(ราง)
แนวทางปฏิบัตดิ านสาธารณสุขตามมาตรการตางๆ ใน
ขอกําหนด ออกตามความในมาตรา 9 แหง
พระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณฉุกเฉิน
พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 1)

กระทรวงสาธารณสุข
วันที่ 30 มีนาคม 2563

คํานํา
ตามที่นายกรัฐมนตรี ดวยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี ในการประชุมเมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2563
และตามคําแนะนําของผูบริหารและนักวิชาการดานการแพทยและสาธารณสุข ไดประกาศสถานการณฉุกเฉิน
ตามพระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 จากการแพรระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) รวมทั้ง ไดมีขอกําหนดออกตามความในมาตรา 9 แหงพระราชกําหนดการ
บริ ห ารราชการในสถานการณ ฉุ ก เฉิ น พ.ศ. 2548 (ฉบั บ ที่ 1) โดยให มี ผ ลบั ง คั บ ในทุ ก เขตท อ งที่ ทั่ ว
ราชอาณาจักร ตั้งแตวันที่ 26 มีนาคม 2563 เปนตนไป นั้น
กระทรวงสาธารณสุข ไดจัดทํามาตรการ คําแนะนําเพื่อการปฏิบัติตามขอกําหนดดังกลาว และนํามา
รวบรวมไวเพื่อการใชประโยชนของหนวยปฏิบัติที่เกี่ยวของ เพื่อการคุมครอง ปองกันสุขภาพของประชาชน
ตามกลุมวัยและการจัดการอนามัยสิ่งแวดลอมในสถานที่ตางๆ (Setting) และรวมทั้งการควบคุมปองกันโรค มิ
ใหแพรกระจายไปสูคนหมูมาก
โดยในเบื้องตน ไดรวบรวมแนวปฏิบัติของกรมอนามัยและกรมควบคุมโรค ที่ไดดําเนินการมาตั้งแต
เดือนมกราคมเปนตนมา เมื่อเริ่มตนการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หลังจากนี้ ไดกําหนดใหมี
กระบวนการทบทวนคําแนะนําทั้งหมด ใหเปนชุดของกระทรวงสาธารณสุข พรอมทั้งปรับใหสอดคลองกับ
สถานการณการระบาดของโรคที่เปลี่ยนแปลงไปดวย
เอกสารฉบับนี้ แบงเปน 4 สวน ประกอบดวย สวนที่ 1 บทนํา สวนที่ 2 กฎหมายที่เกี่ยวของ สวนที่
3 การประกาศสถานการณ ฉุ ก เฉิ น และส ว นที่ 4 มาตรการตามพระราชกํ า หนดการบริ ห ารราชการใน
สถานการณฉุกเฉินพ.ศ. 2548 ที่เกี่ยวของกับกระทรวงสาธารณสุขและแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวของ

สารบัญ
คํานํา
สวนที่ 1 บทนํา
สวนที่ 2 กฎหมายเกี่ยวของ
- ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ชื่อและอาการสําคัญของโรคติดตออันตราย (ฉบับที่ 3)
พ.ศ. 2563
- ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ทองที่นอกราชอาณาจักรที่เปนเขตติดโรคติดตออันตราย
กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Corona Virus Disease 2019 (COVID19)) พ.ศ.2563
- ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง แตงตั้งเจาพนักงานควบคุมโรคติดตอตามพระราชบัญญัติ
โรคติดตอ พ.ศ. 2558 (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2563
- ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง แตงตั้งเจาพนักงานควบคุมโรคติดตอตามพระราชบัญญัติ
โรคติดตอ พ.ศ. 2558 (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2563
- ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องกําหนดหองรักษาผูปวยติดเชื้อรายแรง พ.ศ. 2563
สวนที่ 3 การประกาศสถานการณฉุกเฉิน
- แถลงการณสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การประกาศสถานการณฉุกเฉินตามพระราชกําหนดการ
บริหารราชการในสถานการณฉุกเฉิน พ.ศ. 2548
- ขอกําหนดออกตามความในมาตรา 9 แหงพระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณ
ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 1)
สวนที่ 4 มาตรการตามพระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 และแนวทาง
ปฏิบัตทิ ี่เกี่ยวของกับกระทรวงสาธารณสุข
- มาตรการตามขอ 2 การปดสถานที่เสี่ยงตอการติดตอโรค
- มาตรการตามขอ 7 มาตรการเตรียมรับสถานการณ
- มาตรการตามขอ 8 มาตรการพึงปฏิบัติสําหรับบุคคลบางประเภท
- มาตรการตามขอ 11 มาตรการปองกันโรค
- มาตรการตามขอ 12 นโยบายการยังคงใหเปดสถานที่ทําการ
- มาตรการตามขอ 14 คําแนะนําในการจัดกิจกรรมอื่น ๆ
- มาตรการอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
ภาคผนวก
- สรุปการสั่งการของคณะกรรมการโรคติดตอแหงชาติ
- ตัวอยางหนังสือแจงหนวยงานที่เกี่ยวของ

ส่วนที่ 1
บทนำ

บทนํา
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เปนกลุมของของเชื้อไวรัสที่สามารถกอใหเกิดโรคทางเดินหายใจใน
คน และมีหลายสายพันธุ และกอใหเกิดอาการตั้งแตไมรุนแรง คือเปนไขหวัดธรรมดา ในขณะที่บางสายพันธุ
อาจกอใหเกิดอาการรุนแรงเปนปอดอักเสบได เชน โรคติดเชื้อไวรัสทางเดินหายใจตะวันออกกลาง (เมอรส)
หรือ โรคซาร (SARS) ซึ่งเคยมีการระบาดในอดีตที่ผานมา
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เปนไวรัสในกลุมโคโรนาที่เพิ่งมีการคนพบใหม (ไมเคยมี
การพบการติดเชื้อในคนมากอน) โดยเริ่มมีการระบาดตั้งแตเดือนธันวาคม 2562 เปนตนมา โดยเริ่มที่มณฑลหู
เปย สาธารณรัฐประชาชนจีน และแพรระบาดไปหลายประเทศทัว่ โลก โดยไวรัสนี้สามารถแพรกระจายจากคน
สูคนผานทางการไอ จาม สัมผัสโดยตรงกับสารคัดหลั่ง เชน น้ํามูก น้ําลายของคน
จากสถานการณการแพรระบาดอยางกวางขวางและรวดเร็วในหลายประเทศทั่วโลก องคการอนามัยโลกไดประกาศใหโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เปนภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขระหวางประเทศ (Public
Health Emergency of International Concern) เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2563 และแนะนําทุกประเทศให
เรงรัดการเฝาระวัง ปองกัน และควบคุมโรค ซึ่งในปจจุบันพบผูปวยใน 196 ประเทศ 2 เขตบริหารพิเศษ 1
นครรัฐ เรือสําราญ เปนผูปวยที่ยืนยัน 597,458 ราย และเสียชีวิต 27,370 ราย (ขอมูล ณ วันที่ 28 มีนาคม
2563)
สําหรับประเทศไทย ไดมีมาตรการในการเฝาระวัง ปองกันและควบคุมโรคตั้งแตเริ่มพบการระบาดใน
ตางประเทศ และไดมีการประกาศใหโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease
2019 (COVID-19)) เปนโรคติดตออันตราย ตามพระราชบัญญัติโรคติดตอ พ.ศ. ๒๕๕๘ เมื่อวันที่ 26
กุมภาพันธ 2563 ตอมาเมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2563 นายกรัฐมนตรีไดประกาศสถานการณฉุกเฉินตามพระราช
กํ า หนดการบริ ห ารราชการในสถานการณ ฉุกเฉิ น พ.ศ. 2548 และวั น ที่ 26 มี น าคม 2563 ได ป ระกาศ
ขอกําหนดตามความในมาตรา 9 แหงพระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณฉุกเฉิน พ.ศ. 2548
(ฉบับที่ 1 ) โดยไดออกขอกําหนดและขอปฏิบัติแกสวนราชการที่เกี่ยวของ เพื่อใหสามารถแกไขสถานการณ
ฉุกเฉินใหยุติลงไดโดยเร็วและปองกันมิใหเกิดเหตุการณรายแรงมากขึ้น
กระทรวงสาธารณสุข จึงมีคําแนะนําเพื่อการปฏิบัติตามขอกําหนดดังกลาวที่สอดคลองกับมาตรการที่
ระบุไววาใหปฏิบัติตามมาตรการปองกันโรคตามที่ราชการกําหนดในเอกสารฉบับนี้

ส่วนที่ 2
กฎหมายที่เกีย่ วข้อง

เลม่ ๑๓๗ ตอนพิเศษ ๔๘ ง

หนา้ ๑
ราชกิจจานุเบกษา

๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข
เรื่อง ชื่อและอาการสาคัญของโรคติดต่ออันตราย (ฉบับที่ ๓)
พ.ศ. ๒๕๖๓
โดยที่เป็นการสมควรให้มีการประกาศให้โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19
(Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) เป็นโรคติดต่ออันตรายตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ
พ.ศ. ๒๕๕๘ เพื่อประโยชน์ในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่ออันตราย
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๕ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๖ (๑) แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ
พ.ศ. ๒๕๕๘ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขโดยคาแนะนาของคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ
จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้ เรียกว่า “ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ชื่อและอาการสาคัญ
ของโรคติดต่ออันตราย (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๓”
ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ เ พิ่ ม ความต่อ ไปนี้ เ ป็น (๑๔) ของข้ อ ๑ แห่ ง ประกาศกระทรวงสาธารณสุข
เรื่อง ชื่อและอาการสาคัญของโรคติดต่ออันตราย พ.ศ. ๒๕๕๙
“(๑๔) โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019
(COVID-19)) มีอาการไข้ ไอ เจ็บคอ หอบเหนื่อย หรือมีอาการของโรคปอดอักเสบ ในรายที่มีอาการรุนแรง
จะมีอาการระบบทางเดินหายใจล้มเหลว และอาจถึงขั้นเสียชีวิต”
ประกาศ ณ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖3
อนุทิน ชาญวีรกูล
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

เลม่ ๑๓๗ ตอนพิเศษ ๕๒ ง

หนา้ ๑๓
ราชกิจจานุเบกษา

๕ มีนาคม ๒๕๖๓

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข
เรื่อง ท้องที่นอกราชอาณาจักรที่เป็นเขตติดโรคติดต่ออันตราย
กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19))
พ.ศ. 2563
ด้ ว ยสถานการณ์ ก ารระบาดของโรคติ ด เชื้ อ ไวรั ส โคโรนา 2019 หรื อ โรคโควิ ด 19
(Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) ได้แพร่อย่างรวดเร็วและกว้างขวางไปหลายประเทศทั่วโลก
ซึ่งมีผู้ติดเชื้อและเสียชีวิตเป็นจานวนมาก ประกอบกับเมื่อวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๓ องค์การอนามัยโลก
ได้ ป ระกาศให้ ก ารระบาดของโรคดั ง กล่ า วเป็ น ภาวะฉุ ก เฉิ น ทางสาธารณสุ ข ระหว่ า งประเทศ
(Public health emergency of international concern (PHEIC)) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
โดยคาแนะนาของคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติจึงได้ประกาศให้โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ
โรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) เป็ นโรคติดต่ ออั นตราย ตามพระราชบัญญัติ
โรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘ อย่างไรก็ดี ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีความเสี่ยงที่ จะเกิดการติดต่อของโรค
ดังกล่าวที่มากับผู้เดินทางจากนอกราชอาณาจักร ดังนั้น เพื่อประโยชน์ในการป้องกันและควบคุมโรค
ที่อาจจะเข้ามาภายในราชอาณาจักร และเพื่อให้การเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคดังกล่าวเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขโดยคาแนะนาของคณะกรรมการด้านวิชาการ
จึงเห็นสมควรประกาศกาหนดให้ท้องที่นอกราชอาณาจักรที่เกิดการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
หรื อ โรคโควิ ด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) เป็ น เขตติ ด โรคติด ต่อ อั นตราย
ตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘ ซึ่งหากสภาวการณ์ของโรคดังกล่าวสงบลงหรือมีเหตุอันสมควร
จะได้มีการประกาศยกเลิกเขตติดโรคติดต่ออันตรายต่อไป
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๕ วรรคหนึ่ง ประกอบกับมาตรา ๘ แห่งพระราชบัญญัติ
โรคติ ด ต่ อ พ.ศ. ๒๕๕๘ รั ฐ มนตรีว่ าการกระทรวงสาธารณสุ ขโดยค าแนะน าของคณะกรรมการ
ด้านวิชาการ จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ท้องที่นอกราชอาณาจักร
ที่เป็นเขตติดโรคติดต่ออันตราย กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus
Disease 2019 (COVID-19)) พ.ศ. ๒๕๖๓”
ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ท้องที่นอกราชอาณาจักรดังต่อไปนี้ เป็นเขตติดโรคติดต่ออันตราย กรณีโรคติดเชือ้
ไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19))
(๑) สาธารณรัฐเกาหลี (Republic of Korea)
(๒) สาธารณรัฐประชาชนจีน (People’s Republic of China) รวมถึงเขตบริหารพิเศษมาเก๊า
(Macao) และเขตบริหารพิเศษฮ่องกง (Hong Kong)

เลม่ ๑๓๗ ตอนพิเศษ ๕๒ ง

หนา้ ๑๔
ราชกิจจานุเบกษา

๕ มีนาคม ๒๕๖๓

(๓) สาธารณรัฐอิตาลี (Italian Republic)
(๔) สาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน (Islamic Republic of Iran)
ประกาศ ณ วันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖3
อนุทิน ชาญวีรกูล
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

เลม่ ๑๓๗ ตอนพิเศษ ๕๘ ง

หนา้ ๔
ราชกิจจานุเบกษา

๑๓ มีนาคม ๒๕๖๓

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข
เรื่อง แต่งตั้งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๓
โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง แต่งตั้งเจ้าพนักงานควบคุม
โรคติ ด ต่ อ ตามพระราชบั ญ ญั ติ โ รคติ ด ต่ อ พ.ศ. 2558 ลงวั น ที่ 26 ธั น วาคม พ.ศ. 2559
เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อหรือโรคระบาด
อาศัยอานาจตามความในมาตรา 5 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง แต่งตั้งเจ้าพนักงานควบคุม
โรคติดต่อตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๓”
ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ 3 ให้ยกเลิกประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง แต่งตั้งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ
ตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2559
ข้อ ๔ ให้ข้าราชการสังกัดกระทรวงสาธารณสุขซึ่งดารงตาแหน่งต่อไปนี้ เป็นเจ้าพนักงาน
ควบคุมโรคติดต่อตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘
(๑) ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
(๒) รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข
(๓) ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข
(๔) สาธารณสุขนิเทศก์
(๕) ข้าราชการสังกัดกรมควบคุมโรค ซึ่งดารงตาแหน่งต่อไปนี้
(๕.๑) อธิบดีกรมควบคุมโรค
(๕.๒) รองอธิบดีกรมควบคุมโรค
(๕.๓) ผู้อานวยการกองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน
(๕.๔) ผู้อานวยการกองด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ
(๕.๕) ผู้อานวยการกองระบาดวิทยา
(๕.๖) ผู้อานวยการกองโรคติดต่อทั่วไป
(๕.๗) ผู้อานวยการกองโรคติดต่อนาโดยแมลง
(๕.๘) ผู้อานวยการกองวัณโรค
(๕.๙) ผู้อานวยการกองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
(๕.๑๐) ผู้อานวยการสถาบันบาราศนราดูร
(๕.๑๑) ผู้อานวยการสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง

เลม่ ๑๓๗ ตอนพิเศษ ๕๘ ง

หนา้ ๕
ราชกิจจานุเบกษา

๑๓ มีนาคม ๒๕๖๓

(๕.๑๒) ผู้อานวยการสถาบันราชประชาสมาสัย
(๕.๑๓) ผู้อานวยการสานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๑ - ๑๒
(๕.๑๔) ข้าราชการสังกัดกองระบาดวิทยาหรือข้าราชการที่ได้รับมอบหมายให้ไปช่วยราชการ
หรือปฏิบัติราชการในกองระบาดวิทยา ซึ่งดารงตาแหน่งต่อไปนี้
(๕.๑4.๑) นายแพทย์ ระดับชานาญการพิเศษขึ้นไป
(๕.๑4.๒) นายสัตวแพทย์ ระดับชานาญการพิเศษขึ้นไป
(๕.๑4.๓) นักวิชาการสาธารณสุข ระดับชานาญการพิเศษขึ้นไป
(๖) ข้าราชการสังกัดกรมการแพทย์ ซึ่งดารงตาแหน่งต่อไปนี้
(๖.๑) อธิบดีกรมการแพทย์
(๖.๒) รองอธิบดีกรมการแพทย์
(๖.๓) ผู้อานวยการโรงพยาบาลนพรัตนราชธานี
(๖.๔) ผู้อานวยการโรงพยาบาลราชวิถี
(๖.๕) ผู้อานวยการโรงพยาบาลเลิดสิน
(๖.๖) ผู้อานวยการโรงพยาบาลสงฆ์
(๖.๗) ผู้อานวยการสถาบันประสาทวิทยาแห่งชาติ
(๖.๘) ผู้อานวยการสถาบันพยาธิวิทยา
(๖.๙) ผู้อานวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ
(๖.๑๐) ผู้อานวยการสถาบันโรคผิวหนัง
(๖.๑๑) ผู้อานวยการสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
ข้อ ๕ ให้ข้าราชการสังกัดกระทรวงสาธารณสุขซึ่งดารงตาแหน่งต่อไปนี้ เป็นเจ้าพนักงาน
ควบคุมโรคติดต่อตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘ เฉพาะในเขตท้องที่ที่ตนมีอานาจหน้าที่
ดูแลและรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการ
(๑) นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด
(๒) นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)
(๓) ผู้อานวยการโรงพยาบาลศูนย์
(๔) ผู้อานวยการโรงพยาบาลทั่วไป
(๕) ผู้อานวยการโรงพยาบาลชุมชน
(๖) สาธารณสุขอาเภอ
(7) ผู้อานวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล
(8) ข้าราชการที่ปฏิบัติราชการ ณ ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศซึ่งดารงตาแหน่ง
ต่อไปนี้
(8.๑) นายแพทย์ ระดับปฏิบัติการขึ้นไป

เลม่ ๑๓๗ ตอนพิเศษ ๕๘ ง

หนา้ ๖
ราชกิจจานุเบกษา

๑๓ มีนาคม ๒๕๖๓

(8.๒) นายสัตวแพทย์ ระดับปฏิบัติการขึ้นไป
(8.๓) นักวิชาการสาธารณสุข ระดับปฏิบัติการขึ้นไป
(8.๔) พยาบาลวิชาชีพ ระดับปฏิบัติการขึ้นไป
(8.๕) เจ้าพนักงานสาธารณสุข ระดับปฏิบัติงานขึ้นไป
(8.๖) เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ ระดับปฏิบัติงานขึ้นไป
ข้อ ๖ ให้ข้าราชการสังกัดกระทรวงมหาดไทย ซึ่งดารงตาแหน่งต่อไปนี้ เป็นเจ้าพนักงาน
ควบคุมโรคติดต่อตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘ เฉพาะในเขตท้องที่ที่ตนมีอานาจหน้าที่
ดูแลและรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการ
(๑) ผู้ว่าราชการจังหวัด
(๒) รองผู้ว่าราชการจังหวัด
(๓) ปลัดจังหวัด
(๔) นายอาเภอ
(๕) ปลัดอาเภอผู้เป็นหัวหน้าประจากิ่งอาเภอ
(๖) ปลัดอาเภอ
ข้อ ๗ ให้ข้าราชการสังกัดราชการส่วนท้องถิ่นซึ่งดารงตาแหน่งต่อไปนี้ เป็นเจ้าพนักงาน
ควบคุมโรคติดต่อตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘ เฉพาะในเขตท้องที่ที่ตนมีอานาจหน้าที่
ดูแลและรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการ
(๑) ข้าราชการสังกัดกรุงเทพมหานคร ซึ่งดารงตาแหน่งต่อไปนี้
(1.1) ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
(1.2) ปลัดกรุงเทพมหานคร
(1.3) ผู้อานวยการสานักการแพทย์
(1.4) รองผู้อานวยการสานักการแพทย์
(1.5) ผู้อานวยการสานักอนามัย
(1.6) รองผู้อานวยการสานักอนามัย
(1.7) ผู้อานวยการกองควบคุมโรคติดต่อ สังกัดสานักอนามัย
(1.8) หัวหน้ากลุ่มงานระบาดวิทยา กองควบคุมโรคติดต่อ สังกัดสานักอนามัย
(1.9) ผู้ อ านวยการกองควบคุ ม โรคเอดส์ วั ณ โรค และโรคติ ด ต่ อ ทางเพศสั ม พั น ธ์
สังกัดสานักอนามัย
(1.๑0) ผู้อานวยการกองสุขาภิบาล สังกัดสานักอนามัย
(1.๑1) ผู้อานวยการสานักงานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม สังกัดสานักอนามัย
(1.๑2) ผู้อานวยการสานักงานสัตวแพทย์สาธารณสุข สังกัดสานักอนามัย
(1.๑3) ผู้อานวยการศูนย์บริการสาธารณสุข สังกัดสานักอนามัย

เลม่ ๑๓๗ ตอนพิเศษ ๕๘ ง

หนา้ ๗
ราชกิจจานุเบกษา

๑๓ มีนาคม ๒๕๖๓

(1.๑4) ผู้อานวยการโรงพยาบาลในสังกัดกรุงเทพมหานคร
(1.๑๕) ผู้อานวยการเขต
(1.๑๖) หัวหน้าฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล สังกัดสานักงานเขต
(2) ข้าราชการสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตาบล
ซึ่งดารงตาแหน่งต่อไปนี้
(2.1) ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
(2.2) ปลัดเทศบาล
(2.3) ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล
(2.4) ผู้อานวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล
(2.5) นักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
(3) ข้าราชการตาแหน่งนักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมสังกัดเมืองพัทยา
ข้อ ๘ ให้ ข้าราชการสังกัด กระทรวงกลาโหมซึ่งดารงตาแหน่งต่อไปนี้ เป็นเจ้าพนักงาน
ควบคุมโรคติดต่อตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘ เฉพาะในเขตท้องที่ที่ตนมีอานาจหน้าที่
ดูแลและรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการ
(1) ผู้อานวยการโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงกลาโหม
(2) ข้ า ราชการสั ง กั ด กระทรวงกลาโหม ซึ่ ง ปฏิ บั ติ ง านด้ า นระบาดวิ ท ยา การเฝ้ า ระวั ง
การป้องกัน หรือการควบคุมโรคติดต่อ
ประกาศ ณ วันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖3
อนุทิน ชาญวีรกูล
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

เลม่ ๑๓๗ ตอนพิเศษ ๕๘ ง

หนา้ ๘
ราชกิจจานุเบกษา

๑๓ มีนาคม ๒๕๖๓

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข
เรื่อง แต่งตั้งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558
(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2563
โดยที่เป็นการสมควรให้มีการแต่งตั้งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อตามพระราชบัญญัติ โรคติดต่อ
พ.ศ. 2558 เพิ่มเติม เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อหรือโรคระบาด
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๕ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง แต่งตั้งเจ้าพนักงานควบคุม
โรคติดต่อตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๓”
ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ 3 ให้ข้าราชการสังกัดกระทรวงสาธารณสุขซึ่งรับผิดชอบงานด้านระบาดวิทยา การเฝ้าระวัง
การป้องกัน หรือการควบคุมโรคติดต่อ ในสานักงานสาธารณสุขจังหวัด สานักงานสาธารณสุขอาเภอ
โรงพยาบาลศู น ย์ โรงพยาบาลทั่ ว ไป โรงพยาบาลชุม ชน หรื อ โรงพยาบาลส่ งเสริมสุ ขภาพตาบล
เป็นเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 เฉพาะในเขตท้องที่
ที่ตนมีอานาจหน้าที่ดูแลและรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการ
ข้อ 4 ให้ ข้ า ราชการและเจ้ า หน้า ที่ สั งกั ด กระทรวงมหาดไทย ซึ่ ง ด ารงต าแหน่งต่อไปนี้
เป็นเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 เฉพาะในเขตท้องที่
ที่ตนมีอานาจหน้าที่ดูแลและรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการ
(1) เจ้าพนักงานปกครอง เจ้าหน้าที่ปกครอง ประจาศาลากลางจังหวัด
(2) เจ้าหน้าที่ปกครอง ประจาที่ว่าการอาเภอ
(3) กานัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจาตาบล สารวัตรกานัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
ข้อ 5 ให้ข้าราชการสังกัดราชการส่วนท้องถิ่นซึ่งดารงตาแหน่งต่อไปนี้ เป็นเจ้าพนักงาน
ควบคุมโรคติดต่อตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 เฉพาะในเขตท้องที่ที่ตนมีอานาจหน้าที่
ดูแลและรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการ
(1) ข้าราชการสังกัดเมืองพัทยา ซึ่งดารงตาแหน่งต่อไปนี้
(1.1) นายกเมืองพัทยา
(1.2) ปลัดเมืองพัทยา
(1.3) ผู้อานวยการสานักการสาธารณสุข
(1.4) ผู้อานวยการสานักสิ่งแวดล้อม
(1.5) ข้าราชการสังกัดเมืองพัทยาหรือข้าราชการที่ได้รบั มอบหมายให้ไปช่วยราชการหรือ
ปฏิบัติราชการในสังกัดเมืองพัทยา ซึ่งดารงตาแหน่งนายแพทย์ เภสัชกร พยาบาลวิชาชีพ นักวิชาการ
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สาธารณสุข นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ นักเทคนิคการแพทย์ นายสัตวแพทย์ เจ้าพนักงานเภสัชกรรม
พยาบาลเทคนิค เจ้าพนักงานสาธารณสุข เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ หรือสัตวแพทย์
(2) ข้าราชการสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตาบล
ซึ่งดารงตาแหน่งต่อไปนี้
(2.1) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
(2.2) นายกเทศมนตรี
(2.3) นายกองค์การบริหารส่วนตาบล
(2.4) ผู้อานวยการสานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาล
(2.5) ผู้อานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาล
(2.6) หัวหน้ากองหรือหัวหน้าฝ่ายสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาล
(2.7) ผู้อานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตาบล
(2.8) หัวหน้ากองหรือหัวหน้าฝ่ายสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตาบล
หรือตาแหน่งที่คล้ายคลึงกัน
(2.9) ข้าราชการสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตาบล
หรือข้าราชการที่ได้รับมอบหมายให้ไปช่วยราชการหรือปฏิบัติราชการในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
เทศบาล และองค์การบริห ารส่ว นตาบล ซึ่งดารงตาแหน่งนายแพทย์ เภสัชกร พยาบาลวิชาชี พ
นักวิชาการสาธารณสุข นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ นักเทคนิคการแพทย์ นายสัตวแพทย์ เจ้าพนักงาน
เภสัชกรรม พยาบาลเทคนิค เจ้าพนักงานสาธารณสุข เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ หรือสัตวแพทย์
ประกาศ ณ วันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖3
อนุทิน ชาญวีรกูล
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
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ประกาศกระทรวงสาธารณสุข
เรื่อง กาหนดห้องรักษาผู้ปว่ ยติดเชื้อร้ายแรง พ.ศ. ๒๕๖๓
เพื่อให้การปฏิบัติการตามกฎกระทรวงว่าด้วยการกาจัดมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. ๒๕๔๕ สามารถ
ดาเนินการไปได้โดยถูกต้องเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
อาศัยอานาจตามความในบทนิยาม คาว่า “ห้องรักษาผู้ป่วยติดเชื้อร้ายแรง” ของข้อ ๓
แห่งกฎกระทรวงว่าด้วยการกาจัดมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. ๒๕๔๕ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กาหนดห้องรักษาผู้ป่วย
ติดเชื้อร้ายแรง พ.ศ. ๒๕๖๓”
ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ยกเลิก
(๑) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กาหนดลักษณะของห้องรักษาผู้ป่วยติดเชื้อร้ายแรง
ลงวันที่ ๑๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๘
(๒) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง เพิ่มเติมบัญชีรายชื่อโรคติดเชื้อร้ายแรง ลงวันที่ ๒๒
ธันวาคม ๒๕๕๗
ข้อ ๔ ให้ห้องรักษาผู้ป่วยซึ่งเป็นโรคดังต่อไปนี้ เป็นห้องรักษาผู้ป่วยติดเชื้อร้ายแรง
(๑) โรคทางเดินหายใจเฉียบพลันรุนแรง (หรือโรคซาร์ - Severve Acute Respiratory Syndrome)
(๒) ไข้หวัดใหญ่ (Influenza) ซึ่งรวมถึงโรคไข้หวัดใหญ่ที่ติดต่อมาจากสัตว์
(๓) เริม (Herpes Simplex)
(ก) เริมทั้งตัว (Disseminated Herpes Simplex)
(ข) เริมในเด็กแรกเกิด (Neonatal Herpes Simplex)
(๔) ไข้สุกใส (Chickenpox หรือ Varicella)
(๕) งูสวัดแพร่กระจาย (Disseminated Herpes Zoster)
(๖) ไข้หัด (Measles)
(๗) ไข้หัดเยอรมัน (German measles หรือ Rubella)
(๘) ไข้กาฬหลังแอ่น (Meningococal meningitis)
(๙) ไอกรน (Pertussis)
(๑๐) คอตีบ (Diphtheria)
(๑๑) วัณโรคปอด ระยะติดต่อ (Pulmonary tuberculosis)
(๑๒) หลอดลมฝอยอักเสบ (Bronchiolitis)
(๑๓) อุจจาระร่วงเฉียบพลันจากการติดเชื้อ เช่น อหิวาตกโรค (Cholera)
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(๑๔) โรคตับอักเสบ (Hepatitis)
(๑๕) ไข้สมองอักเสบ (Encephalitis)
(๑๖) เยื่อหุ้มสมองอักเสบ (Meningitis)
(๑๗) โรคพิษสุนัขบ้า (Rabies)
(๑๘) โรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา (Ebola virus disease - EVD)
(๑๙) โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)
(๒๐) โรคตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยชื่อและอาการสาคัญของโรคติดต่ออันตราย
ซึ่งออกตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ
ข้อ ๕ ลั ก ษณะและประเภทของห้อ งรัก ษาผู้ ป่ว ยติด เชื้ อ ร้า ยแรง ตามข้ อ ๔ ต้ อ งเป็น
ห้ อ งแยกเฉพาะส าหรั บ รั ก ษาผู้ ป่ ว ยด้ ว ยโรคติ ด เชื้ อ ร้ า ยแรงที่ ติ ด ต่ อ ง่ า ย โรคที่ มี อั ต ราป่ ว ยตายสู ง
หรือรักษายาก
ประกาศ ณ วันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖3
สาธิต ปิตุเตชะ
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ปฏิบัตริ าชการแทน
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

ส่วนที่ 3
การประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน
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แถลงการณ์สานักนายกรัฐมนตรี
เรื่อง การประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน
ตามพระราชกาหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉกุ เฉิน
พ.ศ. ๒๕๔๘
ตามที่นายกรัฐมนตรีด้วยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี ในการประชุมเมื่อวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๓
และตามคาแนะนาของผู้บริหารและนักวิชาการด้านการแพทย์และสาธารณสุข ได้อาศัยอานาจตามความใน
มาตรา ๕ แห่ งพระราชกาหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ ประกาศ
สถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร ตั้งแต่วนั ที่ ๒๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ จนถึงวันที่
๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓ นั้น
การประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินดังกล่าวเป็นไปตามกฎหมายที่มีอยู่แล้วตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๔๘
อันเนื่องจากขณะนี้ได้เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งเป็น
โรคระบาดใหญ่เพิ่งเกิดขึ้นใหม่แต่แพร่ไปทั่วโลกอย่างรวดเร็วและประเทศไทยได้รับผลกระทบเช่นกัน
ในขณะนี้ ยังไม่มีวัคซีนป้องกันและยารักษาที่ได้ผล รัฐบาลได้ใช้มาตรการป้องกัน สกัดกั้น ชะลอ และ
สร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนมาเป็นลาดับและประเมินสถานการณ์เป็นรายวัน ตามความ
คืบหน้าของสถานการณ์ ข้อมูลข่าวสาร และคาแนะนาทางการแพทย์ของบรรดาผู้เชี่ยวชาญทั้งหลาย
โดยคานึงถึงผลกระทบต่อประชาชนด้านสังคมความเป็นอยู่ เศรษฐกิจการครองชีพ ทรัพยากรของรัฐ
ด้านการสาธารณสุขและป้องกันการตื่นตระหนกเกินกว่าเหตุ
บั ด นี้ ทุ ก ฝ่ า ยเห็ น ว่าสถานการณ์ ควรยกระดับขึ้นสู่ การบังคับใช้ มาตรการขั้นสูงสุด ได้แ ล้ว
เพื่อว่ารัฐจะสามารถนามาตรการอื่น ๆ มาบังคับใช้เพิ่มขึ้นจากเดิม ส่วนจะเลือกใช้มาตรการใดก่อนหลัง
จะมีการออกประกาศและข้อกาหนดแจ้งให้ทราบต่อไป แต่ในเบื้องต้นจาเป็นต้องประกาศสถานการณ์
ฉุ ก เฉิ น เสี ย ก่ อ น ซึ่ ง ได้ ป ระกาศแล้ ว ในวั น นี้ ผลจากการประกาศดั ง กล่ า วคื อ รั ฐ บาลจะมี ช่ อ งทาง
ตามกฎหมายเข้าควบคุมหรือบริหารสถานการณ์ได้ เช่น จะมีการโอนอานาจบางประการของรัฐมนตรี
ตามกฎหมายบางฉบับมาเป็นของนายกรัฐมนตรีเท่าที่จาเป็นและเป็นการชั่วคราวเพื่อความรวดเร็วและ
บูรณาการ จะมีการออกข้อกาหนดคือ ข้อห้ามหรือข้อปฏิบัติบางอย่าง เช่น ห้ามเข้าออกสถานที่บางแห่ง
ห้ า มหรื อ จ ากั ด การเข้ า ออกราชอาณาจั ก รและการเคลื่ อ นย้ า ยประชาชนจ านวนมากข้ า มเข ตพื้ น ที่
การควบคุมการใช้ยานพาหนะ เส้น ทางจราจร การควบคุมสินค้าและเวชภัณฑ์ มาตรการเหล่านี้
แม้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน และแม้ว่าสถานการณ์จากตัวเลข
จานวนผู้ได้รับเชื้อและการเสียชีวิตในประเทศจนถึงปัจจุบันจะยังไม่สูงมากนักเมื่ อเทียบกับประเทศอื่น
แต่ ห ากยั ง คงมี ก ารเคลื่ อ นย้ า ยหรื อ เดิ น ทาง การรวมกลุ่ ม คนจ านวนมากเพื่ อ ท ากิ จ กรรมร่ ว มกั น
การติดต่อสัมผัสหรือใกล้ชิด และการขาดความรู้ ความเข้าใจ ความรับผิดชอบ ตลอดจนการไม่ปฏิบัติตน
ให้ ถูกต้องตามมาตรการป้องกันโรคตามหลักสากล ประกอบกับกาลั งจะเข้าสู่ช่วงเวลาเทศกาลและ
การเปลี่ยนฤดูกาลตามธรรมชาติ เชื้อโรคโควิด 19 ย่อมมีโอกาสแพร่ไปได้เร็วและเพิ่มจานวนผู้ติดเชื้อ

เลม่ ๑๓๗ ตอนที่ ๒๔ ก

หนา้ ๒
ราชกิจจานุเบกษา

๒๕ มีนาคม ๒๕๖๓

มากขึ้นจนเป็นอันตรายอย่างยิ่งเพราะจะกระทบต่อประสิทธิภาพในการให้บริการทางการแพทย์และ
กระทบต่อการใช้ทรัพยากรด้านการสาธารณสุขของประเทศ เช่น แพทย์ พยาบาล โรงพยาบาล ยา
และเวชภัณฑ์ต่าง ๆ จนอาจขาดแคลนเข้าวันหนึ่ง อันจะนามาซึ่งความสูญเสียรุนแรงสุดจะประมาณได้
ดังที่ปรากฏในบางประเทศในขณะนี้ รัฐบาลจึงจาเป็นต้องประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินเสียแต่บัดนี้
เพื่อความไม่ประมาท อันจะเป็นการสร้างความมั่นใจแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติและคลายความวิตกกังวลของ
ประชาชน การประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินเป็นความจาเป็นเร่งด่วนเฉพาะช่วงเวลานี้ โดยรัฐบาล
จะพิจารณาเลือกใช้เฉพาะมาตรการเท่าที่จาเป็นตามคาแนะนาทางการแพทย์และสาธารณสุขเพื่อป้องกัน
และระงับยับยั้งการแพร่ระบาดของโรค โดยถือว่าการดูแลรักษาสุขภาพอนามัยและชีวิตของประชาชน
การจัดสรรทรัพยากร เวชภัณฑ์ และการให้บริการทางการแพทย์ให้ทั่วถึงเพียงพอแก่ประชาชนชาวไทย
มี ค วามส าคั ญ เร่ ง ด่ ว นเป็ น ล าดั บ แรก ซึ่ ง แน่ น อนว่ า ความสะดวกสบายของประชาชนในระหว่างนี้
ย่อมลดน้อยลงกว่าเดิม เพราะทุกคนต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรม แต่ประชาชนยังสามารถใช้ชีวิต ได้
ตามปกติโดยไม่เกิดภาวะขาดแคลน ส่วนมาตรการช่วยเหลือเยียวยาผู้เดือดร้อนจะได้ทยอยดาเนินการ
ต่ อ ไปในยามนี้ เ ราก าลั ง ต่ อ สู้ กั บ มหั น ตภั ย ที่ ม องไม่ เ ห็ น ตั ว คื อ เชื้ อ โรคและอาจจู่ โ จมมาถึ ง เราทุ ก คน
ในทุกพื้นที่ได้ทุกเมื่อ จึงจาเป็นต้องควบคุมสถานการณ์และบังคับใช้มาตรการขั้นสูงสุดเพื่อความอยู่รอด
ร่ ว มกั น ซึ่ ง จะเป็ น เช่ น นี้ ไ ประยะหนึ่ งตามที่ กฎหมายให้อ านาจรัฐ บาลประกาศได้เ ป็น คราว ๆ ไป
คราวละไม่เกินสามเดือน แต่อาจประกาศขยายเวลาต่อได้อีกตามความจาเป็นแห่งสถานการณ์ อันที่จริง
การประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินได้กระทามาหลายปีแล้วในขณะนี้ในบางพื้นที่ในจังหวัดชายแดนภาคใต้
แต่อาศัยเหตุแห่งการประกาศใช้ที่แตกต่างไปจากในครั้งนี้
รัฐบาลขอให้ประชาชนวางใจในระบบการสาธารณสุขของประเทศ และโปรดดูแลรักษาสุขภาพ
ตนเองเพราะความไม่มีโรคเป็นลาภอั นประเสริฐโดยแท้ ขณะเดียวกันโปรดให้ความร่วมมือกับทางการ
ในการปฏิบัติตามมาตรการและคาแนะนาทางการแพทย์อย่างเคร่งครัด ตลอดจนรับรู้ข้อมูลข่าวสาร
ที่เผยแพร่ทางช่องทางที่เป็นทางการ เช่น วิทยุ โทรทัศน์ สื่อสิ่งพิมพ์ที่ระบุแหล่งข่าวอ้างอิงเชื่อถือได้
มิ ใ ช่ ข่ า วลื อ หรื อ ข่ า วที่ ไ ม่ ป รากฏแหล่ ง ที่ ม า หากมี ข้ อ สงสั ย ให้ ส อบถามได้ ที่ ก ระทรวงสาธารณสุ ข
หรื อ ศู น ย์ บ ริ ห ารสถานการณ์ ก ารแพร่ ร ะบาดของโรคติ ด เชื้ อ ไวรั ส โคโรนา 2019 (โควิ ด 19)
หมายเลขโทรศัพท์ 1111 ขณะนี้ การอยู่กับบ้านตามคากล่าวที่ว่า “อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ ”
การไม่รวมกลุ่มกับผู้คนจานวนมาก การใช้มาตรการป้องกันโรคเพื่อตนเองและแสดงความรับผิดชอบ
ต่อสังคม เช่น การใช้หน้ากากอนามัย เจลล้างมือ การหมั่นล้างมือ การไม่สัมผัสหรือรับเชื้อที่มา
กั บ ฝอยละอองน้ าลาย การเว้ น ระยะสั ม ผั ส ห่ า งจากผู้ อื่ น การไปพบแพทย์ ใ นกรณี ต้ อ งสงสั ย
เป็นที่ยอมรับทั่วโลกแล้วว่าสามารถลดความเสี่ยงได้ดีที่สุดเท่าที่เราจะป้องกันตนเอง คนที่ท่านรัก และ
ประเทศชาติได้
เพื่อความเข้าใจที่ถูกต้อง รัฐบาลจะได้แถลงให้ทราบเป็นระยะ ๆ ในโอกาสต่อไป
สานักนายกรัฐมนตรี
๒๕ มีนาคม ๒๕๖๓
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ส่วนที่ 4
มาตรการตามพระราชกำหนดการบริหาร
ราชการในสถานการณ์ฉกุ เฉิน พ.ศ. 2548 และ
แนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับกระทรวง
สาธารณสุข

ส่วนที่ 4
มาตรการตามพระราชกำหนดการบริหาร
ราชการในสถานการณ์ฉกุ เฉิน พ.ศ. 2548 และ
แนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับกระทรวง
สาธารณสุข

คำแนะนำตามข้อกำหนดฯ ข้อ 2
ข้อ 2 การปิดสถานที่เสี่ยงต่อการติดต่อโรค ได้แก่ สนามมวย สนามกีฬา สนามแข่งขัน สนามเด็กเล็ก สนาม
ม้าในทุกจังหวัด ผับ สถานบริการ สถานที่แสดงมหรสพ สถานประกอบการ อาบ อบ นวดแผนโบราณ สปา สถานที่ออก
กำลังกาย (ฟิตเนส) สถานบันเทิง สำหรับสถานที่อื่นนอกจากนี้ เช่น แหล่งท่องเที่ยวตามธรรมชาติ พิพิธภัณฑสถาน ศาสน
สถาน สถานีขนส่งหรือโดยสาร ตลาด ห้างสรรพสินค้า ให้พิจารณาปิดเฉพาะส่วน โดยให้คำนึงถึงโอกาสเสี่ยงต่อการติดต่อโรค
ให้เจ้าของหรือผู้ดูแลสถานที่นั้นจัดให้มีมาตรการคัดกรองและปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคตามที่ราชการกำหนดในข้อ 11
ได้แก่ การทำความสะอาดสถานที่ที่เกี่ยวข้องก่อนการจัดกิจกรรมและให้กำจัดขยะทุกวัน สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากาก
ผ้า การล้างมือ การรักษาระยะห่างเพื่อป้องกันการติดต่อสัมผัสหรือแพร่เชื้อโรคทางฝอยละอองน้ำลาย ควบคุมจำนวน
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ประกอบด้วย แนวทางการดำเนินงาน จำนวน 6 กลุ่ม ดังนี้
1. คำแนะนำการป้องกันควบคุมโรคไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ 2019 สำหรับผู้ประกอบการนวดแผนไทย นวดสปา
เพื่อสุขภาพ
2. คำแนะนำด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมสำหรับโรงมหรสพ ในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019
(COVID-19)
3. ศาสนสถาน
3/1 คำแนะนำด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมสำหรับศาสนสถาน (วัด โบสถ์ มัสยิด ศาลเจ้า และสถานที่ประกอบพิธีกรรม
ทางศาสนาอื่นๆ) ในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
3/2 คำแนะนำการป้องกันควบคุมโรคไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ 2019 สำหรับสถานที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา
(วัด โบสถ์ มัสยิด ศาลเจ้า)
3/3 คำแนะนำด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมสำหรับศาสนสถาน กรณี มัสยิด ในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
3/4 คำแนะนำด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมสำหรับศาสนสถาน (คริสตจักร โบสถ์ และสถานที่ประกอบพิธีกรรมทาง
ศาสนา) ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
3/5 คำแนะนำด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมสำหรับพุทธศาสนสถาน ในการป้องกันการแพร่การระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
4. ขนส่งสาธารณะ
4/1 คำแนะนำด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมสำหรับการขนส่งสาธารณะในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID-19)
4/2 คำแนะนำการป้องกันควบคุมโรคไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 สำหรับระบบขนส่งสาธารณะภายในประเทศ
4/3 ข้อมูลสำหรับบริษัททัวร์ ไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ 2019
4/4 ข้อมูลสำหรับมัคคุเทศก์/หัวหน้าทัวร์ ไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ 2019
5. แนวทางการปฏิบัตดิ ้านสุขอนามัยในตลาดสด ในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19)
6. แนวทางการป้องกันตนเองและการปฏิบัติดา้ นสุขอนามัยในห้างสรรพสินค้าหรือศูนย์การค้า ในสถานการณ์การ
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

คาแนะนาการป้องกันควบคุมโรคไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ 2019
สาหรับผูป้ ระกอบการนวดแผนไทย นวดสปา เพื่อสุขภาพ
กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
30 มกราคม 2563

คาแนะนาสาหรับผู้ประกอบการร้านนวด
1. ผู้ ป ระกอบการควรให้ ข้ อ มู ล ความรู้ ค าแนะน า หรื อ จั ด หาสื่ อ ประชาสั ม พั น ธ์ การป้ อ งกั น
การแพร่กระจายเชื้อโรคกับผู้ใช้บริการ รวมทั้ง พนักงานในร้าน เช่น โปสเตอร์ป้ายประกาศ แนะนา
ให้ล้างมือ และสวมหน้ากากอนามัย
2. จัดสถานที่ในการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อโรค เช่น
• จัดอ่างล้างมือพร้อมสบู่ เจลล้างมือแอลกอฮอล์ และหน้ากากอนามัย ประจาจุดที่ใช้ร่วมกัน
เช่น ห้องน้า ห้องอาหาร ห้องเปลี่ยนเสื้อผ้า ห้องพักผ่อน เพื่อให้บริการกับผู้ใช้บริการรวมถึง
พนักงานในร้าน
• ทาความสะอาดสถานที่ อุปกรณ์ เครื่องใช้ที่มีผู้สัมผัสจานวนมาก เช่น ลูกบิดประตู ราวบันได
เก้าอี้ นวด เบาะนวด ด้วยน้าผงซัก ฟอกหรือน้ายาท าความสะอาด และ70% แอลกอฮอล์
อย่างน้อยวันละ 1-2 ครั้งหรือทุกครั้งหลังมีผู้ใช้บริการ
• ซักล้างทาความสะอาด หรือเปลี่ยนอุปกรณ์หรือสิ่งของที่ให้บริการอย่างถูกสุขลักษณะทุกครั้ง
หลังให้บริการ เช่น ผ้าขนหนู ปลอกหมอน ผ้าปูเตียง เสื้อผ้าเป็นต้น
3. เพิ่ม ความตระหนัก ให้กั บ พนัก งานผู้ ให้บ ริก าร และพนัก งานท าความสะอาดถึง ความเสี่ยงในการ
ปนเปื้อนเชื้อ โดยให้ความสาคัญในการป้องกันตนเอง เช่น การสวมหน้ากากอนามัย หรือถุงมือขณะ
ปฏิบัติงาน และการดูแลรักษาสุขอนามัยส่วนบุคคล เช่น ล้างมือก่อนและหลังปฏิบัติงาน และทุกครั้ง
ที่สัมผัสอุปกรณ์สิ่งของเครื่องใช้ที่มีผู้สมั ผัสจานวนมาก
4. ควรมีการจัดการขยะติดเชื้อ สิ่งปฏิกูล และน้าเสียที่เหมาะสมระมัดระวังการเก็บขยะ เช่น ผ้าหรือ
ทิชชูที่ผ่านการใช้แล้ว อาจปนเปื้อนน้ามูก น้าลายของผู้รับบริการเป็นต้น ก่อนทิ้งขยะติดเชื้อควรใส่ถุง
ปิดให้มิดชิดหรือทิ้งในถังขยะติดเชื้อ และล้างมือทาความสะอาดเพื่อป้องกันการตกค้างของเชื้อโรค
5. ส าหรับ สถานประกอบการที่ มี ลู ก จ้างหนาแน่น ควรจั ดให้มี ก ารตรวจคัดกรองลูก จ้า งทุ ก คนก่ อ น
เข้าทางานหากลูกจ้างป่วย ควรพิจารณาให้หยุดรักษาตัวที่บ้านเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคใน
สถานประกอบการและหากมีอาการป่วยรุนแรงควรรีบไปพบแพทย์

คาแนะนาสาหรับพนักงานผู้ให้บริการ
1. ควรป้อ งกันตนเองจากการติดเชื้อ ด้วยการสัง เกตอาการทางสุขภาพของแขกที่ม าใช้บ ริก าร เช่น
มีอาการไข้ ไอ เจ็บคอ มีน้ามูก หรือเหนื่อยหอบ ควรแนะนาให้แขกสวมหน้ากากอนามัยและไปพบ
แพทย์ทันทีพร้อมแจ้งประวัติการเดินทาง
2. ระมัดระวังการสัมผัสใกล้ชิดขณะปฏิบตั ิหน้าที่ ควรสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งที่ใกล้ชิดกับผู้ใช้บริการ
หมั่นล้างมือให้สะอาดอยู่เสมอด้วยน้าและสบู่หรือแอลกอฮอล์เจลล้างมือไม่นามือมาสัมผัสตา จมูก
ปาก หากมีอาการป่วย ควรรีบไปพบแพทย์ พร้อมแจ้งประวัติการสัมผัสคลุกคลีกับผู้ป่วยให้เจ้าหน้าที่
ทราบเพื่อรับการตรวจวินิจฉัยและรักษาต่อไป
3. ไม่ใช้สิ่งของร่วมกับผู้อื่นเช่น แก้วน้า หลอดดูดน้า ช้อน ผ้าเช็ดมือ ผ้าเช็ดหนา ผ้าเช็ดตัว เป็นต้น
4. ติดตามและปฎิบัติตามคาแนะนาอื่นๆ ของกระทรวงสาธารณสุขอย่างใกล้ชิด สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
เวบไซต์กรมควบคุมโรค (https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia/index.php)

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

คำแนะนำด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมสำหรับโรงมหรสพ
ในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
โรงมหรสพ เป็ น อาคารที่ ใช้ เป็ น สถานที่ ส ำหรับ ฉายภาพยนตร์ แสดงละคร แสดงดนตรี หรื อ
การแสดงรื่นเริงอื่นใดที่มีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดให้สาธารณชนเข้าชมการแสดงนั้น โรงมหรสพจึงเป็นสถานที่ที่มี
คนจำนวนมากอยู่ ร วมกั น หรื อ มี ก ารใช้ ป ระโยชน์ ร่ ว มกั น ในช่ ว งระยะเวลาหนึ่ ง จึ งควรมี ม าตรการดู แ ล
เพื่อป้องกันและลดการแพร่กระจายของเชื้อโรคในบริเวณต่างๆ ได้แก่ อาคาร สิ่งอำนวยความสะดวก อุปกรณ์
สิ่งของ หรือเครื่องใช้ที่มีการใช้ร่วมกันของผู้เข้าชมและผู้ปฏิบัติงาน ดังนี้
1. คำแนะนำสำหรับเจ้าของ ผู้บริหาร หรือผู้จัดการโรงมหรสพ
1.1 ควบคุมดูแลสุขลักษณะอาคาร สิ่งอำนวยความสะดวก อุปกรณ์ สิ่งของ เครื่องใช้ให้สะอาด
ไม่เป็นแหล่งแพร่กระจายเชื้อโรค
- จัดให้มีระบบการระบายอากาศภายในอาคารที่เหมาะสม และทำความสะอาดระบบระบาย
อากาศอย่างสม่ำเสมอ
- เพิ่มประสิทธิภาพระบบทำความสะอาดและฆ่าเชื้อของห้องจัดแสดงมหรสพ โดยทุกรอบหลัง
เสร็จสิ้นการแสดงต้องจัดให้มีการทำความสะอาด โดยเฉพาะจุดเสี่ยงที่มีการใช้งานร่วมกัน เช่น เบาะที่นั่งและ
ที่พักแขน เป็นต้น และให้มีการดูดฝุ่นในแต่ละวันก่อนเปิดให้บริการ รวมถึงซักทำความสะอาดพรม เบาะที่นั่ง
ทุกเดือน นอกจากนี้ ควรจัดให้มีมาตรการตรวจสอบความสะอาดของโรงมหรสพ โดยกำหนดผู้รับผิดชอบใน
การตรวจสอบที่ชัดเจน มีระบบรายงานและปิดแสดงให้ผู้เข้าชมทราบ
- ทำความสะอาดพื้นที่อื่นๆ สิ่งอำนวยความสะดวก อุปกรณ์ เครื่องใช้ หรือจุดที่มีการใช้งานร่วมกัน
ซึ่งอาจเป็นแหล่งที่มีการแพร่กระจายเชื้อโรค โดยเฉพาะบริเวณจุดจำหน่ายตั๋ว ราวจับหรือราวบันได พื้นที่นั่งรอ
ปุ่มกดลิฟต์ ส้วม เป็นต้น อย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง ทั้งนี้ ควรทำความสะอาดด้วยน้ำยาทำความสะอาดหรือสารฆ่าเชื้อ
เช่น แอลกอฮอล์ 70% สารฆ่าเชื้อที่มีส่วนผสมของคลอรีน เป็นต้น โดยให้ใช้ตามคำแนะนำของผลิตภัณฑ์นั้น
- ควรจัดให้มีระบบการคัดกรองเบื้องต้นโดยสังเกตผู้มีอาการโรคระบบทางเดินหายใจ ไอ จาม
หรือมีน้ำมูก แนะนำงดเข้าชม
1.2 จัดให้มีอุปกรณ์ทำความสะอาดและอุปกรณ์ป้องกันการแพร่กระจายเชื้อโรค
- จัดให้มีจุดบริการเจลแอลกอฮอล์สำหรับทำความสะอาดมือไว้ในบริเวณพื้นเสี่ยงหรือพื้นที่มี
การใช้งานร่วมกัน เช่น จุดจำหน่ายตั๋ว จุดตรวจสอบตั๋ว ทางเข้าโรงมหรสพ ห้องส้วม หรือหน้าลิฟต์ เป็นต้น
- จัดให้มีอุปกรณ์และน้ำยาในการทำความสะอาดอย่างเพียงพอ เช่น อุปกรณ์ดูดฝุ่น ผ้าหรือไม้
ถูพื้นสำหรับเช็ดทำความสะอาด เหล็กคีบด้ามยาวสำหรับเก็บขยะ ถุงเก็บรวบรวมขยะ น้ำยาทำความสะอาดและ
สารฆ่าเชื้อโรค รวมถึงดูแลบริเวณอ่างล้างมือและห้องส้วมให้สะอาด และจัดให้มีสบู่สำหรับล้างมืออย่างเพียงพอ
1.3 กรณีมรี ้านอาหารหรือมีการจำหน่ายอาหาร ต้องดำเนินการให้ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล
- ผู้สั มผั สอาหารมีการป้ องกันตนเองและป้องกันการแพร่กระจายเชื้อโรค เช่น ไม่สั มผั สอาหาร
โดยตรง สวมหน้ากากอนามัยขณะปฏิบัติงาน ล้างมืออย่างสม่ำเสมอด้วยน้ำและสบู่
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- ทำความสะอาดจุดเสี่ยง เช่น โต๊ะจำหน่ายอาหาร โต๊ะรับประทานอาหาร เป็นต้น ด้วยน้ำยา
ทำความสะอาดอย่างสม่ำเสมอ รวมถึงล้างภาชนะอุปกรณ์หรือสิ่งของเครื่องใช้ให้สะอาดและฆ่าเชื้อทุกครั้ง
- จัดบริ การอาหารโดยเน้ นการป้ องกันการปนเปื้อนของเชื้อโรค เช่น ปกปิดอาหารด้วยภาชนะ
ที่สะอาด
1.4 การให้ความรู้ คำแนะนำ และสื่อสารประชาสัมพันธ์
- เจ้ าของ ผู้ บริ หาร หรื อผู้ จั ดการโรงมหรสพ ควรประชาสั มพั นธ์ ความรู้ คำแนะนำ หรือจั ดหา
ช่องทางสื่อประชาสัมพันธ์ในการป้องกัน และการลดความเสี่ ยงจากการแพร่กระจายเชื้อ COVID–19 ให้กับ
ผู้ปฏิบัติงาน เช่น การแนะนำสุขอนามัยส่วนบุคคล รวมถึงวิธีการสังเกตผู้สงสัยติดเชื้อ COVID–19 การล้างมือ
ที่ถูกวิธี การใช้หน้ากาก เป็นต้น
2. คำแนะนำสำหรับผู้ปฏิบัติงานในโรงมหรสพ
2.1 ผู้ ป ฏิ บั ติ งานที่ มี ค วามเสี่ ย งต่ อ การได้ รั บ เชื้ อ โรค เช่ น พนั ก งานตรวจตั๋ ว พนั ก งานขายตั๋ ว
พนักงานจำหน่ายอาหาร พนักงานทำความสะอาด เป็นต้น ต้องมีการป้องกันตนเองโดยการใช้หน้ากากผ้า ทำ
ความสะอาดมือให้สะอาดบ่อยๆ ด้วยสบู่และน้ำ หรือ แอลกอฮอล์เจล หลีกเลี่ยงการใช้มือสัมผัสใบหน้า ตา
ปาก จมูก โดยไม่จำเป็น
2.2 เพื่อป้องกันเชื้อโรคในเสมหะ น้ำมูก น้ำลาย ที่อาจปนเปื้อนมากับกระดาษเช็ดปาก กระดาษ
ชำระ ให้พนักงานทำความสะอาด พนักงานเก็บขยะมูลฝอยใช้หน้ากากผ้า สวมถุงมือยาง และใช้ปากคีบด้าม
ยาวเก็บขยะมูลฝอย และใส่ถุงขยะปิดปากถุงให้มิดชิด นำไปรวบรวมไว้ที่พักขยะ แล้วล้างมือให้สะอาดทุกครั้ง
ภายหลังปฏิบัติงาน
2.3 กรณีผู้ปฏิบัติงานมีอาการเจ็บป่วย เช่น มีไข้ ไอ จาม มีน้ำมูก หรือเหนื่อยหอบ ให้หยุดปฏิบัติงาน
ให้แจ้งหัวหน้างานและพบแพทย์ทันที
3. คำแนะนำสำหรับผู้เข้าชมมหรสพ
3.1 หากสงสัยว่าตนเองมีอาการเจ็บป่วย เช่น มีไข้ ไอ จาม มีน้ำมูก หรือหายใจเหนื่อยหอบ หรือมี
ประวัติเดินทางหรือสัมผัสกับคนที่ไปพื้นที่เสี่ยง (ติดตามจากเว็บไซน์กรมควบคุมโรค) ควรงดการเข้า ชมมหรสพ
เพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อโรค
3.2 ระหว่างชมมหรสพ หลีกเลี่ยงการสัมผัสจุดเสี่ยงหรือสิ่งของที่อาจปนเปื้อนน้ำมูก น้ำลายของผู้อื่น
และไม่ใช้มือสั มผั สใบหน้า ตา ปาก จมูก โดยไม่จำเป็น ล้ างมือให้สะอาดด้วยสบู่และน้ำ หรือเจลแอลกอฮอล์
ทุกครั้ง ก่อนรับประทานอาหาร หลังใช้ส้วม หรือหลังจากไอ จาม หรือหลังสัมผัสจุดเสี่ยงที่มีการใช้งานร่วมกัน
3.3 หลังเสร็จสิ้นจากการชมมหรสพ ให้ติดตามสังเกตอาการตนเอง หากมีอาการไข้ ไอ จาม มีน้ำมูก
หายใจเหนื่อยหอบ ต้องไปพบแพทย์ทันที
4. คำแนะนำกรณีมีนักแสดง และนักดนตรี
ไม่ควรร่วมการแสดง หากมีอาการเจ็บป่วย เช่น มีไข้ ไอ จาม มีน้ำมูก หรือหายใจเหนื่อยหอบ หรือมี
ประวั ติ เดิ น ทางหรื อ สั ม ผั ส กั บ คนที่ ไปพื้ น ที่ เสี่ ย ง (ติ ด ตามจากเว็ บ ไซน์ ก รมควบคุ ม โรค) เพื่ อ ป้ อ งกั น การ
แพร่กระจายเชื้อโรค
****************************
ข้อมูล ณ วันที่ 19 มีนาคม 2563
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คำแนะนำด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมสำหรับศาสนสถาน
(วัด โบสถ์ มัสยิด ศาลเจ้า และสถานที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาอื่นๆ)
ในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
ศาสนสถาน ได้แก่ วัด โบสถ์ มัสยิด ศาลเจ้า และสถานที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาอื่นๆ เป็นสถานที่ที่
มีศาสนิกชน ผู้เข้าร่วมพิธีกรรมทางศาสนา รวมทั้งมีพระภิกษุสงฆ์ สามเณร แม่ชี บาทหลวง อิหม่ามและผู้ประกอบ
พิธีกรรมทางศาสนา อยู่รวมกันจำนวนมาก ดังนั้น จึงควรมีการดูแลและจัดการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการ
ดูแลและป้องกันตนเองเพื่อลดการแพร่กระจายของเชื้อโรคในศาสนสถาน ดังนี้
1. คำแนะนำสำหรับผู้รับผิดชอบศาสนสถาน
1) หากมีพระภิกษุสงฆ์ สามเณร แม่ชี บาทหลวง อิหม่าม หรือผู้ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา รวมทั้งผู้ที่
อาศัยอยู่ในศาสนสถาน มีอาการเจ็บป่วย เช่น มีไข้ ไอ จาม มีน้ำมูก หรือเหนื่อยหอบ หรือกลับจากพื้นที่
เสี่ยงและอยู่ในช่วงกักกัน ให้งดร่วมประกอบพิธีกรรมทางศาสนาในศาสนสถานและไปพบแพทย์
2) จัดให้มีการคัดกรองศาสนิกชนหรือผู้เข้าร่วมพิธีกรรมทางศาสนา บริเวณทางเข้าศาสนสถาน ตามความ
เหมาะสม พร้อมจัดเตรียมอุปกรณ์ล้างมือ เช่น เจลแอลกอฮอล์ไว้บริเวณทางเข้าประตูศาสนสถาน และ
หากพบว่ามีศาสนิกชนหรือผู้เข้าร่วมพิธีกรรมทางศาสนาป่วย หรือมีอาการไข้ ไอ จาม มีน้ำมูก หรือ
เหนื่อยหอบ ขอความร่วมมือไม่เข้าร่วมกิจกรรมและแนะนำให้ไปพบแพทย์ทันที
3) งดการจัดกิจกรรมที่มีการรวมตัวกัน ทั้งนี้ หากมีความจำเป็นจะต้องจัดกิจกรรม ให้ผู้จัดเตรียมความ
พร้อมในการคัดกรองผู้เข้าร่วมกิจกรรมและมีมาตรการในการป้องกันและควบคุมโรคที่เข้มงวด สำหรับ
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมให้ สวมใส่ห น้ากากผ้าทุกครั้งและปฏิบัติตามแนวทางป้องกันการแพร่ระบาดอย่าง
เคร่งครัด
4) จัดให้มีการดูแลอาคารสถานที่ ดังนี้
- สถานที่จัดพิธีกรรม ควรจัดให้มีการระบายอากาศที่ดี เปิดประตู หน้าต่าง หากมีเครื่องปรับอากาศให้
ทำความสะอาดระบบระบายอากาศอย่างสม่ำเสมอ
- ให้ทำความสะอาดห้องและอุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกันทุกวัน เช่น ห้องสำหรับประกอบพิธีกรรมทางศาสนา
กุฏิวัด ศาลาการเปรียญ ห้องนอน ไม้ตีระฆัง กระบอกเซียมซี เป็นต้น ด้วยน้ำผสมผงซักฟอกหรือ
น้ำยา ทำความสะอาดทั่วไป ทั้งนี้ ให้ใช้ตามคำแนะนำของผลิตภัณฑ์นั้น
- ลดความแออัดของการเข้าร่วมพิธีกรรมทางศาสนาของศาสนิกชนและผู้เข้าร่วมพิธีกรรมทางศาสนา
เช่น กระจายมุมประกอบพิธีกรรม เป็นต้น
5) จัดให้มีการดูแลเรื่องการปรุง/ประกอบอาหาร ดังนี้
- หากผู้สัมผัสอาหารมีอาการเจ็บป่วย เช่น มีไข้ ไอ จาม มีน้ำมูก หรือเหนื่อยหอบ ให้หยุดงานและพบ
แพทย์ทันที
- ในขณะปฏิ บั ติ งาน ผู้ สั ม ผั ส อาหารต้ อ งสวมหมวกคลุ ม ผม ผ้ ากั น เปื้ อ น หน้ ากากผ้ า และถุ งมื อ
และมีการปฏิบัติตนตามหลักสุขาภิบาล
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- ล้างมือบ่อยๆ ด้วยสบู่และน้ำ ก่อนหยิบหรือจับอาหารและหลังการใช้ส้วม ไม่ไอ จามรดอาหาร
- ปกปิดอาหาร ใช้ถุงมือและที่คีบอาหาร ห้ามใช้มือหยิบจับอาหารที่พร้อมรับประทานโดยตรง และจัด
ให้มีช้อนกลางเมื่อเสิร์ฟอาหารที่ต้องรับประทานร่วมกัน
- ทำความสะอาดจุดเสี่ยง เช่น ห้องครัว อุปกรณ์ปรุง /ประกอบอาหาร โต๊ะอาหาร เก้าอี้ ด้วยน้ำยาทำ
ความสะอาดทั่วไป รวมถึงล้างภาชนะอุปกรณ์หรือสิ่งของเครื่องใช้ให้สะอาดเป็นประจำทุกวัน
6) จัดให้มีการดูแลห้องส้วม ดังนี้
- ทำความสะอาดบริเวณที่มีการสัมผัสบ่อยๆ อย่างน้อยวันละ ๒ ครั้ง ได้แก่ พื้นห้องส้วม โถส้วม ที่กด
ชักโครกหรือโถปัสสาวะ สายฉีดชำระ กลอนหรือลูกบิ ดประตู ฝารองนั่ง ฝาปิดชักโครก ก๊อกน้ำอ่าง
ล้างมือ ด้วยน้ำยาทำความสะอาดทั่วไป
- ซักผ้าสำหรับเช็ดทำความสะอาดและไม้ถูพื้น ด้วยน้ำผสมผงซักฟอกหรือน้ำยาฆ่าเชื้อ แล้วซักด้วยน้ำ
สะอาดอีกครั้ง และนำไปผึ่งตากแดดให้แห้ง
7) การควบคุมดูแลผู้ปฏิบัติงาน ดังนี้
- กรณีผู้ปฏิบัติงาน มีอาการเจ็บป่วย เช่น มีไข้ ไอ จาม มีน้ำมูก หรือเหนื่อยหอบ ให้หยุดปฏิบัติงาน
และให้พบแพทย์ทันที หรือหากเคยไปในประเทศเสี่ยงตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข หรืออยู่
ในช่วงกักกัน ให้ปฏิบัติตัวตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอย่างเคร่งครัด
- ผู้ปฏิบัติงานที่ดูแลความสะอาดหรือเก็บขยะ ให้สวมถุงมือยาง หน้ากากผ้า ผ้ายางกันเปื้อน รองเท้า
พื้นยางหุ้มแข้ง และใช้ปากคีบด้ามยาวเก็บขยะ และใส่ถุงขยะปิดปากถุงให้มิดชิด นำไปรวบรวมไว้ที่
พักขยะ แล้วล้างมือให้สะอาดทุกครั้งภายหลังปฏิบัติงาน และเมื่อปฏิบัติงานเสร็จในแต่ละวัน หาก
เป็นไปได้ควรอาบน้ำและเปลี่ยนเสื้อผ้าทันที
2. คำแนะนำสำหรับพระภิกษุสงฆ์ บาทหลวง อิหม่าม ผู้ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา ในการดูแลตนเอง
1) หากมีอาการเจ็บป่วย เช่น มีไข้ ไอ จาม มีน้ำมูก หรือเหนื่อยหอบ หรือกลับจากพื้นที่เสี่ยงและอยู่ในช่วง
กักกัน ให้งดร่วมพิธีกรรมทางศาสนาในศาสนสถาน
2) ลดระยะเวลา หรือเลือกใช้สถานที่ที่มีบริเวณกว้าง ไม่แออัด ในการประกอบพิธีกรรมทางศาสนา
3) ไม่อยู่ใกล้ชิดผู้ที่มีอาการหวัด มีไข้ ไอ จาม มีน้ำมูก
4) ล้ างมือด้ว ยสบู่ และน้ ำ หรื อ เจลแอลกอฮอลล์ ทุ กครั้ง ก่อนรับประทานอาหาร และหลั งใช้ ส้ วม รวมทั้ ง
หลีกเลี่ยงการใช้มือสัมผัสใบหน้า ตา ปาก จมูก
5) เลือกกินอาหารปรุงสุกใหม่ ไม่ใช้จาน ชาม ช้อน แก้วน้ำร่วมกัน และใช้ช้อนกลางเมื่อรับประทานอาหาร
ร่วมกับผู้อื่น
3. คำแนะนำสำหรับผู้มาเข้าร่วมพิธีกรรมทางศาสนา ในการดูแลตนเอง
1) ถ้ามี อาการไอ จาม เป็ น หวัด มีไข้ ให้ งดไปศาสนสถาน และงดการเข้ า ร่ว มพิ ธีก รรมทางศาสนาใน
ศาสนสถาน
2) ไม่อยู่ใกล้ชิดผู้ที่มีอาการหวัด มีไข้ ไอ จาม มีน้ำมูก
3) ล้างมือด้วยสบู่ และน้ำ หรือเจลแอลกอฮอลล์ ทุกครั้ง ก่อนรับประทานอาหารและหลังใช้ส้วม รวมทั้ง
หลีกเลี่ยงการใช้มือสัมผัสใบหน้า ตา ปาก จมูก
4) เลือกกินอาหารปรุงสุกใหม่ ไม่ใช้จาน ชาม ช้อน แก้วน้ำร่วมกัน และใช้ช้อนกลางเมื่อรับประทานอาหาร
ร่วมกับผู้อื่น
5) หลีกเลี่ยงการเข้าไปในสถานที่แออัดหรือสถานที่ที่มีการรวมกันของคนจำนวนมาก
******************************
ข้อมูล ณ วันที่ 19 มีนาคม 2563
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คำแนะนำกำรป้องกันควบคุมโรคไวรัสโคโรนำ สำยพันธุ์ใหม่ 2019
สำหรับสถำนที่ประกอบพิธีกรรมทำงศำสนำ (วัด โบสถ์ มัสยิด ศำลเจ้ำ)
กรมควบคุมโรค กระทรวงสำธำรณสุข
29 มกรำคม 2563

1. คำแนะนำสำหรับผู้ดูแลสถำนที่ประกอบพิธีกรรมทำงศำสนำ
- ผู้ดูแลควรให้ความรู้ คาแนะนา หรือจัดหาสื่อประชาสัมพันธ์ การป้องกันการแพร่กระจายเชื้ อโรค
แก่ผู้มาเข้าร่วมพิธีกรรมทางศาสนา เช่น โปสเตอร์ เสียงประชาสัมพันธ์ การล้างมือที่ถูกวิธี และการ
สวมหน้ากากอนามัย ประชาสัมพันธ์หากพบว่าตนเองป่วย ให้งดการมาประกอบพิธีกรรมและพักผ่อน
อยู่ที่บ้าน เป็นต้น
- จัดหาเจลล้างมือแอลกอฮอล์ และหน้ากากอนามัย บริเวณภายในศาสนสถาน เช่น ประตูทางเข้า
ห้องสุขา จุดประชาสัมพันธ์ จุดปฐมพยาบาล เป็นต้น
- จัดให้มีการทาความสะอาดอุปกรณ์ และบริเวณที่มีผู้สัมผัสปริมาณมาก เช่น ราวบันได ลูกบิดประตู
ไม้ ตี ร ะฆั ง กระบอกเซี ย มซี ห้ อ งน้ า ด้ ว ยน้ าผงซั ก ฟอกหรื อ น้ ายาท าความสะอาด และ 70%
แอลกอฮอล์ อย่างสม่าเสมอและบ่อยกว่าภาวะปกติ
- จัดจุดปฐมพยาบาลให้การดูแลรักษาเบื้องต้นแก่ผู้ป่วย โดยแยกผู้ป่วยออกจากกิจกรรมการรวมตัวนั้น
รวมทั้งอานวยความสะดวกในการส่งกลับไปรักษาตัวที่บ้านหรือโรงพยาบาล
- ควรลดความแออัดของผู้เข้าร่วมประกอบพิธีกรรมทางศาสนา เช่น กระจายมุมประกอบพิธีกรรม
2. สำหรับผู้เข้ำร่วมประกอบพิธีกรรมทำงศำสนำ
- ก่อนเข้าร่วมประกอบพิธีกรรมในศาสนสถาน ควรจัดเตรียมหน้ากากอนามัยและแอลกอฮอล์เจล และ
ควรปฏิบัติตามหลักสุขอนามัย
- ผู้ที่มีอาการป่ วย เช่น มีไข้ ไอ เจ็บคอ มีน้ามูก แม้จะมีอาการไม่ มาก ควรให้งดการร่ว มประกอบ
พิธีกรรม
- ไม่ใช้สิ่งของ เช่น แก้วน้า หลอดดูดน้า ช้อนอาหาร ผ้าเช็ดมือ ผ้าเช็ดหน้า ผ้าเช็ดตัว เป็นต้น ร่วมกับ
ผู้อื่น
- หากสั งเกตเห็ น ผู้ ร่ ว มประกอบพิธีกรรมมี อาการไอ จาม ผิ ดปกติ ควรแนะนาให้ ผู้ มีอาการติ ด ต่ อ
เจ้าหน้าที่ เพื่อขอรับหน้ากากอนามัยมาสวม และแยกให้นั่งห่างจากผู้อื่น
- หลีกเลี่ยงการอยู่ในสถานที่แออัดและอากาศถ่ายเทไม่ดีเป็นเวลานาน หรืออยู่ใกล้ชิดกับผู้มีอาการ
***************************************

คำแนะนำด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมสำหรับศาสนสถาน (มัสยิด)
ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
มัสยิด เป็นศาสนสถานของชาวมุสลิม และสถานที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา ซึ่งมีอิหม่าม เป็นผู้นำ
ศาสนา และประกอบไปด้วย คอเต็บ บิหลั่น รวมทั้งผู้ที่มาประกอบพิธีกรรมทางศาสนาทั้งที่เป็นประชาชน
ในหมู่บ้านนั้นๆ และประชาชนที่มาจากต่างพื้นที่มาประกอบพิธีกรรมทางศาสนาและอยู่รวมกันจำนวนมาก
ดังนั้ น จึงควรมีการดูแลและจัดการด้านอนามัยสิ่ งแวดล้ อม รวมทั้งการดูแลและป้องกันตนเองเพื่อลดการ
แพร่กระจายของเชื้อโรคในศาสนสถาน ดังนี้
1. คำแนะนำสำหรับอิหม่าม คอเต็บ บิหลั่น คณะกรรมการมัสยิดและผู้ดูแลศาสนสถาน ในมัสยิด
1) หากมีผู้ประกอบพิธีกรรมทางศาสนามีอาการเจ็บป่วย เช่น มีไข้ ไอ จาม มีน้ำมูก หรือเหนื่อยหอบ
หรือกลับจากพื้นที่เสี่ยงและอยู่ในช่วงกักกัน ให้งดร่วมประกอบพิธีกรรมทางศาสนาในศาสนสถาน
รวมทั้งขอความร่วมมือกรณีที่มีคนในครอบครัวป่วยด้วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือกลับ
จากพื้นที่เสี่ยงและอยู่ในช่วงกัก กัน ให้ปฏิบัติตัวตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอย่าง
เคร่งครัด
2) จัดให้มีการคัดกรองศาสนิกชน/ผู้เข้าร่วมประกอบพิธีกรรมทางศาสนาบริเวณทางเข้าศาสนสถาน
ตามความเหมาะสม พร้ อ มจั ด เตรียมอุป กรณ์ ล้ างมื อ เช่น เจลแอลกอฮอล์ ไว้บ ริเวณทางเข้ า
ประตู ศ าสนสถาน และหากพบว่ า มี ผู้ ที่ ม าละหมาด/ผู้ เข้ าร่ว มประกอบพิ ธี ก รรมทางศาสนา
ป่วยหรือมีอาการไข้ ไอ จาม มีน้ำมูก หรือเหนื่อยหอบ ให้แนะนำไปพบแพทย์ทันที
3) กรณี ที่มี ผู้ ที่มาละหมาด/ผู้ ป ระกอบพิธีกรรมทางศาสนาหรือประชาชนกลั บมาจากพื้น ที่เสี่ ยง
ในระยะเวลาไม่เกิน 14 วัน เข้ามาในศาสนสถาน ควรพิจารณาปิดศาสนสถานตามความเหมาะสม
เพื่อทำความสะอาดสิ่งของ เครื่องใช้ อาคารสถานที่ทั้งภายในและภายนอกอาคารทันที
4) หลี กเลี่ ย งหรืองดการจั ด กิจกรรมชุมนุม ทางศาสนา กิจกรรมสาธารณกุศล การจัดค่ายอบรม
เยาวชน การจัดประชุมสัมมนา หรือกิจกรรมอื่นที่มีลักษณะใกล้เคียงกัน
5) หลีกเลี่ยงการสลามด้วยการสัมผัสมือ การสวมกอด และการสัมผัสแก้ม โดยให้ยกมือสลามกัน
เท่านั้น
6) จัดให้มีการดูแลอาคารสถานที่และยานพาหนะ ดังนี้
- ให้ทำความสะอาดห้ องและอุปกรณ์ ที่ใช้บริการร่วมกันทุกวัน ได้แก่ ห้ องสำหรับ ประกอบ
พิธีกรรมทางศาสนา/สถานที่ละหมาด ด้วยน้ำผสมผงซักฟอกหรือน้ำยาทำความสะอาดทั่วไป
- กรณีที่มีรถ รับ-ส่ง ก่อนและหลังให้บริการในแต่ละรอบ ให้เปิดหน้าต่างและประตูเพื่อถ่ายเท
ระบายอากาศภายในรถ และทำความสะอาดในจุดที่ มีการสัมผัสบ่อย ได้แก่ ราวจับ ที่เปิด
ประตู เบาะนั่ง ที่พักแขน ด้วยน้ำผสมผงซักฟอกหรือน้ำยาทำความสะอาดทั่วไป
- ห้ อ งที่ มี ก ารใช้ บ ริ ก ารร่ ว มกั น ได้ แ ก่ ห้ อ งสำหรับ ประกอบพิ ธี ก รรมทางศาสนา/สถานที่
ละหมาด ให้เปิดประตู หน้าต่าง เพื่อระบายอากาศ ควรงดการใช้เครื่องปรับอากาศ
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- ลดความแออัดของผู้เข้าร่วมประกอบพิธีกรรมทางศาสนา เช่น กระจายมุมในการประกอบ
พิธีกรรมทางศาสนา
- งดใช้พ รมปู พื้น พรมปู ล ะหมาด และผ้ าละหมาดร่ว มกัน สำหรับ ปฏิ บัติ ศาสนกิ จ ควรใช้
ของส่วนตัวที่นำมาจากบ้านและซักทำความสะอาดและตากแดดทุกสัปดาห์
- ยกเลิ กการใช้บ่ ออาบน้ ำละหมาด (กอเลาะห์ ) หรือ อ่างใหญ่ ในรูป แบบจุ่ม มือลงในบ่ อน้ ำ
เพื่ อ อาบน้ ำละหมาด โดยควรปรับ เป็ น ระบบปิ ด และต่ อ ก๊ อ กน้ ำสำหรับ อาบน้ ำละหมาด
หรือใช้น้ำจากระบบน้ำประปา
7) หากจัดให้มีการปรุง/ประกอบอาหารให้ดูแล ดังนี้
- หากผู้สัมผัสอาหารมีอาการเจ็บป่วย เช่น มีไข้ ไอ จาม มีน้ำมูก หรือเหนื่อยหอบ ให้หยุดงาน
และพบแพทย์ทันที
- ในขณะปฏิบัติงานผู้สัมผัสอาหารต้องสวมหมวกคลุมผม ผ้ากันเปื้อน หน้ากากผ้า และถุงมือ
และมีการปฏิบัติตนตามหลักสุขาภิบาล
- ล้างมืออย่างสม่ำเสมอด้วยสบู่และน้ำก่อนหยิบหรือจับอาหารและหลังการใช้ส้วม
ไม่ไอ จามรดอาหาร
- ปกปิดอาหาร ใช้ถุงมือและที่คีบอาหาร ห้ามใช้มือหยิบจับอาหารที่พร้อมรับประทานโดยตรง
และจัดให้มีช้อนกลางเมื่อเสิร์ฟอาหารที่ต้องรับประทานร่วมกัน หรือใช้ช้อนกลางส่วนตัว
- ทำความสะอาดจุ ด เสี่ ย ง เช่ น ห้ อ งครัว อุ ป กรณ์ ป รุง /ประกอบอาหาร โต๊ ะ อาหาร เก้ าอี้
ด้วยน้ำยาทำความสะอาดทั่วไป รวมถึงล้างภาชนะอุปกรณ์ห รือสิ่ งของเครื่องใช้ให้สะอาด
เป็นประจำทุกวัน
- กรณีมีบริการน้ำดื่ม ไม่ควรใช้แก้วน้ำใบเดียวใช้ซ้ำกัน ควรใช้แก้วกระดาษแบบใช้แล้วทิ้ง
- งดการรับประทานอาหารแบบใส่ถาดรวม ให้ ใช้ช้อนกลางในการตักอาหารหรือใช้ช้อนกลาง
ส่วนตัว แบ่งใส่ภาชนะที่ใช้เฉพาะของตนเอง งดการรับประทานอาหารแบบใช้มือป้อน โดยให้
ใช้ช้อนที่ใช้เฉพาะของตนเองหรือล้างมือให้สะอาดก่อนรับประทานอาหาร
8) จัดให้มีการดูแลห้องส้วมและเก็บรวบรวมขยะมูลฝอย ดังนี้
- ทำความสะอาดบริ เวณที่ มี ก ารสั ม ผั ส บ่ อยๆ อย่างน้ อยวัน ละ 2 ครั้ง ได้ แ ก่ พื้ น ห้ องส้ ว ม
โถส้วม ที่กดชักโครกหรือโถปัสสาวะ สายฉีดชำระ กลอนหรือลูกบิ ดประตู ฝารองนั่ง ฝาปิด
ชักโครก ก๊อกน้ำอ่างล้างมือ ด้วยน้ำยาทำความสะอาดทั่วไป
- ซักผ้าสำหรับเช็ดทำความสะอาดและไม้ถูพื้น ด้วยน้ำผสมผงซักฟอกหรือน้ำยาฆ่าเชื้อ แล้วซัก
ด้วยน้ำสะอาดอีกครั้ง และนำไปผึ่งตากแดดให้แห้ง
- การดูแลความสะอาดห้องส้วม และเก็บขยะให้สวมถุงมือยาง หน้ากากผ้า ผ้ายางกันเปื้อน
รองเท้าพื้น ยางหุ้ มแข้ง และใช้อุปกรณ์ ที่คีบด้ามยาวเก็บขยะ และใส่ถุงขยะปิดปากถุงให้
มิดชิด นำไปรวบรวมไว้ที่พักขยะ แล้วล้างมือให้สะอาดทุกครั้งภายหลังปฏิบัติงาน และเมื่อ
ปฏิบัติงานเสร็จในแต่ละวันควรอาบน้ำและเปลี่ยนทันที
2. คำแนะนำสำหรับอิหม่าม คอเต็บ บิหลั่น คณะกรรมการมัสยิดและผู้ดูแลศาสนสถาน ในการดูแลตนเอง
1) หากมีอาการเจ็บป่วย เช่น มีไข้ ไอ จาม มีน้ำมูก หรือเหนื่อยหอบ หรือกลับจากพื้นที่เสี่ยงและ
อยู่ในช่วงกักกัน ให้งดร่วมประกอบพิธีกรรมทางศาสนาในศาสนสถาน
2) ไม่อยู่ใกล้ชิดผู้ที่มีอาการหวัด มีไข้ ไอ จาม มีน้ำมูก
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3) หลีกเลี่ยงการเข้าไปในสถานที่แออัดหรือสถานที่ที่มีการรวมกันของคนจำนวนมาก เว้นระยะห่าง
ระหว่างบุคคลอยู่ห่างจากคนอื่น อย่างน้อย 1 - 2 เมตร หรือ 6 ฟุต (Social Distancing) เพื่อ
หลีกเลี่ยงการกระจายของเชื้อโรค
4) ล้างมือด้วยสบู่และน้ำ หรือเจลแอลกอฮอลล์ทุกครั้ง ก่อนรับประทานอาหาร และหลังใช้ส้วม รวมทั้ง
หลีกเลี่ยงการใช้มือสัมผัสใบหน้า ตา ปาก จมูก
5) เลือกกินอาหารปรุงสุกใหม่ ไม่ใช้ช้อน แก้วน้ำ หลอดดูดน้ำ ผ้าเช็ดหน้า ผ้าเช็ดตัวร่วมกัน และ
งดการรับ ประทานอาหารแบบใส่ ถาดรวม ให้ ใช้ช้อนกลางในการตักอาหารหรือใช้ช้อนกลาง
ส่วนตัว แบ่งใส่ภาชนะที่ใช้เฉพาะของตนเอง งดการรับประทานอาหารแบบใช้มือป้อน โดยให้ใช้
ช้อนที่ใช้เฉพาะของตนเองหรือล้างมือให้สะอาดก่อนรับประทานอาหาร
6) ดูแลสุขภาพให้แข็งแรง รับประทานผัก ผลไม้ ออกกำลังกายสม่ำเสมอ และนอนหลับให้เพียงพอ
7) หลีกเลี่ยงการสลามด้วยการสัมผัสมือ การสวมกอด และการสัมผัสแก้ม โดยให้ยกมือสลามกัน
เท่านั้น
4. คำแนะนำสำหรับผู้ที่มาละหมาด/ผู้มาเข้าร่วมพิธีกรรมทางศาสนา ในการดูแลตนเอง
1) ถ้ามีอาการไอ จาม เป็นหวัด มีไข้ ให้งดไปศาสนสถานและงดการเข้าร่วมพิธีกรรมทางศาสนาใน
ศาสนสถาน
2) ไม่อยู่ใกล้ชิดผู้ที่มีอาการหวัด มีไข้ ไอ จาม มีน้ำมูก
3) ล้างมือด้วยสบู่ และน้ ำ หรือเจลแอลกอฮอลล์ ทุกครั้ง ก่อนรับประทานอาหารและหลั งใช้ส้ว ม
รวมทั้งหลีกเลี่ยงการใช้มือสัมผัสใบหน้า ตา ปาก จมูก
4) เลือกรับประทานอาหารปรุงสุกใหม่ ไม่ใช้ช้อน แก้วน้ำร่วมกัน และงดการรับประทานอาหาร
แบบใส่ถาดรวม ให้ใช้ช้อนกลางในการตักอาหารหรือใช้ช้อนกลางส่วนตัว แบ่งใส่ภ าชนะที่ใช้
เฉพาะของตนเอง งดการรับประทานอาหารแบบใช้มือป้อน โดยให้ใช้ช้อนที่ใช้เฉพาะของตนเอง
หรือ ล้างมือให้สะอาดก่อนรับประทานอาหาร
5) หลีกเลี่ยงการเข้าไปในสถานที่แออัดหรือสถานที่ที่มีการรวมกันของคนจำนวนมาก เว้นระยะห่าง
ระหว่างบุ คคลอยู่ห่ างจากคนอื่น อย่างน้อย 1 - 2 เมตร หรือ 6 ฟุต (Social Distancing) เพื่ อ
หลีกเลี่ยงการกระจายของเชื้อโรค
6) ดูแลสุขภาพให้แข็งแรง ด้วยการกินผัก ผลไม้ 5 สี เสริมสร้างภูมิคุ้มกัน ออกกำลังกายสม่ำเสมอ
และนอนหลับให้เพียงพอ 7-9 ชั่วโมง/วัน
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คำแนะนำด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมสำหรับศาสนสถาน
(คริสตจักร โบสถ์ และสถานที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา)
ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
ศาสนสถาน ได้แก่ คริสตจักร โบสถ์คริสต์ และสถานที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา เป็นสถานที่ที่มี
คริสต์ศาสนิกชน รวมทั้งมีบาทหลวง และผู้ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาอยู่รวมกันจำนวนมาก ดังนั้น จึงควร
มีการดูแลและจัดการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการดูแลและป้องกันตนเองเพื่อลดการแพร่กระจายของ
เชื้อโรค ดังนี้
1. แนวทาง/คำแนะนำสำหรับผู้จัดการในศาสนสถาน
1) หากมีบาทหลวง หรือผู้ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา มีอาการเจ็บป่วย เช่น มีไข้ ไอ จาม มีน้ำมูก
หรือเหนื่อยหอบ หรือกลับจากพื้นที่เสี่ยงและอยู่ในช่วงกัก กัน ให้งดร่วมประกอบพิธีกรรมทาง
ศาสนาในศาสนสถาน รวมทั้งขอความร่วมมือ กรณีที่มีคนในครอบครัวป่วยด้วยโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 หรื อ กลั บ จากพื้ น ที่ เสี่ ย งและอยู่ในช่ว งกั ก กัน ให้ ป ฏิ บั ติตั ว ตามคำแนะนำของ
เจ้าหน้าที่สาธารณสุขอย่างเคร่งครัด
2) จัดให้มีการคัดกรองคริสต์ศาสนิกชนหรือผู้เข้าร่วมประกอบพิธีกรรมทางศาสนา บริเวณทางเข้า
ศาสนสถานตามความเหมาะสม พร้อมจั ดเตรียมอุปกรณ์ล้างมือ เช่น เจลแอลกอฮอล์ไว้บริเวณ
ทางเข้าประตูศาสนสถาน และหากพบว่ามี คริส ต์ศาสนิกชน หรือผู้ เข้าร่วมประกอบพิธีกรรม
ทางศาสนาป่วย หรือมีอาการไข้ ไอ จาม มีน้ำมูก หรือเหนื่อยหอบ ให้แนะนำไปพบแพทย์ทันที
3) กรณีที่มีนักบวช บาทหลวง แม่ชี ผู้ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาหรือคริสต์ศาสนิกชนกลับมาจาก
พื้น ที่เสี่ย งในระยะเวลาไม่เกิน 14 วัน เข้ามาในศาสนสถาน ควรพิจารณาปิดศาสนสถานตาม
ความเหมาะสม เพื่อทำความสะอาดสิ่ งของ เครื่องใช้ อาคารสถานที่ทั้งภายในและภายนอก
อาคารทันที
4) จัดให้มีการดูแลอาคารสถานที่และยานพาหนะ ดังนี้
- ให้ทำความสะอาดห้องและอุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกันทุกวัน เช่น ห้องสำหรับประกอบพิธีกรรมทาง
ศาสนา ห้องสารภาพบาป ราวจับ ลูกบิดประตู เป็นต้น ด้วยน้ำผสมผงซักฟอกหรือน้ำยาทำ
ความสะอาดทั่วไป ทั้งนี้ ให้ใช้ตามคำแนะนำของผลิตภัณฑ์นั้น
- ห้ อ งที่ มีการใช้ ร่ว มกั น เช่น ห้ อ งสำหรับ ประกอบพิ ธีกรรมทางศาสนา ห้ องสารภาพบาป
เป็นต้น ให้เปิดประตู หน้าต่าง เพื่อระบายอากาศ หากมีเครื่องปรับอากาศให้ทำความสะอาด
ระบบระบายอากาศอย่างสม่ำเสมอ
- ลดความแออัดของการเข้าร่วมพิธีกรรมทางศาสนาของศาสนิกชนและผู้เข้าร่วมประกอบ
พิธีกรรมทางศาสนา เช่น แบ่งรอบการประกอบพิธีกรรมทางศาสนา กระจายมุมประกอบ
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พิธีกรรม เป็นต้น และเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลอยู่ห่างจากคนอื่น อย่างน้อย 1 - 2 เมตร
หรื อ 6 ฟุ ต (Social Distancing) เพื่ อหลี ก เลี่ ยงการกระจายของเชื้อ โรค เช่ น จัด ที่ นั่ งให้
ห่างกันอย่างน้อย 1 – 2 เมตร
- ลดระยะเวลาการประกอบพิธีกรรมทางศาสนาให้สั้นที่สุด
5) หากจัดให้มีการปรุง/ประกอบอาหารให้ดูแล ดังนี้
- หากผู้สัมผัสอาหารมีอาการเจ็บป่วย เช่น มีไข้ ไอ จาม มีน้ำมูก หรือเหนื่อยหอบ ให้หยุดงาน
และพบแพทย์ทันที
- ในขณะปฏิบัติงาน ผู้สัมผัสอาหารต้องสวมหมวกคลุมผม ผ้ากันเปื้อน หน้ากากผ้า และถุงมือ
และมีการปฏิบัติตนตามหลักสุขาภิบาล
- ล้างมืออย่างสม่ำเสมอด้วยสบู่และน้ำ ก่อนหยิบหรือจับอาหารและหลังการใช้ส้วม ไม่ไอ จาม
รดอาหาร
- ปกปิดอาหาร ใช้ถุงมือและที่คีบอาหาร ห้ามใช้มือหยิบจับอาหารที่พร้อมรับประทานโดยตรง
และจัดให้มชี ้อนกลางเมื่อเสิร์ฟอาหารที่ต้องรับประทานร่วมกันหรือใช้ช้อนกลางส่วนตัว
- ทำความสะอาดจุดเสี่ยง เช่น ห้องครัว อุปกรณ์ปรุง /ประกอบอาหาร โต๊ะอาหาร เก้าอี้ ด้วย
น้ ำ ยาทำความสะอาดทั่ ว ไป รวมถึ งล้ า งภาชนะอุ ป กรณ์ ห รื อ สิ่ งของเครื่ อ งใช้ ให้ ส ะอาด
เป็นประจำทุกวัน
- งดการรับประทานอาหารแบบใช้มือป้อน โดยให้ใช้ช้อนที่ใช้เฉพาะของตนเอง หรือล้างมือให้
สะอาด และใช้ช้อนกลางในการรับประทานอาหารหรือใช้ช้อนกลางส่วนตัว
6) จัดให้มีการดูแลห้องส้วม ดังนี้
- ทำความสะอาดบริ เวณที่ มี ก ารสั ม ผั ส บ่ อยๆ อย่างน้ อยวัน ละ 2 ครั้ง ได้ แ ก่ พื้ น ห้ องส้ ว ม
โถส้วม ที่กดชักโครกหรือโถปัสสาวะ สายฉีดชำระ กลอนหรือลูกบิ ดประตู ฝารองนั่ง ฝาปิด
ชักโครก ก๊อกน้ำอ่างล้างมือ ด้วยน้ำยาทำความสะอาดทั่วไป
- ซั ก ผ้ า สำหรั บ เช็ ด ทำความสะอาดและไม้ ถู พื้ น ด้ ว ยน้ ำ ผสมผงซั ก ฟอกหรือ น้ ำยาฆ่ า เชื้ อ
แล้วซักด้วยน้ำสะอาดอีกครั้ง และนำไปผึ่งตากแดดให้แห้ง
2. คำแนะนำสำหรับนักบวช บาทหลวง แม่ชี และผู้ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาในการดูแลตนเอง
1) หากมีอาการเจ็บป่วย เช่น มีไข้ ไอ จาม มีน้ำมูก หรือเหนื่อยหอบ หรือกลับจากพื้นที่เสี่ยงและอยู่
ในช่วงกักกัน ให้งดร่วมพิธีกรรมทางศาสนาในศาสนสถาน
2) ไม่อยู่ใกล้ชิดผู้ที่มีอาการหวัด มีไข้ ไอ จาม มีน้ำมูก
3) หลีกเลี่ยงการเข้าไปในสถานที่แออัดหรือสถานที่ที่มีการรวมกันของคนจำนวนมาก
4) ล้างมือด้วยสบู่และน้ำ หรือเจลแอลกอฮอล์ทุกครั้ง ก่อนรับประทานอาหาร และหลังใช้ส้วม รวมทั้ง
หลีกเลี่ยงการใช้มือสัมผัสใบหน้า ตา ปาก จมูก
5) เลือกกินอาหารปรุงสุกใหม่ ไม่ใช้ช้อน แก้วน้ำ หลอดดูดน้ำ ผ้าเช็ดมือร่วมกัน และใช้ช้อนกลาง
เมื่อรับประทานอาหารร่วมกับผู้อื่นหรือใช้ช้อนกลางส่วนตัว
6) ดูแลสุขภาพให้แข็งแรง รับประทานผัก ผลไม้ ออกกำลังกายสม่ำเสมอ และนอนหลับให้เพียงพอ
7) ช่วงที่มีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 นอกจากจะงดการจุ่มน้ำเสกแล้ว การแสดง
ความเคารพต่ อรู ป พระ รูป นั กบุ ญ ให้ งดการจูบ แตะ หรือสั ม ผั ส ขอให้ แสดงความเคารพใน
รูปแบบอื่น เช่น การไหว้ การโค้งคำนับ เป็นต้น
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4. คำแนะนำสำหรับผู้มาเข้าร่วมพิธีกรรมทางศาสนา ในการดูแลตนเอง
1) ถ้ามีอาการไอ จาม เป็นหวัด มีไข้ ให้งดไปศาสนสถาน และงดการเข้าร่วมพิธีกรรมทางศาสนา
ในศาสนสถาน
2) ไม่อยู่ใกล้ชิดผู้ที่มีอาการหวัด มีไข้ ไอ จาม มีน้ำมูก
3) ล้ างมื อด้ว ยสบู่ และน้ ำ หรือ เจลแอลกอฮอล์ ทุ กครั้ง ก่อนรับ ประทานอาหารและหลั งใช้ ส้ ว ม
รวมทั้งหลีกเลี่ยงการใช้มือสัมผัสใบหน้า ตา ปาก จมูก
4) เลือกกินอาหารปรุงสุกใหม่ ไม่ใช้ช้อน แก้วน้ำร่วมกัน และใช้ช้อนกลางเมื่อรับประทานอาหาร
ร่วมกับผู้อื่นหรือใช้ช้อนกลางส่วนตัว
5) หลีกเลี่ยงการเข้าไปในสถานที่แออัดหรือสถานที่ที่มีการรวมกันของคนจำนวนมาก
6) งดเว้นการทักทายด้วยการสัมผัส และเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลอยู่ห่างจากคนอื่น อย่างน้อย
1 - 2 เมตร หรือ 6 ฟุต (Social Distancing)
7) ช่วงที่มีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 นอกจากจะงดการจุ่มน้ำเสกแล้ว การแสดง
ความเคารพต่อ รู ป พระ รู ป นั กบุ ญ ให้ งดการจู บ แตะหรือสั ม ผั ส ขอให้ แสดงความเคารพใน
รูปแบบ อื่น เช่น การไหว้ การโค้งคำนับ เป็นต้น
8) ดูแลสุขภาพให้แข็งแรง ด้วยการรับประทานผัก ผลไม้ 5 สี เสริมสร้างภูมิคุ้มกัน ออกกำลังกาย
สม่ำเสมอและนอนหลับให้เพียงพอ 7-9 ชั่วโมง/วัน
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คำแนะนำด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมสำหรับพุทธศาสนสถาน
ในการป้องกันการแพร่การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
พุทธศาสนสถาน ได้แก่ วัด โบสถ์ และสถานที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา เป็นสถานที่ที่มีศาสนิกชน
รวมทั้งมีพระภิกษุสงฆ์ สามเณร แม่ชี และผู้ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา อยู่รวมกันจำนวนมาก ดังนั้น จึงควร
มีการดูแลและจัดการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการดูแลและป้องกันตนเอง เพื่อลดการแพร่กระจายของ
เชื้อโรคในพุทธศาสนสถาน ดังนี้
1. แนวทาง/คำแนะนำสำหรับการจัดการในพุทธสถาน
1) นมัสการ/นำเรียนเจ้า อาวาส หากมีพระภิกษุสงฆ์ สามเณร แม่ชี หรือผู้ประกอบพิธีกรรมทาง
ศาสนา รวมทั้ งผู้ ที่อาศั ยอยู่ ในศาสนสถาน มีอาการเจ็บ ป่ว ย เช่น มีไข้ ไอ จาม มีน้ ำมูก หรือ
เหนื่อยหอบ หรือกลับจากพื้นที่เสี่ยงและอยู่ในช่วงกัก กัน ให้งดร่วมประกอบพิธีกรรมทางศาสนา
ในพุทธศาสนสถาน และไปพบแพทย์
2) จั ด ให้ มี ก ารคั ด กรองศาสนิ ก ชนหรือ ผู้ เข้ า ร่ว มประกอบพิ ธี ก รรมทางศาสนา บริ เวณทางเข้ า
พุทธศาสนสถานตามความเหมาะสม พร้อมจั ดเตรียมอุปกรณ์ ล้างมือ เช่น เจลแอลกอฮอล์ไว้
บริเวณทางเข้าประตูศาสนสถาน และหากพบว่ามี ศาสนิกชนหรือผู้เข้าร่วมประกอบพิธีกรรมทาง
ศาสนาป่วย หรือมีอาการไข้ ไอ จาม มีน้ำมูก หรือเหนื่อยหอบ ขอความร่วมมือไม่ร่วมกิจกรรม
และแนะนำไปพบแพทย์ทันที
3) งดหรือเลื่อนกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาที่มีคนหมู่มาก เช่น งานปฏิบัติธรรม งานปริวาสกรรม
งานวัด งานผูกพัทธสีมา งานประจำปี กิจกรรมบรรพชาสามเณรฤดูร้อน เป็นตัน
4) จัดให้มีการดูแลอาคารสถานที่ ดังนี้
- สถานที่ จั ด พิ ธี ก รรม ควรจั ด ให้ มี ก ารระบายอากาศที่ ดี เปิ ด ประตู หน้ า ต่ า ง หา กมี
เครื่องปรับอากาศให้ทำความสะอาดระบบระบายอากาศอย่างสม่ำเสมอ
- ให้ทำความสะอาดห้องและอุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกันทุกวัน เช่น ห้องสำหรับประกอบพิธีกรรมทาง
ศาสนา กุฏิวัด ห้องนอน ไม้ตีระฆัง กระบอกเซียมซี เป็นต้น ด้วยน้ำผสมผงซักฟอกหรือน้ำยา
ทำความสะอาดทั่วไป ทั้งนี้ ให้ใช้ตามคำแนะนำของผลิตภัณฑ์นั้น
- ลดความแออัดของการเข้าร่วมพิธีกรรมทางศาสนาของศาสนิกชนและผู้เข้าร่วมประกอบ
พิธีกรรมทางศาสนา เช่น กระจายมุมประกอบพิธีกรรม เป็นต้น
5) จัดให้มีการดูแลเรื่องการปรุง/ประกอบอาหาร ดังนี้
- หากผู้สัมผัสอาหารมีอาการเจ็บป่วย เช่น มีไข้ ไอ จาม มีน้ำมูก หรือเหนื่อยหอบ ให้หยุดงาน
และพบแพทย์ทันที
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- ในขณะปฏิบัติงาน ผู้สัมผัสอาหารต้องสวมหมวกคลุมผม ผ้ากันเปื้อน หน้ากากผ้า และถุงมือ
และมีการปฏิบัติตนตามหลักสุขาภิบาล
- ล้างมืออย่างสม่ำเสมอด้วยสบู่และน้ำ ก่อนหยิบหรือจับอาหารและหลังการใช้ส้วม ไม่ไอ จาม
รดอาหาร
- ปกปิดอาหาร ใช้ถุงมือและที่คีบอาหาร ห้ามใช้มือหยิบจับอาหารที่พร้อมรับประทานโดยตรง
และจัดให้มีช้อนกลางเมื่อเสิร์ฟอาหารที่ต้องรับประทานร่วมกันหรือใช้ช้อนกลางส่วนตัว
- ทำความสะอาดจุดเสี่ยง เช่น ห้องครัว อุ ปกรณ์ปรุง/ประกอบอาหาร โต๊ะอาหาร เก้าอี้ ด้วย
น้ ำ ยาทำความสะอาดทั่ ว ไป รวมถึ งล้ า งภาชนะอุ ป กรณ์ ห รื อ สิ่ งของเครื่ อ งใช้ ให้ ส ะอาด
เป็นประจำทุกวัน
6) จัดให้มีการดูแลห้องส้วม ดังนี้
- ทำความสะอาดบริ เวณที่ มี ก ารสั ม ผั ส บ่ อยๆ อย่างน้ อยวัน ละ 2 ครั้ง ได้ แ ก่ พื้ น ห้ องส้ ว ม
โถส้วม ที่กดชักโครกหรือโถปัสสาวะ สายฉีดชำระ กลอนหรือลูกบิ ดประตู ฝารองนั่ง ฝาปิด
ชักโครก ก๊อกน้ำอ่างล้างมือ ด้วยน้ำยาทำความสะอาดทั่วไป
- ซั ก ผ้ า สำหรั บ เช็ ด ทำความสะอาดและไม้ ถู พื้ น ด้ ว ยน้ ำ ผสมผงซั ก ฟอกหรือ น้ ำยาฆ่ า เชื้ อ
แล้วซักด้วยน้ำสะอาดอีกครั้ง และนำไปผึ่งตากแดดให้แห้ง
7) การควบคุมดูแล ผู้ปฏิบัติงาน/จิตอาสา ดังนี้
- กรณีผู้ปฏิบัติงาน หรือจิตอาสา มีอาการเจ็บป่วย เช่น มีไข้ ไอ จาม มีน้ำมูก หรือเหนื่อยหอบ
ให้ ห ยุ ด ปฏิ บั ติงาน และให้ พ บแพทย์ทั น ที หรือ หากเคยไปในประเทศเสี่ ย งตามประกาศ
กระทรวงสาธารณสุ ข หรื อ อยู่ ในช่ ว งกั ก กั น ให้ ป ฏิ บั ติ ตั ว ตามคำแนะนำของเจ้ า หน้ า ที่
สาธารณสุขอย่างเคร่งครัด
- ผู้ป ฏิบั ติงานหรือจิตอาสาที่ดูแลความสะอาด หรือเก็บขยะ ให้ สวมถุงมือยาง หน้ากากผ้ า
ผ้ายางกันเปื้อน รองเท้าพื้นยางหุ้มแข้ง และใช้ปากคีบด้ามยาวเก็บขยะ และใส่ถุงขยะปิดปาก
ถุงให้มิดชิด นำไปรวบรวมไว้ที่พักขยะ แล้วล้างมือให้สะอาดทุกครั้งภายหลังปฏิบัติงาน และ
เมื่อปฏิบัติงานเสร็จในแต่ละวัน หากเป็นไปได้ควรอาบน้ำและเปลี่ยนเสื้อผ้าทันที
2. คำแนะนำสำหรับพระภิกษุสงฆ์ สามเณร แม่ชี และผู้ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา ในการดูแลตนเอง
1) หากมีอาการเจ็บป่วย เช่น มีไข้ ไอ จาม มีน้ำมูก หรือเหนื่อยหอบ หรือกลับจากพื้นที่เสี่ยงและอยู่
ในช่วงกักกัน ให้งดร่วมพิธีกรรมทางศาสนาในพุทธศาสนสถาน
2) หลีกเลี่ยงการเดินทาง หรือเลื่อนการเดินทางไปยังประเทศหรือพื้นที่ที่มีการระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 จนกว่าจะพ้นช่วงการแพร่ระบาดของโรค
3) ลดระยะเวลา หรือเลือกใช้สถานที่ที่มีบริเวณกว้าง ไม่แออัดในการประกอบพิธีกรรมทางศาสนา
4) ไม่อยู่ใกล้ชิดผู้ที่มีอาการหวัด มีไข้ ไอ จาม มีน้ำมูก
5) หลีกเลี่ยงการเข้าไปในสถานที่แออัดหรือสถานที่ที่มีการรวมกันของคนจำนวนมาก
6) เว้ น ระยะห่ า งระหว่ า งบุ ค คลอยู่ ห่ า งจากคนอื่ น อย่ า งน้ อ ย 1 - 2 เมตร หรื อ 6 ฟุ ต (Social
Distancing) เพื่อหลีกเลี่ยงการกระจายของเชื้อโรค เช่น เว้นระยะห่างในการสวดมนต์ อย่างน้อย
1 - 2 เมตร
7) ล้างมือด้วยสบู่และน้ำ หรือ เจลแอลกอฮอลล์ทุกครั้ง ก่อนฉันภัตตาหารหรือก่อนรับประทานอาหาร
และหลังใช้ส้วม รวมทั้งหลีกเลี่ยงการใช้มือสัมผัสใบหน้า ตา ปาก จมูก
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8) เลื อ กฉั น ภั ต ตาหารหรื อ รั บ ประทานอาหารที่ ป รุ ง สุ ก ใหม่ ไม่ ใช้ ช้ อ น แก้ ว น้ ำ หลอดดู ด น้ ำ
ผ้าเช็ดหน้า ผ้าเช็ดตัวร่วมกัน และใช้ช้อนกลางเมื่อ ฉันภัตตาหารหรือรับประทานอาหารร่วมกับ
ผู้อื่นหรือใช้ช้อนกลางส่วนตัว
9) ดูแลสุขภาพให้แข็งแรง รับประทานผัก ผลไม้ ออกกำลังกายสม่ำเสมอ และนอนหลับให้เพียงพอ
3. คำแนะนำสำหรับผู้มาเข้าร่วมพิธีกรรมทางศาสนา ในการดูแลตนเอง
1) ถ้ามีอาการไอ จาม เป็ น หวัด มีไข้ ให้ งดไปพุ ทธศาสนสถาน และงดการเข้าร่วมพิธีกรรมทาง
ศาสนาในพุทธศาสนสถาน
2) ไม่อยู่ใกล้ชิดผู้ที่มีอาการหวัด มีไข้ ไอ จาม มีน้ำมูก
3) ล้างมือด้วยสบู่ และน้ ำ หรือเจลแอลกอฮอลล์ ทุกครั้ง ก่อนรับประทานอาหารและหลั งใช้ส้ว ม
รวมทั้งหลีกเลี่ยงการใช้มือสัมผัสใบหน้า ตา ปาก จมูก
4) เลือกรับประทานอาหารปรุงสุกใหม่ ไม่ใช้ช้อน แก้วน้ำร่วมกัน และใช้ช้อนกลางเมื่อรับประทาน
อาหารร่วมกับผู้อื่นหรือใช้ช้อนกลางส่วนตัว
5) หลีกเลี่ยงการเข้าไปในสถานที่แออัดหรือสถานที่ที่มีการรวมกันของคนจำนวนมาก
6) เว้ น ระยะห่ า งระหว่ า งบุ ค คลอยู่ ห่ า งจากคนอื่ น อย่ า งน้ อ ย 1 - 2 เมตร หรื อ 6 ฟุ ต (Social
Distancing) เพื่อหลีกเลี่ยงการกระจายของเชื้อโรค เช่น เว้นระยะห่างในการนั่งสมาธิ การฟัง
การสวดพระอภิธรรมอย่างน้อย 1 - 2 เมตร
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คำแนะนำด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมสำหรับระบบขนส่งสาธารณะภายในประเทศ
กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
ระบบขนส่งด้วยรถโดยสารสาธารณะภายในประเทศ ได้แก่ รถโดยสารประจำทาง รถทัวร์ รถตู้ รถไฟ
เป็นต้น มีทั้งผู้ปฏิบัติงานในรถ (เช่น พนักงานขับรถ พนักงานเก็บค่าโดยสาร พนักงานบริการเสิร์ฟอาหารบน
รถ เป็นต้น) ผู้ใช้บริการจำนวนมากใช้บริการในการเดินทางร่วมกัน และมีโอกาสเสี่ยงต่อการแพร่กระจายของ
เชื้อโรคได้ง่าย ดังนั้น ควรมีการป้ องกันและลดการแพร่กระจายของเชื้อโรคในบริเวณต่างๆ ในสถานีขนส่ง
ผู้โดยสาร และยานพาหนะ จึงให้คำแนะนำ ดังนี้
1. คำแนะนำสำหรับผู้จัดการหรือผู้รับผิดชอบอาคารสถานีขนส่งผู้โดยสาร (หรือผู้ประกอบการรถ
โดยสารสาธารณะ)
1) จัดให้มีการคัดกรองผู้โดยสารและผู้ปฏิบัติงาน ด้วยการดูจากอาการในเบื้องต้นหรือใช้เครื่องวัด
อุณหภูมิร่างกาย พร้อมทำสัญลักษณ์ผู้ที่ผ่านการคัดกรอง เช่น ติดสติ๊กเกอร์ ตราปั๊ม หรืออื่นๆ
ตามความเหมาะสม ควบคุมจำนวนผู้โดยสารไม่ให้แออัด
2) อาคารสถานีขนส่งผู้โดยสาร
- ทำความสะอาดโดยรอบบริเวณสถานีขนส่งเป็นประจำทุกวัน โดยเฉพาะห้องสุขา สถานที่
จำหน่ายอาหาร สถานที่จำหน่ายตั๋วโดยสาร เช็ด ด้วยน้ำยาทำความสะอาดในบริเวณจุด
หรืออุปกรณ์ที่มีผู้โดยสารใช้ร่วมกัน เช่น เคาท์เตอร์จำหน่ายตั๋วโดยสาร ปุ่มกดตู้จำหน่าย
ตั๋ว ปุ่มกดตู้จำหน่ายเครื่องดื่ม มือจับประตู ลูกบิดประตู ราวบันได เป็นต้น อย่างน้อยทุก
2 ชั่วโมง และให้ถี่มากขึ้นในช่วงเวลาที่มีผู้โดยสารแออัด
3) กรณีที่มีร้านอาหาร หรือมีการจำหน่ายอาหาร กำกับดูแล
- ให้ส ถานที่จ ำหน่า ยอาหารสะอาด จำหน่า ยอาหารแบบซื้อกลับ จัดที่นั่งเว้นระยะห่าง
อย่างน้อย 1 เมตร หรือแบบที่เว้นที่
- หากผู้สัมผัสอาหารมีอาการเจ็บป่วย เช่น มีไข้ ไอ จาม มีน้ำมูก หรือเหนื่อยหอบ ให้หยุด
งาน และพบแพทย์ทันที
- ดูแลให้ผู้สัมผัสอาหารปฏิบัติตัวให้ถูกสุขลักษณะ ด้วยการล้างมือด้วยสบู่และน้ำให้สะอาด
ก่อนหยิบหรือจับอาหาร สวมหมวกคลุมผม สวมหน้ากากขณะปฏิบัติงาน ไม่ใช้มือหยิบจับ
อาหารที่พร้อมรับประทานโดยตรง
- บริการน้ำดื่มที่สะอาด ไม่ใช้แก้วน้ำร่วมกัน
- ปกปิดอาหารด้วยภาชนะหรือวัสดุที่สะอาด
- ล้างภาชนะอุปกรณ์หรือสิ่งของเครื่องใช้ด้วยน้ำยาล้างจานให้สะอาด ทำความสะอาด โต๊ะ
อาหาร ด้วยน้ำยาทำความสะอาดทุกครั้งหลังมีผู้มาใช้บริการ และฆ่าเชื้อ โดยแช่ภาชนะ
ในน้ ำร้อน 80 องศาเป็นเวลา 30 วินาที หรือแช่โซเดียมไฮโปคลอไรท์ (น้ำยาฟอกขาว)

4)

5)

6)

7)
8)
9)

เข้มข้น 100 ส่วนในล้านส่วน ( ใช้โซเดียมไฮโปคลอไรท์ 6% ในอัตราส่วน ครึ่งช้อนชาต่อ
น้ำ 1 ลิตร) แล้วล้างน้ำให้สะอาด เช็ดหรือผึ่งให้แห้งก่อนใช้ใส่อาหาร
ห้องส้วม
- ดู แ ลความสะอาดบริเวณที่ อ าจมี ก ารปนเปื้ อ นหรื อ บริ เวณที่ มี ก ารสั ม ผั ส บ่ อยๆ ได้ แ ก่
พื้นห้องส้วม โถส้วม ที่กดชักโครกหรือโถปัสสาวะ สายฉีดชำระ กลอนหรือลูกบิดประตู
ฝารองนั่ง ฝาปิดชักโครก ก๊อกน้ำ อ่างล้างมือ ด้วยน้ำยาทำความสะอาด
การจัดการขยะ
- จัดให้มีถังขยะที่มีฝาปิดและให้มีการเก็บรวบรวมขยะเป็นประจำ และดูแลความสะอาด
บริเวณโดยรอบเป็นประจำทุกวัน
- สำหรับขยะที่เก็บรวบรวมได้ ให้จัดเก็บไว้ที่พักขยะเพื่อรอการเก็บขนไปกำจัดต่อไป ทั้งนี้
ที่พักขยะต้องสามารถป้องกันสัตว์และแมลงพาหะนำโรคได้
ผู้ปฏิบัติงาน
- มอบหมายให้ มี ฝ่ า ยบุ ค ลากรหรือ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบงานด้ า นบุ ค ลากร เพื่ อ ทำหน้ า ที่ ติ ด ตาม
ข่าวสาร เผยแพร่ความรู้และคำแนะนำในการปฏิบัติตนแก่บุคลากรในองค์กร เกี่ยวกับการ
เกิด การติดต่อ และการป้องกันอย่างถูกต้อง
- ผู้ปฏิบัติงาน (ผู้ขับขี่ และพนักงานประจำยานพาหนะ) ที่มีอาการเจ็บป่วย เช่น มีไข้ ไอ
จาม มีน้ำมูก หรือเหนื่อยหอบ ให้ หยุดปฏิบัติงาน แจ้งหัวหน้างาน และพบแพทย์ทันที
หรือหากเคยไปในประเทศเสี่ยงตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข หรืออยู่ในช่วงกักกัน
ให้ปฏิบัติตัวตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอย่างเคร่งครัด
- ผู้ป ฏิบั ติ งาน ต้องดู แลสุ ขอนามัย มีก ารป้ องกัน ตนเอง โดยล้างมือด้วยสบู่ และน้ ำ หรือ
เจลแอลกอฮอล์ รวมทั้งหลีกเลี่ยงการใช้มือสัมผัสใบหน้า ตา ปาก จมูก โดยไม่จำเป็น และ
สวมใส่หน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้า ตลอดเวลาขณะปฏิบัติงาน
- พนักงานต้อนรับในรถ ให้ล้างมืออย่างสม่ำเสมอด้วยสบู่และน้ำหรือเจลแอลกอฮอล์ ก่อน
การสัมผัสอาหารและอุปกรณ์ต่างๆ และสวมถุงมือขณะเสริฟอาหารและเครื่องดื่ม รวมทั้ง
ดูแลความสะอาดของรถเข็นหรือถาดใส่อาหาร ควรสวมหน้ากากผ้าเพื่อป้องกันตนเอง
- ผู้ปฏิบัติงานที่ดูแลความสะอาดและผู้ปฏิบัติงานเก็บขยะ ให้ใช้หน้ากากผ้า สวมถุงมือยาง
ผ้ายางกันเปื้ อน รองเท้าพื้นยางหุ้ มแข้ง และใช้ปากคีบด้ามยาวเก็บขยะ และใส่ถุงขยะ
ปิ ด ปากถุงให้ มิ ดชิด นำไปรวบรวมไว้ที่ พั กขยะ แล้ ว ล้ างมื อให้ ส ะอาดทุก ครั้งภายหลั ง
ปฏิ บั ติ งาน หลี ก เลี่ ย งการใช้ มื อ สั ม ผั ส ใบหน้ า ตา ปาก จมู ก โดยไม่ จ ำเป็ น และเมื่ อ
ปฏิบัติงานเสร็จในแต่ละวัน หากเป็นไปได้ควรอาบน้ำและเปลี่ยนเสื้อผ้าทันที
เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงจากการสัมผัสอย่างใกล้ชิด กำหนดจุดยืนรอซื้อตั๋วโดยสาร หรือนั่งรอ
สำหรับผู้โดยสาร ให้เว้นระยะห่างกันอย่างน้อย 1-2 เมตร ในกรณีที่มีผู้โดยสารจำนวนมากอาจ
พิจารณาเพิ่มช่องจำหน่ายตั๋วโดยสาร ควบคุมไม่ให้รับผู้โดยสารเกินจำนวนที่นั่งอย่างเคร่งครัด
กำหนดมาตรการให้ ผู้โดยสารที่มาใช้บริการ ควรใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า หรือหาก
เป็นไปได้มีจุดจำหน่ายหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า ที่อาคารสถานีขนส่งหรือจุดจอดรถ
ในกรณี ที่ ผู้ ป ระกอบการ ฯ สามารถจั ด เตรี ย มเจลแอลกอฮอล์ ได้ ควรจั ด เตรี ย มไว้ ส ำหรั บ
ผู้ปฏิบัติงาน และสำหรับบริการแก่ผู้โดยสารเพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจในการใช้บริการ

10) ตัวยานพาหนะ
- ทำความสะอาดยานพาหนะทุกเที่ยวที่มีการให้บริการ เน้นการเช็ดทำความสะอาดพื้นผิวที่
ผู้โดยสารสัมผัสบ่อย เช่น ที่จับปริเวณประตู ที่พักแขน พนักพิง ราวจับ เบาะนั่ง และให้
ระบายอากาศภายในรถ ถ้าเป็นไปได้ควรเกิดกระจกรก
- การจัดบริการอาหารในรถ ให้เลือกผู้ประกอบการที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานด้านสุขาภิบาล
อาหารและงดเสิ ร์ฟ อาหารเสี่ ยง ได้แ ก่ อาหารที่ ไม่ผ่ านความร้อน (เช่น แซนวิซ สลั ด
เป็นต้น)
- ห้องส้วมในรถ ให้ทำความสะอาดด้วยน้ำยาทำความสะอาดทุกรอบที่ให้บริการ และหาก
การเดิ น ทางระยะยาว ควรเพิ่ ม ความถี่ ในการทำความสะอาดและเน้ น ในจุ ด สำคั ญ ที่
ผู้โดยสารสัมผัสบ่อย เช่น ที่จับประตู ที่กดชักโครก สายฉีดชำระ ก๊อกน้ำ เป็นต้น จัดให้มี
สบู่สำหรับล้างมือ หรือเจลแอลกอฮอล์ และกระดาษเช็ดมือในห้องน้ำให้เพียงพอ
- อุปกรณ์อำนวยความสะดวกอื่น ๆ เช่น ผ้าห่ม ปลอกหมอน เป็นต้น ต้องเปลี่ยนทุกรอบที่
ให้บริการ และนำไปซักให้สะอาด
2. คำแนะนำสำหรับผู้โดยสาร
- หากมีอาการป่วย เช่น มีไข้ ไอ จาม มีน้ำมูก หรือเหนื่อยหอบ ไม่ควรเดินทาง หรือหากมีโรคประจําตัว
ควรระมัดระวังเป็นพิเศษ
- ผู้โดยสารจัดเตรียมหน้ากากผ้า และเจลแอลกอฮอล์ เพื่อใช้ระหว่างการเดินทาง
- ระหว่างต่อแถวรอใช้บริการ หรือใช้บริการบนรถ ควรเว้นระยะห่างจากผู้อื่น อย่างน้อย 1-2 เมตร
และหลีกเลี่ยงการคลุกคลีใกล้ชิดกับผู้ที่มีอาการไอ หรือจาม
- หากเป็นไปได้ให้ล้างมือด้วยสบู่และน้ำ หรือเจลแอลกอฮอล์ หลังจากใช้บริการรถโดยสารสาธารณะ
ก่อนรับประทานอาหาร และหลังใช้ส้วม รวมทั้งหลีกเลี่ยงการใช้มือสัมผัสใบหน้า ตา ปาก จมูก โดยไม่
จำเป็น
- เมื่อกลับถึงบ้านให้ล้างมือด้วยน้ำและสบู่ แล้วอาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้า ก่อนทำกิจกรรมอื่นในบ้าน
ภาคผนวก
การทำความสะอาดแบ่งตามประเภทยานพาหนะดังนี้
• รถโดยสาร ทั้งแบบปรับอากาศและไม่ปรับอากาศ
- ให้ทำความสะอาดในจุดสำคัญที่ผู้โดยสารสัมผัสบ่อย เช่น ราวจับบริเวณประตู ที่จับเหนือหัวผู้โดยสาร
เบาะนั่งและพนักพิงทั้งด้านหน้าและด้านหลัง เป็นต้น ด้วยน้ำยาทำความสะอาดทุกรอบที่ให้บริการ
และให้ระบายอากาศภายในรถ อย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง
• รถทัวร์ แบบปรับอากาศ ที่มีห้องน้ำ
- ให้ทำความสะอาดในจุดสำคัญที่ผู้โดยสารสัมผัสบ่อย (เช่น ราวจับบริเวณประตู ที่จับเหนือหัวผู้โดยสาร
เบาะนั่งและพนักพิงทั้งด้านหน้าและด้านหลัง ที่พักแขน ไฟและช่องแอร์เหนือผู้โดยสาร เป็นต้น) และ
อุปกรณ์ในการให้บริการอื่นๆ (เช่น ที่วางแก้ว ถาดรองวางอาหาร ปุ่มปรับระดับเบาะปุ่มกดนวดไฟฟ้า
หน้าจอทีวีหลังเบาะ หูฟัง เป็นต้น) ด้วยน้ำยาทำความสะอาดทุกรอบที่ ให้บริการ กรณีที่มีการเปลี่ยน
ผู้โดยสารระหว่างทางควรเพิ่มความถี่ในการทำความสะอาดให้มากขึ้น และให้ มีการระบายอากาศ
ภายในรถ อย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง

- กรณีที่มีอุปกรณ์อำนวยความสะดวกอื่น ๆ เช่น ผ้าห่ม ปลอกหมอน เป็นต้น ต้องเปลี่ยนทุกรอบที่
ให้บริการ และนำไปซักให้สะอาด
- สำหรับห้องน้ำในรถ ให้ทำความสะอาดด้วยน้ำยาทำความสะอาดทุกรอบที่ให้บริการ และเน้นใน
จุดสำคัญที่ผู้โดยสารสัมผัสบ่อย เช่น ที่จับประตูห้องน้ำ โถส้วม ที่กดชักโครก เป็นต้น และจัดให้มีสบู่
สำหรับล้างมือ หรือเจลแอลกอฮอล์ และกระดาษเช็ดมือในห้องน้ำให้เพียงพอ
- กรณี ที่มีการจัดบริการอาหารในรถ ให้เลือกผู้ ประกอบการที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานด้านสุขาภิบาล
อาหารและงดเสริฟอาหารเสี่ยง ได้แก่ อาหารที่ไม่ผ่านความร้อน (เช่น แซนวิซ สลัด เป็นต้น)
• รถไฟ ที่มีห้องน้ำ
- ให้ทำความสะอาดในจุดสำคัญที่ผู้โดยสารสัมผัสบ่อย (เช่น ราวจับบริเวณประตู ที่จับเหนือหัวผู้โดยสาร
เบาะนั่งและพนักพิงทั้งด้านหน้าและด้านหลัง ที่พักแขน เป็นต้น) และอุปกรณ์ในการให้บริการอื่นๆ
(เช่น ที่วางแก้ว ถาดรองวางอาหาร ปุ่มปรับระดับเบาะ ชั้นวางสัมภาระเหนือศีรษะ เป็นต้น) ด้วยน้ำยา
ทำความสะอาดทุกรอบที่ให้บริการ กรณีที่มีการเปลี่ยนผู้โดยสารระหว่างทางควรเพิ่มความถี่ในการทำ
ความสะอาดให้มากขึ้น และให้มีการระบายอากาศภายในรถ อย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง
- กรณี ที่ มีตู้น อน และมีอุป กรณ์ อำนวยความสะดวกอื่น ๆ เช่น ผ้ าห่ ม ปลอกหมอน เป็ นต้น ต้อ ง
เปลี่ยนทุกรอบที่ให้บริการ และนำไปซักให้สะอาด
- สำหรับห้องน้ำในรถไฟ ให้ทำความสะอาดด้วยน้ำยาทำความสะอาดทุกรอบที่ให้บริการ และเน้นใน
จุดสำคัญที่ผู้โดยสารสัมผัสบ่อย เช่น ที่จับประตูห้องน้ำ โถส้วม ที่กดชักโครก เป็นต้น และจัดให้มีสบู่
สำหรับล้างมือ หรือเจลแอลกอฮอล์ และกระดาษเช็ดมือในห้องน้ำให้เพียงพอ
- กรณี ที่มีการจัดบริการอาหารในรถ ให้เลือกผู้ ประกอบการที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานด้านสุขาภิบาล
อาหารและงดเสริฟอาหารเสี่ยง ได้แก่ อาหารที่ไม่ผ่านความร้อน (เช่น แซนวิซ สลัด เป็นต้น)
• รถตู้
- ให้ทำความสะอาดในจุดสำคัญที่ผู้โดยสารสัม ผัสบ่อย (เช่น ที่จับเปิดประตูด้านในและด้านนอก ที่จับ
เหนือหัวผู้โดยสาร กระจกภายในรถ เบาะนั่งและพนักพิงทั้งด้านหน้าและด้านหลัง ที่พักแขน ที่ปรับ
ระดับเบาะ ช่องแอร์ คอนโซลหน้ารถ เป็นต้น) ด้วยน้ำยาทำความสะอาดทุกรอบที่ให้บริการ และให้มี
การระบายอากาศภายในรถ อย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง
- ซักทำความสะอาดจุดที่อาจมีการสะสมเชื้อโรคเป็นประจำ เช่น ผ้าม่าน
• รถแท็กซี่
- ให้ทำความสะอาดในจุดสำคัญที่ผู้โดยสารสัมผัสบ่อย (เช่น ที่จับเปิดประตูด้านในและด้านนอก ที่จับ
เหนือหัวผู้โดยสาร กระจกภายในรถ เบาะนั่งและพนักพิงทั้งด้านหน้าและด้านหลัง ที่พักแขน ที่ปรับ
ระดั บ เบาะ คอนโซลหน้ ารถ สายรัด เข็ ม ขั ด นิ ร ภั ย เป็ น ต้ น ) ด้ ว ยน้ ำ ยาทำความสะอาดทุ ก รอบที่
ให้บริการ
- ในระหว่างให้บริการสามารถลดกระจกหน้าต่างลงเล็กน้อยเพื่อให้อากาศถ่ายเทได้สะดวก รวมทั้ง
ก่อนและหลังให้บริการผู้โดยสารในแต่ละครั้ง ควรมีการเปิดหน้าต่างเพื่อการถ่ายเท ระบายอากาศ
ภายในรถออก
- ซักทำความสะอาดจุดที่อาจมีการสะสมเชื้อโรคเป็นประจำ เช่น ผ้าม่าน พรมหรือยางปูพื้นรถ

• รถมอเตอร์ไซต์รับจ้าง
- ทำความสะอาดรถมอเตอร์ไซค์ อย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง หรือ ทุกรอบที่ให้บริการ โดยเน้น จุดสำคัญที่
ผู้โดยสารสัมผัสบ่อย เช่น เบาะนั่ง ราวจับเบาะนั่งท้ายรถ หมวกกันน็อค แฮนด์รถมอเตอร์ไซต์ เป็นต้น
ด้วยน้ำยาผสมผงซักฟอกหรือสบู่
***************************************************

ข้อมูล ณ วันที่ 28 มีนาคม 2563

คำแนะนำกำรป้องกันควบคุมโรคไวรัสโคโรนำสำยพันธุ์ใหม่ 2019
สำหรับระบบขนส่งสำธำรณะภำยในประเทศ
กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
28 มกราคม 2563

1. คำแนะนำสำหรับผู้ประกอบกำรขนส่งสำธำรณะ
1.1 ด้ำนอำคำรสถำนที่ และยำนพำหนะ
- ดูแลความสะอาดของสถานที่ให้บริการ โดยเฉพาะห้องสุขา สถานที่จาหน่ายอาหาร สถานที่จาหน่าย
ตั๋วโดยสาร และควรมีการฆ่าเชื้ออย่างสม่าเสมอ อย่างน้อย ทุก 2 ชั่วโมง และให้ถี่มากขึ้นในช่วงเวลาที่มี
ผู้โดยสารแออัด
- ทาความสะอาดยานพาหนะทุกเที่ยวที่มีการให้บริการ เน้นการเช็ดทาความสะอาดพื้นผิวที่ ผู้โดยสาร
สัมผัสบ่อยๆ เช่น ราวจับในรถโดยสาร ที่จับบริเวณประตู เบาะนั่ง ที่เท้าแขนด้วยน้าผงซักฟอก
หรือน้ายาทาความสะอาด และ 70% แอลกอฮอล์ สามารถทาลายเชื้อไวรัสได้
- ทาความสะอาดอุปกรณ์ที่มีผู้โดยสารใช้ร่วมกัน เช่น ปุ่มกดตู้จาหน่ายตั๋ว ปุ่มกดตู้จาหน่ายเครื่องดื่ม เป็นต้น
- จั ดเตรี ยมหน้ ากากอนามั ยและแอลกอฮอล์ เจล เพื่ อให้ บริ การแก่ ผู้ โดยสารรวมถึ งพนั กงาน ในพื้ นที่
ส่วนกลาง และอุปกรณ์ที่มีการใช้งานร่วมกัน เช่น บริเวณทางเข้ายานพาหนะ อุปกรณ์จาหน่ายตั๋ว ราวจับ
ราวบันไดเลื่อน ปุ่มกดลิฟต์ เป็นต้น
1.2 ด้ำนบุคลำกร
- ผู้ประกอบการควรมอบหมายให้มีฝ่ายบุคคลหรือผู้รับผิดชอบงานด้านบุคลากร เพื่อทาหน้าที่ติดตาม
ข่าวสาร เผยแพร่ความรู้และคาแนะนาในการปฏิบัติตนแก่บุคลากรในองค์กร
- ตรวจสุขภาพพนักงานผู้ให้บริการบนยานพาหนะประจาปี
- ขณะปฏิบัติงานผู้ขับขี่และพนักงานประจายานพาหนะ ควรสวมหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันการติดเชื้อ
และควรล้างทาความสะอาดมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ หรือน้าสบู่บ่อยๆ สาหรับผู้ขับขี่รถแท๊กซี่ หากไม่มี
ผู้โดยสาร ไม่จาเป็นต้องสวมหน้ากากอนามัย
- จัดหาสื่อความรู้ และการปฏิบัติตนเมื่อเจ็บป่วยแก่เจ้าหน้าที่
- สังเกตอาการป่วยของผู้ใช้บริการ และบุคลากรในสังกัด หากพบว่ามีอาการป่วย หรือสงสัยว่าตนเอง
จะติดเชื้อให้รายงานกับฝ่ายบุคคล เพื่อพิจารณาหยุดงานจนกว่าจะหายเป็นปกติ
1.3 ด้ำนกำรบริกำร
- เพิ่ มช่องทางการจ าหน่ ายตั๋ วโดยสาร เพื่ อ ลดความแออั ดบริเวณที่จ าหน่ายตั๋ว เช่น การจาหน่ ายตั๋ ว
โดยสารออนไลน์
- เมื่อพบผู้โดยสารมีอาการป่วย ไอ จาม หรือมีน้ามูก ให้ขอความร่วมมือผู้โดยสารสวมหน้ากากอนามัยที่จัดไว้
- ประชาสัมพันธ์และให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานเกี่ยวกับการเกิด การติดต่อ และการป้องกัน
อย่างถูกต้อง
- จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ในการล้างมือ ให้เพียงพอกับผู้โดยสาร (ถ้าเป็นไปได้)
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2. คำแนะนำสำหรับผู้โดยสำร
- ก่อนเดินทาง ควรจัดเตรียมหน้ากากอนามัยและแอลกอฮอล์เจล เพื่อใช้สาหรับตนเองและเพื่อนร่วมทาง
- หากมีอาการป่วย ระหว่างเดินทางและไม่มีหน้ากากอนามัย ให้แจ้งและขอหน้ากากอนามัยจากพนักงาน
- หากสังเกตเห็นผู้โดยสารมีอาการไอ จาม ผิดปกติ ให้แจ้งพนักงานเพื่อจัดหาหน้ากากอนามัยให้ผู้โดยสาร

***********************************
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คำแนะนำกำรป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19)
สำหรับบริษัททัวร์
กรมควบคุมโรค กระทรวงสำธำรณสุข
23 มีนำคม 2563
1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับเชื้อไวรัส
1.1 เชื้อไวรัสโคโรนำ คืออะไร
ไวรัสโคโรนา เป็นกลุ่มของเชื้อไวรัสที่สามารถก่อให้เกิดโรคทางเดินหายใจในคน ซึ่งไวรัสที่อยู่ในกลุ่ มนี้
มีหลายสายพันธุ์ ส่วนใหญ่ทาให้เกิดอาการไม่รุนแรง คือ เป็นไข้หวัดธรรมดา ในขณะที่บางสายพันธุ์อาจก่อให้เกิด
อาการรุนแรงเป็นปอดอักเสบได้ เช่น โรคติดเชื้อไวรัสทางเดินหายใจตะวันออกกลาง (เมอร์ส) หรือ โรคซาร์ (SARS)
ซึ่งเคยมีการระบาดในอดีตที่ผ่านมา
1.2 ไวรัสโคโรนำ 2019 คืออะไร
ไวรัสโคโรนา 2019 คือ ไวรัสในกลุ่มโคโรนาที่เพิ่งมีการค้นพบใหม่ (ไม่เคยมีการพบเชื้อนี้ ในคนมา
ก่อน) โดยพบครั้งแรกที่เมืองอู่ฮั่น มณฑลหูเป่ย สาธารณรัฐประชาชนจีน ในช่วงปลายปี 2019
2. กำรติดต่อและอำกำร
2.1 คนสำมำรถติดเชื้อไวรัสโคโรนำสำยพันธุ์ใหม่ 2019 นี้ได้หรือไม่
คนสามารถติดเชื้อได้ ไวรัสสามารถแพร่กระจายจากคนสู่คนได้ผ่านทางการไอ จาม สัมผัสน้ามูก น้าลาย
ดังนั้น จึงต้องระมัดระวังไม่ให้ผู้ป่วยที่มีอาการทางเดินหายใจสงสัยจากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ไปสัมผัสใกล้ชิดหรือ
ใช้สิ่งของร่วมกันกับผู้อื่น เพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่กระจายเชื้อ
2.2 อำกำรป่วยที่เกิดจำกกำรติดเชื้อไวรัสโคโรนำสำยพันธุ์ใหม่ 2019 เป็นอย่ำงไร
ผู้ป่วยที่ต้องสงสัยโรคปอดอักเสบจากไวรัสโคโรนา 2019 จะมีอาการไข้ ร่วมกับ อาการทางเดินหายใจ เช่น
ไอจาม มีน้ามูก เหนื่อยหอบ และมีประวัติเดินทางมาจากเมืองอู่ฮั่น มณฑลหูเป่ย ประเทศจีน หรือเมืองที่มีการ
ประกาศเป็นพื้นที่ระบาด ภายใน 14 วันก่อนเริ่มมีอาการป่วย
3. คำแนะนำสำหรับบริษัททัวร์
3.1 กำรป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 สำหรับลูกค้ำกลุ่ม Inbound tourist ที่เข้ำมำท่องเที่ยวใน
ประเทศไทย
1) แจ้งให้ลูกค้าทราบมาตรการเฝ้าระวังคัดกรองโรคปอดอักเสบจากไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019
ส าหรั บ ผู้ โ ดยสารที่ เ ดิ น ทางมาจากพื้ น ที่ เ สี่ ย งก่ อ นที่ จ ะเข้ า ประเทศไทย โดยเน้ น การคั ด กรองไข้
ณ ช่องทางเข้าออกประเทศ
2) บริ ษัททัวร์ ควรให้ คาแนะน าเรื่ องการทาประกันสุ ขภาพ โดยเฉพาะในกลุ่ มนักท่องเที่ยวที่มีประวัติ
ในช่วง 14 วันที่ผ่านมาได้เดินทางไปในพื้นที่เสี่ยง รวมถึงให้ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับ โรคปอดอักเสบจาก
ไวรัสโคโรนา 2019 ซึ่งหากมีอาการไม่สบาย มีไข้ ไอ จาม มีน้ามูก หรือเหนื่อยหอบ แนะนาให้งดการ
เดินทางออกไปก่อน

3) แจ้งข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสถานการณ์โรคปอดอักเสบจากไวรัสโคโรนา 2019 พื้นที่เสี่ยง การติดต่อ
และอาการของโรค ให้กับเครือข่ายมัคคุเทศก์ /หัวหน้าทัวร์ รับทราบ รวมถึงการสนับสนุน หน้ากาก
อนามัย แอลกอฮอล์เจลล้างมือ และคาแนะนาด้านสุขภาพที่เกี่ยวข้อง กรณีมลี ูกทัวร์ป่วย ควรรีบส่งตัวไป
ยังโรงพยาบาลที่อยู่ใกล้ พร้อมแจ้งประวัติการเดินทางให้กับเจ้าหน้าที่ทราบเพื่อรับการตรวจวินิจฉัย
และรักษาต่อไป ทั้งนี้ สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เวบไซต์กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia/index.php หรือสายด่วน กรมควบคุมโรค โทร.1422
4) ให้ความสาคัญ กับความสะอาดของรถที่ใช้นาเที่ยวและขนส่งลูก ทัวร์ โดยเพิ่มความตระหนักให้ กับ
บริษัทหรือเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบเรื่องการดูแลทาความสะอาดและทาลายเชื้อ โดยเฉพาะส่วนที่มีการ
ใช้งานบ่อยและสัมผัสใกล้ชิด โดยตรงกับผู้โดยสาร เช่น เบาะนั่ง ปลอกสวมบาะ ที่พักแขน ม่าน ผ้าห่ม
กระจก รวมถึงระบบปรั บ อากาศ และห้ องน้าภายในรถ (ถ้ามี) เป็นต้น เพื่อลดความเสี่ ยงในการ
ปนเปื้อนและแพร่กระจายของเชื้อโรค ทั้งนี้น้ายาขัดล้างห้องสุขา ผงซักฟอก และ 70% แอลกอฮอล์
สามารถทาลายเชื้อไวรัสได้
3.2 สำหรับลูกทัวร์ กลุ่ม Outbound tourist ควรได้รับคำแนะนำในกำรป้องกัน โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ
2019 อย่ำงไร
1) ระหว่างเดินทางในต่างประเทศขอให้หลีกเลี่ยงการอยู่ในสถานที่แออัด หรือมีมลภาวะ และไม่อยู่ใกล้ชิด
ผู้ป่วยไอจาม หากเลี่ยงไม่ได้ให้สวมใส่หน้ากากอนามัย
2) หลีกเลี่ยงการเข้าไปตลาดค้าสัตว์มีชีวิต การสัมผัสหรืออยู่ใกล้ชิดกับสัตว์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสัตว์ที่ป่วย
หรือตาย และหลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารรวมถึงเนื้อสัตว์ที่ไม่สุกดี
3) หมั่นล้างมือให้สะอาดอยู่เสมอด้วยน้า และสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจลล้างมือ ไม่นามือมาสัมผัสตา จมูก
ปาก โดยไม่จาเป็น
4) ไม่ใช้ของส่วนตัวร่วมกับผู้ อื่น (เช่น ผ้าเช็ดหน้า แก้วน้า ผ้าเช็ดตัว) เนื่องจากเชื้อก่อโรคทางระบบ
ทางเดินหายใจสามารถเข้าสู่ร่างกายได้ทางการสัมผัสสารคัดหลั่งของผู้ติดเชื้อ
5) รักษาร่างกายให้อบอุ่นอยู่เสมอและนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ
6) หลังเดินทางกลับถึงประเทศไทย ภายใน 14 วัน ถ้ามีอาการไข้ มีอาการระบบทางเดินหายใจ เช่น ไอ
เจ็ บ คอ มี น้ ามู ก หายใจเหนื่ อ ยหอบ ให้ ส วมหน้า กากอนามั ย และรี บ ไปพบแพทย์ ห รือ เจ้ าหน้าที่
สาธารณสุขทันที พร้อมทั้งแจ้งประวัติการเดินทาง เนื่องจากมีโอกาสเกิดภาวะแทรกซ้อนปอดบวม
และมีอาการรุนแรง ถึงขั้นเสียชีวิตได้

คำแนะนำกำรป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19)
ข้อมูลสำหรับมัคคุเทศก์/หัวหน้ำทัวร์
กรมควบคุมโรค กระทรวงสำธำรณสุข
23 มีนำคม 2563
1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับเชื้อไวรัส
1.1 เชื้อไวรัสโคโรนำ คืออะไร
ไวรัสโคโรนา เป็นกลุ่มของเชื้อไวรัสที่สามารถก่อให้เกิดโรคทางเดินหายใจในคน ซึ่งไวรัสที่อยู่ในกลุ่ มนี้
มีหลายสายพันธุ์ ส่วนใหญ่ทาให้เกิดอาการไม่รุนแรง คือ เป็นไข้หวัดธรรมดา ในขณะที่บางสายพันธุ์อาจก่อให้เกิด
อาการรุนแรงเป็นปอดอักเสบได้ เช่น โรคติดเชื้อไวรัสทางเดินหายใจตะวันออกกลาง (เมอร์ส) หรือ โรคซาร์ (SARS)
ซึ่งเคยมีการระบาดในอดีตที่ผ่านมา
1.2 ไวรัสโคโรนำ 2019 คืออะไร
ไวรัสโคโรนา 2019 คือ ไวรัสในกลุ่มโคโรนาที่เพิ่งมีการค้นพบใหม่ (ไม่เคยมีการพบเชื้อนี้ในคนมาก่อน)
โดยพบครั้งแรกที่เมืองอู่ฮั่น มณฑลหูเป่ย สาธารณรัฐประชาชนจีน ในช่วงปลายปี 2019
2. กำรติดต่อและอำกำร
2.1 คนสำมำรถติดเชื้อไวรัสโคโรนำสำยพันธุ์ใหม่ 2019 นี้ได้หรือไม่
คนสามารถติดเชื้อได้ ไวรัสสามารถแพร่กระจายจากคนสู่คนได้ผ่านทางการไอ จาม สัมผัสน้ามูก น้าลาย
ดังนั้น จึงต้องระมัดระวังไม่ให้ผู้ป่วยที่มีอาการทางเดินหายใจสงสัยจากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ไปสัมผัสใกล้ชิดหรือ
ใช้สิ่งของร่วมกันกับผู้อื่น เพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่กระจายเชื้อ
2.2 อำกำรป่วยที่เกิดจำกกำรติดเชื้อไวรัสโคโรนำสำยพันธุ์ใหม่ 2019 เป็นอย่ำงไร
ผู้ป่วยที่ต้องสงสัยโรคปอดอักเสบจากไวรัสโคโรนา 2019 จะมีอาการไข้ ร่วมกับ อาการทางเดินหายใจ เช่น
ไอจาม มีน้ามูก เหนื่อยหอบ และมีประวัติเดินทางมาจากเมืองอู่ฮั่น มณฑลหูเป่ย ประเทศจีน หรือเมืองที่มีการ
ประกาศเป็นพื้นที่ระบาด ภายใน 14 วันก่อนเริ่มมีอาการป่วย
3. คำแนะนำสำหรับมัคคุเทศก์
3.1 กำรป้องกัน โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 กับ ลูกทัวร์กลุ่ม Inbound tourist ที่เข้ำมำท่องเที่ยวใน
ประเทศไทย
1) แจ้งให้ลูกทัวร์ทราบถึงมาตรการเฝ้าระวังคัดกรองโรคปอดอักเสบจากไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019
ส าหรั บ ผู้ โ ดยสารที่ เ ดิ น ทางมาจากพื้ น ที่ เ สี่ ย งก่ อ นที่ จ ะเข้ า ประเทศไทย โดยเน้ น การคั ด กรองไข้
ณ ช่องทางเข้าออกประเทศที่ท่าอากาศยาน
2) มัคคุเทศก์/หัวหน้าทัวร์จาเป็นต้องทราบประวัติการเดินทางในช่วง 14 วันที่ผ่านมาของลูกทัวร์ก่อนที่จะ
เข้ามาเที่ยวประเทศไทย และสังเกตอาการทางสุขภาพทุกคน หากมีประวัติเดินทางไปในพื้นที่เสี่ยง
และมีอาการไข้ ไอ จาม มีน้ามูก หรือเหนื่อยหอบ ให้แจ้งมายังกระทรวงสาธารณสุขทันที ทางสายด่วน
กรมควบคุมโรค โทร.1422 และให้ผู้ป่วยสวมหน้ากากอนามัย ส่งไปโรงพยาบาลที่อยู่ใกล้ที่สุดเพื่อเข้าสู่
ระบบการดูแลรักษาตามความเหมาะสมต่อไป

3) จัดเตรียมหน้ากากอนามัย แอลกอฮอล์เจลล้างมือ รวมถึงความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ โรคปอดอักเสบ
จากไวรัสโคโรนา 2019 เพื่อแนะนาให้กับลูกทัวร์ที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงได้สังเกตอาการตนเอง
4) ให้ความสาคัญในการดูแลทาความสะอาดและทาลายเชื้อภายในรถที่ใช้นาเที่ยวและขนส่งลู ก ทัว ร์
ในส่วนที่มีการใช้งานบ่อยและสัมผัสใกล้ชิดโดยตรง เช่น เบาะนั่ง ปลอกสวมบาะ ทีพ่ ักแขน ม่าน ผ้าห่ม
กระจก รวมถึงระบบปรั บ อากาศ และห้ องน้าภายในรถ (ถ้ามี) เป็นต้น เพื่อลดความเสี่ ยงในการ
ปนเปื้อนและแพร่กระจายของเชื้อโรค ทั้งนี้น้ายาขัดล้างห้องสุขา ผงซักฟอก และ 70% แอลกอฮอล์
สามารถทาลายเชื้อไวรัสได้
3.2 สำหรับลูกทัวร์กลุ่ม Outbound tourist ควรได้รับคำแนะนำในกำรป้องกันโรคติเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019
อย่ำงไร
1) ระหว่างเดินทางในต่างประเทศขอให้หลีกเลี่ยงการอยู่ในสถานที่แออัด หรือมีมลภาวะ และไม่อยู่ใกล้ชิด
ผู้ป่วยไอจาม หากเลี่ยงไม่ได้ให้สวมใส่หน้ากากอนามัย
2) หลีกเลี่ยงการเข้าไปตลาดค้าสัตว์มีชีวิต การสัมผัสหรืออยู่ใกล้ชิดกับสัตว์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสัตว์ที่ป่วย
หรือตาย และหลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารรวมถึงเนื้อสัตว์ที่ไม่สุกดี
3) หมั่นล้างมือให้สะอาดอยู่เสมอด้วยน้า และสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจลล้างมือ ไม่นามือมาสัมผัสตา จมูก
ปาก โดยไม่จาเป็น
4) ไม่ใช้ของส่วนตัวร่วมกับผู้ อื่น (เช่น ผ้าเช็ดหน้า แก้วน้า ผ้าเช็ดตัว) เนื่องจากเชื้อก่อโรคทางระบบ
ทางเดินหายใจสามารถเข้าสู่ร่างกายได้ทางการสัมผัสสารคัดหลั่งของผู้ติดเชื้อ
5) รักษาร่างกายให้อบอุ่นอยู่เสมอและนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ
6) หลังเดินทางกลับถึงประเทศไทย ภายใน 14 วัน ถ้ามีอาการไข้ มีอาการระบบทางเดินหายใจ เช่น ไอ
เจ็ บ คอ มี น้ ามู ก หายใจเหนื่ อ ยหอบ ให้ ส วมหน้า กากอนามั ย และรี บ ไปพบแพทย์ ห รือ เจ้ าหน้าที่
สาธารณสุขทันที พร้อมทั้งแจ้งประวัติการเดินทาง เนื่องจากมีโ อกาสเกิดภาวะแทรกซ้อนปอดบวม
และมีอาการรุนแรง ถึงขั้นเสียชีวิตได้
3.3 มัคคุเทศก์ควรมีกำรป้องกันตนเองอย่ำงไร
สิ่งสาคัญเบื้องต้นในการป้องกันตนเอง คือ การสังเกตอาการทางสุขภาพของลูกทัวร์ทุกคน เช่น มีอาการไข้
ไอ เจ็บคอ มีน้ามูก เจ็บคอ หายใจลาบาก หรือหายใจเหนื่อยหอบ หากมีคนใดคนหนึ่งมีอาการดังกล่าว แนะนาให้
ทุกคนสวมหน้ากากอนามัย รวมถึงมัคคุเทศก์ด้วย และระมัดระวังการสัมผัสใกล้ชิดขณะปฏิบัติหน้าที่ หมั่นล้างมือ
ให้สะอาดอยู่เสมอด้วยน้า และสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจลล้างมือ ไม่นามือมาสัมผัสตา จมูก ปาก รักษาร่างกาย
ให้อบอุ่นอยู่เสมอและนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ และหากมีอาการป่วย ควรรีบไปโรงพยาบาลที่อยู่ใกล้ พร้อมแจ้ง
ประวัติการสัมผัสผู้ป่วยให้กับเจ้าหน้าที่ทราบเพื่อรับการตรวจวินิจฉัยและรักษาต่อไป ทั้งนี้ สามารถหาข้อมูล
เพิ่มเติมได้ที่เวบไซต์กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia/index.php

2. สำหรับอาหารปรุงสำเร็จ ให้มีการปกปิดอาหาร และอุ่นอาหารทุก ๆ 2 ชั่วโมง ในกรณีมีการใช้
อุปกรณ์สำหรับหยิบจับ หรือตักอาหาร ระมัดระวังไม่ให้ส่วนของด้ามจับ ตก หล่นหรือสัมผัสกับอาหาร
เพราะอาจเกิดการปนเปื้อนของเชื้อโรคได้
3. หากจำหน่ายอาหารสดประเภทเนื้อสัตว์ เครื่องในสัตว์ จัดให้มีคีมคีบเนื้อสัตว์ เพื่อไม่ให้ลูกค้า
สัมผัสเนื้อสัตว์โดยตรง และล้างมือหลังการสัมผัสเนื้อสัตว์หรือผลิตภัณฑ์จากสัตว์ทุกครั้ง
4. หากมีอาการเจ็บป่วย เช่น มีไข้ ไอ จาม มีน้ำมูก หรือเหนื่อยหอบ ให้หยุดขายและไปพบแพทย์
ทันที

คำแนะนำด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมสำหรับตลาดสด
ในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
--------------------------------------------------

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
ตลาดสด เป็นแหล่งรวมตัวของพ่อค้า แม่ค้าและผู้ซื้อ เป็นแหล่งจำหน่ายสินค้า อาหารสด อาหารแห้ง
ประเภทต่าง ๆ เช่น เนื้อสัตว์ดิบ ผักสด อาหารปรุงสุก เป็นต้น รวมทั้งเป็นพื้นที่สาธารณะ ที่มีคนมาจาก
หลากหลายพื้นที่ และมีบริเวณใช้งานร่วมกัน ดังนั้น ตลาดจึงอาจเป็นแหล่งแพร่กระจายเชื้อโรคได้ ควรมีการ
ดูแลเพื่อลดและป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรค ดังนี้
ก. คำแนะนำสำหรับเจ้าของตลาด
1. ดูแลสถานที่ให้สะอาด ถูกสุขลักษณะ ดังนี้
1) ทําความสะอาดบริเวณพื้น ทางเดิน แผงจำหน่ายสินค้าอย่างน้อยวันละ 1 ครั้ง ด้วยน้ำยา
ทำความสะอาดหรือน้ำผงซักฟอก และฆ่าเชื้อ โดยคลอรีนที่มีความเข้มข้น 100 ส่วนในล้าน
ส่วน (ใช้ผงปูนคลอรีน 60% ในอัตราส่วน 1 ช้อนชาต่อน้ำ 20 ลิตร) กรณีที่พบผู้ป่วยหรือมี
ความเสี่ยง ให้เพิ่มความเข้มข้นของคลอรีนเป็น 1,000 ส่วนในล้านส่วน (ใช้ผงปูนคลอรีน
60% ในอัตราส่วน 2 ช้อนชาต่อน้ำ 20 ลิตร)
2) จัดให้มีที่ล้างมือ น้ำและสบู่สำหรับล้างมือ หรือเจลแอลกอฮอล์
3) ทำความสะอาดหองน้ำ หองสวมที่ใชในตลาด โดยเน้นบริเวณจุดเสี่ยง เช่น ที่จับสายฉีด
ชําระ ที่รองนั่งโถสวม ที่กดโถสวม โถปสสาวะ ที่เปดกอกอางลางมือ และกลอนประตูหรือ
ลูกบิด เป็นต้น รวมทั้งทำความสะอาดกอกน้ำที่ใช้ภายในตลาด โดยใชน้ำยาทําความสะอาด
และลางดวยน้ำใหสะอาด
4) จัดให้มีการระบายอากาศที่เหมาะสม
2. กำกับ ดูแลผู้จำหน่ายอาหารและสินค้า และผู้ปฏิบัติงานในตลาด ดังนี้
1) ผู้จำหน่ายอาหารและสินค้า หากอาการไข้ ไอ จาม มีน้ำมูก หรือเหนื่อยหอบ ให้หยุดงาน
2) ผู้ปฏิบัติงานที่ดูแลความสะอาดและผู้ปฏิบัติงานเก็บขยะ ให้ใช้หน้ากากผ้า สวมถุงมือยาง
ผ้ายางกันเปื้อน รองเท้าพื้นยางหุ้มแข้ง และใช้ปากคีบด้ามยาวเก็บขยะ และใส่ถุงขยะปิด
ปากถุงให้มิดชิด นำไปรวบรวมไว้ที่พักขยะ แล้วล้างมือให้สะอาดทุกครั้งภายหลังปฏิบัติงาน
และเมื่อปฏิบัติงานเสร็จในแต่ละวัน หากเป็นไปได้ควรอาบน้ำและเปลี่ยนเสื้อผ้าทันที
3. ให้ความรู้หรือประชาสัมพันธ์ช่องทางให้ความรู้ต่าง ๆ เช่น การสวมหน้ากากที่ถูกวิธี และขั้นตอน
การล้างมือที่ถูกต้อง เป็นต้น
ข. คำแนะนำสำหรับผู้ปรุง ประกอบ และจำหน่ายอาหาร
1. ต้องมีการป้องกันตนเองด้วยการล้างมืออย่างสม่ำเสมอด้วยน้ำและสบู่ หลังออกจากห้องส้วม และ
หลังสัมผัสสิ่งสกปรก และสวมใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าระหว่างปฏิบัติงาน

แนวทางการป้องกันตนเองและการปฏิบัติด้านสุขอนามัยในห้างสรรพสินค้าหรือศูนย์การค้า
ในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
ห้างสรรพสินค้าหรือศูน ย์การค้า เป็นสถานที่ซึ่งมีคนจำนวนมากอยู่รวมกันหรือมีการใช้ประโยชน์
ร่วมกันในการใช้จ่ายซื้อสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ และมีพื้นที่ใช้สอยหลายส่วน ควรมีการดูแลเพื่อป้องกันและลด
การแพร่กระจายของเชื้อโรคในบริเวณต่างๆ ได้แก่ ทางเข้าออก ลิฟต์ บันไดเลื่อน ห้องส้วม สิ่งของ เครื่องใช้ ที่มี
การใช้ร่วมกันในจุดต่างๆ ของผู้มาซื้อสินค้าหรือใช้บริการ และพนักงานที่ปฏิบัติงานในส่วนต่างๆ ดังนี้
1) จัดให้มีจุดคัดกรองผู้รับบริการ ผู้ปฏิบัติงาน ผู้อยู่อาศัยในอาคาร และให้คำแนะนำสำหรับผู้ที่มาใช้
บริการ
2) ดูแลสุขลักษณะอาคาร อุปกรณ์ สิ่งของ เครื่องใช้ให้สะอาด ไม่เป็นแหล่งแพร่กระจายเชื้อโรคด้วย
การทำความสะอาดพื้นที่โดยรอบ อุปกรณ์ เครื่องใช้ และจุดที่มีการใช้ร่วมกัน โดยเฉพาะราวบันไดเลื่อน จุด
ชำระเงิน จุดประชาสัมพันธ์ ปุ่มกดลิฟต์ ทั้งนี้ ควรทำความสะอาดด้วยน้ำยาทำความสะอาดหรือสารฆ่าเชื้อ เช่น
แอลกอฮอล์ 70% น้ำยาฆ่าเชื้อที่มีส่วนผสมของคลอรีน เป็นต้น
3) จัดให้มีอุปกรณ์ทำความสะอาดและอุปกรณ์ป้องกันการแพร่กระจายเชื้อโรคไว้บริการลูกค้า
- จุ ด บริ ก ารแอลกอฮอล์ เจลไว้ ในบริ เวณพื้ น ที่ ส่ ว นกลาง เช่ น ประตู ท างเข้ า ออก หน้ าลิ ฟ ต์
ร้านอาหาร ร้านขายสินค้า จุดประชาสัมพันธ์ และพื้นที่ที่มีกิจกรรมอื่นๆ เป็นต้น
- ดูแลบริเวณและภายในห้องส้วมให้สะอาด และจัดให้มีสบู่สำหรับล้างมืออย่างเพียงพอ
4) การให้ความรู้ คำแนะนำ และสื่อสารประชาสัมพันธ์
- เจ้ า ของหรื อ ผู้ ป ระกอบการของห้ างสรรพสิ น ค้ า ควรให้ ค วามรู้ คำแนะนำ หรือ จั ด หาสื่ อ
ประชาสัมพันธ์การป้องกันและการลดความเสี่ยงจากการแพร่กระจายเชื้อ COVID–19 ให้กับผู้ปฏิบัติงานและ
ลูกค้าผู้รับบริการ เช่น วิธีการสังเกตผู้สงสัยติดเชื้อ COVID–19 คำแนะนำการปฏิบัติตัว การล้างมือบ่อยๆ การใช้
หน้ากากอนามัย เป็นต้น
- แจ้งผู้ประกอบการร้านค้าในส่วนต่างๆ ให้ปฏิบัติตามแนวทางของห้างสรรพสินค้าเพื่อป้องกัน
และการลดความเสี่ยงจากการแพร่กระจายเชื้อ COVID–19
5) การป้องกันการติดเชื้อสำหรับผู้ปฏิบัติงานในสถานที่นั้น
- ผู้ปฏิบัติงานที่มีความเสี่ยงต่อการได้รับเชื้อโรค เช่น พนักงานต้อนรับ/ประชาสัมพันธ์ ลูกค้า
สัมพันธ์ ต้องมีการป้องกันตนเองโดยการใช้หน้ากากอนามัย ทำความสะอาดมือบ่อยๆ หลีกเลี่ยงการใช้มือสัมผัส
ใบหน้า ตา ปาก จมูก โดยไม่จำเป็น
- ผู้ปฏิบัติงานที่ดูแลความสะอาด ให้ความสำคัญในการป้องกันตนเองจากการรับเชื้อและเป็น
แหล่งแพร่กระจายของเชื้อโรค รวมทั้งป้องกันตนเองจากสารเคมีที่ใช้ระหว่างปฏิบัติงาน จึงควรสวมชุดอุปกรณ์
ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลขณะปฏิบัติงาน เช่น ใช้หน้ากากผ้า สวมถุงมือยาง ผ้ายางกันเปื้อน รองเท้าพื้นยางหุ้ม
แข้ง หลีกเลี่ยงการใช้มือสัมผัสใบหน้า ตา ปาก จมูก โดยไม่จำเป็น หลังจากเสร็จสิ้นการปฏิบัติงานในแต่ละครั้ง
ล้างมือให้สะอาดด้วยสบู่และน้ำ และเมื่อปฏิบัติงานเสร็จในแต่ละวัน หากเป็นไปได้ ควรอาบน้ำและเปลี่ยนเสื้อผ้า
ทันทีกรณีพนักงานมีอาการเจ็บป่วย เช่น มีไข้ ไอ จาม มีน้ำมูก หรือเหนื่อยหอบ ให้หยุดปฏิบัติงาน หยุดพักรักษา
-1-

ตัวที่บ้าน รวมทั้งให้สังเกตอาการ หากมีอาการรุนแรงหรือสงสัยว่าอาจติด เชื้อ COVID–19 ให้แจ้งหัวหน้างาน
และพบแพทย์ทันที
- ผู้ปฏิบัติงานเก็บขยะมูลฝอย ให้ใช้หน้ากากผ้า สวมถุงมือยาง และใช้ปากคีบด้ามยาวเก็บขยะ
มูล ฝอย และใส่ถุงขยะปิ ดปากถุงให้ มิดชิด นำไปรวบรวมไว้ที่ พักขยะ แล้ วล้ างมือให้ ส ะอาดทุกครั้งภายหลั ง
ปฏิบัติงาน และเมื่อปฏิบัติงานเสร็จในแต่ละวัน หากเป็นไปได้ ควรอาบน้ำและเปลี่ยนเสื้อผ้าทันที
- กรณี ผู้ ป ฏิ บั ติ งานมี อ าการเจ็ บ ป่ ว ย เช่ น มี ไข้ ไอ จาม มี น้ ำมู ก หรือ เหนื่ อ ยหอบ ให้ ห ยุ ด
ปฏิบัติงาน แจ้งหัวหน้างาน และพบแพทย์ทันที
*************************************
ข้อมูล ณ วันที่ 19 มีนาคม 2563

คำแนะนำตามข้อกำหนดฯ ข้อ 7
ข้อ 7 มาตรการเตรียมรับสถานการณ์
(3) ให้โรงพยาบาล สถานพยาบาลหรือหน่วยงานที่มีหน้าที่และอำนาจในการป้องกันและดูแลรักษาผู้ป่วยทั้ง
ภาครัฐและเอกชน จัดหายา เวชภัณฑ์ เครื่องมือในการตรวจโรค เครื่องช่วยในการหายใจและอุปกรณ์อื่น ๆ ที่จำเป็น
ให้เพียงพอตามมาตรฐานที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดหรือแนะนำ ทั้งนี้ ให้รวมถึงการเตรียมบุคลากรทางการแพทย์
จากแหล่งต่าง ๆ และการเตรียมสถานที่กักกัน สถานที่คุมไว้สังเกตหรือเตียงเพื่อรองรับผู้ปว่ ยที่อาจเพิ่มจำนวน โดยขอ
ความร่วมมือดัดแปลงสถานที่ต่าง ๆ เช่น โรงแรม มหาวิทยาลัย หอประชุม สถานที่ปฏิบัติธรรม ศาลาวัด อาคารของ
เอกชนที่ยังไม่ได้ใช้งานหรือสถานที่ราชการ เป็นโรงพยาบาลชั่วคราว
(4) ในการกักกันตนเองไว้สังเกตอาการตามคำสั่งหรือคำแนะนำของเจ้าหน้าที่หรือเป็นผู้เดินทางข้ามเขตมา
จากพื้นที่จังหวัดอื่น ให้เจ้าหน้าที่หรือหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อที่ผู้ว่าราชการจังหวัดจัดตั้งขึ้น หรืออาสาสมัคร
ที่ปฏิบัติงานให้แก่ทางราชการสามารถเข้าตรวจสอบการเฝ้าระวังหรือความเข้มงวด จริงจังในการกักกันตนเองและให้
คำแนะนำวิธีปฏิบัติที่ถูกต้องได้ ในกรณีนี้ อาจขอความร่วมมือจากประชาชนในท้องถิ่นในช่วยตรวจสอบด้วยก็ได้
ประกอบด้วย แนวทางการดำเนินงาน จำนวน 5 กลุ่ม ดังนี้
1. คำแนะนำสำหรับคนไทยที่เดินทางมาจากเขตติดโรคอันตรายและพื้นที่ที่มีการระบาดต่อเนื่อง กรณีแยก
สังเกตอาการในท้องถิ่น (Local Quarantine) ในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
2019 (COVID-19)
2. คำแนะนำการแยกสังเกตอาการที่บ้าน (Home Quarantine) ในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
3. คำแนะนำสำหรับ การแยกเพื่อสัง เกตอาการ ณ ที่พัก อาศัย (Self-Quarantine at Home) สำหรับ
นักเรียน/นักศึกษาที่เดินทางกลับมา จากพื้นที่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
4. คำแนะนำการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สำหรับผู้เดินทางไป-กลับจากพื้นที่การ
ระบาด
5. แนวทางสำหรับผู้ประกอบการโรงแรม หอพัก รีสอร์ท เรื่อง การจัดบริการห้องพักและการอำนวยความ
สะดวกให้กับผู้เข้าพักกรณีกักกันหรือคุมไว้สังเกตุเพื่อการป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
2019 (โควิด-19)

เอกสาร 1
คาแนะนาสาหรับคนไทยที่เดินทางมาจากเขตติดโรคอันตรายและพื้นที่ที่มีการระบาดต่อเนื่อง
กรณีแยกสังเกตอาการในท้องถิ่น (Local Quarantine)
ในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
สถานที่ควบคุมเพื่อสังเกตอาการเร มิ่ ป่วย (Local Quarantine) เป็นสถานที่ซึ่งจัดเตรียมไว้รองรับ ผู้
เดินทางกลับมาจากต่างประเทศที่มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในชุมชน ดังนั้น
ในการเตรียมสถานที่ดังกล่าว มีทั้งการเตรียมสถานที่ บุคลากร และข้อปฏิบัติสาหรับผู้ที่เข้าพัก ด้วยมาตรการ
สาคัญทั้งด้านสุขลักษณะอาคาร สิ่งอานวยความสะดวก อุปกรณ์ สิ่งของ และเครื่องใช้ ด้านสุขาภิบาลอาหารและ
น้า ด้านการจัดการมูลฝอย น้าเสีย สิ่งปฎิกูล และการควบคุมพาหะนาโรค ดังนี้
ก. คาแนะนาสาหรับผู้รับผิดชอบในการจัดเตรียมสถานที่
(1) ด้านสุขลักษณะอาคาร สิ่งอานวยความสะดวก อุปกรณ์ สิ่งของและเครื่องใช้
• คัดเลือกพื้นที่และกาหนดแผนผังให้ชัดเจน บริเวณที่พักสาหรับผู้ถูกควบคุม ควรประกอบด้วย
ห้องนอน ห้องน้า ห้องส้วม ห้องรับประทานอาหาร ที่แยกเป็นสัดส่วน ทั้งนี้ ให้คานึงถึง การระบายอากาศภายใน
อาคารอย่างเพียงพอและเหมาะสม
• ควรจัดให้มีของใช้ส่วนตัว แยกเป็นการเฉพาะ เช่น ผ้าเช็ดตัว ผ้าปูที่นอน ปลอกหมอน จาน ชาม
ช้อน ส้อม แก้วน้า เป็นต้น รวมถึง ถุงใสที่มีความจุประมาณ 3 กิโลกรัม (ขนาด 12*20 นิ้ว) สาหรับขยะทั่วไป และ
ถุงใสขนาด 1 กิโลกรัม (6*11 นิ้ว) สาหรับขยะติดเชื้อพร้อมเชือกหรือหนังยางสาหรับมัดปากถุง อุปกรณ์และ
น้ายาทาความสะอาดสาหรับผู้ถูกกักกันแต่ละห้อง
• ทาความสะอาดอาคารสถานที่ก่อนและเมื่อเสร็จสิ้นการกักกันแต่ละครั้ง ให้ทาความสะอาด หาก
พบผู้ป่วยให้ทาความสะอาดภายในห้อง สิ่งอานวยความสะดวก อุปกรณ์ สิ่งของและเครื่องใช้โดยทันที
(2) ด้านสุขาภิบาลอาหารและน้า
• การจัดอาหาร ควรเป็นอาหารปรุงสุก หากเป็นอาหารสาเร็จรูปที่พร้อมบริโภคต้องสามารถป้องกัน
การปนเปื้อน หรืออุ่นให้ร้อนก่อนรับประทาน ทั้งนี้ ควรจัดให้มีการรับประทานอาหารแบบแยกเฉพาะ เช่น อาหาร
สาเร็จรูปที่พร้อมบริโภค อาหารบรรจุกล่อง หรือการใช้ถาดหลุม กรณีมีอุปกรณ์ที่ใช้รับประทานอาหารต้องล้างทา
ความสะอาดด้วยน้ายาล้างจาน
• การจัดน้าดื่ม ควรเป็นน้าดื่มบรรจุขวด หรือในภาชนะปิดสนิท หรือจัดให้มีอุปกรณ์สาหรับต้มน้า
• การจัดให้มีน้าใช้ กรณีเป็นน้าประปา ควรมีปริมาณคลอรีนอิสระคงเหลือไม่น้อยกว่า 1 ppm โดย
ควรมีการตรวจวัดปริมาณคลอรีนอิสระคงเหลือทุกวัน วันละ 2 ครั้ง เช้าและเย็น
(3) ด้านการจัดการมูลฝอย น้าเสีย สิ่งปฎิกูล และการควบคุมพาหะนาโรค

• จัดให้มีบริเวณที่พักรวมขยะแยกเฉพาะ โดยต้องมีลักษณะมิดชิด แยกจากอาคารที่พัก และไม่อยู่
ใกล้เส้นทางหลัก สะดวกต่อการเก็บขนไปกาจัด โดยให้รวบรวมขยะติดเชื้อทุกวัน ทั้งนี้ เพื่อป้องกันการปนเปื้อน
และแพร่กระจายของเชื้อโรคได้
• จัดให้มีการควบคุมดูแลและบาบัดน้าเสียที่เกิดจากสถานที่กักกันให้ได้รับการบาบัดและฆ่าเชื้อก่อน
ปล่อยสู่สิ่งแวดล้อมภายนอก
• จัดให้มีมาตรการป้องกัน ควบคุม สัตว์และแมลงพาหะนาโรค เช่น หนู แมลงวัน แมลงสาบ ยุง
เป็นต้น อย่างถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล
นอกจากนี้ จัดให้มีแนวทางปฏิบัติสาหรับผู้เข้าพัก ประกอบด้วย สุขอนามัยส่วนบุคคล การรับอาหาร
การจัดการขยะ การทาความสะอาดที่พัก เสื้อผ้า และภาชนะใช้ส่วนบุคคล (เช่น จาน ชาม ช้อน แก้วน้า)
ข. คาแนะนาสาหรับบุคลากร เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
• เจ้าหน้าที่ที่เข้าไปปฏิบัติงานล้างมือบ่อยๆ ด้วยสบู่และน้า หรือทาความสะอาดมือด้วยแอลกอฮอล์เจล
70% ไม่ใช้มือสัมผัสใบหน้า จมูก ปากของตนเอง ขณะปฏิบัติงานต้องสวมใส่อุปกรณ์เพื่อป้องกันตนเอง ได้แก่
ถุงมือ หน้ากาก
• เมื่อพบว่าตนเองมีอาการผิดปกติ เช่น มีไข้ ไอ จาม เจ็บคอ หายใจเหนื่อยหอบ หายใจลาบากต้องรีบ
รายงานหัวหน้าหรือผู้บังคับบัญชา และรีบพบแพทย์เพื่อตรวจวินิจฉัย
• สาหรับผู้ปฏิบัติงานทาความสะอาดและเก็บรวบรวมขยะ ต้องสวมใส่ชุดปกปิดในขณะปฏิบัติงาน ได้แก่
เสื้อคลุมกันน้าแขนยาว หรือเสื้อแขนยาว/ขายาวและผ้ายางกันเปื้อนปกคลุม ใช้ถุงมือยางหนา รองเท้าบูท (พื้นยาง
หุ้มแข้ง) หน้ากากอนามัย แว่นป้องกันตาหรือกระจังกันใบหน้า
ค. คาแนะนาสาหรับผูถ้ กู ควบคุมเพื่อสังเกตอาการเริ่มป่วย
(1) สุขอนามัยส่วนบุคคล
• ถ้ามีอาการมีไข้ ไอ จาม เจ็บคอ หายใจเหนื่อยหอบ หายใจลาบากต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ทันที
• ล้างมือให้สะอาดด้วยสบู่และน้้า หรือเจลแอลกอฮอล์ทุกครั้ง ก่อนรับประทานอาหาร หลังใช้ส้วม หรือ
หลังจากไอ จาม หลีกเลี่ยงการใช้มือสัมผัสใบหน้า ตา ปาก จมูก โดยไม่จ้าเป็น
• ลดการปนเปื้อน เมื่อไอและจามควรใช้ผ้า หรือกระดาษทิชชู ปิดปาก จมูก แล้วนาไปทิ้งในถังขยะที่มี
ฝาปิดทันที หากไม่มี ให้จามใส่ข้อศอก โดยยกแขนข้างใดข้างหนึ่งมาจับไหล่ตัวเองฝั่งตรงข้าม และยกมุมข้อศอกปิด
ปากและจมูกตนเองก่อนจาม ไอทุกครั้ง ไม่ควรไอ จามใส่มือ
• ไม่ใช้สิ่งของร่วมกับผู้อื่น เช่น ผ้าเช็ดตัว ผ้าเช็ดหน้า แปรงสีฟัน จาน ชาม ช้อน แก้วน้า
• ให้แยกขยะ เป็น 2 ประเภท แล้วใส่ลงถุง
- ขยะทั่วไป (เช่น ถุงพลาสติก ภาชนะใส่อาหารแบบใช้ครั้งเดียว ขวด เป็นต้น) ให้เก็บรวบรวม
เป็นขยะทั่วไป
- ขยะติดเชื้อ ได้แก่ ขยะที่ปนเปื้อนน้ามูก น้าลาย สารคัดหลั่ง (เช่น หน้ากากอนามัย กระดาษ
ทิชชู) ในแต่ละวันให้เก็บรวบรวม มัดปากถุงให้แน่นและนาไปรวบรวมในบริเวณที่กาหนด

• ดูแลตัวเองให้แข็งแรง เช่น ออกก้าลังกาย หากิจกรรมผ่อนคลายตนเอง เช่น ฟังเพลง และพักผ่อนให้
เพียงพอ

• ให้ปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติสาหรับผู้ถูกควบคุมอย่างเคร่งครัด

(2) สุขอนามัยต่อส่วนรวม
• ลดหรือเลี่ยงการทากิจกรรมหรือจับกลุ่มคลุกคลีใกล้ชิดกัน ในพื้นที่ส่วนรวมของอาคารหรือนอกอาคาร
ควรพักอยู่ในห้องส่วนตัว ติดต่อญาติ เพื่อนหรือบุคคลต่างๆ ผ่านทางโทรศัพท์
• ควรเปิดประตู หน้าต่างอาคารที่พักเพื่อระบายอากาศทุกวัน
• ทาความสะอาดสถานที่พักทุกวัน และทาความสะอาดจุดที่ต้องสัมผัสบ่อยๆ เช่น ลูกบิด หรือกลอน
ประตู ห้องน้า โทรศัพท์ โต๊ะ รวมทั้ง หากไอ จาม รดพื้นที่ที่ใช้ร่วมกัน ให้ทาความสะอาดทันที ด้วยน้าสบู่หรือ
ผงซักฟอก และน้ายาทาความสะอาดที่จัดมาให้
• ดูแลห้องน้า ห้องส้วมให้สะอาด ให้ทิ้งกระดาษชาระที่ใช้แล้วลงในโถส้วม และปิดฝาก่อนกดชักโครกทุก
ครั้ง
• เก็บรวมรวมขยะที่เกิดขึ้น โดยทิ้ง ลงในถุงที่จัดเตรียมไว้ มัดปากถุงให้แน่น และนาไปทิ้งในบริเวณที่
จัดเตรียมไว้
• ซักทาความสะอาดสิ่งของเครื่องใช้ส่วนตัว เช่น เสื้อผ้า ผ้าเช็ดตัว ปลอกหมอน เครื่องนอน ด้วยน้ายา
ซักผ้าหรือผงซักฟอกแล้วตากแดดเพื่อฆ่าทาลายเชื้อโรค

เอกสาร 2

คาแนะนาการแยกสังเกตอาการที่บ้าน (Home Quarantine)
ในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
กระทรวงสาธารณสุข
ผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงที่เป็นเขตติดโรคติดต่ออันตรายและพื้นที่ที่มีการระบาดต่อเนื่อง และไม่ได้มี
อาการป่วย หรือผู้ที่สัมผัสกับผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ควรแยกเพื่อสังเกตอาการที่บ้านเป็นระยะเวลา 14
วัน (ระยะฟักตัวของเชื้อโรค) เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรค โดยแบ่งเป็นกรณีอยู่บ้านคนเดียว กรณีอยู่
ในบ้านร่วมกับครอบครัว/พักร่วมกับผู้อื่น และกรณีอยู่ในอาคารชุด (หอพัก คอนโดมิเนียม อพาร์ตเมนท์) ควร
ปฏิบัติตามคาแนะนาดังนี้
1. การเตรียมความพร้อมด้านสถานที่พัก และอุปกรณ์เครื่องใช้
1) มีการแยกห้องนอนและห้องน้าของผู้ที่เดินทางกลับมาจากพื้นที่เสี่ยงออกจากสมาชิกอื่น
ทั้งนี้ ห้องพักควรมีลักษณะโปร่ง มีอากาศถ่ายเทดี มีแสงแดดเข้าถึงได้
2) มีการแยกของใช้ส่วนตัว (เสื้อผ้า ผ้าห่ม ผ้าเช็ดตัว จาน ชาม ช้อน แก้วน้า) รวมทั้งให้แยกทา
ความสะอาด
3) มีอุปกรณ์ป้องกันการติดเชื้อสาหรับผู้ที่เดินทางกลับมาจากพื้นที่เสี่ยง เช่น หน้ากากอนามัย สบู่
เจลแอลกอฮอล์
4) มีอุปกรณ์สาหรับทาความสะอาด เช่น ไม้ถูพื้น ผ้าสาหรับเช็ดทาความสะอาด ถุงมือ น้ายาทา
ความสะอาด สารฟอกขาว ถุงขยะ
2. การปฏิบัติตัว ของของผู้ที่ เดิ นทางมาจากพื้น ที่เสี่ยง ระหว่า งการแยกสังเกตอาการ ณ ที่พักอาศัย
เพื่อป้องกันการแพร่เชื้อไปสู่ผู้อื่น
ก. กรณีอยู่บ้านคนเดียว
1) วัดอุณหภูมิกายทุกวัน หากพบว่ามีไข้ อุณหภูมิ > 37.5 องศาเซลเซียส ร่วมกับอาการทางเดิน
หายใจ เช่น ไอ น้ ามูก เจ็ บคอ หอบเหนื่อย ให้ ไปพบแพทย์ โดยแจ้ง เจ้าพนักงานควบคุม
โรคติดต่อ หรือแจ้ง 1669 เพื่อประสานการรับตัว ทั้งนี้ต้องไม่ใช้รถสาธารณะในการเดินทาง หรือ
เดินทางด้วยรถยนต์ส่วนตัว หรือรถรับจ้างที่ไม่เปิดเครื่องปรับอากาศ โดยสวมหน้ากากอนามัย
ตลอดเวลา
2) ดูแลสุขอนามัยส่วนบุคคล ด้วยการล้างมือบ่อยๆ ด้วยน้าและสบู่อย่างน้อย 20 วินาที กรณีไม่มี
น้าและสบู่ ให้ลูบมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ ที่มีความเข้มข้นอย่างน้อย 70% ปิดปากจมูกด้วย
กระดาษทิชชูทุกครั้งที่ไอจาม โดยปิดถึงคาง แล้วทิ้งทิชชูลงในถุง พลาสติกและปิดปากถุงให้สนิท
ก่อนทิ้ง หรือใช้แขนเสื้อปิดปากจมูกเมื่อไอหรือจาม และทาความสะอาดมือด้วยเจลแอลกอฮอล์
หรือล้างมือด้วยน้าและสบู่ทันที
3) แยกรับประทานอาหาร หากมีผู้จัดอาหาร หรือสั่งอาหารจากแหล่งอื่น ให้กาหนดจุดรับอาหาร
เพื่อป้องกันการสัมผัสใกล้ชิด
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4) กรณีจาเป็นต้องพบปะผู้อื่น ให้ใช้หน้ากากอนามัย และรักษาระยะห่างไม่น้อยกว่า 1-2 เมตรหรือ
1-2 ช่วงแขน หรือใช้เวลาพบปะผู้อื่นให้สั้นที่สุด
5) ให้แยกขยะ เป็น 2 ประเภท แล้วใส่ลงถังเพื่อให้มีการนาไปกาจัดต่อไป
- ขยะทั่วไป เช่น ถุงพลาสติก ภาชนะใส่อาหารแบบใช้ครั้งเดียว ขวด เป็น ต้น ให้เก็บรวบรวม
เป็นขยะทั่วไป
- ขยะที่ปนเปื้อนน้ามูก น้าลาย สารคัดหลั่ง เช่น หน้ากากอนามัย กระดาษทิชชู เป็นต้นในแต่ละ
วันให้เก็บรวบรวมและทาลายเชื้อ โดยใส่ถุงขยะ 2 ชั้น และทาลายเชื้อโดยราดด้วยน้ายาฟอก
ขาว แล้วมัดปากถุงให้แน่น นาไปทิ้งรวมกับขยะทั่วไป
ภายหลังจัดการขยะ ให้ล้างมือด้วยน้าและสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์ทันที
6) ทาความสะอาด โถส้วม อ่างล้างมือ หลังใช้งาน
7) งดกิจกรรมนอกบ้าน หยุดงาน หยุดเรียน งดไปในที่ชุมชน งดใช้ขนส่งสาธารณะ
ข. กรณีต้องอยู่บ้านร่วมกับครอบครัว/พักร่วมกับผู้อื่น
 ข้อปฏิบัติตัวสาหรับผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง
1) วัดอุณหภูมิกายทุกวัน หากพบว่ามีไข้ อุณหภูมิ > 37.5 องศาเซลเซียส ร่วมกับอาการทางเดิน
หายใจเช่น ไอ น้ ามูก เจ็บคอ หอบเหนื่อย ให้ไปพบแพทย์ โดยแจ้งเจ้าพนักงานควบคุม
โรคติดต่อ หรือแจ้ง 1669 เพื่อประสานการรับตัว ทั้งนี้ต้องไม่ใช้รถสาธารณะในการเดินทาง
หรือเดินทางด้วยรถยนต์ส่วนตัว หรือรถรับจ้างที่ไม่เปิดเครื่องปรับอากาศ โดยสวมหน้ากาก
อนามัยตลอดเวลา
2) ดูแลสุขอนามัยส่วนบุคคล ด้วยการล้างมือบ่อยๆ ด้วยน้าและสบู่อย่างน้อย 20 วินาที กรณีไม่มี
น้าและสบู่ ให้ลูบมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ ที่มีความเข้มข้นอย่างน้อย 70% ปิดปากจมูกด้วย
กระดาษทิชชูทุกครั้งที่ไอจาม โดยปิดถึงคาง แล้วทิ้งทิชชูลงในถุง พลาสติกและปิดปากถุงให้
สนิ ท ก่ อ นทิ้ ง หรื อ ใช้ แ ขนเสื้ อ ปิ ด ปากจมู ก เมื่ อ ไอหรื อ จาม และท าความสะอาดมื อ ด้ ว ย
เจลแอลกอฮอล์ หรือล้างมือด้วยน้าและสบู่ทันที
3) หลีกเลี่ยงการอยู่ใกล้ชิดบุคคลอื่นในที่พักอาศัย โดยเฉพาะผู้สูงอายุ ผู้ป่วยโรคเรื้อรังต่างๆ และ
ควรอยู่ห่างจากคนอื่นๆ ไม่น้อยกว่า 1-2 เมตร หรือ 1-2 ช่วงแขน หรือใช้เวลาพบปะผู้อื่นให้
สั้นที่สุด
4) ให้แยกห้องนอน ไม่ใช้ของใช้ส่วนตัว ร่วมกับผู้อื่น (เสื้อผ้า ผ้าเช็ดหน้า ผ้าห่ม ผ้าเช็ดตัว จาน
ชาม ช้อน แก้วน้า หลอดดูดน้า โทรศัพท์) รวมทั้งให้แยกทาความสะอาด
5) จัดให้ มีน้ าดื่มแยกเฉพาะ แยกการรับประทานอาหาร ไม่รับประทานอาหารร่ว มกับคนใน
ครอบครัว ให้ตักแบ่งอาหารมารับประทานต่างหาก และเก็บล้างภาชนะด้วยน้ายาล้างจาน
ผึ่งให้แห้งและตากแดด
6) ให้แยกขยะ เป็น 2 ประเภท แล้วใส่ลงถังเพื่อให้มีการนาไปกาจัดต่อไป
- ขยะทั่ว ไป (เช่น ถุงพลาสติก ภาชนะใส่ อาหารแบบใช้ครั้งเดียว ขวด เป็นต้น) ให้ เก็บ
รวบรวมเป็นขยะทั่วไป
- ขยะที่ปนเปื้อนน้ามูก น้าลาย สารคัดหลั่ง เช่น หน้ากากอนามัย กระดาษทิชชู เป็นต้น
ในแต่ละวันให้เก็บรวบรวมและทาลายเชื้อ โดยใส่ถุงขยะ 2 ชั้น และทาลายเชื้อโดยราด
ด้วยน้ายาฟอกขาว แล้วมัดปากถุงให้แน่น นาไปทิ้งรวมกับขยะทั่วไป
ภายหลังจัดการขยะ ให้ล้างมือด้วยน้าและสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์ทันที
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7) ให้ แยกการใช้ห้ องส้ ว มกั บคนในครอบครั ว หากแยกไม่ ได้ ควรใช้ห้ อ งส้ ว มเป็น คนสุ ดท้า ย
และให้ทาความสะอาดทันทีหลังใช้ส้วม ทั้งนี้ ให้ปิดฝาทุกครั้งก่อนกดชักโครกเพื่อป้องกันการ
แพร่กระจายของเชื้อโรค
8) กรณีจาเป็นต้องพบปะผู้อื่น ให้ใช้หน้ากากอนามัย หน้ากากอนามัยที่ใช้แล้วให้ทิ้งลงในถังขยะที่
มีฝาปิดมิดชิด และทาความสะอาดมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ หรือน้าและสบู่ทันที
9) งดกิจกรรมนอกบ้าน หยุดงาน หยุดเรียน งดไปในที่ชุมชน งดใช้ขนส่งสาธารณะ
 การปฏิบัติตัวของคนในครอบครัว
1) ให้ทุกคนในบ้านดูแลสุขอนามัยส่วนบุคคล ด้วยการล้างมือบ่อยๆ ด้วยน้าและสบู่อย่างน้อย
20 วินาที กรณีไม่มีน้าและสบู่ ให้ลูบมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ที่มีความเข้มข้นอย่างน้อย 70%
หลีกเลี่ยงจุดเสี่ยง และดูแลสุขภาพตนเอง
2) ไม่ใช้ของใช้ส่วนตัวร่วมกัน (เช่น ผ้าเช็ดหน้า ผ้าเช็ดตัว แก้วน้า หลอดดูดน้า) ไม่ดื่มน้าและไม่
รับประทานอาหารสารับเดียวกับผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง และแยกทาความสะอาด
3) เก็บรวบรวมขยะมูลฝอยทั้งหมดใส่ถุง ปิดปากถุงให้มิดชิด แล้วใส่ลงถังเพื่อให้ อปท. เก็บขน
นาไปกาจัดต่อไป
4) กรณีใช้ส้วมร่วมกัน ให้ระมัดระวังจุดเสี่ยงสาคัญที่มีการสัมผัสร่ วมกัน เช่น บริเวณโถส้วม อ่างล้างมือ ก๊อกน้า ลูกบิดประตู และล้างมือด้วยน้าและสบู่ทุกครั้ง
5) บุ ค คลในครอบครั ว หลี ก เลี่ ย งการอยู่ ใ กล้ ชิ ด กับ ผู้ ที่ กลั บ มาจากพื้ น ที่ร ะบาด โดยเฉพาะ
ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยโรคเรื้อรังต่างๆ ควรอยู่ห่างกัน ไม่น้อยกว่า 1-2 เมตรหรือ 1-2 ช่วงแขน หรือ
ใช้เวลาพบปะผู้อื่นให้สั้นที่สุด หากจาเป็นให้ใช้หน้ากาก
6) เฝ้าระวังอาการเจ็บป่วยของผู้สัมผัสใกล้ชิดหรือสมาชิกในบ้าน เป็นเวลา 14 วัน หลังสัมผัส
กับผู้ป่วย
7) คนในครอบครั ว สามารถไปทางาน เรียนหนังสื อ ได้ตามปกติ แต่ทั้งนี้อาจต้องให้ ข้อมูล กับ
สถานที่ทางาน สถานศึกษา ตามเงื่อนไขที่สถานที่เหล่านั้นกาหนด
ค. กรณีอาศัยในอาคารชุด (หอพัก คอนโดมิเนียม อพาร์ตเมนท์)
 มีคาแนะนาการปฏิบัติตัวของผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง ดังนี้
1) วัดอุณหภูมิกายทุกวัน หากพบว่ามีไข้ อุณหภูมิ > 37.5 องศาเซลเซียส ร่วมกับอาการทางเดิน
หายใจเช่น ไอ น้ามูก เจ็บคอ หอบเหนื่อย ให้ไปให้ไปพบแพทย์ โดยแจ้งเจ้าพนักงานควบคุม
โรคติดต่อ หรือแจ้ง 1669 เพื่อประสานการรับตัว ทั้งนี้ ต้องไม่ใช้รถสาธารณะในการเดินทาง
หรือเดินทางด้วยรถยนต์ส่วนตัวหรือรถรับจ้างที่ไม่เปิดเครื่องปรับอากาศ โดยสวมหน้ากาก
อนามัยตลอดเวลา
2) ดูแลสุขอนามัยส่วนบุคคล ด้วยการล้างมือบ่อยๆ ด้วยน้าและสบู่อย่างน้อย 20 วินาที กรณีไม่มี
น้าและสบู่ ให้ลูบ มือด้ว ยเจลแอลกอฮอล์ความเข้มข้นอย่างน้อย 70% ปิดปากจมูกด้ว ย
กระดาษทิชชูทุกครั้งที่ไอจาม โดยปิดถึงคาง แล้วทิ้งทิชชูลงในถุงพลาสติกและปิดปากถุงให้
สนิ ท ก่ อ นทิ้ ง หรื อ ใช้ แ ขนเสื้ อ ปิ ด ปากจมู ก เมื่ อ ไอหรื อ จาม และ ท าความสะอาดมื อ ด้ ว ย
เจลแอลกอฮอล์ หรือล้างมือด้วยน้าและสบู่ทันที
3) หากมีผู้จัดอาหาร หรือสั่งอาหารจากแหล่งอื่น ให้กาหนดจุดรับอาหารเพื่อป้องกันการสัมผัส
ใกล้ชิด เช่น แจ้งผู้ดูแลอาคารชุดเป็นกรณีพิเศษเพื่อมาส่งที่จุดรับอาหาร
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4) ให้แยกขยะ เป็น 2 ประเภท แล้วใส่ลงถังเพื่อให้มีการนาไปกาจัดต่อไป
- ขยะทั่ ว ไป (เช่น ถุง พลาสติ ก ภาชนะใส่ อาหารแบบใช้ ค รั้ง เดีย ว ขวด เป็ นต้ น ) ให้เ ก็ บ
รวบรวมเป็นขยะทั่วไป
- ขยะที่ปนเปื้อนน้ามูก น้าลาย สารคัดหลั่ง เช่น หน้ากากอนามัย กระดาษทิชชู เป็นต้น
ในแต่ละวันให้เก็บรวบรวมและทาลายเชื้อ โดยใส่ถุงขยะ 2 ชั้น และทาลายเชื้อโดยราด
ด้วยน้ายาฟอกขาว แล้วมัดปากถุงให้แน่น นาไปทิ้งรวมกับขยะทั่วไป
ภายหลังจัดการขยะ ให้ล้างมือด้วยน้าและสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์ทันที
5) ทาความสะอาดโถส้วม อ่างล้างมือ หลังใช้งาน
6) หลี กเลี่ ย งการใช้พื้นที่ส่ วนกลางร่ว มกับผู้ อื่น เช่น ล้อบบี้ ลิ ฟท์ กรณีที่หลี กเลี่ยงไม่ได้ให้ ใช้
หน้ากากอนามัย และรักษาระยะห่างไม่น้อยกว่า 1-2 เมตร หรือใช้เวลาให้สั้นที่สุด หรือเลี่ยง
เวลาที่มีผู้ใช้หนาแน่น รวมทั้งงดใช้บริการสันทนาการร่วม เช่น สระว่ายน้า ห้องออกกาลังกาย
7) งดกิจกรรมนอกบ้าน หยุดงาน หยุดเรียน งดไปในที่ชุมชน งดใช้ขนส่งสาธารณะ
 มีคาแนะนาสาหรับผู้ดูแลอาคารชุด (หอพัก คอนโดมิเนียม อพาร์ตเมนท์) ดังนี้
1) อาคารชุดแต่ล ะแห่ งอาจมีการคัดกรองผู้ พักอาศัย ด้ว ยการสั งเกตอาการเบื้องต้น หรือใช้
เครื่องมือวัดไข้ หากพบว่ามีไข้ อุณหภูมิ > 37.5 องศาเซลเซียส ร่วมกับอาการทางเดินหายใจ
เช่น ไอ น้ามูก เจ็บคอ หอบเหนื่อย ให้แจ้งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ หรือแจ้ง 1669
เพื่อประสานการรับตัวไปพบแพทย์ ทั้งนี้ ต้องไม่ใช้รถสาธารณะในการเดินทาง
2) ทาความสะอาดพื้นที่ส่วนกลางเป็นประจาทุกวัน และเพิ่มความถี่ในจุดเสี่ยงโดยใช้น้ายาฆ่าเชื้อ
เช็ดทาความสะอาดบริเวณที่มีการสัมผัสร่วมกันบ่อยๆ เช่น ราวบันได ปุ่มกดลิฟท์ ลูกบิดประตู
ก๊อกน้ า ตู้จ ดหมาย ป้ ายประชาสัมพันธ์ โต๊ะ เก้าอี้ อุปกรณ์ฟิตเนส รวมทั้งอาจจัดให้ มีจุ ด
บริการเจลแอลกอฮอล์ 70% บริเวณจุดเข้าออกต่างๆ เช่น หน้าลิฟท์ ประตูเข้า -ออกอาคาร
พื้นที่ส่วนกลาง เป็นต้น
3) มีช่องทางสื่อสารประชาสัมพันธ์ให้ข้อมูลเกี่ยวกับ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และแนวทาง
การปฎิบัติตัวให้ผู้อยู่อาศัยรับทราบ
3. วิธีการทาความสะอาดและการทาลายเชื้อในสิ่งแวดล้อมของที่พักอาศัย
1) ผู้ที่ทาความสะอาด แนะนาให้สวมใส่ชุดป้องกันร่างกาย ได้แก่ หน้ากากอนามัย หมวกคลุมผม
แว่นตากันลม ถุงมือยาง รองเท้าบูท และผ้ากันเปื้อนพลาสติก
2) ทาความสะอาดพื้นบริเวณที่พักและอุปกรณ์เครื่องใช้ เช่น บริเวณที่มีการสัมผัสร่วมกันบ่อยๆ
และจุดเสี่ยงอื่นๆ ด้วยน้ายาฟอกขาว (โซเดียมไฮโปคลอไรท์ 5% ปริมาณ 1 ส่วนผสมน้า 49
ส่วน) ทั้งนี้ในขณะทาความสะอาดควรเปิดประตู/หน้าต่าง เพื่อให้มีการระบายอากาศ
3) ทาความสะอาดห้องน้า ห้องส้วม ด้วยน้ายาล้างห้องน้าอย่างสม่าเสมอ และอาจทาลายเชื้อ
ด้วยน้ายาฟอกขาว (โซเดียมไฮโปคลอไรท์ 5% ปริมาณ 1 ส่วนผสมน้า 49 ส่วน) ทั้งนี้ในขณะ
ทาความสะอาดควรเปิดประตู/หน้าต่าง เพื่อให้มีการระบายอากาศ
4) หลังทาความสะอาดควรซักผ้าสาหรับเช็ดทาความสะอาดและไม้ถูพื้น ด้วยน้าผสมผงซักฟอก
หรือน้ายาฆ่าเชื้อ แล้วซักด้วยน้าสะอาดอีกครั้ง และนาไปผึ่งตากแดดให้แห้ง
5) ทาความสะอาดเสื้อผ้า ผ้าปูเตียง ปลอกหมอน ผ้าขนหนู ฯลฯ ด้วยสบู่หรือผงซักฟอกธรรมดา
และน้า หรือซักผ้าด้วยน้าร้อนที่อุณหภูมิน้า 60-90 องศาเซลเซียส
*******************************
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เอกสาร 3

มาตรการสาหรับการแยกเพื่อสังเกตอาการ ณ ที่พักอาศัย (Self-Quarantine at Home)
กรณีนักเรียน นักศึกษา ที่เดินทางกลับจากพื้นที่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
กระทรวงสาธารณสุข
4 มีนาคม 2563

1. การเตรียมความพร้อมของสถานศึกษาก่อนนักเรียนเดินทางกลับ
1.1 สถานศึกษากาหนดสถานที่เพื่อแยกสังเกตอาการเป็นเวลา 14 วัน
 สามารถแยกห้องนอน ห้องนาของผู้ป่วยและบุคคลอื่นๆ
 มีอากาศที่ถ่ายเทดี
 มีอุปกรณ์ป้องกันการติดเชือทังของผู้เดินทางกลับและผู้ที่อาศัยร่วมอาคาร เช่น หน้ากากอนามัย สบู่ เจล
แอลกอฮอล์ ถุงมือ
 สามารถติดต่อกับโรงพยาบาลได้ดี และเดินทางมาโรงพยาบาลได้สะดวกด้วยพาหนะส่วนบุคคลหรือพาหนะ
ของสถานศึกษา
 มีระบบทาความสะอาดและเก็บขยะ หากมีเจ้าหน้าที่ทาความสะอาดหอพักนักศึกษาหรือเจ้าหน้าที่ที่เดินทาง
กลับมาจากพืนที่ระบาด เช่น แม่บ้านในหอพัก ควรใส่ชุดป้องกันร่างกาย ได้แก่ หน้ากากอนามัย หมวกคลุม
ผม แว่นตากันลม ถุงมือยาว รองเท้าบู๊ท และผ้ากันเปื้อนพลาสติก
1.2 หากสถานศึกษาจัดที่พักให้ผู้เดินทางกลับ ก่อนเข้าที่พักต้องมีการคัดกรองอาการ โดยใช้เทอร์โมมิเตอร์วัดอุณหภูมิ
ทางผิวหนังแบบมือถือ (Hand held thermometer)
1.3 หากสถานศึกษาไม่สามารถจัดหาสถานที่ได้จาเป็นต้องแยกสังเกตอาการของผู้เดินทางกลับที่บ้าน ต้องชีแจงผู้
เดินทางกลับและครอบครัวถึงความจาเป็นในการแยกสังเกตอาการ พร้อมทังให้คาแนะนาในการปฏิบัติตัวและหมายเลข
โทรศัพท์ผู้ประสานงาน
1.4 กาหนดผู้ประสานงานของสถานศึกษาในการติดต่อกับนักศึกษาที่เดินทางกลับมาและหน่วยงานสาธารณสุขใน
พืนที่ โดยวางระบบติดตามอาการร่วมกัน
1.5 เตรียมความพร้อมหลักสูตรการเรียนที่บ้านสาหรับผู้เดินทางกลับ หรือระบบการเรียนชดเชยหากนักศึกษาต้องขาด
เรียนระหว่างแยกสังเกตอาการ
2 ข้อปฏิบัติของผู้เดินทางกลับจากพื้นที่ระบาดทางเครื่องบิน
 ให้ความร่วมมือกับระบบการคัดกรองผู้เดินทางเพื่อควบคุมป้องกันโรคติดเชือไวรัสโคโรนา 2019 ของด่านควบคุม
โรคติดต่อระหว่างประเทศ
- หากมีอาการไข้ หรือ อาการไอ จาม มีนามูก เจ็บคอ ให้แจ้งให้เจ้าหน้าที่ที่ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่าง
ประเทศทราบทันที

-

กรณีวัดอุณหภูมิร่างกายตังแต่ 37.5oC จะได้รับการแยกตัวมาตรวจซา หากยังมีไข้จะส่งโรงพยาบาลเพื่อตรวจ
วินิจฉัยและรักษาตามระบบ
3 ข้อปฏิบัติของผู้เดินทางกลับจากพื้นที่ระบาดระหว่างสังเกตอาการที่บ้าน/ที่พักเพื่อป้องกันการแพร่เชื้อไปสู่คนอื่นๆ
 ให้หยุดการเข้าเรียน เข้าร่วมกิจกรรมของสถานศึกษาที่มีการรวมคนจานวนมาก
 นอนแยกห้องกับบุคคลอื่นในบ้าน ไม่ออกไปนอกบ้าน ไม่เดินทางไปที่ชุมชนหรือที่สาธารณะอย่างน้อย 14 วัน นับ
จากวันเดินทางกลับจากพืนที่ระบาด
 รับประทานอาหารแยกจากผู้อื่น เช่น แยกสถานที่ หรือ รับประทานต่างเวลากับผู้อื่น
 ไม่ใช้ของใช้ส่วนตัว เช่น ผ้าเช็ดหน้า ผ้าเช็ดตัว แก้วนา หลอดดูดนา ร่วมกับผู้อื่น
 ล้างมือบ่อยๆด้วยนาและสบู่อย่างน้อย 20 วินาที กรณีไม่มีนาและสบู่ ให้ลูบมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ความเข้มข้น
อย่างน้อย 60%
 สวมหน้ากากอนามัย และอยู่ห่างจากคนอื่นๆ ในบ้านประมาณ 1-2 เมตรหรืออย่างน้อยประมาณหนึ่งช่วงแขน
 หลีกเลี่ยงการใกล้ชิดบุคคลอื่นในที่พักอาศัย โดยเฉพาะผู้สูงอายุ ผู้ป่วยโรคเรือรังต่าง ๆ
 การทิงหน้ากากอนามัยใส่ถุงพลาสติกปิดสนิทก่อนทิงลงในถังขยะที่มีฝาปิดมิดชิด และทาความสะอาดมือด้วย
แอลกอฮอล์เจล หรือนาและสบู่ทันที
 ปิดปากจมูกด้วยกระดาษทิชชูทุกครังที่ไอจาม โดยปิดถึงคาง แล้วทิงทิชชูลงในถุงพลาสติกและปิดปากถุงให้สนิท
ก่อนทิง หรือ ใช้แขนเสือปิดปากจมูกเมื่อไอหรือจาม และ ทาความสะอาดมือด้วยแอลกอฮอล์เจล หรือนาและสบู่
ทันที
4 วิธีการสังเกตอาการ ณ ที่พักอาศัยและแนวทางปฏิบัติเมื่อมีอาการป่วย
 ให้ผู้เดินทางกลับ วัดไข้ทุกวันเช้าและเย็น และสังเกตอาการระบบทางเดินหายใจ
1) อาการไข้ ได้แก่
 วัดอุณหภูมิร่างกายตังแต่ 37.5 องศาเซลเซียสขึนไป หรือ
 มีอาการสงสัยว่ามีไข้ ได้แก่ ตัวร้อน ปวดเนือปวดตัว หนาวสั่น
2) อาการระบบทางเดินหายใจ ได้แก่ ไอ นามูกเจ็บคอ หายใจเหนื่อย หรือ หายใจลาบาก
 หากพบอาการป่วยข้อใดข้อหนึ่ง ให้รีบโทรศัพท์แจ้งผู้ประสานงานของสถานศึกษา หรือหมายเลขโทรศัพท์ของ
หน่วยงานสาธารณสุขในพืนที่ หรือหมายเลขโทรศัพท์ตามบัตรสังเกตอาการ (health beware card) โดยแจ้ง
อาการและประวัติการเดินทาง
 หากเดินทางมาโรงพยาบาลโดยรถยนต์ส่วนตัว ให้เปิดหน้าต่างรถยนต์ไว้เสมอ และแจ้งอาการและประวัติการ
เดินทางที่เจ้าหน้าที่คัดกรองของโรงพยาบาล

5 ข้อปฏิบัติของผู้อยู่อาศัยร่วมบ้าน และการทาลายเชื้อในสิ่งแวดล้อมในบ้าน
 ทุกคนในบ้านควรล้างมือบ่อยครังที่สุด เพื่อลดการรับและแพร่เชือ โดยใช้นาและสบู่อย่างน้อย 20 วินาที กรณีไม่มี
นาและสบู่ ให้ลูบมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ความเข้มข้นอย่างน้อย 70%
 เฝ้าระวังอาการเจ็บป่วยของผู้สัมผัสใกล้ชิดหรือสมาชิกในบ้าน ภายในระยะเวลา 14 วัน หลังสัมผัสผู้ป่วย
 นอนแยกห้องกับผู้เดินทางกลับ รวมถึงแยกใช้ห้องนาและพืนที่ส่วนกลางในบ้าน
 ไม่รับประทานอาหารร่วมกันกับผู้เดินทางกลับ ให้แยกโต๊ะ หรือรับประทานคนละเวลา
 ไม่ใช้ของใช้ส่วนตัว เช่น ผ้าเช็ดหน้า ผ้าเช็ดตัว แก้วนา หลอดดูดนา ร่วมกับผู้เดินทางกลับ
 หลีกเลี่ยงการใกล้ชิดในระยะ 1 เมตร
 ทาความสะอาดบริเวณที่ผู้เดินทางกลับพัก เช่น เตียง โต๊ะ บริเวณของใช้รอบ ๆ ตัวของผู้ป่วย รวมถึงห้องนาด้วย
นายาฟอกขาว 5% โซเดียมไฮโปคลอไรท์ (นายาฟอกขาว 1 ส่วนต่อนาสะอาด 99 ส่วน) หากผู้เดินทางกลับ
สามารถทาความสะอาดพืนที่ของตนได้ ให้ทาความสะอาดเอง
 ทาความสะอาดเสือผ้า ผ้าปูเตียง ผ้าขนหนู ฯลฯ ด้วยสบู่หรือผงซักฟอกธรรมดาและนา หรือซักผ้าด้วยนาร้อนที่
อุณหภูมินา 60-90 °C
6 ข้อปฏิบัติของหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 อนุญาตให้พนักงานที่เป็นผู้ปกครองลาเพื่อดูแลผู้ถูกแยกสังเกตอาการที่เป็นเด็ก โดยอาจขอหลักฐานจาก
สถานศึกษาเพื่อประกอบการพิจารณาอนุญาต
ภาพตัวอย่าง การจัดจุดคัดกรองอาการป่วยของนักศึกษาและเจ้าหน้าที่ที่เดินทางกลับมาจากพื้นที่ที่พบการระบาด
1. กาหนดพืนที่คัดกรอง บริเวณก่อนเข้าหอพัก หรือ อาคาร ควรเป็น
พืนที่ที่อากาศถ่ายเทได้สะดวก
2. มีป้ายบอกให้ชัดเจน
3. จัดเตรียมอุปกรณ์ ได้แก่ เครื่องวัดอุณหภูมิแบบมือถือ (Handheld
thermometer), ถุงมือ, 70% แอลกอฮอล์สาหรับเช็ดทาความสะอาด
พืนผิวและเครื่องวัดอุณหภูมิ, หน้ากากอนามัยสาหรับผู้คัดกรองและผู้ที่มี
อาการป่วยให้สวมหน้ากากอนามัยทันที

4. มีป้ายประกาศ อาการที่เข้ากณฑ์การเฝ้าระวังโรคติดเชือ
โคโรนาไวรัส 2019 ได้แก่ ไข้ ร่วมกับ ไอ จาม เจ็บคอ มีนามูก
หอบเหนื่อย
5. จัดให้มีป้ายประชาสัมพันธ์ การป้องกันควบคุมโรคติดเชือ
ไวรัสโคโรนา ในภาษาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับสถานศึกษา โดย
สามารถดาวน์โหลดเอกสาร ประชาสัมพันธ์ต่างๆ ได้ที่ เวบ
ไซต์กรมควบคุมโรค
https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia/intro.php
หมายเหตุ มาตรการนีปรับจากคาแนะนาสาหรับการแยกเพื่อสังเกตอาการ ณ ที่พักอาศัย (Self-Quarantine at Home)
กรณีนักเรียน นักศึกษา ที่เดินทางกลับจากพืนที่ระบาดของโรคติดเชือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) วันที่ 23 กุมภาพันธ์
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เอกสาร 4
คำแนะนำกำรป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019
สำหรับผู้เดินทำงไป-กลับจำกพื้นที่กำรระบำด
กระทรวงสำธำรณสุข
27 กุมภำพันธ์ 2563

 คำแนะนำสำหรับผู้เดินทำง
ปัจจุบัน องค์การอนามัยโลก (WHO) ยังไม่แนะนําให้มีการจํากัดการเดินทางไปยังประเทศใด อย่างไร
ก็ตาม ผู้ที่จะเดินทางไปต่างประเทศ ควรตรวจสอบข้อมูลสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในประเทศ
นั้นๆ ก่อน เพื่อวางแผนการเดินทาง เลื่อน หรือหลีกเลี่ยงการเดินทางไปยังประเทศที่มีการระบาดได้
ก่อนเดินทำง
1. ติดตามรายชื่อประเทศหรือเมืองที่มีการระบาดก่อนวางแผนการเดินทาง โดยสามารถดูข้อมูลได้จาก
เวบไซต์กรมควบคุมโรค https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia/index.php
2. งดหรือเลื่อนการเดินทางโดยไม่จําเป็นไปยังประเทศหรือเมืองดังกล่าว
3. ควรมีประกันสุขภาพระหว่างการเดินทางไปต่างประเทศ
4. ตรวจสอบข้อมูลการคัดกรองผู้เดินทางระหว่างประเทศเพื่อควบคุมโรค COVID-19 และมาตรการต่อคนที่
เดินทางไปจากประเทศไทย ของประเทศปลายทาง ที่
http://www.iatatravelcentre.com/international-travel-document-news/1580226297.htm
ระหว่ำงเดินทำง
1. ผู้ที่จะเดินทางควรเตรียมร่างกายให้พร้อม หากมีโรคประจําตัว ควรระมัดระวังเป็นพิเศษ และปฏิบัติ
ตามคําแนะนําของประเทศนั้นๆ อย่างเคร่งครัด
2. และเน้นการรักษาสุขอนามัยส่วนบุคคล เช่น การล้างมือบ่อยๆ ด้วยน้ําและสบู่ เตรียมเจลแอลกอฮอล์
พกติดตัว สวมหน้ากากอนามัย เป็นต้น
3. หลีกเลี่ยงการเข้าไปพื้นที่แออัด หรือที่ชุมชนสาธารณะที่มีคนอยู่เป็นจํานวนมาก และหลีกเลี่ยงการ
คลุกคลีใกล้ชิดกับผู้ป่วยระบบทางเดินหายใจ หรือผู้ที่มีอาการไอ หรือจาม
4. ระหว่างการเดินทาง หากมีอาการไข้ ไอ เจ็บคอ หรือมีน้ํามูก ควรไปพบแพทย์ทันทีเพื่อรับการตรวจ
วินิจฉัยและรักษาอย่างถูกต้อง พร้อมขอใบรับรองแพทย์หากไม่ได้ป่วยด้วย COVID-19
5. เมื่อจะเดินทางกลับประเทศไทย หากมีอาการป่วยก่อนโดยสารเครื่องบิน ต้องแจ้งให้เจ้าหน้าที่สาย
การบินทราบล่วงหน้าเพื่อประเมิน ความเสี่ยงต่อการแพร่กระจายเชื้อ ทั้งนี้ ท่านอาจไม่ได้รับ การ
พิจารณาให้ขึ้นเครื่องบิน หากมีอาการไข้ ไอ จาม มีน้ํามูกอยู่ และไม่มีใบรับรองแพทย์
หลังเดินทำงกลับมำยังประเทศไทย
1. ให้ ความร่ ว มมือปฏิบั ติตามขั้น ตอนการคัด กรองผู้ เดิ นทาง และมาตรการป้องกันควบคุมโรคของ
กระทรวงสาธารณสุข หากรู้สึกไม่สบายให้แจ้งเจ้าหน้าที่คัดกรองที่ด่านควบคุมโรคระหว่างประเทศ
ทันที
2. สังเกตอาการตนเอง วัดไข้ตนเองด้วยปรอทวัดไข้ทุกวัน จนครบ 14 วัน งดการออกไปในที่ชุมชน
สาธารณะโดยไม่จําเป็น งดการใช้สิ่งของร่วมกับผู้อื่น เช่น แก้วน้ํา ผ้าเช็ดตัว ช้อนส้อม เป็นต้น และงด
การพูดคุยกับผู้อื่นในระยะใกล้กันเกินกว่า 1 เมตร
3. งดการไปร่วมกิจกรรมที่มีคนจํานวนมาก งดการเข้าประชุม การไปสถานที่ที่คนพลุกพล่าน เช่น ตลาด
ห้างสรรพสินค้า ควรอยู่ในที่พักอาศัยเป็นหลัก

4. สำหรับผู้ที่เดินทำงกลับมำ และไม่ได้มีอำกำรป่วย ไม่จำเป็นต้องไปพบแพทย์เพื่อรับกำรตรวจหำ
เชื้อ เนื่องจากส่วนใหญ่จะตรวจไม่พบเชื้อในระยะที่ยังไม่แสดงอาการ และอาจทําให้เกิดความเข้าใจ
ผิดว่าไม่ได้ป่วยด้วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ได้เมื่อมีอาการป่วยในภายหลัง
5. หลังกลับจำกพื้นที่มีกำรระบำด ภำยใน 14 วัน หำกมีอำกำรป่วย ไข้ ไอ จาม มีน้ํามูก เจ็บคอ ให้
สวมหน้ากากอนามัย หากมีอาการหอบ หรือหายใจลําบาก ควรรีบไปพบแพทย์ พร้อมทั้งแจ้งประวัติ
การเดินทาง
6. หากพบแพทย์และได้รับการตรวจทางห้องปฏิบัติการไม่พบเชื้อในครั้งแรก แต่มีอาการป่วยมากขึ้น
ขอให้ไปพบแพทย์อีกครั้ง เนื่องจากการเก็บตัวอย่างครั้งแรกอาจเร็วเกินไปจึงทําให้ไม่พบเชื้อได้
*****************************************************

เอกสาร 5
แนวทางสำหรับผูประกอบการโรงแรม หอพัก รีสอรท
เรื่อง การจัดบริการหองพักและการอำนวยความสะดวกใหกับผูเขาพักกรณีกักกันหรือคุมไวสังเกต
เพื่อการปองกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)
การกักกันเพื่อสังเกตอาการในโรงแรม หอพัก รีสอรท (Quarantine) และการคุมไวสังเกตเปนการแยกผู
เขาพักที่มีสุขภาพดี แตเปนผูเดินทางที่มาจากทองที่หรือเมืองทานอกราชอาณาจักรที่เปนเขตติดโรคติดตออันตราย
หรือมาจากพื้ น ที่ ที่มีการระบาดต อเนื่ องของโรคติ ดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 ตามรายงานของ
องคการอนามัยโลก โดยยังไมพนระยะเวลา 14 วัน รวมถึงผูที่มีประวัติสัมผัสใกลชิดกับผูปวยโรคโควิด-19 ในชวงที่
มีการแพรเชื้อ จึงจำเปนที่ตองเฝาสังเกตอาการผูสัมผัส เปนเวลา 14 วัน เพื่อใหแนใจวาผูสัมผัสไมติดเชื้อ หรือ ถามี
อาการปวย จะไดสงไปตรวจรักษาที่โรงพยาบาลไดอยางรวดเร็วและปลอดภัย ลดการแพรกระจายเชื้อสูผูอื่น
เมื่อมีผูเดินทาง นักทองเที่ยว หรือประชาชนที่เปนผูสัมผัสโรค และจำเปนตองกักกันเพื่ อสังเกตอาการ
อยางนอย 14 วัน ตามมาตรการที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด มาใชบริการโรงแรม หอพัก รีสอรทของทานในการ
กั ก กั น ตนเอง หรื อ ผู เข าพั กที่ ห น ว ยปฏิ บั ติ ก ารควบคุ ม โรคติ ดต อ สื บ ทราบภายหลั งว าเป น ผู สั มผั ส โรค ขอให
ดำเนิน การตามแนวทางสำหรับ ผูประกอบการโรงแรม หอพัก รีสอรท เพื่ อเตรียมความพรอมในการจัดบริการ
หองพักและการอำนวยความสะดวกใหกับกลุมผูเขาพักเพื่อกักกันและสังเกตอาการ ดังนี้
นิยาม ผูสัมผัสโควิด-19
1. ผูสัมผัสในครัวเรือน
1.1) สมาชิกในครอบครัว ญาติ และผูที่ดูแลผูปวยโรคโควิด-19 ขณะที่มีอาการปวย
1.2) ผูที่อยูในบานเดียวกับผูปวยโรคโควิด-19
2. ผูสัมผัสในยานพาหนะ
2.1) ในกรณีที่ผูปวยโรคโควิด-19 เดินทางโดยเครื่องบิน ในขณะที่มีอาการ ผูที่รวมเดินทางโดยเครื่องบิน
ดังกลาวกับผูปวย ผูโดยสารที่นั่งใกลผูปวยในแถวเดียวกัน และในระยะ 2 แถวหนา และ 2 แถวหลังถัด
จากที่นั่งของผูปวย
2.2) พนักงานบริการบนเครื่องบินทุกรายในโซนที่ผูปวยนั่ง
2.3) ผูที่รวมกลุมเดินทางเดียวกัน เชน กลุมทัวรเดียวกัน
2.4) ในกรณีที่ผูปวยโรคโควิด-19 เดินทางโดยยานพาหนะอื่น ๆ ในขณะที่มีอาการ ไดแก ผูที่รวมเดินทาง
กับผูปวย ผูโดยสารหรือพนักงานที่สัมผัสสารคัดหลั่งจากทางเดินหายใจ หรือโดนไอ จาม จากผูปวย และ
ผูโดยสารที่อยูในระยะหางไมเกิน 1 เมตรจากผูปวย
3. ผูสัมผัสในโรงเรียน/ ที่ทำงาน และในชุมชน
3.1) นักเรียนหรือผูรวมงาน ไดแก กลุมเพื่อนที่พบปะกับผูปวยโรคโควิด-19 ในขณะมีอาการ และมีประวัติ
อาจสัมผัสสารคัดหลั่งจากทางเดินหายใจ หรือโดนไอ จาม จากผูปวยโรคโควิด-19
3.2) ผูที่อยูในชุมชนเดียวกัน กับ ผูป วยโรคโควิด -19 หรือในชุมชนอื่น ๆ และสัมผัส สารคัด หลั่งจาก
ทางเดินหายใจ หรือโดน ไอ จาม จากผูปวย
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1. การจัดเตรียมสถานที่และอุปกรณ
1.1 ควรแยกพื้นที่รองรับผูเขาพักที่ตองกักกันตนเองออกจากแขกทั่วไป โดยกำหนดตึกหรือชั้นที่พักใหชัดเจน
และตองมีหองน้ำสวนตัวไมใชรวมกันผูเขาพักอื่นๆ
1.2 แจงเจาพนักงานควบคุมโรคติดตอหรือเจาหนาที่สาธารณสุขในพื้นที่ใหทราบวามีผูเขาพักที่เขาเกณฑตอง
กักกันตนเอง
1.3 ใหผูเขาพักที่ตองกักกันตนเองอยูแตในหองพักตลอดระยะเวลาที่เขาพัก หากผูเขาพักดังกลาวประสงคจะ
ออกจากที่พัก ตองแจงเจาพนักงานควบคุมโรคติดตอหรือเจาหนาที่สาธารณสุขในพื้นที่ทราบลวงหนา
1.4 หามใหผูเขาพักที่ตองกักกันตนเองใชพื้นที่สวนกลาง เชน ลิฟท บันได ยกเวนขณะลงทะเบียนเขาที่พัก หรือ
กรณีที่มีความจำเปนจริงๆ โดยใหกำหนดพื้นที่ที่ชัดเจนแยกเฉพาะสำหรับกลุมผูเขาพักดังกลาว โดยตองเช็ดทำ
ความสะอาดพื้นที่สวนกลางสำหรับผูเขาพัก ดวยน้ำยาฆาเชื้อทุก 1 – 2 ชั่วโมง
1.5 จัดเตรียมอุปกรณสำหรับตรวจวัดอุณหภูมิรางกาย เชน เครื่องวัดอุณหภูมิรางกายแบบมือถือ (Hand-Held
Thermometer) หรือเครื่องวัดอุณหภูมิอินฟราเรด เปนตน โดยกำหนดใหมีจุดคัดกรองอุณหภูมิรางกายแกผูเขาพัก
และพนักงานทุกคน เมื่อจะเขาที่พักหรือเขาทำงานในแตละวัน
1.6 กำหนดจุดเช็ดทำความสะอาดหรือทำลายเชื้อบนกระเปาเดินทางหรือของใชตางๆ ของผูเขาพัก กอนเขามา
ในตัวอาคาร โดยเช็ดดวยน้ำยาฟอกขาวผสมน้ำ (น้ำยาฟอกขาว 1 สวน ตอ น้ำสะอาด 99 สวน)
1.6 จัดเตรียมหนากากผาหรือหนากากอนามัย และติดตั้งเครื่องจายแอลกอฮอลเจลลางมือไวในบริเวณพื้นที่
สวนกลาง เชน ประตูทางเขาออก ล็อบบี้ โตะลงทะเบียน หนาลิฟท รานอาหาร และบันได และกระจายตามหนา
หองพักตางๆ เปนตน เพื่อใหบริการแกผูเขาพักและพนักงาน เพื่อชวยลดความเสี่ยงในการแพรกระจายเชื้อระหวาง
บุคคล
1.7 ภายในหองพัก ควรมีเอกสารอธิบายตารางเวลาและวิธีการทำความสะอาดหองพัก รวมถึงการใชบริการซักรีด
และการบริการอาหารของที่พัก เพื่อใหผูเขาพักรับทราบแนวทางที่ที่พักกำหนด โดยบริการรับซักรีด ควรมีการ
จัดเตรียมถุงหรือภาชนะที่ปดมิดชิดใหเรียบรอย พรอมระบุเบอรหองที่ถุงหรือภาชนะเพื่อปองกันความสับสน ใน
กรณีที่ผูเขาพัก ตองการซักผาดวยตนเอง ควรมีผงซักฟอกใหบริการ และแนะนำใหผูเขาพัก แชผาในผงซักฟอกที่
เจือจาง ผงซักฟอก 1 สวน กับน้ำ 99 สวน แลวแชทิ้งไวเปนเวลา 30 นาที กอนซักปกติ และการบริการอาหาร
ควรมีการใหบริการถึงหองพักทุกมื้อเพื่อใหแขกไดรับความสะดวกสบาย และลดการออกนอกหองพัก ตลอดจน
สถานที่ที่กำหนดไว หากมีความจำเปนใหแจงเจาหนาที่ผูดูแลที่พักทราบ
1.8 จัดเตรียมถุงขยะในแตละหอง พรอมหนังยางรัดปากถุงใหเพียงพอ โดยใหผูเขาพักพับปากถุงขยะลงและมัด
ปากถุงให แนน ดวยตนเอง กำหนดเวลาที่ใหผูเขาพักนำมาวางไวหน าห องในแตละวัน เพื่อใหพนักงานทำความ
สะอาดเก็บไปกำจัด
1.9 จัดเอกสารที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติตัวของผูเขาพัก
1.10 จัดเตรียมแนวทางในการสื่อสารกับเจาพนักงานควบคุมโรคในพื้น ที่ที่รับผิด ชอบ เชน ชื่อเจาพนั กงาน
ควบคุ ม โรค เบอรโทรติ ด ต อ เพื่ อให ส ามารถดำเนิ น การในกรณี ดังตอไปนี้ ได อยางทัน ท วงที 1) กรณี ผู เขาพั ก
ตองการออกจากสถานที่กอนกำหนด 2) กรณีที่ผูเขาพักมีอาการปวย หรือมีภาวะฉุกเฉินดานการแพทย 3) กรณีที่
ตองสงตอไปที่โรงพยาบาล 4) กรณีที่มีผูเสียชีวิต 5) กรณีที่สงสัยมีการแพรระบาด หรือ พบพนักงานหรือผูเขาพัก
อื่นๆ ที่ไมใชผูที่ตองกักกันมีอาการปวย
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2. ขอกำหนดที่ควรปฏิบัตสิ ำหรับผูที่เขาพักเพื่อกักกันตนเอง
2.1 ใหความรวมมื อในการตรวจวัด อุณ หภูมิรางกายที่หองพัก และการสอบถามอาการ พรอมบันทึกขอมูล
สุขภาพของผูเขาพักเปน ประจำทุกวัน โดยเจาหนาที่ โรงแรม หอพัก รีสอรท หรือเจาหน าที่สาธารณสุขที่ไดรับ
มอบหมาย ตามขอแนะนำในขอ 5.1
2.2 ไมใหผูเขาพักออกมาใชพื้นที่สวนกลางที่ไมไดกำหนดไว หลังจากเขาหองพักเพื่อกักตนเองแลวเปนเวลาอยาง
นอย 14 วัน หามบวนน้ำลาย เสมหะ สั่งน้ำมูก ลงบนพื้นหองหรือพื้นที่สวนกลาง
2.3 ไมอนุญาตใหบุคคลอื่น รวมถึงครอบครัว หรือญาติของผูเขาพัก นอกเหนือจากพนักงานบริการที่เกี่ยวของ
เทานั้น เขามาในพื้นที่ที่แยกจัดไวสำหรับการกักกันตนเองของผูเขาพัก
2.4 ทำความเขาใจขอกำหนดตางๆ รวมถึงตารางเวลาและวิธีการทำความสะอาดหองพัก การใชบริการซักรีด
และการบริการอาหารของที่พัก เพื่อใหผูเขาพักรับทราบและปฏิบัติตนไดถูกตองตามขอกำหนดของที่พัก
2.5 ใหผูเขาพักทำความสะอาดหองดวยตนเองทุกวัน ถามีหนาตาง ควรเปดหนาตาง ใหแสงแดดสอง รวบรวม
ขยะใสในถุงขยะ พับปากถุงลงและมัดปากถุงใหแนน วางไวบริเวณหนาหองพักตามเวลาที่ที่พักกำหนด ลดการทำ
ความสะอาดของพนั กงานเปน รายสัปดาห รวมทั้งการเปลี่ยนผาปู ที่น อน หมอน ผาหม เพื่อลดเวลาการสัมผั ส
ใกลชิดผูกักกันตนเอง รวมถึงใหผูเขาพักสวมใสหนากากผาหรือหนากากอนามัยตลอดเวลาที่มีพนักงานไปทำความ
สะอาด และอยูหางจากพนักงานทำความสะอาดใหมากที่สุด
3. การปฏิบัติตัวของพนักงาน
3.1 ใหพนักงานบริการทุกคนสวมอุปกรณปองกันตนเองขณะปฏิบัติงาน เชน หนากากผาหรือหนากากอนามัย
และสำหรับ พนักงานที่ จำเป นตองสวมถุงมือในการปฏิบัติ งาน เชน พนั กงานทำความสะอาด หรือพนักงานยก
สัมภาระ ควรใชถุงมือยางประเภทใชแลวทิ้ง เพื่อลดความเสี่ยงในการปนเปอนเชื้อ และหมั่นลางมือใหสะอาดอยู
เสมอดวยน้ำและสบู หรือแอลกอฮอลเจลลางมือ ไมนำมือมาสัมผัสตา จมูก ปาก นอกจากนี้ควรรักษารางกายให
อบอุนอยูเสมอ นอนหลับพักผอนใหเพียงพอ หากมีอาการปวย ใหหยุดงานและรีบไปโรงพยาบาลที่อยูใกล พรอม
แจงประวัติการสัมผัสคลุกคลีกับผูเขาพักใหเจาหนาทีท่ ราบเพื่อรับการตรวจวินิจฉัยและรักษาตอไป
3.2 ระมัดระวังการสัมผัสใกลชิดขณะปฏิบัติหนาที่ โดยเวนระยะหางในการติดตอกับผูรับบริการและพนักงาน
ดวยกันเอง อยางนอย 1 เมตร
3.3 ลดความเสี่ยงตอการติดเชื้อโดยการหลี กเลี่ ยงการเขาไปในที่ชุมชนแออัด รวมถึ งกิจกรรมที่มีคนรวมกั น
จำนวนมากกวา 10 คนขึ้นไป หลีกเลี่ยงการเดิน ทางไปทำงานหรือทำธุระในชั่วโมงเรงดวนในสถานที่ ที่มีคนใช
บริการจำนวนมาก เชน รถสาธารณะ รานอาหาร หรือรานสะดวกซื้อ เปนตน หากจำเปนใหรักษาระยะหางจาก
ผูอื่นๆ อยางนอย 1 เมตร และใสหนากากผาหรือหนากากอนามัย
4. การทำความสะอาดและการทำลายขยะ
4.1 มีตารางเวลาทำความสะอาดภายในหองพัก และพื้นสวนกลางใหชัดเจน และแจงใหผูเขาพักทราบ
4.2 ทำความสะอาดบริเวณที่มีคนเดิ นผานบอยๆ รวมถึงบริเวณที่ มีคนสัมผัสรวมกัน เช น ลูกบิดประตู โต ะ
ประชาสัมพันธ ราวบันได อางลางมือ หองน้ำ โตะ เกาอี้มีพนักพิง รวมถึงอุปกรณตางๆ ที่ใชในการทำงาน ดวยน้ำ
ผสมผงซักฟอก น้ำยาฟอกขาวผสมน้ำ (น้ำยาฟอกขาว 1 สวน ตอ น้ำสะอาด 99 สวน) หรือ น้ ำยาฆาเชื้อ เชน
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แอลกอฮอล 70% โดยใชการเช็ดถู ไมแนะนำใหพนยาฆาเชื้อ เนื่องจากการฉีดพนน้ำยาฆาเชื้อแบบละอองฝอย
หากทำไดไมถูกวิธี รวมถึงไมมีการใสอุปกรณปองกันตนเอง จะกอใหเกิดความเสี่ยงติดเชื้อแกผูทำความสะอาด
4.3 ใชถุงขยะ ทึบแสง ทนทานตอสารเคมี และการรับน้ำหนัก ไมฉีกขาดงาย กันน้ำไดไมรวั่ ซึม และบรรจุมูล
ฝอยไมเกิน 2 ใน 3 ของความจุภาชนะ จัดหาหนังยางเพื่อใหผูเขาพักเปนผูพับและมัดปากถุงดวยหนงยางใหแนน
ดวยตนเอง
4.4 ตรวจสอบถุงขยะกอนเคลื่อนยายวาถุงไมรั่ว ปากถุงผูกมัดใหเรียบรอย ยก และวางอยางนุมนวล โดยการ
จับคอถุง และไมอุมถุง เมื่อมีขยะตกหลนหามหยิบดวยมือเปลา ใหใชคีมเหล็กคีบ หรือใสถุงมือยางหนากอนหยิบ
ขยะที่ตกหลนทิ้ง หากพบสารน้ำหกอยูตามพื้นใหซับดวยกระดาษชำระแลวทิ้งกระดาษชำระลงถุงบรรจุมูลฝอย
แลวจึงราดดวยน้ำยาทำลายเชื้อ เชน sodium hypochlorite 0.5% หรือ น้ำยาฟอกขาวผสมน้ำ (น้ำยาฟอกขาว
1 สวน ตอ น้ำสะอาด 9 สวน) ทิ้งไว 30 นาที กอนทำการเช็ดถูตามปกติ
4.5 เคลื่อนยายขยะทุกวันตามตารางที่กำหนด โดยใชรถเข็นสำหรับเคลื่อนยายถุงขยะ และใชเสนทางที่กำหนด
เฉพาะแยกจากเสนทางอื่น ๆ
4.6 มีลานสำหรับลางรถเข็นที่บรรจุขยะอยูไมไกลจากบริเวณที่พักขยะ
5. การดำเนินการเมื่อพบผูกักกันมีอาการปวย
5.1 กรณี พบผูกักกันมีอาการไข และอาการระบบทางเดินหายใจอยางใดอยางหนึ่ง ไดแก ไอ เจ็บคอ หายใจ
ลำบาก แจงเจาพนักงานควบคุมโรคติดตอหรือเจาหนาที่สาธารณสุขในพื้นที่ ภายใน 3 ชั่วโมง
5.2 กรณีสอบถามขอมูลเพิ่มเติมในการปองกันโรคในโรงแรม โทรสายดวนกรมควบคุมโรค 1422
5.3 กรณีตองการสอบถามขอมูลเพิ่มเติม เกี่ยวกับมาตรการในการเดินทาง ไดที่ งานเวชศาสตรการเดินทาง
กองโรคติดตอทั่วไป โทร 08 5328 5432
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คำแนะนำตามข้อกำหนดฯ ข้อ 8
ข้อ 8 มาตรการพึงปฏิบัติสำหรับบุคคลบางประเภท ให้กลุ่มคนที่มีความเสี่ยงสูงต่อการคิดเชื้อโรคโควิด -19
ได้แก่ ผู้สูงอายุตั้งแต่ 70 ปีขึ้นไป คนที่มีโรคประจำตัว ได้แก่ โรคไม่ติดต่อเรื้อรังต่าง ๆ เช่น โรคเบาหวาน โรคความดัน
โลหิตสูง โรคหลอดเลือดหัวใจและสมอง โรคระบบทางเดินหายใจ โรคภูมิแพ้ และกลุ่มเด็กเล็กที่มีอายุต่ำกว่า 5 ปีลง
มา อยู่ในเคหสถานหรือสถานที่พำนักของตน เพื่อป้องกันตนเองจากการติดเชื้อจากสภาพแวดล้อมภายนอก เว้นแต่มี
ความจำเป็น ทั้งนี้ ต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคตามที่ราชการกำหนด
ประกอบด้วย แนวทางการดำเนินงาน 1 เรื่อง ดังนี้
1. การปฏิบัติสำหรับผู้สูงอายุ
1/1 คำแนะนำสำหรับผู้สูงอายุ ในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
1/2 คำแนะนำการดูแลสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุ ผู้ดูแลผู้สูงอายุ (Caregiver)/ผู้จัดการการดูแลผู้สูงอายุ
(Care Manager) ในชุมชน ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
1/3 คำแนะนำสถานดูแ ลผู้ ส ูง อายุ ในสถานการณ์ก ารระบาดของโรคติ ดเชื ้อ ไวรั ส โคโรนา 2019
(COVID-19)
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คาแนะนาสาหรับผู้สูงอายุ
ในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
จากสถานการณ์ ก ารแพร่ ร ะบาดของโรคติ ด เชื้ อ ไวรั ส โคโรนา 2019 ที่ มี ก ารแพร่ ร ะบาดในวงกว้ า ง
ในปั จ จุ บั น ผู้ สู ง อายุ ถื อเป็ น ประชาชนกลุ่ ม เสี่ ยงต่ อการเกิ ด โรค เนื่ อ งจากผู้ สู ง อายุส่ ว นใหญ่ มีโ รคประจาตั ว
ทาให้มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อโรคง่าย และอาจมีอาการอย่างรุนแรงมากกว่ากลุ่มวัยอื่น ซึ่งในที่พักอาศัยเป็น
สถานที่ทุกคนในครอบครัวมาอยู่ร่วมกัน และหากมีสมาชิกในครอบครัวหรือผู้สูงอายุที่เดินทางมาจากต่างประเทศ
พื้นที่กรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และพื้นที่ ที่มีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อาจทาให้เกิดการ
แพร่กระจายเชื้อโรคได้ ดังนั้น ผู้สูงอายุและบุคคลในครอบครัว ควรมีการปฏิบัติตน เพื่อการป้องกันการรับสัมผัส
และแพร่กระจายเชื้อโรค ดังนี้
1. คาแนะนาสาหรับผู้สูงอายุ
1) ล้างมืออย่างถูกวิธีด้วยน้าและสบู่ หรือ เจลแอลกอฮอล์ทุกครั้งก่อนรับประทานอาหาร และหลังเข้า
ส้วม รวมทั้งหลีกเลี่ยงการใช้มือสัมผัสใบหน้า ตา ปาก จมูก
2) ดูแลตัวเองด้วยการเลือกทานอาหารที่ร้อนหรือปรุงสุกใหม่ๆ หากทานอาหารร่วมกันให้ใช้ ช้อนกลาง
ออกกาลังกายสม่าเสมอ และพักผ่อนให้เพียงพอ
3) ดูแลส่งเสริมสุขภาพจิต หาวิธีผ่อนคลายความเครียดด้วยตนเอง เช่น การออกกาลังกายที่เหมาะสมกับ
สุขภาพ (เช่น รามวยจีน โยคะ) ฟังเพลง ร้องเพลงหรือเล่นดนตรี ปลูกต้นไม้ ทาสวน จัดห้องตกแต่งบ้าน เล่นกับ
สัตว์เลี้ยง สวดมนต์ นั่งสมาธิ การฝึกหายใจคลายเครียด ทาบุญตักบาตร เป็นต้น
4) หากมี อาการไอ จาม ให้ไอ จาม ใส่กระดาษทิชชูแล้วทิ้งทิชชูลงในถุงพลาสติก ปิดปากถุงให้สนิทก่อน
ทิ้ง หรือใช้แขนเสื้อปิดปากจมูกเมื่อไอหรือจาม และทาความสะอาดมือด้วยสบู่และน้าหรือเจลแอลกอฮอล์ทันที
หรือให้สวมหน้ากาก โดยปิดถึงคาง หลีกเลี่ยง/ไม่อยู่ใกล้ชิดผู้ที่มีอาการหวัด มีไข้ ไอ จาม มีน้ามูก
5) หลีกเลี่ยงออกจากบ้านในช่วงที่มีการะบาดของโรคหรือ บริเวณที่มีคนหนาแน่น หากจาเป็นให้สวมใส่
หน้ ากากอนามัย หรือหน้ ากากผ้า โดยใช้เวลาน้อยที่สุด รักษาระยะห่ างจากบุคคลอื่น 1 - 2 เมตรหรือ 6 ฟุต
(Social Distancing) หลีกเลี่ยงการสวมกอด การอุ้ม หรือพูดคุยในระยะใกล้ชิดกับบุคคลอื่น และเปลี่ยนมาใช้
เทคโนโลยีในการติดต่อกับผู้อื่น เช่น คุยโทรศัพท์ สังคมออนไลน์ เป็นต้น
6) หากมีโรคประจาตัว ได้แก่ โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง หรือโรคปอด
อุดกั้นเรื้อรัง โรคมะเร็ง ผู้สูงอายุที่มีภูมิต้านทานโรคต่า เป็นต้น ควรจัดเตรียมยาสารองสาหรับรักษาโรคประจาตัว
ของผู้สูงอายุไว้ภายใต้ดุลยพินิจของแพทย์ หากจาเป็นให้ญาติไปพบแพทย์แทน
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2. คาแนะนาสาหรับผู้ที่เดินทางกลับจากกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ต่างประเทศ หรือพื้นที่ที่มีการ
ระบาดของโรค
1) ให้ มี ก ารแยกห้ อ งนอนและห้ อ งน้ า ส าหรั บ ผู้ ที่ เ ดิ น ทางกลั บ จากกรุ ง เทพมหานครและปริ ม ณฑล
ต่างประเทศ หรือพื้นที่ที่มีการระบาดของโรค และห่างจากผู้สูงอายุพักอาศัย กรณีห้องน้าห้องส้วมแยก
ไม่ได้ ควรใช้ห้องน้าห้องส้วมเป็นคนสุดท้าย และให้ทาความสะอาดทันทีหลัง ใช้เสร็จ ทั้งนี้ ให้ปิดฝาทุก
ครั้งก่อนกดชักโครกเพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรค
2) สังเกตอาการตนเอง หากมีอาการไข้ ไอ จาม มีน้ามูก ให้สวมหน้ากากอนามัย หากมีอาการหอบ หรือ
หายใจลาบาก ควรรีบไปพบแพทย์พร้อมทั้งแจ้งประวัติการเดินทาง
3) ควรหลีกเลี่ยงการออกไปในที่ชุมชน สาธารณะโดยไม่จาเป็น ไม่การใช้สิ่งของร่วมกับผู้อื่น เช่น แก้วน้า
ผ้าเช็ดตัว ช้อนส้อม เป็นต้น และหลีกเลี่ยงการใกล้ชิดกับผู้อื่น โดยเฉพาะผู้สูงอายุ
4) จัดให้มีน้าดื่มแยกเฉพาะ แยกการรับประทานอาหาร ไม่รับประทานอาหารร่วมกับคนในครอบครัว ให้
ดักแบ่งอาหารมารับประทานต่างหาก และเก็บล้างภาชนะด้วยน้ายาล้างจาน ผึ่งให้แห้งและตากแดด
5) ล้างมือเป็นประจาด้วยน้าสะอาด พร้อมสบู่ หรือเจลแอลกอฮอล์ ก่อนรับประทานอาหาร หลังใช้ส้วม
หรือหลังจากไอ จาม หรือหลังจากการทากิจกรรมร่วมกับผู้อื่น
6) ดูแลตัวเองด้วยการออกกาลังกายสม่าเสมอ และพักผ่อนให้เพียงพอ
3. คาแนะนาสาหรับสมาชิกในครอบครัวที่มีผู้สูงอายุและผู้ที่เดินทางกลับจากกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
ต่างประเทศ หรือพื้นที่ที่มีการระบาดของโรค
1) ให้คาแนะนาแก่ผู้สูงอายุและผู้ที่เดินทางกลับจากพื้นที่เสี่ยง โดยรักษาระยะห่างจากผู้ที่เดินทางกลับ
จากพื้นที่เสี่ยง 1 - 2 เมตร หรือ 6 ฟุต
2) อธิบายสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับสถานการณ์และวิธีการปฏิบัติตัวจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019
------------------------------------------ข้อมูล ณ วันที่ 25 มีนาคม 2563
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เอกสาร 1/2
Flow Chart แนวทางการปฏิบัติงานของ
ผู้จัดการการดูแลผู้สูงอายุ (Care Manager)/ผู้ดูแลผู้สูงอายุ (Caregiver)
ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ภายใต้โครงการ Long Term Care

CM
1.ประเมินตนเองตามแบบประเมินความเสี่ยงโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
2.วัดอุณหภูมิของตนเอง

สแกน QR Code
ประเมินความเสี่ยง
(COVID-19)
ของกรมควบคุมโรค

ไม่ผ่าน

ผ่าน

หยุดปฏิบัตงิ านเยี่ยมผู้สูงอายุที่บ้าน
และใช้วิธีการเยี่ยมโดย

ปฏิบัติงานออกเยี่ยมผู้สูงอายุ
ตามคาแนะนาของกรมอนามัย
ตามคาแนะนาของกรมอนามัย

http://covid19
.ddc.moph.go.
th/th/self_
screening

ผ่านช่องทางดังนี้
- สอบถามทางโทรศัพท์ หรือ
- Line หรือ Video Call Line หรือช่องทางอื่นๆ
ตามความเหมาะสมของบริบทพื้นที่
- ควรมีการบันทึกการเยี่ยมโดยการถ่ายรูป
หรืออัดเป็น Clip VDO เพื่อเป็นหลักฐาน
- CM เสนอเข้าสู่อนุคณะกรรมการ LTC

CG
1.ประเมินตนเองตามแบบประเมินความเสี่ยงโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
2.วัดอุณหภูมิของตนเอง 3.ส่งรายงานผลการประเมินความเสี่ยง (COVID-19) ของตนเองให้ CM ทราบ

ผ่าน
ปฏิบัติงานออกเยี่ยมผู้สูงอายุ
ตามคาแนะนาของกรมอนามัย
ตามคาแนะนาของกรมอนามัย

สแกน QR Code
ประเมินความเสี่ยง
(COVID-19)
ของกรมควบคุมโรค

ไม่ผ่าน
หยุดปฏิบัตงิ านเยี่ยมผู้สูงอายุที่บ้าน
และใช้วิธีการเยี่ยมโดย

http://covid19
.ddc.moph.go.
th/th/self_
screening

ผ่านช่องทางดังนี้
- สอบถามทางโทรศัพท์ หรือ
- Line หรือ Video Call Line หรือช่องทางอื่นๆ
ตามความเหมาะสมของบริบทพื้นที่
- ให้มีการบันทึกการเยี่ยมโดยการถ่ายรูป
.
. หรืออัดเป็น Clip VDO เพื่อเป็นหลักฐาน
- ส่งรายงานผลการดาเนินงานให้กบั CM

30 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 น.

คำแนะนำผู้ดูแลผู้สูงอำยุติดเตียง
ในกำรป้องกันกำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19)
กรมอนำมัย กระทรวงสำธำรณสุข
จากสภาวะการแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 ที่มีการแพร่ระบาดในวงกว้างนั้น ผู้สูงอายุ
เป็นคนกลุ่มเสี่ย งต่อการเกิดโรคแล้ว อาจมีอาการอย่างรุนแรงมากกว่ากลุ่ มวัยอื่น เนื่องจากผู้สู งอายุส่ว นใหญ่
มีโรคประจาตัว เช่น โรคเบาหวาน ความดัน โรคระบบทางเดินหายใจ ทาให้มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อโรคได้ง่าย
ดังนั้น ผู้สูงอายุ ผู้ช่วยเหลือหรือผู้ดูแลผู้สูงอายุ ควรมีการปฏิบัติตัวและดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ เพื่อเฝ้าระวังการและ
ป้องกันการแพร่กระจายเชื้อโรค ดังนี้
๑.๑ คำแนะนำสำหรับผู้ดูแลผู้สูงอำยุ (Caregiver) / ผู้จัดกำรกำรดูแลผู้สูงอำยุ (Care Manager) / ญำติ
ในกำรดูแลตนเอง
กิจกรรมส่วนตัว
1. หลีกเลี่ยงการเข้าร่วมกิจกรรมที่มีคนหนาแน่น แออัด หรือพื้นที่ปิด หากมีความจาเป็น ต้องป้องกันตนเอง
โดยใช้หน้ากากผ้า หรือเว้นระยะห่างจากบุคคลอื่น 1.๕ - 2 เมตร
2. หลีกเลี่ยงการใช้อุปกรณ์ร่วมกัน หากจาเป็นต้องใช้ร่วมกันควรทาความสะอาดอย่างสม่าเสมอ
3. หมั่นล้างมือบ่อยๆ ด้วยน้าและสบู่อย่างน้อย 20 วินาที หรือทาความสะอาดมือด้วยแอลกอฮอล์ เจล
ขณะมือแห้งทุกครั้ง ก่อนรับประทานอาหาร หลังใช้ส้วม หลังจากไอ จาม หรือหลังสัมผัสจุดเสี่ยงที่มีการใช้งาน
ร่วมกัน หลีกเลี่ยงการใช้มือสัมผัสใบหน้า ตา ปาก จมูก โดยไม่จาเป็น
กำรปฏิบัติตนภำยในบ้ำน
1. รับประทานอาหารปรุ งสุกใหม่ อาหารร้อน แยกช้อนกลาง ช้อนส้อม จาน แก้ว และแยกของใช้ส่ วนตั ว
หลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารร่วมกัน เน้นอาหารจานเดียว และล้างมือด้วยน้าและสบู่อย่างน้อย 20 วินาที หรือ
ทาความสะอาดมือด้วยแอลกอฮอล์เจลขณะมือแห้งก่อนและหลังรับประทานอาหาร
2. ดูแลรักษาสุขภาพตนเอง ออกกาลังกายในบ้านอย่างสม่าเสมอ อย่างน้อยสัปดาห์ละ 5 วัน วันละ 30 - 60 นาที
หรือบริหารกายด้วยท่าง่ายๆ และนอนหลับให้เพียงพอ เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันของร่างกาย
๓. ควรหลีกเลี่ยงการออกนอกบ้าน โดยการหากิจกรรมทาภายในบ้านหรือกิจกรรมผ่อนคลาย เช่น ดูรายการทีวี
ฟังเพลง ร้องเพลง อ่านหนังสือ นั่งสมาธิ สวดมนต์ การฝึกหายใจคลายเครียด เป็นต้น
4. ติดตามข่าวสารและสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จากกระทรวงสาธารณสุ ข
เพื่อให้ทราบมาตรการป้องกันและการดาเนินงานที่ในพื้นที่
กำรสังเกตอำกำร

หากมีอาการไข้ ไอ จาม เจ็บคอ มีน้ามูก เหนื่อยหอบ หรือกลับจากพื้นที่เสี่ยง หรือกรณีมีคนในครอบครัว
ป่วยด้วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยไม่ได้ป้องกัน
ให้หยุดปฏิบัติหน้าที่และเข้ารับการรักษาในสถานบริการสาธารณสุข
1.๒ คำแนะนำสำหรับญำติในกำรปฏิบัติต่อผู้สูงอำยุติดเตียง
1. ล้างมือด้วยน้าและสบู่อย่างน้อย 20 วินาที หรือทาความสะอาดมือด้วยแอลกอฮอล์เจลขณะมือแห้ง
ทุกครั้งก่อนที่จะมีการสัมผัสกับผู้สูงอายุติดเตียง ต้องมีการป้องกันตนเอง โดยใส่ชุดให้รัดกุม สวมหน้ากากอนามัย
หรื อหน้ากากผ้า สวมถุงมือทุกครั้ งในขณะดู แลผู้ สูงอายุ หลังปฏิบัติงานต้อ งล้างมือด้ วยน้าและสบู่ อย่า งน้ อ ย
20 วินาที หรือทาความสะอาดมือด้วยแอลกอฮอล์เจลขณะมือแห้ง
2. หมั่นทาความสะอาด เตียงนอน เครื่องใช้ และอุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ในการดูแลผู้สูงอายุ อย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง
ด้วยน้ายาทาความสะอาดทั่วไป
3. หมั่นสังเกตผู้ สูง อายุ ติด เตีย ง หากพบมีอาการไข้ ไอ จาม มีน้ามูก หรือเหนื่อยหอบ ให้แจ้งสมาชิ ก
ในครอบครัวหรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในชุมชน เพื่อส่งรักษาต่อไป
4. สิ่งของที่ใช้แล้วของผู้สูงอายุ ควรนาออกจากห้องผู้สูงอายุและนาไปกาจัดทันที
๕. หากสมาชิกในครอบครัวหรือญาติที่มีความเสี่ยง หรือมาจากสถานที่เสี่ยง ให้งดเยี่ยมเพื่อ ป้องกันและ
ลดความเสี่ยงจากการแพร่กระจายเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
1.๓ ค ำแนะน ำส ำหรั บ ผู้ ดู แ ลผู้ สู ง อำยุ (Caregiver) / ผู้ จั ด กำรกำรดู แ ลผู้ สูง อำยุ (Care Manager)
ในกำรปฏิบัติต่อผู้สูงอำยุติดเตียง
1. ล้างมือด้วยน้าและสบู่อย่างน้อย 20 วินาที หรือทาความสะอาดมือด้วยแอลกอฮอล์เจลขณะมือแห้ง
ทุกครั้งก่อนที่จะมีการสัมผัสกับผู้สูงอายุติดเตียง ต้องมีการป้องกันตนเอง โดยใส่ชุดให้รัดกุม สวมหน้ากากอนามัย
หรื อหน้ากากผ้า สวมถุงมือทุกครั้ งในขณะดู แลผู้ สูงอายุ หลังปฏิบัติงานต้อ งล้างมือด้ วยน้าและสบู่ อย่า งน้ อ ย
20 วินาที หรือทาความสะอาดมือด้วยแอลกอฮอล์เจลขณะมือแห้ง
2. หมั่นสังเกตผู้ สูง อายุ ติด เตีย ง หากพบมีอาการไข้ ไอ จาม มีน้ามูก หรือเหนื่อยหอบ ให้แจ้งสมาชิ ก
ในครอบครัวหรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในชุมชน เพื่อส่งรักษาต่อไป
๓. กรณีผู้สูงอายุ ที่ใช้เครื่ องดูดเสมหะและให้อาหารทางสายยาง ต้องมีการดูแลความสะอาดเป็นพิ เศษ
เพื่อป้องกันการติดเชื้อ ตามคาแนะนาเจ้าหน้าที่สาธารณาสุขอย่างเคร่งครัด
3. สิ่งของและของเหลวที่เกิดจากการดูแลผู้สูงอายุ ควรนาออกจากห้องผู้สูงอายุและนาไปกาจัดทันที
4. หากมีอาการไข้ ไอ จาม เจ็บคอ มีน้ามูก เหนื่อยหอบ ให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ และเข้ารับการรักษาในสถาน
บริการสาธารณสุข
๕. ติดตามข่าวสารและสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จากกระทรวงสาธารณสุข
เพื่อให้ทราบมาตรการป้องกันและการดาเนินงานที่ในพื้นที่
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คาแนะนาสถานดูแลผู้สูงอายุ
ในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 ที่มีการแพร่ระบาดในวงกว้าง
ในปัจจุบัน ผู้สูงอายุ ถือเป็นประชาชนกลุ่มเสี่ยงต่อการเกิดโรค เนื่องจากผู้สูงอายุส่วนใหญ่มีโรคประจาตัว
เช่น โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรคระบบทางเดินหายใจ ทาให้มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อโรคง่าย
และอาจมีอาการอย่างรุนแรงมากกว่ากลุ่มวัยอื่น โดยเฉพาะสถานดูแลผู้สูงอายุ เป็นสถานหนึ่งซึ่งให้บริการด้าน
ที่พักอาศัย มีการดูแลช่วยเหลือผู้สูงอายุในการดาเนินกิจวัตรประจาวัน และการรักษาพยาบาลเบื้องต้น ทั้งให้
บริการแบบพักค้างคืนและการบริการแบบเช้าไป-เย็นกลับ(Day Care) นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมที่ผู้เกี่ยวข้องเข้า
มาจัดกิจกรรมในสถานดูแลผู้สูงอายุ ดังนั้น ผู้บริหาร ผู้ประกอบการ ผู้จัดการ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน และ
ผู้สูงอายุ ควรมีการปฏิบัติตน และการดูแลผู้สูงอายุ เพื่อการป้องกันการรับสัมผัสและแพร่กระจายเชื้อโรค ดังนี้
1. ผู้บริหาร ผู้ประกอบการผู้จัดการ สถานดูแลผู้สูงอายุ
1.1 คัดกรอง จัดให้มีจุดคัดกรองสุขภาพสาหรับ ผู้สูงอายุ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ผู้มาติดต่อ และญาติ
บริเวณทางเข้าอาคารที่ครอบคลุมผู้มารับบริการทุกคน โดยสังเกตอาการผิดปกติของระบบทางเดินหายใจ
เช่น ไอ มีน้ามูก เจ็บคอ หรือหายใจลาบาก หรือใช้เครื่องวัดอุณหภูมิร่างกาย
กรณี มีไข้ อุณหภูมิร่างกาย ตั้งแต่ 37.5 องศาเซลเซียสขึ้นไป ร่วมกับอาการระบบทางเดินหายใจ
อย่างใดอย่างหนึ่ง
1) เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานให้แจ้งหัวหน้าและไปพบแพทย์ทันที กรณีเจ้าหน้าผู้ปฏิบัติงานคนใด
คนหนึ่งในสถานดูแลผู้สูงอายุป่วยด้วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ให้สถานดูแลผู้สูงอายุ
กาหนดมาตรการสาหรับผู้ปฏิบัติงานใกล้ชิดกับผู้ป่วย โดยให้กักกันตนเอง เพื่อสังเกตอาการ
ที่บ้ าน 14 วัน และกากับ ดูแลให้ มีการทาความสะอาด อาคาร และสถานที่ทางานอย่าง
เคร่งครัด
2) กรณีมีผู้สูงอายุรายใหม่ที่รับเข้ามาในสถานดูแลผู้สูงอายุ ควรแจ้งญาติ หรือ ตัวผู้สูงอายุเอง
รวมทั้งแนะนาพบแพทย์ทันที
3) ผู้สูงอายุที่อยู่ในสถานดูแลผู้สูงอายุ ให้งดการร่วมกิจกรรมและพาไปพบแพทย์ทันที
4) ผู้มาติดต่อ หรือญาติให้งดเยี่ยม แนะนาให้ไปพบแพทย์ทันที
1.2 จัดให้มีการดูแลสุขลักษณะอาคารและสถานที่
1) ทาความสะอาดอาคารและบริเวณโดยรอบอย่างสม่าเสมอ เช่น พื้น ผนัง ประตู เป็นต้น
2) ทาความสะอาดจุดหรือบริเวณที่มีการใช้ร่วมกัน เช่น กลอนหรือลูกบิดประตู ราวจับ
หรือราวบันได จุดประชาสัมพันธ์ จุดชาระเงิน สวิตช์ไฟ ปุ่มกดลิฟต์ รีโมท โทรศัพท์ ด้วย
น้ายาทาความสะอาดอย่างสม่าเสมอ
1

3) ทาความสะอาดบริเวณห้องน้า ห้องส้วม โดยเน้นจุดเสี่ยงที่มีการสัมผัสร่วมกัน ได้แก่ โถ
ส้วม ที่กดชักโครกหรือโถปัสสาวะ สายฉีดชาระ กลอน หรือลูกบิดประตู ฝารองนั่ง ฝา
ปิดชักโครก ก๊อกน้าอ่างล้างมือ ด้วยน้ายาทาความสะอาดอย่างสม่าเสมอ
4) จัดให้มีน้า สบู่ สาหรับการล้างมือหรือแอลกอฮอล์เจล ในบริเวณที่มีการอยู่ร่วมกัน เช่น
บริเวณอาคารที่พักผู้สูงอายุ โรงอาหาร ลานกิจกรรม พื้นที่หรือบริเวณเยี่ยมญาติ เป็นต้น
5) ห้อง หรือสถานที่ ที่มีการใช้บริการร่วมกัน ควรดูแลให้มีการระบายอากาศอย่างเพียงพอ
หากมีเครื่องปรับอากาศให้ทาความสะอาดระบบระบายอากาศอย่างสม่าเสมอ
6) จัดให้มีภาชนะรองรับมูลฝอยที่เกิดจากการดูแล หรือ ให้การพยาบาลผู้สูงอายุที่มีฝาปิด
มิดชิด กรณีที่มี มูลฝอยที่เกิดจากการรักษาพยาบาล เช่น การฉีดยาอินซูลิน และทาแผล
ให้ แยกทิ้งในภาชนะเฉพาะที่มี ฝาปิดมิดชิด ให้ จัดการตามคาแนะนาของเจ้าหน้าที่
สาธารณสุข
1.3 กรณีสถานดูแลผู้สูงอายุมีโรงครัว/โรงอาหาร
1) ตองดาเนินการให้ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาลอาหาร โดยเฉพาะจุดเสี่ยงหลัก ได้แก จุดปรุง
ประกอบอาหาร โตะ เก้าอี้ พื้น สุขอนามัยของผู้สัมผัส อาหารและผู้ใช้บริการ รวมถึงล้าง
ภาชนะอุปกรณ์หรือสิ่งของเครื่องใช้ให้สะอาดเป็นประจาทุกวัน
2) เฝ้าระวังผู้สัมผัสอาหาร ไม่ไอ จามรดอาหาร และล้างมืออย่างสม่าเสมอด้วยสบู่และน้า ก่อน
หยิบหรือจับอาหาร สวมหน้ากากขณะปฏิบัติงาน หากมีอาการเจ็บป่วย เช่น มีไข้ ไอ จาม มี
น้ามูก หรือเหนื่อยหอบ ให้หยุดงาน และพบแพทย์ทันที
3) จัดให้มีภาชนะและของใช้ส่วนบุคคลสาหรับผู้สูงอายุ และดูแลให้สะอาดเสมอ เช่น แก้วน้าดื่ม
จาน ช้อน เป็นต้น เพื่อป้องกันการปนเปื้อนเชื้อโรค
4) มีการปรุงประกอบอาหารให้สุก สะอาด เมื่ออาหารปรุงสาเร็จ ต้องเก็บไว้ในภาชนะที่สะอาด
มีฝาปิดภาชนะหรืออุปกรณ์ปกปิดอาหารที่สะอาด
1.4 กรณีมเี จ้าภาพหรือผู้มาจัดกิจกรรมในสถานดูแลผู้สูงอายุ
1) งดหรือหลีกเลี่ยงการจัดกิจกรรมที่มีการชุมนุมของผู้สูงอายุ เช่น การจัดเลี้ยงอาหารผู้สูงอายุ
กิ จ กรรมนั น ทนาการ กิ จ กรรมรดน้ าด าหั ว ผู้ ใ หญ่ ใ นวั น สงกรานต์ การท าบุ ญ ตั ก บาตร
งานเทศกาล เป็นต้น เพื่อป้องกันการปนเปื้อนเชื้อโรค
2) ในกรณีที่มีการรับบริจาคเงินควรบริจาคผ่านระบบออนไลน์ หากเป็นสิ่งของควรมีการลดการ
ป้องกันการปนเปื้อนหรือแพร่กระจายเชื้อโรค ด้วยการทาความสะอาดด้วยนายาทาความ
สะอาดทุกครั้งที่รับบริจาค
1.5 กากับดูแล เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน พนักงาน หรือผู้ดูแลผู้สูงอายุ
1) เจ้ า หน้ า ที่ ผู้ ป ฏิ บั ติ ง าน พนั ก งาน หรื อ ผู้ ดู แ ล หากเคยไปในประเทศเสี่ ย งตามประกาศ
กระทรวงสาธารณสุข ต้องปฏิบัติตามมาตรการเฝ้าระวังอย่างเคร่งครัด
2) เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน พนักงาน หรือผู้ดูแลหากอาการไข้ ไอ จาม มีน้ามูก หรือเหนื่อยหอบ
ให้หยุดงาน
3) ให้ความรู้หรือประชาสัมพันธ์ช่องทางให้ความรู้ต่าง ๆ เช่น การสวมหน้ากากที่ถูกวิธีและ
ขั้นตอนการล้างมือที่ ถูกต้อง เป็นต้น
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2. การปฏิบัติตัวของผู้ปฏิบัติงาน และเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลผู้สูงอายุ
1) หมั่นทาความสะอาด เตียงนอน เครื่องใช้ ราวจับ กายอุปกรณ์ ที่นอนลม อุปกรณ์ช่วยเดิน
อย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง ด้วยน้ายาทาความสะอาดทั่วไป
2) กรณีผู้สูงอายุที่ใช้เครื่องดูดเสมหะและให้อาหารทางสายยาง ต้องมีการดูแลความสะอาดเป็น
พิเศษ เพื่อป้องกันการติดเชื้อ ตามคาแนะนาเจ้าหน้าที่สาธารณาสุขอย่างเคร่งครัด
3) สวมหน้ ากากอนามัย ล้ างมือ ให้ ส ะอาดด้ ว ยน้าและสบู่ หรื อเจลแอลกอฮอล์ ทุกครั้ งก่อ น
และหลังดูแลผู้สูงอายุ
4) หลี ก เลี่ ย งการใช้ มื อ สั ม ผั ส ใบหน้ า ตา ปาก จมู ก โดยไม่ จ าเป็ น เพื่ อ ป้ อ งกั น เชื้ อ โรคเข้ า
สู่ร่างกาย
5) หมั่นสังเกตผู้สูงอายุ หากพบมีอาการไข้ ไอ จาม มีน้ามูก หรือเหนื่อยหอบ ให้แจ้ง ผู้บริหาร
ผู้ประกอบการผู้จัดการ สถานดูแลผู้สูงอายุ เพื่อพาไปพบแพทย์ทันที
6) ดูแลรักษาสุขภาพตนเอง หากมีอาการเจ็บป่วย เช่น มีไข้ ไอ จาม เจ็บคอ มีน้ามูก เหนื่อย
หอบ หรือกลับ จากพื้นที่เสี่ยง หรือ กรณีมีคนในครอบครัว ป่ว ยด้ว ยโรค COVID-19 หรือ
สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยโรค COVID-19 ให้หยุดปฏิบัติงานและไปพบแพทย์ทันที
7) ผู้ปฏิบัติงานที่ดูแลความสะอาดให้ความสาคัญในการป้องกันตนเองจากการรับเชื้อและเป็น
แหล่งแพร่ กระจายของเชื้อโรค รวมทั้งป้องกันตนเองจากสารเคมีที่ใช้ระหว่างปฏิบัติงาน
จึงควรสวมชุดอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลขณะปฏิบัติงาน เช่น ใช้หน้ากากผ้า สวมถุง
มือยาง ผ้ายางกันเปื้อน รองเท้าพื้น ยางหุ้มแข้ง หลีกเลี่ยงการใช้มือสัมผัสใบหน้า ตา ปาก
จมูก โดยไม่จาเป็น หลังจากเสร็จสิ้นการปฏิบัติงานในแต่ละครั้ง ล้างมือให้สะอาดด้วยสบู่
และน้า และเมื่อปฏิบัติงานเสร็จในแต่ละวัน หากเป็นไปได้ ควรอาบนและเปลี่ยนเสื้อผ้าทันที
8) ดูแลตัวเองด้วยการออกกาลังกายสม่าเสมอ และพักผ่อนให้เพียงพอ
9) หมั่นสังเกตตนเอง หากพบมีอาการไข้ ไอ จาม มีน้ามูก หรือเหนื่อยหอบ ให้แจ้งผู้บริหาร
ผู้ประกอบการผู้จัดการ สถานดูแลผู้สูงอายุ และไปพบแพทย์ทันที
3. การปฏิบัติตัวสาหรับผู้สูงอายุ
1) ล้างมืออย่างถูกวิธีด้วยน้าและสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจลทุก ครั้งก่อนรับประทานอาหาร และ
หลังเข้าส้วม รวมทั้งหลีกเลี่ยงการใช้มือสัมผัสใบหน้า ตา ปาก จมูก
2) ไม่ใช้ของใช้ส่วนตัวร่ วมกัน และส่งเสริมให้มีของใช้ส่ วนตัว เช่น ช้อน แก้วน้า แปรงสีฟัน
อุปกรณ์รับประทานอาหาร ผ้าเช็ดหน้า เป็นต้น
3) กินร้อน ใช้ช้อนกลางเมื่อรับประทานอาหารร่วมกับผู้อื่นหรือใช้ช้อนกลางส่วนตัว ดูแลสุขภาพ
ให้แข็งแรง รับประทานผัก ผลไม้ ออกกาลังกายสม่าเสมอ และนอนหลับให้เพียงพอ
4) หมั่นสังเกตตนเอง หากพบมีอาการไข้ ไอ จาม มีน้ามูก หรือเหนื่อยหอบ ให้แจ้งพนักงานหรือ
ผู้ดูแลผู้สูงอายุ เพื่อรับการรักษาต่อไป
………………………………………………………………………………….
ข้อมูล ณ วันที่ 25 มีนาคม 2563
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คำแนะนำตามข้อกำหนดฯ ข้อ 11
ข้อ 11 มาตรการป้องกันโรค ให้มีมาตรการป้องกันโรคตามที่ราชการกำหนดเพื่อใช้ปฏิบัติเป็นการทั่วไป
โดยการทำความสะอาดสถานที่ที่เกี่ยวข้องก่อนการจัดกิจกรรมและให้กำจัดขยะทุกวัน สวมหน้ากากอนามัยหรือ
หน้ากากผ้า การล้างมือ การรักษาระยะห่างเพื่อป้องกันการติดต่อสัมผัสหรือแพร่เชื้อโรคทางฝอยละอองน้ ำลาย
ควบคุมจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม เป็นต้น
คำแนะนำทั้ง 4 ด้านได้รวมอยู่ในคำแนะนำสำหรับสถานที่ตา่ ง ๆ ในข้อที่ 2 ข้อที่ 7 ข้อที่ 12 และ ข้อที่ 14
เช่น โรงเรียน ร้านอาหาร สถานประกอบการ เป็นต้น ในส่วนนี้ จะเพิ่มเติมรายละเอียดเฉพาะด้าน ดังนี้
1. การทำความสะอาด
1/1 คำแนะนำสำหรับประชาชนในการทำความสะอาด ทำลายและฆ่าเชื้อโรค ในสถานการณ์การระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
1/2 การป้องกันตนเองจากโรค COVID-19 สำหรับผู้ปฏิบัติงานดูแลรักษาความสะอาด
1/3 คำแนะนำการจัดการมูลฝอยสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในสถานการณ์การระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
2. คำแนะนำการใช้หน้ากากป้องกันไวรัสโคโรน่า สายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19)
3. แนวทางการปฏิบัติด้านสุขวิทยาส่วนบุคคล ในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19)
4. คำแนะนำในการปฏิบัติตน “กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ” ในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID-19)
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คาแนะนาสาหรับประชาชนในการทาความสะอาด ทาลายและฆ่าเชื้อโรค ในสถานการณ์
การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
เนื่องจากไวรัสโคโรนาสามารถอยู่ในสิ่งแวดล้อมได้เป็นระยะเวลานาน 2 ชั่วโมง - 9 วัน เพื่อป้องกัน
การแพร่กระจายเชื้อโรคที่ปนเปื้อนอยู่ในสภาพแวดล้อม จึงควรใช้ สารที่มีประสิทธิภาพในการกาจัดเชื้อ ได้ใน
ระยะเวลาสั้น องค์การอนามัยโลกให้คาแนะนาสาร 3 ชนิดที่ทาลายเชื้อไวรัสได้ภายในระยะเวลา 1 นาที ได้แก่
สารประกอบโซเดียมไฮโปคลอไรท์ 0.1% (เช่น น้ายาฟอกขาวความเข้มข้น 1000 ppm) ไฮโดรเจนเปอร์
ออกไซด์ 0.5% (5000 ppm) และ แอลกอฮอล์ 62%-70% คาแนะนาฉบับนี้ จึงแนะนาวิธีการทาความสะอาด
ตั้งแต่ขั้นตอนการเตรียมอุปกรณ์ การเตรียมสารทาความสะอาดเพื่อฆ่าเชื้อ การทาความสะอาดและฆ่าเชื้อ
บริเวณพื้นผิว การจัดการภายหลังทาความสะอาด และข้อควรระวัง ดังนี้
1. การเตรียมอุปกรณ์
1.1. อุปกรณ์ทาความสะอาด ได้แก่ น้ายาทาความสะอาดหรือน้ายาฟอกขาว อุปกรณ์การตวง ถุงขยะ
ถังน้า ไม้ถูพื้น ผ้าสาหรับเช็ดทาความสะอาด
1.2. อุปกรณ์ป้องกันร่างกาย ได้แก่ ถุงมือ หน้ากากผ้า เสื้อผ้าที่จะนามาเปลี่ยนหลังทาความสะอาด
1.3. การเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ทาความสะอาดพื้นผิว
ก. กรณีเป็นสิ่งของ อุปกรณ์ เครื่องใช้ แนะนาให้ใช้แอลกอฮอล์ 70% หรือไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์
0.5% ในการเช็ดทาความสะอาด
ข. กรณีเป็น พื้น ที่ขนาดใหญ่ เช่น พื้นห้อง แนะนาให้ ใช้ ผลิ ตภัณฑ์ ที่มีส่ว นผสม โซเดียมไฮโปคลอไรท์
(น้ายาซักผ้าขาว) 0.1% หรือไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ 0.5%
ค. ตรวจสอบองค์ประกอบของน้ายาทาความสะอาดบนฉลากข้างขวดผลิตภัณฑ์ ควรตรวจสอบวัน
หมดอายุ ทั้งนี้การเลือกใช้ขึ้นกับชนิดพื้นผิววัสดุ เช่น โลหะ หนัง พลาสติก
2. การเตรียมสารทาความสะอาดเพื่อฆ่าเชื้อ
การเตรียมน้ายาทาความสะอาดเพื่อฆ่าเชื้อขึ้นกับชนิดและความเข้มข้นของสารที่เลือกใช้ โดยแนะนา
ให้ เ ลื อ กใช้ ผ ลิ ต ภัณ ฑ์ ฆ่ า เชื้อ ที่ มี ส่ ว นผสมของโซเดี ย มไฮโปคลอไรท์ (ซึ่ ง รู้ จั กกั น ในชื่ อ “น้ ายาฟอกขาว”)
เนื่องจากหาได้ง่าย โดยนามาผสมกับน้าเพื่อให้ได้ความเข้มข้น 0.1% หรือ 1000 ส่วนในล้านส่วน ดังนี้
- หากผลิตภัณฑ์มีความเข้มข้น 2.54% ให้ผสม 40 มิลลิลิตร (2.8 ช้อนโต๊ะ) : น้า 1 ลิตร
- หากผลิตภัณฑ์มีความเข้มข้น 5.7% ให้ผสม 18 มิลลิลิตร (1.2 ช้อนโต๊ะ) : น้า 1 ลิตร
- หากผลิตภัณฑ์มีความเข้มข้น 5% ให้ผสม 20 มิลลิลิตร (1.3 ช้อนโต๊ะ) : น้า 1 ลิตร
- หากผลิตภัณฑ์มีความเข้มข้น 6% ให้ผสม 17 มิลลิลิตร (1.1 ช้อนโต๊ะ) : น้า 1 ลิตร
หรืออาจใช้ผลิตภัณฑ์ ฆ่าเชื้อที่มีส่วนผสมของไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ โดยนามาผสมกับน้าเพื่อให้ได้
ความเข้มข้น 0.5% หรือ 5000 ส่วนในล้านส่วน ดังนี้
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- หากผลิตภัณฑ์มีความเข้มข้น 5% ให้ผสม 110 มิลลิลิตร (7.5 ช้อนโต๊ะ) : น้า 1 ลิตร
- หากผลิตภัณฑ์มีความเข้มข้น 3% ให้ผสม 200 มิลลิลิตร (13.5 ช้อนโต๊ะ) : น้า 1 ลิตร
3. การทาความสะอาดและฆ่าเชื้อบริเวณพื้นผิว
- สวมอุปกรณ์ป้องกันตัวเองทุกครั้งเมื่อต้องทาความสะอาดและฆ่าเชื้อ
- เปิดประตู/หน้าต่างขณะทาความสะอาดเพื่อให้มีการระบายอากาศ
- หากพื้นผิวมีความสกปรก ควรทาความสะอาดเบื้องต้นก่อน เช่น นาผ้าชุบน้าเช็ดบริเวณที่มีฝุ่นหรือ
คราบสกปรก ก่อนที่จะทาการใช้น้ายาทาความสะอาดเพื่อฆ่าเชื้อ
- ควรทาความสะอาดและฆ่าเชื้อทั่วทั้งบริเวณ และเน้ นบริเวณที่มักมีการสัมผัสหรือใช้งานร่วมกัน
บ่อยๆ เช่น ลูกบิดประตู รีโมทคอนโทรล ปุ่มกดลิฟท์ ซึ่งเป็นพื้นผิวขนาดเล็ก โดยนาผ้าสาหรับเช็ดทาความ
สะอาดชุบน้ายาฟอกขาวที่เตรียมไว้ตามข้อ 2 หรือแอลกอฮอล์ 70% หรือไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ 0.5%
เช็ดทาความสะอาดและฆ่าเชื้อ
- สาหรับพื้น ใช้ไม้ถูพื้นชุบด้วยน้ายาฆ่าเชื้อที่เตรียมไว้ตามข้อ 2 เริ่มถูพื้นจากมุมหนึ่งไปยังอีกมุม
หนึ่ง ไม่ซ้ารอยเดิม โดยเริ่มจากบริเวณที่สกปรกน้อยไปมาก
- การทาความสะอาดห้องน้า ห้องส้วม ด้วยน้ายาทาความสะอาดทั่วไป พื้นห้องส้วมให้ฆ่าเชื้อโดยราด
น้ายาฟอกขาวที่เตรียมไว้ตามข้อ 2 ทิ้งไว้อย่างน้อย 10 นาที เช็ดเน้นบริเวณที่รองนั่งโถส้วม ฝาปิดโถส้วม ที่
กดชั ก โครก ราวจั บ ลู ก บิ ด หรื อ กลอนประตู ที่ แ ขวนกระดาษช าระ อ่ า งล้ า งมื อ ก๊ อ กน้ า ที่ ว างสบู่ ผนั ง
ซอกประตู ด้วยผ้าชุบน้ายาฟอกขาวที่เตรียมไว้ตามข้อ 2 หรือแอลกอฮอล์ 70% หรือไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์
0.5%
-หากเป็นการทาความสะอาดโรงเรียน ศูนย์เด็กเล็ก อาคารสานักงาน ร้านอาหาร ซึ่งไม่มีคนพักค้างคืน
แนะนาให้ปิดพื้นที่ที่มีผู้ป่วยเข้าไปสัมผัสหรือใช้งานไว้ 24 ชั่วโมงก่อนเริ่มทาความสะอาดและฆ่าเชื้อ เพื่อลด
โอกาสในการสัมผัสละอองเชื้อโรคที่ติดตามบริเวณต่างๆ
4. การจัดการหลังทาความสะอาดและฆ่าเชื้อโรค
- หลังทาความสะอาดควรซักผ้าสาหรับเช็ดทาความสะอาดและไม้ถูพื้น ด้วยน้าผสมผงซักฟอกหรือ
น้ายาฆ่าเชื้อ แล้วซักด้วยน้าสะอาดอีกครั้ง และนาไปผึ่งตากแดดให้แห้ง
- บรรจุภัณฑ์ใส่น้ายาทาความสะอาด ควรคัดแยกออกจากขยะทั่วไปในครัวเรือน และทิ้งในถังขยะ
อันตราย เศษขยะที่เหลือรวบรวมและทิ้งขยะลงในถุงพลาสติกซ้อนสองชั้นหรือถุงขยะ มัดปากถุงให้แน่นและ
นาไปทิ้งทันทีโดยทิ้งร่วมกับขยะทั่วไป
- ถอดถุงมือแล้วล้างมือด้วยสบู่และน้า หากเป็นไปได้ควรชาระล้างร่างกายและเปลี่ยนเสื้อผ้าโดยเร็ว
5. ข้อควรระวัง
- สารที่ใช้ฆ่าเชื้อส่วนใหญ่เป็นชนิดสารฟอกขาว ซึ่งอาจก่อให้เกิดการระคายเคืองผิวหนัง เนื้อเยื่อ
อ่อนควรระวังไม่ให้เข้าตาหรือสัมผัสโดยตรง
- ไม่ควรผสมน้ายาฟอกขาวกับสารทาความสะอาดอื่นๆ ที่มีส่วนผสมของแอมโมเนีย
- หลีกเลี่ยงการใช้สเปรย์ฉีดพ่นเพื่อฆ่าเชื้อ เนื่องจากอาจทาให้เกิดการแพร่กระจายของเชื้อโรค
- เพื่อให้สารทาความสะอาดมีประสิทธิภาพสูงสุดในการทาความสะอาดควรเตรียมก่อนการใช้งาน
- ไม่ควรนาถุงมือไปใช้ในการทากิจกรรมประเภทอื่นๆ นอกจากการทาความสะอาดเท่านั้น เพื่อ
ป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรค
- หลีกเลี่ยงการใช้มือสัมผัสบริเวณใบหน้า ตา จมูก และปาก ขณะสวมถุงมือ และระหว่างการทาความ
สะอาด
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**********************************
ข้อมูล ณ วันที่ 19 มีนาคม 2563
เอกสารประกอบคาแนะนาสาหรับประชาชนในการทาความสะอาด ทาลายและฆ่าเชื้อโรค
ในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
โคโรนาไวรัสสามารถอยู่ในสิ่งแวดล้อมได้เป็นระยะเวลานาน 2 ชั่วโมง ถึง 9 วัน หลักการในการทาลาย
เชื้อจะต้องใช้ในปริมาณที่สามารถฆ่าเชื้อได้ในเวลาสั้น องค์การอนามัยโลกแนะนาสารที่มีประสิทธิภาพในการ
กาจัดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ได้ ภายในระยะเวลา 1 นาที ได้แก่ แอลกอฮอล์ 62-70% โซเดียมไฮโปคลอไรท์
0.1% และไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ 0.5% โดยมีคาแนะนาความเข้มข้นสาหรับพื้นผิวต่างๆ ดังนี้
ชนิดสารฆ่าเชื้อ
การใช้งาน
แอลกอฮอล์
สาหรับพื้นผิวที่เป็นโลหะ
โซเดียมไฮโปคลอไรท์ - ใช้กับพื้นผิววัสดุแข็ง ไม่มีรูพรุน เช่น เซรามิก สแตนเลส
(น้ายาฟอกขาว)
แต่ไม่เหมาะกับพื้นผิวโลหะ
- สาหรับพื้นผิวทั่วไปควรใช้ความเข้มข้น 500-1000 ppm
- สาหรับพื้นผิวที่มีการปนเปื้อนน้ามูก น้าลาย เสมหะ
อาเจียน ควรใช้ความเข้มข้น 5000 ppm
ไฮโดรเจนเปอร์
ไม่เหมาะกับโลหะและผลิตภัณฑ์ที่มีการเคลือบสี
ออกไซด์

ข้อควรระวัง
ติดไฟง่าย
ห้ามผสมกับ
ผลิตภัณฑ์
แอมโมเนีย
-ห้ามผสมกับ
คลอรีน
-มีความเป็นกรดสูง
มีฤทธิ์กัดกร่อน

กรมอนามัยจัดทารายการตัวอย่างผลิตภัณฑ์ที่มีจาหน่ายในประเทศไทยโดยใช้ข้อมูลที่ปรากฏอยู่ใน
ฉลากผลิตภัณฑ์มาอ้างอิงดังตารางด้านล่าง ทั้งนี้ กรมอนามัยไม่ได้รับรองผลิตภัณฑ์ดังกล่าวและไม่มีส่วนได้
ส่วนเสียกับผลิตภัณฑ์แต่อย่างใด ซึ่งส่วนใหญ่เป็นสารเคมีที่มีอันตรายต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม จึงควรใช้ใน
ปริมาณที่เหมาะสม
1. เอทิลแอลกอฮอล์1,2,3 ความเข้มข้นที่แนะนา 70%
ชื่อสินค้าในตลาด
จีพีโอ แอลกอฮอล์

รูปภาพผลิตภัณฑ์

ความเข้มข้น
70%
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2.โซเดียมไฮโปคลอไรท์1,2,3 ความเข้มข้นที่แนะนาคือ 0.1% (1000 ppm)
ชื่อสินค้าในตลาด

รูปภาพผลิตภัณฑ์

ความเข้มข้น

วิธีใช้ตามฉลากผลิตภัณฑ์

วิธีใช้เพื่อให้ได้
ความเข้มข้น 1000 ppm
ผสมผลิตภัณฑ์ 20 มิลลิลติ ร (2 ผสมผลิตภัณฑ์ 20 มิลลิลติ ร
ฝา) ต่อน้า 2 ลิตร ได้ความ
(2 ฝา) ต่อน้า 1 ลิตร
เข้มข้น 600 ppm ซึ่งน้อยกว่า
ความเข้มข้นที่แนะนา

ไฮเตอร์ ซักผ้าขาว (ขวดสีฟ้า)
ขนาดบรรจุ 250 มล./600 มล.

โซเดียมไฮโปคลอไรท์
6%

ไฮเตอร์ ซักผ้าขาว (ขวดสีฟ้า)
ขนาด 1,500 มล./2,500 มล.
1 ฝา = 20 มิลลิลติ ร

โซเดียมไฮโปคลอไรท์
6%

ผสมผลิตภัณฑ์ 20 มิลลิลติ ร (1 ผสมผลิตภัณฑ์ 20 มิลลิลติ ร
ฝา) ต่อน้า 2 ลิตร ได้ความ
(1 ฝา) ต่อน้า 1 ลิตร
เข้มข้น 600 ppm ซึ่งน้อยกว่า
ความเข้มข้นที่แนะนา

ไฮเตอร์ ซักผ้าขาว ผสมน้าหอม
(ขวดชมพู) ขนาดบรรจุ 250
มิลลิลิตร / 600 มิลลิลิตร

โซเดียมไฮโปคลอไรท์
6%

ผสมผลิตภัณฑ์ 20 มิลลิลติ ร (2 ผสมผลิตภัณฑ์ 20 มิลลิลติ ร
ฝา) ต่อน้า 2 ลิตร ได้ความ
(2 ฝา) ต่อน้า 1 ลิตร
เข้มข้น 600 ppm ซึ่งน้อยกว่า
ความเข้มข้นที่แนะนา

ไฮเตอร์ ซักผ้าขาว ผสมน้าหอม
(ขวดชมพู)
ขนาด 1,500 มล./2,500 มล.
1 ฝา = 20 มิลลิลติ ร

โซเดียมไฮโปคลอไรท์
6%

ผสมผลิตภัณฑ์ 20 มิลลิลติ ร (1 ผสมผลิตภัณฑ์ 20 มิลลิลติ ร
ฝา) ต่อน้า 2 ลิตร ได้ความ
(1 ฝา) ต่อน้าสะอาด 1 ลิตร
เข้มข้น 600 ppm ซึ่งน้อยกว่า
ความเข้มข้นที่แนะนา

ไฮเตอร์ ซักผ้าขาว กลิ่นเฟรช
(ขวดเหลือง) ขนาดบรรจุ 250
มิลลิลิตร / 600 มิลลิลิตร

โซเดียมไฮโปคลอไรท์
6%

ผสมผลิตภัณฑ์ 20 มิลลิลติ ร (2 ผสมผลิตภัณฑ์ 20 มิลลิลติ ร
ฝา) ต่อน้า 2 ลิตร ได้ความ
(2 ฝา) ต่อน้า 1 ลิตร
เข้มข้น600 ppm ซึ่งน้อยกว่า
ความเข้มข้นที่แนะนา

ไฮเตอร์ ซักผ้าขาว กลิ่นเฟรช
(ขวดเหลือง)
ขนาด 1,500 มล./2,500 มล.
1 ฝา = 20 มิลลิลติ ร

โซเดียมไฮโปคลอไรท์
6%

ผสมผลิตภัณฑ์ 20 มิลลิลติ ร (1 ผสมผลิตภัณฑ์ 20 มิลลิลติ ร
ฝา) ต่อน้า 2 ลิตร ได้ความ
(1 ฝา) ต่อน้า 1 ลิตร
เข้มข้น 600 ppm ซึ่งน้อยกว่า
ความเข้มข้นที่แนะนา

ไฮยีน ซักผ้าขาว
ขนาดบรรจุ 250 มิลลิลติ ร / 600
มิลลิลิตร

โซเดียมไฮโปคลอไรท์
6%

ผสมผลิตภัณฑ์ 15 มิลลิลติ ร (1 ผสมผลิตภัณฑ์ 15 มิลลิลติ ร
ฝา) ต่อน้า 150 มิลลิลิตร ได้ (1 ฝา) ต่อน้า 1 ลิตร
ความเข้มข้น 6,000 ppm ซึ่ง
มากกว่าความเข้มข้นที่แนะนา
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ชื่อสินค้าในตลาด

รูปภาพผลิตภัณฑ์

ความเข้มข้น

วิธีใช้ตามฉลากผลิตภัณฑ์

วิธีใช้เพื่อให้ได้
ความเข้มข้น 1000 ppm
ผสมผลิตภัณฑ์ 15 มิลลิลติ ร (1 ผสมผลิตภัณฑ์ 18 มิลลิลติ ร
ฝา) ต่อน้า 150 มิลลิลิตร ได้ ต่อน้า 1 ลิตร
ความเข้มข้น 6,000 ppm ซึ่ง
มากกว่าความเข้มข้นที่แนะนา

ไฮยีน ซักผ้าขาว กลิ่นไวท์ฟลอรัล

โซเดียมไฮโปคลอไรท์
6%

มาร์วิน ผลิตภัณฑ์ซักผ้าขาว

โซเดียมไฮโปคลอไรท์
5.2%

ผสมผลิตภัณฑ์ 20 มิลลิลติ ร
ต่อน้า 1 ลิตร ได้ความเข้มข้น
1,040 ppm ซึ่งใกล้เคียงกับ
ความเข้มข้นที่แนะนา

คลอร็อกซ์ เร็กกูลาร์ บลีช

โซเดียมไฮโปคลอไรท์
5.7%

ผสมผลิตภัณฑ์ 180 มิลลิลิตร ผสมผลิตภัณฑ์ 18 มิลลิลิตร
ต่อน้า 4 ลิตร ได้ความเข้มข้น ต่อน้า 1 ลิตร
2,565 ppm ซึ่งมากกว่าความ
เข้มข้นที่แนะนา

โปรแมกซ์ กลิ่นพิงค์พาวเวอร์

โซเดียมไฮโปคลอไรท์
3%

โปรแมกซ์ กลิ่นแอคทีฟบลู

โซเดียมไฮโปคลอไรท์
3%

-ฉีดบริเวณที่ต้องการทาความ
สะอาด ทิ้งไว้ 20 นาที เช็ด
หรือล้างออกด้วยน้าสะอาด
- ความเข้มข้น 30000 ppm
ซึ่งมากกว่าความเข้มข้นที่
แนะนา
-ฉีดบริเวณที่ต้องการทาความ
สะอาด ทิ้งไว้ 20 นาที เช็ด
หรือล้างออกด้วยน้าสะอาด
- ความเข้มข้น 30000 ppm
ซึ่งมากกว่าความเข้มข้นที่
แนะนา
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ผสมตามคาแนะนาในฉลาก

ผสมผลิตภัณฑ์ 33.5 มิลลิลติ ร
ต่อน้า 1 ลิตร

ผสมผลิตภัณฑ์ 33.5 มิลลิลติ ร
ต่อน้า 1 ลิตร

3. ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ ความเข้มข้นที่แนะนา 0.5%1,2 (5,000 ppm)
ชื่อสินค้าในตลาด

รูปภาพผลิตภัณฑ์

ความเข้มข้น

วิธีใช้ตามฉลากผลิตภัณฑ์

ไฮเตอร์ คัลเลอร์ ชนิดน้า
กลิ่นสวีท ฟลอรัล
-ขนาด 500 มล.

ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ 5% ผสมผลิตภัณฑ์ 80 มิลลิลติ ร (2 ฝา)

ไฮเตอร์ คัลเลอร์ ชนิดน้า
กลิ่นโรซี่ พิงก์
ขนาด 1000 มล.

ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ 5% ผสมผลิตภัณฑ์ 80 มิลลิลติ ร (2 ฝา)

ไฮเตอร์ คัลเลอร์ ฆ่าเชื้อ
แบคทีเรีย และ ขจัดกลิ่น
พลัส ชนิดน้า
ขนาด 1000 มล.

ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ 3% ผสมผลิตภัณฑ์ 40 มิลลิลติ ร (1 ฝา)

แวนิช ชนิดน้า
ขนาด 500 มล

ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ 3% ผสมผลิตภัณฑ์ 40 มิลลิลติ ร ต่อน้า 3

ไฮโดรเย่น เพอร์อ๊อกไซด์

ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ 3%
ไฮโดรเจน

ต่อน้า 2 ลิตร ได้ความเข้มข้น 2,000
ppm ซึ่งน้อยกว่าความเข้มข้นที่
แนะนา
ต่อน้า 2 ลิตร ได้ความเข้มข้น 2,000
ppm ซึ่งน้อยกว่าความเข้มข้นที่
แนะนา
ต่อน้า 1 ลิตร ได้ความเข้มข้น 1,200
ppm ซึ่งน้อยกว่าความเข้มข้นที่
แนะนา
ลิตร ได้ความเข้มข้น 400 ซึ่งน้อยกว่า
ความเข้มข้นที่แนะนา

1.

คาแนะนา ให้ได้ความ
เข้มข้นประมาณ
5000 ppm
ผสมผลิตภัณฑ์ 200
มิลลิลิตร (5 ฝา) ต่อ
น้า 2 ลิตร
ผสมผลิตภัณฑ์ 200
มิลลิลิตร (5 ฝา) ต่อ
น้า 2 ลิตร
ผสมผลิตภัณฑ์ 200
มล. (5 ฝา) ต่อน้า 1
ลิตร
ผสมผลิตภัณฑ์ 200
มิลลิลิตร ต่อน้า 1
ลิตร
ผสมผลิตภัณฑ์ 1 ส่วน
ต่อน้าสะอาด 5 ส่วน
หรือผสมผลิตภัณฑ์
200 มล. ต่อน้า 1
ลิตร

https://reader.elsevier.com/reader/sd/pii/S2590088920300081?token=4885AD16624C397E3897A8750C7EF37424838863D6C
FEB0D2751114D8307F944E546476DA1DF295BE1845A05CBE60763
2
National Environmental Agency, Singapore: https://www.nea.gov.sg/our-services/public-cleanliness/environmentalcleaning-guidelines/guidelines/interim-list-of-household-products-and-active-ingredients-for-disinfection-of-covid-19
3.
European Center for Disease Prevention and Control,2020 Interim guidance for Environmental Cleaning for non-health care
facilities exposed to SARS-COV-2
รูปภาพประกอบจาก : บิ๊กซีช้อปปิ้งออนไลน์, เจดี เซ็นทรัล, Shopee, Tops
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การป้องกันตนเองจากโรค COVID-19 สาหรับผู้ปฏิบัติงานดูแลรักษาความสะอาด
กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
ผู้ปฏิบัติงานหรือพนักงานเก็บรวบรวมขยะมูลฝอย และพนักงานทาความสะอาดในสถานที่ทั่วไปที่ไม่ใช่
สถานบริการสาธารณสุข ต้องปฏิบัติงานหน้าที่ที่มีความเสี่ยงต่อ อุบัติเหตุและความไม่ปลอดภัยในการทางาน มี
โอกาสสัมผัสกับเชื้อโรคต่างๆ ได้ง่าย โดยเฉพาะในช่วงที่มีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID19) โรคนี้ ส ามารถทางน้ ามู ก น้ าลาย เสมหะ จึ ง อาจมี ก ารปนเปื้ อ นในมู ล ฝอยจากผู้ ป่ ว ยหรือ ผู้ ไ ด้ รับ เชื้ อ ได้
นอกจากนี้ ห้องน้าห้องส้วมเป็นอีกแหล่งที่อาจมีความเสี่ยงต่อการแพร่กระจายเชื้อโรคได้เช่นเดียวกัน จากการที่
ผู้ป่วยหรือผู้ติดเชื้อใช้งาน ผู้ปฏิบัติงานจึงต้องมีความรู้ ความเข้าใจในการป้องกันตนเอง เพื่อให้สามารถปฏิบัติตน
ได้อย่างถูกต้องและปลอดภัยมากที่สุด
ก. ชุดอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลที่เหมาะสมสาหรับผู้ปฏิบัติงานเก็บขยะมูลฝอย และพนักงานทา
ความสะอาด ประกอบด้วย
1) หน้ากากผ้า หรือหน้ากากปิดปากและจมูก
2) ถุงมือยางหนา
3) ผ้ายางกันเปื้อน
4) รองเท้าพื้นยางหุ้มแข้ง
5) แว่นป้องกันตา
6) หมวกคลุมผม
ข. ข้อปฏิบัติสาหรับพนักงานทาความสะอาด
1) ก่อนการปฏิบัติงาน
- กรณีผู้ปฏิบัติงานมีอาการเจ็บป่วย เช่น มีไข้ ไอ จาม มีน้ามูก หรือเหนื่อยหอบ ให้หยุดปฏิบัติงาน
ให้แจ้งหัวหน้างานและพบแพทย์ทันที
- ควรปิดกั้นบริเวณพื้นที่หรือพื้นผิวที่ปนเปื้อนเชื้อก่อนดาเนินการ
- สวมใส่ชุดอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลที่เหมาะสม
- เลือกใช้อุปกรณ์ทาความสะอาดที่มีด้ามจับ เพื่อลดการสัมผัสโดยตรงกับพื้นผิว
2) ระหว่างปฏิบัติงาน
- เปิดประตู หน้าต่าง เพื่อการระบายอากาศ ในขณะทาความสะอาด หรือเมื่อใช้น้ายาฆ่าเชื้อหรือ
น้ายาฆ่าเชื้อที่มีส่วนประกอบของคลอรีน เช่น โซเดียมไฮโปคลอไรท์ หรือน้ายาฟอกขาว
- ควรใช้วิธีเช็ดทาความสะอาดไม่ควรพ่นด้วยสเปรย์ลงบนพื้นผิวโดยตรงเนื่องจากจะเป็นการทาให้
เสมหะที่ตกอยู่บนพื้นผิวฟุ้งกระจายเป็นละอองขึ้นมาได้
- หากถุงมือชารุดเสียหายมีรอยรั่วให้ถอดถุงมือออกล้างมือด้วยสบู่และน้า แล้วใช้ถุงมือคู่ใหม่
- ล้างมือให้สะอาดด้วยน้าและสบู่ทุกครั้ง หลังสัมผัสขยะมูลฝอยหรือสิ่งสกปรก หลีกเลี่ยงการ
ใช้มือสัมผัสใบหน้า ตา ปาก จมูก โดยไม่จาเป็น

-23) หลังจากปฏิบัติงาน
- อุปกรณ์ทาความสะอาดให้ทิ้งในถุง และรัดปากถุงให้แน่น
- อุ ป กรณ์ ที่ ต้ อ งการน ามาใช้ ใ หม่ เช่ น ถุ ง มื อ ยางหนา ให้ ฆ่ า เชื้ อ โดยการแช่ น้ ายาฆ่ า เชื้ อ ที่ มี
ส่วนประกอบของคลอรีน เช่น โซเดียมไฮโปคลอไรท์ ความเข้มข้น 5,000 ppm เป็นเวลา 30 นาที
หรือต้มในน้าร้อน
- เมื่อเสร็จงาน ให้ถอดชุดอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล ชาระล้างร่างกายให้สะอาด
เปลี่ยนเสื้อผ้า ก่อนออกจากพื้นที่ปฏิบัติงาน หรือก่อนกลับบ้าน
ค. ข้อปฏิบัติสาหรับผู้ปฏิบัติงานเก็บขยะมูลฝอย
1) ก่อนการปฏิบัติงาน
- กรณีผู้ปฏิบัติงานมีอาการเจ็บป่วย เช่น มีไข้ ไอ จาม มีน้ามูก หรือเหนื่อยหอบ ให้หยุดปฏิบัติงาน
ให้แจ้งหัวหน้างานและพบแพทย์ทันที
- สวมใส่ชุดอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลที่เหมาะสม
2) ระหว่างปฏิบัติงาน
- ปฏิบัติงานด้วยความระมัดระวัง และคานึงถึงการป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรค เลือกใช้
อุปกรณ์เก็บขยะที่มีด้ามจับ เพื่อลดการสัมผัสโดยตรงกับขยะมูลฝอย
- ล้างมือให้สะอาดด้วยน้าและสบู่ทุกครั้ง หลังสัมผัสขยะมูลฝอยหรือสิ่งสกปรก และหลีกเลี่ยงการ
ใช้มือสัมผัสใบหน้า ตา ปาก จมูก โดยไม่จาเป็น
- หากถุงมือชารุดเสียหายมีรอยรั่วให้เปลี่ยนถุงมือคู่ใหม่
- งดพูดคุยระหว่างปฏิบัติงาน
3) หลังจากปฏิบัติงาน ให้ถอดอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล และชาระล้างร่างกายให้สะอาด
เปลี่ยนเสื้อผ้า ก่อนออกจากสถานที่ปฏิบัติงาน
*******************************
ข้อมูล ณ วันที่ 26 มีนาคม 2563
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คาแนะนาการจัดการมูลฝอยสาหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
ในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีบทบาทหน้าที่ตามกฎหมายในการเก็บ ขน และกาจัด มูลฝอยที่เกิดขึ้น
ในพื้นที่อย่างถูกต้อง โดยเฉพาะในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ได้เกิดขึ้นในหลายพื้นที่ทั่วประเทศ ก่อให้เกิด มูลฝอยซึ่งเกิดจากมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรั ส โคโรนา 2019 (COVID-19) เป็นจานวนมาก และมูลฝอยเหล่ านี้จาเป็น ต้องได้รับ
การจัดการอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ เพื่อลดและป้องกันการแพร่ ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
รวมถึงเพื่อความปลอดภัยของผู้ปฎิบัติงานที่เกี่ยวข้องและประชาชน จึงมีคาแนะนาในการจัดการมูลฝอย ดังนี้
ก. คาแนะนาสาหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
1. ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกาหนดมาตรการและแนวทางในการจัดการมูลฝอยที่เกิดขึ้นในพื้นที่
รับผิดชอบตั้งแต่การคัดแยกระดับครัวเรือน การเก็บรวบรวม การขน และการกาจัด รวมถึงวางแผน
การจัดการมูลฝอยโดยพิจารณาตามประเภทความเสี่ยงของมูลฝอย
2. การคัดแยกมูลฝอยจากแหล่งกาเนิด จัดให้มีมาตรการเพื่อให้ประชาชนคัดแยกมูลฝอยเป็น 3 ประเภท
ดังนี้
- มูลฝอยทั่วไป เช่น เศษกระดาษ ถุงพลาสติก ภาชนะใส่อาหารแบบใช้ครั้งเดียว เป็นต้น
- มูลฝอยรีไซเคิล เช่น ขวดแก้ว ขวดพลาสติก เป็นต้น
- มูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน เช่น ภาชนะบรรจุน้ายาฆ่าเชื้อ ขวดน้ายาล้างห้องน้า
กระป๋องสเปรย์ เป็นต้น
ทั้งนี้ กรณีมูลฝอยที่ปนเปื้อนน้ามูก น้าลาย สารคัดหลั่งของผู้ที่แยกสังเกตอาการที่บ้าน เช่น หน้ากากอนามัย
กระดาษทิชชู เป็นต้น ควรแนะนาให้ประชาชนแยกจัดการ โดยในแต่ละวันให้เก็บรวบรวมและทาลายเชื้อ
โดยใส่ถุงขยะ 2 ชั้น โดยถุงขยะใบแรกที่บรรจุมูลฝอยแล้วให้ราดด้วยน้ายาฆ่าเชื้อหรือน้ายาฟอกขาว
จากนั้นมัดปากถุงให้แน่น แล้วซ้อนด้วยถุง ขยะอีก 1 ชั้น มัดปากถุงให้แน่น อีกครั้ง นาไปทิ้งรวมกับ
มูลฝอยทั่วไป หรือเก็บรวบรวมแยกไว้เฉพาะตามที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกาหนด
3. จัดให้มีจุดรวบรวมมูลฝอย พร้อมภาชนะรองรับที่มีฝาปิดอย่างเพียงพอและทั่วถึง ทั้งนี้ อาจกาหนด
จุดรวบรวมเฉพาะสาหรับชุมชน หรือครัวเรือน หรือบ้านที่มีผู้ทแี่ ยกสังเกตอาการที่บ้าน
4. จัดเตรียมยานพาหนะสาหรับการขนมูลฝอย โดยอาจแยกตามประเภทมูลฝอย
5. การเก็บ รวบรวมและการขนมูล ฝอย ต้องควบคุมกากับ ให้ ผู้ ปฏิบัติ งานเก็บขน หรือกาจัดมูล ฝอย
ปฏิบัติงานด้วยความปลอดภัย และจัดเตรียมความพร้อมสาหรับผู้ปฏิบัติงานเก็บขน หรือกาจัดมูลฝอย
โดยให้ความรู้หรือคาแนะนาแก่ผู้ปฏิบัติงานในหลักความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน
- จัดให้มีการคัดกรองเบื้องต้น โดยสั งเกตอาการป่วยของผู้ปฏิบัติงานเก็บขน หรือกาจัดมูลฝอย
หรือการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย หากพบผู้ปฏิบัติงานมีอาการเจ็บป่วย เช่น มีไข้ ไอ จาม มีน้ามูก
หรือเหนื่อยหอบ ให้หยุดปฏิบัติงานและพบแพทย์ทันที
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- จั ด ให้ มี อุ ป กรณ์ ป้ อ งกั น อั น ตรายส่ ว นบุ คคลที่ เหมาะสมและเพี ย งพอ ได้ แก่ หน้า กากผ้ าหรื อ
หน้ ากากอนามัย ถุงมือยางหนา ผ้ ายางกันเปื้อน รองพื้นยางหุ้ มแข้ง แว่น ป้องกันตา เป็นต้น
รวมทั้งกาชับให้ผู้ปฏิบัติงานเก็บขน หรือกาจัดมูลฝอยสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล
ขณะปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด
- จัดให้มีอุปกรณ์สาหรับทาความสะอาดมือ เช่น สบู่ เจลแอลกอฮอล์
- จัดเตรียมอุปกรณ์ ทาความสะอาด สารทาความสะอาด และสารฆ่าเชื้อ สาหรับทาความสะอาด
ยานพาหนะขนมูลฝอย อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลให้เพียงพอ เช่น ผงซักฟอก น้ายาที่มี
ส่วนประกอบของคลอรีน หรือสารโซเดียมไฮโปคลอไรท์ เป็นต้น
- ควบคุมกากับให้ผู้ปฏิบัติงานเก็บขน หรือกาจัดมูลฝอยปฏิบัติตามคาแนะนาสาหรับผู้ปฏิบัติงาน
โดยเคร่งครัด
6. การกาจัดมูล ฝอยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ควบคุมกากับ หรือดาเนินการนามูล ฝอยไปกาจัด
ให้ถูกต้องตามประเภทของมูลฝอย ดังนี้
- มูลฝอยทั่วไป ให้นาไปกาจัดโดยวิธีการฝังกลบแบบถูกหลักสุขาภิบาล หรือการเผาในเตาเผา
- มูล ฝอยที่ เ ป็ น พิ ษ หรื ออั น ตรายจากชุม ชน ให้ ร วบรวมและส่ ง ไปก าจั ด โดยวิ ธี ฝั ง กลบแบบ
ปลอดภัยหรือการเผาในเตาเผา
- กรณี อ งค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น มี ส ถานที่ ก าจั ด มู ล ฝอยในพื้ น ที่ ต้ อ งจั ด ให้ มี ม าตรการ
ห้ามมิให้มีการเปิดถุงมูลฝอยหรือการคุ้ยเขี่ยระหว่างการเก็บขน รวมถึงในสถานที่กาจัดด้วย
7. กรณีในพื้นที่มีการจัดตั้งสถานที่เฉพาะสาหรับการสังเกตอาการโรคหรือการดูแลผู้ป่วยหรือกลุ่มเสี่ยง
ให้ปฏิบัติดังนี้
- ประสานหน่วยงานรับผิดชอบสถานที่นั้น และหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ เพื่อวางแนวทาง
ในการจัดการมูลฝอยที่เกิดขึ้น
- ประเมินแนวทางการจัดการมูลฝอยและกาหนดวิธีการคัดแยก การเก็บรวบรวม การขน และการ
นาไปกาจัดอย่างถูกต้อง
8. กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่มีระบบเก็บขนและกาจัดมูลฝอย ต้องจัดให้มีมาตรการรวมถึง
การให้คาแนะนาแก่ประชาชนในการจัดการมูลฝอยอย่างเหมาะสม โดยคานึงถึงความปลอดภัยและ
การป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรคเป็นสาคัญ
9. กรณีการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควบคุมกากับให้แหล่งกาเนิดมูลฝอยติดเชื้อ
รวมถึงผู้ดาเนินกิจการรับเก็บขน และกาจัดมูลฝอยติดเชื้อ ปฏิบัติให้เป็นไปตามกฏกระทรวงว่าด้วย
การกาจัดมูลฝอยติดเชื้อ พศศศ 2545 อย่างเคร่งครัด
10. จัดให้ มี การสื่ อสารประชาสั มพันธ์ ผ่ านช่องทางต่างๆ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้ กับประชาชน
ในการจั ดการมู ล ฝอยที่ ถู กต้ อง เช่ น ค าแนะน าการจั ด การมู ล ฝอยส าหรั บ ประชาชน ค าแนะน า
การจัดการมูลฝอยสาหรั บผู้ ที่แยกสังเกตอาการที่บ้าน รวมถึงสุ ขอนามัยส่วนบุคคลในการป้องกัน
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เป็นต้น
ข. คาแนะนาข้อปฏิบัติสาหรับผู้ปฏิบัติงานเก็บขน หรือกาจัดมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
1. เตรียมการก่อนปฏิบัติงาน
- กรณีผู้ปฏิบัติงานมีอาการเจ็บป่วย เช่น มีไข้ ไอ จาม มีน้ามูก หรือเหนื่อยหอบ ให้หยุดปฏิบัติงาน
โดยแจ้งหัวหน้างานและพบแพทย์ทันที
- สวมชุ ดอุ ปกรณ์ ป้ องกั นอั นตรายส่ วนบุ คคลที่ เหมาะสมส าหรั บ ผู้ ป ฏิ บั ติ ง านเก็ บ ขน หรื อ ก าจั ด
มูลฝอย ได้แก่ หน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย ถุงมือยางหนา ผ้ายางกันเปื้อน รองพื้นยางหุ้มแข้ง
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แว่นป้องกันตา เป็นต้น ทั้งนี้ ให้ปฏิบัติตามมาตรการและคาแนะนาของเจ้าหน้าที่ควบคุมกากับของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างเคร่งครัด
2. ข้อปฏิบัติขณะปฏิบัติงาน
- ปฏิบัติงานด้วยความระมัดระวัง ค านึงถึงความปลอดภัย และการป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรค
เลือกใช้อุปกรณ์เก็บมูลฝอยทีม่ ีด้ามจับ เพื่อลดการสัมผัสกับมูลฝอยโดยตรง
- หากถุงมือชารุดเสียหายมีรอยรั่วให้เปลี่ยนถุงมือคู่ใหม่
- ควรงดพูดคุยระหว่างปฏิบัติงาน
3. ข้อปฏิบัติหลังการปฏิบัติงาน
- เมื่อเสร็จจากการปฏิบัติงานแล้วให้ถอดอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล ได้แก่ ถุงมือยางหนา
แว่นป้องกันตา ผ้ายางกันเปื้อน หน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย และรองพื้นยางหุ้มแข้ง
ตามลาดับ และล้างมือทุกครั้งที่ถอดอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล ส่วนอุปกรณ์ป้องกัน
อันตรายส่วนบุคคลชนิดใช้ครั้งเดียวให้ทิ้งลงในถังมูลฝอยที่มีฝาปิด ส่วนรองเท้าเท้าพื้นยางหุ้ม
แข้ง แว่ นตาป้องกันตา ผ้ายางกันเปื้อน ให้แช่ลงใน 5,000 ppm sodium hypochlorite
นาน 30 นาที จากนัน้ ล้างแล้วนาไปผึ่งแดดให้แห้ง
- ชาระล้างร่างกายให้สะอาด เปลี่ยนเสื้อผ้า ก่อนออกจากพื้นที่ปฏิบัติงานหรือก่อนกลับบ้าน
ค. คาแนะนาการจัดการมูลฝอยสาหรับประชาชน
1. รับ รู้ และตระหนั กถึงการจั ดการมูล ฝอยที่ถูกต้อง มีส่ วนช่ว ยป้องกันและลดการแพร่กระจายของ
เชื้อโรคไปยังผู้อื่นและชุมชน
2. จัดเตรียมภาชนะรองรับหรือถุงขยะให้เพียงพอ แยกตามประเภทมูลฝอย และสาหรับประชาชนทั่วไป
ให้คัดแยกมูลฝอยในครัวเรือนเป็น 3 ประเภท ดังนี้
- มูลฝอยทั่วไป เช่น ถุงพลาสติก ภาชนะใส่อาหารแบบใช้ครั้งเดียว เป็นต้น ให้เก็บรวบรวม
น าไปทิ้ ง ลงถั ง ที่ มี ฝ าปิ ด มิ ด ชิ ด เพื่ อ รอให้ อ งค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น เก็ บ ขนไปก าจั ด
อย่างถูกต้องต่อไป
- มูลฝอยรีไซเคิล เช่น ขวดแก้ว ขวดพลาสติก เป็นต้น ให้เก็บรวบรวมไว้ก่อนและรอจัดการในภายหลัง
- มูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน เช่น ภาชนะบรรจุน้ายาฆ่าเชื้อ ขวดน้ายาล้างห้องน้ า
กระป๋องสเปรย์ เป็นต้น ให้เก็บรวบรวมไว้ในภาชนะรองรับ เพื่อรอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เก็บขนไปกาจัดอย่างถูกต้องต่อไป
ทั้งนี้ ให้นามูลฝอยแต่ละประเภทไปทิ้งในจุดรวบรวมมูลฝอยที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดเตรียมไว้
หรือตามที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกาหนด
3. กรณีมีผู้ที่แยกสังเกตอาการที่บ้าน ให้แยกจัดการมูลฝอยจากครัวเรือน โดยดาเนินการดังนี้
- มูลฝอยทั่วไป เช่น ถุงพลาสติก ภาชนะใส่อาหารแบบใช้ครั้งเดียว ขวด เป็นต้น ในแต่ละวัน
ให้เก็บรวบรวมใส่ถุงขยะ มัดปากถุงให้ แน่น และนาไปทิ้งลงในถังมูลฝอยที่มีฝาปิดมิดชิด
เพื่อรอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเก็บขนไปกาจัดอย่างถูกต้องต่อไป
- มูลฝอยประเภทปนเปื้อนน้ามูก น้าลาย สารคัดหลั่ง เช่น หน้ากากอนามัย กระดาษทิชชู เป็นต้น
ในแต่ละวันให้เก็บรวบรวมและทาลายเชื้อโดยใส่ถุงขยะ 2 ชั้น โดยถุงขยะใบแรกที่บรรจุมูลฝอย
แล้วให้ราดด้วยน้ายาฆ่าเชื้อหรือน้ายาฟอกขาว จากนั้นมัดปากถุงให้แน่น แล้วซ้อนด้วยถุงขยะ
อีก 1 ชั้น มัดปากถุงให้แน่นอีกครั้ง นาไปทิ้งรวมกับมูลฝอยทั่วไปหรือเก็บรวบรวมแยกไว้เฉพาะ
ตามที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกาหนด
ทั้งนี้ ให้นามูลฝอยแต่ละประเภทไปทิ้งในจุดรวบรวมมูลฝอยที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดเตรีย มไว้
หรือตามที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกาหนด
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4. ภายหลังจัดการมูลฝอยแล้วล้างมือให้สะอาดด้วยน้าและสบู่ หรือเจลแอลกอฮอล์ทันที
5. สอดส่อง แนะนาบุคคลในครอบครัวและเพื่อนบ้าน เพื่อให้มีการคัดแยกมูลฝอยหรือการปฏิบัติที่ถูกต้อง
หากพบว่ามีการจัดการที่ไม่ถูกต้องอาจใช้กลไกของชุมชน เช่น อสมศ ผู้ใหญ่บ้าน หรือแจ้งองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ เพื่อทาความเข้าใจแนวทางปฏิบัติตามที่กาหนด ทั้งนี้ เพื่อป้องกันการแพร่กระจาย
ของเชื้อโรค
***********************************
ข้อมูล ณ วันที่ 26 มีนาคม 2563
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เอกสาร 2

คาแนะนาการใช้หน้ากากป้องกันไวรัสโคโรน่า สายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19)
************************
กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
จากสถานการณ์ประชาชนมีความตื่นตัวในการป้องกันตนเองจากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่
กาลังระบาด นอกจากการ “กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ” แล้ว หน้ากากเป็นแนวทางหนึ่งในการป้องกันละอองที่
อาจปนเปื้อนเชื้อโรคเข้าสู่ร่างกายได้
หน้ากากเป็นอุปกรณ์ป้องกันอย่างหนึ่งที่ใช้ป้องกันระบบทางเดินหายใจจากมลพิษ สารคัดหลั่ง และเชื้อ
โรคต่าง ๆ ทั้งนี้ หน้ากากมีหลายประเภท ตั้งแต่หน้ากากกรองอากาศชนิด N95 หน้ากากอนามัย และหน้ากากผ้า
ซึ่งมีวัตถุประสงค์ วิธีการใช้งานที่แตกต่างกัน ดังนี้
1. หน้ากากกรองอากาศ ประเภท N95
1.1 คุณสมบัติและวัตถุประสงค์การใช้งาน
ช่วยกรองอนุภาคปนเปื้อนจากอากาศ ป้องกันเชื้อโรค ขนาดเล็กได้ถึง 0.3 ไมครอน
1.2 กลุ่มที่ต้องใช้หน้ากาก N95 คือ บุคลากรทางการแพทย์ที่ใกล้ชิดกับผู้ป่วยติดเชื้อ ได้แก่ แพทย์ พยาบาล
ในรถส่งต่อ เจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่าง พยาบาลที่ดูแลผู้ป่วย พนักงานแปล พนักงานทาความสะอาดในห้อง
ผู้ป่วย เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ เป็นต้น
1.3 วิธีการใช้
1) ล้างมือด้วยน้าและสบู่
2) สวมหน้ากากให้กระชับกับใบหน้า ดึงสายรัดทั้งสองข้างคล้องหู หรือบางรุ่นให้ดึงสายรัดทั้งสองให้โอบ
รัดที่ศีรษะให้แน่น กดโครงลวดให้แนบสันจมูก
3) ทดสอบการแนบสนิทของหน้ากาก (Fit test) โดยใช้มือสองข้างโอบรอบหน้ากากหายใจออกแรงกว่า
ปกติ ถ้าแนบสนิทกับใบหน้าจะไม่มีการรั่วของลมหายใจ
1.4 วิธีการกาจัด
กาจัดเป็นขยะติดเชื้อ ต้องเก็บขนและกาจัดให้เป็นไปตามกฎกระทรวงว่าด้วยการกาจัดมูลฝอยติดเชื้อ
พ.ศ. 2545
2. หน้ากากอนามัย
2.1 คุณสมบัติและวัตถุประสงค์การใช้งาน
ป้องกันเชื้อโรค/อนุภาค ขนาด 3 ไมครอน โดยดักอนุภาคขนาดใหญ่จากผู้สวมใส่ เช่น น้าลายหรือน้ามูก
ไปสู่บรรยายกาศโดยรอบ หรือสภาพแวดล้อมในการทางาน หรือในบริเวณปลอดเชื้อ รวมถึงอาจใช้เพื่อช่วยลด
ความเสี่ย งจากการกระเด็น หรือละอองของเลื อด (Blood) ของเหลวในร่างกาย (Body fluid) สารคัดหลั่ ง
(Secretion) และของเสียจากการขับถ่าย (Excretion) เข้าสู่ปากและจมูกของผู้สวมใส่
2.2 กลุ่มที่ต้องใช้หน้ากากอนามัย
1) บุคลากรทางการแพทย์ในสถานบริการสาธารณสุขที่ไม่ได้สัมผัสเชื้อโดยตรง
2) ผู้ที่ถูกแยกสังเกตอาการ (Home Quarantine)
3) อาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน (อสม.) ที่ไปเยี่ยมผู้ที่ถูกกักกันที่บ้าน (Home Quarantine)
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4) ผู้ที่เป็นไข้หวัดธรรมดาหรือผู้ที่ต้องดูแลผู้ที่มีอาการดังกล่าว
2.3 วิธีการใช้
1) ล้างมือด้วยน้าและสบู่ หากไม่สะดวกให้ใช้เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ
2) ควรใส่ให้พอดีกับใบหน้า หันด้านที่มีสีออก หากเป็นแบบที่ไม่มีสีให้ สังเกตรอยพับของหน้ากาก
อนามัย หากมุมของรอยพับชี้ลงด้านล่าง ด้านนั้นจะเป็นด้านนนอกของหน้ากากอนามัย ให้ด้านที่มี
ลวดอยู่ด้านบน แล้วดึงหน้ากากอนามัยให้ครอบคลุมทั้งจมูกและปาก
3) หน้ากากอนามัยที่ใช้แล้วเปียกจากสารคัดหลั่ง เช่น น้าลาย น้ามูก ควรเปลี่ยนหน้ากากอนามัยทันที
ไม่ควรนากลับมาใช้ซ้า
2.4 วิธีการกาจัด แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้
กลุ่มที่ 1
กลุ่มที่ 2
1. บุ ค ล า ก ร ท า ง ก า ร แ พ ท ย์ ใ น ส ถ า น บ ริ ก า ร 3. อสม.ที่ไปเยี่ยมผู้ที่ถูกกักกันที่บ้าน
สาธารณสุขทีไ่ ม่ได้สัมผัสเชื้อโดยตรง
4. ผู้ที่เป็นไข้หวัดธรรมดา
2. ผู้ที่ถูกแยกสังเกตอาการ
ขยะที่สัมผัสสารคัดหลั่ง ให้กาจัดโดยจับสายรัดและ - ถือเป็นขยะทั่วไป ให้กาจัดโดยจับสายรัดและถอด
ถอดหน้ากากอนามัยจากด้านหลัง (ไม่ควรสัมผัสตัว หน้ า กากาอนามั ย จากด้ า นหลั ง (ไม่ ค วรสั ม ผั ส ตั ว
หน้ากาก) โดยใส่ถุงขยะ 2 ชั้น ทาลายเชื้อด้วยน้ายา หน้ากาก) ทิ้งในถังขยะที่มีฝาปิดที่ใกล้ที่สุด จากนั้น
ฟอกขาว แล้วมัดปากถุงให้แน่น นาไปทิ้งรวมกับขยะ ล้างมือให้สะอาด เพื่อป้องกันการตกค้างของเชื้อโรค
ทั่วไป และล้างมือให้สะอาดเพื่อป้องกันการตกค้าง
ของเชื้อโรค
3. หน้ากากผ้า
3.1 คุณสมบัติและวัตถุประสงค์การใช้งาน
- มีคุณสมบัติในการกรองฝุ่นละอองขนาดใหญ่ และลดละอองจากสารคัดหลั่ง (Droplet) ได้
- การเลือกผ้าที่จะทาหน้ากาก เช่น ผ้าฝ้ายมัสลิน ผ้าสาลู ซึ่งมีคุณสมบัติต้านการซึมผ่านของละอองน้า
และกรองอนุ ภ าคได้ดี โดยน าผ้ ามาซ้อนกัน 2 ชั้น ตัดเย็บให้ พอดีกับใบหน้า เพิ่มรอยพับ เพื่อให้
สามารถปิดจมูก หน้า ใต้คางได้อย่างพอดี และเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันละอองจากการไอ จาม
ได้ดียิ่งขึ้น
- ข้อดี คือ สามารถทาใช้ได้เอง ซักแล้วนากลับมาใช้ใหม่ได้ และช่วยลดปริมาณขยะ
3.2 กลุ่มที่ต้องใช้หน้ากากผ้า ได้แก่
1) ประชาชนที่ไม่ป่วย สุขภาพแข็งแรง กรณีต้องเข้าไปในพื้นที่เสี่ยง/อาคารปิดที่มีคนแออัด/อยู่ในรถ
สาธารณะที่มีคนจานวนมาก ทั้งนี้ หากไม่อยู่ในพื้นที่เสี่ยง ไม่จาเป็นต้องสวมหน้ากาก
2) อสม. เคาะประตูเยี่ยมบ้าน
3.3 วิธีการใช้
1) ล้างมือทุกครั้งก่อนสวมใส่หน้ากากผ้า สวมใส่ให้กระชับกับใบหน้า หากรู้สึกเปียกชื้นควรเปลี่ยน
หน้ากากผ้าชิ้นใหม่ แล้วนาไปซักให้สะอาด
2) แนะนาให้ซักหน้ากากผ้าทุกวัน ด้วยสบู่ ผงซักฟอก หรือน้ายาซักผ้า แล้วผึ่งหรือตากแดดให้แห้ง และ
รี ด ไม่จ าเป็ น ต้อ งใช้ น้ ายาฆ่า เชื้อ แอลกอฮอล์ หรื อต้ม ด้ว ยความร้อ นเพราะอาจทาให้ เส้ นใยเสี ย
คุณสมบัติ
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สรุปหลักการใช้หน้ากาก
กลุ่มที่ 1 บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข
1.1 แพทย์และสาธารณสุข
ดูแลผู้ติดเชื้อ
รุนแรง

ปฏิบัติงาน
ทั่วไป

1.2 อสม.
สังเกต
บ้าน HQ.

เคาะเยี่ยม
บ้าน

กลุ่มที่ 2 ประชาชน
2.1 กลุ่มเสี่ยง

2.2 กลุ่มปกติ

ถูกแยกสังเกต เป็นหวัด/ผู้ทตี่ ้อง
อาการ HQ. ดูแลผู้ที่มีอาการ

ไม่ป่วย/ต้องเข้า
ไปในพท.แออัด
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เอกสาร 3

แนวทางการปฏิบัติด้านสุขอนามัยบุคคล
ในสถานการณ์ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
แนวทางการดูแลสุขอนามัยส่วนบุคคล เพื่อป้องกันและลดการแพร่เชื้อ COVID-19
ด้วยหลักการ 3 ล. “ลด เลี่ยง ดูแล”
1. ลดสัมผัส
- ล้างมือให้สะอาดด้วยสบู่และน้้า หรือเจลแอลกอฮอล์ทุกครั้ง ก่อนรับประทานอาหาร หลังใช้ส้วม
หรือหลังจากไอ จาม หรือหลัง สัมผัสจุดเสี่ยงที่มีผู้ใช้งานร่วมกันในที่สาธารณะ เช่น กลอนหรือ
ลูกบิดประตู ราวจับหรือราวบันได เป็นต้น
- ลดการปนเปื้อนและแพร่กระจายเชื้อโรค โดยเฉพาะเมื่อไอหรือจาม ควรใช้ผ้า หรือกระดาษทิชชู
ปิดปาก จมูก แล้วน้าไปทิ้งในถังขยะที่มีฝาปิด หากไม่มี ให้จามใส่ข้อศอก โดยยกแขนข้างใดข้าง
หนึ่งมาจับไหล่ตัวเองฝั่งตรงข้าม และยกมุมข้อศอกปิดปากและจมูกตนเองก่อน ไอ จามทุกครั้ง
เมื่อเจ็บป่วยให้ใช้หน้ากากอนามัย
2. เลี่ยงจุดเสี่ยง
- หลีกเลี่ยงการเข้าไปในพื้นที่ที่มีคนหนาแน่น แออัด หรือพื้นที่ปิด โดยเฉพาะผู้สูงอายุ เด็ก และ
สตรีตั้งครรภ์ หากจ้าเป็นให้ใส่หน้ากากตามความเหมาะสม เช่น หน้ากากผ้า
- หลี กเลี่ ย ง หรื อ อยู่ ห่ า งจากผู้ ที่ มีอ าการไอ จาม และมีค วามเสี่ ย งว่ า จะติด เชื้อ ระบบทางเดิ น
หายใจ อย่างน้อย 1 เมตร
- หลีกเลี่ยงการใช้มือสัมผัสใบหน้า ตา ปาก จมูก โดยไม่จ้าเป็น
3. ดูแลสุขภาพตนเองและสังคม
- ดูแลตัวเองด้วยการเลือกทานอาหารที่ร้อนหรือปรุงสุกใหม่ๆ หากทานอาหารร่วมกันให้ ใช้ช้อน
กลาง ออกก้าลังกายสม่้าเสมอ และพักผ่อนให้เพียงพอ
- หากเดินทางกลับจากประเทศกลุ่มเสี่ย งหรือพื้นที่เสี่ยงที่มีการแพร่ระบาดของเชื้ อไวรัสโควิด-19
ควรกักตัวเองที่บ้าน 14 วัน ตามค้าแนะน้าของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด
- กลุ่มเสี่ยง ได้แก่ เด็กเล็ก ผู้สูงอายุ ผู้ที่มีดรคประจ้าตัวให้งดการออกนอกบ้านดดยไม่จ้าเป็น หาก
จ้าเป็นต้องออก ให้อยู่ให้สั้นที่สุด สวมหน้ากากผ้าป้องกัน และรักษาระยะห่างจากบุคตลอื่น 1- 2
เมตร
********************************
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เอกสาร 4

คาแนะนาในการปฏิบัติตน “กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ”
ในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
เนื่องจากเชื้อไวรัสโคโรนาสามารถติดต่อระหว่างคนสู่คน โดยทางน้้ามูก น้้าลาย ประชาชนทุกคน สามารถ
ป้องกันตัวเองจากการติดเชื้อและลดการแพร่เชื้อโรค ในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
ได้ด้วยการปฏิบัติตัวง่ายๆ ด้วยการ “กินร้อน ช้อนกลาง และล้างมือ”
กินร้อน รับประทานอาหารที่ปรุงสุกใหม่ ปรุงอาหารให้สุกทั่วถึงด้วยความร้อนอย่างน้อย 70 องศา
เซลเซียส ในเวลาไม่น้อยกว่า 2 นาทีเพื่อท้าลายเชื้อโรค อาหารที่เก็บไว้นานเกินกว่า 2 ชั่วโมงต้องน้ามาอุ่นให้ร้อน
อย่างทั่วถึงก่อนน้ามารับประทานอีกครั้ง
ใช้ช้อนกลาง จัดให้ มีช้อนกลางทุกครั้งเมื่อมีอาหารที่ต้องรับประทานร่วมกัน การใช้ ช้อนกลางให้ จั บ
บริเวณด้ามช้อนเท่านั้น เมื่อท้าความสะอาดช้อนแล้ว ให้ผึ่งหรืออบให้แห้ง ห้ามใช้ผ้าเช็ด และในระยะที่มีการ
ระบาด ควรใช้ช้อนกลางส่วนตัว
ล้างมือ ล้างมือให้สะอาดด้วยสบู่และน้้าหรือท้าความสะอาดมือด้วยแอลกอฮอล์เจลบ่อยๆ โดยเฉพาะก่อน
รับประทานอาหาร หลังเข้าห้องส้วม หรือไอ จาม สั่งน้้ามูก หลังการสัมผัสสัตว์ทุกชนิด หลังสัมผัสจุดสาธารณะที่
คนใช้ร่วมกัน เช่น ราวบันได ปุ่มลิฟต์ ราวจับในรถโดยสารสาธารณะ
*****************************
ข้อมูล ณ วันที่ 19 มีนาคม 2563

คำแนะนำตามข้อกำหนดฯ ข้อ 12
ข้อ 12 นโยบายการยังคงให้เปิดสถานที่ทำการ ได้แก่ สถานพยาบาล ร้านขายยา ร้านอาหารในส่วนที่มิใช่สถาน
บันเทิงหรือสถานบริการและแผงลอยจำหน่ายอาหาร โรงแรมในส่วนที่เป็นที่พักอาศัยและร้านอาหาร ร้านสะดวกซื้อขนาดเล็ก
ร้านค้าทั่วไป ห้างสรรพสินค้าในส่วนซึ่งเป็นแผนกซุปเปอร์มาเกต แผนกขายยา แผนกอาหาร แผนกสินค้าเบ็ดเตล็ด โรงงาน
ธุรกิจหลักทรัพย์ ธุรกรรมการเงิน ธนาคาร ตลาดและตลาดนัดในส่วนที่จำหน่ายอาหารสด อาหารแห้ง อาหารปรุงสำเร็จ
สถานที่จำหน่ายแก๊สหุงต้ม เชื้อเพลิง ปั้มน้ำมัน ปั้มแก๊ส การให้บริการขนส่งผู้โดยสารและขนส่งสินค้า รวมทั้งบริการส่งสินค้า
และอาหารตามสั่ง (delivery online) ยังให้ประกอบกิจการได้ตามปกติ โดยให้ผู้เกี่ยวข้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรค
ตามที่กำหนดใน ข้อ 11
ประกอบด้วย แนวทางการดำเนินงาน จำนวน 6 กลุ่ม สำหรับสถานที่ ได้แก่ ตลาด บริการขนส่ง อยู่ในข้อกำหนดข้อ
ที่ 2 เรียบร้อยแล้ว ดังนี้
1. ร้านอาหาร
1/1 แนวทางการปฏิบัติด้านสุขอนามัยสำหรับร้านอาหารในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
2019 (COVID-19)
1/2 คำแนะนำการป้องกันควบคุมโรคไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ 2019 สำหรับผู้ประกอบการร้านอาหาร
2. ข้อมูลสำหรับผู้ประกอบการโรงแรม ไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ 2019
3. แนวทางการปฏิ บ ั ต ิ ด ้ า นสุ ขอนามั ย สำหรั บ ร้ า นสะดวกซื ้ อ ในสถานการณ์ การระบาดของไวรั ส โคโรนา 2019
(COVID - 19)
4. สถานประกอบการ สถานที่ทำงาน
4/1 ประกาศกรมอนามัย เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และมาตรการการป้องกันความเสี่ยงจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) สำหรับสถานที่ราชการ สถานที่ทำงานเอกชน
และสถานประกอบกิจการ พ.ศ. 2563
4/2 คำแนะนำด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมสำหรับอาคารสาธารณะและสถานประกอบการ ในสถานการณ์การระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
4/3 คำแนะนำการป้องกันควบคุมโรคไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ 2019 สำหรับสถานประกอบการ สถานที่ทำงาน
4/4 คำแนะนำด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมสำหรับอาคารสาธารณะและสถานประกอบการ
4/5 คำแนะนำ กรณีพบผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 สำหรับสถานประกอบการ สถานที่ทำงาน
5. แนวทางการปฏิบัติด้านสุขอนามัยสำหรับการจัดบริการอาหารในรูปแบบเดลิเวอรี่ (delivery) ในสถานการณ์การ
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
6. สถานศึกษา
6/1 คำแนะนำการป้องกันควบคุมโรคไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ 2019 สำหรับสถานศึกษา สถานการณ์การระบาด
ในวงกว้าง ระยะเริ่มต้น
6/2 คำแนะนำการป้องกันตนเองและการปฏิบัติด้านสุขอนามัยในโรงเรียน ในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
6/3 คำแนะนำการป้องกันตนเองและการปฏิบัติด้านสุขอนามัยในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ในสถานการณ์การระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
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คาแนะนาด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมสาหรับร้านอาหาร
ในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
--------------------------------------------------

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
ร้านอาหาร เป็นสถานที่ที่มีคนมาจากหลากหลายพื้นที่และมีความเสี่ยงการปนเปื้อนเชื้อโรค ทั้งจากใช้
ภาชนะ อุปกรณ์ เช่น จาน ชาม ช้อน แก้วน้้าร่วมกัน หรือจากการปรุงประกอบอาหาร ดังนั้น จึง มีค้าแนะน้า
การดูแลสุขลักษณะร้านอาหาร เพื่อลดและป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรค ดังนี้
ก. คาแนะนาสาหรับเจ้าของ ผู้จัดการร้านอาหาร
1) หากมีอาการเจ็บป่วย เช่น มีไข้ ไอ จาม มีน้ามูก หรือเหนื่อยหอบ ให้หยุดปฏิบัติงานและไป
พบแพทย์ทันที
2) ดูแลสถานที่ปรุงประกอบอาหาร บริเวณพื้น โต๊ะที่นั่ง บริเวณที่รับประทานอาหารให้สะอาด
โดยท้าความสะอาดด้วยน้้ายาท้าความสะอาดหรือผงซักฟอก และฆ่าเชื้อด้วยโซเดียมไฮโปคลอไรท์ (น้้ายา
ฟอกขาว) ที่มีความเข้มข้น 1,000 ส่วนในล้านส่วน (ใช้โซเดียมไฮโปคลอไรท์ 6% ในอัตราส่วน 1 ช้อนโต๊ะ
ต่อน้้า 1 ลิตร)
3) ล้างภาชนะ อุปกรณ์ให้สะอาดตามหลักสุขาภิบาลอาหารด้วยน้้ายาล้างจานให้สะอาด และแช่
ในน้้าร้อน 80 องศาเซลเซียสเป็นเวลา 30 วินาที หรือแช่ด้วยโซเดียมไฮโปคลอไรท์ (น้้ายาฟอกขาว) ที่มี
ความเข้มข้น 100 ส่วนในล้านส่วน (ใช้โซเดียมไฮโปคลอไรท์ 6% ในอัตราส่วน ครึ่งช้อนชาต่อน้้า 1 ลิตร)
1 นาที แล้วล้างน้้าให้สะอาด อบหรือผึ่งให้แห้งก่อนใช้ใส่อาหาร
4) จัดให้มีที่ล้างมือพร้อมสบู่ส้าหรับล้างมือ หรือจัดให้มีเจลแอลกอฮอล์ส้าหรับท้าความสะอาดมือ
5) ท้าความสะอาดหองน้้า หองสวม โดยเน้นบริเวณจุดเสี่ยง เช่น ที่จับสายฉีดช้าระ ที่รองนั่ง
โถสวม ที่กดโถ สวม โถปสสาวะ ที่เปดกอกอางลางมือ และกลอนประตูหรือลูกบิด เป็นต้น รวมทั้งท้า
ความสะอาดกอกน้้าที่ใช้ภายในสถานที่ปรุงประกอบอาหาร โดยใชน้้ายาท้าความสะอาดและลางดวยน้้า
ใหสะอาด
6) จัดให้มีการระบายอากาศที่เหมาะสม
7) ให้ความรู้หรือประชาสัมพันธ์ช่องทางให้ความรู้ต่า ง ๆ เช่น การสวมหน้ากากที่ถูกวิธี และ
ขั้นตอนการล้างมือที่ถูกต้อง เป็นต้น
ข. คาแนะนาสาหรั บผู้สัมผัสอาหาร ได้แก่ บุคคลที่เกี่ยวข้องกับอาหารตั้งแต่กระบวนการเตรียม
ประกอบ ปรุง จ้าหน่ายและเสิร์ฟอาหาร รวมถึงการล้างและเก็บภาชนะอุปกรณ์
1) หากมีอาการเจ็บป่วย เช่น มีไข้ ไอ จาม มีน้ามูก หรือเหนื่อยหอบ ให้หยุดปฏิบัติงาน แจ้ง
เจ้าของร้านหรือผู้จัดการ และไปพบแพทย์ทันที
2) ไม่สัมผัสอาหารสดประเภทเนื้อสัตว์ เครื่องในสัตว์โดยตรง และล้างมือหลังการสัมผัสเนื้อสัตว์
หรือผลิตภัณฑ์จากสัตว์ทุกครั้ง แยกภาชนะ อุปกรณ์ปรุงประกอบอาหาร เช่น เขียง มีด ระหว่างอาหาร

สุกและอาหารดิบ ส้าหรับอาหารประเภทเนื้อสัตว์ ควรปรุงให้สุกด้วยความร้อนไม่น้อยกว่า 60 องศา
เซลเซียส อย่างน้อย 30 นาที
3) ส้าหรับอาหารปรุงส้าเร็จ ให้มีการปกปิดอาหาร และอุ่นอาหารทุก ๆ 2 ชั่วโมง ใช้อุปกรณ์
ส้าหรับหยิบจับ หรือตักอาหาร เช่น ช้อน ที่ คีบ ฯลฯ ระมัดระวังไม่ให้ส่วนของด้ามจับ ตก หล่นหรือ
สั มผั ส กับ อาหาร เพราะอาจเกิด การปนเปื้อนของเชื้อโรคได้ และจัดให้ มี ช้อนกลางทุกครั้ง เมื่อต้อ ง
รับประทานอาหารร่วมกัน
4) ผู้ปรุงประกอบอาหารที่มีส่วนประกอบของเนื้อสัตว์และที่เสิร์ฟอาหาร ให้สวมผ้ากันเปื้อน
ถุงมือ และสวมใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าระหว่างปฏิบัติงานตลอดเวลา เพื่อป้องกันตนเองและ
ไอ จาม ปนเปื้อนอาหาร
5) ล้างมือบ่อย ๆ ด้วยน้้าและสบู่ ตั้งแต่เริ่มเข้าท้างาน ก่อนการเตรียมอาหาร ระหว่างและหลังปรุง
อาหารเสร็จ หลังจับเงิน ขยะหรือเศษอาหาร หลังสูบบุหรี่ หลังท้าความสะอาด และหลังเข้าส้วม
ค. คาแนะนาสาหรับผู้บริโภค
1) หากมีอาการเจ็บป่วย เช่น มีไข้ ไอ จาม มีน้ามูก หรือเหนื่อยหอบ ให้งดใช้บริการ
2) หลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารประเภทเยื้อสัตว์ เครื่องในสัตว์ที่ปรุงไม่สุก
3) ล้างมืออย่างสม่้าเสมอด้วยน้้าและสบู่ก่อนรับประทานอาหารและหลังออกจากห้องส้วมทุกครั้ง
****************************

เอกสาร 1/2
คำแนะนำกำรป้องกันควบคุมโรคไวรัสโคโรนำ สำยพันธุ์ใหม่ 2019
สำหรับผู้ประกอบกำรร้ำนอำหำร
กรมควบคุมโรค กระทรวงสำธำรณสุข
29 มกรำคม 2563

คำแนะนำสำหรับผู้ประกอบกำรร้ำนอำหำร
- ผู้ประกอบการควรให้ความรู้ คาแนะนา หรือจัดหาสื่อประชาสัมพันธ์ การป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ
โรคกับพนักงานในร้านอาหาร เช่น โปสเตอร์ กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ การล้างมือที่ถูกวิธี และการ
สวมหน้ากากอนามัย เป็นต้น
- จั ด หาสบู่ เจลล้ า งมื อ แอลกอฮอล์ หรื อ จั ด สถานที่ ส าหรั บ ล้ า งมื อ และหน้ า กากอนามั ย ภายใน
ร้านอาหาร เช่น ประตูทางเข้า ห้องสุขา บริเวณเคาเตอร์คิดเงิน เป็นต้น เพื่อให้บริการกับผู้บริโภค
รวมถึงพนักงานในร้านอาหาร
- เพิ่มความตระหนักให้ กับ พนั กงานที่ประกอบอาหาร และพนักงานทาความสะอาด ถึงความเสี่ ยง
ในการปนเปื้อนเชื้อ โดยให้ความสาคัญในการป้องกันตนเอง เช่น การสวมหน้ากากอนามัยและถุงมือ
ขณะปฏิบัติงาน และการดูแลทาความสะอาดสิ่งของที่ใช้งานบ่อยๆ เช่น โต๊ะอาหาร อุปกรณ์ ที่ใช้ใน
การประกอบอาหาร อุป กรณ์ที่ใช้ในการรับประทานอาหาร รวมถึงอุปกรณ์ทาความสะอาดอื่นๆ
รณรงค์ให้ลูกจ้างป้องกันตนเองโดยการล้างมือบ่อยๆ และทุกครั้งที่สัมผัสอุปกรณ์ สิ่งของเครื่องใช้ ที่มี
ผู้สัมผัสจานวนมาก
- จัดให้มีการทาความสะอาดอุปกรณ์ และบริเวณที่มีผู้สัมผัสปริมาณมากอย่างสม่าเสมอ เช่น โต๊ะอาหาร
ที่จับประตู ห้องน้า ด้วยน้าผงซักฟอกหรือน้ายาทาความสะอาด และ 70% แอลกอฮอล์ อย่างน้อย 1
– 2 ครั้ง
- ระมัดระวังการเก็บขยะที่ปนเปื้อนน้ามูก น้าลาย เช่น กระดาษชาระที่ผ่านการใช้เช็ดปาก กระดาษ
ชาระในห้องสุขา ควรสวมถุงมือ หรือใช้เหล็กคีบด้ามยาวเก็บขยะปนเปื้อนเหล่านี้ ก่อนทิ้งขยะติดเชื้อ
ควรใส่ถุงปิดปากให้มิดชิด และล้างมือทาความสะอาดเพื่อป้องกันการตกค้างของเชื้อโรค
- สาหรับสถานประกอบการที่มีลูกจ้างทางานหนาแน่น ควรจัดให้มีการตรวจคัดกรองลูกจ้างทุกคนก่อน
เข้าทางาน หากลูกจ้างป่วย ควรพิจารณาให้หยุดรักษาตัวที่บ้าน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคใน
สถานประกอบการ และหากมีอาการป่วยรุนแรงควรรีบไปพบแพทย์
***************************************
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คำแนะนำกำรป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19)
สำหรับผู้ประกอบกำรโรงแรม
กรมควบคุมโรค กระทรวงสำธำรณสุข
23 มีนำคม 2563
1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับเชื้อไวรัส
1.1 เชื้อไวรัสโคโรนำ คืออะไร
ไวรัสโคโรนา เป็นกลุ่มของเชื้อไวรัสที่สามารถก่อให้เกิดโรคทางเดินหายใจในคน ซึ่งไวรัสที่อยู่ในกลุ่ มนี้
มีหลายสายพันธุ์ ส่วนใหญ่ทาให้เกิดอาการไม่รุนแรง คือ เป็นไข้หวัดธรรมดา ในขณะที่บางสายพันธุ์อาจก่อให้เกิด
อาการรุนแรงเป็นปอดอักเสบได้ เช่น โรคติดเชื้อไวรัสทางเดินหายใจตะวันออกกลาง (เมอร์ส) หรือ โรคซาร์ (SARS)
ซึ่งเคยมีการระบาดในอดีตที่ผ่านมา
1.2 ไวรัสโคโรนำสำยพันธุ์ใหม่ 2019 คืออะไร
ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 คือ ไวรัสในกลุ่มโคโรนาที่เพิ่ งมีการค้นพบใหม่ (ไม่เคยมีการพบเชื้อ นี้
ในคนมาก่อน) โดยพบครั้งแรกที่เมืองอู่ฮั่น มณฑลหูเป่ย สาธารณรัฐประชาชนจีน ในช่วงปลายปี 2019
2. กำรติดต่อและอำกำร
2.1 คนสำมำรถติดเชื้อไวรัสโคโรนำสำยพันธุ์ใหม่ 2019 นี้ได้หรือไม่
คนสามารถติดเชื้อได้ ไวรัสสามารถแพร่กระจายจากคนสู่คนได้ผ่านทางการไอ จาม สัมผัสน้ามูก น้าลาย
ดังนั้น จึงต้องระมัดระวังไม่ให้ผู้ป่วยที่มีอาการทางเดินหายใจสงสัยจากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ไปสัมผัสใกล้ชิดหรือ
ใช้สิ่งของร่วมกันกับผู้อื่น เพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่กระจายเชื้อ
2.2 อำกำรป่วยทีเ่ กิดจำกกำรติดเชื้อไวรัสโคโรนำสำยพันธุ์ใหม่ 2019 เป็นอย่ำงไร
ผู้ป่วยที่ต้องสงสัยโรคปอดอักเสบจากไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 จะมีอาการไข้ ร่วมกับ อาการทางเดิน
หายใจ เช่น ไอจาม มีน้ามูก เหนื่อยหอบ และมีประวัติเดินทางมาจากเมืองอู่ฮั่น มณฑลหูเป่ย ประเทศจีน หรื อ
เมืองที่มีการประกาศเป็นพื้นที่ระบาด ภายใน 14 วันก่อนเริ่มมีอาการป่วย
3. คำแนะนำสำหรับผู้ประกอบกำรโรงแรม
3.1 กำรป้องกันโรคปอดอักเสบจำกไวรัสโคโรนำสำยพันธุ์ใหม่ 2019 กับแขกที่มำพัก
1) เจ้าหน้าที่แผนกต้อนรับ ควรสอบถามประวัติการเดินทางและสังเกตอาการทางสุขภาพของแขกที่มา
เข้าพัก หากในช่วง 14 วันที่ผ่านมามีประวัติเดินทางไปในพื้นที่เสี่ยง และมีอาการไข้ ไอ จาม มีน้ามูก
หรือเหนื่อยหอบ ให้แจ้งมายังกระทรวงสาธารณสุขทันที ทางสายด่วนกรมควบคุมโรค โทร.1422 และให้
ผู้ป่วยสวมหน้ากากอนามัย ส่งไปโรงพยาบาลที่อยู่ใกล้ที่สุดเพื่อเข้าสู่ระบบการดูแลรักษาตามความ
เหมาะสมต่อไป
2) จัดเตรียมหน้ากากอนามัย และติดตั้งเครื่องจ่ายแอลกอฮอล์เจลล้างมือไว้ในบริเวณพื้นที่ส่วนกลาง เช่น
ล็อบบี้ ห้องอาหาร ห้องออกกาลังกาย ประตูทางเข้าออก หรือหน้าลิฟท์ เป็นต้น เพื่อให้บริการแก่แขก
รวมถึงพนักงานของโรงแรม ซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงในการแพรกระจายเชื้อระหว่างบุคคลได้
3) เพิ่มความตระหนักให้กับพนักงานทาความสะอาดถึงความเสี่ยงในการปนเปื้อนเชื้อ โดยให้ความสาคัญ
ในการป้ องกัน ตนเอง เช่น การสวมหน้ากากอนามัย และถุ งมื อยางขณะปฏิบัติ งาน และการดู แ ล

ทาความสะอาดสิ่งของที่ใช้งานบ่อยๆ เช่น รีโมท สวิตช์ไฟ แก้วน้าดื่ม โทรศัพท์ หัวเตียง และมือจับ
ประตู เป็นต้น เพื่อกาจัดเชื้อ ทั้งนี้น้ายาขัดล้างห้องสุขา ผงซักฟอก และ 70% แอลกอฮอล์ สามารถ
ทาลายเชื้อไวรัสได้
3.2 คำแนะนำในกำรป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019
1) ระหว่างเดินทางในต่างประเทศขอให้หลีกเลี่ยงการอยู่ในสถานที่แออัด หรือมีมลภาวะ และไม่อยู่ใกล้ชิด
ผู้ป่วยไอจาม หากเลี่ยงไม่ได้ให้สวมใส่หน้ากากอนามัย
2) หลีกเลี่ยงการเข้าไปตลาดค้าสัตว์มีชีวิต การสัมผัสหรืออยู่ใกล้ชิดกับสัตว์ โดยเฉพาะอย่างยิ่ งสัตว์ที่ป่วย
หรือตาย และหลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารรวมถึงเนื้อสัตว์ที่ไม่สุกดี
3) หมั่นล้างมือให้สะอาดอยู่เสมอด้วยน้า และสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจลล้างมือ ไม่นามือมาสัมผัสตา จมูก
ปาก โดยไม่จาเป็น
4) ไม่ใช้ของส่วนตัวร่วมกับผู้ อื่น (เช่น ผ้าเช็ดหน้า แก้วน้า ผ้าเช็ดตั ว) เนื่องจากเชื้อก่อโรคทางระบบ
ทางเดินหายใจสามารถเข้าสู่ร่างกายได้ทางการสัมผัสสารคัดหลั่งของผู้ติดเชื้อ
5) รักษาร่างกายให้อบอุ่นอยู่เสมอและนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ
6) หลังเดินทางกลับถึงประเทศไทย ภายใน 14 วัน ถ้ามีอาการไข้ มีอาการระบบทางเดินหายใจ เช่น ไอ
เจ็ บ คอ มี น้ ามู ก หายใจเหนื่ อ ยหอบ ให้ ส วมหน้า กากอนามั ย และรี บ ไปพบแพทย์ ห รือ เจ้ าหน้าที่
สาธารณสุขทันที พร้อมทั้งแจ้งประวัติการเดินทาง เนื่องจากมีโอกาสเกิดภาวะแทรกซ้อนปอดบวม
และมีอาการรุนแรง ถึงขั้นเสียชีวิตได้
3.3 พนักงำนโรงแรมควรมีกำรป้องกันตนเองอย่ำงไร
เจ้าหน้าที่แผนกต้อนรับ ไม่ว่าจะเป็น พนักงานต้อนรับ พนักงานสัมภาระ พนักงานเปิดประตู เจ้าหน้าที่
สารองห้องพัก หรือเจ้าหน้าที่อานวยความสะดวกต่างๆ ถือได้ว่าเป็นคนกลุ่มแรกที่ต้องพบเจอกับแขกจานวนมาก
สิ่งสาคัญเบื้องต้นในการป้องกันตนเองจากการติดเชื้อ คือ การสังเกตอาการทางสุขภาพของแขกที่มาใช้บริการ เช่น
มีอาการไข้ ไอ เจ็บคอ มีน้ามูก หรือเหนื่อยหอบ โดยแนะนาให้แขกสวมหน้ากากอนามัย และไปพบแพทย์ทันที
พร้อมแจ้งประวัติการเดินทาง ระมัดระวังการสัมผัสใกล้ชิดขณะปฏิบัติหน้าที่ หากเลี่ยงไม่ได้จริงๆ ควรสวมหน้ากาก
อนามัย หมั่นล้างมือให้สะอาดอยู่เสมอด้วยน้า และสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจลล้างมือ ไม่นามือมาสัมผัสตา จมูก ปาก
รักษาร่างกายให้อบอุ่นอยู่เสมอ และนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ หากมีอาการป่วย ควรรีบไปโรงพยาบาลที่อยู่ใกล้
พร้อมแจ้งประวัติการสัมผัสคลุกคลีกับผู้ป่วยให้เจ้าหน้าที่ทราบเพื่อรับการตรวจวินิจฉัยและรักษาต่อไป
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แนวทางการปฏิบัติด้านสุขอนามัยสำหรับร้านสะดวกซื้อ
ในสถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - 19)
กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
ร้านสะดวกซื้อ เป็ น สถานที่จำหน่ายสินค้า อุปโภค บริโภค ทั้งอาหารและเครื่องดื่ม ที่จำเป็นต่อ
ชีวิตประจำวัน ส่วนใหญ่เปิดบริการทุกวันและให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง ตัวร้านมีขนาดเล็ก วางสินค้าแออัด
บางร้านเป็นห้องแอร์ และตั้งอยู่ในชุมชน จึงมีผู้บริโภคเข้าไปใช้บริการเป็นจำนวนมาก เนื่องจากสะดวกรวดเร็ว
ร้านค้าเหล่านี้จึงมีความเสี่ยงในการแพร่กระจายไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - 19) ได้ จึงมีคำแนะนำ ดังนี้
1. สถานที่
1) บริเวณพื้นทําความสะอาดด้วยน้ำผงซักฟอกหรือน้ำยาทำความสะอาด และอาจฆ่าเชื้อโรค
ด้วยน้ำยาที่มีส่วนผสมของโซเดียมไฮโปคลอไรท์ ที่มีความเข้มข้น 1000 ส่วน ในล้านส่วน เช่น หากใช้
น้ำยาฟอกขาว ที่มีโซเดียมไฮโปคลอไรท์ 6% ให้ผสมในอัตราส่วน 1 ช้อนโต๊ะต่อน้ำ 1 ลิตร
2) บริเวณเคาน์เตอร์ชำระเงิน ควรทำความสะอาดเป็นประจำทุกวัน อย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง
หรื อ ทุ ก รอบที่ เปลี่ ย นพนั ก งาน และอาจฆ่ าเชื้ อ โรคด้ ว ยแอลกอฮอล์ 70 % โดยสเปรย์ ห รือ หยด
แอลกอฮอล์ลงบนผ้าสะอาดพอหมาดๆ เช็ดไปในทิศทางเดียวกัน จนทั่วพื้นที่ที่ต้องการ
3) ภายในร้านสะดวกซื้อที่มี ห้องน้ำ ห้องส้วม ให้ทำความสะอาดด้วยน้ำยาทำความสะอาด
ทั่วไปทุกวัน และเน้นบริเวณที่ มีการใช้มาก เช่น ที่ รองนั่งโถส้วม ที่กดชักโครก ราวจับ ลูกบิดหรือ
กลอนประตู ที่แขวนกระดาษชำระ อ่างล้างมือ ก๊อกน้ำ และอาจฆ่าเชื้อให้ทั่วบริเวณด้วยผ้าแช่น้ำยา
ฟอกขาว สำหรับพื้นห้องส้วมให้ราดน้ำยาฟอกขาวทิ้งไว้อย่างน้อย 10 นาที
4) จัดบริการเจลแอลกอฮอล์สำหรับทำความสะอาดมือให้แก่ผู้บริโภคบริเวณทางเข้า – ออก
ของร้านสะดวกซื้อ
5) จัดให้มีภาชนะรองรับมูลฝอยที่สะอาด มีสภาพดี มีฝาปิด
2. สินค้า
1) จั ด วางสิ น ค้า ให้ เป็ น ระเบีย บ แยกเป็ น หมวดหมู่ ตามประเภทของสิ น ค้า ไม่ ป ะปนกั น
เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการเลือกซื้อสินค้าของผู้บริโภค
2) สิ น ค้าประเภทอาหารในภาชนะบรรจุ ปิ ด สนิ ท เช่ น บะหมี่ กึ่ งสำเร็จ รูป อาหารบรรจุ
กระป๋อง เครื่องปรุงรส ต้องได้รับการรับรองจากหน่วยงานราชการ เช่น อย. โดยภาชนะบรรจุต้องมี
สภาพดี ไม่เป็นสนิม ไม่มีรอยบุบ และไม่หมดอายุโดยการตรวจสอบวัน เดือน ปี ที่หมดอายุบนฉลาก
สินค้า

3) เก็บอาหารที่ต้องแช่เย็นหรือแช่แข็ง ในอุณหภูมิที่เหมาะสม
- ช่องแช่แข็ง (-18°C) เก็บเนื้อสัตว์สดและผลิตภัณฑ์อาหารอื่นที่ต้องการความเย็นจัด
เช่น ไอศกรีม น้ำแข็ง เป็นต้น
- ช่องเย็นที่สุด (0 - 5°C) สำหรับอาหารที่ต้องการความเย็ นแต่ไม่ต้องแช่แข็ง เช่ น
อาหารพร้อมปรุง น้ำสลัด อาหารปรุงสำเร็จ เป็นต้น
- ช่องเย็นธรรมดา (5 - 7°C) สำหรับอาหารที่ไม่ต้องการความเย็นมาก เช่น นม โย
เกิร์ต น้ำผลไม้ น้ำดื่ม น้ำอัดลม เป็นต้น
4) ในกรณีมีการปรุงอาหาร/เครื่องดื่มจำหน่ายภายในร้านสะดวกซื้อ
- บริเวณที่มีการปรุงประกอบอาหาร/เครื่องดื่ม ต้องสะอาด และทำความสะอาด
ด้วยน้ ำและน้ ำยาทำความสะอาดอย่างสม่ำเสมอ และอาจฆ่าเชื้อโรคด้วยแอลกอฮอล์ 70 % โดย
สเปรย์ ห รื อหยดแอลกอฮอล์ ล งบนผ้ าสะอาดพอหมาดๆ เช็ ดไปในทิ ศ ทางเดี ย วกั น จนทั่ ว พื้ น ที่ ที่
ต้องการ
- ภาชนะบรรจุอาหาร/เครื่องดื่มต้องสะอาด ปลอดภัย
- ใช้อุป กรณ์ ส ำหรับหยิบ จับ หรือตักอาหารแบบบริการตนเอง เช่น ช้อน ที่คีบ
ฯลฯ ควรใช้เป็นอุปกรณ์ใช้ครั้งเดียวทิ้ง ให้ผู้บริโภคบริการตนเองแล้วนำกลับไปด้วยเมื่อเลือกอาหาร
เสร็จ หรือสวมถุงมือพลาสติกใช้แล้วทิ้งก่อนหยิบตักอาหาร)
- ล้ า งภาชนะ อุ ป กรณ์ ที่ ใช้ ป รุ ง ประกอบอาหาร/เครื่ อ งดื่ ม ให้ ส ะอาดตามหลั ก
สุขาภิบาลอาหารด้วยน้ำยาล้างจานให้สะอาด แล้วอาจฆ่าโดยแช่ภาชนะในน้ำร้อน 80 องศาเป็นเวลา
30 วินาที หรือแช่โซเดียมไฮโปคลอไรท์ (น้ำยาฟอกขาว) เข้มข้น 100 ส่วนในล้านส่วน (ใช้โซเดียมไฮ
โปคลอไรท์ 6% ในอัตราส่วน ครึ่งช้ อนชาต่อน้ำ 1 ลิตร) แช่ทิ้งไว้ 1 นาที แล้วล้างน้ำให้ สะอาด อบ
หรือผึ่งให้แห้งก่อนใช้ใส่อาหาร
- ผู้ปรุงประกอบอาหาร/เครื่องดื่ม ให้สวมผ้ากันเปื้อน ถุงมือ หน้ากาก ตลอดเวลา
เพื่ อ ป้ อ งกั น ตนเองและไอ จาม ปนเปื้ อ นอาหาร ล้ า งมื อ บ่ อ ย ๆ ด้ ว ยน้ ำ และสบู่ และหาก
มีอาการป่วย เช่น มีไข้ ไอ จาม มีน้ำมูก หรือเหนื่อยหอบ ให้หยุดปฏิบัติงานและไปพบแพทย์ทันที
3. พนักงาน
1) ดูแลรักษาความสะอาดของร่างกาย สวมหน้ากากผ้า หรือหน้ากากอนามัย เพื่อป้องกัน
ตนเอง และลดความเสี่ยงจากการได้รับเชื้อโรคระหว่างปฏิบัติงาน
2) ล้ างมือ บ่ อ ย ๆ ด้ว ยน้ ำและสบู่ ห รือเจลแอลกอฮอล์ ตั้งแต่เริ่มปฏิ บั ติงาน หลั งเข้าส้ ว ม
หลังจับสิ่งสกปรก และจับเงิน
3) หากมีอาการป่ วย เช่น มีไข้ ไอ จาม มีน้ำมูก หรือเหนื่อยหอบ ให้ ห ยุดปฏิบัติงานและ
ไปพบแพทย์ทันที
4. ผู้บริโภค/ผู้ซื้อสินค้า
1) สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยในระหว่างการเลือกซื้อสินค้า
2) ผู้ บ ริ โ ภคควรวางแผนในการเลื อ กซื้ อ สิ น ค้ า เพื่ อ ความรวดเร็ ว ในการเลื อ กซื้ อ สิ น ค้ า
และลดระยะเวลาที่อยู่ภายในร้านสะดวกซื้อ
3) ควรรักษาระยะห่างกับผู้อื่น ในระยะ 1 เมตร เพื่อลดความเสี่ยงจากการได้รับเชื้อโรค
วันที่ 25 มี.ค 63 เวลา 14.00 น.
ปรับแก้ 27 มีค 13.00 น.
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สำเนำคู่ฉบับ
ประกาศกรมอนามัย
เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และมาตรการการป้องกันความเสี่ยงจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID– 19)) สาหรับสถานที่ราชการ สถานที่ทางานเอกชน
และสถานประกอบกิ จ การ
พ.ศ. ๒๕๖๓
โดยที่ เ ป็ น การสมควรกาหนดหลั ก เกณฑ์ วิ ธี ก าร และมาตรการป้ อ งกั น ความเสี่ ย ง
จากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพื่อประโยชน์ในการป้องกัน ลดความเสี่ยงจากการแพร่กระจายของเชื้อ ลดโอกาส
การรับสัมผัสเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และให้ผู้มีหน้าที่สามารถดาเนินการอย่างถูกสุขลักษณะ มีประสิทธิภาพ
และเหมาะสม รวมทั้งเป็นการสร้างความเชื่อมั่นในการใช้อาคารและการประกอบกิจการนี้ด้วย
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๓๒ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน
พ.ศ. ๒๕๓๔ อธิบดีกรมอนามัย จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้ อ ๑ ประกาศนี้ เรี ยกว่ า “ประกาศกรมอนามั ย เรื่ อง หลั กเกณฑ์ วิ ธี การ และมาตรการ
การป้ องกันความเสี่ยงจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID– 19))
สาหรับสถานที่ราชการ สถานที่ทางานเอกชน และสถานประกอบกิ จ การ พ.ศ. ๒๕๖๓”
ข้อ ๒ ในประกาศนี้
“สถานที่ ราชการ” หมายความว่า สถานที่ ตั้ งอั นเป็ นที่ ปฏิ บั ติ งานของราชการหรือข้ าราชการ
ตามปกติ หรือสถานที่ซึ่งใช้สาหรับปฏิบัติราชการตามปกติ
“สถานที่ทางานเอกชน” หมายความว่า สถานที่ตั้งอันเป็นที่ปฏิบัติงานของเอกชน
“สถานประกอบกิ จ การ” หมายความว่ า กิ จ การตามประกาศกระทรวงสาธารณสุ ข
เรื่อ ง กิจ การที่เ ป็น อัน ตรายต่อ สุข ภาพ พ.ศ. ๒๕๕๘ นอกเหนือ ข้อ ๓ ของ ๙ กิจ การที่เกี่ย วกับ การ
บริการ (๑) (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) (๙) (๑๐) (๑๑) (๑๒) (๑๓) (๑๔) (๑๕) (๑๖) (๑๗) (๑๘) (๑๙) (๒๐)
ข้อ ๓ หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือผู้ประกอบกิจการ ควรพึงปฏิบัติ ดังนี้
(๑) การควบคุมเกี่ยวกับสุขลักษณะอาคารและอุปกรณ์เครื่องใช้ที่มีอยู่ในอาคาร
(ก) ทาความสะอาดอาคารและบริเวณโดยรอบอย่างสม่าเสมอ เช่น พื้น ผนัง ประตู เป็นต้น
(ข) ทาความสะอาดจุดหรือบริเวณที่มีการใช้ร่วมกัน เช่น กลอนหรือลูกบิดประตู ราวจับ
หรือราวบันได จุดประชาสัมพันธ์ จุดชาระเงิน สวิตช์ไฟ ปุ่มกดลิฟต์ รีโมท โทรศัพท์ ด้วยน้ายาทาความสะอาด
อย่างสม่าเสมอ
(ค) มีระบบการระบายอากาศและถ่ายเทอากาศภายในอาคารที่เหมาะสม และทาความสะอาด
ระบบระบายอากาศและถ่ายเทอากาศอย่างสม่าเสมอ
(ง) กรณีสถานที่ทางานหรือสถานประกอบกิจการ มีการจาหน่ายอาหารหรือโรงอาหาร
ต้องทาความสะอาดสิ่งของเครื่องใช้ เช่น โต๊ะอาหาร อุปกรณ์ที่ใช้ในการปรุง ประกอบอาหาร อุปกรณ์ที่ใช้ในการ
รับประทานอาหาร รวมถึงอุปกรณ์ทาความสะอาดอื่นด้วยน้ายาทาความสะอาดอย่างสม่าเสมอ

๒
(จ) การทาความสะอาดบริเวณที่อาจมีการปนเปื้อนหรือบริเวณที่มีการสัมผัส บ่อย ๆ
ซึ่ง อาจเป็นแหล่งที่มีการแพร่กระจายเชื้อโรค ได้แก่ โถส้วม ที่กดชักโครกหรือโถปัสสาวะ สายฉีดชาระ กลอน
หรือลูกบิดประตู ฝารองนั่ง ฝาปิดชักโครก ก๊อกน้าอ่างล้างมือ ด้วยน้ายาทาความสะอาดอย่างสม่าเสมอ
(2) การจัดอุปกรณ์ทาความสะอาดเพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อโรค
(ก) จั ดเตรี ยมแอลกอฮอล์ เ จลท าความสะอาดมื อ ไว้ ใ นบริ เ วณ พื้ น ที่ ส่ ว นกลาง
เช่น จุดประชาสัมพันธ์ ห้องอาหาร ห้องออกกาลังกาย ประตูทางเข้าออก หรือหน้าลิฟท์ เป็นต้น
(ข) บริเวณอ่างล้างมือและห้องสุขาต้องสะอาด และจัดให้มีสบู่ล้างมืออย่างเพียงพอ
(ค) จั ด เตรี ย มอุ ป กรณ์ แ ละน้ายาทาความสะอาดอาคารอุ ป กรณ์ สิ่ ง ของเครื่ อ งใช้
เช่น น้ายาทาความสะอาดพื้น น้ายาล้างห้องน้า และเหล็กคีบด้ามยาวสาหรับเก็บมูลฝอย เป็นต้น
(3) การป้องกันสาหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
(ก) ผู้ป ฏิบัติงานที่มีความเสี่ยงต่อการรับสัมผัส เช่น พนักงานต้อนรับ ประชาสั มพันธ์
พนักงานยกกระเป๋า ลูกค้าสัมพันธ์ รวมถึงพนักงานทาความสะอาด เป็นต้น ต้องมีการป้องกันตนเอง โดยอาจ
ใช้ห น้า กากผ้า ทาความสะอาดมือ บ่อ ยๆ หลีก เลี่ย งการใช้มือ สัม ผัส ใบหน้า ตา ปาก จมูก โดยไม่จาเป็น
และพนักงานทาความสะอาดต้องสวมถุงมือขณะปฏิบัติงาน
(ข) หากผู้ป ฏิบ ัติง านมีอ าการเจ็บ ป่ว ย เช่น มีไ ข้ ไอ จาม เจ็บ คอ มีน้ามูก เหนื่อ ย
หอบ ให้หยุดปฏิบัติงานและเข้ารับการรักษาตัวในสถานบริการสาธารณสุข
(ค) พนักงานเก็บมูลฝอยที่ปนเปื้อนเสมหะ น้ามูก น้าลาย เช่น กระดาษเช็ดปาก กระดาษชาระ
ในห้องส้วมต้องมีการป้องกันตนเอง โดยใส่อุปกรณ์ป้องกัน เช่น หน้ากากอนามัย ถุงมือยางและใช้เหล็กคีบด้ามยาว
เก็บมูลฝอยใส่ถุงบรรจุมูลฝอยปิดปากถุงให้มิดชิด นาไปรวบรวมไว้ที่พักมูลฝอยและล้างมือหลังปฏิบัติงานทุกครั้ง
(4) การให้ความรู้ คาแนะนา และสื่อสารประชาสัมพันธ์
เจ้ า ของหรื อ ผู้ ค รอบครองอาคารหรื อ ผู้ ป ระกอบการ ควรจั ด หาสื่ อ ประชาสั ม พั น ธ์
หรือช่องทางให้ความรู้ในการป้องกันและการลดความเสี่ยงการแพร่กระจายเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19
(Coronavirus Disease 2019 (COVID– 19)) ให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ งานและผู้บริการ เช่น วิธีการสังเกตผู้สงสัย
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID– 19)) คาแนะนาการปฏิบัติตัว
ที่ถูกวิธี
ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
พรรณพิมล วิปุลากร
อธิบดีกรมอนามัย

นิยดา ร่าง
นิยดา พ/ท
............ ตรวจ
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คำแนะนำด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมสำหรับอาคารสาธารณะและสถานประกอบการ
ในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
อาคารสาธารณะและสถานประกอบการ เป็นสถานที่ซึ่งมีคนจำนวนมากอยู่รวมกันหรือมีการใช้
ประโยชน์ร่วมกัน สถานที่เหล่านี้ควรมีการดูแลเพื่อป้องกันและลดการแพร่กระจายของเชื้อโรคในบริเวณต่างๆ
ได้แก่ อาคาร อุปกรณ์ สิ่งของ เครื่องใช้ ที่มีการใช้ร่วมกันในจุดต่างๆ ของผู้รับบริการ ผู้ ปฏิบัติงาน และผู้อยู่
อาศัยในอาคาร ดังนี้
1. จัด ให้ มีจุด คัดกรองผู้รับบริการ ผู้ปฏิบัติงาน ผู้อยู่อาศัยในอาคาร และให้ คำแนะนำสำหรับ
ผู้ที่มาใช้บริการ
2. ดูแลสุขลักษณะอาคาร อุปกรณ์ สิ่งของ เครื่องใช้ให้สะอาด ไม่เป็นแหล่งแพร่กระจายเชื้อโรค
ด้วยการ
- ทำความสะอาดพื้นที่โดยรอบ อุปกรณ์ เครื่องใช้ และจุดที่มีการใช้ร่วมกัน โดยเฉพาะบริเวณกลอน
หรือลูกบิดประตู ราวจับหรือราวบันได จุดประชาสัมพันธ์ จุดชำระเงิน สวิตช์ไฟ ปุ่มกดลิฟต์ ทั้งนี้ ควรทำความ
สะอาดด้วยน้ำยาทำความสะอาด หรือสารฆ่าเชื้อ เช่น แอลกอฮอล์ 70% น้ำยาฆ่ าเชื้อที่มีส่วนผสมของคลอรีน
เป็นต้น
- จัดให้มีระบบการระบายอากาศภายในอาคารที่เหมาะสม และทำความสะอาดระบบระบายอากาศ
อย่างสม่ำเสมอ
3. จัดให้มีอุปกรณ์ทำความสะอาดและอุปกรณ์ป้องกันการแพร่กระจายเชื้อโรค
- จัดให้มีหน้ากากอนามัย และจุดบริการแอลกอฮอล์เจลสำหรับทำความสะอาดมือไว้ในบริเวณ
พื้นที่ส่วนกลาง เช่น จุดประชาสัมพันธ์ ห้องอาหาร ห้องออกกำลังกาย ห้องส้วม ประตูทางเข้าออก หรือหน้า
ลิฟต์ เป็นต้น
- ดูแลบริเวณอ่างล้างมือและห้องส้วมให้สะอาด และจัดให้มีสบู่สำหรับล้างมืออย่างเพียงพอ
4. กรณีที่เป็นร้านอาหารหรือมีการจำหน่ายอาหารหรือโรงอาหาร ต้องดำเนินการให้ถูกต้องตาม
หลักสุขาภิบาล โดยเฉพาะจุดเสี่ยงหลัก ได้แก่ จุดปรุงประกอบอาหาร โต๊ะ เก้าอี้ พื้น สุขอนามัยของผู้สัมผัส
อาหารและผู้ใช้บริการ
- ผู้ ป รุ ง ประกอบอาหาร มี ก ารป้ อ งกั น ตนเองและป้ อ งกั น การแพร่ ก ระจายเชื้ อ โรค เช่ น
สวมหน้ากากอนามัยขณะปฏิบัติงาน ล้างมืออย่างสม่ำเสมอด้วยน้ำและสบู่ หรือทุกครั้งที่สัมผัสอุปกรณ์ สิ่งของ
เครื่องใช้ที่มี ผู้สัมผัสจำนวนมาก
- ทำความสะอาดจุดเสี่ยง เช่น โต๊ะอาหาร ด้วยน้ำยาทำความสะอาดและน้ำยาฆ่าเชื้อโรคทุกครั้ง
หลังมีผู้มาใช้บริการ รวมถึงล้างภาชนะอุปกรณ์หรือสิ่งของเครื่องใช้ให้สะอาดและฆ่าเชื้อทุกครั้ง
- จัดบริการอาหารโดยเน้นการป้องกันการปนเปื้อนของเชื้อโรค เช่น จัดให้มีช้อนกลางทุกครั้ง เมื่อ
เสิร์ฟอาหารที่ต้องรับประทานร่วมกัน ปกปิดอาหารด้วยภาชนะที่สะอาด

5. การให้ความรู้ คำแนะนำ และสื่อสารประชาสัมพันธ์
- เจ้ า ของหรื อ ผู้ ค รอบครองอาคารหรื อ ผู้ ป ระกอบการควรให้ ค ำแนะนำ หรื อ จั ด หาสื่ อ
ประชาสัมพัน ธ์การป้ องกัน และการลดความเสี่ ยงจากการแพร่กระจายเชื้อ COVID–19 ให้ กับผู้ ปฏิบัติงาน
และผู้รับบริการ เช่น วิธีการสังเกตผู้สงสัยติด เชื้อ COVID–19 คำแนะนำการปฏิบัติตัว การล้างมือที่ถูกวิธี การ
ใช้หน้ากากอนามัย เป็นต้น
6. การป้องกันการติดเชื้อสำหรับผู้ปฏิบัติงาน หรือผู้ที่อาศัยในสถานที่นั้น
- ผู้ปฏิบัติงานที่มีความเสี่ยงต่อการได้รับเชื้อโรค เช่น พนักงานต้อนรับ/ประชาสัมพันธ์ พนักงาน
ยกกระเป๋ า ลู กค้าสั มพั น ธ์ ต้องมี การป้ องกัน ตนเองโดยการใช้ห น้ากากอนามัย ทำความสะอาดมือบ่ อยๆ
หลีกเลี่ยงการใช้มือสัมผัสใบหน้า ตา ปาก จมูก โดยไม่จำเป็น
- ผู้ปฏิบัติงาน หรือผู้ที่อาศัย หากเคยไปในประเทศเสี่ยงตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ต้อง
ปฏิบัติตามมาตรการเฝ้าระวังอย่างเคร่งครัด
- ผู้ปฏิบัติงานที่ดูแลความสะอาด ให้ความสำคัญในการป้องกันตนเองจากการรับเชื้อและเป็นแหล่ง
แพร่กระจายของเชื้อโรค รวมทั้งป้องกันตนเองจากสารเคมีที่ใช้ระหว่างปฏิบัติงาน จึงควรสวมชุดอุปกรณ์
ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลขณะปฏิบัติงาน เช่น ใช้หน้ากากผ้า สวมถุงมือยาง ผ้ายางกันเปื้อน รองเท้าพื้นยาง
หุ้มแข้ง หลีกเลี่ยงการใช้มือสัมผัสใบหน้า ตา ปาก จมูก โดยไม่จำเป็น หลังจากเสร็จสิ้นการปฏิบัติงานในแต่ละ
ครั้ง ล้ างมือให้ ส ะอาดด้วยสบู่ และน้ ำ และเมื่อปฏิบัติงานเสร็จในแต่ล ะวัน หากเป็นไปได้ ควรอาบน้ำและ
เปลี่ยนเสื้อผ้าทันที
- ผู้ปฏิบัติงานเก็บขยะมูลฝอย ให้ใช้หน้ากากผ้า สวมถุงมือยาง และใช้ปากคีบด้ามยาวเก็บขยะมูล
ฝอย และใส่ ถุงขยะปิ ดปากถุ งให้ มิด ชิด นำไปรวบรวมไว้ที่ พั กขยะ แล้ ว ล้ างมื อให้ ส ะอาดทุ กครั้งภายหลั ง
ปฏิบัติงาน และเมื่อปฏิบัติงานเสร็จในแต่ละวัน หากเป็นไปได้ ควรอาบน้ำและเปลี่ยนเสื้อผ้าทันที
- กรณีผู้ปฏิบัติงานมีอาการเจ็บป่วย เช่น มีไข้ ไอ จาม มีน้ำมูก หรือเหนื่อยหอบ ให้หยุดปฏิบัติงาน
แจ้งหัวหน้างาน และพบแพทย์ทันที
************************************
ข้อมูล ณ วันที่ 19 มีนาคม 2563

เอกสาร 4.3
คาแนะนาการป้องกันควบคุมโรคไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ 2019
สาหรับสถานประกอบการ สถานทีท่ างาน
กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
30 มกราคม 2563

คาแนะนาสาหรับผู้ประกอบการ
- ผู้ประกอบการควรให้ความรู้ คาแนะนา หรือจัดหาสื่อประชาสัมพันธ์การป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ
โรคกับพนักงานในหน่วยงาน เช่น โปสเตอร์กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ การล้างมือที่ถูกวิธี และการ
สวมหน้ากากอนามัย เป็นต้น
- จัดหาสบู่เจลล้างมือแอลกอฮอล์ หรือจัดสถานที่สาหรับล้างมือ และหน้ากากอนามัย ภายในสถานที่
ทางานเช่น ประตูท างเข้า ห้อ งท างานประตูท างเข้า ไลน์ก ารผลิต ห้องสุขา เป็นต้น เพื่อให้บ ริก าร
กับพนักงาน
- ควรมีห้องพยาบาลให้การดูแลรักษาเบื้องต้นแก่ผู้ป่วยเพื่อแยกผู้ป่วยออกจากสถานที่ทางานหรือไลน์
การผลิตที่มีคนรวมกันเป็นจานวนมาก รวมทั้งอานวยความสะดวกในการส่งกลับไปรักษาตัวที่บ้าน
หรือโรงพยาบาล
- เพิ่มความตระหนักให้กับพนักงาน และพนักงานทาความสะอาดถึง ความเสี่ยงในการปนเปื้อนเชื้อ
โดยให้ความส าคัญ ในการป้องกั นตนเอง เช่น การสวมหน้ากากอนามัยและถุง มือขณะปฏิบัติง าน
และการดูแลทาความสะอาดสิ่งของที่ใช้งานบ่อยๆ เช่น โต๊ะ ทางาน คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่างๆที่ใช้
ในการทางาน รวมถึงอุปกรณ์ทาความสะอาดอื่นๆ
- รณรงค์ให้พนักงานป้องกันตนเองโดยการล้างมือก่อนเข้าทางานและทุกครั้งที่สัมผัสอุปกรณ์สิ่งของ
เครื่องใช้ที่มีผู้มผัสจานวนมาก
- จัด ให้ มี ก ารท าความสะอาดอุ ป กรณ์ และบริ เ วณที่ มี ผู้ สั ม ผั ส ปริ ม าณมากอย่ า งสม่ าเสมอ เช่ น
โต๊ะ ท างาน คอมพิ วเตอร์ อุป กรณ์ ต่างๆที่ใช้ในการท างานที่ จับ ประตู ห้องน้า ด้วยน้าผงซัก ฟอก
หรือน้ายาทาความสะอาด และ 70% แอลกอฮอล์
- ระมั ดระวังการเก็บ ขยะติดเชื้อ เช่น ทิชชูที่ ผ่านการใช้แล้ว อาจปนเปื้อนสารคัดหลั่ง ของผู้บริโภค
เป็นต้น ก่อนทิ้งขยะติดเชื้อควรใส่ถุงปิดให้มิดชิด หรือทิ้งในถังขยะติดเชื้อ และล้างมือ ทาความสะอาด
เพื่อป้องกันการตกค้างของเชื้อโรค
- สาหรับสถานประกอบการทีม่ ีพนักงานทางานหนาแน่น (โรงงานที่มีไลน์การผลิต)ควรจัดให้มีการตรวจ
คัดกรองพนักงานทุกคนก่อนเข้าทางานหากพบพนักงานป่วย ควรพิจารณาให้หยุดรักษาตัวที่บ้านเพื่อ
ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคในสถานประกอบการและหากมีอาการป่วยรุนแรงควรรีบไปพบแพทย์
- กรณีสถานประกอบการที่ มี รถรับ -ส่ง พนักงาน ให้ดาเนินการทาความสะอาดยานพาหนะบริเ วณ
ที่สัมผัสกับผู้โดยสารเช่น ราวจับ กลอนประตู เบาะนั่ง ที่ เท้าแขนด้วยน้าผสมผงซักฟอกหรือน้ายา
ทาความสะอาดและ 70% แอลกอฮอล์ สามารถทาลายเชื้อไวรัสได้

- การพิจารณาปิดสถานประกอบการชั่วคราว หากพบผู้ป่วยเป็นจานวนมาก เช่น การเลื่อนหรือยกเลิก
ไลน์การผลิตที่พบผู้ป่วยออกไปชั่วคราว เพื่อให้พนักงานหยุดพักรัก ษาตัวและลดการแพร่ก ระจาย
ของเชื้อโรค

คาแนะนาสาหรับบุคลากรในหน่วยงาน
- ก่อนไปทางาน ควรจัดเตรียมหน้ากากอนามัยและแอลกอฮอล์เจล เพือ่ ใช้สาหรับตนเองและเพือ่ นร่วมงาน
- หากพบว่าตนเองมีอาการป่วย ควรหยุดพักรักษาตัวอยู่ที่บ้านหรือถ้ามีเหตุจาเป็นให้ต้องไปทางานควร
สวมหน้ากากอนามัย และหากไม่มีหน้ากากอนามัย ให้ขอหน้ากากอนามัยจากห้องพยาบาลในหน่วยงาน
- หากสังเกตเห็นเพื่อนร่วมงานมีอาการไอ จาม ผิดปกติ ให้แจ้งห้องพยาบาลเพือ่ จัดหาหน้ากากอนามัย
ให้พนักงาน หรือแนะนาให้บุคคลดังกล่าวสวมหน้ากากอนามัย

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

เอกสาร 4/4
คำแนะนำ กรณีพบผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019
สำหรับสถำนประกอบกำร สถำนที่ทำงำน
กรมควบคุมโรค กระทรวงสำธำรณสุข
25 มีนำคม 2563

เมื่อสถานประกอบการ หรือสถานที่ทางานของท่าน พบผู้ป่วยยืนยัน โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
ซึ่งเป็นโรคที่แพร่กระจายผ่านการไอ จาม สัมผัสใกล้ชิด ถูกละอองเสมหะ น้ามูก น้าลายของผู้ป่วย มีหลัก
สาคัญที่ต้องปฏิบัติเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดต่อไปยังบุคคลอื่นๆ ในสถานประกอบการ ดังต่อไปนี้
1. กำรป้องกัน เฝ้ำระวัง และแยกผู้ป่วย
1. ผู้ประกอบการควรให้ความรู้ คาแนะนา หรือจัดหาสื่อประชาสัมพันธ์การป้องกันการแพร่กระจาย
เชื้อโรคแก่พนักงานในหน่วยงาน เช่น โปสเตอร์การเว้นระยะห่างกัน การล้างมือที่ถูกวิธี และการสวม
หน้ากากผ้า เป็นต้น
2. สารวจความเสี่ยงของพนักงานอยู่เสมอ ว่ามีประวัติเดินทางไปในต่างประเทศ หรือสถานที่ในประเทศไทย
ที่ถูกประกาศว่าเป็นสถานที่พบผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือไม่ โดยตรวจสอบประกาศ
ของกรมควบคุ มโรค กระทรวงสาธารณสุ ขได้ ที่ https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia/index.php
หากพบพนักงานเดินทางไปยังสถานที่ที่พบผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตามวัน เวลาที่มีการ
ประกาศ ควรให้หยุดงานทันที แยกตัวเองเพื่อสังเกตอาการเป็นเวลา 14 วัน และรายงานตัวตามที่มี
การประกาศ
3. สาหรับสถานประกอบการที่มีพนักงานทางานหนาแน่น และโรงงานที่มีแผนกการผลิต ควรจัดให้มีการ
ตรวจคัดกรองอุณหภูมิพนักงานทุกคนก่อนเข้าทางาน หากพบพนักงานป่วย ด้วยอาการไข้มากกว่า
37.5 องศา ไอ จาม เจ็บคอ หรือมีน้ามูก ควรให้พนักงานหยุดทางานทันที เพื่อป้องกันการแพร่ระบาด
ของโรคในสถานประกอบการ และหากอาการไม่ดีขึ้นภายในสองวัน หรือ มีอาการป่วยรุนแรง เช่น
หอบเหนื่อยควรรีบไปโรงพยาบาลเพื่อรับการตรวจรักษา
4. กรณี ที่ พ บพนั ก งานยื น ยั น ติ ด เชื้ อ โรคโรคติ ด เชื้ อ ไวรั ส โคโรนา 2019 ให้ พ นั ก งานหยุ ด งานทั น ที
แยกตัวเองที่โรงพยาบาลหรื อที่บ้าน (กรณีไม่มีอาการหรือแสดงอาการน้อยมาก) ตามที่แพทย์ให้
คาแนะนา
5. จั ด ให้ มี เ จ้ า หน้ า ที่ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบของสถานประกอบการ ในการโทรแจ้ ง และติ ด ต่ อ กั บ หน่ ว ยงาน
สาธารณสุขในพื้นที่ หรือสานักงานสาธารณสุขจังหวัด เพื่อดาเนินการควบคุมโรคตามแนวทางของ
กระทรวงสาธารณสุขต่อไป

2. กำรแยกผู้สัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วย
ในกรณี ที่ พ บพนั ก งานยื น ยั น ติ ด เชื้ อ โรคโรคติ ด เชื้ อ ไวรั ส โคโรนา 2019 ในสถานประกอบการ
ให้ประสานหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ หรือสานักงานสาธารณสุขจังหวัด เพื่อทาการสารวจคนร่วมงาน
ที่อยู่ ในข่ายสั มผั ส โรค ซึ่งต้องให้ ห ยุ ดงานทันที และกักกันตนเอง ณ ที่พักอาศัยหรือที่ที่คณะกรรมการ
โรคติดต่อจังหวัดกาหนดไว้ เพื่อสังเกตอาการเป็นเวลา 14 วัน หลังจากใกล้ชิดผู้ป่วยครั้งสุดท้าย ดังนี้

นิยำมผู้สัมผัสโรคโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019
1. ผู้สัมผัสในครัวเรือน
1.1) สมาชิกในครอบครัว ญาติ และผู้ที่ดูแลผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ขณะที่มีอาการป่วย
ผู้ที่พักอาศัยในบ้านเดียวกับผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
2. ผู้สัมผัสในยานพาหนะ
2.1) ในกรณีที่ผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เดินทางโดยเครื่องบิน ในขณะที่มีอาการ ผู้ที่ร่วม
เดินทางโดยเครื่องบินดังกล่าวกับผู้ป่วย ผู้โดยสารที่นั่งใกล้ผู้ป่วยในแถวเดียวกัน และในระยะ 2 แถว
หน้า และ 2 แถวหลัง ถัดจากที่นั่งของผู้ป่วย
2.2) พนักงานบริการบนเครื่องบินทุกรายในโซนที่ผู้ป่วยนั่ง
2.3) ผู้ที่ร่วมกลุ่มเดินทางเดียวกัน เช่น กลุ่มทัวร์เดียวกัน
2.4) ในกรณีที่ผู้ป่วยโรคโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เดินทางโดยยานพาหนะอื่น ๆ ในขณะที่มี
อาการ ได้แก่ ผู้ที่ร่วมเดินทางกับผู้ป่วย ผู้โดยสารหรือพนักงานที่สัมผัสสารคัดหลั่งจากทางเดินหายใจ
หรือโดนไอ จาม จากผู้ป่วย และผู้โดยสารที่อยู่ในระยะห่างไม่เกิน 1 เมตร จากผู้ป่วย
3. ผู้สัมผัสในโรงเรียน/ ที่ทางาน และในชุมชน
3.1) นักเรียนหรือผู้ร่วมงาน ได้แก่ กลุ่มเพื่อนที่พบปะกับผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในขณะ
มีอาการ และมีประวัติอาจสัมผัสสารคัดหลั่งจากทางเดินหายใจ หรือโดนไอ จาม จากผู้ป่วย
3.2) ผู้ที่อยู่ในชุมชนเดียวกันกับผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือในชุมชนอื่น ๆ และสัมผัส
สารคัดหลั่งจากทางเดินหายใจ หรือโดน ไอ จาม จากผู้ป่วย
3. กำรทำควำมสะอำดสถำนที่
1) เพิ่มความตระหนักให้กับพนักงาน และพนักงานทาความสะอาด ถึงความเสี่ยงในการปนเปื้อนเชื้อ
โดยให้ความสาคัญในการป้องกันตนเอง เช่น การสวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้า และถุงมือ
ขณะปฏิบัติงาน และการดูแลทาความสะอาดสิ่งของที่ใช้งานบ่อยๆ เช่น โต๊ะ ทางาน คอมพิวเตอร์
อุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ในการทางาน รวมถึงอุปกรณ์ทาความสะอาดอื่นๆ
2) จั ด ให้ มี ก ารท าความสะอาดอุ ป กรณ์ และบริ เ วณที่ มี ผู้ สั ม ผั ส ปริ ม าณมากอย่ า งสม่ าเสมอ เช่ น
โต๊ะทางาน โต๊ะประชุม คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ในการทางาน ที่จับประตู ห้องน้า ด้วยน้ายา
ฟอกขาวความเข้มข้น 6% ผสมน้าสะอาด (โดยใช้น้ายา 1 ส่วนต่อน้า 99 ส่วน) หรือ 70% แอลกอฮอล์
3) ระมัดระวังการเก็บขยะติดเชื้อ เช่น ทิชชูที่ผ่านการใช้แล้วอาจปนเปื้อนสารคัดหลั่ง ก่อนทิ้งขยะติดเชื้อ
ควรใส่ถุงปิดให้มิดชิด หรือทิ้งในถังขยะติดเชื้อ และล้างมือทาความสะอาดเพื่อป้องกันการตกค้าง
ของเชื้อโรค
4) กรณีสถานประกอบการที่มีรถรับ -ส่งพนักงาน ให้ดาเนินการทาความสะอาดยานพาหนะ โดยเน้น
บริเวณที่มีผู้สัมผัสจานวนมาก เช่น ราวจับ กลอนประตู เบาะนั่ง ที่เท้าแขน ด้วยน้าผสมผงซักฟอก
หรือน้ายาทาความสะอาด และ 70% แอลกอฮอล์ สามารถทาลายเชื้อไวรัสได้
5) การพิจารณาปิดสถานประกอบการชั่วคราว หากพบผู้ป่วยเป็นจานวนมาก เช่น การเลื่อนหรือยกเลิก
แผนกการผลิตที่พบผู้ป่วยออกไปชั่วคราว เพื่อให้พนักงานหยุดพักรักษาตัวและลดการแพร่กระจาย
ของเชื้อโรค
4. คำแนะนำสำหรับบุคลำกรในหน่วยงำน
1) ก่อนไปทางาน ควรจัดเตรียมหน้ากากอนามัย และแอลกอฮอล์เจลเพื่อใช้ล้างมือบ่อยๆ

2) ไม่ใช้สิ่งของร่วมกับผู้อื่น เช่น แก้วน้า ภาชนะใส่และรับประทานอาหาร ผ้าเช็ดมือ
3) หากพบว่าตนเองมีอาการป่วย ควรหยุดพักรักษาตัวอยู่ที่บ้าน และแจ้งหัวหน้างานทราบ
4) หากสังเกตเห็นเพื่อนร่วมงานมีอาการไอ จาม ผิดปกติ ให้แจ้งห้องพยาบาลเพื่อจัดหาหน้ากากอนามัย
ให้พนักงานและพิจารณาให้หยุดงานทันที
**************************************************

เอกสาร 4/5
คำแนะนำ กรณีพบผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019
สำหรับสถำนประกอบกำร สถำนที่ทำงำน
กรมควบคุมโรค กระทรวงสำธำรณสุข
25 มีนำคม 2563

เมื่อสถานประกอบการ หรือสถานที่ทางานของท่าน พบผู้ป่วยยืนยัน โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
ซึ่งเป็นโรคที่แพร่กระจายผ่านการไอ จาม สัมผัสใกล้ชิด ถูกละอองเสมหะ น้ามูก น้าลายของผู้ป่วย มีหลัก
สาคัญที่ต้องปฏิบัติเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดต่อไปยังบุคคลอื่นๆ ในสถานประกอบการ ดังต่อไปนี้
1. กำรป้องกัน เฝ้ำระวัง และแยกผู้ป่วย
1. ผู้ประกอบการควรให้ความรู้ คาแนะนา หรือจัดหาสื่อประชาสัมพัน์กการป้องกันการแพร่กระจาย
เชื้อโรคแก่พนักงานในหน่วยงาน เช่น โปสเตอรกการเว้นระยะห่างกัน การล้างมือที่ถูกวิ์ี และการสวม
หน้ากากผ้า เป็นต้น
2. สารวจความเสี่ยงของพนักงานอยู่เสมอ ว่ามีประวัติเดินทางไปในต่างประเทศ หรือสถานที่ในประเทศไทย
ที่ถูกประกาศว่าเป็นสถานที่พบผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือไม่ โดยตรวจสอบประกาศ
ของกรมควบคุ มโรค กระทรวงสา์ารณสุ ขได้ ที่ https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia/index.php
หากพบพนักงานเดินทางไปยังสถานที่ที่พบผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตามวัน เวลาที่มีการ
ประกาศ ควรให้หยุดงานทันที แยกตัวเองเพื่อสังเกตอาการเป็นเวลา 14 วัน และรายงานตัวตามที่มี
การประกาศ
3. สาหรับสถานประกอบการที่มีพนักงานทางานหนาแน่น และโรงงานที่มีแผนกการผลิต ควรจัดให้มีการ
ตรวจคัดกรองอุณหภูมิพนักงานทุกคนก่อนเข้าทางาน หากพบพนักงานป่วย ด้วยอาการไข้มากกว่า
37.5 องศา ไอ จาม เจ็บคอ หรือมีน้ามูก ควรให้พนักงานหยุดทางานทันที เพื่อป้องกันการแพร่ระบาด
ของโรคในสถานประกอบการ และหากอาการไม่ดีขึ้นภายในสองวัน หรือ มีอาการป่วยรุนแรง เช่น
หอบเหนื่อยควรรีบไปโรงพยาบาลเพื่อรับการตรวจรักษา
4. กรณี ที่ พ บพนั ก งานยื น ยั น ติ ด เชื้ อ โรคโรคติ ด เชื้ อ ไวรั ส โคโรนา 2019 ให้ พ นั ก งานหยุ ด งานทั น ที
แยกตัวเองที่โ รงพยาบาลหรื อที่บ้ าน (กรณีไม่มีอาการหรือแสดงอาการน้อยมาก) ตามที่แพทยกให้
คาแนะนา
5. จั ด ให้ มี เ จ้ า หน้ า ที่ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบของสถานประกอบการ ในการโทรแจ้ ง และติ ด ต่ อ กั บ หน่ ว ยงาน
สา์ารณสุขในพื้นที่ หรือสานักงานสา์ารณสุขจังหวัด เพื่อดาเนินการควบคุมโรคตามแนวทางของ
กระทรวงสา์ารณสุขต่อไป

2. กำรแยกผู้สัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วย
ในกรณี ที่ พ บพนั ก งานยื น ยั น ติ ด เชื้ อ โรคโรคติ ด เชื้ อ ไวรั ส โคโรนา 2019 ในสถานประกอบการ
ให้ประสานหน่วยงานสา์ารณสุขในพื้นที่ หรือสานักงานสา์ารณสุขจังหวัด เพื่อทาการสารวจคนร่วมงาน
ที่อยู่ ในข่ายสั มผั ส โรค ซึ่งต้องให้ ห ยุ ดงานทันที และกักกันตนเอง ณ ที่พักอาศัยหรือที่ที่คณะกรรมการ
โรคติดต่อจังหวัดกาหนดไว้ เพื่อสังเกตอาการเป็นเวลา 14 วัน หลังจากใกล้ชิดผู้ป่วยครั้งสุดท้าย ดังนี้
นิยำมผู้สัมผัสโรคโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019
1. ผู้สัมผัสในครัวเรือน
1.1) สมาชิกในครอบครัว ญาติ และผู้ที่ดูแลผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ขณะที่มีอาการป่วย
ผู้ที่พักอาศัยในบ้านเดียวกับผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
2. ผู้สัมผัสในยานพาหนะ
2.1) ในกรณีที่ผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เดินทางโดยเครื่องบิน ในขณะที่มีอาการ ผู้ที่ร่วม
เดินทางโดยเครื่องบินดังกล่าวกับผู้ป่วย ผู้โดยสารที่นั่งใกล้ผู้ป่วยในแถวเดียวกัน และในระยะ 2 แถว
หน้า และ 2 แถวหลัง ถัดจากที่นั่งของผู้ป่วย
2.2) พนักงานบริการบนเครื่องบินทุกรายในโซนที่ผู้ป่วยนั่ง
2.3) ผู้ที่ร่วมกลุ่มเดินทางเดียวกัน เช่น กลุ่มทัวรกเดียวกัน
2.4) ในกรณีที่ผู้ป่วยโรคโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เดินทางโดยยานพาหนะอื่น ๆ ในขณะที่มี
อาการ ได้แก่ ผู้ที่ร่วมเดินทางกับผู้ป่วย ผู้โดยสารหรือพนักงานที่สัมผัสสารคัดหลั่งจากทางเดินหายใจ
หรือโดนไอ จาม จากผู้ป่วย และผู้โดยสารที่อยู่ในระยะห่างไม่เกิน 1 เมตร จากผู้ป่วย
3. ผู้สัมผัสในโรงเรียน/ ที่ทางาน และในชุมชน
3.1) นักเรียนหรือผู้ร่วมงาน ได้แก่ กลุ่มเพื่อนที่พบปะกับผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในขณะ
มีอาการ และมีประวัติอาจสัมผัสสารคัดหลั่งจากทางเดินหายใจ หรือโดนไอ จาม จากผู้ป่วย
3.2) ผู้ที่อยู่ในชุมชนเดียวกันกับผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือในชุมชนอื่น ๆ และสัมผัส
สารคัดหลั่งจากทางเดินหายใจ หรือโดน ไอ จาม จากผู้ป่วย
3. กำรทำควำมสะอำดสถำนที่
1) เพิ่มความตระหนักให้กับพนักงาน และพนักงานทาความสะอาด ถึงความเสี่ยงในการปนเปื้อนเชื้อ
โดยให้ความสาคัญในการป้องกันตนเอง เช่น การสวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้า และถุงมือ
ขณะปฏิบัติงาน และการดูแลทาความสะอาดสิ่งของที่ใช้งานบ่อยๆ เช่น โต๊ะทางาน คอมพิวเตอรก
อุปกรณกต่างๆที่ใช้ในการทางาน รวมถึงอุปกรณกทาความสะอาดอื่นๆ
2) จั ด ให้ มี ก ารท าความสะอาดอุ ป กรณก และบริ เ วณที่ มี ผู้ สั ม ผั ส ปริ ม าณมากอย่ า งสม่ าเสมอ เช่ น
โต๊ะทางาน โต๊ะประชุม คอมพิวเตอรก อุปกรณกต่างๆที่ใช้ในการทางาน ที่จับประตู ห้องน้า ด้วยน้ายา
ฟอกขาวความเข้มข้น 6% ผสมน้าสะอาด (โดยใช้น้ายา 1 ส่วนต่อน้า 99 ส่วน) หรือ 70% แอลกอฮอลก

3) ระมัดระวังการเก็บขยะติดเชื้อ เช่น ทิชชูที่ผ่านการใช้แล้วอาจปนเปื้อนสารคัดหลั่ง ก่อนทิ้งขยะติดเชื้อ
ควรใส่ถุงปิดให้มิดชิด หรือทิ้งในถังขยะติดเชื้อ และล้างมือทาความสะอาดเพื่อป้องกันการตกค้าง
ของเชื้อโรค
4) กรณีสถานประกอบการที่มีรถรับ -ส่งพนักงาน ให้ดาเนินการทาความสะอาดยานพาหนะ โดยเน้น
บริเวณที่มีผู้สัมผัสจานวนมาก เช่น ราวจับ กลอนประตู เบาะนั่ง ที่เท้าแขน ด้วยน้าผสมผงซักฟอก
หรือน้ายาทาความสะอาด และ 70% แอลกอฮอลก สามารถทาลายเชื้อไวรัสได้
5) การพิจารณาปิดสถานประกอบการชั่วคราว หากพบผู้ป่วยเป็นจานวนมาก เช่น การเลื่อนหรือยกเลิก
แผนกการผลิตที่พบผู้ป่วยออกไปชั่วคราว เพื่อให้พนักงานหยุดพักรักษาตัวและลดการแพร่กระจาย
ของเชื้อโรค
4. คำแนะนำสำหรับบุคลำกรในหน่วยงำน
1) ก่อนไปทางาน ควรจัดเตรียมหน้ากากอนามัย และแอลกอฮอลกเจลเพื่อใช้ล้างมือบ่อยๆ
2) ไม่ใช้สิ่งของร่วมกับผู้อื่น เช่น แก้วน้า ภาชนะใส่และรับประทานอาหาร ผ้าเช็ดมือ
3) หากพบว่าตนเองมีอาการป่วย ควรหยุดพักรักษาตัวอยู่ที่บา้ น และแจ้งหัวหน้างานทราบ
4) หากสังเกตเห็นเพื่อนร่วมงานมีอาการไอ จาม ผิดปกติ ให้แจ้งห้องพยาบาลเพื่อจัดหาหน้ากากอนามัย
ให้พนักงานและพิจารณาให้หยุดงานทันที
**************************************************

เอกสาร 5

คาแนะนาด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมสาหรับการจัดบริการอาหารในรูปแบบเดลิเวอรี่ (Delivery)
ในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
--------------------------------------------------

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
การจัดบริการอาหารในรูปแบบเดลิเวอรี่ (Delivery) ในสถานการณ์ปัจจุบันมีความต้องการของ
ผู้บริโภคในการสั่งอาหารออนไลน์เป็นจานวนมาก จึงอาจเป็นแหล่งแพร่กระจายเชื้อโรคได้ จึงมีคาแนะนาแนว
ทางการปฏิบัติด้านสุขอนามัยสาหรับการจัดบริการอาหารในรูปแบบเดลิเวอรี่ (delivery) ดังนี้
ก. คาแนะนาสาหรับผู้ประกอบการที่จัดบริการอาหารในรูปแบบเดลิเวอรี่ (Delivery)
1) คัดเลือกร้านอาหารได้รับใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจ้งเป็นสถานที่จาหน่ายอาหารจาก เจ้า
พนักงานท้องถิ่น
2) ติดตามสถานการณ์และศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการป้องกันโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
และให้ความรู้หรือประชาสัมพันธ์คนขนส่งอาหาร เช่น การสวมหน้ากากที่ถูกวิธี และขั้นตอนการล้างมือที่ถูกต้อง
เป็นต้น ผ่านช่องทางต่าง ๆ ของบริษัท
3) จัดบริการหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย และเจลแอลกอฮอล์สาหรับทาความสะอาดมือให้แก่คน
ขนส่งอาหาร
4) จัดให้มีการคัดกรองคนขนส่งอาหาร หากพบมีอาการป่วย เช่น มีไข้ ไอ จาม มีน้ามูก หรือเหนื่อย
หอบ ให้หยุดปฏิบัติงานและไปพบแพทย์ทันที
ข. คาแนะนาสาหรับร้านอาหารให้บริการอาหารในรูปแบบเดลิเวอรี่ (Delivery)
1) อาหารปรุงสาเร็จ ต้องปรุงสุกใหม่ สาหรับอาหารประเภทเนื้อสัตว์ปรุงให้สุกด้วยความร้อนไม่น้อย
กว่า 70 องศาเซลเซียส หลีกเลี่ยงการจาหน่ายอาหารประเภทเนื้อสัตว์ที่ปรุงไม่สุก
2) หากมีอาการเจ็บป่วย เช่น มีไข้ ไอ จาม มีน้ามูก หรือเหนื่อยหอบ ให้หยุดปฏิบัติงานและไปพบแพทย์
ทันที
3) จัดให้มีที่ล้างมือพร้อมสบู่สาหรับล้างมือ หรือจัดให้มีเจลแอลกอฮอล์สาหรับทาความสะอาดมือ
4) จัดสถานที่ให้เพียงพอกับจานวนคนขนส่งอาหารที่เข้ามาใช้บริการโดยจัดระยะห่าง 1 เมตร และมี
การระบายอากาศที่เหมาะสม
5) จัดหาภาชนะบรรจุอาหารที่เหมาะสมกับอาหารแต่ละประเภท แข็งแรง ปกปิดมิดชิดเพื่อป้ องกันการ
ปนเปื้อนในระหว่างการขนส่ง ไม่ใช้โฟมในการบรรจุอาหาร
6) อาหารปรุงสาเร็จ มีการติดฉลากที่ระบุรายละเอียดอย่างชัดเจน เช่น ชื่อร้านอาหาร วัน/เดือน/ปี
เวลาที่ผลิต ระยะเวลา และอุณหภูมิที่เหมาะสมในการเก็บรักษาอาหาร เป็นต้น กรณีจัดส่งอาหารเสี่ยง เช่น
อาหารที่ใช้มือสัมผัสมาก (ข้าวมันไก่ ข้าวหมูแดง ข้าวหมูกรอบ ฯลฯ) อาหารที่มีส่วนประกอบของ กะทิ นม ควร
แนะนาให้ผู้บริโภคนาไปอุ่นร้อนก่อนรับประทาน

ค. ค าแนะน าส าหรั บ คนขนส่ ง อาหารเดลิ เ วอรี่ (Delivery) ได้ แ ก่ บุ ค คลที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ อาหารตั้ ง แต่
กระบวนการสั่งซื้ออาหาร การรับอาหารจากร้านอาหาร และขนส่งอาหารไปสู่ผู้บริโภค
1) สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย เพื่อป้องกันตนเอง และไอ จามปนเปื้อนอาหาร และลดความ
เสี่ยงการได้รับเชื้อโรคระหว่างให้บริการ
2) ล้ า งมื อบ่ อ ย ๆ ด้ ว ยน้ าและสบู่ ห รื อ เจลแอลกอฮอล์ ตั้ งแต่ เริ่ มปฏิ บั ติ งานขนส่ งอาหาร ก่ อ นเข้ า
ร้านอาหาร หลังการส่งอาหารให้ผู้บริโภค หลังเข้าส้วม หลังจับสิ่งสกปรก และจับเงิน
3) หากมีอาการป่วย เช่น มีไข้ ไอ จาม มีน้ามูก หรือเหนื่อยหอบ ให้หยุดปฏิบัติงานและไปพบแพทย์
ทันที
4) จัดหากล่องบรรจุอาหารท้ายยานพาหนะสาหรับขนส่งอาหาร ที่มีโครงสร้างที่แข็งแรง ปกปิดมิดชิดใน
ลักษณะที่ช่วยป้องกันการปนเปื้อน และใช้กล่องบุฉนวนเพื่อรักษาอุณหภูมิให้อยู่ในช่วงอุณหภูมิที่เหมาะสม ต้อง
ทาความสะอาดด้วยน้าและน้ายาทาความสะอาด และฆ่าเชื้อโรคด้วยแอลกอฮอล์ 70 % โดยสเปรย์หรือหยด
แอลกอฮอล์ 70 % ลงบนผ้าสะอาดพอหมาดๆ เช็ดไปในทิศทางเดียวกัน เป็นประจาทุกวัน
5) ตรวจสอบคุณภาพอาหารทันทีหลังได้รับจากร้านอาหาร เช่น ความสะอาด สภาพอาหารและไม่มี
กลิ่นเน่าเสีย บรรจุอยู่ในภาชนะที่มีสภาพดี ไม่ชารุด การปกปิดอาหาร ฉลากอาหาร เป็นต้น
6) การส่งอาหารต้องแยกเก็บอาหารเป็นสัดส่วน ระหว่ างอาหารปรุงสาเร็จ และเครื่องดื่ม และจัดส่งถึง
มือผู้บริโภคให้เร็วที่สุด
7) ไม่ควรเปิดกล่องบรรจุอาหารท้ายยานพาหนะ จนกว่าจะพบผู้สั่งซื้ออาหาร โดยก่อนเปิดกล่องใส่
อาหารทุกครั้งควรทาความสะอาดมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ จัดส่งอาหารให้ผู้สั่งซื้อโดยตรงหรือจุดที่ผู้สั่งซื้อกาหนด
เพื่อลดความเสี่ยงการได้รับเชื้อโรคระหว่างให้บริการผู้สั่งซื้อ ในการส่งอาหารคนขนส่งอาหารควรอยู่ห่างผู้รับ
อาหารอย่างน้อย 1-2 เมตร หรือในกรณีที่ไม่ได้ส่งอาหารให้กับผู้สั่งอาหารได้โดยตรง สถานที่หรือบริเวณที่จะส่ง
อาหารต้องไม่ทาให้อาหารเกิดการปนเปื้อน เช่น ไม่ส่งอาหารบริเวณใกล้ถังขยะ เป็นต้น และภายหลังส่งอาหาร
และหลังการจับเงินให้ทาความสะอาดมือด้วยเจลแอลกอฮอล์
8) ถอดถุงมือผ้าในระหว่างการหยิบจับอาหาร เพราะอาจเกิดการปนเปื้อนของฝุ่นละอองและเชื้อโรคที่
สะสมในถุงมือผ้า กรณีใส่ถุงมือผ้าในระหว่างการใช้ยานพาหนะขนส่งให้ล้างมือด้วยน้าและสบู่ก่อนการสวมใส่ทุก
ครั้ง และเปลี่ยนถุงมือทุก 4 ชั่วโมง ทาความสะอาดถุงมือด้วยน้ายาทาความสะอาดทุกวัน
ง. คาแนะนาสาหรับผู้สั่งซื้ออาหาร/ผู้บริโภค
1) ล้างมือด้วยน้าและสบู่ หรือใช้เจลแอลกอฮอล์สาหรับทาความสะอาดมือ หลังการรับอาหารจากคน
ขนส่งอาหาร ก่อนรับประทานอาหาร
2) สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยหากมีอาการป่วย ในระหว่างการรับอาหารจากคนขนส่งอาหาร
3) หลีกเลี่ย งการสั่ งซื้ออาหารกลุ่ มเสี่ยง เช่น อาหารประเภทเนื้อสั ตว์หรือเครื่องในสัตว์ที่ปรุงไม่สุ ก
อาหารที่เน่าเสียง่าย อาหารที่ปรุงด้วยนม กะทิ เป็นต้น กรณีอาหารเสี่ยง เช่น อาหารที่ใช้มือสัมผัสมาก
ข้าว
มันไก่ ข้าวหมูแดง ข้าวหมูกรอบ ฯลฯ อาหารที่มีส่วนประกอบของ กะทิ นม ควรนาไปอุ่นร้อนก่อนรับประทาน
4) ตรวจสอบคุณภาพอาหาร เช่น ความสะอาด สภาพอาหารและไม่ มีกลิ่นเน่าเสีย ความเหมาะสมของ
ภาชนะบรรจุ การปกปิดอาหาร เป็นต้น เมื่อได้รับอาหารจากคนขนส่งอาหาร
*************************************************

เอกสาร 6/1
คำแนะนำการป้องกันควบคุมโรคไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ 2019
สำหรับสถานศึกษา สถานการณ์การะบาดในวงกว้าง ระยะเริ่มต้น
กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
28 มกราคม 2563

• กรณีที่มีนักเรียน/นักศึกษา/ครู/อาจารย์/จนท. ที่เดินทางกลับมาจากพื้นที่ที่มีการระบาด
1. แจ้งคุณครู/อาจารย์ เพื่อให้ทราบข้อมูลประวัติการเดินทางและประวัติเสี่ยง ซึ่งสามารถตรวจสอบสถานการณ์
และพื้นที่การระบาดได้ที่เว็บไซต์กรมควบคุมโรค
2. สถานศึกษาแจ้งให้หน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ทราบ เพื่อติดตามอาการ
3. ให้พิจารณาหยุดเรียน 1 - 2 สัปดาห์ นับจากวันที่เดินทางออกจากพื้นที่ที่มีการระบาด โดยในระหว่าง
ที่พักอยู่บ้าน ควรงดการออกไปในที่ชุมชนสาธารณะ งดการใช้สิ่งของร่วมกับผู้อื่น เช่น แก้วน้ำ ผ้าเช็ดตัว
ช้อนส้อม
4. หลังเดินทางมาจากพื้นที่ที่มีการระบาด ภายใน 14 วัน และมีอาการไข้ร่วมกับไอ จาม มีน้ำมูก เจ็บคอ
หอบเหนื่อย ให้ใส่หน้ากากอนามัย ควรรีบไปพบแพทย์และแจ้งประวัติการเดินทาง
• คำแนะนำเมื่อยังไม่มีการระบาด
1. ให้ความรู้หรือจัดหาสื่อประชาสัมพันธ์ ไว้ในสถานศึกษา เช่น โปสเตอร์ สอนอบรมการล้างมือที่ถูกวิธี
และการสวมหน้ากากอนามัย เป็นต้น
2. กำหนดให้มีเจ้าหน้าที่หรือครูอนามัย เพื่อประสานงานกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่ และให้บริการ
ในห้องพยาบาล พร้อมทั้งจัดทำบันทึกข้อมูลการป่วยของนักเรียน/นักศึกษา
3. หากพบว่ามีนักเรียน/นักศึกษาป่วยหรือขาดเรียนจำนวนมากผิดปกติ ให้แจ้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่
ที่รับผิดชอบ เพื่อสอบสวนหาสาเหตุ
4. ส่งเสริมให้ น ักเรียน/นักศึกษามี ของใช้ส ่วนตัว ที่จำเป็น เช่น แก้วน้ำ อุปกรณ์รับประทานอาหาร
ผ้าเช็ดหน้า อื่นๆ
5. จัดให้มีอุปกรณ์สำหรับการล้างมือ หรือจัดเตรียมแอลกอฮอล์เจลอย่างเพียงพอ เช่น ในห้องเรียน ในโรงอาหาร
ในโรงยิม เป็นต้น
6. จัดเตรียมห้องพยาบาลสำหรับแยกนักเรียนที่มีการทางเดินหายใจออกจากนักเรียนที่มีอาการป่วยอื่นๆ
• คำแนะนำเมื่อมีการระบาด
1. จัดให้มีการคัดกรองอาการไข้ ไอ น้ำมูก บริเวณทางเข้าประตูสถานศึกษาทุกเช้า เพื่อแยกผู้มีอาการไปยัง
สถานที่ที่จัดเตรียมไว้
2. ทำความเข้าใจกับผู้ปกครองนักเรียน/นักศึกษาในเรื่องการดูแลผู้ป่วยขณะป่วยที่บ้าน และทีส่ ถานศึกษา

3. การพิจารณาปิดสถานศึกษา หากพบผู้ป่วยจำนวนมาก เช่น หลายห้องเรียน หลายชั้ นเรียน กรณีเป็น
โรงเรียนประจำ ให้นักเรียน/นักศึกษาอยู่แต่บริเวณหอพัก หากเป็นโรงเรียนไปกลับ ให้เน้นย้ำการอยู่
กับบ้าน ไม่ออกไปในที่ชุมนุมชน
4. ควรมีการทำความสะอาดพื้นที่ที่นักเรียน/นักศึกษาใช้ร่วมกัน เช่น ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องดนตรี ลิฟต์
อุปกรณ์กีฬา ของเด็กเล่น ด้วยน้ำหรือเช็ดด้วย 70% แอลกอฮอล์ สามารถทำลายเชื้อไวรัสได้ อย่างน้อย
วันละ 1 ครั้ง
5. จัดให้มีอุปกรณ์สำหรับการล้างมือ หรือจัดเตรียมแอลกอฮอล์เจลอย่างเพียงพอ เช่น ภายในห้องเรียน
ในโรงอาหาร ในโรงยิม เป็นต้น
6. จัดเตรีย มห้องพยาบาลสำหรับ แยกนักเรียน/นักศึกษาที่มีการทางเดินหายใจออกจากนักเรียน/
นักศึกษาที่มีอาการป่วยอื่นๆ
7. จัดระบบสื่อสาร ทำความเข้าใจ การดำเนินงาน ควบคุมการระบาดกับผู้ปกครอง
8. กรณีสถานศึกษาที่มีรถรับ-ส่ง ให้ดำเนินการทำความสะอาดยานพาหนะบริเวณที่สัมผัสกับผู้โดยสาร
เช่น ราวจับ กลอนประตู เบาะนั่ง ที่เท้าแขน ด้วยน้ำผสมผงซักฟอกหรือน้ำยาทำความสะอาด และ
70% แอลกอฮอล์ สามารถทำลายเชื้อไวรัสได้
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คาแนะนาการป้องกันตนเองและการปฏิบัติด้านสุขอนามัยในโรงเรียน
ในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
โรงเรียนเป็นสถานที่ซึ่งมีนักเรียน ครู ผู้ดูแลนักเรียน ผู้ปกครอง เจ้าหน้าที่ และผู้ปฏิบัติงานจานวนมากอยู่
รวมกัน และมีโอกาสเสี่ยงต่อการแพร่กระจายของเชื้อโรคได้ง่าย ดังนั้น ควรมีการดูแล เพื่อป้องกันและลดการ
แพร่กระจายของเชื้อโรคในบริเวณพื้นที่ต่างๆ รวมทั้งให้คาแนะนาแก่ผู้บริหาร เจ้าของโรงเรียน นักเรียน ครู ผู้ดูแล
นักเรียน ผู้ปกครอง เจ้าหน้าที่ และผู้ปฏิบัติงาน ร่วมกันดาเนินการเพื่อป้องกันตนเองและลดความเสี่ยงในการ
สัมผัสโรค ดังนี้
1. คาแนะนาสาหรับผู้บริหาร เจ้าของโรงเรียน
1) แจ้ ง ผู้ ป กครองที่ มี บุ ต รหลานมี อ าการเจ็ บ ป่ ว ย เช่ น มี ไ ข้ ไอ จาม มี น้ ามู ก หายใจเหนื่ อ ยหอบ
หรื อ กลั บ จากพื้ น ที่ เ สี่ ย งและอยู่ ใ นช่ ว งกั ก กั น ให้ ห ยุ ด เรี ย น รวมทั้ ง ขอความร่ ว มมื อ กรณี ที่ มี
คนในครอบครัวป่วยด้วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือกลับจากพื้นที่เสี่ยงและอยู่ในช่วงกักกัน
ให้ปฏิบัติตัวตามคาแนะนาของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอย่างเคร่งครัด
2) จัดให้มีการคัดกรองนักเรียนบริเวณทางเข้าโรงเรียน ด้วยการดูจากอาการในเบื้องต้นหรือใช้เครื่องวัด
อุณหภูมิร่างกาย พร้อมทาสัญลักษณ์นักเรียนที่ผ่านการคัดกรอง เช่น ติดสติ๊กเกอร์ ตราปั๊ม หรืออื่นๆ ตาม
ความเหมาะสม พร้อมจัดเตรียมอุปกรณ์ล้างมือ เช่น เจลแอลกอฮอล์ไว้บริเวณทางเข้าประตู โรงเรียน และ
สบู่ ส า หรั บ ล้ า ง มื อ ต ามอ่ างล้ างมื อ ห ากพ บว่ า มี นั ก เ รี ย น ป่ ว ย หรื อมี อ ากา รไข้ ไอ จา ม
มีน้ามูก หายใจเหนื่อยหอบ ให้ครูแยกนักเรียนออกมาห้องที่มีอากาศถ่ายเทสะดวก ระหว่ างรอผู้ปกครอง
มารับกลับหรือส่งต่อ เพื่อเข้ารับการตรวจรักษา และแจ้งผู้ปกครอง เพื่อพาไปพบแพทย์
3) กรณี ที่ มี นั ก เรี ย น ครู ผู้ ดู แ ลนั ก เรี ย น ผู้ ป กครอง เจ้ า หน้ า ที่ ผู้ ป ฏิ บั ติ ง านกลั บ มาจากพื้ น ที่ เ สี่ ย ง
ในระยะเวลาไม่เกิน 14 วัน และเข้ามาในโรงเรียน ให้ทาความสะอาดสิ่งของ เครื่องใช้ อาคารสถานที่ทั้ง
ภายในและภายนอกอาคารทันที อาจพิจารณาปิดโรงเรียนตามความเหมาะสม
4) พิ จ ารณาการจั ด กิ จ กรรมในโรงเรี ย นตามความเหมาะสม เช่ น การจั ด กี ฬ าสี รั บ น้ อ ง ปฐมนิ เ ทศ
ปัจฉิมนิเทศ กิจกรรมเข้าค่าย กิจกรรมวันเด็ก ทัศนศึกษา เป็นต้น หากมีการรวมตัวกันของคนเกินกว่า 300
คนขึ้ น ไป ควรงดการจั ด กิ จ กรรมไปก่ อ น การจั ด ชั้ น เรี ย น ที่ นั่ ง ในโรงอาหาร ถ้ า เป็ น ไปได้
ให้มีระยะห่างระหว่างบุคคล อย่างน้อย 1 เมตร หรือเหลื่อมเวลาในการพักรับประทานอาหารกลางวัน
5) จัดให้มีการดูแลอาคารสถานที่และยานพาหนะ ดังนี้
- ให้ ท าความสะอาดห้ อ งและบริเ วณที่มี ก ารใช้ บริ ก ารร่ ว มกั น ทุก วั น ได้ แก่ ห้ องเรีย น โรงอาหาร
ห้องประชุม โรงยิม สนามเด็กเล่น ห้ องสมุด ห้องคอมพิว เตอร์ ห้องดนตรี ห้องเก็บอุปกรณ์กีฬา
สระว่ายน้า ลิฟต์ ราวบันได ลูกบิดประตู โต๊ะ เก้าอี้ พนักพิง อุปกรณ์ดนตรี กีฬา คอมพิวเตอร์ ด้วย
น้าผสมผงซักฟอกหรือน้ายาทาความสะอาดทั่วไป ทั้งนี้ ให้ใช้ตามคาแนะนาของผลิตภัณฑ์นั้น
- กรณี ที่ มี ร ถ รั บ -ส่ ง นั ก เรี ย น ก่ อ นและหลั ง ให้ บ ริ ก ารแต่ ล ะรอบ ให้ เ ปิ ด หน้ า ต่ า งและประตู
เพื่ อ ถ่ ายเทระบายอากาศภายในรถ และท าความสะอาดในจุด ที่ มี ก ารสั ม ผั ส บ่ อ ย ได้ แ ก่ ราวจั บ
ที่ เ ปิ ด ประตู เบาะนั่ ง ที่ ว างแขน ด้ ว ยน้ าผสมผงซั ก ฟอกหรื อ น้ ายาท าความสะอาดที่ มี ส่ ว นผสม
1

ของโซเดียมไฮโปคลอไรท์ (น้ายาฟอกผ้าขาว) และปฏิบัติตามคาแนะนาบนฉลาก (เช่น ผสมโซเดียมไฮ
โปคลอไรท์ ความเข้มข้น 6% ในปริมาณ 20 มิลลิลิตร ต่อน้า 1 ลิตร)
- ห้ อ งที่ มี ก ารใช้ ง านร่ ว มกั น ได้ แ ก่ ห้ อ งเรี ย น โรงอาหาร ห้ อ งประชุ ม โรงยิ ม ห้ อ งสมุ ด
ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องดนตรี ห้องเก็บอุปกรณ์กีฬา ให้เปิดประตู หน้าต่าง เพื่อระบายอากาศ หากมี
เครื่องปรับอากาศให้ทาความสะอาดอย่างสม่าเสมอ
6) จัดให้มีการดูแลร้านอาหาร การจาหน่ายอาหาร โรงอาหาร ดังนี้
- หากผู้สัมผัสอาหารมีอาการเจ็บป่วย เช่น มีไข้ ไอ จาม มีน้ามูก หายใจเหนื่อยหอบ ให้หยุดงานและ
พบแพทย์ทันที
- ในขณะปฏิบัติงานผู้สัมผัสอาหารต้องสวมหมวกคลุมผม ผ้ากันเปื้อน หน้ากากผ้า และถุงมือ และมี
การปฏิบัติตนตามสุขลักษณะส่วนบุคคลที่ถูกต้อง
- ล้ างมือ อย่ า งสม่าเสมอด้ว ยสบู่และน้ าก่อ น – หลั ง การประกอบอาหาร หยิ บหรื อจั บ สิ่ ง สกปรก
หลังการใช้ส้วม และไม่ไอ จามใส่อาหาร
- ปกปิดอาหาร ใช้ถุงมือและที่คีบหยิบจับอาหาร ห้ามใช้มือหยิบจับอาหารที่พร้อมรับประทานโดยตรง
และจัดให้แยกรับประทาน
- ท าความสะอาดโรงอาหาร ร้ า นจ าหน่ า ยอาหาร และจุ ด เสี่ ย งต่ า งๆ เช่ น ห้ อ งครั ว อุ ป กรณ์
ปรุงประกอบอาหาร โต๊ะ เก้าอี้ ด้วยน้ายาทาความสะอาด รวมถึงล้างภาชนะอุปกรณ์หรือสิ่งของ
เครื่องใช้ให้สะอาดเป็นประจาทุกวัน
- จัดเตรียมอาหารที่ปรุงสุกใหม่ให้นักเรียนรับประทาน ภายในเวลา 2 ชั่วโมง หากเกินเวลาดังกล่าว ให้
นาอาหารไปอุ่นจนเดือดและนามาเสิร์ฟใหม่
7) จัดให้มีการดูแลห้องส้วม ดังนี้
- ทาความสะอาดบริเวณที่มีการสัมผัสบ่อยๆ อย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง ได้แก่ พื้นห้องส้วม โถส้วม ที่กด
ชักโครกหรือโถปัสสาวะ สายฉีดชาระ กลอนหรือลูกบิดประตู ฝารองนั่ง ฝาปิดชักโครก ก๊อกน้าอ่าง
ล้างมือ ด้วยน้ายาทาความสะอาดหรือน้ายาที่มีส่วนผสมของโซเดียมไฮโปคลอไรท์ (น้ายาฟอกผ้าขาว)
และปฏิบัติตามคาแนะนาบนฉลาก
- ซักผ้าสาหรับเช็ดทาความสะอาดและไม้ถูพื้น ด้วยน้าผสมผงซักฟอกหรือน้ายาฆ่าเชื้อ แล้วซักด้วยน้า
สะอาดอีกครั้ง และนาไปผึ่งตากแดดให้แห้ง
8) ควบคุมดูแลครู เจ้าหน้าที่ และผู้ปฏิบัติงานในโรงเรียน ดังนี้
- กรณีผู้ปฏิบัติงานมีอาการเจ็บป่วย เช่น มีไข้ ไอ จาม มีน้ามูก หายใจเหนื่อยหอบ ให้หยุดปฏิบัติงาน
แจ้ ง หั ว หน้ า งาน และพบแพทย์ ทั น ที หรื อ หากเคยไปในประเทศเสี่ ย งตามประกาศกระทรวง
สาธารณสุข หรืออยู่ในช่วงกักกัน ให้ปฏิบัติตัวตามคาแนะนาของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอย่างเคร่งครัด
- ผู้ ป ฏิ บั ติ ง านที่ มี ค วามเสี่ ย งต่ อการได้ รั บเชื้ อ โรค ต้อ งมี การป้ องกั นตนเอง และท าความสะอาด
มือบ่อยๆ ด้วยสบู่และน้า หรือเจลแอลกอฮอล์ หลีกเลี่ยงการใช้มือสัมผัสใบหน้า ตา ปาก จมูก โดย
ไม่จาเป็น
- ผู้ปฏิบัติงานที่ดูแลความสะอาดและผู้ปฏิบัติงานเก็บขยะ ให้สวมถุงมือยาง หน้ากากผ้า ผ้ายางกัน
เปื้ อ น รองเท้ า พื้ น ยางหุ้ ม แข้ ง และใช้ ป ากคี บ ด้ า มยาวเก็ บ ขยะ และใส่ ถุ ง ขยะปิ ด ปากถุ ง
ให้ มิ ด ชิ ด น าไปรวบรวมไว้ ที่ พั ก ขยะ แล้ ว ล้ า งมื อ ให้ ส ะอาดทุ ก ครั้ ง ภายหลั ง ปฏิ บั ติ ง าน และ
เมื่อปฏิบัติงานเสร็จในแต่ละวัน หากเป็นไปได้ควรอาบน้าและเปลี่ยนเสื้อผ้าทันที
2. คาแนะนาสาหรับครู ผู้ดูแลนักเรียน
1) หากครู ผู้ ดู แ ลนั ก เรี ย นมี อ าการเจ็ บ ป่ ว ย เช่ น มี ไ ข้ ไอ จาม มี น้ ามู ก หรื อ หายใจเหนื่ อ ยหอบ
ให้พบแพทย์และหยุดปฏิบัติงานจนกว่าอาการจะหายดี หากกลับจากพื้นที่เสี่ยงและอยู่ในช่วงกักกัน ให้
หยุ ด ปฏิ บั ติ ง านจนกว่ า จะ กรณี มี ค นในครอบครั ว ป่ ว ยด้ ว ยโรคติ ด เชื้ อ ไวรั ส โคโรนา 2019 หรื อ
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กลั บ จากพื้ น ที่ เ สี่ ย งและอยู่ ใ นช่ ว งกั ก กั น ให้ ป ฏิ บั ติ ต ามค าแนะน าของเจ้ า หน้ า ที่ ส าธารณสุ ข
อย่างเคร่งครัด
2) ส่ ง เสริ ม ให้ นั ก เรี ย น เจ้ า หน้ า ที่ และผู้ ป ฏิ บั ติ ง านทุ ก คนล้ า งมื อ อย่ า งถู ก วิ ธี ด้ ว ยน้ าและสบู่ หรื อ เจล
แอลกอฮอลล์ ทุกครั้งก่อนรับประทานอาหาร หลังใช้ส้วม และหลังเล่นกับเพื่อน รวมทั้งหลีกเลี่ยงการใช้
มือสัมผัสใบหน้า ตา ปาก จมูก โดยไม่จาเป็น
3) สอนและส่ ง เสริ ม ให้ นั ก เรี ย นมี ข องใช้ ส่ ว นตั ว เช่ น แก้ ว น้ า แปรงสี ฟั น อุ ป กรณ์ รั บ ประทานอาหาร
ผ้าเช็ดหน้า เป็นต้น
4) มี ก ารให้ ค วามรู้ ค าแนะน า หรื อ จั ด หาสื่ อ ประชาสั ม พั น ธ์ ก ารป้ อ งกั น และลดความเสี่ ย งจากการ
แพร่กระจายเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ให้แก่นักเรียน เช่น สอนวิธีการล้างมือ ที่ถูกต้อง การใส่หน้ากาก
คาแนะนาในการปฏิบัติตัว เป็นต้น
5) ควบคุมดูแล การจัดชั้นเรีย น ที่นั่งในโรงอาหาร ถ้าเป็นไปได้ให้มีระยะห่ างระหว่างบุคคล อย่างน้อย
1 เมตร หรือเหลื่อมเวลาในการพักรับประทานอาหารกลางวัน
3. คาแนะนาสาหรับนักเรียน
1) ถ้ า มี อ าการ ไอ จาม เป็ น หวั ด มี ไ ข้ หายใจเหนื่ อ ยหอบ แจ้ ง ผู้ ป กครองให้ พ าไปพบแพทย์ แ ละ
หยุดเรียนจนกว่าอาการจะหายดี
2) ไม่อยู่ใกล้ชิดผู้ที่มีอาการหวัด มีไข้ ไอ จาม มีน้ามูก
3) ล้างมือด้วยสบู่และน้าบ่อยๆ ก่อนรับประทานอาหาร หลังใช้ส้วม และหลีกเลี่ยงการใช้มือสัมผัสใบหน้า ตา
ปาก จมูกโดยไม่จาเป็นและสร้างสุขนิสัยอาบน้า หลังกลับจากโรงเรียน หลังเล่นกับเพื่อน และหลังกลับ
จากนอกบ้าน
4) ให้นักเรียนเลือกกินอาหารปรุงสุกใหม่ โดยใช้อุปกรณ์ส่วนตัว เช่น แก้วน้า ช้อน ส้อม
5) มีอุปกรณ์เครื่องใช้ส่วนตัวเฉพาะบุคคล เช่น ผ้าเช็ดหน้า ผ้าเช็ดตัว แปรงสีฟัน ฯลฯ
6) หลี ก เลี่ ย งการเข้ า ไปในสถานที่ แ ออั ด หรื อ สถานที่ ที่ มี ก ารรวมกั น ของคนจ านวนมาก หากจ าเป็ น
ควรสวมหน้ากาก
7) ดู แ ลสุ ข ภาพให้ แ ข็ ง แรง ด้ ว ยการกิ น อาหารครบ 5 หมู่ และผั ก ผลไม้ 5 สี เสริ ม สร้ า งภู มิ คุ้ ม กั น
ออกกาลังกาย อย่างน้อย 60 นาที ทุกวัน และนอนหลับให้เพียงพอ 9-11 ชั่วโมง/วัน
8) ให้รักษาระยะห่าง การนั่งเรียน นั่งรับประทานอาหาร เล่นกับเพื่อน อย่างน้อย 1 เมตร
4. คาแนะนาสาหรับผู้ปกครอง ในการดูแลบุตรหลานที่เป็นนักเรียน
1) หากบุตรหลานมีอาการเจ็บป่วย เช่น มีไข้ ไอ จาม มีน้ามูก หายใจเหนื่อยหอบ ให้พาไปพบแพทย์และ
หยุ ด เรี ย นจนกว่ า อาการจะหายดี หรื อ กลั บ จากพื้ น ที่ เ สี่ ย งและอยู่ ใ นช่ ว งกั ก กั น ให้ ห ยุ ด เรี ย น
14 วัน และปฏิบัติตามคาแนะนาของแพทย์ กรณีมีคนในครอบครัวป่วยด้วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
หรือกลั บจากพื้น ที่เสี่ย งและอยู่ในช่วงกักกัน ให้ปฏิบัติตามคาแนะนาของเจ้าหน้าที่ส าธารณสุ ขอย่าง
เคร่งครัด
2) ให้สมาชิกในครอบครัวล้างมือด้วยสบู่และน้าบ่อยๆ ก่อนรับประทานอาหาร หลังใช้ ส้วม และหลีกเลี่ยง
การใช้มือสัมผัสใบหน้า ตา ปาก จมูก โดยไม่จาเป็นและสร้างสุขนิสัยอาบน้าหลังกลับจากโรงเรียน หลัง
เล่นกับเพื่อน และหลังกลับจากนอกบ้าน
3) ไม่ พ าบุ ต รหลานไปในสถานที่ แ ออั ด หรื อ สถานที่ ที่ มี ก ารรวมกั น ของคนจ านวนมาก หากจ าเป็ น
ควรให้สวมหน้ากาก
4) จัดเตรียมอาหารที่ปรุงสุกใหม่ ส่งเสริมให้บุตรหลานกินอาหารครบ 5 หมู่ และผัก ผลไม้ 5 สี เสริมสร้าง
ภูมิคุ้มกัน ออกกาลังกาย อย่างน้อย 60 นาที ทุกวัน และนอนหลับให้เพียงพอ 9-11 ชั่วโมง/วัน
***********************************************
ข้อมูล ณ วันที่ 19 มีนาคม 2563
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คาแนะนาการป้องกันตนเองและการปฏิบัติด้านสุขอนามัยในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย
ในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยเป็นสถานที่ซึ่งมีเด็ก ครูหรือผู้ดูแลเด็ก ผู้ปกครอง เจ้าหน้าที่ และผู้ปฏิบัติงาน
จานวนมากอยู่รวมกัน ทาให้มีโอกาสเสี่ยงต่อการแพร่กระจายของเชื้อโรคได้ง่าย ดังนั้นควรมีการดูแลเพื่อ
ป้องกันและลดการแพร่กระจายของเชื้อโรคในบริเวณพื้นที่ต่าง ๆ ของสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย รวมทั้งให้
ค าแนะน าแก่ ผู้ บ ริ ห าร เจ้ า ของสถานพั ฒ นาเด็ ก ปฐมวั ย ครู ห รื อ ผู้ ดู แ ลเด็ ก ผู้ ป กครอง เจ้ า หน้ า ที่ และ
ผู้ปฏิบัติงาน ร่วมกันดาเนินการเพื่อป้องกันตนเองและลดความเสี่ยงในการสัมผัสโรค ดังนี้
1. คาแนะนาสาหรับผู้บริหาร เจ้าของสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย
1) แจ้งผู้ปกครองที่มีบุตรหลานมีอาการเจ็บป่วย เช่น มีไข้ ไอ จาม มีน้ามูก หรือเหนื่อยหอบ หรือกลับ
จากพื้นที่เสี่ยงและอยู่ในช่วงกักกัน ให้หยุดเรียน รวมทั้งขอความร่วมมือกรณีที่มีคนในครอบครัวป่วย
ด้วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือกลับจากพื้นที่เสี่ยงและอยู่ในช่วงกักกัน ให้ปฏิบัติตัวตาม
คาแนะนาของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอย่างเคร่งครัด
2) จัดให้มีการคัดกรองเด็กบริเวณทางเข้าสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ด้วยการดูจากอาการในเบื้องต้นหรือใช้
เครื่องวัดอุณหภูมิร่างกาย พร้อมจัดเตรียมอุปกรณ์ล้างมือ เช่น เจลแอลกอฮอล์ไว้บริเวณทางเข้า สถาน
พัฒนาเด็กปฐมวัย และหากพบว่ามีเด็กป่วย หรือมีไข้ ไอ จาม มีน้ามูก หรือเหนื่อยหอบ ให้ผู้ปกครอง
พาไปพบแพทย์
3) กรณีที่มีครู เจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ผู้ปกครอง เด็กเล็ก กลับมาจากพื้นที่
เสี่ย งในระยะเวลาไม่เกิน 14 วัน เข้ามาในสถานพัฒ นาเด็กปฐมวัย ควรพิจารณาปิดสถานพัฒนา
เด็ ก ปฐมวั ย ตามความเหมาะสม เพื่ อ ท าความสะอาดสิ่ ง ของ เครื่ อ งใช้ ของเล่ น อาคารสถานที่
ทั้งภายในและภายนอกอาคารทันที
4) จัดให้มีการดูแลอาคารสถานที่และยานพาหนะ ดังนี้
- บริเวณที่ใช้บริการร่วมกัน ได้แก่ ห้องเรียน สถานที่สาหรับรับประทานอาหาร ห้องนอน ห้องเด็ก
เล่นให้ ทาความสะอาดด้วยน้าผสมผงซักฟอกหรือน้ายาทาความสะอาดทั่ว ไป ทั้งนี้ ให้ ใช้ตาม
ค าแนะน าของผลิ ต ภั ณ ฑ์ นั้ น รวมทั้ ง ให้ เ ปิ ด ประตู หน้ า ต่ า ง เพื่ อ ระบายอากาศ หากมี
เครื่องปรับอากาศให้ทาความสะอาดระบบระบายอากาศอย่างสม่าเสมอ
- ทาความสะอาดจุดสัมผัสเสี่ยงในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย เช่น เครื่องเล่นในสนามเด็กเล่น ลูกบิด
ประตู ราวบันได ห้องน้า เป็นต้น ด้วยน้ายาทาความสะอาดทั่วไป สาหรับสิ่งของ เครื่องใช้
ของเล่นที่สัมผัสกับปากเด็กให้ทาความสะอาดด้วยน้าผสมผงซักฟอก ล้างด้วยน้าสะอาด นาไปผึ่ง
แดดให้แห้ง
- กรณีที่มีรถรับ-ส่งเด็ก ก่อนและหลังให้บริ การในแต่ละรอบ ให้เปิดหน้าต่างและประตูเพื่อถ่ายเท
ระบายอากาศภายในรถออก และท าความสะอาดในจุ ด ที่ มี ก ารสั ม ผั ส บ่ อ ย ได้ แ ก่ ราวจั บ
ที่เปิดประตู เบาะนั่ง ที่เท้าแขน ด้วยน้าผสมผงซักฟอกหรือน้ายาทาความสะอาดทั่วไป
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5) จัดให้มีการดูแลผู้สัมผัสอาหาร สถานที่ปรุงประกอบอาหาร สถานทีร่ ับประทานอาหาร ดังนี้
- หากผู้สัมผัสอาหารมีอาการเจ็บป่วย เช่น มีไข้ ไอ จาม มีน้ามูก หรือเหนื่อยหอบ ให้หยุดงานและ
พบแพทย์ทันที
- ในขณะปฏิบั ติงานผู้ สัมผั ส อาหารต้องสวมหมวกคลุ มผม ผ้ ากันเปื้อน หน้ากากผ้า และถุงมือ
และมีการปฏิบัติตนตามหลักสุขาภิบาล
- ล้างมืออย่างสม่าเสมอด้วยสบู่และน้าก่อนหยิบหรือจับอาหารและหลังการใช้ส้วม ไม่ไอ จามรด
อาหาร
- ปกปิดอาหาร ใช้ถุงมือและปากคีบหยิบจับอาหาร ห้ามใช้มือหยิบจับอาหารที่พร้อมรับประทาน
โดยตรง และจัดให้มีช้อนกลางเมื่อเสิร์ฟอาหารที่ต้องรับประทานร่วมกัน
- ทาความสะอาดจุดเสี่ยง เช่น ห้องครัว อุปกรณ์ปรุงประกอบอาหาร โต๊ะ เก้าอี้ ด้วยน้ายาทาความ
สะอาดทั่วไป รวมถึงล้างภาชนะอุปกรณ์หรือสิ่งของเครื่องใช้ให้สะอาดเป็นประจาทุกวัน
- จัดเตรียมอาหารที่ปรุงสุกใหม่ให้เด็กรับประทาน ภายในเวลา 2 ชั่วโมง หากเกินเวลาดังกล่าว
ให้นาอาหารไปอุ่นจนเดือดและนามาเสิร์ฟใหม่
6) จัดให้มีการดูแลห้องส้วม ดังนี้
- ทาความสะอาดบริเวณที่มี การสัมผัสบ่อยๆ อย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง ได้แก่ พื้นห้องส้วม โถส้วม
ที่กดชักโครกหรื อโถปั ส สาวะ สายฉีดช าระ กลอนหรือลูกบิดประตู ฝารองนั่ง ฝาปิดชักโครก
ก๊อกน้าอ่างล้างมือ ด้วยน้ายาทาความสะอาดทั่วไป
- ซักผ้าสาหรับเช็ดทาความสะอาดและไม้ถูพื้น ด้วยน้าผสมผงซักฟอกหรือน้ายาฆ่าเชื้อ แล้วซักด้วย
น้าสะอาดอีกครั้ง และนาไปผึ่งตากแดดให้แห้ง
7) ควบคุมดูแลครู เจ้าหน้าที่ และผู้ปฏิบัติงานในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ดังนี้
- กรณีผู้ปฏิบัติงานมีอาการเจ็บป่วย เช่น มีไข้ ไอ จาม มีน้ามูก หรือเหนื่อยหอบ ให้หยุดปฏิบัติงาน
แจ้ งหั ว หน้ างาน และพบแพทย์ทันที หรือหากเคยไปในประเทศเสี่ ยงตามประกาศกระทรวง
สาธารณสุข หรื ออยู่ในช่ว งกักกัน ให้ ปฏิบัติตัวตามคาแนะนาของเจ้าหน้าที่ส าธารณสุขอย่าง
เคร่งครัด
- ผู้ปฏิบัติงานที่มีความเสี่ยงต่อการได้รับเชื้อโรค ต้องมีการป้องกันตนเอง และทาความสะอาดมือ
บ่อยๆ ด้วยสบู่ และน้ า หรื อเจลแอลกอฮอล์ หลีกเลี่ ยงการใช้มือสั มผั ส ใบหน้า ตา ปาก จมูก
โดยไม่จาเป็น
- ผู้ปฏิบัติงานที่ดูแลความสะอาดและผู้ปฏิบัติงานเก็บขยะ ให้สวมถุงมือยาง หน้ากากผ้า ผ้ายาง
กันเปื้อน รองเท้าพื้นยางหุ้มแข้ง และใช้ปากคีบด้ามยาวเก็บขยะ และใส่ถุงขยะ ปิดปากถุงให้
มิดชิด นาไปรวบรวมไว้ที่พักขยะ แล้ วล้ างมือให้ สะอาด ทุกครั้งภายหลั งปฏิบัติงาน และเมื่อ
ปฏิบัติงานเสร็จในแต่ละวัน หากเป็นไปได้ควรอาบน้าและเปลี่ยนเสื้อผ้าทันที
2. คาแนะนาสาหรับครู ผู้ดูแลเด็ก
1) หากครู ผู้ดูแลเด็กมีอาการเจ็บป่วย เช่น มีไข้ ไอ จาม มีน้ามูก หรือเหนื่อยหอบ หรือกลับจาก
พื้นที่เสี่ยงและอยู่ในช่วงกักกัน ให้หยุดปฏิบัติงาน กรณีมีคนในครอบครัวป่วยด้วยโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 หรื อกลั บ จากพื้นที่เสี่ ยงและอยู่ในช่ว งกักกัน ให้ ปฏิบัติตามคาแนะนาของ
เจ้าหน้าที่สาธารณสุขอย่างเคร่งครัด
2) ส่งเสริมให้เด็ก ครูหรือผู้ดูแลเด็ก ผู้ปกครอง เจ้าหน้าที่ และผู้ปฏิบัติงาน ทุกคนล้างมืออย่างถูกวิธี
ด้วยสบู่และน้า หรือเจลแอลกอฮอลล์ ทุกครั้งก่อนรับประทานอาหาร หลัง ใช้ส้วม และหลังเล่น
กับเพื่อน รวมทั้งหลีกเลี่ยงการใช้มือสัมผัสใบหน้า ตา ปาก จมูก โดยไม่จาเป็น
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3) หลีกเลี่ยงการพาเด็กไปในสถานที่แออัดหรือสถานที่ที่มีการรวมกันของคนจานวนมาก
4) สอนเด็กไม่ให้ ใ ช้ของใช้ส่ ว นตัว ร่ว มกับผู้ อื่น และส่ งเสริมให้ เด็ กมีของใช้ส่ ว นตั ว เช่น แก้ว น้ า
แปรงสีฟัน อุปกรณ์รับประทานอาหาร ผ้าเช็ดหน้า เป็นต้น
5) ดูแลให้เด็กรับประทานอาหารที่สะอาด ปรุงสุกใหม่
6) มีการให้ความรู้ คาแนะนา หรือจัดหาสื่อประชาสัมพันธ์การป้องกันและลดความเสี่ยงจากการ
แพร่กระจายเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ให้แก่เจ้าหน้าที่ บุคลากร และเด็ก เช่น สอนวิธีการล้างมือที่
ถูกต้อง การใส่หน้ากากป้องกัน คาแนะนาในการปฏิบัติตัว เป็นต้น
3. คาแนะนาสาหรับผู้ปกครองในการดูแลบุตรหลาน
1) หากบุตรหลานมีอาการเจ็บป่วย เช่น มีไข้ ไอ จาม มีน้ามูก หรือเหนื่อยหอบ หรือกลับจากพื้นที่
เสี่ยงและอยู่ในช่วงกักกัน ให้หยุดเรียน กรณีมีคนในครอบครัวป่วยด้วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
2019 หรือกลับจากพื้นที่เสี่ยงและอยู่ในช่วงกักกัน ให้ปฏิบัติตัวตามคาแนะนาของเจ้าหน้าที่
สาธารณสุขอย่างเคร่งครัด
2) ให้สมาชิกในครอบครัวล้างมือด้วยสบู่และน้า ก่อนรับประทานอาหาร หลังใช้ส้วม และหลีกเลี่ยง
การใช้ มือสั มผั ส ใบหน้ า ตา ปาก จมูก โดยไม่จาเป็ น และสร้างสุ ขนิสั ย ให้ บุต รหลานอาบน้ า
หลังกลับจากสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย และหลังเล่นกับเพื่อน
3) หมั่นทาความสะอาดเครื่องเล่น ของเล่น ด้วยน้ายาทาความสะอาดทั่วไป
4) ไม่พาบุตรหลานไปในสถานที่แออัดหรือสถานที่ที่มีการรวมกันของคนจานวนมาก
5) จั ด เตรี ย มอาหารที่ป รุ ง สุ ก ใหม่ ส่ ง เสริม ให้ บุต รหลานกิ น ผั ก ผลไม้ 5 สี เสริ มสร้า งภู มิคุ้ มกั น
ออกกาลังกายทุกวัน และนอนหลับให้เพียงพอ 9-11 ชั่วโมง/วัน
***************************
ข้อมูล ณ วันที่ 19 มีนาคม 2563
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คำแนะนำตามข้อกำหนดฯ ข้อ 14
ข้อ 14 คำแนะนำในการจัดกิจกรรมหรือพิธีการทางสังคมตามประเพณีนิยม เช่น พิธีมงคลสมรส พิธีเซ่น
ไหว้บรรพบุรุษ บำเพ็ญกุศล พิธีศพ พิธีสงกรานต์หรือกิจกรรมภายในครอบครัว ตลอดจนกิจกรรมหรืองานพิธีที่ทาง
ราชการจัดขึ้นหรือเป็นไปตามหมายกำหนดการของทางราชการ ยังจัดได้ตามความเหมาะสม แต่ต้องปฏิบั ติตาม
มาตรการป้องกันโรคตามที่ราชการกำหนดในข้อ 11
ประกอบด้วย แนวทางการดำเนินงาน จำนวน 9 กลุ่ม ดังนี้
1. คำแนะนำด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม การเข้าร่วมงานฌาปนกิจศพผู้เสียชีวิตจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
2019 (COVID-19) ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
2. คำแนะนำสำหรับการจัดโรงทานในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
3. คำแนะนำการป้องกันควบคุมโรคติ ดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับการตรวจเลือกทหาร
กองเกินเข้ากองประจำการ (การเกณฑ์ทหาร)
4. คำแนะนำ การป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สำหรับการฝึกทางทหารนานาชาติ
5. คำแนะนำการป้องกันควบคุมโรคไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 สำหรับสถานที่ที่มีการรวมกันของคน
หมู่มาก เช่น การแสดงคอนเสิร์ต การแข่งขันกีฬา สวนสนุก
6. คําแนะนําการพิจารณาจัดกิจกรรมการวิ่ง/เดิน-วิ่ง ในสถานการณการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
2019 (COVID-19)
7. คำแนะนำในการป้องกันโรค COVID-19 สำหรับประชุม สัมมนา หรือกิจกรรมอื่นที่มีลักษณะใกล้เคียงกัน
8. คำแนะนำสำหรับการจัดสอบ ในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
9. มาตรการป้องกัน ควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สำหรับชาวไทยมุสลิมในการประกอบศาสนพิธี
ต่าง ๆ
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คาแนะนาด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม
การเข้าร่วมงานฌาปนกิจศพผู้เสียชีวิตจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
การติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และเสียชีวิต ถือเป็นการตายโดยโรคธรรมชาติ
ไม่จ าเป็ น ต้อ งมี การชัน สู ตรพลิ ก ศพ ตามประมวลกฎหมายวิ ธีพิจารณาความอาญา ซึ่งการเสี ย ชีวิต ดังกล่ า ว
จะไม่มีการแพร่เชื้อ เนื่องจากเชื้อโรคจะติดต่อกันจากสารคัดหลั่งเท่านั้น การเสียชีวิตจากโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID-19) ดังกล่าว จึงควรจัดการศพโดยการเผาหรือการฝังศพได้ โดยห้ามเปิดถุงศพ อย่าง
เด็ดขาด และการจัดงานควรดาเนินการตามมาตรการของรัฐบาลและกระทรวงสาธารณสุขกาหนด ดังนั้น
จึ ง ควรมี ก ารดู แ ลและจั ด การด้ า นอนามั ย สิ่ ง แวดล้ อ ม รวมทั้ ง การดู แ ลและป้ อ งกั น ตนเอง เพื่ อ ลดการ
แพร่กระจายของเชื้อโรค ดังนี้
1. แนวทาง/คาแนะนาผู้จัดงานสาหรับการจัดการในวัด/พุทธศาสนสถาน
1) นมัสการ/นาเรียนเจ้า อาวาส หากมีพระภิกษุสงฆ์ สามเณร แม่ชี หรือผู้ประกอบพิธีกรรมทาง
ศาสนา มีอาการเจ็บป่วย เช่น มีไข้ ไอ จาม มีน้ามูก หรือเหนื่อยหอบ หรือกลับจากพื้นที่เสี่ยงและ
อยู่ ในช่ว งกัก กัน ให้ งดร่ ว มประกอบพิธีกรรมทางศาสนาในพุทธศาสนสถาน รวมทั้งขอความ
ร่วมมือ กรณีที่มีคนในครอบครัวป่วยด้วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือกลับจากพื้นที่เสี่ยง
และอยู่ในช่วงกักกัน ให้ปฏิบัติตัวตามคาแนะนาของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอย่างเคร่งครัด
2) จั ด ให้ มี ก ารคั ด กรองศาสนิ ก ชนหรื อ ผู้ เ ข้ า ร่ ว มประกอบพิ ธี ก รรมทางศาสนา บริ เ วณทางเข้ า
พุทธศาสนสถานตามความเหมาะสม พร้อมจั ดเตรียมอุปกรณ์ล้างมือ เช่น แอลกอฮอล์ เจลไว้
บริเวณทางเข้าประตูศาสนสถาน และหากพบว่ามี ศาสนิกชนหรือผู้ เข้าร่วมประกอบพิธีกรรม
ทางศาสนาป่วย หรือมีอาการไข้ ไอ จาม มีน้ามูก หรือเหนื่อยหอบ ให้แนะนาไปพบแพทย์ทันที
3) จัดให้มีการดูแลอาคารสถานที่/อาหารและเครื่องดื่ม ดังนี้
- ทาความสะอาดห้อง อุปกรณ์ สิ่งของ เครื่องใช้ให้สะอาด ไม่เป็นแหล่งแพร่กระจายเชื้อโรค
ด้วยการทาความสะอาดพื้นที่โดยรอบ อุปกรณ์ เครื่องใช้ และจุดที่มีการใช้ร่วมกัน โดยเฉพาะ
ประตู เก้าอี้ โต๊ะ ทั้งนี้ ควรทาความสะอาดด้วยน้ายาทาความสะอาดทั่วไปหรือสารฆ่าเชื้อ
เช่น แอลกอฮอล์ 70% น้ายาฆ่าเชื้อที่มีส่วนผสมของคลอรีน เป็นต้น
- ควรจัดให้มีการระบายอากาศที่ดี ห้องที่มีการใช้ร่วมกัน เช่น ห้องสาหรับประกอบพิธีกรรม
ทางศาสนา ให้เปิดประตู หน้าต่าง เพื่อระบายอากาศ หากมีเครื่องปรับอากาศให้ทาความ
สะอาดระบบระบายอากาศอย่างสม่าเสมอ
- จัดให้มีระยะห่างของผู้มาเข้าร่วมพิธีกรรมทางศาสนา อย่างน้อย 1.5- 2 เมตร (Social
Distancing) เพื่อหลีกเลี่ยงการกระจายของเชื้อโรค เช่น เว้นระยะห่างในการนั่งฟังสวดพระ
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อภิธรรม หรือจัดสถานที่ เพื่อลดความแออัดของการเข้าร่วมพิธีกรรมทางศาสนาของศาสนิกชน
และผู้เข้าร่วมประกอบพิธีกรรมทางศาสนา เช่น กระจายที่วางดอกไม้จันทน์
- จั ด เตรี ย มน้ าและสบู่ ในการล้ างมื อ หรื อแอลกอออล์ เจลส าหรับ ท าความสะอาดมื อ อย่ า ง
เพียงพอ สาหรับผู้มาเข้าร่วมพิธีกรรมทางศาสนา
- หลีกเลี่ยงการจัดอาหารตักเสิร์ฟในงาน หากจาเป็น ควรเป็นอาหารหรือน้าขวดเฉพาะแต่ละ
บุคคล
4) การลงทะเบียน
- ให้ผู้ที่มาร่วมงานพิธีกรรมทางศาสนาทุกคนลงทะเบียน ชื่อ นามสกุล ที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์
ที่ติดต่อได้ (ใช้ติดต่อในกรณีฉุกเฉินที่มีผู้ติดเชื้อหลังจากเข้าร่วมงานพิธีกรรมทางศาสนา)
2. คาแนะนาสาหรับพระภิกษุสงฆ์ สามเณร และผู้ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา ในการดูแลตนเอง
1) นมัสการ/นาเรียนเจ้าอาวาส ในการลดจานวนวันและระยะเวลาการทาพิธีกรรมให้สั้นลง
2) หากมีอาการเจ็บป่วย เช่น มีไข้ ไอ จาม มีน้ามูก หรือเหนื่อยหอบ หรือกลับจากพื้นที่เสี่ยงและ
อยู่ในช่วงกักกัน ให้งดร่วมพิธีกรรมทางศาสนาในพุทธศาสนสถาน
3) ไม่อยู่ใกล้ชิดผู้ที่มีอาการหวัด มีไข้ ไอ จาม มีน้ามูกและหลีกเลี่ยงการเข้าไปในสถานที่แออัด
4) ให้พระภิกษุสงฆ์ สามเณร ผู้ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา สวมหน้ากากผ้า พร้อมจัดที่นั่งให้มี
ระยะห่างระหว่างบุคคลอยู่ห่างจากคนอื่น 1.5 - 2 เมตร (Social Distancing) เพื่อหลีกเลี่ยงการ
กระจายของเชื้อโรค เช่น เว้นระยะห่างในการสวดมนต์/การประกอบพิธีกรรมทางศาสนา
5) ล้างมือด้วยสบู่และน้า หรือ เจลแอลกอฮอลล์ ทุกครั้ง ก่อนฉันภัตตาหารหรือก่อนรับประทานอาหาร
และหลังใช้ส้วม รวมทั้งหลีกเลี่ยงการใช้มือสัมผัสใบหน้า ตา ปาก จมูก
ล้างมือบ่อยๆ ด้วยน้าและสบู่อย่างน้อย 20 วินาทีหรือทาความสะอาดมือด้วยแอลกอฮอล์เจล
ขณะมือแห้ง ก่อนฉันภัตตาหารหรือก่อนรับประทานอาหาร และหลังใช้ส้วมโดยเน้นหลังเข้าร่วม
พิธีกรรม/หลังสัมผัสสิ่งสกปรก รวมทั้งหลีกเลี่ยงการใช้มือสัมผัสใบหน้า ตา ปาก จมูก
6) เลือกฉันภัตตาหารหรือรับประทานอาหารที่ปรุงสุกใหม่ ไม่ใช้ช้อน แก้วน้า หลอดดูดน้า ผ้าเช็ดมือ
ร่วมกัน และใช้ช้อนกลางส่วนตัวแยกจากผู้อื่น เมื่อฉันภัตตาหารหรือ รับประทานอาหารร่วมกับ
ผู้อื่น
3. คาแนะนาสาหรับผู้มาเข้าร่วมพิธีกรรมทางศาสนา ในการดูแลตนเอง
1) ถ้ามีอาการไอ จาม เป็นหวัด มีไข้ ให้งดไปพุทธศาสนสถาน และงดการเข้าร่วมพิธีกรรมทาง
ศาสนาในพุทธศาสนสถาน
2) กลุ่มเสี่ยง ได้แก่ ผู้สูงอายุ ผู้ที่มีโรคประจาตัว เด็ก หญิงตั้งครรภ์ ควรพิจารณางดการไปร่วมงาน
เพื่อลดการสัมผัสและแพร่กระจายเชื้อโรค
3) มีการดูแลป้องกันตนเอง ล้างมือบ่อยๆ ด้วยน้าและสบู่อย่างน้อย 20 วินาทีหรือทาความสะอาด
มือด้วยแอลกอฮอล์เจลขณะมือแห้ง ก่อนรับประทานอาหาร หลังใช้ส้วม โดยเน้นหลังเข้าร่วม
พิธีกรรม หรือหลังจากไอ จาม หรื อหลังสัมผัสจุดเสี่ยงที่มีผู้ มาเข้าร่วมพิธีกรรมทางศาสนา เช่น
ห้องน้า กลอนหรือลูกบิดประตู ราวจับหรือราวบันได เป็นต้น
4) สวมหน้ากากผ้า รวมทั้งหลีกเลี่ยงการใช้มือสัมผัส ใบหน้า ตา ปาก จมูกเมื่อเข้าร่วมพิธีกรรมทาง
ศาสนา
5) เลือกรับประทานอาหารปรุงสุกใหม่ ไม่ใช้ช้อน แก้วน้าร่วมกัน และใช้ช้อนกลางส่วนตัวแยกจาก
ผู้อื่นเมื่อรับประทานอาหารร่วมกับผู้อื่น
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6) ไม่อยู่ใกล้ชิดผู้ที่มีอาการหวัด มีไข้ ไอ จาม มีน้ามูก
7) ใช้เวลาในการร่วมพิธีกรรมทางศาสนาให้น้อยที่สุด
8) หลีกเลี่ยงการเข้าไปในสถานที่แออัดหรือสถานที่ที่มีการรวมกันของคนจานวนมาก
โดยเว้ น ระยะห่ า งระหว่ า งบุ ค คลอยู่ ห่ า งจากคนอื่ น 1.5 - 2 เมตร หรื อ 6 ฟุ ต (Social
Distancing) เพื่อหลีกเลี่ยงการกระจายของเชื้อโรค เช่น การจัดเก้าอี้สาหรับผู้ที่มาร่วมงานนั่ง
ฟังสวดพระอภิธรรม , การขึ้นส่งดอกไม้จันทน์
7) เมื่อกลับเข้าบ้านให้ล้างมือด้วยน้าและสบู่อย่างน้อย 20 วินาที เปลี่ยนเสื้อผ้า อาบน้าสระผม
แล้วค่อยทากิจกรรมอื่นๆ
หมายเหตุ หากเป็นศพที่ยืนยันว่าติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ห้ามเปิดถุงเก็บศพโดยเด็ดขาด ห้ามการรดน้าศพและ
ห้ามสัมผัสกับศพ สามารถเผาศพและฝังศพได้ หากเป็นการเสียชีวิตโดยทั่วไป การเก็บศพ การทาความสะอาด
หรือการประกอบพิธีกรรมทางศาสนา ให้ดาเนินการเหมือนศพปกติทั่วไป
***********************
ข้อมูล ณ วันที่ 26 มีนาคม 2563
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เอกสาร 2

คาแนะนาสาหรับการจัดโรงทาน
ในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
โรงทาน เป็นสถานที่เตรียมปรุงอาหารสาหรับบริการคนจานวนมากส่วนใหญ่จะจัดภายใน
บริ เวณวัด ดัง นั้ น ผู้ สั มผั ส อาหาร ตั้งแต่การปรุง ประกอบและแจกจ่ายอาหาร ที่จะต้ องดู แลสุ ขภาพและ
สุ ขอนามัย ให้ ดี รวมถึงการดูแ ลความสะอาดของสถานที่เตรี ยมปรุง และจุด รับอาหาร เพื่ อมิให้ เป็นแหล่ ง
แพร่กระจายเชื้อโรค จึงมีคาแนะนา ดังนี้
1.สถานที่
1.1 ควรจัดในพื้นที่โล่ง ที่มีการระบายอากาศได้ดี ไม่ควรจัดโรงทานในสถานที่ปิด
1.2 จัดบริการอ่างล้างมือพร้อมสบู่ หรือเจลแอลกอฮอล์สาหรับทาความสะอาดมือ ไว้ยังจุดรับอาหารเพื่อให้
ผู้บริโภคใช้ทาความสะอาดมือก่อนการหยิบจับอาหาร
1.3 มีการกาหนดจุดเพื่อกาหนดระยะห่าง ระหว่างผู้บริโภคด้วยกันที่ยืนรอรับอาหาร ณ จุดรับอาหาร ควรอยู่
ห่างกัน ๑-๒ เมตร
2. คาแนะนาสาหรับผู้สัมผัสอาหาร ได้แก่ บุคคลที่เกี่ยวข้องกับอาหารตั้งแต่กระบวนการเตรียมปรุงประกอบ
รวมถึงการล้างและเก็บภาชนะอุปกรณ์
2.1 หากมีอาการเจ็บป่วย เช่น มีไข้ ไอ จาม มีน้ามูก หรือเหนื่อยหอบ ให้หยุดปฏิบัติงานและไปพบแพทย์ทันที
2.2 ไม่ สั ม ผั ส อาหารสดประเภทเนื้ อ สั ตว์ เครื่ อ งในสั ต ว์ โ ดยตรง และล้ างมื อหลั งการสั มผั สเนื้ อสั ตว์ หรื อ
ผลิตภัณฑ์จากสัตว์ทุกครั้ง แยกภาชนะ อุปกรณ์ปรุงประกอบอาหาร เช่น เขียง มีด ระหว่างอาหารสุกและ
อาหารดิบ สาหรับอาหารประเภทเนื้อสัตว์ ควรปรุงให้สุกด้วยความร้อนไม่น้อยกว่า 60 องศาเซลเซียส
อย่างน้อย 30 นาที
2.3 ไม่เตรียมปรุงประกอบรวมถึงการล้างและเก็บภาชนะอุปกรณ์ บริเวณพื้น
2.3 จัดเมนูอาหารที่ปรุงสุกและสะอาด หลีกเลี่ยงอาหารที่บูดเสียง่าย เช่น อาหารที่มีกะทิ ไขมันสูง เป็นต้น
2.4 ผู้ปรุงประกอบ ผู้ตักอาหาร และผู้ให้บริการ ต้องสวมผ้ากันเปื้อน ถุงมือ หน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย
เพื่อลดการปนเปื้อนในอาหาร และลดความเสี่ยงการได้รับเชื้อโรคระหว่างให้บริการ
2.5 จัดอาหารเป็นชุดพร้อมแจกจ่ายให้นากลับไปรับประทานที่บ้าน ทั้งนี้ไม่ควรใช้ภาชนะโฟม ให้แยกบรรจุ
ข้าวและกับออกจากกัน
2.6 อาหารที่ปรุงเสร็จ ให้วางบนโต๊ะสูง มี การปกปิดอาหาร ควรวางในที่ร่ม และอุ่นอาหารทุกๆ 2 ชั่วโมง
ใช้อุปกรณ์สาหรับหยิบจับ หรือตักอาหาร เช่น ช้อน ที่คีบ ฯลฯ ระมัดระวังไม่ให้ส่วนของด้ามจับตกหล่น
หรือสัมผัสกับอาหารเพราะอาจเกิดการปนเปื้อนของเชื้อโรคได้
2.7 ล้างมือบ่อย ๆ ด้วยน้าและสบู่ ตั้งแต่เริ่มเข้าทางาน ก่อนการเตรียมอาหาร ระหว่างและหลังปรุงอาหารเสร็จ
หลังจับขยะ เศษอาหาร หลังทาความสะอาด หลังเข้าส้วม และจับเงิน
1

3. คาแนะนาสาหรับผู้บริโภค
3.1 ล้างมือด้วยน้าและสบู่ หรือใช้เจลแอลกอฮอล์สาหรับทาความสะอาดมือ หลังการรับอาหารจากจุดรับ
อาหาร และก่อนรับประทานอาหาร
3.2 สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย ในระหว่างการรับอาหารจากจุดรับอาหาร และเว้นระยะห่าง
ระหว่างผู้อื่น 1-2 เมตร
3.3 หากมีอาการเจ็บป่วย เช่น มีไข้ ไอ จาม มีน้ามูก หรือเหนื่อยหอบ ให้พบแพทย์ หากมีอาการดังกล่าว
ควรพักอยู่ที่พักอาศัยหรือให้ผู้อื่นมารับอาหารแทน
3.4 เมื่อได้รับอาหารควรนากลับไปรับประทานทันที หากรับประทานอาหารไม่หมดควรเก็บในตู้เย็น และ
ก่อนการนามารับประทานครั้งต่อไปควรอุ่นอาหารด้วยความร้อนไม่น้อยกว่า 60 องศาเซลเซียสขึ้นไป
โดยไม่ควรเก็บอาหารไว้นานเกิน 4 ชั่วโมง
*****************************
ข้อมูล ณ วันที่ 26 มีนาคม 2563
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เอกสาร 3
คําแนะนําการปองกันควบคุมโรคติเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
สําหรับการตรวจเลือกทหารกองเกินเขากองประจําการ (การเกณฑทหาร)
กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
7 มีนาคม 2563

1. สําหรับเจาหนาที่สัสดี
- จัดหาหรือจัดทําสื่อประชาสัมพันธคําแนะนําการปองกันการแพรกระจายเชื้อโรค ใหผูเขารับเกณฑ
ทหารทราบขอมูล
- จัดเตรียมสถานที่คัดเลือกใหกวางขวางเพียงพอใหผูคัดเลือก ยืนหรือนั่งหางกันอยางนอย 1 เมตร
ระหวางรอหรือระหวางทําการตรวจคัดเลือก
- จัดเตรียมสถานที่ใหญาติของผูที่มาคัดเลือกใหเพียงพอ และไมแออัด
- จัดระบบการตรวจและคัดเลือกใหรวดเร็ว เพื่อลดความแออัดของผูเขารับการเกณฑทหารและญาติ
- จัดหาเจลลางมือแอลกอฮอล และหนากากอนามัย ใหเพียงพอ โดยเฉพาะในบริเวณที่มีการใชงาน
รวมกันจํานวนมาก เชน จุดลงทะเบียน จุดตรวจรางกาย หองสุขา เปนตน
- จัดใหมีระบบการคัดกรองผูมีอาการทางเดินหายใจ หากผูใดมีอาการปวย มีไข รวมกับอาการทางเดิน
หายใจอยางใดอยางหนึ่ง เชน ไอ น้ํามูก เจ็บคอ หายใจเร็วหรือหายใจเหนื่อย หรือหายใจลําบาก และ
มีประวั ติสัมผัส ใกล ชิด กับ ผูปว ยยื นยัน ในชวง 14 วันกอนมีอาการ ใหแยกตั วจากผู อื่น หากพบผูมี
อาการขอใหผูมีอาการสวมหนากากอนามัยทันที
- จัดจุดปฐมพยาบาลใหการดูแลรักษาเบื้องตนแกผูปวย จัดพื้นที่รองรับการแยกผูปวยออกจากกิจกรรม
รวมทั้งอํานวยความสะดวกในการสงกลับไปรักษาตัวที่บาน หรือโรงพยาบาล
- จัดใหมีการทําความสะอาดอุปกรณ และบริเวณที่มีผูสัมผัสปริมาณมาก เชน ราวบันได ลูกบิดประตู
หองน้ํา ดวยน้ําผงซักฟอกหรือน้ํายาทําความสะอาด และ 70% แอลกอฮอล อยางสม่ําเสมอ
- หากเจาหนาที่ มีอาการปวย มีไข รวมกับอาการทางเดินหายใจอยางใดอยางหนึ่ง เชน ไอ น้ํามูก เจ็บ
คอ หายใจเร็วหรือหายใจเหนื่อย หรือหายใจลําบาก และมีประวัติสัมผัสใกลชิดกับผูปวย ใหแจง
เจาหนาที่สาธารณสุข/เสนารักษ และไปพบแพทย หากไมพบเชื้อ ควรหยุดพักรักษาตัวอยูที่บาน และ
ปฏิบัติตนตามคําแนะนําอยางเครงครัดจนกวาจะหายเปนปกติ
2. สําหรับผูเขารับการเกณฑทหาร
- กอนเขารับการตรวจคัดเลือก ควรจัดเตรียมหนากากอนามัยและแอลกอฮอลเจล และควรปฏิบัติตาม
หลักสุขอนามัยอยางเครงครัด
- หากสงสัยวาตนเองปวย ควรแจงเจาหนาที่เพื่อแยกตัวจากผูอื่น
- หากสังเกตเห็น ผูอื่นมีอาการไอ จาม ผิดปกติ ควรแนะนําใหผูมีอาการติดต อเจาหนาที่ เพื่อขอรั บ
หนากากอนามัยมาสวมและแยกตัวออกจากผูอื่น
- หลีกเลี่ยงการอยูใกลชิดกับผูมีอาการของโรคระบบทางเดินหายใจ เชน ไข ไอ จาม มีน้ํามูก เปนตน
***************************************

เอกสาร 4
คำแนะนำ การป้องกันควบคุมโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019
สำหรับการฝึกทางทหารนานาชาติ
กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข 17 กุมภาพันธ์ 2563
ตามที่ปรากฏมีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในต่างประเทศ และมีรายงานผู้ป่วยติด
เชื้อจากประวัติการเข้าประชุม สัมมนา ตลอดจนมีรายงานการพบผู้ติดเชื้อไวรัสดังกล่าวในประเทศไทย การ
จัดการฝึกทางทหารนานาชาติ ถือเป็นการรวมกันของคนหมู่มากจากหลายประเทศ ซึ่งเป็นปัจจัยเสี่ยงต่อการ
แพร่ของเชื้อไวรัส SARS-CoV-2 และเชื้อโรคอื่นในโรคระบบทางเดินหายใจ เพราะเชื้อโรคเหล่านี้สามารถแพร่
ได้จากการสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยที่มีอาการเล็กน้อยได้
ดังนั้น หากผู้จัดการฝึกได้พิจารณาเห็นว่า ผู้เข้ารับการฝึกมีประวัติหรือเดินทางจากพื้นที่ที่มีการระบาด
ของโรคและไม่มีเหตุผลความจำเป็นอย่างเร่งด่วน ให้พิจารณาเลื่อนการฝึกซ้อมนี้ออกไปก่อน
หากผู้จัดการฝึกพิจาณาเห็นว่า มีเหตุผลอันสมควรที่จำเป็นจะต้องจัดการฝึก ควรต้องเตรียมความ
พร้อมในการจัดการคัดกรอง ป้องกันและควบคุมที่เข้มงวดและมีประสิทธิภาพ ซึ่งทำให้การสัมผัสของเชื้อโรค
ระบบทางเดินหายใจระหว่างบุคคลที่เข้าร่วมการฝึกมีโอกาสลดลง
ดังนั้นเพื่อเป็นการเตรียมการให้มีการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในการจัดการฝึก
ที่มีการรวมกันของคนหมู่มาก อันจะทำให้ผู้เข้าร่วมฝึก มีความปลอดภัยจากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ผู้จัดการ
ฝึกทางทหารควรพิจารณาตามคำแนะนำ ดังต่อไปนี้
คำแนะนำสำหรับผู้จัดการฝึกทางทหาร ในการคัดกรอง ป้องกันและควบคุมโรค
ก่อนการฝึก
1. ผู้เดินทางเข้าประเทศควรได้รับการคัดกรองตามมาตรฐานของด่านควบคุมโรค ณ ช่องทางเข้าออก
หากพบว่ามีอาการเข้าได้กับผู้ป่วยเข้าเกณฑ์สอบสวนโรค ให้แยกกักและตรวจโรคตามแนวทางของกรมควบคุม
โรค หากไม่มีอาการเข้าเกณฑ์สอบสวนโรค ให้เข้าที่พักได้
2. ที่พักควรเป็นที่หน่วยงานจัดไว้เฉพาะ ไม่ปะปนกับนั กท่องเที่ยวกลุ่มอื่น เพื่อลดความเสี่ยงในการรับ
เชื้อจากบุคคลอื่น หรือแพร่เชื้อสู่บุคคลอื่นในที่พักอาศัยเดียวกัน รวมถึงเพื่อความสะดวกในการคัดกรองผู้ป่วย
หากหน่วยงานไม่สามารถจัดที่พักให้ได้ ควรจำกัดจำนวนโรงแรมหรือที่พักให้น้อยที่สุด
3. ไม่ควรอนุญาตให้ผู้เข้าร่ว มการฝึกออกนอกพื้นที่การฝึก/หรือสถานที่พักที่จัดไว้ให้โดยไม่จำเป็น เพื่อ
ลดความเสี่ยงของการรับและแพร่เชื้อระหว่างผู้เข้าร่วมฝึกและชุมชนโดยรอบ

ระหว่างการฝึก
1. จัดให้มีระบบการคัดกรองผู้มีอาการไข้ และอาการระบบทางเดินหายใจ ทุกวันของการฝึก ในช่วงเช้า
หรือช่วงเวลาก่อนฝึก ณ สถานที่ที่เหมาะสม ในกรณีที่ผู้เข้าการฝึก มีอาการอย่างใดอย่างหนึ่งของโรคระบบ
ทางเดินหายใจ เช่น มีไข้ ไอ เจ็บคอ จาม มีน้ำมูก ให้แนะนำให้พบแพทย์เพื่อตรวจรักษา และให้งดการเข้าร่วม
การฝึกจนกว่าจะหายป่วยเป็นปกติและไม่ปรากฏอาการใดๆ ในกรณีของผู้เข้าร่วมการฝึกที่ไม่พบอาการและ
อาการแสดงข้างต้น ให้จัดทำสัญลักษณ์ติดประจำตัวผู้นั้นให้เห็นชัดเจนหลังคัดกรองก่อนเข้าร่วมฝึก
2. ผู้จัดต้องพยายามลดความแออัดของผู้เข้า การฝึกในพื้นที่ฝึกต่างๆ โดยเฉพาะที่ตั้งปกติเช่น ในห้อง
ประชุม หรือ ห้องทำกิจกรรมกลุ่มเป็นการเฉพาะวัตถุประสงค์ทางการทหารนั้นๆ

การเตรียมการของผู้จัดการฝึก
1. ให้ประสานหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ ทั้งระดับจังหวัด (สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด) และระดับ
เขตสุขภาพ (สำนักงานป้องกันควบคุมโรค) เพื่อประชุมวางแผนร่วมกันในการรับมือการระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่การฝึกและที่พักของทหาร และให้แจ้งทางกรมควบคุมโรคด้วย
2. เน้นย้ำทหารที่เข้าร่วมการฝึก ให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ของฝ่ายไทยทั้งของทหาร
และพลเรือน และปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมโรคติดต่อของประเทศไทย
3. จัดหา หรือจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์คำแนะนำการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อโรค เช่น วิธีการสวมใส่
และวิธีการใช้หน้ากากอนามัยที่ถูกต้อง วิธีการล้างมือที่ถูกต้อง รวมทั้งให้ผู้ร่วมกิจกรรมทราบข้ อมูลที่จำเป็น
ต่างๆ เช่น แหล่งอ้างอิงข้อมูลที่เชื่อถือได้
4. กำหนดให้มีเจ้าหน้าที่หรือพยาบาล เพื่อประสานงานกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่ และให้บริการ
ในหน่วยพยาบาล พร้อมทั้งจัดทำทะเบียนบันทึกข้อมูลการป่วยของทหารที่มาฝึก โดยสามารถให้บริการปฐม
พยาบาลโดยทั่วไปตามปกติ
ในกรณีที่มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมเกิดอาการป่วยโรคระบบทางเดินหายใจ ให้บุคลากรในชุดปฐมพยาบาล
จัดบริการดูแลรักษาเบื้องต้นแก่ผู้ป่วย แยกผู้ที่ป่วยออกจากกิจกรรม โดยอาจแนะนำให้พักรักษาตัวที่โรงแรม
หรือที่ค่ายพักจนกว่าจะหายเป็นปกติ หากผู้ป่วยมีอาการเข้าได้กับผู้ป่วยเข้าเกณฑ์สอบสวนโรคติดเชื้อไวรัสโค
โรนา 2019 ให้พิจารณาส่งต่อไปรับการตรวจวินิจฉัยเพิ่มเติม ณ สถานพยาบาลที่มีการประสานไว้ล่วงหน้า
5. หากพบว่ามีทหารขาดการฝึกเป็น จำนวนมากผิดปกติ ให้แจ้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่ในพื้นที่ที่
รับผิดชอบ เพื่อทำการสอบสวนหาสาเหตุและควบคุมโรค

6. จัดให้มีอุปกรณ์สำหรับการล้างมือ หรือจัดเตรียมแอลกอฮอล์เจลอย่างเพียงพอและทั่วถึง โดยจุดที่ตั้ง
ของเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ ควรเน้นให้มีในบริเวณที่มีการใช้งานร่วมกั นจำนวนมาก เช่น ประตูทางเข้า ห้อง
สุขา จุดบริการอาหารและเครื่องดื่ม โรงอาหาร ในโรงครัว ห้องน้ำ เป็นต้น และให้คำแนะนำแก่ผู้เข้าร่วม
กิจกรรมให้เช็ดมือตนเองด้วยแอลกอฮอล์เจล ก่อนเข้าร่วมกิจกรรม ระหว่างการเข้าร่วมกิจกรรม และหลังจาก
เสร็จสิ้นภารกิจการเข้าร่วมกิจกรรม ก่อนออกจากสถานที่จัดกิจกรรม
7. จัดให้มีหน้ากากอนามัย (แบบที่ใช้ทางการแพทย์ หรือ แบบผ้า) แจกจ่ายให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรมอย่าง
ทั่วถึง และครอบคลุมผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกคน ให้คำแนะนำแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกคนให้สวมใส่หน้ากาก
อนามัยไว้ตลอดเวลาที่เข้าร่วมกิจกรรม เพื่อลดการแพร่ของเชื้อโรคต่างๆ ในระบบทางเดินหายใจ
8. จัดให้มีการทำความสะอาดอุปกรณ์ และบริเวณที่มีผู้สัมผัสปริมาณมากในพื้นที่การฝึก และที่พัก เช่น
ห้องน้ำ ลูกบิดประตู ราวบันได โต๊ะอาหาร ผ้าห่ม ผ้าปูเตียง เครื่องครัว จาน ชาม ช้อน ส้อม แก้วน้ำ ด้วยน้ำ
ผงซักฟอกหรือน้ำยาทำความสะอาด และ 70% แอลกอฮอล์อย่างสม่ำเสมอ อย่างน้อยวันละ 1 ครั้ง ก่อนเริ่ม
กิจกรรม
9. เน้นย้ำสุขอนามัยส่วนบุคคล ไม่ใช้ของส่วนตัวร่วมกัน เช่น แก้วน้ำ ผ้าเช็ดตัว ช้อน ส้อม
10. จัดเตรียมห้องพยาบาลสำหรับแยกทหารหรือเจ้าหน้าที่ที่มีอาการทางเดินหายใจ ออกจากทหารหรื อ
เจ้าหน้าที่ที่มีอาการป่วยอื่นๆ พร้อมทั้งเตรียมการกรณีมีผู้ป่วยเข้าเกณฑ์การสอบสวนโรค หรือพบผู้ติดเชื้อฯ
11. ไม่ควรอนุญาตให้ผู้เข้าร่วมการฝึกออกจากพื้นที่การฝึก/หรือสถานที่พักที่จัดไว้ให้โดยไม่จำเป็น เพื่อลด
ความเสี่ยงของการรับและแพร่เชื้อระหว่างผู้เข้าร่วมฝึกและชุมชนโดยรอบ กรณีที่มีการพักการฝึก ไม่แนะนำให้
ไปยังแหล่งท่องเที่ยวที่มีผู้คนหนาแน่นเพื่อลดโอกาสการสัมผัสโรค
คำแนะนำสำหรับผู้เข้ารับการฝึก
1. ให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ของฝ่ายไทยทั้งของทหารและพลเรือน และปฏิบัติตาม
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมโรคติดต่อของประเทศไทย
2. หากตนเองมีไข้หรืออาการของโรคระบบทางเดินหายใจ ให้งดการเข้าร่วมการฝึกและแจ้งเจ้าหน้าที่ที่
กำหนดทันที
3. ก่อนเข้าร่วมการฝึก ควรจัดเตรียมหน้ากากอนามัยและแอลกอฮอล์เจล สำหรับใช้ของตนเองให้
เพียงพอ ตลอดกิจกรรม และควรปฏิบัติตามหลักสุขอนามัยด้วยการสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่เข้า
ร่วมการฝึก และ ล้างมือโดยใช้แอลกอฮอล์เจล หรือด้วยน้ำและสบู่ บ่อยๆ เช่น ก่อนเข้าร่วมกิจกรรม ระหว่าง
ร่วมการฝึก และเมื่อเสร็จสิ้นภารกิจในการเข้าร่วมการฝึก
4. หลีกเลี่ยงการสัมผัสที่ไม่จำเป็น เช่น ใช้วิธีการทักทายกันด้วยวิธีที่ไม่มีการจับมือ หรือโอบกอดกัน หรือ
สัมผัสใบหน้ากัน

5. หากสังเกตเห็นผู้ร่วมกิจกรรมมีอาการไข้ ไอ จาม มีน้ำมูก ผิดปกติ ควรแนะนำให้ผู้มีอาการติดต่อ
เจ้าหน้าที่ ณ จุดปฐมพยาบาล เพื่อรับการตรวจรักษาตามขั้นตอน และขอรับหน้ากากอนามัยมาสวมใส่
6. หลีกเลี่ยงการอยู่ใกล้ชิดกับผู้มีอาการป่วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ป่วยที่มีอาการโรคในระบบทางเดิน
หายใจที่ไม่ป้องกันตนเอง
7. ดูแลสุขอนามัยส่วนบุคคล ของตนเอง และไม่ใช้ของส่วนตัวร่วมกัน เช่น แก้วน้ำ ผ้าเช็ดตัว ช้อน ส้อม

คำแนะนำกำรป้องกันควบคุมโรคไวรัสโคโรนำสำยพันธุ์ใหม่ 2019
สำหรับสถำนที่มีกำรรวมกันของคนหมู่มำก
เช่น กำรแสดงคอนเสิร์ต กำรแข่งขันกีฬำ สวนสนุก

เอกสาร 5

กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
28 มกราคม 2563

1. คำแนะนำสำหรับผู้ดูแลกำรจัดกิจกรรมหรือสถำนประกอบกำร
- ควรพิจารณาเลื่อนการจัดกิจกรรม จนกว่าสถานการณ์การระบาดจะคลี่คลายตามความเหมาะสม
- เมื่อจัดงาน ควรมีระบบการคัดกรองผู้มีอาการทางเดินหายใจ เพื่อให้คาแนะนาแยกตัวจากผู้อื่น และ
สวมหน้ากากอนามัย
- จัดหาเจลล้างมือแอลกอฮอล์ และหน้ากากอนามัย โดยเฉพาะในบริเวณที่มีการใช้งานร่วมกันจานวนมาก
เช่น ห้องสุขา ประตูทางเข้างาน จุดจาหน่ายตั๋ว จุดจาหน่ายอาหาร เป็นต้น
- จัดให้มีการทาความสะอาดอุปกรณ์ และบริเวณที่มีผู้สัมผัสปริมาณมาก เช่น ราวบันได ลูกบิดประตู
ห้องนา ด้วยนาผงซักฟอกหรือนายาทาความสะอาด และ 70% แอลกอฮอล์ อย่างสม่าเสมอ
- จัดจุดปฐมพยาบาลให้การดูแลรักษาเบืองต้นแก่ผู้ป่วย โดยแยกผู้ป่วยออกจากกิจกรรมการรวมตัวนัน
รวมทังอานวยความสะดวกในการส่งกลับไปรักษาตัวที่บ้านหรือโรงพยาบาล
- ควรลดความแออัดของผู้เข้าร่ วมกิจกรรม เช่น เพิ่มจานวนรถที่นาประชาชนเข้างาน กระจายมุม
จาหน่ายอาหาร
- จัดหาหรือจัดทาสื่อประชาสัมพันธ์ คาแนะนาการป้องกันการแพร่กระจายเชือโรค ให้ผู้ร่วมกิจกรรม
ทราบข้อมูล
2. สำหรับผู้เข้ำร่วมกิจกรรม
- ก่อนเข้าร่วมกิจกรรม ควรจัดเตรียมหน้ากากอนามัยและแอลกอฮอล์เจล และควรปฏิบัติตามหลั ก
สุขอนามัย
- หากสงสัยว่าตนเองป่วย ควรงดเข้าร่วมกิจกรรมที่มีการรวมตัวกันของคนหมู่มาก
- หากสั งเกตเห็ น ผู้ ร่ ว มกิจ กรรมมีอาการไอ จาม ผิดปกติ ควรแนะนาให้ ผู้ มีอาการติดต่อเจ้าหน้าที่
เพื่อขอรับหน้ากากอนามัยมาสวม
- หลีกเลี่ยงการอยู่ใกล้ชิดกับผู้มีอาการ
***************************************

เอกสาร 6

คําแนะนําการพิจารณาจัดกิจกรรมการวิ่ง/เดิน-วิ่ง
ในสถานการณการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
--------------------------------------------------

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

เนื่องจากการจัดกิจกรรมการวิ่ง/เดินวิ่ง เปนสถานที่ที่มีการรวมตัวกัน มีผูเขารวมกิจกรรมจํานวนมาก
มีโอกาสอยูใกลชิดกันในระยะนอยกวา 1 เมตร รวมทั้งมีจุดเสี่ยง เชน จุดลงทะเบียน จุดบริการน้ําดื่มและอาหาร
หองสวม เปนตน ซึ่งอาจทําใหเกิดการแพรกระจายของเชื้อโรค จึงมีคําแนะนําการพิจารณา จัดกิจกรรมการวิ่ง/
เดิน-วิ่ง ดังนี้
ก. คําแนะนําสําหรับผูจัด
1) พิจารณาการยกเลิกหรือเลื่อนการจัดกิจกรรม หากมีอัตราการเพิ่มขึ้นของผูปวย หรือผูที่ตอง
สงสัยหรือเฝาระวัง (PUI) โดยขอใหปรึกษากับหนวยงานสาธารณสุขในพื้นที่จัดกิจกรรม โดย
พิจารณาจากระดับความเสี่ยง ดังตาราง
ระดับความเสี่ยง
ขอเสนอ
ระดับความเสี่ยงนอย:
ใหจัดกิจกรรมวิ่ง แตตองมีมาตรการปองกันและลดการแพรกระจายเชื้อ
ยังไมพบการระบาดในพื้นที่
โรคตามแนวทางที่กําหนด
ระดับความเสี่ยงปานกลาง:
ยังสามารถจัดกิจ กรรมได แตใหมีมาตรการคัดกรองผูเขารวมกิจกรรม
พบผูปวยหรือ PUI ในพื้นที่ แตยัง หากผู เขารวมกิจกรรมมี อาการไข ไอ จาม มีนํ้ามูก หายใจเหนื่อยหอบ
ไมพบการระบาดในวงกวาง
หรือมีประวัติไปในพื้นทีเ่ สี่ยง ขอความรวมมืองดเขารวมกิจกรรม
ระดับความเสี่ยงสูง:
พิจารณายกเลิกหรือเลื่อนการจัดกิจกรรม
มีการระบาดในวงกวาง
2) หากมีการจัดกิจกรรม ควรมีมาตรการปองกันและลดการแพรกระจายเชื้อโรค ดังนี้
(1) มีระบบการคัดกรองผูเขารวมกิจกรรมตามเกณฑการคัดกรอง
(2) ในบริเวณตางๆ ที่จัดกิจกรรม ตองมีการดูแลความสะอาด และมาตรการดานสุขอนามัย ไดแก
- จัดใหมีแอลกอฮอลเจล ในบริเวณที่มีการใหบริการและมีโอกาสสัมผัสระหวางผูปฏิบัติงาน
และผูรวมกิจกรรม เชน จุดลงทะเบียน
- จัดบริการน้ําดื่ม รวมทั้งหากจัดบริการอาหารตองสะอาด ไมปนเปอนเชื้อโรค และไมควร
ใชแกวหรือภาชนะรวมกัน เพื่อปองกันการแพรกระจายของเชื้อโรค กระจายจุดบริการน้ํา
ดื่ม อาหาร เพื่อลดความแออัดของคน
- ผูที่สัมผั สอาหารหรื อบริการน้ําดื่ม ควรปองกัน การปนเปอนในอาหารและน้ํา เชน ใส
หนากาก ถุงมือ ผากันเปอน หมวกคลุมผม เปนตน
- จัดให มีจุด ลางมื อและจัดใหมีส วมที่ส ะอาด มีการดู แลเป นระยะ (และมีผูดูแลทําความ
สะอาด) และใหมีสบูลางมือหรือเจลลางมือภายหลังใชสวม
(3) จัดใหมีหนวยปฐมพยาบาล รวมทั้งใหคําแนะนําดานการดูแลและการปองกันสุขภาพตนเอง
จาก การติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) หากพบผูที่สงสัยหรือมีอาการผิดปกติ ให
แยกออกจากกิจกรรม และติดตอหนวยพยาบาล
1

(4) ใหมีการสื่ อสาร เพื่อใหคําแนะนํ าแกผู เข ารว มงานทั้งกอน ระหว างและหลังการเขารว ม
กิจกรรม
(5) ใหคําแนะนําและกํากับใหผูปฏิบัติงานในการปองกันตนเอง
- ผูปฏิบั ติงานที่อยู ในบริเวณมีการรวมตัวหรือสั มผัสใกลชิ ดกัน ใหส วมหนากาก และทํ า
ความสะอาดมือบอย ๆ ดวยแอลกอฮอลเจล หลีกเลี่ยงการใชมือสัมผัสใบหนา ตา ปาก
จมูก โดยไมจําเปน
- พนั กงานทํ า ความสะอาดหรือผูที่รับ ผิดชอบในการเก็บ ขยะมูล ฝอย ตองมีการปองกัน
ตนเองโดยการใชหนากากอนามัย สวมถุงมือยาง และใชเหล็กคีบดามยาวเก็บขยะมูลฝอย
และใสถุงขยะปดปากถุงใหมิดชิด นําไปรวบรวมไวที่พักขยะ แลวลางมือใหสะอาด รวมทั้ง
หลีกเลี่ยงการใชมือสัมผัสใบหนา ตา ปาก จมูก โดยไมจําเปน
- กรณีผูปฏิบัติงานมีอาการเจ็บปวย เชน มีไข ไอ จาม มีน้ํามูก หรือเหนื่อยหอบ ใหหยุด
ปฏิบัติงาน ใหแจงหัวหนางานและพบแพทยทันที
ข. คําแนะนํา สําหรับผูเขารวมกิจกรรม
1) หากสงสัยวาตนเองมีอาการเจ็บปวย เชน มีไข ไอ จาม มีน้ํามูก หรือหายใจเหนื่อยหอบ หรือมี
ประวัติเดินทางหรือสัมผัสกับคนที่ไปพื้นที่เสี่ยง (ติดตามจากเว็บไซนกรมควบคุมโรค) ควรงดการ
เขารวมกิจกรรม
2) ระหวางรวมกิจกรรม ไมใชของรวมกับผูอื่น เชน แกวน้ํา ผาเช็ดหนา หลีกเลี่ยงการสัมผัสสิ่งของที่
อาจปนเปอนน้ํามูก น้ําลายของผูอื่น และไมใชมือสัมผัสใบหนา ตา ปาก จมูก โดยไมจําเปน ลาง
มือใหสะอาดดวยน้ําหรือแอลกอฮอลเจล
3) หลังเสร็จสิ้นกิจกรรม ใหผูเขารวมกิจกรรมและเจาหนาที่ท่ีรวมงาน ติดตามสังเกตอาการ หากมี
อาการไข ไอ จาม มีน้ํามูก หายใจเหนื่อยหอบ ตองไปพบแพทยทันที
**********************************
ขอมูล ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ 2563
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เอกสาร 8

คำแนะนำสำหรับกำรจัดสอบ
ในสถำนกำรณ์กำรระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19)
--------------------------กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
การจั ด ให้ มี ก ารสอบเข้ า เรี ย น วั ด ระดั บ หรื อ เข้ า ท างานเป็ น กิ จ กรรมที่ มี โ อกาสที่ จ ะเป็ น แหล่ ง
แพร่กระจายเชื้อโรคได้สูง และผู้เข้าร่วมกิจกรรมการสอบมีความเสี่ยงที่จะติดโรคได้ จึงควรมีการปฏิบัติดังนี้
ก. คำแนะนำสำหรับผู้จัดสอบ
1. พิจารณาการยกเลิกหรือเลื่อนการสอบ หากมีอัตราการเพิ่มขึ้นของผู้ป่วย หรือผู้ที่ต้องสงสัยหรือเฝ้า
ระวัง (PUI) โดยขอให้ปรึกษากับหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่จัดกิจกรรม
2. ต้องมีมาตรการคัดกรองเบื้องต้น และหากพบว่ามีผู้เข้าสอบป่วย หรือมีอาการไข้ ไอ จาม มีน้ามูก
หรือเหนื่อยหอบ ให้แยกออกมา ใส่หน้ากากอนามัย
3. ควรให้ข้อมูลคาแนะนาการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อโรคแก่ กลุ่มเป้าหมายที่มาเข้าสอบ โดยใช้
ช่องทางต่างๆ เช่น เอกสาร โปสเตอร์ มุมนิทรรศการหรือการประกาศในงานสอบ
4. ควบคุมดูแลสุขลักษณะอาหารและสิ่งอานวยความสะดวกภายในอาคาร ดังนี้
- จัดเตรียมสถานที่ ให้มีระบบระบายอากาศที่ถ่ายเทสะดวก เช่น มีพัดลมระบายอากาศ เปิด
ประตูหน้าต่างให้มีอากาศถ่ายเทได้ ดีหรือมีลมธรรมชาติสามารถผ่านได้สะดวกไม่แนะนาให้อยู่
ในห้องปรับอากาศ
- จัดแอลกอฮอล์เจลหรือจัดสถานที่สาหรับล้างมือ พร้อมสบู่ กระดาษทิชชูในห้องน้าให้พอเพียง
- จัดให้มีผู้ทาความสะอาดอุปกรณ์ และบริเวณที่มีผู้สัมผัสปริมาณมาก เช่น ราวบันได ลูกบิด
ประตูห้องน้า ด้วยน้าผงซักฟอก หรือน้ายาทาความสะอาดทั่วไป อย่างสม่าเสมอและบ่อยกว่า
ในภาวะปกติ
- จัดให้มีจุดบริการน้าดื่มสาธารณะ โดยใช้แก้วน้าชนิดที่ใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้ง
- จัดจุดปฐมพยาบาลให้ การดูแลรักษาเบื้องต้นแก่ผู้เข้า สอบให้แยกผู้เข้าสอบที่มีอาการคล้าย
ไข้หวัด ออกจากกลุ่มผู้เข้าสอบไว้เป็นการเฉพาะ
- ควรพยายามลดความแออัดของผู้เข้าร่วมสอบ เช่น กระจายมุมจาหน่ายอาหาร และจัดให้มี
ระยะห่างระหว่างผู้เข้าสอบอย่างน้อย 1 เมตร
- ควรมีการแยกถังขยะสาหรับทิ้งหน้ากากอนามัย หรือผ้าปิดปากปิดจมูกโดยเฉพาะ โดยลักษณะ
ของถังขยะ ควรมีถุงพลาสติกรองรับด้านในอีก 1 ชั้น และมีสติ๊กเกอร์หรือข้ อความระบุเป็น
“ถังขยะสาหรับทิ้งหน้ากากอนามัย หรือผ้าปิดปากปิดจมูกที่ใช้แล้ว” ติดไว้ที่ถังขยะให้ชัดเจน

ข. คำแนะนำสำหรับผู้เข้ำสอบ
1. ถ้ามีอาการเจ็บป่วย เช่น มีไข้ ไอ จาม มีน้ามูก หรือเหนื่อยหอบ หรือกลับจากพื้นที่เสี่ยงและอยู่
ในช่วงกักตัว ให้ งดเข้าสอบ กรณีมีคนในครอบครัวป่วยด้วยโรค COVID-19 หรือกลับจากพื้นที่
เสี่ยงและอยู่ในช่วงกักตัว ให้ปฏิบัติตัวตามคาแนะนาของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอย่างเคร่งครัด
2. ควรปฏิบัติตามหลักสุขอนามัย เช่น ล้างมือด้วยสบู่และน้า หรือแอลกอฮอล์เจลบ่อยๆ หากมีอาการ
ไอ จาม ให้ใช้กระดาษทิชชูหรือผ้ าปิดปากปิดจมูก หากไม่มีหรือหยิบไม่ทัน ไม่ควรใช้มือป้องจมูก
ปาก เพราะเชื้อจะติดอยู่ที่มือ แล้วจะไปเปรอะเปื้อนตามสิ่งของ เครื่องใช้ต่างๆ ให้ไอจามใส่แขน
เสื้อแทน ซึ่งจะช่วยลดการกระจายเชื้อได้ดี รวมทั้ง หลีกเลี่ยงการใช้มือสัมผัสใบหน้า ตา ปาก จมูก
โดยไม่จาเป็น
3. การสวมหน้ ากากอนามัย จะเป็ นประโยชน์มาก หากผู้ ที่มีอาการป่ว ยเป็นผู้ ส วม เพราะจะช่ว ย
ป้องกันการแพร่เชื้อเวลาไอจามได้ดี ส่วนผู้ที่ ไม่มีอาการป่วย โดยทั่วไปไม่จาเป็นต้องสวมหน้ากาก
อนามัย แต่อาจจะใช้เพื่อป้องกันในกรณีที่เข้าไปอยู่ในที่แออัดที่อาจจะมีผู้เป็นไข้หวัดอยู่ด้วย
******************************
Key Message
1. ผู้จัดสอบ คัดกรอง ทาความสะอาดจุดเสี่ยงสาคัญ และลดความแออัด
2. ผู้เข้ำสอบ ประเมินตนเอง ไม่แพร่เชื้อ และเลี่ยงการสัมผัส
ข้อมูล ณ วันที่ 5 มีนาคม 2563

เอกสาร 9
มาตรการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
สำหรับชาวไทยมุสลิมในการประกอบศาสนพิธีต่างๆ
กระทรวงสาธารณสุข มีนาคม 2563
มาตรการสำหรับผู้ไปร่วมละหมาด
1. ผู้ที่มีอาการไข้ ไอ เจ็บคอ มีน้ำมูก หรือหอบเหนื่อย แม้จะมีอาการไม่มาก ให้งดการไปร่วมละหมาดที่
มัสยิดทุกกรณี รวมถึงการละหมาดวันศุกร์
2. หลีกเลี่ยงการสลามด้วยการสัมผัสมือ การสวมกอดและการสัมผัสแก้มโดยให้ยกมือสลามกันเท่านั้นหรือ
สลามกันโดยกล่าวแต่เพียงวาจา
3. สวมใส่หน้ากากอนามัยขณะละหมาดในช่วงที่มีการแพร่ระบาดหลีกเลี่ยงการใช้สิ่งของร่วมกัน เช่น ผ้าปู
ละหมาด ผ้าโสร่ง ผ้าตาละกง หมวก ฯลฯ
มาตรการสำหรับผู้ไปร่วมงานกินบุญ
1. ล้างมือก่อนและหลังรับประทานอาหาร
2. งดการรับประทานอาหารแบบใส่ถาดรวมให้แบ่งใส่ภาชนะที่ใช้เฉพาะของตนเอง
3. งดการรับประทานอาหารแบบใช้มือป้อน ให้ใช้ช้อนที่ใช้เฉพาะของตนเอง
4. ใช้ช้อนกลาง
5. ในระยะที่มีการระบาดให้งดการนั่งรับประทานอาหารร่วมโต๊ะ/วง โดยให้แต่ละบุคคลแยกรับประทาน
อาหาร
มาตรการสำหรับมัสยิด ให้ผู้ดูแลมัสยิด ดังนี้
1. จัดให้มีการทำความสะอาดอุปกรณ์และบริเวณที่มีผู้สัมผัสปริมาณมากเช่น ราวบันได ลูกบิดประตู ห้องน้ำ
ด้วยน้ำยาทำความสะอาดหรือน้ำผงซักฟอก และแอลกอฮอล์ 70 เปอร์เซ็นต์ อย่างสม่ำเสมอและบ่อยกว่า
ปกติ
2. ทำความสะอาดเช็ดถูพื้นในมัสยิดหรือสถานที่ละหมาดเป็นประจำอย่างน้อยวันละ 1-2 ครั้ง สถานที่
ละหมาดจัดให้มีแสงเข้าถึง อากาศถ่ายเท และหลีกเลี่ยงการเปิดเครื่องปรับอากาศ
3. งดใช้พรมปูพื้นบริเวณที่ละหมาดในมัสยิด ส่วนผ้าปูสำหรับละหมาด ตลอดจนชุดที่เตรียมไว้สำหรับใส่
ละหมาด ให้ผู้ที่มาละหมาดจัดเตรียมสิ่งของเหล่านี้มาเอง
4. จัดหาเจลล้างมือแอลกอฮอล์และหน้ากากอนามัยไว้บริเวณภายในมัสยิดเช่น ประตูทางเข้า จุด
ประชาสัมพันธ์ ห้องสุขา จุดปฐมพยาบาล เป็นต้น

5. งดหรือเลื่อนการจัดกิจกรรมสาธารณกุศลการจัดค่ายอบรมเยาวชน การจัดประชุมสัมมนา หรือกิจกรรม
อื่นที่มีลักษณะใกล้เคียงกัน ทั้งนี้ หากมีความจำเป็นจะต้องจัดกิจกรรม ให้ผู้จัดเตรียมความพร้อมในการคัด
กรองผู้เข้าร่วมกิจกรรมและมีมาตรการในการป้องกันและควบคุมโรคที่เข้มงวด สำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ให้สวมใส่หน้ากากอนามัยทุกครั้ง และปฏิบัติตามแนวทางป้องกันการแพร่ระบาดอย่างเคร่งครัด
6. งดการอาบน้ำละหมาดในบ่อน้ำหรืออ่างใหญ่ร่วมกันโดยให้ใช้ภาชนะส่วนตัวตัก หรือใช้ก๊อกน้ำแทน
7. ประชาสัมพันธ์แก่ศาสนิกชนที่มาประกอบศาสนพิธีที่มัสยิด ให้ผู้ที่เดินทางกลับจากต่างประเทศที่มีการ
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ตามทีก่ รมควบคุมโรคประกาศบนเว็บไซต์ให้พักอยู่บ้าน 14 วัน
หลังจากมาถึงประเทศไทยงดมาประกอบพิธีกรรมทางศาสนาที่มัสยิดระหว่างนี้ โดยหากมีอาการไข้
ร่วมกับ ไอ น้ำมูก เจ็บคอ หรือหอบเหนื่อย ให้รีบไปพบแพทย์ทันที
แหล่งอ้างอิง
1) แถลงการณ์สำนักจุฬาราชมนตรี เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตนสำหรับมุสลิมในสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (COVID-19) ฉบับวันที่ 5 มีนาคม 2563
2) แถลงการณ์สมาคมจันทร์เสี้ยวการแพทย์และสาธารณสุข เรื่องการปฏิบัติตัวกับวิกฤตการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 ฉบับวันที่ 3 มีนาคม 2563

คำแนะนำตามข้อกำหนดฯ เรื่องอื่นๆ
ประกอบด้วย 2 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 คำแนะนำในการจัดการสถานที่ที่มีคนรวมตัว ได้แก่ ที่พักอาศัย ค่าย
ทหาร และเรือนจำ ส่วนที่ 2 คำแนะนำการปฏิบัติคนสำหรับประชาชนในกลุ่มหญิงตั้งครรภ์ วัยรุ่นและกลุ่มแรงงาน
ข้ามชาติ รายละเอียดคำแนะนำ ดังนี้
1. สถานที่
1.1 ที่พักอาศัย
1.1/1 คำแนะนำด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมสำหรับคอนโดมิเนียมและอาคารที่พักอาศัยในสถานการณ์
การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
1.1/2 คำแนะนำกรณีพบผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สำหรับผู้ประกอบการคอนโดมิเนียม
อพารตเมนท์ หอพัก
1.2 แนวทางสำหรับการปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง (Work from Home) กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
2019 (COVID-19)
1.3 ค่ายทหาร
1.3/1 คำแนะนำการป้องกันควบคุมโรคไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ 2019 สำหรับค่ายทหาร
1.3/2 มาตรการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สำหรับค่ายทหาร
2. การปฏิบัติรายกลุ่มวัย
2.1 การดูแลหญิงตั้งครรภ หลังคลอดและทารกแรกเกิดภายใตสถานการณการแพรระบาดของ
COVID-19
2.2 “วัย รุ่น ใช้ช ีวิตอย่างไรให้มีความสุข ”กรณีที่ต้องหยุดอยู่กับบ้าน (Social Distancing) ในช่ว ง
สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
2.3 คำแนะนำการเฝ้ าระวังคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในแรงงานข้ามชาติ
ชาวกัมพูชา ลาว และเมียนมา กรณีเดินทางกลับจากประเทศต้นทางในช่วงเทศกาลสงกรานต์

เอกสารคําแนะนําอื่นๆ 1.1/1

คำแนะนำด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมสำหรับคอนโดมิเนียมและอาคารที่พักอาศัย
ในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
-------------------------------------------------กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
คอนโดมิเนียมเป็นอาคารหรือหมู่ตึกที่มีผู้อยู่อาศัยร่วมกันโดยมีทั้งส่วนที่เป็นทรัพย์สินส่วนบุคคลและพื้นที่
ส่วนกลางซึ่งเป็นเจ้าของร่วมกัน เช่น ห้องนั่งเล่นส่วนกลาง ลิฟท์ ฟิตเนส สระว่ายน้ำ เป็นต้น ทำให้มีโอกาสเสี่ยง
ในการสัมผัสและแพร่กระจายของเชื้อโรคจากการใช้สิ่งของร่วมกัน จึงมีคำแนะนำสำหรับ นิติบุคคลหรือผู้ดูแล
อาคาร และผู้อยู่อาศัย ดังนี้
1. คำแนะนำสำหรับนิติบุคคล/ผู้ประกอบการคอนโดมิเนียม อพารต์เมนท์ หอพัก
• จัดหาสื่อ ประชาสัมพันธ์ ให้ข้อมูลเกี่ยวกับเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และแนวทางการปฎิบัติ
เพื่อป้องกันตัวให้ผู้อยู่อาศัยรับทราบ หากเป็นไปได้ควรทำเป็น 3 ภาษา ไทย จีน อังกฤษ
(ดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์กรมควบคุมโรค)
• จัดให้มีจุดบริการเจลแอลกอฮอล์ ไว้บริเวณพื้นที่ส่วนกลางและจุดเข้าออกต่างๆ เช่น
ประตูเข้า-ออกอาคาร หน้าลิฟท์ ห้องนั่งเล่นส่วนกลาง ห้องฟิตเนส ห้องอาหาร เป็นต้น เพื่อ
ให้บริการแก่พนักงาน ผู้พักอาศัย ซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงในการแพร่กระจายเชื้อโรคระหว่าง
บุคคลได้
• แจ้งพนักงานประจำในที่พักอาศัย ผู้พักอาศัยทุกห้อง รวมทั้งบุคคลใกล้ชิด ทั้งที่พักด้วยกันใน
ห้องหรือเป็นผู้มาเยี่ยม หากมีไข้ หรือมีอาการไอ เจ็บคอ มีน้ำมูก ให้สวมใส่หน้ากากอนามัย
ตลอดเวลา ล้างมือบ่อยๆ และรีบไปพบแพทย์ ในกรณีที่เพิ่งเดินทางกลับจากต่างประเทศ
หรือพื้นที่เสี่ยงภายใน 14 วันให้แจ้งประวัติการเดินทางให้แพทย์ทราบด้วย
• อาจพิจารณาให้มีเครื่องตรวจวัดอุณหภูมิภายแบบใช้จ่อหน้าผากหรือจ่อหู (Handheld
thermometer) จัดไว้ที่เคาน์เตอร์เจ้าหน้าที่ด้านล่างของที่พักอาศัย เพื่อตรวจวัดอุณหภูมิผู้
ที่เข้ามาในอาคาร
• แจ้งพนักงานทำความสะอาดถึงความเสี่ยงในการรับเชื้อ เน้นความสำคัญในการป้องกัน
ตนเอง โดยกำกับดูแลพนักงานทำความสะอาด ให้สวมหน้ากากผ้า แว่นตากันลม ถุงมือยาง
ยาวทุกครั้งเมื่อทำความสะอาดหรือ เก็บขนขยะ
• เพิ่มความตระหนักให้พนักงานทำความสะอาดหมั่นล้างมือให้สะอาดอยู่เสมอด้วยสบู่และน้ำ
หรือเจลแอลกอฮอล์ หลีกเลี่ยงใช้มือสัมผัสตามใบหน้า ตา จมูก ปาก รักษาร่างกายให้อบอุ่น
อยู่เสมอและนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ
• หากพบพนักงานป่วยด้วยอาการปอดอักเสบ มากกว่า 2 คน ใน 1 สัปดาห์ ให้แจ้งแพทย์
ทันทีที่ไปรับการตรวจรักษาที่โรงพยาบาล หรือหากพบว่า
• กำหนดให้มีการทำความสะอาดพื้นที่ส่วนกลางเป็นประจำทุกวันและเพิ่มความถี่ในจุดเสี่ยง
โดยใช้น้ำยาฆ่าเชื้อเช็ดทำความสะอาดบริเวณที่มักจะมีการสัมผัสร่วมกันบ่อยๆ เช่น ปุ่มกด
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ลิฟท์ สวิตช์ไฟ โทรศัพท์ ปุ่มกดประตูเข้าออกอัตโนมัติ เครื่องคีย์การ์ด ราวบันได เครื่อง
สแกนนิ้ว ตู้จดหมาย เคาน์เตอร์เจ้าหน้าที่ดูแลอาคารที่มีผู้มาติดต่อบ่อยๆ โต๊ะเก้าอี้ อุปกรณ์
ฟิตเนส เครื่องเล่นเด็กบริเวณสนามเด็กเล่น ห้องน้ำส่วนกลาง (โดยเฉพาะที่กดชักโครก สาย
ฉีดชำระ ลูกบิดประตู ฝารองนั่ง ก๊อกน้ำอ่างล้างมือ) เป็นต้น ทั้งนี้ โซเดียมไฮโปคลอไรท์
0.1% (น้ำยาซักผ้าขาวผสมน้ำ 1 ต่อ 50) หรือไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ 0.5% (ไฮโดรเจน
เปอร์ออกไซด์ผสมน้ำ 1 ต่อ 5) หรือแอลกอฮอล์ 70% สามารถทำลายเชื้อไวรัสได้
• จัดเตรียมกระดาษชำระ และสบู่เหลวสำหรับล้างมือ สำหรับใช้ในพื้นที่ส่วนกลางให้เพียงพอ
ตลอดเวลา
• ตรวจสอบความสะอาดของเครื่องปรับอากาศและควบคุมให้มีการระบายอากาศอย่าง
เพียงพอโดยเฉพาะบริเวณห้องอับอากาศ เช่น ลิฟท์ ห้องน้ำ ห้องฟิตเนส
• หากมีสระว่ายน้ำ ต้องควบคุมให้ปริมาณคลอรีนอิสระคงเหลือในน้ำอยู่ในช่วง 1-3 ppm
ตลอดเวลา และติดป้ายเตือนให้อาบน้ำทุกครั้งก่อนลงสระว่ายน้ำ
• จำกัดจำนวนผู้ใช้ลิฟท์ในแต่ละครั้งไม่ให้แน่นเกินไป หรือหากเป็นไปได้ควรส่งเสริมให้ใช้
บันไดแทนลิฟท์
• ควรพิจารณาปิดหรือจำกัดจำนวนคนในการใช้พื้นที่ส่วนรวม เช่น ห้องสมุด ห้องฟิตเนส ล๊อบ
บี้ สระว่ายน้ำ
2. คำแนะนำสำหรับผู้อยู่อาศัย
• ปฏิบัติตนให้ถูกหลักสุขอนามัย (เช่น ล้างมือด้วยสบู่และน้ำทุกครั้งก่อนและหลังเข้า-ออก
อาคาร ก่อนและหลังรับประทานอาหาร หลังการทำความสะอาดห้องพัก เก็บขนขยะหรือสิ่ง
สกปรก และหลังการใช้ส้วม) ไม่นำมือมาสัมผัสใบหน้า ตา จมูก ปาก โดยไม่จำเป็น
• หมั่นทำความสะอาดสิ่งของที่ใช้ร่วมกันในห้องพัก เช่น รีโมท สวิตไฟ ห้องน้ำ
• หลีกเลี่ยงการไปในพื้นที่แออัด หรือเดินทางไปในประเทศที่เป็นพื้นที่เสี่ยง
• สำหรับผู้ที่เดินทางกลับจากต่างประเทศหรือพื้นที่เสี่ยง ควรเฝ้าระวังอาการของตัวเองอย่าง
ใกล้ชิด โดยตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายอย่างสม่ำเสมอ หากมีอาการไข้ เจ็บคอ ไอ มีน้ำมูก
หายใจเหนื่อยหอบ ให้สวมหน้ากากและรีบไปพบแพทย์ทันที และแจ้งนิติบุคคลหรือผู้ดูแล
อพาร์ทเมนต์/หอพักให้ทราบ เพื่อทำความสะอาดบริเวณ
• ใช้ทิชชูปิดปากทุกครั้งที่มีอาการไอหรือจาม และทิ้งกระดาษทิชชูในถุงขยะทันที ล้างมือให้
สะอาดด้วยสบู่และน้ำ
• ผูกปากถุงขยะทุกครั้งก่อนทิ้งลงถังขยะส่วนกลาง
• ควรรักษาระยะห่างระหว่างตนเองและผู้อื่นอย่างน้อย 1-2 เมตร เช่น การรับพัสดุไปรษณีย์
เอกสาร/จดหมาย การรับอาหารดิลิเวอรีย์ เป็นต้น
**********************************
ข้อมูล ณ วันที่ 28 มีนาคม 2563
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คำแนะนำ กรณีพบผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019
สำหรับผู้ประกอบกำรคอนโดมิเนียม อพำรตเมนท์ หอพัก
กรมควบคุมโรค กระทรวงสำธำรณสุข
25 มีนำคม 2563

1. กำรป้องกัน เฝ้ำระวัง และแยกผู้ป่วย
นิติบุคคลคอนโดหรือผู้ดูแลที่พักอาศัยควรดาเนินการ ดังนี้
1. จั ด ท าป้ า ยให้ ค วามรู้ ค าแนะน า หรื อ จั ด หาสื่ อ ประชาสั ม พั น ธ์ ก ารป้ อ งกั น การแพร่ ก ระจาย
เชื้อโรค เพื่อแจ้งเตือนพนักงาน ผู้พักอาศัย และผู้มาเยี่ยม เช่น โปสเตอร์การเว้นระยะห่างกัน การ
ล้างมือที่ถูกวิธี และการสวมหน้ากากผ้า เป็นต้น
2. สารวจความเสี่ยงพนักงานประจาในที่พักอาศัย ผู้พักอาศัยทุกห้อง รวมทั้งบุคคลใกล้ชิด ทั้งที่พักอยู่
ด้วยกันในห้อง ว่ามีประวัติเดินทางไปในต่างประเทศ หรือสถานที่ในประเทศไทยที่ถูกประกาศว่าเป็น
สถ า น ที่ พ บ ผู้ ป่ ว ย โ ร ค ติ ด เ ชื้ อ ไ ว รั ส โ ค โ ร น า 2 0 19 ห รื อ ไ ม่ โดยตรวจสอบประกาศ
ของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขได้ที่https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia/index.php
หากพบพนักงานเดินทางไปยังสถานที่ที่พบผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตามวัน เวลาที่มี
การประกาศ ควรให้หยุดงานทันที แยกตัวเองเพื่อสังเกตอาการเป็นเวลา 14 วัน และรายงานตัว
ตามที่มีการประกาศ
3. สาหรับคอนโดมิเนียม อพารตเมนท์ หอพัก ที่มีพนักงานหนาแน่น ควรจัดให้มีการตรวจคัดกรอง
อุณหภูมิพนักงานก่อนทางาน หากพบพนักงานผู้ป่วย ด้วยอาการไข้มากกว่า 37.5 องศา ไอ จาม
เจ็ บ คอ หรื อ มี น้ ามู ก ควรให้ พั ก กั ก ตั ว ในที่ พั ก อาศั ย เพื่ อ ป้ อ งกั น การแพร่ ร ะบาดของโรค
และหากอาการไม่ ดี ขึ้ น ภายใน 2 วั น หรื อ มี อ าการป่ ว ยรุ น แรง เช่ น หอบเหนื่ อ ยควรรี บ ไป
โรงพยาบาลเพื่อรับการตรวจรักษา
4. กรณีที่พบพนักงาน หรือผู้พักอาศัย ยืนยันติดเชื้อโรคโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ให้พนักงาน
หรือผู้พักอาศัย หยุดงานทันที แยกตัว เองที่โ รงพยาบาลหรือที่บ้าน (กรณีไม่มีอาการหรือแสดง
อาการน้อยมาก) ตามที่แพทย์ให้คาแนะนา
5. จัดให้ มีเจ้ าหน้าที่ผู้ รั บผิ ดชอบของสถานประกอบการ ในการโทรแจ้งและติดต่อกับหน่ว ยงาน
สาธารณสุขในพื้นที่ หรือสานักงานสาธารณสุขจังหวัด เพื่อดาเนินการควบคุมโรคตามแนวทางของ
กระทรวงสาธารณสุขต่อไป
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2. กำรแยกผู้สัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วย
ในกรณีที่พบพนักงานยืนยันติดเชื้อโรคโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในสถานประกอบการ ให้ประสาน
หน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่หรือสานักงานสาธารณสุขจังหวัด เพื่อทาการสารวจคนร่วมงานที่อยู่ในข่ายสัมผัส
โรค ซึ่งต้องให้หยุดงานทันทีและกักกันตนเอง ณ ที่พักอาศัยหรือที่ที่คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดกาหนดไว้
เพื่อสังเกตอาการเป็นเวลา 14 วัน หลังจากใกล้ชิดผู้ป่วยครั้งสุดท้าย ดังนี้
นิยำมผู้สัมผัสโรคโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019
1. ผู้สัมผัสในครัวเรือน
1.1) สมาชิกในครอบครัว ญาติ และผู้ที่ดูแลผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ขณะที่มีอาการป่วย
ผู้ที่พักอาศัยในบ้านเดียวกับผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
2. ผู้สัมผัสในยานพาหนะ
2.1) ในกรณีที่ผู้ป่ วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เดินทางโดยเครื่องบิน ในขณะที่มีอาการ ผู้ ที่ร่ว ม
เดินทางโดยเครื่องบินดังกล่าวกับผู้ป่วย ผู้โดยสารที่นั่งใกล้ผู้ป่วยในแถวเดียวกัน และในระยะ 2 แถวหน้า
และ 2 แถวหลัง ถัดจากที่นั่งของผู้ป่วย
2.2) พนักงานบริการบนเครื่องบินทุกรายในโซนที่ผู้ป่วยนั่ง
2.3) ผู้ที่ร่วมกลุ่มเดินทางเดียวกัน เช่น กลุ่มทัวร์เดียวกัน
2.4) ในกรณีที่ผู้ป่วยโรคโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เดินทางโดยยานพาหนะอื่น ๆ ในขณะที่มีอาการ
ได้แก่ ผู้ที่ร่วมเดินทางกับผู้ป่วย ผู้โดยสารหรือพนักงานที่สัมผัสสารคัดหลั่งจากทางเดินหายใจ หรือโดนไอ
จาม จากผู้ป่วย และผู้โดยสารที่อยู่ในระยะห่างไม่เกิน 1 เมตร จากผู้ป่วย
3. ผู้สัมผัสในโรงเรียน/ ที่ทางาน และในชุมชน
3.1) นักเรียนหรือผู้ร่วมงาน ได้แก่ กลุ่มเพื่อนที่พบปะกับผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในขณะมี
อาการ และมีประวัติอาจสัมผัสสารคัดหลั่งจากทางเดินหายใจ หรือโดนไอ จาม จากผู้ป่วย
3.2) ผู้ที่อยู่ในชุมชนเดียวกันกับผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือในชุมชนอื่น ๆ และสัมผัสสารคัด
หลั่งจากทางเดินหายใจ หรือโดน ไอ จาม จากผู้ป่วย
3. กำรทำควำมสะอำดสถำนที่
1) เพิ่ มความตระหนั ก ให้ กั บ พนั กงาน และพนั กงานท าความสะอาด ถึ งความเสี่ ย งในการปนเปื้ อ นเชื้ อ
โดยให้ ความส าคั ญ ในการป้ อ งกั น ตนเอง เช่ น การสวมหน้ ากากอนามั ย หรื อหน้ า กากผ้ า และถุ ง มื อ
ขณะปฏิบัติงาน และการดูแลทาความสะอาดสิ่งของที่ใช้งานบ่อยๆ เช่น โต๊ะ ทางาน คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์
ต่างๆที่ใช้ในการทางาน รวมถึงอุปกรณ์ทาความสะอาดอื่นๆ
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2) จั ด ให้ มี ก ารท าความสะอาดอุ ป กรณ์ และบริ เ วณที่ มี ผู้ สั ม ผั ส ปริ ม าณมากอย่ า งสม่ าเสมอ เช่ น
ราวจั บ กลอนประตู ห้ อ งน้ า อุ ป กรณ์ ต่ า งๆที่ ด้ ว ยน้ ายาฟอกขาวความเข้ ม ข้ น 6% ผสมน้ าสะอาด
(โดยใช้น้ายา 1 ส่วนต่อน้า 99 ส่วน) หรือ 70% แอลกอฮอล์
3) จัดจุดทิ้งขยะติดเชื้อให้ กับผู้ พักอาศัย ระมัดระวังการเก็บขยะติดเชื้อ เช่น ทิช ชูที่ผ่ านการใช้แล้ วอาจ
ปนเปื้อนสารคัดหลั่ง ก่อนทิ้งขยะติดเชื้อควรใส่ถุงปิดให้มิดชิด และล้างมือทาความสะอาดเพื่อป้องกันการ
ตกค้างของเชื้อโรค
4. คำแนะนำผู้พักอำศัย
1) หลีกเลี่ยงการออกไปสถานที่ชุมชนสาธารณะ หากจาเป็น ควรจัดเตรียมหน้ากากอนามัย และแอลกอฮอล์
เจลเพื่อใช้ล้างมือบ่อยๆ
2) หมั่นล้างมือให้สะอาดอยู่เสมอด้วยน้าและสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจลล้างมือ ไม่นามือมาสัมผัสตา จมูก ปาก
โดยไม่จาเป็น
3) ไม่ใช้ของส่วนตัวร่วมกับผู้อื่น เช่น แก้วน้า ภาชนะใส่และรับประทานอาหาร ผ้าเช็ดมือ
4) หากพบว่าตนเองมีอาการป่วย ควรหยุดพักรักษาตัวอยู่ที่บ้าน และหากอาการไม่ดีขึ้นภายใน 2 วัน หรือมี
อาการป่วยรุนแรง เช่น หอบเหนื่อยควรรีบไปโรงพยาบาลเพื่อรับการตรวจรักษา และแจ้งหัวหน้างาน/นิติ
บุคคลทราบ
**************************************************

เอกสารคําแนะนําอื่นๆ 1.2
แนวทางสำหรับการปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง (Work from Home)
กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
20 มีนาคม 2563

➢ หลักการ
• การปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้งต้องไม่กระทบต่อภารกิจของหน่วยงาน และการให้บริการต่อประชาชน
• การปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง ต้องคำนึงถึงหลักการเพิ่มระยะห่างทางสังคม (Social Distancing)
และมาตรการป้องกันควบคุมโรค ที่คำนึงถึงสุขภาพและความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงาน โดยลดความ
เสี่ยงในการแพร่กระจายโรคในสถานที่ปฏิบัติงาน หรือจากการเดินทางไปกลับสถานที่ทำงาน
• การกำหนดรูปแบบแนวทางการปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้งของเจ้าหน้าที่ในสังกัด ควรมีความยืดหยุ่น
คล่องตัว เหมาะสมกับสถานการณ์
➢ ผู้ปฏิบัติงาน
1. จัดเตรียมเครื่องมือที่เหมาะสม และการเข้าถึงระบบข้อมูล ระบบสื่อสารที่จำเป็นสำหรับทำงาน
นอกสถานที่ตั้ง
2. ปฏิบัติงานตามลักษณะงาน บทบาท หน้าที่ ที่ได้รับมอบหมาย ด้วยการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร
3. เฝ้าระวังและสังเกตอาการตนเอง รายงานสถานะทางสุขภาพตามระบบที่หน่วยงานกำหนด หากพบว่า
ตนเอง หรือบุคคลในครอบครัวมีอาการป่วย เช่น มีไข้ ร่วมกับมีอาการไอ มีน้ำมูก เจ็บคอ หอบเหนื่อย
ให้ไปพบแพทย์ทันที
4. หมั่นทำความสะอาดบ้าน ที่พักอาศัย อุปกรณ์ และบริเวณที่มีผู้สัมผัสร่วมกัน เช่น ราวบันได ลูกบิด
ประตู ห้องน้ำ ด้วยน้ำผสมผงซักฟอก น้ำผสมน้ำยาฟอกขาว น้ำยาทำความสะอาดที่มีส่วนผสมของ
โซเดียมไฮโปคลอไรท์ 0.5% หรือแอลกอฮอล์ 70%
5. ปฏิบัติตามหลักสุขอนามัย ล้างมือให้สะอาดอยู่เสมอด้วยน้ำและสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจลล้างมือ ไม่นำ
มือมาสัมผัสตา จมูก ปาก โดยไม่จำเป็น
6. ไม่ใช้ของส่วนตัวร่วมกัน เช่น ผ้าเช็ดหน้า แก้วน้ำ ผ้าเช็ดตัว ช้อนส้อม เนื่องจากเชื้อก่อโรคทางระบบ
ทางเดินหายใจสามารถเข้าสู่ร่างกายได้ทางการสัมผัสสารคัดหลั่งของผู้ติดเชื้อ
7. งดออกจากบ้าน หรือที่พักอาศัย หากไม่มีความจำเป็น เพื่อลดความเสี่ยงในการสัมผัสเชื้อ
8. กรณีจำเป็นต้องพบปะผู้อื่น ให้ใช้หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า และรักษาระยะห่างไม่น้อยกว่า
1 - 2 เมตร
➢ ผู้บังคับบัญชา
1. กำหนดมาตรการ ชี้แจงแนวทางการปฏิบติงานนอกสถานที่ขององค์กร กำหนดระยะเวลา ในการ
ปฏิบ ัติง านนอกสถานที่ โดยคำนึง ถึงหลัก การเพิ่ม ระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) และ
มาตรการป้องกันควบคุมโรค
2. จัดเตรียมเครื่องมือที่เหมาะสม อำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน เช่น ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารสำหรับการประชุมทางไกล และลดขั้นตอนในการปฏิบัติงาน

เอกสารคําแนะนําอื่นๆ 1.2
3. จัดระบบหรือมอบหมายผู้รับผิดชอบ ติดตามสถานะสุขภาพของผู้ปฏิบัติงานด้วยการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร
4. เพิ ่ ม ความตระหนั ก ให้ แก่ ผ ู ้ ป ฏิ บ ั ต ิ ง าน ถึ ง ความเสี ่ ย งในการปนเปื ้ อ นเชื ้ อ ในสิ ่ ง แวดล้ อ ม โดยให้
ความสำคัญในการป้องกันตนเองและผู้อื่น เช่น การใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า การล้างมือ
บ่อย ๆ การเว้นระยะห่างจากบุคคลอื่น 1 - 2 เมตร หรือเท่าที่จะเป็นไปได้
5. จัดให้มีการทำความสะอาดพื้นบริเวณสถานที่และอุปกรณ์เครื่องใช้ บริเวณที่มีการสัมผัสร่วมกัน เช่น
ราวบันได ลูกบิด ประตู ห้องน้ำ ด้วยน้ำผสมผงซักฟอก น้ำผสมน้ำยาฟอกขาว น้ำยาทำความสะอาดที่
มีส่วนผสมของโซเดียมไฮโปคลอไรท์ 0.5% หรือแอลกอฮอล์ 70% ทั้งนี้ในขณะทำความสะอาดควร
เปิด ประตู/หน้าต่าง เพื่อให้มีการระบายอากาศ
6. จั ด ให้ ม ี ก ารคั ด กรองอาการไข้ ไอ เจ็ บ คอ มี น ้ ำ มู ก ในพนั ก งานเมื ่ อ กลั บ เข้ า ทำงาน รวมทั้ ง
บุคคลภายนอกที่มาติดต่องานทุกคน
****************************************************

เอกสารคําแนะนําอื่นๆ 1.3/1
คำแนะนำกำรป้องกันควบคุมโรคไวรัสโคโรนำ สำยพันธุ์ใหม่ 2019
สำหรับค่ำยทหำร
กรมควบคุมโรค กระทรวงสำธำรณสุข
29 มกรำคม 2563

 กรณีที่มีบุคลำกรที่เดินทำงกลับมำจำกพื้นที่ที่มีกำรระบำด
1. แจ้งหน่วยพยาบาล เพื่อให้ทราบข้อมูลประวัติการเดินทางและประวัติเสี่ยง ซึ่งสามารถตรวจสอบ
สถานการณ์และพื้นที่การระบาดได้ที่เว็บไซต์กรมควบคุมโรค
2. หน่วยพยาบาลรายงานให้หน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ทราบ เพื่อติดตามอาการ
3. ให้พิจารณาหยุดรับการฝึก/ปฏิบัติงาน 1 สัปดาห์ นับจากวันที่เดินทางออกจากพื้นที่ที่มีการระบาด
โดยในระหว่างที่พักอยู่บ้าน ควรงดการออกไปในที่ชุมชนสาธารณะ
4. หากเดินทางมาจากพื้นที่ที่มีการระบาด ภายใน 14 วัน และมีอาการไข้ร่วมกับไอ จาม มีน้ามูก เจ็บคอ
หอบเหนื่อย ให้ใส่หน้ากากอนามัย ควรรีบไปพบแพทย์และแจ้งประวัติการเดินทาง
 คำแนะนำเมื่อยังไม่มีกำรระบำด
1. หน่วยงานควรให้ข้อมูลความรู้หรือจัดหาสื่อประชาสัมพันธ์ให้กับทหารในค่ายทหารและครอบครัวที่พัก
อาศัยในค่าย รวมทั้งเจ้าหน้าที่ โดยเน้นแนะน้าการปฏิบัติตามหลักสุขอนามัยที่ถูกต้อง เช่น ล้างมือ
บ่อยๆ การสวมหน้ากากอนามัย เป็นต้น
2. ก้าหนดให้มีเจ้าหน้าที่หรือพยาบาล เพื่อประสานงานกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่ และให้บริการ
ในหน่วยพยาบาล พร้อมทั้งจัดท้าบันทึกข้อมูลการป่วยของทหาร/เจ้าหน้าที่ในค่ายทหาร
3. หากพบว่ามี ทหารหรือเจ้าหน้าที่ ป่วยหรือขาดการเข้าฝึกเป็นจ้านวนมากผิดปกติ ให้แจ้งเจ้าหน้าที่
สาธารณสุขทีใ่ นพื้นที่ที่รับผิดชอบ เพื่อลงสอบสวนหาสาเหตุและควบคุมโรค
4. จัดให้มีอุปกรณ์ส้าหรับการล้างมือ หรือจั ดเตรียมแอลกอฮอล์เจลอย่างเพียงพอ ในบริเวณส่วนกลาง
เช่น ในโรงอาหาร ในโรงครัว ห้องน้้า เป็นต้น
5. เน้นย้้าสุขอนามัยส่วนบุคคล ไม่ใช้ของใช้ส่วนตัวร่วมกัน เช่น แก้วน้้า ผ้าเช็ดตัว
6. จัดเตรียมห้องพยาบาลส้าหรับแยกทหารหรือเจ้าหน้าที่ที่มีอาการทางเดินหายใจ ออกจากทหารหรือ
เจ้าหน้าทีท่ ี่มีอาการป่วยอื่นๆ
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 คำแนะนำเมื่อมีกำรระบำด
1. จัดให้มีการคัดกรองอาการไข้ ไอ น้้ามูก ภายในค่ายทหารก่อนเริ่มการฝึก ทุกเช้า เพื่อแยกผู้มีอาการ
ไปยังสถานที่ที่จัดเตรียมไว้
2. ท้าความเข้าใจกับทหารและเจ้าหน้าที่ เรื่องการด้าเนินงาน การควบคุมการระบาดในพื้นที่ การดูแล
ขณะป่วยที่ค่ายทหาร
3. การพิจารณายกเลิกหรือเลื่อนกิจกรรมภายในที่มีการรวมตัวหมู่มากออกไปก่อน เช่น การฝึกร่วมกับ
ค่ายอื่น และควรจัดแบ่งช่วงเวลาการรับประทานอาหารเป็นกลุ่มให้เหลื่อมเวลากัน
4. ควรมี ก ารท้ า ความสะอาดสถานที่ อุ ป กรณ์ เครื่ อ งใช้ ที่ มี ผู้ สั ม ผั ส จ้ า นวนมาก เช่ น ลู ก บิ ด ประตู
ราวบันได โต๊ะอาหาร ผ้าห่ม ผ้าปูเตียง เครื่องครัว จาน ชาม ช้อน ซ้อม แก้วน้้า ด้วยน้้าหรือเช็ดด้วย
70% แอลกอฮอล์ อย่างน้อยวันละ 1-2 ครั้ง
5. จัดให้มีอุปกรณ์ส้าหรับการล้างมือ หรือจัดเตรียมแอลกอฮอล์เจลอย่างเพียงพอ เช่น ในโรงอาหาร
ในโรงครัว ห้องน้้า เป็นต้น
6. จัดเตรียมห้องพยาบาลส้าหรับแยกทหารหรือเจ้าหน้าที่ที่มีอาการทางเดินหายใจออกจากทหารหรือ
เจ้าหน้าที่ที่มีอาการป่วยอื่นๆ รวมทั้งจ้ากัดการเคลื่อนย้ายผู้ ป่วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการย้ายค่าย
ไปค่ายอื่นในช่วง 7 วันนับจากวันเริ่มป่วย
7. หากพบมีทหารป่วยภายในค่าย ควรพิจารณาให้หยุดรับการฝึก/ปฏิบัติงาน หรือออกก้าลังกายหนัก
และให้พักผ่อนมากๆ รวมทั้งงดการออกไปในที่ชุมชนสาธารณะ

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

เอกสารคําแนะนําอื่นๆ 1.3/2

มาตรการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
สาหรับค่ายทหาร
กระทรวงสาธารณสุข
4 มีนาคม 2563

 การเตรียมความพร้อมของหน่วยงาน
1. กาหนดให้มีเจ้าหน้าที่หรือพยาบาล เพื่อประสานงานกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่ เพื่อรับทราบ
แนวทางการเฝ้าระวังและมาตรการเพื่อป้องกันการควบคุมการระบาดในค่ายทหาร
2. หน่วยพยาบาลทาบันทึกข้อมูลการป่วยของทหาร/เจ้าหน้าที่ในค่ายทหาร
3. จัดเตรียมห้องพยาบาลสาหรับแยกทหารหรือเจ้าหน้าที่ที่มีอาการทางเดินหายใจ ออกจากทหารหรือ
เจ้าหน้าที่ที่มีอาการป่วยอื่นๆ
4. จัดเตรียมพื้นที่แยกผู้ป่วยในกรณีที่พบผู้ป่วยหรือผู้สัมผัสโรคเป็นจานวนมาก
5. จัดให้มีอุปกรณ์สาหรับการล้างมือ หรือจัดเตรียมแอลกอฮอล์เจลอย่างเพียงพอ ในบริเวณส่วนกลาง
เช่น ในโรงอาหาร ในโรงครัว ห้องน้า เป็นต้น
6. จัดหาหน้ากากอนามัยสาหรับผู้ป่วย
7. โรงพยาบาลในสังกัดสารองชุดตรวจ rapid test ไข้หวัดใหญ่ สาหรับตรวจกรณีพบผู้ป่วยมีอาการ
ทางเดินหายใจเป็นกลุ่มก้อน
 การให้ความรู้แก่บุคลากร
1. เผยแพร่พื้นที่ที่มีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ให้บุคลากรรับทราบ สามารถ
ตรวจสอบสถานการณ์และพื้นที่การระบาดได้ที่เว็บไซต์กรมควบคุมโรค
2. พิจารณาให้บุคลากรหลีกเลี่ยงหรืองดเว้นการเดินทางไปในพื้นที่ระบาด
3. หน่วยงานควรให้ข้อมูลความรู้หรือจัดหาสื่อประชาสัมพันธ์ให้กับทหารในค่ายทหารและครอบครัวที่
พักอาศัยในค่าย รวมทั้งเจ้าหน้าที่ โดยเน้นแนะนาการปฏิบัติตามหลักสุขอนามัยที่ถูกต้อง เช่น ล้างมือ
บ่อยๆ การสวมหน้ากากอนามัย เป็นต้น
 การเฝ้าระวังผู้ป่วยในค่ายทหาร
1. กรณีมีบุคลากรที่จาเป็นต้องเดินทางไปในพื้นที่ระบาด เมื่อกลับมาต้องรายงานตัวและแจ้งหน่วย
พยาบาลเพื่อบันทึกข้อมูลประวัติการเจ็บป่วย และ ประวัติการเดินทาง เพื่อติดตามอาการ 14 วัน
หลังเดินทางกลับมาจากพื้นที่ระบาด
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2. บุคลากรที่เดินทางกลับมาจากพื้นที่ระบาดหรือเป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูงของผู้ป่วยเข้าข่ายหรือยืนยัน
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ให้กักกันตัวเองที่บ้าน/ที่พัก โดยหยุดรับการฝึก/ปฏิบัติงาน 14 วัน
นับจากวันที่เดินทางออกจากพื้นที่ที่มีการระบาด โดยในระหว่างที่พักอยู่บ้าน ให้งดการออกไปใน
ที่ชุมชนหรือทีส่ าธารณะ
3. หลังเดินทางกลับมาจากพื้นที่ที่มีการระบาดภายใน 14 วัน หากบุคลากรมีอาการไข้ร่วมกับไอ มี
น้ามูก เจ็บคอ หอบเหนื่อย ให้รีบใส่หน้ากากอนามัย ไปพบแพทย์และแจ้งประวัติการเดินทาง
ทันที
4. หากพบกรณีต่อไปนี้ ให้แจ้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่ในพื้นที่ที่รับผิดชอบ เพื่อลงสอบสวนหาสาเหตุ
และควบคุมโรค
a. มีผู้ป่วยที่มีอาการทางระบบทางเดินหายใจเป็นกลุ่มก้อนตั้งแต่ 5 รายขึ้นไปจากสถานที่
เดียวกัน ในระยะเวลา 1 สัปดาห์
b. มีทหารหรือเจ้าหน้าที่ลาป่วยหรือขาดการเข้าฝึกเป็นจานวนมากผิดปกติ
5. ก่อนการฝึกจัดให้มีการคัดกรองอาการทหารใหม่ทุกรายตั้งแต่วันที่เข้ามาในค่ายก่อนที่จะให้
รวมตัว หรือ เข้าที่พัก
6. ระหว่างฝึกจัดให้มีการคัดกรองอาการไข้ ไอ น้ามูก ภายในค่ายทหารก่อนเริ่มการฝึกทุกเช้า ทั้ง
ทหารและครูฝึก
a. หากพบผู้มีอาการเข้าเกณฑ์สอบสวนโรค ให้แจ้งหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ตาม
แนวทางจัดการเมื่อพบผู้ป่วยที่ต้องดาเนินการสอบสวนโรค
b. หากพบผู้มีอาการแต่ไม่เข้านิยาม ให้ผู้นั้นงดการฝึก ใส่หน้ากากและแยกตัวจากบุคคลอื่น
โดยหน่วยพยาบาลติดตามอาการ จนกว่าจะหายเป็นปกติ
 การป้องกันและควบคุมโรค
1. ทาความเข้าใจกับทหารและเจ้าหน้าที่ เรื่องการดาเนินงาน การควบคุมการระบาดในพื้นที่ การดูแล
ขณะป่วยที่ค่ายทหาร
2. เน้นย้าสุขอนามัยส่วนบุคคลแก่ทหารในค่าย ไม่ใช้ของใช้ส่วนตัวร่วมกัน เช่น แก้วน้า ผ้าเช็ดตัว จาน
ช้อน ส้อม
3. พิจารณาให้ยกเลิกหรือเลื่อนกิจกรรมที่มีการรวมตัวหมู่มาก
a. ภายในหน่วย ลดการรวมตัวกันโดยใช้หลักที่แบ่งทหารเป็นกลุ่มๆ โดยไม่ให้แต่ละกลุ่มสัมผัส
ใกล้ชิดกัน เช่น
i. มอบหมายกิจกรรมฝึกหรือหน้าที่ปฏิบัติงานให้แต่ละหมวดหมู่โดยแยกจากกัน ไม่ให้
ทหารจากหลายๆกลุ่มมาปฏิบัติงานหรือฝึกร่วมกัน
ii. จัดแบ่งช่วงเวลาการรับประทานอาหารเป็นกลุ่มให้เหลื่อมเวลากัน
b. ระหว่างหน่วย ลดการสัมผัสใกล้ชิดระหว่างหน่วยทหารอื่นๆ และชุมชน เช่น

i. งดหรือเลื่อนการฝึก หรือการทากิจกรรมร่วมกับค่ายอื่น
ii. งดการปฏิบัติงานนอกค่ายทหาร
iii. ไม่ให้มีการเยี่ยมญาติหรือกลับบ้านหากมีการระบาดภายในประเทศ
4. หากจาเป็นต้องให้ทหารส่วนหนึ่งไปปฏิบัติงานนอกค่าย ควรมอบหมายให้เป็นหน่วยๆไป และให้พัก
แยกกับทหารอื่นๆ ไม่ให้ปะปนกัน
5. ให้จัดเวรทาความสะอาดสถานที่ อุปกรณ์ เครื่องใช้ที่มีผู้สัมผัสจานวนมาก เช่น ลูกบิดประตู ราวบันได
โต๊ะอาหาร ผ้าห่ม ผ้าปูเตียง เครื่องครัว จาน ชาม ช้อน ส้อม แก้วน้า ด้วยน้าและสารทาความสะอาด
ตามความเหมาะสม (เช่น สบู่ ผงซักฟอก น้ายาล้างจาน ตามความเข้มข้นที่แนะนาข้างผลิตภัณฑ์)
หรือเช็ดด้วย 70% แอลกอฮอล์ อย่างน้อยวันละ 1-2 ครั้ง
6. หากพบผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ภายในค่าย
a. ประสานหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่
b. จัดการผู้ป่วยและผู้สัมผัสตามแนวทางฯ ของกรมควบคุมโรคและกรมการแพทย์
c. ค้นหาผู้ป่วยเพิ่มเติมภายในค่ายทหาร
d. ไม่ให้ปล่อยทหารในหน่วยที่พบผู้ป่วยกลับบ้านหลังจากจนกว่าจะไม่พบผู้ป่วยรายใหม่อย่าง
น้อย 28 วัน
e. พิจารณาปิดค่ายโดยไม่ให้มีการเข้า-ออกจากค่ายทหาร หากพบผู้ป่วยมากกว่า 1 หน่วย
******************************************************************

หมายเหตุ มาตรการนี้ปรับจากคาแนะนาการป้องกันควบคุมโรคไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ 2019
สาหรับค่ายทหาร วันที่ 29 มกราคม 2563
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การดูแลหญิงตั้งครรภ หลังคลอดและทารกแรกเกิด
ภายใตสถานการณการแพรระบาดของ COVID-19
-------------------------

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

การดูแลหญิงตั้งครรภ หญิงหลังคลอด กลุมปกติ
กลุมปกติ คือ กลุมที่ไมติดเชื้อ
ความเสี่ยงตอการติดเชื้อ COVID-19
เนื่องจากเชื้อเปนไวรัสชนิดใหมยังไมมีขอมูลวาโอกาสติดเชื้อ covid-19 มากกวาคนทั่วไปหรือไม แตในหญิงตั้งครรภ
มีการเปลี่ยนแปลงทางดานรางกาย จึงมีโอกาสเสี่ยงทำใหเกิดการติดเชื้อไวรัสตระกูลเดียวกับ covid-19 และไวรัสชนิดอื่น
ที่เกี่ยวกับทางเดินหายใจอื่นๆ
ใชหลักการปองกัน 3 ล. (เลี่ยง ลด ดูแลตนเอง) อยางเครงครัด โดย
1. หลี กเลี ่ ย งการสั มผั ส หรื ออยู  ใกล ช ิดผูที่มีอาการไอ เปน ไข หรือผูที่เดิน ทางมาจากประเทศกลุมเสี ่ ย ง
และในสถานที่ที่มีผูคนแออัด หรือรวมกลุมกันจำนวนมาก
2. รักษาระยะหาง ในการอยูรวมกับบุคคลอื่นดวยการอยูหางกัน 1 - 2 เมตร
3. หลีกเลี่ยงการใชมือสัมผัสบริเวณดวงตา ปาก และจมูก
4. รับประทานอาหารที่ปรุงสุกใหมเสมอ หรือปรุงอาหารใหสุกรอนทั่วถึง
5. หลีกเลี่ยงการใชภาชนะรับประทานอาหารและของใชสวนตัวรวมกับผูอื่น
6. ลางมือบอย ๆ ดวยสบูและน้ำสะอาดนานอยางนอย 20 วินาที ทุกครั้งที่มีการไอจาม สัมผัสสิ่งแปลกปลอม
กอนรับประทานอาหาร หรือออกจากหองน้ำ หากไมมีสบู ใหใช 70% alcohol gel
7. ในขณะไมไดสวมหนากากอนามัย ถามีอาการไอ จาม ใหใชตนแขนดานบนปดปากทุกครั้ง
8. แม ทุ กคนที ่ อยู  ในพื ้ น ที ่ ที ่ ได ร ั บ ผลกระทบหรือ มีความเสี่ย งต อการติดเชื้อ หากมีอาการปว ย เล็กนอ ย
ควรพักผอนอยูที่บาน ถามีอาการไข ไอ เจ็บคอ หายใจเหนื่อย ควรรีบไปพบแพทย
9. หญิงตั้งครรภสามารถฝากครรภไดตามนัด
การดูแลหญิงตั้งครรภ หญิงหลังคลอด ที่เปนกลุมเสี่ยง
กลุมเสี่ยง คือ ผูที่มีประวัติเดินทางมาจากประเทศกลุมเสี่ยง หรือสัมผัสหรือใกลชิดผูปวย COVID-19
1. แยกตนเองออกจากครอบครัวและสังเกตอาการจนครบ 14 วัน งดการใชสิ่งของรวมกับผูอื่น
2. งดการออกไปในที่ชุมชนสาธารณะโดยไมจำเปน และงดการพูดคุย หรืออยูใกลชิดกับผูอื่นในระยะใกลกวา 2 เมตร
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3. กรณี ครบกำหนดนั ด ฝากครรภ ตองแจงเจาหนาที่ใหทราบว าตนเองอยูร ะหว างการเฝา ระวั ง 14 วั น
เพื่อพิจารณาเลื่อนการฝากครรภ และปฏิบัติตามคำแนะนำของเจาหนาที่
4. กรณีเจ็บครรภคลอด ตองไปโรงพยาบาลทันที และแจงเจาหนาที่ใหทราบวาตนเองอยูระหวางการเฝาระวัง 14 วัน
การดูแลทารกแรกเกิด ในกรณีแมเปนผูที่สงสัยติดเชื้อและติดเชื้อ COVID-19
1. ยังไมมีหลักฐานการติดตอผานทางรกหรือผานทางน้ำนม
2. ทารกที่เกิดจากแมที่ติดเชื้อ COVID-19 จัดเปนผูมีความเสี่ยง จะตองมีการแยกตัวออกจากผูอื่น และตอง
สังเกตอาการ เปนเวลา 14 วัน
3. บุคลากรทางแพทย ควรอธิบายถึงความเสี่ยง ความจำเปนและประโยชนของการแยกแมออกจากทารก
ชั่วคราว ใหแมเขาใจและปฏิบัติตาม
4. แนวทางการปฏิบัติในการเลี้ยงลูกดวยนมแม
เมื่อคำนึงถึงประโยชนของการเลี้ยงลูกดวยนมแมและยังไมมีหลักฐานทางวิชาการในการแพรเชื้อไวรัสผานทาง
น้ำนม ดังนั้นจึงสามารถกินนมแมได โดยปฏิบัติตามแนวทางปองกันการติดเชื้ออยางเครงครัด
ขอแนะนำการปฏิบัติสำหรับแม
ในกรณีแมเปนผูที่สงสัยวาจะติดเชื้อ หรือแมที่ติดเชื้อ COVID-19 แลวและมีสภาพรางกายพรอมที่จะปมนมได ดังนี้
กอนเริ่มกิจกรรมที่เกี่ยวกับการเตรียมนมและการปมนม
-

อาบน้ำหรือเช็ดทำความสะอาดบริเวณเตานมและหัวนมดวยน้ำและสบู

-

ลางมือใหสะอาดดวยน้ำ และสบู นานอยางนอย 20 วินาที หรือแอลกอฮอลเขมขน 70% ขึ้นไป

-

สวมหนากากอนามัย ตลอดการทำกิจกรรมเกี่ยวกับการเตรียมนมและการปมนม

หลังเสร็จสิ้นกิจกรรมที่เกี่ยวกับการเตรียมนมและการปมนม
- ลางทำความสะอาดอุปกรณ เชน ที่ปมนม ขวดนม ดวยน้ำยาลางอุปกรณ และทำการนึ่งเพื่อฆาเชื้อ
การใหนม
- หาผูชวยเหลือ/ ญาติที่มีสุขภาพแข็งแรงที่ทราบวิธีการปอนนมที่ถูกตองและตองปฏิบัติตามวิธีการปองกัน
ตนเองอยางเครงครัด โดยวิธีการนำน้ำนมแมมาปอนดวยการใชชอน/ ถวยเล็ก/ ขวด
- กรณี ที ่ แม ต อ งอยู  เ พี ย งลำพั ง (ข อจำกัดจริงๆ) แมส ามารถปอนนมลู ก ไดเ อง โดยปฏิบ ัติตามแนวทาง
เพื่อปองกันการติดเชื้ออยางเครงครัด
Reference
1. CDC, 2020. Pregnancy & Breastfeeding [WWW Document]. URL
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prepare/pregnancy-breastfeeding.html (accessed 3.17.20).
2. https://www.unicef.org/thailand/th/stories/(accessed 3.17.20).
3. WHO, 2020. Clinical management of severe acute respiratory infection (SARI) when COVID19 disease is suspected.
ขอมูล ณ วันที่ 23 มีนาคม 2563

เอกสารคําแนะนําอื่นๆ 2.2

“วัยรุ่นใช้ชีวิตอย่างไรให้มีความสุข”
กรณีทตี่ ้องหยุดอยู่กบั บ้าน (Social Distancing)

ในช่วงสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID-19)
กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
วั ย รุ่ น เป็ น วั ย ที่ อิ ส ระและต้ อ งการพื้ น ที่ ค วามเป็ น ส่ ว นตั ว กลุ่ ม วั ย นี้ เ ป็ น วั ย ที่ มี โ อกาสเสี่ ย ง
ต่อการแพร่กระจายของเชื้อโรคได้ง่าย เนื่องจากมีความอิสระในการสร้างปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นอยู่เสมอ ปัจจุบัน
มีสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19) จึงขอความร่วมมือจากกลุ่มวัยรุ่น
ควรงดกิจกรรมรวมกลุ่มต่างๆ ในช่วงนี้และให้อยู่ที่พักเดิม ของตัวเอง จนกว่าสถานการณ์ต่างๆจะดีขึ้น ดังนั้น
เพื่อป้องกันตนเองและลดความเสี่ยงในการสัมผัสโรค ในช่วงสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
2019 (COVID-19) โดยมีคาแนะนา ดังนี้
1. ควรตื่นนอนตามเวลา อาบน้าทาความสะอาดร่างกาย
2. เลื อ กกิ น /ซื้ อ อาหารปรุง สุ ก ใหม่ แ ละกิ น ให้ ค รบ 5 หมู่ ผัก ผลไม้ 5 สี (ลดหวาน มั น เค็ ม )
แยกกินอาหารชุดของตัวเอง ไม่ใช้ภาชนะร่วมกัน
3. ทาความสะอาดของใช้และพื้นที่ส่วนตัวด้วยน้ายาทาความสะอาด หมั่นเปิดหน้าต่างระบายอากาศ
อย่างสม่าเสมอและล้างมือด้วยสบู่และน้าบ่อยๆ หรือเจลแอลกอฮอล์ ก่อนรับประทานอาหาร หลังใช้ส้วม
4. ควรวางแผนทากิจ กรรมในช่วงที่ต้องหยุดเรียน เพื่อให้ มีความสมดุล ทั้ งกิจกรรมที่ ตนเองถนัด
และเรียนรู้เพิ่มเติม เช่น ดูหนัง ฟังเพลง เล่นดนตรี วาดภาพ ประดิษฐ์สิ่งของต่างๆ อ่านหนังสือ ออกกาลังกาย
ทาจิตใจให้สงบตามวิถีศาสนา เป็นต้น และพัฒนาตนเองโดยการหาความรู้เพิม่ เติมผ่านระบบการเรียนออนไลน์
ทั้งนี้ ควรเปลี่ยนอิริยาบถทุกๆ 1-2 ชั่วโมง เพื่อลดพฤติกรรมเนือยนิ่ง
5. กรณีต้องออกนอกบ้าน ควรหลีกเลี่ยงการเข้าไปในพื้นที่ที่มีผู้คนหนาแน่น หากจาเป็น ควรสวม
หน้ า กาก และรั ก ษาระยะห่ างอย่ า งน้อ ย 1-2 เมตร หลี ก เลี่ ย งการใช้ มื อ สัม ผั ส ใบหน้ า ตา ปาก จมู ก
โดยไม่จาเป็น
6. เมื่อกลับถึงบ้าน รีบล้างมือด้วยสบู่ ทาความสะอาดเครื่องใช้ส่วนตัว (โทรศัพท์มือถือ คอมพิวเตอร์
พกพา เป็นต้น) และทาความสะอาดร่างกายทุกครั้ง เพื่อช่วยลดโอกาสการติดเชื้อได้
7. หยุดกิจกรรมทางสังคม (วันเกิ ด ปาร์ตี้ สังสรรค์) เปลี่ยนการนัดพบเพื่อนนอกบ้านมาคุยผ่าน
วิดีโอคอล เฟสบุ๊ค ทวิตเตอร์ ไลน์ เป็นต้น
8. กรณีที่เดินทางจากพื้นที่ที่มีการระบาดหรือต่างประเทศ ควรมีการแยกตนเองเพื่อสังเกตอาการ
และหลีกเลี่ยงการใกล้ชิดกับบุคคลในครอบครัวที่เป็นกลุ่มเสี่ยง เช่น ผู้สูงอายุ หรือผู้ป่ วย โรคเรื้อรัง เป็นต้น
9. ออกกาลังกาย/เล่นกีฬาที่ถนัดอยู่ที่บ้าน อย่างน้อยวันละ 60 นาที เพื่อสุขภาพร่างกายที่ดี
10. นอนหลับให้เพียงพอวันละ 8-10 ชั่วโมง
Key message
- กินอาหารปรุงสุกใหม่ แยกกินอาหารชุดของตัวเอง ไม่ใช้ภาชนะร่วมกัน
- หยุดกิจกรรมทางสังคม (วันเกิด ปาร์ตี้ สังสรรค์) ไม่รวมตัว อยู่ห่างกัน อย่างน้อย 1-2 เมตร
และหลีกเลี่ยงการเข้าไปในสถานที่แออัดหรือสถานที่ที่มีการรวมกันของคนจานวนมาก
- หากิจกรรม/งานอดิเรกที่ตนเองถนัด สนใจ และชื่นชอบทาที่บ้าน
(ดูหนัง ฟังเพลง เล่นดนตรี อ่านหนังสือ ปลูกต้นไม้ วาดภาพ ประดิษฐ์สงิ่ ของ ฯลฯ)

เอกสารคําแนะนําอื่นๆ 2.3
คำแนะนำกำรเฝ้ำระวังคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19)
ในแรงงำนข้ำมชำติชำวกัมพูชำ ลำว และเมียนมำ
กรณีเดินทำงกลับจำกประเทศต้นทำงในช่วงเทศกำลสงกรำนต์
กรมควบคุมโรค กระทรวงสำธำรณสุข
8 มีนำคม 2563
ประเทศกัมพูชา ลาว และเมียนมา ยังเป็นพื้นที่ที่ไม่มีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19) อย่างไรก็ตามสถานการณ์ การระบาดสามารถเปลี่ยนแปลงได้รวดเร็ว ซึ่งรัฐบาลจะมีการกาหนด
มาตรการที่เหมาะสมให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในขณะนั้น ดังนั้น จึงขอให้นายจ้างและแรงงานข้ามชาติที่
เดินทางกลับ ให้ความร่วมมือ ดังนี้
1. ให้นายจ้างติดตามสถานการณ์และมาตรการที่รัฐบาลกาหนดในช่วงก่อนเทศกาลสงกรานต์ แจ้ง
และทาความเข้าใจกับแรงงาน ในการผ่านแดนหากผู้เดินทางมีอการไข้ ไอ อาจมีการส่งตัวไป
ตรวจที่โรงพยาบาล
2. ให้นายจ้างเตรียมสถานที่อยู่ของแรงงานผู้เดินทางแยกออกจากผู้ที่ไม่ได้เดินทางไปต่างประเทศ
และให้ทางานที่ไม่ต้องคลุกคลีใกล้ชิดกับผู้อื่นจนครบ 14 วันนับจากวันที่เดินทางมาถึง
3. ให้ผู้ใช้แรงงานปฏิบัติตามขั้นตอนการคัดกรองผู้เดินทาง และมาตรการป้องกันควบคุมโรคของ
กระทรวงสาธารณสุ ข หากรู้ สึ กไม่ ส บายให้ แ จ้งเจ้าหน้ าที่ คั ด กรองที่ ด่ านควบคุม โรคระหว่าง
ประเทศทันที
4. เมื่อเดินทางถึงสถานประกอบการให้นายจ้างและแรงงานสังเกตอาการ วัดไข้ด้วยปรอทวัดไข้ทุก
วัน จนครบ 14 วัน หากมีอาการป่วย ไข้ ไอ จาม มีน้ามูก เจ็บคอ ให้สวมหน้ากากอนามัย หากมี
อาการหอบ หรือหายใจลาบากร่วมด้วย ให้ไปพบแพทย์พร้อมทั้งแจ้งประวัติการเดินทาง หาก
แรงงานมีอาการป่วยเป็นกลุ่มใหญ่ ให้แจ้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่
5. ให้ผู้ใช้แรงงานงดการใช้สิ่งของร่วมกับผู้อื่น เช่น แก้วน้า ผ้าเช็ดตัว ช้อนส้อม เป็นต้น และงดการ
พูดคุยกับผู้อื่นในระยะใกล้กันน้อยกว่า 1 เมตร
6. ให้ ผู้ใช้แรงงาน งดการออกไปในที่ชุมชนสาธารณะโดยไม่จาเป็น งดการไปร่ว มกิจกรรมที่มีคน
จานวนมาก งดการเข้าประชุม การไปสถานที่ที่ มีคนพลุกพล่าน เช่น ตลาด ห้างสรรพสินค้า ควร
อยู่ในที่พักอาศัยเป็นหลัก
7. สาหรับผู้ที่เดินทางกลับมา และไม่ได้มีอาการป่วย ไม่จาเป็ นต้องไปพบแพทย์เพื่อรับการตรวจหา
เชื้อ เนื่องจากส่วนใหญ่จะตรวจไม่พบเชื้อในระยะที่ยั งไม่แสดงอาการ และอาจทาให้เกิดความ
เข้าใจผิดว่าไม่ได้ป่วยด้วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ได้เมื่อมีอาการป่วยในภายหลัง

ภาคผนวก

สรุปหนังสือทีส่ งถึงหนวยงานอื่น ๆ
ลําดับ

เลขหนังสือ

ลงวันที่

เรียน

1

สธ 0410.7/749

28/02/2563

ประธานคณะกรรมการ
โรคติดตอทุกจังหวัด

2

สธ 0410.7/750

28/02/2563

ประธานคณะกรรมการ
โรคติดตอกรุงเทพมหานคร

3

สธ 0410.7/823

05/03/2563

ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร
ในฐานะประธานกรรมการ
โรคติดตอกรุงเทพมหานคร

4

สธ 0410.7/ว 167

05/03/2563

5

สธ 0402.2/877

10/03/2563

1. ผูวาราชการจังหวัดทุก
จังหวัด ในฐานะประธาน
กรรมการโรคติดตอจังหวัด
2. นายแพทยสาธารณสุข
จังหวัดทุกจังหวัด
ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร

เรื่อง

ขอใหดําเนินการจัดทําแผนเผชิญเหตุตาม
แนวทางปฏิบัติการตอบโตภาวะฉุกเฉิน กรณี
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
โดยใชกลไกของคณะกรรมการโรคติดตอ
จังหวัด
ขอใหดําเนินการจัดทําแผนเผชิญเหตุตาม
แนวทางปฏิบัติการตอบโตภาวะฉุกเฉิน กรณี
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
โดยใชกลไกของคณะกรรมการโรคติดตอ
จังหวัด
มาตรการเพื่อรองรับแรงงานไทยที่เดินทาง
กลับมาจากประเทศซึ่งเปนพื้นที่เสี่ยงตอการ
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ
โควิด 19 (Coronavirus Disease 2019
(COVID-19))
มาตรการเพื่อรองรับแรงงานไทยที่เดินทาง
กลับมาจากประเทศซึ่งเปนพื้นที่เสี่ยงตอการ
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ
โควิด 19 (Coronavirus Disease 2019
(COVID-19))
แนวทางปฏิบัติในการเฝาระวัง ปองกัน และ
ควบคุมโรคจากผูเดินทางซึ่งมาจากทองที่หรือ
เมืองทานอกราชอาณาจักร กรณีโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019หรือโควิด 19
(Coronavirus Disease 2019 (COVID-19))

สิ่งที่สงมาดวย

แนวทางปฏิบัติการตอบโตภาวะฉุกเฉินโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019

แนวทางปฏิบัติการตอบโตภาวะฉุกเฉินโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019

1. สรุปขอสั่งการของนายกรัฐมนตรี
2. แนวทางการดําเนินงานเพื่อใชในการคัดกรอง
และควบคุมโรค
1. สรุปขอสั่งการของนายกรัฐมนตรี
2. แนวทางการดําเนินงานเพื่อใชในการคัดกรอง
และควบคุมโรค
แนวทางปฏิบัติในการเฝาระวัง ปองกัน และ
ควบคุมโรคจากผูเดินทางซึ่งมาจากทองที่หรือ
เมืองทานอกราชอาณาจักร กรณีโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 หรือโควิด 19 (Coronavirus
Disease 2019 (COVID-19)) ตาม

ลําดับ

เลขหนังสือ

ลงวันที่

เรียน

เรื่อง

ตามพระราชบัญญัติโรคติดตอ พ.ศ. 2558

สิ่งที่สงมาดวย

พระราชบัญญัติโรคติดตอ พ.ศ. 2558

6

สธ 0402.2/ว 181

10/03/2563

ผูวาราชการจังหวัดทุกจังหวัด แนวทางปฏิบัติในการเฝาระวัง ปองกัน และ
ควบคุมโรคจากผูเดินทางซึ่งมาจากทองที่หรือ
เมืองทานอกราชอาณาจักร กรณีโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019หรือโควิด 19
(Coronavirus Disease 2019 (COVID-19))
ตามพระราชบัญญัติโรคติดตอ พ.ศ. 2558

แนวทางปฏิบัติในการเฝาระวัง ปองกัน และ
ควบคุมโรคจากผูเดินทางซึ่งมาจากทองที่หรือ
เมืองทานอกราชอาณาจักร กรณีโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 หรือโควิด 19 (Coronavirus
Disease 2019 (COVID-19)) ตาม
พระราชบัญญัติโรคติดตอ พ.ศ. 2558

7

สธ 0410.7/905

12/03/2563

ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร

8

สธ 0410.7/ว 184

12/03/2563

9

สธ 0410.7/1021

18/03/2563

มาตรการตรวจคัดกรอง แยกกัก กักกัน หรือคุม
ไวสังเกต เพื่อการเฝาระวัง ปองกัน และควบคุม
โรคจากผูเดินทางซึ่งมาจากทองที่หรือเมืองทาน
อกราชอาณาจักร กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
2019 หรือโควิด 19 (Coronavirus Disease
2019 (COVID-19))
มาตรการตรวจคัดกรอง แยกกัก กักกัน หรือคุม
ไวสังเกต เพื่อการเฝาระวัง ปองกัน และควบคุม
โรคจากผูเดินทางซึ่งมาจากทองที่หรือเมืองทาน
อกราชอาณาจักร กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
2019 หรือโควิด 19 (Coronavirus Disease
2019 (COVID-19))
-

10

สธ 0410.7/ว 204

18/03/2563

มาตรการตรวจคัดกรอง แยกกัก กักกัน หรือคุม
ไวสังเกต เพื่อการเฝาระวัง ปองกัน และควบคุม
โรคจากผูเดินทางซึ่งมาจากทองที่หรือเมืองทาน
อกราชอาณาจักร กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
2019หรือโควิด 19 (Coronavirus Disease
2019 (COVID-19))
ผูวาราชการจังหวัดทุกจังหวัด มาตรการตรวจคัดกรอง แยกกัก กักกัน หรือคุม
ไวสังเกต เพื่อการเฝาระวัง ปองกัน และควบคุม
โรคจากผูเดินทางซึ่งมาจากทองที่หรือเมืองทา
นอกราชอาณาจักร กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโร
นา 2019หรือโควิด 19 (Coronavirus
Disease 2019 (COVID-19))
ผูวาราชการจังหวัด
มาตรการปองกันการแพรระบาดของโรคติดเชื้อ
ฉะเชิงเทรา ในฐานะประธาน ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพื้นที่
กรรมการโรคติดตอจังหวัด
ฉะเชิงเทรา
ผูวาราชการจังหวัดในฐานะ มาตรการรองรับผูเดินทางจากประเทศมาเลเซีย
ประธานกรรมการโรคติดตอ กรณีการปดประเทศจากการระบาดของโรคติด

-

ลําดับ

เลขหนังสือ

ลงวันที่

11

สธ 0410.7/ว 206

18/03/2563

12

สธ 0410.7/ว 210

19/03/2563

เรียน

จังหวัด
-จังหวัดสงขลา
-จังหวัดนราธิวาส
-จังหวัดปตตานี
-จังหวัดยะลา
ผูวาราชการจังหวัดในฐานะ
ประธานกรรมการโรคติดตอ
-จังหวัดสระแกว
-จังหวัดจันทบุรี
-จังหวัดตราด
-จังหวัดสุรินทร
-จังหวัดศรีสะเกษ
-จังหวัดอุบลราชธานี
-จังหวัดบุรีรัมย
ผูวาราชการจังหวัดในฐานะ
ประธานกรรมการโรคติดตอ
-จังหวัดเลย
-จังหวัดนครพนม
-จังหวัดนาน
-จังหวัดบึงกาฬ
-จังหวัดพะเยา
-จังหวัดพิษณุโลก
-จังหวัดมุกดาหาร
-จังหวัดหนองคาย
-จังหวัดอํานาจเจริญ
-จังหวัดอุตรดิตถ
-จังหวัดอุบล

เรื่อง

สิ่งที่สงมาดวย

มาตรการปองกันการแพรระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพื้นที่
ชายแดน

-

มาตรการปองกันการแพรระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพื้นที่
ชายแดนไทย-ลาว

-

เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ลําดับ

เลขหนังสือ

ลงวันที่

เรียน

13

สธ 0410.7/1050

19/03/2563

ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร

14

สธ 0410.7/ว 214

20/03/2563

ผูวาราชการจังหวัดในฐานะ
ประธานกรรมการโรคติดตอ

เรื่อง

มาตรการและแนวทางการดําเนินการเพื่อการ
เฝาระวัง ปองกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 หรือโควิด 19 (Coronavirus
Disease 2019 (COVID-19))

สิ่งที่สงมาดวย

1. หนังสือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ดวน
ที่สุด ที่ นร 0505/ว 113 ลงวันที่ 18 มีนาคม
2563
2. มาตรการและแนวทางการดําเนินการในกรณี
มีเหตุจําเปนเรงดวน เพื่อการปองกันและควบคุม
การแพรของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ
โควิด 19 (Coronavirus Disease 2019
(COVID-19)) (ฉบับลงวันที่ 19 มีนาคม 2563)
3. มาตรการตรวจคัดกรอง แยกกัก กักกัน หรือ
คุมไวสังเกต เพื่อการเฝาระวัง ปองกัน และ
ควบคุมโรคจากผูเดินทางซึ่งมาจากทองที่หรือ
เมืองทานอกราชอาณาจักร กรณีโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019หรือโควิด 19 (Coronavirus
Disease 2019 (COVID-19))
ฉบับที่ 2 (ฉบับลงวันที่ 19 มีนาคม 2563)
มาตรการ และแนวทางการดําเนินการ เพื่อการ 11. หนังสือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ดวน
เฝาระวัง ปองกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัส ที่สุด ที่ นร 0505/ว 113 ลงวันที่ 18 มีนาคม
โคโรนา 2019 หรือโควิด 19 (Coronavirus
2563
Disease 2019 (COVID-19))
2. มาตรการและแนวทางการดําเนินการในกรณี
มีเหตุจําเปนเรงดวน เพื่อการปองกันและควบคุม
การแพรของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ
โควิด 19 (Coronavirus Disease 2019
(COVID-19)) (ฉบับลงวันที่ 19 มีนาคม 2563)
3. มาตรการตรวจคัดกรอง แยกกัก กักกัน หรือ
คุมไวสังเกต เพื่อการเฝาระวัง ปองกัน และ
ควบคุมโรคจากผูเดินทางซึ่งมาจากทองที่หรือ
เมืองทานอกราชอาณาจักร กรณีโรคติดเชื้อไวรัส

ลําดับ

เลขหนังสือ

ลงวันที่

15

สธ 0410.7/ว 215

20/03/2563

16

สธ 0410.7/1055

21/03/2563

17

สธ 0410.7/ว 217

21/03/2563

18

สธ 0410.7/ว 218

21/03/2563

19

สธ 0410.7/ว 220

22/03/2563

เรียน

เรื่อง

สิ่งที่สงมาดวย

โคโรนา 2019 หรือโควิด 19 (Coronavirus
Disease 2019 (COVID-19))
ฉบับที่ 2 (ฉบับลงวันที่ 19 มีนาคม 2563)
มาตรการปองกันการแพรระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพื้นที่
ชายแดนไทย-เมียนมาร

ผูวาราชการจังหวัดในฐานะ
ประธานกรรมการโรคติดตอ
-จังหวัดเชียงใหม
-จังหวัดแมฮองสอน
-จังหวัดตาก
-จังหวัดกาญจนบุรี
-จังหวัดราชบุรี
-จังหวัดเพชรบุรี
-จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ
-จังหวัดชุมพร
-จังหวัดระนอง
ผูวาการรถไฟแหงประเทศไทย ขอความรวมมือคัดกรองผูโดยสารที่เดินทาง
ออกจากกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล
ผูวาราชการจังหวัดในฐานะ ขอความรวมมือจัดทําแผนปฏิบัติการคนหา เฝา
ประธานกรรมการโรคติดตอ ระวัง และปองกันโรค ระดับอําเภอและหมูบาน
จังหวัด
กรณีผูเดินทางกลับจากกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล
1. ผูอํานวยการสนามบิน
ขอความรวมมือคัดกรองผูโดยสารที่เดินทาง
สุวรรณภูมิ
ออกจากกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล
2. ผูอํานวยการสนามบินดอน
เมือง
หนวยงานภาครัฐ
การแจงขอมูลตอเจาพนักงานควบคุมโรคติดตอ
1. กระทรวงมหาดไทย
ตามพระราชบัญญัติโรคติดตอ พ.ศ. 2558 กรณี
2. กระทรวงแรงงาน
โรคโควิด 19

ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกาศปด
สถานที่เปนการชั่วคราว (ฉบับที่ 2)
ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปดสถานที่
เปนการชั่วคราว (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 21 มีนาคม
พ.ศ. 2563
ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปดสถานที่
เปนการชั่วคราว (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 21 มีนาคม
พ.ศ. 2563
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ
และวิธีการแจง ในกรณีที่มีโรคติดตออันตราย
โรคติดตอที่ตองเฝาระวัง หรือโรคระบาดเกิดขึ้น

ลําดับ

20

เลขหนังสือ

สธ 0410.7/1061

ลงวันที่

22/03/2563

เรียน

เรื่อง

3. กระทรวงศึกษาธิการ
4. กระทรวงอุตสาหกรรม
5. กรมวิทยาศาสตรการแพทย
6. กรมสนับสนุนบริการ
สุขภาพ
หนวยงานภาคเอกชน
1. สภาเทคนิคการแพทย
2. สมาคมโรงพยาบาลเอกชน
3. สมาคมโรงแรมไทย
4. สภาอุตสาหกรรมทองเที่ยว
แหงประเทศไทย
5. หอการคาไทยและสภา
หอการคาแหงประเทศไทย
6. สมาคมมัคคุเทศกอาชีพ
แหงประเทศไทย
7. สมาคมการคา
ผูประกอบการธุรกิจหองเชา
8. สมาคมองคการบริหารสวน
จังหวัด
9. สมาคมสันนิบาตเทศบาล
แหงประเทศไทย
10. สมาคมองคการบริหาร
สวนตําบล
อธิบดีกรมสนับสนุนบริการ
มาตรการและแนวทางการดําเนินการเพื่อการ
สุขภาพ
เฝาระวัง ปองกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 หรือโควิด 19 (Coronavirus
Disease 2019 (COVID-19))

พ.ศ. 2560

สิ่งที่สงมาดวย

1. หนังสือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ดวน
ที่สุด ที่ นร 0505/ว 113 ลงวันที่ 18 มีนาคม
2563
2. มาตรการและแนวทางการดําเนินการในกรณี

ลําดับ

21

เลขหนังสือ

สธ 0410.7/1059

ลงวันที่

22/03/2563

เรียน

ปลัดกระทรวงการทองเที่ยว
และกีฬา

เรื่อง

สิ่งที่สงมาดวย

มีเหตุจําเปนเรงดวน เพื่อการปองกันและควบคุม
การแพรของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ
โควิด 19 (Coronavirus Disease 2019
(COVID-19)) (ฉบับลงวันที่ 19 มีนาคม 2563)
3. มาตรการตรวจคัดกรอง แยกกัก กักกัน หรือ
คุมไวสังเกต เพื่อการเฝาระวัง ปองกัน และ
ควบคุมโรคจากผูเดินทางซึ่งมาจากทองที่หรือ
เมืองทานอกราชอาณาจักร กรณีโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 หรือโควิด 19 (Coronavirus
Disease 2019 (COVID-19))
ฉบับที่ 2 (ฉบับลงวันที่ 19 มีนาคม 2563)
มาตรการ แนวทางการดําเนินการ และแนวทาง 1. สรุปขอสั่งการของนายกรัฐมนตรีในการ
ปฏิบัติเพื่อการเฝาระวัง ปองกัน และควบคุม ประชุมการเตรียมมาตรการเพื่อรองรับแรงงาน
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด 19
ไทยที่เดินทางกลับจากประเทศเสี่ยงตอการติด
(Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) เชื้อและแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
2019 (COVID-19) และแนวทางการดําเนินงาน
เพื่อใชในการคัดกรองและควบคุมโรค
2. แนวทางปฏิบัติในการเฝาระวัง ปองกัน และ
ควบคุมโรคจากผูเดินทางซึ่งมาจากทองที่หรือ
เมืองทานอกราชอาณาจักร กรณีโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 หรือโควิด 19 (Coronavirus
Disease 2019 (COVID-19)) ตาม
พระราชบัญญัติโรคติดตอ พ.ศ. 2558
3. มาตรการตรวจคัดกรอง แยกกัก กักกัน หรือ
คุมไวสังเกต เพื่อการเฝาระวัง ปองกัน และ
ควบคุมโรคจากผูเดินทางซึ่งมาจากทองที่หรือ
เมืองทานอกราชอาณาจักร กรณีโรคติดเชื้อไวรัส

ลําดับ

เลขหนังสือ

ลงวันที่

เรียน

22

สธ 0410.7/1062

22/03/2563

อธิบดีกรมอนามัย

23

สธ 0410.7/1063

22/03/2563

อธิบดีกรมการแพทย

เรื่อง

สิ่งที่สงมาดวย

โคโรนา 2019 หรือโควิด 19 (Coronavirus
Disease 2019 (COVID-19))
(ฉบับลงวันที่ 19 มีนาคม 2563)
4. แนวทางปฏิบัติสําหรับผูประกอบธุรกิจ
โรงแรม สถานบริการ หรือสถานที่ตากอากาศ
สําหรับนักทองเที่ยว
มาตรการ แนวทางการดําเนินการ และแนวทาง 1. สรุปขอสั่งการของนายกรัฐมนตรีในการ
ปฏิบัติเพื่อการเฝาระวัง ปองกัน และควบคุม ประชุมการเตรียมมาตรการเพื่อรองรับแรงงาน
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด 19
ไทยที่เดินทางกลับจากประเทศเสี่ยงตอการติด
(Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) เชื้อและแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
2019 (COVID-19) และแนวทางการดําเนินงาน
เพื่อใชในการคัดกรองและควบคุมโรค
2. แนวทางปฏิบัติในการเฝาระวัง ปองกัน และ
ควบคุมโรคจากผูเดินทางซึ่งมาจากทองที่หรือ
เมืองทานอกราชอาณาจักร กรณีโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 หรือโควิด 19 (Coronavirus
Disease 2019 (COVID-19)) ตาม
พระราชบัญญัติโรคติดตอ พ.ศ. 2558
3. มาตรการตรวจคัดกรอง แยกกัก กักกัน หรือ
คุมไวสังเกต เพื่อการเฝาระวัง ปองกัน และ
ควบคุมโรคจากผูเดินทางซึ่งมาจากทองที่หรือ
เมืองทานอกราชอาณาจักร กรณีโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 หรือโควิด 19 (Coronavirus
Disease 2019 (COVID-19))
(ฉบับลงวันที่ 19 มีนาคม 2563)
มาตรการ แนวทางการดําเนินการ และแนวทาง 1. สรุปขอสั่งการของนายกรัฐมนตรีในการ
ปฏิบัติเพื่อการเฝาระวัง ปองกัน และควบคุม ประชุมการเตรียมมาตรการเพื่อรองรับแรงงาน

ลําดับ

24

เลขหนังสือ

สธ 0410.7/1064

ลงวันที่

22/03/2563

เรียน

อธิบดี
กรมวิทยาศาสตรการแพทย

เรื่อง

สิ่งที่สงมาดวย

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด 19
(Coronavirus Disease 2019 (COVID-19))

ไทยที่เดินทางกลับจากประเทศเสี่ยงตอการติด
เชื้อและแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
2019 (COVID-19) และแนวทางการดําเนินงาน
เพื่อใชในการคัดกรองและควบคุมโรค
2. แนวทางปฏิบัติในการเฝาระวัง ปองกัน และ
ควบคุมโรคจากผูเดินทางซึ่งมาจากทองที่หรือ
เมืองทานอกราชอาณาจักร กรณีโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 หรือโควิด 19 (Coronavirus
Disease 2019 (COVID-19)) ตาม
พระราชบัญญัติโรคติดตอ พ.ศ. 2558
3. มาตรการตรวจคัดกรอง แยกกัก กักกัน หรือ
คุมไวสังเกต เพื่อการเฝาระวัง ปองกัน และ
ควบคุมโรคจากผูเดินทางซึ่งมาจากทองที่หรือ
เมืองทานอกราชอาณาจักร กรณีโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 หรือโควิด 19 (Coronavirus
Disease 2019 (COVID-19))
(ฉบับลงวันที่ 19 มีนาคม 2563)

มาตรการ แนวทางการดําเนินการ และแนวทาง
ปฏิบัติเพื่อการเฝาระวัง ปองกัน และควบคุม
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด 19
(Coronavirus Disease 2019 (COVID-19))

1. สรุปขอสั่งการของนายกรัฐมนตรีในการ
ประชุมการเตรียมมาตรการเพื่อรองรับแรงงาน
ไทยที่เดินทางกลับจากประเทศเสี่ยงตอการติด
เชื้อและแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
2019 (COVID-19) และแนวทางการดําเนินงาน
เพื่อใชในการคัดกรองและควบคุมโรค
2. แนวทางปฏิบัติในการเฝาระวัง ปองกัน และ
ควบคุมโรคจากผูเดินทางซึ่งมาจากทองที่หรือ
เมืองทานอกราชอาณาจักร กรณีโรคติดเชื้อไวรัส

ลําดับ

25

เลขหนังสือ

สธ 0410.7/1100

ลงวันที่

24/03/2563

เรียน

เลขาธิการสํานักงาน
หลักประกันสุขภาพแหงชาติ

เรื่อง

สิ่งที่สงมาดวย

โคโรนา 2019 หรือโควิด 19 (Coronavirus
Disease 2019 (COVID-19)) ตาม
พระราชบัญญัติโรคติดตอ พ.ศ. 2558
3. มาตรการตรวจคัดกรอง แยกกัก กักกัน หรือ
คุมไวสังเกต เพื่อการเฝาระวัง ปองกัน และ
ควบคุมโรคจากผูเดินทางซึ่งมาจากทองที่หรือ
เมืองทานอกราชอาณาจักร กรณีโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 หรือโควิด 19 (Coronavirus
Disease 2019 (COVID-19))
(ฉบับลงวันที่ 19 มีนาคม 2563)
มาตรการ แนวทางการดําเนินการ และแนวทาง 1. สรุปขอสั่งการของนายกรัฐมนตรีในการ
ปฏิบัติเพื่อการเฝาระวัง ปองกัน และควบคุม ประชุมการเตรียมมาตรการเพื่อรองรับแรงงาน
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด 19
ไทยที่เดินทางกลับจากประเทศเสี่ยงตอการติด
(Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) เชื้อและแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
2019 (COVID-19) และแนวทางการดําเนินงาน
เพื่อใชในการคัดกรองและควบคุมโรค
2. แนวทางปฏิบัติในการเฝาระวัง ปองกัน และ
ควบคุมโรคจากผูเดินทางซึ่งมาจากทองที่หรือ
เมืองทานอกราชอาณาจักร กรณีโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 หรือโควิด 19 (Coronavirus
Disease 2019 (COVID-19)) ตาม
พระราชบัญญัติโรคติดตอ พ.ศ. 2558
3. มาตรการตรวจคัดกรอง แยกกัก กักกัน หรือ
คุมไวสังเกต เพื่อการเฝาระวัง ปองกัน และ
ควบคุมโรคจากผูเดินทางซึ่งมาจากทองที่หรือ
เมืองทานอกราชอาณาจักร กรณีโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 หรือโควิด 19 (Coronavirus

ลําดับ

เลขหนังสือ

ลงวันที่

เรียน

26

สธ 0410.7/1101

24/03/2563

เลขาธิการคณะกรรมการ
อาหารและยา

27

สธ 0410.7/1102

24/03/2563

อธิบดีกรมสุขภาพจิต

เรื่อง

สิ่งที่สงมาดวย

Disease 2019 (COVID-19))
(ฉบับลงวันที่ 19 มีนาคม 2563)
มาตรการ แนวทางการดําเนินการ และแนวทาง 1. สรุปขอสั่งการของนายกรัฐมนตรีในการ
ปฏิบัติเพื่อการเฝาระวัง ปองกัน และควบคุม ประชุมการเตรียมมาตรการเพื่อรองรับแรงงาน
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด 19
ไทยที่เดินทางกลับจากประเทศเสี่ยงตอการติด
(Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) เชื้อและแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
2019 (COVID-19) และแนวทางการดําเนินงาน
เพื่อใชในการคัดกรองและควบคุมโรค
2. แนวทางปฏิบตั ิในการเฝาระวัง ปองกัน และ
ควบคุมโรคจากผูเดินทางซึ่งมาจากทองที่หรือ
เมืองทานอกราชอาณาจักร กรณีโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 หรือโควิด 19 (Coronavirus
Disease 2019 (COVID-19)) ตาม
พระราชบัญญัติโรคติดตอ พ.ศ. 2558
3. มาตรการตรวจคัดกรอง แยกกัก กักกัน หรือ
คุมไวสังเกต เพื่อการเฝาระวัง ปองกัน และ
ควบคุมโรคจากผูเดินทางซึ่งมาจากทองที่หรือ
เมืองทานอกราชอาณาจักร กรณีโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 หรือโควิด 19 (Coronavirus
Disease 2019 (COVID-19))
(ฉบับลงวันที่ 19 มีนาคม 2563)
มาตรการ แนวทางการดําเนินการ และแนวทาง 1. สรุปขอสั่งการของนายกรัฐมนตรีในการ
ปฏิบัติเพื่อการเฝาระวัง ปองกัน และควบคุม ประชุมการเตรียมมาตรการเพื่อรองรับแรงงาน
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด 19
ไทยทีเ่ ดินทางกลับจากประเทศเสี่ยงตอการติด
(Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) เชื้อและแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
2019 (COVID-19) และแนวทางการดําเนินงาน
เพื่อใชในการคัดกรองและควบคุมโรค

ลําดับ

เลขหนังสือ

ลงวันที่

เรียน

เรื่อง

สิ่งที่สงมาดวย

2. แนวทางปฏิบัติในการเฝาระวัง ปองกัน และ
ควบคุมโรคจากผูเดินทางซึ่งมาจากทองที่หรือ
เมืองทานอกราชอาณาจักร กรณีโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 หรือโควิด 19 (Coronavirus
Disease 2019 (COVID-19)) ตาม
พระราชบัญญัติโรคติดตอ พ.ศ. 2558
3. มาตรการตรวจคัดกรอง แยกกัก กักกัน หรือ
คุมไวสังเกต เพื่อการเฝาระวัง ปองกัน และ
ควบคุมโรคจากผูเดินทางซึ่งมาจากทองที่หรือ
เมืองทานอกราชอาณาจักร กรณีโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 หรือโควิด 19 (Coronavirus
Disease 2019 (COVID-19))
(ฉบับลงวันที่ 19 มีนาคม 2563)

