o ทองเสีย หรือขนยุง ซึม ไมกินอาหาร ไขลด ไขรูปรางผิดปกติ หงอน เหนียงสีคล้ํา
หรือหนาแขงมีจุดเลือดออก
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ใหแจงเจาหนาที่กรมปศุสัตวเพื่อเก็บตัวอยางสงตรวจทางหองปฏิบัติการเพื่อตรวจชันสูตรหาสาเหตุ
รวมทั้งทางเจาหนาที่จะไดเขาดําเนินการเฝาระวัง วางแผนการปองกันในพื้นที่ ตอไป

อางอิง
- สันนิภา สุรทัตต. Immunobiology of avian influenza H5N1 and implication on the control strategies. 1 – 13. สัตวแพทย
สาร ป 55 เลม 3 ธ.ค. 47
- สุวรรณี ทวมแสง, ศิริกาญจน โชติประศาสนอินทาระ, และถนอม นอยหมอ. การเฝาระวังโรคไขหวัดนกในประเทศ
ไทย. 1 – 14. สัตวแพทยสาร ป 57 เลม 1 เม.ย. 49
- สัญชัย พยุงพร และคณะ. ไขหวัดใหญ/ไขหวัดนก. บทที่ 11 สายพันธุไขหวัดนกและการระบาดในประเทศไทย. หนา
172 – 185. 2549
- โครงการรณรงคคนหาไขหวัดนกในสัตวปกแบบบูรณาการ ครั้งที่ 1,2 /2551. กรมปศุสัตว

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
รายงานการชันสูตรโรคสัตว
เมษายน - มิถุนายน 2550
ชนิดสัตว

จํานวนตัวอยางที่สงตรวจ
ซาก, มีชีวิต เลือด, ซีรั่ม อุจจาระ เชื้อปายสําลี

โค

3

2,845

31

-

กระบือ
สุกร
แกะ
แพะ
ไก
เปด
นกธรรมชาติ
สัตวเลี้ยง

62
11
82
20
90
6

39
12
157
3,286
108
10
14

-

12,101
10,501
240
-

อื่นๆ

6

2

-

200

โรคที่ตรวจพบ
Colibacillosis
Brucellosis
Tuberculosis
Classical swine fever
Brucellosis
Brucellosis
-

จํานวน
ตัวอยางที่
พบ
1
11
1
8
5
83

-

11
-

-

-

Duck plague

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
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ชําระคาฝากสงเปนรายเดือน
ใบอนุญาตเลขที่ 60/2542
ไปรษณียวังทอง

เหตุขัดของที่นําจายผูรับไมได
 จาหนาไมชัดเจน
 ไมมีเลขที่บานตามจาหนา
 ไมยอมรับ
 ไมมีผูรับตามจาหนา
 ไมมารับภายในกําหนด
 ตาย
 เลิกกิจการ
 ลาออก
 ยาย ไมทราบที่อยูใหม
 เลขทับมีไมถึง
 บานรื้อถอน
 เลขขาดหายไป
 อื่นๆ …………………….
ลงชื่อ……………………….

ที่ปรึกษา : ผูอํานวยการศูนยวิจัยและพัฒนาการสัตวแพทยภาคเหนือตอนลาง
เจาของ : ศูนยวิจัยและพัฒนาการสัตวแพทยภาคเหนือตอนลาง
บรรณาธิการ : น.สพ.ชัยยงค สากํา นางสาววิลาวรรณ บุตรกูล
สพ.ญ.ธรรมรัฐ หรพรอม
กองบรรณาธิการ : น.สพ.กิติภัทท สุจิต
น.สพ.เสกสิทธิ์ สิงหแจม นายบรรเทา คําสี
น.สพ.สุรพงษ ชื่นจิต
นายสุภัทศิริ อภินันทน
น.สพ.สืบชาติ สัจจาวาทิต นายประสิทธิ์ สวัสดิ์วานิชวิชัย
กําหนดออก : ทุก 3 เดือน

นางนงลักษณ แสงแกว
นางสาวโยธกานต สิงหวงศ
นางสาวสุวรรณี ตันรัตนวงศ
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