
 

ประกาศคณะแพทยศาสตร์ 
เรื่อง  แนวทางปฏิบัติของบุคลากรและนักศึกษาในการเดินทางเพื่อป้องกันและควบคุมโรค COVID-19  

ฉบับท่ี 3 
********************* 

 
  สืบเนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรค COVID-19 ที่เกิดขึ้นครั้งล่าสุดในประเทศไทยนั้น เพ่ือ
เป็นการเตรียมความพร้อมในการรองรับสถานการณ์ดังกล่าว คณะแพทยศาสตร์ จึงขอแจ้งแนวทางปฏิบัติให้แก่
บุคลากรที่จะเดินทาง โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้.- 
  

1. งดการเดินทางเข้าไปในพ้ืนที่จังหวัดสมุทรสาคร และอ าเภอเมือง จังหวัดระยอง  
 1.1. หากมีความจ าเป็นต้องเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่โดยไม่สามารถยกเลิกได้ (เช่น การไปราชการ) 
  ต้องมีเอกสารรับรองความจ าเป็นในการไปปฏิบัติหน้าที่จากคณะแพทยศาสตร์ หลังจาก 
  กลับมาให้ลงทะเบียนเป็นผู้เดินทางกลับจากพ้ืนที่เสี่ยงกับหัวหน้างาน จากนั้นให้หัวหน้างาน 
  ส่งรายชื่อไปยังหน่วยควบคุมและป้องกันโรคติดเชื้อในโรงพยาบาลโดยทันที พร้อมทั้งให้ 
  หยุดงานและแยกตัวเอง (self-quarantine) เป็นเวลา 14 วนัโดยไม่ถือเป็นวันลา  
 1.2.  หากเดินทางไปด้วยเหตุอ่ืน ให้ท าหนังสือชี้แจงความจ าเป็นของการเดินทาง หลังจากกลับมา 
  ให้ลงทะเบียนเป็นผู้เดินทางกลับจากพ้ืนที่เสี่ยงกับหัวหน้างาน จากนั้นให้หัวหน้างาน 
  ส่งรายชื่อไปยังหน่วยควบคุมและป้องกันโรคติดเชื้อในโรงพยาบาลโดยทันที พร้อมทั้งให้ 
  หยุดงานและแยกตัวเอง (self-quarantine) เป็นเวลา 14 วนัโดยให้ใช้วันลากิจหรือ 
  ลาพักผ่อน 
 1.3.  ในกรณีไม่มีสถานที่แยกตัวที่บ้าน ให้แจ้งหน่วยควบคุมและป้องกันโรคติดเชื้อในโรงพยาบาล 
  ที่หมายเลขโทรศัพท์ 053-935714 (ในเวลาราชการ) 081-7166531 และ 086-1895624  
   (นอกเวลาราชการ) เพ่ือติดต่อขอแยกตัวในสถานที่ที่ทางคณะแพทยศาสตร์จัดไว้ให้ 

2. หลีกเลี่ยงการเดินทางไปยังพ้ืนที่จังหวัดกรุงเทพมหานครและปริมณฑล (นครปฐม นนทบุรี
ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสงคราม) ราชบุรี กระบี่ 

 2.1. หากมีความจ าเป็นต้องเดินทางไปยังพ้ืนที่ดังกล่าว หลังจากกลับมาไม่จ าเป็นต้องลาหยุดงาน 
  แต่ให้ติดตามอาการอย่างใกล้ชิด (self-monitoring) และงดร่วมกิจกรรมในที่สาธารณะ 
  จนครบ 14 วันหลังจากเดินทางกลับมา 

3. บุคคลที่มีความเสี่ยงตามข้อ 1.1. ,1.2. และ 2.1. ให้ปฏิบัติตามตามประกาศโรงพยาบาลมหาราช
นครเชียงใหม่ เรื่อง แนวทางปฏิบัติส าหรับผู้ที่เดินทางไปยังสถานที่เสี่ยงหรือสัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วย 
โรค COVID-19 ฉบับที่ 5 ประกาศ ณ วันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ.2563 

4. ขอความร่วมมือทุกหน่วยงานในสังกัดคณะแพทยศาสตร์ งดส่งนักศึกษา แพทย์ และบุคลากรด้าน
สุขภาพไปฝึกงานหรือปฏิบัติงานวิชาเลือก (elective) ในพ้ืนที่ดังกล่าว และงดรับนักศึกษาแพทย์ 
และบุคลากรด้านสุขภาพจากพ้ืนที่ดังกล่าว มาฝึกงานหรือปฏิบัติงาน วิชาเลือก (elective) ณ 
โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ หรือคณะแพทยศาสตร์ จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง 



   แนวทางการแยกตัวเอง (self-quarantine) และการติดตามอาการอย่างใกล้ชิดด้วยตนเอง 
(self-monitoring) ดังเอกสารแนบ 
 
  ประกาศฉบับนี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ.2563 และอาจมีการเปลี่ยนแปลงพ้ืนที่ที่มี
รายงานการระบาด และ/ หรือแนวทางการติดตามอาการอย่างใกล้ชิดด้วยตนเอง และแนวทางจากการแยกกักตนเอง 
ตามสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19 
 
  จึงประกาศมาเพ่ือทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วกัน 
 
    ประกาศ ณ วันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ.2563 
 

                                                                              
      (ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรณกิจ   โลจนาภิวัฒน์) 
           คณบดีคณะแพทยศาสตร์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
เอกสารแนบ 1 
 

แนวทางการติดตามอาการอย่างใกล้ชิดด้วยตนเอง (self-monitoring) 
 

 สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา โดยเฉพาะเมื่อจ าเป็นต้องพบปะกับผู้อ่ืน 
 หมั่นล้างมือให้สะอาดอยู่เสมอด้วยน้ าและสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจลล้างมือ 
 ไม่น ามือมาสัมผัสตา จมูก ปาก โดยไม่จ าเป็น 
 รับประทานอาหารปรุงสุกใหม่ 
 ไม่ใช้ของส่วนตัวร่วมกับผู้อ่ืน (เช่น ผ้าเช็ดหน้า แก้วน้ า ผ้าเชด็ตัว) 
 ไม่คลุกคลีกับผู้ป่วยโรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจ 
 หลีกเลี่ยงการอยู่ในสถานที่แออัด เช่น โรงภาพยนตร์ ห้างสรรพสินค้า การโดยสารการขนส่งสาธารณะ  

เช่น ขึ้นเครื่องบิน รถประจ าทาง รถไฟ รถตู้ 
 

  หากท่านรู้สึกว่ามีไข้ และวัดอุณหภูมิร่างกายได้ 37.5 องศาเซลเซียส (หรือสูงกว่านี้) ร่วมกับ อาการ
ทางเดินหายใจ ได้แก่ เจ็บคอ มีน้ ามูก หายใจเหนื่อยหอบ กรุณาโทรติดต่อเพ่ือขอรับค าแนะน า ที่หมายเลขโทรศัพท์  
053-935714 (ในเวลาราชการ) 081-7166531 และ 086-1895624 (นอกเวลาราชการ)



เอกสารแนบ 2 
 

ค าแนะน าส าหรับการแยกตัวเอง (self-quarantine) ของผู้สัมผัสเสี่ยงสูงเพื่อสังเกตการเริ่มป่วย ณ ที่พักอาศัย 
 

 ผู้ที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดการติดเชื้อโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ให้ปฏิบัติดังนี้ 
1. หยุดเรียน หยุดงาน นอนแยกห้อง ไม่ออกไปนอกบ้าน ไม่เดินทางไปที่ชุมชนหรือที่สาธารณะ 

อย่างน้อย 14 วัน นับจากวันที่เดินทางออกจากพ้ืนที่ระบาดหรือวันสุดท้ายที่สัมผัสผู้ป่วย  
ยืนยันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  

2. หลีกเลี่ยงการใกล้ชิดบุคคลอื่น หากมีความจ าเป็นต้องสวมหน้ากากอนามัย และอยู่ห่างประมาณ  
1 – 2 เมตร หรืออย่างน้อยประมาณหนึ่งช่วงแขน 

3. วัดไข้ ทุกวัน หากมีไข้ มากกว่าหรือเท่ากับ 37.5 องศาเซลเซียส ร่วมกับ มี น้ ามูก ไอ เจ็บคอ  
ให้ติดต่อเข้ารับการรักษาในสถานพยาบาลใกล้บ้าน  

4. รับประทานอาหารที่เป็นประโยชน์ ปรุงสุก สะอาด และแยกจากผู้อื่น จนกว่าอาการจะหายเป็นปกติ 
และพักผ่อนให้เพียงพอ 

5. ไม่ใช้ของส่วนตัวร่วมกับผู้อ่ืน เช่น ผ้าเช็ดหน้า ผ้าเช็ดตัว แกว้น้ า หลอดดูดน้ า 
6. หน้ากากอนามัย กระดาษทิชชูที่ใช้แล้วทิ้งในถุงพลาสติก ปิดปากถุงให้สนิทก่อนทิ้ง และท าความสะอาด

มือด้วยแอลกอฮอล์เจล หรือน้ าและสบู่ทันที 
7. ท่านและทุกคนในบ้านควรท าความสะอาดมือด้วยแอลกอฮอล์เจล หรือน้ าและสบู่บ่อยๆ 
8. ท าความสะอาดพ้ืนบริเวณท่ีพัก และเครื่องเรือน เครื่องใช้ เช่น เตียง โต๊ะ โทรศัพท์ หรืออุปกรณ์ต่าง ๆ 

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

9. ท าความสะอาดเสื้อผ้า ผ้าปูเตียง ผ้าขนหนู ฯลฯ ด้วยผงซักฟอกธรรมดาและน้ า หรือซักผ้าด้วยน้ าร้อน 
ที่อุณหภูมิน้ า 60 – 90 องศา 

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

ให้รีบมาโรงพยาบาลทันที โดยสามารถแจ้งที่หมายเลขโทรศัพท์ 053-935714 (ในเวลาราชการ)  
081-7166531 และ 086-1895624 (นอกเวลาราชการ) 

 
หมายเหตุ   ในกรณีที่ผู้ป่วยสัมผัสใกล้ชิดเป็นมารดาให้นมบุตร ยังสามารถให้นมบุตรได้เนื่องจากปริมาณไวรัส 
  ที่ผ่านทางน้ านมมีน้อยมาก แต่มารดาควรสวมหน้ากากอนามัยและล้างมืออย่างเคร่งครัดทุกครั้ง 
  ก่อนสัมผัสหรือให้นมบุตร 
 
 
 
 


