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โรคไขหวัดใหญ
(INFLUENZA)

1. ลักษณะโรค : เปนโรคระบบทางเดินหายใจทีเ่ กิดจากการ
ติดเชื้อไวรัสอยางเฉียบพลัน เชื้อกอโรค ไดแก เชื้อไวรัส
ไขหวัดใหญ (Inﬂuenza virus) โดยลักษณะเชื้อไวรัส
ไขหวัดใหญตามฤดูกาล มีรปู รางเปนทรงกลม (spherical)
หรือเปนสาย (ﬁlamentous form) ขนาด 80-120 nm.
(ดังรูปที่ 2) สามารถจําแนกออกเปน 3 ชนิด ไดแก
ชนิดเอ, บี และ ซี คุณสมบัตกิ ารเปนแอนติเจนของโปรตีน
ทีเ่ ปนโครงสรางทีเ่ สถียรอยูภ ายใน ไดแก นิวคลีโอโปรตีน
และแมตทริกซโปรตีน เปนตัวจําแนกชนิดของไวรัส ไวรัส
ไขหวัดใหญชนิด เอ แบงเปน subtypes โดยไกลโคโปรตีน
ทีผ่ วิ ของไวรัส 2 ชนิด คือ ฮีแมกกลูตนิ นิ (hemagglutinin,
H) และนิวรามินิเดส (neuraminidase, N) (ดังรูปที่ 3)

รูปที่ 2 ไวรั ส ไข ห วั ด ใหญ สายพั น ธุ AUSSR77 H1N1
จากกลองอิเลคตรอน ไมโครกราฟฟ (Electron
micrograph of inﬂuenza AUSSR77 H1N1
กําลังขยาย ×189,000 เทา)
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รูปที่ 3 แบบแผนโครงสรางของเชือ้ ไวรัสไขหวัดใหญ ชนิด เอ
(Schematic model of inﬂuenza A virus)
2. ระบาดวิ ท ยา : สถานการณ ทั่ ว โลก : สถานการณ
การระบาดของโรคไข ห วั ด ใหญ ทั่ ว โลกเป น วิ ก ฤตทาง
สาธารณสุขของประเทศทั่วโลก โดยพบการแพรกระจาย
ของโรคไขหวัดใหญในภูมิภาคเอเชีย อเมริกา และยุโรป
ในเขตซีกโลกเหนือ มักพบระบาดมากในชวงฤดูหนาว
สวนซีกโลกใตระบาดมากในฤดูฝน โดยเชือ้ ทีเ่ ปนสาเหตุของ
การระบาดของโรคไขหวัดใหญตามฤดูกาล คือ ไขหวัดใหญ
ชนิด เอ (H1N1) (H3N2) และ ชนิด บี
สถานการณในประเทศไทย : ขอมูลการเฝาระวังโรค
ทางระบาดวิทยาและผลการศึกษาวิจัยในประเทศไทย
คาดประมาณจํานวนผูปวยโรคไขหวัดใหญทั้งประเทศได
700,000 - 900,000 รายตอป และมีผูปวย ไขหวัดใหญ
ที่มีภาวะแทรกซอนรุนแรง เชน ปอดอักเสบ ตองรับ
ไวโรงพยาบาลประมาณ 12,575 - 75,801 รายตอป
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อัตราปวยตายของโรคไขหวัดใหญที่มีภาวะแทรกซอนสูง
ถึงรอยละ 2.5 และในป พ.ศ. 2552 สํานักระบาดวิทยา
ไดรบั รายงานผูป ว ยโรคไขหวัดใหญ จํานวน 120,400 ราย
อัตราปวย 189.73 ตอประชากรแสนคน โดยอัตราปวยใน
ป พ.ศ. 2552 เพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบยอนหลัง 3 - 5 ป
เนื่ อ งจากมี ก ารระบาดใหญ ข องเชื้ อ ไวรั ส ไข ห วั ด ใหญ
สายพันธุใหมชนิด A H1N1 2009 (Inﬂuenza A novel
H1N1; pandemic strain)
โรคไขหวัดใหญสายพันธุใหมชนิด A (H1N1) 2009
ไดเริ่มแพรระบาดในประเทศเม็กซิโก และสหรัฐอเมริกา
ดังนั้นกรมควบคุมโรค โดยสํานักระบาดวิทยาจึงไดเริ่ม
ดําเนินการเฝาระวังไขหวัดใหญสายพันธุใหม ชนิด A
(H1N1) 2009 ตั้งแตวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2552
และพบผูปวยรายแรกของประเทศไทยในปลายเดือน
พฤษภาคม จากนั้นเริ่มพบผูปวยเพิ่มมากขึ้น และเริ่มมี
การแพรระบาดในวงกวางในเดือนมิถนุ ายน ผลการดําเนิน
การเฝาระวังผูปวยยืนยันไขหวัดใหญสายพันธุใหมในป
พ.ศ. 2552 พบวา ไดรับรายงานผูปวยทั้งสิ้น 30,956
ราย อัตราปวย 48.78 ตอประชากรแสนคน อัตราสวน
เพศหญิงตอเพศชายเทากับ 1:1.03 มีผูเสียชีวิต 157 ราย
อัตราตาย 0.31 ตอประชากรแสนคน อัตราปวยตาย
รอยละ 0.64 โดยพบผูปวยมากในชวงฤดูฝน ระหวาง
เดือนมิถุนายนถึงกันยายน ซึ่งมีแนวโนมการระบาดตาม
ฤดู ก าลใกล เ คี ย งกั บ ไข ห วั ด ใหญ ที่ ร ะบาดตามฤดู ก าล
โดยภาคที่มีอัตราปวยสูงสุด คือ ภาคกลาง สัดสวนอาชีพ
ผูปวยสูงสุด คือ นักเรียน
จากการเฝาระวังโรคไขหวัดใหญสายพันธุใหมชนิด
A (H1N1) 2009 ที่มีการระบาดไปทั่วโลก โดยสํานัก
ระบาดวิทยาไดจัดทํารายงานการเฝาระวังสถานการณ
ไขหวัดใหญสายพันธุใหมทุกสัปดาห จนกระทั่งองคการ
อนามัยโลกไดลดระดับการระบาดใหญของไขหวัดใหญ
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สายพันธุใหมชนิด A (H1N1) 2009 ลงเปนระยะหลังการ
ระบาดใหญ ทางสํานักระบาดวิทยาจึงไดปรับเปลี่ยนการ
รายงานจากการเฝาระวังไขหวัดใหญสายพันธุใ หมชนิด A
(H1N1) 2009 เปนการเฝาระวังไขหวัดใหญโดยรวมเพื่อ
ใหการเฝาระวังโรคมีประสิทธิภาพมากขึ้น
3. อาการของโรค : มี ไข ไอ (ส ว นมากเป น ไอแห ง ๆ)
ปวดศีรษะ ปวดกลามเนือ้ ไมมแี รง เยือ่ บุโพรงจมูกอักเสบ
และเจ็บคอ อาการไอนี้มักจะรุนแรงและไอเปนเวลานาน
อาจถึง 2 สัปดาหขึ้นไป ไข และอาการอื่นๆ ในผูปวย
สวนใหญมักจะหายไดเองในเวลา 5 - 7 วัน ในเด็กอาจ
พบอาการแสดงทางระบบทางเดินอาหาร เชน คลื่นไส
อาเจียน ทองรวง รวมกับอาการทางระบบทางเดินหายใจ
อาการทางระบบทางเดินอาหารพบไดไมบอยในผูใหญ
ทารกอาจจะพบอาการของโรคติดเชื้อในกระแสเลือด
ผูสูงอายุที่เปนโรคไขหวัดใหญมักมีโรคประจําตัวรวมดวย
เชน ภาวะหัวใจลมเหลว (Congestive Heart Failure)
และไมแสดงอาการไข
4. ระยะฟกตัวของโรค : โดยเฉลี่ย 2 วัน (ในชวง 1 - 4 วัน)
5. การวินิจฉัยโรค : ตรวจหาไวรัสโดยการแยกเชื้อไวรัส
ไขหวัดใหญไดจากคอหอยหรือสารคัดหลั่งจากจมูกหรือ
นํา้ ลางโพรงจมูก ซึง่ สามารถแยกเชือ้ ไดจากการเพาะเลีย้ ง
เซลลหรือไขฟก การตรวจแยกสารแอนติเจนของไวรัส
โดยตรงในเซลลจากโพรงจมูกและของเหลว (FA หรือ
ELISA) ชุดทดสอบเร็ว (ซึ่งสามารถจําแนกตามชนิดของ
เชือ้ ไวรัสไขหวัดใหญ) หรือการเพิม่ จํานวน RNA ของไวรัส
สวนการตรวจทางระบบนํา้ เหลืองวิทยา โดยการตรวจหา
แอนติบอดีไตเตอรในซีรั่มคู (4-fold or greater rise in
speciﬁc antibody titer) ในระยะเฉียบพลันและระยะ
ฟนตัวจากโรค อาจจะชวยในการยืนยันการติดเชื้อชนิด
เฉียบพลันไดเชนกัน ตัวอยางตรวจทางระบบนํ้าเหลือง
วิทยาอยางเดียวไมสามารถใชตรวจวินิจฉัยการติดเชื้อ
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เฉียบพลันได ในทางทฤษฎีการเก็บตัวอยางระบบทาง
เดินหายใจควรเก็บในชวงแรกตั้งแตเริ่มปวยเทาที่เปน
ไปได การแพรเชื้อไวรัสจะเริ่มลดลงในวันที่ 3 จากวันที่
เริ่มมีอาการ และตรวจไมพบการแพรหลังจาก 5 วัน ใน
ผูใหญ แตสําหรับผูปวยเด็ก เคยมีรายงานการแพรเชื้อ
เกิดขึ้นไดนานกวา
6. การรักษา : ดูแลทั่วไปเหมือนกับผูปวยไขหวัด การใหยา
ตานไวรัสที่ไดผลดี ควรใหภายใน 48 ชั่วโมงแรก หลังเริ่ม
ปวยดวยไขหวัดใหญชนิด เอ เปนเวลา 3 - 5 วัน เพื่อลด
อาการเจ็บปวย และลดปริมาณไวรัสในสารคัดหลั่งจาก
ทางเดินหายใจ และอาการแทรกซอนที่อาจเกิดจากโรค
ไขหวัดใหญ และยังใชไดผลเมื่ออาการปวยไมเกิน 5 วัน
ขนาดยาที่แนะนําในผูใหญและวัยรุนอายุ 13 ปขึ้นไปนั้น
คือ 150 มก.ตอวัน โดยแบงให 75 มก. 2 ครั้งตอวัน เปน
เวลานาน 3-5 วัน ยาโอเซลทามิเวียร (Oseltamivir)
ยั ง ไม มี ร ายงานประสิ ท ธิ ภ าพในการรั ก ษาเด็ ก ที่ อ ายุ
ตํ่ากวา 1 ป
ระหว า งการรั ก ษาด ว ยยาไม ว า ชนิ ด ใดชนิ ด หนึ่ ง
เชือ้ ไวรัสทีด่ อ้ื ตอยาอาจจะอุบตั ขิ น้ึ ในชวงหลังของการรักษา
และสามารถแพรกระจายไปสูผูอื่นได การใหยาในกลุม
ผู ป ว ยที่ อ ยู ร วมในห อ งเดี ย วกั น ควรจะต อ งพิ จ ารณา
โดยเฉพาะอยางยิง่ ในกลุม ประชากรปด ซึง่ มีผทู ม่ี คี วามเสีย่ ง
สูงอยูมาก ผูปวยควรไดรับการเฝาดูภาวะแทรกซอนจาก
เชื้อแบคทีเรีย รวมถึงการติดเชื้อรวมจาก Methicillin
Resistance Staphylococcus Aureus (MRSA)
เพื่อเลือกใชยาปฏิชีวนะ และเนื่องจากความสัมพันธของ
กลุ ม อาการรายส ให ห ลี ก เลี่ ย งยาในกลุ ม ซาลิ ไซเลท
(Salicylates) ในเด็กที่สงสัยติดเชื้อไขหวัดใหญ
7. การแพรติดตอโรค : การแพรกระจายของฝอยละออง
ขนาดใหญ ฝอยละอองขนาดเล็ก (แพรกระจายในอากาศ)
และการติดตอโดยการสัมผัสใกลชิด (สัมผัสโดยตรง และ
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โดยทางออม) ในการแพรระบาดของไขหวัดใหญยงั ไมเปน
ทีท่ ราบแนชดั แมวา เปนทีเ่ ชือ่ กันวาการกระจายของฝอย
ละอองขนาดใหญ โดยการไอ และจามจากผูปวย จะเปน
วิธกี ารแพรโรคหลัก ไวรัสไขหวัดใหญสามารถมีชวี ติ อยูไ ด
หลายชัว่ โมงบนพืน้ ผิว โดยเฉพาะอยางยิง่ ในทีม่ อี ากาศเย็น
และความชื้นตํ่า
8. มาตรการปองกันโรค :
1. ใหสขุ ศึกษาแกประชาชนและบุคลากรสาธารณสุขเรือ่ ง
การดูแลสุขอนามัยสวนบุคคล รวมถึงการลางมือ และ
มารยาทในการไอจาม โดยเฉพาะอยางยิง่ การแพรโรค
ผานการไอและจามทีไ่ มไดปอ งกัน และแพรผา นมือที่
เปอ นเชือ้ ไปสูเ ยือ่ เมือก
2. ใหภมู คิ มุ กันโรคดวยวัคซีน ทัง้ ชนิดเชือ้ ตายและชนิดเชือ้
ออนแรง การใหวคั ซีนโดสเดียวนัน้ เพียงพอสําหรับผูท ่ี
สัมผัสเชือ้ ไวรัสไขหวัดใหญชนิด เอ และ บี แตสาํ หรับ
เด็กอายุตา่ํ กวา 9 ป ทีไ่ มเคยไดรบั วัคซีนปองกันโรค
ไขหวัดใหญมากอน มีความจําเปนตองไดรับวัคซีน
2 โดสหางกัน 1 เดือน
3. มีกลุมยาตานไวรัส 2 กลุม ที่ใชในการปองกันหลัง
การสัมผัสโรค และใชในการรักษาโรคไขหวัดใหญ
ไดแก (I) กลุม ยาตานนิวรามินเิ ดส (Neuraminidase
inhibitors) ซึง่ ไดแก ยาโอเซลทามิเวียร (Oseltamivir)
และยาซานามิเวียร (Zanamivir) มีความปลอดภัยและ
มีประสิทธิภาพทัง้ ในการปองกันและรักษาไขหวัดใหญ
ชนิด เอ และ บี ยาโอเซลทามิเวียร (Oseltamivir) เปน
ยาชนิดรับประทาน ใชในผูป ว ยอายุ 1 ปขน้ึ ไป สวน
ยาซานามิเวียร (Zanamivir) เปนยาผงชนิดพนเขาทาง
จมูก ไดรบั การอนุมตั ใิ นการรักษาผูป ว ยอายุ 7 ป และ
5 ป สําหรับการปองกัน ขนาดของยาตานไวรัสในการ
รักษาใหทาน 2 ครัง้ ตอวัน ทานติดตอกัน 5 วัน และ
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1 ครัง้ ตอวัน สําหรับการปองกัน ปริมาณยาโอเซลทา
มิเวียร (Oseltamivir) สําหรับเด็กใหปรับตามนํา้ หนักตัว
การใหยาเพือ่ การปองกันหลังสัมผัสโรค ควรใหทาน
ติดตอกัน 7 - 10 วัน หลังการสัมผัส (II) ยากลุม
อะดาแมนทีน (Adamantanes) (ยาอะแมนตาดีน;
Amantadine และ ยาไรแมนตาดีน ; Rimantadine)
เปนยาตานไวรัสทีม่ ปี ระสิทธิภาพในการปองกัน และ
รักษาโรคไขหวัดใหญชนิด เอ แตไมมีผลกับชนิด บี
ยาตานไวรัสกลุม นีใ้ ชในผูป ว ยอายุ 1 ปขน้ึ ไป
9. มาตรการควบคุมการระบาด :
1. การวางแผนสาธารณสุขและการใหสขุ ศึกษาทีด่ ี โดย
เฉพาะอยางยิ่งโครงการใหภูมิคมุ กันในพื้นที่ท่มี ีกลุม
ผูปวยความเสี่ยงสูง และบุคลากรที่ดูแลระบบเฝา
ระวังโรค โดยเจาหนาทีแ่ ละรายงานโรคใน ชุมชนเปน
สิง่ สําคัญมาก การตอบโตตอ การระบาดใหญของโรค
ไขหวัดใหญจาํ เปนตองมีการวางแผนในระดับประเทศ
2. การปดโรงเรียน ถึงแมยงั ไมไดพสิ จู นวา เปนมาตรการ
ควบคุมโรคที่มีประสิทธิภาพ แตเปนมาตรการที่
แนะนําใหใชในการระบาด
3. ผูบริหารโรงพยาบาลตองมีสวนรวมในการสั่งการ
สําหรับการรักษาพยาบาลในชวงมีการระบาด และเมือ่
มีการขาดงานของบุคลากรทางการแพทย เนือ่ งจาก
โรคไขหวัดใหญ ดังนัน้ เพือ่ เปนการปองกัน บุคลากร
ทางการแพทยควรไดรบั วัคซีนปองกันปละครัง้
4. สนับสนุนยาตานไวรัสที่เพียงพอเพื่อการรักษาผูปวย
ทีม่ คี วามเสีย่ งสูง และบุคลากรทีจ่ าํ เปนในเหตุการณ
ฉุกเฉิน เมื่อมีการระบาดใหญของเชื้อสายพันธุใหม
เกิดขึน้ และยังไมมวี คั ซีนใชในการระบาดชวงแรก
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