
ไขหวัดหมู (Swine Influenza) 
กลุมระบาดวิทยาโรคติดตอ สํานักระบาดวิทยา

๒๖ เมย ๕๒ ๑๔.๒๐ น.

ไขหวัดหมู หรือ Swine Influenza คือ โรคไขหวัดใหญที่เกิดจากเชื้อไวรัสไขหวัดใหญ (มักจะเปนเช้ือ Influenza type A เปนสวนใหญ) 
สามารถแบงเปนกลุมยอย (subtype) ไดหลากหลายดังเชนไขหวัดใหญที่พบท่ัวไป สายพันธุที่พบไดบอยคือ H1N1 และสายพันธุอ่ืนๆ เชน 
H1N2 H3N1 H3N2 (สายพันธุ H3N2 มักจะเกิดจากการแพรระบาดจากคนสูหมู) ในหมูพบวามีอัตราปวย (morbidity rate) คอนขางสูง แต
อัตราตาย (mortality rate ) คอนขางต่ํา 1-4%  

เชื้อกอโรค  
Family Orthomyxoviridae  
ในการระบาดครั้งนี้ พบวาเปนเชื้อสายพันธุ Influenza A/California/04/2009 (H1N1)  

การติดตอ  
ในหมู ติดตอทางการหายใจ ติดตอโดยตรง และทางออม และพบพาหะนําโรค (ไมแสดงอาการ) ในหมู  
การติดตอสูคน ไดรับเชื้อโดยตรงจากหมูที่ปวย หรือ เช้ือท่ีอยูในส่ิงแวดลอม พบวามีการรายงานการติดตอจากคนสูคน ในกรณีสัมผัสใกล
ชิด (close contacts)  

ระยะแพรเช้ือ  
ต้ังแตเริ่มแสดงอาการ จนถึง 7 วันหลังแสดงอาการ ในกลุมผูปวยเด็ก โดยเฉพาะเด็กเล็ก อาจจะแพรเช้ือไดนานขึ้น  

ลักษณะทางคลินิก  
เหมือนไขหวัดใหญ (ระบบทางเดินหายใจ) ในคน ไดแก ไข ไอ เจ็บคอ ปวดเมื่อยรางกาย ปวดศีรษะ หนาวสั่น มีน้ํามูก คัดจมูกและ ออน
เพลีย อาจจะพบอาการทองเสีย หรืออาเจียนได อาจจะวาผูที่รับเช้ือจะไมมีอาการ แสดงอาการไมรุนแรง อาการรุนแรง ปอดอกัเสบจนถึง
เสียชีวิตได  

การรักษา  
พบวาเชื้อ ไวตอ Oseltamivir, แตด้ือ Amantadine และ Rimantadine  

การแพรระบาด  
การระบาดในสัตว  
จากรายงานของ OIE พบการระบาดใน สหรัฐอเมริกา เปน endemic area ในทวีปอเมริกาเหนือ-ใต ทวีปยุโรป (อังกฤษ สวีเดน และอิตาลี) 
ทวีปแอฟริกา (เคนยา) ทวีปเอเชีย (จีน และญี่ปุน)  
การระบาดในคน  
จากองคการอนามัยโลกตามกฎอนามัยโลก ป พ.ศ. 2550 มีการรายงานโรคจากอเมริกา และสเปน  

การปองกัน  
 สามารถรับประทานเนื้อหมูท่ีผานการชําแหละ ขนสง และเตรียมปรุงท่ีถูกตองตามหลักสุขาภิบาลอยางปลอดภัย เช้ือไวรัสจะตาย

ในอุณหภูมิ 70 องศาเซลเซียส  
 ผูปวยสวมหนากากอนามัย และท้ิงกระดาษชําระท่ีเปอนลงถังขยะ  
 ลางมือดวยน้ําและสบู หรือ แอลกอฮอลลางมือ โดยเฉพาะหลังไอ-จาม  
 ปองกันตนเองเมื่อดูแลหรืออยูใกลผูปวย  
 หยุดพักเมื่อปวย ระวังไมสัมผัสตา จมูก และปาก เพ่ือปองกันการแพรเชื้อ 

ภูมิคุมกัน  
วัคซีนไขหวัดใหญตามฤดูกาลไมสามารถปองกันโรคได แตพบวาสามารถลดความรุนแรงของโรค รวมท้ังสภาพรางกายและภูมิคุมกันในแต
ละบุคคล ทีผลตอความรุนแรงของโรค  

สถานการณโรค  
ในสหรัฐอเมริกา  
พ.ศ.2519 พบผูปวย มากกวา 200 รายเสียชีวิต 1 ราย  
พ.ศ. 2531 พบผูปวย ที่ วิสคอนซิน 1 รายเสียชีวิต  
พ.ศ. 2548 จนถึง มกราคม 2552 มีการรายงานผูปวย 12 ราย ไมพบผูเสียชีวิต  
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พ.ศ. 2552 ท้ังหมด 7 ราย ไมมีผูเสียชีวิต (เขารับการรักษาในโรงพยาบาล 1 ราย) 5 ราย ท่ี แคลิฟอรเนีย 2 ราย ท่ี เทกซัส  
(11 US was age 9-50, all recover, 2 seek hospital care on 26 April 14.00)  
เมกซิโก  
จาก Federal district, Mexico 18 มีนาคม ถึง 23 เมษายน 2552 มีการรายงานผูปวยกลุมอาการคลายไขหวัดใหญ (ILI) ท้ังหมด 854 ราย 
เสียชีวิต 59 ราย ใน San Louis Potosi, central Mexico 24 ราย เสียชีวิต 3 ราย ใน Mexicali, ใกลชายแดนสหรัฐอเมริกา 4 ราย ไมมีผู
เสียชีวิต  
มาตรการปองกันการระบาด ในการระบาดครั้งนี้พบวาผูท่ีติดเช้ือสวนใหญจะเปนกลุม young adult ไดมีการปดโรงเรียน และสถานท่ีชุมนุม
ชน มีการคัดกรองนักเดินทางขามชายแดนที่มีไข เพ่ือแยกโรคและดําเนินการสงตัวกลับภายหลัง  

ขอมูลจาก  

1. องคการอนามัยโลก  
2. US-CDC  
3. Veterinary Science Tomorrow, 15 September 2003, by Paul Heinen 
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!! ระยะนี้สธ.เรียกไขหวัดใหญเม็กซิโก แทนไขหวัดหมู ปองกันประชาชนเขาใจผิดไมกลากินหมู 
 

 ขาวจาก สํานักสารนิเทศ กระทรวงสาธารณสุข 

 วันที่เผยแพร : 27 เมษายน 2552 

  

 "สธ.ประชุมระดมผูเช่ียวชาญการควบคุมโรคทั้งสัตวและคน   วางมาตรการแข็งสกัดโรคไขหวัดใหญสายพันธุใหมที่ระบาด

ที่เม็กซิโก ไมใหเขาไทย " 

 

 รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข 

 ประชุมผูเช่ียวชาญการควบคุมโรคทั้งในไทยและตางประเทศ 

 เพื่อวางมาตรการปองกันควบคุมไมใหโรคไขหวัดใหญสายพันธุใหมที่ระบาดที่เม็กซิโกแพรเขาสูไทย 

 โดยสาธารณสุขจะไมเรียกช่ือวาไขหวัดหมู 

 แตในระยะน้ีจะเรียกวาไขหวัดใหญสายพันธุที่ระบาดในเม็กซิโก 

 ปองกันการเขาใจผิดของประชาชน และปองกันผลกระทบตอเศรษฐกิจ 

 ยืนยันไทยวางมาตรการความพรอมรับมือแลว 

 ขณะนี้มีหองแล็บสามารถตรวจยืนยันเช้ือชนิดนี้ได รายงานผลภายใน 4 ชั่วโมง 

  

 วันนี้ (27 เมษายน 2552) ที่กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี นายวิทยา แกวภราดัย 

 รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข พรอมดวย นายมานิต นพอมรบดี 

 รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงสาธารณสุข นายแพทย ไพจิตร วราชิต 

 รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประชุมผูเช่ียวชาญดานการควบคุมโรค 

 จากหนวยงานท้ังในและนอกกระทรวงสาธารณสุข ประกอบดวย 

 ผูแทนองคการอนามัยโลกประจําประเทศไทย 

 ศูนยความรวมมือการควบคุมปองกันโรคไทย–สหรัฐอเมริกา ศูนยสุขภาพสัตวแหงชาติ 

 ศูนยพันธุวิศวกรรมแหงชาติ ผูเช่ียวชาญจากรพ.จุฬาลงกรณและรพ.ศิริราช 

 เพื่อติดตามสถานการณของโรคไขหวัดใหญที่ระบาดที่เม็กซิโก 

 ซึ่งในวันนี้เปนการประชุมผานทางระบบดาวเทียมเชื่อมโยงกับสํานักควบคุมปองกันโรคประจํา 

 12 เขตทั่วประเทศ 

 ซึ่งจะทําใหผูบริหารในภูมิภาครับทราบมาตรการปองกันและควบคุมโรคของไทยตอเช้ือดังกลาวพรอมกัน 

 และอยูในทิศทางเดียวกัน 

  

 ประเด็นที่ประชุมหารือในวันนี้ ไดติดตามสถานการณการแพรระบาดของโรค 



 ผูแทนองคการอนามัยโลกไดแจงที่ประชุมวา 

 ที่เม็กซิโกไดรายงานต้ังแตเดือนมีนาคม จนถึงขณะน้ีมีผูปวย 1,149 ราย ตาย 71 

 ราย อัตราปวยตายประมาณ รอยละ 6 สวนในประเทศอื่นๆ พบผูปวยที่สหรัฐอเมริกา 5 

 รัฐ คือ แคลิฟอรเนีย เท็กซัส แคนซัส นิวยอรค โอไฮโอ รวม 20 คน ไมมีคนเสียชีวิต 

 กําลังรอผลตรวจยืนยัน 

 และมีผูปวยที่สงสัยและกําลังติดตามตรวจสอบอยูที่อังกฤษและนิวซีแลนด 

 ในสวนของไทยมีมาตรการเฝาระวังในหมูบานโดยใชอสม. 

 และมีการเก็บตัวอยางสงตรวจทางหองปฏิบัติการ 

 และการแยกผูปวยใหการรักษาโดยเร็วที่สุด ทั้งนี้ 

 หากสถานการณแพรระบาดรุนแรงขึ้น จะปรับความเขมของมาตรการ เชน 

 อาจจะมีการตรวจคัดกรองคนที่มาจากพื้นที่เส่ียง 

 และมีการเตือนคนที่เขามาจากตางประเทศ 

 โดยจะมีการประชุมผูเช่ียวชาญระหวางองคการอนามัยโลก 

 เพื่อพิจารณาเร่ืองนี้ในเร็วๆ นี้ 

  

 ในที่ประชุม ไดหารือเก่ียวกับการเรียกช่ือไวรัส เอช 1 เอ็น 1 

 วาไมควรเรียกสายพันธุนี้วาไขหวัดหมู 

 แตควรเรียกช่ือในระยะน้ีวาไขหวัดใหญที่ระบาดในเม็กซิโก ซึ่งทางวิชาการเรียกวา 

 เช้ือไขหวัดใหญชนิดเอ แคลิฟอรเนีย 04 2009 (A/California/04/2009) 

 หากเรียกไขหวัดหมูประชาชนจะเกิดความเขาใจผิด ไมกลากินเนื้อหมู 

 อาจกระทบตอเศรษฐกิจ และไขหวัดตัวนี้ยังไมเคยแยกเช้ือจากหมูแตแยกไดจากคน 

 ยืนยันการระบาดที่เกิดขึ้นไมไดติดตอจากหมูสูคน อยางไรก็ตาม 

 การเรียกช่ือโรคในระยะตอไปจะฟงขอมูลและคําแนะนําจากองคการอนามัยโลกดวย 

  

 ในสวนของความพรอมกระทรวงสาธารณสุขไทย 

 ขณะนี้ไดต้ังศูนยปฏิบัติการของกระทรวงสาธารณสุขที่กรมควบคุมโรค 

 ซึ่งจะมีการประชุมผูเช่ียวชาญและผูบริหารที่เก่ียวของทุกวัน 

 เพื่อประเมินสถานการณและความเส่ียงเช้ือกระจายเขาสูประเทศ 

 และปรับมาตรการปองกันและแกไขใหเหมาะสมกับสถานการณ 

 โดยกระทรวงสาธารณสุขมีมาตรการหลักคือ 1.การเฝาระวังโรคที่มีความเขมแข็ง 

 คนหาผูปวยไดอยางครบถวนและไวที่สุด เพื่อควบคุมไดอยางรวดเร็ว 

 โดยมีทีมเฝาระวังและสอบสวนเคล่ือนที่เร็วกวา 1,000 ทีม 



 ครอบคลุมทุกจังหวัดและอําเภอ 

  

 2.การตรวจยืนยันเช้ือทางหองปฏิบัติการ 

 ขณะนี้ทั่วประเทศสามารถตรวจเช้ือไขหวัดใหญสายพันธุใหมและรายงานผลยืนยันไดภายใน 

 4 ชั่วโมง จํานวน 14 แหง มีรถตรวจยืนยันเช้ือเคล่ือนที่ของกรมวิทยาศาสตรการแพทย 6 

 คัน เช่ือมโยงเครือขายการชันสูตรทางหองปฏิบัติการกับมหาวิทยาลัยตางๆ 

 3.การดูแลรักษาผูปวย ตองวินิจฉัยเร็ว รักษาไดทันทวงที 

 โดยกรมการแพทยไดจัดทําคูมือการคัดกรองเพื่อการรักษาผูปวยรายสงสัยใหโรงพยาบาลตางๆ 

 ทั่วประเทศแลว และโรงพยาบาลของกระทรวงสาธารณสุขมีหองแยกการดูแลผูปวยทุกแหง 

  

 4.การเตรียมเวชภัณฑ อุปกรณปองกันการติดเช้ือ ซึ่งไทยมีสต็อคยา 

 ขณะนี้มียาตานไวรัสโอเซลทามิเวียร สํารองไว 3.2 ลานเม็ด 

 และยังไมมีปญหาการด้ือยา 

 หากจําเปนตองใชเพิ่มสามารถใหองคการเภสัชกรรมผลิตไดอีกอยางรวดเร็ว 

 มีหนากากอนามัยชนิดเอ็น 95 กวา 5 แสนชิ้น หนากากอนามัยทั่วไปเกือบ 3 ลานช้ิน 

 จะส่ังซ้ือยาและอุปกรณเหลานี้เพิ่มเติม มาตรการที่ 5 คือ การใหขอมูลประชาชน 

 ใหรูสถานการณที่ถูกตองและรูวิธีในการปองกันโรคอยางครบถวน 

 โดยในวันนี้กรมควบคุมโรคจะออกประกาศคําแนะนําประชาชนในการดูแลสุขภาพ 

 เผยแพรทางเว็บไซต www.moph.go.th และ http:// blid.ddc.moph.go.th 

 และต้ังศูนยบริการขาวสารทาง 02‐5903333 ตลอด 24 ชั่วโมง 

 โดยกระทรวงสาธารณสุขจะเสนอครม. ใหแตงต้ังคณะกรรมการระดับชาติ 

 เพื่อใหมีการประสานงานกับทุกภาคสวน ทั้งภาครัฐและเอกชน 

  

 สําหรับการตรวจผูโดยสารที่เดินทางมาจากตางประเทศ 

 กรมควบคุมโรคไดติดต้ังเคร่ืองตรวจวัดอุณหภูมิ (Thermo Scan) ที่สนามบินนานาชาติ 

 จ.ภูเก็ต เชียงใหม และท่ีสุวรรณภูมิ เพื่อคัดกรองผูปวยที่มีไข 

 เตรียมพรอมที่จะใชงานเม่ือมีความจําเปน 

 โดยจะดูแลผูเดินทางใหไดรับผลกระทบนอยที่สุด และสรางความม่ันใจใหประชาชนไทย 

 จึงขอใหประชาชนไทยเชื่อม่ันมาตรการของไทยวา 

 มีการเตรียมความพรอมในเร่ืองนี้อยางดีเย่ียม 
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