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โรคทางเดินหายใจตะวันออกกลาง
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เรียบเรียงโดย
กลุมโรคติดตออุบัติใหม สํานักโรคติดตอทั่วไป กรมควบคุมโรค
15 พฤษภาคม 2562

สถานการณทั่วโลก
องค ก ารอนามั ย โลก ภู มิ ภ าคทะเลเมดิ เ ตอร เรเนี ย นตะวั น ออก (Eastern Mediterranean Region)
รายงานขอมูลโรคทางเดินหายใจตะวันออกกลาง หรือโรคเมอรส ตั้งแตเดือนเมษายน 2555 –30 เมษายน 2562
ทั่วโลกมีผูปวยรวม 2,428 ราย เสียชีวิต 838 ราย กระจายใน 27 ประเทศ โดยประเทศซาอุดิอาระเบียมีผูปวยมาก
ที่สุด จํานวน 2,037 ราย เสียชีวิต 760 ราย ดังภาพที่ 1
สําหรับป 2562 ขอมูลตั้งแต 1 มกราคม – 30 เมษายน 2562 พบผูปวยสะสม 149 ราย และเสียชีวิต
จํานวน 32 ราย

ภาพที่ 1 แสดงแผนภาพการกระจายของผูปวยโรคทางเดินหายใจตะวันออกกลาง
แหลงขอมูล: http://www.emro.who.int/health-topics/mers-cov/mers-outbreaks.html
1

Middle East Respiratory Syndrome
สถานการณในประเทศไทย
ขอมูลจากสํานักระบาดวิทยา ตั้งแตป 2558 ถึง 15 พฤษภาคม 2562 ประเทศไทยมีผูปวยสงสัยโรค
ทางเดินหายใจตะวันออกกลาง สะสม จํานวน 1001 ราย เปนเพศชาย 524 ราย หญิง 471 ราย โดยเปนผูปวย
ยืนยัน 3 รายละเอียด ดังตอไปนี้
รายที่ 1 เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2558 เปนชายชาวโอมาน อายุ 75 ป ไดรับการดูแลรักษาในหองแยก
โรคความดันลบ ณ สถาบันบําราศนราดูร ไดรับการรักษาจนเสร็จสิ้นกระบวนการตามมาตรฐานแลว ผูเชี่ยวชาญ
ดานโรคติดเชื้อและดานการชันสูตร ไดพิจารณาวาพนจากการเปนผูปวยโรคทางเดินหายใจตะวันออกกลาง ผูปวย
เดินทางกลับประเทศโอมานแลว เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2558
รายที่ 2 เปนชายอายุ 71 ป เดินทางเขาประเทศไทยวันที่ 22 มกราคม 2559 สงตัวเขามารับการรักษาที่
สถาบันบําราศนราดูร เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2559 ผูปวยหายเปนปกติ และออกจากโรงพยาบาล เมื่อวันที่ 11
กุมภาพันธ 2559 และเดินทางกลับประเทศไปแลว
รายที่ 3 เปนชายชาวคูเวต อายุ 18 ป เขารับการรักษาที่สถาบันบําราศนราดูร เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม
2559 โดยไดรับ การรักษาในห องแยกตามมาตรฐานจนหายเปน ปกติ และเดิน ทางกลับ ประเทศแล ว เมื่อวัน ที่
4 สิงหาคม 2559
ทั้งนี้ขอมูลจากสํานักระบาดวิทยา ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2561 ถึง 31 ธันวาคม 2561 มีผูปวยสงสัยโรค
ติดเชื้อทางเดินหายใจตะวันออกกลาง (PUI MERs) จํานวน 119 ราย เปนเพศชาย 64 ราย หญิง 55 ราย ผลการ
ตรวจทางหองปฏิบัติการไมพบผูปวยโรคทางเดินหายใจตะวันออกกลาง ในป 2562 ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม ถึง 15
พฤษภาคม 2562 มีผูปวยสงสัยโรคติดเชื้อทางเดินหายใจตะวันออกกลาง (PUI MERs) จํานวน 65 ราย เปนเพศ
ชาย 29 ราย หญิง 36 ราย ผลการตรวจทางหองปฏิบัติการ ไมพบผูปวยโรคทางเดินหายใจตะวันออกกลาง

การดําเนินงานของกระทรวงสาธารณสุข
กระทรวงสาธารณสุขทั้งหน วยงานในสวนกลาง และหน วยงานในสวนภู มิภ าค ไดมีมาตรการในการ
ดําเนินงาน ดังตอไปนี้
1. จัดทําแนวทางการเฝาระวัง และสอบสวนโรคทางเดินหายใจตะวันออกกลาง รวมทั้งระบบการติดตามผู
สัมผัส แนวทางการกักกันเพื่อสังเกตอาการ และไดกระจายคูมือดังกลาวไปยังหนวยงานสาธารณสุขทั่วประเทศ
เพื่อเปนแนวทางในการดําเนินงาน
2. จัดทีมเฝาระวังสอบสวนเคลื่อนที่เร็ว (SRRT) ในสวนกลาง และสวนภูมิภาคทั่วประเทศ เพื่อเปนหนวย
ที่ลงควบคุมโรคไดอยางรวดเร็ว และทันเวลา ในกรณีที่มีผูสงสัยติดเชื้อ หรือผูติดเชื้อ
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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 ใช ยา ให กั บหน วยงานสาธารณสุ ข
ทั่วประเทศ เพือ่ ใชในการปองกัน และควบคุมโรค
7. ออกมาตรการดานกฎหมาย โดยมีการออกพระราชบัญญัติโรคติดตอ พ.ศ. 2558 ซึ่งจะเปนประโยชน
ในการอํานวยความสะดวกตอเจาหนาที่ในการดําเนินการปองกัน และควบคุมโรค
8. จัดทําหนังสือถึงสถานพยาบาลทั้งภาครัฐ และเอกชน รวมถึงผูประกอบการบริษัททัวร เพื่อแจงเตือน
และขอความรวมมือ ในการเฝาระวังสถานการณอยางใกลชิด โดยเฉพาะผูที่เดินทางกลับมาจากไปประกอบพิธีทาง
ศาสนา และใหมีการปฏิบัติตามแนวทางการดําเนินงานเฝาระวัง ปองกัน และควบคุมโรคทางเดินหายใจตะวันออก
กลาง ของกระทรวงสาธารณสุข
9. จัดการประชุมเตรียมความพรอมและทบทวนแนวทางการเฝาระวัง ปองกัน และควบคุมโรคทางเดิน
หายใจตะวันออกกลาง เมื่ อวันที่ 11 กันยายน, 3 ตุลาคม และ 3 ธันวาคม 2561 ณ กรมควบคุมโรค โดยเชิญ
หนวยงานที่เกี่ยวของในการดําเนินงานเฝาระวัง ปองกัน และควบคุมโรคเมอรส ทั้งหนวยงานภายใน และภายนอก
กรมควบคุมโรค

การประเมินความเสี่ยง
การควบคุมโรคในปจจุบัน ยังมีความเปนไปไดที่อาจพบผูป วยที่แพรเชื้อไปแลวหลายระลอกกอนที่ จะ
สามารถตรวจจับและควบคุมโรคได โดยความเสี่ยงของการพบโรคเมอรสในคนของประเทศไทย ดังนี้
1. ผู ป 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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โรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา
Ebola Virus Disease: EVD

เรียบเรียงโดย
กลุมโรคติดตออุบตั ิใหม สํานักโรคติดตอทั่วไป กรมควบคุมโรค
15 พฤษภาคม 2562

สถานการณทั่วโลก
องคการอนามัยโลก รายงานสถานการณโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก ฉบับที่
41 เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 พบวา สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก มีรายงานพบผูปวยจํานวน 1,705
ราย (เปนผูปวยยืนยัน 1,617 ราย ผูปวยเขาขาย 88 ราย) เสียชีวิต 1,124 ราย (เปนผูปวยยืนยัน 1,036 ราย)
เปนเพศหญิง รอยละ 56 (951 ราย) เปนเด็กอายุต่ํากวา 18 ป รอยละ 29 (502 ราย) และผูปวยที่เปนบุคลากร
ทางการแพทย สูงถึง 101 ราย คิดเปนรอยละ 6 จากสถานการณในชวงสัปดาหที่ผานมา จํานวนผูปวยมีแนวโนม
เพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง เนื่องจาก หนวยควบคุมโรคไมสามารถเขาถึงพื้นที่ที่มีการระบาดของโรคได เพราะเหตุผล
ดานความปลอดภัย โดยพบผูป วยยืนยัน รายใหม 110 ราย ซึ่งผูปวยใหมสวนใหญ จะอยูในเขตสุขภาพ Katwa,
Mandima, Mabalako, Butembo และ Kalunguta

ภาพที่ 1 การกระจายของผูปวยโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาใน North Kivu และ Ituri, สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก
ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2562
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ภาพที่ 2 การกระจายของผูปวยยืนยันและผูปวยเขาขายโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา ตามสัปดาหที่เริ่มปวย
การดําเนินการของสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก
1) เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2562 มีผูสัมผัสที่ลงทะเบียน ประมาณ 93,400 ราย ผูสัมผัสที่อยูระหวางการเฝา
ระวัง 14,459 ราย อัตราการติดตามผูสัมผัส สูงถึงรอยละ 84 และมีการดําเนินการอยางตอเนื่อง
2) ไดรับการแจงเตือนผูสงสัยติดเชื้อหรือผูสัมผัส ประมาณ 1,069 ครั้งตอวัน ในระยะ 7 วันที่ผานมา และมี
จํานวน 1,012 ราย คิดเปนรอยละ 95 ที่ไดรับรายงานการสอบสวนโรคภายใน 24 ชั่วโมง
3) สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก มีหองปฏิบัติการที่สามารถวินิจฉัยโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาได 8 แหง ตั้งอยู
ใน Mangina, Goma, Komanda, Beni, Butembo, Katwa, Bunia และ Kinshasa หองปฏิบัติการทุกแหงใช
GeneXpert เปนเครื่องมือวินิจฉัยหลัก และหองปฏิบัติการที่สามารถเรียงลําดับจีโนมไวรัสทั้งหมดได อยูที่ Katwa
เพื่อสนับสนุนการวิเคราะห virus transmission chain และหองปฏิบัติการ Kinshasa INRB สามารถเรียงลําดับไวรัส
ไดเชนกัน
แหลงขอมูล : https://www.who.int/ebola/situation-reports/drc-2018/en/

2

Ebola Virus Disease: EVD
สถานการณในประเทศไทย
ในช ว งที่ เริ่ มมี การระบาด ประเทศไทยได มีการยกระดั บ การคั ดกรองที่ บ ริเวณดานควบคุม โรคติ ดต อ
ระหวางประเทศสุวรรณภูมิ ตั้งแตวันที่ 31 ตุลาคม 2561 จัดทําระบบคัดกรองผูเดินทางจากพื้นที่เสี่ยงมาอยาง
ตอเนื่ อง จนถึงในขณะนี้ยังไมมีรายงานผูปวยสงสัยจากการคัดกรองผูเดิน ทาง และไมมีรายงานผูปวยยืนยันใน
ประเทศ
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. ผูเดิ น ทางที่ ออกมาจากสาธารณรัฐประชาธิป ไตยคองโก ภายใน 21 วัน วัดอุ ณ หภูมิรางกายแล ว
เท ากั บ หรื อมากกวา 38 องศาเซลเซี ย ส มี อาการไข สู ง ปวดศีร ษะ เจ็บ คอ ปวดกล ามเนื้ อ เหนื่ อย เพลี ย
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

การดําเนินงานของกระทรวงสาธารณสุข
กระทรวงสาธารณสุขประเทศไทย มีการดําเนินมาตรการตามคําแนะนําขององคการอนามัยโลก ดังนี้
1. การเฝาระวังโรค
- กรมควบคุมโรค ติดตามสถานการณจากองคการอนามัยโลกและประเทศตางๆ. ทั่วโลก เพื่อประเมินความ
เสี่ยงอยางตอเนื่อง
- ด านควบคุ มโรคติ ดต อระหวางประเทศ คัดกรองผูเดิน ทางที่มีป ระวัติเดิน ทางกลับ มาจากประเทศ
ที่เกิดโรคโดยการซักประวัติ และวัดอุณหภูมิ
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2. การดูแลรักษา
- กรมควบคุ ม โรค ติ ด ตามการใช แ ละจั ด หาชุ ด พร อ มอุ ป กรณ ป อ งกั น การติ ด เชื้ อ สํ าหรั บ เจ า หน า ที่
สาธารณสุขเพื่อปฏิบัติงานในโรงพยาบาล และในพื้นที่ โดยจัดสรรใหทุกสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเพื่อกระจาย
ตอให กับโรงพยาบาล และจั ดให มีคลังในระดับ เขตที่สํานั กงานป องกัน ควบคุ มโรคทุกแห ง พรอมทั้ งตรวจสอบ
จํานวนอุปกรณปองกันตนเองที่มีอยูในแตละพื้นที่
- กรมการแพทย สนั บ สนุ น โรงพยาบาลที่ มีห อ งแยกโรค ให ส ามารถดูแ ลผู ป ว ยโดยปฏิ บั ติต ามแนว
ทางการวินิจฉัยดูแลรักษาและควบคุมปองกันการติดเชื้อจากกรมการแพทย ทั้งนี้ มีการใหคําปรึกษาแก แพทย
พยาบาลในการรักษาตลอด ๒๔ ชั่วโมง พรอมทั้งจัดโรงพยาบาลในเขตกรุงเทพมหานคร ที่สามารถรับสงตอผูปวย
ไดแก สถาบันบําราศนราดูร โรงพยาบาลราชวิถี โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี และโรงพยาบาลเลิดสิน
- กรมวิท ยาศาสตร การแพทย รว มกั บ โรงพยาบาลจุ ฬ าลงกรณ และหนว ยงานเครือขายทั่ว ประเทศ
เตรียมความพรอมการตรวจทางหองปฏิบัติการใหเปนไปตามมาตรฐานสากล โดยมีการจัดทําคูมือทั้งการตรวจทาง
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

การประเมินความเสี่ยง
จากข อ มู ล ผู เดิ น ทางที่ เดิ น ทางมาจากสาธารณรั ฐ ประชาธิ ป ไตยคองโก ผ า นทางด า นฯ สุ ว รรณภู มิ
มี ป ระมาณ 50 คน/เดื อ น มาจาก 2 สายการบิ น หลัก คือ เอธิโอเป ย แอรไลน (ET) และเคนย าแอร เวย (KQ)
วัน ละ 2 เที่ ย วบิ น มี ทุ กวั น และบางส ว นอาจจะมี ก ารต อ เครื่อ ง มาจากสายการบิ น จากตะวัน ออกกลางบ าง
แตมีจํานวนนอย ในภาพรวม ประเทศไทยยังคงมีความเสี่ยงที่จะพบผูปวยโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาได
อยางไรก็ตาม จะตองมีการติดตามสถานการโรคอยางตอเนื่อง ซึ่งการกระจายของโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา
อาจมาสูประเทศไทยได 2 วิธี ไดแก จากการนําเขาสัตวท่ีอาจเปนแหลงรังโรค เชน สัตวปา ลิงชิมแฟนซี หรือการ
แพรเชื้อผานผูเดินทางเขา-ออกจากพื้นที่เสี่ยง

ขอมูลจาก: องคการอนามัยโลก , สํานักระบาดวิทยา , สํานักโรคติดตอทั่วไป
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โรคไขหวัดนก
Avian Influenza

เรียบเรียงโดย
กลุมโรคติดตออุบัติใหม สํานักโรคติดตอทั่วไป กรมควบคุมโรค
15 พฤษภาคม 2562

สถานการณทั่วโลก
 สถานการณโรคไขหวัดนกในคน
• สถานการณโรคไขหวัดนกสายพันธุ H5N1
องคการอนามัยโลกภาคพื้นแปซิฟกตะวันตก (WPRO) รายงาน ณ วันที่ 10 พฤษภาคม 2562 ขอมูล
ระหว าง วั น ที่ 3-9 พฤษภาคม 2562 ไม พ บผู ป ว ยโรคไข ห วั ด นก สายพั น ธุ H5N1 รายใหม ทํ าให ตั้ งแต
มกราคม ป 2546 ถึง 10 พฤษภาคม 2562 มีรายงานพบผูปวยโรคไขหวัดนก สายพันธุ H5N1 ทั้งสิ้น 238 ราย
เสียชีวิต 134 ราย ใน 4 ประเทศ ไดแก กัมพูชา จีน ลาว และเวียดนาม โดยมีรายงานพบผูปวยรายลาสุดที่
ประเทศอินโดนีเซีย เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2560
องคการอนามัยโลก สรุปสถานการณโรคไขหวัดนกสายพันธ H5N1 ณ วันที่ 9 เมษายน 2562 ไมพบ
ผู ป ว ยรายใหม โดยตั้ ง แต เ ริ่ ม การระบาดของโรคไข ห วั ด นกสายพั น ธุ H5N1 ในป 2546 ถึ ง ป จ จุ บั น
พบผูปวยติดเชื้อทั้งสิ้น 860 ราย เสียชีวิต 454 รายใน 16 ประเทศ ไดแก อาเซอรไบจาน บังกลาเทศ กัมพูชา
แคนาดา จีน จิบูตี อียิปต อินโดนีเซีย อิรัก ลาว พมา ไนจีเรีย ปากีสถาน ไทย ตุรกี และเวียดนาม
• สถานการณโรคไขหวัดนกสายพันธุ H7N9
ขอมูลจากองคการอนามัยโลก ตั้งแตป 2556 ถึง 9 พฤษภาคม 2562 มีผูปวยโรคไขหวัดนกสายพันธุ
H7N9 รวมทั้งสิ้น 1,568 ราย เสียชีวิต 615 ราย นับจากขอมูลลาสุด เมื่อวันที่ 9 เมษายน ถึง 9 พฤษภาคม 2562
ไมพบผูปวยยืนยันโรคไขหวัดนก สายพันธุ H7N9 รายใหม และจากจํานวนผูปวยทั้งหมด พบวามีผูปวย 33 ราย
ที่ติดเชื้อไขหวัดนก ชนิดความรุนแรงสูง (HPAI A (H7N9)) โดยเปนผูปวยจาก ประเทศไตหวัน (มีประวัติการ
เดินทางไปยังมณฑลกวางตุง) มณฑลกวางสี หูหนาน สานซี เหอเปย เหอหนาน ฝูเจี้ยน ยูนนาน และมองโกเลีย
และพบวาไมมีการแพรเชื้อ หรือความรุนแรงของเชื้อเพิ่มขึ้นในคนที่ติดเชื้อไขหวัดนก สายพันธุ H7N9
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ปจจุบันไขหวัดนก สายพันธุ H7N9 ในประเทศจีน นับเปนระลอกที่ 7 องคการโรคระบาดสัตวระหวาง
ประเทศ (OIE) รายงานวา ตั้งแตการระบาดของเชื้อไวรัสไขหวัดนกสายพันธุ H7N9 ที่ประเทศจีนในป 2560
ประเทศจีน ไดมีการดําเนินการฉีดวัคซีนในสัตวปกทั่วประเทศ ทําใหการระบาดของเชื้อไวรัสไขหวัดนกสาย
พันธุ H7N9 ณ ปจจุบัน ลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับปที่ผานมา
• สถานการณโรคไขหวัดนกสายพันธุ H9N2
รายงานสถานการณ ครั้งลาสุด เมื่อวันที่ 9 เมษายน ถึงวันที่ 9 พฤษภาคม 2562 ไมพบผูปวยยืนยันโรค
ไขหวัดนกสายพันธุ H9N2 รายใหม ทั้งนี้ รายงานการพบผูปวยยืนยันโรคไขหวัดนกสายพันธุ H9N2 ที่ผานมา
ขององคการอนามัยโลก พบผูปวย จํานวน 2 ราย ในประเทศจีนเชนเดียวกัน เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2561 เปน
เด็กอายุต่ํากวา 5 ป จากมณฑลกวางตุง และมณฑลกวางซี ผูปวยจากมณฑลกวางตุง มีประวัติสัมผัสสัตวปก
เลี้ยงหลังบาน ในขณะที่ผูปวยจากมณฑลกวางซี ไมมีประวัติสัมผัสสัตวปก โรคไขหวัดนก สายพันธุ A(H9N2)
นับเปนโรคประจําถิ่นในสัตวปก ของประเทศจีน
แหลงขอมูล:
1. https://www.who.int/docs/default-source/wpro---documents/emergency/surveillance
/avian-influenza/ai-20190510.pdf?sfvrsn=c0382d50_16
2. https://www.who.int/influenza/human_animal_interface/Influenza_Summary_IRA_HA_in
terface_09_04_2019.pdf?ua=1
3. https://www.who.int/influenza/human_animal_interface/2019_04_09_tableH5N1.pdf?ua=1
4. http://www.fao.org/ag/againfo/programmes/en/empres/H7N9/situation_update.html
 สถานการณโรคไขหวัดนกในสัตว
องคการโรคระบาดสัตวระหวางประเทศ (OIE) รายงานการระบาดของของโรคไขหวัดนกชนิดรุนแรง
(HPAI) ณ วั น ที่ 2 พฤษภาคม 2562 พบว า ตั้ ง แต ป 2556 มี ก ารระบาดของ HPAI ใน 68 ประเทศ
จํ า นวน 7,122 เหตุ ก ารณ โดยพบเชื้ อ จํ า นวน 12 ชนิ ด โดยในช ว งเดื อ นสิ งหาคม 2561 พบการระบาด
ในทวีปเอเชียและยุโรป จํานวน 4 ประเทศ ไดแก กัมพูชา จีน มาเลเซีย และรัสเซีย สําหรับป 2562 ตั้งแต
เดือนมกราคม ถึง 2 พฤษภาคม มีการระบาดของ HPAI ใน 23 ประเทศ จํานวน 110 เหตุการณ โดยพบเชื้อ
H5, H5N1, H5N2, H5N6, H5N8 และ H73
แหลงขอมูล: http://www.oie.int/animal-health-in-the-world/update-on-avian-influenza/2018/
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สถานการณในประเทศไทย
ขอมูลจากสํานักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค ประเทศไทยพบผูปวยไขหวัดนก ตั้งแตป 2547 – 2549
จํานวน 25 รายเสียชีวิต 17 ราย หลังจากป 2549 เปนตนมา ไมพบรายงานผูปวยยืนยันโรคไขหวัดนก
ขอมูลจากระบบสารสนเทศเพื่อการเฝาระวังโรคไขหวัดนก สํานักควบคุม ปองกัน และบําบัดโรคสัตว
กรมปศุสัตว ตั้งแตวันที่ 1 – 31 ตุลาคม 2561 ไมมีรายงานสัตวปกปวยตาย ปจจุบันไมมีโรคไขหวัดนกเกิดขึ้น
ในประเทศไทย เปนเวลา 10 ป 6 เดือน (นับจากทําลายสัตวปกรายสุดทายวันที่ 12 พฤศจิกายน 2551)

การดําเนินงานของกระทรวงสาธารณสุข
ติ ด ตามสถานการณ การระบาดของโรคไขห วัดในตางประเทศอยางใกลชิด รวมถึงเฝาระวังโรคใน
ประเทศทั้งในคนและในสัตวรวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของอยางใกลชิด
• แนวทางมาตรการเฝาระวังและปองกันควบคุมโรคจําเพาะ
1. ดําเนินมาตรการปองกันควบคุมโรคไขหวัดนกอยางเขมขน เสมือนวามีการระบาดของโรคไขหวัดนก
เกิดขึ้นในพื้นที่จนกวาจะมีผลทางหองปฏิบัติการยืนยันวาไมพบเชื้อไขหวัดนก
2. ประชาสัมพันธการปองกันโรคไขหวัดนกใหประชาชนและสถานศึกษา รับทราบอยางทั่วถึง และให
คําแนะนําแกผูเดินทางไปพื้นที่มีรายงานผูปวยหรือสัตวปกติดเชื้อ ตามคําแนะนําในการปองกันโรคไขหวัดนก
3. พิ จ ารณาซ อมแผนเตรี ย มความพรอมตอบโตภ าวะฉุกเฉิน กรณี โรคไขห วัดนก ระดับ จังหวัด ใน
ประเด็นตางๆ ดังนี้
3.1 การรักษาในโรงพยาบาลและหองแยกโรค รวมทั้งการสงตอผูปวย
3.2 การสอบสวน ปองกัน และควบคุมโรค รวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของ โดยเฉพาะอยางยิ่ง
ในทุกจังหวัดที่มีความเสี่ยงสูงสําหรับไขหวัดนก
4. พิจารณาใหยาตานไวรัสไขหวัดใหญ โอเซลทามิเวียร กรณีใชเพื่อการปองกันโรคไขหวัดนก มีขอบงชี้
ตามคําแนะนําของผูเชี่ยวชาญกรมการแพทย ดังนี้
4.1 เมื่อสัมผัสใกลชิดกับผูปวยไขหวัดนกใน 1 เมตร โดยไมมีเครื่องปองกันอยางเหมาะสม
4.2 เมื่อสัมผัสสัตวปกที่เปนไขหวัดนก โดยไมมีเครื่องปองกันอยางเหมาะสม
ขอมูลจาก: องคการอนามัยโลก, องคการโรคระบาดสัตวระหวางประเทศ, องคการอาหารและเกษตรแหงสหประชาชาติ,
สํานักควบคุมปองกันและบําบัดโรคสัตว กรมปศุสตั ว, สํานักระบาดวิทยา,สํานักโรคติดตอทั่วไป กรมควบคุมโรค
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