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สํานักโรคติดต่ออุบัติใหม่ กรมควบคุมโรค 

 

สถานศึกษาเป็นแหล่งชุมชนกลุ่มหนึ่งที่มีความเสี่ยงสูง เนื่องจากเป็นแหล่งของการแพร่กระจายเชื้อ
โรคไข้หวัดใหญ่  ดังนั้น  กระทรวงสาธารณสุขขอให้คําแนะนํามาตรการป้องกันควบคุมโรคของโรคไข้หวัดใหญ่
ในสถานศึกษา  ดังนี้ 

1. ควรจัดให้มีระบบการคัดกรองเด็กป่วย วิธีการที่ใช้ในการคัดกรองเด็กขึ้นอยู่กับเด็กแต่ละวัย 
ลักษณะของโรงเรียน และการจัดกิจกรรมในช่วงเช้าของโรงเรียน โดยการคัดกรองจะพิจารณาทั้งอาการ 
ไข้ ไอ มีน้ํามูก หากพบว่าเด็กมีอาการเข้าได้กับไข้หวัดใหญ่ เช่น มีอาการไข้ ไอ เจ็บคอ ให้โรงเรียนทําการคัด
แยกเด็ก ใส่หน้ากากอนามัยให้กับเด็ก ให้นักเรียนที่ป่วยพักในสถานที่จัดเตรียมไว้ และติดต่อให้ผู้ปกครองมา
รับกลับไปพักฟ้ืนที่บ้าน อนึ่ง โรงเรียนควรให้คําแนะนําในการดูแลผู้ป่วยที่บ้านกับเด็กนักเรียน และผู้ปกครอง
ด้วย 

2. หากพบว่ามีนักเรียน หรือนิสิต นักศึกษาป่วย   ควรพิจารณาปิด/เปิดสถานศึกษา เพื่อการชะลอ
การระบาดของโรคและการแพร่กระจายเชื้อ  โดยใช้ดุลยพินิจร่วมกันระหว่างเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่ 
ผู้บริหารสถานศึกษา และคณะกรรมการสถานศึกษา รวมทั้งเครือข่ายผู้ปกครอง  ให้นักเรียน นิสิต นักศึกษาที่
มีอาการป่วยคล้ายไข้หวัดใหญ่ เช่น มีไข้ ไอ เจ็บคอ มีน้ํามูก ปวดเมื่อยตามร่างกาย เป็นต้น หยุดเรียนและ
พักผ่อนที่บ้านหรือหอพัก (หากเป็นไปได้ ควรให้ผู้ป่วยนอนแยกห้อง)   

3. โรงเรียนควรทําความเข้าใจกับผู้ปกครองและนักเรียน ให้ผู้ปกครองและนักเรียนเข้าใจความจําเป็น
ที่จะต้องให้นักเรียนที่ป่วยหยุดเรียน 

4. วิธีการจัดการภายในโรงเรียน  
4.1 โรงเรียนควรจัดเตรียมจุดล้างมือให้พร้อม (น้ําพร้อมสบู่ หรือ เจลแอลกอฮอล์) โดยเฉพาะ

ในห้องน้ําและโรงอาหาร พร้อมทั้งอธิบายวิธีการล้างมือให้แก่นักเรียน และกระตุ้นให้นักเรียนล้างมือฟอกสบู่
เหลวเป็นประจําหลังสัมผัสวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ   

4.2 ให้มีการเรียนการสอนบริเวณที่เปิดกว้าง ลมธรรมชาติสามารถผ่านได้สะดวก ไม่แนะนํา
ให้อยู่ในห้องปรับอากาศ  

4.3 มีการทําความสะอาดอุปกรณ์ที่ต้องสัมผัส เช่น ราวบันได เครื่องเล่นคอมพิวเตอร์ จุดตู้น้ําด่ืม 
เป็นประจํา และให้ทําความสะอาดด้วยน้ําและสบู่ หรือผงซักฟอก หรือน้ํายาทําความสะอาดทั่วไปถี่ขึ้นในช่วง
ก่อนเข้าเรียน พักกลางวัน และช่วงเลิกเรียน  

4.4 มีการจัดเตรียมหน้ากากอนามัยไว้ ณ ห้องพยาบาล เพื่อให้สามารถหยิบใส่ให้กับ
นักเรียนที่มีอาการไข้ ไอ จามได้สะดวก และมีการประชาสัมพันธ์ให้นักเรียนที่มีอาการไอ จาม มีน้ํามูก 
ให้ใส่หน้ากากอนามัย และแจ้งกับครูเพื่อให้ครูติดต่อให้ผู้ปกครองรับกลับบ้าน  

4.5 โรงเรียนควรจัดทําคําแนะนําและโปสเตอร์ เพื่อให้นักเรียนและผู้ปกครองได้เห็น และ
เข้าใจเจตนารมย์ และนโยบายของสถานศึกษาในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมไข้หวัดใหญ่ 

4.6 โรงเรียนควรส่งเสริมการออกกําลังกายอย่างจริงจังและสม่ําเสมอ เพื่อสร้างภูมิต้านทาน
ให้กับร่างกาย   



4.7 ให้นักเรียนพกแก้วน้ําและช้อนรับประทานอาหารเป็นของตนเอง หากต้องรับประทาน
อาหารร่วมกันให้ใช้ช้อนกลาง สําหรับจุดบริการน้ําด่ืมสาธารณะ ควรใช้แก้วน้ําชนิดที่ใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้ง 

4.8 หากโรงเรียนมีรถโรงเรียน ควรจัดเตรียมหน้ากากอนามัยไว้ในรถ เพื่อให้นักเรียนที่มี
อาการไอ จาม หรือเป็นหวัดสวมใส่เวลานั่งในรถโรงเรียน และควรมีการทําความสะอาดภายในรถโรงเรียนเป็น
ประจํา มีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเป็นประจําสม่ําเสมอ ในเรื่องการดูแลและการป้องกันตัวเองให้มี
สุขภาพแข็งแรง และแนะนําให้นักเรียนล้างมือก่อนกลับบ้าน  

4.9 ประสานกับหัวหน้ากลุ่มงานในพื้นที่ในสังกัดองค์กรที่มีสถานศึกษา ในการเฝ้าระวังการ
ระบาดโรคไข้หวัดใหญ่ จัดทําแผนปฏิบัติการร่วมกับสถานศึกษาเพื่อความเป็นเอกภาพ เสนอผู้ว่าราชการ
จังหวัดและส่วนกลาง 

4.10 จัดให้มีการรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ ฝึกอบรมสัมมนาการศึกษา และสร้างวิทยากร
เพื่อให้ความรู้แก่บุคลากรและนักเรียน นิสิต นักศึกษาในสถานศึกษา เปิดศูนย์ข้อมูลข่าวสารและให้ความรู้ ใน
การเฝ้าระวังการระบาดโรคไข้หวัดใหญ่ 

5. วิธีการกําจัดหน้ากากอนามัยใช้แล้ว 
5.1 คําแนะนําในการกําจัดหน้ากากอนามัย หรือผ้า หรือกระดาษทิชชูปิดปาก ปิดจมูก

สําหรับนักเรียน ประชาชน หรือบุคคลทั่วไป (เฉพาะรายบุคคล)  
       การกําจัดหน้ากากอนามัย หรือผ้า หรือกระดาษทิชชูปิดปาก ปิดจมูกที่ใช้แล้ว ควรกําจัดโดย

การนําหน้ากากอนามัย หรือผ้า หรือกระดาษทิชชูปิดปาก ปิดจมูกที่ใช้แล้ว ใส่ถุงพลาสติก มัดปากถุงให้แน่น 
แล้วทิ้งในถังขยะทั่วไป 

5.2 คําแนะนําในการกําจัดหน้ากากอนามัย หรือผ้า หรือกระดาษทิชชูปิดปาก ปิดจมูก 
สําหรับสถานที่สาธารณะ หรือสถานที่ที่มีจํานวนผู้ใช้บริการมาก 

       ควรมีการแยกถังขยะสําหรับทิ้งหน้ากากอนามัย หรือผ้า หรือกระดาษทิชชูปิดปาก ปิดจมูก
โดยเฉพาะ โดยลักษณะของถังขยะควรมีถุงพลาสติกรองรับด้านในอีก 1 ช้ัน และมีสต๊ิกเกอร์หรือข้อความระบุ
เป็น “ถังขยะสําหรับทิ้งหน้ากากอนามัย หรือผ้าปิดปาก ปิดจมูก ที่ใช้แล้ว” ติดไว้ที่ถังขยะให้ชัดเจน 

5.3 มาตรการในการกําจัดหน้ากากอนามัย หรือผ้า หรือกระดาษทิชชูปิดปาก ปิดจมูก 
สําหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

       กรณีหน้ากากอนามัยหรือผ้า หรือกระดาษทิชชูปิดปาก ปิดจมูกที่ใช้แล้วจากโรงพยาบาล ให้
ใช้วิธีกําจัดเช่นเดียวการกําจัดขยะติดเชื้อของโรงพยาบาล โดยใช้ถุงพลาสติกสีแดงที่กันรั่ว ต้องติดเครื่องหมาย
สัญลักษณ์ชีวสากล พร้อมทั้งติดฉลากให้รู้ว่าเป็นขยะติดเชื้อ ต้องเก็บรวบรวมไว้ในพื้นที่เฉพาะกําจัดในเตาเผา 
เป็นต้น 

กรณีหน้ากากอนามัย หรือผ้า หรือกระดาษทิชชูปิดปาก ปิดจมูกที่ใช้แล้วจากสถานศึกษา/ 
ชุมชน ให้มีการแยกขยะโดยแยกใส่ถุงพลาสติกหรือแยกถังขยะ มีป้ายหรือข้อความบอกชัดเจนว่าเป็นถัง /ถุง
ขยะหน้ากากอนามัย หรือผ้า หรือกระดาษทิชชูปิดปาก ปิดจมูกที่ใช้แล้ว มัดปากถุงให้แน่น แยกเก็บรวบรวมไว้
อย่างน้อย 8 ช่ัวโมง เพื่อป้องกันการปนเปื้อนกับขยะอื่น 

 
คําแนะนําสําหรับผู้ป่วย ผู้ปกครอง และผู้ดูแลผู้ป่วยที่บ้าน 
 ผู้ป่วยโรคไข้หวัดใหญ่ จะมีอาการไข้สูง หนาวสั่น ปวดศีรษะ ปวดเมื่อยเนื้อตัว อ่อนเพลียมาก 
เจ็บคอ ไอ คัดจมูก น้ํามูกไหล เบ่ืออาหาร บางรายอาจมีอาการอาเจียนและท้องเสียร่วมด้วย ผู้ป่วยส่วน ใหญ่
อาการจะทุเลาขึ้นตามลําดับ คือ ไข้ลดลง ไอน้อยลง รับประทานอาหารได้มากขึ้น และหายป่วยภายใน 5 - 7 



วัน ยกเว้นบางรายอาจเสี่ยงต่อภาวะแทรกซ้อนทําให้เกิดปอดบวม มีอาการหอบเหนื่อย หายใจลําบากและ
เสียชีวิตได้ ซึ่งมักจะเกิดขึ้นในกลุ่มผู้สูงอายุ หรือผู้ป่วยที่มีโรคเรื้อรังประจําตัว   
 ในกรณีที่ผู้ป่วยมีอาการไม่รุนแรง (เช่น ไข้ไม่สูงมาก ตัวไม่ร้อนจัด ไม่ซึม และพอรับประทานอาหารได้) 
สามารถรักษาตัวที่บ้านได้ ผู้ป่วย ผู้ปกครอง และผู้ดูแลผู้ป่วยควรปฏิบัติดังนี้ 

• ผู้ป่วยควรหยุดเรียน และพักอยู่กับบ้านหรือหอพัก เป็นเวลาอย่างน้อย 7 วันหลังวันเริ่มป่วย เพื่อให้
พ้นระยะการแพร่เชื้อ และกลับเข้าเรียนได้เมื่อหายป่วยแล้วอย่างน้อย 24 ช่ัวโมง   

• แจ้งทางโรงเรียนทราบ เพื่อจะได้ร่วมเฝ้าระวังโรคไข้หวัดใหญ่ในสถานศึกษา และป้องกันควบคุมโรค
ได้อย่างทันท่วงที 

• ให้ผู้ ป่วยรับประทานยาลดไข้ และยารักษาตามอาการ เช่น ยาละลายเสมหะ ยาลดน้ํามูก 
ตามคําแนะนําของเภสัชกรหรือสถานบริการทางการแพทย์ หรือคําสั่งของแพทย์ 

• ไข้หวัดใหญ่เกิดจากเชื้อไวรัส ไม่จําเป็นต้องรับประทานยาปฏิชีวนะ ยกเว้นพบเชื้อแบคทีเรียแทรก
ซ้อน ต้องรับประทานทานยาให้หมดตามที่แพทย์สั่ง 

• เช็ดตัวลดไข้ด้วยน้ําธรรมดา (ไม่ควรใช้น้ําเย็น) 
• งดด่ืมน้ําเย็นจัด 
• ด่ืมน้ําสะอาดและน้ําผลไม้มากๆ 
• พยายามรับประทานอาหารอ่อนๆ รสไม่จัด เช่น โจ๊ก ข้าวต้ม ไข่ ผัก และผลไม้ให้เพียงพอ 
• นอนพักผ่อนมากๆในห้องที่อากาศไม่เย็นเกินไป และมีอากาศถ่ายเทสะดวก 
• ป้องกันการแพร่กระจายเชื้อให้ผู้อ่ืนด้วยการสวมหน้ากากอนามัย ปิดปากและจมูกเวลาไอหรือ จาม 

ด้วยกระดาษทิชชูหรือแขนเสื้อของตนเอง ล้างมือด้วยน้ําและสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจลบ่อยๆ หลีกเลี่ยง
การคลุกคลีใกล้ชิดกับผู้ที่อยู่ร่วมบ้านหรือร่วมห้อง (หากเป็นไปได้ควรให้ผู้ป่วยนอนแยกห้อง) 
รับประทานอาหารแยกจากผู้อ่ืน หรือใช้ช้อนกลางในการรับประทานอาหารร่วมกัน  ไม่ใช้ของใช้
ส่วนตัว เช่น ผ้าเช็ดหน้า ผ้าเช็ดตัว แก้วน้ํา หลอดดูดน้ํา ร่วมกับผู้อ่ืน  

• หากอาการป่วยรุนแรงขึ้น เช่น หายใจลําบาก หอบเหนื่อย อาเจียนมาก ซึม ควรรีบไปพบแพทย์ทันที 
 

คําแนะนําสําหรับผู้ปกครองในการดูแลบุตรหลานที่ยังไม่ป่วย  
• ควรติดตามสถานการณ์การระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ และคําแนะนําต่างๆจากกระทรวงสาธารณสุข

และสถานศึกษาเป็นระยะ 
• แนะนําพฤติกรรมอนามัยให้แก่บุตรหลาน เช่น รักษาสุขภาพให้แข็งแรง โดยการออกกําลังกาย นอน

หลับพักผ่อนอย่างเพียงพอ รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ การป้องกันการติดเชื้อไวรัสโดยการล้าง
มือด้วยน้ําและสบู่บ่อยๆ การใช้ช้อนกลางในการ รับประทานอาหารร่วมกัน การรับประทานอาหาร
ปรุงสุกใหม่ 

• แนะนําให้เด็กหลีกเลี่ยงการคลุกคลีกับผู้ป่วยที่มีอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่  
• หากบุตรหลานของท่านมีอาการป่วยคล้ายไข้หวัดใหญ่ เช่น มีไข้ ไอ มีน้ํามูก เจ็บคอ  ปวดเมื่อยตาม

ร่างกาย ให้ใช้กระดาษทิชชูปิดปากและจมูก และทิ้งลงถังขยะ และขอให้แจ้งทางโรงเรียนทราบ เพื่อ
จะได้ร่วมเฝ้าระวังโรคไข้หวัดใหญ่ในสถานศึกษา และป้องกันควบคุมโรคได้อย่างทันท่วงที 



• ปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจําวันให้เป็นปกติเท่าที่จะเป็นไปได้ ถึงแม้ว่าจะมีการปิดสถานศึกษาหรือมี
การระบาดของโรค 

• หมั่นพูดคุยกับบุตรหลาน ให้รู้เรื่องราวเกี่ยวกับไข้หวัดใหญ่ และตอบคําถามที่เด็กสงสัยเท่าที่เด็กในแต่
ละวัยจะเข้าใจได้ 

• หากเด็กมีความรู้สึกกลัวหรือกังวล ควรแนะนําให้ระบายความรู้สึกของตนเองออกมา  และตอบ
คําถาม รวมทั้งปลอบโยนให้คลายกังวล 

• เด็กมักจะต้องการความรู้สึกปลอดภัยและความรัก หากบุตรหลานของท่านมีความกังวล ท่านควรให้
ความใส่ใจมากเป็นพิเศษ 

• ดูแลมิให้บุตรหลานของท่านหมกมุ่นกับข้อมูลข่าวสารสถานการณ์ของโรคไข้หวัดใหญ่มากเกินไป จน
เกิดความกลัวหรือวิตกกังวลจนเกินเหตุ 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 


