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(Forecasting the situation of Influenza in Thailand in 2016)
บทนา
โรคไข้หวัดใหญ่ (Influenza) เป็นโรคติดเชื้อที่เกิดจากเชื้อไวรัสอินฟลูเอนซา ( influenza virus) ซึ่งเชื้อนี้
จะอยู่ในน้้ามูก น้้าลาย หรือเสมหะของผู้ปุวย ติดต่อโดยการไอ หรือจาม หรือการสัมผัสถูกมือของเครื่องใช้เปื้อนเชื้อ
โรค ระยะฟักตัว 1-4 วัน เชื้อไข้หวัดใหญ่มีอยู่ 3 ชนิด เรียกว่า ชนิด เอ,บี และซี ซึง่ แต่ละชนิดยังแบ่งเป็นพันธ์ยอ่ ยๆ
อีกมากมาย อาการของโรคไข้หวัดใหญ่อาจมีอาการเล็กน้อยไปถึงรุนแรง อาการที่พบบ่อยที่สุด ได้แก่ ไข้สูง คัดจมูก
เจ็บคอ ปวดกล้ามเนื้อ ปวดศีรษะ ไอและรู้สึกเหนื่อย โดยโรคไข้หวัดใหญ่ สามารถเกิดขึ้นได้ในทุกพื้นที่ และกลุ่มเสี่ยง
ที่อาจเกิดการแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ได้ง่าย คือ สถานที่ที่มีผู้คนอยู่รวมกันเป็นจ้านวนมาก เช่น สถานศึกษา
ค่ายทหาร ทัณฑสถาน สถานพินิจ และคุ้มครองเด็ก และเยาวชน เป็นต้น
สถานการณ์การระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ชนิดเอ ( H1N1) 2009 ที่มีการระบาดทั่วโลก
เมื่อปี 2552 หรือ ค.ศ. 2009 นั้น เป็นวิกฤติทางสาธารณสุขของประเทศทั่วโลกกว่า 214 ประเทศ โดยไข้หวัดใหญ่
สายพันธุ์ใหม่เมื่อปี พ.ศ. 2552 ปัจจุบันได้กลายเป็นไข้หวัดตามฤดูกาลที่พบปะปนอยู่กับสายพันธุ์ต่างๆ ทั่วไป โดย
พบการแพร่กระจายของโรคไข้หวัดใหญ่ในภูมิภาคเอเชีย อเมริกา และยุโรป ในเขตซีกโลกเหนือ มักพบระบาดมาก
ในช่วงฤดูหนาว ส่วนซีกโลกใต้ระบาดมากในฤดูฝน โดยเชื้อที่เป็นสาเหตุของการระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ตาม
ฤดูกาล คือ ไข้หวัดใหญ่ชนิดเอ ( H1N1) (H3N2) และชนิดบี โดยทั่วโลกพบผู้ปุวยโรคไข้หวัดใหญ่ที่มีอาการรุนแรง
ประมาณปีละ 3 – 5 ล้านราย และเสียชีวิตประมาณ 250,000 – 500,000 ราย
สถานการณ์โรคในประเทศไทยยังคงมีรายงานผู้ปุวยต่อเนื่องทุกปีโดยมีผู้ปุวยเฉลี่ยปีละ 50,000 – 70,000
ราย นอกจากนี้ในแต่ละปีจะมีการระบาดเป็นกลุ่มก้อน โดยเฉพาะในสถานที่ที่มีการรวมตัวกันของผู้คนหนาแน่น
เช่น โรงเรียน ช่วงการระบาด โรงเรียนต้องปิดเรียนหลายแห่งเพื่อปูองกันการแพร่ระบาดของโรค ดังนั้นเพื่อปูองกัน
การแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ ส้านักโรคติดต่ออุบัติใหม่ ซึ่งเป็น ส่วนราชการที่มีบทบาทหน้าที่รับผิดชอบโรค
ไข้หวัดใหญ่ จึงมีแนวคิดที่จะศึกษาแนวโน้มสถานการณ์ทางระบาดวิทยาการเฝูาระวังติดตามสถานการณ์อย่าง
ใกล้ชิด การน้าข้อมูลที่เฝูาระวังมาพยากรณ์ โรค ตลอดจนน้าไปใช้ในการวางแผนในการจัดสรรทรัพยากรในการ
ปูองกันควบคุมโรค และการศึกษาองค์ความรู้เพื่อ ให้การด้าเนินงานปูองกันควบคุมโรคไข้หวัดใหญ่ในปี 2559
มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาระบาดวิทยาของการเกิดโรค
การกระจาย โรคไข้หวัดใหญ่ ของประเทศไทย ระหว่างปี
2553 - 2558 ด้วยวิธีการทางสถิติเชิงพรรณนา
2. เพื่อพยากรณ์โรคไข้หวัดใหญ่ปี 2559 ด้วยข้อมูลตั้งแต่ปี 2553 - 2558
ของประเทศไทย
ด้วยวิธีการพยากรณ์เชิงปริมาณ
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา
1. ข้อมูลโรคไข้หวัดใหญ่ในประเทศไทย (ฐานข้อมูล 506) ระหว่างปี พ.ศ. 2553 – 2558
2. โปรแกรม
Microsoft Excel และ โปรแกรม SPSS

วิธีการศึกษา
การศึกษาเชิงพรรณนา
(Descriptive study) โดยใช้การบรรยายแนวโน้มจ้านวนผู้ปุวย อัตราปุวยโรค
ไข้หวัดใหญ่ระหว่างปี 2553 – 2558 บรรยายแนวโน้มของการเกิดโรคตามกลุ่มอายุรายจังหวัด โดยใช้สถิติ
เชิงพรรณนา ได้แก่ สัดส่วน อัตราส่วน และค่าเฉลี่ยร่วมกับการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการพยากรณ์ Time series
analysis Exponential smoothing technique โดยใช้ข้อมูลรายเดือนตั้งแต่เดือนมกราคม 2553 ถึงเดือน
สิงหาคม 2558
ผลการศึกษา
สถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่และแนวโน้มทั่วไปปี 2558 ( ข้อมูลตั้งแต่ เดือน มกราคม – สิงหาคม 2558)
ข้อมูลเฝูาระวังโรค ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 29 สิงหาคม 2558 พบผู้ปุวยโรคไข้หวัดใหญ่
จ้านวน 43,047 ราย จาก 77 จังหวัด คิดเป็นอัตราปุวย 66.10 ต่อประชากรหนึ่งแสนคน มีผู้เสียชีวิต 24 ราย
คิดเป็นอัตราตาย 0.04 ต่อประชากรหนึ่งแสนคน อัตราส่วนเพศชายต่อเพศหญิง 1 : 0.83 กลุ่มอายุที่พบได้มากที่สุด
เรียงตามล้าดับ คือ 25 – 34 ปี (11.7%) 15-24 ปี (10.84 %) 10-14 ปี (10.55 %)
จังหวัดที่มีอัตราปุวยสูงสุด 5 อันดับแรก คือ เชียงใหม่ (286.90 ต่อประชากรหนึ่งแสนคน)
ตราด (227.83 ต่อประชากรหนึ่งแสนคน) ล้าปาง (219.39 ต่อประชากรหนึ่งแสนคน)
ระยอง
(194.40 ต่อประชากรหนึ่งแสนคน) และกรุงเทพมหานคร (193.54 ต่อประชากรหนึ่งแสนคน)
เมื่อท้าการพยากรณ์เพื่อหาค่าพยากรณ์จ้านวนผู้ปุวยในเดือนกันยายน – ธันวาคม 2558 ผลการพยากรณ์
พบว่าจะมีจ้านวนผู้ปุวยสูงสุดในเดือน พฤศจิกายน (รูปที่ 3)
รูปที่ 1 อัตราปุวยโรคไข้หวัดใหญ่ต่อประชากรหนึ่งแสนคน แยกรายจังหวัด

ที่มา : รายงานโรคในระบบเฝูาระวัง 506 ส้านักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค

รูปที่ 2 จ้านวนผู้ปุวยด้วยโรคไข้หวัดใหญ่ในประเทศไทย จ้าแนกรายเดือน ( มกราคม – สิงหาคม 2558)
จานวนผู้ป่วย
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รูปที่ 3 แผนภูมิการพยากรณ์จ้านวนผู้ปุวยด้วยโรคไข้หวัดใหญ่ในประเทศไทย ( กันยายน – ธันวาคม 2558)
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เมื่อพิจารณาการระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ ในปี 2557 และ 2558 จ้าแนกรายเดือนเทียบกับค่า
มัธยฐานย้อนหลัง 5 ปี แล้วพบว่า จ้านวนผู้ปุวยในปี 2558 สูงกว่าค่ามัธยฐานในช่วงเดือนมกราคม ถึงเดือนมิถุนายน
(รูปที่ 4) และเมื่อพิจารณาจ้านวนผู้ปุวยตั้งแต่ปี 2554 – 2558 (รูปที่ 5 ) พบว่าในช่วงเดือนมกราคม ถึง กุมภาพันธ์
และในช่วงเดือน กรกฎาคม ถึงกันยายน จะพบรายงานผู้ปุวยในปริมาณที่เพิ่มมากขึ้น เรื่องจากเป็นช่วงที่สภาพ
อากาศอยู่ในฤดูฝน และฤดูหนาว

รูปที่ 4 จ้านวนผู้ปุวยด้วยโรคไข้หวัดใหญ่ในประเทศไทย จ้าแนกรายเดือน ปี 2557 และ 2558 เทียบกับค่ามัธยฐาน
ย้อนหลัง 5 ปี
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รูปที่ 5 จ้านวนผู้ปุวยด้วยโรคไข้หวัดใหญ่ในประเทศไทย จ้าแนกรายเดือน ปี 2554 - 2558
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ผลการพยากรณ์โรค
การวิเคราะห์เชิงปริมาณโดยวิเคราะห์ข้อมูลแบบอนุกรมเวลา
(Time series analysis) ด้วยวิธีของวินเตอร์
(winter’s additive model) ในโปรแกรม SPSS version 16 ซึ่งเป็นการประมาณค่าซึ่งปรับค่าประมาณได้ทันที
เมื่อได้ค่าสังเกตใหม่เพิ่มเข้ามาเรียกว่าการท้าให้เรียบแบบ Exponential smoothing โดยพิจารณาส่วนประกอบที่
เป็นแนวโน้มและฤดูกาล ( Trend – Season Data) ออกจากกัน โดยวิเคราะห์ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2553
ถึง 30 มิถุนายน 2558 เพื่อหาค่าพยากรณ์ข้อมูลช่วงเดือนกันยายน 2558 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และน้าไปใช้
ในการพยากรณ์การเกิดโรคไข้หวัดใหญ่ในปี 2559
ผลการพยากรณ์โรค ปี 2558 คาดว่าในเดือนกันยายนจะมีจ้านวนผู้ปุวย 6,086 ราย เดือนตุลาคม
จะมีจ้านวนผู้ปุวย 5,098 ราย เดือนพฤศจิกาย จะมีจ้านวนผู้ปุวยอย่างน้อย 6,377 ราย เดือนธันวาคม จะมีจ้านวน
ผู้ปุวย 5,575 ราย ตามล้าดับ
เมื่อท้าการพยากรณ์เพื่อหาค่าพยากรณ์จ้านวนผู้ปุวยในเดือน กันยายน – ธันวาคม 2558 เพื่อใช้ในการ
พยากรณ์การเกิดโรคในปี 2559 โดยค่า
MAPE (ค่าความคาดเคลื่อนของการพยากรณ์) เท่ากับ 25.044
ผลการพยากรณ์พบว่า ในปี 2559 จะมีผู้ปุวยอยู่ระหว่าง 3,368 – 19,080 ราย (รูปที่ 6) และเมื่อจ้าแนกจ้านวน
ผู้ปุวยโรคไข้หวัดใหญ่ตามเดือน จะพบผู้ปุวยสูงสุดในเดือนกุมภาพันธ์ หลังจากนั้นมีจ้านวนผู้ปุวยลดลง และจะสูงขึ้น
อีกครั้งในช่วงปลายปี ช่วงเดือน พฤศจิกายน – กุมภาพันธ์ และจากการพยากรณ์พบว่าในช่วงกลางปีจนถึงปลายปี
จะมีจ้านวนผู้ปุวยสูงกว่าปี 2558 (รูปที่ 7)
รูปที่ 6 แผนภูมิการพยากรณ์จ้านวนผู้ปุวยด้วยโรคไข้หวัดใหญ่ในประเทศไทย ปี 2559

ที่มา : รายงานโรคในระบบเฝูาระวัง 506 ส้านักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค

รูปที่ 7 แผนภูมิแนวโน้มจากการพยากรณ์จ้านวนผู้ปุวยด้วยโรคไข้หวัดใหญ่ในประเทศไทย ปี 2559
จ้าแนกรายเดือน
แนวโน้มจากการพยากรณ์โรคไข้หวัดใหญ่ ปี 2559 จาแนกรายเดือน
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สรุปผลการศึกษา และอภิปรายผล
จากการศึกษาสถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ในปี 2558 พบว่า มีผู้ปุวย จ้านวน 43,047 ราย
จาก 77 จังหวัด คิดเป็นอัตราปุวย 66.10 ต่อประชากรหนึ่งแสนคน มีผู้เสียชีวิต 24 ราย คิดเป็นอัตราตาย 0.04
ต่อประชากรหนึ่งแสนคน โดยกลุ่มอายุที่พบได้มากที่สุด เรียงตามล้าดับ คือ 25 – 34 ปี (11.7 %) 15-24 ปี
(10.84 %) 10-14 ปี (10.55 %) และจังหวัดที่มีอัตราปุวยสูงสุด 5 อันดับแรก คือ เชียงใหม่ (286.90 ต่อประชากร
หนึ่งแสนคน) ตราด (227.83 ต่อประชากรหนึ่งแสนคน) ล้าปาง (219.39 ต่อประชากรหนึ่งแสนคน) ระยอง
(194.40 ต่อประชากรหนึ่งแสนคน) และกรุงเทพมหานคร (193.54 ต่อประชากรหนึ่งแสนคน) และคาดว่าจ้านวน
ผู้ปุวยและเสียชีวิตที่เกิดขึ้นจริง มีมากกว่าที่รายงานหลายเท่าตัว เพราะผู้ปุวยส่วนใหญ่ที่มีอาการปุวยน้อยและมัก
ไม่เข้ารับการรักษา ส่วนผู้มีอาการรุนแรง มักจะเสียชีวิต ส่วนหนึ่ง ได้รับการวินิจฉัยเป็นโรคอื่น เช่น โรคปอดบวม
แนวโน้มการเกิดโรคในช่วง 5 ปีย้อนหลัง ส้าหรับประเทศไทยพบว่า แต่ละปี มักมีการระบาดสองระลอก
ในช่วง ต้นปีและกลางปี การระบาดในช่วงต้นปีเป็นช่วงฤดูหนาว และเมื่ออากาศร้อนขึ้นและเข้าสู่ช่วงโรงเรียนปิด
เทอมการ ระบาดในประเทศไทยก็มักจะลดลง และจะกลับมาระบาดอีกในช่วงกลางปี ซึ่งตรงกับช่วงเข้าฤดูฝน และ
โรงเรียน เปิดเทอมและเป็นฤดูกาลระบาดอีกครั้ง โดยการระบาดช่วงกลางปีจะมีผู้ปุวยมากกว่าช่วงต้นปีพบว่าการ
เกิดโรคมักจะเกิดในช่วงที่ฤดูกาลเปลี่ยนในช่วงปลายฤดูฝน และฤดูหนาว และจากการศึกษารายงานการสอบสวน
โรคที่ผ่านมาพบการระบาดของโรคเป็นกลุ่มก้อนในสถานที่ที่มีผู้คนอาศัยอยู่จ้านวนมาก เช่น สถานศึกษา ค่ายทหาร
หรือทัณฑสถาน
เมื่อท้าการพยากรณ์เพื่อหาจ้านวนผู้ปุวยในในปี 2559 โดยค่า พบว่า ในปี 2559
คาดว่า จะมีผู้ปุวยอยู่
ระหว่าง 3,368 – 19,080 ราย โดยจะพบผู้ปุวยสูงสุดในเดือนกุมภาพันธ์ หลังจากนั้นมีจ้านวนผู้ปุวยลดลง และจะ
สูงขึ้นอีกครั้งในช่วงปลายปี ช่วงเดือน พฤศจิกายน – กุมภาพันธ์ และจากการพยากรณ์พบว่าในช่วงกลางปีจนถึง
ปลายปี จะมีจ้านวนผู้ปุวยสูงกว่าปี 2558

ข้อเสนอแนะ
เนื่องจากโรคไข้หวัดใหญ่เป็นโรคที่พบได้ตลอดทั้งปี และสามารถพบได้ในสถานที่ทั่วไป ซึ่งพื้นที่ถ้าเกิดโรค
แล้วมีความเสี่ยงที่จะเกิดการระบาดในบริเวณกว้าง คือ บริเวณที่มีผู้คนอาศัยอยู่จ้านวนมาก อาทิเช่น สถานศึกษา
ค่ายทหาร หรือทัณฑสถาน เป็นต้นซึ่งการวิเคราะห์ความเสี่ยง และการวิเคราะห์การเกิดโรคในระดับพื้นที่ มี
ความส้าคัญอย่างยิ่งในการก้าหนดมาตรการแนวทางการด้าเนินงานเพื่อปูองกันควบคุมโรค ดังนั้นพื้นที่ควรมีการ
ด้าเนินการจัดท้าการพยากรณ์โรคให้ตรงกับในแต่ละบริบทของพื้นที่ และให้เหมาะสมกับระยะเวลาการน้าข้อมูลไป
ใช้งาน เพื่อประโยชน์ในการด้าเนินงานต่อไป
อย่างไรก็ตามปัจจัยส้าคัญที่จะท้าให้ได้ค่าพยากรณ์ที่ใกล้เคียงความเป็นจริง คือ ข้อมูลที่น้ามาพยากรณ์
ต้องเป็นข้อมูลที่มีคุณภาพ กล่าวคือ มีความครอบคลุม ครบถ้วน ถูกต้องและมีรายละเอียดที่สามารถน้ามาใช้
พยากรณ์ได้ ดังนั้นผู้ที่เกี่ยวข้องกับระบบข้อมูลเหล่านี้ ควรมีการควบคุมก้ากับการรายงาน ประเมินระบบเฝูาระวังฯ
เพื่อให้ข้อมูล มีรายละเอียดและครบถ้วนมากขึ้น อันจะท้าให้น้าข้อมูลมาใช้ในการพยากรณ์โรค ก้าหนดและประเมิน
นโยบายการปูองกันควบคุมโรคได้

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

คาแนะนา ในการป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่
 คาแนะนาสาหรับประชาชนทั่วไป
1. ล้างมือบ่อย ๆ ด้วยน้้าและสบู่ หรือใช้แอลกอฮอล์เจลท้าความสะอาดมือ ในกรณีที่มือไม่เปรอะเปื้อน
2. ไม่ใช้สิ่งของ เช่น แก้วน้้า หลอดดูดน้้า ช้อนอาหาร ผ้าเช็ดมือ ผ้าเช็ดหน้า ผ้าเช็ดตัว เป็นต้น ร่วมกับผู้อื่น
3. ไม่ควรคลุกคลีใกล้ชิดกับผู้ปุวยที่มีอาการไข้หวัด
4. กินอาหารที่มีประโยชน์ เน้นผัก ผลไม้ นม ไข่ กินอาหารปรุงสุกใหม่ๆ และใช้ช้อนกลาง นอนหลับพักผ่อน
ให้เพียงพอ และออกก้าลังกายอย่างสม่้าเสมอ
5. ควรหลีกเลี่ยงการอยู่ในสถานที่ที่มีผู้คนแออัด และอากาศถ่ายเทไม่ดีเป็นเวลานานโดยไม่จ้าเป็น
6. ติดตามค้าแนะน้าอื่นๆ ของกระทรวงสาธารณสุขอย่างใกล้ชิด
 คาแนะนาในสถานศึกษา
สถานศึกษาเป็นแหล่งชุมชนกลุ่มหนึ่งที่มีความเสี่ยงสูง เนื่องจากเป็นแหล่งของการแพร่กระจายเชื้อโรค
ไข้หวัดใหญ่ ดังนั้นในช่วงฤดูกาลระบาดของไข้หวัดใหญ่ เช่นช่วงปลายฤดูฝน ฤดูหนาว กระทรวงสาธารณสุขขอให้
ค้าแนะน้ามาตรการปูองกันควบคุมโรคของโรคไข้หวัดใหญ่ในสถานศึกษา ดังนี้
1. ควรจัดให้มีระบบการคัดกรองเด็กปุวย วิธีการที่ใช้ในการคัดกรองเด็กขึ้นอยู่กับเด็กแต่ละวัย ลักษณะของ
โรงเรียน และการจัดกิจกรรมในช่วงเช้าของโรงเรียน โดยการคัดกรองจะพิจารณาทั้งอาการ
ไข้ ไอ มีน้ามูก หากพบว่าเด็กมีอาการเข้าได้กับไข้หวัดใหญ่ เช่น มีอาการไข้ ไอ เจ็บคอ ให้โรงเรียนท้าการคัดแยก
เด็ก ใส่หน้ากากอนามัยให้กับเด็ก ให้นักเรียนที่ปุวยพักในสถานที่จัดเตรียมไว้ และติดต่อให้ผู้ปกครองมารับกลับไป
พักฟื้นที่บ้าน อนึ่ง โรงเรียนควรให้ค้าแนะน้าในการดูแลผู้ปุวยที่บ้านกับเด็กนักเรียน และผู้ปกครองด้วย
2. หากพบว่า มีนักเรียน หรือนิสิต นักศึกษา ปุวยจ้านวนมาก ควรพิจารณาปิด/เปิดสถานศึกษา เพื่อการ
ชะลอการระบาดของโรคและการแพร่กระจายเชื้อ โดยใช้ดุลยพินิจร่วมกันระหว่างเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่
ผู้บริหารสถานศึกษา และคณะกรรมการสถานศึกษา รวมทั้งเครือข่ายผู้ปกครอง ให้นักเรียน นิสิต นักศึกษาที่มี
อาการปุวยคล้ายไข้หวัดใหญ่ เช่น มีไข้ ไอ เจ็บคอ มีน้ามูก ปวดเมื่อยตามร่างกาย เป็นต้น หยุดเรียนและพักผ่อนที่
บ้านหรือหอพัก (หากเป็นไปได้ ควรให้ผู้ปุวยนอนแยกห้อง)
3. โรงเรียนควรท้าความเข้าใจกับผู้ปกครองและนักเรียน ให้ผู้ปกครองและนักเรียนเข้าใจความจ้าเป็นที่
จะต้องให้นักเรียนที่ปุวยหยุดเรียน
4. วิธีการจัดการภายในโรงเรียน
4.1 โรงเรียนควรจัดเตรียมจุดล้างมือให้พร้อม (น้้าพร้อมสบู่ หรือ เจลแอลกอฮอล์) โดยเฉพาะใน
ห้องน้้าและโรงอาหาร พร้อมทั้งอธิบายวิธีการล้างมือให้แก่นักเรียน และกระตุ้นให้นักเรียนล้างมือฟอกสบู่เหลวเป็น
ประจ้าหลังสัมผัสวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ
4.2 ให้มีการเรียนการสอนบริเวณที่เปิดกว้าง ลมธรรมชาติสามารถผ่านได้สะดวก หากอยู่ในห้อง
ปรับอากาศ ให้มีช่วงการเปิดหน้าต่างให้อากาศถ่ายเทสะดวกอย่างน้อยวันละ 1 ชั่วโมง
4.3 มีการท้าความสะอาดอุปกรณ์ที่ต้องสัมผัส เช่น ราวบันได เครื่องเล่นคอมพิวเตอร์ จุดตู้น้าดื่มเป็น
ประจ้า และให้ท้าความสะอาดด้วยน้้าและสบู่ หรือผงซักฟอก หรือน้้ายาท้าความสะอาดทั่วไปถี่ขึ้นในช่วงก่อนเข้า
เรียน พักกลางวัน และช่วงเลิกเรียน

4.4 มีการจัดเตรียมหน้ากากอนามัยไว้ ณ ห้องพยาบาล เพื่อให้สามารถหยิบใส่ให้กับนักเรียนที่มี
อาการไข้ ไอ จามได้สะดวก และมีการประชาสัมพันธ์ให้นักเรียนที่มีอาการไอ จาม มีน้ามูก
ให้ใส่หน้ากากอนามัย และแจ้งกับครูเพื่อให้ครูติดต่อให้ผู้ปกครองรับกลับบ้าน
4.5 โรงเรียนควรจัดท้าค้าแนะน้าและโปสเตอร์ เพื่อให้นักเรียนและผู้ปกครองได้เห็น และเข้าใจ
เจตนารมย์ และนโยบายของสถานศึกษาในการเฝูาระวัง ปูองกัน และควบคุมไข้หวัดใหญ่
4.6 โรงเรียนควรส่งเสริมการออกก้าลังกายอย่างจริงจังและสม่้าเสมอ เพื่อสร้างภูมิต้านทานให้กับ
ร่างกาย
4.7 ให้นักเรียนพกแก้วน้้าและช้อนรับประทานอาหารเป็นของตนเอง หากต้องรับประทานอาหาร
ร่วมกันให้ใช้ช้อนกลาง ส้าหรับจุดบริการน้้าดื่มสาธารณะ ควรใช้แก้วน้้าชนิดที่ใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้ง
4.8 หากโรงเรียนมีรถโรงเรียน ควรจัดเตรียมหน้ากากอนามัยไว้ในรถ เพื่อให้นักเรียนที่มีอาการไอ
จาม หรือเป็นหวัดสวมใส่เวลานั่งในรถโรงเรียน และควรมีการท้าความสะอาดภายในรถโรงเรียนเป็นประจ้า มีการ
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเป็นประจ้าสม่้าเสมอ ในเรื่องการดูแลและการปูองกันตัวเองให้มีสุขภาพแข็งแรง และ
แนะน้าให้นักเรียนล้างมือก่อนกลับบ้าน
4.9 ประสานกับหัวหน้ากลุ่มงานในพื้นที่ในสังกัดองค์กรที่มีสถานศึกษา ในการเฝูาระวังการระบาด
โรคไข้หวัดใหญ่ จัดท้าแผนปฏิบัติการร่วมกับสถานศึกษาเพื่อความเป็นเอกภาพ เสนอผู้ว่าราชการจังหวัดและ
ส่วนกลาง
4.10 จัดให้มีการรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ ฝึกอบรมสัมมนาการศึกษา และสร้างวิทยากรเพื่อให้
ความรู้แก่บุคลากรและนักเรียน นิสิต นักศึกษาในสถานศึกษา เปิดศูนย์ข้อมูลข่าวสารและให้ความรู้ ในการเฝูาระวัง
การระบาดโรคไข้หวัดใหญ่
5. วิธีการก้าจัดหน้ากากอนามัยใช้แล้ว
5.1 ค้าแนะน้าในการก้าจัดหน้ากากอนามัย หรือผ้า หรือกระดาษทิชชูปิดปาก ปิดจมูกส้าหรับ
นักเรียน ประชาชน หรือบุคคลทั่วไป (เฉพาะรายบุคคล)
การก้าจัดหน้ากากอนามัย หรือผ้า หรือกระดาษทิชชูปดิ ปาก ปิดจมูกทีใ่ ช้แล้ว ควรก้าจัดโดยการ
น้าหน้ากากอนามัย หรือผ้า หรือกระดาษทิชชูปิดปาก ปิดจมูกที่ใช้แล้ว ใส่ถุงพลาสติก มัดปากถุงให้แน่น แล้วทิ้งใน
ถังขยะทั่วไป
5.2 ค้าแนะน้าในการก้าจัดหน้ากากอนามัย หรือผ้า หรือกระดาษทิชชูปิดปาก ปิดจมูก ส้าหรับ
สถานที่สาธารณะ หรือสถานที่ที่มีจ้านวนผู้ใช้บริการมาก
ควรมีการแยกถังขยะส้าหรับทิง้ หน้ากากอนามัย หรือผ้า หรือกระดาษทิชชูปดิ ปาก ปิดจมูก
โดยเฉพาะ โดยลักษณะของถังขยะควรมีถุงพลาสติกรองรับด้านในอีก 1 ชั้น และมีสติ๊กเกอร์หรือข้อความระบุเป็น
“ถังขยะส้าหรับทิ้งหน้ากากอนามัย หรือผ้าปิดปาก ปิดจมูก ที่ใช้แล้ว” ติดไว้ที่ถังขยะให้ชัดเจน
5.3 มาตรการในการก้าจัดหน้ากากอนามัย หรือผ้า หรือกระดาษทิชชูปิดปาก ปิดจมูก ส้าหรับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กรณีหน้ากากอนามัยหรือผ้า หรือกระดาษทิชชูปิดปาก ปิดจมูกที่ใช้แล้วจากโรงพยาบาล ให้ใช้วิธี
ก้าจัดเช่นเดียวการก้าจัดขยะติดเชื้อของโรงพยาบาล โดยใช้ถุงพลาสติกสีแดงที่กันรั่ว ต้องติดเครื่องหมายสัญลักษณ์
ชีวสากล พร้อมทั้งติดฉลากให้รู้ว่าเป็นขยะติดเชื้อ ต้องเก็บรวบรวมไว้ในพื้นที่เฉพาะก้าจัดในเตาเผา เป็นต้น

กรณีหน้ากากอนามัย หรือผ้า หรือกระดาษทิชชูปิดปาก ปิดจมูกที่ใช้แล้วจากสถานศึกษา/ ชุมชน ให้มีการ
แยกขยะโดยแยกใส่ถุงพลาสติกหรือแยกถังขยะ มีปูายหรือข้อความบอกชัดเจนว่าเป็นถัง /ถุงขยะหน้ากากอนามัย
หรือผ้า หรือกระดาษทิชชูปิดปาก ปิดจมูกที่ใช้แล้ว มัดปากถุงให้แน่น
คาแนะนาสาหรับผู้ป่วย ผู้ปกครอง และผู้ดูแลผู้ป่วยที่บ้าน
ผู้ปุวยโรคไข้หวัดใหญ่
จะมีอาการไข้สูง หนาวสั่น ปวดศีรษะ ปวดเมื่อยเนื้อตัว อ่อนเพลียมาก
เจ็บคอ ไอ คัดจมูก น้้ามูกไหล เบื่ออาหาร บางรายอาจมีอาการอาเจียนและท้องเสียร่วมด้วย ผู้ปุวยส่วน ใหญ่อาการ
จะทุเลาขึ้นตามล้าดับ คือ ไข้ลดลง ไอน้อยลง รับประทานอาหารได้มากขึ้น และหายปุวยภายใน 5 - 7 วัน ยกเว้น
บางรายอาจเสี่ยงต่อภาวะแทรกซ้อนท้าให้เกิดปอดบวม มีอาการหอบเหนื่อย หายใจล้าบากและเสียชีวิตได้ ซึ่งมักจะ
เกิดขึ้นในกลุ่มผู้สูงอายุ หรือผู้ปุวยที่มีโรคเรื้อรังประจ้าตัว
ในกรณีที่ผู้ปุวยมีอาการไม่รุนแรง (เช่น ไข้ไม่สูงมาก ตัวไม่ร้อนจัด ไม่ซึม และพอรับประทานอาหารได้)
สามารถรักษาตัวที่บ้านได้ ผู้ปุวย ผู้ปกครอง และผู้ดูแลผู้ปุวยควรปฏิบัติดังนี้
 ผู้ปุวยควรหยุดเรียน และพักอยู่กับบ้านหรือหอพัก เป็นเวลาอย่างน้อย 7 วันหลังวันเริ่มปุวย เพื่อให้พ้น
ระยะการแพร่เชื้อ และกลับเข้าเรียนได้เมื่อหายปุวยแล้วอย่างน้อย 24 ชั่วโมง
 แจ้งทางโรงเรียนทราบ เพื่อจะได้ร่วมเฝูาระวังโรคไข้หวัดใหญ่ในสถานศึกษา และปูองกันควบคุมโรคได้
อย่างทันท่วงที
 ให้ผู้ปุวยรับประทานยาลดไข้ และยารักษาตามอาการ เช่น ยาละลายเสมหะ ยาลดน้้ามูก
ตามค้าแนะน้าของเภสัชกรหรือสถานบริการทางการแพทย์ หรือค้าสั่งของแพทย์
 ไข้หวัดใหญ่เกิดจากเชื้อไวรัส ไม่จ้าเป็นต้องรับประทานยาปฏิชีวนะ ยกเว้นพบเชื้อแบคทีเรียแทรกซ้อน ต้อง
รับประทานทานยาให้หมดตามที่แพทย์สั่ง
 เช็ดตัวลดไข้ด้วยน้้าธรรมดา (ไม่ควรใช้น้าเย็น)
 งดดื่มน้้าเย็นจัด
 ดื่มน้้าสะอาดและน้้าผลไม้มากๆ
 พยายามรับประทานอาหารอ่อนๆ รสไม่จัด เช่น โจ๊ก ข้าวต้ม ไข่ ผัก และผลไม้ให้เพียงพอ
 นอนพักผ่อนมากๆในห้องที่อากาศไม่เย็นเกินไป และมีอากาศถ่ายเทสะดวก
 ปูองกันการแพร่กระจายเชื้อให้ผู้อื่นด้วยการสวมหน้ากากอนามัย ปิดปากและจมูกเวลาไอหรือ จาม ด้วย
กระดาษทิชชูหรือแขนเสื้อของตนเอง ล้างมือด้วยน้้าและสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจลบ่อยๆ หลีกเลี่ยงการคลุก
คลีใกล้ชิดกับผู้ที่อยู่ร่วมบ้านหรือร่วมห้อง (หากเป็นไปได้ควรให้ผู้ปุวยนอนแยกห้อง) รับประทานอาหาร
แยกจากผู้อื่น หรือใช้ช้อนกลางในการรับประทานอาหารร่วมกัน ไม่ใช้ของใช้ส่วนตัว เช่น ผ้าเช็ดหน้า
ผ้าเช็ดตัว แก้วน้้า หลอดดูดน้้า ร่วมกับผู้อื่น
 หากอาการปุวยรุนแรงขึ้น เช่น หายใจล้าบาก หอบเหนื่อย อาเจียนมาก ซึม ควรรีบไปพบแพทย์ทันที
คาแนะนาสาหรับผู้ปกครองในการดูแลบุตรหลานที่ยังไม่ป่วย
 ควรติดตามสถานการณ์การระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ และค้าแนะน้าต่างๆจากกระทรวงสาธารณสุขและ
สถานศึกษาเป็นระยะ
 แนะน้าพฤติกรรมอนามัยให้แก่บุตรหลาน เช่น รักษาสุขภาพให้แข็งแรง โดยการออกก้าลังกาย นอนหลับ
พักผ่อนอย่างเพียงพอ รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ การปูองกันการติดเชื้อไวรัสโดยการล้างมือด้วยน้้า
และสบู่บ่อยๆ การใช้ช้อนกลางในการ รับประทานอาหารร่วมกัน การรับประทานอาหารปรุงสุกใหม่

 แนะน้าให้เด็กหลีกเลี่ยงการคลุกคลีกับผู้ปุวยที่มีอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่
 หากบุตรหลานของท่านมีอาการปุวยคล้ายไข้หวัดใหญ่ เช่น มีไข้ ไอ มีน้ามูก เจ็บคอ ปวดเมื่อยตามร่างกาย
ให้ใช้กระดาษทิชชูปิดปากและจมูก และทิ้งลงถังขยะ และขอให้แจ้งทางโรงเรียนทราบ เพื่อจะได้ร่วมเฝูา
ระวังโรคไข้หวัดใหญ่ในสถานศึกษา และปูองกันควบคุมโรคได้อย่างทันท่วงที
 ปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจ้าวันให้เป็นปกติเท่าที่จะเป็นไปได้ ถึงแม้ว่าจะมีการปิดสถานศึกษาหรือมีการ
ระบาดของโรค
 หมั่นพูดคุยกับบุตรหลาน ให้รู้เรื่องราวเกี่ยวกับไข้หวัดใหญ่ และตอบค้าถามที่เด็กสงสัยเท่าที่เด็กในแต่ละวัย
จะเข้าใจได้
 คาแนะนาสาหรับค่ายทหาร
คาแนะนาทั่วไป
1. เจ้าหน้าที่ควรให้ข้อมูลความรู้ในการปูองกันโรคไข้หวัดใหญ่แก่ทหารในค่ายและครอบครัวที่พักอาศัย
ในค่าย รวมทั้งเจ้าหน้าที่ ด้วยช่องทางต่างๆ เช่น ปูายประกาศ เสียงตามสาย มุมความรู้ โดยเน้นแนะน้า
การปฏิบัติตามหลักสุขอนามัยที่ดี เช่น ล้างมือด้วยน้้าและสบู่บ่อยๆ หากมีอาการไอ จาม ให้ใช้ กระดาษทิช
ชูหรือผ้าปิดปาก ปิดจมูก หากไม่มีหรือหยิบไม่ทันไม่ควรใช้มือปูองจมูก ปาก (เพราะหากปุวยจะติดอยู่ที่มือ
แล้วไปเปรอะเปื้อนตามสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ) ให้ไอจามใส่แขนเสื้อแทน จะช่วยลดการฟุูงกระจายของ
ฝอยละอองน้้ามูกน้้าลายหรือเสมหะได้ดี
2. จัดสถานที่และอ้านวยความสะดวกในการปูองกันการแพร่กระจายเชื้อโรค เช่น
 จัดอ่างล้างมือพร้อมสบู่ กระดาษทิชชู ประจ้าห้องน้้า โรงครัว โรงอาหาร
 จัดหน่วยให้ค้าแนะน้า และจัดหาหน้ากากอนามัยส้าหรับผู้ที่มีอาการปุวยคล้ายไข้หวัดใหญ่
 ท้าความสะอาดสถานที่ อุปกรณ์ เครื่องใช้ที่มีผู้สัมผัสมากๆ เช่น ลูกบิดประตู ราวบันได โต๊ะอาหาร
ด้วย
น้้าผงซักฟอกหรือน้้ายาท้าความสะอาดทั่วไป อย่างน้อยวันละ 1 - 2 ครั้ง
คาแนะนาเพื่อลดการนาเชื้อเข้ามาแพร่ในค่าย
1. คัดกรองทหารที่เข้ามาในค่าย หากผู้ใดมีอาการปุวยคล้ายไข้หวัดใหญ่ เช่น มีไข้ ไอ เจ็บคอ มีน้ามูก
ให้หยุดงานไว้ก่อน มิให้เข้ามาอยู่ร่วมกับผู้อื่น เช่น อยู่บ้านพัก หรือในห้องพยาบาลทั้งกลางวัน และ
กลางคืน จนกว่าจะหายเป็นปกติ
2. แนะน้าทหารและเจ้าหน้าที่ หากเริ่มมีอาการปุวยให้แจ้งห้องพยาบาลภายในค่าย และรีบแยกผู้ปุวยสงสัย
โรคไข้หวัดใหญ่
3. หากมีทหารหรือเจ้าหน้าที่ปุวยเป็นไข้หวัดใหญ่พร้อมกันจ้านวนมากอย่างผิดปกติ ให้แจ้งเจ้าหน้าที่
สาธารณสุขในพื้นที่ เพื่อสอบสวน ปูองกัน และควบคุมโรคต่อไป
4. หากค่ายใดพบการระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่แล้ว ให้ยกเลิกหรือเลื่อนกิจกรรมภายในที่มีการรวมตัวกัน หมู่
มากออกไปก่อน จัดแบ่งช่วงเวลารับประทานอาหารเป็นกลุ่มให้เหลื่อมเวลากัน
คาแนะนาในการดูแลผู้ป่วยสงสัยโรคไข้หวัดใหญ่
1. ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ห้องพยาบาลและอาสาสมัครที่ดูแลผู้ปุวย
2. แยกผู้ปุวยโรคไข้หวัดใหญ่ ดูแลผู้ปุวยตามค้าแนะน้าส้าหรับผู้ปุวยและผู้ดูแลผูปุวย และให้ผู้ปุวยพักผ่อน
มากและห้ามให้ออกก้าลังหนัก มิฉะนั้นอาจท้าให้อาการปุวยทรุดลงและเกิดภาวะแทรกซ้อนรุนแรงได้
3. จ้ากัดการเคลื่อนย้ายผู้ปุวยโรคไข้หวัดใหญ่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการย้ายไปค่ายอื่นในช่วง 7 วันนับจากวัน
เริ่มปุวย

4. หากมีทหารปุวยเป็นไข้หวัดใหญ่พร้อมกันจ้านวนมาก ให้จัดห้องหรือห้องโถงแยกส้าหรับผู้ปุวยไว้ใน บริเวณ
เดียวกัน และจัดเจ้าหน้าที่ดูแลผู้ปุวยโดยเฉพาะ โดยมิให้ย้ายไปมาระหว่างหน่วยหรืออาคารต่างๆ
5. ไม่จ้าเป็นต้องแยกอุปกรณ์การรับประทานอาหารส้าหรับผู้ปุวยแต่ละราย แต่ให้ท้าความสะอาดอุปกรณ์
เครื่องครัว ล้างจาน ชาม ช้อน แก้วน้้าให้สะอาด ก่อนผู้ปุวยอื่นจะใช้
6. ซักท้าความสะอาดเครื่องนอน เช่น ผ้าห่ม ผ้าปูเตียง ก่อนผู้ปุวยอื่นจะใช้
7. หากครบก้าหนดให้ทหารกลับไปเยี่ยมบ้าน หรือออกนอกค่ายในระหว่างที่มีอาการปุวย ควรให้ค้าแนะน้า
ผู้ปุวยเล็กน้อยดูแลรักษาตัวที่บ้าน หรือหากอาการมากควรไปรับการรักษาที่โรงพยาบาล


คาแนะนาสาหรับฑัณสถาน สถานพินิจ และคุ้มครองเด็ก และเยาวชน

ทัณฑสถาน สถานพินิจ และคุ้มครองเด็ก และเยาวชน เป็นสถานที่หนึ่งที่มีความเสี่ยงสูง ของการ
แพร่กระจายเชื้อโรคไข้หวัดใหญ่ ดังนั้น กระทรวงสาธารณสุขขอให้ค้าแนะน้ามาตรการปูองกันควบคุมโรคของโรค
ไข้หวัดใหญ่ในทัณฑสถาน สถานพินิจ และคุ้มครองเด็ก และเยาวชน ดังนี้
คาแนะนาทั่วไป
1. เจ้าหน้าที่ควรให้ข้อมูล ความรู้ ในการปูองกันโรคไข้หวัดใหญ่แก่ผู้ต้องขัง เยาวชนในสถานพินิจฯ ญาติ
ที่มาเยี่ยม รวมทั้งเจ้าหน้าที่ด้วยช่องทางต่างๆ เช่น ปูายประกาศ เสียงตามสาย มุมความรู้ โดยเน้นแนะน้าการ
ปฏิบัติตามหลักสุขอนามัยที่ดี เช่น ล้างมือด้วยน้้า และสบู่บ่อยๆ หากมีการไอ จาม ให้ใช้กระดาษทิชชู่ หรือผ้า ปิด
ปาก ปิดจมูก หากไม่มี หรือหยิบไม่ทันไม่ควรใช้มือปูองจมูก หรือปาก (เพราะหากปุวยเชื้อจะติดอยู่ที่มือแล้วไป
เปรอะเปื้อนตามสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ) ให้ไอ จาม ใส่แขนเสื้อแทนจะช่วยลดการฟุูงกระจายของฝอยละอองน้้ามูก
น้้าลายหรือเสมหะได้ดี
2. จัดสถานที่และอ้านวยความสะดวกในการปูองกันการแพร่กระจายเชื้อโรค เช่น
 จัดอ่างล้างมือพร้อมสบู่ กระดาษทิชชู ประจ้าห้องน้้า โรงครัว โรงอาหาร
 จัดหน่วยให้ค้าแนะน้า และจัดหาหน้ากากอนามัยส้าหรับผู้ที่มีอาการปุวยคล้ายไข้หวัดใหญ่ใน
บริเวณลงทะเบียนรับเยาวชนในสถานพินิจฯ หรือผู้ต้องขังเข้า – ออก หรือจุดเยี่ยมญาติ
 ท้าความสะอาดสถานที่ อุปกรณ์ เครื่องใช้ที่มีผู้สัมผัสมากๆ เช่น ลูกบิดประตู ราวบันได
โต๊ะอาหาร ด้วยน้้าผงซักฟอกหรือน้้ายาท้าความสะอาดทั่วไป อย่างน้อยวันละ 1-2 ครั้ง

คาแนะนาเพื่อลดการนาเชื้อมาแพร่ในฑัณฑสถาน และสถานพินิจฯ
1. คัดกรองเยาวชน หรือผู้ต้องขังใหม่ หากผู้ใดมีอาการปุวยคล้ายไข้หวัดใหญ่ เช่น มีไข้ ไอ เจ็บคอ มีน้ามูก
ปวดเมื่อยตามร่างกาย ให้แยกไว้ก่อน มิให้เข้ามาอยู่ร่วมกับผู้ปื่น เช่น อยู่ในสถานพยาบาลทั้งกลางวันและกลางคืน
จนกว่าจะหายเป็นปกติ
2. คัดกรองญาติที่จะมาเยี่ยม หากผู้ใดมีอาการปุวยคล้ายไข้หวัดใหญ่ เช่น มีไข้ ไอ เจ็บคอ มีน้ามูกไม่ควร
อนุญาตให้เข้าเยี่ยม จนกว่าจะหายเป็นปกติ
3. แนะน้าเจ้าหน้าที่ เยาวชน ผู้คุม และผู้ต้องขังหากเริ่มมีอาการปุวยให้แจ้งห้องพยาบาลภายใน
ทัณฑสถาน หรือสถานพินิจฯ และให้แยกผู้ปุวยสงสัยโรคไข้หวัดใหญ่ออกจากบุคคลอื่น

4. ให้เจ้าหน้าที่ของทัณฑสถาน หรือสถานพินิจฯ ที่มีอาการปุวยคล้ายไข้หวัดใหญ่ เช่น มีไข้ ไอ เจ็บคอ มี
น้้ามูก ปวดเมื่อยตามร่างกาย หยุดพักรักษาตัวที่บ้านเป็นเวลา 7 วัน นับจากวันเริ่มปุวย หรือหลังจากหายปุวยแล้ว
อย่างน้อย 1 วัน
5. หากพบเยาวชน ผู้ต้องขัง หรือเจ้าหน้าที่ปุวยเป็นไข้หวัดใหญ่พร้อมกันจ้านวนมากอย่างผิดปกติ ให้แจ้ง
เจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่ เพื่อสอบสวน ควบคุม และปูองกันโรคต่อไป
6. หากฑัณฑสถาน หรือสถานพินิจฯใด พบการระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่แล้ว ให้ยกเลิก หรือเลื่อน
กิจกรรมภายในที่มีการรวมตัวกันของคนหมู่มากออกไปก่อน จัดแบ่งช่วงเวลาในการรับประทานอาหารเป็นกลุ่มให้
เหลื่อมเวลากัน พิจารณาปรับการเข้าเยี่ยมญาติตามความเหมาะสม
คาแนะนาในการดูแลผู้ป่วยสงสัยโรคไข้หวัดใหญ่
1. ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ห้องพยาบาลและอาสาสมัครที่จะดูแลผู้ปุวย
2. แยกผู้ปุวยโรคไข้หวัดใหญ่ ดูแลผู้ปุวยตามค้าแนะน้าส้าหรับผู้ปุวยและผู้ดูแลผู้ปุวย และให้ผู้ปุวยพักผ่อน
มากๆ และห้ามให้ออกก้าลังหนัก มิฉะนั้นอาจท้าให้อาการปุวยทรุดลงและเกิดภาวะแทรกซ้อนรุนแรงได้
3. จ้ากัดการเคลื่อนย้ายผู้ปุวยโรคไข้หวัดใหญ่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการย้ายไปทัณฑสถาน หรือสถานพินิจฯ อื่น
ในช่วง 7 วันนับจากวันเริ่มปุวย
4. หากมีเยาวชน หรือผู้ต้องขังปุวยเป็นไข้หวัดใหญ่พร้อมกันจ้านวนมาก ให้จัดห้องหรือห้องโถงแยกส้าหรับ
ผู้ปุวยไว้ในบริเวณเดียวกัน และจัดเจ้าหน้าที่ดูแลผู้ปุวยโดยเฉพาะ โดยมิให้ย้ายไปมาระหว่างแดนขัง หรืออาคาร
ต่างๆ
5. ไม่จ้าเป็นต้องแยกอุปกรณ์การรับประทานอาหารส้าหรับผู้ปุวยแต่ละราย แต่ให้ท้าความสะอาดอุปกรณ์
เครื่องครัว ล้างจาน ชาม ช้อน แก้วน้้าให้สะอาด ก่อนผู้ปุวยอื่นจะใช้
6. ซักท้าความสะอาดเครื่องนอน เช่น ผ้าห่ม ผ้าปูเตียง ก่อนผู้ปุวยอื่นจะใช้
7. หากครบก้าหนดให้เยาวชนกลับไปเยี่ยมบ้าน หรือการปล่อยตัวเยาวชน หรือผู้ต้องขัง ในระหว่างที่มีอาการ
ปุวย ควรให้ค้าแนะน้าผู้ที่ปุวยเล็กน้อยดูแลรักษาตัวที่บ้าน หรือหากอาการมากควรไปรับการรักษาที่โรงพยาบาล
8. ควรให้การดูแลเป็นพิเศษแก่ผู้ที่มีความเสี่ยงสูงที่จะเกิดภาวะแทรกซ้อนรุนแรงจากโรคไข้หวัดใหญ่ ได้แก่
ผู้ปุวยโรคเรื้อรัง ผู้สูงอายุมากกว่า 65 ปี เด็กอายุต่้ากว่า 2 ปี ผู้มีภูมิต้านทานต่้า หญิงมีครรภ์ และผู้ที่เป็น โรคอ้วน
******************************************
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