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คํานํา 

การระบาดของโรคไข้หวัดนก H5N1 ซึ่งเกิดขึ้นในประเทศไทยในปลายปี พ.ศ. 2546 เป็นเหตุการณ์
สําคัญเหตุการณ์หน่ึงของประเทศไทย  หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องได้รายงานการระบาดของโรคในสัตว์ปีกและในคน
อย่างเป็นทางการพร้อมกันในวันที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2547  ผู้ป่วยรายท่ี 25 ซึ่งเป็นรายสุดท้ายของประเทศ
เกิดขึ้นในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2549  ส่วนการระบาดในสัตว์ปีกยังคงเกิดขึ้นประปรายจนกระท่ังถึงเดือน
พฤศจิกายน พ.ศ. 2551 ผู้คนนับแสนชีวิตได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นน้ีไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อม 

หนังสือไข้หวัดนก H5N1 เล่มน้ีจัดทําขึ้นเพ่ือเป็นบันทึกจากความทรงจําของผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์กลุ่มหน่ึง 
หลายคนอยู่ในทีมที่ทําหน้าที่รับผิดชอบต่อชีวิตและความเป็นความตายของมนุษย์  ในขณะที่กลุ่มอ่ืนทําหน้าที่
รับผิดชอบต่อความสูญเสียทางเศรษฐกิจอันใหญ่หลวงของประชาชนและของประเทศ และยังมีนักวิชาการจาก
หลายสถาบันที่ค้นคว้าวิจัยเก่ียวกับเช้ือไวรัสและโรค พยาธิกําเนิด พยาธิวิทยา ตลอดจนการระบาดของโรค 

ความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยมหิดล โดยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  คณะวิทยาศาสตร์ และ
คณะสัตวแพทยศาสตร์ กับสํานักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค  ด้วยความช่วยเหลือจากกรมอุทยาน สัตว์ป่า
และพันธ์ุพืช  และบริษัทวิจัย Westat สหรัฐอเมริกา  ทําให้เกิดโครงการวิจัยขนาดใหญ่ช่ือว่า “Avian influenza 
surveillance in Thailand: Studies at human-animal interface”  ซึ่งใช้เวลาในการดําเนินงานถึง 4 ปี  
ความร่วมมือระหว่างนักวิจัยเป็นไปโดยราบรื่นต้ังแต่แรกเร่ิมจนตลอดโครงการ  ได้สร้างผลงานและงานวิจัยต่อยอด
มากมาย และเพ่ือให้สิ่งที่ผ่านมาน้ีเป็นบทเรียนจากประสบการณ์สําหรับคนรุ่นหลัง  บันทึกจากความทรงจําเล่มน้ี
จึงได้เกิดขึ้น  หลายอย่างอาจเป็นสิ่งที่มีผู้เคยรู้เห็นอยู่ไม่ก่ีคน  หลายอย่างเป็นคําอธิบายท่ีไม่เคยมีโอกาสได้อธิบาย  
หลายอย่างเป็นความเห็นซึ่งทุกท่านเป็นอิสระต่อกัน  หนังสือเล่มนี้ได้ให้ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับไวรัสวิทยาไว้
พอสังเขปเพ่ือให้ผู้อ่านเข้าใจและสนุกกับการติดตามเหตุการณ์และเข้าใจถึงเหตุผลและการกระทําในอดีต  หวังว่า
ผู้อ่านจะได้กรองสิ่งที่เขียนไว้ในบันทึกน้ี เพ่ือนําไปใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อไป 

ขอขอบพระคุณศูนย์ควบคุมและป้องกันโรค สหรัฐอเมริกา (U.S. Centers for Diseases Control and 
Prevention)  สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (สกว.)  สํานักงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 
(สวทช.) ผู้สนับสนุนโครงการวิจัยเก่ียวกับไข้หวัดนก H5N1  ศูนย์ความร่วมมือไทย-สหรัฐ ด้านสาธารณสุข 
กระทรวงสาธารณสุข (Thailand MOPH-US CDC collaboration, TUC) ที่ให้การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ
จัดพิมพ์บางส่วน  สมาคมไวรัสวิทยา (ประเทศไทย) ที่มีส่วนสําคัญในการผลักดันให้หนังสือเล่มน้ีเกิดขึ้น  และ
สุดท้ายคือ มหาวิทยาลัยมหิดลผู้เป็นต้นธารแห่งวิทยาการ  ผู้นิพนธ์หวังเป็นอย่างย่ิงว่าบันทึกจากความทรงจํา
เรื่องน้ีจะเป็นแรงบันดาลใจ และเป็นตัวอย่างที่ทําให้เห็นว่าคนไทยจากหลายหน่วยงาน เกือบร้อยชีวิตสามารถ
จะทํางานร่วมกันได้สําเร็จ 
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สารบญั 

บทที ่  หน้า 

1 ไวรัสไข้หวัดนก H5N1: การแพร่เชื้อจากสตัว์สู่สัตว์ และจากสัตว์สูค่น 1 
พิไลพันธ์ พุธวัฒนะ 

2 ลําดับเหตุการณ์การระบาดของไวรัสไข้หวัดใหญ่ในประเทศไทย 11 
กอบพร  บุญนาค และ ประเสริฐ  ทองเจริญ 

3 บันทึกความทรงจําของโรคไข้หวัดนก H5N1 ที่ระบาดในไทย 19 
คํานวณ  อ้ึงชูศักด์ิ 

4 ระบาดวทิยาของโรคไข้หวัดนก H5N1 ในปศุสัตว์ 31 
ณัฐวุฒิ  จิระ 

5 แนวทางการเฝ้าระวังและควบคุมโรคไขห้วัดนก H5N1 ของกรมปศสุตัว์ 35 
ณัฐวุฒิ  จิระ 

6 คุณสมบัติทั่วไปของไวรัสไขห้วัดนก H5N1 43 
ดนตร์  ช่างสม และ พิไลพันธ์ พุธวัฒนะ 

7 อณูพันธุศาสตร์ของเชื้อไวรัสไข้หวัดนก 53 
สุทัศน์  แสงชูวงศ ์และ สัญชัย  พยุงภร 

8 การจัดจําแนกไวรัสไข้หวัดนก H5N1 ตามลักษณะทางพนัธุกรรม 81 
ภิรมย์  น้อยสําแดง 

9 การปรับตัวของไวรัสไข้หวัดนก H5N1 ที่นําไปสู่การแพร่กระจายขา้มสปีชสี ์ 93 
อลิตา  คงชนะกุล และ ประเสริฐ  เอ้ือวรากุล 

10 การวินิจฉัยโรคไข้หวัดนก H5N1 ด้วยเทคนิคระดับโมเลกุล 113 
ภิรมย์ น้อยสาํแดง  อัจฉรียา ก่อกุศล  พิษณ ุภู่รักษ ์ กันทมิา แสงศริิวุฒิ  กอบพร บุญนาค  
มงคล อุยประเสริฐกุล  ประเสริฐ เอ้ือวรากุล  รุ่งเรือง กิจผาติ และพิไลพันธ์ พุธวัฒนะ 

11 การสํารวจหาผู้ติดเชื้อไข้หวัดนก H5N1 ที่ไม่แสดงอาการ 127 
พิไลพันธ์ พุธวัฒนะ  หทัยรัตน์ เลิศสําราญ  พิษณุ ภู่รักษ ์ 
จารุณี ประเสริฐโสภณ  รุ่งเรือง กิจผาติ และคํานวณ อ้ึงชูศักด์ิ 

12 ความรู้พืน้ฐานเก่ียวกับการติดตามนกโดยใช้เทคนคิการสื่อสารผา่นดาวเทียม 135 
อนุวัตน์  วิรัชสุดากุล 

 



บทที ่  หน้า 

13 การเฝ้าระวังไข้หวัดนก H5N1 ในนกธรรมชาติโดยใช้เทคนิคการสื่อสารผ่านดาวเทียม 141 
อนุวัตน์ วิรัชสุดากุล  ศรินทร ์สุวรรณภักดี  วิทวัช วิริยะรัตน์   
กฤษฎา ใจช้ืน  ไกรรัตน์ เอ่ียมอําไพ และปานเทพ รัตนากร 

14 ความสําคัญของนกปากห่างและสิ่งแวดล้อมในการแพร่กระจายเชื้อไข้หวัดนก H5N1 161 
ศรินทร์   สุวรรณภักดี 

15 นิเวศวิทยาของนกปากหา่งในประเทศไทย 167 
ไกรรัตน์  เอ่ียมอําไพ 

16 การติดเชื้อไวรัสไข้หวัดนก H5N1 ในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม 175 
วิทวัช  วิริยะรัตน์ 

17 วัคซีนป้องกันการติดเชื้อไวรัสไข้หวัดนก H5N1 189 
กอบพร  บุญนาค 

 
ดัชน ี- Index 205 

   
 


