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การระบาดของไขหวัดนก (Avian Influenza หรือ Bird Flu) H5N1  
 
การระบาดของไขหวัดนก พ.ศ. 2546-47  
การระบาดของ avian influenza หรือทีรู่จกักันดีวาไขหวดันก กําลังสงผลกระทบตอประชากรสัตวปกในประเทศตางๆทั่วทวีปเอเชีย 
การระบาดดังกลาวมสีาเหตุมาจากเชื้อไวรัสไขหวัดใหญสายพันธุ เอ ชนิดสายพันธุยอย H5N1 นอกจากนี้ 
ยังมีรายงานการติดตอในมนุษยดวย 
• ในสัตวปก: มีการยืนยนัเก่ียวกับการระบาดของเชื้อไวรัสไขหวัดนก สายพันธุ เอ (H5N1) ในประเทศตางๆทั่วทวีปเอเชีย 

หากตองการรายละเอียดเพ่ิมเติม โปรดเยี่ยมชมเว็บไซตวาดวยอนามัยเก่ียวกับสัตว ขององคการอนามยัโลก ที่ 
http://www.oie.int 

• ในมนุษย: การระบาดของไขหวัดนกสงผลใหเ กิดการตดิตอของสายพันธุ H5N1 ในมนุษย และมรีายงานการเสียชีวติแลวดวย 
ขณะน้ี เชื่อวากรณีดังกลาวเปนผลจากการทีผู่เสยีชีวติไดสมัผสักับสตัวปกที่เปนโรค 
หรือกับพ้ืนผิวซึง่สัตวเปนโรคถายอุจจาระหรือของเสียทิ้งไว ขณะน้ี 
หนวยงานตางๆกําลังศึกษาอยางรีบเรงเพ่ือหาสาเหตุของการติดตอในมนุษย     
หากตองการรายละเอียดเพ่ิมเติม โปรดเยี่ยมชมเว็บไซตขององคการอนามยัโลกที ่the http://www.who.int/en/  

 
รายละเอียดเก่ียวกับเชื้อไวรัสไขหวัดใหญสายพันธุ เอ (H5N1)  
• ภูมิหลัง: เชื้อไวรัสไขัหวัดใหญ สายพันธุ เอ (H5N1) เปนสายพันธุยอยของเชื้อไวรัสไขหวัดใหญ ชนิด เอ 

สัตวปกในปาเปนเจาบานตามธรรมชาติของไวรัสดังกลาว ดวยเหตุน้ีจึงไดชือ่วา avian influenza หรือ ไขหวัดนก 
เชื้อไวรัสดังกลาวไดรับการตรวจพบเปนครั้งแรกในนก (นกทะเลที่คลายนกนางนวล) ที่ทวปีแอฟริกาใต เม่ือป พ.ศ. 2504 (1961) 
เชื้อไวรัสดังกลาวแพรกระจายในกลุมสตัวปกทั่วโลก เพราะเปนเชื้อที่ตดิตอไดงายดายมาก และอาจทําใหสัตวปกตายได 
โดยเฉพาะอยางยิ่ง สัตวปกทีค่นเลี้ยงไว เชนไก    

• การตดิตอ: ปกติแลว เชื้อไวรัสนี้ไมติดตอในมนุษย อยางไรก็ตาม ในป พ.ศ. 2540 (1997) 
ซึ่งเปนชวงทีมี่การระบาดของไขหวัดนกทามกลางบรรดาสัตวปกในฮองกง กลับมีรายงานการตดิตอของเชือ้ไวรัสสายพันธุ H5N1 
จากสัตวปกสูคนโดยตรง; ไวรัสดังกลาวเปนเหตุใหเกิดอาการเกี่ยวกับระบบหายใจอยางรุนแรงในผูปวยจํานวน 18  ราย โดยที่ 6  
รายเสยีชวีิตลง ตั้งแตน้ันมา ก็มีรายงานเกี่ยวกับการติดตอของสายพันธุ H5N1 ในมนุษยอีก (โปรดอาน 
“รายละเอียดพ้ืนฐานเกี่ยวกับไขัหวัดนก (Avian Influenza)U”) แตเทาที่ผานมา พบวาเชื้อไวรัสสายพันธุ H5N1 
ไมสามารถติดตอจากคนถึงคนไดอยางมีประสิทธิภาพนัก หนวยงานที่เก่ียวของกําลังเฝาจบัตาดูกรณีติดตอดังกลาวอยางใกลชิด 
พรอมทั้งดําเนินการศึกษาอยางรีบเรงในระหวางที่มีการระบาดครั้งนี ้ 

• การแพรกระจายของเชื้อ: สัตวปกที่เปนโรคมักขับถายเชือ้ไวรัสออกทางน้ําลาย นํ้ามูกและอุจจาระ 
เชื้อไวรัสไขหวดันกแพรกระจายไปสูสัตวปกทีอ่อนแอเมื่อสัตวเหลานั้นสมัผสักับของเสียทีมี่เชื้อไวรัสอยู 
เชื่อกันวากรณีการติดตอของสายพันธุ H5N1 ในคนสวนใหญ เปนผลมาจากการสัมผัสกับสัตวปกที่เปนโรค 
หรือพ้ืนผวิซึ่งมเีชื้อไวรัสดังกลาวเปอนอยู 

 
สายพันธุ H5N1ในปจจุบัน  
ลําดับรหัสพันธุกรรมของเชื้อไวรัสสายพันธุ H5N1 ซึ่งเชื่อวาเปนสาเหตุของการระบาดในครั้งนี้ไดรับการศกึษาแลว 
และสามารถสรปุไดดังนี:้ 
• ยีนตางๆทั้งหมดมีตนกําเนิดมาจากสตัวปก 

ซึ่งหมายความวาเชื้อไวรสัดังกลาวยังไมไดรบัการถายทอดยีนใดๆจากเชื้อไวรัสไขหวดัใหญที่ตดิตอในคน 
อันจะทําใหการแพรกระจายจากคนสูคนเปนไปไดงายข้ึน    

• ดูเหมือนมีเชื้อไวรัสสายพันธุ H5N1 ที่แตกตางกันแพรกระจายอยูในขณะนี้ 
การศึกษาลําดบัรหสัพันธุกรรมจากตัวอยางเชื้อไวรัสที่ไดจากประเทศเกาหลีใตและเวียดนาม 
แสดงวาไวรสัจากสองประเทศดังกลาวมคีวามแตกตางกันเลก็นอย  

 

http://www.cdc.gov/flu/avian/facts.htm
http://www.oie.int/
http://www.who.int/en/
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• การศึกษาลําดบัรหสัพันธุกรรมของตัวอยางไวรัสสายพันธุ เอ (H5N1) จากผูปวยในประเทศเวยีดนามแสดงวา 
เชื้อไวรัสมคีวามดื้อยาตอยาตานไวรัสสองชนดิที่นิยมใชในการบําบัดอาการไขหวัดใหญ คอืยา amantadine และ rimantadine 
สวนยาตานไวรสัที่เหลืออีกสองชนิด (oseltamavir และ zanamavir) น้ัน 
ยังควรมีประสทิธิภาพในการบําบัดอาการที่เกิดจากเชื้อไวรัสสายพันธุ H5N1 น้ีอยู  

  
 
การควบคุมโรค 
หัวใจสําคัญในการควบคุมโรคระบาดครั้งนี้ คอืการคัดสัตวที่เปนโรคและที่มีโอกาสเปนโรคทิ้ง (ฆาตัดทาํลายวงจร) 
วิธีการน้ีเปนวิธีที่ใชควบคุมโรคระบาดจากสายพันธุ H5N1 ที่ฮองกงในป พ.ศ. 2540 (1997)   ผูเชี่ยวชาญหลายทานเชื่อวา 
วิธีน้ีมีความสําคญัเปนอยางยิ่งตอการปองกันมิใหมีจาํนวนผูปวยเพิ่มข้ึน สําหรับการระบาดที่กําลังเกิดข้ึนในเอเชียขณะนี้ 
รัฐบาลของประเทศตางๆกํา ลังดําเนินการกําจดัสตัวปกที่เปนโรค เพ่ือควบคมุการระบาดของเชื้อไวรัสดังกลาว 
ผูปวยที่มีอาการของโรคไขหวดันกกําลังอยูในระหวางการบาํบัดรักษาและแยกอยูตางหาก นอกจากนี้ 
การศึกษาเพ่ือหาสาเหตุของการติดตอก็กําลังดําเนินไปอยางเรงดวน  
 
จะเกิดอะไรขึ้น 
เชื้อไวรัสไขหวดัใหญทุกชนิดสามารถเปลีย่นแปลงได ฉะนั้น 
จึงเปนไปไดที่เชื้อไวรัสไขัหวดันกจะเปลี่ยนแปลงไปจนกระทั่งสามารถตดิตอถึงคนได 
และเกิดการระบาดจากบุคคลหนึ่งไปยังบุคคลอ่ืนๆไดอยางงายดาย เน่ืองจากปกติแลว เชื้อไวรัสเหลานี้ไมติดตอในคน 
ประชากรมนุษยจึงมีระบบภูมิคุมกันปองกันเชื้อดังกลาวนอยมากหรือไมมีเลย 
หากเชื้อไวรัสไขหวัดนกสามารถตดิตอในคนและพฒันาความสามารถในการแพรกระจายจากคนหนึ่งสูอีกคนหนึ่งไดอยางงายดาย 
ก็อาจกอใหเกิด “การระบาดของไขหวัดใหญทัว่โลก” ได 
 
การรับมือของ CDC ตอโรคระบาด  
CDC กําลังปฏิบัติงานรวมกับ WHO รวมทั้งหนวยงานอื่นๆอยางใกลชดิ เพ่ือพยายามแกไขปญหาโรคระบาดครั้งนี้ ในสวนของ CDC น้ัน 
หนาทีต่างๆมีดงัตอไปนี้: 
• ศูนยปฏบัิติงานฉุกเฉินของ CDC เริ่มตนทํางาน เพ่ือประสานงานและรับมือกับสถานการณตางๆตลอดเวลายี่สิบสีช่ั่วโมง 
• สงเจาหนาที่ 6 คน (นักระบาดวิทยา ผูปฏิบัตกิารในแล็ป และผูจดัการขอมลู) เขารวมในทมีงานศึกษาของ WHO 

ในประเทศเวียดนาม เพ่ือรวมงานกับเจาหนาที่ดานอนามัยมนุษยและสตัวของเวียดนาม 
ในการประเมินสถานการณของโรคระบาดในประชากรมนุษยและสตัว ตลอดจนตรวจหาปจจัยเสีย่งตอการติดตอในมนุษย 
และวิเคราะหคณุสมบัติของเชือ้ไวรัสไขหวดัใหญสายพันธุ เอ (H5N1) ที่สกัดจากมนุษยและสัตวปกที่เปนโรค 

• ในฐานะที่เปน 1 ใน 4 ของศูนยประสานงานในเครือขายไขหวัดใหญทั่วโลกของ WHO หองปฏิบัติการตางๆของ CDC 
กําลังดําเนินการตรวจสอบตัวอยางตางๆที่เก็บจากเอเชีย เพ่ือวิเคราะหหาคุณสมบัติของเชื้อไวรัสสายพันธุ H5N1 ที่เพ่ิงไดรับมา 
และเปรยีบเทียบกับเชื้อไวรัสไขหวัดนกสายพนัธุอ่ืนๆ ขอมูลน้ีเปนสิ่งจําเปนตอการชวยพัฒนาวัคซีน H5 
เพ่ือรับมือกับสถานการณที่กําลังเกิดข้ึนในขณะนี้ 

• ศูนยประสานงานของ WHO ที ่CDC กําลังพัฒนาชดุสารเคมี ซึ่งจะแจกจายไปยังหองปฏบัิติการตางๆทั่วทวีปเอเชีย สหรัฐฯ 
และที่อ่ืนๆ เพ่ือใชตรวจเชื้อไวรสัสายพันธุ H5N1 ที่เพ่ิงพบใหมเหลานั้น 

 
คําแนะนําจาก CDC  
นักทองเที่ยว: CDC แนะนําวานักทองเที่ยวที่เดินทางไปยงัประเทศตางๆในเอเชีย ซึ่งมีรายงานการระบาดของสายพันธุ H5N1 
ควรหลีกเลี่ยงการเขาใกลฟารมสัตวปก การสมัผสักับสตัวตางๆในตลาดสด 
และพ้ืนผิวใดๆที่อาจมีอุจจาระของสัตวปกหรอืสัตวอ่ืนๆเปอนอยู หากตองการรายละเอียดเพ่ิมเติม โปรดเยี่ยมชม เว็บไซตของ CDC 
วาดวยสุขอนามัยสาํหรับนักทองเที่ยว ที ่http://www.cdc.gov/travel/
 
กระทรวงสาธารณสุขและผูประกอบอาชพีสาธารณสุข: CDC ไดจัดเสนอ ขอควรปฏบัิติชั่วคราว 
ใหแกกระทรวงสาธารณสุขของสหรฐัฯ เพ่ือใชเพ่ิมประสทิธิภาพในการติดตามสถานการณและการทดสอบในหองปฏิบัติการ 
เพ่ือชวยตรวจหาสาเหตุที่เปนไปไดของไขหวัดนกสายพันธุ H5N1 ที่อาจแพรติดตอมาถึงประเทศสหรัฐฯได 
(หากตองการรายละเอียดเพ่ิมเติมเก่ียวกับคําแนะนําตางๆเหลานี้โปรดเยี่ยมชมเว็บไซตของ CDC เก่ียวกับไขหวัดใหญ) 

 
 

 

http://www.cdc.gov/travel/
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หากตองการรายละเอียดเพ่ิมเติม โปรดเยี่ยมชม www.cdc.gov/flu หรือ 
http://www.who.int/csr/disease/avian_influenza/en/

หรือ โทรตดิตอโทรศัพทสายดวนเพื่อสาธารณชนของ CDC ที่หมายเลข (888) 246-2675 (ภาษาอังกฤษ) หรือ  
(888) 246-2857 (ภาษาสเปน) หรือ (866) 874-2646 (TTY) 

 

http://www.cdc.gov/flu
http://www.who.int/csr/disease/avian_influenza/en/
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