แนวทางการเฝาระวงสอบสวนผปวยสงสยไขหวดใหญสายพนธท!ระบาดในเม#กซ%โก
1. หลกการและเหตผล

องคการอนามยโลกและศนยปองกนควบคมโรคแหงสหรฐอเมรกา (US Center for Diseases Control)ได
รายงานการ การระบาดของเช#$อไขหวดใหญสายพนธใหม ท*+เกดจากการผสมสายพนธกรรม (reassortment) ของ
เช#$อไขหวดใหญในคนและสายพนธพนธกรรมของเช#$อไขหวดใหญในหม เป.น Human swine influenza
(Influenza A H1N1) โดยม*รายงานผปวยจ/านวนมากในประเทศเม.กซโก และรฐแคลลฟอรเน*ย เท.กซส และ
แคนซส สถานการณวนท*+ 25 เมษายน 2552 สหรฐอเมรการายงานวาพบผตดเช#$อแลว 11 ราย ไมม*ผเส*ยช*วต ผปวย
สวนมากอาการด*ข$ 6นและม*เพ*ยง 1 รายท*+ตองรกษาในโรงพยาบาลแตอาการไมรนแรง แตในประเทศเม.กซโกพบวาม*ผ
ปวยสงสย 1149 ราย เส*ยช*วต 71 ราย ผเส*ยช*วตไดรบการตรวจทางหองปฏบตการย#นยนวาตดเช#$อจ/านวน 20 ราย ผ
ปวยไมม*ประวตสมผสหม แตม*ประวตอาศยอยหร#อเดนทางเขาไปในพ#$นท*+ท*+ม*รายงานผปวยย#นยน ขอมลจาการ
สอบสวนผปวยบงช*$วาเป.นการแพรเช#$อจากคนสคนมากกวาการตดเช#$อจากสตวสคน ผปวยย#นยนท*+พบยงไมสามารถ
เช#+อมโยงความเก*+ยวของกนทางการระบาดได ตรวจพบวาเช#$อดงกลาวด#$อตอยาตานไวรสกลม Amantadine และ
Rimantadine แตยงไวตอยา Zanamivir และ Oseltamivir อยางไรก.ขอมลทางระบาดวทยาของสถานการณท*+
พบในประเทศเม.กซโก แตกตางจากสหรฐอเมรกา องคการอนามยและผเก*+ยวของก/าลงด/าเนนการวเคราะหขอมลเพ#+อ
ใหไดขอเท.จจรงและจะไดเผยแพรในส#+อสาธารณะตอไป โดยสถานการณการะบาดคาดวาจะยงม*ผปวยเพ+มมากข6$น
เร#+อยๆ
ประเทศไทยม*ระบบเฝาระวงผปวยไขหวดนกมาต$ งแต พ.ศ. 2547 ซ6+งม*การคนหาผปวยสงสยไขหวดนกจากผ
มารบบรการโดยขอใหสถานบรการทางสาธารณสขจดต$ งจดคดกรองท*+แผนกผปวยนอกและฉกเฉน หากพบผมารบ
บรการม*อาการและประวตเส*+ยงตามเกณฑใหม*การรายงานผปวย เก.บตวอยางสงตรวจหาเช#$อ และด/าเนนการสอบสวน
ขอมลการเฝาระวงไขหวดนกในคนของประเทศไทยพบวาป* 2550 -51 ม*ผปวยไขหวดใหญ Influenza H1 จ/านวน
29 และ 55 รายตามล/าดบ และม*ผตดเช#$อไขหวดใหญท*+ไมใช Influenza A H1, H3 หร#อ H5 จ/านวน 66 และ 34
รายตามล/าดบ และยงไมเคยด/าเนนการตรวจหาเช#$อไขหวดใหญสายพนธท*+กอใหเกดการระบาดในประเทศเม.กซโก
เพ#+อคนหาและเฝาระวงเช#$อไขหวดใหญสายพนธท*+ม*การระบาดในประเทศเม.กซโก ส/านกระบาดวทยาจ6งขยาย
ขอบเขตการเฝาระวงในสถานบรการทางสาธารณสขใหครอบคลมผท*+อาจตดเช#$อดงกลาว จ6งไดทบทวนและปรบปรง
แนวทางการเฝาระวงไขหวดใหญ ดงน*$
2.

วตถประสงคของการเฝาระวง
2.1. คนหาผตดเช#$อไขหวดใหญท*+ระบาดในเม.กซโก Influenza A H1N1
2.2. ตรวจจบกลมกอนผปวยไขหวดใหญ
2.3. คนหาผปวยไขหวดนก หร#อผปวยไขหวดใหญสายพนธใหมอ#+นๆ

3.

กลมประชากรเปาหมาย
3.1. ผปวยท*+ม*อาการคลายไขหวดใหญท*+มารบรการในสถานพยาบาล
3.2. ผเดนทางมาจากพ#$นท*+พบการระบาดเช#$อไขหวดใหญท*+ระบาดในเม.กซโก (เชน อเมรกา เม.กซโก)

4.

นยามท*+เก*+ยวของ
4.1. นยามผปวย
4.1.1. ผปวยรายงานในขายเฝาระวง (Reported Case) ผท*+ม*อาการหร#ออาการแสดง
- ไข (อณหภมกายมากกวา 38 องศา) รวมกบ
- อาการอยางใดอยางหน6+งอนไดแก น/$ามก, ไอ, เจ.บคอ, หายใจผดปกต (หอบ, ล/าบาก), ปวดกลาม
เน#$อ หร#อ แพทยวนจฉยสงสยวาเป.นปอดบวม หร#อไขหวดใหญ รวมกบ
- ม*ประวตขอใดขอหน6+งดงน*$
1. สมผสสตวป*กโดยตรงในระยะ 7 วนกอนวนเร+ มปวย หร#อ
2. ม*การตายของสตวป*กอยางผดปกตในหมบานท*+อาศยอยในรอบ 14 วนกอนวนเร+ มปวย
3. อาศยอยหร#อเดนทางมาจากพ#$นท*+ท*+พบผปวยไขหวดใหญสายพนธท*+ระบาดในเม.กซโก (ซ6+งจะม*
การก/าหนดและแจงใหทราบทางเว.ปส/านกระบาดวทยา) ในระยะ 7 วนกอนวนเร+ มปวย
4. ม*ผสมผสรวมบานหร#อในท*+ท/างานปวยสงสยไขหวดใหญหร#อปอดอกเสบ ภายใน 1 สปดาห
กอนวนเร+ มปวย
5. ผปวยปอดบวมท*+เป.นบคลากรทางสาธารณสข
6. ผปวยปอดบวมรนแรงหร#อเส*ยช*วต ท*+หาสาเหตไมได
4.1.2. ผปวยสงสย (Suspected case) ไขหวดใหญสายพนธท*+ระบาดในเม.กซโก หมายถ6งผปวย
รายงานในขายท*+ม*ผลการตรวจ PCR วาตดเช#$อไขหวดใหญ Influenza A โดยไมพบผลบวกเม#+อใช
Primer ท*+จ/าเพาะกบ Seasonal Influenza A H1, H3 หร#อ Avian influenza H5
4.1.3. ผปวยย#นยน (Confirm case) ไขหวดใหญสายพนธท*+ระบาดในเม.กซโก หมายถ6งผปวยสงสยท*+ม*
ผลการตรวจทางหองปฏบตการย#นยนวาตดเช#$อโดยวธ*ตอไปน*$
1. RT-PCR หร#อ
2. Viral culture หร#อ
3. ม*ระดบแอนตบอด*ตอไขหวดใหญสายพนธท*+ระบาดในเม.กซโก เพ+มข6$นส*+เทา ( 4-fold
rising)

ผปวยตดออกจากขายเฝาระวง (Exclude case) หมายถ6งผปวยรายงานในขายท*+ม*ผลการตรวจ
PCR วาตดเช#$อไขหวดใหญ Seasonal Influenza A H1, H3, Avian influenza H5 หร#อ
influenza B หร#อ ใหผลลบตอการตดเช#$อไขหวดใหญ
4.2. พ#$นท*+ท*+พบผปวยไขหวดใหญสายพนธท*+ระบาดในเม.กซโก หมายถ6ง พ#$นท*+ท*+ม*รายงานผปวยหร#อผตดเช#$อ ไข
หวดใหญสายพนธท*+ระบาดในเม.กซโก และการระบาดยงไมสงบ (วนเร+ มปวยของผปวยรายสดทายถ6ง
ปจจบนยงไมครบ 14 วน)
4.3. ไขหวดใหญสายพนธท*+ระบาดในเม.กซโก หมายถ6ง เช#$อไวรส Influenza A California/04/09/H1N1
4.1.4.

5.

แนวทางการเก.บและตรวจตวอยางสงตรวจจากผปวยประกอบดวย
หร# อ Throat swab ใสไวใน
viral transport media น/า สงในกระตกน/$า แข.งท*+ม*น$ า/ แข.งหร#อ ice pack เพ#+อรกษาอณหภมให
- Nasopharyngeal aspiration, Nasopharyngeal swab

ได 2-4 องศาเซลเซ*ยส และใหสงถ6งหองปฏบตการกรมศนยวทยาศาสตรการแพทยภายใน 48
ชว+ โมง
- Clotted Blood 5 มลลลตร (cc.) เก.บ 2 คร$ ง คร$ งแรกเก.บเม#+อพบผปวย คร$ งท*+สอง เก.บหางจาก
คร$ งแรกอยางนอย 14 วนข6$นไป
แนวทางการรกษาผปวย การรกษาม*เปาหมายเพ#+อลด ภาวะแทรกซอนและอตราการเส*ยช*วต
ใชหลกการตามแนวทางแนวทางเวชปฏบตการวนจฉย และ การดแลรกษาผปวยไขหวดนก / ไขหวดใหญ
ระบาดใหญ ฉบบปรบปรง วนท*+ 3 เมษายน 2551 ประกอบดวย
− การดแลรกษาทว+ ไป
− การรกษาจ/าเพาะ ยาตานไวรสท*+ใชในการกษาและการปองกน ค#อ Oseltamivir
ขนาดยาเพ#+อการรกษา
ผใหญ คร$ งละ 1 เม.ด (75 mg) วนละ 2 คร$ ง เชา เย.น เป.นเวลา 5 วน
เด.ก ค/านวณตามน/$าหนก (2 mg/Kg/dose)
น/$าหนก < 15 กโลกรม ให 30 mg วนละ 2 คร$ ง เชา เย.น เป.นเวลา 5 วน
น/$าหนก 16-23 กโลกรม ให 45 mg วนละ 2 คร$ ง เชา เย.น เป.นเวลา 5 วน
น/$าหนก 24-40 กโลกรม ให 60 mg วนละ 2 คร$ ง เชา เย.น เป.นเวลา 5 วน
น/$าหนก >40 กโลกรม ให 75 mg วนละ 2 คร$ ง เชา เย.น เป.นเวลา 5 วน
ขนาดยาเพ#+อการปองกน
ผใหญ วนละ 1 เม.ด เป.นเวลา 10 วน
เด.ก ค/านวณตามน/$าหนก (2 mg/Kg/dose) กนวนละ 1 คร$ ง เป.นเวลา 10 วน
6.

7.

แนวทางการสอบสวน
ผปวยรายงานในขายเฝาระวง
7.1.1. ผปวยรายงานในขายเฝาระวงใหด/าเนนการสอบสวนประวต อาการและการตรวจรางกายท*+พบ ตาม
แบบสอบสวนผปวย และแนะน/าใหใชหนากากอนามย ลางม#อ หล*กเล*+ยงการสมผสผอ#+น
7.1.2. ผปวยรายงานในขายเฝาระวง ตองม*การเก.บตวอยาง Nasopharyngeal swab หร#อ throat
swab สงตรวจทางหองปฏบตการทกราย
7.1.3. ตดตามผลการตรวจทางหองปฏบตการ หากผลตรวจพบ PCR ใหผลบวกตอการตดเช#$อไขหวด
ใหญ Influenza A แตใหผลลบตอการตรวจ PCR ตอ Influenza A H1, H3, Influenza B หร#อ
Influenza A H5 ใหนบเป.นผปวยสงสย
ผปวยสงสยตดเช#$อไขหวดใหญสายพนธท*+ม*การระบาดในเม.กซโก
7.1.4. น/าสงตวอยางของผปวยสงสยฯ เพ#+อตรวจ PCR ตอเช#$อไขหวดใหญสายพนธท*+ม*การระบาดใน
เม.กซโก หากใหผลลบ ใหนบเป.นผปวยตดออก หากใหผลบวกใหนบเป.นผปวยย#นยน ระหวางรอผล
การตรวจทางหองปฏบตการใหด/าเนนการ
− ใหยาตานไวรสแกผปวยสงสย

− แนะน/าผปวยใหหล*กเล*+ยงการสมผสผอ#+น แยกตวอยในบาน
− คนหาและตดตามผสมผสในครวเร#อน และสถานท*+ท/างาน/เร*ยน จนครบ 5 วนนบจากวนสมผส

กบผปวยคร$ งสดทาย
− หากพบผสมผสม*อาการไข (38 OC) ใหเก.บตวอยาง Nasopharyngeal swab ใสใน VTM
สงตรวจหาเช#$อ
− หากผลตรวจ PCR ของผสมผสใหผลบวกตอเช#$อไขหวดใหญใหกนยาตานไวรส

8.

ผปวยย#นยนตดเช#$อไขหวดใหญสายพนธท*+ม*การระบาดในเม.กซโก
7.1.5. คนหาผสมผสในครวเร#อน/สถานท*+ท/างานกบผปวยย#นยน หากพบวาม*ไขรวมกบอาการของระบบ
ทางเดนหายใจใหยา oseltamivir เพ#+อการรกษา (วนละ 2 เม.ด จนครบ 5 วน) ใหค/าแนะน/าสวม
หนากากอนามย ลางม#อ หล*กเล*+ยงการสมผสกบผอ#+น
7.1.6. ผสมผสใกลชดท*+ไมม*อาการใหยา oseltamivir เพ#+อการปองกน (วนละ 1 เม.ด นาน 10 วน)
7.1.7. คนหาผปวยรายใหมในชมชน/หมบานท*+อยของผปวย หากพบผปวยม*ไขรวมกบอาการของระบบ
ทางเดนหายใจ ใหยา oseltamivir เพ#+อการรกษา ใหค/าแนะน/าสวมหนากากอนามย ลางม#อ หล*กเล*+ยง
การสมผสกบผอ#+น
7.1.8. ตดตามคนหาผปวยรายใหมทกวน จนครบ 7 วนนบจากวนเร+ มปวยของผปวยรายสดทาย หากไม
พบผปวยเพ+มเตมใหถ#อวาการระบาดในหมบาน/ชมชนท*+เกดเหตส$ นสด
วธ*การด/าเนนงานและการรายงานผปวย
8.1. สถานบรการทางสาธารณสขทกแหงใหจดต$ งจดตรวจคดกรองผปวยในแผนกผปวยนอกและฉกเฉนเพ#+อ
คนหาผปวยในขายเฝาระวง หากพบผปวยในขายเฝาระวงใหรายงานผปวยใหท*มสอบสวนโรคทราบทนท*
เพ#+อด/าเนนการสอบสวนผปวย
8.2. ท*มสอบสวนโรคด/าเนนการสอบสวนผปวย และรายงานผลการสอบสวนเบ#$องตนใหงานระบาดและ
ควบคมโรคส/านกงานสาธารณสขจงหวดทราบทนท*
8.3. ส/านกงานสาธารณสขจงหวด รายงานผปวยใหส/านกปองกนควบคมโรคเขต พรอมส/าเนาใหส/านกระบาด
วทยาทราบทนท*
8.4. ส/านกระบาดวทยาตรวจสอบขอมลเบ#$องตน จากน$ นเร*ยบเร*ยงขอมลเพ#+อวเคราะหสถานการณและรายงานผ
บรหารเพ#+อทราบและส+งการทกวน
8.5. ส/านกระบาดวทยาจดท/าสรปผลการเฝาระวงเพ#+อแจงหนวยงานท*+เก*+ยวของและเผยแพรแกสาธารณะ

แผนผงการเฝาระวงและสอบสวนผปวย
เรมต#น
ผ!#ปวยมารบบรการ : ไข# + อาการทางเดนหายใจ

1. สมผสสตวปกโดยตรงในระยะ 7 วนกอนวนเรมปวย หรอ
2. มการตายของสตวปกอยางผดปกตในหม!บ#านทอาศยอย!ในรอบ 14 วนกอนวนเรม
ปวย

3. อาศยอยหรอเดนทางมาจากพนททพบผปวยไขหวดใหญสายพนธ&'
ทระบาดในเม)กซโก (ซ-งจะมการก.าหนดและแจงใหทราบทางเว)ป
ส.านกระบาดวทยา) ในระยะ 7 วนกอนวนเรมปวย
4. มผสมผสรวมบานหรอในทท.างานปวยสงสยไขหวดใหญหรอปอด
อกเสบ ภายใน 1 สปดาห'กอนวนเรมปวย
5. ผปวยปอดบวมทเป)นบ&คลากรทางสาธารณส&ข

ไมมประวตเสยง

6. ผ!#ปวยปอดบวมร(นแรงหรอเสยชวต ทหาสาเหต(ไมได#
มประวตเสยงอยางนอย 1 ขอ
แยกผ!#ปวย
รายงาน ส.านกงานสาธารณส&ขจงหวด
เก/บตวอยาง Nasopharyngeal swab/throat swab
สอบสวนผ!#ปวยเบ@องต#น
สQานกงานสาธารณส(ขจงหวดตดตามผล:
ไมพบสารพนธ(กรรมของเช@อไข#หวดใหญ
Influenza A H1
+
Inflluenza A H3
+
Influenza B
+
Paninfluenza A
+
Inflluenza AH5
+
Influenza A Californai/04/09 H1N1 +

ศ!นยวทยตรวจทางห#องปฏบตการ PCR:
Paninfluenza A
Influenza A H1
Inflluenza A H3
Inflluenza AH5
Influenza B
Influenza A Californai/04/09 H1N1
ผ!#ปวยตดออก
รกษาตามอาการ
ผ!#ปวยตดออก
ผ!#ปวยตดออก
ให#ยาต#านไวรส
ผ!#ปวยตดออก
เพอการรกษา
ผ!#ปวยสงสยไข#หวดใหญเม/กซโก
ผ!#ปวยยนยนไข#หวดนก
ผ!#ปวยยนยนไข#หวดใหญเม/กซโก

ผ!#ปวยตดออก

จบ

ผปวยสงสยไขหวดใหญเม)กซโก

สสจ.และ สคร. สอบสวน ควบค(มและตดตาม

ผปวยยนยนไขหวดใหญเม)กซโก /ไขหวดนก

สQานกระบาด รวมสอบสวน ควบค(มและตดตาม

หมายเหต แนวทางการเฝาระวงและควบคมขางตนอาจม*การปรบเปล*+ยนหากพบขอมลทางวชาการเพ+มเตมหร#อสถา
การณเปล*+ยนแปลงไป และจะไดแจงใหผเก*+ยวของทราบตอไป

