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สำนักระบาดวิทยา

จัดใหโรคไขหูดับ 
อยูในระบบเฝาระวัง (รง. 506)
ตั้งแต พ.ศ. 2554 เปนตนมา

พบผูปวยเพ่ิมข้ึน
อยางชัดเจนทุกป ในทุกภาค
ของประเทศไทย 

โรคไขหูดับ...โรคไขหูดับ...

โรคไขหูดับ มักเกิดจากการรับประทานอาหาร
ที่ปรุงจาก เน้ือ และ/หรือ เลือดสุกร สุก ๆ  ดิบ ๆ  
ที่มีเชื้อ Streptococcus suis ปนเปอนอยู

เชื้อนี้สามารถเขาทางบาดแผล หรือ รอยถลอก
ขีดขวน ตามรางกายหรือทางเย่ือบุตาได

เชื้อ Streptococcus suis serotype 2 (SS2) 
เปนเชื้อกอโรคที่มีอาการรุนแรงท้ังในสุกรและคน 

อาชีพท่ีมีความเส่ียงสูง ไดแก ผูชำแหละเนื้อสุกร
ผูจำหนายเนื้อสุกร แมบาน ผูทำงานในโรงฆาสัตว
สัตวบาล สัตวแพทย                  

 โรคอุบัติใหม
 จากการรับประทานเนื้อ เลือด สุกร

อัตราตายของโรค
อยูระหวางรอยละ 5-20 
เมื่อเปนแลวมักจะมอีาการหูดับ
หรือสูญเสียการไดยิน
 

ในป พ.ศ. 2560 
ไดรับรายงานผูปวย

โรคไขหูดับ 317 ราย
เสียชีวิต 15 ราย 
อัตราปวย 0.48 ตอประชากรแสนคน
และอัตราปวยตายรอยละ 4.73
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หนวยปฏิบัติการวิจัย : ศูนยความเสี่ยงอาหาร 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย



การ
ติดตอ

เขาทางบาดแผล
ตามผิวหนัง
ปาก จมูก ตา

การบริโภค      เกิดจากการบริโภคเนื้อและเลือดสุกร
ที่ปรุงแบบสุก ๆ  ดิบ ๆ  หรือ ดิบ ๆ  ที ่มีเชื ้ออยู  
ผูปวยจะมีอาการหลังรับประทาน 3-5 วัน

Streptococcus suis ในคน

อาการของผูติดเชื้อ

อาการ
เดน

ปวดศีรษะ 

ถ่ายเหลว

คอแข็ง

คลื่นไส้
อาเจียน

ปวดเมื่อย 
ปวดตึงกล้ามเนื้อ

การได้ยินลดลงหูหนวก 
เลือดออกใต้ผิวหนัง 
ชักและปวดข้อ, ซึม

สมองอักเสบ

มีไข

     เยื่อเมือกที่ปาก จมูก ผูที่ตองทำงานคลุกคลี
หรือสัมผัสกับตัวสุกรโดยตรง ในระดับฟารมและ
โรงเชือด มีความเสี่ยงที่จะไดรับเชื้อเขาสูรางกาย
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ร่วมกับอากา
ร

โรคไขหูดับ
เปนโรคติดตอระหวาง

สัตวและคน

ชักและซึม



     โดยเฉพาะอยางยิ่งในจังหวัดทางภาคเหนือของประเทศไทย เพิ่มขึ้น
จากรอยละ 10-20 เปนรอยละ 60-70 ซึ่งมีความสอดคลองกับอุบัติการณ
ของเชื้อ SS 2 ที่พบสูงขึ้น จากรอยละ 7-8 เปนรอยละ 13 เปนสัญญาณ
บอกลวงหนาวา โรคไขหูดับอาจจะเปนโรคอุบัติใหม ที่ผูเกี่ยวของจะตอง
เฝาระวังอยางใกลชิด

ระยะ 5 ปที่ผานมา เชื้อ SS มีแนวโนมสูงขึ้น 

การตรวจ การตรวจ

Streptococcus suis (ss) ในสุกร

ขอปฎิบัติของโรงฆาสัตว/ฟารมเลี้ยงสุกร
กอน - หลัง ฆาสุกร

    เชื้อ SS สามารถรุกผานเขาสูกระแสเลือด (septicemia หรือ bacteremia) 
กอใหเกิดอาการปอดอักเสบ (pneumonia) เยื่อบุหัวใจอักเสบ (endocarditis) 
สมองอักเสบ (encephalitis) ขออักเสบ (arthritis) หรือการแทงลูก (abortion)

กอนฆา หลังฆา
การจัดลำดับ
การเขาฆา

    สังเกตอาการปวยสุกร
ในคอกพักสัตว ถาผิดปกติ
ใหแยกฆาตางหาก 

    สุมตรวจวิเคราะหการปนเปอน
ในเลือดหรือผลิตภัณฑจากสุกร
เปนประจำ หากพบความผิดปกติ
ตองเก็บตัวอยางสงตรวจทุกครั้ง

    ในกรณีที่สงสัยหรือสังเกตเห็น
อาการสุกรที่มีความเครียด ใหแยก
สุกรเหลานี้เขาฆาในลำดับทายสุด 
เพื่อปองกันการแพรกระจายเชื้อ
ไปสูซากสุกรที่ปลอดเชื้อ

    ปกติในรางกายสุกรจะมีเชื้อ SS อยูในตอมทอนซิลในชอง
คอหอย เยื่อบุระบบทางเดินหายใจ โดยสุกรไมแสดงอาการ

    เมื่อสุกรเครียดจากการเลี้ยงแบบแออัด หรือ สภาพอากาศ
ที่มีการเปลี่ยนแปลงอยางฉับพลัน ทำใหภูมิคุมกันลดลง

    มีรายงานตรวจพบเชื้อ SS ในเลือด ตอมทอนซิล 
ตอมน้ำเหลือง และตอมน้ำลาย ในสวนหัวของสุกร



รวมกันทำ ปองกันได

ที่ปรึกษา       อัษฎางค รวยอาจิณ  นคร เปรมศรี
ผูเขียน       รศ.น.สพ.ดร.ศุภชัย เนื้อนวลสุวรรณ คณะสัตวแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
         อาทิชา วงศคำมา  ประวิทย ชุมเกษียร  สำนักระบาดวิทยา
กองบรรณาธิการ   เสาวพักตร ฮิ้นจอย  สิริลักษณ รังษีวงศ  บริมาศ ศักดิ์ศิริสัมพันธ
ออกแบบ       นัชนันท รองเลื่อน
จำนวน       13,000 ฉบับ
จัดทำโดย      สำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค อาคาร 4 ชั้น 6 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข
         ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 โทรศัพท 0 2590 1723 โทรสาร 0 2590 1784

เผยแพรทางเว็บไซตสำนักระบาดวิทยา : www.boe.moph.go.th               สำนักระบาดวิทยา

ACCESS ONLINE QR CODE

รณรงคใหประชาชนรับประทานอาหารที่สุกและสะอาด โดยเฉพาะเนื้อ/ผลิตภัณฑสุก ถามีบาดแผลไมควรสัมผัสเนื้อสุกร
การซักประวัติการรับประทานอาหารของผูปวย จะทำใหสามารถวินิจฉัยโรคและรักษาไดอยางถูกตองและทันทวงที
โรงพยาบาลควรมีการประสานงานของการเฝาระวังโรคไขหูดับกับหนวยงานชันสูตรทางหองปฏิบัติการ 
เพื่อใหมีรายงานโรคที่ครอบคลุมมากขึ้น

หามฆาสุกรปวยแลวนำไปขายเพื่อการรับประทาน
เนนสุขาภิบาล ทำความสะอาด และการฆาเชื้อโรคในโรงฆาสัตว
การตรวจการปนเปอนในสิ่งแวดลอม โดยการเก็บตัวอยางอุจจาระ ปสสาวะจากฟารมลี้ยงสุกร สงตรวจทุกครั้ง
เมื่อพบวามีสัตวปวยในฟารม
หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับตัวสุกรหรือผลิตภัณฑสุกรโดยไมมีเครื่องปองกัน โดยเฉพาะในกรณีที่มีบาดแผลเปด
ที่ผิวหนัง เชน มือหรือเทา ซึ่งเปนชองทางสำคัญ ที่เชื้อจะติดตอเขาสูรางกายของผูที่ทำงานในโรงฆาสัตว
มีการจัดการสุขาภิบาล ทำความสะอาด และการฆาเชื้อโรคในโรงฆาสุกรเปนประจำ

บุคลากรทางการสาธารณสุข

โรงฆาสัตว/ฟารมเลี้ยงสุกร

หลีกเลี่ยงการรับประทานผลิตภัณฑสุกร เชน เนื้อ เลือด ที่ไมสุก หรือไมผานความรอนเพียงพอ
หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับผลิตภัณฑสุกรโดยไมมีเครื่องปองกัน โดยเฉพาะในกรณีที่มีบาดแผลเปดที่ผิวหนัง
เชน มือ เทา 

ประชาชน


