
ภาวะโลกรอนกับโรคติดตอท่ีตองจับมอง ป 2551 
 
        แมวาในรอบปที่ผานมา สาเหตุการเสียชีวิตของคนไทยอันดับตนๆ ยังคงเปนปญหาที่เกิดจากพฤติกรรมการ
กินอยู เชน อุบัติเหตุ มะเร็ง โรคหัวใจและหลอดเลือด ซ่ึงดูทีทาแลวก็ยังคงมีแนวโนมเพิ่มสูงขึ้นทุกป แตในป 
2551 โรคติดตอหลายโรคกลับมาระบาดและกอใหเกิดความตื่นตระหนกแกประชาชน   และเกิดผลกระทบทาง
เศรษฐกิจ ดังนั้นในป 2551 จึงมีสัญญาณเตือนวาโรคติดตออาจจะกลับมาสรางปญหาอีกได โดยเฉพาะอยางยิ่ง
การเกิดภาวะโลกรอน ซ่ึงอาจจะเกิดผลกระทบกับการเกิดโรคติดตอขึ้นได    
 
โลกรอนคืออะไร 
                    ภาวะโลกรอน ( Global Warming ) หรือ ภาวะ ภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง ( Climate Change ) เปน
ปญหาใหญของโลกเราในปจจุบัน สังเกตไดจาก อุณหภูมิ ของโลกที่สูงขึ้นเรื่อยๆ สาเหตุหลักของปญหานี้ มา
จาก กาซ เรือนกระจก  (Greenhouse gases) ปรากฏการณเรือนกระจก มีความสําคัญกับโลก เพราะกาซจําพวก 
คารบอนไดออกไซด หรือ มีเทน จะกักเก็บความรอนบางสวนไวในในโลก ไมใหสะทอนกลับสูบรรยากาศ
ทั้งหมด มิฉะนั้น โลกจะกลายเปนแบบดวงจันทร ที่ตอนกลางคืนหนาวจัด (และ ตอนกลางวันรอนจัด เพราะ
ไมม  ีบรรยากาศ กรองพลังงาน จาก ดวงอาทิตย) ซ่ึงการทําใหโลกอุนขึ้นเชนนี้ คลายกับหลักการของ เรือน
กระจก (ที่ใชปลูกพืช) จึงเรียกวา ปรากฏการณเรือนกระจก ( Greenhouse Effect )แตการเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง
ของ CO2 ที่ออกมาจาก โรงงานอุตสาหกรรม รถยนตหรือการกระทําใดๆที่เผา เชื้อเพลิง ฟอสซิล (เชน ถานหิน 
น้ํามัน กาซธรรมชาติ หรือ สารประกอบไฮโดรคารบอน ) สงผลใหระดับปริมาณ CO2 ในปจจุบันสูงเกิน 300 
ppm (300 สวน ใน ลานสวน) เปนครั้งแรกในรอบกวา 6 แสนปซ่ึง คารบอนไดออกไซด ที่มากขึ้นนี้ ไดเพิ่มการ
กักเก็บความรอนไวในโลกของเรามากขึ้นเรื่อยๆ จนเกิดเปน ภาวะโลกรอน   
 
ผลกระทบจากภาวะโลกรอนตอการเกิดโรค 
1. อหิวาตกโรค   

         ถือเปนโรคดั้งเดิมที่มีมานมนาน เปนโรคประจําถ่ิน ในแถบภูมิภาคเอเชีย โดยตวัเชื้อโรคมีชีวติอยู
ในน้ํากรอยได ซ่ึงหากไดรับเชื้อนี้จะทําใหเกิดภาวะทองรวงรุนแรง ถายอุจจาระเหลวเปนน้ําอาจ 20-30 คร้ัง จน
อาจเสียชีวิตได ทั้งนี้ ไดรับรายงานยนืยนัมผูีปวยอหวิาตกโรคในป 2550   ทั้งประเทศมรีายงานผูปวยจํานวน 986 
ราย คิดเปนอัตราปวย 1.57 ตอประชากรแสนคน เสียชีวิต 7 ราย คิดเปนอัตราปวยตายรอยละ 0.7 สวนใหญเกิด
จากเชื้อ Vibrio cholerae Eltor Ogawa รอยละ 85 และเปนเชื้อ cholerae Eltor Inaba รอยละ 14    ซ่ึงหาก
เปรียบเทียบกบัอัตราการปวยในปที่ผานมาพบวา มีผูปวยเพยีง 35 ราย ไมมีผูเสียชีวิต การระบาดของเชื้ออหิวาต
แพรระบาดไปกวา 20 จังหวดัในเดือนกนัยายนตอตุลาคม ซ่ึงจากการสอบสวนโรคพบวา มีการระบาดเปนลูกโซ 
โดยเริ่มตนจากการที่ชาวบานกินหอยแครงที่ไมสุก ทําใหไดรับเชื้อโรค ซ่ึงการเลี้ยงหอยแครงเปนฟารมหากอยู
ปากแมน้ําที่เปนน้ํากรอย ผนวกกับเปนบริเวณที่ชาวบานไมมีสวม หรือ มีสวมไมถูกสุขลักษณะ มีการถายลงน้ํา 
ทําใหเชื้อโรคแพรอยางรวดเร็ว โดยเชื้ออหวิาตจะเกาะอยูที่แพลงตอนเลก็ ๆ เมื่อหอยกนิแพลงตอนก็เทากับกิน



อุจจาระเขาไปดวย เมื่อคนเรากินหอยแครงที่ไมสุก เชื้อโรคยังไมตายจงึทําใหติดโรคอหิวาต คนเหลานี้หากมี
อาชีพเปนผูเกีย่วของกับวงจรอาหาร เชน เปนผูชําแหละเนื้อ ขายหรือทาํอาหารก็มีโอกาสเอาเชื้อจากอุจจาระของ
ตนเองไปปนเปอนในวงจรอาหารชนิดใหม  ที่สําคัญคือ นักวิทยาศาสตรสมมติฐานวา การที่เกิดภาวะโลกรอน 
อุณหภูมิในมหาสมุทรมีการเปลี่ยนแปลง แพลงตอนอาจมีจํานวนเพิ่มขึ้น ทําใหเชื้ออหิวาตมวีงจรชีวิตที่อยูไดดี
ขึ้น มีผลทําใหหอยแครงและหอยสองฝาชนิดอื่นๆ มีเชื้ออหิวาตกโรค ประกอบกับมกีารเปลี่ยนแปลงเชื้อจาก 
cholerae Eltor Inaba เปน Vibrio cholerae Eltor Ogawa  ทําใหมีการคาดการณก็ ป 2551 มีแนวโนมที่
อหิวาตกโรคจะระบาดได 
 
2. ไขเลือดออก  

ในป 2550 พบการแพรระบาดของไขเลือดในภูมภิาคเอเชยีตะวันออกเฉียงใต แปซิฟก รุนแรงมาก 
ขึ้น โดยกัมพูชามีอัตราการแพรระบาดมากที่สุด รองลงมา คือ พมา และไทย ขณะทีป่ 2549พบการระบาดหนกัที่
อินโดนีเซีย มรีายงานผูปวย 150,000-160,000 ราย สาเหตุการแพรระบาดมาจากการขยายตวัของเมอืงอยางไร
ทิศทาง ทําใหเพิ่มแหลงเพาะพันธุยุงลายซึ่งรอย 80 มาจากฝมือมนุษย เปนผลจากยุคโลกาภวิัตนทําใหการ
เดินทางรวดเรว็มีการเคลื่อนยายคนนับลานในแตละวนั การเปลี่ยนแปลงของสายพันธุเชื้อไขเลือดออก ภาวะ
โลกรอนทําใหขยายแหลงเพาะพันธุยุงถือเปนสวนสําคัญใหโรคไขเลือดออกระบาดไปทั่วโลก เชน ภูฏาน พบ
ผูปวยรายแรกในป 2547 และในปที่ผานมามีรายงานพบผูปวยที่เนปาล ยกเวนเกาหลีเหนือเทานัน้ทีย่ังไมมีผูปวย
ไขเลือดออก เนื่องจากอากาศหนาวและปดประเทศ คาดวาประชากรในภูมภิาคนี้กวา 1,800 ลานคน คิดเปนรอย
ละ 75 ของคนทั่วโลกที่จะเปนกลุมเสี่ยงไขเลือดออก    
                    สําหรับสถานการณของ “โรคไขเลือดออก”   มีผูปวยตั้งแตตนป 2550 จนถึงขณะนี้จํานวน 63640 
ราย เสียชีวติ 75 ราย คิดเปนอัตราปวย 101.3 ตอประชากรแสนคน อัตราปวยตายเทากบัรอยละ 0.1 
นักวิทยาศาสตร ตั้งสมมติฐานวาเกี่ยวโยงกบักับภาวะโลกรอน เนื่องจากอุณหภูมิของโลกแปรปรวน ทําใหวงจร
ชีวิตของยุงเปลี่ยนแปลงไปเอื้อตอการแพรระบาด และเชือ้ก็มีการปรับตัว วิถีชีวิตของคนก็ตองมีการเก็บน้ําไว
เผ่ือขาดแคลนน้ํา เชน สมัยกอนไมเคยพบโรคไขเลือดออกในเขตภูเขาสงูแตในวันนี้กลับพบวามีการระบาดใน
หมูบานชาวเขาจังหวดัเชยีงราย    รวมไปถึงพบวาเกิดโรคไขเลือดออกในประเทศภูฏานซึ่งเปนประเทศที่ตั้งอยู
บนเทือกเขาสงู ดังนั้นในป 2551 โรคไขเลือดออกจึงมีแนวโนมที่จะระบาดได  

นอกจากโรคไขเลือดออก โรคมาเลเรียที่อยูในกลุมโรคติดตอผานทางยงุซึ้งเปนแมลงนําโรคก็พบผูปวย
มากขึ้น โดยในป 2550 พบมีผูปวยโรคมาลาเรียทั้งสิ้น 28,764 ราย เสียชีวิต 38 ราย มีพาหะนําโรคจาก
ยุงกนปลอง ในไทยพบการระบาด 2 สายพันธุ คือ พลาสโมเดียม ฟาซิพารัม และพลาสโมเดียม ไวแวกส สําหรับ
ปที่ผานมาพบวา มีการระบาดมากในภาคใตและบริเวณชายแดนระหวางประเทศ โดยเฉพาะกัมพูชา เมืองไพลิน 
ซ่ึงสวนหนึ่งเกดิจากปญหาการดื้อยา รวมถึงภาวะโลกรอนที่กําลังเกิดขึน้ ทําใหไขยุงกนปลองกลายเปนตัวยุงเร็ว
กอใหเกิดการระบาดรุนแรงขึ้น 
 



3. ลิซมาเนีย  
                     โรคติดตอที่มีแมลงเปนพาหะอีกโรค คือ “โรคลิซมาเนีย” แมช่ืออาจไมคอยคุนหูคนไทยมากนกั 
และเรียกไดวา เปนโรคใหมในไทยแตไมใหมในประเทศแถบตะวนัออกกลาง เพราะโรคนี้มีมานานแลวเชนกัน 
โรคลิซมาเนียมีแมลงตัวเล็กๆ หรือ ร้ินฝอยทรายเปนพาหะนําโรค ซ่ึงปกติแลวพบผูปวยไมมาก เพยีง 1-2 รายใน
รอบหลายป และเมื่อสืบประวัติจะพบวา สวนใหญเปนผูใชแรงงานที่เดนิทางไปทํางานในประเทศตะวันออก
กลางและติดเชื้อกลับมา แตระยะ 2-3 ปหลังกลับพบวา ผูปวยที่เปนโรคนี้ แตไมไดเดินทางไปไหน ก็เกดิโรคได
เชนกัน  อาการของโรคลิซมาเนีย ที่ทําใหมไีขขึ้นสูง ปวยเรื้อรัง ไมมีแรง หรือรุนแรงถึงขั้นตับ มามโต ยากตอ
การรักษามาก เนื่องจากโรคนี้ยังไมเปนที่รูจักในวงกวาง ทําใหแมแตแพทยก็ไมสามารถระบุหาสาเหตุของโรค
ได โดยในปทีผ่านมาพบผูปวย 3 ราย ทุกรายไมไดเดินทางออกนอกประเทศเลย จึงอยูในขั้นตอนของการศึกษา
วงจรชีวิตของแมลงพาหะดังกลาว เพื่อใหทราบวามีการแพรระบาดไดอยางไร โดยรวมมือกันระหวาง
มหาวิทยาลัยมหิดลและกรมควบคุมโรคซึ่งในอนาคตอาจขยายความรวมมือกับประเทศอินเดียและบังกลาเทศที่
มีผูปวยมาก ดงันั้น โรคลิซมาเนีย จึงถือเปนอีกโรคหนึ่งที่ตองเฝาระวังอยางเขมแข็ง     
 
4. มือ เทา ปาก  
                      อีกโรคที่นาเปนหวงอยางมาก คือ “โรคมือ เทา ปาก” จากเชื้อไวรัสเอน็เทอโรไวรัส 71 โดยเฉพาะ
ในกลุมเดก็อนบุาล ที่ถึงแมในป 2550 พบผูปวยทัว่ประเทศ 14,530 ราย มีผูเสียชีวิต 2 ราย แตก็ถือเปนปญหา
ใหญที่ตองใหความสนใจ  เนื่องมีผูปวยดวยโรคมือ เทา ปาก เพิ่มมากขึ้น ซ่ึงมีจํานวนมากกวาป 2549 ที่มยีอด
ผูปวย 3,810 ราย เสียชีวิต13 ราย อยางไรกด็ี ถือวามีความรุนแรงนอยกวาเดิม เพราะมีผูเสียชีวิตลดลง แตก็ควร
ใหความสําคญักับโรคนี้เปนพิเศษ เพราะขณะที่บานเราไมรุนแรงนักแตโรคมือ เทา ปาก ในประเทศเวียดนาม  
รุนแรงมาก มผูีเสียชีวิตหลายราย  ในเขตตรวจราชการสาธารณสุขที่ 13 พบวาในป 2550 มีรายงานผูปวย 552 
ราย คิดเปนอัตราปวยเทากับ 7.9 ตอประชากรแสนคน พบอัตราปวยสูงสุดที่จังหวดันครราชสีมาเทากับ 9.4 ตอ
ประชากรแสนคน  และถาพิจารณาแนวโนมของโรคพบวามีแนวโนมสูงขึ้นทุกป ดังนั้น  ป 2551 นี้ โรคนี้จึงเปน
โรคที่จะตองมีการเฝาระวังตดิตามอยางใกลชิดตอไป 
 
5. โรคไขหวัดนก ไขหวัดใหญ 
                  “โรคไขหวัดนก” โรคติดตอผานทางเดินหายใจที่ผูคนเคยตระหนก ตกใจ และหวาดกลัว แมในป 
2550 จะไมมีรายงานผูปวยเลย แตกเ็ปนโรคที่ไมควรนิ่งนอนใจและยังตองใหความสาํคัญ  แมในประเทศจะไม
พบผูปวยรายใหม  แตประเทศเพื่อนบานของเรา ไมวาจะเปนประเทศลาว พมา กลับมกีารเปดเผยวา พบผูปวย
เปนรายแรกของประเทศ ในเวียดนามกเ็ร่ิมพบผูปวยใหม ในอินโดนีเซีย จีนกย็ังมีผูปวยตอเนื่องและมีผูเสียชีวิต
ดวยโรคไขหวดันก โดยเฉพาะลาสุดที่ปากสีถาน มีพี่นองในครอบครัวเดียวกันปวยถึง 6 คนและเสียชีวิต 2 คน
โดยอาจเกิดการติดตอจากคนสูคน ในครอบครัวนี้  ขณะเดยีวกันเชื้อโรคก็มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาไปสูจุดที่
จะสามารถที่จะติดตอจากคนสูคนได   



                     สวนโรคไขหวัดใหญ ซ่ึงเปนโรคที่หลายคนอาจไมไดใหความสําคัญ ก็พบวามีผูที่เสียชีวิตจากโรค
ไขหวดัใหญทางออม คือ การมีภาวะแทรกซอน เชน ผูเปนโรคหัวใจหรือโรคเร้ือรังอยูกอนทําใหอาการกําเริบ 
โดยในแตละปคาดวามีผูเสียชีวิตดวยโรคไขหวัดใหญทางออมกวา 100 ราย 
 

6. โรคอ่ืน ๆ ท่ีนาสนใจ 
นอกจากนั้น โรคที่ติดตอผานทางเดินหายใจที่รูจักกันมานาน เชน วัณโรค ก็เปนโรคที่หลายฝายจับตา 

เพราะยังเปนปญหาใหญระดับประเทศ ขณะนี้มีผูปวยกวา 50,000 ราย เปนผูปวยรายใหมกวา 20,000 ราย สวน
ใหญมีปญหาเนื่องมาจากการทานยาไมครบหรือมีภาวะภูมิคุมกันบกพรองเชนการติดเชื้อเอดสอยูกอนดวยและ
ไมไดรับการตรวจวินิจฉัยรักษาตั้งแตตนมือ ทําใหเชื้อดื้อยา  
                   - โรคลีเจียนแนร ที่เชื้อปนเปอนมากับละอองน้ําและเขาสูทางเดินหายใจซึ่งพบมักในกลุม
ชาวตางชาติซ่ึงเมื่อเปนโรคนี้แลวมีอาการรุนแรง แตคนไทยถือวามีภูมิคุมกันทําใหเปนแลวไมรุนแรงมาก 
อยางไรก็ตามโรคนี้มีผลกระทบตอการทองเที่ยว ซ่ึงภาคธุรกิจจะตองจับมือกันแกไขปญหาโดยตองทําใหมี
น้ําประปาใชกันอยางเพียงพอ หากจะใชน้ําจากแหลงธรรมชาติก็ตองมีกระบวนการบําบัดดวยคลอรีนเพื่อฆาเชื้อ  
                     - โรคสเตปโตคอสคัสลูอิส ที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรียในหมู โดยหมูมีเชื้อในกระแสโลหิต หมูอาจตาย
หรือไมตายก็ไดปญหาคือคนไทยแถบภาคเหนือนิยมกินลู โดยมีเนื้อหมูดิบและเลือดหมูสดๆเปนองคประกอบ 
หากหมูเปนโรค ก็จะกลายเปนแหลงรวมเชื้อโรคอยางดี พบมีการระบาดในภาคเหนือ เชน จ. พะเยา นครสวรรค 
สุโขทัย ลําปาง อุตรดิตถ โดยในปที่ผานมาทั่วประเทศไดรับการรายงานทั้งหมด 97 ราย เสียชีวิต 11 ราย ทั้งนี้ 
สําหรับผูที่รอดชีวิตสวนหนึ่งทําใหเปนหูหนวกสนิทอีกดวย 
   

อยางไรก็ดี โรคติดตอตางๆ เหลานี้เปนโรคที่สามารถปองกัน ควบคุมไดตั้งแตตน ทั้งนี้ ประเทศสมาชิก
องคการอนามัยโลกจึงเห็นพองกันที่จะเริ่มบังคับใช กฎอนามัยระหวางประเทศ พ.ศ.2548 (International Health 
Regulation : IHR 2005) ซ่ึงเปนขอตกลงของประเทศสมาชิกองคการอนามัยโลกทั้ง 192 ประเทศ เพื่อตรวจจับ
การระบาด ปองกันควบคุมโรคติดตอขามแดนและภัยฉุกเฉินทางสาธารณสุขอื่น ๆ ลดผลกระทบในการเดินทาง 
การขนสงระหวางประเทศพรอมกันทั่วโลก สําหรับ ประเทศไทยรัฐบาลนายกรัฐมนตรีพลเอกสุรยุทธ จุลานนท 
ไดมีมติครม.ใหประเทศไทยปฏิบัติตามกฎอนามัยระหวางประเทศตั้งแตเดือนมิถุนายน 2550 ที่ผานมา ซ่ึง
กระทรวงสาธารณสุขโดยกรมควบคุมโรคจะไดรวมมือกับอีก 18 กระทรวงในการสรางความเขมแข็งของระบบ
เฝาระวังควบคุมโรคตั้งแตระดับรากหญาจนถึงการเชื่อมตอกับนานาประเทศ 
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