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

ที่ สปสช. ๓.๖๕ /ว. ๒๓๓๗
๓ เมษายน ๒๕๖๓
เรื่อง

ซั กซ้ อมความเข้ าใจแนวทางการสนั บสนุ นเพื่ อควบคุ มป้ องกั นโรคติ ดเชื้ อไวรั สโคโรนา (COVID 19)
ของกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ และแจ้งประกาศคณะกรรมการหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติว่าด้วยหลักเกณฑ์การดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับ
ท้องถิ่นหรือพื้นที่ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๓

เรียน ประธานกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑.ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินงานและบริหารจัดการฯ (ฉบับที่ ๓) จำนวน ๑ ฉบับ
๒. คำแนะนำสำหรับผู้ดูแลผู้สูงอายุ (Caregiver) และผูจ้ ัดการดูแลผู้สงู อายุ (Care Manager)
ของกรมอนามัย กระทรวงสาธาณสุข
จำนวน ๑ ฉบับ
ด้วยสถานการณ์ การระบาดของของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID 19) มีแนมโน้ มการ
ระบาดกระจายไปทั่วประเทศ มีผู้ป่วยติดเชื้อและกลุ่มที่ต้องเฝ้าระวังเพิ่มมากขึ้น และตามมติคณะกรรมการ
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๓ ให้ออกประกาศ
คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ดำเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๓
เพื่อให้กองทุนหลักประกันสุขภาพสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ สามารถสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรม
ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาสาธารณสุขได้ตามความจำเป็น เหมาะสม ทันต่อสถานการณ์ สอดคล้องกับแนว
ทางการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดต่ออันตราย และตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ในการนี้ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ขอแจ้งประกาศคณะกรรมการ
หลั ก ประกั น สุ ข ภาพแห่ ง ชาติ เรื่ อ ง หลั ก เกณฑ์ เพื่ อ สนั บ สนุ น ให้ อ งค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ดำเนิ น งาน
และบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๓ และซักซ้อม
ความเข้าใจแนวทางการสนับสนุนงบประมาณของกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น (กปท.) เพื่อแก้ปัญหา
การแพร่ร ะบาดของโรคติ ด เชื้ อ ไวรัส โคโรนา (COVID-19) และผลกระทบที่ อ าจเกิ ด ขึ้ น ต่ อ การปฏิ บั ติ งาน
ของกองทุน กปท. ดังนี้
๑. ประชาสัมพันธ์การสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมการควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) โดยงบประมาณกองทุนฯ เพื่อให้หน่วยบริการ สถานบริการ หน่วยงาน
สาธารณสุข หน่วยงานอื่น องค์กรหรือกลุ่มประชาชน มาขอรับสนับสนุนจากกองทุนฯ ซึ่งสำนักงานได้จัดทำ
วิธีการดำเนินงานและตัวอย่างโครงการเพื่อให้พื้นที่ได้นำไปใช้ประโยชน์ในการปรับใช้ให้สอดคล้องกับสภาพ
พื้นที่ ผ่านเว็บไซต์ https://obt.nhso.go.th/obt/home
๒. กองทุน กปท. ควรมีการพิจารณาทบทวน หรือ ปรับเปลี่ยนโครงการที่อาจจะไม่สามารถ
ดำเนินการได้อันเนื่องมาจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) และควรมีการ
พิ จารณาเพิ่ ม เติ ม งบประมาณในการควบคุ ม ป้ องกัน โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ให้ เหมาะสมกั บ
สถานการณ์ในพื้นที่

-๒๓. ทำความเข้าใจและถือปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
เรื่อง หลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกัน
สุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยประกาศข้างต้นให้อำนาจประธานกรรมการ
กองทุนอนุมัติโครงการหรือกิจกรรมได้ หากคณะกรรมการกองทุนไม่สามารถอนุมัติโครงการหรือกิจกรรมได้ทัน
ต่อสถานการณ์ เป็นจำนวนเงินไม่เกินหนึ่งแสนบาทต่อโครงการ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑
๔. เพื่อให้ผู้ที่อยู่ในภาวะพึ่งพิง ได้รับบริการอย่างต่อเนื่องจึงขอแจ้งคำแนะนำสำหรับผู้ดูแล
ผู้สูงอายุ (Caregiver) และผู้จัดการดูแลผู้สูงอายุ (Care Manager) ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา ซึ่งดำเนินงานตามโครงการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคล
อื่นที่มีภาวะพึ่งพิง ตามแนวทางของกรมอนามัย กระทรวงสาธาณสุข รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒
ทั้งนี้หากมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามแนวทางการดำเนินเพิ่มเติมสามารถติดต่อสอบถาม
โดยตรงได้ที่สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ที่รับรับผิดชอบพื้นที่ของท่าน
จึงเรียนมาเพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ขอแสดงความนับถือ

(นายจักรกริช โง้วศิริ)
รองเลขาธิการ ปฏิบัติงานแทน
เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

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

เลม่ ๑๓๗ ตอนพิเศษ ๗๗ ง

หนา้ ๔๑
ราชกิจจานุเบกษา

๒ เมษายน ๒๕๖๓

ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
เรื่อง หลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินงานและบริหารจัดการ
ระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิน่ หรือพื้นที่ (ฉบับที่ ๓)
พ.ศ. ๒๕๖๓
โดยที่ เ ป็ น การสมควรแก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม ประกาศคณะกรรมการหลั ก ประกั น สุ ข ภาพแห่ ง ชาติ
เรื่ อ ง หลั ก เกณฑ์ เ พื่ อ สนั บสนุ น ให้ อ งค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่นดาเนิ นงานและบริหารจั ด การระบบ
หลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ. ๒๕๖๑ เพื่อให้การดาเนินการและบริหารจัดการ
กองทุ น หลั กประกัน สุ ขภาพในระดั บท้อ งถิ่นหรือพื้ นที่ ส าหรั บสนับสนุนและส่ง เสริมกิ จกรรมกรณี
เกิด โรคระบาดหรือภัยพิบัติในพื้นที่ ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาสาธารณสุขได้ตามความจาเป็น
เหมาะสม และทันต่อสถานการณ์ได้สอดคล้องกับแนวทางการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อ
อันตรายตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
อาศัยอานาจตามความในมาตรา 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 ประกาศนี้ เรียกว่า “ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง
หลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกัน
สุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๓”
ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นข้อ ๑๐/๑ แห่งประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินงานและบริหารจัดการ
ระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ. ๒๕๖๑
“ข้อ ๑๐/๑ เพื่อประโยชน์ในการป้องกันและแก้ไขปัญหากรณีเกิดการระบาดของโรคติดต่อ
อันตรายตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ และคณะกรรมการกองทุนไม่อาจอนุมัติค่าใช้จ่ายตามข้อ ๑๐
ได้ ทั น ต่ อ สถานการณ์ ให้ ป ระธานกรรมการตามข้ อ ๑๒ มี อ านาจอนุ มั ติ โ ครงการหรื อ กิ จ กรรม
เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านสาธารณสุขกรณีเกิดการระบาดของโรคติดต่ออันตรายตามกฎหมาย
ว่าด้ว ยโรคติดต่อได้ตามความจาเป็นได้ไม่เกินหนึ่งแสนบาทต่อโครงการ โดยให้ถือว่าเป็นโครงการ
หรื อ กิ จ กรรมที่ ค ณะกรรมการกองทุ น อนุ มั ติ ต ามประกาศนี้ ด้ ว ย แล้ ว รายงานผลการด าเนิ น งาน
ให้คณะกรรมการกองทุนทราบ”

เลม่ ๑๓๗ ตอนพิเศษ ๗๗ ง

หนา้ ๔๒
ราชกิจจานุเบกษา

๒ เมษายน ๒๕๖๓

ข้อ ๔ ให้เลขาธิการสานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเป็นผู้รักษาการตามประกาศนี้
และให้มีอานาจวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามประกาศนี้
ประกาศ ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖3
อนุทิน ชาญวีรกูล
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
ประธานกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

คำแนะนำผู้ดูแลผู้สูงอำยุติดเตียง
ในกำรป้องกันกำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19)
กรมอนำมัย กระทรวงสำธำรณสุข
จากสภาวะการแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 ที่มีการแพร่ระบาดในวงกว้างนั้น ผู้สูงอายุ
เป็นคนกลุ่มเสี่ย งต่อการเกิดโรคแล้ว อาจมีอาการอย่างรุนแรงมากกว่ากลุ่ มวัยอื่น เนื่องจากผู้สู งอายุส่ว นใหญ่
มีโรคประจาตัว เช่น โรคเบาหวาน ความดัน โรคระบบทางเดินหายใจ ทาให้มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อโรคได้ง่าย
ดังนั้น ผู้สูงอายุ ผู้ช่วยเหลือหรือผู้ดูแลผู้สูงอายุ ควรมีการปฏิบัติตัวและดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ เพื่อเฝ้าระวังการและ
ป้องกันการแพร่กระจายเชื้อโรค ดังนี้
๑.๑ คำแนะนำสำหรับผู้ดูแลผู้สูงอำยุ (Caregiver) / ผู้จัดกำรกำรดูแลผู้สูงอำยุ (Care Manager) / ญำติ
ในกำรดูแลตนเอง
กิจกรรมส่วนตัว
1. หลีกเลี่ยงการเข้าร่วมกิจกรรมที่มีคนหนาแน่น แออัด หรือพื้นที่ปิด หากมีความจาเป็น ต้องป้องกันตนเอง
โดยใช้หน้ากากผ้า หรือเว้นระยะห่างจากบุคคลอื่น 1.๕ - 2 เมตร
2. หลีกเลี่ยงการใช้อุปกรณ์ร่วมกัน หากจาเป็นต้องใช้ร่วมกันควรทาความสะอาดอย่างสม่าเสมอ
3. หมั่นล้างมือบ่อยๆ ด้วยน้าและสบู่อย่างน้อย 20 วินาที หรือทาความสะอาดมือด้วยแอลกอฮอล์ เจล
ขณะมือแห้งทุกครั้ง ก่อนรับประทานอาหาร หลังใช้ส้วม หลังจากไอ จาม หรือหลังสัมผัสจุดเสี่ยงที่มีการใช้งาน
ร่วมกัน หลีกเลี่ยงการใช้มือสัมผัสใบหน้า ตา ปาก จมูก โดยไม่จาเป็น
กำรปฏิบัติตนภำยในบ้ำน
1. รับประทานอาหารปรุ งสุกใหม่ อาหารร้อน แยกช้อนกลาง ช้อนส้อม จาน แก้ว และแยกของใช้ส่ วนตั ว
หลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารร่วมกัน เน้นอาหารจานเดียว และล้างมือด้วยน้าและสบู่อย่างน้อย 20 วินาที หรือ
ทาความสะอาดมือด้วยแอลกอฮอล์เจลขณะมือแห้งก่อนและหลังรับประทานอาหาร
2. ดูแลรักษาสุขภาพตนเอง ออกกาลังกายในบ้านอย่างสม่าเสมอ อย่างน้อยสัปดาห์ละ 5 วัน วันละ 30 - 60 นาที
หรือบริหารกายด้วยท่าง่ายๆ และนอนหลับให้เพียงพอ เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันของร่างกาย
๓. ควรหลีกเลี่ยงการออกนอกบ้าน โดยการหากิจกรรมทาภายในบ้านหรือกิจกรรมผ่อนคลาย เช่น ดูรายการทีวี
ฟังเพลง ร้องเพลง อ่านหนังสือ นั่งสมาธิ สวดมนต์ การฝึกหายใจคลายเครียด เป็นต้น
4. ติดตามข่าวสารและสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จากกระทรวงสาธารณสุ ข
เพื่อให้ทราบมาตรการป้องกันและการดาเนินงานที่ในพื้นที่
กำรสังเกตอำกำร

หากมีอาการไข้ ไอ จาม เจ็บคอ มีน้ามูก เหนื่อยหอบ หรือกลับจากพื้นที่เสี่ยง หรือกรณีมีคนในครอบครัว
ป่วยด้วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยไม่ได้ป้องกัน
ให้หยุดปฏิบัติหน้าที่และเข้ารับการรักษาในสถานบริการสาธารณสุข
1.๒ คำแนะนำสำหรับญำติในกำรปฏิบัติต่อผู้สูงอำยุติดเตียง
1. ล้างมือด้วยน้าและสบู่อย่างน้อย 20 วินาที หรือทาความสะอาดมือด้วยแอลกอฮอล์เจลขณะมือแห้ง
ทุกครั้งก่อนที่จะมีการสัมผัสกับผู้สูงอายุติดเตียง ต้องมีการป้องกันตนเอง โดยใส่ชุดให้รัดกุม สวมหน้ากากอนามัย
หรื อหน้ากากผ้า สวมถุงมือทุกครั้ งในขณะดู แลผู้ สูงอายุ หลังปฏิบัติงานต้อ งล้างมือด้ วยน้าและสบู่ อย่า งน้ อ ย
20 วินาที หรือทาความสะอาดมือด้วยแอลกอฮอล์เจลขณะมือแห้ง
2. หมั่นทาความสะอาด เตียงนอน เครื่องใช้ และอุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ในการดูแลผู้สูงอายุ อย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง
ด้วยน้ายาทาความสะอาดทั่วไป
3. หมั่นสังเกตผู้ สูง อายุ ติด เตีย ง หากพบมีอาการไข้ ไอ จาม มีน้ามูก หรือเหนื่อยหอบ ให้แจ้งสมาชิ ก
ในครอบครัวหรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในชุมชน เพื่อส่งรักษาต่อไป
4. สิ่งของที่ใช้แล้วของผู้สูงอายุ ควรนาออกจากห้องผู้สูงอายุและนาไปกาจัดทันที
๕. หากสมาชิกในครอบครัวหรือญาติที่มีความเสี่ยง หรือมาจากสถานที่เสี่ยง ให้งดเยี่ยมเพื่อ ป้องกันและ
ลดความเสี่ยงจากการแพร่กระจายเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
1.๓ ค ำแนะน ำส ำหรั บ ผู้ ดู แ ลผู้ สู ง อำยุ (Caregiver) / ผู้ จั ด กำรกำรดู แ ลผู้ สูง อำยุ (Care Manager)
ในกำรปฏิบัติต่อผู้สูงอำยุติดเตียง
1. ล้างมือด้วยน้าและสบู่อย่างน้อย 20 วินาที หรือทาความสะอาดมือด้วยแอลกอฮอล์เจลขณะมือแห้ง
ทุกครั้งก่อนที่จะมีการสัมผัสกับผู้สูงอายุติดเตียง ต้องมีการป้องกันตนเอง โดยใส่ชุดให้รัดกุม สวมหน้ากากอนามัย
หรื อหน้ากากผ้า สวมถุงมือทุกครั้ งในขณะดู แลผู้ สูงอายุ หลังปฏิบัติงานต้อ งล้างมือด้ วยน้าและสบู่ อย่า งน้ อ ย
20 วินาที หรือทาความสะอาดมือด้วยแอลกอฮอล์เจลขณะมือแห้ง
2. หมั่นสังเกตผู้ สูง อายุ ติด เตีย ง หากพบมีอาการไข้ ไอ จาม มีน้ามูก หรือเหนื่อยหอบ ให้แจ้งสมาชิ ก
ในครอบครัวหรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในชุมชน เพื่อส่งรักษาต่อไป
๓. กรณีผู้สูงอายุ ที่ใช้เครื่ องดูดเสมหะและให้อาหารทางสายยาง ต้องมีการดูแลความสะอาดเป็นพิ เศษ
เพื่อป้องกันการติดเชื้อ ตามคาแนะนาเจ้าหน้าที่สาธารณาสุขอย่างเคร่งครัด
3. สิ่งของและของเหลวที่เกิดจากการดูแลผู้สูงอายุ ควรนาออกจากห้องผู้สูงอายุและนาไปกาจัดทันที
4. หากมีอาการไข้ ไอ จาม เจ็บคอ มีน้ามูก เหนื่อยหอบ ให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ และเข้ารับการรักษาในสถาน
บริการสาธารณสุข
๕. ติดตามข่าวสารและสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จากกระทรวงสาธารณสุข
เพื่อให้ทราบมาตรการป้องกันและการดาเนินงานที่ในพื้นที่

Flow Chart แนวทางการปฏิบัติงานของ
ผู้จัดการการดูแลผู้สูงอายุ (Care Manager)/ผู้ดูแลผู้สูงอายุ (Caregiver)
ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ภายใต้โครงการ Long Term Care

CM
1.ประเมินตนเองตามแบบประเมินความเสี่ยงโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
2.วัดอุณหภูมิของตนเอง

สแกน QR Code
ประเมินความเสี่ยง
(COVID-19)
ของกรมควบคุมโรค

ไม่ผ่าน

ผ่าน

หยุดปฏิบัตงิ านเยี่ยมผู้สูงอายุที่บ้าน
และใช้วิธีการเยี่ยมโดย

ปฏิบัติงานออกเยี่ยมผู้สูงอายุ
ตามคาแนะนาของกรมอนามัย
ตามคาแนะนาของกรมอนามัย

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

ผ่านช่องทางดังนี้
- สอบถามทางโทรศัพท์ หรือ
- Line หรือ Video Call Line หรือช่องทางอื่นๆ
ตามความเหมาะสมของบริบทพื้นที่
- ควรมีการบันทึกการเยี่ยมโดยการถ่ายรูป
หรืออัดเป็น Clip VDO เพื่อเป็นหลักฐาน
- CM เสนอเข้าสู่อนุคณะกรรมการ LTC

CG
1.ประเมินตนเองตามแบบประเมินความเสี่ยงโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
2.วัดอุณหภูมิของตนเอง 3.ส่งรายงานผลการประเมินความเสี่ยง (COVID-19) ของตนเองให้ CM ทราบ

ผ่าน
ปฏิบัติงานออกเยี่ยมผู้สูงอายุ
ตามคาแนะนาของกรมอนามัย
ตามคาแนะนาของกรมอนามัย

สแกน QR Code
ประเมินความเสี่ยง
(COVID-19)
ของกรมควบคุมโรค

ไม่ผ่าน
หยุดปฏิบัตงิ านเยี่ยมผู้สูงอายุที่บ้าน
และใช้วิธีการเยี่ยมโดย

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

ผ่านช่องทางดังนี้
- สอบถามทางโทรศัพท์ หรือ
- Line หรือ Video Call Line หรือช่องทางอื่นๆ
ตามความเหมาะสมของบริบทพื้นที่
- ให้มีการบันทึกการเยี่ยมโดยการถ่ายรูป
.
. หรืออัดเป็น Clip VDO เพื่อเป็นหลักฐาน
- ส่งรายงานผลการดาเนินงานให้กบั CM

30 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 น.

