
ການປ  ້ອງກ   ນັໄຂ  ຫ້ວ  ດັໃຫຍ   ່
 
ການລະບາດຂອງໄຂ  ຫ້ວ  ດັໃຫຍ  ສ່າຍພ  ນັ H1N1 ແມ  ນ່ໄດ  ໂ້ດ  ງ່ດ  ງັມາຕ   ັງ້ແຕ  ມ່   ນັໄດ  ເ້ລ   ີ່ ມຕ   ົນ້ໃນເດ  ອືນເມສາ 
2009. ສະພາກາແດງອາເມຣ  ກິາກ   າໍລ  ງັຕ  ດິຕາມເບ   ິ່ ງການເພ   ີ່ ມຂ   ຶນ້ຂອງສະຖານະການໄຂ  ຫ້ວ  ດັໃຫຍ  ສ່າຍ
ພ  ນັ H1N1 ແລະມ  ກີານຕ  ດິຕ   ໍ່ ພ  ວົພ  ນັໃກ  ຊ້  ດິກ   ບັທາງການໃນດ  າ້ນສາທາລະນະສ  ກຸຢ   ູໃ່ນທ  ອ້ງຖ   ິ່ ນ, ຂອງລ  ດັ 
ແລະຂອງລ  ດັຖະບານກາງ, ລວມທ  ງັສນູຄວບຄມຸ ແລະປ້ອງກນັພະຍາດ (CDC) ແລະກະຊວງປ  ້ອງກ   ນັ
ປະເທດ. 
  
ສະມາຄ  ມົກາແດງອາເມຣ  ກິາຢ   ູໃ່ນເຂດອ  າ່ວເຕ  ອືນທ  ກຸຄອບຄ  ວົ, ທ  ລຸະກ  ດິ ແລະອ  ງົການຈ   ດັຕ   ັງ້ເພ   ື່ ອໃຫ  ນ້   າໍ
ໃຊ  ມ້າດຕະການປ  ້ອງກ   ນັຕ   ໍ່ ກ   ບັຄວາມເປ  ັນໄປໄດ  ໃ້ນການລະບາດຂອງໄຂ  ຫ້ວ  ດັໃຫຍ  .່ 
 
ອາການ 
ອາການຂອງການເປ  ັນໄຂ  ຫ້ວ  ດັໃຫຍ  ສ່າຍພ  ນັ 2009 H1N1 ລວມມ  ໄີຂ  ສ້  ງູ, ໄອ, ເຈ  ບັຄ  ໍ, ນ    ໍາ້ມ  ກູໄຫ  ຼ ຫ   ຼ ື
ຕ  ນັດ  ງັ, ປວດຮ  າ່ງກາຍ, ເຈ  ບັຫ  ວົ, ໄຂ  ໜ້າວ ແລະອ  ອ່ນເພຍ. ບາງຄ  ນົອາດຈະມ  ອີາການຖອກທ  ອ້ງ ແລະ
ປວດຮາກ. ຫ  ຼາຍຄ  ນົອາດຈະມ  ອີາການທາງດ  າ້ນລະບ  ບົຫາຍໃຈນ   າໍໂດຍທ   ີ່ ບ   ໍ່ ມ  ໄີຂ  .້ 
 
ເດ  ັກນ  ອ້ຍອາຍ  ຕຸ    ໍາ່ກວ  າ່ 5 ປ  ີ ແລະຜ   ູທ້   ີ່ ມ  ອີາຍ  ສຸ  ງູກວ  າ່ 65 ປ  ີອາດຈະມ  ອີາການໄຂ  ຫ້ວ  ດັໃຫຍ  ແ່ຊກຊ  ອ້ນ
ຫ  ຼາຍກວ  າ່. ໃຫ  ລ້ະວ  ງັເບ   ິ່ ງສ  ນັຍານສ  ກຸເສ  ນີເຊ   ັ່ ນ: ການຫາຍໃຈຝ  ຶດ, ເປ  ັນວ  ນິ ຫ   ຼ ືສ  ບັສ  ນົ. 
 
ການວາງແຜນ 

• ກະກຽມອາຫານທ   ີ່ ບ   ໍ່ ເນ   ົ່ າບ  ດູ, ແຕ  ງ່ງ  າ່ຍ, ນ    ໍາ້ ແລະເຄ   ື່ ອງໃຊ  ໃ້ນເຮ  ອືນທ   ີ່ ຈ   າໍເປ  ັນ ແລະເຄ   ື່ ອງສ  ຂຸະ
ອະນາໄມໄວ  ໃ້ຫ  ພ້  ໍໃຊ  ຢ້  າ່ງໜ  ອ້ຍສອງອາທ  ິດ.  

• ໃຫ  ມ້  ຢີາປ  ວົ, ຢາທ   ີ່ ມ  ກີານສ   ັງ່ ຫ   ຼ ືຢາປະຈ   າໍບ  າ້ນໄວ  ໃ້ນກ   າໍມ  .ື  
• ກວດກາເບ   ິ່ ງວ  າ່ຜ   ູປ້ະກ   ນັສ  ຂຸະພາບຂອງທ  າ່ນຈະມ  ແີຜນຮ  ບັມ  ກື   ບັຄ  າ່ໃຊ  ຈ້  າ່ຍການປ   ິ່ ນປ  ວົໃນ

ລະຫວ  າ່ງການແພ  ລ່ະບາດນ   ີແ້ນວໃດ.  
• ເຊ  ັກເບ   ິ່ ງກ   ບັນາຍຈ  າ້ງຂອງທ  າ່ນໃນເລ   ື່ ອງນະໂຍບາຍໃນການຮ   ບັມ  ກື   ບັການແພ  ລ່ະບາດຂອງ

ພະຍາດ.  
• ຖ  າ້ທ  າ່ນ ຫ   ຼ ືບາງຄ  ນົໃນຄອບຄ  ວົຂອງທ  າ່ນມ  ອີາການເຈ  ບັປ  ່ວຍ, ຈ    ົງ່ຕ  ດັສ  ນິໃຈຫາວ  ທິ  ີທ   ີ່ ຈະດ  ແູລຄ  ນົ

ນ    ັນ້ລ  ວ່ງໜ  າ້.  



ວ  ທິ  ີຢ   ູຢ່  າ່ງມ  ສີ  ຂຸະພາບດ   ີ
ຄວນຈະປະຕ  ບິ  ດັຕາມການປະຕ  ບິ  ດັດ  າ້ນສາທາລະນະສ  ກຸອ  ງີໃສ  ສ່າມ   ນັສ   າໍນ  ກຶທ   ົ່ວໄປຄ  :ື  

• ຈ   ື່ວ  າ່ຈະຕ  ອ້ງອ  ດັປາກ ແລະດ  ງັຂອງຕ  ນົເອງດ  ວ້ຍເຈ  ຍ້ອະນາໄມ ຫ   ຼ ືແຂນເສ   ືອ້ຂອງທ  າ່ນໃນເມ   ື່ອໄອ 
ຫ   ຼ ືຈາມ; ຖ   ິມ້ເຈ  ຍ້ອະນາໄມນ    ັນ້ລ  ງົກະຕ  າ່ຂ   ີເ້ຫຍ   ືອ້ຫ   ຼງັຈາກໃຊ  ແ້ລ  ວ້.  

• ລ  າ້ງມ  ຂືອງທ  າ່ນດ  ວ້ຍສະບ   ູ ່ແລະນ    ໍາ້ຢ   ູເ່ລ   ື້ອຍໆ ໂດຍສະເພາະແມ  ນ່ຫ   ຼງັຈາກທ   ີ່ ໄອ ຫ   ຼ ືຈາມແລ  ວ້. ນ    ໍາ້
ຢາລ  າ້ງມ  ທື   ີ່ ມ  ເີຫ    ຼົ ້າຢ   ູ ່60 ອ  ງົສາກ   ໍ່ໃຊ  ໄ້ດ  ຜ້  ນົດ  .ີ  

• ຢ   ູຫ່  າ່ງຈາກຜ   ູຕ້  ດິເຊ   ືອ້ໃນລະດ  ບັຫ  ກົຟ  ດຸ.  
• ຖ  າ້ທ  າ່ນບ   ໍ່ ສະບາຍ, ທາງສ  ນູຄວບຄ  ມຸພະຍາດ (CDC) ແນະນ   າໍໃຫ  ທ້  າ່ນພ  ກັຢ   ູບ່  າ້ນ ໂດຍບ   ໍ່ ໄປ

ເຮ  ັດວຽກ ຫ   ຼ ືໄປໂຮງຮຽນ ແລະຈ   າໍກ   ດັການຕ  ດິຕ   ໍ່ ສ   າໍຜ  ດັກ   ບັຜ   ູອ້   ື່ ນ ເພ   ື່ ອບ   ໍ່ ໃຫ  ເ້ຂ  ົາເຈ   ົາ້ຕ  ດິເຊ   ືອ້.  
• ຫ   ຼ ີກເວ   ັນ້ການຈ   ບັສ  ຕີາ, ດ  ງັ, ຫ   ຼ ືປາກ. ເຊ   ືອ້ພະຍາດແຜ  ເ່ຂ   ົ ້າຮ  າ່ງກາຍໂດຍທາງນ    ັນ້.  

 


