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การเสวนา เร่ือง “โรคติดเชื้ออุบัติใหมอุบัติซ้ํา:  จากประสบการณสูการเตรียมความพรอมเพื่ออนาคต  (Emerging 

and re-emerging diseases: from experiences towards the future preparedness)” จัดข้ึนโดยมีวัตถุประสงคเพื่อ

ถอดประสบการณการรับมือตอโรคอุบัติใหม และอุบัติซ้ํา จากอดีตถึงปจจุบัน ซึ่งเปนรากฐานสําคัญที่กอใหเกิดการสรางองค

ความรู และบริหารจัดการ ในการแกปญหาโรคติดเชื้ออุบัติใหม และอุบัติซ้ํา โดยมุงเนนการสนับสนุนงานวิจัยที่มี

ความสําคัญสูงและมีความจําเปนเรงดวน และประสานความรวมมือกับพันธมิตร เพื่อเตรียมพรอมสําหรับการรับมือโรคติด

เชื้ออุบัติใหมและอุบัติซ้ําใหกับประเทศตอไป โดย สวทช. ซึ่งไดรับเกียรติ จากวิทยากร 7 ทาน และผูใหความสนใจเขารวม

เสวนาจากภาครัฐและเอกชนทั้งสิ้น 125 ทาน โดยสรุปการเสวนาดังนี้ 

การเตรียมความพรอมเพื่อรับมือกับโรคติดเชื้ออุบัติใหมอุบัติซ้ําในประเทศไทย เชน การพัฒนาชุดตรวจ            

ยารักษาโรค และวัสดุทางการแพทย มีขอกําจัดดานความสามารถของนักวิจัย  และการแขงขันกับตางประเทศ              

จากประสบการณการรับมอืกับการระบาดของโรคซาร ในป 2003 คณะรัฐมนตรีไดใหคําแนะนําให สวทช. ดําเนินการ

เตรียมความพรอมทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี รวมถึงการประสานงานกับนานาชาติเพื่อพัฒนาชุดตรวจ ตอมาเกิดการ

ระบาดของโรคไขหวดันก H5N1 ในป 2003 สวทช. ไดตระหนักในปญหาดังกลาวและมีความรวมมือกับหลายหนวยงาน 

เชน สํานักโรคติดตออุบัติใหม กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข  และ องคการเภสชักรรม  เพื่อสังเคราะหยาตานไวรัส 

Oseltamivir และการเตรียมความพรอมดานวัคซีนไขหวัดใหญ จนเกิดกลไกการประสานงานแกไขปญหาไขหวัดนก

ระดบัชาตริะหวาง กระทรวงวทิยาศาสตร กระทรวงสาธารณสขุ กรมปศุสตัว กระทรวงอ่ืนๆ ที่เก่ียวของ และภาคเอกชน 

นอกจากนี้ สวทช. ยังไดรวมกับพันธมิตร เตรียมความพรอม รับมอืตอการระบาดของ  ไวรัสโคโรนา                            

เชื้อ Streptococcus suis ไวรัสซิกา โรคลิชมานิเอซิส ไวรัสอีโบลา โรคไขหวัด ใหญสายพันธุอ่ืน ๆ เชน  H7 และ H10 โรค

สมองอักเสบนิปาห และกาฬโรค เพื่อการเฝาระวัง และควบคุมการระบาดอยางรวดเร็ว โดยอาศัยหองปฎิบัติการเพื่อ

วินิจฉัยโรค นอกจากนี้ สวทช. ยังดําเนินงานในสวนการจัดการความรู โดยมีการจัดประชุมวิชาการนานาชาติ เพื่อสรางความ

รวมมือกับนักวิทยาศาสตรระดับโลก ซึ่งเปนสวนหนึ่งในการจัดทําแผนยุทธศาสตรเพื่อเตรียมความพรอม ปองกัน และแกไข

ปญหาโรคติดตออุบัติใหมแหงชาติ  คือ 1. บทบาทของวัคซีนปองกันโรคไขหวัดนกชนิดรุนแรงสายพันธุ H5N1 เพือ่การ

ควบคุมโรคในสัตวปกสําหรับประเทศไทย (พ.ศ. 2549) 2. ยุทธศาสตรการเตรียมพรอมดานวัคซีนไขหวัดใหญ กรณีเกิดการ

ระบาดใหญของประเทศไทย (พ.ศ. 2550) 3. การพัฒนาระบบเฝาระวังโรคติดเชื้ออุบัติใหมของประเทศไทย  4. ยุทธศาสตร

การผลิตวัคซีนไขหวัด สายพันธุใหม 2009 ในระดบัอุตสาหกรรมในภาวะฉุกเฉิน กรณเีกิดการระบาดใหญในประเทศไทย 

โดยใชฐานการผลติของกรมปศุสตัว  



 

 

สถานการณการระบาดของโรคมือ เทา ปาก ซึ่งในชวง 10 ป ที่ผานมา มีการระบาดทั้งในประเทศไทยและประเทศ

ตาง ๆ ในภูมิภาคเอเซียตะวันออกและเอเซียอาคเนย ซึ่งในแตละปมีจํานวนผูปวยเพิ่มมากข้ึน และมักพบการระบาดในชวง

ฤดูฝน โดยมีสาเหตุจากเชื้อไวรัส Picornaviridae โดยเฉพาะสายพันธุ EV71 ซึ่งกอปญหาทางการแพทยและสาธารณสุขที่

สําคัญ เนื่องจากสงผลใหผูเสียชีวิตจากภาวะแทรกซอนทางระบบประสาท ระบบทางเดินหายใจและหัวใจหลอดเลือด ผูปวย

สวนใหญเปนเด็กที่มีอายุต่ํากวา 5 ป และไมมีการรักษาจําเพาะใดๆ เปน เพียงการรักษาแบบประคับประคองตามอาการ 

ดังนั้น จงึไดมกีารพฒันาการรักษาโรคดงักลาวดวยการใช Hyperimmune Plasma ซึ่งเปนพลาสมาที่มีแอนติบอดีสูงตอ

ไวรัส Picornaviridae EV71 เพื่อผลิตเปน EV71 immunoglobulin จากผูบริจาคพลาสมาพบวาไดพลาสมาที่มีภูมิสูง 

(titer > 640) คิดเปน 8.4 % (43 ราย จากผูบริจาคจํานวน 507 ราย) ไดพลาสมาที่มีแอนติบอดีสูงตอไวรัส EV71 จํานวน 

70 ถุง และเปดใหบริการแกผูปวยที่ศูนยบริการโลหิต สภากาชาดไทย ซึ่งสามารถชวยใหผูปวยมีชีวิตรอดมากข้ึน และ

บรรเทาความพกิารจากโรคแทรกซอนทีร่นุแรงได  

จากประสบการณในการรับมือตอโรคอุบัติใหมอุบัติซ้ําที่ผานมา กอใหเกิดแนวคิดการจัดตั้งเครือขายหองปฏิบัติการ

เพื่อรับมือกับโรคอุบัติใหมอุบัติซ้ํา  (Lab network) ซึ่งสามารถตรวจวินิจฉัย อยางรวดเร็ว และมีความนาเชื่อถือ            

เพื่อสนับสนุนการทํางานวิจัย และเฝาระวังโรคติดตอของเชื้อแบคทีเรีย  และไวรัสกอโรค  ทั้งนี้เนื่องจากขอปฏิบัติตามกฎ

อนามัยระหวางประเทศ กําหนดใหแตละประเทศตองมีการเสริมสรางศักยภาพการเฝาระวังและสอบสวนการควบคุมโรค ทั้ง

ในดานการเฝาระวังปกติในชองทางเขาออกประเทศ  และในการตรวจจับและตอบสนองตอภัยสุขภาพฉุกเฉินขามชาติ เชน 

โรคไขหวัดใหญ โรคอุจจาระรวงเฉียบพลัน โรคอาหารเปนพิษ และโรค มือ เทา ปาก เปนตน สวทช. จึงสนับสนุนเครือขาย 

Lab network ดานแบคทีเรีย เพื่อการตรวจวินิจฉัยเชื้อแบคทีเรียที่อยูในกลุมอาวุธชีวภาพดวยเทคนิคระดับโมเลกุลที่

เหมาะสม และเครือขายดานไวรัสวิทยา เพื่อเฝาระวังโรคไวรัสจากสัตวสูคนที่สําคัญ ๆ โดยเครือขายที่ สวทช. สนับสนุนมี

การดําเนินการรวมกับหลายหนวยงาน เชน  มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย สํานักงานปองกันควบคุมโรค  กระทรวง

สาธารณสุข  โรงพยาบาลราชบุรี และโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา เปนตน นอกจากนี้ การพัฒนาตนแบบจัดตั้ง

เครือขายโรคติดเชื้อไวรัสสัตวสูคน ควรมีการเตรียมความพรอมตอการตอบสนองกับโรคอุบัติใหม อุบัติซ้ํา  ดวย 4 หลกัการ 

คือ Prevention (การปองกัน) Preparedness (สรางขีดความสามารถ) Response (ลดการสูญเสีย) และ Return to 

normal (กลับคืนสูภาวะปกติ) เพื่อการเตรียมความพรอมในการรับมือกับโรคอุบัติใหม อุบัติซ้ําตอไป  

 




