สัตวอื่นๆ สามารถติดเชื้อ COVID-19 ไดหรือไม?
หลังจากสถานการณการระบาดของโรคปอดอักเสบโคโรนา 19 (Covid-19) เกิดจากเชื้อ Severe acute
respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2) ซึ่งเปนเชื้อ RNA ไวรัสในกลุม Betacoronavirus ซึ่ง
องคการอนามัยโลก (WHO) ไดประกาศยกระดับความรุนแรงในระดับที่การระบาดทั่วโลก (Global pandemic) โดย
พบการระบาดมากกวา 100 ประเทศ ซึ่งสาเหตุตนกําเนิดของโรคนี้ยังไมเปนที่แนชัด แตขอมูล ณ ปจจุบันทราบวา เชื้อ
SARS-CoV-2 นั้น แสดงลักษณะทางพันธุกรรมคลายคลึงกับเชื้อ Coronavirus TaTG13 ที่พบใน Horseshoe bat
(Rhinolophus spp.) ถึง 96.2 % ซึ่งมีความเปนไปไดวาสัตวกลุมนี้ อาจเปนแหลงรังโรคของเชื้อ (Reservoires) แต
ยังไมปรากฎแนชัดวาสัตวชนิดใดคือโฮสตัวกลาง (Intermediate host) แต ณ ขอมูลปจจุบัน มีการศึกษา
ความสัมพันธของเชื้อ SARS-CoV-2 กับเชื้อไวรัสโคโรนาที่พบในตัวลิ่นมาลายู (Malayan pangolin) ซึ่งอาจมีความ
เปนไปไดในการสงผานเชื้อจากสัตวมาสูมนุษยอีกทางหนึ่ง
ณ ปจจุบัน การแพรระบาดของโรค COVID-19 ยังเปนการติดตอผานมนุษย สู มนุษย เปนหลัก แตกเ็ ปนที่นา
สงสัยวา สัตวเลี้ยง หรือ สัตวปา สามารถติดเชื้อ COVID-19 ไดหรือไม ?
ขอมูลจากองคการโรคระบาดสัตวระหวางประเทศ (World Organization for Animal Health หรือ Office
International des Epizooties, OIE) ไดมีการรายงานถึงสัตว “บางชนิด” โดยมีรายงานการติดเชื้อในสัตวจากหลาย
ๆ ประเทศ อาทิ
สุนัขในฮองกงที่ตรวจพบสารพันธุกรรมของเชื้อ COVID-19 โดยอาศัยอยูกับเจาของที่ปวยดวยโรค
COVID-19
แมวในประเทศเบลเยียมที่แสดงอาการอาเจียน ทองเสีย และมีอาการทางระบบทางเดินหายใจ ซึ่งก็อาศัยอยู
กับเจาของที่ปวยดวยโรค COVID-19 เชนกัน
และลาสุดเมื่อตนเดือนเมษายน 2020 เสือโครงมาลายู ณ สวนสัตวแหงหนึ่งในรัฐนิวยอรค ประเทศ
สหรัฐอเมริกา แสดงอาการไอและเบื่ออาหาร ซึ่ง ณ ขณะนั้นพบการระบาด ของ COVID-19 สูงมาก เมื่อทําการตรวจ
ยืนยันทางหองปฎิบัติการ พบวาตัวอยางจากเสือโครงพบสารพันธุกรรมของเชื้อ COVID-19 ซึ่งทาง OIE ตั้งขอสันนิ
ษฐานวา สัตวอาจติดจากผูติดเชื้อที่ไมแสดงอาการ
ในระดับของการศึกษาวิจัยในสัตวทดลองนั้น อยูในชวงเริ่มของการศึกษา ซึ่งเปาหมายหลักของการศึกษา
ในชวงนี้คือการศึกษาความไวตอการติดเชื้อและการสงผานเชื้อเปนหลัก ซึ่งมีรายงานวาสัตวที่มีความไวตอการติดเชื้อ
และสามารถแสดงอาการของการปวยได คือ แมวบาน และ เฟอเรท โดยแมวจะแสดงอาการที่คอนขางเดนชัดกวา
รวมทั้งสัตวทั้งสองชนิดนี้ ยังสามารถสงผานเชื้อไปยังสัตวชนิดเดียวกันได นอกจากนี้ยังมีการศึกษาในสุนัขสายพันธุบี
เกิล ซึ่งพบวาสามารถตรวจพบสารพันธุกรรมของเชื้อไดแตไมเดนชัดและไมมีการแสดงอาการของโรค เชนเดียวกับ
การศึกษาใน คางคาวผลไมอียิปต (Egyptian fruit bat) ซึ่งถูกทําใหติดเชื้อ แตสัตวไมแสดงอาการปวยและไมมีการ

สงผานเชื้อไปยังคางคาวอีกตัว สําหรับสัตวอื่นๆที่ไดมีการศึกษา เชน สัตวปศุสัตวอื่นๆ หมู ไก เปด พบวาไมมีความไว
ตอการติดเชื้อ COVID-19
จากขอมูล ณ ปจจุบัน สามารถสรุปไดวา สัตวบางชนิดสามารถตรวจพบสารพันธุกรรมของเชื้อ COVID-19
ได แตทั้งหมดนั้น ยังตองมีการศึกษาตอไปในเรื่องการสรางภูมิคุมกันตอเชื้อของสัตวชนิดนั้น ๆ เพื่อยื่นยันการติดเชื้อ
ในลักษณะการทําใหเกิดโรค และการศึกษาอื่น ๆ เพิ่มเติม อีกทั้งประเด็นเรื่อง การตรวจพบเชื้อในสัตว ยังไมถือวาสัตว
เปนตัวแพรกระจาย หรือเพิ่มการระบาดของโรคนี้ เพราะการติดตอหลัก เปนการถายทอดเชื้อจาก มนุษย สู มนุษย แต
เพื่อลดโอกาสการแพรกระจายของโรค หลาย ๆ หนวยงาน ไดแก OIE , WHO หรือรวมทั้ง หนวยงานปองกันโรคติดตอ
ในสหรัฐอเมริกา (Centers for Disease Control ,CDC) ไดใหคําแนะนําสําหรับผูที่เลี้ยงสัตวดังนี้
• ใหระมัดระวังการสัมผัสสัตวเลี้ยงจากบุคคลอื่น
• การทิ้งระยะหางเมื่อตองนําสัตวเลี้ยงออกนอกบานหรือหลีกเลี่ยงการพาสัตวไปยังพื้นที่ที่มีสัตวจรจัด
• ควรเก็บสัตวเลี้ยงในเขตที่พักอาศัยใหไดมากที่สุดเพื่อลดโอกาสการติดตอ
• มีสุขลักษณะที่ดี คือลดการสัมผัสใกลชิดกับสัตว ลางและทําความสะอาดมือทุกครั้งเมื่อสัมผัสสัตว งด
สัมผัสสัตวอื่นที่ไมใชสัตวเลี้ยงของตนเอง
• สําหรับผูที่มีโอกาส หรือมีความเสี่ยงตอการติดเชื้อ ใหงดการสัมผัสใกลชิดกับสัตวเลี้ยงของตนเพื่อลด
โอกาสการสงผานเชื้อไปยังผูอื่น
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