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ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 
นพ. จักรกฤษณ์ เอื้อสุนทรวัฒนา  พญ. นันทกรณ์ เอื้อสุนทรวัฒนา

 ช่วงนี้ข่าวใหญ่เรื่องหนึ่งตามสื่อต่างๆ ก็คือข่าวการระบาด
ของเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ซึ่งในช่วงแรกๆ  ถูกเรียกว่า ไข้หวัดหมู 
(ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า swine flffllu ซึ่งจริงๆ ตามรูปศัพท์แล้ว
น่าจะแปลเป็นภาษาไทยว่า “ไข้หวัดสุกร” มากกว่า!) หรือ ไข้หวัด
เม็กซิโก แต่ด้วยเหตุผลหลายประการ ในปัจจุบันโรคนี้ได้รับการตั้ง
ชื่ออย่างเป็นทางการว่าไข้หวัดใหญสายพันธุ์ใหม่ ชนิดเอ เอ็ช 1 
เอ็น 1 
 ในประเทศไทย พบผู้ป่วยด้วยโรคนี้รายแรก เมื่อวันที่ 9 
พฤษภาคม ซึ่งเป็นเวลาเพียงเดือนเศษหลังจากที่เริ่มพบการ
ระบาดของโรคนี้ครั้งแรกในเม็กซิโก และจนถึงวันที่เขียนต้นฉบับนี้ 
ก็พบผู้ป่วยที่ได้รับการยืนยันเชื้อแล้วในประเทศไทยรวมสองราย 
แม้ผู้ป่วยทั้งคู่จะไปได้รับเชื้อมาจากประเทศเม็กซิโก (คือไม่ได้ติด
จากในประเทศไทย) และเรายังสามารถควบคุมโรคได้ ก็คงปฏิเสธ
ไม่ได้ว่า โรคนี้เข้ามาถึงตัวเราได้ง่ายและเร็วจริงๆ และดังที่ซุนวู
กล่าวไว้ว่า “รู้เขารู้เรา รบร้อยครั้ง ชนะร้อยครั้ง” เราทุกคนควรจะ
ต้องรู้จักกับเจ้าเชื้อโรคไข้หวัดใหญ่นี้บ้างว่า มันคืออะไร อันตราย
แค่ไหน ทำไมถึงระบาดกันได้บ่อยๆ ทั้งไข้หวัดนก ไข้หวัดเม็กซิโก
หรือหลายท่านก็อาจจะเคยได้ยินชื่อของ ไข้หวัดสเปน หรือไข้หวัด
ฮ่องกงเมื่อหลายสิบปีก่อน 
มารู้จักกับเชื้อไข้หวัดใหญ่กัน 
 เจา้เชือ้ไขห้วดัใหญน่ัน้ จรงิๆ กเ็ปน็เชือ้ไวรสัชนดิหนึง่ทีอ่ยูคู่ก่บั
โลกเรามานานนมแล้ว มีอยู่หลายสายพันธุ์ และแต่ละสายพันธุ์
ก็สามารถเปลี่ยนแปลงตัวเองได้อยู่เรื่อยๆ เพื่อหลบหลีกเรดาร์
ของระบบภูมิคุ้มกันในร่างกายของเหยื่อ ทำให้เหยื่อ (ซึ่งในกรณี
ของไข้หวัดใหญ่นี้ได้แก่ คน และเพื่อนพ้องเช่น นก หมู แมว สุนัข 
เป็นต้น) ต้องคอยสร้างภูมิคุ้มกันใหม่ไล่ตามอยู่ตลอด 
 การเปลี่ยนแปลงตัวเองของไวรัสนี้ หากเป็นการเปลี่ยนเพียง
เล็กน้อยแค่ผิวๆ ก็จะเกิดการระบาดอยู่ในขอบเขตจำกัดและหาย
ไปเมื่อมนุษย์สร้างภูมิต่อต้านได้ เหตุการณ์นี้ศัพท์เฉพาะเรียกว่า 
“antigenic drift” (“การเคลื่อนไถลของแอนติเจน”– คำนี้ยังไม่มี
ศัพท์บัญญัติภาษาไทยใช้) ซึ่งเกิดขึ้นได้อยู่เรื่อยๆ ทุก 1-3 ปี 
แต่บางครั้งไวรัสไข้หวัดใหญ่ก็มีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ชนิด
เปลี่ยนทั้งตัว เมื่อเกิดเหตุการณ์แบบนี้ก็จะเกิดการระบาดใหญ่
เป็นวงกว้าง อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์แบบนี้เกิดไม่บ่อยนัก โดย
มักจะห่างกันเป็นสิบๆ ปีขึ้นไป ตัวอย่างในอดีตก็คือไข้หวัดสเปน 
(Spanish flffllu) ซึ่งระบาดในปี ค.ศ. 1918-1919 ซึ่งน่าจะเป็นการ
ระบาดของไข้หวัดใหญ่ที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีการบันทึกมา เชื้อที่
ระบาดในครั้งนั้นเป็นเชื้อชนิด เอ็ช 1 เอ็น 1 มีผู้ติดเชื้อประมาณ 
20-40% ของประชากรโลกทั้งหมด และมีผู้เสียชีวิตถึงประมาณ 50 
ล้านคน (ซึ่งมากกว่าผู้ที่เสียชีวิตจากสงครามโลกครั้งที่ 1 ซึ่งเกิด
ในช่วงเดียวกันนั้นเสียอีก) ถัดมาคือ Asian Flu ปี 1957, Hong 
Kong Flu ปี 1968, Swine Flu  ปี 1976, Russian Flflu 
ปี 1977,และ Avian Flu ปี 1997 (A/H5N1) 

 ภาพที่ 1 ไวรัสไข้หวัดใหญ่ เมื่อดูด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน

   ที่มา: CDC Influenza Laboratory

 ตัวไวรัสไข้หวัดใหญ่นี้ ประกอบไปด้วยสารพันธุกรรมชนิดอาร์
เอ็นเอทั้งหมดแปดส่วน (แปดยีน) หุ้มห่ออยู่ภายในเปลือกทรง
กลมดังในภาพที่ 1 เมื่อมันติดเข้าไปในเซลล์ของคนหรือสัตว์ที่ป่วย 
ก็จะปล่อยอาร์เอ็นเอเข้าไปในเซลล์ ซึ่งอาร์เอ็นเอพวกนี้ ก็จะไปยึด
เอาเอนไซม์ต่างๆ ในกระบวนการทำซ้ำสารพันธุกรรมตามปกติ
ของร่างกายมาสร้างพวกมันเองแทน แล้วก็ปล่อยออกมาเป็น
ไวรัสตัวใหม่ไปติดเซลล์ 

เอ็ช 1 เอ็น 1? เอ็ช 5 เอ็น 1? เอ็ช 3 เอ็น 2?

 อันนี้ก็อาจจะเป็นคำที่ได้ยินกันบ่อยๆ เวลามีไข้หวัดใหญ่
ระบาดความจริงแล้ว ชื่อพวกนี้เป็นชื่อที่เราใช้เรียกสายพันธุ์ของ
ไวรัสไข้หวัดใหญ่ชนิดเอ ซึ่งเรียกตามโมเลกุลของสารพวกไกล
โคโปรตีน (glycoprotein เป็นสารพวกโปรตีนที่มีโมเลกุลของ
น้ำตาลเกาะติดอยู่) สองชนิดที่พบบนผิวของไวรัสพวกนี้ ได้แก่
 1. ฮีแมกกลูตินิน (Hemagglutinin: H) ซึ่งในไวรัสไข้หวัด
ใหญ่ที่พบในสัตว์ปีกพบโมเลกุลแบบนี้ที่ต่างกันออกไปได้อย่าง
น้อย 15 แบบ แต่ที่พบส่วนใหญ่ในคน จะจำกัดอยู่เพียงสามแบบ
จากจำนวนนี้ ได้แก่ H1, H2 และ H3 
 2. นิวรามินิเดส (Neuraminidase: N) ซึ่งในไวรัสไข้หวัดใหญ่
ที่พบในสัตว์ปีกพบโมเลกุลแบบนี้ที่ต่างกันออกไปได้อย่างน้อย
9 แบบ แต่ที่พบส่วนใหญ่ในคน จะจำกัดอยู่เพียงสองแบบคือ N1 
และ N2 
 ไวรัสไข้หวัดใหญ่ชนิดเอแต่ละสายพันธุ์ก็จะมีโมเลกุลของ
ฮีแมกกลูตินินและนิวรามินิเดสชนิดที่แตกต่างกันออกไปบนผิว 
เช่นในสายพนัธุ์ทีก่ำลงัระบาดอยู่ในตอนนี้ มโีมเลกลุฮีแมกกลูตนินิ
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แบบที ่1  รว่มกบันวิรามนิเิดสแบบที ่1 อยูบ่นผวิ จงึเรยีกวา่สายพนัธุ ์
เอ็ช 1 เอ็น 1 (H1N1) ส่วนไข้หวัดนกที่ระบาดไปเมื่อไม่นานมานี้ 
มีฮีแมกกลูตินินแบบที่ 5 ร่วมกับนิวรามินิเดสแบบที่ 1 อยู่บนผิว 
จึงเรียกว่าสายพันธุ์ เอ็ช 5 เอ็น 1 (H5N1) เป็นต้น 
 โมเลกุลทั้งสองชนิดนี้ เป็นตัวที่ระบบภูมิคุ้มกันของร่างกาย
จะใช้จดจำไวรัสไข้หวัดใหญ่ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบของ
โมเลกุลเหล่านี้ในเชื้อที่พบ ก็จะทำให้ภูมิคุ้มกันของคนส่วนใหญ่
ไม่สามารถตรวจจับไวรัสเหล่านี้ได้ จึงเกิดเป็นการระบาดใหญ่ขึ้น

ทำไมจึงเรียกไข้หวัดหม?ู 
ที่ตอนแรกเรียกเชื้อที่ระบาดอยู่ในช่วงนี้ว่าไข้หวัดหมู ก็เนื่องมา
จากว่าไวรัสที่พบนี้มีลักษณะทางพันธุกรรมที่ใกล้เคียงกับที่พบ
ในหมูมาก กล่าวคือ ในจำนวน 8 ยีน มี 6 ยีนที่พบในไวรัสไข้หวัด
ในหมูทางแถบอเมริกาเหนือ ส่วนอีกสองยีน (ยีน NA และ M) เป็น
ลักษณะที่พบในไข้หวัดที่พบในหมูทางแถบยุโรปและเอเชีย ทั้งนี้ 
เมื่อดูความคล้ายคลึงของกลุ่มยีนทางฝั่งฮีแมกกลูตินิน พบว่า
คล้ายคลึงกับไข้หวัดหมูอเมริกันในสายพันธุ์ H1N2 และ H3N2 
มากทีส่ดุ ทีน่า่สนใจกค็อื ตวั    H3N2    เองเปน็ไวรสัทีม่สีารพนัธกุรรม
ลูกผสมระหว่างไวรัสที่ระบาดในคน หมู และสัตว์ปีกมารวมกัน 
ส่วนในฝั่งนิวรามินิเดส มีลักษณะคล้ายกับไวรัสไข้หวัดใหญ่
ที่ระบาดเมื่อประมาณ 17 ปีก่อน 
 การที่ไวรัสสามารถมีลักษณะลูกผสมข้ามกันได้นี้ เกิดจาก
ปรากฎการณ์ที่เรียกว่า reassortment (อันนี้ก็ไม่มีชื่อไทยเหมือน
กัน) คือเมื่อเซลล์เซลล์หนึ่งได้รับเชื้อไข้หวัดใหญ่สองสายพันธุ์ 
ทั้งคู่จะปล่อยอาร์เอ็นเอของตัวเองเข้าสู่เซลล์ แต่ตอนสร้างกลับ
มาเป็นไวรัสตัวใหม่ ยีนของสายพันธุ์หนึ่งอาจไปเข้าคู่กันกับยีน
ของอีกสายพันธุ์ก็ได้ ก็จะได้ไวรัสที่เป็นลูกผสมออกมา 
มีผลกระทบอย่างไรต่อผู้เป็นโรคธาลัสซีเมีย? 
 จากรายงานเท่าที่มีในปัจจุบัน ดูเหมือนว่าไข้หวัดสายพันธุ์
นี้จะสามารถติดต่อได้ง่ายกว่าไข้หวัดใหญ่ที่เป็นตามฤดูกาลตาม
ปกติ อย่างไรก็ตาม ไข้หวัดใหญ่ที่เกิดจากไวรัสสายพันธุ์นี้ดูเหมือน
ว่าจะไม่ทำให้เกิดอาการที่รุนแรงนัก 

 ภาพที่ 2 ส่วนประกอบของไวรัสไข้หวัดใหญ่ ตัวอักษรย่อที่เห็นทางฝั่งขวา

คือชื่อของยีนทั้งแปดชุด ซึ่งยีน HA เป็นตัวที่สร้างฮีแมกกลูตินิน และยีน NA 

เป็นตัวที่สร้างนิวรามินิเดส ซึ่งทั้งคู่จะปรากฏบนผิวของไวรัส   (แสดงเป็นตัวย่อทาง

ฝั่งซ้าย)  ที่มา: Wikimedia Commons (public domain) 

 สำหรับผลกระทบต่อผู้ เป็นโรคธาลัสซี เมียก็จะคล้ายๆ 
กันกับคนทั่วไป แต่อาจมีปัญหามากกว่าตรงที่ผู้ที่เป็นโรคธาลัสซี
เมียอาจจะติดเชื้อได้ง่ายกว่าคนทั่วๆ ไป และในช่วงที่เจ็บป่วยอยู่
ก็อาจมีปัญหาเม็ดเลือดแดงถูกทำลายเพิ่มมากขึ้น 
 สำหรับการปฏิบัติตัว ก็แนะนำให้หลีกเลี่ยงการเข้าใกล้ผู้
ที่เป็นไข้หวัดอยู่ ล้างมือให้สะอาดบ่อยๆ หากต้องเข้าใกล้ผู้ป่วย
ก็แนะนำให้ใส่หน้ากากป้องกัน และหากมีไข้ หรือสงสัยว่าจะเป็น
ไข้หวัดใหญ่ก็ควรไปพบแพทย์ 
 สำหรับการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ ยังไม่ได้เป็นข้อแนะ
นำโดยทั่วไปในประเทศไทย แต่ถ้าฉีดก็อาจจะช่วยลดโอกาสที่
จะเป็นลงได้ 
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