ค. คำแนะนำกำรป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 สำหรับโรงเรียนทหำร ในสังกัดกองทัพเรือ
๑. กำรเตรียมควำมพร้อมของโรงเรียนทหำร
๑.๑ กำหนดให้มีเจ้ำหน้ำที่หรือพยำบำล เพื่อประสำนงำนกับเจ้ำหน้ำที่สำธำรณสุขในพื้นที่ เพื่อ
รับทรำบ แนวทำงกำรเฝ้ำระวังและมำตรกำรเพื่อป้องกันกำรควบคุมกำรระบำดในโรงเรียนทหำร
๑.๒ หน่วยพยำบำลทำบันทึกข้อมูลกำรป่วยของทหำร/เจ้ำหน้ำที่ในโรงเรียนทหำร
๑.๓ จัดเตรียมห้องพยำบำลสำหรับแยกทหำรหรือเจ้ำหน้ำที่ที่มีอำกำรทำงเดินหำยใจ ออกจำก
ทหำรหรือ เจ้ำหน้ำที่ที่มีอำกำรป่วยอื่นๆ
๑.๔ จัดเตรียมพื้นที่กักกันสำหรับผู้รับกำรฝึกที่มีควำมเสี่ยง และพื้นที่แยกผู้ป่วยในกรณีที่พบผู้ป่วย
หรือ ผู้สัมผัสโรคเป็นจำนวนมำก
๑.๕ จัดให้มีอุปกรณ์สำหรับกำรล้ำงมือ หรือจัดเตรียมแอลกอฮอล์เจลอย่ำงเพียงพอ ในบริเวณ
ส่วนกลำง เช่น ในโรงอำหำร ในโรงครัว ห้องน้ำ เป็นต้น
๑.๖ จัดหำหน้ำกำกอนำมัยสำหรับผู้ป่วย
๑.๗ โรงพยำบำลในสังกัดสำรองชุดตรวจ rapid test ไข้หวัดใหญ่ สำหรับตรวจกรณีพบผู้ป่วย
มีอำกำร ทำงเดินหำยใจเป็นกลุ่มก้อน
๒. กำรให้ควำมรู้แก่เจ้ำหน้ำที่ที่เกี่ยวข้องกับกำรฝึกและผู้เข้ำรับกำรฝึก
๒.๑ เผยแพร่พื้นที่ที่มีกำรระบำดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 ให้กำลัง พลรับทรำบ สำมำรถ
ตรวจสอบสถำนกำรณ์และพื้นที่กำรระบำดได้ที่เว็บไซต์กรมควบคุมโรค
๒.๒ พิจำรณำให้เจ้ำหน้ำที่ที่เกี่ยวข้องกับกำรฝึกและผู้เข้ำรับกำรฝึก งดเว้นกำรเดินทำงไปในพื้นที่
ระบำด
๒.๓ โรงเรียนทหำรจัดหำสื่อประชำสัมพันธ์ให้กับเจ้ำหน้ำที่ที่เกี่ยวข้องกับกำรฝึกและผู้เข้ำรับกำรฝึก รวมถึง
ครอบครัวเจ้ำหน้ำที่ที่พักอำศัยในหน่วย โดยเน้นแนะนำกำรปฏิบัติตำมหลักสุขอนำมัยที่ถูกต้อง เช่น ล้ำงมือบ่อยๆ กำรสวม
หน้ำกำกอนำมัย เป็นต้น
๓. มำตรกำรกำรป้องกันระหว่ำงกำรฝึก
๓.๑ กำรสอบคัดเลือกผู้เข้ำรับกำรฝึก และกำรจัดสอบเพื่อวัดผลกำรฝึก
๓.๑.๑ เลื่อนกำรจัดสอบออกไปก่อน จนกว่ำสถำนกำรณ์จะกลับสู่ภำวะปกติ
๓.๑.๒ หำกไม่สำมำรถปฏิบัติตำมข้อ ๓.๑.๑ ให้หน่วยจัดสอบกำหนดจุดคัดกรองผู้เข้ำสอบ
โดยให้ผู้เข้ำสอบกรอกแบบสอบถำมอำกำร ประวัติกำรเดินทำงและตรวจวัดอุณหภูมิร่ำงกำยผู้เข้ำสอบทุกรำย
๓.๑.๓ ในกรณีที่ผู้เข้ำสอบมีอุณหภูมิร่ำงกำยเท่ำกับหรือมำกกว่ำ ๓๗.๕°c และ/หรือ มีอำกำร
ไอ เจ็บคอ มีน้ำมูก แต่ ไม่มีประวัติเดินทำงไปยังหรือมำจำกหรืออยู่อำศัยในพื้นที่ที่มีกำรรำยงำนกำรระบำดต่อเนื่อง ไม่
เป็นผู้ประกอบอำชีพที่สัมผัสนักท่องเที่ยวที่มำจำกพื้นที่ที่มีรำยงำนกำรระบำดต่อเนื่อง ไม่มีประวัติใกล้ชิดหรือสัมผัสกับ
ผู้ป่วยเข้ำข่ำยหรือยืนยันโรค COVID-19 ไม่เป็นบุคลำกรทำงกำรแพทย์ หรือสำธำรณสุขที่สัมผัสผู้ป่วยเข้ำข่ำย หรือ

ยืน ยัน โรค COVID-19 ให้พิ จำรณำจัด สอบในห้ อ งแยก โดยมี ระยะห่ำ งระหว่ ำงที่นั่ ง สอบไม่ต่ ำกว่ำ ๒ เมตร และ
เจ้ำหน้ำที่ผู้ควบคุมกำรสอบใส่หน้ำกำกอนำมัย และปฏิบัติตำมคำแนะนำในข้อ ๓.๑.๕ – ๓.๑.๙ อย่ำงเคร่งครัด
๓.๑.๔ กรณีที่ผู้เ ข้ ำ สอบมีอ ำกำรและอำกำรแสดงเข้ำ เกณฑ์ ส อบสวนโรคติด เชื้อ ไวรัส
COVID-19 คือ มีอุณหภูมิร่ำงกำยตั้งแต่ ๓๗.๕ °c ขึ้นไป ร่วมกับมีอำกำรทำงระบบทำงเดินหำยใจอย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง
ดังต่อไปนี้ ไอ น้ำมูก เจ็บคอ หำยใจเหนื่อยหรือหำยใจลำบำก ร่วมกับมีประวัติในช่วง ๑๔ วัน ก่อนเข้ำสอบอย่ำงใด
อย่ำงหนึ่ง คือ เดินทำงไปยัง หรือมำจำกหรืออยู่อำศั ยในพื้นที่ที่มีกำรรำยงำนกำรระบำดต่อเนื่อง หรือ เป็นผู้ประกอบ
อำชีพที่สัมผัสนักท่องเที่ยวที่มำจำกพื้นที่ที่มีรำยงำนกำรระบำดต่อเนื่อง หรือมีประวัติใกล้ชิดหรือสัมผัสกับผู้ป่วยเข้ำข่ำย
หรือยืนยันโรค COVID-19 หรือเป็นบุคลำกรทำงกำรแพทย์หรือสำธำรณสุขที่สัมผัสผู้ป่วยเข้ำข่ำย หรือยืนยันโรคติดเชื้อโรค
COVID-19 ให้พิจำรณำงดกำรสอบ และแจ้งหน่วยแพทย์ในโอกำสแรก
๓.๑.๕ หน่วยจัดสอบ เตรียมจุดล้ำงมือหรือเจลแอลกอฮอล์ อย่ำงเพียงพอในบริเวณที่มีกำร
รวมตัวกัน เช่น จุดลงทะเบียนรำยงำนตัวสอบ ห้องสุขำ จุดบริกำรอำหำรและเครื่ องดื่ม เป็นต้น และประชำสัมพันธ์ใ ห้
ผู้เข้ำสอบทรำบ
๓.๑.๖ ก่อนและหลังกำรสอบ ทำควำมสะอำดอุปกรณ์และบริเวณที่มีผู้สัมผัสมำก เช่น ลิฟต์
รำวบันได ลูกบิดประตู ห้องน้ำ ด้วยน้ำผงซักฟอก หรือน้ำยำทำควำมสะอำด หรือแอลกอฮอล์ ๗๐%
๓.๑.๗ จัดห้องสอบให้มีบริเวณกว้ำงขวำงเพียงพอ กำรระบำยอำกำศดี
๓.๑.๘ ให้ผู้สมัครสอบทุกรำยดำเนินกำรกรอกเอกสำรตำมข้อ ๓.๑.๑๐ พร้อมลงลำยมือชื่อ
โดยให้เจ้ำหน้ำที่คัดกรองทำกำรวัดอุณหภูมิกำย และลงในแบบฟอร์มพร้อมลงลำยชื่อกำกับก่อนดำเนินกำรสอบ
๓.๑.๙ หำกเจ้ำหน้ำที่ผู้ควบคุมกำรสอบพิจำรณำแล้วเห็นว่ำ ผู้สมัครสอบมีอำกำร ไอ น้ำมูก
หำยใจเหนื่อยหรือหำยใจลำบำก ให้พิจำรณำจัดให้ผู้สมัครสอบดังกล่ำวในห้องแยก
๓.๑.๑๐ แบบสอบถำมอำกำร ประวัติกำรเดินทำงและตรวจวัดอุณหภูมิร่ำงกำย โรคโควิด 19
(COVID-19) ตำมตัวอย่ำงท้ำยข่ำว
๓.๒ กำรเฝ้ำระวังในโรงเรียนทหำร
๓.๒.๑ กรณีมีเจ้ำหน้ำที่ที่เกี่ยวข้องกับกำรฝึกและผู้เข้ำรับกำรฝึกที่จำเป็นต้องเดินทำงไปในพื้นที่
ระบำด เมื่อกลับมำต้องรำยงำนตัวและแจ้งหน่วยพยำบำล เพื่อบันทึกข้อมูลประวัติกำรเจ็บป่วย และประวัติกำรเดินทำง
เพื่อติดตำมอำกำร ๑๔ วัน หลังเดินทำงกลับมำจำกพื้นที่ระบำด
๓.๒.๒ กรณีเจ้ำหน้ำที่ที่เกี่ยวข้องกับกำรฝึกและครอบครัวที่พักในโรงเรียนทหำรเดินทำง
กลับมำจำกพื้นที่ระบำดหรือเป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูงของผู้ป่วยเข้ำข่ำยหรือยืนยัน โรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 ให้รำยงำน
ตนเองต่อเจ้ำหน้ำที่สำยแพทย์ประจำโรงเรียนทหำร กักกันตัวเองที่บ้ำน/ที่พัก โดยหยุดปฏิบัติงำน ๑๔ วัน นับจำกวันที่
เดินทำงออกจำกพื้นที่ที่มีกำรระบำด โดยในระหว่ำงที่พักอยู่บ้ำน ให้งดกำรออกไปในที่ชุมชนหรือที่สำธำรณะ และหำกมี
อำกำรไข้ร่วมกับไอ มีน้ำมูก เจ็บคอ หอบเหนื่อย ให้รีบใส่หน้ำกำกอนำมัย ไปพบเจ้ำหน้ำที่สำยแพทย์ประจำโรงเรียน
ทหำร และแจ้งประวัติกำรเดินทำงทันที
๓.๒.๓ กรณีผู้รับกำรฝึกเดินทำงกลับมำจำกพื้นที่ระบำดหรือเป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูงของผู้ป่วย
เข้ำข่ำยหรือยืนยันโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 ให้รำยงำนตนเองต่อเจ้ำหน้ำที่สำยแพทย์ประจำโรงเรียนทหำร และ

กักกันตัวเองในพื้นที่กักกันที่โรงเรียนทหำรเตรียมไว้ หำกมีอำกำรไข้ร่วมกับไอ มี น้ำมูก เจ็บคอ หอบเหนื่อย ให้แจ้ง
เจ้ำหน้ำที่สำยแพทย์ประจำโรงเรียนทหำรในโอกำสแรก
๓.๒.๔ หำกพบกรณีต่อไปนี้ให้แจ้ง กกป.พร. รพ. สังกัด พร. และเจ้ำหน้ำที่สำธำรณสุขที่ใน
พื้นที่ที่รับผิดชอบ เพื่อลงสอบสวนหำสำเหตุและควบคุมโรค
๓.๒.๔.๑ มีผู้ป่วยที่มีอำกำรทำงระบบทำงเดินหำยใจเป็นกลุ่มก้อนตั้งแต่ ๕ รำยขึ้น
ไปจำกสถำนที่ เดียวกัน ในระยะเวลำ ๑ สัปดำห์
๓.๒.๔.๒ มีทหำรหรือเจ้ำหน้ำที่ลำป่วยหรือขำดกำรเข้ำฝึกเป็นจำนวนมำกผิดปกติ
๓.๒.๕ ก่อนกำรฝึกจัดให้มีกำรคัดกรองอำกำรผู้รับกำรฝึกทุกรำยตั้งแต่วันที่เข้ำมำในพื้นที่ฝึก
ก่อนที่จะให้รวมตัว หรือเข้ำที่พัก
๓.๒.๖ ระหว่ำงฝึกจัดให้มีกำรคัดกรองอำกำรไข้ ไอ น้ำมูก ภำยในโรงเรียนทหำรก่อนเริ่มกำร
ฝึกทุกเช้ำ ทั้งเจ้ำหน้ำที่ที่เกี่ยวข้องกับกำรฝึกและผู้เข้ำรับกำรฝึก โดยหำกพบผู้มีอำกำรสงสัยเข้ำเกณฑ์สอบสวนโรค ให้ทำ
กำรแยกผู้มีอำกำรออกจำกกำรฝึก และแจ้งเจ้ำหน้ำที่สำยแพทย์ประจำโรงเรียนทหำรทันที
๓.๒.๗ เจ้ำ หน้ำที่ สำยแพทย์ป ระจำโรงเรียนทหำร จั ดอบรมทำควำมเข้ำใจกับเจ้ ำหน้ำ ที่
ที่เกี่ยวข้องกับกำรฝึกและผู้เข้ำรับกำรฝึก เรื่องกำรดำเนินงำน กำรควบคุมกำรระบำดในพื้นที่ กำรดูแลขณะป่วยที่
โรงเรียนทหำร และเน้นย้ำสุขอนำมัยส่วนบุคคล ไม่ใช้ของใช้ส่วนตัวร่วมกัน เช่น แก้วน้ำ ผ้ำเช็ดตัว จำน ช้อน ส้อม
๓.๒.๘ พิจำรณำให้ยกเลิกหรือเลื่อนกิจกรรมที่มีกำรรวมตัวหมู่มำก
๓.๒.๘.๑ ภำยในหน่วย ลดกำรรวมตัวกันโดยใช้หลักที่แบ่ง ทหำรเป็นกลุ่มๆ โดย
ไม่ให้แต่ละกลุ่มสัมผัส ใกล้ชิดกัน เช่น มอบหมำยกิจกรรมฝึกหรือหน้ำที่ปฏิบัติงำนให้แต่ละหมวดหมู่โดยแยกจำกกัน
ไม่ให้ทหำรจำกหลำยๆกลุ่มมำปฏิบัติงำนหรือฝึกร่วมกัน จัดแบ่งช่วงเวลำกำรรับประทำนอำหำรเป็นกลุ่มให้เหลื่อมเวลำ
กัน
๓.๒.๘.๒ กำรฝึ ก/ศึกษำในกำรฝึ กภำคทะเล ให้ คัดกรองผู้ ที่มี ไ ข้ หรื อมีอำกำร ไอ
น้ำมูก เจ็บคอ ออกจำกกำรฝึก ลดกำรสัมผัสใกล้ชิดระหว่ำงหน่วยทหำรอื่นๆ และชุมชน เช่น งดหรือเลื่อนกำรฝึก หรือ
กำรทำกิจกรรมร่วมกับหน่วยอื่นๆ และบุคคลภำยนอก งดกำรปฏิบัติงำนนอกโรงเรียนทหำร ไม่ให้มีกำรเยี่ยมญำติหรือ
กลับบ้ำนหำกมีกำรระบำดภำยในประเทศ
๓.๒.๘.๓ หำกจำเป็นต้องให้ทหำรส่วนหนึ่งไปปฏิบัติงำนนอกค่ำย ควรมอบหมำยให้เป็น
หน่วยๆ ไป และให้พักแยกกับทหำรอื่นๆ ไม่ให้ปะปนกัน
๓.๒.๙ ให้จัดเวรทำควำมสะอำดสถำนที่อุปกรณ์เครื่องใช้ที่มีผู้สัมผัสจำนวนมำก เช่น ลูกบิด
ประตูรำวบันได โต๊ะอำหำร ผ้ำห่ม ผ้ำปูเตียง เครื่องครัว จำน ชำม ช้อน ส้อม แก้วน้ำ ด้วยน้ำและสำรทำควำมสะอำด
ตำมควำมเหมำะสม (เช่น สบู่ ผงซักฟอก น้ำยำล้ำงจำน ตำมควำมเข้มข้นที่แนะนำข้ ำงผลิตภัณฑ์) หรือเช็ดด้วย ๗๐%
แอลกอฮอล์ อย่ำงน้อยวันละ ๑-๒ ครั้ง
๓.๓ กำรจัดกำรฝึกในโรงเรียนทหำร
๓.๓.๑ สถำนที่
๓.๓.๑.๑ มีอ่ำงล้ำงมือพร้อมสบู่เพียงพอสำหรับผู้เข้ำร่วมกำรฝึก

๓.๓.๑.๒ สถำนที่ฝึกมีลักษณะมีพื้นที่กว้ำงขวำง อำกำศถ่ำยเทสะดวก
๓.๓.๑.๓ มีทำงเข้ำทำงเดียว สำหรับจัดตั้ง ระบบกำรคัดกรองอุณหภูมิกำย และผู้มี
อำกำรทำงเดินหำยใจ เพื่อให้คำแนะนำไม่ให้เข้ำร่วมกำรฝึก
๓.๓.๑.๔ จัดหำเจลล้ำงมือแอลกอฮอล์ โดยเฉพำะในบริเวณที่มีกำรใช้งำนร่วมกัน
จำนวนมำก เช่น ห้องสุขำ พื้นที่ฝึก ห้องรับประทำนอำหำร เป็นต้น
๓.๓.๑.๕ จัดให้มีกำรทำควำมสะอำดอุปกรณ์ และบริเวณที่มีผู้สัมผัสปริมำณมำก เช่น
รำวบันได ลูกบิดประตู ห้องน้ำ ด้วยน้ำผงซักฟอกหรือน้ำยำทำควำมสะอำด และ ๗๐% แอลกอฮอล์อย่ำงสม่ำเสมอ
๓.๓.๑.๖ มีแ นวทำงกำรส่ง ต่อ ไปยัง หน่ว ยแพทย์ป ระจำพื้น ที่ฝึกที่ชัด เจน โดยผู้
นำส่งสวมใส่หน้ำกำกอนำมัย ล้ำงมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ทั้งก่อนและหลังปฏิบัติงำน
๓.๓.๒ กระบวนกำรฝึก/ศึกษำ
๓.๓.๒.๑ พิจำรณำเลื่ อนกำรฝึกที่ ไ ม่จำเป็นออกไปก่อน จนกว่ำสถำนกำรณ์กำร
ระบำดจะยุติ
๓.๓.๒.๒ พิจ ำรณำกำรสอนในรู ปแบบกำรสอนออนไลน์ ที่ล ดกำรเข้ำ เรีย นใน
ชั้น เรี ยนให้ น้อ ยที่สุ ด โดยขอให้ ครู ฝึก ปรั บปรุง วิ ธีก ำรจัด กำรเรี ยนกำรสอนที่ค ำนึง ถึง ควำมพร้ อ มของผู้รั บกำรฝึ ก
เทคโนโลยีที่เข้ำถึงได้ กำรสื่อสำรระหว่ำงครูฝึกและผู้เข้ำรับกำรฝึก ลักษณะเนื้อหำ กิจกรรมหรือกำรมอบหมำยงำนที่
เคยออกแบบไว้ รวมถึงวิธีกำร โดยกำรสอนแบบปกติร่วมกับกำรสอนรูปแบบอื่น เช่น กำรสอนออนไลน์ กำรบันทึก
วีดิทัศน์
๓.๓.๒.๓ สำหรับกำรสอบ ให้ครูฝึกปรับปรุงรูปแบบกำรวัดและประเมินผลได้ตำมควำม
เหมำะสมและมีประสิทธิภำพ โดยอำจใช้กำรสอบแบบเดิม หรือรูปแบบอื่นๆ เช่น กำรทำรำยงำน กำรมอบหมำยงำน
กำรทำข้อสอบที่บ้ำน เป็นต้น หำกพิจำรณำแล้วว่ำไม่สำมำรถกระทำได้ ให้ดำเนินกำรตำมข้อ ๓.๑

แบบคัดกรองตนเอง สำหรับผู้เข้ำสอบหลักสูตร...................................................
๑. ชื่อ - สกุล...............................................................................................อำยุ................................ปี
๒. ที่อยู่..................................................................................................................................................
๓. เพศ
ชำย
หญิง หมำยเลขโทรศัพท์.............................................................
๔. ท่ำนมีอำกำรดังต่อไปนี้ หรือไม่
ไข้ อุณหภูมิร่ำงกำย.....................องศำเซลเซียส
ไอ
เจ็บคอ
มีน้ำมูก
หำยใจเหนื่อยหอบ
หำยใจลำบำก
ไม่มีอำกำรเหล่ำนี้
๕. ในช่วง ๑๔ วัน ก่อนเข้ำสอบ
๕.๑ ท่ำนมีประวัติเดินทำงไปยัง หรือ มำจำก หรืออยู่อำศัยในพื้นที่ที่มีรำยงำนกำรระบำดต่อเนื่องของโรค
COVID-19
ไม่ใช่
ใช่
๕.๒ ท่ำนเป็นผู้ประกอบอำชีพที่สัมผัสใกล้ชิดกับนักท่องเที่ยวที่มำจำกพื้นที่ที่มีกำรระบำดต่อเนื่องของโรค
COVID-19
ไม่ใช่
ใช่
๕.๓ ท่ำนมีประวัติใกล้ชิดหรือสัมผัสกับผู้ป่วยเข้ำข่ำยหรือยืนยันโรค COVID-19
ไม่ใช่
ใช่
๕.๔ ท่ำนเป็นบุคลำกรทำงกำรแพทย์หรือสำธำรณสุข ที่สัมผัสกับผู้ป่วยเข้ำเกณฑ์สอบสวนโรค COVID-19
ไม่ใช่
ใช่
ข้ำพเจ้ำขอยืนยันว่ำ ข้อควำมดังกล่ำวข้ำงต้นเป็นควำมจริงทุกประกำร และหำกคณะกรรมกำรสอบพิสูจน์ได้ว่ำ
ข้อควำมดังกล่ำวเป็นควำมเท็จ ข้ำพเจ้ำยินดียอมรับผลกำรวินิจฉัยจำกคณะกรรมกำรสอบทุกประกำร
ตำม พ.ร.บ.โรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘ มำตรำ ๕๑ ผู้ใดฝ่ำฝืนหรือไม่ปฏิบัติตำมคำสั่ง ของเจ้ำพนักงำนควบคุม
โรคติดต่อตำมมำตรำ ๓๔ (๑) (๒) (๕) หรือ (๖) มำตรำ ๓๙ (๑) (๒) (๓) หรือ (๕) มำตรำ ๔๐ (๕) หรือไม่อำนวยควำม
สะดวกแก่เจ้ำพนักงำนควบคุมโรคติดต่อตำมมำตรำ ๓๙ (๔) ต้องระวำงโทษปรับไม่เกินสองหมื่นบำท
ลงชื่อ.................................................ผู้เข้ำสอบ
(..................................................)
ลงชื่อ.................................................จนท.คัดกรอง
(...................................................)

