
 

แนวปฏิบัตสิำหรับการแยกเพ่ือสังเกตอาการ ณ ที่พักอาศัย (Self-Quarantine at Home) 
กรณีนักเรียน นักศึกษา ที่เดินทางกลับจากพ้ืนที่ระบาด0ของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

0 กระทรวงสาธารณสุข  
4 มีนาคม 2563  

1. 0การเตรียมความพรอมของสถานศึกษากอนนักเรียนเดินทางกลับ 
1.1 0สถานศึกษากำหนดสถานท่ีเพ่ือแยกสังเกตอาการเปนเวลา 14 วัน 

• สามารถแยกหองนอน หองน้ำของผูปวยและบุคคลอ่ืนๆ 

• มีอากาศท่ีถายเทดี  

• มีอุปกรณปองกันการติดเชื้อท้ังของผูเดินทางกลับและผูท่ีอาศัยรวมอาคาร เชน หนากากอนามัย สบู เจล
แอลกอฮอล ถุงมือ  

• สามารถติดตอกับโรงพยาบาลไดดี และเดินทางมาโรงพยาบาลไดสะดวกดวยพาหนะสวนบุคคลหรือพาหนะ
ของสถานศึกษา 

• มีระบบทำความสะอาดและเก็บขยะ หากมีเจาหนาท่ีทำความสะอาดหอพักนักศึกษาหรือเจาหนาท่ีท่ีเดินทาง
กลับมาจากพ้ืนท่ีระบาด เชน แมบานในหอพัก ควรใสชุดปองกันรางกาย ไดแก หนากากอนามัย หมวกคลุม
ผม แวนตากันลม ถุงมือยาว รองเทาบูท และผากันเปอนพลาสติก  

1.2 หากสถานศึกษาจัดท่ีพักใหผูเดินทางกลับ กอนเขาท่ีพักตองมีการคัดกรองอาการ โดยใชเทอรโมมิเตอรวัดอุณหภูมิ
ทางผิวหนังแบบมือถือ (Hand held thermometer)    

1.3 หากสถานศึกษาไมสามารถจัดหาสถานท่ีไดจำเปนตองแยกสังเกตอาการของผูเดินทางกลับท่ีบาน ตองชี้แจงผู
เดินทางกลับและครอบครัวถึงความจำเปนในการแยกสังเกตอาการ พรอมท้ังใหคำแนะนำในการปฏิบัติตัวและหมายเลข
โทรศัพทผูประสานงาน 

1.4 0กำหนดผูประสานงานของสถานศึกษาในการติดตอกับนักศึกษาท่ีเดินทางกลับมาและหนวยงานสาธารณสุขใน
พ้ืนท่ี โดยวางระบบติดตามอาการรวมกัน  

1.5 0เตรียมความพรอมหลักสูตรการเรียนท่ีบานสำหรับผูเดินทางกลับ หรือระบบการเรียนชดเชยหากนักศึกษาตองขาด
เรียนระหวางแยกสังเกตอาการ  

2 0ขอปฏิบัติของผูเดินทางกลับจากพ้ืนท่ีระบาดทางเครื่องบิน  

• ใหความรวมมือกับระบบการคัดกรองผูเดินทางเพ่ือควบคุมปองกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของดานควบคุม
โรคติดตอระหวางประเทศ 
- หากมีอาการไข หรือ อาการไอ จาม มีน้ำมูก เจ็บคอ ใหแจงใหเจาหนาท่ีท่ีดานควบคุมโรคติดตอระหวาง

ประเทศทราบทันที 
- กรณีวัดอุณหภูมิรางกายตั้งแต 37.5oC จะไดรับการแยกตัวมาตรวจซ้ำ หากยังมีไขจะสงโรงพยาบาลเพ่ือตรวจ

วินิจฉัยและรักษาตามระบบ 
3 ขอปฏิบัต0ิของผูเดินทางกลับจากพ้ืนท่ีระบาด0ระหวางสังเกตอาการท่ีบาน/ท่ีพักเพ่ือปองกันการแพรเช้ือไปสูคนอ่ืนๆ 

• ใหหยุดการเขาเรียน เขารวมกิจกรรมของสถานศึกษาท่ีมีการรวมคนจำนวนมาก 

• นอนแยกหองกับบุคคลอ่ืนในบาน ไมออกไปนอกบาน ไมเดินทางไปท่ีชุมชนหรือท่ีสาธารณะอยางนอย 14 วัน นับ
จากวันเดินทางกลับจากพ้ืนท่ีระบาด  



• รับประทานอาหารแยกจากผูอ่ืน เชน แยกสถานท่ี หรือ รับประทานตางเวลากับผูอ่ืน 

• ไมใชของใชสวนตัว เชน ผาเชด็หนา ผาเช็ดตัว แกวน้ำ หลอดดูดน้ำ รวมกับผูอ่ืน 

• ลางมือบอยๆดวยน้ำและสบูอยางนอย 20 วินาที  กรณีไมมีน้ำและสบู ใหลูบมือดวยเจลแอลกอฮอลความเขมขน
อยางนอย 60% 

• สวมหนากากอนามัย และอยูหางจากคนอ่ืนๆ ในบานประมาณ 1-2 เมตรหรืออยางนอยประมาณหนึ่งชวงแขน 

• หลีกเลี่ยงการใกลชิดบุคคลอ่ืนในท่ีพักอาศัย โดยเฉพาะผูสูงอายุ ผูปวยโรคเรื้อรังตาง ๆ  

• การท้ิงหนากากอนามัยใสถุงพลาสติกปดสนิทกอนท้ิงลงในถังขยะท่ีมีฝาปดมิดชิด และทำความสะอาดมือดวย
แอลกอฮอลเจล หรือน้ำและสบูทันที 

• ปดปากจมูกดวยกระดาษทิชชูทุกครั้งท่ีไอจาม โดยปดถึงคาง แลวท้ิงทิชชูลงในถุงพลาสติกและปดปากถุงใหสนิท
กอนท้ิง หรือ ใชแขนเสื้อปดปากจมูกเม่ือไอหรือจาม และ ทำความสะอาดมือดวยแอลกอฮอลเจล หรือน้ำและสบู
ทันที 

 
4 วิธีการ0สังเกตอาการ ณ ท่ีพักอาศัยและแนวทางปฏิบัติเม่ือมีอาการปวย  

• ใหผูเดินทางกลับ วัดไขทุกวันเชาและเย็น และสังเกตอาการระบบทางเดินหายใจ  
1) 0อาการไข ไดแก 
 0วัดอุณหภูมิรางกายตั้งแต 37.5 องศาเซลเซียสข้ึนไป หรือ 
 0มีอาการสงสัยวามีไข ไดแก ตัวรอน ปวดเนื้อปวดตัว หนาวสั่น  

2) 0อาการระบบทางเดินหายใจ ไดแก ไอ น้ำมูก0เจ็บคอ หายใจเหนื่อย หรือ หายใจลำบาก  

• 0หากพบอาการปวยขอใดขอหนึ่ง ใหรีบโทรศัพทแจงผูประสานงานของสถานศึกษา หรือหมายเลขโทรศัพทของ
หนวยงานสาธารณสุขในพ้ืนท่ี หรือหมายเลขโทรศัพทตามบัตรสังเกตอาการ (health beware card)  โดยแจง
อาการและประวัติการเดินทาง  

• 0หาก0เดินทางมาโรงพยาบาลโดยรถยนตสวนตัว ใหเปดหนาตางรถยนตไวเสมอ และแจงอาการและประวัติการ
เดินทางท่ีเจาหนาท่ีคัดกรองของโรงพยาบาล  

 
 
 
 

5 0ขอปฏิบัติของผูอยูอาศัยรวมบาน และการทำลายเช้ือในส่ิงแวดลอมในบาน 

• 0ทุกคนในบานควรลางมือบอยครั้งท่ีสุด เพ่ือลดการรับและแพรเชื้อ โดยใช0น้ำและสบูอยางนอย 20 วินาที  กรณีไม
มีน้ำและสบู ใหลูบมือดวยเจลแอลกอฮอลความเขมขนอยางนอย 70% 

• เฝาระวังอาการเจ็บปวยของผูสัมผัสใกลชิดหรือสมาชิกในบาน ภายในระยะเวลา 14 วัน หลังสัมผัสผูปวย 

• นอนแยกหองกับผูเดินทางกลับ รวมถึงแยกใชหองน้ำและพ้ืนท่ีสวนกลางในบาน 

• ไมรับประทานอาหารรวมกันกับผูเดินทางกลับ ใหแยกโตะ หรือรับประทานคนละเวลา 

• ไมใชของใชสวนตัว เชน ผาเชด็หนา ผาเช็ดตัว แกวน้ำ หลอดดูดน้ำ รวมกับผูเดินทางกลับ 

• หลีกเลี่ยงการใกลชิดในระยะ 1 เมตร  

• ทำความสะอาดบริเวณท่ีผูเดินทางกลับพัก เชน เตียง โตะ บริเวณของใชรอบ ๆ ตัวของผูปวย รวมถึงหองน้ำดวย
น้ำยาฟอกขาว 5% โซเดียมไฮโปคลอไรท (น้ำยาฟอกขาว 1 สวนตอน้ำสะอาด 99 สวน) หากผูเดินทางกลับ
สามารถทำความสะอาดพ้ืนท่ีของตนได ใหทำความสะอาดเอง  



• ทำความสะอาดเสื้อผา ผาปูเตียง ผาขนหนู ฯลฯ ดวยสบูหรือผงซักฟอกธรรมดาและน้ำ หรือซักผาดวยน้ำรอนท่ี
อุณหภูมิน้ำ 60-90 °C 

 
6 0ขอปฏิบัติของหนวยงานอ่ืนๆท่ีเกี่ยวของ  

• 0อนุญาตใหพนักงานท่ีเปนผูปกครองลาเพ่ือดูแลผูถูกแยกสังเกตอาการท่ีเปนเด็ก โดยอาจขอหลักฐานจาก
สถานศึกษาเพ่ือประกอบการพิจารณาอนุญาต 

 
ภาพตัวอยาง การจัดจุดคัดกรองอาการปวยของนักศึกษาและเจาหนาท่ีท่ีเดินทางกลับมาจากพ้ืนท่ีท่ีพบการระบาด 

 
1. กำหนดพ้ืนท่ีคัดกรอง บริเวณกอนเขาหอพัก หรือ อาคาร ควรเปน
พ้ืนท่ีท่ีอากาศถายเทไดสะดวก 
2. มีปายบอกใหชัดเจน 
3. จัดเตรียมอุปกรณ ไดแก เครื่องวัดอุณหภูมิแบบมือถือ (Handheld 
thermometer), ถุงมือ, 70% แอลกอฮอลสำหรับเช็ดทำความสะอาด
พ้ืนผิวและเครื่องวัดอุณหภูมิ, หนากากอนามัยสำหรับผูคัดกรองและผูท่ีมี
อาการปวยใหสวมหนากากอนามัยทันที 
 

4. มีปายประกาศ อาการท่ีเขากณฑการเฝาระวังโรคติดเชื้อ
โคโรนาไวรัส 2019 ไดแก ไข รวมกับ ไอ จาม เจ็บคอ มีน้ำมูก 
หอบเหนื่อย 
5. จัดใหมีปายประชาสัมพันธ การปองกันควบคุมโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา ในภาษาตางๆ ท่ีเก่ียวของกับสถานศึกษา โดย
สามารถดาวนโหลดเอกสาร ประชาสัมพันธตางๆ ไดท่ี เวบ
ไซตกรมควบคุมโรค  
https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia/intro.php 
 

หมายเหตุ มาตรการนี้ปรับจากคำแนะนำสำหรับการแยกเพ่ือสังเกตอาการ ณ ท่ีพักอาศัย (Self-Quarantine at Home) 
กรณีนักเรียน นักศึกษา ท่ีเดินทางกลับจากพ้ืนท่ีระบาด0ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) วันท่ี 23 กุมภาพันธ 
2563 

 

https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia/intro.php

