






ข้อมูลแนบท้ายประกาศ 
เรื่อง มาตรการการดแูลและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 
นิยามผู้ท่ีมีสัมผัสใกล้ชิดมีความเสี่ยงสูง (High risk contact) 
หมายถึง ผู้ทีม่ลีักษณะตามข้อใดข้อหน่ึง ดังน้ี 
1. ผู้ที่เรียนหรือทํางานร่วมห้อง, ผู้ที่นอนร่วมห้องหรือ เพ่ือนสนิทที่คลุกคลีกัน หรือ 
2. ผู้ทีส่ัมผัสใกล้ชิดหรือมีการพูดคุยกับผู้ป่วยในระยะ 1 เมตรนานกว่า 5 นาที หรือถกูไอ จาม รดจาก 
ผู้ป่วย โดยไม่มกีารป้องกันใดๆ เช่น ไมส่วมหน้ากากอนามัย หรือ หน้ากากที่ไม่สามารถกันนํ้าได้ 
3. ผู้ที่อยู่ในบรเิวณที่ปิดไม่มีการถ่ายเทอากาศ เช่น ในรถปรับอากาศ ในห้องปรับอากาศ ร่วมกับ 
ผู้ป่วยและอยู่หา่งจากผู้ป่วยไม่เกิน 1 เมตร นานกว่า 15 นาที โดยไม่มีการป้องกัน 
นินามผู้ที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อตํ่า (Low risk contact) 
หมายถึง ผู้ทีท่าํกิจกรรมอ่ืนๆร่วมกับผู้ป่วย แต่ไม่เข้าเกณฑ์ความเสี่ยงสูง 
นิยามผู้ไม่ได้สมัผัส 
หมายถึง ผู้ที่อยู่ในมหาวิทยาลัย/คณะเดียวกันแต่ไม่มีกิจกรรมหรือพบผูป่้วยในช่วง 14 วันก่อนป่วย 
 
เอกสารอ้างอิง https//ddc.moph.go.th/viralpneumonia/file/guidelines 
  



แนวทางการทําความสะอาดฆ่าเชื้อในสถานท่ีท่ีไม่ใช่สถานพยาบาลโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข (27 กุมภาพันธ์ 2563) 
1. สารทําความสะอาดและน้ํายาฆ่าเชื้อ 
เน่ืองจากเช้ือไวรัสสามารถอยู่บนพ้ืนผิวของวัตถุต่าง ๆ เป็นเวลา 1 - 3 วัน พ้ืนผิวที่อาจสัมผัสปนเป้ือนเช้ือ 
ไวรัสโคโรนา 2019 จึงต้องได้รับการความสะอาดและฆ่าเช้ือ โดยใช้นํ้ายาฆ่าเช้ือที่มีประสิทธิภาพในการทําลาย
เช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ที่หาได้ง่ายตามท้องตลาด ดังน้ี 
1) นํ้ายาฟอกขาวสามารถใช้สาํหรับทําความสะอาดพ้ืนผิวได้ โดยผสมในอัตราส่วนดังน้ี 
a. พ้ืนผิวทั่วไป ใช้นํ้ายาฟอกขาวเจือจาง 1 ส่วนในนํ้า 99 ส่วน (ความเขม้ข้น 0.05% หรือ 
เท่ากับ 500 ppm) 
b. พ้ืนผิวที่มีนํ้ามูก นํ้าลาย เสมหะ สารคัดหลั่งของผู้ป่วย เช่น ห้องสุขา โถส้วม ใช้นํ้ายาฟอกขาว 
เจือจาง 1 ส่วนในนํ้า 9 ส่วน (ความเข้มข้น 0.5%) ราดทิง้ไว้อย่างน้อย 15 นาท ี
2) สําหรับพ้ืนผิวที่เป็นโลหะ สามารถใช้ 70% แอลกอฮอลท์ําความสะอาดได้ 
3) สิ่งแวดล้อมที่เป็นวัสดุผ้า ที่อาจปนเป้ือนด้วยเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 เช่น เสื้อผ้า ผ้าม่าน ผ้าปูที่นอน 
ควรทําความสะอาดก่อนนํากลับมาใช้ใหม ่โดยใช้นํ้าที่อุณหภูมิ 70 องศาเซลเซียสและผงซักฟอกใน 
ครัวเรือนได้ 
2. แนวทางการทําความสะอาดสําหรับพื้นที่สัมผสัเชื้อ COVID-19 ในสถานทีท่ี่ไม่ใชส่ถานพยาบาล 
1) ควรปิดก้ันบริเวณพ้ืนที่หรือพ้ืนผิว ที่ปนเป้ือนเช้ือก่อนดําเนินการทําความสะอาดและฆ่าเช้ือ เพ่ือ 
ป้องกันไม่ให้บุคคลที่ไม่เก่ียวข้องสัมผัสกับเช้ือ 
2) ควรสวมใสอุ่ปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (PPE) ที่เหมาะสม ขณะทําความสะอาดพ้ืนที่หรือพ้ืนผิว ที ่
ปนเป้ือนเช้ือ ระหว่างทําความสะอาด หากถุงมือชํารุดเสียหายมีรอยรั่ว ให้ถอดถุงมือออก และสวมถุง 
มือคู่ใหมท่ันที ควรกําจัดและทิ้ง PPE แบบใช้แล้วทิ้งหลังจากทําความสะอาดเสร็จสิ้น ในกรณีที่ใช้ 
แว่นตา Goggles ควรทําการฆ่าเช้ือหลังการใช้แต่ละคร้ัง และควรล้างมือด้วยสบู่และน้ําทันทีหลังจาก 
ถอด PPE 
3) เลือกใช้อุปกรณ์ทําความสะอาดที่มีด้ามจับ เพ่ือสัมผัสโดยตรงกับพ้ืนผิวให้น้อยที่สุด 
4) เปิดประตู หน้าต่าง เพ่ือการระบายอากาศ เมื่อใช้นํ้ายาฆ่าเช้ือหรือนํ้ายาฟอกขาว 
5) ทําความสะอาดพ้ืนด้วยนํ้ายาฆ่าเช้ือหรือนํ้ายาฟอกขาวท่ีเตรียมไว้ 
6) เช็ดทําความสะอาด บริเวณที่มีการสมัผสับ่อยๆ (เช่น ปุ่มกด, ราวจับ, ลูกบิดประตู, ที่วางแขน, พนัก 
พิงที่น่ัง, โต๊ะ, รีโมท, คีย์บอร์ด, สวิตช์ไฟ, ฯลฯ ) เปิดประตูหน้าต่างให้อากาศถ่ายเท 
  



คําแนะนําสําหรับการแยกเพื่อสังเกตอาการ ณ ท่ีพักอาศัย (Self-Quarantine at Home) 
สําหรับนักเรยีน/นักศึกษาท่ีเดินทํางกลับมาจากพืน้ท่ีระบาดของโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) 
กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข (23 กุมภาพันธ์ 2563) 
1. การเตรียมความพร้อมก่อนนักเรียน/นกัศึกษาเดินทํางกลับมาจากต่างประเทศ 
1.1 ติดตามรายช่ือประเทศที่มีรายงานการระบาดต่อเน่ืองในชุมชน จากเว็บไซด์กรมควบคุมโรค กระทรวง
สาธารณสุข 
1.2 เลือกที่พักอาศัยสาหรับการแยกเพ่ือสังเกตอาการเป็นเวลา 14 วัน โดยมีลักษณะดังต่อไปน้ี 

 ให้แยกห้องนอนและห้องน้าของนักเรียน/นักศึกษาที่เดินทางกลับมาจากพ้ืนที่ระบาด โดยไม่ปะปนกับ
สมาชิกคนอ่ืนในบ้าน 

 มีอากาศถ่ายเทดี 
 มีอุปกรณ์ป้องกันการติดเช้ือสําหรับนักเรียน/นักศึกษาที่เดินทางกลับมา และสมาชิกทีอ่าศัยร่วมบ้าน 

เช่น หน้ากากอนามัย สบู่ เจลแอลกอฮอล์ ถุงมือ 
 อยู่ในพ้ืนที่ที่สามารถเดินทางมาโรงพยาบาลได้สะดวกด้วยพาหนะส่วนบุคคลหรือพาหนะของ

สถานศึกษา 
1.3 กําหนดผูป้ระสานงานของสถานศึกษาในการติดต่อกับนักเรียน/นักศึกษาที่เดินทางกลับมา และประสานกับ
หน่วยงานสาธารณสุขในพ้ืนที่ 
1.4 เตรียมความพร้อมเรื่องหลักสูตรการเรียนพิเศษจากที่บ้าน เช่น online course สาหรับนักเรียน/นักศึกษา
กลุ่มน้ี 
2. การคัดกรองผู้เดินทาํงกลบัจากต่างประเทศ ณ สนามบินนานาชาติ 

 นักเรียน/นักศึกษาที่เดินทางกลับมาจากพ้ืนที่ระบาด ใหค้วามร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ด่านควบคุมโรคติดต่อ
ระหว่างประเทศ ในการคัดกรองไข้ เพ่ือประโยชน์ในการรักษาพยาบาล 

 หากมีอาการไข้ หรือ อาการไอ จาม มีนํ้ามกู เจ็บคอ ใหร้บีแจ้งเจ้าหน้าที่ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่าง
ประเทศทราบทันท ี

 กรณีวัดอุณหภูมิร่างกายได้ > 37.5°C จะถูกแยกตัวมาตรวจซ้ํา หากยังมีไข้ จะส่งโรงพยาบาลเพ่ือตรวจ
วินิจฉัยและรักษาตามระบบ 

3. กํารปฏิบัติตัวระหว่างการแยกสังเกตอาการท่ีบา้น/ทีพ่ัก เพื่อป้องกันการแพรเ่ชื้อไปสู่ผู้อ่ืน 
 ให้หยุดการเข้าเรียน และงดเข้าร่วมกิจกรรมของสถานศึกษาที่มีการรวมคนจํานวนมาก 
 นักเรียน/นักศึกษาที่เดินทางกลับมา ควรนอนแยกห้อง ไม่ออกนอกบ้าน ไม่เดินทางไปที่ชุมชนหรือที่

สาธารณะอย่างน้อย 14 วัน นับจากวันเดินทางกลับจากพ้ืนที่ระบาดมาถึงประเทศไทย 
 รับประทานอาหารแยกจากผูอ่ื้น อาจรับประทานอาหารร่วมกันได้ แต่ต้องใช้ช้อนกลางทุกคร้ัง 



 ไม่ใช้สิ่งของเครื่องใช้ส่วนตัว เช่น ผ้าเช็ดหน้า ผ้าเช็ดตัว แก้วนํ้า หลอดดูดนํ้า โทรศัพท์ ร่วมกับผู้อ่ืน 
 ล้างมือบ่อยๆด้วยนํ้าและสบู่ อย่างน้อย 20 วินาที กรณีไมม่ีนํ้าและสบู่ ให้ลูบมือด้วยเจลแอลกอฮอล์

ความเข้มข้นอย่างน้อย 60% 
 สวมหน้ากากอนามัย และอยูห่่างจากคนอ่ืนๆ ในบ้านประมาณ 1-2 เมตร 
 หลีกเลี่ยงการอยู่ใกล้ชิดบุคคลอ่ืนในที่พักอาศัย โดยเฉพาะผู้สูงอายุ ผู้ป่วยโรคเรื้อรังต่าง ๆ 
 การทิ้งหน้ากากอนามัยที่ใช้แล้ว ใหใ้ช้วิธีพับ ม้วน ใส่ถุงพลาสติกและปิดปากถุงให้สนิทก่อนทิ้งลงในถัง

ขยะที่มีฝาปิดมิดชิด และทําความสะอาดมือด้วยแอลกอฮอล์เจล หรือนํ้าและสบู่ทันท ี
 ปิดปากจมูกด้วยกระดาษทิชชูทุกคร้ังที่ไอจาม โดยปิดถึงคาง แล้วทิ้งทิชชูลงในถุงพลาสติกและปิดปาก

ถุงให้สนิทก่อนทิ้ง หรือ ใช้แขนเสื้อปิดปากจมูกเมื่อไอหรือจาม และ ทําความสะอาดมือด้วยเจล
แอลกอฮอล์ หรือล้างมือด้วยนํ้าและสบู่ทันที 

 ทําความสะอาดบริเวณที่พักของนักเรียน/นักศึกษา เช่น เตียง โต๊ะ บริเวณของใช้รอบ ๆ ตัวของผู้ป่วย 
รวมถึงห้องนํ้า ด้วยนํ้ายาฟอกขาว 5% โซเดียมไฮโปคลอไรท์ (นํ้ายาฟอกขาว 1 ส่วนต่อนํ้า 99 ส่วน) 

 ทําความสะอาดเสื้อผ้า ผ้าปูเตียง ผ้าขนหนู ฯลฯ ด้วยสบู่หรือผงซักฟอกธรรมดาและน้ํา หรือซักผ้าด้วย
นํ้าร้อนที่อุณหภูมินํ้า 60-90 °C 

4. วิธีการสังเกตอาการ ณ ที่พักอาศัยและแนวทางปฏิบัติเม่ือมีอาการป่วย 
 ที่หอพักนักเรียน/นักศึกษา ให้เจ้าหน้าที่จัดให้มีจุดคัดกรองอุณหภูมิด้วย Handheld thermometer 

บริเวณหน้าหอพัก ในจุดที่นักเรียน/นักศึกษาทุกคนที่เดินทางกลับมา ต้องเดินผ่านเข้าออก 
 สังเกตอาการไข้และอาการระบบทางเดินหายใจ กรณมีีปรอทวัดไข้แนะนาให้วัดอุณหภูมิร่างกายทุกวัน 

ช่วงเช้าและเย็น 
1) อาการไข้ ได้แก่ 

-วัดอุณหภูมิร่างกายต้ังแต่ 37.5 องศาเซลเซยีสขึ้นไป หรือ 
-มีอาการสงสัยว่ามีไข้ ได้แก่ ตัวร้อน ปวดเน้ือปวดตัว หนาวสั่น 

2) อาการระบบทางเดินหายใจ ได้แก่ ไอ นํ้ามูก จาม เจ็บคอ หายใจเหน่ือย หรือ หายใจลําบาก 
หากพบอาการป่วยข้อใดข้อหน่ึง ให้แจ้งผู้ประสานงานของสถานศึกษา พร้อมใส่หน้ากากอนามัย และรีบไปพบ
แพทย์ พร้อมแจ้งประวัติการเดินทาง ขณะเดินทางมาโรงพยาบาลโดยรถยนต์ส่วนตัว ให้เปิดหน้าต่างรถยนต์ไว้
เสมอ 
5. การปฏิบัติตัวของผู้อยู่อาศัยร่วมบ้าน และวิธีการทําลายเช้ือในสิ่งแวดล้อมในบา้น 

 ทุกคนในบ้านควรล้างมือบ่อยคร้ัง เพ่ือลดการรับและแพรเ่ช้ือ โดยใช้นํ้าและสบู่อย่างน้อย 20 วินาที 
กรณีไม่มีนํ้าและสบู่ ใหลู้บมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ความเข้มข้นอย่างน้อย 70% 

 เฝ้าระวังอาการเจ็บป่วยของผู้สัมผัสใกล้ชิดหรือสมาชิกคนอื่นในบ้าน เป็นเวลา 14 วัน หลังสัมผสักับ
ผู้ป่วย 



 นอนแยกห้องกับนักเรียน/นักศึกษาที่เดินทางกลับมาจากพ้ืนที่ระบาด 
 อาจรับประทานอาหารร่วมกันได้ แต่ต้องใช้ช้อนกลางทุกคร้ัง 
 ไม่ใช้สิ่งของเครื่องใช้ส่วนตัว เช่น ผ้าเช็ดหน้า ผ้าเช็ดตัว แก้วน้า หลอดดูดนํ้า ร่วมกับผู้เดินทางกลับ 
 หลีกเลี่ยงการอยู่ใกล้ชิดในระยะ 1-2 เมตรกับนักเรียน/นักศึกษาที่กลับมาจากพ้ืนที่ระบาด 
 ทําความสะอาดบริเวณที่พักของนักเรียน/นักศึกษา เช่น เตียง โต๊ะ บริเวณของใช้รอบ ๆ ตัวของผู้ป่วย

รวมถึงห้องนํ้า ด้วยนํ้ายาฟอกขาว 5% โซเดียมไฮโปคลอไรท์ (นํ้ายาฟอกขาว 1 ส่วนต่อน้า 99 ส่วน) 
 ทําความสะอาดเสื้อผ้า ผ้าปูเตียง ผ้าขนหนู ฯลฯ ด้วยสบู่หรือผงซักฟอกธรรมดาและน้ํา หรือซักผ้าด้วย

นํ้าร้อนที่อุณหภูมินํ้า 60-90 °C 
 หากมีแม่บ้านทําความสะอาดหอพักของนักศึกษา/นักศึกษาที่เดินทางกลับมาจากพ้ืนที่ระบาด แนะนํา

ให้ใส่ชุดป้องกันร่างกาย ได้แก่ หน้ากากอนามัย หมวกคลมุผม แว่นตากันลม ถุงมือยาว รองเท้าบูท และ
ผ้ากันเป้ือนพลาสติก 

  



ภาพตัวอย่างในการจัดจดุคัดกรองอาการป่วยของนักเรียน/นักศึกษาท่ีเดินทางกลับมาจากพื้นท่ี
ระบาดของ COVID-19 
1. กําหนดพ้ืนที่ตรวจคัดกรอง ก่อนเข้าหอพักหรืออาคาร ควรเป็นพ้ืนที่ที่มีอากาศถ่ายเทได้สะดวก 
2. มีป้ายระบุจดุคัดกรองให้ชัดเจน 
3. จัดเตรียมอุปกรณ์ ได้แก่ เครื่องวัดอุณหภูมิแบบมือถือ (Handheld thermometer), ถุงมือ, แอลกอฮอล์ 
70% สําหรับเช็ดทาความสะอาดพ้ืนผิวและเครื่องวัดอุณหภูมิ, หน้ากากอนามัยสาหรับผู้คัดกรองและผู้ที่เริ่มมี
อาการป่วยให้มีไว้พร้อมสวมใส่ได้ทันท ี
4. มีป้ายประกาศ อาการที่เข้าเกณฑ์การเฝ้าระวังโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ได้แก่ ไข้ ร่วมกับไอ น้ามูก จาม 
เจ็บคอ หายใจเหน่ือย หรือ หายใจลาบาก 
5. จัดใหม้ีป้ายประชาสัมพันธ์ การป้องกันโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ในภาษาต่างๆ ที่เหมาะสมกับ
สถานศึกษา โดยสามารถดาวน์โหลดเอกสาร ประชาสัมพันธ์ต่างๆ ได้ที่เว็บไซต์กรมควบคุมโรค 
https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia/intro.php มีข้อสงสัย สอบถามสายด่วน กรมควบคุมโรค 1422 
7) ทําความสะอาดห้องนํ้า รวมถึงสุขภัณฑ์ และพ้ืนผิวในหอ้งนํ้าโดยการราดนํ้ายาฟอกขาวทิ้งไว้อย่าง 
น้อย 15 นาที แล้วล้างทําความสะอาดพ้ืนอีกคร้ังด้วยผงซักฟอกหรือนํ้ายาล้างห้องนํ้าตามปกติ 
8) เช็ดพ้ืนผิวทัง้หมดที่อาจปนเป้ือนด้วยนํ้ายาฟอกขาว หรือ 70% แอลกอฮอล์ ตามความเหมาะสมของวัสดุ 
9) ซักทําความสะอาด ผ้าม่าน / ผ้าห่ม กรณีที่ซักด้วยนํ้าร้อน ใช้ผงซักฟอกในนํ้าที่อุณหภูมิ 70 องศาเซลเซียส 
เป็นเวลาอย่างน้อย 25 นาท ี
10) ทิ้งอุปกรณ์ทําความสะอาดที่ทําจากผ้าและวัสดุดูดซับ เช่น ผ้าถูพ้ืน ผ้าเช็ด หลังจากทําความสะอาด 
และฆ่าเช้ือในแต่ละพ้ืนที่ โดยสวมถุงมือ และนําอุปกรณ์ทิ้งใส่ถุงขยะติดเช้ือ รัดปากถุงให้มิดชิด 
11) ทําการฆ่าเช้ืออุปกรณ์ทําความสะอาดที่ต้องนํากลับมาใช้ใหม ่โดยการแช่ในนํ้ายาฟอกขาว 
12) ทําความสะอาดถังถูพ้ืน โดยแช่ในนํ้ายาฟอกขาวหรือล้างในนํ้าร้อน 
13) การทําความสะอาดพ้ืนผิว ให้ใช้ผ้าชุบนํ้าหมาด ๆ ไม่ควรพ่นด้วยสเปรย์ เน่ืองจากจะเป็นการสร้าง 
ละอองทําให้เสมหะ นํ้ามูก นํ้าลายที่ตกอยู่บนพ้ืนผิวฟุ้งกระจายขึ้นมาได้ ควรหลีกเลี่ยงการสร้างละอองใน
ระหว่างการทําความสะอาด ควรใช้วิธีการเช็ดอย่างต่อเนือ่งเมื่อทําความสะอาดพ้ืนหรือพ้ืนผิวในแนวนอนแทน 
14) เมื่อทําความสะอาดเรียบร้อยแล้ว หลกีเลี่ยงการใช้พ้ืนที่ในวันถัดไปเป็นเวลา 1 วัน 
15) ทําการกําจัดขยะติดเช้ืออย่างถูกต้องและเหมาะสม 
3. อุปกรณป์้องกันส่วนบุคคล (PPE) สาํหรับผู้ทีท่ําความสะอาดและฆ่าเชื้อโรค 
1. ควรสวมถุงมือชนิดใช้แล้วทิ้ง ชุดกันเป้ือนแขนยาวพลาสติกชนิดใช้แลว้ทิ้ง แว่นตากันลม หรือเคร่ืองป้องกัน
ใบหน้า และหน้ากากอนามัยทางการแพทย์ 
2. ขณะทําความสะอาด หลีกเลี่ยงการสัมผัส ดวงตา จมูก และปาก 
3. ควรถอดถุงมือและทิ้งทันที หากชํารุดเสียหายมีรอยรั่ว และสวมถุงมอืคู่ใหม ่
4. ควรล้างมือด้วยสบู่และน้ําทันทีหลังจากถอด PPE แต่ละช้ินออกหลังจากทําความสะอาด 
 



เอกสารอ้างอิง 
 https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/coronavirus-SARS-CoV-2- 

guidance-environmental-cleaning-non-healthcare-facilities.pdf 
 https://www.nea.gov.sg/our-services/public-cleanliness/environmental-cleaningguidelines/ 

guidelines-for-environmental-cleaning-and-disinfection 


