คําแนะนํากระทรวงสาธารณสุ ข
เรือง ไข้ หวัดใหญ่ สายพันธุ์ใหม่ ชนิดเอ(เอช1เอ็น1)
ฉบับที 7
วันที 13 มิถุนายน 2552
-------------------------------ปั จจุบนั การแพร่ ระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ ชนิดเอ(เอช1เอ็น 1) กําลังขยายตัวไปทัว, โลก
และขณะนี ประเทศไทยพบการระบาดภายในประเทศแล้ว โดยเฉพาะอย่า งยิ, ง สถานศึ ก ษา และสถาน
ประกอบการ ซึ, งอาจแพร่ ระบาดอย่างรวดเร็ ว ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่น ี มีอาการคล้ายกันกับไข้หวัดหรื อ
ไข้หวัดใหญ่ธรรมดา ส่ วนใหญ่มีอาการน้อยและหายได้โดยไม่ตอ้ งรับการรักษาที,โรงพยาบาล สําหรับผูป้ ่ วย
จํานวนไม่มากในต่างประเทศที,เสี ยชีวติ มักเป็ นผูท้ ี,มีโรคประจําตัวเรื อรัง เช่น โรคปอด หอบหื ด โรคหัวใจและ
หลอดเลือด เบาหวาน เป็ นต้น ผูม้ ีภูมิตา้ นทานตํ,า โรคอ้วน ผูส้ ู งอายุมากกว่า 65 ปี เด็กอายุต,าํ กว่า 5 ปี และ
หญิ ง มี ค รรภ์ สํ า หรั บ วิ ธี ก ารติ ด ต่ อ และวิ ธี ก ารป้ องกันโรค จะคล้า ยกับ ไข้ห วัด ใหญ่ ธ รรมดา กระทรวง
สาธารณสุ ข จึงขอให้คาํ แนะนําในการป้ องกันและควบคุมโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ ชนิ ดเอ(เอช1 เอ็น 1)
ดังต่อไปนี

คําแนะนําสําหรับประชาชนทัว ไป
ล้างมือบ่อยๆ ด้วยนําและสบู่ หรื อใช้แอลกอฮอล์เจลทําความสะอาดมือ
ไม่ใช้แก้วนํา หลอดดูดนํา ช้อนอาหาร ผ้าเช็ดมือ ผ้าเช็ดหน้า ผ้าเช็ดตัว ร่ วมกับผูอ้ ื,น
ไม่ควรคลุกคลีใกล้ชิดกับผูป้ ่ วยที,มีอาการไข้หวัด
รักษาสุ ขภาพให้แข็งแรง ด้วยการกินอาหารที,มีคุณค่าทางโภชนาการ ดื,มนํามากๆ นอนหลับพักผ่อนให้
เพียงพอ และออกกําลังกายอย่างสมํ,าเสมอ
5. ควรหลีกเลี,ยงการอยูใ่ นสถานที,ที,มีผคู ้ นแออัดและอากาศถ่ายเทไม่ดีเป็ นเวลานาน โดยไม่จาํ เป็ น
6. ติดตามคําแนะนําอื,นๆ ของกระทรวงสาธารณสุ ขอย่างใกล้ชิด
1.
2.
3.
4.

คําแนะนําสําหรับผู้ป่วยไข้ หวัดหรือไข้ หวัดใหญ่
1. หากมีอาการป่ วยไม่รุนแรง เช่น ไข้ไม่สูง ไม่ซึม และรับประทานอาหารได้ สามารถรักษาตามอาการ
ด้ว ยตนเองที, บ ้า นได้ ไม่ จาํ เป็ นต้อ งไปโรงพยาบาล ควรใช้พ าราเซตามอลเพื, อ ลดไข้ (ห้ า มใช้ย า
แอสไพริ น) นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ และดื,มนํามากๆ
2. ควรหยุดเรี ยน หยุดงาน จนกว่าจะหายเป็ นปกติ และหลีกเลี,ยงการคลุกคลีใกล้ชิด หรื อใช้ส,ิ งของร่ วมกับผูอ้ ื,น
3. สวมหน้ากากอนามัยเมื,อจําเป็ นต้องอยู่กบั ผูอ้ ื,น หรื อใช้กระดาษทิชชู ผ้าเช็ดหน้า ปิ ดปากและจมูกทุก
ครังที,ไอ จาม
หมายเหตุ
1. คําแนะนําฉบับนี อยูบ่ นพืนฐานของสถานการณ์โรคและข้อมูลปั จจุบนั
2. เนือหาสาระของคําแนะนําฉบับนี ใช้ทดแทนเนือหาสาระที,คล้ายกันในคําแนะนํากระทรวงสาธารณสุขฉบับที,ผา่ นมา
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4. ล้างมือบ่อยๆ ด้วยนําและสบู่ หรื อใช้แอลกอฮอล์เจลทําความสะอาดมือ โดยเฉพาะหลังการไอ จาม
5. หากมีอาการรุ นแรง เช่น หายใจลําบาก หอบเหนื,อย อาเจียนมาก ซึ ม ควรรี บไปพบแพทย์

คําแนะนําสํ าหรับสถานศึกษา
1. แนะนําให้นกั เรี ยนที,มีอาการป่ วยคล้ายไข้หวัดใหญ่ พักรั กษาตัวที,บา้ นหรื อหอพัก หากมีอาการป่ วย
รุ นแรง ควรรี บไปพบแพทย์
2. ตรวจสอบจํานวนนักเรี ยนที,ขาดเรี ยนในแต่ละวัน หากพบขาดเรี ยนผิดปกติ หรื อตังแต่ 3 คนขึนไปใน
ห้องเรี ยนเดี ยวกัน และสงสัยว่าป่ วยเป็ นไข้หวัดใหญ่ ให้แจ้งต่อเจ้าหน้าที,สาธารณสุ ขในพืนที, เพื,อ
สอบสวนและควบคุมโรค
3. แนะนําให้นกั เรี ยนที,เดินทางกลับจากต่างประเทศ เฝ้ าสังเกตอาการของตนเองเป็ นเวลา 7 วัน ถ้ามีอาการ
ป่ วยให้หยุดพักรักษาตัวที,บา้ น
4. หากสถานศึกษาสามารถให้นกั เรี ยนที,มีอาการป่ วยคล้ายไข้หวัดใหญ่ทุกคนหยุดเรี ยนได้ ก็จะป้ องกัน
การแพร่ กระจายเชื อได้ดี และไม่ จาํ เป็ นต้องปิ ดสถานศึ กษา แต่ หากจะพิ จารณาปิ ดสถานศึ ก ษา
ควรหารื อร่ วมกันระหว่างสถานศึกษากับเจ้าหน้าที,สาธารณสุ ขในพืนที,
5. ควรทําความสะอาดอุ ปกรณ์ สิ, งของ เครื, องใช้ที,มีผูส้ ัมผัสจํานวนมาก เช่ น โต๊ะเรี ยน ลู กบิ ดประตู
โทรศัพท์ ราวบันได คอมพิวเตอร์ ฯลฯ โดยการใช้น าํ ผงซักฟอกเช็ดทําความสะอาดอย่างน้อยวันละ 1-2
ครัง จัดให้มีอ่างล้างมือ นําและสบู่ อย่างเพียงพอ ในบางวันควรเปิ ดประตูหน้าต่างให้อากาศถ่ ายเทได้
สะดวก และแสงแดดส่ องได้ทว,ั ถึง

คําแนะนําสํ าหรับสถานประกอบการและสถานทีท าํ งาน
1. แนะนําให้พนักงานที,มีอาการป่ วยคล้ายไข้หวัดใหญ่ พักรักษาตัวที,บา้ น หากมีอาการป่ วยรุ นแรง ควรรี บ
ไปพบแพทย์
2. ตรวจสอบจํานวนพนักงานที,ขาดงานในแต่ละวัน หากพบขาดงานผิดปกติ หรื อตังแต่ 3 คนขึนไป ใน
แผนกเดี ย วกัน และสงสั ยว่า ป่ วยเป็ นไข้หวัดใหญ่ ให้แจ้ง ต่อเจ้า หน้า ที, ส าธารณสุ ขในพืนที, เพื, อ
สอบสวนและควบคุมโรค
3. แนะนําให้พนักงานที,เดินทางกลับจากต่างประเทศ เฝ้ าสังเกตอาการของตนเองเป็ นเวลา 7 วัน ถ้ามีอาการ
ป่ วยให้หยุดพักรักษาตัวที,บา้ น
4. ในสถานการณ์ปัจจุบนั ยังไม่แนะนําให้ปิดสถานประกอบการหรื อสถานที,ทาํ งาน เพื,อการป้ องกันการระบาด
ของโรคไข้หวัดใหญ่
5. ควรทําความสะอาดอุปกรณ์ สิ, งของ เครื, องใช้ ที,มีผูส้ ัมผัสจํานวนมาก เช่ น โต๊ะทํางาน ลูกบิดประตู
โทรศัพท์ ราวบันได คอมพิวเตอร์ ฯลฯ โดยการใช้น าํ ผงซักฟอกทัว, ไปเช็ดทําความสะอาดอย่างน้อยวัน
ละ 1-2 ครัง จัดให้มีอ่างล้างมือ นําและสบู่อย่างเพียงพอ ในบางวันควรเปิ ดประตู หน้าต่างให้อากาศถ่ายเท
ได้สะดวก และแสงแดดส่ องได้ทว,ั ถึง
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6. ควรจัดทําแผนการประคองกิจการในสถานประกอบการและสถานที,ทาํ งาน เพื,อให้สามารถดําเนิ นกิจการต่อไป
ได้อย่างต่อเนื, อง หากเกิ ดการระบาดใหญ่ (ดู รายละเอี ยดในเว็บไซต์ข องสํา นักโรคติ ดต่ออุ บตั ิ ใ หม่
กรมควบคุมโรค http://beid.ddc.moph.go.th)

แหล่งข้ อมูลการติดต่ อ เพือ ปรึกษากับเจ้ าหน้ าทีส าธารณสุ ขในพืน9 ที
1. กรุ ง เทพมหานคร ติ ด ต่ อ ได้ ที,
กองควบคุ ม โรค สํ า นั ก อนามัย
โทรศัพท์ 0 2245 8106 , 0 2246 0358 และ 0 2354 1836
2. ต่ างจังหวัด ติดต่อได้ที, สํานักงานสาธารณสุ ขจังหวัดทุกแห่ง

กรุ งเทพมหานคร

ติดตามข้อมูลและรายละเอียดเพิ,มเติมได้ที, เว็บไซต์กระทรวงสาธารณสุ ข www.moph.go.th และหากมีขอ้
สงสัย สามารถติดต่อได้ที, ศูนย์ปฏิ บตั ิการ กรมควบคุ มโรค หมายเลขโทรศัพท์ 0 2590 3333 และศูนย์บริ การ
ข้อมูลฮอตไลน์ กระทรวงสาธารณสุ ข หมายเลขโทรศัพท์ 0 2590 1994 ตลอด 24 ชัว, โมง

