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คำปรารภจาก ผบ.ทบ. 

 จากสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด–๑๙ ที่ขยายตัวเป็นวงกว้างในปัจจุบัน กองทัพบกใน

ฐานะหน่วยงานด้านความมั่นคง มีหน้าที่ในการเตรียมกำลังพล บุคลากรทางแพทย์ และยุทโธปกรณ์ทุก

ประเภท ให้มีความพร้อมในการสนับสนุนการปฏิบัติงานของรัฐบาล เพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชน   

รวมถึงการควบคุม พิทักษ์ ปกป้องกำลังพล และครอบครัวของกองทัพบก ที่นับว่าเป็นสิ่งสำคัญที่สุดใน

เวลานี้ ดังนั้นกำลังพลทุกนายจำเป็นต้องมีความรู้เกี่ยวกับมาตรการป้องกันโรคโควิด–๑๙ เพื่อให้สามารถ

รับมือกับการแพร่ระบาดโรคโควิด–๑๙ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งสามารถปฏิบัติตนในสถานการณ์

ดังกล่าวได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม ผมมีความห่วงใยสวัสดิภาพ และสุขภาวะของกำลังพลทุกนาย จึง

ได้จัดทำคู่มือทหารต้านโควิด-๑๙ ขึ้นมา เพื่อให้กำลังพลทุกนายได้ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติตัว เพื่อ

ป้องกันตนเองและครอบครัวให้รอดพ้นจากสถานการณ์ดังกล่าว สุดท้ายนี้ ผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่า กำลัง

พลทุกนายและครอบครัวของกองทัพบก จะมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง ปลอดภัยจาก โรคโควิด ๑๙ 

ตลอดจนสามารถเป็นกำลังสำคัญของกองทัพบก ในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในสถานการณ์วิกฤติ

ของบ้านเมือง ดังปณิธานที่ว่า “ทหารเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาส” 

 

 

 



 

 

 

คำนำ 

คู่มือทหารต้านภัยโควิด-๑๙  เป็นคู่มือการป้องกันการระบาดของโรคโควิด-๑๙ สำหรับบุคคล ฉบับ
แรกที่ออกในปี ๒๕๖๓ เนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบันโรคโควิด-๑๙ มีการระบาดอย่างรุนแรงไปทั่วโลก เป็น
โรคที่มีอาการรุนแรงถึงแก่ชีวิตได้ สามารถแพร่กระจายได้อย่างรวดเร็วไปยังบคคลอื่นๆ ก่อนที่บุคคลที่ติด
โรคจะมีอาการเจ็บป่วยหรือผิดปกติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการอยูใ่กล้ชิดกับผู้อื่น หรือมีกิจกรรมรวมกันเป็นหมู่
มาก ผู้บังคับบัญชาได้มีความห่วงใยผู้ใต้บังคับบัญชา จึงได้มีคำสั่ง ให้ ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-๑๙ 
กองทัพบก จัดทำคู่มือฯ เล่มนี้ขึ้น เพื่อให้กำลังพลที่กำลังปฏิบัติงานในสถานที่ หรือพื้นที่ปฏิบัติการต่างๆ  
รวมไปถึงครอบครัวในชุมชนค่ายทหาร มีความปลอดภัยจากโรคโควิด-๑๙ รวมทั้งสามารถใช้ชีวิตได้
ตามปกติ และมีความพร้อมที่จะปฏิบัติภารกิจภายนอกหน่วยได้อย่างมั่นใจ 
 สุดท้ายนี้ ขอให้กำลังพลทุกนายติดตามสถานการณ์ ให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูลและปฏิบัติ

ตามคำส่ังของกองทัพบกที่ได้สั่งการไปแล้วรวมทั้งปฏิบัติตามคู่มือเล่มนีอ้ย่างเคร่งครัด  

 

 

 

 

 

 



 

สารบัญ 

 

บทที่ ๑  ตระหนักรู ้

บทที่ ๒  การป้องกันตนเอง 

บทที่ ๓  วินัยทหารต้านโควิด-๑๙ (COVID-19) 

บทที่ ๔  การเตรียมตัวออกปฏิบัติการ 

บทที่ ๕  อุปกรณ์ป้องกันร่างกายส่วนบุคคล และการทำความสะอาด 

บทที่ ๖  มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด-๑๙ ของกองทัพบก 

ภาคผนวก ก   คำถามการประเมินความเสี่ยง สำหรับเจ้าหน้าที่ทหารที่ออกปฏิบัติหน้าที่ 

                     ในการคัดกรองภายในหน่วย หรือสถานที่ที่ได้รับมอบหมาย 
ภาคผนวก ข      การติดตามข้อมูลข่าวสารการปฏิบัติของกองทัพบก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

บทท่ี ๑   ตระหนักรู ้

ลักษณะเชื้อก่อโรค  

       
 

 โควิด-๑๙ เป็นเชื้อไวรัสชนิดอาร์เอ็นเอที่มีเปลือกหุ้ม มีชื่อว่า ไวรัสซาร์โควีทู (SARS-CoV-2) 

ภาษาไทยเรียกว่า ไวรัสระบบทางเดินหายใจเฉียบพลันรุนแรงชนิดที่ ๒ ซึ่งก่อโรคในระบบทางเดินหายใจ

และระบบทางเดินอาหาร ติดต่อได้ง่ายผ่านการไอ จาม เกิดละอองเสมหะ ละอองน้ำมูก น้ำลาย ตรวจพบ

ได้ทั้งในเลือด น้ำมูก น้ำลาย เสมหะ และสามารถตรวจเจอได้จากอุจจาระด้วย 

                           
 

ใครเสี่ยงต่อการติดโรค ? 

๑. ทุกคน ทุกเพศ และทุกวัย ที่สัมผัสเชื้อแล้วเกิดโรคได้ทั้งหมด เชื้อนี้เป็นเชื้ออุบัติใหม่ ไม่เคย

เกิดขึ้นมาก่อนและคนเกือบทั้งหมดยังไม่มีภูมิต้านทานต่อโรคนี้ วัยแรงงานจะมีความเส่ียงสูงในการสัมผัส

โรค ผู้สูงอายุจะมีความเสี่ยงที่จะเกิดโรคและเสียชีวิต สำหรับคนเป็นเบาหวาน ความดัน หัวใจ คนอ้วน 

และหญิงตั้งครรภ์ มีความเส่ียงสูงเพิ่มมากขึ้น 
 

             
 



๒. ผู้ที่ใกล้ชิดกับผู้ป่วยหรือดูแลผู้ป่วย แล้วไม่ป้องกันตัวเอง ไม่รักษาความสะอาดส่วนบุคคล ผู้ที่

ทำงาน พักอาศัย เดินทางท่องเที่ยว หรือ กลับจากพื้นที่ที่มีรายงานการระบาดของโรคอย่างต่อเนื่อง 

รวมถึงคนที่พักอาศัยร่วมกันคนเหล่านี้ 

 

        
 

๓. ผู้ที่ไม่ป้องกันตัวเองในระหว่างระบาด เช่น ไม่สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า เมื่อต้องไป

ยังสถานที่ที่มีผู ้คนหนาแน่น หรือขณะเดินทาง ไม่ล้างมือด้วยสบู่และน้ำสะอาด หรือลูบมือด้วยเจล

แอลกอฮอล์ที่มีความเข้มข้นที่ ๗๐% 

                      
 

๔. ผูไ้ม่เว้นระยะห่างระหว่างบุคคลในสังคม และหรือไม่งดการพบปะ พูดคุย รวมตัว จับกลุ่มร่วม

ทำกิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่ง มีโอกาสติดโรคมากขึ้น มีการเดินทางไปในที่ชุมชน เช่น สนามมวย สถาน

บันเทิง ร้านอาหาร ห้างสรรพสินค้า วัด ตลาดสด โบสถ์ มัสยิด ทำให้มีโอกาสติดมากขึ้น 

 

  



 

ลักษณะของโรคและการดำเนินโรค 

การรับเชื้อจะเข้าสู่ร่างกายทางจมูก ปาก เยื่อบุตา ซึ่งเข้าโดยสัมผัสโดยตรง หรือจับของรอบตัว 

เช่น  ลูกบิดประตู ราวบันได  กำแพง  เสารถไฟฟ้า  โต๊ะ  เก้าอี้  ไมโครโฟน  ตู้เอทีเอ็ม  โทรศัพท์มือถือ 

ที่ปนเปื้อนกับตัวโรค แล้วนำเข้ามาขยี้ตา ป้ายจมูก ทำให้เกิดโรคมากขึ้น จะแสดงอาการของโรคระหว่าง 

๒ - ๑๔ วัน ทั้งนี้คนส่วนใหญ่มักจะแสดงอาการของโรคประมาณ ๑๑ วันขึ้นไป และแสดงอาการของโรค

เร็วที่สุดประมาณ ๒ วัน เมื่อรับเช้ือเข้าไปแล้ว  เช้ือไวรัสโคโรนาชนิดนี้จะเข้าสู่ระบบทางเดินหายใจ ลงสู่

ปอด ทำให้เซลล์เนื้อปอดที่ติดเชื้อเกิดการเกาะกลุ่มกัน และทยอยตายลง และยังแพร่กระจายไปยัง

อวัยวะสำคัญได้แก่ สมอง ลำไส้ และ ไต เป็นเหตุให้เม็ดเลือดขาวถูกทำลาย ส่งผลให้เนื้อปอดอักเสบอย่าง

รุนแรง จนไม่สามารถขยายตัวตามการหายใจเข้าออกได้ จนเป็นเหตุให้มีโอกาสเสียชีวิตในที่สุด 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



อาการและอาการแสดง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อาการของโรคนี้คล้ายกับอาการแสดงของโรคไข้หวัดใหญ่ คือ อาการหลัก ไข้ ไอแห้ง ปวดเมื่อย

เนื้อเมื่อยตัว ปวดศีรษะ คัดจมูก มีน้ำมูก เจ็บคอ หอบเหนื่อย แน่นหน้าอก อ่อนเพลีย คลื่นไส้ อาเจียน 

ท้องเสีย ดังนั้นจึงไม่สามารถแยกโรคได้จากโรคไข้หวัดใหญ่ ถ้าร่วมกับอาการ โอกาสเส่ียงย่ิงเป็นมากขึ้น 

แต่จะสามารถแยกได้จากการตรวจ ซึ่งการตรวจได้จากการเก็บสารคัดหลั่งจากในจมูก ช่องหลังจมูกและ

คอ แล้วนำไปตรวจแลป เรียกว่า พีซีอาร์ (PCR) ซึ่งจะทราบผลได้ประมาณ ๑ วัน 

 

 



 

บทท่ี ๒ การป้องกันตนเอง  

 การป้องกันตนเองเป็นเกราะกำบังที่ดีที่สุด ด้วยการใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเอง  อุปกรณ์ป้องกัน

การเข้าของเชื้อ หน้ากากอนามัยมีแบบที่ใช้แล้วทิ้ง กับหน้ากากอนามัยที่เป็นผ้าซึ่งต้องซักทำความสะอาด

บ่อยครั้ง และกรองโรคได้ โดยหน้ากากอนามัยสวมถูกวิธี ดังนี้  

วิธีการสวมหน้ากากอนามัยอย่างถูกต้อง  
 ๑. ทำความสะอาดมือก่อนใส่หน้ากาก  
 ๒. หันด้านที่มีสีออกข้างนอก หันด้านสีขาวเข้าตัว 
 ๓. จับสายจากด้านข้างแล้วคล้องที่หลังหู 
 ๔. กดแกนโลหะด้านบนให้แนบกับหน้า 
 ๕. ดึงหน้ากากด้านล่างให้ถึงใต้คาง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การถอดก็เช่นกัน ควรถอดให้ถูกต้อง เพื่อป้องกันการสัมผัสเชื้อและทุกครั้งต้องล้างมือเมื่อถอด และถ้า
เป็นไปได้ควรตัดทิ้งป้องกันคนอื่นนำไปใช้ใหม่ 
 

ขั้นตอนการถอดหน้ากากอนามัยอย่างถูกต้อง 
 1. ใช้นิ้วเกี่ยวสายคล้องเพื่อทิ้งลงถังขยะ 
 2. ห้ามสัมผัสหน้ากากโดยตรง 
 3. หากสัมผัสหน้ากากที่ใช้แล้ว ให้ล้างมือให้สะอาด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

การล้างมือ ๗ ข้ันตอน ด้วยสบู่และน้ำสะอาด หรือการลูบมือด้วยเจลแอลกอฮอล์  
การป้องกันตนเองหลังการไปสัมผัส จับสิ่งต่าง ๆ คือ การล้างมือ ควรล้างให้สะอาดและต้องมีสบู่

ล้างมือโดยทำการล้าง ๗ ขั้นตอน หลักจำง่าย ๆ คือ   หน้า – หลัง – กลาง – ปั้น – โป้ง – ปลาย - ข้อ 
 

   



 
 

การใช้มาตรการการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing โซ-เชียล-ดิส-แทน-ซิ่ง) เรียกง่าย ๆ 
ว่าเว้นระยะห่างให้ไกลโรค ใช้ในเวลาที่ต้องพบปะพูดคุย ประชุม เดินตามท้องถนน ห้างสรรพสินค้า 
ตลาดสด ในรถโดยสาร ต่อแถว โดยกำหนดการจัดระเบียบพื้นที่/สถานที่ กิจกรรม ระยะห่างระหว่าง
บุคคล และเวลาตามแนวทาง ดังนี้ 
  (๑) การเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลอยู่ที่อย่างน้อย ๑ - ๒ เมตร จะนั่งหรือยืนก็เว้นระยะห่าง โดย
เว้นทั้งทางด้านหน้าและด้านข้าง  
  (๒) หลีกเลี่ยงการสัมผัสทางกายภาพ และการเข้าร่วมกิจกรรมที่มีคนหมู่มาก   
  (๓) หลีกเลี่ยงการเดินทางออกนอกบ้าน ค่าย หรือการใช้ระบบขนส่งสาธารณะ   
  (๔) กำหนดวิธีบริหารจัดการการทำงาน เช่น การจัดผลัดในการทำงาน และการเหลื่อมเวลาการทำงาน 

                   
 

 สุขอนามัยที่ต้องทำเป็นประจำ คือ  
- การทานอาหารกับคนทั่วไป ต้องใชช้้อนกลาง ป้องกันการปนเปื้อนน้ำลาย ไม่ใช้ช้อนส้อมร่วมกับ

ใคร ควรเป็นช้อนส้อมของตัวเอง 
- ควรรับประทานอาหารที่ปรุงสุกใหม่ ไม่กินอาหารดิบ ไม่ควรทานอาหารที่ตั้งทิ้งไว้นาน 
- การล้างมือทุกครั้งก่อนและหลังจับสิ่งของที่สัมผัสบ่อย ๆ หรือมีคนสัมผัสมาก 



- ไม่ใช้ของใช้ร่วมกับคนอื่น เช่น เส้ือผ้า ผ้าเช็ดตัว ผ้าเช็ดหน้า 
- ไม่เล่นสัมผัสใบหน้า ไม่สัมผัสจมูก ตา ของคนอื่น 
- ก่อนเข้าห้องน้ำ มีการล้างมือทำความสะอาดก่อนทำกิจ และเมื่อเสร็จกิจต้องทำความสะอาด 

ปิดฝาโถส้วม และล้างมือทุกครั้งที่ออกจากห้องน้ำ 
- การปิดป้องการไอ จาม ที่ถูกต้อง 

 

 
 

- ถ้าเผลอไปสัมผัสกับฝุ่น สารระเหย ทำให้ระคายเคืองจมูกและจามออกมา ควรยกแขนขึ้นใช้

ข้อศอก หรือข้อพับปิดจมูกและปากให้เรียบร้อย 

- ในช่วงที่มีการระบาดของโรค ควรพักอยู่กับหน่วย อยู่ในกองร้อย ในค่ายทหาร งดสังสรรค์และ

การปฏิสัมพันธ์กับคนหมู่มาก  

- ให้ออกกำลังกายสม่ำเสมอ การออกกำลังกายแบบเดี่ยวหรือกลุ่มไม่ควรพูดคุย และงดเล่นกีฬา

ที่เป็นทีม 



  - หลีกเลี่ยงการออกนอกบริเวณที่พักอาศัยในบ้านพักของทางราชการโดยไม่จำเป็น  หากเดิน
ทางออกนอกที่พัก ต้องกลับเข้าบ้านพักไม่เกินเวลา ๒๑๐๐   

 

  
 

  - ห้ามเดินทางข้ามเขตจังหวัด เว้นการเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ราชการ การสับเปลี่ยนกำลังของหนว่ย 
และการลากิจที่จำเป็นเร่งด่วนฉุกเฉิน ให้รายงานโดยตรงต่อผู้บังคับบัญชาของตนเอง 

  - ให้รักษาวินัยในการปฏิบัติตาม รปจ. เพื่อป้องกันโรคที่ ทบ. สั่งการไว้แล้วอย่างเคร่งครัด เช่น 
การรักษาระยะห่างระหว่างกันอย่างน้อย ๒ เมตร มีอุปกรณ์ภาชนะกระติกน้ำดื่มส่วนตัว การกระจายที่
นั่ง แบ่งผลัดรับประทานอาหาร การออกกำลังกายกลางแจ้ง/กลางแดด กิจกรรมใดที่ต้องรวมพลเป็น
จำนวนมากให้พิจารณาแบ่งเป็นผลัดเพื่อลดความแออัด 

 

             

 
 

  พบกำลังพล หรือเพื่อนทหารต้องสงสัยว่าเป็นโรคโควิด-๑๙ ให้รายงานผูบ้ังคับบัญชาทันที  

  



บทที่ ๓ 
วินัยทหารต้านโควิด - ๑๙ (COVID-19) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 ๑. รูโ้รคกระจ่าง  

  ศึกษาหาความรู้เรื่องโรคโควิด-๑๙ ให้กระจ่างชัด เช่น เป็นเชื้อที่ไม่ชอบอากาศร้อน และแสงแดด 
ถูกทำลายได้ง่ายด้วยความร้อน น้ำสบู่ หรือ แอลกอฮอล์ ๗๐%  

  เชื้อสามารถแพร่กระจายทางละอองน้ำลาย (ที่เกิดจาก การไอ จาม ระยะ 1 เมตร) และเชื้อติดอยู่
ตามพื้นผิวสัมผัสทั่วไปเป็นเวลานาน คนมาสัมผัสก็จะติดเชื้อต่อกันไปเรื่อยๆ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 ๒. ล้างต้องให้เกลี้ยง 

     ๒.๑ หมั่นล้างมือให้สะอาดด้วยน้ำสบู่ หรือ เจลแอลกอฮอล์ให้สะอาดที่สุด (ทำให้เป็นนิสัย) 

     ๒.๒ หมั่นล้างมือให้สะอาดด้วยน้ำสบู่ ๒๐ วินาที หรือล้างด้วยเจลแอลกอฮอล์แล้วถูมือจนแห้ง ก่อน
และหลังรับประทานอาหาร หลังเข้าห้องน้ำ หรือหลังการสัมผัสสิ่งของ ผิวพื้นสัมผัสในที่สาธารณะ  

   

 

 



 
 

 ๓. เลี่ยงต้องเป็นกฎ             

      ๓.๑ เลี่ยงใช้มือที่ไม่สะอาดสัมผัสใบหน้า ตา จมูก ปาก แม้ว่าจะสวมหน้ากากอนามัยแล้วก็ตาม 

      ๓.๒ เลี่ยงไปในที่คนแออัด หรือชุมนุมกันเป็นจำนวนมาก หลีกเลี่ยงการใช้ยานพาหนะปรับอากาศ 
พยายามนั่งห่างกัน และใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา รักษาระยะห่างจากผู้อื่น ๑ - ๒ เมตร เสมอ 

      ๓.๓ เลี่ยงการสัมผัสผู้ป่วย หรือ สัมผัสพื้นผิวสาธารณะ ของใช้ส่วนรวม เช่น ลูกบิด ประตู โต๊ะ เก้าอี้ 
ปุม่กดลิฟต์ ฯลฯ  หลังสัมผัสควรล้างมือให้สะอาดด้วยน้ำสบู่ 20 วินาที หรือล้างด้วยเจลแอลกอฮอล์ แล้วถู
มือจนแห้ง 



 
 

๔. ลดทุกความเสี่ยงการแพร่ระบาด 
   ๔.๑ สวมหน้ากากอนามัยเมื่อไปในพื้นที่แออัด ที่ประชุม ที่ชุมนุมชน 
   ๔.๒ เมื่อมีอาการไอ หรือ จาม ให้ปิดปากด้วยข้อพับแขน 
   ๔.๓ หมั่นเช็ดทำความสะอาดของใช้ส่วนตัวอยู่เสมอ เช่น โทรศัพท์ กระเป๋า แว่นตา 
   ๔.๔ เมื่อมีอาการผิดปกติให้สวมหน้ากากอนามัย ต้องรายงาน ผบช. และรีบไปพบแพทย์ 



 
  

 ๕. รักษาสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงอยู่เสมอ 
     ๕.๑ รับประทานอาหารที่สะอาด ปรุงสุกใหม่ ไม่ทานอาหารดิบ 
     ๕.๒ ใช้ช้อน ส้อม ถุงใส่ช้อนส้อมส่วนตัว  ก่อน/หลังใช้ ต้องล้างทำความสะอาดเช็ดให้แห้ง เก็บใส่
ถุงส่วนตัว 
     ๕.๓ ใช้แก้วน้ำดื่ม หรือกระติกน้ำส่วนตัว (หากไม่ม ีให้ใช้กระติกน้ำสนามในอัตราของหน่วย) 
     ๕.๔ รักษาสุขภาพให้แข็งแรง หมั่นออกกำลังกายกลางแจ้ง อย่างน้อย ๓ ครั้ง/สัปดาห์ (ครั้งละไม่
น้อยกว่า ๓๐ นาที) หลีกเลี่ยงการออกกำลังกายเป็นหมู่คณะ โดยเฉพาะในสถานที่ปิด เช่น ห้องยิม กรณี
ออกกำลังกายในห้องยิม รักษาระยะห่างอย่างน้อย ๒ เมตร 
     ๕.๕ เอาใจใส่สังเกตอาการผิดปกติของร่างกาย หากไม่สบาย มีอาการครั่นเนื้อครั่นตัว มีไข้ ไอ จาม  
เจ็บคอ หรือปวดเมื่อยอ่อนเพลียมาก ให้สวมหน้ากากอนามัย รายงานให้ ผบช. ทราบและรีบไปพบแพทย์  

 

 

 

 



 

ข้อเน้นย้ำ 

       ๑. ให้กำลังพลปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -๑๙ ตามประกาศของ
กระทรวงสาธารณสุข และวินัยทหารต้านโควิด-๑๙ อย่างเคร่งครัด  
       ๒. ให้ความร่วมมือ และต้องมีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม โดยการอยู่ประจำหน่วย 
(โดยเฉพาะพลทหารกองประจำการ) เพ่ือเป็นการป้องกันและควบคุมการแพรร่ะบาดของเชื้อโรค 
        ๓. มาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม เป็นเรื่องที่ต้องทำอย่างเคร่งครัดในทุกโอกาส และให้งดการ
รวมกลุ่มโดยไม่จำเป็น หากมีความจำเป็นให้เว้นระยะห่าง ๒ เมตร 
        ๔. กำลังพลทหารกองประจำการ และกำลังพลทุกระดับที่ได้ลาพักไปแล้ว เมื่อกลับมาขอให้ร่วมมือ
กับหน่วยในการแจ้ง/บันทึกประวัติการเดินทาง การพำนักอาศัย และการพบปะสัมพันธ์กับบุคคล/
สถานที่ จากนั้นจะต้องถูกกักกัน โดยแยกตัวออกจากกำลังพลส่วนใหญ่เป็นเวลา ๑๔ วัน เพื่อเฝ้าสังเกต
อาการ หากพบอาการป่วยจะถูกส่งตัวตรวจรักษาทันที 
       ๕. หมั่นทำความสะอาดพื้นที่ อุปกรณ์ และเครื่องใช้ส่วนตัวและส่วนรวม ด้วยน้ำและสารทำความ
สะอาดอย่างสม่ำเสมอ 
       ๖. ให้กำลังพลออกกำลังกายกลางแจ้งเป็นประจำสม่ำเสมอ ไม่เล่นกีฬาประเภทเป็นทีม เช่น 
ฟุตบอล ตะกร้อ เป็นต้น 
       ๗. สิ่งสำคัญที่จะเป็นกลไกเอาชนะเชื้อโรคร้าย และทำให้เราสามารถฟันฝ่าวิกฤติครั้งนี้ไปได้ คือ 
ความมีวินัยในตนเอง ไม่เห็นแก่ตัวปิดบังโรค รูจั้กปรับพฤติกรรมของตนเองให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่
เปลี่ยนแปลงไป และการเอาใจใส่สอดส่องดูแลความทุกข์สุขของผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อนร่วมงาน และ
ครอบครัวอย่างใกล้ชิด 
 

 

 

 



บทท่ี ๔  การเตรียมตัวออกปฏิบัติการ 

ก่อนปฏิบัตภิารกิจ 
๑. สำรวจตนเองว่า มีสุขภาพร่างกายพร้อมที่จะปฏิบัติงานหรือไม่ ควรวัดอุณหภูมิร่างกายว่าปกติ

หรือไม่  ถ้าไม่ปกติ (มากกว่า ๓๗.๓ องศาเซลเซียส) ให้แจ้งผู้บังคับบัญชาทันที  
๒. ประเมินภารกิจ ลักษณะงาน และพื้นที่ที่ต้องไปปฏิบัติงาน เพื่อจัดเตรียมความพร้อมอุปกรณ์

สำหรับปฏิบัติงานให้เหมาะสมกับภารกิจ และเพียงพอ เช่น หน้ากากอนามัย (อาจมีหน้ากากสำรอง) กระ
บังหน้า(แผ่นใส) ใชป้้องกันใบหน้า ถุงมือยาง ชุด/เส้ือกันฝน แอลกอฮอล์เจล ชุดของใช้ส่วนตัว คู่มอืทหาร
ต้านภัยโควิด-๑๙  อาหาร น้ำดื่ม ฯลฯ 

๓. ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันตนเองให้เรียบร้อย (ห้ามใช้อุปกรณ์ส่วนตัวร่วมกับคนอื่น) และมีการ
ทบทวน/ซกัซ้อมความเข้าใจ/ฝึกซ้อมการปฏิบัติหน้าที่ 

๔. สำรวจผู้ร่วมงาน ถ้ามีอาการไข้ ไอ เจ็บคอ มีน้ำมูก ใหร้ายงานผู้บังคับบัญชาพิจารณางดออก
ปฏิบัติงาน 
ระหว่างปฏิบัติภารกิจ 
 ๑. ระมัดระวัง หลีกเล่ียงการสัมผัสสิ่งของที่มีจุดสัมผัสร่วม หรือของสาธารณะที่ใช้ร่วมกัน 
 ๒. ล้างมืออย่างถูกต้องด้วยสบู่และน้ำ หรือใช้เจลแอลกอฮอล์ทุกครั้งหลังสัมผัสสิ่งของผู้อื่น หรือ
สัมผัสสิ่งแวดล้อม 
 ๓. เมื่อมือเปื้อนสิ่งสกปรก หรือละอองสารคัดหลั่ง ต้องล้างมือด้วยสบู่และน้ำทุกครั้ง 
 ๔. สวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งระหว่างปฏิบัติงาน และห้ามจับส่วนใด ๆ ของหน้ากาก เมื่อใส่แล้ว 
หรือเมื่อหน้ากากอนามัยมีความชื้นหรือสกปรก ให้ทิ้งลงถุงขยะติดเชื้อทันที ทั้งนี้การใช้แอลกอฮอล์พ่น
บนหน้ากากอนามัยไม่เกิดประโยชน์ในการป้องกันโรค 
 ๕. ล้างมือบ่อยๆ และล้างทุกครั้งเมื่อจบการปฏิบัติภารกิจ 
 ๖. หลีกเล่ียงการอยู่ในที่แออัด ปิดทึบ ควรอยู่ในที่มีอากาศถ่ายเทได้ดี ไม่ควรเปิด
เคร่ืองปรับอากาศ หรืออยู่ร่วมกับคนอื่นในห้องปรับอากาศเป็นระยะเวลานาน 
 ๗. หลีกเลี่ยงการอยู่ใกล้กับผู้อื่นมากจนเกินไป ให้รักษาระยะห่าง เช่น การลาดตระเวนควรห่างกัน
อย่างน้อย ๒ เมตร 
หลังปฏิบตัิภารกิจ 
 ๑. ถอดหน้ากากและอุปกรณ์ป้องกันตนเองให้ถูกวิธี และทำความสะอาดชุดอุปกรณ์ป้องกัน 
 ๒. ล้างมืออย่างถูกวิธีทุกครั้ง ก่อนและหลังถอดชุดอปุกรณ์แต่ละชิ้น 
 ๓. เมื่อกลับจากปฏิบัติภารกิจ ให้ถอดชุดที่สวมใส่ ซักเส้ือผ้าแล้วอาบน้ำ สระผมทุกครั้ง 
          ๔. พักผ่อนให้เพียงพอ และจัดเวลา/วงรอบการพักผ่อนให้ผู้ใต้บังคับบัญชาให้มากขึ้นกว่าปกติ 



บทท่ี ๕ 
อุปกรณ์ป้องกันร่างกายส่วนบุคคล และการทำความสะอาด 

 

หลักการใช้อุปกรณ์ป้องกันร่างกายส่วนบุคคล 
 ๑. อุปกรณ์ป้องกันร่างกาย ควรใช้ตามระดับภารกิจและเมื่อจบภารกิจแล้ว ให้ถอดออกทันที 

๒. เลือกใช้ขนาดที่พอดี ต้องใช้อุปกรณ์ป้องกันร่างกายที่มีขนาดเหมาะสม เพื่อให้ได้ผลดีในด้าน
การป้องกัน และสะดวกต่อการปฏิบัติงาน 

๓. อุปกรณ์ที่ใช้แล้วทิ้ง ไม่ใหน้ำกลับมาใช้ใหม่  
๔. อุปกรณ์ที่สามารถใช้ซ้ำได้ ต้องทำความสะอาดก่อน และหลังการใช้งานทุกครั้ง 

อุปกรณ์อื่น ๆ : เทปกาว กรรไกร ถุงขยะ 

 
 

การเลือกใช้อุปกรณ์ป้องกันร่างกายตามระดับภารกิจ แบ่งเป็น 3 ระดบัดังนี้ 
ระดับ ๑ ใส่หน้ากากอนามัย สำหรับภารกิจทั่วไปที่ไม่ต้องสัมผัสผู้คนมาก เช่น การเข้าเวรยาม สายตรวจ 
ระดับ ๒ ใส่หน้ากากอนามัย ถุงมือยาง และกระบังหน้า สำหรับภารกิจที่ต้องสัมผัสผู้คนจำนวนมาก 
เช่น การตั้งด่านตรวจ/สกัด จุดคัดกรอง การพบปะช่วยเหลือประชาชน กิจกรรมช่วยเหลือสังคมต่าง ๆ 
ระดับ ๓ ใส่หน้ากากอนามัย ถุงมือยาง กระบังหนา้ ชุดกันฝน และรองเท้ายาง สำหรับภารกิจการทำ
ความสะอาด การทำความสะอาดในสถานที่ทั่วไป หรือทำความสะอาดเพื่อฆ่าเชื้อในสถานที่สงสัยการ
ระบาดเบื้องต้น 
หมายเหตุ สามารถยืดหยุ่นปรับใช้อุปกรณ์เพิ่มได้ตามภารกิจเฉพาะ ตามที่ผู้บังคับบัญชาเห็นสมควร
หรือตามคำแนะนำของบุคลากรทางการแพทย์ 
 
 

อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล ภารกิจท่ัวไป 
ระดับ1 

ภารกิจตั้งด่าน 
ระดับ2 

ภารกิจทำความสะอาด 
ระดับ3 

 
หน้ากากอนามัย 

 

 

 

 
 

 

 



 
ถุงมือยางใช้แล้วทิ้ง 

 

 
เตรียมไป ใช้เมื่อต้อง
สัมผสัสิ่งปนเปื้อน 

 

 

 

 
ถุงมือยางแบบหนา 

   

 
 

 
กระบังหน้า(Face Shield/เฟซชิลด์) 

  

 

 

 

 
ผ้ากันฝนใส 

  
 

 

 

 
 

 

 
รองเท้ายาง 

   

 
 

 

สารทำความสะอาดและน้ำยาฆ่าเชื้อ 

๑. น้ำยาฟอกขาวสามารถใช้สำหรับทำความสะอาดพื้นผิวได้ โดยผสมในอัตราส่วนดังนี้ 

• พ้ืนผิวทั่วไป ใช้น้ำยาฟอกขาวเจือจาง ๑ ส่วนในน้ำ ๙๙ สว่น (ความเข้มข้น 0.05% หรือเท่ากับ 500 ppm) 

• พ้ืนผิวที่มีน้ำมูก น้ำลาย เสมหะ สารคัดหลั่งของผู้ป่วย เช่น ห้องสุขา โถส้วม ใช้น้ำยาฟอกขาวเจือจาง ๑ ส่วนในน้ำ 

๙ ส่วน (ความเข้มข้น 0.5%) ราดทิ้งไว้อย่างน้อย ๑๕ นาท ี



๒. สำหรับพื้นผิวที่เป็นโลหะ สามารถใช้ แอลกอฮอล์ ๗๐% ทำความสะอาดได้ 

๓. สิ่งแวดล้อมที่เป็นวัสดุผ้า ที่อาจปนเปื้อนด้วยเชื้อโควิด-๑๙ เช่น เส้ือผ้า ผ้าม่าน ผ้าปูที่นอน ควรทำ

ความสะอาดก่อนนำกลับมาใช้ใหม่ โดยใช้น้ำที่อุณหภูมิ ๗๐ องศาเซลเซียส และผงซักฟอกในครัวเรือนได้  

 

แนวทางการทำความสะอาดสำหรับพื้นที่สัมผัสเช้ือโควิด-๑๙ ในอาคารสถานที่ 

๑. ควรปิดกั้นบริเวณพื้นที่หรือพื้นผิวที่ปนเปื้อนเชื้อ  ก่อนดำเนินการทำความสะอาดและฆ่าเชื้อ เพื่อ

ป้องกันไม่ให้บุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องมีโอกาสสัมผัสกับเชื้อ 

๒. ควรสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันร่างกายที่ใช้ทำความสะอาด (ระดับ ๓) ขณะทำความสะอาดพื้นที่หรือ

พื้นผิวที่ปนเปื้อนเชื้อ ระหว่างทำความสะอาด หากถุงมือชำรุดเสียหายมีรอยรั่ว ให้ถอดถุงมือออก และ

สวมถุงมือคู่ใหม่ทันที ควรกำจัดและทิ้งอุปกรณ์แบบใช้แล้วทิ้งหลังจากทำความสะอาดเสร็จสิ้น และควร

ล้างมือด้วยสบู่และน้ำทันทีหลังจากถอดอุปกรณ์ป้องกันร่างกาย 

๓. เลือกใช้อุปกรณ์ทำความสะอาดที่มีด้ามจับ เพ่ือสัมผัสโดยตรงกับพ้ืนผิวให้น้อยที่สุด 

๔. เปิดประตู หน้าต่าง ระบายอากาศ เมื่อใช้น้ำยาฆ่าเช้ือหรือน้ำยาฟอกขาว (เช่น ไฮเตอร์ คลอร็อกซ์) 

๕. ทำความสะอาดพื้นด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ หรือน้ำยาฟอกขาวที่เตรียมไว้ 

๖. เช็ดทำความสะอาด บริเวณที่มีการสัมผัสบ่อยๆ (เช่น ปุ่มกด , ราวจับ, ลูกบิดประตู, ที่วางแขน, พนัก

พิงที่นั่ง, โต๊ะ, รีโมท, คีย์บอร์ด, สวิตช์ไฟ ฯลฯ ) เปิดประตูหน้าต่างให้อากาศถ่ายเท 

๗. ทำความสะอาดห้องน้ำ รวมถึงสุขภัณฑ์ และพื้นผิวในห้องน้ำโดยการราดน้ำยาฟอกขาวทิ้งไว้อย่าง

น้อย ๑๕ นาที แล้วล้างทำความสะอาดพื้นอีกครั้งด้วยผงซักฟอกหรือน้ำยาล้างห้องน้ำตามปกติ 

๘. เช็ดพื้นผิวที่อาจปนเปือ้น ด้วยน้ำยาฟอกขาว หรือ แอลกอฮอล์ 70% ตามความเหมาะสมของวัสดุ 

๙. ซักทำความสะอาด ผ้าม่าน ผ้าห่ม ผ้าปทูี่นอน ปลอกหมอน มุ้ง กรณีที่ซักด้วยน้ำร้อน ใช้ผงซักฟอกใน

น้ำที่อุณหภูมิ ๗๐ องศาเซลเซียส เป็นเวลาอย่างน้อย ๒๕ นาที 

๑๐. ทิ้งอุปกรณ์ทำความสะอาดที่ทำจากผ้าและวัสดุดูดซับ เช่น ผ้าถูพื้น ผ้าเช็ด หลังจากทำความสะอาด

และฆ่าเช้ือในแต่ละพื้นที่ โดยสวมถุงมือ และนำอุปกรณ์ทิ้งใส่ถุงขยะติดเชื้อ รัดปากถุงให้มิดชิด 

๑๑. ทำการฆ่าเชื้ออุปกรณ์ทำความสะอาดที่ต้องนำกลับมาใช้ใหม่ โดยการแช่ในน้ำยาฟอกขาว 

๑๒. ทำความสะอาดถังถูพื้น โดยแช่ในน้ำยาฟอกขาวหรือล้างในน้ำร้อน 



๑๓. การทำความสะอาดพื้นผิว ให้ใช้ผ้าชุบน้ำหมาด ๆ ไม่ควรพ่นด้วยสเปรย์เนื่องจากจะเป็นการสร้าง

ละอองทำให้เสมหะ น้ำมูก น้ำลายที่ตกอยู่บนพื้นผิวฟุ้งกระจายขึ้นมาได้ ควรหลีกเลี่ยงการสร้างละอองใน

ระหว่างการทำความสะอาด ควรใช้วิธีการเช็ดทำความสะอาดพื้นหรือพื้นผิวในแนวนอนแทน 

๑๔. เมื่อทำความสะอาดเรียบร้อยแล้ว ควรหลีกเลี่ยงการใช้พื้นที่ในวันถัดไปเป็นเวลา ๑ วัน 

๑๕. ทำการกำจัดขยะติดเชื้ออย่างถูกต้องและเหมาะสม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



บทท่ี ๖ 

มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด-๑๙ ของกองทัพบก 

 



 

 

 



ภาคผนวก ก 

คำถามการประเมินความเสี่ยง สำหรับเจ้าหน้าที่ทหารที่ออกปฏิบัติหน้าที่ในการคัดกรองภายในหน่วย  

หรือสถานที่ที่ได้รับมอบหมาย 

 
คำถาม ใช่ ไม่ใช่ 

1.ท่านมีอาการต่อไปนี้หรือไม่ ? 
 มีไข้ ไอ เจ็บคอ 
 น้ำมูกไหล 
 เหนื่อยหอบเมื่อยเนื้อเมื่อยตัว 

  

2.ท่านมีประวัติเดินทางมาจากประเทศจีน, ญี่ปุ่น, สิงคโปร์, เกาหลีใต้, 
ฮ่องกง, ไต้หวัน, มาเก๊า, อเมริกา, อิตาลี, อิหร่าน, สเปน, ฝรั่งเศส ,
เยอรมัน หรือในพ้ืนที่ที่มีการระบาดของโรคไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ 
2019 ในช่วงเวลา 14 วัน ก่อนเริ่มป่วย ใช่หรือไม่ ? 

  

3.ภายใน 1 เดือนที่ผ่านมา มีคนใกล้ชิดหรือคนในครอบครัวที่ร่วม
อาศัยอยู่กับท่าน เดินทางไปประเทศที่มีการระบาด (ประเทศจีน, 
ญี่ปุ่น, สิงคโปร์, เกาหลีใต,้ ฮ่องกง, ไต้หวัน, มาเก๊า, อเมริกา, อิตาลี, 
อิหร่าน, สเปน, ฝรั่งเศส, เยอรมัน) อย่างต่อเนื่องหรือไม่? 

  

4.คนใกล้ชิดหรือคนในครอบครัวร่วมอาศัยอยู่กับท่าน มีประวัติไข้ 
ร่วมกับอาการระบบทางเดินหายใจ เช่น ไอ น้ำมูก เจ็บคอ หายใจเร็ว 
หรือหายใจเหนื่อย หรือ หายใจลำบาก หรือไม่ 

  

5.ไปแหล่งที่มีการประกาศว่าเป็นพื้นที่เสี่ยง เช่น สนามมวย วัด มัสยิด 
โบสถ์คริสต์ สถานบันเทิง สถานที่แออัด/ปิด ฯลฯ 

  

หากมีตอบว่าใช่ ตั้งแต่ 1 ข้อขึ้นไป ให้ติดต่อเจ้าหน้าที่เสนารักษ์/หน่วยงานควบคุมโรคจังหวัด ที่เกี่ยวข้องเพื่อ

ดำเนินการสอบสวนโรคต่อไป 

 

  

  

 

 

 



ภาคผนวก ข 

การติดตามข้อมูลข่าวสารการปฏิบัติของกองทัพบก 
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