
  

คําแนะนํา และมาตรการในการปองกันควบคุมโรคไขหวัดใหญ สําหรับโรงเรียน  
และสถานศึกษา 

 
กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข 

วันท่ี 1 กุมภาพันธ 2562 
 

 โรคไขหวัดใหญ เปนโรคติดตอท่ีเกิดจากเชื้อไวรัส อาการท่ีพบบอย คือ มีไข ไอ จาม มีน้ํามูก เจ็บคอ     
ปวดเม่ือยตามรางกาย ออนเพลีย ติดตอไดงาย โดยเชื้อสามารถติดตอจากคนหนึ่งไปอีกคนหนึ่งโดยการหายใจ
ไดรับน้ํามูก หรือเสมหะของผูปวยโดยเชื้อจะผานทางเยื่อบุตา จมูกและปาก สัมผัสสิ่งท่ีปนเชื้อโรค เชน ผาเช็ดหนา      
ชอน แกวน้ํา การจูบหรือสัมผัสเชื้อแลวขยี้ตา หรือนําเขาปาก  
 จากสถานการณการเกิดโรคไขหวัดใหญในภาพรวมของประเทศ พบวา จํานวนผูปวยดวยโรคไขหวัดใหญ 
เริ่มมีแนวโนมสูงข้ึน สําหรับประเทศไทย แตละปมักมีการระบาดสองระลอก ในชวงตนปและกลางป การระบาด
ในชวงตนปเปนชวงฤดูหนาว และเม่ืออากาศรอนข้ึนและเขาสูชวงโรงเรียนปดเทอมการระบาดในประเทศไทย 
ก็มักจะลดลง และจะกลับมาระบาดอีกในชวงกลางป ซ่ึงตรงกับชวงเขาฤดูฝน โรงเรียนเปดเทอม จึงเปนฤดูกาล
ระบาดอีกครั้ง โดยการระบาดชวงกลางปจะมีผูปวยมากกวาชวงตนป ดังนั้นเพ่ือลดอัตราปวยและการเสียชีวิต  
สรางความปลอดภัยจากโรคไขหวัดใหญ สถานศึกษาควรปฏิบัติตามคําแนะนําตอไปนี้  

คําแนะนําในสถานศึกษา 
สถานศึกษาเปนแหลงชุมชนกลุมหนึ่งท่ีมีความเสี่ยงสูง เนื่องจากมีผูคนอยูรวมกันหนาแนน อาจมี      

การแพรกระจายเชื้อไดงาย ดังนั้น กระทรวงสาธารณสุขจึงมีคําแนะนําในการปองกันควบคุมโรคไขหวัดใหญ 
ในสถานศึกษา ดังนี้ 

1. ควรจัดใหมีระบบการคัดกรองเด็กปวย วิธีการท่ีใชในการคัดกรองเด็กข้ึนอยูกับเด็กแตละวัย ลักษณะ
ของโรงเรียน และการจัดกิจกรรมของโรงเรียน เชน ในชวงเชาจัดใหมีการคัดกรองเด็กปวย จากการคัดกรอง 
หากพบวาเด็กมีอาการเขาไดกับโรคไขหวัดใหญ เชน มีอาการไข ไอ เจ็บคอ เปนตน โรงเรียนควรทําการคัดแยก
เด็ก ใสหนากากอนามัยใหกับเด็ก ใหนักเรียนท่ีปวยพักในสถานท่ีจัดเตรียมไว และติดตอใหผูปกครองมารับ
กลับไปพักดูแลท่ีบาน อนึ่งโรงเรียนควรใหคําแนะนําในการดูแลผูปวยท่ีบานกับเด็กนักเรียน และผูปกครองดวย 

2. หากพบวามีนักเรียน นิสิตหรือนักศึกษาปวย ใหหยุดเรียนพักอยูบานจนกวาจะหายและหากมี 
การระบาดจํานวนมาก อาจพิจารณาปดสถานศึกษา เพ่ือลดการระบาดของโรคและการแพรกระจายเชื้อ โดยใชดุลย
พินิจรวมกันระหวางเจาหนาท่ีสาธารณสุขในพ้ืนท่ี ผูบริหารสถานศึกษา และคณะกรรมการสถานศึกษา รวมท้ัง
เครือขายผูปกครอง   

3. โรงเรียนควรทําความเขาใจกับผูปกครองและนักเรียน ใหผูปกครองและนักเรียนเขาใจความจําเปน 
ท่ีจะตองใหนักเรียนท่ีปวยหยุดเรียน 

4. วิธีการจัดการภายในโรงเรียน  
 4.1 โรงเรียนควรจัดเตรียมจุดลางมือใหพรอม (น้ําพรอมสบู หรือ เจลแอลกอฮอล) โดยเฉพาะ

ในหองน้ําและโรงอาหาร พรอมท้ังสงเสริมพฤติกรรมท่ีพึงประสงค เชน การลางมือท่ีถูกตอง กระตุนใหนักเรียนลาง
มือฟอกสบูเหลวเปนประจําหลังสัมผัสวัสดุอุปกรณตางๆ และสวมหนากากอนามัยทุกครั้งเม่ือปวย  

 4.2 สถานท่ีเรียนควรเปนบริเวณท่ีมีอากาศถายเทหรือลมธรรมชาติสามารถผานไดสะดวก  
ไมแนะนําใหอยูในหองปรับอากาศ  

 
4.3 มีการทํา... 
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 4.3 มีการทําความสะอาดอุปกรณท่ีตองสัมผัสบอย เชน ราวบันได เครื่องเลนคอมพิวเตอร      
จุดตูน้ําดื่มเปนประจํา และใหทําความสะอาดดวยน้ําและสบู หรือผงซักฟอก หรือน้ํายาทําความสะอาดท่ัวไป       
โดยเนนทําความสะอาดในชวงเวลากอนเขาเรียน พักกลางวัน และชวงเลิกเรียน  

 4.4 จัดเตรียมหนากากอนามัยไว ณ หองพยาบาลหรือหองพักครูประจําตึกเรียน เพ่ือใหสามารถ
หยิบใสใหกับนักเรียนท่ีมีอาการไข ไอ จามไดสะดวก และมีการประชาสัมพันธใหนักเรียนท่ีมีอาการไอ จาม มีน้ํามูก 
ใหใสหนากากอนามัย และแจงครู เพ่ือใหครูดูแลอาการเบื้องตน และติดตอใหผูปกครองมารับกลับบาน  

 4.5 โรงเรียนควรจัดทําบอรดนิทรรศการใหความรู คําแนะนําการปองกันควบคุมโรค
ไขหวัดใหญ สงเสริมใหนักเรียนและผูปกครองนําไปปฏิบัติ ตลอดจนสรางความเขาใจในนโยบายของสถานศึกษา 
เพ่ือสรางการมีสวนรวมในการเฝาระวัง ปองกัน และควบคุมไขหวัดใหญ 

 4.6 โรงเรียนควรสงเสริมการออกกําลังกายอยางจริงจังและสมํ่าเสมอ เพ่ือสรางภูมิตานทาน
ใหกับรางกายของนักเรียนและบุคลากรในโรงเรียน 

 4.7 ใหนักเรียนพกแกวน้ําและชอนรับประทานอาหารเปนของตนเอง หากตองรับประทาน
อาหารรวมกันใหใชชอนกลาง สําหรับจุดบริการน้ําดื่มสาธารณะ ควรใชแกวน้ําชนิดท่ีใชครั้งเดียวแลวท้ิง 

 4.8 หากโรงเรียนมีรถโรงเรียน ควรจัดเตรียมหนากากอนามัยไวในรถ เพ่ือใหนักเรียนท่ีมี
อาการไอ จาม หรือเปนหวัดสวมใสเวลานั่งในรถโรงเรียน และควรมีการทําความสะอาดภายในรถโรงเรียนเปนประจํา  

 4.9 ประสานกับหัวหนากลุมงานในพ้ืนท่ีสังกัดองคกรท่ีมีสถานศึกษา ในการเฝาระวังการระบาด
ของโรคไขหวัดใหญ จัดทําแผนปฏิบัติการ/แผนตอบสนองสถานการณรวมกับสถานศึกษาเพ่ือความเปน
เอกภาพ เสนอผูวาราชการจังหวัดและสวนกลาง  

 4.10 จัดใหมีการรณรงค ประชาสัมพันธ ฝกอบรมสัมมนาการศึกษา และสรางวิทยากร
เพ่ือใหความรูแกบุคลากรและนักเรียน นิสิต นักศึกษาในสถานศึกษา มีการประชาสัมพันธขอมูลขาวสารเปน
ประจําสมํ่าเสมอ ในเรื่องการดูแลและการปองกันตัวเองใหมีสุขภาพแข็งแรง และแนะนําใหนักเรียนลางมือกอน
กลับบาน 

4.11 สรางทีมแกนนํานักเรียน หรืออาสาสมัคร ในการเฝาระวังสังเกตอาการนักเรียนท่ีปวย 
และแจงครูอนามัย ครูพ่ีเลี้ยง เพ่ือรับการรักษาหรือสงตอ  

4.12 เปดศูนยขอมูลขาวสารและใหความรู ในการเฝาระวังการระบาดโรคไขหวัดใหญ 
5. วิธีการกําจัดหนากากอนามัยใชแลว ควรมีการแยกถังขยะสําหรับท้ิงโดยเฉพาะ โดยลักษณะของถังขยะ

ควรมีถุงพลาสติกรองรับดานในอีก 1 ชั้น และมีสติ๊กเกอรหรือขอความระบุเปน “ถังขยะสําหรับท้ิงหนากากอนามัย 
หรือผาปดปาก ปดจมูก ท่ีใชแลว” ติดไวท่ีถังขยะใหชัดเจน 

 
คําแนะนําสําหรับผูปวย ผูปกครอง และผูดูแลผูปวยท่ีบาน 

 ผูปวยโรคไขหวัดใหญ จะมีอาการไขสูง หนาวสั่น ปวดศีรษะ ปวดเม่ือยรางกาย ออนเพลียมาก เจบ็คอ 
ไอ คัดจมูก น้ํามูกไหล เบื่ออาหาร บางรายอาจมีอาการอาเจียนและทองเสียรวมดวย ผูปวยสวนใหญอาการจะ
ทุเลาข้ึนตามลําดับ คือ ไขลดลง ไอนอยลง รับประทานอาหารไดมากข้ึน และหายปวยภายใน 5 - 7 วัน ยกเวน
บางรายอาจเสี่ยงตอภาวะแทรกซอนทําใหเกิดปอดบวม มีอาการหอบเหนื่อย หายใจลําบากและเสียชีวิตได  
ซ่ึงมักจะเกิดข้ึนในกลุมผูสูงอายุ หรือผูปวยท่ีมีโรคเรื้อรังประจําตัว   

 

 

 

ในกรณี... 

หากปวยเปนโรคไขหวัดใหญ หยุดงาน หยุดเรียน อยูบาน 

เพ่ือชวยลดการแพรกระจายเช้ือไขหวัดใหญ 
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 ในกรณีท่ีผูปวยมีอาการไมรุนแรง (เชน ไขไมสูงมาก ตัวไมรอนจัด ไมซึม และพอรับประทานอาหารได) 
สามารถรักษาตัวท่ีบานได ผูปวย ผูปกครอง และผูดูแลผูปวยควรปฏิบัติดังนี้ 

• ผูปวยควรหยุดเรียน และพักอยูกับบานหรือหอพัก เปนเวลา 5 – 7 วัน หลังวันเริ่มปวย และกลับเขาเรียนได
เม่ือหายปวยแลวอยางนอย 24 ชั่วโมง   

• แจงทางโรงเรียนทราบ เพ่ือจะไดรวมเฝาระวังโรคไขหวัดใหญในสถานศึกษา และปองกันควบคุมโรค   
ไดอยางรวดเร็ว 

• ใหผูปวยรับประทานยาลดไข (แนะนําพาราเซตามอล ไมใหแอสไพริน เนื่องจากอาจมีผลตอการแข็งตัว   
ของเลือด) และยารักษาตามอาการ เชน ยาละลายเสมหะ ยาลดน้ํามูก ตามคําแนะนําของเภสัชกร      
หรือสถานบริการทางการแพทย หรือคําสั่งของแพทย 

• ไขหวัดใหญเกิดจากเชื้อไวรัส ไมจําเปนตองรับประทานยาปฏิชีวนะ ยกเวนพบเชื้อแบคทีเรียแทรกซอน 
ตองรับประทานทานยาใหหมดตามท่ีแพทยสั่ง 

• เช็ดตัวลดไขดวยน้ําธรรมดา (ไมควรใชน้ําเย็น) 

• งดดื่มน้ําเย็นจัด ใหดื่มน้ําสะอาดและน้ําผลไมมากๆ 

• พยายามรับประทานอาหารออนๆ รสไมจัด เชน โจก ขาวตม ไข ผัก และผลไมใหเพียงพอ 

• นอนพักผอนมากๆในหองท่ีอากาศไมเย็นเกินไป และมีอากาศถายเทสะดวก 

• ปองกันการแพรกระจายเชื้อใหผูอ่ืนดวยการสวมหนากากอนามัย ปดปากและจมูกเวลาไอหรือ จาม 
ดวยกระดาษทิชชูหรือแขนเสื้อของตนเอง ลางมือดวยน้ําและสบู หรือแอลกอฮอลเจลบอยๆ หลีกเลี่ยง
การคลกุคลีใกลชิดกับผูท่ีอยูรวมบานหรือรวมหอง (หากเปนไปไดควรใหผูปวยนอนแยกหอง) รับประทาน
อาหารแยกจากผูอื่น หรือใชชอนกลางในการรับประทานอาหารรวมกัน ไมใชของใชสวนตัว เชน 
ผาเช็ดหนา ผาเช็ดตัว แกวน้ํา หลอดดูดน้ํา รวมกับผูอ่ืน  

• หากอาการปวยรุนแรงข้ึน เชน หายใจลําบาก หอบเหนื่อย อาเจียนมาก ซึม ควรรีบไปพบแพทยทันที 

คําแนะนําสําหรับผูปกครองในการดูแลบุตรหลานท่ียังไมปวย  

• ควรติดตามสถานการณการระบาดของโรคไขหวัดใหญ และคําแนะนําตางๆจากกระทรวงสาธารณสุข
และสถานศึกษาเปนระยะ 

• แนะนําพฤติกรรมอนามัยใหแกบุตรหลาน เชน รักษาสุขภาพใหแข็งแรง โดยการออกกําลังกาย นอนหลับ
พักผอนอยางเพียงพอ รับประทานอาหารท่ีมีประโยชน การปองกันการติดเชื้อไวรัสโดยการลางมือ  
ดวยน้ําและสบูบอยๆ การใชชอนกลางในการ รับประทานอาหารรวมกัน การรับประทานอาหารปรุงสุกใหม 

• แนะนําใหเด็กหลีกเลี่ยงการคลุกคลีกับผูปวยท่ีมีอาการคลายไขหวัดใหญ  

• หากบุตรหลานของทานมีอาการปวยคลายไขหวัดใหญ เชน มีไข ไอ มีน้ํามูก เจ็บคอ ปวดเม่ือยตามรางกาย 
ใหใชกระดาษทิชชูปดปากและจมูก และท้ิงลงถังขยะ และขอใหแจงทางโรงเรียนทราบ เพ่ือจะไดรวม
เฝาระวังโรคไขหวัดใหญในสถานศึกษา และปองกันควบคุมโรคไดอยางรวดเร็ว 

• หม่ันพูดคุยกับบุตรหลาน ใหรูเรื่องราวเก่ียวกับโรคไขหวัดใหญ และตอบคําถามท่ีเด็กสงสัยเทาท่ีเด็กในแตละ
วัยจะเขาใจได 

• หากเด็กมีความรูสึกกลัวหรือกังวล ควรแนะนําใหระบายความรูสึกของตนเองออกมา และตอบคําถาม 
รวมท้ังปลอบโยนใหคลายกังวล 

• เด็กมักจะตองการความรูสึกปลอดภัยและความรัก หากบุตรหลานของทานมีความกังวล ทานควรให
ความใสใจมากเปนพิเศษ 

มาตรการ ... 
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1. มาตรการดานการเฝาระวัง และคัดกรอง 
1. ครู/อาจารยในสถานศึกษา ดําเนินการเฝาระวัง และตรวจจับโรคไขหวัดใหญอยางใกลชิด หากพบ

นักเรียน มีอาการไข ไอ เจ็บคอ (อาการคลายไขหวัดใหญ)  ใหครู/อาจารย คัดกรองตามแบบคัดกรอง

ท่ีกระทรวงสาธารณสุขกําหนด โดยชวงท่ีมีการระบาดดําเนินการคัดกรองสัปดาหละ 1 ครั้ง ตาม

คําแนะนําของกระทรวงสาธารณสุข  

2. หากพบนักเรียนท่ีสงสัยปวยมากกวา 2 ราย ใน 1 สัปดาห ในหองเรียนเดียวกัน ใหรีบแจงเจาหนาท่ี

สาธารณสุขในพ้ืนท่ี เพ่ือสอบสวนโรค ควบคุมโรค (ตามแนวทางของสํานักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค)

หมายเหตุ : หากพบผูปวยรายเดียวแนะนําใหไปพบแพทยและหยุดเรียนจนกวาจะหายปวย 

3. ชวงท่ีมีการระบาดในสถานศึกษา หรือในพ้ืนท่ีใกลเคียง ตองดําเนินการคัดกรองทุกวัน ตามคําแนะนํา

ของกระทรวงสาธารณสุข  

4. หากพบมีนักเรียนปวยเพ่ิมมากข้ึน ควรพิจารณาปดหองเรียน หรือปดโรงเรียน เพ่ือชะลอการ

แพรกระจายเชื้อโดยพิจารณารวมระหวางผูบริหารโรงเรียนและเจาหนาท่ีสาธารณสุขในพ้ืนท่ี  

5. ทําความสะอาดอุปกรณท่ีมีการสัมผัสรวมกันมาก เชน ลูกบิด/ราวบันได อยางสมํ่าเสมอ 

2. มาตรการดานการปองกัน และควบคุมโรค 
1. สรางเสริมความรูเรื่องโรค การปองกัน และควบคุมโรคไขหวัดใหญ ในวิชาสุขศึกษา   

2. สื่อสารประชาสัมพันธความรูเรื่องโรค การปองกัน ควบคุมโรคไขหวัดใหญใหกับนักเรียน อยางท่ัวถึง 

3. รณรงคและใหความรูแกนักเรียน บุคลากรของสถานศึกษา เรื่องการไดรับวัคซีนไขหวัดใหญ 

3. มาตรการดานการเตรียมความพรอม รองรับการเกิดโรคไขหวัดใหญ 
1. เสริมกิจกรรมพัฒนาผูเรียน และอบรมใหความรู ฝกทักษะตางๆ ใหกับครู และเจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของ 

เก่ียวกับโรคไขหวัดใหญ ตลอดจนการเตรียมความพรอม เฝาระวัง ปองกันและควบคุมโรค : ควรให

ความรูกลุมเสี่ยง การไดรับวัคซีน อาการสําคัญท่ีตองไปพบแพทย และการกินยาใหครบตามแพทยสั่ง 

2. จัดเตรียมหองพยาบาล และสถานท่ีแยกโรค เพ่ือการปองกันการแพรกระจายเชื้อโรค จัดสถานท่ีและ

อํานวยความสะดวกในการปองกันการแพรกระจายเชื้อโรค เชน อางลางมือพรอมสบู หนากากอนามัย  

ใหเพียงพอ 

3. ครู/อาจารย ประสานกับหนวยงานสาธารณสุข เชน รพสต. สสอ.  สสจ. เปนตน ในการประชาสัมพันธ 

รณรงคในสถานศึกษา 

4. หากโรงเรียนมีการจัดกิจกรรมท่ีตองมีการรวมตัวของนักเรียนจํานวนมาก เชน เขาคายลูกเสือ เนตรนารี 

เปนตน ใหประสานกับหนวยงานสาธารณสุขในพ้ืนท่ี เพ่ือเตรียมพรอมในการวางแผนเฝาระวัง ปองกัน 

ควบคุมโรคไดอยางทันเวลา 

 

4. มาตรการ... 

 

มาตรการดําเนินงานปองกัน ควบคุมโรคไขหวัดใหญ สําหรับโรงเรียนและสถานศึกษา 
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4. มาตรการดานการดูแลรักษา 

1. หากพบผูปวยดวยโรคไขหวัดใหญ ครูและอาจารยควรแนะนําใหผูปกครองพาไปพบแพทย เพ่ือตรวจ

รักษา และเพ่ือปองกันการแพรกระจายเชื้อไขหวัดใหญ 

5. มาตรการดานการจัดการเม่ือเกิดการระบาดของโรค 
1. ดําเนินการคัดกรองเด็กเพ่ิมเติมท่ีเขากับนิยามโรคไขหวัดใหญ ของสํานักระบาด กรมควบคุมโรค 

2. กรณีท่ีเปนโรงเรียนประจํา/เขาคายคางคืนหลายวัน หากพบผูปวยสงสัย ควรแยกผูปวยออกจากกลุม 

และใหบุคลากร/นกัเรียน ปฏิบัติตามคําแนะนําของกระทรวงสาธารณสุข 

3. กรณีเกิดการระบาดในชวงจัดกิจกรรม เชน คายลูกเสือ คายวิชาการ คาย รด. เปนตน ควรพิจารณา

หยุดกิจกรรมดังกลาว เพ่ือตัดวงจรการระบาด 

4. รณรงคทําความสะอาดหอพักนักเรียน อุปกรณเครื่องนอน ผูอํานวยการโรงเรียนฯ สั่งหยุดการเรียน

การสอนเปนเวลา 7 วัน และเฝาระวังโรคอยางตอเนื่อง 14 วัน  

6. มาตรการดานการส่ือสาร และประชาสัมพันธ 
1. ถอดบทเรียนการเฝาระวัง ปองกัน ควบคุมโรคในสถานศึกษา 

2. เผยแพรประชาสัมพันธและดําเนินการการปองกันโรคไขหวัดใหญใหกับครูและนักเรียนในสถานศึกษา 

ไดรับทราบอยางท่ัวถึงตามเอกสารคําแนะนํา 

 

 

 

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


