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เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2552 โปรแกรมโรคติดเชือ้ อุบตั ใิ หม่-อุบตั ซิ ้า สวทช. ร่วมกับ
สานักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข และมหาวิทยาลัยมหิดลได้ร่วมกัน
จัด การประชุมเชิ งปฏิ บตั ิ การเพื่อคาดการณ์และรับมือต่อเชื้อไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์
ใหม่โดยใช้แบบจาลองทางคณิ ตศาสตร์ ซึง่ ได้รบั เกียรติจาก Assistant Professor Dr.
Derek Cummings นักระบาดวิทยาโรคติดเชือ้ จาก Johns Hopkins University, School of
Public Health ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึง่ เป็ นผูท้ ม่ี ผี ลงานตีพมิ พ์ในวารสารวิชาการระดับโลก
อาทิ Science และ Nature มาบรรยายแลกเปลีย่ นความรูแ้ ละประสบการณ์ในหัวข้อเรื่อง
Mathematical modeling : แบบจาลองทางคณิ ตศาสตร์เพื่อรับมือการระบาดเชื้อไวรัส
ไข้หวัดใหญ่ โดยมีประเด็นทีน่ ่าสนใจ ดังนี้

Mathematical modeling เป็ นเครื่องมือหนึ่งทีน่ กั ระบาดวิทยา นามาใช้ในการทานายการระบาด ซึง่ ได้จากการเขียน
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ทีน่ าพารามิเตอร์ต่างๆ มาคานวณ ได้แก่ ความเร็วในการแพร่กระจายของเชื้อไวรัส ความหนาแน่ น
ของประชากร อายุของประชากร ระยะทาง และความถี่ในการเดิ นทางของประชากรในพืน้ ที่ สาหรับความแม่นยาของ
modeling นัน้ จะขึน้ กับข้อมูลทีเ่ ป็ นปจั จุบนั และมีความถูกต้องสูง ดังนัน้ การเก็บข้อมูลทางระบาดวิ ทยาที่ถกู ต้อง นับว่าเป็ น
สิ่ งสาคัญอย่างยิ่ ง
พารามิ เตอร์หนึ่ งที่สาคัญสาหรับใช้ทานายการระบาด คือ ค่า R0
(Basic reproductive number) คือ ค่าเฉลีย่ ทีผ่ ปู้ ว่ ย 1 คนจะแพร่เชือ้ ให้แก่ผอู้ ่นื ได้ก่ี
คนในประชากรทีไ่ ม่มภี ูมคิ มุ้ กัน ซึง่ จะบอกถึงความสามารถในการแพร่กระจายของ
เชือ้ ไวรัส โดยที่ ถ้าค่า R0>1 จะมีแนวโน้มเกิดการระบาดได้
การระบาดของไข้หวัดใหญ่สเปนในปี 1918 มีค่า R0 ประมาณ 1.8-3
สาหรับเชือ้ ไข้หวัดใหญ่ 2009 นัน้ มีอตั ราการแพร่กระจายเร็วมาก จากการคานวณ
อัตราการติดเชือ้ ในประเทศเม็กซิโก พบว่า R0 มีค่าประมาณ 1.4-2.6 ขึน้ อยู่กบั
บริบทของการระบาดและวิธกี ารวิเคราะห์
นอกจากค่า
R0 แล้วค่าทีจ่ ะช่วยอธิบายความเร็วของการระบาดคือ
Generation time หรือค่า Tg ซึง่ เป็ นระยะเวลาทีป่ รากฎผูต้ ดิ เชือ้ รุ่นทีส่ อง หลังการพบผูต้ ดิ เชือ้ รุ่นแรก จากการประมาณค่า Tg
ซึง่ ได้จากข้อมูลการระบาดของเชือ้ ไข้หวัดใหญ่ 2009 ในประเทศเม็กซิโก พบว่ามีค่าตัง้ แต่ 1.9 ถึง 2.6 วัน

การใช้โมเดลดังกล่าวยังช่วยในการคานวณการปิ ดโรงเรียนแห่งหนึ่งในประเทศสหรัฐอเมริกา โดยใช้เหตุการณ์สมมุติ
ดังนี้ หากมีเด็กนักเรียนพีน่ ้อง 2 คนเรียนอยู่โรงเรียนเดียวกัน คนพีต่ ดิ เชือ้ ไข้หวัดใหญ่มาจากโรงเรียนก่อน แต่ยงั ไม่แสดงอาการ
และใช้เวลาวันหยุด 2 วันอยู่บา้ น และแพร่เชือ้ ให้แก่คนน้อง เมื่อถึงวันจันทร์ คนพีแ่ สดงอาการปว่ ย จึงหยุดเรียน ในขณะทีค่ น
น้องซึง่ ได้รบั เชือ้ แต่ยงั ไม่แสดงอาการจึงไปเรียนตามปกติ และแพร่เชือ้ ให้แก่เพื่อนทีโ่ รงเรียนได้ต่อ ดังนัน้ โดยหลักการจึงควรปิ ด
โรงเรียนด้วยผลบวกของ 50th percentile ของ Generation time (2.7 วัน) กับ 95th percentile ของ incubation period (3.7 วัน)
จะได้ผลลัพธ์เป็ น 6.4 วัน จากการคานวณจึงได้ เสนอให้ปิดโรงเรียน 5 วัน รวมกับวันหยุด 2 วันเป็ นหนึ่ งสัปดาห์ เพื่อลด
การแพร่ระบาด
อย่างไรก็ตาม
รูปแบบของการถ่ายทอดเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ที่มา
กับสารคัดหลังของผู
่
ป้ ่ วย แบ่งได้กว้างๆ เป็ น 3 รูปแบบ คือ การติดต่อ จาก
ผูป้ ่ วยทีอ่ าศัยในบ้านเดียวกัน (household contact) การติด จากโรงเรียน
หรือทีท่ างาน (school or workplace contact) และการติดจากทีอ่ ืน่ ๆ (random
contact) จากการสารวจและการคานวณจากประชากรกลุ่มหนึ่งในประเทศ
สหรัฐอเมริกา พบว่าการติดเชือ้ แบบทีผ่ ปู้ ว่ ยอยู่ในบ้านเดียวกันจะก่อให้เกิดการ
ติดเชือ้ ได้สงู ทีส่ ดุ คือ ร้อยละ 37 โดยการติดเชือ้ จากโรงเรียนหรือสถานทีท่ างาน
และจากทีอ่ ่นื ๆ มีค่าเฉลีย่ ที่ ร้อยละ 33 และร้อยละ 30 ตามลาดับ
สิง่ สาคัญที่ Mathematical modeling ทาได้คอื การทานายการระบาดในแบบต่างๆ เช่น แบบปล่อยให้เกิดโดย
ธรรมชาติ และเปรียบเทียบกับแบบมีมาตรการควบคุม เพื่อลดโอกาสทีค่ นจะมาสัมผัสกันมากทีส่ ดุ มาตรการทีน่ ามาใช้ เช่น การ
อยู่เฉพาะในบ้าน การปิ ดโรงเรียน ปิ ดสถานทีท่ างาน การงดกิจกรรมทีเ่ ป็ นการรวมกลุ่ม ซึง่ จะช่วยลดจานวนผูต้ ดิ เชือ้ มิให้มี
จานวนมากในระยะเวลาสัน้ แต่มขี อ้ กังขาในเรื่องของมาตรฐาน
ทีจ่ ะใช้เป็ นตัวระบุว่าเมื่อใดจึงควรปิ ดสถานทีต่ ่างๆ และจะปิ ด
เป็ นระยะเวลานานเท่าใด เพราะการดาเนินการดังกล่าวจะส่งผล
ต่อการสูญเสียทางเศรษฐกิจโดยรวม ทัง้ นี้ modeling จะช่วย
ในการตัดสิ นใจว่าระยะใดของการระบาด ควรจะใช้
มาตรการใด และมีความเข้มข้นเพียงใด โดยในประเทศ
สหรัฐอเมริกาเองนัน้ จะมีการตัดสินใจโดยมีพน้ื ฐานบนความ
รุนแรงของโรค คืออัตราการตาย ( mortality rate) ซึง่ ในกรณี
ไข้หวัดใหญ่ 2009 นี้จดั ว่าเป็ นโรคทีอ่ ยู่ในระดับความรุนแรงต่า
ถึงปานกลาง (mild to moderate severity)
เพื่อให้เกิดการประยุกต์ใช้โปรแกรมเพื่อสร้างแบบจาลองทาง
คณิตศาสตร์สาหรับการระบาดในประเทศไทย จึงมีความพยายามในการจัดตัง้
กลุ่มทีจ่ ะร่วมกันพัฒนาแบบจาลอง ซึง่ ประกอบด้วย นพ.คานวณ อึ้งชูศกั ดิ ์
ผูท้ รงคุณวุฒดิ า้ นเวชกรรมป้องกัน กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ดร.
นพ.โสภณ เอีย่ มศิ ริถาวร สานักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กระทรวง
สาธารณสุข ผูซ้ ง่ึ เคยร่วมงานในการจาลองการระบาดของไข้หวัดนก H5N1 ที่
ตีพมิ พ์ในวารสาร Science และ Nature และนักวิจยั จากคณะแพทยศาสตร์ศริ ิ
ราชพยาบาล คณะเวชศาสตร์เขตร้อน และคณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อศึกษาแบบจาลองเกีย่ วกับโรคระบาดต่างๆ เพื่อให้ทนั

ต่อเหตุการณ์ ซึง่ ขณะนี้กระทรวงสาธารณสุขอยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลมาตรการการควบคุมการแพร่กระจายเชือ้ ในโรงเรียนว่า มี
มาตรการรูปแบบใดบ้าง
แม้ว่าผูต้ ดิ เชือ้ ไข้หวัดใหญ่ 2009 มีอตั ราการตายต่า แต่กไ็ ม่อาจนิ่งนอนใจได้
ดังเคยมีประวัตศิ าสตร์การติดเชือ้ ของไข้หวัดใหญ่สเปน ในปี 1918 ซึง่ มีการระบาด
ในช่วงที่ 2 อย่างรุนแรง และมีผปู้ ว่ ยเสียชีวติ ถึง 40 ล้านคน และยังมีเชือ้ ไข้หวัดนก ที่
ยังคงมีกรณีผตู้ ดิ เชือ้ ปรากฎให้เห็นเป็ นระยะ นอกจากนี้ยงั มีโรคติดเชือ้ ใหม่ๆ ทีก่ าลัง
ก่อตัวขึน้ และการระบาดครัง้ นี้คงจะไม่ใช่ครัง้ สุดท้าย ดังนัน้ การพัฒนาแบบจาลอง
ทางคณิ ตศาสตร์เพื่อทานายการระบาด จึงเป็ นเครือ่ งมือสาคัญที่ช่วยผูบ้ ริหาร
ของประเทศตัดสิ นใจใช้มาตรการควบคุมและป้ องกันโรคที่เหมาะสมต่อสถานการณ์ของประเทศไทย
ในการนี้ ดร.
คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี พร้อมคณะสือ่ มวลชน ยังให้ความสนใจการประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารในครัง้ นี้ โดยได้มกี าร
สอบถามข้อมูลและสัมภาษณ์ Dr.Derek Cummings ถึงแบบจาลองแสดงการระบาดดังกล่าว ซึง่
Dr.Cummings ให้ขอ้ มูลว่าเป็ นแบบจาลองการระบาดของเชือ้ ไข้หวัดนกในประเทศไทย ซึง่ ใช้
โปรแกรมทีพ่ ฒ
ั นาโดยนักวิจยั จากมหาวิทยาลัย Imperial
Collage London ประเทศอังกฤษ นักวิจยั จาก Johns
Hopkins ประเทศสหรัฐอเมริกา ( Dr.Cummings) รวมทัง้
นักวิจยั จากประเทศไทย (ดร.นพ.โสภณ เอีย่ มศิรถิ าวร) ด้วย อย่างไรก็ตามแบบจาลอง
สาหรับทานายการระบาดของเชือ้ ไข้หวัดใหญ่ 2009 ในประเทศไทยขณะนี้ยงั อยู่ในช่วง
การพัฒนา โดย สวทช. จะเป็ นผูป้ ระสานงานในการจัดตัง้ กลุ่มนักวิจยั จากภาคส่วนต่างๆ
และจัดให้มกี ารประชุมกลุ่มนักวิจยั เป็ นระยะ เพื่อแลกเปลีย่ นความรูแ้ ละประสบการณ์
รวมทัง้ นาข้อมูลทางระบาดวิทยาจากกระทรวงสาธารณสุขมาใช้ในการพัฒนาแบบจาลอง
เพื่อทีจ่ ะเสนอข้อมูลการศึกษาให้ผบู้ ริหารใช้ประกอบการตัดสินใจโดยเร็วทีส่ ดุ

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิม่ เติมได้ที ่
โปรแกรมโรคติดเชื้ออุบตั ใิ หม่/อุบตั ซิ ้ า สานักบริหารจัดการคลัสเตอร์และโปรแกรม
สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โทรศัพท์ 0 2644 8150-9 ต่อ 501 หรือ 0 2644 8083 หรือ 0 2564 7000 ต่อ 2609
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