ไข้หวัดใหญ่ สายพันธ์ ใหม่
เป็ นโรคทีแพร่ ตดิ ต่อระหว่างคนสู่ คน
พบที
ประเทศเม็กซิ โก และสหรัฐอเมริก าแล้วแพร่ ไปยังอีก
หลายประเทศทัวโลก

เชื อสาเหตุ
เกิดจากเชื อไวรัสไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ ชนิด
เอ เอช เอ็น ( A/H1N1 ) เป็ นเชือตัวใหม่ทีไม่เคยพบมา
ก่อน เกิดจากการผสมสารพันธุกรรมระหว่างเชือ ไข้หวัด
ใหญ่ของ คน สุ กร และนก

การแพร่ ตดิ ต่ อ
การแพร่ ตดิ ต่อจากคนหนึงไปยังอีกคนหนึง
เกิดขึนได้ง่าย เกิดจากการถูกผูป้ ่ วยไอจามรดโดยตรง
หรื อหายใจเอาฝอยละอองเสมหะ นํามูก นําลายในระยะ
1 เมตร เนืองจากเชือไวรัสอยู่ในเสมหะ นํามูก นําลาย
แต่บางรายอาจได้รับเชือทางอ้อมผ่านทางมือหรื อสิ งของ
เครื องใช้ทีปนเปื อนเชือ เช่น แก้วนํา ลูกบิดประตู
โทรศัพท์ ผ้าเช็ดมือ เป็ นต้น เชือจะเข้าสู่ ร่างกายทางจมูก
ตา ปาก ผูป้ ่ วยอาจเริ มแพร่ เชือ ได้ตงแต่
ั
วันก่อนป่ วย
ช่วง วัน แรกจะแพร่ เชือได้มากทีสุ ด ระยะแพร่ เชือมัก
ไม่เกิน วัน

อาการป่ วย
ผูป้ ่ วยส่ วนใหญ่จะเริ มมีอาการหลังจาก
ได้รับเชือไวรัส - วัน น้อยรายทีนานถึง วัน
อาการป่ วยใกล้เคียงกันกับโรคไข้หวัดใหญ่ที
เกิดขึนทัวไป เช่น มีไข้ ปวดศรี ษะ ปวดเมือย
กล้ามเนือ อ่อนเพลีย ไอ เจ็บคอ อาจมีอาการเบือ
อาหาร คลืนไส้ อาเจียน หรื อท้องเสี ยด้วย
ผูป้ ่ วยส่ วนใหญ่มีอาการไม่รุนแรง หาย
ป่ วยได้โดยไม่ตอ้ งนอนรักษาในโรงพยาบาล
อาการจะทุเลาและหายป่ วยภายใน - วัน แต่บาง
รายทีมีอาการปอดอักเสบรุ นแรง จะมีอาการหายใจ
เร็ ว เหนือย หอบ หายใจลําบาก ซึ งอาจทําให้
เสี ยชีวติ ได้

การรักษา
ผูป้ ่ วยทีมีอาการรุ นแรงต้องรี บไป
โรงพยาบาลทันทีแพทย์จะพิจารณาให้ยาต้านไวรัส
คือ ยาโอลเซลทามิเวียร์ (oseltamivir ) เป็ นยาชนิ ด
กิน หากผูป้ ่ วยได้รับยาภายใน วัน หลังเริ มป่ วย
จะให้ผ ลการรักษาดี
ผูป้ ่ วยทีอาการไม่มาก เช่น ไข้ตาํ ๆ ตัวไม่
ร้ อนจัดและยังรับประทานได้ อาจไปพบแพทย์ที
คลินิก หรื อขอรับยาและคําแนะนําจากเภสัชกรใกล้
บ้าน และดูแลรักษาทีบ้าน ได้โดย

 รับประทานยารักษาตามอาการ เช่น ยาลดไข้
พาราเซตามอล ยาละลายเสมหะ วิตามิน เป็ นต้น และเช็ด
ตัวลดไข้เป็ นระยะด้วยนําสะอาดไม่เย็น
 ดืมนําสะอาดและนําผลไม้มาก ๆ งดดืมนําเย็น
 พยายามรับประทานอาหารทีมีประโยชน์ให้ได้
มากพอเพียง เช่น โจ๊ก ข้าวต้ม ไข่ ผัก ผลไม้ เป็ นต้น
 ไม่จาํ เป็ นต้องรับประทานยาปฏิชีวนะ ยกเว้น
ติดเชือแบคทีเรี ยแทรกซ้อน ซึ งต้องรับประทานยาจนหมด
แพทย์สั ง เพือป้องกันไม่ให้เชือดือยา

ให้นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอในห้องทีมี
อาการถ่ายเทดี

การป้ องกันไม่ให้ ติดเชื อ

 หลีกเลียงการคลุกคลีกบั ผูป้ ่ วยไข้หวัดใหญ่
 หากต้องดูแลผูป้ ่ วยควรสวมหน้ากากอนามัย
และให้ผปู้ ่ วยสวมหน้ากากอนามัยด้วย หลังดูแลผูป้ ่ วยทุก
ครัง ควรรี บล้างมือด้วยนํา และสบู่ให้สะอาดทันที
 ไม่ใช้แก้วนํา หลอดดูดนํา ช้อนอาหารผ้าเช็ด
มือ ผ้าเช็ดหน้าร่ วมกับผูอ้ ืน โดยเฉพาะผูป้ ่ วยไข้หวัด
ใหญ่
 ใช้ชอ้ นกลางทุกครัง เมือรับประทานอาหาร
ร่ วมกับผูอ้ ืน
 หมันล้างมือบ่อย ๆ ด้วยนําและสบู่ หรื อ เจล
แอลกฮอล์ โดยเฉพาะอย่างยิงหลัง ไอ จาม
 รักษาสุ ขภาพให้แข็งแรง โดยรับประทาน
อาหารทีมีประโยชน์ รวมทังไข่ นม ผัก และผลไม้ ดืมนํา
สะอาดและนอนหลับพักผ่อนให้พอเพียง ออกกําลังกาย
อย่างสมําเสมอ หลีกเลียงบุหรี และสุ รา

“กินร้ อน ใช้ ช้อนกลาง ล้างมือ”

การป้ องกันไม่ ให้ แพร่ เชือ
 หากป่ วยเป็ นไข้หวัดใหญ่ ควรหยุดงาน
หยุดเรี ยน เป็ นเวลา - วัน ซึ งจะช่วยลด
การแพร่ ระบาดได้มาก
 หลีกเลียงการคลุกคลีใกล้ชิดกับผูอ้ ืน
 ล้างมือเมือสําผัสบุคคลหรื อวัสดุทสงสั
ี ย
 สวมหน้ากากอนามัย เมืออยูก่ บั ผูอ้ นื
 หรื อใช้ทชิ ชูปิดจมูกปากทุกครังทีไอจาม
ทิ งทิชชูลงในถังขยะทีมีฝาปิ ด แล้วล้าง
มือให้สะอาดด้วยนําและสบู่

สายพันธุ์ใหม่

ขอคําแนะนํา
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