
 
 

ขอเท็จจริง 
 

รายละเอ ียดพื ้นฐานเก ี ่ยวกับไขหว ัดนก (Avian Influenza หรือ Bird Flu) 
 
ไขหวัดนก   
เชื้อไวรัสไขหวัดใหญสายพันธุ เอ สามารถติดตอไดในสัตวหลายชนิด รวมทัง้ นก หมู มา แมวนํ้า และปลาวาฬ 
เชื้อไวรัสไขหวัดใหญทีต่ิดตอในนก เรียกวา �เชื้อไวรสัไขหวัดนก� นกเปนสิ่งมีชวีิตที่สาํคญัมากเปนพิเศษ 
เพราะสายพันธุยอยตางๆของเชื้อไวรัสไขหวดัใหญสายพันธุ เอ ซึ่งรูจักกันดีน้ัน แพรกระจายอยูในกลุมนกปา 
ซึ่งจัดเปนสตัวเจาบานตามธรรมชาติสําหรับเชือ้ไวรัสดังกลาว ปกติแลว เชื้อไวรัสไขหวดันกไมติดตอถึงคนโดยตรง 
และไมระบาดในกลุมคน 
 

เชื้อไวรัสไขหวัดใหญสายพันธุ เอ แบงออกไดเปนสายพันธุยอยตางๆ โดยอาศัยโปรตีนทีผ่ิวนอกของเชื้อไวรัส คือ ฮีแมกกลูตินิน 
(hemagglutinin หรือ เรียกยอวา HA) และ นิวรามินิเดส (neuraminidase หรือ เรียกยอวา NA) โดยมีสายพันธุยอยในกลุม H 
อยูดวยกันทั้งหมด 15 ชนิด แมพบวาทุกสายพันธุยอยดังกลาวติดตอไดในนก แตพบวาสายพันธุ HA 3 สายพันธุ (H1, H2 และ H3) 
และสายพันธุ NA 2 สายพันธุ (N1 และ N2) เทาน้ันที่กระจายไดทัว่ไปในคน 
 

โดยทั่วไป ไขหวัดนกไมทําใหสัตวปกในปามีอาการปวย แตสามารถทําใหสตัวปกที่เราเลี้ยงไวปวยหนักและตายได ปกตแิลว 
เชื้อไวรัสไขหวัดนก สายพันธุ เอ ไมติดตอในคน อยางไรก็ตาม มีรายงานการตดิตอและการระบาดในคนหลายกรณี นับตัง้แตป พ.ศ. 
2540 (1997) เปนตนมา เม่ือเกิดการตดิตอดงักลาวข้ึน หนวยงานสาธารณสุขตางๆ ก็เฝาติดตามตรวจสอบสถานการณอยางใกลชดิ 
เน่ืองจากมีความกังวลเก่ียวกับโอกาสเกิดโรคระบาดอยางกวางขวางในประชากรทั่วไปมากข้ึน 
 

การติดตอของเชื้อไขหวัดนกในคน  
กรณีไขหวัดนกที่ตดิตอในคน ซึ่งยืนยันแนนอน นับตั้งแตป พ.ศ. 2540 (1997) ไดแก: 
 

• พ.ศ. 2540 (1997): ในฮองกง เชื้อไวรัสไขหวัดนกสายพันธุ เอ (H5N1) ติดตอทั้งในไกและคน 
กรณีน้ีเปนกรณีแรกที่พบวาเชือ้ไขหวัดนกติดตอจากสตัวปกสูคนโดยตรง ในระหวางการระบาดครั้งน้ี 
มีผูปวยเขาโรงพยาบาลจํานวน 18 คน โดยที่ 6 คนในจํานวนน้ี เสียชีวิตลง ในการควบคมุการระบาดดังกลาว 
เจาหนาทีต่องกําจัดไกทิ้งเปนจํานวนถึง 1.5 ลานตัว เพ่ือขจดัตนตอของเชือ้ไวรัส นักวทิยาศาสตรพบวา 
ไวรัสดังกลาวตดิตอจากสัตวปกถึงคนโดยตรง แตก็ตั้งขอสังเกตวาการติดตอจากคนถึงคนซึง่เกิดข้ึนไดยากน้ัน อาจเปนไปได 

 

• พ.ศ. 2542 (1999): ในฮองกง มีการยืนยันวาพบเชื้อไวรสัไขหวัดนกสายพันธุ เอ ชนิด H9N2 ในเด็ก 2 ราย 
ผู ปวยทั้งสองฟนตัวกลับสูปกต ิและไมมีกรณีปวยไขรายอ่ืนใดเพ่ิมเติม ขอมูลหลักฐานที่ตรวจพบชี้วา 
สัตวปกเปนตนเหตุในการตดิตอ และเปนวิถทีางสําคัญในการติดตอจากสตัวปกสูคน อยางไรก็ตาม 
เปนไปไดวากรณีดังกลาวเกิดจากการตดิตอจากคนสูคน นอกจากน้ัน ในสาธารณรัฐประชาชนจีน ระหวางป พ.ศ. 2541-2542 
(1998-1999) ก็มีรายงานเพิ่มเติมเก่ียวกับกรณีการติดตอจากสายพันธุ H9N2 ในคนดวย 

 
• พ.ศ. 2546 (2003): กรณีการตดิตอของไขหวัดนกสายพันธุ เอ (H5N1) สองราย 
เกิดข้ึนกับสมาชิกภายในครอบครัวชาวฮองกงหน่ึงครอบครัว ซึ่งไดเดินทางไปยังสาธารณรฐัประชาชนจีน 
ผูปวยหน่ึงในสองน้ันฟนตัวสูปกติ สวนอีกรายหน่ึงเสียชีวิต ไมมีขอสรุปวาผูปวยทั้งสองรายติดเชื้อไดอยางไรหรือจากที่ใด 
นอกจากน้ัน สมาชิกอีกรายหนึ่งของครอบครวัน้ี ซึ่งอาศัยในสาธารณรัฐประชาชนจีน 
ก็เสียชีวิตลงดวยอาการปวยทางระบบหายใจ แตไมมีการตรวจสอบสาเหตุการเสียชีวติ นอกจากน้ัน 
ก็ไมมีรายงานกรณีอ่ืนใดเพ่ิมเตมิ 

 
• พ.ศ. 2546 (2003):  มีรายงานยืนยันกรณ ีการติดตอของไข หวัดนกสายพันธุ เอ (H7N7) 
ในกลุมคนงานที่เก่ียวของกับสัตวปก และครอบครัว ในระหวางการระบาดของไขหวัดนกในสตัวปกที่ประเทศเนเธอรแลนด 
โดยรายงานกลาววามีผูปวยเนือ่งจากไวรัสสายพันธุ H7N7 มากกวา 80 ราย (สวนใหญ มีเพียงอาการตาแดงหรือตาติดเชื้อ 
โดยมีอาการเก่ียวกับระบบหายใจบาง) ผูปวยรายหน่ึงเสยีชวีิต (เปนสัตวแพทยผูไปเยี่ยมฟารมที่เกิดโรคติดตอ) 
มีหลักฐานที่แสดงวาเกิดการตดิตอจากคนสูคนบาง 
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รายละเอียดพืน้ฐานเกี่ยวกบัไขัหวดันก (Flu) 
(ตอจากหนาทีแ่ลว) 
 

• พ.ศ. 2546 (2003): มีรายงานยืนยันกรณ ีการติดตอเนื่องจากสายพ ันธุ H9N2 ในเด็กรายหน่ึงในฮองกง 
เด็กรายน้ันเขารบัการรักษาพยาบาล และฟนตวัสูปกต ิ

ลักษณะของไขหวัดนกในสัตวปก 
สัตวปกที่ใชชีวติในนํ้าบางชนิดทําหนาที่เปนเจาบานใหเชื้อไวรัสไขหวดัใหญ 
ดวยการสะสมเชื้อไวรัสไวในลาํไสเล็กและขับถายไวรัสน้ันออกในภายหลัง สตัวปกทีต่ิดเชื้อดังกลาวขับถายเชื้อไวรสัออกทางนํ้าลาย 
นํ้ามูก และอุจจาระ เชื้อไวรสัไขหวัดนกแพรกระจายไปในกลุมสัตวปกที่ออนแอเม่ือสัตวเหลาน้ันสัมผัสสิ่งคดัหลั่งจากจมูก ระบบหายใจ 
และอุจจาระของสัตวปกที่ตดิเชื้อแลว อยางไรก็ตาม การติดเชื้อจากมูลสูปากเปนวิถีทางการติดตอที่พบบอยทีสุ่ด 
 

เชื้อไวรัสไขหวัดใหญโดยมากไมทําใหสตัวปกในปาเกิดอาการใดๆ หรือทําใหเกิดอาการเพียงเล็กนอยเทาน้ัน อยางไรก็ตาม 
ลักษณะอาการในสตัวปกมีความแตกตางกันอยางยิ่ง ข้ึนอยูกับสายพันธุของไวรัสและชนิดของสัตวปก 
การติดเชื้อจากไวรัสไขหวัดใหญสายพันธุ เอ บางสายพันธุ (ตัวอยางเชน สายพันธุ H5 และ H7) สามารถกอใหเกิดการระบาดของโรค 
ตลอดจนคราชวิีตของสัตวปกในปาบางชนิด และโดยเฉพาะอยางยิ่งสัตวปกที่เลี้ยงในฟารม เชน ไก และไกงวงได 
 

อาการของไขหวดันกในคน 
อาการของไขัหวัดนกในคนเทาที่มีรายงานไว มีตั้งแตอาการที่คลายกับอาการของไขหวัดใหญทัว่ไป (ไดแก อาการไข ไอ เจ็บคอ 
และปวดเมื่อยกลามเนื้อ) จนถงึตาแดงหรือตาติดเชื้อ ปอดบวม อาการเก่ียวกับระบบหายใจเฉียบพลนั ปอดบวมจากไวรสั 
และอาการแทรกซอนอ่ืนๆที่รุนแรงและเปนอันตรายตอชวิีต  
 

ยาตานไวรัสสําหรับไขหวัดใหญ 
เทาทีศ่ึกษากันในปจจุบัน พบวายาที่ไดรบัการอนุมัติใหใชบําบัดอาการไขหวัดใหญในคนน้ัน 
มีประสิทธิภาพในการปองกันการตดิเชื้อไขหวัดนกในคนดวยเชนกัน  
 

โอกาสในการระบาดของไขหวดัใหญทัว่โลก 
เชื้อไวรัสไขหวัดใหญทุกชนิดมีศักยภาพในการเปลี่ยนแปลงได ฉะน้ัน 
จึงเปนไปไดที่เชื้อไวรัสไขัหวดันกจะเปลี่ยนแปลงไปจนกระทั่งสามารถติดตอถึงคนได 
และเกิดการระบาดจากบุคคลหน่ึงไปยังบุคคลอ่ืนๆไดอยางงายดาย เน่ืองจากปกติแลว เชื้อไวรัสเหลาน้ีไมติดตอในคน 
ประชากรมนุษยจึงมีระบบภูมิคุมกันปองกันเชื้อดังกลาวนอยมากหรือไมมีเลย 
หากเชื้อไวรัสไขหวัดนกสามารถติดตอในคนและพัฒนาความสามารถในการแพรกระจายจากคนหน่ึงสูอีกคนหน่ึงไดอยางงายดาย 
ก็อาจกอใหเกิด �การระบาดของไขหวัดใหญทัว่โลก� ได  
 

ภูมิหลังเกีย่วกับการระบาดทั่วโลก 
การระบาดของไขหวัดใหญทั่วโลก เปนการระบาดของไขหวัดใหญที่เกิดข้ึนทั่วโลก 
และเกิดข้ึนเม่ือมีเชื้อไวรัสไขหวัดใหญสายพันธุใหมอุบัติข้ึน แพรกระจาย และกอใหเกิดโรคระบาดไปทัว่โลด 
การระบาดของไขหวัดใหญทัว่โลกซึ่งเคยเกิดข้ึนในอดีต ไดนํามาซึ่งความเจ็บปวย ความตาย ความวุนวายทางสังคม 
และความสูญเสียทางเศรษฐกิจ อยางมหันต    
 

ในศตวรรษที่ 20 มีการระบาดทั่วโลกอยู 3 ครั้ง โดยแตละครั้ง เปนการระบาดที่เกิดข้ึนทั่วโลกภายในเวลา 1 ป หลังจากที่ตรวจพบ 
อันไดแก:  

 

• พ.ศ. 2461-2462 (1918-19) "ไขหวัดใหญสเปน (Spanish flu)" สายพันธุ [A (H1N1)] 
ทําใหมีจํานวนผูเสยีชีวติจากไขหวัดใหญสูงที่สดุเทาที่เคยมีมา กลาวคือเปนจํานวนมากกวา 500,000 คนในสหรัฐฯ 
และอาจเปนจาํนวน 20 ถึง 50 ลานคนทั่วโลก ผูคนจํานวนมากเสียชวีิตลงภายในเวลาสองสามวันแรกหลังจากตดิเชื้อแลว 
และอีกจํานวนมากเสียชวีิตลงเน่ืองจากอาการแทรกซอนในเวลาไมนานตอมา ประมาณครึง่หน่ึงของผูเสยีชีวิต 
เปนผูใหญที่มีอายุนอยและสุขภาพแข็งแรง  

 

• พ.ศ. 2500-2501 (1957-58) "ไขหวัดใหญเอเชีย (Asian flu)" สายพันธุ [A (H2N2)] ทําใหมีจํานวนผูเสยีชีวติ 
70,000 คนในสหรัฐฯ ตรวจพบเชื้อไวรัสไขหวัดใหญเอเซยีเปนครั้งแรกในสาธารณรัฐประชาชนจีน ราวปลายเดือนกุมภาพันธ 
พ.ศ. 2500 (1957) จากนั้นเชื้อไวรัสน้ีก็ระบาดไปถึงสหรฐัฯในเ ดือนมิถุนายน ปเดียวกัน  

 

• พ.ศ. 2511-2512 (1968-69) "ไขหวัดใหญฮองกง (Hong Kong flu)" สายพันธุ [A (H3N2)] 
ทําใหมีจํานวนผูเสยีชีวติประมาณ 34,000 คนในสหรฐัฯ ตรวจพบเชื้อไวรสัสายพันธุน้ีเปนครั้งแรกในฮองกงราวตนป พ.ศ. 2511 
(1968) จากน้ันเชื้อก็ระบาดไปถึงสหรัฐฯในปลายปเดยีวกัน เชื้อไวรัสสายพันธุ เอ (H3N2) 
ยังคงกระจายตวัอยูทั่วไปในปจจุบันน้ี  

 

ทันททีี่เชื้อไวรสัชนิดใหมทีร่ะบาดไดทั่วโลกอุบัติข้ึนและแพรกระจาย 
เชื้อน้ันก็มักคางอยูในกลุมประชากรและทําใหเกิดการติดตอเปนเวลาหลายป ศูนยควบคุมและปองกันโรคของสหรฐัฯ (U.S. Centers 
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รายละเอียดพืน้ฐานเกี่ยวกบัไขัหวดันก (Flu) 
(ตอจากหนาทีแ่ลว) 
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for Disease Control and Prevention) และองคการอนามัยโลก รวมกันดําเนินโครงการสอดสองอยางเขมงวด 
เพ่ือเฝาตรวจตราการติดตอของไขหวัดใหญทัว่โลก รวมทั้งการเกิดไวรสัไขหวัดใหญสายพันธุใหมที่อาจระบาดไดทั่วโลกอีกดวย   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หากตองการรายละเอียดเพ่ิมเติม โปรดเยี่ยมชม www.cdc.gov/flu หรือโทรติดตอโทรศัพทสายดวนเพ่ือสาธารณชนของ CDC 
ที่หมายเลข (888) 246-2675 (ภาษาอังกฤษ) หรือ (888) 246-2857 (ภาษาสเปน) หรือ (866) 874-2646 (TTY) 

http://www.cdc.gov/flu
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