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เรียบเรียงโดย
กลุมโรคติดตออุบัติใหม สํานักโรคติดตอทั่วไป กรมควบคุมโรค
30 พฤศจิกายน 2561

สถานการณทั่วโลก
องค ก ารอนามั ย โลกรายงานข อ มู ล โรคทางเดิ น หายใจตะวั น ออกกลาง หรื อ โรคเมอร ส เมื่ อ วั น ที่
27 พฤศจิกายน 2561 พบวา ตั้งแตเดือนกันยายน 2555 – 31 ตุลาคม 2561 ทั่วโลกมีผูปวยรวมจํานวน 2,266 ราย
เสียชีวิต 804 ราย จาก 27 ประเทศ เปนผูปวยที่รายงานจากประเทศซาอุดิอาระเบีย 1,888 ราย เสียชีวิต 730 ราย
สําหรับป 2561 ขอมูลตั้งแต 1 มกราคม 2561 – 31 ตุลาคม 2561 พบผูปวยสะสม 144 ราย เสียชีวิต
ทั้งสิ้น 55 ราย

แผนภาพการกระจายของผูปวยโรคทางเดินหายใจตะวันออกกลาง
แหลงขอมูล: http://applications.emro.who.int/docs/EMROPub_2018_EN_20702.pdf
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สถานการณในประเทศไทย
ขอมูลจากสํานักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค ประเทศไทยพบผูปวยโรคทางเดินหายใจตะวันออกกลาง
จํานวนทั้งสิ้น 3 ราย รายละเอียด ดังตอไปนี้
รายที่ 1 เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2558 เปนชายชาวโอมาน อายุ 75 ป ไดรับการดูแลรักษาในหองแยก
โรคความดั นลบ ณ สถาบั นบํ าราศนราดูร ป จจุบั นได รับการรักษาจนเสร็จสิ้นกระบวนการตามมาตรฐานแล ว ซึ่ง
ผูเชี่ยวชาญดานโรคติดเชื้อและดานการชันสูตร ไดพิจารณาวาพนจากการเปนผูปวยโรคทางเดินหายใจตะวันออก
กลาง ขณะนี้ผูปวยไดเดินทางกลับประเทศโอมานแลว เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2558
รายที่ 2 เปนชายอายุ 71 ป เดินทางเขาประเทศไทยวันที่ 22 มกราคม 2559 สงตัวเขามารับการรักษาที่
สถาบันบําราศนราดูรเมื่อวันที่ 23 มกราคม 2559 ผูปวยหายเปนปกติ และออกจากโรงพยาบาลวันที่ 11 กุมภาพันธ
2559 ขณะนี้ไดเดินทางกลับประเทศไปแลว
รายที่ 3 เปนชายชาวคูเวต อายุ 18 ป เขารับการรักษาที่สถาบันบําราศนราดูรเมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2559 โดย
ได รั บ การรั ก ษาในห อ งแยกตามมาตรฐานจนหายเป น ปกติ ขณะนี้ ได เ ดิ น ทางกลั บ ประเทศแล ว เมื่ อ วั น ที่
4 สิงหาคม 2559
ขอมูลจากโปรแกรมตรวจสอบขาวการระบาด สํานักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค ประเทศไทยพบผูปวย
สงสัยโรคทางเดินหายใจตะวันออกกลาง จํานวนทั้งสิ้น 4 ราย ทั้ง 4 ราย ผลการตรวจทางหองปฏิบัติไมพบเชื้อ
เมอรส ตั้งแต 25 - 26 สิงหาคม 2561
ขอมูลจากสํานักระบาดวิทยา ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2561 ถึง 28 พฤศจิกายน 2561 มีผูปวยสงสัยโรค
ติดเชื้อทางเดินหายใจตะวันออกกลาง (PUI MERs) จํานวน 111 ราย เปนเพศชาย 59 ราย หญิง 52 ราย ตั้งแตป
2558 ประเทศไทยมีผูปวยสงสัยโรคทางเดินหายใจตะวันออกกลาง สะสม 1,298 ราย

ขอมูลจาก : โปรแกรมตรวจสอบขาวการระบาด สํานักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค
แหลงขอมูล : http://www.boeeoc.moph.go.th/eventbase/report/publicreport/
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การดําเนินงานของกระทรวงสาธารณสุข
กระทรวงสาธารณสุขทั้งหน วยงานในสวนกลาง และหนวยงานในสวนภู มิภ าค ไดมีมาตรการในการ
ดําเนินงาน ดังตอไปนี้
1. จัดทําแนวทางการเฝาระวัง และสอบสวนโรคทางเดินหายใจตะวันออกกลาง รวมทั้งระบบการติดตามผู
สัมผัส แนวทางการกักกันเพื่อสังเกตอาการ และไดกระจายคูมือดังกลาวไปยังหนวยงานสาธารณสุขทั่วประเทศ
เพื่อเปนแนวทางในการดําเนินงาน
2. จัดทีมเฝาระวังสอบสวนเคลื่อนที่เร็ว (SRRT) ในสวนกลาง และสวนภูมิภาคทั่วประเทศ เพื่อเปนหนวย
ที่ลงควบคุมโรคไดอยางรวดเร็ว และทันเวลา ในกรณีที่มีผูสงสัยติดเชื้อ หรือผูติดเชื้อ
3. จัดทําขาวสารประชาสัมพันธเพื่อใหประชาชนเขาใจสถานการณ มีความรูเกี่ยวกับโรคที่ถูกตอง เผยแพร
ทางชองทางตางๆ เชน จัดทําเปนโปสเตอร แผนพับ ประชาสัมพันธผานทางเว็บไซต รวมถึงการจัดบริการสายดวน
กรมควบคุมโรค เบอรโทรศัพท 1422 เพื่อใหประชาชนสามารถสอบถามรายละเอียดไดตลอด 24 ชั่วโมง
4. จัดระบบเฝาระวัง คัดกรองผูที่เดินทางจากภูมิภาคที่มีการกระจายของโรคที่ชองทางเขาออกระหวาง
ประเทศรวมถึงมีการประสานงานกับหนวยงานตางๆที่เกี่ยวของกับการดําเนินงาน เชน กองตรวจคนเขาเมือง เปนตน
5. จัดใหมีหองปฏิบัติการที่มีความพรอมในการรองรับการตรวจหาเชื้อโรคทางเดินหายใจตะวันออกกลางได
และกระจายใหครอบคลุมทั่วทุกภาคทั่วประเทศ
6. จั ดระบบการสนั บสนุ นวั สดุ อุปกรณ รวมถึ งเวชภั ณฑ ยา และที่ ไม ใชยา ให กั บหน วยงานสาธารณสุ ข
ทั่วประเทศ เพือ่ ใชในการปองกัน และควบคุมโรค
7. ออกมาตรการดานกฎหมาย โดยมีการออกพระราชบัญญัติโรคติดตอ พ.ศ. 2558 ซึ่งจะเปนประโยชน
ในการอํานวยความสะดวกตอเจาหนาที่ในการดําเนินการปองกัน และควบคุมโรค
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8. จัดทําหนังสือถึงสถานพยาบาลทั้งภาครัฐ และเอกชน รวมถึงผูประกอบการบริษัททัวร เพื่อแจงเตือน
และขอความรวมมือ ในการเฝาระวังสถานการณอยางใกลชิด โดยเฉพาะผูที่เดินทางกลับมาจากไปประกอบพิธีทาง
ศาสนา และใหมีการปฏิบัติตามแนวทางการดําเนินงานเฝาระวัง ปองกัน และควบคุมโรคทางเดินหายใจตะวันออก
กลาง ของกระทรวงสาธารณสุขในภาพรวม ประเทศไทยยังมีความเสี่ยงที่จะพบผูปวยเมอรสอยูเปนระยะ และดวย
ระบบคัดกรองและ
9. จัดการประชุมปรึกษาหารือ เพื่อทบทวนแนวทางการเฝาระวัง ปองกัน และควบคุมโรคทางเดินหายใจ
ตะวันออกกลาง (เมอรส) เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2561 และ วันที่ 3 ตุลาคม 2561 ณ กรมควบคุมโรค โดยเชิญ
หนวยงานที่เกี่ยวของในการดําเนินงานเฝาระวัง ปองกัน และควบคุมโรคเมอรส ทั้งหนวยงานภายใน และภายนอก
กรมควบคุมโรค

การประเมินความเสี่ยง
ควบคุมโรคในปจจุบัน ยังมีความเปนไปไดที่อาจพบผูปวยที่แพรเชื้อไปแลวหลายระลอกกอนที่จะสามารถ
ตรวจจับและควบคุมโรคได โดยความเสี่ยงของการพบโรคเมอรสในคนของประเทศไทย ดังนี้
1. ผูป วยจากต างประเทศที่ เดิน ทางเข ามารับ การรักษาอย างต อเนื่ องในไทย ตามนโยบาย ศู น ย กลาง
บริการดานสุขภาพนานาชาติ (Medical hub)
2. ประชาชนชาวไทยเดินทางไปประกอบพิธีทางศาสนา
3. นักทองเที่ยวที่เดินทางเขาพื้นที่ที่มีการระบาดและที่เดินทางเขาไทย

ขอมูลจาก: องคการอนามัยโลก , สํานักระบาดวิทยา , สํานักโรคติดตอทั่วไป
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เรียบเรียงโดย
กลุมโรคติดตออุบัติใหม สํานักโรคติดตอทั่วไป กรมควบคุมโรค
30 พฤศจิกายน 2561

สถานการณทั่วโลก
โรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา เกิดการระบาดครั้งแรกในป พ.ศ. 2519 ณ หมูบานแหงหนึ่งใกลกับแมน้ําอีโบ
ลา ซึ่งอยูทางตอนเหนือของประเทศซาอีร (สาธารณรัฐประชาธิป ไตยคองโกในปจจุบัน) ตอมาในเดือนธันวาคม
2556 ไดมีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาขึ้น สาเหตุจากเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุซาอีร โดยเริ่มตนที่ประเทศใน
ภูมิภ าคแอฟริกาตะวันตก 3 ประเทศ ไดแก กินี เซียรราลีโอน และไลบีเ รีย มีผูปวยยืนยันทั้งสิ้น 28,616 ราย
เสียชีวิต 11,310 ราย
องคการอนามัยโลก รายงานสถานการณโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก ฉบับที่
17 เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 พบวา สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก มีรายงานพบผูปวย จํานวน 421
ราย (เปนผูปวยยืนยัน 374 ราย ผูปวยนาจะเปน 47 ราย) เสียชีวิต 241 ราย (เปนผูปวยยืนยัน 194 ราย เปนเพศ
หญิง รอยละ 60 และผูปวยนาจะเปน 47 ราย) ใน 14 จังหวัดของเขตสุขภาพ North Kivu และ Ituri โดยพบใน
เขตสุ ข ภ าพ North Kivu 11 จั ง หวั ด ได แ ก Beni, Butembo, Katwa, Kalunguta, kuondo, Mabalako,
Masereka, Musienene, Mutwanga, Vuhovi แล ะ Oicha) และ ในเขตสุ ข ภ าพ Ituri 3 จั ง ห วั ด ได แ ก
Mandima Tchomia และ Komanda จากรายงานลาสุดเมื่อวันที่ 21 – 28 พฤศจิกายน 2561 พบผูปวยยืนยัน
รายใหม 48 ราย เสี ยชี วิตเพิ่ มอี ก 24 ราย และพบผูป วยยื น ยัน ที่ เป น บุคลากรทางการแพทยและสาธารณสุ ข
จํานวน 41 ราย เสียชีวิต 12 ราย
แ ห ล งข อ มู ล : http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/276198/SITREP_EVD_DRC_20181128eng.pdf?ua=1
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ตารางที่ 1 แสดงจํานวนปวย และเสียชีวิตจากโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา ในเขตสุขภาพ North Kivu และ Ituri

ภาพที่ 1 แสดงการกระจายของผูปวยโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาใน North Kivu และ Ituri สาธารณรัฐประชาธิปไตย
คองโก ณ วันที่ 25 พฤศจิกายน 2561

แหลงขอมูล: http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/276198/SITREP_EVD_DRC_20181128eng.pdf?ua=1
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สถานการณในประเทศไทย
ในช วงที่ เริ่มมี การระบาด ประเทศไทยได มีการยกระดับ การคั ดกรองที่บ ริเวณด านควบคุมโรคติดต อ
ระหวางประเทศสุวรรณภูมิ ตั้งแตวันที่ 31 ตุลาคม 2561 จัดทําระบบคัดกรองผูเดินทางจากพื้นที่เสี่ยงตอการติด
โรคมาอยางตอเนื่อง จนถึงในขณะนี้ยังไมมีรายงานผูปวยสงสัยจากการคัดกรองผูเดินทาง และไมมีรายงานผูปวย
ยืนยันในประเทศ
มาตรการที่ดานควบคุมโรคติดตอระหวางประเทศสุวรรณภูมิดําเนินการ
1. ยกระดับการตรวจคัดกรอง โดยคัดกรองผูเดินทางที่มาจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก ทุกราย
(เปนกลุมที่ตองคัดกรองไขเหลืองดวย) โดยการตรวจวัด และลงบันทึกอุณหภูมิ ที่อยูที่ชัดเจนในประเทศไทย
หมายเลขโทรศัพท อีเมล วันเดือนปสุดทายที่ออกจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก ฯลฯ ในเอกสาร ต.8
2. สําหรับผูเดินทางที่ออกมาจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก ตั้งแต 1-21 วัน ใหเขียนใบรายงานตัว
และแจกใบ Health Beware Card ทุกราย
3. ผูเดินทางที่ ออกมาจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก ภายใน 21 วัน วัดอุณหภูมิรางกายแลว
เท ากั บ หรื อมากกวา 38 องศาเซลเซี ย ส มี อาการไขสู ง ปวดศรีษะ เจ็บ คอ ปวดกลามเนื้อ เหนื่อย เพลีย
รวมทั้งจากการซักประวัติ มีการสัมผัสกับผูปวยหรือผูสงสัยปวยดวยโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา ใหแจงหัวหนาดานฯ
สุวรรณภูมิ เพื่อพิจารณาสงตอไปยังสถาบันบําราศนราดูร
4. เจาหนาที่ดาน (คุณสุมาลิน) สงขอมูลการคัดกรอง ผูเดินทางจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก ให
กรรมการบริหาร สํานักโรคติดตอทั่วไป ทราบทุกสัปดาห
5. เพื่อความชัดเจนของการติดตาม (Follow up) ของทีม SRRT จึงใหเจาหนาที่ดานฯ ถายสําเนาหนา
พาสปอรต ที่ประทับตรา เขา และออก, Hotel Booking สําหรับผูเดินทางที่ออกมาจากสาธารณรัฐประชาธิปไตย
คองโก ภายใน 21 วัน
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การดําเนินงานของกระทรวงสาธารณสุข
กระทรวงสาธารณสุขประเทศไทยมีการดําเนินการตามมาตรการซึ่งสอดคลองกับคําแนะนําตามประกาศ
ขององคการอนามัยโลก
การเฝาระวังโรค
-.กรมควบคุมโรค ติดตามสถานการณจากองคการอนามัยโลกและประเทศตางๆ.ทั่วโลก เพื่อประเมินความ
เสี่ยงอยางตอเนื่อง
- ด านควบคุ มโรคติ ดต อระหวางประเทศ คัดกรองผูเดิน ทางที่มีป ระวัติเดิน ทางกลับ มาจากประเทศ
ที่เกิดโรคโดยการซักประวัติ และวัดอุณหภูมิ
การดูแลรักษา
- กระทรวงสาธารณสุข กรมควบคุมโรค ติดตามการใช และจัดหาชุดพรอมอุปกรณ ปองกันการติดเชื้อ
สําหรับเจาหนาที่สาธารณสุขเพื่อปฏิบัติงานในโรงพยาบาล และในพื้นที่ โดยจัดสรรใหทุกสํานักงานสาธารณสุข
จังหวัดเพื่อกระจายตอใหกับโรงพยาบาล และจัดใหมีคลังในระดับเขตที่สํานักงานปองกันควบคุมโรคทุกแหง พรอม
ทั้งตรวจสอบจํานวนอุปกรณปองกันตนเองที่มีอยูในแตละพื้นที่
- กระทรวงสาธารณสุข กรมการแพทย สนับสนุนโรงพยาบาลที่มีหองแยกโรค ใหสามารถดูแลผูปวยโดย
ปฏิบัติตามแนวทางการวินิจฉัยดูแลรักษาและควบคุมปองกันการติดเชื้อจากกรมการแพทย ทั้งนี้มีการใหคําปรึกษา
แก แพทย พยาบาลในการรักษาตลอด ๒๔ ชั่วโมง พรอมทั้งจัดโรงพยาบาลในเขตกรุงเทพมหานคร ที่สามารถ
รับสงตอผูปวย ไดแก สถาบันบําราศนราดูร โรงพยาบาลราชวิถี โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี และโรงพยาบาลเลิดสิน
- กรมวิทยาศาสตรการแพทยรวมกับโรงพยาบาลจุฬาลงกรณและหนวยงานเครือขายทั่วประเทศ เตรียม
ความพรอมการตรวจทางห องปฏิ บั ติ การให เป น ไปตามมาตรฐานสากล โดยมีการจัดทําคูมือทั้ งการตรวจทาง
ห อ งปฏิ บั ติ ก ารทั่ ว ไป และการเก็ บ ตั ว อย า งเพื่ อ ส ง ตรวจหาการติ ด เชื้ อ ไวรั ส อี โ บลา รวมทั้ ง การตรวจทาง
หองปฏิบัติการหาสาเหตุอื่นๆ จากตัวอยางเลือดผูปวยดวย
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การประเมินความเสี่ยง
จากข อ มู ล ผู เดิ น ทางที่ เดิ น ทางมาจากสาธารณรัฐ ประชาธิป ไตยคองโก ผานทางดานฯ สุว รรณภู มิ มี
ประมาณ 50 คน/เดือน มาจาก 2 สายการบินหลัก คือ เอธิโอเปยแอรไลน (ET) และเคนยาแอรเวย (KQ) วันละ
2 เที่ยวบิน มีทุกวัน และบางสวนอาจจะมีการตอเครื่อง มาจากสายการบินจากตะวันออกกลางบาง แตมีจํานวน
นอย ในภาพรวม ประเทศไทยยังคงมีความเสี่ยงที่จะพบผูปวยโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาได
อยางไรก็ตาม จะตองมีการติดตามสถานการโรคอยางตอเนื่อง ซึ่งการกระจายของโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา
อาจมาสูประเทศไทยได 2 วิธี ไดแก จากการนําเขาสัตวท่ีอาจเปนแหลงรังโรค เชน สัตวปา ลิงชิมแฟนซี หรือการ
แพรเชื้อผานผูเดินทางเขา-ออกจากพื้นที่เสี่ยง

ขอมูลจาก: องคการอนามัยโลก , สํานักระบาดวิทยา , สํานักโรคติดตอทั่วไป
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เรียบเรียงโดย
กลุม่ โรคติดต่ออุบัติใหม่ สำนักโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค
30 พฤศจิกำยน 2561

สถำนกำรณ์ทั่วโลก
สถำนกำรณ์โรคไข้หวัดนกในคน
 สถำนกำรณ์โรคไข้หวัดนกสำยพันธุ์ H5N1
องค์การอนามัยโลก สรุปสถานการณ์ ตั้งแต่ วันที่ 21 กันยายน – 1 พฤศจิกายน 2561 พบผู้ป่วยโรค
ไข้หวัดนกรายใหม่ สายพันธุ์ A(H5N6) 2 ราย ไม่พบผู้ป่วยโรคไข้หวัดนกสายพันธุ์ H5N1 รายใหม่ โดยผู้ป่วย
โรคไข้หวัดนกสายพันธุ์ H5N1 ตั้งแต่เริ่มการระบาดในปี 2546 ถึง วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 พบผู้ป่วยติดเชื้อ
ทั้งสิ้น 860 ราย เสียชีวิต 454 รายใน 16 ประเทศ ได้แก่ อาเซอร์ไบจาน บังกลาเทศ กัมพูชา แคนาดา จีน จิบู
ตี อียิปต์ อินโดนีเซีย อิรัก ลาว พม่า ไนจีเรีย ปากีสถาน ไทย ตุรกี และเวียดนาม
องค์การอนามัยโลก ภาคพื้นแปซิฟิกตะวันตก (WPRO) รายงานข้อมูลตั้งแต่มกราคม ปี 2546 ถึง 22
พฤศจิกายน 2561 พบผู้ป่วยโรคไข้หวัดนกสายพันธุ์ H5N1 ทั้งสิ้น 238 ราย เสียชีวิต 134 ราย ใน 4 ประเทศ
ได้แก่ กัมพูชา จีน ลาว และเวียดนาม โดยมีรายงานพบผู้ป่วยรายล่าสุด ที่อินโดนีเซีย เมื่อวันที่ 26 กันยายน
2560 และตั้งแต่วันที่ 16 – 22 พฤศจิกายน 2561 ไม่มีรายงานผู้ป่วยโรคไข้หวัดนก H5N1 รายใหม่
 สถำนกำรณ์โรคไข้หวัดนกสำยพันธุ์ H5N6
องค์การอนามัยโลก รายงานสถานการณ์ นับแต่ข้อมูลครั้ งล่าสุดตั้งแต่วันที่ 21 กันยายน 2561 พบ
ผู้ป่วยโรคไข้หวัดนกสายพันธุ์ H5N6 รายใหม่ 2 ราย รายแรกได้รับรายงานเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2561 เป็นเพศ
ชาย อายุ 22 ปี จากมณฑลกวางตุ้ง ประเทศจีน เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลด้วยอาการปอดบวมรุนแรง
ผู้ป่วยมีประวัติสัมผัสสัตว์ปีกมีชีวิตก่อนเริ่มป่วย รายที่ 2 ได้รับรายงานเมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2561 เป็นเพศชาย
อายุ 44 ปี จากเขตปกครองตนเองกวางซีจ้วง ผู้ป่วยเสียชีวิตเมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2561 ไม่มีประวัติสัมผัสสัตว์ปีก
ประเทศจีน รายงานพบผู้ป่วยยืนยันโรคไข้หวัดนกสายพันธุ์ H5N6 ตั้งแต่ปี 2557 ทั้งสิ้น 22 ราย เสียชีวิต 7 ราย
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 สถำนกำรณ์โรคไข้หวัดนกสำยพันธุ์ H7N9
ข้อมูลจาก องค์การอนามัยโลก ภาคพื้นแปซิฟิกตะวันตก เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 รายงานว่า
ระหว่างวันที่ 16-22 พฤศจิกายน 2561 ไม่พบผู้ป่วยโรคไข้หวัดนกสายพันธุ์ H7N9 รายใหม่ และตั้งแต่ปี 2556 ถึง
30 พฤศจิกายน 2561 มีผู้ป่วยรวมทั้งสิ้น จานวน 1,567 ราย โดยพบผู้ป่วยรายล่าสุดเมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561
องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ รายงานสถานการณ์ เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2561
ตั้งแต่วันที่ 5 กันยายน – 7 พฤศจิกายน 2561 ไม่พบผู้ป่วยรายใหม่ นับเป็นระลอกที่ 7 โดยสถานการณ์ใน
ภาพรวมตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2556 พบผู้ป่วยยืนยันไข้หวัดนกสายพันธุ์ H7N9 ทั้งสิ้น 1,567 ราย เสียชีวิต
615 ราย พบการระบาดหลักในประเทศจีน รวมถึงเขตบริหารพิเศษ มีรายงานผู้ติดเชื้อที่เดินทางไปยังมาเลเซีย
(1 ราย) และแคนนาดา (2 ราย) เมื่อปี 2557 และปี 2558 ตามลาดับ
 สถำนกำรณ์โรคไข้หวัดนกสำยพันธุ์ H9N2
ข้อมูลจาก องค์การอนามัยโลก ภาคพื้นแปซิฟิกตะวันตก เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 รายงานว่า
ระหว่างวันที่ 16-22 พฤศจิกายน 2561 ไม่พบผู้ป่วยโรคไข้หวัดนกสายพันธุ์ H9N2 รายใหม่ โดยในปี 2561
องค์การอนามัยโลกได้รับรายงาน พบผู้ป่วยโรคไข้หวัดนก สายพันธุ์ H9N2 4 ราย ในประเทศจีน และตั้งแต่
ธันวาคม 2556 จนถึง 31 ตุลาคม 2561 มีผู้ป่วยรวมทั้งสิ้น จานวน 20 ราย
แหล่งข้อมูล:
1. http://www.who.int/influenza/human_animal_interface/Influenza_Summary_IRA_HA_in
terface_01_11_2018.pdf?ua=1
2. http://www.who.int/influenza/human_animal_interface/2018_11_01_tableH5N1.pdf?ua=1
3. http://www.oie.int/animal-health-in-the-world/update-on-avian-influenza/2018/
4. http://iris.wpro.who.int/bitstream/handle/10665.1/14179/AI-20181122.pdf
5. http://www.fao.org/ag/againfo/programmes/en/empres/H7N9/situation_update.html
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สถำนกำรณ์โรคไข้หวัดนกในสัตว์
ส านั ก ควบคุ ม ป้ อ งกั น และบ าบั ด โรคสั ต ว์ กรมปศุ สั ต ว์ ข้ อ มู ล วั น ที่ 31 ตุ ล าคม 2561 รายงาน
สถานการณ์โรคไข้หวัดนกในต่างประเทศ ช่วงเดือนกันยายน 2561 มีรายงานพบการระบาดของโรคไข้หวัดนก
ชนิดรุนแรง HPAI ใน 3 ทวีป 6 ประเทศ ดังนี้ ทวีปเอเชีย 3 ประเทศ ได้แก่ ไต้หวัน มาเลเชีย และเวียดนาม
ทวี ป ยุ โ รป 2 ประเทศ ได้ แ ก่ เยอรมนี และเนเธอร์แ ลนด์ และทวีป แอฟริก า 1 ประเทศ ได้ แก่ ประเทศ
แอฟริกาใต้ โดยมีการพบเชื้อโรคไข้หวัดนกทั้งหมด 4 ชนิด รายละเอียดดังตาราง

สาหรับไข้หวัดนก ชนิดไม่รุนแรง ช่วงเดือน กันยายน 2561 มีรายงานพบการระบาดของโรคไข้หวัดนก
ชนิดไม่รุนแรง LPAI ใน 2 ทวีป 2 ประเทศ ดังนี้ ทวีปอเมริกา 1 ประเทศ ได้แก่ สหรัฐอเมริกา และทวีปเอเชีย
1 ประเทศ ได้แก่ ประเทศไต้หวัน โดยพบเชื้อโรคไข้หวัดนกทั้งหมด 2 ชนิด รายละเอียดดังตาราง

LPAI หมายถึงเชื้อที่ไม่ก่อความรุนแรงในสัตว์ปีก/ ก่อความรุนแรงอย่างอ่อน
HPAI หมายถึงเชื้อที่ก่อความรุนแรงในสัตว์ปีก
แหล่งข้อมูล: ระบบสารสนเทศเพื่อการเฝ้าระวังไข้หวัดนก สานักควบคุม ป้องกัน และโรคระบาดสัตว์
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ข้อมูลจากสานักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค ประเทศไทยพบผู้ป่วยไข้หวัดนก ตั้งแต่ปี 2547 - 2549
พบผู้ ป่วย 25 รายเสียชีวิต 17 ราย หลังจากปี 2549 เป็นต้นมา ไม่พบรายงานผู้ ป่วยยืนยันโรคไข้หวัดนก
ในปี 2561 ตั้งแต่เดือนมกราคม ถึง 31 พฤษภาคม จากโปรแกรมตรวจสอบการระบาดมีรายงานผู้ป่วยสงสัย
โรคไข้หวัดนก 28 ราย ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการทุกรายไม่พบสารพันธุกรรมของโรคไข้หวัดนก
ข้อมูลจากระบบสารสนเทศเพื่อการเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนก สานักควบคุม ป้องกัน และบาบัดโรคสัตว์
กรมปศุสัตว์ ตั้งแต่วันที่ 1 – 31 ตุลาคม 2561 ไม่มีรายงานสัตว์ปีกป่วยตาย ปัจจุบันไม่มีโรคไข้หวัดนกเกิดขึ้น
ในประเทศไทย เป็นเวลา 10 ปี (นับจากทาลายสัตว์ปีกรายสุดท้ายวันที่ 12 พฤศจิกายน 2551)

กำรดำเนินงำนของกระทรวงสำธำรณสุข
ติดตามสถานการณ์การระบาดของโรคไข้ห วัดในต่างประเทศอย่างใกล้ชิด รวมถึงเฝ้ าระวังโรคใน
ประเทศทั้งในคนและในสัตว์ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิด
 แนวทำงมำตรกำรเฝ้ำระวังและป้องกันควบคุมโรคจำเพำะ
1. ดาเนินมาตรการป้องกันควบคุมโรคไข้หวัดนกอย่างเข้มข้น เสมือนว่ามีการระบาดของโรคไข้หวัดนก
เกิดขึ้นในพื้นที่จนกว่าจะมีผลทางห้องปฏิบัติการยืนยันว่าไม่พบเชื้อไข้หวัดนก
2. ประชาสัมพันธ์การป้องกันโรคไข้หวัดนกให้ประชาชนและสถานศึกษา รับทราบอย่างทั่วถึง และให้
คาแนะนาแก่ผู้เดินทางไปพื้นที่มีรายงานผู้ป่วยหรือสัตว์ปีกติดเชื้อ ตามคาแนะนาในการป้องกันโรคไข้หวัดนก
3. พิจ ารณาซ้อมแผนเตรี ย มความพร้อมตอบโต้ภ าวะฉุกเฉิน กรณีโ รคไข้หวัดนก ระดับจังหวัดใน
ประเด็นต่างๆ ดังนี้
3.1 การรักษาในโรงพยาบาลและห้องแยกโรค รวมทั้งการส่งต่อผู้ป่วย
3.2 การสอบสวน ป้องกัน และควบคุมโรค ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ในทุกจังหวัดที่มีความเสี่ยงสูงสาหรับไข้หวัดนก
4. พิจารณาให้ยาต้านไวรัสไข้หวัดใหญ่ โอเซลทามิเวียร์ กรณีใช้เพื่อการป้องกันโรคไข้หวัดนก มีข้อบ่งชี้
ตามคาแนะนาของผู้เชี่ยวชาญกรมการแพทย์ ดังนี้
4.1 เมื่อสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยไข้หวัดนกใน 1 เมตร โดยไม่มีเครื่องป้องกันอย่างเหมาะสม
4.2 เมื่อสัมผัสสัตว์ปีกที่เป็นไข้หวัดนก โดยไม่มีเครื่องป้องกันอย่างเหมาะสม
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ข้อมูลจำก: องค์การอนามัยโลก, องค์การโรคระบาดสัตว์ระหว่างประเทศ,
องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ,
สานักควบคุมป้องกันและบาบัดโรคสัตว์ กรมปศุสัตว์,
สานักระบาดวิทยา,สานักโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค
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