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ประจําเดือนพฤศจิกายน ประจําเดือนพฤศจิกายน 25512551  
  

                    กลุมระบาดวิทยา สํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 5 นครราชสีมา 
  

  ลมหนาวเริ่มพัดมาแลว  หนาหนาวปนี้ ผูเชี่ยวชาญหลายทานบอกวาจะหนาวมากกวาทุก ๆ ป 
เนื่องจากมีความ แปรปรวนดานลมฟาอากาศ แตขาวรายสําหรับพวกเราชาวสาธารณสุข ก็คือ ไขหวัดนกฟน
คืนชีพมาอีกแลว   ขาวการพบการระบาดของไขหวัดนกในไกพื้นเมืองที่จังหวัดสุโขทัย เมื่อวันที่ 10 
พฤศจิกายน 2551 ทําใหผูเกี่ยวของกับการปองกันควบคุมโรคทั้งดานคน และสัตว เร่ิมออกมาวิตก กลัววาจะ
เกิดการระบาดในคนอีกระลอกหนึ่ง   ประกอบกับมีการคาดการณจากองคการอนามัยโลกมากวา 2  ปแลว     
วาโอกาสที่จะเกิดการระบาดของไขหวัดใหญที่อาจกลายพันธุมาจากไขหวัดนกได      มีความเปนไปไดสูง    
จึงประกาศใหทุกประเทศเตรียมความพรอมในการรับมือการระบาดใหญของไขหวัดใหญในระดับสูงสุด     
กลยุทธที่ดีที่สุดในการปองกันกลยุทธหนึ่งนอกจากการเฝาระวังการเกิดโรคในสัตวปกแลว คือการเฝาระวัง
การเจ็บปวยในคน โดยตองติดตามขอมูลและวิเคราะหสถานการณโรคไขหวัดใหญในคนอยางตอเนื่อง เพื่อดู
แนวโนมและการเปลี่ยนแปลงลักษณะการเกิด การกระจายของโรคอยางใกลชิด   
 ไขหวัดใหญเปนโรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจ ซ่ึงเกิดขึ้นเปนประจําทั่วโลก ประเทศในซีกโลก
เหนือและซีกโลกใตมักมีการระบาดในฤดูหนาว สําหรับประเทศไทยและประเทศในเขตรอนมักมีผูปวยประ
ปลายตลอดป และมีจํานวนผูปวยมากในชวงกลางป โรคไขหวัดใหญที่ เกิดขึ้นตามฤดูกาล (Seasonal 
influenza) นี้  ในเขตหนาวมักจะรุนแรงกวาในเขตรอน  อยางไรก็ตามในชวงศตวรรษที่ผานมา มีการระบาด
ใหญของไขหวัดใหญทั่วโลก (Pandemic Influenza) หลายครั้ง   ในแตละครั้งมีผูปวยนับลานคนและในครั้งที่
รุนแรงมากมีผูเสียชีวิตนับลานคน 

โรคไขหวัดใหญเปนโรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจ ที่เกิดจากเชื้อไวรัสไขหวัดใหญ (Influenza) 3 
ชนิดใหญ ไดแก ชนดิ เอ บ ีและ ซี ซ่ึงแตละชนิดยังแบงเปนพันธุยอย ๆ ออกไปอีกมากมาย ในการเกิดโรคแต
ละครั้งจะเกดิจากพันธุยอยเพียงพันธุเดียว เมื่อเปนแลวจะมภีูมิตานทานตอพันธุนั้นแตไมสามารถตานทาน
พันธุอ่ืน ๆ ไดจึงอาจติดเชือ้จากพันธุใหมได เชื้อไขหวัดใหญจะอยูในน้ํามูก เสมหะของผูปวย  ติดตอโดยการ
ไอ จาม รดกัน  บางครั้งอาจติดตอทางมือ โดยจับตองสิ่งของที่มีเชื้อไขหวดัใหญอยู ระยะที่เร่ิมมีอาการ
หลังจากรับเชือ้แลวประมาณ 1-4 วัน  ผูปวยจะเริ่มมีไขหนาวสั่น ออนเพลีย ปวดหวัอาจจะมากหรือนอย 
ขึ้นกับแตละบคุคล ปวดเมื่อยกลามเนื้อ (โดยเฉพาะที่กระเบนเหน็บ ตนแขน ตนขา) ไอ จาม คัดจมูก น้ํามกู
ไหล เจ็บคอ อาการของแตละคนอาจมีความรุนแรงตางกันไดมาก ทั้งนี้ขึ้นอยูกับความแข็งแรงของรางกายแต
เดิมของผูปวย หรือโรคประจําตวัที่มีอยูแตเดิม ไขจะขึน้สูงสุดภายใน 24-48 ช่ัวโมง หลังจากนั้นจะคอยๆ 



ลดลง หากไมเกิดภาวะแทรกซอนใดๆ สวนอาการอื่น ๆ เชน ไอ จาม ปวดเมื่อยทัง้หลายนั้น อาจใชเวลา 3-5 
วันกวาที่จะหายไปไดหมด และในบางรายอาจมีไขต่ํา ๆ ไดถึง 1 สัปดาห  

ภาวะแทรกซอนที่พบบอยที่สุด และเปนสาเหตุใหผูปวยเสียชีวิต คือ ปอดบวม โดยปอดบวมที่เกิดใน
ไขหวัดใหญนั้น อาจมีหลายชนิด ตั้งแตเปนปอดบวมจากเชื้อไขหวัดใหญเอง หรือเกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรีย
แทรกซอน หรือเปนทั้งจากเชื้อไวรัส และแบคทีเรีย อาการคือ ผูปวยจะมีไขสูง ไอมากขึ้น หอบเหนื่อย มี
เสมหะมากขึ้น โดยเสมหะจะมีสีเขียว หรือมีเลือดปนในเสมหะ โดยมากมักจะพบภาวะแทรกซอนในผูปวย
โรคหัวใจ โรคปอด เชน ถุงลมโปงพองจากการสูบบุหร่ี หรือสตรีมีครรภก็มีความเสี่ยงที่จะเกิดปอดบวมหาก
ปวยดวยไขหวัดใหญ   กลุมที่มีความเสี่ยงตอการติดโรคไดงาย คือกลุมผูสูงอายุ เด็กเล็ก รวมทั้งสตรีตั้งครรภ  
ผูที่มีรางกายออนแอและ มีโรคประจําตัว เชน โรคหัวใจ โรคปอด โรคไต เปนตน   โดยทั่วไปแลวเชื้อไขหวัด
ใหญจะมีการเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรมอยูเสมอ และมักจะมีการระบาดใหญของโรคไขหวัดใหญทั่วโลกใน
ทุกๆ 10-40 ป  
ความสําคัญของไขหวัดนกกับสถานการณโรคไขหวัดใหญ 

เชื้อไขหวัดใหญที่ติดในนกเรียกวา Avian Influenza Viruses ซ่ึงเปนเชื้อชนิด Infuenza type A   ทําให
ติดเชื้อในนก เชื้อไวรัสที่อันตรายสูงจะทําใหไกติดเชื้อตายไดมากถึง 90-100% ไวรัสไขหวัดใหญชนิด A จะมี
การกลายพันธุอยูเสมอ และทําใหเกิดการระบาดของไขหวัดใหญเปนระยะๆ การเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรม
ของเชื้อไวรัสไขหวัดนกมีสองวิธี ไดแก Antigenic Drift เปนการเปลี่ยนแปลงบางสวนของไวรัสทําใหเกิดการ
กลายพันธเล็กนอย การเกิดกลายพันธุดังกลาวนี้ทําใหในแตละปจะตองมีการคิดคนวัคซีนเพื่อปองกันการ
ระบาดของเชื้อโรคไขหวัดใหญใหมทุกป และการกลายพันธุอีกวิธีหนึ่งคือ Antigenic Shift เปนการที่เชื้อ     
ไวรัสไขหวัดมีการเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรม เมื่อเชื้อนั้นไปติดเชื้อสัตว ทําใหมีการเปลี่ยนแปลงทาง
โครงสรางของเชื้อไวรัสอยางทันที ทําใหเกิดไวรัสสายพันธุใหมที่คนไมรูจักและไมเคยมีภูมิตานทานตอเชื้อ
โรค เมื่อเชื้อระบาดเขาสูคน คนไมมีภูมิตอเชื้อโรคจึงเกิดการระบาดไปทั่วโลก     

เชื้อไขหวัดนกมักจะติดตอระหวางสัตวปกแตก็สามารถติดตอระหวางนกสูคนโดยเฉพาะสายพันธุ
ยอย H5N1 คนจะไดรับเชื้อทางสัมผัสโดยตรงจากไกที่ปวยเปนโรค สัมผัสกับอุจาระของสัตวที่เปนโรค  การ
ระบาดของเชื้อไขหวัดนก H5N1ในไก สงผลตอสุขภาพของคนคือ ทําใหมีการติดเชื้อไขหวัดนกจากไกสูคน
ซ่ึงทําใหมีผูเสียชีวิตจํานวนมากและการกลายพันธของเชื้อ H5N1 ซ่ึงอาจจะทําใหเกิดการติดเชื้อจากคนสูคน 
เกิดการระบาดไปทั่วโลกได  การที่เชื้อไขหวัดนก H5N1จะระบาดทั่วโลกนั้นตองมีปจจัยสามประการไดแก มี
การเชื้อโรคชนิดใหม  เชื้อกอใหเกิดโรครุนแรงในคนและเชื้อนั้นสามารถติดตอจากคนสูคน สําหรับเชื้อ
ไขหวัดนกนั้นมีองคประกอบเพียงสองขอ ยังขาดการระบาดจากคนสูคน อยางไรก็ตามหากการระบาดของ
ไขหวัดนกในไกยังคงมีอยางตอเนื่องก็มีโอกาสที่เชื้อจะกลายพันธทําใหเกิดการติดเชื้อจากคนสูคน ซ่ึงจะทํา
ใหเกิดการระบาดใหญขึ้นได  
 



สถานการณโรคไขหวัดใหญ พ.ศ.2541-2550 
จากรายงานการเฝาระวังทางระบาดวิทยา ตั้งแต พ.ศ. 2541 –2550 พบวา ในเขตตรวจราชการ

สาธารณสุขที่ 14 มีรายงานผูปวยโรคไขหวัดใหญทกุป ปที่มีอัตราปวยสูงที่สุดคือป พ.ศ. 2542 อัตราปวย
เทากับ 100.3 ตอประชากรแสนคน และปที่มีอัตราปวยนอยที่สุดคือป พ.ศ. 2548 อัตราปวยเทากบั 18.85 ตอ
ประชากรแสนคน โดย อัตราปวยของเขต 14 มีแนวโนมคงที่ตั้งแตป พ.ศ.2548 เปนตนมา (รูปที่ 1) 
รูปที่ 1  อัตราปวยตอประชากรแสนคน โรคไขหวัดใหญประเทศไทยและเขตตรวจราชการสาธารณสุขที่ 14              
             พ.ศ.  2541-2550   

 ที่มา: สํานักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข  
 

สถานการณโรคป พ.ศ.2551 (ณ วันท่ี 11 พฤศจิกายน 2551) 
จากรายงานการเฝาระวงัทางระบาดวิทยา ประเทศไทยมรีายงานผูปวยโรคไขหวดัใหญ ป พ.ศ.2551 

จํานวน 14,320 ราย คดิเปนอัตราปวย 22.72 ตอประชากรแสนคน เสียชีวิต 3 ราย คิดเปนอัตราปวยตายรอยละ  
0.02  สวนในเขตตรวจราชการสาธารณสุขที่ 14 มีรายงานผูปวย 953 ราย คิดเปนอัตราปวย 14.48 ตอประชากร
แสนคน  มีผูปวยเสยีชีวติ 1 ราย  เมื่อนําจํานวนผูปวยของโรคไขหวัดใหญมาจาํแนกตามรายเดือนตั้งแตป 
2546-2550 พบวาสามารถพบโรคไดตลอดทั้งป โดยมีจาํนวนผูปวยสูงที่สุดในชวงเดือนกรกฎาคม (รูปที่ 2)  

การกระจายของโรคตามพื้นที่ พบวาจังหวัดที่มีอัตราปวยสูงสุดคือจังหวัดสุรินทรเทากับ 42.36 ตอ
ประชากรแสนคน รองลงมาคือ จังหวดับรีุรัมย  ตามลําดับ (รูปที่3 ) เมื่อจําแนกผูปวยออกตามกลุมอายุตั้งแตป 
พ.ศ. 2549-2551 พบวาสามารถพบผูปวยไดในทุกๆชวงอายุ  โดยมีอัตราปวยสูงที่สุดในกลุมเด็กและผูสูงอายุ 
(รูปที่ 4) 
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รูปที่ 2 จํานวนผูปวยโรคไขหวัดใหญ จําแนกตามรายเดือน เขตตรวจราชการสาธารณสุขที่14 พ.ศ.2546-2550 

       
ที่มา: สํานักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข 

 
รูปที่ 3  อัตราปวยตอประชากรแสนคนโรคไขหวัดใหญจําแนกตามรายจังหวัดในเขตตรวจราชการสาธารณสุข    
             ที่ 14 พ.ศ. 2549-2551 

       

ที่มา: สํานักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข 
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รูปที่ 4 อัตราปวยตอประชากรแสนคนโรคไขหวดัใหญ จาํแนกตามกลุมอายุ เขตตรวจราชการสาธารณสุข     
           ที่ 14 พ.ศ. 2549-2551 
 
 
 
 
 
 

 
  ที่มา: สํานักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข 

 
แนวโนมสถานการณโรค พ.ศ. 2551   ชวงปลายป และ พ.ศ.2552 
 จากขอมูลทางระบาดวิทยาพบวาจํานวนผูปวยในป พ.ศ.2550 และพ.ศ.2551 จะลดลงจากป พ.ศ.2549 
แตกลับมีจํานวนผูเสียชีวิตเพิ่มขึ้นซึ่งแสดงใหเห็นวาโรคไขหวัดใหญมีความรุนแรงของโรคเพิ่มขึ้น เร่ือง
ระยะเวลาการระบาดเปนรอบๆ (Cycle) ของโรคไขหวัดใหญทุก 10-40 ปนั้น พบวาการระบาดครั้งหลังสุด มี
ระยะหางจากปจจุบันประมาณ 30-40 ป และนอกจากนั้นยังพบวาปจจุบันมีการระบาดไขหวัดนก (ซ่ึงเปนสาย
พันธุหนึ่งของไขหวัดใหญ) ในหลายประเทศทั่วโลกทั้งในคนและในสัตวปก จากขอมูลทางระบาดวิทยาของ
โรคไขหวัดนกในชวง 2-3 ป ที่ผานมา พบวาชวงเวลาการระบาดของโรคอยูในชวง เดือนพฤศจิกายนถึงเดือน
มกราคม ปถัดไป  ดังนั้นจึงมีการคาดคะเนวาโรคไขหวัดใหญหรือไขหวัดนกมีแนวโนมที่อาจจะเกิดการ
ระบาดใหญในปพ.ศ. 2551 ชวงปลายป หรือ พ.ศ. 2552 ได 
 
สรุปและขอเสนอแนะ 

จากการวิเคราะหขอมูลแมวาอัตราปวยโรคไขหวัดใหญมีแนวโนมจะลดลง ก็ไมอาจนิ่งนอนใจได 
เพราะจากอดตีที่ผานมาพบวาโรคไขหวดัใหญมีการระบาดใหญทุกๆ 10-40 ป และในการระบาดแตละครั้งจะ
ทําใหมีผูเสียชีวิตเปนจํานวนมากและทําใหเกิดความเสียหายทางเศรษฐกิจอีกดวย       ส่ิงสําคัญในการปองกัน
และควบคุมโรคไขหวัดใหญคือการใหความรูแกประชาชนทั่วไปถึงระบาดวิทยาของโรค ถึงแมวาการให
ความรูแกประชาชนเปนการปองกันที่ดแีตอาจจะยังไมเพยีงพอโดยเฉพาะอยางยิ่งในเด็ก ผูที่มีรางกายออนแอ 
มีโรคประจําตัว  และผูสูงอายุจะตดิเชื้อไดงาย ดังนั้น การปองกันโดยการใชวัคซีน จึงเปนอกีมาตรการหนึ่งที่
จะนํามาใชปองกันและควบคุมการระบาดของไขหวัดใหญ นอกจากจะปองกันการเจ็บปวยแลวยังจะเปนการ
ปองกันมิใหเกดิภาวะแทรกซอนตามมาดวย แตเนื่องจากเชื้อมีการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา วัคซีนไขหวัด
ใหญจึงตองมกีารปรับเปลี่ยนใหมทกุปเพือ่ใหทันกับสายพันธุที่เปลี่ยนไป ดังนั้นวัคซีนไขหวัดใหญจึง
จําเปนตองฉีดทุกป 
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