
เอกสารแนะน�าความรู้เกี่ยวกับวัคซีนส�าหรับประชาชน
ไข้หวัดใหญ่ ป้องกันได้ด้วย “วัคซีน”

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ส�านักงานสาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัด
ด้วยความห่วงใยในสุขภาพประชาชน จากกระทรวงสาธารณสุข

  โรคไข้หวัดใหญ่คืออะไร  
	 	 ไข้หวัดใหญ่	 เกิดจากการติดเช้ือไวรัส

อินฟลูเอนซ่า	ซึ่งมีการระบาดเป็นช่วงๆ	ในหน้าฝน 
และหน้าหนาว	 เป็นเชื้อท่ีมีโอกาสกลายพันธุ์เป็น 

สายพันธุ์ใหม่ที่รุนแรงได้

  การติดต่อ  
  โรคไข้หวดัใหญ่สามารถแพร่กระจายเชือ้ได้ทางการหายใจ	ไอ	จาม

  อาการของโรคไข้หวัดใหญ่  
	 	 อาการโดยทั่วไปจะคล้ายไข้หวัดจากเชื้ออื่น	 ๆ	 ทั่วไป	 แต่มี
โอกาสทีจ่ะมอีาการรนุแรง	มไีข้	และเกิดโรคแทรกซ้อนได้มากกว่า	ผูป่้วย
จะมีน�้ามูกไหล	ไอ	เจ็บคอ	มีไข้สูง	ปวดศีรษะ	อ่อนเพลีย	ปวดเมื่อยตามตัว  
โดยทั่วไปจะมีอาการ	 2-3	 วัน	 แต่บางรายอาจมีอาการรุนแรง	 เช่น	
ปอดบวม	และจ�าเป็นต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล			หลังจากหาย
อาจมีอาการอ่อนเพลียมึนงงไปอีกหลายสัปดาห์	

วัคซีนไข้หวัดใหญ่...กับเรื่องที่ควรรู้

  วัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่คืออะไร 
  วคัซนีไข้หวดัใหญ่เป็นวคัซนีชนดิฉดี ผลติจากเชือ้ทีต่ายแล้ว 
โดยผ่านกระบวนการผลิตท่ีมีความปลอดภัยและมีประสิทธิภาพสูง 
ในการป้องกนัโรคไข้หวดัใหญ่ แต่ผูฉ้ดีวคัซนีแล้วยงัอาจเป็นไข้หวดัใหญ่ได้ 
แต่อาการจะน้อยลง วัคซีนไข้หวัดใหญ่ ไม่ป้องกันไข้หวัดทั่วไปที่เกิด
จากเชื้ออื่น ๆ 

  ใครควรได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ 
	 	 กลุ่มเป้าหมายที่มีความเสี่ยงสูงซึ่งควรได้รับการฉีดวัคซีน	
ประกอบด้วย		
  l. บคุลากรทางการแพทย์	และเจ้าหน้าทีท่ีเ่ก่ียวข้องกบัผูป่้วย
  l.	 หญิงมีครรภ์	อายุครรภ์	4	เดือนขึ้นไป
  l.	 เด็กอายุ	6	เดือน	ถึง	2	ปี
  l.	 ผู้ที่มีโรคเร้ือรัง	 คือ	 ปอดอุดก้ันเรื้อรัง	 หอบหืด	 หัวใจ				 
	 	 	 หลอดเลือดสมอง	 ไตวาย	 มะเร็งที่ก�าลังให้เคมีบ�าบัด	 
	 	 	 เบาหวาน	
  l.	 บุคคลที่มีอายุ	65	ปี	ขึ้นไป		 	 	
  l.	 ผู้พิการทางสมองช่วยเหลือตัวเองไม่ได้
  l. โรคธาลสัซีเมยี	ภมูคิุม้กนับกพร่อง	(รวมถงึผูต้ดิเช้ือเอชไอวี 
   ที่มีอาการ)
  l. ผูท้ีม่นี�า้หนกัตัง้แต่	100	กโิลกรมัหรอื	BMI	ตัง้แต่	35	kg/m2 

  ควรฉีดวัคซีนเมื่อไร
  วคัซนีไข้หวดัใหญ่สามารถฉดีได้ตลอดปี	แต่ช่วงเวลาทีเ่หมาะสม	 
คือ	 ก่อนฤดูฝน	 (เดือนพฤษภาคม)	 และก่อนฤดูหนาว	 (เดือนตุลาคม)	
เนื่องจากเป็นช่วงที่เริ่มมีการระบาด	

  “วัคซีน” ต้องฉีดซ�้าหรือไม่
	 	 วัคซีนนี้ต้องฉีดซ�้าทุก	1	ปี	ถ้าต้องการป้องกันอย่างต่อเนื่อง 
ส�าหรับเด็กอายุต�่ากว่า	 9	 ปี	 ที่รับการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่	 เป็นปีแรก	 
ควรได้รับ	2	เข็ม	โดยเข็มที่	2	ห่างจากเข็มแรก	4	สัปดาห์

  สังเกตอาการข้างเคียง
	 	 วัคซีนทุกชนิดสามารถท�าให้เกิดอาการข้างเคียงได้	 ส�าหรับ
วัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่อาจมีอาการบวมแดงบริเวณที่ฉีด	 มีไข	้ 
ปวดเมื่อย	มักจะเริ่มไม่นานหลังฉีด	อาการดังกล่าวควรหายภายใน	1-2	วัน 
การแพ้ถึงขั้นเป็นอันตรายต่อชีวิตมีน้อยมาก	 ถ้าหากเกิดข้ึนจะปรากฏ
ภายใน	 2	 -3	 นาที	 ถึง	 2-	 3	 ชั่วโมงหลังฉีด	 โดยอาจมีอาการหายใจ 
ไม่สะดวก	เสียงแหบ	หรอืหายใจมเีสียงดงั	ลมพษิ	ซดีขาว	อ่อนเพลยี	หวัใจ
เต้นเร็ว	วิงเวียนศีรษะ	หน้ามืด	เป็นลม	หมดสติ	
  การดูแลรักษาอาการข้างเคียง หากปวด บวมบริเวณที่ฉีด
ให้ประคบด้วยผ้าเยน็ หากมีไข้ให้รบัประทานยาลดไข้ในขนาดทีเ่หมาะสม 
หากมอีาการรนุแรง หรอืเป็นมาก ควรปรึกษาแพทย์ทนัท ีและแจ้งอาการ
ให้ทราบโดยละเอียด

  ฉีดวัคซีนแล้วเกิดอาการข้างเคียงท�าอย่างไร
	 	 หลงัรับการฉดีวคัซนีควรเฝ้ารอสงัเกตอาการข้างเคยีงในสถาน
พยาบาลอย่างน้อย	30	นาที	เมื่อกลับไปบ้าน	ควรมีผู้ดูแลต่อไปอีก		2	วัน		
หากมอีาการข้างเคยีง	ควรแจ้งให้แพทย์ทราบทกุครัง้ก่อนรบัการฉีดวคัซีน
ครั้งต่อไป

  ใครไม่ควรฉดีวคัซนีหรอืควรเลือ่นการฉดีวคัซีนป้องกนัโรค
ไข้หวัดใหญ่
  l	 เด็กอายุน้อยกว่า	6	เดือน			
  l	 คนที่มีประวัติแพ้ไก่หรือไข่ไก่อย่างรุนแรง	 เพราะวัคซีน 
	 	 	 ผลิตในไข่ไก่
  l	 ผู้ที่เคยฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่แล้วมีอาการแพ้อย่างรุนแรง
  l	 หากมีไข้หรือเจ็บป่วยเฉียบพลัน	 หรือโรคประจ�าตัวมี 
	 	 	 อาการก�าเรบิ	ควบคมุไม่ได้	ควรเลือ่นการรบัวคัซนีไปก่อน	

 กรณีเป็นหวัดเล็กน้อย ไม่มีไข้ สามารถรับการฉีดวัคซีนได้

  โรคไข้หวัดใหญ่ ป้องกันได้ ด้วยตัวเอง
	 	 โรคไข้หวัดใหญ่สามารถป้องกันได้ด้วย
  l	 รักษาร่างกายให้แข็งแรง	และอบอุ่น	
  l	 ล้างมือให้สะอาดด้วยน�้าและสบู่	เป็นประจ�า
  l	 เครื่องใช้ส่วนตัวไม่ควรใช้ปะปนกับผู้อื่น	
  l	 หลีกเลี่ยงสถานที่ที่มีคนแออัด
  l	 ไม่คลุกคลี	หรือนอนร่วมกับผู้ป่วยในระยะที่มีการระบาด 
	 	 	 ของโรค
  l ในกลุม่เสีย่งสงูควรรบัการฉดีวคัซนีตามก�าหนดเวลาท่ีแพทย์ 
   แนะน�าเสมอ	 ในกรณีที่ไม่สามารถมารับการฉีดวัคซีนได ้
	 	 	 ตามที่ก�าหนด	ควรรีบมารับการฉีดทันทีที่ท�าได้



การป้องกันควบคุม

โรคไข้หวัดใหญ่

ในสถานศึกษา
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	 	ผู้ป่วยควรหยุดเรียน	 และพักอยู่กับบ้านหรือหอพัก	
และกลับเข้าเรียนได้เมื่อหายป่วย

		 	แจ้งทางโรงเรียนทราบ	 เพื่อจะได้ร่วมเฝ้าระวังโรค
ไข้หวัดใหญ่ในสถานศึกษา	 และป้องกันควบคุมโรค		
ได้อย่างทันท่วงที	

	 	ให้ผู้ป่วยรับประทานยาลดไข้และยารักษาตามอาการ	
เช่น	ยาละลายเสมหะ	ยาลดนํ้ามูก	ตามคําแนะนําของ
เภสัชกรหรือสถานบริการทางการแพทย์หรือคําสั่ง	
ของแพทย์	

	 		เช็ดตัวลดไข้ด้วยนํ้าธรรมดา	(ไม่ควรใช้นํ้าเย็น)	
	 		ดื่มนํ้าสะอาดและนํ้าผลไม้มากๆ	และงดดื่มนํ้าเย็นจัด	
	 		พยายามรับประทานอาหารอ่อนๆ	รสไม่จัด	เช่น	โจ๊ก	

ข้าวต้ม	ไข่	ผัก	และผลไม้	ให้เพียงพอ	
	 		นอนพกัผอ่นมากๆ	ในหอ้งทีอ่ากาศไมเ่ยน็เกนิไป	และ

มีอากาศถ่ายเทสะดวก	
	 		ป้องกันการแพร่กระจายเชื้อไปสู่ผู้อื่นด้วยการ

สวมหนา้กากอนามยั	ปดิปากและจมกูเวลาไอหรอืจาม		
ด้วยกระดาษทิชชูหรือแขนเสื้อของตนเอง	 ล้างมือ	
ด้วยนํ้าและสบู่	 หรือแอลกอฮอล์เจลบ่อยๆ	หลีกเลี่ยง	
การคลุกคลีใกล้ชิดกับผู้ที่อยู่ร่วมบ้านหรือร่วมห้อง		
รับประทานอาหารแยกจากผู้อื่น	 หรือใช้ช้อนกลาง
ในการรับประทานอาหารร่วมกัน	 ไม่ใช้ของใช้ส่วนตัว		
เช่น	 ผ้าเช็ดหน้า	 ผ้าเช็ดตัว	 แก้วน้ําหลอดดูดนํ้า		
ร่วมกับผู้อื่น	

			หากอาการป่วยรุนแรงข้ึน	 เช่นหายใจลําบาก	 หอบ
เหน่ือย	อาเจียนมาก	ซึม	ควรรีบไปพบแพทย์ทันที

คําแนะนําสําหรับผู้ป่วย ผู้ปกครอง  

และผู้ดูแลผู้ป่วยที่บ้าน

คําแนะนําสําหรับผู้ป่วย ผู้ปกครอง 

และผู้ดูแลผู้ป่วยที่บ้าน
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	 		ควรติดตามสถานการณ์การระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่	
และคําแนะนําต่างๆ	 จากกระทรวงสาธารณสุข	 และ
สถานศึกษาเป็นระยะ	

	 		แนะนาํพฤตกิรรมอนามยัใหแ้กบ่ตุรหลาน	
	 	 เช่น	การออกกําลังกาย	นอนหลับพักผ่อน
	 	 อย่างเพียงพอ	 รับประทานอาหารท่ีมี	

ประโยชน์	 และปรุงสุกใหม่	 การล้างมือ	
ด้วยนํ้าและสบู่บ่อยๆ	 ใช้ช้อนกลางในการรับประทาน
อาหารร่วมกัน	

	 		แนะนาํใหเ้ดก็หลกีเลีย่งการคลกุคลกีบัผูป้ว่ยทีม่อีาการ
คล้ายโรคไข้หวัดใหญ่	

	 	หากบุตรหลานของท่านมีอาการป่วยคล้ายไข้หวัดใหญ่	
ให้ใช้กระดาษทิชชูปิดปากและจมูก	 เวลา	 ไอ	 จามและ
ทิง้ลงถงัขยะทีม่ฝีาปดิ	และขอใหแ้จง้ทางโรงเรยีนทราบ	

	 		หมั่นพูดคุยกับบุตรหลาน	 ให้รู้เรื่องราวเกี่ยวกับโรค
ไข้หวัดใหญ่และตอบคําถามที่เด็กสงสัย	 หากเด็กมี	
ความรูส้กึกลวัหรอืกงัวล	ควรแนะนาํใหร้ะบายความรูส้กึ
ของตนเองออกมา	และตอบ	คําถาม	รวมทั้งปลอบโยน
ให้คลายกังวล	มิให้บุตรหลานวิตกกังวลจนเกินเหตุ



1.  ควรจัดให้มีระบบการคัดกรองเด็กป่วย โดยการ 

พิจารณาทั้งอาการไข้ ไอ มีนํ้ามูก 

2. หากพบว่ า เด็กมีอาการคล้ ายไข้หวัดใหญ่ เช่น  

มีอาการไข้ ไอ เจ็บคอ ให้โรงเรียนทําการคัดแยกเด็ก 

ใส่หน้ากากอนามัยให้กับเด็กท่ีป่วยและพาไปพักใน 

สถานท่ีจัดเตรียมไว้และติดต่อให้ผู้ปกครองมารับ 

กลับบ้านอน่ึงควรให้คําแนะนําในการดูแลผู้ป่วยท่ีบ้าน 

กับเด็กนักเรียน และผู้ปกครองด้วย 

3. โรงเรียนควรทําความเข้าใจกับผู้ปกครอง

  และนักเรียน ถึงความจําเป็น ที่จะต้องให้

 นักเรียนที่ป่วยหยุดเรียน 

	 สถานศกึษาเปน็แหลง่ชมุชนกลุม่หนึง่ทีม่คีวามเสีย่งสงู

เนื่องจากเป็นแหล่งของการแพร่กระจายเชื้อโรคไข้หวัดใหญ่  

ดังนั้น กระทรวงสาธารณสุข ขอให้คําแนะนํามาตรการป้องกัน

ควบคุมโรคไข้หวัดใหญ่ในสถานศึกษา ดังนี้

การป้องกัน

ควบคุม

โรคไข้หวัดใหญ่

ในสถานศึกษา

4. วิธีการจัดการภายในโรงเรียน 

	 	โรงเรียนควรจัดเตรียมจุดล้างมือให้พร้อม	

(นํ้าพร้อมสบู่	หรือเจลแอลกอฮอล์)	โดยเฉพาะ	

	 	 ในห้องนํ้าและโรงอาหาร	 พร้อมทั้งอธิบายวิธี

การล้างมือให้แก่นักเรียน	

	 		จัดห้องเรียนให้มีอากาศถ่ายเทได้สะดวก

	 	มีการทําความสะอาดอุปกรณ์ที่ต้องสัมผัส

บ่อยๆ	เช่น	ราวบันได	เครื่องเล่นคอมพิวเตอร์	

	 	 จุดตู้นํ้าดื่ม	 เป็นประจําและทําความสะอาด	

ด้วยนํ้าและสบู่	 หรือผงซักฟอก	 หรือนํ้ายา	

ทาํความสะอาดทัว่ไป	ถีข่ึน้ในชว่งกอ่นเขา้เรยีน	

	 	 พักกลางวัน	และช่วงเลิกเรียน

	 	มีการจัดเตรียมหน้ากากอนามัยไว้	ณ	ห้องพยาบาล

	 	โรงเรียนควรจัดทําคําแนะนําและโปสเตอร์	

เพือ่ใหน้กัเรยีนและผูป้กครองไดเ้หน็	และเขา้ใจ

เจตนารมยแ์ละนโยบายของสถานศกึษาในการ

เฝ้าระวัง	ป้องกัน	และควบคุมโรคไข้หวัดใหญ่

	 	โรงเรียนควรส่งเสริมการออกกําลังกายอย่าง

จริงจังและสมํ่าเสมอ

	 	ให้นักเรียนพกแก้วนํ้าและช้อนรับประทาน

อาหารเป็นของตนเอง	 หากต้องรับประทาน	

อาหารร่วมกันให้ใช้ช้อนกลาง	สําหรับจุดบริการ

นํา้ดืม่สาธารณะควรใชแ้กว้นํา้ชนดิทีใ่ชค้รัง้เดยีว

แล้วทิ้ง	

	 	หากโรงเรยีนมรีถโรงเรยีน	ควรจดัเตรยีมหนา้กาก
อนามัยไว้ในรถ	เพ่ือให้นักเรียนท่ีมี	อาการไอ	จาม	

	 	 หรือเป็นหวัดสวมใส่เวลานั่งในรถโรงเรียน	 และ

ควรมีการทําความสะอาดภายในรถโรงเรียน	

เป็นประจํา	

	 	ประสานกับหัวหน้ากลุ่มงานในพ้ืนท่ีในสังกัด

องค์กรท่ีมีสถานศึกษา	 ในการเฝ้าระวังการ

ระบาดโรคไข้หวัดใหญ่	 จัดทําแผนปฏิบัติการ	

ร่วมกับสถานศึกษาเพ่ือความเป็นเอกภาพ		

เสนอผู้ว่าราชการ	จังหวัดและส่วนกลาง

	 	จัดให้มีการรณรงค์ประชาสัมพันธ์	ฝึกอบรมสัมมนา	

และสร้างวิทยากร	 เพ่ือให้ความรู้แก่บุคลากร	

และนักเรียน	นิสิต	นักศึกษาในสถานศึกษา	
5. วิธีการกําจัดหน้ากากอนามัยใช้แล้ว สําหรับนักเรียน  

ประชาชน หรือบุคคลทั่วไป ควรกําจัดโดย การนํา 

หน้ากากอนามัย หรือกระดาษทิชชูปิดปาก ปิดจมูก 

ที่ ใช้แล้ว ใส่ถุงพลาสติก มัดปากถุงให้แน่น แล้วทิ้ง

ในถังขยะทั่วไป 

ถังขยะ

ทั่วไป









 
ค ำแนะน ำกำรป้องกันควบคุมโรคไข้หวัดใหญ่ ส ำหรับหอพัก/ห้องชุด 

 
กรมควบคุมโรค กระทรวงสำธำรณสุข 

วันที่ 9 กุมภำพันธ์ 2560 
 

 โรคไข้หวัดใหญ่ เป็นโรคติดต่อที่เกิดจากเชื้อไวรัส อาการที่พบบ่อย คือ มีไข้ ไอ จาม มีน้้ามูก เจ็บคอ     
ปวดเมื่อยตามร่างกาย อ่อนเพลีย ติดต่อได้ง่าย โดยเชื้อสามารถติดต่อจากคนหนึ่งไปอีกคนหนึ่งโดยการหายใจ
ได้รับน้้ามูก หรือเสมหะของผู้ป่วยโดยเชื้อจะผ่านทางเยื่อบุตา จมูกและปาก สัมผัสสิ่งที่ปนเชื้อโรค เช่น ผ้าเช็ดหน้า      
ช้อน แก้วน้้า การจูบหรือสัมผัสเชื้อแล้วขยี้ตา หรือน้าเข้าปาก  
 จากสถานการณ์การเกิดโรคไข้หวัดใหญ่ในภาพรวมของประเทศ พบว่า จ้านวนผู้ป่วยด้วยโรคไข้หวัดใหญ่ 
เริ่มมีแนวโน้มสูงขึ้น ส้าหรับประเทศไทย แต่ละปีมักมีการระบาดสองระลอก ในช่วงต้นปีและกลางปี การระบาด
ในช่วงต้นปีเป็นช่วงฤดูหนาว และเมื่ออากาศร้อนขึ้นการระบาดในประเทศไทยก็มักจะลดลง และจะกลับมา
ระบาดอีกในช่วงกลางปี ซึ่งตรงกับช่วงเข้าฤดูฝน โดยการระบาดช่วงกลางปีจะมีผู้ป่วยมากกว่าช่วงต้นปี  ดังนั้น 
เพ่ือเป็นการสร้างความปลอดภัยจากโรคไข้หวัดใหญ่ ควรมีการปฏิบัติตามค้าแนะน้าต่อไปนี้ เพ่ือลดอัตราป่วย 
และการเสียชีวิต  

ค ำแนะน ำทั่วไป 
1. เจ้าของหอพักควรให้ข้อมูลความรู้ในการป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่แก่ผู้พักอาศัยในหอพัก/ห้องชุด รวมทั้ง

พนักงานในหอพักด้วยช่องทางต่างๆ เช่น ป้ายประกาศ เสียงตามสาย มุมความรู้ โดนเน้นแนะน้า  
การปฏิบัติตามหลักสุขอนามัยที่ดี เช่น ล้างมือด้วยน้้าและสบู่บ่อยๆ หากมีอาการไอ จาม ให้ใช้กระดาษ
ทิชชูหรือผ้าปิดปาก ปิดจมูก หากไม่มีหรือหยิบไม่ทันไม่ควรใช้มือป้องจมูก ปาก (เพราะหากป่วยเชื้อจะติด
อยู่ที่มือ แล้วไปเปื้อนตามสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ) ให้ไอจามใส่แขนเสื้อแทน จะช่วยลดการฟุ้งกระจาย
ของฝอยละออง น้้ามูก น้้าลาย หรือเสมหะได้ดี 

2. จัดสถานทีแ่ละอ้านวยความสะดวกในการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อโรค เช่น 
 จัดอ่างล้างมือพร้อมสบู่ กระดาษทิชชู ประจ้าห้องที่ใช้ร่วมกัน เช่น ห้องอาหาร ห้องพักผ่อน 
 จัดมุมให้ค้าแนะน้า ในการป้องกันตนเองไม่ให้ป่วยด้วยโรคไข้หวัดใหญ่ 
 ท้าความสะอาดสถานที่ อุปกรณ์ เครื่องใช้ที่มีผู้สัมผัสมากๆ เช่น ลูกบิดประตู ราวบันได โต๊ะ

อาหาร ก๊อกน้้า ด้วยน้้าผงซักฟอกหรือน้้ายาท้าความสะอาดทั่วไป อย่างน้อยวันละ 1-2 ครั้ง 
 
 
 
 
 

ค ำแนะน ำเพื่อลดกำรน ำเชื้อเข้ำมำแพร่ในหอพัก/ห้องชุด 
1. หากผู้พักอาศัยในหอพักผู้ใดมีอาการป่วยคล้ายไข้หวัดใหญ่ เช่น มีไข้ ไอ เจ็บคอ มีน้้ามูก ปวดเมื่อย  

ตามร่างกาย ยังไม่ควรพักร่วมกับผู้อ่ืน ให้นอนแยกห้องไว้ก่อนประมาณ 5 - 7 วัน หรือหลังจากหายป่วย
เป็นปกติแล้วอย่างน้อย 1 วัน 

 
 

2. หากม.ี.. 

หากเกิดการระบาดโรคไข้หวัดใหญ่ในพื้นที่ ควรแจ้งสถานพยาบาลใกล้บ้าน หรือ 
สามารถแจ้งได้ที่ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดทุกแห่ง/ ส านักอนามัยกรุงเทพมหานคร 



- 2 - 
 

2. หากมีผู้พักอาศัยป่วยเป็นไข้หวัดใหญ่พร้อมกันจ้านวนมากอย่างผิดปกติ ให้แจ้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุข 
ในพ้ืนที่ เพ่ือสอบสวน ป้องกันควบคุมโรคต่อไป 

3. หากหอพัก/ห้องชุดใด พบการระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่แล้ว ให้พิจารณายกเลิกหรือเลื่อนกิจกรรม
ภายในที่มีการรวมตัวกันหมู่มากที่ไม่จ้าเป็นออกไปก่อน 

 
ค ำแนะน ำในกำรดูแลผู้ป่วยสงสัยโรคไข้หวัดใหญ่  

1. ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ห้องพยาบาลและอาสาสมัครที่จะดูแลผู้ป่วย (กรณีมีห้องพยาบาล) 
2. แยกผู้ป่วยโรคไข้หวัดใหญ่ ดูแลผู้ป่วยตามค้าแนะน้าส้าหรับผู้ปว่ยและผู้ดูแลผู้ป่วย และให้ผู้ป่วยพักผ่อนมากๆ 
3. จ้ากัดการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยโรคไข้หวัดใหญ่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการย้ายไปอาคารอ่ืนของหอพัก  

ในช่วง 7 วันนับจากวันเริ่มป่วย 
4. หากมีผู้พักอาศัยป่วยเป็นไข้หวัดใหญ่พร้อมกันจ้านวนมาก ให้จัดห้องหรือห้องโถงแยกส้าหรับผู้ป่วยไว้

ในบริเวณเดียวกัน และจัดเจ้าหน้าที่ดูแลผู้ป่วยโดยเฉพาะ โดยมิให้ย้ายไปมาระหว่างห้อง ชั้นหรือ
อาคารต่างๆ 

5. ไม่จ้าเป็นต้องแยกอุปกรณ์การรับประทานอาหารส้าหรับผู้ป่วยแต่ละราย แต่ให้ท้าความสะอาดอุปกรณ์
เครื่องครัว ล้างจาน ชาม ช้อน แก้วน้้าให้สะอาด ก่อนผู้ป่วยอื่นจะใช้ 

6. ซักท้าความสะอาดเครื่องนอน เช่น ผ้าห่ม ผ้าปูเตียง ก่อนผู้ป่วยอื่นจะใช้ 
7. หากผู้พักอาศัยประสงค์จะย้ายออก จากหอพัก/ห้องชุด ในระหว่างที่มีอาการป่วย ควรให้ค้าแนะน้า 

ผู้ที่ป่วยเล็กน้อยดูแลรักษาตัวที่บ้าน หรือหากมีอาการมากควรไปรับการรักษาที่โรงพยาบาล 
8. ควรให้การดูแลเป็นพิเศษแก่ผู้ที่มีความเสี่ยงสูงที่จะเกิดภาวะแทรกซ้อนรุนแรงจากโรคไข้หวัดใหญ่ ได้แก่ 

ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ผู้สูงอายุมากกว่า 65 ปี เด็กอายุต่้ากว่า 2 ปี ผู้มีภูมิต้านทานต่้า หญิงมีครรภ์ และผู้ที่
เป็นโรคอ้วน 
 

*********************************************** 
 
 



 
ค ำแนะน ำส ำหรับกิจกรรมกำรรวมตัวของคนหมู่มำก 

เพื่อป้องกันกำรแพร่กระจำยโรคไข้หวัดใหญ ่
 

กรมควบคุมโรค กระทรวงสำธำรณสุข 
วันที่ 9 กุมภำพันธ์ 2560 

 
 โรคไข้หวัดใหญ่ เป็นโรคติดต่อที่เกิดจากเชื้อไวรัส อาการที่พบบ่อย คือ มีไข้ ไอ จาม มีน้้ามูก เจ็บคอ     
ปวดเมื่อยตามร่างกาย อ่อนเพลีย ติดต่อได้ง่าย โดยเชื้อสามารถติดต่อจากคนหนึ่งไปอีกคนหนึ่งโดยการหายใจ
ได้รับน้้ามูก หรือเสมหะของผู้ป่วยโดยเชื้อจะผ่านทางเยื่อบุตา จมูกและปาก สัมผัสสิ่งที่ปนเชื้อโรค เช่น ผ้าเช็ดหน้า      
ช้อน แก้วน้้า การจูบหรือสัมผัสเชื้อแล้วขยี้ตา หรือน้าเข้าปาก  
 จากสถานการณ์การเกิดโรคไข้หวัดใหญ่ในภาพรวมของประเทศ พบว่า จ้านวนผู้ป่วยด้วยโรคไข้หวัดใหญ่ 
เริ่มมีแนวโน้มสูงขึ้น ส้าหรับประเทศไทย แต่ละปีมักมีการระบาดสองระลอก ในช่วงต้นปีและกลางปี การระบาด
ในช่วงต้นปีเป็นช่วงฤดูหนาว และเมื่ออากาศร้อนขึ้นการระบาดในประเทศไทยก็มักจะลดลง และจะกลับมา
ระบาดอีกในช่วงกลางปี ซึ่งตรงกับช่วงเข้าฤดูฝน โดยการระบาดช่วงกลางปีจะมีผู้ป่วยมากกว่าช่วงต้นปี  
 หากจะมีการรวมตัวกันของคนหมู่มาก เช่น การแสดงมหรสพ การประชุมขนาดใหญ่ การแข่งขันกีฬา 
งานนิทรรศการ งานแต่งงาน งานรื่นเริง งานบุญ หรือกิจกรรมอ่ืนๆ ในช่วงที่มีการระบาดของไข้หวัดใหญ่  
กิจกรรมดังกล่าวมีโอกาสที่จะเป็นแหล่งแพร่กระจายเชื้อโรคได้สูง และผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความเสี่ยงที่จะติดโรคได้ 
จึงควรมีการปฏิบัติเช่นเดียวกัน ดังนี้ 

ค ำแนะน ำส ำหรับผู้จัดงำนหรือเจ้ำภำพงำน 
1. ผู้จัดงาน หรือกิจกรรมการรวมตัวของคนหมู่มาก ควรให้ข้อมูลค้าแนะน้าการป้องกันการแพร่กระจาย 

เชื้อโรค แก่กลุ่มเป้าหมายที่จะมาร่วมงาน หรือกิจกรรมล่วงหน้า โดยใช้ช่องทางต่างๆ เช่น การส่งจดหมาย
แจ้งข่าว การลงค้าแนะน้าในหนังสือพิมพ์ มุมนิทรรศการ รวมทั้งการประกาศในงาน 

2. ผู้จัดงานควรอ้านวยความสะดวกในการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อโรคแก่ผู้ร่วมงาน เช่น 
 ท้าป้ายค้าแนะน้า หรือหน่วยบริการให้ค้าแนะน้าผู้ที่มีอาการป่วยคล้ายไข้หวัดใหญ่บริเวณทางเข้างาน   
 จัดอ่างล้างมือพร้อมสบู่ กระดาษทิชชู ในห้องน้้าให้พอเพียง  
 จัดให้มีผู้ท้าความสะอาดอุปกรณ์ และบริเวณที่มีผู้สัมผัสปริมาณมาก เช่น ราวบันได ลูกบิดประตู 

ห้องน้้า ด้วยน้้าผงซักฟอก หรือน้้ายาท้าความสะอาดทั่วไป อย่าง สม่้าเสมอและบ่อยกว่าในภาวะปกติ 
(หากเป็นประตูที่สามารถใช้ส่วนอ่ืนของร่างกาย เช่น ใช้ด้านหลังของล้าตัวผลักประตูออกได้  
จะช่วยลดโอกาสการสัมผัสเชื้อโรค) 

 จัดหาหน้ากากอนามัยส้าหรับผู้มีอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่ที่มีความจ้าเป็นต้องอยู่ร่วมกิจกรรม 
 จัดจุดปฐมพยาบาลให้การดูแลรักษาเบื้องต้นแก่ผู้ป่วยที่มีอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่ โดยแยกผู้ป่วย

ออกจากกิจกรรมการรวมตัวนั้น รวมทั้งอ้านวยความสะดวกในการส่งกลับไปรักษาตัวที่บ้านหรือโรงพยาบาล 
 ควรพยายามลดความแออัดของผู้เข้าร่วมกิจกรรม เช่น เพ่ิมจ้านวนรถที่น้าประชาชนเข้างาน 

กระจายมุมจ้าหน่ายอาหาร 
 จัดบริการทางเลือกทดแทนการมาร่วมงาน เช่น ให้ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ หรือการถ่ายทอดทางสื่อมวลชน 

  
 
 

ค ำแนะน ำ... 
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ค ำแนะน ำส ำหรับผู้มำร่วมกิจกรรม 
1. ผู้ที่มีอาการป่วยคล้ายไข้หวัดใหญ่ เช่น มีไข้ ไอ เจ็บคอ มีน้้ามูก แม้จะมีอาการไม่มาก ควรหยุดพักรักษา

ตัวอยู่ที่บ้านเป็นเวลา 7 วันนับจากวันเริ่มป่วย หรือหลังจากหายเป็นปกติแล้วอย่างน้อย 1 วัน และไม่
ควรเข้าร่วมงาน หรือกิจกรรมกับคนหมู่มาก แต่หากจ้าเป็นต้องเข้าร่วมงาน ให้สวมหน้ากากอนามัย
ตลอดเวลา และล้างมือบ่อยๆ 

2. ผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงที่หากป่วยเป็นโรคไข้หวัดใหญ่จะมีอาการรุนแรง ได้แก่ ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง หญิงมีครรภ์
ผู้สูงอายุที่มีอายุมากกว่า 65 ปี ขึ้นไป เด็กอายุต่้ากว่า 2 ปี ผู้มีภูมิต้านทานต่้า และผู้มีโรคอ้วน  
ควรหลีกเลี่ยงการไปในสถานที่ที่มีการรวมตัวของคนหมู่มาก เพ่ือลดโอกาสการติดเชื้อ โดยเฉพาะในพ้ืนที่ 
ที่ก้าลังมีการระบาดของไข้หวัดใหญ่   

3. ประชาชนทั่วไปที่เข้าร่วมกิจกรรม ควรปฏิบัติตามหลักสุขอนามัย เช่น ล้างมือด้วยน้้า และสบู่หรือ
แอลกอฮอล์เจลบ่อยๆ หากมีอาการไอ จาม ให้ใช้กระดาษทิชชูหรือผ้าปิดปากปิดจมูก หากไม่มีหรือ
หยิบไม่ทัน ไม่ควรใช้มือป้องจมูกปาก เพราะเชื้อจะติดอยู่ที่มือ แล้วจะไปเปรอะเปื้อนตามสิ่งของ
เครื่องใช้ต่างๆ ให้ไอจามใส่แขนเสื้อแทน ซึ่งจะช่วยลดการกระจายเชื้อได้ดี 

4. การสวมหน้ากากอนามัยจะเป็นประโยชน์มาก หากผู้ที่มีอาการป่วยเป็นผู้สวม เพราะจะช่วยป้องกัน  
การแพร่เชื้อเวลาไอจามได้ดี ส่วนผู้ที่ไม่มีอาการป่วย โดยทั่วไปไม่จ้าเป็นต้องสวมหน้ากากอนามัย แต่อาจจะได้
ประโยชน์จากการสวมหน้ากากอนามัย เพ่ือป้องกันการติดเชื้อในกรณีที่เข้าไปอยู่ในที่แออัดที่อาจจะมี     
ผู้เป็นไข้หวัดใหญ่อยู่ด้วย 

 

 

 

 

 
 

******************************************* 

หากจัดกิจกรรมที่มีการรวมตัวกันหมูม่าก เช่น งานบุญต่างๆ การเข้าค่าย เป็นต้น 
ให้หมั่นท าความสะอาดบริเวณที่มีการสัมผัสบ่อยๆ รักษาสุขอนามัยส่วนบุคคล 

จัดระบบการระบายอากาศให้ปลอดโปร่งอยู่เสมอ 


