
   
 

คําแนะนํา และมาตรการในการปองกันควบคุมโรคไขหวัดใหญ สําหรับคายทหาร 
 

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  
 จากสถานการณการเกิดโรคไขหวดัใหญในภาพรวมของประเทศ พบวา จํานวนผูปวยดวยโรคไขหวัดใหญ 
เริ่มมีแนวโนมสูงข้ึน พบการระบาดเปนกลุมกอน โดยเฉพาะสถานท่ีรวมตัวคนจํานวนมาก เชน คายทหาร 
สําหรับประเทศไทย แตละปมักมีการระบาดสองระลอก ในชวงตนปและกลางป การระบาดในชวงตนปเปนชวง
ฤดูหนาว และเม่ืออากาศรอนข้ึนการระบาดในประเทศไทยก็มักจะลดลง และจะกลับมาระบาดอีกในชวงกลางป 
ซ่ึงตรงกับชวงเขาฤดูฝน โดยการระบาดชวงกลางปจะมีผูปวยมากกวาชวงตนป ดังนั้นเพ่ือเพ่ือลดอัตราปวยและ
การเสียชีวิตและเปนการสรางความปลอดภัยจากโรคไขหวัดใหญ คายทหารควรปฏิบัติตามคําแนะนําตอไปนี้  
 

คําแนะนําท่ัวไป 
1. เจาหนาท่ีควรใหขอมูลความรู ในการปองกันโรคไขหวัดใหญแกทหารในคายและครอบครัวท่ีพักอาศัย 

ในคาย รวมท้ังเจาหนาท่ี ตามชองทางตางๆ เชน ปายประกาศ เสียงตามสาย มุมความรู โดยเนนแนะนํา
การปฏิบัติตามหลักสุขอนามัยท่ีดี เชน ลางมือดวยน้ําและสบูบอยๆ หากมีอาการไอ จาม ใหใชกระดาษ
ทิชชู หรือผาปดปาก ปดจมูก หากไมมีหรือหยิบไมทันไมควรใชมือปองจมูก ปาก (เพราะหากปวยเชื้อ
จะติดอยูท่ีมือ แลวไปเปรอะเปอนตามสิ่งของเครื่องใชตางๆ) ใหไอจามใสแขนเสื้อแทน จะชวยลดการฟุง
กระจายของฝอยละอองน้ํามูกน้ําลายหรือเสมหะไดดี 

2. จัดสถานท่ีและอํานวยความสะดวกในการปองกันการแพรกระจายเชื้อโรค เชน  

• จัดอางลางมือพรอมสบู กระดาษทิชชู ประจําหองน้ํา โรงครัว โรงอาหาร 

• จัดหนวยใหคําแนะนํา และจัดหาหนากากอนามัยสําหรับผูท่ีมีอาการปวยคลายไขหวัดใหญ 

• ทําความสะอาดสถานท่ี โรงนอน อุปกรณ เครื่องใชท่ีมีผูสัมผัสมากๆ เชน ลูกบิดประตู ราวบันได 
โตะอาหาร ดวยน้ําผงซักฟอกหรือน้ํายาทําความสะอาดท่ัวไปเปนประจําทุกวัน อยางนอยวันละ 
1-2 ครั้ง 

• จัดวางเตียงนอนใหมีระยะหาง โดยใหหันปลายเตียงชนปลายเตียง  

• เตรียมพรอมคลังเวชภัณฑ หนากากอนามัย เจลแอลกอฮอลลางมือใหเพียงพอ 
3. เสริมสรางความเขมแข็งระบบรายงานเหตุการณผิดปกติในคายทหาร โดยประสานงานรวมกับ

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด และสํานักงานปองกันควบคุมโรคในพ้ืนท่ี 
4. จัดทําแผนตอบสนองตอสถานการณ กรณีเกิดการระบาดในวงกวาง เชน แผนตอบโตภาวะฉุกเฉิน แผน

บริหารความตอเนื่อง  
5. เพ่ิมระบบกํากับติดตามการดําเนินงานในพ้ืนท่ี 

 
 

หม่ันลางมือ... 
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คําแนะนําเพ่ือลดการนําเช้ือเขามาแพรในคาย 
1. คัดกรองทหารท่ีจะเขามาในคาย หากผูใดมีอาการปวยคลายไขหวัดใหญ เชน มีไข ไอ เจ็บคอ มีน้ํามูก  

ใหหยุดงานไวกอน มิใหเขามาอยูรวมกับผูอ่ืน เชน อยูบานพัก หรือในหองพยาบาลท้ังกลางวันและกลางคืน 
จนกวาจะหายเปนปกติ 

2. แนะนําทหารและเจาหนาท่ี หากเริ่มมีอาการปวยใหแจงหองพยาบาลภายในคาย และรีบแยกผูปวย
สงสัยโรคไขหวัดใหญ  และใหผูท่ีมีอาการปวยหยุดพักการการฝกเปนเวลา 5 - 7 วัน 

3. หากมีทหารหรือเจาหนาที่ปวยเปนไขหวัดใหญพรอมกันจํานวนมากอยางผิดปกติ ใหแจงเจาหนาท่ี
สาธารณสุขในพ้ืนท่ี เพ่ือสอบสวน ปองกัน และควบคุมโรคตอไป 

4. หากคายใดพบการระบาดของโรคไขหวัดใหญแลว ใหยกเลิกหรือเลื่อนกิจกรรมภายในท่ีมีการรวมตัวกัน
หมูมากออกไปกอน จัดแบงชวงเวลาการรับประทานอาหารเปนกลุมใหเหลื่อมเวลากัน   

คําแนะนําในการดูแลผูปวยสงสัยโรคไขหวัดใหญ 
1. ฝกอบรมเจาหนาท่ีหองพยาบาลและอาสาสมัครท่ีจะดูแลผูปวย 
2. ใหโรงพยาบาลคายทหารดําเนินการตามแนวทางการวินิจฉัยและดูแลรักษาผูปวยท่ีเขาขายสงสัยไขหวัดใหญ 

ของกรมการแพทย กระทรวงสาธารณสุข  
3. แยกผูปวยโรคไขหวัดใหญ ดูแลผูปวยตามคําแนะนําสําหรับผูปวยและผูดูแลผูปวย และใหผูปวยพักผอน 

มากๆ และหามใหออกกําลังหนัก มิฉะนั้นอาจทําใหอาการปวยทรุดลงและเกิดภาวะแทรกซอนรุนแรงได 
4. จํากัดการเคลื่อนยายผูปวยโรคไขหวัดใหญ โดยเฉพาะอยางยิ่งการยายไปคายอ่ืนในชวง 7 วันนับจาก

วันเริ่มปวย 
5. หากมีทหารปวยเปนไขหวัดใหญพรอมกันจํานวนมาก ใหจัดหองหรือหองโถงแยกสําหรับผูปวยไวใน

บริเวณเดียวกัน และจัดเจาหนาท่ีดูแลผูปวยโดยเฉพาะ โดยมิใหยายไปมาระหวางหนวยหรืออาคารตางๆ 
6. ไมจําเปนตองแยกอุปกรณการรับประทานอาหารสําหรับผูปวยแตละราย แตใหทําความสะอาดอุปกรณ

เครื่องครัว ลางจาน ชาม ชอน แกวน้ําใหสะอาด กอนผูปวยอ่ืนจะใช 
7. ซักทําความสะอาดเครื่องนอน เชน ผาหม ผาปูเตียง กอนผูปวยอ่ืนจะใช 
8. หากครบกําหนดใหทหารกลับไปเยี่ยมบาน หรือออกนอกคายในระหวางท่ีมีอาการปวย ควรให

คําแนะนําผูท่ีปวยเล็กนอยดูแลรักษาตัวท่ีบาน หรือหากมีอาการมากควรไปรับการรักษาท่ีโรงพยาบาล
ควรใหการดูแลเปนพิเศษแกผูท่ีมีความเสี่ยงสูงท่ีจะเกิดภาวะแทรกซอนรุนแรงจากโรคไขหวัดใหญ 
ไดแก ผูปวยโรคเรื้อรัง ผูสูงอายุมากกวา 65 ป เด็กอายุต่ํากวา 2 ป ผูมีภูมิตานทานต่ํา หญิงมีครรภ 
และผูท่ีเปนโรคอวน 

 
 
 
 
 

 
มาตรการ .. 

หากเปนสถานที่ทีม่ีผูคนอยูจํานวนมาก เชน คายทหาร เรือนจํา โรงเรียน ใหหมั่น

ทําความสะอาดบริเวณที่มีการสัมผัสบอยๆ รักษาสุขอนามัยสวนบุคคล จัดระบบ

การระบายอากาศใหปลอดโปรงอยูเสมอ 

หมั่นลางมือบอยๆดวยน้ําและสบู เพ่ือปองกันการแพรและติดเช้ือไขหวัดใหญ 
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1. มาตรการดานการเฝาระวัง และคัดกรอง 
1. เจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของดําเนินการเฝาระวัง และตรวจจับอยางใกลชิด หากพบการระบาดเปนกลุมกอนให

รีบแจงเจาหนาท่ีสาธารณสุขในพ้ืนท่ี ดําเนินการสอบสวน ตามแนวทางการเฝาระวังและสอบสวนโรค

ของสํานักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค 

2. หนวยงานท่ีเก่ียวของดําเนินการเฝาระวัง และคัดกรอง ตามมาตรการ และแนวทางของแตละเหลาทัพ 

2. มาตรการดานการปองกัน และควบคุมโรค 
1. ดําเนินการตามมาตรการปองกัน และควบคุมโรค ของกระทรวงสาธารณสุข โดยขอใหแจงเตือน

สถานพยาบาลในสังกัด เตรียมความพรอมเม่ือมีการระบาด พรอมท้ังใหคําแนะนําอยางถูกตองเม่ือ

ตรวจพบผูปวยโรคไขหวัดใหญ ตามแนวทางกระทรวงสาธารณสุข โดยดําเนินการเฝาระวัง และคัด

กรองผูปวยกลุมอาการคลายไขหวัดใหญ (ILI) และดําเนินการคนหาผูปวยเพ่ิมเติม ท้ังนี้ สถานพยาบาล

ในสังกัดกระทรวงกลาโหม ควรมีทีมสอบสวนเคลื่อนท่ีเร็ว  

2. หนวยงานผูรับผิดชอบดําเนินการคัดกรองทหารท่ีกลับท่ีพักมากกวา 7 วัน กอนรับกลับเขาคายทหาร 

และดําเนินการคัดกรองญาติท่ีเขามาเยี่ยมทหารในคายฯ  

3. เตรียมอุปกรณในการปองกันและควบคุมโรค เชน หนากากอนามัย เจลลางมือ เปนตน ใหเพียงพอ 

4. การแยกผูปวยโรคไขหวัดใหญออกจากกลุมคนหมูมาก ท่ีนอนผูปวย การฝก และการรับประทาน

อาหาร ดูแลผูปวยตามคําแนะนําสําหรับผูปวย และผูดูแลผูปวย โดยใหผูปวยพักผอนมากๆ และหามให

ออกกําลังหนัก เนื่องจากอาจทําใหอาการปวยทรุดลง และเกิดภาวะแทรกซอนรุนแรงได หลีกเลี่ยงการ

ทํากิจกรรมรวมกับผูปวย และประสานหนวยงานสาธารณสุขในพ้ืนท่ี เพ่ือสงตอขอมูลผูปวยใหเฝาระวัง

การเกิดโรคในพ้ืนท่ีตอไป  

3. มาตรการดานการเตรียมความพรอม รองรับการเกิดโรคไขหวัดใหญ 
1. ใหความรูและฝกทักษะตางๆ ใหกับเจาหนาท่ีในคายทหารเก่ียวกับโรคไขหวัดใหญ ตลอดจนการเตรียม

ความพรอม เฝาระวัง ปองกันและควบคุมโรค 

2. ทบทวนรูปแบบการปองกัน ควบคุมโรคไขหวัดใหญ และจัดทํากลไกการสื่อสารความเสี่ยง ภายใน

หนวยงานในสังกัดกระทรวงกลาโหม พรอมท้ังจัดทําแนวทาง (Standard Operation Procedure) 

ระบบการสงตอผูปวย ไปยังสถานพยาบาลในสังกัดฯ กรณีพบผูปวยจํานวนมาก 

3. สํารองยาตานไวรสัไขหวัดใหญ Oseltamivir (โอเซลทามิเวยีร) ใหเพียงพอสําหรับกําลังพลและครอบครวั 

และพิจารณาการใหยาตานไวรัสไขหวัดใหญ Oseltamivir ภายใน 48 ชั่วโมง และเฝาระวังภาวะแทรกซอน 

ของโรคไขหวัดใหญ 

 

 

4. จัดทํา... 

มาตรการดําเนินงานปองกัน ควบคุมโรคไขหวัดใหญ สําหรับคายทหาร 
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4. จัดทําองคความรูและสื่อประชาสัมพันธ เรื่องโรคไขหวัดใหญ และเผยแพร ในหนวยงานในสงักัด

กระทรวงกลาโหม เพ่ือการเตรียมความพรอม เฝาระวัง ปองกัน และควบคุมโรค มุงเนนการสื่อสาร

ความเสี่ยงโรคไขหวัดใหญ เพ่ือการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมท่ีถูกตอง และเหมาะสม ท้ังระดับนโยบาย

และแผนปฏิบัติงาน โดยการออกนโยบายในการแจงเตือนไปยังศูนยฝก และระดับผูปฏิบัติ โดยเฉพาะ

ในการปฐมนิเทศ แกทหารเขาใหม 

4. มาตรการดานการดูแลรักษา 
1. หากพบผูปวยดวยโรคไขหวัดใหญ และตองรับไวรักษาในโรงพยาบาล ควรจัดใหอยูในหอผูปวยแยกโรค

จากผูปวยอ่ืน เพ่ือปองกันการแพรกระจายเชื้อไขหวัดใหญ 

2. ในกรณีพบผูปวยจํานวนมาก ใหมีการปฏิบัติตาม SOP ระบบสงตอผูปวยตามบริบทของหนวยงานนั้น 

5. มาตรการดานการจัดการเม่ือเกิดการระบาดของโรค 
1. ดําเนินการตามมาตรการควบคุมโรค ของกระทรวงสาธารณสุข หรือตามมาตรการควบคุมโรคท่ีหนวยงาน

กําหนดไว  

2. ประสานขอรับการสนับสนุนยาตานไวรัสโอเซลทามิเวียร จากสํานักงานปองกันควบคุมโรคในพ้ืนท่ี หรือ 

ขอเขารับการฉีดวัคซีน หากวัคซีนหรือยา ไมเพียงพอ ใหสํานักงานปองกันควบคุมโรค ในพ้ืนท่ีแจง

มายังสวนกลางหรือขอรับการสนับสนุนจากพ้ืนท่ีอ่ืน 

3. ขอรับการสนับสนุน เจลลางมือ หนากากอนามัย และอุปกรณปองกันโรคท่ีเก่ียวของ จากสํานักงาน

สาธารณสุขจังหวัดนั้นๆ 

6. มาตรการดานการส่ือสาร และประชาสัมพันธ 
1. เผยแพรประชาสัมพันธและดําเนินการการปองกันโรคไขหวัดใหญ ตามเอกสารคําแนะนําเรื่อง การ

ปองกันโรคไขหวัดใหญสําหรับคายทหาร 
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