คําแนะนํากระทรวงสาธารณสุข
เรื่อง ไขหวัดใหญสายพันธุใหม ชนิดเอ(เอช1เอ็น1)
ฉบับที่ 7
วันที่ 13 มิถุนายน 2552
-------------------------------ปจจุบันการแพรระบาดของโรคไขหวัดใหญสายพันธุใหม ชนิดเอ(เอช1เอ็น 1) กําลังขยายตัวไปทั่วโลก
และขณะนี้ ป ระเทศไทยพบการระบาดภายในประเทศแล ว โดยเฉพาะอย า งยิ่ ง สถานศึ ก ษา และสถาน
ประกอบการ ซึ่งอาจแพรระบาดอยางรวดเร็ว ไขหวัดใหญสายพันธุใหมนี้มีอาการคลายกันกับไขหวัดหรือ
ไขหวัดใหญธรรมดา สวนใหญมีอาการนอยและหายไดโดยไมตองรับการรักษาที่โรงพยาบาล สําหรับผูปวย
จํานวนไมมากในตางประเทศที่เสียชีวิต มักเปนผูที่มีโรคประจําตัวเรื้อรัง เชน โรคปอด หอบหืด โรคหัวใจและ
หลอดเลือด เบาหวาน เปนตน ผูมีภูมิตานทานต่ํา โรคอวน ผูสูงอายุมากกวา 65 ป เด็กอายุต่ํากวา 5 ป และ
หญิ ง มี ค รรภ สํ า หรั บ วิ ธี ก ารติ ด ต อ และวิ ธี ก ารป อ งกั น โรค จะคล า ยกั บ ไข ห วั ด ใหญ ธ รรมดา กระทรวง
สาธารณสุข จึงขอใหคําแนะนําในการปองกันและควบคุมโรคไขหวัดใหญสายพันธุใหม ชนิดเอ(เอช1 เอ็น 1)
ดังตอไปนี้

คําแนะนําสําหรับประชาชนทั่วไป
1.
2.
3.
4.

ลางมือบอยๆ ดวยน้ําและสบู หรือใชแอลกอฮอลเจลทําความสะอาดมือ
ไมใชแกวน้ํา หลอดดูดน้าํ ชอนอาหาร ผาเช็ดมือ ผาเช็ดหนา ผาเช็ดตัว รวมกับผูอื่น
ไมควรคลุกคลีใกลชิดกับผูป วยที่มีอาการไขหวัด
รักษาสุขภาพใหแข็งแรง ดวยการกินอาหารที่มีคุณคาทางโภชนาการ ดืม่ น้ํามากๆ นอนหลับพักผอนให
เพียงพอ และออกกําลังกายอยางสม่ําเสมอ
5. ควรหลีกเลี่ยงการอยูในสถานที่ที่มีผูคนแออัดและอากาศถายเทไมดีเปนเวลานาน โดยไมจําเปน
6. ติดตามคําแนะนําอื่นๆ ของกระทรวงสาธารณสุขอยางใกลชิด

คําแนะนําสําหรับผูปวยไขหวัดหรือไขหวัดใหญ
1. หากมีอาการปวยไมรุนแรง เชน ไขไมสูง ไมซึม และรับประทานอาหารได สามารถรักษาตามอาการ
ด ว ยตนเองที่ บ า นได ไม จํ า เป น ต อ งไปโรงพยาบาล ควรใช พ าราเซตามอลเพื่ อ ลดไข (ห า มใช ย า
แอสไพริน) นอนหลับพักผอนใหเพียงพอ และดื่มน้ํามากๆ
2. ควรหยุดเรียน หยุดงาน จนกวาจะหายเปนปกติ และหลีกเลี่ยงการคลุกคลีใกลชิด หรือใชสิ่งของรวมกับผูอื่น
3. สวมหนากากอนามัยเมื่อจําเปนตองอยูกับผูอื่น หรือใชกระดาษทิชชู ผาเช็ดหนา ปดปากและจมูกทุก
ครั้งที่ไอ จาม
หมายเหตุ
1. คําแนะนําฉบับนี้ อยูบนพื้นฐานของสถานการณโรคและขอมูลปจจุบัน
2. เนื้อหาสาระของคําแนะนําฉบับนี้ ใชทดแทนเนื้อหาสาระที่คลายกันในคําแนะนํากระทรวงสาธารณสุขฉบับที่ผานมา
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4. ลางมือบอยๆ ดวยน้ําและสบู หรือใชแอลกอฮอลเจลทําความสะอาดมือ โดยเฉพาะหลังการไอ จาม
5. หากมีอาการรุนแรง เชน หายใจลําบาก หอบเหนื่อย อาเจียนมาก ซึม ควรรีบไปพบแพทย

คําแนะนําสําหรับสถานศึกษา
1. แนะนําใหนักเรียนที่มีอาการปวยคลายไขหวัดใหญ พักรักษาตัวที่บานหรือหอพัก หากมีอาการปวย
รุนแรง ควรรีบไปพบแพทย
2. ตรวจสอบจํานวนนักเรียนที่ขาดเรียนในแตละวัน หากพบขาดเรียนผิดปกติ หรือตั้งแต 3 คนขึ้นไปใน
หองเรียนเดียวกัน และสงสัยวาปวยเปนไขหวัดใหญ ใหแจงตอเจาหนาที่สาธารณสุขในพื้นที่ เพื่อ
สอบสวนและควบคุมโรค
3. แนะนําใหนักเรียนที่เดินทางกลับจากตางประเทศ เฝาสังเกตอาการของตนเองเปนเวลา 7 วัน ถามีอาการ
ปวยใหหยุดพักรักษาตัวที่บาน
4. หากสถานศึกษาสามารถใหนักเรียนที่มีอาการปวยคลายไขหวัดใหญทุกคนหยุดเรียนได ก็จะปองกัน
การแพรกระจายเชื้อไดดี และไมจําเปนตองปดสถานศึกษา แตหากจะพิจารณาปดสถานศึกษา
ควรหารือรวมกันระหวางสถานศึกษากับเจาหนาที่สาธารณสุขในพื้นที่
5. ควรทําความสะอาดอุปกรณ สิ่งของ เครื่องใชที่มีผูสัมผัสจํานวนมาก เชน โตะเรียน ลูกบิดประตู
โทรศัพท ราวบันได คอมพิวเตอร ฯลฯ โดยการใชน้ําผงซักฟอกเช็ดทําความสะอาดอยางนอยวันละ 1-2
ครั้ง จัดใหมีอางลางมือ น้ําและสบู อยางเพียงพอ ในบางวันควรเปดประตูหนาตางใหอากาศถายเทได
สะดวก และแสงแดดสองไดทั่วถึง

คําแนะนําสําหรับสถานประกอบการและสถานที่ทํางาน
1. แนะนําใหพนักงานที่มีอาการปวยคลายไขหวัดใหญ พักรักษาตัวที่บาน หากมีอาการปวยรุนแรง ควรรีบ
ไปพบแพทย
2. ตรวจสอบจํานวนพนักงานที่ขาดงานในแตละวัน หากพบขาดงานผิดปกติ หรือตั้งแต 3 คนขึ้นไป ใน
แผนกเดียวกัน และสงสัยวาปวยเปนไขหวัดใหญ ใหแจงตอเจาหนาที่สาธารณสุขในพื้นที่ เพื่อ
สอบสวนและควบคุมโรค
3. แนะนําใหพนักงานที่เดินทางกลับจากตางประเทศ เฝาสังเกตอาการของตนเองเปนเวลา 7 วัน ถามีอาการ
ปวยใหหยุดพักรักษาตัวที่บาน
4. ในสถานการณปจจุบัน ยังไมแนะนําใหปดสถานประกอบการหรือสถานที่ทํางาน เพื่อการปองกันการระบาด
ของโรคไขหวัดใหญ
5. ควรทําความสะอาดอุปกรณ สิ่งของ เครื่องใช ที่มีผูสัมผัสจํานวนมาก เชน โตะทํางาน ลูกบิดประตู
โทรศัพท ราวบันได คอมพิวเตอร ฯลฯ โดยการใชน้ําผงซักฟอกทั่วไปเช็ดทําความสะอาดอยางนอยวัน
ละ 1-2 ครั้ง จัดใหมีอางลางมือ น้ําและสบูอยางเพียงพอ ในบางวันควรเปดประตู หนาตางใหอากาศถายเท
ไดสะดวก และแสงแดดสองไดทั่วถึง
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6. ควรจัดทําแผนการประคองกิจการในสถานประกอบการและสถานที่ทํางาน เพื่อใหสามารถดําเนินกิจการตอไป
ไดอยางตอเนื่อง หากเกิดการระบาดใหญ (ดูรายละเอียดในเว็บไซตของสํานักโรคติดตออุบัติใหม
กรมควบคุมโรค http://beid.ddc.moph.go.th)

แหลงขอมูลการติดตอ เพื่อปรึกษากับเจาหนาที่สาธารณสุขในพื้นที่
1. กรุ ง เทพมหานคร ติ ด ต อ ได ที่
กองควบคุ ม โรค สํ า นั ก อนามั ย
โทรศัพท 0 2245 8106 , 0 2246 0358 และ 0 2354 1836
2. ตางจังหวัด ติดตอไดที่ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดทุกแหง

กรุ ง เทพมหานคร

ติดตามขอมูลและรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ เว็บไซตกระทรวงสาธารณสุข www.moph.go.th และหากมีขอ
สงสัย สามารถติดตอไดที่ ศูนยปฏิบัติการ กรมควบคุมโรค หมายเลขโทรศัพท 0 2590 3333 และศูนยบริการ
ขอมูลฮอตไลน กระทรวงสาธารณสุข หมายเลขโทรศัพท 0 2590 1994 ตลอด 24 ชั่วโมง

