
 การเริม่ตนแพรระบาด    

การระบาดของไขหวัดใหญสายพันธุ ใหม 

2009 เปนการแพรระบาดทั่วไปของไขหวัดใหญชนิด A  

H 1 N 1 ซึ่งองคการอนามัยโลกใหชื่อวา ไวรัสโรค

ระบาด H 1 N 1 หรือโดยทั่วไปมักเรียกวา "ไขหวัดหมู" 

ซึ่งเริ่มพบการระบาดตั้งแตเดือนเมษายน พ.ศ. 2552 

ไวรัสสายพันธุดังกลาวมีวิวัฒนาการบางสวนมาจาก

ไขหวัดใหญในมนุษย ในสัตวปก และในสุกร ไขหวัด

ใหญสายพันธุใหมดังกลาวถูกพบครั้งแรกในเมือง      

เวราครุซ ประเทศเม็กซิโก 

 การแพรติดตอ    

การแพร ติดตอจากคนหนึ่ งไปอีกคนหนึ่ ง    

เกิดจากการถูกผูปวยไอจามรดโดยตรง หรือหายใจ 

เอาฝอยละอองเสมหะ น้ํามูก น้ําลายในระยะ 1 เมตร 

เนื่องจากเชื้อไวรัสอยูในสารคัดหลั่งดังกลาว แตบาง

รายอาจไดรับเชื้อทางออมผานทางมือหรือสิ่งของ

เครื่องใชที่ปนเปอนเชื้อ เชน  แกวน้ํา  ลูกบิดประตู 

โทรศัพท เปนตน เชื้อจะเขาสูรางกายทางจมูก ตา ปาก 

ผูปวยอาจเริ่มแพรเชื้อไดตั้งแต 1 วันกอนปวย 

ชวง 3 วันแรกจะแพรเชื้อไดมากที่สุด และระยะแพรเชื้อ

มักไมเกิน 7 วัน 

 สัญญาณเตือนของโรค   

• หายใจลาํบากหรือหายใจกระชั้นมากขึ้น  

• เจ็บ ปวด หรือรูสึกอึดอัดบริเวณอกหรือ

ทองนอย  

• อาการเวียนศีรษะเฉียบพลนั  

• อาเจียนอยางรุนแรงและตอเนื่อง  

 อาการปวย 

 อาการปวยของผูที่ ได รับเชื้อไขหวัดใหญ    

สายพันธุใหม 2009 จะไมแตกตางจากผูที่ปวยดวยโรค

ไขหวัดทั่ว ๆ ไป ซึ่งอาจมีอาการไขขึ้นสูง ไอ ปวดศีรษะ 

เจ็บตามกลามเนื้อและขอตอ หนาวสั่น ปวดเมื่อย และ

คัดจมูก สวนอาการทองรวง อาเจียนและอาการทาง

ประสาทอาจมีการรายงานในผูปวยบางกรณี ผูซึ่งมี

ความเสี่ยงสูงจากโรคแทรกซอนที่มีอาการรุนแรง ไดแก 

ผูซึ่งมีอายุ 63 ปขึ้นไป เด็กอายุต่ํากวา 5 ขวบ เด็กซึ่งมี

อาการทางประสาท สตรีมีครรภ (โดยเฉพาะอยางยิ่ง  

3 เดือนกอนคลอด) และผูที่มีโรคประจําตัว   เชน     

โรคหืด โรคเบาหวาน โรคอวน โรคหัวใจ หรือภูมิคุมกัน

บกพรอง โรคมะเร็ง โรคไตเรื้อรัง เปนตน   

 การรักษา     

 ผูปวยที่มีอาการเล็กนอย เชน มีอาการไอ      

มีน้ํามูก หรือมีไขต่ําๆ และรับประทานอาหารได อาจไป

พบแพทยที่ศูนยบริการสาธารณสุข หรือขอรับยาและ

คําแนะนําจากเภสัชกรใกลบาน และสามารถดูแล

รักษาที่บานได  

 ผูปวยที่มีอาการรุนแรง หรือมีโรคประจําตัว

หรือภาวะสุขภาพที่ทําใหโรครุนแรง หรือเปนกลุมเสี่ยง

ตอโรครุนแรง ควรรีบไปพบแพทย หรือคลินิกที่เขารวม

โครงการจายยาตานไวรัส เพื่อแพทยจะพิจารณาให

การรักษาอยางเหมาะสม 

 คําแนะนําสําหรับผูปวยและญาติ   

 1. หากมีอาการปวยไมรุนแรง สามารถดูแล

อาการดวยตนเองที่บานได ควรใชยาพาราเซตามอล

เพื่อลดไข(หามใชยาแอสไพริน)นอนหลับพักผอนให

เพียงพอ งดดื่มน้ําเย็น 

 2. ควรหยุดเรียน หยุดงาน จนกวาจะหายเปน

ปกติ หลีกเลี่ยงการใกลชิดและการใชสิ่งของรวมกับ

ผูอื่น หรือออกไปในที่ชุมชน เพื่อลดการแพรเชื้อ 

 3. ใชกระดาษทิชชู ผาเช็ดหนา ปดปาก จมูก

ทุกครั้งที่ไอ,จาม และควรลางมือใหสะอาดทุกครั้งดวย

สบู หรือแอลกอฮอลเจล และสวมหนากากอนามัย  

เมื่อจําเปนตองอยูกับผูอื่น 

 4. ควรใหผูปวยแยกหองเปนสัดสวน และ

อากาศถายเทไดดี 

 5 .  หากยังมี ไข สู ง  ออนเพลีย  ไอมากขึ้น      

เจ็บหนาอก เหนื่อย อาเจียนมาก รับประทานอาหาร 

ไดนอย ควรรีบไปพบแพทย 

 6. ผู ดูแลผูปวยควรลางมือบอยๆ  และใช

หนากากอนามัยทุกครั้ง 



 คําแนะนําสําหรับประชาชนทั่วไป 

 1.  ลางมือบอยๆ  ดวยน้ํ าและสบู  หรือใช

แอลกอฮอลเจลทําความสะอาดมือ 

 2. ไมใชสิ่งของ เชน แกวน้ํา หลอดดูดน้ํา ชอน

อาหาร ผาเช็ดมือ ผาเช็ดหนา รวมกับผูอื่น 

 3.  ไมคลุกคลีใกลชิดกับผูปวยที่มีอาการ

ไขหวัด  

 4. รับประทานอาหารที่มีประโยชน เนนผัก 

ผลไม นม ไข  อาหารปรุงสุกใหมๆ ใชชอนกลางทุกครั้ง

ในการรับประทานอาหารรวมกับผูอื่น ออกกําลังกาย

อยางสม่ําเสมอและพักผอนใหเพียงพอ 

 5. ควรหลีกเลี่ยงการอยูในสถานที่ที่มีผูคน

แออัดและอากาศถายเทไมดีเปนเวลานานโดยไม

จําเปน 

 6. เช็ดทําความสะอาดจุดสัมผัสรวม เชน 

โทรศัพท  โตะ  สวิทซ ไฟ  มือจับ  ตู เย็น  แปนพิมพ

คอมพิวเตอร ดวยน้ํายาฆาเชื้อโรคเปนประจํา 

 7. ผูมีโรคประจําตัว เชน โรคปอด หอบหืด 

เบาหวาน โรคไต สตรีมีครรภ โรคอวน ทาลัสซีเมีย   

ภูมิตานทานต่ํา เด็กอายุต่ํากวา 2 ปหรือผูใหญที่มีอายุ

มากกวา 65 ป เมื่อเปนหวัด ตองรีบพบแพทยทันที 

 
 

 วิธีการลางมืออยางถูกวิธี   

การลางมือทีม่ปีระสิทธิภาพ 7 ขั้นตอน 

ทุกขั้นตอน ทํา 5 ครั้ง สลับกนัทัง้ 2 ขาง 

        1.ฝามือถกูัน  

        2.ฝามือถหูลังมือ และนิว้ถูซอกนิ้ว  

        3.ฝามือถูฝามือ และนิว้ถูซอกนิ้ว  

4. หลังนิว้มือถูฝามือ  

5. ถูนิ้วหัวแมมือโดยรอบ ดวยฝามือ  

6. ปลายนิว้ถขูวางฝามือ 

            7. ถูรอบขอมือ 

    จากนัน้ก็ลางดวยน้าํเปลาใหสะอาด แลวเช็ดใหแหง 

 
ที่มา : 

“ไขหวัดใหญ 2009” สืบคนจาก http://th.wikipedia.org   

วันที่ 29/12/2552 

“ไขหวัดใหญสายพันธุใหม 2009” สืบคนจาก

www.flu2009thailand.com วันที่ 29/12/2552 

 

 

 

 

 
รูเทาทัน ปองกัน และแกไข 
 ไขหวัดใหญ 2009 

 
 

     
 

 

 

     คณะกรรมการดานการเสรมิสราง 
    สขุภาพนักศึกษา 

    สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป 


