
You can simply impress your audience and add a 

unique zing and appeal to your Presentations.       

Your Text  Here 

ข้อแนะน าส าหรับบุคลากรส านักงาน กสม. 
“ผู้สัมผัสความเสี่ยงสูง” 

(อ้างอิงข้อมูลจากกรมควบคุมโรค https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia/img/infographic/info_samusakhon_14.jpg) 



You can simply impress your audience and add a 

unique zing and appeal to your Presentations.       

Your Text  Here 

ข้อแนะน าส าหรับบุคลากรส านักงาน กสม. 
“เกณฑ์การประเมินกลุ่มเสี่ยง” 

 “เราเป็นกลุ่มเสี่ยงหรือไม่ และควรต้องไปตรวจหาเชื้อโควิดหรือยัง ???” มาคลายความสงสัย และหาค าตอบ
ได้ด้วยตนเองในเบื้องต้น เพื่อลดการไปโรงพยาบาลโดยไม่มีความจ าเป็น เพราะอาจท าให้เราเสี่ยงการติดเชื้อมากขึ้น ด้วยการจัดท าแบบประเมิน
ความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ COVID-19 ก่อนมาโรงพยาบาล ซึ่งแบบประเมินจัดท าโดยโรงพยาบาลราชวิถี และกระทรวงสาธารณสุข โดยมีค าถามเพียง 
7 ข้อ ดังนี้ 
 ข้อที่ 1: เดินทางมาจากหรืออยู่อาศัยในพ้ืนที่ที่มีรายงานการติดเช้ือของโรค COVID-19 ใน 1 เดือนที่ผ่านมา 
  ข้อที่ 1.1 เดินทางมากจากต่างประเทศ ทุกประเทศในช่วง 1 เดือนที่ผ่านมาหรือไม่ 
                           ข้อที่ 1.2 เดินทางมาจากหรืออาศัยอยู่ในพ้ืนที่มีการรายงานการติดเช้ือภายในประเทศหรือไม่ ภายใน 1 เดือนที่ผ่านมา 
  ข้อที่ 1.3  เดินทางไปพื้นที่เสี่ยงหรือไม่  
 ข้อที่ 2: ท างานในสถานกักกันโรค ( State quanratine หรือ local quanrantine ) 
 ข้อที่ 3: มีประวัติสัมผัสกับผู้ป่วยยืนยันโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19  
 ข้อที่ 4: เป็นบุคลากรทางการแพทย์หรือสาธารณสุข ทั้งสถานพยาบาล คลินิค ทีมสอบสวนโรค หรือ ร้านขายยา 
 ข้อที่ 5: มีประวัติไปในสถานที่ประชาชนหนาแน่น ชุมชน หรือที่มีการรวมกลุ่มคน เช่น ตลาดนัด ห้างสรรพสินค้า สถานพยาบาล  
                           หรือขนส่งสาธารณะ ที่พบผู้สงสัยหรือยืนยัน COVID-19 ในช่วง 1 เดือนที่ผ่านมา 
 ข้อที่ 6: ในสถานที่ไปประจ า คนที่สนิทใกล้ชิดกับท่าน มีอาการ ไข้ ไอ น้ ามูก เสมหะ มากกว่า 5 คน พร้อมๆ กัน ในช่วงเวลาภายใน 
                           สัปดาห์หรือไม่ 
 ข้อที่ 7: ในช่วง 14 วันที่ผ่านมามีอาการดังต่อไปนี้หรือไม่  

∞ มีไข้ ∞ ไอ ∞ มีน้ ามูก ∞ เจ็บคอ ∞ หายใจล าบาก ∞ หอบเหนื่อย ∞ ไม่ได้กลิ่น ∞ ไม่รู้รส 

(อ้างอิงข้อมูลจาก https://covid19.rajavithi.go.th/test/th_index.php)  



ข้อแนะน าส าหรับบุคลากรส านักงาน กสม. 
“เมื่อเป็นผู้สัมผัสความเสี่ยงสูง” 

รายงานรายละเอียดของ
เหตุการณ์ต่อผู้บังคับบัญชา
ตามล าดับชั้นในโอกาสแรก 

ผู้อ านวยการส านัก/หน่วย
รายงานต่อเลขาธิการ กสม. 

เลขาธิการ กสม. พิจารณา
ความเหมาะสมจ าเป็นในการ

ให้ปฏิบัติงานที่บ้านพัก 

ด าเนินการตามแนวทางการ
ปฏิบัติงานที่บ้านพักที่

ส านักงาน กสม. ก าหนด 

หากมีอาการผิดปกติให้เข้ารับการ
ตรวจที่สถานพยาบาล หรือแจ้ง
ส านักบริหารกลางเพื่ออ านวย

ความสะดวกในการประสานงาน 

รายงานเกี่ยวกับการมีอาการ
ผิดปกติ และผลการตรวจต่อ
ผู้บังคับบัญชาตามล าดับชั้น

โดยทันที 

ผู้อ านวยการส านัก/หน่วย
รายงานต่อเลขาธิการ กสม. 

เพ่ือพิจารณาด าเนินการ 

 ในระหว่างการปฏิบัติงานที่บ้านพัก ขอให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน
โรคของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด และเฝ้าสังเกตอาการอย่างสม่ าเสมอ  
หากพบว่ามีอาการไข้ หรือไอ มีน้ ามูก ไม่ได้กลิ่น ลิ้นรับรสไม่ได้ หายใจเร็ว ให้รีบไปเข้า
รับการตรวจที่สถานพยาบาลทันที หรือแจ้งส านักบริหารกลาง เบอร์โทร 02 141 3899  
เพื่อประสานไปยังสถานพยาบาลให้อ านวยความสะดวกในการคัดกรองหากเข้าเกณฑ์ 
จะได้รับการตรวจการติดเชื้อ COVID-19 โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในการตรวจ  



ข้อแนะน าส าหรับบุคลากรส านักงาน กสม. 
“การตรวจหาเชื้อโควิด” 

 กรณีที่บุคลากรส านักงาน กสม. เข้าเกณฑ์การตรวจหาเชื้อCOVID-19 ตามที่กระทรวงสาธารณสุขก าหนดสามารถ

ติดต่อขอรับการตรวจในสถานพยาบาลใกล้บ้านโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายไม่ว่าผลการตรวจจะติดเชื้อหรือไม่ ส าหรับกรณีที่ไม่เข้าเกณฑ์
แต่ประสงค์ตรวจจะต้องเสียค่าใช้จ่ายตามที่สถานพยาบาลนั้น ๆ ก าหนด ทั้งนี้ ส านักงาน กสม. ได้ประสานโรงพยาบาลเพื่ออ านวย
ความสะดวกให้แก่บุคลากร ได้แก่ โรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอล และโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่น หากท่านใดประสงค์เข้ารับ
การตรวจสามารถติดต่อได้ที่โรงพยาบาล หรือแจ้งส านักบริหารกลาง ที่เบอร์โทร 089 789 9595 เพื่อประสานงาน โดยมีข้อมูล
เบื้องต้น ดังนี ้

• ค่าใช้จ่าย: 3,500 บาท 
• สถานที่ตั้ง: ถนนประชาชื่น 

บางซื่อ กรุงเทพ 
• ติดต่อสอบถาม หรือนัดหมาย: 

081 899 6992 

โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ 
ประชาชื่น 

• ค่าใช้จ่าย: 3,000 บาท 
• สถานที่ตั้ง: แจ้งวัฒนะ-ปากเกร็ด 

19 ปากเกร็ด นนทบุรี 
• ติดต่อสอบถาม หรือนัดหมาย: 

089 595 1556 

โรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอล 

(World Medical) 

ทั้งนี้ ยังมีข้อมูลเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการตรวจหาเชื้อ COVID-19 เพ่ิมเติม ดังนี้ 

โรงพยาบาลภูมิพล 2,200 บาท 

เบอร์ติดต่อ 02 534 7000  

โรงพยาบาลรามาธิบดี 2,000 บาท 

เบอร์ติดต่อ 02 201 1000 

โรงพยาบาลศริิราช 5,000 – 6,000 บาท 

เบอร์ติดต่อ 02  419 1000 

หมายเหตุ : ค่าใช้จ่ายในการตรวจเป็นการสอบถามข้อมูลเบื้องต้นจากโรงพยาบาล  โดยอาจมีการเปลี่ยนแปลง หากท่านประสงค์เข้ารับการตรวจ กรุณาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโรงพยาบาลโดยตรงอีกครั้งหนึ่ง 



ด้วยความปรารถนาดีจาก คณะท างานติดตามสถานการณ์และเฝ้าระวังผลกระทบของการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

ส านักงาน กสม. ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการป้องกัน 
การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 

 ขอให้ เจ้ าหน้ าที่ ทุ กคนติดตามสถานการณ์การแพร่ ระบา ดของไวรัส  COVID-19  
อย่างใกล้ชิด และปฏิบัติตามมาตรการสาธารณสุขอย่างเคร่งครัดเพื่อสุขอนามัยของทุกท่าน และ
ครอบครัว รวมถึงเป็นการแสดงความรับผิดชอบต่อส่วนรวมในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาด 

(อ้างอิงข้อมูลจากกรมควบคุมโรค https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia/img/infographic/info_eoc2_260463.jpg) 



ข้อแนะน าส าหรับบุคลากรส านักงาน กสม. 
“การปฏิบัติงานที่บ้านพัก”  

เพื่อร่วมกันป้องกัน ควบคุมการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 

ผู้อ านวยการส านัก/หน่วย
มอบหมายงานและก าหนด

เป้าหมาย 

ให้มีผู้มาปฏิบัติมางาน   
ณ ส านักงาน ทุกวัน

ราชการโดยสับเปลี่ยน
หมุนเวียนกัน 

จัดท าตาราง และแผนการ
ปฏิบัติงาน (รายสัปดาห์) 

เสนอผู้บริหาร 

รายงานผลการปฏิบัติงาน
ตามเป้าหมายที่ก าหนด  

(รายสัปดาห์) เสนอ
ผู้บริหาร 

        การมอบหมายให้บุคลากรมาปฏิบัติงานที่ส านักงาน  
มีวัตถุประสงค์เพื่อมิให้ราชการและการให้บริการประชาชน
สะดุดหยุดลง แต่ทั้งนี้  ต้องค านึงถึงมาตรการป้องกันและ
ควบคุมการแพร่ระบาดของโรค โดยให้มีจ านวนเท่าที่จ าเป็น 
และหลีกเลี่ยงผู้ที่มีความเสี่ยงด้านสุขภาพ ผู้ที่มีที่พักอาศัย 
ในเขตพื้นเสี่ยงที่ต้องเดินทางข้ามเขต รวมถึงผู้ที่เดินทางโดย
ระบบขนส่งสาธารณะ 

ด้วยความปรารถนาดีจาก คณะท างานติดตามสถานการณ์และเฝ้าระวังผลกระทบของการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

(อ้างอิงข้อมูลจากประกาศส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ฉบับท่ี 5) 



มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของของไวรัส COVID-19 
ของส านักงาน กสม.  

อบโอโซนห้อง
ท างาน ห้อง
ประชุม และ

รถยนต์ส่วนกลาง 

ตรวจวัดไข้ก่อน
เข้าพ้ืนที่ 

มีเจลแอลกอฮอล์
ตั้งบริการในจุด
ต่างๆ ทั่วพื้นที่ 

ปฏิบัติงานที่บ้านพัก 
ทั้งนี้ต้องไม่กระทบ
ต่องานตามภารกิจ 

โดยเฉพาะงาน
บริการประชาชน 

ท าความสะอาด
มือจับประตู 
ลูกบิด พื้น

ผิวสัมผัส ด้วย
น้ ายาฆ่าเชื้อ 

จัดพื้นที่ในห้อง
ประชุมแบบเว้น

ระยะห่าง 

ใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัลสนับสนนุ
ประสิทธิภาพการ

ท างาน 

หากมีเหตุจ าเป็นที่ต้องอบโอโซนเป็นกรณีพิเศษ 
สามารถติดต่อได้ที่เบอร์โทร 02 141 3871 

ขอความร่วมมือในการตรวจวัด
อุณหภูมิก่อนผ่านเข้าประตูส านักงาน 
กสม. ชั้น 6 และช้ัน 7 (จุดตั้ง
เครื่องวัดจ านวนทั้งสิ้น 4 จุด) 

หากพบเห็นว่าเจลแอลกอฮอล์หมด 
หรือจุดที่ตั้งไม่เพียงพอ โปรดแจ้งท่ี
เบอร์โทร 02 141 3871 

หากมีเหตุจ าเป็นที่ต้องท าความสะอาดเป็นกรณีพิเศษ 
สามารถติดต่อได้ที่เบอร์โทร 02 141 3871 

หากพบปัญหาจากการปฏิบัติตาม
ประกาศ โปรดแจ้งเลขานุการ
คณะท างานฯ* (ผอ.ณภัทร)  
เบอร์โทร 02 141 3909 
 หรือประธานคณะท างานฯ*  
(รองฯ อัจฉรา) เบอร์โทร 
 02 141 3902 

หากเห็นว่าการจัดพื้นที่ไม่เพียงพอ 
โปรดแจ้งฝ่ายเลขานุการฯ หรือ
ผู้จัดการประชุมนั้น ๆ 

หากประสงค์ขอรับการสนับสนุนด้าน IT 
สามารถติดต่อได้ที่เบอร์โทร 
 087 8519170 หรือ 081 376 8863 

*คณะท างานติดตามสถานการณ์และเฝ้าระวังผลกระทบของการแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 


