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 Influenza หรือ FLU 
โรคไขหวัดใหญเกิดจากเชื้ออะไร 

ไขหวัดใหญ เปนโรคติดตอรายแรงในระบบทางเดินหายใจ แบบเฉียบพลันที่เกิดจากการติดเชื้อไวรัสอินฟลู
เอนซา ซึง่เปนไวรัส RNA  สายเด่ียว อยูใน family Orthomyxviridae แบงออกไดเปน 3 ไทป คือ เอ บี และ ซี โดย
อาศัยปฏิกิริยาทางภูมิคุมกนัของ nucleoprotein(NP) ซึ่อหอหุม RNA 8 ชิ้น โดยเรียกรวม NP และ RNA วา 
ribonucleoprotein โดยไทปเอ จะพบบอยที่สุดและเปนสาเหตุของโรคระบาดรุนแรง และแบงยอยไดอีกหลายซับไทป
ตามลักษณะของโปรตีน Hemagglutinin (เชน H1, H2, H3) และ Neuraminidase (เชน N1, N2) ซับไทปทีท่ําใหเกิด
ไขหวัดใหญในคน เชน  H1N2  H1N3 ซับไทปที่ทาํใหเกิดไขหวดันกคือ H5N1 สําหรับไทปบี จะกอโรคทีม่ีความ
รุนแรงนอยกวา สวนไทปซ ีไมเคยพบวาเปนสาเหตุของการระบาดใหญในคน นอกจากนัน้ยงัอาจพบทั้งไทปเอและบี
แพรระบาดไดพรอมกัน แตสวนใหญจะพบเพียงไทปเดียวในแตละฤดูกาล 
 
อาการทีพ่บ 

มีไขเฉียบพลัน(104 F) หนาวส่ัน ปวดกลามเนื้อ ปวดศรีษะ ปวดหลัง ออนเพลีย เจบ็คอ และไอแหงๆ ไขจะ
คงอยูราว 2-4 วนั สวนอาการอื่นๆ เชน ไอ และปวดเมื่อยจะคงอยูราว 2 อาทิตย ในเด็กจะพบวามีอาเจียนและ
ทองเสียรวมดวย เมื่อตรวจรางกายจะพบ conjunctivitis(การอักเสบของเยื่อบุตา), nasal discharge(มีน้ํามูก), 
hyperemic pharyngeal mucosa without exudates(เลือดค่ังในเยื่อบุเพดานปาก), cervical adenopathy(ภาวะอุดกัน้ใน
ทางเดินหายใจ) และอาจพบ rales(เสียงหายใจลําบาก) 

นอกจากนี้ไขหวัดใหญยังเปนสาเหตุใหเยื่อบุชองทางเดินหายใจติดเชื้อแบคทีเรียพวก Staphylococcus  
aureus, Streptococcus neumonia, และ Hemophilus influenza ไดงายข้ึน ในผูใหญมักพบ broncholitis(หลอดลม
อักเสบ) และ pneumonia(ปอดบวม) เปนอาการแทรกซอน และอาจพบ encephalitis(สมองอักเสบ) และ meningitis 
(เยื่อหุมสมองอักเสบ) ไดบาง สวนอาการแทรกซอนทีพ่บในเด็กไดแก otitis media(หูสวนกลางอักเสบ), croup 
(ทางเดินหายใจสวนตนอักเสบ), ปอดบวมจากไวรัสตัวอ่ืนและ ปอดบวมจากการติดเชื้อแบคทีเรีย นอกจากนีย้ังอาจ
พบ Reye’s Syndrome(กลุมอาการผิดปกติทั่วรางกายโดยเฉพาะสมองและตับ) แทรกซอนในเด็กอายุ 6-11 ขวบ ที่
ไดรับยาแอสไพรินเปนเวลานาน 

 
ระยะฟกตัว 

ไวรัสอินฟลูเอนซาจะเพิม่จํานวนขณะที่อยูใน epithelial cell ของเยื่อบุทางเดินหายใจ โดยใชเวลาฟกตัว 1-3 
วัน ในชวงนี้ไวรัสจะเร่ิมแพรเขาสู columnar cell ของเยื่อบุทางเดินหายใจ  จากนี้ปริมาณไวรัสมากพอที่จะทําให
ผูปวยเร่ิมแสดงอาการไขหวดัใหญ ผูใหญจะแพรเชื้อไวรัสในชวงทีป่วยซ่ึงเปนเวลาราว 7 วัน สวนเด็กและผูที่
ภูมิคุมกันออนแอจะแพรเชื้อตลอดเวลา 2 อาทิตยที่ปวย เซลเยื่อบุทางเดินหายใจที่ตายจากการติดเชื้อจุเปนแหลงให
เกดิการติดเชือ้ซ้ําจากแบคทีเรีย 
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ติดตอไดอยางไร 
เนื่องจากไขหวัดใหญเปนโรคติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจ การแพรเชื้อจึงเกิดจากการไอ จามของผูปวย

โดยตรง หรือเกิดจากม ีrespiratory secretions(สารคัดหล่ังจากทางเดินหายใจ) ปนเปอนพืน้ผิวอุปกรณ เคร่ืองใช
ตางๆ ของผูปวย 
 
กลุมผูปวยทีส่งสยั 

เด็กและผูสูงอาย ุ
ฤดูกาลระบาด 
 ในประเทศไทยระบาดชวงฤดูฝนและชวงอากาศเย็น 
 
การปองกัน 
 การลางมืออยางพิถีพถินั และการฉีดวัคซนีทกุป (เนื่องจากสายพนัธุที่ระบาดในแตละปแตกตางกัน) ใหแก
เด็กเล็กอายุ 6-23 เดือน ผูที่อายุเกิน 50 ป และผูที่ภูมิคุมกันออนแอ (เชนผูปวยโรคมะเร็ง ผูติดเชื้อ HIV ผูปวยที่
ไดรับยา สเตียรอยด เคมีบําบัด หรือรังสีบําบัด) ผูปวยโรคเร้ือรังตางๆ ไดแก โรคหัวใจ โรคปอด โรคไต โรคโลหิตจาง 
ผูที่รักษาตัวในสถานพยาบาลเปนเวลานาน หญิงที่อายคุรรภเกิน 3 เดือนในฤดูกาลระบาด เด็กหรือวัยรุนที่ไดรับ
แอสไพรินเปนเวลานาน เนือ่งจากอาจเกดิ Reye’s syndrome หลังจากการติดเชื้อ และผูที่อาศัยอยูหรือทาํงานกบั
ผูปวยทีม่ีความเส่ียงสูงนอกจากนี้ผูที่ควรไดรับวัคซีนอีกกลุมคือ บุคลากรในสถานพยาบาล สถานพักฟนผูปวยเรื้อรัง 
กลุมทีย่ังไมควรรับวัคซีนคือ ผูที่มีประวัติแพวัคซนี หรือแพไข สวนผูที่มไีขอยูควรรอใหหายกอนรับวัคซีน 
 
การรกัษา 
 ปจจุบันมยีาอยู  4 ชนิด ที่มปีระสิทธิภาพลดความรุนแรงของโรค และลดชวงเวลาของการเจ็บปวย ยาพวก
นี้จะมีประสิทธิภาพสูงสุดเมือ่ใหภายใน 48 ชั่วโมง นับจากเร่ิมมีอาการ ดังนัน้การวนิิจฉัยที่รวดเร็วและถูกตอง จะ
ชวยผูปวยไดรับประโยชนของยามากที่สุด 
 
การตรวจวนิจิฉัย 
 สามารถตรวจผูปวยทีม่ีอาการดวย QuickVue Influenza A+B Test (ควิควิว อินฟลูเอนซา เอ+ บี เทสท) เปน
ชุดตรวจชนิด point-of-care ใชเทคนิค lateral flow ดวยปฏิกิริยาทางภูมิคุมกัน สามารถตรวจหาไวรัสอินฟลูเอนซาทั้ง 
A และ B ในตัวอยาง nasal swab, nasopharyngeal swab และ nasal wash/aspirate ภายใน 10 นาที ผลบวกจะแสดง
ดวยแถบสีแดง สวนแถบควมคุมแสดงดวยสีฟา QuickVue Influenza A+B Test อาศัยหลักการความจาํเพาะของ
แอนติบอดีตอ nucleoprotein (NP) ของไวรัสเพื่อแยกชนิด A และ B เนื่องจาก  NP เปนโปรตีนที่คงตัวสูง ไม
เปล่ียนแปลงในระหวางการพัฒนาสายพนัธุ และไมเปล่ียนแปลงไปตามสายพนัธุที่ระบาดในแตละป ดังนัน้ 
QuickVue Influenza A+B Test จึงสามารถตรวจไวรัสไขหวัดใหญครอบคลุมทุกสายพนัธุ รวมทัง้สายพันธุทีท่ําใหเกิด  
ไขหวัดนก ดวย 
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จากการศึกษาในตัวอยางชนิดตางๆ มผีลความไวและความจําเพาะดังนี ้
 ตัวอยาง nasal swab 
  ความไวตอ Influenza A 94% ความไว ตอ Influenza  B 70% 
                         ความจาํเพาะตอ Influenza A 90% ความจําเพาะ ตอ Influenza  B 97% 
 ตัวอยาง nasopharyngeal swab 
  ความไวตอ Influenza A 83% ความไว ตอ Influenza  B 62% 
                         ความจาํเพาะตอ Influenza A 89% ความจําเพาะ ตอ Influenza  B 98% 
 ตัวอยาง fresh nasal wash/aspirate 
  ความไวตอ Influenza A 77% ความไว ตอ Influenza  B 82% 
                         ความจาํเพาะตอ Influenza A+B 90% 
 ตัวอยาง frozen nasal wash 
  ความไว ตอ Influenza A 86% 
  ความจาํเพาะ ตอ Influenza A 95% 

 
 

 
 
 



BIP News      ฉบับที่ 1      เดือน มกราคม – กรกฎาคม 2552                                                              หนา 

 

5 

 
 
แนะนําสนิคาใหม  

Vacuette TIPGUARD Safety Tube Holder 

ลักษณะทัว่ไป                
Vacuette TIPGUARD Safety Tube Holder เปน Holder พลาสติก ชนดิใชคร้ังเดียวทิ้ง ซึ่งออกแบบมาเพื่อความ
ปลอดภัย ปองกันอุบัติเหตุจากเข็มทิ่มตํา โดยมีกลไกดึงเข็มเขาไปเก็บในหลอด Holder เพียงกดปุมที่สวนปลาย
ดานขางของ Holder 
 
วัตถุประสงคในการใชงาน 
Vacuette TIPGUARD Safety Tube Holder ใชเจาะเลือดรวมกับระบบเจาะเลือดของ Vacuette สามารถใชกับเข็ม 
Multi-needle ธรรมดาที่ใชกนัอยูแลว การใชงานอุปกรณนี้ควรไดรับการอบรมหรือใชงานตามคูมอือยางถูกตอง 
เพื่อใหการใชงานอุปกรณนี้ไดผลดีที่สุด แนะนาํใหใชกับ Vacuette Multi-needle ยาว 1 นิว้คร่ึง เพราะเข็มที่ยาวกวา
จะชวยใหไดองศาในการเจาะเลือดที่เหมาะสม 
 
องคกร, สถาบัน หรือหนวยงาน ที่ควรใช Vacuette TIPGUARD 
อุปกรณนี้เหมาสําหรับใชใน โรงพยาบาล หองปฏิบัติงานชันสูตร คลินกิ รวมถึงหนวยงานมีผูไดรับการอบรมดาน
กระบวนการจดัเก็บตัวอยางเลือด 
 
คุณลักษณะ และ คุณประโยชน 
ลักษณะ คุณประโยชน 

การออกแบบ ออกแบบใหมกีารดึงเข็มกลับเขามาซอนใน Holder ทุกสวนที่อาจเกิดอันตรายจะถูกเก็บ
ซอนอยางมิดชิดปลอดภัย 

กลไกการทํางาน มีกลไกที่สังเกตุเห็นงายได โดยมีปุมกดเปนสีน้าํเงนิ 2ปุมที่สวนปลายของ Holder 

ดานความปลอดภัย 
 

เข็มจากหลอดเลือดหลังจากเจาะเก็บเลือดเสร็จแลว ถูกดึงเขามาซอนใน Holder โดยตรง 
ไมมีโอกาสที่จะทิ่มตําหรือกอใหเกิดอันตรายใดๆ หลังจากกดปุมแลวทุกสวนทีม่ีคมหรือ
อันตรายจะถูกหอหุมอยางมดิชิดปลอดภัย 

การใชรวมกับเข็ม
เจาะเกบ็เลือด 

สามารถใชงานกับเข็มเจาะเก็บเลือด Vacuette Multi-needle ทุกรุน แตไมแนะนาํสําหรับ
เข็มรุน Visio Plus เพราะจะไมสามารถมองเหน็เลือดทีช่องมองเลือดของ Visio Plus 

ความถนัดในการ ออกแบบใหมคีวามสะดวกในการจับ Holder ในขณะเจาะเลือดและการกดปุมดึงเข็มกลับ 
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จับ Holder  

เสียงกลไกทํางาน กลไกในการดึงเข็มกลับไดยนิชัดเจนเพื่อใหผูใชงานรับรูและรูสึกมั่นใจไดวาเข็มถูกเกบ็ซอน
อยางปลอดภัยแลว 

การใชงาน เหมาะสําหรับใชในการเจาะเก็บเลือดจากผูปวยทีม่ีความเส่ียงสูงทีจ่ะเกิดการแพรเชือ้ 
วิธีใช TIPGUARD Safety Tube Holder 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
1. เสียบปลายเข็มดานที่มีจุกยางหุมเขาไปใน Holder 

แลวหมุนเกลียวใหแนน 

 
2. ดึงฝาครอบเข็มออก 

 
3. เจาะเก็บเลือดดวยเข็มที่เตรียมไวนี้ 

 
4. ดันหลอดเก็บเลือดตามลําดับที่เตรียมไว 

 
5. เม่ือเก็บเลือดครบทุกหลอดแลว ดึงหลอดออก 

 
6. กดปุมกลไกเก็บเข็มสีฟาดานขางทั้ง 2 ปุม 

 
7. เข็มจะถูกดึงกลับมาเก็บใน Holder ตามรูป 

 
8. ทิ้งเข็มพรอมกับ Holder ลงในกระปองทิ้งของมีคม 
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ถามตอบเกี่ยวกับ  Vacuette TIPGUARD Safety Tube Holder 
 

1. จําเปนตองกดปุมสีน้ําเงนิพรอมกันหรือไม 
ตอบ ใช เพื่อใหแนใจวาเข็มจะถูกดึงกลับไปเก็บไวใน Holder 

2. จะกดปุมกลไกเก็บเข็มในขณะที่หลอดเกบ็เลือดยังคาอยูใน Holder ไดหรือไม 
ตอบ ไมได ตองดึงหลอดออกมาจาก Holder กอนกดปุมกลไกเก็บเข็มเพื่อความปลอดภัย 

3. สามารถใชกับเข็มเจาะเลือด 2 ปลายยี่หออ่ืนไดหรือไม 
ตอบ ไมได ตองใชกับเข็ม 2 ปลายของ Vacuette เพราะขนาดของ Hub (ชองเกลียวของเข็ม)เหมาะกระชับกับชอง
ของ Holder 
      4.   ถาจะตองหักงอเข็มกอนทิง้ สามารถใช Vacuette TIPGUARD Safety Tube Holder ไดหรือไม 
ตอบ ไมแนะนําใหงอเข็มกอนทิง้ หากทาํเชนนัน้กลไกการดึงเข็มกลับจะทํางานไมถกูตอง ทําใหเข็มไมถูกดึงกลับ
ซอนอยางปลอดภัย ซึ่งอาจเปนอันตรายได 

5. จําเปนตองกดปุมกลไกเพื่อเก็บเข็มขณะที่เข็มยังคาอยูในเสนเลือดหรือไม 
ตอบ  แนะนําใหกดปุมกลไกเกบ็เข็มในขณะที่เข็มยงัอยูในเสนเลือด เพื่อความปลอดภัย และแนใจไดวาเมื่อเข็มออก
จากเสนเลือดผูปวยแลวจะมีความปลอดภัยตอผูปฏิบัติงาน 

6. จะมีความเส่ียงจากการกระจายของเช้ือโรคในอากาศหรือไม 
ตอบ ดวยกลไกทีท่ํางานในขณะที่เข็มอยูในเสนเลือด รวมถึงวิธีปฏิบัติในการเจาะเลือดที่ถูกตอง โดยการวางผากอซ 
บนแผลเจาะเลือดกอนกดปุมกลไกเก็บเข็ม จะชวยปองกันการฟุงกระจายของละอองเลือดได 
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