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1. สถานการณ์โรคไข้หวัดนก 

1.1 สถานการณ์โรคไข้หวัดนกในสัตว์ปีก 
1.1.1 พบเชื้อไวรัสไข้หวัดนก H5 จากซากเหยี่ยว และซากนกนางนวลหัวด า ในเขตปกครอง

พิเศษฮ่องกง 
รัฐบาลเขตปกครองพิเศษฮ่องกงประกาศเม่ือวันพุธที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2012 ว่าผลการตรวจสอบ

เบื้องต้นพบเชื้อไวรัสไข้หวัดนก H5 จากซากเหยี่ยว และซากนกนางนวลหัวด า ที่พบในสวนสาธารณะ Seaview 
Crescent, Man Tung Road, Tung Chung, และ Chun Yin Square Playground, Yuen Long  

1.1.2 พบเชื้อไวรัสไข้หวัดนก H5N2 ในฟาร์มนกแห่งหนึ่งที่เมือง Kurunegala ในประเทศศรีลังกา  
จากรายงานของ Department of Animal Production and Health, Peradeniya ประเทศศรีลังกา 

เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2012 พบ Low pathogenic avian influenza virus (Serotype H5N2) โดยมี
นกป่วยและตายจ านวน 100 ตัว จากนกทั้งหมด 14,600 ตัว   

1.1.3 ตรวจพบเชื้อไข้หวัดนกชนิด H7N1 ในประเทศแอฟริกาใต้  
องค์การโรคระบาดสัตว์ระหว่างประเทศ ( OIE) รายงานการตรวจพบเชื้อไข้หวัดนกชนิด H7N1 ใน

ประเทศแอฟริกาใต้ โดยเป็นการเฝ้าระวังในระบบปกติ พบนกกระจอกเทศในฟาร์มแห่งหนึ่งในจังหวัด western 
cape ติดเชื้อจ านวน 1028 ตัว (อัตราป่วยร้อยละ 8.3) ได้ด าเนินมาตรการกักกันสัตว์ ควบคุมการเคลื่อนย้าย
สัตว์ในประเทศ และการตรวจคัดกรองแล้ว 

1.1.4 พบการระบาดของโรคไข้หวัดนก H5N1 ในสัตว์ปีก ในประเทศเนปาล และอินเดีย  
เจ้าหน้าที่สุขภาพสัตว์ประเทศเนปาลรายงานเมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2012 ว่าพบการระบาดของ

ไข้หวัดนก H5N1 ที่ฟาร์มในภาคตะวันออกของประเทศ โดยได้รับการยืนยันการพบเชื้อไวรัสไข้หวัดนก H5N1 
จาก United Kingdom นอกจากนี้ ยังมีนกในฟาร์มต่างๆ ในพ้ืนที่ ตายกว่า 8,000 ตัว และเจ้าหน้าที่ได้เริ่มการ
ท าลายสัตว์ปีกแล้ว 

ประเทศอินเดียรายงานการระบาดของโรคไข้หวัดนก H5N1 เพ่ิมเติมในรัฐ Odisha (Orissa) โดยเชื้อ
ไวรัสท าให้นกตาย 5,015 ตัวจากนกท้ังหมด 34,857 ตัวในฟาร์มสัตว์ปีก ตามรายงานจากองค์การโรคระบาด
สัตว์ระหว่างประเทศ ( OIE) เมื่อ 4 กุมภาพันธ์ สัตว์ปีกท้ังหมดในรัศมี 3 กิโลเมตร จากฟาร์มถูกท าลายเพื่อ
ควบคุมการแพร่กระจายของโรค 

1.1.5 พบการระบาดของโรคไข้หวัดนกในสัตว์ปีกเพิ่มเติมใน 6 จังหวัด ของประเทศเวียดนาม 
ณ วันที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 มีรายงานการตรวจพบเชื้อไวรัสไข้หวัดนกสายพันธุ์ H5N1 

เพ่ิมเติมใน 6 จังหวัดของประเทศเวียดนาม ประกอบด้วยจังหวัด Hai Duong, Hai Phong, Ha Nam, Thai 
Nguyen, Bac Giang, Kien Giang ท าให้มีจังหวัดที่มีโรคไข้หวัดนกระบาดแล้วถึง 9 จังหวัด โดยก่อนหน้านี้มี
รายงานการระบาดของไข้หวัดนก H5N1 ในเมือง Thanh Hoa, Quang Tri และ Soc Trang โดยการระบาด
ของไข้หวัดนกดังกล่าว ท าให้มีนกน้ าในฟาร์มสัตว์ปีกใน อ าเภอ Duong Kinh ของจังหวัด Hai Phong ติดเชื้อ
ไข้หวัดนก จ านวน 1,470 ตัว และฝูงสัตว์ที่ติดเชื้อได้ถูกท าลายแล้ว 
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1.1.6 พบอีกาป่วยด้วยโรคไข้หวัดนก (H5N1) ในประเทศอินเดีย 
รายงานอย่างเป็นทางการเมื่อวันเสาร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2012 โดยเจ้าหน้าที่ของ The Bhopal-based 

High Security Animal Disease Laboratory (HSADL) ได้ยืนยันรายงานการตายของอีกาด้วยโรคไข้หวัดนกใน
เมือง Gaya โดยพบว่า อีกาหลายร้อยตัวเสียชีวิตในช่วงเดือนครึ่งที่ผ่านมา  

1.2 สถานการณ์โรคไข้หวัดนกในคน 
1.2.1 พบผู้ป่วยสงสัยไข้หวัดนก ในประเทศอียิปต์  
มีการรายงานจากกระทรวงสาธารณสุขประเทศอียิปต์ว่า พบผู้สงสัยติดเชื้อไข้หวัดนก [ Avian  

A/(H5N1) influenza virus infection] จ านวน 13 ราย ในประเทศอียิปต์ ทางตอนเหนือของกรุง Cairo  
เข้ารับการรักษาท่ีโรงพยาบาลทรวงอก โดยผู้ป่วยสองรายในจ านวนดังกล่าวได้รับการยืนยันว่าเป็นโรคไข้หวัดนก
และอยู่ระหว่างการตรวจสอบผู้ป่วยที่เหลือ ซึ่งผู้ป่วยที่สงสัยว่าจะติดเชื้อไข้หวัดนกท้ังหมดได้รับการกักกันและ 
ส่งต่อมาจากโรงพยาบาลทั่วไป จากเหตุการณ์ดังกล่าวท าให้กระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงเกษตร 
เริ่มเตรียมการรณรงค์ท่ัวประเทศเพ่ือต่อสู้กับเชื้อไวรัส และแจ้งให้ชาวอียิปต์ทราบเกี่ยวกับวิธีการป้องกันโรค 

1.2.2 พบผู้ป่วยยืนยันโรคไข้หวัดนกเสียชีวิต 1 ราย ในประเทศอินโดนีเซีย 
องค์การอนามัยโลกรายงานสถานการณ์โรคไข้หวัดนกล่าสุดในประเทศอินโดนีเซีย โดย ณ วันที่ 21 

กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 กระทรวงสาธารณสุขของประเทศอินโดนีเซียรายงานการพบผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อไวรัส
ไข้หวัดนกชนิด A (H5N1) รายใหม่จ านวน 1 ราย โดยเป็นผู้ป่วยหญิงอายุ 19 ปี จากจังหวัด Banten เริ่มมี
อาการป่วยเมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลเมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 
2555 และเสียชีวิตในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 การสอบสวนทางระบาดวิทยาอยู่ระหว่างด าเนินการ
โดยกระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงเกษตร ท าให้ยอดรวมจ านวนผู้ป่วยยืนยันโรคไข้หวัดนกในประเทศ
อินโดนีเซียจนถึงขณะนี้มีจ านวน 185 ราย และเสียชีวิตแล้วจ านวน 153 ราย 

1.2.3 พบผู้ป่วยโรคไข้หวัดนก รายท่ี 4 ปี พ.ศ. 2555 ของประเทศเวียดนาม 
เจ้าหน้าที่สาธารณสุขเวียดนามประกาศเม่ือวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 ว่าพบผู้เสียชีวิตด้วยโรค

ไข้หวัดนกรายที่ 4 ของปี ในจังหวัด Binh Doung โดยเป็นผู้ป่วยอายุ 22 ปี มีประวัติรับประทานก๋วยเตี๋ยวที่มี
เลือดเป็ดเป็นส่วนประกอบ ไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาลเมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ ด้วยอาการไข้และระบบหายใจ
ล้มเหลว ท าให้ขณะนี้มีผู้ป่วยโรคไข้หวัดนกในเวียดนามทั้งสิ้น 121 ราย เสียชีวิตทั้งสิ้น 61 ราย 

 1.2.4 พบผู้ป่วยโรคไข้หวัดนก 1 ราย ในประเทศบังกลาเทศ 
 พบผู้ป่วยยืนยันโรคไข้หวัดนกเป็นรายที่ 4 ของบังกลาเทศ หลังจากพบรายแรกเมื่อปี ค.ศ. 2008 และ
รายที่ 2, 3 เมื่อปี ค.ศ. 2011 โดยผู้ป่วยรายสุดท้ายนี้ เป็นชายอายุ 40 ปี ซึ่งท างานอยู่ในตลาดค้าขายสัตว์ปีก
ในเมือง Dhaka โดยมีอาการไอ และตรวจเสมหะจากคอพบเชื้อไข้หวัดนก ยืนยันด้วยวิธี RT-PCR ขณะนี้อาการ
หายเป็นปกติแล้ว  
ที่มา :  1. ProMED-Mail วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2555 Volumn 2012 Number 056 
 2. ProMED-Mail วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2555 Volumn 2012 Number 063 

3. ProMED-Mail วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2555 Volumn 2012 Number 066 
4. ProMED-Mail วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2555 Volumn 2012 Number 073 
5. ProMED-Mail วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2555 Volumn 2012 Number 090 
6. ProMED-Mail วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2555 Volumn 2012 Number 091 
7. ProMED-Mail วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2555 Volumn 2012 Number 096 
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8. http://www.cidrap.umn.edu/cidrap/content/influenza/avianflu/news/feb0612bird.html 
9. ProMED-Mail วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2555 Volumn 2012 Number 107 
10. APEC EINet News Brief#4: 17 February 2012 
 

การวิเคราะห์และข้อเสนอแนะจากศูนย์ข่าวกรอง ส านักโรคติดต่ออุบัติใหม่ 
 จากข้อมูลอย่างเป็นทางการขององค์การอนามัยโลก ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 พบรายงาน
ผู้ป่วยโรคไข้หวัดนกในปี พ.ศ. 2555 ทั้งสิ้น 11  ราย เสียชีวิต 8  ราย ใน 5 ประเทศ ได้แก่ จีน กัมพูชา 
เวียดนาม อินโดนีเซีย และอียิปต์ โดยมียอดผู้ป่วยสะสมทั้งสิ้น 589 ราย เสียชีวิต 348 รายนอกจากนี้ ยังพบ
รายงานการพบเชื้อไข้หวัดนกในสัตว์ปีกในหลายประเทศ  เช่น เขตปกครองพิเศษฮ่องกง เวียดนาม ศรีลังกา 
อินเดีย เนปาล ภูฏาน และแอฟริกาใต้ 

 สถานการณ์การระบาดของโรคไข้หวัดนกท้ังในคนและในสัตว์ในปัจจุบันที่เกิดข้ึนในประเทศต่างๆ ทั่ว
โลกเริ่มมีความถ่ีมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศเพ่ือนบ้านของไทยเช่น อินโดนีเซีย กัมพูชา เวียดนาม 
ยังคงพบการระบาดของโรคไข้หวัดนกท้ังในสัตว์และคนอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งในช่วงเวลา นี้ยังเป็นช่วงเวลาการ
อพยพหนีหนาวของนกป่าอีกด้วย ถึงแม้ว่าในประเทศไทย จะไม่พบรายงานผู้ป่วยไข้หวัดนกตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 
พ.ศ. 2549 และไม่พบรายงาน การเกิดโรคในสัตว์ปีกตั้งแต่พฤศจิกายน พ.ศ. 2551 เป็นต้นมา แต่อย่างไรก็ตาม 
ประเทศไทยก็ยังมีความเสี่ยงที่โรคไข้หวัดนกอาจจะกลับมาระบาดอีกครั้ง หากไม่มีการป้องกันควบคุมโรคอย่าง
เข้มแข็งพอ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงควรมีการ ด าเนินมาตรการเตรียมความพร้อมป้องกันควบคุมโรคไข้หวัดนก 
ที่ส าคัญ ได้แก ่

 - เข้มงวดการเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนกในคน และเพ่ิมความไวในการตรวจจับการระบาด โดยเก็บตัวอย่าง
ส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ เมื่อพบผู้ป่วยปอดอักเสบร่วมกับประวัติสัมผัสสัตว์ปีก หรือปอดอักเสบที่มีอาการ
รุนแรง หรือการด าเนินโรคเป็นไปอย่างรวดเร็ว หรือไม่ทราบสาเหตุการเกิดโรค หรือมีความผิดปกติในการ 
ด าเนินโรค ควรมีการส่งตรวจหาเชื้อไข้หวัดนกทุกราย และเร่งรัดให้ทีมเฝ้าระวังสอบสวนเคลื่อนที่เร็ว (SRRT)  
ในพ้ืนที่สอบสวนโรคร่วมด้วย 

- เข้มงวดการเฝ้าระวังโรคในสัตว์ปีกและนกธรรมชาติ โดยเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์และเจ้าหน้าที่กรมอุทยาน
แห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช รวมทั้งดูแลการน าเข้าสัตว์ปีกในบริเวณชายแดน แนะน าการเลี้ยงสัตว์ปีกอย่าง
ปลอดภัยในชุมชน หากพบการระบาดในสัตว์ ต้องรีบแจ้งเตือนโรงพยาบาลในพ้ืนที่ให้เตรียมพร้อมดูแลผู้ป่วย
ทันท ี

 - เร่งรัดให้อาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้าน (อสม.) ด าเนินการเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนก หากพบสัตว์ปีกป่วย
ตายผิดปกติ ต้องรีบแจ้งเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข 

 - เพ่ิมการประชาสัมพันธ์การป้องกันโรคไข้หวัดนกให้กับประชาชนได้รับทราบอย่างทั่วถึง ทั้งการป้องกัน
การติดเชื้อจากสัตว์ และการป้องกันสัตว์ปีกให้ปลอดภัยจากโรคไข้หวัดนก  

- เผยแพร่ข้อมูลความรู้และแนวทางปฏิบัติในการคัดกรองและการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคไข้หวัดนก  ตาม
แนวทางกระทรวงสาธารณสุขให้แพทย์ทั้งภาครัฐและเอกชนภายในจังหวัดทราบอย่างทั่วถึง และสั่งการให้
บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด  
 

2. สถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ 

http://www.cidrap.umn.edu/cidrap/content/influenza/avianflu/news/feb0612bird.html


 

เอกสารใช้ในราชการ  การส าเนาแจกจ่ายหรือเผยแพร่ต้องได้รับอนุญาตจากศูนย์ข่าวกรองส านักโรคติดต่ออุบัติใหม ่

4 

2.1  ผลการสุ่มตรวจสุกรในเขตปกครองพิเศษฮ่องกงพบเชื้อไข้หวัดใหญ่พันธุ์ผสม (human influenza  
 hybrid) 

เจ้าหน้าที่สาธารณสุขเขตปกครองพิเศษฮ่องกงรายงานว่า ผลการเฝ้าระวังเชื้อไข้หวัดใหญ่ในสุกรจาก 
การตรวจตัวอย่างสุกรที่มายังโรงฆ่าสัตว์ ซี่งเก็บระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. 2554 ถึงเดือนมกราคม พ.ศ. 2555 
จาก 1,500 ตัวอย่าง ตรวจพบ 27 ตัวอย่าง มียีน  Human swine influenza virus ร่วมอยู่ด้วย โดยจากทั้ง 
27 ตัวอย่างนี้ 2 ตัวอย่างเป็นเชื้อไข้หวัดใหญ่ชนิด H3N2 และ 25 ตัวอย่างเป็นเชื้อไข้หวัดใหญ่ชนิด H1N2 ซึ่ง
เจ้าหน้าที่ของ  Food and Environmental Hygiene Department กล่าวว่า มีการศึกษาอีก 2 แห่งจาก
ประเทศอ่ืนที่รายงานผลเช่นเดียวกัน และนับว่าผลการตรวจพบครั้งนี้ ไม่ได้เป็นภัยคุกคามต่อความเสี่ยงของ
สุขภาพคนแต่อย่างใด 

ที่มา :  1. APEC EINet News Brief#4: 17 February 2012 

2.2  พบเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ชนิดใหม่ในค้างคาวประเทศกัวเตมาลา 
 ทีมนักวิจัยจากศูนย์ป้องกันควบคุมโรค ประเทศสหรัฐอเมริกา (CDC) ประกาศเม่ือวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 
พ.ศ. 2555 ว่าพบเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ชนิดเอ ชนิดใหม่ในค้างคาวกินผลไม้ของประเทศกัวเตมาลา โดยเป็น
ค้างคาวขนาดเล็กไหล่เหลือง (little yellow-shoulder bats) ซึ่งพบบ่อยในอเมริกากลางและอเมริกาใต้ พบใน
ค้างคาว 3 ตัวจาก 2 พ้ืนที่ ในเวลาที่แตกต่างกัน จึงไม่น่าจะเป็นการพบเชื้อโดยบังเอิญ ซึ่งเชื้อไข้หวัดใหญ่ชนิด
ใหม่นี้อาจจัดประเภทเป็น H17 โดยการค้นพบนี้ ถือเป็นครั้งแรกท่ีมีการแยกเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ได้ในค้างคาว 
จึงถือเป็นครั้งแรกท่ีระบุได้ว่าค้างคาวอาจเป็นแหล่งของการแพร่เชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ได้ อย่างไรก็ตาม เชื้อตัวนี้ยัง
ไม่ก่อให้เกิดโรคในคน โดยหากเชื้อไวรัสชนิดนี้ จะก่อให้เกิดโรคในคนจะต้องผ่านกระบวนการ reassortment 
อีกหลายครั้งจึงจะก่อให้เกิดโรคในคนได้ ส่วนสัตว์อ่ืนๆ เช่น สุกร สุนัข ม้า อาจเป็นแหล่งของการ  reassortment 
ของเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ชนิดที่พบในค้างคาวและในคนได้ 
ที่มา :  1. ProMED-Mail วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2555 Volumn 2012 Number 106 

การวิเคราะห์และข้อเสนอแนะจากศูนย์ข่าวกรอง ส านักโรคติดต่ออุบัติใหม่ 
เมื่อมีการติดเชื้อระหว่างไวรัสไข้หวัดใหญ่สองสายพันธุ์ในเซลล์เดียวกัน (Co-infection) จะท าให้มีการ

แลกเปลี่ยนยีโนมของของไวรัสในลักษณะที่เรียกว่า reassortment และเกิดไวรัสลูกผสมที่มีบางท่อนของยีโนม       
มาจากสายพันธุ์หนึ่ง แต่มียีโนมท่อนที่เหลือมาจากอีกสายพันธุ์หนึ่ง ซึ่งเกิดข้ึนได้ในกระบวนการเพ่ิมจ านวนของ
เชื้อไวรัส แต่การที่จะเกิดการติดเชื้อข้ามระหว่างสัตว์ species ต่างๆ นั้น ยังมีความจ าเพาะระหว่างตัวเชื้อกับ
โฮสต์ว่าเข้ากันได้หรือไม่ และความรุนแรงในการก่อโรคอาจเปลี่ยนแปลงไปในสัตว์แต่ละสายพันธุ์ ดังนั้น จากการ
ค้นพบเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ชนิดใหม่ในค้างคาว หรือการพบเชื้อไข้หวัดใหญ่พันธุ์ผสมหรือลูกผสมจึงเป็น
กระบวนการที่เกิดขึ้นได้ในในสายของการวิวัฒนาการ อย่างไรก็ตาม หากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีการเฝ้าระวังเชื้อ
ไข้หวัดใหญ่ทั้งในคนและในสัตว์อย่างเป็นระบบและต่อเนื่องตั้งแต่เริ่มมีการเปลี่ยนแปลงสายพันธุ์ จะน ามาซึ่งการ
เตรียมความพร้อมรับมือกับเชื้อท่ีอาจเกิดข้ึนใหม่ได้ทันท่วงที และวางมาตรการป้องกันควบคุมโรคได้อย่าง
เหมาะสมต่อไป 

 
3. พบการระบาดของโรคไข้ปวดข้อยุงลายในประเทศอินโดนีเซีย 
 เจ้าหน้าที่สาธารณสุขของมาเลเซียกล่าวเมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 ว่าพบเด็กนักเรียน และ
อาจารย์ในวิทยาลัยเอกชนแห่งหนึ่งในรัฐ Selangor จ านวน 53 ราย มีอาการไข้ ปวดศีรษะ ไอ ปวดเมื่อยเนื้อตัว 
และปวดข้อ หลังจากกลับมาจากเกาะ Pengkor ในรัฐ Perak โดย 22 รายตรวจพบเชื้อไข้ปวดข้อยุงลาย  2 ราย 
ตรวจไม่พบเชื้อไข้ปวดข้อยุงลาย และอีก 29 รายอยู่ระหว่างรอผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ ทั้งนี้ ในประเทศ
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มาเลเซียมีรายงานผู้ป่วยโรคไข้ปวดข้อยุงลายในปี พ.ศ. 2554 จ านวน 30 ราย และมีรายงานในปี พ.ศ. 2553 
จ านวน 804 ราย 
ที่มา :  1. ProMED-Mail วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2555 Volumn 2012 Number 84 
 2. APEC EINet News Brief#4: 17 February 2012 

การวิเคราะห์และข้อเสนอแนะจากศูนย์ข่าวกรอง ส านักโรคติดต่ออุบัติใหม่ 
โรคไข้ปวดข้อยุงลาย เป็นโรคติดเชื้ออุบัติซ้ า  เกิดจากเชื้อไวรัสชิคุนกุนยา  ที่มียุงพาหะน าโรค  ได้แก่ 

ยุงลายบ้าน (Aedes aegypti) และยุงลายสวน  (Aedes albopictus) ซึ่งจะกัดในช่วงเวลากลางวัน  ส่วนใหญ่มี
อาการประมาณ 2 - 3 วันหลังได้รับเชื้อ ผู้ป่วยจะมีอาการไข้สูงอย่างฉับพลัน มีผื่นแดงขึ้นตามร่างกาย ในผู้ใหญ่
อาการท่ีเด่นชัด คือ ปวดข้อ หรืออาจพบข้ออักเสบเปลี่ยนต าแหน่งไปเรื่อยๆ (migratory polyarthritis) ข้อมูล
จากส านักระบาดวิทยาพบว่า มีการระบาดใหญ่ในประเทศไทยครั้งล่าสุดในช่วงปี 2551 – 2552 โดยใน ปี 
พ.ศ. 2551 มีรายงานผู้ป่วยจ านวน 2 ,494 ราย จาก 8 จังหวัด ต่อมาปี พ.ศ. 2552 มีรายงานผู้ป่วยจ านวน 
52,057 ราย จาก 58 จังหวัด ในปี พ.ศ. 2553 ได้รับรายงานผู้ป่วยทั้งสิ้น 1,565 ราย ในปี พ.ศ. 2554 พบ
ผู้ป่วย 168 ราย ส่วนในปีพ.ศ. 2555 พบรายงานผู้ป่วยทั้งสิ้น 11 ราย กระจายใน 8 จังหวัด เช่น ภูเก็ต 
ระนอง นราธิวาส กาญจนบุรี สุราษฎร์ธานี กรุงเทพ นครศรีธรรมราช โดยไม่มีลักษณะของการระบาดเป็น 
กลุ่มก้อน ซึ่งจากเหตุการณ์การแพร่ระบาดของโรคในประเทศมาเลเซียในครั้งนี้ แม้ว่ารัฐ Selangor จะไม่ได้มี
พ้ืนที่อยู่ติดกับประเทศไทยโดยตรง แต่อาจมีความเสี่ยงในการแพร่ระบาดมายังประเทศได้ เช่น จากการเดินทาง 
ดังนั้น ส าหรับส าหรับผู้ที่จะเดินทางไปในเขตท่ีมีการระบาด ควรมีการป้องกันการติดเชื้อ เช่น การทายากันยุง 
นอนในมุ้ง หรือผู้ที่เดินทางกลับมาจากเขตที่มีการแพร่ระบาด ควรสังเกตอาการผิดปกติ และไปพบแพทย์หากมี
อาการสงสัยเพ่ือตรวจยืนยันการวินิจฉัย นอกจากนี้ แพทย์ พยาบาล หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขควรเพิ่มความ
ตระหนักถึงความส าคัญของโรคนี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในเขตที่ยังมีรายงานผู้ป่วย หรือผู้ที่เดินทางไปในพ้ืนที่ 
ที่มีการแพร่ระบาดของโรคไข้ปวดข้อยุงลายมาก่อน หากพบผู้ป่วยสงสัย ควรมีการตรวจยืนยันเชื้อ และแจ้ง
เจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้องเพ่ือด าเนินมาตรการในการควบคุมการแพร่เชื้อต่อไป  
 
4. สถานการณ์ของโรคติดเชื้อไวรัสนิปาห์ในประเทศบังกลาเทศ 
 การติดเชื้อไวรัสนิปาห์เกิดขึ้นเป็นระยะๆ ในบังกลาเทศ โดยการระบาดครั้งล่าสุดเกิดข้ึนตั้งแต่เดือน
มกราคมถึงมีนาคมของปีที่แล้ว (พ.ศ. 2554) ท าให้มีผู้เสียชีวิต 35 ราย ส่วนในปีนี้ (พ.ศ. 2555) พบรายงาน 
ผู้ติดเชื้อและเสียชีวิตจากการติดเชื้อไวรัสนิปาห์ในบังกลาเทศแล้วทั้งสิ้น 6 ราย ในเดือนมกราคม ท าให้ยอดรวม
ผู้ป่วยจากการติดเชื้อชนิดนี้ในบังกลาเทศนับตั้งแต่เริ่มมีการระบาดในปี พ.ศ. 2544 จนถึงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 
พ.ศ. 2555 รวมทั้งสิ้น 208 ราย เสียชีวิต 157 ราย ผู้เชี่ยวชาญกล่าวว่า การไม่ดื่มน้ าผลไม้ดิบ หรือไม่ดื่มน้ า
จากผลปาล์มดิบที่ปนเปื้อนเชื้อจากค้างคาว จะช่วยป้องกันการติดเชื้อได้ แต่การควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสนิปาห์ใน
บังกลาเทศยังคงมีปัญหาเนื่องจากประชาชนไม่ปฏิบัติตามค าแนะน าของเจ้าหน้าที่เพราะประชาชนต้องการท า
ตามประเพณีดั้งเดิม และเมื่อเกิดการติดเชื้อแล้วก็ยังไม่มียารักษาเฉพาะอีกด้วย ท าให้อัตราป่วยตายอยู่ในเกณฑ์
สูงถึงประมาณร้อยละ 75 และในปีนี้ อัตราป่วยตายสูงถึงร้อยละ 100 นอกจากนี้ คาดการณ์ว่าน่าจะมีการ 
ติดเชื้อไวรัสนิปาห์ในบริเวณชายแดนที่ติดกับประเทศอินเดียด้วย แต่เนื่องจากไม่มีข้อมูลจากทางการของประเทศ
อินเดียเพื่อจะยืนยันการคาดการณ์นี้ นอกจากนั้น ยังคาดว่าประเทศเพ่ือนบ้านอื่นๆ ของบังกลาเทศอาจพบโรคนี้
ได้ในอนาคต 
ที่มา :  1. ProMED-Mail วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2555 Volumn 2012 Number 80 
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การวิเคราะห์และข้อเสนอแนะจากศูนย์ข่าวกรอง ส านักโรคติดต่ออุบัติใหม่ 
 โรคติดเชื้อไวรัสนิปาห์พบมีการแพร่ระบาดในคนอย่างมากในประเทศมาเลเซีย ในช่วงปลายปี พ.ศ. 
2541 - 2542 โดยมีสุกรเป็นสื่อกลางในการแพร่เชื้อไวรัสมาสู่คน ต่อมาในปี พ.ศ. 2544 เกิดการระบาด 
ในประเทศบังกลาเทศ โดยคาดว่าติดเชื้อมาจากดื่มน้ าจากผลปาล์มสดที่ปนเปื้อนเชื้อไวรัสนิปาห์จากน้ าลายของ
ค้างคาวแม่ไก่ โดยเชื้อไวรัสจะท าให้เกิดอาการไข้สมองอักเสบเป็นหลัก  

ในประเทศไทยยังไม่เคยพบการรายงานผู้ติดเชื้อไวรัสนิปาห์ในคนมาก่อน แต่จากข้อมูลการศึกษาในอดีต 
โดยการส ารวจค้างคาวในบางจังหวัดทางภาคใต้และภาคตะวันออกของประเทศไทย พบว่า ค้างคาวกินผลไม้
บางส่วนมีภูมิคุ้มกันต่อเชื้อไวรัสนิปาห์ ดังนั้น จึงมีโอกาสที่คนจะได้รับเชื้อจากค้างคาวได้ แต่เนื่องจากยังไม่เคยมี
รายงานโรคในประเทศไทยมาก่อน ดังนั้น ในกลุ่มผู้ป่วยที่มีอาการของไข้สมองอักเสบหาสาเหตุไม่ได้ อาจต้อง
พิจารณาส่งตรวจหาเชื้อไวรัสนิปาห์ด้วย เพื่อเป็นการเฝ้าระวังโรคและค้นหาสาเหตุการติดเชื้อของผู้ป่วย ส่วนใน
กลุ่มเสี่ยงที่ต้องท างานใกล้ชิดกับค้างคาว หรือท างานในฟาร์มสุกร ควรแนะน าให้สวมชุดหรืออุปกรณ์ป้องกัน
ไม่ให้สัมผัสมูลหรือปัสสาวะของค้างคาวหรือสารคัดหลั่งจากสุกร รวมทั้งไม่ควรดื่มน้ าผลไม้ดิบ เพ่ือป้องกันการ
ปนเปื้อนเชื้อจากจากสัตว์เหล่านี้ 

 
5. พบโรคไข้ลัสสาในประเทศไนจีเรีย 

รัฐมนตรีสาธารณสุขของไนจีเรียเปิดเผยข้อมูลว่า ในช่วง 6 สัปดาห์ที่ผ่านมา ได้รับรายงานผู้ป่วย 
โรคไข้ลัสสาในประเทศไนจีเรียทั้งสิ้น 397 ราย เสียชีวิต 40 ราย จาก 12 รัฐ โดยในจ านวนผู้เสียชีวิตนี้  
เป็นแพทย์ 2 ราย และพยาบาล 4 ราย โดยมีมาตรการที่ใช้เพื่อควบคุมสถานการณ์ คือ การให้ยาไรบาวิริน 
(ribavirin) และให้ทีมเคลื่อนที่เร็วเข้าไปในพ้ืนที่ที่เกิดการระบาดเพ่ือด าเนินการควบคุมป้องกันโรค นอกจากนี้ 
ยังจ ากัดการเดินทางท่องเที่ยวในพื้นที่ และตั้งสายด่วนเพื่อให้ค าปรึกษาส าหรับบุคคลากรทางการแพทย์อีกด้วย 
ที่มา :  1. ProMED-Mail วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2555 Volumn 2012 Number 098 

การวิเคราะห์และข้อเสนอแนะจากศูนย์ข่าวกรอง ส านักโรคติดต่ออุบัติใหม่ 
 โรคไข้ลัสสาเกิดจากการติดเชื้อไวรัสลัสสาท าให้เกิดอาการต่อในระบบประสาท ไต ม้าม ตับ หรือระบบ
เลือดท าให้ผู้ป่วยมีอาการไข้ เจ็บคอ ไอ ปวดท้อง อาเจียน เจ็บหน้าอก หน้าบวม หรือมีเลือดออก วิธีการแพร่โรค
เกิดจากการได้รับเชื้อผ่านฝอยละอองในอากาศ หรือการสัมผัสโดยตรงกับของเสียที่ขับถ่ายออกมาจากหนูที่ติดเชื้อ
ซ่ึงติดอยู่บนพ้ืนผวิต่างๆ  เช่น พ้ืน เตียงนอน  หรือในอาหารและน้ า  พบการติดเชื้อในห้องปฏิบัติการได้บ้าง  
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในโรงพยาบาล จากติดเชื้อจากการฉีดยาโดยใช้เข็มที่ปนเปื้อนเชื้อ  และติดเชื้อผ่านสารคัดหลั่ง
จากผู้ป่วย เช่น เสมหะ และปัสสาวะ  นอกจากนี้ ยังมีรายงานการแพร่จากคนสู่คนได้โดยผ่านทางน้ าอสุจิได้ 
อีกด้วย โรคไข้ลัสสาเป็นโรคประจ าถ่ินของประเทศกินี ไนจีเรีย ไลบีเรีย เซียราลีโอน ส าหรับในประเทศไทย ยังไม่
มีรายงานผู้ป่วยโรคนี้มาก่อน อย่างไรก็ตาม เนื่องจากโรคนี้มีหนูเป็นพาหะน าโรค ดังนั้นความเสี่ยงในการเกิดโรคนี้
ในประเทศไทยจึงอาจเกิดข้ึนได้ หากมีหนูจากประเทศที่มีการระบาดน าโรคเข้ามาผ่านทางด่านระหว่างประเทศ 
หรือจากการติดเชื้อจากคนป่วย ทั้งนี้ โรคไข้ลัสสาถือเป็นหนึ่งในโรคติดต่อทางด้านสาธาณสุขระหว่างประเทศท่ี
ต้องควบคุมภายใต้กฎอนามัยระหว่างประเทศ พ.ศ. 2548 ที่ควรมีการแจ้งเตือนประเทศที่มีโรคดังกล่าว และ
ประเทศท่ีมีโอกาสได้รับเชื้อจากผู้เดินทางที่ติดเชื้อ 
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บทความวิชาการ 

1. การพัฒนาระบบเฝ้าระวังไข้หวัดใหญ่ทั่วโลกกับแนวโน้มการติดเชื้อไข้หวัดนกในทวีปแอฟริกาและเอเชีย  
(Improving global influenza surveillance: trends of A(H5N1) virus in Africa and Asia) 

  เชื้อไวรัสไข้หวัดนกถือเป็นปัญหาทางสาธารณสุขที่ส าคัญของหลายประเทศในทวีปแอฟริกาและเอเชีย 
โดยการเพ่ิมจ านวนของผู้ป่วยไข้หวัดนกในปัจจุบัน แสดงให้เห็นว่า เชื้อไข้หวัดนกยังคงเป็นภัยคุกคามที่ส าคัญ 
ของโลก ทั้งนี้องค์กรทางสาธารณสุขมากมายได้เห็นถึงความจ าเป็นในการก าหนดยุทธศาสตร์ใหม่ๆ ในการพัฒนา
ระบบการเฝ้าระวังไข้หวัดนก/ไข้หวัดใหญ่ทั่วโลก การศึกษานี้ จึงมีวัตถุประสงค์เพ่ือแสดงประโยชน์ของการ 
เฝ้าระวังทางพันธุกรรม (Genetic surveillance) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแผนยุทธศาสตร์การเฝ้าระวังโรค 
  ผลการศึกษา พบว่า ส่วนใหญ่ของประเทศในทวีปแอฟริกาและเอเชียที่มีความเสี่ยงในการเกิดโรค 
ไข้หวัดนกมีการตรวจเชื้อไข้หวัดนกแบบหาล าดับทางพันธุกรรม ( Sequencing) น้อยมาก และหลายประเทศ 
มีส่วนร่วมในการแบ่งปันข้อมูล หรือการวิเคราะห์ทางพันธุกรรม ของการเฝ้าระวังโรคอยู่ในวงจ ากัด และ
การศึกษานี้ ยังชี้ให้เห็นว่า การเฝ้าระวังโรคไข้หวัดใหญ่ทางพันธุกรรมจะช่วยในการตรวจจับเชื้อไวรัสที่อาจ 
อุบัติขึ้นใหม่ได้อีกด้วย 
   โดยสรุป โปรแกรมการเฝ้าระวังทางพันธุกรรม จะช่วยเพิ่มและเสริมสร้างความเข้มแข็งในการเตรียม
ความพร้อมรับการระบาดทั่วโลกได้ อีกทั้งยังหวังว่าการศึกษานี้จะช่วยเพิ่มความตระหนักของผู้ก าหนดนโยบาย 
และเจ้าหน้าที่ขององค์กรเฝ้าระวังต่างๆ ให้มีการพัฒนาวิธีการและระเบียบกฏเกณฑ์ในปัจจุบัน 
ที่มา: Escorcia M, Juarez Estrada M, Attene-Ramos MS, Nava GM. Improving global influenza 
surveillance: trends of A(H5N1) virus in Africa and Asia. BMC Res Notes. 2012 Jan 23;5(1):62. 

2. การประมาณการผู้เสียชีวิตจากโรคไข้หวัดนก 
อัตราป่วยตายของผู้ป่วยที่ยืนยันว่าติดเชื้อไวรัสไข้หวัดนกสูงถึง ร้อยละ 59 (เสียชีวิต 345 ราย จาก

จ านวนผู้ติดเชื้อ 584 ราย) แต่ปัจจุบันมีการโต้แย้งเก่ียวกับข้อมูลการติดเชื้อไวรัสไข้หวัดนกว่า เชื้อไวรัสท าให้
เสียชีวิตสูงตามจ านวนที่ประกาศไปหรือไม่ โดยผู้สนับสนุนการเผยแพร่ผลการศึกษาเก่ียวกับการกระจายของ 
เชื้อไวรัสไข้หวัดนก H5N1 ทางละอองฝอยในอากาศ (airborne droplet) จากตัว ferret 2 การศึกษา กล่าวว่า 
สัดส่วนการตายที่แท้จริงอาจจะต่ ากว่านี้มาก เนื่องจากมีข้อสงสัยว่าผู้ป่วยที่มีอาการไม่รุนแรงหรือไม่มีอาการอาจ
ตรวจไม่พบ หากจ านวนการติดเชื้อที่แท้จริงหรือตัวหารมากข้ึน ร้อยละของอัตราป่วยตายจะลดลง อย่างไรก็ตาม 
ความเห็นนี้ยังค้านกับกระแสของผลการวิจัยทางวิทยาศาสตร์  

วิธีการหลักในการตรวจสอบกรณีผู้ป่วยที่ไม่แสดงอาการคือ ท าการศึกษาความชุกของแอนติบอดีต่อเชื้อ
ไข้หวัดนก H5N1 ในประชากรที่ไม่ป่วยแต่อาจสัมผัสกับเชื้อไวรัส เช่น ผู้ที่สัมผัสผู้ป่วยยืนยันไข้หวัดนก  ผู้คัดแยก
สัตว์ปีก หรือผู้ที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้านที่มีการระบาดของไข้หวัดนกในสัตว์ปีก โดยเกือบทุกการศึกษาที่ด าเนินการ
ตั้งแต่ปี 2003 พบว่า น้อยมากที่จะพบคนมีแอนติบอดีต่อเชื้อไข้หวัดนก H5N1 เช่น ในการศึกษาแบบ 
systematic review ของ Maria D Van Kerkhove และคณะ ได้ทบทวนการศึกษาความชุกไว้ 20 การศึกษา 
และใน 17 นอกจากนี้ การศึกษาท่ีด าเนินการตั้งแต่ปี 2003 พบสัดส่วนของ seropositive อยู่ในช่วง ร้อยละ 
0 - 2.8 แต่ส่วนใหญ่ไม่พบ seropositive อย่างไรก็ตาม ข้อมูลจะมีความไม่แน่นอนหลายประการ เช่น ความไม่
ชัดเจนว่าแอนติบอดีต่อเชื้อไข้หวัดนก H5N1 คงอยู่ในเลือดนานเท่าใด หรือวิธีการตรวจหาเชื้อไวรัสด้วย clade 
ที่แตกต่างกัน การทดสอบอาจตรวจไม่พบแอนติบอดีต่อเชื้อได้   
ที่มา:  ProMED-Mail วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2555 Volumn 2012 Number 081 
 
3. ผู้เชี่ยวชาญมีมติเป็นเอกฉันท์ในการเลื่อนการเผยแพร่ผลการศึกษา 2 การศึกษาเกี่ยวกับเชื้อไข้หวัดนก 
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 องค์การอนามัยโลกรายงานเมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 ว่า ผลการประชุมผู้เชี่ยวชาญ 
กรณีการศึกษาเก่ียวกับเชื้อไข้หวัดนก 2 การศึกษาจากประเทศเนเธอร์แลนด์ และประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่ง
พบว่า เชื้อไข้หวัดนกอาจมีการแพร่กระจายได้ง่ายข้ึนในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมมากกว่าที่เคยเกิดขึ้นในธรรมชาติ 
โดยผลการประชุมพบว่า ผู้เชี่ยวชาญมีมติเป็นเอกฉันท์ให้เลื่อนการเผยแพร่ผลการศึกษาท้ังสองการศึกษานี้
ออกไปก่อน เนื่องจากการเลื่อนการเผยแพร่ผลการศึกษาน่าจะให้ผลดีมากกว่าการรีบเร่งตีพิมพ์ เพื่อที่จะได้มีการ
ทบทวนในด้านความปลอดภัยและความมั่นคงทางชีวภาพ (biosafety and biosecurity)  
ที่มา: WHO. Public health, influenza experts agree H5N1 research critical, but extend delay.  
Geneva2012 [cited 2012 18 February]; Available from: 
http://www.who.int/mediacentre/news/releases/2012/h5n1_research_20120217/en/index.
html. 
 
4. การประเมินความเสี่ยงจากองค์การอนามัยโลกเกี่ยวกับโรคไข้หวัดใหญ่ในด้านคนและสัตว์ที่เกี่ยวเนื่องกัน  
 เนื่องจากการติดเชื้อโรคไข้หวัดนกในมนุษย์มีความเก่ียวข้องกับการติดเชื้อในสัตว์ปีก ดังเหตุการณ์ท่ี
เกิดข้ึนในหลายประเทศ ซึ่งจากรูปแบบการระบาดในอดีต และจากการระบาดในสัตว์ในช่วงต้นปีนี้ ท าให้ท านาย
ได้ว่าจะมีแนวโน้มการระบาดในสัตว์และในคนเพ่ิมข้ึน อย่างไรก็ตาม การแพร่ระบาดระหว่างคนสู่คนยังอยู่ใน
วงจ ากัด และยังไม่เพ่ิมความเสี่ยงทางสาธารณสุข เช่นเดียวกับผลการวิจัยเกี่ยวกับวิวัฒนาการของเชื้อไข้หวัดนก
ในการเพิ่มแพร่กระจายซึ่งเป็นประเด็นในการเลื่อนการเผยแพร่ผลการศึกษาก่อนหน้านี้ ก็ยังคงไม่เพ่ิมความเสี่ยง
ทางสาธารณสุขเช่นกัน และในปัจจุบัน ยังไม่มีรายงานการติดเชื้อไข้หวัดใหญ่ในคนซึ่งสัมพันธ์กับสัตว์ชนิดอื่น
เพ่ิมข้ึนรวมทั้งเชื้อไข้หวัดใหญ่ชนิดเอสายพันธุ์ H3N2 ซึ่งมีการแพร่กระจายระหว่างคนสู่คนเฉพาะในกลุ่มผู้สัมผัส
ใกล้ชิดเท่านั้น และไม่ท าให้เกิดอาการรุนแรงกว่าไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาลแต่อย่างใด และกลุ่มเสี่ยงต่อการติดเชื้อ
ยังคงเป็นกลุ่มเด็กเช่นเดิม   
ที่มา : WHO. Influenza at the human-animal interface; Summary and assessment as of 9 
January 2012.  2012 [cited 2012 20 February]; Available from: 
http://www.who.int/influenza/human_animal_interface/Influenza_Summary_IRA_HA_interface.
pdf. 
 
 

-------------------------- 

http://www.who.int/mediacentre/news/releases/2012/h5n1_research_20120217/en/index.html
http://www.who.int/mediacentre/news/releases/2012/h5n1_research_20120217/en/index.html
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แบบประเมินผลโครงการพัฒนาศูนย์ข่าวกรอง 
 ส านักโรคติดต่ออุบัติใหม่ 

 

 ส านักโรคติดต่ออุบัติใหม่ใคร่ขอขอบคุณท่านเป็นอย่างยิ่ง หากได้รับความเห็นเกี่ยวกับคุณค่าของรายงานข่าวกรอง
โรคติดต่ออุบัติใหม่จากหน่วยงานของท่าน  ทั้งนี้  ข้อคิดเห็นดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงรายงานข่าวกรองต่อไป 
เลขท่ีรายงานข่าวกรอง………………………………………………………………………………………….. 
ข้อมูลทั่วไป 
ช่ือหน่วยงานของท่าน.............................................................................................................................................................. 
หมายเลขโทรศัพท์...................................................................หมายเลขโทรสาร………………….………………………… 
วันท่ี................................................เดือน............................................................พ.ศ.……………….……………………. 
 
โปรดใส่เครื่องหมาย   ในช่องที่ตรงกับการประเมินรายงานข่าวกรองของท่านและแสดงความคิดเห็นตามความเป็นจริงของท่าน 

 
การน ารายงานข่าวกรองไปใช้ประโยชน์ของหน่วยงานท่าน 
...........................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................... 
ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง 
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................. 
 
โปรดส่งแบบประเมินนี้มาที่ คุณอัมภาพันธ์ ขัดเรือน ส านักโรคติดต่ออุบัติใหม่ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข 
นนทบุรี 11000 โทรศัพท์  0 2590 3238  โทรสาร (FAX) 0 2590 3238  อีเมล :  eidalert@hotmail.com และ 
eidalert@gmail.com 
 

 

ประเด็น 
ระดับความคิดเห็น  (คะแนน) 

 ดีมาก  

( 5 ) 
  ดี   

( 4 ) 
ปานกลาง 

( 3 ) 
 พอใช ้

( 2 ) 
ปรับปรุง 

( 1 ) 
1. การตอบสนองความต้องการของหน่วยงานท่าน      

2. รายงานข่าวกรองมีประสิทธิภาพ      

3. ประโยชน์ต่อหน่วยงานของท่าน      
4. คุณค่าการวิเคราะห์      
5. ความทันต่อเวลา      
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