
 

 

 
 
 

คําแนะนํากระทรวงสาธารณสุข
เร่ือง ไขหวัดใหญสายพันธุใหม (เอ็ช1เอ็น1) 2009 

ฉบับที่ 9 
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2552

-------------------------- 
 

ดวยการระบาดใหญของไขหวัดใหญสายพันธุใหม (เอ็ช1เอ็น1) 2009 ยังคงมีอยูอยางตอเนื่อง 
และไดขยายไปสูชุมชนของประเทศตาง ๆ ทั่วโลกมากกวา 206 ประเทศแลว คาดวาจะยังไมยุติในเวลาอัน
ใกล  ผูปวยสวนใหญเปนเด็กและผูใหญวัยทํางาน (ชวงอายุ 5-49 ป) มากกวาผูสูงอายุ  การแพรกระจายเชื้อ
ใกลเคียงกับไขหวัดใหญตามฤดูกาล กลาวคือ ไดรับเชื้อท่ีมากับละอองฝอยจากการไอ จาม ของผูปวย ผูปวย
สวนใหญจะหายปวยไดเองภายใน 1 สัปดาห  มีเพียงผูปวยจํานวนนอยที่มีภาวะแทรกซอนรุนแรง เชน  ปอด
อักเสบ  การหายใจลมเหลว  และเสียชีวิตได  โดยพบวาสวนใหญเปนผูที่มีโรคประจําตัวเรื้อรัง  คนอวนมาก  
และสตรีมีครรภ  ซ่ึงมีความเสี่ยง 4-5 เทาที่จะมีอาการรุนแรงเมื่อเทียบกับคนปกติ  อยางไรก็ตาม  พบดวยวา
คนที่มีสุขภาพปกติบางราย  มีอาการปวยรุนแรง  ซ่ึงจําเปนตองรีบไปโรงพยาบาลโดยเร็วที่สุด  ขณะนี้พบวา
เชื้อไวรัสมีการเปลี่ยนแปลงเล็กนอยในผูปวยบางราย  แตยังไมมีความรุนแรงเพิ่มขึ้นแตอยางใด และยังไม
พบปญหาการดื้อยาตานไวรัสที่มีอยู (ยาโอเซลทามิเวียรและยาซานามิเวียร)  ในระดับที่เปนปญหาทาง
สาธารณสุข   

ไทย   การระบาดในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลได สําหรับประเทศ ผานชวงการระบาด
สูงสุดแลว  แตยังไมยุติลง  และไดขยายตัวเปนการระบาดตอเนื่องในทุกจังหวัดทั่วประเทศถึงระดับอําเภอ  
และขยายสูพื้นที่ชนบท  โดยเฉพาะจังหวัดในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   สวนภาคกลางมี
แนวโนมการระบาดเพิ่มขึ้นในบางจังหวัด  ในภาพรวมคาดวา  ในชวง 3 เดือนขางหนา  มีความเสี่ยงที่จะมี
การขยายตัวเปนการระบาดระลอกใหมหากมีปจจัยเสริม  เชน อากาศที่เย็นลง   มีการแพรเชื้อเขามาจาก
ประเทศในซีกโลกเหนือ   ซ่ึงการมีกิจกรรมการรวมตัวกันของคนหมูมากในงานเทศกาลตาง ๆ   รวมทั้ง
สถานที่ที่มีผูคนหนาแนน  มีความเสี่ยงอยางยิ่งที่จะทําใหการแพรกระจายเชื้อเปนไปไดอยางรวดเร็ว  โดย
ขณะนี้  เร่ิมมีสัญญาณเตือนการระบาดในระลอกใหม  เชน  เกิดการระบาดในโรงเรียนและคายทหาร   

  
 
 



 

 

   เพื่อเปนการเตรียมความพรอมสําหรับการระบาดระลอกถัดไป  ใหสามารถลดการปวย การ
เสียชีวิตและผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมใหไดดีที่สุด กระทรวงสาธารณสุขและหนวยงานทุกภาค
สวน  ไดเตรียมความพรอมในมาตรการปองกันควบคุมโรคและการดูแลผูปวย รวมทั้งการสํารองยาตาน
ไวรัส  และการจัดหาและใหบริการฉีดวัคซีนปองกันโรคไขหวัดใหญสายพันธุใหมแกกลุมเสี่ยงตาง ๆ  ใน
อกาสนี้ กระทรวงสาธารณสุขขอใหคําแนะนําเพื่อการปองกันโรคและลดการระบาด ดังนี้ โ 
คําแนะนําสําหรับประชาชนทั่วไป 

1. ปดปาก ปดจมกู เมื่อไอ จาม ดวยกระดาษทชิชู หรือแขนเสื้อของตนเอง สวมหนากากอนามัยเมื่อ
เปนไขหวัด  เพื่อปองกันการแพรกระจายเชื้อ  

2. ลางมือบอยๆ ดวยน้ําและสบู หรือใชแอลกอฮอลเจลทําความสะอาดมือ เช็ดทําความสะอาด
พื้นผิว และสิ่งของที่มีคนสัมผัสบอย ๆ  

3. หลีกเลี่ยงการเขาไปในสถานที่เสี่ยงตอการติดโรค เชน สถานที่ที่มีผูคนแออัดและอากาศ
ถายเทไมสะดวกเปนเวลานาน หากจําเปนเขาไปในสถานที่ดังกลาวตองปองกันตนเองอยางด ี 
โดยเฉพาะกลุมเสี่ยงควรสวมหนากากอนามัย  

4. งดกิจกรรมการเดินทาง หยุดเรียน หยุดงาน เมื่อปวยเปนไขหวัด จนกวาจะหายเปนปกติแลวอยาง
นอย 1 วัน  และในชวงเวลาดังกลาวหลีกเลี่ยงการคลุกคลีใกลชิด  หรือใชส่ิงของรวมกับผูอ่ืน 

4. งดกิจกรรมการเดินทาง หยุดเรียน หยุดงาน เมื่อปวยเปนไขหวัด จนกวาจะหายเปนปกติแลวอยาง
นอย 1 วัน  และในชวงเวลาดังกลาวหลีกเลี่ยงการคลุกคลีใกลชิด  หรือใชส่ิงของรวมกับผูอ่ืน 

  

  

คําแนะนําสําหรับคําแนะนําสําหรับการรวมตัวกันของคนหมูมาก
 หากจะมีการรวมตัวกันของคนหมูมากภายในพื้นที่ อันจํากัด   เชน  การแสดงมหรสพ การประชุม
ขนาดใหญ   การแขงขันกีฬา งานนิทรรศการ งานแตงงาน งานรื่นเริง  งานบุญ  หรือกิจกรรมอื่น ๆ ในชวงที่
มีการระบาดของไขหวัดใหญ  กิจกรรมดังกลาวมีโอกาสที่จะเปนแหลงแพรกระจายเชื้อโรคและผูเขารวม
กิจกรรมมีความเสี่ยงที่จะติดโรค  ไมวาจะเปนสถานที่กลางแจงหรือในรม  ควรมีการปฏิบัติเชนเดียวกัน   
ดังนี้  
 

 

คําแนะนําสําหรับผูมารวมกิจกรรม
1. ผูที่มีอาการปวยคลายไขหวัดใหญ  เชน  มีไข  ไอ เจ็บคอ   มีน้ํามูกแมจะมีอาการไมมาก  ควรหยุด

พักรักษาตัวอยูที่บานเปนเวลา 7 วันนับจากวันเริ่มปวย  หรือหลังจากหายเปนปกติแลวอยางนอย 1 
วัน   และไมควรเขารวมงานหรือกิจกรรมกับคนหมูมาก  แตหากจําเปนตองเขารวมงาน ใหสวม
หนากากอนามัยตลอดเวลา  และลางมือบอย ๆ  

2. ผูที่อยูในกลุมเสี่ยงที่หากปวยเปนโรคไขหวัดใหญจะมีอาการรุนแรง ไดแก ผูปวยโรคเรื้อรัง  หญิงมี
ครรภ ผูสูงอายุมากกวา 65 ป  เด็กอายุต่ํากวา 2 ป  ผูมีภูมิตานทานต่ํา และผูมีโรคอวน  ควร
หลีกเลี่ยงการไปในสถานที่ที่มีการรวมตัวของคนหมูมาก  เพื่อลดโอกาสการติดเชื้อ  โดยเฉพาะใน
พื้นที่ที่กําลังมีการระบาดของไขหวัดใหญ   

3. ประชาชนทั่วไปที่ เขารวมกิจกรรม ควรปฏิบัติตามหลักสุขอนามัย  เชน ลางมือดวยน้ําและสบูหรือ
แอลกอฮอลเจลบอย ๆ   หากมีอาการไอ  จาม  ใหใชกระดาษทิชชูหรือผาปดปากปดจมูก  หากไมมี



 

 

จะไปเปรอะเปอนตาม
ส่ิงของเครื่องใชตาง  ๆ  ใหไอจามใสแขนเสื้อแทน  ซ่ึงจะชวยลดการกระจายเชื้อ ไดดี 

4. การสวมหนากากอนามัยจะเปนประโยชนมาก หากผูที่มีอาการปวยเปนผูสวม เพราะจะชวยปองกัน
การแพรเช้ือเวลาไอจามไดดี สวนผูที่ไมมีอาการปวย โดยทั่วไปไมจําเปนตองสวมหนากากอนามัย
แตอาจจะไดประโยชนจากการสวมหนากากอนามัย เพื่อปองกันการติดเชื้อ ในกรณีที่เขาไปอยูในที่
แออัด ที่อาจจะมีผูเปนไขหวัดใหญอยูดวย 

คําแนะนําสําหรับผูจัดงานหรือเจาภาพงาน
1.  ผูจัดงานหรือกิจกรรมการรวมตัวของคนหมูมาก  ควรใหขอมูลคําแนะนําการปองกันการ

แพรกระจายเชื้อโรคแกกลุมเปาหมายที่จะมารวมงานหรือกิจกรรมลวงหนา โดยใชชองทางตาง 
ๆ เชน การสงจดหมายแจงขาว  การลงคําแนะนําในหนังสือพิมพ  มุมนิทรรศการรวมทั้งการ
ประกาศในงาน 

2.  ผูจัดงานควรอํานวยความสะดวกในการปองกันการแพรกระจายเชื้อโรคแกผูรวมงาน เชน

• ทําปายคําแนะนําหรือหนวยบริการใหคําแนะนําผูที่มีอาการปวยคลายไขหวัดใหญบริเวณ 
ทางเขางาน   

• จัดอางลางมือ พรอมสบู  กระดาษทิชชู  ในหองน้ํา  ใหพอเพียง  

• จัดใหมีผูทําความสะอาดอุปกรณและบริเวณที่มีผูสัมผัสปริมาณมาก เชน ราวบันได ลูกบิด
ประตู  หองน้ํา  ดวยน้ําผงซักฟอก หรือน้ํายาทําความสะอาดทั่วไป อยางสม่ําเสมอและบอย
กวาในภาวะปกติ (หากเปนประตูที่สามารถใชสวนอ่ืนของรางกาย เชน ใชดานหลังของ
ลําตัวผลักประตูออกได จะชวยลดโอกาสการสัมผัสเชื้อโรค) 

• จัดหาหนากากอนามัยสําหรับผูมีอาการคลายไขหวัดใหญที่มีความจําเปนตองอยูรวม
กิจกรรม 

• จัดจุดปฐมพยาบาลใหการดูแลรักษาเบื้องตนแกผูปวยที่มีอาการคลายไขหวัดใหญ  โดยแยก
ผูปวยออกจากกิจกรรมการรวมตัวนั้น  รวมทั้งอํานวยความสะดวกในการสงกลับไปรักษา
ตัวที่บานหรือโรงพยาบาล 

• ควรพยายามลดความแออัดของผูเขารวมกิจกรรม เชน เพิ่มจํานวนรถที่นําประชาชนเขางาน  
กระจายมุมจําหนายอาหาร  

• จัดบริการทางเลือกทดแทนการมารวมงาน  เชน ใหขอมูลผานเว็บไซต  หรือ การถายทอด
ทางสื่อมวลชน  

 
 
 
 
 
 



 

 

 
แหลงขอมูลการติดตอเพื่อปรึกษาเจาหนาที่สาธารณสุขในพื้นที่

1. กรุงเทพมหานคร  ติดตอไดที่ กองควบคุมโรค สํานักอนามัย กรุงเทพมหานคร    
       โทรศัพท 0 2245 8106,  0 2246 0358 และ 0 2354 1836 
2. ตางจังหวัด  ติดตอไดที่ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดทุกแหง 2. 
       โทรศัพท 0 2245 8106,  0 2246 0358 และ 0 2354 1836 

ตางจังหวัด  ติดตอไดที่ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดทุกแหง 
  

ติดตามขอมูลและรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ ติดตามขอมูลและรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ 
เว็บไซตกระทรวงสาธารณสุข   www.moph.go.th  และหากมีขอสงสัย ติดตอไดที่ ศูนยบริการ

ขอมูลฮ็อตไลน  กระทรวงสาธารณสุข  หมายเลขโทรศัพท  1422  ตลอด 24 ช่ัวโมง  และศูนยปฏิบัติการ 
กรมควบคุมโรค หมายเลขโทรศัพท 0 2590 3333  
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