
แนวทางการเฝ�าระวงสอบสวนผ��ป�วยสงสยไข�หวดใหญ�สายพนธ��ท !ระบาดในเม#กซ%โก 
 

1. หลกการและเหต�ผล
องค�การอนาม�ยโลกและศ�นย�ป�องก�นควบค�มโรคแห�งสหร�ฐอเมร�กา (US Center for Diseases Control)ได�

รายงานการ การระบาดของเช#$อไข�หว�ดใหญ�สายพ�นธ��ใหม� ท*+เก�ดจากการผสมสายพ�นธ�กรรม (reassortment) ของ
เช#$อไข�หว�ดใหญ�ในคนและสายพ�นธ�พ�นธ�กรรมของเช#$อไข�หว�ดใหญ�ในหม� เป.น Human swine influenza 

(Influenza A H1N1) โดยม*รายงานผ��ป�วยจ/านวนมากในประเทศเม.กซ�โก และร�ฐแคลล�ฟอร�เน*ย เท.กซ�ส และ 
แคนซ�ส สถานการณ�ว�นท*+ 25 เมษายน 2552 สหร�ฐอเมร�การายงานว�าพบผ��ตดเช#$อแล�ว 11 ราย ไม�ม*ผ��เส*ยช*ว�ต ผ��ป�วย
ส�วนมากอาการด*ข6$นและม*เพ*ยง 1 รายท*+ต�องร�กษาในโรงพยาบาลแต�อาการไม�ร�นแรง  แต�ในประเทศเม.กซ�โกพบว�าม*ผ��
ป�วยสงส�ย 1149 ราย เส*ยช*ว�ต 71 ราย ผ��เส*ยช*ว�ตได�ร�บการตรวจทางห�องปฏ�บ�ต�การย#นย�นว�าต�ดเช#$อจ/านวน 20 ราย ผ��
ป�วยไม�ม*ประว�ต�ส�มผ�สหม� แต�ม*ประว�ต�อาศ�ยอย��หร#อเด�นทางเข�าไปในพ#$นท*+ท*+ม*รายงานผ��ป�วยย#นย�น ข�อม�ลจาการ
สอบสวนผ��ป�วยบ�งช*$ ว�าเป.นการแพร�เช#$อจากคนส��คนมากกว�าการต�ดเช#$อจากส�ตว�ส��คน ผ��ป�วยย#นย�นท*+พบย�งไม�สามารถ
เช#+อมโยงความเก*+ยวข�องก�นทางการระบาดได� ตรวจพบว�าเช#$อด�งกล�าวด#$อต�อยาต�านไวร�สกล��ม Amantadine และ 
Rimantadine แต�ย�งไวต�อยา Zanamivir และ Oseltamivir  อย�างไรก.ข�อม�ลทางระบาดว�ทยาของสถานการณ�ท*+
พบในประเทศเม.กซ�โก แตกต�างจากสหร�ฐอเมร�กา องค�การอนาม�ยและผ��เก*+ยวข�องก/าล�งด/าเน�นการว�เคราะห�ข�อม�ลเพ#+อ
ให�ได�ข�อเท.จจร�งและจะได�เผยแพร�ในส#+อสาธารณะต�อไป โดยสถานการณ�การะบาดคาดว�าจะย�งม*ผ��ป�วยเพ�+มมากข6$น
เร#+อยๆ 

ประเทศไทยม*ระบบเฝ�าระว�งผ��ป�วยไข�หว�ดนกมาต�$งแต� พ.ศ. 2547  ซ6+งม*การค�นหาผ��ป�วยสงส�ยไข�หว�ดนกจากผ��
มาร�บบร�การโดยขอให�สถานบร�การทางสาธารณส�ขจ�ดต�$งจ�ดค�ดกรองท*+แผนกผ��ป�วยนอกและฉ�กเฉ�น หากพบผ��มาร�บ
บร�การม*อาการและประว�ต�เส*+ยงตามเกณฑ�ให�ม*การรายงานผ��ป�วย เก.บต�วอย�างส�งตรวจหาเช#$อ และด/าเน�นการสอบสวน 
ข�อม�ลการเฝ�าระว�งไข�หว�ดนกในคนของประเทศไทยพบว�าป* 2550 -51 ม*ผ��ป�วยไข�หว�ดใหญ� Influenza H1 จ/านวน 
29 และ 55 รายตามล/าด�บ และม*ผ��ต�ดเช#$อไข�หว�ดใหญ�ท*+ไม�ใช� Influenza A H1, H3 หร#อ H5 จ/านวน 66 และ 34 

รายตามล/าด�บ และย�งไม�เคยด/าเน�นการตรวจหาเช#$อไข�หว�ดใหญ�สายพ�นธ��ท*+ก�อให�เก�ดการระบาดในประเทศเม.กซ�โก 
เพ#+อค�นหาและเฝ�าระว�งเช#$อไข�หว�ดใหญ�สายพ�นธ��ท*+ม*การระบาดในประเทศเม.กซ�โก ส/าน�กระบาดว�ทยาจ6งขยาย
ขอบเขตการเฝ�าระว�งในสถานบร�การทางสาธารณส�ขให�ครอบคล�มผ��ท*+อาจต�ดเช#$อด�งกล�าว จ6งได�ทบทวนและปร�บปร�ง
แนวทางการเฝ�าระว�งไข�หว�ดใหญ�  ด�งน*$

2. ว�ตถ�ประสงค�ของการเฝ�าระว�ง
2.1. ค�นหาผ��ต�ดเช#$อไข�หว�ดใหญ�ท*+ระบาดในเม.กซ�โก Influenza A H1N1 

2.2. ตรวจจ�บกล��มก�อนผ��ป�วยไข�หว�ดใหญ�
2.3. ค�นหาผ��ป�วยไข�หว�ดนก หร#อผ��ป�วยไข�หว�ดใหญ�สายพ�นธ��ใหม�อ#+นๆ

3. กล��มประชากรเป�าหมาย
3.1. ผ��ป�วยท*+ม*อาการคล�ายไข�หว�ดใหญ�ท*+มาร�บร�การในสถานพยาบาล 
3.2. ผ��เด�นทางมาจากพ#$นท*+พบการระบาดเช#$อไข�หว�ดใหญ�ท*+ระบาดในเม.กซ�โก (เช�น อเมร�กา เม.กซ�โก)



4. น�ยามท*+เก*+ยวข�อง
4.1. น�ยามผ��ป�วย

4.1.1. ผ��ป�วยรายงานในข�ายเฝ�าระว�ง (Reported Case) ผ��ท*+ม*อาการหร#ออาการแสดง
- ไข� (อ�ณหภ�ม�กายมากกว�า 38 องศา) ร�วมก�บ
- อาการอย�างใดอย�างหน6+งอ�นได�แก� น/$าม�ก, ไอ, เจ.บคอ, หายใจผ�ดปกต� (หอบ, ล/าบาก), ปวดกล�าม
เน#$อ หร#อ แพทย�ว�น�จฉ�ยสงส�ยว�าเป.นปอดบวม  หร#อไข�หว�ดใหญ� ร�วมก�บ 
- ม*ประว�ต�ข�อใดข�อหน6+งด�งน*$
1. ส�มผ�สส�ตว�ป*กโดยตรงในระยะ 7 ว�นก�อนว�นเร�+มป�วย หร#อ
2. ม*การตายของส�ตว�ป*กอย�างผ�ดปกต�ในหม��บ�านท*+อาศ�ยอย��ในรอบ 14 ว�นก�อนว�นเร�+มป�วย
3. อาศ�ยอย��หร#อเด�นทางมาจากพ#$นท*+ท*+พบผ��ป�วยไข�หว�ดใหญ�สายพ�นธ��ท*+ระบาดในเม.กซ�โก (ซ6+งจะม*
การก/าหนดและแจ�งให�ทราบทางเว.ปส/าน�กระบาดว�ทยา) ในระยะ 7 ว�นก�อนว�นเร�+มป�วย
4. ม*ผ��ส�มผ�สร�วมบ�านหร#อในท*+ท/างานป�วยสงส�ยไข�หว�ดใหญ�หร#อปอดอ�กเสบ ภายใน 1 ส�ปดาห�
ก�อนว�นเร�+มป�วย
5. ผ��ป�วยปอดบวมท*+เป.นบ�คลากรทางสาธารณส�ข
6. ผ��ป�วยปอดบวมร�นแรงหร#อเส*ยช*ว�ต ท*+หาสาเหต�ไม�ได�

4.1.2. ผ��ป�วยสงส�ย (Suspected case) ไข�หว�ดใหญ�สายพ�นธ��ท*+ระบาดในเม.กซ�โก หมายถ6งผ��ป�วย
รายงานในข�ายท*+ม*ผลการตรวจ PCR ว�าต�ดเช#$อไข�หว�ดใหญ� Influenza A โดยไม�พบผลบวกเม#+อใช� 
Primer ท*+จ/าเพาะก�บ Seasonal Influenza A H1, H3 หร#อ Avian influenza H5 

4.1.3. ผ��ป�วยย#นย�น (Confirm case) ไข�หว�ดใหญ�สายพ�นธ��ท*+ระบาดในเม.กซ�โก หมายถ6งผ��ป�วยสงส�ยท*+ม*
ผลการตรวจทางห�องปฏ�บ�ต�การย#นย�นว�าต�ดเช#$อโดยว�ธ*ต�อไปน*$

1. RT-PCR หร#อ
2. Viral culture หร#อ
3. ม*ระด�บแอนต�บอด*ต�อไข�หว�ดใหญ�สายพ�นธ��ท*+ระบาดในเม.กซ�โก เพ�+มข6$นส*+เท�า ( 4-fold 

rising)
4.1.4. ผ��ป�วยต�ดออกจากข�ายเฝ�าระว�ง (Exclude case) หมายถ6งผ��ป�วยรายงานในข�ายท*+ม*ผลการตรวจ 

PCR ว�าต�ดเช#$อไข�หว�ดใหญ� Seasonal Influenza A H1, H3, Avian influenza H5 หร#อ 
influenza B หร#อ ให�ผลลบต�อการต�ดเช#$อไข�หว�ดใหญ�

4.2. พ#$นท*+ท*+พบผ��ป�วยไข�หว�ดใหญ�สายพ�นธ��ท*+ระบาดในเม.กซ�โก หมายถ6ง พ#$นท*+ท*+ม*รายงานผ��ป�วยหร#อผ��ต�ดเช#$อ ไข�
หว�ดใหญ�สายพ�นธ��ท*+ระบาดในเม.กซ�โก และการระบาดย�งไม�สงบ (ว�นเร�+มป�วยของผ��ป�วยรายส�ดท�ายถ6ง
ป�จจ�บ�นย�งไม�ครบ 14 ว�น)

4.3. ไข�หว�ดใหญ�สายพ�นธ��ท*+ระบาดในเม.กซ�โก หมายถ6ง เช#$อไวร�ส Influenza A California/04/09/H1N1

5. แนวทางการเก.บและตรวจต�วอย�างส�งตรวจจากผ��ป�วยประกอบด�วย 
- Nasopharyngeal aspiration, Nasopharyngeal swab หร#อ Throat swab ใส� ไว�ใน 
viral transport media น/าส�งในกระต�กน/$าแข.งท*+ม*น/$าแข.งหร#อ ice pack เพ#+อร�กษาอ�ณหภ�ม�ให�



ได� 2-4 องศาเซลเซ*ยส และให�ส�งถ6งห�องปฏ�บ�ต�การกรมศ�นย�ว�ทยาศาสตร�การแพทย�ภายใน 48 

ช�+วโมง
- Clotted Blood 5 ม�ลล�ล�ตร (cc.) เก.บ 2 คร�$ ง คร�$ งแรกเก.บเม#+อพบผ��ป�วย คร�$ งท*+สอง เก.บห�างจาก
คร�$ งแรกอย�างน�อย 14 ว�นข6$นไป 

6. แนวทางการร�กษาผ��ป�วย การร�กษาม*เป�าหมายเพ#+อลด ภาวะแทรกซ�อนและอ�ตราการเส*ยช*ว�ต
ใช�หล�กการตามแนวทางแนวทางเวชปฏ�บ�ต�การว�น�จฉ�ย และ การด�แลร�กษาผ��ป�วยไข�หว�ดนก / ไข�หว�ดใหญ�

ระบาดใหญ�  ฉบ�บปร�บปร�ง ว�นท*+ 3 เมษายน 2551 ประกอบด�วย 
−  การด�แลร�กษาท� +วไป
−  การร�กษาจ/าเพาะ  ยาต�านไวร�สท*+ใช�ในการ�กษาและการป�องก�น ค#อ Oseltamivir 

ขนาดยาเพ#+อการร�กษา
ผ��ใหญ� คร�$ งละ 1 เม.ด (75 mg) ว�นละ 2 คร�$ ง เช�า เย.น เป.นเวลา 5 ว�น
เด.ก ค/านวณตามน/$าหน�ก (2 mg/Kg/dose) 

น/$าหน�ก < 15 ก�โลกร�ม ให� 30 mg ว�นละ 2 คร�$ ง เช�า เย.น เป.นเวลา 5 ว�น
น/$าหน�ก 16-23 ก�โลกร�ม ให� 45 mg ว�นละ 2 คร�$ ง เช�า เย.น เป.นเวลา 5 ว�น
น/$าหน�ก 24-40 ก�โลกร�ม ให� 60 mg ว�นละ 2 คร�$ ง เช�า เย.น เป.นเวลา 5 ว�น
น/$าหน�ก >40 ก�โลกร�ม ให� 75 mg ว�นละ 2 คร�$ ง เช�า เย.น เป.นเวลา 5 ว�น

ขนาดยาเพ#+อการป�องก�น
ผ��ใหญ� ว�นละ 1 เม.ด   เป.นเวลา 10 ว�น
เด.ก ค/านวณตามน/$าหน�ก (2 mg/Kg/dose) ก�นว�นละ 1 คร�$ ง เป.นเวลา 10 ว�น

7. แนวทางการสอบสวน
ผ��ป�วยรายงานในข�ายเฝ�าระว�ง

7.1.1. ผ��ป�วยรายงานในข�ายเฝ�าระว�งให�ด/าเน�นการสอบสวนประว�ต� อาการและการตรวจร�างกายท*+พบ ตาม
แบบสอบสวนผ��ป�วย และแนะน/าให�ใช�หน�ากากอนาม�ย ล�างม#อ หล*กเล*+ยงการส�มผ�สผ��อ#+น

7.1.2. ผ��ป�วยรายงานในข�ายเฝ�าระว�ง ต�องม*การเก.บต�วอย�าง Nasopharyngeal swab หร#อ throat 

swab ส�งตรวจทางห�องปฏ�บ�ต�การท�กราย
7.1.3. ต�ดตามผลการตรวจทางห�องปฏ�บ�ต�การ หากผลตรวจพบ PCR ให�ผลบวกต�อการต�ดเช#$อไข�หว�ด

ใหญ� Influenza A แต�ให�ผลลบต�อการตรวจ PCR ต�อ Influenza A H1, H3, Influenza B หร#อ 
Influenza A H5 ให�น�บเป.นผ��ป�วยสงส�ย

ผ��ป�วยสงส�ยต�ดเช#$อไข�หว�ดใหญ�สายพ�นธ��ท*+ม*การระบาดในเม.กซ�โก
7.1.4. น/าส�งต�วอย�างของผ��ป�วยสงส�ยฯ เพ#+อตรวจ PCR ต�อเช#$อไข�หว�ดใหญ�สายพ�นธ��ท*+ม*การระบาดใน

เม.กซ�โก หากให�ผลลบ ให�น�บเป.นผ��ป�วยต�ดออก หากให�ผลบวกให�น�บเป.นผ��ป�วยย#นย�น ระหว�างรอผล
การตรวจทางห�องปฏ�บ�ต�การให�ด/าเน�นการ

− ให�ยาต�านไวร�สแก�ผ��ป�วยสงส�ย



− แนะน/าผ��ป�วยให�หล*กเล*+ยงการส�มผ�สผ��อ#+น แยกต�วอย��ในบ�าน 
− ค�นหาและต�ดตามผ��ส�มผ�สในคร�วเร#อน และสถานท*+ท/างาน/เร*ยน จนครบ 5 ว�นน�บจากว�นส�มผ�ส
ก�บผ��ป�วยคร�$ งส�ดท�าย

− หากพบผ��ส�มผ�สม*อาการไข� (38 OC) ให�เก.บต�วอย�าง Nasopharyngeal swab ใส�ใน VTM 

ส�งตรวจหาเช#$อ
− หากผลตรวจ PCR ของผ��ส�มผ�สให�ผลบวกต�อเช#$อไข�หว�ดใหญ�ให�ก�นยาต�านไวร�ส

ผ��ป�วยย#นย�นต�ดเช#$อไข�หว�ดใหญ�สายพ�นธ��ท*+ม*การระบาดในเม.กซ�โก
7.1.5. ค�นหาผ��ส�มผ�สในคร�วเร#อน/สถานท*+ท/างานก�บผ��ป�วยย#นย�น หากพบว�าม*ไข�ร�วมก�บอาการของระบบ

ทางเด�นหายใจให�ยา oseltamivir เพ#+อการร�กษา (ว�นละ 2 เม.ด จนครบ 5 ว�น) ให�ค/าแนะน/าสวม
หน�ากากอนาม�ย ล�างม#อ หล*กเล*+ยงการส�มผ�สก�บผ��อ#+น

7.1.6. ผ��ส�มผ�สใกล�ช�ดท*+ไม�ม*อาการให�ยา oseltamivir เพ#+อการป�องก�น (ว�นละ  1 เม.ด  นาน 10  ว�น)

7.1.7. ค�นหาผ��ป�วยรายใหม�ในช�มชน/หม��บ�านท*+อย��ของผ��ป�วย หากพบผ��ป�วยม*ไข�ร�วมก�บอาการของระบบ
ทางเด�นหายใจ ให�ยา oseltamivir เพ#+อการร�กษา ให�ค/าแนะน/าสวมหน�ากากอนาม�ย ล�างม#อ หล*กเล*+ยง
การส�มผ�สก�บผ��อ#+น

7.1.8. ต�ดตามค�นหาผ��ป�วยรายใหม�ท�กว�น จนครบ 7 ว�นน�บจากว�นเร�+มป�วยของผ��ป�วยรายส�ดท�าย หากไม�
พบผ��ป�วยเพ�+มเต�มให�ถ#อว�าการระบาดในหม��บ�าน/ช�มชนท*+เก�ดเหต�ส�$นส�ด

8. ว�ธ*การด/าเน�นงานและการรายงานผ��ป�วย
8.1. สถานบร�การทางสาธารณส�ขท�กแห�งให�จ�ดต�$งจ�ดตรวจค�ดกรองผ��ป�วยในแผนกผ��ป�วยนอกและฉ�กเฉ�นเพ#+อ

ค�นหาผ��ป�วยในข�ายเฝ�าระว�ง หากพบผ��ป�วยในข�ายเฝ�าระว�งให�รายงานผ��ป�วยให�ท*มสอบสวนโรคทราบท�นท* 
เพ#+อด/าเน�นการสอบสวนผ��ป�วย

8.2. ท*มสอบสวนโรคด/าเน�นการสอบสวนผ��ป�วย และรายงานผลการสอบสวนเบ#$องต�นให�งานระบาดและ
ควบค�มโรคส/าน�กงานสาธารณส�ขจ�งหว�ดทราบท�นท* 

8.3. ส/าน�กงานสาธารณส�ขจ�งหว�ด รายงานผ��ป�วยให�ส/าน�กป�องก�นควบค�มโรคเขต พร�อมส/าเนาให�ส/าน�กระบาด
ว�ทยาทราบท�นท* 

8.4. ส/าน�กระบาดว�ทยาตรวจสอบข�อม�ลเบ#$องต�น จากน�$นเร*ยบเร*ยงข�อม�ลเพ#+อว�เคราะห�สถานการณ�และรายงานผ��
บร�หารเพ#+อทราบและส�+งการท�กว�น 

8.5. ส/าน�กระบาดว�ทยาจ�ดท/าสร�ปผลการเฝ�าระว�งเพ#+อแจ�งหน�วยงานท*+เก*+ยวข�องและเผยแพร�แก�สาธารณะ 



แผนผ�งการเฝ�าระว�งและสอบสวนผ��ป�วย

หมายเหต� แนวทางการเฝ�าระว�งและควบค�มข�างต�นอาจม*การปร�บเปล*+ยนหากพบข�อม�ลทางว�ชาการเพ�+มเต�มหร#อสถา
การณ�เปล*+ยนแปลงไป และจะได�แจ�งให�ผ��เก*+ยวข�องทราบต�อไป

1. ส�มผ�สส�ตว
ป�กโดยตรงในระยะ 7 ว�นก�อนว�นเร��มป�วย หร�อ
2. ม�การตายของส�ตว
ป�กอย�างผ�ดปกต�ในหม!�บ#านท��อาศ�ยอย!�ในรอบ 14 ว�นก�อนว�นเร��ม
ป�วย
3. อาศ�ยอย	
หรอเด�นทางมาจากพ�นท��ท��พบผ	�ป
วยไข�หว�ดใหญ
สายพ�นธ&'
ท��ระบาดในเม)กซ�โก (ซ-�งจะม�การก.าหนดและแจ�งให�ทราบทางเว)ป
ส.าน�กระบาดว�ทยา) ในระยะ 7 ว�นก
อนว�นเร��มป
วย
4. ม�ผ	�ส�มผ�สร
วมบ�านหรอในท��ท.างานป
วยสงส�ยไข�หว�ดใหญ
หรอปอด
อ�กเสบ ภายใน 1 ส�ปดาห'ก
อนว�นเร��มป
วย
5. ผ	�ป
วยปอดบวมท��เป)นบ&คลากรทางสาธารณส&ข
6. ผ!#ป�วยปอดบวมร(นแรงหร�อเส�ยช�ว�ต ท��หาสาเหต(ไม�ได#

ผ!#ป�วยมาร�บบร�การ : ไข# + อาการทางเด�นหายใจ

เร��มต#น

ไม�ม�ประว�ต�เส��ยง

ม�ประว�ต�เส��ยงอย
างน�อย 1 ข�อ

แยกผ!#ป�วย
รายงาน ส.าน�กงานสาธารณส&ขจ�งหว�ด
เก/บต�วอย�าง Nasopharyngeal swab/throat swab
สอบสวนผ!#ป�วยเบ�@องต#น

ศ!นย
ว�ทย
ตรวจทางห#องปฏ�บ�ต�การ PCR:  
Paninfluenza A 
Influenza A H1 
Inflluenza A H3
Inflluenza AH5 
Influenza B
Influenza A Californai/04/09 H1N1 

สQาน�กงานสาธารณส(ขจ�งหว�ดต�ดตามผล:
ไม�พบสารพ�นธ(กรรมของเช�@อไข#หว�ดใหญ� ผ!#ป�วยต�ดออก
Influenza A H1 + ผ!#ป�วยต�ดออก
Inflluenza A H3 + ผ!#ป�วยต�ดออก
Influenza B + ผ!#ป�วยต�ดออก
Paninfluenza A  + ผ!#ป�วยสงส�ยไข#หว�ดใหญ�เม/กซ�โก
Inflluenza AH5 +  ผ!#ป�วยย�นย�นไข#หว�ดนก
Influenza A Californai/04/09 H1N1 + ผ!#ป�วยย�นย�นไข#หว�ดใหญ�เม/กซ�โก

ผ!#ป�วยต�ดออก จบ

ผ	�ป
วยสงส�ยไข�หว�ดใหญ
เม)กซ�โก  

ผ	�ป
วยยนย�นไข�หว�ดใหญ
เม)กซ�โก /ไข�หว�ดนก

สสจ.และ สคร. สอบสวน ควบค(มและต�ดตาม

สQาน�กระบาด ร�วมสอบสวน ควบค(มและต�ดตาม

ให#ยาต#านไวร�ส
เพ��อการร�กษา

ร�กษาตามอาการ
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