ขอมูลสําหรับสื่อมวลชน

“หวัดนก” วันนี้
ยังมีพิษสง!
เมื่อป 2540 คนไทยมีโอกาสไดรูจักกับ “ไขหวัดนก” เปนครั้งแรก ในฐานะโรครายที่มีพิษสงถึงตาย
กอนหนานั้น เหลานักอานและนักวิชาการจํานวนไมนอยที่เคยไดยินไดฟงโศกนาฏกรรมในหนา
ประวัติศาสตรของมนุษยชาติ สมัยกอนสงครามโลกครั้งที่หนึ่ง เมื่อราวรอยปกอน ที่ประชากรนับลานในซีกโลก
ตะวันตกถูกคราชีวิตเพราะเชื้อไวรัส ไขหวัดใหญ ที่เรียกกันวา “ไขหวัดสเปน” ตางพากันของเหตุการณนี้เปน
เหมือน “เรื่องขํา-ขํา” ที่เปนผลจากความดอยพัฒนาดานวิทยาการการแพทย
แตวันนี้พลโลกตางหัวเราะไมออก เพราะไขหวัดนก...หนึ่งในโรครายที่พรอมจูโจมเขาทําหนาที่
เพชฌฆาตคราชีวิตผูคนในประเทศหนึ่งประเทศใดหรือพรอมกันหลายๆ ประเทศไดทุกเมื่อนี้ก็เปนญาติโกโหติกา
กับไขหวัดใหญนี่เอง
หลังจากหายหนาหายตาไปนานรวม 2 ป วันนี้มีขาวแพรสะพัดวาไขหวัดนกอาจกลับมาสรางความ
สะพรึงกลัวใหคนไทยอีกครั้ง
การติดตามสถานการณไขหวัดนก เปนหนึ่งในประเด็นที่แผนงานพัฒนาระบบขอมูลขาวสารสุขภาพ
ใหความสนใจรวมรวมขอมูลมาโดยตลอดในระยะ 5 ปที่ผานมา
และตอไปนี้คือสาระสําคัญที่นาสนใจ
• ตั้งหลักเขยาโลกที่แดน “ยอดคะนาน้ํามันหอย”
ในป 2540 โลกตกอยูในภาวะสะเทือนขวัญเมื่อมีการยืนยันอยางเปนทางการวา เชื้อไขหวัดใหญ ชนิด
เอ (type A) ในตระกูล Orthomyxoviridae ซึ่งมีประวัติการกอใหเกิดการติดเชื้อในสัตวปกมานาน
กวา 100 ป รวมถึงในมา หมู แมว นก ไก ฯลฯ ในทวีปตางๆ ทั่วโลก เชน อังกฤษ แคนาดา ออสเตรเลีย
สหรัฐอเมริกา เม็กซิโก และอิตาลี ไดติดตอถึงคนแลว...
ในคราวนั้น เชื้อไขหวัดใหญ ชนิดที่เรียกกันในเวลาตอมาวา เชื้อไวรัสไขหวัดนก (Influenza A
H5N1) ทําใหเกิดโรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจในผูปวยถึง 18 ราย เปนผูปวยเด็ก 11 ราย มีผูเสียชีวิต 6
ราย
ในชวงเวลาเดียวกันนั้นไขหวัดนกยังระบาดในกลุมสัตวปก จนสามารถเชื่อมโยงการแพรเชื้อจากสัตวสู
คน นําไปสูการสังหารหมูสัตวปกที่ไมรูอิโหนอิเหนที่เสี่ยงตอการเปนพาหะของโรคไปถึง 1.5 ลานตัว
จากกรณีแรกเริ่มที่ฮองกง ไขหวัดนกไดสรางสมอานุภาพและขุมขายจนเติบกลา กวางไกลออกไปเรื่อยๆ
จนปะทุใหเห็นชัดเจนในป 2545 จากการระบาดทั้งในสหรัฐอเมริกา ชิลี จีน เนเธอรแลนด เยอรมัน และเบล
เยี่ยม
• รุกเอเชีย ตายรวมรอย

จนกระทั่งปลายป 2546-2547 เชื้อไขหวัดนกก็ลุกลามเขาสูประเทศไทย พรอมการระบาดในสัตว
ปกครั้งใหญในภูมิภาคเอเชีย รวม 9 ประเทศ คือ กัมพูชา จีน อินโดนีเซีย ญี่ปุน ลาว เกาหลี ไทย เวียดนาม และ
มาเลเซีย
ในการระบาดรอบนั้นนับมาจนถึงเดือนพฤศจิกายน ป 2548 มีรายงานการระบาดของเชื้อไขหวัดนก
H5N1 มาสูคน จํานวน 132 ราย เกินครึ่งในจํานวนนี้ คือ 68 ราย เสียชีวิต โดยตายมากที่สุดที่ประเทศ
เวียดนาม
สําหรับในประเทศไทยมีผูเสียชีวิตไปในคราวนั้น 21 คน
แผนภาพที่ 1 แสดงลําดับเหตุการณชวงไขหวัดนกเริ่มระบาดในคนในประเทศไทย

ที่มา สถานการณสุขภาพประเทศไทย ปที่ 1 ฉบับที่ 7,ธันวาคม 2548
วิเคราะหเจาะลึกการระบาดบริบทไทย
จากการวิเคราะหขอมูลการระบาดของไขหวัดนกในประเทศไทยในชวงที่มีการระบาดอยางหนัก
ระหวางป 2546-2548 พบขอมูลที่นาสนใจดังนี้
• ชวงเดือนที่พบการติดเชื้อมาก คือ มกราคม-มีนาคม และ สิงหาคม-พฤศจิกายน
• ปจจัยที่มีผลตอการเกิดโรคไขหวัดนกมากที่สุด ไดแก การเก็บเนื้อไกที่ปวยและตายไวในบาน
การสัมผัสไกที่ตาย และการสัมผัสไกที่ปวย
• ในการระบาดครั้งนี้ เหยื่อ รอยละ 85 เปนเด็กวัยต่ํากวา 15 ป
• ระยะเวลาตั้งแตวันที่เริ่มปวยจนถึงวันที่เสียชีวิต หรือออกจากโรงพยาบาล อยูระหวาง 8-30
วัน
• อาการที่แสดงออกคลายคลึงกับการเปนไขหวัด คือ เปนไข มีน้ํามูก เจ็บคอ ปวดกลามเนื้อ ไอ
มีเสมหะ ไปจนถึงอาการปอดอักเสบ บางรายมีอาการเยื่อบุตาอักเสบและอุจจาระรวง
• พื้นที่ที่พบการระบาดในสัตวปกมากคือ ภาคกลาง และภาคเหนือตอนลาง
• สัตวที่ปวยดวยไขหวัดนก ซึ่งเปนกลุมสัตวปก พบวาระบาดในกลุมไกพื้นเมือง หรือที่เรียกกัน
วา “ไกหลังบาน” มากที่สุด รองลงมาเปนกลุมไกไข เปด ไกเนื้อ นกกระทา และนกธรรมชาติ

•

•

การระบาดรอบที่สอง ในเดือนกรกฎาคม 2547 พบวาไกที่เลี้ยงในฟารม ไดแก ไกไข และไก
เนื้อง มีอัตราการติดโรคต่ําลง เนื่องจากมีการปรับปรุงระบบการปองกันโรคใหดีขึ้น แตกลุมที่
ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอยางเห็นไดชัดคือ เปดที่ตองใหเดินหาอาหารกินตามทุง หรือที่เรียกวา “เปดไล
ทุง”

แผนภูมิแสดงสัดสวนประเภทสัตวปกที่ระบาดในรอบที่ 1 (เดือนมกราคม 2547) และ รอบที่ 2 (เดือนกรกฎาคม
2547-เดือนเมษายน 2548)

ที่มา สถานการณสุขภาพประเทศไทย ปที่ 1 ฉบับที่ 7,ธันวาคม 2548
อัพเดทสถานการณไทย-เทศลาสุด
สําหรับขอมูลลาสุดของไทยและทั่วโลกที่ประมวลใหเห็นสถานการณในภาพรวมการระบาดของโรค
ไขหวัดนก มีประเด็นที่นาสนใจดังนี้
• องคการอนามัยโลกไดสรุปสถานการณจากทั่วโลกในรอบ 6 ป นับตั้งแตเริ่มมีการ
แพรกระจายเชื้อสูคนในภูมิภาคตางๆ ตั้งแตป 2546 จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2551 ที่ผานมา
วา มีผูปวยดวยโรคนี้ 387 ราย เสียชีวิต 245 ราย
• ไทยเปน 1 ใน 15 ประเทศ ที่พบการระบาดของเชื้อไขหวัดนกสูคน ประเทศอื่นๆ
ประกอบดวย อาเซอรไบจัน กัมพูชา จีน จิบูตี อียิปต อินโดนีเซีย อิรัก ลาว ไนจีเรีย พมา
ปากีสถาน ตุรกี เวียดนาม และบังคลาเทศ โดยประเทศที่มีผูปวยและเสียชีวิตมากที่สุด 3
อันดับแรก ไดแก อินโดนีเซีย (ปวย 137 ราย ตาย 112 ราย) รองลงมาคือ เวียดนาม (ปวย
106 ราย ตาย 52 ราย) และ อียิปต (ปวย 50 ราย ตาย 22 ราย)
• นับตั้งแตเริ่มมีการระบาดของโรคนี้ในประเทศไทย ในเดือนมกราคม 2547 จนถึงเดือน
พฤศจิกายน 2548 มีผูปวยไขหวัดนกในประเทศไทย 22 ราย เสียชีวิต 14 ราย จัดวาเปนโรค
ที่มีอัตราการตายสูงถึง รอยละ 62 ของผูปวยทั้งหมด

•

ตารางแสดงจํานวนคนไทยที่ติดเชื้อไขหวัดนกและผูที่เสียชีวิต นับแตเริ่มมีการระบาดสูคนจนถึงปจจุบัน (ขอมูล
เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2551)

ที่มา สถานการณสุขภาพประเทศไทย ปที่ 1 ฉบับที่ 7,ธันวาคม 2548 และ สํานักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค
กระทรวงสาธารณสุข
•

ในดานพื้นที่ที่พบการแพรระบาดของเชื้อโรคชนิดนี้ในประเทศไทยปจจุบัน ขอมูลจากกรมปศุ
สัตว ระบุวา ในป 2551 มีพื้นที่ 8 อําเภอ ใน 7 จังหวัด ที่มีรายงานสัตวปกปวยตายผิดปกติ
โดยทั้งหมดเปนไกพื้นเมือง พิ้นที่ดังกลาวไดแก อ.วัดสิงห จ.ชัยนาท, อ.ภูเรือ จ.เลย, กิ่ง อ.ภู
เพียง จ.นาน, อ.เมือง จ.กําแพงเพชร, กิ่ง อ.วังเจา และ อ.บานตาก จ.ตาก, อ.ศรีนคร จ.สุโขทัย
และ อ.กําแพงแสน จ.นครปฐม

จํานวนผูปวยและเสียชีวิตดวยไขหวัดนกในประเทศไทยที่มีแนวโนมลดลงในชวงที่ผานมา สะทอนให
เห็นถึงระบบการปองกันโรคดังกลาวที่มีความกาวหนามากขึ้นเปนเงาตามความรูและประสบการณที่สั่งสมมา ทั้ง
จากในระดับประเทศไทยและระดับนานาชาติ
อยางไรก็ตาม การปรากฏรองรอยที่ยังไมสิ้นสูญของเชื้อไวรัสรายชนิดนี้ในหลายพื้นที่ของประเทศไทย
โดยเฉพาะอยางยิ่งในระยะนี้...คือสัญญาณเตือนภัยที่เราไมอาจละเลยได
ที่มา (1) รายงานสถานการณไขหวัดนกในประเทศไทย โดย ปรีชา เปรมปรี และ เสาวภักตร อิ้นจอย สํานัก
ระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค, ถนอม นอยหมอ และ ฉันทนี บูรณะไทย สํานักควบคุม ปองกันและบําบัดโรคสัตว
กรมปศุสัตว (2) รายงานการเฝาระวังโรคไขหวัดนกในคน โดย สํานักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กระทรวง
สาธารณสุข (3) สถานการณไขหวัดนกในปจจุบัน โดย ตวงทิพย ธีระวิทย แผนงานพัฒนาระบบขอมูลขาวสาร
สุขภาพ สืบคนไดจาก http://www.hiso.or.thขอมูลเพิ่มเติม ติดตอ กิติมาภรณ 081 449 7479

