
แนวทางการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในการเกณฑ์ทหารและการฝึกในค่ายทหาร 
 

1. นิยามผู้ป่วยและผู้สัมผัส 
1) ผู้ป่วยที่เข้าเกณฑ์ต้องสอบสวน (PUI) หมายถึง ผู้ที่มีประวัติไข้ หรือวัดอุณหภูมิกายได้ตั้งแต่ 37.5 องศา

เซลเซียส และ/หรือ มีอาการทางเดินหายใจอย่างใดอย่างหนึ่ง (ไอ น้้ามูก เจ็บคอ หายใจเร็วหรือหายใจ
เหนื่อย หรือหายใจล้าบาก) ร่วมกับ มีประวัติสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยยืนยันในช่วง 14 วันก่อนมีอาการ หรือ
เดินทางมาจากพ้ืนที่ที่มีรายงานผู้ป่วยมาก่อนหน้านี้  หรือ มีอาการปอดอักเสบไม่ทราบสาเหตุ 

2) ผู้ป่วยยืนยัน หมายถึง ผู้ที่มีผลตรวจทางห้องปฏิบัติการพบว่าติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
3) ผู้สัมผัสที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อสูง  (High risk contact) หมายถึง ผู้สัมผัสใกล้ชิดตามลักษณะข้อใดข้อ

หนึ่ง ดังนี้ 
- ผู้ที่ร่วมฝึกในกองร้อย ผู้ที่นอนร่วมห้อง หรือเพ่ือนสนิทที่คลุกคลีกัน หรือ  
- ผู้สัมผัสใกล้ชิดหรือมีการพูดคุยกับผู้ป่วยในระยะ 1 เมตรนานกว่า 5 นาที หรือถูกไอ จาม รดจากผู้ป่วย 

โดยไม่มีการป้องกัน เช่น ไม่สวมหน้ากากอนามัย 
- ผู้ที่อยู่ให้บริเวณที่ปิดไม่มีการถ่ายเทอากาศ เช่น ในรถปรับอากาศ ให้ห้องปรับอากาศ ร่วมกับผู้ป่วย 

และอยู่ห่างจากผู้ป่วยไม่เกิน 1 เมตร นานกว่า 15 นาที โดยไม่มีการป้องกัน 
4) ผู้สัมผัสที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ ต่้า (Low risk contact) หมายถึง ผู้ที่ท้ากิจกรรมอ่ืนๆร่วมกับผู้ป่วย แต่

ไม่เข้าเกณฑ์ความเสี่ยงสูง 
5) ผู้ไม่ได้สัมผัส หมายถึง ผู้ที่อยู่ในค่ายทหารแต่ไม่มีกิจกรรมหรือพบผู้ป่วยในช่วง 14 วัน ก่อนป่วย 

 

2. การเตรียมสถานที่เกณฑ์ทหาร 
1) ประกาศแจ้งผู้มีหน้าที่มาเกณฑ์ทหารให้ทราบล่วงหน้า ว่าให้ มีผู้ติดตามมารับการเกณฑ์ทหารได้เพียง 1 

คนเท่านั้น บุคคลอื่นเกินกว่านี้จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าในสถานที่เกณฑ์ทหาร 
2) จัดเจ้าหน้าที่ตรวจตราบริเวณทางเข้าที่จอดรถ ไม่อนุญาตให้รถที่บรรทุกคนจ านวนมากเข้าในบริเวณ โดย

อนุญาตให้เพียงผู้มารับการเกณฑ์ทหารและผู้ติดตาม 1 คนเท่านั้น  
3) จัดจุดจอดรถให้เพียงพอ มีประกาศแจ้งเตือน และจัดเจ้าหน้าที่คอยตรวจตราทั่วบริเวณสถานที่และลาน

จอดรถ ไม่ให้มีการตั้งวงรวมกลุ่มกันของญาติและผู้ที่ติดตามมาสังเกตการเกณฑ์ทหาร รวมทั้งสื่อมวลชน 
4) จัดสถานที่รองรับสื่อมวลชนและญาติ โดยเว้นระยะห่างระหว่างที่นั่ง 1 – 2 เมตร 
5) ตรวจสอบห้องสุขา สถานที่ขายอาหาร ให้มีอ่างล้างมือให้มีเพียงพอ อยู่ในสภาพดี พร้อมใช้งาน รวมถึงสบู่

ล้างมือที่เพียงพอ 
6) จัดเตรียมเจลแอลกอฮอล์ไว้บริเวณทางเข้าสถานที ่และอาคารต่างๆ  
7) จัดสถานที่เพ่ือเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล เช่น จุดลงทะเบียนและขั้นตอนต่างๆ การเข้าแถว การเข้าคิว 

การจัดที่นั่งรอ การจัดที่นั่งรับประทานอาหาร ตามมาตรการ เว้นระยะห่าง 1 – 2 เมตร โดยท้าสัญลักษณ์
ให้ชัดเจน 
 
 



3. การคัดกรองอาการป่วยในการเกณฑ์ทหาร 
1) ก้าหนดจุดตรวจคัดกรองอาการป่วยผู้มารับการเกณฑ์ทหาร ผู้ติดตาม และเจ้าหน้าที่ทุกคน บริเวณทางเข้า

อาคารหรือสถานที่เกณฑ์ทหาร พร้อมอุปกรณ์ เช่น เครื่องวัดอุณหภูมิแบบมือถือ เจลแอลกอฮอล์  
2) จัดหน่วยพยาบาลดูแลเรื่องการคัดกรองอาการป่วยและประสานการน้าส่งโรงพยาบาลเมื่อพบผู้ป่วยสงสัย 

 

4. กิจกรรมการเฝ้าระวังและป้องกันโรคเมื่อทหารเข้าประจ าการ 
1) ให้มีการคัดกรองไข้ และอาการทางเดินหายใจของทหาร ครูฝึก และเจ้าหน้าที่ทุกคน ในตอนเช้าของทุกวัน 

หากพบผู้ที่มีอาการป่วยให้หยุดการฝึกหรือท้างาน และไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาลทันที 
2) ห้องพยาบาลให้มีการบันทึกรายชื่อและอาการของทหารและบุคลากรที่ป่วย 
3) จัดเตรียมสถานที่ส้าหรับแยกผู้ป่วยอาการทางเดินหายใจออกจากผู้ป่วยอื่นๆ  
4) หากพบว่ามีผู้ป่วยกลุ่มอาการทางเดินหายใจ เกินกว่า 5 รายในสัปดาห์เดียวกัน ให้เจ้าหน้าที่ที่ได้รับ

มอบหมายในการดูแลการป้องกันควบคุมโรคของค่ายทหาร แจ้งไปยังหน่วยงานสาธารณสุขในพ้ืนที่ 
5) แจ้งทหารและบุคลากรที่มีอาการเจ็บป่วย เช่น มีไข้ ไอ จาม มีน้้ามูก เหนื่อยหอบ หรือกลับจากพ้ืนที่เสี่ยง

และอยู่ในช่วงกักกัน ให้ หยุดการฝึก รวมทั้งขอความร่วมมือกรณีที่มีคนในครอบครัวป่วยด้วยโรค ติดเชื้อโค
วิด 19 หรือกลับจากพ้ืนที่เสี่ยงและอยู่ในช่วงกักกัน ให้ปฏิบัติตัว ตามค้าแนะน้าของเจ้าหน้าที่สาธารณสุข
อย่างเคร่งครัด 

6) การจัดกิจกรรมรวมคนในการฝึก ให้พยายามเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล 1 – 2 เมตร เช่น การจัดที่นั่งฝึก 
นั่งประชุม การยืนแถว การฝึกแถว การรับประทานอาหาร   

7) รถรับส่งทหารและบุคลากร ให้มีเจ้าหน้าที่สังเกตอาการทหารและบุคลากรก่อนอนุญาตให้ขึ้นรถ ให้ทุกคน
สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยทุกคนระหว่างนั่งในรถ เปิดประตู หน้าต่างรถเพ่ือให้มีอากาศถ่ายเท 
และท้าความสะอาดรถโดยเฉพาะที่ราวจับประตู ที่วางแขน และเบาะนั่งทุกวัน 

8) พยายามเปิดประตูหน้าต่างของห้องที่ใช้ในการฝึก ห้องท้างานตามอาคาร เพ่ือให้มีการถ่ายเทอากาศ งด 
การฝึกในห้องแอร์ที่ไม่จ้าเป็น 

9) ตรวจตราให้หน่วยสูทกรรมปฏิบัติตามสุขอนามัยในการประกอบอาหาร สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากาก
ผ้า หมวกคลุมผม face shield ถุงมือ ขณะประกอบอาหารและเสิร์ฟอาหารทุกครั้ง เน้นเมนูที่ปรุงสุกร้อน 
มีฝาปิดหรือ counter shield กั้นที่วางอาหาร 

10) ทุกครั้งที่จะมีการเคลื่อนย้ายก้าลังคนจ้านวนมาก ต้องมีการคัดกรองอาการป่วยก่อนเสมอ หากพบผู้มี
อาการป่วย ไม่ควรให้เคลื่อนย้ายออกจากค่ายทหาร  

11) ทุกครั้งก่อนหยุดพักในแต่ละช่วง ให้คัดกรองไข้ และอาการไอ จาม มีน้้ามูกของทหารเกณฑ์ก่อนปล่อยกลับ
บ้าน หากมีอาการป่วย ไม่ควรอนุญาตให้เดินทางกลับภูมิล้าเนา ควรให้ไปรับการรักษาท่ีโรงพยาบาลจนกว่า
หายเป็นปกติจึงอนุญาตให้เดินทางกลับ  
 

5. การจัดโรงนอนและสถานที่อาบน้ า 
1) จัดเตียงนอนโดยเว้นระยะห่าง 1 – 2 เมตร  
2) ก้าหนดให้ทหารทุกคนมีแก้วน้้าของตนเอง และไม่ใช้แก้วน้้าร่วมกับผู้อ่ืนๆ  



3) รักษาระดับคลอรีนในน้้าประปา น้้าใช้ ให้ได้ไม่ต่้ากว่า 0.5 ppm โดยวัดที่ปลายท่อประปา รวมทั้งในแทงค์
บรรจุน้้าอาบน้้าใช้ 

4) ให้ทหารทุกคนใช้ขันและอุปกรณ์อาบน้้าส่วนบุคคล 
5) ไม่อนุญาตให้มีการตั้งวงพูดคุย สูบบุหรี่ หรือท้ากิจกรรมอ่ืนใดนอกเหนือจากการฝึกทหาร ในบริเวณค่าย

ทหาร  
 

6. การท าความสะอาด 
1) ท้าความสะอาดพ้ืน และพ้ืนผิวสัมผัสต่างๆ ทุกวัน อย่างน้อยวันละสองครั้ง โดยเฉพาะพ้ืนผิวที่หลายคน

สัมผัส เช่น ราวบันได โต๊ะอาหาร อุปกรณ์กีฬา ที่จับประตู หน้าต่าง อุปกรณท์ี่ใช้ในการฝึกหทาร เป็นต้น  
2) ใช้น้้ายาฆ่าเชื้อ หรือน้้ายาซักผ้าขาวผสมในอัตราส่วน 1 ส่วน ต่อน้้าสะอาด 20 ส่วน ส้าหรับเช็ดพ้ืนผิว หรือ

แอลกอฮอล์ 70% ส้าหรับการเช็ด ฆ่าเชื้อโรคของอุปกรณ์ต่างๆ   
3) ท้าความสะอาดห้องสุขาด้วยน้้ายาฆ่าเชื้อ หรือน้้ายาซักผ้าขาวผสมในอัตราส่วน 1 ส่วน ต่อน้้าสะอาด 10 

ส่วน อย่างน้อยวันละสองครั้ง 
4) ก้าจัดขยะอย่างถูกวิธีทุกวัน โดยการผูกปากถุงให้มิดชิด เน้นย้้าให้เจ้าหน้าที่ที่เก็บขยะใส่หน้ากากอนามัย

หรือหน้ากากผ้า face shield และถุงมือยาว 
 

7. กิจกรรมเมื่อพบผู้ป่วยยืนยัน 
1) หยุดการฝึกทหาร และแจ้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพ้ืนที่เพ่ือด้าเนินการสอบสวนและควบคุมโรค 
2) ท้าความสะอาดสถานที่ที่ผู้ป่วยใช้เป็นประจ้า เช่น ห้องสุขา ที่รับประทานอาหาร 
3) ส้ารวจคัดกรองอาการป่วยของทหารและบุคลากรทุกคน ทุกวัน หากพบอาการไข้ หรือ อาการทางเดิน

หายใจให้น้าส่งโรงพยาบาล 
4) ผู้สัมผัสกลุ่ม high risk เจ้าหน้าที่สาธารณสุขจะด้าเนินการเก็บตัวอย่างทางเดินหายใจส่งตรวจหาเชื้อ และ

ให้แยกตัวอยูใ่นที่ท่ีจัดไว้เป็นเวลา 14 วัน 
5) ผู้สัมผัสกลุ่ม low risk ไม่ต้องเก็บตัวอย่าง แต่ให้รายงานอาการ (self-report) ทุกวัน หากพบว่ามีอาการ

เข้าเกณฑ์ PUI ให้ด้าเนินการแบบผู้ป่วย PUI 
6) ทีมสอบสวนโรคในพ้ืนที่ ท้าการติดตามผู้สัมผัสทุกวัน จนครบก้าหนด 14 วัน 

 

8. การแยกตัวอยูใ่นที่ท่ีจัดไว้ของผู้สัมผัสไม่มีอาการ (High risk contact) 
1) จัดหาสถานทีก่ักกันผู้สัมผัสเสี่ยงสูงและให้งดการฝึก สังเกตอาการเป็นเวลาอย่างน้อย 14 วัน 
2) ห้ามออกจากสถานที่กักกันเพ่ือสังเกตอาการโดยเด็ดขาด อย่างน้อยเป็นเวลา 14 วัน  
3) วัดไข้ทุกวัน หากพบว่าอุณหภูมิกายสูงกว่าหรือเท่ากับ 37.5 องศา หรือมีอาการไอ เจ็บคอ มีน้้ามูก ให้โทร

รายงานครูฝึกผู้รับผิดชอบของค่ายทหาร เพ่ือแจ้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุข 
4) แยกของใช้ส่วนตัว เช่น ผ้าเช็ดหน้า ผ้าเช็ดตัว แก้วน้้า จาน ช้อน ออกจากผู้อ่ืน  

 


