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ซ้อมแผนรับมือฉุกเฉินป้องกันโรคไข้หวัดนก

ประจาํปีงบประมาณ 2562

สมันาเชิงปฏิบติัการเร่ืองการเพ่ิมประสทิธิภาพงานด้านสขุภาพสตัว์

กลุม่ควบคมุปอ้งกนัโรคสตัว์ปีก
สาํนกัควบคมุ ปอ้งกนัและบําบดัโรคสตัว์



มาตรการควบคุม ป้องกัน โรคไข้หวัดนก
“มาตรการควบคุม ป้องกันโรคไข้หวัดนกชนิดรุนแรงสูง”

“มาตรการควบคุม ป้องกันโรคไข้หวัดนกชนิดรุนแรงตํ่า”

“มาตรการดาํเนินการเม่ือพบระดบัภมูิคุ้มกันโรคไข้หวัดนกในสัตว์ปีก”



นิยามสัตว์ปีกป่วย/ตาย กรณีสงสัยไข้หวัดนก

แสดงอาการอ่ืนร่วมด้วย ดงันี ้

ตายกะทนัหนั

อาการระบบทางเดนิหายใจ เช่น หายใจลําบาก หน้า

บวม นํา้ตาไหล

อาการทางระบบประสาท เชน่ ชกั คอบดิ

ท้องเสีย ขนยุง่ ซมึ ไมกิ่นอาหาร ไขล่ด ไขรู่ปร่างผิดปกต ิ

หงอน เหนียงสีคลํา้ หน้าแข้งมีจดุเลือดออก

สัตว์ปีกท่ีถูกเลีย้งในระบบฟาร์ม มี

อัตราการตายอย่างน้อยร้อยละ 1

ใน 2 วัน หรือมีอัตราการกินอาหาร

และนํา้ลดลงร้อยละ 20 ใน 1 วนั 

สัตว์ปีกท่ีถูกเลี ย้งแบบหลังบ้าน มี

อัตราการตายอย่างน้อย ร้อยละ 5

ใน 2 วนั



มาตรการควบคุม ป้องกันโรคไข้หวัดนกชนิดรุนแรงสูง

รายงานสตัว์ปีกป่วย/

ตายสงสยัตามนิยาม

โรคไข้หวดันก

เกษตรกร ปศุสัตว์จังหวัด/ปศุสัตว์

อาํเภอ/อาสาปศุสัตว์ใน

พืน้ที่

ลงพืน้ท่ีสอบสวน

โรคและเก็บ

ตวัอยา่ง

ส่วนกลาง

กรมปศุสัตว์

รายงาน@ ระบบสารสนเทศ

เพ่ือการเฝา้ระวงัโรคไข้หวดั

นก/birdflu@dld.go.th

- รก.1

- สคส.1

- แบบสอบสวนโรค

-----------10km--------

---
5k

m
---

-ทาํลายสัตว์ปีกใน

ฟาร์มต้องสงสัยว่าเป็น

โรคไข้หวัดนกทนัที

-เก็บตัวอย่างสัตว์ปีก

(ซาก 2-5 ตัว) ส่งตรวจ

ทางห้องปฏิบัติการ

เพื่อตรวจยนืยนัผล

-ทาํความสะอาดและ

ทาํลายเชือ้โรคใน

ฟาร์ม วัสดุอุปกรณ์

ภายในฟาร์ม

-เฝา้ระวงัและค้นหาโรคเพิ่มเตมิ (เคาะประตู

บ้าน) รอบจดุท่ีเกิดโรคในรัศมี 10 km.

-มีการกกักนัโรคบริเวณฟาร์มต้องสงสยั

การรายงานโรค

การควบคุมโรค
กรณีมีสัตว์ปีกป่วยตายผิดปกติ

สงสัยเป็นโรคไข้หวัดนก



มาตรการควบคุม ป้องกันโรคไข้หวัดนกชนิดรุนแรงสูง

รายงานสตัว์ปีกป่วย/

ตายสงสยัตามนิยาม

โรคไข้หวดันก

เกษตรกร ปศุสัตว์จังหวัด/ปศุสัตว์

อาํเภอ/อาสาปศุสัตว์ใน

พืน้ที่

ลงพืน้ท่ีสอบสวน

โรคและเก็บ

ตวัอยา่ง

ส่วนกลาง

กรมปศุสัตว์

รายงาน@ ระบบสารสนเทศ

เพ่ือการเฝา้ระวงัโรคไข้หวดั

นก/birdflu@dld.go.th

- รก.1

- สคส.1

- แบบสอบสวนโรค

การรายงานโรค

การควบคุมโรค

ห้องปฏิบัติการ

ตรวจ

วินิจฉัยโรคของ

กรมปศุสัตว์

สง่ตวัอย่าง

รายงานผล

------10km-------5
km

--

-ทาํความสะอาดและ

ทาํลายเชือ้โรคในฟาร์ม 

วัสดุอุปกรณ์ภายใน

ฟาร์ม

-เฝา้ระวงัและค้นหาโรคเพิ่มเตมิ (เคาะประตู

บ้าน) รอบจดุท่ีเกิดโรคในรัศมี 10 km.
- ห้ามเคล่ือนย้ายสตัว์ปีก 30 วนั

-เก็บตวัอยา่ง cloacal swab สตัว์
ปีกทกุครัวเรือนในหมูบ้่านท่ีเกิดโรค 

สุม่ 5 ตวั/ครัวเรือน

-เก็บตวัอยา่ง cloacal swab สตัว์
ปีกทกุหมูบ้่านในระยะ5กม. สุม่ 20

ตวั/หมูบ้่าน

กรณีผลการตรวจยืนยันว่าเป็น

โรคไข้หวัดนก



มาตรการควบคุม ป้องกันโรคไข้หวัดนกชนิดรุนแรงตํ่า

หากตรวจพบเชือ้โรคไข้หวดันก

ชนิดความรุนแรงต่ํา subtype

H5 หรือ H7 
ให้ดําเนินการควบคมุโรคเหมือน

ชนิดความรุนแรงสงู

------10km-------5
km

--

-ทาํความสะอาดและ

ทาํลายเชือ้โรคในฟาร์ม 

วัสดุอุปกรณ์ภายใน

ฟาร์ม

-เฝา้ระวงัและค้นหาโรคเพิ่มเตมิ (เคาะประตู

บ้าน) รอบจดุท่ีเกิดโรคในรัศมี 10 km.
- ห้ามเคล่ือนย้ายสตัว์ปีก 30 วนั

-เก็บตวัอยา่ง cloacal swab สตัว์
ปีกทกุครัวเรือนในหมูบ้่านท่ีเกิดโรค 

สุม่ 5 ตวั/ครัวเรือน

-เก็บตวัอยา่ง cloacal swab สตัว์
ปีกทกุหมูบ้่านในระยะ5กม. สุม่ 20

ตวั/หมูบ้่าน

การควบคุมโรค



มาตรการควบคุม ป้องกันโรคไข้หวัดนกชนิดรุนแรงตํ่า

-ทาํความสะอาดและ

ทาํลายเชือ้โรคในฟาร์ม 

วัสดุอุปกรณ์ภายใน

ฟาร์ม

สัง่กกัสตัว์ปีกฝงูดงักลา่วเพ่ือตดิตามเฝา้ระวงั

และสอบสวนหาสาเหตุ

เก็บตวัอยา่งซํา้ (cloacal swab )
การควบคุมโรค

“กรณีสตัว์ปีกทีมี่อายแุละ
ขนาดทีส่ามารถเข้าโรงฆ่า

ได ้ใหป้ศสุตัว์จงัหวดัสัง่

เจ้าของใหนํ้าสตัว์ปีกเข้า

ฆ่าตามโรงฆ่าทีกํ่าหนด”

ประชาสัมพันธ์ให้ผู้เก่ียวข้องทราบข้อมูลของโรคไข้หวัดนก

ชนิดความรุนแรงตํ่าว่าเป็นสายพันธ์ุที่พบได้ปกตทุิกประเทศ

ทั่วโลก โดยองค์การสุขภาพสัตว์ระหว่างประเทศ (OIE) 

ไม่ได้กาํหนดให้เป็นโรคที่ต้องรายงานไปยัง OIE แต่อย่างใด

หากตรวจพบเชือ้โรคไข้หวดันก

ชนิดความรุนแรงต่ําอ่ืนๆท่ีไมใ่ช ่

H5 หรือ H7



มาตรการดาํเนินการเม่ือพบระดับภมูคุ้ิมกันโรคไข้หวัดนกในสัตว์ปีก

เก็บตวัอยา่ง cloacal swab ของฝงู
สตัว์ปีกท่ีมีการตรวจพบระดบั

ภมูิคุ้มกนัโรคไข้หวดันกเพ่ือตรวจ

ยืนยนัหาเชือ้ไวรัส

สํานกังานปศสุตัว์จงัหวดัเข้าพืน้ท่ีตดิตาม

ฝงูสตัว์ปีกดงักลา่วทนัที เพ่ือดอูาการ หาก

ป่วย/ตายผิดปกตใิห้สง่ตวัอยา่งซากไปยงั

ห้องปฏิบตักิารและควบคมุโรคตาม

มาตรการท่ีกําหนดทนัที

- ให้เจ้าหน้าท่ี เข้าตรวจ

เย่ียมเกษตรกรทกุราย 

- หากพบสตัว์ปีกป่วยตาย

ให้เข้าควบคมุโรคทนัที

พร้อมส่งตวัอย่าง cloacal 

swab หรือซากตรวจทาง
ห้องปฏิบตัิการ

การควบคุมโรค

------10km-------5
km

--การดําเนินการเม่ือพบระดบัภมิูคุ้มกนั

โรคไข้หวดันกชนิด H5 หรือ H7
มากกวา่หรือเทา่กบั 1:16



มาตรการควบคุม ป้องกันโรคในสัตว์ปีก

 เม่ือได้รับแจ้งหรือพบสตัว์ปีกป่วยตายมีลกัษณะอาการเหมือนนิยามโรคไข้หวดันก ต้องเข้าตรวจสอบและ

ดําเนินการตามมาตรการควบคมุโรคทนัที 
- รายงาน รก.1, สคส.1, สอบสวนโรค 

- ทําลายและเก็บตวัอยา่งซาก

- สัง่กกั, 

- พน่ยาฆา่เชือ้, 

- เฝา้ระวงัทางอาการ รัศมี 10 กม.

- ประสานงานกบัหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง
- ประชาสมัพนัธ์ทําความเข้าใจกบัเกษตรกร

“รู้เร็ว ควบคุมเร็ว สงบเร็ว”



แนวทางการดาํเนินการค่าชดใช้ทาํลายสัตว์ปีก

แตง่ตัง้คณะกรรมการชดใช้ทําลายสตัว์ปีกดําเนินการประเมินราคาสตัว์ปีก

คณะกรรมการชดใช้ทําลายสตัว์ปีกตกลงกบัเกษตรกรเจ้าของสตัว์ ทําหนงัสือ

ยินยอมในการทําลายสตัว์ปีกและยอมรับราคาคา่ชดใช้ท่ี 75% ของราคาประเมิน

สัง่กกัสตัว์ปีกเพ่ือรอดําเนินการทําลายสตัว์

ผลทางห้องปฏิบติัการเป็นบวกตอ่โรคไข้หวดันก

ดําเนินการทําลายสตัว์ ซากสตัว์ ตามระเบียบกรมปศสุตัว์

โดยคณะกรรมการทําลายสตัว์และดําเนินการจ่ายค่าชดใช้



กลุมควบคุมปองกันโรคสัตวปก

สคบ.
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