
ค ำแนะนะ ำกำรป้องกัะควบคุมโรคไวรัสโคโระ่ำ สำยพัะธุ์ใหม่ 2019 

 ส ำหรับู้ปปรนกอบกำรรปำะอำหำร กรมควบคุมโรค กรนทรวงสำธำรณสุข 

 

ค ำแนะนะ ำส ำหรับู้ปปรนกอบกำรรปำะอำหำร  

- ผู้ประกอบการควรให้ความรู้ ค าแนะน าหรือจัดหาสื่อประชาสัมพันธ์การป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ โรคกับ
พนักงานในร้านอาหาร เช่น โปสเตอร์กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ การล้างมือที่ถูกวิธี และการ สวมหน้ากากอนามัย 
เป็นต้น  

- จัดหาสบู่ เจลล้างมือแอลกอฮอล์ หรือจัดสถานที่ส าหรับล้างมือ และหน้ากากอนามัย ภายในร้านอาหาร เช่น 
ประตูทางเข้า ห้องสุขา บริเวณเค้าเตอร์คิดเงิน เป็นต้น เพ่ือให้บริการกับผู้บริโภครวมถึงพนักงานในร้านอาหาร  

- เพ่ิมความตระหนักให้กับพนักงานที่ประกอบอาหาร และพนักงานท าความสะอาด ถึงความเสี่ยง ในการปนเปื้อน
เชื้อ โดยให้ความส าคัญในการป้องกันตนเอง เช่น การสวมหน้ากากอนามัยและถุงมือ ขณะปฏิบัติงาน และการดูแล
ท าความสะอาดสิ่งของที่ใช้งานบ่อยๆ เช่น โต๊ะอาหาร อุปกรณ์ที่ใช้ใน การประกอบอาหาร อุปกรณ์ที่ใช้ในการ
รับประทานอาหาร รวมถึงอุปกรณ์ท าความสะอาดอ่ืนๆ รณรงค์ให้ลูกจ้างป้องกันตนเองโดยการล้างมือบ่อยๆ และ
ทุกครั้งที่สัมผัสอุปกรณ์สิ่งของเครื่องใช้ที่มี ผู้สัมผัสจ านวนมาก  

- จัดให้มีการท าความสะอาดอุปกรณ์ และบริเวณที่มีผู้สัมผัสปริมาณมากอย่างสม่ าเสมอ เช่น โต๊ะอาหาร ที่จับ
ประตูห้องน้ า ด้วยน้ าผงซักฟอกหรือน้ ายาท าความสะอาด และ 70% แอลกอฮอล์อย่างน้อย 1 – 2 ครั้ง  

- ระมัดระวังการเก็บขยะที่ปนเปื้อนน้ ามูก น้ าลาย เช่น กระดาษช าระท่ีผ่านการใช้เช็ดปาก กระดาษช าระในห้อง
สุขา ควรสวมถุงมือ หรือใช้เหล็กคีบด้ามยาวเก็บขยะปนเปื้อนเหล่านี้ ก่อนทิ้งขยะติดเชื้อ ควรใส่ถุงปิดปากให้มิดชิด 
และล้างมือท าความสะอาดเพ่ือป้องกันการตกค้างของเชื้อโรค  

- ส าหรับสถานประกอบการที่มีลูกจ้างท างานหนาแน่น ควรจัดให้มีการตรวจคัดกรองลูกจ้างทุกคนก่อน เข้าท างาน 
หากลูกจ้างป่วย ควรพิจารณาให้หยุดรักษาตัวที่บ้าน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคใน สถานประกอบการ 
และหากมีอาการป่วยรุนแรงควรรีบไปพบแพทย์ 
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ค ำแนะนะ ำส ำหรับกำรแนยกเพื่อสังเกตอำกำร ณ ที่พักอ ำศัย (Self-Quarantine at Home) 
ส ำหรับะักเรียะ/ะักศึกษำที่เดิะทำงกลับมำจำกพื้ะที่รนบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโระำ 2019 (COVID-19) 

กรมควบคุมโรค กรนทรวงสำธำรณสุข 
 
1. กำรเตรียมควำมพรปอมก่อะะักเรียะ/ะักศึกษำเดิะทำงกลับมำจำกต่ำงปรนเทศ  
1.1. ติดตามรายชื่อประเทศที่มีรายงานการระบาดต่อเนื่องในชุมชน จากเว็บไซด์กรมควบคุมโรค กระทรวง
สาธารณสุข  
1.2. เลือกที่พักอาศัยสาหรับการแยกเพ่ือสังเกตอาการเป็นเวลา 14 วัน โดยมีลักษณะดังต่อไปนี้  

 ให้แยกห้องนอนและห้องน้าของนักเรียน/นักศึกษาที่เดินทางกลับมาจากพ้ืนที่ระบาด โดยไม่ปะปนกับ
สมาชิกคนอื่นในบ้าน  

 มีอากาศถ่ายเทดี  
 มีอุปกรณ์ป้องกันการติดเชื้อสาหรับนักเรียน/นักศึกษาที่เดินทางกลับมา และสมาชิกที่อาศัยร่วมบ้าน เช่น 

หน้ากากอนามัย สบู่ เจลแอลกอฮอล์ ถุงมือ  
 อยู่ในพื้นที่ที่สามารถเดินทางมาโรงพยาบาลได้สะดวกด้วยพาหนะส่วนบุคคลหรือพาหนะของสถานศึกษา  

1.3. กาหนดผู้ประสานงานของสถานศึกษาในการติดต่อกับนักเรียน/นักศึกษาที่เดินทางกลับมา และประสานกับ
หน่วยงานสาธารณสุขในพ้ืนที่  
1.4. เตรียมความพร้อมเรื่องหลักสูตรการเรียนพิเศษจากท่ีบ้าน เช่น online course สาหรับนักเรียน/นักศึกษา
กลุ่มนี้  
 
2. กำรคัดกรองู้ปเดิะทำงกลับจำกต่ำงปรนเทศ ณ สะำมบิะะำะำชำต ิ 

 นักเรียน/นักศึกษาที่เดินทางกลับมาจากพ้ืนที่ระบาด ให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ด่านควบคุมโรคติดต่อ
ระหว่างประเทศ ในการคัดกรองไข้ เพ่ือประโยชน์ในการรักษาพยาบาล  

 หากมีอาการไข้ หรือ อาการไอ จาม มีน้ามูก เจ็บคอ ให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่าง
ประเทศทราบทันที  

 กรณีวัดอุณหภูมิร่างกายได้ > 37.5oC จะถูกแยกตัวมาตรวจซ้า หากยังมีไข้ จะส่งโรงพยาบาลเพื่อตรวจ
วินิจฉัยและรักษาตามระบบ  

 
3. กำรปฏิบัติตัวรนหว่ ำงกำรแนยกสังเกตอำกำรที่บปำะ/ที่พัก เพื่อป้องกัะกำรแนพร่เชื้อไปสู้่้ปอ่ืะ  

 ให้หยุดการเข้าเรียน และงดเข้าร่วมกิจกรรมของสถานศึกษาที่มีการรวมคนจานวนมาก  
 นักเรียน/นักศึกษาที่เดินทางกลับมา ควรนอนแยกห้อง ไม่ออกนอกบ้าน ไม่เดินทางไปที่ชุมชนหรือที่

สาธารณะอย่างน้อย 14 วัน นับจากวันเดินทางกลับจากพ้ืนที่ระบาดมาถึงประเทศไทย  
 รับประทานอาหารแยกจากผู้อ่ืน อาจรับประทานอาหารร่วมกันได้ แต่ต้องใช้ช้อนกลางทุกครั้ง  
 ไม่ใช้สิ่งของเครื่องใช้ส่วนตัว เช่น ผ้าเช็ดหน้า ผ้าเช็ดตัว แก้วน้า หลอดดูดน้า โทรศัพท์ ร่วมกับผู้อ่ืน  



 ล้างมือบ่อยๆด้วยน้าและสบู่อย่างน้อย 20 วินาที กรณีไม่มีน้าและสบู่ ให้ลูบมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ความ
เข้มข้นอย่างน้อย 60%  

 สวมหน้ากากอนามัย และอยู่ห่างจากคนอ่ืนๆ ในบ้านประมาณ 1-2 เมตร  
 หลีกเลี่ยงการอยู่ใกล้ชิดบุคคลอ่ืนในที่พักอาศัย โดยเฉพาะผู้สูงอายุ ผู้ป่วยโรคเรื้อรังต่าง ๆ  
 การทิ้งหน้ากากอนามัยที่ใช้แล้ว ให้ใช้วิธีพับ ม้วน ใส่ถุงพลาสติกและปิดปากถุงให้สนิทก่อนทิ้งลงในถัง

ขยะที่มีฝาปิดมิดชิด และทาความสะอาดมือด้วยแอลกอฮอล์เจล หรือน้าและสบู่ทันที 
ปิดปากจมูกด้วยกระดาษทิชชูทุกครั้งที่ไอจาม โดยปิดถึงคาง แล้วทิ้งทิชชูลงในถุงพลาสติกและปิดปากถุงให้สนิท
ก่อนทิ้ง หรือ ใช้แขนเสื้อปิดปากจมูกเมื่อไอหรือจาม และ ทาความสะอาดมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ หรือล้างมือด้วย
น้าและสบู่ทันที  

 ท าความสะอาดบริเวณที่พักของนักเรียน/นักศึกษา เช่น เตียง โต๊ะ บริเวณของใช้รอบ ๆ ตัวของผู้ป่วย 
รวมถึงห้องน้า ด้วยน้ายาฟอกขาว 5% โซเดียมไฮโปคลอไรท์ (น้ายาฟอกขาว 1 ส่วนต่อน้า 99 ส่วน)  

 ท าความสะอาดเสื้อผ้า ผ้าปูเตียง ผ้าขนหนู ฯลฯ ด้วยสบู่หรือผงซักฟอกธรรมดาและน้า หรือซักผ้าด้วยน้า
ร้อนที่อุณหภูมิน้า 60-90 °C  

 
4. วิธีกำรสังเกตอำกำร ณ ที่พักอำศัยแนลนแนะวทำงปฏิบัติเมื่อมีอำกำรป่วย  

 ที่หอพักนักเรียน/นักศึกษา ให้เจ้าหน้าที่จัดให้มีจุดคัดกรองอุณหภูมิด้วย Handheld thermometer 
บริเวณหน้าหอพัก ในจุดที่นักเรียน/นักศึกษาทุกคนที่เดินทางกลับมา ต้องเดินผ่านเข้าออก  

 สังเกตอาการไข้และอาการระบบทางเดินหายใจ กรณีมีปรอทวัดไข้แนะนาให้วัดอุณหภูมิร่างกายทุกวัน 
ช่วงเช้าและเย็น  

1) อาการไข้ ได้แก่  
 วัดอุณหภูมิร่างกายตั้งแต่ 37.5 องศาเซลเซียสขึ้นไป หรือ  
 มีอาการสงสัยว่ามีไข้ ได้แก่ ตัวร้อน ปวดเนื้อปวดตัว หนาวสั่น  

2) อาการระบบทางเดินหายใจ ได้แก่ ไอ น้ามูก จาม เจ็บคอ หายใจเหนื่อย หรือ หายใจลาบาก  
 
หากพบอาการป่วยข้อใดข้อหนึ่ง ให้แจ้งผู้ประสานงานของสถานศึกษา พร้อมใส่หน้ากากอนามัย และรีบไปพบ
แพทย์พร้อมแจ้งประวัติการเดินทาง ขณะเดินทางมาโรงพยาบาลโดยรถยนต์ส่วนตัว ให้เปิดหน้าต่างรถยนต์ไว้เสมอ  
 
5. กำรปฏิบัติตัวของู้ปอย้่อำศัยร่วมบปำะ แนลนวิธีกำรท ำลำยเชื้อใะสิ่งแนวดลปอมใะบ้ ำะ  

 ทุกคนในบ้านควรล้างมือบ่อยครั้ง เพ่ือลดการรับและแพร่เชื้อ โดยใช้น้าและสบู่อย่างน้อย 20 วินาที กรณี
ไม่มีน้าและสบู่ ให้ลูบมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ความเข้มข้นอย่างน้อย 70%  

 เฝ้าระวังอาการเจ็บป่วยของผู้สัมผัสใกล้ชิดหรือสมาชิกคนอ่ืนในบ้าน เป็นเวลา 14 วัน หลังสัมผัสกับ
ผู้ป่วย  

 นอนแยกห้องกับนักเรียน/นักศึกษาที่เดินทางกลับมาจากพ้ืนที่ระบาด  



 อาจรับประทานอาหารร่วมกันได้ แต่ต้องใช้ช้อนกลางทุกครั้ง  
 ไม่ใช้สิ่งของเครื่องใช้ส่วนตัว เช่น ผ้าเช็ดหน้า ผ้าเช็ดตัว แก้วน้า หลอดดูดน้า ร่วมกับผู้เดินทางกลับ  
 หลีกเลี่ยงการอยู่ใกล้ชิดในระยะ 1-2 เมตรกับนักเรียน/นักศึกษาที่กลับมาจากพ้ืนที่ระบาด  
 ทาความสะอาดบริเวณที่พักของนักเรียน/นักศึกษา เช่น เตียง โต๊ะ บริเวณของใช้รอบ ๆ ตัวของผู้ป่วย 

รวมถึงห้องน้า ด้วยน้ายาฟอกขาว 5% โซเดียมไฮโปคลอไรท์ (น้ายาฟอกขาว 1 ส่วนต่อน้า 99 ส่วน)  
 ทาความสะอาดเสื้อผ้า ผ้าปูเตียง ผ้าขนหนู ฯลฯ ด้วยสบู่หรือผงซักฟอกธรรมดาและน้า หรือซักผ้าด้วยน้า

ร้อนที่อุณหภูมิน้า 60-90 °C  
 หากมีแม่บ้านทาความสะอาดหอพักของนักศึกษา/นักศึกษาที่เดินทางกลับมาจากพ้ืนที่ระบาด แนะนาให้

ใส่ชุดป้องกันร่างกาย ได้แก่ หน้ากากอนามัย หมวกคลุมผม แว่นตากันลม ถุงมือยาว รองเท้าบูท และผ้า
กันเปื้อนพลาสติก 
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