
 

 
 

รายงานศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (EOC) 
กรณี สถานการณ์การเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์การระบาดของโรคไข้หวัดนก 

ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร และส านักงานปศุสัตว์จังหวัดพิจิตร 

จังหวัดพิจิตร  ประจ าวันที่ 22 มีนาคม 2560 
1. สถานการณ์สัตว์ปีกป่วยตายผิดปกติ (ข้อมูลจาก ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดพิจิตร) 
วันท่ี 22 มีนาคม 2560 เวลา 12.00 น. 

ไม่พบรายงานสัตว์ปีกป่วยตายผิดปกติ ในจังหวัดพิจิตร 

2. สถานการณ์ผู้ป่วยสงสัยโรคไข้หวัดนก (ตามนิยาม) 
วันท่ี 22 มีนาคม 2560 เวลา 13.00 น. 

2.1 ทีม SRRT คบสอ.สามง่าม คบสอ.บึงนาราง คบสอ.เมืองพิจิตร เฝ้าระวังผู้สัมผัสร่วมบ้านผู้ป่วยสงสัย
ไข้หวัดนก ครบระยะเฝ้าระวังแล้วทั้งหมด จ านวน 60 ราย ซึ่งทุกรายมีอาการปกติ ดังตารางท่ี 1 
ตารางท่ี 1 ผลการเฝ้าระวังผู้สัมผัสร่วมบ้านผู้ป่วยสงสัยไข้หวัดนก คบสอ.สามง่าม คบสอ.บึงนาราง คบสอ.เมืองพิจิตร
จังหวัดพิจิตร ท่ีครบระยะเฝ้าระวัง 14 วัน ต้ังแต่วันท่ี 17 กุมภาพันธ์ – 21 มีนาคม 2560  

ท่ีอยู ่ จ านวนผู้สัมผัส
ร่วมบ้าน(ราย) 

เฝ้าระวังถึงวันท่ี ผลการเฝา้ระวังอาการ หมายเหตุ 

คบสอ.สามง่าม 
ม.9 ต.เนินปอ (2 ราย) 7 17 ก.พ. 60 ปกติ ครบระยะเฝ้าระวัง 
ม.17 ต.หนองโสน 
ม.20 ต.เนินปอ 2 21 ก.พ.60 ปกติ ครบระยะเฝ้าระวัง 
ม.7 ต.รังนก 2 24 ก.พ. 60 ปกติ ครบระยะเฝ้าระวัง 
ม.9 ต.เนินปอ 5 3 มี.ค.60 ปกติ ครบระยะเฝ้าระวัง 
ม.2 ต.สามง่าม   2 3 มี.ค.60 ปกติ ครบระยะเฝ้าระวัง 
ม.8 ต.หนองโสน 1 6 มี.ค.60 ปกติ ครบระยะเฝ้าระวัง 
ม.8 ต.หนองโสน 2 6 มี.ค.60 ปกติ ครบระยะเฝ้าระวัง 
ม.9 ต.เนินปอ 1 6 มี.ค.60 ปกติ ครบระยะเฝ้าระวัง 
ม.9 ต.รังนก 7 8 มี.ค.60 ปกติ ครบระยะเฝ้าระวัง 
ม.5 ต.หนองโสน 7 8 มี.ค.60 ปกติ ครบระยะเฝ้าระวัง 
ม.3 ต.เนินปอ 3 10 มี.ค.60 ปกติ ครบระยะเฝ้าระวัง 
ม.8 ต.หนองโสน 3 14 มี.ค.60 ปกติ ครบระยะเฝ้าระวัง 
ม.9 ต.ก าแพงดิน 3 15 มี.ค.60 ปกติ ครบระยะเฝ้าระวัง 
ม.6 ต.รังนก 4 16 มี.ค.60 ปกติ ครบระยะเฝ้าระวัง 
ม.8 ต.หนองโสน 3 21 มี.ค. 60 ปกติ ครบระยะเฝ้าระวัง 
คบสอ.บึงนาราง 
ม.6 ต.ห้วยแก้ว 4 5 มี.ค.60 ปกติ ครบระยะเฝ้าระวัง 
คบสอ.เมืองพิจิตร 
ม.4 ต.ท่าหลวง 4 20 มี.ค. 60 ปกติ ครบระยะเฝ้าระวัง 

รวม 60 - ปกต ิ - 
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2.2 ทีม SRRT คบสอ.สามง่าม เฝ้าระวังผู้สัมผัสร่วมบ้านผู้ป่วยสงสัยไข้หวัดนก ต่อเนื่องอีก จ านวน 2 ราย 

ประจ าวันท่ี 22 มีนาคม 2560 ท้ัง 2 ราย มีอาการปกติ ดังตารางท่ี 2 
ตารางท่ี 2 ผลการเฝ้าระวังผู้สัมผัสร่วมบ้านผู้ป่วยสงสัยไข้หวัดนก คบสอ.สามง่าม ประจ าวันท่ี 22 มีนาคม 2560 

ท่ีอยู่ จ านวนผู้สัมผัส
ร่วมบ้าน(ราย) 

เฝ้าระวังถึง
วันท่ี 

ผลการเฝ้าระวัง
อาการ 

หมายเหตุ 

คบสอ.สามง่าม 
ม.6 ต.เนินปอ 2 22 มี.ค. 60 ปกติ  

รวม 2 - ปกติ - 

สรุปสถานการณ์ ณ วันที่ 22 มีนาคม 2560 
ผู้ป่วยสงสัยไข้หวัดนกตามนิยาม 
 ต้ังแต่วันท่ี 3 กุมภาพันธ์ – 22 มีนาคม 2560 พบผู้ป่วยสงสัยไข้หวัดนกตามนิยาม ท้ังหมด 20 ราย    
เพศชาย 10 ราย (ร้อยละ 50) เพศหญิง 10 ราย (ร้อยละ 50) อายุน้อยท่ีสุด 11 เดือน อายุมากท่ีสุด 86 ปี  
จ าแนกรายพื้นท่ีพบใน 3 อ าเภอ 7 ต าบล 14 หมู่บ้าน (อ.สามง่าม 5 ต าบล 12 หมู่บ้าน, อ.บึงนาราง 1 ต าบล   
1 หมู่บ้าน, อ.เมืองพิจิตร 1 ต าบล 1 หมู่บ้าน) ผู้ป่วยท่ีมีอาการเข้าได้กับนิยาม เป็นผู้ก าจัดซากสัตว์ปีก          
จ านวน 6 ราย (ร้อยละ 30) เป็นผู้ท่ีอาศัยอยู่ในพื้นท่ีท่ีมีสัตว์ปีกป่วยตายผิดปกติ จ านวน 14 ราย (ร้อยละ 70) 
 ผู้ป่วยท่ีมีอาการเข้าได้กับนิยาม 20 ราย ส่งตัวอย่างตรวจทางห้องปฏิบัติการ จ านวน 18 ราย ผลดังนี ้
 -  ไม่พบสารพันธุกรรมเช้ือไวรัสไข้หวัดนกและไข้หวัดใหญ่ จ านวน 17 ราย 
 -  ไม่พบสารพันธุกรรมเช้ือไวรัสไข้หวัดนก แต่พบสารพันธุกรรมไข้หวัดใหญ่ชนิด B จ านวน 1 ราย 
 อีก 2 รายไม่ได้ส่งตัวอย่างตรวจทางห้องปฏิบัติการเนื่องจากได้รับยา Oseltamivir ก่อน 
ผู้สัมผัสร่วมบ้านผู้ป่วยสงสัยไข้หวัดนกตามนิยาม 
 ต้ังแต่วันท่ี 3 กุมภาพันธ์ – 22 มีนาคม 2560 เฝ้าระวังผู้สัมผัสร่วมบ้านท้ังหมด 62 ราย ครบระยะ       
เฝ้าระวังทุกราย โดยทุกรายท่ีเฝ้าระวังไม่พบอาการผิดปกติ 

3. การด าเนินงาน 
3.1 ทีม SRRT และ อสม. ต.เนินปอ อ.สามง่าม เฝ้าระวังผู้สัมผัสร่วมบ้านผู้ป่วย 

 3.2 ทีม SAT สสจ.พิจิตร ติดตามข้อมูลผู้ป่วยอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่ต่อผู้ป่วยนอกท้ังหมดท่ีรับการรักษา          
ในโรงพยาบาล (ILI) หากพบสัดส่วนผู้ป่วยเกินร้อยละ 5 ให้รายงาน IC ทราบ และปฏิบัติตามมาตรการท่ีกระทรวง
สาธารณสุขก าหนด (ข้อมูล ณ วันท่ี 22 ม.ีค. 60 สัดส่วน ILI ร้อยละ 2.47) 

3.3 ทีม SAT สสจ.พิจิตร ติดตามข้อมูลผู้ป่วยท่ีมีอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่ต่อผู้ป่วยนอกท้ังหมดท่ีรับ       
การรักษาในสถานบริการ (ต าบล) ท่ีพบผู้ป่วยสงสัยไข้หวัดนก ประจ าวันท่ี 22 มี.ค.60 ท่ีต าบลเนินปอ อ.สามง่าม 
พบว่าสัดส่วน ILI ร้อยละ 0.01  

 
 
 
 
 
 

ดังตารางท่ี 3/… 
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3.4 ทีม SAT สสจ.พิจิตร เฝ้าระวังเหตุการณ์ (Event-based Surveillance) การระบาดเป็นกลุ่มก้อนของ
โรคไข้หวัดใหญ่ในพื้นท่ี (ข้อมูล ณ วันท่ี 22 มี.ค.60 ไม่พบการระบาดเป็นกลุ่มก้อนของโรคไข้หวัดใหญ่ฯ) 

 

 
จัดท ารายงานโดย SAT  : น.ส.สรัญรัชญ์ ศรีค า (สาธารณสุข) สพญ.กมลทิพย์ เสนาชัย (ปศุสัตว์)  
ตรวจสอบข้อมูล Supervisor 1 : น.ส.มานิสา เจริญทอง นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
ตรวจสอบข้อมูล Supervisor 2 : นพ.ปริญญา นากปุณบุตร ผชช.ว. สสจ.พิจิตร 
 

 

 

 


