
ไขหวัดใหญจะกลับมาระบาดใหญจริงหรือ? 

                                                                            กลุมระบาดวิทยา สํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 5 

ความเปนมา 

              สํานักขาวตางประเทศรายงานวา นายยอรก โจว รัฐมนตรีสาธารณสุขของเขตปกครองพิเศษฮองกง
แถลงวา ทางการฮองกง ส่ังปดโรงเรียนอนบุาล และโรงเรียนประถมศกึษา 1,745 แหง ที่มีเด็กเรยีนอยู 5.6 แสน
คน เปนเวลา 2 สัปดาห ระหวางวนัที ่13-28 มีนาคม 2551  ภายหลังจากที่เกิดการระบาดของไขหวดัใหญ 

ทั่วเกาะ สงผลใหมีเดก็เสียชีวิตแลว 3 คน เปนเด็กชายวยั 7 ขวบ กับเดก็หญิงวัย 3 ขวบ และ 2 ขวบ นอกจากนี ้ยัง
มีเด็กลมปวยจนตองเขาโรงพยาบาลอีกกวา 30 คน ในจํานวนนี้มีเพื่อนรวมชั้นของเดก็ชายวัย 7 ขวบรวมอยูดวย
ถึง 5 คน   ถือเปนครั้งแรกทีม่ีการ ส่ังปดโรงเรียนในฮองกงเนื่องจากปญหาดานสาธารณสุข หลังจากเกิดการ
ระบาดของโรคซารสเมื่อ ป 2546 ซ่ึงทําใหมีผูเสียชีวิตเกอืบ 300 คนในฮองกง  คําสั่งปดโรงเรียนถือเปน
มาตรการปองกันลวงหนา เพื่อไมใหเชื้อไวรัสไขหวดัใหญระบาดตามโรงเรียนตางๆ หลังจากที่ศนูยควบคุมโรค
ไดรับรายงานเด็กปวยมีอาการคลายติดเชื้อไขหวดั 184 คน ในโรงเรียน 23 แหง วันที่ 12 มี.ค.2551 และการออก
คําสั่งดังกลาวยังมีขึ้นหลังจากที่มีเด็กชายวยั 7 ขวบเสียชีวิตเมื่อวนัอังคารที่ 11 มี.ค.2551 หลังเขารับการรักษาใน
โรงพยาบาลเมื่อสัปดาหที่แลว เพราะปวยมอีาการคลายติดเชื้อไขหวัดใหญ ซ่ึงทางการฮองกงไดแตงตั้งคณะ
ผูเชี่ยวชาญเพือ่ตรวจสอบหาสาเหตุการเสยีชีวิตของเด็กคนดังกลาว รวมทั้งเดก็หญิง วัย 3 ขวบ และเด็กชายวัย 2 
ขวบที่เสียชีวิตไปกอนหนานีด้วย แตจนถึงขณะนีย้ังไมมหีลักฐานทางวทิยาศาสตรบงชี้วา สาเหตุการเสียชีวิต
ของเด็กทั้งสามคนเกิดจากโรคไขหวัดใหญ  สํานักขาวตางประเทศรายงานเพิ่มเติมวา ความวิตกกังวลถึงความ
เปนไปไดทีจ่ะเกิดการระบาดของไขหวัดใหญในโรงเรียน ทําใหบรรดาผูปกครองสวนใหญไมยอมใหเดก็ไป
โรงเรียน ในขณะที่เด็กที่ไปโรงเรียนเมื่อวานนี้ตองสวมหนากากปองกันการติดเชื้อ ซ่ึงสภาพการณคลายกับเมื่อ
คร้ังที่เคยเกิดการระบาดของโรคทางเดินหายใจเฉยีบพลันรุนแรง หรือซารสในฮองกงเมื่อป 2546 ที่ระบาดใน
ชวงเวลานีด้วยเชนกัน 
                  จากการเฝาระวังสถานการณโรคไขหวัดใหญในประเทศไทยตั้งแตเดือนมกราคม 2551 จนถึงตน
เดือนมีนาคม 2551 ทั่วประเทศพบผูปวยโรคไขหวัดใหญ 2,289 คน เสียชีวิต 2  คน โดยในเดือนมกราคม พบ 
ผูปวย 1,256  คน   เสียชีวิต 1  คน เดือนกมุภาพันธ 966 คน เสียชีวิต 1  คน เดือนมีนาคมพบผูปวย
แลว 67 คน    ขณะที่ในป 2550 ตลอดปปวย 17,130 คน เสียชีวิต 9 คน โดยในเดือนมกราคม มี ผูปวย 1,806  คน 
เสียชีวิต 5 คน เดือนกุมภาพนัธปวย 1,923  คน เสียชีวิต 1  คน เดือนมีนาคม ปวย 1,251  คน เสียชีวิต 2  คน 
 เมื่อเปรียบเทยีบกับปที่แลว ปนี้รุนแรงนอยกวา จากการเฝาระวังเชื้อทาง
หองปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตรการแพทย พบเปนเชื้อไขหวัดใหญชนดิเอช 3 เอ็น 2 รอยละ 6 ที่เหลือเปนสาย
พันธุอ่ืน และไมพบเชื้อไขหวัดนก 
 



                      ผลการเฝาระวงัโรคไขหวัดใหญ หรือปอดบวมที่อยูในขายเฝาระวังโรคไขหวัดนก ทั่วประเทศ
ตั้งแตวนัที ่1 มกราคม-12 มีนาคม 2551 มีผูปวยสะสม 257   คน จาก 54 จังหวดั มีผูปวยโรคไขหวดัใหญหรือ
ปอดอักเสบ ทีอ่ยูระหวางการสอบสวนและรอผลการตรวจยนืยนัทางหองปฏิบัติการ 5 คน      

มารูจักไขหวัดใหญ (Influenza <FLU>)กันเถอะ 
        เปนโรคที่พบไดบอยมากในคนทกุเพศทุกวยั พบไดเกือบทั้งป แตจะเปนมากในชวงฤดูฝน  

(ชวงเดือนกรกฏาคม ถึง ธันวาคม) บางปอาจพบการระบาดทั่วโลก พบสาเหตุอันดับแรก ๆ ของอาการไขที่
เกิดขึ้นเฉยีบพลัน แพทยมกัจะใหการวนิิจฉยัผูใหญที่มีอาการตัวรอนมา 2-3 วัน โดยไมมีอาการอยางอื่นชัดเจน
วาเปนไขหวดัใหญ  
สาเหตุ 

       เกิดจากเชือ้ ไขหวดัใหญ ซ่ึงเปนไวรัสที่มีช่ือวา อินฟลูเอนซาไวรัส(Influenza virus) เชื้อนี้จะอยูใน 
น้ํามูก น้ําลาย หรือเสมหะของผูปวยติดตอโดยการไอหรือ จาม หรือหายใจรดกัน ระยะฟกตัว1-4 วัน เชื้อไขหวัด
ใหญมีอยู 3 ชนิดใหญ เรียกวา ชนิด เอ บี และ ซี ซ่ึงแตละชนิดยังแบงเปนพันธุยอย ๆ ออกไปอีกมากมาย ในการ
เกิดโรคแตละครั้งจะเกดิพันธุยอยเพยีงพันธุเดียว เมื่อเปนแลวจะมภีูมติานทานตอพนัธุนั้น แตไมสามารถตาน
ทางพันธุอ่ืน ๆ ไดจึงอาจตดิเชื้อ จากพันธุใหมได เชื้อไขหวัดใหญบางพันธุ อาจผลัดเปลี่ยนหมนุเวยีนกนัทําให
เกิดการระบาดใหญ และมกีารเรียกชื่อโรคที่ระบาดแตละครั้งตามชื่อ ของประเทศที่เปนแหลงตนกาํหนด เชน 
ไขหวดัใหญ ฮองกง (เรียก ส้ัน ๆ วาไขหวดั ฮองกง หรือหวัดฮองกง),ไขหวัดรัสเซีย, ไขหวัดสิงคโปรเปนตน  
อาการ 
                     มักจะเกิดขึ้นทนัที่ทันใดดวยอาการไขสูงหนาว ๆ รอน ๆ ปวดเมื่อยตามกลามเนื้อมาก(โดยเฉพาะที่
กระเบนเหน็บ ตนขา ตนแขน) ปวดศีรษะ ออนเพลีย เบื่ออาหาร ขมในคอ อาจมีอาการเจ็บคอ คัดจมูก น้ํามูกใส 
ไอแหง ๆ จกุแนนทอง แตบางราย ก็อาจไมมีอาการคัดจมกู หรือเปนหวดัเลยก็ได มีขอสังเกตวาไขหวัดใหญมัก
เปนหวัดนอย แตไขหวัดนอยมักเปนหวัดมาก ไขมักเปนอยู 2-3 วัน แลวคอย ๆ ลดลง อาการไอ และออนเพลีย
อาจจะเปนอยู อาจเปนอยู 1-4 สัปดาห แมวาอาการอื่น ๆ จะทุเลาแลวกต็าม บางคนเมือ่หายจากไขหวัดใหญแลว 
อาจมีอาการวิงเวียนเหมือนเมารถเมาเรือ เนื่องจากมีการอกัเสบของอวัยวะการทรงตัวในหูช้ันใน ซ่ึงมักจะหาย
เองภายใน 3-5 วัน  
สิ่งท่ีตรวจพบ 
                   ไข 38.5-40 องศาเซ็นเซียส เปลือกตาแดง อาจมีน้ํามูกใส คอแดงเล็กนอย หรือไมแดงเลย(ทั้ง ๆ ที่
ผูปวยอาจรูสึก เจ็บคอ) สวนมากมักตรวจไมพบอาการผิดปกติอ่ืน ๆ  
อาการแทรกซอน 
                    ใหการดูแลปฏบิัติตัวเหมือนเปนไขหวัด คือนอนพัก มาก ๆ หามตรากตรํางานหนัก หามอาบน้ําเย็น 
ใชผาชุบน้ําเชด็ตัวเวลามีไขสูง กินอาหารออน(ขาวตม โจก) ดื่มน้ํา และน้ําหวาน หรือน้ําผลไม มาก ๆ  
 
 



การรักษา 
1. ใหการดแูล และปฏิบัติตัวเหมือนไขหวัด คือ นอนพักผอนมาก ๆ หามตรากตรํางานหนกั หาม

อาบน้ําเย็น ใชผาชุบน้ําเช็ดตวัเวลามีไขสูง กินอาหารออน (ขาวตมโจก) ดื่มน้ําและน้ําหวาน 
หรือน้ําผลไมมาก ๆ  

2. ใหยารักษาตามอาการ เชน ยาลดไขบรรเทาปวด ยาแกไอ ยาแกหวัด เปนตน (ในกรณเีด็กควร
หลีกเลี่ยงการใชแอสไพริน)  

3. ยาปฏชิีวนะ ไมจําเปนตองใหทุกราย เพราะเปนโรคที่เกดิจากไวรัส จะใหตอเมื่อมี
ภาวะแทรกซอนจากเชื้อ แบคทีเรีย เชน มนี้ํามูกหรือเสลด สีเหลืองหรือเขียว ,ไซนัสอักเสบ หู
ช้ันกลางอักเสบ หลอดลมอักเสบ เปนตน ยาปฏิชีวนะ ทีม่ีใหเลือกใช ไดแก เพนนิสซลิลิน-วี 
แอมพิซิลลิน หรือ อีโรโทรมัยซิน  

4. ถามีอาการหอบหรือสงสัยปอดอักเสบ โดยเฉพาะถาพบในคนสูงอายุ หรือเด็กเล็ก ควรสง
โรงพยาบาลดวน ถาพบวาปอดอักเสบ ควรใหยา ปฏิชีวนะชนดิของเชือ้ที่ตรวจพบ  

ขอเสนอแนะ 

1. โรคนี้ถือวาไมใชโรคที่รายแรง  

2. อาการไขสูง ปวดเมื่อย และไมมีอาการอื่น ๆ ชัดเจน อาจมีสาเหตุจากโรคอื่น ๆ ในระยะ
เร่ิมแรก ก็ได เชน ไขรากสาดนอย ตับอกัเสบ จากไวรัส ไขเลือดออก หัด เปนตน จึงควรสังเกต
อาการเปลี่ยนแปลงอยางใกลชิด ถามีอาการอื่น ๆ ปรากฎใหเห็นก็ควรใหการรักษา ตามโรคที่
สงสัยถาหากมีอาการไขนานเกิน 7 วัน มักจะไมใชไขหวดัแตอาจมีสาเหตุจากโรคอื่น เชน ไข
รากสาดนอย มาลาเรีย เปนตน ผูปวยทีเ่ปนไขหวดัใหญ มักจะมไีขไมเกิน 7 วัน  

3. ไขหวดั และไขหวัดใหญ บางครั้งอาจมีอาการคลายกนัมาก แตไขหวัดใหญมักมีไขสูง และปวด    

    เมื่อยมาก อยางไรก็ตาม ถึงแม จะแยกกนัไมออก แตกใ็หการดแูลรักษาเหมือน ๆ กนั  

                              การปองกนั ใหยาปฏิชีวนะเชนเดยีวกบัไขหวดั สวนวคัซีนปองกันไขหวดัใหญ มักจะฉดีในชวงที่
มีการระบาดใหญ ซ่ึงจะปองกัน ไดนานประมาณ 12 เดือน ถามีการระบาดในปตอ ๆ ไป ก็ตองฉีดใหมอีก โดยท่ัวไป 
ถาไมมีการระบาด จะไมฉีดวัคซีนใหแกคนทั่วไป ทั้งนี้เนื่องจากเชื้อไขหวัดใหญ มอียูหลายพนัธุ เราไมสามารถ
คาดการณลวงหนาไดวาในการระบาดครั้งตอไป จะเกิดจากเชื้อชนิดใด  

 
 แหลงขอมูล     http://www.bknowledge.org/health/flu/ 
                      www.komchadluek.net                        
                      http://www.matichon.co.th/news_detail.php?id=23315&catid=6 


