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โรคไข้หวัดใหญ่ 

(SEASONAL INFLUENZA)  ICD-9 487; ICD-10 J10, J11

1. สถานการณ์โรค : 

	 ทัว่โลก :	สถานการณก์ารระบาดของโรคไขห้วดัใหญส่ายพนัธุใ์หม	่

ชนิดเอ	 (H1N1)	 2009	 ที่มีการระบาดไปทั่วโลกเมื่อปี	 พ.ศ.	 2552		

หรือ	 ค.ศ.	 2009	 นั้น	 เป็นวิกฤตทางสาธารณสุขของประเทศทั่วโลก

กว่า	 214	 ประเทศ	 โดยไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่เมื่อปี	 พ.ศ.	 2552	

ปัจจุบันได้กลายเป็นไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาลที่พบปะปนอยู่กับ	

สายพันธุ์ต่างๆ	 ทั่วไป	 โดยพบการแพร่กระจายของโรคไข้หวัดใหญ่

ในภูมิภาคเอเชีย	 อเมริกา	 และยุโรป	 ในเขตซีกโลกเหนือ	 มักพบ

ระบาดมากในช่วงฤดูหนาว	 ส่วนซีกโลกใต้ระบาดมากในฤดูฝน		

โดยเชื้อที่เป็นสาเหตุของการระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล	

คือ	ไข้หวัดใหญ่	ชนิดเอ	(H1N1)	(H3N2)	และ	ชนิดบี	โดยทั่วโลกพบ	

ผู้ป่วยโรคไข้หวัดใหญ่ที่มีอาการรุนแรงประมาณปีละ	 3	 -	 5	 ล้านราย	

และประมาณ	250,000	-	500,000	รายเสียชีวิต	โดยข้อมูล	ณ	วันที่		

26	สงิหาคม	2554	ประเทศสว่นใหญใ่นเขตรอ้นมรีายงานโรคไขห้วดัใหญ่	

ไม่มากนัก	 ยกเว้น	 ประเทศในแถบอเมริกา	 (เช่น	 ประเทศคิวบา	

สาธารณรฐัโดมนิกินั	ฮอนดรูสั	บราซลิ)	ประเทศในแถบแอฟรกิาตะวนัตก		

(เช่น	ประเทศกานา	แคเมอรูน	เซเนกัล)	และเอเชียใต้	 (เช่น	ประเทศ

อินเดีย	บังกลาเทศ	สิงคโปร์	ไทย)	ที่มีรายงานโรคค่อนข้างมาก	และมี

การรายงานจำานวนผู้ป่วยกลุ่มอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่เพิ่มมากขึ้นใน

ประเทศออสเตรเลยี	โดยสว่นใหญเ่ปน็โรคไขห้วดัใหญ่	ชนดิเอ	(H1N1)	

และชนิดบี



คู่มือการป้องกันควบคุมโรคติดต่ออุบัติใหม่ 80

	 ประเทศไทย :	 ข้อมูลการเฝ้าระวังโรคทางระบาดวิทยาและ

ผลการศึกษาวิจัยในประเทศไทย	 คาดประมาณจำานวนผู้ป่วยโรค	

ไข้หวัดใหญ่ทั้งประเทศได้	700,000	-	900,000	รายต่อปี	และมีผู้ป่วย	

ไข้หวัดใหญ่ที่มีภาวะแทรกซ้อนรุนแรง	 เช่น	 ปอดอักเสบ	 ต้องรับไว้

โรงพยาบาลประมาณ	 12,575	 -	 75,801	 รายต่อปี	 อัตราป่วยตาย

ของโรคไข้หวัดใหญ่ที่มีภาวะแทรกซ้อนสูงถึงร้อยละ	 2.5	 และในปี	

พ.ศ.	 2552	 สำานักระบาดวิทยาได้รับรายงานผู้ป่วยโรคไข้หวัดใหญ่	

จำานวน	120,400	ราย	อัตราป่วย	189.73	ต่อประชากรแสนคน	โดย

อัตราป่วยในปี	พ.ศ.	2552	เพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบย้อนหลัง	3	-	5	ปี		

เนื่องจากมีการระบาดใหญ่ของเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่		

ชนดิเอ	(H1N1)	2009	(Influenza	A	novel	H1N1;	pandemic	strain)	

	 โรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่	 ชนิดเอ	 (H1N1)	 2009	 ได้เริ่มแพร่

ระบาดในประเทศเม็กซิโก	 และสหรัฐอเมริกา	 ดังนั้นกรมควบคุมโรค		

โดยสำานักระบาดวิทยาจึงได้เริ่มดำาเนินการเฝ้าระวังไข้หวัดใหญ่	

สายพันธุ์ใหม่	ชนิดเอ	 (H1N1)	ตั้งแต่วันที่	 1	พฤษภาคม	พ.ศ.	2552	

และพบผู้ป่วยรายแรกของประเทศไทยในปลายเดือนพฤษภาคม		

จากนั้นเริ่มพบผู้ป่วยเพิ่มมากขึ้น	 และเริ่มมีการแพร่ระบาดในวงกว้าง

ในเดือนมิถุนายน	 ผลการดำาเนินการเฝ้าระวังผู้ป่วยยืนยันไข้หวัดใหญ่	

สายพันธุ์ใหม่ในปี	 พ.ศ.	 2552	 พบว่า	 ได้รับรายงานผู้ป่วยทั้งสิ้น	

30,956	 ราย	 อัตราป่วย	 48.78	 ต่อประชากรแสนคน	 อัตราส่วน	

เพศหญิงต่อเพศชายเท่ากับ	1:	1.03	มีผู้เสียชีวิต	157	ราย	อัตราตาย		

0.31	 ต่อประชากรแสนคน	 อัตราป่วยตายร้อยละ	 0.64	 โดยพบ	

ผู้ป่วยมากในช่วงฤดูฝน	 ระหว่างเดือนมิถุนายนถึงกันยายน	 ซึ่งมี	

แนวโน้มการระบาดตามฤดูกาลใกล้เคียงกับไข้หวัดใหญ่ที่ระบาดตาม
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ฤดูกาล	 โดยภาคที่มีอัตราป่วยสูงสุด	 คือ	 ภาคกลาง	 สัดส่วนอาชีพ	

ผู้ป่วยสูงสุด	คือ	นักเรียน	

	 จากการเฝ้าระวังโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่	 ชนิดเอ	 (H1N1)	

2009	ทีม่กีารระบาดไปทัว่โลก	โดยสำานกัระบาดวทิยาไดจ้ดัทำารายงาน

การเฝา้ระวงัสถานการณไ์ขห้วดัใหญส่ายพนัธุใ์หมท่กุสปัดาห	์จนกระทัง่	

องค์การอนามัยโลกได้ลดระดับการระบาดใหญ่ของไข้หวัดใหญ่	

สายพันธุ์ใหม่	ชนิดเอ	(H1N1)	2009	ลงเป็นระยะหลังการระบาดใหญ่		

ซึ่งหมายถึงไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่นี้ได้กลายเป็นไข้หวัดใหญ่ที่พบ

ได้ตามฤดูกาลเช่นเดียวกับสายพันธุ์อื่นๆ	 ที่มีอยู่เดิมแล้ว	 ทางสำานัก	

ระบาดวทิยาจงึไดป้รบัเปลีย่นการรายงานจากการเฝา้ระวงัไขห้วดัใหญ่	

สายพันธุ์ใหม่	 ชนิดเอ	 (H1N1)	 2009	 เป็นการเฝ้าระวังไข้หวัดใหญ่	

โดยรวมเพื่อให้การเฝ้าระวังโรคมีประสิทธิภาพมากขึ้น

2. ลักษณะโรค : เป็นโรคระบบทางเดินหายใจที่เกิดจากการ

ติดเชื้อไวรัสอย่างเฉียบพลัน	 โดยมีอาการไข้	 ไอ	 (มักจะไอแบบแห้งๆ)		

ปวดศรีษะ	ปวดกลา้มเนือ้	ออ่นเพลยี	เยือ่บโุพรงจมกูอกัเสบ	และเจบ็คอ		

อาการไอมักจะรุนแรงและอาจไอเป็นเวลานานถึง	 2	 สัปดาห์ขึ้นไป	

ส่วนไข้	 และอาการอื่นๆ	 ในผู้ป่วยส่วนใหญ่มักจะหายได้เองในเวลา	

5	 -	 7	 วัน	 มักพบผู้ป่วยในช่วงฤดูหนาว	 เนื่องจากสภาพอากาศที่เย็น	

การวินิจฉัยโรคพัฒนาขึ้นจากข้อมูลการเฝ้าระวังที่สามารถระบุชนิด

ของเชือ้ไวรสัทีห่มนุเวยีนในแตล่ะฤดกูาลได	้อาการของโรคไขห้วดัใหญ	่

มักไม่สามารถแยกออกจากการติดเชื้อไวรัสทางเดินหายใจชนิดอื่นได้	

เช่น	Rhinovirus,	RSV,	Parainfluenza,	Adenovirus	และเชื้อก่อโรค	

อื่นๆ	 โดยกลุ่มอาการของโรคไข้หวัดใหญ่	 ประกอบด้วย	 มีการติดเชื้อ

ของระบบทางเดินหายใจส่วนต้นเฉียบพลัน	 ไอเสียงแหบ	 (croup)		
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หลอดลมฝอยในปอดอักเสบ	 (bronchiolitis)	 ภาวะชักจากไข้		

(febrile	seizure)	และปอดอักเสบ	(pneumonia)	ในเด็กพบมีอาการ

ผิดปกติของระบบทางเดินอาหาร	 เช่น	 คลื่นไส้	 อาเจียน	 ท้องร่วง		

ร่วมด้วย	และมีรายงานสูงถึงร้อยละ	25	ของเด็กในโรงเรียนที่พบการ

ระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่	ชนิดบี	และ	เอ	(H1N1)	อาการผิดปกติของ

ระบบทางเดินอาหารไม่ค่อยพบในผู้ใหญ	่ ทารกมักปรากฏอาการของ

การติดเชื้อในกระแสเลือด	 ส่วนผู้สูงอายุที่เป็นโรคไข้หวัดใหญ่มักจะมี

อาการเลวลง	เนือ่งจากมโีรคประจำาตวัรว่มดว้ย	เชน่	ภาวะหวัใจลม้เหลว	

(congestive	heart	failure)	และอาจไม่พบอาการไข้

	 การวนิจิฉยั อาจตอ้งอาศยัประวตัแิละอาการเปน็หลกั	การตรวจ

ทางหอ้งปฏบิตักิารทีร่วดเรว็	ณ	จดุคดักรองผูป้ว่ย	จะชว่ยในการวนิจิฉยั	

และมปีระโยชนม์ากในการยนืยนัโรคอยา่งรวดเรว็	เมือ่มกีารระบาดนอก

ฤดกูาล	หรอืการระบาดในพืน้ทีห่า่งไกลทีก่ารขนสง่ตวัอยา่งตอ้งใชเ้วลา		

โดยขอ้มลูทีไ่ดส้ามารถนำามาใชเ้พือ่ออกมาตรการปอ้งกนัควบคมุโรคได้	

ทันท่วงที	 ชุดตรวจคัดกรองทางห้องปฏิบัติการที่มีจำาหน่ายอยู่ทั่วไปมี

ความไวร้อยละ	70	หรือน้อยกว่า	แต่มีความจำาเพาะสูงถึงร้อยละ	95	

ดังนั้น	 ในพื้นที่ที่พบการระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่	 ผลการทดสอบที่

ใหผ้ลลบในผูป้ว่ยทีม่อีาการคลา้ยไขห้วดัใหญจ่ะตอ้งแปลผลดว้ยความ

ระมัดระวัง	 และการแยกแยะผลทดสอบที่ให้ผลลบเทียมจึงมีความ

สำาคญั	นอกจากนัน้ควรมกีารพจิารณาวธิกีารทดสอบทีม่คีวามไวมากขึน้		

และพิจารณาเพาะเช้ือไวรัส	และทดสอบ	RT-PCR	ในห้องปฏิบัติการด้วย	

	 การระบาดของโรคไขห้วดัใหญต่ามฤดกูาลเปน็ภยัคกุคามสขุภาพ

ที่สำาคัญในทุกกลุ่มอายุ	 แต่กลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงสุดในการเกิดภาวะ

แทรกซ้อน	 ได้แก่	 เด็กอายุตำ่ากว่า	 2	 ปี	 ผู้ใหญ่ที่มีอายุ	 64	 ปีขึ้นไป	
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และผู้ป่วยโรคเรื้อรัง	ได้แก่	โรคหัวใจ	โรคปอด	โรคไต	โรคตับ	โรคเลือด		

หรือโรคทางเมตาบอลิค	(เช่น	โรคเบาหวาน)	ผู้ที่ได้รับยากดภูมิคุ้มกัน	

หญิงตั้งครรภ์	 และผู้มีภาวะทางระบบประสาท	 ซึ่งทำาให้เกิดภาวะ	

กดการทำางานของระบบทางเดินหายใจ	 (compromise	 respiratory		

function)	 ได้	ภาวะแทรกซ้อนที่พบ	 ได้แก่	 ปอดอักเสบ	 จากการ

ติดเชื้อแบคทีเรีย	 รวมถึงการติดเชื้อดื้อยา	Metthicillin	 Resistance		

Staphylococcus aureus	 (MRSA)	 และ	 S. pneumonia	

ปอดอักเสบจากการติดเชื้อไวรัส	 อาการทรุดลงของโรคประจำาตัว		

(worsening	 of	 underlying	 conditions)	 โรคไซนัสอักเสบ		

โรคหูนำ้าหนวก	 ภาวะชักจากไข้	 โรคไข้สมองอักเสบ	 (encephalitis/

encephalopathy)	กล้ามเนื้ออักเสบ	และกลุ่มอาการรายส์	(Reye’s	

Syndrome)	 ซึ่งเกี่ยวข้องกับการใช้ยากลุ่มซาลิไซเลท	 (salicylates)	

แม้ว่าการเสียชีวิตจากโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาลสามารถเกิดขึ้นได้ใน

ทกุกลุม่อายุ	แตส่ว่นใหญก่วา่รอ้ยละ	90	เกดิขึน้ในผูส้งูอายุ	65	ปขีึน้ไป		

การระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ในแต่ละปีนับเป็นภาวะฉุกเฉินทาง

สาธารณสุข	และการรักษาในสถานบริการสาธารณสุขของประเทศ

	 ผลการศึกษาด้านระบาดวิทยาของโรคไข้หวัดใหญ่ส่วนใหญ่		

มาจากกลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว	 แต่ปัจจุบันมีข้อมูลจากประเทศกำาลัง

พัฒนา	 และประเทศเขตร้อนมากขึ้น	 พบว่ากลุ่มเสี่ยงสูงและเสียชีวิต

จากโรคไข้หวัดใหญ่	 คือเด็กอายุน้อยกว่า	 5	 ปี	 ผู้สูงอายุ	 และผู้ป่วย

โรคเรื้อรัง	 จากข้อมูลการสอบสวนการระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ใน

แอฟริกา	และอินโดนีเซีย	บ่งชี้ว่าภาวะขาดแคลนอาหาร	ความยากจน	

การเข้าถึงบริการสาธารณสุข	 เป็นส่วนสนับสนุนให้อัตราการเกิดโรค	

และการเสียชีวิตสูงขึ้น
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	 การตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ	 ได้แก่	 การแยกเชื้อไวรัส

ไข้หวัดใหญ่จากคอ	 จมูกหรือสารคัดหลั่งจากโพรงจมูกหรือนำ้าล้าง

จากท่อหลอดลม	(isolation	of	viruses	from	throat,	nasal,	and	

nasopharyngeal	secretion	or	tracheal	aspirate	or	washings)	

ซึง่สามารถแยกเชือ้ไดจ้ากการเพาะเลีย้งเซลลห์รอืไขฟ่กั	การตรวจแยก

สารแอนติเจนของไวรัสโดยตรงในเซลล์จากโพรงจมูกและของเหลว		

(FA	หรือ	ELISA)	

	 ส่วนการตรวจทางระบบนำ้าเหลืองวิทยา	 โดยการตรวจหา

แอนติบอดีไตเตอร์ในซีรั่มคู่	 (4-fold	 or	 greater	 rise	 in	 specific	

antibody	 titer)	 ในระยะเฉียบพลันและระยะฟื้นตัวจากโรค	 อาจจะ

ช่วยในการยืนยันการติดเชื้อชนิดเฉียบพลันได้เช่นกัน	 ตัวอย่างตรวจ

ทางระบบนำ้าเหลืองวิทยาอย่างเดียวไม่สามารถใช้ตรวจวินิจฉัยการ	

ตดิเชือ้เฉยีบพลนัได	้ในทางทฤษฎกีารเกบ็ตวัอยา่งระบบทางเดนิหายใจ

ควรเก็บในช่วงแรกตั้งแต่เริ่มป่วยเท่าที่เป็นไปได้	 การแพร่เชื้อไวรัสจะ

เริ่มลดลงในวันที่	 3	 จากวันที่เริ่มมีอาการ	 และผู้ป่วยส่วนใหญ่ตรวจ

ไม่พบการแพร่เชื้อหลังจาก	5	-	7	วัน	นับจากวันเริ่มมีอาการในผู้ใหญ่		

แต่สำาหรับผู้ป่วยเด็ก	เคยมีรายงานการแพร่เชื้อเกิดขึ้นได้นานกว่า

3.  เชื้อก่อโรค :	เชื้อก่อโรค	ได้แก่	เชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่	(Influenza	

virus)	 โดยเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล	 มีรูปร่างเป็นทรงกลม		

(spherical)	หรอืเปน็สาย	(filamentous	form)	ขนาด	80	-	120	นาโนเมตร		

(รูปที่	 1)	 สามารถจำาแนกออกเป็น	 3	 ชนิด	 ได้แก่	 ชนิดเอ	บี	 และ	 ซี	

คุณสมบัติการเป็นแอนติเจนของโปรตีนที่เป็นโครงสร้างที่เสถียรอยู่

ภายใน	 ได้แก่	 นิวคลีโอโปรตีน	และแมตทริกซ์โปรตีน	 เป็นตัวจำาแนก

ชนิดของไวรัส	 ไวรัสไข้หวัดใหญ่	 ชนิดเอ	 แบ่งเป็น	 subtypes	 โดย	
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ไกลโคโปรตนีทีผ่วิของไวรสั	2	ชนดิ	คอื	ฮแีมกกลตูนินิ	(hemagglutinin,	

H)	และนิวรามินิเดส	(neuraminidase,	N)	(รูปที่	2)	ซึ่งฮีแมกกลูตินิน		

มีสายพันธุ์ย่อยจำานวน	 16	 สายพันธุ์	 และนิวรามินิเดส	 มีสายพันธุ์

ย่อยจำานวน	 9	 สายพันธุ์	 ในปัจจุบันไวรัสไข้หวัดใหญ่	 ชนิดเอ	 มีเพียง	

2	สายพันธุ์	คือ	ชนิดเอ	 (H1N1)	และ	ชนิดเอ	 (H3N2)	 เท่านั้นที่เป็น

สาเหตขุองการกอ่โรคในมนษุย	์นกนำา้เปน็แหลง่รงัโรคทีส่ำาคญัของไวรสั	

ไข้หวัดใหญ่	ชนิดเอ	และทุกสายพันธุ์ย่อยของไวรัสไข้หวัดใหญ่	ชนิดเอ		

ตรวจพบไดใ้นนก	นอกจากนัน้	ไวรสัไขห้วดัใหญ	่ชนดิเอ	ยงักอ่โรคในสตัว์

อืน่ๆ	ได	้เชน่	สกุร	มา้	แมวนำา้	เปน็ตน้	ไวรสัไขห้วดัใหญ	่ชนดิบ	ีไมม่กีาร

แบ่งเป็น	subtypes	แต่พบไวรัสไข้หวัดใหญ่	ชนิดบี	ที่มียีนแตกต่างกัน		

2	ชนิด	(two	antigenically	distinct	lineages	of	B	viruses)	และ

ก่อโรคในมนุษย์	 โดยมนุษย์เป็นแหล่งรังโรคที่สำาคัญของไวรัส	 ชนิดบี		

และไวรัสไข้หวัดใหญ่ทั้งชนิดเอ	 และ	 บี	 สามารถแบ่งตามสายพันธุ์		

และเป็นสาเหตุของการระบาดตามฤดูกาลได้	 แต่มีเพียงเชื้อไวรัส	

ไขห้วดัใหญ	่ชนดิเอ	ทีเ่กดิการรวมกนัของฮแีมกกลตูนินิ	หรอืการรวมกนั	

ของฮีแมกกลูตินินและนิวรามินิเดส	 และเกิดเป็นสายพันธุ์ใหม่ที่	

ไม่เคยพบในมนุษย์	 และเป็นสาเหตุของการระบาดใหญ่ได้	 ไวรัส	

ไข้หวัดใหญ่	 ชนิดซี	 เป็นสาเหตุของการป่วยของผู้ป่วยเพียงประปราย

และเกดิการระบาดในวงจำากดัเพยีงเลก็นอ้ยเทา่นัน้	และเปน็ปญัหาทาง

ด้านสาธารณสุขน้อยกว่าชนิดเอ	และ	บี	วัคซีนไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล

จึงมีเพียงไวรัสไข้หวัดใหญ่	ชนิดเอ	และ	บี	เท่านั้น	
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รูปที่ 1 :  ภาพเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่	 สายพันธุ์	 AUSSR77	 H1N1	 จากกล้อง

อิเล็กตรอน	กำาลังขยาย	189,000	เท่า	

รูปที่ 2 :  แบบจำาลองโครงสร้างของเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่	ชนิดเอ	
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	 ระดับของแอนติบอดีต่อฮีแมกกลูตินิน	 เป็นตัวพยากรณ์ที่สำาคัญ	

ที่สุดของการป้องกันการติดเชื้อของไวรัสไข้หวัดใหญ่ในมนุษย์ 		

ส่วนแอนติบอดีต่อนิวรามินิเดส	 จะช่วยลดความรุนแรงของโรคได้		

การที่รหัสยีนบนไกลโคโปรตีนที่ผิวของเชื้อไวรัสมีการเปลี่ยนแปลง

อย่างต่อเนื่อง	 ทำาให้เกิดการกลายพันธุ์ของเชื้อไวรัส	 เป็นการ

เปลี่ยนแปลงแอนติเจนเพียงเล็กน้อย	 (antigenic	 drift)	 ซึ่งเกิดขึ้นใน

ช่วงระหว่างกระบวนการเพิ่มจำานวนของไวรัส	 (virus	 replication)	

เนื่องจากมีการเกิดไวรัสไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่อย่างต่อเนื่องโดย

กระบวนการ	 antigenic	drift	 จึงจำาเป็นต้องมีการทบทวน	และปรับ

สว่นประกอบของวคัซนีปอ้งกนัโรคไขห้วดัใหญเ่ปน็ระยะๆ	ในทกุป	ีตาม

ปกติแล้ววัคซีนแต่ละปีจะมีการเปลี่ยนสายพันธุ์ไวรัสที่ใช้ในการผลิต		

1	 สายพันธุ์หรือมากกว่า	 การเกิดไวรัสสายพันธุ์ใหม่เป็นพื้นฐานทาง

ไวรัสวิทยาสำาหรับการระบาดของไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาลประจำาปี		

และเป็นเหตุผลหลักว่าทำาไมการติดเชื้อไข้หวัดใหญ่จึงสามารถ

เกิดได้หลายๆ	 ครั้ งในช่วงอายุของแต่ละคน	 การตั้ งชื่อไวรัส	

ไข้หวัดใหญ่จะตั้งตามชนิดของไวรัส	 พื้นที่ภูมิศาสตร์ที่แยกเชื้อได้	

หมายเลขการเพาะเชื้อ	 ปีที่ทำาการแยกเชื้อได้	 และสายพันธุ์ของไวรัส	

(เฉพาะไวรัสไข้หวัดใหญ่	 ชนิดเอ)	 ตามลำาดับ	 ตัวอย่างเช่น	 A/New		

Caledonia/20/99	 (H1N1),	 A/Brisbane/10/2007	 (H3N2),		

B/Malaysia/2506/2004	เป็นต้น

4. การเกิดโรค : การระบาดแต่ละปีของไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาลจะ

มีความรุนแรงแตกต่างกันไป	 คือ	 อาจพบผู้ป่วยประปราย	 หรือ	 เกิด

การระบาดของโรคในมนุษย์นอกฤดูกาลระบาด	 และการระบาดใหญ	่	

(พบนอ้ยมาก)	อตัราปว่ยในชว่งการระบาดจะอยูร่ะหวา่งรอ้ยละ	5	-	20	
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ในกลุ่มประชากรในชุมชนทั่วไป	 ไปจนถึงมากกว่าร้อยละ	 50	 ในกลุ่ม

ประชากรทีอ่ยูใ่นสิง่แวดลอ้มแบบปดิ	เชน่	บา้นพกัคนชรา	โรงเรยีน	ฯลฯ		

ในการระบาดประจำาปีในประเทศอุตสาหกรรม	 การติดเชื้อและ	

ป่วยด้วยโรคไข้หวัดใหญ่มักเกิดขึ้นในเด็กวัยเรียนเป็นหลัก	 อัตราการ

ปว่ยสงูสดุเกดิขึน้ในเดก็	ซึง่จะเหน็ไดช้ดัจากยอดการขาดเรยีนของเดก็	

ยอดของเด็กป่วยที่มาพบแพทย์และการเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลที่

พุง่สงูขึน้อยา่งรวดเรว็	สว่นการเจบ็ปว่ยในผูใ้หญม่คีวามสมัพนัธก์บัการ

ขาดงานที่เพิ่มขึ้น	 การเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลเพิ่มขึ้น	 และอัตรา

ตายสูงขึ้น	โดยเฉพาะในกลุ่มผู้สูงอายุ	ส่วนในอเมริกาเหนือการระบาด

โดยทั่วไปจะอยู่ในช่วง	 8	 -	 10	 สัปดาห์	 การระบาดของไข้หวัดใหญ่	

แตล่ะครัง้	ในพืน้ทีเ่ดยีวกนัอาจเกดิจากเชือ้ไวรสั	1	สายพนัธุ	์หรอืมากกวา่	

และ/หรือไวรัสหลายชนิดก็ได้	 ในเขตที่มีอุณหภูมิพอเหมาะ	 ไม่ร้อน	

หรือเย็นเกินไป	การระบาดมีแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นในฤดูหนาว	หากเป็น

พื้นที่เขตร้อน	การระบาดมักเกิด	2	ระลอกต่อปี	สอดคล้องกับระลอก

การระบาดในโซนเขตทีม่อีณุหภมูพิอเหมาะซกีโลกเหนอืและซกีโลกใต้	

และ/หรือระหว่างช่วงฤดูฝน	

5. แหล่งรังโรค :	 โดยทั่วไปคนจะติดเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ชนิดที่

เกิดในคนได้หลายชนิด	 ได้แก่	 ไข้หวัดใหญ่	 ชนิดเอ	 (H3N2),	 (H1N1)	

และ	ชนิดบี	 ซึ่งคนเป็นแหล่งรังโรคหลักสำาหรับการติดเชื้อไวรัสชนิดนี้		

และไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาลมักจะไม่ได้เป็นโรคที่เกิดจากสัตว์	

6. วิธีการแพร่โรค : การแพร่กระจายของฝอยละอองขนาดใหญ่	

ฝอยละอองขนาดเล็ก	 (แพร่กระจายในอากาศ;	 airborne	 spread)	

และการติดต่อโดยการสัมผัสใกล้ชิด	(สัมผัสโดยตรง	และโดยอ้อม)	ใน
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การแพร่ระบาดของไข้หวัดใหญ่ยังไม่เป็นที่ทราบแน่ชัด	 แม้ว่าเป็นที่	

เชื่อกันว่าการกระจายของฝอยละอองขนาดใหญ่	โดยการไอ	หรือจาม

จากผู้ป่วย	ซึ่งเป็นวิธีการแพร่โรคหลัก	ไวรัสไข้หวัดใหญ่สามารถมีชีวิต

อยู่ได้หลายชั่วโมงบนพื้นผิว	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งในที่มีอากาศเย็นและ

ความชื้นตำ่า	

7. ระยะฟักตัวของโรค : ไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล	มีระยะฟักตัวโดย

เฉลี่ย	2	วัน	(อยู่ในช่วง	1	-	4	วัน)

8. ระยะติดต่อของโรค :	 ในผู้ใหญ่การแพร่เชื้อและการติดต่อของ

ไวรัสอยู่ที่ประมาณ	 3	 -	 5	 วันนับจากวันเริ่มป่วย	 ในเด็กเล็กสามารถ

แพร่ได้นานกว่าผู้ใหญ่	อาจพบที่	7	-	10	วัน	และอาจนานขึ้นไปอีก	ใน

ผู้ป่วยที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่องอย่างรุนแรง

9. ความไวและความตา้นทานตอ่การรบัเชือ้ : ขนาดและผลกระทบ

ของการระบาดและการระบาดใหญท่ัว่โลก	ขึน้อยูก่บัหลายปจัจยั	ไดแ้ก	่

ระดบัภมูคิุม้กนัโรคตามธรรมชาตใินประชากร	และระดบัภมูคิุม้กนัโรค

จากการให้วัคซีน	อายุและสภาวะร่างกายของประชากร	ความรุนแรง	

ของสายพันธุ์เชื้อไวรัส	 และความผันแปรของไวรัสสายพันธุ์ใหม่		

การติดเชื้อจะทำาให้เกิดภูมิต้านทานที่จำาเพาะต่อไวรัสสายพันธุ์นั้น		

ช่วงเวลาและการขยายวงกว้างของภูมิคุ้มกัน	 ขึ้นอยู่กับระดับ	

ความคลา้ยคลงึกนัของแอนตเิจนระหวา่งเชือ้ไวรสัทีท่ำาใหเ้กดิภมูคิุม้กนั

และเชื้อไวรัสที่ทำาให้เกิดโรค	ในช่วงการระบาดตามฤดูกาล	ประชากร

จำานวนมากจะมีภูมิคุ้มกันบางส่วน	 เนื่องจากเคยผ่านช่วงการระบาด

ของโรคครัง้กอ่นทีม่สีาเหตจุากเชือ้ไวรสัสายพนัธุเ์ดยีวกนัหรอืคลา้ยกนั	

มาก่อน	 วัคซีนป้องกันโรคทำาให้เกิดการตอบสนองทางภูมิคุ้มกันของ
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ร่างกายที่จำาเพาะต่อสายพันธุ์ของไวรัสที่ใช้ผลิตวัคซีน	 และสามารถ	

ตอบสนองทางภูมิคุ้มกันข้ามสายพันธ์ุได้	ในไวรัสสายพันธ์ุท่ีคล้ายคลึงกัน

	 อัตราการป่วยจำาเพาะอายุในช่วงการระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่

ตามฤดูกาล	 จะสะท้อนให้เห็นถึงภูมิคุ้มกันที่ยังคงมีอยู่มาตั้งแต่อดีต		

ซึ่งสัมพันธ์กับสายพันธุ์ที่กำาลังระบาด	 ดังนั้นอุบัติการณ์การติดเชื้อ

จึงมักจะสูงที่สุดในกลุ่มเด็ก	 ที่ไม่เคยติดเชื้อไข้หวัดใหญ่มาก่อนและ	

มีแอนติบอดีต่อโรคที่น้อยกว่า

10. การเก็บและนำาส่งตัวอย่างตรวจที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

กระทรวงสาธารณสุข : 

 10.1 ชื่อการทดสอบ	การตรวจวินิจฉัยโรคไข้หวัดใหญ่

	 	 10.1.1	การแยกเชื้อ

	 	 10.1.2	 การตรวจหาสารพันธุกรรมด้วยวิธี	 real	 time	

RT-PCR

 10.2 ข้อบ่งชี้การส่งตรวจ

	 	 10.2.1	ผูป้ว่ยทีม่ไีขส้งู	ตัง้แต	่38oซ.	ขึน้ไป	หรอื	ใหป้ระวตัิ

ว่ามีไข้	ร่วมกับไอ	เจ็บคอ	หรือปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ	

	 	 10.2.2	 ผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นปอดอักเสบและ

ต้องรับไว้รักษาในโรงพยาบาล

 10.3  การเตรียมผู้ป่วย

	 ไม่มี

 10.4 การเกบ็สิง่สง่ตรวจ ปรมิาณและภาชนะทีใ่ชเ้กบ็ตวัอยา่ง

	 	 ควรเก็บตัวอย่างให้เร็วที่สุดภายใน	 1	 -	 3	 วัน	 เมื่อเริ่ม

ปรากฏอาการของโรค	และเก็บซำ้าอีกครั้ง
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	 	 หากมีอาการปอดบวม	 หรือปอดอักเสบ	 การเก็บใช้วิธี

ไร้เชื้อ	 (aseptic	 technique)	 ตัวอย่างแยกเชื้อ	 และตรวจหาสาร

พันธุกรรมได้แก่	 nasopharyngeal	 aspiration,	 throat	 swab,		

nasopharyngeal	swab,	nasal	swab	

	 	 Nasopharyngeal	aspirate	เกบ็โดยใชส้ายพลาสตกิทีต่อ่

กับเครื่องดูดสอดใส่เข้าไปในช่องจมูกดูดตัวอย่างประมาณ	2	-	3	มล.	

ใส่ในหลอดที่ปราศจากเชื้อ	กรณีดูดเสมหะได้น้อยใช้	viral	transport	

media	ล้างเซลล์ที่ค้างสายลงในหลอด

	 	 Throat	swab	ใช้	swab	ป้ายภายในบริเวณ	posterior	

pharynx	จุ่มปลาย	swab	ใน	viral	transport	media	หักด้าม	swab	

ทิ้งเพื่อปิดหลอดให้สนิท

	 	 Nasopharyngeal	swab	เกบ็โดยสอดลวด	swab	เขา้ไป

ในรูจมูกถึงส่วนของ	nasopharynx	ทิ้งไว้ประมาณ	2	-	3	วินาที	ค่อยๆ	

หมุนลวด	swab	แล้วดึงออก	จุ่มปลาย	swab	ลงใน	viral	transport	

media	และตัดปลายลวดส่วนเกินจากหลอดเก็บตัวอย่าง

	 	 Nasal	 swab	 ใช้	 swab	 สอดเข้าในรูจมูกขนานกับ		

palate	ทิ้งไว้ประมาณ	2	-	3	วินาที	ค่อยๆ	หมุน	swab	ออกแล้วดึง

ออกจุ่มปลาย	swab	ใน	viral	transport	media	หักด้าม	swab	ทิ้ง

เพื่อปิดหลอดให้สนิท

	 	 หมายเหต ุ: ไมค่วรใช	้swab	ทีม่	ีcalcium	alginate	หรอื	

swab	ทีด่า้มทำาดว้ยไมเ้พราะอาจมสีารทีย่บัยัง้ไวรสับางชนดิหรอืยบัยัง้

ปฏิกิริยา	PCR	ควรใช้	Dacron	หรือ	Rayon	swab	ที่ด้ามทำาด้วยลวด

หรือพลาสติก
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  10.5 การส่งสิ่งส่งตรวจและข้อควรระวัง

	 	 ตัวอย่างสารคัดหลั่งหรือ	 swab	 ที่บรรจุในภาชนะต้อง	

ปิดจุกให้สนิท	พันด้วยเทป	ปิดฉลาก	แจ้งชื่อผู้ป่วย	ชนิดของตัวอย่าง	

วันที่เก็บ	 บรรจุใส่ถุงพลาสติก	 รัดยางให้แน่น	 แช่ในกระติกนำ้าแข็ง	

รีบนำาส่งทันที	 ถ้าจำาเป็นต้องรอ	ควรเก็บไว้ในตู้เย็น	 (4oซ.)	ห้ามแช่ใน

ชอ่งแชแ่ขง็ของตูเ้ยน็	ถา้ตอ้งการเกบ็นานเกนิ	48	ชัว่โมง	ใหเ้กบ็	-70oซ.	

(viral	transport	media	ขอไดท้ีส่ถาบนัวจิยัวทิยาศาสตรส์าธารณสขุ)

	 10.6 วันเวลาทำาการทดสอบ

	 	 วันจันทร์	ถึง	ศุกร์	เวลา	08.30	ถึง	16.30	น.

	 10.7 ระยะเวลาที่ใช้ในการตรวจวิเคราะห์ (TAT)

	 	 10.7.1		แยกเชื้อไวรัสด้วยวิธี	cell	culture	และวิธี	IFA	

ใช้เวลา	13	วันทำาการ

	 	 10.7.2	 การตรวจหาสารพันธุกรรมด้วยวิธี	 real	 time	

RT-	PCR	

	 	 	 	 รายงานผลเบื้องต้นทางโทรสารในวันทำาการ		

ใช้เวลา	24	ชั่วโมง	

	 	 	 	 รายงานผลฉบับจริง	ใช้เวลา	5	วันทำาการ	
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 10.8 การรายงานผลการวิเคราะห์

วิธีทดสอบ การรายงานผล

10.8.1	 แยกเชื้อไวรัส	

ไข้หวัดใหญ่

สับทัยป์ของไวรัสไข้หวัดใหญ่

ตามฤดูกาล

(A/H1,	A/H3,	B)

10.8.2	 ตรวจหาสารพันธุกรรม

ไวรัสไข้หวัดใหญ่ตาม

ฤดูกาลด้วยวิธี	real	

time	RT-PCR

สับทัยป์ของไวรัสไข้หวัดใหญ่

ตามฤดูกาล

(A/H1,	A/H3,	B)

10.8.3	 ตรวจหาสารพันธุกรรม

ไวรัสไข้หวัดใหญ	่

สายพันธุ์ใหม่ด้วยวิธี	

real	time	RT-PCR

ไวรัสไข้หวัดใหญ	่

สายพันธุ์ใหม่

10.8.4	 ตรวจหาสารพันธุกรรม

ไวรัสไข้หวัดใหญ่ทัยป์เอ

และทัยป์บีด้วยวิธี	real	

time	RT-PCR

ไวรัสไข้หวัดใหญ่ทัยป์เอหรือ

ทัยป์บี	(A	or	B)

 10.9 ค่าตรวจวิเคราะห์

	 	 10.9.1	 แยกเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่	 อัตราค่าตรวจ	1,500	

บาทต่อตัวอย่าง

	 	 10.9.2	 ตรวจหาสารพันธุกรรมไวรัสไข้หวัดใหญ่ 	

สายพันธุ์ใหม่และไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาลด้วยวิธี	real	time	RT-	PCR	

อัตราค่าตรวจ	3,500	บาทต่อตัวอย่าง
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	 	 10.9.3	 ตรวจหาสารพันธุกรรมไวรัสไข้หวัดใหญ่สายพันธ์ุใหม่

ด้วยวิธี	real	time	RT-PCR	อัตราค่าตรวจ	2,500	บาทต่อตัวอย่าง

	 	 10.9.4	 ตรวจหาสารพันธุกรรมไวรัสไข้หวัดใหญ่ทัยป์เอ

และทัยป์บีด้วยวิธี	real	time	RT-PCR	อัตราค่าตรวจ	1,500	บาทต่อ

ตัวอย่าง

 10.10 วิธีวิเคราะห์

	 	 10.10.1	แยกเช้ือไวรัสด้วยวิธี	cell	culture	และวิธี	IFA	

	 	 10.10.2	 การตรวจหาสารพันธุกรรมด้วยวิธี	 real	 time	

RT-	PCR

 10.11 สิ่งรบกวนต่อการวิเคราะห์

		 	 10.11.1	 ตวัอยา่งทีม่กีารปนเปือ้นจากเชือ้อืน่	เชน่	เชือ้รา		

แบคทีเรีย

	 	 10.11.2	 ตัวอย่างสารคัดหลั่งหรือ	 swab	 ที่ส่งมาโดย	

ไม่แช่เย็น	(4oซ.)	หรือไม่ใส่กระติกบรรจุนำ้าแข็ง

	 	 10.11.3	 ตวัอยา่งทีห่ลอดบรรจมุกีารแตกหกั	ชำารดุ	ทำาให้

ตัวอย่างไหลซึมออกมา

11. วิธีการป้องกันและควบคุมโรค :

	 รายละเอยีดคำาแนะนำาสำาหรบัการปอ้งกนัและควบคมุการระบาด

โรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาลประจำาปี	 จะมีการตีพิมพ์เผยแพร่ทุกปีโดย

หน่วยงานสาธารณสุขแห่งชาติและองค์การอนามัยโลก

	 ก. มาตรการป้องกันโรค :

	 	 1.	 ให้สุขศึกษาแก่ประชาชนและบุคลากรสาธารณสุขเรื่อง	

การดูแลสุขอนามัยส่วนบุคคล	รวมถึงการล้างมือ	และมารยาทในการ	

ไอ	 จาม	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งการแพร่กระจายเชื้อผ่านการไอและจาม



คู่มือการป้องกันควบคุมโรคติดต่ออุบัติใหม่ 95

โดยที่ไม่ได้ป้องกัน	 และการแพร่ผ่านจากมือที่เปื้อนเชื้อไปสู่เยื่อบุผิว

ในช่องจมูกและปาก

	 	 2.		ให้ภูมิคุ้มกันโรคด้วยวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่	ทั้งชนิด

เชื้อตาย	 (inactivated	 influenza	vaccines;	 IIV)	และชนิดเชื้อเป็น	

(live	 vaccines)	 ซึ่งหากแอนติเจนที่มีอยู่ในวัคซีนตรงกับสายพันธุ์

ของเชื้อไวรัสที่ระบาดอยู่	 จะสามารถป้องกันการติดเชื้อในประชากร

ผู้ใหญ่วัยต้นที่มีสุขภาพดีได้ถึงร้อยละ	 70	 -	 90	 ส่วนวัคซีนชนิดเชื้อ

อ่อนแรง	(live	attenuated	influenza	vaccines;	LAIV)	ซึ่งมีการใช	้

ในประเทศรัสเซียมาเป็นเวลานานหลายปีแล้ว	ในปัจจุบันได้รับการขึ้น

ทะเบียนวัคซีนในประเทศอุตสาหกรรมหลายประเทศ	 เป็นชนิดที่ใช้	

พน่จมกูสำาหรบัประชากรทีม่สีขุภาพดทีีม่อีายรุะหวา่ง	2	-	49	ป	ีในกลุม่

ผู้สูงอายุ	ถึงแม้ว่าการให้ภูมิคุ้มกันอาจจะให้ประสิทธิผลในการป้องกัน

การปว่ยไดน้อ้ยกวา่	วคัซนีชนดิเชือ้ตายอาจชว่ยลดความรนุแรงของโรค		

และการเกิดภาวะแทรกซ้อนได้ร้อยละ	 50	 -	 60	 รวมทั้งลดการ	

เสยีชวีติไดป้ระมาณรอ้ยละ	80	การใหภ้มูคิุม้กนัไขห้วดัใหญน่ัน้แนะนำา

ให้ใช้ควบคู่ไปกับวัคซีนโรคปอดอักเสบจากเชื้อนิวโมคอคคัสด้วย

	 การให้วัคซีนเข็มเดียวนั้น	 เพียงพอสำาหรับผู้ที่สัมผัสเชื้อไวรัส	

ไข้หวัดใหญ่	 ชนิดเอ	 และ	บี	 มาก่อน	 แต่สำาหรับเด็กอายุตำ่ากว่า	 9	ปี	

ที่ไม่เคยได้รับวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่มาก่อน	 มีความจำาเป็น

ต้องได้รับวัคซีน	2	 เข็มห่างกัน	1	 เดือน	และโปรแกรมการสร้างเสริม

ภูมิคุ้มกันโดยการให้วัคซีนตามปกติควรจะมุ่งตรงสู่ประชาชนกลุ่ม

ที่มีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดภาวะแทรกซ้อนรุนแรงหรือเสียชีวิต

จากโรคไข้หวัดใหญ่	 (ดูหัวข้อ	 2.	 ลักษณะโรค)	 และกลุ่มที่อาจมีการ

แพร่เชื้อไปสู่บุคคลอื่น	 เช่น	 บุคลากรทางการแพทย์และสมาชิกใน
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ครอบครัวของผู้ที่มีความเสี่ยงสูง	 เป็นต้น	 การให้ภูมิคุ้มกันในเด็ก

ที่รับประทานยาแอสไพริน	 (aspirin)	 เป็นเวลานานก็เป็นอีกหนึ่ง	

ข้อแนะนำา	 เพื่อป้องกันการเกิดกลุ่มอาการรายส์ภายหลังการ	

ติดเชื้อไข้หวัดใหญ่

	 ในแต่ละปี	 ควรให้วัคซีนในช่วงเวลาก่อนที่ไข้หวัดใหญ่จะเกิดขึ้น

ในชุมชน	 โดยอาศัยการคาดการณ์	 ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับรูปแบบการระบาด

ของไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาลที่แตกต่างกันไปในแต่ละพื้นที่ของโลก		

(ฤดูหนาวในเขตหนาว	 และฤดูฝนในเขตร้อน)	 องค์การอนามัยโลกจะ

เป็นผู้ให้คำาแนะนำาสำาหรับการให้วัคซีนปีละสองครั้ง	 โดยขึ้นอยู่กับ

สายพันธุ์ของเชื้อไวรัสที่ระบาดอยู่	 ณ	 ขณะนั้น	 ซึ่งใช้ข้อมูลจากระบบ

เฝ้าระวังที่มีอยู่ทั่วโลก

	 ข้อห้าม	:	ห้ามให้วัคซีนในผู้ที่มีประวัติแพ้ไข่หรือส่วนประกอบใน

วัคซีน	 ในระหว่างโครงการให้วัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ในสุกร	 ใน

ปี	 พ.ศ.	 2519	 สหรัฐอเมริกามีรายงานความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นของกลุ่ม

อาการ	Guillain	-	Barré	syndrome	ภายใน	6	สปัดาหห์ลงัไดร้บัวคัซนี	

และวัคซีนที่ผลิตขึ้นมาในเวลาต่อมาที่ผลิตจากเชื้อไวรัสสายพันธุ์อื่น		

ก็ไม่มีความสัมพันธ์ที่ชัดเจนกับความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นของกลุ่มอาการ		

Guillain	-	Barré	syndrome	อย่างไรก็ตาม	ผู้ที่มีอาการ	Guillain	-	

Barré	syndrome	เปน็กลุม่ทีเ่ปน็ขอ้หา้มสำาหรบัการรบัวคัซนีชนดิเชือ้

ออ่นแรง	และการเกดิกลุม่อาการ	Guillain	-	Barré	syndrome	ภายใน	

6	สปัดาห	์หลงัจากไดร้บัวคัซนีชนดิเชือ้ตายเปน็ขอ้ควรระวงัสำาหรบัการ

ใช้วัคซีนชนิดเชื้อตายในอนาคต

	 	 3.	 มีกลุ่มยาต้านไวรัส	2	กลุ่ม	ที่ใช้ในการป้องกันและรักษา

โรคไข้หวัดใหญ่	 ยาต้านไวรัสเป็นตัวเสริมวัคซีน	 เมื่อมีความจำาเป็น
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ต้องป้องกันโรคสูงสุดโดยทันที	 การใช้ยาต้านไวรัสควรพิจารณาใช้ใน

ประชาชนกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดภาวะแทรกซ้อนรุนแรง		

ผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่ที่รับการรักษาในโรงพยาบาล	 และในช่วงที่มีการ

ระบาด	 ยาต้านไวรัสมีประสิทธิภาพในการลดการแพร่โรคระหว่าง

การระบาด	 เช่น	 ผู้ที่อยู่ในสถานพยาบาลหรือบ้านพักสำาหรับคนชรา		

ยาต้านไวรัสจะไม่มีผลรบกวนต่อการตอบสนองของร่างกายต่อวัคซีน

ชนดิเชือ้ตาย	และในทางทฤษฎ	ียาตา้นไวรสัควรใหอ้ยา่งตอ่เนือ่งตลอด

ระยะเวลาการสมัผสัโรคไขห้วดัใหญ่	อยา่งไรกต็ามหลงัจากไดร้บัวคัซนี

ชนดิเชือ้ออ่นแรงภายใน	2	สปัดาห	์ไมค่วรรบัประทานยาตา้นไวรสั	และ

ควรหยดุยาตา้นไวรสัเปน็เวลา	2	วนักอ่นทีจ่ะฉดีวคัซนีชนดิเชือ้ออ่นแรง	

การรักษาด้วยการให้ยาต้านไวรัสภายใน	 48	 ชั่วโมงหลังแสดงอาการ	

จะลดระยะเวลาการป่วยและความรุนแรงของโรค	 รวมถึงอาจจะช่วย

ลดภาวะแทรกซ้อนและการเสียชีวิตได้

	 ยากลุม่ยบัยัง้เอนไซมน์วิรามนิเิดส	(neuraminidase	inhibitors)		

ซึ่งได้แก่	 ยาโอเซลทามิเวียร์	 (oseltamivir)	 และยาซานามิเวียร์		

(zanamivir)	มคีวามปลอดภยัและมปีระสทิธภิาพทัง้ในการปอ้งกนัและ

รักษาไข้หวัดใหญ่	 ชนิดเอ	 และ	 บี	 ยาโอเซลทามิเวียร์	 (oseltamivir)		

เป็นยาชนิดรับประทาน	ใช้ในผู้ป่วยอายุ	1	ปีขึ้นไป	ส่วนยาซานามิเวียร์		

(zanamivir)	เปน็ยาผงชนดิพน่เขา้ทางจมกู	ไดร้บัการรบัรองในการรกัษา

ผูป้ว่ยอาย	ุ7	ปขีึน้ไป	และไดร้บัการรบัรองในการปอ้งกนั	(prophylaxis)		

สำาหรับผู้อายุ	 5	 ปีขึ้นไป	 ขนาดของยาต้านไวรัสโอเซลทามิเวียร์	

(oseltamivir)	 ในการรักษาให้รับประทาน	 2	 ครั้งต่อวัน	 ติดต่อกัน		

5	วัน	และ	1	ครั้งต่อวัน	สำาหรับการป้องกัน	ปริมาณยาโอเซลทามิเวียร์		

(oseltamivir)	 สำาหรับเด็กให้ปรับตามนำ้าหนักตัว	 การให้ยาเพื่อการ
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ป้องกันหลังสัมผัสโรค	ควรให้ทานติดต่อกัน	7	-	10	วัน	หลังการสัมผัส	

อยา่งไรกต็ามการปอ้งกนัโรคทีใ่ชใ้นการปอ้งกนัการสมัผสัโรคควรขยาย

ให้ครอบคลุมฤดูการระบาด	โดยมีข้อมูลเล็กน้อยในการใช้ยาต้านไวรัส

เพื่อการป้องกันเป็นเวลามากกว่า	 6	 สัปดาห์	 ส่วนรายงานการดื้อยา

กลุ่มยับยั้งเอนไซม์นิวรามินิเดส	 ยังพบน้อยมาก	 ในปี	 พ.ศ.	 2551		

พบเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่	 ชนิดเอ	 (H1N1)	 ดื้อต่อยาโอเซลทามิเวียร์		

(oseltamivir)	 เพิ่มขึ้นในหลายประเทศ	 สัดส่วนของเชื้อไวรัสที่ดื้อ

ต่อยาโอเซลทามิเวียร์	 (oseltamivir)	 ไม่คงที่ในแต่ละประเทศ	 และ

การศึกษาถึงลักษณะการแพร่โรคและการป่วยด้วยเชื้อไวรัสที่ดื้อต่อ

ยาโอเซลทามิเวียร์	 (oseltamivir)	ยังอยู่ในระหว่างการศึกษา	การดื้อ

ต่อยาซานามิเวียร์	 (zanamivir)	 พบน้อยมาก	 มีรายงานว่าผู้ป่วยทั้ง

ที่มีและไม่มีโรคประจำาตัวระบบทางเดินหายใจ	 เมื่อใช้ยาซานามิเวียร์	

(zanamivir)	 แล้วเกิดภาวะหลอดลมหดเกร็ง	 (bronchospasm)		

อย่างรุนแรง	 ดังนั้น	 ผู้ป่วยที่มีโรคปอดหรือโรคทางเดินหายใจควร	

หลีกเลี่ยงการใช้ยาซานามิเวียร์	(zanamivir)	

	 ยากลุ่มอะดาแมนตาเนส	 (adamantanes);	 ยาอะแมนตาดีน		

(amantadine)	 และ	 ยาไรแมนตาดีน	 (rimantadine)	 เป็นยา

ต้านไวรัสที่มีประสิทธิภาพในการป้องกันและรักษาโรคไข้หวัดใหญ่		

ชนดิเอ	แตไ่มม่ผีลกบัชนดิบ	ียาตา้นไวรสักลุม่นีใ้ชใ้นผูป้ว่ยอาย	ุ1	ปขีึน้ไป		

ในช่วงการรักษาพบผู้ป่วยร้อยละ	15	-	30	ดื้อต่อยาอะดาแมนตาเนส		

(adamantanes)	และไวรสัทีด่ือ้ยาสามารถแพรโ่รคได้	ทัว่โลกมรีายงาน

เชือ้ไวรสัไขห้วดัใหญ	่ชนดิเอ	ดือ้ตอ่ยากลุม่นีส้งู	ดงันัน้จงึไมแ่นะนำาใหใ้ช้

ยานีใ้นการรกัษา	ผลขา้งเคยีงดา้นระบบประสาทสว่นกลางในผูท้ีไ่ดร้บั

ยาอะแมนตาดนี	(amantadine)	นีเ้กดิขึน้ประมาณรอ้ยละ	5	-	10	หาก
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เกดิในผูส้งูอายหุรอืผูท้ีก่ารทำางานของไตบกพรอ่งจะมอีาการรนุแรงกวา่	

ซึง่ผูท้ีก่ารทำางานของไตบกพรอ่ง	ควรไดร้บัยาในขนาดยาลดลงขึน้อยูก่บั	

ระดับการทำางานของไต	มีรายงานว่ายาไรแมนตาดีน	 (rimantadine)	

อาจทำาให้เกิดผลข้างเคียงด้านระบบประสาทส่วนกลางน้อยกว่า	 เมื่อ

เปรียบเทียบกับยาอะแมนตาดีน	(amantadine)	

	 ข. การควบคุมผู้ป่วย ผู้สัมผัส และสิ่งแวดล้อม :

  1. การรายงานโรค : รายงานการระบาดหรือผู้ป่วยยืนยัน

เข้าสู่ระบบเฝ้าระวังโรค	 รายงานผลการแยกเชื้อทางห้องปฏิบัติการ

หากเป็นไปได้	สำาหรับไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่	หรือไม่ทราบสายพันธุ์

ควรมกีารทดสอบยนืยนักบัหอ้งปฏบิตักิารมาตรฐาน	และแจง้เจา้หนา้ที่

สาธารณสุขอย่างรวดเร็ว

  2. การแยกผูป้ว่ย : ในทางทฤษฎ	ีผูป้ว่ยทีเ่ขา้รบัการรกัษาใน

โรงพยาบาลด้วยโรคระบบทางเดินหายใจ	รวมถึงสงสัยโรคไข้หวัดใหญ่		

ควรแยกผู้ป่วยไว้ในห้องแยก	 หากไม่สามารถทำาได้ให้รวมผู้ป่วยใน	

ห้องเดียวกันกับผู้ป่วยที่มีอาการป่วยเดียวกัน	 เมื่อมีการรวมผู้ป่วยใน

ห้องเดียวกัน	 (cohorting)	 ควรมีพื้นที่ระหว่างเตียงพอสมควร	 เพื่อ

ปอ้งกนัการแพรก่ระจายเชือ้ทางละอองเสมหะ	นำา้มกู	นำา้ลาย	(droplet		

precautions)	สำาหรับโรคไข้หวัดใหญ่	การแยกผู้ป่วยในห้องแยกควร

ทำาในช่วง	5	-	7	วันแรกของการป่วย	และหากเป็นไปได้	อาจแยกนาน

ขึน้สำาหรบัผูป้ว่ยทีม่ภีมูคิุม้กนับกพรอ่งอยา่งรนุแรง	ซึง่อาจจะตดิเชือ้ได	้

นานกวา่	ดงันัน้	ควรปฏบิตัติามคำาแนะนำาทัง้การปอ้งกนัการตดิเชือ้การ

แพร่กระจายเชื้อจากเลือด/สารคัดหลั่งของร่างกาย	 โดยใช้กับผู้ป่วย	

ทุกราย	 (standard	precautions)	 และการป้องกันการแพร่กระจาย

เชื้อทางละอองเสมหะ	นำ้ามูก	นำ้าลาย	(droplet	precautions)
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	  3.  การทำาลายเชื้อ : ไม่จำาเป็นสำาหรับโรคไข้หวัดใหญ่ตาม

ฤดูกาล

  4.  การกักกัน : ไม่จำาเป็นสำาหรับโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล

  5.  การใหภ้มูคิุม้กนัแกผู่ส้มัผสั : อาจพจิารณาใชย้าตา้นไวรสั

ในการป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่	 ชนิดเอ	 และบี	 (ดูมาตรการป้องกันโรค	

ข้อ	11	ก3)	แพทย์ควรใช้ยาต้านไวรัสที่มีข้อมูลความไวต่อยานั้นๆ	ของ

เชื้อไวรัส

  6.  การสอบสวนผูส้มัผสัและแหลง่โรค :	ไมจ่ำาเปน็	สำาหรบั

ช่วงฤดูกาลระบาดไข้หวัดใหญ่ประจำาปี

  7.  การรักษา : 
	 	 การรักษาทั่วไป	รักษาตามอาการ	
	 	 การรักษาเฉพาะ	 ให้ยาต้านไวรัสโดยเร็วที่สุด	 ภายใน	
48	 ชั่วโมง	 หลังเริ่มป่วยด้วยไข้หวัดใหญ	่ เพื่อลดระยะเวลาป่วย	 และ
ลดอาการแทรกซอ้นทีอ่าจเกดิจากโรคไขห้วดัใหญ	่(ดมูาตรการปอ้งกนั
โรค	 ข้อ	 11	 ก3)	 ผู้ป่วยควรได้รับการเฝ้าดูภาวะแทรกซ้อนจากการ	
ติดเชื้อแบคทีเรีย	 รวมถึงการติดเชื้อร่วมจากเชื้อในกลุ่ม	Methicillin		
Resistance	Staphylococcus aureus	เพือ่จะเลอืกใชย้าปฏชิวีนะได้
ถูกต้อง	และเน่ืองจากโรคไข้หวัดใหญ่มีความสัมพันธ์ของกลุ่มอาการรายส์	
จึงควรให้หลีกเลี่ยงการใช้ยาในกลุ่มซาลิไซเลท	(salicylates)	ในเด็กที่
สงสัยติดเชื้อไข้หวัดใหญ่

	 ค.  มาตรการเมื่อเกิดการระบาด :
	 	 1.	 การวางแผนสาธารณสุขและการให้สุขศึกษาที่ดี 		
อาจจะช่วยลดผลกระทบที่รุนแรงและการเกิดขึ้นของการระบาดของ
โรคไข้หวัดใหญ่ในชุมชน	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงการให้ภูมิคุ้มกันใน	
พืน้ทีท่ีม่กีลุม่ผูป้ว่ยความเสีย่งสงู	และเจา้หนา้ทีท่ีใ่หบ้รกิารดา้นสขุภาพ		
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การเฝ้าระวังโรคไข้หวัดใหญ่ในชุมชน	 การใช้มาตราการควบคุม	
การระบาด	 การปฏิบัติตามคำาแนะนำาการควบคุมการติดเชื้อ	
อย่างเคร่งครัด	 และการรายงานการเฝ้าระวังโรคและการสอบสวน	
การระบาดในชุมชนล้วนเป็นสิ่งสำาคัญทั้งหมด	
	 	 2.		การปดิโรงเรยีน	ถงึแมย้งัไมไ่ดม้กีารพสิจูนว์า่เปน็มาตรการ
ควบคุมโรคที่มีประสิทธิภาพที่จะลดผลกระทบที่เกิดในชุมชนของ	
โรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล	 แต่เป็นมาตรการควบคุมการระบาดที่
แนะนำาให้ใช้เมื่อมีการแพร่ระบาดของโรค	
	 	 3.		ผู้บริหารโรงพยาบาลควรมีการคาดการณ์ความต้องการ
ที่เพิ่มขึ้น	 สำาหรับการรักษาพยาบาลในช่วงมีการระบาด	 และเมื่อมี
การขาดงานของบุคลากรทางการแพทย์เนื่องจากโรคไข้หวัดใหญ่	และ
เพื่อเป็นการป้องกันการขาดงานของบุคลากรและการแพร่กระจาย	
เชื้อไข้หวัดใหญ่จากบุคลากรไปสู่ผู้ป่วย	 ดังนั้นบุคลากรทางการแพทย์
ควรได้รับวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ปีละครั้ง
	 	 4.		สนบัสนนุยาตา้นไวรสัทีเ่หมาะสมอยา่งเพยีงพอตามความ
ต้องการ	เพื่อการรักษาผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงสูง	ผู้ป่วยที่ต้องนอนรักษา
ในโรงพยาบาลด้วยโรคไข้หวัดใหญ่	และบุคลากรที่จำาเป็นในเหตุการณ์
ฉกุเฉนิ	เมือ่มกีารระบาดใหญข่องเชือ้ไวรสัสายพนัธุใ์หมเ่กดิขึน้	และยงั
ไม่มีวัคซีนใช้ในการระบาดช่วงแรก
	 ง.  ภัยพิบัติที่อาจเกิดขึ้น :
	 	 การรวมตัวกันของประชาชนในบ้านพักฉุกเฉิน	 จะทำาให้เกิด
การระบาดของโรคได้	ถ้าหากมีการรับเชื้อเข้าไป
	 จ.  มาตรการควบคุมโรคระหว่างประเทศ :
	 	 โรคนี้ เป็นโรคที่อยู่ภายใต้ระบบการเฝ้าระวังโรคของ	
องค์การอนามัยโลก	ข้อแนะนำามีดังนี้
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	 	 1.	 รายงานสถานการณ์ทางระบาดวิทยาภายในประเทศ	

อยา่งสมำา่เสมอตอ่องคก์ารอนามยัโลก	(http://www.who.int/flunet)

	 	 2.		รายงานการแยกวินิจฉัยเชื้อไวรัสที่เป็นสาเหตุและมอบ

สายพันธุ์ของเชื้อไวรัสให้กับศูนย์ความร่วมมือเพื่อการอ้างอิงและวิจัย
เกี่ยวกับไข้หวัดใหญ่	 ขององค์การอนามัยโลกแห่งใดแห่งหนึ่งดังนี้		
เมอืงแอตแลนตา	ลอนดอน	เมลเบริน์	หรอืโตเกยีว	(http://www.who.	
int/influenza)	 ซึ่งจะทำาการเก็บสิ่งส่งตรวจจากระบบทางเดินหายใจ	
เชน่	การปา้ยเชือ้จากในคอและจมกู	การปา้ยหรอืดดูจากโพรงจมกู	และ
ตัวอย่างเลือดคู่	จะถูกส่งไปตรวจที่ศูนย์ไข้หวัดใหญ่แห่งชาติที่องค์การ
อนามัยโลกให้การรับรอง
	 	 3.		ดำาเนินการศึกษาทางระบาดวิทยา	 ทำาการวินิจฉัยแยก
เชือ้ไวรสัและรายงานผลใหก้บัหนว่ยงานสาธารณสขุทัง้ในประเทศและ
นานาชาติให้ทราบโดยทันที
	 	 4.		เตรียมพร้อมศักยภาพของภาครัฐและภาคธุรกิจในการ
จัดหา	 หรือผลิตวัคซีน	 และยาต้านไวรัสให้มีอย่างเพียงพอ	 สนับสนุน
โครงการวคัซนีและยาตา้นไวรสัสำาหรบักลุม่ประชากรทีม่คีวามเสีย่งสงู	
และบุคลากรที่มีความจำาเป็น	
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