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	 แม้มีประสบการณ์รับมือการแพร่
ระบาดของโรคซารส์และไขห้วดันกอยา่ง 

ยอดเยี่ยม	 แต่เมื่อไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์
ใหม่	 2009	 แพร่ระบาดเข้าสู่ประเทศไทย	

และมผีูป้ว่ย-ผูเ้สยีชวีติเพิม่ขึ้นอยา่งรวดเรว็	 
ก่อให้เกิดความตื่นตระหนกไปทั่ว	 ...การฉีด	

“วัคซีน”	 เพื่อป้องกันจึงเป็นมาตรการรองรับ
การกลับมาระบาดระลอกใหม่

จากเม็กซิโกสู่เชื้อโรคไร้พรมแดน

กล�งเดือนมีน�คม 2552 ช�วบ้�นจำ�นวนม�ก 
ในเพโรเด เมืองล�กลอเรีย รัฐเวร�กรูซ ประเทศเม็กซิโก  
ล้มป่วยด้วยอ�ก�รติดเชื้อในระบบท�งเดินห�ยใจอย่�งรุนแรง 
แต่ยังไม่ชัดเจนว่�ส�เหตุม�จ�กอะไรกันแน่ และก�รแพร่
ระบ�ดก็เริ่มรุนแรงหนักขึ้น จนมีผู้เสียชีวิตเพิ่มม�กขึ้นเรื่อยๆ 
ทำ�ให ้วนัที ่25 เมษ�ยน 2552 ดร.ม�รก์�เรต็ ช�น ผูอ้ำ�นวย
ก�รใหญ่องค์ก�รอน�มัยโลกแถลงว�่ เกิดก�รแพร่ระบ�ดของ
ไวรัสส�ยพันธุ์ ใหม่ และประก�ศให้เป็นภัยฉุกเฉินด้�น
ส�ธ�รณสุขที่น�น�ช�ติต้องติดต�มสถ�นก�รณ์ต่อไป1

ประเทศสหรัฐอเมริก� ซึ่งมีพรมแดนติดต่อกันก็เริ่ม 
พบผู้ป่วยด้วยอ�ก�รเข้�ข่�ยเช่นกัน ถัดจ�กนั้นไม่น�นก็มี 
ก�รถอดรหัสพันธุกรรมจ�กผู้ป่วยช�วอเมริกันที่เดินท�งกลับ
จ�กเมก็ซโิก พบว�่เปน็ไวรสัไขห้วดัใหญ ่ส�ยพนัธุเ์อ (A) ชนดิ 
เอช 1 เอน็ 1 (H1N1) ซึง่มรีหสัพนัธกุรรมบ�งสว่นคล�้ยคลงึ
กับไวรัสไข้หวัดใหญ่ในหมูที่เคยพบในอดีต จึงเป็นที่ม�ของชื่อ 
“ไข้หวัดหมู” หรือ ‘Swine Flu’ ในระยะแรก

นับจ�กนั้นเป็นต้นม� เชื้อโรคก็แพร่ระบ�ดอย่�ง 
ไร้ขีดจำ�กัด จ�กประเทศหนึ่งสู่อีกประเทศหนึ่งอย่�งรวดเร็ว  
ในที่สุด องค์ก�รอน�มัยโลกจึงปรับระดับเตือนภัยโรคระบ�ด

จ�กระดับ 3 เป็นระดับ 4 เมื่อวันที่ 27 เมษ�ยน 2552  
ซึ่งหม�ยถึงเชื้อโรคมีก�รติดต่อจ�กคนสู่คนอย่�งต่อเนื่องแล้ว 
และเพียงแค่ 2 วันต่อม� ก็ประก�ศยกระดับสัญญ�ณ 
เตือนภัยจ�กระดับ 4 เป็นระดับ 5 นั่นหม�ยถึง เชื้อโรคได้
เป็นอันตร�ยเกือบถึงขั้นสูงสุด เพร�ะส�ม�รถแพร่ระบ�ดจ�ก
คนไปสูค่น และมแีนวโนม้ทีจ่ะแพรก่ระจ�ยไปทัว่โลก2 ซึง่สงูสดุ
ของก�รเตือนภัย คือ ระดับ 6 

ก�รยกระดับเตือนภัยขององค์ก�รอน�มัยโลก 
ครั้งนี้ ได้ส่งสัญญ�ณอันตร�ยอย่�งชัดเจนไปทั่วโลก ไม่เว้น
แม้แต่ประเทศไทย เพร�ะทำ�ให้ข่�วคร�วก�รแพร่ระบ�ด 
ของ “ไข้หวัดหมู” เริ่มต้นนับหนึ่งทันที

ติดเชื้อเพิ่ม	ตายพุ่ง...ผู้คนตื่นตระหนก

ท่�มกล�งคว�มตื่นตระหนกของผู้คนทั่วโลก เนื่องจ�ก
ร�ยง�นจำ�นวนผู้ป่วยและเสียชีวิตจ�ก “ไข้หวัดหมู” ยังคงพุ่ง
สูงขึ้น โดยต้นตอของก�รแพร่ระบ�ดอย่�งเม็กซิโก ซึ่งขณะนั้น
มีผู้เสียชีวิตทะลุ 180 ศพ และติดเชื้อสูงถึง 1,614 คน ถึง
กับประก�ศให้วันที่ 1-5 เมษ�ยน 2552 เป็นวันหยุดพิเศษ 
พร้อมออกคำ�สั่งห้�มประช�ชนเดินท�งออกนอกบ้�นถ้�ไม่
จำ�เป็น และขอคว�มร่วมมือธุรกิจร้�นค้�ปิดกิจก�รชั่วคร�ว  
งดกิจกรรมทุกชนิด ปิดก�รเรียนก�รสอนในโรงเรียนและ
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มห�วิทย�ลัยทุกแห่ง และระดมแจกหน้�ก�กอน�มัยในย่�น
ชุมชน เพื่อป้องกันไม่ให้เชื้อโรคลุกล�มไปม�กกว�่ที่เป็นอยู่ 

ผลกระทบจ�กก�รประก�ศวันหยุดพิเศษดังกล่�ว 
รัฐมนตรีว่�ก�รกระทรวงก�รคลังของเม็กซิโกแถลงภ�ยหลัง 
ว่� “ทำ�ให้เม็กซิโกได้รับคว�มสูญเสียจ�กไข้หวัดใหญ่ 2009 
ประม�ณ 2,300 ล�้นดอลล�ร์สหรัฐ หรือเกือบ 0.3% ของ
จีดีพี”3

ขณะที่สหรัฐอเมริก�ซึ่งมีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ  
ก็ประก�ศภ�วะฉุกเฉินด้�นสุขภ�พอน�มัย พร้อมกับกระจ�ย
ย�ต�้นไวรสัโอเซลท�มเิวยีรก์ว�่ 12 ล�้นกลอ่ง ไปทัว่ประเทศ

ด้�นกรรม�ธิก�รสหภ�พยุโรปได้เรียกประชุมรัฐมนตรี
ส�ธ�รณสขุฉกุเฉนิทนัท ีอ�เซยีนกอ็อกแถลงก�รณ ์‘ASEAN 
One Health’ เพื่อออกม�ตรก�รป้องกันและรับมือห�ก 
เกิดก�รแพร่ระบ�ดในภูมิภ�คอ�เซียน โดยมีย�ต้�นไวรัส  
5 แสนโดส เก็บไว้ในคลังย�ที่สิงคโปร์4

ม�ตรก�รหนึ่ งที่หล�ยประเทศเลือกใช้ นั่นคือ  
ก�รคัดกรองผู้ป่วยที่สน�มบิน โดยติดตั้งเครื่องตรวจวัด
อุณหภูมิหรือเทอร์โมสแกน ขณะที่หน�้ก�กอน�มัย และเจล
ล�้งมือกล�ยเป็นสินค้�ข�ยดีอย่�งกระทันหัน

พอล เคลลี ศ�สตร�จ�รย์ด้�นระบ�ดวิทย�ประจำ�
มห�วิทย�ลัยออสเตรเลีย เตือนว�่ “ไข้หวัดหมูมีอันตร�ยกว�่
ไข้หวัดนก เพร�ะส�ม�รถแพร่ระบ�ดสู่คนได้รวดเร็วกว่�  
แม้จะทำ�ให้เสียชีวิตน้อยกว่�ก็ต�ม” พร้อมกับระบุด้วยว่� 
ไม่กี่วันข้�งหน้�จะเป็นช่วงเวล�ที่สำ�คัญ เพร�ะทั่วโลกจะรู้ว่� 
“ไข้หวัดหมู” จะแพร่กระจ�ยไปทั่วโลกหรือไม่5

ขณะเดียวกัน ก�รเรียกชื่อว่� “ไข้หวัดหมู” ก็นำ�ม�ซึ่ง
คว�มเข้�ใจผิดจนกล�ยเป็น “ห�ยนะ” ของผู้ เลี้ยงหมู 
ทัว่โลก เพร�ะทำ�ใหเ้กดิภ�วะไมก่ล�้บรโิภคเนือ้หม ูโดยประเทศ
อียิปต์ถึงกับฆ่�หมูกว่� 400,000 ตัว เพื่อป้องกันก�รแพร่
ระบ�ด ทั้งนี้องค์กรเพื่อสุขภ�พสัตว์ (OIE) ได้ออกม�ระบุว่�
เป็นก�รใช้คำ�ผิดอย่�งร้�ยแรง ทั้งที่เชื้อโรคไม่ได้แพร่ระบ�ด
จ�กหมูสู่คน ทำ�ให้แต่ละประเทศทยอยเปลี่ยนชื่อเรียกโรค
ระบ�ดชนิดนี้

สำ�หรับประเทศไทย น�ยแพทย์คำ�นวณ อึ้งชูศักดิ์ 
ผู้ทรงคุณวุฒิกรมควบคุมโรค กระทรวงส�ธ�รณสุข ระบุว่�ที่
ประชมุผูเ้ชีย่วช�ญด�้นก�รควบคมุโรคขององคก์�รอน�มยัโลก 
กำ�หนดให้เรียกชื่อโรคไข้หวัดส�ยพันธุ์ใหม่ที่พบในเม็กซิโกว่� 
“ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009” โดยเป็นเชื้อไข้หวัดใหญ่
ชนิดเอ แคลิฟอร์เนีย (A/Callifornia/04/2009) ซึ่งม�
จ�กเชื้อไข้หวัดใหญ่ ส�ยพันธุ์เอ ตรวจแยกเชื้อได้ครั้งแรกที่รัฐ
แคลิฟอร์เนีย เมื่อปี 20096

เมื่อไข้หวัด	2009	มาเยือนเมืองไทย

ในช่วงที่ข่�วระบ�ดของไข้หวัด 2009 เข้�ม�ถึง
ประเทศไทย กระทรวงส�ธ�รณสุขให้คว�มมั่นใจกับคนไทยทั้ง
ประเทศด้วยก�รประก�ศม�ตรก�รป้องกันก�รแพร่ระบ�ด 
พร้อมตั้งศูนย์ปฏิบัติก�รป้องกันและควบคุมแก้ไขสถ�นก�รณ์
ก�รระบ�ดของไข้หวัดใหญ่ขึ้นทันที 

โดยมีคณะกรรมก�ร 2 ชุด ที่จะประชุมประเมิน
สถ�นก�รณท์กุวนั ปรบัปรงุม�ตรก�รปอ้งกนัและแกไ้ขใหร้บัมอื
ไดท้นัทว่งท ีรวมทัง้งดัม�ตรก�รส�รพดัทีเ่คยใชร้บัมอืก�รแพร่
ระบ�ดของโรคซ�รส์และไขห้วดันกกลบัม�อกีครัง้ ไมว่�่จะเปน็ 
“ทมีเฝ�้ระวงัเคลือ่นทีเ่รว็” ศนูยต์รวจเชือ้ไวรสัทีส่�ม�รถยนืยนั
โรคไดอ้ย�่งรวดเรว็ หรอืรถตรวจเคลือ่นที ่รวมทัง้ก�รเชือ่มโยง
เครือข่�ยก�รชันสูตรท�งห้องปฏิบัติก�รกับโรงพย�บ�ล
จุฬ�ลงกรณ์ และศิริร�ชพย�บ�ล ฯลฯ โดยที่ประชุมคณะ
รฐัมนตรไีดอ้นมุตังิบประม�ณ 100 ล�้นบ�ท เพือ่ใหก้ระทรวง
ส�ธ�รณสุขใช้เตรียมคว�มพร้อมเพื่อแก้ปัญห�โรคไข้หวัดใหญ่ 
20097

ห้วงเวล�นั้น สังคมไทยดูจะเฝ้�ติดต�มข่�วก�ร 
แพร่ระบ�ดของไข้หวัด 2009 ด้วยคว�มสงบ อ�จกล่�วได้ว่�
คนไทยสว่นใหญเ่ชือ่มัน่ในประสบก�รณท์ีก่ระทรวงส�ธ�รณสขุ 
เคยรับมือกับโรคระบ�ดร้�ยแรงอย่�งโรคซ�ร์สและไข้หวัดนก
ได้อย่�งมีประสิทธิภ�พ

แต่คนไทยจำ�นวนไม่น้อยก็แห่กันไปฉีดวัคซีนป้องกัน 
โรคไข้หวัดใหญ่ต�มโรงพย�บ�ลต่�งๆ ทำ�ให้วัคซีนไข้หวัดใหญ่
ประจำ�ฤดกู�ลทีส่ำ�นกัง�นหลกัประกนัสขุภ�พเตรยีมไว ้สำ�หรบั
ฉดีบคุคลกลุม่เสีย่งกว�่หนึง่ล�้นโดส หมดลงอย�่งรวดเรว็และ
ไมเ่พยีงพอ จนทำ�ให ้น�ยแพทย ์ม.ล.สมช�ย จกัรพนัธุ ์อธบิดี
กรมควบคมุโรค ตอ้งออกม�ชีแ้จงว�่ “โรคไขห้วดัใหญท่ีร่ะบ�ด
อยู่นี้ เป็นเชื้อส�ยพันธุ์ใหม่ ยังไม่มีวัคซีนป้องกัน” โดยก�ร
ป้องกันที่ดีที่สุดก็คือ ก�รดูแลรักษ�สุขภ�พให้แข็งแรง หลีก
เลีย่งก�รอยูใ่นทีแ่ออดั และปฏบิตัติ�มคำ�แนะนำ�ของกระทรวง
ส�ธ�รณสุข นั่นคือ กินของร้อน ใช้ช้อนกล�งเมื่อรับประท�น
อ�ห�รร่วมกัน และล้�งมือบ่อยๆ ส่วนผู้ที่เป็นไข้หวัด ก็ต้องใช้
หน้�ก�กอน�มัยเพื่อป้องกันก�รติดเชื้อไปสู่ผู้อื่น8

กระนัน้กต็�ม วนัที ่9 พฤษภ�คม 2552 ประเทศไทย
ก็ได้ขึ้นทะเบียนผู้สงสัยว่�ติดเชื้อไข้หวัด 2009 ซึ่งเดินท�งม�
จ�กเม็กซิโกเป็นร�ยแรก ทำ�ให้ประเทศไทยถือเป็นลำ�ดับที่  
31 ของโลกที่มีก�รติดเชื้อดังกล�่ว9

และแล้วคว�มเชื่อมั่นในก�รควบคุมและป้องกันโรค 
ไข้หวัด 2009 ก็ถูกสั่นคลอนอย�่งแรง เมื่อมีคนไทยเสียชีวิต
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ร�ยแรกในวนัที ่20 มถินุ�ยน 2552 กอ่นทีต่วัเลขทัง้ผูต้ดิเชือ้
และเสียชีวิตจะทะย�นสูงขึ้น จนทำ�ให้ยอดผู้ติดเชื้อใน
ประเทศไทยมีจำ�นวนม�กเป็นอันดับ 2 ของภูมิภ�คเอเชีย
แปซิฟิก และเป็นประเทศที่มียอดผู้เสียชีวิตติดอันดับ 1  
ในทวีปเอเชีย ซึ่ง น�งอมร� ศรีพยัคฆ์ ผู้อำ�นวยก�รอ�วุโส  
ฝ่�ยเศรษฐกิจในประเทศ ธน�ค�รแห่งประเทศไทย (ธปท.) 
ให้คว�มเห็นว่� “ไข้หวัดใหญ่ส�ยพันธุ์ใหม่ 2009 เป็นอีกหนึ่ง
ปัจจัยลบท�งเศรษฐกิจไทย”10

นับจ�กปล�ยเดือนมิถุน�ยน 2552 เป็นต้นม� คว�ม
หว�ดวิตกและส�รพัดข่�วลือถึงจำ�นวนผู้ป่วยและผู้เสียชีวิตก็
ลกุล�มไปทัว่ประเทศไทย จนน�ยกรฐัมนตรสีัง่ก�รใหก้ระทรวง
ส�ธ�รณสขุเรง่ประช�สมัพนัธใ์หป้ระช�ชนรบัทร�บแนวท�งก�ร
ปฏิบัติให้เป็นไปในท�งเดียวกัน และคณะรัฐมนตรีก็ได้อนุมัติ
งบประม�ณ 850 ล้�นบ�ท เพื่อสั่งซื้อย�ต้�นไวรัสโอเซล 
ท�มิเวียร์ 10 ล�้นเม็ด และอีก 600 ล�้นบ�ท เพื่อสั่งจอง
วัคซีนป้องกันไข้หวัด 2009 จำ�นวน 2 ล้�นโดส

ท่�มกล�งก�รวิพ�กษ์วิจ�รณ์ถึงก�รรับมือไข้หวัด 
2009 ของกระทรวงส�ธ�รณสุขว่� “ล้มเหลว” หรือ “ตกม้�
ต�ย” กลับมีอีกมุมมองที่น่�สนใจและน่�ติดต�มเช่นกัน  
นั่นคือข้อเขียนที่ระบุว่� “สหรัฐอเมริก�ที่ว่�แน่ๆ และมีเครื่อง
ไม้เครื่องมือทันสมัยกว�่ไทยม�กม�ย ทำ�อะไรไม่ได้ครับ หวัด
หมูระบ�ดไปทั่วทั้ง 50 รัฐ ประเทศที่กักกันโรคเข้มงวดอย่�ง
จนี...ถงึตอนนีย้งัมคีนปว่ยเปน็หวดัหมมู�กพอๆ กบัในเมอืงไทย
นีแ่หละครบั...แนน่อน อ�จมคีว�มบกพรอ่ง แตต่อ้งเข�้ใจดว้ย
ว่� นี่เป็นโรคใหม่และพฤติกรรมของโรคไม่ได้เหมือนกันใน 
ทุกประเทศครับ”11

จำานวนผู้ป่วยและผู้เสียชีวิตของไทยและทั่วโลก

นับจนถึงวันที่ 12 มีน�คม 2553 มีผู้เสียชีวิต 
ที่ได้รับก�รยืนยันทั่วโลกแล้วกว่� 16,713 ร�ย (ดูต�ร�ง) 
จำ�นวนดังกล่�วเป็นผลรวมของร�ยง�นจ�กสำ�นักง�นองค์ก�ร
อน�มยัโลกในภมูภิ�คต�่งๆ (http//www.who.int) ทัง้นี ้ 
องค์ก�รอน�มัยโลกค�ดว่�อัตร�ก�รเสียชีวิตจ�กไข้หวัดใหญ่
ส�ยพันธุ์ใหม่ 2009 “มีจำ�นวนสูงกว่�ที่ระบุนี้อย่�งไม่มีข้อ
สงสยั”12 เพร�ะเพยีงจำ�นวนผูเ้สยีชวีติในประเทศสหรฐัอเมรกิ� 
ศนูยค์วบคมุและปอ้งกนัโรคสหรฐัอเมรกิ�ประม�ณก�รเมือ่วนั
ที ่14 พฤศจกิ�ยน 2552 ว่� มผีูเ้สยีชวีติจ�กไขห้วดัใหญส่�ย
พันธุ์ใหม่ 2009 แล้วกว่� 9,820 ร�ย13 

สำ�หรบัสถ�นก�รณใ์นประเทศไทย ก�รระบ�ดแบง่ออก
ได้เป็น 2 ช่วง คือ ช่วงแรกตั้งแต่เดือนพฤษภ�คม–กันย�ยน 
2552 และนับตั้งแต่สัปด�ห์แรกของเดือนกุมภ�พันธ์ 2553 
สำ�นักระบ�ดวิทย�ได้ประก�ศว่�ก�รระบ�ดเข้�สู่ระลอกที่ 2 

ตารางสรุปรายงานผู้เสียชีวิตจากโรคไข้หวัด 2009 ทั่วโลก 
ณ วันที่ 12 มีนาคม 2553

ภูมิภาค จำานวนผู้เสียชีวิต

แอฟริก� 167 คน

อเมริก� อย่�งน้อย 7,576 คน

เมดิเตอเรเนียนตะวันออก 1,019 คน

ยุโรป อย่�งน้อย 4,571 คน

เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 1,664 คน

แปซิฟิกตะวันตก 1,716 คน

ยอดรวมทั้งหมด อย่างน้อย 16,713 คน
ที่มา: องค์ก�รอน�มัยโลก สืบค้นจ�ก http://www.who.int/csr/

don/2010_03_12/en/index.html

แล้ว สรุปได้ว่�ตั้งแต่ช่วงวันที่ 3 พฤษภ�คม 2552 ถึง วันที่ 
10 มีน�คม 2553 จำ�นวนผู้ป่วยสะสมที่ได้รับก�รยืนยัน
อ�ก�รว�่คอื เปน็ไขห้วดัใหญ ่2009 มรีวม 35,446 คน และ
มีผู้เสียชีวิตรวม 218 คน แยกเป็นช�ย 105 คน และหญิง 
113 คน 

วัคซีนคือคำาตอบ

ปล�ยเดือนกรกฎ�คม ย�ต้�นไวรัสโอเซลท�มิเวียร์
จำ�นวน 10 ล�้นเมด็ ซึง่เดมิมไีวบ้รกิ�รเฉพ�ะโรงพย�บ�ลของ
รัฐ ก็กระจ�ยให้กับคลินิกเอกชนทั่วประเทศที่เข้�ร่วมโครงก�ร
กับกระทรวงส�ธ�รณสุข และแนวโน้มก�รติดเชื้อและเสียชีวิต
จ�กโรคไข้หวัด 2009 ค่อยๆ ลดจำ�นวนลง 

จนกระทั่ง 11 พฤศจิก�ยน 2552 น�ยวิทย�  
แก้วภร�ดัย รัฐมนตรีว่�ก�รกระทรวงส�ธ�รณสุขในขณะนั้น 
แถลงว่�ในรอบสัปด�ห์ที่ผ่�นม� ถือเป็นสัปด�ห์แรกในรอบ  
6 เดือน ที่ประเทศไทยไม่พบผู้เสียชีวิตจ�กไข้หวัด 2009 โดย
มยีอดผูเ้สยีชวีติสะสม 184 ร�ย “นบัว�่กระทรวงส�ธ�รณสขุ
ส�ม�รถเอ�ชนะต่อโรคนี้ได้เรียบร้อยแล้ว” ซึ่งเป็นผลม�จ�ก 
2 ปัจจัย นั่นคือ (1) ผู้ป่วยเริ่มลดจำ�นวนลงในทุกพื้นที่  
และประช�ชนมีคว�มรู้ คว�มเข้�ใจในก�รป้องกันตนม�กขึ้น 
และ (2) ประช�ชนที่มีอ�ก�รป่วยเข้�สู่ระบบรักษ�พย�บ�ล 
ได้เร็วขึ้น14

แม้ดูเหมือนว่�สถ�นก�รณ์แพร่ระบ�ดของไข้หวัด 
2009 ในประเทศไทย จะสงบลงในช่วงปล�ยปี 2552 ห�ก 
แต่กระทรวงส�ธ�รณสุข ยังคงเดินหน้�เฝ้�ระวังและออก
ม�ตรก�รปอ้งกนัก�รหวนกลบัม�ระบ�ดอกีครัง้อย่�งไมล่ดละ
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ศ�สตร�จ�รย์ น�ยแพทย์ประเสริฐ ทองเจริญ ประธ�น 
มลูนธิสิง่เสรมิก�รศกึษ�ไขห้วดัใหญ ่ระบวุ�่ “สถ�นก�รณใ์นป ี
2553 ยังคงเป็นเรื่องที่ค�ดก�รณ์ไม่ได้ แต่จ�กคว�มรุนแรง
ของโรค ตลอดจนก�รแพรร่ะบ�ดทีล่ดลงในระยะนี ้ชีใ้หเ้หน็ว่�
ไข้หวัดใหญ่ส�ยพันธุ์ 2009 กำ�ลังลดคว�มรุนแรงลง และ
กล�ยเป็นไข้หวัดใหญ่ต�มฤดูก�ล”15 และเครื่องมือป้องกันดี
ที่สุด คือ การฉีดวัคซีน จำ�นวน 2 ล้�นโดส ที่สั่งซื้อจ�ก
ประเทศฝรัง่เศส เพือ่ปอ้งกนัโรคไขห้วดัใหญ ่2009 ใหก้บักลุม่
คนที่มีคว�มเสี่ยงสูงประม�ณ 2 ล�้นคน ใน 6 กลุ่ม คือ 

(1) แพทย์ พย�บ�ล และเจ�้หน้�ที่ที่มีหน้�ที่ดูแล
ผู้ป่วย 

(2) หญิงตั้งครรภ์ม�กกว�่ 3 เดือน 

(3) ผู้ที่มีน้ำ�หนักตัวม�กกว�่ 100 กิโลกรัม 

(4) ผู้พิก�รที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ 

(5) ผู้ป่วยเรื้อรังอ�ยุ 6 เดือนถึง 64 ปี ที่เป็นโรค
ปอดอดุกัน้เรือ้รงั หอบหดื โรคหวัใจทกุประเภท 
โรคหลอดเลือดสมอง โรคไตว�ย ผู้ป่วยมะเร็ง
ที่อยู่ระหว่�งก�รรับเคมีบำ�บัด โรคธ�ลัสซีเมีย
ทีม่อี�ก�รรนุแรง ผูท้ีม่ภี�วะภมูคิุม้กนับกพรอ่ง 
เบ�หว�น

(6) คนที่ทำ�ง�นเกี่ยวกับสัตว์ โดยเฉพ�ะหมู

แต่เนื่องจ�กก�รระบ�ดที่เริ่มลดลง และมีข่�วซึ่งก่อให้
เกิดคว�มเข้�ใจผิดว่�ท�รกในครรภ์เสียชีวิต จ�กก�รฉีดวัคซีน 

ทำ�ให้ประช�กรกลุ่มเสี่ยงลังเลที่จะรับก�รฉีดวัคซีน ตั้งแต่  
11 ม.ค.–16 ก.พ. 2553 จำ�นวนประช�กรกลุ่มเสี่ยงที่ได้รับ
ก�รฉีดวัคซีนไปแล้วรวม 2.9 แสนคน หรือประม�ณร้อยละ 
15 ของกลุ่มเป้�หม�ย ส่วนม�กได้แก่ แพทย์ พย�บ�ล และ 
เจ�้หน�้ทีส่�ธ�รณสขุ และพบร�ยง�นเหตกุ�รณไ์มพ่งึประสงค์
รวม 279 ร�ย โดยมีอ�ก�รรุนแรง 19 ร�ย เป็นบุคล�กร
ส�ธ�รณสุข 2 ร�ย หญิงมีครรภ์ 14 ร�ย และผู้ป่วยโรค
เรือ้รงั 3 ร�ย และจ�กก�รพจิ�รณ�จำ�นวนผูไ้ดร้บัผลข�้งเคยีง
กับจำ�นวนผู้ที่มีอ�ก�รปกติ สรุปได้ว่�ก�รฉีดวัคซีนยังมี 
คว�มปลอดภัยสูง จึงจะมีก�รรณรงค์ให้กลุ่มเสี่ยงสูงเข้�รับ 
ก�รฉีดวัคซีนด้วยคว�มสมัครใจต่อไป16

กระทรวงส�ธ�รณสุขแถลงเมื่อต้นเดือนกุมภ�พันธ์ 
2553 ว่� เนื่องจ�กก�รระบ�ดรอบใหม่มีคว�มรุนแรงขึ้น  
จะยังคงดำ�เนินก�รควบคุมก�รระบ�ดต่อไปอย่�งไม่ประม�ท 
เพร�ะยังพบผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่ประม�ณ 500 คน ต่อสัปด�ห์ 
และมีผู้เสียชีวิตสัปด�ห์ละ 3-5 คน โดยผู้ป่วย 1 คน อ�จ
แพร่เชื้อสู่คนอื่นๆ ได้ถึง 300-400 คน ดังนั้น ในแต่ละ
สปัด�หม์ปีระช�กรเสีย่งทีจ่ะรบัเชือ้ 150,000-200,000 คน17 

ขณะที่โครงก�รศึกษ�วิจัยวัคซีนไข้หวัด 2009 ชนิด 
เชื้อเป็นขององค์ก�รเภสัชกรรม ได้ก้�วม�ถึงขั้นพ่นวัคซีนให้
อ�ส�สมคัรกลุม่แรกเรยีบรอ้ยแลว้ โดยไมพ่บว�่มผีลข�้งเคยีง
รุนแรง จึงจะเริ่มทำ�ก�รทดลองในระยะที่สองปล�ยเดือน
เมษ�ยน 2553 และห�กโครงก�รนี้ประสบผลสำ�เร็จก็จะ
ส�ม�รถผลิตวัคซีนได้ 500,000-10,000,000 โดส18 และ
ต้องถือเป็นคว�มสำ�เร็จครั้งสำ�คัญในก�รพัฒน�วัคซีนไข้หวัด
ใหญ่ 2 ระดับในประเทศไทย นั่นคือ (1) ในระดับประเทศ 
ส�ม�รถพัฒน�เทคโนโลยีก�รผลิตวัคซีนไข้หวัดใหญ่ขึ้นม�ได้ 
ทัง้จ�กเชือ้ต�ยและเชือ้เปน็ (2) ในระดบัส�กล มกี�รถ�่ยทอด
เทคโนโลยจี�กประเทศทีก่�้วหน�้สงูท�งเทคโนโลยใีหแ้กป่ระเทศ
กำ�ลังพัฒน�อย่�งประเทศไทย โดยผ่�นตัวกล�ง คือ องค์ก�ร
อน�มยัโลก และไทยไดถ้�่ยทอดเทคโนโลยนีีต้อ่ไปใหแ้กอ่นิเดยี
ดว้ย ทีส่ำ�คญัคอืเปน็ก�รถ�่ยทอดเทคโนโลยใีหแ้กก่นัโดยไมค่ดิ
มูลค่� ห�กทำ�ไปด้วยเหตุผลด้�นมนุษยธรรมอย่�งแท้จริง  
ในภ�วะที่ต้องเผชิญปัญห�ก�รแพร่ระบ�ดของโรคร่วมกัน19

ระยะเวล�ประม�ณ 1 ปีเศษ ที่ไข้หวัด 2009 แพร่
กระจ�ยครอบคลมุทัว่ทกุภมูภิ�คของโลก แมจ้ะยงัไมอ่�จว�งใจ
ได้ว่� เชื้อโรคนี้จะหวนกลับคืนม�ระบ�ดรุนแรงอีกครั้งหรือไม่ 
ห�กแตอ่งคก์�รอน�มยัโลกยงัคงเรยีกรอ้งใหท้กุประเทศทัว่โลก
เฝ้�จับต�อย่�งใกล้ชิดว่� เชื้อโรคไข้หวัด 2009 จะกล�ยพันธุ์ 
จนเป็นส�ยพันธุ์ที่มีอันตร�ยม�กกว่�เดิมหรือไม่ แต่ที่แน่ๆ  
ก็คือ ไข้หวัด 2009 จะกล�ยเป็นไข้หวัดต�มฤดูก�ลที่ทุกคน
คุ้นเคยในไม่ช้� ที่มา: nationmedia
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