โรคติดต่ออุบัติใหม่จากเชื้อไวรัส
Low Pathogenic Influenza A/H7N9 ในสัตว์ปีก
ปี พ.ศ. 2556 (ค.ศ. 2013) มีรายงานการตรวจพบโรคติดต่อ
อุบัติใหม่ สาเหตุเกิดจากติดเชื้อไวรัส Influenza A/H7N9 ที่แยก
เชื้อได้จากสัตว์ปีก ซึ่งโรคนี้ไม่แสดงอาการป่วย หรือ แสดงอาการ
เพียงเล็กน้อยในสัตว์ปีก (Low Pathagenic Virus in Avian) และ
ไม่เคยมีรายงานว่าพบเชื้อนี้ก่อโรคในคนมาก่อน
เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ – มีนาคม พ.ศ. 2556 ในสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนจีน รายงานการพบผู้ป่วยด้วยกลุ่มอาการ
คล้ายไข้หวัดใหญ่ ที่ตรวจพบว่ามีการติดเชื้อไวรัส Influenza A/
H7N9 จากนครเซีย่ งไฮ้ (Shanghai) 1 ราย มหานครปักกิง่ (Beijing)
1 ราย และมณฑลอันฮุย (Anhui) 1 ราย จากการสอบสวนโรค
สั น นิ ษ ฐานว่ า ผู ้ ป ่ ว ยน่ า จะติ ด เชื้ อ จากสั ต ว์ ป ี ก มี ชี วิ ต ที่ ข ายใน
ตลาดสด หรือติดจากสัตว์ปีกที่เลี้ยงตามหมู่บ้านในชนบท หรือติด
เชือ้ ทีป่ นเปือ้ นในสิง่ แวดล้อม จากนัน้ จึงมีการระบาดอย่างต่อเนือ่ ง
ตลอดเดือนเมษายนและพฤษภาคม แล้วกลับมาระบาดอีกครั้งใน
ช่วงปลายปี แต่ไม่มากเท่าช่วงต้นปี จนถึงปลายปี พ.ศ. 2556 พบ
ผู้ป่วยทั้งสิ้น 139 ราย เสียชีวิต 47 ราย(1,2) (บางรายงานสรุปว่า มี
ผู้ป่วย 144 ราย เสียชีวิต 46 ราย)(3) อัตราป่วยตาย ร้อยละ 34 ผู้
ป่วยส่วนใหญ่เป็นเพศชาย ร้อยละ 71 มีอายุระหว่าง 2 - 91 ปี
(Median 60 ปี) การติดต่อระหว่างคนสู่คน ยังไม่สามารถบอกได้
แน่ชัด แต่พบว่ามี 6 เหตุการณ์ (events) ที่พบผู้ป่วยในช่วงเวลา
ไล่เลี่ยกันในช่วง 2 สัปดาห์ และผู้ป่วยมีความเกี่ยวโยงกัน ในทาง
ระบาดวิทยา (Epidemiological linkage) เช่น ผู้ป่วยอาศัยอยู่ใน
บ้านเดียวกันและบ้านใกล้เคียงกัน
มาตรการควบคุมป้องกันการระบาดของโรค ในประเทศ
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนจีน โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
สั่งปิดตลาดค้าขายสัตว์ปีกมีชีวิต ในตลาดสดรวมทั้งตลาดซื้อขาย
นกเลี้ยง - นกป่า และให้ความรู้แก่ประชาชน เพื่อหลีกเลี่ยงการ
สัมผัสสัตว์ปกี โดยตรง หรือสัมผัสแล้วต้องล้างมือทุกครัง้ รวมทัง้ การ
ป้องกันตนเอง (อนามัยส่วนบุคคล) ในการเลีย้ งสัตว์ปกี ในบ้านหรือ
บริเวณบ้าน
ในประเทศไทยเนื่องจากยังไม่เคยมีรายงานพบผู้ป่วยจาก
การติดเชื้อไวรัส Influenza A/H7N9 มาก่อน ประกอบกับการที่
สัตว์ปกี ติดเชือ้ แล้วแต่ไม่แสดงอาการป่วย หรือถ้าป่วยก็จะมีอาการ
เพียงเล็กน้อย (Mild Illness) แตกต่างจากไข้หวัดนกจากการติด
เชือ้ ไวรัส Influenza A/H5N1 ทีแ่ สดงอาการรุนแรง และอัตราตาย
สูง (Severe Illness and High Fatal) ท�ำให้กรมปศุสัตว์ และกรม
อุทยานสัตว์ปา่ และพันธุพ์ ชื กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ คณะสัตว
แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดระบบการเฝ้าระวังโรคในสัตว์
ปีกได้ยาก ท�ำได้เพียงการสุ่มตรวจเป็นครั้งคราว โดยการเก็บ
ตัวอย่างจากเป็ด ไก่ ห่าน นกเลีย้ ง นกในธรรมชาติ ภายในประเทศ
และจากนกอพยพจากทางตอนเหนือของทวีปเอเชีย จากการเฝ้า
ระวังไม่พบเชื้อไวรัส Influenza A/H7N9 เลย

การเฝ้ า ระวั ง โรคในคน กรมควบคุ ม โรค กระทรวง
สาธารณสุข ได้มีหนังสือสั่งการให้โรงพยาบาลของรัฐ โรงพยาบาล
เอกชน เก็บตัวอย่าง (Throat Swab หรือ Nasopharyngeal
swab) จากผู้ป่วยที่มีอาการไข้สูง ไอ มีน�้ำมูก หายใจขัด หายใจ
ล�ำบาก หรือปอดอักเสบทีม่ ปี ระวัตกิ ารเดินทางไปประเทศจีน และ
สัมผัสกับสัตว์ปีก แล้วแสดงอาการป่วยภายใน 2 สัปดาห์ หลังจาก
กลับเข้ามาในประเทศไทย จนถึงสิ้นปี พ.ศ. 2556 ยังไม่มีห้อง
ชันสูตรใดในประเทศไทยตรวจพบการติดเชื้อไวรัส Influenza A/
H7N9 จากผู้ป่วยที่สงสัย
อนึ่ง ตอนปลายปี พ.ศ. 2556 องค์การอนามัยโลกได้รับ
รายงานจากประเทศจีนว่าพบผู้ป่วย 1 ราย จากการติดเชื้อไวรัส
Influenza A H10N8 ในมณฑลเจียงสี (Jiangxi) ผู้ป่วยเป็นเพศ
หญิง อายุ 73 ปี ซึง่ มีประวัตวิ า่ มีสขุ ภาพแข็งแรงมาก่อน เข้ารับการ
รักษาเป็นผูป้ ว่ ยในด้วยอาการปอดอักเสบอย่างรุนแรง เมือ่ วันที่ 30
พฤศจิกายน 2556 และเสียชีวิตวันที่ 6 ธันวาคม 2556 สันนิษฐาน
ว่าติดเชื้อจากเป็ด - ไก่ มีชีวิตที่ขายในตลาดสด ก่อนหน้านี้ ไวรัส
Influenza A/H10N8 เคยแยกได้จากสัตว์ปกี ทัง้ ในธรรมชาติ และ
สัตว์เลี้ยง ผู้ป่วยรายนี้ เป็นผู้ป่วยรายแรกที่ติดเชื้อไวรัส Influenza
A/H10N8 แล้วเสียชีวิต
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