
 
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 
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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 



 
ค ำแนะน ำในกำรป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ ส ำหรับสถำนประกอบกำร และสถำนที่ท ำงำน 

 
กรมควบคุมโรค กระทรวงสำธำรณสุข 

วันที่ 9 กุมภำพันธ์ 2560 
 
 โรคไข้หวัดใหญ่ เป็นโรคติดต่อที่เกิดจากเชื้อไวรัส อาการท่ีพบบ่อย 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 ำส ำหรับประชำชนทั่วไป 

1. ล้างมือบ่อยๆ ด้วยน้้าและสบู่ หรือใช้แอลกอฮอล์เจลท้าความสะอาดมือ ในกรณีที่มือไม่เปรอะเปื้อน 
2. ไม่ใช้สิ่งของ เช่น แก้วน้้า หลอดดูดน้้า ช้อนอาหาร ผ้าเช็ดมือ ผ้าเช็ดหน้า ผ้าเช็ดตัว เป็นต้น ร่วมกับผู้อื่น 
3. ไม่ควรคลุกคลีใกล้ชิดกับผู้ป่วยที่มีอาการไข้หวัด 
4. กินอาหารที่มีประโยชน์ เน้นผัก ผลไม้ นม ไข่ กินอาหารปรุงสุกใหม่ๆ และใช้ช้อนกลาง นอนหลับพักผ่อน

ให้เพียงพอ และออกก้าลังกายอย่างสม่้าเสมอ 
5. ควรหลีกเลี่ยงการอยู่ในสถานที่ท่ีมีผู้คนแออัด และอากาศถ่ายเทไม่ดีเป็นเวลานานโดยไม่จ้าเป็น 
6. ติดตามค้าแนะน้าอื่นๆ ของกระทรวงสาธารณสุขอย่างใกล้ชิด 

ค ำแนะน ำในสถำนประกอบกำร และสถำนที่ท ำงำน 
 สถานประกอบการ และสถานที่ท้างานที่มีจ้านวนคนท้างานมาก มีความเสี่ยงต่อการแพร่กระจาย  
ของเชื้อโรคไข้หวัดใหญ่สูง ดังนั้นเพ่ือป้องกันควบคุมการระบาดของโรคในสถานประกอบการ และสถานที่
ท้างาน นายจ้างจึงควรปฏิบัติ ดังนี้ 

1. จัดเจลแอลกอฮอล์ หรือจัดสถานที่ส้าหรับล้างมือ และรณรงค์ให้ลูกจ้างป้องกันตนเองโดยการล้างมือ
ก่อนเข้าท้างาน และทุกครั้งที่สัมผัสอุปกรณ์ สิ่งของ เครื่องใช้ ที่มีผู้ สัมผัสจ้านวนมาก ส้าหรับ 
สถานประกอบการที่มีลูกค้ามาใช้บริการ ควรรณรงค์ให้ลูกค้าป้องกันตนเองตามวิธีดังกล่าวด้วย 

2. ท้าความสะอาดอุปกรณ์ สิ่งของ เครื่องใช้ ที่มีผู้สัมผัสจ้านวนมาก เช่น โต๊ะท้างาน โทรศัพท์ ลูกบิดประตู 
ราวบันได คอมพิวเตอร์ ฯลฯ โดยการใช้น้้าผงซักฟอกหรือน้้ายาท้าความสะอาดทั่วไปเช็ดท้าความสะอาด 
อย่างน้อยวันละ 1-2 ครั้ง 

 
3. ส้าหรับ… 
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3. ส้าหรับสถานประกอบการที่มีลูกจ้างท้างานหนาแน่น และมีการระบาดของโรคในพ้ืนที่ ควรจัดให้มี
การตรวจคัดกรองลูกจ้างทุกคนก่อนเข้าท้างาน และให้ลูกจ้างที่มีอุณหภูมิร่างกายมากกว่าหรือเท่ากับ 
38 องศาเซลเซียส ไปพบแพทย์เพื่อตรวจรักษา ส้าหรับภาคประชาชนให้ลูกจ้างลาป่วยเมื่อมีไข้ 
หรือมีอาการป่วยคล้ายไข้หวัดใหญ่ เช่น เจ็บคอ ไอ หยุดรักษาตัวที่บ้าน โดยลูกจ้างดังกล่าวมีสิทธิ
ได้รับค่าจ้างเท่ากับอัตราค่าจ้างในวันท้างานตลอดระยะเวลาที่ลา แต่ปีหนึ่งไม่เกิน 30 วันท้างาน กรณี
ลูกจ้างที่มีอาการดังกล่าวได้ใช้สิทธิลาป่วยในปีนี้ครบ 30 วันท้างานแล้ว ขอให้พิจารณาจ่ายค่าจ้าง
ระหว่างลาป่วยแก่ลูกจ้างตามที่เห็นสมควร เพ่ือป้องกันการแพร่ระบาดของโรคในสถานประกอบการ 
และหากมีอาการป่วยรุนแรงควรรีบไปพบแพทย์  
 
 
 
 
 
 

4. ตรวจสอบจ้านวนพนักงานที่ขาดงานในแต่ละวัน หากพบขาดงานผิดปกติ หรือตั้งแต่ 3 คนขึ้นไป  
ในแผนกเดียวกัน และสงสัยว่าป่วยเป็นไข้หวัดใหญ่ ให้แจ้งต่อเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพ้ืนที่   
เพ่ือให้ค้าแนะน้าหรือสอบสวนและควบคุมโรค 

5. แนะน้าให้พนักงานที่เดินทางกลับจากต่างประเทศ เฝ้าสังเกตอาการของตนเองเป็นเวลา 7 วัน  
ถ้ามีอาการป่วยให้หยุดพักรักษาตัวที่บ้าน 

6. การหยุดการผลิตควรเป็นดุลยพินิจร่วมกันระหว่างกระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงแรงงาน ผู้ประกอบการ 
และผู้แทนของสหพันธ์แรงงาน ให้ก้าหนดเกณฑ์และเงื่อนไข พร้อมการชดเชยจากภาครัฐ 
 

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

หากป่วยเป็นโรคไข้หวัดใหญ่ หยุดงาน พักผ่อนอยู่บ้าน 
เพ่ือช่วยลดการแพร่กระจายเช้ือไข้หวัดใหญ่ 



 
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 
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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 ำกำรป้องกันควบคุมโรคไข้หวัดใหญ่ ส ำหรับสถำบันกวดวิชำ 

ร้ำนอินเตอร์เน็ต และร้ำนเกมส์ 
 

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  
นอกจากนี้ยังพบว่าสถาบันกวดวิชา ร้านอินเตอร์เน็ต และร้านเกมส์ มีความเสี่ยงที่จะแพร่กระจายเชื้อไปในกลุ่ม
นักเรียน นักศึกษา รวมทั้งอาจารย์และเจ้าหน้าที่อย่างรวดเร็ว อีกทั้งยังเป็นแหล่งแพร่กระจายเชื้อต่อเนื่องไปยัง
ชุมชนอีกด้วย เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อม สร้างความปลอดภัยจากโรคไข้หวัดใหญ่ และลดอัตราป่วยและการ
เสียชีวิตของผู้ที่มาใช้บริการ ผู้ดูแลสถานที่ควรมีการปฏิบัติตามค้าแนะน้าต่อไปนี้   
 1. ท้าความสะอาดอุปกรณ์ สิ่งของ เครื่องใช้ที่มีผู้สัมผัสจ้านวนมาก เช่น โต๊ะเรียน ลูกบิดประตู โทรศัพท์ 
ราวบันได คอมพิวเตอร์ ฯลฯ รวมทั้งเมาส์ แป้นพิมพ์คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์การเรียนอ่ืนๆ ที่มีผู้ใช้งานเป็น
จ้านวนมาก โดยการใช้น้้าละลายผงซักออกหรือน้้ายาท้าความสะอาดทั่วไป อย่างน้อยวันละ 1 -2 ครั้ง  
 2. เผยแพร่ค้าแนะน้า (เอกสาร โปสเตอร์ อีเมลล์) ให้กับนักเรียนหรือผู้มาใช้บริการเกี่ยวกับการปฏิบัติตัว
เพ่ือป้องกันการติดเชื้อไข้หวัดใหญ่ รวมถึงการให้ค้าแนะน้าการปฏิบัติตัวส้าหรับผู้ป่วย 
 3. แนะน้า หรือสนับสนุนให้นักเรียนหรือผู้มาใช้บริการล้างมือบ่อยๆ โดยการจัดให้มีอ่างล้างมือ น้้า  
และสบู่อย่างเพียงพอ 
 4. จัดเตรียมหน้ากากอนามัยและเจลแอลกอฮอล์ท้าความสะอาดมือไว้ที่จุดบริการ ส้าหรับนักเรียน
หรือผู้มาใช้บริการ 
 5. เปิดประตูหน้าต่างให้มีอากาศถ่ายเทได้สะดวกและแสงแดดส่องได้ทั่วถึง 
 6. กรณีสถาบันกวดวิชาหรือสถาบันสอนพิเศษต่างๆ ควรเตรียมมาตรการชดเชยทั้งด้านการเรียน    
การสอน เวลาในการเรียน และการปฏิบัติงานของนักเรียน ครู อาจารย์ รวมทั้งเจ้าหน้าที่อ่ืนๆ หากมีความ
จ้าเป็นต้องงดการเรียนการสอน 
 
 
 
 
 

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

 

โรคไข้หวัดใหญ่สามารถติดต่อจากการไอหรือจามรดกัน  
และอาจติดจากการใช้สิ่งของร่วมกับผู้ป่วย 



 
ค ำแนะน ำในกำรป้องกันควบคุมโรคไข้หวัดใหญ่ ในสถำนที่ประกอบพิธีกรรมทำงศำสนำ 

(วัด โบสถ์ มัสยดิ) 

 
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  
 การรวมตัวกันของคนหมู่มากภายในพื้นที่อันจ้ากัด หรือการเข้าร่วมกิจกรรมพิธีกรรมทางศาสนา  
ในสถานที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา (วัด โบสถ์ มัสยิด) ในช่วงที่มีการระบาดของไข้หวัดใหญ่ หากมีผู้ป่วยเข้าร่วม
กิจกรรม ก็มีโอกาสที่จะเป็นแหล่งการแพร่กระจายเชื้อไข้หวัดใหญ่ได้ จึงควรมีแนวทางการป้องกันควบคุม    
โรคไข้หวัดใหญ่ ดังนี้  

ค ำแนะน ำส ำหรับผู้ดูแลสถำนที่ประกอบพิธีกรรมทำงศำสนำ (วัด โบสถ์ มัสยิด)  

1. ผู้ดูแลสถานที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา (ผู้น้าทางศาสนา หรือผู้น้าชุมชน) ควรให้ข้อมูลค้าแนะน้า
การป้องกันการแพร่กระจายเชื้อโรค แก่ผู้มาเข้าร่วมพิธีกรรมทางศาสนาล่วงหน้า โดยใช้ช่องทางต่างๆ 
เช่น การส่งจดหมายแจ้งข่าว การประกาศผ่านช่องทางเสียงประชาสัมพันธ์ มุมประกาศประชาสัมพันธ์ 
รวมทั้งการประกาศในงาน ผู้ป่วยควรหยุดพักผ่อนอยู่บ้านจนกว่าจะหายดี 

2. ผู้ดูแลสถานที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา ควรอ้านวยความสะดวกในการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อโรค
แก่ผู้ร่วมงาน เช่น 

 แนะน้า ประชาสัมพันธ์ ให้ผู้เข้าร่วมพิธีกรรมทางศาสนา ไม่ใช้สิ่งของ เช่น แก้วน้้า หลอดดูดน้้า    
          ช้อนอาหาร ผ้าเช็ดมือ ผ้าเช็ดหน้า เป็นต้น ร่วมกับผู้อ่ืน 

 จัดเตรียมอุปกรณ์ สิ่งของ เช่น แก้วน้้า หลอดดูดน้้า ช้อนอาหาร ผ้าเช็ดมือ เป็นต้น แก่ผู้เข้าร่วม
พิธีกรรมทางศาสนาให้เพียงพอ 

 จัดท้าป้ายค้าแนะน้า หรือหน่วยบริการให้ค้าแนะน้าผู้ที่มีอาการป่วยคล้ายไข้หวัดใหญ่บริเวณ  
วัด โบสถ์ มัสยิด 

 จัดอ่างล้างมือพร้อมสบู่ กระดาษทิชชู ในห้องน้้าให้พอเพียง  
 จัดให้มีผู้ท้าความสะอาดอุปกรณ์ สิ่งของที่ใช้ร่วมกัน และบริเวณที่มีผู้สัมผัสปริมาณมาก เช่น 

ราวบันได ลูกบิดประตู ห้องน้้า ด้วยน้้าผงซักฟอก หรือน้้ายาท้าความสะอาดทั่วไป อย่างสม่้าเสมอ 
และบ่อยกว่าในภาวะปกติ (หากเป็นประตูที่สามารถใช้ส่วนอ่ืนของร่างกาย เช่น ใช้ด้านหลั ง
ของล้าตัวผลักประตูออกได้ จะช่วยลดโอกาสการสัมผัสเชื้อโรค) 

 
 

 จัดหา... 
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 จัดหาแอลกอฮอล์เจล และหน้ากากอนามัย ส้าหรับผู้มีอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่ที่มีความจ้าเป็น 
ต้องอยู่ร่วมกิจกรรม 

 จัดจุดปฐมพยาบาลให้การดูแลรักษาเบื้องต้นแก่ผู้ป่วยที่มีอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่ โดยแยก
ผู้ป่วยออกจากกิจกรรมการรวมตัวนั้น รวมทั้งอ้านวยความสะดวกในการส่งกลับไปรักษาตัว  
ที่บ้านหรือโรงพยาบาล 

 จัดเตรียมสถานที่ ให้มีระบบระบายอากาศที่ถ่ายเทสะดวก เช่น มีพัดลมระบายอากาศ 
 
 
 
 
 

 
 

ค ำแนะน ำส ำหรับผู้เข้ำร่วมพิธีกรรมทำงศำสนำ 

1. ผู้ที่มีอาการป่วยคล้ายไข้หวัดใหญ่ เช่น มีไข้ ไอ เจ็บคอ มีน้้ามูก แม้จะมีอาการไม่มาก ควรหยุดพักรักษา
ตัวอยู่ที่บ้านเป็นเวลา 7 วันนับจากวันเริ่มป่วย หรือหลังจากหายเป็นปกติแล้วอย่างน้อย 1 วัน และไม่ควร
เข้าร่วมกิจกรรม แต่หากจ้าเป็นต้องเข้าร่วมกิจกรรม ให้สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา และล้างมือบ่อยๆ 

2. ผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงที่หากป่วยเป็นโรคไข้หวัดใหญ่จะมีอาการรุนแรง ได้แก่ ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง หญิงมีครรภ์ 
ผู้สูงอายุมากกว่า 65 ปี เด็กอายุต่้ากว่า 2 ปี ผู้มีภูมิต้านทานต่้า และผู้มีโรคอ้วน ควรหลีกเลี่ยงการไป
ในสถานที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา เพ่ือลดโอกาสการติดเชื้อ โดยเฉพาะในพ้ืนที่ที่ก้าลังมีการ
ระบาดของไข้หวัดใหญ่   

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

4. หากสงสัยป่วยควรสวมหน้ากากอนามัย เพราะจะช่วยป้องกันการแพร่เชื้อเวลาไอจามได้ดี ส่วนผู้ที่ไม่มี
อาการป่วย โดยทั่วไปไม่จ้าเป็นต้องสวมหน้ากากอนามัย แต่อาจจะได้ประโยชน์จากการสวมหน้ากาก
อนามัย เพ่ือป้องกันการติดเชื้อในกรณีท่ีเข้าไปอยู่ในที่แออัดที่อาจจะมีผู้เป็นไข้หวัดใหญ่อยู่ด้วย 

5. ล้างมือบ่อยๆ ด้วยน้้า และสบู่ หรือใช้แอลกอฮอล์เจลท้าความสะอาดมือ ในกรณีท่ีมือไม่เปรอะเปื้อน 
6. ไม่ใช้สิ่งของ เช่น แก้วน้้า หลอดดูดน้้า ช้อนอาหาร ผ้าเช็ดมือ ผ้าเช็ดหน้า ผ้าเช็ดตัว เป็นต้น ร่วมกับผู้อื่น 
7. ไม่ควรคลุกคลีใกล้ชิดกับผู้ที่มีอาการไข้หวัด เช่น ไอ จาม มีน้้ามูก 
8. ควรหลีกเลี่ยงการอยู่ในสถานที่ที่มีผู้คนแออัด และอากาศถ่ายเทไม่ดีเป็นเวลานานโดยไม่จ้าเป็น 
9. ติดตามค้าแนะน้าอื่นๆ ของกระทรวงสาธารณสุขอย่างใกล้ชิด 

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

 

หากป่วยเป็นไข้หวัดใหญแ่ล้วรู้สึกหอบ เหนื่อย หรอืภายใน 2 วัน อาการไม่ดีขึ้น 
ควรรีบพบแพทย์ เพ่ือรับการรักษา  

โดยเฉพาะเด็กเล็ก ผู้สูงอายุ หญิงตั้งครรภ์ และผู้มโีรคประจ าตัว 



 

 
ค ำแนะน ำในกำรป้องกันควบคุมโรคไข้หวัดใหญ่ ส ำหรับสถำนศึกษำ 

 
กรมควบคุมโรค กระทรวงสำธำรณสุข 

วันที่ 11 กันยำยน 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 แต่ละปีมักมีการระบาดสองระลอกในช่วงต้นปีและกลางปี การระบาด
ในช่วงต้นปีเป็นช่วงฤดูหนาว และเมื่ออากาศร้อนขึ้นและเข้าสู่ช่วงโรงเรียนปิดเทอมการระบาดในประเทศไทย 
ก็มักจะลดลง และจะกลับมาระบาดอีกในช่วงกลางปี ซึ่งตรงกับช่วงเข้าฤดูฝนโรงเรียนเปิดเทอม จึงเป็นฤดูกาล
ระบาดอีกครั้ง โดยการระบาดช่วงกลางปีจะมีผู้ป่วยมากกว่าช่วงต้นปี  ดังนั้นเพ่ือลดอัตราป่วยและการเสียชีวิต 
สร้างความปลอดภัยจากโรคไข้หวัดใหญ่ สถานศึกษาควรปฏิบัติตามค้าแนะน้าต่อไปนี้  

ค ำแนะน ำในสถำนศึกษำ 
สถานศึกษาเป็นแหล่งชุมชนกลุ่มหนึ่งที่มีความเสี่ยงสูง เนื่องจากมีผู้คนอยู่รวมกันหนาแน่น อาจมี

การแพร่กระจายเชื้อได้ง่าย ดังนั้น กระทรวงสาธารณสุขจึงมีค้าแนะน้าในการป้องกันควบคุมโรคไข้หวัดใหญ่ 
ในสถานศึกษา ดังนี้ 

1. ควรจัดให้มีระบบการคัดกรองเด็กป่วย วิธีการที่ใช้ในการคัดกรองเด็กข้ึนอยู่กับเด็กแต่ละวัย ลักษณะ
ของโรงเรียน และการจัดกิจกรรมของโรงเรียน เช่น ในช่วงเช้าจัดให้มีการคัดกรองเด็กป่วย จากการคัดกรอง 
หากพบว่าเด็กมีอาการเข้าได้กับโรคไข้หวัดใหญ่ เช่น มีอาการไข้ ไอ เจ็บคอ เป็นต้น โรงเรียนควรท้าการคัดแยก
เด็ก ใส่หน้ากากอนามัยให้กับเด็ก ให้นักเรียนที่ป่วยพักในสถานที่จัดเตรียมไว้ และติดต่อให้ผู้ปกครองมารับ
กลับไปพักดูแลที่บ้าน อนึ่งโรงเรียนควรให้ค้าแนะน้าในการดูแลผู้ป่วยที่บ้านกับเด็กนักเรียน และผู้ปกครองด้วย 

2. หากพบว่ามีนักเรียน นิสิตหรือนักศึกษาป่วย ให้หยุดเรียนพักอยู่บ้านจนกว่าจะหายและหากมี 
การระบาดจ้านวนมาก อาจพิจารณาปิดสถานศึกษา เพ่ือลดการระบาดของโรคและการแพร่กระจายเชื้อ โดยใช้ดุลย
พินิจร่วมกันระหว่างเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่ ผู้บริหารสถานศึกษา และคณะกรรมการสถานศึกษา รวมทั้ง
เครือขา่ยผู้ปกครอง   

3. โรงเรียนควรท้าความเข้าใจกับผู้ปกครองและนักเรียน ให้ผู้ปกครองและนักเรียนเข้าใจความจ้าเป็น 
ที่จะต้องให้นักเรียนที่ป่วยหยุดเรียน 

4. วิธีการจัดการภายในโรงเรียน  
 4.1 โรงเรียนควรจัดเตรียมจุดล้างมือให้พร้อม (น้้าพร้อมสบู่ หรือ เจลแอลกอฮอล์) โดยเฉพาะ

ในห้องน้้าและโรงอาหาร พร้อมทั้งส่งเสริมพฤติกรรมที่พึงประสงค์ เช่น การล้างมือที่ถูกต้อง กระตุ้นให้นักเรียนล้าง
มือฟอกสบู่เหลวเป็นประจ้าหลังสัมผัสวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ และสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งเมื่อป่วย  

 4.2 สถานที่เรียนควรเป็นบริเวณที่มีอากาศถ่ายเทหรือลมธรรมชาติสามารถผ่านได้สะดวก 
ไม่แนะน้าให้อยู่ในห้องปรับอากาศ  

 
 
 

4.3 มีการท้า... 
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 4.3 มีการท้าความสะอาดอุปกรณ์ที่ต้องสัมผัสบ่อย เช่น ราวบันได เครื่องเล่นคอมพิวเตอร์      
จุดตู้น้้าดื่มเป็นประจ้า และให้ท้าความสะอาดด้วยน้้าและสบู่ หรือผงซักฟอก หรือน้้ายาท้าความสะอาดทั่วไป       
โดยเน้นท้าความสะอาดในช่วงเวลาก่อนเข้าเรียน พักกลางวัน และช่วงเลิกเรียน  

 4.4 จัดเตรียมหน้ากากอนามัยไว้ ณ ห้องพยาบาลหรือห้องพักครูประจ้าตึกเรียน เพ่ือให้สามารถ
หยิบใส่ให้กับนักเรียนที่มีอาการไข้ ไอ จามได้สะดวก และมีการประชาสัมพันธ์ให้นักเรียนที่มีอาการไอ จาม มีน้้ามูก 
ให้ใส่หน้ากากอนามัย และแจ้งคร ูเพ่ือให้ครดููแลอาการเบื้องต้น และติดต่อให้ผู้ปกครองมารับกลับบ้าน  

 4.5 โรงเรียนควรจัดท้าบอร์ดนิทรรศการให้ความรู้ ค้าแนะน้าการป้องกันควบคุมโรค
ไข้หวัดใหญ่ ส่งเสริมให้นักเรียนและผู้ปกครองน้าไปปฏิบัติ ตลอดจนสร้างความเข้าใจในนโยบายของสถานศึกษา 
เพ่ือสร้างการมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมไข้หวัดใหญ่ 

 4.6 โรงเรียนควรส่งเสริมการออกก้าลังกายอย่างจริงจังและสม่้าเสมอ เพ่ือสร้างภูมิต้านทาน
ให้กับร่างกายของนักเรียนและบุคลากรในโรงเรียน 

 4.7 ให้นักเรียนพกแก้วน้้าและช้อนรับประทานอาหารเป็นของตนเอง หากต้องรับประทาน
อาหารร่วมกันให้ใช้ช้อนกลาง ส้าหรับจุดบริการน้้าดื่มสาธารณะ ควรใช้แก้วน้้าชนิดที่ใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้ง 

 4.8 หากโรงเรียนมีรถโรงเรียน ควรจัดเตรียมหน้ากากอนามัยไว้ในรถ เพ่ือให้นักเรียนที่มี
อาการไอ จาม หรือเป็นหวัดสวมใส่เวลานั่งในรถโรงเรียน และควรมีการท้าความสะอาดภายในรถโรงเรียนเป็นประจ้า  

 4.9 ประสานกับหัวหน้ากลุ่มงานในพ้ืนที่สังกัดองค์กรที่มีสถานศึกษา ในการเฝ้าระวังการระบาด
ของโรคไข้หวัดใหญ่ จัดท้าแผนปฏิบัติการ/แผนตอบสนองสถานการณ์ร่วมกับสถานศึกษาเพ่ือความเป็น
เอกภาพ เสนอผู้ว่าราชการจังหวัดและส่วนกลาง  

 4.10 จัดให้มีการรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ ฝึกอบรมสัมมนาการศึกษา และสร้างวิทยากร
เพ่ือให้ความรู้แก่บุคลากรและนักเรียน นิสิต นักศึกษาในสถานศึกษา มีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเป็น
ประจ้าสม่้าเสมอ ในเรื่องการดูแลและการป้องกันตัวเองให้มีสุขภาพแข็งแรง และแนะน้าให้นักเรียนล้างมือก่อน
กลับบ้าน 

4.11 สร้างทีมแกนน้านักเรียน หรืออาสาสมัคร ในการเฝ้าระวังสังเกตอาการนักเรียนที่ป่วย
และแจ้งครูอนามัย ครูพ่ีเลี้ยง เพ่ือรับการรักษาหรือส่งต่อ  

4.12 เปิดศูนย์ข้อมูลข่าวสารและให้ความรู้ ในการเฝ้าระวังการระบาดโรคไข้หวัดใหญ่ 
5. วิธีการก้าจัดหน้ากากอนามัยใช้แล้ว ควรมีการแยกถังขยะส้าหรับทิ้งโดยเฉพาะ โดยลักษณะของถังขยะ

ควรมีถุงพลาสติกรองรับด้านในอีก 1 ชั้น และมีสติ๊กเกอร์หรือข้อความระบุเป็น “ถังขยะส้าหรับทิ้งหน้ากากอนามัย
หรือผ้าปิดปาก ปิดจมูก ที่ใช้แล้ว” ติดไว้ที่ถังขยะให้ชัดเจน 

 
ค ำแนะน ำส ำหรับผู้ป่วย ผู้ปกครอง และผู้ดูแลผู้ป่วยท่ีบ้ำน 

 ผู้ป่วยโรคไข้หวัดใหญ่ จะมีอาการไข้สูง หนาวสั่น ปวดศีรษะ ปวดเมื่อยร่างกาย อ่อนเพลียมาก เจ็บคอ
ไอ คัดจมูก น้้ามูกไหล เบื่ออาหาร บางรายอาจมีอาการอาเจียนและท้องเสียร่วมด้วย ผู้ป่วยส่วนใหญ่อาการจะ
ทุเลาขึ้นตามล้าดับ คือ ไข้ลดลง ไอน้อยลง รับประทานอาหารได้มากขึ้น และหายป่วยภายใน 5 - 7 วัน ยกเว้น
บางรายอาจเสี่ยงต่อภาวะแทรกซ้อนท้าให้เกิดปอดบวม มีอาการหอบเหนื่อย หายใจล้าบากและเสียชีวิตได้ 
ซึ่งมักจะเกิดขึ้นในกลุ่มผู้สูงอายุ หรือผู้ป่วยที่มีโรคเรื้อรังประจ้าตัว   

 

 

 

ในกรณี... 
 

หากป่วยเป็นโรคไข้หวัดใหญ่ หยุดงาน หยุดเรียน อยู่บ้าน 
เพ่ือชว่ยลดการแพร่กระจายเช้ือไข้หวัดใหญ่ 
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 ในกรณีที่ผู้ป่วยมีอาการไม่รุนแรง (เช่น ไข้ไม่สูงมาก ตัวไม่ร้อนจัด ไม่ซึม และพอรับประทานอาหารได้) 
สามารถรักษาตัวที่บ้านได้ ผู้ป่วย ผู้ปกครอง และผู้ดูแลผู้ป่วยควรปฏิบัติดังนี้ 

 ผู้ป่วยควรหยุดเรียน และพักอยู่กับบ้านหรือหอพัก เป็นเวลา 5 – 7 วัน หลังวันเริ่มป่วย และกลับเข้าเรียนได้
เมื่อหายป่วยแล้วอย่างน้อย 24 ชั่วโมง   

 แจ้งทางโรงเรียนทราบ เพ่ือจะได้ร่วมเฝ้าระวังโรคไข้หวัดใหญ่ในสถานศึกษา และป้องกันควบคุมโรค   
ได้อย่างรวดเร็ว 

 ให้ผู้ป่วยรับประทานยาลดไข้ (แนะน้าพาราเซตามอล ไม่ให้แอสไพริน เนื่องจากอาจมีผลต่อการแข็งตัว   
ของเลือด) และยารักษาตามอาการ เช่น ยาละลายเสมหะ ยาลดน้้ามูก ตามค้าแนะน้าของเภสัชกร      
หรือสถานบริการทางการแพทย์ หรือค้าสั่งของแพทย์ 

 ไข้หวัดใหญ่เกิดจากเชื้อไวรัส ไม่จ้าเป็นต้องรับประทานยาปฏิชีวนะ ยกเว้นพบเชื้อแบคทีเรียแทรกซ้อน 
ต้องรับประทานทานยาให้หมดตามท่ีแพทย์สั่ง 

 เช็ดตัวลดไข้ด้วยน้้าธรรมดา (ไม่ควรใช้น้้าเย็น) 
 งดดื่มน้้าเย็นจัด ให้ดื่มน้้าสะอาดและน้้าผลไม้มากๆ 
 พยายามรับประทานอาหารอ่อนๆ รสไม่จัด เช่น โจ๊ก ข้าวต้ม ไข่ ผัก และผลไม้ให้เพียงพอ 
 นอนพักผ่อนมากๆในห้องที่อากาศไม่เย็นเกินไป และมีอากาศถ่ายเทสะดวก 
 ป้องกันการแพร่กระจายเชื้อให้ผู้อ่ืนด้วยการสวมหน้ากากอนามัย ปิดปากและจมูกเวลาไอหรือ จาม 

ด้วยกระดาษทิชชูหรือแขนเสื้อของตนเอง ล้างมือด้วยน้้าและสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจลบ่อยๆ หลีกเลี่ยง
การคลุกคลีใกล้ชิดกับผู้ที่อยู่ร่วมบ้านหรือร่วมห้อง (หากเป็นไปได้ควรให้ผู้ป่วยนอนแยกห้อง) รับประทาน
อาหารแยกจากผู้อื่น หรือใช้ช้อนกลางในการรับประทานอาหารร่วมกัน  ไม่ใช้ของใช้ส่วนตัว เช่น 
ผ้าเช็ดหน้า ผ้าเช็ดตัว แก้วน้้า หลอดดูดน้้า ร่วมกับผู้อ่ืน  

 หากอาการป่วยรุนแรงขึ้น เช่น หายใจล้าบาก หอบเหนื่อย อาเจียนมาก ซึม ควรรีบไปพบแพทย์ทันที 

ค ำแนะน ำส ำหรับผู้ปกครองในกำรดูแลบุตรหลำนที่ยังไม่ป่วย  
 ควรติดตามสถานการณ์การระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ และค้าแนะน้าต่างๆจากกระทรวงสาธารณสุข

และสถานศึกษาเป็นระยะ 
 แนะน้าพฤติกรรมอนามัยให้แก่บุตรหลาน เช่น รักษาสุขภาพให้แข็งแรง โดยการออกก้าลังกาย นอนหลับ

พักผ่อนอย่างเพียงพอ รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ การป้องกันการติดเชื้อไวรัสโดยการล้างมือ   
ด้วยน้้าและสบู่บ่อยๆ การใช้ช้อนกลางในการ รับประทานอาหารร่วมกัน การรับประทานอาหารปรุงสุกใหม่ 

 แนะน้าให้เด็กหลีกเลี่ยงการคลุกคลีกับผู้ป่วยที่มีอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่  
 หากบุตรหลานของท่านมีอาการป่วยคล้ายไข้หวัดใหญ่ เช่น มีไข้ ไอ มีน้้ามูก เจ็บคอ ปวดเมื่อยตามร่างกาย 

ให้ใช้กระดาษทิชชูปิดปากและจมูก และทิ้งลงถังขยะ และขอให้แจ้งทางโรงเรียนทราบ เพ่ือจะได้ร่วม
เฝ้าระวังโรคไข้หวัดใหญ่ในสถานศึกษา และป้องกันควบคุมโรคได้อย่างรวดเร็ว 

 หมั่นพูดคุยกับบุตรหลาน ให้รู้เรื่องราวเกี่ยวกับโรคไข้หวัดใหญ่ และตอบค้าถามที่เด็กสงสัยเท่าที่เด็กในแต่ละ
วัยจะเข้าใจได้ 

 หากเด็กมีความรู้สึกกลัวหรือกังวล ควรแนะน้าให้ระบายความรู้สึกของตนเองออกมา และตอบค้าถาม 
รวมทั้งปลอบโยนให้คลายกังวล 

 เด็กมักจะต้องการความรู้สึกปลอดภัยและความรัก หากบุตรหลานของท่านมีความกังวล ท่านควรให้
ความใส่ใจมากเป็นพิเศษ 

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



 
ค ำแนะน ำในกำรป้องกันควบคุมโรคไข้หวัดใหญ่ ส ำหรับสถำนสงเครำะห์ 

 
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 
เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมในการป้องกันควบคุมมิให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ ซึ่งจะส่งผลให้มี
จ้านวนผู้ป่วย และผู้ป่วยเสียชีวิตด้วยโรคไข้หวัดใหญ่เพ่ิมขึ้นได้ ในสถานสงเคราะห์ ซึ่งจะมีประชาชนจ้านวนมาก 
มาอยู่ร่วมกัน ควรมีการปฏิบัติตามค้าแนะน้าต่อไปนี้   
 
ค ำแนะน ำส ำหรับผู้ดูแล  
 1. เจ้าหน้าที่ควรใหข้้อมูลความรู้ในการป้องกันโรคไขห้วัดใหญ่ แก่ เด็ก ผู้สูงอายุ ที่อาศัยในสถานสงเคราะห์  โดย
จัดท้า ป้ายประกาศ เสียงตามสาย มุมความรู้โดยเน้น แนะน้าการปฏิบัติตามหลักสุขอนามัยที่ดี เช่น ล้างมือด้วย
น้้า และสบู่บ่อยๆ หากมีอาการไอ จาม ให้ใช้กระดาษทิชชู หรือผ้า ปิดปากปิดจมูก หากไม่มี หรือหยิบไม่ทัน ไม่
ควรใช้มือป้องจมูกปาก (เพราะหากป่วย เชื้อจะติดอยู่ที่มือแล้วไปเปรอะเปื้อนตามสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ)    
ให้ไอจามใส่แขนเสื้อแทนจะช่วยลดการฟุ้งกระจายของฝอยละอองน้้ามูก น้้าลายหรือเสมหะได้ดี  
 2. จัดสถานที่และอ้านวยความสะดวกในการป้องกันการแพรกระจายเชื้อโรค เช่น  
     • จัดอา่งล้างมือพร้อมสบู่ กระดาษทิชชู ประจ้าหอ้งน้้า โรงครัว โรงอาหาร  
     • จัดแอลกอฮอล์เจล ไว้บริเวณหน้าประตู หน้าลิฟท์ 
     • จัดหน่วยให้ค้าแนะน้าและจัดหาหนากากอนามัยส้าหรับผู้ที่มีอาการป่วยคล้ายไข้หวัดใหญ่ 
                  ในบริเวณ ลงทะเบียนรับเด็ก ผู้สูงอายุ หรือจุดเยี่ยมญาติ  
     • ท้าความสะอาดสถานที่ อุปกรณเ์ครื่องใช้ที่มีผู้สัมผัสมากๆ เช่น ลูกบิดประตู ราวบันได โต๊ะอาหาร 
                  ด้วยน้้าผงซักฟอก หรือน้้ายาท้าความสะอาดทั่วไป อย่างน้อยวันละ 1 - 2 ครั้ง  

ค ำแนะน ำเพื่อลดกำรน ำเชื้อเข้ำมำแพรในสถำนสงเครำะห์  

1. คัดกรองญาติที่จะมาเยี่ยม หากผู้ใดมีอาการป่วยคล้ายไข้หวัดใหญ่ เช่น มีไขไอ เจ็บคอ มีน้้ามูก ควรแจก
หน้ากากอนามัย และแนะน้าการปฏิบัติตัวในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อในระหว่างที่เข้าเยี่ยม  

2. คัดกรองเด็ก และผู้สูงอายุ หากผู้ใดมีอาการคล้ายไขห้วัดใหญ่ เช่น มีไข ้ไอ เจ็บคอ มีน้้ามูก ปวดเมื่อยตามร่างกาย 
ให้แยกอยู่ในห้องพักท่ีไม่รวมกับบุคคลอ่ืน  

 
 

 
 

3. แนะน้า... 
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3. แนะน้าเจ้าหน้าที่ เด็ก และผู้สูงอายุ หากเริ่มมีอาการป่วยด้วยอาการคล้ายไขห้วัดใหญ่ เช่น มีไข ้ไอ เจ็บคอ 
มีน้้ามูก ปวดเมื่อยตามร่างกาย ควรแจ้งเจ้าหน้าที่ห้องพยาบาลภายในสถานสงเคราะห์ทันที และแยก      
ผู้ป่วยสงสัยออกจากบุคคลอื่น 

4. เจ้าหน้าที่สถานสงเคราะห์ที่มีอาการป่วยคล้ายไข้หวัดใหญ่ เช่น มีไขไอ เจ็บคอ มี น้้ามูก ปวดเมื่อย  
ตามร่างกาย ควรหยุดพักรักษาตัวอยู่ที่บา้น เป็นเวลา 5 - 7 วัน นับจากวันเริ่มป่วย หรือจนกว่าจะหายเป็นปกติ 

5. หากพบเด็ก ผู้สูงอายุ หรือเจ้าหน้าที่ป่วยเป็นไขห้วัดใหญ่พร้อมกันจ้านวนมากอย่างผิดปกติ ให้แจ้งเจ้าหน้าที่
สาธารณสุขในพ้ืนที่ เพ่ือสอบสวน ปองกัน และควบคุมโรคต่อไป  

6. หากสถานสงเคราะห์สถานใด พบการระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ ให้ยกเลิกหรือเลื่อนกิจกรรมภายในที่มี
การรวมตัวกันหมู่มากออกไปก่อน และจัดแบ่งช่วงเวลาการรับประทานอาหารเป็นกลุ่มให้เหลือมีเวลากัน 
รวมทั้งพิจารณาปรับการเข้าเยี่ยมของญาติตามความเหมาะสม 

 
 
 
 
 

ค ำแนะน ำในกำรดูแลผ ู้ป่วยสงสัยโรคไข้หวัดใหญ ่

1. ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ห้องพยาบาลและอาสาสมัครที่จะดูแลผู้ป่วย  
2. แยกผู้ป่วยโรคไข้หวัดใหญ่ และผู้ดูแล โดยดูแลผู้ป่วยตามค้าแนะน้า และให้ผู้ป่วยพักผ่อนมากๆ  

และห้ามออกก้าลังหนัก มิฉะนั้นอาจท้าให้อาการป่วยทรุดลง และเกิดภาวะแทรกซ้อนรุนแรงได  
3. ไม่ควรเคลื่อนย้ายผู้ป่วยโรคไขห้วัดใหญ่ไปยังสถานสงเคราะห์อ่ืน ในช่วง 7 วัน นับจากวันเริ่มปว่ย  
4. หากมีเด็ก ผู้สูงอายุ หรือเจ้าหน้าที่ ป่วยเป็นไข้หวัดใหญ่พรอมกันจ้านวนมาก ให้จัดห้องหรือห้องโถงแยก

ส้าหรับผู้ป่วยไว้ในบริเวณเดียวกัน และจัดเจ้าหน้าที่ดูแลผู้ป่วยโดยเฉพาะ โดยมิให้ย้ายไปมาระหว่าง
อาคารตา่งๆ  

5. ไมจ้าเป็นต้องแยกอุปกรณ์การรับประทานอาหารส้าหรับผู้ป่วยแต่ละราย แต่ให้ท้าความสะอาดอุปกรณ์
เครื่องครัว ล้างจาน ชาม ช้อน แก้วน้้า ให้สะอาดกอ่นผู้ป่วยอืน่จะใช้  

6. ซักท้าความสะอาดเครื่องนอน เช่น ผ้าห่ม ผ้าปูเตียง ก่อนผู้ป่วยอืน่จะใช้ 
7. ควรให้การดูแลเป็นพิเศษแก่ผู้ที่มีความเสี่ยงสูงที่จะเกิดภาวะแทรกซ้อนรุนแรงจากโรคไข้หวัดใหญ่ ได้แก่  

ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ผู้สูงอายุมากกว่า 65 ปี เด็กอายุต่้ากว่า 2 ปี ผู้มีภูมิต้านทานต่้า หญิงมีครรภ์และผู้ทีเ่ป็น
โรคอ้วน  

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

 

โรคไข้หวัดใหญ่สามารถติดต่อจากการไอหรือจามรดกัน 
นอกจากนั้นยังอาจติดจากการใช้สิ่งของร่วมกับผู้ปว่ย 



   
ค ำแนะน ำในกำรป้องกันควบคุมโรคไข้หวัดใหญ่ ส ำหรับค่ำยทหำร 

 
กรมควบคุมโรค กระทรวงสำธำรณสุข 

วันที่ 11 กันยำยน 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 พบการระบาดเป็นกลุ่มก้อน โดยเฉพาะสถานที่รวมตัวคนจ้านวนมาก เช่น ค่ายทหาร 
ส้าหรับประเทศไทย แต่ละปีมักมีการระบาดสองระลอก ในช่วงต้นปีและกลางปี การระบาดในช่วงต้นปีเป็นช่วง
ฤดูหนาว และเมื่ออากาศร้อนขึ้นการระบาดในประเทศไทยก็มักจะลดลง และจะกลับมาระบาดอีกในช่วงกลางปี 
ซึ่งตรงกับช่วงเข้าฤดูฝน โดยการระบาดช่วงกลางปีจะมีผู้ป่วยมากกว่าช่วงต้นปี ดังนั้นเพ่ือเพ่ือลดอัตราป่วยและ
การเสียชีวิตและเป็นการสร้างความปลอดภัยจากโรคไข้หวัดใหญ่ ค่ายทหารควรปฏิบัติตามค้าแนะน้าต่อไปนี้  
ค ำแนะน ำทั่วไป 

1. เจ้าหน้าที่ควรให้ข้อมูลความรู้ ในการป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่แก่ทหารในค่ายและครอบครัวที่พักอาศัย 
ในค่าย รวมทั้งเจ้าหน้าที่ ตามช่องทางต่างๆ เช่น ป้ายประกาศ เสียงตามสาย มุมความรู้ โดยเน้นแนะน้า
การปฏิบัติตามหลักสุขอนามัยที่ดี เช่น ล้างมือด้วยน้้าและสบู่บ่อยๆ หากมีอาการไอ จาม ให้ใช้กระดาษ
ทิชชู หรือผ้าปิดปาก ปิดจมูก หากไม่มีหรือหยิบไม่ทันไม่ควรใช้มือป้องจมูก ปาก (เพราะหากป่วยเชื้อ
จะติดอยู่ที่มือ แล้วไปเปรอะเปื้อนตามสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ) ให้ไอจามใส่แขนเสื้อแทน จะช่วยลดการฟุ้ง
กระจายของฝอยละอองน้้ามูกน้้าลายหรือเสมหะได้ดี 

2. จัดสถานที่และอ้านวยความสะดวกในการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อโรค เช่น  
 จัดอ่างล้างมือพร้อมสบู่ กระดาษทิชชู ประจ้าห้องน้้า โรงครัว โรงอาหาร 
 จัดหน่วยให้ค้าแนะน้า และจัดหาหน้ากากอนามัยส้าหรับผู้ที่มีอาการป่วยคล้ายไข้หวัดใหญ่ 
 ท้าความสะอาดสถานที่ โรงนอน อุปกรณ์ เครื่องใช้ที่มีผู้สัมผัสมากๆ เช่น ลูกบิดประตู ราวบันได 

โต๊ะอาหาร ด้วยน้้าผงซักฟอกหรือน้้ายาท้าความสะอาดทั่วไปเป็นประจ้าทุกวัน อย่างน้อยวันละ 
1-2 ครั้ง 

 จัดวางเตียงนอนให้มีระยะห่าง โดยให้หันปลายเตียงชนปลายเตียง  
 เตรียมพร้อมคลังเวชภัณฑ์ หน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์ล้างมือให้เพียงพอ 

3. เสริมสร้างความเข้มแข็งระบบรายงานเหตุการณ์ผิดปกติในค่ายทหาร โดยประสานงานร่วมกับ
ส้านักงานสาธารณสุขจังหวัด และส้านักงานป้องกันควบคุมโรคในพ้ืนที่ 

4. จัดท้าแผนตอบสนองต่อสถานการณ์ กรณีเกิดการระบาดในวงกว้าง เช่น แผนตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน แผน
บริหารความต่อเนื่อง  

5. เพ่ิมระบบก้ากับติดตามการด้าเนินงานในพ้ืนที่ 
 
 
 

หมั่นล้างมือ... 
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ค ำแนะน ำเพื่อลดกำรน ำเชื้อเข้ำมำแพร่ในค่ำย 
1. คัดกรองทหารที่จะเข้ามาในค่าย หากผู้ใดมีอาการป่วยคล้ายไข้หวัดใหญ่ เช่น มีไข้ ไอ เจ็บคอ มีน้้ามูก  

ให้หยุดงานไว้ก่อน มิให้เข้ามาอยู่รวมกับผู้อ่ืน เช่น อยู่บ้านพัก หรือในห้องพยาบาลทั้งกลางวันและกลางคืน 
จนกว่าจะหายเป็นปกติ 

2. แนะน้าทหารและเจ้าหน้าที่ หากเริ่มมีอาการป่วยให้แจ้งห้องพยาบาลภายในค่าย และรีบแยกผู้ป่วย
สงสัยโรคไข้หวัดใหญ่  และให้ผู้ที่มีอาการป่วยหยุดพักการการฝึกเป็นเวลา 5 - 7 วัน 

3. หากมีทหารหรือเจ้าหน้าที่ป่วยเป็นไข้หวัดใหญ่พร้อมกันจ้านวนมากอย่างผิดปกติ ให้แจ้งเจ้าหน้าที่
สาธารณสุขในพ้ืนที่ เพ่ือสอบสวน ป้องกัน และควบคุมโรคต่อไป 

4. หากค่ายใดพบการระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่แล้ว ให้ยกเลิกหรือเลื่อนกิจกรรมภายในที่มีการรวมตัวกัน
หมู่มากออกไปก่อน จัดแบ่งช่วงเวลาการรับประทานอาหารเป็นกลุ่มให้เหลื่อมเวลากัน   

ค ำแนะน ำในกำรดูแลผู้ป่วยสงสัยโรคไข้หวัดใหญ่ 
1. ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ห้องพยาบาลและอาสาสมัครที่จะดูแลผู้ป่วย 
2. ให้โรงพยาบาลค่ายทหารด้าเนินการตามแนวทางการวินิจฉัยและดูแลรักษาผู้ป่วยที่เข้าข่ายสงสัยไข้หวัดใหญ่ 

ของกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข  
3. แยกผู้ป่วยโรคไข้หวัดใหญ่ ดูแลผู้ป่วยตามค้าแนะน้าส้าหรับผู้ป่วยและผู้ดูแลผู้ป่วย และให้ผู้ป่วยพักผ่อน 

มากๆ และห้ามให้ออกก้าลังหนัก มิฉะนั้นอาจท้าให้อาการป่วยทรุดลงและเกิดภาวะแทรกซ้อนรุนแรงได้ 
4. จ้ากัดการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยโรคไข้หวัดใหญ่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการย้ายไปค่ายอ่ืนในช่วง 7 วันนับจาก

วันเริ่มป่วย 
5. หากมีทหารป่วยเป็นไข้หวัดใหญ่พร้อมกันจ้านวนมาก ให้จัดห้องหรือห้องโถงแยกส้าหรับผู้ป่วยไว้ใน

บริเวณเดียวกัน และจัดเจ้าหน้าที่ดูแลผู้ป่วยโดยเฉพาะ โดยมิให้ย้ายไปมาระหว่างหน่วยหรืออาคารต่างๆ 
6. ไม่จ้าเป็นต้องแยกอุปกรณ์การรับประทานอาหารส้าหรับผู้ป่วยแต่ละราย แต่ให้ท้าความสะอาดอุปกรณ์

เครื่องครัว ล้างจาน ชาม ช้อน แก้วน้้าให้สะอาด ก่อนผู้ป่วยอื่นจะใช้ 
7. ซักท้าความสะอาดเครื่องนอน เช่น ผ้าห่ม ผ้าปูเตียง ก่อนผู้ป่วยอื่นจะใช้ 
8. หากครบก้าหนดให้ทหารกลับไปเยี่ยมบ้าน หรือออกนอกค่ายในระหว่างที่มีอาการป่วย ควรให้

ค้าแนะน้าผู้ที่ป่วยเล็กน้อยดูแลรักษาตัวที่บ้าน หรือหากมีอาการมากควรไปรับการรักษาที่โรงพยาบาล
ควรให้การดูแลเป็นพิเศษแก่ผู้ที่มีความเสี่ยงสูงที่จะเกิดภาวะแทรกซ้อนรุนแรงจากโรคไข้หวัดใหญ่  
ได้แก่ ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ผู้สูงอายุมากกว่า 65 ปี เด็กอายุต่้ากว่า 2 ปี ผู้มีภูมิต้านทานต่้า หญิงมีครรภ์ 
และผู้ที่เป็นโรคอ้วน 

 
 
 
 
 

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

หากเป็นสถานที่ทีม่ีผู้คนอยู่จ านวนมาก เช่น โรงเรียน ค่ายทหาร เรือนจ า เป็นต้น 
ให้หมั่นท าความสะอาดบริเวณที่มีการสัมผัสบ่อยๆ รักษาสุขอนามัยส่วนบุคคล 

จัดระบบการระบายอากาศให้ปลอดโปร่งอยู่เสมอ 

หมั่นล้างมือบ่อยๆด้วยน  าและสบู่ เพื่อป้องกันการแพร่และติดเชื อไข้หวัดใหญ่ 



 

 
ค ำแนะน ำกำรป้องกันควบคุมโรคไข้หวัดใหญ ่ส ำหรับทัณฑสถำน 

สถำนพินิจและคุ้มครองเด็กและเยำวชน 
 

กรมควบคุมโรค กระทรวงสำธำรณสุข 
วันที่ 11 กันยำยน 2560 

 
 โรคไข้หวัดใหญ่ เป็นโรคติดต่อที่เกิดจากเชื้อไวรัส อาการที่พบบ่อย คือ มีไข้ ไอ จาม มีน้้ามูก เจ็บคอ     
ปวดเมื่อยตามร่างกาย อ่อนเพลีย ติดต่อได้ง่าย โดยเชื้อสามารถติดต่อจากคนหนึ่งไปอีกคนหนึ่งโดยการหายใจ
ได้รับน้้ามูก หรือเสมหะของผู้ป่วยโดยเชื้อจะผ่านทางเยื่อบุตา จมูกและปาก สัมผัสสิ่งที่ปนเชื้อโรค เช่น ผ้าเช็ดหน้า      
ช้อน แก้วน้้า การจูบหรือสัมผัสเชื้อแล้วขยี้ตา หรือน้าเขา้ปาก  
 จากสถานการณ์การเกิดโรคไข้หวัดใหญ่ในภาพรวมของประเทศ พบว่า จ้านวนผู้ป่วยด้วยโรคไข้หวัดใหญ่ 
เริ่มมีแนวโน้มสูงขึ้น ส้าหรับประเทศไทย แต่ละปีมักมีการระบาดสองระลอก ในช่วงต้นปีและกลางปี การระบาด
ในช่วงต้นปีเป็นช่วงฤดูหนาว และเมื่ออากาศร้อนขึ้นการระบาดในประเทศไทยก็มักจะลดลง และจะกลับมา
ระบาดอีกในช่วงกลางปี ซึ่งตรงกับช่วงเข้าฤดูฝน โดยการระบาดช่วงกลางปีจะมีผู้ป่วยมากกว่าช่วงต้นปี   
นอกจากนี้ยังพบว่าในทัณฑสถานและสถานพินิจฯ ซึ่งเป็นสถานที่มีผู้คนหนาแน่นและมีผู้คนเขาออกเป็นจ้านวน
มาก มีความเสี่ยงที่จะเป็นแหล่งแพร่กระจายเชื้อโรคไดกว้างขวาง ดังนั้น เพ่ือเป็นการสร้างความปลอดภัยจากโรคไข้หวัด
ใหญ ่ลดอัตราป่วยและการเสียชีวิต ผู้ดูแลสถานที่ควรมีการปฏิบัติตามค้าแนะน้าต่อไปนี้ 

ค ำแนะน ำทั่วไป  

1. เจาหน้าที่ควรให้ข้อมูลความรูในการป้องกันโรคไขหวัดใหญ่แกเยาวชนในสถานพินิจฯ ผู้ต้องขัง ญาติที่มา
เยี่ยม รวมทั้งเจ้าหน้าที่ด้วยช่องทางต่างๆ เช่น ป้ายประกาศ เสียงตามสาย มุมความรู้ โดยเน้นแนะน้าการปฏิบัติ
ตามหลักสุขอนามัยที่ดีเช่น ล้างมือด้วยน้้าและสบู่บ่อยๆ หากมีอาการไอ จาม ให้ใช้กระดาษทิชชูหรือผ้า ปิดปาก
ปิดจมูก หากไมมีหรือหยิบไมทันไมควรใช้มือป้องจมูกปาก (เพราะหากป่วย เชื้อจะติดอยู่ที่มือแล้วไปเปรอะ
เปื้อนตามสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ) ให้ไอจามใสแขนเสื้อแทนจะช่วยลดการฟุ้ง กระจายของฝอยละอองน้้ามูก 
น้้าลายหรือเสมหะได้ดี  

2. จัดสถานที่และอ้านวยความสะดวกในการป้องกันการแพรกระจายเชื้อโรค เช่น  
 • จัดอ่างล้างมือพร้อมสบู่ กระดาษทิชชู ประจ้าห้องน้้า โรงครัว โรงอาหาร  
 • จัดหน่วยให้ค้าแนะน้าและจัดหาหน้ากากอนามัยส้าหรับผู้ที่มีอาการป่วยคล้ายไข้หวัดใหญ่ ในบริเวณ
   ลงทะเบียนรับเยาวชนในสถานพินิจ หรือผู้ต้องขังเข้า - ออก หรือจุดเยี่ยมญาติ  
 • ความสะอาดสถานที่ อุปกรณ์เครื่องใช้ที่มีผู้สัมผัสมากๆ เช่น ลูกบิดประตูราวบันได โต๊ะอาหาร 
    ด้วยน้้าผงซักฟอก หรือน้้ายาท้าความสะอาดทั่วไปเป็นประจ้าทุกวัน อย่างน้อยวันละ 1 - 2 ครั้ง 

 • จัดระบบระบายอากาศ ให้อากาศถ่ายเทสะดวก และเติมคลอรีนในระบบประปาให้ได้มาตรฐาน 
   เพ่ือป้องกันการปนเปื้อน โดยค่าคลอรีนอิสระคงเหลือ (Free residual chlorine) ไมค่วรน้อยกว่า 0.2    
   มิลลิกรัมต่อลิตร 

3. เสริมสร้างความเข้มแข็งระบบรายงานเหตุการณ์ผิดปกติในเรือนจ้า โดยประสานงานร่วมกับส้านักงาน
สาธารณสุขจังหวัด และส้านักงานป้องกันควบคุมโรคในพ้ืนที่ 

4. ส้ารองยาต้านไวรัสไข้ห วัดใหญ่  (Oseltamivir) ในสถานพยาบาลที่มีแพทย์ประจ้า ในกรณีที่
สถานพยาบาลไม่มีแพทย์ประจ้าให้ท้าการส่งต่อไปรักษาโดยเร็ว ภายใน 48 ชั่วโมง 

5. จัดระบบอาสาสมัครหรือผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พยาบาลในเรือนจ้า ช่วยคัดกรอง ดูแลผู้ป่วย หรือสังเกตอาการ
ผิดปกติในกลุ่มผู้ต้องขัง 

หากเปน็... 
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ค ำแนะน ำเพื่อลดกำรน ำเชื้อเข้ำมำแพร่ในเรือนจ ำ และสถำนพินิจฯ  

1. คัดกรองญาติที่จะมาเยี่ยม หากผู้ใดมีอาการป่วยคล้ายไข้หวัดใหญ่ เช่น มีไขไอ เจ็บคอ มีน้้ามูก ควรแจก
หน้ากากอนามัย และแนะน้าการปฏิบัติตัวในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อในระหว่างที่เข้าเยี่ยม  

2. คัดกรองเยาวชนหรือผู้ต้องขังใหม่ หากผู้ใดมีอาการป่วยคล้ายที่มีอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่ เช่ น มีไข้ไอ 
เจ็บคอ มีน้้ามูก ปวดเมื่อยตามร่างกาย ให้แยกไวก่อน มิให้เข้ามาอยู่รวมกับผู้อ่ืน  

3. แนะน้าเจ้าหน้าที่ เยาวชน ผู้คุม และผู้ต้องขังหากเริ่มมีอาการป่วยให้แจ้งห้องพยาบาลภายใน สถานพินิจฯ 
หรือทัณฑสถาน และรีบแยกผู้ป่วยสงสัยโรคไขหวัดใหญ่ออกจากบุคคลอื่น  

4. ให้เจ้าหน้าที่ของสถานพินิจฯ ทัณฑสถาน ที่มีอาการป่วยคล้ายไข้หวัดใหญ่ เช่น มีไข้ไอ เจ็บคอ มี น้้ามูก 
ปวดเมื่อยตามร่างกาย ควรหยุดพักรักษาตัวอยู่ที่บ้าน เป็นเวลา 5 - 7 วัน นับจากวันเริ่มป่วย หรือจนกว่า
จะหายเป็นปกต ิ 

5. หากพบเยาวชน ผู้ต้องขัง หรือเจ้าหน้าที่ป่วยเป็นไข้หวัดใหญ่พรอมกันจ้านวนมากอย่างผิดปกติ ให้แจ้ง 
เจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพ้ืนที่ เพ่ือสอบสวน ป้องกัน และควบคุมโรคต่อไป  

6. หากสถานพินิจฯ ทัณฑสถานใด พบการระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่แล้วให้ยกเลิกหรือเลื่อนกิจกรรมภายใน
ทีม่ีการรวมตัวกันหมู่มากออกไปก่อน จัดแบ่งช่วงเวลาการรับประทานอาหารเป็นกลุ่มให้ เหลื่อมเวลากัน 
พิจารณาปรับการเข้าเยี่ยมของญาติตามความเหมาะสม  

 
 
 
 
 

ค ำแนะน ำในกำรดูแลผู้ป่วยสงสัยโรคไข้หวัดใหญ่ 

1. ฝกอบรมเจ้าหน้าที่ห้องพยาบาลและอาสาสมัครที่จะดูแลผู้ป่วย  
2. แยกผู้ป่วยโรคไขหวัดใหญ่ ดูแลผู้ป่วยตามค้าแนะน้าส้าหรับผู้ป่วยและผู้ดูแลผู้ป่วย และให้ผู้ป่วยพักผ่อน

มากๆ และห้ามให้ออกก้าลังหนัก มิฉะนั้นอาจท้าให้อาการป่วยทรุดลง และเกิดภาวะแทรกซ้อนรุนแรงได ้ 
3. ไม่ควรเคลื่อนย้ายผู้ป่วยโรคไข้หวัดใหญ่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการย้ายไปสถานพินิจฯ ทัณฑสถานอ่ืน ในช่วง 

7 วัน นับจากวันเริ่มป่วย  
4. หากมีผู้ต้องขังป่วยเป็นไข้หวัดใหญ่พร้อมกันจ้านวนมาก ให้จัดห้องหรือห้องโถงแยกส้าหรับผู้ป่วยไว้ใน

บริเวณเดียวกัน และจัดเจ้าหน้าที่ดูแลผู้ป่วยโดยเฉพาะ โดยมิให้ย้ายไปมาระหว่างแดนขังหรืออาคารต่างๆ 
5. ไมจ้าเป็นต้องแยกอุปกรณ์การรับประทานอาหารส้าหรับผู้ป่วยแต่ละราย แต่ให้ท้าความสะอาดอุปกรณ์

เครื่องครัว ล้างจาน ชาม ช้อน แก้วน้้า ให้สะอาดก่อนผู้ป่วยอื่นจะใช้  
6. ซักท้าความสะอาดเครื่องนอน เช่น ผ้าห่ม ผ้าปูเตียง ก่อนผู้ป่วยอื่นจะใช้  

 
 

7.หากครบ... 
 

หำกเป็นสถำนที่ทีม่ีผู้คนอยู่จ ำนวนมำก เช่น ในทัณฑสถำน สถำนพินิจ เป็นต้น  
ให้หมั่นท ำควำมสะอำดบริเวณที่มีกำรสัมผัสบ่อยๆ รักษำสุขอนำมัยส่วนบุคคล 

จัดระบบกำรระบำยอำกำศให้ปลอดโปร่งอยู่เสมอ 

โรคไข้หวัดใหญ่สามารถติดต่อจากการไอหรือจามรดกัน  
นอกจากนั้นยังอาจติดจากการใช้สิ่งของร่วมกับผู้ปว่ย 
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7. หากครบก้าหนดให้เยาวชนกลับไปเยี่ยมบ้าน หรือการปล่อยตัวเยาวชน ผู้ต้องขังในระหว่างที่มีอาการป่วย 
ควรให้ค้าแนะน้าผู้ที่ป่วยเล็กน้อยดูแลรักษาตัวที่บ้าน หรือหากมีอาการมากควรไปรับการรักษา ที่โรงพยาบาล  

8. ควรให้การดูแลเป็นพิเศษแก่ผู้ที่มีความเสี่ยงสูงที่จะเกิดภาวะแทรกซ้อนรุนแรงจากโรคไข้หวัดใหญ่ ได้แก่  
ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ผู้สูงอายุมากกว่า 65 ป เด็กอายุต่้ากว่า 2 ปี ผู้มีภูมิตา้นทานต่้า หญิงมีครรภ์และผู้ทีเ่ป็น
โรคอ้วน 

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


