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รายงานสถานการณ์ปัจจุบัน และความคืบหน้า 
กรณีพบโรคไข้หวัดนกสายพันธ์ุ H7N9 ในคน เป็นครัง้แรกในประเทศจีน 

กรมควบคมุโรค กระทรวงสาธารณสขุ 

วนัท่ี 12 เมษายน 2556 
จดัทํารายงานโดย สํานกัโรคติดต่ออบุติัใหม ่กรมควบคมุโรค 

 

สถานการณ์โรคไข้หวัดนก H7N9 ประเทศจีน 

 ตามท่ีมีขา่วทางส่ือมวลชนวา่ พบการระบาดโรคไข้หวดันกสายพนัธุ์ H7N9 ในคน เป็นครัง้แรกในประเทศจีน นัน้ 

 ศนูย์ข่าวกรอง สํานกัโรคติดต่ออบุตัิใหม่ ได้ทําการตรวจสอบข้อมลูความคืบหน้าจากจากเว็บไซต์ขององค์การ
อนามยัโลก รายงาน ณ วนัท่ี 11 เมษายน 2556 ว่าพบผู้ ป่วยยืนยนัโรคไข้หวดันกสายพนัธุ์ H7N9 เพิ่มเติมจาก
เดิมอีกจํานวน 10 ราย จากมณฑลเซ่ียงไฮ้ (5 ราย) เจียงซู (4 ราย) และเจ้อเจียง (1 ราย) ทําให้ขณะนี ้ ยอด
ผู้ ป่วยยืนยนัโรคไข้หวดันกสายพนัธุ์ H7N9 ในประเทศจีน รวมทัง้สิน้เป็น 38 ราย เสียชีวิต 10 ราย ผู้ ป่วย 19 ราย 
มีอาการรุนแรง และผู้ ป่วยอีก 9 ราย อาการไมรุ่นแรง  

 ทัง้นีไ้ม่พบความเช่ือมโยงระหว่างผู้ ป่วยยืนยนัโรคไข้หวดัใหญ่สายพนัธุ์ H7N9 และจากการติดตามผู้สมัผสักบั
ผู้ ป่วยยืนยนั จํานวนมากกว่า 760 ราย อย่างใกล้ชิด ในขณะนีย้งัไม่พบผู้สมัผสัรายใด มีการยืนยนัการติดเชือ้
ไข้หวดันกสายพนัธุ์ H7N9  

 รัฐบาลจีนได้ดําเนินการสอบสวนโรค และเสริมสร้างความเข้มแข็งของการเฝ้าระวงัโรค โดยดําเนินการตรวจทาง
ห้องปฏิบตัิการย้อนหลงั ในผู้ ป่วยท่ีได้รับรายงานว่ามีอาการติดเชือ้ทางเดินหายใจรุนแรง เพ่ือหาผู้ ป่วยเพิ่มเติม 
จดัตัง้หน่วยปฏิบตัิการระหว่างหน่วยงานตา่งๆอย่างเป็นทางการ นําโดยคณะกรรมการสขุภาพและการวางแผน
ครอบครัวของประเทศจีน ร่วมกบักระทรวงเกษตร และกระทรวงอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง นอกจากนีห้น่วยงานปศสุตัว์ยงั
ได้เพิ่มความเข้มข้นในการสอบสวนโรคไปยงัสตัว์ท่ีอาจเป็นแหลง่รังโรคหรือแหลง่ของการแพร่เชือ้อีกด้วย 

 องค์การอนามยัโลกได้ประสานกับหน่วยงานระดบัชาติต่างๆและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด ส่วนการ
ตอบสนองต่อเหตกุารณ์ในระดบันานาชาติจะมุ่งเน้นการทํางานร่วมกบัศนูย์ความร่วมมือขององค์การอนามยั
โลกด้านไข้หวัดใหญ่ และหน่วยงานความร่วมมืออ่ืนๆ เพ่ือให้มั่นใจว่าจะได้รับข้อมูล ท่ีสามารถนํามาใช้
พฒันาการวินิจฉยัรักษาและพฒันาวคัซีน ซึง่ขณะนีย้งัไม่มีวคัซีนป้องกนัโรคไข้หวดันกสายพนัธุ์ H7N9 ทัง้นี ้ผล
การทดสอบเบือ้งต้นโดยศนูย์ความร่วมมือขององค์การอนามยัโลกในประเทศจีน พบว่า เชือ้ไวรัสสายพนัธุ์นีมี้
ความไวตอ่ยาต้านไวรัสโอเซลทามิเวีย และซานามิเวีย 
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 ในขณะนี ้ยงัไมพ่บหลกัฐานการแพร่กระจายเชือ้จากคนสูค่น รวมทัง้องค์การอนามยัโลกไม่แนะนําให้ดําเนินการ
ตรวจคดักรองพิเศษท่ีช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศและไม่แนะนําให้จํากัดการเดินทางหรือการค้าระหว่าง
ประเทศแตอ่ยา่งใด 

 จากการประชมุการป้องกนัควบคมุโรคไข้หวดันกสายพนัธุ์ H7N9 ของประเทศจีน เม่ือวนัท่ี 8 เมษายน 2556 
รายงานว่า จากการสอบสวนโรคเบือ้งต้น คณะผู้ เช่ียวชาญเช่ือว่า เชือ้ไวรัสไข้หวดันกสายพนัธุ์ H7N9 ท่ีระบาด
อยูนี่ ้มีการพฒันามาจากเชือ้ไวรัสในนก และยงัไม่พบหลกัฐานการแพร่กระจายจากคนสูค่น อย่างไรก็ตาม ด้วย
ข้อมลูท่ีมีจํากดั ทําให้ยงัไม่มีความชดัเจนในการปรับแนวทางการป้องกนัควบคมุโรค ดงันัน้ ในระยะนี ้จึงเน้น
การเสริมประสิทธิภาพของมาตรการป้องกนัควบคมุโรค โดยการเพ่ิมความเร็วในการตรวจจบัโรค การรายงาน
โรค การวินิจฉัย และการรักษาโรคในระยะแรก รวมทัง้ เพิ่มการติดต่อส่ือสารแลกเปล่ียนข้อมลูระหว่างทีม
วิชาการของจีนกบัองค์การอนามยัโลก และหน่วยงานระดบันานาชาตท่ีิเก่ียวข้อง 

 รายงานขององค์การโรคระบาดสตัว์ระหว่างประเทศ (OIE) เม่ือวนัท่ี 4 เมษายน 2556 พบว่า กระทรวงเกษตร
ของประเทศจีน รายงานการตรวจพบเชือ้ไวรัสไข้หวดันกสายพนัธุ์ H7N9 จากการตรวจตวัอย่างนกในตลาดค้า
ส่งสินค้าเกษตร มณฑลเซ่ียงไฮ้ และได้ดําเนินมาตรการควบคมุโรค คือ ทําลายสตัว์ทนัที 20,536 ตวั มีการ
ควบคมุสตัว์ป่า การกกักนั การควบคมการเคลื่อนย้ายสตัว์ การตรวจคดักรอง การแบง่เขต การทําลายเชือ้ ไม่มี
การใช้วคัซีน และไมมี่การรักษาสตัว์ 

 องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) รายงาน เม่ือ วนัท่ี 5 เมษายน 2556 สนบัสนนุให้ประเทศ
จีน และประเทศอ่ืนๆ ตรวจจบัโรค และจดัการสขุภาพสตัว์ อย่างเข้มแข็ง เน่ืองจากเชือ้ไวรัสสายพนัธุ์นีต้รวจพบ
ได้ยากในสตัว์ปีก เพราะไมแ่สดงอาการของโรคในสตัว์ท่ีชดัเจน องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาต ิจึง
แนะนําให้แยกฟาร์มปศสุตัว์ออกจากท่ีอยู่ของคน แยกนกป่าออกจากสตัว์ปีก หรือสตัว์ชนิดอ่ืนๆ รายงานสตัว์
ป่วยหรือตายไปยงัเจ้าหน้าท่ีปศสุตัว์ทนัที ล้างมือหลงัจากสมัผสัสตัว์ รับประทานอาหารท่ีปรุงสกุ ไม่นําสตัว์ท่ี
ป่วยหรือตายมาทําอาหาร และไปพบแพทย์หากมีอาการหลงัสมัผสัสตัว์ โดยองค์การอาหารและเกษตรแห่ง
สหประชาชาตจิะตดิตามสถานการณ์การระบาดอยา่งใกล้ชิด 
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การวิเคราะห์และข้อเสนอแนะ จากศูนย์ข่าวกรองสาํนักโรคตดิต่ออุบัตใิหม่ 

1. สถานการณ์ของโรคไข้หวัดนกในต่างประเทศ 

 เชือ้ไข้หวดันกสายพนัธุ์ H7N9 เคยพบรายงานในสตัว์ปีกมาก่อน ได้แก่ นก โดยมีรายงานในประเทศเนเธอร์แลนด์ 
ญ่ีปุ่ น และสหรัฐอเมริกา แต่ไม่เคยมีรายงานการติดเชือ้ไข้หวดันกสายพนัธุ์ H7N9 ในคน มาก่อน สําหรับการ
ติดตอ่ในคน ครัง้นี ้พบผู้ ป่วยยืนยนัโรคไข้หวดันกสายพนัธุ์ H7N9 รวมทัง้สิน้ 21 ราย เสียชีวิต 6 ราย จากมณฑล
เซียงไฮ้ ฮานฮุย เจียงซู และเจ้อเจียง โดยยงัไม่พบหลกัฐานการแพร่เชือ้จากคนสู่คน และไม่พบการติดเชือ้ในผู้
สมัผสั 

 สําหรับเชือ้ไข้หวดันกสายพนัธุ์ H5N1 ในปัจจบุนัยงัคงพบการระบาดได้ทัง้ในคนและในสตัว์ในประเทศต่างๆ 
ทัว่โลกและพบได้อย่างต่อเน่ือง โดยข้อมลูจากองค์การอนามยัโลก สรุปยอดผู้ ป่วยยืนยนัโรคไข้หวดันกสาย
พนัธุ์ H5N1 ในคนประเทศตา่งๆ ทัว่โลก ตัง้แตปี่ 2546 – 2556 รายงาน ณ วนัท่ี 12 มีนาคม พ.ศ. 2556 พบมี
จํานวนผู้ ป่วย รวมทัง้สิน้ 622 ราย เสียชีวิต 371 ราย ใน 15 ประเทศ  

2. สถานการณ์ของโรคไข้หวัดนกในประเทศไทย  
 จากการประสานกบักรมปศสุตัว์ และกรมอทุยานแห่งชาติสตัว์ป่าและพนัธุ์พืช พบว่า ยงัไม่เคยมีรายงานการพบ  
เชือ้ไข้หวดันกสายพนัธุ์ H7N9 นีท้ัง้ในสตัว์ปีก สตัว์ป่า และในคน ในประเทศไทยมาก่อน อย่างไรก็ตาม ประเทศ
ไทย โดยห้องปฏิบตักิารกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และกรมปศสุตัว์ มีศกัยภาพในการตรวจหาเชือ้ไข้หวดันกสาย
พนัธุ์ H7N9 นีไ้ด้ สําหรับเชือ้ไข้หวดันกสายพนัธุ์ H5N1 ในประเทศไทย ไม่พบรายงานผู้ ป่วยโรคไข้หวดันกสาย
พนัธุ์ H5N1 ในคน ตัง้แตเ่ดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2549 และไม่พบรายงานการเกิดโรคในสตัว์ปีกตัง้แตพ่ฤศจิกายน 
พ.ศ. 2551 เป็นต้นมา 

3. การประเมินความเส่ียงของประเทศไทย ต่อการแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดนกสายพันธ์ุ H7N9 
 จากข้อมลูท่ีมีอยา่งจํากดัในขณะนีค้วามเส่ียงของประเทศไทยคอ่นข้างประเมินได้ยากเพราะยงัมีองค์ความรู้ เร่ือง 
โรคไข้หวดันกสายพนัธุ์ H7N9 น้อยและประสบการณ์การติดเชือ้ในคนก็ยงัน้อยอย่างไรก็ตามมีรายงานผู้ ป่วยอย่างไม่เป็น
ทางการเพิ่มขึน้เร่ือยๆดงันัน้ จึงควรเน้นมาตรการตรวจจบัการระบาดและเฝ้าระวงัโรคให้มีประสิทธิภาพ และครอบคลมุ
โดยเฉพาะอยา่งยิ่งกลุม่ผู้ ป่วยท่ีมีอาการปอดบวมรุนแรงซึง่สอดคล้องกบัคําแนะนําจากองค์การอนามยัโลก  
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4. มาตรการป้องกันควบคุมโรคไข้หวัดนกของประเทศไทย 

- เฝ้าระวงัโรคในสตัว์ปีก และนกธรรมชาติ ดําเนินการโดยเจ้าหน้าท่ีปศสุตัว์ และเจ้าหน้าท่ีกรมอทุยานแห่งชาต ิ
สตัว์ป่า และพนัธุ์พืช รวมทัง้ ดแูลการนําเข้าสตัว์ปีกในบริเวณชายแดน แนะนําการเลีย้งสตัว์ปีกอย่างปลอดภยั
ในชมุชน หากพบการระบาดในสตัว์ ให้รีบแจ้งเตือนโรงพยาบาลในพืน้ท่ีให้เตรียมพร้อมดแูลผู้ ป่วยทนัที 

- เฝ้าระวงัโรคไข้หวดันกในคน และเพิ่มความไวในการตรวจจบัการระบาด โดยเก็บตวัอย่างส่งตรวจทาง
ห้องปฏิบตัิการ เม่ือพบผู้ ป่วยปอดอกัเสบร่วมกบัประวตัิสมัผสัสตัว์ปีก หรือปอดอกัเสบท่ีมีอาการรุนแรง หรือ
การดําเนินโรคเป็นไปอย่างรวดเร็ว หรือไม่ทราบสาเหตกุารเกิดโรค หรือมีความผิดปกติในการดําเนินโรค เน้น
ยํา้ให้มีการสง่ตรวจหาเชือ้โรคไข้หวดันกทกุราย 

- ให้อาสาสมคัรสาธารณสขุหมู่บ้าน (อสม.) ดําเนินการเฝ้าระวงัโรคไข้หวดันก หากพบสตัว์ปีกป่วยตายผิดปกต ิ
ต้องรีบแจ้งเจ้าหน้าท่ีปศสุตัว์และเจ้าหน้าท่ีสาธารณสขุ 

- ประชาสมัพนัธ์การป้องกนัโรคไข้หวดันกให้กบัประชาชนได้รับทราบอย่างทัว่ถึง ทัง้การป้องกนัการติดเชือ้จาก
สตัว์ และการป้องกนัสตัว์ปีกให้ปลอดภยัจากโรคไข้หวดันก 

- เผยแพร่ข้อมลูความรู้และแนวทางปฏิบตัิในการคดักรองและการดแูลรักษาผู้ ป่วยโรคไข้หวดันก ตามแนวทาง
กระทรวงสาธารณสขุให้แพทย์ทัง้ภาครัฐและเอกชนภายในจงัหวดัทราบอย่างทัว่ถึง และให้บคุลากรทางการ
แพทย์และสาธารณสขุถือปฏิบตัอิยา่งเคร่งครัด 

- จัดการประชุมปรึกษาหารือผู้ เช่ียวชาญทัง้ภายในกระทรวงสาธารณสุข กรมปศุสัตว์ มหาวิทยาลัย และ
ผู้ เช่ียวชาญจากองค์การอนามยัโลก ศนูย์ความร่วมมือไทย-สหรัฐ ด้านสาธารณสขุ ในวนัท่ี 3 เมษายน 2556 
เพ่ือร่วมกันประเมินสถานการณ์ และให้คําแนะนําในการเตรียมความพร้อมรับมือการระบาดของไข้หวดันก
สายพนัธุ์ H7N9 

5. คาํแนะนําประชาชนทั่วไปในการป้องกันโรคไข้หวัดนก  
- รับประทานเนือ้ไก่และไขท่ี่ปรุงสกุ 
- หลีกเล่ียงการสมัผสัสตัว์ปีกท่ีมีอาการป่วยหรือตาย โดยเฉพาะเดก็ 
- ห้ามนําซากสตัว์ปีกท่ีป่วยตายไปรับประทานหรือให้สตัว์อ่ืนกิน ต้องรีบแจ้งเจ้าหน้าท่ีปศสุตัว์หรือเจ้าหน้าท่ี

สาธาณณสขุ 
- หากต้องสมัผสักบัสตัว์ปีกในระยะท่ีมีการระบาดในพืน้ท่ี ให้สวมหน้ากากอนามยั และสวมถงุมือ 
- ล้างมือบอ่ยๆ และทกุครัง้หลงัการสมัผสัสตัว์ปีกและสิง่คดัหลัง่ของสตัว์ปีก ด้วยสบูแ่ละนํา้ 
- การเดนิทางระหวา่งประเทศยงัสามารถเดนิทางได้ตามปกต ิไมจํ่าเป็นต้องจํากดัการเดนิทาง  
- ผู้ ท่ีจะเดนิทางไปตา่งประเทศ ให้หลีกเล่ียงการสมัผสักบัสตัว์ปีก รวมทัง้นกธรรมชาต ิ
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- หากมีอาการเป็นไข้ ไอ ปวดเม่ือยตามร่างกาย และเคยสมัผสัสตัว์ปีก หรือผู้ ป่วยปอดบวม ให้รีบไปพบ
แพทย์พร้อมแจ้งประวตัสิมัผสัโรค หรือแจ้งประวตักิารเดนิทาง  

- สามารถตดิตามแนวทาง คาํแนะนํา และข้อมูลข่าวสารต่างๆ ที่เป็นปัจจุบันได้ที่สายด่วน กรม
ควบคุมโรค หมายเลข 1422 หรือเว็บไซต์ สาํนักโรคตดิต่ออุบัตใิหม่ กรมควบคุมโรค  
(http://beid.ddc.moph.go.th) 

*************************************************************** 


