
มาตรการป้องกันโรคติดต่อ COVID - 2019 ภายใน รจ.ฐท.สส. 

ขอบเขตการใช้งาน 

 เอกสารนี้จัดท าขึ้นส าหรับเป็นแนวทางป้องกันควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อโคโรน่า–2019 ใน
ระยะที่ ๒  คือ มีเหตุการณ์การระบาดจ านวนน้อยในประเทศ 

เป้าหมายของการตรวจจับ  สอบสวนและควบคุมการระบาด 

๑. เพ่ือตรวจจับ ผู้ป่วยเข้าเกณฑ์สอบสวนโรคในพ้ืนที่เรือนจ าฐานทัพเรือสัตหีบ  
๒. เพ่ือตัดวงจรการแพร่เชื้อในเรือนจ าฐานทัพเรือสัตหีบ 
๓. เพ่ือป้องกันการเสียชีวิต 

นิยามเหตุการณ์การระบาด  หมายถึง เมื่อพบผู้ป่วยยืนยันอย่างน้อย ๑ ราย ที่คิดว่าอาจมีการแพร่เชื้อใน
เรือนจ าฐานทัพเรือสัตหีบ 

นิยามผู้ป่วยที่เข้าเกณฑ์ต้องสอบสวน (Pui)  หมายถึง ผู้ที่มีประวัติไข้ หรืออุณหภูมิวัดได้ตั้งแต่ ๓๗.๕ องศา
เซลเซียส ร่วมกับอาการทางเดินหายใจอย่างใดอย่างหนึ่ง (ไอ,น้ ามูก,เจ็บคอ,หายใจเร็ว,หายใจล าบาก และ
หายใจหอยเหนื่อย) และมีประวัติอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 

๑. สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยยืนยันในช่วง ๑๔ วันก่อนมีอาการ 
๒. มีประวัติเดินทางไปหรือมาจากหรืออาศัยในพ้ืนที่ที่มีรายงานการระบาดต่อเนื่องของโรค 
๓. เป็นผู้ทีมีประวัติสัมผัสใกล้ชิดกันนักท่องเที่ยว 
๔. เป็นผู้ที่มีประวัติสัมผัสใกล้ชิดกับนักท่องเที่ยวที่มาจากพ้ืนที่มีรายงานการระบาดต่อเนื่องของโรค 

ผู้ป่วยยืนยัน  หมายถึง ผู้ที่มีผลตรวจทางห้องปฏิบัติการว่าติดเชื้อไวรัสโคโรน่า-2019  

ผู้สัมผัสที่มีความเสียงติดเชื้อสูง (High risk Contact)  หมายถึง  ผู้สัมผัสใกล้ชิดตามลักษณะข้อใดข้อหนึ่ง 
ดังนี้ 

๑. ผู้ที่นอนร่วมห้อง , ผู้ที่ท ากิจกรรมใกล้ชิดกัน , เพื่อนสนิทคลุกคลีกัน 
๒. ผู้สัมผัสใกล้ชิด หรือมีการพูดคุยกับผู้ป่วยในระยะ ๑ เมตร นานกว่า ๕ นาที หรือถูก ไอ , จาม 

จากผู้ป่วย โดยไม่มีการป้องกัน เช่น ไม่สวมหน้าการอนามัย 
๓. ผู้ที่อยูใ่นบริเวณที่ปิดไม่มีอากาศถ่ายเท เช่น ในรถปรับอากาศ , ใช้ห้องปรับอากาศร่วมกับผู้ป่วย 

และอยู่ห่างจากผู้ป่วยไม่เกิน ๑ เมตร นานกว่า ๑๕ นาที่ โดยไม่มีการป้องกัน 

ผู้สัมผัสที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อต่่า (Low risk Contact)  หมายถึง ผู้ที่ท ากิจกรรมอ่ืนๆ ร่วมกับผู้ป่วย 
แต่ไม่เข้าเกณฑ์ความเสี่ยงสูง 

ผู้ไม่ได้สัมผัส  หมายถึง  ผู้ที่อยู่ในเรือนจ าฐานทัพเรือสัตหีบ แต่ไม่มีกิจกรรม ร่วมกับผู้ป่วยในช่วง ๑๔ วัน ก่อน
ป่วย 

 



ค่าแนะน่าก่อนเกิดการระบาด และการตรวจจับผู้ป่วยเข้าเกณฑ์สอบสวนโรค 

๑. ก าหนดให้ จนท.ฝ่ายผู้คุม รจ.ฐท.สส. / ผู้ช่วย จนท.พยาบาล รจ.ฐท.สส. / พยาบาล รจ.ฐท.สส. 
รับผิดชอบในการด าเนินการเฝ้าระวังและติดตามข้อมูลที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิด 

๒. เพ่ิมข้ันตอนการซักประวัติ (ตามนิยามผู้ป่วยเข้าเกณฑ์การสอบสวน และผู้สัมผัสที่มีความเสี่ยง) 
ในขั้นตอนการับผู้ต้องขังรายใหม่ / หรือการรับย้ายผู้ต้องขังจากเรือนจ าอ่ืนๆ (หมายเหตุ เรือนจ า
ฐานทัพเรือสัตหีบ งดรับผู้ต้องขังเข้าใหม่ที่ไม่มีเอกสารรับรองการกักตัวจากหน่วยต้นสังกัด เป็น
เวลา ๑๔ วัน 

๓. พยาบาล / ฝ่ายทะเบียน บันทึก ชื่อ และอาการของผู้ต้องขังท่ีมีอาการป่วย ด้วย อาการไข้ หรือมี
อาการทางระบบทางเดินหายใจ/แจ้งจนท.หน่วยเวชกรรมป้องกัน รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐท.สส. 
โทร ๗๓๐๓๙ 

๔. ฝ่ายพยาบาล จัดอบรมให้ความรู้โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า-2019 และทักษะการป้องกันตนเอง
รวมทั้งการใส่อุปกรณ์ป้องกันตนเอง แก่ก าลังพลภายใน รจ.ฐท.สส. 

๕. รจ.ฐท.สส. จัดเตรียมสถานที่ / แดนแรกรับ ส าหรับผู้ต้องขังเข้าใหม่ เพ่ือให้ผู้ต้องขังเข้าใหม่อยู่
เพ่ือกักตัวอย่างน้อย ๑๔ วัน ในกรณีสงสัยเป็นผู้ที่มีอาการ 

๖. จัดเตรียมพ้ืนที่แดนกักตัว ส าหรับแยกผู้ที่มีอาการป่วย / หรืออาการต้องสงสัยแต่ยังไม่มีอาการ
รุนแรง 

๗. ประสานและก าหนดแนวทางร่วมกับ แผนกเวชกรรมป้องกัน รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐท.สส. ให้
ครอบคลุม การแจ้งเหตุ , การเคลื่อนย้ายผู้ป่วยหรือผู้ป่วยสงสัย , การขอรับค าปรึกษา 

๘. แนะน า จนท.ผู้คุม / ผู้ต้องขัง หากเริ่มมีอาการป่วยให้แจ้ง พยาบาล รจ.ฐท.สส. และรีบแยก
ผู้ป่วยสงสัยออกจากบุคคลอ่ืน 

๙. ให้ จนท.ของ รจ.ฐท.สส. ที่มีอาการป่วย มีไข้ ร่วมกับอาการทางเดินหายใจอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น 
ไอ , น้ ามูก , เจ็บคอ , หายใจเร็ว ,หายใจหอบเหนื่อย , หายใจล าบาก และมีประวัติสัมผัสใกล้ชิด
กับผู้ป่วย ควรหยุดพักรักษาตัวที่บ้าน ๑๔ วัน นับจากวันเริม่ป่วย หรือจนกว่าจะหายป่วย 

๑๐. หากพบผู้ต้องขัง หรือ จนท.ป่วยพร้อมกันจ านวนมากผิดปกติ ให้แจ้ง จนท.เวชกรรมป้องกัน รพ.
อาภากรเกียรติวงศ์ ฐท.สส. โทร ๗๓๐๓๙ 

ค่าแนะน่าเพื่อลดการน่าเชื้อเข้ามาแพร่เพิ่มเติมใน รจ.ฐท.สส.  ให้พยาบาลด าเนินการตั้งจุดคัดกรอง และซัก
ประวัติด้านหน้า บก.รจ.ฐท.สส. ทุกวัน 

๑. คัดกรองข้าราชการ พลทหาร ก าลังพลของหน่วยก่อนปฏิบัติงาน หากผู้ใดมีอาการป่วย เช่น มีไข้ 
, ไอ , เจ็บคอ , น้ ามูก แนะน าให้ป้องกันตนเอง และปฏิบัติตัวในการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อ 
หรืออาจพิจารณาแยกผู้ที่ป่วย หรือหยุดมาท างาน 

๒. คัดกรองข้าราชการ บุคคลภายนอก ที่มาติดต่อราชการ แนะน าให้สวมใส่หน้ากากอนามัย
ตลอดเวลาและทุกกรณี หากมีอาการเช่นเดียวกับ ข้อ ๑ งดเข้ามาภายใน บก.รจ.ฐท.สส. ทุกกรณี 

๓. คัดกรองผู้ต้องขังใหม่ ในกรณีไม่มีใบรับรองการกักตัวที่ต้นสังกัด ๑๔ วัน มาแสดงต่อ จนท.ฝ่าย
ทะเบียน งดรับตัวทุกกรณี และ ผู้ต้องขังเข้าใหม่ ที่มีใบรับรองการกักตัว ๑๔ วัน จากต้นสังกัด 
หากมีอาการ ระบบทางเดินหายใจ อย่างใดอย่างหนึ่ง ร่วมกับมีอาการไข้ งดรับตัวทุกกรณี 



๔. ก าลังพลของหน่วยทุกนายต้องสวมใส่อุปกรณ์ป้องกัน เช่นหน้ากากอนามัย และท าความสะอาด
มือด้วย alcohol gel อย่าสม่ าเสมอ 

๕. กรณีผู้ต้องขังออกท างานหน่วยงาน ภายนอก รจ.ฐท.สส. (ตลาดเช้า , รถขยะ) ปฏิบัติดังนี้ 
๕.๑ เมื่อผู้ต้องขังกลับเข้ามาจากปฏิบัติงานภายนอกหน่วย ต้องเข้ารับการท าความสะอาดโดยพ่น
น้ ายาฆ่าเชื้อในห้องพ่นยาฆ่าเชื้อที่หน้าประตูแดน 
๕.๒ ฉีดพ่นน้ ายาฆ่าเชื้อที่อุปกรณ์ท าความสะอาด เช่น รองเท้าบูท ,ถุงมือผ้า 
๕.๓ ล้างมือด้วยสบู่ที่อ่างล้างมือหน้าประตูแดน 
๕.๔ วัดอุณหภูมิก่อนเข้าแดน 
๕.๕ ถอดเสื้อผ้า อุปกรณ์ท าความสะอาดแช่ในน้ ายาฆ่าเชื้อ ๑๐ เปอร์เซ็นต์โซเดียมไฮโปคลอไรท์ 
๕.๖ อาบน้ าท าความสะอาดร่างกาย 
๕.๗ เปลี่ยนเสื้อผ้า ชุดใหม่ 

 ๖. ท าความสะอาด อาคาร สถานที่ โดยการพ่นน้ ายาฆ่าเชื้อ ๑๐ เปอร์เซ็นต์ โซเดียมไฮโปคลอไรท์ 
              เช็ด ลูกบิดประตู หน้าต่าง ด้วย แอลกอฮอล์ ตามความเหมาะสม 

----------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ภาพมาตรการป้องกันโรคติดต่อ COVID – 2019 ภายใน รจ.ฐท.สส. 

 

 

  



 

 

 

 



 


