
แนวทางสาํหรับประชาชน 
------------------------------------------------------------------------------------- 

แนวทางการปองกนัและดูแลตนเอง 
เพือ่ใหปลอดภยัจากไขหวัดใหญสายพนัธุใหมชนิด A /H1N1  

 

ปจจุบัน การแพรระบาดของโรคไขหวัดใหญสายพันธุใหมชนิด A (H1N1) 
ขยายตัวไปทั่วโลก  และไดแพรกระจายไปทั่วประเทศไทยตามธรรมชาติของโรค. 
 
ฉันจะตดิเชือ้ไขหวดัใหญสายพนัธุใหมไดอยางไร  และควรปองกันอยางไร 

 การตดิเชือ้ไวรสัไขหวดัใหญ 

เกิดขึ้นไดเมื่อเราไปอยูรวมกับผูปวย  และรับเชื้อมาโดยไมไดปองกันตนเอง

 1)  ผูปวยแพรเชือ้ไวรสัทางฝอยนาํมกูนาํลาย  โดยวธิ ี
  1.1. การพูด ไอ หรอืจาม 

- โดยทั่วไป ไวรัสไขหวัดใหญจะออกมากับฝอยน้ํามูกน้ําลายของผูปวย 
แตไมออกมาทางลมหายใจ   และเมื่ออยูนอกรางกายคนเชื้อจะตาย
ภายใน 2-6 ชั่วโมง 

- การพูดจะมีเชื้อปนออกมาได  แตนอยกวาและสงไปไดใกลกวาการไอ 
หรือ จาม. โดยทั่วไปเชื้อจะถูกสงไปในระยะไมเกิน 1 เมตร  แตการไอ
หรือ จามแรงมากอาจสงเชื้อไปไดไกลถึง 2 เมตร   

- ละอองฝอยที่มีไวรัสที่ผูปวยสงออกมาจะตกลงบนพื้น  ทําใหมีไวรัสอยู
บนพื้นผิวสิ่งของบริเวณที่ผูปวยอยูได 

- ผูปวยสามารถปองกันไมใหฝอยน้ํามูกน้ําลายถูกสงออกไปไดดวยการ
สวมหนากากอนามัย  ซึ่งจะลดปริมาณฝอยละอองลงไป 80 %   

  1.2. ผานมอืผูปวยทีส่ัมผัสน้าํมกู น้ําลาย เสมหะของตนเอง   
- ผูปวยเอามือจับปาก จมูก  หรือ ปดปากเวลาไอจาม  แลวเอามือสัมผัส

กับสิ่งของตาง ๆ เชนลูกบิดประตู โทรศัพท แปนคอมพิวเตอร ราวบันได 
ฯลฯ  ก็จะนําเชื้อโรคไปติดขาวของเครืองใชเหลานั้นดวย 

  1.3. น้ํามูก น้าํลาย เสมหะ ของผูปวยทีม่ีเชือ้ไวรัส    ตดิตามสิง่ของตาง ๆ ที ่
ผูปวยใชแลว  เชน แกวน้ํา  ชอน ผาที่ใชปดปากจมูก หรือกระดาษทิชชู  
หนากากอนามัย  ผาเช็ดหนา ผาเช็ดตัว   
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 2) คนปกตสิามารถรบัเชือ้จากผูปวยโดย  
  2.1. อยูใกลผูปวยในระยะ 1-2 เมตร  หันหนาเขาพูดคุยกัน หรือถูกผูปวย  

ไอจามรด  โดยที่ผูปวยและผูรับเชื้อไมมีใครใสหนากากอนามัย 
- ปองกันไดโดยการใสหนากากอนามัย  เมื่ออยูในที่ผูคนหนาแนน  หรือ

ตองอยูกับผูที่มีอาการไอ จาม ในระยะนอยกวา 2 เมตร.  แตถาไมมี
หนากากอนามัย  พยายามอยาหันหนาเผชิญกับผูมีอาการ 

  2.2. ใชของรวมกับผูปวย เชน ผาเช็ดหนา  ผาเช็ดตัว แกวน้ํา หรือ กินอาหาร
จากภาชนะเดียวกันโดยไมใชชอนกลาง เปนตน 

  2.3. ใชมือที่สัมผัสสิ่งของที่อาจมีน้ําลายหรือน้ํามูกของผูปวยติดอยู  แลวมา
แตะปาก ขยี้จมูก หรือ ขยี้ตาของตนเอง   ควรสรางนิสัยหลีกเลี่ยงการเอา
มือจับบริเวณหนาโดยไมตั้งใจ ลางมือ หรือใหแนใจวามือสะอาดกอนเอา
มือจับปาก จมูก ตา 

  2.4. อยูในสถานทีป่ดอับอากาศถายเทไมดี  และมีผูปวยอยูปะปน   อาจมี
โอกาสรับเชื้อไดโดยการสูดหายใจเอาเชื้อไวรัสเขาไป  เพราะเชื้อโรคที่
ผูปวยไอหรือจามจะถูกสะสมไวมากและมีความเขมขนสูง จึงมีโอกาสมากที่
ไวรัสที่ยังไมตายจะกระจายไปในอากาศได เชน สถานบันเทิงที่ไมถูก
สุขลักษณะ จึงควรหลีกเลี่ยงการอยูในสถานที่ดังกลาว  โดยเฉพาะอยางยิ่ง
ผูที่รางกายออนแอหรือมีโรคประจําตัว    

ผูทีส่มัผสักบัผูปวยโรคไขหวดัใหญสายพนัธุใหมควรไปตรวจไวรสัหรือไม 

 
- ไมตองไปตรวจ ถาอยูในพื้นที่ที่มีคนจํานวนมากติดเชื้อจากกันและกันแลว 

(หรือที่เรียกวาการระบาดใหญ)  เพราะการปฏิบัติไมแตกตางกันไมวาจะ
ตรวจไวรัสหรือไม 

 
- ผูไมมีอาการไมวาจะติดเชื้อไวรัสนี้หรือไป  ก็ควรปฏิบัติตนตามหลักสุข

บัญญัติ  ซึ่งเปนวิธีปองกันการแพรเชื้อและรับเชื้ออื่น ๆ ดวย  

 
- ไมมีประโยชนที่จะกักตัวผูสัมผัสที่ติดเชื้อเหมือนกับระยะแรก  ที่ผูติดเชื้อ

จากตางประเทศ แตยังไมเกิดการระบาดในประเทศ 
หลงัจากไดรบัเชือ้นานเทาไรจงึจะเริม่มีอาการปวย 

 -  สวนใหญจะมีอาการหลังรับเชื้อ 1 ถึง 3 วัน  แตอาจจะนานถึง 5 วัน  
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ผูตดิเชื้อไวรสัไขหวดัใหญมอีาการอยางไร 

    ผูติดเชื้อแบงตามอาการไดเปน 3 กลุม คือ 

1 ไมมอีาการ  สวนใหญเปนผูที่มีรางกายแข็งแรง  สามารถสรางภูมิตานทานตอเชื้อ
โดยไมแสดงอาการปวย 

2 “ไขหวดัธรรมดา”  หรอื เรยีกวา  การตดิเชือ้ที่มอีาการนอย   ซึ่งเปนอาการของผูติด
เชื้อสวนใหญ  คือ มีไขต่ําๆ  เจ็บคอ ไอเล็กนอย กินอาหารได และ  จะหายเปนปรกติ
หลังมีอาการ 3-5 วัน  

3  “ไขหวดัใหญ”  คือ  มีไข  >38° ซ.  (อาจมีไขสูง จนมีอาการหนาวสั่นกอนไขขึ้น) 
รวมกับ ไอ  เจ็บคอ อาจมีอาการอื่นๆ เชน คัดจมูก น้ํามูกไหล ปวดเมื่อย อาเจียน 
ทองเสีย  สวนใหญจะมีไขสูงหรือมีอาการมากอยู 48 ชม.  วันที่ 3 จะเริ่มดีขึ้น  โดย
อาการตาง ๆ ลดนอยลง  และหายเปนปรกติภายใน 5-7 วัน 

ผูปวยสวนใหญ  (ประมาณรอยละ 90)  ไมมีอาการ หรือมีอาการแบบไขหวัดธรรมดา 
หรือแบบไขหวัดใหญที่ไมรุนแรง  หายไดเองโดยไมตองรับการรักษาที่โรงพยาบาล. แต
มีจํานวนหนึ่งที่จะมีอาการรุนแรงได 

ไขหวดัใหญสายพนัธุใหมที่มอีาการรนุแรง 

- เกิดขึ้นไดใกลเคียงหรือมากกวาที่พบในไขหวัดใหญตามฤดูกาล 

- ที่สําคัญคือภาวะปอดอักเสบ  ซึ่งหากไมไดรับการรักษาอยางเหมาะสมอาจะรุนแรง
จนตองใชเครื่องชวยหายใจและเสียชีวิตได 

- นอกจากนี้อาจพบอาการออนเพลียมาก  คลื่นไส อาเจียน กินอาหารและน้ําไดไม
พอ จนเกิดภาวะขาดน้ําและสารอาหาร 

- ผูปวยที่เสีนชีวิตจากอาการรุนแรง  สวนใหญเปนผูที่มีโรคประจําตัวเรื้อรัง  เชน 
โรคหอบหืด โรคปอดเรื้อรัง  โรคหัวใจ โรคตับ  โรคไต เบาหวาน มะเร็ง  ผูกิน
ยากดภูมิตานทาน เปนตน หรือ  อวนมาก (สวนใหญมากกวา ๑๐๐ กก ขึ้นไป) 
อายุมากกวา 65 ป หรือนอยกวา 2 ป  หญิงมีครรภ.  สําหรับผูที่ไมมีโรคประจําตัว
บางรายเสียชีวิตเพราะการปฏิบัติที่ไมถูกตองขณะปวยเชนยังหักโหมทํางาน  สูบ
บุหรี่ ไมไดพักใหเพียงพอ และการไดยาลาชา   
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เมือ่ไรจงึควรสงสยัวาอาจตดิเชือ้ไขหวดัใหญสายพันธุใหม 

- ผูที่อยูใกลชิดหรืออยูรวมสังคมกับผูปวยโรคหวัดหรือปอดอักเสบ โดยเฉพาะอยาง
ยิ่งในชวงที่มีการระบาด และไมไดปองกันการติดตออยางเพียงพอ มีโอกาสติดเชื้อได 
ถามีอาการของการติดเชื้อทางเดินหายใจก็ใหสงสัยวาอาจจะเกิดจากการติดเชื้อนี้ได 
ไดแก 
 1. อาการของไขหวัดใหญ  คือ  มีไขสูง (มักสูงกวา 38O ซ.)  รวมกับ ไอ เจ็บคอ  

อาจมีอาการอื่น ๆ รวมดวย เชน คัดจมูก น้ํามูกไหล ปวดเมื่อย อาเจียน ทองเสีย    
 2. อาการนอยเหมือนโรคหวดัทัว่ ๆ ไป ก็อาจเกิดจากเชื้อไวรัสไขหวัดใหญ สาย

พันธุใหมได 
- อาการดังกลาวอาจเกดิจากไวรัสไขหวัดใหญสายพันธุอื่น หรอืไวรัสอื่น ๆ ได  
ในชวงที่มีการระบาดของไวรัสไขหวัดใหญสายพันธุใดมาก ก็จะมีโอกาสเกิดจาก
ไวรัสสายพันธุนั้นไดมาก 
 
 

ควรทาํอยางไรเมือ่คดิวาตนเองอาจจะตดิเชือ้ไขหวดัใหญสายพันธุใหม 

    ขึ้นอยูกับ อาการมากหรือนอย  และเปนผูที่อยูในกลุมเสี่ยงที่จะปวยรุนแรง
หรือไม  

  ไมจํ ปนตองไปพบแพทย ถามอีาการแบบไขหวดัธรรมดาและไมไดอยในกลุาเ ม
เสยงทีจ่ะมอีาการรุนแรง   

คือไมมีโรคประจําตัว ตั้งครรภ อวนมาก เด็กเล็ก คนแก    แตตองดูแลรักษาดังนี้ 
1. หยุดพักผอนที่บาน  หลับนอนใหพอเพียง  ไมทํางานหนัก หรือออกแรงเกินควร  
2. กินอาหารออน ขาวตม น้ําแกงจืดหรือน้ําซุป ดื่มน้ําใหพอเพียง  ไมสูบบุหรี่ไมดื่ม

เหลาหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล 
3. กินยารักษาตามอาการถาจําเปน  เชน พาราเซททามอลลดไข   ปรึกษาเภสัชกร  

หรือบุคลากรทางการแพทย  หรือ แพทยที่คลินิกใกลบานได 
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 ตองรีบไปพบแพทย ทนัท ีถามอีาการตอไปนี ้  
 1. หายใจเร็ว หอบเหนื่อย  เจ็บหนาอก  ไอมาก หรือมีเลือดปน   

 2. อาเจียนมาก  ทองเสีย ซึม สับสน ออนเพลีย  อาการของการขาดน้ํา เชน หนา
มืด เวียนศีรษะ หรือเปนลม เปนตน  

 3. เด็กเล็กที่ซึม ไมเลน  หงุดหงิดงอแงมาก    

 
4. อาการตาง ๆ ไมดีขึ้นเมื่อครบ 48 ชั่วโมงหลังเริ่มปวย  (ถามีอาการใน 3 ขอแรก

อยางใดอยางหนึ่งไมตองรอ ใหไปพบแพทยทันที ถาอาการนอยรอดู 2 วันแรก   
ถาวันที่ 3 ยังมีไขสูง  ออนเพลีย ตองไปโรงพยาบาลโดยเร็ว) 

 ปองกันการแพรเชือ้ใหผูอืน่  โดยการ 

 1. หยุดเรียน  หยุดงาน จนกวาจะหายเปนปกติ ( 7 วัน)  และหลีกเลี่ยงการคลุกคลี
ใกลชิด  ใชสิ่งของรวมกับผูอื่น  หรือออกไปในที่ชุมชน   

 2. หลีกเลี่ยงการอยูใกลชิดกับบุคคลอื่นในระยะนอยกวา 1-2 เมตร   

 3. ใสหนากากอนามัยอยางถูกวิธี  ถาจําเปนตองอยูใกลชิดผูอื่น  ใชกระดาษชําระ 
ปดปากและจมูกทุกครั้งที่ไอ จาม  ทิ้งในที่ทิ้งขยะที่มีฝาปด    

 4. ลางมือดวยน้ําและสบู หรือแอลกอฮอลเจลบอยๆ   

 5. ไมเอามือจับปาก จมูก  เพราะจะทําใหเชื้อไวรัสติดที่มือ 

 6. ทําความสะอาดบริเวณที่ผูปวยไอ จาม ดวยน้ําสบู 
 ผูปวยแพรเชือ้ใหคนอื่นไดอยาง มากนับตั้งแตเริ่มมีอาการ จนถึง 7 วันหลังเริ่มมี

อาการปวย   โดยแพรเชื้อไดมากที่สุดใน 3 วันแรกที่ปวย 
ผูปวยหรอืผูเสีย่งทีจ่ะมอีาการรนุแรง  ตองรบีไปโรงพยาบาล 

1. ผูปวยที่มีอาการรุนแรง 
    คือ ผูที่มอีาการอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี ้
 1. อาการ ที่อาจจะเกิดจากปอดอักเสบ   

    

-  หายใจเร็ว  โดยอัตราการหายใจตามอายุดังนี้  
นอยกวา 2 เดือน มากกวา  60  ครั้งตอนาที 
2-12 เดือน มากกวา  50  ครั้งตอนาที 
1-5 ป มากกวา  40  ครั้งตอนาที 
มากกวา 5 ป มากกวา  30  ครั้งตอนาที 
เด็กโตและผูใหญ  มากกวา  24  ครั้งตอนาที  

    - หอบเหนื่อย  เจ็บหนาอก  หรือไอมีเลือดปน 
    - ปลายมือปลายเทาซีดหรือเขียว 
 2.   ซึมผิดปรกติ  เด็กไมเลน งอแงมาก 
 3.   กินอาหารและน้ําไดนอยกวาปกติอยางชัดเจน  หรือมีภาวะขาดนา 

 4.   อาการไมดีขึ้นหลัง 48 ชั่วโมง นับตั้งแตเริ่มปวย 
 2. ผูที่มีโอกาสเสี่ยงตอการปวยรุนแรง 
      คือ ผูที่มีภาวะตอไปนี้ : 
   โรคหอบหืดหรือโรคปอดเรื้อรัง 
   โรคหัวใจ  
   โรคที่ทําใหภูมิตานทานต่ํา หรือ ไดรับการรักษาที่กดภูมิตานทาน 
   โรคเอดส    โรคมะเร็ง 
   โรคไตเรื้อรัง  โรคตับเรื้อรัง  
   โรคเบาหวาน 
   โรคธาลัสซีเมีย (ไมรวมผูเปนพาหะ) 
   เด็กอายุ <18 ป ที่กําลังกินยาแอสไพรินรักษาโรคอื่น  
   มีความผิดปรกติทางระบบประสาท โรคลมชัก  
   อายุนอยกวา 24 เดือน หรือ มากกวา 65 ป 
   หญิงตั้งครรภ 
   คนอวนมาก  (ผูใหญ น้ําหนักตัวประมาณ 100 กิโลกรัมขึ้นไป) 

ผูปวยทีม่โีรคประจําตวั ตัง้ครรภ อวนมาก เดก็เลก็ คนแก  
ตองพบแพทยตัง้แตเริม่มอีาการ  

  ผูปวย กลุมนี้มีโอกาสมากกวาคนอื่นที่จะปวยแลวมีอาการรุนแรง 

  - ควรไปพบแพทยโดยเร็ว   และดีที่สุดคือควรไปภายใน 48 ชม. ตั้งแตเริ่ม
ปวย  เพื่อการรักษาที่ไดผลดีที่สุด 

  - แพทยอาจจะพิจารณาใหยาตานไวรัส    โดยไมรอผลตรวจไวรัส  และอาจ
ไมสงตรวจหาเชื้อไวรัส  ถาเห็นวาไมมีประโยชนตอการตัดสินการรักษา 

ผูทีค่วรหยดุพกัรักษาตวัและสงัเกตอาการทีบ่าน 

  คือผูที่มีไขต่ําๆ  เจ็บคอ ไอเล็กนอย กินอาหารไดพอ 

  ผลเสียที่จะเกิดขึ้นจากการที่ผูปวยที่มีอาการนอยไปโรงพยาบาล คือ 
  - ผูปวยไมไดพักผอนเมื่อเริม่ปวย  อาจทําใหมีอาการมากกวาที่ควรเปน  

  
- ในขณะทีม่ีการระบาด  ผูปวยไปโรงพยาบาลพรอม ๆ กันเปนจํานวน

มาก  ทําใหโรงพยาบาลไมมีเวลาดแูลผูปวยหนักไดดีเทาที่ควร  รวมทั้ง
ผูปวยจะแพรเชื้อสูกันและกัน 

  หากสังเกตอาการแลวพบวาเริ่มมีอาการรุนแรงตามที่กลาวมาขางตนจึง 
ไปพบแพทย 
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ถาไปโรงพยาบาล  จะไดรบัการตรวจรกัษาอยางไรบาง 
 การตรวจและรกัษาหลกั ๆ ทีจ่ะไดรบั คือ  

 - ถามประวัติโรคประจําตัว   

 - ถามประวัติการเจ็บปวย และตรวจรางกายตามความจําเปน 

 - วิเคราะหและประเมินความรุนแรงของการปวย 

 
- แพทยจะพิจารณาตามความจําเปนที่จะรับไวรักษาในโรงพยาบาล  และ การให
ยารักษา  ทั้งนี้อาจมีการใหยาตานไวรัสโดยไมตองรอผลตรวจไวรัส 

 - แพทยจะสงตรวจทางไวรัสเฉพาะผูที่มีปอดอักเสบ  และบางกรณีตามเหตุผล 

 ผูทีม่ีอาการนอย หรอื อาการดขีึน้แลว และไมมโีรคประจาํตวั 

 มักจะไดรับการตรวจและรักษาดังตอไปนี้ 

 - ถามประวัติโรคประจําตัว 

 - ไมสงตรวจไวรัส 

 - ไมจําเปนตองใหยาตานไวรัส เนื่องจากไมเกิดประโยชน 
 - ใหยารักษาตามอาการ 

 - แนะนําวิธีการดูแลรักษาตนเองที่บาน และ การปองกันการแพรเชื้อ  

 - แนะนําใหหยุดงานหรือหยุดเรียน ๗ วัน เพื่อ พักผอน  กินอาหารและดื่มน้ําให
เพียงพอ 

 - กําชับใหกลับมาตรวจหากมีอาการทรดุลง  หรือไมดขีึ้นหลัง 48  ชั่วโมง 
นับตั้งแตเริม่ไมสบาย  

การตรวจยนืยนัการตดิเชือ้ไขหวดัใหญสายพนัธุใหมมคีวามจาํเปนหรอืไหม 

 
- ในสถานการณปจจุบันซึ่งมีการระบาดในวงกวางแลว  ไมมีความจําเปนที่ตอง
ตรวจยืนยันมากมายเหมือนตอนที่โรคนี้เขามาใหม ๆ และยังไมเกิดการระบาด  

 
- ผูปวยที่มีอาการของโรคไขหวัดใหญสวนใหญ จะไมไดรับการตรวจยืนยัน  
ยกเวนแตวาผลการตรวจจะเปนประโยชนในการตัดสินการรักษา  ซึ่งแพทยจะ
เปนผูพิจารณา  

 - ผูปวยที่มักจะไดรับการตรวจไวรัส ไดแก ผูที่มีมีอาการรุนแรง  เชน มีปอด
อักเสบ หรือผูที่ตองเขารับการรักษาตัวในโรงพยาบาล 
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การตรวจยนืยนัการตดิเชือ้ไขหวดัใหญสายพนัธุใหมทําอยางไร 
 - ตรวจจากสิ่งคัดหลั่งภายในโพรงจมูก หรือในคอหอย  โดยการใชเครื่องมือเช็ด 

หรือดูดออกมาสงตรวจหาไวรัส    
มยีาตานไวรสัสาํหรบัรกัษาไขหวดัใหญสายพนัธุใหมหรือไม 

 
- ยาที่ใชอยูในขณะนี้คือ ยาโอเซลทามีเวียร  (oseltamivir) หรือมีชื่อทางการคา
วา ทามิฟลู (TamifluR)   ใหผลการรักษาดีที่สุดเมื่อใหใน 48 หรือ 72 ชั่วโมง
แรกของการปวย   แตถาปวยมาแลว 3-5 วัน ยาก็ยังใชไดผลอยู 

 
- ฉะนั้นผูที่มีอาการปวยหนัก และผูที่เสี่ยงมากกวาคนอื่นที่จะปวยหนัก (ดังขอมูล
ขางตน) ควรไปพบแพทยเร็ว   และผูที่มีอาการนอยแตไมทุเลาลง หรืออาการ
มากขึ้นเมื่อครบ 48 ชั่วโมงแลว ควรไปพบแพทย 

ผลขางเคยีงหรอืการแพยา Oseltamivir 

  - อาการขางเคียงจากยาที่มักพบได  ไดแก คลื่นไส อาเจียน ปวดทอง ปวด
ศีรษะ ทองเสีย  การใหยาพรอมอาหารจะทําใหอาการเหลานี้เกิดขึ้นนอยลง 

  - บางคนอาจมีอาการสับสน  พฤติกรรมเปลี่ยน 
  - การแพยาชนิดมีลมพิษ หรือแพยาที่รุนแรงอาจเกิดขึ้นได แตนอยมาก 

  จะเกดิการดือ้ยาไดไหม 

        ไดแนนอน  หากมีการใชยากับคนจํานวนมาก โอกาสดื้อยาก็จะมากขึ้น    

  
ฉะนั้นจึงมีความจําเปนที่จะตองกําหนดการใชยานี้แกผูปวยหนักและผูที่เสี่ยง
ตอการปวยรุนแรง  และใหภายใน 5 วันแรกของการปวยเทานั้น  

หากมสีมาชกิในบานปวยสงสยัเปนไขหวดัใหญ 
จะปองกันไมใหแพรเชือ้ไปสูคนอืน่ไดอยางไร 

 

1. หากทําได  จัดใหมีหองสวนตัวเพื่อใหผูปวยอยูพัก รวมถึงหลับนอน  ให
ผูปวยลางมือบอยๆ 

2. หากแยกหองไมได  ตองใหผูปวยสวมหนากากอนามัยตลอดเวลา และอยูหาง
ผูอื่นอยางนอย 1 ถึง 2 เมตร  เวลานอนใหนอนอยูที่มุมหองทางดานใตลม 

3. แยกขาวของเครื่องใช  ใหทานขาวแยกตางหาก   
4. เนนใหเด็ก หรือคนแก หรือสมาชิกในครอบครัวที่มีโรคประจําตัว รวมถึง

หญิงตั้งครรภ   อยูหางผูปวยและไมสัมผัสใกลชิด หมั่นลางมือ 
5. หากมีสมาชิกคนใหมในบานเริ่มปวยใหปฏิบัติเชนเดียวกันทั้งดานการสังเกต

อาการปวย และการปองกันการแพรเชื้อไปยังคนอื่น 
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2.1. ผูที่มคีวามเสีย่งทีจ่ะมีอาการรนุแรง 

1. อายุนอยกวา 2 ป หรือมากกวา 65 ป 
2. มีภาวะเสี่ยงดานสุขภาพ เชน หญงิตั้งครรภ  โรคอวน 
3. มีโรคเรื้อรัง  เชน  

 โรคหอบหืดหรือโรคปอดเรื้อรัง 
 โรคหัวใจ  
 โรคที่ทําใหภูมิตานทานต่ํา หรือ ไดรับการรักษาที่ 

    กดภูมิตานทาน 
 โรคเอดส    โรคมะเร็ง   
 โรคไตเรื้อรัง  โรคตับเรื้อรัง 
 โรคเบาหวาน 
 โรคธาลัสซีเมีย (ไมรวมผูเปนพาหะ) 

 เด็กอายุ <18 ป ที่กําลังกินยาแอสไพรินรักษาโรคอื่น 
 มีความผิดปรกติทางระบบประสาท โรคลมชัก  

2.2. ผูทมีอีาการนอย 
คลายไขหวดั และไมมโีรคประจาํตวั 

รีบไปโรงพยาบาล

2. ผูปวยที่มีอาการไมรนุแรง 

ผูปวยทีตวัรอนมไีข  รวมกบั ไอ หรอื เจบ็คอ
(อาจมีอาการอื่นๆ เชนคัดจมูก น้ํามูกไหล ปวดเมื่อย อาเจียน ทองเสีย) 

แนวทางสําหรับประชาชน

ไมจาํเปนตองไปพบแพทยทันที  สามารถดูแลที่บานไดโดย 

1. พักผอนหลับนอนใหพอเพียง  หยุดงาน และหยุดการ
ออกแรงมาก 

2. กินอาหารออน ขาวตม น้ําซุบ ดื่มน้ําใหพอเพียง ไมสูบ
บุหรี่หรือดื่มเหลา 

3. กินยารักษาตามอาการถาจําเปน  เชน ยาพาราเซทามอล      
เพื่อลดไข  ปรึกษาเภสัชกร  หรือบุคลากรทาง
การแพทย  หรือ โทรสายดวน ๑๔๒๒ 

 ปองกันการแพรเชือ้ใหผูอืน่ เปนเวลา 7 วันตัง้แตเริ่มปวย  
1. หยุดเรียน  หยุดงาน ใหครบ 7 วัน  และหลีกเลี่ยงการ

คลุกคลีใกลชิด  ใชสิ่งของรวมกับผูอื่น  หรือออกไปในที่
ชุมชน 

2. อยูใหหางบุคคลอื่นอยางนอย 1 เมตร 
3. ใสหนากากอนามัยอยางถูกวิธี  ถาจําเปนตองอยูใกลชิด

ผูอื่น  ใชกระดาษชําระ  ปดปากและจมูกทุกครั้งที่ไอ จาม  
ทิ้งในที่ทิ้งขยะที่มีฝาปด 

4. ลางมือดวยน้ําและสบู หรือเจลแอลกอฮอลบอยๆ โดยเฉพาะ
หลังการไอหรือจาม 

5. ไมเอามือจับปาก จมูก  เพราะจะทําใหเชื้อไวรัสติดที่มือ 
6. ทําความสะอาดบริเวณที่ผูปวยนั่ง นอน 

2.3. ปรากฏอาการทีร่นุแรงหรอื
อาการทรดุลงเมือ่ครบ 48 
 ชัว่โมง  ตัง้แตเริม่ปวย 

1. ผูที่มอีาการรนุแรงตัง้แตวนัแรก 
 หายใจเร็ว  เหนื่อย เจ็บหนาอก   

ปลายมือปลายเทามีสีคล้ําผิดปกต ิ 

 ซึมผิดปรกติ  เด็กหงุดหงิดงอแงมาก 

 กินไมไดหรือไดนอยกวาปกติอยาง  

      ชัดเจน  หรือ มีภาวะขาดน้ํา เชน 
ออนเพลีย ปสสาวะนอยผิดปรกติ  

      เปนลม 
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