
พบกันคนทุกวัย

ฤดูหนาว มกราคม ถึงมีนาคม

ฤดูฝน มิถุนายน ถึง ตุลาคม

พบได้ตลอดปี
ความชุก

ควรไปพบแพทย์โดยเร็ว

ปากเขียว ตัวเขียว หายใจหอบเร็ว 
หายใจลาํบาก

กระสับกระส่าย

เหงื่อออก ตัวเย็น มีภาวะช็อก

ปวดศีรษะมาก อาเจียนมาก
หรือปวดท้องอย่างรุนแรง

หมดสติ ไม่รู้สึกตัว หรือชักเกร็ง

ควรไปพบแพทย์ทันที

ล้างมือ เช็ดมือ
ลดการแพร่เชื้อให้ผู้อื่น

กินยาบรรเทาอาการ

นอนพัก เช็ดตัว ไม่อาบน้ําเย็น
ดื่มน้ํามากๆ กินอาหารที่ย่อยง่าย

การดูแลตนเอง

ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ ๒๐๐๙

ไข้หวัดนก A H5N1
ยังป้องกันไม่ได้

ชนิด  B

H3N2

H1N1
ชนิด A

ป้องกันสายพันธุ์เก่า

การฉีดวัคซีนป้องกัน

ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอลล์

สวมหน้ากากอนามัย

อยู่ห่าง 1 เมตร อยู่ใกล้ผู้ป่วย 

ช่วงการระบาด หลีกเลี่ยงความแออัด
(สวมหน้ากากอนามัย ล้างมือ เช็ดมือ)

การป้องกัน

อาการไออ่อนเพลีย 1-4  สัปดาห์

อาการไข้อยู่นาน 1-7 วัน

มักหายได้เอง 1-2 วัน
ระยะเวลา

การดําเนินโรค

สมองอักเสบ
โรคหัวใจกาํเริบ

ปอดอักเสบ

กรณีรุนแรง

ไซนัสอักเสบ หลอดลมอักเสบ
หูชั้นกลางอักเสบ (พบบ่อย)

ผู้ที่สูบบุหรี่จัด

สตรีที่ตั้งครรภ์

ผู้สูงอายุ (อายุมากกว่า 65 ปี)

เด็กอายุต่ํากว่า 5 ขวบ

โรคถุงลมโป่งพอง

โรคไตวายเรื้อรัง

โรคหัวใจ

เอชไอวี (HIV)

โรคหืด

เบาหวาน
ผู้ที่มีโรคเรื้องรังประจําตัว

ผู้เสี่ยงต่อภาวะแทรกซ้อน ภาวะแทรกซ้อน

ไซนัสอักเสบ

หลอดลมอักเสบ

ผู้ที่เป็นหูชั้นกลางอักเสบ

มีน้ํามูกหรือเสมหะ
ข้นเหลืองหรือเขียว ให้ยาปฏิชีวนะ

ในภาวะแทรกซ้อน

ให้ยา โอเซลทามิเวียร์
(oseltamivir)

ไข้หวัดนก หรือ
ไข้หวัดใหญ่ 2009

ไรแมนทาดีน
 (rimantadine)

อะแมนทาดีน
(amantadine) ให้ยาต้านไวรัส ผู้ที่เสี่ยงต่อ

ภาวะแทรกซ้อน

ยาลดน้ํามูก

ยาแก้ไอ

พาราเซตามอล
แก้ไข

ให้ยาตามอาการ

ไข้หวัดใหญ่

การรักษา

มักไม่มีน้ํามูก เจ็บคอหรือไอ

ไข้สูง หนาวสั่น วันละ 1 ครั้ง
หรือวันเว้นวันมาลาเรีย

ไข้ฉี่หนู

ไทฟอยด์เช่น

ไม่มีน้ํามูก

เบื่ออาหาร

ปวดศีรษะ
มีไข้นานเกิน  1 สัปดาห์

โรคติดเชื้ออื่นๆ มักไม่มีน้ํามูก

ปวดข้อผื่นแดงตามตัว

มีไข้สูง 3 วันไข้ชิคุนกุนยา
อาเจียน ไม่มีน้ํามูก เจ็บคอหรือไอ

เบื่ออาหาร นอนซม อาจมีอาการปวดท้อง

ไข้สูงตลอดเวลา หน้าแดง ตาแดงไข้เลือดออก
หายใจลาํบาก

ไข้สูง หนาวสั่น ไอมีเสมหะข้นเหลือง
หรือเขียว เจ็บหน้าอกมาก หอบปอดอักเสบ

มักไม่หอบเหนื่อยหรือ
หายใจลาํบาก

มีไข้ ไอ มีเสมหะ
หลอดลมอักเสบ

น้ํามูกใส ไอ แต่ไม่มีอาการ
ปวดเมื่อย กินอาหารได้

เป็นไข้ เจ็บคอเล็กน้อย
ไข้หวัด

การแยกโรค

ส่วนใหญ่ 1-3 วัน
ส่วนน้อยนาน 7 วัน

ระยะฟักตัวของโรค

เสมหะ

น้ําลาย

น้ํามูกแหล่งเชื้อ

สิ่งของ เครื่องใช้
การสัมผัส

จาม

ไอ
แพร่กระจายทางอากาศ
(airborne transmission)

วิธีแพร่เชื้อ

ระบาด พ.ศ. 2546 ติดจากสัตว์สู่คน

ไทยเรียกไข้หวัดนก

ไข้หวัดใหญ่สัตว์ปีก
(Avian  Flu)

ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ H5N1 คร่าชีวิตผู้คนราว
1 ล้านคน

ระบาดที่ฮ่องกง
พ.ศ. 2511-12

ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ H3N2 คร่าชีวิตผู้คนไปราว
2 ล้านคน

ระบาดในเอเซีย 
พ.ศ.2500-2501

ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ H2N2

คน

สัตว์ปีก

หมูพบใน

พบที่เม็กซิโก
(Mexico Flu)กลายพันธุ์มากจาก 

สายพันธุ์ H1N1ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ ๒๐๐๙

ต้นตอจากสเปน
(Spanish Flu)

ระบาดทั่วโลก พ.ศ.
2461-2462

ไข้หวัดใหญ่สายพันธ์ H1N1
ตัวอย่างไรวัส
ที่เคยระบาด

มี 9 ชนิดย่อย

นิวรามินิเดส
(neuraminidase) N

มี 16 ชนิดย่อย

ฮีแม็กกลูตินิน
 (hemagglutinin) H

ตั้งชื่อตามโปรตีนที่พบ
บนผิวของไวรัส 2 ชนิด

การเรียกชื่อ

ธรรมชาติไวรัส

ไข้หวัดใหญ่ชนิดซี (C)
(พบได้ในคนเท่านั้น)

ไข้หวัดใหญ่ชนิดบี (B)
(พบได้ในคนเท่านั้น)

ระบาดและรุนแรง
มากกว่า B กับ Cไข้หวัดใหญ่ชนิดเอ (A)

(พบได้ในคนและสัตว์)
เชื้อมี 3 ชนิด

กลุ่ม orthomyxovirusชื่อ ไวรัส อินฟลูเอนซา 
(Influenza virus)

เกิดจากเชื้อไวรัส
สาเหตุ

ไข้หวัดใหญ่
Influenza, Flu

เอดสารเผยแพร่เพื่อสาธารณะประโยชน์ แผนที่ความคิด โรคไข้หวัดใหญ่ (Influenza, Flu)
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อ้างอิงองค์ความรู้จาก หมอชาวบ้าน ปีที่ 31 ฉบับที่ 364 สิงหาคม 2552


