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คาํแนะนําในการสวมหน้ากากอนามยัในชว่งการแพรร่ะบาด
ของโรค COVID-19 

สรุปการเปลีย่นแปลงประจาํวนัที ่12 กนัยายน 2022  
• เพิม่เตมิขอ้มูลเกีย่วกบัระดบัความสามารถในการป้องกนัเชือ้โรคทีแ่ตกตา่งกนัของหนา้กากและเคร ือ่

งป้องกนัลมหายใจ 
• ปรบัปรงุขอ้มูลใหส้อดคลอ้งกบัคาํแนะนําในการสวมหนา้กากอนามยัของ CDC (Centers for 

Disease Control and Prevention, ศนูยค์วบคมุโรคตดิตอ่) 
สาํหรบัสถานขนสง่สาธารณะทีเ่ป็นสถานทีปิ่ด 

• ปรบัปรงุคาํแนะนําวา่เมือ่ใดควรสวมหนา้กากหากอยู่ในสถานทีช่มุนุมซึง่ไม่ใชส่ถานดแูลสขุภาพ 
• ปรบัปรงุคาํแนะนําวา่เมือ่ใดทีส่าธารณชนทัว่ไปควรสวมหนา้กากขณะอยู่ในสถานทีปิ่ด 

ซ ึง่เป็นไปตามระดบัการแพรก่ระจายของ COVID-19 ในชมุชนทีก่าํหนดโดย CDC 

บทนํา  

เมือ่คณุสวมหนา้กากอนามยัหรอืเคร ือ่งป้องกนัลมหายใจ (เชน่ หนา้กากตระกลู N95 ทีม่ตีวักรองพเิศษ) 
คณุจะชว่ยปกป้องคนรอบตวัรวมถงึตวัคณุเอง 
การสวมหนา้กากอนามยัหรอืเคร ือ่งป้องกนัลมหายใจชว่ยลดการแพรก่ระจายของ COVID-19 
รกัษาชวีติและชว่ยใหเ้ศรษฐกจิดาํเนินตอ่ไปได ้มาตรการป้องกนัอืน่ๆ ทีใ่ชค้วบคูก่นั เชน่ 
การฉีดวคัซนีใหค้รบตามจาํนวนทีก่าํหนด (มใีนภาษาอืน่ๆ บางภาษา) 
และการสวมหนา้กากอนามยัหรอืเคร ือ่งป้องกนัลมหายใจสามารถชว่ยป้องกนัอาการเจ็บป่วยรนุแรงและลดภา
ระใหก้บัระบบสาธารณสขุ 

คณุควรสวมหนา้กากอนามยัหรอืเคร ือ่งป้องกนัลมหายใจ (มใีนภาษาอืน่ๆ บางภาษา) 
ทีม่ขีนาดพอเหมาะพอดแีละมคีณุภาพสงูทีส่ดุเท่าทีค่ณุจะหาใสไ่ด ้เมือ่สวมใสอ่ย่างถกูตอ้ง 
เคร ือ่งป้องกนัลมหายใจทีไ่ดร้บัการรบัรองโดย National Institute for Occupational Safety and 
Health (NIOSH, สถาบนัความปลอดภยัและอนามยัในการทํางานแห่งชาต)ิ (มแีตภ่าษาองักฤษ) (เชน่ 
หนา้กากตระกลู N95) ใหก้ารป้องกนัทีด่ทีีส่ดุ ตามดว้ยเคร ือ่งป้องกนัลมหายใจทีไ่ดม้าตรฐานสากล (เชน่ 
หนา้กากตระกลู KN95 และ KF94) แลว้จงึเป็นหนา้กากอนามยัและหนา้กากผา้ตามลาํดบั 
หากคณุมคีวามเสีย่งทีจ่ะเจ็บป่วยรนุแรงเพราะโรค COVID-19 
(มแีตภ่าษาองักฤษ)โปรดปรกึษากบัผูใ้หบ้รกิารดแูลสขุภาพของคณุวา่ควรเขา้รบัการวดัขนาดสวมใสเ่คร ือ่งป้
องกนัลมหายใจทีไ่ดร้บัการรบัรองจาก NIOSH หรอืไม่ 
หรอืควรจะใชเ้คร ือ่งป้องกนัลมหายใจอืน่ทีไ่ม่ตอ้งวดัขนาดสวมใส ่
หากตอ้งการขอ้มูลเพิม่เตมิเกีย่วกบัการทดสอบเพือ่สวมใสแ่ละการเลอืกหนา้กาก 
โปรดไปทีเ่ว็บไซตเ์กีย่วกบัหนา้กากทีเ่ลอืกสวมใสไ่ดโ้ดย Washington State Department of Labor 
and Industries (L&I, กรมแรงงานและอตุสาหกรรมแห่งรฐัวอชงิตนั) (มใีนภาษาอืน่ๆ บางภาษา) 

หากตอ้งการขอ้มูลเพิม่เตมิเกีย่วกบัหนา้กากและเคร ือ่งป้องกนัลมหายใจประเภทตา่งๆ 
และวธิทํีาใหห้นา้กากสวมใสไ่ดพ้อดยีิง่ขึน้ โปรดไปทีห่นา้กากและเคร ือ่งป้องกนัลมหายใจประเภทตา่งๆ 
(มใีนภาษาอืน่ๆ บางภาษา) เว็บไซต ์(มแีตภ่าษาองักฤษ) 
นีม้ขีอ้มูลเกีย่วกบัความสามารถในการกรองอนุภาคของหนา้กากและเคร ือ่งป้องกนัลมหายใจประเภทตา่งๆ 
รวมถงึบอกวา่เมือ่ใดทีค่วรมกีารปรบัแตง่เพือ่ใหห้นา้กากสวมใสไ่ดพ้อดยีิง่ขึน้ 
ผูท้ีไ่ม่สามารถสวมหนา้กากไดเ้น่ืองจากมปัีญหาดา้นพฒันาการ พฤตกิรรม หรอืโรคประจาํตวั 
สามารถใชห้นา้กากเฟซชลีดแ์บบมผีา้แทนได ้และสามารถใชก้บัเด็กในสถานดแูลเด็ก 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/stay-up-to-date.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/types-of-masks.html
https://www.cdc.gov/niosh/npptl/topics/respirators/disp_part/default.html
https://www.cdc.gov/niosh/npptl/topics/respirators/disp_part/default.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/need-extra-precautions/people-with-medical-conditions.html
https://lni.wa.gov/agency/outreach/coronavirus/choosing-to-mask-up
https://lni.wa.gov/agency/outreach/coronavirus/choosing-to-mask-up
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/types-of-masks.html
https://www.epa.gov/sciencematters/epa-researchers-test-effectiveness-face-masks-disinfection-methods-against-covid-19
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คา่ยแบบไปเชา้เย็นกลบั และโรงเรยีนระดบั K-12 หากไม่สามารถใชห้นา้กากทีพ่อเหมาะพอดไีด ้
โปรดทราบว่า 
อย่างไรกด็สีิง่นีไ้ม่ไดใ้หก้ารป้องกนัระดบัเดยีวกบัหน้ากากหรอืเครือ่งป้องกนัลมหายใจทีพ่อเหม
าะพอดแีกผู่ท้ีส่วมใส่ ดคูาํแนะนําของ Washington State Department of Health (WA DOH, 
กรมอนามยัรฐัวอชงิตนั) เกีย่วกบัการสวมหนา้กากในK-12 Schools (โรงเรยีนระดบั K-12), Child Care 
(สถานดแูลเด็ก), Early Learning (โครงการการเรยีนรูป้ฐมวยั), Youth Development 
(สถานพฒันาเยาวชน) และ Day Camp (คา่ยแบบไปเชา้เย็นกลบั) (มใีนภาษาอืน่ๆ บางภาษา) นอกจากนี ้
โปรดดขูอ้ควรระวงัสาํหรบักลุม่คนทีม่ลีกัษณะจาํเพาะ ของ CDC (มใีนภาษาอืน่ๆ บางภาษา) DOH 
ไม่แนะนําใหใ้ชห้นา้กากทีม่วีาลว์ปรบัการหายใจหรอืชอ่งอากาศ หนา้กากผา้แบบช ัน้เดยีว 
ผา้พนัคอแบบช ัน้เดยีว หรอืผา้คลมุหนา้ 

เคร ือ่งป้องกนัลมหายใจทีม่วีาลว์ปรบัการหายใจ อาจใชไ้ดใ้นสถานทีท่ํางานทีร่ะบไุวต้ามคาํแนะนําของ L&I 
(มแีตภ่าษาองักฤษ)  

โปรดดรูายการคาํถามทีพ่บบ่อยเกีย่วกบัการสวมหนา้กากอนามยัทีห่นา้เว็บไซตข์อง DOH 
เกีย่วกบัหนา้กากอนามยั (มแีตภ่าษาองักฤษ)  

เนือ้หาในเอกสารตอ่ไปนี ้คาํวา่ หนา้กาก หมายถงึทัง้หนา้กากอนามยัและเคร ือ่งป้องกนัลมหายใจ 

ขอ้บงัคบัและคาํส ัง่เกีย่วกบัสุขภาพในปัจจุบนั 

คาํสัง่สาธารณะในปัจจบุนักาํหนดใหส้วมหนา้กากในสถานดแูลสขุภาพ หอ้งขงัผูใ้หญ่ และเรอืนจาํผูใ้หญ่ 
หน่วยงานสาธารณสขุอาจกาํหนดใหส้วมหนา้กากในบางสถานการณ ์เชน่ เมือ่มกีารระบาดของโรค 

คาํสัง่ของ Department of Health แหง่รฐัวอชงิตนั 

คาํสัง่เกีย่วกบัการสวมหนา้กากของเลขาธกิารกรมอนามยั (มแีตภ่าษาองักฤษ) 
กาํหนดใหต้อ้งสวมหนา้กากในบางสถานที ่ไม่วา่ใครจะมสีถานะการฉีดวคัซนีเป็นอย่างไร 

• สถานดแูลสขุภาพ   
• หอ้งขงัหรอืเรอืนจาํสาํหรบัผูใ้หญ่ซ ึง่ต ัง้อยู่ในรฐัทีม่รีะดบัการแพรก่ระจายของ COVID-19 

ในชมุชนทีก่าํหนดโดย CDC (มใีนภาษาสเปน) อยู่ในระดบัปานกลางหรอืสงู 

มบีางกรณีเท่าน้ันทีไ่ดร้บัการยกเวน้ ซึง่เป็นไปตามคําสัง่ (มแีต่ภาษาองักฤษ) นี ้
นอกจากผูเ้ช ีย่วชาญดา้นการดแูลสขุภาพแลว้ 
พนักงานและผูม้าเยอืนทุกคนจะตอ้งสวมหนา้กากเมือ่อยู่ในสถานทีปิ่ดของสถานดแูลสุขภาพ 
ทุกคนมหีนา้ทีต่อ้งปฏบิตัติามคําสัง่ รวมถงึภาคธรุกจิมหีนา้ทีต่อ้งบงัคบัใหพ้นักงานและลูกคา้ปฏบิตัติามคําสัง่นี ้ 

สิง่ทีถ่กูยกเลกิ: คําสัง่ของรฐับาลกลาง  

คําสัง่ศาลทําใหคํ้าสัง่ของ CDC 
ทีก่าํหนดใหส้วมหนา้กากบนรถขนสง่สาธารณะและสถานทีข่นสง่สาธารณะไม่มผีลบงัคบัใช ้ตัง้แตว่นัที ่18 เมษายน 
2022 เป็นตน้ไป อย่างไรก็ตาม 
หนา้กากยงัคงเป็นอปุกรณส์ําคญัทีช่ว่ยใหทุ้กคนเดนิทางและใชก้ารขนสง่สาธารณะไดอ้ย่างปลอดภยัยิง่ขึน้ 
เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัคําแนะนําของ CDC (มใีนภาษาอืน่ๆ บางภาษา) WA DOH 
แนะนําใหพ้นักงานและผูโ้ดยสารทีม่อีายุสองปีขึน้ไปสวมหนา้กากในทุกสถานทีข่นสง่สาธารณะทีเ่ป็นสถานทีปิ่ด 
รวมทัง้ทีศ่นูยก์ารขนสง่และศนูยร์วมยานพาหนะ ดขูอ้มูลเพิม่เตมิไดท้ีส่ถานขนสง่สาธารณะ  

ประกาศของผูว้า่รฐัวอชงิตนั  

ขอ้มูลเกีย่วกบัความรบัผดิชอบของภาคธรุกจิทีม่ตีอ่ลกูคา้และพนักงานถกูระบุไวใ้น  Proclamation 20-
25.19 COVID-19 Washington Ready (ประกาศฉบบัที ่20-25.19 

https://doh.wa.gov/sites/default/files/2022-03/821-165-K12SchoolsChildCare.pdf
https://doh.wa.gov/sites/default/files/2022-03/821-165-K12SchoolsChildCare.pdf
https://doh.wa.gov/sites/default/files/2022-03/821-165-K12SchoolsChildCare.pdf
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/about-face-coverings.html
https://lni.wa.gov/agency/outreach/coronavirus/requirements-and-guidance-for-preventing-covid-19
https://doh.wa.gov/emergencies/covid-19/masks-and-face-coverings
https://doh.wa.gov/emergencies/covid-19/masks-and-face-coverings
https://www.doh.wa.gov/Portals/1/Documents/1600/coronavirus/Secretary_of_Health_Order_20-03_Statewide_Face_Coverings.pdf
https://covid.cdc.gov/covid-data-tracker/#county-view?list_select_state=all_states&list_select_county=all_counties&data-type=CommunityLevels
https://covid.cdc.gov/covid-data-tracker/#county-view?list_select_state=all_states&list_select_county=all_counties&data-type=CommunityLevels
https://www.doh.wa.gov/Portals/1/Documents/1600/coronavirus/Secretary_of_Health_Order_20-03_Statewide_Face_Coverings.pdf
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/travelers/masks-public-transportation.html
https://www.governor.wa.gov/sites/default/files/proclamations/20-25.19%20-%20COVID-19%20Washington%20Ready%20%28tmp%29.pdf
https://www.governor.wa.gov/sites/default/files/proclamations/20-25.19%20-%20COVID-19%20Washington%20Ready%20%28tmp%29.pdf
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แผนเตรยีมพรอ้มของรฐัวอชงิตนัในการรบัมอืกบัโรค COVID-19) (มแีตภ่าษาองักฤษ) และ Proclamation 
21-08 – Safe Workers (ประกาศฉบบัที ่21-08 – การรกัษาความปลอดภยัใหก้บัพนักงาน) 
(มแีตภ่าษาองักฤษ) ของผูว้า่ 

ประกาศของ Washington State Labor and Industries (L&I) และผูว้า่รฐัวอชงิตนั 

แมว้า่จะไม่มขีอ้กาํหนดใหส้วมหนา้กากในสถานทีท่ํางานสว่นใหญ่ตามประกาศของผูว้า่การรฐัทีร่ะบุไวข้า้งตน้ 
แตผู่ว้า่จา้งยงัคงตอ้งปฏบิตัติามขอ้กาํหนดและคาํแนะนําในการป้องกนั COVID-19 (มแีตภ่าษาองักฤษ) ของ 
L&I นอกจากนี ้ภาคธรุกจิเอกชนอาจเลอืกกาํหนดใหส้วมหนา้กากและผูม้าเยอืนควรเคารพกฎของพืน้ทีน้ั่น 
จาก Proclamation 21-08 – Safe Workers (ประกาศฉบบัที ่21-08 – 
การรกัษาความปลอดภยัใหก้บัพนักงาน) ของผูว้า่ (มแีตภ่าษาองักฤษ) 
ใหส้ทิธิแ์กพ่นักงานในการสวมหนา้กากในทีท่ํางาน Washington Administrative Code 296-62-609 (WAC, 
ประมวลกฎหมายปกครองรฐัวอชงิตนั) (มแีตภ่าษาองักฤษ) 
คุม้ครองสทิธิข์องพนักงานในการสวมหนา้กากระหวา่งทีเ่กดิสถานการณฉุ์กเฉินทางสาธารณสขุ 
ตามทีร่ะบุไวใ้น WAC 296-62-609 (มแีตภ่าษาองักฤษ) 
ผูว้า่จา้งไม่สามารถหา้มพนักงานไม่ใหส้วมใสห่นา้กาก เคร ือ่งป้องกนัลมหายใจ เคร ือ่งมอื 
หรอือปุกรณป้์องกนัสว่นบุคคลใดๆ เวน้แตท่ีก่ฎหมายระบุไวเ้ป็นการเฉพาะเจาะจง หากตอ้งการขอ้มูลเพิม่เตมิ 
โปรดดบูทความของ L&I เร ือ่งการป้องกนั COVID-19: 
การเลอืกสวมหนา้กากในทีท่ํางานทีห่า้มสวมหนา้กาก (มใีนภาษาอืน่ๆ บางภาษา)  

หน่วยงานและเจา้หนา้ทีด่า้นสาธารณสขุทอ้งถิน่ 

เจา้หนา้ทีด่า้นสาธารณสขุทอ้งถิน่มอีาํนาจในการออกคาํสัง่ดา้นสขุภาพเพือ่ควบคมุโรคภายในเขตอาํนาจข
องตน คาํสัง่เหลา่นีอ้าจเขม้งวดกวา่แตต่อ้งไม่ผ่อนปรนกวา่คาํสัง่ระดบัรฐั 
โปรดตรวจสอบกบัหน่วยงานสาธารณสขุทอ้งถิน่ (มแีตภ่าษาองักฤษ) ของคณุ 
และปฏบิตัติามคาํสัง่ดา้นสขุภาพทัง้หมดทีม่สีาํหรบัพืน้ทีน้ั่นๆ 

คาํแนะนํา 

คาํแนะนําสาธารณสขุทัว่ไปเพิม่เตมิจากขอ้กาํหนดเฉพาะเจาะจงทีไ่ดก้ลา่วมาขา้งตน้มดีงัตอ่ไปนี ้ 

สถานขนสง่สาธารณะ  

WA DOH 
แนะนําใหพ้นักงานและผูโ้ดยสารทีม่อีายสุองปีขึน้ไปสวมหนา้กากหรอืเคร ือ่งป้องกนัลมหายใจทีพ่อเหมาะพอดี
ในสถานขนสง่สาธารณะทีเ่ป็นสถานทีปิ่ด (มภีาษาอืน่ๆ บางภาษา) รวมถงึบนยานพาหนะ (อาท ิเคร ือ่งบนิ 
รถเมล ์รถไฟ เรอืขา้มฟาก รถไฟใตด้นิ แท็กซี ่การใชย้านพาหนะรว่มกนั 
และการขนสง่ทีไ่ม่อยู่ในภาวะเรง่ดว่นทางการแพทย)์ และศนูยต์า่งๆ (อาท ิสนามบนิ ป้ายรถเมล ์
ท่าเรอืขา้มฟาก สถานีรถไฟ สถานีรถไฟใตด้นิ และท่าเรอื) 
สถานทีเ่หลา่นีเ้ป็นสถานทีท่ีม่ผีูค้นสญัจรเป็นจาํนวนมาก อาจแออดัและ/หรอืมกีารระบายอากาศทีไ่ม่ด ี(เชน่ 
สะพานเทยีบเคร ือ่งบนิ) 
ผูเ้ดนิทางและพนักงานสามารถปกป้องตวัเองและผูท้ีอ่ยูร่อบขา้งพวกเขาไดโ้ดยการสวมหนา้กากหรอืเคร ือ่งป้
องกนัลมหายใจทีม่ขีนาดพอเหมาะพอดเีพือ่ชว่ยใหก้ารเดนิทางและการขนสง่สาธารณะปลอดภยัยิง่ขึน้สาํหร ั
บทุกคน ดรูายละเอยีดไดท้ีค่าํแนะนําในการใชห้นา้กากในสถานขนสง่สาธารณะของ CDC (มใีนภาษาอืน่ๆ 
บางภาษา)โดยหมายเหตวุา่ขอ้กาํหนดกอ่นหนา้นีถ้กูปรบัเป็นคาํแนะนําในตอนนี ้
สาํหรบัคาํแนะนําในการสวมหนา้กากบนรถโรงเรยีน 
โปรดดขูอ้กาํหนดและคาํแนะนําในการลดการแพรก่ระจายของ COVID-19 ในK-12 Schools 

https://www.governor.wa.gov/sites/default/files/proclamations/20-25.19%20-%20COVID-19%20Washington%20Ready%20%28tmp%29.pdf
https://www.governor.wa.gov/sites/default/files/proclamations/21-08.1%20-%20COVID-19%20Safe%20Workers%20%28tmp%29_0.pdf
https://www.governor.wa.gov/sites/default/files/proclamations/21-08.1%20-%20COVID-19%20Safe%20Workers%20%28tmp%29_0.pdf
https://www.lni.wa.gov/agency/outreach/coronavirus/requirements-and-guidance-for-preventing-covid-19
https://www.governor.wa.gov/sites/default/files/proclamations/21-08.1%20-%20COVID-19%20Safe%20Workers%20%28tmp%29_0.pdf
https://www.governor.wa.gov/sites/default/files/proclamations/21-08.1%20-%20COVID-19%20Safe%20Workers%20%28tmp%29_0.pdf
https://lni.wa.gov/safety-health/_docs/covid/HELSA-emergency-rule.pdf
https://lni.wa.gov/safety-health/_docs/covid/HELSA-emergency-rule.pdf
https://lni.wa.gov/safety-health/_docs/covid/HELSA-emergency-rule.pdf
https://www.lni.wa.gov/agency/outreach/coronavirus/choosing-to-mask-up
https://www.lni.wa.gov/agency/outreach/coronavirus/choosing-to-mask-up
https://www.doh.wa.gov/AboutUs/PublicHealthSystem/LocalHealthJurisdictions
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/travelers/masks-public-transportation.html
https://www.cdc.gov/quarantine/masks/face-masks-public-transportation.html?CDC_AA_refVal=https%3A%2F%2Fwww.cdc.gov%2Fcoronavirus%2F2019-ncov%2Ftravelers%2Fface-masks-public-transportation.html
https://doh.wa.gov/sites/default/files/2022-03/821-165-K12SchoolsChildCare.pdf
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(โรงเรยีนระดบั K-12), Child Care (สถานดแูลเด็ก), Early Learning (โครงการการเรยีนรูป้ฐมวยั), 
Youth Development (สถานพฒันาเยาวชน) และ Day Camp (คา่ยแบบไปเชา้เย็นกลบั) (wa.gov) 
(มใีนภาษาอืน่ๆ บางภาษา) WA DOH แนะนําใหผู้ใ้หบ้รกิารขนสง่สาธารณะสนับสนุนใหทุ้กคนสวมหนา้กาก   

การสวมหนา้กากในสถานดแูลสขุภาพ 
ตอ้งสวมหนา้กากในสถานดแูลสขุภาพทีก่าํหนดไวต้ามคาํสัง่เกีย่วกบัการสวมหนา้กากของเลขาธกิารกรมอน
ามยั (มแีตภ่าษาองักฤษ) 
สถานดแูลสขุภาพทุกแห่งสามารถดคูาํแนะนําเคร ือ่งมอืป้องกนัสว่นบุคคลและการควบคมุแหลง่แพรเ่ช ือ้ไดท้ี่
คาํแนะนําช ัว่คราวสาํหรบัการป้องกนัและควบคมุการตดิเชือ้ SARS-CoV- 2 ในสถานดแูลสขุภาพ, DOH 
420-391 (wa.gov) (มแีตภ่าษาองักฤษ) 

คาํแนะนําเกีย่วกบัการสวมหนา้กากสาํหรบัสถานทีช่มุนุมซึง่ไม่ใชส่ถานดแูลสขุภาพ 

ผูท้ีม่อีายุสองปีขึน้ไปควรสวมหนา้กากเมือ่อยู่ในสถานทีปิ่ด หากระดบัการแพรก่ระจายของ COVID-19 
ในชมุชนทีก่าํหนดโดย CDC (มใีนภาษาสเปน) อยู่ในระดบัปานกลางหรอืสงู และเป็นสถานทีด่งัตอ่ไปนี ้ 

• สถานทีใ่หบ้รกิารคนไรบ้า้น (มแีตภ่าษาองักฤษ) 
• สถานทีพ่าณิชยน์าวตีา่งๆ (มแีตภ่าษาองักฤษ) (เชน่ เรอืหาปลาเชงิพาณิชย ์เรอืขนสง่สนิคา้ 

เรอืสาํราญ) 
• สถานทีท่ํางานซึง่แออดั ไม่สามารถเวน้ระยะห่างทางกายภาพไดเ้น่ืองจากลกัษณะงานทีท่ํา เชน่ 

คลงัสนิคา้ โรงงาน โรงบรรจอุาหารและผลติเนือ้สตัว ์และพาหนะขนสง่ซึง่ผูว้า่จา้งจดัหามาให ้ 
• พืน้ทีส่าํหรบัอยู่รวมกนัในสถานทีพ่กัอาศยัแบบรวม (ทีไ่ม่ใชห่อ้งนอน) ซ ึง่ไดแ้ก ่

สถานทีท่ํางานนอกเรอืนจาํช ัว่คราว สถานพกัฟ้ืน สถานพนิิจหรอืสถานกกักนั 
และบา้นพกัช ัว่คราวสาํหรบัพนักงาน 

• สถานทีค่มุขงัทีม่พีืน้ทีปิ่ด เรอืนจาํผูใ้หญ่ หอ้งขงัผูใ้หญ ่สถานพนิิจ หรอืสถานกกักนัเยาวชน (เชน่ 
หอ้งพจิารณาคด)ี 

o หมายเหตวุา่ 
คาํสัง่ของเลขาธกิารกรมอนามยักาํหนดใหผู้ท้ีม่อีายุหา้ปีขึน้ไปตอ้งสวมหนา้กากในสถานเร ื
อนจาํและหอ้งขงัของผูใ้หญ ่skdระดบัการแพรก่ระจายของ COVID-19 
ในชมุชนทีก่าํหนดโดย CDC (มใีนภาษาสเปน) อยู่ในระดบัปานกลางหรอืสงู 

o แนะนําใหส้วมหนา้กากในสถานดดัสนัดานเชน่กนั หากปัจจยัภายในสถานที ่
(มใีนภาษาอืน่ๆ บางภาษา) ชีว้า่มคีวามเสีย่งเพิม่ขึน้  

ผูท้ีอ่าศยัหรอืทํางานในสถานทีข่า้งตน้ควรปฏบิตัติามคาํแนะนําเชน่เดยีวกบัสาธารณชนทัว่ไปเมือ่ไม่ไดอ้ยู่ใน
สภาพแวดลอ้มดงักลา่ว (เชน่ เมือ่ออกไปอยู่ในชมุชน)  

สถานทีซ่ ึง่ไม่ใชส่ถานดแูลสขุภาพ (เชน่ สถานประกอบธรุกจิหรอืองคก์ร) 
อาจกาํหนดใหส้วมหนา้กากเมือ่อยู่ในสถานทีข่องตน 
สถานทีเ่หลา่น้ันควรพจิารณาปัจจยัแตล่ะขอ้ดงัตอ่ไปนีเ้มือ่จะเลอืกกาํหนดวา่ตอ้งสวมหนา้กากในสถานทีข่อง
ตนหรอืไม่ 

• ผูม้คีวามเสีย่งทีจ่ะตดิเช ือ้ในสถานที ่
o ผูท้ีไ่ดร้บัวคัซนีป้องกนัโรค COVID-19 ไม่ครบ (มใีนภาษาอืน่ๆ บางภาษา) 

มคีวามเสีย่งในการตดิเชือ้ COVID-19 และมอีาการเจ็บป่วยรนุแรง 
o ผูท้ีม่โีรคประจาํตวั (มใีนภาษาอืน่ๆ บางภาษา) จะมคีวามเสีย่งสงูกวา่ในการป่วยเป็นโรค 

COVID-19 ระดบัรนุแรง  

https://doh.wa.gov/sites/default/files/2022-03/821-165-K12SchoolsChildCare.pdf
https://doh.wa.gov/sites/default/files/2022-03/821-165-K12SchoolsChildCare.pdf
https://doh.wa.gov/sites/default/files/2022-06/420-391-SARS-CoV-2-InfectionPreventionControlHealthcareSettings.pdf?uid=62f3d86bb5d65
https://doh.wa.gov/sites/default/files/2022-06/420-391-SARS-CoV-2-InfectionPreventionControlHealthcareSettings.pdf?uid=62f3d86bb5d65
https://covid.cdc.gov/covid-data-tracker/#county-view?list_select_state=all_states&list_select_county=all_counties&data-type=CommunityLevels
https://covid.cdc.gov/covid-data-tracker/#county-view?list_select_state=all_states&list_select_county=all_counties&data-type=CommunityLevels
https://doh.wa.gov/sites/default/files/legacy/Documents/1600/coronavirus/13-RecommendationsforHomelessShelters.pdf
https://doh.wa.gov/sites/default/files/2022-05/420-397-COVID19CommercialMaritimeSettings.pdf
https://covid.cdc.gov/covid-data-tracker/#county-view?list_select_state=all_states&list_select_county=all_counties&data-type=CommunityLevels
https://covid.cdc.gov/covid-data-tracker/#county-view?list_select_state=all_states&list_select_county=all_counties&data-type=CommunityLevels
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/correction-detention/guidance-correctional-detention.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/stay-up-to-date.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/need-extra-precautions/people-with-medical-conditions.html
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• คณุภาพของการระบายอากาศในสถานที ่
ดกูารระบายอากาศและคณุภาพอากาศสาํหรบัการลดการแพรเ่ช ือ้ทางอากาศ (มแีตภ่าษาองักฤษ) 
และการรณรงคเ์พือ่สรา้งสภาพอากาศทีด่ภีายในอาคาร, EPA (Environment Protection 
Agency, สาํนักงานปกป้องสิง่แวดลอ้ม) (มแีตภ่าษาองักฤษ) 
สาํหรบัขอ้มูลและตวัเลอืกในการระบายอากาศสาํหรบัสถานทีท่ีม่แีละไม่มรีะบบทําความรอ้น 
ระบายอากาศ และปรบัอากาศ (HVAC) 

• ความเป็นไปไดท้ีผู่ค้นจะเวน้ระยะห่างทางกายภาพเมือ่อยูใ่นสถานที ่
• มเีหตใุหเ้ช ือ่หรอืยนืยนัไดว้า่มกีารแพรร่ะบาดของ COVID-19 ภายในสถานที ่

o แนะนําอย่างยิง่ใหส้วมหนา้กากเมือ่มกีารแพรร่ะบาดในสถานทีช่มุนุมซึง่ไม่ใชส่ถานดแูลสขุภ
าพและเป็นสถานทีปิ่ด 

หากระดบัการแพรก่ระจายของ COVID-19 ในชมุชนทีก่าํหนดโดย CDC (มใีนภาษาอืน่ๆ บางภาษา) 
อยู่ในระดบัสงู ทาง CDC และ DOH แนะนําใหทุ้กคนสวมหนา้กากเมือ่อยู่ในพืน้ทีปิ่ด 
ไม่วา่ใครจะมสีถานะการฉีดวคัซนีเป็นอย่างไร 
เจา้ของสถานทีไ่ม่ควรกกีกนัไม่ใหผู้ค้นสวมหนา้กากหากพวกเขาตอ้งการทีจ่ะสวม 
ดคูาํแนะนําเกีย่วกบัการสวมหนา้กากสาํหรบับุคคลและขอ้พจิารณาทีอ่งิตามความเสีย่งดา้นลา่ง 

คาํแนะนําเกีย่วกบัการสวมหนา้กากสาํหรบับุคคล 

ผูท้ีม่อีาการของโรค มผีลตรวจเชือ้เป็นบวก หรอืสมัผสัใกลช้ดิกบัผูท้ีต่ดิเช ือ้ COVID-19 
ควรสวมหนา้กากหรอืเคร ือ่งป้องกนัลมหายใจคณุภาพสงูตามทีร่ะบุไวใ้นสิง่ทีต่อ้งทาํหากคณุมผีลตรวจ 
COVID-19 เป็นบวก (มใีนภาษาอืน่ๆ บางภาษา), แผนผงัตน้ไมก้ารตดัสนิใจเกีย่วกบัอาการของโรค 
COVID-19 (มใีนภาษาอืน่ๆ บางภาษา), ขอ้ควรปฏบิตัเิมือ่คณุอาจสมัผสักบัผูท้ีต่ดิเช ือ้ COVID-19 
(มใีนภาษาอืน่ๆ บางภาษา) แตล่ะคนตอ้งสวมหนา้กากตามขอ้กาํหนดของสถานทีต่า่งๆ 
ซ ึง่เป็นไปตามขอ้บงัคบัและคาํสัง่เกีย่วกบัสขุภาพในปัจจบุนั 

ไม่วา่สถานการณจ์ะเป็นเชน่ไร คณุสามารถเลอืกทีจ่ะสวมหนา้กากได ้
โดยคาํนึงถงึปัจจยัดงัตอ่ไปนีว้า่ควรจะสวมหนา้กากหรอืไม่ 

• สถานะการฉีดวคัซนีของคณุและของผูค้นทีอ่ยู่รอบตวัคณุ 
ผูท้ีไ่ดร้บัวคัซนีเข็มหลกัหรอืเข็มกระตุน้เพือ่ป้องกนัโรค COVID-19 ไม่ครบ (มใีนภาษาอืน่ๆ 
บางภาษา) คอืผูท้ีม่คีวามเสีย่งในการตดิเชือ้ COVID-19 สงูกวา่และอาจมอีาการเจ็บป่วยรนุแรง   

• คณุมโีรคประจาํตวั (มใีนภาษาอืน่ๆ บางภาษา)  
รวมไปถงึผูท้ีอ่ยู่รอบตวัคณุมโีรคประจาํตวัทีท่ําใหม้คีวามเสีย่งสงูกวา่ทีจ่ะเจ็บป่วยเพราะ COVID-19  
ผูท้ีม่โีรคประจาํตวัมคีวามเสีย่งสงูกวา่ในการตดิเชือ้ COVID-19 และมอีาการเจ็บป่วยรนุแรง   

• ลกัษณะของสถานทีท่ีค่ณุอยู่ (เชน่ แออดั มกีารระบายอากาศทีไ่ม่ด ีเป็นสถานทีปิ่ด)  
• ระดบัการแพรร่ะบาดของโรค COVID-19 ในชมุชนทีก่าํหนดโดย CDC (มใีนภาษาอืน่ๆ บางภาษา) 

o หากระดบัการแพรก่ระจายของโรคในชมุชนอยู่ในระดบัสงู ทาง CDC และ WA DOH 
แนะนําใหส้วมหนา้กากเมือ่อยู่ในสถานทีปิ่ด ไม่วา่ใครจะมสีถานะการฉีดวคัซนีเป็นอย่างไร  

o หากระดบัการแพรก่ระจายของโรคในชมุชนอยู่ในระดบัปานกลางหรอืสงู ทาง CDC และ 
WA DOH แนะนําใหผู้ท้ีม่คีวามเสีย่งสงูทีจ่ะเจ็บป่วยรนุแรงจาก COVID-19 (มใีนภาษาอืน่ๆ 
บางภาษา) สวมหนา้กากคณุภาพสงูเมือ่อยู่ในสถานทีส่าธารณะซึง่เป็นสถานทีปิ่ด 
ผูท้ีอ่ยู่ในครวัเรอืนหรอืมปีฏสิมัพนัธท์างสงัคมกบัผูท้ีม่คีวามเสีย่งสงูทีจ่ะเจ็บป่วยรนุแรง 
ควรพจิารณาสวมหนา้กากคณุภาพสงูเมือ่อยู่ในสถานทีปิ่ดรว่มกบัพวกเขา 

https://doh.wa.gov/sites/default/files/2022-07/333-256.pdf?uid=62c5d9543e0d8&uid=62c74852a6dbd
https://www.epa.gov/system/files/documents/2022-03/508-cleanairbuildings_factsheet_v5_508.pdf
https://www.epa.gov/system/files/documents/2022-03/508-cleanairbuildings_factsheet_v5_508.pdf
https://covid.cdc.gov/covid-data-tracker/#county-view?list_select_state=all_states&list_select_county=all_counties&data-type=CommunityLevels
https://doh.wa.gov/sites/default/files/legacy/Documents/1600/coronavirus/COVIDsickANDexposedThai.pdf
https://doh.wa.gov/sites/default/files/legacy/Documents/1600/coronavirus/COVIDsickANDexposedThai.pdf
https://doh.wa.gov/sites/default/files/2022-02/820-234-SymptomDecisionTreeNonhealthCareandPublic-Thai.pdf
https://doh.wa.gov/sites/default/files/2022-02/820-234-SymptomDecisionTreeNonhealthCareandPublic-Thai.pdf
https://doh.wa.gov/sites/default/files/legacy/Documents/1600/coronavirus/COVIDexposedNOTsickTHAI.pdf
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/stay-up-to-date.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/need-extra-precautions/people-with-medical-conditions.html
https://covid.cdc.gov/covid-data-tracker/#county-view?list_select_state=all_states&list_select_county=all_counties&data-type=CommunityLevels
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/need-extra-precautions/people-with-medical-conditions.html
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ขอ้มูลและแหล่งขอ้มูลเพิม่เตมิเกีย่วกบัโรค COVID-19 

ตดิตามสถานการณ ์COVID-19 ในปัจจบุนัของวอชงิตนั (มแีตภ่าษาองักฤษ), ประกาศของผูว้า่รฐั Inslee 
(มแีตภ่าษาองักฤษ), อาการ (มใีนภาษาอืน่ๆ บางภาษา), เช ือ้แพรก่ระจายอย่างไร (มใีนภาษาอืน่ๆ บางภาษา), 
ทุกคนควรเขา้รบัการตรวจหาเชือ้อย่างไรและเมือ่ไร (มใีนภาษาสเปน) และจะหาวคัซนีไดจ้ากทีไ่หน 
(มใีนภาษาสเปน) ดขูอ้มูลเพิม่เตมิไดใ้นคาํถามทีพ่บบ่อย (มแีตภ่าษาองักฤษ)  

เช ือ้ชาต ิชาตพินัธุ ์หรอืสญัชาตไิม่ไดท้ําใหบุ้คคลหน่ึงเสีย่งตอ่การตดิโรค COVID-19 เพิม่ขึน้ 
แตข่อ้มูลเผยใหเ้ห็นวา่กลุม่คนผวิสไีดร้บัผลกระทบจากโรค COVID-19 ในอตัราสงูกวา่กลุม่คนอืน่ๆ 
เน่ืองจากการเหยยีดสผีวิ และโดยเฉพาะอย่างยิง่การเหยยีดเชือ้ชาตใินเชงิโครงสรา้ง 
เป็นปัจจยัทีท่าํใหค้นบางกลุม่มโีอกาสนอ้ยลงในการปกป้องตนเองและชมุชนของพวกเขา 
การกลา่วโทษบุคคลอืน่ไม่ไดช้ว่ยตอ่สูก้บัโรค (มแีตภ่าษาองักฤษ) โปรดแชรแ์ตข่อ้มูลทีถ่กูตอ้งใหก้บัผูอ้ืน่ 
เพือ่ป้องกนัการแพรข่า่วลอืและขอ้มูลผดิๆ 

• ขอ้มูลการระบาดของไวรสัโคโรนาสายพนัธุใ์หม่ (COVID-19) ในปี 2019 โดย Department 
of Health แห่งรฐัวอชงิตนั (มแีตภ่าษาองักฤษ) 

• การรบัมอืกบัไวรสัโคโรนา (COVID-19) ของรฐัวอชงิตนั (มใีนภาษาอืน่ๆ บางภาษา) 
• คน้หาหน่วยงานดา้นสขุภาพในทอ้งถิน่หรอืเขตของคณุ (มแีตภ่าษาองักฤษ) 
• ขอ้มูลไวรสัโคโรนา (COVID-19) โดย CDC (มใีนภาษาอืน่ๆ บางภาษา) 

หากมคีาํถามเพิม่เตมิ โทรหาสายดว่นขอ้มูล COVID-19 ของเราไดท้ีห่มายเลข 1-800-525-0127 
สายดว่นใหบ้รกิารตามเวลาดงันี ้

• วนัจนัทร ์เวลา 6.00 น. ถงึ 22.00 น. 
• วนัองัคารถงึวนัอาทติย ์เวลา 6.00 น. ถงึ 18.00 น.  
• วนัหยุดราชการ (มแีตภ่าษาองักฤษ) เวลา 6.00 น. ถงึ 18.00 น.  

สาํหรบับรกิารลา่ม กด # เมือ่เจา้หนา้ทีร่บัสาย และพูดชือ่ภาษาของคุณ 
หากมขีอ้สงสยัเกีย่วกบัสขุภาพหรอืผลการตรวจของคณุ โปรดตดิตอ่ผูใ้หบ้รกิารดแูลสขุภาพ 

หากตอ้งการเอกสารนีใ้นรปูแบบอืน่ โปรดโทร 1-800-525-0127 
สาํหรบับุคคลทีหู่หนวกหรอืมคีวามบกพรอ่งทางการไดย้นิ โปรดโทร 711 (Washington Relay) 
หรอืสง่อเีมลไปที ่civil.rights@doh.wa.gov 

ภาคผนวก A:   

สถานดูแลสุขภาพ 

ตามคาํสัง่เกีย่วกบัการสวมหนา้กากของเลขาธกิารกรมอนามยั (มแีตภ่าษาองักฤษ) 
สถานดแูลสขุภาพคอืสถานทีข่องรฐัหรอืของเอกชนซึง่ใหบ้รกิารดแูลสขุภาพแบบตวัตอ่ตวัแกบ่คุคลเป็นหลกั 
โดยอาจมขีอ้ยกเวน้บางประการ หากตัง้อยู่ในสถานทีท่ีใ่ชเ้พือ่ใหบ้รกิารดแูลสขุภาพเป็นหลกั เชน่ 
โรงพยาบาล พืน้ทีท่ ัง้หมดจะถอืวา่เป็นสถานดแูลสขุภาพหรอืสถานทีใ่หบ้รกิารดแูลในระยะยาว 
ซึง่บุคคลตอ้งสวมอปุกรณปิ์ดใบหนา้เมือ่อยู่ในสถานทีด่งักลา่ว 
ทัง้นีจ้ะเป็นไปตามขอ้ยกเวน้ของคาํสัง่เกีย่วกบัการสวมอปุกรณปิ์ดใบหนา้ 
หากตัง้อยู่ในสถานทีท่ีใ่ชส้าํหรบัวตัถปุระสงคอ์ืน่เป็นหลกั เชน่ 
รา้นขายยาภายในรา้นขายของชาํหรอืหอ้งพยาบาลในโรงเรยีน 
สถานดแูลสขุภาพหรอืสถานทีใ่หบ้รกิารดแูลในระยะยาวจะหมายถงึเฉพาะพืน้ทีท่ีใ่ชส้าํหรบัใหบ้รกิารดแูลสขุ
ภาพเป็นหลกัเท่าน้ัน โดยไม่รวมพืน้ทีอ่ืน่ๆ ในสถานทีโ่ดยรอบ 
ซึง่บุคคลตอ้งสวมอปุกรณปิ์ดใบหนา้ในพืน้ทีท่ีใ่ชส้าํหรบัใหบ้รกิารดแูลสขุภาพเป็นหลกั 
ทัง้นีจ้ะเป็นไปตามขอ้ยกเวน้ของคาํสัง่เกีย่วกบัการสวมอปุกรณปิ์ดใบหนา้ 

https://doh.wa.gov/emergencies/covid-19/data-dashboard
https://www.governor.wa.gov/
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/symptoms.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/your-health/about-covid-19.html
https://doh.wa.gov/emergencies/covid-19/testing-covid-19
https://doh.wa.gov/emergencies/covid-19/vaccine-information
https://doh.wa.gov/emergencies/covid-19/frequently-asked-questions
https://medium.com/wadepthealth/it-takes-all-of-us-to-reduce-stigma-during-disease-outbreaks-310db60dce29
https://www.doh.wa.gov/emergencies/coronavirus
https://www.doh.wa.gov/emergencies/coronavirus
https://coronavirus.wa.gov/th/node/3629
https://www.doh.wa.gov/AboutUs/PublicHealthSystem/LocalHealthJurisdictions
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html
https://www.doh.wa.gov/AboutUs/ContactUs/StateHolidays
https://hamiltonrelay.com/washington/
mailto:civil.rights@doh.wa.gov
https://www.doh.wa.gov/Portals/1/Documents/1600/coronavirus/Secretary_of_Health_Order_20-03_Statewide_Face_Coverings.pdf
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ผูใ้หบ้รกิารดแูลสขุภาพประกอบดว้ยผูท้ีม่ใีบประกอบวชิาชพีซึง่ระบุไวใ้นขอ้กาํหนดดา้นการออกใบประกอบวิ
ชาชพีสาํหรบัผูเ้ช ีย่วชาญดา้นการดแูลสขุภาพ (มแีตภ่าษาองักฤษ) 
และผูท้ีไ่ดร้บัอนุญาตโดยกฎหมายเพือ่ใหบ้รกิารดแูลสขุภาพโดยไม่ตอ้งมใีบประกอบวชิาชพี 
เวน้แตจ่ะอยู่ในรายการยกเวน้ดา้นลา่งนี ้นอกจากผูเ้ชีย่วชาญดา้นการดูแลสุขภาพแลว้ 
พนกังานและผูม้าเยอืนทุกคนจะตอ้งสวมหน้ากากเมือ่อยู่ในสถานทีปิ่ดของสถานดูแลสุขภาพ 

รายการสถานทีท่ีถ่อืวา่เป็นสถานดแูลสขุภาพและสถานทีใ่หบ้รกิารดแูลในระยะยาว 
• สถานดแูลผูป่้วยฉุกเฉิน รวมถงึแตไ่ม่จาํกดัเพยีงโรงพยาบาล  
• สถานดแูลผูป่้วยฉุกเฉินระยะยาว  
• สถานพกัฟ้ืนผูป่้วยใน  
• สถานดแูลสขุภาพเชงิพฤตกิรรมของผูป่้วยใน รวมถงึแตไ่ม่จาํกดัเพยีงสถานประเมนิและรกัษาอาการ 

สถานรกัษาอาการแบบมพีืน้ทีพ่กัอาศยั สถานบําบดัผูต้ดิยาเสพตดิ  
• สถานดแูลระยะยาวแบบมพีืน้ทีพ่กัอาศยั รวมถงึแตไ่ม่จาํกดัเพยีงบา้นพกัคนชรา 

บา้นพกัคนชราแบบมผีูด้แูล ศนูยด์แูลผูส้งูอายุ 
สถานทีท่ีใ่หบ้รกิารและการสนับสนุนทีพ่กัในชมุชนซึง่มใีบรบัรอง 
และสถานทีใ่หบ้รกิารสนับสนุนเฉพาะทางแบบไม่มกีารรกัษาทางการแพทย ์ 

• คลนิิกเคลือ่นทีห่รอืยานพาหนะทีใ่ชใ้หบ้รกิารดแูลสขุภาพ  
• สถานทีใ่หบ้รกิารผูป่้วยนอก รวมถงึแตไ่ม่จาํกดัเพยีงศนูยฟ์อกไต คลนิิกแพทย ์

และสถานทีใ่หบ้รกิารดแูลดา้นพฤตกิรรม (รวมถงึคลนิิกจติแพทย ์คลนิิกใหค้าํปรกึษาดา้นสขุภาพจติ 
และสถานบรกิารของผูเ้ช ีย่วชาญดา้นการบําบดัการตดิสารเสพตดิ)  

• สถานทีใ่หบ้รกิารทางทนัตกรรมและทนัตกรรมเฉพาะทาง  
• สถานทีใ่หบ้รกิารดา้นทศันมาตรศาสตรแ์ละจกัษุวทิยา 
• รา้นขายยา (ไม่รวมพืน้ทีส่าํหรบัคา้ปลกี)  
• รา้นนวดรกัษาอาการ (รวมถงึพืน้ทีท่ีใ่หบ้รกิารนวดภายในสถานทีซ่ ึง่ไม่ไดใ้หบ้รกิารดแูลสขุภาพ เชน่ 

สปา และศนูยส์ขุภาพหรอืสถานทีอ่อกกาํลงักาย)  
• คลนิิกจดักระดกู  
• สถานผดงุครรภแ์ละศนูยค์ลอดบุตรทีต่ ัง้แยกจากสถานทีอ่ืน่ๆ  
• สถานทีส่าํหรบัการแยกตวัและ/หรอืกกัตวั  
• ศนูยศ์ลัยกรรมผูป่้วยนอก  
• ศนูยผ์ูป่้วยกึง่เรง่ดว่น  
• ศนูยด์แูลผูป่้วยระยะสดุทา้ย 
• การใหบ้รกิารดแูลสขุภาพทีบ่า้น การดแูลบา้น การดแูลสว่นบุคคล 

หรอืการดแูลผูป่้วยระยะสดุทา้ยทีม่กีารวา่จา้งผูใ้หบ้รกิาร   

สถานดแูลสขุภาพและสถานทีใ่หบ้รกิารในระยะยาวไม่รวมถงึรายการดงัตอ่ไปนี ้ 
• สถานทีจ่ดักจิกรรมกฬีาและกจิกรรมทีม่ผีูช้ม หรอืกจิกรรมการรวมตวัอืน่ๆ 

(รวมถงึการดแูลนักกฬีาโดยผูฝึ้กซอ้มกฬีาทีม่ใีบอนุญาต) 
ทีไ่ม่ไดใ้ชส้าํหรบัใหบ้รกิารดแูลสขุภาพเป็นหลกั เชน่ พืน้ทีส่าํหรบัการปฐมพยาบาลโดยเฉพาะ 
(ซ ึง่ถอืวา่เป็นสถานดแูลสขุภาพ)  

• สถานสงเคราะหท์ีม่ใีบอนุญาตจาก Department of Children, Youth & Families (DCYF, 
กระทรวงเด็ก เยาวชน และครอบครวั) ซ ึง่ไม่ไดใ้หบ้รกิารดแูลสขุภาพเป็นหลกั  

• สถานทีว่จิยัทีไ่ม่ไดใ้หบ้รกิารดแูลสขุภาพแกบุ่คคล  
• สถานพยาบาลสตัว ์ 
• หน่วยงานควบคมุสตัว ์
• หน่วยงานดา้นมนุษยชนทีไ่ม่แสวงผลกาํไร และ 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.doh.wa.gov%2FLicensesPermitsandCertificates%2FProfessionsNewReneworUpdate%2FHealthcareProfessionalCredentialingRequirements&data=04%7C01%7Ceric.sonju%40atg.wa.gov%7C48f3eb7333804a20fc1e08d947ec0aa5%7C2cc5baaf3b9742c9bcb8392cad34af3f%7C0%7C1%7C637619901397940872%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=XYAtOfny4dg8vNMoi4AsGQgPwwN%2FBKywbkfZT7kGtEo%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.doh.wa.gov%2FLicensesPermitsandCertificates%2FProfessionsNewReneworUpdate%2FHealthcareProfessionalCredentialingRequirements&data=04%7C01%7Ceric.sonju%40atg.wa.gov%7C48f3eb7333804a20fc1e08d947ec0aa5%7C2cc5baaf3b9742c9bcb8392cad34af3f%7C0%7C1%7C637619901397940872%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=XYAtOfny4dg8vNMoi4AsGQgPwwN%2FBKywbkfZT7kGtEo%3D&reserved=0
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• รา้นขายปลกีกญัชา รวมถงึรา้นทีใ่หบ้รกิารโดยทีป่รกึษาดา้นการใชก้ญัชาในทางการแพทย ์

หากสถานดแูลสขุภาพกาํหนดใหส้วมหนา้กากในพืน้ทีก่ลางแจง้ 
คณุจะตอ้งปฏบิตัติามกฎของสถานทีน้ั่นน้ันดว้ย ดขูอ้มูลเพิม่เตมิไดด้า้นบนใน “กฎของพืน้ที”่ 
โปรดไปทีก่ารป้องกนัการตดิเชือ้ COVID-19 ในสถานดแูลสขุภาพ (มแีตภ่าษาองักฤษ) 
เพือ่ดคูาํแนะนําโดยละเอยีด รวมถงึคาํแนะนําในการควบคมุแหลง่แพรเ่ช ือ้ (มแีตภ่าษาองักฤษ) 
และคาํแนะนําในการไปเยอืนสถานดแูลสขุภาพ 

กฎของพืน้ที ่

ธรุกจิ องคก์ร สถานประกอบการ และสถานทีต่า่งๆ 
มสีทิธิต์ ัง้กฎของตนเองเกีย่วกบัการสวมหนา้กากในอาคารหรอืสถานทีข่องตน 
ธรุกจิทุกแห่งจะตอ้งปฏบิตัติามขอ้กาํหนดทัง้หมดในคาํสัง่ L&I (มแีตภ่าษาองักฤษ) 
และอาจเลอืกกาํหนดใหส้วมหนา้กากในสถานทีต่า่งๆ (เชน่ นอกอาคาร) 
เพือ่สรา้งมาตรการควบคมุทีเ่ขม้งวดกวา่ในคาํสัง่เกีย่วกบัการสวมหนา้กากของเลขาธกิารกรมอนามยั 
(มแีต่ภาษาองักฤษ) 

เจา้หนา้ทีท่ีใ่หบ้รกิารดแูลสขุภาพในทอ้งถิน่ 
ยงัสามารถบงัคบัใชค้าํสัง่เกีย่วกบัการสวมหนา้กากเพือ่จาํกดัการแพรเ่ช ือ้ในชมุชนไดอ้กีดว้ย โดยกฎเหลา่นี้
อาจมมีาตรการทีเ่ขม้งวดกวา่แตต่อ้งไม่ผ่อนปรนไปกวา่คาํสัง่เกีย่วกบัการสวมหนา้กากของเลขาธกิารกรมอน
ามยั (มแีตภ่าษาองักฤษ) 

นอกจากนี ้บางคนอาจจาํเป็นหรอืเลอืกทีจ่ะสวมหนา้กากตอ่ไป 
ทุกคนมสีทิธิใ์นการเลอืกทีจ่ะสวมหนา้กากในทีส่าธารณะ 
แมจ้ะไม่มปีระกาศขอ้บงัคบัรฐัหรอืในทอ้งถิน่ใหต้อ้งสวมก็ตาม 
โปรดเคารพสทิธิข์องผูอ้ืน่ในการสวมหนา้กากเพือ่ป้องกนัตนเอง ครอบครวั และชมุชนของพวกเขา 
หมายเหต ุหากคณุเลอืกทีจ่ะสวมหนา้กาก คณุอาจถกูขอใหถ้อดหนา้กากช ัว่คราวในบางสถานการณ ์เชน่ 
เพือ่ตรวจสอบตวัตน 

 

https://doh.wa.gov/emergencies/covid-19/healthcare-providers/infection-prevention
https://doh.wa.gov/sites/default/files/2022-02/631-100-SourceControlHealthcare.pdf
https://www.lni.wa.gov/agency/outreach/coronavirus/requirements-and-guidance-for-preventing-covid-19
https://www.doh.wa.gov/Portals/1/Documents/1600/coronavirus/Secretary_of_Health_Order_20-03_Statewide_Face_Coverings.pdf
https://www.doh.wa.gov/Portals/1/Documents/1600/coronavirus/Secretary_of_Health_Order_20-03_Statewide_Face_Coverings.pdf
https://www.doh.wa.gov/Portals/1/Documents/1600/coronavirus/Secretary_of_Health_Order_20-03_Statewide_Face_Coverings.pdf
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