
ข้อมูลท่ัวไปเกี่ยวกับ ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่  

 

1 ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ หมายถึง  

การที่คนติดเช้ือไวรัสซึ่งมีที่มาจากสุกร  

โดยท่ัวไปจะมีระยะฟักตัวราว 3-4 วัน (บางกรณีอาจเป็น1-7วัน) 

ซึ่งมีอาการ ไข้ ปวดหัว ไอ คออักเสบ น้้ามูกไหล และ 

ปวดเม่ือยตามร่างกาย เหมือนกับไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล  

บางครั้งอาจมีอาการเกี่ยวกับระบบย่อยอาหาร เช่น อาเจียน ท้องร่วง  

 

  ผู้ป่วยส่วนใหญ่จะมีอาการไม่รุนแรงและหายเองในที่สุด  

แต่ก็มีรายงานท่ีระบุว่า บางรายอาจมีอาการรุนแรงหรือเสียชีวิตได้  

ผู้ที่มีแนวโน้มจะมีอาการรุนแรง ได้แก ่

ผู้ที่มีอาการเรื้อรังเกี่ยวกับทางเดินหายใจเช่น หอบหืด 

ผู้ที่มีปัญหาด้านหัวใจ  ผู้ป่วยโรคเบาหวาน ผู้ที่ภูมิคุ้มกันบกพร่อง  

และ ผู้ท่ีต้ังครรภ์ เป็นต้น 

 

  ไวรัสสุกรสายพันธุ์ใหม่ชนิดเอ เอช1เอ็น1 

มีลักษณะทางพันธุกรรม 

แตกต่างจากเช้ือไวรัสไข้หวัดใหญ่ในมนุษย์ชนิดเอ เอช1เอ็น1 

(ไข้หวัดรัสเฃีย) ท่ีแพร่ระบาดตามฤดูกาล  
 

 

2  สาเหตุและเส้นทางการติดเช้ือ 

ไวรัสสุกรสายพันธุ์ใหม่ชนิดเอ เอช1เอ็น1 มีสาเหตุมาจากสุกร  

เช่ือว่าเส้นทางการติดเช้ือระหว่างคนสู่คนท่ีติดเชื้อไวรัสสุกรสายพัน

ธุ์ใหม่ชนิดเอ เอช1เอ็น1 มีลักษณะเช่นเดียวกับไข้หวัดใหญ่ คือ 

มีการติดเชื้อจากไวรัสท่ีกระจายในอากาศโดยการสูดอากาศที่มีไวรั

สจากการไอหรือจามของผู้ติดเช้ือ  และ 

ติดเช้ือจากการสัมผัสทางปากหรือจมูก    

 

 



3   การรักษา 

การรักษาก็เช่นเดียวกับ ไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล  

เป็นการรักษาโดยใช้ยาต้านไวรัส อาทิ โอเซลทามิวิล(Oseltamivir) 

(ชื่อสินค้า ได้แก่ ทามิฟลู (Tamiflu)) และ ซานามิวิล (Zanamivir) 

(ช่ือสินค้าคือ รีเลนซา)) 

ซึ่งเป็นการรักษาอาการของระบบทางเดินหายใจและ 

อาการทางร่างกาย 

 

4   ข้อควรปฏิบัติในการป้องกัน 

  วิธีป้องกันไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ มี 2 วิธีคือ  

“ล้างมือและกลั้วคอ” กับ “ใช้ผ้าปิดปากเม่ือมีการไอจาม”  

●การลา้งมือและการกลัว้คอ 

หลงัจากกลบัมาจากขา้งนอก ควรลา้งมือและกลัว้คอใหเ้ปน็นิสยั 

วธิลี้างมือที่ถกูตอ้งใหด้รูายละเอียดจากเอกสาร (แยกตา่งหาก)  

การล้างมือและการกลั้วคอเป็นพ้ืนฐานส้าคัญในการรักษาอนามัย

ของตนเอง 

เม่ือกลับมาจากข้างนอกให้ล้างมือและกลั้วคอให้เป็นนิสัย 

และเมื่อเอามือป้องกรณีที่ไอ หรือ จาม ก็ควรล้างมือด้วย  
 กรณีที่ไม่สามารถล้างมือด้วยการเปิดน้้าช้าระได้  

ก็สามารถใช้ยาแอลกอฮอล์ชนิดท่ีสามารถซึมเข้าไปในซอกนิ้วได้ 

แต่ในกรณีท่ีมือสกปรกขนาดมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า 

การฆ่าเชือ้อาจไม่ได้ผลเต็มท่ี 

ในกรณีเช่นนั้นควรใช้น้้าช้าระล้างและใช้สบู่ถูมือให้สะอาด  
 

●มารยาทในการไอจาม 

หากรูต้ัววา่จะไอหรอืจาม 

ควรใชท้ิชชหูรอืหนา้กากอนามยัปดิปากและจมกู 

เพื่อปอ้งกนัไมใ่หล้ะอองกระเดน็ไปถูกผู้อืน่  

1. หากมีอาการไอหรือจาม ควรสวมหน้ากากอนามัยป้องกัน  

2. หากจะไอหรือจามให้ใช้ทิชชูปิดปากและจมูก   

3. ตอนท่ีไอหรือจามควรหันหน้าไปทางอื่น  

ไม่ให้ถูกคนรอบข้าง 



5 การรับการรักษาและปรึกษาอาการ 

ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 

เพ่ือเป็นการป้องกันไม่ให้มีการแพร่ระบาด 

ควรโทรศัพท์ติดต่อสถานพยาบาลก่อนล่วงหน้า 

เพ่ือขอค้าแนะน้าเกี่ยวกับเวลาและวิธีการขอรับการรักษา 

ขณะท่ีมารับการรักษาควรสวมหน้ากากอนามัยเพ่ือป้องกันการไอจา

มรดกัน  

 หลังรับการรักษาแล้ว โดยหลักการจะต้องพักผ่อนอยู่กับบ้าน  

ในบางกรณีอาจจ้าเป็นต้องรับการรักษาในโรงพยาบาล 

ขึ้นอยู่กับอาการป่วย และ สภาพทางร่างกายท่ีมีเหตุท้าให้เกิดโรคได ้

(เช่น ความดันโลหิตสูง หรือ ไขมันในเลือดสูง เป็นต้น) 

 

●การรับการรักษาส้าหรับผู้ท่ีต้ังครรภ์ 

หรือผู้ที่มีอาการเสี่ยงต่อการเป็นโรค 

ส้าหรับไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่นี้ ณ ปัจจุบัน 

ยังไม่เป็นท่ีทราบแน่ชัดว่า ผู้ที่ต้ังครรภ์จะติดเชื้อได้ง่ายหรือไม่ 

หรือว่า มีผลต่อบุตรในครรภ์หรือไม่  

แต่กรณีของผู้ท่ีต้ังครรภ์หากติดเช้ือไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล 

โดยมากจะมีอาการแบบไข้หวัดใหญ่ทั่วไป 
และในบางกรณีอาจมีอาการแทรกซ้อนเช่น ปอดอักเสบ หรือ 

มีความเส่ียงต่อการคลอดบุตรก่อนก้าหนดได้  

 
ดังนั้นจึงควรระมัดระวังการเปลี่ยนแปลงของร่างกายโดยการป้อง

กันทั่วไปเช่น การล้างมือให้สะอาด  และหากมีอาการป่วยเช่น 

มีไข้สูง ไอและเจ็บคอ กระทันหัน  

ควรรีบปรึกษาสูตินรีแพทย์ท่ีไปพบอยู่ 

เพ่ือขอค้าแนะน้าสถานพยาบาลท่ีควรเข้ารับการรักษา 

ซึ่งสูตินรีแพทย์อาจจ้าเป็นต้องให้ข้อมูลการรักษาของท่านแก่สถาน

พยาบาลท่ีจะไปเข้ารับการรักษา  

 

 ผู้ที่มีอาการป่วยเรื้อรังเช่น โรคทางเดินลมหายใจ โรคหัวใจ 

โรคเบาหวาน  ผู้ที่รับการล้างไตอยู่ 



หรือผู้ที่มีอาการประจ้าตัวท่ีอาจท้าให้ภูมิคุ้มกันโรคต้่า 
ควรโทรศัพท์หาแพทย์ท่ีรักษาประจ้าล่วงหน้า 

เพ่ือสอบถามเกี่ยวกับวิธีการขอรับการรักษา 

ก่อนจะไปเข้ารับการรักษา 
 

6 ส้าหรับทา่นผู้ป่วยและครอบครัว  

ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ แตกต่างจากไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล 

คือ คนส่วนใหญ่ยังไม่มีภูมิคุ้มกันโรคนี้  ดังนั้น สิ่งท่ีส้าคัญยิ่งคือ 

การป้องกันไม่ให้เกิดการแพร่ระบาด 

การป้องกันไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสไข้หวัดใหญ่ส

ายพันธุ์ใหม่ อย่างน้อยต้องใช้เวลา 2 วันส้าหรับให้ไข้ลด หรือ 

อาจต้องใช้เวลาถึง 7 วัน นับจากวันถัดจากวันท่ีมีอาการเจ็บคอ 

เป็นต้น  จึงควรหลีกเลี่ยงการท้ากิจกรรมใด ๆ 

ในสถานท่ีท่ีมีคนอยู่รวมกันหนาแน่น  
 

●ค้าขอร้องถึงผู้ป่วย  

1. รับประทานยาตามท่ีแพทย์สั่ง  

2. งดออกไปข้างนอกระยะเวลาหนึ่งตามค้าแนะน้าของแพทย์ผู้รั

กษาหรือสถานีอนามัย ยกเว้นออกไปรับการรักษา  

3. สวมหน้ากากอนามัยป้องกันการไอจามรดกันในขณะเข้ารับก

ารรักษาหรือพยาบาลดูแล  

4. ล้างมือให้สะอาดอยู่เสมอ  

●ค้าขอร้องถึงครอบครัวผู้ป่วย  

หากผูป้ว่ยมีอาการต่อไปนี ้

ขอใหร้บีโทรศพัท์ตดิตอ่สถานพยาบาลโดยเร็ว 

ในกรณีทีเ่รียกรถพยาบาลขอใหแ้จง้วา่มอีาการไขห้วดัใหญ ่ 

 หายใจติดขัด  

 ริมฝีปากซีด เป็นสีม่วง  

 มีอาการเจ็บหน้าอก  



 อาจมีอาการขาดน้้าในร่างกาย  
เช่น อาเจียนต่อเนื่องจนน้้าในร่างกายไม่เพียงพอ   

ปัสสาวะน้อย  หรือ เด็กทารกท่ีร้องไห้ไม่มีน้้าตาไหล  

 มีอาการเกร็ง(ชกั)ของกล้ามเนื้อ  
 มีอาการฟุ้งซ่านวิตกกังวล  
 ตอบโต้เช่ืองช้า เม่ือถูกเรียก 

 

●ขอ้ควรระวงัในการดแูลพยาบาลผูป้ว่ย 

1. ล้างมือให้สะอาดอยู่เสมอ  

2. สวมหน้ากากอนามัยขณะให้การดูแลผู้ป่วย  

3. ทิชชูและหน้ากากอนามัยของผู้ป่วยท่ีใช้แล้วให้ใส่ถุงพลาสติก

ก่อนน้าไปทิ้ง  

4. กันผู้อื่นไม่ให้อยู่ร่วมห้องเดียวกับผู้ป่วย  

(หากไม่สามารถท้าได้ 

ให้ผู้ที่อยู่ร่วมกับผู้ป่วยอยู่ในระยะห่างมากกว่า 1 เมตร)  

5. จ้ากัดผู้ที่ท้าหน้าท่ีดูแลผู้ป่วย  

(ผู้ที่มีอาการเสี่ยงต่อการเกิดโรคแช่น โรคหัวใจ 

โรคเบาหวาน, สตรีมีครรภ์,  

ผู้ที่มีภูมิคุ้มกันต้่าเนื่องจากเป็นโรคอื่น 

ไม่ควรให้ท้าหน้าท่ีดูแลผู้ป่วย)  

6. เปิดหน้าต่างห้องผู้ป่วยให้มีอากาศถ่ายเทวันละหลายครั้ง  

(ขณะท่ีระบายอากาศในห้อง ให้ปิดประตูห้องด้วย)  

7. ผ้าส้าหรับเช็ดมือหลังล้างมือ ควรเป็น ผ้าเช็ดแบบกระดาษ 

หรือ ผ้าเช็ดมือท่ีใช้ส่วนตัว  

8. รักษาความสะอาดภายในบ้านอยู่เสมอ (ดูรายละเอียดข้างล่าง)  

 

●การท้าความสะอาดและฆ่าเชื้อโรคภายในบ้าน  

ห้องนอนหรือสิ่งของต่าง 

ๆท่ีผู้ป่วยใช้ให้ด้าเนินการตามข้อแนะน้าต่อไปนี้  

 



การจดัการกบัหอ้งหรือสิง่ของทีผู่ป้ว่ยใช ้ 

สถานที ่

สิ่งของ 
วธิีจดัการ 

พ้ืนห้อง 
เช็ดท้าความสะอาดด้วยไม้ถูพ้ืนหรือผ้าเปียกส้าหรับเช็

ดพ้ืน 

ลูกบิดประ

ตู   
โถส้วม  

สวิทซ์ไฟ  

ราวจับ 
โต๊ะ เก้าอี้ 

เป็นต้น  

ใช้ยาฆ่าเช้ือ(ตามท่ีระบุข้างล่าง)เช็ดท้าความสะอาด  

ภาชนะ 

เส้ือผ้า 

ผ้าปูที่นอน 

อ่างอาบ

น้้า ฯลฯ 

ล้างภาชนะใส่อาหาร  ซักเส้ือผ้า และ 

ท้าความสะอาดห้องอาบน้้า ให้สะอาดอยู่เสมอ, 

 

ประเภทและวธิกีารฆ่าเชือ้โรค 

ในห้องหรือตามเสื้อผ้า จะมี เลือด ของขับถ่าย หรือ 

สารจากร่างกาย (ยกเว้น เหงื่อ)ติดอยู่ 

สามารถฆ่าเช้ือได้ด้วยวิธใีดวิธีหนึ่งดังต่อไปนี้  

ไม่แนะน้าให้ฉีดสเปรย์ยาฆ่าเช้ือ เนื่องจากอาจท้าให้ไวรัสกระจาย 

และไม่สามารถฆ่าเชื้อโรคได้อย่างสมบูรณ์  

อีกท้ังอาจเสี่ยงต่อการท่ีผู้ท้าความสะอาดสูดดมเข้าร่างกายได ้  
 ขณะท้าความสะอาดหรือฆ่าเช้ือ ขอให้สวมถุงมือ  

หน้ากากอนามัย และ แว่นตา เพ่ือป้องกันตาด้วย  



เอทานอลฆา่เช้ือโรค 

ใช้ ”เอทานอลส้าหรับฆ่าเช้ือ” 

ซึ่งซ้ือได้ตามร้านขายยาทั่วไป ชุบกระดาษทิชชู 

และเช็ดบริเวณที่ต้องการท้าความสะอาด 

สารละลายผสมกรดไฮโปรคลอรัส 

ใช้กระดาษทิชชูชุบ สารเจือจางจาก 

น้้ายาฟอกขาวกลุ่มคลอรนี 

เพ่ือเช็ดในบริเวณที่ต้องการท้าความสะอาด 

(วิธีท้าสารเจือจางให้ดูรายละเอียดจากขา้งล่าง)  

ใช้น้้าร้อนฆ่าเช้ือโรค 
ฆ่าเช้ือโรคที่เส้ือผ้าหรือภาชนะใส่อาหารด้วยน้้าร้อนราว 

80องศา เป็นเวลา 10 นาทีขึ้นไป  

ท่ีมา: “หลักปฏิบัติในการส้ารวจโรคระบาดไวรัสสายพันธุ์ใหม่” ของ 

กระทรวงสาธารณสุขและแรงงาน 



【หมายเหต：ุวธิีทา้สารเจือจางจากน้า้ยาฟอกขาวกลุม่คลอรนี】 

(น้้ายาฟอกขาวทีข่ายตามทอ้งตลาด:กรณีที่มคีวามเข้มขน้ของโซเดี

ยม 5%) 

0.02%・・・ ใช้ฆ่าเชื้อโรคท่ีเส้ือผ้า หรือ เช็ดท้าความสะอาดสิ่งของ  

0.1%・・・ ใช้ส้าหรับจัดการกับ อาเจียน อุจจาระ 

สารภายในร่างกาย(เช่น เลือด) 

(หมายเหตุ) สารละลายผสมกรดไฮโปรคลอรัสอาจท้าให้โลหะผุได ้

กรณีที่ใช้กับบริเวณท่ีเป็นโลหะประมาณ10นาทีให้เช็ดออก 

และอาจมีแก๊สคลอรีน 

เวลาใช้ควรใชใ้นบริเวณที่มีอากาศถ่ายเทสะดวก 
 

ระดบัความเขม้ขน้ 

(อตัราการเจอืจาง) 
วธิเีจอืจาง 

0.02%(200ppm) 
10 มลิลลิิตรต่อน้้าขวดพลาสตกิขนาด 2 ลติร  

(ปริมาณเท่ากับ ฝาขวดพลาสตกิ  2 ฝา) 

0.1%(1000ppm) 

10มิลลิลติรต่อน้้าขวดพลาสตกิขนาด 500 

มิลลลิติร  

(ปริมาณเท่ากับ ฝาขวดพลาสตกิ  2 ฝา) 



ล้างมือใหส้ะอาด 

 ถสูบูใ่หเ้ปน็ฟองแลว้ลา้งมอืตามขัน้ตอนขา้งลา่งนี้      

ตรวจเชค็กอ่นลา้งมอื 

 

 บรเิวณทีส่กปรกงา่ย  

◆ตดัเลบ็สะอาดหรอืไม ่

◆ถอดนาฬกิาและแหวนหรอืยงั  

 

 ◆ปลายนิว้ 

 ◆ซอกเลบ็ 

 ◆บรเิวณหวัแมม่อื  

 ◆ขอ้มอื 

 ◆รอ่งมอื 

 

(1) ถสูบูใ่ห้เปน็ฟองแลว้ลา้งอุ้งมอื (2) กางนิว้ถบูริเวณหลงัมือ 

  

(3) ลา้งปลายนิว้และซอกเลบ็ใหส้ะอาด (4) ทา้ความสะอาดระหวา่งนิว้ 

  

(5) เอามอืขา้งหนึง่กา้นิว้โปง้แลว้ถูบดิไปมา (6) อยา่ลมืลา้งทีข่อ้มอืดว้ย 

  

ลา้งฟองสบูอ่อก แลว้ใชผ้า้ขนหนสูะอาดเชด็ให้แหง้ 

 

(แยกตา่งหาก) 


