
คําแนะนําสําหรับการแยกเพื่อสังเกตอาการ ณ ที่พักอาศัย (Self-Quarantine at Home) 
กรณีที่เดินทางกลับจากพื้นที่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) 

  
กระทรวงสาธารณสุข  

2 มีนาคม 2563 
 
1. การปฏิบัติตัวระหว่างสังเกตอาการท่ีบา้น/ที่พักเพื่อปอ้งกันการแพรเ่ชื้อไปสู่คนอ่ืนๆ 

 ให้หยุดการไปเรียน ไปทํางาน เข้าร่วมกิจกรรมของสถานทีท่ี่มีการรวมคนจํานวนมาก 
 ผู้เดินทางกลับควรนอนแยกห้อง ไม่ออกไปนอกบ้าน ไม่เดินทางไปที่ชุมชนหรือที่สาธารณะอย่างน้อย 14 

วัน นับจากวันเดินทางกลับจากพ้ืนที่ระบาด  
 รับประทานอาหารแยกจากผูอ่ื้น อาจรับประทานอาหารร่วมกันได้ แต่ต้องใช้ช้อนกลางทุกคร้ัง 
 ไม่ใช้ของใช้ส่วนตัว เช่น ผ้าเช็ดหน้า ผ้าเช็ดตัว แก้วนํ้า หลอดดูดนํ้า ร่วมกับผู้อ่ืน 
 ล้างมือบ่อยๆ ด้วยนํ้าและสบู่อย่างน้อย 20 วินาที  กรณีไมม่ีนํ้าและสบู่ ให้ลูบมือด้วยเจลแอลกอฮอล์

ความเข้มข้นอย่างน้อย 60% 
 สวมหน้ากากอนามัย และอยูห่่างจากคนอ่ืนๆ ในบ้านประมาณ 1-2 เมตร หรืออย่างน้อยประมาณหน่ึง

ช่วงแขน 
 หลีกเลี่ยงการใกล้ชิดบุคคลอ่ืนในที่พักอาศัย โดยเฉพาะผู้สูงอายุ ผู้ป่วยโรคเรื้อรังต่าง ๆ  
 การทิ้งหน้ากากอนามัย ใช้วิธี ใส่ถุงพลาสติกและปิดปากถุงให้สนิทก่อนทิ้งลงในถังขยะทีม่ีฝาปิดมิดชิด 

และทําความสะอาดมือด้วยแอลกอฮอล์เจล หรือนํ้าและสบู่ทันท ี
 ปิดปากจมูกด้วยกระดาษทิชชูทุกคร้ังที่ไอจาม โดยปิดถึงคาง แล้วทิ้งทิชชูลงในถุงพลาสติกและปิดปากถุง

ให้สนิทก่อนทิ้ง หรือ ใช้แขนเสื้อปิดปากจมูกเมื่อไอหรือจาม และ ทําความสะอาดมือด้วยแอลกอฮอล์เจล 
หรือนํ้าและสบู่ทันท ี

 ทําความสะอาดบริเวณที่ผู้เดินทางกลับพัก เช่น เตียง โต๊ะ บริเวณของใช้รอบ ๆ ตัว รวมถึงห้องน้า ด้วย
นํ้ายาฟอกขาว 5% โซเดียมไฮโปคลอไรท์ (น้ายาฟอกขาว 1 ส่วนต่อนํ้าสะอาด 99 ส่วน) 

 ทําความสะอาดเสื้อผ้า ผ้าปูเตียง ผ้าขนหนู ฯลฯ ด้วยสบู่หรือผงซักฟอกธรรมดาและน้ํา หรือซักผ้าด้วย
นํ้าร้อนที่อุณหภูมินํ้า 70-90 °C 

 
2. วิธีการสังเกตอาการ ณ ที่พกัอาศัยและแนวทางปฏิบัติเม่ือมีอาการป่วย  

 กรณีที่มีหอพักและเจ้าหน้าทีค่วรจัดให้มีจุดคัดกรองอุณหภูมิด้วยเครื่องวัดอุณหภูมิแบบมือถือ  
(Handheld thermometer) ที่หน้าหอพักในผู้ที่เดินทางจะเข้าออกหอพักทุกคน  

 ให้ผู้เดินทางสังเกตอาการไข้และอาการระบบทางเดินหายใจ แนะนําให้วัดอุณหภูมิร่างกายทุกวันเช้าและ
เย็น  
 



1) อาการไข้ ได้แก่ 
 วัดอุณหภูมิร่างกายต้ังแต่ 37.5 องศาเซลเซียสขึ้นไป หรือ 
 มีอาการสงสัยว่ามีไข้ ได้แก่ ตัวร้อน ปวดเน้ือปวดตัว หนาวสั่น  

2) อาการระบบทางเดินหายใจ ได้แก่ ไอ นํ้ามูกเจ็บคอ หายใจเหน่ือย หรือ หายใจลําบาก  
 หากพบอาการป่วยข้อใดข้อหน่ึง ให้รีบไปพบแพทย์พร้อมแจ้งประวัติการเดินทาง โดยขณะเดินทางมา

โรงพยาบาลโดยรถยนต์ส่วนตัวให้เปิดหน้าต่างรถยนต์ไว้เสมอ 
 
3. การปฏิบัติตัวของผู้อยู่อาศยัร่วมบ้าน และการทําลายเชื้อในสิ่งแวดลอ้มในบ้าน 

 ทุกคนในบ้านควรล้างมือบ่อยคร้ังที่สุด เพ่ือลดการรับและแพร่เช้ือ โดยใช้นํ้าและสบู่อย่างน้อย 20 วินาที  
กรณีไม่มีนํ้าและสบู่ ใหลู้บมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ความเข้มข้นอย่างน้อย 70% 

 เฝ้าระวังอาการเจ็บป่วยของผู้สัมผัสใกล้ชิดหรือสมาชิกในบ้าน ภายในระยะเวลา 14 วัน หลังสัมผัสผูป่้วย 
 ควรนอนแยกห้องกับผู้เดินทางกลับ 
 อาจรับประทานอาหารร่วมกันได้ แต่ต้องใช้ช้อนกลางทุกคร้ัง 
 ไม่ใช้ของใช้ส่วนตัว เช่น ผ้าเช็ดหน้า ผ้าเช็ดตัว แก้วนํ้า หลอดดูดนํ้า ร่วมกับผู้เดินทางกลับ 
 หลีกเลี่ยงการใกล้ชิดในระยะ 1 เมตร  
 ทําความสะอาดบริเวณที่ผู้เดินทางกลับพัก เช่น เตียง โต๊ะ บริเวณของใช้รอบ ๆ ตัวของผู้ป่วย รวมถึงห้องน้า 

ด้วยนํ้ายาฟอกขาว 5% โซเดียมไฮโปคลอไรท์ (น้ายาฟอกขาว 1 ส่วนต่อนํ้าสะอาด 99 ส่วน) 
 ทําความสะอาดเสื้อผ้า ผ้าปูเตียง ผ้าขนหนู ฯลฯ ด้วยสบู่หรือผงซักฟอกธรรมดาและน้ํา หรือซักผ้าด้วยนํ้า

ร้อนที่อุณหภูมินํ้า 70-90 °C 
 หากมีเจ้าหน้าที่ทําความสะอาดห้องพรกของผู้ที่เดินทางกลับมาจากพ้ืนที่ระบาด เช่น แม่บ้าน ควรใสชุ่ด

ป้องกันร่างกาย ได้แก่ หน้ากากอนามัย หมวกคลุมผม แว่นตากันลม ถุงมือยาว รองเท้าบู๊ท และผ้ากันเป้ือน
พลาสติก  

 
4. กรณีที่สถานศึกษา หน่วยงาน บริษัทหรือองค์กรที่มีคนหมู่มาก มีคนในองค์กรเดินทางกลับจากประเทศที่มีการระบาด 

 หน่วยงานควรกําหนดหรือมอบหมายบุคลากรที่เป็นผู้รับผิดชอบในการจัดทําทะเบียนผู้เดินทาง และ
ดําเนินการประสานงานติดต่อกับผู้เดินทางและหน่วยงานสาธารณสุขในพ้ืนที่ 

 กรณีที่มีผู้เดินทางกลับมาจากต่างประเทศและผ่านการคัดกรองจากด่านควบคุมโรคระหว่างประเทศ (ทั้งทาง
บก เรือ อากาศ) และอยู่ในเง่ือนไขของการติดตามผู้เดินทางแบบกักตัวอยู่ที่บ้าน (Home Quarantine)  

 - ลงทะเบียนพนักงาน นักเรียน หรือเจ้าหน้าที่ โดยระบุข้อมูลช่ือ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ ช่องทางการติดต่อและผู้
ติดต่อได้ (สํารอง) 

- สร้างช่องทางในการติดต่อ เพ่ือบันทึกอาการประจําวัน เช่น Line Group 
 - กําหนดให้ผู้เดินทางสังเกตอาการตนเอง วัดอุณหภูมิร่างกายทุกวัน จนครบ 14 วัน  



- รายงานข้อมูลอุณหภูมิร่างกายและอาการผิดปกติ (ระบบทางเดินหายใจ) ทางช่องทางติดต่อน้ันๆ และ
ทําการบันทึกทุกวันเป็นเวลา 14 วันติดต่อกัน 
- งดการออกไปพ้ืนที่ชุมชนสาธารณะโดยไม่จําเป็น งดการใช้สิ่งของร่วมกับผู้อ่ืน เช่น แก้วนํ้า ผ้าเช็ดตัว 
ช้อนส้อม เป็นต้น และงดการพูดคุยกับผู้อ่ืนในระยะใกล้เกินกว่า 1 เมตร 

 กรณีที่ผู้เดินทางมีอาการผิดปกติ เช่น ไข้ ไอ จาม มีนํ้ามูก เจ็บคอ อาการหอบ หรือหายใจลําบาก 
-  รายงานอาการผิดปกติของผู้เดินทาง ให้กับสํานักงานป้องกันควบคุมโรคในพ้ืนที่รับผิดชอบ 
- สํานักงานป้องกันควบคุมโรคในพ้ืนที่รับผิดชอบ กําหนดโรงพยาบาลท่ีหมายและช่วงเวลานัดหมายใน

การเข้ารับการรักษา 
- สถานศึกษา หน่วยงาน บริษัทหรือองค์กรที่มีคนหมู่มาก เป็นผู้รับผิดชอบในกํากับผู้เดินทาง ซึ่งเป็น

บุคคลในสังกัด ให้เดินทางไปพบแพทย์ ณ โรงพยาบาลท่ีสํานักงานป้องกันควบคุมโรคกําหนดตามเวลาที่นัด
หมาย 

 หน่วยงานทางสาธารณสุขรับผิดชอบดําเนินการกับผู้ป่วยเข้าเกณฑ์สอบสวนโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
(PUI) ตามแนวทางการเฝ้าระวังและสอบสวนโรคต่อไป 
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