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คําแนะนําในการปองกันควบคุมโรคไขหวัดใหญ สําหรับคายทหาร
กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
วันที่ 9 กุมภาพันธ 2560
โรคไข หวั ดใหญ เป นโรคติ ดต อที่ เกิ ดจากเชื้อไวรัส อาการที่พบบ อย คื อ มี ไข ไอ จาม มีน้ํ ามูก เจ็ บคอ
ปวดเมื่อยตามรางกาย ออนเพลีย ติดตอไดงาย โดยเชื้อสามารถติดตอจากคนหนึ่งไปอีกคนหนึ่งโดยการหายใจ
ไดรับน้ํามูก หรือเสมหะของผูปวยโดยเชื้อจะผานทางเยื่อบุตา จมูกและปาก สัมผัสสิ่งที่ปนเชื้อโรค เชน ผาเช็ดหนา
ชอน แกวน้ํา การจูบหรือสัมผัสเชื้อแลวขยี้ตา หรือนําเขาปาก
จากสถานการณการเกิดโรคไขหวัดใหญในภาพรวมของประเทศ พบวา จํานวนผูปวยดวยโรคไขหวัดใหญ
เริ่มมีแนวโนมสูงขึ้น สําหรับประเทศไทย แตละปมักมีการระบาดสองระลอก ในชวงตนปและกลางป การระบาด
ในชวงตนปเปนชวงฤดูหนาว และเมื่ออากาศรอนขึ้นการระบาดในประเทศไทยก็มักจะลดลง และจะกลับมา
ระบาดอีกในชวงกลางป ซึ่งตรงกับชวงเขาฤดูฝน โดยการระบาดชวงกลางปจะมีผูปวยมากกวาชวงตนป ดังนั้น
เพื่อเปนการสรางความปลอดภัยจากโรคไขหวัดใหญ ควรมีการปฏิบัติตามคําแนะนําตอไปนี้ เพื่อลดอัตราปวย
และการเสียชีวิต
คําแนะนําทั่วไป
1. เจาหนาที่ควรใหขอมูลความรู ในการปองกันโรคไขหวัดใหญแกทหารในคายและครอบครัวที่พักอาศัยใน
คาย รวมทั้งเจาหนาที่ ดวยชองทางตางๆ เชน ปายประกาศ เสียงตามสาย มุมความรู โดยเนนแนะนําการ
ปฏิบัติตามหลักสุขอนามัยที่ดี เชน ลางมือดวยน้ําและสบูบอยๆ หากมีอาการไอ จาม ใหใชกระดาษทิชชู
หรือผาปดปาก ปดจมูก หากไมมีหรือหยิบไมทันไมควรใชมือปองจมูก ปาก (เพราะหากปวยเชื้อจะติด
อยูที่มือ แลวไปเปรอะเปอนตามสิ่งของเครื่องใชตางๆ) ใหไอจามใสแขนเสื้อแทน จะชวยลดการฟุงกระจาย
ของฝอยละอองน้ํามูกน้ําลายหรือเสมหะไดดี
2. จัดสถานที่และอํานวยความสะดวกในการปองกันการแพรกระจายเชื้อโรค เชน
• จัดอางลางมือพรอมสบู กระดาษทิชชู ประจําหองน้ํา โรงครัว โรงอาหาร
• จัดหนวยใหคําแนะนํา และจัดหาหนากากอนามัยสําหรับผูที่มีอาการปวยคลายไขหวัดใหญ
• ทําความสะอาดสถานที่ อุปกรณ เครื่องใชที่มีผูสัมผัสมากๆ เชน ลูกบิดประตู ราวบันได โตะอาหาร
ดวยน้ําผงซักฟอกหรือน้ํายาทําความสะอาดทั่วไป อยางนอยวันละ 1-2 ครั้ง

หมั่นลางมือบอยๆดวยน้ําและสบู เพื่อปองกันการแพรและติดเชื้อไขหวัดใหญ
คําแนะนําเพื่อลดการนําเชื้อเขามาแพรในคาย
1. คัดกรองทหารที่จะเขามาในคาย หากผูใดมีอาการปวยคลายไขหวัดใหญ เชน มีไข ไอ เจ็บคอ มีน้ํามูก
ใหหยุดงานไวกอน มิใหเขามาอยูรวมกับผูอื่น เชน อยูบานพัก หรือในหองพยาบาลทั้งกลางวันและกลางคืน
จนกวาจะหายเปนปกติ
2. แนะนํา...

-22. แนะนําทหารและเจาหนาที่ หากเริ่มมีอาการปวยใหแจงหองพยาบาลภายในคาย และรีบแยกผูปวย
สงสัยโรคไขหวัดใหญ และใหผูที่มีอาการปวยหยุดพักการการฝกเปนเวลา 5 - 7 วัน
3. หากมีทหารหรือเจาหนาที่ปวยเปนไขห วัดใหญพรอมกันจํานวนมากอยางผิดปกติ ใหแจงเจาหนาที่
สาธารณสุขในพื้นที่ เพื่อสอบสวน ปองกัน และควบคุมโรคตอไป
4. หากคายใดพบการระบาดของโรคไขหวัดใหญแลว ใหยกเลิกหรือเลื่อนกิจกรรมภายในที่มีการรวมตัวกัน
หมูมากออกไปกอน จัดแบงชวงเวลาการรับประทานอาหารเปนกลุมใหเหลื่อมเวลากัน
คําแนะนําในการดูแลผูปวยสงสัยโรคไขหวัดใหญ
1. ฝกอบรมเจาหนาที่หองพยาบาลและอาสาสมัครที่จะดูแลผูปวย
2. ใหโรงพยาบาลคายทหารดําเนินการตามแนวทางการวินิจฉัยและดูแลรักษาผูปวยที่เขาขายสงสัยไขหวัดใหญ
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3. แยกผูปวยโรคไขหวัดใหญ ดูแลผูปวยตามคําแนะนําสําหรับผูปวยและผูดูแลผูปวย และใหผูปวยพักผอน
มากๆ และหามใหออกกําลังหนัก มิฉะนั้นอาจทําใหอาการปวยทรุดลงและเกิดภาวะแทรกซอนรุนแรงได
4. จํากัดการเคลื่อนยายผูปวยโรคไขหวัดใหญ โดยเฉพาะอยางยิ่งการยายไปคายอื่นในชวง 7 วันนับจาก
วันเริ่มปวย
5. หากมีทหารปวยเปนไขหวัดใหญพรอมกันจํานวนมาก ใหจัดหองหรือหองโถงแยกสําหรับผูปวยไวใน
บริเวณเดียวกัน และจัดเจาหนาที่ดูแลผูปวยโดยเฉพาะ โดยมิใหยายไปมาระหวางหนวยหรืออาคารตางๆ
6. ไมจําเปนตองแยกอุปกรณการรับประทานอาหารสําหรับผูปวยแตละราย แตใหทําความสะอาดอุปกรณ
เครื่องครัว ลางจาน ชาม ชอน แกวน้ําใหสะอาด กอนผูปวยอื่นจะใช
7. ซักทําความสะอาดเครื่องนอน เชน ผาหม ผาปูเตียง กอนผูปวยอื่นจะใช
8. หากครบกํ าหนดให ท หารกลั บ ไปเยี่ ย มบ า น หรื อ ออกนอกค า ยในระหว า งที่ มี อ าการป ว ย ควรให
คําแนะนําผูที่ปวยเล็กนอยดูแลรักษาตัวที่บาน หรือหากมีอาการมากควรไปรับการรักษาที่โรงพยาบาล
ควรใหการดู แลเปน พิเศษแกผูที่มีความเสี่ย งสูงที่จะเกิดภาวะแทรกซอนรุน แรงจากโรคไข หวัด ใหญ
ไดแก ผูปวยโรคเรื้อรัง ผูสูงอายุมากกวา 65 ป เด็กอายุต่ํากวา 2 ป ผูมีภูมิตานทานต่ํา หญิงมีครรภ
และผูที่เปนโรคอวน

หากเปนสถานที่ทมี่ ีผูคนอยูจํานวนมาก เชน โรงเรียน คายทหาร เรือนจํา เปนตน
ใหหมั่นทําความสะอาดบริเวณที่มีการสัมผัสบอยๆ รักษาสุขอนามัยสวนบุคคล
จัดระบบการระบายอากาศใหปลอดโปรงอยูเสมอ
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