ตื่นตัวแต่ ไม่ ต่ นื ตระหนก รั บมือหวัดนกสายพันธุ์ H7N9
ที่พบครั ง้ แรกว่ าทาให้ มนุษย์ เสียชีวิต

จากสถานการณ์ที่มีการยืนยันการระบาดของโรคไข้ หวัดนกเอช 7 เอ็น 9 (H7N9) ที่สาธารณรัฐประชาชนจีน
โดยพบว่าเป็ นครัง้ แรกที่หวัดนกสายพันธุ์ H7N9 ทาให้ มนุษย์เสียชีวิต ซึง่ ขณะนี ้ในจีนมีทงผู
ั ้ ้ ป่วยที่เสียชีวิตแล้ ว
กาลังรักษาพยาบาลอยู่ และรักษาหายแล้ ว โดยคณะกรรมการสาธารณสุขและวางแผนครอบครัวแห่งชาติจีนแถลง
ว่ายังไม่พบหลักฐานที่แสดงว่าไข้ หวัดนก H7N9 ระบาดจากคนสู่คน แต่ก็กาลังวิเคราะห์วา่ การติดต่อที่เกิดระหว่าง
สัตว์ปีกสูค่ นในครัง้ นี ้จะนาไปสูก่ ารติดต่อระหว่างคนสู่คนได้ หรื อไม่
นายแพทย์ พลากร ศรีนิธิวัฒน์ อายุรแพทย์ สังกัดศูนย์ การแพทย์ ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) กล่าวว่า คนไทยควรมีความรู้เบื ้องต้ นเกี่ยวกับการป้องกันโรคไข้ หวัดนก
และในส่วนของผู้ที่ทาธุรกิจด้ านอาหารที่เกี่ยวข้ องกับสัตว์ปีกก็ควรมีความรัดกุมด้ านการนาเข้ าสัตว์ปีก สถานี
อนามัยและโรงพยาลบาลประจาจังหวัดควรมีการประชาสัมพันธ์การป้องกันโรคไข้ หวัดนกให้ กบั ประชาชนได้ รับ
ทราบอย่างทัว่ ถึง เผยแพร่ข้อมูลความรู้และแนวทางปฏิบตั ใิ นการคัดกรองและการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคไข้ หวัดนกให้
แพทย์ทงภาครั
ั้
ฐและเอกชนภายทราบอย่างทัว่ ถึง รวมถึงต้ องติดตามข่าวสารทังภายในและภายนอกเพื
้
่อติดตาม
สถานการณ์อย่างใกล้ ชิด
เชื ้อไวรัสไข้ หวัดนกสายพันธุ์ A (H7N9) คือ เชื ้อไวรัสไข้ หวัดใหญ่ ซึง่ เชื ้อไวรัสไข้ หวัดใหญ่ ชนิด A นี ้
สามารถทาให้ เกิดการติดเชื ้อได้ ในมนุษย์ นก สัตว์เลี ้ยงลูกด้ วยนม และสัตว์อื่นๆ ได้ สาหรับเชื ้อไวรัสไข้ หวัดนกสาย
พันธุ์ H7N9 ที่ระบาดอยูใ่ นจีน แตกต่างจากเชื ้อไวรัสไข้ หวัดใหญ่สายพันธุ์ H1N1 และ H5N1 เนื่องจากเป็ นคนละ
สายพันธุ์กนั แม้ ว่าจะเป็ นเชื ้อไข้ หวัดใหญ่ชนิด A เหมือนกัน โดยเชื ้อไวรัสไข้ หวัดใหญ่สายพันธุ์ H1N1 อาจจาแนกได้
เป็ นชนิดที่ปกติจะติดเชื ้อในคน หรื อชนิดที่ปกติจะติดเชื ้อในสัตว์ ส่วนเชื ้อไวรัสไข้ หวัดนกสายพันธุ์ H7N9 และ H5N1
ส่วนใหญ่เป็ นเชื ้อไวรัสที่ตดิ เชื ้อในสัตว์ แต่บางครัง้ ก็ตดิ เชื ้อในคนได้

อาการของผู้ตดิ เชื ้อไวรัสไข้ หวัดนกสายพันธุ์ H7N9 ส่วนใหญ่ มีอาการปอดอักเสบเฉียบพลัน โดยมีอาการ
ประกอบด้ วย มีไข้ สงู เฉียบพลัน ไอ และอาการติดเชื ้อระบบทางเดินหายใจในระยะแรกของการเกิดโรค จากนัน้ 5 7 วันนับจากวันเริ่มป่ วย ผู้ป่วยจะมีอาการปอดอักเสบรุนแรง ได้ แก่ อาการหายใจลาบาก และอาจพัฒนาไปสูก่ ลุม่
อาการทางเดินหายใจลาบากเฉียบพลันอย่างรวดเร็ว และเสียชีวิต
สาหรับสถานการณ์ของประเทศไทยนัน้ แม้ วา่ จะไม่เคยพบการติดเชื ้อ H7N9 ทังในสั
้ ตว์ปีกเลี ้ยง สัตว์ปีกป่ า
และคนมาก่อน แต่เพื่อความไม่ประมาทจึงขอให้ ประชาชนรักษาสุขภาพร่างกายให้ แข็งแรง ออกกาลังกายอย่าง
สม่าเสมอ สัปดาห์ละอย่างน้ อย 3 วัน วันละไม่ต่ากว่า 30 นาที เพื่อให้ ร่างกายมีภมู ิต้านโรค หลีกเลี่ยงการสัมผัสสัตว์
ปี กทุกชนิด รวมทังนกธรรมชาติ
้
รับประทานเนื ้อไก่และไข่ที่ปรุงสุกด้ วยความร้ อน หลีกเลี่ยงการสัมผัสสัตว์ปีกที่มี
อาการป่ วยหรื อตาย ห้ ามนาสัตว์ปีกที่ตายไปรับประทาน หรื อนาไปให้ สตั ว์อื่นกิน ให้ สวมหน้ ากากอนามัย และสวม
ถุงมือทุกครัง้ หากต้ องสัมผัสสัตว์ปีก และล้ างมือบ่อยๆ ทุกครัง้ หลังการสัมผัสสัตว์ปีก และสารคัดหลัง่ ของสัตว์ปีก
ด้ วยสบูแ่ ละน ้า สาหรับผู้ที่ต้องเดินทางไปต่างประเทศ โดยเฉพาะในประเทศที่มีการแพร่ระบาดของเชื ้อก็ยงั สามารถ
เดินทางได้ ปกติ แต่ควรตรวจเช็คด้ วยว่ามีการแพร่ระบาดที่จดุ ใด และเลี่ยงการเดินทางไปที่พื ้นที่นนและหลี
ั้
กเลี่ยง
การสัมผัสหรื อเข้ าใกล้ สตั ว์ปีกในประเทศนันๆ
้
ด้ านศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ ก็ได้ เตรี ยมความพร้ อมใน
กรณีที่อาจจะมีการติดเชื ้อไข้ หวัดนก H7N9 ในประเทศไทย โดยให้ บคุ ลากรทางการแพทย์ติดตามข่าวสารอย่าง
ใกล้ ชิด สาหรับเทคโนโลยีในการตรวจวินิจฉัยและบ่งชี ้ว่าผู้ใดติดเชื ้อ H7N9 ก็ยงั คงใช้ วิธีเดียวกับการตรวจหาเชื ้อ
H5N1 จากรายงานข่าวของจีนพบว่าลาดับพันธุกรรมของเชื ้อไวรัสไข้ หวัดนกสายพันธุ์ H7N9 มีความไวต่อยาต้ าน
ไวรัสในกลุม่ ยับยัง้ Neuraminidase (Neuraminidase Inhibitor) ซึง่ การใช้ ยาต้ านไวรัสในกลุม่ ยับยัง้
Neuraminidase ในระยะแรกของการติดเชื ้อ ได้ มีการพิสจู น์แล้ วพบว่ามีประสิทธิภาพในการรักษาโรค แต่ธรรมชาติ
ของสิ่งมีชีวิตรวมถึงเชื ้อโรคก็มกั จะมีการพัฒนาเพื่อความอยูร่ อด ซึง่ ในอนาคตไข้ หวัดนกสายพันธุ์ H7N9 อาจจะมี
วิวฒ
ั นาการให้ มีความแข็งแรงมากขึ ้น แต่อย่างไรก็ตามมนุษย์ก็จะสามารถพัฒนาและสร้ างเทคโนโลยีได้ ทดั เทียม
และสามารถรับมือกับเชื ้อโรคเหล่านี ้ได้ เช่นกัน สาหรับประชาชนทัว่ ไปก็ขอให้ เตรี ยมรับมือกับสถานการณ์ของการ
ระบาดครัง้ นี ้ด้ วยสติ อย่าตื่นกลัวจนเกินไป หมัน่ รักษาสุขภาพให้ แข็งแรง และติดตามข่าวสารอย่างใกล้ ชิด
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