


แนวทางปฏิบัติในการป้องกันควบคมุโรคตดิเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) 
กองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน กระทรวงมหาดไทย 

---------------------------------------- 
 
1. มาตรการระดับบุคคล โดยให้ผู้บังคับบัญชาสร้างความตระหนักรู้ หรือจัดให้มีเจ้าหน้าที่สาธารณสุข        

ให้ความรู้เกี่ยวกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ให้กับเจ้าหน้าที่และก าลังพลสมาชิกกองอาสา
รักษาดินแดนในสังกัด ดังนี้ 
1.1 ให้ความรู้เกี่ยวกับลักษณะเชื้อก่อโรคในระบบทางเดินหายใจและระบบทางเดินอาหาร ซ่ึงติดต่อได้ง่าย

ผ่านการไอ จาม เกิดละอองเสมหะ ละอองน้ ามูก น้ าลาย เป็นต้น 
1.2 กลุ่มเสี่ยงต่อการติดโรค ซึ่งเกิดขึ้นได้ทุกคน ทุกเพศ และทุกวัย ผู้ที่ใกล้ชิดกับผู้ป่วยหรือดูแลผู้ป่วย  

แล้วไม่ป้องกันตัวเอง ไม่รักษาความสะอาดส่วนบุคคล ผู้ที่ท างาน พักอาศัย เดินทางท่องเที่ยว หรือ กลับจาก
พ้ืนที่ที่มีรายงานการระบาดของโรคอย่างต่อเนื่อง รวมถึงคนที่พักอาศัยร่วมกันกับคนเหล่านี้ ตลอดจน 
ผู้ไม่ปฏิบัติตามมาตรการ D-M-H-T-T 

1.3 ลักษณะของโรคโดยการรับเชื้อจะเข้าสู่ร่างกายทางจมูก ปาก เยื่อบุตา ซึ่งเข้าโดยสัมผัสโดยตรง     
หรือจับของรอบตัว เช่น ลูกบิดประตู ราวบันได ก าแพง เสารถไฟฟ้า โต๊ะ เก้าอ้ี ไมโครโฟน ตู้เอทีเอ็ม 
โทรศัพท์มือถือ ที่ปนเปื้อนกับตัวโรค แล้วน าเข้ามาขยี้ตา ป้ายจมูก ท าให้เกิดโรคมากขึ้น จะแสดง
อาการของโรคระหว่าง ๒ - ๑๔ วัน   

1.4 อาการของผู้ได้รับเชื้อ เช่น อาการแสดงคล้ายกับอาการแสดงของโรคไข้หวัดใหญ่ คือ อาการหลัก ไข้ 
ไอแห้ง ปวดเมื่อยเนื้อเม่ือยตัว ปวดศีรษะ คัดจมูก มีน้ ามูก เจ็บคอ หอบเหนื่อย แน่นหน้าอก อ่อนเพลีย 
คลื่นไส้ อาเจียน ท้องเสีย เป็นต้น จึงไม่สามารถแยกโรคได้จากโรคไข้หวัดใหญ่ 

1.5  เน้นย้ าเรื่องการดูแลสุขอนามัย ดังนี้ 
1) ไม่ใช้ของส่วนตัวร่วมกัน เช่น แก้วน้ า จาน ช้อน ผ้าเช็ดตัว เป็นต้น 

 2) หมั่นเช็ดท าความสะอาดของใช้ส่วนตัวอยู่เสมอ เช่น โทรศัพท ์กระเป๋า แว่นตา  
3) ไม่เล่นสัมผัสใบหน้า จมูก ตา ของตนเองและผู้อ่ืน แม้ว่าจะสวมหน้ากากอนามัยแล้วก็ตาม   
4) ก่อนเข้าห้องน้ า มีการล้างมือท าความสะอาดก่อนท ากิจ และเม่ือเสร็จกิจต้องท าความสะอาด ปิดฝา

โถส้วม และล้างมือทุกครั้งที่ออกจากห้องน้ า  
5) การปิดป้องการไอ จาม ที่ถูกต้อง หากเผลอไปสัมผัสกับฝุ่น สารระเหย ท าให้ระคายเคืองจมูกและจาม

ออกมา ควรยกแขนข้ึนใช้ข้อศอก หรือข้อพับปิดจมูกและปากให้เรียบร้อย 
6) เลี่ยงไปในที่คนแออัด หรือชุมนุมกันเป็นจ านวนมาก หรือหลีกเลี่ยงการใช้ยานพาหนะปรับอากาศ 

หรือพยายามนั่งห่างกันและใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา รักษาระยะห่างจากผู้อ่ืน ๑ - ๒ เมตร เสมอ 
เป็นต้น 

7) หลีกเลี่ยงการสัมผัสผู้ป่วย หรือ สัมผัสพื้นผิวสาธารณะ ของใช้ส่วนรวม เช่น ลูกบิด ประต ูโต๊ะ เก้าอ้ี 
ปุ่มกดลิฟต ์ฯลฯ หลังสัมผัสควรล้างมือให้สะอาดด้วยน้ าสบู่ 20 วินาที หรือล้างด้วยเจลแอลกอฮอล์ 
แล้วถูมือจนแห้ง 

8) ในช่วงที่มีการระบาดของโรค ควรพักอยู่กับบ้าน อยู่ในหน่วย/กองร้อย งดสังสรรค์และการปฏิสัมพันธ์
กับคนหมู่มาก รวมถึงหลีกเลี่ยง หรืองดเว้นการเดินทางออกนอกบริเวณที่พักอาศัยหรือข้ามจังหวัด
โดยไม่จ าเป็น 
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9) ออกก าลังกายสม่ าเสมอ ทั้งแบบเดี่ยวหรือแบบกลุ่ม ไม่ควรพูดคุย และงดเล่นกีฬาที่เป็นทีม 
10) เอาใจใส่สังเกตอาการผิดปกติของร่างกายของตนเองและผู้อ่ืน หากไม่สบาย มีอาการครั่นเนื้อครั่นตัว 

มีไข ้ไอ จาม เจ็บคอ หรือปวดเมื่อยอ่อนเพลียมาก ให้สวมหน้ากากอนามัย รายงานให้ผู้บังคับบัญชา
ทราบและรีบไปพบแพทย์  

1.6 การป้องกันตนเองโดยปฏิบัติตามมาตรการ D-M-H-T-T ดังนี้ 
D ย่อมาจาก Distancing คือการเว้นระยะห่างกับคนอ่ืนอย่างน้อย 1-2 เมตร เพราะละอองฝอย

จากการพูด ไอ จาม จะฟุ้งมากในระยะ 1-2 เมตร 
M ย่อมาจาก Mask Wearing คือการสวมหน้ากากผ้า หรือหน้ากากอนามัยเพ่ือลดการฟุ้งกระจาย

ของละอองฝอย โดยประชาชนทั่วไปสามารถสวมหน้ากากผ้าได้ตลอด เพราะยิ่งซักบ่อยก็จะยิ่งมี
ประสิทธิภาพในการกรองเชื้อที่ดี 

H ย่อมาจาก Hand Washing คือการหมั่นล้างมือบ่อยๆ ทั้งน้ าสบู่ และเจลแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อ 
เพราะมีโอกาสที่เราจะน ามามาสัมผัสใบหน้าโดยไม่รู้ตัวได้ 

T ย่อมาจาก Testing คือตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายสม่ าเสมอ ทั้งก่อนเข้าท างาน ร้านสะดวกซื้อ 
และหากทราบว่ามีประวัติไปพื้นท่ีเสี่ยง ควรเข้ารับการตรวจโควิด-19 

T ย่อมาจาก Thai Cha na คือการสแกนแอปไทยชนะทุกครั้งที่เดินทางไปสถานที่ต่างๆ และโหลด
แอปหมอชนะพร้อมลงทะเบียนหากท าได้ เพ่ือให้ทราบความเสี่ยงติดโรคของตนเอง หากมี SMS 
แจ้งเตือนว่ามีประวัติไปที่เสี่ยงมา จะได้กักตัว หรือตรวจโควิด-19 ได้อย่างรวดเร็ว 

2. มาตรการระดับหน่วย/กองร้อย 
2.1 การเตรียมความพร้อมของสิ่งอุปกรณ์ 

1) วัสดุอุปกรณ์ป้องกันร่างกายส่วนบุคคล ตามระดับภารกิจ ดังนี้ 
ระดับ ๑ หน้ากากอนามัย ส าหรับภารกิจทั่วไปที่ไม่ต้องสัมผัสผู้คนมาก เช่น การเข้าเวรยาม สายตรวจ  
ระดับ ๒ หน้ากากอนามัย ถุงมือยาง และกระบังหน้า ส าหรับภารกิจที่ต้องสัมผัสผู้คนจ านวนมาก 

เช่น การตั้งด่านตรวจ/สกัด จุดคัดกรอง การพบปะช่วยเหลือประชาชน กิจกรรม
ช่วยเหลือสังคมต่าง ๆ  

ระดับ ๓ หน้ากากอนามัย ถุงมือยาง กระบังหน้า ชุดกันฝน (PPE) และรองเท้ายาง ส าหรับ
ภารกิจการท าความสะอาด การท าความสะอาดในสถานที่ทั่วไป หรือท าความสะอาด
เพ่ือฆ่าเชื้อในสถานที่สงสัยการระบาดเบื้องต้น 

 ทั้งนี้ สามารถยืดหยุ่นปรับใช้อุปกรณ์เพ่ิมได้ตามภารกิจเฉพาะ  ตามที่ผู้บังคับบัญชา
เห็นสมควรหรือตามค าแนะน าของบุคลากรทางการแพทย์   

2) วัสดุอุปกรณ์ประจ าหน่วย เช่น เครื่องตรวจวัดอุณหภูมิ เจลแอลกอฮอล์ (บุคคล/หน่วย) น้ ายาฆ่าเชื้อ 
น้ ายาฟอกขาว ผงซักฟอก กระบอกน้ า/ถังฉีดยาฆ่าเชื้อ เครื่องขยายเสียงขนาดเล็ก ถุงขยะสีด า    
ถุงขยะสีแดง ยาสามัญประจ าบ้าน เป็นต้น หรือวัสดุอุปกรณ์ประจ าหน่วยกรณีกองร้อยอาสารักษา
ดินแดนเป็นสถานกักกันผู้เดินทางระดับจังหวัด Local Quarantine (LQ) อาจโดยการรับบริจาค 
เช่น ที่นอน หมอน มุ้ง แผงเหล็กกั้น เต็นท์ส่วนบุคคล/เต็นซ์สนาม หน้ากากอนามัย หน้ากาก N 95 
เสื้อกาวน์กันน้ า (PE GOWN) แอลกอฮอล์ เครื่องท าน้ าร้อน (กระติกต้มน้ า) จานกระดาษ ช้อน/ส้อม 
แก้วน้ า (แบบใช้ครั้งเดียว) น้ าดื่ม ฯลฯ เป็นต้น 
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2.2 มาตรการควบคุมการเข้า-ออกพื้นที่ภายในหน่วย/กองร้อย  
1) จัดทางเข้า-ออก ทางเดียว เพ่ือง่ายต่อการควบคุมพ้ืนที่ 
2) จัดเวรรักษาการณ์ ตรวจคัดกรองเจ้าหน้าที่/ก าลังพล ผู้มาปฏิบัติราชการปกติ และบุคคลภายนอก

ที่มาติดต่อราชการ เช่น วัดอุณหภูมิ ตอบแบบสอบถามประเมินความเสี่ยง บันทึกข้อมูลของผู้มา
ติดต่อ เช่น ชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ เป็นต้น รวมถึงตรวจสอบแอพพลิเคชัน       
“หมอชนะ” เพ่ือประเมินความเสี่ยงของบุคคลภายนอก และติดสติกเกอร์เพ่ือเป็นสัญลักษณ์       

3) จัดพื้นที่พักคอยให้ผู้มาติดต่อราชการและผู้ติดตามโดยเฉพาะ  
4) หากพบเจ้าหน้าที่/ก าลังพลผู้มาปฏิบัติราชการปกติ หรือบุคคลภายนอกที่มาติดต่อราชการ มีไข้ 

หรือเป็นบุคคลที่มาจากพ้ืนที่เสี่ยง หรือไปปฏิบัติภารกิจที่มีความเสี่ยงในการติดโรคให้ด าเนินการ ดังนี้ 
4.1) เจ้าหน้าที่/ก าลังพล ที่มาปฏิบัติราชการปกติ ดังนี้ 

4.1.1) จัดเตรียมสถานที่แยกต่างหาก แจ้งผู้บังคับบัญชาทราบเพ่ือซักประวัติและประเมิน
ความเสี่ยงของเจ้าหน้าที่ระดับต่างๆ ที่สัมผัสใกล้ชิดหรือที่เกี่ยวข้องอีกครั้ง เพ่ือท า
การกักตัวผู้เกี่ยวข้อง 

4.1.2) น าส่งโรงพยาบาล เพื่อตรวจวินิจฉัยโรค และเข้ารับการรักษาพยาบาลทันที  
4.1.3) กรณีไม่สามารถเข้ารับการรักษาพยาบาลได้ (เตียงไม่เพียงพอ) ให้แยกเจ้าหน้าที่/

ก าลังพล ดังกล่าวออกจากโรงนอน และเข้ากักตัวในห้องที่จัดเตรียมไว้ พร้อมทั้ง
จัดอาหารให้ผู้ป่วยดังกล่าว  

4.1.4) จัดให้พักเพ่ือกักตัวในโซนโรงนอนหรือห้องปฐมพยาบาลส าหรับผู้ป่วยเข้าข่าย     
เฝ้าระวังของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ที่จัดเตรียมไว้แล้ว     
เพ่ือเฝ้าระวังและสังเกตอาการ 

4.1.5) สื่อสารท าความเข้าใจกับเจ้าหน้าที่/ก าลังพล ทุกระดับที่ปฏิบัติราชการปกติ ให้ใช้
ความระมัดระวังในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร 

4.2) บุคคลภายนอก ไม่อนุญาตให้เข้ามาภายในบริเวณหน่วย/กองร้อยเด็ดขาด และให้ค าแนะน า
การปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขต่อไป  

2.3 มาตรการด้านอาคารสถานที่ 
1) จัดให้มีป้ายประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือกับผู้มาติดต่อราชการ ผู้ปฏิบัติงาน ในการปฏิบัติ

ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ของหน่วย
โดยเคร่งครัด เช่น สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา ตอบแบบสอบถาม อยู่ในพ้ืนที่พักคอยตามที่ก าหนด 
เป็นต้น 

2) จัดให้มีอุปกรณ์ส าหรับการล้างมือ หรือจัดเตรียมเจลแอลกอฮอล์อย่างเพียงพอและทั่วถึงในบริเวณ
พ้ืนที่ส่วนกลาง พ้ืนที่เข้า-ออก หรือพ้ืนที่ที่มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจ านวนมาก เช่น ทางเข้า-ออก ประตูต่างๆ 
ห้องประชุม จุดลงทะเบียน โรงอาหาร โรงครัว ห้องน้ า เป็นต้น 

3) จัดให้มีฉากกั้นแผ่นใสส าหรับจุดบริการต่างๆ เพ่ือเว้นระยะห่างในการสนทนาตอบข้อซักถาม
ระหว่างผู้มาติดต่อราชการกับเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 

4) จัดให้มีสถานที่กักตัวหรือห้องปฐมพยาบาลอย่างน้อย 2 ห้อง เพ่ือแยกเจ้าหน้าที่/ก าลังพลที่ป่วย
ด้วยโรคทั่วไป และเจ้าหน้าที่/ก าลังพล ที่มีอาการป่วยด้วยโรคทางเดินหายใจที่เข้าข่ายเฝ้าระวัง
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) 

 
/ 5) รักษาความสะอาด . . . 
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5) รักษาความสะอาดอาคารสถานที่ โรงนอน โรงอาหาร ห้องสุขา เป็นต้น โดยเปิดประตู/หน้าต่าง
ระบายอากาศในเวลากลางวัน และฉีดพ่นน้ ายาฆ่าเชื้อทุกวันตามความเหมาะสม และจัดเตรียม
ถังขยะส าหรับทิ้งหน้ากากอนามัย หรือวัสดุที่อาจปนเปื้อนเชื้อโรคที่ใช้แล้วแยกต่างหาก  ตลอดจน
ท าความสะอาดจุดเสี่ยงต่างๆ ทั้งอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ ที่มีผู้สัมผัสจ านวนมากอย่างสม่ าเสมอ 
เช่น ลูกบิดประตู ราวบันได โต๊ะอาหาร โต๊ะท างาน เป็นต้น 

6) แนวทางการท าความสะอาดส าหรับพื้นที่สัมผัสเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในอาคาร
สถานที ่ 
6.1) ควรปิดกั้นบริเวณพ้ืนที่หรือพ้ืนผิวที่ปนเปื้อนเชื้อ ก่อนด าเนินการท าความสะอาดและฆ่าเชื้อ 

เพ่ือป้องกันไม่ให้บุคคลที่ไม่เก่ียวข้องมีโอกาสสัมผัสกับเชื้อ  
6.2) ควรสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันร่างกายที่ใช้ท าความสะอาด (ระดับ ๓) ขณะท าความสะอาดพ้ืนที่

หรือพื้นผิวที่ปนเปื้อนเชื้อระหว่างท าความสะอาด หากถุงมือช ารุดเสียหายมีรอยรั่วให้ถอด
ถุงมือออกและสวมถุงมือคู่ใหม่ทันที ควรก าจัดและทิ้งอุปกรณ์แบบใช้แล้วทิ้งหลังจาก
ท าความสะอาดเสร็จสิ้น และควรล้างมือด้วยสบู่และน้ าทันทีหลังจากถอดอุปกรณ์ป้องกัน
ร่างกาย  

6.3) เลือกใช้อุปกรณ์ท าความสะอาดที่มีด้ามจับ เพ่ือสัมผัสโดยตรงกับพ้ืนผิวให้น้อยที่สุด  
6.4) เปิดประตู หน้าต่าง ระบายอากาศ เมื่อใช้น้ ายาฆ่าเชื้อหรือน้ ายาฟอกขาว (เช่น ไฮเตอร์  

คลอร็อกซ์)  
6.5) ท าความสะอาดพ้ืนด้วยน้ ายาฆ่าเชื้อ หรือน้ ายาฟอกขาวที่เตรียมไว้  
6.6) เช็ดท าความสะอาด บริเวณท่ีมีการสัมผัสบ่อยๆ (เช่น ปุ่มกด ราวจับ ลูกบิดประตู ที่วางแขน 

พนักพิงที่นั่ง โต๊ะ รีโมท คีย์บอร์ด สวิตช์ไฟ ฯลฯ ) เปิดประตูหน้าต่างให้อากาศถ่ายเท  
6.7) ท าความสะอาดห้องน้ ารวมถึงสุขภัณฑ์และพ้ืนผิวในห้องน้ า โดยการราดน้ ายาฟอกขาวทิ้งไว้

อย่างน้อย ๑๕ นาที แล้วล้างท าความสะอาดพ้ืนอีกครั้งด้วยผงซักฟอกหรือน้ ายาล้างห้องน้ า
ตามปกติ 

6.8) เช็ดพ้ืนผิวที่อาจปนเปื้อน ด้วยน้ ายาฟอกขาว หรือ แอลกอฮอล์ 70% ตามความเหมาะสม
ของวัสดุ  

6.9) ซักท าความสะอาด ผ้าม่าน ผ้าห่ม ผ้าปูที่นอน ปลอกหมอน มุ้ง กรณีที่ซักด้วยน้ าร้อน       
ใช้ผงซักฟอกในน้ าที่อุณหภูมิ ๗๐ องศาเซลเซียส เป็นเวลาอย่างน้อย ๒๕ นาท ี 

6.10) ทิ้งอุปกรณ์ท าความสะอาดที่ท าจากผ้าและวัสดุดูดซับ เช่น ผ้าถูพ้ืน ผ้าเช็ด หลังจากท าความสะอาด
และฆ่าเชื้อในแต่ละพ้ืนที่ โดยสวมถุงมือ และน าอุปกรณ์ท้ิงใส่ถุงขยะติดเชื้อ รัดปากถุงให้มิดชิด  

6.11) ท าการฆ่าเชื้ออุปกรณ์ท าความสะอาดที่ต้องน ากลับมาใช้ใหม่ โดยการแช่ในน้ ายาฟอกขาว 
6.12) ท าความสะอาดถังถูพ้ืน โดยแช่ในน้ ายาฟอกขาวหรือล้างในน้ าร้อน 
6.13) การท าความสะอาดพ้ืนผิว ให้ใช้ผ้าชุบน้ าหมาด ๆ ไม่ควรพ่นด้วยสเปรย์ เนื่องจากจะเป็น

การสร้างละอองท าให้เสมหะ น้ ามูก น้ าลายที่ตกอยู่บนพ้ืนผิวฟุ้งกระจายขึ้นมาได้ ควรหลีกเลี่ยง
การสร้างละอองในระหว่างการท าความสะอาด  ควรใช้วิธีการเช็ดท าความสะอาดพื้น
หรือพ้ืนผิวในแนวนอนแทน  

6.15) เมื่อท าความสะอาดเรียบร้อยแล้ว ควรหลีกเลี่ยงการใช้พ้ืนที่ในวันถัดไปเป็นเวลา ๑ วัน  
6.16) ท าการก าจัดขยะติดเชื้ออย่างถูกต้องและเหมาะสม 
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2.4 การออกปฏิบัติภารกิจ 
1) ก่อนปฏิบัติภารกิจ  

๑.1) ส ารวจตนเองว่า มีสุขภาพร่างกายพร้อมที่จะปฏิบัติงานหรือไม่ ควรวัดอุณหภูมิร่างกาย
ว่าปกติหรือไม่ ถ้าไม่ปกต ิ(มากกว่า ๓๗.๓ องศาเซลเซียส) ให้แจ้งผู้บังคับบัญชาทันที  

1.2) ส ารวจผู้ร่วมงาน ถ้ามีอาการไข ้ไอ เจ็บคอ มีน้ ามูก ให้รายงานผู้บังคับบัญชาพิจารณางดออก
ปฏิบัติงาน 

1.3) ประเมินภารกิจ ลักษณะงาน และพ้ืนที่ที่ต้องไปปฏิบัติงาน เพ่ือจัดเตรียมความพร้อม
อุปกรณ์ส าหรับปฏิบัติงานให้เหมาะสมกับภารกิจ และเพียงพอ เช่น หน้ากากอนามัย (อาจมี
หน้ากากส ารอง) กระบังหน้า (แผ่นใส) ใช้ป้องกันใบหน้า ถุงมือยาง ชุด/เสื ้อกันฝน 
เจลแอลกอฮอล์ เครื่องตรวจวัดอุณหภูมิ หรืออุปกรณ์ฉีดพ่นน้ ายาฆ่าเชื้อ ในการออกปฏิบัติ
ภารกิจทุกครั้ง ชุดของใช้ส่วนตัว อาหาร น้ าดื่ม ฯลฯ  

1.4) ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันตนเองให้เรียบร้อย  (ห้ามใช้อุปกรณ์ส่วนตัวร่วมกับคนอื่น ) 
และมีการทบทวน/ซักซ้อมความเข้าใจ/ฝึกซ้อมการปฏิบัติหน้าที่  

1.5) ฉีดพ่นน้ ายาฆ่าเชื้อในยานพาหนะ ห้องโดยสาร สิ่งอุปกรณ์ต่างๆ ก่อน-หลัง ออกปฏิบัติภารกิจ 
2) ระหว่างปฏิบัติภารกิจ 

2.1) ระมัดระวัง หลีกเลี่ยงการสัมผัสสิ่งของที่มีจุดสัมผัสร่วม หรือของสาธารณะที่ใช้ร่วมกัน  
2.2) ล้างมืออย่างถูกต้องด้วยสบู่และน้ า หรือใช้เจลแอลกอฮอล์ทุกครั้งหลังสัมผัสสิ่งของผู้อื่น 

หรือสัมผัสสิ่งแวดล้อม  
2.3) เมื่อมือเปื้อนสิ่งสกปรก หรือละอองสารคัดหลั่ง ต้องล้างมือด้วยสบู่และน้ าทุกครั้ง  
2.4) สวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งระหว่างปฏิบัติงาน และห้ามจับส่วนใด ๆ ของหน้ากาก เมื่อใส่แล้ว 

หรือเมื่อหน้ากากอนามัยมีความชื้นหรือสกปรก ให้ทิ้งลงถุงขยะติดเชื้อทันที ทั้งนี้ การใช้
แอลกอฮอล์พ่นบนหน้ากากอนามัยไม่เกิดประโยชน์ในการป้องกันโรค  

2.5) ล้างมือบ่อยๆ และล้างทุกครั้งเมื่อจบการปฏิบัติภารกิจ  
2.6) หลีกเลี่ ยงการอยู่ ในที่ แออัด  ปิดทึบ  ควรอยู่ ในที่มีอากาศถ่ายเทได้ดี  ไม่ควรเปิด

เครื่องปรับอากาศ หรืออยู่ร่วมกับคนอ่ืนในห้องปรับอากาศเป็นระยะเวลานาน  
2.7) หลีกเลี่ยงการอยู่ใกล้กับผู้อ่ืนมากจนเกินไป ให้รักษาระยะห่าง เช่น การลาดตระเวนควรห่างกัน

อย่างน้อย ๒ เมตร 
2.8) กรณีมีการควบคุมบุคคลหรือผู้ต้องหา ให้จัดเตรียมหน้ากากอนามัยให้บุคคลหรือผู้ต้องหา   

ที่ถูกควบคุมทุกราย ด าเนินการตรวจซักประวัติและประเมินความเสี่ยง ตรวจวัดอุณหภูมิ
ของบุคคลหรือผู้ต้องหาก่อนที่จะด าเนินการในขั้นต่อไป และให้ก าลังพลขณะปฏิบัติภารกิจ
สวมหน้ากากอนามัย แว่นตา/กระบังหน้า ถุงมือยาง ทุกครั้ง  

2.9) กรณีบุคคลหรือผู้ต้องหา ที่มีประวัติความเสี่ยงหรือมีไข้ ให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุข    
ในพ้ืนที่ทราบทันที และด าเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายแล้วแต่กรณีต่อไป 

3) หลังปฏิบัติภารกิจ  
3.1) ถอดหน้ากากและอุปกรณ์ป้องกันตนเองให้ถูกวิธี และท าความสะอาดชุดอุปกรณ์ป้องกัน  
3.2) ล้างมืออย่างถูกวิธีทุกครั้ง ก่อนและหลังถอดชุดอุปกรณ์แต่ละชิ้น  
3.3) เมื่อกลับจากปฏิบัติภารกิจ ให้ถอดชุดที่สวมใส่ ซักเสื้อผ้าแล้วอาบน้ า สระผมทุกครั้ง 
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3.4) พักผ่อนให้เพียงพอ และจัดเวลา/วงรอบการพักผ่อนให้ผู้ใต้บังคับบัญชาให้มากขึ้นกว่าปกติ 
3.5) ฉีดพ่นน้ ายาฆ่าเชื้อในยานพาหนะ ห้องโดยสาร สิ่งอุปกรณ์ต่างๆ ก่อน-หลังออกปฏิบัติ

ภารกิจ 
2.5 มาตรการอื่นๆ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) 

1) ก าลังพลที่พักภายในกองร้อย ให้หลีกเลี่ยงการออกนอกพื้นที่อ าเภอ/จังหวัด  หรือข้ามเขต
ไปประเทศเพ่ือนบ้านโดยไม่จ าเป็น ยกเว้น กรณีมีค าสั่งไปปฏิบัติราชการ เช่น เดินทางไปราชการ 
การสับเปลี่ยนก าลัง เป็นต้น หรือลากิจที่จ าเป็น เร่งด่วน ฉุกเฉิน และได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชา
เป็นต้น 

2) ปรับเปลี่ยนระเบียบปฏิบัติปฏิบัติประจ าวัน เพ่ือป้องกันโรคตามค าแนะน าของกระทรวงสาธารณสุข 
เช่น ปฏิบัติตามมาตรการ D-M-H-T-T มีอุปกรณ์ ภาชนะ กระติกน้ าส่วนตัว กระจายที่นั่ง แบ่งผลัด
รับประทานอาหาร การออกก าลังกายหรือกิจกรรมที่ต้องรวมพลพร้อมกันจ านวนมาก ให้พิจารณา
แบ่งเป็นผลัดเพ่ือลดความแออัด 

3) ปรับปรุงอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมภายในหน่วยให้เกิดประโยชน์สูงสุด เช่น โรงยิม ใต้ถุน
กองร้อย สวนหย่อม เป็นต้น เพ่ือลดความแออัดและเพ่ือกักบริเวณในการเฝ้าระวังของผู้ที่กลับมา
จากการลาพัก รวมถึงพิจารณาปรับปรุงประตูเข้า-ออก ก๊อกน้ า เป็นต้น ให้เป็นระบบเซนเซอร์
ท างานโดยอัตโนมัติ เพ่ือช่วยลดความเสี่ยงในการน ามือไปสัมผัสและติดเชื้อ 

4) พิจารณายกเลิกหรือเลื่อนกิจกรรมภายในกองร้อย ที่มีการรวมตัวของคนหมู่มากออกไปก่อน เช่น 
การจัดนิทรรศการ งานประเพณี งานกีฬา ฯลฯ เป็นต้น 

5) ตรวจสอบยอดก าลังพลทุกวัน หากพบว่ามีก าลังพลหรือเจ้าหน้าที่ป่วยหรือขาดการเข้าฝึกเป็นจ านวน
มากผิดปกติ ให้แจ้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่ที่รับผิดชอบ  เพื่อลงสอบสวนหาสาเหตุ
และควบคุมโรค 

6) ด าเนินการตามมาตรการของคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ หรือคณะกรรมการโรคติดต่อ
จังหวัด ตามที่ก าหนดอย่างเคร่งครัด 
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