
ไข้หวัดนก
Avian Influenza

การเฝ้าระวัง การสอบสวน การควบคุมโรค



- โรคไข้หวัดนกหรือ avian influenza เกิดจากการที่ไก่ติด
ไวรัสไข้หวัด avian influenza type A ที่เกิดในนก เน่ืองจาก
เป็นเชื้อไวรัสที่เกิดในนก ไก่ไม่มีภูมิจึงป่วยและตาย
- คนที่ป่วยด้วยไข้หวัดนกส่วนใหญ่ จะเกิดในคนที่สัมผัสไก่ที่
ป่วยด้วยโรคน้ี ประมาณร้อยละ 60 ของคนที่ป่วยจะเสียชีวิต
- ยังไม่มีรายงานว่าไข้หวัดนกติดต่อจากคนสู่คน หรือติดต่อ
ระหว่างนกมาสู่คน

ความรู้เรื่องโรคไข้หวัดนกส าหรับทีม Operation/SAT



วงจรเชื้อไข้หวัดนก
1. เชื้อไข้หวัดนกเป็นเชื้อไวรัสโดยธรรมชาติจะติดต่อในนกเท่านั้น 

โดยเฉพาะนกป่า นกเป็ดน้ าจะเป็นพาหะของโรค 
2. เชื้อจะอยู่ในล าไส้โดยที่ตัวนกไม่มีอาการ เมื่อนกป่าเหล่านี้อพยพไปก็

จะน าเชื้อนั้นไปด้วย 
3. เมื่อสัตว์อื่น เช่น ไก่ เป็ด หมู เมื่อไก่หรือสัตว์เลี้ยงอื่นได้รับเชื้อไข้หวัด

นก (อุจจาระ/สารคัดหลั่งทางเดินหายใจ) จะเกิดอาการสองแบบคือ
 - หากได้รับเชื้อชนิดไม่รุนแรง low pathogenic สัตว์เลี้ยงนั้นอาจจะมี
อาการไม่มากและหายได้เอง
 - หากเชื้อที่ได้รับมีความรุนแรงมาก highly pathogenic ก็จะท าให้สัตว์
เลี้ยงตายหมดโดยมากภายใน 2 วัน



4. เมื่อนกป่าหรือนกน้ ามาอาศัยก็จะถ่ายอุจาระที่มีเช้ือโรคสู่สัตว์เลี้ยง
   5. สัตว์เลี้ยง เช่น ไก่ เมื่อได้รับเช้ือโรค ก็จะเกิดการติดเช้ือ ซึ่งสามารถแพรสู่่คนได้ 
   6. เช้ือไข้หวัดนกมักจะติดต่อระหว่างสัตว์ปีกแต่ก็สามารถติดต่อระหว่างนกสู่คน โดยเฉพาะ
       สายพันธ์ุ H5N1 คนจะได้รับเชื้อทางสัมผัสโดยตรงจากไก่ที่ป่วยเป็นโรค โดยสัมผัสเสมหะ  
       หรือสารคัดหลั่ง   สัมผัสกับอุจาระของสัตว์ที่เป็นโรค  อาศัยอยู่ในพ้ืนดินที่มีเช้ือโรคอยู่   
       น าไก่ป่วยตายไปท ากิน (มักจะเกิดขณะการเชือดไก่ การถอนขนไก่ การท าความสะอาด
        เครื่องในไก่)
   7. ยังไม่มีรายงานวา่คนติดไข้หวัดนกจากนก



     พวกนกน้ า หรือเป็ดป่าจะเป็นพาหะของโรค เมื่อมันอพยพไปที่ใดก็จะน าเช้ือไปด้วย หาก
สภาพแวดล้อมเหมาะสม เช่น อากาศเย็น ก็จะท าให้มีการแพร่พันธุ์ไปยังสัตว์เลี้ยง สัตว์ปีกทัง้หลาย ที่
เป็นสัตว์เลี้ยงเมื่อได้รับเช้ือโรคจะท าให้เกิดโรค 
     เชื่อว่าการอพยพของนกเป็ดน้ า หรือนก จะเป็นตัวพาเช้ือแพร่กระจาย พวกนกน้ าจะมีความ
ต้านทานต่อเชื้อโรคนี้และเป็นพาหะของโรค

     สัตว์เลี้ยงต่างๆ ได้แก่ ไก่ Chickens  / ไก่งวง Turkeys / เป็ด Ducks  / นกกระทา Partridges 
/ ไก่ฟ้า Pheasants / นกพิราบ Pigeons  / นกกระจอกเทศ Ostriches and other ratites / ห่าน 
Geese / ไก่ต๊อก Guinea fowl



ทางเข้าของเช้ือโรค  
          - ทางปาก โดยเชื้อที่ปนเปื้อนในเสมหะ หรือน้ าลาย หรืออุจาระของนกที่ป่วย

- เยื่อบุตา
- ทางเดินหายใจ

วิธีการระบาดของเช้ือโรค
- การระบาดของไข้หวัดนกเริ่มแรกจะระบาดจากการที่นกน้ า นกนางนวลหรือนกป่าน าเชื้อมาสู่ฟาร์มโดยที่
นกนั้นไม่จ าเป็นต้องเข้าไปในฟาร์ม แต่อาจจะถ่ายอจุาระ หรือสารคัดหลั่งลงในน้ าธรรมชาติ เมื่อสัตว์เลี้ยง
ดื่มน้ าที่มีเชื้อโรคก็จะเป็นจุดเริ่มต้นของการระบาด
- การระบาดในระยะที่สองเกิดจากการปนเปื้อนของเชื้อโรคจากไก่ท่ีติดเชื้อไปสู่ฟาร์มอื่นโดยทางอาหาร รัง 
ถาดไก่ คน



เป็นไวรัสอยู่ในตระกูล Orthomyxoviridae แบ่งออกเป็น 3 ชนิด ได้แก่ types A, B และ C เชื้อไข้หวัดนกจะเป็นชนิด 
type A สายพันธุ์ H5,H7,H9

Influenza A : H5
แบ่งออกเป็น 9 subtype เป็นได้ทั้งชนิดที่มีความรุนแรงมากหรือรุนแรงน้อย
การติดเชื้อ H5 ท าให้เกิดโรครุนแรงในคน

       สายพันธุ์ H5 (และ H7) เป็นสายพันธุ์ที่พบว่าก่อโรคมากที่สุดในฟาร์มสัตว์ปีกท่ัวโลก รวมถึงมีหลายกรณีที่มีการ
กลายพันธุ์จากชนิดไม่รุนแรงมาเป็นชนิดรุนแรงได้
      เชื้อนี้สามารถอยูใ่นสิง่แวดล้อมได้ตั้งแต่ไม่กี่ ชม.หรือ นานถึง 105 วัน ขึ้นกับสภาพแวดล้อม จะอยู่ไดน้านในที่
อุณหภูมิต่ าและความชื้นสงู....ในน้ าที่อุณหภูมิ 22 องศา เชื้อสามารถอยู่ได้นาน 4 วัน / ที่อุณหภูมิ 0 องศา เชื้อสามารถ
อยู่ได้นาน 30 วัน / มูลไกส่ด อุณหภูมิ 25-33 องศา ในร่มที่ไม่สัมผัสแสดงแดดโดยตรง อยู่ไดน้าน 4 วัน / มลูไก่สด 
กลางแสงแดดที่อุณหภูมิระหว่าง  32-35 องศา อยู่ได้ไม่เกิน 30 นาที

เชื้อไข้หวัดนก



ระยะฟักตัวและอาการในสัตว์
• ระยะฟักตัวสั้นเพียงไมก่ี่ชั่วโมงถึง 3 วัน
• มีอาการซึม  ซูบผอม  ไม่กินอาหาร  ขนยุ่ง  ไข่ลด  ไอจาม  หายใจล าบาก  หน้าบวม  

หงอนและเหนี่ยงบวม  มีสีคล้ า  มีอาการทางประสาท  ท้องเสีย  อาจตายกระทันหัน
โดยไม่แสดงอาการ



ตายกระทันหัน  

หงอน เหนียงมสีีคล้ า 

 อาการทางประสาท  ชัก

จุดเลือดออกที่หน้าแข้ง



วิธีการติดต่อจากสัตว์สู่สัตว์

ในสัตว์ปีก ไข้หวัดนกติดต่อผ่านการสัมผัสโดยตรงกับ
อุจจาระและสิ่งคัดหลั่ งจากทางเดินหายใจ เชือ้ไวรัสไข้หวัด
นกสามารถมีชีวิตอยู่ ในสิ่งแวดล้อมได้เป็นระยะเวลานาน 
และอาจแพร่กระจายไปกับสิ่ งของต่างๆ ที่ปนเป้ือนเชือ้ 
เช่น รองเท้า เสือ้ผ้า อุปกรณ์ในการเลีย้ง 

ในสัตว์เลีย้งลูกด้วยนมอาจรับเชือ้ผ่านการกินสัตว์ปีกที่ติด
เชือ้ได้



วิธีการติดต่อจากสัตว์สู่คน

• จากการสัมผัสสัตว์ป่วยโดยตรง หรือสัมผัสกับ น้ ามูก น้ าลาย และโดยเฉพาะมูลสัตว์ป่วย
• ผู้ที่มีความเสี่ยงในการเกิดโรค ได้แก่ ผู้เลี้ยง ฆ่า ขนส่ง ขนย้าย ผู้ขายสัตว์ปีกและซากสัตว์

ปีก คนตีไก่ สัตวบาล และสัตวแพทย์ รวมถึงเด็กๆ ที่เล่นและคลุกคลีกับสัตว์



ระยะฟักตัวและอาการในคน
• ระยะฟักตัวของโรคไขห้วัดนกคือ 2-8 วัน (เฉลี่ย 4 วัน) ซึ่งยาวนานกว่าไข้หวัดปกติ 

ทั้งนี้ ในผู้ป่วยบางรายอาจยาวนานถึง 17 วัน
• ระยะแพร่เชื้อของโรคไข้หวัดนกคือ 7 วัน นับจากวันท่ีอาการเริ่มแรกของโรคไข้หวัดนก

ปรากฏ ทั้งนี้ ในมนุษย ์เชื้อโรคไข้หวัดนกจะหยุดแพร่กระจายหลังจากมีอาการมาเป็น
เวลา 5 วัน
• มีอาการทางระบบทางเดินหายใจแบบเฉียบพลัน  มีไข้สูง  หนาวสั่น  ปวดศรีษะ  ปวด

เมื่อยกล้ามเนื้อ  อ่อนเพลีย  น้ ามูกไหล  ไอและเจ็บคอ ท้องเสียหรืออาเจียน บางครัง้พบ
อาการตาแดงซึง่อาจหายได้เองภายใน  2 - 7  วัน 
• หากมีอาการแทรกซ้อนจะมีอาการรุนแรงถึงปวดบวม  และเกิดระบบหายใจล้มเหลว  

โดยเฉพาะในเด็กและผู้สูงอายุ   



ปัจจัยเสี่ยงในสัตว์

ปัจจัยเสี่ยงในคน

ไก่ ที่ไม่มีภูมิคุ้มกัน มีโอกาสสัมผัสกับนกน้ าที่มคีวามเสี่ยงสงู และ อาจมีปัจจัยอื่นๆที่ส่งผลให้มีการ
ระบาดในสัตว์ปีก

การศึกษาเชิงวิเคราะห์ในไทย ....ปัจจัยเสี่ยงต่อการป่วยดว้ยโรคไข้หวัดนกสายพันธุ์ H5N1 ในคน คือ 
1) การสมัผัสสัตว์ปีกที่ตายโดยตรง 
2) การอาศัยในหมู่บ้านที่มีไก่ตายอย่างผิดปกติของสัตว์ปีกรอบๆบ้าน  
3) การมกีิจกรรมที่เกี่ยวข้องหรือสัมผัสกับสัตว์ปีก 



ผู้ป่วยยืนยันไข้หวัดนกในประเทศไทย
Province 2547 2548 2549

Nongbuarampou 1

Uthaithani 1

Pichit 1

Karnchanaburi 2 2

Nonthaburi 1

Bangkok 1

Nakornnayok 1

Kamphangphet 2

Nakornratchasima 1

Prachineburi 1

Ayuthaya 1

Phetchabune 1

Lopburi 1

Sukhothai 2

Supanburi 3

Chaiyapoum 1

Khonkaen 1

Uttradit 1

2547
2548
2549

N=25ไข้หวัดนกในอดีต



ผู้ป่วยไข้หวัดนก H5N1 ตามวันเริ่มป่วย ประเทศไทย พ.ศ.2547-2549 (N=25)

week0

1

2

3

4

                                             

จ านวน (ราย)

2547 2548 2549

ท่ีมา: ส านกัระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค
ประกาศพบไข้หวัดนก
23 มกราคม 2547

ประกาศสงคราม
ไข้หวัดนก 1 ตุลาคม 2547



ลักษณะผู้ป่วยไข้หวัดนก H5N1 ในประเทศไทย

• ผู้ป่วยเด็ก (10 ราย): 
ชาย 9 ราย และ หญิง 1 ราย
อัตราป่วยตาย (CFR) 70%

• ผู้ป่วยผู้ใหญ่ (15 ราย): 
ชาย 7 ราย และ หญิง 8 ราย
อัตราป่วยตาย (CFR) 67%

ท่ีมา: ส านกัระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค



    ประวัติสัมผัสแหล่งโรค
- 15 ราย มีไก่ที่บ้านตายผิดปกติ

- 12 ราย จับไก่ที่ป่วยหรือตายโดยตรง

- 1 ราย นั่งในพ้ืนที่ที่มีไก่ตาย/ป่วยเป็นประจ า

- 1 ราย ไม่มีประวัติสัมผัสไก่เลย

   (Probable human-to-human transmission)
ท่ีมา: ส านกัระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค



ไข้หวัดนกในปัจจุบัน

http://www.who.int/influenza/human_animal_interface/2017_02_14_tableH5N1.pdf?ua=1

WHO รายงาน ณ 14 กุมภาพันธ ์2560

รายล่าสุดท่ีอียิปต์ 
กันยายน 2559



สถานการณ์โรคไข้หวัดนกในคนสายพันธุ์ A(H5N6) สถานการณ์โรคไข้หวัดนกในคนสายพันธุ์ A(H7N9)
@ ตั้งแต่ป ี 2557 - 16 มกราคม 2559 พบผู้ป่วยยืนยนั 
จ านวน 16 ราย เสียชีวิต 6 ราย ผู้ป่วย/ผู้เสียชีวิตทัง้หมด
เกิดในประเทศจีน
@ มีรายงานผู้ตดิเชื้อล่าสดุเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2559 
จ านวน 1 ราย ในจงัหวัดกวงซี ประเทศจีน
@ 20 ธันวาคม 2559 – 16 มกราคม 2560 ไม่มีรายงาน
การพบผู้ป่วยยืนยันเพ่ิมเติม 
@ ประเทศไทย ยังไม่เคยมีรายงานพบเชื้อไข้หวัดนกสาย
พันธุ์ A(H5N6)

@ ตั้งแต่ต้นปี 2556 – 22 กุมภาพันธ์ 2560 พบผู้ป่วย
ทั้งสิ้น 1,223 ราย
@ มีรายงานผู้ป่วยรายล่าสดุเมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2560
ประเทศไต้หวัน (รายท่ี 5 แล้ว)
@ ช่วง 3 – 9 กุมภาพันธ์ 2560 ไม่มีรายงานผู้ป่วยเพ่ิมเติม
@ ประเทศไทย ยังไม่เคยมีรายงานพบเชื้อไข้หวัดนกสาย
พันธุ์ A(H7N9)

ที่มา : WHO



แนวทางการเฝ้าระวัง และสอบสวนโรคไข้หวัดนก
ตามคู่มือการปฏิบัติงานโรคไข้หวัดนก ส าหรับบุคลากรทางการแพทย์ และสาธารณสุข (ฉบับปรับปรุง) ปี 2558

วัตถุประสงค์  (ปี 2548)

• ตรวจจับการป่วยด้วยไข้หวัดนกในคนอย่างรวดเร็วและครอบคลุม เพื่อรีบให้การรักษา
• ป้องกันมิให้มีผู้ป่วยรายใหม่หรือมีการแพร่เชื้อจากคนสู่คน  โดยการค้นหาผู้ป่วยเพ่ิมเติมและน ามาตรการเข้าสู่พ้ืนที่
  ซึ่งมีผู้ป่วยรายงานหรือมีการป่วยของสัตว์ปีก
• ประเมินมาตรการควบคุมโรค  หากยังมีผู้ป่วยเกิดขึ้นแสดงว่ามีจุดอ่อนของมาตรการบางอย่าง
• เพ่ือให้ผู้บริหารและประชาชนได้รับทราบสถานการณ์ที่ถูกต้องอันจะน าไปสู่การปรับปรุงนโยบายหรือมาตรการ 
  และประชาชนจะไดใ้ห้ความร่วมมือในการป้องกันโรค



การจ าแนกผู้ป่วยตามนิยามผู้ป่วย ดังนี้ (นพ.โรม บัวทอง/พญ.พจมาน ศิรอารยาภรณ์ ส านักระบาดวิทยา)

Suspected case

1) ผู้ป่วยที่มีไข้ ≥ 38 องศาเซลเซียส ร่วมกับ อาการใดอาการหนึ่ง ดังต่อไปนี้
     ไอ ปวดกล้ามเนื้อ หายใจผิดปกติ (หอบเหนื่อย หรือ หายใจล าบาก) หรือ
2) แพทย์สงสัยว่าเป็นปอดบวม หรือ ไข้หวัดนก  และ มีประวัติเสี่ยงอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
 ช่วง 14 วันก่อนป่วยได้มีการสัมผัสกับสัตว์ปีก (ไม่จ าเป็นว่าสัตว์ปีกต้องตาย)
 ช่วง 14 วันก่อนป่วยได้อาศัยอยู่ในพื้นที่ที่มีสัตว์ปีกตายมากผิดปกติ หรือพบเชื้อในสัตว์ปีกหรือสิ่งแวดล้อม
 ช่วง 14 วันก่อนป่วยได้อาศัยอยู่หรือเดินทางมาจากพื้นที่ที่มีการระบาดของไข้หวัดนก   ระบุ..............................................
 ช่วง 14 วันก่อนป่วยได้ดูแล หรือสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่หรือปอดอักเสบ ระบุ..............................................
 ช่วง 14 วันก่อนป่วยได้มีการสัมผัสโดยตรงกับสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมอ่ืนๆ ระบุชนิดสัตว์ ........................
 ช่วง 14 วันก่อนป่วยได้เข้ารับการรักษาหรือเยี่ยมผู้ป่วยในโรงพยาบาลของประเทศที่มีการระบาด ระบุ..............................................
 เป็นผู้ป่วยปอดอักเสบรุนแรง หรือเสียชีวิตที่หาสาเหตุไม่ได้
 เป็นผู้ป่วยปอดอักเสบในบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข หรือเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ
 เป็นผู้ป่วยปอดอักเสบเป็นกลุ่มก้อน



Probable case

ผู้ป่วย Suspected ที่มีการหายใจล้มเหลว (respiratory failure) หรือเสียชีวิต

Confirmed case

ผู้ป่วย Suspected ที่มีผลการตรวจสุดท้ายตามมาตรฐานห้องปฏิบัติการพบเชื้อไข้หวัดนก เช่น H5 หรือ H7
ด้วยวิธีใดวิธีหนึ่ง ดังต่อไปนี้
 วิธี RT-PCR ในสิง่สง่ตรวจตัวอย่างเดียวแตต่้องใช้ primer หรือ probe จ านวน 2 ชุด หรือตรวจจากสิง่
ส่งตรวจอย่างน้อย 2 ตัวอยา่ง ที่เก็บจากผู้ป่วยท่ีต าแหน่งแตกต่างกัน (เช่น throat swab กับ nasopharyngeal
aspirate) หรือ ตรวจจากสิ่งสง่ตรวจอย่างน้อย 2 ตัวอย่างที่เก็บจากผู้ป่วยในช่วงเวลาท่ีแตกต่างกนั หรือ
 เพาะเชื้อไวรัสไข้หวัดนกได้ หรือ
 วิธี Neutralization test โดยพบระดับภูมิคุ้มกันจากเลือดในระยะพักฟ้ืนสูงขึน้ 4 เท่าจากระดับในระยะ
เฉียบพลัน



Patient Under Investigation (PUI)

ผู้ป่วยท่ียังต้องหาข้อมูลเพ่ิมเติม ทั้งทางคลินิก และ/หรือ ประวัติการสัมผัสปัจจัยเสี่ยงในพ้ืนที่ และ/หรือ
ผลตรวจทางห้องปฏิบัติการ ก่อนที่จะสามารถสรุปจ าแนกประเภทผู้ป่วยได้ชัดเจน

Excluded

ผู้ป่วยท่ีจากการสอบสวนโรคพบว่า ไม่เข้านิยามผู้ป่วยประเภทต่าง ๆ ข้างต้น



การแจ้งข่าว
ขั้นตอนการด าเนินงาน
1. ให้โรงพยาบาล หรือ สถานบริการสาธารณสขุ แจ้งการพบผู้ป่วยปอดอักเสบรุนแรง ผู้ป่วยสงสัยเป็น
ไข้หวัดนก หรือผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่ทุกราย ทันที หลังพบผู้ป่วย ไปยังจังหวัด และส่งใบรายงาน SARI-AI1 

จากนั้น บันทึกลงในทะเบียนรับแจ้งของหน่วยงาน
2. อ าเภอ/จังหวัด ต้องตรวจสอบรายละเอียดของผู้ป่วยที่ได้รับแจ้ง ว่ายังขาดข้อมูลส าคัญหรือไม่ เช่น 
ประวัติเสี่ยง(ให้ลงรายละเอียดให้ชัดเจน), การสมัผัสสัตว์ครั้งสุดทา้ย-สัมผัสอย่างไร, ประวัตกิารเดินทาง 
14 วันก่อนมีอาการป่วย, มีโรคประจ าตัวอะไร 
3. แจ้ง IC : Incident Commander และร่วมประเมินขอบเขตการระบาด, แจ้งเตือนพื้นที่อื่นๆที่
เกี่ยวข้องเพื่อทราบ และด าเนินการตามความเหมาะสม รวมทั้งวางแผนสอบสวนควบคุมการแพร่ระบาด
4. แจ้ง สคร.3, ส านักระบาดวิทยา เพื่อการสนบัสนุนต่อไป

อ าเภอ หมายถึง สสอ./รพ., จังหวัด หมายถึง สสจ.



การเฝ้าระวัง
เฝ้าระวังในคน
1. โรงพยาบาลในพื้นที่ทั้งภาครัฐและเอกชน ทบทวนและจัดตั้งระบบคัดกรองโรคไข้หวัดนก
2. ให้ศูนย์ข้อมูลระบาดวิทยาอ าเภอ ตรวจจับความผิดปกติของโรคไข้หวัดใหญ่  และโรคปอดบวม จาก
ฐานข้อมูล 506  ค้นหาพื้นที่ท่ีพบกลุ่มก้อนของผู้ป่วย 
3. ให้ศูนย์ข้อมูลระบาดวิทยาอ าเภอ เฝ้าระวังผูป้่วยกลุ่มอาการคลา้ยไข้หวัดใหญ่ (ILI) 
          - ตรวจสอบสัดส่วน ILI สัปดาห์ปัจจุบันและเปรียบเทียบกับ 4 สัปดาห์ที่ผ่านมา หากพบสัดส่วน 
ILI เกินกวา่ 5% หมายถึง มีแนวโน้มจะพบการระบาดของไข้หวัดใหญ่ในพ้ืนที่ ควรให้ค้นหากลุ่มผู้ป่วย
ที่มารับบริการในสถานบริการนั้นที่มีความเช่ือมโยงทางด้านระบาดวิทยาในด้านบุคคล เวลา สถานที่ 
ตรวจสอบการระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ในระดับหมู่บ้าน ครอบครัว และสถานที่ทีมีคนมาอยู่รวมกัน
ย้อนหลังไป 2-4 สัปดาห์  หรืออาจจะแบ่งกลุ่มอายุ กลุ่มเสี่ยงทีม่ีโอกาสรับเช้ือได้ง่าย และเสียชีวิตได้ง่าย



การเฝ้าระวัง
เฝ้าระวังในคน
4. ให้ อสม.หรือแกนน าในพื้นที่แจ้งข่าวการพบการระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่  สถานที่ที่มักจะพบกลุ่มก้อน
การระบาดของไข้หวัดใหญ่ เช่น โรงเรียน สถานกักกัน วัด 
5. เฝ้าจับตาดูผู้ป่วยทุกรายที่เป็นไข้หวัดใหญ่ หรือปอดบวมที่เข้ารับการรกัษาในโรงพยาบาล ขอให้ซักถาม
    - ประวัติการสัมผัสโดยตรงโดยอ้อม กับอุจจาระหรือสารคัดหลั่งของสัตว์ปีกที่ป่วย 14 วันก่อนเริ่มป่วย 

- การอาศัยในบ้าน หรือ หมู่บ้านที่มีสัตว์ปีกตายมากผิดปกติ ในรอบ 14 วัน ก่อนเริ่มป่วย
- การสัมผัสใกล้ชิดกบัผู้ป่วยปอดบวมรายอื่น ในรอบ 14 วัน ก่อนเริ่มป่วย
- เดินทางมาจากประเทศหรือพื้นที่ที่มีการระบาดของไข้หวัดนกในรอบ 14 วันก่อนป่วย 

      หากมีประวัติดังกลา่วเพียงข้อใดข้อหน่ึง ให้รายงานและท าการสอบสวนโรค พร้อมทั้งควบคุมโรคใน
ชุมชนทันที โดยไม่ต้องรอผลทางห้องปฏิบัติการ และให้การดูแลรกัษาตามแนวทางที่กระทรวงก าหนดไว้



การเฝ้าระวัง
เฝ้าระวังในสัตว์
1. จัดระบบการแจ้งข่าวสัตว์ป่วย หรือตายอยา่งผิดปกติ  และระบบการตอบสนองข่าวที่ได้รบั หากพบการ
ป่วย หรือตายอย่างผิดปกติในสัตว์ทุกชนิด ให้รีบแจ้งหน่วยงานปศุสัตว์ในพื้นท่ีทันท ี
2. ให ้อสม.  แกนน าในพื้นที่ หรือประชาชน  แจ้งข่าวการพบเห็นสัตว์ป่วยหรือตายอย่างผิดปกติ  ระบุช่อง
ทางการแจ้งข่าว แจ้งที่ใคร
3. ในพ้ืนที่ท่ีพบมีสัตว์ป่วยหรือตายอย่างผิดปกติ แม้จะยังไม่ทราบผลทางห้องปฏิบัติการ หรือเป็นพื้นที่
ยืนยันว่ามีการระบาดของไข้หวัดนกโดยกรมปศุสัตว์ก็ตาม ให้ด าเนินการ
     - ค้นหาผู้ป่วยที่มีอาการคลา้ยไข้หวัดใหญ่ ปอดบวม ในบ้านที่พบสัตว์ป่วยหรือตาย  บ้านที่อยู่รอบๆ
บ้านท่ีพบสัตว์ป่วยหรือตาย ย้อนหลังไป 14 วันนับจากวันที่ทีมลงพื้นที่  และเฝ้าระวังประชาชนในพ้ืนที่ 14 
วัน นับจากวันที่คาดว่าจะไปสัมผัสสัตว์ป่วยตายครั้ง
หลังสุด                                                                    
      



การเฝ้าระวัง
-  สรุปสถานการณผ์ู้ป่วยปอดบวมหรือไข้หวัดใหญ่ ที่เข้าข่ายเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนกรายใหม่ทุกวันใน

พื้นที่ หรือเรียก Zero report พร้อมผลการรักษาให้จังหวัด และ สคร.3 ทราบ ภายใน 9.00 น. ของทุกวัน 
และ สคร.3 จะรายงานให้ส านักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค จะมีการตรวจสอบผลทางห้องปฏิบัติการและ
สรุปสถานการณ์ในภาพรวม และเสนอผู้บริหารกรมควบคุมโรคและกระทรวงฯต่อไป
     - ปศุสัตว์เขต 6 ขอให้มีการพิจารณาเปิด EOC ระดับต าบล โดยมี จนท.สาธารณสุขเป็นประธาน ปศอ.
เป็นคณะกรรมการ .....กิจกรรม เน้น ให้ อสม.ส ารวจสัตว์ปกีป่วยตายอย่างผิดปกติ (อัตราการตาย 5% ใน 
2 วัน) แล้วรายงานให้ สนง.ปศุสัตว์จังหวัด / ให้ผู้ว่าฯขยายเวลาการสัง่งดพนันชนไก่ ซ้อมชนไก่ไปจนถึง 
31 มีนาคม 2560
     หากทีม Operation ได้รับแจ้งเหตุการณ์ ทุกแหล่งข่าว ขอให้ท าการตรวจสอบข่าว (verify) และลง
พื้นที่โดยเร็ว หากพบว่าข่าวเป็นจริง ให้แจ้งทีมเฝ้าระวังเหตุการณ์ (SAT : Situation awareness team)   
                                                      ของจังหวัดภายใน 2 ชม. (120 นาท)ี





จุดคัดกรองโรคไข้หวัดนก
จุดคัดกรอง
ควรจัดเป็น one stop service 
.....จุดคัดกรองผู้ป่วยท่ีมีอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่ และหรือมีประวัติสัมผัสปัจจัยเสี่ยง ที่ท าบัตร แยกจากผู้ปว่ยโรคอ่ืน
.....ควรตั้งอยู่ในบริเวณด้านหน้าของโรงพยาบาล มีห้องตรวจอยูใ่กล้สถานที่คัดกรอง 
.....ห้องตรวจควรมีความพร้อมในการดูแลเบ้ืองต้นส าหรับผู้ป่วยท่ีมีอาการปานกลางถงึรุนแรง ได้แก ่การมีออกซิเจน 

เครื่องดูดเสมหะ และอุปกรณ์ช่วยชีวิต 
.....สถานที่คัดกรองและห้องตรวจควรมีการระบายอากาศท่ีดี ไม่ร้อน ห้องตรวจควรอยู่ในอาคารที่เคร่ืองเอ็กซเรย์แบบ

เคลื่อนที่สามารถเข้าถึงได้ ควรจัดให้มี ห้องจ่ายยา ห้องจ่ายเงินอยูใ่นบริเวณดังกล่าว 



แนวทางการคัดกรองเพื่อเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนก/ไข้หวัดใหญ่ 
(pandemic) ระยะเริ่มแรกส าหรับแพทย์ และบุคลากรสาธารณสุข





แนวทางการคัดกรองเพื่อเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนก/ไข้หวัดใหญ่ (Pandemic)ระยะเริ่มแรกส าหรับแพทย์
และบุคลากรสาธารณสุข เพ่ือการเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา





การสอบสวนโรค
ข้อบ่งช้ีในการสอบสวนโรค
 ผู้ป่วยสงสัยไข้หวัดนก หรือ ผู้ป่วยปอดอักเสบรุนแรงเฉียบพลัน หรือที่เสียชีวิต ทุกราย
 ผู้ป่วยปอดอักเสบ ตั้งแต่ 2 รายขึ้นไป ที่มีความเชื่อมโยงกันทางระบาดวิทยา
 ผู้ป่วยปอดอักเสบที่เป็นบุคลากรทางการแพทย์
 ผู้ป่วยอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่ ตั้งแต่ 5 รายขึ้นไป ในหมู่บ้านเดียวกันในช่วงเวลา 10 วัน

กิจกรรม
1. จัดทีม Operation ลงสอบสวนโรค และควบคุมการระบาดเบ้ืองต้น
2. ในกรณีพบผู้ป่วยสงสัยไข้หวัดนก ให้กรอกแบบรายงานผู้ป่วยอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่ 
    (SARI_AI 1) ส่งจังหวัด และ สคร.3 ทันที  ทาง LINE หรือทาง โทรสาร 
    (โทรสาน สคร.3 ที่หมายเลข 0 5622 6620)



การสอบสวนโรค
3. ลงสอบสวนโรค และควบคุมโรคในชุมชน 

- ตรวจสอบในพื้นที่ และประสานหน่วยงานปศุสัตว์ ว่ามีการตายของสัตว์ปีกมากน้อยเพียงใด เมื่อไร
- ค้นหาผู้ป่วยสงสัยเป็นโรคไข้หวัดนก (ACF) ในคน 3 กลุ่ม ในช่วง 14 วันก่อนป่วย

        คนที่อยู่ในบ้านเดียวกัน / คนที่เป็นเพื่อนบ้านใกล้กัน  / คนในที่ท างานเดียวกัน 
    - ค้นหาผู้ป่วยที่มารบับริการใน รพ.สต./รพ./คลินิก ในช่วง 14 วัน ก่อนป่วย
4. ติดตามคน 3 กลุ่ม ทกุคน ทุกวัน อย่างน้อย 14 วัน (โดยการวัดไข้) นับจากวันที่อยู่ร่วมกับผู้ป่วยวัน
สุดท้าย หากมีอาการไข้ ให้รีบพบเจ้าหน้าที่สาธารณสุข และรายงาน สคร.3 ทราบ เพื่อตรวจสอบว่ามี
การแพร่ระบาดจากคนสู่คนหรือไม่
5. ผู้ป่วยที่เสียชีวิตจากปอดบวม ให้เก็บตัวอย่างส่งตรวจหาการติดเช้ือไข้หวัดนกทุกราย



6. การเก็บตัวอยา่งสง่ตรวจทางห้องปฏิบัติการ

1. ตัวอย่างเพื่อการแยกเช้ือและตรวจหาสารพันธุกรรม (Viral culture and genomic detection)
   - ควรเก็บตัวอย่างใหเ้ร็วที่สุดภายใน 1 - 3 วัน เมื่อเริ่มปรากฏอาการของโรค 
   - ควรเก็บก่อนที่ผู้ป่วยจะได้รับยาต้านไวรัส 
   - ในกรณีที่ผู้ป่วยมีอาการปอดบวม ปอดอักเสบ มีประวัติสัมผัสชัดเจน แต่ผลตรวจเป็นลบ ควรตาม
เก็บตัวอย่างทางเดินหายใจหลายชนิดและเก็บทุกวัน เก็บโดยใช้ Nasopharyngeal aspiration 
throat swab / Nasopharyngeal swab 

Nasopharyngeal aspirate ใช้สาย suction สอดเข้าไปในช่องจมูกดูดตัวอย่างประมาณ 2 - 3 
มิลลิลิตร ใส่ในหลอดทีป่ราศจากเช้ือ กรณีดูดเสมหะได้น้อยใช้ viral transport media ล้างเซลล์ที่ค้าง
สายลงในหลอด



Nasopharyngeal swab สอดลวดสวอบเข้าไปในรูจมูกถึงส่วนของ nasopharynx ทิ้งไว้ 
                                ประมาณ 2 - 3 วินาที จุ่มลงใน viral transport media 
Throat swab ใช้ไม้ swab ด้ามพลาสติก ป้ายบริเวณ posterior pharynx จุ่มปลาย swab ใน 

viral transport media
หมายเหตุ : ห้ามใช้ swab ที่มี calcium alginate หรือ swab ที่ด้ามท าด้วยไม้ เพราะอาจมีสารที่
ยับยั้งไวรัสบางชนิดหรอืยับยั้งปฏิกิริยา PCR ควรใช้ Dacron (Polyester) หรือ Rayon swab ที่ด้าม
ท าด้วยลวด หรือพลาสติก

      แช่ในกระติกน ้าแข็งรีบน าส่งทันที ถ้าจ าเป็นต้องรอควรเก็บไว้ในตู้เย็นท่ี 4 องศาเซลเซียส ห้าม
แช่ในช่องแช่แข็งของตู้เย็นถ้าต้องการเก็บนานเกิน 48 ชั่วโมง ให้เก็บ -70 องศาเซลเซียส



    2. ตัวอย่างเพื่อตรวจหาแอนติบอดี จ าเพาะต่อเชื้อไข้หวัดนก (Antibody detection)
    ซีรั่ม - โดยเจาะเลือดจากเส้นเลือดด าประมาณ 3 - 5 มิลลิลติร ใส่หลอดปราศจากเชื้อปิด
ฝาให้สนิท ตั้งทิ้งไว้ที่อุณหภูมิห้อง รอเลือดแข็งตัว ปั่นแยกซีรั่ม แบ่งซีรั่มใส่หลอดปราศจาก
เชื้อ เก็บเข้าตู้แช่แข็ง -20 องศาเซลเซียส เพื่อรอการน าส่ง และเก็บซีรั่มอีกครั้งหลังจากเจาะ
เลือดครั้งแรก 10 - 14 วัน โดยส่งเป็นซีรั่มคู่

7. เขียนแบบ SARI-AI2 ส่งให้ สสจ. และ สคร.3 ภายใน 2 วัน ทาง LINE หรือทาง โทรสาร 
    (โทรสาน สคร.3 ที่หมายเลข 0 5622 6620)



แบบแจ้งโรค

SARI-AI1



แบบสอบสวนโรค

SARI-AI2



การท าลายเชือ้ไข้หวัดนก
• อุณหภูมิ : 60 องศาเซลเซียส เชื้อถูกท าลายภายใน 30  นาที และหากเป็นน้ า

เดือดเชื้อถูกท าลายภายใน   5  นาที
• ความเป็นกรดด่าง :   หมดฤทธิ์ถ้าเจอสภาพกรด
• ถูกท าลายด้วย :    70 % อัลกอฮอล์   ยาฆ่าเชื้อที่มีไอโอดีน
• มีชีวิตยาวขึ้น  :   ในเนื้อเย่ือสิ่งมีชีวิต   ในอุจจาระ  ในที่ชื้นแฉะ



มาตรการควบคมุโรคในผูป่้วยหรอืสตัวป่์วย

ที่ช่องทางเข้าออก

การท าลายเชือ้ การท าลายสัตว์



แนวทางการเฝ้าระวัง และสอบสวนโรคไข้หวดันกในสัตว์
การเฝ้าระวังเชิงรับ  เป็นการเฝ้าระวัง โดยก าหนดให้เจ้าของสัตว์หรือเจ้าหน้าที่ เม่ือพบโรคหรือปัญหาที่อยู่ในข่าย
การเฝ้าระวังให้ท าการแจ้งโรค พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558
การเฝ้าระวังเชิงรุก มี 2 วิธี
เฝ้าระวังเชิงรุกด้วยอาการทางคลินิค 
1. โดยเจ้าหน้าท่ีปศุสัตว์ หรือเครือข่ายเฝ้าระวัง เข้าไปติดตามค้นหาโรค หรือปัญหา มีการ x-ray ทุกพ้ืนที่ ทุกวัน
2. เม่ือพบสัตว์ปีกป่วยหรือตาย ต้องตรวจสอบข้อมูลลกัษณะอาการตามนิยามโรคไข้หวัดนก
3. เม่ือพบสัตว์ปีกสงสัยว่าเป็นโรคไข้หวัดนก ให้ท าลายสัตว์ปีกฝูงนั้นหรือฝูงอืน่ที่อาจเป็นพาหะทันที
โดยไม่ต้องรอผลแลป และให้เก็บสัตว์ปีกหรือซากสัตว์ปีก 2 - 5 ตัว ใส่ถุงพลาสตกิ 2 ชั้น มัดปากถุงให้แนน่ ส่ง
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ประจ าภาค 
4. การเข้าไปในเล้าหรือสถานที่เลี้ยงสตัว์ปีกเพื่อตรวจดูอาการ ให้ใช้น ้ายาฆ่าเชื้อทุกครั้งทั้งก่อนเข้าและ
หลังออกเพื่อป้องกันการแพร่โรค



นยิามเพือ่เฝ้าระวงัโรค กรณีสงสยัสตัวปี์กป่วยเป็นโรคไขห้วดันก

1)  สัตว์ปีกท่ีเลี้ยงในระบบฟาร์ม มีการตายอย่างน้อย ร้อยละ 10 ใน 2 วัน 

       หรือมีอัตราการกินอาหารและน้ าลดลงร้อยละ 20 ใน 1 วัน หรือ

2)  สัตว์ปีกท่ีเลี้ยงแบบหลังบ้าน มีอัตราการตายอย่างน้อย ร้อยละ 5 ใน 2 วัน 

3)  สัตว์ปีกตามข้อ 1) และ 2) แสดงอาการอื่นร่วมด้วย ดังนี้

   - ตายกะทันหัน

- อาการระบบทางเดินหายใจ เช่น หายใจล าบาก  หนา้บวม น้ าตาไหล

- อาการทางระบบประสาท เช่น ชัก คอบิด

- ท้องเสีย หรือขนยุง่ ซึม ไม่กินอาหาร ไข่ลด ไข่รูปร่างผิดปกติ หงอนเหนียงสีคล้ า หรือ   หน้าแข้งมีจุดเลือดออก



เฝ้าระวังเชิงรุกด้วยอาการทางห้องปฏิบัติการ
รอบจุดเกิดโรค เก็บตัวอย่าง cloacal swab ไก่ 20 ตัว ต่อฟาร์ม หรือหมู่บ้านในรัศมี 5 กิโลเมตร รอบจุดเกิดโรค 
พร้อมสังเกตอาการสัตว์ปีกป่วยตายรอบจุดเกิดโรค 10 กิโลเมตร

การควบคุมโรค 
กรณีพบสัตว์ปีกสงสัยว่าเป็นโรคไข้หวัดนก ให้สอบสวนและรายงานโรค ท าลายสตัว์ปีกเม่ือพบสัตว์ปีกป่วยตาย
ผิดปกติภายใน 12 ชั่วโมง โดยไม่ต้องรอผลตรวจยืนยนัทางห้องปฏิบัติการ ห้ามเคลื่อนย้ายสตัว์ปีก และซากสัตว์
ภายในรัศมี 10 กิโลเมตร รอบจุดเกิดโรคอย่างน้อย 30 วัน ท าลายเชื้อโรคด้วยน ้ายาฆ่าเชื้อโรค
ในจดุที่สงสัยหรือจุดเสี่ยง ค้นหาสัตว์ปีกป่วยเพ่ิมเติม และสาเหตุการเกิดโรค ประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรเฝ้าระวัง
โรคไข้หวัดนก



ค าถาม : พบนกตายจะจัดการอย่างไร  จะแจง้ใคร ที่ไหน 
ใครจะเป็นผู้จัดการซากสัตว์ปกีให้

ค าตอบ:   ขณะนี้ยังไม่พิสูจน์ยืนยันว่าโรคนี้จะท าให้นกทกุชนิดตาย  ดังนั้นหากพบ
เห็นนกตายผิดปกติเช่นนกตายตั้งแต่ 2 ตัวขึ้นไป ในบริเวณเดียวกัน    สิ่งที่
ควรระวังและด าเนนิการได้แก่
1)   หากมีนกตกลงมาตายในบริเวณที่มีการเลี้ยงสัตว์ปีกหลายชนิด หรือมี

จ านวนมาก ควรเก็บตัวอย่างซากสัตว์ที่ตายส่งตรวจหาสาเหตุการตาย   
โดยใส่ถุงพลาสติก 2 ชั้น มัดปากถุงให้แน่น เก็บใส่ภาชนะแช่น้ าแข็ง  ส่ง
ห้องปฏิบัติการตรวจวินิจฉัยโรคของกรมปศุสัตว์ทีอ่ยู่ใกล้ที่สุด



2)  วิธีการเก็บซากนกส่งตรวจ หรือ ท าลายควรใช้วิธีการฝังหรือเผา  
ซึ่งต้องมีอุปกรณ์ปอ้งกันร่างกาย เช่นสวมถุงพลาสติก / ถุงมือ  สวม
ผ้าปิดจมูก ในขณะที่เก็บ และล้างมือให้สะอาดทันที  หลงัเก็บซาก
สัตว์เสร็จแล้ว

3) หลังการเก็บซากสัตว์ต้องท าความสะอาดอุปกรณ์ที่ใช้
ด้วยน้ ายาฆ่าเชื้อโรค หรือน้ าร้อนต้มเดือดราดที่ซาก 
แล้วน าไปฝังหรอืเผา



ค าถาม : ไก่ที่เลี้ยงตาย จะจัดการอย่างไร บ้านไม่มีบริเวณ
ค าตอบ :

1. เมื่อพบว่าสัตว์ปีก เช่นไก่ เป็ด หรือนกที่เลี้ยงไว้ในบ้าน ป่วยตายอย่าง

     รวดเร็วหรือ ผิดปกติมากกว่า 1 ตัวขึ้นไป หรือ

2. มีนกตกลงมาตายในบริเวณบ้าน หรือใกล้บ้าน  ให้ท าการท าลายซากสัตว์ปีกดงักลา่ว 

ท าการเผา หรือฝังในบริเวณที่พบสัตว์ตาย โดยขุดหลุมลึกประมาณ 1 เมตร ใส่ซากสัตว์ปีก

ลงไป แล้วราดทับด้วยน้ ายาฆ่าเช้ือโรค เช่น น้ าคลอรีน หรือ ปูนขาว แล้วฝังกลบทับให้

แน่นโดยหลีกเลี่ยงการสมัผัสซากไก่โดยตรงให้สวมอุปกรณ์ป้องกันร่างกาย เช่น สวม

ถุงพลาสติก / ถุงมือ  สวมผ้าปิดจมูก ในขณะที่เก็บ และล้างมือให้สะอาดทันทีหลังเก็บซาก

สัตว์เสร็จแล้ว



ค าถาม : กินไก่ กินไข่ ปลอดภัยหรือไม่ จะซื้อไก่ในตลาดนัดได้หรือไม่

ค าตอบ :  ควรกินไก่ที่ปรุงสกุแล้ว  เพราะเชื้อ ไวรัสนี้ถกูท าลายได้ง่ายดว้ยความร้อน ท่ีอุณหภูม ิ60 องศา
เซลเซียส เช้ือถูกท าลายภายใน 30  นาที และหากเป็นน้ าเดือดเช้ือถูกท าลายภายใน   5  นาที ไม่
ควรกินไก่สุกๆ ดิบๆ ที่เนื้อแดงมีเลือดปน  และหากจ าเป็นต้องหั่นไก่เพื่อปรุงอาหารหลังหั่นเสรจ็แล้ว  
ให้ล้างมือให้สะอาดด้วยสบู่หรือผงซักฟอกทันที



การควบคุม ก ากับ และติดตามการด าเนินงานของจังหวัด

• นิเทศติดตาม ร่วมกับส านักตรวจราชการ
• ประเมินความพร้อมของ รพ.ทุกแห่ง ก่อนการระบาด และเมื่อเกิดการระบาด 
• ประเมินการด าเนินงานควบคุมโรคไข้หวัดนกของ รพ. หลังการระบาด
• ติดตามการการเฝ้าระวัง สอบสวนและควบคุมโรคโดยทีม Operation ระหว่าง 

สคร. จังหวัด และโรงพยาบาล


