แนวทางปฏิบัติในการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)
กองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน กระทรวงมหาดไทย
---------------------------------------1. มาตรการระดั บ บุ ค คล โดยให้ ผู้ บั งคับบัญชาสร้ างความตระหนั กรู้ หรือจัดให้ มีเจ้าหน้า ที่ส าธารณสุ ข
ให้ความรู้เกี่ยวกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ให้กับเจ้าหน้าที่และกาลังพลสมาชิกกองอาสา
รักษาดินแดนในสังกัด ดังนี้
1.1 ให้ความรู้เกี่ยวกับลักษณะเชื้อก่อโรคในระบบทางเดินหายใจและระบบทางเดินอาหาร ซึง่ ติดต่อได้ง่าย
ผ่านการไอ จาม เกิดละอองเสมหะ ละอองน้ามูก น้าลาย เป็นต้น
1.2 กลุ่มเสี่ยงต่อการติดโรค ซึ่งเกิดขึ้นได้ทุกคน ทุกเพศ และทุกวัย ผู้ที่ใกล้ชิดกับผู้ป่วยหรือดูแลผู้ป่วย
แล้วไม่ป้องกันตัวเอง ไม่รักษาความสะอาดส่วนบุคคล ผู้ที่ทางาน พักอาศัย เดินทางท่องเที่ยว หรือ กลับจาก
พื้นที่ที่มีรายงานการระบาดของโรคอย่างต่อเนื่อง รวมถึงคนที่พักอาศัยร่วมกันกับคนเหล่านี้ ตลอดจน
ผู้ไม่ปฏิบัติตามมาตรการ D-M-H-T-T
1.3 ลั กษณะของโรคโดยการรั บ เชื้ อจะเข้ าสู่ ร่างกายทางจมู ก ปาก เยื่อบุตา ซึ่งเข้าโดยสั มผั ส โดยตรง
หรือจับของรอบตัว เช่น ลูกบิดประตู ราวบันได กาแพง เสารถไฟฟ้า โต๊ะ เก้าอี้ ไมโครโฟน ตู้เอทีเอ็ม
โทรศัพท์มือถือ ที่ปนเปื้อนกับตัวโรค แล้วนาเข้ามาขยี้ตา ป้ายจมูก ทาให้เกิดโรคมากขึ้น จะแสดง
อาการของโรคระหว่าง ๒ - ๑๔ วัน
1.4 อาการของผู้ได้รับเชื้อ เช่น อาการแสดงคล้ายกับอาการแสดงของโรคไข้หวัดใหญ่ คือ อาการหลัก ไข้
ไอแห้ง ปวดเมื่อยเนื้อเมื่อยตัว ปวดศีรษะ คัดจมูก มีน้ามูก เจ็บคอ หอบเหนื่อย แน่นหน้าอก อ่อนเพลีย
คลื่นไส้ อาเจียน ท้องเสีย เป็นต้น จึงไม่สามารถแยกโรคได้จากโรคไข้หวัดใหญ่
1.5 เน้นย้าเรื่องการดูแลสุขอนามัย ดังนี้
1) ไม่ใช้ของส่วนตัวร่วมกัน เช่น แก้วน้า จาน ช้อน ผ้าเช็ดตัว เป็นต้น
2) หมั่นเช็ดทาความสะอาดของใช้ส่วนตัวอยู่เสมอ เช่น โทรศัพท์ กระเป๋า แว่นตา
3) ไม่เล่นสัมผัสใบหน้า จมูก ตา ของตนเองและผู้อื่น แม้ว่าจะสวมหน้ากากอนามัยแล้วก็ตาม
4) ก่อนเข้าห้องน้า มีการล้างมือทาความสะอาดก่อนทากิจ และเมื่อเสร็จกิจต้องทาความสะอาด ปิดฝา
โถส้วม และล้างมือทุกครั้งที่ออกจากห้องน้า
5) การปิดป้องการไอ จาม ที่ถูกต้อง หากเผลอไปสัมผัสกับฝุ่น สารระเหย ทาให้ระคายเคืองจมูกและจาม
ออกมา ควรยกแขนขึ้นใช้ข้อศอก หรือข้อพับปิดจมูกและปากให้เรียบร้อย
6) เลี่ยงไปในที่คนแออัด หรือชุมนุมกันเป็นจานวนมาก หรือหลีกเลี่ยงการใช้ยานพาหนะปรับอากาศ
หรือพยายามนั่งห่างกันและใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา รักษาระยะห่างจากผู้อื่น ๑ - ๒ เมตร เสมอ
เป็นต้น
7) หลีกเลี่ยงการสัมผัสผู้ป่วย หรือ สัมผัสพื้นผิวสาธารณะ ของใช้ส่วนรวม เช่น ลูกบิด ประตู โต๊ะ เก้าอี้
ปุ่มกดลิฟต์ ฯลฯ หลังสัมผัสควรล้างมือให้สะอาดด้วยน้าสบู่ 20 วินาที หรือล้างด้วยเจลแอลกอฮอล์
แล้วถูมือจนแห้ง
8) ในช่วงที่มีการระบาดของโรค ควรพักอยู่กับบ้าน อยู่ในหน่วย/กองร้อย งดสังสรรค์และการปฏิสัมพันธ์
กับคนหมู่มาก รวมถึงหลีกเลี่ยง หรืองดเว้นการเดินทางออกนอกบริเวณที่พักอาศัยหรือข้ามจังหวัด
โดยไม่จาเป็น
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9) ออกกาลังกายสม่าเสมอ ทั้งแบบเดี่ยวหรือแบบกลุ่ม ไม่ควรพูดคุย และงดเล่นกีฬาที่เป็นทีม
10) เอาใจใส่สังเกตอาการผิดปกติของร่างกายของตนเองและผู้อื่น หากไม่สบาย มีอาการครั่นเนื้อครั่นตัว
มีไข้ ไอ จาม เจ็บคอ หรือปวดเมื่อยอ่อนเพลียมาก ให้สวมหน้ากากอนามัย รายงานให้ผู้บังคับบัญชา
ทราบและรีบไปพบแพทย์
1.6 การป้องกันตนเองโดยปฏิบัติตามมาตรการ D-M-H-T-T ดังนี้
D ย่อมาจาก Distancing คือการเว้นระยะห่างกับคนอื่นอย่างน้อย 1-2 เมตร เพราะละอองฝอย
จากการพูด ไอ จาม จะฟุ้งมากในระยะ 1-2 เมตร
M ย่อมาจาก Mask Wearing คือการสวมหน้ากากผ้า หรือหน้ากากอนามัยเพื่อลดการฟุ้งกระจาย
ของละอองฝอย โดยประชาชนทั่วไปสามารถสวมหน้ากากผ้าได้ตลอด เพราะยิ่ง ซักบ่อยก็จะยิ่งมี
ประสิทธิภาพในการกรองเชื้อที่ดี
H ย่อมาจาก Hand Washing คือการหมั่นล้างมือบ่อยๆ ทั้งน้าสบู่ และเจลแอลกอฮอล์ ฆ่า เชื้อ
เพราะมีโอกาสที่เราจะนามามาสัมผัสใบหน้าโดยไม่รู้ตัวได้
T ย่อมาจาก Testing คือตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายสม่าเสมอ ทั้งก่อนเข้าทางาน ร้านสะดวกซื้อ
และหากทราบว่ามีประวัติไปพื้นที่เสี่ยง ควรเข้ารับการตรวจโควิด-19
T ย่อมาจาก Thai Cha na คือการสแกนแอปไทยชนะทุกครั้งที่เดินทางไปสถานที่ต่างๆ และโหลด
แอปหมอชนะพร้อมลงทะเบียนหากทาได้ เพื่อให้ทราบความเสี่ยงติดโรคของตนเอง หากมี SMS
แจ้งเตือนว่ามีประวัติไปที่เสี่ยงมา จะได้กักตัว หรือตรวจโควิด-19 ได้อย่างรวดเร็ว
2. มาตรการระดับหน่วย/กองร้อย
2.1 การเตรียมความพร้อมของสิ่งอุปกรณ์
1) วัสดุอุปกรณ์ป้องกันร่างกายส่วนบุคคล ตามระดับภารกิจ ดังนี้
ระดับ ๑ หน้ากากอนามัย สาหรับภารกิจทั่วไปที่ไม่ต้องสัมผัสผู้คนมาก เช่น การเข้าเวรยาม สายตรวจ
ระดับ ๒ หน้ากากอนามัย ถุงมือยาง และกระบังหน้า สาหรับภารกิจที่ต้องสัมผัสผู้คนจานวนมาก
เช่ น การตั้ ง ด่ า นตรวจ/สกั ด จุ ด คั ด กรอง การพบปะช่ ว ยเหลื อ ประชาชน กิ จ กรรม
ช่วยเหลือสังคมต่าง ๆ
ระดับ ๓ หน้ากากอนามัย ถุงมือยาง กระบังหน้า ชุดกันฝน (PPE) และรองเท้ายาง สาหรับ
ภารกิจการทาความสะอาด การทาความสะอาดในสถานที่ทั่วไป หรือทาความสะอาด
เพื่อฆ่าเชื้อในสถานที่สงสัยการระบาดเบื้องต้น
ทั้งนี้ สามารถยื ดหยุ่นปรับใช้อุปกรณ์เพิ่มได้ตามภารกิจเฉพาะ ตามที่ผู้ บังคับบัญชา
เห็นสมควรหรือตามคาแนะนาของบุคลากรทางการแพทย์
2) วัสดุอุปกรณ์ประจาหน่วย เช่น เครื่องตรวจวัดอุณหภูมิ เจลแอลกอฮอล์ (บุคคล/หน่วย) น้ายาฆ่าเชื้อ
น้ายาฟอกขาว ผงซักฟอก กระบอกน้า/ถังฉีดยาฆ่าเชื้อ เครื่องขยายเสียงขนาดเล็ก ถุงขยะสีดา
ถุงขยะสีแดง ยาสามัญประจาบ้าน เป็นต้น หรือวัสดุอุปกรณ์ประจาหน่วยกรณีกองร้อยอาสารักษา
ดินแดนเป็นสถานกักกันผู้เดินทางระดับจังหวัด Local Quarantine (LQ) อาจโดยการรับบริจาค
เช่น ที่นอน หมอน มุ้ง แผงเหล็กกั้น เต็นท์ส่วนบุคคล/เต็นซ์สนาม หน้ากากอนามัย หน้ากาก N 95
เสื้อกาวน์กันน้า (PE GOWN) แอลกอฮอล์ เครื่องทาน้าร้อน (กระติกต้มน้า) จานกระดาษ ช้อน/ส้อม
แก้วน้า (แบบใช้ครั้งเดียว) น้าดื่ม ฯลฯ เป็นต้น
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2.2 มาตรการควบคุมการเข้า-ออกพื้นที่ภายในหน่วย/กองร้อย
1) จัดทางเข้า-ออก ทางเดียว เพื่อง่ายต่อการควบคุมพื้นที่
2) จัดเวรรักษาการณ์ ตรวจคัดกรองเจ้าหน้าที่/กาลังพล ผู้มาปฏิบัติราชการปกติ และบุคคลภายนอก
ที่มาติดต่อราชการ เช่น วัดอุณหภูมิ ตอบแบบสอบถามประเมินความเสี่ยง บันทึกข้อมูลของผู้มา
ติ ด ต่ อ เช่ น ชื่ อ -นามสกุ ล ที่ อ ยู่ หมายเลขโทรศั พ ท์ เป็ น ต้ น รวมถึ ง ตรวจสอบแอพพลิ เ คชั น
“หมอชนะ” เพื่อประเมินความเสี่ยงของบุคคลภายนอก และติดสติกเกอร์เพื่อเป็นสัญลักษณ์
3) จัดพื้นที่พักคอยให้ผู้มาติดต่อราชการและผู้ติดตามโดยเฉพาะ
4) หากพบเจ้าหน้าที่/กาลังพลผู้มาปฏิบัติราชการปกติ หรือบุคคลภายนอกที่มาติดต่อราชการ มีไข้
หรือเป็นบุคคลที่มาจากพื้นที่เสี่ยง หรือไปปฏิบัติภารกิจที่มีความเสี่ยงในการติดโรคให้ดาเนินการ ดังนี้
4.1) เจ้าหน้าที่/กาลังพล ที่มาปฏิบัติราชการปกติ ดังนี้
4.1.1) จัดเตรียมสถานที่แยกต่างหาก แจ้งผู้บังคับบัญชาทราบเพื่อซักประวัติ และประเมิน
ความเสี่ยงของเจ้าหน้าที่ระดับต่างๆ ที่สัมผัสใกล้ชิดหรือที่เกี่ยวข้องอีกครั้ง เพื่อทา
การกักตัวผู้เกี่ยวข้อง
4.1.2) นาส่งโรงพยาบาล เพื่อตรวจวินิจฉัยโรค และเข้ารับการรักษาพยาบาลทันที
4.1.3) กรณีไม่สามารถเข้ารับการรักษาพยาบาลได้ (เตียงไม่เพียงพอ) ให้แยกเจ้าหน้าที่/
กาลังพล ดังกล่าวออกจากโรงนอน และเข้ากักตัวในห้องที่จัดเตรียมไว้ พร้อมทั้ง
จัดอาหารให้ผู้ป่วยดังกล่าว
4.1.4) จั ด ให้ พักเพื่อกักตัว ในโซนโรงนอนหรือห้ องปฐมพยาบาลส าหรับผู้ ป่ว ยเข้า ข่ า ย
เฝ้ า ระวั ง ของโรคติ ด เชื้ อ ไวรั ส โคโรนา 2019 (COVID - 19) ที่ จั ด เตรี ย มไว้ แ ล้ ว
เพื่อเฝ้าระวังและสังเกตอาการ
4.1.5) สื่อสารทาความเข้าใจกับเจ้าหน้าที่/กาลังพล ทุกระดับที่ปฏิบัติราชการปกติ ให้ใช้
ความระมัดระวังในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
4.2) บุคคลภายนอก ไม่อนุญาตให้เข้ามาภายในบริเวณหน่วย/กองร้อยเด็ดขาด และให้คาแนะนา
การปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขต่อไป
2.3 มาตรการด้านอาคารสถานที่
1) จัด ให้มีป้า ยประชาสัม พัน ธ์ข อความร่ว มมือ กับผู้มาติดต่อ ราชการ ผู้ป ฏิบัติง าน ในการปฏิบัติ
ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ของหน่วย
โดยเคร่งครัด เช่น สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา ตอบแบบสอบถาม อยู่ในพื้นที่พักคอยตามที่กาหนด
เป็นต้น
2) จัดให้มีอุปกรณ์สาหรับการล้างมือ หรือจัดเตรียมเจลแอลกอฮอล์อย่างเพียงพอและทั่วถึงในบริเวณ
พื้นที่ส่วนกลาง พื้นที่เข้า-ออก หรือพื้นที่ที่มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจานวนมาก เช่น ทางเข้า-ออก ประตูต่างๆ
ห้องประชุม จุดลงทะเบียน โรงอาหาร โรงครัว ห้องน้า เป็นต้น
3) จั ดให้ มีฉากกั้น แผ่ น ใสสาหรับจุดบริการต่างๆ เพื่อเว้นระยะห่ างในการสนทนาตอบข้อซักถาม
ระหว่างผู้มาติดต่อราชการกับเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
4) จัดให้มีสถานที่กักตัวหรือห้องปฐมพยาบาลอย่างน้อย 2 ห้อง เพื่อแยกเจ้าหน้าที่/กาลังพลที่ป่วย
ด้วยโรคทั่วไป และเจ้าหน้าที่ /กาลังพล ที่มีอาการป่วยด้วยโรคทางเดินหายใจที่เ ข้าข่ายเฝ้าระวัง
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)
/ 5) รักษาความสะอาด . . .
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5) รักษาความสะอาดอาคารสถานที่ โรงนอน โรงอาหาร ห้องสุขา เป็นต้น โดยเปิดประตู/หน้าต่าง
ระบายอากาศในเวลากลางวัน และฉีดพ่นน้ายาฆ่าเชื้อทุกวันตามความเหมาะสม และจัดเตรียม
ถังขยะสาหรับทิ้งหน้ากากอนามัย หรือวัสดุที่อาจปนเปื้อนเชื้อโรคที่ใช้แล้วแยกต่างหาก ตลอดจน
ทาความสะอาดจุดเสี่ยงต่างๆ ทั้งอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ ที่มีผู้สัมผัสจานวนมากอย่างสม่าเสมอ
เช่น ลูกบิดประตู ราวบันได โต๊ะอาหาร โต๊ะทางาน เป็นต้น
6) แนวทางการทาความสะอาดสาหรับพื้นที่สัมผัสเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในอาคาร
สถานที่
6.1) ควรปิดกั้นบริเวณพื้นที่หรือพื้นผิวที่ปนเปื้อนเชื้อ ก่อนดาเนินการทาความสะอาดและฆ่าเชื้อ
เพื่อป้องกันไม่ให้บุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องมีโอกาสสัมผัสกับเชื้อ
6.2) ควรสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันร่างกายที่ใช้ทาความสะอาด (ระดับ ๓) ขณะทาความสะอาดพื้นที่
หรือพื้นผิวที่ปนเปื้อนเชื้อระหว่างทาความสะอาด หากถุงมือชารุดเสียหายมีรอยรั่วให้ถอด
ถุงมือออกและสวมถุง มือ คู่ใหม่ทันที ควรกาจัดและทิ้ง อุป กรณ์แ บบใช้แล้ว ทิ้งหลั ง จาก
ทาความสะอาดเสร็จสิ้ น และควรล้างมือด้วยสบู่และน้าทันทีหลังจากถอดอุปกรณ์ป้องกัน
ร่างกาย
6.3) เลือกใช้อุปกรณ์ทาความสะอาดที่มีด้ามจับ เพื่อสัมผัสโดยตรงกับพื้นผิวให้น้อยที่สุด
6.4) เปิดประตู หน้าต่าง ระบายอากาศ เมื่อใช้น้ายาฆ่าเชื้อหรือน้ายาฟอกขาว (เช่น ไฮเตอร์
คลอร็อกซ์)
6.5) ทาความสะอาดพื้นด้วยน้ายาฆ่าเชื้อ หรือน้ายาฟอกขาวที่เตรียมไว้
6.6) เช็ดทาความสะอาด บริเวณที่มีการสัมผัสบ่อยๆ (เช่น ปุ่มกด ราวจับ ลูกบิดประตู ที่วางแขน
พนักพิงที่นั่ง โต๊ะ รีโมท คีย์บอร์ด สวิตช์ไฟ ฯลฯ ) เปิดประตูหน้าต่างให้อากาศถ่ายเท
6.7) ทาความสะอาดห้องน้ารวมถึงสุขภัณฑ์และพื้นผิวในห้องน้า โดยการราดน้ายาฟอกขาวทิ้งไว้
อย่างน้อย ๑๕ นาที แล้วล้างทาความสะอาดพื้นอีกครั้งด้วยผงซักฟอกหรือน้ายาล้างห้องน้า
ตามปกติ
6.8) เช็ดพื้นผิวที่อาจปนเปื้อน ด้วยน้ายาฟอกขาว หรือ แอลกอฮอล์ 70% ตามความเหมาะสม
ของวัสดุ
6.9) ซั ก ท าความสะอาด ผ้ า ม่ า น ผ้ า ห่ ม ผ้ า ปู ที่ น อน ปลอกหมอน มุ้ ง กรณี ที่ ซั ก ด้ ว ยน้ าร้ อ น
ใช้ผงซักฟอกในน้าที่อุณหภูมิ ๗๐ องศาเซลเซียส เป็นเวลาอย่างน้อย ๒๕ นาที
6.10) ทิ้งอุปกรณ์ทาความสะอาดที่ทาจากผ้าและวัสดุดูดซับ เช่น ผ้าถูพื้น ผ้าเช็ด หลังจากทาความสะอาด
และฆ่าเชื้อในแต่ละพื้นที่ โดยสวมถุงมือ และนาอุปกรณ์ทิ้งใส่ถุงขยะติดเชื้อ รัดปากถุงให้มิดชิด
6.11) ทาการฆ่าเชื้ออุปกรณ์ทาความสะอาดที่ต้องนากลับมาใช้ใหม่ โดยการแช่ในน้ายาฟอกขาว
6.12) ทาความสะอาดถังถูพื้น โดยแช่ในน้ายาฟอกขาวหรือล้างในน้าร้อน
6.13) การทาความสะอาดพื้นผิว ให้ใช้ผ้าชุบน้าหมาด ๆ ไม่ควรพ่นด้วยสเปรย์ เนื่องจากจะเป็น
การสร้างละอองทาให้เสมหะ น้ามูก น้าลายที่ตกอยู่บนพื้นผิวฟุ้งกระจายขึ้นมาได้ ควรหลีกเลี่ยง
การสร้างละอองในระหว่างการทาความสะอาด ควรใช้วิธีการเช็ดทาความสะอาดพื้น
หรือพื้นผิวในแนวนอนแทน
6.15) เมื่อทาความสะอาดเรียบร้อยแล้ว ควรหลีกเลี่ยงการใช้พื้นที่ในวันถัดไปเป็นเวลา ๑ วัน
6.16) ทาการกาจัดขยะติดเชื้ออย่างถูกต้องและเหมาะสม
/ 2.4 การออกปฏิบัติภารกิจ . . .
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2.4 การออกปฏิบัติภารกิจ
1) ก่อนปฏิบัติภารกิจ
๑.1) สารวจตนเองว่า มีสุขภาพร่างกายพร้อมที่จะปฏิบัติงานหรือไม่ ควรวัดอุณหภูมิร่างกาย
ว่าปกติหรือไม่ ถ้าไม่ปกติ (มากกว่า ๓๗.๓ องศาเซลเซียส) ให้แจ้งผู้บังคับบัญชาทันที
1.2) สารวจผู้ร่วมงาน ถ้ามีอาการไข้ ไอ เจ็บคอ มีน้ามูก ให้รายงานผู้บังคับบัญชาพิจารณางดออก
ปฏิบัติงาน
1.3) ประเมิ น ภารกิ จ ลั ก ษณะงาน และพื้ น ที่ ที่ ต้ อ งไปปฏิ บั ติ ง าน เพื่ อ จั ด เตรี ย มความพร้ อ ม
อุปกรณ์สาหรับปฏิบัติงานให้เหมาะสมกับภารกิจ และเพียงพอ เช่น หน้ากากอนามัย (อาจมี
หน้า กากสารอง) กระบัง หน้า (แผ่น ใส) ใช้ป้อ งกัน ใบหน้า ถุง มือ ยาง ชุด /เสื้อ กัน ฝน
เจลแอลกอฮอล์ เครื่องตรวจวัดอุณหภูมิ หรืออุปกรณ์ฉีดพ่นน้ายาฆ่าเชื้อ ในการออกปฏิบัติ
ภารกิจทุกครั้ง ชุดของใช้ส่วนตัว อาหาร น้าดื่ม ฯลฯ
1.4) ตรวจสอบอุป กรณ์ป้อ งกัน ตนเองให้เ รีย บร้อ ย (ห้า มใช้อุป กรณ์ส่ว นตัว ร่ว มกับ คนอื่น )
และมีการทบทวน/ซักซ้อมความเข้าใจ/ฝึกซ้อมการปฏิบัติหน้าที่
1.5) ฉีดพ่นน้ายาฆ่าเชื้อในยานพาหนะ ห้องโดยสาร สิ่งอุปกรณ์ต่างๆ ก่อน-หลัง ออกปฏิบัติภารกิจ
2) ระหว่างปฏิบัติภารกิจ
2.1) ระมัดระวัง หลีกเลี่ยงการสัมผัสสิ่งของที่มีจุดสัมผัสร่วม หรือของสาธารณะที่ใช้ร่วมกัน
2.2) ล้างมืออย่างถูกต้องด้วยสบู่และน้า หรือใช้เจลแอลกอฮอล์ทุกครั้งหลังสัมผัสสิ่งของผู้อื่น
หรือสัมผัสสิ่งแวดล้อม
2.3) เมื่อมือเปื้อนสิ่งสกปรก หรือละอองสารคัดหลั่ง ต้องล้างมือด้วยสบู่และน้าทุกครั้ง
2.4) สวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งระหว่างปฏิบัติงาน และห้ามจับส่วนใด ๆ ของหน้ากาก เมื่อใส่แล้ว
หรือเมื่อหน้ากากอนามัยมีความชื้นหรือสกปรก ให้ทิ้งลงถุงขยะติดเชื้อทันที ทั้งนี้ การใช้
แอลกอฮอล์พ่นบนหน้ากากอนามัยไม่เกิดประโยชน์ในการป้องกันโรค
2.5) ล้างมือบ่อยๆ และล้างทุกครั้งเมื่อจบการปฏิบัติภารกิจ
2.6) หลี ก เลี่ ย งการอยู่ ใ นที่ แ ออั ด ปิ ด ทึ บ ควรอยู่ ใ นที่ มี อ ากาศถ่ า ยเทได้ ดี ไม่ ค วรเปิ ด
เครื่องปรับอากาศ หรืออยู่ร่วมกับคนอื่นในห้องปรับอากาศเป็นระยะเวลานาน
2.7) หลีกเลี่ยงการอยู่ใกล้กับผู้อื่นมากจนเกินไป ให้รักษาระยะห่าง เช่น การลาดตระเวนควรห่างกัน
อย่างน้อย ๒ เมตร
2.8) กรณีมีการควบคุมบุคคลหรือผู้ต้องหา ให้จัดเตรียมหน้ากากอนามัยให้บุคคลหรือผู้ต้องหา
ที่ถูกควบคุมทุกราย ดาเนินการตรวจซักประวัติและประเมินความเสี่ยง ตรวจวัดอุณหภูมิ
ของบุคคลหรือผู้ต้องหาก่อนที่จะดาเนินการในขั้นต่ อไป และให้กาลังพลขณะปฏิบัติภารกิจ
สวมหน้ากากอนามัย แว่นตา/กระบังหน้า ถุงมือยาง ทุกครั้ง
2.9) กรณีบุคคลหรือผู้ต้องหา ที่มีประวัติความเสี่ยงหรือมีไข้ ให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุ ข
ในพื้นที่ทราบทันที และดาเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายแล้วแต่กรณีต่อไป
3) หลังปฏิบัติภารกิจ
3.1) ถอดหน้ากากและอุปกรณ์ป้องกันตนเองให้ถูกวิธี และทาความสะอาดชุดอุปกรณ์ป้องกัน
3.2) ล้างมืออย่างถูกวิธีทุกครั้ง ก่อนและหลังถอดชุดอุปกรณ์แต่ละชิ้น
3.3) เมื่อกลับจากปฏิบัติภารกิจ ให้ถอดชุดที่สวมใส่ ซักเสื้อผ้าแล้วอาบน้า สระผมทุกครั้ง
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3.4) พักผ่อนให้เพียงพอ และจัดเวลา/วงรอบการพักผ่อนให้ผู้ใต้บังคับบัญชาให้มากขึ้นกว่าปกติ
3.5) ฉีดพ่น น้ ายาฆ่าเชื้อในยานพาหนะ ห้ องโดยสาร สิ่ งอุปกรณ์ต่างๆ ก่อน-หลั งออกปฏิบัติ
ภารกิจ
2.5 มาตรการอื่นๆ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)
1) กาลัง พลที่พัก ภายในกองร้อ ย ให้ห ลีก เลี่ย งการออกนอกพื้น ที่อาเภอ/จัง หวัด หรือ ข้า มเขต
ไปประเทศเพื่อนบ้านโดยไม่จาเป็น ยกเว้น กรณีมีคาสั่ง ไปปฏิบัติราชการ เช่น เดินทางไปราชการ
การสับเปลี่ยนกาลัง เป็นต้น หรือลากิจที่จาเป็น เร่งด่วน ฉุกเฉิน และได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชา
เป็นต้น
2) ปรับเปลี่ยนระเบียบปฏิบัติปฏิบัติประจาวัน เพื่อป้องกันโรคตามคาแนะนาของกระทรวงสาธารณสุข
เช่น ปฏิบัติตามมาตรการ D-M-H-T-T มีอุปกรณ์ ภาชนะ กระติกน้าส่วนตัว กระจายที่นั่ง แบ่งผลัด
รับประทานอาหาร การออกกาลังกายหรือกิจกรรมที่ต้องรวมพลพร้อมกันจานวนมาก ให้พิจารณา
แบ่งเป็นผลัดเพื่อลดความแออัด
3) ปรับปรุงอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้ อมภายในหน่ว ยให้เกิดประโยชน์สู งสุด เช่น โรงยิม ใต้ถุน
กองร้อย สวนหย่อม เป็นต้น เพื่อลดความแออัด และเพื่อกักบริเวณในการเฝ้าระวังของผู้ที่กลับมา
จากการลาพัก รวมถึงพิจารณาปรับปรุงประตูเข้า-ออก ก๊อกน้า เป็นต้น ให้เป็นระบบเซนเซอร์
ทางานโดยอัตโนมัติ เพื่อช่วยลดความเสี่ยงในการนามือไปสัมผัสและติดเชื้อ
4) พิจารณายกเลิกหรือเลื่อนกิจกรรมภายในกองร้อย ที่มีการรวมตัวของคนหมู่มากออกไปก่อน เช่น
การจัดนิทรรศการ งานประเพณี งานกีฬา ฯลฯ เป็นต้น
5) ตรวจสอบยอดกาลังพลทุกวัน หากพบว่ามีกาลังพลหรือเจ้าหน้าที่ป่วยหรือขาดการเข้าฝึกเป็นจานวน
มากผิด ปกติ ให้แ จ้ง เจ้ า หน้ า ที่ส าธารณสุ ข ในพื้ น ที่ ที่รั บ ผิ ด ชอบ เพื่อ ลงสอบสวนหาสาเหตุ
และควบคุมโรค
6) ดาเนิ น การตามมาตรการของคณะกรรมการโรคติดต่อแห่ งชาติ หรือคณะกรรมการโรคติดต่อ
จังหวัด ตามที่กาหนดอย่างเคร่งครัด
**************************

กองข่าว
กองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน
2๘ เมษายน 2564

