ประวัติ ลําดับเหตุการณการระบาดของไวรัสไขหวัดใหญสัตวปกตั้งแตอดีต
จนถึงปจจุบัน
กอนจะกลาวถึงประวัติความเปนมาของโรคไขหวัดใหญสัตวปก จะ
ขอเกริน่ ถึงเรื่องราวพื้นฐานกอน เพื่อใหเกิดความเขาใจที่ตรงกัน

ไขหวัดใหญสัตว ปกคืออะไร(๑)
ไขหวัดใหญสัตวปก หรือเรียกกันในชื่ออื่นวา ไขหวัดใหญนก หรือ
ชื่อสามัญที่รูจักเรียกขานกันทั่วไปวา ไขหวัดนก ตรงกับชือ่ ในภาษาอังกฤษ
วา avian influenza หรือ avian flu เรียกชื่อยอในบางโอกาสวา AI แตเดิม
กอนจะมีการเพาะแยกเชื้อไดนนั้ เรียกโรคนี้กันวาฟาวล เพลก - fowl
plague (FP) (fowl = เปดไก; plague = กาฬโรค, โรคหา) มีตนเหตุจากการ
ติดเชือ้ ไวรัสไขหวัดใหญ เอ อาการปวยของสัตวปก ภายหลังการติดเชือ้ นั้น
อาจไมปรากฏอาการ หรือมีอาการออน หรือมีอาการรุนแรงได ทั้งนี้ขนึ้ อยู
กับชนิดของสัตว และธรรมชาติของเชื้อที่กอโรคดวย
ดังที่ทราบกันดีแลววา ไวรัสไขหวัดใหญนั้นมีอยู ๓ ชนิดหลัก คือ
ไวรัสไขหวัดใหญ เอ ไวรัสไขหวัดใหญบี และไวรัสไขหวัดใหญ ซี เฉพาะ
ไวรัสไขหวัดใหญ เอ เทานั้นทีท่ ําใหเกิดการติดเชือ้ ในสัตวชนิดอืน่ ๆและกอ
โรค นอกจากมนุษยได สําหรับมนุษยตดิ เชือ้ ได ทัง้ ไวรัส เอ บี และ ซี จะ

แตกตางกันที่ความรุนแรงและในลักษณะของความกวางขวางของการ
ระบาด
โครงสรางหลักของไวรัสนั้นประกอบไปดวยเปลือกหุมภายนอก ซึ่ง
มีโปรตีนที่มีคุณสมบัติเปนแอนติเจนดวย – ชนิด คือ ฮีแม็กกลูตินิน (มีชนิด
ยอยๆอีก ๑๖ ชนิดยอยเรียกเปนรหัสวา H1 – H 16 ตามลําดับ) แลนิวรามิ
เดส (มีชนิดยอยๆอีก ๘ ชนิดยอยเรียกเปนรหัสวา N1 – N9 ตามลําดับ) ใน
ปจจุบันนี้พบวา ไวรัสไขหวัดใหญที่ทําใหเกิดการติดเชือ้ สัตว คือไวรัส
ไขหวัดใหญ เอเทานัน้ สวนในมนุษยนเั้ กิดขึ้นไดทั้ง ไวรัส เอ (H1, H2 H 3
และ N1, N2 เทานัน้ ) ไวรัส บี และ ไวรัสซี สวนสัดวปกเกิดการติดเชื้อ
ไวรัส เอ ไดทั้ง H 1 - H16, และN1 – N9) (ตารางที่ ๑)
ตารางที่ ๑ สัตวที่ติดเชื้อไขหวัดใหญ เอ ได(๑)
ประเภทของสัตว

ไวรัสที่กอ โรค

สัตวปก
ไก เปด หาน ไกงวง นกกระทา นกนางนวล นกเปดน้ํา นกสวยงาม ฯลฯ
H1-15, N1-9
สุกร
H1, H3, N1, N2
มา
H3, H7, N7, N8
แมวน้ํา
H4, H7, N5, N7
แมว
H5N1

เสือ
ปลาวาฬ
N5
มิงค
สุนัข

H5N1
H1, H13, N2, N4,
H10N4
?H5N1

ความรุนแรงของไวรัสไขหวัดใหญในสัตวปกมีทั้งสายพันธุที่มีความ
รุนแรงสูง และที่มีความรุนแรงต่ํานั้น มีหลักเกณฑในการจําแนกอยางไร(๒)
ความรุนแรงของเชือ้ ไขหวัดใหญที่กอโรคในสัตวปกนั้น ถามีความ
รุนแรงสูง จะเรียกชือ่ วา Highly Pathogenic Avian Influenza virus หรือ
HPAI ซึ่งสวนใหญจะเปนชนิด H5 หรือ H7 ถามีความรุนแรงต่ํา จะเรียกวา
Low Pathogenic Avian Influenza virus หรือ LPAI
ไวรัสที่เคยระบาดเปนที่ LPAI ถา ปลอยใหระบาดอยูนานเรือ้ รัง อาจ
เปลี่ยนไปเปน HPAI ได และกลับกันไวรัส LPAI ก็อาจเปลีย่ นไปเปน
HPAI ไดเชนกัน
การที่จะวินิจฉัยวาเปนชนิด Highly Pathogenic Avian Influenza
virus หรือไมนั้น องคการสุขภาพส ัตวนานาชาติ (International Animal
Health Organization – OIE – The Office International des Epizootics)ได
ใหขอกําหนดแนวทางเพื่อจําแนกไวดังนีค้ ือ

๑. ถาใช Infective allantoic fluid ขนาดเจือจาง ๑ ใน ๑๐ ปริมาณ
๐.๒ มล ฉีดไกอายุ ๔ -๘ สัปดาห จํานวน ๖ – ๘ ตัว ไกจะตายภายใน ๑๐
วัน
๒. ถาไกตายเพียง ๑ – ๕ ตัว และไวรัสนัน้ ไมใชสายพันธุ H5 หรือ
H7 เมือ่ นําไปเลี้ยงเชือ้ ในเซลลที่เพาะเลี้ยงไว (cell culture; cell lines) แลว
ปรากฎวามี Cytopathic effect หรือมี plaque formation ทั้งๆที่ไมมี
เอ็นไซมทริพซินผสมอยู แสดงวาเปน HPAI (chick embryo cells, cell
lines – MDCK cells สวนใหญจะยอมให HPAI เจริญแบงตัวเพิ่มจํานวนได
แตถาเปน LPAI จะตองมีเอ็นไซมทริพซินผสมอยู จึงจะเจริญแบงตัวเฟม
จํานวนได)
๓. สําหรับไวรัส H5 และ H7 ทุกสายพันธุที่เปน LPAI และไวรัส
สายพันธุอนื่ ๆ หากสามารถเจริญทวีจํานวนไดในเซลลเพาะทัง้ ๆที่ไมมที ริพ
ซิน ใหทําการวิเคราะหสายเพ็ปไทดของ hemagglutinin แลว หากเกิดมี
สวนละมายกับของ HPAI ก็ใหอนุโลมวาเปนสายพันธุ HPAI

ลําดับเหตุการณการระบาดของไขหวัดใหญสัตวปก
ประมาณป พ.ศ. ๒๔๒๑ (๑๘๗๘) หรือ เมื่อประมาณ ๑๒๗ ปมาแลว
(๓)
มีบันทึกไววามีการระบาดของโรคในไกที่เรียกวา “ฟาวล เพลก - fowl
plague” ในประเทศอิตาลี และแพรกระจายไปยังประเทศอืน่ ๆอีกอยาง

กวางขวาง แตในขณะนั้น วิธีการที่จะใหการวินิจฉัยวาตนเหตุของโรคทํายัง
ไมได มาทราบกันในป พ.ศ. ๒๔๙๘ วา ตนเหตุของโรคดังกลาวคือ ไวรัส
ไขหวัดใหญชนิด เอ โดยมีการเพาะแยกเขื้อไดจากสัตวปกที่เปนโรค
ดังกลาว

ระหวางป พ.ศ. ๒๔๖๗ – ๒๔๖๘ ก็มีการระบาดของโรค ฟาวล เพ
ลก ชนิดรุนแรงในสหรัฐอเมริกา และระบาดซ้ําอีกในป พ.ศ. ๒๔๗๐ (๔)

พ.ศ. ๒๔๗๐ มีรายงานการระบาดของฟาวล เพลก ใน ไก เปด และ
นกปา ในประเทศอินโดนีเซีย อาการของโรคในสัตวเหลานัน้ รุนแรงมี
อาการหนักอยางรวดเร็ว อัตราปวยสูงและอัตราตายก็สูงดวย ไมมีรายงาน
เพาะแยกเชื้อ(๕)

พ.ศ. ๒๔๗๘ มีราบงานการระบาดของฟาวล เพลก ในประเทศ
เยอรมนี อาการของสัตวที่ลมปวยคลายกับที่เกิดในอินโดนีเซีย การศึกษา
ยอนหลังพบวาเกิดจากไวรัสพันธุที่มีความรุนแรงสูง (HPAI) เปนไวรัส
ชนิด H7N1(๕)

พ.ศ. 2492 มีรายงานการระบาดของไวรัส H10N7 (Dinter strain) ใน
ไกในประเทศเยอรมนี มีอาการรุนแรงและอัตราตายสูง(๕)
พ.ศ. ๒๔๙๙ มีรายงานการระบาด ๒ ครัง้ ครั้งแรกระบาดในลูกเปด
ในประเทศเช็คโกสโลวาเกีย ลูกเปดมีอาการไซนัสอักเสบโรคมีอาการ
รุนแรง อัตราปวยอัตราตายสูง การศึกษายอนหลังพบวาเปนเชื้อ H4N6 และ
อีกครัง้ เปนการระบาดในลูกเปดในประเทศอังกฤษ มีอาการทางระบบ
หายใจและมีไซนัสอักเสบดวย ไวรัสทีแ่ ยกไดเปน H11N6(๕)
พ.ศ. ๒๕๐๒ มีการระบาดในไกในสก็อตแลนด มีอาการคลายๆกับที่
ระบาดในอินโดนีเซีย เมือ่ พ.ศ. ๒๔๗๐ ไวรัสที่แยกไดเปน H5N1 (แตยัง
ไมมีการติดตอไปยังคน) (๕)
พ.ศ. ๒๕๐๓ มีการระบาดในนกนางนวลในอาฟริกาใต เปนการ
ระบาดที่บนั ทึกไวและตีพิมพรายงานอยางละเอียดมีอาการคลายๆกับที่
ระบาดในอินโดนีเซีย เมือ่ พ.ศ. ๒๔๗๐ ไวรัสที่แยกไดเปน H5N (แตยังไม
มีการติดตอไปยังคน) ไวรัสกอโรคคือ H5N3(๕, ๖)
พ.ศ. ๒๕๐๖ ในปนมี้ ีการระบาด ๓ ครั้งดวยกัน ครั้งแรกมีรายงาน
จากประเทศสหภาพโซเวียต เกิดโรคในลูกเปดทําใหมีอาการของไซนัส
อักเสบ เพาะไดเชือ้ ไวรัส H3N8 ครัง้ ที่ ๒ เปนการระบาดในไกงวงใน

ประเทศคานาดามีอาการระบบหายใจออนๆ ไวรัสที่แยกไดเปน H3N8 และ
การระบาดอีกครัง้ รายงานจากประเทศอังกฤษ โดยโรคเกิดกับไกงวง อาการ
ของโรคมีความรุนแรงคลายๆกับที่ระบาดในอินโดนีเซีย เมื่อพ.ศ. ๒๔๗๐
ไวรัสที่แยกไดคือ H7N6(๕)
พ.ศ. ๒๕๐๘ ในปนมี้ ีการระบาด ๒ ตรัง้ ครัง้ แรกเปนการระบาดใน
ไกงวงในสหรัฐ ไกงวงที่ลมมีอาการทางระบบหายใจ อัตราปวยและอัตรา
ตายต่ํา ไวรัสที่แยกไเดปน H6N5 ครั้งที่ ๒ เปนการระบาดของไวรัส
H10N8 เกิดในประเทศอิตาลี สัตวปกที่ปวยคือนกกระทา มีอาการทาง
ระบบหายใจ อะตราปวยสูงและอัตราตายก็สูงดวย(๕)
พ.ศ. ๒๕๐๘ มีการระบาดในประเทศอิตาลี โดยมีไกฟาปวยเปนโรค
ระบบทางเดินหายใจ อัตราปวยสูงและอัตราตายก็สูง ไวรัสที่เปนตนเหตุ
คือ H10N2 (๕)
พ.ศ. ๒๕๑๓ มีรายงานวานกแกวในประเทศอังกฤษติดเชื้อไวรัส
H4N6
แตสัตวไมตาย(๕)
พ.ศ. ๒๕๑๕ มีรายงานวานกน้ําชือ่ Shearwater ที่ Barrier Reeves ติด
เชื้อ H6N5 เปนการติดเชื้ที่ไมมอี าการ เหตุเกิดที่ประเทศออสเตรเลีย(๕)

พ.ศ. ๒๕๒๖ – ๒๕๒๗ มีรายงานการระบาดในรัฐเพ็นซิลวาเนีย
เวอรจิเนีย แมรี-แลนด และ นิวเจอรซี ตอนเริ่มตนของการระบาดเปนเชือ้
ชนิดออน (H5N2) แต ๖ เดือนใหหลังก็กลับกลายเปนเชือ้ ชนิดรุนแรง และ
ทําใหสัตวตายไดถงึ รอยละ ๙๐ ในครั้งนี้เพื่อการควบคุมโรคใหสงบลง ตอง
ทําลายไกในฟารมไป ๑๗ ลานตัว คิดเปนคาเสียหายถึง ๖๕ ลานเหรียญ
สหรัฐ หลังจากนั้นก็มีรายงานของโรคไขหวัดใหญ เอ()๗) และเพาะแยกเชื้อ
ยืนยันไดในสัตวเลี้ยงลูกดวยนมอีกหลายชนิด ไดแกสุกร แมวน้ํา มิ๊งค และ
ปลาวาฬ()๗)
พ.ศ. ๒๕๓๕ มีรายงานการระบาดของไขหวัดใหญในประเทศ
เม็กซิโกเปนชนิดกออาการออน (H5N2) แตแลวก็กลับกลายเปนชนิด
รุนแรง กวาจะควบคุมการระบาดของโรคไดตองใชเวลาถึง ๓ ป(PAHO)
พ.ศ.๒๕๔๒-๒๕๔๔ มีรายงานการระบาดในประเทศอิตาลี สัตวปก
ที่เปนโรคมีอาการออน เปนไวรัส H7N1 แตอีก ๙ เดือนใหหลัง ก็กลายเปน
ชนิดที่กอ โรคมีอาการรุนแรงทําใหตองทําลายสัตวปกไปกวา ๑๓ ลานตัว
(PAHO)
พ.ศ. ๒๕๔๓ มีการระบาดในสัตวปกในฮองกง และแพรกระจาย
มายังคน เปนครัง้ แรกทําใหมีผปู วย ๑๘ คน เสียชีวิต ๖ คน ทางการตอง

ทําลายสัตวปกเปนจํานวนถึง ๑.๕ ลานตัวภายในเวลา ๓ วัน จึงสามารถ
ควบคุมโรคได(๙)
การระบาดที่เกิดจากสายพันธที่กอโรครุนแรงที่มีการบันทึกและ
ศึกษาไว คือการระบาดที่ประเทศสหภาพแอฟริกาใตเมื่อ ปพ.ศ. 250(4
Influenza A/ tern/ South Africa/ 1/1961 (H5N3) (๖)
การระบาดในนกนางนวล : อาฟริกาใต
ตามปกตินกนางนวล (Common tern: Sterna hirundo) จะยายถิ่นฐาน
จากซีกโลกภาคเหนือลงมาอยูต ามชายฝง ของประเทศอาฟริกาใต ตั้งแต
เดือนตุลาคม และจะอยูไปจนถึงเดือนกุมภาพันธ หลังจากนั้นก็จะกลับถิ่น
ฐานเดิม มีเหมือนกันที่บางตัวจะอยูตลอดทั้งป
ในป พ.ศ. 2504 นกนางนวลไมยายกลับถิ่นฐานเดิมตามเวลาที่เคย
ปฏิบัติ แตจะยังคงอยูตอ ไปจนกระทั่งถึงเดือนเมษายน นกที่ยังไมกลับ
เหลานัน้ จะลมเจ็บลงและตายเปนจํานวนมากอยูหลายบริเวณของชายฝง
โดยเฉพาะอยางยิง่ ที่ Port Elizabeth ลงไปจนถึง Lambert’s Bay นกเริม่ เจ็บ
และตายลง ทางภาคตะวันตกเฉียงใตของแหลมกูดโฮพ ระหวางสัปดาหที่ 2
และ 3 ของเดือนเมษายน จึงไดมีการนับจํานวนที่ชายหาดระหวางวันที่ 23
ถึง 26 เมษายน ยังคงมีนกนางนวลอยูท ี่บริเวณชายหาดประมาณ 1,2001,500 ตัว พอถึงวันที่ 13 พฤษภาคม จะมีเหลืออยูไมถึง 50 ตัว คงจะตายไป
หรือยายไปที่อื่นบางก็ไดมัน แลเห็นไดชัดเจนวาประมาณหนึ่งในสิบ กําลัง
ลมเจ็บ กลาวคือบินไมใครจะไหว หรือบินไดระยะใกล ๆ สัน้ ๆ เพียง 10-

20 หลา บางตัวก็บนิ ไมขึ้น เดินไปจับไดงาย ๆ นกที่มีภาวะดังกลาว จะอยู
หางจากฝูงนกเปนสวนใหญทยี่ ังปกติ นกที่เจ็บเหลานี้ จะถายมูลออกมาเปน
น้ําสีเขียว
ในบรรดาซากนกที่เก็บได 14 ตัว มีหวงที่ขา เปนหวงที่ถูกคลอง
เอาไว แสดงฐานทีอ่ ยูวามาจาก ฟนแลนด สวีเดน รัสเซีย เดนมารก และ
เยอรมันนี
ในระยะแรกตัวอยางซากนกทีเ่ ก็บไดมักจะอยูในสภาพไมสมบูรณ
บางก็แหง บางก็เนาเปอย ในชวงระยะเวลาตั้งแตวนั ที่ 23 เมษายน จนถึง 1
พฤษภาคม มีซากที่คอนขางสมบูรณที่เก็บได 130 ตัว จึงนําสงหองชันสูตร
ทางจุลชีววิทยา จากตัวอยางตรวจสามารถแยกเชือ้ ไวรัสไดหลายสายพันธุ
ใหชื่อในชัน้ ตนวา tern virus (ไวรัสนกนางนวล) ตรวจดูดวยกลอง
จุลทรรศนอีเล็กตรอนพบอนุภาคที่คลายกับไวรัสในกลุม myxovirus(4) ซึ่ง
ตอมาภายหลังจึงไดรับการตั้งชื่อวา Influenza virus A/tern/South Africa/61
(Hav5 Nav2) และเมื่อมีการปรับตามรหัสสากลใหมจึงเรียกวา A/H5N3
จากการระบาดในครัง้ นี้ ยังไมปรากฏวามีมนุษยตดิ เชือ้ และปวยเปน
ไขหวัดนก
มนุษยติดเชื้อและปวยเปนไขหวัดนกเปนครั้งแรกเมือ่ ป พ.ศ. 2540 ที่เกาะ
ฮองกง(๘)

เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2540 มีเด็กชายอายุ 3 ป มีไข เจ็บคอ ไอ
เล็กนอย ไดรับการวินิจฉัยจากแพทยวาคออักเสบ (pharyngitis) ไดรับการ
รักษาดวยปฏิชีวนะและยาอื่น ๆ อาการไมดขี ึ้นแพทยจึงรับไวรกั ษาใน
โรงพยาบาล เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม ผูปว ยมีอาการหนักลงโดยมีอาการ
หายใจหอบ หายใจลําบาก จึงไดยายไปรับการรักษาที่โรงพยาบาลอีกแหง
หนึ่ง จึงไดทําการดูดเสมหะออกจากหลอดคอ 10 วันหลังปวยนําไปเพาะ
เชื้อแบคทีเรีย เพาะไมขึ้น แตเมื่อเพาะในเซลลเพาะพบวา พิสูจนเบื้องตน
ไดวาเปนไวรัสไขหวัดใหญชนิด เอ (Influenza A) และใหชื่อตามระบบ
สากลวา Influenza A/Hong Kong/156/97 เปนไวรัสใกลเคียงกับ
A/parrot/Ulster/73(H5N1) มากที่สุด ดังนั้นไวรัสไขหวัดใหญ A/Hong
Kong/156/97 จึงไดรหัสที่ถูกตองคือ H5N1 จากการศึกษาวิเคราะหจีนส
แสดงวาทุก segment ยังเปนจีนสของไขหวัดใหญสัตวปกทั้งหมด ยังไมมี
หลักฐานวาไดมี genetic reassortment กับเชื้อไขหวัดใหญของมนุษยหรือ
ของสุกร โดยเฉพาะอยางยิง่ จีนสของทัยป A แตอยางใด ดวยเหตุนี้เองไวรัส
นกจากฮองกงนี้จงึ ไมแพรกระจายออกไปในวงกวาง การแยกเชื้อไวรัสจาก
ผูปวยรายตอๆ มาจนกระทั่งถึงปลายเดือนธันวาคม 2540 ก็ยังพบวาเปน
H5N1
ผูปวยรายแรกเริ่มปวยเมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2540 เปนผูปวยรายที่
เพาะเชือ้ H5N1 ไดจากเสมหะที่ดูดจากหลอดคอ หลังจากพบรายแรกนี้แลว
ไมปรากฎวามีรายงานเพิ่มเติมอีก จนกระทั่งวันที่ 6 พฤศจิกายน ประมาณ
หกเดือนหลังจากรายแรกจึงมีรายงานผูปว ยเปนรายที่ 2 หลังจากนั้นมี

รายงานผูป วยประปราย จนกระทั่งถึงวันที่ 19 มกราคม 2541 มีผูปวยที่
ไดรับการยืนยันจากหองปฏิบตั ิการวาปวยดวย Influenza A (H5N1) จํานวน
ทั้งสิ้น 18 ราย เปนชาย 8 ราย หญิง 10 ราย อายุตงั้ แต 1 - 60 ป ตาย 6 ราย
รายงานจากอาณาบริเวณตาง ๆ ของเกาะฮองกง ดังนี้คอื ผูปวย 3 ราย
รายงานจากเกาะฮองกง 6 ราย จากเกาลูน 3 ราย จากนิว เทอริทอรีย
ตะวันออก และอีก 6 ราย จากนิว เทอริทอรียตะวันตก ใน 18 รายนี้ ผูป วยมี
ประวัติสัมผัสใกลชิดกับไก 7 ราย ไวรัสที่แยกไดไวตอยากลุม amantadine
จนถึงวันที่ 21 มกราคม 2541 ไมมีรายงานผูปวยเพิม่ เติม
การสอบสวนทางระบาดวิทยา(๑)
ระหวางปลายเดือนมีนาคม - พฤษภาคม 2540 มีการระบาดของ
ไขหวัดใหญในฟารมไกที่ฮองกง 3 ครัง้ จากการระบาดครัง้ หนึ่งแยกไวรัส
ไดสองสายพันธุ ปรากฏวาเปน H5N1(5) ทีโ่ รงเรียนอนุบาลที่เด็กชาย
ผูเคราะหรา ยรายแรกไปเรียนนัน้ ก็มีรายงานวามีไกเจ็บอยูหลายตัว
รายงานการติดตอจากคน-สู-คน
แตเดิมมาเชื่อกันวา
ไขหวัดใหญนกจะแพรกระจายติดเชือ้ อยูใน
บรรดาสัตวปกในความรุนแรงตางๆกันเทานั้น ไมติดตอไปยังคน ในบัดนี้มี
หลักฐานแนชัดวาติดตอไปยังคนและมีอาการรุนแรงจนถึงตายแลว จึงมี
คําถามขึน้ มาวา จะติดตอจากคนไปคนไดหรือไม เพื่อใหเกิดความกระจาง
จึงมีการศึกษายอนหลังดังตอไปนี้

การศึกษาไดกระทําภายหลังการระบาดดังกลาวในบรรดาบุคลากร
ทางแพทยในปฏิบัติหนาที่ทีโรงพยาบาลที่รับผูปว ยไวรักษาและไดสัมผัส
กับผูปวย H5 N1 โดยแบงออกเปนสามกลุม ในแตละกลุมมีทั้งผูท ี่ได
สัมผัสกับผูปวยและผูที่ไมไดเขาไปสัมผัสเลยดวย ไดเจาะเลือดเพื่อนําไป
ทดสอบหาแอนติบอดียตอไวรัสดังกลาว ปรากฎวาในผูที่สัมผัสโรค 217
คน ใหผลบวก รอยละ 3.7 ( 8 ราย) สวนในกลุมที่ไมไดสัมผัสใหผลบวก
รอยละ 0.7 (2 ราย) แสดงวา การติดตอระหวางคนกับคนนั้นพบไดแมวาจะ
อยูในอัตราที่ต่ําและไมมีอาการรุนแรง หากมีการเปลี่ยนแปลงภายในไวรัส
ในอนาคต การระบาดในมนุษย ยอมมีโอกาสสูง อยางไรก็ตาม การศึกษา
ปฏิกิริยาน้าํ เหลืองในชุมชนในป พ.ศ. 2540/2541 ปรากฏวาเชือ้ ไมได
แพรกระจายอยางกวางขวางแตอยางใด
การศึกษาในฮองกงปรากฎวาเชื้อนี้จะทําใหไกเจ็บ และตายได สวน
เป ด นั้ น ติ ด เชื้ อ ในอั ต ราที่ ต่ํ า และไม ต าย ทางการจึ ง ได สั่ ง ทํ า ลายไก เ ป น
จํานวนมาก (ประมาณ 1.3 - 1.5 ลานตัว) ในชวงตนเดือนมกราคม พ.ศ.
2541
ไขหวัดใหญนก Avian influenza A H5N1 และ A H7N7 พ.ศ. 2546
Influenza A H5N1 เขตปกครองพิเศษฮองกง(๑)
ในชวงปลายเดือนมกราคม ตอกับตนเดือน กุมภาพันธ 2546 ก็มี
รายงานผูป วยชาวฮองกงถึงแกกรรมอีก สอง ราย ทัง้ หมดเปนบุคคลใน
ครอบครัวเดียวกัน ไดเดินทางไปเยี่ยมญาติทเี่ มืองฟูเจี้ยน โดยมารดาและ
บุตรชายหญิงอีก สองคนเดินทางไปกอนและไปพํานักอยูกบั ญาติเปนเวลา

14 วัน ผูเปนบิดาตามไปสมทบในภายหลัง และพํานักอยู 9 วัน ระหวางนัน้
บุตรสาวอายุ 8 ขวบไดลมปวยลงดวยโรคทางเดินหายใจเฉียบพลันอาการ
รุนแรง แพทยรับไวรักษาในโรงพยาบาลและถึงแกกรรมในเวลาตอมา ทั้ง
ครอบครัวจึงเดินทางกลับฮองกง กอนกลับบุตรชายอายุ 9 ขวบ ก็มีอาการ
ปวยและผูเ ปนบิดาอายุ 33 ป เริ่มปวยเชนกันโดย มีอาการคลายไขหวัด
อาการรุนแรงและทรุดอยางรวดเร็ว ชายผูเปนบิดานี้เมื่อกลับถึงฮองกงถึงแก
กรรมในโรงพยาบาลเมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ 2546 บุตรชายทุเลาและหาย
ในเวลาตอมา ผลการชันสูตรจากชิน้ เนื้อที่ไดจากการตรวจศพของผูเ ปน
บิดาไดเชือ้ ไขหวัดใหญนก (avian influenza) ชนิดเดียวกันกับที่ระบาดอยู
ตามเลาไกในฮองกงในขณะนัน้ ซึ่งเรียกเปนรหัสสากลวา Influenza virus A
H5N1
และการตรวจแยกเชื้อจากบุตรชายก็ไดเชื้อชนิดเดียวกันกับบิดา
มารดาก็ปว ยเปนโรคติดเชือ้ ระบบหายใจแตหาย ผลการชันสูตรพบวาเปน
การติดเชือ้ พารามิกโซไวรัส (Paramyxovirus)
เชือ่ วาจะติดเชือ้ ไขหวัดใหญนกจากบานญาติที่ไปพํานัก เพราะมีเลา
ไกอยูบริเวณบานดวยไดมีการศึกษาในเชิงลึกตอไปในระดับอณูถึงเชือ้
ไขหวัดใหญนกที่แยกไดยังไมพบวามีสารพันธุกรรมที่เกี่ยวของกับคนหรือ
การกลายพันธุ (reassortment) ซึ่งมีความหมายวาเชื้อนี้จะยังไมแพรระบาด
จากสัตวปกไปสูคน และไมติดตอจากคนไปคน อยางกกวางขวาง อยางไรก็
ตามในขณะนั้น ก็ยังมีเชื้อไขหวัดใหญนก H5N1 ระบาดอยูในฟารมไกที่

ฮองกงอยูต ลอดเวลา แตก็ไดมีการเฝาระวังและควบคุมการระบาดอยาง
รัดกุมเพือ่ ลดโอกาสการกลายพันธุ
ไขหวัดใหญสัตวปก (Influenza virus A H9N2) (๑)
เมื่อป พ.ศ. 2546 องคการอนามัยโลกรับแจงจากฮองกงวาเด็กชายอายุ
5 ป ปวยเปนโรคไขหวัดใหญ ผลรายงานการทดสอบยืนยันเมือ่ วันที่ 6
ธันวาคม 2546 วาเปนเชือ้ ไขหวัดใหญ A H9N2 และหายออกจาก
โรงพยาบาลแลว นับเปนครัง้ ที่ 2 ที่มีรายงานจากฮองกง ครั้งแรกรายงาน
เมื่อปพ.ศ. 2542 สายพันธนี้เปนสายพันธุออน
การระบาดของไขหวัดใหญสัตวปก 2546-2547(๑)
รายงานครั้งแรก
พันธุ
12/12/46
H5N1
05/01/47
12/01/47
15/01/47
H5N2
25/01/47

ประเทศ/ดินแดน สัตวปก

สาย

เกาหลีใต

เปด, ไกเนื้อ, ไกไข

เวียดนาม
ญี่ปุน
ไตหวัน

ไกเนื้อ, เปด
H5N1
ไกไข
H5N1
ไกไข, ไกสวยงามพันธุพื้นเมือง

ไทย

ไกไข, ไกเนื้อ, ไกพันธุพื้นเมืองH5N1

อินโดนีเซีย

เปด, หาน, นกกระทา, นกปากหาง
นกยูง, แมว, เสือ,
ไกเนื้อ, ไกไข, ไกพื้นเมือง

H5N1
กัมพูชา
27/01/47
28/01/47
30/01/47
H5N1

ลาว
ปากีสถาน
จีน

นกกระทา, เปด, นกพิราบ
ไกไข, ไกพื้นเมือง, เปด
สัตวปกในสวนสัตว
ไกไข
H5N1
ไก, เปด, หาน, นกพิราบ
H7
ไกเนื้อ, ไกไข, เปด, หาน,
นกพิราบ, เหยี่ยว (ฮองกง)

การแพรของไวรัสไขหวัดใหญสัตวปกไปสูสัตวอนื่ (๑)
นอกจากจะมีการแพรจากสัตวปกมาสูคนแลว ยังมีการแพรไปยังแมว
และ เสือ ดังมีรายงานจากประเทศญี่ปุน จีน และประเทศไทย (36,37)
3.1. เสือตายจากเชื้อไขหวัดนก A H5 N1

ในประเทศไทยนั้นมีรายงานจากเสือตาย 4 ตัว ที่จังหวัดสุพรรณบุรกี อน
ตอมารายงานเสือตายอีก 2 ตัว จากสวนสัตวเปดเขาเขียว อําเภอศรีราชา
จังหวัดชลบุรี ลาสุดคือการรายงานจากสวนเสือศรีราชา(38) เปนเสือเลีย้ ง
เพื่อเพาะแพรพันธุ อายุระหวาง 8 เดือน ถึง 2 ป เลีย้ งดวยโครงไกดิบ ได
ทยอยลมเจ็บมาตั้งแตวันที่ 14 ตุลาคมวันละ 2-5 ตัว มีเสือตายและถูก
ทําลายรวมทั้งสิ้น 241 ตัวจึงสงบลงในปลายเดือนตุลาคม ผลการชันสูตร
ยืนยันวาเปนไวรัสไขหวัดนก A H5N1 มีหลักฐานแสดงวาโรคติด
ระหวางเสือดวยกัน สําหรับเจาหนาที่ของสวนสัตว 200 กวาคน และ
พนักงานอีก 600 คน ของโรงเชือดไกที่สงโครงไกใหสวนสัตวไมมีผูใด
เจ็บปวย
สวนจะติดเชือ้ โดยไมปรากฏอาการนัน้ กําลังอยูในระหวาง
การศึกษา
3.2. แมวตายจากเชื้อไขหวัดนก A H5N1
สําหรับแมวนั้น มีรายงานจากจังหวัดนครปฐมวามีแมวตาย และสูญ
หายไปประมาณ 15 ตัว ซากที่เก็บไดชนั สูตรยืนยันวาเปนไวรัสไขหวัด
นก A H5N1(36) การทดลองเกี่ยวกับการติดเชื้อไขหวัดนกในแมวใน
ประเทศเนเธอรแลนดพบวา เชือ้ ไวรัสไขหวัดนก A H5N1 กอโรครุนแรง
ในแมวและมีหลักฐานวามีการแพรเชือ้ จากแมวสูแมวโดยตรง (ไมใช
ผานจากสัตวปก) การแพรเชื้อแบบ airborne infection อาจเปนไปไดดวย(
39 )

นอกจากนัน้ ยังมีขอกังขาวาไวรัสไขหวัดนก A H5N1จะแพรไปยังสัตว
อื่น ๆ ไดหรือไม เชนสุนัขจะติดเชือ้ ไขหวัดนกไดหรือไม ยังเปนคําถาม

ที่เปดกวางสําหรับนักวิจัย เพราะยังไมเคยมีรายงานมากอน สุนัขเปน
สัตวอยูในสิ่งแวดลอมที่ใกลชิดกับคนและยังกินไกไมวาดิบหรือสุกอีก
ดวย
มีรายงานจากฟลอริดา สหรัฐอเมริกาในป 2547 นี้ วา สุนัขแขงพันธุเกรย
ฮาวนดไดติดเชือ้ ไขหวัดใหญจากมา ตามขาวไมไดระบุชนิดของไวรัสวา
เปนสับทัยปใด นับเปนรายงานแรกสําหรับเหตุการณเชนนี้
นับเปนครัง้ แรกที่มีรายงานวาสุนัขก็ติดเชือ้ หวัดใหญได (เชื้อไขหวัด
ใหญมา)
สถานการณการระบาดของไขหวัดใหญสัตวปก ขอมูล ณ วันที่ 27
กรกฎาคม 2548(๑๐)
สาธารณรัฐ เกาหลี ไกไข เปด นกแม็กพาย
24/03/04
เปด
01/12/04

H5N112/12/03
H5N2*

เวียตนาม
06/05

ไก นกกระทา เปด H5N108/01/05

ญี่ปุน

ไก กา H5N112/01/04 05/03/04

ไก H5N2*
ไตหวัน

01/07/05 10/07/05

ไก เปดไกฟา H5N2*
09/03/04

20/01/04

ไทย
ไก เปด หาน H5N1 23/01/04 02/07/05
นกกระทาไกงวง นกกระสา แมว เสือ นกธรรมชาติ (นกปากหาง (Openbilled Stork), นกพิราบ (Rock Pigeon), นกเขาไฟ (Red Turtle-Dove),
นกเขาชวา (Zebra Dove), นกกาน้ําเล็ก (Little Comorant), นกกระติ๊บขี้หมู
(Scaly-breasted Munia), นกแซงแซวหางปลา (Black Drango)

กัมพูชา
ฮองกง

หาน ไกงวง H5N124/01/04
นกธรรมชาติ
H5N126/01/04 10/01/05

ลาว

ไก เปดนกกระทา
13/02/04

ปากีสถาน

ไกไข ไกเนื้อ H7N328/01/04
H9N2*

04/05

H5N127/01/04

11/04

อินโดนีเชีย

ไก เปด นกกระทา H5N106/02/04 ?
หมู (ติดเชือ้ ไมมีอาการ)

จีน ไก หาน นกกระทา นกพิราบ ไกฟา หงษดํา bar-headed geese, great
black-headed gulls, browne-heade gulls, ruddy shelduck, great comorant
H5N1 06/02/04 27/06/05
มาเลเซีย

ไก ไกชน

H5N19/08/04

19/11/04

เกาหลี

ไก H7

07/04/05 27/04/05

ฟลิปปนส

เปด
H9*

สหรัฐ

ไก H7N2* 11/02/04
ไก H2N2*
ไก H5N223/02/04
ไก H7N2*
ไมระบุ H7N3*
22/06/04

H5* 15/07/05

11/02/04
03/02/04
02/05
09/03/04

ไกงวง H3N2
เปด H7N2*
10/06/05
คานาดา

ไก H7N3*
H7N3
ไกงวง

17/09/04
10/06/05

19/02/04
29/04/04
09/03/04 290404
H3*

?01/06/05
เม็กซิโก

ไก H5N2*

อาฟริกาใต

ไก H6*

20/03/05
25/03/04

นกกระจอกเทศ

H5N2

12/04
อียิปต

เปดปา
18/04/04

07/05

H10N7

06/08/04

อิตาลี

ไกงวง
15/04/05

รัสเซีย

ไก ไกงวง
24/07/05
เปด หาน

H5N2*

H5N1
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