














ค าแนะน าการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
ส าหรับสถานทีท่ี่มีการรวมกันของคนหมู่มาก เช่น การแสดงคอนเสิร์ต การแข่งขันกีฬา สวนสนุก          

หรือกิจกรรมอ่ืนที่มีลักษณะใกล้เคียงกัน  
คณะกรรมการโรคตดิต่อจังหวัดขอนแก่น 

4 มีนาคม 2563 
 

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม มีข้อสั่งการ 
มาตรการระยะเร่งด่วน ส าหรับการแก้ไขปัญหาจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) วันที่ 3 มีนาคม 
2563 (ข้อ 14) ระบุว่า ให้ส่วนราชการและหน่วยงานอ่ืนของรัฐขอความร่วมมือจากผู้ประกอบการภาคเอกชน
ให้หลีกเลี่ยง หรือเลื่อนการจัดกิจกรรมที่มีการรวมตัวของประชาชนจ านวนมาก และอาจมีความเสี่ยงต่อการ
แพร่ระบาดของโรคโดยไม่จ าเป็น เช่น การแข่งขันกีฬา การจัดคอนเสิร์ต และการจัดมหรสพ เว้นแต่เป็น
กิจกรรมที่เป็นการด าเนินการของสถานประกอบการตามปกติ ให้ด าเนินการตาม มาตรการเฝ้าระวังและ
ป้องกัน ตามท่ีกระทรวงสาธารณสุขก าหนดอย่างเคร่งครัด 

 

ค าแนะน าส าหรับผู้ดูแลการจัดกิจกรรม 
1. ควรพิจารณาเลื่อนการจัดกิจกรรมจนกว่าสถานการณ์การระบาดจะคลี่คลายตามความเหมาะสม  
2. เมื่อจัดงาน ควรมีการคัดกรองผู้มีอาการทางเดินหายใจ ได้แก่ ไอ จาม หรือมีน้ ามูก เพ่ือให้ค าแนะน าแยกตัว
จากผู้อื่น และสวมหน้ากากอนามัย  
3. จัดหาเจลล้างมือแอลกอฮอล์ และหน้ากากอนามัย โดยเฉพาะในบริเวณที่มีการใช้งานร่วมกันจ านวนมาก 
เช่น ห้องสุขา ประตูทางเข้างาน จุดจ าหน่ายตั๋ว จุดจ าหน่ายอาหาร เป็นต้น  
4. จัดให้มีการท าความสะอาดอุปกรณ์ และบริเวณที่มีผู้สัมผัสร่วมกัน เช่น ราวบันได ลูกบิดประตู ห้องน้ า ด้วย
น้ าผงซักฟอก หรือน้ ายาท าความสะอาด หรือแอลกอฮอล์70% อย่างสม่ าเสมอ  
5. จัดให้มีสบู่ล้างมือในห้องสุขาอย่างเพียงพอ ตลอดระยะเวลาในการจัดงาน 
6. จัดจุดปฐมพยาบาลให้การดูแลรักษาเบื้องต้นแก่ผู้ป่วย (กรณีจัดการแข่งขันกีฬา) โดยแยกผู้ป่วยออกจาก
กิจกรรมการรวมตัวนั้น รวมทัง้อ านวยความสะดวกในการส่งกลับไปรักษาตัวที่บ้านหรือโรงพยาบาล  
7. ควรลดความแออัดของผู้เข้าร่วมกิจกรรม เช่น เพ่ิมจ านวนรถที่น าประชาชนเข้างาน กระจายมุมจ าหน่าย
อาหาร  
 

ส าหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม  
1. ก่อนเข้าร่วมกิจกรรม ควรจัดเตรียมหน้ากากอนามัยและแอลกอฮอล์เจล และควรปฏิบัติตามหลักสุขอนามัย  
2. หากสงสัยว่าตนเองป่วย ควรงดเข้าร่วมกิจกรรมที่มีการรวมตัวกันของคนหมู่มาก  
3. หากสังเกตเห็นผู้ร่วมกิจกรรมมีอาการไอ จาม ผิดปกติ ควรแนะน าให้ผู้มีอาการติดต่อเจ้าหน้าที่ เพื่อขอรับ
หน้ากากอนามัยมาสวม  
4. หลีกเลี่ยงการอยู่ใกล้ชิดกับผู้มีอาการ ไอ จาม หรือมีน้ ามูก 
5. หากมีข้อสงสัย สอบถามเพ่ิมเติมได้ที่ สายด่วน 1422 กรมควบคุมโรค หรือ โทรศัพท์ 097-959 6765 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น 
6. หากมีข้อสงสัย สอบถามเพ่ิมเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 097-959 6765 ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด
ขอนแก่น หรือ Line Official ศูนย์เฝ้าระวังโรคติดต่อขอนแก่น https://lin.ee/ZqL32p หรือสายด่วน 1422 
กรมควบคุมโรค 
 

 



ค าแนะน า การป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 19 (COVID-19) 
ส าหรับการจัดประชุม สัมมนา หรือกิจกรรมอ่ืนที่มีลักษณะใกล้เคียงกัน 

คณะกรรมการโรคตดิต่อจังหวัดขอนแก่น 
4 มีนาคม 2563 

 

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ รมว.กลาโหม มีข้อสั่งการ มาตรการระยะเร่งด่วน 
ส าหรับการแก้ไขปัญหาจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) วันที่ 3 มีนาคม 2563 ระบุว่า ให้ส่วน
ราชการและหน่วยงานอ่ืนของรัฐขอความร่วมมือจากผู้ประกอบการภาคเอกชนให้หลีกเลี่ ยง หรือเลื่อนการจัด
กิจกรรมที่มีการรวมตัวของประชาชนจ านวนมาก และอาจมีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคโดยไม่จ าเป็น 
เช่น การแข่งขันกีฬา การจัดคอนเสิร์ต และการจัดมหรสพ เว้นแต่เป็นกิจกรรมที่เป็นการด าเนินการของสถาน
ประกอบการตามปกติ ให้ด าเนินการตาม มาตรการเฝ้าระวังและป้องกัน ตามที่กระทรวงสาธารณสุขก าหนด
อย่างเคร่งครัด 

ทั้งนีใ้นกรณีที่เป็นกิจกรรมที่ต้องขออนุญาตจากหน่วยงานของรัฐ ให้ผู้มีอ านาจอนุญาตพิจารณาความ
เหมาะสมของ กิจกรรมอย่างรอบคอบ โดยค านึงถึงความเสี่ยงต่อสาธารณชนโดยรวมต่อการแพร่ระบาดของ
โรคเป็นส าคัญ ซึ่งการจัดประชุม สัมมนา หรือกิจกรรมอ่ืนที่มีลักษณะใกล้เคียงกัน ที่มีการรวมกันของคนหมู่
มาก เป็นปัจจัยเสี่ยงต่อการแพร่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 19 (COVID-19)   และเชื้อโรคอ่ืนในโรคระบบ
ทางเดินหายใจ  เนื่องจากเชื้อโรคเหล่านี้สามารถแพร่ได้จากการสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยที่มีอาการเล็กน้อยได้ 

หากผู้จัดการประชุม หรือกิจกรรมอ่ืนที่มีลักษณะเดียวกัน มีเหตุผลอันสมควรที่จ าเป็นจะต้องจัด
ประชุม สัมมนา หรือกิจกรรม ควรเตรียมความพร้อมในการคัดกรองผู้เข้าร่วมประชุม มีการป้องกันและ
ควบคุมโรคท่ีเข้มงวดและดีพอ 

 

ค าแนะน าส าหรับผู้จัดการประชุม สัมมนา หรือกิจกรรมอย่างอ่ืนที่มีลักษณะเดียวกัน 

1. ในกรณีที่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีอาการอย่างใดอย่างหนึ่ง     ของโรคระบบทางเดินหายใจ เช่น มีไข้ ไอ เจ็บคอ 
จาม มีน้ ามูก ให้แนะน าไปพบแพทย์ และงดการเข้าร่วมกิจกรรมจนกว่าจะหายป่วย      
2. จัดเตรียมจุดล้างมือหรือเจลแอลกอฮอล์ อย่างเพียงพอ โดยเฉพาะในบริเวณที่มีการใช้งานร่วมกันจ านวน
มาก เช่น ห้องประชุม ห้องสุขา จุดลงทะเบียน จุดบริการอาหารและเครื่องดื่ม เป็นต้น 
3. จัดให้มีหน้ากากอนามัย แจกจ่ายให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรมอย่างทั่วถึง ให้ค าแนะน าแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุก
คนให้สวมใส่หน้ากากอนามัยไว้ตลอดเวลาที่เข้าร่วมกิจกรรม เพ่ือลดการแพร่ของเชื้อโรคต่างๆ ในระบบ
ทางเดินหายใจกระจายของเชื้อโรค 

4. ให้ค าแนะน าแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ในการล้างมือด้วยน้ าสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์ ก่อนและหลังจากเสร็จสิ้น
การเข้าร่วมกิจกรรม กอ่นออกจากสถานที่จัดการประชุม สัมมนา เป็นต้น 
5. จัดให้มีการท าความสะอาดอุปกรณ์ และบริเวณที่มีผู้สัมผัสปริมาณมาก เช่น ราวบันได ลูกบิดประตู ห้องน้ า 
ด้วยน้ าผงซักฟอก หรือน้ ายาท าความสะอาด หรือแอลกอฮอล์70% อย่างสม่ าเสมอ อย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง 



6. จัดหา จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ค าแนะน าการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อโรค เช่น วิธีการสวมใส่และ
วิธีการใช้หน้ากากอนามัยที่ถูกต้อง รวมทั้งให้ผู้ร่วมกิจกรรมทราบข้อมูลที่จ าเป็นต่าง ๆ จากแหล่งอ้างอิงข้อมูล
ที่เชื่อถือได้ 
7. ควรลดความแออัดของผู้เข้าร่วมกิจกรรมในพ้ืนที่ต่าง ๆ ของการประชุม สัมมนา และกิจกรรมอ่ืนที่มี 
ลักษณะใกล้เคียงกัน เช่น จัดสถานที่และห้องประชุมให้กว้างขวางเพียงพอ ไม่ให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมนั่งหรือยืน
อยู่รวมกันอย่างเบียดเสียด กระจายมุมบริการอาหารและเครื่องดื่ม เป็นต้น 

ค าแนะน าส าหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

1. ควรงดเข้าร่วมกิจกรรม หากตนเองมีอาการป่วยของโรคระบบทางเดินหายใจ  
2. ก่อนเข้าร่วมกิจกรรม ควรจัดเตรียมหน้ากากอนามัยและเจลแอลกอฮอล์ ส าหรับใช้ของตนเองให้เพียงพอ 
และควรปฏิบัติตามหลักสุขอนามัย เช่น ล้างมือบ่อยๆ ด้วยน้ าและสบู่   หรือแอลกอฮอล์ เจล การสวมใส่
หน้ากากอนามัย 
3. หากพบว่าตัวเองป่วยหรือเริ่มป่วย  ควรติดต่อขอเข้ารับการตรวจรักษาตามขั้นตอน และหากอาการป่วยนั้น
เข้าได้กับโรคในระบบทางเดินหายใจควรงดเข้าร่วมกิจกรรมทันที  
4. หลีกเลี่ยงการอยู่ใกล้ชิดกับผู้มีอาการป่วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่มีอาการโรคในระบบทางเดินหายใจที่ ไม่
ป้องกันตนเอง 
5. หากมีข้อสงสัย สอบถามเพ่ิมเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 097-959 6765 ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด
ขอนแก่น หรือ Line Official ศูนย์เฝ้าระวังโรคติดต่อขอนแก่น https://lin.ee/ZqL32p หรือสายด่วน 1422 
กรมควบคุมโรค 

 

 



ค าแนะน าการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

ส าหรับผู้เดินทางไป-กลับจากพื้นที่การระบาด 
คณะกรรมการโรคตดิต่อจังหวัดขอนแก่น 

4 มีนาคม 2563 
 

ค าแนะน าส าหรับผู้เดินทาง  
ปัจจุบัน องค์การอนามัยโลก (WHO) ยังไม่แนะน าให้มีการจ ากัดการเดินทางไปยังประเทศใด อย่างไรก็ตาม ผู้ที่
จะเดินทางไปต่างประเทศ ควรตรวจสอบข้อมูลสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในประเทศนั้น  ๆ 
ก่อน เพ่ือวางแผนการเดินทาง เลื่อน หรือหลีกเลี่ยงการเดินทางไปยังประเทศที่มีการระบาดได้  
 

ก่อนเดินทาง  
1. ติดตามรายชื่อประเทศหรือเมืองที่มีการระบาดก่อนวางแผนการเดินทาง โดยสามารถดูข้อมูลได้จากเวบไซต์
กรมควบคุมโรค https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia/index.php  
2. งดหรือเลื่อนการเดินทางโดยไม่จ าเป็นไปยังประเทศหรือเมืองดังกล่าว  
3. ควรมีประกันสุขภาพระหว่างการเดินทางไปต่างประเทศ  
4. ตรวจสอบข้อมูลการคัดกรองผู้เดินทางระหว่างประเทศเพ่ือควบคุมโรค COVID-19 และมาตรการต่อคนที่
เดินทางไปจากประเทศไทย ของประเทศปลายทาง ที่ http://www.iatatravelcentre.com/international-
travel-document-news/1580226297.htm  
 

ระหว่างเดินทาง  
1. ผู้ที่จะเดินทางควรเตรียมร่างกายให้พร้อม หากมีโรคประจ าตัว ควรระมัดระวังเป็นพิเศษ และปฏิบัติตาม
ค าแนะน าของประเทศนั้น ๆ อย่างเคร่งครัด  
2. เน้นการรักษาสุขอนามัยส่วนบุคคล เช่น การล้างมือบ่อย ๆ ด้วยน้ าและสบู่ เตรียมเจลแอลกอฮอล์พกติดตัว 
สวมหน้ากากอนามัย  
3. หลีกเลี่ยงการเข้าไปพื้นที่แออัด หรือที่ชุมชนสาธารณะที่มีคนอยู่เป็นจ านวนมาก และหลีกเลี่ยงการคลุกคลี
ใกล้ชิดกับผู้ป่วยระบบทางเดินหายใจ หรือผู้ที่มีอาการไอ หรือจาม  
4. ระหว่างการเดินทาง หากมีอาการไข้ ไอ เจ็บคอ หรือมีน้ ามูก ควรไปพบแพทย์ทันทีเพ่ือรับการตรวจวินิจฉัย
และรักษาอย่างถูกต้อง พร้อมขอใบรับรองแพทย์หากไม่ได้ป่วยด้วย COVID-19  
5. เมื่อจะเดินทางกลับประเทศไทย หากมีอาการป่วยก่อนโดยสารเครื่องบิน ต้องแจ้งให้เจ้าหน้าที่สายการบิน
ทราบล่วงหน้าเพื่อประเมินความเสี่ยงต่อการแพร่กระจายเชื้อ ทั้งนี้ ท่านอาจไม่ได้รับการพิจารณาให้ขึ้น
เครื่องบิน หากมีอาการไข้ ไอ จาม มีน้ ามูกอยู่ และไม่มีใบรับรองแพทย์  
 
 
 
หลังเดินทางกลับมายังประเทศไทย  
1. ให้ความร่วมมือปฏิบัติตามขั้นตอนการคัดกรองผู้เดินทาง และมาตรการป้องกันควบคุมโรคของกระทรวง
สาธารณสุข หากมีอาการ ไข้ ไอ จาม และหายใจเหนื่อยหอบ ให้แจ้งเจ้าหน้าที่คัดกรองที่ด่านควบคุมโรค
ระหว่างประเทศทันที  



2. เมื่อกลับถึงภูมิล าเนา ให้ไปรายงานตัวที่หน่วยบริการสาธารณสุขใกล้บ้าน เพ่ือเข้ารับการแนะน าการปฏิบัติ
ตัว เฝ้าระวังสังเกตอาการตนเอง ด้วยการวัดไข้ตนเองด้วยปรอทวัดไข้ทุกวัน แจ้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุขทราบ 
จนครบ 14 วัน  
3. หลังกลับจากประเทศที่มีการระบาด (ตามประกาศกรมควบคุมโรค) ภายใน 14 วัน ให้สวมหน้ากาก
อนามัย หากมีอาการไข้ ไอ จาม มีน้ ามูก เจ็บคอ ควรรีบไปพบแพทย์ พร้อมทั้งแจ้งประวัติการเดินทาง  
4. งดการไปร่วมกิจกรรมที่มีคนจ านวนมาก งดการเข้าประชุม งดการออกไปในที่ชุมชนสาธารณะโดยไม่จ าเป็น 
เช่น ตลาด ห้างสรรพสินค้า ร้านอาหาร ควรอยู่ในที่พักอาศัยเป็นหลัก งดการใช้สิ่งของร่วมกับผู้อ่ืน เช่น แก้วน้ า 
ผ้าเช็ดตัว ช้อนส้อม เป็นต้น และงดการพูดคุยกับผู้อ่ืนในระยะใกล้กันเกินกว่า 1 เมตร 
5. ส าหรับผู้ที่เดินทางกลับมา และไม่มีอาการป่วย ไม่จ าเป็นต้องไปพบแพทย์เพ่ือรับการตรวจหาเชื้อ เนื่องจาก
ส่วนใหญ่จะตรวจไม่พบเชื้อในระยะที่ยังไม่แสดงอาการ   
6. หากมีข้อสงสัย สอบถามเพ่ิมเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 097-959 6765 ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด
ขอนแก่น หรือ Line Official ศูนย์เฝ้าระวังโรคติดต่อขอนแก่น https://lin.ee/ZqL32p หรือสายด่วน 1422 
กรมควบคุมโรค 
 

 



ค าแนะน าการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
ส าหรับสถานประกอบการ สถานที่ท างาน 

คณะกรรมการโรคตดิต่อจังหวัดขอนแก่น 
4 มีนาคม 2563 

ค าแนะน าส าหรับผู้ประกอบการ สถานที่ท างาน  
1. ผู้ประกอบการควรให้ความรู้ ค าแนะน า จัดหาสื่อประชาสัมพันธ์การป้องกันโรคกับพนักงาน เช่น โปสเตอร์ 
กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ การล้างมือที่ถูกวิธี และการสวมหน้ากากอนามัย เป็นต้น  
2. จัดหาสบู่ เจลล้างมือแอลกอฮอล์ หรือจัดสถานที่ส าหรับล้างมือ และหน้ากากอนามัย ภายในสถานที่ท างาน 
เช่น ประตูทางเข้าห้องท างาน ประตูทางเข้าไลน์การผลิต ห้องสุขา เป็นต้น เพ่ือให้บริการกับพนักงาน  
3. ควรมีห้องพยาบาลให้การดูแลรักษาเบื้องต้นแก่ผู้ป่วย เพ่ือแยกผู้ป่วยออกจากสถานที่ท างานหรือไลน์การ
ผลิตที่มีคนรวมกันเป็นจ านวนมาก รวมทั้งอ านวยความสะดวกในการส่งกลับไปรักษาตัวที่บ้านหรือโรงพยาบาล  
4. เพ่ิมความตระหนักให้กับพนักงาน และพนักงานท าความสะอาด ถึงความเสี่ยงในการปนเปื้อนเชื้อ โดยให้
ความส าคัญในการป้องกันตนเอง เช่น การสวมหน้ากากอนามัยและถุงมือขณะปฏิบัติงาน และการดูแลท า
ความสะอาดสิ่งของที่ใช้งานบ่อย ๆ เช่น โต๊ะท างาน คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในการท างาน รวมถึง
อุปกรณ์ท าความสะอาดอ่ืน ๆ  
5. รณรงค์ให้พนักงานป้องกันตนเองโดยการล้างมือด้วยสบู่หรือแอลกอฮอล์เจลก่อนเข้าท างาน และทุกครั้งที่
สัมผัสอุปกรณ์ สิ่งของเครื่องใช้ ที่มีผู้สัมผัสจ านวนมาก  
6. จัดให้มีการท าความสะอาดอุปกรณ์ และบริเวณที่มีผู้สัมผัสปริมาณมากอย่างสม่ าเสมอ เช่น โต๊ะท างาน 
คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในการท างาน ที่จับประต ูห้องน้ า ด้วยน้ าผงซักฟอกหรือน้ ายาท าความสะอาด 
หรือแอลกอฮอล์70%  
7. ระมัดระวังการเก็บขยะติดเชื้อ เช่น ทิชชูที่ผ่านการใช้แล้ว อาจปนเปื้อนสารคัดหลั่ง  ก่อนทิ้งขยะติดเชื้อควร
ใส่ถุงปิดให้มิดชิด หรือทิ้งในถังขยะติดเชื้อ และล้างมือท าความสะอาดเพ่ือป้องกันรตกค้างของเชื้อโรค  
8. ส าหรับสถานประกอบการที่มีพนักงานท างานหนาแน่น (โรงงานที่มีไลน์การผลิต) ควรจัดให้มีการตรวจคัด
กรองพนักงานทุกคนก่อนเข้าท างาน หากมีอาการไข้ ร่วมกับมีอาการระบบทางเดินหายใจ ได้แก่ ไอ จาม มี
น้ ามูก ควรพิจารณาให้หยุดรักษาตัวที่บ้าน เพ่ือป้องกันการแพร่ระบาดของโรคในสถานประกอบการ ทั้งนี้ หาก
มีอาการทางระบบทางเดินหายใจร่วมกับมีประวัติเดินทางมาจากประเทศที่มีการระบาดของโรค ควรรีบไปพบ
แพทย์  
9. กรณีสถานประกอบการที่มีรถรับ-ส่งพนักงาน ให้ด าเนินการท าความสะอาดยานพาหนะบริเวณท่ีสัมผัสกับ
ผู้โดยสาร เช่น ราวจับ กลอนประตู เบาะนั่ง ที่เท้าแขน ด้วยน้ าผสมผงซักฟอกหรือน้ ายาท าความสะอาด และ 
แอลกอฮอล์70% สามารถท าลายเชื้อไวรัสได้  
10. การพิจารณาปิดสถานประกอบการชั่วคราว หากพบผู้ป่วยเป็นจ านวนมาก เช่น การเลื่อนหรือยกเลิกไลน์
การผลิตที่พบผู้ป่วยออกไปชั่วคราว เพ่ือให้พนักงานหยุดพักรักษาตัวและลดการแพร่กระจายของเชื้อโรค  
 
ค าแนะน าส าหรับบุคลากรในหน่วยงาน  
1. ก่อนไปท างาน ควรจัดเตรียมหน้ากากอนามัยและแอลกอฮอล์เจล เพ่ือใช้ส าหรับตนเองและเพ่ือนร่วมงาน  



2. หากพบว่าตนเองมีอาการป่วย ควรหยุดพักรักษาตัวอยู่ที่บ้าน หรือถ้ามีเหตุจ าเป็นให้ต้องไปท างานควรสวม
หน้ากากอนามัย และหากไม่มีหน้ากากอนามัย ให้ขอหน้ากากอนามัยจากห้องพยาบาลในหน่วยงาน  
3. หากสังเกตเห็นเพ่ือนร่วมงานมีอาการไอ จาม ผิดปกติ ให้แจ้งห้องพยาบาลเพ่ือจัดหาหน้ากากอนามัยให้
พนักงาน หรือแนะน าให้บุคคลดังกล่าวสวมหน้ากากอนามัย  
 
กรณีมีบุคลากรเดินทางไปประเทศที่พบการระบาด  
1. ติดตามรายชื่อประเทศหรือเมืองที่มีการระบาดก่อนวางแผนการเดินทาง โดยสามารถดูข้อมูลได้จากเวบไซต์
กรมควบคุมโรค https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia/index.php  
2. งดหรือเลื่อนการเดินทางโดยไม่จ าเป็นไปยังประเทศหรือเมืองดังกล่าว  
3. หากหลีกเลี่ยงการเดินทางไม่ได้ ควรมีประกันสุขภาพระหว่างการเดินทางไปต่างประเทศ  
4. เมื่อเดินทางไปยังประเทศหรือเมืองที่มีการระบาด ควรใส่หน้ากากอนามัย หลีกเลี่ยงการไปในสถานที่แออัด 
หรือคนพลุกพล่าน และปฏิบัติตามค าแนะน าของประเทศนั้น ๆ อย่างเคร่งครัด  
5. ระหว่างการเดินทาง หากมีอาการไข้ ไอ เจ็บคอ หรือมีน้ ามูก ควรไปพบแพทย์ทันทีเพ่ือรับการตรวจวินิจฉัย
และรักษาอย่างถูกต้อง พร้อมขอใบรับรองแพทย์หากไม่ได้ป่วยด้วย COVID-19  
6. เมื่อจะเดินทางกลับประเทศไทย หากมีอาการป่วยก่อนโดยสารเครื่องบิน ต้องแจ้งให้เจ้าหน้าที่สายการบิน
ทราบล่วงหน้าเพื่อประเมินความเสี่ยงต่อการแพร่กระจายเชื้อ ท่านอาจไม่ได้รับการพิจารณาให้ขึ้นเครื่องบิน 
หากมีอาการป่วยอยู่และไม่มีใบรับรองแพทย์  
7. หลังกลับจากประเทศที่มีการระบาด (ตามประกาศกรมควบคุมโรค) ภายใน 14 วัน ให้สวมหน้ากาก
อนามัย หากมีอาการไข้ ไอ จาม มีน้ ามูก เจ็บคอ ควรรีบไปพบแพทย์ พร้อมทั้งแจ้งประวัติการเดินทาง  
 ระหว่าง 14 วันที่สังเกตอาการ ให้แยกเครื่องใช้ส่วนตัว ไม่รับประทานอาหาร หรือ พูดคุยใกล้ชิดกับ
สมาชิกในครอบครัว หรือผู้อื่น งดการไปร่วมกิจกรรมที่มีคนจ านวนมาก งดการเข้าประชุม การไปสถานที่ที่คน
พลุกพล่าน เช่น ตลาด ห้างสรรพสินค้า ร้านอาหาร ควรอยู่ในที่พักอาศัยเป็นหลัก ทั้งนี้การให้หยุดงาน ลางาน 
หรือท างานจากบ้าน ให้พิจารณาตามความเหมาะสมของแต่ละหน่วยงาน 
 8. หากมีข้อสงสัย สอบถามเพ่ิมเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 097-959 6765 ส านักงานสาธารณสุข
จังหวัดขอนแก่น  หรือLine Official ศูนย์เฝ้าระวังโรคติดต่อขอนแก่น https://lin.ee/ZqL32p  หรือสาย
ด่วน 1422 กรมควบคุมโรค  
  
 
 



ค าแนะน าการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
ส าหรับสถานศึกษาในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น 

คณะกรรมการโรคตดิต่อจังหวัดขอนแก่น 
4 มีนาคม 2563 

 

ค าแนะน าส าหรับสถานศึกษา  
1. ตามมติการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดขอนแก่น ให้หน่วยงานในก ากับของกระทรวงศึกษาธิการ 
พิจารณาถึงความเหมาะสมในการด าเนินการจัดกิจกรรมใดที่มีการชุมนุม หรือพบปะ ของบุคคลจ านวนมากที่
อาจส่งผลโดยตรงให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ให้ด าเนินการชะลอ 
หรือ ระงับด าเนินการไปก่อน หากผู้จัดการประชุมมีเหตุผลอันสมควรที่จาเป็นจะต้องจัดประชุม สัมมนา หรือ
กิจกรรม ควรเตรียมความพร้อมในการคัดกรองผู้เข้าร่วมประชุมป้องกันและควบคุมโรคที่เข้มงวดและดีพอ โดย
ให้ด าเนินการตามค าแนะน าต่อไปนี้ 
 

1.1 ในกรณีที่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีอาการอย่างใดอย่างหนึ่ง ของโรคระบบทางเดินหายใจ เช่น มีไข้ ไอ 
เจ็บคอ จาม มีน้ ามูก ให้แนะน าไปพบแพทย์และงดการเข้าร่วมกิจกรรมจนกว่าจะหายป่วย  

1.2 จัดเตรียมจุดล้างมือหรือเจลแอลกอฮอล์อย่างเพียงพอ โดยเฉพาะในบริเวณที่มีการใช้งานร่วมกัน
จ านวนมาก เช่น ห้องประชุม ห้องสุขา จุดลงทะเบียน จุดบริการอาหารและเครื่องดื่ม เป็นต้น  

1.3 จัดให้มีหน้ากากอนามัยแจกจ่ายให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรมอย่างทั่วถึง ให้ค าแนะน าแก่ผู้เข้าร่วม
กิจกรรมทุกคนให้สวมใส่หน้ากากอนามัยไว้ตลอดเวลาที่เข้าร่วมกิจกรรม เพ่ือลดการแพร่ของเชื้อโรคต่างๆ  ใน
ระบบทางเดินหายใจและการกระจายของเชื้อโรค  

1.4 ให้ค าแนะน าแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมในการล้างมือด้วยน้ าสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์ ก่อนและหลังจาก
เสร็จสิ้นการเข้าร่วมกิจกรรม ก่อนออกจากสถานที่จัดการประชุม สัมมนา เป็นต้น  

1.5 จัดให้มีการท าความสะอาดอุปกรณ์และบริเวณที่มีผู้สัมผัสร่วมกัน เช่น ราวบันได ลูกบิดประตู 
ห้องน้ า ด้วยน้ าผงซักฟอกหรือน้ ายาท าความสะอาด และ แอลกอฮอล์70% อย่างสม่ าเสมอ อย่างน้อยวันละ 2 
ครั้ง 

1.6 ควรลดความแออัดของผู้เข้าร่วมกิจกรรมในพ้ืนที่ต่าง ๆ ของการประชุม สัมมนา และกิจกรรมอ่ืน
ที่มีลักษณะใกล้เคียงกัน เช่น จัดสถานที่และห้องประชุมให้กว้างขวางเพียงพอ ไม่ให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมนั่งหรือ
ยืนอยู่รวมกันอย่างเบียดเสียด กระจายมุมบริการอาหารและเครื่องดื่ม เป็นต้น 

1.7 หลีกเลี่ยงการอยู่ใกล้ชิดกับผู้มีอาการป่วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่มีอาการโรคในระบบทางเดิน
หายใจที่ไม่ป้องกันตนเอง 

 
2. ขอให้สถานศึกษาทุกแห่ง ทุกระดับ ท าความสะอาดพ้ืนที่ภายในสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง และส่งเสริม
ความรู้ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค ตามแนวทางการท าความสะอาดฆ่าเชื้อในสถานที่  ที่ไม่ใช่
สถานพยาบาลโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข 27 กุมภาพันธ์ 2563 
3. ในการด าเนินการด้านอ่ืน ๆ ขอให้ปฏิบัติตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตราการควบคุมและ
ป้องกันการแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 



4. หากมีข้อสงสัย สอบถามเพ่ิมเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 097-959 6765 ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด
ขอนแก่น หรือ Line Official ศูนย์เฝ้าระวังโรคติดต่อขอนแก่น https://lin.ee/ZqL32p หรือสายด่วน 1422 
กรมควบคุมโรค 
 
 


