สำเนาคูฉบับ

ประกาศกรมแพทยทหารบก
เรื่อง แนวทางการปฏิบัติในการปองกันควบคุมโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
สำหรับกำลังพลและครอบครัว
ในปจจุบันไดเกิดเหตุการณการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID- 19) ในหลาย
พื้นที่กวา ๗๐ ประเทศทั่วโลก ซึ่งโรคนี้เกิดจากเชื้อติดเชื้อโรคทางเดินหายใจเฉียบพลันรุนแรงหรือโรคซารสชนิดที่
๒ (SARS CoV-2) มีชองทางการแพรโรคหลักคือ ละอองฝอยน้ำมูกน้ำลาย (Droplet) และสามารแพรโรคผาน
ทางการขับออกทางอุจจาระ และเยื่อบุตา โรคนี้ระยะฟกตัว ๒-๑๔ วัน (เฉลี่ย ๕.๒ วัน) อาการและอาการแสดงที่
สำคัญ คือ มีไข ครั่นเนื้อครั่นตัว ปวดศีรษะ ไอ จาม เจ็บคอ มีน้ำมูก อาจมีอาการหอบเหนื่อย แนนหนาอก บางราย
อาจมีคลื่นไส อาเจียน ทองเสีย มีรายงานพบผูปวยเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็วกวา ๘๙,๐๐๐ ราย เสียชีวิตกวา ๓,๐๐๐
ราย และมีอัตราปวยตายประมาณรอยละ ๒-๓ สวนใหญเปนผูที่มีโรคประจำตัวเรื้อรัง ในปจจุบันมีการรักษา
ตามอาการและยั งไม มี แนวทางการรักษาที่ เป นมาตรฐาน ปจจุบันมีรายงานจากกรมควบคุมโรค กระทรวง
สาธารณสุขวา ประเทศไทยมีการติดเชื้อภายในประเทศ (Local transmission) แลวและมีความเปนไปไดมากที่จะ
เกิดการระบาดเปนวงกวางภายในประเทศ ดังนั้นเพื่อเปนการปองกันการระบาดของโรค COVID-19 ในกำลังพล
และครอบครัว กรมแพทยทหารบก จึงไดประกาศแนวทางการปองกันโรคดังตอไปนี้
๑. มาตรการการปองกันการสัมผัสโรคสวนบุคคล
๑.๑ สวมหนากากผา สำหรับผูที่ไมมีอาการปวย หรือหนากากอนามัย สำหรับผูที่มี
อาการปวยของระบบทางเดินหายใจ เชน โรคภูมิแพ เมื่อออกจากที่พักอาศัยทุกครั้ง
๑.๒ ลางมือดวยสบูและน้ำสะอาด ทั้งกอนและหลังรับประทานอาหาร และหลังจาก
เขาหองน้ำ นานอยางนอย ๒๐ วินาที หรือ ลูบมือดวยเจลแอลกอฮอล ทั้งนี้ควรพกเจลแอลกอฮอลติดตัว
เพื่อที่จะใชไดตลอดเวลา
๑.๓ หลีกเลี่ยงการสัมผัสใบหนา ขยี้ตา และแคะจมูกดวยมือที่ยังไมไดทำความ
สะอาด
๑.๔ เมื่อไอ จาม ใหปดปากดวยดานในของขอพับแขน หัวไหล หรือลงในคอเสื้อ และลาง
มือทุกครั้งเมื่อใชมือชวยปองในการไอ จาม
/๑.๕ ปดฝาโถ...

๑.๕ ปดฝาโถสวมกอนกดลางชักโครก เพื่อปองกันการฟุงกระจายของเชื้อไวรัสที่ถูก
ขับออกทางอุจจาระได
๑.๖ หลีกเลี่ยงการสัมผัสใกลชิดกับผูที่มีอาการของโรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจแบบ
เฉียบพลัน หากมีความจำเปนตองพบเจอ ใหรักษาระยะหางในการพูดคุยอยางนอย ๑ เมตร และอยูในที่ที่มีอากาศ
ถายเท
๑.๗ ทำความสะอาดพื้นผิวสัมผัส หรือวัสดุอุปกรณที่หยิบจับ สัมผัสบอยสวนตัว เชน
โทรศัพทมือถือ คอมพิวเตอรสวนบุคคล เปนตน ดวยน้ำยาฆาเชื้อ (น้ำสบู หรือ น้ำผงซักฟอก หรือ น้ำยาลาง
จาน หรือ ไฮเตอร สัดสวน ๑ ตอน้ำ ๙๙ สวน ทั้งนี้ขึ้นกับชนิดพื้นผิวสัมผัส) รวมถึงภายในครัวเรือน เชน ราว
บันได พื้น หองน้ำ เปนตน
๑.๘ หลีกเลี่ยงการไปยังสถานที่มีผูคนหนาแนน แออัด เชน หางสรรพสินคา สถาน
บันเทิง สถานีขนสง เปนตน หากมีความจำเปนตองไปยังสถานที่ดังกลาวใหดำเนินการตาม ๑.๑ - ๑.๖
๑.๙ ดูแลรักษาสุขภาพรางกายใหแข็งแรง รับประทานอาหารปรุงสุกที่มีประโยชน
พักผอนใหเพียงพอ
๑.๑๐ กักกันตนเอง (Self-quarantine) เมื่อรูสึกวามีไข (มีอุณหภูมิกายมากกวาและ
เทากับ ๓๗.๕) รวมกับ มีอาการอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี้ ไดแก ไอ น้ำมูก เจ็บคอ ปวดเมื่อยตามตัว หอบ
เหนื่อย หรือ หายใจลำบาก รวมกับ มีประวัติการเดินทางไปในประเทศหรือเมืองที่มีรายงานการระบาดของโรค
อยางตอเนื่อง (ตามประกาศของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข) เปนเวลา ๑๔ วัน ทั้งนี้จำเปนตองวัดไข
ทุกวัน และรายงานผูบังคับบัญชาโดยตรงทราบ แนะนำใหทำงานที่บาน (Working from home) ถาอาการแย
ลงใหรีบไปพบแพทย
๑.๑๑ หลีกเลี่ยงการเดินทางไปในประเทศหรือเมืองที่มีรายงานการระบาดของโรคอยาง
ตอเนื่อง (ตามประกาศของ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข) หากจำเปนตองเดินทางไปใหดำเนินการตาม ๑.๑
- ๑.๑๐ และปฏิบัติตามประกาศกรมแพทยทหารบก เรื่อง แนวทางการปฏิบัติในการปองกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับผูเดินทางไป-กลับจากพื้นที่ที่มีรายงานการระบาดของโรค ลง ๓ มี.ค. ๖๓ อยาง
เครงครัด
๑.๑๒ ควรฉีดวัคซีนปองกันโรคไขหวัดใหญเปนประจำทุกป เพื่อลดโอกาสการมีอาการ
คลายกับโรคไขหวัดใหญ (Influenza-like illness) ทั้งนี้เพื่อลดภาระของเจาหนาที่ในการตรวจคัดกรองโรค COVID19 เมื่อมารักษาในโรงพยาบาล
๑.๑๓ ติดตามสถานการณการระบาดของโรค COVID-19 ไดที่กรมควบคุมโรค กระทรวง
สาธารณสุข ตามเว็บไซต https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia/situation.php และคำแนะนำสำคัญ
สำหรับประชาชนไดที่เว็บไซต https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia/introduction.php

/๒. มาตรการ...

๒. มาตรการการปองกันการสัมผัสโรคในสำนักงาน คายทหาร และชุมชนทหาร
๒.๑ ติดตั้งเจลแอลกอฮอลในสำนักงานตามจุดตางๆ ที่กำลังพลเขาถึงไดงาย เชน
หนาประตูทางเขา หนาหรือภายในลิฟท หนาหองประชุม และเนนย้ำใหกำลังพลลูบมือดวยเจลแอลกอฮอลกอน
เขาสำนักงานทุกครั้ง
๒.๒ จัดใหมีสบูลางมือในหองน้ำทุกแหงในสำนักงาน สถานที่ที่ใชรวมกันทุกแหง
๒.๓ ใหพิจารณาวัดไขกอนเขาที่ทำงานทุกวัน ในกรณีที่หนวยสามารถจัดหาวัสดุ
อุปกรณวัดอุณหภูมิกายและมีบุคลากรเพียงพอในการดำเนินการ ทั้งนี้เพื่อเฝาระวังการแพรเชื้อในระยะแรกๆ
ของโรค ถาตรวจพบวา มีไข (อุณหภูมิกายมากกวาหรือเทากับ ๓๗.๕) ใหรายงานผูบังคับบัญชาโดยตรงของผู
นั้นและแนะนำใหไปสถานพยาบาลใกลเคียงเพื่อตรวจพิเคราะหโรคตอไป หากหนวยไมสามารถวัดไขใน
สำนักงานไดจำเปนตองมีปายคำแนะนำเรื่องการปฏิบัติตนในการปองกันการแพรโรค COVID-19 ติดหนา
ทางเขาสำนักงาน
๒.๔ ใหเช็ด ถู ทำความสะอาดพื้นผิวสัมผัส หรือวัสดุอุปกรณที่หยิบจับสัมผัสบอย
เชน ที่จับประตู ปุมลิฟท ราวบันได ดวยน้ำยาฆาเชื้อ (น้ำสบู หรือ น้ำผงซักฟอก หรือ ๗๐% แอลกอฮอล หรือ
ไฮเตอร สัดสวน ๑ ตอน้ำ ๙๙ สวน) กรณีสถานพยาบาลใหดำเนินการตามคำแนะนำของกระทรวงสาธารณสุข
ในการควบคุมปองกันการติดเชื้อโรค COVID-19 ภายในโรงพยาบาลอยางเครงครัด
๒.๕ ไมอนุญาตใหผูที่มีอาการปวยของโรคระบบเดินทางหายใจเฉียบพลัน (Acute
respiratory infection) และมีประวัติเสี่ยงตามนิยามการเฝาระวัง สอบสวนโรค COVID-19 (ตามกำหนดของ
กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข) เขาสำนักงานหรือมาทำงานจนกวาจะหายปวย หรือ กักกันตนเอง
(Self-quarantine) จนครบ ๑๔ วันแลว
๒.๖ หากพบผูที่มีอาการของโรคติดเชื้อระบบทางเดินหายแบบเฉียบพลันในสำนักงาน
คายทหาร ชุมชนทหารในหวงที่มีการระบาดของโรค COVID-19 ภายในประเทศแลว ใหดำเนินการดังนี้
๒.๖.๑ ปองกันตนเองตามมาตรการ โดยเฉพาะขอ ๑.๑ – ๑.๖
๒.๖.๒ แนะนำใหผูปวยรายนั้นสวมหนากากอนามัย และรีบไปตรวจรักษา
ที่สถานพยาบาลใกลบาน
๒.๖.๓ เช็ด ถู ทำความสะอาดพื้นผิวสัมผัส ในบริเวณที่ผูปวยรายนั้นทำงาน
อยู ดวยน้ำยาฆาเชื้อ (น้ำสบู หรือ น้ำผงซักฟอก หรือ ๗๐% แอลกอฮอล หรือ ไฮเตอรสัดสวน ๑ ตอน้ำ ๙๙
สวน)
๒.๖.๔ กรณีที่เปนผูสัมผัสที่มีความเสี่ยงสูง (High-risk contact) หรือ มี
ความเสี่ยงต่ำ (Low-risk contact) ใหพิจารณากักกันตัวเอง ๑๔ วัน และปฏิบัตตนตามขอ ๑.๑๐ ทั้งนี้นิยาม
ของ ผูสัมผัสที่มีความเสี่ยงสูง หมายถึง ผูสัมผัสที่มีโอกาสสูงในการรับหรือแพรเชื้อกับผูปวย ประกอบดวย ๑)
ผูสัมผัสใกลชิดหรือมีการพูดคุยกับผูปวยในระยะ ๑ เมตร นานกวา ๕ นาที หรือถูกไอจามรดจากผูปวยโดยไมมี
การปองกัน เชน ไมสวมหนากากอนามัย ๒) ผูที่อยูในบริเวณที่ปด ไมมีการถายเทอากาศ เชน ในรถปรับอากาศ
/หองปรับอากาศ...

หองปรับอากาศ รวมกับผูปวยและอยูหางจากผูปวยไมเกิน ๑ เมตร นานกวา ๑๕ นาที โดยไมมีการปองกัน ผู
สัมผัสที่มีความเสี่ยงต่ำ หมายถึง ผูสัมผัสที่มีโอกาสต่ำในการรับหรือแพรเชื้อกับผูปวย ไดแกผูสัมผัสที่ไม
เขาเกณฑผูสัมผัสที่มีความเสี่ยงสูง
๒.๖.๕ เมื่อมีอาการครั่นเนื้อครั่นตัว เหมือนมีไข รวมกับมีอาการอยางใด
อยางหนึ่งดังตอไปนี้ ไดแก ไอ น้ำมูก เจ็บคอ หายใจเหนื่อย หายใจลำบาก ใหสวมหนากากอนามัยและรีบไปพบ
แพทยในสถานพยาบาลใกลบานโดยเร็ว
ประกาศ ณ วันที่ ๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
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