
โรคไขหวัดนก

โรคไขกาฬหลังแอน

โรคไขเวสตไนล 

โรคติดเชื้อ

สเตร็พโตค็อกคัส 

ซูอิส

โรคติดเชื้อ

ไวรัสอีโบลา

โรคไขลัสสา

โรคไขหวัดใหญ

โรคไขเหลือง

โรคทางเดินหายใจ

ตะวันออกกลาง

รูลึก (ไมลับ) ฉบับยอ 

“โรคติดตออุบัติิใหม”

โรคลีเจียนแนร 



เกิดจากการติดเชื ้อไวรัสโคโรนา การระบาดสวนใหญอยู  ในประเทศแถบ

ตะวันออกกลาง พบการติดเชื้อจากคนสูคนในวงจํากัด พบในกลุมผูปวย

ดวยกันหลายกลุม ไดแก ผูดูแลใกลชิด สมาชิกครอบครัวเดียวกัน บุคลากร

ทางการแพทย แตยังไมมีการแพรกระจายของเชื้อในวงกวาง

04

03

02

01
หลีกเล่ียงการคลุกคลีใกลชิดผูท่ีมีอาการไอ หรือจาม

หลีกเล่ียงการเขาไปในฟารมสัตว หรือสัมผัสสัตวปาตางๆ 

หรือด�มน้ำนมดิบ โดยเฉพาะน้ำนมอูฐ

ปฏิบัติตามสุขอนามัย กินรอน ชอนกลาง ลางมือบอยๆ 

ดวยน้ำและสบู

05

สำหรับผูเดินทางท่ัวไป : ควรปฎิบัติตัวดังน้ี

ถามีอาการไข ไอ มีน้ำมูก เจ็บคอ ควรหลีกเล่ียงการสัมผัส

คลุกคลีกับบุคคลอ�น เพ�อลดการแพรกระจายเช้ือ

หลังจากกลับจากการเดินทาง หากภายใน 14 วัน มีไข ไอ 

เจ็บคอ มีน้ำมูก หอบเหน�อย หายใจลำบาก รีบพบแพทยทันที 

พรอมแจงประวัติการเดินทาง

การติดตอ 

สามารถแพรผานทาง

ละอองฝอย น้ำมูก น้ำลาย 

ของผูปวย จากการไอ จาม

และมักเกิดจากการสัมผัสอยางใกลชิด

กับผูปวยโดยมิไดมีการปองกันตนเอง 

โดยเฉพาะในโรงพยาบาล 

ท้ังน้ี ในบางรายมีประวัติสัมผัส

กับสัตว และด�มน้ำนมดิบจากสัตว

โดยเฉพาะจากอูฐ 

อาการ

คลายกับผูปวย

โรคไขหวัดใหญ คือ มีไข ไอ 

มีน้ำมูก เจ็บคอ บางรายอาจมี

อาการทองเสียรวมดวย ในผูปวย

ท่ีมีอาการรุนแรงอาจมีภาวะ

การหายใจลมเหลว ท้ังน้ี ตองมี

การตรวจทางหองปฏิบัติการ 

เพ�อการยืนยันเช้ือ

ระยะฟกตัว

2-14 วัน

M
E
R
S

MERSMERS

โรคทางเดินหายใจตะวันออกกลาง 

หรือโรคเมอรส

Middle East Respiratory Syndrome : 

การรักษา

 เปนการรักษาตามอาการ

แบบประคับประคอง 

ยังไมมีวัคซีน

และะยารักษาท่ีจำเพาะ



บาดแผล

ผูปวย

หรือศพ

เลือด

ติดตอไดจากการสัมผัส

สารคัดหลั่ง

ของเหลว

จากรางกาย
ผูติดเชื้อไวรัสอีโบลา

ยังไมสามารถแพรเชื้อไดจนกวา

จะแสดงอาการปวยทั้งหลาย

-  มีไขสูง

-  ปวดศีรษะรุนแรง

-  เจ็บกลามเนื้อ

-  ออนเพลียมาก

-  อาเจียนและทองเสีย 

  หลังรับเชื้อ 3-6 วัน 

-  มีเลือดออกหรือมีรอยฟกช้ำ

  โดยไมทราบสาเหตุ

โรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา เปนโรคที่

พบไดยากเม�อเทียบกับโรคไขหวัดใหญ

แตหากเกิดการติดเช้ือจากไวรัสอีโบลา

แลวมักมีความรุนแรงถึงชีวิตได เช้ือเขาสู

รางกายไดทางปาก จมูก และตา หรือ

บาดแผลทางผิวหนัง

อาการ

ของโรค

ระยะฟกตัว

2-21 วัน

ไมมีวัคซีนปองกัน

โรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา 

และยารักษาจำเพาะ 

ขณะนี้กำลังอยูระหวาง

การศึกษาวิจัย

(Ebola Virus Disease : EVD)

โรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา

2
3

4

หลีกเล่ียงการสัมผัสกับสารคัดหล่ัง เชน เลือด ศพ

หรือส่ิงของเคร�องใชของผูปวย

หลีกเล่ียงการสัมผัสโดยตรงกับผูปวย หากมีความจำเปนให

สวมอุปกรณปองกันรางกาย และลางมือ บอยๆ

หากมีอาการปวย เชน ไขสูง ออนเพลีย ปวดศีรษะปวดกลามเน้ือ เจ็บคอ อาเจียน

ทองเสียและมีผ�นนูนแดงตามตัว รีบพบแพทยทันที และแจงประวัติการเดินทาง

หลีกเล่ียงการสัมผัสสัตวปา การรับประทานสัตวปาท่ีปวยตาย

โดยไมทราบสาเหตุ 
1

คำแนะนำสำหรับบุคคลท่ัวไป

และผูเดินทางไปตางประเทศ



รับประทานเน้ือไก

และไขท่ีปรุงสุก

02

หลีกเลี่ยงการสัมผัส

สัตวปกที่ปวย

หรือตาย

03

 หามนำซากสัตวปก

ที่ปวยตายไปปรุงอาหาร 

หรือใหสัตวอ�นกิน

04

05

หากตองสัมผัสกับสัตวปก

ในระยะที่มีการระบาดในพื้นที่ 

ใหสวมหนากากอนามัย 

และสวมถุงมือ

ลางมือทุกครั้ง

หลังจากสัมผัสสัตวปก

และสารคัดหลั่งของสัตวปก

ดวยน้ำและสบู

06
หากมีอาการ ไข ไอ

โดยเฉพาะผูมีอาชีพเลี้ยงฆา 

ขนสง ขนยาย และขายสัตวปก 

หรือ เกี่ยวของกับซากสัตว 

ใหรีบไปพบแพทย

พรอมแจงประวัติการสัมผัส

สัตวปกและอาการ

การปองกัน

โรคไขหวัดนกเปนโรคที่เกิดจากการติดเชื้อไวรัส Avian Influenza 

ชนิด A ในสัตวปก โดยสัตวปกทุกชนิดมีโอกาสติดเชื้อนี้ ได เชน 

ไก เปด นกชายทะเล เปนตน ซึ่งสามารถกอโรคในคนมีหลาย

สายพันธุและสายพันธุที่มีความรุนแรง คือ H5N1 และ H7N9

โรคไขหวัดนก
Avian Influenza

อาการของโรค 

มีไขสูง มีน้ำมูก ไอ เจ็บคอ

และปวดเม�อยกลามเนื้อ 

อาการแทรกซอนรุนแรง เชน 

ปอดบวมระบบหายใจลมเหลว 

โดยเฉพาะในเด็ก และผูสูงอายุ 

ทั้งนี้ ขึ้นอยูกับชนิดของ

สายพันธุ

ระยะฟกตัวของโรค

มีระยะฟกตัว 2-7 วัน 

การติดตอ

จากการสัมผัสกับ

สัตวปวยโดยตรง

และโดยออมจากการ

สัมผัสสารคัดหลั่ง

จากสัตวที่เปนโรค 

เชน อุจจาระ น้ำมูก น้ำตา 

น้ำลายของสัตวที่ปวย

แลวมักเอามือมาสัมผัส

กับหนา จมูก หรือ

ปากตนเอง ทำใหรับเชื้อ

เขาสูรางกาย

การรักษา

ยาตานไวรัส คือ ยาโอเซลทามิเวียร

รวมทั้งตองไดรับการรักษาตามอาการ

ภายใตการดูแลอยางใกลชิด

จากแพทย



ขอแตกตางของไขหวัดนก 

สายพันธุ H5N1 กับ 

สายพันธุ H7N9

สายพันธุ H5N1 กับ 

สายพันธุ H7N9

มักมีไขสูง ปวดศีรษะ 

ปวดเม�อย 

กลามเนื้อออนเพลีย 

มีน้ำมูก ไอ เจ็บคอ

สวนใหญมีอาการ

ปอดอักเสบรุนแรง

รวมกับอาการไข 

หายใจลำบาก และมีอาการ

คลายไขหวัดใหญ

แตพบไดนอยมาก

อาการ H5N1 อาการ H7N9

การติดเชื้อ การติดเชื้อ

สามารถติดเชื้อไดจากการ

สัมผัสสัตวปวย เชน 

สารคัดหลั่ง จากสัตว 

อุจจาระ น้ำมูก น้ำตา 

น้ำลายของสัตว

ที่ปวย สัตวปกที่ปวย 

มักจะซูบผอม ขนยุง ขนรวง 

ซึม อาจตายกะทันหันหรือพบการตาย

ผิดปกติจำนวนมาก

ผูปวยมักมีประวัติการ

สัมผัสกับสัตวปกที่เปนโรค

ทั้งทางตรงและทางออม

การติดเชื้อในสัตวปก

ไมไดทำใหสัตวแสดง

อาการปวย ทำใหยาก

ที่จะหาสาเหตุที่แนชัดวา

ผูปวยติดเชื้อมาจากสัตว

โดยตรงหรือไม

ครโมุคบวคมรกนวดยาส

1422



โรคไขเหลือง(Yellow Fever)

โรคไขเหลือง เปนโรคติดตอเกิดจากเชื้อไวรัสไขเหลือง 

"flavivirus." โดยมียุงลายเปนพาหะนําเชื้อจากผูปวย 

หรือลิงที่เปนโรคไขเหลืองไปสูคนปกติ

ไขสูง หนาวสั่น ปวดศีรษะ 

และปวดหลังและเอว คล�นไสอาเจียน 

จะมีเลือดออกทางปาก ทางจมูก 

อาจมีอาเจียน หรือถายอุจจาระ

เปนเลือด ผูปวยมักมีอาการ

ผิวเหลืองเล็กนอย และจะเหลือง

มากขึ้น ในระยะตอมา จนเสียชีวิต

เน�องจากตับวายและไตวาย

อาการ

ไมมีการรักษาที่จำเพาะ

สําหรับโรคไขเหลือง 

เนนการรักษาตามอาการ

ดวยการใหยาลดไข

และสารน้ำทางปาก 

เพ�อลดไขและทดแทน

ภาวะขาดน้ำ

หรือการใหเลือดชดเชย

เม�อเกิดเลือดออก

ตามระบบตางๆ

การรักษา

ฉีดวัคซีนปองกันโรคลวงหนากอนออกเดินทาง ไปประเทศที่เปนเขตติดโรคไขเหลือง 10 วัน 

วัคซีนนี้จะใหภูมิคุมกันโรคไดนาน 10 ป

ขณะอาศัยอยูในประเทศเขตติดโรคจะตองระมัดระวังอยาใหยุงลายกัด 

ควรนํายาทากันยุงติดตัวไปดวย

สําหรับผูเดินทางที่มาจากเขตติดโรคไขเหลืองเดินทางเขามาในประเทศไทย 

หรือไมฉีดวัคซีนกอนออกเดินทางไปในประเทศเขตติดโรค หรือถาไมมีใบสําคัญ

รับรองการฉีดวัคซีน ปองกันโรคไขเหลือง จะตองไดรับการฉีดวัคซีนและ

รายงานสุขภาพกับเจาพนักงานสาธารณสุขภายในระยะเวลา 6 วัน

 การปองกันโรค  

ผูที่จะฉีดวัคซีนตองมีอายุตั้งแต 

9 เดือนขึ้นไป

เลือดออก

ทางปาก

ทางจมูก
ผิวเหลือง

ไขสูง อาเจียน



โรคลีเจียนแนร 

(Legionellosis)

โรคลีเจียนแนร เปนโรคติดเช้ือแบคทีเรียชนิดเฉียบพลันจากส่ิงแวดลอม เกิดจาก

เชื้อแบคทีเรียลีเจียนเน็ลลา ที่พบปนเปอนในน้ำ เชน ระบบน้ำด�ม หอหลอเย็น

ของเคร�องปรับอากาศ ระบบทำน้ำอุน ระบบอางน้ำวน เคร�องชวยหายใจ และน้ำพุ 

เปนตน กอใหเกิดอาการได 2 รูปแบบ ไดแก โรคปอดอักเสบลีเจียนแนร อาการจะ

รุนแรงและอัตราปวยตายสูง และโรคลีเจียนแนรชนิดไมมีภาวะปอดอักเสบ หรือ

ที่เรียกไขปอนเตียก

สามารถติดตอไดจาก

การไดรับเช้ือแบคทีเรียท่ีแพรกระจายในอากาศ

เขาสูทางเดินหายใจ รวมถึงการสำลักน้ำที่มี

เชื้อเขาสูทางเดินหายใจแตยังไมมีการยืนยัน

การแพรระบาดจากคนสูคนพบผูปวยไดตลอด

ทั้งป สวนใหญจะพบในชวงฤดูรอน 

และชวงปลายฝนตนหนาว

ยาตัวแรกที่นํามาใชในการรักษา คือ 

erythromycin หลังจากนั้นจึงมีการใชยาตัวอ�นๆ เชน

clarithromycin และ azithromycin และมีการใช 

rifampicin

การรักษา

มาตรการที่มีประสิทธิผลที่ดีที่สุดในการปองกันการระบาด คือ การบำรุงรักษา

ที่เหมาะสมและการฆาเชื้อในระบบอางน้ำวนของสปา หอหลอเย็น และแหลงน้ำด�ม



ระยะฟกตัว

ของโรค

 6-21 วัน

มีไข ปวดศีรษะ เจ็บคอ มีอาการไอ อาเจียน ทองรวง เจ็บหนาอก

และชองทอง อาการไขจะยังคงมีตลอด หรืออาจไขสูงเปนระยะ

อาการตาอักเสบและคออักเสบเปนหนอง มักพบไดบอย ผูปวย

รอยละ 80 มักมีอาการไมรุนแรงหรือไมมีอาการ ในรายท่ีมีอาการ

รุนแรงจะมีอาการเลือดออก ช็อก มีอาการหนาบวม เกล็ดเลือด

จะลดลงและการทำงานของเกล็ดเลือดจะผิดปกติ ผูปวยประมาณ

รอยละ 25 มีอาการหูหนวกพยาธิ

สภาพที่เสนประสาทสมอง 

ลักษณะโรค 

เปนไขเฉียบพลันในชวงระยะเวลา 1- 4 สัปดาห

เกิดจากการติดเชื้อไวรัสลัสสา (Lassa virus) 

ซึ่งเปนสายพันธุ arena virus โดยมีหนูเปน

พาหะนำโรค ติดตอจากเศษอาหาร หรือของใช

ในครัวเรือนปนเปอนกับอุจจาระหนู 

โรคไขลัสสา

(Lassa fever)

 การรักษา

ใหยาไรบาวิริน (Ribavirin) 

ทางหลอดเลือดดำ 

ภายใน 6 วันแรกที่เริ่มปวย 

อาการ



การแพรติดตอโรค 

มาตรการปองกัน

1. ควบคุมหนู สัตวกัดแทะ

2. เก็บอาหารในที่เก็บที่

   ปราศจากหนู

เกิดจากการสัมผัสละอองฝอยหรือการสัมผัส

จากอุจจาระของหนูที่ติดเชื้อตามพื้นผิว เชน 

เตียงนอนหรือการสัมผัสอาหารและน้ำที่ปนเปอน

เชื้อหรือการแพรเชื้อในหองปฏิบัติการ และ

สภาพแวดลอมในโรงพยาบาล เชน การฉีดวัคซีน

โดยการใชเข็มที่ปนเปอนเชื้อและติดตอไดทางสารคัดหลั่ง

ปสสาวะ อุจจาระ และโรคนี้ยังสามารถแพรเชื้อจาก

คนสูคนทางเพศสัมพันธ



โรคติดเชื้อสเตร็พโตค็อกคัส ซูอิส

streptococcus suis

 เปนโรคติดเชื้อแบคทีเรียเฉียบพลัน เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย 

Streptococus suis อยูในกลุมอาการไขสมองอักเสบ

และโรคเย�อหุมสมองอักเสบ

อาการ

อาการที่พบไดบอย คือ อาการของเย�อหุมสมองอักเสบ 

เชน ไข ปวดศีรษะ คอแข็ง อาเจียน กลัวแสง สับสน ผูปวย

สวนใหญสูญเสียการไดยิน จนถึงขั้นหูหนวกถาวร

• ทางผิวหนัง มนุษยสามารถติดเชื้อจาก

  การสัมผัสกับสุกรที่เปนโรค หรือ

  เนื้อสุกรที่ติดเชื้อ เชื้อจะเขาสูรางกาย

  ผานทางบาดแผล รอยถลอก 

• ทางการกิน จากการบริโภคเนื้อสุกร

  ที่ดิบๆ หรือปรุงสุกๆ ดิบๆ หรือ

  เลือดสุกรที่ ไมสุก ซึ่งผูปวยคนไทย

  สวนใหญมักไดรับเชื้อโดยวิธีนี้

• ทางเย�อบุตา

การรักษาผูปวย 

แบงเปน 2 ลักษณะ 

คือ การดูแลรักษาแบบท่ัวไป 

และการรักษาเฉพาะโรค

สามารถติดตอโรคได 3 ทาง ดังน้ี

ระยะฟกตัวของโรค

ประมาณไมกี่ชั่วโมงถึง 3 วัน

ขึ้นอยูกับปริมาณ ทางเขา

ของการติดเชื้อและพื้นฐาน

สุขภาพผูปวย ไมมีรายงาน

การติดตอระหวางคน



คำแนะนำสำหรับประชาชนทั่วไป

1

2

3

การเลือกบริโภคเนื้อสุกรที่สด 

ไมมีสีแดงคลํ้าหรือมีเลือดคั่งมากๆ

ควรนำเนื้อสุกรมาปรุงสุกเทานั้น 

ไมควรบริโภคเนื้อสุกร เลือด 

และอวัยวะภายในที่ดิบๆ หรือ 

ปรุงสุกๆ ดิบๆ เชน ลาบ หลู เปนตน

ลางมือกอนและหลังสัมผัสเนื้อ

หรืออวัยวะของสุกรที่จำหนาย 

โดยเฉพาะหากมีบาดแผล

บริเวณที่สัมผัส



โรคไขหวัดใหญ

โรคไขหวัดใหญ เกิดจากเชื้อไวรัสไขหวัดใหญ 

(Influenza virus) โดยเชื้อไขหวัดใหญตามฤดูกาล 

สามารถจำแนกออกเปน 3 ชนิด ไดแก ชนิดเอ บี และซี 

โดยที่พบมากที่สุด คือ ไขหวัดใหญ ชนิดเอ (H1N1) 

(H3N2) รองลงมาไดแก ชนิด บี และซี

อาการจะทุเลาและหายปวยภายใน 5 – 7 วัน

แตบางรายที่มีอาการปอดอักเสบ รุนแรง 

จะพบอาการหายใจเร็ว เหน�อยหอบ หายใจลำบาก 

ซึ่งอาจทำใหเสียชีวิตได

อาการของไขหวัดใหญ

 ไขสูง ตัวรอน หนาว ปวดเม�อย

ตามกลามเนื้อมาก โดยเฉพาะที่หลัง ตนแขน 

ตนขา ปวดศีรษะ ออนเพลีย เบ�ออาหาร 

คัดจมูก มีน้ำมูกใสๆ ไอแหงๆ 

ผูปวยสวนใหญมีอาการไมรุนแรง

หายปวยไดโดยไมตองนอนรักษาตัว

ในโรงพยาบาล 



การติดตอ

โรคนี้มักจะระบาดในฤดูหนาวเน�องจากความชื้นต่ำ

และอากาศเย็น คนปกติสามารถติดโรคจาก น้ำลาย

เสมหะของผูปวยที่ปลิวมากับจามหรือไอผานทาง

ลมหายใจ เชื ้อยังสามารถผานทางปากจากมือ

ที่ปนเปอนเชื้อโรคผูปวยสามารถแพรกระจายเชื้อ

ได 1-2 วัน กอนที ่จะเกิดอาการ และ 1-2 วัน 

หลังเกิดอาการ ผูที่ติดหวัดไดงาย คือ เด็กอายุ

นอยกวา 2 ป เด็กที่ขาดอาหาร เด็กในสถานรับเลี้ยงเด็ก

1.  ลางมือบอย ๆ ดวยน้ำและสบู หรือใชแอลกอฮอลเจลทำความสะอาดมือ 

   ในกรณีที่มือไมเปรอะเปอน

5.  ควรหลีกเลี่ยงการอยูในสถานที่ที่มีผูคนแออัดและอากาศถายเทไมดีเปนเวลานานโดยไมจำเปน

4.  กินอาหารที่มีประโยชน เนนผัก ผลไม นม ไข กินอาหารปรุงสุกใหมๆ และใชชอนกลาง 

   นอนหลับพักผอนใหเพียงพอ และออกกำลังกายอยางสม่ำเสมอ

3.  ไมควรคลุกคลีใกลชิดกับผูปวยที่มีอาการไขหวัด

2.  ไมใชสิ่งของ เชน แกวน้ำ หลอดดูดน้ำ ชอนอาหาร ผาเช็ดมือ-หนา-ตัว เปนตน รวมกับผูอ�น

การรักษา

โรคไขหวัดใหญสามารถรักษาได 

ซึ่งโดยมากเปนการรักษาตามอาการ 

แตในรายที่มีขอบงชี้ทางการแพทย 

เชน ในกลุมเสี่ยงที่จะมีอาการรุนแรง 

แพทยจะมีการพิจารณาใหยาตานไวรัส

โรคไขหวัดใหญ คือ ยาโอลเซลทามิเวียร 

(oseltamivir) 

คำแนะนำสำหรับประชาชนทั่วไป



โรคไขกาฬหลังแอน 

(Meningococcal

meningitis)

เปนโรคที่เกิดเฉียบพลัน

มีสาเหตุเกิดจากเชื้อแบคทีเรีย 

ที่มีช�อวา Neisseria meningitides

โรคนี้พบไดทุกกลุมอายุ 

มักพบมากในกลุมคนที่อยูรวมกัน

อยางหนาแนนและแออัด  

การติดตอ

ระยะฟกตัวประมาณ 2-10 วัน 

สามารถติดตอไดโดยการสูดหายใจ

เอาละอองน้ำมูก เสมหะของผูปวย

หรือผูที่เปนพาหะ

อาการ

3 อาการสำคัญของโรคนี้ 

คือ ไข ผ�น และเย�อหุมสมองอักเสบ 

อาจมี 2 ใน 3 อาการนี้ 

ในรายที่มีอาการรุนแรงผูปวยจะ

ซึม ชัก ชอค และอาจเสียชีวิตได

ภายใน 24 ชั่วโมง

หลังเริ่มมีอาการ

เม�อมีอาการปวยสงสัย

เปนโรคนี้ ตองรีบไปพบแพทย

เพ�อรับการรักษาทันที ซึ่งแพทย

จะใหยาปฏิชีวนะที่มีประสิทธิผลดี 

ตอการรักษาโรคนี้

วิธีปองกัน

การรักษา

ใชยาปฏิชีวนะ เชน เพนนิซิลลิน

แอมพิซิลิน คลอแรมเฟนิคอล

รวมกับการรักษาตามอาการ

เชน การใหยาลดใข การใหสารน้ำ 

เปนตน 



โรคไขเวสตไนล 

(West Nile Fever)

HorseBird

Mosquito

Human

หลีกเลี่ยงการถูกยุงกัด หากจำเปนตองออกนอกบาน

ในเวลาพลบค่ำและกลางคืนควรสวมเสื้อผาปกคลุมรางกาย

ใหมิดชิด

ใชยาทาผิวปองกันแมลงหรือยุงกัด (ไมควรใชในเด็กเล็กท่ีมีอายุ

ต่ำกวา 3 ป เพราะอาจทำใหเกิดการระคายเคืองได)

หมั่นตรวจสอบและทำลายแหลงเพาะพันธุ

เกิดจากเชื้อไวรัสเวสตไนล ที่อยูในกลุม

เดียวกับโรคไขสมองอักเสบ เชื้อไวรัส

เวตสไนล ถูกแยกเชื้อไดเปนครั้งแรก

ในเมืองเวสตไนลประเทศยูกันดา ในป 

พ.ศ.2480 มียุงเปนแมลงนำโรค และ

มีนกเปนแหลงรังโรคโดยมักจะไมทำให

นกป วยหร ือเก ิดการระบาดร ุนแรง 

นอกจากนี ้ พบการติดเชื ้อไดในสัตว

หลายชนิด เชน คน มา แมว คางคาว 

กระรอก กระตาย

สำหรับประเทศไทย

ยังไมมีรายงาน

การระบาด

ของโรคนี้ ในคน

และสัตว

การรักษา

ไมมียารักษา

โดยเฉพาะ ใหรักษา

ตามอาการ

หรือใชการรักษา

แบบประคับประคอง

ระยะฟกตัว

ของโรค 

โดยเฉลี่ย 

5-15 วัน
วิธีการปองกันและควบคุมโรค
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