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แนวทางการบริหารจัดการ 

สถานที่ควบคุมโรคที่ภาครัฐจัดตั้งขึ้นในระดับจังหวัด (Local Quarantine) แบบบูรณาการ 

กระทรวงสาธารณสุข 

21 เมษายน 2563 

  ตามข9อสั่งการ ศูนย?บริหารสถานการณ?การแพรFระบาดของโรคเชื้อไวรัสโควิด 19 เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2563 

ที่กำหนดให9ผู9เดินทางมาจากตFางประเทศทุกคน ต9องได9รับการตรวจคัดกรอง แยกกัก หรือ กักกันเพื่อการเฝVาระวัง 

ปVองกัน และควบคุมโรคจากผู9เดินทางซึ่งมาจากท9องที่ หรือเมืองทFานอกราชอาณาจักร กรณีโรคโควิด 19 หรือมา

จากพื้นทีเ่สี่ยง โดยมีมาตรการและแนวทางการดำเนินการที่สำคัญ ดังนี ้
 

1. การดำเนินการ จากภายนอกจังหวัด / ภายนอกประเทศ 

1.1. มาตรการกYอนการเดินทาง ในกรณีที่เปZนการเดินทางข[ามดYานพรมแดน 

1.1.1. ตรวจสอบเอกสารหลักฐานที่จำเป]นที่ต9องใช9ประกอบการเดินทาง โดยจำแนกเป]น ๒ กรณ ีดังนี ้

กรณีที่ 1 ผู9เดินทางที่มีสัญชาติไทย ต9องมีใบรับรองแพทย?ที่ยืนยันวFาผู9เดินทางดังกลFาวมีสุขภาพเหมาะสมตFอการ

เดินทาง (Fit to travel) ที่ออกให9โดยมีระยะเวลาไมFเกิน ๗๒ ชั่วโมงกFอนการเดินทาง และมีหนังสือหรือเอกสาร

หลักฐานรับรองการเดินทางกลับประเทศไทย จากสถานเอกอัครราชทูตไทยหรือสถานกงสุลใหญF หรือที่กระทรวง

การตFางประเทศออกให9 และเอกสารยินยอมการกักตัวในพื้นที่ควบคุมที่รัฐจัดให9ในระดับจังหวัด 

กรณีที่ 2 ผู9เดินทางที่เป]นคนตFางด9าว ต9องมีใบรับรองแพทย?ที่ยืนยันวFาผู9เดินทางดังกลFาวมีสุขภาพเหมาะสมตFอการ

เดินทาง (Fit to travel) พร9อมใบรับรองแพทย?ที่ยืนยันวFาผู9เดินทางดังกลFาวไมFพบเชื้อโรคโควิด 19 ที่ออกให9โดยมี

ระยะเวลาไมFเกิน ๗๒ ชั่วโมงกFอนการเดินทาง เอกสารยินยอมรับการกักตัวในพื้นที่ควบคุมที่รัฐจัดไว9ให9 และมี

เอกสารหลักฐานหรือกรมธรรม?ประกันภัยที่แสดงการคุ9มครองการดูแลสุขภาพหรือรักษาพยาบาลในประเทศไทย 

ซึ่งครอบคลุมถึงโรคโควิด 19 เป]นจำนวนเงินไมFน9อยกวFา หนึ่งแสนเหรียญสหรัฐ 

1.1.2. ดFานควบคุมโรคระหวFางประเทศ กรมควบคุมโรคที่ตั้งอยูFบริเวณพรมแดนทำการชี้แจงผู9ที่

ประสงค?จะเดินทางข9ามพรมแดน วFาจะต9องถูกกักกันในพื้นที่ควบคุม ที่รัฐจัดไว9ให9เป]นเวลา 14 วัน 

1.1.3. ดFานควบคุมโรค ประสานแจ9งไปยังผู9วFาราชการจังหวัดปลายทาง ที่จะกักกันผู9เดินทาง ตาม

ภูมิลำเนาของผู9เดินทาง เพื่อให9มีการเตรียมการให9เหมาะสมกับจำนวนพื้นที่ Local Quarantine ที่เตรียมไว9ในแตF

ละจังหวัด 
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1.1.4. ดFานตรวจคนเข9าเมืองและดFานควบคุมโรคต9องชี้แจงแนวทางการปฏิบัติตัว กFอนเดินทางให9ผู9ที่

ประสงค?จะเดินทางเข9ามาในประเทศไทยให9ปฏิบัติตามอยFางเครFงครัด 

1.2. มาตรการ การดำเนินการบนพาหนะระหวYางเดินทาง  

1.2.1. แจ9งมาตรการของประเทศไทยตFอผู9เดินทาง ทั้งขณะซื้อตั๋วโดยสารและขณะ check in (รถหรือ

เรือ) 

1.2.2. การดำเนินการบนพาหนะระหวFางเดินทาง โดยจำแนกเป]น ๒ กรณ ีดังนี ้

กรณีที ่1 ดFานพรมแดน 

1) ลดการสัมผัสระหวFางพนักงานบนยานพาหนะกับผู9โดยสาร และระหวFางผู9โดยสารกับ

ผู9โดยสารให9มากที่สุด เชFน จัดให9เดินหFางกันอยFางน9อย 1 เมตร 

2) จัดให9ผู9โดยสารนั่งหFางกันอยFางน9อย 1 เมตร (หากสามารถจัดได9) 

3) แนะนำให9ทุกคนใสFหน9ากากผ9าหรือหน9ากากอนามัย 

4) ให9พนักงานบนยานพาหนะ (ถ9ามี) แนะนำผู9เดินทางกรอกเอกสารตามแบบ ต.8 ให9

ครบถ9วนและตามความเป]นจริง 

5) หากระหวFางการเดินทาง พบผู9มีอาการปwวยหรือผู9มีเหตุอันควรสงสัยวFาปwวย เชFน มีไข9 ไอ มี

น้ำมูก เจ็บคอ หรือหอบเหนื่อย ให9บุคคลดังกลFาวใสFหน9ากากอนามัย และให9นั่งแยกจาก

ผู9อื่นให9มากที่สุด อยFางน9อย 2 เมตรขึ้นไป และดำเนินการตามมาตรการที่กรมควบคุมโรค

กำหนด 

กรณีที่ 2 ดFานทFาเรือ 

1) ผู9ควบคุมยานพาหนะหรือตัวแทนเรือสFงเอกสารให9ดFานควบคุมโรคระหวFางประเทศ กFอนเข9า

มาในราชอาณาจักรไมFน9อยกวFา 24 ชั่วโมง (ภาคผนวก) 

2) ลูกเรือต9องตรวจวัดอุณหภูมิรFางกายทุกวัน 

3) ลดการสัมผัสระหวFางพนักงานบนยานพาหนะกับผู9โดยสาร และระหวFางผู9โดยสารกับ

ผู9โดยสารให9มากที่สุด เชFน จัดให9เดินหFางกันอยFางน9อย 1 เมตร 

4) จัดให9ผู9โดยสารนั่งหFางกันอยFางน9อย 1 เมตร (หากสามารถจัดได9) 

5) แนะนำให9ทุกคนใสFหน9ากากผ9าหรือหน9ากากอนามัย 

6) ให9พนักงานบนยานพาหนะ (ถ9ามี) แนะนำผู9เดินทางกรอกเอกสารตามแบบ ต.8 ให9

ครบถ9วนและตามความเป]นจริง 

7) หากระหวFางการเดินทาง พบผู9มีอาการปwวยหรือผู9มีเหตุอันควรสงสัยวFาปwวย เชFน มีไข9 ไอ มี

น้ำมูก เจ็บคอ หรือหอบเหนื่อย ให9บุคคลดังกลFาวใสFหน9ากากอนามัย และให9นั่งแยกจาก
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ผู9อื่นให9มากที่สุด อยFางน9อย 2 เมตรขึ้นไป และดำเนินการตามมาตรการที่กรมควบคุมโรค

กำหนด 

 

2. การดำเนินการภายในราชอาณาจักร 

2.1. มาตรการตรวจคัดกรอง (Entry screening) ณ ชYองทางเข[าออกระหวYางประเทศ  

2.1.1. ตรวจคัดกรองอาการ (Entry Screening) ที่ประตูทางออก ตามหลักเกณฑ? วิธีการ หรือ

แนวทางที่กรมควบคุมโรคกำหนดโดยเครFงครัด  

2.1.2. ให9ผู9เดินทางทุกคนสแกน QR Code เพื่อดาวน?โหลดแอพพลิเคชั่น ที่กำหนดไว9 ที่บริเวณดFาน 

(Application AOT) หรือใช9วิธีการอื่นใด เพื่อให9สามารถใช9ระบบรายงานตัวและติดตามอาการ ตามที่กระทรวง

สาธารณสุขกำหนด จนครบระยะเวลาตามที่เจ9าพนักงานควบคุมโรคติดตFอประจำดFานควบคุมโรคติดตFอระหวFาง

ประเทศ หรือเจ9าพนักงานควบคุมโรคติดตFอในพื้นที่ดำเนินการ  

2.1.3. ให9เจ9าพนักงานควบคุมโรคติดตFอประจำดFานควบคุมโรคติดตFอระหวFางประเทศ ตรวจสอบแบบ 

ต.8 กFอนอนุญาตให9ออกจากบริเวณจุดคัดกรองอาการ 

2.1.4. ให9จำแนกผู9เดินทางเป]น 2 กลุFม โดยให9ดำเนินการดังนี ้ 

กลุFมที่ 1 ผู9เดินทางที่มีอาการเข9าเกณฑ?สอบสวนโรค (Patient under Investigation: PUI) ตามที่กรมควบคุมโรค

กำหนด ซึ่งเข9าขFายเป]นผู9ที่ เป]นหรือมีเหตุอันควรสงสัยวFาเป]นโรคโควิด 19 ให9สFงตัวบุคคลดังกลFาวไปยัง

สถานพยาบาลที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด เพื่อเข9ารับการตรวจ รักษา รับการชันสูตรทางการแพทย? และแยก

กัก ตามสมควรแกFกรณ ี

กลุFมที่ 2 ผู9เดินทางที่ยังไมFมีอาการเข9าเกณฑ?สอบสวนโรค (PUI) ตามที่กรมควบคุมโรคกำหนด ให9ดำเนินการสFงตFอ

เพื่อกักกันตัว ณ สถานที่กักกันโรคที่หนFวยงานของรัฐจัดตั้งขึ้นในระดับจังหวัด (Local Quarantine)  

2.1.5. กรณีที่เจ9าพนักงานควบคุมโรคติดตFอประจำดFานควบคุมโรคติดตFอระหวFางประเทศ พบผู9

เดินทางที่ยังไมFมีอาการเข9าเกณฑ?สอบสวนโรค (PUI) ตามที่กรมควบคุมโรคกำหนด (กลุFมที่ 2) ให9ประสานหนFวยงาน

ที่เกี่ยวข9องของกระทรวงคมนาคม ที่ชFองทางเข9าออกระหวFางประเทศ เพื่อรับตัวผู9เดินทางที่ไมFมีอาการเข9าเกณฑ?

สอบสวนโรค (PUI) ขึ้นรถที่จัดไว9 เพื่อเดินทางไปยังสถานที่กักกันโรคที่หนFวยงานของรัฐจัดตั้งขึ้นในระดับจังหวัด 

(Local Quarantine) 

2.2. มาตรการกักกันตัวผู[เดนิทางจากตYางประเทศ 

2.2.1. ผู9เดินทางจากตFางประเทศทุกคนจะถูกกักกันตัวเพื่อสังเกตอาการ ณ สถานที่กักกันโรคที่

หนFวยงานของรัฐจัดตั้งขึ้นในระดับจังหวัด (Local Quarantine) เป]นเวลาไมFน9อยกวFา 14 วัน ถัดจากวันที่เดินทาง

ถึงประเทศไทย 
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2.2.2. เจ9าหน9าที่ทางการแพทย?ที่ได9รับมอบหมาย ณ สถานที่กักกันโรค ทำการตรวจคัดกรองอาการไข9 

และสอบถามอาการทางเดินหายใจทุกวัน 

2.2.3. ผู9 เดินทางจากตFางประเทศทุกคน จะต9องถูกเก็บตัวอยFางทางเดินหายใจสFงตรวจทาง

ห9องปฏิบัติการการ เพื่อหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จำนวน 1 ครั้ง ประมาณวันที่ 5 เป]นต9นไป ของการกักกันตัว 

หรือเมื่อมีอาการไข9 ไอ มีน้ำมูก เจ็บคอ หรือหอบเหนื่อย อยFางหนึ่งอยFางใด (ภาคผนวก ก.) 

2.2.4. ผู9เดินทางที่ตรวจพบเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือมีอาการปwวยเข9าได9เข9าเกณฑ?สอบสวนโรค (PUI) 

ในระหวFางกักกันตัว จะถูกสFงตFอไปรับการไปยังสถานพยาบาลที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด เพื่อเข9ารับการตรวจ 

รักษา รับการชันสูตรทางการแพทย? และแยกกัก ตามสมควรแกFกรณ ี
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เรียน : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

เรื่อง : รายงานผลการประเมินและเตรียมความพร9อม ภารกิจ Local Quarantine 

 

  จากข9อสั่งการ ให9กรมควบคุมโรค กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ และหนFวยงานสังกัดกระทรวงกลาโหม 

รFวมกันเสาะหาและพัฒนาให9เกิดพื้นที่ควบคุมแหFงรัฐในระดับจังหวัด (Local Quarantine) เพื่อรองรับคนไทย ที่

กลับจากตFางประเทศภายใต9สถานการณ?ของโรคระบาดโควิด 19 

 หนFวยงานที่เกี่ยวข9อง ได9เข9าทำการประเมินและดำเนินการเตรียมการโรงแรม เพื่อใช9ในภารกิจนี้ 

รายละเอียดดังนี ้

  โรงแรม _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _        ใบอนุญาตเลขที่ _ _ _ _ _ _ _ _ หรือ 

o ผู9ประกอบการโรงแรม ทำการประเมินตนเอง โดยคูFมือประมินตนเองที่จัดทำโดยกรม

สนับสนุนบริการสุขภาพ 

     ผFาน    ไมFผFาน 

o กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ พร9อมทีมวิศวกร เข9าประเมินเมื่อวันที่ _ _ _ _ _ _ _ _ 

    ผFาน    ไมFผFาน 

o กรมควบคุมโรคหรือหนFวยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุข และผู9แทนผู9วFาราชการจังหวัด เข9า

ประเมินความเป]นไปได9 ในการปฏิบัติตาม SOP การดำเนินการ local quarantine พร9อม

กับพิจารณา Gap analysis ในวันที่ _ _ _ _ _ _ _ _ 

o หนFวยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข เข9าให9ความรู9พร9อมฝ�กฝนทักษะที่จำเป]นสำหรับ

เจ9าหน9าที่และผู9ประกอบการโรงแรม ในวันที.่   _ _ _ _ _ _ _ _    (นัดหมาย) 

โครงการ พื้นที่ควบคุมโรคแหYงรัฐ (Local Quarantine) แบบทางเลือก _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

ใบอนุญาตเลขที่ _ _ _ _ _ _ _  โดยมีโรงพยาบาล _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  เปZนผู[ปฏิบัติรYวม 

ภายหลังกระบวนการในการเตรียมความพร9อมข9างต9น สรุปวFาโรงแรม _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

สามารถให9การรองรับเป]น Local Quarantine ได9โดยมีศักยภาพจำนวน            _ _ _ _ _ _   ห9อง 

และพร9อมเริ่มดำเนินการภายใน 24 ชั่วโมง เมื่อได9รับการประสาน หรือ วันที.่  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

 

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 

 

        ( _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ) 

      ผู9รับผิดชอบการเตรียมความพร9อม 

       วันที่ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
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3. แนวทางการดำเนินการและการบริหารจัดการพื้นทีก่ักกันโรคที่หนYวยงานของรัฐจัดตั้งขึ้น 

(Local Quarantine) 

1 องคjประกอบ 

1) ห9องนอน แบFงเป]นทางเลือกดังนี้  

i. ห9องพักเดี่ยว (1 คนตFอห9อง) มีห9องน้ำในตัว เชFน ห9องพักโรงแรม ห9องพักคอนโดมิเนียม 

ห9องพกัหนFวยงานสถาบัน 

ii. ห9องพักคูF (1-2 คนตFอห9อง) มีห9องน้ำในตัว 

iii. ภายในห9อง มีระบบระบายอากาศที่เพียงพอ พื้นไมFควรเป]นพรม และระบบปรับอากาศ

ควรเป]นเครื่องปรับอากาศแบบแยกห9อง 

2) ห9องน้ำ รูปแบบห9องน้ำแยกในตัวห9องนอน 

3) ครัว หรือ พื้นที่ประกอบอาหารหรือแจกจFายอาหาร 

4) พื้นที่ในการจัดการขยะ 

5) พื้นที่เหมาะสมกับการรักษาความปลอดภัย 

6) พื้นที่ปฐมพยาบาล 

7) พื้นที่ธุรการ และการประชุม 

 

2 การมอบหมายความรับผิดชอบในการจัดตั้ง และดำเนินการพื้นที่กักกันโรคที่หนFวยงาน รายละเอียดดัง

ตารางใน (ภาคผนวก ข.) 

 

3 แนวการลงทะเบียนเพื่อรับกุญแจ เข[าที่พัก 

1) การจัดพื้นที่สำหรับการลงทะเบียน ให9เหมาะสมและปลอดภัย ควรจัดให9พื้นที่แยกออกจากสFวน

ปฏิบัติงานของเจ9าหน9าที่  

2) เจ9าหน9าที่ที่เกี่ยวข9อง ใสFถุงมือและหน9ากากเพื่อปVองกันเชื้อโรค 

3) เส9นทางเดินจากที่จอดรถ มายังพื้นที่ลงทะเบียน และไปขึ้นลิฟท? ควรจัดให9เป]นเส9นทางที่สั้นและ

ปนเป��อนน9อยที่สุดที่จะทำได9อยFางเหมาะสม 

 

4 การจัดแบYงภารกิจ เพื่อการจัดการในบริเวณสถานที่ควบคุม 

1) กำหนดผู[บัญชาการณjเหตุการณjในพื้นที่สYวนหน[า ในแตYละ Local Quarantine 

2) ภารกิจด[านอำนวยการและธุรการ 
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i. ขอบเขตรับผิดชอบ การลงทะเบียน การสื่อสาร องค?ประกอบการใช9ชีวิตตFาง ๆ การดูแล

ด9านอาหาร อุปโภคและบริโภค รวมถึงการออกธุรการ พัสดุและการบัญชี (ถ9ามี) 

ii. แนวทางการปฏิบัต ิตาม (ภาคผนวก ค.)  

1. ทำการลงทะเบียนเพื่อเข9าพัก ตามกระบวนการของทางโรงแรม ที่มีการปรับแก9

ให9เหมาะสมกับสถานการณ?และมีความปลอดภัยตFอการควบคุมการติดตFอ 

2. ทำการลงทะเบียน ผู9เข9าพักใน Local Quarantine ไปยังหนFวยงานกรมควบคุม

โรค โดยผFานชFองทางตาม link :  

3) ภารกิจการรักษาความปลอดภัย 

i. ขอบเขต การจัดตั้งเวรยาม ในการรักษาความปลอดภัย และดูแลความสงบเรียบร9อย 

ตลอดการปฏิบัติของ Quarantine site ทั้งบริเวณโดยรอบ และภายในที่พักในกรณีที่

จำเป]น 

ii. แนวทางการปฏิบัติ ดูแลความสงบเรียบร9อย ทั้งบริเวณพื้นที่โดยรอบในทุกขั้นตอนการ

เข9าพักของผู9เดินทาง ด9วยการกำกับให9มีแนวปVองกัน การตรวจตรา และเฝVาระวัง

สถานการณ?โดยรอบโรงแรม ให9อยูFในความเรียบร9อยตลอด 24 ชั่วโมง 

4) ภารกิจด[านการควบคุมและปnองกันโรคที่อาจติดตYอได[ รับผิดชอบ  

i. ขอบเขตความรับผิดชอบ การคัดกรอง ตลอดจนการตรวจสอบอาการประจำวันตาม

นิยาม PUI การให9คำแนะนำด9านการปVองกันการติดเชื้อเพื่อสนับสนุนกิจกรรมตFาง ๆ ใน

พื้นที่ควบคุม รวมทั้งการจัดหาอุปกรณ?ปVองกันตนเองสำหรับเจ9าหน9าที่และอุปกรณ?ใน

การตรวจยืนยัน (Swab) 

ii. แนวทางการปฏิบัต ิ

1. การตรวจเพื่อคัดกรองอาการที่แสดงวFาเป]นผู9ปwวยที่สงสัยการติดเชื้อ กFอนที่จะ

เข9าพักในพื้นที่ควบคุมที่รัฐจัดไว9ให9 จะมีขึ้นในวันแรก ที่ผู9เดินทางเข9าถึงพื้นที่

ควบคุมนั้น ๆ  

2. การตรวจคัดกรองประจำวัน ดำเนินการในทุก ๆ วันด9วยการวัดอุณหภูมิ

รFางกาย และซักถามอาการประจำวันถึงความผิดปกติตFาง ๆ ที่อาจตรวจพบ 

3. การเก็บตัวอยFางทางเดินหายใจ สFงตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในผู9เข9าพัก

ทุกรายประมาณวันที่ 5 – 7 หลังจากเข9าพัก โดยผู9ดำเนินการเก็บตัวอยFางเป]น

เจ9าหน9าที่สาธารณสุขในพื้นที่ของสถานที่กักกันนั้น ๆ ตั้งอยูFและสFงตรวจตาม

แนวทางการสอบสวนโรค และนำสFงสิ่ งสFงตรวจไปยังห9องปฏิบัติการที่
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กรมวิทยาศาสตร?การแพทย?รับรองในพื้นที่ เสมือนการเก็บตัวอยFางผู9สัมผัส

ตามปกติในพื้นที ่   

 

iii. หลักเกณฑ?ในการดำเนินการ 

1. ผู9เดินทางจากตFางประเทศทุกคน จะต9องได9รับการเก็บตัวอยFางทางเดินหายใจ

สFงตรวจทางห9องปฏิบัติการเพื่อค9นหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จำนวน 1 ครั้ง

ภายหลังจากเข9าพักในพื้นที่ควบคุมภาครัฐในประมาณวันที่ 5 เป]นต9นไปกFอนจะ

ได9รับการอนุญาตให9กลับบ9าน หรือ  

2. ในกรณีที่ ผู9เดินทางที่อยูFในพื้นที่ควบคุม มีอาการไข9 ไอ มีน้ำมูก เจ็บคอ หรือ

หอบเหนื่อย อยFางหนึ่งอยFางใด แจ9งให9หนFวยปฐมพยาบาลที่ประจำสถานที่

กักกันนั้น ๆ ประเมินอาการทันท ี

3. หากหนFวยปฐมพยาบาลประเมินอาการแล9วพบวFา  

1) ผู9ปw วยมีอาการรุนแรงและคาดวFาจำเป]นต9องได9 รับรักษาไว9 ใน

โรงพยาบาล ให9เริ่มดำเนินการประสานเพื่อนำสFงผู9ปwวย PUI โดย 

ประสานศูนยjบริหารจัดการเตียงในเขตพื้นที่นั้น ๆ เพื่ อระบุ

โรงพยาบาลที่หมาย ในการนำ PUI เข[ารับการตรวจรักษา กรณีที่

ผู9ปwวยจำเป]นต9อง admit ให9 รพ.ที่หมาย แจ9งให9เจ9าหน9าที่ Local Q. 

ต9นทางได9ทราบด9วย 

2) หากผู9ปwวย PUI อาการไมFรุนแรง ให9แจ9งเจ9าหน9าที่สาธารณสุขในพื้นที่ 

เพื่อเข9าดำเนินการเก็บตัวอยFางสิ่งสFงตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ณ 

ที่เกิดเหตุและรอผล 

i. หากพบเชื้อ ให9ดำเนินการสFงตัวผู9ปwวยไปรับการรักษาใน

โรงพยาบาล ตามแนวทางปฏิบัติเมื่อพบผู9ปwวยยืนยันในพื้นที ่

ii. หากผลตรวจไมFพบเชื้อ ให9กักกันผู9ปwวยตFอจนครบ 14 วัน 

ทั้งนี้ ให9ประเมินอาการผู9ปwวยเป]นระยะ หากมีอาการไมFดีขึ้น 

พิจารณาแจ9งเจ9าหน9าที่สาธารณสุขในพื้นที่ เพื่อดำเนินการ

ตFอไป 
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5) ภารกิจด[านการรักษาพยาบาล 

i. ขอบเขต การดูแลรักษาพยาบาล การเจ็บปwวยทั่วไป และการดูแลทางสภาพจิตใจ 

สำหรับประชาชนและเจ9าหน9าที่ภายในสถานที่ควบคุม พร9อมทั้งการจัดหาอุปกรณ?และ

เวชภัณฑ? ที่ใช9ประกอบในการรักษาพยาบาล 

ii. แนวทางการปฏิบัต ิ 

1. จัดให9มีห9องปฐมพยาบาลประจำโรงแรม ตลอดระยะเวลาการปฏิบัติ และให9มี

เจ9าหน9าทีเ่ฝVาเวรยาม เพื่อดูแลการเจ็บปwวยเล็กน9อยของผู9เข9าพัก 

2. ในกรณีที่จำเป]น การจัดบริการปฐมพยาบาลสามารถดำเนินการในลักษณะ 

Tele-medicine และจัดให9มีการให9คำปรึกษาโดยแพทย?อยFางเป]นระบบเพื่อ

เป]นการบริหารทรัพยากรบุคคลให9เกิดประสิทธิผลสูงสุด 

3. ในกรณีที่เป]นผู9เจ็บปwวยที่มีอาการรุนแรงโดยไมFเข9าเกณฑ? PUI ทีมปฐมพยาบาล

ตรวจและพิจารณาแล[ว วYาจำเปZนต[องเข[ารับการรักษาในโรงพยาบาล ให[

ดำเนินการแจ[ง หนYวยแพทยjฉุกเฉิน หมายเลข 1669 เพื่อประสานกับระบบ

บริการการแพทยjฉุกเฉิน ในลักษณะผู[ปwวยด[วยเหตุอื่นที่มิใชY PUI พร9อมทั้ง

แจ9งสถานะของผู9ปwวยให9หนFวยแพทย?ฉุกเฉิน และ หนFวยงานที่เกี่ยวข9องได9รับ

ทราบเพื่อการเตรียมการที่เหมาะสม 

 

6) ภารกิจด[านการจัดการสิ่งแวดล[อมและสุขอนามัยในบริเวณสถานที่ควบคุม 

i. ขอบเขต การจัดการขยะ การกำกับดูแลและให9คำแนะนำในการจัดการด9านสุขาภิบาล 

ii. แนวทางการปฏิบัติ  โรงแรมจัดให9มีพื้นที่กักเก็บขยะ ที่มิดชิดและปลอดภัยจาก

สิ่งแวดล9อม, ประสานหนFวยงานที่เกี่ยวข9องในพื้นที่ เพื่อร9องขอการสนับสนุนการจัดเก็บ

และทำลายขยะ ในลักษณะเดียวกบัคลินิกในพื้นที ่รายละเอียดดังนี ้

1. มีตารางเวลาทำความสะอาดภายในห9องพัก และพื้นสFวนกลางให9ชัดเจน และ

แจ9งให9ผู9เข9าพักทราบ 

2. ทำความสะอาดบริเวณที่มีคนเดินผFานบFอยๆ รวมถึงบริเวณที่มีคนสัมผัสรFวมกัน

โดยใช9การเช็ดถูเป]นหลัก ไมFแนะนำให9พFนยาฆFาเชื้อ เนื่องจากการฉีดพFนน้ำยา

ฆFาเชื้อแบบละอองฝอย หากทำได9ไมFถูกวิธี รวมถึงไมFมีการใสFอุปกรณ?ปVองกัน

ตนเอง จะกFอให9เกิดความเสี่ยงติดเชื้อแกFผู9ทำความสะอาด 

3. ในห9องพักของผู9เข9าพัก ขอให9ทำการแยกขยะด9วยตนเองภายในห9องพัก ใช9ถุง

ขยะ ทึบแสง ทนทานตFอสารเคมี และการรับน้ำหนัก ไมFฉีกขาดงFาย กันน้ำได9ไมF
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รั่วซึม และบรรจุมูลฝอยไมFเกิน 2 ใน 3 ของความจุภาชนะ จัดหาหนังยาง

เพื่อให9ผู9เข9าพักเป]นผู9พับและมัดปากถุงด9วยหน9งยางให9แนFนด9วยตนเอง ดังนี ้

1) ขยะที่มีโอกาสติดเชื้อใสFในถุงขยะสีแดง อันได9แกF กระดาษทิชชู 

ผ9าอนามัย ช9อนส9อม และเศษอาหารพร9อมภาชนะ  

2) ขยะอื่น ๆ ทั่วไปที่เป]นขยะแห9งใสFในถุงขยะสีดำ อันได9แกF ถุงขนม เศษ

กระดาษ ซองกาแฟ เป]นต9น 

4. เคลื่อนย9ายขยะทุกวันตามตารางที่กำหนด โดยใช9รถเข็นสำหรับเคลื่อนย9ายถุง

ขยะ และใช9เส9นทางที่กำหนดเฉพาะแยกจากเส9นทางอื่น ๆ และล9างรถเข็นหลัง

ใช9งานทุกครั้ง 

5. สำหรับขยะถุงสีดำ แนะนำให9มีการตากไว9ในที่มีแดด เก็บที่โรงเก็บขยะเดิม 

(ของแตFละโรงแรม) และดำเนินการด9วยวิธกีารตามปกต ิ

6. สำหรับขยะถุงสีแดง เก็บในพื้นที่แยกขยะติดเชื้อที่จัดไว9เป]นการเฉพาะ และรอ

การดำเนินการในลักษณะเดียวกับขยะจากสถานพยาบาล 

 

5 การจัดเตรียมสถานที่และอุปกรณj 

1) เจ9าพนักงานควบคุมโรคติดตFอหรือเจ9าหน9าที่สาธารณสุขในพื้นที่ จัดทำทะเบียนผู9เข9าพัก  

2) แยกพื้นที่รองรับผู9เข9าพักที่ต9องกักกันตนเองออกจากบุคคลอื่นๆ โดยกำหนดตึกหรือชั้นที่พักให9

ชัดเจน และต9องมีห9องน้ำสFวนตัว รวมถึงไมFให9ผู9เข9าพักใช9พื้นที่สFวนกลางอื่นๆ ยกเว9นขณะ

ลงทะเบียนเข9าที่พัก หรือเมื่อมีความจำเป]น และต9องมีการทำความสะอาดพื้นที่ดังกลFาวทุก 1-2 

ชั่วโมง 

3) ให9ผู9เข9าพักที่ต9องกักกันตนเองอยูFแตFในห9องพักตลอดระยะเวลาที่เข9าพัก หากผู9เข9าพักดังกลFาว

ประสงค?จะออกจากที่พัก ต9องแจ9งเจ9าพนักงานควบคุมโรคติดตFอหรือเจ9าหน9าที่สาธารณสุขใน

พื้นที่ทราบลFวงหน9า 

4) จัดเตรียมอุปกรณ?สำหรับตรวจวัดอุณหภูมิรFางกาย เชFน เครื่องวัดอุณหภูมิรFางกายแบบมือถือ 

(Hand-Held Thermometer) หรือเครื่องวัดอุณหภูมิอินฟราเรด เป]นต9น โดยกำหนดให9มีจุดคัด

กรองอุณหภูมิรFางกายแกFผู9เข9าพักทุกวัน  

5) กำหนดจุดเช็ดทำความสะอาดหรือทำลายเชื้อบนกระเป�าเดินทางหรือของใช9ตFางๆ ของผู9เข9าพัก 

กFอนเข9ามาในตัวอาคาร โดยเช็ดด9วยน้ำยาฟอกขาวผสมน้ำ (น้ำยาฟอกขาว 1 สFวน ตFอ น้ำสะอาด 

99 สFวน) 
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6) จัดเตรียมหน9ากากผ9าหรือหน9ากากอนามัย และติดตั้งเครื่องจFายแอลกอฮอล?เจลล9างมือไว9ใน

บริเวณพื้นที่สFวนกลาง เชFน ประตูทางเข9าออก ล็อบบี้ โต ะลงทะเบียน หน9าลิฟท? ร9านอาหาร และ

บันได และกระจายตามหน9าห9องพักตFางๆ เป]นต9น เพื่อให9บริการแกFผู9เข9าพัก เจ9าหน9าที่ และ

พนักงาน เพื่อชFวยลดความเสี่ยงในการแพรFกระจายเชื้อระหวFางบุคคล 

7) ภายในห9องพัก จัดเอกสารที่เกี่ยวข9องกับการปฏิบัติตัวของผู9เข9าพัก อธิบายตารางเวลาและวิธีการ

ทำความสะอาดห9องพัก รวมถึงการใช9บริการซักรีด และการบริการอาหารของที่พัก เพื่อให9ผู9เข9าพัก

รับทราบแนวทางที่ที่พักกำหนด  

8) จัดเตรียมถุงขยะในแตFละห9อง พร9อมหนังยางรัดปากถุงให9เพียงพอ โดยให9ผู9เข9าพักพับปากถุงขยะ

ลงและมัดปากถุงให9แนFนด9วยตนเอง กำหนดเวลาที่ให9ผู9เข9าพักนำมาวางไว9หน9าห9องในแตFละวัน 

เพื่อให9พนักงานทำความสะอาดเก็บไปกำจัด 

9) จัดเตรียมแนวทางในการสื่อสารกับเจ9าพนักงานควบคุมโรคในพื้นที่ที่รับผิดชอบ เชFน ชื่อเจ9า

พนักงานควบคุมโรค เบอร?โทรติดตFอ เพื่อให9สามารถดำเนินการในกรณีดังตFอไปนี้ ได9อยFาง

ทันทFวงท ี

i. กรณีผู9เข9าพักมีเหตุจำเป]นต9องออกจากสถานที่กFอนกำหนด 

ii. กรณีที่ผู9เข9าพักมีอาการปwวย หรือมีภาวะฉุกเฉินด9านการแพทย?  

iii. กรณีที่ต9องสFงตFอไปที่โรงพยาบาล  

iv. กรณีที่มีผู9เสียชีวิต 

v. กรณีที่สงสัยมีการแพรFระบาด หรือ พบเจ9าหน9าที่ พนักงาน หรือผู9เข9าพักอื่นๆ ที่ไมFใชFผู9ที่

ต9องกักกันมีอาการปwวย 

10) รายละเอียดแนวทางการดำเนินการที่พักหรือโรงแรม  (ภาคผนวก ค.) และ แนวทางการทำ

ความสะอาดฆYาเชื้อในสถานที่ที่ไมYใชYสถานพยาบาล (ภาคผนวก ง.) โดยอ9างอิงตามกรมควบคุมโรค  

 

6 การปฏิบัตติัวของเจ[าหน[าที่และพนักงาน 

1) ให9เจ9าหน9าที่และพนักงานบริการทุกคนสวมอุปกรณ?ปVองกันตนเองขณะปฏิบัติงาน หากมีอาการ

ปwวย ให9หยุดงานและรีบไปโรงพยาบาลที่อยูFใกล9 พร9อมแจ9งประวัติการสัมผัสคลุกคลีกับผู9เข9าพัก

ให9แพทย?และพยาบาลทราบ เพื่อรับการตรวจวินิจฉัยและรักษาตFอไป 

2) ระมัดระวังการสัมผัสใกล9ชิดขณะปฏิบัติหน9าที่ เว9นระยะหFางในการติดตFอกับผู9เข9าพัก อยFางน9อย 

1 เมตร 

 

 



12	
	

7 ระเบียบปฏิบัติการอยูYในสถานที่กักกันเพื่อสังเกตการเริ่มปwวย (Quarantine) 

1) การเข9าพักเพื่อควบคุมโรคเป]นระยะเวลา 14 วันโดยนับวันที่ ที่เข9าสูFแผFนดินไทยเป]นวันที่ 0 และ

วันรุFงขึ้นเป]นวันที่ 1 จนครบ 14 วันแล9วจึงกลับภูมิลำเนาได9ในวันรุFงขึ้น 

2) ห9าม ออกนอกสถานที่ที่กำหนดไว9 หากมีความจำเป]นให9แจ9งเจ9าหน9าที่ประสานงาน 

3) ห9าม บ9วนน้ำลาย เสมหะ สั่งน้ำมูก ลงบนพื้น 

4) ตรวจวัดอุณหภูมิรFางกายด9วยตนเองภายในห9องพัก และถFายรูปรายงานอุณหภูมิพร9อมอาการ 

มายังชFองทางที่กำหนดไว9ให9 เชFน ไลน?กลุFม หรือชFองทางอื่น ๆ ที่จะมีการจัดตั้งให9 ณ ตอน

ลงทะเบียนห9อง 

5) เมื่อมีอาการผิดปกติอยFางใดอยFางหนึ่งหรือหลายอยFาง เชFน ไข9 ไอ จาม มีน้ำมูก เจ็บคอ โปรดโทร

แจ9งเจ9าหน9าที่สาธารณสุขที่ดูแลในพื้นที่ทันท ี

6) ล9างมือด9วยน้ำสบูFหรือ Alcohol gel ทุกครั้งหลังไอ จาม กFอนรับประทานอาหาร และหลังเข9า

ห9องน้ำ 

7) ซักล9างทำความสะอาดเสื้อผ9าเองทุกวัน หรือ นำเสื้อผ9ามาใสFถังที่จัดไว9หน9าห9องเพื่อสFงให9

เจ9าหน9าที่ซักล9างตFอไป (แล9วแตFความเหมาะสมของพื้นที่แยกกักในการบริหารจัดการ) 

8) ทิ้งขยะมูลฝอยในถังขยะติดเชื้อที่จัดไว9ให9หน9าห9อง 

9) โปรดทำความสะอาดภายในห9องพักด9วยตนเอง และนำขยะมูลฝอยทิ้งในถังขยะติดเชื้อที่จัดไว9ให9

บริเวณหน9าห9อง (ควรมีผู9ทำความสะอาดให9เป]นสFวนรวมตามวงรอบ เชFน 2-3 วัน ครั้ง เป]นต9น) 

10) ขอสงวนสิทธิ์ การพบญาติตลอดระยะเวลา 14 วัน การฝากของเยี่ยม ควรเป]นประเภทของใช9

จำเป]นสFวนตัวเทFานั้น ขอความรFวมมือหลีกเลี่ยงการเยี่ยมด9วยของฝากประเภทอาหารและ

เครื่องดื่ม ด9วยเหตุวFา ผู9ที่อยูFในระหวFางการควบคุมโรคควรรับประทานอาหารที่ปรุงสุก ใหมF และ

สะอาดเทFานั้น ซึ่งได9มีบริการไว9ให9เป]นที่เรียบร9อยแล9ว 

11) การนำสFงสิ่งอุปกรณ? หรือของฝากตFาง ๆ จะกำหนดเป]นวันละ 1 รอบเทFานั้นโดยทางเจ9าของพื้นที่

จะเป]นผู9กำหนดเวลาที่เหมาะสม 

12) ห9ามดื่มสุรา หรือเสพของมึนเมาในพื้นที่ควบคุมโรค 

13) เมื่อผู9เข9าพักได9รับการดูแลและควบคุมโรคในสถานที่ควบคุม ครบ 14 วัน จะได9รับหนังสือรับรอง 

เพื่อแสดงแกFผู9เกี่ยวข9องตFอไป (ภาคผนวก จ.) 
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8 แนวทางการปฏิบัติของเจ[าหน[าที่สาธารณสุข และพนักงานเจ[าหน[าที่ในกรณีที่ผู[สัมผัสพยายามออก

จากสถานที่เฝnาสังเกตอาการโดยไมYได[รับอนุญาต 

1) พยายามชี้แจงทำความเข9าใจกับผู9สัมผัสโดยเจ9าหน9าที่ที่เกี่ยวข9อง อธิบายถึงสาเหตุและความ

จำเป]น รวมทั้งความปลอดภัยทั้งตFอตนเองและบุคคลในครอบครัว  

2) ประสานพนักงานเจ9าหน9าที่ซึ่งทำหน9าที่รักษาความปลอดภัยในพื้นที่ เพื่อสกัดกั้นผู9สัมผัสที่

พยายามออกนอกพื้นที ่ 

3) ชี้แจงทำความเข9าใจเรื่องกฎหมายที่เกี่ยวข9อง ที่ได9มีผลบังคับใช9ในชFวงเวลานั้น ๆ 

4) ให9พนักงานเจ9าหน9าที่ซึ่งทำหน9าที่รักษาความปลอดภัยในพื้นที่สวมอุปกรณ?ปVองกันรFางกายสFวน

บุคคลให9เรียบร9อย และดำเนินการตFอผู9สัมผัสจากเบาไปหาหนักตามลำดับ เพื่อขัดขวางความ

พยายามออกนอกพื้นที่ของผู9สัมผัส ตามกระบวนการที่เหมาะสมของหนFวยงานด9านความมั่นคง 

5) พยายามชี้แจงทำความเข9าใจกับผู9สัมผัสโดยเจ9าหน9าที่ที่เกี่ยวข9อง ตามแผนการดำเนินงานการ

เยียวยาจิตใจ (ภาคผนวก ฉ.) 

9 แผนการดำเนินงานการเยียวยาจิตใจ 

1) เริ่มดำเนินการวันที่ 13 เมษายน 2563 จนกวFาจะสิ้นสุดการเก็บตัวแยกโรค 

2) ผู9เข9าพัก 

i. จัดสFง QR code จากผลประเมินแบบคัดกรอง แบบประเมินความเครียด ST 5 และ

แบบคัดกรองความกังวลตFอเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สัปดาห?ละ 1 ครั้ง 

ประมวลผลและดำเนนิการดูแลตาม ผังการไหลการดูจิตใจผู9ประสบภาวะวิกฤติกลุFม

เสี่ยง (เอกสาร ภาคผนวก ฉ. ) 

ii. สFงข9อมูลเกี่ยวกับการดูแลจิตใจตนเองในรูปแบบของสื่อแผนพับ info graphic หรือคลิป

การจัดการความเครียด แกFผู9ดูแลกลุFม เพื่อพิจารณาสFงเข9าไปในแตFละกลุFมให9เหมาะสม

กับชFวงเวลาการกักตัว (เอกสารและคลิป ภาคผนวก ช. ) 

iii. สFง info graphic คำแนะนำในการเตรียมตัวเพื่อออกไปใช9ชีวิตภายนอกหลังครบ

กำหนดการเก็บตัวแยกโรค ในวันที่ครบกำหนดการเก็บตัวแยกโรค (เอกสาร ภาคผนวก 

ซ. ) 

3) เจ9าหน9าที่โรงแรมที่ปฏิบัติงาน ( เริ่มดำเนินการวันที่ 13 เมษายน 2563 จนกวFาจะสิ้นสุดการเก็บ

ตัวแยกโรค) 
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i. ให9ข9อมูลและการดูแลจิตใจตัวเองแกFเจ9าหน9าที่โรงแรมผู9ปฏิบัตงิาน (เอกสาร ภาคผนวก 

ช.) 

ii. ประชาสัมพันธ?ชFองทางการปรึกษา/สายดFวน ให9แกFบุคลากรทางการแพทย? และ

เจ9าหน9าที่โรงแรมที่ปฏิบัติงานในพื้นที ่

iii. ทำการประเมินบุคลากรทางการแพทย? และเจ9าหน9าที่โรงแรมที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ ด9วย

แบบประเมิน ST 5 และแบบประเมินภาวะซึมเศร9า 9Q สัปดาห?ละ 1 ครั้ง ประมวลผล

และดำเนนิการดูแลตาม ผังการไหลการดูจิตใจผู9ประสบภาวะวิกฤติกลุFมเสี่ยง (เอกสาร 

ภาคผนวก ฉ). 
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 (ภาคผนวก ก.) 

แนวทางการเกบ็สิ.งส่งตรวจจากผูเ้ดินทาง 

เมื.อเข้าพกัในสถานที.กกักนัโรคที.หน่วยงานของรฐัจดัตั EงขึEน (Local Quarantine) 

การเตรียมการ  

1) ผู9รับผิดชอบในการดำเนินงาน รวมทั้งเก็บตัวอยFาง คือ หนFวยงานสาธารณสุขในพื้นที่ทีส่ถานกักกันตั้งอยูF  

2) จัดทำคำชี้แจงสำหรับผู9เดินทางที่เข9าพักในสถานที่กักกันฯ แนบกับเอกสารอื่นๆ ที่มอบให9ผู9เดินทางตั้งแตF

วันแรกที่เข9าพัก เนื้อหาควรระบุถึงเหตุผลและความจำเป]น พร9อมทั้งกระบวนการเก็บสิ่งสFงตรวจให9ผู9

เดินทางฯเข9าใจ และรับทราบวFาจะมีการเก็บสิ่งสFงตรวจจากทางเดินหายใจเพื่อตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 

2019 และแจ9งผู9เดินทางทราบวFาถึงแม9ผลตรวจไมFพบเชื้อก็ยังต9องถูกกักกันในสถานที่ที่กำหนดไว9จนครบ 

14 วัน 

3) กำหนดระยะเวลาในการเก็บสิ่งสFงตรวจการเก็บตัวอยFางทางเดินหายใจสFงตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

ในผู9เข9าพักทุกรายประมาณวันที่ 5 – 7 หลังจากเข9าพัก  

4) การเตรียมอุปกรณ?  ได9แกF   

I. ชุดอุปกรณ?ปVองกันตนเองสFวนบุคคล (Personal Protective Equipment) ที่เหมาะสมสำหรับผู9

เก็บสิ่งสFงตรวจ และ บุคคลอื่นๆที่เกี่ยวข9องตามหน9าที่ที่ต9องปฏิบัติ  

II. ไม9 swab และ VTM/UTM  

III. อุปกรณ?อื่นๆ เชFน สติ๊กเกอร?สำหรับแปะ code หรือ ชื่อ ถุงซิป พาราฟ«ล?ม ปากกากันน้ำ ถุงขยะ   

IV. อุปกรณ?สำหรับนำสFงตัวอยFาง เชFน กลFองโฟม ice pack เทปกาวสำหรับป«ดกลFอง   

V. หนังสือนำสFงตัวอยFางและใบรายการตรวจทางห9องปฏิบัติการ (ระบุ รหัสผู9เดินทางที่ออกจากระบบ

รายงานโควิด-19 กรมควบคุมโรค ชนิดตัวอยFาง วันที่เก็บ รายการตรวจ ผู9นำสFงและหมายเลขติดตFอ

กลับ) 

VI. ณ วันที่ 11 เมษายน 2563 การเบิกอุปกรณ?ในการเก็บสิ่งสFงตรวจ (ไม9 swab และ VTM/UTM) ให9

หนFวยงานสาธารณสุขขอเบิกมาที่สำนักงานควบคุมปVองกันโรคในพื้นที่ หรือ สถาบันปVองกันควบคมุ

โรคเขตเมือง โดย สคร.และ สป.คม. เบิกจากกลุFมภารกิจ logistics กรมควบคุมโรค จนกวFาจะมีการ

เปลี่ยนแปลง   
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5) การจัดสถานที่เก็บสิ่งสFงตรวจ  

• เจ9าหน9าที่สาธารณสุขในพื้นที่ พิจารณาเลือกสถานที่เก็บตัวอยFางภายในบริเวณสถานที่กักกันโรค 

โดยประเมินถึง จำนวนผู9เก็บตัวอยFาง สภาพความพร9อมของสถานที่กักกันโรค และ ความสะดวก

ในการบริหารจัดการ โดยคำนึงถึงความปลอดภัยของเจ9าหน9าที่และผู9เดินทางที่จะรับการเก็บ

ตัวอยFาง 

• อาจกำหนดบริเวณที่โลFงในรFม อากาศถFายเทสะดวก มีฉากกั้นเพื่อความเป]นสัดสFวนและอFางล9าง

มือและสบูF เพื่อให9ทำความสะอาดมือได9สะดวก  และบริเวณที่เก็บตัวอยFางให9มีฉากใสกั้นระหวFาง

ผู9เก็บตัวอยFางและผู9ถูกเก็บตัวอยFาง ให9เพียงแคFลอดมือไปทำหัตถการเพื่อลดการสัมผัสระหวFาง

ผู9ทำการเก็บตัวอยFางและผู9ถูกเก็บตัวอยFาง  

• หากมีความพร9อม สามารถใช9ตู9เก็บตัวอยFางความดันบวกได9   

การเก็บและนำสYงตัวอยYางเพื่อตรวจทางห[องปฏิบัติการ และการติดตามผลการตรวจ 

1) ให9เก็บสิ่งสFงตรวจตามแนวทางการเก็บตัวอยFาง ของกรมควบคุมโรค 

2) นำสFงตัวอยFางไปยังห9องปฏิบัติการที่กรมวิทยาศาสตร?การแพทย?รับรองในพื้นที่ตามแนวทางของแตFละพื้นที่

กำหนด  

3) บันทึกข9อมูลผู9เดินทางฯ ที่ได9รับการเก็บสิ่งสFงตรวจในระบบรายงานโควิด-19 ของกรมควบคุมโรค โดยจะ

มีรหัสสำหรับผู9ถูกกักกันในสถานที่กักกันฯออกให9เพื่อใช9สFงตัวอยFาง  

4) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดที่เป]นที่ตั้งของสถานที่กักกันโรคฯ ออกหนังสือนำสFงสิ่งสFงตรวจไปยัง

ห9องปฏิบัติการ โดยให9สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเรียกเก็บไปยังสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณส ุ

5) ติดตามผลการตรวจทางห9องปฏิบัติการ  

6) หนFวยงานสาธารณสุขที่เป]นผู9เก็บตัวอยFางสามารถให9สำเนาใบรายงานผลการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 

2019 ให9กับผู9เดินทางได9หากมีการร9องขอ โดยต9องไมFเป«ดเผยผลการตรวจของผู9ปwวยรายอื่นๆ     
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(ภาคผนวก ข.) 

ตารางสรุปการมอบหมายงานและความรับผิดชอบ ภายในบริเวณ Quarantine site 

Task Local Quarantine POC (ระบ ุบุคคล พร[อม

หมายเลขติดตYอ) 

§ ผู[บัญชาการณjสYวนหน[า ณ Local Q. รับมอบหมายจาก กระทรวงกลาโหม  

§ ภารกิจ 1 ด[านอำนวยการและธุรการ โรงแรม รYวมกับ หนYวยงานกลาโหม  

การลงทะเบียน และธุรการ   

การสื่อสารภายในพื้นที่ควบคุม   

ดูแลองค?ประกอบการใช9ชีวิต   

ด9านอาหาร น้ำอุปโภคและบริโภค   

ด9านพัสดุและการบัญชี (ถ9ามี)   

§ ภารกิจ 2 การรักษาความปลอดภัย และการ

บังคับใช[กฏหมาย 

กองทัพ / หนYวยงานความมั่นคง  

§ ภารกิจ 3 ด[านการควบคุมและปnองกันโรค สคร. / สสจ. / รพ.  

การคัดกรอง/การตรวจสอบอาการประจำวัน (ขึ้นกับข9อตกลงของพื้นที)่  

การตรวจยืนยัน (Nasal & Throat swab)   

§ ภารกิจ 4 ด[านการรักษาพยาบาล หนYวยแพทยjทหาร / สธ. ในพื้นที่  

 (อาจขึ้นกับข9อตกลงในพื้นที่) 

 

การดูแลรักษาพยาบาล เจ็บปwวยทั่วไป   

การคัดกรอง/การตรวจสอบอาการประจำวัน (ขึ้นกับข9อตกลงของพื้นที)่  

การประสานโรงพยาบาลตั้งรับในพื้นที ่   

§ ภารกิจ 5 ด[านการจัดการสิ่งแวดล[อมและ

สุขอนามัยในบริเวณสถานที่ควบคุม 

กรุงเทพมหานคร / หนYวยงานท[องถิ่นใน

แตYละจังหวัด 

 

การจัดการขยะ   

การจัดการแมลง   

§ การประสานรพ.ที่หมาย  ศูนยjจัดการเตียงในเขต  

สุขภาพ / สสจ. 

 

§ การประสานการเคลื่อนย[ายนำสYง 1669 หรือหนYวยงาน สสจ.  
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ภาคผนวก ค. 

แนวทางการดำเนินงานของพนักงานโรงแรม ณ พื้นที่แยกกักโรคที่กำหนดโดยรัฐบาล (Local Quarantine) 

 

กิจกรรม ขั้นตอนการปฏิบัต ิ
อุปกรณjปnองกันตนเอง (PPE)/ 

อุปกรณj 
ผู[ปฏิบัต ิ

- ลงทะเบียน 

- รับกุญแจ 

- สื่อสารแนวทางการ

ปฏิบัติตัว (ในรูปแบบ

เอกสารวีดีทัศน?

ในไลน?แอด) 

- การลงทะเบียนและเก็บเอกสารหลักฐานของ 

  ผู9เข9าพัก พนักงานจะทำการถFายภาพพาสปอร?ต 

  และบัตรประชาชน โดยเอกสารการลงทะเบียน 

  จะมีการแจกให9ตั้งแตFตอนอยูFที่สนามบิน 

- พนักงานทำการแจกกุญแจให9กับผู9เข9าพัก  

  พร9อมทั้ งแจกเอกสารชี้แจงแนวทางการ    

  ปฏิบัติตัวขณะกักกนัโรค 

- ทำการแปะปVายคิวอาร?โค ตไลน?กลุFม เพื่อให9ผู9 

  เข9าพักแอดไลน?กลุFม เพื่อใช9 เป]นชFองทาง 

  สำหรับการสื่อสารของโรงแรมและผู9เข9าพัก 

- แ น ะ น ำ ให9 ลู ก ค9 า ใสF ห น9 า ก าก อ น ามั ย

ตลอดเวลา 

  ที่มีผู9อื่นอยูFด9วย ยกเว9นเวลารับประทาน

อาหาร หรือ เวลานอนพัก โดยต9องเว9น

ระยะหFางกับผู9รFวมพัก อยFางน9อย 1 เมตร 

- น้ำยาล9างมือ 

- หน9ากากอนามัย 

พนักงานต9อนรับ 

แจกอาหารให9กับผู9

เข9าพักทั้งอาหารเช9า 

อาหารกลางวัน 

อาหารเย็น ของใช9

จำเป]นที่ผู9เข9าพัก 

รวมถึงให9บริการ

อาหาร ของใช9

สำหรับผู9เข9าพัก 

สั่งทางออนไลน?  

- จัดโต ะวางไว9หน9าห9อง โดยที่พนักงานจะนำ 

  อาหารหรือของใช9ที่จัดเป]นชุดไปวางไว9ใน 

  ห9องกFอนแล9ว ตั้งแตFมีการประสานวFาจะรับ 

  ลูกค9า  

- ในทุกวันจะมีเวลาในการนำอาหารไปวางไว9

หน9 าห9 อ งแตF ละห9 อ ง เมื อ วางครบแล9 ว

พนักงานจะทำการโทรศัพท?ไปแจ9งไปยังผู9เข9า

พักทราบ รวมถึงกรณีมีของฝาก หรือมีการ

สั่งของก็จะทำในลักษณะเดียวกัน 

หน9ากากผ9าหรือหน9ากากอนามัย 

สำหรับผู9เข9าพัก 

พนักงานโรงแรม 
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กิจกรรม ขั้นตอนการปฏิบัต ิ
อุปกรณjปnองกันตนเอง (PPE)/ 

อุปกรณj 
ผู[ปฏิบัต ิ

รวมทั้งของที่ญาติ

นำมาฝากไว9 

- หลังจากมีการรับอาหารหรือสิ่งของเสร็จแล9ว 

  พนักงานต9องทำความสะอาดโต ะ หรือพื้นที ่

  บริการด9วยน้ำผสมผงซักฟอก หรือ 70%   

  Alcohol  

พนักงานจัด

ทำอาหาร/จัดเตรียม

อาหารให9กับผู9เข9าพัก 

ให9ดำเนินการโดย

คำนึงถึงหลัก

สุขาภิบาลอาหาร  

- จัดให9มีภาชนะใสFอาหารสำหรับใช9ครั้งเดียวทิ้ง 

- ให9ผู9เข9าพักรับประทานอาหารภายในห9อง  

  โรงแรมไมFจัดพื้นที่ห9องอาหาร ห9องออกกำลังกาย  

  และสระวFายน้ำ เพื่อปVองกันไมFให9ลูกค9า 

  มีการรวมกลุFมกัน 

- ภายในห9องพักควรจัดให9มีเครื่องทำน้ำร9อน  

  เพื่อใช9สำหรับการชงเครื่องดื่มร9อน เชFน ชา  

  กาแฟ  

- หมวกคลุมผม 

- ผ9ากันเป��อน 

- ถุงมือ (ถ9ามี) 

*คำนึงถึงหลักสุขาภิบาลอาหาร 

 

พนักงานทำอาหาร 

ทำความสะอาด

ภายในห9องพัก 

- ชุดผ9าปูที่นอนปลอกหมอนทาง โรงแรมจะมี 

   การเตรียมไว9ภายในห9องจำนวน 1 ชุด  

   เพื่อให9ผู9เข9าพักทำการเปลี่ยนเอง โดยจะมี 

   การสื่อสารกFอนการเข9าพัก (จัดทำวีดีทัศน? 

   เรื่องคำแนะนำตFางๆ การเปลี่ยนที่นอนให9 

   ผู9เข9าพักชม) 

- กรณีที่แมFบ9านเข9าไปทำความสะอาดภาย 

  ในห9องพัก ประกอบด9วยขั้นตอน ดังนี ้

 1) แมFบ9านสวมอุปกรณ?ปVองกันตนเอง  

 2) แมFบ9านเป«ดประตูหน9าตFาง 

 3) ก ด ชั ก โค รก โด ย ก ารป« ด ฝ าชั ก โค รก 

กF อ น ห ลั ง   

     จากนั้นเทน้ำยาล9างห9องน้ำพร9อมทั้ง        

     เป�ดพัดลมระบายอากาศ 

 4) เช็ดทำความสะอาดบริเวณตู9 โต ะ ตู9เย็น  

     หรืออุปกรณ?ตFางๆทีมีภายในห9องด9วย  

- หน9ากากอนามัย 

- หมวกคลุมผม (กรณีผมยาว) 

- เสื้อพลาสติกกันน้ำ   

- ถุงมือ 

- น้ำยาทำความสะอาดคือน้ำยา 

  ฟอกขาว สัดสFวน 5,000 ppm 

- ถุงขยะ 

- เครื่องนอนชุดใหมF 

- set ประจำห9องชุดใหมF 

แมFบ9าน 

หมายเหตุ ควรมีการ

ประสานกับบริษัท

จัดเก็บขยะให9ทราบ

เวลาที่จะมารับขยะ

ซึ่งจะถือวFาเป]นมูล

ฝอยติดเชื้อ 
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กิจกรรม ขั้นตอนการปฏิบัต ิ
อุปกรณjปnองกันตนเอง (PPE)/ 

อุปกรณj 
ผู[ปฏิบัต ิ

     70% Alcohol 

 5) เก็บผ9าปูที่นอน โดยทำม9วนออกหFางจาก 

     ตัวเอง ไมFควรสะบัดผ9าปูที่นอน เพราะจะ 

     ทำให9เกิดการฟุVงกระจายของเชื้อโรคและฝุwน 

6) ใสFผ9าลงในถังเพื่อนำสFงไปยังบริษัทที่รับทำ 

    ความสะอาด โดยการทำความสะอาดผ9าใช9 

    น้ ำยาซั กผ9 าและจะต9 องผF านอุณ หภู มิ  

    อยFางน9อย 71 องศาเซลเซียสนาน 25 นาท ี

7) ป�ดพัดลมดูดอากาศและทำความสะอาด

ห9องน้ำ 

8) แมFบ9านเก็บขยะป«ดปากถุงโดยการม9วนออก

จากตัว ขยะประเภทถุงพลาสติก กลFอง

อาหาร เป]นต9น ให9ใสFไว9ในขยะทั่วไป หาก

เป]นหน9ากากอนามัย หรือทิซซูFที่ปนเป��อน

น้ำมูก น้ำลาย หรือสารคัดหลั่ง ให9ใสFในถุงสี

แดงเป]นขยะติดเชื้อ 

9) กรณีที่ต9องมีชFางหรือแมFบ9านเข9าไปให9บริการ

ภายในห9องพักซึ่งมีผู9เข9าพักอยูF ให9เจ9าหน9าที่

ประชาสัมพันธ?โทรแจ9งลูกค9าทราบ และ

พยายามแยกตัวให9หFางออกจากกันมากที่สุด 

เทFาที่จะทำได 

  

ทำความสะอาด

เครื่องปรับอากาศ

ภายในห9อง  

- เปลี่ยนไส9กรองเครื่องปรับอากาศ โดยมี

ขั้นตอนดังนี ้

   1) ชFางแอร?แกะไส9กรองออกเริ่มจากด9านใน 

       กFอน หลังจากแกะออกให9แผFนกรองอยูF 

       ในลักษณะแนวตั้ง 

   2) จุFมลงในกะละมังที่มีน้ำผสมผงซักฟอก  

- หน9ากากอนามัย 

- ถุงมือ  

- Coverall  

- แวFนตา/Face shield 

- อFางใสFน้ำผสมผงซักฟอก 

 

ชFางแอร? 

หมายเหตุ  กรณี ที่

ลู ก ค9 า ถู ก แ ย ก ไป

โรงพยาบาลเนื่องจาก

เข9าขFายเฝVาระวังโรค 

COVID-19 ใ ห9 เ ว9 น
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กิจกรรม ขั้นตอนการปฏิบัต ิ
อุปกรณjปnองกันตนเอง (PPE)/ 

อุปกรณj 
ผู[ปฏิบัต ิ

       ทำความสะอาดไส9กรอกใต9น้ำ  

   3) นำแผFนกรองที่ทำความสะอาดเสร็จแล9ว 

       นำไปผึ่งแดดให9แห9ง 

การเข9าพักห9องนี้ ไป

กF อนจนกวF าจะท ำ

ความสะอาดเสร็จใน

อีก 1 วันตFอมา 

ทำหน9าที่รักษาความ

ปลอดภัยให9กับผู9เข9า

พัก และอำนวยความ

สะดวกเกี่ยวกับ

การจราจร เป]นต9น 

- ดูแลเรื่องความปลอดภัยของลูกค9า ไมFมีกิจไมF

ควรเข9าไปบนอาคารที่พักของลูกค9า 

- กรณีที่ต9องขึ้นอาคารพักต9องล9างมือและ

ตรวจสอบการสวมหน9ากากอนามัยให9ถูกต9อง 

หน9ากากอนามัย พนักงานรกัษา 

ความปลอดภัย 

จุดให9บริการสำหรับ

บุคลากรทาง

การแพทย?และ

สาธารณสุข  

- จุดสำหรับรับรายงานอุณ หภูมิ รF างกาย  

  รายงานอาการของผู9 เข9าพัก หรือโรงแรม 

  สามารถให9ผู9เข9าพักรายงานข9อมูลผFานระบบ 

  ออนไลน?ได9  

- ให9บริการทางการแพทย?สำหรับการเก็บ 

  ตัวอยFางและการตรวจโรคทั่วไป 

- หลีกเลี่ยงกิจกรรมการดูแลที่ทำให9เกิดละออง

ฝอยขนาดเล็ก (aerosol procedure) 

- น้ำยาล9างมือ 

- หน9ากากอนามัย/N95 

- Isolation gown  

- แวFนตา 

- Face Shield  

- หมวกคลุมผม 

บุคลากรทางการแพทย?

และสาธารณสุข  
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ภาคผนวก ง. 
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ภาคผนวก จ. 

ตัวอยYางหนังสือรับรอง 
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หมายเหต ุ: การออกหนังสือรับรองให9แกFบุคคลที่ปฏิบัติตามคำสั่งของเจ9าพนักงานควบคุมโรคติดตFอที่ให9ถูกแยกกัก 

กักกัน หรือคุมไว9สังเกตจนครบกำหนดระยะเวลาเพื่อแสดงตัวตFอบุคคลที่เกี่ยวข9องหรือกรณีจำเป]นต9องเดินทางข9าม

เขตพื้นที่จังหวัดสามารถดาวน?โหลดไฟล?หนังสือได9ตามลิงค?ที่แนบมาพร9อมนี ้

https://drive.google.com/drive/folders/1zufz514kx7gFQZm6kXe0MgZ7kLTLkyuh?usp=sharing 

 

 
 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ฉ. 
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ภาคผนวก ช. 
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ภาคผนวก ซ.  

 

 ชFวงเตรียมตัวกลับบ9าน หลายคนอาจรู9สึกวFา สบายใจขึ้น สถานการณ?คลี่คลาย แตFบางคนอาจจะยังรู9สึก

กังวลใจวFาตนเองยังมีความเสี่ยงตFอการเจ็บปwวยอยูFหรือไมF และเป]นไปได9ที่ประสบการณ?ระหวFางการเฝVาระวังโรค 

อาจมีเหตุการณ?และหรือเกิดอารมณ?ความรู9สึกตFางๆ ปะปนมาด9วย เชFน รู9สึกหงุดหงิด เศร9า กังวล กลัว ฯลฯ 

ตFอจากนี้ สิ่งที่อาจจะพบเจอเวลาที่ออกจากสถานที่พักเพื่อเฝVาระวังโรค สFวนใหญF จะเป]นความดีใจระหวFางญาติพี่

น9อง เพื่อนฝูง แตFมีจำนวนน9อยที่อาจจะถูกล9อเลียน แบFงแยกกีดกัน เนื่องจากความกังวลของคนรอบข9างที่ยัง

ระแวงสงสัยวFาคุณอาจมีการปนเป��อนเชื้อโรค โปรดมั่นใจในข9อมูลของทางกระทรวงสาธารณสุข และมาตรการการ

เฝVาระวังอยFางมีมาตรฐานในชFวงเวลาในสถานที่แหFงนั้น 

 สิ่งที่ดีที่สุดในตอนนี้ คือ ศึกษาเกี่ยวกับโรค COVID 19 นี้ อยFางถูกต9องและจากแหลFงข9อมูลที่เชื่อถือได9 

โรค ไวรัส นั้น เพื่อจะได9เลFากับญาติและคนรอบข9างวFา ทFานได9 ผFานระยะฟ¶กตัวของเชื้อมานานพอแล9วและมั่นใจได9

วFาไมFมีเชื้อนี้อยูFในรFางกาย 

ถ9ามีความเครียด จะรับมือทำอยFางไรกับความเครียด หลังจากที่เกิดเหตุการณ?ไมFปกตินี้ เป]นเรื่องที่เกิดขึ้นได9 วิธีการ

ที่จะชFวยผFอนคลายจากความตึงเครียด ได9แกF 

 - กลับไปใช9ชีวิตตามปกติเทFาที่จะทำได9ให9เหมือนเดิมมากทีสุ่ด 

 - ปรับความคิดให9เป]นไปทางบวก ฝ�กกำลังใจ ถือเสียวFาเรื่องที่เกิดขึ้นเป]นความท9าทายความเข9มแข็งของ

จิตใจ 

 - การแลกเปลี่ยนความคิด ความรู9สึกกับบุคคลรอบข9างที่รับฟ¶งทุกข?สุขกัน 

 - หากิจกรรมผFอนคลายหรือกิจกรรมชื่นชอบที่จะชFวยไมFให9หมกมุFนครุFนคิดถึงเรื่องทีผ่Fานมา เชFน การออก

กำลังกาย การฟ¶งเพลง เลFนดนตรี ออกกำลังกาย งานอดิเรก ปลูกต9นไม9 การฝ�กปฏิบัติจิตใจให9สงบ ด9วยการสวด

มนต? ทำสมาธิ กิจกรรมทางศาสนา การฝ�กการหายใจ ให9ผFอนคลาย การฝ�กผFอนคลายกล9ามเนื้อ 

 - ถ9าคุณพบวFาตัวคุณมีอาการเครียดที่รุนแรง รบกวนชีวิตประจำวัน เชFน นอนไมFหลับ หงุดหงิดงFายมาก 

ความอยากอาหารเปลี่ยน ไมFสามารถจัดการชีวิตประจำวันได9 หรือมีการใช9สุราหรือยาเสพติดมากขึ้น กรุณาติดตFอ

บุคลากรทางการแพทย? หรือโทรศัพท?ขอคำปรึกษาที่สายดFวนสุขภาพจิต 1323 

การปรับตัวกับปฏิกิริยากับคนรอบข[างที่อาจล[อเลียน แบYงแยก 

 การผFานประสบการณ?การเฝVาระวังโรคอาจนำมาสูFการกลั่นแกล9งในเชิงรังเกียจ ถึงแม9ทFานโดนกลั่นแกล9ง 

แบFงแยก ไมFวFาจะในรูปแบบใดก็ตาม สิ่งที่จะชFวยให9เราก9าวผFานสถานการณ?นั้นไปได9 คือ การไมFตอบโต9โดยการใช9

ความรุนแรง แตFต9องไมFยอมที่จะให9เกิดเหตุการณ?ลักษณะนี้ซ้ำ ด9วยการหาวิธีจัดการกับป¶ญหา ได9แกF 

• บอกให9 “เขา” หยุดพฤติกรรมกลั่นแกล9ง ควรบอกเขาถึงผลกระทบของความรู9สึกของเราจากพฤติกรรมของเขา 
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• เพิกเฉย ผู9ที่ชอบกลั่นแกล9ง ล9อเลียนผู9อื่นมักจะมีวัตถุประสงค?ให9เรามีปฏิกิริยาตอบโต9บางอยFาง หากเราไมFใสFใจ

กับสิ่งที่พวกเขาพูดหรือทำ พวกเขาอาจลด หรือหยุดพฤติกรรมนั้น 

• เสริมความมั่นใจในตัวเอง เติมความมั่นใจให9ตนเองวFามีความอดทนผFานระยะเวลาในสถานกักกันโรค ผFานการ

ตรวจสอบจนแนFใจวFาไมFมีเชื้อโรคอยFางแนFนอน ความมั่นใจในตัวเองจะทำให9เรามีทFาทีแสดงออกถึงความมั่นคงใน

ตัวเอง ทำให9มีโอกาสน9อยที่จะตกเป]นเหยื่อการกลั่นแกล9ง 

• อยFาตอบโต9ด9วยกำลังเด็ดขาด เพราะจะยิ่งทำให9เกิดป¶ญหาและความรุนแรงมากขึ้น 


