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มาตรการป้องกนัควบคมุโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 

ของ กองบญัชาการต ารวจตระเวนชายแดน 

  ไวรัสโคโรนา เป็นกลุ่มของเช้ือไวรัสท่ีสามารถก่อให้เกิดโรคทางเดินหายใจในคน ซึ่งไวรัสท่ีอยู่ในกลุ่มนี้             
มีหลายสายพันธุ์ส่วนใหญ่ท าให้เกิดอาการไม่รุนแรง คือ เป็นไข้หวัดธรรมดา ในขณะท่ีบางสายพันธุ์อาจก่อให้เกิดอาการ
รุนแรงเป็นปอดอักเสบได้ เช่น โรคติดเช้ือไวรัสทางเดินหายใจตะวันออกกลาง (เมอร์ส) หรือ โรคซาร์ ( SARS)           
ซึ่งเคยมีการระบาดในอดีตท่ีผ่านมา ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) คือ ไวรัสในกลุ่มโคโรนาท่ีเพิ่งมีการค้นพบใหม่ 
(ไม่เคยมีการพบเช้ือนี้ในคนมาก่อน) โดยพบครั้งแรกที่เมืองอู่ฮั่น มณฑลหูเป่ย สาธารณรัฐประชาชนจีน ในช่วงปลายปี 
๒๐๑๙ เมื่อเกิดการติดเช้ือมา ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)  จะมีอาการไข้ ร่วมกับอาการทางเดินหายใจ คือ      
ไอ จาม มีน้ ามูก เหนื่อยหอบ  
 

มาตรการป้องกนัควบคมุโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙  

การป้องกนัตนเอง 

๑. การล้างมือ : การล้างมือท่ัวไป คือ การล้างมือเพื่อขจัดส่ิงสกปรกต่างๆ เหงื่อ ไขมัน ท่ีออกมาตามธรรมชาติ 
และลดจ านวนเช้ือโรคท่ีอาศัยอยู่ช่ัวคราวบนมือ การล้างมืออย่างถูกวิธีต้องล้างด้วยสบู่ก้อนหรือสบู่เหลว ใช้เวลาใน    
การฟอกมือนานประมาณ ๑๕ วินาที การล้างมือด้วยแอลกอฮอล์เจล ในกรณีรีบด่วน ไม่สะดวกในการล้างมือด้วยน้ า 
และมือไม่ปนเปื้อนส่ิงสกปรก หรือสารคัดหล่ังจากผู้ป่วย ใช้เวลา ประมาณ ๑๕ – ๒๕ วินาที และไม่ต้องเช็ดด้วย       
ผ้าเช็ดมือ 

๒. การสวมใส่หน้ากากอนามัย : วิธีการใส่หน้ากากอนามัยท่ีถูกต้อง ควรให้ด้านสีเข้มออกด้านนอกเสมอ      
คลุมให้ปิดจมูก ปาก คาง คล้องหู ขยับให้พอดีกับใบหน้า กดลวดขอบบนให้สนิทกับสันจมูก โดยเปล่ียนทุกวัน และ     
ท้ิงลงในภาชนะท่ีมีฝาปิด เพื่อป้องกัน การติดเช้ือ ท้ังจากตนเองและผู้อื่น 
  ๓. การท้ิงหน้ากากอนามัย ใช้วิธีใส่ถุงพลาสติกและปิดปากถุงให้สนิทก่อนท้ิงลงในถังขยะท่ีมีฝาปิดมิดชิด และ
ท าความสะอาดมือด้วยแอลกอฮอล์เจล หรือน้ าและสบู่ทันที 
  ๔. การไอ จาม ท่ีถูกวิธี เมื่อรู้สึกว่าจะไอ จาม ควรหากระดาษช าระ หรือทิชชูมาปิดปาก เพื่อป้องกันไม่ให้    
เช้ือโรคกระจายแล้วน าไปท้ิงในถังขยะปิดให้เรียบร้อย หากไม่มีกระดาษช าระควรใช้การ ไอ จามใส่ข้อศอก โดยยกแขน
ข้างใดข้างหนึ่งมาจับไหล่ ตัวเองฝ่ังตรงข้าม และยกมุมข้อศอกปิดปากและจมูกตนเองก่อนจาม ไอทุกครั้งไม่ควรไอ จาม
ใส่มือ หลังจากไอ จามเสร็จแล้ว ควรรีบล้างมือให้สะอาดทุกครั้ง ด้วยสบู่หรือแอลกอฮอล์ฆ่าเช้ือ เพื่อก าจัดเช้ือโรคไม่ให้ 
แพร่กระจาย 
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 ๕. ยึดหลัก กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ ไม่ใช้ของใช้ส่วนตัวร่วมกับผู้อื่น 
  ๖. สังเกตอาการไข ้ไอ มีน้ ามูก หรือหายใจล าบาก วัดอุณหภูมิร่างกายสม่ าเสมอ หากรู้สึกว่าตนเองมีไข้ หรือ 
อุณหภูมิร่างกายต้ังแต่ ๓๗.๕ องศาเซลเซียสขึ้นไป 
 ๗. ไม่น ามือมาสัมผัสตา จมูก ปาก หรือใบหน้าโดยไม่จ าเป็น 
 ๘. ไม่ใช้ของส่วนตัวร่วมกับผู้อื่น เช่น ผ้าเช็ดหน้า แก้วน้ า ผ้าเช็ดตัว เนื่องจากเช้ือก่อโรคทางเดินหายใจ
สามารถเข้าสู่ร่างกายได้ทางการสัมผัสสารคัดหล่ังของผู้ติดเช้ือ 
 ๙. ไม่สัมผัส หรืออยู่ใกล้ชิดกับสัตว์ป่วย หรือตาย 
        ๑๐. นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ รักษาร่างกายให้อบอุ่น 
        ๑๑. หลีกเล่ียงการเดินทางไปในพื้นท่ีท่ีมีการระบาด หรือสถานท่ีแออัด  

การใหค้วามรู้แกบ่คุลากร 

  1. เผยแพร่พื้นท่ีท่ีมีการระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ให้ก าลังพลรับทราบ สามารถตรวจสอบ
สถานการณ์ และพื้นท่ีการระบาดได้ท่ีเว็บไซต์กรมควบคุมโรค  
  2. ให้ข้อมูลพื้นท่ีเส่ียงเพื่อใหก้ าลังพลหลีกเล่ียงหรืองดเว้นการเดินทางไปในพื้นท่ีระบาด  
  3. จัดเวทีเพื่อให้ข้อมูลความรู้ เพื่อให้เกิดความเข้าใจในการเผชิญสถานการณ์ ความตระหนักในการรับผิดชอบ
ต่อสังคม  
  ๔. จัดหาส่ือประชาสัมพันธ์ให้กับก าลังพลในหน่วยงาน และครอบครัวท่ีพักอาศัยในหน่วยงาน แฟลตต ารวจ 
โดยเน้นให้ค าแนะน าการปฏิบัติตามหลักสุขอนามัยท่ีถูกต้อง เช่น ล้างมือ บ่อยๆ การสวมหน้ากากอนามัย เป็นต้น 
 ๕. แนะน าวิธีการท าหน้ากากอนามัยผ้า เพื่อน ามาใช้ส าหรับบุคคลท่ีไม่มีอาการผิดปกติ สามารถน าไปซักและ
น ากลับมาใช้ใหม่ได้เพื่อลดค่าใช้จ่าย ส าหรับผู้ท่ีมีอาการผิดปกติ ได้แก่ อาการไข้ ร่วมกับอาการทางเดินหายใจ คือ     
ไอ จาม มีน้ ามูก เหนื่อยหอบ ให้ใส่หน้ากากอนามัยแบบ Surgical Mask (หน้ากากอนามัยกรองฝุ่น และ เช้ือโรค) 

การป้องกนัควบคุมโรคในหน่วยงาน 

๑. ฝ่ายสนับสนุน ๕ กองบังคับการสนับสนุน กองบัญชาการต ารวจตระเวนชายแดน ผู้บังคับหมวดแพทย์ หรือ
เจ้าหน้าท่ีสายการแพทย์ ประสานงานกับเจ้าหน้าท่ีสาธารณสุขในพื้นท่ี หากพบว่ามีข้าราการต ารวจตระเวนชายแดน 
ครอบครัวป่วย นักเรียนฝึกอบรม ป่วยหรือขาดการเข้าฝึกเป็นจ านวนมากผิดปกติ ให้แจ้งเจ้าหน้าท่ีสาธารณสุขในพื้นท่ี
รับผิดชอบ เพื่อลงสอบสวนหาสาเหตุและควบคุมโรค  

๒. จัดให้มีอุปกรณ์ส าหรับการล้างมือ หรือจัดเตรียมแอลกอฮอล์เจล ไว้ในบริเวณส่วนกลางต่างๆ ในหน่วยงาน 
เช่น ในโรงอาหาร ในสถานท่ีท างาน ห้องน้ า ห้องออกก าลังกาย เป็นต้น  

๓. เน้นย้ าสุขอนามัยส่วนบุคคล ไม่ใช้ของใช้ส่วนตัวร่วมกัน เช่น จานชาม ช้อนส้อม แก้วน้ า ผ้าเช็ดตัว ฯลฯ 
๔. จัดเตรียมห้องพยาบาลส าหรับแยกข้าราชการต ารวจ หรือนักเรียนฝึกอบรม ท่ีมีอาการทางระบบเดินหายใจ 

ไข้สูง ไอ จาม มีน้ ามูก เหนื่อยหอบ ออกจากคนป่วยด้วยอาการอื่นๆ 
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๕. ควรมีการท าความสะอาดสถานท่ี อุปกรณ์เครื่องใช้ท่ีมีผู้สัมผัสจ านวนมาก เช่น ลูกบิดประตู ราวบันได           
โต๊ะอาหาร ผ้าห่ม ผ้าปูเตียง เครื่องครัว จาน ชาม ช้อน ซ้อม แก้วน้ า ด้วยน้ าหรือเช็ดด้วยแอลกอฮอล์ ๗๐%                 
อย่างน้อยวันละ ๑ - ๒ ครั้ง 

๖. หากพบมีข้าราชการต ารวจ หรือนักเรียนฝึกอบรมป่วยภายในค่าย/หน่วยงาน ควรพิจารณาให้            
หยดุรับการฝึก/ปฏิบัติงาน หรือออกก าลังกายหนัก และให้พักผ่อนมากๆ รวมท้ังงดการออกไปในท่ีชุมชนสาธารณะ 

๗. พิจารณาให้ยกเลิกหรือเล่ือนกิจกรรมท่ีมีการรวมตัวหมู่มาก หากมีความจ าเป็นให้ลดการรวมตัวกันโดยใช้
หลักท่ีแบ่งก าลังพลเป็นกลุ่มๆ โดยไม่ให้แต่ละกลุ่มสัมผัส ใกล้ชิดกัน 

๘. ท า Big Cleaning และท า ๕ ส ในหน่วยงาน สัปดาห์ละ ๑ ครั้ง ท าความสะอาดสถานท่ี อุปกรณ์ เครื่องใช้
ท่ีมีผู้สัมผัสจ านวนมาก เช่น ลูกบิดประตู ราวบันได โต๊ะอาหาร ผ้าห่ม ผ้าปูเตียง เครื่องครัว จาน ชาม ช้อน ส้อม      
แก้วน้ า ด้วยน้ า และสารท าความสะอาด ตามความเหมาะสม (เช่น สบู่ ผงซักฟอก น้ ายาล้างจาน ตามความเข้มข้น     
ท่ีแนะน าข้างผลิตภัณฑ์) หรือเช็ดด้วย ๗๐% แอลกอฮอล์ อย่างน้อยวันละ ๑ - ๒ ครั้ง 

ช่องทางการรับชม ร้องทุกข์ ร้องเรียน 

ประชาชนติดตามรับชมการแถลงข่าวได้ในวันจันทร์  – ศุกร์ เวลา 14.00 - 15.00 น. (วันอังคาร เวลา 
12.30 – 13.30 น.) ทางช่อง NBT2HD ถ่ายทอดเสียงทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 และ 
Facebook Live ทาง LiveNBT2HD และส านักข่าวไทย โดยแจ้งปัญหา ข้อสงสัย หรือร้องทุกข์ได้ท่ี  

1. ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล สายด่วน 1111 เว็บไซต์ www.1111.go.th  
2. เพจเฟสบุ๊คและทวิตเตอร์ “ศูนย์ข้อมูล COVID - 19” 
3. หรือคอมเมนท์ (Comment) ในระหว่างการแถลงข่าวผ่านเฟสบุ๊คไลฟ์ โดยจะมีเจ้าหน้าท่ีรวบรวมค าถาม 

และข้อเรียนต่างๆ เพื่อตอบข้อสงสัยและส่งต่อให้กับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องโดยตรงต่อไป 

******************************************** 

หมายเหต ุ
  มาตรการนี้ปรับจากค าแนะน าการป้องกันควบคุมการติดเช้ือจากไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ จาก ศูนย์ปฏิบัติการ
ภาวะฉุกเฉิน กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข 
 


