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สถานการณ์โรคไข้หวดันก
ในประเทศไทย



● สถานการณ์โรค ในสัตว์ปีก  (ณ.วนัที ่18 ก.พ. 57)
ไม่พบ การระบาดของโรคไขห้วดันกเป็นเวลา 5 ปี 4 เดือน 6 วนั 
(ภายหลงัการท าลายสตัวป่์วยรายสุดทา้ยเม่ือวนัท่ี 12 พ.ย. 51)

● สถานการณ์ ในคน
ไม่พบ ผลบวกต่อโรคไขห้วดันกในคนตั้งแต่ปี 2549 เป็นตน้มา
(ผูป่้วยไขห้วดันก  รายสุดทา้ยของไทย พบท่ีจงัหวดัหนองบวัล าภู) 
ยอดผูป่้วยไขห้วดันกในคนของไทยทั้งหมด 25 คน เสียชีวิต 17 คน

สถานการณ์ในประเทศไทย



กราฟแสดงแนวโน้มการระบาดของโรคไข้หวดันก
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547-2556



สถานการณ์สัตว์ปีกป่วยตายผดิปกติ



สถานการณ์สัตว์ปีกป่วยตายผดิปกติ
 ปี 2556 (ตั้งแต่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2556)

  มีรายงานสัตว์ปีกป่วยตาย
  ทั้งหมด   21   จังหวดั

จ านวนเกษตรกร   40    ราย

จ านวนสตัว์ปีกที่ทั้งหมด 79,065 ตัว

จ านวนสตัว์ปีกที่ตายทั้งหมด 1,790 ตัว



กราฟแสดงจ านวนสัตว์ปีกป่วยตายผดิปกต ิ
 ปี 2556 (ตั้งแต่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2556) 



แผนภูมิแสดงสัตวปี์กป่วยตายผดิปกติ แยกตามชนิดของสตัวปี์ก 
 ปี 2556 (ตั้งแต่ 1 มกราคม – 31 ธนัวาคม 2556) 



แผนทีแ่สดงพืน้ที่ที่พบสัตว์ปีกป่วยตายผดิปกติ
 ปี 2556 (ตั้งแต่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2556) 



สถานการณ์โรคไข้หวดันก
สายพนัธ์ H5N1
ในต่างประเทศ



Asian region (สถานการณ์ในคน)
 Cambodia
 รายงานเมื่อวนัที่ 12 กมุภาพนัธ์ 2557
    พบการยนืยนัการตดิเช้ือ H5 ในมนุษย์  จ านวน 2ราย ในเมือง กระแจะ

รายที่ เพศ อายุ (ปี) วนัทีเ่ร่ิมแสดงอาการป่วย วนัทีเ่สียชีวติ หมายเหตุ

1 ชาย 8 31 ม.ค. 57 7 ก.พ. 57

2 หญิง 2 1 ก.พ. 57 7 ก.พ. 57 เป็นนอ้งสาวของผูป่้วยรายแรก



สถานการณ์ในสัตว์ 
(ข้อมูลรายงานจากเวบ็ไซต์ OIE ระหว่างปี 2005 ถึง ปัจจุบัน) 
รูปภาพแสดง พืน้ทีท่ีม่กีารรายงานการพบ HPAI ในสัตว์



African Region (สถานการณ์ในสัตว์ปีก)
Egypt

 วนัท่ี 12 กมุภาพนัธ์  2557 
พบการระบาดใน 5 เมือง ไดแ้ก่ เมือง

Behera,Dakahlia,Faiyum,Quayubia และเมือง Sharqia
 โดยพบในสัตวปี์ก (เป็ด,ไก่) ท่ีไม่ไดท้  าวคัซีน



รูปภาพแสดงจ านวนจุดทีพ่บ H5N1 
(ข้อมูลรายงานจากเว็บไซต์ OIE ระหว่างปี 2003 ถึง 15 กุมภาพันธ์ 2014 ) 





สถานการณ์ในมนุษย์ 
(ข้อมูลจากเว็บไซต์ CDC.GOV ระหว่างปี 2003 ถึง 8 กุมภาพันธ์ 2557) 

รูปภาพแสดง พื้นท่ีที่มีการรายงานการพบ H5N1 ในมนุษย์

29/01/14

13/01/14

10/01/14



สถานการณ์โรคไข้หวัดนก
สายพันธ์H7N9 ,H5N8 และ

H10N8
ในต่างประเทศ



สถานการณ์ H7N9 ในต่างประเทศ
 1. African Region

• Egypt

 2. Asian Region

• China

• Malaysia

• Republic of Korea (H5N8)



สถานการณ์ H7N9 ในต่างประเทศ
 China 
วนัท่ี 26 ม.ค. 2557 

 พบการติดเช้ือ  H7N9 ในสัตวปี์ก และตวัอยา่งจากส่ิงแวดลอ้มจากเมือง 
Guangdong, Guanxi, Hunan  และ zhejiang

วนัท่ี 31 ม.ค. 2557 
พบการติดเช้ือ H7N9 ในมนุษย ์ในเมือง  Anhui, Fujian, Guangdong, Hunan, 

Jiangsu และ เมืองZhejiang
 -โดยพบวา่ ในระหวา่งวนัท่ี6 ก.พ.- 13ก.พ. 2557 พบผูป่้วยทั้งส้ินจ านวน 28 
ราย



จ านวนผู้ป่วยโดยเช้ือไข้หวดันก H7N9
ระหว่างวนัที่ 6-13 กมุภาพนัธ์  2557

ช่ือเมือง จ านวนผู้ป่วย (ราย) หมายเหตุ
Zhejiang 11

Guangdong 9

Hunan 4

Anhui 2

Jiangsu 1

Fujian 1

รวม 28



สถานการณ์H7N9ในต่างประเทศ
Malaysia
วนัท่ี 12 ก.พ. 2557

 พบการติดเช้ือ H7N9ในมนุษยเ์ป็นรายแรกของประเทศ 

รายที่ เพศ อายุ (ปี) วนัทีเ่ร่ิมแสดงอาการป่วย วนัทีเ่สียชีวติ หมายเหตุ

1 หญิง 67 30 ม.ค. 57 - เดินทางกลบัจากท่องเท่ียว
จากประเทศจีน, อาการ

ยงัคงทรงตวั



สถานการณ์ H7N9 ในมนุษย์ ปี 2556 จาก WHO 
(ข้อมูลตารางรายงานจากเว็บไซต์ WHO 18 ก.พ. 2557 )

ประเทศ/เมือง 2013 2014 รวมทัง้หมด
จีน 144 199 343

Zhejiang 51 84 135

Guangdong 4 60 64

Shanghai 34 8 42

Jiangsu 27 12 39

Fujian 5 15 20

Hunan 3 9 12

Anhui 4 2 6

Jiangxi 5 5

Beijing 2 2 4

Henan 4 4

Guangxi 3 3

Shandong 2 2

Guizhou 1 1

Hebei 1 1

Hongkong 2 3 5

ไต้หวัน (ติดเชือ้จากจีน) 1 1 2

มาเลเซีย (ตดิเชือ้จากจีน) 1 1

รวมทัง้หมด 145 201 346

* จ ำนวนผู้เสียชีวิตอย่ำงไม่เป็นทำงกำรรวม 77 ราย



การระบาดรอบที่ 2 ผู้ป่วยรายแรกเริ่มมี
อาการ

เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2556

รายแรกเริ่มมีอาการ
เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2556



สถานการณ์ H7N9 ในมนุษย์ ปี 2556 จาก WHO 
(ข้อมูลตารางรายงานจากเวบ็ไซต์ WHO 17 ก.พ. 2557)

 จนถึงปัจจุบนัยงัไม่มีหลกัฐานการติดต่อโรคจากคนสู่คนไดอ้ยา่งต่อเน่ือง (no evidence of sustained 
human-to-human transmission)

 WHO แนะน าผูเ้ดินทางไปยงัประเทศท่ีมีรายงานการระบาดของเช้ือไขห้วดันกใหห้ลีกเลียงการไปยงั
ฟาร์มสตัวปี์ก หรือสมัผสักบัสตัวใ์นตลาดคา้สตัวปี์กมีชีวติ หรือเขา้ไปในพื้นท่ีท่ีมีการฆ่าสตัวปี์ก หรือ
สมัผสักบัพื้นผวิท่ีมีการปนเป้ือนอุจาระสตัวปี์กหรือสตัวอ่ื์น นกัท่องเท่ียวควรลา้งมือบ่อย ๆ ดว้ยน ้าและ
สบู่ และปฏิบติัตามหลกัความปลอดภยั และสุขลกัษณะดา้นอาหาร

 จากเหตุการณ์น้ี WHO ยงัไม่มีการแนะน าใหต้ั้งจุดคดักรองเป็นพเิศษหรือควบคุมการเดินทางและการคา้ 
 การตรวจวนิิจฉยัการติดเช้ือไขห้วดันกควรใหมี้การตรวจในบุคคลท่ีมีอาการทางเดินหายใจรุนแรง

เฉียบพลนั ในบุคคลท่ีมีการเดินทางหรือเดินทางกลบัจากพื้นท่ีท่ีมีความเก่ียวขอ้งกบัโรคไขห้วดันก
 WHO สนบัสนุน ใหมี้การเพิ่มการเฝ้าระวงัไขห้วดัใหญ่อยา่งต่อเน่ือง รวมถึง อาการทางเดินหายใจ

รุนแรงเฉียบพลนั (severe acute respiratory infection (SARI) และเฝ้าสงัเกตความผดิปกติของรูปแบบ
การระบาด



สถานการณ์ H5N8 ในต่างประเทศ
Korea

o  พบการระบาดของเช้ือ H5N8  ในสตัวปี์กพื้นบา้น ( เป็ด และ ไก่)  
ทั้งหมด 13 คร้ังใน 6 จงัหวดั ไดแ้ก่ 

เมอืง จ านวนคร้ังที่เกดิการระบาด(คร้ัง)

Chungcheongbuk 1

Chungcheongbuk-do 1

Jelloabuk-do 5

Jeollanam 3

Gyeonggi-do 1

Gyeongsangnam 1



 China
14 ก.พ.2557
พบผูป่้วยติดเช้ือ H10N8 จ านวน 3ราย เสียชีวิต 1ราย

สถานการณ์ H10N8 ในต่างประเทศ

รายที่ เพศ อายุ (ปี) วนัทีเ่ร่ิมแสดงอาการป่วย วนัทีเ่สียชีวติ หมายเหตุ

1 หญิง 73 30 พ.ย. 56 6 ธ.ค.56 มีโรคประจ าตวั



รายงานผู้ป่วยยนืยนัโรคไข้หวดันกใน ประจ าปี 2557 – ปัจจุบัน(18 ก.พ. 57)จาก 
WHO และแหล่งข่าวอืน่ ได้แก่

 H5N1 (ป่วย 4/ เสียชีวติ 3): เวยีดนาม (2/2) กมัพูชา (2/1)

 H7N9 (ป่วยอย่างน้อย 201 / เสียชีวติ อย่างไม่เป็นทางการ ~ 33) : จีน (198/6) 
ไต้หวนั ตดิเช้ือจากจีน (2/0) มาเลเซีย ตดิเช้ือจากจีน (1/0) 

 H9N2 (ป่วย 2/ เสียชีวติ 0) : จีน (2/0) 

 H10N8 (ป่วย 2/ เสียชีวติ 1) : จีน (2/1)  
 มีการพบการติดเช้ือ H10N8 ทัว่โลกรวมทั้งหมด 3 ราย โดยรายแรกพบในประเทศจีน 

ในหญิงอาย ุ73 ปีจากมณฑลเจียงซี (Jiangxi) ซ่ึงมีโรคประจ าตวัและมีภูมิตา้นทานต ่าเขา้
รับการรักษาตวัเม่ือวนัท่ี 30 พ.ย.2556 ผูป่้วยมีอาการปอดบวมรุนแรง และเสียชีวติเม่ือ
วนัท่ี 6 ธ.ค.56

สรุปสถานการณ์ไข้หวดันกในคนทั้งโลก
ประจ าปี 2557 – ปัจจุบัน(18 ก.พ. 57)



Thank you for your 
attention


