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คำอุทศิ
หากหนังสือเล่มนีจ้ กั ก่อประโยชน์แก่ทา่ นผูอ้ า่ น ไม่วา่ ในแง่
ความรู้ หรือความบันเทิงบ้างเล็ก ๆ น้อย ๆ ก็ตาม ผูน้ พิ นธ์ ขอมอบกุศลนัน้
ให้แก่คุณแก้ว และคุณมลิวัลย์ ทองเจริญ ที่เพียรพยายามสั่งสอนให้
ผูน้ พิ นธ์รจู้ กั เริม่ อ่าน รูจ้ กั เริม่ เขียน รูจ้ กั บันทึกมาตัง้ แต่เยาวัย และภรรยา
และลูกๆ ทัง้ สาม หลาน ๆ ทัง้ สาม ทีใ่ ห้เวลา ให้กำลังใจและแรงบันดาลใจ
ให้เขียนหนังสือเล่มนี้จนออกเผยแพร่สู่สาธารณชนได้สำเร็จ

บทขอบคุณ
หนังสือเล่มนี้เป็นผลงานของการทำงานเป็นทีมเป็นคณะ
หนังสือคงจะเรียบเรียงไม่สำเร็จ หากไม่ได้รับคำแนะนำจากคณะ
ผู้เชี่ยวชาญด้านต่าง ๆ ทั้งวิชาการและด้านข้อมูล การตรวจทานชำระ
ข้อมูลความถูกต้องและคำผิดต่าง ๆ ผูท้ ผ่ี นู้ พิ นธ์ ขอขอบคุณ ได้แก่
นายแพทย์สชุ าติ เจตนเสน

นายแพทย์ประยูร กุนาศล
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ศาสตราจารย์ แพทย์หญิงกุลกัญญา โชคไพบูลย์กจิ
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แพทย์หญิงดารินทร์ อารียโ์ ชคชัย

คุณอุบลรัตน์ นฤพนธ์จริ กุล

คุณพรชัย สอนสถาพรกุล

คุณอรวรรณ เกตุพานิช

คุณสุนสิ า ตัง้ จิตนิมติ กุล
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คำนำ
อาชีพของผู้นิพนธ์คือ อาจารย์ของโรงเรียนแพทย์ที่
เก่าแก่ที่สุดของประเทศไทย ได้ศึกษาเล่าเรียนวิชาแพทย์
พื้นฐานจากประเทศไทย ไปศึกษาด้านโรคติดเชื้อไวรัสจาก
ต่างประเทศ ครั้นกลับมาประเทศไทยก็มาเริ่มอาชีพอาจารย์
ในโรงเรียนแพทย์เดิม ได้เป็นผูร้ เิ ริม่ ตัง้ ห้องปฏิบตั กิ ารด้านไวรัส
วิทยาและสอนวิชานี้ให้แก่นักศึกษาแพทย์ ได้ประสานงาน
กับกระทรวงสาธารณสุข โดยเฉพาะอย่างยิง่ กรมควบคุมโรค
และกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ด้านไวรัสวิทยา และด้าน
ระบาดวิทยาของโรคติดเชือ้
ผูน้ พิ นธ์มงี านอดิเรกสองอย่างคือ นักเขียนสมัครเล่น
และพ่อครัวสมัครเล่น งานอดิเรกทั้งสองได้ทำติดต่อกันมา
นานกว่า ๓๐ ปี แต่รู้ตัวเองว่าเอาดีไม่ได้สักเรื่อง ยิ่งนานยิ่ง
กลายเป็นเล่น ๆ มากกว่า ชอบอ่านหนังสือมาตัง้ แต่เด็ก หนังสือ
ทีป่ ระทับใจในวัยรุน่ ของผูน้ พิ นธ์มากสุด คือ ปลัดเปล่งเทีย่ ว
รอบโลก และนิตยสารรายเดือนหรือรายสัปดาห์เช่น ชาวกรุง
สยามรัฐ สัปดาห์วจิ ารณ์

ทำงานทางด้านการแพทย์มา ๕๐ ปีเต็ม มีประสบการณ์
ด้านงานการสอน การวิจัย ด้านป้องกันและควบคุมโรค
โดยเฉพาะในช่วงทีม่ โี รคระบาด จึงได้มโี อกาสสัง่ สมความรู้
และประสบการณ์จนล้นสมอง เคยทำงานเป็นบรรณาธิการ
วารสารการแพทย์หลายฉบับทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
จึงมีความพยายามที่จะถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์
ที่คั่งอยู่เต็มสมอง นำมาเรียบเรียงเพื่อให้ความเพลิดเพลิน
กับท่าน
หนังสือเล่มนี้ตั้งใจเขียนให้อ่านได้ทั้งประชาชน
ทัว่ ไปหรือนักวิชาการก็อา่ นได้ เพือ่ ได้มคี วามรูท้ ง้ั เรือ่ งโรคต่างๆ
ทีร่ ะบาดอุบตั ใิ หม่ เคยระบาดมาแล้ว และอาจจะระบาดซ้ำอีก
เป็นเรื่องที่แพร่กระจายไปทั่วโลกอย่างกว้างขวาง รวมทั้ง
บางเรือ่ งแม้วา่ จะไม่ใช่โรคติดต่อ แต่กร็ ะบาดแพร่กระจายได้
ทัง้ นี้ เพือ่ ทีจ่ ะให้ทา่ นผูอ้ า่ นได้ทนั กับเหตุการณ์ ในทำนองทีว่ า่
รูเ้ ขา รูเ้ รา รูโ้ รค รูโ้ ลก รูล้ กึ รูก้ ว้าง รูไ้ กล
นี่คือเป็นจุดตั้งต้น ที่จุดประกายให้ผู้นิพนธ์เขียน
หนังสือชุดนี้

สารบัญ
หน้า
Avian Flu, where are you? ไข้หวัดปักษี เจ้าอยูห่ นใด?
ย้อนรำลึกถึงเหตุการณ์ พ.ศ. ๒๕๔๖
ไข้หวัดนก โรคติดเชือ้ อุบตั ใิ หม่
อาจจะอุบตั ซิ ำ้ แพร่ระบาดใหญ่ทว่ั โลกในอนาคต
ลำดับเหตุการณ์การระบาดของไข้หวัดใหญ่สตั ว์ปกี จากอดีตสูป่ จั จุบนั
การระบาดของไวรัสไข้หวัดนก H5N1 ในมนุษย์ในประเทศต่าง ๆ
การวิเคราะห์ขอ้ มูลผูป้ ว่ ยจำนวน ๑๐ รายแรกในประเทศเวียดนาม
การวิเคราะห์ขอ้ มูลผูป้ ว่ ยจำนวน ๒๕ ราย ในประเทศไทย
ผูป้ ว่ ย ๒ รายแรกในประเทศไทย
มนุษย์ตดิ เชือ้ ไข้หวัดนกสายพันธุต์ า่ ง ๆ
สัตว์อะไรบ้างที่ติดเชื้อไวรัสไข้หวัดนก A H5N1 ได้
การพัฒนาวัคซีนป้องกันไข้หวัดนก
ภาคผนวก
ผูป้ ว่ ยไข้หวัดนก จำนวนสะสม
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สรุปสถานการณ์การระบาดโรคไข้หวัดนกในโลก
แนวคิดในการจัดตัง้ มูลนิธสิ ง่ เสริมการศึกษาไข้หวัดใหญ่
การบริโภคเนือ้ สัตว์ปกี และไข่ให้ปลอดภัยจากไข้หวัดนก
คำถามทีม่ กั เป็นข้อสงสัยและกังวลใจของประชาชน

๒๙๓
๓๐๐
๓๑๐
๓๑๒

ระบาดบั น ลื อ โลก ๑๔ > ไข้ ห วั ด นก

Avian Flu, where are you?
ไข้หวัดปักษี เจ้าอยูห่ นใด?
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สถานการณ์ไข้หวัดนก ๑๑ เมษายน ๒๕๕๔
องค์การอนามัยโลกได้ประกาศให้ทราบทัว่ กันว่า ณ วันที่
๑๑ เมษายน มีรายงานยืนยันว่ายังมีผปู้ ว่ ยโรคไข้หวัดนก A H5N1
อยู่ในประเทศอียิปต์ บังคลาเทศ และกัมพูชา
ประเทศอียิปต์
วันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๕๔ ประเทศอียิปต์รายงานยืนยัน
ผูป้ ว่ ยไข้หวัดนก A H5N1 จำนวน ๔ ราย เสียชีวติ ๑ ราย
รายที่ ๑ เป็นผูป้ ว่ ยหญิงอายุ ๒๐ ปี จาก เบเฮรา เริม่ มีอาการ
ป่วยเมื่อวันที่ ๑๔ มีนาคมที่ผ่านมา มีอาการหนักขั้นวิกฤติ จึงได้
เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล เมือ่ วันที่ ๑๙ มีนาคม ผูป้ ว่ ยรายนี้
เสียชีวติ เมือ่ วันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๔
รายที่ ๒ เป็นเด็กหญิง อายุ ๒ ขวบ จากมินเู ฟีย เริม่ มีอาการ
ป่วยเมือ่ วันที่ ๒๖ มีนาคม ได้รบั ไว้รกั ษาในโรงพยาบาลเมือ่ วันที่
๒๗ มีนาคม ขณะรายงานอาการยังคงทรง และแพทย์กำลังให้การ
รักษาอย่างเต็มที่
รายที่ ๓ ผู้ป่วยเป็นหญิง อายุ ๕๕ ปี จากเบเฮรา เริ่มมี
อาการป่ ว ยเมื ่ อ วั น ที ่ ๒๐ มี น าคม และได้ ร ั บ การรั ก ษาใน
โรงพยาบาลเมื่อวันที่ ๒๒ มีนาคม ผู้ป่วยรายนี้ฟื้นโรค หายป่วย
และได้รับอนุญาตให้กลับบ้านได้เมื่อวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๔
รายที่ ๔ ผู้ป่วยเป็นเด็กชายอายุ ๑ ขวบ จากฟายูม เริ่มมี
อาการป่ ว ยเมื ่ อ วั น ที ่ ๒๐ มี น าคม และแพทย์ ร ั บ ไว้ ร ั ก ษาใน
๘
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โรงพยาบาลเมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม ขณะรายงานอาการทรงและ
กำลังได้รับการรักษาอยู่ในโรงพยาบาล
หลังรายงานนี้ทำให้ในประเทศอียิปต์ มีผู้ป่วยรายใหม่
ในปีนี้ ๒๒ ราย รวมจำนวนผู้ป่วยสะสมตั้งแต่มีรายงานผู้ป่วย
รายแรก เมือ่ ปี พ.ศ. ๒๕๔๙ เท่ากับ ๑๔๑ ราย เสียชีวติ แล้ว ๔๖ราย
หรือประมาณร้อยละ ๓๓ ผู้ป่วยทุกรายในปีนี้ได้รับการรักษา
ด้วยยาต้านไวรัสแทมิฟลูทุกราย
ใน ๒ สัปดาห์ทผ่ี า่ นมา มีผปู้ ว่ ยไข้หวัดนกรายใหม่เพิม่ ๑๑
ราย เสียชีวติ ๒ ราย ๕ รายใน ๑๑ รายนี้ เป็นผูป้ ว่ ยจาก เบเฮรา
ประเทศที่มีผู้ป่วยสะสมสูงที่สุดในขณะนี้คือ ประเทศ
อินโดนีเซีย มีจำนวน ๑๗๖ ราย ตาย ๑๔๕ ราย (ร้อยละ ๘๒)
และประเทศเวียดนาม จำนวน ๑๑๙ ราย ตาย ๕๙ ราย (ประมาณ
ร้อยละ ๕๐)
ประเทศบังคลาเทศ
มีรายงานยืนยันผู้ป่วยไข้หวัดนก A H5N1 จำนวน ๑ ราย
ทำให้จำนวนผู้ป่วยสะสมในประเทศนี้ เป็น ๒ ราย
ผู้ป่วยรายนี้ เป็นเด็กชาย อายุ ๒ ขวบ จากกมลาปุระ
(Kamalapur, Dhaka) เริม่ มีอาการป่วยเมือ่ วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๔
ได้ไปขอรับการตรวจจากทางการเมื่อวันที่ ๙ มีนาคม และได้เก็บ
ตัวอย่างตรวจในวันนัน้ ปรากฏผลว่าเป็นโรคไข้หวัดนก A H5N1
ผูป้ ว่ ยรายนี้ มีประวัตสิ มั ผัสโรคจากสัตว์ (ไก่) ทีล่ ม้ เจ็บ รายนีเ้ ป็น
รายที่สองของประเทศและของปีนี้ด้วย

๙
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ผู้ป่วยรายแรกในประเทศบังคลาเทศ เพิ่งจะได้รับรายงาน
ยืนยัน เมือ่ ปี พ.ศ. ๒๕๕๑ สำหรับรายแรกของปีน้ี เพิง่ ได้รบั การ
ชันสูตรยืนยันเมื่อ วันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๔ ผู้ป่วยเป็นเด็กหญิง
อายุ ๑๖ เดื อ น เป็ น ผู ้ ป ่ ว ยจากตำบลเดี ย วกั น กั บ รายที ่ ๒
แต่ ก ็ ไ ม่ ม ี ก ารแพร่ ร ะบาดจากการสั ม ผั ส ผู ้ ป ่ ว ยทั ้ ง สองรายนี ้
ผู้ป่วยทุกรายฟื้นหายจากโรค
ประเทศกัมพูชา
มีข่าวจากประเทศกัมพูชา เมื่อวันที่ ๖ เมษายน ๒๕๕๔
ยืนยันว่า มีผู้ป่วยไข้หวัดนก ๑ ราย (A H5N1) เป็นเด็กหญิงอายุ
๑๑ ปี จากสตึงเตร็ง จังหวัดกำปง จาม ผูป้ ว่ ยรายนี้ เริม่ มีอาการป่วย
เมื่อวันที่ ๒๒ มีนาคม ได้รับการรักษาจากโรงพยาบาลในชุมชน
เมือ่ วันที่ ๒๙ มีนาคม เนือ่ งจากมีอาการทรุดลง จึงส่งต่อไปรักษา
ในโรงพยาบาลเขตเมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม และเสียชีวิตในวันนั้น
ผูป้ ว่ ยรายนี้ เป็นผูป้ ว่ ยรายใหม่รายที่ ๔ ของปีน้ี ซึง่ เสียชีวติ ทุกราย
และเป็นรายที่ ๑๔ ของประเทศ ตาย ๑๒ ราย (ประมาณร้อยละ
๘๖) จากการตรวจผูส้ มั ผัสใกล้ชดิ ไม่มผี ใู้ ดติดเชือ้ จากผูป้ ว่ ยรายนี้
(ให้ผลลบต่อ A H5N1)
สถิติจำนวนผู้ป่วยสะสมในโลกนี้ ณ วันที่ ๑๑ เมษายน
๒๕๕๔ รวม ๕๔๙ ราย ตาย ๓๒๐ ราย (ร้อยละ ๕๘.๒)

๑๐
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ย้อนรำลึกถึงเหตุการณ์ พ.ศ. ๒๕๔๖
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ย้อนรำลึกถึงเหตุการณ์ พ.ศ. ๒๕๔๖
ตุลาคม/พฤศจิกายน ๒๕๔๖ โรคอหิวาต์ไก่ (fowl cholera)
ต้นเหตุของโรคเป็นเชือ้ แบคทีเรีย Pasteurella multocida
สายวันหนึง่ ปลายเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๖ จำวันทีไ่ ม่
ได้ ขณะทีผ่ นู้ พิ นธ์กำลังร่วมประชุมอยูท่ ก่ี รมควบคุมโรคติดต่อ
กระทรวงสาธารณสุข ซึง่ เป็นการประชุมคณะกรรมการป้องกัน
และควบคุมโรคทางเดินหายใจเฉียบพลันรุนแรง หรือที่เรา
รู้จักกันในนามของโรคซาร์ส ที่ผู้นิพนธ์ได้รับเชิญให้อยู่ใน
คณะกรรมการที่ปรึกษาตามคำสั่งกระทรวงสาธารณสุขที่
๒๑๐/๒๕๔๖ โรคซาร์สระบาดเริม่ ทีจ่ นี ตัง้ แต่เดือนพฤศจิกายน
๒๕๔๕ และฮ่องกง เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๔๖ วันที่ ๑๒ มีนาคม
๒๕๔๖ ก็มผี ปู้ ว่ ยซาร์สรายแรกเดินทางเข้ามาในประเทศไทย
ประมาณปลายเดือนตุลาคม ๒๕๔๖ นัน้ โรคซาร์สซาลงแล้ว
แต่ยงั ไม่ยตุ กิ ารระบาด เราจึงยังต้องประชุมปรึกษาหารือกันต่อ
อาจารย์นายแพทย์สุชาติ เจตนเสน ปรมาจารย์ อาวุโสด้าน
วิทยาการระบาดของสารพัดโรค และเป็นกรรมการที่ปรึกษา
ท่านหนึ่ง เมื่อพบกันในที่ประชุมท่านได้ถามผู้นิพนธ์ว่ารู้จัก
เชือ้ แบคทีเรียทีม่ ชี อ่ื ว่า พาสเจอเร็ลลา มัลโตซิดา (Pasteurella
multocida) หรือเปล่า ผู้นิพนธ์ตอบว่าไม่รู้จัก เพราะไม่เคย
ทราบว่าเป็นเชือ้ จุลชีพก่อโรคอะไร ไม่ใคร่มใี ครพูดถึง เคยได้
ยินชือ่ ตัง้ แต่เมือ่ ยังเป็นนักศึกษาแพทย์ ชัน้ ปีท่ี ๒ ตัง้ แต่ พ.ศ.
๒๔๙๗ โน่น จึงจำได้วา่ เชือ้ นีอ้ ยูใ่ นวงค์สกุลเดียวกับเชือ้ พาสเจอ
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อาจารย์นายแพทย์สุชาติ เจตนเสน

เร็ลลา เพสติส ทีก่ อ่ โรคกาฬโรค แต่เดีย๋ วนีก้ เ็ ปลีย่ นวงศ์สกุล
ไปเป็น “แยร์แซงเนีย เพสตีส” ไปเสียแล้ว ท่านก็เลยเล่าให้ฟงั ว่า
มีรายงานในขณะนัน้ ว่ามีไก่ตายยกเล้าหลายเล้าทีบ่ ริเวณไม่ไกล
จากบึงบรเพ็ด เขตอำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ ทาง
ปศุสตั ว์ รายงานว่าเป็นโรคอหิวาต์ไก่ เกิดจากเชือ้ พาสเจอเร็ลลา
มัลโตซิดา ผูน้ พิ นธ์ไม่รจู้ กั ก็เพราะเป็นเชือ้ ก่อโรคในสัตว์ปกี
ไม่ได้กอ่ โรคในคน เราก็เลยไม่ได้ใส่ใจ แต่ผนู้ พิ นธ์กไ็ ด้กล่าว
ต่ออีกนิดหนึง่ ว่า “ดีนะทีไ่ ม่ใช่ไข้หวัดนก เพราะกำลังมีรายงานว่า
อาละวาดอยู่ที่ในเล้าเป็ดที่ประเทศเกาหลี คงจองตั๋วเรือบิน
มาประเทศไทยยังไม่ได้ ถ้าเป็นเชื้อไข้หวัดนก เราคง ฉ.ห.
ไปไม่ใช่นอ้ ย” หลังจากนัน้ เราก็ไม่ได้วจิ ารณ์อะไรต่อเพราะเรา
ไม่รเู้ รือ่ งโรคของนกของไก่
๑๓
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 ต่อมาก็มขี า่ วในหนังสือพิมพ์ลงข่าวว่ากรมปศุสตั ว์
ได้สั่งทำลายเป็ดไก่ในหลายจังหวัด ในขณะนั้นมีข่าวใน
อินเทอร์เน็ทว่า ไข้หวัดนกได้เดินทางมาถึงประเทศเวียดนามแล้ว
นึกปริวิตกอยู่ในใจคนเดียว เพราะรู้มาก่อนว่า เชื้อมัจจุราช
มหาประลัยนี่ ไปเยือนทีไ่ หน เจ้าของบ้านมักจะไล่ออกจากบ้าน
ไล่ยากไล่เย็นก็ไม่กลับ
 ๒๓ พฤศจิกายน - ๑๗ ธันวาคม ๒๕๔๖ กรม
ปศุ ส ั ต ว์ ไ ด้ ส ั ่ ง ทำลายเป็ ด ไก่ ท ี ่ น ครสวรรค์ แ ละพิ จ ิ ต รไป
๑๐๗,๖๓๗ ตัว ฉะเชิงเทรา ๑๔,๐๐๐ ตัว อ่างทอง ๒๐,๐๐๐ ตัว
 ๑๗ ธันวาคม ๒๕๔๖ มีประกาศของกรมปศุสตั ว์
ว่าไก่ตายเพราะอากาศเปลีย่ นแปลง
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 ๑๙ มกราคม ๒๕๔๗ ตั้งศูนย์เฉพาะกิจฯ เพื่อ
ทำลายไก่ ที่อยู่ในรัศมีการแพร่ระบาด ๕ กิโลเมตร ห้าม
เคลือ่ นย้ายสัตว์ปกี ในระยะ ๕๐ กิโลเมตร
ผู้นิพนธ์เดือดร้อนเพราะไม่มีไข่ไก่สดฟรีรับประทานเหมือน
เมือ่ ก่อน
เมื่อเย็นวันอาทิตย์กลางเดือนธันวาคม คุณสุชิน
ติยะวัฒน์ แห่งหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ และคุณกัลยา แห่ง ปตท. สอง
สามีภรรยาทีส่ นิทสนมกับครอบครัวของผูน้ พิ นธ์เสมอเหมือน
ญาติสนิท กลับจากไปเยีย่ มคุณแม่ของคุณกัลยาทีแ่ ปดริว้ มาที่
บ้านแล้วบอกว่า “พีห่ มอ กลับจากแปดริว้ วันนี้ ไม่มไี ข่ไก่มา
ฝากนะ” (ปกติกลับจาก แปดริว้ ทีไร จะต้องมีไข่ไก่สดมาฝากทุกที
๒-๓ ถาด) เพราะฟาร์มไก่ ข้าง ๆ สวนทีบ่ า้ นมันตายหมด เจ้าของ
ฟาร์มบอกว่า “ตายยกเล้าเลยภายในเวลาไม่กว่ี นั ” ผูน้ พิ นธ์เองก็
นึกเล่น ๆ ว่า เจ้ามัจจุราชได้เดินทางเข้าประเทศไทยแล้ว
เพราะสำหรับไวรัสไข้หวัดนก ก็ไม่ตอ้ งการวีซา่ ด้วย กระตุก
ฉุกคิดแบบลูกทุ่งกลองยาวว่า “มาละ เหวย เอ้ามาละว่า
ไม่มาแต่ของเขา ของเรามันก็มา”
ปฏิบตั กิ ารแกะรอยว่าเชือ้ อหิวาห์ไก่ พาสเจอเร็ลลา มัลโตซิดา
เป็นแพะหรือเป็นแกะกันแน่ เริม่ ขึน้ แล้ว เมือ่ วันที่ ๑๙ ธันวาคม
๒๕๔๖
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วันจันทร์วนั รุง่ ขึน้ ไปทีท่ ำงาน รีบยกโทรศัพท์ตอ่ ไปที่
กองระบาดวิทยากระทรวงสาธาณสุข (ซึง่ ขณะนีย้ กฐานะขึน้ ไป
สำนักใหญ่ในกรมควบคุมโรคแล้ว) ขอพูดกับคุณหมอเสาวพักตร์
ฮิน้ จ้อย ซึง่ เธอเป็นทัง้ นักระบาดวิทยาและเป็นสัตวแพทย์ดว้ ย
เล่าเรือ่ งราวให้เธอฟัง และขอให้เธอลองแอบไปสอบสวนโรค
ดูหน่อยว่ามันอะไรกัน เธอตอบผูน้ พิ นธ์วา่ ได้ยนิ ข่าวแล้ว เคย
จะเข้าไป แต่เจ้าของพืน้ ทีเ่ ขาไม่ให้เข้า “เจ้าของพืน้ ที”่ ในทีน่ ้ี
จะเป็นผู้ใด เป็นเจ้าที่ เป็นมาเฟีย เป็นผู้มีอิทธิพล หรือเป็น
ผู้ก่อการร้ายก็ไม่ได้ซักต่อ แต่ก็ช่วยกันคิดออกกุศโลบายว่า
แอบติดต่อเจ้าของฟาร์มแถวนั้น ถ้ามีไก่ตาย ขอซากสักตัว
สองตัว ห่อกระดาษหนังสือพิมพ์หัวเขียวหัวแดงก็ไม่ว่ากัน
เอาใส่ถุงพลาสติก ไปโยนทิ้งไว้ข้างรั้ว แล้วนัดกันให้ไปเก็บ
ก็แล้วกัน
วันที่ ๑๙ ธันวาคม เวลาประมาณ ๑๑ นาฬิกา คุณหมอ
เสาวพักตร์ รายงานว่าได้ไปทีแ่ ปดริว้ กับเพือ่ น (เข้าใจว่าคงเป็น
คุณหมอธีรศักดิ์ ชักนำ เพื่อนซี้คู่หูกัน) ไปเก็บซากมาแล้ว
แล้วจะให้เธอทำอย่างไรต่อไปขอให้แนะนำด้วย
ผู้นิพนธ์ขอให้นำซากไก่ไปส่งที่ภาควิชาจุลชีววิทยา
ภายในโรงพยาบาลศิรริ าช เอาไปมอบให้อาจารย์ดร. พิไลพันธ์
พุฒวัฒนะหรืออาจารย์หมอประเสริฐ (หนุม่ ) เอือ้ วรากุล ก็แล้วกัน
เพราะเผอิญ ผูน้ พิ นธ์เองจะต้องออกไปประชุมข้างนอก ก่อน
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อาจารย์ดร. พิไลพันธ์ พุฒวัฒนะ

อาจารย์หมอประเสริฐ (หนุ่ม) เอื้อวรากุล

ออกไปได้ปรึกษากับอาจารย์พิไลพันธ์กับอาจารย์ประเสริฐ
เราทำผิดกติกาโดยไม่ทันคิด คือซากสัตว์ที่เป็นโรคร้าย ยัง
ไม่ทราบว่าเป็นโรคอะไรไม่ควรนำเข้าไปชันสูตรในโรงพยาบาล
เพราะเราเพิง่ เริม่ จะมีระบบชีวนิรภัย (bio-security) แต่ยงั ไม่ได้
ซักซ้อมเต็มที่ แต่กไ็ ด้เรียนหัวหน้าภาควิชา (รองศาสตราจารย์
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รองศาสตราจารย์ นายแพทย์เชิดศักดิ์ ธีระบุตร

นายแพทย์เชิดศักดิ์ ธีระบุตร) ในขณะนั้นได้รับทราบ และ
ได้ขอร้องท่านให้รายงานท่านคณบดี (ศาสตราจารย์คลินิก
นายแพทย์ปยิ ะสกล สกลสัตยาทร) ได้รบั ทราบไว้ ผูน้ พิ นธ์ได้
ปรึกษากับสองดร. แล้ว ก็เกิดปัญหาว่า เราจะเก็บตัวอย่าง
ประเภทไหนจากซากที่ว่านั้น เปิดตำราเขาบอกว่า ป้ายกวาด
เอาตัวอย่างตรวจจาก “โคล-เอก้า - cloaca” ก็พวกเราเป็นหมอคน
ไม่ใช่สัตวแพทย์ จึงไม่มีความรู้เรื่องกายวิภาคของไก่ นอก
เหนือไปจาก เนื้อ ตับ กึ๋น หัวใจ ตีนไก่ที่เคยแทะมา ก็ต้อง
ถามไถ่ผู้รู้จนกระทั่งทราบว่า ก็คือทวารหนักของไก่นั่นแล
ผูน้ พิ นธ์ให้โจทย์เอาไว้วา่ ให้เสมียร์ (ป้ายกวาด) เอาตัวอย่างที่
cloaca ป้ายบนแผ่นกระจกสไลด์ แล้วย้อมสีด้วยวิธีที่เรียก
ชื่อว่า Fluorescent staining technic โดยย้อมสีเรืองแสงที่
ติดฉลากบนแอนติบอดีของ “ไวรัสไข้หวัดใหญ่ เอ” (Florescent๑๘

ระบาดบั น ลื อ โลก ๑๔ > ไข้ ห วั ด นก

labelled influenza virus A antibody) แล้วตรวจดูด้วยกล้อง
จุลทรรศน์เรืองแสง (Fluorescent microscope) ถ้ามันได้ผลบวก
มันอาจจะเป็นเชือ้ ไข้หวัดนก (เพราะนก หรือสัตว์ปกี อืน่ ๆ หรือไก่
จะไม่ตดิ เชือ้ ไข้หวัดใหญ่ เอ ของมนุษย์) น่าจะอนุมานเบือ้ งต้น
เอาได้วา่ ไก่ไม่ได้ตายจากเชือ้ แบคทีเรีย พาสเจอเร็ลลา มัลโตซิดา
และมีแนวโน้มสูงว่าจะ เป็นเชือ้ ไข้หวัดนก เพราะเชือ้ ไข้หวัดนก
ก็เป็นไวรัสไข้หวัดใหญ่ ชนิด เอ เหมือนกัน และถ้าได้ผลบวก
โดยวิธนี แ้ี ล้ว ก็คอ่ ยนำไปฉีดไข่ไก่ฟกั อันเป็นกรรมวิธมี าตรฐาน
ในการแยกเชือ้ ไวรัสไข้หวัดใหญ่ แล้วหาวิธชี นั สูตรขัน้ สุดท้าย
ต่อไป ว่าเป็นสายพันธุ์เชื้อสายใด ในขณะนั้นเราก็ยังไม่มี
รีเอเจ้นท์ประเภทเหล่านั้นอยู่ในมือ แต่ถึงคราวจำเป็น เรายัง
มีเครือข่ายสหายกันทางห้องปฏิบัติการชันสูตรทั้งในและ
ต่างประเทศทีจ่ ะดำเนินการต่อไปให้ถงึ ทีส่ ดุ ได้อย่างแน่นอน
๑๙ ธันวาคม ๒๕๔๖ เวลาประมาณ ๒๐.๐๐ นาฬิกา
ผู้นิพนธ์ ก็หมุนโทรศัพท์เข้าที่ทำงาน คำตอบที่ได้รับจาก
อาจารย์พไิ ลพันธ์ ก็คอื
“ยูเรก้า เราพบแล้วว่า มันป็นไข้หวัดใหญ่ชนิด เอ”
จริง ๆ แล้ว ในทางวิทยาศาสตร์ เราก็ยงั สรุปฟันธงยัง
ไม่ได้ว่า แพะหรือแกะ เพราะว่า ตัวอย่างตรวจที่เจ้าหน้าที่
กรมปศุสตั ว์นำไปตรวจในคราวนัน้ กับทีเ่ ราเอามาตรวจ ต่าง
กันทัง้ ต่างเวลา ต่างวาระ ต่างซากสัตว์ และยังมีอะไร ๆ ทีต่ า่ ง
ภาวะกันทีเ่ ราเดาไม่ออก จึงฟันธงยาก ตัวอย่างตรวจในวันนัน้
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คุณหมอศิริศักดิ์ วรินทราวาท ขณะนั้นท่านดำรงตำแหน่งเป็น
ผู้อำนวยการ กองโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรคติดต่อ

นสพ. ธีรศักดิ์ ชักนำ และสพญ. เสาวพักตร์ ฮิ้นจ้อย
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อาจเป็นพาสเจอเร็ลลา แต่ในวันนี้น่าจะเป็นไข้หวัดใหญ่
อินฟลูเอ็นซา เอ ซากไก่จากแปดริ้วเป็นอินฟลูเอ็นซ่า เอ ที่
นครสวรรค์อาจมีทั้งอหิวาต์ไก่ ปนกับไก่ที่ตายด้วยเหตุอื่น
เช่น ไข้หวัดนกก็ได้ การสุ่มตรวจไปได้ตัวอย่างอหิวาต์ไก่ก็
เป็นได้ การตรวจตัวอย่างตรวจหลาย ๆ ตัวอย่าง และตรวจซ้ำอีก
จึงจะช่วยแก้ปญ
ั หานีไ้ ด้ จะได้ทำหรือเปล่าก็ไม่ทราบ
เช้าวันรุ่งขึ้นก็เลยรีบรายงานให้คุณหมอศิริศักดิ์
วรินทราวาท ขณะนั้นท่านดำรงตำแหน่งเป็น ผู้อำนวยการ
กองโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรคติดต่อ และคุณหมอ
เสาวพักตร์ให้รบั ทราบจะได้รายงานหน่วยเหนือต่อไป
หนังสือพิมพ์ประชาชาติธรุ กิจ ได้รายงานข่าวทบทวน
เหตุการณ์ เอาไว้ดงั นี้
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 ธันวาคม ๒๕๔๖ สำนักระบาดวิทยา เริ่มเฝ้า
ระวัง โรคไข้หวัดนกในคน โดยมีประกาศข้อกำหนดต่าง ๆ
ในการเฝ้าระวังให้เป็นระบบ
๑. จัดตัง้ ระบบเฝ้าระวังผูป้ ว่ ยปอดอักเสบและไข้หวัดนกในคน
โดยสำนักระบาดวิทยาให้เริม่ มีการรายงานและสอบสวน
ผูป้ ว่ ยทีส่ งสัยไข้หวัดนกทุกรายมาตัง้ แต่วนั ที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๔๖
เป็นต้นมา และมีการปรับเปลีย่ นแนวทางการรายงานและนิยาม
ทีใ่ ช้ในการเฝ้าระวังโรคเป็นระยะๆ ตามสถานการณ์และระบาด
วิทยาของโรคไข้หวัดนกที่เปลี่ยนแปลงไป จนถึงปัจจุบัน
แนวทางการเฝ้าระวังผูป้ ว่ ยปอดอักเสบและไข้หวัดนกดังนี้
๑.๑.นิยามผูป้ ว่ ยทีใ่ ช้ในการเฝ้าระวัง
๑.๑.๑ ผู้ป่วยสงสัย (Suspect) ที่ต้องรายงานเข้าสู่
ระบบเฝ้าระวัง เพือ่ นำไปสูก่ ารคัดกรองโรคไข้หวัดนก ได้แก่
- ผูป้ ว่ ยทีม่ าด้วยอาการไข้ (อุณหภูมริ า่ งกาย 38 องศา
เซลเซียสขึ้นไป) ร่วมกับอาการติดเชื้อเฉียบพลันของระบบ
ทางเดินหายใจ (เช่น ไอ หายใจเร็ว เหนือ่ ยหอบ) และมีประวัติ
สัมผัสสัตว์ปกี ป่วย/ตาย ในช่วง ๗ วันทีผ่ า่ นมา หรือสัมผัสผูป้ ว่ ย
ปอดบวมในช่วง ๑๐ วันทีผ่ า่ นมา หรืออาศัยหรือเดินทางเข้าไปใน
หมูบ่ า้ นทีม่ สี ตั ว์ปกี ป่วย/ตาย ในช่วง ๑๔ วันทีผ่ า่ นมา
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- ผูป้ ว่ ยปอดบวมรุนแรงโดยหาสาเหตุไม่ได้ (ทีต่ อ้ ง
นอนโรงพยาบาล)
- ผูป้ ว่ ยปอดบวมในผูใ้ กล้ชดิ ๒ รายขึน้ ไป (Cluster
of pneumonia)
- ผูป้ ว่ ยปอดบวมทีเ่ ป็นบุคลากรทางการแพทย์
- กลุม่ ผูป้ ว่ ยมีอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่ (Influenzalike illness) จำนวน ๕ รายขึน้ ไป
๑.๑.๒. ผูป้ ว่ ยทีน่ า่ จะเป็น (Probable) ได้แก่ ผูป้ ว่ ย
สงสัยตามนิยามข้างต้น ร่วมกับ
- ผลการตรวจเบือ้ งต้นพบว่ามีการติดเชือ้ ไข้หวัดใหญ่กลุม่ A แต่ยงั บอกไม่ได้วา่ เป็นเชือ้ สายพันธุข์ องคนหรือ
ของสัตว์ปกี หรือ
- มีอาการระบบหายใจล้มเหลว หรือ
- เสียชีวติ
๑.๑.๓. ผูป้ ว่ ยยืนยัน (Confirm) ได้แก่ผปู้ ว่ ยทีส่ งสัย
และผลการตรวจสุดท้ายพบเชือ้ ไข้หวัดใหญ่กลุม่ A (H5) ซึง่
เป็นสายพันธุข์ องสัตว์ปกี ด้วยวิธี PCR หรือการเพาะเชือ้
๑.๑.๔. ผูป้ ว่ ยอยูร่ ะหว่างสอบสวน (On investigation) ได้แก่ ผู้ป่วยที่ยังต้องทำการติดตามข้อมูลเพิ่มเติมทั้ง
ทางคลินิก และ/หรือ ประวัติการสัมผัสปัจจัยเสี่ยงในพื้นที่
ก่อนทีจ่ ะสามารถสรุปจำแนกประเภทผูป้ ว่ ยได้ชดั เจน
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หลังจากนีไ้ ม่นานก็เริม่ มีรายงานผูป้ ว่ ยเมือ่ เดือนมกราคม
 รายที่ ๑ เป็นผู้ป่วยเด็กชาย (แฝด) อายุ ๗ ขวบ
อ.เมือง สุพรรณบุรี ป่วยวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๔๗ ตาย ๓
กุมภาพันธ์ ๒๕๔๗
 รายที่ ๒ เป็นผูป้ ว่ ยเด็กชายอายุ ๖ ขวบ อ.พนมทวน
กาญจนบุรี ป่วย ๖ มกราคม ๒๕๔๗ ตาย ๒๖ มกราคม ๒๕๔๗
 รายที่ ๓ เป็นผู้ป่วยเด็กชายอายุ ๖ ขวบ บ้านอยู่
อ.ศรีสำโรง สุโขทัย ป่วย ๘ มกราคม ๒๕๔๗ ตาย ๒๗ มกราคม
๒๕๔๗
 รายทีห่ นึง่ เป็นผูป้ ว่ ยเด็กชายอายุ ๗ ขวบ อ.เมือง
จังหวัดสุพรรณบุรี เริม่ ป่วยวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๔๗ ต่อมา
มีปอดอักเสบรุนแรง ๒ ข้าง ระบบหายใจล้มเหลว ต้องใช้เครือ่ ง
ช่วยหายใจ ยังรักษาตัวทีห่ อผูป้ ว่ ยหนัก รพ.เจ้าพระยายมราช
ผลการตรวจพบเชือ้ ไข้หวัดนก Influenza A สายพันธุ์ H5N1
ตามมาตรฐานขององค์การอนามัยโลก ไม่มปี ระวัตกิ ารสัมผัส
กับไก่โดยตรง แต่ในตำบลเดียวกันมีไก่ทช่ี าวบ้านเลีย้ งทยอย
กันตายเรือ่ ยมา เสียชีวติ เมือ่ วันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๗ ทีส่ ถาบัน
สุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี (โรงพยาบาลเด็ก ราชวิถ)ี
 รายทีส่ อง เป็นผูป้ ว่ ยเด็กชายอายุ ๖ ขวบ บ้านอยู่
อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี เริม่ ป่วยวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๔๗ มี
ปอดอั ก เสบรุ น แรง และระบบหายใจล้ ม เหลว ต้ อ งใช้
เครื่องช่วยหายใจ รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลศิริราช ผลการ
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ตรวจหาสารพันธุกรรมของไวรัสด้วยเทคนิค PCR (Polymerase
Chain Reaction) ยืนยันว่าเป็นเชื้อไข้หวัดนก Influenza A
สายพันธุ์ H5N1 ในหมูบ่ า้ นทีอ่ ยูเ่ ลีย้ งไก่ไว้ ๘๐๐ ตัว ทยอยกัน
ล้มป่วยและตาย เจ้าของฟาร์มนำไก่ที่เจ็บไปแจกให้ชาวบ้าน
ญาติของผูป้ ว่ ยนำไก่ทเ่ี จ็บไปให้อมุ้ เล่นก่อนจะนำไปชำแหละ
รายนีเ้ สียชีวติ เมือ่ ๒๗ มกราคม ๒๕๔๗
 บ่าย ประมาณ ๑๔.๐๐ น.วันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๔๗
อาจารย์พิไลพันธ์ เล่าให้ฟังถึงเรื่องคนไข้เด็กส่งต่อมาจาก
กาญจนบุรี กำลังอยูใ่ นไอซียู ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ ศิรริ าชพยาบาล คุณหมอกุลกัญญา โชคไพบูลย์กิจ (ปัจจุบันเป็น

คุณหมอกุลกัญญา โชคไพบูลย์กิจ
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ศาสตราจารย์ กุมารเวชศาสตร์) เป็นแพทย์ผดู้ แู ล ได้สง่ ตัวอย่าง
มาตรวจ ได้ผลว่าเป็นไวรัสไข้หวัดนก H5N1 ระหว่างทีป่ รึกษา
กันอยู่นั้น ก็มีโทรศัพท์จากคุณผู้หญิงคนหนึ่ง โทรฯมาหา
ท่านแจ้งว่าท่านเป็นเลขานุการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
สาธารณสุข โทรฯ มีใจความว่า ท่านรัฐมนตรีให้โทรมา
สอบถามเรื่องนี้ ก็ไม่ทราบว่าท่านได้กลิ่นเรื่องนี้มาจากไหน
ก็ได้เล่าให้คุณเลขาฯ ได้ทราบ และเธอบอกต่อไปว่า ท่าน
รัฐมนตรีอยากทราบเรื่องยาต้านไวรัสด้วย ซึ่งในขณะนั้นมี
เฉพาะอะแมนตาดีนและโอเซลทามิเวียร์ ซึ่งขนานหลังนี้
ก็ยังไม่ทราบว่าจะนำไปใช้ได้หรือเปล่า แต่ก็รับปากกับท่าน
เลขาฯ ว่ารอสักครูจ่ ะไปหารายละเอียดแล้วส่งโทรสารไปให้
ท่านทราบ พร้อมกับรายงานทางห้องปฏิบัติการของอาจารย์
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พิไลพันธ์ ท่านรัฐมนตรีบอกผ่านเลขาฯว่า วันรุง่ ขึน้ ประมาณ
๘.๐๐ น. อยากจะขอให้ไปทีท่ ำเนียบรัฐบาล ไปทีต่ กึ บัญชาการ
เพื่อไปอธิบายเรื่องราวให้ท่านรองนายกรัฐมนตรี (ดร.สมคิด
จาตุศรีพทิ กั ษ์) ได้ทราบ ขณะนัน้ ทราบว่าท่านนายกรัฐมนตรี
ดร. ทักษิณ ชินวัตร ไม่อยู่ ไม่แน่ใจว่าท่านไปต่างประเทศหรือเปล่า
มีผใู้ หญ่ในกระทรวงร่วมเดินทางไปด้วย เท่าทีจ่ ำได้มคี ณ
ุ หมอ
วัลลภ ไทยเหนือ ปลัดกระทรวง สาธารณสุข คุณหมอ จรัล
ตฤณวุฒิพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรคติดต่อ คุณหมอ ศิริศักดิ์
วรินทราวาท ผู้อำนวยการกองโรคติดต่อทั่วไป เป็นต้น เมื่อ
ท่านรองนายกรัฐมนตรีเข้าใจเรือ่ งราว ก็ได้อนุญาตให้เปิดเผย
ได้ และรัฐมนตรีกจ็ ะได้ประกาศได้วา่ เรามีผปู้ ว่ ยไข้หวัดนกแล้ว
เพราะในขณะนัน้ กระทรวงสาธารณสุข ยังไม่ได้ประกาศให้
ทราบเป็นทางการ มีแต่ข่าวลือ ผมก็รับปากจะไปเรียนให้
ท่านรองนายกฯ ได้ทราบข้อเท็จจริง จะได้ยตุ คิ วามอึมครึมได้สกั ที
ตอนเช้าวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๔๗ จึงได้ไปตามนัด เมื่อ
รายงานให้รองนายกฯ ทราบแล้ว ก็ตกลงกันว่า วันนั้นเวลา
๑๔.๐๐ น. รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงสาธารณสุข จะเป็นผูแ้ ถลง
ข่าวที่กระทรวงเอง ผมก็เห็นด้วยเพราะเจ้ากระทรวงควรจะ
ต้องทำหน้าทีน่ เ้ี อง
เสร็จธุระแล้ว ผมจะต้องไปที่โรงแรมแถวสุรวงศ์
เพือ่ ไปบรรยายทางวิชาการเรือ่ งโรคพิษสุนขั บ้า กำหนดไว้วา่
จะบรรยายเวลา ๙.๐๐ น. ก็เลยรีบลงลิฟท์ จะลงบันไดหน้าตึก
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เพือ่ ขึน้ รถไปทีส่ รุ วงศ์ตอ่ ท่านรัฐมนตรีฯ และคุณหมอวัลลภ
เดินตามลงมาส่งด้วยถึงบันไดหน้าตึก ณ ที่นั้น ก็แลเห็น
กองทัพผู้สื่อข่าวตั้งกองทัพรอรับอยู่ ผมก็รู้สึกตะลึง เพราะ
ไม่ทราบว่าจะมีผสู้ อ่ื ข่าวจะได้กลิน่ ท่านรัฐมนตรีฯ กระซิบผม
ว่าให้ข่าวเสียหน่อยเถอะ ผมถือมารยาทว่า น่าจะเป็นไปตาม
ข้อตกลง เลยกระอักกระอ่วนอึกอัก พูดอะไรไม่เต็มปาก
หนังสือพิมพ์บ่ายวันนั้นจึงลงข่าวถึงผมไม่ใคร่จะสวยนัก
แต่ผมก็คิดว่า ผมไม่ควรไปเล่นลูกล้ำหน้ารัฐมนตรี และบ่าย
สองโมงวันนัน้ ก็มกี ารแถลงข่าวไปตามกำหนดกันเอาไว้
วันรุง่ ขึน้ ศาสตราจารย์นายแพทย์สมหวัง ด่านชัยวิจติ ร
อายุรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคติดเชื้อ มาพบผมที่ภาควิชาแจ้งว่า
คุณหมอ คณบดีได้ขอให้ทา่ นจัดประชุมทางวิชาการ ในวันที่
๓๐ มกราคม ทีห่ อ้ งบรรยายสุขมุ ภัทราคม ชีแ้ จงให้ชาวศิรริ าช
ได้เข้าใจ ผู้ร่วมอภิปรายวันนั้น นอกจากรองศาสตราจารย์
แพทย์หญิง จันทพงษ์ วะสี เป็นผู้ดำเนินการอภิปราย ยังมี
รองศาสตราจารย์นายแพทย์วชิ ยั เตชะสาธิต, คุณหมอกุลกัญญา
คุณหมอจุไร วงศ์สวัสดิ์ หมอโรคติดเชือ้ จากสถาบันบำราศนราดูร
และ ดร. มาร์ค ซิมเมอร์แมน จากศูนย์ความร่วมมือไทย-สหรัฐ
ทางด้านสาธารณสุข มาช่วยกันอภิปราย ในวันนัน้ มีผสู้ อ่ื ข่าว
ประมาณ ๒๐ คนนั่งฟังอยู่ด้วย หลังการอภิปรายเลิกแล้ว
อาจารย์สมหวังได้จัดให้กลุ่มผู้สื่อข่าว ได้สัมภาษณ์ผมด้วย
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ไอ้หมอ ข่าวมติชนรายวัน ๒๘ มกราคม ๒๕๔๗
ความเป็นไปได้ “หวัดไก่ติดหมู”?
ประเด็นดังกล่าวเริ่มจากเมื่อวันที่ ๒๖ มกราคม คณะแพทยศาสตร์ศิริราช
พยาบาล จัดงานประชุมวิชาการ เรื่อง “ไข้หวัดนก: ร่วมกันแก้ปัญหา” โดยมี รศ.พญ.
จันทพงษ์ วะสี อดีตหัวหน้าภาควิชาจุลชีววิทยา เป็นผู้อภิปราย โดยมีการพูดพาดพิงว่า
ไข้หวัดนกจากไก่สามารถติดมายังหมูได้
ขณะที่ ศ.เกียรติคุณ น.พ.ประเสริฐ ทองเจริญ กล่าวย้ำเช่นกันว่า ที่น่า
วิตกกังวลคือ อาจจะแพร่ระบาดจากไก่ นก ไปสู่หมู ซึ่งสามารถติดเชื้อไข้หวัดนกได้
เรากลัวว่าหากเชื้อไวรัสไข้หวัดนกมาเจอกับไวรัสไข้หวัดในหมู แล้วอาจจะเกิด
การผ่าเหล่า ซึ่งหากเกิดการผ่าเหล่า ไวรัสชนิดนี้จะสามารถติดต่อมาสู่คนได้ และจะ
ติดจากคนสู่คน ซึ่งจะแพร่กระจายไปได้ทั่วโลก ซึ่งขณะนี้ไทยกำลังเฝ้าระวังอยู่ แต่ไม่
รู้ว่าจะป้องกันได้แค่ไหน เพราะเป็นธรรมชาติของไวรัส ดังนั้น ต้องตัดวงจรการ
แพร่ระบาดของเชื้อ เพราะหากปล่อยให้ระบาดซ้ำเป็นเวลานานจะเกิดการผ่าเหล่าได้
(มติชน ๒๗/๐๑/๔๗)
วันถัดมา ในช่วงเช้า ที่ทำเนียบรัฐบาล ก่อนการประชุม ครม. พ.ต.ท.
ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ให้สัมภาษณ์ว่า ขอให้เชื่อตนและใจเย็น ๆ วันนี้
อยากขอร้องสื่อจริง ๆ ขอให้เสนอข่าวตามข้อเท็จจริง อย่าไปปลุกเร้าให้เกิดกระแส
วันนี้ก็เหมือนกัน หมอก็ออกมาพูดว่าเชื้อจะลามไปถึงหมู สื่อมวลชนก็พาดหัวข่าว
ทันที อยากถามว่าถ้าไม่ไปถึงหมู สื่อและหมอจะรับผิดชอบหรือไม่ เสียหายไปแล้ว
เอาคืนไม่ได้
“มั น จิ น ตนาการกั น ไปเองโดยไม่ ม ี ว ิ ช าการสนั บ สนุ น เลย ไอ้ ห มอ
พู ด คนเดี ย ว คิ ด ว่ า มั น เคยมี ท ี ่ เ นเธอร์ แ ลนด์ เกี ่ ย วกั น หรื อ เปล่ า ยั ง ไม่ ร ู ้ ยั ง ไม่
พิสูจน์ชัดเจน แต่ไปพูดให้คนตกอกตกใจ อยากให้ทุกฝ่ายช่วยกันหน่อย นี่บ้านเมือง
ของเรา ไม่ต้องรักษารัฐบาลหรอก รัฐบาลนี้จะอยู่หรือไปก็ได้ ไม่มีปัญหา แต่ประเทศ
ไทยต้องอยู่ คนไทยต้องอยู่ ต้องแข็งแรง ไม่ใช่ไปกระพือกันสนุกสนาน” นายก
รัฐมนตรีกล่าว
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มีอยู่ตอนหนึ่งผมเล่าให้ผู้สื่อข่าวฟังว่า “ในทางทฤษฎีนั้น
ทั่วโลกกลัวกันว่า ถ้าไวรัสไข้หวัดนกไปติดเชื้อในสุกร
แล้วเกิดการผสมผสานกับไวรัสไข้หวัดหมูหรือสุกรละก็
ก็อาจเกิดการกลายพันธุ์ เป็นไวรัสไข้หวัดใหญ่สายพันธุใ์ หม่เอีย่ ม
ทีค่ นเราไม่เคยติดเชือ้ เราจึงขาดภูมคิ มุ้ กันกันทัว่ หน้า ก็จะเป็น
จุดตั้งต้นของการแพร่ระบาดของไข้หวัดใหญ่ไปทั่วโลกได้”
หนังสือพิมพ์หลายฉบับก็นำเอาคำบอกเล่านีไ้ ปถ่ายทอดไม่ชดั เจน
เช้าวันรุง่ ขึน้ จึงมีผไู้ ปสัมภาษณ์นายกรัฐมนตรีถงึ เรือ่ งนี้ ผมก็
เลยโดนท่านนายกรัฐมนตรีท่านชยันโตให้พรในทำนองที่ว่า
“ไอ้หมอมันบ้า ถ้าหากหมูไม่ตดิ โรค มันจะรับผิดชอบไหม”
ผมไม่ได้โต้ตอบอะไรกับท่าน เพราะความพหูสูตรของท่าน
และความเชือ่ มัน่ ในตนเองสูงของท่าน ยากทีน่ กั วิชาการกิก๊ ก็อก
ระดับทีป่ รึกษาองค์การอนามัยโลกอย่างเราๆ จะไปอธิบายให้
ท่านยอมรับได้
เรื่องทั้งหมดที่ผมเล่านี้ มีนักข่าวจากหนังสือพิมพ์
วอชิงตัน โพสท์ คุณอลัน ไซเพรสส์ จากสหรัฐ มาสัมภาษณ์ผม
และกลับไปเขียนเป็นบทความตีพมิ พ์ในหนังสือพิมพ์ดงั กล่าว
และต่อมายังได้นพิ นธ์เป็นหนังสือเป็นภาษาอังกฤษออกจำหน่าย
หนาเกือบ ๔๐๐ หน้า จัดพิมพ์จำหน่ายโดยสำนักพิมพ์ Viking
ในเครือของ The Penquin Group แห่ง สหรัฐ ชือ่ หนังสือ “The
Fatal Strain” หรือถอดเป็นภาษาไทยน่าจะแปลว่า “เชือ้ สายพันธุ์
มัจจุราช” ในบทที่ ๓ ของหนังสือ ชือ่ “The Elephant and the
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ช้างตาย หรือช้างเป็นทั้งตัว ก็เอาใบบัวปิดไม่มิด

Lotus Leaf” ก็คงมีเหตุมาจากที่เราได้บอกคำพังเพยหรือ
สุภาษิตไทยทีว่ า่ “ช้างตายทัง้ ตัว เอาใบบัวปิดไม่มดิ ” นัน่ เอง
อลันได้เล่าถึงเรือ่ งทีไ่ ด้จากการสัมภาษณ์ผม สัมภาษณ์คณ
ุ หมอ
คำนวณ อึง้ ชูศกั ดิ์ และคุณกฤษณา เจ้าของฟาร์มไก่ทส่ี พุ รรณบุรี
และคนอื่นๆ อีกไว้ในบทนี้ด้วยโดยไม่ลืมเล่าเรื่องที่ผมโดน
ชยันโตเรือ่ ง “ไอ้หมอมันบ้า” นัน่ ด้วย
ต่อมาอีกสองสามวัน มีผใู้ หญ่ทา่ นหนึง่ ในกรมฯ เล่าให้
ฟังว่า ได้มโี อกาสไปรายงานให้ นายกฯ ดร.ทักษิณ ได้ทราบแล้ว
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ท่านบอกว่า ท่านจะเอางบราชการไปซื้อไข่ที่เกษตรกรเอามา
ทุบทิ้ง เอาฝังดินให้หมด ก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าท่านไปเอา
ตำรานี้มาจากไหน หรือว่ากุนซือคนไหนแหกเนตรเอาไว้
ในการควบคุมโรคไข้หวัดใหญ่นกตำราบทนี้ แต่ก็ยังไม่ได้
ดำเนินการอะไร ยังดีทท่ี า่ นไม่ประกาศห้ามนกจากต่างประเทศ
เข้าประเทศ จัดการตรวจลงตราวีซ่านกทุกตัวที่จะบินเข้า
ประเทศไทย
ตอนนี้หนังสือพิมพ์เริ่มได้กลิ่นแล้ว มีหนังสือพิมพ์
ผู้จัดการรายวัน ไปขอพบผู้นิพนธ์อยู่เช้าวันหนึ่งขอคุยด้วย
ผูน้ พิ นธ์ ก็ให้ความเห็นแต่เพียงว่า การทีจ่ ะควบคุมไข้หวัดนก
นั้น นานาชาติเขาปฏิบัติกันอย่างไร เขาต้องทำลายเป็ดไก่ใน
บริเวณทีม่ โี รคและรัศมี ๕ กิโลเมตร ๑๐ กิโลเมตรนัน้ โดยรอบ
ภาษาทางการปศุสัตว์สากลเขาใช้คำว่า “stamping out หรือ
culling” เท่านัน้ ห้ามเคลือ่ นย้ายสัตว์ปกี ทีเ่ ลีย้ งไว้ออกไปนอก
พื้นที่ ที่เกาหลีก็ทำอย่างว่า ผู้นิพนธ์ได้เล่าให้ผู้สื่อข่าวฟังว่า
สิ่งที่ตระหนกแทนประชาชนก็ตรงที่ว่ากลัวไวรัสไข้หวัดนก
มันจะข้ามจากเป็ดไก่มาทำร้ายประชาชน เหมือนทีฮ่ อ่ งกง ถ้าเรา
ปิดข่าว แล้วไม่แนะนำศิลปะป้องกันตัวให้ชาวบ้านได้ทราบ
มันไม่น่าจะถูกต้อง ทราบว่า การปิดปากสนิท อาจจะถูกใจ
พ่อค้าแม่คา้ ส่งไก่ออกนอก ขณะนัน้ เราส่งออกไก่เป็นสินค้า
ออกสูงลำดับที่ ๔ ของโลก ผูห้ ลักผูใ้ หญ่ของชาติ น่าจะยึดหลัก
ความถูกต้อง ไม่ใช่เฉพาะถูกใจเท่านั้น ถ้าถูกต้องและถูกใจ
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ได้ด้วยละก็วิเศษสุด ที่ผู้นิพนธ์นึกอีกประเด็นหนึ่งก็คือ
“ด่วนและสำคัญ” กับ “ไม่ดว่ น และไม่สำคัญ” ผูห้ ลักผูใ้ หญ่
ท่านจับประเด็นนี้ได้หรือเปล่าว่า เรื่องไข้หวัดนกที่กำลังเริ่ม
ระบาดแล้วนัน้ มันเป็นเรือ่ ง “ด่วนและสำคัญ” ถ้าจับประเด็น
ไม่ถกู เอวัง มันก็เป็นอย่างทีเ่ รารูก้ นั เห็นกันนัน่ แล
การที่ปิดข่าวนั้นอย่างไรเสียมันก็ลบล้างความสงสัย
ของประชาชนไม่ได้ ระยะนัน้ มีขา่ วต่างๆเสมอ เช่น หนังสือพิมพ์
รายงานข่าวว่า มีอกี าหล่นจากคบไม้ทง้ั ในสวนสัตว์เขาดินวนา
และที่บริเวณโรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย มีข่าวโต้ตอบจาก
ทางการไหนก็ไม่ทราบโต้เอาง่าย ๆ ว่า “มันก็ตายของมันอยู่
อย่างนีท้ กุ ปี” มีอกี าประเทศไหนทีม่ นั อมตะไม่รจู้ กั ตาย ท่าน
พูดของท่านถูก ผูน้ พิ นธ์เองได้รบั การหารือจากเจ้าหน้าทีท่ า่ น
หนึ่ง โทรฯ ออกมาจากพระราชวังสวนจิตรลดาว่า นกยูงใน
สนามมันตาย จะให้จดั การซากนกประการใด ในระยะนัน้ ทราบ
ว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ฯ เสด็จแปรพระราชฐานไป
พระราชวังไกลกังวลฯ เจ้านายหลายองค์ไม่เสด็จเข้าวัง ผูน้ พิ นธ์
เองก็ตอบไปเท่าทีพ่ อจะรูบ้ า้ ง ก็ทางการปิดประตูหน้าต่างแล้ว
จะให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบพื้นที่พิเศษเช่นนั้นไปปรึกษา
ใคร ข่าวเช่นนีจ้ ะเอาอะไรไปปิดมันก็ไม่มดิ
 รายทีส่ าม เป็นผูป้ ว่ ยเด็กชายอายุ ๖ ขวบ บ้านอยู่
อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย เริ่มป่วยวันที่ ๘ มกราคม
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๒๕๔๗ มีปอดอักเสบรุนแรงทัง้ สองข้าง การหายใจล้มเหลว
ต้องใช้เครือ่ งช่วยหายใจ รับการรักษาทีห่ อผูป้ ว่ ยหนัก แผนก
กุมารเวชกรรม โรงพยาบาลพิษณุโลก ผลการตรวจเบือ้ งต้นด้วย
PCR พบว่าเชื้อ Influenza A ทีไ่ ม่ใช่สายพันธุใ์ นคน และรอ
การเพาะชันสูตรเชื้อ หมู่บ้านที่อยู่มีการเลี้ยงไก่ และไก่เริ่ม
ทยอยล้มเจ็บลงตั้งแต่วันที่ ๖ มกราคม เป็นต้นมา ก่อนป่วย
สองวันผู้ป่วยช่วยแม่ถอนขนไก่ที่ล้มเจ็บเพื่อนำมาประกอบ
อาหาร (มารดาได้ปว่ ยพร้อมกันและเสียชีวติ แล้ว) รายนีเ้ สียชีวติ
เมือ่ ๒๗ มกราคม ๒๕๔๗
ผูป้ ว่ ยรายทีส่ งสัยว่าเป็นไข้หวัดนก
ณ วันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๗
รายงานผูป้ ว่ ยทีอ่ ยูใ่ นข่ายสงสัย รวม ๑๘ ราย เสียชีวติ
แล้ว ๗ ราย ทัง้ หมด จาก จังหวัด สุโขทัย กรุงเทพมหานคร
นครสวรรค์ สุพรรณบุรี และกาญจนบุรี
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ผูป้ ว่ ยสงสัย ๒ รายแรก ได้แก่
 รายที่ ๑ ผู้ป่วยหญิงอายุ ๓๓ ปี บ้านอยู่อำเภอ
ศรีสำโรงเป็นมารดาของผู้ป่วยของเด็กรายที่ ๓ เริ่มป่วยวันที่
๘ มกราคม มีไข้ ไอ ปอดอักเสบรุนแรงสองข้าง การหายใจ
ล้มเหลว ตรวจไม่พบเชือ้ แบคทีเรียอืน่ ๆ เสียชีวติ วันที่ ๑๓ มกราคม
และไม่สามารถเก็บตัวอย่างตรวจยืนยันได้ ตาย แต่ไม่ได้
ตรวจศพ
ถ้าวิเคราะห์ดแู ล้วพบว่า
ป่วยหลังจากชำแหละไก่ทล่ี ม้ เจ็บแล้วตาย ลูกชายทีช่ ว่ ย
ถอนขนไก่กป็ ว่ ยเป็นโรคไข้หวัดนกแล้วตาย ก็นา่ จะได้รบั เชือ้
โรคจากแหล่งเดียวกัน
อาการของเธอมีปอดอักเสบอย่างรุนแรงและตรวจไม่
พบเชือ้ แบคทีเรียทีเ่ ป็นต้นเหตุ
ไม่ได้เก็บตัวอย่างตรวจเพาะเชื้อตรวจชันสูตรไวรัส
จึงยังไม่ถงึ ทีส่ ดุ ด้วยเหตุน้ี รายนีจ้ งึ ยืนยันไม่ได้วา่ เป็นไข้หวัดนก
แต่การวินจิ ฉัยเบือ้ งต้นก็นา่ จะถือว่าใช่
 รายที่ ๒ ผูป้ ว่ ยชาย อายุ ๔๙ ปี อ.เมือง จังหวัด
นครสวรรค์ เริม่ ป่วยวันที่ ๒๙ ธันวาคม มีปอดอักเสบรุนแรง
การหายใจล้มเหลว ยังรักษาตัวที่ โรงพยาบาลเอกชนของจังหวัด
ต้องรอผลการเพาะเชื้อ ผู้ป่วยมีอาชีพรับจ้างชำแหละไก่ที่ส่ง
มาจากฟาร์มต่างๆ ในจังหวัด
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สำหรับรายนี้ เมือ่ ต้นเดือนมกราคม ๒๕๔๗ ผูน้ พิ นธ์
มีธุรกิจไปบรรยายทางวิชาการที่ โรงแรมแห่งหนึ่งที่จังหวัด
ภูเก็ต เวลาเช้าตรูก่ ำลังนัง่ รับประทานอาหารเช้าทีโ่ รงแรมทีพ่ กั
ได้รบั โทรศัพท์จากแพทย์หญิงมาลินี สุขเวชช์วรกิจ ท่านเป็น
สมาชิกรัฐสภา โทรฯไปปรึกษาว่ามีคนไข้ทน่ี ครสวรรค์ เกรง
ว่าน่าจะเป็นไข้หวัดนก ท่านถามผูน้ พิ นธ์วา่ จะกลับกรุงเทพฯ
เมือ่ ใด จะได้เอารถยนต์ไปรับทีส่ นามบิน เพือ่ ไปช่วยดูคนไข้
รายนีท้ น่ี ครสวรรค์ ฟังแล้วกลับมานึกถึงตัวเองว่า “อันว่าตัวเรานี้
ก็เท่านั้น มีผืนพสุธาให้อาศัยในดินแดนสุวรรณภูมินี้ภายใต้
พระบารมีของล้นเกล้าฯ นี่ก็ล้นเหลือแล้ว แต่จะเอาปัญญา
ที่ไหนไปช่วยคนไข้ที่อาจจะเป็นไข้หวัดนกที่มีอาการหนัก”
ผูน้ พิ นธ์กเ็ ลยแนะนำให้ทา่ นปรึกษาผูเ้ ชีย่ วชาญทางด้านคลินกิ
จะเหมาะกว่า ได้ประโยชน์กว่า ตัวเราซึง่ ไม่ได้รเู้ รือ่ งทางด้านการ
รักษามากนัก รูเ้ รือ่ งก็เฉพาะวิชาไวรัสวิทยาทีเ่ รียนมาและปฏิบตั ิ
งานมาเท่านัน้ สุดท้าย ก็มกี ารเก็บตัวอย่างส่งตรวจจากผูป้ ว่ ยราย
ดังกล่าวและเปิดเผยว่าผลการตรวจยังกำกวมก็เลยตัดสินไม่ได้
ไม่ทราบว่าจริง ๆ แล้วได้ผลเป็นอย่างไร ไม่กล้าตอบว่าผลสีขาว
หรือสีดำ ปล่อยให้มนั สีเทาต่อไป สุดท้ายคนไข้โรคสีเทารายนี้
ก็สิ้นชีวิตไป ระวัง! สักวันหนึ่งวิญญาณสีเทาของเขาจะตาม
มาทวงผลการตรวจ ก็ตวั ใครตัวมัน กรรมใครกรรมมัน นะครับ
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ประเทศไทย
๒๓ มกราคม ๒๕๔๗
ไทยรายงานยืนยันผูป้ ว่ ย ๒ ราย ทีเ่ ป็นโรคไข้หวัดนก
H5N1 มีรายงานผูป้ ว่ ยเพิม่ เติมอีกในเวลาต่อมา
สถานการณ์ไข้หวัดนกตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๖ จนถึงกลางปี
๒๕๔๙
ไข้หวัดนกเริ่มระบาดในการระบาดในเป็ดและไก่ที่
ประเทศเกาหลีก่อนเมื่อปลายปี ๒๕๔๖ เกาหลีได้ประกาศ
สภาพการระบาดโดยไม่ปดิ บังทันที และจัดการทำลายสัตว์ปกี
ในฟาร์มอย่างรวดเร็ว เพราะเกาหลีไม่ใช่ประเทศส่งออกของ
ผลิตภัณฑ์สัตว์ปีก จึงไม่ต้องกังวลเรื่องแจ้งเตือนการระบาด
โรคแพร่ต่อไปยังประเทศญี่ปุ่นและเวียดนาม ญี่ปุ่นก็เร่ง
ทำลายสัตว์ปีกในฟาร์มที่มีโรคทันทีโดยมิรีรอ ญี่ปุ่นจึง
ควบคุมโรคได้เร็ว ส่วนเวียดนามสภาพการณ์คล้ายประเทศ
ไทย คือมีการเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่ในบริเวณบ้าน ชาวบ้านไม่ได้
เลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เป็นอุตสาหกรรม หรือเป็นฟาร์มขนาดใหญ่
ความใกล้ชิดระหว่างคนกับสัตว์ปีกมีมากกว่าการเลี้ยงเป็น
ฟาร์มขนาดใหญ่ ปัญหาจึงแตกต่างกัน
ในตอนต้นของการระบาด โรคจะระบาดอยูใ่ นเป็ดไก่
เท่านัน้ จากปลายเดือนธันวาคม ๒๕๔๖ ต่อกับเดือนมกราคม
๒๕๔๗ โรคแพร่จากสัตว์ปีกสู่คนในประเทศเวียดนามเป็น
แห่งแรก ต่อมาก็มปี ระกาศจากประเทศไทยเมือ่ วันที่ ๒๓ มกราคม
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๒๕๔๗ ว่ามีโรคไข้หวัดนกในสัตว์ปกี และในคนเป็นครัง้ แรก
จากนัน้ โรคก็แพร่ระบาดต่อไปอีกหลายประเทศ
ประเทศเวียดนาม
มีรายงานในปีพ.ศ. ๒๕๔๖ ว่ามีผปู้ ว่ ย ๓ รายตายหมด
ทัง้ ๓ ราย ในปีพ.ศ. ๒๕๔๗ ป่วย ๒๙ ราย ตาย ๒๐ ราย พ.ศ.
๒๕๔๘ มีผู้ป่วย ๖๑ ราย ตาย ๑๙ ราย ในกลางปี ๒๕๔๙
ยังไม่มรี ายงานผูป้ ว่ ย สรุปจนถึงกลางปี พ.ศ.๒๕๔๙ มีผปู้ ว่ ย
รวม ๙๓ ราย ตาย ๔๒ ราย
ประเทศไทย
มีรายงานผูป้ ว่ ยในปีพ.ศ. ๒๕๔๗ ป่วย ๑๗ ราย ตาย
๑๒ ราย พ.ศ. ๒๕๔๘ ป่วย ๕ ราย ตาย ๒ ราย ปี ๒๕๔๙ ป่วย ๓
ราย ตาย ๓ ราย สรุปเดือนสิงหาคม ๒๕๔๙ มีผปู้ ว่ ยยืนยันทัง้ สิน้
๒๕ ราย ตาย ๑๗ ราย
ประเทศกัมพูชา
มีรายงานผูป้ ว่ ยรายแรกในปี พ.ศ. ๒๕๔๘ ป่วย ๔ ราย
ตาย ๔ ราย ในกลางปี ๒๕๔๙ ป่วย ๒ ราย ตาย ๒ ราย สุดท้าย
๒๑ เดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๕๔ มีผปู้ ว่ ย ๑๕ ราย ตาย ๑๓ ราย
ประเทศจีน
มีรายงานผูป้ ว่ ย พ.ศ. ๒๕๔๘ ป่วย ๘ ราย ตาย ๕ ราย
จนถึงกลางปี ๒๕๔๙ มีรายงานผูป้ ว่ ย ๑๑ ราย ตาย ๗ ราย สรุป
มีผปู้ ว่ ยรวม ๑๙ ราย ตาย ๑๒ ราย อันทีจ่ ริงมีขา่ วจากวารสาร
๔๕

39

18

26

32

9

13

14

15

16

๔๖

5

17

27

59

22

23

24

25

50

1.5

20

21

7

29

11

12*

48

47

10

19

2

9

18

13

8

14

ชาย

6

7

17

หญิง

4

6

ชาย

ชาย

ชาย

ชาย

ชาย

หญิง

ชาย

ชาย

หญิง

หญิง

หญิง

หญิง

ชาย

หญิง

ชาย

ชาย

ชาย

ชาย

หญิง

หญิง

58

27

ชาย

4

6

3

ชาย

ชาย

เพศ

5

7

6

1

2

อายุ

No

โนนสง

สวางอารมณ

ทับคลอ

องครัก ษ

คลองสามวา

บางบัวทอง

พนมทวน

พนมทวน

ศรีสชั นาลัย

ชนแดน

ขาณุวรลักษบุรี

ขาณุวรลักษบุรี

กบินทรบุรี

ผักไห

เมือง

เมือง

อูท อง

เกษตรสมบูรณ

พนมทวน

มัญจาคีรี

เมือง

สองพีน่ อง

ศรีส ําโรง

พนมทวน

เมือง

อําเภอ

นครราชสีมา

ลพบุรี

สุพรรณบุรี

ชัยภูมิ

กาญจนบุรี

ขอนแกน

อุตรดิตถ

สุพรรณบุรี

สุโขทัย

กาญจนบุรี

สุพรรณบุรี

จังหวัด

13-ก.ค.-49

24-ก.ค.-49

15-ก.ค.-49

28 พย. 48

28 ตค. 48

14 ตค. 48

13 ตค. 47

8-ต.ค.-47

23-ก.ย.-47

16-ก.ย.-47

11-ก.ย.-47

31-ส.ค.-47

2-มี.ค.-47

13-ก.พ.-47

3-ก.พ.-47

25-ม.ค.-47

26-ม.ค.-47

24-ม.ค.-47

21-ม.ค.-47

20-ม.ค.-47

19-ม.ค.-47

7-ม.ค.-47

4-ม.ค.-47

3-ม.ค.-47

วันเริม่ ปวย

14-ก.ค.-49

26-ก.ค.-49

18-ก.ค.-49

30 พย. 48

29 ตค. 48

10-ต.ค.-47

2-มี.ค.-47

16-ก.พ.-47

11-ม.ค.-47

26-ม.ค.-47

31-ม.ค.-47

26-ม.ค.-47

20-ม.ค.-47

7-ม.ค.-47

9-ม.ค.-47

4-ม.ค.-47

วันรับรักษาครัง้ แรก

23-ก.ค.-49

30-ก.ค.-49

20-ก.ค.-49

5 ธค. 48

29 ตค. 48

17-ต.ค.-47

27-ก.ย.-47

23-ก.ย.-47

17-ก.ย.-47

4-ก.ย.-47

3-มี.ค.-47

20-ก.พ.-47

20-ก.พ.-47

1-ก.พ.-47

31-ม.ค.-47

26-ม.ค.-47

27-ม.ค.-47

4-ก.พ.-47

21-ม.ค.-47

12-ม.ค.-47

9-ม.ค.-47

11-ม.ค.-47

วัน Admit

ตาย

ตาย

ตาย

ตาย

หาย

หาย

หาย

ตาย

ตาย

ตาย

หาย

ตาย

ตาย

ตาย

หาย

หาย

หาย

ตาย

ตาย

ตาย

หาย

ตาย

ตาย

ตาย

ตาย

10-ส.ค.-49

3-ส.ค.-49

24-ก.ค.-49

7-ธ.ค.-48

19-ต.ค.-48

19-ต.ค.-47

3-ต.ค.-47

20-ก.ย.-47

8-ก.ย.-47

12-มี.ค.-47

14-ก.พ.-47

2-ก.พ.-47

3-ก.พ.-47

27-ม.ค.-47

27-ม.ค.-47

26-ม.ค.-47

3-ก.พ.-47

ผลการรักษา

R/O leptospirosis

viral infection

Pneumonia

R/O AI

R/O AI

TB

Acute Febrile Illness

Pneumonia

Pneumonia

Pneumonia

Pneumonia

Acute Gastroenteritis

Pneumonia

Pneumonia

Viral Pneumonia

Pneumonia

Pharygitis, DF

Dengue Fever

Influenza

Pneumonia

Severe Pneumonia

DHF

Viral pneumonia

1st Dx.

ที่มา คุณอุบลรัตน์ นฤพนธ์จิรกุล สำนักระบาดวิทยา ๒๕๕๔

รายที่ 12 ผู ปวยกลับไปพักที่บานสามีอยูอยุธยาวันเสารอาทิตย แตวันธรรมดาไปทํา งานและพักอยูกับบิดาที่ปทุมธานี

หนองบัวลําภู

อุทัยธานี

พิจิตร

นครนายก

กทม.

นนทบุรี

กาญจนบุรี

กาญจนบุรี

สุโขทัย

เพชรบูรณ

กําแพงเพชร

กําแพงเพชร

ปราจีนบุรี

อยุธยา* ปทุมธานี

ที่อยู

เลี้ยงและหยอดยาไกที่ปวย ฝงซากไก

ฝงซากไกดว ยมือเปลา

ฝงซากไกดว ยมือเปลา

เอาขี้ไกมาละลายน้ําเลน

เดินเลนในบริเวณที่มีไก ปวยตาย

เดินในบริเวณไกตาย ที่ชื้นแฉะ

หิ้วซากไก

ชําแหละ

นั่งอยูใตถุนที่เลีย้ งไก ทุกวัน

ไกที่บานตาย

สัมผัส ผูปวย Probable AI

สัมผัส ผูปวย Probable AI

ดูดเสมหะไก ชน

เดินทางเขาพื้นที่ไก ตาย ที่บานเลีย้ งไกชน

นําไกไ ปฝง

นําไกไ ปฝง

อุม ลูกไก

ชําแหละ

อุม ไก ตาย

อุมไกชน

ไกละแวกบานตาย

ชําแหละ

ถอนขนไก นําซากไปทิ้ง

อุม ไกปวย

วิ่งเลนอยูในพื้นที่มไี กตาย

Risk factors

ระบาดบั น ลื อ โลก ๑๔ > ไข้ ห วั ด นก

ระบาดบั น ลื อ โลก ๑๔ > ไข้ ห วั ด นก

การแพทย์ชน้ั นำทีเ่ ชือ่ ถือได้วา่ มีผปู้ ว่ ยไข้หวัดนกมาตัง้ แต่ปพี .ศ.
๒๕๔๖ แล้ว
ประเทศอินโดนีเซีย
มีรายงานผูป้ ว่ ยในปีพ.ศ. ๒๕๔๘ ป่วย ๑๗ ราย ตาย
๑๑ ราย ถึงกลางปีพ.ศ. ๒๕๔๙ ป่วย ๓๕ ราย ตาย ๒๙ ราย สรุป
มีผปู้ ว่ ยรวม ๕๒ราย ตาย ๔๐ ราย
ประเทศที่เพิ่งจะมีผู้ป่วยในกลางปีพ.ศ. ๒๕๔๙ คือ
ตุรกี ป่วย ๑๒ ราย ตาย ๔ ราย อะเซอร์ไบจัน ป่วย ๘ ราย ตาย
๕ ราย อิรกั ป่วย ๒ ราย ตายหมด อียปิ ต์ ป่วย ๑๔ ราย ตาย ๖ ราย
ดิบจู ิ ป่วย รายเดียวและตาย
การระบาดในโลก จนถึงวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๔๙
โรคระบาดอยูใ่ น ๙ ประเทศ มีผปู้ ว่ ยสะสมรวม ๒๒๙ ราย ตาย
๑๓๑ ราย หรืออัตราป่วย-ตายประมาณ ร้อยละ ๕๗ หรือประมาณ
ว่า ป่วย ๑๐ ราย ตายเสีย ๖ ราย ลองทบทวนดูซคิ รับว่า มีโรค
ติดเชือ้ อะไรบ้าง ทีม่ อี ตั ราป่วย-ตายสูงถึง ร้อยละ ๖๐ โหดจริงๆ
ตั้งแต่ปี ๒๕๔๐ เป็นต้นมา มีการระบาดของโรค
ไข้หวัดนกในฟาร์มเป็ดไก่ ห่าน และนกกระทาในฮ่องกง
ผลการชันสูตร พบว่าเกิดจากเชือ้ ไวรัสไข้หวัดใหญ่ สายพันธุ์
เอ็ช๕เอ็น๑ (H5N1) ในครั้งนี้มีความรุนแรงมากตรงที่โรค
แพร่จากสัตว์ปกี มาสูค่ น มีผปู้ ว่ ยจากการระบาดครัง้ นี้ ๑๘ ราย
๔๗
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ตาย ๖ ราย ทางการฮ่องกงต้องสั่งทำลายสัตว์ปีกในฟาร์ม
ประมาณ ๒ ล้านตัวให้หมดสิน้ ภายในหนึง่ สัปดาห์ เพือ่ สกัด
กัน้ การระบาด การระบาดจึงสงบลง หลังจากนัน้ ก็ยงั มีการ
ระบาดในสัตว์ปีกประปราย แต่ไม่แพร่มาสู่คน จนกระทั่งปี
๒๕๔๖ มีผปู้ ว่ ย ๒ ราย ตาย ๑ ราย แต่ทง้ั สองรายนีเ้ ข้าใจว่า
ติดโรคมาจากเมืองฟูเจีย้ น มณฑลกวางตุง้ และมีผปู้ ว่ ยอีก ๒
รายที่ป่วยจากไวรัสสายพันธุ์ เอ็ช๙เอ็น๙ (H9N9) การแพร่สู่
คนนั้นเกิดที่ประเทศเนเธอร์แลนด์ในยุโรป ทำให้สัตวแพทย์
อายุ ๕๓ ปีเสียชีวติ ไป ๑ ราย และติดเชือ้ โดยมีอาการอ่อน ๆ อีก
นับ ๑๐๐ ราย การระบาดในเนเธอร์แลนด์ เกิดจากอีกสายพันธุ์
หนึง่ ต่างหากคือ เอ็ช๗เอ็น๑ (H7N1) ช่วงเวลานีถ้ อื ว่าเป็นการ
ระบาดรอบแรกทีแ่ พร่สคู่ น การวิเคราะห์ไวรัสทีเ่ พาะแยกได้
จากผู้ป่วยในฮ่องกง เป็นสายพันธุ์ที่คล้ายกับไวรัสที่ระบาด
ในห่านในมณฑลกวางตุง้ นัน่ เอง
๑. หลังตุลาคม ๒๕๔๖ โรคไข้หวัดนกได้แพร่ออก
ไปจากทีร่ ะบาดอยู่ ๔ ประเทศคือ เวียดนาม ไทย กัมพูชา และ
อินโดนีเซีย ไปเป็น ๑๐ ประเทศคือ จีน ตุรกี อิรัก อียิปต์
อาเซอร์ไบจัน และดิบจู ิ
๒. กว่าครึ่งหนึ่งของผู้ป่วยอายุน้อยกว่า ๒๐ ปีและ
ร้อยละ ๙๐ อายุตำ่ กว่า ๔๐ ปี ซึง่ แตกต่างไปจากการระบาดของ
ไข้หวัดใหญ่ทร่ี ะบาดตามฤดูกาลทุก ๆ ปี ทีผ่ ปู้ ว่ ยส่วนใหญ่จะ
เป็นผูส้ งู อายุ
๔๘
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๓. อัตราป่วย-ตายรวมจะสูงถึงร้อยละ ๕๗ ถ้าดูแต่ละ
กลุม่ อายุจะเห็นว่าอัตราตายสูงทุกกลุม่ แต่จะสูงทีส่ ดุ ในกลุม่ อายุ
๑ – ๓๕ ปี ซึง่ แตกต่างอย่างชัดเจนกับไข้หวัดใหญ่ทร่ี ะบาดตาม
ฤดูกาลทุก ๆ ปี ทีผ่ ปู้ ว่ ยส่วนใหญ่จะเป็นผูส้ งู อายุ
๔. อัตราป่วย-ตายในปีพ.ศ. ๒๕๔๗ สูงมากถึงร้อยละ
๗๓ ลดลงเป็นร้อยละ ๔๓ ในปี พ.ศ. ๒๕๔๘ และกลับสูงขึน้ ไป
เป็นร้อยละ ๖๓ ในปี พ.ศ. ๒๕๔๙
๕. เมือ่ เปรียบเทียบระหว่าง อัตราตายในกลุม่ ทีเ่ วลา
ที่เริ่มมีอาการจนถึงเวลาเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล กับ
ระหว่างมีอาการจนกระทัง่ ถึงแก่กรรม จะไม่มคี วามแตกต่างกัน
๖. พบผูป้ ว่ ยได้ตลอดทัง้ ปีไม่แสดงฤดูกาลทีช่ ดั เจน
เหมือนไข้หวัดใหญ่ทร่ี ะบาดประจำปี แต่กม็ ขี อ้ สังเกตอยูบ่ า้ งว่า
ในซีกโลกภาคเหนือจะมีรายงานโรคบ่อยในฤดูหนาวและฤดู
ใบไม้ผลิ จึงพยากรณ์กนั ล่วงหน้าว่าในฤดูดงั กล่าวของปีหน้า
น่าจะมีโรคชุกขึน้ อีกในซีกโลกภาคเหนือ
สรุปจนถึงวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๔
ประเทศทีม่ รี ายงานยืนยันผูป้ ว่ ยมีอยู่ ๑๕ รายได้แก่
จี น กั ม พู ช า อิ น โดนี เ ซี ย อี ย ิ ป ต์ เวี ย ดนาม ไทย
อะเซอร์ไบจัน บังคลาเทศ ดิบจู ิ อิรกั ลาว พม่า ไนจีเรีย ปากีสถาน
ตุรกี

๔๙

ระบาดบั น ลื อ โลก ๑๔ > ไข้ ห วั ด นก

วันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๔
ประเทศทีม่ รี ายงานยืนยันผูป้ ว่ ยมีจำนวนสูงกว่า ๑๐๐ ราย ได้แก่
อินโดนีเซีย
ป่วย ๑๗๖ ราย ตาย ๑๔๕ ราย
อียปิ ต์
ป่วย ๑๔๓ ราย ตาย ๔๗ ราย
เวียดนาม
ป่วย ๑๑๙ ราย ตาย ๕๙ ราย
ประเทศที่มีรายงานยืนยันผู้ป่วยมีจำนวนต่ำกว่า ๑๐๐ ราย แต่
มากกว่า ๑๐ รายได้แก่
จีน
ป่วย ๔๐ ราย ตาย ๒๖ ราย
ไทย
ป่วย ๒๕ ราย ตาย ๑๗ ราย
กัมพูชา
ป่วย ๑๕ ราย ตาย ๑๓ ราย
ตุรกี
ป่วย ๑๒ ราย ตาย ๔ ราย
ประเทศทีม่ รี ายงานยืนยันผูป้ ว่ ยมีจำนวนต่ำกว่า ๑๐ รายได้แก่
อะเซอร์ไบจัน
ป่วย ๘ ราย ตาย ๕ ราย
บังคลาเทศ
ป่วย ๓ ราย ไม่ตาย
ดิบจู ิ
ป่วย ๑ ราย ไม่ตาย
อิรัก
ป่วย ๓ ราย ตาย ๒ ราย
ลาว
ป่วย ๒ ราย ตาย ๒ ราย
พม่า
ป่วย ๑ ราย ไม่ตาย
ไนจีเรีย
ป่วย ๑ ราย ตาย ๑ ราย
ปากีสถาน
ป่วย ๓ ราย ตาย ๑ ราย

๕๐

ระบาดบั น ลื อ โลก ๑๔ > ไข้ ห วั ด นก

ไข้หวัดนก
โรคติดเชือ้ อุบตั ใิ หม่
อาจจะอุบตั ซิ ำ้ แพร่ระบาดใหญ่ทว่ั โลกในอนาคต

๘
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ไข้หวัดนก โรคติดเชือ้ อุบตั ใิ หม่
อาจจะอุบตั ซิ ำ้ แพร่ระบาดใหญ่ทว่ั โลกในอนาคต
ไข้หวัดใหญ่ของสัตว์ปกี หรือไข้หวัดใหญ่นก (Avian
influenza) คือไข้หวัดใหญ่ เอ ของสัตว์ปกี (๑, ๒)
เชือ้ ไวรัสไข้หวัดใหญ่ (Influenza virus)
ลักษณะทางชีววิทยาของไวรัสไข้หวัดใหญ่ (Influenza virus) (๑)
๑. เชือ้ ไวรัสไข้หวัดใหญ่ (Influenza virus)
ไวรัสไข้หวัดใหญ่ (influenza virus) เป็นไวรัสอยูใ่ น
วงศ์ Orthomyxovidae (ตารางที่ ๑) มีอยู่ สามชนิด หรือ สามทัยป์
คือ เอ บี และ ซี (A, B, C) ทัง้ สามชนิดก่อโรคไข้หวัดใหญ่ใน
มนุษย์ได้ เฉพาะทัยป์ เอ เท่านัน้ ทีก่ อ่ โรคได้ทง้ั ในมนุษย์และใน
สัตว์หลายชนิดรวมทัง้ สัตว์ปกี เกือบทุกชนิดด้วย
ตารางที่ ๑ การจำแนกชนิดของไวรัสไข้หวัดใหญ่
วงศ์:

จีนัส

Type

Orthomyxoviridae

๑. Influenza virus

Influenza virus type A
Influenza virus type B

๒. Influenza C virus
Influenza virus type C
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รูปพรรณสัณฐาน และส่วนประกอบทางเคมีและอิมมูโนเคมี
๑. ไวรัสไข้หวัดใหญ่ มีรปู พรรณสัณฐานเป็นสองแบบ
จะเป็นรูปทรงกลมขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ ๘๐-๑๒๐
นาโนเมตร หากเพาะเลีย้ งเชือ้ ไปนาน ๆ มักมีรปู พรรณยาวเป็น
สายได้

๒. ตรงใจกลางของอนุภาคไวรัสจะมีจโี นม (genome)
ทำหน้าทีเ่ ป็นสารพันธุกรรม ซึง่ เป็นกรดไรโบนิวคลีอคิ หรือที่
เรียกกันสัน้ ๆ ว่า อาร์เอ็นเอ (Ribonucleic acid-RNA) นัน่ เอง
จะแยกกันอยู่ ๗-๘ ชิน้ (segment) ด้วยกัน (ไวรัสไข้หวัดใหญ่เอ
และไข้หวัดใหญ่บี มี ๘ ชิน้ ได้แก่ PA, PB1, PB2, HA, NA, M
(M1, M2), NP, NS (NS1, NS2) ไวรัสไข้หวัดใหญ่ ซี มีเพียง ๗
ชิน้ ) อาร์เอ็นเอนีจ้ ะจัดเรียงตัวเป็นสาย และขดอยูเ่ ป็นรูปบันได
๕๓
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เวียน (helix) อยูก่ บั แค็พสิด (capsid) จึงเรียกชือ่ รวมว่าเป็น นิวคลี
โอโปรตีน (nucleoprotein หรือ RNP) การทีม่ จี โี นมแยกกันเป็น
ชิน้ ๆ หลายชิน้ นีเ่ องทำให้เกิดมีโอกาสทีจ่ ะเกิดการรวมตัวกัน
กับจีโนมของไวรัสต่างสายพันธุ์ (recombination) ทำให้มกี าร
กลายพันธุ์ เป็น re-assortant ผลของการกลายพันธุจ์ งึ ทำให้เกิด
เป็นสายพันธุใ์ หม่ ๆ หรือ subtype ใหม่ ๆ ได้เสมอ
๓. มีเปลือกหุม้ สองชัน้ (envelope) เปลือกหุม้ ชัน้ ใน
เป็นไลโปโปรตีน (lipoprotein) เรียกว่า M หรือ membrane protein
ทีเ่ ปลือกหุม้ ชัน้ นอกสุดจะมีปมุ่ ยืน่ ออกไป ๒ ชนิด มีคณ
ุ สมบัติ
ทางเคมีเป็นไกลโคโปรตีน (glycoprotein) ซึง่ ทางอิมมูโนเคมี
ถือว่ามีคณ
ุ สมบัตเิ ป็นแอนติเจน และแบ่งออกไปได้ ๒ ชนิด
แอนติเจนชนิดทีห่ นึง่ เรียกชือ่ ว่า ฮีแม็กกลูตนิ นิ (Hemagglutinin

__
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- HA หรือ H) แอนติเจนชนิดที่ ๒ มีคณ
ุ สมบัตเิ ป็นเอ็นไซม์
ด้วย เรียกว่า นิวรามินเิ ดส (Neuraminidase - NA หรือ N) ทัง้ H
และ N มีความสำคัญในการก่อภาวะติดเชือ้ (infectivity) และ
มีความสำคัญในการกระตุน้ ให้เกิดภูมติ า้ นทานของโฮสท์
แอนติเจน H เป็นส่วนทีไ่ วรัสใช้ไปเกาะติดกับเซลล์
ในโมเลกุลของฮีแม็กกลูตินินจะมีบริเวณที่ให้ neutralizing
antibody เกาะติด (binding site) ดังนัน้ แอนติบอดีทร่ี า่ งกายสร้าง
ต่อฮีแม็กกลูตนิ นิ จึงเป็นแอนติบอดีทค่ี มุ้ กันหรือต้านทานโรค
(protective antibody)
สำหรับนิวรามินเิ ดส หรือ N นอกจากจะเป็นแอนติเจน
แล้วยังเป็นเอ็นไซม์ทำหน้าทีย่ อ่ ยฐานรับไวรัส (receptor site)
(ซึ่งมีคุณสมบัติเป็น neuraminidic acid) บนผิวเซลล์ ทำให้
ไวรัสที่เกิดใหม่หลุดเป็นอิสระ เอ็นไซม์นี้จะช่วยในการปลด
ปล่อยไวรัส (release) ที่เกิดขึ้นใหม่ที่อยู่ภายในเซลล์ให้หลุด
จากเซลล์ทต่ี ดิ เชือ้ ทำให้ไวรัสแพร่ตอ่ ไปสูเ่ ซลล์เนือ้ เยือ่ ต่าง ๆ
ต่อไป แอนติบอดีตอ่ นิวรามินเิ ดส เป็นแอนติบอดีไม่คมุ้ กันโรค
หรือ non-protective antibody แต่แอนติบอดีหรือสารต้าน
เอ็นไซม์น้ี (anti-neuraminidase) จะไปทำให้กระบวนการแพร่
เชื้อไวรัสจากเซลล์หนึ่งไปสู่เซลล์ เนื้อเยื่อต่าง ๆ ต่อไปหยุด
ชะงักได้ จึงมีการนำเอาสารที่มีคุณสมบัติต้านเอ็นไซม์ไป
พัฒนาเป็นยาในการรักษาและป้องกันโรค ไข้หวัดใหญ่ทเ่ี รียก
ชือ่ ว่า neuraminidase inhibitor (NI)
๕๕

ระบาดบั น ลื อ โลก ๑๔ > ไข้ ห วั ด นก

ตามลักษณะความแตกต่างของโปรตีน (แอนติเจน) H
และ N ทำให้เราสามารถแบ่งออกไปเป็นชนิดย่อย ๆ ได้อกี คือ
H มีอยู่ ๑๖ ชนิดต่าง ๆ กัน เรียกเรียงตามลำดับว่า H1,
H2, H3,………H16
N มีอยู่ ๙ ชนิดต่าง ๆ กันเรียกเรียงตามลำดับว่า N1,
N2, N3,…………N9
แต่ละไวรัส จะมีทง้ั H และ N แอนติเจน ดังนัน้ เวลา
ใช้เรียกชือ่ ไวรัส จะเรียกเป็นรหัส โดยระบุรหัสทัง้ สอง คือทัง้
H และ N ประกอบกันจึงจะสมบูรณ์ เช่น
ถึงปัจจุบนั นี้ (๒๕๕๔) เชือ้ ไวรัสทีท่ ำให้เกิดโรคได้ตาม
ปกติในมนุษย์ มีเพียง ๓ ชนิดเท่านั้น คือ สายพันธุ์ H1N1,
H2N2 และ H3N2
สำหรับไวรัสไข้หวัดใหญ่ ซี ยังไม่ปรากฏว่ามีการ
จำแนกย่อยเป็น Subtype
ความทนทานต่อสิง่ แวดล้อม
ไวรัสไข้หวัดใหญ่ทกุ ชนิด เป็นไวรัสทีไ่ วต่ออุณหภูมสิ งู
เช่น ที่ ๗๐oซ จะสูญเสียคุณสมบัติในการทำให้เซลล์ติดเชื้อ
ภายในเวลา ๑๐ นาที, หรือหากอุณหภูมสิ งู ขึน้ เป็น ๑๐๐oซ จะ
สูญเสียคุณสมบัตใิ นเวลา ๕ นาที แต่จะทนทานทีอ่ ณ
ุ หภูมติ ำ่
และอุณหภูมิเยือกแข็ง เช่นที่ -๑๕oซ กลับจะทนทานได้
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นานเป็นเดือน และถ้าเก็บไว้ที่ -๗๐ oซ จะอยู่ได้เป็นเวลา
หลาย ๆ ปี ไวรัสไข้หวัดใหญ่ของสัตว์ โดยเฉพาะของสัตว์ปกี
จะมีความทนทานในสิ่งแวดล้อมได้ดีกว่าไวรัสไข้หวัดใหญ่
ของมนุษย์
เชือ้ ไวรัสไข้หวัดใหญ่ของสัตว์ปกี หรือไข้หวัดใหญ่นก (avian
influenza)(๑, ๒)
ดังได้กล่าวไว้แล้วว่าไวรัสไข้หวัดใหญ่ เอ นัน้ สามารถ
ก่อโรคในสัตว์ได้หลายประเภท (ตารางที่ ๒) สัตว์ปกี ทัง้ สัตว์
เลีย้ งและสัตว์ปา่ ก็ เป็นโรคนีไ้ ด้ เชือ้ ไข้หวัดใหญ่ชนิดเอ ทีก่ อ่ โรค
ในสัตว์ปกี นีเ่ อง ทีเ่ รียกกันว่าเชือ้ ไวรัสไข้หวัดใหญ่สตั วปีก หรือ
ไวรัสไข้หวัดนกนั่นเอง (avian influenza เรียกชื่อย่อว่า AI)
ไวรัสไข้หวัดใหญ่ชนิดต่าง ๆ ทีก่ อ่ โรคในมนุษย์และสัตว์นก้ี อ่
โรคได้มคี วามรุนแรงที่ แตกต่างกัน แม้วา่ Hemagglutinin antigen
มีอยู่ถึง ๑๖ ชนิดและ Neuraminidase มีอยู่ถึง ๙ ชนิดก็ตาม
แต่ไวรัสไข้หวัดใหญ่ เอ มี เพียง H1, H2 และ H3 และ N1, N2
เท่านัน้ ทีก่ อ่ โรคในมนุษย์ ส่วนสัตว์ปกี อาจพบได้ทกุ ชนิดทัง้
เอ็ช และ เอ็นแอนติเจน ตัง้ แต่ H1 ถึง H16 และ N1 – N9
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ตารางที่ ๒ H และ N สามารถแบ่งออกไปเป็นชนิดย่อย ๆ ตามลักษณะความแตกต่างของ
แอนติเจน ได้อีกดังต่อไปนี้
ชนิดย่อย (subtype) ของฮีแม็กกลูตินิน (H) ที่เรียกชื่อสากลในปัจจุบัน
ชนิด
ชื่อเดิม
ของ H
(เลิกใช้แล้ว)
(สากล 1980) (1971)*
H1
H2
H3
H4
H5
H6
H7
H8
H9
H10
H11
H12
H13
H14
H15
H16

H0, H1, Hsw1
H2
H3, Heq2, Hav7
Hav4
Hav5
Hav6
Heq1, Hav1
Hav8
Hav9
Hav2
Hav3
Hav10
-

ชนิดย่อย
ชื่อเดิม
ของ NA
(สากล 1980)
N1
N2
N3
N4
N5
N6
N7
N8
N9

N1
N2
Nav2, Nav3
Nav4
Nav5
Nav1
Neq1
Neq2
Nav6

มนุ ษ ย์

หมู

§
§
§

§

มนุ ษ ย์

หมู

§
§

§
§

-

-

แยกได้จาก
ม้า
แมวน้ ำ

ไก่ ง วง

นก/เป็ดไก่

-

§

§
§
§
§

?

§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§

ไก่ ง วง

นก/เป็ดไก่

§
§
§
§

§
§

-

-

§

§

-

-

§

§

§

-

-

-

แยกได้จาก
ม้า
แมวน้ ำ

§
§

§

§

-

-

-

§
§

§
§

-

§
§
§
§
§
§

หมายเหตุ
§ ชื่อเดิมได้ใช้เมื่อปี พ.ศ.๒๕๑๔ ต่อมาได้ปรับปรุงใหม่ให้เป็นสากลและไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อน เมื่อปี พ.ศ.๒๕๒๓
๑. เชื่อที่ทำให้เกิดโรคในคน คือสายพันธุ์ H1N1, H2N2 และ H3N2
๒. ในปัจจุบันมีเฉพาะ H1N1 และ H3N2 ที่ยังปรากฏระบาดอยู่ทั่วโลก
สำหรับไวรัสไข้หวัดใหญ่ซี ยังไม่พบว่ามี subtype
สายพันธุกรรมที่มีอยู่แปดชิ้นส่วน (segment) ด้วยกันได้แก่ PA, PB1, PB2, HA, NA, M (M1, M2), NP, NS
(NS1, NS2)
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สัตว์ทต่ี ดิ เชือ้ ไข้หวัดใหญ่ เอ ได้

Avian
Bovine
Caprine
Equine
Feline
Murine
Lepine
Ovine
Porcine และ Swine

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

สัตว์ปกี ทุกชนิด
โคกระบือ
แพะ
ม้า
แมว และเสือ
หนูชนิดต่างๆ
กระต่าย
แกะ
สุกร

๕๙

ย่อ
ย่อ
ย่อ
ย่อ
ย่อ
ย่อ
ย่อ
ย่อ
ย่อ

Av
Bv
Cp
Eq
Fl
Mr
Lp
Ov
Sw
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ตารางที่ ๓ สัตว์ที่เป็นโรคไข้หวัดใหญ่จาก ไวรัส เอ ได้ เท่าที่ทราบในปัจจุบัน
(กันยายน ๒๕๕๓ หลังจากนี้ ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม) มีดังนี้คือ
ประเภทของสัตว์

ไวรัสที่ก่อโรค

สัตว์ปีก
ไก่ เป็ด ห่าน ไก่งวง นกกระทา นกนางนวล
นกเป็ดน้ำ นกสวยงาม ฯลฯ
สุกร
ม้า
แมวน้ำ
แมว
เสือ
ปลาวาฬ
มิงค์
สุนัข*
มาร์เต็น
ชะมด

H1-16; N1-9
H1, H3; N1, N2
H3, H7; N7, N8
H4, H7; N5, N7
H5; N1
H5; N1
H1, H11; N2, N3, N5
H10, N4
H3 ? H5; ? N1, N8
H5; N1
H5; N1

* หมายเหตุ: ที่ระบาดในสหรัฐในปีพ.ศ. ๒๕๔๘ คือ H3N8;
ที่ปรากฏมีสุนัขตายในประเทศไทยเป็นไวรัส H5N1

ไวรัสไข้หวัดนกสายพันธุ์ก่อโรคอ่อนและสายพันธุ์ที่ก่อโรค
รุนแรง (Low pathogenic avian influenza- LPAI และ Highly
pathogenic avian influenza - HPAI)(๓)
ไวรัสไข้หวัดใหญ่ เอ ของสัตว์ปีกที่เรียกว่า avian
influenza (AI) นัน้ มีอยูม่ ากมายหลายชนิด ทำให้สตั ว์ปกี รวมทัง้
นกหลาย ๆ ชนิด ไก่ เป็ด ห่าน ไก่งวง ไก่ฟา้ นกยูง นกน้ำ นกป่า
และนกบ้าน ฯลฯ ติดเชือ้ เมือ่ สัตว์ปกี ติดเชือ้ อาจจะไม่มอี าการ
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ชะมด (civet cat)

สะโตน มาร์เต็น (stone marten)

เฟอร์เร็ท (ferret)
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แสนสุขสมนั่งชมวิหค อยากเป็นนกเหลือเกิน.......
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เลย แต่กอ็ าจตรวจพบเพียงร่องรอยการติดเชือ้ โดยการทดสอบ
ปฏิกริ ยิ าน้ำเหลือง อาจมีเพียงอาการของโรคอ่อน ๆ หรืออาจมี
อาการรุนแรงมากจนทำให้สตั ว์ตายได้ ทัง้ นีข้ น้ึ อยูก่ บั ลักษณะ
ของสายพันธุท์ ต่ี า่ งกันออกไป และขึน้ อยูก่ บั ประเภทของสัตว์ปกี
ทีต่ ดิ เชือ้ ด้วย เช่น ไก่ เป็ด ห่าน นกเป็ดน้ำ ก็มคี วามไวต่อเชือ้
แตกต่างกัน ไวรัสสายพันธุอ์ อ่ นทีส่ ตั ว์ปกี ติดเชือ้ แต่ไม่ทำให้สตั ว์
ตายเรียกว่า Low pathogenic avian influenza หรือเรียกสัน้ ๆ ว่า
LPAI ส่วนสายพันธุ์ที่รุนแรงกว่า ทำให้สัตว์ปีกล้มเจ็บหนัก
ระบาดรวดเร็วและทำให้สตั ว์ตายเกือบหมดส่วนมาก ก็เรียกว่า
Highly pathogenic avian influenza หรือเรียกสัน้ ๆ ว่า HPAI
สายพันธุท์ ง้ั สองประเภทนีม้ กี ารเปลีย่ นแปลงกลับไปมาได้ คือ
จาก LPAI อาจเปลีย่ นไปเป็น HPAI หรือ จาก HPAI อาจเปลีย่ น
เป็น LPAI ได้เช่นกัน
ข้อพิจารณาความรุนแรงในการก่อโรคของไวรัสไข้หวัดใหญ่
สัตว์ปกี
การทีจ่ ะวินจิ ฉัยว่าเป็นชนิด Highly pathogenic avian
influenza virus หรือไม่นั้น องค์การสุขภาพสัตว์นานาชาติ
(International Animal Health Organization – OIE – The Office
International des Epizootics) ได้ให้ขอ้ กำหนดแนวทาง เพือ่
จำแนกไว้ดงั นีค้ อื (๓)
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๑. ถ้าใช้ Infective allantoic fluid ขนาดเจือจาง ๑ ใน
๑๐ ปริมาณ ๐.๒ มล ฉีดไก่อายุ ๔ - ๘ สัปดาห์ จำนวน ๖ - ๘ ตัว
ไก่จะตายภายใน ๑๐ วัน
๒. ถ้าไก่ตายเพียง ๑-๕ ตัว และไวรัสนั้นไม่ใช่
สายพันธุ์ H5 หรือ H7 เมือ่ นำไปเลีย้ งเชือ้ ในเซลล์ทเ่ี พาะเลีย้ งไว้
(cell culture; cell lines) แล้วปรากฏว่ามีการก่อพยาธิสภาพต่อ
เซลล์ (Cytopathic effect หรือมี plaque formation) ทัง้ ๆ ทีไ่ ม่มี
เอ็นไซม์ ทริพซิน ผสมอยู่ แสดงว่าเป็น HPAI (chick embryo cells,
cell lines – MDCK cells ส่วนใหญ่จะยอมให้ HPAI เจริญแบ่งตัว
เพิม่ จำนวนได้ แต่ถา้ เป็น LPAI จะต้องมีเอ็นไซม์ทริพซินผสม
อยู่ จึงจะเจริญแบ่งตัวเพิม่ จำนวนได้)
๓. สำหรับไวรัส H5 และ H7 ทุกสายพันธุท์ เ่ี ป็น LPAI
และไวรัสสายพันธุอ์ น่ื ๆ หากสามารถเจริญทวีจำนวนได้ในเซลล์
เพาะทัง้ ๆ ทีไ่ ม่มที ริพซิน ให้ทำการวิเคราะห์สายเพ็ปไทด์ของ
ฮีแม็กกลูตนิ นิ แล้ว หากเกิดมีสว่ นละม้ายกับของ HPAI ก็ให้
อนุโลมว่าเป็นสายพันธุ์ HPAI
สัตว์ปกี ทีเ่ ป็นโรคได้แก่นกชนิดต่างๆ โดยเฉพาะนกที่
อพยพเคลือ่ นย้ายถิน่ ฐานมาจากขัว้ โลกเหนือในฤดูหนาวลงมา
หาความอบอุน่ ในทางตอนใต้ซง่ึ เป็นแถบร้อน เรียกรวม ๆ กันว่า
migratory birds ได้แก่ นกเป็ดน้ำ นกนางนวล ห่านป่า เหยีย่ ว
เป็นต้น
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นกตามธรรมชาติบางชนิดติดเชื้อแบบไม่มีอาการจึง
กลายเป็นแหล่งรังโรค แพร่โรคให้แก่สตั ว์ปกี ชนิดอืน่ ๆ ทีไ่ ป
สัมผัสได้ ดังได้กล่าวไว้แล้วว่า ขึน้ อยูก่ บั ความไวในการติดเชือ้ ของ
นกแต่ละชนิด และขึน้ อยูก่ บั สายพันธุข์ องไวรัสก็ได้ นกเป็ดป่า
จะทนทานต่อเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่สัตว์ปีกมากกว่าสัตว์ปีก
ชนิดอืน่ ๆ มีความสามารถอพยพเคลือ่ นย้ายได้ไกล ๆ และใน
ฐานะแหล่งรังโรค จึงนำไวรัสไปแพร่ได้ไกล ๆ ด้วย
สัตว์ปกี ทีเ่ ป็นสัตว์เศรษฐกิจ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ไก่ และ
ไก่งวง จะไวในการรับเชือ้ สูงมาก หลังรับเชือ้ แล้วจะล้มเจ็บเป็น
โรคและมีอตั ราตายถึงร้อยละร้อย นอกจากนัน้ ห่าน นกกระทา

เป็ดไล่ทุ่ง
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นกกระจอกเทศ ก็มคี วามไวในการรับเชือ้ สูง แต่กล็ ดหลัน่ ลงมา
เมือ่ ติดเชือ้ แล้วเป็นโรคมีความรุนแรงถึงล้มตายได้เช่นกัน สำหรับ
เป็ดจะค่อนข้างทนทานต่อการติดเชื้อนี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
การเลี้ยงเป็ดที่เรียกกันว่า เป็ดไล่ทุ่ง (wandering duck farm)
จึงเป็นปัญหาในการแพร่กระจายเชือ้ เป็นอย่างมาก*
ในรายทีม่ อี าการรุนแรงอุณหภูมกิ ายของสัตว์จะสูงขึน้
หายใจหอบ หน้า-ตัวบวมและเขียว อาจมีอาการของระบบ
ประสาทกลาง (ชัก) ดังทีพ่ บเห็นในโรคฟาวล์ เพลก - fowl plague
ซึง่ เกิดจาก Influenza virus A ชนิดหนึง่ เช่นกัน

*

ผู้เลี้ยงเป็ดจะย้ายเป็ดไปเลี้ยงตามทุ่งนา จากที่เก่าที่อาหารหมดไปยังที่ใหม่ที่มี
อาหารอุดมสมบูรณ์กว่า แล้วปล่อยให้เป็ดหาอาหารในทุ่งได้โดยเสรี การย้าย
คนเลี้ยงอาจไล่เป็ดไปเรื่อย ๆ หรืออาจย้ายไปไกล ๆ จะย้ายโดยบรรทุกรถยนต์
สิบล้อ
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ภาพแสดงอาการ
ของไก่ ที่ล้มเจ็บ
เป็นโรคไข้หวัดนก
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ลำดับเหตุการณ์การระบาดของ
ไข้หวัดใหญ่สตั ว์ปกี จากอดีตสูป่ จั จุบนั
ประมาณปี พ.ศ.๒๔๒๑ (ค.ศ.๑๘๗๘) หรือ เมือ่ ประมาณ
๑๓๓ ปีมาแล้ว(๔, ๕) มีบันทึกไว้ว่ามีการระบาดของโรคในไก่
ทีเ่ รียกว่า “ฟาวล์ เพลก - fowl plague” ในประเทศอิตาลี และ
แพร่กระจายไปยังประเทศอื่น ๆ อีกอย่างกว้างขวาง แต่ใน
ขณะนัน้ วิธกี ารทีจ่ ะให้การวินจิ ฉัยว่าต้นเหตุของโรคทำยังไม่ได้
มาทราบกันในปี พ.ศ. ๒๔๙๘ ว่า ต้นเหตุของโรคดังกล่าวคือ
ไวรัสไข้หวัดใหญ่ชนิด เอ โดยมีการเพาะแยกเชือ้ ได้จากสัตว์ปกี
ทีเ่ ป็นโรคดังกล่าว (การเพาะแยกเชือ้ ไวรัสไข้หวัดใหญ่ กระทำ
ได้สำเร็จเป็นครัง้ แรกเมือ่ พ.ศ. ๒๔๗๖)
ระหว่างปี พ.ศ. ๒๔๖๗ - ๒๔๖๘ ก็มกี ารระบาดของโรค
ฟาวล์ เพลก ชนิดรุนแรงในสหรัฐอเมริกา และระบาดซ้ำอีกในปี
พ.ศ. ๒๔๗๐ (๔)
พ.ศ. ๒๔๗๐ มีรายงานการระบาดของฟาวล์ เพลก ใน
ไก่ เป็ด และนกป่า ในประเทศอินโดนีเซีย อาการของโรคใน
สัตว์เหล่านัน้ รุนแรงมีอาการหนัก ทรุดลงอย่างรวดเร็ว อัตรา
ล้มเจ็บสูงและอัตราตายก็สูงด้วย ไม่มีรายงานเพาะแยกเชื้อ
เพราะปฏิบตั กิ นั ยังไม่เป็น(๕)
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พ.ศ. ๒๔๗๘ มีรายงานการระบาดของฟาวล์ เพลก
ในประเทศเยอรมนี อาการของสัตว์ที่ล้มป่วยคล้ายกับที่เกิด
ในอินโดนีเซีย การศึกษาย้อนหลังพบว่าเกิดจากไวรัสพันธุ์
ทีม่ คี วามรุนแรงสูง (HPAI) เป็นไวรัสชนิด H7N1(๕)
พ.ศ. ๒๔๙๒ มีรายงานการระบาดของไวรัส H10N7
(Dinter strain) ในไก่ในประเทศเยอรมนี มีอาการรุนแรงและ
อัตราตายสูง(๕)
พ.ศ. ๒๔๙๙ มีรายงานการระบาด ๒ ครั้ง ครั้งแรก
ระบาดในลูกเป็ดในประเทศเช็คโกสโลวาเกีย ลูกเป็ดมีอาการ
ไซนัสอักเสบโรคมีอาการรุนแรง อัตราป่วยอัตราตายสูง การ
ศึกษาย้อนหลังพบว่าเป็นเชื้อ H4N6 และอีกครั้งเป็นการ
ระบาดในลูกเป็ดในประเทศอังกฤษ มีอาการทางระบบหายใจ
และมีไซนัสอักเสบด้วย ไวรัสทีแ่ ยกได้เป็น H11N6(๕)
พ.ศ. ๒๕๐๒ มีการระบาดในไก่ในสก็อตแลนด์ มี
อาการคล้าย ๆ กับทีร่ ะบาดในอินโดนีเซีย เมือ่ พ.ศ. ๒๔๗๐ ไวรัส
ทีแ่ ยกได้เป็น H5N1 (แต่ยงั ไม่มกี ารติดต่อไปยังคน) (๕)
พ.ศ. ๒๕๐๔ มีการระบาดในนกนางนวลในอาฟริกาใต้
เป็นการระบาดทีบ่ นั ทึกไว้และตีพมิ พ์รายงานอย่างละเอียดมีอาการ
คล้าย ๆ กับทีร่ ะบาดในอินโดนีเซีย เมือ่ พ.ศ. ๒๔๗๐ แต่ยงั ไม่มี
การติดต่อไปยังคน ไวรัสก่อโรคทีแ่ ยกได้ คือ H5N3(๕, ๖)
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พ.ศ. ๒๕๐๖ ในปีนม้ี กี ารระบาด ๓ ครัง้ ด้วยกัน ครัง้ แรก
มีรายงานจากประเทศสหภาพโซเวียต เกิดโรคในลูกเป็ดทำให้
มีอาการของไซนัสอักเสบ เพาะได้เชือ้ ไวรัส H3N8 ครัง้ ที่ ๒
เป็นการระบาดในไก่งวงในประเทศแคนาดามีอาการระบบหายใจ
อ่อนๆ ไวรัสทีแ่ ยกได้เป็น H3N8 และการระบาดอีกครัง้ รายงาน
จากประเทศอังกฤษ โดยโรคเกิดกับไก่งวง อาการของโรคมี
ความรุนแรงคล้าย ๆ กับทีร่ ะบาดในอินโดนีเซีย เมือ่ พ.ศ. ๒๔๗๐
ไวรัสทีแ่ ยกได้คอื H7N6(๕)
พ.ศ. ๒๕๐๘ ในปีนม้ี กี ารระบาด ๒ ครัง้ ครัง้ แรกเป็น
การระบาดในไก่งวงในสหรัฐ ไก่งวงที่ล้มมีอาการทางระบบ
หายใจ อัตราป่วยและอัตราตายต่ำ ไวรัสทีแ่ ยกได้เป็น H6N5 ครัง้
ที่ ๒ เป็นการระบาดของไวรัส H10N8 เกิดในประเทศอิตาลี
สัตว์ปกี ทีล่ ม้ เจ็บคือนกกระทา มีไก่ฟา้ ล้มเจ็บด้วย โดยมีอาการ
ทางระบบหายใจ อัตราป่วยสูงและอัตราตายก็สงู ด้วย ไวรัสที่
เป็นต้นเหตุคอื H10N2 (๕)
พ.ศ. ๒๕๑๓ มีรายงานว่านกแก้วในประเทศอังกฤษ
ติดเชือ้ ไวรัส H4N6 แต่นกทีต่ ดิ เชือ้ ไม่ตาย(๕)
พ.ศ. ๒๕๑๕ มีรายงานว่านกน้ำชือ่ Shearwater ที่ Barrier
Reeves ติดเชือ้ H6N5 เป็นการติดเชือ้ ทีไ่ ม่มอี าการ เหตุเกิดที่
ประเทศออสเตรเลีย(๕)
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พ.ศ. ๒๕๒๖ - ๒๕๒๗ มีรายงานการระบาดในรัฐ
เพ็นซิลวาเนีย เวอร์จเิ นีย แมรีแลนด์ และ นิวเจอร์ซยี ์ ตอนเริม่ ต้น
ของการระบาดเป็นเชือ้ ชนิดอ่อน (LPAI - H5N2) แต่ ๖ เดือน
ให้หลังก็กลับกลายเป็นเชือ้ ชนิดรุนแรง (HPAI) และทำให้สตั ว์
ตายได้ถึงร้อยละ ๙๐ ในครั้งนี้เพื่อการควบคุมโรคให้สงบลง
ต้องทำลายไก่ในฟาร์มไป ๑๗ ล้านตัว คิดเป็นค่าเสียหายถึง ๖๕
ล้านเหรียญสหรัฐ หลังจากนัน้ ก็มรี ายงานของโรคไข้หวัดใหญ่
เอ(๗) และเพาะแยกเชื้อยืนยันได้ในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมอีก
หลายชนิด ได้แก่ สุกร แมวน้ำ มิง๊ ค์ และวาฬ(๗)
พ.ศ. ๒๕๓๕ มีรายงานการระบาดของไข้หวัดใหญ่ใน
ประเทศเม็กซิโกเป็นชนิดก่ออาการอ่อน (H5N2) แต่แล้วก็
กลับกลายเป็นชนิดรุนแรง กว่าจะควบคุมการระบาดของโรค
ได้ตอ้ งใช้เวลาถึง ๓ ปี
พ.ศ. ๒๕๔๐ มีรายงานการระบาดในสัตว์ปกี ในฮ่องกง
และมีการระบาดข้ามสปีชียส์มายังมนุษย์ด้วยเป็นครั้งแรก
ในโลกด้วย ทำให้มีผู้ป่วย ๑๘ คน เสียชีวิต ๖ คน ทางการ
ต้องทำลายสัตว์ปกี เป็นจำนวนถึง ๑.๕ ล้านตัวภายในเวลา ๓ วัน
จึงสามารถควบคุมโรคได้ ไวรัสต้นเหตุคือ H5N1(๘,๙) ดังจะ
ได้กล่าวถึงรายละเอียดต่อไป
พ.ศ.๒๕๔๒ - ๒๕๔๔ มีรายงานการระบาดในประเทศ
อิตาลี สัตว์ปกี ทีเ่ ป็นโรคมีอาการอ่อน เป็นไวรัส H7N1 แต่อกี
๙ เดือนให้หลัง ก็กลายเป็นชนิดทีก่ อ่ โรคมีอาการรุนแรงทำให้
ต้องทำลายสัตว์ปกี ไปกว่า ๑๓ ล้านตัว(๗ )
๗๑

๒๗/๐๑/๔๗
๒๘/๐๑/๔๗
๓๐/๐๑/๔๗

เกาหลีใต้
เวียดนาม
ญีป่ นุ่
ไต้หวัน
ไทย

๑๒/๑๒/๔๖
๐๕/๐๑/๔๗
๑๒/๐๑/๔๗
๑๕/๐๑/๔๗
๒๕/๐๑/๔๗

๗๒
กัมพูชา
ลาว
ปากีสถาน
จีน

อินโดนีเซีย

ประเทศ/ดินแดน

ปีที่รายงาน
เป็ด, ไก่เนื้อ, ไก่ไข่
ไก่เนือ้ , เป็ด
ไก่ไข่
ไก่ไข่, ไก่สวยงาม
ไก่ไข่/ไก่เนื้อ, ไก่พื้นเมือง, เป็ด, ห่าน,
นกกระทา, นกปากห่าง, นกยูง, แมว, เสือ
ไก่เนื้อ, ไก่ไข่, ไก่พื้นเมือง
นกกระทา, เป็ด, นกพิราบ
ไก่ไข่, ไก่พื้นเมือง, เป็ด, สัตว์ปีกในสวนสัตว์
ไก่ไข่
ไก่, เป็ด, ห่าน, นกพิราบ
ไก่เนื้อ, ไก่ไข่, เป็ด, ห่าน,
นกพิราบ, เหยีย่ ว (ฮ่องกง)

สัตว์ที่ล้มเจ็บ

การระบาดของไวรัสไข้หวัดนก ในช่วงทศวรรษปัจจุบัน
พ.ศ. ๒๕๔๖-๒๕๔๗ มีรายงานการระบาดของไข้หวัดใหญ่สัตว์ปีกในหลายประเทศ ดังนี้คือ(๑๐)

H5N1
H7
H5N1

H5N1

H5N1
H5N1
H5N1
H5N2
H5N1

สายพันธุ์
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การระบาดในนกนางนวล : อาฟริกาใต้(๖)
การระบาดทีเ่ กิดจากสายพันธุท์ ก่ี อ่ โรครุนแรงทีม่ กี าร
ศึกษาและบันทึกไว้ คือการระบาดทีป่ ระเทศสหภาพอาฟริกาใต้
เมือ่ ปีพ.ศ. ๒๕๐๔ ไวรัสทีก่ อ่ โรคคือ Influenza A/ tern/ South
Africa/ 1/1961 (H5N3)
ตามปกตินกนางนวล (Common tern: Sterna hirundo)
จะย้ายถิน่ ฐานจากซีกโลกภาคเหนือลงมาอยูต่ ามชายฝัง่ ของประเทศ
อาฟริกาใต้ ตัง้ แต่เดือนตุลาคม และจะอยูไ่ ปจนถึงเดือนกุมภาพันธ์
หลังจากนั้นก็จะกลับถิ่นฐานเดิม มีเหมือนกันที่บางตัวจะอยู่
ตลอดทัง้ ปี
ในปี พ.ศ. ๒๕๐๔ นกนางนวลไม่ยา้ ยกลับถิน่ ฐานเดิม
ตามเวลาที่เคยปฏิบัติ แต่จะยังคงอยู่ต่อไปจนกระทั่งถึงเดือน
เมษายน นกทีย่ งั ไม่กลับถิน่ ฐานเดิมเหล่านัน้ จะล้มเจ็บลงและตาย
เป็นจำนวนมากอยูห่ ลายบริเวณของชายฝัง่ โดยเฉพาะอย่างยิง่
ที่ Port Elizabeth ลงไปจนถึง Lambert’s Bay นกเริม่ เจ็บและ
ตายลง ทางภาคตะวันตกเฉียงใต้ของแหลมกู๊ดโฮ๊พ ระหว่าง
สัปดาห์ท่ี ๒ และ ๓ ของเดือนเมษายน จึงได้มกี ารนับจำนวนนก
ทีช่ ายหาดระหว่างวันที่ ๒๓ ถึง ๒๖ เมษายน ๒๕๐๔ ยังคงมี
นกนางนวลอยูท่ บ่ี ริเวณชายหาดประมาณ ๑,๒๐๐-๑,๕๐๐ ตัว
พอถึงวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๐๔ จะมีเหลืออยูไ่ ม่ถงึ ๕๐ ตัว
คงจะตายไปหรือย้ายไปที่อื่นบ้างก็ได้ แลเห็นได้ชัดเจนว่า
๗๓
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ประมาณหนึง่ ในสิบ กำลังล้มเจ็บ กล่าวคือบินไม่ใคร่จะไหว หรือ
บินได้เลีย่ ๆ ระยะใกล้ ๆ สัน้ ๆ เพียง ๑๐-๒๐ หลา บางตัวก็บนิ
ไม่ขน้ึ บินไม่พน้ ดิน เดินไปจับได้งา่ ย ๆ นกทีม่ ภี าวะดังกล่าว
จะอยู่ห่างจากฝูงนกเป็นส่วนใหญ่ที่ยังปกติ และนกที่เจ็บ
เหล่านี้ จะถ่ายมูลออกมาเป็นน้ำสีเขียว
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ในบรรดาซากนกทีเ่ ก็บได้ ๑๔ ตัว มีหว่ งทีข่ า เป็นห่วง
ทีถ่ กู คล้องเอาไว้ แสดงถิน่ ทีอ่ ยูว่ า่ มาจากฟินแลนด์ สวีเดน รัสเซีย
เดนมาร์ก และเยอรมนี
ในระยะแรกตัวอย่างซากนกทีเ่ ก็บได้มกั จะอยูใ่ นสภาพ
ไม่สมบูรณ์ บ้างก็แห้ง บ้างก็เน่าเปือ่ ย ในช่วงระยะเวลาตัง้ แต่วนั ที่
๒๓ เมษายน จนถึง ๑ พฤษภาคม ๒๕๐๔ มีซากทีค่ อ่ นข้างสมบูรณ์
ทีเ่ ก็บได้ ๑๓๐ ตัว จึงนำส่งห้องชันสูตรทางจุลชีววิทยา จากตัวอย่าง
ตรวจสามารถแยกเชือ้ ไวรัสได้หลายสายพันธุ์ ให้ชอ่ื ในชัน้ ต้นว่า
tern virus (ไวรัสนกนางนวล) ตรวจดูดว้ ยกล้องจุลทรรศน์อเี ล็กตรอนพบอนุภาคทีค่ ล้ายกับไวรัสในกลุม่ myxovirus(๔) ซึง่ ต่อมา
ภายหลังจึงได้รบั การตัง้ ชือ่ ว่า Influenza virus A/tern/South Africa/
61 (Hav5 Nav2) และเมือ่ มีการปรับตามรหัสสากลใหม่ จึงเรียกว่า
A/H5N3
จากการระบาดในครัง้ นี้ ยังไม่ปรากฏว่ามีมนุษย์ตดิ เชือ้
และป่วยเป็นไข้หวัดนก
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การระบาดของไวรัสไข้หวัดนก H5N1
ในมนุษย์ในประเทศต่างๆในยุคทศวรรษปัจจุบนั
ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
เขตปกครองพิเศษฮ่องกง
ประเทศกัมพูชา
ประเทศอียปิ ต์
ประเทศเวียดนาม
ประเทศอินโดนีเซีย
ประเทศเกาหลี
ข้อมูลต่อไปนีค้ ดั แปลมาจาก H5N1 Avian influenza
Timeline for major events 4 April 2011 ค้นได้จาก www.who.
int/csr แล้วไปค้นในหัวข้อ avian influenza และ Timeline ต่อไป
ส่วนตารางได้ปรับให้เป็นปัจจุบนั แล้ว เป็นข้อมูลหลัง ๔ เมษายน
๒๕๕๔
ข้อมูลทีอ่ งค์การอนามัยโลกได้รบั การยืนยันทางห้อง
ชันสูตรจนถึงวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๔ (ข้อมูลทีป่ รับใหม่
ให้ปจั จุบนั )

๗๖

๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
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๙.
๑๐.
๑๑.
๑๒.
๑๓.
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๑๕.
๑๖.
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บังคลาเทศ
กัมพูชา
จีน
ดิบูจิ
อียิปต์
อินโดนีเซีย
อิรกั
ลาว
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ราย

จำนวนผู้ป่วยไข้หวัดนก (H5N1) สะสมที่องค์การอนามัยโลกได้รับรายงานจาก ๑๕ ประเทศ สิ้นสุด ณ วันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๔

๕
๐
๑๓
๒๖
๐
๔๗
๑๔๕
๒
๒
๐
๑
๑
๑๗
๔
๕๙
๓๒๒
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ตาย
๘
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ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
มนุษย์ตดิ เชือ้ และป่วยเป็นไข้หวัดนกเป็นครัง้ แรกเมือ่
ปี พ.ศ. ๒๕๔๐ ทีเ่ ขตปกครองพิเศษฮ่องกง(๘,๙)
เมือ่ วันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๔๐ มีรายงานว่าเด็กชายอายุ
๓ ปี ป่วยเป็นไข้ เจ็บคอ และไอเล็กน้อย การแพทย์วนิ จิ ฉัยว่า
เป็นโรคคออักเสบ (pharyngitis) ได้รบั การรักษาด้วยปฏิชวี นะ
และยาอืน่ ๆ อาการไม่ดขี น้ึ เมือ่ วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๔๐
แพทย์จงึ รับไว้รกั ษาในโรงพยาบาล ผูป้ ว่ ยมีอาการหนักลงโดย
มีอาการหายใจหอบ หายใจลำบาก จึงได้ยา้ ยไปรับการรักษาที่
โรงพยาบาลอีกแห่งหนึง่ ๑๐ วันหลังป่วยได้ทำการดูดเสมหะ
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ออกจากหลอดคอ นำไปเพาะเชือ้ แบคทีเรีย เพาะไม่ขน้ึ แต่เมือ่
เพาะในเซลล์เพาะพบว่า ชันสูตรเบื้องต้นได้ว่าเป็นไวรัส
ไข้หวัดใหญ่ชนิด เอ (Influenza A) และให้ชอ่ื ตามระบบสากลว่า
Influenza A/Hong Kong/156/97 เป็นไวรัสใกล้เคียงกับ A/parrot/
Ulster/73(H5N1) มากทีส่ ดุ ดังนัน้ ไวรัสไข้หวัดใหญ่ A/Hong
Kong/156/97 จึงได้รหัสที่ถูกต้องคือ H5N1 จากการศึกษา
วิเคราะห์จนี ส์แสดงว่าทุก segment ยังเป็นจีนส์ของไข้หวัดใหญ่
สัตว์ปกี ทัง้ หมด ยังไม่มหี ลักฐานว่าได้มกี ารกลายพันธุห์ รือที่
เรียกว่ามี genetic reassortment กับเชือ้ ไข้หวัดใหญ่ของมนุษย์
หรือของสุกร โดยเฉพาะอย่างยิง่ จีนส์ของทัยป์ เอ แต่อย่างใด
ด้วยเหตุนเ้ี องไวรัสสัตว์ปกี จากฮ่องกงนีจ้ งึ ไม่แพร่กระจายออก
ไปในวงกว้าง มีการแยกเชือ้ ไวรัสได้จากผูป้ ว่ ยรายต่อๆ มาจน
กระทัง่ ถึงปลายเดือนธันวาคม ๒๕๔๐ และมกราคม ๒๕๔๑
ซึง่ ก็ยงั พบว่าเป็นเชือ้ ไวรัส ไข้หวัดใหญ่ เอ (H5N1)
ผูป้ ว่ ยรายแรกทีเ่ พาะได้เชือ้ ไวรัสไข้หวัดใหญ่ เอ (H5N1)
เริม่ ป่วยเมือ่ วันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๔๐ หลังจากพบรายแรกนี้
แล้วไม่ปรากฏว่ามีรายงานเพิ่มเติมอีก จนกระทั่งวันที่ ๖
พฤศจิกายน ๒๕๔๐ หรือประมาณหกเดือนหลังจากรายแรกจึง
มีรายงานผูป้ ว่ ยเป็นรายที่ ๒ หลังจากนัน้ มีรายงานผูป้ ว่ ยประปราย
จนกระทัง่ ถึงวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๔๑ มีผปู้ ว่ ยทีไ่ ด้รบั การยืนยัน
จากห้องปฏิบตั กิ ารว่าป่วยด้วยเชือ้ ไวรัสไข้หวัดใหญ่ เอ (H5N1)
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จำนวนทัง้ สิน้ ๑๘ ราย เป็นชาย ๘ ราย หญิง ๑๐ ราย อายุตง้ั แต่
๑ - ๖๐ ปี ตาย ๖ ราย เป็นผูป้ ว่ ยทีม่ ที อ่ี ยูอ่ าศัยในอาณาบริเวณ
ต่าง ๆ ของเกาะฮ่องกง ดังนีค้ อื ผูป้ ว่ ย ๓ ราย รายงานจากเกาะ
ฮ่องกง ๖ ราย จากเกาลูน ๓ ราย จากนิว เทอริทอรียต์ ะวันออก
และอีก ๖ ราย จากนิว เทอริทอรียต์ ะวันตก ใน ๑๘ รายนี้ ผูป้ ว่ ย
มีประวัตสิ มั ผัสใกล้ชดิ กับไก่ ๗ ราย ไวรัสทีแ่ ยกได้ไวต่อยากลุม่
อะแมนทาดีน (amantadine) จนถึงวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๔๑
ไม่มรี ายงานผูป้ ว่ ยเพิม่ เติมอีกเลย
การสอบสวนทางระบาดวิทยา (๑๐)
ระหว่างปลายเดือนมีนาคม - พฤษภาคม ๒๕๔๐ มี
การระบาดของไข้หวัดใหญ่ในฟาร์มไก่ทฮ่ี อ่ งกง ๓ ครัง้ จาก
การระบาดครัง้ หนึง่ แยกไวรัสได้สองสายพันธุ์ ปรากฏว่าเป็น
H5N1 ที่โรงเรียนอนุบาลที่เด็กชายผู้เคราะห์ร้ายรายแรกไป
เรียนนั้น ก็มีรายงานว่ามีไก่เจ็บอยู่หลายตัว แต่ไม่มีการเพาะ
แยกเชือ้ จากไก่ทล่ี ม้ เจ็บ
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รายงานการติดต่อจากคน-สู-่ คน
ทีฮ่ อ่ งกง(๑๑)
แต่เดิมมาเชื่อกันว่า ไข้หวัดใหญ่นกจะแพร่กระจาย
ติดเชือ้ อยูใ่ นบรรดาสัตว์ปกี ในความรุนแรงต่าง ๆ กันเท่านัน้
ไม่ตดิ ต่อไปยังคน ในบัดนีม้ หี ลักฐานแน่ชดั ว่าติดต่อไปยังคน
และมีอาการรุนแรงจนถึงตายแล้ว จึงมีคำถามขึ้นมาว่า จะ
ติดต่อจากคนไปคนได้หรือไม่ เพื่อให้เกิดความกระจ่างจึงมี
การศึกษาย้อนหลังดังต่อไปนี้
การศึกษาได้กระทำภายหลังการระบาดดังกล่าวใน
บรรดาบุคลากรทางแพทย์ในการปฏิบัติหน้าที่ที่โรงพยาบาล
ทีร่ บั ผูป้ ว่ ยไว้รกั ษาและได้สมั ผัสกับผูป้ ว่ ย H5N1 โดยแบ่งออก
เป็นสามกลุ่ม ในแต่ละกลุ่มมีทั้งผู้ที่ได้สัมผัสกับผู้ป่วยและ
ผูท้ ไ่ี ม่ได้เข้าไปสัมผัสเลยด้วย ได้เจาะเลือดเพือ่ นำไปทดสอบ
หาแอนติบอดียต์ อ่ ไวรัสดังกล่าว ปรากฏว่าในผูท้ ส่ี มั ผัสโรค ๒๑๗
คน ให้ผลบวก ๘ ราย (ร้อยละ ๓.๗) ส่วนในกลุม่ ทีไ่ ม่ได้สมั ผัส
ให้ผลบวก ๒ ราย (ร้อยละ ๐.๗) แสดงว่า การติดต่อระหว่างคน
กับคนนัน้ พบได้แม้วา่ จะอยูใ่ นอัตราทีต่ ำ่ และไม่มอี าการรุนแรง
หากมีการเปลีย่ นแปลงภายในไวรัสในอนาคต การระบาดใน
มนุษย์ยอ่ มมีโอกาสสูง อย่างไรก็ตาม การศึกษาปฏิกริ ยิ าน้ำเหลือง
ในชุมชนในปี พ.ศ. ๒๕๔๐/๒๕๔๑ ปรากฏว่าเชือ้ ก็ไม่ได้แพร่
กระจายอย่างกว้างขวางแต่อย่างใด
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ศาสตราจารย์ เค็นเนดี ช็อร์ทริดจ์ เข้าเฝ้ารับพระราชทานรางวัลเจ้าฟ้ามหิดล

แพทย์หญิง มาร์กาเร็ท ชาน เข้าเฝ้ารับพระราชทานรางวัลเจ้าฟ้ามหิดล
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การศึกษาในฮ่องกงปรากฏว่าเชื้อนี้จะทำให้ไก่เจ็บ
และตายได้ ส่วนเป็ดนั้นติดเชื้อในอัตราที่ต่ำและไม่ตาย เพื่อ
ตัดวงจรทั้งการระบาดในสัตว์ปีกและการแพร่มาสู่มนุษย์
ทางการจึงได้สั่งทำลายไก่และสัตว์ปีกอื่น ๆ ป็นจำนวนมาก
(ประมาณ ๒ ล้านตัว) ในช่วงต้นเดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๔๑
จากผลงานอันโดดเด่นนี้ หัวหน้าคณะที่ดำเนินการในเรื่องนี้
คื อ ศาสตราจารย์ เค็ น เนดี ช็ อ ร์ ท ริ ด จ์ และแพทย์ ห ญิ ง
มาร์กาเร็ท ชาน (Kenedy Shortridge & Margaret Chan) จึงได้รบั
พระราชทานรางวัลเจ้าฟ้ามหิดล จาก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ฯ ในปีพ.ศ. ๒๕๔๔

๒๕๔๐/๒๕๔๑
มีรายงานการติดเชือ้ ไวรัสไข้หวัดนก H5N1 ในมนุษย์
ทีเ่ ขตปกครองตนเอง ฮ่องกง มีผปู้ ว่ ยรวมกัน ๑๘ ราย เสียชีวติ ๖
ราย รายงานนีน้ บั ว่าเป็นรายงานแรกของโลก ทีม่ คี นติดไวรัส
ชนิดนีจ้ ากสัตว์ปกี
ผูป้ ว่ ยทัง้ ๑๘ ราย ดังกล่าว พอสรุปได้ดงั นี้
ผู้ป่วยที่เป็นไข้หวัดใหญ่นกรายแรก เป็นเด็กชาย
อายุ ๓ ขวบ ป่วยเมือ่ วันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๔๐ โดยมีอาการ
ไข้ ไอ และปวดท้อง ผูป้ ว่ ยต้องเข้าโรงพยาบาล ผูป้ ว่ ยมีภาวะ
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แทรกซ้อนคือปอดบวม หายใจขัด ตับและไตวาย อาการเข้าได้
กับ Reye’s syndrome ผู้ป่วยรายนี้ถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ ๒๑
พฤษภาคม ๒๕๔๐ การเพาะเชือ้ จากผูป้ ว่ ยได้เชือ้ ไวรัสไข้หวัด
ใหญ่นกทีม่ ชี อ่ื รหัสว่า A (H5N1) ผูป้ ว่ ยรายนีเ้ ข้าใจว่าติดเชือ้
จากไก่ทเ่ี ป็นโรค
รายที่ ๒ เป็นเด็ก อายุ ๒ ขวบ เป็นโรคหัวใจแต่กำเนิด
ผูป้ ว่ ยมีไข้เมือ่ วันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๔๐ หกเดือน หลังจาก
รายแรกไข้สูง ไอ เจ็บคอ และน้ำมูกไหล ผู้ป่วยรายนี้เข้ารับ
การรักษาในโรงพยาบาล และออกจากโรงพยาบาลเมือ่ วันที่ ๙
หายเรียบร้อยดี เพาะเชือ้ ได้ไวรัสไข้หวัดใหญ่ A (H5N1)
ผูป้ ว่ ยรายที่ ๓ เป็นเด็กหญิงอายุ ๑๓ ปี มีไข้สงู เจ็บคอ
และไอ เมื่อวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๔๐ ได้รับไว้ใน
โรงพยาบาลด้วยอาการปวดบวม ผู้ป่วยมีอาการเลวลงและ
ถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม ปีเดียวกัน เพาะเชื้อได้
ไวรัสไข้หวัดใหญ่ A (H5N1)
ผู้ป่วยรายที่ ๔ เป็นชายอายุ ๕๔ ปี มีไข้หนาวสั่น
หายใจหอบ เริ่มป่วยเมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๔๐
ผูป้ ว่ ยมีอาการหนักลง ถึงแก่กรรมเมือ่ วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๔๐
ด้วยปอดบวม เพาะเชือ้ ได้เชือ้ ไวรัสไข้หวัดใหญ่ A (H5N1)
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ผูป้ ว่ ยรายที่ ๕ เป็นเด็กหญิงอายุ ๕ ขวบ มีไข้สงู ไอ
น้ำมูกไหล เจ็บคอ และอาเจียน เริม่ ป่วยวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๔๐
ผูป้ ว่ ยถูกรับไว้รกั ษาในโรงพยาบาลเมือ่ วันที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๔๐
เพราะอาการเลวลง แต่ในทีส่ ดุ ก็หายเป็นปกติ กลับบ้านได้ใน
วันที่ ๒๙ ธันวาคม เชือ้ ทีเ่ พาะได้คอื ไวรัสไข้หวัดใหญ่ A (H5N1)
ผูป้ ว่ ยรายที่ ๖ เป็นชายอายุ ๗ ขวบ มีไข้ หนาวสัน่ ปวด
เมือ่ ยตามตัวเมือ่ วันที่ ๑๗ พฤศจิกายน หลังจากป่วยไม่กว่ี นั ก็
ไอ มีเสมหะปนเลือด จึงรับไว้รกั ษาในโรงพยาบาล เมือ่ วันที่
๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๔๐ ภาพรังสีทรวงอกมีน้ำในช่องเยื่อ
หุม้ ปอด ปอดบวม รายนีห้ ายกลับบ้านได้เมือ่ วันที่ ๙ ธันวาคม
๒๕๔๐ ตรวจเลือดพบว่าติดเชือ้ ไวรัสไข้หวัดใหญ่ A (H5N1)
ผูป้ ว่ ยรายที่ ๗ เป็นหญิงอายุ ๒๔ ปี มีไข้เจ็บคอ ปวด
มึนงงเวียนศีรษะ หายใจหอบเล็กน้อย เบือ่ อาหาร เริม่ ป่วยวันที่
๔ ธันวาคม ๒๕๔๐ ได้รบั ไว้รกั ษาในโรงพยาบาลเมือ่ วันที่ ๗
ธันวาคม ๒๕๔๐ ผูป้ ว่ ยเป็นปอดบวมมีอาการเลวลง จนถึงวันที่
๑๙ มกราคม ๒๕๔๑ ยังกลับบ้านไม่ได้ รายนีก้ พ็ บว่าติดเชือ้
ไวรัสไข้หวัดใหญ่ A (H5N1)
ผูป้ ว่ ยรายที่ ๘ เป็นเด็กชายอายุ ๒ ขวบเป็นลูกพีล่ กู น้อง
กับผูป้ ว่ ยรายที่ ๕ มีไข้ ไอ น้ำมูกไหลเมือ่ วันที่ ๑๒ ธันวาคม
๒๕๔๐ รับไว้ในโรงพยาบาลเมือ่ วันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๔๐
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การเพาะเชือ้ ได้ไข้หวัดใหญ่ A (H5N1) รายนีห้ ายได้กลับบ้าน
เมือ่ วันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๔๐
ผูป้ ว่ ยรายที่ ๙ เป็นเด็กชายอายุ ๔ ขวบมีไข้ ไอ น้ำมูกไหล
เริม่ ป่วยเมือ่ วันที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๔๐ รับไว้รกั ษาในโรงพยาบาล
เมือ่ วันที่ ๑๕ ธันวาคม รายนีห้ ายและกลับบ้านได้ในวันที่ ๓๑
ธันวาคม ๒๕๔๐ เพาะเชือ้ ได้ไวรัสไข้หวัดใหญ่ A (H5N1)
ผูป้ ว่ ยรายที่ ๑๐ เป็นเด็กชายอายุ ๑ ขวบป่วยเมือ่ วันที่
๑๖ ธันวาคม ๒๕๔๐ โดยมีไข้ ไอ น้ำมูกไหล ได้รบั ไว้รกั ษาใน
โรงพยาบาลเมื่อวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๔๐ รายนี้หายกลับ
บ้านได้เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๔๐ เพาะเชื้อได้ไวรัส
ไข้หวัดใหญ่ A (H5N1)
ผูป้ ว่ ยรายที่ ๑๑ เป็นเด็กหญิงอายุ ๓ ขวบ ป่วยเมือ่ วันที่
๒๐ ธันวาคม ๒๕๔๐ โดยมีไข้ ไอ น้ำมูกไหล รับไว้ในโรงพยาบาล
เมือ่ วันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๔๐ และได้กลับบ้านเมือ่ วันที่ ๒๒
ธันวาคม ๒๕๔๐ พิสจู น์ได้วา่ ติดเชือ้ ไวรัสไข้หวัดใหญ่ A (H5N1)
ผู้ป่วยรายที่ ๑๒ เป็นหญิงอายุ ๖๐ ปี ได้รับไว้ใน
โรงพยาบาลเมือ่ วันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๔๐ ด้วยอาการสำคัญ
ว่ามีไข้ หนาวสั่นมาตั้งแต่วันที่ ๑๖ ธันวาคม เมื่อถ่ายภาพ
รังสีทรวงอกวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๔๐ มีปอดบวม รายนี้
ถึงแก่กรรมวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๔๐ เพาะเชื้อได้ไวรัส
ไข้หวัดใหญ่ A (H5N1)
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ผูป้ ว่ ยรายที่ ๑๓ เป็นหญิง อายุ ๒๕ ปี เริม่ ป่วยเป็นไข้
ไอ ปวดศีรษะ เวียนศีรษะ ปวดตามข้อ และมีปอดบวม รับ
ผูป้ ว่ ยไว้รกั ษาในโรงพยาบาลเมือ่ วันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๔๐
และถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๔๑ เพาะเชื้อได้
ไวรัสไข้หวัดใหญ่ A (H5N1)
ผูป้ ว่ ยรายที่ ๑๔ เป็นเด็กหญิงอายุ ๑๔ ปี เริม่ มีไข้ และ
ไอเมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๔๐ ผู้ป่วยรายนี้มีโรคเรื้อรัง
ประจำตัวอยู่เดิมได้รับไว้รักษาในโรงพยาบาลเมื่อวันที่ ๒๖
ธันวาคม ๒๕๔๐ ด้วยอาการปอดบวม ผู้ป่วยมีอาการหนัก
ต้องเข้าหอบริบาลผูป้ ว่ ยหนัก เมือ่ วันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๔๐
ขณะที่ได้รับรายงานนี้ยังอยู่ในหอบริบาลผู้ป่วยหนัก รายนี้
ก็เพาะเชือ้ ได้ไวรัสไข้หวัดใหญ่ A (H5N1)
ผูป้ ว่ ยรายที่ ๑๕ เป็นเด็กชายอายุ ๓ ขวบ เริม่ ป่วยวันที่
๒๘ ธันวาคม ๒๕๔๐ รับไว้รกั ษาในโรงพยาบาลเมือ่ วันที่ ๒
มกราคม ๒๕๔๑ ผูป้ ว่ ยออกจากโรงพยาบาลเมือ่ วันที่ ๑๑ มกราคม
๒๕๔๑ เพาะเชือ้ ได้ไวรัสไข้หวัดใหญ่ A (H5N1)
ผูป้ ว่ ยรายที่ ๑๖ เป็นหญิงอายุ ๑๙ ปี มีไข้ ไอ มีเสมหะ
เมือ่ วันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๔๐ รับไว้ในโรงพยาบาล ๑๗ ธันวาคม
๒๕๔๐ ขณะอยู่ในโรงพยาบาลอาการไม่หนัก เพาะเชื้อได้
ไวรัสไข้หวัดใหญ่ A (H5N1)
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ผูป้ ว่ ยรายที่ ๑๗ เป็นเด็กหญิง อายุ ๖ ขวบ มีไข้ ไอ
น้ำมูกไหลและเจ็บคอ เริม่ ป่วยวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๔๐ รับไว้
รักษาในโรงพยาบาล ๑๑ ธันวาคม ๒๕๔๐ ผูป้ ว่ ยมีปอดบวม
ด้วย รายนีแ้ พทย์อนุญาตให้กลับบ้านเมือ่ วันที่ ๒๒ ธันวาคม
๒๕๔๐ เพาะเชือ้ ได้ไวรัสไข้หวัดใหญ่ A (H5N1)
ผู้ป่วยรายที่ ๑๘ เป็นหญิงอายุ ๓๔ ปี มีไข้สูง เป็น
อัมพาตป่วยมาตั้งแต่ก่อนวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๔๐ ผู้ป่วย
รายนี้ป่วยเป็นโรคเอสแอลอี ผู้ป่วยช็อกและตายเมื่อวันที่ ๑๑
มกราคม ๒๕๔๑ เพาะเชือ้ ได้ไวรัสไข้หวัดใหญ่ A (H5N1)
 เมือ่ วันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๔๐ มีเด็กชายอายุ ๓
ขวบ มีไข้เจ็บคอ ไอเล็กน้อย ได้รบั การวินจิ ฉัยจากแพทย์วา่ คอ
อักเสบ (pharyngitis) ได้รบั การรักษาด้วย ปฏิชวี นะและยาอืน่ ๆ
ผูป้ ว่ ยอาการไม่ดขี น้ึ แพทย์จงึ รับไว้รกั ษาในโรงพยาบาล
 เมือ่ วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ผูป้ ว่ ยมีอาการหนักลง
โดยมีอาการหายใจหอบ หายใจลำบาก จึงได้ยา้ ยไปรับการรักษา
ทีโ่ รงพยาบาลอีกแห่งหนึง่
 ผู้ป่วยรายแรกเริ่มป่วยเมื่อวันที่ ๙ พฤษภาคม
๒๕๔๐ หลังจากพบรายแรก ไม่ปรากฏว่ามีรายงานเพิม่ เติมอีก
จนกระทั่งวันที่ ๖ พฤศจิกายน ประมาณ หกเดือนหลังจาก
รายแรก จึงมีรายงานผูป้ ว่ ยเป็นรายที่ ๒ หลังจากนัน้ มีรายงาน
ผูป้ ว่ ยประปราย
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ตารางที่ ๔ ผู้ป่วย ๑๘ ราย ที่รายงานจากฮ่องกง ระหว่างวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๔๐ ๑๑ มกราคม ๒๕๔๑
รายที่

เพศ

๑
ชาย
๒
ชาย
๓
หญิง
๔
ชาย
๕
หญิง
๖
ชาย
๗
หญิง
๘
ชาย
๙
ชาย
๑๐
ชาย
๑๑
หญิง
๑๒
หญิง
๑๓
หญิง
๑๔
หญิง
๑๕
ชาย
๑๖
หญิง
๑๗
หญิง
๑๘
หญิง
รวม ๘ ชาย/๑๐ หญิง

อายุ (ปี)
๓
๒
๑๓
๕๔
๕
๓๗
๒๔
๒
๔
๑
๓
๖๐
๒๕
๑๔
๓
๑๙
๖
๓๔
๑-๖๐

วันที่ป่วย
๑๑ พ.ค.-๒๑ พ.ค. ๔๐
๖ พ. ย.-๙ พ.ย. ๔๐
๒๐ พ.ย.-๒๑ พ.ย. ๔๐
๒๔ พ.ย.-๕ ธ.ค. ๔๐
๗ ธ.ค.-๒๙ ธ.ค. ๔๐
๑๗ พ.ย.-๙ ธ.ค. ๔๐
๔ ธ.ค.๔๐-๑๙ ม.ค. ๔๑
๑๒ ธ.ค.-๒๙ ธ.ค. ๔๐
๑๐ ธ.ค.-๓๑ พ.ค. ๔๐
๑๐ ธ.ค.-๒๐ ธ.ค. ๔๐
๒๐ ธ.ค.-๒๒ ธ.ค. ๔๐
๑๖ ธ.ค.-๒๓ ธ.ค. ๔๐
๑๗ ธ.ค.๔๐-๑๔ ม.ค. ๔๑
๒๓ ธ.ค.๔๐-๑๙ ม.ค. ๔๑
๒๘ ธ.ค.๔๐-๑๑ ม.ค. ๔๑
๑๔ ธ.ค.๔๐-๑๙ ม.ค. ๔๑
๗ ธ.ค.-๒๒ ธ.ค. ๔๐
๒๘ ธ.ค.๔๐-๑๑ ม.ค. ๔๑
๑๑ พ.ค. ๔๐-๑๙ ม.ค. ๔๑

หาย

ตาย
§

§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§

๑๒

๖

รายงานจากฮ่องกงเมื่อวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๔๑ ไม่มีรายงานผู้ป่วยเพิ่มเติม
ไวรัสไข้หวัดใหญ่ H5N1 นั้น เป็นไวรัสไข้หวัดใหญ่ที่ระบาดเป็นครั้งแรก ระหว่าง
เดือนเมษายน - พฤษภาคม ๒๕๐๔ โดยทำให้นกนางนวลตายในประเทศอาฟริกาใต้
เป็นจำนวนมาก และไม่เคยทำให้มนุษย์ป่วยมาก่อน
การสำรวจปฏิกิริยาน้ำเหลืองในปี พ.ศ. ๒๕๔๐ ปรากฏว่าเชื้อไม่ได้แพร่
กระจายอย่างกว้างขวางแต่อย่างใด
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ตารางที่ ๕ ผลการสำรวจปฏิกิริยาน้ำเหลืองหาแอนติบอดีต่อ H5N1
จำนวนผู้ป่วย
๑. ผู้ที่สัมผัสกับผู้ป่วยรายแรก
สมาชิกในครอบครัว
บุคลากรทางการแพทย์
นักเรียน บิดามารดาของ
นักเรียนและเจ้าหน้าที่
ในโรงเรียน
๒. ประชาชนอาศัยในตำบล
เดียวกันกับผู้ป่วยรายแรก
๓. เจ้าหน้าที่ห้องชันสูตร
๔. คนงานในฟาร์มไก่
๕. คนงานในฟาร์มหมูและ
ผู้อยู่ใกล้เคียง
*

พบแอนติบอดี

%

๓๑๙
๔
๕๔

๒
๐
๑

๐.๖๓
๐
๑.๙

๒๖๑

๑

๐.๔

๖๓
๗๓
๒๙

๑
๑
๕

๑.๖
๑.๔
๑๗.๒

๑๘

๐

๐

ตรวจพบแอนติบอดี หมายความว่าติดเชื้อแต่ไม่มีอาการป่วย
การศึกษาในฮ่องกงปรากฏว่าเชื้อนี้จะทำให้ไก่เจ็บ และตายได้ ส่วนเป็ดนั้น
ติดเชื้อในอัตราที่ต่ำและไม่ตาย ทางการจึงได้สั่งทำลายไก่เป็นจำนวนมาก
(ประมาณ ๑.๓ - ๑.๕ ล้านตัว) ในช่วงต้นเดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๔๑

ที่มา:
1. Government of Hong Kong Special Administration Region Department of
Health. Update of influenza A H5N1. Available from URL: http://www.
info.gov.hk/dh/23-01-97.hm
2. Health Care. Hong Kong to slaughter all chicken to stop flu. The Bangkok
Post. Monday, December 29, 1997.
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 วันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๔๑ มีผู้ป่วยที่ได้รับการ
ยืนยันจากห้องปฏิบัติการว่าป่วยด้วย Influenza A (H5N1)
จำนวนทัง้ สิน้ ๑๘ ราย เป็นชาย ๘ ราย หญิง ๑๐ ราย อายุตง้ั แต่
๑-๖๐ ปีตาย ๖ ราย
การสำรวจปฏิกิริยาน้ำเหลืองเพื่อประเมินความเสี่ยง
ในการติดเชือ้ ของบุคคลทีอ่ าจสัมผัสกับผูป้ ว่ ยรายดัชนีทฮ่ี อ่ งกง
ทัง้ โดยตรงและโดยอ้อม โดยได้เจาะเลือดจากบุคคลกลุม่ ต่าง ๆ
ปรากฏผลตามตารางดังต่อไปนีค้ อื
ผลการสำรวจปฏิกิริยาน้ำเหลือง
ตรวจพบ

จำนวน

แอนติบอดี ต่อ H5N1

ประชาชนอาศัยในตำบลเดียว
กันกับผู้ป่วยรายแรก

๖๓

๑ (๑.๖%)

เจ้าหน้าที่ห้องชันสูตร

๗๓

๑ (๑.๔%)

คนงานในฟาร์มไก่

๒๙

๕ (๑๗.๒%)

คนงานในฟาร์มหมู
และผู้ที่อยู่ใกล้เคียง

๑๘

๐

ผู้ที่สัมผัสรายแรก

๓๑๙

๒ (๐.๖๓%)

สมาชิกในครอบครัว

๔

๐

บุคลากรทางแพทย์

๕๔

๑ (๑.๙%)

นักเรียน บิดามารดาของนักเรียน
และเจ้าหน้าที่ในโรงเรียน

๒๖๑

๑ (๐.๔%)
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การประเมินว่าในฮ่องกงจะมีการแพร่เชื้อติดต่อสู่
ประชาชนทั่วไปหรือไม่ก็ยังไม่พบ ผู้ป่วยทั้ง ๑๘ รายนั้น
กระจายอยูใ่ นอาณาบริเวณดังนีค้ อื
รายงานจากอาณาบริเวณต่าง ๆ ของเกาะฮ่องกง ดังนี้
คือ ผูป้ ว่ ย
• ๓ ราย รายงานจากเกาะฮ่องกง
• ๖ ราย จากเกาลูน
• ๓ รายจากนิวเทอริทอรียต์ ะวันออก
• ๖ ราย จากนิว เทอริทอรียต์ ะวันตก
• หลังจากรายสุดท้ายแล้ว ก็ไม่มรี ายงานผูป้ ว่ ยจาก
ทั้ง ๕ บริเวณนั้นเพิ่มเติมอีกเลย แสดงว่า โรคยังไม่ได้แพร่
ออกไปจากคนสูค่ นได้โดยง่าย
ใน ๑๘ รายนี้ ผูป้ ว่ ยมีประวัตสิ มั ผัสใกล้ชดิ กับไก่ ๗ ราย
ไวรัสทีแ่ ยกได้ไวต่อยา amantadine และ rimantadine ขณะนีย้ งั
ไม่มวี คั ซีนป้องกันโรค หลังวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๔๑ ไม่ปรากฏ
ว่ามีรายงานผูป้ ว่ ยเพิม่ เติม จนกระทัง่ ปีพ.ศ. ๒๕๔๖
 จากการศึกษาวิเคราะห์จีนส์ทุก segment ของ
ไวรัสดังกล่าว (มีอยู่ ๘ segment คือ PB2, PB1, PA, HA, NP,
NA,M และ NS) แสดงว่าทุก segment ยังเป็นจีนส์ของ
ไข้หวัดใหญ่สตั ว์ปกี ทัง้ หมด ยังไม่มหี ลักฐานว่าได้มี genetic
reassortment กับเชื้อไข้หวัดใหญ่ของมนุษย์ โดยเฉพาะ
อย่างยิง่ จีนส์ของทัยป์ A แต่อย่างใด
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 ด้วยเหตุนี้เองไวรัสสัตว์ปีกจากฮ่องกงนี้ จึงไม่
แพร่กระจายออกไปในวงกว้าง การแยกเชือ้ ไวรัสจากผูป้ ว่ ยราย
ต่อ ๆมาจนกระทัง่ ถึงปลายเดือนธันวาคม ๒๕๔๐ ก็ยงั พบว่า
เป็น H5N1
ทีโ่ รงพยาบาลทีร่ บั ผูป้ ว่ ยรายแรกไว้ทำการรักษา ได้ทำ
การเจาะเลือดบุคลากรทางการแพทย์ที่ดูแลผู้ป่วยโดยตรง
และเจ้าที่ที่ไม่มีโอกาสสัมผัสกับผู้ป่วยโดยตรง ปรากฏว่า
ไม่มีรายงานว่าผู้ใดป่วย อาจมีบางคนที่มีอาการคล้ายไข้หวัด
บ้าง และปฏิกริ ยิ าทีแ่ สดงว่าติดเชือ้ ในบุลากรก็ตำ่ กว่าร้อยละ ๔
ดังมีรายงานตีพมิ พ์ไว้โดย CB Bridge และคณะ ในวารสาร Journal
of Infectious Disease 2000; 181: 344-8
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เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม ในการตั้งรับการ
แพร่ระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ที่คาดว่าคงจะอุบัติในไม่ช้า
เมือ่ ปี พ.ศ. ๒๕๔๘ องค์การอนามัยโลก จึงได้จดั แบ่งขัน้ ตอน
ในการระบาด ตามลำดับขัน้ ออกเป็นระยะๆ ได้ ๖ ระยะดังนีค้ อื
ระยะที่ ๑ ตรวจพบไวรัสสายพันธุ์ใหม่ที่ไม่เคย
ปรากฏในสัตว์ แต่ยังไม่มีข้อมูลหลักฐานแสดงว่าทำให้เกิด
โรคในคน
ระยะที่ ๒ เริ่มมีหลักฐานว่า มนุษย์มีความเสี่ยงใน
การติดโรคได้ เริม่ มีแนวโน้มทีจ่ ะเป็นอันตรายคืออาจสามารถ
ก่อโรคในมนุษย์ได้
ระยะที่ ๓ ยังไม่แพร่ไปยังคนได้ชดั เจน หรืออาจก่อ
โรคในคนได้แต่ไม่ได้โดยง่าย เช่น ต้องสัมผัสกับเชือ้ ใกล้ชดิ
อยูน่ าน จึงจะติดโรคได้
ระยะที่ ๔ มีความเสี่ยงในการก่อโรคในมนุษย์เพิ่ม
สูงขึน้ มีการระบาดในวงแคบ ๆ เกิดขึน้ บ้างแล้ว
ระยะที่ ๕ มีการแพร่ระบาดของโรคในมนุษย์ในวง
กว้างออกไป
ระยะที่ ๖ เป็นการระบาดใหญ่กว้างขวางแพร่ไปทัว่ โลก
ทีเ่ รียกว่า pandemic (ดูแผนภูมปิ ระกอบ)
โรคไข้หวัดนก ในปัจจุบนั นีไ้ ด้กอ่ โรคในมนุษย์แล้วใน
หลายประเทศในภูมภิ าคอาเซีย เมือ่ มีการระบาดเป็นกลุม่ หรือ
คลัสเตอร์เกิดขึ้น จะต้องเข้าไปดำเนินการสอบสวนให้เป็น
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ระบบ มีการชันสูตรยืนยันทุกขัน้ ตอน เพือ่ จะได้พยากรณ์การ
ระบาดได้ถกู ต้อง จะได้ดำเนินการในการเตรียมความพร้อมก่อน
ทีจ่ ะมีการแพร่ระบาดใหญ่ไปทัว่ โลก
ในขณะนี้ ตามแผนภูมิที่แสดงไว้โลกกำลังเผชิญอยู่
ในระยะที่ ๔ อาจเข้าสูร่ ะยะที่ ๕ ถ้าไปได้ถงึ ระยะที่ ๕ คงจะ
สกัดกัน้ ไม่ให้เข้าสูร่ ะยะที่ ๖ ได้ยากมาก
ดังนั้น ไม่ว่าจะมีโรคในลักษณะคลัสเตอร์ที่ไหน
เมือ่ ใด อย่างไร นักระบาดวิทยาจึงสนใจเข้าไปศึกษาสอบสวนโรค
ดังจะได้นำมาบรรยายต่อไปนี้
๑. การสอบสวนโรคในฮ่องกง พ.ศ. ๒๕๔๐ (โปรดดู
หน้า ๘๐, ๙๑-๙๓)
๙๕
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๒. การสอบสวนในฮ่องกง
จากการระบาดครัง้ แรกทีฮ่ อ่ งกงนี้ ยังมีอกี รายงาน หนึง่
คื อ เมื ่ อ ปี พ.ศ. ๒๕๔๒ Katz JM จากซี ด ี ซ ี ส หรั ฐ และ
คณะได้เสนอรายงานตีพมิ พ์ไว้ในวารสาร J Infect Dis. 1999;
180(6):1763-70. ถึงผลการศึกษาที่มีการระบาดของโรค
ไข้หวัดนกในคนทีฮ่ อ่ งกงเมือ่ ปี พ.ศ. ๒๕๔๐ โดยการสำรวจ
ปฏิกิริยาน้ำเหลือง สรุปว่า มีการตอบสนองในการสร้าง
แอนติบอดีตอ่ ไวรัสไข้หวัดใหญ่ นก avian influenza A (H5N1)
ในบุคคล ๕๑ คน ที่พำนักอาศัยอยู่ในครอบครัวที่มี
ผูป้ ว่ ยนัน้ มีอยู่ ๖ คนทีม่ กี ารสนองตอบในการสร้างแอนติบอดี
ในกลุม่ นักท่องเทีย่ ว ๒๖ รายทีอ่ าจมีการสัมผัสเชือ้ มีอยู่ ๑ ราย
ทีใ่ ห้ผลบวก แต่ในเจ้าหน้าที่ ๔๗ คน ทีป่ ฏิบตั งิ านใกล้ชดิ กับ
ผู้ติดเชื้อไข้หวัดนก ไม่มีผู้ใดการตอบสนองในการสร้าง
แอนติบอดีเลย แสดงว่าไม่ได้แพร่เชือ้ ต่อไปในกลุม่ นี้ ผลสรุป
ก็คอื อาจมีภาวะติดเชือ้ ได้ จากการติดต่อ/การสัมผัสใกล้ชดิ กับ
ผู้ป่วย แต่ยังไม่มีการแพร่เชื้อในสภาพการใช้ชีวิตในสังคม
ปกติ เหมือนการแพร่ตดิ ต่อของไข้หวัดใหญ่ทว่ั ไป
๓. การศึกษาในประเทศเวียดนาม
มีขา่ วจากประเทศเวียดนามเมือ่ วันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๔๗
ว่า Hien TT และคณะได้รายงานการศึกษาที่ดำเนินการใน
ประเทศเวียดนาม ลงตีพมิ พ์ไว้ในวารสารวิชาการ New England
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Journal of Medicine ค.ศ. ๒๐๐๔ เล่มที่ ๓๕๐ หน้า ๑๑๗๙ ว่า ได้
ศึกษาสอบสวน ผูป้ ว่ ย ๑๐ รายทีท่ างระบาดวิทยา ชีแ้ นะว่าการ
สัมผัสสัตว์ปกี ทีต่ ดิ เชือ้ เป็นแหล่งของการติดเชือ้ แต่กม็ ี family
cluster อยูส่ องครอบครัวทีส่ งสัยว่าน่าจะมีการติดต่อแพร่เชือ้
ระหว่างคนด้วยกัน (human-to-human transmission) แต่กย็ งั
ไม่สามารถทีจ่ ะยืนยันได้วา่ มี human-to-human transmission
ออกไปได้
๔. รายงานจากประเทศไทย
เมือ่ วันที่ ๒๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๘ มีรายงานข่าวว่า
นายแพทย์คำนวณ อึ้งชูศักด์ จากสำนักระบาดวิทยา กรม

นายแพทย์คำนวณ อึ้งชูศักด์ สำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค
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ควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขไทย ได้รายงานตีพิมพ์ใน
วารสาร New England J of Medicine 2005;352:4333-50 ว่ า
ผู้ป่วยสตรีรายหนึ่งเป็นโรคไข้หวัดนกและตายเมื่อ
เดือนกันยายน ๒๕๔๗ และได้รบั การชันสูตรจากการตรวจศพ
ยืนยันว่าติดเชือ้ ไวรัส H5N1 เชือ่ ได้วา่ ติดเชือ้ จากบุตรสาวทีป่ ว่ ย
เป็นโรคไข้หวัดนก และเสียชีวิตที่จังหวัดกำแพงเพชร (ราย
บุตรสาวไม่ได้ชนั สูตรทางห้องปฏิบตั กิ าร วินจิ ฉัยจากลักษณะทาง
เวชกรรมเท่านัน้ ) นับเป็นรายงานแรกทีต่ พี มิ พ์ผปู้ ว่ ยรายทุตยิ ภูมิ
และพีส่ าวของเธอ (ป้าของเด็ก) ทีอ่ ยูบ่ า้ นเดียวกับบุตรสาวก็ปว่ ย
เป็นไข้หวัดนก แต่รอดชีวติ เนือ่ งจากได้รบั ยาต้านไวรัสตัง้ แต่
เริม่ มีอาการ ผูป้ ว่ ยรายดัชนีคอื บุตรสาวนัน้ แม้วา่ ไม่ได้รบั การ
ชันสูตรยืนยันทางห้องปฏิบัติการ แต่การวินิจฉัยทางคลินิกก็
เข้าได้กับโรคไข้หวัดนกทุกประการ มารดาที่ป่วยก็ไม่ได้มี
ประวัตสิ มั ผัสกับผูป้ ว่ ยรายอืน่ ๆ หรือสัตว์ทล่ี ม้ เจ็บหรือตายเลย
๒๓ มีนาคม ๒๕๔๙
• มีคณะนักวิจยั สองคณะทีต่ พี มิ พ์รายงานว่าเหตุใด
ไวรัส H5N1 จึงแพร่เชือ้ สูค่ นได้ยาก ไม่เหมือนกับไข้หวัดใหญ่
ตามฤดูกาลตามปกติ คือการไอและจาม
• เหตุผลก็คอื เชือ้ ไข้หวัดใหญ่ธรรมดาจะเกาะแน่น
กับโมเลกุลของเซลล์เมือกทีบ่ จุ มูกและคอ แต่ไวรัสไข้หวัดนก
จะเกาะทีโ่ มเลกุลของเซลล์ทบ่ี ลุ กึ ลงไปในปอด
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• รายงานนี้ ตรงกับอาการและอาการแสดงของผูป้ ว่ ย
ไข้หวัดนกทีเ่ ป็นอาการทางปอดและมีการดำเนินไปเป็นปอดบวม
อย่างรวดเร็ว
๕. รายงานจากประเทศอินโดนีเซีย
พฤษภาคม ๒๕๔๙: ผู้ป่วยไข้หวัดนกคลัสเตอร์ใน
ครอบครัวหนึง่ ในประเทศอินโดนีเซีย
ระหว่างเดือนเมษายน และ พฤษภาคม ๒๕๔๙ มีผปู้ ว่ ย
ไข้หวัดนกคลัสเตอร์หนึง่ (H5N1) จำนวน ๘ คน ในภาคเหนือ
ของเกาะสุมาตรา
 ผู้ป่วยทุกรายเป็นสมาชิกเครือญาติในครอบครัว
เดียวกัน
 ผูป้ ว่ ย ๗ รายอยูบ่ า้ นเรือนใกล้ชดิ ติดกัน ๓ หลังใน
หมูบ่ า้ น Kubu Sembilang ส่วนรายรอดชีวติ นัน้ เป็นน้องชายของ
เธอนัน้ อยูค่ นละหมูบ่ า้ น
ผู้ป่วยรายดัชนีเป็นหญิงอายุ ๓๗ ปี เข้าใจว่าติดเชื้อ
จากไก่ตายและจากมูลไก่ (เธอมีอาชีพชำแหละไก่ขายใน
ตลาดสด) เธอเสียชีวติ เมือ่ วันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๔๙ แต่ไม่ได้
รับการตรวจยืนยันว่าเป็นไข้หวัดนก HPAI (H5N1) หรือไม่
อาการทางคลินกิ ของผูป้ ว่ ยเข้าได้กบั โรคไข้หวัดนกทุกประการ
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เมื่อวันที่ ๒๙ เมษายน มีการชุมนุมเครือญาติกันที่
บ้านผูป้ ว่ ยรายดัชนี มีผทู้ เ่ี ป็นเครือญาติ ๒๐ คน ได้สมั ผัสกับ
ผูป้ ว่ ย ในขณะทีเ่ ธอเริม่ มีอาการของโรคแล้ว คือ มีไข้ อ่อนเพลีย
และไอมาก คืนนัน้ มีผนู้ อนค้างทีบ่ า้ นของเธอ ๙ คน คือบุตรชาย
ของเธอ ๒ คน (๑๕ และ ๑๗ ปี) และน้องชายของเธออายุ ๒๕ ปี
ซึง่ อยูค่ นละหมูบ่ า้ นก็นอนค้างด้วย
หลังจากนัน้ ๓ สัปดาห์ ทัง้ ๙ คนทีต่ า่ งก็ปว่ ยด้วยกัน
หมด มีผรู้ อดชีวติ จากเหตุการณ์นร้ี ายเดียวคือน้องชายอายุ ๒๕ ปี
ซึง่ อาศัยอยูอ่ กี หมูบ่ า้ นหนึง่ (Kabanjahe) ทีห่ า่ งออกไปประมาณ
๑๐ กิโลเมตร
อีก ๑๑ คนทีเ่ หลือ ก็ปว่ ย ๔ รายและเสียชีวติ ทัง้ หมด
น้องสาวอายุ ๒๙ ปีของเธอ อยูบ่ า้ นใกล้ๆ กันเป็นผูบ้ ริบาลดูแล
เธออย่างใกล้ชดิ ก็ปว่ ย ลูกของน้องสาวอายุ ๑๘ เดือนไปทีบ่ า้ น
ผูป้ ว่ ย ไปกับแม่กป็ ว่ ย หลานชายอีก ๑ คน อายุ ๑๐ ปีอยูบ่ า้ น
ใกล้เคียงได้มางานชุมนุมก็ป่วย บิดาของหลายชายรายนี้มี
อาการป่วยหลังจากดูแลบริบาลลูกชาย กรณีน้ี ความเป็นไปได้
สูงในการติดต่อจาก “คน-สู-่ คน” นัน้ โดยมีผลการวิเคราะห์ทาง
อณูจากห้องปฏิบตั กิ ารยืนยันด้วย
มีผสู้ มั ผัสกับผูป้ ว่ ยกลุม่ นี้ เป็นเครือญาติกนั อีก ๕๔ คน
ทีไ่ ม่ปว่ ย ได้รบั การแยกกักกันเอาไว้เฝ้าระวังต่อ ทุกรายยกเว้น
หญิงตัง้ ครรภ์ ๑ ราย ได้รบั ยาโอเซลทามิเวียร์เพือ่ ป้องกัน
๑๐๐
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เมือ่ วันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๔๙ อินโดนีเซียรายงาน
ผูป้ ว่ ยไข้หวัดนก ทีเ่ ป็นผูป้ ว่ ยมาจากต่างครอบครัว สองครอบครัว
ด้วยกัน แต่ไม่ได้รับการชันสูตรยืนยันทางห้องปฏิบัติการ
การสอบสวนโรค ก็ไม่สามารถยืนยันแหล่งทีไ่ ด้รบั เชือ้ มา
ไวรัสไข้หวัดนกแพร่กระจายอย่างแพร่หลายในสัตว์ปกี
ในประเทศนีม้ าตัง้ แต่เดือนกุมภาพันธ์ทผ่ี า่ นมานีแ้ ล้ว)
๖. รายงานจากประเทศอียปิ ต์
วันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๔๙ ว่ามีรายงานผูป้ ว่ ยสามราย
(คือรายที่ ๑๖, ๑๗ และรายที่ ๑๘ เกิดในกลุม่ คลัสเตอร์ในเครือ
ญาติด้วยกันที่ Gharbiyah แต่ก็ยังยืนยันไม่ได้ว่า เป็นการ
ติดต่อระหว่าง คน-สู-่ คน
ไวรัสที่เพาะแยกได้ มีการกลายพันธุ์ทางพันธุกรรม
เชือ่ มโยงกับผลทางห้องปฏิบตั กิ ารทีว่ า่ มีความไวต่อยา oseltamivir
ลดลงในระดับปานกลาง
๗. รายงานจากประเทศตุรกี
ระหว่าง วันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๔๘ ถึงวันที่ ๑๕ มกราคม
๒๕๔๙ มีคลัสเตอร์ผปู้ ว่ ยทีไ่ ด้รบั การวินจิ ฉัยว่าเป็นไข้หวัดนก
avian influenza A (H5N1) ทีต่ ำบล โดกูบายาซิท (Dogubayazit)
ภาคตะวันออกของประเทศตุรกี มีผู้ป่วยรวม ๒๑ รายเป็น
สมาชิกของครอบครัว ๓ ครอบครัวด้วยกัน ซึง่ อยูห่ า่ งกันใน
๑๐๑
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บริเวณรัศมีประมาณ ๑.๕ กิโลเมตร ได้รบั ผูป้ ว่ ยทุกรายไว้รกั ษา
ในโรงพยาบาล รายทีไ่ ด้รบั การชันสูตรยืนยันตาย ๔ ราย และ
รอด ๔ ราย อีก ๑๐ รายใน ๑๔ รายทีเ่ ป็นผูพ้ ำนักอาศัยในครอบครัว
เดียวกันป่วยมีอาการคล้ายไข้หวัดนกที่มีอาการอ่อน แต่ไม่มี
การชันสูตร ทุกรายทีร่ บั ไว้ในโรงพยาบาล (ยกเว้นหนึง่ ราย) เป็น
ผูป้ ว่ ยเด็กอายุ ๖-๑๕ ปี
เด็ก ๔ รายในครอบครัวเดียวกันมีประวัตสิ มั ผัสกับซาก
ไก่ ๒ รายจากอีก ๑ ครอบครัว ได้ชำแหละเป็ดด้วยกันเมือ่ วันที่
๑ มกราคม ๒๕๔๙ เป็นเป็ดทีเ่ ลีย้ งไว้เริม่ ทยอยตายกัน อีก ๒
รายทีพ่ ำนักอยูอ่ กี ครอบครัวหนึง่ ต่างหาก ไม่มปี ระวัตสิ มั ผัสกับ
เป็ดไก่ทล่ี ม้ เจ็บหรือตายเลย
มีอกี ๑ ครอบครัวทีม่ บี า้ นใกล้ชดิ กับบ้านของครอบครัว
แรก แต่ไม่มปี ระวัตวิ า่ แต่ละครอบครัวมีสมาชิกกีค่ นและสัมผัส
กับผูป้ ว่ ยกีค่ น แต่กม็ ขี อ้ มูลว่า เมือ่ วันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๔๘
มีผรู้ ว่ มในงานเลีย้ งรับประทานอาหารด้วยกัน ๒๑ คน และหนึง่
ในนัน้ เริม่ มีอาการป่วยแล้ว
มีสตรีพี่น้องกันสองคน รายหนึ่งเป็นเจ้าสาวในพิธี
สมรสตายจากไข้หวัดนก น้องของผูป้ ว่ ยน่าจะติดเชือ้ จากการไป
ดูแลผูป้ ว่ ยชายรายหนึง่ และน่าจะติดเชือ้ เมือ่ วันที่ ๔ มกราคม

๑๐๒
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หลังจากที่ชายผู้นั้นฆ่าเป็ดเพื่อใช้ในงานเลี้ยงแต่งงาน ยังมี
สตรีรายหนึง่ ก็ปว่ ยหลังจากปรุงอาหารจากเป็ดตัวนัน้
 ชายผู้นี้เสียชีวิตพร้อมน้องสาวทั้งสองคน สตรี
ทีเ่ ป็นเจ้าสาวมีอาการอ่อนหน่อยและรอดชีวติ
๘. รายงานจากประเทศปากีสถาน
๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๐
มีอยูค่ ลัสเตอร์หนึง่ ทีเ่ กิดขึน้ ในครอบครัว มีเด็กผูช้ าย
อายุ ๑๐ ขวบทีอ่ าจจะติดเชือ้ จากน้า อายุ ๓๗ ปีทต่ี ดิ เชือ้ จาก
สัตว์ปกี ทีป่ ว่ ยตาย และเป็นไปได้วา่ เด็กป่วยรายนีไ้ ด้แพร่เชือ้
ต่อไปสูบ่ ดิ าของตน
รายงานจากประเทศนีท้ ม่ี กี ารติดเชือ้ ไข้หวัดนก H5N1
จากคนสูค่ นเป็นครัง้ แรก โดยมีการยืนยันจากห้องปฏิบตั กิ าร
๒ แห่งคือที่ ไคโร และ ลอนดอน
 ผูป้ ว่ ยรายดัชนีเป็นชายอายุ ๒๕ ปีจากเมืองเพ็ชวาร์
เริม่ มีไข้และมีอาการทางระบบหายใจเมือ่ วันที่ ๒๑ พฤศจิกายน
๒๕๕๐ เข้ารับรักษาในโรงพยาบาลเมือ่ วันที่ ๒๓ และตายวันที่
๒๘ เดือนเดียวกัน
 รายงานยืนยันว่ามีผู้ป่วยและตายจากไข้หวัดนก
ภายในครอบครัวหนึ่ง ทางตะวันตกเฉียงเหนือของเมือง
เพ็ชวาร์ โดยเพาะได้เชือ้ ไข้หวัดนกจากผูป้ ว่ ย
๑๐๓
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 ซี ร ั ม จากผู ้ ป ่ ว ยทั ้ ง สามคน ยื น ยั น ว่ า ติ ด เชื ้ อ
ไข้หวัดนก H5N1
 องค์การอนามัยโลกแถลงว่ายังเป็นการแพร่จาก
คนในขอบเขตจำกัด
 การระบาด ไม่ได้ลกุ ลามต่อไปในชุมชน
 อาณาบริ เ วณภาคตะวั น ตกเฉี ย งเหนื อ ของ
ปากีสถาน เป็นบริเวณทีม่ ฟี าร์มไก่มากถึง ๘๕% ของทัง้ ประเทศ
๙. รายงานจากประเทศเวียดนาม
เป็นไปได้วา่ เด็กชายผูห้ นึง่ ติดเชือ้ จากบิดาโดยมีขอ้ มูล
ทางการวิเคราะห์ทางพันธุกรรมสนับสนุน ยังมีรายอืน่ ๆ ทีต่ าย
จากไข้หวัดนกและก่อนป่วยได้สมั ผัสใกล้ชดิ กับผูป้ ว่ ยภายใน
ครอบครัวอยูห่ ลายวัน
มีรายงานผูป้ ว่ ยคลัสเตอร์ใน ผูป้ ว่ ย ๓ ราย ดังต่อไปนีค้ อื
มีชายสองพีน่ อ้ ง อายุ ๔๖ และ ๔๒ ปี ติดเชือ้ ป่วยเป็น
ไข้หวัดนก ชันสูตรยืนยันได้วา่ เป็นไวรัส A H5 แต่ไม่ทราบว่า
N อะไร และไม่ทราบว่าติดเชือ้ มาจากทีใ่ ด คนพีเ่ ริม่ มีอาการ
ป่วยเมือ่ วันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๔๗ และเสียชีวติ วันที่ ๙ มกราคม
โรงพยาบาลได้รบั น้องชายซึง่ ป่วยมีอาการหายใจติดขัดเมือ่ วันที่
๑๒ มกราคม ๒๕๔๘ แต่ฟน้ื หายจากโรค น้องชายเป็นผูเ้ ฝ้า
ดูแลพีช่ ายทีข่ า้ งเตียงในระยะทีพ่ ช่ี ายป่วยหนัก
๑๐๔
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น้องชายอีกคนหนึง่ อายุ ๓๖ ปี โรงพยาบาลได้รบั ไว้
เพื่อเฝ้าสังเกตอาการแต่ก็ไม่ปรากฏอาการอย่างใด ผลการ
ตรวจชันสูตร ในรายหลังนีย้ งั ไม่ทราบ
การป้องกันการแพร่เชื้อให้สมาชิกในครอบครัว ใน
ระหว่างการดูแลบริบาลผู้ป่วย ในกรณีที่มีการระบาดแพร่
กระจายของโรคไข้หวัดนกสายพันธุ์ก่อโรครุนแรง (highly
pathogenic H5N1 avian influenza) ในบางโอกาสก็จะมีคลัสเตอร์
ในครอบครั ว เกิ ด ขึ ้ น ได้ ประสบการณ์ ท ี ่ ผ ่ า นมาทราบว่ า
เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นได้ เมื่อมีการสัมผัสอย่างใกล้ชิด
กับผูป้ ว่ ยทีม่ อี าการหนักอยูเ่ ป็นระยะเวลานาน ๆ องค์การอนามัย
โลกจึงมีขอ้ แนะนำให้ปฏิบตั สิ ำหรับกรณีดงั กล่าว ทัง้ สมาชิก
ในครอบครัวและบุคลาการทางการแพทย์
การตรวจชันสูตรวินิจฉัยในกรณีที่มีคลัสเตอร์ให้
ทันท่วงที เป็นหลักทีส่ ำคัญในการเฝ้าระวังทีจ่ ะทำให้ตระหนัก
ในการป้องกันโรคได้ทนั กาล
๑๐. รายงานจากประเทศจีน
กุมภาพันธ์ ๒๕๔๖
มีรายงานผูป้ ว่ ย ๒ รายทีป่ ว่ ยด้วยไวรัส A H5N1 (เสียชีวติ
๑ ราย) เป็นครอบครัวชาวฮ่องกงทีม่ ปี ระวัตเิ ดินทางไปยังจังหวัด
ฟูเจียน ประเทศจีน สมาชิกคนที่ ๓ ของครอบครัวนีเ้ สียชีวติ จาก
๑๐๕
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โรคระบบหายใจร้ายแรงขณะที่ยังอยู่ในประเทศจีน แต่ไม่มี
การเก็บตัวอย่างส่งตรวจแต่อย่างใด
รายงานมนุ ษ ย์ ป ่ ว ยด้ ว ยไวรั ส ไข้ ห วั ด ใหญ่ ส ั ต ว์ ป ี ก ใน ระยะต้ น ๆ ของการระบาด
(๒๕๔๖/๔๘) ในเขตปกครองพิเศษ ฮ่องกงและประเทศอื่น ๆ(๑๐,๑๒)
วัน/ปีรายงาน ดินแดน/ประเทศ เพศ/อายุ

หาย/ตาย

๑๗/๐๒/๔๖ ฮ่องกง

ตาย (๑๙/๐๒/๔๖) H5N1
หาย
หาย
H7N7
ตาย (๑๗/๐๒/๔๖) H7N7
หาย
H9N2

๑๑/๐๓/๔๖
๐๔/๐๔/๔๖
๑๑/๔๖
๔๖/๔๘
๔๗
๔๘
๔๘

เนเธอร์แลนด์
เนเธอร์แลนด์
ฮ่องกง
เวียดนาม
ไทย
กัมพูชา
อินโดนีเซีย

ชาย ๓๗ ปี
ชาย ๙ ปี
เจ้าหน้าที่ในฟาร์มไก่
สัตวแพทย์ ๕๗ ปี
เด็กชาย ๕ ปี

ไวรัส

วันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๓
องค์การอนามัยโลกอ้างข่าวจากศูนย์ปกป้องคุม้ ครอง
สุขภาพ (The Centre for Health Protection - CHP) ว่า พบผูป้ ว่ ย
ทีไ่ ด้รบั การยืนยันว่าเป็นไข้หวัดนก H5N1 อีกหนึง่ ราย ผูป้ ว่ ย
เป็นสตรีอายุ ๕๙ ปี เริม่ มีอาการป่วยเมือ่ วันที่ ๒ พฤศจิกายน
และได้เข้าโรงพยาบาล ๑๔ พฤศจิกายน โดยได้รบั การวินจิ ฉัย
ว่าเป็นโรคปอดบวม และขณะรายงานผูป้ ว่ ยยังมีอาการหนัก
๑๐๖
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 ผูป้ ว่ ยรายดังกล่าว มีประวัตวิ า่ เธอได้เดินทางไป
เยือนนคร เซีย่ งไฮ้, นานจิง และ ฮังซู แต่กอ่ นทีจ่ ะเริม่ ไม่สบาย
ก็ไม่ได้ไปสัมผัสใดๆ กับสัตว์ปกี และเป็ดไก่ทย่ี งั มีชวี ติ ทางการ
ได้แยกผูใ้ กล้ชดิ ทัง้ หมดและทำการเฝ้าระวัง ทุกรายยังมีสขุ ภาพ
ดี ผลการเพาะเชื้อจากเนโซฟาริงก์ ให้ผลบวก H5 (ยังไม่
ทราบชนิดของ N) ทางการยังทำการสอบสวนหาแหล่งรังโรค
ยังไม่พบว่ามีการแพร่ระบาด ต่อไปอีก
 ไข้หวัดนก (influenza A - H5N1) มีรายงานจาก
ฮ่องกงแล้ว ๒๑ ราย ๑๘ รายเป็นรายงานผูป้ ว่ ยตัง้ แต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๐
มีรายงานในปี พ.ศ. ๒๕๔๖ อีกสองราย และเว้นว่างไป ๗ ปี
จนถึงในปี ๒๕๕๓ จึงมีรายงานผูป้ ว่ ยรายนี้
๗ เมษายน ๒๕๕๑
ปลายปีทแ่ี ล้ว แพทย์จนี รายงานการติดต่อจากคนสูค่ น
มีรอดชีวติ ๑ คน เป็นคลัสเตอร์เล็ก ๆ ภายในครอบครัวหนึง่
เมือ่ เดือนธันวาคม ๒๕๕๐ ศาสตราจารย์ ยู วัง (Professor
Yu Wang) จากศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคจีนที่นครปักกิ่ง
และคณะ รายงานว่ามีผปู้ ว่ ย สองราย อยูท่ จ่ี งั หวัดเจียงสือทีต่ ดิ
เชือ้ ไวรัส H5N1 ทัง้ สองราย ป่วยตามหลังกันห่างหนึง่ สัปดาห์
ผูป้ ว่ ยทัง้ คูเ่ ป็นพ่อลูกกัน พ่ออายุ ๕๒ ปี ได้รบั ยาต้านไวรัส ร่วม
กับได้รับการถ่ายปลาสมาจากอากาสมัคร ที่อยู่ในโครงการ
๑๐๗
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ทดสอบวัคซีนไข้หวัดนก ฟืน้ ไข้ รอดชีวติ และลูกชายอายุ ๒๔ ปี
เสียชีวติ
ก่อนป่วย ๖ วัน ลูกชายไปซือ้ ไก่ตลาดสด เมือ่ ป่วยพ่อได้
ดูแลบริบาลบุตรชาย โดยไม่ได้มกี ารป้องกันตัวให้ถกู ต้องเลย
พ่อไม่ได้ไปทีต่ ลาดและไม่ได้สมั ผัสไก่เลย มีปจั จัยเสีย่ งอย่าง
เดียวคือลูกชายทีป่ ว่ ย
ได้ขออนุญาต ผูท้ ม่ี โี อกาสสัมผัสโรค ๙๑ คนในการ
ตรวจ ในจำนวนนีไ้ ด้รบั ยาต้านไวรัส ๗๕ คน เพือ่ ป้องกัน มี
๒ รายทีป่ ว่ ยเป็นโรคอาการเล็กน้อย อย่างไรก็ตาม การทดสอบ
ทางห้องปฏิบตั กิ ารทัง้ ๙๑ คนให้ผลลบสำหรับไวรัส H5N1 ไวรัส
ทีเ่ พาะแยกได้จากพ่อและลูกเป็นไวรัสทีม่ พี นั ธุกรรมสอดคล้อง
คล้ายกัน ยกเว้นว่ามีการเปลีย่ นแปลงทีเ่ บสของกรดนิวคลีอคิ
ในจุดเล็กๆบ้างเท่านัน้
ผูร้ ายงานสรุปว่า น่าจะเป็นไปได้วา่ มีการแพร่เชือ้ ติดต่อ
ไวรัส H5N1ได้บา้ งในลักษณะจาก คน-สู-่ คน ได้ในวงจำกัด
อาจจะภายในครอบครัว รายละเอียดรายงานฉบับนีจ้ ะติดตาม
ได้ในวารสารแลนเซ็ท ฉบับเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๕๑

๑๐๘
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ผืนแผ่นดินใหญ่จนี

๒๕๔๖
๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๔๖
มีผู้ป่วยตายในประเทศจีน ๑ รายด้วยไวรัส H5N1
การติดเชือ้ เกิดขึน้ ภายในประเทศตัง้ แต่ปกี อ่ น แต่เพิง่ จะวินจิ ฉัย
ยืนยันเมือ่ เดือนสิงหาคม ๒๕๔๖ จึงนับว่าเป็นรายที่ ๒๐ ของจีน
(แทนทีจ่ ะเป็นรายแรก) ในรายงานระยะนีย้ งั ไม่สจู้ ะเป็นระบบ
ทีม่ รี ะเบียบ จึงมีความสับสนยิง่
๑๐๙
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๒๕๔๗
ไม่มรี ายงานผูป้ ว่ ย

๒๕๔๘
๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๔๘
ประเทศจีนรายงานผูป้ ว่ ยไข้หวัดนก ๒ รายแรก จาก
จังหวัดฮูนานและอันฮุย (Hunan & Anhui) (ไม่รวมถึงรายในปี
๒๕๔๖ ทีย่ นื ยันย้อนหลัง) ถือว่าเป็นรายที่ ๑ และ ๒
๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๔๘
ประเทศจีน รายงานยืนยันผู้ป่วยไข้หวัดนกรายที่ ๓
จากจังหวัดอันฮุย (Anhui) มีรายงานผูป้ ว่ ยประปรายต่อเนือ่ ง
ตามมาอีกในสัปดาห์ตอ่ มา

๒๕๔๙
๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๙
ประเทศจีนรายงานผูป้ ว่ ยรายที่ ๑๒ และเสียชีวติ ๘ ราย
ผูป้ ว่ ยบางรายป่วยอยูใ่ นอาณาบริเวณทีไ่ ม่มกี ารระบาดของโรค
ในเป็ดไก่
๑๙ เมษายน ๒๕๔๙
ประเทศจีนรายงานผูป้ ว่ ยรายที่ ๑๗ เป็นชายอายุ ๒๑ ปี
จาก ฮูเป่ย (Hubei) (เริม่ ป่วยวันที่ ๑ เมษายน)
๑๑๐
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๒๗ เมษายน ๒๕๔๙
ประเทศจีนรายงานผูป้ ว่ ยรายที่ ๑๘ เป็นหญิงอายุ ๑๘
ปี จาก เสฉวน (Sichuan) (เริม่ ป่วยวันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๔๙)
๑๖ มิถนุ ายน ๒๕๔๙
ประเทศจีนรายงานผูป้ ว่ ยรายที่ ๑๙ เป็นชายอายุ ๓๑ ปี
จาก กวางตุง้ (Quangdong) (เริม่ ป่วยวันที่ ๓ มิถนุ ายน ๒๕๔๙)
๘ สิงหาคม ๒๕๔๙
ประเทศจีนรายงานยืนยันย้อนหลัง นับเป็นผู้ป่วย
รายที่ ๒๐ เป็นชายอายุ ๒๔ ปีจากกรุงปักกิง่ (เริม่ ป่วยวันที่ ๒๕
พฤศจิกายน ๒๕๔๖) และเสียชีวิต โดยในชั้นแรกวินิจฉัย
เบือ้ งต้นไม่ถกู ต้องว่าเป็นโรคซาร์ส อันทีจ่ ริงแล้ว จะต้องถือว่า
รายนี้ เป็นผูป้ ว่ ยรายแรกของการระบาดครัง้ นีข้ องโรคไข้หวัดนก
ในประเทศจีน
๑๔ สิงหาคม ๒๕๔๙
ประเทศจีนรายงานผูป้ ว่ ยรายที่ ๒๑ เป็นชายอายุ ๖๒
ปีจากเขตปกครองตนเองอุยเกอร์ (Uygur) ทางภาคตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศ (เริม่ ป่วยวันที่ ๑๙ มิถนุ ายน ๒๕๔๙)
๑๐ ธันวาคม ๒๕๔๙
ประเทศจีนรายงานผูป้ ว่ ยรายที่ ๒๒ เป็นชายอายุ ๓๗
ปี จากอั น ฮุ ย ทางภาคตะวั น ตกเฉี ย งเหนื อ ของประเทศ
๑๑๑
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(เริม่ ป่วยวันที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๔๙) แต่วนิ จิ ฉัยยืนยันย้อนหลัง
ได้เมือ่ วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๕๐

๒๕๕๐
๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๐
ประเทศจีนรายงานผูป้ ว่ ยรายที่ ๒๓ เป็นชายอายุ ๔๔ ปี
จากฟูเจียน (Fujian) (เริม่ ป่วยวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๐)
๒๐ มีนาคม ๒๕๕๐
ประเทศจีนรายงานผูป้ ว่ ยไข้หวัดนกจากไวรัส H9N2
เป็นเด็กหญิงอายุ ๙ เดือน มีอาการอ่อนๆ (รายนีไ้ ม่ใช่ H5N1)
๒๙ มีนาคม ๒๕๕๐
ประเทศจีนรายงานผูป้ ว่ ยรายที่ ๒๔ เป็นเด็กชายอายุ
๑๖ ปีจากอันฮุย (เริม่ ป่วยวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๐)
๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๐
ประเทศจีนรายงานผู้ป่วยรายที่ ๒๕ เป็นทหารชาย
อายุ ๑๙ ปี ประจำการอยู่ที่ จังหวัดฟูเจียน (เริ่มป่วยวันที่ ๙
พฤษภาคม ๒๕๕๐)
๔ ธันวาคม ๒๕๕๐
ประเทศจีนรายงานผูป้ ว่ ยรายที่ ๒๖ เป็นชายอายุ ๒๔ ปี
จากเจียงสู (Jiangsu) (เริม่ ป่วยวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๐)
๑๑๒
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๙ ธันวาคม ๒๕๕๐
ประเทศจีนรายงานผูป้ ว่ ยรายที่ ๒๗ เป็นชายอายุ ๕๒ ปี
จาก เจียงสู (เริม่ ป่วยวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๐) รายนีเ้ ป็นบิดา
ของรายที่ ๒๖

๒๕๕๑
๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑
ประเทศจีนรายงานผูป้ ว่ ยรายที่ ๒๘ เป็นชายอายุ ๒๒ ปี
จากฮูนาน (เริม่ ป่วยวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๑)
๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑
ประเทศจีนรายงานผูป้ ว่ ยรายที่ ๒๙ เป็นชายอายุ ๔๑ ปี
จากเขตปกครองตนเองกวางสี (Quanxi) (เริ่มป่วยวันที่ ๑๒
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑)
๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑
ประเทศจีนรายงานผูป้ ว่ ยรายที่ ๓๐ เป็นหญิงอายุ ๔๔ ปี
จากกวางตุง้ (เริม่ ป่วยวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑)

๒๕๕๒
๗ มกราคม ๒๕๕๒
ประเทศจีนรายงานผูป้ ว่ ยรายที่ ๓๑ เป็นหญิงอายุ ๑๙ ปี
จากกรุงปักกิง่ (Beijing) (เริม่ ป่วยวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๑)
๑๑๓
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๑๙ มกราคม ๒๕๕๒
ประเทศจีนรายงานยืนยันผูป้ ว่ ย
รายที่ ๓๒ เป็นหญิงอายุ ๒๗ ปี จากจังหวัดชานดง
(Shandong) (เริม่ ป่วยวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๕๒)
รายที่ ๓๓ เป็นเด็กหญิงอายุ ๒ ขวบ จากจังหวัดชานสี
(Shanxi) (เริม่ ป่วยวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๕๒)
รายที่ ๓๔ เป็นชายอายุ ๑๖ ปีจากจังหวัด ฮูนาน (เริม่ ป่วย
วันที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๒)
๒๗ มกราคม ๒๕๕๒
ประเทศจีนรายงานยืนยันผู้ป่วยรายที่ ๓๕ เป็นหญิง
อายุ ๓๑ ปี จากเขตปกครองตนเองซินเกียง (Xingiang) (เริม่ ป่วย
วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๕๒)
รายที่ ๓๖ เป็นชายอายุ ๒๙ ปี จากกุยซู (Guizou province)
(เริม่ ป่วยวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๒)
รายที่ ๓๗ เป็นชายอายุ ๑๘ ปีจากกวางสี (เริม่ ป่วยวันที่
๑๐ มกราคม ๒๕๕๒)
๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒
ประเทศจีนรายงานผูป้ ว่ ยรายที่ ๓๘ เป็นหญิงอายุ ๒๑
ปี จากจังหวัดฮูนาน (เริม่ ป่วยวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๕๒)

๑๑๔
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๒๕๕๓
๘ มกราคม ๒๕๕๓
ประเทศจีนรายงานผู้ป่วยรายที่ ๓๙ เป็นหญิงอายุ
๒๒ ปีจากจังหวัด ฮูเป่ย (เริ่มป่วยวันที่ ๒๓ พฤษภาคม)
(ข้อมูลตรงนีค้ อ่ นข้างสับสน) รายนีเ้ ป็นผูป้ ว่ ยรายล่าสุด (รายที่
๒๘) ทีร่ ายงานตัง้ แต่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒
ข้อมูลจำนวนผู้ป่วย ณ วันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๔
ประเทศจีนมีรายงานผูป้ ว่ ยยืนยัน ๔๐ ราย ตาย ๒๖ ราย

มวลมนุษย์ทั้งหลาย ท่านอยู่ที่ไหน เราไข้หวัดปักษีจะตามไปราวีที่นั่น

๑๑๕
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ประเทศกัมพูชา
ประเทศไทย
จังหวัด

๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๘ กัมพูชารายงานรายแรก ผูป้ ว่ ย
เสียชีวติ ในเวลาต่อมา
๒๙ มีนาคม ๒๕๔๘ รายที่ ๒ ตาย
๑๒ เมษายน ๒๕๔๘ รายที่ ๓ ก็ตาย
๔ พฤษภาคม ๒๕๔๘ รายที่ ๔ ตาย
(รายที่ ๕ หายไป)
๖ เมษายน ๒๕๔๙ รายที่ ๖ เด็กชาย ๑๒ ปี จาก Prey
Veng (เริม่ ป่วย ๒๙ มีนาคม ๒๕๔๙)
๑๐ เมษายน ๒๕๕๐ รายที่ ๗ เด็กหญิง ๑๓ ปี จาก
จังหวัดกำปง จาม (เริม่ ป่วยวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๐) เป็นรายแรก
ทีร่ ายงานหลังเดือนเมษายน ๒๕๔๙
๑๑๖
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๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๑ รายที่ ๘ ชาย ๑๙ ปี จากจังหวัด
กันดาล (Kandal) (เริ่มป่วยวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๑)
นับเป็นผูป้ ว่ ยไข้หวัดนกรายแรกของประเทศทีร่ อดชีวติ
๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๒ รายที่ ๙ ชาย ๕๗ ปี จาก
จังหวัดกำปง จาม (เริม่ ป่วยวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๒) นับเป็น
รายแรกหลังจากทีม่ รี ายงานเดือนธันวาคม ๒๕๕๑ ไปแล้ว
๔ พฤษภาคม ๒๕๕๓ รายที่ ๑๐ ชายอายุ ๒๗ ปี
จากจังหวัด Prey Veng (เริม่ ป่วยเมือ่ วันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๕๓)
เป็นรายแรกหลังรายงานล่าสุดเมือ่ เดือนธันวาคม ๒๕๕๒
วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ กระทรวงสาธารณสุข
กัมพูชาได้รายงานผูป้ ว่ ยไข้หวัดนก (avian influenza A (H5N1)
virus) รายใหม่ ๑ ราย เป็นเด็กหญิงอายุ ๕ ขวบ จากตำบล Prek
Leap village, Sangkat Prek Leap, Khan Reussey Keo, กรุง
พนมเปญ (เริ่มมีอาการป่วยเมื่อวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๔)
และได้รบั ไว้รกั ษาในโรงพยาบาล วันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔
และถึงแก่กรรม ๑๒ ชัว่ โมงหลังรับไว้ในโรงพยาบาล นับเป็น
รายที่ ๑๑ และเสียชีวติ เป็นรายที่ ๙
๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ รายที่ ๑๒-๑๓
ประเทศกัมพูชา รายงานพบผูป้ ว่ ยไข้หวัดนกรายที่ ๑๒
และ ๑๓ ของประเทศ ผูป้ ว่ ยรายที่ ๑๒ เป็นเด็กทารกเพศชายอายุ
๑๑ เดือน อาศัยอยูท่ ห่ี มูบ่ า้ น Takong อำเภอ Banteay จังหวัด
๑๑๗
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Meanchey เสียชีวิตด้วยอาการแทรกซ้อนของระบบทางเดิน
หายใจเมือ่ วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ หลังจากสัมผัสไวรัส
ไข้หวัดนก H5N1 ทีจ่ งั หวัด Prey Vera
 รายที่ ๑๓ เป็นมารดาของผูป้ ว่ ยรายแรก อายุ ๑๙ ปี
อาศัยอยู่ในหมู่บ้านเดียวกับผู้ป่วยรายที่ ๑๒ เสียชีวิตด้วย
อาการแทรกซ้อนของระบบทางเดินหายใจเช่นกันเมือ่ วันที่ ๑๒
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ ผลการเก็บตัวอย่างเลือดของผูป้ ว่ ยรายที่ ๑๓
ตรวจพบติดเชือ้ ไวรัสไข้หวัดนก H5N1 (ทัง้ คูเ่ ริม่ มีอาการป่วย
เมือ่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔)
 ผูป้ ว่ ยมีอาการป่วยและพักอาศัยทีจ่ งั หวัด Banteay
Meanchey และมารับการรักษาพยาบาลทีจ่ งั หวัดเสียมเรียบ ซึง่
อยูใ่ กล้ชายแดนจังหวัดสระแก้วของประเทศไทย จึงมีความเสีย่ ง
สูงที่ไข้หวัดนกในประเทศไทยอาจจะเกิดการระบาดขึ้นได้
ดังนัน้ เจ้าหน้าทีท่ เ่ี กีย่ วข้อง โดยเฉพาะจังหวัดชายแดนทีต่ ดิ กับ
ประเทศกัมพูชา ควรมีการเฝ้าระวังการเข้าออกของผูเ้ ดินทาง
รวมถึงการนำเข้าสัตว์ปีก เพื่อป้องกันเชื้อไข้หวัดนกแพร่เข้า
มาในประเทศ
๖ เมษายน ๒๕๕๔
มีขา่ วจากประเทศกัมพูชา เมือ่ วันที่ ๖ เมษายน ๒๕๕๔
ยืนยันว่า มีผปู้ ว่ ยไข้หวัดนก ๑ ราย (A H5N1) เป็นเด็กหญิงอายุ
๑๑ ปี จากสตึงเตร็ง จังหวัดกำปง จาม ผูป้ ว่ ยรายนี้ เริม่ มีอาการ
๑๑๘
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ป่วยเมือ่ วันที่ ๒๒ มีนาคม ได้รบั การรักษาจากโรงพยาบาลใน
ชุมชนเมื่อวันที่ ๒๙ มีนาคม เนื่องจากมีอาการทรุดลง จึงส่ง
ต่อไปรักษาในโรงพยาบาลเขตเมือ่ วันที่ ๓๑ มีนาคม และเสีย
ชีวติ ในวันนัน้ ผูป้ ว่ ยรายนี้ เป็นผูป้ ว่ ยรายใหม่รายที่ ๔ ของปีน้ี
ซึง่ เสียชีวติ ทุกราย และเป็นรายที่ ๑๔ ของประเทศ ตาย ๑๒ ราย
(ประมาณร้อยละ ๘๖) จากการตรวจผูส้ มั ผัสใกล้ชดิ ไม่มผี ใู้ ด
ติดเชือ้ จากผูป้ ว่ ยรายนี้ (ให้ผลลบ ต่อ A H5N1)
ข้อมูลจำนวนผู้ป่วย ณ วันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๔
ประเทศกัมพูชา มีรายงานผูป้ ว่ ยยืนยัน ๑๕ ราย ตาย ๑๓ ราย
เขตปกครองภายในของประเทศกัมพูชา (จากวิกพิ เี ดีย พจนุกรมเสรี)
ประเทศกั ม พู ช าแบ่ ง เขตการปกครองเป็ น ๒๓ จั ง หวั ด
เรียกว่า เขต (khaet) จังหวัดแบ่งเป็นอำเภอหรือเรียกว่า srok และ
เทศบาล (municipalities เรียกว่า krong) อำเภอแบ่งต่อไปเป็นคอมมูน
(communes เรียกว่า khum) และควอร์เตอร์ (quarters เรียกว่า sangkat)
ย่อยลงไปอีกเป็นหมูบ่ า้ น (villages เรียกว่า phum).
เทศบาลจะแบ่งออกเป็น ควอร์เตอร์หรือ sangkat และแบ่ง
ย่อยออกไปเป็น หมูบ่ า้ นหรือ phum และเป็นกรุพ๊ เรียกว่า (Group เรียกว่า
krom)
กรุงพนมเปญ เป็นนครหลวงแบ่งออกเป็นส่วนๆ เรียกว่า
khan และยังแบ่งย่อยต่อไปอีกเรียกว่า ควอร์เตอร์ เรียกว่า sangkat
และเป็นหมูบ่ า้ นทีเ่ รียกว่า phum

๑๑๙
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ประเทศอียปิ ต์

๒๕๔๙
๓๐ มีนาคม ๒๕๔๙
อียปิ ต์รายงานผูป้ ว่ ยรายแรก ผูป้ ว่ ยเป็นหญิงอายุ ๓๐
ปี จากควาลูบิยา (Qalubiya) (เริ่มมีอาการป่วยเมื่อต้นเดือน
มีนาคม ๒๕๔๙)
๑๒๐
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๑๓ เมษายน ๒๕๔๙
ชั่วระยะเวลาที่ผ่านไป สองสัปดาห์ อียิปต์ก็รายงาน
ผูป้ ว่ ยรายที่ ๑๒ แล้ว
ผูป้ ว่ ยรายที่ ๑๒ เป็นหญิงอายุ ๑๘ ปี จากมินฟู ยิ าห์
(Minufiyah) (เริม่ ป่วยเมือ่ วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๔๙)
๔ พฤษภาคม ๒๕๔๙
อียปิ ต์รายงานผูป้ ว่ ยรายที่ ๑๓ ผูป้ ว่ ยเป็นหญิงอายุ ๒๗
ปี จากกรุงไคโร (Cairo) (เริม่ มีอาการป่วยเมือ่ วันที่ ๑๕ เมษายน
๒๕๔๙)
๑๘ พฤษภาคม ๒๕๔๙
อียปิ ต์รายงานผูป้ ว่ ยราย ๑๔ ผูป้ ว่ ยเป็นหญิงอายุ ๗๕
ปี จาก อัล มินยา (Al Minya) (เริม่ มีอาการป่วยเมือ่ วันที่ ๑๑
พฤษภาคม ๒๕๔๙)
๑๑ ตุลาคม ๒๕๔๙
อียปิ ต์รายงานผูป้ ว่ ยราย ที่ ๑๕ ผูป้ ว่ ยเป็นหญิงอายุ ๓๙
ปีจาก การ์บยิ า (Gharbiya) (เริม่ มีอาการป่วยเมือ่ วันที่ ๓๐ สิงหาคม
๒๕๔๙) นับว่าเป็นรายแรกหลังจากทีร่ ายงานรายล่าสุดเมือ่ เดือน
พฤษภาคม ๒๕๔๙

๑๒๑
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๒๗ ธันวาคม ๒๕๔๙
อียปิ ต์รายงานผูป้ ว่ ยรายที่ ๑๖ รายที่ ๑๗ และรายที่ ๑๘
ผูป้ ว่ ยเกิดขึน้ ในหมูเ่ ครือญาติดว้ ยกัน จาก การ์บยิ า (Gharbiya) (เริม่
มีอาการป่วยเมือ่ วันที่ ๙-๑๕ ธันวาคม ๒๕๔๙)

๒๕๕๐
๒๒ มกราคม ๒๕๕๐
อียปิ ต์รายงานผูป้ ว่ ยรายที่ ๑๙ ผูป้ ว่ ยเป็นหญิงอายุ ๒๗
ปีจาก เบนิ สวายฟ์ (Beni Sweif) (เริม่ มีอาการป่วยเมือ่ วันที่ ๙
มกราคม ๒๕๕๐)
๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๐
อียปิ ต์รายงานผูป้ ว่ ยรายที่ ๒๐ ผูป้ ว่ ยเป็นเด็กหญิงอายุ
๑๗ ปี จาก ฟายูม (Fayoum) (เริม่ มีอาการป่วยเมือ่ วันที่ ๒๕
มกราคม ๒๕๕๐)
๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๐
อียปิ ต์รายงานผูป้ ว่ ยราย ๒๑ ผูป้ ว่ ยเป็นหญิงอายุ ๓๗
ปีจาก ฟายูม (เริม่ มีอาการป่วยเมือ่ วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๐)
๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๐
อียปิ ต์รายงานผูป้ ว่ ยรายที่ ๒๒ ผูป้ ว่ ยเป็นเด็กชายอายุ
๕ ขวบ จาก ชาร์เคีย (Sharkia) (เริม่ มีอาการป่วยเมือ่ วันที่ ๑๔
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๐)
๑๒๒
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๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๐
อียปิ ต์รายงานผูป้ ว่ ยที่ ๒๓ ผูป้ ว่ ยเป็นเด็กหญิงอายุ ๔
ขวบ จาก ดาคาฮเลีย (Dakahlia) (เริม่ มีอาการป่วยเมือ่ วันที่ ๒๕
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๐)
๑๒ มีนาคม ๒๕๕๐
อียิปต์รายงานผู้ป่วยรายที่ ๒๔ ผู้ป่วยเป็นเด็กชาย
อายุ ๔ ขวบจาก ดาคาฮเลีย (เริม่ มีอาการป่วยเมือ่ วันที่ ๗ มีนาคม
๒๕๕๐)
๑๙ มีนาคม ๒๕๕๐
อียิปต์รายงานผู้ป่วยรายที่ ๒๕ ผู้ป่วยเป็นเด็กหญิง
อายุ ๑๐ ปีจาก อัสวัน (Aswan) (เริม่ มีอาการป่วยเมือ่ วันที่ ๑๓
มีนาคม ๒๕๕๐)
๒๐ มีนาคม ๒๕๕๐
อียปิ ต์รายงานผูป้ ว่ ยรายที่ ๒๖ ผูป้ ว่ ยเป็นเด็กชายอายุ
๒ ขวบจาก อัสวัน (เริม่ มีอาการป่วยเมือ่ วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๐)
๒๖ มีนาคม ๒๕๕๐
อียิปต์รายงานผู้ป่วยรายที่ ๒๗ ผู้ป่วยเป็นเด็กหญิง
อายุ ๓ ขวบจาก อัสวัน (เริม่ มีอาการป่วยเมือ่ วันที่ ๒๒ มีนาคม
๒๕๕๐) รายนีไ้ ม่มคี วามเกีย่ วพันกับผูป้ ว่ ยจากอัสวัน ๓ รายก่อน

๑๒๓
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๒๘ มีนาคม ๒๕๕๐
อียปิ ต์รายงานผูป้ ว่ ยรายที่ ๒๘ ผูป้ ว่ ยเป็นเด็กหญิงอายุ
๖ ขวบจาก คีนา (Qena) และรายที่ ๒๙ เป็นเด็กชายอายุ ๕ ขวบ
จาก มีเนีย (Menia) (ทัง้ คูเ่ ริม่ มีอาการป่วยเมือ่ วันที่ ๒๖ มีนาคม
๒๕๕๐)
๒ เมษายน ๒๕๕๐
อียปิ ต์รายงานผูป้ ว่ ยรายที่ ๓๐ ผูป้ ว่ ยเป็นเด็กชายอายุ
๔ ขวบ จาก คีนา เป็นน้องชายของรายที่ ๒๘ และรายที่ ๓๑ ผูป้ ว่ ย
เป็นเด็กชายอายุ ๗ ขวบ จาก โซฮัก (Sohag) (ทัง้ คูเ่ ริม่ มีอาการป่วย
เมือ่ วันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๐) และรายที่ ๓๒ เป็นเด็กหญิงอายุ
๔ ขวบ จาก คาลยูเบีย (Qalyoubia) (เริม่ ป่วยเมือ่ วันที่ ๒๙ มีนาคม
๒๕๕๐)
๑๐ เมษายน ๒๕๕๐
อียปิ ต์รายงานผูป้ ว่ ยรายที่ ๓๓ ผูป้ ว่ ยเป็นเด็กหญิงอายุ
๒ ขวบจาก เมเนีย (เริม่ มีอาการป่วยเมือ่ วันที่ ๓ เมษายน ๒๕๕๐)
และรายที่ ๓๔ เป็นเด็กหญิงอายุ ๑๕ ปี จากกรุงไคโร (Cairo)
(เริม่ ป่วย เมือ่ วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๐)
๑๑ มิถนุ ายน ๒๕๕๐
อียปิ ต์รายงานผูป้ ว่ ยรายที่ ๓๕ ผูป้ ว่ ยเป็นเด็กหญิงอายุ
๑๐ ปีจาก คีนา (เริม่ มีอาการป่วยเมือ่ วันที่ ๑ มิถนุ ายน ๒๕๕๐)
๑๒๔
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๑๒ มิถนุ ายน ๒๕๕๐
อียปิ ต์รายงานผูป้ ว่ ยรายที่ ๓๖ ผูป้ ว่ ยเป็นเด็กหญิงอายุ
๔ ขวบจาก คีนา (เริม่ มีอาการป่วยเมือ่ วันที่ ๗ มิถนุ ายน ๒๕๕๐)
สองรายหลังนีไ้ ม่มคี วามเกีย่ วข้องกัน
๒๕ มิถนุ ายน ๒๕๕๐
อียปิ ต์รายงานผูป้ ว่ ยรายที่ ๓๗ ผูป้ ว่ ยเป็นเด็กชายอายุ
๔ ขวบ จาก คีนา (เริม่ มีอาการป่วยเมือ่ วันที่ ๒๐ มิถนุ ายน ๒๕๕๐)
๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๐
อียปิ ต์รายงานผูป้ ว่ ยรายที่ ๓๘ ผูป้ ว่ ยเป็นหญิงอายุ ๒๕
ปีจาก ดามีททา (Damietta) (เริ่มมีอาการป่วยเมื่อวันที่ ๒๐
กรกฎาคม ๒๕๕๐)
๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๐
อียปิ ต์รายงานผูป้ ว่ ยรายที่ ๓๙ ผูป้ ว่ ยเป็นหญิงอายุ ๒๕
ปีจาก เบนี สวายฟ์ (Beni Sweif) (เริม่ มีอาการป่วยเมือ่ วันที่ ๒๓
ธันวาคม ๒๕๕๐) นับเป็นรายแรกหลังทีม่ รี ายงานไปเมือ่ เดือน
กรกฎาคม ๒๕๕๐
๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๐
อียปิ ต์รายงานผูป้ ว่ ยรายที่ ๔๐ ผูป้ ว่ ยเป็นหญิงอายุ ๕๐
ปีจาก โดมิแอท (Domiatt) (เริม่ มีอาการป่วยเมือ่ วันที่ ๒๖ ธันวาคม

๑๒๕
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๒๕๕๐) และรายที่ ๔๑ เป็นหญิงอายุ ๒๒ ปี จากมีโนเฟีย
(Menofia) (เริม่ มีอาการป่วยวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๐)

๒๕๕๑
๒ มกราคม ๒๕๕๑
อียปิ ต์รายงานผูป้ ว่ ยรายที่ ๔๒ ผูป้ ว่ ยเป็นหญิงอายุ ๒๕
ปีจากดาคาฮเลีย (เริม่ มีอาการป่วยเมือ่ วันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๐)
และรายที่ ๔๓ เป็นหญิง อายุ ๓๖ ปี จาก เมโนเฟีย (Menofia)
(เริม่ ป่วยวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๐)
๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑
อียปิ ต์รายงานผูป้ ว่ ยรายที่ ๔๔ ผูป้ ว่ ยเป็นเด็กหญิงอายุ
๔ ขวบ จากมิเนีย (เริม่ มีอาการป่วยเมือ่ วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์
๒๕๕๑)
๔ มีนาคม ๒๕๕๑
อียปิ ต์รายงานผูป้ ว่ ยรายที่ ๔๕ ผูป้ ว่ ยเป็นหญิงอายุ ๒๖
ปีจาก ฟายูม (เริม่ มีอาการป่วยเมือ่ วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑)
๕ มีนาคม ๒๕๕๑
อียปิ ต์รายงานผูป้ ว่ ยรายที่ ๔๖ ผูป้ ว่ ยเป็นเด็กหญิงอายุ
๑๑ ปีจากมิเนีย (รับไว้รักษาในโรงพยาบาลเมื่อวันที่ ๒๖
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑)
๑๒๖
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๑๑ มีนาคม ๒๕๕๑
อียปิ ต์รายงานผูป้ ว่ ยรายที่ ๔๗ ผูป้ ว่ ยเป็นเด็กชายอายุ
๘ ขวบ จากฟายูม (รับไว้รกั ษาในโรงพยาบาลเมือ่ วันที่ ๓ มีนาคม
๒๕๕๑)
๘ เมษายน ๒๕๕๑
อียปิ ต์รายงานผูป้ ว่ ยรายที่ ๔๘ ผูป้ ว่ ยเป็นชายอายุ ๑๙
ปีจากเบเฮรา (Beheira) (เริม่ มีอาการป่วยเมือ่ วันที่ ๓๐มีนาคม
๒๕๕๑)
๑๕ เมษายน ๒๕๕๑
อียปิ ต์รายงานผูป้ ว่ ยรายที่ ๔๙ ผูป้ ว่ ยเป็นหญิงอายุ ๓๐
ปีจาก กรุงไคโร (เริม่ มีอาการป่วยเมือ่ วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๑)
๑๗ เมษายน ๒๕๕๑
อียปิ ต์รายงานผูป้ ว่ ยรายที่ ๕๐ ผูป้ ว่ ยเป็นเด็กชายอายุ
๒ ขวบ จากชาร์เคีย (เริ่มมีอาการป่วยเมื่อวันที่ ๑๓ เมษายน
๒๕๕๑)
๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๑
อียปิ ต์รายงานผูป้ ว่ ยรายที่ ๕๑ ผูป้ ว่ ยเป็นเด็กหญิงอายุ
๑๖ ปีจากอัสสุท (Assuit) (เริม่ มีอาการป่วยเมือ่ วันที่ ๘ ธันวาคม
๒๕๕๑)

๑๒๗
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๒๕๕๒
๑๔ มกราคม ๒๕๕๒
อียปิ ต์รายงานผูป้ ว่ ยรายที่ ๕๒ ผูป้ ว่ ยเป็นเด็กหญิงอายุ
๒๑ เดือนจาก วันที่ ๖ ตุลาคม กัฟเวอร์โนเรท (The 6th October
Governorate) (เริม่ มีอาการป่วย เมือ่ วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๕๒)
๒๖ มกราคม ๒๕๕๒
อียปิ ต์รายงานผูป้ ว่ ยรายที่ ๕๓ ผูป้ ว่ ยเป็นเด็กหญิงอายุ
๒ ขวบ จากมาโนเฟีย (ไม่มขี อ้ มูลวันทีเ่ ริม่ ป่วย)
๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒
อียปิ ต์รายงานผูป้ ว่ ยรายที่ ๕๔ ผูป้ ว่ ยเป็นเด็กชาย อายุ
๒ ขวบ จากสุเอซ (Suez) (ไม่มขี อ้ มูลวันทีเ่ ริม่ มีอาการป่วย)
๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒
อียปิ ต์รายงานผูป้ ว่ ยรายที่ ๕๕ ผูป้ ว่ ยเป็นเด็กชายอายุ ๑๘
เดือน จากเมเนีย (เริม่ มีอาการป่วยเมือ่ วันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒)
๒ มีนาคม ๒๕๕๒
อียปิ ต์รายงานผูป้ ว่ ยรายที่ ๕๖ ผูป้ ว่ ยเป็นเด็กชายอายุ
๒ ขวบ จากฟายูม (เริม่ มีอาการป่วยเมือ่ วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์
๒๕๕๒)

๑๒๘
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๑๐ มีนาคม ๒๕๕๒
อียปิ ต์รายงานผูป้ ว่ ยรายที่ ๕๗ ผูป้ ว่ ยเป็นเด็กชายอายุ
๒ ขวบครึง่ จากอะเล็กซานเดรีย (เริม่ มีอาการป่วย เมือ่ วันที่ ๓
มีนาคม ๒๕๕๒)
๑๑ มีนาคม ๒๕๕๒
อียปิ ต์รายงานผูป้ ว่ ยรายที่ ๕๘ ผูป้ ว่ ยเป็นเด็กหญิงอายุ
๑ ขวบครึง่ จากเมโนเฟีย (เริม่ มีอาการป่วยเมือ่ วันที่ ๖ มีนาคม
๒๕๕๒)
๒๓ มีนาคม ๒๕๕๒
อียปิ ต์รายงานผูป้ ว่ ยรายที่ ๕๙ ผูป้ ว่ ยเป็นหญิงอายุ ๓๘
ปี จาก อัสสุท (เริม่ มีอาการป่วยเมือ่ วันที่ ๑๔มีนาคม ๒๕๕๒)
๓๐ มีนาคม ๒๕๕๒
อียปิ ต์รายงานผูป้ ว่ ยรายที่ ๖๐ ผูป้ ว่ ยเป็นเด็กหญิงอายุ
๓ ขวบ จากคีนา (เริม่ มีอาการป่วยเมือ่ วันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๒)
๘ เมษายน ๒๕๕๒
อียิปต์รายงานผู้ป่วยรายที่ ๖๑ และรายที่ ๖๒ ทั้งคู่
เป็นเด็กชาย อายุ ๒ ขวบ จากเบฮีรา (เริม่ มีอาการป่วยเมือ่ วันที่
๒๗ และ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๒)
และรายที่ ๖๓ เป็นเด็กชาย อายุ ๖ ขวบ จาก ควาลูบยิ า
(Qaloubiya) (เริม่ ป่วยวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๒)
๑๒๙
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๑๗ เมษายน ๒๕๕๒
อียปิ ต์รายงานผูป้ ว่ ยรายที่ ๖๔ ผูป้ ว่ ยเป็นหญิงอายุ ๓๓
ปี จาก เคเฟอร์ เอล ไชค์ (Kafr el-Sheikh) (เริม่ มีอาการป่วยเมือ่
วันที่ ๗ เมษายน ๒๕๕๒)
๒๑ เมษายน ๒๕๕๒
อียปิ ต์รายงานผูป้ ว่ ยรายที่ ๖๕ ผูป้ ว่ ยเป็นหญิงอายุ ๒๕
ปีจากกรุงไคโร (เริม่ มีอาการป่วยเมือ่ วันที่ ๖ เมษายน ๒๕๕๒)
และรายที่ ๖๖ เป็นเด็กหญิง อายุ ๑๘ เดือน จาก เคเฟอร์ เอล ไชค์
(เริม่ ป่วยวันที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๕๒)
๒๓ เมษายน ๒๕๕๒
อียปิ ต์รายงานผูป้ ว่ ยรายที่ ๖๗ ผูป้ ว่ ยเป็นเด็กชายอายุ
๔ ขวบ จาก โซฮัก (Sohaq) (เริม่ มีอาการป่วยเมือ่ วันที่ ๑๘ เมษายน
๒๕๕๒)
๖ พฤษภาคม ๒๕๕๒
อียปิ ต์รายงานผูป้ ว่ ยรายที่ ๖๘ ผูป้ ว่ ยเป็นหญิงอายุ ๓๔
ปีจาก การ์เบีย (Gharbia) (เริม่ มีอาการป่วยเมือ่ วันที่ ๒๑ เมษายน
๒๕๕๒)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๒
อียปิ ต์รายงานผูป้ ว่ ยรายที่ ๖๙ ผูป้ ว่ ยเป็นเด็กหญิงอายุ ๕
ขวบ จาก โซฮัก (เริม่ มีอาการป่วยเมือ่ วันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๕๒)
๑๓๐
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๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๒
อียปิ ต์รายงานผูป้ ว่ ยรายที่ ๗๐ ผูป้ ว่ ยเป็นเด็กชายอายุ ๔
ขวบ จาก ชาร์เคีย (เริ่มมีอาการป่วยเมื่อวันที่ ๑๐ พฤษภาคม
๒๕๕๒) รายที่ ๗๑ เป็นเด็กชายอายุ ๓ ขวบ จาก การ์เบีย
(เริม่ ป่วยเมือ่ วันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๒) รายที่ ๗๒ เป็นเด็ก
หญิงอายุ ๔ ขวบ จาก ดาคาฮเลีย (เริม่ ป่วยเมือ่ วันที่ ๙ พฤษภาคม
๒๕๕๒) รายที่ ๗๓ เป็นเด็กชายอายุ ๔ ขวบ จาก ดาคาฮเลีย
(เริ่มป่วยเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๒) และรายที่ ๗๔
เป็นเด็กชายอายุ ๓ ขวบ จาก โซฮัก (เริ่มป่วยเมื่อวันที่ ๑๗
พฤษภาคม ๒๕๕๒)
๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๒
อียปิ ต์รายงานผูป้ ว่ ยรายที่ ๗๕ ผูป้ ว่ ยเป็นเด็กชายอายุ
๔ ขวบ จาก เฮเฮีย (Hehia) (เริม่ ป่วยเมือ่ วันที่ ๒๔ พฤษภาคม
๒๕๕๒) และรายที่ ๗๖ เป็นเด็กหญิงอายุ ๔ ขวบ จาก อาโบ
ฮัมมัด (Abo Hammad) (เริม่ มีอาการป่วยเมือ่ วันที่ ๒๓ พฤษภาคม
๒๕๕๒) ทัง้ สองเป็นอำเภออยูใ่ นชาร์เคีย
๑ มิถนุ ายน ๒๕๕๒
อียปิ ต์รายงานผูป้ ว่ ยรายที่ ๗๗ ผูป้ ว่ ยเป็นเด็กหญิงอายุ
๔ ขวบจาก ดาคาฮเลีย (เริม่ มีอาการป่วยเมือ่ วันที่ ๒๕ พฤษภาคม
๒๕๕๒)
๑๓๑
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๒ มิถนุ ายน ๒๕๕๒
อียปิ ต์รายงานผูป้ ว่ ยรายที่ ๗๘ ผูป้ ว่ ยเป็นเด็กชายอายุ
๔ ขวบ จาก เคเฟอร์ เอล ไชค์ (เริม่ มีอาการป่วยเมือ่ วันที่ ๓๐
พฤษภาคม ๒๕๕๒)
๑ กรกฏาคม ๒๕๕๒
อียปิ ต์รายงานผูป้ ว่ ยรายที่ ๗๙ ผูป้ ว่ ยเป็นเด็กชายอายุ
๑ ขวบจาก โดมิอทั ท์ (เริม่ มีอาการป่วยเมือ่ วันที่ ๑ มิถนุ ายน
๒๕๕๒) รายงานผูป้ ว่ ยรายที่ ๘๐ ผูป้ ว่ ยเป็นเด็กหญิง อายุ ๔ ขวบ
จาก ดาคาฮเลีย (เริม่ มีอาการป่วยเมือ่ วันที่ ๕ มิถนุ ายน ๒๕๕๒)
และรายที่ ๘๑ ผูป้ ว่ ยเป็นเด็กชายอายุ ๑ ขวบจาก เคเฟอร์ เอล ไชค์
(เริม่ มีอาการป่วยเมือ่ วันที่ ๑๕ มิถนุ ายน ๒๕๕๒)
๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๒
อียิปต์รายงานผู้ป่วยรายที่ ๘๒ ผู้ป่วยเป็นเด็กหญิง
อายุ ๘ ขวบ จาก เคเฟอร์ เอล ไชค์ (เริม่ มีอาการป่วยเมือ่ วันที่ ๒๔
กรกฎาคม ๒๕๕๒) รายงานผูป้ ว่ ยรายที่ ๘๓ ผูป้ ว่ ยเป็นเด็กชาย
อายุ ๑๘ เดือนจาก เมโนเฟีย (เริม่ มีอาการป่วยเมือ่ วันที่ ๒๘
กรกฎาคม ๒๕๕๒)
๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๒
อียปิ ต์รายงานผูป้ ว่ ยรายที่ ๘๔ ผูป้ ว่ ยเป็นเด็กหญิงอายุ ๒
ขวบ จากเมโนเฟีย (เริ่มมีอาการป่วยเมื่อวันที่ ๒๓ สิงหาคม
๑๓๒
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๒๕๕๒) และรายที่ ๘๕ ผู้ป่วยเป็นเด็กหญิงอายุ ๑๔ ปีจาก
ดามีททา (เริม่ มีอาการป่วยเมือ่ วันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๒)
๒๔ กันยายน ๒๕๕๒
อียปิ ต์รายงานผูป้ ว่ ยรายที่ ๘๖ ผูป้ ว่ ยเป็นเด็กชายอายุ ๑๓
ปีจาก อเล็กซานเดรีย (เริม่ มีอาการป่วยเมือ่ วันที่ ๑๓ กันยายน
๒๕๕๒) และ รายที่ ๘๗ เป็นเด็กหญิงอายุ ๑ ขวบ จาก เบฮีรา
(เริม่ ป่วยเมือ่ วันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๒)
๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๒
อียปิ ต์รายงานผูป้ ว่ ยรายที่ ๘๘ ผูป้ ว่ ยเป็นชายอายุ ๒๑
ปีจาก อเล็กซานเดรีย (เริม่ มีอาการป่วยเมือ่ วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน
๒๕๕๒)
๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๒
อียปิ ต์รายงานผูป้ ว่ ยรายที่ ๘๙ ผูป้ ว่ ยเป็นเด็กชายอายุ
๓ ขวบจาก เมเนีย (เริม่ มีอาการป่วยเมือ่ วันที่ ๒๑ พฤศจิกายน
๒๕๕๒)
๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๒
อียปิ ต์รายงานผูป้ ว่ ยรายที่ ๙๐ ผูป้ ว่ ยเป็น หญิงอายุ ๒๑ ปี
จาก การ์เบีย (เริม่ ป่วยวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๒)

๑๓๓
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๒๕๕๓
๒๘ มกราคม ๒๕๕๓
อียปิ ต์รายงานผูป้ ว่ ยรายที่ ๙๑ ผูป้ ว่ ยเป็นหญิงอายุ ๒๐ ปี
จาก เบนี ซูเอฟ (Beni Suef) (เริม่ ป่วยวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๕๓)
รายงาน ผู้ป่วยรายที่ ๙๒ ผู้ป่วยเป็นเด็กชายอายุ ๑ ขวบ จาก
ดาคาฮเลีย (เริม่ ป่วยวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๕๓) รายงานผูป้ ว่ ยรายที่
๙๓ ผูป้ ว่ ยเป็นเด็กชายอายุ ๓ ขวบ จาก อัสสุท (เริม่ ป่วยวันที่ ๒๑
มกราคม ๒๕๕๓) และรายที่ ๙๔ เป็นชายอายุ ๔๕ ปี จาก ชาร์เคีย
(เริม่ ป่วยวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๓)
๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓
อียปิ ต์รายงานผูป้ ว่ ยรายที่ ๙๕ ผูป้ ว่ ยเป็น หญิงอายุ ๔๐ ปี
จาก ควาลูบยิ า (เริม่ ป่วยวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๓) และ รายที่
๙๖ ผูป้ ว่ ยเป็น หญิงอายุ ๒๙ ปี จาก มินฟู ยิ า (Menoufiya) (เริม่ ป่วย
วันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๓)
๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓
อียปิ ต์รายงานผูป้ ว่ ยรายที่ ๙๗ ผูป้ ว่ ยเป็น ชายอายุ ๓๗ ปี
จาก เฮลวัน (Helwan) (เริม่ ป่วยวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๓)
๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓
อียปิ ต์รายงานผูป้ ว่ ยรายที่ ๙๘ ผูป้ ว่ ยเป็นชายอายุ ๓๒ ปี
จาก อำเภอ อัชมอน เมนูฟยิ า (Ashmon) และรายที่ ๙๙ เป็นหญิง
๑๓๔
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อายุ ๒๙ ปี จาก เอลซาดัท (Elsadat) (ทัง้ คูเ่ ริม่ ป่วยวันที่ ๖ กุมภาพันธ์
๒๕๕๓)
๔ มีนาคม ๒๕๕๓
อียปิ ต์รายงานผูป้ ว่ ยรายที่ ๑๐๐ ผูป้ ว่ ยเป็นชายอายุ ๕๓ ปี
จาก อำเภอ โชบรา เอลคิมา (Shobra Elkhima) ควาลูบยิ า
อียปิ ต์รายงานผูป้ ว่ ยรายที่ ๑๐๑ ผูป้ ว่ ยเป็นเด็กชายอายุ
๑ ขวบ จาก อำเภอ บานฮา (Ban Ha) ควาลูบยิ า (เริม่ ป่วยวันที่ ๒๒
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓) และรายที่ ๑๐๒ เป็นเด็กชาย อายุ ๑๐ ปี จาก
อำเภอ มีท กาเมียร์ (Meet Ghamir) ดาคาฮเลีย รายที่ ๑๐๓
เป็นหญิงอายุ ๓๐ ปี จากอำเภอ เค็ลลิน (Kellin), เคเฟอร์ เอล ไชค์
(เริม่ ป่วยวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓) รายที่ ๑๐๔ เป็นเด็กชาย
อายุ ๑๓ ปี จาก เคเฟอร์ เอส ไชค์ (เริม่ ป่วยวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์
๒๕๕๓)
๑๒ มีนาคม ๒๕๕๓
อียิปต์รายงานผู้ป่วยรายที่ ๑๐๕ ผู้ป่วยเป็นหญิงอายุ
๒๐ ปี จาก อำเภอ เอล คันคา (El Khanka) ควาลูบยิ า และรายที่
๑๐๖ เป็น เด็กชายอายุ ๑ ขวบครึง่ จากอำเภอ เอล ฮามูล (El Hamool)
คาเฟอร์ เอล ไชค์ (เริม่ ป่วยวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๕๓)

๑๓๕

ระบาดบั น ลื อ โลก ๑๔ > ไข้ ห วั ด นก

๓๐ มีนาคม ๒๕๕๓
อียิปต์รายงานผู้ป่วยรายที่ ๑๐๗ ผู้ป่วยเป็นหญิงอายุ
๓๐ ปี จาก ดามีททา (เริม่ ป่วยวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๓) และรายที่
๑๐๘ เป็นเด็กชายอายุ ๔ ขวบ จากอำเภอเบบา จาก เบนิ สวายฟ์
(เริม่ ป่วยวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๓)
๙ เมษายน ๒๕๕๓
อียิปต์รายงานผู้ป่วยรายที่ ๑๐๙ ผู้ป่วยเป็นหญิงอายุ
๑๘ ปี จาก อำเภอ เอทซา (Etsa) ฟายูม (เริม่ ป่วยวันที่ ๓๑ มีนาคม
๒๕๕๓)
๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๓
อียิปต์รายงานผู้ป่วยรายที่ ๑๑๐ ผู้ป่วยเป็นหญิงอายุ
๒๐ ปี จาก อำเภอ โชบรา เอลคิมา ควาลูบยิ า (เริม่ ป่วย วันที่ ๒๑
กรกฎาคม ๒๕๕๓)
๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๓
อียิปต์รายงานผู้ป่วยรายที่ ๑๑๑ ผู้ป่วยเป็นเด็กหญิง
อายุ ๒ ขวบ เอล ซาลาม (El Salam) ไคโร (เริม่ ป่วย ๒ สิงหาคม
๒๕๕๓)
๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๓
กระทรวงสาธารณสุข อียิปต์ ได้ประกาศว่ามีผู้ป่วย
โรคไข้หวัดนกรายที่ ๑๑๒ ผู้ป่วยรายนี้เป็นสตรีอายุ ๓๓ ปี
๑๓๖
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จาก เขตควาลูบยิ า เริม่ ป่วยเมือ่ วันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๓ ได้รบั
ไว้รกั ษาในโรงพยาบาลเมือ่ วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๓ แพทย์
ได้ให้การรักษาด้วยโอเซลทามิเวีย และเสียชีวติ เมือ่ วันที่ ๒๖
สิงหาคม ๒๕๕๓
๘ ธันวาคม ๒๕๕๓
อียิปต์รายงานผู้ป่วยรายที่ ๑๑๓ ผู้ป่วยเป็นหญิง
อายุ ๓๐ ปี จาก การ์เบีย (เริม่ ป่วย ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๓)
๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๓
อียิปต์รายงานผู้ป่วยรายที่ ๑๑๔ ผู้ป่วยเป็นหญิง
อายุ ๒๘ ปี จาก เบฮิรา (เริม่ ป่วย ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๓) และ
รายที่ ๑๑๕ เด็กหญิงอายุ ๑๑ ปี จากลุกโซร์ (Luxor)
(เริม่ ป่วย ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๓)

๒๕๕๔
๕ มกราคม ๒๕๕๔
ประเทศอียปิ ต์ รายงานผูป้ ว่ ยรายที่ ๑๑๖ เป็นผูป้ ว่ ยหญิง
อายุ ๕๖ ปี จากชาร์เคีย (เริม่ ป่วยวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๓)
รายที่ ๑๑๗ เป็นหญิงอายุ ๒๕ ปี จาก คีนา (เริม่ ป่วยวันที่
๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๓)
รายที่ ๑๑๘ เป็นชายอายุ ๒๗ ปี จาก อิสไมเลีย (เริม่ ป่วย
วันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๓) และ
๑๓๗
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รายที่ ๑๑๙ เป็นชาย อายุ ๔๐ ปี จากดาคาฮเลีย (เริม่ ป่วย
วันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๓)
๑๓ มกราคม ๒๕๕๔
อียิปต์รายงานผู้ป่วยรายที่ ๑๒๐ ผู้ป่วยเป็นเด็กชาย
อายุ ๑๐ ขวบ จาก กิซา (Giza) (เริม่ ป่วย ๕ มกราคม ๒๕๕๔)
๒๐ มกราคม ๒๕๕๔
อียิปต์รายงานผู้ป่วยรายที่ ๑๒๑ ผู้ป่วยเป็นเด็กชาย
อายุ ๑ ขวบ จาก อะเล็กซานเดรีย (เริม่ ป่วย ๑๒ มกราคม ๒๕๕๔)
๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔
อียิปต์รายงานผู้ป่วยรายที่ ๑๒๒ ผู้ป่วยเป็น เด็กชาย
อายุ ๗ ขวบ จากการ์เบีย (Gharbia Governorate) (เริม่ มีอาการ
ป่วย เมือ่ วันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๔)
๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔
อียิปต์รายงานผู้ป่วยรายที่ ๑๒๓ ผู้ป่วยเป็นหญิง
อายุ ๒๒ ปี จาก ดาคาฮเลีย (เริม่ ป่วย ๑๘ มกราคม ๒๕๕๔)
รายที่ ๑๒๔ ผูป้ ว่ ยเป็นชายอายุ ๔๕ ปี จาก เมนูฟยิ า
(เริม่ ป่วยวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๔)
รายที่ ๑๒๕ ผูป้ ว่ ยเป็นเด็กชาย อายุ ๔ ขวบ จาก ดามีทา
(เริม่ ป่วย ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔)

๑๓๘
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๗ มีนาคม ๒๕๕๔
อียิปต์รายงานผู้ป่วยรายที่ ๑๒๖ ผู้ป่วยเป็นหญิง
อายุ ๓๒ ปี จาก ชาร์เคีย (เริม่ ป่วย ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔)
รายที่ ๑๒๗ ผูป้ ว่ ยเป็นเด็กชายอายุ ๒ ขวบ จาก เคเฟอร์
เอล ไชค์ (เริม่ ป่วย ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔)
๑๐ มีนาคม ๒๕๕๔
อียิปต์รายงานผู้ป่วยรายที่ ๑๒๘ ผู้ป่วยเป็นหญิง
อายุ ๑๗ ปี จาก เบฮีรา (เริม่ ป่วย ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔)
รายที่ ๑๒๙ ผูป้ ว่ ยเป็นหญิง อายุ ๑๗ ปี จากดาคาฮเลีย
(เริม่ ป่วย ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔)
๑๕ มีนาคม ๒๕๕๔
อียปิ ต์รายงานผูป้ ว่ ยรายที่ ๑๓๐ เป็นหญิง จากอิสไมเลีย
(ไม่ได้ระบุวนั ทีเ่ ริม่ มีอาการป่วย)
๒๙ มีนาคม ๒๕๕๔
อียปิ ต์รายงานผูป้ ว่ ยรายที่ ๑๓๑ เป็นชายอายุ ๑๒ ปี จาก
ซูเอซ (เริม่ ป่วยวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๕๔)
รายที่ ๑๓๒ เป็นหญิงอายุ ๒๘ ปี จากกิซา (เริม่ ป่วยวันที่
๘ มีนาคม ๒๕๕๔)
รายที่ ๑๓๓ เป็นเด็กชาย อายุ ๔ ขวบ จากเบฮีรา (เริม่ ป่วย
๕ มีนาคม ๒๕๕๔)
๑๓๙
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๑๑ เมษายน ๒๕๕๔
ประเทศอียปิ ต์รายงานยืนยันผูป้ ว่ ยไข้หวัดนก A H5N1
จำนวน ๔ ราย เสียชีวติ ๑ ราย
รายที่ ๑ เป็นผู้ป่วยหญิงอายุ ๒๐ ปี จาก เบเฮรา
เริม่ มีอาการป่วยเมือ่ วันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๔ มีอาการหนัก
ขั้นวิกฤติ จึงได้เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล เมื่อวันที่ ๑๙
มีนาคม ๒๕๕๔ ผู้ป่วยรายนี้เสียชีวิตเมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม
๒๕๕๔
รายที่ ๒ เป็นเด็กหญิง อายุ ๒ ขวบ จากมินเู ฟีย เริม่ มี
อาการป่วยเมื่อวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๔ ได้รับไว้รักษาใน
โรงพยาบาล เมือ่ วันที่ ๒๗ มีนาคม ขณะรายงานอาการยังคง
ทรงและแพทย์ กำลังให้การรักษาอย่างเต็มที่
รายที่ ๓ ผูป้ ว่ ยเป็นหญิง อายุ ๕๕ ปี จากเบเฮรา เริม่ มี
อาการป่วยเมือ่ วันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๔ และได้รบั การรักษา
ในโรงพยาบาลเมื่อวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๔ ผู้ป่วยรายนี้
ฟื้นโรค หายป่วย และได้รับอนุญาตให้กลับบ้านได้เมื่อวันที่
๕ เมษายน ๒๕๕๔
รายที่ ๔ ผู้ป่วยเป็นเด็กชายอายุ ๑ ขวบ จากฟายูม
เริม่ มีอาการป่วยเมือ่ วันที่ ๒๐ มีนาคม และแพทย์รบั ไว้รกั ษา
ในโรงพยาบาลเมือ่ วันที่ ๒๘ มีนาคม ขณะรายงานอาการทรง
และกำลังได้รบั การรักษาอยูใ่ นโรงพยาบาล
๑๔๐
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หลังรายงานนีท้ ำให้ในประเทศอียปิ ต์ มีผปู้ ว่ ยรายใหม่
ในปีน้ี ๒๒ ราย รวมจำนวนผูป้ ว่ ยสะสมตัง้ แต่มรี ายงานผูป้ ว่ ย
รายแรก เมือ่ ปี พ.ศ. ๒๕๔๙ เท่ากับ ๑๔๑ ราย เสียชีวติ แล้ว ๔๖ราย
หรือประมาณร้อยละ ๓๓ ผูป้ ว่ ยทุกรายในปีน้ี ได้รบั การรักษา
ด้วยยาต้านไวรัส แทมิฟลูทกุ ราย
ใน ๒ สัปดาห์ที่ผ่านมา มีผู้ป่วยไข้หวัดนกรายใหม่
เพิม่ ๑๑ ราย เสียชีวติ ๒ ราย ๕ รายใน ๑๑ รายนี้ เป็นผูป้ ว่ ยจาก
เบเฮรา
ข้อมูลจำนวนผู้ป่วย ณ วันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๔
ประเทศอียปิ ต์มรี ายงานผูป้ ว่ ยยืนยัน ๑๔๓ ราย ตาย ๔๗ ราย
หมายเหตุ
การแบ่งเขตการปกครองของอียิปต์ (จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี)
ประเทศอี ย ิ ป ต์ แ บ่ ง เขตปกครองเป็ น ประเภท “รัฐ” แต่
ไม่ได้เรียกชื่อว่าเป็น “รัฐ” มีชื่อพิเศษเรียกชื่อว่า “กัฟเวอร์โนเรท Governorates” มีอยู่ ๒๙ กัฟเวอร์โนเรท (แต่ในวิกิพีเดียมีรายชื่อ
อยูเ่ พียง ๒๘ กัฟเวอร์โนเรท) แต่ละกัฟเวอร์โนเรทมีความหนาแน่นของ
ประชากรมากกว่า ๑,๐๐๐ คนต่อหนึง่ ตารางกิโลเมตร มีผวู้ า่ ราชการที่
ประธานาธิบดีเป็นผู้แต่งตั้งเป็นผู้นำ เป็นผู้ปกครองท้องถิ่น ชื่อของ
กัฟเวอร์โนเรทต่าง ๆ มีดังรายชื่อข้างล่างนี้ ซึ่งได้มาจากวิกิพีเดีย
พจนานุกรมเสรี ชือ่ ต่าง ๆ เหล่านี้ บางครัง้ อาจผิดเพีย้ นไปจากทีป่ รากฏ
ในรายงานขององค์การอนามัยโลกไปบ้าง แต่กพ็ อเทียบเคียงให้เข้าใจ
กันได้ ดังต่อไปนี้
๑๔๑
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1. Matruh
3. Beheira
5. Dakahlia
7. Gharbia
9. Monufia
11. Cairo
13. Port Said
15. Suez
17. South Sinai
19. Faiyum
21. Minya
23. Sohag
25. Luxor
27. Red Sea

2. Alexandria
4. Kafr el-Sheikh
6. Damietta
8. Sharqia
10. Qalyubia
12. Giza
14. Ismailia
16. North Sinai
18. 6th of October
20. Beni Suef
22. Asyut
24. Qena
26. Aswan
28. New Valley
๑๔๒
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ประเทศเวียดนาม

๒๕๔๖/๒๕๔๗
ปลายธันวาคม ๒๕๔๖ - ๑๑ มกราคม ๒๕๔๗
ประเทศเวียดนาม เริม่ ตรวจพบไวรัสไข้หวัดนก H5N1
ในเป็ดไก่ และยังมีรายงานการตรวจพบเป็นระยะๆ ติดตาม
มาอีกในเวลาต่อมา จนกระทั่งวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๔๗
จึงรายงานว่าตรวจพบไวรัส H5N1 ในผูป้ ว่ ยทีป่ ว่ ยด้วยโรคระบบ
๑๔๓
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หายใจอย่างรุนแรงและมีอัตราตายสูง ยังมีรายงานการตรวจ
พบผู้ป่วยอีกในเวลาต่อมา ระบบรายงานในระยะแรกอาจ
สับสนไปบ้าง
๑๒ สิงหาคม ๒๕๔๗
ประเทศเวียดนาม รายงานการตรวจพบไวรัส H5N1
ในผู้ป่วยอีก ๓ ราย รายแรกเป็นผู้ป่วยตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์
๒๕๔๗ ผูป้ ว่ ยเริม่ เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลระหว่างวันที่
๑๙ กรกฎาคม ถึงวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๔๗
๗ กันยายน ๒๕๔๗
ประเทศเวียดนาม รายงานผูป้ ว่ ยรายที่ ๔ เป็นรายทีเ่ สีย
ชีวติ
๓๐ ธันวาคม ๒๕๔๗
เวียดนาม รายงานยืนยันว่ามีผปู้ ว่ ยเพิม่ อีก ๑ ราย

๒๕๔๘
๖ มกราคม ๒๕๔๘
เวียดนามรายงานยืนยันผูป้ ว่ ยอีก ๒ ราย
๑๔ มกราคม ๒๕๔๘
จำนวนผูป้ ว่ ยในประเทศเวียดนามรวมทัง้ สิน้ ได้ ๖ ราย
ยังมีรายงานผูป้ ว่ ยประปรายตามมาอีก นับว่าประเทศเวียดนาม
เป็นประเทศทีไ่ ด้รบั ผลกระทบทีร่ นุ แรงทีส่ ดุ
๑๔๔
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๓๐ มกราคม ๒๕๔๘
องค์การอนามัยโลกแจ้งให้ทราบว่าสายพันธุ์ H5N1
ทีพ่ บในเวียดนาม มีความสามารถในการแพร่เชือ้ สูม่ นุษย์ทม่ี ากขึน้
๙ พฤศจิกายน ๒๕๔๘
เวียดนาม รายงานยืนยันผู้ป่วยรายที่ ๖๕ เริ่มเข้าสู่
ระบบรายงานทีเ่ ป็นระเบียบ

๒๕๕๐
๒๙ มกราคม ๒๕๕๐
หลังจากรายงานไปครั้งล่าสุดเมื่อเดือน พฤศจิกายน
๒๕๔๘ แล้ว เวียดนามรายงานยืนยันผูป้ ว่ ยสองราย เป็นชายอายุ
๒๙ ปี จาก วิน พุค (Vinh Phuc) (เริม่ ป่วยเมือ่ วันที่ ๑๐ พฤษภาคม
๒๕๕๐) และเป็นชายอายุ ๑๙ ปี ๑ ราย จาก ไทย เหงียน (Thai
Nguyen) (เริม่ ป่วยวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๐) ทัง้ สองราย
ไม่มคี วามเกีย่ วข้องทางด้านระบาดวิทยา ตัง้ แต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๖
มีผปู้ ว่ ยในประเทศเวียดนามรวมแล้ว ๙๕ ราย
๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๐
การทบทวนรายงานตามข้อกำหนดใหม่ในการวินจิ ฉัย
ขององค์การอนามัยโลกทีป่ ระกาศเมือ่ วันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๐
เวียดนามก็ยนื ยันผูป้ ว่ ยได้เพิม่ ขึน้ จากรายที่ ๙๖ ถึงรายที่ ๑๐๐
คือหญิงอายุ ๒๘ ปีจาก ฮา นาม (เริม่ ป่วย ๓ มิถนุ ายน ๒๕๕๐)
ชายอายุ ๒๙ ปี (เริม่ ป่วย ๗ พฤษภาคม ๒๕๕๐) และเด็กชายอายุ
๑๔๕
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๑๕ ปี (เริม่ ป่วย ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๐) จาก ธัน หัว (Thanh Hoa)
และชายอายุ ๒๐ ปี (เริม่ ป่วย ๒ มิถนุ ายน ๒๕๕๐) และหญิงอายุ
๒๒ ปี (เริม่ ป่วย ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๐) จาก ฮา ตาย (Ha Tay)
๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๐
เวี ย ดนาม รายงานยื น ยั น ผู ้ ป ่ ว ยรายที ่ ๑๐๑ เป็ น
เด็กชายอายุ ๔ ขวบ จาก สน ลา (Son La) (เริม่ ป่วยวันที่ ๗
ธันวาคม ๒๕๕๐)

๒๕๕๑
๒๔มกราคม ๒๕๕๑
เวียดนามรายงานยืนยันผูป้ ว่ ยรายที่ ๑๐๒ เป็นชายอายุ
๓๔ ปี จากเทียน กวาง (Tuyen Quang) (เริม่ ป่วยเมือ่ วันที่ ๑๐
มกราคม ๒๕๕๑)
๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑
เวียดนาม รายงานยืนยันผูป้ ว่ ยรายที่ ๑๐๓ เป็นชายอายุ
๔๐ ปี จาก ไฮ ดวง (Hai Duong) (เริม่ ป่วยเมือ่ วันที่ ๒ กุมภาพันธ์
๒๕๕๑)
๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑
เวียดนาม รายงานยืนยันผู้ป่วยรายที่ ๑๐๔ เป็นชาย
อายุ ๒๗ ปี จาก นินห์ บินห์ (Ninh Binh) (เริม่ ป่วยเมือ่ วันที่ ๓
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑)
๑๔๖
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๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑
เวียดนาม รายงานยืนยันผู้ป่วยรายที่ ๑๐๕ เป็นหญิง
อายุ ๒๓ ปี จาก พู โธ (Phu Tho) (เริม่ ป่วยเมือ่ วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์
๒๕๕๑)
๑๖ มีนาคม ๒๕๕๑
เวียดนาม รายงานยืนยันผูป้ ว่ ยรายที่ ๑๐๖ เป็นเด็กชาย
อายุ ๑๑ ขวบ จาก ฮา นาม (Ha Nam) (เริม่ ป่วยเมือ่ วันที่ ๔ มีนาคม
๒๕๕๑)

๒๕๕๒
๗ มกราคม ๒๕๕๒
เวียดนาม รายงานยืนยันผูป้ ว่ ยรายที่ ๑๐๗ เป็นเด็กหญิง
อายุ ๘ ขวบ จาก ธันห์ หัว (Thanh Hoa) (เริม่ ป่วยเมือ่ วันที่ ๒๗
ธันวาคม ๒๕๕๑)
๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒
เวียดนาม รายงานยืนยันผูป้ ว่ ยรายที่ ๑๐๘ เป็นหญิง อายุ
๒๓ ปี จาก กวาง นินห์ (Quang Ninh) (เริม่ ป่วยเมือ่ วันที่ ๒๘
มกราคม ๒๕๕๒)
๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒
เวียดนาม รายงานยืนยันผู้ป่วยรายที่ ๑๐๙ เป็นชาย
อายุ ๓๒ ปี จาก นินห์ บินห์ (Ninh Binh) (เริม่ ป่วยเมือ่ วันที่ ๕
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒)
๑๔๗
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๘ เมษายน ๒๕๕๒
เวียดนาม รายงานยืนยันผูป้ ว่ ยรายที่ ๑๑๐ เป็นเด็กชาย
อายุ ๓ ขวบ จาก ดง ทาพ (Dong Thap) (เริม่ ป่วยเมือ่ วันที่ ๑๒
มีนาคม ๒๕๕๒)
๖ พฤษภาคม ๒๕๕๒
เวียดนาม รายงานยืนยันผู้ป่วยรายที่ ๑๑๑ เป็นหญิง
อายุ ๒๓ ปี จาก ธัน หัว (Thanh Hoa) (เริม่ ป่วยเมือ่ วันที่ ๑๖ เมษายน
๒๕๕๒)
๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๒
เวียดนาม รายงานยืนยันผู้ป่วยรายที่ ๑๑๒ เป็นชาย
ไม่ระบุอายุ จากเดียน เบียน (Dien Bien) (เริม่ ป่วยเมือ่ วันที่ ๒
เมษายน ๒๕๕๒)

๒๕๕๓
๔ มีนาคม ๒๕๕๓
เวียดนาม รายงานยืนยันผูป้ ว่ ยรายที่ ๑๑๓ เป็นเด็กหญิง
อายุ ๓ ขวบ จาก อำเภอนินห์ หัว จังหวัด คันห์ หัว (Ninh Hoa
district, Kanh Hoa province ) (เริม่ ป่วยเมือ่ วันที่ ๒๗ มกราคม
๒๕๕๓)
รายที่ ๑๑๔ เป็นหญิงอายุ ๓๘ ปี จาก อำเภอคาย บี
จังหวัดเทียน เกียง (Cai Be district, Tien Giang province) และ
๑๔๘
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รายที่ ๑๑๕ เป็นเด็กหญิงอายุ ๑๗ ปี จาก อำเภอสน ดวง
จังหวัด เทียน กวาง (Son Duong district, Tuyen Quang province)
(เริม่ ป่วยเมือ่ วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓)
๑๖ มีนาคม ๒๕๕๓
เวียดนาม รายงานยืนยันผู้ป่วยรายที่ ๑๑๖ เป็นหญิง
อายุ ๒๕ ปี จาก อำเภอซค สน กรุงฮานอย (Soc Son district,
Hanoi) (เริม่ ป่วยเมือ่ วันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๕๓)
๒๙ มีนาคม ๒๕๕๓
เวียดนาม รายงานยืนยันผูป้ ว่ ยรายที่ ๑๑๗ เป็นเด็กหญิง
อายุ ๓ ขวบ จาก อำเภอ ทวน อัน จังหวัดบินห์ดวง(Thuan An
district, Binh Duong province) (เริม่ ป่วยเมือ่ วันที่ ๕ มีนาคม
๒๕๕๓)
๒๑ เมษายน ๒๕๕๓
เวียดนาม รายงานยืนยันผู้ป่วยรายที่ ๑๑๘ เป็นชาย
อายุ ๒๒ ปี จาก นู โค คอมมูน กรุงฮานอย (Nhu Co commune)
(เริม่ ป่วยเมือ่ วันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๓) และรายที่ ๑๑๙ เป็น
เด็กหญิงอายุ ๒ ขวบ จาก อำเภอโช มอย (Cho Moi district)
(เริ่มป่วยเมื่อวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๓) ทั้งสองแห่งอยู่ใน
จังหวัด บัค คาน (Bac Kan)
ข้อมูลจำนวนผู้ป่วย ณ วันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๔
ประเทศเวียดนาม มีรายงานผูป้ ว่ ยยืนยัน ๑๑๙ ราย ตาย ๕๙ ราย
๑๔๙
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ประเทศ อินโดนีเซีย

๒๕๔๘
๒๑ กรกฎาคม ๒๕๔๘
ประเทศอินโดนีเซีย รายงานผูป้ ว่ ยไข้หวัดนกรายแรก
มีการติดเชื้อใน ๒ ครอบครัวที่ต่างกัน แต่ก็ไม่สามารถ
ยืนยันได้จากห้องชันสูตร การสอบสวนโรคในเวลาต่อมา ก็ยงั

๑๕๐
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ไม่สามารถบอกได้ว่าติดโรคจากแห่งใด ก็เป็นที่ทราบกันว่า
มีไวรัส H5N1 แพร่กระจายอยู่ในเป็ดไก่ ในอินโดนีเซีย มา
ตัง้ แต่เดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๔ ๗ แล้ว
๑๖ กันยายน ๒๕๔๘
อินโดนีเซีย รายงานยืนยันผูป้ ว่ ยรายที่ ๒
๒๒ กันยายน ๒๕๔๘
อินโดนีเซียรายงานยืนยันผูป้ ว่ ยรายที่ ๓
๒๙ กันยายน ๒๕๔๘
อินโดนีเซียรายงานผูป้ ว่ ยรายที่ ๔
๑๐ ตุลาคม ๒๕๔๘
อินโดนีเซียรายงานผูป้ ว่ ยรายที่ ๕

๒๕๔๙
มกราคม ๒๕๔๙
ปลายปี ๒๕๔๘ อินโดนีเซียรายงานยืนยันผูป้ ว่ ยแล้ว
๒๐ ราย
๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๙
อินโดนีเซียรายงานยืนยันผู้ป่วยรายที่ ๒๕ และตาย
เป็นรายที่ ๑๘
๑๕๑
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๑๒ เมษายน ๒๕๔๙
อินโดนีเซียรายงานยืนยันผูป้ ว่ ยรายที่ ๓๑ ผูป้ ว่ ยเป็น
ชายอายุ ๒๓ ปี จากชวาตะวันตก (เริม่ ป่วยวันที่ ๒๐ มีนาคม
๒๕๔๙)
๑๙ เมษายน ๒๕๔๙
อินโดนีเซียรายงานยืนยันผูป้ ว่ ยรายที่ ๓๒ ผูป้ ว่ ยเป็น
ชายอายุ ๒๔ ปี จาก บันเต็น (Ban Ten) (เริม่ ป่วยวันที่ ๒๙ มีนาคม
๒๕๔๙)
๘ พฤษภาคม ๒๕๔๙
อินโดนีเซียรายงานยืนยันผูป้ ว่ ยรายที่ ๓๓ ผูป้ ว่ ยเป็น
ชายอายุ ๓๐ ปี จากกรุงจาการ์ตา (เริม่ ป่วยวันที่ ๑๗ เมษายน
๒๕๔๙)
๑๘ พฤษภาคม ๒๕๔๙
อินโดนีเซียรายงานยืนยันผูป้ ว่ ยกลุม่ ใหญ่ในครอบครัว
รายที่ ๓๔ ถึง ๓๙ และรายที่ ๔๒ จาก ๔ ครอบครัวในอำเภอ คาโร
สุมาตราเหนือ (Karo district, North Sumatra) ผูป้ ว่ ยรายแรก
(ไม่ได้ยนื ยัน) เริม่ ป่วยวันที่ ๒๔ เมษายน เป็นชายอายุ ๒๓ ปี
จากชวาตะวันตก (เริม่ ป่วยวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๔๙) รายสุดท้าย
เสียชีวติ วันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๔๙
ผู้ป่วยสองราย เป็นบุตรชาย ของผู้ป่วยรายดรรชนี
อายุ ๑๕ และ ๑๗ ปี และหลานอายุ ๑๐ ขวบรวมทัง้ พีช่ ายสองคน
๑๕๒
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อายุ ๒๕ และ ๓๒ ปี พีส่ าว อายุ ๒๘ ปี และลูกสาวของเธออายุ
๑๘ เดือน โรคไม่แพร่กระจายต่อไปยังครอบครัวอืน่ ๆ การติดต่อ
จากคน-สู-่ คน ในวงจำกัดหรือไม่นน้ั ก็ยงั ไม่สามารถตัดประเด็นนี้
ออกไปได้
ไวรั ส ที ่ ต รวจเพาะแยกได้ ยั ง ไม่ ป รากฏว่ า มี ก าร
เปลีย่ นแปลงในการกลายพันธุ์ หรือมี “รีแอสสอร์ทแตนท์”
อินโดนีเซียยังได้รายงานยืนยันรายที่ ๔๐ ผู้ป่วยเป็น
หญิงอายุ ๓๘ ปี จากชวาตะวันออก (เริม่ ป่วยวันที่ ๒ พฤษภาคม
๒๕๔๙)
๑๙ พฤษภาคม ๒๕๔๙
อินโดนีเซียรายงานยืนยันผูป้ ว่ ยรายที่ ๔๑ ผูป้ ว่ ยเป็น
เด็กชายอายุ ๑๒ ปี จากชวาตะวันออก (เริม่ ป่วยวันที่ ๗ พฤษภาคม
๒๕๔๙)
๒๙ พฤษภาคม ๒๕๔๙
อินโดนีเซียรายงานยืนยันผูป้ ว่ ยรายที่ ๔๓ - ๔๘ ผูป้ ว่ ย
เป็นชายอายุ ๑๘ ปี จากชวาตะวันออก (เริม่ ป่วยวันที่ ๖ พฤษภาคม
๒๕๔๙) อีกรายเป็นเด็กหญิงอายุ ๑๐ ขวบ และพีช่ ายของเธออายุ
๑๘ ปี จาก ชวาตะวันตก (ทัง้ คูเ่ ริม่ ป่วยวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๔๙)
ชายอีกรายหนึง่ อายุ ๓๙ ปี จากกรุงจาการ์ตา (เริม่ ป่วยวันที่ ๖
พฤษภาคม๒๕๔๙) ผูช้ ายหนึง่ รายอายุ ๔๓ ปีจากกรุงจาการ์ตา
(เริม่ ป่วย ๖ พฤษภาคม ๒๕๔๙) และเด็กหญิง อายุ ๑๕ ปี จาก
๑๕๓
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สุมาตรา ตะวันตก (เริม่ ป่วยวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๔๙) ผูป้ ว่ ย
ทั้งหมดนี้มิได้เกี่ยวข้องเป็นเครือญาติกัน ทั้งกลุ่มอยู่ที่คาโร
สุมาตราเหนือ
๙ มิถนุ ายน ๒๕๔๙
อินโดนีเซียรายงานยืนยันผูป้ ว่ ยรายที่ ๔๙ ผูป้ ว่ ยเป็น
เด็กชายอายุ ๑๕ ปี จากชวาตะวันตก (เริม่ ป่วยวันที่ ๒๖ พฤษภาคม
๒๕๔๙)
๑๕ มิถนุ ายน ๒๕๔๙
อินโดนีเซียรายงานยืนยันผูป้ ว่ ยรายที่ ๕๐ ผูป้ ว่ ยเป็น
เด็กหญิงอายุ ๗ ขวบ จากบันเต็น (เริม่ ป่วยวันที่ ๒๖ พฤษภาคม
๒๕๔๙)
๒๐ มิถนุ ายน ๒๕๔๙
อินโดนีเซียรายงานยืนยันผูป้ ว่ ยรายที่ ๕๑ ผูป้ ว่ ยเป็น
เด็กชายอายุ ๑๓ ปี จากกรุงจาการ์ตา (เริม่ ป่วยวันที่ ๙ มิถนุ ายน
๒๕๔๙)
๔ กรกฎาคม ๒๕๔๙
อินโดนีเซียรายงานยืนยันผูป้ ว่ ยรายที่ ๕๒ ผูป้ ว่ ยเป็น
เด็กชายอายุ ๕ ขวบ จากชวาตะวันออก (เริม่ ป่วยวันที่ ๘ มิถนุ ายน
๒๕๔๙)

๑๕๔
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๑๔ กรกฎาคม ๒๕๔๙
อินโดนีเซียรายงานยืนยันผูป้ ว่ ยรายที่ ๕๓ ผูป้ ว่ ยเป็น
เด็กหญิงอายุ ๓ ขวบ จากกรุงจาการ์ตา (เริม่ ป่วยวันที่ ๒๓
มิถนุ ายน ๒๕๔๙)
๒๐ กรกฎาคม ๒๕๔๙
อินโดนีเซียรายงานยืนยันผูป้ ว่ ยรายที่ ๕๔ ผูป้ ว่ ยเป็น
ชายอายุ ๔๔ ปี จากกรุงจาการ์ตา (เริม่ ป่วยวันที่ ๒๔ มิถนุ ายน
๒๕๔๙)
๘ สิงหาคม ๒๕๔๙
อินโดนีเซียรายงานยืนยันผูป้ ว่ ยรายที่ ๕๕ ผูป้ ว่ ยเป็น
เด็กชายอายุ ๑๕ ปี จากชวาตะวันตก (เริม่ ป่วยวันที่ ๒๖ กรกฎาคม
๒๕๔๙)
๙ สิงหาคม ๒๕๔๙
อินโดนีเซียรายงานยืนยันผูป้ ว่ ยรายที่ ๕๖ ผูป้ ว่ ยเป็น
เด็กหญิงอายุ ๑๗ ปี จากกรุงจาการ์ตา (เริม่ ป่วยวันที่ ๒๘ กรกฎาคม
๒๕๔๙)
๑๔ สิงหาคม ๒๕๔๙
อินโดนีเซียรายงานยืนยันผูป้ ว่ ยรายที่ ๕๗ ผูป้ ว่ ยเป็น
เด็กชายอายุ ๑๗ ปี จากกรุงจาการ์ตา (กลุม่ Cikelet/Garut) (เริม่
ป่วยวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๔๙)
๑๕๕
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๑๗ สิงหาคม ๒๕๔๙
อินโดนีเซียรายงานยืนยันผูป้ ว่ ยรายที่ ๕๘ ผูป้ ว่ ยเป็น
เด็กหญิงอายุ ๙ ขวบ จากชวาตะวันตก (กลุม่ Cikelet/Garut) (เริม่
ป่วยวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๔๙)
๒๑ สิงหาคม ๒๕๔๙
อินโดนีเซียรายงานยืนยันผูป้ ว่ ยรายที่ ๕๙ ผูป้ ว่ ยเป็น
หญิงอายุ ๓๕ ปี จากชวาตะวันตก (กลุม่ Cikelet/Garut) (เริม่ ป่วย
วันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๔๙) ไม่มหี ลักฐานว่าเป็นการติดต่อจากคนสู่-คน น่าจะเกี่ยวข้องกับการสัมผัสเป็ดไก่ที่เอากลับมาจาก
ตลาดสด แล้วทำให้ไก่บ้านตาย อาจจะมีการติดต่อจากคนสู-่ คน ต่อไปอีกได้ แต่กไ็ ม่สามารถจะยืนยันได้
๒๓ สิงหาคม ๒๕๔๙
อินโดนีเซียรายงานยืนยันผูป้ ว่ ยรายที่ ๖๐ ผูป้ ว่ ยเป็น
เด็กหญิงอายุ ๖ ขวบ จากชวาตะวันตก (เริม่ ป่วยวันที่ ๖ สิงหาคม
๒๕๔๙)
๘ กันยายน ๒๕๔๙
อินโดนีเซียรายงานยืนยันผูป้ ว่ ยรายที่ ๖๑ ผูป้ ว่ ยเป็น
เด็กหญิงอายุ ๑๔ ปี จากสุละเวสีใต้ (เริม่ ป่วยวันที่ ๑๘ มิถนุ ายน
๒๕๔๙)
เนือ่ งจากองค์การอนามัยโลกได้ปรับปรุงข้อกำหนดใน
การวินจิ ฉัยโรคใหม่
๑๕๖
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อินโดนีเซียจึงมีรายงานผูป้ ว่ ยเพิม่ เติมอีกตามข้อกำหนด
ทีป่ รับปรุงใหม่เป็นรายที่ ๖๒ ผูป้ ว่ ยเป็นเด็กหญิงอายุ ๘ ขวบ จาก
บันเต็น (เริม่ ป่วยวันที่ ๒๔ มิถนุ ายน) และรายที่ ๖๓ เป็นชายอายุ
๔๕ ปี จาก ชวากลาง (เริม่ ป่วยวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๔๘)
๑๔ กันยายน ๒๕๔๙
อินโดนีเซียรายงานยืนยันผูป้ ว่ ยรายที่ ๖๔ ผูป้ ว่ ยเป็น
เด็กชายอายุ ๕ ขวบ จากชวาตะวันตก (เริม่ ป่วยวันที่ ๔ มีนาคม
๒๕๔๙) และจากการติดตามทดสอบต่อมาอีกก็พบผูป้ ว่ ยรายที่
๖๕ เป็นชายอายุ ๒๗ ปี จากสุมาตรา ตะวันตก (เริม่ ป่วยวันที่ ๒๘
พฤษภาคม ๒๕๔๙) เป็นพีช่ ายของเด็กหญิงอายุ ๑๕ ปี และ
อาจเป็นการติดต่อจากคน-สู-่ คนโดยตรงก็ได้
๒๕ กันยายน ๒๕๔๙
อินโดนีเซียรายงานยืนยันผูป้ ว่ ยรายที่ ๖๖ ผูป้ ว่ ยเป็น
เด็กชายอายุ ๑๑ ปี จากชวาตะวันออก (เริม่ ป่วยวันที่ ๑๖ กันยายน
๒๕๔๙) และรายที่ ๖๗ เป็นเด็กชายอายุ ๙ ขวบ จากกรุงจาการ์ตา
(เริม่ ป่วย ๑๓ กันยายน ๒๕๔๙)
๒๗ กันยายน ๒๕๔๙
อินโดนีเซียรายงานยืนยันผูป้ ว่ ยรายที่ ๖๘ ผูป้ ว่ ยเป็น
ชายอายุ ๒๐ ปี จากชวาตะวันตก (เริม่ ป่วยวันที่ ๑๗ กันยายน
๒๕๔๙)
๑๕๗
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๓ ตุลาคม ๒๕๔๙
อินโดนีเซียรายงานยืนยันผูป้ ว่ ยรายที่ ๖๙ ผูป้ ว่ ยเป็น
หญิงอายุ ๒๑ ปี จากชวาตะวันออก (เริม่ ป่วยวันที่ ๑๙ กันยายน
๒๕๔๙) รายนีเ้ ป็นพีส่ าวของรายที่ ๖๖
๑๖ ตุลาคม ๒๕๔๙
อินโดนีเซียรายงานยืนยันผูป้ ว่ ยรายที่ ๗๐ ผูป้ ว่ ยเป็น
หญิงอายุ ๖๗ ปี จากชวาตะวันตก (เริม่ ป่วยวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๔๙)
รายที่ ๗๑ เป็นเด็กชายอายุ ๑๑ ขวบ จากกรุงจาการ์ตา (เริม่ ป่วย
วันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๔๙) และรายที่ ๗๒ ผูป้ ว่ ยเป็นหญิง อายุ
๒๗ ปี จาก ชวากลาง (เริม่ ป่วยวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๔๙)
๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๔๙
อินโดนีเซียรายงานยืนยันผูป้ ว่ ยรายที่ ๗๓ ผูป้ ว่ ยเป็น
หญิงอายุ ๓๕ ปี จาก บันเต็น (เริม่ ป่วยวันที่ ๗ พฤศจิกายน
๒๕๔๙) และรายที่ ๗๔ เป็นเด็กชายอายุ ๓๐ เดือน จาก ชวา
ตะวันตก (เริม่ ป่วยวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๔๙)

๒๕๕๐
๘ มกราคม ๒๕๕๐
อินโดนีเซียรายงานยืนยันผูป้ ว่ ยรายที่ ๗๕ ผูป้ ว่ ยเป็น
เด็กชายอายุ ๑๔ ปี จากชวาตะวันตก (เริม่ ป่วยวันที่ ๓๑ ธันวาคม
๒๕๔๙)
๑๕๘
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๙ มกราคม ๒๕๕๐
อินโดนีเซียรายงานยืนยันผูป้ ว่ ยรายที่ ๗๖ ผูป้ ว่ ยเป็น
หญิงอายุ ๓๗ ปี จากบันเต็น (เริม่ ป่วยวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๐)
๑๒ มกราคม ๒๕๕๐
อินโดนีเซียรายงานยืนยันผูป้ ว่ ยรายที่ ๗๗ ผูป้ ว่ ยเป็น
หญิงอายุ ๒๒ ปี จาก บันเต็น (เริม่ ป่วยวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๕๐)
๑๕ มกราคม ๒๕๕๐
อินโดนีเซียรายงานยืนยันผูป้ ว่ ยรายที่ ๗๘ ผูป้ ว่ ยเป็น
หญิงอายุ ๒๗ ปี จากกรุงจาการ์ตาใต้ (เริม่ ป่วยวันที่ ๖ มกราคม
๒๕๕๐) และรายที่ ๗๙ เป็นชายอายุ ๑๘ ปี จากบันเต็น
(เริม่ ป่วยวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๕๐) เป็นบุตรชายของรายที่ ๗๖
๒๒ มกราคม ๒๕๕๐
อินโดนีเซียรายงานยืนยันผูป้ ว่ ยรายที่ ๘๐ ผูป้ ว่ ยเป็น
หญิงอายุ ๓๒ ปี จากชวาตะวันตก (เริม่ ป่วยวันที่ ๘ มกราคม
๒๕๕๐)
๒๕ มกราคม ๒๕๕๐
อินโดนีเซียรายงานยืนยันผูป้ ว่ ยรายที่ ๘๑ ผูป้ ว่ ยเป็น
เด็กหญิงอายุ ๖ ขวบ จากชวากลาง (เริม่ ป่วยวันที่ ๘ มกราคม
๒๕๕๐)

๑๕๙
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๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๐
องค์การอนามัยโลกทำการสอบสวนย้อนหลังสามารถ
ยืนยันผูป้ ว่ ยได้ ๑๕ รายและทีเ่ สียชีวติ ๑๓ ราย ทำให้จำนวน
ผูป้ ว่ ยในอินโดนีเซียปรับเป็น ๙๖ ราย และ ตาย ๗๖ ราย วันที่
เริม่ ป่วยอยูใ่ นช่วงวันที่ ๒๕ มกราคม และ ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๐
และได้รบั การยืนยันจากกระทรวงสาธารณสุขด้วย
๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๐
อินโดนีเซียรายงานยืนยันผูป้ ว่ ยรายที่ ๙๗ ผูป้ ว่ ยเป็น
เด็กหญิงอายุ ๕ ขวบ จากชวากลาง (เริม่ ป่วยวันที่ ๘ พฤษภาคม
๒๕๕๐)
๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๐
อินโดนีเซียรายงานยืนยันผูป้ ว่ ยรายที่ ๙๘ ผูป้ ว่ ยเป็น
ชายอายุ ๔๕ ปี จากชวากลาง (เริม่ ป่วยวันที่ ๑๗ พฤษภาคม
๒๕๕๐)
๖ มิถนุ ายน ๒๕๕๐
อินโดนีเซียรายงานยืนยันผูป้ ว่ ยรายที่ ๙๙ ผูป้ ว่ ยเป็น
เด็กหญิงอายุ ๑๖ ปี จากชวากลาง (เริม่ ป่วยวันที่ ๒๑ พฤษภาคม
๒๕๕๐)

๑๖๐
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๑๕ มิถนุ ายน ๒๕๕๐
อินโดนีเซียรายงานยืนยันผูป้ ว่ ยรายที่ ๑๐๐ ผูป้ ว่ ยเป็น
ชายอายุ ๒๗ ปี จากเรียว (Riau) (เริม่ ป่วยวันที่ ๓ มิถนุ ายน ๒๕๕๐)
๒๕ มิถนุ ายน ๒๕๕๐
อินโดนีเซียรายงานยืนยันผูป้ ว่ ยรายที่ ๑๐๑ ผูป้ ว่ ยเป็น
เด็กหญิงอายุ ๓ ขวบ จากเรียว (เริม่ ป่วยวันที่ ๑๘ มิถนุ ายน ๒๕๕๐)
๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๐
อินโดนีเซียรายงานยืนยันผู้ป่วยรายที่ ๑๐๒ ผู้ป่วย
เป็นเด็กหญิงอายุ ๖ ขวบ จาก บันเต็น จากชวาตะวันตก (เริม่ ป่วย
วันที่ ๒๓ มิถนุ ายน ๒๕๕๐)
๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๐
อินโดนีเซียรายงานยืนยันผู้ป่วยรายที่ ๑๐๓ ผู้ป่วย
เป็นหญิงอายุ ๒๙ ปี จากบาหลี (เริม่ ป่วยวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๕๐)
๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๐
อินโดนีเซียรายงานยืนยันผู้ป่วยรายที่๑๐๔ ผู้ป่วย
เป็นหญิงอายุ ๑๗ ปี จากบันเต็น (เริ่มป่วยวันที่ ๙ สิงหาคม
๒๕๕๐)
๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๐
อินโดนีเซียรายงานยืนยันผูป้ ว่ ยรายที่ ๑๐๕ ผูป้ ว่ ยเป็น
หญิง อายุ ๒๘ ปี จากบาหลี (เริม่ ป่วยวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๐)
๑๖๑
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๑๐ กันยายน ๒๕๕๐
อินโดนีเซียรายงานยืนยันผู้ป่วยรายที่ ๑๐๖ ผู้ป่วย
เป็นชายอายุ ๓๓ ปี จากเรียว (เริม่ ป่วยวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๐)
๒ ตุลาคม ๒๕๕๐
อินโดนีเซียรายงานยืนยันผู้ป่วยรายที่ ๑๐๗ ผู้ป่วย
เป็นชาย อายุ ๒๑ ปี จาก กรุงจาการ์ตา (เริม่ ป่วยวันที่ ๑ ๘ กันยายน
๒๕๕๐)
๘ ตุลาคม ๒๕๕๐
อินโดนีเซียรายงานยืนยันผู้ป่วยรายที่ ๑๐๘ ผู้ป่วย
เป็นหญิงอายุ ๔๔ ปี จากเรียว (เริม่ ป่วยวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๐)
๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๐
อินโดนีเซียรายงานยืนยันผู้ป่วยรายที่ ๑๐๙ ผู้ป่วย
เป็นเด็กชาย ๑๒ ปี จาก บันเต็น (เริม่ ป่วยวันที่ ๓๐ กันยายน
๒๕๕๐)
๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๐
อินโดนีเซียรายงานยืนยันผู้ป่วยรายที่ ๑๑๐ ผู้ป่วย
เป็นเด็กหญิงอายุ ๕ ขวบ จากบันเต็น (เริม่ ป่วยวันที่ ๑๔ ตุลาคม
๒๕๕๐)

๑๖๒
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๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๐
อินโดนีเซียรายงานยืนยันผู้ป่วยรายที่ ๑๑๑ ผู้ป่วย
เป็นเด็กชายอายุ ๓ ขวบ จาก บันเต็น (เริม่ ป่วยวันที่ ๑๔ ตุลาคม
๒๕๕๐)
๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๐
อินโดนีเซียรายงานยืนยันผู้ป่วยรายที่ ๑๑๒ ผู้ป่วย
เป็นหญิงอายุ ๓๐ ปี จาก บันเต็น (เริม่ ป่วยวันที่ ๒๓ ตุลาคม
๒๕๕๐)
๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๐
อินโดนีเซียรายงานยืนยันผู้ป่วยรายที่ ๑๑๓ ผู้ป่วย
เป็นชาย อายุ ๓๑ ปี จาก เรียว (เริม่ ป่วยวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๐)
๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๐
อินโดนีเซียรายงานยืนยันผู้ป่วยรายที่ ๑๑๔ ผู้ป่วย
เป็นหญิงอายุ ๒๘ ปี จากบันเต็น (เริ่มป่วยวันที่ ๑ ธันวาคม
๒๕๕๐)
๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๐
อินโดนีเซียรายงานยืนยันผู้ป่วยรายที่ ๑๑๕ ผู้ป่วย
เป็นชาย อายุ ๔๗ ปี จากบันเต็น ชวาตะวันตก (เริม่ ป่วยวันที่ ๒
ธันวาคม ๒๕๕๐)

๑๖๓
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๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๐
อินโดนีเซียรายงานยืนยันผู้ป่วยรายที่ ๑๑๖ ผู้ป่วย
เป็นหญิงอายุ ๒๔ ปี จากกรุงจาการ์ตา (เริม่ ป่วยวันที่ ๑๔ ธันวาคม
๒๕๕๐)

๒๕๕๑
๑๑ มกราคม ๒๕๕๑
อินโดนีเซียรายงานยืนยันผู้ป่วยรายที่ ๑๑๗ ผู้ป่วย
เป็นเด็กหญิงอายุ ๑๖ ปี จากชวาตะวันตก (เริม่ ป่วยวันที่ ๓๐
ธันวาคม ๒๕๕๐)
๑๕ มกราคม ๒๕๕๑
อินโดนีเซียรายงานยืนยันผู้ป่วยรายที่ ๑๑๘ ผู้ป่วย
เป็นหญิงอายุ ๓๒ ปี จาก บันเต็น ชวาตะวันตก (เริม่ ป่วยวันที่
๓ มกราคม ๒๕๕๑)
๒๑ มกราคม ๒๕๕๑
อินโดนีเซียรายงานยืนยันผู้ป่วยรายที่ ๑๑๙ ผู้ป่วย
เป็นเด็กชายอายุ ๘ ขวบ จาก บันเต็น (เริม่ ป่วยวันที่ ๗ มกราคม
๒๕๕๑)
๒๓ มกราคม ๒๕๕๑
อินโดนีเซียรายงานยืนยันผู้ป่วยรายที่ ๑๒๐ ผู้ป่วย
เป็นชายอายุ ๓๐ ปี จาก บันเต็น (เริม่ ป่วยวันที่ ๑๓ มกราคม
๒๕๕๑)
๑๖๔
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๒๙ มกราคม ๒๕๕๑
อินโดนีเซียรายงานยืนยันผู้ป่วยรายที่ ๑๒๑ ผู้ป่วย
เป็นหญิงอายุ ๓๑ ปี จาก กรุงจาการ์ตา (เริม่ ป่วยวันที่ ๑๘ มกราคม
๒๕๕๑)
รายที่ ๑๒๒ เป็นเด็กชาย อายุ ๖ ขวบจาก ชวาตะวันตก
(เริม่ ป่วยวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๑)
รายที๑่ ๒๓ เป็นชายอายุ ๓๒ ปี จาก บันเต็น (เริม่ ป่วย
วันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๕๑) และ
รายที่ ๑๒๔ เป็นหญิงอายุ ๒๓ ปี จาก กรุงจาการ์ตา
(เริม่ ป่วยวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๑)
๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑
อินโดนีเซียรายงานยืนยันผู้ป่วยรายที่ ๑๒๕ ผู้ป่วย
เป็นหญิงอายุ ๒๙ ปี จาก บันเต็น (เริม่ ป่วยวันที่ ๒๒ มกราคม
๒๕๕๑) และ
รายที่ ๑๒๖ เป็นหญิงอายุ ๓๘ ปี จากกรุงจาการ์ตา
(เริม่ ป่วยวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๕๑)
๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑
อินโดนีเซียรายงานยืนยันผู้ป่วยรายที่ ๑๒๗ ผู้ป่วย
เป็นเด็กหญิงอายุ ๑๕ ปี จาก กรุงจาการ์ตา (เริม่ ป่วยวันที่ ๒
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑)
๑๖๕
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๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑
อินโดนีเซียรายงานยืนยันผู้ป่วยรายที่ ๑๒๘ ผู้ป่วย
เป็นชายอายุ ๑๖ ปี จาก ชวากลาง (เริม่ ป่วยวันที่ ๓ กุมภาพันธ์
๒๕๕๑)
รายที ่ ๑๒๙ ผู ้ ป ่ ว ยเป็ น เด็ ก ชายอายุ ๓ ขวบจาก
กรุงจาการ์ตา (เริม่ ป่วยวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑)
๒ เมษายน ๒๕๕๑
อินโดนีเซียรายงานยืนยันผู้ป่วย รายที่ ๑๓๐ ผู้ป่วย
เป็นเด็กชาย อายุ ๑๕ ปี จากชวาตะวันตก
รายที่ ๑๓๑ เป็นเด็กหญิงอายุ ๑๑ ปี จากชวาตะวันตก
(เริม่ ป่วยวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๑) และ
รายที ่ ๑๓๒ เป็ น เด็ ก หญิ ง อายุ ๒๑ เดื อ นจาก
สุมาตราตะวันตก (เริม่ ป่วยวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๑) แต่ทกุ
รายไม่มี ความเกีย่ วข้องกันในทางระบาดวิทยา
๓๐ เมษายน ๒๕๕๑
อินโดนีเซียรายงานยืนยันผู้ป่วยรายที่ ๑๓๓ ผู้ป่วย
เป็น เด็กชายอายุ ๓ ขวบ จาก ชวากลาง (เริม่ ป่วยวันที่ ๑๔ เมษายน
๒๕๕๑)
๑๙ มิถนุ ายน ๒๕๕๑
อินโดนีเซียรายงานยืนยันผู้ป่วยรายที่ ๑๓๔ ผู้ป่วย
เป็นเด็กหญิงอายุ ๑๖ ปี จาก ดีเคไอ จาการ์ตา (DKI Jakarta)
(เริม่ ป่วยวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๕๑) และ
๑๖๖
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รายที่ ๑๓๕ เป็นหญิงอายุ ๓๔ ปี จาก บันเต็น (เริม่ ป่วย
วันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๑)
๑๐ กันยายน ๒๕๕๑
อินโดนีเซียรายงานยืนยันผูป้ ว่ ยรายที่ ๑๓๖ ผูป้ ว่ ยเป็น
ชายอายุ ๓๘ ปี จาก บันเต็น (เริม่ ป่วยวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๑)
และ
รายที่ ๑๓๗ เป็นชายอายุ ๒๐ ปี จาก บันเต็น (เริม่ ป่วยวันที่
๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๑)
๙ ธันวาคม ๒๕๕๑
อินโดนีเซียรายงานยืนยันผูป้ ว่ ยรายที่ ๑๓๘ ผูป้ ว่ ยเป็น
เด็กหญิงอายุ ๙ ขวบจาก จังหวัดเรียว (เริม่ ป่วยวันที่ ๗ พฤศจิกายน
๒๕๕๑) และ
รายที่ ๑๓๙ เป็นเด็กหญิงอายุ ๒ ขวบ จาก กรุงจาการ์ตา
ตะวันออก (เริม่ ป่วย ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๑)

๒๕๕๒
๒๒ มกราคม ๒๕๕๒
อินโดนีเซียรายงานยืนยันผู้ป่วยรายที่ ๑๔๐ ผู้ป่วย
เป็นหญิงอายุ ๒๙ ปี จากบันเต็น (เริม่ ป่วยวันที่ ๑๑ ธันวาคม
๒๕๕๑) และ
๑๖๗
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รายที่ ๑๔๑ เป็นเด็กหญิงอายุ ๕ ขวบ จาก จังหวัดชวา
ตะวันตก (เริม่ ป่วยวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๑)
๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๒
อินโดนีเซียรายงานยืนยันผูป้ ว่ ย ๒๑ ราย ทีป่ ว่ ยในปี
๒๕๕๒ เป็นการรายงานย้อนหลัง
ผูป้ ว่ ยเป็นหญิงอายุ ๒๖ ปี จาก ชวาตะวันตก (เริม่ ป่วย ๙
มกราคม ๒๕๕๒)
ผูป้ ว่ ยเป็นเด็กหญิงอายุ ๑๔ ปี จาก ชวาตะวันตก (เริม่ ป่วย
๑๓ มกราคม ๒๕๕๒)
ผูป้ ว่ ยเป็นหญิงอายุ ๒๑ ปี จาก ชวาตะวันออก (เริม่ ป่วย
๑๖ มกราคม ๒๕๕๒)
ผูป้ ว่ ยเป็นชายอายุ ๓๐ ปี จากชวาตะวันตก (เริม่ ป่วย
วันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๒)
ผูป้ ว่ ยเป็นเด็กชายอายุ ๑๒ ปี จาก ดีเคไอ จาการ์ตา
(เริม่ ป่วย ๒๔ มกราคม ๒๕๕๒)
ผูป้ ว่ ยเป็นเด็กหญิงอายุ ๓ ขวบจาก บันเต็น (เริม่ ป่วย ๖
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒)
ผูป้ ว่ ยเป็นชายอายุ ๔๒ ปี จากชวาตะวันตก (เริม่ ป่วย
วันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒)
ผู้ป่วยเป็นเด็กหญิงอายุ ๕ ขวบ จาก ชวาตะวันตก
(เริม่ ป่วย ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒)
๑๖๘
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ผู้ป่วยเป็นเด็กชายอายุ ๘ ขวบ จาก ชวาตะวันตก
(เริม่ ป่วยวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒)
ผูป้ ว่ ยเป็นเด็กหญิงอายุ ๔ ขวบ จาก ดีเคไอ จาการ์ตา
(เริม่ ป่วยวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒)
ผูป้ ว่ ยเป็นเด็กชายอายุ ๒ ขวบ จากเรียว (เริม่ ป่วยวันที่
๙ มีนาคม ๒๕๕๒)
ผูป้ ว่ ยเป็นเด็กหญิงอายุ ๕ ขวบครึง่ จาก ดีเคไอ จาการ์ตา
(เริม่ ป่วยวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๒)
ผู้ป่วยเป็นหญิงอายุ ๒๔ ปี จาก ย็อกจาการ์ตา (เริ่ม
ป่วยวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๕๒)
ผู้ป่วยเป็นหญิงอายุ ๒๔ ปี จาก ดีเคไอ จาการ์ตา
(เริม่ ป่วยวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๒)
ผู้ป่วยเป็นหญิงอายุ ๒๗ ปี จาก ดีเคไอ จาการ์ตา
(เริม่ ป่วยวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๒)
ผูป้ ว่ ยเป็นเด็กหญิงอายุ ๑ ขวบ จาก ดีเคไอ จาการ์ตา
(เริม่ ป่วยวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๒)
ผูป้ ว่ ยเป็นเด็กชายอายุ ๕ ขวบ จาก ดีเคไอ จาการ์ตา
(เริม่ ป่วยวันที่ ๘ มิถนุ ายน ๒๕๕๒)
ผูป้ ว่ ยเป็นเด็กหญิงอายุ ๑๖ ปี จาก ดีเคไอ จาการ์ตา
(เริม่ ป่วยวันที่ ๑๒ มิถนุ ายน ๒๕๕๒)
ผู ้ ป ่ ว ยเป็ น หญิ ง อายุ ๔๓ ปี จากชวาตะวั น ออก
(เริม่ ป่วยวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๕๒)
๑๖๙
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ผู้ป่วยเป็นชายอายุ ๓๑ ปี จาก ดีเค ไอ จาการ์ตา
(เริม่ ป่วยวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๕๒) และ
ผูป้ ว่ ยเป็นเด็กชายอายุ ๓ ขวบ จาก ดีเคไอ จาการ์ตา
(เริม่ ป่วยวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๒)

๒๕๕๓
๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓
อินโดนีเซียรายงานยืนยันผูป้ ว่ ยรายที่ ๑๖๓ ผูป้ ว่ ยเป็น
หญิงอายุ ๒๕ ปี จากดีเคไอ จาการ์ตา (ไม่ระบุวนั เริม่ ป่วย)
๖ พฤษภาคม ๒๕๕๓
อินโดนีเซียรายงานยืนยันผูป้ ว่ ยรายที่ ๑๖๔ ผูป้ ว่ ยเป็น
หญิงอายุ ๔๕ ปี จากเมืองเมลัง จังหวัด ชวาตะวันออก (เริม่ ป่วย
วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓) และ
รายที่ ๑๖๕ เป็นเด็กหญิงอายุ ๔ ขวบ จาก เมืองเพกันบารู
(Pekanbaru) ในจังหวัดเรียว (เริม่ ป่วย วันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๓)
๕ กรกฎาคม ๒๕๕๓
อินโดนีเซียรายงานยืนยันผูป้ ว่ ยรายที่ ๑๖๖ ผูป้ ว่ ยเป็น
หญิงอายุ ๓๔ ปี จาก ดีเคไอ จาการ์ตาใต้ (เริม่ ป่วยวันที่ ๒๕
พฤษภาคม ๒๕๕๓)

๑๗๐
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๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๓
อินโดนีเซียรายงานยืนยันผู้ป่วยรายที่ ๑๖๗ ผู้ป่วย
เป็นเด็กหญิงอายุ ๑๓ ปี จาก อำเภอ ซูโกฮาร์โต (เริม่ ป่วยวันที่ ๑๖
มิถนุ ายน ๒๕๕๓)
๓ สิงหาคม ๒๕๕๓
อินโดนีเซียรายงานยืนยันผูป้ ว่ ยรายที่ ๑๖๘ ผูป้ ว่ ยเป็น
หญิงอายุ ๓๔ ปี จาก อำเภอทันเกรัง จังหวัดบันเต็น (เริม่ ป่วย
วันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๓)
๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๓
อินโดนีเซียรายงานยืนยัน ผูป้ ว่ ยรายที่ ๑๖๙ ไข้หวัดนก
H5N1 จำนวน ๒ ราย
 รายที่ ๑ เป็นชายอายุ ๓๕ ปี อยู่ที่กรุงจาการ์ตา
ตะวันตก เริ่มมีอาการ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๓ รับไว้รักษาใน
โรงพยาบาล ๒๐ สิงหาคมและตายวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๓
หนึ่งสัปดาห์ก่อนป่วย มีไก่ตายเฉียบพลันหลายตัวรอบ ๆ
บริเวณบ้าน
 รายที่ ๒ เป็นหญิง อายุ ๔๐ ปี อยูท่ เ่ี มือง Kota Depok
ชวาตะวันตก เริม่ มีอาการวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๓ ได้รบั ไว้
ในโรงพยาบาล ๑๒ กันยายน ๒๕๕๓ และตาย ๑๗ กันยายน
๒๕๕๓ สัมผัสโรคจาก ไก่ทต่ี ลาดสด
๑๗๑

ระบาดบั น ลื อ โลก ๑๔ > ไข้ ห วั ด นก

 ทัง้ สองรายยืนยันว่าเป็น H5N1 avian influenza
A virus

๒๕๕๔
วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๔ ประเทศอินโดนีเซีย รายงาน
ผูป้ ว่ ยโรคไข้หวัดนก avian influenza A(H5N1) virus ๑ ราย
เมือ่ วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๔ กระทรวงสาธารณสุข
อินโดนีเซีย รายงานยืนยันผู้ป่วยไข้หวัดนก avian influenza
A(H5N1) หนึง่ ราย
ผูป้ ว่ ยเป็นหญิง อายุ ๒๘ ปี จาก อำเภอ กุนงุ คิดลุ จังหวัด
ย็อกจาการ์ตา (Gunung Kidul district, Yogyakarta Province)
เริม่ มีอาการป่วยเมือ่ วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๔ ไปขอรับรักษาที่
บริการสาธารณสุขเมือ่ วันที่ ๖ มีนาคม และได้รบั การส่งต่อไป
โรงพยาบาลเมือ่ วันที่ ๑๑ มีนาคม และเสียชีวติ วันที่ ๑๔ มีนาคม
๒๕๕๔
ที่บ้านของผู้ป่วยเลี้ยงเป็ดและไก่ไว้ในครอบครัว
ผูป้ ว่ ยไปจ่ายตลาดทีต่ ลาดสดเป็นประจำทุกวัน ทีแ่ ถวบ้านก็มไี ก่
ทีเ่ พือ่ นบ้านเลีย้ งและปล่อยให้วง่ิ เล่นเป็นอิสระอยูเ่ สมอ ในเดือน
ทีผ่ า่ นมาก็มรี ายงานว่าไก่ตายด้วย
การชันสูตรทางห้องปฏิบัติการยืนยันว่ามีการติดเชื้อ
ไข้หวัดนก avian influenza A(H5N1) virus
๑๗๒
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รายงานสุดท้ายวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๔ ประเทศ
อินโดนีเซียมีผู้ป่วยไข้หวัดนกที่ได้รับการชันสูตรยืนยันแล้ว
๑๗๖ ราย เสียชีวติ แล้ว ๑๔๕ราย (ประมาณร้อยละ ๘๒.๔)
หมายเหตุ
ประเทศสาธารณรัฐ อินโดนีเซียแบ่งการปกครองภายใน
เป็นจังหวัดเรียกเป็นภาษาอินโดนีเซียว่า Provinsi ซึง่ มีอยู่ ๓๓ จังหวัด
มีผู้ว่าราชการหรือ governor เป็นผู้นำ มีอยู่ ๕ จังหวัดที่ได้รับการยก
ฐานะให้สงู ขึน้ เป็นจังหวัดพิเศษได้แก่จงั หวัด Aceh เรียกว่า Nanggroe
Aceh Darussalam ซึ่งในปัจจุบันนี้แยกเป็นประเทศอิสระไปแล้ว มี
ประธานาธิบดีเป็นผูน้ ำประเทศ ถัดไปคือ Yogyakarta Special Region
มีสลุ ต่านเป็นผูค้ รอง ปาปัว หรือ Papua (ชือ่ เดิมว่า Irian Jaya) ผูว้ า่ ราชการ
เป็นหัวหน้าจะต้องเป็นชาวปาปัว ลำดับถัดไปคือ ปาปัวตะวันตก หรือ
West Papua (ชือ่ เดิมว่า Irian Jaya Barat) มีฐานะเช่นเดียวกันกับ ปาปัว
และ สุดท้ายคือ เขตพิเศษนครหลวงจาการ์ตา (Jakarta Special Capital
Region) มีนายกเทศมนตรีเป็นผูป้ กครอง ส่วนประธานาธิบดีผทู้ ำหน้าที่
ปกครองประเทศก็มที ำเนียบอยูใ่ นนครหลวงแห่งนีด้ ว้ ย
รองลงไปแต่ละจังหวัด จะแบ่งเป็น เขต หรือเรียกว่า เรเจนซี
(regencies เรียกชือ่ ในภาษาอินโดนีเซียว่า Kabupaten มีผปู้ กครองเขต
เรียกว่า Bupati) หรือเป็นนคร หรือ เมืองเรียกว่าเป็น Kota มีผปู้ กครอง
นครหรือเมือง คือ นายกเทศมนตรี (mayor เรียกเป็นภาษาอินโดนีเซีย
ว่า Walikotas หรือ Gubernur) แต่ละเมือง จังหวัด และเรเจนซี จะมี
องค์การปกครองและมีสภาท้องถิน่ ของตนเอง
๑๗๓
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การปกครองระดับรองลงไปจากเรเจนซีและเมือง เป็นตำบล
Sub-district (ในภาษาอินโดนีเซียเรียกว่า Kecamatan) มีหวั หน้าตำบล
เรียกชือ่ ว่า “Camat” และในบางแห่ง คือที่ Papua Province และ West
Papua จะไม่เรียกว่าเป็นตำบลแต่จะเรียกเป็นอำเภอ (District) (เป็น
ภาษาอินโดนีเซียว่า Distrik), มีหัวหน้าผู้ปกครองเรียกเป็นภาษา
อินโดนีเซียว่า Kepala Distrik
เขตการปกครองย่อยลงไปอีกเรียกว่าหมู่บ้าน (village เรียก
เป็นภาษาอินโดนีเซียว่า Desa หรือ Kelurahan มีผู้ใหญ่บ้านเรียกว่า
Kepala Desa ซึง่ ได้มาจากการเลือกตัง้ ท้องถิน่ ) คำว่า “desa” ในแต่ละ
ท้องถิ่นอาจเรียกชื่อต่างกันออกไปอีก เช่น ใน Aceh เรียก Gampong
ในสุมาตราตะวันตกเรียกว่า Nagari ใน Bungo Regency เรียกว่า Dusun
หลายๆ แห่งเรียกต่างไปอีก เช่น ว่า Lampung ก็มีใน Pringsewu,
Tanggamus เรียกว่า Pekon ในบาหลี เรียกชื่อแยกกันว่า desa dinas
(service village) และ desa adat (cultural village).

๑๗๔

ระบาดบั น ลื อ โลก ๑๔ > ไข้ ห วั ด นก

รายงานล่าสุด จากประเทศเกาหลี
มีรายงานข่าวจากบีบซี เี มือ่ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๓ ว่า
ประเทศเกาหลีใต้ยืนยันว่ามีการระบาดของไวรัส
ไข้หวัดนก ในปลายปี ๒๕๕๓ ก็ยงั มีอยู่
เกาหลีใต้รายงานยืนยันว่ามีการระบาดของโรคไข้หวัด
นกในประเทศมาตัง้ แต่ ปี พ.ศ. ๒๕๕๑ และได้ทำลายเป็ดไก่
ไปแล้วนับ ๑๐,๐๐๐ ตัว
กระทรวงเกษตรได้ยนื ยันว่ามีฟาร์มเป็ดไก่ ๒ แห่งใน
ภาคกลางและตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศ ได้พบว่ามีเชือ้ H5N1
อีก หลังจากนั้นก็มีการทำลายไก่ไปแล้วมากกว่า ๑๐๐,๐๐๐
ตัวและเป็ดอีกกว่า ๑๐,๐๐๐ ตัว
นับตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๖ เป็นต้นมา เกาหลีใต้เป็น
ประเทศที่ ๒ ทีแ่ จ้งว่ามีไข้หวัดนก จนกระทัง่ ถึงปี พ.ศ. ๒๕๕๑
มีการระบาด ครัง้ ใหญ่ ๆ อีก ๓ ครัง้
ตอนต้นเดือนธันวาคมทางราชการในกรุงโซลก็รายงาน
ยืนยันว่าพบไวรัสไข้หวัดนก ในนกอพยพเคลือ่ นย้ายถิน่ ๓ ราย
ทีเ่ พิง่ จะอพยพมาถึงเมือ่ ต้นฤดูหนาวนีเ่ อง

๑๗๕
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การวิเคราะห์ขอ้ มูลผูป้ ว่ ย
๑. เวียดนาม ๑๐ ราย
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การวิเคราะห์ขอ้ มูลผูป้ ว่ ย
จำนวน ๑๐ รายแรกในประเทศเวียดนาม
ลำดับที่ ท้องที่

อาชีพ (เพศ/อายุ)

ข้อมูลระบาดวิทยา

๑

ฮานอย

๒

นามดินท์

๓

บาดนินท์

๔

ชาตาย

๕

นครโฮจิมนิ ท์

นักเรียน (หญิง/๑๒) สมาชิกในครอบครัวเป็นเกษตรกร ในบ้าน
ไม่ได้เลีย้ งไก่/เป็ด ๒ สัปดาห์กอ่ นป่วย มีเป็ด
ไก่ตายในละแวกบ้าน มารดาถึงแก่กรรม
ด้วยไข้หวัดใหญ่ A (H5N1) ๙/๐๑/๔๗
บิดาและพีน่ อ้ งในครอบครัวเดียวกันปกติ
ไม่ทราบ (ชาย/๕) ไม่มปี ระวัตวิ า่ ได้สมั ผัสกับไก่ทล่ี ม้ เจ็บ
หรือไม่ พี่สาวอายุ ๗ ปี ตายด้วยโรค
ทางเดินหายใจเฉียบพลัน ๐๙/๑๒/๔๖
พีน่ อ้ งในครอบครัวเดียวกันสบายดี
นักเรียน (ชาย/๑๐) ๕ วันก่อนป่วย สมาชิกในครอบครัวทีเ่ ป็น
คนเลีย้ งไก่ตายไปหลายคน พ่อแม่และพี่
ในครอบครัวเดียวกันสบายดี
นักเรียน (หญิง/๘) ก่อนป่วยมีสมาชิกในครอบครัวเลีย้ งไก่ตาย
ไปหลายคน ๒ สัปดาห์กอ่ น ประมาณหนึง่
สัปดาห์ก่อนป่วย มีไก่ตายในบริเวณบ้าน
และบ้านใกล้เคียง พ่อแม่และพี่น้องอีก ๗ คน
สบายดี
นักเรียน (หญิง/๘) ผู้ป่วยเอาเป็ดมาเลี้ยงไว้ดูเล่น เลี้ยงในบ้าน
ได้ ๕ วัน เป็ดท้องเดินแล้วตาย ผู้ป่วยนำไปฝัง
แล้วต่อมาขุดขึน้ มาแล้วฝังใหม่ ทัง้ ผูป้ ว่ ยและ
พีส่ าวได้สมั ผัสกับเป็ด ผูป้ ว่ ยได้กนิ ไข่ลวก ๒
วันก่อนป่วย ครอบครัวข้างบ้านเลี้ยงไก่ ๔๐
ตัว แต่ไม่มีตัวใดล้มเจ็บ ผู้ป่วยมีไข้ ๓ วัน
หลังซือ้ เป็ดมาเลีย้ งไม่มสี ตั ว์ชนิดอืน่ ๆ
ในบ้านไม่มพี น่ี อ้ งหรือญาติในบ้านล้มเจ็บ

๑๗๘
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ลำดับที่ ท้องที่

อาชีพ (เพศ/อายุ)

ข้อมูลระบาดวิทยา

๖

นครโฮจิมนิ ท์

๗

สอค ตรัง

๘

ลาม ดง

๙

ลาม ดง

๑๐

ลาม ดง

นักเรียน (ชาย/๑๓) ไปชมการชนไก่บอ่ ยครัง้ ทีบ่ า้ นเลีย้ งไก่
ไก่ทบ่ี า้ นไม่ลม้ เจ็บและคนอีก ๒๐ คนที่
สัมผัสใกล้ชดิ หลายครัง้ สัมผัสไก่ตายใน
บริเวณบ้าน ๑๐ ตัว
นักเรียน (หญิง/๑๖) ๓ วันก่อนป่วยพ่อแม่และผู้ป่วยชำแหละไก่
เป็นอาหาร (ถอนขน, ล้างและหัน่ ไก่)
สมาชิกในบ้านและญาติ ๆไม่มใี ครป่วย
ไม่มไี ก่และสัตว์อน่ื ในบ้าน
เกษตรกร (ชาย/๑๘) สัมผัสไก่ ๕๐ ตัว ทั้งไก่ที่ตาย (เป็นร้านอาหารด้วย)
ผู้ป่วยและบิดาสับไก่เพื่อรับประทาน สมาชิก
ครอบครัวและญาติ ๆ ไม่มผี ใู้ ดป่วย ไม่มไี ก่และ
สัตว์อื่นในบ้าน
เกษตรกร (ชาย/๒๔) ๓ วันก่อนป่วย สัมผัสกับไก่โดยตรงใน
บริเวณบ้าน ชำแหละไก่ทต่ี ายแล้วเพือ่ เตรียม
อาหารบริโภค ไม่มผี ใู้ ดในครอบครัวป่วย
เกษตรกร (ชาย/๒๓) สัมผัสกับเป็ดทีล่ ม้ เจ็บทีบ่ า้ นของตนเอง มีเป็ดไก่
ล้มตายมากในหมูบ่ า้ น ไม่มผี ใู้ ดในครอบครัวป่วย

ลักษณะทางเวชกรรมของโรคไข้หวัดนก ๑๐ รายแรกใน
เวียดนาม
วิธกี ารแพร่เชือ้ การรับเชือ้
ไม่มรี ายใดสัมผัสกับผูป้ ว่ ยไข้หวัดนกรายอืน่ ๆ มาก่อน
ซักได้ประวัติว่ามีการสัมผัสโรค ๙ คนนั้น ก่อนมีอาการ
เจ็บป่วย มีการสัมผัสกับสัตว์ปกี โดยตรง (ไก่หรือเป็ด)
ระยะฟักตัว ระยะเวลาตั้งแต่สัมผัสโรคจนมีอาการ
ป่วยกินเวลา ๒-๔ วัน (เฉลีย่ ๓ วัน)
๑๗๙
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อายุ เพศ และปัจจัยเสีย่ ง
รายงานผู้ป่วย ๑๐ รายในประเทศเวียดนามนั้น เป็น
ชาย ๔ คน หญิง ๖ คน อายุตง้ั แต่ ๕-๒๔ ปี (เฉลีย่ ๑๓.๗ ปี)
ทุกคนไม่มปี ระวัตกิ ารเจ็บป่วยมาก่อน ผูป้ ว่ ยชาย ๓ คน (อายุ
๑๘, ๒๙ และ ๒๔ ปี) มาจากตำบลเดียวกันในจังหวัดลาม ดง
สูบบุหรีท่ ง้ั ๓ คน ผูป้ ว่ ย ๑๐ รายดังกล่าว พำนักอาศัยอยูท่ ง้ั ใน
เมืองใหญ่และชนบท เป็นเด็กนักเรียน ๗ ราย ไม่มรี ายใดสัมผัส
กับผูป้ ว่ ยไข้หวัดนกรายอืน่ ๆ มาก่อน ไม่มผี ปู้ ว่ ยรายใดทีอ่ ยูใ่ น
กลุ่มเป็นผู้ฆ่าทำลายสัตว์ปีก มีผู้ป่วย ๒ รายที่มีญาติป่วยที่
มีอาการทำนองเดียวกัน รายแรกเป็นสตรีเริม่ ป่วยตัง้ แต่วนั ที่ ๒๕
ธันวาคม ๒๕๔๖ แพทย์ได้รบั ไว้รกั ษาในโรงพยาบาลวันที่ ๒๗
ธันวาคม และถึงแก่กรรมวันที่ ๓๐ ธันวาคม มารดาของสตรี
รายแรกป่วยวัน ๑ มกราคม ๒๕๔๗ รับไว้ในโรงพยาบาลวันที่ ๕
มกราคม และถึงแก่กรรมวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๔๗ ผลชันสูตร
เป็นไวรัสไข้หวัดใหญ่ เอ (H5N1) บิดาและพีน่ อ้ งของเธอไม่มี
ผูใ้ ดป่วยเลย ผูป้ ว่ ยรายที่ ๒ นัน้ มีนอ้ งสาว อายุ ๗ ขวบ ถึง
แก่กรรมวันเดียวกัน โดยแพทย์รบั ไว้ในโรงพยาบาลด้วยโรค
ระบบทางเดินหายใจ แต่ไม่ให้รายละเอียดต่าง ๆ และก็ไม่มี
พีน่ อ้ งคนอืน่ ๆ รวมทัง้ พ่อแม่ในครอบครัวเจ็บป่วยอีก
ลักษณะอาการของผูป้ ว่ ย
ลักษณะอาการของผูป้ ว่ ยทีไ่ ด้รบั ชันสูตรยืนยันว่าเป็น
H5N1 นี้ ปรากฏว่าทุกรายมีไข้ หายใจหอบ อัตราการหายใจ
๑๘๐
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เฉลีย่ ๕๕ ครัง้ /นาที หายใจขัด และไอ ผูป้ ว่ ย ๕ คน มีเสมหะ
มาก (๓ รายมีเลือดปนเสมหะ) ๒ รายเจ็บหน้าอก มีอาการท้องเดิน
๗ ราย มีอยู่ ๑ รายในวันที่ ๔ ของโรค ทีม่ เี ลือดกำเดาไหลและมี
เลือดออกจากเหงือก ไม่มผี ปู้ ว่ ยรายใดทีม่ อี าการเจ็บคอ, ตาแดง,
มีผน่ื ตามตัวหรือมีนำ้ มูกไหล ตรวจทางกายภาพ ฟังปอดได้ยนิ
เสียงแคร๊ก ๙ ราย
ลักษณะทางห้องปฏิบตั กิ ารชันสูตรคลินกิ
การตรวจเลือดในวันทีร่ บั ไว้ในโรงพยาบาลพบว่าเม็ดเลือด
ขาวต่ำ (๑๒๐๐ - ๓๔๐๐:เฉลีย่ ๒๑๐๐/มม.๓) เป็นลิมโฟซัยท์ ๒๕๐๑๑๐๐ (เฉลี่ย ๗๕๐/มม.๓) อัตราส่วนของเซลล์เม็ดเลือดขาว
CD4:CD8 ทีไ่ ด้ตรวจในผูป้ ว่ ย ๕ ราย พบว่ามีคา่ เฉลีย่ ๐.๗๐
(๐.๕๙-๑.๐๘) ปริมาณเกร็ดเลือดโดยเฉลีย่ ๗๕,๐๐๐ (๔๕,๐๐๐ –
๑๗๔,๐๐๐ /มม.๓) ตรวจเอ็นไซม์ตบั (aminotransterase และ asparate) ในวันทีร่ บั ไว้ในโรงพยาบาลในผูป้ ว่ ย ๖ ราย ปรากฏว่าสูง
๕ ราย มีอยู่ ๑ ราย ทีม่ คี า่ ครีอาตินนี ในซีรม่ั สูงด้วยในวันแรกรับ
มีนำ้ ตาลในเลือดสูงมาก ๓ ราย ในระหว่างทีร่ บั ไว้ในโรงพยาบาล
แล้ว การเพาะเชือ้ จากเลือดหาแบคทีเรียก่อโรค เพาะเชือ้ ไม่ขน้ึ
เลยทุกราย ในผูป้ ว่ ยรายที่ ๑ เพาะได้เชือ้ Staphylocccus aureus
จากตัวอย่างสิ่งส่งตรวจที่ดูดออกจากหลอดคอและพบเชื้อ
Hemophilus influenzae จากตัวอย่างชนิดเดียวกันกับในผูป้ ว่ ย
รายที่ ๒ ชันสูตรแยกเพาะไวรัส เอ (H5N1) ได้จากการตรวจศพ
๑๘๑
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รายที่ ๑ จากตัวอย่างสิง่ ส่งตรวจทีป่ า้ ยจากคอในรายที่ ๒ และ
ในผูป้ ว่ ยรายอืน่ ๆ โดยใช้ตวั อย่างตรวจทีป่ า้ ยจากจมูกหรือคอ
ตรวจโดยวิธี RT-PCR
ภาพรังสีทรวงอก
เมือ่ แรกรับทุกรายแสดงความผิดปกติของภาพถ่ายรังสี
ทรวงอก ส่วนใหญ่จะพบว่ามี infiltrates อย่างกว้างขวางทีท่ รวงอก
ทัง้ ๒ ข้าง มีปอดแฟบ มีปอดทึบเป็นหย่อม ๆ ไม่มรี ายใดทีม่ ี
สารน้ำในโพรงช่องเยือ่ หุม้ ปอด ผูป้ ว่ ย ๒ ราย มีอากาศในช่อง
เยือ่ หุม้ ปอดในขณะทีใ่ ช้เครือ่ งช่วยหายใจ
การรักษา
เมือ่ แรกรับ ทุกรายได้รบั ปฏิชวี นะชนิดครอบจักรวาล
มี ๗ ราย ได้รบั เมธิลเพร็ดนิโซโลน ด้วยในขนาดต่าง ๆ กัน ได้รบั
ยาโอเซลทามิเวียร์ ๕ ราย เป็นเวลา ๕ วัน ได้รบั ยาไรบาวิรนิ ๒
ราย ได้รบั การรักษาด้วยยารานิดนี ๖ ราย ผูป้ ว่ ยถึงแก่กรรม ๘ ราย
(อัตราป่วย/ตายเท่ากับร้อยละ ๘๐) ๑ รายหาย โดยไม่มรี อ่ งรอย
โรคหลือ อีก ๑ รายขณะรายงาน กำลังทุเลา ระยะเวลาตัง้ แต่เริม่
ป่วยถึงแก่กรรมโดยเฉลีย่ กินเวลา ๙ วัน (๖-๑๗วัน)
จาก Tran TH, Nguyen TL, Nguyen TD, et al. Avian influenza A
(H5N1) in 10 patients in Vietnam N Eng J Med 2004 March 18;
250 (R) 1179-88.
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การวิเคราะห์ขอ้ มูลผูป้ ว่ ย
จำนวน ๒๕ ราย ในประเทศไทย
แพทย์หญิงดารินทร์ อารียโ์ ชคชัย และคณะจากสำนัก
ระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ซึง่ สำนักฯ
มีหน้าที่ทำการเฝ้าระวังผู้ป่วยโรคไข้หวัดนกมาตั้งแต่ปี พ.ศ.
๒๕๔๖ เป็นต้นมา ได้ทำการวิเคราะห์ขอ้ มูลจากรายงานผูป้ ว่ ย
โรคไข้หวัดนก Influenza A (H5N1) ทีไ่ ด้รบั การยืนยันทางห้อง
ปฏิบตั กิ ารชันสูตรของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวง
สาธารณสุข และห้องปฏิบตั กิ ารไวรัสวิทยา ของภาควิชาจุลชีววิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

แพทย์หญิงดารินทร์ อารีย์โชคชัย

๑๘๓
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แล้ว ข้อมูลต่าง ๆ เหล่านี้ ยังไม่ได้ตพี มิ พ์เผยแพร่ แพทย์หญิง
ดารินทร์ อารียโ์ ชคชัย ได้ยนิ ดีอนุญาตให้นำบางส่วนมาเผยแพร่
เพือ่ ประโยชน์สาธารณะได้ ซึง่ ต้องขอขอบคุณไว้ ณ ทีน่ ด้ี ว้ ย
เป็นอย่างมาก
สรุปผลปรากฏว่าตัง้ แต่เดือนธันวาคม ๒๕๔๖ ถึงเดือน
ธันวาคม ๒๕๔๙ มีผปู้ ว่ ยโรคไข้หวัดนกในประเทศไทยรวม ๒๕
ราย เป็นผู้ป่วยที่เสียชีวิต ๑๗ ราย และฟื้นหายจากโรค ๘
รายรายแรกเริ่มป่วยเมื่อวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๔๗ และราย
สุดท้ายเริม่ ป่วยเมือ่ วันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๔๙ เป็นผูป้ ว่ ยมี
ภูมิลำเนาอาศัยอยู่ในภาคกลางและภาคเหนือตอนล่างของ
ประเทศไทย อายุตำ่ สุด ๑๐ ปี สูงสุด ๑๙ ปี ถัวเฉลีย่ อยูท่ ่ี ๑๗ ปี
(ตารางที่ ๑, ๒)
ขณะแรกรับผู้ป่วยไว้ในโรงพยาบาล ผู้ป่วยมีอาการ
สำคัญว่า มีอาการ ไข้ ไอ และหายใจหอบ การตรวจชันสูตร
ทางห้องปฏิบัติการคลินิกพบว่ามีเม็ดเลือดขาวต่ำ (Lymphopenia) เกร็ดเลือดต่ำ (Thombocytopenia) สมรรถภาพตับเสือ่ ม
ลง (liver function impairment) และภาพรังสีทรวงอกแสดงว่า
มีภาพรอยโรค bilateral pulmonary infiltration อาการและ
สิง่ ตรวจพบดังกล่าวจะมีความรุนแรงในรายทีเ่ สียชีวติ มากกว่า
รายทีฟ่ น้ื โรค ผูป้ ว่ ยส่วนใหญ่มปี ระวัตสิ มั ผัสโดยตรง กับเป็ดไก่
ทีล่ ม้ เจ็บหรือตาย ทัง้ ผูป้ ว่ ยรายทีเ่ สียชีวติ และรอดชีวติ ได้รบั
การรักษาด้วยยาโอเซลทามิเวียร์ตง้ั แต่ระยะแรก ๆ
๑๘๔

๑๘๕

47

29

39

18

26

32

9

14

48

7

10

11

12*

13

14

15

16

17

18

19

5

17

27

59

22

23

24

25

50

2

9

1.5

13

8

20

ชาย

6

7

21

หญิง

4

6

ชาย

ชาย

ชาย

ชาย

ชาย

หญิง

ชาย

ชาย

หญิง

หญิง

หญิง

หญิง

ชาย

หญิง

ชาย

ชาย

ชาย

ชาย

หญิง

หญิง

58

27

ชาย

4

6

3

ชาย

ชาย

เพศ

5

7

6

1

2

อายุ

No

โนนสง

สวางอารมณ

ทับคลอ

องครัก ษ

คลองสามวา

บางบัวทอง

พนมทวน

พนมทวน

ศรีสชั นาลัย

ชนแดน

ขาณุวรลักษบุรี

ขาณุวรลักษบุรี

กบินทรบุรี

ผักไห

เมือง

เมือง

อูท อง

เกษตรสมบูรณ

พนมทวน

มัญจาคีรี

เมือง

สองพีน่ อง

ศรีส ําโรง

พนมทวน

เมือง

อําเภอ

นครราชสีมา

ลพบุรี

สุพรรณบุรี

ชัยภูมิ

กาญจนบุรี

ขอนแกน

อุตรดิตถ

สุพรรณบุรี

สุโขทัย

กาญจนบุรี

สุพรรณบุรี

จังหวัด

14-ก.ค.-49

26-ก.ค.-49

18-ก.ค.-49

30 พย. 48

29 ตค. 48

10-ต.ค.-47

2-มี.ค.-47

16-ก.พ.-47

11-ม.ค.-47

26-ม.ค.-47

31-ม.ค.-47

26-ม.ค.-47

20-ม.ค.-47

7-ม.ค.-47

9-ม.ค.-47

4-ม.ค.-47

วันรับรักษาครัง้ แรก

23-ก.ค.-49

30-ก.ค.-49

20-ก.ค.-49

5 ธค. 48

29 ตค. 48

17-ต.ค.-47

27-ก.ย.-47

23-ก.ย.-47

17-ก.ย.-47

4-ก.ย.-47

3-มี.ค.-47

20-ก.พ.-47

20-ก.พ.-47

1-ก.พ.-47

31-ม.ค.-47

26-ม.ค.-47

27-ม.ค.-47

4-ก.พ.-47

21-ม.ค.-47

12-ม.ค.-47

9-ม.ค.-47

11-ม.ค.-47

วัน Admit

ตาย

ตาย

ตาย

ตาย

หาย

หาย

หาย

ตาย

ตาย

ตาย

หาย

ตาย

ตาย

ตาย

หาย

หาย

หาย

ตาย

ตาย

ตาย

หาย

ตาย

ตาย

ตาย

ตาย

10-ส.ค.-49

3-ส.ค.-49

24-ก.ค.-49

7-ธ.ค.-48

19-ต.ค.-48

19-ต.ค.-47

3-ต.ค.-47

20-ก.ย.-47

8-ก.ย.-47

12-มี.ค.-47

14-ก.พ.-47

2-ก.พ.-47

3-ก.พ.-47

27-ม.ค.-47

27-ม.ค.-47

26-ม.ค.-47

3-ก.พ.-47

ผลการรักษา

R/O leptospirosis

viral infection

Pneumonia

R/O AI

R/O AI

TB

Acute Febrile Illness

Pneumonia

Pneumonia

Pneumonia

Pneumonia

Acute Gastroenteritis

Pneumonia

Pneumonia

Viral Pneumonia

Pneumonia

Pharygitis, DF

Dengue Fever

Influenza

Pneumonia

Severe Pneumonia

DHF

Viral pneumonia

1st Dx.

ตารงที่ ๑. ที่มา คุณอุบลรัตน์ นฤพนธ์จิรกุล สำนักระบาดวิทยา ๒๕๕๔

รายที่ 12 ผู ปวยกลับไปพักที่บานสามีอยูอยุธยาวันเสารอาทิตย แตวันธรรมดาไปทํา งานและพักอยูกับบิดาที่ปทุมธานี

13-ก.ค.-49

24-ก.ค.-49

อุทัยธานี
หนองบัวลําภู

15-ก.ค.-49

28 พย. 48

28 ตค. 48

14 ตค. 48

13 ตค. 47

8-ต.ค.-47

23-ก.ย.-47

16-ก.ย.-47

11-ก.ย.-47

31-ส.ค.-47

2-มี.ค.-47

13-ก.พ.-47

3-ก.พ.-47

25-ม.ค.-47

26-ม.ค.-47

24-ม.ค.-47

21-ม.ค.-47

20-ม.ค.-47

19-ม.ค.-47

7-ม.ค.-47

4-ม.ค.-47

3-ม.ค.-47

วันเริม่ ปวย

พิจิตร

นครนายก

กทม.

นนทบุรี

กาญจนบุรี

กาญจนบุรี

สุโขทัย

เพชรบูรณ

กําแพงเพชร

กําแพงเพชร

ปราจีนบุรี

อยุธยา* ปทุมธานี

ที่อยู

เลี้ยงและหยอดยาไกที่ปวย ฝงซากไก

ฝงซากไกดว ยมือเปลา

ฝงซากไกดว ยมือเปลา

เอาขี้ไกมาละลายน้ําเลน

เดินเลนในบริเวณที่มีไก ปวยตาย

เดินในบริเวณไกตาย ที่ชื้นแฉะ

หิ้วซากไก

ชําแหละ

นั่งอยูใตถุนที่เลีย้ งไก ทุกวัน

ไกที่บานตาย

สัมผัส ผูปวย Probable AI

สัมผัส ผูปวย Probable AI

ดูดเสมหะไก ชน

เดินทางเขาพื้นที่ไก ตาย ที่บานเลีย้ งไกชน

นําไกไ ปฝง

นําไกไ ปฝง

อุม ลูกไก

ชําแหละ

อุม ไก ตาย

อุมไกชน

ไกละแวกบานตาย

ชําแหละ

ถอนขนไก นําซากไปทิ้ง

อุม ไกปวย

วิ่งเลนอยูในพื้นที่มไี กตาย

Risk factors

ระบาดบั น ลื อ โลก ๑๔ > ไข้ ห วั ด นก

๑๒ (๗๑)
๑๔ (๖-๒๒)
๔ (๔-๖)
๑๗ (๑๐๐)
๑๖ (๙๔)
๑๔ (๘๒)
๖ (๓๕)
๗ (๔๑)
๓ (๑๘)
๔ (๒๔)
๒ (๑๒)
๒ (๑๒)
๗ (๔๑)

๑๖ (๖๔)
๑๗ (๖-๒๘)
๔ (๓-๗)
๒๕ (๑๐๐)
๒๓ (๙๒)
๑๙ (๗๖)
๘ (๓๒)
๑๐ (๔๐)
๓ (๑๒)
๕ (๒๐)
๒ (๘)
๒ (๘)
๗ (๒๘)

ข้อมูลประชากรชาย ราย (%)
อายุเฉลี่ย (IQR)
จากวันที่เริ่มป่วยถึงวันที่รับไว้เฉลี่ย (IQR)
อาการเมื่อแรกรับ ราย (%)
๑. ไข้
๒. ไอ
๓. หอบ
๔. เจ็บคอ
๕. อาเจียน
๖. ท้องเสีย
๗. ปวดกล้ามเนื้อ
๘. ปวดศีรษะ
๙. น้ำมูลไหล
๑๐. ขาดอ็อกซิเจน

ตาย (๑๗)

ผู้ป่วยทั้งหมด (๒๕)

ลักษณะข้อมูล

๘ (๑๐๐)
๗ (๘๘)
๕ (๖๓)
๒ (๒๕)
๓ (๓๘)
๐ (๐)
๑ (๑๓)
๐ (๐)
๐ (๐)
๐ (๐)

๔ (๕๐)
๒๕ (๔.๕-๓๘)
๔.๕ (๓.๕-๑๐.๕)

ไม่ตาย (๘)

ตารางท ๒. ข้อมูลประชากรและลักษณะทางเวชกรรมของผู้ป่วยที่เสียชีวิต ๑๗ ราย และฟื้นโรค ๘ ราย, ประเทศไทย, ธันวาคม ๒๕๔๖-กรกฎาคม
๒๕๔๙

ระบาดบั น ลื อ โลก ๑๔ > ไข้ ห วั ด นก

๑๘๖

อาการแสดงสัญญาณชีพขณะแรกรับ, ค่าเฉลี่ย (IQR)
๑.๑ อุณหภูมิ (องศา oซ)
๑.๒ ชีพจร (/นาที)
๑.๓ หายใจ (/นาที)
ปริมาณเม็ดเลือดขาวสมบูรณ์ ขณะแรกรับ, ค่าเฉลี่ย (IQR)
๒.๑ ปริมาณเม็ดเลือดขาวรวม (x๑๐๓/mm๓)
๒.๒ ปริมาณลิมโฟไซม์รวม (x๑๐๓/mm๓)
๒.๓ ปริมาณเกร็ดเลือดรวม (x๑๐๓/mm๓)
สมรรถภาพตับ ขณะแรกรับ, ค่าเฉลี่ย (IQR)
๓.๑ AST (U/L)
๓.๒ ALT (U/L)
สมรรถภาพไต ขณะแรกรับ, ค่าเฉลี่ย (IQR)
๔.๑ BUN (mg/dL)
๔.๒ Cr (mg/dL)

ลักษณะข้อมูล
๓๙.๓ (๓๘.๘-๓๙.๘)
๑๐๐ (๙๐-๑๒๔)
๓๒ (๒๒-๔๐)
๔.๑ (๒.๔-๕.๗)
๑.๐ (๐.๖-๑.๔)
๑๕๐ (๑๒๙-๑๙๔)
๑๘๑ (๘๖-๕๐๗) [๑๒]
๕๔ (๔๕-๑๓๒) [๑๒]
๑๙.๐ (๙.๐-๓๓.๐) [๑๒]
๑.๒ (๐.๘-๑.๗) [๑๔]

๕.๑ (๒.๘-๗.๑)
๑.๔ (๐.๘-๑.๘)
๑๖๖ (๑๔๒-๒๑๑)
๑๔๘ (๔๘-๓๕๖) [๑๖]
๕๒ (๓๓-๑๐๖) [๑๕]
๑๑.๐ (๘.๐-๒๗.๐) [๑๖]
๑.๐ (๐.๗-๑.๗) [๑๘]

ตาย (๑๗)

๓๙.๒ (๓๘.๕-๓๙.๙)
๑๐๐ (๙๐-๑๒๐)
๒๙ (๒๒-๓๙)

ผู้ป่วยทั้งหมด (๒๕)

๑๘๗

๘.๕ (๖.๐-๙.๐) [๔]
๐.๗ (๐.๔-๐.๘) [๔]

๒๗ (๑๘-๑๗๑) [๔]
๒๓ (๑๖-๘๒) [๓]

๗.๖ (๕.๐-๑๒.๐)
๑.๘ (๑.๔-๓.๔)
๒๕๔ (๒๐๓-๓๐๖)

๓๘.๙ (๓๘.๐-๔๐.๑)
๑๐๑ (๘๘-๑๑๓)
๒๘ (๒๑-๓๔)

ไม่ตาย (๘)

ตารางที่ ๒. ข้อมูลประชากรและลักษณะทางเวชกรรมของผู้ป่วยที่เสียชีวิต ๑๗ ราย และฟื้นโรค ๘ ราย, ประเทศไทย, ธันวาคม ๒๕๔๖-กรกฎาคม
๒๕๔๙ (ต่อ)

ระบาดบั น ลื อ โลก ๑๔ > ไข้ ห วั ด นก

ภาพรังสีทรวงอก ขณะแรกรับ, ราย (%)
๕.๑ Normal
๕.๒ Unilateral
๕.๓ Bilateral infiltrate
สมรรถภาพตับ ก่อนกลับบ้าน, ค่าเฉลี่ย (IQR)
๖.๑ AST (U/L)
๖.๒ ALT (U/L)
สมรรถภาพไต ก่อนกลับบ้าน, ค่าเฉลี่ย (IQR)
๗.๑ BUN (mg/dL)
๗.๒ Cr (mg/dL)
ภาวะแทรกซ้อนเมื่อรับไว้, ราย (%)
๘.๑ Respiratory
๘.๒ ARDS
ได้รับโอเซลทามิเวียร์, ราย (%)
วันที่เริ่มป่วยถึงได้ยาโอเซลทามีเวียร์, ค่าเฉลี่ย (IQR)

ลักษณะข้อมูล

๑๖ (๑๓-๒๔) [๙]
๑.๐ (๐.๕-๑.๓) [๑๐]
๑๗ (๑๐๐)
๑๔ (๘๒)
๑๒ (๗๑)
๘.๕ (๖.๕-๑๕.๐) [๑๒]

๑๘ (๗๒)
๑๕ (๖๐)
๑๖ (๖๔)
๗ (๖.๐-๑๑.๕) [๑๖]

๒๒๖ (๔๕-๔๗๑) [๘]
๓๔ (๒๔-๑๐๖) [๗]

๑๓๘ (๓๖-๔๖๘) [๑๐]
๕๔ (๒๖-๗๗) [๙]
๑๔ (๑๐-๒๔) [๑๑]
๐.๙ (๐.๖-๑.๓) [๑๒]

๔ (๒๔)
๘ (๔๗)
๕ (๒๙)

ตาย (๑๗)

๕ (๒๐)
๑๕ (๖๐)
๕ (๒๐)

ผู้ป่วยทั้งหมด (๒๕)

๑๘๘

๑ (๑๓)
๑ (๑๓)
๔ (๕๐)
๖.๕ (๕.๕-๗.๐) [๔]

๑๐ (๙๘-๑๒) [๒]
๐.๖๕ (๐.๖-๐.๗) [๒]

๔๙ (๓๖-๖๒) [๒]
๗๐ (๖๓.๐-๗๗) [๒]

๑ (๑๓)
๗ (๘๗)
๐ (๐)

ไม่ตาย (๘)

ตารางที่ ๒. ข้อมูลประชากรและลักษณะทางเวชกรรมของผู้ป่วยที่เสียชีวิต ๑๗ ราย และฟื้นโรค ๘ ราย, ประเทศไทย, ธันวาคม ๒๕๔๖-กรกฎาคม
๒๕๔๙ (ต่อ)

ระบาดบั น ลื อ โลก ๑๔ > ไข้ ห วั ด นก

ระบาดบั น ลื อ โลก ๑๔ > ไข้ ห วั ด นก

เนื่องจากอาการของโรคในระยะแรก อาการและ
อาการแสดงมักไม่มีลักษณะจำเพาะของโรค จึงต้องให้การ
ศึกษาแก่ประชาชนโดยทั่วไป ให้เข้าใจในมาตรการป้องกัน
ให้รู้จักการหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงต่าง ๆ ที่จะทำให้ติดเชื้อ
ติดโรค และให้ตระหนักถึงโรคไข้หวัดนก การเฝ้าระวังสังเกต
อาการของผูท้ ส่ี มั ผัสโรคทีใ่ กล้ชดิ ทีพ่ ยายามหาผูป้ ว่ ยรายใหม่
เพิม่ ขึน้ จะนำไปสูก่ ารบริบาลให้ยาต้านไวรัสแก่ ผูต้ ดิ เชือ้ ตัง้ แต่
เนิน่ ๆ จะเป็นการป้องกันมิให้ผปู้ ว่ ยเสียชีวติ ได้
การวิเคราะห์ทางเวชกรรม
ผูป้ ว่ ยทีไ่ ด้รบั แจ้งได้เข้าสูร่ ะบบเฝ้าระวัง โดยเก็บข้อมูล
พืน้ ฐานต่างๆ ทุกราย ได้แก่ ข้อมูลด้านประชากร ประวัตกิ าร
สัมผัสโรค และข้อมูลอื่นๆทางด้านเวชกรรม ในรายที่ได้รับ
การชันสูตรยืนยัน ได้ทำการทบทวนและวิเคราะห์ข้อมูลจาก
เวชระเบียน ทางด้านคลินกิ ภาพรังสีทรวงอก และข้อมูลทางด้าน
ห้องปฏิบตั กิ ารเวชศาสตร์ชนั สูตรคลินกิ ต่าง ๆ โดยนักระบาด
วิทยาที่ผ่านการอบรมมาเป็นอย่างดี เป็นระดับผู้ชำนาญการ
อาวุโส
ปริมาณเม็ดเลือดขาวสมบูรณ์ขณะแรกรับมีปริมาณ
ต่ำ และปริมาณเกร็ดเลือดก็ตำ่ ด้วย ๗ ราย (ร้อยละ ๒๘) ในราย
ที่เสียชีวิต มีระดับต่ำมากกว่ารายที่ฟื้นโรค สำหรับ Serum
๑๘๙
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AST ใน ๑๖ รายทีม่ กี ารตรวจขณะแรกรับพบว่า ๑๐ ราย หรือ
ร้อยละ ๖๓ จะสูง ๒ เท่า ของเกณฑ์สงู สุดของคนปกติ ก่อน
อนุญาตให้กลับบ้านระดับดังกล่าวจะสูงกว่าระดับปกติถงึ ๔ – ๕
เท่า มีการตรวจหาระดับ Serum creatinine ใน ๑๘ ราย พบว่าเพียง
๖ รายหรือร้อยละ ๓๓ ทีม่ รี ะดับสูงกว่า ๑.๕ มก/ดล
ภาพรังสีทรวงอก
ภาพรังสีทรวงอกขณะแรกรับในผูป้ ว่ ย ๒๐ รายหรือ
ร้อยละ ๘๐ แสดงว่ามี pulmonary infiltration ทีป่ อดข้างเดียว
หรือทั้งสองข้าง ทุกรายที่มีภาพรังสีทรวงอก pulmonary infiltration ทั้งสองข้าง เสียชีวิตทั้งหมด ในระหว่างที่อยู่ใน
โรงพยาบาล ๑๘ รายหรือร้อยละ ๗๒ อาการของโรคดำเนิน

๑๙๐
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ต่อไปเป็น ภาวะหายใจล้มเหลว และ ๑๕ รายหรือร้อยละ ๖๐
ดำเนินต่อไปเป็นภาวะ ARDS (Acute respiratory distress
syndrome) ในรายทีเ่ สียชีวติ มีอาการทัง้ ภาวะหายใจล้มเหลว
และภาวะ ARDS ด้วย ผูป้ ว่ ย ๑๖ ราย หรือร้อยละ ๖๔ ได้รบั ยา
โอเซลทามิเวียร์ ในผูป้ ว่ ยรายทีฟ่ น้ื โรคได้รบั ยาโอเซลทามิเวียร์
เร็วกว่ารายทีเ่ สียชีวติ ระยะเวลาเฉลีย่ ตัง้ แต่เริม่ มีอาการจนเสีย
ชีวติ กินเวลา ๙ วัน (๓ – ๒๘ วัน)
ผูป้ ว่ ยส่วนใหญ่ทแ่ี สดงว่ามีภาวะฮัยป๊อกซีเมีย (hypoxemia) อยูแ่ ล้ว จะเสียชีวติ ทุกราย ลักษณะทางเวชกรรมส่วนใหญ่
ขณะแรกรับ อาจนำไปทำนายการพิเคราะห์โรคได้ ได้แก่ การ
เสือ่ มสมรรถภาพของตับและการเสือ่ มสมรรถภาพของไต การ
ทีม่ รี อยโรคทีป่ อดทัง้ สองข้าง (bilateral pulmonary infiltration)
ปริมาณเม็ดเลือดขาวและเกร็ดเลือดต่ำ ในรายเช่นนีเ้ ป็นรายที่
เสียชีวติ ทัง้ สิน้ ขณะอยูใ่ นโรงพยาบาล ในรายทีต่ าย การดำเนิน
อาการโรคทีก่ า้ วหน้าต่อไปเป็น ภาวะหายใจล้มเหลวและภาวะ
ARDS มักเสียชีวิตในเวลาเฉลี่ย ๙ วันหลังเริ่มมีอาการป่วย
สอดคล้องกับผู้ป่วยในประเทศจีน และรายงานขององค์การ
อนามัยโลก ในอนุกรมทีร่ ายงานนี้ การได้รบั ยาต้านไวรัส ยัง
ไม่ไคร่เกีย่ วข้องสัมพันธ์กบั การฟืน้ โรคชัดเจน อย่างไรก็ตาม
มีขอ้ สังเกตว่า ผูป้ ว่ ยได้รบั ยาจะล่าช้ากว่าคำแนะนำทีอ่ งค์การ
อนามัยโลกแนะนำเอาไว้
๑๙๑
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ลักษณะทางระบาดวิทยา
ผูป้ ว่ ย ๒๔ ราย (ร้อยละ ๙๖) มีทอ่ี ยูอ่ าศัยอยูใ่ นบริเวณ
ทีม่ เี ป็ดไก่ลม้ เจ็บหรือตาย ๑๕ ราย (ร้อยละ ๖๐) ได้สมั ผัสโดยตรง
กับสัตว์ทเ่ี จ็บหรือตายด้วย ทุกรายทีต่ ดิ เชือ้ influenza A (H5N1)
ทัง้ ทีต่ ายและทีร่ อด มีประวัตถิ อนขนและ/หรือฆ่า และชำแหละ
สัตว์ (ตารางที่ ๓)
ผูป้ ว่ ยโรคไข้หวัดนกเชือ้ ไวรัส influenza A (H5N1) ที่
รายงาน มีอยู่ ๕ รายทีม่ ปี ระวัตสิ มั ผัสกับผูป้ ว่ ยรายอืน่ “ทีน่ า่
จะเป็นโรคไข้หวัดนก” และรายทีไ่ ด้รบั การ “ยืนยันว่าติดเชือ้
H5N1”
ในจำนวนนี้ มีอยู่ ๓ รายทีส่ มั ผัสกับผูป้ ว่ ยทีไ่ ด้รบั การ
ยืนยันว่าติดเชือ้ influenza A (H5N1) ที่ “อยูก่ นั เป็นกลุม่ หรือ
คลัสเตอร์”
กลุ่มแรกหรือคลัสเตอร์แรก เป็นมารดารายหนึ่งกับ
บุตรชายของเธอทีจ่ งั หวัดสุโขทัยทีร่ ายงานว่าไก่ทเ่ี ลีย้ งไว้ ใน
ครอบครัวตายผิดปกติ มารดา (ผูป้ ว่ ยรายทีส่ งสัยรายที่ ๑ หน้า ๔๑)
ทำการชำแหละไก่ที่ตายเพื่อนำ ไปปรุงอาหารบริโภคและ
ลูกชาย (ผู้ป่วยรายที่ ๓ หน้า ๓๘) ไปช่วยมารดาถอนขนไก่
หลังชำแหละไก่แล้ว ๒ -๓ วัน มารดาก็ปว่ ยเป็นโรคปอดบวม
และตายในเวลาต่อมา โดยไม่ได้มกี ารเก็บตัวอย่างตรวจ บุตรชาย
ก็เริ่มมีอาการป่วยตามหลังมารดาป่วยหนึ่งวัน เป็นโรคปอด
๑๙๒

มีเป็ดไก่ล้มเจ็บ/ตายบริเวณบ้าน
สัมผัสโดยตรงหรืออุ้มสัตว์เจ็บ/ตาย
ฆ่า เป็ดไก่ล้มเจ็บ/ชำแหละสัตว์ที่ตาย
ถอนขนไก่
สัมผัสผู้ป่วยที่สงสัยหรือยืนยันว่าเป็นไข้หวัดนก H5N1

การสัมผัสโรค
๒๔ (๙๖)
๑๕ (๖๐)
๕ (๒๐)
๔ (๑๖)
๕ (๒๐)

๑๖ (๙๔)
๑๐ (๕๙)
๕ (๒๙)
๔ (๒๔)
๓ (๑๘)

๘ (๑๐๐)
๕ (๖๓)
๐ (๐)
๐ (๐)
๒ (๒๕)

จำนวนร้อยละของการสัมผัสโรค
ผู้ป่วยทั้งหมด (๒๕)
ตาย (๑๗)
ไม่ตาย (๘)

ตารางที่ ๓. การสัมผัสโรคในรายที่ตาย ๑๗ ราย ไม่ตาย ๘ ราย, ประเทศไทย, ธันวาคม ๒๕๔๖-กรกฎาคม ๒๕๔๙
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บวมเช่นเดียวกัน จึงถูกส่งไปรับการรักษาทีโ่ รงพยาบาลศูนย์
และได้รบั การยืนยันจากห้องปฏิบตั กิ ารชันสูตรว่าติดเชือ้ ไวรัส
influenza A (H5N1)
กลุม่ ทีส่ อง เป็นบิดาและบุตรชายทีจ่ งั หวัดกาญจนบุรี
เมือ่ ปี พ.ศ. ๒๕๔๘ ทัง้ สองคนสัมผัสโดยตรง ได้รบั เชือ้ จาก
แหล่งเดียวกัน คือไก่ลม้ เจ็บและตายในบริเวณบ้าน ทัง้ คูเ่ ริม่ มี
อาการป่วยห่างกันเป็นเวลาสามวัน
กลุ่มที่สาม คือรายที่จังหวัดกำแพงเพชรเมื่อปี พ.ศ.
๒๕๔๘ ผูป้ ว่ ยรายดรรชนีเป็นเด็กหญิงคนหนึง่ “ทีน่ า่ จะป่วย
ด้วยโรคไข้หวัดนก (probable)
ระยะฟักตัวของโรคกินเวลา ๒ – ๗ วัน หลังจากสัมผัส
โรคจากผูป้ ว่ ยโดยมิได้มกี ารป้องกันการติดเชือ้ ภายหลังทีไ่ ด้
สัมผัสในการดูแลบุตรสาวขณะเจ็บหนัก มารดาเสียชีวิต
แต่ป้าฟื้นจากโรคเนื่องจากได้รับการรักษาด้วยยาโอเซลทามิเวียร์ ตั้งแต่ระยะเริ่มแรก ทั้งมารดาและป้าไม่มีผู้ใดมี
ประวัติที่ได้สัมผัสกับเป็ดไก่ที่ตายภายในเวลาสองสัปดาห์
ก่อนป่วยเลย คลัสเตอร์ทส่ี ามนีไ้ ด้รบั การพิจารณาและรายงาน
ว่า น่าจะเป็นการแพร่เชือ้ ไวรัสไข้หวัดนก influenza A (H5N1)
จากคน - สู่ - คน เป็นรายแรกในประเทศไทย มารดาและป้าของ
เธอก็ปว่ ยเป็นไข้หวัดนกโดยเป็นรายทีย่ นื ยันด้วยทัง้ สองคน
๑๙๔

รอบที่ ๑ ๒๓ มกราคม ๒๕๔๗ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๔๗

๑๙๕
รอบที่ ๒ ๓ กรกฎาคม ๒๕๔๗
- ๑๒ เมษายน ๒๕๔๘

รอบที่ ๓ ๑ กรกฎาคม ๒๕๔๘ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๔๘

บริเวณที่มีการระบาด ในประเทศไทย
รอบที่ ๔
๒๒ – ๒๙
กรกฎาคม ๒๕๔๙
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ในผูป้ ว่ ยไข้หวัดนก influenza A (H5N1) จำนวน ๒๕
รายนี้ พบว่ามีโอกาสสัมผัสโรคอย่างใกล้ชิด ๑๓๑ ครั้ง จาก
จำนวนนี้ มีอยู่ ๑๒ ราย ทีม่ ไี ข้ภายใน เวลา ๑๐ วัน ในระยะ
เวลาทีเ่ ฝ้าระวัง มีเพียง ๒ รายทีเ่ ป็นการสัมผัสภายในครอบครัว
ทีไ่ ด้รบั การชันสูตรยืนยันว่า เป็นการติดเชือ้ ไวรัส influenza A
(H5N1) ดังทีไ่ ด้อธิบายไว้แล้วในเรือ่ งของคลัสตอร์ มีอยู่ ๒ ราย
ที่ฟื้นโรคจากการที่ได้รับการวินิจฉัยและได้รับการรักษาแต่
เริม่ แรก
ตามลักษณะทางระบาดวิทยาทีพ่ บว่า ผูป้ ว่ ย influenza A
(H5N1) เป็นผูท้ ม่ี ถี น่ิ พำนักอาศัย หรือเป็นผูท้ เ่ี ดินทางเข้าไปใน
แดนทีม่ โี รคระบาดในสัตว์ดว้ ยกัน และได้มโี อกาสสัมผัสกับ
สัตว์ที่ล้มเจ็บหรือตาย ยกเว้นมีอยู่รายเดียวเท่านั้นที่น่าจะ
เป็นการติดจาก “คน-สู-่ คน” โดยตรง โดยไม่ได้สมั ผัสกับสัตว์

นายแพทย์ภาสกร อัครเสวี ผู้อำนวยการสำนักระบาด (คนปัจจุบัน) กรมควบคุมโรค

๑๙๖
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แต่อย่างใด ถือว่า การติดต่อแพร่โรคจากคน-สู-่ คนในวงจำกัด
เป็นเรือ่ งทีน่ า่ จะเกิดขึน้ ได้ การให้ยาต้านไวรัสหลังสัมผัสโรคใน
รายทีส่ มั ผัสใกล้ชดิ กับผูป้ ว่ ยโรคไข้หวัดนก คงจะช่วยป้องกัน
มิให้ตดิ เชือ้ จากผูป้ ว่ ยได้
ขนาดยาทีใ่ ช้รกั ษาไข้หวัดนก
ผูใ้ หญ่ : โอเซลทามิเวียร์ ๗๕ มก; รับประทาน เช้าเย็น นาน ๕ วัน
เด็ก : ใช้ได้ตง้ั แต่อายุ ๑ ปีขน้ึ ไป (ตามตารางข้างล่าง)
น้ำหนัก
< ๑๕ กก ;
๑๖-๒๓กก;
๒๕-๔๐ กก;
> ๔๐ กก;

โอเซลทามิเวียร์ ๓๐ มก,
โอเซลทามิเวียร์ ๔๕ มก,
โอเซลทามิเวียร์ ๖๐ มก,
โอเซลทามิเวียร์ ๗๕ มก,

เช้า-เย็น,
เช้า-เย็น,
เช้า-เย็น,
เช้า-เย็น,

นาน ๕ วัน
นาน ๕ วัน
นาน ๕ วัน
นาน ๕ วัน

เนือ่ งจาก ในระยะนัน้ ยา Zanamivir ยังไม่ได้รบั การ
จดทะเบียนจำหน่ายในประเทศไทย จึงยังไม่มีการนำมา
รักษาไข้หวัดนก แต่ได้นำมาทดลองใช้รักษา ผู้ป่วยไข้หวัด
ใหญ่สายพันธุ์ใหม่ H1N1 (2009) (เนื่องจากเป็นยาผงที่
ต้องพ่นสูดเข้าในลำคอ ถ้าในขณะที่ใช้เครื่องช่วยหายใจ
อยู่นั้น ห้ามใช้ยานี้เพราะจะกลายเป็นแป้งเปียก ขัดขวางการ
ทำงานของเครือ่ งช่วยหายใจได้)
ผูป้ ว่ ยไข้หวัดนกในประเทศไทย ๒๕ รายนี้ เกิดเป็น ๔
ระยะ ซึง่ ตรงกับฤดูฝนและฤดูหนาวในประเทศไทย ซึง่ คล้ายกับ
๑๙๗
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ในประเทศอืน่ ผูป้ ว่ ยส่วนใหญ่อายุตำ่ กว่า ๒๐ ปี และทีเ่ สียชีวติ
มากทีส่ ดุ อยูใ่ นกลุม่ อายุ ๑๐-๑๙ ปี (๑๒. ๒๐-๒๑) ผูป้ ว่ ยใน
อนุกรมนี้ มีปัจจัยอื่น ๆ ที่อาจเกี่ยวข้องกับการเสียชีวิต
ไดัแก่ระยะเวลาที่เนิ่นนาน ตั้งแต่เริ่มป่วยจนกระทั่งถึงเวลา
ทีก่ ารได้เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล ซึง่ เป็นปัจจัยคล้ายกับ
ทีส่ งั เกตได้ในประเทศอินโดนีเซีย เพราะว่าจะไม่มโี อกาสได้
รับยาต้านไวรัส อย่างไรก็ตาม มีผู้ป่วยบางรายที่แพทย์สงสัย
ว่าจะเป็นไข้หวัดนกและได้ให้ยาตัง้ แต่แรก ชีใ้ ห้เห็นว่าแพทย์
ในหน่วยบริการบริบาลปฐมภูมิ หรือคลินิกส่วนตัวจะต้อง
พยายามซักประวัตผิ ปู้ ว่ ยให้ละเอียด ถึงเรือ่ งประวัตกิ ารสัมผัส
เป็ดไก่ที่ล้มเจ็บหรือ ตาย อันจักนำไปสู่การสงสัยว่าจะป่วย
เป็นโรคไข้หวัดนก H5N1
ขณะแรกรับ ผู้ป่วยไทยส่วนใหญ่จะมาด้วยอาการ
สำคั ญ คื อ มี ไ ข้ ไอ และหอบ มี น ้ อ ยรายที ่ ม าด้ ว ยอาการ
คล้ายโรคไข้หวัดใหญ่ รวมทั้งอาการเจ็บคอ น้ำมูกไหล และ
ปวดเมื่อยตามตัว รายที่มาด้วยอาการหอบ และฮัยป๊อกซีเมีย
(hypoxemia) ขณะแรกรับแสดงว่าระบบหายใจส่วนล่าง เป็นเป้า
ทีส่ ำคัญสำหรับไวรัส H5N1 อาการระบบทางเดินอาหาร อาเจียน
และท้องเดิน ทีพ่ บในผูป้ ว่ ยบางรายชีแ้ นะว่าไวรัส H5N1 คงจะ
มีการติดเชื้อไปได้มากกว่าระบบหายใจ อาการเช่นนี้ก็ได้มี
รายงานบันทึกไว้เมือ่ พ.ศ. ๒๕๔๗ ในประเทศเวียดนาม และ
ประเทศไทยด้วย
๑๙๘
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ผูป้ ว่ ย ๒ รายแรกในประเทศไทย
ผูป้ ว่ ยรายแรกของประเทศไทย ด้วยความอนุเคราะห์
จาก รองศาสตราจารย์ (พิเศษ) นายแพทย์ทวี โชติพทิ ยสุนนท์
ผูน้ พิ นธ์ขอแสดงความขอบคุณไว้ ณ ทีน่ ด้ี วย
ผู้ป่วยโรคไข้หวัดนกรายแรกของ โรงพยาบาลเด็ก
พอสรุปได้ดงั นีค้ อื
เด็กชายไทย อายุ ๗ ปี ๑๐ เดือน อยูท่ ่ี จังหวัด สุพรรณบุรี
มีประวัตไิ ปขุดดินเล่นบริเวณเล้าไก่ขา้ งบ้าน ซึง่ มีไก่
ตายจำนวนมาก เริม่ มีอาการป่วยวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๔๗ มี

รองศาสตราจารย์ (พิเศษ) นายแพทย์ทวี โชติพิทยสุนนท์

๑๙๙
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อาการ ไข้ ไอ เจ็บคอมา ๔ วัน ไปขอรับการรักษาทีโ่ รงพยาบาล
สุพรรณบุรี ด้วยอาการหอบเหนือ่ ยมา ๒ วัน โรงพยาบาลรับไว้
เป็นผูป้ ว่ ยใน เมือ่ วันที่ วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๔๗ วินจิ ฉัยว่า
เป็นปอดบวม รักษาทีโ่ รงพยาบาลตัง้ แต่ ๑๐ มกราคม - ๒๒
มกราคม ๒๕๔๗ อาการเลวลงเรือ่ ย ๆ จึงส่งต่อมา โรงพยาบาล
เด็ก ด้วยอาการปอดบวมรุนแรง
ทีโ่ รงพยาบาลเด็กได้รบั ไว้รกั ษา โดยใช้เครือ่ งช่วยหายใจ
ให้ยาปฏิชวี นะ และยาต้านไวรัส (Tamiflu) ๕วัน ผูป้ ว่ ยอาการ
ไม่ดขี น้ึ และเสียชีวติ วันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๗
ผลการตรวจเชือ้ ไวรัสไข้หวัดนกทีป่ อด พบเชือ้ ไข้หวัด
นก H5N1 ทัง้ เพาะแยกเชือ้ และ PCR แต่ผล rapid test for Flu A
ให้ผลลบ ไม่ได้ทำการตรวจชันสูตรศพ
ผู้ป่วยรายที่ ๒ ของประเทศไทย ได้รับบันทึกจาก
ศาสตราจารย์ แพทย์หญิง กุลกัญญา โชคไพบูลย์กิจ ต้องขอ
ขอบคุณไว้ ณ ทีน่ ด้ี ว้ ย
วันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๔๗ แผนกกุมารเวชศาสตร์
โรงพยาบาล ศิรริ าช ได้รบั ผูป้ ว่ ย เด็กชายไทย อายุ ๖ ปี ๕ เดือน
บ้านอยู่ ตำบล พังตรุ อำเภอพนมทวน กาญจนบุรี ผูป้ ว่ ยได้รบั
การส่งตัวมาจากโรงพยาบาล มะการักษ์ กาญจนบุรี
ผูป้ ว่ ยมีอาการสำคัญว่า ไข้สงู หอบเหนือ่ ย ๕ วัน
๒๐๐
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ประวัตปิ จั จุบนั : ๑๑ วันก่อนมาโรงพยาบาลศิรริ าช
(๔ มกราคม ๒๕๔๗) เริม่ มีไข้ตำ่ ๆ ไอมีเสมหะ ไม่มนี ำ้ มูก ไปพบ
แพทย์ทค่ี ลินกิ ได้ยามากินอาการไม่ดขี น้ึ
๗ วันก่อนมาโรงพยาบาลศิรริ าช มีไข้สงู ไอมีเสมหะ
ปริมาณมาก หอบเหนื่อย ซึมลง กินอาหารได้น้อย วันที่ ๙
มกราคม ๒๕๔๗ ได้ไปขอรับการรักษาที่ โรงพยาบาลมะการักษ์
สังเกตว่าผู้ป่วยมีอาการหนัก เนื่องจากมีญาติเป็นพยาบาล
ทำงานทีศ่ ริ ริ าช จึงนำส่งต่อมาทีโ่ รงพยาบาลศิรริ าช
การตรวจร่างกายทางกายภาพแรกรับ ฟังได้เสียงที่
ปอดข้างขวามี crepitation

ศาสตราจารย์ แพทย์หญิง กุลกัญญา โชคไพบูลย์กิจ
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การรักษา : ได้ยา Cetriaxone 50 mg. IV x ๓ วัน (๙-๑๑
ม.ค.) ไข้สงู ๓๘-๔๐ องศาเซลเซียส ตลอด วันที่ ๑๒ มกราคม
ภาพรังสีทรวงอก พบ patchy infiltration RLL ได้เปลี่ยนยา
เป็น Imipenem ไข้เริม่ ลง ยังไอ หายใจหอบ ซึมลง
การตรวจทางห้องปฏิบัติการ: CBC (13 JAN) Hct.
33%, WBC 1200 N44 L52 E2 M2 , Plt 89,000 F/U Hct. 45%
and 45% (ห่างกันประมาณ ๖ ชม.) Imp. R/O DHF and pneumonia
ประวัตอิ ดีต : เป็นหวัดบ่อยๆ เริม่ บ่อยมากประมาณ
๒ ปีกอ่ น เคยนอนโรงพยาบาล ๑ รอบ CXR ภาพรังสีทรวงอก
ปรกติ (พ.ศ. ๒๕๔๔) ส่วนมากรักษาตามคลินกิ กินยาและ
ฉีดยา ป่วยประมาณ ๑-๒ รอบต่อเดือน แต่ไม่เคยหนัก
ประวัติส่วนตัว : เป็นบุตรคนที่ ๒ (มีพี่ชาย ๑ คน
อายุ ๑๑ ปี) คลอดครบกำหนดน้ำหนักตัวขณะคลอด ๓,๐๐๐
กรัม แข็งแรงดี พัฒนาการดี เรียนอนุบาล ได้รบั การฉีดวัคซีน
ตามกำหนดของคณะกรรมการเสริมภูมติ า้ นทานโรค ครบ
ประวัติครอบครัว : ปู่เป็นวัณโรค แต่อยู่คนละบ้าน
กับผูป้ ว่ ย เสียชีวติ ๑ เดือนก่อนจากโรคมะเร็งกระเพาะอาหาร
ทีโ่ รงพยาบาลศิรริ าช
หมายเหตุ : บ้านทีผ่ ปู้ ว่ ยอยูเ่ ป็นหมูบ่ า้ น มีประมาณ ๑๐๐
หลังคาเรือน เป็นบ้านปูน ไม่มีรั้ว แต่ละบ้านอยู่ใกล้เคียงกัน
๒๐๒
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ระยะพอเดินถึง ตำบลนีม้ ที ง้ั หมด ๑๙ หมูบ่ า้ น แต่ละบ้านจะเลีย้ ง
ไก่เอาไว้กนิ เอง บ้านละประมาณ ๗-๑๐ ตัว เลีย้ งกันเกือบทุกบ้าน
ปล่อยเดินและหาอาหารและน้ำกินเอง ไม่ได้ลอ้ มรัว้ แต่มบี า้ น
ป้าซึง่ เป็นญาติกนั เริม่ เลีย้ งไก่จำนวนมากเพือ่ ขาย เลีย้ งประมาณ
๒๐๐ ตัว (อยูห่ า่ งจากบ้านผูป้ ว่ ยประมาณ ๕๐๐ เมตร) เริม่ เลีย้ งมา
ไม่ถงึ ๑ ปี ก่อนหน้านีท้ กุ ๆ หน้าหนาวไก่กจ็ ะป่วยและตายเป็น
ประจำอยู่แล้ว ตั้งแต่บิดามารดาผู้ป่วยจำความได้ ไก่ที่ป่วยก็
จะเอามาเชือดกิน ไก่ทต่ี ายไปก่อนก็นำไปฝังดิน พอเริม่ มีไก่ปว่ ย
ชาวบ้านก็จะไปซือ้ ยามาหยอดให้ไก่ ถ้าหยอดยาทันไก่กจ็ ะไม่
ตาย ปีนไ้ี ก่เริม่ ป่วยประมาณวันที่ ๒๘ ธันวาคม และเริม่ ทยอย
ตาย ไก่ที่ป่วยจะมีอาการเป็นหวัดมีน้ำมูกไหล เดินเซ ถ่าย
เหลวเป็นสีขาว ๆ ถ้าป่วยตอนเช้าตกบ่ายก็จะตาย ไก่ทบ่ี า้ นป้า
ตายหมด ๒๐๐ ตัว ไก่ทบ่ี า้ นผูป้ ว่ ยเลีย้ งไว้ ๕ ตัวตายไป ๔ ตัว
ไก่ที่ตายไปก็จะแจกจ่ายกันไปทำกินในละแวกบ้าน ผู้ป่วย
ปรกติชอบไปเล่นกับไก่ทบ่ี า้ นป้า พอไก่เริม่ ป่วยก็ไปช่วยชาวบ้าน
เชือดไก่ และไปอุ้มไก่กลับมาที่บ้านตนเองเพื่อนำมาเชือด ๑
ตัว เมือ่ วันที่ ๒๘ ธันวาคมทีผ่ า่ นมา และเริม่ ไม่สบายประมาณ
วันที่ ๔ มกราคม ๒๕๔๗ ทีบ่ า้ นผูป้ ว่ ยไม่ได้ทำอาหารจากไก่ท่ี
ป่วยกินกัน แต่มารดาไม่แน่ใจว่าผู้ป่วยจะไปกินที่อื่นหรือไม่
เนือ่ งจากเป็นคนกินง่าย
ในบ้านมีคนอยูท่ ง้ั หมด ๕ คน บิดาผูป้ ว่ ยอายุ ๓๐ ปี,
มารดาอายุ ๓๐ ปี, พีช่ ายผูป้ ว่ ย อายุ ๑๑ ปี และคุณยายอายุ ๕๐+ ปี
๒๐๓

ระบาดบั น ลื อ โลก ๑๔ > ไข้ ห วั ด นก

ไม่มใี ครมีโรคประจำตัว ไม่มคี นในบ้านไม่สบายหรือมีอาการ
ไข้หวัด พี่ชายผู้ป่วยก็ชอบเล่นกับไก่ บิดาและมารดาผู้ป่วยมี
อาชีพทำนา มีนาเป็นของตนเอง ปลูกข้าวประมาณ ๑๗ ไร่ และ
ตอนที่ไม่ได้ทำนาก็จะไปทำงานที่โรงงานทำผลไม้กระป๋อง
แถวบ้าน (แถวท่าน้ำ จ. กาญจนบุร)ี บ้านป้าทีเ่ ลีย้ งไก่ ๒๐๐ ตัว
มีคนอยู่ ๕ คน มีลงุ อายุ ๔๐ ปี, ป้าอายุ ๔๐ ปีและลูก ๆ ๓ คน
ชาย ๑๙ ปี (ไป ๆ มา ไม่อยูป่ ระจำ) หญิง ๑๗-๑๘ ปี และชาย
๑๔ ปี และมีคนงานโรงงานในบ้าน (ทำถุงพลาสติก) อีก ๒-๓
คน ทุกคนแข็งแรงดีไม่มใี ครมีโรคประจำตัว ไม่มใี ครไม่สบาย
คนในหมูบ่ า้ นไม่มใี ครป่วยหนักช่วงนี้ (๒๑ มกราคม) ปีนร้ี สู้ กึ
ว่าไก่ปว่ ยมากและตายมากกว่าทุก ๆ ปี แต่ลกั ษณะอาการป่วยของ
ไก่เหมือนกับทุกๆปี
๒๓ มกราคม ๒๕๔๗ – มารดามาเยีย่ มผูป้ ว่ ยและให้
ข้อมูลเพิ่มเติมว่ามีคนแถวบ้าน ผู้หญิงอายุประมาณ ๔๕ ปี
บ้านอยูห่ า่ งไปประมาณ ๓ หลังคาเรือน เป็นเพือ่ นบ้านกัน แต่
ไม่ได้เป็นญาติกัน ที่บ้านไม่ได้เลี้ยงไก่ แต่มีอาชีพไปรับไก่
เลี้ยงจากฟาร์มที่อยู่ห่างออกไปมาถอนขนและชำแหละขาย
โดยขายเป็นไก่ตม้ และไก่ทอด ไก่ทร่ี บั มาจะเป็นไก่เกรดไม่ดี
ที่โรงงานคัดออกแล้ว และบางตัวก็ป่วยมีน้ำมูกน้ำลายไหล
เพือ่ นบ้านคนนีท่ ำอาชีพนีม้ านานแล้ว เมือ่ ประมาณ ๒-๓ วัน
ก่อนเจอหน้ากับมารดาผู้ป่วย มารดาสังเกตเห็นว่ามีอาการ
หอบเหนือ่ ย ได้สอบถามและแนะนำให้ไปพบแพทย์ ต่อมาได้
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ไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาลพหลฯ ที่กาญจนบุรี แพทย์ตรวจ
เลือดและเอกซเรย์ปอดบอกว่าไม่มอี ะไร แต่มารดาก็ยงั เห็นว่า
ดูยงั หอบอยู่ แต่ยงั คงทำงานได้ตามปรกติ ทีบ่ า้ นของผูป้ ว่ ยและ
บ้านป้าทุก ๆ คนยังสบายดีอยู่

“มนุษย์ตดิ เชือ้ ไข้หวัดนกสายพันธุต์ า่ งๆ
(H5N1, H9N2, H7N2, H7N7, H7N3, H1N7)
ทีไ่ ด้รบั การชันสูตรยืนยันระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๓๙ – ๒๕๕๐”

สรุปมนุษย์ป่วยจากการติดเชื้อไข้หวัดนกสายพันธุ์
ต่าง ๆ ทัว่ โลกระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๔๐-๒๕๔๘ (ข้อมูลถึงวันที่
๒๙กันยายน ๒๕๔๘)
๑. H5N1: พ.ศ. ๒๕๔๐ ระบาดในสัตว์ปีกในเขต
ปกครองพิเศษฮ่องกง เป็นครั้งแรกที่แพร่จากสัตว์ปีกมาสู่มา
ติดคนโดยตรง มีผู้ป่วย ๑๘ คน ตาย ๖ คน มีการศึกษาว่า
มีการติดต่อจากคนสูค่ นแต่ในอัตราทีต่ ำ่
๒. H9N2: พ.ศ. ๒๕๔๒ มีรายงานจากเขตปกครอง
พิเศษฮ่องกง ว่ามีการแพร่โรคจากสัตว์ปกี ทำให้เด็กป่วย ๒ ราย
หายทัง้ สองราย ไม่มรี ายงานผูป้ ว่ ยเพิม่ เติม ไม่สามารถตัดประเด็น
การติดต่อจากคน-สู่-คนได้ และมีรายงานผู้ป่วยเพิ่มเติมอีก
หลายรายจากผืนแผ่นดินใหญ่ระหว่างพ.ศ. ๒๕๔๑-๒๕๔๒
๒๐๕
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๓. H7N2: พ.ศ. ๒๕๔๕ มีรายงานการตรวจทาง
เซโรโลยีวา่ มีผตู้ ดิ เชือ้ ๑ ราย ภายหลังการระบาดของไข้หวัดนก
ในไก่ในหุบผาเชแนนโดอาห์ รัฐเวอร์จิเนีย อันเป็นบริเวณ
ทีต่ ง้ั ของฟาร์มไก่
๔. H5N1: พ.ศ. ๒๕๔๖ มีรายงานผู้ป่วยจากเขต
ปกครองพิเศษฮ่องกง ว่ามีผู้ป่วยชาวฮ่องกง เสียชีวิต ๑ ราย
ด้วยโรคติดเชือ้ ระบบหายใจ โดยป่วยขณะไปเยีย่ มญาติทฟ่ี เู จียน
บนผืนแผ่นดินใหญ่และตายขณะที่อยู่ที่ฟูเจียน แต่ไม่ได้
ชันสูตรหาสาเหตุโรค เมือ่ กลับฮ่องกง สมาชิกในครอบครัวก็ปว่ ย
อีก ๒ คนตาย ๑ คน รายทีต่ ายชันสูตรได้วา่ เป็นโรคไข้หวัดนก
H5N1 อีกคนทีร่ อดเป็นการติดเชือ้ พารามิกโซไวรัสด้วย
๕. H7N7: พ.ศ. ๒๕๔๖ ประเทศเนเธอร์แลนด์
รายงานการระบาดในฟาร์มไก่หลายระลอก มีผปู้ ว่ ยติดเชือ้ จาก
สัตว์ปกี รวม ๘๙ คน ตาย ๑ คน เป็นสัตวแพทย์ทไ่ี ปตรวจเยีย่ ม
ฟาร์มไก่ ป่วยเป็นโรคปอดบวม ผูป้ ว่ ยรายอืน่ ส่วนใหญ่เป็น
คนงานในฟาร์ม โรคทีเ่ กิดขึน้ ได้แก่ เป็นเยือ่ บุตาอักเสบ (ตาแดง)
๗๘ ราย เยือ่ บุตาอักเสบและมีอาการไข้ ไอ ปวดกล้ามเนือ้ ๕ ราย
มีอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่โดยไม่มอี าการทางตา ๒ ราย อีก ๔ ราย
เข้าอยูใ่ นกลุม่ อืน่ ๆ มีอยู่ ๓ ราย ทีม่ หี ลักฐานว่าอาจแพร่โรคจาก
คนงานที่ป่วยไปสู่สมาชิกในครอบครัว มีการแพร่เชื้อไปยัง
๒๐๖
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สุกรด้วย แต่ยงั ไม่มกี ารกลายพันธุ์ หลังจากนัน้ ยังไม่มรี ายงาน
ผูป้ ว่ ยเพิม่ เติมอีก
๖. H7N2: พ.ศ. ๒๕๔๖ มีรายงานจากนครนิวยอร์ค
ว่า มีผู้ป่วยรายหนึ่งเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลด้วยโรค
ระบบหายใจ เป็นผู้ป่วยที่มีโรคอื่นประจำตัวอยู่เดิม ผลการ
ชันสูตรหลังจากทีห่ ายป่วยและกลับบ้านแล้วพบว่า ติดเชือ้ H7N2
การสอบสวนว่าติดโรคมาจากทีใ่ ดยังไม่ทราบผล
๗. H5N1: พ.ศ. ๒๕๔๗-๒๕๔๘ มีรายงานโรคจาก
ประเทศเวียดนาม, ประเทศไทย, กัมพูชาและอินโดนีเซีย
ดังทีไ่ ด้บรรยายไว้แล้วในเนือ้ เรือ่ ง
๘. H9N2: พ.ศ. ๒๕๔๗ มีรายงานผู้ป่วยหนึ่งราย
จากเขตปกครองพิ เ ศษฮ่ อ งกง ต้ อ งเข้ า รั บ การรั ก ษาใน
โรงพยาบาลและฟืน้ โรค
๙. H7N3: เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ มีรายงานจาก
แคนาดา เมือ่ เดือนกุมภาพันธ์วา่ มีคนงานในฟาร์มสัตว์ปกี ติดเชือ้
๒ คน H7N3 รายหลังเป็นตาอักเสบ อีกรายเป็นไข้หวัดธรรมดา
๑๐. H1N7: พ.ศ. ๒๕๔๗ มีรายงานจากประเทศ
อียิปต์ว่า ศูนย์ไข้หวัดใหญ่แห่งชาติร่วมกับศูนย์ความร่วมมือ
ไข้หวัดใหญ่ขององค์การอนามัยโลกที่มหานครลอนดอน
ได้ตรวจพบผูป้ ว่ ยไข้หวัดนก จากเชือ้ ไวรัส H1N7 เป็นเด็กอายุ
๒๐๗
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๑ ปี จำนวน ๒ ราย ผูป้ ว่ ยมีอาการไข้และไอ ได้รบั การรักษา
และหายแล้ว จากการสอบสวนพบว่า บิดาของเด็กที่ป่วย
รายหนึ่งมีอาชีพเป็นพ่อค้าสัตว์ปีก เดินทางไปมาระหว่าง
เมืองอิซไมเลียและเมือง ดามีททาเป็นประจำ ซึ่งในเมือง
ดามีททานัน้ มีการตรวจพบเชือ้ ไวรัสไข้หวัดนกในเป็ดป่า ๕ ตัว
เป็นเป็ดป่าที่ได้มาจากตลาดค้าสัตว์ระหว่างวันที่ ๑๘-๒๒
เมษายน ๒๕๔๗ แต่ไม่มีการแพร่ระบาดในสัตว์ปีกอื่น ๆ
อีกต่อไป เชือ้ H1N7 นีพ้ บว่ามีการระบาดในโลกนีเ้ ป็นครัง้ คราว
ทัง้ ในสัตว์ปกี ป่าและสัตว์ปกี เลีย้ ง
๑๑. H5N1: ระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๔๖-๒๕๔๗ เป็นต้นมา
มีการระบาดทั้งในสัตว์และในคน ในหลายประเทศ คือ จีน,
ไทย, เวียดนาม, อินโดนีเซีย, กัมพูชา, อะเซอร์ไบจัน, ดิบุจิ,
อียปิ ต์, อีรกั , ตุรกี, พม่า, ลาว, ปากีสถาน
๑๒. H7N2: พ.ศ. ๒๕๕๐ ประเทศสหราชอาณาจักร
รายงานว่าพบคนติดเชือ้ LPA1 H7N2 มีผปู้ ว่ ยต้องรับไว้รกั ษา
ในโรงพยาบาล มีอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่ และมีตาแดง ผูป้ ว่ ย
เหล่านี้คงเกี่ยวเนื่องมาจากการระบาดของไวรัสดังกล่าวใน
เวลส์
๑๓. H9N2: ทีเ่ ขตปกครองพิเศษฮ่องกง เดือนมีนาคม
๒๕๕๐ มีเด็กคนหนึ่งอายุ ๙ เดือน ติดเชื้อ LPA1 H9N2 มี
อาการไม่รนุ แรง
๒๐๘
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สัตว์อะไรบ้างทีต่ ดิ เชือ้ ไวรัส
ไข้หวัดนก A H5N1 ได้
ในเชิงวิชาการจะถามว่าไวรัสไข้หวัดนก A H5N1 กระโดด
ข้ามไปยังสัตว์สปีชยี ส์อน่ื (Cross species) อะไรได้บา้ ง
ท่านผูอ้ า่ นคงจะพอนึกออกว่า โรคหลายโรคทีค่ นเรา
เป็นกัน สัตว์อื่นกลับไม่เป็น เช่น สุนัขไม่เป็นอหิวาต์ สุนัข
ไม่เป็นซิฟลิ สิ เป็นต้น
โรคบางโรคก็เป็นได้กบั สัตว์หลายชนิด ในธรรมชาติ
เป็นได้ทง้ั กับคน และกับสัตว์อกี หลายชนิด หลายสปีชยี ส์กไ็ ด้
โรคบางโรคของสัตว์ แต่กลับไม่แพร่โรคสูค่ น คนไม่
เป็นโรค เช่นโรครินเดอร์เพสท์ ซึง่ เป็นโรคของวัว แต่ในอนาคต
อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามธรรมชาติ มีการกลายพันธุ์ผิด
เพีย้ นไปจากสายพันธุเ์ ดิมและก่อโรคในคนก็เป็นได้
โรคของสัตว์ ทีส่ ตั ว์เป็นแหล่งรังโรค (Reservoir) และ
แพร่เชือ้ ติดต่อไปยังคนได้โดยวิธกี ารต่างๆ เช่นโรคพิษสุนขั บ้า
วัณโรคของวัว โรคซาร์ส กาฬโรค โรคไข้กระต่าย โรคฉีห่ นู
แพร่สคู่ นได้ โรคทีแ่ พร่ตดิ ต่อจากสัตว์สคู่ นเหล่านีเ้ รียกรวม ๆ
กันว่า Zoonosis
๒๑๐
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ถ้ า มี แ มลงเป็ น พาหะนำโรคอี ก ต่ อ หนึ ่ ง เรี ย กว่ า
Arthropo-zoonosis หรือบางโรค ไม่ใช่ทกุ โรค อาจเรียกว่า
Arthropod-borne diseases ก็มี
โรคบางโรคแต่ก่อน เราเชื่อกันว่าไม่แพร่จากสัตว์
สูค่ น สมัยนีก้ เ็ ป็นไปได้แล้ว เช่น โรควัวบ้า โรคไข้หวัดใหญ่นก
เป็นต้น
สัตว์บางชนิดเป็นโรค ๆ หนึง่ เป็นโรคตามธรรมชาติ
ของสัตว์สปีชยี ส์นน้ั แต่สตั ว์ชนิดอืน่ ๆ สปีชยี ส์อน่ื ๆ ตามปกติ
ในธรรมชาติมกั จะไม่ตดิ เชือ้ และไม่เป็นโรคนัน้ เชือ้ โรคเหล่านัน้
ในบางโอกาส ที่มีปัจจัยที่เหมาะสม เอื้ออำนวยบางประการ
อาจแสดงภาวะติดเชื้อในสัตว์อื่นที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนได้
ในกรณีเช่นนี้เราจะเรียกว่าเป็นการข้ามพวก หรือข้ามชนิด
ข้ามสปีชยี ส์ หรือ Cross species infection ดังเช่นกรณีทค่ี น
ติดเชือ้ ไข้หวัดนกแล้วเป็นโรค ซึง่ ไม่เคยปรากฏมาก่อนปี พ.ศ.
๒๕๔๐
ในกรณีของ ไวรัสไข้หวัดนกที่กำลังแพร่ระบาดอยู่
เกือบทั่วโลกในขณะนี้ จึงมีผู้สนใจติดตามโดยการเฝ้าระวัง
โดยการวิจยั ว่า ไวรัสชนิดนีจ้ ะข้ามพวกไปหา สัตว์สปีชยี ส์ใด
ได้บ้าง และอาจเป็นแหล่งโรคต่อไป ทั้งนี้จะเป็นประโยชน์
ในการป้องกันและควบคุมการระบาดได้ในอนาคต
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ไข้หวัดใหญ่บางชนิดเท่านัน้ ที่ เป็นโรคของคนและสัตว์
ไม่ใช่ทกุ ชนิดเสมอไป
โรคไข้หวัดใหญ่นน้ั ดังได้กล่าวมาแล้วว่า มีอยู่ สาม
ชนิดด้วยกัน เรียกชื่อเรียงตามลำดับปฏิทินแห่งการค้นพบ
ชนิดทีพ่ บเป็นครัง้ แรก (การเพาะเชือ้ ได้เป็นครัง้ แรก) ก็เรียกว่า
เอ A
ขณะนีก้ ม็ อี กี สองลำดับคือ บี และ ซี (B, C)
ไวรัสไข้หวัดใหญ่ เอ เท่านั้น ทำให้คนเป็นโรค
ไข้หวัดใหญ่กไ็ ด้ ทำให้สตั ว์เป็นโรคไข้หวัดใหญ่กไ็ ด้ (โปรดดู
ในแผนภูม)ิ
สัตว์ทต่ี ดิ เชือ้ ไข้หวัดใหญ่ เอ

๒๑๒
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แต่ไวรัสไข้หวัดใหญ่ บี และ ซี ก่อโรคได้เฉพาะใน
คนเท่านัน้ สัตว์ไม่ตดิ เชือ้ และเป็นโรค
สัตว์ที่เป็นไข้หวัดใหญ่ได้นั้น แต่เดิมมา ในตำรา
มาตรฐานบันทึกไว้วา่ มี สุกร ม้า สัตว์ปกี ตัวมิง้ ค์ แมวน้ำและ
วาฬ นอกจากนัน้ ยังไม่มรี ายงานในสัตว์อน่ื อีก ในช่วงทศวรรษ
ทีผ่ า่ นมานี้ มีรายงานการติดเชือ้ ไวรัสไข้หวัดใหญ่ เอ ในสัตว์
เพิม่ ขึน้ เช่น สุนขั แมว เสือ และสัตว์ปา่ ในประเทศเยอรมนีอกี
ชนิดหนึง่ ทีม่ ชี อ่ื ว่า สะโตน มาร์เต็น (stone marten) ในประเทศ
เวียดนามก็พบสัตว์หายากอีกสปีชียส์หนึ่งที่อยู่ในวนอุทยาน
แหล่งเพาะพันธุส์ ตั ว์ปา่ ทีใ่ กล้จะสูญพันธุค์ อื ชะมด (Palm civet
cat) ก็ตดิ เขือ้ ไวรัสไข้หวัดใหญ่ A H5N1 ดังจะได้นำมาบรรยาย
เป็นลำดับต่อไป
เชือ้ ไวรัสไข้หวัดนกข้ามสปีชยี ส์ จากสัตว์ปกี ไปสูส่ ตั ว์
สปีชยี ส์อน่ื ทีเ่ กิดขึน้ ตามธรรมชาติ และเกิดได้ในห้องปฏิบตั กิ าร
วิจยั เท่าทีม่ ขี อ้ มูล มีดงั ต่อไปนีค้ อื
ก. ในธรรมชาติ
๑. ชะมด Palm Civet (Chrotogale owstoni Owston)
๒. แมว Domestic cat/feral cat (Felis domestica)
๓. เสือดาว Leopard (Panthera pardus)
๔. เสือโคร่ง Tiger (Panthera tigris)
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๕. สุนขั Dog (Canis lupus familiaris & Canis lupus
dingo)
๖. สุกร Pig (Sus domesticus)
๗. สะโตน มาร์เต็น Stone marten (Martes foina)
ข. ในห้องปฏิบตั กิ ารวิจยั
๑. ลิ ง แสม Cynomolgus macaques (Macaca
fascicularis)
๒. เฟอร์เร็ท Ferret (Mustela putoris furo)
๓. กระต่ายขาวนิวซีแลนด์ New Zealand white rabbit
(Oryctolagus cuniculus)
๔. หนูแร็ท Rat (Rattus norvegicus)
จะได้เล่าเฉพาะสัตว์ประเภททีม่ รี ายงานว่าติดชือ้ ตาม
ธรรมชาติลำดับที่ ๑ – ๗
๑. ชะมด Palm Civet (Chrotogale owstoni Owston)
๒. แมว Domestic cat/feral cat (Felis domestica)
๓. เสือดาว Leopard (Panthera pardus)
๔. เสือโคร่ง Tiger (Panthera tigris)
๕. สุนขั Dog (Canis lupus familiaris & Canis lupus
dingo)
๒๑๔
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๖. สุกร Pig (Sus domesticus)
๗. สะโตน มาร์เต็น Stone marten (Martes foina)
นอกจากนัน้ จะได้ให้แหล่งข้อมูลทีจ่ ะ ติดตามค้นดูได้
ใน <http://www.nwhc.usgs.gov/disease_ information/
avian_influenza/affected_species_chart.jsp>.
๑. ชะมด Palm Civet (Chrotogale owstoni Owston)
เมือ่ วันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๔๘ วิทยุบบี ซี ไี ด้รายงาน
ข่าวโดยอ้างแหล่งข่าวจากวนอุทยานแห่งชาติ ควัก พวง
ประเทศเวียดนาม (ตามที่ชาวเวียดนามอ่านออกเสียง ภาษา
อังกฤษคือ Cuc Phuong National Park) ว่ามี ชะมด (Palm civet
cat) พันธุท์ ห่ี ายากเกือบจะใกล้สญ
ู พันธุท์ เ่ี ลีย้ งไว้ในวนอุทยาน

ชะมด Palm Civet (Chrotogale owstoni Owston)

๒๑๕
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แห่งชาติแห่งนัน้ ว่า เมือ่ เดือนมิถนุ ายน ๒๕๔๘ ชะมดล้มเจ็บ
และตายไป ๓ ตัว เป็นแม่ชะมด ๑ ตัวและลูกชะมดอีก ๒ ตัว
ในช่วงเวลานั้น ก็ไม่มีรายงานว่ามีสัตว์อื่นล้มเจ็บ หรือว่ามี
ผูค้ นทีอ่ าศัยหรือปฏิบตั งิ านอยูใ่ นบริเวณนัน้ เจ็บป่วยแต่อย่างใด
ได้สง่ ตัวอย่างตรวจจากซากสัตว์ไปชันสูตรทีห่ อปฏิบตั กิ ารอ้างอิง
ขององค์การอนามัยโลกทีฮ่ อ่ งกง ผลปรากฏว่าชะมดตายจากเชือ้
ไวรัสไข้หวัดนก A H5N1
เจ้าหน้าทีใ่ นวนอุทยาน และนักระบาดวิทยา ได้พยายาม
สอบสวนว่าชะมดจะติดเชื้อไวรัสไข้หวัดนก มาจากที่ใด ติด
เชือ้ โดยวิธใี ด อย่างไร และสัตว์อะไรจะเป็นแหล่งรังโรคอยูใ่ น
วนอุทยานนัน้ หรือในอาณาบริเวณใกล้เคียง ก็ยงั หาข้อสรุปไม่ได้
ทีว่ นอุทยานแห่งนัน้ เลีย้ งชะมดเพือ่ เพาะพันธุ์ ๒๐ ตัว
ชะมดตัวอืน่ ๆ ทีเ่ หลือทีเ่ ลีย้ งในกรงใกล้ ๆ กัน ก็ไม่ได้ลม้ เจ็บ
ยังอยู่ในสภาพสมบูรณ์แข็งแรงดี เจ้าหน้าที่เปิดเผยว่า ไม่ได้
ให้ชะมดกินเนือ้ ไก่หรือโครงไก่เลย ในวนอุทยานยังเลีย้ งสัตว์
ไว้อกี หลายชนิด เช่น นกยูง ไก่ฟา้ กวาง และ เต่า สัตว์อน่ื ๆ
เหล่านัน้ ต่างก็ยงั ปกติสขุ กัน เหตุการณ์น้ี คงไม่กอ่ ปัจจัยเสีย่ ง
อะไรกับมนุษย์ เพราะผูค้ นทัว่ ไป ก็ไม่มโี อกาสทีจ่ ะได้สมั ผัส
ใกล้ชดิ กับชะมดอยูแ่ ล้ว
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๒. แมว Domestic cat/feral cat (Felis domestica)
แมวเสือติดเชือ้ ไข้หวัดนกแล้วตาย
เมื่อวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๗ มีการแถลงข่าว
ทีค่ ณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วา่ พบเชือ้
ไวรัสไข้หวัดนก H5N1 ในแมวทีต่ ายทีจ่ งั หวัดนครปฐม การ
ตรวจเจ้าของแมวและผู้อยู่ใกล้ชิดไม่ปรากฏว่าติดเชื้อไวรัส
ไข้หวัดนก A H5N1 จากแมว แต่อย่างใด
เชื้อนี้เป็นชนิดเดียวกันกับที่กำลังระบาดในสัตว์ปีก
หลายชนิดในประเทศไทย และคร่าชีวติ มนุษย์ไปแล้ว หลายคน
(ทีย่ นื ยัน) รอดตายไปได้กม็ ี
นายสัตวแพทย์ธานีรัตน์ สานติวัตร คณบดีคณะ
สัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผู้อำนวยการ

๒๑๗
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โรงพยาบาลโรคสัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์พร้อมด้วย
นายสัตวแพทย์ธรี พล ศิรนิ ฤมิตร ผูท้ ำงานวิจยั และวินจิ ฉัยโรค
ที่พบเชื้อไข้หวัดนก H5N1 ในแมว แถลงพบเชื้อไข้หวัดนก
H5N1 ในแมวครั้งแรกของโลกในประเทศไทย โดยนายสัตวแพทย์ธีรพล สรุปว่า สืบเนื่องจากเจ้าของบ้านแห่งหนึ่ง
ส่งซากแมวมาตรวจยังคณะสัตวแพทยศาสตร์ จำนวน ๓ ตัว
เมือ่ ๑ สัปดาห์ทผ่ี า่ นมาแล้วนำเข้าตรวจผลในห้องปฏิบตั กิ าร
พบว่า ๒ ใน ๓ ตัวมีเชือ้ ไข้หวัดนก H5N1 โดยเจ้าของแมวแจ้ง
ว่า เลีย้ งแมวไว้ทง้ั หมด ๑๕ ตัว เห็นแมวตัวหนึง่ ไปกินซากไก่
จากนัน้ หายไป ขณะทีแ่ มวตัวอืน่ เริม่ ป่วยและตาย ขณะนีย้ งั มี
ชีวิตอยู่อีก ๑ ตัวและยังอยู่กับเจ้าของแมว ซึ่งเย็นวันนี้ (๒๐
กุมภาพันธ์) จะนำมาตรวจทีค่ ณะฯ ส่วนเจ้าของแมวยังไม่พบ
ว่ามีอาการใดผิดปกติทางร่างกาย เตือนประชาชนอย่าตื่น
ตระหนกเนือ่ งจากยังไม่มรี ายงานการพบโรคไข้หวัดนก จาก
แมวมาสูค่ น
ทัง้ นีค้ ณะสัตวแพทยศาสตร์ฯ ตรวจพบแมวและเสือ
ติดเชือ้ ไข้หวัดนกจากการนำชิน้ ปอดของแมวซึง่ เสียชีวติ ภายหลัง
กินซากไก่ที่ตายจากโรคระบาดที่จังหวัดนครปฐม และนำ
สารคัดหลั่ง มูลของเสือ มาตรวจทางห้องปฏิบัติการ โดย
เปรียบเทียบเชื้อไวรัสส่วนที่มีคุณสมบัติทำลายเซลล์เนื้อเยื่อ
สิง่ มีชวี ติ เรียกว่า ฮีแมกกลูตนิ นิ Haemagglutinin (H5) ของแมว
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และเสือ เหมือนเชือ้ H5 ทีพ่ บการระบาดในไก่ ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์
ส่วนของสารพันธุกรรมทีเ่ รียกว่า นิวรามินเิ ดส Neuraminidase
(N1) ให้ผลเหมือนกับที่พบในไก่ ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ จึงสรุป
เป็นการตรวจพบการติดเชื้อ ไวรัสไข้หวัดนก H5N1 ในเสือ
และแมว ถือเป็นรายงานแรกของโลกทีม่ กี ารยืนยันว่าแมวติด
เชือ้ ไวรัสเอช H5N1 จากธรรมชาติ
การตรวจทางห้องปฏิบัติการครั้งนี้ ยืนยันถึงความ
พร้อมของคณะสัตวแพทยศาสตร์ในการวินจิ ฉัยการติดเชือ้ ใน
สัตว์ทกุ ชนิดตามมาตรฐานโอไออี
พบเชื้อหวัดนกในแมวถือเป็นความตื่นเต้นทางวิชาการคน
อย่าตระหนก
ได้มหี นังสือพิมพ์ภาษาไทยรายวันหลายฉบับ ได้มาขอ
สัมภาษณ์ผู้นิพนธ์ในเรื่องนี้ จึงให้ความเห็นไปว่า หากการ
ค้นพบดังกล่าวเป็นเรื่องจริง ถือว่าเป็นสิ่งที่น่าตื่นเต้นทาง
วิชาการ เพราะเท่าทีท่ ราบในขณะนัน้ ไม่เคยมีรายงานว่า ตรวจ
พบมาก่อนในโลกทีเ่ ชือ้ ไวรัสไข้หวัดนก A H5N1 ไวรัสจะข้าม
จากสัตว์ปีกไปสู่แมว ถือว่าข้ามสปีชียส์เพิ่มขึ้น แต่ก็ได้ให้
ความเห็นว่า ประชาชนทัว่ ไปยังไม่ควรตืน่ ตระหนกเกินกว่าเหตุ
โดยยกบทเรียนเมื่อเกิดโรคระบบทางเดินหายใจเฉียบพลัน
รุนแรงหรือโรคซาร์ส จากเชือ้ ไวรัสโคโรน่าสายพันธุใ์ หม่ ทีภ่ าค
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ใต้ของประเทศจีน มีรายงานว่า นักวิชาการตรวจพบไวรัส
โคโรน่าสายพันธุใ์ หม่น้ี ทำให้ชะมด (ในภาษาอังกฤษเรียกว่า
Civet cat) ซึ่งเป็นสัตว์ตระกูลใกล้กับแมวมีภาวะติดเชื้อ
ชาวจีนทางภาคใต้ นิยมบริโภคชะมดโดยเชื่อว่าเป็นยาบำรุง
ทางเพศ จึงอาจเป็นแหล่งแพร่โรคซาร์ส ได้ นีเ่ ป็นเพียงความเห็น
เบือ้ งต้น ยังไม่มกี ารพิสจู น์ให้แน่ชดั อะไร
พอมีขา่ วนีอ้ อกมาสูส่ าธารณชน ทำให้ชาวสิงคโปร์และ
ชาวฮ่องกงนำแมวเลีย้ ง (cat) มาทำลาย (ฆ่า) หรือเอาไปปล่อย
ทิ้งจำนวนมาก ทั้งที่เชื้อไวรัสโคโรน่าไม่ได้ระบาดจากแมว
สูค่ น แต่คำว่า civet cat ก็ทำให้ประชาชนเข้าใจว่าคือ cat หรือ
แมวบ้าน ดีทค่ี นไทยเราไม่ใช้ภาษาอังกฤษ เจ้าอาวาสวัดต่างๆ
ในประเทศไทย จึงยังไม่ต้องรับภาระเลี้ยง “อารามเหมียว”
เหมือนดังเช่น “อารามสุนขั ” และ “อาราม บอย” เช่นทุกวันนี้
กรณีของไข้หวัดนกก็เช่นกัน แม้จะตรวจพบว่ามี
การติดเชื้อไวรัส H5N1 จริง ก็ยังบอกไม่ได้ว่าข้ามมาแพร่
ระบาดสูค่ นได้หรือไม่ ต้องทำการศึกษาอีกมากและกล่าววิงวอน
ประชาชนอย่าตื่นตระหนก อย่ารังเกียจแมว เพราะในขณะนี้
ยังไม่สามารถบอกอะไรที่ชัดเจนได้ ต้องศึกษาต่อไป ผู้ที่รัก
แมวควรนำอาหารที่ปรุงสุก หรืออาหารเม็ดเลี้ยงดูแมว อย่า
เลี้ยงโดยปล่อยให้ไปหากินเองตามยถากรรมโดยเสรี ดังที่
ปรากฏในข่าวจากนครปฐม
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นอกจากเรือ่ งแมวแล้ว ยังตรวจพบเชือ้ ไข้หวัดนกใน
เสืออีก ๒ ตัวที่สุพรรณบุรีที่ส่ง ซากตัวอย่างมาให้ตรวจ ที่
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ทีศ่ าลายา นครปฐม
เป็นการตอกย้ำว่าไข้หวัดนกสามารถติดต่อในสัตว์เลี้ยงลูก
ด้วยนมประเภทแมว (Feline) ได้ เสือก็เป็นสัตว์จำพวก feline ด้วย
๓. เสือดาว Leopard (Panthera pardus)
๔. เสือโคร่ง Tiger (Panthera tigris)
เสือติดเชือ้ ไวรัสไข้หวัดนก
ข่าวทีว่ า่ เสือก็ตาย ทีแรกก็วา่ เป็นข่าวลือ ปิดข่าวกัน
ให้แซด ต่อมาก็มีผู้ยืนยันด้วยการทดสอบชันสูตรทางห้อง
ปฏิบตั กิ าร
มีรายงานข่าวเกี่ยวกับเสือติดเชื้อไข้หวัดใหญ่นกใน
ประเทศไทยอยู่ ๒ ครั้ง ครั้งแรกที่คณะสัตวแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล (นายสัตวแพทย์ ณัฐพงษ์) ได้ทำการตรวจ
ซากเสือจากจังหวัดสุพรรณบุรี ที่มีประวัติว่าก่อนล้มเจ็บ
ได้กินซากไก่เป็นอาหาร มีการส่งตัวอย่างไปตรวจชันสูตรที่
ห้องปฏิบตั กิ าร อณูชวี วิทยา ของศูนย์วจิ ยั โรคตับอักเสบ ภาควิชา
กุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
(ศาสตราจารย์ นายแพทย์ ยง ภู่วรวรรณ) พบว่าเป็นการติด
เชื้อไข้หวัดใหญ่ A (H5N1) และส่งไปที่สาขาไวรัสวิทยา
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เสือดาว Leopard (Panthera pardus)

เสือโคร่ง Tiger (Panthera tigris)
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คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาลด้วย (ศาสตราจารย์ ดร.
พิไลพันธ์ พุธวัฒนะ) ก็ยนื ยันผลการตรวจดังกล่าวด้วย
ต่อมาก็มรี ายงานอีกว่าเสือตาย ทีส่ วนสัตว์เปิดเขาเขียว
(ข่าวหนังสือพิมพ์หลายฉบับ วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๗)
และผลการชันสูตรพบว่าติดเชือ้ ไวรัสไข้หวัดนก H5N1 ทัง้ สอง
ข่าวนีท่ แี รกเข้าใจว่าน่าจะเป็นรายงานแรกของโลกทีย่ นื ยันว่า
ไวรัสไข้หวัดนก H5N1 สามารถข้ามสกุลสัตว์ปกี ไปทำให้แมว
เสือ ซึง่ อยูใ่ นสกุล Felidae ติดเชือ้ ได้ หลังจากนัน้ ไม่นานก็มขี า่ วว่า
เสือในสวนเพาะขยายพันธุ์ ที่อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ก็
ล้มเจ็บและตายเป็นจำนวนมาก มีการติดต่อแพร่เชื้อจากเสือ

ภาพเจ้าหน้าที่กำลังพ่นสารเคมีฆ่าเชื้อไวรัสไข้หวัดนกในสวนเสือศรีราชา
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สู่เสือด้วย เสือที่ยังไม่ล้มเจ็บก็เลยถูกทำลายไปด้วยจนหมด
และปิดสวนเพาะพันธุ์ นับว่าเป็นเรือ่ งทีน่ า่ เศร้าและเสียดาย
เสือจากสุพรรณบุรแี ละศรีราชา ติดเชือ้ ไวรัสไข้หวัดนก ล้มเจ็บ
และตาย จากการทีเ่ จ้าของใช้โครงไก่สดให้กนิ เป็นอาหาร
สำหรับรายงานทีว่ า่ เสือและแมวติดเชือ้ ไข้หวัดใหญ่นกนัน้
ถ้าเป็นรายงานทางวิทยาศาสตร์อย่างจริงจังก็ตอ้ งถือว่าเป็นสิง่ ที่
พบใหม่ ถ้ามีการชันสูตรยืนยันแล้วก็ตอ้ งเชือ่ ว่าเป็นความจริง แมว
และเสือคงจะได้รบั การเลีย้ งดูจากเจ้าของโดยให้อาหารทีม่ เี ชือ้
ไข้หวัดใหญ่ปนเปือ้ นมาก เช่น โครงไก่ทไ่ี ม่ได้ตม้ ให้สกุ ดี หรือ
อาจกินซากสัตว์ปกี ชนิดใดชนิดหนึง่ ทีต่ ายด้วยโรคไข้หวัดนก
หากได้รบั เชือ้ เข้าไปในปริมาณมาก ๆ อาจเกิดการติดเชือ้ ได้
เรื่องนี้เท่าที่ค้นเอกสารภาษาสากล ยังไม่ปรากฏว่ามี
รายงานมาก่อน ในชัน้ แรกผูน้ พิ นธ์ ก็เข้าใจว่า อาจนับว่าเป็น
รายงานแรกของโลกก็วา่ ได้ แต่ในทีส่ ดุ ก็คน้ จนพบว่า รายงาน
เป็นตอนแรกของโลกเป็นภาษาจีน โชคดีทม่ี ผี แู้ ปลไว้เป็นภาษา
อังกฤษว่าเคยมีเสือติดเชือ้ และตายในประเทศจีน แต่ยงั ไม่พบ
รายงานว่าแมวเคยติดเชือ้ ไข้หวัดใหญ่ชนิดใดๆ ตามธรรมชาติ
มาก่อน ไม่วา่ ไวรัสไข้หวัดใหญ่ เอ ของคนหรือของสัตว์อน่ื ๆ
จนกระทัง่ เมือ่ เช้าวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๗ ก็ไปพบรายงาน
ดังกล่าวเสียแล้ว เราเลยไม่ได้เป็นรายงานครัง้ แรกในโลก ตามที่
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ผูน้ พิ นธ์ทกึ ทักเอาไว้ แต่จะไปโทษใครก็คงไม่ได้ เพราะรายงาน
เกี่ยวกับเสือก็รายงานเป็นภาษาจีน รายงานในแมวก็เป็น
ภาษาญี ่ ป ุ ่ น สั ง คมวิ ท ยาศาสตร์ น านาชาติ ก ็ เ ลยไม่ ร ู ้ เ รื ่ อ ง
คนไทยอย่างผู้นิพนธ์ ก็ยิ่งไม่รู้เรื่องใหญ่ เพราะไม่รู้ทั้งภาษา
จีนและภาษาญีป่ นุ่ อย่างไรก็ตามข่าวทีว่ า่ พบไวรัสไข้หวัดนก
H5N1 ในแมวก็จริง แต่ในขณะนั้นยังไม่พบว่าแพร่ไปสู่แมว
ตัวอื่นได้ เชื่อว่าก็น่าจะเกิดขึ้นได้ และจากแมวไปสู่คนนั้น
ก็ยงั ไม่ทราบ อาจจะเป็นไปได้ ฉะนัน้ แมวเป็นสัตว์ทใ่ี กล้ชดิ
กับเจ้าของมาก อาจแพร่โรคสูเ่ จ้าของผูเ้ ลีย้ งได้ การทดลองใน
ประเทศเนเธอร์แลนด์ยนื ยันแล้วว่าโรคแพร่จากแมวสูแ่ มวใน
ห้องทดลองได้
รายงานเกีย่ วกับเสือติดเชือ้ ไข้หวัดใหญ่นก
รายงานโดย
Xia Xian-zhu, GAO YU-wei, HU Rong-liang, et al. The fisrt
fiding of tiger influenza by virus isolation and specific gene amplification.
Chinese Journal of Veterinary Science, 2003; 23:107-110.
แปลเป็นภาษาอังกฤษโดย
Dr. Zhiro Guo, Laboratory of Aanimal Virology, Changchun
University of Agriculture and Animal Science. 5333 Xian Road,
Changchun 130062, PR China. E-mail address guozhiro@yahoo.com
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เนือ้ ความทีผ่ นู้ พิ นธ์ แปลบทคัดย่อภาษาอังกฤษมีดงั นี้
มีเสือตายทีเ่ มืองฮาร์บนิ เมือ่ ปี พ.ศ. ๒๕๔๖ ก่อนตาย
เสือล้มเจ็บโดยมีไข้ เบือ่ อาหารและชัก ได้นำตัวอย่างจากซาก
เสือไปตรวจทั้งเพาะเชื้อและทำการขยายสารพันธุกรรมด้วย
จากการเพาะเชือ้ พบไวรัสทีม่ รี ปู พรรณสัณฐาน เคมีสรีรวิทยา
ชีววิทยา และปฏิกริ ยิ าทางน้ำเหลือง เข้าได้กบั ไวรัสไข้หวัดใหญ่
การวิเคราะห์ทางอณูพนั ธุกรรม โดยการขยายสายกรดอะมิโน
จำเพาะ (specific aminoacid sequence) ทีล่ ำดับ gene A 464 bp
cDNA fragment ซึง่ ได้จากน้ำแขวนตะกอนของการเพาะเชือ้
ในเซลล์ นำไปเปรียบเทียบกับ sequence ของ type A, B, C ได้ผล
เท่ากับร้อยละ ๗๔.๙, ๓๕, และ ๒๔.๘ ตามลำดับจึงได้
ขนานนามไวรัสสายพันธุน์ ว้ี า่ Influenza virus A/tiger/harbin/
01/2002
ได้นำไวรัสทีเ่ พาะได้ไปฉีดแมวอายุ ๓ เดือน จำนวน
๓ ตัว ปรากฏว่าแมวตายไป ๒ ตัว รอด ๑ ตัว ก่อนตายมี
อาการคล้ายกับเสือที่เจ็บ การตรวจซากก็พบพยาธิสภาพ
ทำนองเดียวกันกับทีพ่ บในเสือ
นั บ เป็ น ครั ้ ง แรกที ่ ม ี ร ายงานการแยกเชื ้ อ ไวรั ส
ไข้หวัดใหญ่ เอ จากเสือ เป็นรายงานแรกจริง ๆ แต่กไ็ ม่ได้ระบุ
ว่าเป็นสายพันธุอ์ ะไร (H?, N?)
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รายงานเกีย่ วกับแมวติดเชือ้ ไข้หวัดใหญ่นก
บทรายงานทีอ่ า้ งถึงแมวติดเชือ้ ไวรัสไข้หวัดใหญ่นก
ตามธรรมชาตินน้ั ตีพมิ พ์ในวารสารทางวิทยาศาสตร์ไว้ตง้ั แต่ ปี
พ.ศ.๒๔๘๕ แต่ตพี มิ พ์ไว้เป็นภาษาญีป่ นุ่ ข้อความรูน้ จ้ี งึ ไม่ได้
ทราบกันโดยทัว่ ไป เมือ่ มีรายงานจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เมือ่ วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๗ ผูน้ พิ นธ์กย็ งั เข้าใจว่าเป็น
รายงานแรกของโลก ครัน้ ถึงเช้าวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๗
นัน้ เอง ก็พบรายงานอินเทอร์เน็ททาง ProMed Digest v 2004#87
(๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๗) ว่าแมวก็เป็นไข้หวัดใหญ่นก (H7N7)
ได้เหมือนกันเลยจะถอดความมาเล่าต่อ โดยมี ผูใ้ จดีแปลจาก
ภาษาญี่ปุ่นเป็นภาษาอังกฤษเอาไว้ให้ จึงขอถอดความเป็น
ภาษาไทยต่อดังนี้
รายงานเป็นภาษาญีป่ นุ่ โดย
Junji Nakamura, Taakeshi Iwasa. Fowl pest infection in cat.
Japanese Journal of Veterinary Science, 1942; 4:511-23. Government
Institute for Veterinary Research, Fusan, Chosen. Director: Dr. I.
Isamaya.
แปลเป็นภาษาอังกฤษโดย
Kunio Satou, DVM, MS. National Institute of Animal Health,
Department of Epidemiology. Address: 3-1-5 Kannondai, Tsukuba,
Ibaraki, 305-0856, Japan. E-mail. ksatou@affrc.go.jp.
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เนือ้ หาคำแปล
สถาบันทีผ่ รู้ ายงานสังกัดอยูน่ น้ั เลีย้ งแมวเอาไว้ไล่หนู
ทีม่ กั จะเพ่นพ่านอยูใ่ นกระท่อมทีเ่ ป็นยุง้ เก็บอาหารสัตว์ของห้อง
ปฏิบตั กิ ารของสถาบัน อยู่ ๆ แมวตัวนัน้ ก็ลม้ เจ็บลงโดยมีอาการ
ทางระบบประสาทอย่างรุนแรง และการดำเนินโรคเร็วมาก
เจ็บอยูแ่ ค่สามวันก็ตาย จึงมีการสอบค้นหาสาเหตุการตายของ
เจ้าเหมียวนัน้
๑. การตรวจซากแมวด้วยตาเปล่า ไม่พบสิง่ ทีผ่ ดิ ปกติ
แต่เมื่อตรวจเนื้อเยื่อด้วยกล้องจุลทรรศน์ (histological study
ตรวจโดย Mr K Fukosho) พบว่ามีการอักเสบของทัง้ เยือ่ หุม้ สมอง
สมอง และไขสันหลังอย่างรุนแรงแต่ไม่เป็นหนอง (severe nonsuppurative meningo-encephalitis) อย่างชัดเจน การเพาะเชือ้
แบคทีเรียจากอวัยวะต่างๆดังกล่าวแล้วให้ผลลบทัง้ หมด
๒. เมือ่ เอาตับและม้ามของแมวไปบด ทำเป็นแขวน
ตะกอนและไปฉีดเข้าในสมองหนู (mice) ฉีดเข้ากล้ามเนือ้ ไก่
และฉีดเข้าไข่ไก่ฟัก (ฉีดเข้าถุงหุ้มรก - chorio-allantoic
membrane) ก็ให้ผลลบอีกจึงเอาสมองแมวไปบดแขวนตะกอน
ฉีดเข้าสมองกระต่าย ๒ ตัว ฉีดเข้าสมองหนูตะเภา ๒ ตัว
ฉีดเข้าในสมองหนู (mice) ๕ ตัว ฉีดเข้าในสมองและเข้า
กล้ามเนื้อไก่ ๔ ตัว และฉีดเข้าในถุงหุ้มรกไข่ไก่ฟัก ๕ ฟอง
ผลปรากฏว่ามีสตั ว์ตายคือ หนู ๑ ตัว ไก่ทฉ่ี ดี เข้ากล้ามตาย ๑ ตัว
และตัวอ่อนในไข่ไก่ฟักตาย ๒ ฟอง เมื่อเอาซากของสัตว์
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ที่ตายไปบดแขวนตะกอนฉีดซ้ำเข้าในสัตว์ชนิดเดิมแต่ละ
ชนิดเหมือนกับทีฉ่ ดี ในตอนแรก ในคราวนีป้ รากฏว่าหนู ๑๐ ตัว
ตายภายใน ๓-๗ วัน ไก่ ๔ ตัวตาย ๔๐ ถึง ๕๐ ชัว่ โมง และตัวอ่อน
ในไข่ ๖ ฟอง ตายใน ๔๐ ชัว่ โมง การตรวจซากพบว่าแทบจะ
แยกไม่ได้จากทีพ่ บในสัตว์ทต่ี ายจากไข้หวัดใหญ่นก การเพาะ
เชื้อแบคทีเรียจากซากก็ให้ผลลบอีก จึงต้องนำไปฉีดทดลอง
ต่อในไก่และในไข่
๓. ในไก่ทท่ี ดลองและตายในการทดลองรุน่ ที่ ๓ นี้
เอาม้ามไปทดสอบพบว่าถูกนิวทรัลไลซ์ได้ดว้ ยไฮเปอร์อมิ มูน
ซีรัม ของไข้หวัดใหญ่นก แต่ทำปฏิกิริยาให้ผลลบกับไวรัส
นิวคาสเซิล (สายพันธุ์ Chosen virus) และซีรมั ไก่ปกติ (normal
fowl serum) ซึง่ แสดงว่าเชือ้ ก่อเหตุนา่ จะเป็นเชือ้ ไข้หวัดใหญ่นก
๔. ได้ทดลองต่อไปโดยให้แมว ๔ ตัว กินเชือ้ ไวรัส
ไข้หวัดใหญ่นกเชื้อสาย Chiba strain ทั้ง ๔ ตัวแสดงอาการ
ของระบบประสาทอย่างชัดเจน และตายไป ๓ ตัวภายใน ๓ ถึง
๑๓ วัน มี ๑ ตัวทีร่ อดค่อย ๆ ฟืน้ โรคโดยใช้เวลาหลายวัน
๕. การตรวจซากแมวพบว่า ๒ ตัวมี สมอง-ไขสันหลัง
อักเสบ อีกหนึ่งตัวมีการอักเสบเฉพาะที่ไขสันหลัง แมวทุก
ตัวที่ตายแยกเพาะเชื้อไวรัสได้จากสมอง แต่แยกเชื้อไวรัส
ไม่ได้จากตับและม้าม มีรอยโรครุนแรงทีป่ อดในแมวเพียง ๑ ตัว
๖. ให้แมวอีก ๒ ตัวกินไวรัสไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์
Doerr strain ตายทัง้ คูใ่ น ๗ วัน แต่การตรวจซากไม่พบการ
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เปลีย่ นแปลงหรือการอักเสบในสมองและไขสันหลัง แต่แมว
ทีต่ ายหนึง่ ตัวนัน้ เมือ่ เอาตัวอย่างจาก ตับ และม้ามและปอด
ไปฉีดเข้าในไก่และหนูปรากฏว่าพบเชื้อไวรัส แต่ไม่พบใน
อีกตัวหนึง่
๗. แมวอีก ๒ ตัวทีไ่ ด้รบั การฉีด สายพันธุ์ Fukuda
strain แมวหนึง่ ตัวเกิดอาการทัว่ ไปภายหลังระยะฟักโรคนาน
(๒๔ วัน) และตายทันใดใน ๒๔ ชั่วโมง แยกเชื้อไวรัสที่มี
ความรุนแรงอ่อน ได้จากสมอง แต่แยกไม่ได้จากอวัยวะอืน่ ๆ
และแมวอีกตัวมีอาการปกติ
การทดลองให้แมวกินเชื้อไวรัสให้ผลที่แสดงว่า
แมวมีความไวในการติดเชือ้ ไวรัสไข้หวัดใหญ่นกในระดับสูง
มาก เชื้อที่ได้จากแมวตัวแรกที่ตายนั้น เมื่อนำมาศึกษาใน
ตอนหลังพบว่าเป็นไวรัสไข้หวัดใหญ่สตั ว์ปกี A H7N7 ซึง่ เป็น
Highly Pathogenic Avian Influenza Virus (HPAI)
๕. สุนขั Dog (Canis lupus familiaris & Canis lupus dingo)
สุนขั ติดเชือ้ ไข้หวัดนกตาย
ในเดือนตุลาคม ๒๕๔๗ คณะสัตวแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัด
นครปฐมได้ทำการตรวจซากสุนขั อายุ ๑ ปี ทีไ่ ด้รบั การชันสูตร
ยืนยันว่าตายจาก การติดเชือ้ ไวรัสไข้หวัดนก A H5N1 ดร. ทวีศกั ด์
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ส่งเสริม และคณะ ได้รายงานไว้ในวารสารการแพทย์ชน้ั นำฉบับ
หนึง่ ภายใต้ชอ่ื เรือ่ งว่า Fatal Avian Influenza A H5N1 in a Dog
(ค้นได้ในระบบออนไลน์ในวารสาร Emerging Infectious
Diseases • www.cdc.gov/eid • Vol. 12, No. 11, November 2006)
มีใจความสรุปได้ดงั นี้
สถาบันดังกล่าว ได้รับซากสุนัขตัวหนึ่งที่ส่งไปจาก
จังหวัดสุพรรณบุรี เพือ่ ตรวจชันสูตรว่า สุนขั ตายด้วยเหตุใด
เจ้าของสุนัขให้ประวัติว่า ๕ วันก่อนสุนัขจะล้มเจ็บ
สุนขั ไปกินซากเป็ดตัวหนึง่ ในบริเวณหมูบ่ า้ นทีเ่ คยมีรายงานว่า
มีเป็ดติดเชือ้ ไวรัส HPAI H5N1 อยู่
สุนขั มีอาการเริม่ ด้วย มีไข้สงู ตัวสัน่ ซึมและตายใน
วันต่อมา หลังจากนัน้ มีอาการได้เพียง ๔ ชัว่ โมง เจ้าของจึงนำ

ดร. ทวีศักด์ ส่งเสริม
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ซากสุนขั นำส่งจังหวัดสุพรรณบุรไี ปยังห้องปฏิบตั กิ ารชันสูตร
คณะสัตวแพทย์ดงั กล่าว
จากการตรวจสภาพทัว่ ไปพบว่าทีจ่ มูกมีนำ้ มูกปนเลือด
ปอดบวมน้ำมาก มีเลือดคัง่ ทีม่ า้ ม ไต ได้แยกเอาตัวอย่างตรวจ
จากอวัยวะต่าง ๆ ได้แก่ สมอง ปอด หลอดคอ หัวใจ ลำไส้เล็ก
ส่วนดูโอเดนัม เจจูนมั อิเลียม ตับ ม้าม ใต ตับอ่อน และเยีย่ ว
จัดเก็บแยกกันเพือ่ นำไปเพาะเชือ้ ชันสูตรต่อไปโดยฉีดไข่ไก่ฟกั
อายุ ๑๐ วัน ฟักไข่ตอ่ ไป อีก ๔๘ ชัว่ โมงให้หลัง ก็เอาสารน้ำจาก
ถุงหุม้ ตัวอ่อน (allantoic fluids) ไปตรวจชันสูตรต่อไป ปรากฏ
ว่าเป็นไวรัส A H5N1 โดยวิธี RT-PCR
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เนื้อเยื่อ ๔ ตัวอย่างที่มีไวรัสได้นำไปตรวจวิเคราะห์
ทางจุลพยาธิวิทยาต่อไป และย้อมสีโดยวิธีอิมมูโนเคมีด้วย
โดยใช้โมโนโคลนัลแอนติบอดีที่ได้จากหนูไมซ์ และโพลี
โคลนัลแอนติบอดีทไ่ี ด้จาก แพะ
ก่อนหน้าจะตีพมิ พ์รายงานฉบับนีไ้ ม่นาน ก็มขี า่ วใน
หนังสือพิมพ์ ว่ามีสุนัขกินซากไก่แล้วตายที่จังหวัดแห่งหนึ่ง
ได้มกี ารส่งตัวอย่างตรวจไปตรวจทีห่ อ้ งชันสูตรของรัฐแห่งหนึง่
รายงานผลการตรวจให้ผลครุมเครือ โดยอ้างว่าหลอดเลือดส่ง
ตรวจมีการปิดป้ายปิดฉลากไม่ชดั เจน ทำให้ผปู้ ฏิบตั กิ ารตรวจ
หยิบหลอดผิด ผลเลยกำกวม เหตุการณ์นผ้ี นู้ พิ นธ์คดิ ว่าตัง้ ใจหยิบ
ผิด เพราะไม่ต้องการรายงาน ผลตรงไปตรงมากกว่า เรื่องนี้
ในระยะนั้นมีการประชุมทางวิชาการประจำปีของแพทยสมาคมในพระบรมราชูปถัมภ์ ที่เมืองทองธานี ผู้นิพนธ์และ
รองศาสตราจารย์ (พิเศษ) นายแพทย์ทวี โชติพทิ ยสุนนท์ ได้
รับเชิญให้ไปอภิปรายเรื่องไข้หวัดนกด้วย เราได้เอ่ยถึงเรื่อง
สุนัขตายรายนี้เหมือนกัน หนังสือพิมพ์ก็นำข่าวไปลงต่อ
ดูเหมือนว่าจะสร้างความไม่พอใจของผูม้ อี ำนาจอยูเ่ หมือนกัน
การวิเคราะห์ต่าง ๆ เหล่านี้ ทำให้ได้ข้อมูลเป็นองค์
ความรูท้ ใ่ี หม่ทางวิชาการมากมาย เชือ้ ไวรัสสายพันธุท์ ไ่ี ด้จาก
ปอดสุนขั ตัวนัน้ ได้รบั ขนานนามทางวิทยาศาสตร์วา่
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“Influenza A/Dog/Thailand/KU-08/04” ข้อมูลการ
วิเคราะห์ลกั ษณะทางอณูวทิ ยา ได้สง่ ให้ศนู ย์ขอ้ มูลนานาชาติ
ที่เป็นที่รู้จักกันในระดับนานาชาติที่มีชื่อว่า GenBank เพื่อ
ประโยชน์ในการอ้างอิงและศึกษาเปรียบเทียบในระดับสากล
ทัว่ ไป
เป็นที่น่าเสียดายที่ยังมีนักวิชาการของไทยบางท่าน
ทีย่ งั มีสมอง มีความคิดอ่าน ยังมีความกลัวในการเปิดเผยความ
จริงทีจ่ ะปิดบังข้อมูลราวกับว่า ท่านยังอยูใ่ นยุคชินสีฮอ่ งเต้
หลังจากนัน้ บีบซี ี เมือ่ เวลา ๒๓.๐๒ น. เวลามาตรฐาน
กรีนชิ วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๔๙ ก็รายงานว่า ทีป่ ระเทศอะเซอร์
ไบจัน นอกเหนือจากทีม่ รี ายงานว่า มีผปู้ ว่ ยสามรายโรคไข้หวัด
นกในประเทศนัน้ แล้ว ยังมีสนุ ขั จรจัดตัวหนึง่ ก็ตดิ เชือ้ ไข้หวัดนก
A H5N1 อีกด้วย
มนุษย์ อาจติดเชื้อไข้หวัดนกจากสุนัขเลี้ยงและแมวเลี้ยงได้
หรือไม่
รายงานการวิจัยในห้องปฏิบัติการที่น่าสนใจ จาก
ประเทศ เนเธอร์แลนด์ ทีล่ งตีพมิ พ์เผยแพร่ในวารสารเดียวกัน
กับทีอ่ าจารย์ทวีศกั ดิไ์ ด้รายงานไปแล้ว โดยใช้หวั เรือ่ งรายงานว่า
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คณะนักวิจยั ทีร่ ายงานคือ
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the Netherlands

ในรายงานพอสรุปได้ใจความว่า ได้ใช้ไวรัสไข้หวัดนก
A H5N2 ฉีดเข้าสุนัขทดลองพันธุ์บีเกิล พบว่าสามารถทำให้
สุนขั ติดเชือ้ ได้ แต่ไม่ทำให้สนุ ขั ตัวนัน้ ป่วยเป็นโรค กล่าวคือ
ในเลือดของสุนัขตรวจพบแอนติบอดี สุนัขตัวนั้นยังขับถ่าย
แพร่เชื้อต่อไปยังมนุษย์และสัตว์อื่น เช่น หนูไมซ์ เฟอร์เร็ท
และแมวได้ ซึง่ อาจจะเป็นอันตรายแก่เจ้าของสุนขั ทีใ่ กล้ชดิ กับ
สัตว์ได้ ทีส่ ถาบันนีเ้ คยฉีดเชือ้ ไวรัสไข้หวัดนกให้แมวทดลอง
มาแล้ว ปรากฏว่าแมวตัวนัน้ ก็แพร่เชือ้ ไปยังแมวตัวอืน่ ๆ อีกได้
นับว่าหากแมวและสุนขั สัตว์เลีย้ งทีต่ ดิ เชือ้ ไข้หวัดนก อาจก่อ
อันตราย โดยการแพร่เชือ้ ไวรัสให้แก่เจ้าของได้ บทความวิจยั นี้
นับว่าเป็นประโยชน์ในการป้องกันโรคที่สำคัญที่ไม่เคย
ทราบกันมาก่อน
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๖. สุกร Pig (Sus domesticus)
พบไวรัสไข้หวัดนกในสุกรในประเทศจีน
หนังสือพิมพ์นิวยอร์ค ไทม์ส รายงานเมื่อวันที่ ๒๔
สิงหาคม ๒๕๔๗ ว่า
เจ้าหน้าที่ระดับสูงของจีนเปิดเผยว่า ตรวจพบไวรัส
ไข้หวัดนกสายพันธุ์ก่อโรครุนแรงในสุกรที่เลี้ยงในฟาร์ม
หลายแห่ง เพราะเป็นห่วงกันว่า หากมีการแพร่ถงึ สุกรได้ อาจ
ก่อให้เกิดการกลายพันธุ์ที่ทำให้เกิดการแพร่ระบาดใหญ่
สายพันธุใ์ หม่ไปทัว่ โลกอย่างกว้างขวางได้ เพราะนักวิทยาศาสตร์
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ปักใจแล้วว่า สุกรคือโรงงานผสมพันธุ์ไวรัสไข้หวัดใหญ่ เอ
ที่จะก่อการกลายพันธุ์เกิดสายพันธุ์ใหม่ ที่ประชากรโลกยัง
ไม่มีภูมิต้านทาน ภูมิคุ้มกันมาก่อน จึงแพร่ระบาดได้รวดเร็ว
และกว้างขวางได้งา่ ย
เฉิน หัวหลัน จากหอปฏิบตั กิ ารอ้างอิงไวรัสไข้หวัดใหญ่
แห่งชาติได้รายงานเรือ่ งดังกล่าว ต่อทีป่ ระชุมองค์การอนามัย
โลกทีป่ กั กิง่ และยืนยันทางโทรศัพท์ดว้ ย แต่กป็ ฏิเสธทีจ่ ะเปิดเผย
รายละเอียดอืน่ ๆ
ขณะทีร่ ายงานข่าวนี้ ไวรัสไข้หวัดนก (H5N1) แพร่
กระจายไป ทำให้สตั ว์ปกี ติดเชือ้ แล้ว อย่างน้อยใน ๘ ประเทศ
มีผปู้ ว่ ยในประเทศไทยและเวียดนามแล้ว ๓๔ ราย ตาย ๒๓ ราย
แต่อย่างไรก็ตาม ไวรัสยังไม่มคี วามสามารถทีจ่ ะแพร่จากคนไป
สูค่ นได้โดยง่าย
ในปี พ.ศ. ๒๕๔๗-๒๕๔๘ ได้มกี ารทำลายไก่ในหลาย
ประเทศไปแล้วมากกว่า ๑๐๐ ล้านตัวจึงทำให้ควบคุมโรคได้
ในระดับหนึ่ง แต่โรคก็กลับมาปรากฏอีกเมื่อเข้าฤดูร้อนและ
ฤดูฝน ในประเทศอียปิ ต์ อินโดนีเซีย และเวียดนามก็ยงั มีผปู้ ว่ ย
เป็นโรคนีอ้ ยู่ ยังไม่หมดไป
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สุกรในประเทศอินโดนีเซียติดเชือ้ ไข้หวัดนก
เมือ่ วันที่ ๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ สำนักข่าวรอยเตอร์
รายงานว่า เจ้าหน้าทีร่ ะดับสูงของกระทรวงเกษตรอินโดนีเซีย
นายมุสนี สุอัทม็อดโจ (Musni Suatmodjo) ผู้อำนวยการ
สุขภาพสัตว์ เปิดเผยว่า ทีบ่ าหลี ในเดือนกรกฎาคม ทีผ่ า่ นมานัน้
มีสกุ ร ๒ ตัว ติดเชือ้ ไวรัสไข้หวัดนก หนังสือพิมพ์ โกหร่าน
เท็มโป (Koran Tempo newspaper) รายงานข่าวต่อไปว่า คณะ
นักวิจยั จากคณะสัตวศาสตร์ มหาวิทยาลัย อุดายานา (veterinary
faculty at Udayana University) เป็นคณะทีพ่ บว่าสุกรทีต่ ดิ เชือ้
นัน้ อยูท่ เ่ี ขตเรเจ็นซี เกียนยาร์ และเรเจ็นซี ทาบานาน ทีบ่ าหลี
(Regencies of Gianyar and Tabanan - เพือ่ การปกครองท้องถิน่
แบ่งเขตการปกครอง เรียกว่า เรเจ็นซี) แต่ไม่ได้รายงาน
ชัดเจนว่าสุกรทีต่ ดิ เชือ้ ตายหรือไม่
สุกรมีสว่ นเกีย่ วข้องทำให้เกิดความปริวติ ก เนือ่ งจาก
สุกรทีต่ ดิ เชือ้ อาจจะทำหน้าทีเ่ ป็นถังผสม (mixing tank) ระหว่าง
ไวรัสไข้หวัดนกกับไวรัสไข้หวัดใหญ่ของสุกร หรือไวรัส
ไข้หวัดใหญ่ของมนุษย์ เป็นผลก่อให้เกิดการกลายพันธุ์ของ
ไวรัสไข้หวัดนก (reassortant) ทีอ่ าจทำให้กอ่ โรคทีม่ คี วามรุนแรง
แก่มนุษย์ แล้วแพร่ระบาดกว้างขวางไปทัว่ โลกได้ (antigenic
shift)
นายสุอัทม็อดโจ กล่าวต่อไปว่า มีการตรวจตั้งแต่
เดือนกรกฎาคม และพบว่าสุกรในบริเวณดังกล่าวติดเชื้อ
๒๓๙
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ไข้หวัดนกมาแล้วในสุกร ๓๐ ตัว จาก ๓๓ ตัวทีน่ ำตัวอย่างไป
ตรวจ ครัง้ ล่าสุดก็พบทีจ่ งั หวัดสุละเวสีเหนือ สำหรับในสัตว์
จำพวกเป็ดไก่ ปีทผ่ี า่ นไป พบทัว่ ไปใน ๒๙ จังหวัดทัว่ ประเทศ
ชาวบ้านมักเลีย้ งเป็ดไก่ไว้ในบริเวณบ้าน
๗. สะโตน มาร์เต็น Stone marten (Martes foina)
The Stone marten (Martes foina, Family: Mustelidae)
สัตว์ชนิดนี้เป็นสัตว์ป่าธรรมชาติบนเกาะรือเก็น
ในทะเลบอลติค
เมื่อวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๔๙ เจ้าหน้าที่เยอรมนี ได้
รายงานยืนยันว่า ตรวจพบว่าสัตว์เลีย้ งลูกด้วยนมอีกชนิดหนึง่
คือ สะโตน มาร์เต็น (stone marten) ติดเชือ้ ไวรัส H5N1 นับว่า
เป็นครัง้ แรกทีพ่ บว่า สัตว์สปีชยี ส์นต้ี ดิ เชือ้ ไข้หวัดนก H5N1 ได้
นอกจากทีเ่ คยรายงานว่ามีแมวบ้านทีน่ น่ั ติดเชือ้ มาแล้ว ๓ ตัว
เมือ่ วันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๔๙ มีรายงานแจ้งว่า ทีเ่ กาะ
รือเก็น (Island of Ruegen) ในทะเลบอลติค พบว่ามาร์เต็นทีย่ งั มี
ชีวติ อยู่ แต่ลม้ เจ็บหนัก จึงได้วางยาให้สลบและทำลายส่งซาก
ไปตรวจทีส่ ถาบันสุขศาสตร์สตั ว์ฟรีดริช เลิฟเลอร์ (FriedrichLoeffler-Institut for Animal Health) ผลการชันสูตรยืนยันว่า
ติดเชือ้ ไวรัสไข้หวัดนก H5N1 avian influenza virus
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The Stone marten (Martes foina, Family: Mustelidae) ภาพจาก
http://www.animalpicturesarchive.com/animal/a5/MKramer-steenmarterStone_Marten-on_stone_post.jpg>)

สะโตน มาร์เต็นเป็นสัตว์ป่า เลี้ยงลูกด้วยนม พบได้
บนเกาะรือเก็น ซึง่ เป็นบริเวณทีม่ ภี าวะติดเชือ้ ไวรัสไข้หวัดนก
ในอัตราที่สูงมาก แมวที่ตายจากการติดเชื้อไวรัสไข้หวัดนก
ก็เกิดขึน้ บนเกาะนี้ สะโตน มาร์เต็นเป็นสัตว์กนิ เนือ้ เช่นเดียว
กับแมว เข้าใจว่าคงจะติดเชื้อไข้หวัดนกจากการกินซากนกที่
ร่วงหล่นอยูใ่ นป่าบนเกาะ
ตัง้ แต่วนั ที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ สถาบันดังกล่าวได้ยนื ยัน
การตรวจพบไวรัสไข้หวัดนก ในสัตว์ปา่ บนเกาะนีม้ าแล้ว ๑๒๕
ตัว ได้แก่ หงส์ปา่ เป็ด ห่าน และนกป่าธรรมชาติ
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เอกสารทีแ่ นะนำให้ตดิ ตาม
สัตว์ทต่ี ดิ เชือ้ ในห้องปฏิบตั กิ ารวิจยั

Cynomolgus macaque: Macaca fascicularis (Crab-eating
monkey – ลิงแสม)
Kuiken T, Rimmelzwaan GF, Van Amerongen G, Osterhaus
A. Pathology of human influenza A (H5N1) virus infection in
cynomologus macaques (Macaca fascicularis). Veterinary Pathology
2003, online, http://www.vetpathology. org/cgi/content/short/40/3/
304 (accessed 06/21/05).
เสือติดเชื้อไข้หวัดนก
Tiger: Panthera tigris
Leopard: Panthera pardus
December 03:Two tigers and two leopards, fed on fresh
chicken carcasses, died unexpectedly at a zoo in Suphanburi in
Thailand. Subsequent investigation indentified H5N1 in tissue samples.
• Keawcharoen, J., Oraveerakul, K., Kuiken, T.,
Fouchier, R., Amonsin, A., Payungporn, S., Noppornpanth, S.,
Wattanodorn, S., Theamboonlers, A., Tantilertcharoen, R.,
Pattanarangsan, R., Arya, N., Ratanakorn, P., Osterhaus, A., and
Poovorawan, Y. Avian influenza H5N1 in tigers and leopards: Center
for Disease Control (CDC) 2004 online, http://www.cdc.gov/ncidod/
EID/vol10no12/04-0759.htm (accessed 06/21/05).
11 October 2004
• Outbreak began in zoo tigers in Si Racha in Thailand
said to have been fed chicken carcassed. Altogether, 147 tigers out of
a population of 441 died or are euthanized.
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• Thanawongnuwech et.al. 2005
• Keawcharoen et.al. 2004
Thanawongnuwech, R., Amonsin, A., Tantilertcharoen, R.,
Damrongwatanapokin, S., Theamboonlers, A. Payungporn, S., et
al.2005,
Probable tiger-to-tiger transmission of avian influenza H5N1:
Emerging Infectious Diseases online, http://www.cdc.gov/
ncidod/EID/vol11no05/05-0007.htm, accessed 06/20/05.
• ประเสริฐ ทองเจริญ. แมวและเสือติดเชือ้ ไข้หวัดใหญ่.
วารสารวิชาการสาธารณสุข 2547;13:181-5
Ferret: Mustela putoris furo
(สัตว์ประเภทพังพอน)
Govorkava EA, Rehg JE, Krauss S, Yen H, Guan Y, Peiris
M, Nguyen TD, Hanh TH, Puthavathana P, Long HT, Buranathai C,
Lim W, Webster RG, Hoffman E. Lethality to ferrets of H5N1 influenza
viruses isolated from humans and poultry in 2004. Journal of Virology
2004, online, http://jvi.asm.org/cgi/content/abstract/79/4/2191,
accessed 06/21/05.
New Zealand White Rabbit: Oryctolagus cuniculus
• ProMedDigest
• tPerkins LEL, Swayne DE. Comparative susceptibility
of selected avian and mammalian species to Hong Kong-origin H5N1
high-pathogenicity avian influenza virus: Avian Diseases 2003; 47:95667.
๒๔๓
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New Zealand White Rabbit: Oryctolagus cuniculus
Pig: Sus domesticus
20 August 2004
• Chinese researchers report preliminary findings of H5N1
infections in pigs. No evidence suggests that pig infections are
widespread, and the finding appears to have limited epidemiological
significance.
• ProMED 20051021.3075; 20051022.3085.
Dog: Canis familiaris
Domestic cat: Felis domestica
• 20 February 2004: Domestic cats in Nakhon Phathom,
Thailand died of H5N1.
2 September 2004
Research shows that domestic cats experimentally infected
with H5N1 develop severe disease and can spread infection to other
cats. Prior to this research, domestic cats were considered resistant to
disease from all influenza A viruses.
Kuiken T et al. Avian H5N1 influenza in cats. www.
sciencemag.org/cgi/content/abstract/1102287 (accessed 10Apr06)
Kuiken, T., Rimmelzwaan, G., van Riel, D., van Amerongen, G., Baars,
M., Fouchier, R., and Osterhaus, A. 2004: Avian H5N1 influenza in
cats: PUBMED and Science online, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/
entrez/query.fcgi?cmd=Retrieve&db= PubMed&list_uids
=15345779&dopt=Abstract (accessed 06/20/05).
๒๔๔
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การพัฒนาวัคซีนป้องกันไข้หวัดนก
เป็นทีท่ ราบกันดีแล้วว่า วัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่
เป็นเครือ่ งมือทีส่ ำคัญในระดับต้น ๆ อย่างหนึง่ ในการบรรเทา
ความรุนแรงของการแพร่ระบาดอย่างกว้างขวางของโรค องค์การ
อนามัยโลกจะทำหน้าที่เป็นองค์การกลางที่จะประสานใน
เรือ่ งนีแ้ ล้วประกาศให้ทราบกันทัว่ ไปเป็นระยะๆ
เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๔๘ องค์การอนามัยโลก
โดยเครือข่ายเฝ้าระวังโรคไข้หวัดใหญ่ (The WHO Influenza
Surveillance Network) ได้ทำการวิเคราะห์ลกั ษณะทางพันธุกรรม
และทางแอนติเจนของเชือ้ ไวรัสไข้หวัดนก H5N1 ทีเ่ พาะแยก
ได้จากทัง้ สัตว์และจากผูป้ ว่ ยจากหลายประเทศในอาเซีย หลายๆ
สายพันธุ์ ในช่วงการระบาดตัง้ แต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๗ ถึง ๒๕๔๘
ทัง้ นีเ้ พือ่ พิจารณาว่า สายพันธุใ์ ดจะเหมาะมากทีส่ ดุ ทีจ่ ะนำไป
พัฒนาวัคซีนเพือ่ ป้องกันโรคต่อไป
นอกเหนือไปกว่านั้น ห้องปฏิบัติการอ้างอิงของ
องค์การฯ ได้ทำการพัฒนาสายพันธุต์ น้ แบบ (prototype) หลาย
สายพันธุโ์ ดยวิธี “รีคอมบิแน๊นท์” อันได้แก่สายพันธุ์ A/Vietnam/
1194/04, A/Vietnam/1203/04 และ A/Hongkong/213/03 เพือ่ ให้
สอดคล้องกับข้อกำหนดของของประเทศและข้อกำหนดสากล
เพือ่ การขึน้ ทะเบียนจำหน่ายต่อไป สายพันธุต์ น้ แบบทีไ่ ด้พฒ
ั นา
๒๔๖
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ขึ้นแล้วนี้ ได้แจกจ่ายให้แก่สถาบันและผู้ผลิตวัคซีนโดยไม่มี
การสงวนสิทธิประโยชน์ (intellectual property right) เพือ่ ให้
นำไปพัฒนาวัคซีน ทีเ่ หมาะสมในการทดสอบขัน้ ตอนมาตรฐาน
ต่าง ๆ ทางคลินกิ ภาคสนามต่อไปตามลำดับ
ในบางประเทศอาจจะพิจารณาว่า “ไวรัสรีแอสสอร์ท
แต๊นท์” ก็คอื ไวรัสทีผ่ า่ นกระบวนการ “ดัดแปลงทางพันธุวิศวกรรม หรือทีร่ จู้ กั กันในนามของ “ไวรัสจีเอ็มโอ ทีม่ คี ำเต็มว่าGenetic modified organism-GMO” คำนีอ้ าจแสลงหูของบุคคล
บางกลุม่ จึงอาจจะถูกต่อต้านก็ได้
สถาบันวิจยั พัฒนาวัคซีน หรือบริษทั ผูผ้ ลิตวัคซีนจะ
ติดต่อกับองค์การอนามัยโลกเพื่อขอไวรัสต้นแบบโดยทาง
อินเทอร์เน็ทส่งไปที่ whoinfluenza@who. หรือติดต่อกับสถาบัน
ผูพ้ ฒ
ั นาสายพันธุต์ น้ แบบโดยตรงก็ได้คอื
 National Institute for Biological Standards and Control,
Blanche Lane, South Mimms, Potters Bar, Hertfordshire EN6 3QG,
England (fax: +44 1707 646730; e-mail: enquiries@nibsc.ac.uk)
 WHO Collaborating Center for Surveillance,
Epidemiology and Control of Influenza, Centers for Disease Control
and Prevention, 1600 Clifton Road, Mail stop G16, Atlanta, GA 30333,
USA (fax: +1 404 639 23 34; e-mail: ncox@cdc.gov)
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 WHO Collaborating Center for Studies on the Ecology
of Influenza in Animals, St Jude Children’s Research Hospital, 332
North Lauderdale St., Memphis, TN 38105-2794 USA (fax: +1 901
523 2622; e-mail: Robert.webster@stjude.org)
Influenza vaccine manufacturers who wish to receive these
prototype strains should contact either the WHO Global Influenza
Programme at whoinfluenza@who.int or any of the institutions below:
 National Institute for Biological Standards and Control,
Blanche Lane, South Mimms, Potters Bar, Hertfordshire EN6 3QG,
England (fax: +44 1707 646730; e-mail: enquiries@nibsc.ac.uk)
 WHO Collaborating Center for Surveillance,
Epidemiology and Control of Influenza, Centers for Disease Control
and Prevention, 1600 Clifton Road, Mail stop G16, Atlanta, GA 30333,
USA (fax: +1 404 639 23 34; e-mail: ncox@cdc.gov)
 WHO Collaborating Center for Studies on the Ecology
of Influenza in Animals, St Jude Children’s Research Hospital, 332
North Lauderdale St., Memphis, TN 38105-2794 USA (fax: +1 901
523 2622; e-mail: Robert.webster@stjude.org)
Questions or requests for additional information should be
addressed

แม้วา่ จะมีสายพันธุต์ น้ แบบแล้ว ก็ยงั มีขอ้ พิจารณา ใน
การผลิตวัคซีนอีก ดังจะได้สรุปให้เห็นต่อไป
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แนวคิดในการพัฒนาวัคซีนมีอยู่ ๓ แนวทางด้วยกันคือ
 วัคซีนเชือ้ ตาย (inactivated หรือ killed vaccine) ซึง่
อาจจะเป็นการใช้ไวรัสทัง้ อาณุภาค ทีเ่ รียกว่า whole cell vaccine
หรือแยกส่วน ซึง่ มีอยู่ ๒ แนวทางย่อยคือ split และ subunit
vaccine อาจจะผสมกับสารเสริมกระตุ้นหรือแอดจูแว๊นท์
หรือไม่ผสมก็ได้
 วัคซีนเชื้อเป็นอ่อนฤทธิ์ (live หรือ attenuated
vaccine) ซึง่ คงจะต้องใช้เวลานานจึงจะทำให้ไวรัสไข้หวัดนก
กลายพันธุเ์ ป็นสายพันธุท์ อ่ี อ่ นฤทธิอ์ ยูต่ วั ไม่ทำให้เกิดโรค แต่ยงั มี
ความสามารถในการกระตุน้ ให้รา่ งกายตอบสนองสร้างภูมคิ มุ้ กัน
ต้านการติดเชือ้ ได้ และยังมีปญ
ั หาเรือ่ งความมัน่ ใจ ในความเสถียร
ความอยูต่ วั หรือคงตัว ความมัน่ คง ไม่กลับกลายปลุกฤทธิไ์ ม่เป็น
เชือ้ เพชรฆาตได้อกี
 วัคซีน ดีเอ็นเอ โดยสกัดเอาเฉพาะดีเอ็นเอของ
ไวรัสไข้หวัดนกสายพันธุท์ ต่ี อ้ งการนำไปพัฒนาเป็นวัคซีนต่อไป
ซึ่งไม่ใช่วิธีที่ง่าย ปัจจุบันนี้มีการพัฒนาในแนวทางนี้ ก็ยัง
ประสบความสำเร็จ ยังไม่มีวัคซีนดีเอ็นเอขนานใดที่มีใช้กัน
อย่างปลอดภัย เป็นทีย่ อมรับกันกว้างขวางทัว่ ไปเลย
เมื่อตกลงใจเลือกวิธีใดเสร็จแล้ว ได้วัคซีนทดลอง
(candidate vaccine) แล้ว ไม่ใช่จะนำไปใช้ได้เลย ต้องผ่านขัน้ ตอน
ต่าง ๆ อีกหลายขัน้ ตอน อาทิเช่น การทดลองกับสัตว์ทดลองใน
๒๔๙
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ห้องปฏิตกิ าร เมือ่ ผ่านการทดลองขัน้ นีแ้ ล้ว จะต้องพิจารณาต่อว่า
เหมาะที่จะทดลองในมนุษย์หรือไม่ จะต้องผ่านขั้นตอนที่
สำคัญอีกอย่างน้อย ๓ ขัน้ ตอน กินเวลาอีกเป็นปี และจะต้องใช้
เงินลงทุนอีกมหาศาล บริษัทอุตสาหกรรมขนาดกลางและ
ขนาดเล็ก มักไม่กล้าทีจ่ ะเสีย่ งต่อความล้มเหลวและการขาดทุน
วัคซีนป้องกันไข้หวัดนก แม้ว่าจะเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์
แต่กด็ ว้ ยปัญหาต่างๆ เหล่านี้ จึงเป็นอุปสรรคในการพัฒนา
ทางการของประเทศอุตสาหกรรมทีร่ ำ่ รวย จึงได้พยายาม
ให้ทนุ สนับสนุนบริษทั ผูพ้ ฒ
ั นาวัคซีนดำเนินการในเรือ่ งดังกล่าว
เช่น สถาบันสุขภาพแห่งสหรัฐได้รายงานข่าว เมือ่ วันที่ ๒๗
พฤษภาคม ๒๕๔๗ ว่ารัฐบาลอเมริกนั โดยสถาบันสุขภาพแห่ง
ชาติ (National Institute of Health) ได้อนุมตั เิ งินเป็นจำนวน
นับ ๑๐๐ ล้านเหรียญอเมริกนั สนับสนุนให้บริษทั ผูผ้ ลิตวัคซีน
ไข้หวัดใหญ่ในสหรัฐ ได้เร่งรีบดำเนินการพัฒนาวัคซีนป้องกัน
ไข้หวัดนก เพือ่ จะได้นำไปเข้าสูก่ ระบวนการทดสอบมาตรฐาน
ต่อไป ทัง้ สองบริษทั นัน้ ได้แก่ บริษทั Aventis Pasteur Inc. อยูท่ ่ี
Swiftwater รัฐเพ็นซิลวาเนีย และบริษทั Chiron Corporation อยูท่ ่ี
เอ็มเมอรีวลิ ล์ รัฐ แคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา บริษทั ทัง้ สอง เป็น
ผูผ้ ลิตวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ ทีไ่ ด้รบั การจดทะเบียน
อนุญาต ให้ออกจำหน่ายในสหรัฐอยู่แล้วเป็นประจำ บริษัท
ทัง้ สอง จึงมีความรูพ้ น้ื ฐานในการวิจยั พัฒนาวัคซีนไข้หวัดใหญ่
๒๕๐

ระบาดบั น ลื อ โลก ๑๔ > ไข้ ห วั ด นก

มีกำลังนักวิจยั และอุปกรณ์การวิจยั พร้อม มีโรงงานอันเป็นฐาน
การผลิตในเชิงพาณิชย์ การผลิตให้ใช้กรรมวิธกี ารผลิตในไข่ไก่
ฟัก ตั้งเป้าเอาไว้ให้ผลิตเพื่อให้พอในการทดสอบบริษัทละ
๘,๐๐๐ ถึง ๑๐,๐๐๐ โด๊ส ทางสถาบัน National Institute of Allergy
and Infectious Diseases (NIAID) อันเป็นหน่วยงานส่วนหนึง่
ของสถาบันสุขภาพแห่งชาติ จะเป็นหน่วยงานรับผิดชอบในการ
จัดการทดสอบแบบเร่งด่วน (fast track) เพือ่ ให้ทนั กาล ในกรณี
ทีโ่ รคไข้หวัดนกเกิดการแพร่ระบาดใหญ่ไปทัว่ โลก (pandemicity)
โดยสถาบันดังกล่าวจะได้มอบหมายให้ Vaccine and Treatment
Evaluation Units (VTEUs) อันเป็นหน่วยงานย่อย ภายใต้สถาบัน
ดังกล่าวเป็นผูร้ บั ผิดชอบในการดำเนินการทดสอบตามขัน้ ตอน
มาตรฐานต่าง ๆ ให้ถกู ต้อง โดยทดสอบในอาสาสมัคร ทีเ่ ป็น
๒๕๑
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ผู้ใหญ่ที่มีร่างการสมบูรณ์แข็งแรงดีก่อน ต่อไปจึงจะดำเนิน
การทดสอบในเด็กต่อไป
ครัน้ วันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๔๘ เป็นเวลาไม่ถงึ ๑ ปี
สถาบันสุขภาพก็ประกาศว่า มีวคั ซีนทีพ่ ร้อมจะเข้าสูก่ ระบวน
การทดสอบในอาสาสมัครผู้ใหญ่แล้ว เป็นวัคซีนที่ใช้ไวรัส
ไข้หวัดนก A H5N1 ทีเ่ พาะแยกได้จากผูป้ ว่ ยในประเทศเวียดนาม
เมือ่ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๗ จะเริม่ ทำการวิจยั ทดสอบใน
เดือนเมษายน ๒๕๔๘ และกำหนดจะให้แล้วเสร็จในเดือน
กรกฎาคม หลังจากนัน้ จะได้เร่งรีบวิเคราะห์ขอ้ มูลของการวิจยั
ออกแผยแพร่ตอ่ ไป
VTEUs ได้กำหนดให้มกี ารทดสอบทีส่ ถาบันวิจยั ๓ แห่ง
คือ ที่ University of Rochester School of Medicine and Dentistry,
Rochester, NY (นักวิจยั หลักคือ John Treanor, M.D.) โรเชสเตอร์
นิวยอร์ค แห่งที่ ๒ ที่ University of California at Los Angeles
(นักวิจยั หลักคือ Joel Ward, M.D) นครลอส แอนเจลีส แห่งที่ ๓
ที่ University of Maryland School of Medicine, Baltimore,
รัฐแมรีแลนด์ (นักวิจยั หลัก James Campbell, M.D.) การวิจยั ทัง้ ๓
แห่งนี้ อยูภ่ ายใต้การนำของ John Treanor, M.D. โดยให้รบั
อาสาสมัครผูใ้ หญ่ อายุ ๑๘ – ๖๔ ปี เข้าสูก่ ระบวนการรวม ๔๕๐
คน เริม่ จากขัน้ ตอนที่ ๑ (Phase I) เพือ่ ทดสอบดู ความปลอดภัย
(safety) ถ้าผลแสดงว่ามีความปลอดภัยในผู้ใหญ่เพียงพอ
ก็จะได้ดำเนินการทดสอบในผูส้ งู อายุและเด็กต่อไป
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เมือ่ เดือนมีนาคม ๒๕๔๙ นายแพทย์จอห์น ทรีเนอร์
และคณะ ก็ตีพิมพ์เผยแพร่การวิจัยทดสอบนี้ รายงานผล
การทดสอบซึ่งได้แสดงให้เห็นว่า วัคซีนมีความปลอดภัยใน
อาสาสมัครผูใ้ หญ่ และมีความสามารถกระตุน้ ให้เกิดนิวทราไลซิง
แอนติบอดี อันหมายถึงมีความคุม้ กันโรคได้ ได้ตพี มิ พ์เผยแพร่
ในวารสารการแพทย์ชน้ั นำคือ New England Journal of Medicine
พ.ศ. ๒๕๔๙ ฉบับที่ ๓๕๔ หน้า ๑๓๔๓-๑๓๕๑
...............................................................................
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...............................................................................
ดังมีขอ้ ความโดยสรุปในบทคัดย่อดังนี้
ได้ฉดี วัคซีนทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ เพือ่ ป้องกันโรคไข้หวัดนก โดย
ใช้ไวรัส A H5N1 สายพันธุท์ เ่ี พาะแยกได้จากประเทศในอาเซีย
ตะวันออกเฉียงใต้ตง้ั แต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๗ พัฒนาโดยบริษทั Sanofi
Pasteur ที่ Swiftwater รัฐเพ็นซิลวาเนีย เป็นวัคซีนเชือ้ ตาย เป็น
วัคซีนสับยูนติ ทีไ่ ม่ได้มแี อ็ดจูแว๊นท์ผสม
๒๕๓
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ในชัน้ แรกเป็นการทดสอบขัน้ ที่ ๑ ในอาสาสมัคร ๑๑๘
คน อายุ ๑๘ ถึง ๖๔ ปี โดยสุม่ แบ่งกลุม่ ให้ได้รบั วัคซีนเข็มแรกฉีด
เข้ากล้ามเนือ้ บริเวณต้นแขน ในขนาดทีม่ ปี ริมาณของแอนติเจน
ในวัคซีนต่าง ๆ กัน คือ ๗.๕, ๑๕, ๔๕ และ ๙๐ ไมโครกรัมต่อ
หนึ่งโด๊ส กลุ่มควบคุม จะได้รับวัคซีนหลอกหรือพลาซีโบ
เป็นน้ำเกลือ ประมาณหนึง่ เดือนให้หลังทีไ่ ด้ฉดี เสริมกระตุน้ หรือ
ฉีดบู๊สเตอร์ให้แก่อาสาสมัครอีกในทุกกลุ่ม โดยให้ได้รับ
แอนติเจนในปริมาณเหมือนเดิมกับการฉีดเข็มแรกรวมทัง้ กลุม่
ควบคุมด้วย
ได้เจาะเลือดก่อนฉีดและเจาะอีกครัง้ ประมาณหนึง่ เดือน
หลังฉีดวัคซีนเข็มทีส่ องเพือ่ นำไปตรวจวิเคราะห์หาระดับของ
แอนติบอดี
ความปลอดภัยและฤทธิข์ า้ งเคียง
 อาสาสมัครทุกคนรายงานว่าหลังฉีดวัคซีนมีฤทธิ์
ข้างเคียงเฉพาะที่ (local reactions) ทุกราย แต่วา่ มีฤทธิแ์ ต่เพียง
อ่อน ๆ ไม่รนุ แรง
 การฉีดวัคซีนกระตุน้ เข็มที่ ๒ ไม่ได้ทำให้มฤี ทธิ์
ข้างเคียงเฉพาะทีร่ นุ แรงหรือสูงขึน้ กว่าครัง้ แรก
 ฤทธิข์ า้ งเคียงต่อระบบทัว่ ไป (systemic reactions)
ทีไ่ ด้รายงาน ได้แก่ มีไข้ รูส้ กึ ไม่สบายตัว ปวดกล้ามเนือ้ ปวด
ศีรษะ และคลืน่ ใส้ พบได้ในความถีห่ า่ งทีไ่ ม่แตกต่างกันไม่วา่ จะ
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ได้รบั วัคซีนทีม่ ปี ริมาณแอนติเจนสูงหรือปริมาณต่ำและในกลุม่
ควบคุมทีใ่ ช้ พลาซีโบ (หรือวัคซีนหลอก) ด้วย
 การทดสอบทางห้องปฏิบตั กิ ารชันสูตรคลินกิ ไม่ได้
แสดงความผิดปกติอะไรทีส่ ำคัญ
หลังการทดสอบขั้นแรกแล้ว คณะกรรมการอิสระที่
คอยตรวจสอบเรื่องความปลอดภัย ได้ทำการประเมินโดย
วิเคราะห์ขอ้ มูลจากการทดสอบขัน้ แรกแล้ว ก็อนุมตั ใิ ห้ทำการ
วิจยั ต่อไปในขัน้ ทีส่ องได้ โดยรับอาสาสมัครผูใ้ หญ่อกี ๓๓๓
คน โดยทำการวิจยั เหมือนเดิมตามพิธสี ารทีป่ ฏิบตั ใิ นขัน้ แรกนัน้
โดยทั่วไป อาสาสมัคร ๙๙ คน ที่ได้รับปริมาณ
แอนติเจนสูง ๙๐ ไมโครกรัม ร้อยละ ๕๔ จะมีการสนองตอบ
ในการสร้างแอนติบอดีนวิ ทราไลซิง ในระดับ ๑:๔๐ แต่ในอาสา
สมัครกลุม่ ๑๐๐ คน ทีได้รบั วัคซีนทีม่ ปี ริมาณแอนติเจน ๑๕
ไมโครกรัม มีเพียงร้อยละ ๒๒ เท่านัน้ ทีม่ กี ารตอบสนองได้
คล้ายกัน
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โดยทัว่ ไป อาสาสมัคร ไม่วา่ จะเป็นกลุม่ ทีไ่ ด้รบั วัคซีน
ที่มีปริมาณแอนติเจนเท่าใด ก็จะทนต่อวัคซีนได้ดีพอกัน
ซึง่ แสดงว่ามีความปลอดภัย
แสดงว่า การพัฒนาวัคซีนป้องกันไข้หวัดนก ได้ประสบ
ความสำเร็จในระดับหนึง่ ขัน้ ตอนต่อไปก็คอื จะต้องลดขนาด
ของแอนติเจนให้มนี อ้ ยลง อาจจะต้องผสมแอ็ดจูแว๊นท์ ดังได้
กล่าวต่อไป
การทดสอบวัคซีนป้องกันไข้หวัดนกในอาสาสมัครเด็ก
การทดสอบในผู ้ ใ หญ่ โ ดยใช้ ว ั ค ซี น ของซาโนฟี
ปาสเตอร์ เมือ่ ใช้วคั ซีนป้องกันไข้หวัดนก ชนิด inactivated split
virion vaccine ทีผ่ ลิตจากสายพันธุ์ A/Vietnam/1194/2004 NIB
RG314 ทีผ่ สมกับแอ็ดจูแวนท์ อลูมเิ นียม ไฮดร็อกไซด์ ปรากฏ
ว่าในผูใ้ หญ่ สามารถลดขนาดของแอนติเจนลงจาก ๙๐ ไมโคร
กรัม เหลือ ๓๐ ไมโครกรัม หลังฉีดวัคซีน ๒ เข็ม ก็สามารถ
กระตุน้ ให้เกิดภูมติ า้ นทาน/ภูมคิ มุ้ กันในอาสาสมัครผูใ้ หญ่ได้
มาตรฐานที่ทางการสหภาพยุโรปกำหนด (CHMP) แต่ทั้งนี้
และทัง้ นัน้ ยังไม่มขี อ้ มูลการทดสอบความปลอดภัย และความ
สามารถในการกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันในเด็กซึ่งเป็นกลุ่มที่มี
ความเสีย่ งสูง นักวิจยั โดย รองศาสตราจารย์ (พิเศษ) นายแพทย์
ทวี โชติพทิ ยสุนนท์ และคณะ จึงได้ทำการวิจยั ในอาสาสมัคร
ระหว่าง เดือนมิถนุ ายน - ตุลาคม ๒๕๕๐ โดยทำการทดสอบกับ
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ประชากรกลุม่ อายุนอ้ ย ๓ กลุม่ คือ อายุ ระหว่าง ๖- ๓๕ เดือน
๓-๘ ขวบ ๙-๑๗ ปี รวม ๒๔๐ คน โดยให้ได้รบั วัคซีน ขนาด
๓๐ ไมโครกรัม ทีผ่ สมแอ็ดจูแวนท์ และ ๗.๕ ไมโครกรัมผสม
แอ็ดจูแวนท์
ในกลุม่ อายุ ๖-๓๕ เดือนให้ได้รบั วัคซีนในขนาดลด
ครึง่ หนึง่ (๓.๘ หรือ ๑๕ ไมโครกรัม ผสมแอ็ดจูแวนท์) ฉีดวัคซีน
ให้ในวันที่ ๐ และ ๒๑ เจาะเลือดตรวจวิเคราะห์ในวันที่ ๐, ๒๑
และ ๔๒ เพือ่ วัดระดับแอนติบอดี hemagglutination-inhibition
(HI) antibody, และ microneutralizing (NT) assay และได้ตดิ ตาม
ดูความปลอดภัยจนถึงวันที่ ๔๒ ด้วย ผลในหัวข้อต่าง ๆ โปรดดู
ในตาราง
อายุ
%
๓.๘ ไมโครกรัม
๗.๕ ไมโครกรัม
๑๕ มคก+.แอดจ.
๓๐ มคก+.แอดจ.

๖-๓๕ เดือน
HI NT
๓๐ ๖๐
๔๗ ๗๐
๖๓ ๘๓
๗๓ ๙๐

๓-๘ ปี
HI NT
๖๒ ๗๒
๘๗ ๑๐๐

๙-๑๗ ปี
HI NT
๓๐ ๖๗
๗๗ ๙๗

มคก = ไมโครกรัม แอ็ดจ. = แอ็ดจูแวนท์

ในเรื่องของความปลอดภัย ก็อยู่ในเกณฑ์ที่เป็นที่
น่าพอใจในทุกกลุม่ อายุทน่ี ำมาทดสอบ
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สรุปผลการทดสอบ
การฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดนก A H5N1 ที่ผสม
แอ็ดจูแวนท์ ๒ โด๊สในขนาดที่มีแอนติเจน ๓๐ ไมโครกรัม
อาสาสมัคร ทนวัคซีนได้ดี และกระตุน้ ในการสร้างแอนติบอดี
ในผู้ใหญ่ ในเด็ก และทารก ได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน CHMP
ของสหภาพยุโรป
จาก Safety and immunogenicity of candidate pandemic
influenza A (H5N1) vaccine in children.
Tawee Chotpitayasunonddh, Usa Thisyakorn, Stephanie
Papin, Melanie Saville. Abstract for ESWI, 14-17 September 2008
Villamoura, Portugal

การพัฒนาวัคซีนป้องกันไข้หวัดนกในยุโรป
บริษทั จีเอสเค (GlaxoSmithKline –gsk) บริษทั ผูพ้ ฒ
ั นา
และผลิตวัคซีนชัน้ นำรายหนึง่ ในยุโรป คือในประเทศเบลเยีย่ ม
ก็ได้พฒ
ั นาวัคซีนป้องกันไข้หวัดนก (Influenza A H5N) เพือ่ ใช้
กับมนุษย์ ได้พฒ
ั นาวัคซีนจากไวรัสสายพันธุท์ เ่ี พาะแยกได้จาก
ผูป้ ว่ ยในประเทศเวียดนามสายพันธุ์ Influenza A /Vietnam/
1194/2004-like NIBRG-14 clade 1 strain ทีไ่ ด้ดดั แปลงไวรัส
ทำให้มฤี ทธิอ์ อ่ นลงโดยวิธี reverse genetics โดยสถาบันอ้างอิง
ขององค์การอนามัยโลกเกีย่ วกับกรรมวิธดี งั กล่าวคือ National
Institute for Biological Standards and Control อยูท่ เ่ี มือง Potters
Bar สหราชอาณาจักร เป็นวัคซีนเชือ้ ตายประเภทแยกส่วน (split
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vaccine) การที่จะต้องดัดแปลงไวรัสให้อ่อนฤทธิ์ลง โดย
กรรมวิธีดังกล่าว ก็เพื่อที่จะให้สามารถเพาะเชื้อไวรัสในไข่
ไก่ฟกั ตามวิธกี ารผลิตวัคซีนมาตรฐาน เนือ่ งจากไวรัสสายพันธุ์
ที่ได้จากธรรมชาติที่ยังมิได้ผ่านการดัดแปลงโดยวิธี reverse
genetics นัน้ จะทำให้ตวั อ่อนของลูกไก่ในไข่ไก่ฟกั ทีก่ ำลังเอา
เชือ้ ฉีดลงไปเพาะตายเสียก่อนทีจ่ ะได้ปริมาณไวรัสได้มากพอ
ที่จะนำไปผลิตเป็นวัคซีนต่อไป จึงมีความจำเป็นจะต้องผ่าน
กรรมวิธที จ่ี ะทำให้ไวรัสอ่อนฤทธิล์ งไปบ้างเสียก่อน ตัวอ่อน
จึงจะไม่ตาย อย่างไรก็ตาม ไวรัสทีเ่ พาะได้จากสายพันธุด์ งั กล่าว
ยังคงมีคณ
ุ สมบัติ มีความสามารถในการกระตุน้ ให้รา่ งกายมนุษย์
ตอบสนองในการสร้างแอนติบอดี หรือภูมิคุ้มกันได้ไม่สู้ดี
ดังทีก่ ารทดสอบทางคลินกิ ในสหรัฐอเมริกา ปรากฏผลว่า ต้อง
ใช้ปริมาณของฮีแม็กกลูตนิ นิ (hamagglutinin-H antigen) สูง
ถึง ๙๐ ไมโครกรัมจึงจะเหมาะทีจ่ ะนำไปใช้ผลิต เป็นวัคซีนได้
ซึ่งเป็นปริมาณที่สูงกว่าที่ใช้ในวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่
ตามฤดูกาลประจำปีถงึ หกเท่า (ตามปกติใช้เพียง ๑๕ ไมโครกรัม)
การทีจ่ ะต้องแก้ใขในประเด็นนี้ ในประสบการณ์ทผ่ี า่ นมาก็คอื
จะต้องแกไขโดยการผสมสารกระตุน้ หรือทีเ่ รียกว่า แอ็ดจูแว๊นท์
นั่นเอง สำนักงานอาหารและยาสหรัฐ ไม่ยินยอมที่จะให้ใช้
แอ็ ด จู แ ว๊ น ท์ อ ื ่ น นอกจาก อลู ม ิ เ นี ย ม ไฮดร็ อ กไซด์ เป็ น
แอ็ดจูแว๊นท์ได้ ซึง่ ก็มกี ารนำเอา อลูมเิ นียมไฮดร็อกไซด์ผสม
เพือ่ จะได้ลดปริมาณฮีแม็กกลูตนิ นิ ให้ลดลง ดังจะได้กล่าวถึง
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ต่อไป แต่ในยุโรปข้อกำหนดเกีย่ วกับเรือ่ งนี้ จะเปิดกว้างมากกว่า
จีเอสเคจึงทดลองนำเอาแอ็ดจูแว๊นท์ที่บริษัทผลิตขึ้นและเคย
ใช้กบั วัคซีนอืน่ มาก่อนแล้ว ทีเ่ รียกชือ่ สัน้ ๆ ว่า AS03 อันเป็น
ส่วนผสม ของ tocopherol based- water in oil adjuvant โดยใช้
ปริมาณของฮีแม็กกลูตนิ นิ ในขนาดต่าง ๆ กัน แล้วนำไปทดลอง
ปรากฏว่าลดปริมาณลงได้ถงึ ระดับ ๓.๗๕ ไมโครกรัม ก็สามารถ
ที่จะกระตุ้นให้ร่างกายตอบสนองได้ดีพอที่จะป้องกันโรคได้
ผลการทดสอบ ได้ตพี มิ พ์รายงานในวารสาร
1. Leroux-Roel I, Bernhard R, Gerard P และคณะ
ชือ่ เรือ่ ง Braod clade-2 cross-reactive immunity induced by
an adjuvanted clade 1 rH5N1 pandemic influenza vaccine.
พิมพ์ในวารสาร Plos One 3 (2008) e1665.
2. Schwarz TF, Horacek F,Knuf M และคณะ
ชื่อเรื่อง Single dose vaccination with ASO3- adjuvanted
H5N1 vaccines in a randomized trial strong and broad immune
responsiveness to booster in adults.
พิมพ์ในวารสาร Vaccine 27 (2009) 6284-6290.
3. Langley JM, Fernette L, Ferguson L และคณะ
ชือ่ เรือ่ งSafety and cross-reactive immunogenicity of candidate
AS)3-adjuvanted prepanderic H5 N1 influenza vaccines: A randomized
controlled phase / trial in adults.
พิมพ์ในวารสาร Journal of Infectious Diseases 202 (2010)
1644-1653.
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ผู้นิพนธ์ได้เข้าร่วมในคณะนักวิจัยทดสอบวัคซีนที่
จีเอสเคได้พฒ
ั นาขึน้ โดยร่วมกับนักวิจยั จากฮ่องกง ไต้หวัน
สิงคโปร์ ทำการทดสอบในอาสาสมัครชาวอาเซียน ๑๒๐๖ คน
และได้ทำการทดสอบเสร็จและ ได้พมิ พ์รายงานเผยแพร่แล้ว โดย

“Daniel Wai-Sing Chu, Shinn-Jang Hwang, Fong Seng Lim,
Helen May Lin Oh, Prasert Thongcharoen, Pan-Chyr Yang, Hans L.
Bock, Mamadou Drame, Paul Gillard, Yanee Hutagalung, Haiwen
Tang, Yee Leong Teoh, Ripley W. Ballou, on behalf of the H5N1 Flu
Study Group for Hong Kong, Singapore, Taiwan and Thailand
ชื่อเรื่อง”Immunogenicity and tolerability of an AS03Aadjuvanted prepandemic influenza vaccine: A phase III study in a
large population of Asian adults”
พิมพ์ในวารสาร Vaccine 27 (2009) หน้า ๗๔๒๘ – ๗๔๓๕

หมายเหตุ
รายชือ่ ผูน้ พิ นธ์ทกุ ท่านเป็นหัวหน้านักวิจยั ของประเทศต่าง ๆ
เรียงตามลำดับอักษรของประเทศ จาก Hong Kong สุดท้าย Thailand

ผลการวิจยั สรุปมีดงั นีค้ อื
ได้ทำการทดสอบวัคซีนเพื่อดูความสามารถในการ
กระตุน้ ภูมคิ มุ้ กัน และความสม่ำเสมอในความสามารถในการ
กระตุน้ ของแต่ละล็อต ของวัคซีน AS03A-adjuvanted prepandemic influenza vaccine โดยทดสอบในผูใ้ หญ่ชาวอาเซียจำนวน
๑,๒๐๖ คน โดยสุม่ ให้ได้รบั วัคซีนสองกลุม่ กลุม่ ทดสอบได้รบั
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วัคซีนที่มีปริมาณฮีแมกกลูตินิน ๓.๗๕ ไมโครกรัม และอีก
กลุม่ ได้รบั เฉพาะสารทำละลายของวัคซีน ใช้เป็นกลุม่ ควบคุม
เปรียบเทียบ ทัง้ กลุม่ วัคซีนและกลุม่ เปรียบเทียบ ได้รบั การฉีด
สารทดสอบ ๒ ครัง้ ห่างกัน ๒๑ วัน หลังฉีดเข็มที่ ๒ อาสาสมัคร
ร้อยละ ๙๖ ทีไ่ ด้รบั วัคซีน H5N1 AS03 มีระดับนิวทราไลซิง่
เพิม่ ขึน้ ๔ เท่า ต่อสายพันธุท์ น่ี ำมาผลิตวัคซีน A/Vietnam/1194/
2004 และร้อยละ ๙๑.๔ ต่อสายพันธุ์ A/Indonesia/05/2005
และ Hemagglutination-inhibiting antibodies จำนวนร้อยละ
๙๔.๓ และ ๕๐.๒ ของอาสาสมัคร มีระดับไตเตอร์ > 1:40 ต่อ A/
Vietnam/1194/2004 และ A/Indonesia/05/2005 ตามลำดับ
แต่ละล็อตมีความสม่ำเสมอใน ความสามารถทีก่ ระตุน้ ภูมคิ มุ้ กัน
อาสาสมัครทนต่อวัคซีน AS03 A-adjuvanted influenza vaccine
ได้ดี และสามารถใช้ได้ในขณะที่แอนติเจนขนาดต่ำได้ ก็ยัง
ให้ภมู คิ มุ้ กันข้ามสายพันธุข์ า้ ม “เคลด*-clade” ได้ดว้ ย ลักษณะ
เช่นนีพ้ อจะประเมินได้วา่ วัคซีนนีน้ า่ จะมีประโยชน์สงู ในกรณี
ทีม่ กี ารระบาดของไวรัสไข้หวัดนก H5N1
การวิจัยทดสอบขั้นต่อไปก็เพื่อตอบคำถามที่สำคัญ
ก็คอื ภูมคิ มุ้ กันทีเ่ กิดขึน้ จากการฉีดวัคซีนครัง้ นี้ จะคงทนอยูไ่ ด้
นานเท่าใด และจะต้องฉีดเสริมกระตุ้น (booster) อีกเมื่อใด
จึงจะเหมาะสม ซึง่ ประเด็นต่าง ๆ เหล่านี้ อยูร่ ะหว่างการวิจยั
ทดสอบต่อไป
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หมายเหตุ * คำอธิบายเรือ่ ง “เคลด” (clade)
ในระหว่างช่วงปี พ.ศ. ๒๕๔๔ ถึง พ.ศ. ๒๕๔๗ ได้มกี ารแบ่ง
genotype ของเชือ้ ไวรัสไข้หวัดนกสายพันธุ์ H5N1 ออกเป็นชนิดต่าง ๆ
ได้แก่ ชนิด A B C D E V W X Y Z และ Z+ โดยตัง้ แต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๕
เป็นต้นมา genotype ชนิด Z เป็นชนิดหลักทีพ่ บในการระบาดระหว่าง
ช่วงปี พ.ศ. ๒๕๔๖ ถึง ๒๕๔๗ ในเอเซีย จากการวิเคราะห์ดว้ ย Phylogenetic หรือการเปรียบเทียบลำดับนิวคลิโอไทด์ด้วยโปรแกรมทาง
คอมพิวเตอร์ของเชื้อไวรัสไข้หวัดนกสายพันธุ์ H5N1 ในระหว่างปี
พ.ศ. ๒๕๔๖ ถึง ๒๕๔๘ พบว่าเชือ้ ไวรัสไข้หวัดนกสายพันธุ์ H5N1
ชนิด Z นีส้ ามารถแบ่งกลุม่ ย่อยออกเป็น ๒ เคลด โดยเชือ้ ไวรัสไข้หวัด
นกสายพันธุ์ H5N1 ในกลุม่ ประเทศแถบอินโดจีนจะจัดอยูใ่ นเคลด ๑
ซึง่ ได้แก่เชือ้ ไวรัสไข้หวัดนกสายพันธุ์ H5N1 จากประเทศเวียดนาม ไทย
กัมพูชา ลาว และมาเลเซีย ในขณะที่เชื้อไวรัสไข้หวัดนกสายพันธุ์
H5N1 จากประเทศจีน อินโดนีเซีย ญีป่ นุ่ และเกาหลีใต้ จัดอยูใ่ นเคลด
๒ แต่ภายหลังจากการแพร่ระบาดเข้าสูป่ ระเทศแถบยุโรปและแอฟริกา
ในช่วงปี พ.ศ. ๒๕๔๘ ถึง ๒๕๔๙ แล้วพบว่าเชื้อไวรัสไข้หวัดนก
สายพันธุ์ H5N1 สามารถแบ่งออกได้เป็นอีกหนึ่งกลุ่มซึ่งแตกต่างจาก
แถบเอเซีย โดยกลุม่ ของเชือ้ ไวรัสจากแถบยุโรปและแอฟริกาจะมีความ
เหมือนกับเชื้อไวรัสจากนกเป็ดน้ำในทะเลสาบชิงไห่ในประเทศจีน
ทีพ่ บเป็นจุดเริม่ ต้นของสายพันธุด์ งั กล่าว
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การทดสอบวัคซีนไข้หวัดนกในอาเซียและในประเทศไทย
“การศึกษาระยะที่ ๓ สุม่ ตัวอย่างแบบปิด (observerblind) ในผูใ้ หญ่อายุระหว่าง ๑๘ ถึง ๖๐ ปี เพือ่ ประเมินความ
สม่ำเสมอในการกระตุน้ การสร้างภูมคิ มุ้ กันของวัคซีนไข้หวัดใหญ่
ชนิดแพร่ระบาดแต่ละชุดการผลิตของบริษทั แกล็กโซ สมิทไคล์น
ไบโอโลจิคอลล์ (สูตรแยกส่วนประกอบของไวรัส- split virion
vaccine โดยมี ASO3 เป็น adjuvant )
หลักการและเหตุผล
จากการระบาดของไวรัส H5N1 ที่เกิดขึ้นในอาเซีย
องค์การอนามัยโลก ได้รว่ มมือกับศูนย์ปฏิบตั กิ ารในการพัฒนา
วัคซีนต้นแบบทีไ่ ด้จากการตัดต่อสายพันธุกรรมของไวรัส H5N1
(The recombinant H5N1 prototype vaccine strains) ซึง่ พัฒนา
จากสายพันธุ์ A/Vietnam/1194/04
A/Vietnam/1203/04
A/Hongkong/213/03
สายพันธุว์ คั ซีนต้นแบบนีพ้ ฒั นาขึน้ ตามความต้องการของ
บริษทั ยาข้ามชาติตา่ ง ๆ ทีจ่ ะผลิตวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่
และไวรัส H5N1 สายพันธุใ์ หม่ เช่น A/Indonesia/5/2005 ได้รบั
การพัฒนาเป็นวัคซีนต้นแบบแล้วก็ได้รับการพิจารณานำมา
ทดสอบด้วย
๒๖๔
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ไวรัส H5N1 A/Indonesia/5/2005 นี้ เป็นเหตุให้เกิด
การติดเชือ้ ในประเทศอินโดนีเซียและเป็นเหตุของการตายเพิม่ มาก
ขึน้ ในทวีปอาเชีย (ขณะทีน่ ำไปพัฒนานัน้ ในประเทศอินโดนีเซีย
มีรายงานการติดเชือ้ ๗๔ราย และมีผเู้ สียชีวติ แล้ว ๕๗ รายหรือ
สูงถึงร้อยละ ๗๗) และที่น่าสังเกตก็คือ มีรายงานที่สงสัยว่า
มีการติดเชื้อจาก “คน-สู่-คน” ภายในครอบครัวเดียวกันใน
อินโดนีเซียด้วย
การเปลีย่ นแปลงอย่างรวดเร็วของไวรัสสายพันธุ์ H5N1
ที่ก่อให้เกิดการติดเชื้อทั้งในคนและในสัตว์ ทำให้มีความ
จำเป็นทีจ่ ะต้องประเมินสูตรวัคซีนต่าง ๆ ทีไ่ ด้จากไวรัส H5N1
หลาย ๆ สายพันธุ์
วัตถุประสงค์ในการศึกษาครั้งนี้เพื่อจะประเมินการ
กระตุน้ การสร้างภูมคิ มุ้ กันของวัคซีนไข้หวัดใหญ่ชนิดแพร่ระบาด
แต่ละชุดการผลิต ของบริษทั แกล็กโซ สมิทไคลน์ ไบโอโลจิคอล
ซึง่ จะประเมินความสม่ำเสมอในการตอบสนองของระบบภูมคิ ม้ ุ กัน
ต่อวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ทต่ี า่ งกัน ๔ ตำรับ
นอกจากนีย้ งั มีวตั ถุประสงค์ทจ่ี ะประเมินภูมคิ มุ้ กันจาก
การรับวัคซีนเข็มกระตุน้ ด้วยวัคซีนทีไ่ ด้จาก H5N1 สายพันธุท์ ่ี
ไม่เหมือนกับ A/Vietnam/1194/2004 (H5N1) เช่น A/Indonesia/
5/2005 (H5N1)
และเพื่อสรุปผลข้อมูล pre-clinical และ clinical
จากโครงการวิจยั Explo-Flu-001, Explo-Flu-002 และ H5N1-007,
H5N1-008
๒๖๕
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ประโยชน์ของการวิจยั
๑. อาสาสมั ค รได้ ร ั บ วั ค ซี น ที ่ อ าจลดความเสี ่ ย ง
และอาจป้องกันโรคทีเ่ กิดจากการติดเชือ้ ไวรัส H5N1 ทัง้ ก่อน
และในช่วงทีเ่ กิดการระบาดของโรค
๒. วัคซีนทีใ่ ช้ในโครงการ เป็นวัคซีนทีม่ ปี ระสิทธิภาพ
ดีและมีขอ้ มูลสนับสนุนด้านความปลอดภัยในการใช้
๓. หากการศึกษาครัง้ นีบ้ รรลุวตั ถุประสงค์ทไ่ี ด้ตง้ั ไว้
ข้อมูลที่ได้รับจากการศึกษาจะถูกใช้เป็นฐานในการประเมิน
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความปลอดภัยของวัคซีนใน
อนาคต ดังนัน้ อาสาสมัครจะมีสว่ นในช่วยประชากรโลกในการ
ป้องกันการติดเชือ้ H5N1 ในอนาคต
ผู้วิจัยหลัก:
ศาสตราจารย์เกียรติคณ
ุ นายแพทย์ประเสริฐ ทองเจริญ
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.

ผู้ร่วมทำการวิจัย:
ศาสตราจารย์เกียรติคณ
ุ แพทย์หญิงนิภา จรูญเวสม์
หน่วยบริการปฐมภูมิ โรงพยาบาลศิรริ าช
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์วนิ ยั รัตนสุวรรณ
ภาควิชาเวชศาสตร์ปอ้ งกันและสังคม
คณะแพทยศาสตร์ ศิรริ าชพยาบาล
ศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ประเสริฐ เอือ้ วรากุล*
รองศาสตราจารย์ ดร. สนธนา ศิรติ นั ติกร*
ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์หญิง ดร. ศุภร ฟุง้ ลัดดา*
๒๖๖
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๑.
๒.
๓.
๔.

คณะผู้ปฏิบัติงานสนับสนุนการวิจัยได้แก่
คุณพรชัย สอนสถาพรกุล
พยาบาลผูป้ ระสานงานโครงการ
คุณประไพ ปูชะพันธ์
พยาบาลประจำห้องวัคซีน
ผูค้ วบคุมการปกปิดวัคซีนทดลองและยาหลอก
คุณวรัญญา ยมโคตร
พยาบาลประจำโคงการ ผูต้ ดิ ตามข้อมูลความปลอดภัย
คุณรัชดาภร อุน่ เรือน
เลขานุการโครงการวิจยั

* ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะแพทยศาสตร์ศริ ริ าชพยาบาล บางกอกน้อย
กรุงเทพ ๑๐๗๐๐ (หัวหน้าภาควิชา ศาสตราจารย์ ดร. แพทย์หญิง
รวงผึง้ สุทเธนทร์)

ศาสตราจารย์ ดร. แพทย์หญิงรวงผึ้ง สุทเธนทร์
หัวหน้าภาควิชาจุลชีววิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

๒๖๗
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แหล่งทุนสนับสนุนการวิจัย
บริษทั แกล็กโซสมิทไคล์น (ประเทศไทย) จำกัด
ชัน้ ที่ 12 อาคารเวฟเพลส
เลขที่ 55 ถนน วิทยุ ลุมพินี ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

วัตถุประสงค์ของการวิจยั
วัตถุประสงค์หลัก (Primary objective)
เพือ่ ประเมินความสม่ำเสมอในการตอบสนองของระบบ
ภูมคิ มุ้ กัน (โดยดูจาก GMT ratio ของแอนติบอดีสำหรับ antihaemagglutinin ภายหลังจากได้รับวัคซีนเข็มที่สองเป็นเวลา
๒๑ วัน) ของวัคซีนไข้หวัดใหญ่ชนิดแพร่ระบาด ของบริษทั
แกล็กโซสมิทไคล์น ไบโอโลจิคอลล์ (สูตรแยกส่วนประกอบ
ของไวรัสโดยมี ASO3 เป็น adjuvant) โดยประเมินจาก ๔
ตำรับการผสม
วัตถุประสงค์รอง (Secondary objectives)
• เพือ่ ประเมินความปลอดภัย/ผลข้างเคียงของวัคซีน
รวมทัง้ เหตุการณ์ไม่พงึ ประสงค์ทร่ี นุ แรง
• เพื่อประเมินการตอบสนองของภูมิคุ้มกันชนิด
humoral immune ต่อวัคซีนศึกษา โดยดูจาก anti-haemagglutinin
และ neutralizing antibody titer ทีเ่ กิดขึน้
• เพื่อประเมินความคงอยู่ของการตอบสนองของ
ระบบภูมคิ มุ้ กันชนิด humoral immune โดยดูจาก anti-haemag๒๖๘
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glutinin และ neutralizing antibody titer ของอาสาสมัครกลุม่ ย่อย
(subset of subjects) ที่เกิดขึ้นภายหลังจากได้รับวัคซีนศึกษา
ระยะแรกเป็นเวลา ๖ เดือน และหลังจากได้รบั วัคซีนเข็มกระตุน้
เป็นเวลา ๖ เดือน
จำนวนประชากรทีเ่ ข้าร่วมการศึกษา
จะรับอาสาสมัครในทุกประเทศรวมทั้งสิ้นจำนวน
๑,๐๙๐ คน โดยเป็นอาสาสมัครจากประเทศไทยประมาณ
๓๐๐-๔๐๐ คน โดยรวมจะเป็นชายหรือหญิงทีม่ สี ขุ ภาพแข็งแรง
อายุระหว่าง ๑๘-๖๐ ปี โดยครึง่ หนึง่ ของอาสาสมัครต้องมีอายุ
ระหว่าง ๑๘-๓๐ปี และ อีกครึง่ หนึง่ อายุ ๓๑-๖๐ ปี
สถานทีท่ ำการวิจยั ในอาเซีย
การศึกษาหลายสถาบันในหลายประเทศ ประเทศไทย
คือ ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ในต่างประเทศคือ ไต้หวัน จีน (เขตปกครองพิเศษฮ่องกง)
และสิงคโปร์
ข้อกำหนดในการรับอาสาสมัคร (Inclusion criteria)
อาสาสมัครจะต้องมีคณ
ุ สมบัตดิ งั ต่อไปนีค้ อื
๑. ชายหรือหญิง อายุ ๑๘ ถึง ๖๐ ปี
๒. สุขภาพแข็งแรง
๓. เพศหญิง ต้องไม่ตง้ั ครรภ์
๒๖๙
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๔. ไม่เคยได้รบั วัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ชนิด
แพร่ระบาดอืน่ ๆ มาก่อน
วัคซีน
• วัคซีนทีท่ ดสอบเป็นประเภท Split virion vaccine
โดยแอนติเจนทีใ่ ช้นไ้ี ด้พฒ
ั นามาจากไวรัสสายพันธุต์ น้ แบบ A/
Vietnam/1194/2004 (H5N1) ซึง่ ได้นำมาผลิตเพือ่ ทดสอบเป็น
สองชุดการผลิตทีแ่ ตกต่างกัน
• โดยกำหนดให้ชอ่ื ว่า แอนติเจน A และ แอนติเจน
B ขนาดทีใ่ ห้คอื ๓.๘ไมโครกรัม (g) เมือ่ ผสมกับแอ็ดจูแวนท์
หรือสารทำละลาย Diluents แล้วจะได้ปริมาตรทีใ่ ช้ฉดี เท่ากับ
๐.๕ ซีซ/ี โดส ใช้ฉดี เป็นวัคซีนปูพน้ื (Prime)
๒๗๐
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อาสาสมัครรวม
จำนวน ๑,๒๐๖ คน
อายุ ๑๘-๖๐ ปี
(อายุเฉลี่ย ๓๓.๖ ปี)

สิงคโปร์
ไต้หวัน
ฮ่องกง
กลุม่ ทีไ่ ด้รบั วัคซีนผสมแอ็ดจูแวนท์ ๒๘๐ คน
ประเทศไทย
จำนวน ๓๕๐ คน
อายุ ๑๘-๕๙ ปี
(อายุเฉลี่ย ๓๕.๗ ปี)
กลุม่ ทีไ่ ด้รบั วัคซีนไม่ได้ผสมแอ็ดจูแวนท์ ๗๐ คน

สุม่ ในอัตรา ๔:๑

วัคซีนและแอ็ดจูแวนท์
• วัคซีนทีใ่ ช้ฉดี กระตุน้ (Booster) เป็นประเภท Split
virus เช่นกัน แต่ตา่ งสายพันธุ์ คือA/Indonesia/5/2005 อาสาสมัคร
ทุกคนจะได้รับวัคซีนฉีดกระตุ้นขนานเหมือนกันหมด คือมี
แอ็ดจูแวนท์ ASO3 ผสมอยูด่ ว้ ย
แอ็ดจูแวนท์ (Adjuvant) ทีต่ อ้ งการทดสอบ ประกอบด้วย
oil-in-water emulsion containing DL-แ-tocopherol and squalene
in an aqueous phase with the non-ionic detergent Tween 80
โดยให้ชื่อเป็นรหัสทางการค้าว่า ASO3 ซึ่งได้นำมาทดสอบ
สองชุดการผลิตทีแ่ ตกต่างกัน โดยกำหนดให้ชอ่ื ว่า ASO3-X และ
ASO3-Y ซึง่ ต่อไปจะขอเรียกสัน้ ๆ ว่า X และ Y
๒๗๑
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การแบ่งกลุม่ อาสาสมัครทีใ่ ช้ในการทดสอบวัคซีน
• วัคซีนทีท่ ดสอบ มี ๒ ชุดผลิตทีแ่ ตกต่างกัน โดยขอ
เรียกสัน้ ๆว่า แอนติเจน A และแอนติเจน B ใช้ฉดี ปูพน้ื (Prime)
๒ ครัง้ ห่างกัน ๒๑ วัน
• แอ็ดจูแวนท์ ASO3 ที่ทดสอบมี ๒ ชุดผลิตที่
แตกต่างกัน คือ X และ Y ใช้ผสมทัง้ ในวัคซีนทีต่ อ้ งการทดสอบ
(Prime) ยกเว้นกลุม่ ควบคุม และวัคซีนทีฉ่ ดี กระตุน้ (Booster)
ได้มกี ารกำหนดกลุม่ อาสาสมัครในการทดสอบเป็นกลุม่ ใหญ่ ๆ
๒ กลุม่ คือ
• กลุ่มที่ได้รับ แอ็ดจูแวนท์ ในวัคซีนที่ฉีดปูพื้น
(Prime) เรียกว่า “กลุม่ ศึกษา”
• กลุม่ ทีไ่ ม่ได้รบั แอ็ดจูแวนท์ ในวัคซีนทีฉ่ ดี ปูพน้ื
(Prime) เรียกว่า “กลุม่ ควบคุม” ดังต่อไปนี้
๑. กลุม่ ศึกษา คือกลุม่ ที่ “ได้รบั แอ็ดจูแวนท์” ในวัคซีน
ทีฉ่ ดี ปูพน้ื (prime) แบ่งเป็น ๔กลุม่ ย่อยคือ
แอนติเจน ชุด A + แอ็ดจูแวนท์ ชุด X เรียกว่ากลุม่
AX รับอาสาสมัคร ๖๐ คน
แอนติเจน ชุด A + แอ็ดจูแวนท์ ชุด Y เรียกว่ากลุม่
AY รับอาสาสมัคร ๖๐ คน
แอนติเจน ชุด B + แอ็ดจูแวนท์ ชุด X เรียกว่ากลุม่
BX รับอาสาสมัคร ๖๐ คน
๒๗๒
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แอนติเจน ชุด B + แอ็ดจูแวนท์ ชุด Y เรียกว่ากลุม่
BY รับอาสาสมัคร ๖๐ คน
๒. กลุ่มควบคุม คือกลุ่มที่ “ไม่ได้รับ แอ็ดจูแวนท์”
ในวัคซีนทีฉ่ ดี ปูพน้ื (prime) แบ่งเป็น ๒ กลุม่ ย่อยคือ
แอนติเจน ชุด A + diluent เรียกว่ากลุม่ A รับอาสาสมัคร
๓๐ คน
แอนติเจน ชุด B + diluent เรียกว่ากลุม่ B รับอาสาสมัคร
๓๐ คน
รวมเป็น ๖ กลุม่ ย่อย รวมอาสาสมัคร ๓๐๐ คน
ชนิดและความถีข่ องการฉีดวัคซีน
กลุม่ ศึกษา คือกลุม่ AX, AY, BX, BY จะได้รบั วัคซีน
ทีม่ แี อ็ดจูแวนท์รวม ๓ เข็ม ดังนี้
• วัคซีนปูพน้ื (Prime) ๒ เข็ม ในวันที่ ๐ และ วันที่ ๒๑
• วัคซีนเข็มกระตุ้น (Booster) ๑ เข็ม โดยวัคซีน
ไข้หวัดใหญ่ชนิดแพร่ระบาด สายพันธุ์ A/Indonesia/2005 ทีม่ ี
แอ็ดจูแวนท์ ASO3 ในเดือนที่ ๖ หลังวัคซีนเข็มแรก
กลุม่ ควบคุม คือกลุม่ A และ B จะได้รบั วัคซีน รวม ๔
เข็ม ดังนี้
• วัคซีนปูพื้น(Prime) ๒ เข็ม ที่ไม่มีแอ็ดจูแวนท์
ผสม ในวันที่ ๐ และ วันที่ ๒๑
๒๗๓
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• วัคซีนเข็มกระตุน้ (Booster) ๒ เข็ม ด้วยวัคซีน
ไข้หวัดใหญ่ สายพันธุ์ A/Indonesia/2005 ทีม่ ี
เนือ่ งจากกลุม่ ศึกษาและกลุม่ ควบคุมจะได้รบั วัคซีนเข็ม
กระตุน้ ทีแ่ ตกต่างกันหลังเดือนที่ ๖
ดังนัน้ การวิจยั นีจ้ งึ จะเปิดโค้ด (open-blind) ในเดือน
ที่ ๖ ว่าเป็นกลุม่ ศึกษาหรือกลุม่ ควบคุม
การนัดมาทีค่ ลินกิ
อาสาสมัครทีอ่ ยูใ่ นกลุม่ ศึกษาและกลุม่ ควบคุม จะได้
รับการนัดหมายมาพบทีค่ ลินกิ ไม่เท่ากันดังนี้
• กลุม่ ศึกษา จะนัดมาพบทัง้ หมด ๖ ครัง้ ดังนี้
ในวันที่ ๐, ๒๑, ๔๒, เดือนที่ ๖, เดือนที่ ๖+๒๑ วัน,
และ เดือนที่ ๑๒
• กลุม่ ควบคุม จะนัดมาพบทัง้ หมด ๗ ครัง้ ดังนี้
ในวันที่ ๐, ๒๑, ๔๒, เดือนที่ ๖, เดือนที่ ๖+๒๑ วัน,
เดือนที่ ๖+๔๒ วัน และ เดือน ที่ ๑๒
การเจาะเลือด
อาสาสมัครจะได้รับการเจาะเลือด ๖ ครั้งสำหรับ
กลุม่ ศึกษา และ ๖ ครัง้ สำหรับกลุม่ ควบคุม ครัง้ ละประมาณ ๕
มิลลิลติ ร
๒๗๔
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การตรวจทางห้องปฏิบตั กิ าร
 เพื่อประเมินการตอบสนองของภูมิคุ้มกันชนิด
humoral immune ต่อวัคซีนศึกษา โดยดูจาก anti-haemagglutinin
และ neutralizing antibody titer ที่เกิดขึ้นภายหลังจากได้รับ
วัคซีนศึกษาระยะแรกเป็นเวลา ๒๑ วัน และภายหลังจากได้รบั
วัคซีนเข็มกระตุน้ เป็นเวลา ๒๑ วัน
 เพื่อประเมินความคงอยู่ของการตอบสนองของ
ระบบภูมคิ มุ้ กันชนิด humoral immune โดยดูจาก anti-haemagglutinin และ neutralizing antibody titer ของอาสาสมัครกลุม่ ย่อย
(subset of subjects) ทีเ่ กิดขึน้ ภายหลังจากได้รบั วัคซีนศึกษาระยะ
แรกเป็นเวลา ๖ เดือน และหลังจากได้รบั วัคซีนเข็มกระตุน้ เป็น
เวลา ๖ เดือน
ความปลอดภัย
อัตราและประเภทของการเกิดอาการไม่พึงประสงค์
โดยทัว่ ไปในผูท้ ไ่ี ด้รบั การฉีดวัคซีน คณะผูว้ จิ ยั ได้พจิ ารณาแล้ว
ลงความเห็นว่าอยูใ่ นเกณฑ์ทย่ี อมรับได้ เหมือนกับทีเ่ คยเกิดขึน้
ในกรณีทใ่ี ช้วคั ซีนฟลูอาริกซ์ทม่ี แี อ็ดจูแวนท์ AS03 ซึง่ เป็นวัคซีน
ป้องกันไข้หวัดใหญ่ประจำฤดูกาลประจำปีทใ่ี ช้กนั ป็นประจำ
อยูแ่ ล้วนัน่ เอง
ไม่มีรายงานอาการไม่พึงประสงค์หรือฤทธิ์ข้างเคียง
ทีร่ า้ ยแรงแต่อย่างใด
๒๗๕
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ในการฉีดซ้ำเพือ่ กระตุน้ อีกหนึง่ เข็ม ก็ไม่ปรากฏว่ามี
ปฏิกริ ยิ าเพิม่ มากขึน้ แต่อย่างใด ในประเด็นนีต้ อ้ งสนใจเป็นพิเศษ
เนือ่ งจากว่าวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่เป็นวัคซีนทีจ่ ะต้องฉีด
ซ้ำเป็นประจำทุก ๆ ปี
การประเมินผลด้านภูมคิ มุ้ กันได้ประเมินในหัวข้อต่างๆ
ดังต่อไปนีค่ อื
๑. Seroconversion rate (SCR)
หมายถึง % ของอาสาสมัครทีก่ อ่ นได้รบั การฉีดวัคซีน
มีระดับ HI titer ต่ำกว่า ๑:๑๐ และภายหลังการได้รับวัคซีน

๒๗๖
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มีระดับแอนติบอดีดงั กล่าวเพิม่ สูงขึน้ เป็น ๑ :๔๐ หรือสูงกว่านัน้
หรือ
หากเดิมมีระดับเท่ากับ ๑:๑๐ หรือสูงกว่า หลังฉีดวัคซีน
มีระดับแอนติบอดี เพิ่มสูงจากเดิมอย่างน้อย ๔ เท่า หรือ
มากกว่านัน้
มาตรฐานของสหภาพยุโรปสำหรับผูใ้ หญ่ตอ้ ง สูงกว่า
๔๐ %
๒. Seroprotection rate (SPR)
หมายถึง % ของอาสาสมัคร ทีม่ แี อนติบอดีมรี ะดับสูง
ถึง ๑ :๔๐ หรือสูงกว่านัน้
มาตรฐานของสหภาพยุโรปสำหรับผู้ใหญ่ต้องสูงถึง
๗๐ %
๓. Seroprotection factor (SCF)
หมายถึง จำนวนเท่าของระดับแอนติบอดี ที่เพิ่มสูง
ขึน้ หลังฉีดวัคซีน
มาตรฐานของสหภาพยุโรปสำหรับผูใ้ หญ่ตอ้ งสูงกว่า
๒.๕ เท่า
คณะกรรมการของสหภาพยุโรปมีชอ่ื ว่า Committee for
Medicinal Product for Human Use หรือเรียกสั้น ๆ ที่รู้จัก
กันทัว่ ไปว่า CHMP

๒๗๗
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ผลการทดสอบในประเทศไทย
SCF
 วันที่ ๒๑ หลังฉีดวัคซีนได้ ระดับของ hemaggluination-inhibition ต่อวัคซีนสายพันธุเ์ ดียวกัน A/Vietnam/1194/
2004 เท่ากับ ๔.๙ เท่าขนาดแอนติเจน ๓.๗๕ ไมโครกรัม ผสม
แอ็ดจูแวนท์ ASO3 ในวันที่ ๔๒ ต่อวัคซีนสายพันธุเ์ ดียวกันได้
๔๓.๑ เท่า
 ส่วนต่อต่างสายพันธุ์ A/Indonesia/05/2005
แอนติเจน ๓.๗๕ ไมโครกรัม ผสม แอ็ดจูแวนท์ ASO3 ในวันที่
๒๑ ได้ระดับของ hemagglutination-inhibition ๑.๔ เท่า และ
เพิม่ สูงเป็น ๖.๗ เท่าในวันที่ ๔๒
ถือว่าในวันที่ ๔๒ ก็ผา่ นเกณฑ์มาตรฐาน
มาตรฐานของสหภาพยุโรปสำหรับผูใ้ หญ่ตอ้ งสูงกว่า
๒.๕ เท่า
SCR เมื่อใช้วัคซีนผลมแอ็ดจูแวนท์ ระดับของ
hemagglutination-inhibition ต่อสายพันธุเ์ ดียวกันในวันที่ ๒๑
ได้ ๔๘.๗ % ได้สงู ถึง ๙๔.๒ % ในวันที่ ๔๒ สำหรับต่อต่าง
สายพันธุ์ ในวันที่ ๒๑ ได้ ๕.๘% และวันที่ ๔๒ ได้ ๕๗.๐ %
มาตรฐานของสหภาพยุโรปสำหรับผูใ้ หญ่ตอ้ ง สูงกว่า
๔๐ %
๒๗๘
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SPR เมื ่ อ ใช้ ว ั ค ซี น ผลมแอ็ ด จู แ วนท์ ระดั บ ของ
hemagglutination-inhibition ต่อวัคซีนสายพันธุ์เดียวกันได้
๕๓.๘ % ในวันที่ ๒๑ และเพิม่ สูงขึน้ ในวันที่ ๔๒ เป็น ๙๔.๙%
มาตรฐานของสหภาพยุโรปสำหรับผู้ใหญ่ต้องสูงถึง
๗๐ %
จากผลการทดสอบประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ทีไ่ ด้ ทัง้ การทดสอบในยุโรปและอาเซียทีผ่ า่ นเกณฑ์มาตรฐาน
คณะกรรมการของสหภาพยุโรป CHMP จึงอนุญาตให้วคั ซีน
ขนานนึข้ องบริษทั จีเอสเค ได้รบั ใบอนุญาตให้จำหน่ายได้เป็น
Pre-pandemic vaccine ในผู้ใหญ่ เป็นวัคซีนที่เตรียมฉีดไว้
ล่วงหน้า หากมีการระบาดของไข้หวัดนกอย่างกว้างขวางต่อไป
เป็นการเสนอเพือ่ ให้มวี คั ซีนสำรองไว้หากมีการระบาดเกิดขึน้
มีหลายประเทศได้ซื้อสำรองไว้ใน stockpile แล้ว วัคซีน
ขนานนี้กำลังยื่นขอจดทะเบียนในประเทศไทย และกำลังอยู่
ในกระบวนการพิจารณาของสำนักงานคณะกรรมการอาหาร
และยา (๙ พฤษภาคม ๒๕๕๔)

๒๘๐
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ภาคผนวก
ผูป้ ว่ ยไข้หวัดนก จำนวนสะสม พ.ศ. ๒๕๔๗-๒๕๕๔
การประชุมนานาชาติวา่ ด้วยโรคไข้หวัดนก
สรุปสถานการณ์การระบาดโรคไข้หวัดนกในโลก
แนวคิดในการจัดตัง้ มูลนิธสิ ง่ เสริมการศึกษาโรคไข้หวัดใหญ่
การบริโภคเนือ้ สัตว์ปกี และไข่ ให้ปลอดภัยจากไข้หวัดนก
คำถามทีม่ กั เป็นข้อสงสัยและกังวลใจของประชาชนเป็นอย่างยิง่

๘
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ผูป้ ว่ ยไข้หวัดนก จำนวนสะสม
พ.ศ. ๒๕๔๗-๒๕๕๔
จำนวนผู้ป่วยไข้หวัดนก (H5N1) ยืนยัน ณ วันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๔๗
ประเทศ
จำนวนรวม
ตาย
ไทย
3
2
เวียดนาม
8
6
รวม
11
8

ประเทศเวียดนาม รายงานผูป้ ว่ ยรายแรกเมือ่ วันที่ ๑๑
มกราคม ๒๕๔๗
ประเทศไทย รายงานผู้ป่วยรายแรก เมื่อวันที่ ๒๓
มกราคม ๒๕๔๗ จนถึงวันที่ ๓๐ มกราคม ก็ยงั มีรายงานจากเพียง
๒ ประเทศ มีผปู้ ว่ ยใน ๒ ประเทศสะสม รวม ๑๑ ราย เสียชีวติ ๘
ราย (ร้อยละ ๗๒.๗)
จำนวนผู้ป่วยไข้หวัดนก (H5N1) สะสมที่องค์การอนามัยโลกได้รับรายงานตั้งแต่
๒๘ มกราคม ๒๕๔๗ สิ้นสุด ณ วันที่ ๗ มกราคม ๒๕๔๘
ประเทศ
จำนวนรวม
ตาย
ไทย
เวียดนาม

17
30

12
22

รวม

47

34

วันที่ ๗ มกราคม ๒๕๔๘ เวลาผ่านไปเกือบหนึง่ ขวบปี
การแพร่ระบาดก็ยงั จำกัดอยูใ่ น ๒ ประเทศ จำนวนผูป้ ว่ ยสะสม
เพิม่ ขึน้ เป็นจำนวนรวม ๔๗ ราย ตาย ๓๔ ราย (ประมาณร้อยละ
๗๒.๓)
๒๘๒

๒๘๓

๔/๔

กัมพูชา
ราย/ตาย
๐/๐
๐/๐
๔/๔
๐/๐
๗/๓

จีน
ราย/ตาย
๐/๐
๐/๐
๗/๓
๐/๐
๑๖/๑๑

อินโดนีเซีย
ราย/ตาย
๐/๐
๐/๐
๑๖/๑๑
๐/๐
๒๒/๑๔

ไทย
ราย/ตาย
๐/๐
๑๗/๑๒
๕/๒
๐/๐
๒/๒

ตุรกี
ราย/ตาย
๐/๐
๐/๐
๐/๐
๒/๒

๙๓/๔๒

เวียดนาม
ราย/ตาย
๓/๓
๒๙/๒๐
๖๑/๑๙
๐/๐

๑๔๔/๗๖

รวม
ราย/ตาย
๓/๓
๔๖/๓๒
๙๓/๓๙
๒/๒

มีผปู้ ว่ ยสะสมจำนวนรวม ๑๔๔ ราย ตาย ๗๖ ราย (ประมาณร้อยละ ๕๒.๗)

วันที่ ๕ มกราคม ๒๕๔๙ มีรายงานผู้ป่วยยืนยันเพิ่มจาก ๔ ประเทศ คือ กัมพูชา จีน อินโดนีเซีย และะตุรกี

รวม

๒๕๔๖
๒๕๔๗
๒๕๔๘
๒๕๔๙

ปี

จำนวนผู้ป่วยไข้หวัดนก (H5N1) สะสมที่องค์การอนามัยโลกได้รับรายงานจาก ๑๑ ประเทศ สิ้นสุด ณ วันที่ ๕ มกราคม ๒๕๔๙
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๒๘๔

๔

๐
๐
๑
๐
๐
๐
๐
๐
๐
๓
๔

๐
๐
๑
๐
๐
๐
๐
๐
๐
๓
๔๖

๐
๐
๐
๐
๐
๐
๐
๑๗
๐
๒๙
๓๒

๐
๐
๐
๐
๐
๐
๐
๑๒
๐
๒๐

๒๕๔๗
ราย
ตาย

๙๗

๐
๔
๘
๐
๐
๑๙
๐
๕
๐
๖๑

ราย

๔๒

๐
๔
๕
๐
๐
๑๒
๐
๒
๐
๑๙

๒๕๔๘
ตาย

๑๑๕

๘
๒
๑๒
๑
๑๘
๕๖
๓
๓
๑๒
๐

ราย

๗๙

๕
๒
๘
๐
๑๐
๔๕
๒
๓
๔
๐

๒๕๔๙
ตาย

๑

๐
๐
๐
๐
๐
๑
๐
๐
๐
๐

ราย

๐

๐
๐
๐
๐
๐
๐
๐
๐
๐
๐

๒๕๕๐
ตาย

๒๖๓

๘
๖
๒๑
๑
๑๘
๗๖
๓
๒๕
๑๒
๙๓

ราย

๕
๖
๑๔
๐
๑๐
๕๗
๒
๑๗
๔
๔๒

ตาย

๑๕๗

รวม

วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๕๐ มีประเทศทีร่ ายงานผูป้ ว่ ยเพิม่ ขึน้ คือ อะเซอร์ไบจัน ๘ ราย ตาย ๕ ราย ประเทศดิบจู ิ ๑ ราย
หายจากโรค ประเทศอียปิ ต์ ๑๘ รายตาย ๑๐ ราย ประเทศอิรกั ๓ ราย ตาย ๒ ราย รวมประเทศทีร่ ายงานทัง้ สิน้ ๑๐
ประเทศ มีผปู้ ว่ ยทุกประเทศสะสมรวม ๒๖๓ ราย ตาย ๑๕๗ ราย (ประมาณร้อยละ ๕๙.๗)

รวม

๑. อะเซอร์ไบจัน
๒. กัมพูชา
๓. จีน
๔. ดิบจู ิ
๕. อียปิ ต์
๖. อินโดนีเซีย
๗. อิรกั
๘. ไทย
๙. ตุรกี
๑๐. เวียดนาม

๒๕๔๖
ราย
ตาย

จำนวนผูป้ ว่ ยไข้หวัดนก (H5N1) สะสมทีอ่ งค์การอนามัยโลกได้รบั รายงานจาก ๑๑ ประเทศ สิน้ สุด ณ วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๕๐

ระบาดบั น ลื อ โลก ๑๔ > ไข้ ห วั ด นก

๒๘๕

๔

๔

๔๖

๓๒

๙๘

๐
๔
๘
๐
๐
๒๐
๐
๐
๐
๐
๐
๕
๐
๖๑
๔๓

๐
๔
๕
๐
๐
๑๓
๐
๐
๐
๐
๐
๒
๐
๑๙
๑๑๕

๘
๒
๑๓
๑
๑๘
๕๕
๓
๐
๐
๐
๐
๓
๑๒
๐
๗๙

๕
๒
๘
๐
๑๐
๔๕
๒
๐
๐
๐
๐
๓
๔
๐
๘๕

๐
๑
๕
๐
๒๕
๔๑
๐
๒
๑
๑
๑
๐
๐
๘
๕๗

๐
๑
๓
๐
๘
๓๖
๐
๒
๐
๑
๑
๐
๐
๕

๓๔๘

๕
๗
๑๗
๐
๑๘
๙๔
๒
๒
๐
๑
๑
๑๗
๔
๔๗

ตาย

๒๑๕

รวม

วันที่ ๒ มกราคม ๒๕๕๑ มีผปู้ ว่ ยเพิม่ ขึน้ เป็น ๑๔ ประเทศ คือประเทศลาว ๒ ราย ตาย ๒ ราย ประเทศพม่า ๑ ราย หาย
ประเทศไนจีเรีย ๑ ราย ตาย ประเทศปากีสถาน ๑ ราย ตาย รวมจำนวนผู้ป่วยสะสม ๓๔๘ ราย ตาย ๒๑๕ ราย
(ประมาณร้อยละ ๖๑.๗)

รวม

๐
๐
๐
๐
๐
๐
๐
๐
๐
๐
๐
๑๒
๐
๒๐

๘
๗
๒๗
๑
๔๓
๑๑๖
๓
๒
๑
๑
๑
๒๕
๑๒
๑๐๑

๐
๐
๐
๐
๐
๐
๐
๐
๐
๐
๐
๑๗
๐
๒๙

๑. อะเซอร์ไบจัน ๐
๒. กัมพูชา
๐
๓. จีน
๑
๔. ดิบจู ิ
๐
๕. อียปิ ต์
๐
๖. นโดนีเซีย
๐
๗. อีรกั
๐
๘. ลาว
๐
๙. พม่า
๐
๑๐. นจีเรีย
๐
๑๑. ปากีสถาน
๐
๑๒.ไทย
๐
๑๓.ตุรกี
๐
๑๔.เวียดนาม
๓

๐
๐
๑
๐
๐
๐
๐
๐
๐
๐
๐
๐
๐
๓

ราย

จำนวนผู้ป่วยไข้หวัดนก (H5N1) สะสมที่องค์การอนามัยโลกได้รับรายงานจาก ๑๔ ประเทศ สิ้นสุด ณ วันที่ ๒ มกราคม ๒๕๕๑
๒๕๔๖
๒๕๔๗
๒๕๔๘
๒๕๔๙
๒๕๕๐
ราย
ตาย
ราย
ตาย
ราย
ตาย
ราย
ตาย
ราย
ตาย

ระบาดบั น ลื อ โลก ๑๔ > ไข้ ห วั ด นก

๒๘๖

๔

๔

๔๖

๓๒

๙๘

๔๓

๑๑๕

๗๙

๘๘

๕๙

๔๒

๓๑

๓๙๓ ๒๔๘

วันที่ ๗ มกราคม ๒๕๕๒ มีรายงานผูป้ ว่ ยเพิม่ ขึน้ จากประเทศบังคลาเทศประเทศเดียว มีผปู้ ว่ ย ๑ ราย หาย
มีผปู้ ว่ ยสะสมใน ๑๕ ประเทศ รวม ๓๙๓ ราย ตาย ๒๔๘ ราย (ประมาณร้อยละ ๖๓.๑)

รวม

จำนวนผู้ป่วยไข้หวัดนก (H5N1) สะสมที่องค์การอนามัยโลกได้รับรายงานจาก ๑๕ ประเทศ สิ้นสุด ณ วันที่ ๗ มกราคม ๒๕๕๒
๒๕๔๖
๒๕๔๗
๒๕๔๘
๒๕๔๙
๒๕๕๐
๒๕๕๑
รวม
ราย ตาย
ราย ตาย
ราย ตาย
ราย ตาย ราย ตาย ราย
ตาย
ราย ตาย
๑. อะเซอร์ไบจัน ๐
๐
๐
๐
๐
๐
๘
๕
๐
๐
๐
๐
๘
๕
๒. บังคลาเทศ ๐
๐
๐
๐
๐
๐
๐
๐
๐
๐
๑
๐
๑
๐
๓. กัมพูชา
๐
๐
๐
๐
๔
๔
๒
๒
๑
๑
๑
๐
๘
๗
๔. จีน
๑
๑
๐
๐
๘
๕
๑๓
๘
๕
๓
๔
๔
๓๑
๒๑
๕. ดิบจู ิ
๐
๐
๐
๐
๐
๐
๑
๐
๐
๐
๐
๐
๑
๐
๖. อียปิ ต์
๐
๐
๐
๐
๐
๐
๑๘
๑๐ ๒๕
๙
๘
๔
๕๑ ๒๓
๗. อินโดนีเซีย ๐
๐
๐
๐
๒๐ ๑๓
๕๕ ๔๕ ๔๒ ๓๗
๒๒
๑๘ ๑๓๙ ๑๑๓
๘. อิรกั
๐
๐
๐
๐
๐
๐
๓
๒
๐
๐
๐
๐
๓
๒
๙. ลาว
๐
๐
๐
๐
๐
๐
๐
๐
๒
๒
๐
๐
๒
๒
๑๐. พม่า
๐
๐
๐
๐
๐
๐
๐
๐
๑
๐
๐
๐
๑
๐
๑๑. ไนจีเรีย
๐
๐
๐
๐
๐
๐
๐
๐
๑
๑
๐
๐
๑
๑
๑๒.ปากีสถาน ๐
๐
๐
๐
๐
๐
๐
๐
๓
๑
๐
๐
๓
๑
๑๓.ไทย
๐
๐
๑๗ ๑๒
๕
๒
๓
๓
๐
๐
๐
๐
๒๕
๑๗
๑๔.ตุรกี
๐
๐
๐
๐
๐
๐
๑๒
๔
๐
๐
๐
๐
๑๒
๔
๑๕.เวียดนาม ๓
๓
๒๙ ๒๐
๖๑
๑๙
๐
๐
๘
๕
๖
๕ ๑๐๗ ๕๒

ระบาดบั น ลื อ โลก ๑๔ > ไข้ ห วั ด นก

๒๘๗

๔

๔

๐
๐
๐
๑
๐
๐
๐
๐
๐
๐
๐
๐
๐
๐
๓
๔๖

๐
๐
๐
๐
๐
๐
๐
๐
๐
๐
๐
๐
๑๗
๐
๒๙
๓๒

๐
๐
๐
๐
๐
๐
๐
๐
๐
๐
๐
๐
๑๒
๐
๒๐

๒๕๔๗
ราย
ตาย

๙๘

๐
๐
๔
๘
๐
๐
๒๐
๐
๐
๐
๐
๐
๕
๐
๖๑
๔๓

๐
๐
๔
๕
๐
๐
๑๓
๐
๐
๐
๐
๐
๒
๐
๑๙

๒๕๔๘
ราย ตาย

๑๑๕

๘
๐
๒
๑๓
๑
๑๘
๕๕
๓
๐
๐
๐
๐
๓
๑๒
๐
๗๙

๕
๐
๒
๘
๐
๑๐
๔๕
๒
๐
๐
๐
๐
๓
๔
๐

๒๕๔๙
ราย ตาย

๘๘

๐
๐
๑
๕
๐
๒๕
๔๒
๐
๒
๑
๑
๓
๐
๐
๘
๕๙

๐
๐
๑
๓
๐
๙
๓๗
๐
๒
๐
๑
๑
๐
๐
๕

๒๕๕๐
ราย
ตาย

๔๔

๐
๑
๑
๔
๐
๘
๒๔
๐
๐
๐
๐
๐
๐
๐
๖
๓๓

๐
๐
๐
๔
๐
๔
๒๐
๐
๐
๐
๐
๐
๐
๐
๕

๒๕๕๑
ราย
ตาย

๗๒

๐
๐
๑
๗
๐
๓๙
๒๐
๐
๐
๐
๐
๐
๐
๐
๕
๓๒

๐
๐
๐
๔
๐
๔
๑๙
๐
๐
๐
๐
๐
๐
๐
๕

๒๕๕๒
ราย
ตาย

๔

๐
๐
๐
๐
๐
๔
๐
๐
๐
๐
๐
๐
๐
๐
๐

๐

๐
๐
๐
๐
๐
๐
๐
๐
๐
๐
๐
๐
๐
๐
๐

๒๕๕๓
ราย
ตาย

๔๗๑

๘
๑
๙
๓๘
๑
๙๔
๑๖๑
๓
๒
๑
๑
๓
๒๕
๑๒
๑๑๒

๒๘๒

๕
๐
๗
๒๕
๐
๒๗
๑๓๔
๒
๒
๐
๑
๑
๑๗
๔
๕๗

รวม
ราย
ตาย

วันที่ ๗ มกราคม ๒๕๕๓ จำนวนประเทศทีม่ รี ายงาน ผูป้ ว่ ย ยังคงมี ๑๕ ประเทศเช่นเดิม มีผปู้ ว่ ยสะสมใน ๑๕ ประเทศ
รวม ๔๗๑ ราย ตาย ๒๘๒ ราย (ประมาณร้อยละ ๕๙.๘)

รวม

๑. อะเซอร์ไบจัน ๐
๒. บังคลาเทศ ๐
๓. กัมพูชา
๐
๔. จีน
๑
๕. ดิบูจิ
๐
๐
๖. อียิปต์
๗. อินโดนีเซีย ๐
๘. อิรกั
๐
๙. ลาว
๐
๑๐. พม่า
๐
๑๑. ไนจี เ รี ย
๐
๑๒. ปากีสถาน ๐
๑๓. ไทย
๐
๑๔. ตุรกี
๐
๑๕. เวียดนาม ๓

๒๕๔๖
ราย ตาย

จำนวนผู้ป่วยไข้หวัดนก (H5N1) สะสมที่องค์การอนามัยโลกได้รับรายงานจาก ๑๕ ประเทศ สิ้นสุด ณ วันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๓

ระบาดบั น ลื อ โลก ๑๔ > ไข้ ห วั ด นก

๒๘๘

๔

๐
๐
๐
๑
๐
๐
๐
๐
๐
๐
๐
๐
๐
๐
๓
๔

๐
๐
๐
๑
๐
๐
๐
๐
๐
๐
๐
๐
๐
๐
๓
๔๖

๐
๐
๐
๐
๐
๐
๐
๐
๐
๐
๐
๐
๑๗
๐
๒๙
๓๒

๐
๐
๐
๐
๐
๐
๐
๐
๐
๐
๐
๐
๑๒
๐
๒๐

๒๕๔๗
ราย ตาย

๙๘

๐
๐
๔
๘
๐
๐
๒๐
๐
๐
๐
๐
๐
๕
๐
๖๑
๔๓

๐
๐
๔
๕
๐
๐
๑๓
๐
๐
๐
๐
๐
๒
๐
๑๙

๒๕๔๘
ราย ตาย

๑๑๕

๘
๐
๒
๑๓
๑
๑๘
๕๕
๓
๐
๐
๐
๐
๓
๑๒
๐
๗๙

๕
๐
๒
๘
๐
๑๐
๔๕
๒
๐
๐
๐
๐
๓
๔
๐

๒๕๔๙
ราย
ตาย

๘๘

๐
๐
๑
๕
๐
๒๕
๔๒
๐
๒
๑
๑
๓
๐
๐
๘
๕๙

๐
๐
๑
๓
๐
๙
๓๗
๐
๒
๐
๑
๑
๐
๐
๕

๒๕๕๐
ราย ตาย

๔๔

ตาย

๓๓

๐
๐
๐
๔
๐
๔
๒๐
๐
๐
๐
๐
๐
๐
๐
๕

๒๕๕๑
๐
๑
๑
๔
๐
๘
๒๔
๐
๐
๐
๑
๐
๐
๐
๖

ราย

๗๓

๐
๐
๑
๗
๐
๓๙
๒๑
๐
๐
๐
๐
๐
๐
๐
๕
๓๒

๐
๐
๐
๔
๐
๔
๑๙
๐
๐
๐
๐
๐
๐
๐
๕

๒๕๕๒
ราย
ตาย

๔๘

๐
๐
๑
๒
๐
๒๙
๙
๐
๐
๐
๐
๐
๐
๐
๗

๒๔

๐
๐
๑
๑
๐
๑๓
๗
๐
๐
๐
๐
๐
๐
๐
๒

๒๕๕๓
ราย
ตาย

รวม

๕๑๖

๘
๑
๑๐
๔๐
๑
๑๑๙
๑๗๑
๓
๒
๑
๑
๓
๒๕
๑๒
๑๑๙

ราย

๓๐๖

๕
๐
๘
๒๖
๐
๔๐
๑๔๑
๒
๒
๐
๑
๑
๑๗
๔
๕๙

ตาย

วันที่ ๕ มกราคม ๒๕๕๔ จำนวนประเทศทีม่ รี ายงาน ผูป้ ว่ ยยังคงมี ๑๕ ประเทศเช่นเดิม แต่หลายประเทศมีผปู้ ว่ ย
เพิม่ ขึน้ อย่างต่อเนือ่ ง มีจำนวนผูป้ ว่ ยสะสมรวม ๕๑๖ ราย ตาย ๓๐๖ ราย (ประมาณร้อยละ ๕๙.๓)

รวม

๑. อะเซอร์ไบจัน
๒. บังคลาเทศ
๓. กัมพูชา
๔. จีน
๕. ดิบูจิ
๖. อียิปต์
๗. อินโดนีเซีย
๘. อิรกั
๙. ลาว
๑๐. พม่า
๑๑. ไนจี เ รี ย
๑๒. ปากีสถาน
๑๓. ไทย
๑๔. ตุรกี
๑๕. เวียดนาม

๒๕๔๖
ราย ตาย

จำนวนผู้ป่วยไข้หวัดนก (H5N1) สะสมที่องค์การอนามัยโลกได้รับรายงานจาก ๑๕ ประเทศ สิ้นสุด ณ วันที่ ๕ มกราคม ๒๕๕๔

ระบาดบั น ลื อ โลก ๑๔ > ไข้ ห วั ด นก

ระบาดบั น ลื อ โลก ๑๔ > ไข้ ห วั ด นก

การประชุมนานาชาติวา่ ด้วยโรคไข้หวัดนก

เมือ่ โรคไข้หวัดนกระบาดทัง้ ในสัตว์และในมนุษย์หลาย
ประเทศ ในตอนเริม่ ต้นของการระบาด ทุกประเทศต่างก็ขาด
ทัง้ ในแง่องค์ความรูต้ า่ ง ๆ ขาดทรัพยากรทัง้ ด้านบุคลากรและ
ด้านการเงิน การงบประมาณในการดำเนินการ ขาดการเตรียม
ความพร้อมในเกือบทุก ๆ ด้าน นักวิทยาศาสตร์รวมทัง้ แพทย์และ
นักการสาธารณสุข นักเศรษฐศาสตร์ ได้มคี วามรู้ ประสบการณ์
ทั้งด้านการวิจัย และด้านปฏิบัติการ ตลอดจนเจ้าหน้าที่ทุก
ระดับของรัฐบาล ซึ่งเป็นผู้กำหนดนโยบาย ควบคุมนโยบาย
วางแผน และนำแผนงานต่างๆ ไปสูภ่ าคปฏิบตั ิ เพือ่ ประโยชน์
ในการป้องกัน ควบคุมการระบาดของโรค ทัง้ ในสัตว์และใน
๒๘๙
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มนุษย์ รวมไปถึงการรักษาโรคในมนุษย์ และในสัตว์ ต่างก็มี
องค์ความรู้ด้นต่างๆเหล่านั้นมากขึ้น กระทรวงวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีของประเทศไทย จึงมอบหมายให้สำนักงาน
วิทยาศาสตร์และเทคโลโลยีแห่งชาติ หรือที่เรียกกันสั้นๆ ว่า
“สวทช” ซึ่งมอบหมายให้ศูนย์อณูพันธุวิศวกรรม จัดการ
ประชุมนานาชาติขน้ึ ระหว่างวันที่ ๒๓ ถึงวันที่ ๒๕ มกราคม
๒๕๕๑ ที่โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพมหานคร เพื่อเป็นเวที
นานาชาติ ให้นกั วิทยาศาสตร์ทกุ สาขาตลอดจน นักเศรษฐศาสตร์
นักสังคมศาสตร์ ได้มาร่วมกันเสนอผลงานทางวิชาการ เสนอ
ความเห็น แลกเปลีย่ นประสบการณ์ซง่ึ กันและกัน มีนกั วิทยาศาสตร์สาขาต่างๆมาร่วมประชุมกันไม่น้อยกว่า ๕๐๐ คน
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ผูน้ พิ นธ์เองได้รบั แต่งตัง้ จาก สวทช ให้ทำหน้าที่ เป็นประธาน
ฝ่ายวิชาการ จึงได้เชิญนักวิชาการชั้นนำระดับโลก มาร่วม
ประชุมด้วย อาทิเช่น ศาสตราจารย์ ดร. โรเบิรต์ เว็บสเตอร์ จาก
สหรัฐอเมริกา ศาสตราจารย์ อัลเบิร์ต ออส่ตอร์ฮอส จาก
ประเทศเนเธอร์แลนด์ ศาสตราจารย์ ดร. เค็นเน็ธ ชอร์ทริจด์
จากประเทศนิวซีแลนด์ ท่านผูน้ ้ี เกษียณอายุจากมหาวิทยาลัย
ไชนีส ยูนเิ วอร์ซติ แี ห่งฮ่องกง ซึง่ เคยได้รบั รางวัลเจ้าฟ้ามหิดล
จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ มาแล้ว ท่านเป็นผู้ที่มี
ประสบการณ์สงู ในการควบคุมโรคทีฮ่ อ่ งกง เมือ่ มีการระบาด
ของโรคไข้หวัดนกทีร่ ะบาดในมนุษย์เป็นครัง้ แรก ศาสตราจารย์
นายแพทย์ มาลิก แพริส จากมหาวิทยาลัยเดียวกัน ทีส่ บื ทอด
งานวิจยั จากท่านแรก เป็นอาทิ ฝ่ายไทยก็มี เช่นศาสตราจารย์
ดร.พิไลพันธุ์ พุธวัฒนะและ ศาสตราจารย์ นายแพทย์ ดร.
ประเสริฐ เอื้อวรากุล จากคณะแพทย์ศาสตร์ ศิริราชพยาบาล
มหาวิทยาลัยมหิดล ศาสตราจารย์ นายแพทย์ ธีรวัฒน์ เหมะจุฑา
และนายแพทย์ ยง ภูว่ รวรรณ จากคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย และยังมีนกั วิชาการ นักวิจยั ชัน้ นำระดับสูงจาก
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัย
ขอนแก่น กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กรมปศุสตั ว์
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ แพทย์หญิงประภาศรี จงสุขสันติกลุ นายแพทย์ศภุ มิตร ชุณห์สทุ ธิวฒ
ั น์ นายแพทย์ คำนวณ
อึ้งชูศักดิ์ จากกระทรวงสาธารณสุข และยังมีนักวิจัยรุ่นเยาว์
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นายแพทย์ประเวศ วะสี และแพทย์หญิงจันทพงษ์ วะสี
เข้าร่วมการประชุมนานาชาติว่าด้วยโรคไข้หวัดนก

รุน่ ใหม่ทไ่ี ม่สามารถจะเอ่ยนามได้หมด เป็นอาทิ ภาคเอกชน
ด้านการเกษตรเและอุตสาหกรรม ด้านบริษทั ผูว้ จิ ยั และผลิตยา
และเคมีภณ
ั ฑ์ ก็ได้มามีสว่ นร่วมเสนอผลงานและประสบการณ์
ด้วย บรรยากาศในการประชุมเต็มไปด้วยความเข้มข้นทางวิชาการ
มีองค์ความรูใ้ หม่เพิม่ ขึน้ อย่างมากมาย ผสมผสานด้วยไมตรีจติ ร
มิตรภาพ เห็นอกเห็นใจ เอือ้ เฟือ้ ช่วยเหลือเกือ้ กูลซึง่ กันและกัน
ผลของการประชุมได้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ เป็นอย่างดี
ทุกประการ
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สรุปสถานการณ์
การระบาดโรคไข้หวัดนกในโลก
ในปี พ.ศ. ๒๕๕๓ มีรายงานผูป้ ว่ ยยืนยันว่าเป็นโรค
ไข้หวัดนกจากเชือ้ ไวรัสสายพันธุก์ อ่ โรครุนแรง HPAI A H5N1
จากทุกประเทศทัว่ โลก ๔๘ ราย ทัง้ ๔๘ ราย กระจัดกระจาย
อยู ่ ใ นหลายภู ม ิ ภ าค ไม่ ม ี เ กิ ด ขึ ้ น เป็ น กลุ ่ ม เป็ น ก้ อ นหรื อ
“คลัสเตอร์” มีผู้ป่วยเกือบทั้งปี แต่ก็พอจะสังเกตได้ว่าใน
ซีกโลกเหนือ มีความสัมพันธ์กับฤดูกาลอยู่บ้าง คือพบอุบัติการณ์สงู ในเดือน ธันวาคม ถึง มีนาคม ๒๕๕๓ ผูป้ ว่ ยส่วน
ใหญ่อยู่ในซีกโลกเหนือ ยกเว้นประเทศอินโดนีเซียที่อยู่ใกล้
เส้นศูนย์สตู ร ซึง่ มีอากาศทัง้ อบอุน่ และอากาศร้อน
ความสัมพันธุก์ บั ฤดูกาลมักจะคูข่ นานไปกับการระบาด
ของโรคในนกด้วย ประเทศทีม่ จี ำนวนผูป้ ว่ ยสูงตามลำดับลงไป
ได้แก่ประเทศอียปิ ต์ (๒๙ ราย) ตามมาด้วย อินโดนีเซีย (๙ ราย)
เวียดนาม (๗ ราย) จีน (๒ ราย) กัมพูชา (๑ ราย) ประเทศต่าง ๆ
เหล่านี้ ก็มรี ายงานผูป้ ว่ ยในปีกอ่ น ๆ และ ปี พ.ศ. ๒๕๕๒ ก็มี
รายงานด้วย ในประเทศเหล่านัน้ ก็ยงั มีการระบาดอย่างกว้างขวาง
ของไวรัสไข้หวัดนก influenza A(H5N1) อยู่ด้วย องค์การ
อาหารและเกษตร์แห่งสหประชาชาติประกาศว่าน่าจะยังมี
การระบาดประจำถิน่ ของไวรัสไข้หวัดนก influenza A(H5N1)
๒๙๓
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ในสัตว์ปกี อยูใ่ นประเทศ เวียดนาม บางภูมภิ าคของจีน และ
บังคลาเทศ สำหรับประเทศกัมพูชาไวรัสไข้หวัดนกได้กลับ
มาระบาดซ้ำอีก
ลักษณะการกระจายของกลุม่ อายุและเพศ
ในปี พ.ศ. ๒๕๕๓ ผู้ป่วยส่วนใหญ่เป็นผู้ป่วยเด็ก
และคนในวัยหนุม่ สาว ร้อยละ ๘๓ (๔๐/๔๘) เป็นผูป้ ว่ ยอายุตำ่
กว่า ๔๐ ปี เกณฑ์อายุของผูป้ ว่ ยจะอยูท่ ่ี ๑-๕๙ ปี โดยมีมธั ยฐานที่
๒๕ ปี ซึง่ สูงกว่าอายุมธั ยฐานของทุกประเทศ นับตัง้ แต่ปี ๒๕๔๖
เป็นต้นมา ซึง่ อยูท่ ่ี ๑๙ ปี ในประเทศอียปิ ต์ มี อายุมธั ยฐานสูงกว่า
คือ ๒๗ ปี เมือ่ เทียบกับปี พ.ศ. ๒๕๕๒ ซึง่ เท่ากับ ๓ ปี และ สูง
กว่าค่ามัธยฐานรวมของทุกปีในประเทศนัน้ ซึง่ เท่ากับ ๑๐ ปี ใน
ปี พ.ศ. ๒๕๕๓ อัตราส่วนของผูป้ ว่ ยเป็นเพศชายต่อเพศหญิง
เท่ากับ ๑:๒ แม้วา่ การกระจายด้านเพศจะไม่เหมือนกันในทุก
ประเทศ แต่กจ็ ะเห็นได้ชดั ในทุกกลุม่ อายุ ในประเทศอินโดนีเซีย
จะเห็นความแตกจจ่างทางเพศสูงกว่า ทีอ่ น่ื (ช:ญ เท่ากับ ๑:๘)
และในเวียดนามอัตราดังกล่าวเท่ากับ ๑:๖ ในประเทศอียปิ ต์จะ
แตกต่างออกไป คือเท่ากับ ๑:๑.๒ เท่านั้น แต่ถ้าดูภาพรวม
ของทุกประเทศ ชายกับหญิงจะกระจายเท่า ๆ กันคือ ๑:๑
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ข้อมูลการสัมผัสโรค
มีขอ้ มูลทีจ่ ะนำมาวิเคราะห์ได้อยู่ ๓๗ ราย ได้สมั ผัส
เป็ดทีไ่ ก่ลม้ เจ็บหรือตายใน ๓๒ ราย ๔ รายได้เชือดไก่ ๒ ราย
ได้สัมผัสกับไก่ที่ตาย มีเกี่ยวข้องกับงานอาชีพก็มี คือทำงาน
เกีย่ วกับปุย๋ คอก ๑ ราย ๑ รายทำงานในตลาดสด ทีข่ ายเป็ดไก่
มีชีวิต ๑ รายมีหน้าที่ถอนขน ๒ ราย เพียงแต่ไปตลาดสด
ทีข่ ายเป็ดไก่ทม่ี ชี วี ติ ไม่ได้ประวัตอิ ะไรทีช่ ดั เจนใน ๑๑ ราย มีอยู่
๕ รายในจำนวนนี้ ให้ประวัตวิ า่ มีเป็ดไก่ทด่ี เู หมือนจะไม่สบาย
อยูใ่ กล้ ๆ บ้าน
ผลของโรค
ผูป้ ว่ ยจำนวนครึง่ หนึง่ ถึงแก่กรรม (๒๔ รายจาก ๔๘
ราย) อัตราการป่วย/ตายในแต่ละประเทศจะแตกต่างกัน ผูป้ ว่ ย
ในประเทศเวียดนามอัตราป่วย/ตายจะต่ำกว่าประเทศอืน่ ๗ ราย
หรือร้อยละ ๒๘ โดยรวมอัตราป่วย/ตายผูป้ ว่ ยหญิงจะสูงกว่าผูป้ ว่ ย
ชาย (ร้อยละ ๖๕ ต่อร้อยละ ๕๓) อย่างไรก็ตาม ความแตกต่าง
ในประเด็นนีจ้ ะไม่เห็นได้ในทุกประเทศ และคงจะสัมพันธ์กบั
ปัจจัยต่าง ๆ เช่นอายุของผูป้ ว่ ย ในปี ๒๕๕๓ อัตราป่วย/ตายจะ
สูงสุดในกลุม่ อายุ ๓๐-๓๙ ปี (ร้อยละ ๗๐) และต่ำทีส่ ดุ ในกลุม่
อายุ ๐-๙ ปี (ร้อยละ ๓๐) เมือ่ เทียบกับผูป้ ว่ ยรวม ๕๑๖ คนจาก
พ.ศ. ๒๕๔๖ จนถึง ๒๕๕๓ จะเห็นว่า กลุม่ ทีอ่ ายุ ๒๐ ปี จะมี
ความเสีย่ งในการเสียชีวติ ต่ำกว่าผูท้ อ่ี ายุสงู กว่านัน้ (อัตราร้อยละ
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๕๒ เมือ่ เทียบกับร้อยละ ๖๖) แต่ขอ้ สังเกตนีก้ ไ็ ม่ได้เป็นเช่นนัน้
ในทุกประเทศ
ระยะเวลาตั้งแต่เริ่มมีอาการป่วยจึงถึงการได้เข้ารับการรักษา
ในโรงพยาบาล
ระยะเวลาตัง้ แต่เริม่ มีอาการป่วยจึงถึงการได้เข้ารับการ
รักษาในโรงพยาบาล มีขอ้ มูลอยู่ ๔๒ ราย มีตง้ั แต่ ๑ ถึง ๑๒วัน
ค่ามัธยฐาน ๔ วัน รายทีต่ ายเป็นรายทีไ่ ด้รบั ไว้ในโรงพยาบาล
ช้ากว่า รายทีไ่ ด้รบั ไว้ ภายใน ๒ วันหรือน้อยกว่านัน้ (รายทีต่ าย
มัธยฐาน ๕ วันอัตราตายร้อยละ ๖๕ เทียบกับรายที่ฟื้นโรค
มีมธั ยฐาน ๒ วันอัตราตายร้อยละ ๒๕)
ข้อมูลด้านไวรัส
Influenza A(H5N1) viruses เริ่มมีความผันแปรทั้ง
ทางด้านพันธุกรรมและด้านแอนติเจน ในปี พ.ศ. ๒๕๕๓ ไวรัส
ทีแ่ ยกได้จากผูป้ ว่ ย เป็นไวรัส เคลด ๑ (กัมพูชา), เคลต ๒.๒.๑
กรุพ๊ C (อียปิ ต์), เคลด ๒.๓.๒ (จีน เขตปกครองพิเศษฮ่องกง)
และเคลด ๒.๓.๔ (เวียดนาม) ไวรัสเคลดเหล่านี้ ก็เพาะแยกได้
จากเป็ดไก่ในประเทศเหล่านัน้ ด้วย ไวรัส ๙ สายพันธุท์ เ่ี พาะ
แยกได้จากผู้ป่วยนำไปศึกษาทางอณูวิทยา ยังไม่ปรากฏว่า
มีสายพันธุ์ใดที่มีการผันแปรในจีนส์มิวรามินิเดสที่จะทำนาย
ล่วงหน้าได้วา่ จะมีการดือ้ ต่อโอเซลแทมิเวียร์
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วิจารณ์ผล
ภาวะติดเชือ้ ไวรัสไข้หวัดนก ยังเป็นภาวะทีพ่ บไม่ได้
บ่อยนัก และเกิดขึ้นในลักษณะประปราย ทั้ง ๆ ที่มีเชื้อแพร่
กระจายอยูใ่ นธรรมชาติในเป็ดไก่ในบางประเทศหลายประเทศ
ดังที่ปรากฏในปีที่ผ่านมา ประเทศที่มีรายงานผู้ป่วยก็คือ
ประเทศทีม่ รี ายงานการแพร่กระจายของโรคในเป็ดไก่ และก็
ยังคงไม่มีหลักฐานว่ามีการแพร่เชื้อจาก คน-สู่-คน ได้อย่าง
ต่อเนือ่ ง
โดยทั่วไปแล้ว ลักษณะทางระบาดวิทยาของผู้ป่วย
ก็ยงั ไม่มกี ารเปลีย่ นแปลง ผูป้ ว่ ยสตรีจะเป็นผูท้ ไ่ี ด้รบั ผลรุนแรง
มากกว่าผูป้ ว่ ยบุรษุ เพศ โดยกว้างๆ เด็กและวัยหนุม่ มักจะเป็น
กลุม่ ทีไ่ ด้รบั การวินจิ ฉัยว่า มีภาวะติดเชือ้ นีบ้ อ่ ยมากกว่า แม้วา่
ในปี พ.ศ. ๒๕๕๓ ผูป้ ว่ ยในประเทศอียปิ ต์ จะมีแนวโน้มทีจ่ ะมี
อายุสงู ขึน้ การวินจิ ฉัยโรคได้แต่เนิน่ ๆ และการได้รบั การรักษาใน
โรงพยาบาลเร็วขึ้นนำไปสู่การมีผลของโรคไปในทางที่ดีขึ้น
การวิเคราะห์ผปู้ ว่ ย ๑๑๙ รายในประเทศอียปิ ต์เมือ่ ปี พ.ศ. ๒๕๔๙
ยืนยันข้อสังเกตอันนี้
การศึกษาค้นคว้าพบว่า อัตราการป่วย/ตายสูงขึ้นใน
กลุ่มผู้ป่วยที่มีอายุสูงขึ้นและในสตรีเมื่อเปรียบเทียบกับบุรุษ
นอกเหนือไปกว่านัน้ การทีไ่ ด้รบั ผูป้ ว่ ยรักษาในระยะเริม่ แรก
จะมีผลดีตอ่ การฟืน้ หายจากโรค องค์การอนามัยโลกจึงแนะนำ
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ว่า แพทย์ในประเทศทีม่ โี รคนี้ ประจำถิน่ ให้ตระหนักถึงโรคนี้
ในกรณีทม่ี ผี ปู้ ว่ ยมีอาการต่างๆ และมีลกั ษณะทางระบาดวิทยา
เข้าได้กับโรคไข้หวัดนก อันจะนำไปสู่การที่ผู้ป่วยจะได้รับ
การรักษาทีเ่ ร็วและให้ได้รบั ยาต้านไวรัสทีเ่ หมาะสมถูกต้องต่อไป
ภาวะติดเชื้อ Influenza A (H5N1) virus ยังคงเป็น
ไวรัสของนก ยังคงไม่มกี ารเปลีย่ นแปลงก็ยงั คงเป็นโรคติดจาก
สัตว์สคู่ นอีกต่อไป ความผันแปรของไวรัสทัง้ ในเชิงพันธุกรรม
และเชิงแอนติเจนของไวรัสทีแ่ พร่กรายอยูใ่ นธรรมชาติ ทำให้
มีความจำเป็นทีจ่ ะต้องพัฒนาวัคซีน จากไวรัสหลายสายพันธุ์
เพื่อการเตรียมรับมือการแพร่ระบาดใหญ่ในวันข้างหน้า
Influenza A(H5N1) virus ยังไม่มลี กั ษณะแนวโน้มว่าจะมีการ
ดือ้ ต่อโอเซลแทมิเวียร์ หรือมีแนวโน้มทีจ่ ะเกิดมี “รีแอสสอร์ทเม็นท์” ขึ้นกับไวรัสไข้หวัดใหญ่ตัวอื่นที่แพร่กระจายอยู่ใน
ธรรมชาติ
ผูป้ ว่ ยส่วนใหญ่ทส่ี มั ผัสโรคโดยทางตรงหรือทางอ้อม
กับเป็ดไก่ทล่ี ม้ เจ็บ หรือสิง่ แวดล้อมทีม่ เี ชือ้ ปนเปือ้ น และดังทีม่ ี
ประสบการณ์ในปีทผ่ี า่ นมานี้ ทีท่ ำให้เกิดภาวะติดเชือ้ ทีไ่ ม่ปรากฏ
อาการของโรค มักเกิดจากการสัมผัสในบ้านหรือในตลาดสด
มากกว่าทีจ่ ะเกิดจากการสัมผัสกับไก่ทน่ี ำไปจำหน่ายเชิงพาณิชย์
ผูท้ ต่ี ดิ เชือ้ มักมีประวัตกิ ารเชือดไก่หรือชำแหละไก่เพือ่ เตรียม
อาหาร หรือไปจ่ายกับข้าวทีต่ ลาดสด ก็มรี ายงานบ่อยขึน้ ว่าจะเป็น
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วิถที างทีม่ ศี กั ยภาพทีจ่ ะได้รบั เชือ้ อย่างไรก็ตาม ในหลาย ๆ
อาณาบริเวณที่มีไก่ติดเชื้อ หรือสิ่งแวดล้อมที่ปนเปื้อนเชื้อ
การสัมผัสกับสิง่ ต่าง ๆ เหล่านัน้ จำเจในวิถชี วี ติ ประจำวันก็มกี าร
รายงานแล้วว่ามีความเสีย่ งสูง จึงมีความจำเป็นทีท่ างการสุขภาพ
สัตว์และการสาธารณสุขของประชาชนจะต้องร่วมมือกันอย่าง
ใกล้ชิดเพื่อที่จะลดความเสี่ยงของการแพร่เชื้อจากสัตว์สู่คน
ลงให้ได้โดยเฉพาะภายในบ้านและที่ตลาดสดที่ขายเป็ดไก่
เป็น ๆ ความเสี่ยงของมนุษย์จะยังคงมีอยู่ตราบเท่าที่ยังมีโรค
ในเป็ดไก่อยู่ ทางภาคสุขภาพสัตว์จะต้องเอาใจใส่เข้มงวดทีจ่ ะ
ควบคุมโรคในสัตว์ทต่ี น้ ตอแพร่โรคให้ได้

เมื่อเกิดการระบาด เจ้าหน้าที่ (ชาย) จะสวมใส่ชุดป้องกันขณะปฏิบัติหน้าที่
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แนวคิดในการจัดตัง้
มูลนิธสิ ง่ เสริมการศึกษาไข้หวัดใหญ่
ในช่วงต้นของการระบาดของไข้หวัดนก ผู้นิพนธ์
มีความคิดว่าน่าจะหาวิธสี ร้างกลไก ในการสร้างเสริมความรู้
ความเข้าใจให้แก่ประชาชน เพราะคนไทยทั่วไป รวมทั้ง
แพทย์ไทย ซึง่ ไม่คอ่ ยตระหนักถึงเรือ่ งโรคไข้หวัดใหญ่มากนัก
มันเป็นเองมันก็หายเอง จึงเริม่ ปรึกษาหารือกันอยูใ่ นวงเล็กๆ
ว่าน่าจะมีองค์กรอะไรสักองค์กรหนึง่ มีเอาไว้หนุนหรือเสริม
ทางราชการ องค์กรที่ว่านี้น่าจะเป็นรูปของมูลนิธิ เพราะถ้า
จะขอจัดตั้งเป็นมูลนิธิจะทำได้เร็วกว่าการจัดตั้งสมาคม ใน
ช่วงนั้นเลยได้แต่เพียงแต่คิดว่า ถ้าจะให้ข้าราชการประจำ
ทำอะไรที่รัฐบาลไม่ได้บอกให้ทำ อาจจะขัดนโยบาย แม้ว่า
ปฏิบตั ถิ กู ต้อง แต่อาจกลายเป็นความผิด มูลนิธซิ ง่ึ เป็นองค์กร
เอกชนหรือทีเ่ รียกกันเป็นทีเ่ ข้าใจว่า “เอ็นจีโอ” จะทำได้คล่อง
ตัวกว่า ที่ผ่านมาเอ็นจีโอก็เห็นเอะอะได้เกือบทุกเรื่อง แต่ใน
ขณะนัน้ การจัดตัง้ มูลนิธยิ งั ไม่พร้อม จะต้องมีเงินมาลงขันก่อน
อย่างต่ำสองแสนบาทเป็นค่าเริ่มต้นจดทะเบียน คงต้องรอ
เวลาอีกสักนิด ปรึกษาหารือกันต่อคงจะสำเร็จในวันหนึง่ เมือ่ มี
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ข่าวการตายของผูป้ ว่ ยสองราย แรกในเดือน มกราคม ๒๕๔๗
เหล็กก็กำลังถูกเผาไฟให้ร้อนแล้ว จะตีเหล็กก็ต้องตีตอนนั้น
เลยยืน่ เรือ่ งขอจัดตัง้ มูลนิธติ อ่ ทางราชการ เราไม่มเี งินมีทองที่
จะไปหาสถานที่ตั้งมูลนิธิ ก็ใช้บ้านพักของเราเองนี่แหละ
จะได้ไม่ต้องวิ่งไปหาเช่าสถานที่ เสียทั้งเงินทั้งเวลา และ
มูลนิธิส่งเสริมการศึกษาไข้หวัดใหญ่ (ประเทศไทย) หรือ
Influenza Foundation (Thailand) เรียกชื่อ ย่อว่า IFT
ก็ได้รับอนุมัติให้จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๔๗
หลังวันแม่แห่งชาติเพียงหนึ่งวัน เราถือกันว่าเดือนธันวาคม
วั น พ่ อ แห่ ง ชาติ และเดื อ นสิ ง หาคม เป็ น วั น แม่ แ ห่ ง ชาติ
ทั้งสองเดือนนี้เป็นเดือนมงคล ทำอะไรในด้านความดีก็จะ
สำเร็จลุลว่ งได้ทง้ั นัน้ หลังจากได้รบั อนุมตั ใิ ห้จดั ตัง้ เป็นมูลนิธิ
แล้ว เรือ่ งทีจ่ ะต้องดำเนินการรีบด่วนก็คอื จัดการประชุมระดม
สมองนักวิชาการเพือ่ จะจับประเด็นให้ได้วา่ พวกเรารูอ้ ะไรบ้าง
ยังขาดองค์ความรูอ้ ะไรบ้าง ทัง้ นีร้ วมถึงวิชาการพืน้ ฐานต่าง ๆ
เราต้องการปลุกให้ประชาชนคนไทย และเราต้องการปลุกให้
เจ้าหน้าทีท่ างการแพทย์สาธารณสุขไทย อยากให้ทา่ นรูอ้ ะไร
บ้าง เราจะสร้างเสริมความพร้อม ความตระหนักและมีความ
พร้อมในการป้องกันและบริบาลรักษาโรคนี้ ปลุกให้ตระหนัก
แต่ไม่ตระหนก จะสร้างเสริม ให้ท่านเหล่านี้ได้อย่างไร
ใครเป็นคนต้นคิดก็ต้องรับผิดชอบ ผู้นิพนธ์ก็ตกที่นั่งต้อง
ทำหน้าทีเ่ ป็นประธานกรรมการมูลนิธฯิ ด้วยประการฉะนีแ้ ล
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Oh! it just the flu
พิโธ่ ก็แค่ไข้หวัดใหญ่เท่านั้นเอง

ในการประชุ ม วิ ช าการและธุ ร การ เมื ่ อ วั น ที ่ ๑๙
กรกฎาคม ๒๕๔๗ และวันที่ ๒๔-๒๕ สิงหาคม ๒๕๔๗ ที่
โรงแรมโนโวเทล สยามสแควร์ มีนกั วิชาการเข้าร่วมจากหลาย
สถาบันทัง้ ในประเทศและจากนานาชาติ หลังการประชุม เราก็
บรรลุวตั ถุประสงค์เกือบทุกประการ และได้จดั ทำ “เว็บไซท์”
เผยแพร่ให้ประชาชนทั่วไปได้เข้าชมได้โดยเสรีด้วย ให้มี
องค์ความรูแ้ ละแจ้งข่าวความเคลือ่ นไหวต่างๆ ให้ทนั เหตุการณ์
เว็บไซท์ของเราก็คอื “www.ift2004.org” จนถึงวันที่ ๕ เมษายน
๒๕๕๔ มีผเู้ ข้าชมแล้ว ๒๒๗,๔๕๕ ครัง้
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การจัดประชุมครั้งแรกของมูลนิธิส่งเสริมการศึกษาไข้หวัดใหญ่

www.ift2004.org
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มูลนิธสิ ง่ เสริมการศึกษาไข้หวัดใหญ่
วัตถุประสงค์มลู นิธิ ฯ
๑. เพือ่ เป็นศูนย์กลางประสานงาน และเผยแพร่ขอ้ มูลข่าวสารเกีย่ วกับไข้หวัดใหญ่
๒. เพือ่ เผยแพร่ความรู้ จัดการอบรมและให้คำแนะนำเกีย่ วกับไข้หวัดใหญ่แก่แพทย์
บุคลากรทางการแพทย์และประชาชนทัว่ ไปผ่านสือ่ ต่าง ๆ ทุกประเภท
๓. เพื่อร่วมมือกับองค์กรอื่นทั้งภาครัฐและเอกชน ในการแจ้งเตือนและป้องกัน
โรคไข้หวัดใหญ่
๔. เพือ่ ดำเนินการหรือร่วมมือกับองค์กรการกุศลอืน่ ๆ เพือ่ สาธารณะประโยชน์
๕. ไม่ดำเนินการเกีย่ วข้องกับการเมืองแต่ประการใด

กิจกรรมของมูลนิธิ ฯ
๑. จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปีอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง
๒. จัดอบรมระยะสัน้ ทางวิชาการให้แก่แพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ ตลอดจน
จัดประชุมให้ความรูแ้ ก่ประชาชนทัว่ ไป
๓. เผยแพร่ ข ้ อ มู ล ข่ า วสารเกี ่ ย วกั บ ไข้ ห วั ด ใหญ่ โ ดยผ่ า นทางสื ่ อ ต่ า งๆ เช่ น
เอกสารแผ่นพับ, หนังสือพิมพ์, วิทยุ, โทรทัศน์ และเว็บไซด์ เป็นต้น
๔. ประสานงานในความร่วมมือทางด้านข้อมูลข่าวสารและกิจกรรมระหว่าง
ภาครัฐและเอกชน ทัง้ ในและต่างประเทศ
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ภาพบรรยากาศในการอบรมทางวิชาการให้แก่แพทย์และบุคลากรทางการแพทย์
จัดโดย มูลนิธิส่งเสริมการศึกษาไข้หวัดใหญ่ รวมกับกระทรวงสาธารณสุข
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หนังสือสรุปคำบรรยายจากการประชุมแต่ละครัง้
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การบริโภคเนือ้ สัตว์ปกี และไข่
ให้ปลอดภัยจากไข้หวัดนก
นายแพทย์รุ่งเรือง กิจผาติ
ผู้อำนวยการสำนักโรคติดต่ออุบัติใหม่ กรมควบคุมโรค
กรรมการและเลขานุการมูลนิธสิ ง่ เสริมการศึกษาไข้หวัดใหญ่

แม้วา่ ขณะนี้ สถานการณ์การระบาดของโรคไข้หวัดนก
ในประเทศไทยจะอยูใ่ นระยะทีเ่ รียกว่า “สงบ” อย่างไรก็ตาม
การเตรียมความพร้อมและการให้ความรู้กับประชาชนเป็น
เรือ่ งทีม่ ลู นิธสิ ง่ เสริมการศึกษาไข้หวัดใหญ่ได้ดำเนินการอย่าง
ต่อเนื่อง บทความเรื่อง “การบริโภคเนื้อสัตว์ปีกและไข่ ให้
ปลอดภัยจากไข้หวัดนก” เป็นหนึ่งในความรู้ที่ทางมูลนิธิ
ส่งเสริมการศึกษาไข้หวัดใหญ่ได้ผลิตขึ้นเพื่อเป็นความรู้
ความเข้าใจทีด่ สี ำหรับประชาชน ในการรับมือกับการระบาดของ
โรคไข้หวัดนก
โรคไข้หวัดนกหรือไข้หวัดใหญ่สตั ว์ปกี เป็นโรคทีเ่ กิด
จากการติดเชือ้ ไวรัสไข้หวัดใหญ่ชนิดเอ ซึง่ ปกติจะเกิดกับนก
สัตว์ปกี อาจพบในสัตว์อน่ื ได้บา้ ง เช่น เสือ หมู (ในต่างประเทศ)
โรคนี้มีทั้งชนิดรุนแรงและไม่รุนแรง โดยเชื้อไวรัสสายพันธุ์
ทีก่ ำลังระบาดในประเทศไทยขณะนีค้ อื สายพันธุ์ H5N1 ซึง่
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เป็นชนิดรุนแรง ในสัตว์ปีกจะมีอาการ เช่น มีไข้ หงอยซึม
ไม่กินอาหาร ขนยุ่ง หน้า หงอน เหนียงบวม มีสีแดงคล้ำ มี
จุดเลือดออกทีห่ น้าแข้ง ไอ จาม น้ำมูกไหล อาจท้องเสีย ชัก
และไข่ลด หรือไข่มลี กั ษณะผิดปกติ ตายรวดเร็ว การระบาด
มักรุนแรงและทำให้ไก่ตายเกือบ ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ ไก่และ
ไก่งวงมักป่วยรุนแรง โดยทัว่ ไปเป็ด ห่านมักทนโรคมากกว่า
และมักไม่ปว่ ย แต่การระบาดในปี ๒๕๔๗-๒๕๔๘ นี้ ทัง้ ใน
เวียดนามและในประเทศไทย พบเป็ดป่วยและตายด้วยโรคนีด้ ว้ ย
ผู้ป่วยส่วนใหญ่ติดโรคจากการสัมผัสสัตว์ปีกที่ป่วย
หรือตายด้วยโรคไข้หวัดนก โดยเชือ้ ไวรัสในน้ำมูก น้ำลาย และ
มูลของสัตว์ป่วย อาจติดมากับมือและเข้าสู่ร่างกายคนทาง
เยื่อบุจมูกและตา ผู้ป่วยบางรายอาจติดเชื้อที่ปนเปื้อนอยู่ใน
สิง่ แวดล้อม เช่น การไปคลุกคลีในบริเวณทีม่ มี ลู ไก่อยู่ ในคน
หลังจากได้รับเชื้อประมาณ ๓-๗ วัน ผู้ป่วยจะมีอาการคล้าย
ไข้หวัดใหญ่ คือมีไข้สงู หนาวสัน่ ปวดศีรษะ ปวดเมือ่ ยเนือ้ ตัว
อ่อนเพลีย เจ็บคอ ไอแห้ง ๆ และอาจมีน้ำมูก น้ำตาไหล
ตาแดงด้วย ผู้ป่วยที่เป็นเด็ก ผู้สูงอายุ หรือผู้มีโรคประจำตัว
อาจป่วยรุนแรง เกิดอาการหายใจลำบากหรือหอบ จากปอด
บวมอักเสบ และอาจมีอาการระบบหายใจล้มเหลวอย่าง
รวดเร็ว จนกระทัง่ เสียชีวติ ได้
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คำถามทีม่ กั เป็นข้อสงสัยและกังวลใจ
ของประชาชนเป็นอย่างยิง่ เช่น
การเลือกซือ้ เนือ้ ไก่ สัตว์ปกี และไข่ อย่างไร ให้ถกู สุขอนามัย
และปลอดภัยจากไข้หวัดนก
คำถามยอดนิยมในสถานการณ์ทม่ี กี ารระบาดของโรค
ไข้หวัดนก คือ “จะซือ้ เนือ้ ไก่ สัตว์ปกี และไข่ อย่างไร ให้ถกู
สุขอนามัย และปลอดภัยจากไข้หวัดนก” คำถามนีเ้ ป็นทีก่ งั วล
ใจของประชาชนจำนวนมาก นอกจากนี้ การเลือกซื้ออย่าง
ถูกต้องก็มคี วามสำคัญ ถือได้วา่ เป็นพฤติกรรมสุขภาพทีด่ ี
คำตอบก็คือ ควรเลือกซื้อจากร้านค้าที่สะอาดได้
มาตรฐาน ต้องเลือกซือ้ เนือ้ ไก่ หรือสัตว์ปกี ทีไ่ ม่มลี กั ษณะบ่งชี้
ว่าอาจตายด้วยโรคติดเชื้อ เนื้อไก่หรือสัตว์ปีกธรรมชาติที่
ปลอดภัย เนื้อต้องไม่เป็นสีคล้ำ ต้องไม่มีจุดเลือดออก ไม่มี
กลิ่นเหม็นหืน ไม่มีเมือกที่ผิวเนื้อ เนื้อไม่มีลักษณะเหลว
เมื่อใช้นิ้วแตะต้องไม่เป็นรอยบุ๋มตามแรงกด เนื้อไก่หรือ
สัตว์ปีกที่เป็นโรคตาย จะมีเลือดคั่ง มีจุดแดง ๆ กระจายตาม
ผิวหนัง
สำหรับการเลือกซื้อไข่ ควรเลือกซื้อฟองที่ดูสดใหม่
ผิวเรียบ แข็ง เปลือกต้องไม่บางหรือนิม่ ไม่มรี อยแตก หรือรอยบุบ
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ควรเลือกซือ้ ไข่ทบ่ี รรจุในภาชนะหรือถาดทีส่ ะอาด ต้องไม่มี
มูลไก่ตดิ มาหรือเปือ้ นทีเ่ ปลือกไข่ สิง่ สำคัญก็คอื ไข่ทจ่ี ะบริโภค
ต้องทำให้สกุ อย่างทัว่ ถึง
พฤติกรรมสุขภาพทีด่ ี คือการล้างมือ ทุกครัง้ เมือ่ สัมผัส
เนือ้ ไก่ เนือ้ สัตว์ปกี และไข่
การบริโภคเนือ้ ไก่, เป็ด, ห่าน และไข่ทกุ ชนิดมีความปลอดภัยต่อ
ผูบ้ ริโภคเพียงใด
เชื้อไข้หวัดใหญ่นก ไม่ใช่โรคติดต่อทางเดินอาหาร
แต่เป็นโรคติดต่อทางเดินหายใจ นอกจากนีเ้ ชือ้ ไวรัส ไข้หวัด
นกไม่สามารถทนต่อความร้อนทีส่ งู เกิน ๗๐ องศาเซลเซียสได้
การทอด ต้ม นึง่ อบ หรือ ย่าง โดยปกติ ก็จะสามารถฆ่าเชือ้ ได้
แต่ส่วนใหญ่การปรุงอาหารจะใช้ความร้อนเกินอยู่แล้ว กรณี
ทีม่ เี ชือ้ ปะปนมาก็จะถูกทำลาย ไป ผูบ้ ริโภคจึงสามารถรับประทาน
ได้อย่างปลอดภัยโดยไม่ตอ้ งกังวล
แม่บา้ น/ผูป้ รุงอาหาร ทีส่ มั ผัสกับเนือ้ ไก่, เป็ด, ห่านโดยตรงใน
ขณะปรุงอาหารมีอนั ตราย หรือไม่ และควรปฏิบตั ติ วั อย่างไร
จน ณ บัดนี้ ไม่เคยปรากฏว่ามีแม่บา้ น/แม่ครัวติดเชือ้
ไข้หวัดนกจากการปรุงอาหารเลย แม้ว่าจะมีการระบาดใหญ่
ของไข้หวัดนกในประเทศต่าง ๆ ทัว่ โลกมาร่วม ๒๐ ครัง้ แล้ว
อย่างไรก็ตาม เชื้อไข้หวัดนกอาจพบได้ใน สัตว์ปีก และไข่
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ถึงแม้จะมีโอกาสน้อยก็ตาม ดังนัน้ เพือ่ หลีกเลีย่ งความเสีย่ งใด ๆ
ก็แนะนำให้ลา้ งมือ และภาชนะ ให้สะอาด เพราะเชือ้ นีถ้ กู ฆ่าตาย
ได้โดยง่ายด้วยสบู่ หรือน้ำยาซักล้าง อยู่แล้ว ควรแยกเขียง
หรือมีดทีใ่ ช้ในการปรุงอาหารสุกจากอาหารทีย่ งั ไม่ปรุง เพือ่ มิ
ให้มกี ารปนเปือ้ นเชือ้ โรคไปยังอาหารทีส่ กุ
อาหารที่มีไข่ดิบและไข่ที่ไม่สุกเป็นส่วนประกอบ จะทำให้
ผูบ้ ริโภคติดโรคไข้หวัดนกได้ หรือไม่
เช่นเดียวกัน โรคไข้หวัดนกไม่ใช่โรคติดต่อทางเดิน
อาหาร ยังไม่เคยมีรายงานผูป้ ว่ ยไข้หวัดนกจากการรับประทาน
ไข่ในท้องตลาดมาก่อน อย่างไรก็ตาม เพื่อความมั่นใจ ควร
ล้างเปลือกไข่กอ่ นนำไปปรุงอาหาร และการประกอบอาหาร
ทีใ่ ช้ไข่แดงและไข่ขาว ขอแนะนำให้ทำให้สกุ ๆ
อาหารต่าง ๆ ทีใ่ ช้ไก่ เป็ด ห่าน และไข่ เป็นส่วนประกอบทีข่ าย
สำเร็จรูปในท้องตลาดมีความปลอดภัย หรือไม่
อาหารแปรรูป อาหารพร้อมบริโภคที่มีการจำหน่าย
ในท้องตลาด ถ้ามาจากสถานที่ผลิตที่ได้มาตรฐาน ได้รับ
เครือ่ งหมาย อย. ทีถ่ กู ต้อง และผ่านเกณฑ์จเี อ็มพีแล้ว จะเป็น
อาหารที่มีความปลอดภัย เพราะมีกระบวนการผลิตที่ผ่าน
ความร้อน หรือมีความเป็นกรดด่างที่เชื้อโรค ไม่สามารถ
มีชวี ติ อยูไ่ ด้อยูแ่ ล้ว สำหรับน้ำสลัด มายองเนส ทีก่ ระบวนการ
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ผลิตมีการฆ่าเชื้อด้วยความร้อน และมีระดับความเป็นกรด
ทำให้เชือ้ โรคต่างๆ ไม่สามารถอยูไ่ ด้ รวมทัง้ ไข้หวัดนกซึง่ จะอยู่
ได้ในสภาพที่มีค่าความเป็นกรด-ด่าง (PH) ๕.๕-๘ เท่านั้น
ส่ ว นอาหารประเภทที ่ น ำไข่ แ ดงดิ บ มาปรุ ง โดยตรง เช่ น
ไอศกรีมไข่แข็ง ซึ่งเป็นการนำไข่แดงดิบมาตีแล้วราดลงบน
ไอศกรีม ความเย็นไม่สามารถทำลายเชือ้ ได้ ดังนัน้ ขอแนะนำ
ให้หลีกเลีย่ งจะดีกว่า
อาหารเกีย่ วกับไก่ เป็ด ห่าน และไข่ ประเภทใดบ้างทีป่ ลอดภัย
โดยผูบ้ ริโภคไม่ตอ้ งกังวลในเรือ่ งอันตราย จากไข้หวัดนก
อาหารที่ผ่านความร้อนมาอย่างเหมาะสมอย่างน้อย
ทีใ่ จกลางของอาหารต้องมีความร้อนสูงถึง ๗๐ องศาเซลเซียส
อาหารประเภททีต่ อ้ งปรุงโดยใช้ไก่ทง้ั ตัว เช่น ไก่อบฟาง ไก่ตม้
อาจต้องใช้เวลานานขึน้ ส่วนอาหารทีใ่ ช้วธิ ปี ง้ิ ย่าง ทอด เช่น
ไก่ยา่ ง ไก่ทอด หรืออาหารประเภทต้ม ตุน๋ เช่น ไข่พะโล้ ไข่ตม้
ไข่ตนุ๋ หรือขนมทีท่ ำจากไข่ จะใช้ความร้อนทีส่ งู เชือ้ ไข้หวัดนก
จะถูกทำลาย สามารถบริโภคได้อย่างปลอดภัย
ข้อแนะนำสำหรับการบริโภคเพือ่ ความปลอดภัยสูงสุด
แม้วา่ การบริโภคอาหารประเภทไก่ เป็ด ห่าน และไข่
ที่ปรุงสุกไม่ก่อให้เกิดการติดโรคไข้หวัดนก แต่เพื่อให้เกิด
ความมั่นใจและเกิดความปลอดภัยสูงสุด ผู้บริโภคควรให้
๓๑๕

ระบาดบั น ลื อ โลก ๑๔ > ไข้ ห วั ด นก

ความสำคัญกับหลักสุขอนามัยทีด่ ี ได้แก่ การล้างมือให้สะอาด
การป้องกันการปนเปือ้ นข้ามจากอาหารดิบไปอาหารสุก และ
การปรุงอาหารให้สุก หลีกเลี่ยงอาหาร ประเภทดังกล่าวที่มี
ลักษณะกึง่ สุกกึง่ ดิบ
นอกจากนี ้ คณะวิ จ ั ย จากคณะสั ต วแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน และกรม
ปศุสตั ว์ นำโดย รศ.นายสัตวแพทย์ ดร.ทวีศกั ดิ์ ส่งเสริม และ
คณะ ได้ศึกษาความคงทนของเชื้อโรคไข้หวัดนกที่ระบาด
ในปัจจุบนั คือ H5N1 โดยวิธมี าตรฐานสากลของ OIE พบว่า
- เชือ้ ไวรัสไข้หวัดนกทีอ่ ยูใ่ นน้ำมูก น้ำลาย หรือสิง่
คัดหลัง่ หรือในอุจจาระ มีชวี ติ อยูก่ ลางแดดระหว่าง ๓๓-๓๕
องศาเซลเซียส ได้ไม่เกิน ๓๐ นาที แต่ถา้ อยูใ่ นร่ม ที่ ๒๕-๓๘
องศาเซลเซียส เชื้ออาจอยู่ได้ตั้งแต่ ๑-๑๐ วัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ
ปริมาณไวรัส ความชืน้ ถ้าความชืน้ สูงและอุณหภูมติ ำ่ เชือ้ อาจ
อยูไ่ ด้นานขึน้
- ได้ทดลองฉีดเชื้อโรค H5N1 ขนาดสูงที่ทำให้
ไก่เป็ดตายใน ๒๔ ชัว่ โมง เข้าไปในเนือ้ ไก่และเนือ้ เป็ดทีห่ น่ั
ขนาดพอคำรับประทาน แล้วนำเนือ้ ไก่เป็ดนัน้ มาปรุงอาหาร
โดยวิธที ว่ั ๆ ไป เช่น ต้ม ทอด ผัดกะเพรา ผัดกระเทียมพริกไทย
ปรากฏว่าเชือ้ ไข้หวัดนกไม่สามารถมีชวี ติ อยูไ่ ด้
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- เมือ่ ฉีดเชือ้ ขนาดสูงดังกล่าวเข้าไปในไข่ แล้วนำ
ไข่มาลวกที่ ๑๐๐ องศาเซลเซียส เป็นเวลา ๒ นาที หรือทอด
เป็นไข่ดาวทีไ่ ข่แดงเป็นยางมะตูม หรือทำเป็นไข่เจียว ก็ไม่พบ
เชือ้ เช่นกัน
- ได้ทดลองนำเชื้อปริมาณสูงที่ทำให้เป็ดไก่ตาย
ใน ๒๔ ชั่วโมงมาผสมอุจจาระ แล้วนำมาทาหรือระบายที่
เปลือกไข่ ทั้งไว้ให้แห้ง ปรากฏว่าภายใน ๑ วัน ไม่พบเชื้อ
ไข้ ห วั ด นกมี ช ี ว ิ ต รอดอยู ่ ไ ด้ จึ ง ขจั ด ความกั ง วลที ่ ว ่ า เชื ้ อ
ไข้หวัดนกจะติดมากับเปลือกไข่หรือไม่
- กลุ ่ ม น้ ำ ยาฆ่ า เชื ้ อ ที ่ ใ ช้ ไ ด้ ด ี ท ี ่ ส ุ ด ได้ แ ก่ ก ลุ ่ ม
กลูตาร์อัลดีไฮด์ ที่ความเข้มข้น ๑๐% ขึ้นไป หรือกลุ่ม
แอมโมเนียมคลอไรด์ กรดแก่ ด่างแก่ หากต้องการทำความ
สะอาดกรงขนาดเล็ก หรือภาชนะขนาดเล็ก ใช้น้ำเดือดราด
ก็จะทำให้เชือ้ ไข้หวัดนกตายภายใน ๑ นาที
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ประชาชนควรปฏิบตั ติ วั อย่างไรกับการป้องกันโรค ไข้หวัดนก ?
๑. หากพบว่ามีไก่หรือสัตว์ปีกป่วยตายผิดปกติ
ประชาชนต้องเป็นหูเป็นตาช่วยแจ้งกับปศุสัตว์ เจ้าหน้าที่
สาธารณสุข กำนัน ผูใ้ หญ่บา้ นหรืออบต. โดยด่วน
๒. สัตว์ทป่ี ว่ ยตาย อย่าทิง้ ทัว่ ไป อย่าทิง้ ลงน้ำ อย่านำ
ไปรับประทานหรือนำไปให้สตั ว์อน่ื กิน
๓. ต้องมีการกำจัดซากสัตว์ดว้ ยการฝังอย่างถูกวิธี
๔. ผู้บริโภค ยังสามารถกินไก่และไข่ได้ตามปกติ
แต่ตอ้ งทำให้สกุ ทัว่ ถึงและนานพอ
๕. หลีกเลี่ยงการสัมผัสไก่และสัตว์ปีกอย่างใกล้ชิด
ห้ามดูดเสมหะให้ไก่ชนอย่างเด็ดขาด
๖. ถึงแม้ขณะนี้ ยังไม่มีหลักฐานชัดเจนว่ามีการ
ติดต่อจากคนสู่คน เราก็ไม่ควรประมาท เพราะอย่างน้อย
ก็เป็นการป้องกันไข้หวัดไปด้วย ดังนัน้ หลีกเลีย่ งการคลุกคลี
ใกล้ชดิ กับผูป้ ว่ ยทีม่ อี าการไข้หวัดและอย่า ไอ จาม รดกัน
๗. หากมีอาการไข้หวัด ร่วมกับประวัติสัมผัสไก่
หรือสัตว์ปกี /ใกล้ชดิ กับผูป้ ว่ ยโรคปอดบวม ให้รบี พบแพทย์

๓๑๘

เกีย่ วกับผูน้ พ
ิ นธ์

เกิดวันที่ ๒ มกราคม ๒๔๗๖ จบการศึกษาแพทยศาสตร์
บัณฑิต จากคณะแพทยศาสตร์ และศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัย
แพทยศาสตร์ เมือ่ ปีพ.ศ. ๒๔๙๙-๒๕๐๐
หลังการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านทางอายุรศาสตร์ ได้รับ
การบรรจุเป็นอาจารย์ประจำในแผนกวิชาพยาธิวทิ ยา คณะแพทยศาสตร์
ศิริราชพยาบาล ศึกษาเพิ่มเติมโดยทุนมูลนิธิอเล็กซานเดอร์ ฟอน

ฮุมโบ๊ลท์ ได้รับปริญญาแพทยศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต จากมหาวิทยาลัย
ฮัมบวร์ก พ.ศ. ๒๕๐๕ เข้าศึกษาในวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
รุ่นที่ ๒๖ รับปริญญาจากวิทยาลัยในปีพ.ศ. ๒๕๒๗ ได้รับปริญญา
วิทยาศาสตร์ดษุ ฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ์ เทคนิคการแพทย์ และแพทยศาสตร์
ดุ ษ ฎี บ ั ณ ฑิ ต จากมหาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ล วิ ท ยาศาสตร์ ด ุ ษ ฎี บ ั ณ ฑิ ต
ชีวการแพทย์ จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เมื ่ อ รั บ ราชการได้ เ ลื ่ อ นชั ้ น เป็ น รองศาสตราจารย์
ศาสตราจารย์ และได้เลื่อนเป็นศาสตราจารย์ระดับ ๑๑ เมื่ออายุได้
๔๙ ปี เป็นอาจารย์พิเศษ สอนในมหาวิทยาลัยในต่างจังหวัดอีกหลาย
มหาวิทยาลัย
ด้านการบริหาร ได้รบั แต่งตัง้ ให้เป็นหัวหน้าสาขาวิชาไวรัส
วิทยา และต่อมาเป็นหัวหน้าภาควิชาจุลชีววิทยา และเป็นคณบดี
คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ตำแหน่งสุดท้ายเป็น
รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล จนเกษียณอายุราชการ
ได้ ร ั บ พระราชทานเครื ่ อ งราชอิ ส ริ ย าภรณ์ ข ั ้ น สู ง สุ ด
มหาปรมาภรณ์ชา้ งเผือก
ได้รับรางวัลหลายรางวัล อาทิเช่น รางวัลนักวิจัยดีเด่น
แห่งชาติ รางวัลมหิดล บีบราวน์
ทีภ่ าคภูมใิ จเป็นอย่างยิง่ เมือ่ รับพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา
เข็มศิลปวิทยา และโปรดเกล้าให้เป็นราชบัณฑิต สำนักวิทยาศาสตร์
ประเภทวิทยาศาสตร์ประยุกต์ สาขาแพทยศาสตร์

