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บทความนี้เปนเพียงมุมมองหน่ึงของผูเขียน เพื่อใหเกิดความคิดทีห่ลากหลาย 

 

 
 
 

การเกดิเหตุการณ Pandemic ของโรคติดตอที่มีความสําคัญ อยางตอเนื่อง 
และซํ้าซากจนเปนภาระแกระบบ 

นรินทร   หิรัญสุทธิกุล 

 
   

- องคการอนามัยโลกคาดวาจะมีการระบาดใหญของโรคติดตอ โดยเฉพาะไขหวัดใหญไดอีก  แต
ผูเชี่ยวชาญยังไมสามารถระบุลงไปไดวาเม่ือใด และยังขาดความแนนอนทางระบาดวิทยาวาจะเร่ิม
จากที่ใด จะมีประชาชนเจ็บปวยเทาใด หรือความรุนแรงถึงระดับไหน 

- การระบาดของไขหวัดใหญทางเปนไปไดจะเกิดอยางรวดเร็ว แพรกระจายขามภูมิประเทศและ
ประชากรที่เส่ียง  ในแตละพื้นที่ คลื่นการระบาดอาจคงอยูประมาณ 4 – 5 เดือน และคลื่นการระบาด
ตอไปจะเกิดขึ้นไดประมาณ 1 – 3 เดือนภายหลังคลื่นแรก 

- ผลกระทบระยะสั้น จะตองใหความตองการบริการทางการแพทยเพิ่มขึ้นอยางเฉียบพลัน  หากมีการ
ระบาดรุนแรงมาก ประเทศไทยอาจมีผูปวยถึง 20+ ลานคนและเสียชีวิตราว 5 แสนคน หากการ
ระบาดรุนแรงนอย จะมีผูปวยราว 15 ลานคน และชีวิตประมาณ 20,000 คน สงผลตอ GDP รอยละ 
1.00 - 4.25 ในปท่ีเกิดการระบาด ทั้งนี้โดยมีผลกระทบระยะยาวตอไปถึงพฤติกรรมการบริโภค แบบ
แผนการเขาสังคม รวมถึงการเพิ่มความตองการบริการและการดูแลสุขภาพที่บาน 

- ความสามารถในการปองกันดวยวัคซีนอาจไมเพียงพอในระยะอันใกล  การคนหา เตือนภัยและจํากัด
การแพรกระจายยังคงเปนประเด็นสําคัญ 

 
ในปจจุบัน จากภาวะโลกาภิวัฒนที่สงผลใหทุกแหงหนในโลกมีการไปมาหาสูกัน มีการพึ่งพิง 

และเชื่อมโยงกันอยางกวางขวาง ไดเอื้ออํานวยใหโรคติดเชื้อและการระบาดของโรคสามารถแพรกระจาย
ไดอยางรวดเร็วยิ่งกวาสมัยใดๆในอดีตท่ีผานมา ประมาณวาในปค.ศ. 2006 มีผูโดยสารที่เดินทางโดย
เคร่ืองบินประมาณ 2,100 ลานคน การระบาดของโรคชนิดหนึ่งสามารถกอใหเกิดปญหาในสวนอื่นของ
โลกได ภายในเวลาเพียง 2-3 ชั่วโมง นอกจากนี้ มีโรคติดเชื้อท่ีเปนโรคอุบัติใหมเกิดขึ้นอยางรวดเร็วกวา
สมัยใดๆเชนกัน ตั้งแตทศวรรษ 1970 มีโรคติดเชื้ออุบัติใหมเกิดขึ้น 1 โรคหรือมากกวาทุกป จนปจจุบัน
พบดรคอุบัติใหมเกือบ 40 โรคในชวงเวลาที่ผานมาดังกลาว ยิ่งไปกวานั้น ในชวง 5 ปท่ีผานมา องคการ
อนามัยโลกไดยืนยันการระบาดของโรคติดเชื้ออุบัติใหมถึง 1100 ครั้งท่ัวโลก 1  
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โรคติดเชื้อทีม่ีแนวโนมจะเกิดการระบาดใหญในระยะเวลาอนัใกล 
 อหิวาตกโรค (cholera) ไขเหลือง (yellow fever) และไขกาฬหลังแอน (meningococcal  
diseases) มีการระบาดเกิดขึ้นใหมในชวงปลายของศตวรรษท่ี 20 ทําใหตองมีการทบทวนความพยายาม
ในการเฝาระวัง การปองกัน และควบคุมโรค การเกิดการระบาดท่ัวโลก (pandemics) ของกลุมอาการ
หายใจเฉียบพลันรุนแรง (severe Acute Respiratory Syndrome or SARS) และไขหวัดใหญ 
(influenza) รวมถึงไขหวัดใหญสัตวปก (avian influenza) ในมนุษย กระตุนใหเกิดความกังวลระดับ
นานาชาติคร้ังใหญทั่วโลก ยกระดับความทาทายทางดานวิทยาศาสตร กอใหเกิดความทุกขทรมานแก
มนุษย และผลกระทบอยางรุนแรงตอภาวะเศรษฐกิจท่ัวโลก นอกจากนี้ยังมีโรคติดเชื้ออุบัติใหมจากไวรัส 
เชน โรคอีโบลา (Ebola), ไขเลือดออกมารเบิรก (Marburg haemorrhagic fever) และ โรคติดเชื้อไวรัส
นิพา (Nipah virus infection) ยิ่งทําใหเกิดภาวะคุกคามตอความปลอดภัยสาธารณะทั่วโลก จึงจําเปน
อยางยิ่งที่จะตองมีการควบคุมการระบาดของโรคตั้งแตที่แหลงเกิดโรค และเนื่องจากลักษณะของโรคที่มี
การระบาดอยางเฉียบ พลันและจํานวนผูปวยรวมทั้งการตายท่ีเกิดขึ้นอยางรวดเร็ว ในขณะท่ีมีการระบาด
ของโรคเหลา น้ี การประเมินสถานการณและการตอบสนองอยางรวดเร็วซึ่งมักตองอาศัยความชวยเหลีอ
ในระดับนานาชาติ เพื่อจํากัดการแพรกระจายของโรคใหอยูในวงแคบท่ีสุดจึงมีความสําคัญอยางยิ่ง ซ่ึง
การดําเนินการดังกลาวจะสําเร็จไดจําตองอาศัยการเพิ่มขีดความสามารถในการประเมินภาวะคุกคาม
ใหมๆดังกลาว 1 

 การระบาดทั่วโลกของไขหวัดใหญ (flu pandemic) สามารถกอใหเกิดผลกระทบอยางรุนแรงตอ
สุขภาพของประชาชนนับลานคนและผลกระทบตอเศรษฐกิจในวงกวาง การระบาดของไขหวัดใหญสัตว
ปก (avian flu) จาก เชื้อ H5N1ซึ่งเกิดขึ้นในป ค.ศ. 2003 และตอเน่ืองมาจนถึงปจจุบันไดกอใหเกิดความ
ตระหนักถึงความเปนไปไดของการเกิด การระบาดของไขหวัดใหญท่ัวโลกครั้งใหม  หลังเกิดการระบาด
ของโรค severe acute respiratory syndrome หรือ SARS ในจีนและฮองกง และตามมาดวยการระบาด
ของไขหวัดใหญ สัตวปกในสัตว และคนในฮองกง เวียดนามและไทย สาธารณชนเริ่ม ต่ืนตัว                      
ตอความสําคัญในการควบคุมการระบาดของ avian flu และรัฐบาลของหลายประเทศไดดําเนินการอยาง
จริงจังในการควบคุมและทําลายสัตวปกท่ีติดเชื้อหรือสงสัยวาจะติดเชื้อ H5N1 อยางไรก็ดีการระบาดคร้ัง
ใหมในคนที่เกิดขึ้น ในป 2005 สะทอนใหเห็นวามาตรการดังกลาวอาจไมเพียงพอในการควบคุมปองกัน 
และประชาชนในหลายประเทศ รวมท้ังประเทศไทยยงัคงมีความเสี่ยงตอการติดโรค avian flu 2 

โดยธรรมชาติ avian flu เปนโรคติดตอในนกและสัตวเลี้ยงลูกดวยนมบางชนิดที่แพรกระจาย          
ไดงาย นักวิทยาศาสตรเช่ือวา สัตวปกทุกชนิดสามารถติดเชื้อ avian influenza  virus ได  แตบางชนิด
จะมีภูมิตานทานมากกวาชนิดอื่น พบวานกน้ํา โดยเฉพาะนกเปดน้ําเปนรังโรคตามธรรมชาติที่สําคัญของ 
influenza virus รวมท้ัง avian influenza virus นกสามารถที่จะนํา พาinfluenza virusไปกับตัวไดโดยไม
มีอาการและสามารถที่จะแพรเชื้อไปไดในระยะทาง ไกลๆโดยท่ียังแข็งแรงดี ในขณะท่ีเปดไกท่ีเลี้ยงใน
ฟารมหรือตามบานเรือน จะไวตอการติดเชื้อมากและสวนใหญจะเกิดอาการตั้งแตนอย เชน ออกไข
นอยลง จนถึงรุนแรง ไดแก ตายอยางรวดเร็ว avian influenza ในสัตวปกชนิดที่รุนแรงซึ่งเปนที่รูจักกันดี
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เกิดจาก avian influenza virus สายพันธุทีมีพยาธิสภาพสูง (highly pathogenic avian influenza or 
HPAI)  มีความสามารถในการติดตอสูงมาก และพบวาเปนแหลงแพรกระจายโรคในการระบาดของ 
avian influenza.ในเปดไกเลี้ยงที่ผานมาหลายคร้ัง และพบวาอัตราตายในสัตวเลี้ยงสูงถึงรอยละ 100 
และการตายสวนใหญจะเกิดขึ้นในวันแรกที่สัตวเกิดอาการ 3 

 แมเปนท่ีทราบกันดีวาการติดตอของ avian influenza จะทําใหเปดไกเลี้ยงตายเปนจํานวนมาก  
และเดิมเชื่อวาการกอโรคที่รุนแรงในคนมีโอกสเกิดไดยาก แตในป ค.ศ.1997 สายพันธุท่ีกอใหเกิดพยาธิ
สภาพที่รุนแรงของ avian influenzaไดติดตอจากสัตวมายังคนในชวงที่มีการระบาดที่ฮองกง วิกฤตการณ
ท่ีฮองกง มีประเด็นที่นาสังเกต 2 ประการ คือ 1) จากการศึกษาทางอณูชีววิทยาพบวา avian influenza 
virus ท่ีพบในคนและสัตวปกเปนชนิดเดียวกัน บงชี้วามีการแพรเชื้อ avian influenza virus โดยตรงจาก
สัตวปกมาสูคนได 2) H5N1 virus สามารถกอใหเกิดโรคท่ีรุนแรงและมีอัตราตายท่ีสูงได (รอยละ 33.3)           
ในคนได การระบาดในครั้งน้ันทําใหทางการฮองกงตองทําลายเปดไกเลี้ยงทั้งหมด 1 ลาน 5 แสนตัว 4   

 จากการระบาดของ avian influenza ในสัตวปกซึ่งเกิดขึ้นที่ฮองกงและสามารถติดตอจากสัตวปก
สูคนได ในป ค.ศ.1997 ทําใหทั่วโลกเกิดตวามตื่นตัวตอการเกิดการระบาดทั่วโลก เน่ืองจากเชื้อ H5N1   
มีคุณสมบัติที่เหมาะสม 2 ประการตอการเกิดการแพรกระจายท่ัวโลกไดแก 1) เชื้อเปนสายพันธุใหม             
ท่ีประชากรสวนใหญไมมีภูมิคุมกัน 2) เชื้อไวรัสมีความสามารถท่ีจะแบงตัวและทําใหเกิดโรคที่รุนแรง          
ในคน  อยางไรก็ดีเชื้อ H5N1 ยังไมไดพัฒนาความสามารถจนสามารถติดตอจากคนสูคนไดอยาง                
มีประสิทธิภาพ 51{Arnold R, 2006 #2   

 หลังการระบาดของ avian flu ในสัตวปกที่ฮองกง  มีการระบาดของ avian flu จากเชื้อ H5N1 
อีกหลายคร้ังท่ัวโลก กอใหเกิดการติดเชื้อในสัตวปกหลายสิบลานตัวและในคนหลายสิบคน  การติดเชื้อ
ในคนจาก เช้ือ H5N1 รายแรกเกิดขึ้นท่ีฮองกง เชนกันในป ค.ศ.2003 โดยติดเชื้อจากสัตวปกทางตอนใต
ของประเทศจีน หลังจากนั้นในป ค.ศ. 2004 มีการแพรกระจายของเชื้อจากฮองกงไปยังสัตวปกใน
ประเทศแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต และทําใหเกิดการระบาดของ avian flu ในสัตวปก 2 คลื่น คือ คลื่น
แรกเกิดขึ้นในเดือนมกราคมถึงกุมภาพันธ 2004 ในประเทศ เวีนดนาม ญี่ปุน เกาหลี ไทย ลาว กัมพูชา 
อินโดนีเซีย และจีน ตอมามีคลื่นการระบาดท่ี 2 เกิดขึ้นในชวงเดือนกรกฎาคม 2004 ถึงป 2005                
ในประเทศที่กลาวมาแลว และแพรไปยังประเทศมาเลเซีย รัสเซีย คาซัคสถาน ตุรกี และโรมาเนีย             
ในเวลาตอมาโดยไมมีสัญญาณบงชี้ เชน การปรากฏของสายพันธุ HPAI มากอน สวนการติดเชื้อในคน
จากเชื้อ H5N1 ชวงแรกเกิดขึ้นระหวางเดือนมกราคม 2004 และสิงหาคม 2005  ในประเทศเวียดนาม 
ไทย กัมพูชา และอินโดนีเซีย โดยมีจํานวนผูปวยท้ังส้ิน 112 คน และเสียชีวิต 57 คน ตอมามีการติดเชื้อ
ในคนเพิ่มขึ้นเรื่อย จนถึง ป 2007 มีจํานวนผูปวยทั้งส้ิน 340 ราย เสียชีวิต 209 ราย เทากับอัตราปวย
ตาย รอยละ 61.5 ในขณะที่ประเทศไทย มีจํานวนผูปวยท้ังส้ิน 25 ราย เสียชีวิต 17 ราย เทากับอัตรา
ปวยตาย รอยละ 68.0 อยางไรก็ดีการคานวณตัวเลขดังกลาวอาจมีความคลาดเคล่ือนสูง เนื่องจากเปน
อัตราท่ีคํานวณจากผูปวยท่ีไดรับรายงาน ในความเปนจริงยังมีผูปวยท่ีปวยเปน avian flu แตมีอาการไม
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มากและอาจไมมาพบแพทยหรืออาจมารับบริการแตไมไดรายงานอีกจํานวนหนึ่ง พบวาผูปวยและผูปวย
ท่ีเสียชีวิตสวนใหญเปนเด็กและผูใหญในวัยหนุมสาว 5       

จากการระบาดของ SARS ในป 2003 แสดงใหเห็นวา โรคที่มีผลตอสุขภาพของคนที่ดูเหมือนไม
มากนัก แตสามารถกอใหเกิดผลกระทบท่ีรุนแรงตามมาโดยเฉพาะดานเศรษฐกิจท่ัวโลก มีผูปวยดวยโรค 
SARS ประมาณ 8,000 คน และเสียชีวิตราว 800 คน 6 ธนาคารเพื่อการพัฒนาแหงเอเชียคาดประมาณ
วาการระบาดของ SARS ในเอเชียตะวันออกที่ผานมากอใหเกิดความสูญเสียทางเศรษฐกิจประมาณ 
18,000 ลานเหรียญสหรัฐหรือรอยละ0.6 ของผลิตภัณฑรวมในประเทศ (gross domestic product, 
GDP) 7 

เม่ือเปรียบเทียบกับ SARS การระบาดของไขหวัดใหญ ยิ่งกอใหเกิดความเสียหายแกระบบ
สุขภาพและระบบเศรษฐกิจมากกวาหลายเทา องคการอนามัยโลกคาดประมาณวาถาเกิดการระบาด         
ท่ัวโลกของไขหวัดใหญขึ้นอีก จะมีประชากรเสียชีวิตทั่วโลกประมาณ 2-7 ลานคน (WHO 2005) ในขณะ
ท่ีหนวยงานอื่นประเมินวาสถานการณนาจะเลวรายกวาน้ันโดยจะมีผูเสียชีวิตท่ัวโลกมากกวา 100 ลานคน 8  

ในศตวรรษที่ 20 มนุษยชาติไดเห็นการระบาดทั่วโลกของ influenza 3 คร้ัง ไดแก 1) การ 
ระบาดครั้งแรก ในป ค.ศ 1918-1919 ที่เรียกวา การระบาด Spanish flu 2) การระบาดครั้งที่ 2 ในป ค.ศ 
1957-1958 ท่ีเรียกวา การระบาด Asian flu และ 3) การระบาดครั้งที่ 3 ในป ค.ศ 1968-1969 ท่ีเรียกวา 
การระบาด Hongkong flu การระบาดท้ัง 3 ครั้ง พบวา การระบาด Spanish flu มีความรุนแรงมากที่สุด 
โดยคาดประมาณวาในครั้งนั้น รัอยละ 25-30 ของประชากรท้ังโลกเกิดอาการปวย และเสียชีวิตประมาณ 
50-100 ลานคนทั่วโลก 9 หรือมีอัตราตายรอยละ 11 ทั่วโลก และเทากับรอยละ 2.5 ในสหรัฐอเมริกา10 
แมวาความรุนแรงของการระบาดดังกลาวจะเห็นไดอยางชัดเจนแตไมมีขอมูลเก่ียวกับผลกระทบในระยะ
ยาวของการระบาดดังกลาว นอกจากนี้ยังมีประเด็นของเชื้อกอโรคที่ทําใหธรรมชาติของการระบาดของ
ไขหวัดใหญยังไมเปนที่เขาใจชัดเจน กลาวคือสายพันธุของ influenza virus ที่เปนสาเหตุของการระบาด 
Spanish flu  คือ H1N1 ซ่ึงไมแปลกในของการติดตอท่ีเปนไปไดอยางรวดเร็ว แตท่ีผิดแปลกจากปกติคือ 
การที่เชื้อมีความรุนแรงมาก โดยมีอัตราตายสูงและผูเสียชีวิตจํานวนมากอยูในชวงอายุ 15-35 ป             
สวนใหญผูปวยไขหวัดใหญมักเสีย ชีวิตจากปอดบวมทุติยภูมิจากเชื้อแบคทีเรีย (secondary bacterial 
pneumonia) แตในการระบาด Spanish flu เปนท่ีนาแปลกที่ผูปวยจํานวนมากที่เสียชีวิตเกิดจากเชื้อ 
influenza virus โดยตรงและจากปฏิกิริยาระหวางภูมิคุมกันของรางกายกับเชื้อไวรัส และทําใหผูปวยอายุ
นอยซึ่งเดิมแข็งแรงดีเสียชีวิตอยางรวดเร็วภายใน 48 ชั่วโมง  นักวิทยาศาสตรยังไมสามารถหาเหตุผล
อธิบายปรากฏการณดังกลาวได ทําใหไมการพยากรณความรุนแรงของการระบาดทั่วโลกของไขหวัด
ใหญที่จะเกิดขึ้นใหมยังขาดความแนนอน  

การระบาดของไขหวัดใหญในอีก 2 ครั้งหลังมีความรุนแรงนอยกวาการระบาดครั้งแรกมากโดย 
การระบาด Asian flu ในป ค.ศ. 1957-1958 มีผูเสียชีวิตท่ัวโลก 2 ลานคน และ70,000 คน               
ในสหรัฐอเมริกา  ในขณะท่ีการระบาด Hongkong flu ในปค.ศ 1968-1969 มีผูเสียชีวิตห่ัวโลกระหวาง   
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1-3 ลานคน และประมาณ 34,000 คน ในสหรัฐอเมริกา คิดเปนอัตราตายในการระบาดทั้ง 2 คร้ัง          
อยูในชวงระหวาง นอยกวารอยละ 0.1 ถีง รอยละ 0.2 10 เชื่อวาเชื้อ influenza virusท่ีเปนสาเหตุของการ
ระบาด 2 ครั้งหลัง มีความรุนแรงนอยกวา เชื้อที่เปนสาเหตุของการระบาด Spanish flu นอกจากน้ี เชื่อ
วาอาจมีสาเหตุอื่น เชน ความกาวหนาทางเทคโนโลยีในการดูแลรักษาผูปวย เชนการใหยาปฏิชีวนะใน
การรักษาภาวะแทรกซอน ไดแก ปอดอักเสบจากเชื้อแบคทีเรีย ระบบการเฝาระวังโรคที่พัฒนาขึ้นทั่วโลก 
การแยกเช้ือไวรัสไดอยางรวดเร็ว รวมทั้งความสามารถในการผลิตวัคซีนตอเชื้อไวรัสที่เปนสาเหตุของ
การระบาดไดทันทวงทีกอนการระบาดสิ้นสุดท้ัง 2 คร้ัง นอกจากนี้จากความกาวหนาทางไวรัสวิทยา           
ทําใหทราบวา influenza virus ท่ีกอใหเกิดการระบาด Asian flu และ Hongkong flu เกิดจาก 
กระบวนการ genetic reassortment  โดยมีการแลกเปลี่ยน ยีนสระหวาง avian และ human influenza virus 

ความไมแนนอนของการเกิดการระบาดทั่วโลกของไขหวัดใหญ 

การคาดประมาณผลกระทบตอประชาชน ระบบสาธารณสุข และระบบเศรษฐกิจ ของการเกิด
ระบาดท่ัวโลกของไขหวัดใหญมีความไมแนนอนสูง และไมมีผูใดสามารถจะประเมินผลกระทบตามหลัง
การระบาดทั่วโลกครั้งใหมของไขหวัดใหญไดอยางม่ันใจ เนื่องจากปจจัยหลายประการดังนี้  

1. ผูเชี่ยวชาญยังไมทราบวาการระบาดทั่วโลกจะเกิดขี้นจริงหรือไมเนื่องจากไมสามารถบอกได
วาเชื้อH5N1 หรือเชื้อสายพันธุอื่นจะมีศักยภาพเพียงพอในการแพรจากคนสูคนไดหรือ ไมหรือคาดการณ
ลวงหนาไดวาถาเกิดการระบาดขึ้นจะเกิดขึ้นเม่ือไร  อยางไรก็ดีจากการที่ avian flu เริ่มแพรกระจายมาก
ขึ้น ผูเชี่ยวชาญบางคนจึงคาดวาอาจมีความเปนไปไดท่ีคนอาจติดเขื้อ human influenza virus และ 
avian influenza virus ทั้ง 2 ชนิดในเวลาเดียวกัน ทําใหเพิ่มความเส่ียงตอการเกิด genetic 
reassortment และเพมความเสี่ยงตอการแพรกระจายไปยังผูอี่น 2 

2. ในกรณีท่ีเกิดการระบาดขึ้น ยังขาดความแนนอนทางระบาดวิทยาวา เม่ือเกิดการระบาดของ 
ไขหวัดใหญขึ้น จะเกิดณที่ใด จะมีประชาชนที่เจ็บปวยเทาใด ความรุนแรงของโรคถึงระดับไหน และจะมี
ผูเสียชีวิตมากนอยเทาใด จากประสบการณของการระบาดในอดีต เชื่อวาอัตราการจูโจมในภาพรวมของ
ผูปวยใหม(gross attack rate) หรืออัตราอุบัติการณของไขหวัดใหญนาจะสูง ซึ่งโดยทั่วไปนาจะอยู
ระหวางรัอยละ 20-4011  สวนอัตราตายมีคาท่ีแตกตางกัน จากที่กลาวมา ในการระบาด Spanish flu 
อัตราปวยตายในสหรัฐอเมริกา เทากับรอยละ 2.5 ในขณะท่ีภาพรวมของท้ังโลก อัตราปวยตายเทากับ
รอยละ 11 ของประชากรท้ังโลก สวนการระบาด Asian flu และ Hongkong flu  อัตราปวยตายใน
สหรัฐอเมริกา อยูระหวางนอยกวารอยละ 0.1 ถึงรอยละ 0.2  ทําใหเปนการยากท่ีจะระบุจํานวนผูปวย
ใหมที่จะเกิดขึ้นในการระบาดครั้งตอไป นอกจากนี้ตามธรรมชาติของการเกิดโรคไขหวัดใหญ ผูปวยท่ีมี
อายุนอยและอายุมากจะเสี่ยงตอการเสียชีวิตมากกวาชวงอายุอื่น แตจากลักษณะทางระบาดวิทยาของ
การระบาดท่ัวโลกของไขหวัดใหญแตละคร้ังที่ผานมา พบวาชวงอายุของประชาชนท่ีปวยและเสียชีวิตมี
ความแตกตางกันและเปนการยากท่ีจะทํานายไดถูกตองวาในการระบาดครั้งตอไปชวงอายุใดจะมีโอกาส
เสียชีวิตมากท่ีสุด12  
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3.ความไมแนนอนในการพยากรณวาสาธารณชนจะตอบสนองตอการระบาดของไขหวัดใหญคร้ัง
ตอไปอยางไร จากเหตุการณในอดีตพบวาระหวางท่ีมีการระบาดของไขหวัดใหญ สาธารณชนจะมีการ
ปรับตัวตอโรคไดและยังสามารถดําเนินกิจกรรมทางดานเศรษฐกิจได อยางไรก็ดีในดานอุปสงค 
(demand) การระบาดมีโอกาสสูงท่ีจะกระทบความมั่นใจของผูบริโภค และทําใหผูบริโภคเปลี่ยนนแปลง
พฤติกรรมการบริโภคและแบบแผนทางสังคม นอกจากน้ียังมีผลตอความม่ันใจของผูลงทุน ซ่ึงสามารถ
ทําใหเกิดผลกระทบท่ีสําคัญตามมาในระยะยาวได ในดานอุปทาน (supply)  การระบาดจะทําใหอุปทาน
ลดลง เนื่องจากประชาชนจะออกมาจับจายใชสอยนอยลง มีผลกระทบกับการไดมาของแรงงาน เน่ืองจาก
แรงงานสวนหนึ่งจะเกิดเจ็บปวย นอกจากน้ีขณะที่มีการระบาดแรงงานท่ียังไมปวยจะไดรับคําแนะนําให
อยูท่ีบาน เพื่อหลีกเลียงกับติดโรคจากผูปวยและอีกสวนหนึ่งอาจตองดูแลผูปวยที่บาน ในกรณีท่ีมีผูปวย
เกิดขึ้นรอยละ 30 ของประชากร เชื่อวาจะมีการขาดหายไปของแรงงานในขณะที่มีการระบาดถึงรอยละ
40-5013 (Rudolph 2007) การระบาดยังจะมีผลในทางลบตอภาคเกษตรกรรม ไดแก  ปศุสัตวอยาง
ตอเน่ือง  รัฐบาลในแตละประเทศที่มีการระบาดของโรคจึงจําเปนตองมีมาตรการในการจัดการกับการ
เปลี่ยนแปลงท่ีไมแนนอนซี่งมีผลตอนโยบายดังกลาว นอกจากนี้ในขณะที่มีการระบาดอาจเกิดความ          
ไมแนนอนดานการตลาด กลาวคือตลาดมีแนวโนมที่จะมีการตอบ สนองตอเหตุการณดังกลาวมาก            
เกินกวาเหตุ ซ่ีงอาจสงผลในทางลบตอระบบเศรษฐกิจมากยิ่งขึ้น 

ทิศทางของปจจัยท่ีมีความไมแนนอนท่ีอาจเปนไปและผลกระทบของการระบาดทัว่โลกของ
ไขหวัดใหญ 

 แมวาปจจุบันผูเชี่ยวชาญยังไมสามารถทํานายความรุนแรงและขอบเขตในกรณีเกิดการระบาด
ของ influenza ในอนาคตไดแนนอนดังที่ไดกลาวมา แตเชื่อวารูปแบบของการระบาดนาจะมีลักษณะ 
ดังนี้  

: Influenza virus ที่เปนสาเหตุของการระบาดเชื่อวานาจะมีการแพรกระจายอยางรวดเร็วในเวลา
อันส้ัน และจากประสบการณที่มีการระบาดของ severe acute respiratory syndrome (SARS)              
ในป ค.ศ. 2003 คาดการณไดวาการระบาดทั่วโลกของ influenza จะมีการแพรกระจายขามพรมแดน
อยางรวดเร็ว 

: จะมีผูปวยใหมจํานวนมากเกิดขี้นในแตละพื้นท่ีอยางรวดเร็วภายในเวลาไมก่ีสัปดาห และผูปวย
เหลานี้จะมีจํานวนมากนอยแตกตางกันขึ้นอยูกับความรุนแรงของการระบาด แตจะมีความตองการบรกิาร
ทางการแพทยท่ีเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็วในแตละพื้นท่ี  

: การระบาดทั่วโลกของ influenza ถาเกิดขึ้น มีความเปนไปไดที่จะแพรกระจายขามภูมิประเทศ
และประชากรท่ีเสี่ยงตอการเกิดโรคอยางรวดเร็วตอเน่ือง คอยๆลดลง และเกิดขึ้นใหมในลักษณะคลาย
คลื่น ในแตละพื้นที่คลื่นการระบาดแตละคลื่นนาจะคงอยูประมาณ 4-5 เดือน และคลื่นการระบาดตอมา
อาจเกิดท่ีใดก็ไดในชวงเวลาตั้งแต 1 ถึง 3 เดือนหลังคลื่นแรกหายไปแลว5 ผลกระทบท่ีอาจเกิดขึ้นเม่ือมี
การระบาดของไขหวัดใหญ แบงไดเปน 2 ระยะ คือ 
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1. ผลกระทบในระยะสั้น (Short term effect)       
 ผลกระทบท่ีจะเกิดขึ้นรวดเร็วที่สุด คือ ความตองการบริการทาการแพทยที่เพิ่มขึ้นอยาง
เฉียบพลัน ในชวงที่มีการระบาด สถานพยาบาลจะเต็มไปควยผูปวยและผูที่เก่ียวของ การเฝาระวังและ
สืบสวนสอบสวนแหลงโรคและการแพรกระจายโรคจะเปนไปอยางยากลําบาก บุคลากรทางการแพทย
จํานวนมากจะมีการสัมผัสเช้ือ สงผลใหเกิดภาระตอบุคลากรทั้งดานรางกายและจิตใจในระดับบุคคล เชน 
บุคลากรจะตองดูแลผูปวยมากขึ้นในเวลาอันสั้น อาจเกิดการขาดแคลนบุคลากรเนื่องจากบุคลากร
เจ็บปวยเองตองพักรักษาตัวที่บานหรือตองดูแลครอบครัวท่ีเจ็บปวย ความกังวลท่ีจะติดโรคในบุคลากร       
ท่ีดูแลผูปวยเปนตน การเพิ่มภาระดังกลาวอยางรวดเร็วในการดูแลรักษาผูปวยโรคไขหวัดใหญจะทําให
การใหบริการสาธารณสุขดานอื่นลดลงอยางหลีกเลี่ยงไมไดและสงผลกระทบตอระบบการการใหบริการ
สาธารณสุขในภาพรวม จึงจําเปนตองมีการเตรียมมาตรการในการจัดลําดับความสําคัญในการใหบริการ
รักษาพยาบาลรวมทั้งการใหยาปองกันหรือวัคซีนปองกันโรค (ถามีในขณะน้ัน) แกผูท่ียังไมปวยแตมีการ
สัมผัสกับผูปวยโดย เฉพาะบุคลากรทางการแพทย ผูท่ีทํางานดานบรรเทาสาธารณภัย เปนตน ในชวงทีมี่
การระบาดลวงหนา 

        ในชวงที่มีการระบาดเกิดขึ้น ประชาชนสวนใหญจะอยูกับบานมากข้ึน การจับจายใชสอย
และใชบริการตางๆนอกเนือจากบริการทางการแพทยจะลดลง   
         การประมาณผลกระทบในระยะสั้นดังกลาวยังขาดความแนนอนเน่ืองจากยังไมสามารถ
พยากรณไดวาการระบาดจะเกิดขี้นรุนแรงขนาดไหน ครอบคลุมพื้นที่กวางไกลขนาดใด และจะมี
ประชาชนเจ็บปวยมากนอยแคไหน ดังนั้นผูเชี่ยวชาญดานโรคระบาดในสหรัฐอเมริกาจึงมีการวิเคราะห
ผลกระทบในระยะสั้น โดยจําลองการระบาดท่ัวโลกของไขหวัดใหญ เปน 2 กรณี คือ 

1.1 ในกรณีทีมีการระบาดรุนแรงมาก         
 จําลองสถานกรณการระบาดของ Spanish flu  ในป ค.ศ. 1918-1919 คาดประมาณวาอัตรา
อุบัติการณของผูปวยใหมทั่วโลกเทากับรอยละ 30 และอัตราปวยตายเทากับรอยละ 2.5 หรือเทากับวาใน
สหรัฐอเมริกามีผูปวยใหมเกิดขึ้นประมาณ 90 ลานคน (ในประเทศไทยเทากับ 20 ลานคนเศษ) และมี
ผูเสียชีวิตมากกวา 2 ลานคน (ในประเทศไทยเทากับ 5 แสนคนหรือมากกวา) และระยะเวลาเฉลี่ยของ
ผูรอดชีวิตท่ีไมสามารถทํางานไดโดยเฉลี่ยเทากับ 3 สัปดาห ซึ่งมีสาเหตุจากการเจ็บปวยของบุคคล
น้ันๆเอง หรือตองดูแลครอบครัวท่ีเจ็บปวยท่ีบาน หรือไมมาทํางานเพราะกลัววาจะติดเชื้อในท่ีทํางาน
โดยเฉพาะบุคลากรทางการแพทย สวนในภาคเกษตรกร (ซ่ึงเกี่ยวของกับไขหวัดใหญสัตวปก) ซ่ึงการ
ทํางานจะมีปฏิสัมพันธกับผูอื่นนอยกวาผลกระทบจะรุนแรงนอยกวา โดยคาดประมาณวาหน่ึงในสิบของ
เกษตรกรเทานั้นท่ีจะเกิดการเจ็บปวยและผูรอดชีวิตจากไขหวัดใหญจะขาดงานโดยเฉลี่ยประมาณ               
1 สัปดาห และเชื่อวาจะมีการลดลงของผลิตภัณฑมวลรวมของประเทศประมาณรอยละ 4.25 ในปที่มีการ
ระบาด 5 
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1.2 ในกรณีทีมีการระบาดรุนแรงนอย       
 จําลองสถานกรณการระบาดของ Asian flu  ในป ค.ศ. 1957-1958 และ Hongkong flu ในป 
ค.ศ. 1968-1969  โดยคาดประมาณวาอัตราอุบัติการณของผูปวยใหมท่ัวโลกเทากับรอยละ 25 และอัตรา
ปวยตายเทากับรอยละ 0.1-0.2 หรือเทากับวาในสหรัฐอเมริกามีผูปวยใหมเกิดขึ้นประมาณ 75 ลานคน 
(ในประเทศไทย เทากับ 15 ลานคนเศษ) และมีผูเสียชีวิตประมาณ 100,000 คน (ในประเทศไทย เทากับ 
20,000 คนหรือมากกวา) และระยะเวลาเฉลี่ยของผูรอดชีวิตท่ีไมสามารถทํางานไดโดยเฉลี่ยเทากับ 4 วนั 
หรือประมาณรอยละ 20 ของระยะเวลาในกรณีที่มีการระบาดรุนแรง และเชื่อวาจะมีการลดลงของ
ผลิตภัณฑมวลรวมประมาณของประเทศประมาณรอยละ 1 ในปที่มีการระบาด 5 

  ทั้ง 2 กรณี ผลกระทบอื่นท่ีอาจเกิดขึ้น คือ ผลกระทบตอระบบประกันสุขภาพโดยเฉพาะในกรณี
ท่ีมีการระบาดรุนแรง การระบาดของไขหวัดใหญจะสงผลกระทบดานการเงินการคลังของทุกประเทศที่มี
ระบบการใหบริการทางสาธารณสุขท่ีรัฐบาลเปนผูใหการสนับสนุน รวมท้ังสงผลกระทบตอระบบประกัน
สุขภาพของภาคเอกชน โดยจะมีการเบิกจายในปริมาณท่ีเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็วโดยเฉพาะการคุมครอง
ดานการรักษาพยาบาล  

2. ผลกระทบในระยะยาว (Long term effect)   

 ผลกระทบในระยะยาวโดยเฉพาะผลกระทบดานเศรษฐกิจจะเกิดขึ้นหลังเกิดกรณีการระบาดและ
จะสงผลตอเนื่องไปอีกหลายป โดยจะกอใหเกิดการลดลงของทุนทั้งในดานทรัพยากรบุคคลและดาน
กายภาพ การลงทุนจะลดลงและอยูในระดับต่ําไปอีกหลายป จากการเจ็บปวยและเสียชีวิตของประชากร
จํานวนมากจาการระบาดของโรค มีการประมาณผลกระทบหลังการระบาดของไขหวัดใหญ เชื่อวาจะมี
การลดลงของผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศที่มีการระบาด รอยละ 3.6 เม่ือเทียบกับประเทศที่ไมมีการ
ระบาดในกรณีเกิดการระบาดที่รุนแรง (สวนกรณีการระบาดที่ไมรุนแรง อาจไมสงผลกระทบเทาไร) 5  

นอกจากนี้อาจเกิดผลกระทบดานจิตวิทยาตอนักลงทุนซึ่งการใชแบบจําลองทางเศราฐศาสตรก็ยังไม
สามารถประเมินไดงาย (Bloom 2005) นอกจากนี้การระบาดท่ัวโลกของไขหวัดใหญจะทําใหครัวเรือนใน
ประเทศที่เกิดการระบาดเกิดภาวะยากจนไปเปนระยะเวลานานจากการสูญเสียสมาชิกในครัวเรือนและ
การเสียคาใชจายและการกูยืมหนี้สินเพื่อนํามาใชในการรักษาพยาบาล ซึ่งสวนหนึ่งจะคลายคลึงกับ              
ในครัวเรือนที่มีสมาชิกในครัวเรือนปวยโรคเอดส 14 
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