
 
 

ประกาศคณะแพทยศาสตร์ 
เรื่อง  แนวทางปฏิบัติของบุคลากรและนักศึกษาในการเดินทางหรือไปฝึกงานหรือปฏิบัติงาน 

เพ่ือป้องกันและควบคุมโรค COVID-19 
ฉบับที่ 10 

วันท่ี 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 
********************************************** 

 
สืบเนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรค COVID-19 ระลอกใหม่ ที่เกิดข้ึนครั้งล่าสุดในประเทศไทยนั้น  

เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการรองรับสถานการณ์ดังกล่าว คณะแพทยศาสตร์ จึงขอแจ้งแนวทางปฏิบัติให้แก่
บุคลากรที่จะเดินทาง โดยอ้างอิงจากข้อก าหนด ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชก าหนดการบริหารราชการ
ในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ฉบับที่ 18 ประกาศ ณ วันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2564 และค าสั่งคณะกรรมการ
โรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ที่ 18 / 2564 สั่ง ณ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 ดังต่อไปนี้ 

 
1. งดการเดินทางเข้าไปในพื้นทีจ่ังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดปทมุธานี และอ าเภอแม่สอด จงัหวัดตาก 

1.1 หากมีความจ าเป็นต้องเดินทางไปปฏิบัติหน้าทีโ่ดยไม่สามารถยกเลิกได้ (เช่น การไปราชการ) 
ต้องมีเอกสารรบัรองความจ าเป็นในการไปปฏิบัติหน้าทีจ่ากคณะแพทยศาสตร์ หลังจากกลับมา
ให้ลงทะเบียนเป็นผูเ้ดินทางกลบัจากพื้นทีเ่สี่ยงกับหัวหน้างาน จากนั้นให้หัวหน้างานสง่รายช่ือ
ไปยังหน่วยควบคุมและป้องกันโรคติดเช้ือในโรงพยาบาลโดยทันที พร้อมทั้งให้หยุดงานและ
แยกตัวเอง (self-quarantine) เป็นเวลา 14 วันโดยไม่ถือเป็นวันลา  

1.2 หากเดินทางไปด้วยเหตุอื่น ให้ท าหนังสือช้ีแจงความจ าเป็นของการเดินทาง หลงัจากกลบัมาให้

ลงทะเบียนเป็นผูเ้ดินทางกลับจากพื้นที่เสี่ยงกับหัวหน้างาน จากนั้นใหห้ัวหน้างานส่งรายช่ือไป

ยังหน่วยควบคุมและป้องกันโรคติดเช้ือในโรงพยาบาลโดยทนัที พร้อมทั้งใหห้ยุดงานและ

แยกตัวเอง (self-quarantine) เป็นเวลา 14 วันโดยให้ใช้วันลากิจหรือลาพักผ่อน 

1.3 ในกรณีไม่มสีถานที่แยกตัวที่บ้าน ให้แจ้งหน่วยควบคุมและปอ้งกันโรคติดเช้ือในโรงพยาบาลที่

หมายเลขโทรศัพท์ 053-935714 (ในเวลาราชการ) 093-693153 (นอกเวลาราชการ) เพื่อ

ติดต่อขอแยกตัวในสถานที่ที่ทางคณะแพทยศาสตรจ์ัดไว้ให้ 

2. หลีกเลี่ยงการเดินทางเข้าไปในพื้นที่กรงุเทพมหานคร จงัหวัดนนทบุรี และจงัหวัดสมุทรปราการ  
2.1 หากมีความจ าเป็นต้องเดินทางไปปฏิบัติหน้าทีโ่ดยไม่สามารถยกเลิกได้ (เช่น การไป

ราชการ) ต้องมีเอกสารรบัรองความจ าเป็นในการไปปฏิบัติหน้าที่จากคณะแพทยศาสตร์ 



2 

 

หลงัจากกลบัมาใหล้งทะเบียนเป็นผูเ้ดินทางกลบัจากพื้นที่เสีย่งกับหัวหน้างาน จากนั้นให้
หัวหน้างานส่งรายช่ือไปยังหน่วยควบคุมและปอ้งกันโรคติดเช้ือในโรงพยาบาลโดยทันที  

2.2 หากเดินทางไปด้วยเหตุอื่น ให้ท าหนังสือช้ีแจงความจ าเป็นของการเดินทาง หลงัจาก

กลับมาใหล้งทะเบียนเป็นผูเ้ดินทางกลบัจากพื้นที่เสี่ยงกับหัวหน้างาน จากนั้นให้หัวหน้า

งานส่งรายช่ือไปยังหน่วยควบคุมและป้องกันโรคติดเช้ือในโรงพยาบาลโดยทันที  

3. บุคคลที่มีความเสี่ยงตามข้อ 1 และ 2 ให้ปฏิบัติตามตามประกาศโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 

เรื่อง แนวทางปฏิบัตสิ าหรับผู้ที่เดินทางไปยงัสถานทีเ่สีย่งหรอืสัมผัสใกล้ชิดผูป้่วยโรค COVID-19  

ฉบับที่ 12 ประกาศ ณ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 เมื่อเดินทางกลับมาถึงจงัหวัดเชียงใหม่แล้ว  

ต้องบันทกึข้อมลูในแอพพลิเคช่ัน CM-CHANA, CMU Self Health Check และ  

CMU-MED COVID-19 ให้ครบถ้วน 

4. ขอให้ทุกหน่วยงานในสังกัดคณะแพทยศาสตร์ หลกีเลี่ยงการรบัและสง่นกัศึกษาทุกระดับ อาจารย์ 

แพทย์ และบุคลากรด้านสุขภาพไปดูงาน ฝึกงาน หรอืปฏิบตัิงานวิชาเลือก (elective)  

ยังพื้นที่ตามข้อ 2 จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง หากการไปฝกึงานหรือปฏิบัติงาน 

วิชาเลือกนั้นมผีลตอ่การส าเร็จการฝึกอบรม ให้เป็นการพจิารณาของหัวหน้าหน่วยงานเป็นกรณีไป 

5. กรณีที่มีความจ าเป็นต้องไปฝึกงานหรือปฏิบัตงิานในพื้นที่ตามข้อ 2 และการฝกึงานหรือปฏิบัติงาน

ดังกล่าวเสรจ็สิ้นแล้ว เมื่อกลบัมาถึงจังหวัดเชียงใหม ่

5.1 แจ้งหน่วยควบคุมและป้องกันโรคติดเช้ือฯ เพื่อท าการนัดหมายให้เข้ารบัการตรวจหาเช้ือไวรัส 

SARS-CoV-2  

5.1.1 หากผลตรวจพบเช้ือไวรัส SARS-CoV-2 ให้เข้าสูก่ระบวนการรักษาโรค COVID-19 

5.1.2 หากผลตรวจไม่พบเช้ือไวรัส SARS-CoV-2 สามารถข้ึนมาปฏิบัติงานในโรงพยาบาลได้ 

และให้ท าการติดตามอาการอย่างใกล้ชิดด้วยตนเอง (self-monitoring) เป็นเวลา 14 

วัน นับจากวันสุดท้ายทีม่ีการเดินทางออกจากพื้นที่ดงักล่าว 

5.2 ให้ท าการแยกตัวเอง (self-quarantine) นับจากวันที่เดินทางออกจากพื้นทีเ่สี่ยงดังกล่าว

จนกระทั่งทราบผลการตรวจ SARS-CoV-2 โดยไม่ถือเป็นวันลา 

5.3 ในกรณีไม่มสีถานที่แยกตัวที่บ้าน ให้แจ้งหน่วยควบคุมและปอ้งกันโรคติดเช้ือในโรงพยาบาล 
ที่หมายเลขโทรศัพท์ 053-935714 (ในเวลาราชการ) 093-693153 (นอกเวลาราชการ)  
เพื่อติดต่อขอแยกตัวในสถานทีท่ี่ทางคณะแพทยศาสตรจ์ัดไว้ให้ 

6. กรณีที่เดินทางไปอยู่ในพื้นที่ตามข้อ 2 เป็นเวลา 72 ช่ัวโมงติดต่อกันข้ึนไป ให้ปฏิบัติตามข้อ 5.1, 5.2 
และ 5.3 

   7. กรณีที่เดินทางไปอยู่ในพื้นที่ตามข้อ 2 เป็นเวลาน้อยกว่า 72 ช่ัวโมงติดต่อกัน ให้ปฏิบัติตามประกาศ 
     โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่เรื่อง  แนวทางปฏิบัตสิ าหรับผู้ทีเ่ดินทางไปยงัสถานทีเ่สี่ยงหรือ 

สัมผัสใกล้ชิดผูป้่วยโรค COVID-19 ฉบับที่ 12 วันที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 
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แนวทางการแยกตัวเอง (self-quarantine) และการติดตามอาการอย่างใกล้ชิด (self-monitoring)  

ดังเอกสารแนบ 

 
ประกาศฉบับนี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 และอาจมีการเปลี่ยนแปลง

แนวทางปฏิบัติให้เหมาะสมกับพืน้ที่เสีย่งทีอ่าจปรับเปลี่ยนไปตามสถานการณ์การระบาดของโรค COVID-19 
 

 
จึงประกาศมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วกัน 

 
ประกาศ ณ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 

 

 
(ศาสตราจารย์ นายแพทยบ์รรณกิจ   โลจนาภิวัฒน)์ 

คณบดีคณะแพทยศาสตร ์
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เอกสารแนบ 1 
 

ค าแนะน าส าหรับการแยกตัวเอง (self-quarantine) ของผู้สัมผัสเสี่ยงสูงเพ่ือสังเกตการเริม่ป่วย ณ ท่ีพักอาศัย  
 

 ผู้ที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดการติดเช้ือไวรสัโคโรน่าสายพันธ์ุใหม่ (COVID-19) ให้ปฏิบัติดังนี ้

1. หยุดเรียน หยุดงาน นอนแยกหอ้ง ไม่ออกไปนอกบ้าน ไม่เดนิทางไปที่ชุมชนหรือที่สาธารณะอย่างน้อย 
14 วัน นับจากวันที่เดินทางออกจากพื้นที่ระบาดหรือวันสุดท้ายที่สมัผสัผูป้่วยยืนยันโรค COVID-19  

2. หลีกเลี่ยงการใกล้ชิดบุคคลอื่น หากมีความจ าเป็นต้องสวมหน้ากากอนามัย และอยูห่่างประมาณ  
1 – 2 เมตร หรืออย่างน้อยประมาณหนึง่ช่วงแขน 

3. วัดไข้ ทุกวัน หากมีไข้ มากกว่าหรือเท่ากับ 37.5 องศาเซลเซียส ร่วมกบั มี น้ ามูก ไอ เจบ็คอ  
ให้ติดต่อเข้ารบัการรักษาในสถานพยาบาลใกลบ้้าน  

4. รับประทานอาหารที่เป็นประโยชน์ ปรุงสุก สะอาด และแยกจากผูอ้ื่น จนกว่าอาการจะหายเป็นปกติ
และพักผ่อนใหเ้พียงพอ 

5. ไม่ใช้ของส่วนตัวร่วมกับผู้อื่น เช่น ผ้าเช็ดหน้า ผ้าเช็ดตัว แก้วน้ า หลอดดูดน้ า 
6. หน้ากากอนามัย กระดาษทิชชูที่ใช้แล้วทิ้งในถุงพลาสติก ปิดปากถุงใหส้นิทก่อนทิ้ง และท าความสะอาด

มือด้วยแอลกอฮอลเ์จล หรือน้ าและสบู่ทันที 
7. ท่านและทกุคนในบ้านควรท าความสะอาดมือด้วยแอลกอฮอล์เจล หรือน้ าและสบู่บอ่ยๆ 
8. ท าความสะอาดพื้นบรเิวณที่พัก และเครื่องเรือน เครื่องใช้ เช่น เตียง โต๊ะ โทรศัพท์ หรืออปุกรณ์ต่าง ๆ 

ห้องน้ าบรเิวณโถส้วม ด้วยน้ ายาฟอกขาว 5% โซเดียมไฮโปคลอไรท์  
(น้ ายาฟอกขาว 1 ส่วน ต่อน้ า 99 ส่วน) 

9. ท าความสะอาดเสื้อผ้า ผ้าปเูตียง ผ้าขนหนู ฯลฯ ด้วยผงซกัฟอกธรรมดาและน้ า หรือซักผ้าด้วย 
น้ าร้อนที่อุณหภูมิน้ า 60 – 90 องศา 

10. เฝ้าระวังอาการเจ็บป่วยของผูส้ัมผสัใกล้ชิดหรือสมาชิกในบ้าน ภายในระยะเวลา 14 วัน 
11. หากมีอาการเจ็บป่วย เช่น ไข้สูง เหนื่อยมากขึ้น แน่นหน้าอก หอบ หายใจไม่สะดวก กินไม่ได้ 

ให้รีบมาโรงพยาบาลทันทีโดยสามารถแจง้ทีห่มายเลขโทรศัพท์ 053-935714 (ในเวลาราชการ)  
และ 093-693153 (นอกเวลาราชการ) 
 

หมายเหตุ  ในกรณีที่ผูป้่วยสมัผสัใกล้ชิดเป็นมารดาให้นมบุตร ยังสามารถให้นมบุตรไดเ้นื่องจากปริมาณไวรสัที่ผ่าน
ทางน้ านมมีนอ้ยมาก แต่มารดาควรสวมหน้ากากอนามัยและล้างมอือย่างเคร่งครัดทุกครั้งกอ่นสมัผสัหรือให้นมบุตร 
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เอกสารแนบ 2 
 

แนวทางการติดตามอาการอยา่งใกล้ชิดด้วยตนเอง (self-monitoring) 
 

• สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา โดยเฉพาะเมื่อจ าเป็นต้องพบปะกบัผูอ้ื่น 

• หมั่นล้างมือให้สะอาดอยู่แสมอด้วยน้ า และสบู่ หรอืแอลกอฮอล์เจลล้างมือ 

• ไม่น ามือมาสมัผสัตา จมกู ปาก โดยไม่จ าเป็น 

• รับประทานอาหารปรุงสุกใหม ่

• ไม่ใช้ของส่วนตัวร่วมกับผู้อื่น (เช่น ผ้าเช็ดหน้า แก้วน้ า ผ้าเช็ดตัว) 

• ไม่คลุกคลีกบัผู้ป่วยโรคติดเช้ือระบบทางเดินหายใจ 

• หลีกเลี่ยงการอยู่ในสถานที่แออัด เช่น โรงภาพยนตร์ ห้างสรรพสินค้า การโดยสารการขนส่งสาธารณะ เช่น 
ข้ึนเครื่องบิน รถประจ าทาง รถไฟ รถตู ้

หากท่านรู้สึกว่ามีไข้ และวัดอุณหภูมิร่างกายได้ 37.5 องศาเซลเซียส(หรือสูงกว่านี้) ร่วมกับ อาการทางเดิน
หายใจ ได้แก่ เจ็บคอ มีน้ ามูก หายใจเหนื่อยหอบ กรุณาโทรติดต่อเพื่อขอรับค าแนะน าที่ หมายเลขโทรศัพท์  
053-935714 (ในเวลาราชการ) และ 093-6931535 (นอกเวลาราชการ) 
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เอกสารแนบ 3 
 
QR code ส าหรับบันทึกข้อมูลของบุคคลที่เดินทางไปยังพื้นที่เสี่ยง 
 
 

 

CM-CHANA 

CMU  
SELF 
HEALTH  
CHECK 

CMU-MED  
COVID-19 


