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จากการระบาดของไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ชนิด A ( H1N1 ) หรือแต่เดิมเรียกว่า swine flu 

2009 ท่ีเกิดขึ้นในประเทศเม็กซิโก เมื่อกลางเดือนเมษายน 2552 ในขณะน้ันพบผู้ป่วยท่ีมีอาการคล้าย

ไข้หวัดใหญ่และปอดบวม ประมาณ 1,149 ราย และเสียชีวิต 71 ราย ในจ านวนน้ีเป็นผู้ป่วยท่ีมีผลการ

ตรวจยืนยันจากศูนย์ควบคุมและป้องกันโรค (US-CDC) ประเทศสหรัฐอเมริกา ณ วันท่ี 29 เมษายน 

2552 ว่าเป็น swine flu A/H1N1สายพันธุ์ใหม่ จ านวน 26 ราย และเสียชีวิต 7 ราย หลังจากน้ันจ านวน

ผู้ป่วยท่ีมีผลการตรวจยืนยันว่าเป็นไวรัสสายพันธุ์น้ีก็เพิ่มจ านวนข้ึนเร่ือย ๆ จนเป็นเรื่องท่ีน่าวิตกว่าจะ

เป็นการระบาดครั้งใหญ่ เช่นเดียวกับ spanish flu A ( H1N1 ) ท่ีระบาดในปีพ.ศ. 2461 ซึ่งคร่าชีวิตคน

ท่ัวโลกประมาณ 20-30 ล้านคน จากการระบาดของไวรัสสายพันธุ์ใหม่ A ( H1N1 ) 2009 ท าให้

องค์การอนามัยโลกได้เพิ่มระดับเตือนภัยการระบาดของไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่น้ีเป็นระดับ 5 ซึ่ง

เป็นข้ันท่ีตรวจพบว่ามีการแพร่เชื้อจากคนสู่คนในอย่างน้อย 2 ประเทศในภูมิภาคเดียวกัน หรือการติด

เชื้อข้ามประเทศ เมื่อวันท่ี 30 เม.ย. ท่ีผ่านมา และในขณะเดียวกัน US-CDC ได้ศึกษาเชื้อไวรัสท่ีแยกได้

ในระดับชีวโมเลกุล จนทราบว่าเชื้อดังกล่าวมียีนส์ท่ีผสมจาก 3 แหล่ง   คือ คน หมู และสัตว์ปีก แต่มี

ความแตกต่างจาก swine flu ท่ีเคยระบาดจากหมูสู่คนในอดีต ไวรัสสายพันธุ์น้ีสามารถแพร่จากคนสู่

คน ท าให้การกระจายของโรคเป็นไปอย่างรวดเร็ว จนถึงปัจจุบัน ณ วันท่ี 26 พฤษภาคม 2552 ข้อมูล

จากองค์การอนามัยโลกรายงานพบ ผู้ป่วยยืนยัน 12 ,954 ราย และเสียชีวิต 92 ราย จาก 46 ประเทศ 

จากข้อมูลการวิเคราะห์ด้านพันธุกรรมของไวรัสสายพันธุ์ใหม่น้ีชี้ให้เห็นว่าไวรัสไข้หวัดใหญ่มีการผสม

ข้ามหลายสายพันธุ์อย่างต่อเน่ือง จนท าให้นักวิจัยท้ังหลายมีความเห็นว่า ไวรัสสายพันธุ์ใหม่น้ีมีโอกาส

ท่ีจะผสมข้ามสายพันธุ์กับไวรัสท่ีเป็นสายพันธุ์ก่อโรครุนแรงและมีอัตราการตายสูง อย่างเช่น ไวรัส

ไข้หวัดนก หากเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวจะมีผลกระทบขั้นวิกฤตต่อสุขภาพ เศรษฐกิจและสังคมไปท่ัว

โลก อาจมีประชากรเจ็บป่วยและล้มตายเป็นจ านวนมากอย่างเช่นท่ีเกิดขึ้นแล้วในอดีต 



กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ในฐานะหน่วยงานของกระทรวงสาธารณสุขท่ีรับผิดชอบในด้าน
ห้องปฏิบัติการอ้างอิงแห่งชาติได้มีการเตรียมพร้อมการตรวจทางห้องปฏิบัติการเพื่อตรวจวินิจฉัยโรคไข้หวัด
ใหญ่สายพันธุ์ใหม่ชนิด A ( H1N1 ) และการศึกษาวิจัยเชื้อไวรัสท่ีแยกได้เพื่อการสนับสนุนการผลิตวัคซีนและ
ยารักษาโรค ขณะน้ีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์และศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ท้ัง 14 แห่ง ได้ให้บริการตรวจ
วินิจฉัยฯ ด้วยวิธีมาตรฐาน Real time RT-PCR ( US-CDC protocol version 2009: CDC REF.#I-007-05) 
ซึ่งให้ผลตรวจท่ีรวดเร็วและถูกต้องแม่นย า แต่ในขณะเดียวกันกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ จ าเป็นต้องวางแผน
เตรียมรับมือกับการระบาดใหญ่ท่ีมีแนวโน้มจะเกิดขึ้นได้ในเร็ววันน้ี  โดยการเพิ่มศักยภาพในการตรวจวินิจฉัย
ยืนยันให้กับห้องปฏิบัติการเครือข่าย ด้วยเครื่องมือท่ีทันสมัย สามารถท าการตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างได้จ านวน
มาก ให้ผลท่ีรวดเร็ว นอกจากน้ียังต้องมีการปรับเปล่ียนวิธีการตรวจวิเคราะห์ให้เหมาะสมกับการเปล่ียนแปลง
สายพันธุ์ของเชื้อไวรัสท่ีเกิดขึ้นอย่างต่อเน่ือง ภายใต้ระบบการควบคุมคุณภาพ เพื่อให้ทุกห้องปฏิบัติการมี
มาตรฐานเดียวกัน  

 
 



และจากการเฝ้าระวังโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ชนิด A ( H1N1 ) ทางห้องปฏิบัติการ  ศูนย์ไข้หวัด
ใหญ่แห่งชาติ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้รับตัวอย่างจากผู้ต้องสงสัยฯจ านวนท้ังส้ิน 603  ตัวอย่าง ( นับ
ข้อมูลจนถึงวันท่ี 27 พฤษภาคม 2552  )ผลจากการตรวจวิเคราะห์พบผู้ติดเชื้อจ านวน 2 ราย ซึ่ง
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้แยกเชื้อจากตัวอย่างผู้ป่วยเป็นผลส าเร็จท้ัง 2 ราย คือ สายพันธุ์ 
A/Nonthaburi/102/2009(H1N1) swl และ A/Nonthaburi/104/2009(H1N1) swl ซึ่งเชื้อท้ัง 2 สายพันธุ์เป็น
ประตูส าคัญท่ีเปิดสู่การวิจัยและพัฒนาในด้านต่างๆอีกมากมาย และกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  มีนโยบายใน
การแบ่งปันเชื้อท่ีแยกได้ ให้กับนักวิจัยในหน่วยงานต่างๆได้น าไปต่อยอดงานวิจัยและน าเอาผลงานวิจัยน้ันมา
ใช้ให้เป็นประโยชน์โดยส่วนรวมต่อประเทศชาติและมวลมนุษยชาติของทุกภูมิภาคโลก หน่วยงานท่ีขอรับเชื้อไป
แล้ว ได้แก่ มหาวิทยาลัยมหิดล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่งชาติ (สวทช) และ องค์การอนามัยโลก เป็นต้น ในขณะเดียวกันกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้ท าการศึกษา
ทางพันธุกรรมของเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ท่ีแยกได้ในประเทศไทยโดยท าการศึกษายีน 
Hemagglutinin(HA) และ Neuraminidase(NA) พบว่าท้ังสองสายพันธุ์มาจากสายวิวัฒนาการเดียวกันซึ่งมี
ความคล้ายคลึงกับเชื้อไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ A/California/04/2009 (H1N1) swl อยู่ 98.3%  แต่มีความ
คล้ายคลึงกับเชื้อไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ A/Washington/12/2009(H1N1) swl มากกว่าซึ่งมีความเหมือนกัน
ถึง   99% ซึ่งเชื้อน้ีระบาดในสหรัฐอเมริกาและตรวจพบในวันท่ี   27 เมษายน 2552  หลังจากเชื้อ  
A/California/04/2009 (H1N1) swl ท่ีพบวันท่ี 1 เมษายน 2552 นอกจากน้ียังศึกษาการด้ือยา Oseltamivir  
ด้วยวิธี genetic analysis หาล าดับเบสท่ีเกี่ยวข้องกับการด้ือยา Oseltamivir  และวิธีทาง phenotypic assay 
(Fluorometric neuraminidase inhibition assay ) โดยวัดผลการยับยั้งของยา Oseltamivir ต่อเอนไซม์  
neuraminidase ของไวรัส ผลจากการศึกษาพบว่าท้ัง 2 วิธีให้ผลท่ีสอดคล้องกัน  คือ เชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่สาย
พันธุ์ใหม่ชนิด A(H1N1) ท่ีแยกได้ในประเทศไทยท้ัง 2 สายพันธุ์ยังคงตอบสนองต่อยาต้านไวรัส Oseltamivir 
ได้ดี และไม่พบการกลายพันธุ์ท่ีต าแหน่งส าคัญท่ีเกี่ยวข้องกับการด้ือยา Oseltamivir  และได้วางแผนการผลิต
โปรตีนจาก Molecular clone จากยีนส์ชิ้นท่ีส าคัญเช่น HA  NA  MP และ NP  เพื่อน ามาใช้เป็นแอนติเจน
ส าหรับกระบวนการสร้าง monoclonal antibody ต่อไวรัส และจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาชุดตรวจ
วิเคราะห์แบบรวดเร็วต่อไป  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


