
 
 
 
 
ที่ สปสช. ๓.๖๕ /ว. ๒๓๓๗ 

        ๓  เมษายน  ๒๕๖๓ 

เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจแนวทางการสนับสนุนเพ่ือควบคุมป้องกันโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา (COVID 19)  
ของกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ และแจ้งประกาศคณะกรรมการหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติว่าด้วยหลักเกณฑ์การดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับ
ท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๓ 

เรียน ประธานกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ 
สิ่งที่ส่งมาด้วย  ๑.ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์เพ่ือสนับสนุนให้องค์กร 

ปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินงานและบริหารจัดการฯ  (ฉบับที่ ๓)      จำนวน ๑  ฉบับ 
                   ๒. คำแนะนำสำหรับผู้ดูแลผู้สูงอายุ (Caregiver) และผูจ้ัดการดูแลผู้สงูอายุ (Care Manager)

ของกรมอนามัย กระทรวงสาธาณสุข    จำนวน  ๑  ฉบับ          

  ด้วยสถานการณ์การระบาดของของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา (COVID 19) มีแนมโน้มการ
ระบาดกระจายไปท่ัวประเทศ มีผู้ป่วยติดเช้ือและกลุ่มที่ต้องเฝ้าระวังเพ่ิมมากขึ้น และตามมติคณะกรรมการ
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๓ ให้ออกประกาศ
คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์เพ่ือสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ดำเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๓ 
เพ่ือให้กองทุนหลักประกันสุขภาพสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ สามารถสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรม 
ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาสาธารณสุขได้ตามความจำเป็น เหมาะสม ทันต่อสถานการณ์ สอดคล้องกับแนว
ทางการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดต่ออันตราย และตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง   
  ในการน้ี สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ขอแจ้งประกาศคณะกรรมการ
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์เพ่ือสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินงาน 
และบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๓ และซักซ้อม
ความเข้าใจแนวทางการสนับสนุนงบประมาณของกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น (กปท.) เพ่ือแก้ปัญหา
การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา (COVID-19) และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อการปฏิบัติงาน 
ของกองทุน กปท.  ดังน้ี 
  ๑. ประชาสัมพันธ์การสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมการควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดของ
โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา (COVID-19) โดยงบประมาณกองทุนฯ เพ่ือให้หน่วยบริการ สถานบริการ หน่วยงาน
สาธารณสุข หน่วยงานอ่ืน องค์กรหรือกลุ่มประชาชน มาขอรับสนับสนุนจากกองทุนฯ  ซึ่งสำนักงานได้จัดทำ
วิธีการดำเนินงานและตัวอย่างโครงการเพ่ือให้พ้ืนที่ได้นำไปใช้ประโยชน์ในการปรับใช้ให้สอดคล้องกับสภาพ
พ้ืนที่ ผ่านเว็บไซต์  https://obt.nhso.go.th/obt/home 
  ๒. กองทุน กปท. ควรมีการพิจารณาทบทวน หรือ ปรับเปลี่ยนโครงการที่อาจจะไม่สามารถ
ดำเนินการได้อันเน่ืองมาจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา (COVID-19)  และควรมีการ
พิจารณาเพ่ิมเติมงบประมาณในการควบคุมป้องกันโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา (COVID-19) ให้เหมาะสมกับ
สถานการณ์ในพ้ืนที่  
 
 
 

๑๒๐ หมู่ ๓ ชั้น ๒-๔ อาคารรวมหน่วยงานราชการ “ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ ” 
ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักส่ี กรุงเทพฯ ๑๐๒๑๐ โทรศัพท์ ๐๒ ๑๔๑ ๔๐๐๐ โทรสาร ๐๒ ๑๔๓ ๙๗๓๐ 



 
- ๒ - 

 

  ๓. ทำความเข้าใจและถือปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 
เรื่อง หลักเกณฑ์เพ่ือสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกัน
สุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๓  โดยประกาศข้างต้นให้อำนาจประธานกรรมการ
กองทุนอนุมัติโครงการหรือกิจกรรมได้ หากคณะกรรมการกองทุนไม่สามารถอนุมัติโครงการหรือกิจกรรมได้ทัน
ต่อสถานการณ์  เป็นจำนวนเงินไม่เกินหน่ึงแสนบาทต่อโครงการ รายละเอียดตามส่ิงที่ส่งมาด้วย ๑ 
  ๔. เพ่ือให้ผู้ที่อยู่ในภาวะพ่ึงพิง ได้รับบริการอย่างต่อเน่ืองจึงขอแจ้งคำแนะนำสำหรับผู้ดูแล
ผู้สูงอายุ (Caregiver) และผู้จัดการดูแลผู้สูงอายุ (Care Manager) ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติด
เช้ือไวรัสโคโรนา ซึ่งดำเนินงานตามโครงการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิงและบุคคล
อ่ืนที่มีภาวะพ่ึงพิง ตามแนวทางของกรมอนามัย กระทรวงสาธาณสุข รายละเอียดตามส่ิงที่ส่งมาด้วย ๒ 
  ทั้งน้ีหากมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามแนวทางการดำเนินเพ่ิมเติมสามารถติดต่อสอบถาม
โดยตรงได้ที่สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ที่รับรับผิดชอบพ้ืนที่ของท่าน 
   

     จึงเรียนมาเพ่ือทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เก่ียวข้อง 

        ขอแสดงความนับถือ 
 
 
 

     (นายจักรกริช  โง้วศิริ) 
         รองเลขาธิการ ปฏิบัติงานแทน 
        เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สำนักสนับสนุนระบบบริการสุขภาพชุมชน  
โทรศัพท์ ๐๒-๑๔๑-๔๑๙๒ 
โทรสาร ๐๒-๑๔๓-๙๗๓๐ 
ผู้ประสานงาน : นายอาทิตย์ วสุรัตน์/นางสาวจิรายุ อยู่นันท์ 
 



ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 
เรื่อง  หลกัเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นด าเนนิงานและบรหิารจัดการ 

ระบบหลักประกันสขุภาพในระดับทอ้งถิน่หรือพื้นที่  (ฉบับที ่ ๓)   
พ.ศ.  ๒๕๖๓ 

 
 

โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพ่ิมเติมประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ    
เรื่อง  หลักเกณฑ์เพ่ือสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินงานและบริหารจัดการระบบ
หลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่  พ.ศ.  ๒๕๖๑  เพ่ือให้การด าเนินการและบริหารจัดการ
กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่   ส าหรับสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมกรณี 
เกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติในพ้ืนที่   ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาสาธารณสุขได้ตามความจ าเป็น  
เหมาะสม  และทันต่อสถานการณ์ได้สอดคล้องกับแนวทางการเฝ้าระวัง  ป้องกัน  และควบคุมโรคติดต่อ
อันตรายตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๑๘  (๔)  (๘)  (๙)  และมาตรา  ๔๗  แห่งพระราชบัญญัติ
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  พ.ศ.  ๒๕๔๕  ประกอบมติการประชุมคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ  ครั้งที่  ๓/๒๕๖๓  เมื่อวันที่  ๒  มีนาคม  ๒๕๖๓  คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  
จึงออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า  “ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ   เรื่อง  
หลักเกณฑ์เพ่ือสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกัน
สุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่  (ฉบับที่  ๓)  พ.ศ.  ๒๕๖๓” 

ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ให้เพ่ิมความต่อไปนี้เป็นข้อ  ๑๐/๑  แห่งประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพ

แห่งชาติ  เรื่อง  หลักเกณฑ์เพ่ือสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินงานและบริหารจัดการ
ระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่  พ.ศ.  ๒๕๖๑   

“ข้อ  ๑๐/๑  เพ่ือประโยชน์ในการป้องกันและแก้ไขปัญหากรณีเกิดการระบาดของโรคติดต่อ
อันตรายตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ  และคณะกรรมการกองทุนไม่อาจอนุมัติค่าใช้จ่ายตามข้อ  ๑๐  
ได้ทันต่อสถานการณ์  ให้ประธานกรรมการตามข้อ  ๑๒  มีอ านาจอนุมัติโครงการหรือกิจกรรม 
เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านสาธารณสุขกรณีเกิดการระบาดของโรคติดต่ออันตรายตามกฎหมาย  
ว่าด้วยโรคติดต่อได้ตามความจ าเป็นได้ไม่เกินหนึ่งแสนบาทต่อโครงการ  โดยให้ถือว่าเป็นโครงการ 
หรือกิจกรรมที่คณะกรรมการกองทุนอนุมัติตามประกาศนี้ด้วย   แล้วรายงานผลการด าเนินงาน 
ให้คณะกรรมการกองทุนทราบ” 

้หนา   ๔๑

่เลม   ๑๓๗   ตอนพิเศษ   ๗๗    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒   เมษายน   ๒๕๖๓



ข้อ ๔ ให้เลขาธิการส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเป็นผู้รักษาการตามประกาศนี้   
และให้มีอ านาจวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามประกาศนี้ 

 
ประกาศ  ณ  วนัที่  31  มนีาคม  พ.ศ.  ๒๕๖3 

อนุทิน  ชาญวรีกูล 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสขุ 

ประธานกรรมการหลกัประกันสุขภาพแห่งชาติ 

้หนา   ๔๒

่เลม   ๑๓๗   ตอนพิเศษ   ๗๗    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒   เมษายน   ๒๕๖๓



 

 

 
ค ำแนะน ำผู้ดูแลผู้สูงอำยุติดเตียง   

ในกำรป้องกันกำรแพร่ระบำดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19) 
 

กรมอนำมัย กระทรวงสำธำรณสุข 

จากสภาวะการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ที่มีการแพร่ระบาดในวงกว้างนั้น ผู้สูงอายุ 
เป็นคนกลุ่มเสี่ยงต่อการเกิดโรคแล้วอาจมีอาการอย่างรุนแรงมากกว่ากลุ่มวัยอ่ืน  เนื่องจากผู้สูงอายุส่วนใหญ่ 
มีโรคประจ าตัว เช่น โรคเบาหวาน ความดัน โรคระบบทางเดินหายใจ ท าให้มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อโรคได้ง่าย 
ดังนั้น ผู้สูงอายุ ผู้ช่วยเหลือหรือผู้ดูแลผู้สูงอายุ ควรมีการปฏิบัติตัวและดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ เพ่ือเฝ้าระวังการและ
ป้องกันการแพร่กระจายเช้ือโรค ดังน้ี 

๑.๑ ค ำแนะน ำส ำหรับผู้ดูแลผู้สูงอำยุ (Caregiver) / ผู้จัดกำรกำรดูแลผู้สูงอำยุ (Care Manager) / ญำติ 
ในกำรดูแลตนเอง 

กิจกรรมส่วนตัว 
1. หลีกเล่ียงการเข้าร่วมกิจกรรมที่มีคนหนาแน่น แออัด หรือพ้ืนที่ปิด หากมีความจ าเป็น ต้องป้องกันตนเอง

โดยใช้หน้ากากผ้า หรือเว้นระยะห่างจากบุคคลอื่น 1.๕ - 2 เมตร 
2. หลีกเล่ียงการใช้อุปกรณ์ร่วมกัน หากจ าเป็นต้องใช้ร่วมกันควรท าความสะอาดอย่างสม่ าเสมอ 
3. หมั่นล้างมือบ่อยๆ ด้วยน้ าและสบู่อย่างน้อย 20 วินาที หรือท าความสะอาดมือด้วยแอลกอฮอล์เจล 

ขณะมือแห้งทุกครั้ง ก่อนรับประทานอาหาร หลังใช้ส้วม หลังจากไอ จาม หรือหลังสัมผัสจุดเส่ียงที่มีการใช้งาน
ร่วมกัน หลีกเล่ียงการใช้มือสัมผัสใบหน้า ตา ปาก จมูก โดยไม่จ าเป็น  

กำรปฏิบัติตนภำยในบ้ำน 
1. รับประทานอาหารปรุงสุกใหม่ อาหารร้อน แยกช้อนกลาง ช้อนส้อม จาน แก้ว และแยกของใช้ส่วนตัว  

หลีกเล่ียงการรับประทานอาหารร่วมกัน เน้นอาหารจานเดียว และล้างมือด้วยน้ าและสบู่อย่างน้อย 20 วินาที หรือ
ท าความสะอาดมือด้วยแอลกอฮอล์เจลขณะมือแห้งก่อนและหลังรับประทานอาหาร 

2. ดูแลรักษาสุขภาพตนเอง ออกก าลังกายในบ้านอย่างสม่ าเสมอ อย่างน้อยสัปดาห์ละ 5 วัน วันละ 30 - 60 นาที 
หรือบริหารกายด้วยท่าง่ายๆ และนอนหลับให้เพียงพอ เพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันของร่างกาย  

๓. ควรหลีกเล่ียงการออกนอกบ้าน โดยการหากิจกรรมท าภายในบ้านหรือกิจกรรมผ่อนคลาย เช่น ดูรายการทีวี 
ฟังเพลง ร้องเพลง อ่านหนังสือ น่ังสมาธิ สวดมนต์ การฝึกหายใจคลายเครียด เป็นต้น  

4. ติดตามข่าวสารและสถานการณ์การระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 จากกระทรวงสาธารณสุข 
เพ่ือให้ทราบมาตรการป้องกันและการด าเนินงานที่ในพ้ืนที่ 

กำรสังเกตอำกำร 



 

 

หากมีอาการไข้ ไอ จาม เจ็บคอ มีน้ ามูก เหน่ือยหอบ หรือกลับจากพ้ืนที่เส่ียง หรือกรณีมีคนในครอบครัว
ป่วยด้วยโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 หรือสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019  โดยไม่ได้ป้องกัน 
ให้หยุดปฏิบัติหน้าที่และเข้ารับการรักษาในสถานบริการสาธารณสุข 

 1.๒ ค ำแนะน ำส ำหรับญำติในกำรปฏิบัติต่อผู้สูงอำยุติดเตียง 

1. ล้างมือด้วยน้ าและสบู่อย่างน้อย 20 วินาที หรือท าความสะอาดมือด้วยแอลกอฮอล์เจลขณะมือแห้ง 
ทุกครั้งก่อนที่จะมีการสัมผัสกับผู้สูงอายุติดเตียง ต้องมีการป้องกันตนเอง โดยใส่ชุดให้รัดกุม สวมหน้ากากอนามัย
หรือหน้ากากผ้า สวมถุงมือทุกครั้งในขณะดูแลผู้สูงอายุ  หลังปฏิบัติงานต้องล้างมือด้วยน้ าและสบู่อย่างน้อย                  
20 วินาที หรือท าความสะอาดมือด้วยแอลกอฮอล์เจลขณะมือแห้ง  

2. หมั่นท าความสะอาด เตียงนอน เครื่องใช้ และอุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ในการดูแลผู้สูงอายุ อย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง 
ด้วยน้ ายาท าความสะอาดทั่วไป 

3. หมั่นสังเกตผู้สูงอายุติดเตียง หากพบมีอาการไข้ ไอ จาม มีน้ ามูก หรือเหน่ือยหอบ ให้แจ้งสมาชิก 
ในครอบครัวหรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในชุมชน เพ่ือส่งรักษาต่อไป 

4. ส่ิงของที่ใช้แล้วของผู้สูงอายุ ควรน าออกจากห้องผู้สูงอายุและน าไปก าจัดทันท ี
๕. หากสมาชิกในครอบครัวหรือญาติที่มีความเส่ียง หรือมาจากสถานที่เส่ียง ให้งดเยี่ยมเพ่ือ ป้องกันและ             

ลดความเส่ียงจากการแพร่กระจายเช้ือไวรัสโคโรนา 2019   
 

1.๓ ค ำแนะน ำส ำหรับผู้ดูแลผู้สูงอำยุ (Caregiver) / ผู้จัดกำรกำรดูแลผู้สูงอำยุ (Care Manager)  
ในกำรปฏิบัติต่อผู้สูงอำยุติดเตียง 

1. ล้างมือด้วยน้ าและสบู่อย่างน้อย 20 วินาที หรือท าความสะอาดมือด้วยแอลกอฮอล์เจลขณะมือแห้ง 
ทุกครั้งก่อนที่จะมีการสัมผัสกับผู้สูงอายุติดเตียง ต้องมีการป้องกันตนเอง โดยใส่ชุดให้รัดกุม สวมหน้ากากอนามัย
หรือหน้ากากผ้า สวมถุงมือทุกครั้งในขณะดูแลผู้สูงอายุ หลังปฏิบัติงานต้อง ล้างมือด้วยน้ าและสบู่อย่างน้อย                  
20 วินาที หรือท าความสะอาดมือด้วยแอลกอฮอล์เจลขณะมือแห้ง  

2. หมั่นสังเกตผู้สูงอายุติดเตียง หากพบมีอาการไข้ ไอ จาม มีน้ ามูก หรือเหน่ือยหอบ ให้แจ้งสมาชิก  
ในครอบครัวหรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในชุมชน เพ่ือส่งรักษาต่อไป 

๓. กรณีผู้สูงอายุที่ใช้เครื่องดูดเสมหะและให้อาหารทางสายยาง ต้องมีการดูแลความสะอาดเป็นพิเศษ               
เพ่ือป้องกันการติดเช้ือ ตามค าแนะน าเจ้าหน้าที่สาธารณาสุขอย่างเคร่งครัด 

3. ส่ิงของและของเหลวที่เกิดจากการดูแลผู้สูงอายุ ควรน าออกจากห้องผู้สูงอายุและน าไปก าจัดทันที 
4. หากมีอาการไข้ ไอ จาม เจ็บคอ มีน้ ามูก เหน่ือยหอบ ให้หยุดปฏิบัติหน้าที่และเข้ารับการรักษาในสถาน

บริการสาธารณสุข 
๕. ติดตามข่าวสารและสถานการณ์การระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 จากกระทรวงสาธารณสุข 

เพ่ือให้ทราบมาตรการป้องกันและการด าเนินงานที่ในพ้ืนที่ 
 

 
 



Flow Chart แนวทางการปฏิบัติงานของ 
ผู้จัดการการดูแลผู้สูงอายุ (Care Manager)/ผู้ดูแลผู้สูงอายุ (Caregiver) 

ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
ภายใต้โครงการ Long Term Care 
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1.ประเมินตนเองตามแบบประเมินความเสี่ยงโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
2.วัดอุณหภูมิของตนเอง 
 

ผ่าน 

หยุดปฏิบัตงิานเยี่ยมผู้สูงอายุที่บ้าน 
และใช้วิธีการเยี่ยมโดย 

ผ่านช่องทางดังนี้ 
  - สอบถามทางโทรศัพท์ หรือ 
  - Line หรือ Video Call Line หรือช่องทางอ่ืนๆ  
    ตามความเหมาะสมของบริบทพ้ืนที ่
  - ควรมีการบันทึกการเยี่ยมโดยการถ่ายรูป 
    หรืออัดเป็น Clip VDO เพ่ือเป็นหลักฐาน 
  - CM เสนอเข้าสู่อนุคณะกรรมการ LTC 

1.ประเมินตนเองตามแบบประเมินความเส่ียงโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
2.วัดอุณหภูมิของตนเอง 3.ส่งรายงานผลการประเมินความเส่ียง (COVID-19) ของตนเองให้ CM ทราบ 
 
 

30 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 น. 
 

ผ่านช่องทางดังนี ้
  - สอบถามทางโทรศัพท์ หรือ 
  - Line หรือ Video Call Line หรือช่องทางอื่นๆ 
    ตามความเหมาะสมของบริบทพื้นที่ 
  - ให้มีการบันทึกการเยี่ยมโดยการถ่ายรูป         .             
.   หรืออัดเป็น Clip VDO เพื่อเป็นหลักฐาน 
  - ส่งรายงานผลการด าเนินงานให้กบั CM 

ไม่ผ่าน 

ปฏิบัติงานออกเยี่ยมผู้สูงอายุ 
ตามค าแนะน าของกรมอนามัย 

ตามค าแนะน าของกรมอนามัย 

 

 

ไม่ผ่าน ผ่าน 

ปฏิบัติงานออกเยี่ยมผู้สูงอายุ 
ตามค าแนะน าของกรมอนามัย 

ตามค าแนะน าของกรมอนามัย 

 

 

http://covid19 
.ddc.moph.go. 
th/th/self_ 
screening 

สแกน QR Code 
ประเมินความเส่ียง 

(COVID-19)           
ของกรมควบคุมโรค 

http://covid19 
.ddc.moph.go. 
th/th/self_ 
screening 

สแกน QR Code 
ประเมินความเส่ียง 

(COVID-19)           
ของกรมควบคุมโรค 

หยุดปฏิบัตงิานเยี่ยมผู้สูงอายุที่บ้าน 
และใช้วิธีการเยี่ยมโดย 


