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คําแนะนําในการสวมหน้ ากากอนามัยในช่วงการแพร่ระบาด
ของโรคโควิด-19
สรุปการเปลี่ยนแปลง ณ วันที่ 14 มีนาคม 2022
•

ปรับปรุงให้สอดคล้องกับการเปลีย่ นแปลงของคําสังเกี
่ ย่ วกับการสวมหน้ากากของเลขาธิการกรมอนา
มัย (ภาษาอังกฤษเท่านัน้ ) และประกาศของผูว้ า่ การรัฐ (ภาษาอังกฤษเท่านัน้ )

บทนํา
เมือ่ สวมหน้ากากอนามัย คุณจะช่วยปกป้ องคนรอบตัวรวมถึงตัวคุณเองได้
เราได้เรียนรูจ้ ากการรับมือกับโรคระบาดครัง้ นี้วา่
การสวมหน้ากากอนามัยสามารถลดการแพร่กระจายเชือ้ โควิด-19 ระหว่างบุคคลได้
ซึง่ จะช่วยป้ องกันการเสียชีวติ และช่วยให้ระบบเศรษฐกิจดําเนินต่อไปได้อย่างปลอดภัยและเหมาะสม
กลยุทธ์การป้ องกันแบบแบ่งระดับ เช่น การฉีดวัคซีนให้ครบตามจํานวนทีก่ ําหนด
และการสวมหน้ากากอนามัย
สามารถช่วยป้ องกันอาการป่ วยทีร่ ุนแรงและช่วยลดโอกาสทีร่ ะบบสาธารณสุขจะรองรับผูป้ ่ วยได้ไม่เพียงพอ
โดยเฉพาะเมือ่ มีระดับการแพร่ระบาดสูง
Centers for Disease Control and Prevention (CDC, ศูนย์ควบคุมและป้ องกันโรค) ระบุวา่
หน้ากากอนามัยและอุปกรณ์ป้องกันระบบหายใจบางประเภทสามารถป้ องกันการแพร่ระบาดของโรคได้ดกี ว่า
ประเภทอื่นๆ ในขณะทีบ่ างประเภทอาจทําให้หายใจลําบากและสวมใส่ได้ไม่นาน ดังนัน้
เราจึงควรสวมหน้ากากหรืออุปกรณ์ป้องกันระบบหายใจทีม่ ขี นาดพอดีอย่างถูกต้อง
ซึง่ ต้องเป็ นหน้ากากและอุปกรณ์ทส่ี วมใส่สบายและให้การปกป้ องได้ในระดับดี
ดูขอ้ มูลเพิม่ เติมได้ทห่ี น้าเว็บของ CDC เกีย่ วกับประเภทหน้ากากอนามัยและอุปกรณ์ป้องกันระบบหายใจ
ผูท้ ม่ี ปี ั ญหาด้านพัฒนาการ พฤติกรรม หรือโรคประจําตัว
สามารถใช้หน้ากากเฟซชีลด์แบบมีผา้ เพือ่ ช่วยป้ องกันโรคแทนการใส่หน้ากาก เด็กๆ ในสถานดูแลเด็ก
ค่ายแบบไปเช้าเย็นกลับ และโรงเรียนระดับ K-12
อาจใช้หน้ากากเฟซชีลด์แบบมีผา้ ได้หากไม่สามารถสวมหน้ากากอนามัยแบบพอดีใบหน้า ดูขอ้ กําหนดของ
Department of Health (DOH, กรมอนามัย) เกีย่ วกับการสวมหน้ากากอนามัยสําหรับโรงเรียน K-12
และโปรแกรมของสถานดูแลเด็ก ศูนย์เรียนรูป้ ฐมวัย การพัฒนาเยาวชน และค่ายแบบไปเช้าเย็นกลับ
(ภาษาไทย) รวมถึงดูขอ้ มูลเพิม่ เติมในส่วนของ CDC เกีย่ วกับข้อควรพิจารณาสําหรับบุคคลเฉพาะกลุ่ม
(ภาษาอังกฤษเท่านัน้ ) ทัง้ นี้ DOH ไม่แนะนําให้ใช้หน้ากากทีม่ ชี ่องหรือรูระบายอากาศ
หรือผ้าพันจมูกหรือผ้าพันคอแบบชัน้ เดียว
ในสถานทีท่ าํ งาน เราอาจจําเป็ นต้องใช้หน้ากากหรืออุปกรณ์ป้องกันระบบหายใจบางประเภท
และสามารถใช้อุปกรณ์ป้องกันระบบหายใจทีม่ รี รู ะบายอากาศอย่างสอดคล้องกับคําแนะนําทีเ่ ผยแพร่โดย

Washington State Department of Health (DOH, กรมอนามัยของรัฐวอชิงตัน) และ Washington State
Department of Labor & Industries (L&I, กระทรวงแรงงานและอุตสาหกรรมของรัฐวอชิงตัน)
(ภาษาอังกฤษเท่านัน้ )
โปรดดูรายการคําถามทีพ่ บบ่อยเกีย่ วกับการสวมหน้ากากอนามัยในหน้าเว็บของ DOH
เกีย่ วกับหน้ากากอนามัย (ภาษาอังกฤษเท่านัน้ )

ข้อบังคับและคําสังเกี
่ ่ยวกับสุขภาพในปัจจุบนั
คําสั ่งสาธารณะในปั จจุบนั ทีร่ ะบุไว้ดา้ นล่างกําหนดให้บคุ คลสวมใส่หน้ากากอนามัยในสภาพแวดล้อมดังต่อไป
นี้
•
•
•

สถานทีใ่ ห้บริการดูแลสุขภาพ
สถานกักกันหรือทัณฑสถาน (ห้องขังและเรือนจําสําหรับผูใ้ หญ่)
ระบบขนส่งสาธารณะ (ภาษาอังกฤษเท่านัน้ )

คําสังของ
่
Department of Health แห่งรัฐวอชิงตัน
Secretary of Health Mask Order (คําสังเกี
่ ย่ วกับการสวมหน้ากากของเลขาธิการกรมอนามัย)
(ภาษาอังกฤษเท่านัน้ )
กําหนดให้ผทู้ อ่ี ยูใ่ นรัฐวอชิงตันสวมหน้ากากอนามัยในสถานทีใ่ ห้บริการดูแลสุขภาพและห้องขังหรือเรือนจํา
สําหรับผูใ้ หญ่ ไม่ว่าจะมีสถานะการฉีดวัคซีนเป็ นแบบใดก็ตาม โดยมีขอ้ ยกเว้นแบบจํากัด
บุคคลแต่ละคนจะต้องปฏิบตั ติ ามคําสังนี
่ ้ และธุรกิจก็ตอ้ งบังคับใช้คาํ สังนี
่ ้กบั พนักงานและลูกค้าด้วยเช่นกัน
โปรดดูขอ้ มูลเพิม่ เติมในคําสังด้
่ านล่างนี้
คําสั ่งของรัฐบาลกลาง
ข้อกําหนดเกีย่ วกับระบบขนส่งสาธารณะจะอยูใ่ น Centers for Disease Control and Prevention order
(คําสั ่งเกีย่ วกับการควบคุมและป้ องกันโรค) (ภาษาอังกฤษเท่านัน้ )
คําสั ่งนี้กําหนดให้ผโู้ ดยสารสวมหน้ากากอนามัยเมือ่ อยูใ่ นระบบขนส่งสาธารณะและสถานีขนส่งทุกแห่ง
รวมถึงแต่ไม่จาํ กัดเพียงเครือ่ งบิน เรือ เรือข้ามฟาก รถไฟ รถไฟใต้ดนิ รถประจําทาง แท็กซี่
และรถทีใ่ ช้บริการร่วมกับผูอ้ ่นื
โดยผูใ้ ห้บริการขนส่งสาธารณะจะต้องกําหนดให้ผโู้ ดยสารทุกคนสวมหน้ากากอนามัยเมือ่ ขึน้ ยานพานหนะ
ลงจากยานพาหนะ และระหว่างเดินทาง ดูขอ้ มูลเพิม่ เติมได้ทห่ี น้าเว็บของ CDC สําหรับหน่วยงานทางกฎหมาย
(ภาษาอังกฤษเท่านัน้ )
CDC
ไม่ได้กําหนดให้บุคคลสวมหน้ากากอนามัยเมือ่ อยูบ่ นรถประจําทางหรือรถตูท้ ใ่ี ห้บริการโดยระบบโรงเรียนรัฐบ
าลหรือโรงเรียนเอกชนระดับ K-12 หรือโปรแกรมของสถานดูแลเด็กและสถานศึกษา/สถานดูแลเด็ก
ระบบโรงเรียนและโปรแกรมของสถานดูแลเด็กและสถานศึกษา/สถานดูแลเด็ก
สามารถเลือกบังคับใช้กฎให้บุคคลสวมหน้ากากอนามัยบนรถประจําทางหรือรถตูไ้ ด้ตามดุลยพินิจ
โปรดดูขอ้ มูลเพิม่ เติมเกีย่ วกับการโดยสารรถประจําทางในคูม่ อื ข้อกําหนดและคําแนะนําในการลดการแพร่กร
ะจายของโควิด-19 ในโรงเรียน K-12 และโปรแกรมของสถานดูแลเด็ก ศูนย์เรียนรูป้ ฐมวัย การพัฒนาเยาวชน
และค่ายแบบไปเช้าเย็นกลับของ DOH (ภาษาไทย)
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ประกาศของผูว้ า่ การรัฐวอชิงตัน
คุณสามารถดูขอ้ มูลเกีย่ วกับความรับผิดชอบและความคาดหวังต่อธุรกิจทีม่ ลี กู ค้าและพนักงานได้ในประกาศ
ฉบับที่ 20-25.19 แผนเตรียมพร้อมของรัฐวอชิงตันในการรับมือกับโรคโควิด-19 (ภาษาอังกฤษเท่านัน้ )
และประกาศฉบับที่ 21-08 – การรักษาความปลอดภัยให้กบั พนักงาน (ภาษาอังกฤษเท่านัน้ )
ประกาศของกระทรวงแรงงานและอุตสาหกรรมและผูว้ า่ การรัฐวอชิงตัน
แม้วา่ จะไม่มขี อ้ กําหนดให้สวมหน้ากากอนามัยในสถานทีท่ าํ งานส่วนใหญ่ตามประกาศของผูว้ า่ การรัฐทีร่ ะบุไ
ว้ขา้ งต้น แต่ธุรกิจภาคเอกชนยังคงบังคับให้สวมหน้ากากอนามัยได้ตามความต้องการ ทัง้ นี้
โปรดเคารพกฎในพืน้ ทีท่ ค่ี ุณอยู่ นอกจากนี้ ตามประกาศเกีย่ วกับการรักษาความปลอดภัยให้กบั พนักงาน
(ภาษาอังกฤษเท่านัน้ )
พนักงานทีม่ คี วามเสีย่ งด้านสุขภาพบางอย่างหรืออยูร่ ว่ มกับผูท้ ม่ี คี วามเสีย่ งว่าจะมีอาการของโรคโควิด-19
ระดับรุนแรงยังคงต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือเลือกสวมหน้ากากอนามัย
โดยพนักงานมีสทิ ธิที์ จ่ ะสวมหน้ากากอนามัยเพือ่ ปกป้ องตนเอง ครอบครัว และชุมชน ในปี 2021
สภานิตบิ ญ
ั ญัตไิ ด้ออกรัฐบัญญัตใิ หม่ฉบับที่ 5254
ซึง่ คุม้ ครองสิทธิ ์ของพนักงานในการสวมหน้ากากอนามัยระหว่างทีเ่ กิดสถานการณ์ฉุกเฉินทางสาธารณสุข
และได้รบั การรวมไว้ในRCW (Revised Code of Washington, ประมวลกฎหมายฉบับปรับปรุงใหม่)
49.17.485 (ภาษาอังกฤษเท่านัน้ )
โปรดดูขอ้ กําหนดและคําแนะนําในการป้ องกันโควิด-19 ของ L&I (ภาษาอังกฤษเท่านัน้ )
และดูขอ้ มูลเพิม่ เติมสําหรับสถานทีท่ ํางานจากคําถามทัวไปเกี
่
ย่ วกับข้อกําหนดด้านการสวมอุปกรณ์ปิดหน้าแ
ละหน้ากากอนามัยในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 (ภาษาอังกฤษเท่านัน้ )
หน่วยงานและเจ้าหน้าทีด่ า้ นสาธารณสุขท้องถิน่
เจ้าหน้าทีด่ า้ นสาธารณสุขท้องถิน่ มีอํานาจในการบังคับใช้คาํ สังด้
่ านสุขภาพเพือ่ ควบคุมและป้ องกันการแพร่ร
ะบาดของโรคภายในเขตอํานาจศาลของตน คําสังเหล่
่ านี้อาจเข้มงวดกว่าคําสังระดั
่ บรัฐ
แต่ตอ้ งไม่ผอ่ นปรนไปกว่าคําสังที
่ ร่ ฐั กําหนด โปรดตรวจสอบข้อมูลกับหน่ วยงานสาธารณสุขท้องถิน่
(ภาษาอังกฤษเท่านัน้ ) และปฏิบตั ติ ามคําสังเกี
่ ย่ วกับสุขภาพทัง้ หมดทีม่ สี าํ หรับพืน้ ทีน่ นั ้ ๆ

คําแนะนํา
ข้อมูลข้างต้นระบุถงึ ข้อกําหนดเกีย่ วกับการใช้หน้ากากอนามัยในสภาพแวดล้อมทีเ่ ฉพาะเจาะจงในขณะนี้
แต่ขอ้ มูลดังต่อไปนี้จะระบุคาํ แนะนําด้านสาธารณสุขทัวไปเพื
่
อ่ ใช้เป็ นข้อควรพิจารณา
คําแนะนําเกีย่ วกับการสวมหน้ากากอนามัยในสภาพแวดล้อมทีม่ กี ารรวมตัวนอกสถานทีใ่ ห้บริการดูแลสุขภา
พ
แนะนําให้สวมหน้ากากอนามัยในสภาพแวดล้อมดังต่อไปนี้ หากทําได้
โปรดดูคาํ แนะนําสําหรับแต่ละภาคธุรกิจด้านล่างนี้
•
•

สถานทีใ่ ห้บริการคนไร้บา้ น (ภาษาอังกฤษเท่านัน้ )
สภาพแวดล้อมทางเรือเชิงพาณิชย์ (เช่น เรือหาปลาเชิงพาณิชย์ (ภาษาอังกฤษเท่านัน้ )
เรือขนส่งสินค้า เรือสําราญ)
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•

สภาพแวดล้อมการทํางานทีห่ นาแน่น (ภาษาอังกฤษเท่านัน้ )
ซึง่ ไม่สามารถเว้นระยะห่างทางกายภาพได้เนื่องจากลักษณะงานทีท่ าํ เช่น คลังสินค้า โรงงาน
และโรงงานบรรจุอาหารและผลิตเนื้อสัตว์

•

พืน้ ทีส่ าํ หรับอยูร่ วมกันในสถานทีพ่ กั อาศัยแบบรวม (ไม่รวมห้องนอน) ซึง่ ได้แก่
สถานทีท่ าํ งานนอกเรือนจําชัวคราว
่
สถานพักฟื้ น สถานพินิจสําหรับเยาวชนหรือสถานคุมประพฤติ
และบ้านพักสําหรับพนักงานชัวคราว
่

•

สภาพแวดล้อมในร่มของสถานทีค่ ุมขังในเรือนจําสําหรับผูใ้ หญ่ ห้องขังสําหรับผูใ้ หญ่
สถานพินิจสําหรับเยาวชน หรือสถานคุมประพฤติสาํ หรับเยาวชน (เช่น ห้องพิจารณาคดี)

ผูท้ อ่ี าศัยหรือทํางานในสภาพแวดล้อมข้างต้นควรปฏิบตั ติ ามคําแนะนําเช่นเดียวกับสาธารณชนทัวไปเมื
่
อ่ ไม่ไ
ด้อยูใ่ นสภาพแวดล้อมดังกล่าว (เช่น เมือ่ ออกไปอยูใ่ นชุมชน)
หน่วยงานสาธารณสุขอาจกําหนดให้สวมหน้ากากอนามัยในบางสถานการณ์ เช่น เมือ่ มีการระบาดของโรค
สถานทีท่ ไ่ี ม่ได้ให้บริการดูแลสุขภาพซึง่ มีการรวมตัวของกลุ่มคน (เช่น สถานประกอบธุรกิจหรือองค์กร)
อาจต้องกําหนดให้สวมหน้ากากอนามัยเมือ่ อยูใ่ นสถานที่
โดยควรพิจารณาปั จจัยดังต่อไปนี้ทุกข้อเมือ่ ตัดสินใจว่าจะกําหนดให้สวมหน้ากากอนามัยในสถานทีห่ รือไม่
•

•

•
•

•

ผูม้ คี วามเสีย่ งทีจ่ ะติดเชือ้ ในสถานที่
o ผูท้ ไ่ี ด้รบั วัคซีนป้ องกันโรคโควิด-19 ไม่ครบ คือผูท้ ม่ี คี วามเสีย่ งในการติดเชือ้ โควิด-19
และมีอาการรุนแรง
o ผูท้ ม่ี โี รคประจําตัว จะมีความเสีย่ งสูงในการป่ วยเป็ นโรคโควิด-19 ระดับรุนแรง
คุณภาพของการระบายอากาศในสถานที่ ดูขอ้ มูลและตัวเลือกในการระบายอากาศสําหรับสถานทีท่ ม่ี แี ละไม่มรี ะบบ HVAC (Heating,
Ventilation, and Air Conditioning - ระบบทําความร้อน ระบายอากาศ และปรับอากาศ)
ในการระบายอากาศและคุณภาพอากาศสําหรับการลดอัตราการแพร่เชือ้ (wa.gov)
(ภาษาอังกฤษเท่านัน้ ) และการระบายอากาศในอาคาร | ศูนย์ควบคุมและป้ องกันโรค
ความสามารถในการเว้นระยะห่างทางกายภาพในสถานที่
ในกรณีทส่ี งสัยหรือได้รบั การยืนยันว่ามีการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19
เราแนะนําเป็ นอย่างยิง่ ให้สวมหน้ากากอนามัยในร่มเมือ่ เกิดการแพร่ระบาดในสภาพแวดล้อมทีม่ กี ารร
วมตัวนอกสถานทีใ่ ห้บริการดูแลสุขภาพ
เมือ่ มีระดับการแพร่ระบาดสูงในชุมชน CDC และ DOH แนะนําให้ทุกคนสวมหน้ากากอนามัยในร่ม
ไม่วา่ จะมีสถานะการฉีดวัคซีนเป็ นแบบใดก็ตาม ดูระดับการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19
ในชุมชนทีก่ ําหนดโดย CDC

สถานทีป่ ระเภทนี้ควรสนับสนุนผูท้ เ่ี ลือกใส่หน้ากากอนามัยโดยสมัครใจ
ดูคาํ แนะนําด้านการสวมหน้ากากอนามัยสําหรับบุคคล และข้อควรพิจารณาทีอ่ งิ ตามความเสีย่ ง
คําแนะนําเกีย่ วกับการสวมหน้ากากอนามัยสําหรับบุคคล
ผูท้ ม่ี อี าการของโรค มีผลตรวจเชือ้ โควิด-19 เป็ นบวก หรือสัมผัสใกล้ชดิ กับผูท้ ต่ี ดิ เชือ้ โควิด-19
ควรสวมหน้ากากอนามัยให้สอดคล้องกับข้อควรปฏิบตั หิ ากคุณมีผลตรวจโควิด-19 เป็ นบวก
(ภาษาอังกฤษเท่านัน้ ), ข้อควรปฏิบตั เิ มือ่ คุณมีโอกาสสัมผัสกับผูท้ ต่ี ดิ เชือ้ โควิด-19 (ภาษาอังกฤษเท่านัน้ )
และแผนผังต้นไม้การตัดสินใจเกีย่ วกับอาการของโรคโควิด-19
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บุคคลต้องสวมหน้ากากอนามัยตามข้อกําหนดของสถานทีต่ ่างๆ
ดูขอ้ กําหนดได้ในส่วนข้อบังคับและคําสังเกี
่ ย่ วกับสุขภาพในปั จจุบนั
แม้สถานการณ์จริงจะไม่ตรงกับทีก่ ล่าวไว้ขา้ งต้น แต่บุคคลสามารถสวมหน้ากากอนามัยได้ตามความต้องการ
รวมทัง้ ตามระดับความเสีย่ งของบุคคลและชุมชน
บุคคลควรพิจารณาปั จจัยดังต่อไปนี้เมือ่ ตัดสินใจว่าจะสวมหน้ากากอนามัยหรือไม่
•

สถานะการฉีดวัคซีนของบุคคลและของครอบครัว เพือ่ น รวมถึงคนรอบตัว ผูท้ ไ่ี ด้รบั วัคซีนป้ องกันโรคโควิด-19 ไม่ครบ คือผูท้ ม่ี คี วามเสีย่ งในการติดเชือ้ โควิด-19
และมีอาการรุนแรง

•

โรคประจําตัว ของบุคคลและของครอบครัว เพือ่ น รวมถึงคนรอบตัว
ซึง่ เป็ นปั จจัยเพิม่ ความเสีย่ งในการป่ วยเป็ นโรคโควิด-19 ระดับรุนแรง
ลักษณะของสภาพแวดล้อมทีค่ ุณอยู่ (เช่น แออัด มีการระบายอากาศทีไ่ ม่ด)ี
เมือ่ มีระดับการแพร่ระบาดสูงในชุมชน CDC และ DOH แนะนําให้ทุกคนสวมหน้ากากอนามัยในร่ม
ไม่วา่ จะมีสถานะการฉีดวัคซีนเป็ นแบบใดก็ตาม ดูระดับการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19
ในชุมชนทีก่ ําหนดโดย CDC

•
•

ข้อมูลและแหล่งข้อมูลเพิ่ มเติ มเกี่ยวกับโรคโควิ ด-19
ติดตามสถานการณ์โควิด-19 ปั จจุบนั ในวอชิงตัน (ภาษาไทย) ประกาศของผูว้ า่ การรัฐ Inslee
(ภาษาอังกฤษเท่านัน้ ), อาการ (ภาษาอังกฤษเท่านัน้ ), เชือ้ แพร่กระจายอย่างไร (ภาษาอังกฤษเท่านัน้ ) และ
ผูค้ นควรเข้ารับการตรวจหาเชือ้ อย่างไรและเมือ่ ไร (ภาษาอังกฤษเท่านัน้ )
ดูขอ้ มูลเพิม่ เติมได้ในคําถามทีพ่ บบ่อย (ภาษาอังกฤษเท่านัน้ )
เชือ้ ชาติ/ชาติพนั ธุห์ รือสัญชาติไม่ได้ทาํ ให้บุคคลหนึ่งๆ เสีย่ งต่อการติดโรคโควิด-19 เพิม่ ขึน้ อย่างไรก็ตาม
ข้อมูลเผยให้เห็นว่ากลุ่มคนผิวดําได้รบั ผลกระทบจากโรคโควิด-19 ในอัตราทีม่ ากกว่ากลุ่มคนอื่นๆ
เนื่องจากการเหยียดสีผวิ และโดยเฉพาะอย่างยิง่ การเหยียดเชือ้ ชาติในเชิงโครงสร้าง
เป็ นปั จจัยทีท่ าํ ให้คนบางกลุ่มมีโอกาสน้อยลงในการปกป้ องตนเองและชุมชน
การกล่าวโทษบุคคลอื่นไม่ได้ช่วยต่อสูก้ บั โรค (ภาษาอังกฤษเท่านัน้ ).
โปรดแชร์เฉพาะข้อมูลทีถ่ ูกต้องกับคนอื่นเท่านัน้ เพือ่ ป้ องกันการแพร่ขา่ วลือและข้อมูลผิดๆ
•
•
•
•
•

ข้อมูลการแพร่ระบาดของโคโรนาไวรัสสายพันธุใ์ หม่ในปี 2019 (โควิด-19) จาก WA State
Department of Health (ภาษาไทย)
การรับมือกับโคโรนาไวรัส (โควิด-19) จากรัฐวอชิงตัน (ภาษาไทย)
ค้นหาแผนกหรือสํานักงานเขตทีด่ แู ลสุขภาพในพืน้ ทีข่ องคุณ (เฉพาะในภาษาอังกฤษ)
ข้อมูลเกีย่ วกับโคโรนาไวรัส (โควิด-19) จาก CDC (ภาษาอังกฤษเท่านัน้ )
วิธที าํ หน้ากากอนามัยทีใ่ ช้งา่ ยและเหมาะสําหรับคนหูหนวก (HSDC) (ภาษาอังกฤษเท่านัน้ )

หากมีคาํ ถามเกี่ยวกับโรคโควิ ด-19 โทรหาสายด่วนข้อมูลโควิด-19 ได้ทห่ี มายเลข 1-800-525-0127
วันจันทร์ตงั ้ แต่ 06.00 น. ถึง 22.00 น. วันอังคารถึงวันอาทิตย์และวันหยุดราชการ (ภาษาอังกฤษเท่านัน้ )
ตัง้ แต่ 06.00 ถึง 18.00 น. สําหรับบริการล่าม กด # เมือ่ มีการรับสายและบอกภาษาของคุณ
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หากมีขอ้ สงสัยเกีย่ วกับสุขภาพ การตรวจหาไวรัสโควิด-19 หรือผลการตรวจ
โปรดติดต่อผูใ้ ห้บริการดูแลสุขภาพของคุณ
หากต้องการขอเอกสารนี้ในรูปแบบอื่น โปรดโทร 1-800-525-0127
สําหรับบุคคลทีห่ หู นวกหรือมีความบกพร่องทางการได้ยนิ โปรดโทร 711 (Washington Relay) หรืออีเมล
civil.rights@doh.wa.gov
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ภาคผนวก A: คําศัพท์
สถานที่ให้บริการดูแลสุขภาพ
ตาม Secretary of Health’s Mask Order (คําสังเกี
่ ย่ วกับการสวมหน้ากากของเลขาธิการกรมอนามัย)
(ภาษาอังกฤษเท่านัน้ ) สถานทีใ่ ห้บริการดูแลสุขภาพคือสถานทีข่ องรัฐหรือของเอกชน
ซึง่ ให้บริการดูแลสุขภาพแบบตัวต่อตัวให้แก่บุคคล โดยอาจมีขอ้ ยกเว้นบางประการ
หากตัง้ อยูใ่ นสถานทีท่ ใ่ี ช้เพือ่ ให้บริการดูแลสุขภาพเป็ นหลัก เช่น โรงพยาบาล
พืน้ ทีท่ งั ้ หมดจะถือว่าเป็ นสถานทีใ่ ห้บริการดูแลสุขภาพหรือสถานทีใ่ ห้บริการดูแลในระยะยาว
ซึง่ บุคคลต้องสวมอุปกรณ์ปิดใบหน้าเมือ่ อยูใ่ นสถานทีด่ งั กล่าว
ทัง้ นี้จะเป็ นไปตามข้อยกเว้นของคําสังเกี
่ ย่ วกับการสวมอุปกรณ์ปิดใบหน้า
หากตัง้ อยูใ่ นสถานทีท่ ใ่ี ช้สาํ หรับวัตถุประสงค์อ่นื เป็ นหลัก เช่น
ร้านขายยาภายในร้านขายของชําหรือห้องพยาบาลในโรงเรียน
สถานทีใ่ ห้บริการดูแลสุขภาพหรือสถานทีใ่ ห้บริการดูแลในระยะยาวจะหมายถึงเฉพาะพืน้ ทีท่ ใ่ี ช้สาํ หรับให้บริก
ารดูแลสุขภาพเป็ นหลักเท่านัน้ โดยไม่รวมพืน้ ทีอ่ ่นื ๆ ในสถานทีโ่ ดยรอบ
ซึง่ บุคคลต้องสวมอุปกรณ์ปิดใบหน้าในพืน้ ทีท่ ใ่ี ช้สาํ หรับให้บริการดูแลสุขภาพเป็ นหลัก
ทัง้ นี้จะเป็ นไปตามข้อยกเว้นของคําสังเกี
่ ย่ วกับการสวมอุปกรณ์ปิดใบหน้า
ผูใ้ ห้บริการดูแลสุขภาพประกอบด้วยผูท้ ม่ี ใี บประกอบวิชาชีพซึง่ ระบุไว้ในข้อกําหนดด้านการออกใบประกอบวิ
ชาชีพสําหรับผูเ้ ชีย่ วชาญด้านการดูแลสุขภาพ (ภาษาอังกฤษเท่านัน้ )
และผูท้ ไ่ี ด้รบั อนุญาตโดยกฎหมายเพือ่ ให้บริการดูแลสุขภาพโดยไม่ตอ้ งมีใบประกอบวิชาชีพ
เว้นแต่จะอยูใ่ นรายการยกเว้นด้านล่างนี้ นอกจากผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลสุขภาพแล้ว
พนักงานและผู้มาเยือนทุกคนจะต้องสวมหน้ ากากอนามัยเมือ่ อยู่ในร่มภายในสถานที่ให้บริ การ
ดูแลสุขภาพด้วย
รายการสถานทีใ่ ห้บริการดูแลสุขภาพและสถานทีใ่ ห้บริการดูแลในระยะยาว
(สามารถให้บริการหลายประเภทร่วมกันได้)
• สถานดูแลผูป้ ่ วยภาวะเฉียบพลัน รวมถึงแต่ไม่จาํ กัดเพียงโรงพยาบาล
• สถานดูแลผูป้ ่ วยภาวะเฉียบพลันระยะยาว
• สถานพักฟื้ นผูป้ ่ วยใน
• สถานดูแลสุขภาพเชิงพฤติกรรมของผูป้ ่ วยใน รวมถึงแต่ไม่จาํ กัดเพียงสถานประเมินและรักษาอาการ
สถานรักษาอาการแบบมีพน้ื ทีพ่ กั อาศัย สถานบําบัดผูต้ ดิ ยาเสพติด
• สถานดูแลระยะยาวแบบมีพน้ื ทีพ่ กั อาศัย รวมถึงแต่ไม่จาํ กัดเพียงบ้านพักคนชรา
บ้านพักคนชราแบบมีผดู้ แู ล ศูนย์ดแู ลผูส้ งู อายุ
สถานทีท่ ใ่ี ห้บริการทีพ่ กั ในชุมชนและการสนับสนุนซึง่ มีใบรับรอง
และสถานทีใ่ ห้บริการสนับสนุนเฉพาะทางแบบไม่มกี ารรักษาทางการแพทย์
•
•

•
•

คลินิกเคลื่อนทีห่ รือยานพาหนะทีม่ บี ริการดูแลสุขภาพ
สถานทีใ่ ห้บริการผูป้ ่ วยนอก รวมถึงแต่ไม่จาํ กัดเพียงศูนย์ฟอกไต คลินิกแพทย์
และสถานทีใ่ ห้บริการดูแลด้านพฤติกรรม (รวมถึงคลินิกจิตแพทย์ คลินิกให้คาํ ปรึกษาด้านสุขภาพจิต
และสถานบริการของผูเ้ ชีย่ วชาญด้านการบําบัดการติดสารเสพติด)
สถานทีใ่ ห้บริการทางทันตกรรมและทันตกรรมเฉพาะทาง
สถานทีใ่ ห้บริการด้านทัศนมาตรศาสตร์และจักษุวทิ ยา
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

ร้านขายยา (ไม่รวมพืน้ ทีส่ าํ หรับค้าปลีก)
ร้านนวดรักษาอาการ (รวมถึงพืน้ ทีท่ ใ่ี ห้บริการนวดภายในสถานทีซ่ ง่ึ ไม่ได้ให้บริการดูแลสุขภาพ เช่น
สปา และศูนย์สขุ ภาพ/สถานทีอ่ อกกําลังกาย)
คลินิกจัดกระดูก
ปฏิบตั กิ ารผดุงครรภ์และศูนย์คลอดบุตรทีต่ งั ้ แยกจากสถานทีอ่ ่นื ๆ
สถานทีส่ าํ หรับแยกตัวและ/หรือกักตัว
ศูนย์ศลั ยกรรมผูป้ ่ วยนอก
ศูนย์ผปู้ ่ วยกึง่ เร่งด่วน
ศูนย์ดแู ลผูป้ ่ วยระยะสุดท้าย
การให้ดแู ลสุขภาพทีบ่ า้ น การดูแลผูป้ ่ วยทีบ่ า้ น การดูแลส่วนบุคคล
หรือการดูแลผูป้ ่ วยระยะสุดท้ายทีม่ กี ารว่าจ้างผูใ้ ห้บริการ

สถานทีใ่ ห้บริการดูแลสุขภาพและสถานทีใ่ ห้บริการในระยะยาวไม่รวมถึงรายการดังต่อไปนี้
• สถานทีจ่ ดั กิจกรรมกีฬาและกิจกรรมทีม่ ผี ชู้ ม หรือกิจกรรมการรวมตัวอื่นๆ
(รวมถึงการดูแลนักกีฬาโดยผูฝ้ ึกซ้อมกีฬาทีม่ ใี บอนุญาต)
ทีไ่ ม่ได้ใช้สาํ หรับให้บริการดูแลสุขภาพเป็ นหลัก เช่น พืน้ ทีส่ าํ หรับการปฐมพยาบาลโดยเฉพาะ
(ซึง่ ถือว่าเป็ นสถานทีใ่ ห้บริการดูแลสุขภาพ)
• สถานสงเคราะห์ทม่ี ใี บอนุ ญาตจาก Department of Children, Youth & Families (DCYF,
กระทรวงเด็ก เยาวชน และครอบครัว) ซึง่ ไม่ได้ให้บริการดูแลสุขภาพเป็ นหลัก
• สถานทีว่ จิ ยั ทีไ่ ม่ได้ให้บริการดูแลสุขภาพแก่บุคคล
• สถานพยาบาลสัตว์
• บริษทั ตัวแทนควบคุมสัตว์
• หน่วยงานด้ายมนุษยชนทีไ่ ม่แสวงผลกําไร และ
• ร้านขายปลีกกัญชา รวมถึงร้านทีใ่ ห้บริการโดยทีป่ รึกษาด้านการใช้กญ
ั ชาในทางการแพทย์
หากสถานทีใ่ ห้บริการดูแลสุขภาพกําหนดให้สวมหน้ากากอนามัยในพืน้ ทีก่ ลางแจ้ง
คุณก็จะต้องปฏิบตั ติ ามกฎของสถานทีน่ นั ้ ๆ ด้วย ดูขอ้ มูลเพิม่ เติมได้ในส่วน “กฎในพืน้ ทีท่ ค่ี ุณอยู”่ ด้านล่าง
โปรดไปทีห่ น้าการป้ องกันการติดเชือ้ โควิด-19 ในสถานทีใ่ ห้บริการดูแลสุขภาพ (ภาษาอังกฤษเท่านัน้ )
เพือ่ ดูคาํ แนะนําโดยละเอียด รวมถึงคําแนะนําในการควบคุมแหล่งแพร่เชือ้ (ภาษาอังกฤษเท่านัน้ )
และคําแนะนําในการเยีย่ มชมสถานทีใ่ ห้บริการดูแลสุขภาพบางประเภท
กฎในพืน้ ที่ที่คณ
ุ อยู่
ธุรกิจ องค์กร สถานประกอบการ และสถานทีต่ ่างๆ
มีสทิ ธิ ์ตัง้ กฎของตนเองเกีย่ วกับการสวมหน้ากากอนามัยในพืน้ ทีข่ องตน
ธุรกิจทุกแห่งจะต้องปฏิบตั ติ ามข้อกําหนดทัง้ หมดในคําสัง่ L&I (ภาษาอังกฤษเท่านัน้ )
และเลือกบังคับใช้กฎการสวมหน้ากากอนามัยในพืน้ ทีต่ ่างๆ (เช่น นอกอาคาร)
เพือ่ สร้างมาตรการควบคุมทีเ่ ข้มงวดกว่าคําสังเกี
่ ย่ วกับการสวมหน้ากากของเลขาธิการกรมอนามัย
(ภาษาอังกฤษเท่านัน้ )
เจ้าหน้าทีใ่ ห้บริการดูแลสุขภาพยังสามารถบังคับใช้คาํ สังเกี
่ ย่ วกับการสวมหน้ากากอนามัยเพือ่ จํากัดการแพร่
เชือ้ ในชุมชนได้อกี ด้วย โดยกฎเหล่านี้อาจมีมาตรการทีเ่ ข้มงวดกว่าคําสังเกี
่ ย่ วกับการสวมหน้ากากของเลขา
ธิการกรมอนามัย (ภาษาอังกฤษเท่านัน้ ) แต่ตอ้ งไม่ผอ่ นปรนไปกว่าคําสังที
่ เ่ ลขาธิการกําหนด
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นอกจากนี้ บุคคลบางคนอาจจําเป็ นต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือเลือกทีจ่ ะสวมหน้ากากอนามัยต่อได้
ทุกคนมีสทิ ธิ ์เลือกสวมหน้ากากอนามัยในทีส่ าธารณะ
แม้วา่ จะไม่มกี ารใช้ขอ้ บังคับเกีย่ วกับการสวมหน้ากากอนามัยในรัฐหรือในท้องถิน่ ก็ตาม
โปรดเคารพสิทธิในการสวมหน้
ากากอนามัยเพือ่ ป้ องกันตนเอง ครอบครัว และชุมชน ทัง้ นี้
์
หากเลือกสวมหน้ากากอนามัย เจ้าหน้าทีอ่ าจขอให้คุณถอดหน้ากากออกในบางสถานการณ์ เช่น
เพือ่ ตรวจสอบตัวตน
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