
- สำเนา - 

 บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ    กพ.ทบ.    (กองการเตรียมพลฯ   โทร. ๐ ๒๒๙๗ ๗๑๔๐, ๙๗๑๓๘)     
ที ่    กห ๐๔๐๑/๑๑๘๒                               วันที่       ๓๐ มี.ค. ๖๓                        
เรื่อง ขออนุมัติกำหนดมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 

(COVID-19) สำหรับหน่วย/ค่ายทหารของ ทบ.                                           

เรียน  ผบ.ทบ.  

อ้างถึง ๑. หนังสือ กพ.ทบ. ด่วนที่สุด ที่ กห ๐๔๐๑/๔๗๑ ลง ๑๙ มี.ค. ๖๓  
 ๒. หนังสือ กพ.ทบ. ด่วนที่สุด ที่ กห ๐๔๐๑/๑๑๐๗ ลง ๒๕ มี.ค. ๖๓  

 ๓. เอกสารกระทรวงสาธารณสุข ลง ๔ มี.ค. ๖๓ เรื่อง มาตรการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา ๒๐๑๙ สำหรับค่ายทหาร  

สิ่งที่ส่งมาด้วย  มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙  (COVID-19) 
   สำหรับหน่วย/ค่ายทหารของ ทบ. 
    ๑. กพ.ทบ. ขออนุมัติกำหนดมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) สำหรับหน่วย/ค่ายทหารของ ทบ. เพื่อให้หน่วยยึดถือปฏิบัติให้เป็นไป
ในแนวทางเดียวกันต่อไปตามรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย โดยมีวัตถุประสงค์และขอบเขตการปฏิบัติ 
ดังนี้ 
     ๑.๑ วัตถุประสงค์ 
     ๑.๑.๑ ดำเนินการรวบรวมคำชี้แจง มาตรการที่เกี่ยวข้องของ สธ. และการสั่งการ
ของ ผบ.ทบ. เกี่ยวกับการป้องกันและคัดกรองกำลังพล ทบ. ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) 
     ๑.๑.๒ เพ่ือสร้างการรับรู้และความเข้าใจในสถานการณ์ที่ถูกต้อง ในลักษณะ
ของการสร้างความตระหนัก แต่ไม่ตื่นตระหนก 
     ๑.๑.๓ เพื่อกำหนดมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) สำหรับหน่วย/ค่ายทหารของ ทบ. 
    ๑.๒ ขอบเขต 
     เพ่ือป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 
(COVID-19) สำหรับกำลังพล ครอบครัว และผู้พักอาศัย ในหนว่ย/ค่ายทหารของ ทบ.   

    ๒. ข้อเท็จจริง 
     ๒.๑ ผบ.ทบ. ได้กรุณาสั่งการในโอกาสต่าง ๆ โดยเป็นการเน้นย้ำและกำหนดมาตรการ
ปฏิบัติของหน่วยทหารของ ทบ. กำลังพลและครอบครัว เพ่ือป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ 
ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ตามอ้างถงึ ๑ และ ๒ โดยมีรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับมาตรการป้องกันและ
ควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) สำหรับหน่วย/ค่ายทหารของ 
ทบ. สรุปได้ดังนี้ 
      ๒.๑.๑ ให้หน่วยดำเนินการคัดกรองและจัดทำบันทึกกำลังพลที่ เข้าออก 
ค่ายทหารโดยเฉพาะในยามวิกาล เพ่ือการคัดกรองและป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙  (COVID-19) 
จากภายนอก 
 
 

 

ด่วนที่สุด 



- ๒ -  
 

      ๒.๑.๒ ห้ามกลับเข้าบ้านพักของทางราชการเกินเวลา ๒๑๐๐  
      ๒.๑.๓ ให้ทุกหน่วยพิจารณาจำกัดทางเข้า-ออกของหน่วยเพ่ือควบคุมและ     
คัดกรองบุคคลผ่านเข้า-ออก 
      ๒.๑.๔ กองรักษาการณ์ให้แปรสภาพเป็นจุดคัดกรองบุคคลเข้าหน่วย 
     ๒.๒ กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ได้ออกมาตรการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัส   
โคโรนา ๒๐๑๙ สำหรับค่ายทหาร โดยกำหนดให้ค่ายทหารจะต้องมีการเตรียมความพร้อมของหน่วย   
การให้ความรู้แก่บุคลากร การเฝ้าระวังผู้ป่วยในค่ายทหาร รวมถึงการป้องกันและควบคุมโรค รายละเอียด
ตามอ้างถึง ๓   
    ๓. กพ.ทบ. พิจารณาแล้วเห็นว่า การกำหนดมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) สำหรับหน่วย/ค่ายทหารของ ทบ. จะทำให้การป้องกัน 
และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  
จึงเห็นควรอนุมัติกำหนดมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 
(COVID-19) สำหรับหน่วย/ค่ายทหารของ ทบ. ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย และแจ้งให้หน่วยที่เกี่ยวข้องทราบ 
เพื่อให้หน่วยยึดถือปฏิบัติให้เป็นไปในแนวทางเดียวกันต่อไป 
     ๔. ข้อเสนอ เห็นควรดำเนินการดังนี้ 
      ๔.๑ กรุณาอนุมัติกำหนดมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) สำหรับหน่วย/ค่ายทหารของ ทบ. ตามข้อ ๑ 
    ๔.๒ ให้ นขต.ทบ. ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของ 
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) สำหรับหน่วย/ค่ายทหารของ ทบ. ตามที่กำหนดอย่าง
เคร่งครัด  
      ๔.๓ ให้ สบ.ทบ. สำเนาให้ นขต.ทบ. จนถึงระดับกองร้อยอิสระยึดถือปฏิบัต ิ

    จึงเรียนมาเพื่อกรุณาพิจารณา หากเห็นเป็นการสมควร กรุณาอนุมัติตามเสนอในข้อ ๔ 
ทั้งนี้ อยู่ในอำนาจของ ผบ.ทบ. 

 
 

              (ลงชื่อ) พล.ท.  อยุทธ์  ศรวีเิศษ 
                                         ( อยุทธ ์ ศรีวเิศษ ) 

                                         จก.กพ.ทบ. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
        เรียน ผบ.ทบ. 

         - เห็นควรอนุมัติตามที่ กพ.ทบ. เสนอในข้อ ๔ 

 
 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(ลงชื่อ)  พล.ท. คธายุทธ์  เสาวคนธ ์
                 ( คธายุทธ์  เสาวคนธ ์) 
                      รอง เสธ.ทบ.(๑) 
                        ๓๑ มี.ค. ๖๓ 

(ลงชื่อ)  พล.อ. ธีรวฒัน์  บณุยะวฒัน ์
        ( ธีรวัฒน์  บุณยะวฒัน์ )  

       เสธ.ทบ. 
   ๓๑ มี.ค. ๖๓ 

(ลงชื่อ)  พล.อ. สนุัย  ประภชูะเนย ์
        ( สนุัย  ประภูชะเนย์ ) 
                      ผช.ผบ.ทบ.(๑) 
                      ๓๑ มี.ค. ๖๓ 

(ลงชื่อ)  พล.อ. อภิรชัต ์ คงสมพงษ์ 
        ( อภริัชต ์ คงสมพงษ ์) 

      ผบ.ทบ. 
  ๒ เม.ย. ๖๓ 

- อนมุัตติามเสนอในข้อ ๔ 

(ลงชื่อ) พล.อ. ณัฐพล นาคพาณิชย์ 
     ( ณฐัพล  นาคพาณิชย์ )  

           รอง ผบ.ทบ. 
  ๑ เม.ย. ๖๓ 

สำเนาถูกต้อง 

(ลงชื่อ)  พ.ท. เสริมพันธ์  แหลมหลกั 
                ( เสริมพนัธ ์ แหลมหลกั ) 
                                 หน.กพ.ทบ. 
                                 ๒ เม.ย. ๖๓ 



มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) 
สำหรับหน่วย/ค่ายทหารของ ทบ. 

--------------------------- 

 เพ่ือให้การป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 
(COVID-19) สำหรับหน่ วย /ค่ ายทหารของ ทบ . ให้ เป็ นไปอย่ างมี ประสิทธิภาพ  และ เป็ น ไป 
ในแนวทางเดียวกัน จึงได้กำหนดมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดฯ สำหรับหน่วย/ค่ายทหาร
ของ ทบ. ดังนี้ 

๑. วัตถุประสงค์ 
 ๑.๑ ดำเนินการรวบรวมคำชี้แจง มาตรการที่เกี่ยวข้องของ สธ. และการสั่งการของ 
ผบ.ทบ. เกี่ยวกับการป้องกันและคัดกรองกำลังพล ทบ. ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส 
โคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) 
 ๑.๒ เพ่ือสร้างการรับรู้และความเข้าใจในสถานการณ์ที่ถูกต้อง ในลักษณะของ 
การสร้างความตระหนัก แต่ไม่ตื่นตระหนก 
 ๑.๓ เพ่ือกำหนดมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส  
โคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) สำหรับหน่วย/ค่ายทหารของ ทบ.  
 ๒. ขอบเขต 
  เพ่ือป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙  (COVID-19) 
สำหรับกำลังพล ครอบครัว และผู้พักอาศัย ในหน่วย/ค่ายทหารของ ทบ.   
 ๓. ข้อมูลทั่วไป 
  เชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) เป็นกลุ่มของเชื้อไวรัสที่สามารถก่อให้เกิด 
โรคทางเดินหายใจในคน ซึ่งเพิ่งมีการค้นพบใหม่ โดยพบครั้งแรกที่เมืองอู่ฮั่น มณฑลหูเป่ย์ สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน ในช่วงปลายปี ๒๕๖๒ สามารถแพร่กระจายจากคนสู่คนได้ผ่านสารคัดหลั่ง เช่น การไอ 
จาม สัมผัสน้ำมูก น้ำลาย ฯลฯ ซึ่งผู้ที่ติดเชื้อจะมีอาการไข้ร่วมกับอาการทางเดินหายใจ หอบ และมีประวัติ
การเดินทางมาจากพื้นที่ที่มีการประกาศเป็นพ้ืนที่การระบาดภายใน ๑๔ วัน ก่อนเริ่มมีอาการป่วย 
  เชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) มีลักษณะการแพร่ระบาด ๓ ระยะ คือ ระยะที่หนึ่ง 
หมายถึง ไม่มีผู้ป่วยในประเทศไทย ผู้ป่วยที่ตรวจพบมาจากต่างประเทศ ระยะที่สอง หมายถึง ตรวจพบผู้ป่วย
ที่ไม่ได้เดินทางมาจากต่างประเทศมีอาการป่วย แต่ทราบที่มาของการติดเชื้อ และสามารถจัดการได้  
ส่วนระยะที่สาม หมายถึง ตรวจพบผู้ป่วยซึ่งไม่ทราบต้นตอที่มาของการติดเชื้อ และมีการเพ่ิมจำนวนมากขึ้น 
  สถานการณ์ของประเทศไทยในปัจจุบันใกล้จะเข้าสู่ระยะที่สาม เนื่องจากในห้วงเวลา
ที่ผ่านมา ตรวจพบผู้ป่วยที่ติดเชื้อจากการทำกิจกรรมร่วมกัน และในกิจกรรมเหล่านั้น ไม่สามารถ 
หาแหล่งกำเนิดหรือที่มาของการแพร่เชื้อได้อย่างชัดเจน จึงจำเป็นต้องมีการเตรียมการรับมือ  
กับสถานการณ์การแพร่ระบาดในระยะที่สามอย่างจริงจังตั้งแต่บัดนี้ 
 ๔. การบังคับบัญชา 
  ให้ ผบ.หน่วยที่รับผิดชอบพื้นที่ เป็นผู้รับผิดชอบอำนวยการ ดำเนินการ ประสานงาน 
และกำกับดูแลการปฏิบัติให้เป็นไปตามมาตรการที่กำหนด 
  
 
 
 
 



 ๕. การปฏิบัติ 
  ๕.๑ ผู้บังคับบัญชาทุกระดับ จะต้องระมัดระวังตนเอง และเป็นตัวอย่างของกำลังพล
ในเรื่องวินัยต่อตนเองและสังคม ในขณะเดียวกัน ต้องชี้แจงให้กำลังพลเข้าใจและมีความรู้ในสถานการณ์
ที่เกิดขึ้น เพ่ือมิให้กำลังพลและครอบครัวตื่นตระหนกและมีความวิตกกังวลจนเกินไป 
  ๕.๒ ดำเนินการให้ความรู้หรือจัดหาสื่อประชาสัมพันธ์ให้กับกำลังพล ครอบครัว และ 
ผู้พักอาศัยในพ้ืนที่ โดยเน้นการแนะนำการปฏิบัติตามหลักสุขอนามัยที่ถูกต้อง เช่น การสวมหน้ากากผ้าหรือ
หน้ากากอนามัย การล้างมือบ่อย ๆ เป็นต้น 
  ๕.๓ ผบ.หน่วยที่รับผิดชอบพ้ืนที่ ดำเนินการจัดตั้งพ้ืนที่กักตัวดูอาการ สำหรับผู้ที่มี
ความเสี่ยงติดเชื้อ 
  ๕.๔ ให้สถานพยาบาลในพ้ืนที่หน่วย/ค่ายทหารของ ทบ. จัดตั้งชุดสอบสวนโรค   
เพ่ือดำเนินการเฝ้าระวัง สอบสวนโรค และควบคุมโรคภายในพ้ืนที่  ในกรณีที่หน่วยทหารไม่มี
สถานพยาบาลในพ้ืนที่หรือต้องใช้บริการทางการแพทย์จากโรงพยาบาลในสังกัด  สธ. ให้สถาปนา      
ช่องทางการติดต่อสื่อสารในการปฏิบัติตามมาตรการเฝ้าระวังโรคขั้นต้น 
  ๕.๕ การผ่านเข้า-ออก หน่วย/ค่ายทหารของ ทบ. 
   ๕.๕.๑ กำหนดช่องทางเข้า-ออก พ้ืนที่ที่รับผิดชอบให้เหลือน้อยที่สุดเท่าที่จำเป็น 
   ๕.๕.๒ ห้ามผ่านเข้า-ออก หน่วย/ค่ายทหารของ ทบ. หลังเวลา ๒๑๐๐ 
หรือจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง ยกเว้น การผ่านเข้า-ออก เพื่อปฏิบัติราชการหรือมีเหตุจำเป็นเร่งด่วน 
ให้ขออนุญาตผู้บังคับบัญชาเป็นรายบุคคล 
   ๕.๕.๓ กำหนดให้กองรักษาการณ์ มีหน้าที่ในการคัดกรองบุคคลที่ผ่านเข้า-ออก 
ในพ้ืนที่รับผิดชอบอีกหน้าที่หนึ่ง เพ่ิมเติมจากหน้าที่เดิม 
   ๕.๕.๔ ดำเนินการอบรมให้ความรู้ที่จำเป็นเกี่ยวกับการตั้งจุดคัดกรองสำหรับ
กำลังพลที่ต้องปฏิบัติหน้าที่กองรักษาการณ์ 
   ๕.๕.๕ จัดหาอุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับตั้งจุดคัดกรองบริเวณกองรักษาการณ์ เช่น 
อุปกรณ์วัดอุณหภูมิ อุปกรณ์สำหรับทำความสะอาดฆ่าเชื้อไวรัส เป็นต้น 
   ๕.๕.๖ การปฏิบัติของกองรักษาการณ์  
    ๕.๕.๖.๑ ให้งดการตั้งแถวกองรักษาการณ์ในการแสดงความเคารพ 
ต่อผู้บังคับบัญชาโดยตรง ยกเว้น ในกรณีการตรวจเยี่ยมหน่วยอย่างเป็นทางการของผู้บังคับบัญชาระดับสูง 
    ๕.๕.๖.๒ การปฏิบัติในกองรักษาการณ์ให้เว้นระยะห่างในการปฏิบัติ 
ให้เหมาะสม เช่น การจัดเตียงนอนในกองรักษาการณ์ เป็นต้น     
    ๕.๕.๖.๓ กำลังพลที่เข้าเวรกองรักษาการณ์ ให้ปฏิบัติหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่
คัดกรองด้วยอีกหน้าที่หนึ่ง เพ่ิมเติมจากการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกองรักษาการณ์ ทั้งนี้การปฏิบัติ  
หน้าที่กองรักษาการณ์ต้องไม่บกพร่อง  
    ๕.๕.๖.๔ ให้ กำลั งพลที่ ปฏิบั ติหน้ าที่ กองรักษาการณ์ ทุ กนายใส่    
หน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยเพ่ือป้องกันการติดเชื้อ รวมถึงปฏิบัติตามมาตรการในการป้องกัน     
การติดเชื้ออื่น ๆ เช่น การเว้นระยะห่างของแต่ละบุคคล, การงดใช้สิ่งของร่วมกัน เป็นต้น 
    ๕.๕.๖.๕ จัดทำบันทึกข้อมูลบุคคลที่ผ่านเข้า-ออก พ้ืนที่ที่รับผิดชอบ  
    ๕.๕.๖.๖ เมื่อตรวจคัดกรองบคุคลแล้วพบอาการต้องสงสัยให้ดำเนินการ ดังนี้ 
 



      ๕.๕.๖.๖ (๑) หากอาศัยอยู่ในพ้ืนที่รับผิดชอบ ให้ดำเนินการ 
แจ้งให้บุคคลนั้นกักตัวเพ่ือดูอาการในที่พักอาศัย พร้อมทั้งแนะนำการปฏิบัติตนเมื่อเข้าข่ายต้องสงสัย 
ว่าติดเชื้อให้บุคคลผู้นั้นทราบ และรายงานให้ผู้บังคับบัญชาที่รับผิดชอบพื้นที่ทราบทันที 
      ๕.๕.๖.๖ (๒) หากอาศัยอยู่นอกพ้ืนที่รับผิดชอบ ให้ปฏิเสธการ 
เข้าพ้ืนที่พร้อมทั้งแนะนำการปฏิบัติตนเมื่อเข้าข่ายต้องสงสัยว่าติดเชื้อให้บุคคลผู้นั้นทราบ และรายงานให้
ผู้บังคับบัญชาที่รับผิดชอบพื้นที่ทราบทันที 
  ๕.๖ การปฏิบัติในที่ตั้งหน่วยทหาร 
   ๕.๖.๑ จัดให้กำลังพลใช้ถาดหลุมทุกนายและทุกครั้งในการรับประทานอาหาร 
   ๕.๖.๒ จัดให้มีที่ทำความสะอาดหรือชำระล้าง ฆ่าเชื้อ อุปกรณ์เครื่องใช้ส่วนตัว 
ของกำลังพล 
   ๕.๖.๓ ให้กำลังพลมีและใช้ช้อนส้อมส่วนตัวทุกนาย 
   ๕.๖.๔ ให้มีแก้วน้ำ กระติกน้ำดื่มส่วนตัวสำหรับกำลังพลทุกนาย 
   ๕.๖.๕ ให้มีการจัดผังที่นั่ งรับประทานอาหารในโรงเลี้ยง โดยให้กำลังพล 
แต่ละนายนั่งเว้นระยะห่างกัน และปรับเปลี่ยนที่นั่งไม่ให้นั่งหันหน้าเข้าหากัน หรือกำหนดมาตรการ 
อื่นใดเพือ่ลดความแออัด เช่น จัดแบ่งช่วงเวลาการรับประทานอาหารเป็นกลุ่มให้เหลื่อมเวลากัน 
   ๕.๖.๖ จัดเวลาในการอาบน้ำให้เหลื่อมเวลากัน เพ่ือลดความแออัด 
   ๕.๖.๗ จัดให้มีหรือขยายที่ตากผ้ากลางแจ้งเพียงพอสำหรับกำลังพลในหน่วย 
   ๕.๖.๘ โรงนอนต้องถ่ายเทความอับชื้นและความร้อนได้มากเพียงพอ รวมถึงต้องมี
การดูแลความสะอาดของที่นอน เปลี่ยนผ้าปูที่นอน ปลอกหมอน ทุกสัปดาห์ รวมถึงการนำที่นอน หมอน  
ผ้าห่ม นำมาตากแดดบริเวณกลางแจ้งเป็นประจำ อย่างน้อยสัปดาห์ละ ๑ ครั้ง 
   ๕.๖.๙ หมั่นทำความสะอาดสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ หรือเครื่องใช้ที่มีผู้สัมผัส
จำนวนมาก เช่น โรงนอน โรงเลี้ยง ห้องสุขา ที่อาบน้ำ ลูกบิดประตู เป็นต้น ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ หรือน้ำสบู่
เป็นประจำ หรือหลังใช้งานทุกครั้ง  
        ๕.๖.๑๐ การจัดประชุมหรือการรวมแถว ต้องรักษาระยะต่อ ระยะเคียงระหว่าง
บุคคลอย่างน้อย ๑ เมตร หรือใช้เทคโนโลยีช่วยในการดำเนินการ เช่น VTC, VDO call หรือ e-office 
        ๕.๖.๑๑ เวลาพักกลางวัน ให้เปิดหน้าต่างสำนักงานให้อากาศถ่ายเทอย่างน้อย  
๑ ชั่วโมง 
  ๕.๖.๑๒ งดการลากิจของกำลังพล เพ่ือลดการเคลื่อนย้าย/ภาวะเสี่ ยง 
ในการแพร่ระบาด ยกเว้น กรณีจำเป็นเท่านั้น ทั้งนี้ การอนุญาตลากิจให้อยู่ในดุลยพินิจของ ผบ.หน่วย 
โดยไม่ส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติภารกิจของหน่วย 
  ๕.๖.๑๓ งดการปล่อยพักของทหารกองประจำการ ทั้ งนี้ เ พ่ื อควบคุม 
การแพร่กระจายของเชื้อโรค สำหรับการเยี่ยมญาติสามารถปฏิบัติได้ โดยให้ปฏิบัติตามมาตรการ 
การระวังป้องกันโรคระบาด 
  ๕.๖.๑๔ ทหารกองประจำการที่ปล่อยลาพักกลับบ้านไปแล้ว ให้หน่วยติดตาม
ตัวกลับและจัดพ้ืนที่กักตัวดูอาการ โดยเมื่อกลับมาต้องมีบันทึกเป็นรายบุคคลว่า ไปที่ใด และทำกิจกรรม
อะไรมาบ้างในห้วงการลาพัก 
 
 
 
 



  ๕.๗ การปฏิบัติในโรงเรียนหรือสถานศึกษาของ ทบ. 
   ๕.๗.๑ งดการเรียนการสอนในชั้นเรียน หากจำเป็นต้องมีการเรียนการสอน    
ให้ปรับใช้วิธกีารอื่น ๆ  ที่เหมาะสม เช่น การศึกษาทางไกลผ่านระบบอินเทอร์เน็ต หรือการสอนชดเชย เป็นต้น 
   ๕.๗.๒ งดการเดินทางไปศึกษาดูงานนอกสถานที่ของทุกหลักสูตร ทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ 
   ๕.๗.๓ สำหรับโรงเรียนหรือสถานศึกษาที่มีนักเรียนหรือนักศึกษาพักประจำ 
หรือไม่ก็ตาม ให้ปฏิบัติเช่นเดียวกับการปฏิบัติในที่ตั้งหน่วยทหารตามข้อ ๕.๕ โดยเคร่งครัด   
  ๕.๗.๔ งดการปล่อยพักของนักเรียนในโรงเรียนทหารและสถานศึกษาของ ทบ. 
ทั้งนี้เพ่ือควบคุมการแพร่กระจายของเชื้อโรค สำหรับการเยี่ยมญาติสามารถปฏิบัติได้โดยให้ปฏิบัติตาม
มาตรการการระวังป้องกันโรคระบาด 
  ๕.๗.๕ นักเรียนหรือนักศึกษาในโรงเรียนหรือสถานศึกษาของ ทบ. ทั้งที่มีสถานะ
เป็นข้าราชการแล้วหรอืยังไมเ่ป็นก็ตาม หากมีเจตนาฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม นอกจากจะต้องถูกพิจารณา
ถูกลงโทษหรือลงทัณฑ์ทางวินัยแล้ว อาจถูกพิจารณาให้พ้นสภาพจากการเป็นนักเรียนหรือนักศึกษา 
ตามหลักสูตรในโรงเรียนหรือสถานศึกษาของ ทบ. นั้น 

  ๕.๘ การปฏิบัติของหน่วยที่รับผิดชอบที่อยู่อาศัยภายในพื้นที่ทหาร 
   ๕.๘.๑ ดำเนินการสำรวจและจัดทำฐานข้อมูลกำลังพลและครอบครัวในพ้ืนที่
หน่วย/ค่ายทหาร พร้อมทั้งจัดทำบัญชีผู้ที่อาจจะนำการแพร่ระบาดมาสู่หน่วย (ผู้สัมผัสเสี่ยงสูงหรือผู้ที่
เดินทางมาจากพ้ืนที่ที่มีการแพร่ระบาดสูง) เพ่ือประเมินความเสี่ยงและเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด 
   ๕.๘.๒ จัดระบบการรายงานอาการไข้ และอาการไอ และ/หรือ หายใจลำบาก
ของกำลังพลและครอบครัว ในการดำเนินการให้มีการแบ่งกลุ่มการรับผิดชอบของบุคคลในบัญชีรายชื่อ
ให้เป็นกลุม่ย่อยและจัดตัง้หวัหน้ากลุ่มใหด้ำเนินการตดิตามอาการและรายงานเป็นประจำทุกวนั เมื่อพบว่ามไีข้ 
อาการไอ และ/หรือ หายใจลำบาก ให้กำหนดแนวทางการปฏิบัติให้ได้รับการดูแลตรวจรักษาโดยทันที 
   ๕.๘.๓ จัดเจ้าหน้าที่ทำความสะอาดบริเวณจุดสัมผัสต่าง ๆ โดยเฉพาะบริเวณ 
ที่มีการสัมผัสมาก เช่น ประตู ลูกบิด ที่กดลิฟท์ ด้วยน้ำสบู่หรือน้ำยาฆ่าเชื้อตามห้วงเวลา   
  ๕.๙ การปฏิบัติตนส่วนบุคคลของกำลังพล 
   ๕.๙.๑ ต้องปฏิบัติตามข้อแนะนำเพ่ือป้องกันการรับหรือแพร่เชื้อ ได้แก่  
การล้างมือด้วยสบู่หรือแอลกอฮอล์เจล การสวมใส่หน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย การหลีกเลี่ยง 
การสัมผัสบริเวณใบหน้าและดวงตา การไอหรือจามที่ถูกวิธี การไม่อยู่ใกล้ชิดกับบุคคลอื่น เป็นต้น 
   ๕.๙.๒ ต้องลดหรืองดการมีปฏิสัมพันธ์ทางร่างกายกับกำลังพลรายอื่น ๆ หรือ 
การเข้าร่วมชุมนุม หรือการรวมตัวในกิจกรรมต่าง ๆ ที่มีผู้ เข้าร่วมเป็นจำนวนมาก หรือการเดินทาง 
ไปยังสถานที่ต่าง ๆ เพ่ือลดความเสี่ยงในการติดเชื้อ แต่หากมีเหตุจำเป็นซึ่งไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ 
ต้องปฏิบัติตนตามข้อแนะนำเพื่อป้องกันการแพร่เชื้ออย่างเคร่งครัด 
   ๕.๙.๓ หากตนเองอยู่ในสถานการณ์ที่เสี่ยงต่อการรับหรือแพร่เชื้อ เช่น เดินทาง
กลับจากต่างประเทศหรือพ้ืนที่ที่มีการแพร่ระบาดสูง หรือสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยสงสัยติดเชื้อ ต้องรีบ
รายงานต่อผู้บังคับบัญชาต้นสังกัด และหยุดปฏิบัติงาน ณ ที่ตั้งหน่วย เป็นระยะเวลา ๑๔ วัน นับตั้งแต่วัน
เดินทางกลับหรือสัมผัส ท้ังนี้ หากมีงานเร่งด่วนที่ได้รับมอบหมายแล้ว  ให้ปฏิบัติงาน ณ ที่พักอาศัยของ
ตนเองเพ่ือหลีกเลี่ยงการใกล้ชิดกับบุคคลอื่น และเป็นการเฝ้าติดตามอาการของตนเอง  
 



   ๕.๙.๔ การปฏิบัติตัวตลอดห้วงเวลา ๑๔ วันของกำลังพลที่เฝ้าติดตามอาการ
ของตนเอง ณ ที่พักอาศัยนั้น ต้องหลีกเลี่ยงใกล้ชิดกับผู้อื่น โดยเฉพาะผู้ป่วยหรือผู้สูงอายุ, หยุดการทำ
กิจกรรมต่าง ๆ ที่ไม่จำเป็น, ปิดปากและจมูกด้วยกระดาษชำระทุกครั้งที่ไอ จาม, ห้ามรับประทานอาหาร
ร่วมภาชนะกับผู้อื่นและแยกของใช้ส่วนตัว, สวมหน้ากากอนามัยและอยู่ห่างจากบุคคลอื่น ๑ – ๒ เมตร,  
แยกห้องนอน, ทำความสะอาดที่พักและของใช้, ล้างมือเป็นประจำด้วยสบู่และน้ำหรือแอลกอฮอล์เจล, 
ทิ้งหน้ากากอนามัยหรือกระดาษชำระที่ใช้แล้วให้ถูกวิธี, วัดอุณหภูมิร่างกายและสังเกตอาการตัวเองทุกวัน 
และบันทึกไว้เป็นประจำทุกวัน 
   ๕.๙.๕ กำลังพลรายใดที่เฝ้าติดตามอาการของตนเอง ณ ที่พักอาศัย หรือกำลังพล
รายอื่นใดที่มีอาการต้องสงสัย เช่น มีไข้ ไอ จาม เจ็บคอ มีน้ำมูก หายใจเหนื่อยหอบ อย่างใดอย่างหนึ่ง 
หรือหลายอย่าง ต้องเข้ารับการคัดกรองและเฝ้าระวังโรคติดเชื้อ ณ รพ.รร.๖ หรือ สถานพยาบาลอื่นที่มี
ศักยภาพและมาตรฐานในการคัดกรองและเฝ้าระวังโรคติดเชื้อ พร้อมทั้งรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบโดยทันที 
   ๕.๙.๖ กำลังพลที่เฝ้าติดตามอาการของตนเอง ณ ที่พักอาศัย หากพักอาศัย
ร่วมกับบุคคลในครอบครัว หรือบุคคลอื่น ๆ แล้ว กำลังพลต้องชี้แจงทำความเข้าใจ และแยกกิจกรรม 
ที่มีการปฏิสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิดโดยทันที รวมถึงขอความร่วมมือในการปฏิบัติตนเช่นเดียวกับตนเอง
อย่างเคร่งครัด ตลอดห้วงเวลาการเฝ้าติดตามอาการ 
   ๕.๙.๗ กำลังพลผู้ใดที่เจตนาฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม ให้ถือว่าเป็นการกระทำผิด
วินัย ให้พิจารณาลงโทษตามกฎหมาย หรือระเบียบ ที่ว่าด้วยการนั้น รวมถึงการดำเนินการทางปกครอง
ที่เหมาะสม 
 ๕.๑๐ การปฏิบัติเมื่อพบผู้ป่วยตดิเชื้อในพื้นที่หน่วย/ค่ายทหารของ ทบ. 
   ๕.๑๐.๑ รายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบโดยทันที 
   ๕.๑๐.๒ ประสานหน่วยงาน สธ. ในพ้ืนที่ ในการจัดการผู้ป่วยและผู้สัมผัสตาม
แนวทางของ สธ. 
   ๕.๑๐.๓ ค้นหาผู้ป่ วยเพ่ิมเติมภายในหน่ วย/ค่ ายทหาร ห้ ามปล่อยทหาร             
กองประจำการลาพักจนกว่า ทบ. จะแจ้งให้ทราบหรือจนกว่าจะไม่พบผู้ป่วยในหน่วยเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 
๒๘ วัน  
   ๕.๑๐.๔  จัดการกับผู้สัมผัสเสี่ยงสูง โดยการกักตัวเพ่ือดูอาการในที่พักอาศัย 
หรือการกักตัวเพื่อดูอาการในพื้นที่ที่กำหนดและรายงานให้ ทบ. และ สธ. ในพ้ืนที่ทราบเมื่อมีอาการป่วย 
   ๕.๑๐.๕  เน้นย้ำให้กำลังพล ครอบครัว และผู้พักอาศัยในพ้ืนที่ที่พบการระบาด
ของโรค เฝ้าระวังอาการตนเองทุกวันและรายงานให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพ้ืนที่ทราบเมื่อมีอาการป่วย   
   ๕.๑๐.๖  กรณีพบผู้ติดเชื้อภายในพ้ืนที่ของหน่วย/ค่ายทหาร มากกว่า ๒ นาย   
ขึ้นไป ให้ ผบ.หน่วยที่รับผิดชอบพื้นที่ พิจารณาปิดหน่วย/ค่ายทหาร และรายงานให้ ทบ. ทราบ  

…………………………………………………………….. 
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