
 

 
 

 

สวัสดีคะคุณผูฟง วันนี้รายการ.……..……ก็กลับมาพบกับคุณผูฟงอีกเชนเคย วันนี้ดิฉันได 
นําสาระนารู เ ร่ือง“ปฏิบัติตัวอย างไร…ใหปลอดภัยจากไขหวัดใหญ   2009 ” มานํา เสนอคะ  
ข อ มู ล ท่ี นํ า ม า เ สนอ วั นนี้ ดิ ฉั น ไ ด รั บ ก า ร สนั บ สนุ น จ า ก ก อ งพั ฒน า ศั ก ย ภ าพ ผู บ ริ โ ภ ค   
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)  กระทรวงสาธารณสุข คะ 

คุณผูฟงคะ ชวงนี้อากาศมักจะเปลี่ยนแปลงอยูบอย ๆ เดี๋ยวหนาว เดี๋ยวรอน อาจทําใหรางกาย
ปรับสภาพไมทัน เปนสาเหตุของอาการปวดหัวตัวรอน หรือเปนไขหวัดได โดยเฉพาะไขหวัดใหญ 
สายพันธุใหม 2009 อยาชะลาใจกันนะคะ เพราะมีแนวโนมวาจะกลับมาแพรระบาดกันอีกระลอกหนึ่ง   
หากเราไมใหความสําคัญ ไมรูจักปองกันและรักษาอยางถูกวิธี อาจทําใหการระบาดรุนแรงมากขึ้น  
กอนอ่ืนดิฉันจะพาคุณผูฟงทําความรูจักกับโรคไขหวัดใหญ 2009  กันกอนนะคะ 

 

ไขหวัดใหญ  2009 เปนโรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจที่เปนเชื้อตัวใหม เกิดจากการผสมขาม               
สายพันธุ ซ่ึงมีสารพันธุกรรมของเชื้อไขหวัดใหญคน ไขหวัดใหญสุกร และไขหวัดใหญสัตวปกดวย 
เปนการแพรระหวางคนสูคน  พบไดในคนทุกเพศ ทุกวัย ติดตอไดจากการถูกละอองฝอยของการไอ 
จาม น้ํามูก น้ําลาย ของผูปวยโดยตรง นอกจากนี้ยังสามารถติดตอกันโดยวิธีการสัมผัสถูกมือ หรือ
ส่ิงของเครื่องใชที่แปดเปอนน้ํามูก น้ําลายของผูปวย แลวใชมือที่แปดเปอนเชื้อนี้เช็ดจมูก  เช็ดตา            
เชื้อก็จะเขาไปทางจมูกและตา เขาไปในระบบทางเดินหายใจ โดยใชระยะเวลาประมาณ 1-3 วัน  ก็จะ
เกิดอาการของโรคไขหวัดใหญ 2009 ไดเชนกันคะ  
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อาการของผูปวยท่ีเปนโรคไขหวัดใหญ 2009 อาจมีความรุนแรงแตกตางกันไดมาก  ทั้งนี้ก็
ขึ้นอยูกับความแข็งแรงของรางกายผูปวย สวนใหญจะมีไขสูง ปวดศีรษะ เจ็บคอ  ปวดเมื่อยกลามเนื้อ 
ไอ  อาจมีอาการคลื่นไส และทองเสียดวย  ผูปวยสวนใหญประมาณรอยละ 90  มีอาการไมรุนแรง 
สามารถหายไดเองภายใน  5-7 วัน โดยไมตองเขารับการรักษาที่โรงพยาบาล แตผูปวยบางรายอาจมี
อาการปอดอักเสบรุนแรง หอบ หายใจลําบาก และเสียชีวิตได โดยเฉพาะผูอยูในกลุมเสี่ยง ไดแก ผูที่มี
โรคประจําตัวเรื้อรัง   เชน  โรคอวน  โรคหอบหืด  โรคปอดเรื้อรัง  โรคหัวใจและหลอดเลือด 
โรคเบาหวาน โรคไต ลมชัก  ธาลัสซีเมีย เปนตน   ผูสูงอายุมากกวา 65 ป , เด็กเล็กอายุต่ํากวา 2 ป  
และสตรีมีครรภ ดังนั้น ผูอยูในกลุมเสี่ยงจึงตองระมัดระวังมากเปนพิเศษ 

อาการปอดอักเสบรุนแรง หอบ หายใจลําบาก และเสียชีวิตได โดยเฉพาะผูอยูในกลุมเสี่ยง ไดแก ผูที่มี
โรคประจําตัวเรื้อรัง   เชน  โรคอวน  โรคหอบหืด  โรคปอดเรื้อรัง  โรคหัวใจและหลอดเลือด 
โรคเบาหวาน โรคไต ลมชัก  ธาลัสซีเมีย เปนตน   ผูสูงอายุมากกวา 65 ป , เด็กเล็กอายุต่ํากวา 2 ป  
และสตรีมีครรภ ดังนั้น ผูอยูในกลุมเสี่ยงจึงตองระมัดระวังมากเปนพิเศษ 

การรักษาการรักษา สวนใหญจะเปนการรักษาตามอาการ ไมวาจะเปนการใชยาเพื่อบรรเทาอาการ 
ปวด ลดไข ยาแกไอ หรือยาเพื่อบรรเทาอาการหวัดทั้งหลาย ในผูปวยที่มีอาการรุนแรง  แพทยอาจให 
ยาตานไวรัส คือ ยาโอเซลทามิเวียร ซ่ึงเปนยาชนิดกิน หากผูปวยไดรับยาภายใน 2 วัน หลังเริ่มปวยจะ
ใหผลการรักษาดี ทั้งนี้ การใชยาตาง ๆ นั้น ตองใชดวยความระมัดระวัง ใชยาตามคําแนะนําของแพทย
หรือเภสัชกร  เพราะยานั้นมีทั้งคุณและโทษ ฉะนั้นกอนใชยาทุกครั้งตองอานฉลาก วิธีใช ใหละเอียด
กอนใช  เพื่อความปลอดภัยของตัวทานเองคะ  

คุณผูฟงคะ ปจจุบันมีการผลิตวัคซีนที่ใชปองกัน
เชื้อไวรัสไขหวัดใหญ 2009 ไดแลว สําหรับในประเทศ
ไทยกําลังอยูในระหวางการศึกษาคนควาเพื่อใหแนใจวา
จะไดวัคซีนที่ไดผล และไดมีการสั่งนําเขาวัคซีนจาก
ตางประเทศมาใชกอนแลว อยางไรก็ตาม วิธีที่ดีที่สุด
สําหรับประชาชนที่ควรปฏิบัติ คือ การปองกันตนเอง
ไมใหปวยเปนไขหวัดใหญ 2009  

กระทรวงสาธารณสุขไดมีมาตรการสําหรับเตรียมรับมือการระบาดของโรคไขหวัดใหญ 2009 โดยใช

มาตรการ 4 x 4 x 4 x 4   ปด  ลาง  เล่ียง  หยุด สูหวัด 2009  โดย    
•  ใหทุกจังหวัดดําเนินการเฝาระวังอยางเขมงวด เปนเวลา 4 เดือน ตั้งแต พ.ย.52 – ก.พ.53  
•  ดูแลกลุมเสี่ยง 4 กลุม คือ วัยเรียน วัยทํางาน วัยอยูบาน (เด็กเล็ก , ผูสูงอายุ) และกลุมผูปวย 
     โรคเร้ือรัง รวมทั้งกลุมเสี่ยงปวยรุนแรง เชน คนอวน หญิงตั้งครรภ 
•  เนนพฤติกรรมปองกันโรค 4 ดาน คือ  ปดปาก ( ใสหนากากอนามัย )  ลางมือ  เล่ียงไปพื้นที่ 
     เสี่ยง สถานที่แออัด  เจ็บปวยหยุดอยูบาน 
•  ประชาสัมพันธใหความรูกับประชาชนรูทันสถานการณ รวมปองกันโรค  ลดอัตรา              
     การปวยและการเสียชีวิต โดยสนับสนุนการดําเนินงานของทุกภาคสวน รวมทั้งลดการ 
     ระบาดเปนกลุมกอนขนาดใหญ  
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  อยางไรก็ตาม แมวาโรคไขหวัดใหญ 2009 จะมีอัตราการเสียชีวิตของผูติดเชื้อไมมาก และใน
ประเทศไทยเราก็สามารถรักษาผูที่ปวยเปนโรคนี้จนหายแลวก็ตาม เราก็ควรที่จะติดตามขาวสารจาก
ราชการอยางใกลชิดและปฏิบัติตามคําแนะนํา เพื่อสามารถเตรียมการปองกันไดอยางสบายใจ 
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คนหาคาํตอบ ปลอดภัยบริโภค โทร.สายดวน อย. 1556  
 


