
 

ไข้หวัดใหญ่ (influenza หรือ flu) 

ขอขอบคุณข้อมูลจากวิกิพีเดีย 

 

ไข้หวัดใหญ่ (influenza หรือ flu) เป็นโรคติดต่อของนกและสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม เกิดจากอาร์เอ็นเอ

ไวรัสในสกุล Orthomyxoviridae (ไวรัสไข้หวัดใหญ่) อาการที่พบบ่อยท่ีสุด คือ อาการหนาวสะท้านไข้ คัด

จมูก เจ็บคอปวดกล้ามเนื้อปวดศีรษะ (มักรุนแรง) ไอล้าและรู้สึกไม่สบาย ไข้หวัดใหญ่มักสับสนกับการ

เจ็บป่วยอื่นที่คล้ายไข้หวัดใหญ่ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง โรคหวัด แต่ไข้หวัดใหญ่จะเป็นโรคท่ีรุนแรงกว่า อันเกิดจาก

ไวรัสต่างชนิดกัน ไข้หวัดใหญ่อาจท าให้เกิดคลื่นไส้อาเจียน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเด็ก แต่อาการเหล่านี้พบบ่อย

กว่าในผู้ป่วยกระเพาะอาหารและล าไส้อักเสบซึ่งไม่เป็นไข้หวัดใหญ่ บางครั้งจึงเรียกผิด ๆ ว่าเป็น "หวัดลง

กระเพาะ" (stomach flu) หรือ "หวัด 24 ชั่วโมง (24-hour flu) 

บางครั้งไข้หวัดใหญ่น าไปสู่ปอดบวม ซึ่งอาจเป็นปอดบวมที่เกิดจากไวรัสโดยตรงหรือปอดบวมที่เกิด

จากแบคทีเรียก็ได้ ไม่ว่าบุคคลนั้นจะมีสุขภาพดีเป็นปกติหรือไม่ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ปอดบวมเป็นสัญญาณ

เตือนหากเด็ก (หรืออาจเป็นผู้ใหญ่) เหมือนจะมีอาการดีข้ึนแล้วเป็นโรคกลับโดยมีไข้สูง ซึ่งการเป็นโรคกลับนี้

อาจเป็นปอดบวมจากแบคทีเรีย สัญญาณเตือนอีกอย่างหนึ่ง คือ บุคคลเริ่มหายใจล าบาก 

โดยทั่วไป ไข้หวัดใหญ่ติดต่อผ่านอากาศโดยการไอหรือจาม ซึ่งปลดปล่อยละอองลอยที่มีไวรัส ไข้หวัด

ใหญ่ยังสามารถส่งผ่านโดยการสัมผัสโดยตรงกับมูลหรือสารคัดหลั่งจากจมูกของนก หรือผ่านการสัมผัสกับ

พ้ืนผิวที่ปนเปื้อน คาดกันว่าละอองลอยที่มาทางอากาศก่อให้เกิดการติดเชื้อมากที่สุด แต่ยังไม่ทราบช่อง

ทางการส่งผ่านที่ส าคัญท่ีสุด ไวรัสไข้หวัดใหญ่สามารถลดฤทธิ์ด้วยแสงแดด สารฆ่าเชื้อและสารชะล้างได้ การ

ล้างมือบ่อย ๆ ลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อได้ เพราะสบู่สามารถลดฤทธิ์ไวรัส 
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สาเหตุ 

เกิดจากเชื้อไข้หวัดใหญ่ ซึ่งเป็นไวรัสมีชื่อว่า ไวรัสอินฟลูเอนซา (influenza virus) เชื้อนี้จะอยู่ใน

น้ ามูก น้ าลาย หรือเสมหะของผู้ป่วย ติดต่อโดยการไอ หรือจาม หรือการสัมผัสถูกมือของเครื่องใช้เปื้อนเชื้อ

โรค ระยะฟักตัว 1-4 วัน เชื้อไข้หวัดใหญ่มีอยู่ 3 ชนิด เรียกว่า ชนิด เอ,บี และซี ซึ่งแต่ละชนิดยังแบ่งเป็นพันธ์

ย่อยๆ ไปอีกมากมาย ในการเกิดโรคแต่ละครั้งจะเกิดจากพันธุ์ย่อยๆ เพียงพันธุ์เดียว ซึ่งเป็นแล้วจะมีภูมิคุ้มกัน

ต่อพันธุ์นั้น เชื้อไข้หวัดใหญ่บางพันธุ์ อาจผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันท าให้เกิดการระบาดใหญ่ และมีการเรียกชื่อ

โรคที่ระบาดแต่ละครั้งตามชื่อของประเทศท่ีเป็นแหล่งต้นก าเนิด 

 

อาการ 

มักจะเกิดขึ้นทันทีทันใดด้วยอาการไข้สูง ตัวร้อน หนาว ปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อมาก โดยเฉพาะที่หลัง 

ต้นแขนต้นขา ปวดศีรษะ อ่อนเพลีย เบื่ออาหาร ขมในคอ คัดจมูก มีน้ ามูกใสๆ ไอแห้งๆ จุกแน่นท้อง แต่บาง

รายอาจไม่มีอาการคัดจมูก หรือเป็นหวัดเลยก็ได้ มีข้อสังเกตว่า ไข้หวัดใหญ่มักเป็นหวัดน้อย แต่หวัดน้อยมัก

เป็นหวัดมาก ไข้มักเป็นอยู่ 2-4 วัน แล้วค่อยๆ ลดลง อาการไอและอ่อนเพลีย อาจเป็นอยู่ 1-4 สัปดาห์ แม้ว่า

อาการอ่ืนๆ จะหายลงแล้ว บางรายเมื่อหายจากไข้หวัดใหญ่แล้วอาจมีอาการเวียนศีรษะเมารถเมาเรือเนื่องจาก

การอักเสบของอวัยวะการทรงตัวในหูชั้นใน ซึ่งมักจะหายเอง ใน 3-5 วัน 

ไข้หวัดใหญ่ที่ไม่มีโรคแทรกซ้อน ระยะฟักตัว 1-4วัน โดยเฉลี่ย 2 วัน ผู้ป่วยจะมีอาการอ่อนเพลียอย่าง

ฉับพลัน เบื่ออาหาร คลื่นไส้ ปวดศีรษะอย่างรุนแรง ปวดตามแขนขา ปวดข้อ ปวดรอบตา ไข้สูง 39-40   c เจ็บ

คอ และ คอแดง มีน้ ามูกใสไหล ไอแห้ง ๆ ตามตัวจะร้อน แดง ตาแดง อาการอาเจียน หรือท้องเดิน ไข้เป็น 2-

4 วันแล้วค่อย ๆ ลดลง แต่อาการคัดจมูก และแสบคอยังคงอยู่โดยทั่วไปจะหายใน 1 สัปดาห์ 

ส าหรับรายที่เป็นรุนแรงมักเกิดในผู้ป่วยที่มีโรคเรื้อรังอยู่ก่อนมักจะเกิดโรคแทรกซ้อนที่ระบบอ่ืนด้วย 

เช่น อาจพบการอักเสบของเยื่อหุ้มหัวใจ ผู้ป่วยจะมีอาการเจ็บหน้าอก หรืออาการหัวใจวาย ผู้ป่วยจะเหนื่อย

หอบ ระบบประสาท พบเยื่อหุ้มสมองอักเสบ และสมองอักเสบ ผู้ป่วยจะปวดศีรษะมาก และซึมลง  ระบบ

หายใจ มีหลอดลมอักเสบ และปอดบวมผู้ป่วยจะแน่นหน้าอก และเหนื่อย โดยทั่วไปไข้หวัดใหญ่มักจะหายใน

ไม่ก่ีวัน แต่ก็มีผู้ป่วยบางรายมีอาการไอ และปวดตามตัวนาน 2 สัปดาห์ ส่วนผู้ที่เสียชีวิตมักจะเกิดจากปอด

บวม และโรคหัวใจ หรือโรคท่ีผู้ป่วยเป็นอยู่ 
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อาการแทรกซ้อน 

ส่วนมากจะหายได้เองโดยไม่มีภาวะแทรกซ้อน ภาวะแทรกซ้อนจะเกิดขึ้นเป็นส่วนน้อย ที่พบได้บ่อย 

ได้แก่ ไซนัสอักเสบ หูชั้นกลางอักเสบ หูชั้นในอักเสบ หลอดลมอักเสบ ภาวะที่ส าคัญคือปอดอักเสบ ซึ่งมักจะ

เกิดกับจากแบคทีเรียพวก นิวโมค็อกคัส หรือสเตฟฟิโลค็อกคัส ภาวะแทรกซ้อนที่ร้ายแรงมักจะเกิดในเด็ก 

ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยเบาหวาน ผู้ที่สูบบุหรี่จัด หรือผู้ป่วยที่มีโรคเรื้อรังทางปอดหรือหัวใจ แต่อย่างไรก็ตาม ผู้ป่วย

ไข้หวัดใหญ่ที่จะมีโอกาสแทรกซ้อนถึงตายได้นั้นนับว่าน้อยมาก มักจะเกิดขึ้นในเด็กเล็ก หรือผู้ป่วยเรื้อรัง  แต่

อาจติดเชื้อแบคทีเรีย ท าให้ปอดบวม ฝีในปอดหนองในช่องเยื่อหุ้มปอด นอกจากนี้ ไข้หวัดใหญ่ในหญิงมีครรภ์ 

ยังผลต่อมารดามักเป็นชนิดรุนแรงและมีอาการมาก ผลต่อเด็กอาจจะท าให้แท้ง  

 

การติดต่อ 

เชื้อนี้จะติดต่อได้ง่าย การติดต่อสามารถติดต่อได้โดย 

1. เชื้อสามารถติดต่อจากคนหนึ่งไปอีกคนหนึ่งโดยการหายใจได้รับน้ ามูก หรือ เสมหะของผู้ป่วยโดย

เชื้อจะผ่านเข้าทางเยื่อบุตาจมูก และปาก 

2. การที่คนได้สัมผัสสิ่งที่ปนเชื้อโรค เช่น ผ้าเช็ดหน้า ช้อน แก้วน้ า การจูบ 

3. การที่มือไปสัมผัสเชื้อแล้วขยี้ตา หรือ เอาเข้าปาก 

ระยะเวลาที่ติดต่อคนอื่นคือ 1 วันก่อนเกิดอาการ , 5 วันหลังจากมีอาการ ในเด็กอาจจะแพร่เชื้อ 6 วัน

ก่อนมีอาการ และแพร่เชื้อได้นาน 10 วัน 

 

 



การวินิจฉัย 

การวินิจฉัยไข้หวัดใหญ่จะอาศัยประวัติและการตรวจร่างกายเป็นหลักโดยเฉพาะช่วงที่มีการระบาด

ของเชื้อ การวินิจฉัยที่แน่นอนอาจจะท าได้ 2 วิธีคือ 

1. น าไม้พันส าลีแหย่ที่คอ หรือจมูก แล้วน าไปเพาะเชื้อ 

2. เจาะเลือด 

- ตรวจหาภูมิคุ้มกันต่อเชื้อโดยต้องเจาะ 2 ครั้งห่างกัน 2 ชั่วโมงแล้วเปรียบการเพ่ิมของภูมิต่อเชื้อ 

- การตรวจหา Antigen 

- การตรวจโดยวิธี PCR,Imunofluorescent 

 

การรักษา 

- ให้นอนพักไม่ควรออกก าลังกาย 

- ให้ดื่มน้ า หรือ น้ าผลไม้ หรือน้ าซุป หรืออาจจะดื่มน้ าเกลือแร่ ร่วมด้วย แต่ไม่ควรดื่มน้ าเปล่าอย่างเดียว 

เพราะจะท าให้ท่านขาดเกลือแร่ได้ หรืออาจจะเตรียมโดยใช้น้ าข้าวใส่เกลือ และน้ าตาลก็ได้  

- ให้การดูแลปฏิบัติตัว และรักษาตามอาการเหมือนไข้หวัด คือ นอนพักผ่อนมากๆ ห้ามตรากตร าท างานหนัก 

ห้ามอาบน้ าเย็น ใช้ผ้าชุบน้ าเช็ดตัวเวลามีไข้สูง กินอาหารอ่อน ดื่มน้ าและน้ าหวาน หรือน้ าผลไม้ ให้ยาแก้ปวด 

Paracetamolผู้ใหญ่ ครั้งละ 1-2 เม็ด (500 มิลลิกรัม) วันละ 2-3 ครั้ง ควรหลีกเลี่ยงการใช้ยาแอสไพริน 

-  ยาปฏิชีวนะ ไม่จ าเป็นต้องให้เพราะเป็นโรคที่เกิดจากไวรัส จะให้ก็ต่อเมื่อมีภาวะแทรกซ้อนจากเชื้อ

แบคทีเรีย เช่น น้ ามูกหรือเสลดเป็นสีเหลืองหรือเขียว ยาปฏิชีวนะท่ีมีให้เลือกใช้ ได้แก่ เพนวี ขนาดผู้ใหญ่ ให้

ครั้งละ 4 แสนยูนิต ก่อนอาหาร 1 ชั่วโมง วันละ4 ครั้ง ก่อนอาหารและก่อนนอน ในเด็กให้ครั้งละ 50 ,000 ยู

นิต ต่อน้ าหนักตัว 1 กิโลกรัม แบ่งให้วันละ 4 ครั้ง หรืออิริโทรไมซิน ผู้ใหญ่ ให้ครั้งละ 250-500 มิลลิกรัม วัน

ละ 4 ครั้ง ในเด็ก ให้วันละ 30-50 มิลลิกรัมต่อน้ าหนักตัว 1 กิโลกรัม แบ่งให้ทุก 6 ชั่วโมง 

-  ถ้ามีอาการหอบหรือสงสัยปอดอักเสบ ควรส่งโรงพยาบาลโดยด่วน 

 

http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%94&action=edit&redlink=1


 

ผู้ป่วยควรพบแพทย์เมื่อไร  

ไข้หวัดใหญ่สามารถหายเองได้และท่านสามารถดูแลตัวเองที่บ้าน แต่หากมีอาการดังต่อไปนี้ปรึกษา

แพทย์ประจ าตัวท่าน 

ผู้ป่วยเด็ก 

ในเด็กควรจะปรึกษาแพทย์เมื่อ ไข้สูงและเป็นนาน ให้ยาลดไข้แล้วไข้ยังเกิน

38.5  c หายใจหอบหรือหายใจล าบาก มีอาการมากกว่า7 วัน ผิวสีม่วง เด็กดื่มน้ าหรือ

รับประทานอาหารไม่พอ เด็กซึมลงไม่เล่น เด็กไข้ลดลงแต่หายใจหอบ 

ผู้ป่วยผู้ใหญ่ 

ส าหรับผู้ใหญ่ที่เป็นไข้หวัดใหญ่ ไข้สูง และเป็นมานาน หายใจล าบาก หรือหายใจหอบ เจ็บหรือแน่น

หน้าอก หน้ามืดเป็นลม สับสน อาเจียน รับประทานอาหารไม่ได้ 

ผู้ป่วยท่ีเป็นกลุ่มเสี่ยง 

ผู้ป่วยที่เป็นกลุ่มเสี่ยงควรพบแพทย์ทันทีท่ีเป็นไข้หวัดใหญ่ เนื่องจากโอกาสเกิดโรคแทรกซ้อน ได้แก่  ผู้

ที่มีโรคเรื้อรังประจ าตัว เช่น โรคหัวใจ โรคตับ โรคไตเบาหวานหอบหืดมะเร็ง คนท้อง ผู้ป่วยโรคเอดส์ ผู้ที่พักใน

บ้านพักคนชรา ผู้ป่วยอายุมากกว่า 65 ปี ขึ้นไป เป็นต้น 

 

 

http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%84%E0%B8%99%E0%B8%8A%E0%B8%A3%E0%B8%B2&action=edit&redlink=1


ผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่ที่มีอาการต่อไปนี้ต้องเข้าโรงพยาบาล 

มีอาการขาดน้ า ไม่สามารถดื่มน้ าได้อย่างเพียงพอ ไอ แล้วเสมหะมีเลือดปน หายใจล าบาก หายใจ

หอบ สีริมฝีปากเปลี่ยนเป็นสีเขียว ไข้สูงมากผู้ป่วยเพ้อ มีอาการไข้ และไอหลังจากท่ีอาการไข้หวัดใหญ่หายไป

แล้ว 

 

วัคซีนป้องกัน  

การป้องกันที่ดี คือ การฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ ซึ่งเป็นวัคซีนที่ท าจากเชื้อท่ีตายแล้วโดยฉีดที่แขน

ปีละครั้ง หลังฉีด 2 สัปดาห์ภูมิคุ้มกันจึงจะสูงพอป้องกันการติดเชื้อ แต่การฉีดจะเลือกผู้ป่วยที่เสี่ยงต่อโรค

แทรกซ้อน คือ 

 ผู้ที่อายุมากกว่า 50 ปี 

 ผู้ที่มีโรคเรื้อรังประจ าตัวเช่น โรคไต โรคหัวใจ โรคตับ 

 ผู้ป่วยโรคเบาหวาน 

 ผู้ป่วยโรคเอดส์ 

 หญิงตั้งครรภ์ 3 เดือนขึ้นไป และมีการระบาดของไข้หวัดใหญ่ 

 ผู้ที่อาศัยในบ้านพักคนชรา 

 เจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่ดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรัง 

 สมาชิกในครอบครัวที่เป็นโรคเรื้อรัง 

 นักเรียนที่อยู่รวมกัน 

 ผู้ที่จะไปเที่ยวยังแหล่งระบาดของไข้หวัดใหญ่ 

 ผู้ที่ต้องการลดอัตราการติดเชื้อ 



 

การใช้ยาต้านไวรัสไข้หวัดใหญ่เพื่อรักษา 

อะแมนตาดีน และ ไรแมนตาดีน เป็นยาที่ใช้ในการป้องกันและรักษาไวรัสไข้หวัดใหญ่ชนิด A ไม่

ครอบคลุมชนิด B  ซานามิเวียร์ และ โอเซลทามิเวียร์ เป็นยาที่รักษาได้ทั้งไวรัสไข้หวัดใหญ่ทั้งชนิด A,B การให้

ยาภายใน 2 วันหลังเกิดอาการจะลดระยะเวลาเป็นโรค 

จะใช้ยารักษาไข้หวัดกับคนกลุ่มใด 

เราจะใช้ยากับคนกลุ่มเสี่ยงที่จะเกิดโรคแทรกซ้อนจากไข้หวัดใหญ่ และยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีน และ

อยู่ในช่วงที่มีการระบาดของโรคกลุ่มที่ควรจะได้รับยารักษา ได้แก่ 

 คนที่อายุมากกว่า 65 ปี 

 เด็กอายุ 6-23 เดือน 

 คนท้อง 

 คนที่มีโรคประจ าตัว เช่น โรคไต โรคตับ โรคหัวใจ 

การให้ยาเพื่อป้องกันไข้หวัดใหญ่ 

ยาที่ได้รับการรับรองว่าใช้ป้องกันไข้หวัดใหญ่ ได้แก่ อะแมนตาดีนไรแมนตาดีน และ โอเซลทามิเวียร์ 

วิธีการป้องกันไข้หวัดใหญ่ที่ดีที่สุดคือ การฉีดวัคซีน แต่ก็มีบางกรณีที่จ าเป็นต้องให้ยาเพื่อป้องกันไข้หวัดใหญ่  

ผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงที่ได้รับวัคซีนไม่ทัน ท าให้ต้องได้รับยาในช่วงที่มีการระบาดของโรค  ผู้ที่ดูแลกลุ่มเสี่ยงและไม่ได้

รับการฉีดวัคซีน ควรจะได้รับยาในช่วงที่มีการระบาดของโรค ผู้ที่มีภูมิคุ้มกันไม่ดี เช่น โรคเอดส์ กลุ่มคนที่ไม่ได้

ฉีดวัคซีนป้องกัน 

 


