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รายงานสถานการณ์ ปัจจุบัน และความคืบหน้ า
กรณีพบโรคไข้ หวัดนกสายพันธุ์ H7N9 ในคน เป็ นครั ง้ แรกในประเทศจีน
กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
วันที่ 12 เมษายน 2556
จัดทํารายงานโดย สํานักโรคติดต่ออุบตั ิใหม่ กรมควบคุมโรค

สถานการณ์ โรคไข้ หวัดนก H7N9 ประเทศจีน
 ตามที่มีขา่ วทางสื่อมวลชนว่า พบการระบาดโรคไข้ หวัดนกสายพันธุ์ H7N9 ในคน เป็ นครัง้ แรกในประเทศจีน นัน้
 ศูนย์ข่าวกรอง สํานักโรคติดต่ออุบตั ิใหม่ ได้ ทําการตรวจสอบข้ อมูลความคืบหน้ าจากจากเว็บไซต์ขององค์การ
อนามัยโลก รายงาน ณ วันที่ 11 เมษายน 2556 ว่าพบผู้ป่วยยืนยันโรคไข้ หวัดนกสายพันธุ์ H7N9 เพิ่มเติมจาก
เดิมอีกจํานวน 10 ราย จากมณฑลเซี่ยงไฮ้ (5 ราย) เจียงซู (4 ราย) และเจ้ อเจียง (1 ราย) ทําให้ ขณะนี ้ ยอด
ผู้ป่วยยืนยันโรคไข้ หวัดนกสายพันธุ์ H7N9 ในประเทศจีน รวมทังสิ
้ ้นเป็ น 38 ราย เสียชีวิต 10 ราย ผู้ป่วย 19 ราย
มีอาการรุนแรง และผู้ป่วยอีก 9 ราย อาการไม่รุนแรง
 ทังนี
้ ้ไม่พบความเชื่อมโยงระหว่างผู้ป่วยยืนยันโรคไข้ หวัดใหญ่สายพันธุ์ H7N9 และจากการติดตามผู้สมั ผัสกับ
ผู้ป่วยยืนยัน จํานวนมากกว่า 760 ราย อย่างใกล้ ชิด ในขณะนี ้ยังไม่พบผู้สมั ผัสรายใด มีการยืนยันการติดเชือ้
ไข้ หวัดนกสายพันธุ์ H7N9
 รัฐบาลจีนได้ ดําเนินการสอบสวนโรค และเสริ มสร้ างความเข้ มแข็งของการเฝ้าระวังโรค โดยดําเนินการตรวจทาง
ห้ องปฏิบตั ิการย้ อนหลัง ในผู้ป่วยที่ได้ รับรายงานว่ามีอาการติดเชื ้อทางเดินหายใจรุ นแรง เพื่อหาผู้ป่วยเพิ่มเติม
จัดตังหน่
้ วยปฏิบตั ิการระหว่างหน่วยงานต่างๆอย่างเป็ นทางการ นําโดยคณะกรรมการสุขภาพและการวางแผน
ครอบครัวของประเทศจีน ร่วมกับกระทรวงเกษตร และกระทรวงอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ อง นอกจากนี ้หน่วยงานปศุสตั ว์ยงั
ได้ เพิ่มความเข้ มข้ นในการสอบสวนโรคไปยังสัตว์ที่อาจเป็ นแหล่งรังโรคหรื อแหล่งของการแพร่เชื ้ออีกด้ วย
 องค์การอนามัยโลกได้ ประสานกับหน่วยงานระดับชาติต่างๆและติดตามสถานการณ์ อย่างใกล้ ชิด ส่วนการ
ตอบสนองต่อเหตุการณ์ในระดับนานาชาติจะมุ่งเน้ นการทํางานร่ วมกับศูนย์ความร่ วมมือขององค์การอนามัย
โลกด้ า นไข้ ห วัด ใหญ่ และหน่ ว ยงานความร่ ว มมื อ อื่ น ๆ เพื่ อ ให้ มั่น ใจว่ า จะได้ รั บ ข้ อ มูล ที่ ส ามารถนํ า มาใช้
พัฒนาการวินิจฉัยรักษาและพัฒนาวัคซีน ซึง่ ขณะนี ้ยังไม่มีวคั ซีนป้องกันโรคไข้ หวัดนกสายพันธุ์ H7N9 ทังนี
้ ้ ผล
การทดสอบเบื ้องต้ นโดยศูนย์ความร่ วมมือขององค์การอนามัยโลกในประเทศจีน พบว่า เชื ้อไวรัสสายพันธุ์นี ้มี
ความไวต่อยาต้ านไวรัสโอเซลทามิเวีย และซานามิเวีย
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 ในขณะนี ้ ยังไม่พบหลักฐานการแพร่กระจายเชื ้อจากคนสูค่ น รวมทังองค์
้ การอนามัยโลกไม่แนะนําให้ ดําเนินการ
ตรวจคัดกรองพิเศษที่ช่องทางเข้ าออกระหว่างประเทศและไม่แนะนําให้ จํากัดการเดินทางหรื อการค้ าระหว่าง
ประเทศแต่อย่างใด
 จากการประชุมการป้องกันควบคุมโรคไข้ หวัดนกสายพันธุ์ H7N9 ของประเทศจีน เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2556
รายงานว่า จากการสอบสวนโรคเบื ้องต้ น คณะผู้เชี่ยวชาญเชื่อว่า เชื ้อไวรัสไข้ หวัดนกสายพันธุ์ H7N9 ที่ระบาด
อยูน่ ี ้ มีการพัฒนามาจากเชื ้อไวรัสในนก และยังไม่พบหลักฐานการแพร่ กระจายจากคนสูค่ น อย่างไรก็ตาม ด้ วย
ข้ อมูลที่มีจํากัด ทําให้ ยงั ไม่มีความชัดเจนในการปรับแนวทางการป้องกันควบคุมโรค ดังนัน้ ในระยะนี ้ จึงเน้ น
การเสริ มประสิทธิภาพของมาตรการป้องกันควบคุมโรค โดยการเพิ่มความเร็ วในการตรวจจับโรค การรายงาน
โรค การวินิจฉัย และการรักษาโรคในระยะแรก รวมทัง้ เพิ่มการติดต่อสื่อสารแลกเปลี่ยนข้ อมูลระหว่างทีม
วิชาการของจีนกับองค์การอนามัยโลก และหน่วยงานระดับนานาชาติที่เกี่ยวข้ อง
 รายงานขององค์การโรคระบาดสัตว์ระหว่างประเทศ (OIE) เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2556 พบว่า กระทรวงเกษตร
ของประเทศจีน รายงานการตรวจพบเชื ้อไวรัสไข้ หวัดนกสายพันธุ์ H7N9 จากการตรวจตัวอย่างนกในตลาดค้ า
ส่งสินค้ าเกษตร มณฑลเซี่ยงไฮ้ และได้ ดําเนินมาตรการควบคุมโรค คือ ทําลายสัตว์ทนั ที 20,536 ตัว มีการ
ควบคุมสัตว์ป่า การกักกัน การควบคมการเคลื่อนย้ ายสัตว์ การตรวจคัดกรอง การแบ่งเขต การทําลายเชื ้อ ไม่มี
การใช้ วคั ซีน และไม่มีการรักษาสัตว์
 องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) รายงาน เมื่อ วันที่ 5 เมษายน 2556 สนับสนุนให้ ประเทศ
จีน และประเทศอื่นๆ ตรวจจับโรค และจัดการสุขภาพสัตว์ อย่างเข้ มแข็ง เนื่องจากเชื ้อไวรัสสายพันธุ์นี ้ตรวจพบ
ได้ ยากในสัตว์ปีก เพราะไม่แสดงอาการของโรคในสัตว์ที่ชดั เจน องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ จึง
แนะนําให้ แยกฟาร์ มปศุสตั ว์ออกจากที่อยู่ของคน แยกนกป่ าออกจากสัตว์ปีก หรื อสัตว์ชนิดอื่นๆ รายงานสัตว์
ป่ วยหรื อตายไปยังเจ้ าหน้ าที่ปศุสตั ว์ทนั ที ล้ างมือหลังจากสัมผัสสัตว์ รับประทานอาหารที่ปรุ งสุก ไม่นําสัตว์ที่
ป่ วยหรื อตายมาทําอาหาร และไปพบแพทย์หากมีอาการหลังสัมผัสสัตว์ โดยองค์การอาหารและเกษตรแห่ง
สหประชาชาติจะติดตามสถานการณ์การระบาดอย่างใกล้ ชิด
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การวิเคราะห์ และข้ อเสนอแนะ จากศูนย์ ข่าวกรองสํานักโรคติดต่ ออุบัตใิ หม่
1. สถานการณ์ ของโรคไข้ หวัดนกในต่ างประเทศ
 เชื ้อไข้ หวัดนกสายพันธุ์ H7N9 เคยพบรายงานในสัตว์ปีกมาก่อน ได้ แก่ นก โดยมีรายงานในประเทศเนเธอร์ แลนด์
ญี่ปนุ่ และสหรัฐอเมริ กา แต่ไม่เคยมีรายงานการติดเชื ้อไข้ หวัดนกสายพันธุ์ H7N9 ในคน มาก่อน สําหรับการ
้ ้น 21 ราย เสียชีวิต 6 ราย จากมณฑล
ติดต่อในคน ครัง้ นี ้ พบผู้ป่วยยืนยันโรคไข้ หวัดนกสายพันธุ์ H7N9 รวมทังสิ
เซียงไฮ้ ฮานฮุย เจียงซู และเจ้ อเจียง โดยยังไม่พบหลักฐานการแพร่ เชื ้อจากคนสู่คน และไม่พบการติดเชื ้อในผู้
สัมผัส
 สําหรับเชื ้อไข้ หวัดนกสายพันธุ์ H5N1 ในปั จจุบนั ยังคงพบการระบาดได้ ทงในคนและในสั
ั้
ตว์ในประเทศต่างๆ
ทัว่ โลกและพบได้ อย่างต่อเนื่อง โดยข้ อมูลจากองค์การอนามัยโลก สรุ ปยอดผู้ป่วยยืนยันโรคไข้ หวัดนกสาย
พันธุ์ H5N1 ในคนประเทศต่างๆ ทัว่ โลก ตังแต่
้ ปี 2546 – 2556 รายงาน ณ วันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2556 พบมี
จํานวนผู้ป่วย รวมทังสิ
้ ้น 622 ราย เสียชีวิต 371 ราย ใน 15 ประเทศ
2. สถานการณ์ ของโรคไข้ หวัดนกในประเทศไทย
 จากการประสานกับกรมปศุสตั ว์ และกรมอุทยานแห่งชาติสตั ว์ป่าและพันธุ์พืช พบว่า ยังไม่เคยมีรายงานการพบ
้ ตว์ปีก สัตว์ป่า และในคน ในประเทศไทยมาก่อน อย่างไรก็ตาม ประเทศ
เชื ้อไข้ หวัดนกสายพันธุ์ H7N9 นี ้ทังในสั
ไทย โดยห้ องปฏิบตั กิ ารกรมวิทยาศาสตร์ การแพทย์ และกรมปศุสตั ว์ มีศกั ยภาพในการตรวจหาเชื ้อไข้ หวัดนกสาย
พันธุ์ H7N9 นี ้ได้ สําหรับเชื ้อไข้ หวัดนกสายพันธุ์ H5N1 ในประเทศไทย ไม่พบรายงานผู้ป่วยโรคไข้ หวัดนกสาย
พันธุ์ H5N1 ในคน ตังแต่
้ เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2549 และไม่พบรายงานการเกิดโรคในสัตว์ปีกตังแต่
้ พฤศจิกายน
พ.ศ. 2551 เป็ นต้ นมา
3. การประเมินความเสี่ยงของประเทศไทย ต่ อการแพร่ ระบาดของโรคไข้ หวัดนกสายพันธุ์ H7N9
จากข้ อมูลที่มีอย่างจํากัดในขณะนี ้ความเสี่ยงของประเทศไทยค่อนข้ างประเมินได้ ยากเพราะยังมีองค์ความรู้ เรื่ อง
โรคไข้ หวัดนกสายพันธุ์ H7N9 น้ อยและประสบการณ์การติดเชื ้อในคนก็ยงั น้ อยอย่างไรก็ตามมีรายงานผู้ป่วยอย่างไม่เป็ น
ทางการเพิ่มขึ ้นเรื่ อยๆดังนัน้ จึงควรเน้ นมาตรการตรวจจับการระบาดและเฝ้าระวังโรคให้ มีประสิทธิภาพ และครอบคลุม
โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุม่ ผู้ป่วยที่มีอาการปอดบวมรุนแรงซึง่ สอดคล้ องกับคําแนะนําจากองค์การอนามัยโลก
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4. มาตรการป้องกันควบคุมโรคไข้ หวัดนกของประเทศไทย
- เฝ้าระวังโรคในสัตว์ปีก และนกธรรมชาติ ดําเนินการโดยเจ้ าหน้ าที่ปศุสตั ว์ และเจ้ าหน้ าที่กรมอุทยานแห่งชาติ
สัตว์ป่า และพันธุ์พืช รวมทัง้ ดูแลการนําเข้ าสัตว์ปีกในบริ เวณชายแดน แนะนําการเลี ้ยงสัตว์ปีกอย่างปลอดภัย
ในชุมชน หากพบการระบาดในสัตว์ ให้ รีบแจ้ งเตือนโรงพยาบาลในพื ้นที่ให้ เตรี ยมพร้ อมดูแลผู้ป่วยทันที
- เฝ้าระวังโรคไข้ หวัดนกในคน และเพิ่มความไวในการตรวจจับการระบาด โดยเก็บตัวอย่างส่งตรวจทาง
ห้ องปฏิบตั ิการ เมื่อพบผู้ป่วยปอดอักเสบร่วมกับประวัติสมั ผัสสัตว์ปีก หรื อปอดอักเสบที่มีอาการรุนแรง หรื อ
การดําเนินโรคเป็ นไปอย่างรวดเร็ ว หรื อไม่ทราบสาเหตุการเกิดโรค หรื อมีความผิดปกติในการดําเนินโรค เน้ น
ยํ ้าให้ มีการส่งตรวจหาเชื ้อโรคไข้ หวัดนกทุกราย
- ให้ อาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้าน (อสม.) ดําเนินการเฝ้าระวังโรคไข้ หวัดนก หากพบสัตว์ปีกป่ วยตายผิดปกติ
ต้ องรี บแจ้ งเจ้ าหน้ าที่ปศุสตั ว์และเจ้ าหน้ าที่สาธารณสุข
- ประชาสัมพันธ์ การป้องกันโรคไข้ หวัดนกให้ กบั ประชาชนได้ รับทราบอย่างทัว่ ถึง ทังการป
้
้ องกันการติดเชื ้อจาก
สัตว์ และการป้องกันสัตว์ปีกให้ ปลอดภัยจากโรคไข้ หวัดนก
- เผยแพร่ข้อมูลความรู้ และแนวทางปฏิบตั ิในการคัดกรองและการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคไข้ หวัดนก ตามแนวทาง
กระทรวงสาธารณสุขให้ แพทย์ทงภาครั
ั้
ฐและเอกชนภายในจังหวัดทราบอย่างทัว่ ถึง และให้ บคุ ลากรทางการ
แพทย์และสาธารณสุขถือปฏิบตั อิ ย่างเคร่งครัด
- จัดการประชุม ปรึ ก ษาหารื อผู้เ ชี่ ย วชาญทัง้ ภายในกระทรวงสาธารณสุข กรมปศุสัตว์ มหาวิท ยาลัย และ
ผู้เชี่ยวชาญจากองค์การอนามัยโลก ศูนย์ความร่ วมมือไทย-สหรัฐ ด้ านสาธารณสุข ในวันที่ 3 เมษายน 2556
เพื่อร่ วมกันประเมินสถานการณ์ และให้ คําแนะนําในการเตรี ยมความพร้ อมรับมือการระบาดของไข้ หวัดนก
สายพันธุ์ H7N9
5. คําแนะนําประชาชนทั่วไปในการป้องกันโรคไข้ หวัดนก
- รับประทานเนื ้อไก่และไข่ที่ปรุ งสุก
- หลีกเลี่ยงการสัมผัสสัตว์ปีกที่มีอาการป่ วยหรื อตาย โดยเฉพาะเด็ก
- ห้ ามนําซากสัตว์ปีกที่ป่วยตายไปรับประทานหรื อให้ สตั ว์อื่นกิน ต้ องรี บแจ้ งเจ้ าหน้ าที่ปศุสตั ว์หรื อเจ้ าหน้ าที่
สาธาณณสุข
- หากต้ องสัมผัสกับสัตว์ปีกในระยะที่มีการระบาดในพื ้นที่ ให้ สวมหน้ ากากอนามัย และสวมถุงมือ
- ล้ างมือบ่อยๆ และทุกครัง้ หลังการสัมผัสสัตว์ปีกและสิง่ คัดหลัง่ ของสัตว์ปีก ด้ วยสบูแ่ ละนํ ้า
- การเดินทางระหว่างประเทศยังสามารถเดินทางได้ ตามปกติ ไม่จําเป็ นต้ องจํากัดการเดินทาง
- ผู้ที่จะเดินทางไปต่างประเทศ ให้ หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับสัตว์ปีก รวมทังนกธรรมชาติ
้

5
-

หากมีอาการเป็ นไข้ ไอ ปวดเมื่อยตามร่ างกาย และเคยสัมผัสสัตว์ปีก หรื อผู้ป่วยปอดบวม ให้ รีบไปพบ
แพทย์พร้ อมแจ้ งประวัตสิ มั ผัสโรค หรื อแจ้ งประวัตกิ ารเดินทาง
สามารถติดตามแนวทาง คําแนะนํา และข้ อมูลข่ าวสารต่ างๆ ที่เป็ นปั จจุบนั ได้ ท่ สี ายด่ วน กรม
ควบคุมโรค หมายเลข 1422 หรือเว็บไซต์ สํานักโรคติดต่ ออุบัตใิ หม่ กรมควบคุมโรค
(http://beid.ddc.moph.go.th)
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