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Severity and Death of 

Influenza

สํานักโรคติดต่ออุบัติใหม่ กรมควบคุมโรค

24 พฤศจิกายน 2560 ณ สมาคมไวรัสวิทยา

แพทย์หญิงวรยา เหลืองอ่อน

ผู้อํานวยการสํานักโรคติดต่ออุบัติใหม่ กรมควบคุมโรค  

กระทรวงสาธารณสุข



โรคไข้หวัดใหญ่
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สถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ทั่วโลก 

3ที่มา : WHO

 ซีกโลกใต้มีรายงานการพบผู้ป่วยอย่างต่อเนื่อง

 ซีกโลกเหนือมีแนวโน้มลดลง 

 ส่วนใหญ่พบไข้หวัดใหญ่ A (H3N2)



* ผู้ป่วยเสียชีวิต นครราชสีมา (24), พระนครศรีอยุธยา (4), สมุทรปราการ (1), อุดรธานี (1), ตาก (2), เพชรบุรี (1), 

ประจวบคีรีขันธ์ (1), ราชบุรี (1), ปทุมธานี (1)ที่มา : รายงาน 506 สํานักระบาดวิทยา

 1 มกราคม – 22 พฤศจิกายน 2560

 ผู้ป่วย 179,986 ราย  อัตราป่วย 275.09 ต่อแสนประชากร  เสียชีวิต 52 ราย

 กลุ่มอายุที่พบมากที่สุด ช่วงอายุ 0 - 14 ปี

 จังหวัดที่มีอัตราป่วยสูงสุด คือ กรุงเทพฯ  ระยอง  จันทบุรี  หนองคาย  และเชียงใหม่

สถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ในประเทศไทย
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ตั้งแต่ 16 ต.ค. – 5 พ.ย. 60 พบเหตุการณ์ระบาดของไข้หวัดใหญ่ 12 เหตุการณ์ เสียชีวิต 3 ราย 

กรุงเทพฯ พบ 3 เหตุการณ์
- 10 รายในสถานศึกษา (Flu B)

- 26 ราย ในพระภกิษุและเจ้าหนา้ที่ 

  โครงการบวชถวาย ร.๙ (H3N2)

- 33 ราย ในตํารวจ (H3N2)

เหตุการณ์ในภาวะปกติ

 เกี่ยวข้องกับพระราชพธิี

  เสียชีวิต 1 ราย

พิษณุโลก 2 เหตุการณ์  
 -28 ราย ในทัณฑสถานหญิง (Flu B)

- 124 ราย ในเรือนจํา  (Flu B)

พิจิตร 1 เหตุการณ์  
127 ราย ในเรือนจํา (H3)

สงขลา (H3N2)

นครปฐม 1 เหตุการณ์  
815 ราย ในพระภกิษุ (H3N2)

อํานาจเจรญิ 1 เหตุการณ์  

56 ราย ในพระภิกษุ (H3N2)

อุทัยธานี 1 เหตุการณ์  
34 ราย ในพระภกิษุและสามเณร

(H3N2)

นครศรีธรรมราช (H1N1)

ทั้ง 2 ราย

เหตุการณ์ไข้หวัดใหญ่จาก Event-based surveillance

5ที่มา : สํานักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค



6ที่มา : ระบบโปรแกรมการตรวจสอบข่าวการระบาด สํานักระบาดวิทยา 

เหตุการณ์พบผู้ป่วยอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่เป็นกลุ่มก้อน 

• สถานที่ที่พบผู้ป่วยมากที่สุด คือ โรงเรียน เรือนจํา และค่ายทหาร ตามลําดับ
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จําแนกตามสถานที่ (1 มกราคม - 22 พฤศจิกายน 2560)

จํานวนเหตุการณ์



ในผู้ป่วยกลุ่มอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่ ( ILI ) และกลุ่มอาการปอดบวมจากโรงพยาบาล
เครือข่ายของกรมวิทยาศาสตรก์ารแพทย์และกรมควบคุมโรค 

• ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 ถึง 18 พฤศจิกายน 2560

• รวมทั้งสิ้น 3,296 ราย พบผู้ติดเชื้อไข้หวัดใหญ่ จํานวน 996 ราย (คิดเป็นร้อยละ 30.22)

       ในจํานวนเชื้อไข้หวัดใหญ่

       ทั้งหมดจําแนกเป็น

– ไข้หวัดใหญ่

ชนิด A/H1N1(2009) 

209 ราย(ร้อยละ 20.98)

– เชื้อไข้หวัดใหญ่

ชนิด A/H3N2 467 ราย

(ร้อยละ 46.89)

– ไข้หวัดใหญ่ชนิด B 320

ราย (ร้อยละ 32.13)

 ที่มา : สํานักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค และกรมวิทยาศาสตร์การแพทย ์

Influenza laboratory surveillance
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จํานวนตัวอย่างผู้ป่วยที่ส่งตรวจ และผลการตรวจหาเชื้อสาเหตุก่อโรคไข้หวัดใหญ่ สะสม 
ตั้งแต่มกราคม – 18 พฤศจิกายน 2560
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o an A/Michigan/45/2015(H1N1)

pdm09- like virus

o an A/Hong Kong/4801/2014

(H3N2)-like virus

o a B/Brisbane/60/2008-like 

virus

สายพันธุ์ไวรัสไขห้วัดใหญ่ (Trivalent) 

ที่กระทรวงสาธารณสุขวัคซีน 

ฉีดให้กลุ่มเป้าหมาย ปี 2560

สายพันธุ์ไวรัสไขห้วัดใหญ่ที่ถูก

คัดเลือกมาใช้ผลิตวัคซีนป้องกัน

โรคไข้หวัดใหญ่ ปี 2561

o an A/Michigan/45/2015(H1N1)

pdm09- like virus

o an A/Singapore/INFIMH-16-

0019/

2016 (H3N2)-like virus 

o a B/Phuket/3073/2013-like virus

   ที่มา : ศูนย์ไข้หวัดใหญ่แห่งชาติ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 13 พฤศจิกายน 2560

ความก้าวหน้าทางวัคซีนและสายพันธุ์ของเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ (1)
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 ปี 2560 เชื้อไข้หวัดใหญ่ 2 ใน 3 ชนิด ที่ระบาดอยู่ในประเทศไทยสว่นใหญ่จะ

ต่างไปจากเชื้อที่เป็นองค์ประกอบในวัคซีนชนิดเชื้อสามสายพันธุ์ ( Trivalent 

Influenza Vaccine ) ที่กระทรวงสาธารณสุขได้ฉีดให้กับกลุ่มเสี่ยง

 เชื้อ A(H3N2) ที่ระบาดในประเทศไทย มกีารเกิด Genetic drift สะสมอย่าง

ต่อเนื่อง เกิดเป็น subclade 3C.2a1 แยกจากสายพันธุ์วัคซีน A/Hong 

Kong/4801/2014(H3N2) ซึ่งเป็น clade 3C.2a  แต่มีความคล้ายคลึงกับ

สายพันธุ์วัคซีนตัวใหม ่คือ A/Singapore/ INFIMH-16-0019/2016 (H3N2)

subclade 3C.2a1 มากกว่า

 วัคซีนชนิดเชื้อเป็นแบบสี่สายพันธุ์ (quadrivalent) 

จะบรรจุเชื้อ B ทั้งสองสายพันธุ์

   ที่มา : ศูนย์ไข้หวัดใหญ่แห่งชาติ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  13 พฤศจิกายน 2560

ความก้าวหน้าทางวัคซีนและสายพันธุ์ของเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ (2)
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10

โรคไข้หวัดใหญ่ (1)

 สาเหตุ : Influenza virus มี 3 ชนิด คือ A, B และ C

- ชนิด A เป็นชนิดที่ทําให้เกิดการระบาดอย่างกว้างขวางทัว่โลก                  

- ชนิด B ทําใหเ้กิดการระบาดในพื้นที่ระดับภูมภิาค                                 

- ชนิด C มักเป็นการติดเชื้อที่แสดงอาการอย่างอ่อนหรือไมแ่สดงอาการ          

และไมท่าํใหเ้กิดการระบาด 

 ระยะฟักตัว : 1-4 วัน เฉลี่ย 2 วัน

 การติดต่อ   : ไอ จาม หรือหายใจเอาฝอยละอองเข้าไป และได้รับเชื้อทางอ้อม 

                      ผ่านทางมอื หรือสิ่งของเครื่องใช้ทีป่นเปื้อนเชื้อ

 อาการ      : ไข้ ปวดศรีษะ  เจ็บคอ ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ ไอแห้งๆ คัดจมูกน้ํามูกไหล 

 

               อาการต่างๆ เหล่านี้มักเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว และอยู่นาน 6-10 วัน
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  การรักษา   :  ให้การรักษาตามอาการ

และจะพิจารณาให้ยาต้านไวรัส 

ยาโอเซลทามเิวียร์ (Oseltamivir) 

ตามการวินิจฉัยของแพทย ์

ซึ่งยาโอลเซลทามเิวียร์ แบ่งออกเป็น 3 ขนาด 

คือ สําหรับผู้ใหญ่, เด็กโต และเด็กเล็ก 

โรคไข้หวัดใหญ่ (2)



ให้ยาต้านไวรัสเร็วที่สุดโดยไม่ต้องรอผลตรวจ

ให้ยาต้านไวรัสเร็วที่สุด หรือเฝ้าระวังอาการ    

หากอาการไม่ดีขึ้นหลัง 48 ชม. จึงให้ยาต้านไวรัส

ให้ยาต้านไวรัสเร็วที่สุด

การให้ยาต้านไวรัสกับผู้ป่วยที่มีอาการเข้าข่ายสงสัยโรคไข้หวัดใหญ่
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• ผู้เสียชีวิตทั้งสิ้น 47 ราย (จากทั้งหมด 52 ราย)

• เป็นเพศชายร้อยละ 53.14 เพศหญิงร้อยละ 42.55 

ไม่ระบุเพศร้อยละ 2.13

• ผู้เสียชีวิตมีอายุตั้งแต่ 1 ปี 9 เดือน ถึง 89 ปี 

(มัธยฐานของอายุ เท่ากับ 59 ปี) 

• คนไทย ร้อยละ 91.49  ชาวเมียนมา 2 ราย และ

ไต้หวัน 1 ราย 

• โดยมีเพียง 1 รายที่ตั้งครรภ์ ซึ่งเป็นชาวเมียนมา

การวิเคราะห์ข้อมลูผู้เสียชวีิตป่วยด้วยโรคไขห้วัดใหญ่ในประเทศไทย ปี 2560 (1)

13ที่มา : โปรแกรมตรวจสอบข่าวการระบาด สํานักระบาดวิทยา ณ วันที่ 23 พฤศจิกายน 2560



การวิเคราะห์ข้อมลูผู้เสียชีวิตป่วยด้วยโรคไขห้วัดใหญ่ในประเทศไทย ปี 2560 (2)
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ตารางที่ 1 ระยะเวลาในชว่งต่างๆ ตั้งแต่เริ่มป่วย จนถึงเสียชีวิต

(ข้อมูล ณ วันที่ 23 พ.ย. 60) 

ลักษณะ เฉลี่ย (วัน) /max-min
จํานวนผู้เสียชีวิตที่มีข้อมูล

ครบถ้วนจากทั้งหมด 47 ราย

ระยะเวลาตั้งแต่เริ่มป่วย-มาโรงพยาบาล  1.74 / 0-7 43

ระยะเวลาตั้งแต่ Admit-เสียชีวิต 6.35 / 0-31 40

ระยะเวลาตั้งแต่เริ่มป่วย-ได้รับยา 3.80 / 1-11 25

ระยะเวลาตั้งแต่มาโรงพยาบาล-ได้รับยา 2.13 / 0-11 24

ที่มา : โปรแกรมตรวจสอบข่าวการระบาด สํานักระบาดวิทยา ณ วันที่ 23 พฤศจิกายน 2560



การวิเคราะห์ข้อมลูผู้เสียชีวิตป่วยด้วยโรคไขห้วัดใหญ่ในประเทศไทย ปี 2560 (3)
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ตารางที่ 2 กลุ่มอายุของผู้เสียชีวิตโรคไข้หวัดใหญ่ 

      (รายงานระหว่างวันที ่1 ม.ค. – 23 พ.ย. 60) 

กลุ่มอายุ จํานวนผู้เสียชีวิต (ร้อยละ)

อายุ < 18 ปี 6 (12.77)

อายุ 18 – 59 ปี 21 (44.68)

อายุ > 60 ปี 20 (42.55)

ที่มา : โปรแกรมตรวจสอบข่าวการระบาด สํานักระบาดวิทยา ณ วันที่ 23 พฤศจิกายน 2560



การวิเคราะห์ข้อมลูผู้เสียชีวิตป่วยด้วยโรคไขห้วัดใหญ่ในประเทศไทย ปี 2560 (3)
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ปัจจัยเสี่ยงของผู้เสียชีวิตโรคไข้หวัดใหญ่ จากข้อมลูผู้เสียชีวิต 47 ราย

      (รายงานระหว่างวันที ่1 ม.ค. – 23 พ.ย. 60) 

ที่มา : โปรแกรมตรวจสอบข่าวการระบาด สํานักระบาดวิทยา ณ วันที่ 23 พฤศจิกายน 2560
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การวิเคราะห์ข้อมลูผู้เสียชีวิตป่วยด้วยโรคไขห้วัดใหญ่ในประเทศไทย ปี 2560 (4)
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โรคประจําตัวที่พบในผู้ป่วยเสียชีวิตด้วยโรคไข้หวัดใหญ่ 

      (รายงานระหว่างวันที ่1 ม.ค. – 23 พ.ย. 60) 

ที่มา : โปรแกรมตรวจสอบข่าวการระบาด สํานักระบาดวิทยา ณ วันที่ 23 พฤศจิกายน 2560
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การวิเคราะห์ข้อมลูผู้เสียชีวิตป่วยด้วยโรคไขห้วัดใหญ่ในประเทศไทย ปี 2560 (5)
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ตารางที่ 3 ข้อมูลการได้รับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ และยา Oseltamivir 

ของผู้เสียชีวิตโรคไขห้วัดใหญ่ (รายงานระหว่างวันที ่1 ม.ค. – 23 พ.ย. 60) 

ลักษณะ
จํานวนผู้เสียชีวิต (ร้อยละ)

มี ไม่มี ไม่ระบใุนรายงาน

วัคซีนไข้หวัดใหญ่ 4 (8.51) 25 (53.19) 18 (38.29)

ได้รับยา Oseltamivir 25 (53.19) 7 (14.89) 15 (31.91)

       - ได้รับยา ≤48 ชั่วโมงหลังเริ่มมีอาการ 8 (32.00)
       - ได้รับยา >48 ชั่วโมง และ ≤ 72 ชั่วโมงหลังเริ่ม    

มีอาการ
7 (28.00)

       - ได้รับยา >72 ชั่วโมงหลังเริ่มมีอาการ 10 (40.00)

ที่มา : โปรแกรมตรวจสอบข่าวการระบาด สํานักระบาดวิทยา ณ วันที่ 23 พฤศจิกายน 2560



การวิเคราะห์ข้อมลูผู้เสียชีวิตป่วยด้วยโรคไขห้วัดใหญ่ในประเทศไทย ปี 2560 (5)
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ภาวะแทรกซ้อนของผู้ป่วยที่เสียชีวิตด้วยโรคไข้หวัดใหญ่ 

      (รายงานระหว่างวันที ่1 ม.ค. – 23 พ.ย. 60) 

47.8

19.6

6.5

6.5

4.3

2.2

2.2

2.2

2.2

2.2

2.2

2.2

ปอดอักเสบ

ภาวะพิษเหตุติดเชื้อ

HIB

กระเพาะอาหารอักเสบ

ปอดบวมน้ํา

อุจจาระร่วง

ร้อยละของภาวะแทรกซ้อนจากการติดเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่

ที่มา : โปรแกรมตรวจสอบข่าวการระบาด สํานักระบาดวิทยา ณ วันที่ 23 พฤศจิกายน 2560



โรคไข้หวัดใหญ่ที่มีภาวะแทรกซ้อน (1)
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แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่

1. ภาวะแทรกซ้อนต่อระบบทางเดินหายใจ

2. ภาวะแทรกซ้อนต่อระบบหัวใจและหลอดเลือด

3. ภาวะแทรกซ้อนต่อระบบประสาท

ภาวะแทรกซ้อนของโรคไข้หวัดใหญ่ ที่พบได้บ่อยที่สุด คือ ปอดบวม 



โรคไข้หวัดใหญ่ที่มีภาวะแทรกซ้อน (2)
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1. ภาวะแทรกซ้อนต่อระบบทางเดินหายใจ

พบได้ในทุกกลุ่มวัย โดยเฉพาะกลุ่มวัยทํางาน และกลุ่มผู้สูงอายุ 

ถ้าผู้ป่วยที่มีโรคประจําตัว เช่น โรคที่เกี่ยวข้องกับหลอดลม หรือปอด 

ยิ่งทําให้เกิดอัตราตายสูงมาก ภาวะแทรกซ้อนต่อระบบทางเดินหายใจ

ที่พบได้ คือ

- Influenzal pneumonia

- Tracheo-bronchitis

- Bronchiolitis

- Hypoxemia

- Asthma

ที่มา : CDC



โรคไข้หวัดใหญ่ที่มีภาวะแทรกซ้อน (3)
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2. ภาวะแทรกซ้อนต่อระบบหัวใจและหลอดเลือด

- พบได้ในทุกกลุ่มวัย 

- หากผู้ป่วยที่มโีรคหวัใจอยู่เดิมจะมภีาวะแทรกซ้อนทางปอดในอัตราทีสู่ง

- ภาวะแทรกซ้อนที่หวัใจโดยตรง ได้แก่ Myocarditis 

- พบการเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อย เช่น เสียงหัวใจ อัตราการเต้นของหัวใจ 

- ผู้ที่ไม่เคยเป็นโรคหวัใจอยู่เดิมอาจพบว่าม ีcongestive heart failure ได้ 

- ในผู้สูงอายอุาจพบว่าม ีความดันโลหติลดต่ําลง และเสียชีวิต 

- ผู้ที่เสี่ยงสูงทีจ่ะได้รับอันตรายในการเกิดภาวะแทรกซ้อนต่อระบบหัวใจ ได้แก่ 

ผู้ที่มีความดันโลหติสูง และผู้ที่ป่วยเป็น ischemic heart disease 

- ภาวะแทรกซ้อนต่อระบบหัวใจและหลอดเลือดที่พบได้ 

เช่น Myocarditis, Heart Failure, Myocardial infraction

ที่มา : CDC



โรคไข้หวัดใหญ่ที่มีภาวะแทรกซ้อน (4)
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3. ภาวะแทรกซ้อนต่อระบบประสาท

ส่วนใหญ่พบในกลุ่มวัยเด็ก และภาวะแทรกซ้อนต่อระบบประสาททีพ่บได้ คือ

- Encephalitis 

- Encephalopathy

- Guillain-Barre syndrome

- Focal neurologic deficits

- Acute disseminated encephalomyelitis

- Transverse myelitis

- อาการทางจิต

ที่มา : CDC



 เฝ้าระวัง ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด และวิเคราะห์ความเสี่ยง   

     การเกิดโรคระบาด

 เตรียมพร้อมทีมเฝ้าระวังสอบสวนเคลื่อนที่เร็วทั่วประเทศ และควบคุม

     โรคเบื้องต้น 

 การให้วัคซีนในกลุ่มเสี่ยง

 เตรียมพร้อม และสนับสนุนเวชภัณฑ์ที่จําเป็น เช่น ยาต้านไวรัส 

     หน้ากากอนามัย ให้เพียงพอกับสถานพยาบาลทั่วประเทศ

 สื่อสารความเสี่ยง ให้กับประชาชนตามช่องทางสื่อสารต่างๆ

 คําแนะนําสถานที่รวมตัวคนหมู่มาก เช่น สถานศึกษา 

    ค่ายทหาร เรือนจํา

มาตรการ การป้องกัน ควบคุมโรคไข้หวัดใหญ่ (1)
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ที่มา : สํานักโรคติดต่อทั่วไป 2560

 บุคลากรทางการแพทย์ที่มีความเสี่ยงต่อการสัมผัสโรค

 ผู้พิการทางสมองที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้

 ธาลัสซีเมียและผู้ที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่อง (รวมผู้ติดเชื้อ HIV ที่มีอาการ)

 โรคอ้วน (น้ําหนัก > 100 กิโลกรัม หรือ BMI > 35 กิโลกรัมต่อตารางเมตร)

 หญิงตั้งครรภ์ อายุครรภ์ 4 เดือนขึ้นไป 

 เด็กอายุ 6 เดือน ถึง 2 ปี ทุกคน

 ผู้มีโรคเรื้อรัง ดังนี้ ปอดอุดกั้นเรื้อรัง หอบหืด หัวใจ หลอดเลือดสมอง 

 ไตวาย ผู้ป่วยมะเร็งที่อยู่ระหว่างการได้รับเคมีบําบัด และเบาหวาน 

 บุคคลที่มีอายุ 65 ปีขึ้นไป ทุกคน

กลุ่มเป้าหมายในการให้บริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ปี 2560
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มาตรการ การป้องกัน ควบคุมโรคไข้หวัดใหญ่ (2)



 ให้ปฏิบัติ เรื่อง การทําความสะอาดมอือย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะอย่างยิ่งในระยะ

   การติดต่อของโรค

 ต้องสวมผ้าปิดปาก ปิดจมูกตลอดเวลา นอกจากเวลารับประทานอาหารและ     

   ทํากิจธุระส่วนตัว

 เวลาไอต้องปิดปาก จมูก ด้วยกระดาษชําระ หลังจากนั้นต้องล้างมอืทกุครั้ง

 หลีกเลี่ยงการคลุกคลีกับบุคคลในครอบครัว, ไม่ควรไปในทีชุ่มชน และใหห้ยุดงาน 

   หยุดเรยีนจนกว่าจะพ้นระยะการติดต่อของโรคคือ 7 วันหลังเริ่มป่วย             

   หรืออย่างน้อย 1 วันหลังไมม่ไีข้

 หากมีอาการมากขึ้น เช่น ไข้สูงเกิน 48 ชั่วโมง ไอมาก เจ็บหน้าอก หายใจเร็ว 

   เหนื่อย อ่อนเพลีย รับประทานอาหารไมไ่ด้ อาเจียน หรือถ่ายอุจจาระมากให้รีบ  

   พบแพทย์

คําแนะนําสําหรับผู้ป่วย
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กิจกรรมการรณรงค์ป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ในยานพาหนะสาธารณะ 26 มกราคม 2560

การเตรียมพร้อมป้องกันควบคุมโรค
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ร่วมปรึกษา หารือ วิเคราะห์ปัญหา เพื่อร่วมกันหาแนวทางการป้องกัน

ควบคุมโรคไข้หวัดใหญ่ สถานศึกษา เรือนจํา ค่ายทหาร
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  สถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ ตั้งแต่ 1 มกราคม - 7 พฤศจิกายน 2560 

    มีรายงานผู้ป่วยจํานวน 171,930 ราย ผู้เสียชีวิตจํานวน 49 ราย 

  มีการระบาดของผู้ป่วยโรคไข้หวัดใหญ่เป็นกลุ่มก้อน สถานที่ที่พบผู้ป่วยมากที่สุด

    3 อันดับแรก คือ สถานศึกษา เรือนจํา และค่ายทหาร

  ภาวะแทรกซ้อนที่พบมากสุด คือ ปอดอักเสบ (pneumonia)

  ผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่มีปัจจัยเสี่ยง ได้แก่ ผู้สูงอายุ เด็กเล็ก หญิงตั้งครรภ์ 

    มีโรคประจําตัว

  การไมไ่ด้รับวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ การได้รับยาต้านไวรัสไขห้วัดใหญ่ 

Oseltamivir เฉลี่ยเกิน 48 ชั่วโมงหลงัป่วย และบางรายมภีาวะแทรกซ้อน

    รุนแรงเกิดขึ้น

สรุป
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ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  เว็บไซต์สํานักโรคติดต่ออุบัติใหม่ http://beid.ddc.moph.go.th/  

หรือ สายด่วนกรมควบคุมโรค   โทร.1422
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