
กรณีการระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  

        หรือโรคโควิด 19 



คํานํา 

ตามท่ีกระทรวงสาธารณสุขไดมีการประกาศใหโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 
(Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) เปนโรคติดตออันตรายตามพระราชบัญญัติโรคติดตอ พ.ศ. 2558 
และศูนยบริหารสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) เนื่องจากเชื้อไวรัส            
โคโรนา 2019 มีการแพรกระจายอยางรวดเร็ว จึงจําเปนตองจัดเตรียมสถานท่ีไวในรูปแบบของโรงพยาบาลสนาม 
เพ่ือใหการดูแล รักษา และเฝาสังเกตอาการผูปวย ภายในระยะเวลา 14 วันหรือภายในระยะเวลาท่ีแนใจวาผูปวย
หายจากโรค โดยในระยะเวลารักษาหากผูติดเชื้อมีอาการปวยวิกฤต หรือเกิดเหตุฉุกเฉิน สามารถสงตอไปรับการ
รักษาท่ีโรงพยาบาลท่ีเปนเครือขายของโรงพยาบาลสนามดังกลาว (Node of Referring) ไดอยางรวดเร็วและ
ปลอดภัย ลดการแพรกระจายเชื้อสูผูอ่ืน ซ่ึงจะเปนการลดการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรค 
โควิด-19 และการเพ่ิมข้ึนของผูปวยรายใหมไดในวงกวาง  

กระทรวงสาธารณสุข โดยกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กรมการแพทย กรมอนามัย และกรม
สุขภาพจิต ตระหนักถึงผลกระทบท้ังทางเศรษฐกิจและสังคมของการแพรระบาดของติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
หรือโรคโควิด-19 ดังกลาว ดังนั้น เพ่ือเปนการชวยเหลือเยียวยาท้ังผูมีความเสี่ยงตอการติดเชื้อใหไดรับการรักษา
อยางทันทวงทีหากเกิดการเจ็บปวย หรือ หยุดยั้งการแพรระบาดของเชื้อ โดยไดเขาพักอาศัยในสถานท่ีท่ีมีความ
สะดวกสบาย ลดภาระการรับไวรักษาเพ่ือสังเกตอาการในโรงพยาบาล ในการนี้ กระทรวงสาธารณสุขจึงไดจัดทํา
แนวทางการจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม กรณีการระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 เพ่ือใหการ
จัดต้ังโรงพยาบาลสนามเปนไปอยางมีมาตรฐาน ถูกตองตามหลักวิชาการและควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ โรคอุบัติใหม มีประสิทธิผล สนับสนุนการประคับประคองเศรษฐกิจของ
ประเทศไทยใหสามารถฟนตัวและพัฒนาไดตอไป  
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บทนํา 
 

ตามท่ีกระทรวงสาธารณสุขไดมีประกาศ เรื่อง สถานพยาบาลอ่ืนซ่ึงไดรับการยกเวนไมตองอยูในบังคับ
ตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาลกรณีใหบริการเฉพาะผูปวยโรคติดตออันตรายตามกฎหมายวาดวยโรคติดตอ 
กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) เปนการ
ชั่วคราว เม่ือวันท่ี 2 เมษายน 2563 ตามขอ 1 ประกาศนี้เรียกวา "ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง 
สถานพยาบาลอ่ืนซ่ึงไดรับการยกเวนไมตองอยูในบังคับตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล กรณีใหบริการเฉพาะ
ผูปวยโรคติดตออันตรายตามกฎหมายวาดวยโรคติดตอ กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 
(Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) เปนการชั่วคราว"  

ดังนั้น โรงพยาบาลสนามกรณีผูปวยโควิด 19 จึงเปนหนวยบริการทางการแพทยท้ังในและนอกสถานท่ี
เพ่ือใชดูแลผูปวยดานโรคติดตอในสถานการณท่ีมีการระบาดของโรค เพราะสามารถจัดตั้งไดอยางรวดเร็ว            
ขยายหรือลดขนาดตามความเหมาะสม มีการตรวจรักษาผูปวยตามหลักมาตรฐาน มีการปองกันการแพรระบาด
ของโรคไปสูบุคคลากร ชุมชน และสิ่งแวดลอม มีการควบคุมปองกันโรคใหอยูในวงจํากัด โดยหากจําเปนสามารถ
ดําเนินการสงตอโรงพยาบาลท่ีมีศักยภาพมากกวา และปดดําเนินการโรงพยาบาลเม่ือสิ้นสุดการระบาดหรือมีการ
ควบคุมโรคไดอยางเหมาะสม 

 
คํานิยาม 
 “โรงพยาบาลสนาม” หมายถึง สถานท่ีท่ีใหการดูแลรักษาพยาบาลในกลุมผูปวยไมแสดงอาการหรือมี
อาการนอย กรณีการระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ซ่ึงเกินศักยภาพการจัดระบบบริการในโรงพยาบาล 
ท้ังนี้ การจัดตั้งจะตั้งนอกสถานพยาบาล ข้ึนอยูกับการดําเนินการของหนวยงานท่ีรับผิดชอบในพ้ืนท่ี เชน วัด 
โรงเรียน โรงยิม สนามกีฬา หอประชุมขนาดใหญ หรือ พ้ืนท่ีโลง เปนตน 

 

วัตถุประสงคของการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามกรณีโรคโควิด 19  
1) จัดตั้งระบบบริการการดูแลรักษาพยาบาล  
2) รับผูปวยยืนยัน โควิด-19 ไวดูแลรักษาแบบผูปวยใน และใหการดูแลผูปวยท่ีอาการไมรุนแรง 
3) ใชเปนสถานท่ีเพ่ือดูแลรักษาผูปวยท่ีมีอาการคงท่ี และไดรับการสงตัวมาจากโรงพยาบาลซ่ึงดูแลผูปวย

ในภาวะเฉียบพลัน หรือวิกฤต จนดีข้ึนแลว 
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หมวดที่ 1 
การเตรียมการและการสนับสนุน 

การมีสวนรวมจากชุมชน 
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 การเตรียมการและการสนับสนุนการมีสวนรวมจากชุมชน โดยมีอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน 
(อสม.) เขาไปมีบทบาทและมีสวนรวมในการเตรียมการจัดตั้งและดําเนินการโรงพยาบาลสนาม กรณีการระบาด
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในกลุมผูปวยไมแสดงอาการหรือมีอาการนอย อสม.ตองมีความรูเรื่องโรคและมี
ความเขาใจวิธีการควบคุมปองกันและเฝาระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เปนอยางดี ตลอดจนมีขอมูลขาวสาร
ท่ีทันสมัยอยูเสมอ  คอยรับฟงและติดตามขอมูลขาวสารเก่ียวกับสถานการณโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จาก
ชองทางการใหขอมูลขาวสารประจําวัน โดยศูนยบริหารสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (ศบค.) และการกําหนดมาตรการควบคุมปองกันและเฝาระวังโรคจากกระทรวงสาธารณสุข โดยผาน
เจาหนาท่ีสาธารณสุข ในพ้ืนท่ีอยางตอเนื่อง  

นอกจากนี้ อสม. ยังจําเปนตองมีองคความรู มีความเขาใจและไดรับการสนับสนุนท่ีสําคัญเพ่ิมเติมเก่ียวกับ
การจัดตั้งและดําเนินการโรงพยาบาลสนาม  ไดแก ๑) ความรูเรื่องการจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม ๒) ความรูเรื่องการ
จัดทําเวทีประชาคม และ ๓) สื่อใหความรู วัสดุและอุปกรณสําหรับปองกันตนเองขณะเขาไปมีสวนรวมเตรียมการ
จัดตั้งและสนับสนุนการปฏิบัติงานโรงพยาบาลสนาม สําหรับบทบาท อสม. ในการสนับสนุนและสงเสริมการมีสวน
รวมการดําเนินการโรงพยาบาลสนาม มี ๓ ระยะ ประกอบดวย  ระยะท่ี ๑) การจัดทําเวทีประชาคมเตรียมการ
จัดต้ังโรงพยาบาลสนาม ระยะท่ี ๒) การสนับสนุนเจาหนาท่ีโรงพยาบาลสนามเปดใหบริการกลุมผูปวยไมแสดง
อาการหรือมีอาการนอยในชุมชน และ ระยะท่ี ๓) การเตรียมความพรอมครอบครัวและชุมชน รองรับดูแลกลุม
ผูปวยไมแสดงอาการหรือมีอาการนอย กลับบานพักอาศัย โดยนําเสนอตามลําดับดังนี้ 

1. ความรูเบ้ืองตน เรื่องการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามสําหรับ อสม. 

  อสม. ควรไดรับการพัฒนาหรือ ศึกษาองคความรู ความเขาใจในหลักการเบื้องตน ของการจัดตั้ง
โรงพยาบาลสนาม จากเจาหนาท่ีสาธารณสุขหรือแหลงความรูจากหนวยงานกระทรวงสาธารณสุข เพ่ือนําไป
ถายทอดและสรางความเชื่อม่ันใหกับประชาชนในชุมชน ดังนี้  

1.1 คําจํากัดความ “โรงพยาบาลสนาม” หมายถึง สถานท่ีท่ีใหการดูแลรักษาพยาบาลในกลุมผูปวยไม
แสดงอาการหรือมีอาการนอย กรณีการระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ซ่ึงเกินศักยภาพการจัดระบบบริการ
ในโรงพยาบาล ท้ังนี้ การจัดต้ังจะตั้งนอกสถานพยาบาล ข้ึนอยูกับการดําเนินการของหนวยงานท่ีรับผิดชอบใน
พ้ืนท่ี เชน วัด โรงเรียน โรงยิม สนามกีฬา หอประชุมขนาดใหญ หรือ พ้ืนท่ีโลง เปนตน  

1.2 หลักการของการจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม 

• ดําเนินการภายใตมาตรฐาน และความปลอดภัยของโรงพยาบาลท่ัวไป 

• สามารถดูแลผูติดเชื้อ (กลุมท่ีไมแสดงอาการหรืออาการไมรุนแรง) อยางใกลชิด และทันทวงที 

• ผูปวยท่ัวไปท่ีเขาพักรักษาตัวในโรงพยาบาลไมเสี่ยง มีจํานวนเตียง และบุคคลากรทางการแพทย
ใหการรักษาอยางเพียงพอ 

1.3 การคัดเลือกสถานท่ี ข้ึนอยูกับวัตถุประสงคของการจัดต้ัง ความตองการของชุมชน และทรัพยากร
ดานสาธารณสุขท่ีมีอยู เพ่ือใหการดูแลรักษาผูปวยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในสภาวการณท่ีมีการระบาด
ไดรับการดูแลรักษาอยางปลอดภัย ผูรับผิดชอบหลักในการดําเนินการจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม คือ ผูวาราชการ
จังหวัด หรือผูท่ีไดรับมอบหมายรวมกับสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) สํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
(ปภ.) จังหวัด และหนวยงานอ่ืนๆ รวมถึงมีการกําหนดคณะทํางานท่ีประกอบดวยหัวหนาสวนราชการระดับจังหวัด
ท่ีเก่ียวของ รวมท้ังภาคเอกชน  
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1.4 ขอมูลประกอบการตัดสินใจในการจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม ประกอบดวย 

• รายงานความรุนแรงของโรคโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และการระบาดในประเทศอ่ืนๆ หรือ
จังหวัดอ่ืนๆ 

• อัตราการมารับบริการท่ีหองฉุกเฉิน หรือโรงพยาบาลเพ่ิมสูงข้ึน อยางรวดเร็วในระยะเวลาสั้น 

• อัตราการรับเขาไวรักษาในโรงพยาบาลของผูปวยตามเกณฑการเฝาระวังและสอบสวนผูปวยโรค 
(PUI) เพ่ิมสูงข้ึน 

• ความสามารถของโรงพยาบาลในการรองรับผูปวยโรคโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  

• อัตราสวนของผูปวยท่ีอยูอาศัยรวมกับผูท่ีอยูในภาวะเสี่ยงสูง หรือผูท่ีไมมีคนดูแลท่ีบาน และไม
สามารถดูแลตนเองได 

2. ความรูเรื่องการจัดทําเวทีประชาคม 
 2.1 การจัดเวทีประชาคม คือ การรวมตัวของสมาชิกในชุมชนเพ่ือรวมกันทํากิจกรรมตางๆของชุมชนดวย
ตนเอง เปนเวทีของการพูดคุย แลกเปลี่ยนถกแถลง( ไมใชโตเถียง) เก่ียวกับขอมูล เชน การแกไขปญหาในชุมชน 
การวางแผนพัฒนาชุมชน การกําหนดขอตกลงรวมกัน โดยกระบวนการมีสวนรวมของประชาชน ท่ีมีวัตถุประสงค
หรือสนใจในเรื่องเดียวกัน เปนการรวมตัวกันตามสถานการณหรือสภาพปญหาท่ีเกิดข้ึน มี ๒ ลักษณะ คือ ๑) อยาง
เปนทางการ โดยการจัดเวทีหรือการจัดประชุม ๒) อยางไมเปนทางการ เชน การสนทนากลุมเล็กในศาลาวัด การ
พบปะพูดคุยอาจเปนครั้งคราว 
 2.2 วิธีการและเทคนิคการจัดเวทีประชาคมหมูบาน/ตําบล 

  

            1. การเตรียมการ 

 

 

            3. การประเมินผลและ                  2. การดําเนินการ 
                ติดตามผล 

         

                  วงจรการจัดเวทีประชาคม 

 

1 ข้ันเตรียมการ วัตถุประสงค เพ่ือใหผูจัด และทีมงานดําเนินงานเวทีประชาคม เขาใจถึงสภาพ
ปญหาของหมูบาน ตําบล ชุมชน ในดานเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การปกครอง และความสัมพันธของผูคนใน
ชุมชนเพ่ือนนําไปสูการจัดเวทีประชาคมระดับหมูบาน ตําบล โดยมีข้ันตอน ดังนี ้

1.1 ศึกษาขอมูลชุมชน โดยการศึกษาขอมูลท่ีเก่ียวของในชุมชน จากหนวยงานตางๆ หรือศึกษา
ขอมูลดานลึกเพ่ิมเติมจากชาวบาน กลุมผูนําท่ีเปนทางการและไมเปน โดยทางการ โดยการพูดคุยรวมกิจกรรม
ขอมูลอ่ืนๆ ท่ีจะเปนประโยชนในการจัดเวทีประชาคม 
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1.2 การกําหนดทีมดําเนินงาน   
1.2.1 ทีมดําเนินงาน ควรมีผูนําชุมชนเขารวมดวยเรียนรูเรื่องประชาคมตั้งแตเริ่มแรกใน

อนาคตในอนาคตผูนําเหลานี้อาจจะเปนผูจัดเวทีประชาคมไดเองจํานวนของทีมดําเนินงานจะมีจํานวนมากนอยกับ
ขนาดของเวที (จํานวนกลุมเปาหมายท่ีเขารวมเวที) อาจจะเริ่มตั้งแต 30 คน หรือมากกวานี้แลวแตความเหมาะสม 

1.2.2 ผูดําเนินการในการจัดเวที  ควรประกอบดวย 
1) ผูกระตุนนํา ทําหนาท่ีหลักในการดําเนินการตามประเด็นท่ีไดเตรียมมาและปรับ

ตามสถานการณ 
2) ผูสรางบรรยากาศทําหนาท่ีชวยและเก็บตกจากผูกระตุนหลักของทีมหลงลืม   

หรือพลาด รวมท้ังเปนผูสรางบรรยากาศใหตื่นตัวไมนาเบื่อ 
3) ผูสังเกตการณ  ทําหนาท่ีสังเกตพฤติกรรมของผูรวมเวทีใหขอเสนอแนะเพ่ือแกไข

สถานการณ  และสรางสรรคบรรยากาศ 
4) ผูอํานวยความสะดวก  ทําหนาท่ีในดานการบริหารอุปกรณ  ท่ีผูเขารวมเวที

ตองการตามข้ันตอนของเทคนิคท่ีใช  
1.3 การกําหนดวัตถุประสงค ในการจัดเวทีประชาคมควรมีการกําหนดวัตถุประสงคตองการให

เห็นหรือใหเกิดอะไรข้ึนบาง เชน การเสนอขอมูล ขอคิดเห็น การรวมกันวิเคราะหขอมูลชุมชน วิเคราะหสภาพ
ปญหา การกําหนดกิจกรรมทางเลือกในการแกไขปญหา เปนตน 

1.4 การกําหนดกลุมเปาหมาย เพ่ือใหไดมาซ่ึงสภาพท่ีเปนจริงเก่ียวกับสภาพปญหา ความ
ตองการของชุมชน ตลอดจนแนวทางหรือกิจกรรมทางเลือกท่ีเหมาะสม และมีความเปนไปไดสูงท่ีจะแกไขปญหา
และสนองความตองการของชุมชน ภายใตศักยภาพและอุปสรรคท่ีมีอยู อีกท้ังจะกอใหเกิดกระบวนการแลกเปลี่ยน
เรียนรูและสรางความเขาใจรวมกันอยางท่ัวถึง กวางขวางโดยพรอมเพรียงกัน ซ่ึงจํานวนกลุมเปาหมายควรอยู
ระหวาง 30 – 50 คน ผูท่ีเขารวมเวทีควรประกอบดวย กรรมการหมูบาน ผูแทนกลุมตาง ผูอาวุโส ผูนําทองถ่ิน 
ผูนําธรรมชาติ อาสาสมัคร ผูมีสวนไดสวนเสีย สมาชิก อบต. 

1.5 ระยะเวลาในการจัดเวทีประชาคม พิจารณาตามความเหมาะสม อาจจะเปนเพียง 1 วัน 2 
วัน หรือ 3 วัน สุดแลวแลวแตประเด็นในการพูดคุย เวลาในการประกอบอาชีพ 

1.6 ประเด็นเนื้อหา การจัดเวทีประชาคมประเด็นเนื้อหาท่ีสําคัญๆคือ 
1.6.1. การคนหาความคาดหวังของชุมชน 
1.6.2. การเรียนรูชุมชนรวมกัน 
1.6.3. การคนหาปญหาของชุมชนและแนวโนมของอนาคต 
1.6.4. การคนหาโอกาสท่ีเอ้ือตอการพัฒนาชุมชน 
1.6.5. การคนหาเพ่ือนรวมพัฒนาท้ังในและนอกชุมชน 
1.6.6. การกําหนดเปาหมายการพัฒนา 
1.6.7. การวางแผน  วางโครงการ และกิจกรรม 
1.6.8. การแบงงานเพ่ือการปฏิบัติ  ใหเปนตามเปาหมายการพัฒนาท่ีกําหนดสําหรับเทคนิค

ท่ีใชในการจัดเวทีประชาคม  ทีมงานตองเลือกเทคนิคตามความเหมาะสมของชุมชนนั้น 
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2. ข้ันดําเนินการ  
กิจกรรม วิธีการ/เทคนิค ส่ือ/อุปกรณ หมายเหตุ 

1. สรางความคุนเคย 
1.1 แนะนําตัว 

ผูเขารวมประชุม 
1.2. ละลายพฤติกรรม 

-ปรับใชตามความเหมาะสม เชน 
เกมท่ีเสริมสรางความคุนเคย
ตางๆ เพลงการปรบมือ การ
พูดคุย ฯลฯ 

-สื่อท่ีใชในการประกอบ
เกม เพลงอ่ืนๆเทาท่ี
จําเปน 

 

2. แจงวัตถุประสงคและ
ขอตกลงรวมกันในการ
ประชุม 

-พูดคุย 
-เขียนใสบัตรคํา นําเสนอบัตรคํา
ติดแผน ฟลิปชารท 
-สรุปรวมเปนขอตกลงของท่ี  
 ประชุม 

-ปากกาเคมี 
-บัตรคํา 
-กระดาษฟลิปชารท 
-เทปกาว 

 

3.กําหนดความคาดหวัง -แบงกลุมยอยเพ่ือระดมสมอง 
หาความคาดหวังของกลุมโดย
เขียนลงในบัตรคํา 
-สรปุผลรวมผลความคิดของกลุม
ยอยเปนของท่ีประชุมใหญ 

-ปากกาเคมี 
-บัตรคํา 
-กระดาษฟลิปชารท 
-เทปกาว 

 

4.การใหการศึกษาชุมชน -สะทอนภาพรวมของชุมชนใน
ดานตางๆ เชน โครงสรางพ้ืนฐาน 
กลุม  องคกร  การประกอบ
อาชีพ  ทรัพยากร  ประเพณี 
วัฒนธรรม ความผูกพัน ของ
ชุมชน  สภาพปญหา  โดยใช
เทคนิคการกระตุนท่ีเหมาะสม  

ปากกาเคมี 
-บัตรคํา 
-กระดาษฟลิปชารท 
-เทปกาว 
-ผูอาวุโส /ปราชญ  
ชาวบาน 

-อาจใหวาดแผนท่ี
ภาพรวมชุมชนโดย
ปราชญชาวบาน
อาวุโสเลาใหฟง 

5. คนหาความปญหา
รวมกัน 

- ใชระดมสมอง 
-ใหมีอาสาสมัครรวบรวม
ความคิดจากการระดมสมองเพ่ือ
สรุปตอท่ีประชุมใหญของเวที 
- นําเสนอโดยจัดลําดับ
ความสําคัญของปญหา 

-ปากกาเคมี 
-บัตรคํา 
-กระดาษฟลิปชารท 
-เทปกาว 
 

-เพ่ือหาปญหาชุมชน
ทุกแงมุมท้ังดาน
เศรษฐกิจ สังคม 
การเมือง การ
ปกครอง ศาสนา 
วัฒนธรรม 

6. คนหาความหวังและ
โอกาส 

-ผูเขารวมเวทีตองกําหนดปญหา -ปากกาเคมี 
-บัตรคํา 
-กระดาษฟลิปชารท 
-เทปกาว 

 

7.คนหาสิ่งดีในชุมชน -ใหผูรวมประชุมเสนอสิ่งดีท่ีมีอยู
ในชุมชนวามีอะไรบาง 

-กระดาษฟลิปชารท 
-ปากกาเคมี 
-เทปกาว 

 
 
 

8. คนหาเพ่ือนรวมพัฒนา -ชี้แจง กระตุน ใหชวยคนหา 
สรุปประเด็นลงในกระดาษ 

-ปากกาเคมี 
-กระดาษฟลิปชารท 
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กิจกรรม วิธีการ/เทคนิค ส่ือ/อุปกรณ หมายเหตุ 
ฟลิปชารท -เทปกาว 

9. กําหนดเปาหมายการ
พัฒนา 

-ผูเขารวมประชุมรวมกําหนด
เปาหมายการพัฒนา โดยคํานึงถึง
ปจจัยเชิงบวก 

-ปากกาเคมี 
-กระดาษฟลิปชารท 
-เทปกาว 

-สามารถกําหนด
วิสัยทัศนและ
ยุทธศาสตรการ
พัฒนาไดเลย 

10. รวมกันวางแผน 
วางโครงการ 

-ผูเขารวมเวทีรวมกันกําหนดแผน
โครงการ และกิจกรรม เขียนลง
ในฟลิปชารทจัดหมวดหมู
โครงการกิจกรรม ออกเปน 3 
ประเภท 
1)ประเภทดําเนินการเองได 
2)ประเภทตองดําเนินการ 
   รวมกับผูอ่ืน 
3)ประเภทรัฐเปนผูดําเนินการให 
   โดยผูดําเนินการและผูรวมเวที
สรุปแผน โครงการ และกิจกรรม
ท่ีจะดําเนินการใหบรรลุผล 

-บอรดภาพรวมของ
ชุมชนท้ังหมด 
-ปากกาเคมี 
-กระดาษฟลิปชารท 
-เทปกาว 

-ผูดําเนินการตอง
กระตุนเพ่ือใหเกิด
โอกาสดีๆในการ
แกปญหา 

11. เลือกกลุมแกนเพ่ือ
รับผิดชอบดําเนินการตาม
โครงการ 

-เปดโอกาสใหท่ีประชุมเลือกกลุม
แกนรับผิดชอบปฏิบัติการตาม
โครงการท่ีกําหนด 

-ปากกาเคมี 
-กระดาษฟลิปชารท 
-เทปกาว 

 

 
3. ข้ันการประเมินและติดตามผล 

3.1 ผูดําเนินการและผูเขารวมเวที รวมกันสรุปผลการจัดเวทีประชาคม และประเมินจุดเดน จุด
ดอย ขอบกพรอง สิ่งท่ีควรปรับปรุงแกไขสําหรับการจัดเวทีครั้งตอไป ตลอดจนนําผลงานท่ีปรากฏในระหวางการ
จัดเวทีประชาคม จัดเขาแฟมขอมูล และแสดงผลการดําเนินการเวทีประชาคมใหผูเขารวมประชาหรือผูท่ีสนใจ
ทราบ 

3.2 เจาหนาท่ีผูนําชุมชน ผูนําทองถ่ิน และผูเก่ียวของ ประสานภาคองคกรตางๆ เพ่ือสนับสนุน
การปฏิบัติงานของกลุมแกนท่ีรับผิดชอบโครงการนั้นๆ และเพ่ือเปนการการใหกําลังใจแกกลุมแกนดวย พรอม
ชวยเหลือแกไขปญหาอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนระหวางดําเนินการ 

3.3 เจาหนาท่ี ผูนําทองถ่ิน ผูนําชุมชน ชวยกันกระตุนใหเกิดการจัดเวทีประชาคมครั้งตอๆไป 
 

 ส่ิงท่ีควรคํานึงในการจัดเวทีประชาคม 
1. กอนดําเนินการจัดเวทีประชาคม ในแตละกิจกรรม ผูดําเนินการและทีมงานจะตองศึกษาชุมชนให

ชัดเจนทุกแงมุมซ่ึงจะนําไปสูการกําหนดประเด็นเนื้อหา วิธีการ และเทคนิคท่ีใชใหถูกตองเหมาะสม 
2. การเลือกวิธีการ และเทคนิคการจัดเวทีประชาคม สามารถปรับประยุกตใชใหเหมาะสมกับความถนัด 

ความสามารถของผูจัด และกลุมเปาหมายได  
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3. กระบวนการจัดเวทีประชาคม ไมวาจะดําเนินการในระดับใดจะตองยึดข้ันตอนตามกระบวนการ พัฒนา
ชุมชน 5 ข้ันตอน 

1) การศึกษาชุมชน 
2) ใหการศึกษาชุมชน 
3) การวางแผน 
4) การดําเนินการ 
5) การติดตามประเมินผล (โดยตองยึดหลักการมีสวนรวม) 
 

3. วัสดุอุปกรณสําหรับปองกันตนเองขณะปฏิบัติงาน อสม. และส่ือใหความรูแกประชาชน 
3.1 วัสดุอุปกรณสําหรับปองกันตนเองขณะปฏิบัติงานสนับสนุนการจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม ควรมีการ

เตรียมใหเพียงพอ ดังนี้ 
3.1.1 หนากากอนามัย (Surgical Mask) 
3.1.2 Face Shield 
3.1.3 แอลกอฮอล และแอลกอฮอลเจล 
3.1.4 ถุงมือยาง 
3.1.5 เครื่องวัดไขดิจิตอล แบบอินฟราเรด (Infrared Thermometer) หรือแบบปรอท 
3.1.6 ชุด PPE กรณี อสม. ท่ีทําหนาท่ีเหมือนผูชวยพยาบาล อยูในโซนเดียวกับเจาหนาท่ี 

 3.2 สื่อใหความรูแกประชาชนเก่ียวกับการจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม ควรประกอบดวย  
3.2.1 สื่อใหความรูเรื่องโรคและคําแนะนําการควบคุมปองกันและเฝาระวังโรคติดเชื้อไวรัส 

โคโรนา 2019 แกประชาชน  
3.2.2 สื่อใหขอมูลขาวสาร เก่ียวกับสถานการณโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ท่ีทันสมัยอยูเสมอ 

  3.2.3 สื่อความรูท่ีเก่ียวของกับการจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม 
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4. บทบาท อสม. ในการสนับสนุนและสงเสริมการมีสวนรวมการดําเนินการโรงพยาบาลสนาม  

การเตรียมความพรอมองคความรู ความเขาใจเก่ียวกับบทบาทของ อสม. ในการสนับสนุนและ
สงเสริมการมีสวนรวมดําเนินการโรงพยาบาลสนาม โดยเฉพาะเรื่อง สถานการณการเกิดโรคในปจจุบัน และเหตุผล
ความจําเปนของชุมชนท่ีตองสรางโรงพยาบาลสนาม กรณีการระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในกลุมผูปวย
ไมแสดงอาการหรือมีอาการนอย เม่ือ อสม. มีองคความรู มีความเขาใจท่ีถูกตองและมีความม่ันใจในความปลอดภัย
ของการอยูรวมกันระหวางชุมชน กับการเปดใหบริการโรงพยาบาลสนาม กรณีการระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 ในกลุมผูปวยไมแสดงอาการหรือมีอาการนอย โดย อสม. สามารถมีบทบาทในการสนับสนุนและสงเสริมการ
มีสวนรวมการดําเนินการโรงพยาบาลสนาม แบงออกเปน 3 ระยะ ประกอบดวย ระยะท่ี 1) การจัดทําเวที
ประชาคมเตรียมการจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม ระยะท่ี 2) การสนับสนุนเจาหนาท่ีโรงพยาบาลสนามเปดใหบริการ
กลุมผูปวยไมแสดงอาการหรือมีอาการนอยในชุมชน และ ระยะท่ี 3) การเตรียมความพรอมครอบครัวและชุมชน 
รองรับดูแลกลุมผูปวยไมแสดงอาการหรือมีอาการนอยเม่ือกลับไปอยูบานพักอาศัย โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

ระยะท่ี 1 การจัดทําเวทีประชาคมเตรียมจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม การเตรียมการจัดต้ังโรงพยาบาล
สนาม กรณีการระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในกลุมผูปวยไมแสดงอาการหรือมีอาการนอย มีความจําเปน
อยางยิ่ง กําหนดบทบาทใหกับ อสม. เก่ียวกับการรับฟงความเห็นของประชาชนในพ้ืนท่ีโดยรอบ ดวยวิธีการทําเวที
ประชาคม แนวทางการเตรียมการกอนจัดเวทีประชาคมสําหรับ อสม. กอนการจัดทําเวทีประชาคม จะตองมีการ
ประชาสัมพันธ เผยแพรขาวสาร รวมท้ังใหขอมูลแกประชาชน และผูท่ีเก่ียวของไดมีสวนรวม วิธีการจัดทําเวที
ประชาคม มีแนวทางดําเนินการ โดยสังเขปดังนี้  

1) การนัดหมายประชาชนในหมูบาน ชุมชน หรือตําบล เขารวมประชาคมเพ่ือรับฟงความคิดเห็น 
สํารวจความตองการของประชาชน โดยดําเนินการรวมกับเจาหนาท่ี กํานัน ผูใหญบาน คณะกรรมการหมูบาน หรือ
ผูนําชุมชน 

2) กําหนดวันนัดเวทีประชาคม ควรมีการประชาสัมพันธลวงหนากอนวันจัดเวทีประชาคม เพ่ือ
ชี้แจงข้ันตอนกระบวนการ รูปแบบ และระยะเวลาการทําประชาคม ผานทางหอกระจายขาว วิทยุชุมชน ปด
ประกาศในสถานท่ีชุมชน กลุมไลนของหมูบาน/ชุมชน หรือชองทางอ่ืนๆ เพ่ือใหประชาชนท่ีจะเขารวมทํา
ประชาคมรับทราบและมีการเตรียมตัวกอนเขารวมทําประชาคม 

3) จัดเวทีประชาคมหมูบาน ชุมชน หรือตําบล เปนการดําเนินการเพ่ือใหประชาชนรวมกันแสดง
ความคิดเห็น วิเคราะหสภาพปญหา และความตองการในพ้ืนท่ี โดยมีข้ันตอนการประชุม ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี้ 
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3.1) การทําความรูจักกันระหวางผูเขารวมอภิปราย และทีมงานจัดการซ่ึงวิธีการอาจจะได
หลากหลายรูปแบบข้ึนอยูกับกลุม และภูมิหลังกลุม จุดมุงหมายของข้ันตอนนี้ คือการละลายกําแพงในกลุมและ
ระหวางกลุมกับทีมงาน เพ่ือสรางบรรยากาศท่ีดีระหวางการอภิปราย 

3.2) บอกวัตถุประสงคของการจัดเวทีประชาคม เปนการบอกกลาว เพ่ือใหผูเขาอภิปรายได
เตรียมตัว ในฐานะผูมีสวนเก่ียวของกับประเด็น/ปญหา การบอกวัตถุประสงคของการจัดเวทีประชาคมนี้สามารถ
ทําไดหลายวิธี ตั้งแตการบอกไปเลยวาวัตถุประสงคของการจัดเวทีประชาคมมีอะไรบาง หรือเริ่มดวยการถามถึง
สาเหตุการเขามารวมกันในเวที ไปจนถึงใชการเขียนบนกระดาษ และติดไวใหผูอภิปรายไดเห็นพรอมกัน อยางไรก็
ตามการท่ีจะเลือกใชวิธีไหนนั้นตองคํานึงถึงความถนัดและทักษะของผูรวมอภิปรายดวย 

3.3) การเกริ่นนําเขาสูท่ีมาท่ีไปของประเด็นสําหรับการอภิปรายในเวทีประชาคม เพ่ือให
ผูเขารวมไดเขาใจท่ีไปท่ีมา และความจําเปนในการรวมมือกัน หรือแสดงความคิดเห็นตอประเด็นนี้รวมกัน เพ่ือหา
จุดยืนหรือแนวทางแกปญหาของประเด็นดังกลาว 

3.4) การวางกฎ และระเบียบของการจัดเวทีประชาคมรวมกัน เพ่ือปองกันความขัดแยง
ระหวางการอภิปราย การมีอิทธิพลตอความคิดเห็นของคนใดคนหนึ่งตอคนอ่ืนๆ ฯลฯ เพ่ือใหเวทีประชาคมดําเนิน
ไปอยางมีประสิทธิภาพ และบรรลุตามวัตถุประสงคท่ีวางไว  

3.5) การอภิปรายประเด็นหรือปญหา ในข้ันตอนนี้ อสม. ตองชวยสนับสนุนใหเวทีประชาคม
ดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพ และตามแผนท่ีไดตกลงกันไว รวมท้ังชวยสนับสนุนการซักถามเพ่ือกระตุนการมีสวน
รวมในเวทีใหมากท่ีสุด เชน ใหผูเขารวมเขียนความเห็นลงในกระดาษท่ีเตรียมไวกอน และใหผูกระตุนนํา หรือ
วิทยากรกระบวนการนําความเห็นในกระดาษมาเริ่มเปนประเด็นอภิปรายตอไป เปนตน 

3.6) การสรุป เปนข้ันตอนสุดทายของการจัดเวทีประชาสังคม 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพตัวอยางการทําประชาคม รับฟงความเห็นของประชาชนในพ้ืนท่ี อ.ไทรนอย จ.นนทบุรี 
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 ระยะท่ี 2 สนับสนุนเจาหนาท่ีโรงพยาบาลสนาม เปดใหบริการกลุมผูปวยไมแสดงอาการหรือ 
มีอาการนอยในชุมชน (ปฏิบัติหนาท่ีโดยรอบโรงพยาบาลสนาม) 
 อสม. สามารถเขาไปมีสวนรวมสนับสนุนการเปดใหบริการโรงพยาบาลสนาม ในแตละวันระหวางเวลา 
08.00 – 18.00 น. ท้ังนี้โดย ใหเปนตามท่ีเจาหนาท่ีของรัฐรองขอหรือมอบหมาย และตองเปนไปตามความสมัคร
ใจของ อสม. ดวยเชนกัน ซ่ึง อสม. มีบทบาทและมีสวนรวมในการ สงเสริมและสนับสนุน ประสานงานเจาหนาท่ีฯ 
เปดใหบริการโรงพยาบาลสนาม รวมกับชุมชนโดยรอบบริเวณโรงพยาบาลสนาม โดยสังเขป ดังนี้ 

• คอยรบัฟงความเห็น เสียงวิพากษวิจารณ บริเวณภายนอกโรงพยาบาลสนาม (เปนหู)  

• เฝาระวังสอดสอง สังเกตพฤติกรรมการปองกันตนเอง อยางสมํ่าเสมอและตอเนื่อง (เปนตา) 

• ใหความรูเรื่องโรงพยาบาลสนาม ใหคําแนะนําพฤติกรรมสุขภาพปองกันตนเอง (เปนปาก)  

• เชิญชวนประชาชน เขามามีสวนรวมจัดสภาพแวดลอมใหสะอาดและสวยงาม (เปนมือ) 

• สื่อสารประชาสัมพันธ  และอํานวยความสะดวกแกญาติ ท่ีมาติดตอ (เปนกํา ลังใจ)  
รวมท้ัง สนับสนุนการทํางานรวมกับของอาสาสมัครสาธารณสุขตางดาว (อสต.) กรณี ตองมีการ
สื่อสารกับกลุมแรงงานตางดาว 

• สื่อกลางประสานงาน ติดตอสื่อสารประชาสัมพันธ อํานวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน
ระหวางเจาหนาท่ีโรงพยาบาลสนาม กับผูนําชุมชน ผูนําทองถ่ิน และประชาชนในพ้ืนท่ี 

 ระยะท่ี 3 การเตรียมความพรอมครอบครัวและชุมชน เพ่ือรองรับการดูแลกลุมผูปวยไมแสดงอาการหรือ
มีอาการนอย กลับบานพักอาศัย 

• รวมกับเจาหนาท่ีสาธารณสุข ผูนําชุมชน และผูนําทองถ่ิน ลงพ้ืนท่ีเพ่ือสรางความรูความเขาใจ
กับคนในครอบครัว ประชาชนท่ีอยูในละแวกบานและภายในชุมชน  

• รวมกับเจาหนาท่ีสาธารณสุข เตรียมความพรอม ในการดูแลและปฏิบัติตัวของบุคคลใน
ครอบครัวเนน “กินรอน ชอนกลาง ลางมือใหสะอาด สวมหนากากอนามัย และเวนระยะหาง” 
ใหเปนวัฒนธรรม 

• รวมกับเจาหนาท่ีสาธารณสุข ติดตามเยี่ยมท่ีบาน และตรวจสุขภาพเบื้องตน อยางตอเนื่อง 1 – 
2 สัปดาห 

• ติดตาม ดูแล ประเมินสุขภาพใจ และใหการชวยเหลือเยียวยาสุขภาพจิตเบื้องตน 
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หมวดที่ 2 
อาคาร สถานท่ี และเครื่องมือ  
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 การจัดเตรียมอาคาร สถานท่ี และเครื่องมือ เพ่ือจัดต้ังโรงพยาบาลสนามในสถานการณโรคระบาดตอง
คํานึงถึงความปลอดภัย สามารถจัดตั้งไดอยางรวดเร็ว และประหยัดงบประมาณ ดังนั้น ในการเลือก อาคาร 
สถานท่ี ควรพิจารณาตามหัวขอ ดังตอไปนี้ 
 
1. การจัดการพ้ืนท่ี  
  1) โรงพยาบาลสนามควรจัดใหมีการแบงพ้ืนท่ีอยางนอยเปน 3 พ้ืนท่ี ดังนี้  
  1.1) พ้ืนท่ีกักกันผูปวยติดเชื้ออาการไมรุนแรง ไดแก 
   - เต็นทสําหรับพักผูปวย หรือโรงเรือนนอนผูปวย ภายในพ้ืนท่ีมีการจัดวางเตียงนอนผูปวย หางกันไม
นอยกวา 2 เมตร(การออกแบบสถานบําบัดรักษากลุมการติดเชื้อทางเดินหายใจรุนแรงเฉียบพลัน WHO) 
   - พ้ืนท่ีสําหรับทํากิจกรรมรวมกันของผูปวย เชน พ้ืนท่ีนั่งดูโทรทัศน พ้ืนท่ีออกกําลังกายเบาๆ 
  1.2) พ้ืนท่ีสะอาดสําหรับการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ี ไดแก 
   - หองปฏิบัติการของเจาหนาท่ี หรือ สํานักงานชั่วคราว เจาหนาท่ี 1 คน ตอผูปวย 15 คน  
   - หองเก็บอุปกรณสะอาด และเวชภัณฑ 
   - หองพักเจาหนาท่ี และหองประชุม 
   - หองควบคุมงานระบบไฟฟา และศูนยควบคุมความปลอดภัย 
  1.3) พ้ืนท่ีสําหรับงานระบบและสิ่งอํานวยความสะดวก ไดแก 
   - หองน้ํา และหองอาบน้ํา อยางละ 1 หอง ตอจํานวนผูปวย 10 คน  
   - พ้ืนท่ีสําหรับซักลาง และมีอางลางมืออยางนอย 1 ชุด ตอจํานวนผูปวย 10 คน 
   - โรงเก็บขยะติดเชื้อ และท่ีพักศพ 
   - พ้ืนท่ีสําหรับวางงานระบบสุขาภิบาล ระบบน้ําดี ระบบบําบัดน้ําเสีย 
 โดยจัดใหมีเสนทางสัญจรหลักของบุคลากรทางการแพทยแยกออกจากเสนทางสัญจรของผูปวยอยางชัดเจน
และเปนแบบทางเดียว (One way traffic) พรอมท้ังระบบบริหารจัดการ/ควบคุมการเขา ออกระหวางพ้ืนท่ีอยาง
เครงครัด (ภาคผนวก ก.) 
 2) ควรหางจากอาคารหรือสิ่งปลูกสรางอยางนอย 10 เมตร เพ่ือปองกันการแพรกระจายเชื้อโรคไปสูพ้ืนท่ี/
อาคารขางเคียง  
 3) การระบายอากาศในโรงพยาบาลสนาม 

 3.1) ในกรณีท่ีเปนพ้ืนท่ีโลง ตองไมมีสิ่งกีดขวางกระแสลม มีการระบายอากาศท่ีดี และพิจารณาทิศทางของ
กระแสลมพัดผาน โดยพ้ืนท่ีสําหรับการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีควรอยูเหนือลม  
 3.2) ในกรณีท่ีไมใชพ้ืนท่ีโลง เชน อาคาร โรงยิม หอประชุม ใหมีการระบายอากาศทางกล  
4) ใกลสถานพยาบาลหลักท่ีสามารถสงผูปวยวิกฤตได  

 5) มีสิ่งอํานวยความสะดวกทางดานสาธารณูปโภค เชน ไฟฟา ประปา ระบบสื่อสาร เปนตน 
 6) วัสดุกอสรางพ้ืนและผนังทําความสะอาดไดงายและไมเปนแหลงสะสมเชื้อโรค 
 7) มีศูนยควบคุมและสั่งการ 
 8) มีทางเดิน Cover-Way ท่ีมีหลังคากันแดดกันฝน หรือเต็นทอุโมงค ใหเจาหนาท่ีเดินไประหวางพ้ืนท่ี
ตางๆไดโดยสะดวก 
 9) มีรั้วก้ันอาณาเขตพ้ืนท่ีโรงพยาบาลสนามโดยรอบ ควบคุมทางเขา-ออก และมีรั้วภายในเพ่ือก้ันแบง
พ้ืนท่ีสูงอยางนอย 1.2 เมตร  
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การจัดการระบบสนับสนุนดานวิศวกรรมการแพทย  
1) มีระบบไฟฟา 220 V 50 Hz พรอมระบบสายดินเพ่ือความปลอดภัย  
2) มีระบบสวิตชเลือกแหลงจายไฟฟา ระหวางแหลงจายไฟฟาหลักและแหลงจายไฟฟาสํารอง  
3) มีตูควบคุมระบบไฟฟาสําหรับแยกควบคุมวงจรไฟฟา 
4) วงจรไฟฟาเฉพาะจุดหรือวงจรเตารับไฟฟาท่ีตอไปใชงานภายนอกอาคารหรือวงจรไฟฟาท่ีใชในสถานท่ี

เปยกชื้น ควรติดตั้งเครื่องตัดไฟรั่วเปนอุปกรณเสริมความปลอดภัยเพ่ิมเติมจากระบบสายดิน 
5) มีเครื่องกําเนิดไฟฟาสํารองขนาดพิกัดกําลังท่ีเหมาะสม มีความจุถังน้ํามันเชื้อเพลิงประจําเครื่องท่ี

สามารถจายน้ํามันเชื้อเพลิงใหเครื่องกําเนิดไฟฟาเม่ือจายกระแสไฟฟาเต็มกําลังไดไมต่ํากวา 4 ชั่วโมง และควรมี
ระบบการสํารองน้ํามันเชื้อเพลิงใหเครื่องกําเนิดไฟฟาจายกระแสไฟฟาเต็มกําลังไดตอเนื่องไมนอยกวา 48 ชั่วโมง 
 6)  มีแสงสวางสําหรับการปฏิบัติงานท่ีเพียงพอ สามารถมองเห็นสิ่งตาง ๆ ไดชัดเจน เหมาะสมกับ
กิจกรรมแตละพ้ืนท่ี (ภาคผนวก ข.) 

7) มีเครื่องดับเพลิงแบบมือถือท่ีเหมาะสมตามประเภทของเพลิง ติดตั้งในแตพ้ืนท่ีอยางนอย 1 เครื่องตอ
พ้ืนท่ี ไมเกิน 1,000 ตารางเมตร หรือทุกๆ ระยะ 45 เมตร 

8) มีอุปกรณแจงเตือนเหตุเพลิงไหมเฉพาะจุดและติดตั้งในพ้ืนท่ี 
9) มีแผนผังแสดงเสนทางหนีไฟ ปายทางออกฉุกเฉิน มีแผนการอพยพและระงับอัคคีภัย 
10) มีระบบสื่อสารสองทาง ระหวางพ้ืนท่ีกักกันผูปวยติดเชื้ออาการไมรุนแรงกับ Nurse Station  
11) มีระบบวิทยุสื่อสารสําหรับใชภายในพ้ืนท่ี และติดตอประสานงานกับโรงพยาบาลหลัก 
12) มีระบบเครือขายอินเตอรเน็ต  
13) มีระบบเสียงตามสาย 
14) มีระบบกลองวงจรปด 
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หมวดที่ 3 
การจัดการอนามัยสิ่งแวดลอม  
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การจัดการอนามัยสิ่งแวดลอมในโรงพยาบาลสนามท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ จะทําใหเจาหนาท่ีและ
ผูปวยอยูในสิ่งแวดลอมท่ีดี เปนการปองกันและลดการแพรระบาดเชื้อโรค โดยการพัฒนาและปรับปรุงตอจาก
ระบบท่ีมีอยูเดิมแลวใหมีความเหมาะสมตอการเปนโรงพยาบาลสนาม การจัดการอนามัยสิ่งแวดลอมเปนสวนหนึ่ง
ของแนวทางการดําเนินงานโรงพยาบาลสนาม โดยมีแนวปฏิบัติ แบงเปน 7 ดาน ไดแก  

1. ดานการทําความสะอาดอาคารสถานท่ี 
2. ดานสุขาภิบาลอาหาร  
3. ดานการจัดการน้ําดื่มน้ําใช  
4. ดานสุขาภิบาลและความปลอดภัยในการซักฟอก  
5. ดานการจัดการสวมและสิ่งปฏิกูล  
6. ดานการควบคุมสัตวและแมลงพาหะนําโรค  
7. ดานการจัดการน้ําเสีย  
8. ดานการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ 

การจัดการอนามัยสิ่งแวดลอมท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ จะทําใหผูรับบริการ ผูใหบริการอยูใน
สิ่งแวดลอมท่ีสะอาด ปลอดภัย และโรงพยาบาลสนามไมกอมลพิษตอสิ่งแวดลอมของชุมชนโดยรอบ 

แนวทางการจัดการอนามัยส่ิงแวดลอมสําหรับการจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม 
อาคารสถานท่ี ซ่ึงไดรับการพิจารณาคัดเลือก ควรมีการเตรียมการดานอนามัยสิ่งแวดลอมใหมีความพรอม

สําหรับรองรับการใหบริการผูปวย ตามแนวทางการพัฒนาปรับปรุงดานอนามัยสิ่งแวดลอม สําหรับอาคารสถานท่ี
ซ่ึงจะเปดใหบริการเปนโรงพยาบาลสนาม ดังนี้ 
1.ดานการทําความสะอาดอาคารสถานท่ี  

การดําเนินงานการจัดการอาคารสถานท่ีหรือการจัดการสุขลักษณะอาคาร มีวัตถุประสงคเพ่ือใหเกิดความ
เปนความเปนระเบียบ สะอาด และความปลอดภัย ตอผูปวยและผูปฏิบัติงานภายในโรงพยาบาลสนาม ประเด็น
แนวปฏิบัติในการทําความสะอาดอาคารสําคัญ ดังนี้ 

แนวปฏิบัติในการทําความสะอาดอาคาร  
1.1 การเตรียมการ 

  1)  บุคลากร 

• เจาหนาท่ีทําความสะอาดภายในโรงพยาบาลสนาม 
2)  อุปกรณ เครื่องใช  

• อุปกรณทําความสะอาด ไดแก น้ํายาทําความสะอาดเพ่ือฆาเชื้อ อุปกรณการตวง ถุงขยะ 
ถังน้ํา ไมถูพ้ืน ผาสําหรับเช็ดทําความสะอาด 

• ชุดปองกันอันตรายสวนบุคคล ไดแก ชุดปองกันรางกาย (Protective Coverall) ถุงมือ
ยาง รองเทาบูท ผายางกันเปอน หนากากอนามัย แวนครอบตา หมวกคลุมผม และ
เสื้อผาท่ีจะนํามาเปลี่ยนหลังทําความสะอาด 

• ผลิตภัณฑทําความสะอาดเพ่ือฆาเชื้อ 
ก. กรณีเปนสิ่งของ อุปกรณ เครื่องใช แนะนําใหใชแอลกอฮอล 70% หรือไฮโดรเจน
เปอรออกไซด 0.5% ในการเช็ดทําความสะอาด 
ข. กรณีเปนพ้ืนท่ีขนาดใหญ เชน พ้ืนหอง แนะนําใหใชผลิตภัณฑท่ีมีสวนผสม โซเดียมไฮ
โปคลอไรท (น้ํายาซักผาขาว) 0.1% หรือไฮโดรเจนเปอรออกไซด 0.5% 
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1.2 การเตรียมน้ํายาสําหรับทําความสะอาดเพ่ือฆาเชื้อ 
การเตรียมน้ํายาทําความสะอาดเพ่ือฆาเชื้อข้ึนกับชนิดและความเขมขนของสารท่ีเลือกใชโดยแนะนําให

เลือกใชผลิตภัณฑฆาเชื้อท่ีมีสวนผสมของโซเดียมไฮโปคลอไรท (ซ่ึงรูจักกันในชื่อ “น้ํายาฟอกขาว”) เนื่องจากหาได
งาย โดยนํามาผสมกับน้ําเพ่ือใหไดความเขมขน 0.1% หรือ 1000 สวนในลานสวน ดังนี้ 

- หากผลิตภัณฑมีความเขมขน 2.54% ใหผสม 40 มิลลิลิตร (2.8 ชอนโตะ) : น้ํา 1 ลิตร 
- หากผลิตภัณฑมีความเขมขน 5.7% ใหผสม 18 มิลลิลิตร (1.2 ชอนโตะ) : น้ํา 1 ลิตร 
- หากผลิตภัณฑมีความเขมขน 5% ใหผสม 20 มิลลิลิตร (1.3 ชอนโตะ) : น้ํา 1 ลิตร 

  - หากผลิตภัณฑมีความเขมขน 6% ใหผสม 17 มิลลิลิตร (1.1 ชอนโตะ) : น้ํา 1 ลิตร  
หรืออาจใชผลิตภัณฑฆาเชื้อท่ีมีสวนผสมของไฮโดรเจนเปอรออกไซด โดยนํามาผสมกับน้ํา เพ่ือใหไดความเขมขน 
0.5% หรือ 5000 สวนในลานสวน ดังนี ้

- หากผลิตภัณฑมีความเขมขน 5% ใหผสม 110 มิลลิลิตร (7.5 ชอนโตะ) : น้ํา 1 ลิตร 
- หากผลิตภัณฑมีความเขมขน 3% ใหผสม 200 มิลลิลิตร (13.5 ชอนโตะ) : น้ํา 1 ลิตร 

 

1.3 ข้ันตอนการดําเนินงาน 

ขั้นตอน วัสดุอุปกรณ 

1. เจาหนาที่ผูปฏิบัติงานทําความสะอาดสวมอุปกรณปองกันตัวเองทุกคร้ังเมื่อตอง
ทําความสะอาดและฆาเชื้อ 

- ถุงมือยาง 
- รองเทาบูท 
- ผายางกันเปอน 
- หนากากอนามัย N95 
- แวนครอบตา 
- กระบังหนาเลนสใส   

(Face Shield) 
- ชุดปองกันรางกาย     

(Protective Coverall) 
2. เตรียมน้ํายาทําความสะอาดเพื่อฆาเชื้อ โดยอางอิงวิธีการตาม ขอ 1.2 - น้ํายาทําความสะอาดเพื่อฆาเชื้อ 

- อุปกรณการตวง 
- ภาชนะสําหรับผสมน้ํายาฆาเชื้อ 

3. เปดประตู/หนาตางขณะทําความสะอาดเพื่อใหมีการระบายอากาศ  
4. ทําความสะอาดบริเวณพื้นผิวที่มีความสกปรก เช็ดบริเวณที่มีฝุนหรือคราบ

สกปรกกอน และใชน้ํายาทําความสะอาดเพื่อฆาเชื้อ 
- ผาสําหรับเช็ดทําความสะอาด 
- ถังน้ํา  
- ถุงขยะ  

5. สําหรับพื้น ใชไมถูพื้นชุบดวยน้ํายาฆาเชื้อที่เตรียมไวตามขอ 2 เร่ิมถูพื้นจากมุม
หนึ่งไปยังอีกมุมหนึ่ง ไมซ้ํารอยเดิม โดยเร่ิมจากบริเวณที่สกปรกนอยไปมาก ใน
บริเวณตาง ๆ 

- ไมถูพื้น  
- ถังน้ํา  
- ถุงขยะ  

6. ทําความสะอาดและฆาเชื้อทั่วทั้งบริเวณ และเนนบริเวณที่มักมีการสัมผัสหรือใช
งานรวมกันบอย ๆ เชน ลูกบิดประตู รีโมทคอนโทรล ปุมกดลิฟต ซึ่งเปนพื้นผิว
ขนาดเล็ก โดยนําผาสําหรับเช็ดทําความ สะอาดชุบน้ํายาฟอกขาวที่เตรียมไว
ตามขอ 2 หรือแอลกอฮอล 70% หรือไฮโดรเจนเปอรออกไซด 0.5% เช็ดทํา
ความสะอาดและฆาเชื้อ 
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ขั้นตอน วัสดุอุปกรณ 

7. ทําความสะอาดหองน้ํา หองสวม ดวยน้ํายาทําความสะอาดทั่วไป พื้นหองสวมให
ฆาเชื้อโดยราด น้ํายาฟอกขาวที่เตรียมไวตามขอ 2 ทิ้งไวอยางนอย 10 นาที 
เช็ดเนนบริเวณที่รองนั่งโถสวม ฝาปดโถสวม ที่กดชักโครก ราวจับ ลูกบิดหรือ
กลอนประตู ที่แขวนกระดาษชําระ อางลางมือ กอกน้ํา ที่วางสบู ผนัง ซอก
ประตู ดวยผาชุบโซเดียมไฮโปคลอไรท 0.1% ที่เตรียมไวตามขอ 1.2 หรือ
ไฮโดรเจนเปอรออกไซด 0.5% 

 

8. หลังทําความสะอาดเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานทําความสะอาดควรซักผาสําหรับเช็ด
ทําความสะอาดและไมถูพื้น ดวยน้ําผสมผงซักฟอกหรือ น้ํายาฆาเชื้อ แลวซัก
ดวยน้ําสะอาดอีกคร้ัง และนําไปผึ่งตากแดดใหแหง 

 

9. บรรจุภัณฑใสน้ํายาทําความสะอาด ทิ้งในถังขยะอันตราย เศษขยะที่เหลือ
รวบรวมมัดปากถุงใหแนนและนําไปทิ้งในบริเวณที่พักรวมมูลฝอยติดเชื้อ   

 

10. เจาหนาที่ผูปฏิบัติงานทําความสะอาดถอดถุงมือแลวลางมือดวยสบูและน้ํา หาก
เปนไปไดควรชําระลางรางกายและเปลี่ยนเสื้อผาโดยเร็ว 

 

ขอควรระวัง 

• สารท่ีใชฆาเชื้อสวนใหญเปนสารฟอกขาว ซ่ึงอาจกอใหเกิดการระคายเคืองผิวหนัง เนื้อเยื่อออน
ควรระวังไมใหเขาตาหรือสัมผัสโดยตรง 

• ไมควรผสมน้ํายาฟอกขาวกับสารทําความสะอาดอ่ืน ๆ ท่ีมีสวนผสมของแอมโมเนีย 

• หลีกเลี่ยงการใชสเปรยฉีดพนเพ่ือฆาเชื้อ เนื่องจากอาจทําใหเกิดการแพรกระจายของเชื้อโรค 

• เพ่ือใหสารทําความสะอาดมีประสิทธิภาพสูงสุดในการทําความสะอาดควรเตรียมกอนการใชงาน 

• ไมควรนําถุงมือไปใชในการทํากิจกรรมประเภทอ่ืน ๆ นอกจากการทําความสะอาดเทานั้น เพ่ือ
ปองกันการแพรกระจายของเชื้อโรค 

• หลีกเลี่ยงการใชมือสัมผัสบริเวณใบหนา ตา จมูก และปาก ขณะสวมถุงมือและระหวางการทํา
ความสะอาด  

 

2. ดานสุขาภิบาลอาหาร  
การดําเนินการดานสุขาภิบาลอาหารในโรงพยาบาลสนาม ตองคํานึงถึงความสะอาดและความ

ปลอดภัยของอาหารท่ีจัดบริการใหกับผูปวย จึงตองมีการควบคุมดูแลสถานท่ีเตรียม ปรุง ประกอบอาหารสําหรับ
ผูปวย ใหไดมาตรฐานดานสุขาภิบาลอาหาร หรือหากมีความจําเปนตองใชบริการจากภายนอก ควรเลือก
ผูประกอบการท่ีผานการตรวจรับรองดานสุขาภิบาลอาหาร เพ่ือใหผูปวยไดรับประทานอาหารท่ีสะอาดปลอดภัย 

 2.1 การเตรียมการ  

   1) บุคลากร  
• เจาหนาท่ีประจําหองครัว 
• เจาหนาท่ีขนสงอาหาร/เก็บรวบรวมภาชนะท่ีใชแลวและเศษอาหาร  

   2) อุปกรณ 
• อุปกรณเครื่องครัวท่ีใชสําหรับโรงพยาบาลภาคสนาม 
• อุปกรณอํานวยความสะดวกในหองผูปวยและของใชสวนตัว เชน จาน ชาม ชอน แกวน้ํา 

กระติกน้ํารอน ชุดทําความสะอาด เปนตน 
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• ภาชนะบรรจุอาหารแบบใชครั้งเดียวท้ิง   
• รถเข็นขนสงอาหาร    
• รถเข็นเก็บภาชนะท่ีใชแลว   

    3) วัสดุ 
• ถุงขยะ       
• ถุงมือยาง     
• รองเทาบูท     
• ผายางกันเปอน     
• หนากากอนามัย    
• แวนครอบตา   

 2.2 ข้ันตอนการดําเนินงาน 

ข้ันตอน วัสดุอุปกรณ 
1. ผูปฏิบัติงานตองจัดสถานท่ีเตรียม ปรุง ประกอบอาหารใหสะอาด ถูก

สุขลักษณะแยกเปนสัดสวน (เปนไปตามกฎกระทรวงสุขลักษณะของสถานท่ี

จําหนายอาหาร พ.ศ. 2561) 

- อุปกรณเครื่องครัว 

2. ผูปฏิบัติงานในหองครัว/ผูสัมผัสอาหาร ตองมีความรูดานสุขาภิบาลอาหาร มี

สุขภาพแข็งแรง ไมเจ็บปวย ลางมือดวยน้ําและสบูกอนเตรียม ปรุง ประกอบ

อาหาร สวมผากันเปอนและหมวกคลุมผม สวมหนากากอนามัยตลอดเวลาท่ี

ปฏิบัติงาน และหลีกเลี่ยงการสัมผัสและหยิบจับอุปกรณท่ีเก่ียวของกับผูปวย 

- อุปกรณเครื่องครัว 

3. ผูปฏิบัติงานในหองครัว/ผูสัมผัสอาหาร ตองจัดบริการอาหารท่ีปรุงสุกใหม 

หลีกเลี่ยงอาหารเสี่ยงท่ีตองใชมือสัมผัส และเนนการใชภาชนะและอุปกรณ

สัมผัสอาหารแบบใชครั้งเดียวท้ิง  

- อุปกรณเครื่องครัว 
- ภาชนะบรรจุอาหารแบบ
ใชครั้งเดียวท้ิง 

4. กรณีท่ีใชบริการอาหารจากครัวโรงพยาบาลใกลเคียง หรือจากผูประกอบการ
ภายนอก ตองควบคุมระยะเวลาในการจัดสง ไมควรเกิน 30 นาที และบรรจุ
ในภาชนะท่ีสะอาด ปกปดมิดชิด  
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ข้ันตอน วัสดุอุปกรณ 
5.ผูปฏิบัติงาน ทําความสะอาดมือ นําอาหารท่ีบรรจุภาชนะเรียบรอยใสถุง ขนสง

จากหองครัวไปสงยังหองผูปวยโดยใชรถเข็นขนสงอาหาร และตองสวมใส
อุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคลปฏิบัติงาน เม่ือเลิกปฏิบัติงานใหทําความ
สะอาดและใชน้ํายาฆาเชื้อโรคทุกครั้ง 

    ***โดยนําสงอาหารท่ีหนาหองผูปวยเทานั้น โดยทําการสงวันละ 3 ม้ือ*** 

- ถุงมือยาง 
- รองเทาบูท 
- ผายางกันเปอน 
- หนากากอนามัย 
- แวนครอบตา 
- ถุงใสอาหาร 
- รถเข็นขนสงอาหาร 

6. ผูปฏิบัติงานในการเก็บรวบรวมภาชนะท่ีใชแลวและเศษอาหารจากหองผูปวย 
และตองสวมใสอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคลปฏิบัติงาน เม่ือเลิก
ปฏิบัติงานใหทําความสะอาดและใชน้ํายาฆาเชื้อโรคทุกครั้ง 

    ***โดยรวบรวมภาชนะท่ีใชแลวและเศษอาหารท่ีผูปวยตองรวมใสถุงขยะ ฉีด

น้ํายาฆาเชื้อ และรัดปากถุงใหปดสนิทวางไวท่ีหนาหองผูปวยเทานั้น โดยทํา

การเก็บวันละ 1 ครั้ง หลังอาหารม้ือเย็น *** 

- ถุงมือยาง 
- รองเทาบูท 
- ผายางกันเปอน 
- หนากากอนามัย 
- แวนครอบตา 
- รถเข็นเก็บภาชนะท่ีใชแลว 

 
3. ดานการจัดการน้ําดื่มน้ําใช  

สถานการณแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โรงพยาบาลสนามตองจัดบริการน้ําดื่มน้ําใช
ท่ีสะอาด ปลอดภัย ปราศจากเชื้อโรคและสารพิษ โดยปริมาณท่ีแนะนํา สําหรับน้ําใช 200 ลิตร/คน/วัน และน้ําดื่ม 
5 ลิตร/คน/วัน โดยใชด่ืม 2 ลิตร/คน/วัน และอีก 3 ลิตร/คน/วัน สําหรับใชประกอบอาหาร ลางหนา บานปาก
และแปรงฟน  
  น้ําใช  
   1. น้ําประปา เปนน้ําท่ีผานกระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้ํา โดยการตกตะกอน การกรอง การ
ฆาเชื้อโรค และสูบจายบริการประชาชนผานเสนทอ ตองใหมีปริมาณคลอรีนอิสระคงเหลือในน้ําอยูท่ี 0.5 – 1.0 
มิลลิกรัม/ลิตร (ppm) เก็บสํารองไวในภาชนะสํารองน้ําท่ีสะอาด มีฝาปดมิดชิด ปองกันการปนเปอน  
   2. กรณีน้ําประปาไมไหล หรือปริมาณไมเพียงพอ ควรมีแผนประคองกิจการ เชน การจัดเตรียม
หมายเลขโทรศัพทติดตอ และประสานใหการประปานครหลวง การประปาสวนภูมิภาค องคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย หรือหนวยงานทหาร จัดหาน้ําใชมาใหบริการ กรณีฉุกเฉิน  

  น้ําดื่ม 
   1. น้ําดื่มบรรจุขวด ใหสังเกต น้ําตองใสสะอาด ไมมีตะกอน ไมมีสิ่งเจือปน ไมมีสี ไมมีกลิ่นและ
รสท่ีผิดปกติ บรรจุภัณฑตองใสสะอาด ไมรั่วซึมหรือมีคราบสกปรก และฝาตองปดผนึกเรียบรอยไมมีรองรอยการ
เปดใชงานมากอน มีเลขสารบบ อย. ฉลากจะตองมีภาษาไทยระบุชื่อน้ําดื่ม หรือน้ําบริโภค ชื่อและท่ีตั้งของผูผลิตท่ี
ชัดเจน จัดเก็บในท่ีสะอาด ไมชื้นแฉะ หางจากสารเคมี แสงแดดสองไมถึง วางสูงจากพ้ืนไมนอยกวา 15 เซนติเมตร 
เชน บนพาเลทพลาสติก หรือชั้นวางของ  
   2. น้ําบรรจุถังขนาด 20 ลิตร ควรตรวจสอบฉลากท่ีถังกับพลาสติกรัดปากถังตองเปนชื่อผูผลิต
รายเดียวกัน บรรจุภัณฑอยูในสภาพสมบูรณ สะอาด ไมมีตะไครน้ํา ฝาปดสนิท ไมรั่วซึม มีเลขสารบบ อย. จัดเก็บ
ในท่ีสะอาด ไมชื้นแฉะ หางจากสารเคมี แสงแดดสองไมถึง 
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 3.1 การตรวจสอบเฝาระวังคุณภาพน้ํา 
1) ตรวจสอบการปนเปอนโคลิฟอรมแบคทีเรียในน้ําดื่ม น้ําใช ดวยชุดทดสอบ อ 11 ทุกสัปดาห  
2) ตรวจสอบปริมาณคลอรีนอิสระคงเหลือในน้ําใช ดวยขุดทดสอบ อ 31 ความถ่ีทุกวัน 

3.2 การเตรียมการ  
1) บุคลากร 

• เจาหนาท่ีดูแลเรื่องระบบน้ํา   
• เจาหนาท่ีทําความสะอาด   

2) อุปกรณ       
• ชุดทดสอบการปนเปอนโคลิฟอรมแบคทีเรีย (อ 11)   
• ชุดทดสอบปริมาณคลอรีนอิสระคงเหลือในน้ํา (อ 31)  
• อุปกรณทําความสะอาด 

3) วัสดุ 
• ถุงมือยาง     
• รองเทาบูท     
• ผายางกันเปอน     
• หนากากอนามัย         
• คลอรีน      
• น้ํายาลางจาน หรือน้ํายาทําความสะอาด  

 

3.3 ข้ันตอนการดําเนินงาน 

ขั้นตอน วัสดุอุปกรณ 
1.  เจาหนาผูปฏิบัติงาน สวมใสอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคลปฏิบัติงาน เมื่อ

เลิกปฏิบัติงานใหทําความสะอาดและใชน้าํยาฆาเชื้อโรคทุกคร้ัง 
- ถุงมือยาง 
- รองเทาบูท 
- ผายางกันเปอน 
- หนากากอนามัย 

2.  ตรวจสอบการชํารุด ร่ัวซึมของระบบประปา ไดแก ทอน้าํประปา ปม วาลว ถัง
สํารองน้ําประปา หากพบชาํรุดมีการแจงผูอํานวยการโรงพยาบาลสนาม และ
ซอมแซมใหกลับมาใชไดปกติทนัท ี

- เคร่ืองมือชาง 

3.  ทําความสะอาดถังสาํรองน้าํประปา และฆาเชื้อดวยน้าํผสมคลอรีน ความถ่ีทุก
เดือน 

- น้ํายาลางจาน หรือน้ํายาทํา
ความสะอาด 

- น้ําผสมคลอรีน 
- อุปกรณทําความสะอาด 

4.  ตรวจสอบปริมาณคลอรีนคงเหลืออิสระในน้ําประปาที่ถังสํารองน้ําประปา 
และกอกปลายทอประปา ทุกวนั ดวยชุดทดสอบ อ 31 ใหอยูที่ 0.5 – 1.0 
มิลลิกรัม/ลิตร (ppm) หากพบวาไมไดตามที่กําหนดใหรีบดําเนนิการแกไข 
ดวยการเติมคลอรีนเพิ่ม และตรวจวัดซ้ํา 

- ชุดทดสอบปริมาณคลอรีน
อิสระคงเหลือในน้ํา (อ 31) 

5.  ตรวจสอบการปนเปอนโคลฟิอรมแบคทีเรีย ดวยชุดทดสอบ อ 11 ในน้ําดื่ม 

ทุกจุดที่ใหบริการ และในน้าํใช ที่ปรุงประกอบอาหารในหองครัว ตรวจทุก

สัปดาห หากพบการปนเปอน ใหรีบหาสาเหตุ และทาํการแกไข  

- ชุดทดสอบปริมาณคลอรีน
อิสระคงเหลือในน้ํา (อ 31) 
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4. ดานสุขาภิบาลและความปลอดภัยในการซักฟอก  
 การดําเนินการโรงซักฟอกในโรงพยาบาลสนาม โรงซักฟอกควรมีพ้ืนท่ีเพียงพอ แยกเปนสัดสวน  คือ 

สวนสกปรกและสวนสะอาด มีระบบระบายอากาศ แสงสวางท่ีดี และควบคุมการฟุงกระจายของฝุนฝายจากผา 

และไมควรสงผาออกไปซักนอกโรงพยาบาลสนาม เพ่ือปองกันการแพรกระจายของเชื้อโรค 

4.1 ข้ันตอนการดําเนินงาน 
โรงพยาบาลสนามตองจัดใหมีพ้ืนท่ีสําหรับการซักผาและตากผา โดยผูปวยท่ีชวยเหลือตัวเองได สามารถ

ซักเสื้อผาและของใชสวนตัวเองได 

1) จัดใหมีอุปกรณสําหรับการซักผาประจําแตละบุคคล โดยอาจประกอบดวยตะกราหรือถุงสําหรับใส
เสื้อผาใชแลว กะละมัง แปรงซักผา ขันตักน้ํา ถุงมือยาง น้ํายาซักผาหรือผงซักฟอก และน้ํายาทํา
ความสะอาดเพ่ือฆาเชื้อ 

2) ไมควรสะบัดผาท่ีสวมใสแลว เพราะอาจทําใหเชื้อไวรัสท่ีติดอยูบนเสื้อผาแพรกระจายในอากาศได 
และควรซักผาทุกวัน ไมท้ิงเสื้อผาไวในตะกราซัก เพราะเชื้อไวรัสมีชีวิตไดนานหลายวัน และ
สามารถเติบโตไดรวดเร็ว 

3) สวมถุงมือ ซักทําความสะอาดเสื้อผาและของใชสวนตัว ดวยน้ํายาหรือผงซักฟอกในครัวเรือน  
4) ตากเสื้อผาในบริเวณท่ีมีแสงแดด ใหแหงสนิท 
5) ลางมือดวยสบูและน้ําทันทีหลังจากถอดถุงมือ หากไมมีถุงมือใหลางมือทันทีหลังจากจัดการกับ

เสื้อผาท่ีสกปรกและหลีกเลี่ยงการสัมผัสใบหนา 
6) น้ําท่ีใชในการซักผา ใหรวบรวมสงสูระบบบําบัดน้ําเสียรวมของโรงพยาบาลสนาม 

 
5. ดานการจัดการสวมและส่ิงปฏิกูล  

5.1 การจัดการสวมและหองอาบน้ํา 

หองสวม ตองถูกสุขลักษณะและปลอดภัย มีระบบเก็บกักสิ่งปฏิกูลท่ีถูกหลักสุขาภิบาล ระบบทอและ

ระบบเก็บกักอุจจาระหรือบอเกรอะ (Septic tank) อยูในสภาพใชการไดดี ไมแตก ไมรั่วซึม โดยมีแนวทางในการ

กําหนดจํานวนหองสวมและหองอาบน้ํา  ดังนี้ 

1) มีหองสวมแยก ชาย หญิง    

2) มีหองน้ํา หองสวม จํานวนเพียงพอ โดยมีพ้ืนท่ีไมนอยกวา 0.90 ตารางเมตร ตอ 1 หอง  

• หองอาบน้ํา  จํานวนผูปวยไมนอยกวา 10 คน ตอ 1 หอง 

• หองสวม     จํานวนผูปวยไมนอยกวา 10 คน ตอ 1 หอง 

การทําความสะอาดหองสวม หองอาบน้ํา ทําความสะอาดพ้ืนหองสวมดวยน้ํายาทําความสะอาด และ

ฆาเชื้อโดยราดน้ํายาฟอกขาวท่ีเตรียมไว ท้ิงไวอยางนอย 10 นาที และเนนเช็ดทําความสะอาดบริเวณจุดเสี่ยง 

ไดแก ท่ีรองนั่งโถสวม ฝาปดโถสวม ท่ีกดชักโครก ราวจับ ลูกบิดหรือกลอนประตู ท่ีแขวนกระดาษชําระ อางลางมือ 

กอกน้ํา ท่ีวางสบู ผนัง ซอกประตู ดวยผาชุบน้ํายาฟอกขาว 0.1% ( เชน น้ํายาฟอกขาวความเขมขน 6% ผสมน้ํา 

1:50 ) หรือแอลกอฮอล 70% หรือไฮโดรเจนเปอรออกไซด 0.5% 
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5.2 การจัดการสิ่งปฏิกูล 

 ระบบเก็บกักสิ่งปฏิกูลของสวมตองเปนระบบปด และสามารถเก็บกักอุจจาระใหอยูไดนานมากกวา 

22 วัน และมีขนาดถังเก็บกักสิ่งปฏิกูลควรมีขนาดอยางนอย 2 ลูกบาศกเมตรตอหองสวม 1 หองหรือเพียงพอตอ

ปริมาณสิ่งปฏิกูลท่ีเกิดข้ึน 

1) กรณีสวมเต็มใหสูบสิ่งปฏิกูลไปกําจัดท่ีระบบกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือนําไปบําบัดรวมกับระบบบําบัด

น้ําเสียแบบตะตอนเรงซ่ึงมีความสามารถรองรับการบําบัดสิ่งปฏิกูลได โดยน้ําเสียท่ีผานการบําบัดกอนปลอยท้ิงตอง

ทําการฆาเชื้อดวยคลอรนี  

2) กรณีองคกรปกครองสวนทองถ่ินไมมีระบบกําจัดสิ่งปฏิกูล  

ฝงกลบในหลุมขยะ โดยเติมปูนขาวเพ่ือฆาเชื้อ โดยใหมีคาความเปนกรด-ดาง มากกวา 12 (>pH12) โดย

ใชปูนขาว 1 กิโลกรัม ผสมในสิ่งปฏิกูล 1 ลูกบาศกเมตร  

5.3 การเตรียมการ  

  1) บุคลากร  
• เจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานทําความสะอาดหองสวม 

  2) อุปกรณ 
• ถุงมือยาง 

• รองเทาบูท 

• ผายางกันเปอน 

• หนากากอนามัย N95 

• แวนครอบตา 

• กระบังหนาเลนสใส (Face Shield) 
• ชุดปองกันรางกาย (Protective Coverall)   
• น้ํายาทําความสะอาด และ น้ํายาฆาเชื้อโรค   
• ไมกวาด และท่ีตักขยะ    
• แปรงขัดสวม และ แปรงขัดทําความสะอาด  
• ไมถูพ้ืนแบบเปยก และ ไมถูพ้ืนแบบแหง   
• ผาเช็ดทําความสะอาด 

5.4 ข้ันตอนการดําเนินงาน 

ข้ันตอน วัสดุ/อุปกรณ 
1. เจาหนาที่ผูปฏิบัติงานทาํความสะอาดสวมอุปกรณปองกันตัวเองทุกคร้ัง

เมื่อตองทําความสะอาดและฆาเชื้อเพ่ือปองกันเชื้อโรคหรือสารเคมีท่ีใช
ทําความสะอาด 

- ถุงมือยาง 
- รองเทาบูท 
- ผายางกันเปอน 
- หนากากอนามัย N95 
- แวนครอบตา 
- กระบังหนาเลนสใส (Face Shield) 
- ชุดปองกันรางกาย (Protective   
  Coverall) 
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ข้ันตอน วัสดุ/อุปกรณ 
2. การเตรียมน้ํายาทําความสะอาด 

    การเตรียมน้ํายาทําความสะอาดเพ่ือฆาเชื้อข้ึนกับชนิดและความ

เขมขนของสารท่ีเลือกใช โดยแนะนํา ใหเลือกใชผลิตภัณฑฆาเชื้อท่ีมี

สวนผสมของโซเดียมไฮโปคลอไรท (ซ่ึงรูจักกันในชื่อ “น้ํายาฟอก

ขาว”) เนื่องจากหาไดงาย โดยนํามาผสมกับน้ําเพ่ือใหไดความเขมขน 

0.1% หรือ 1000 สวนในลานสวน  

- น้ํายาทําความสะอาด 
- น้ํายาฆาเชื้อโรค 
 

3. การทําความสะอาดสวม 

- กวาดพ้ืนใหสะอาด 

- เก็บขยะโดยผูกปากถุงใหแนนแลวนําไปกําจัดแบบมูลฝอยติดเชื้อ

ใหถูกตองทุกวัน โดยลางและทําความสะอาดถังขยะ 

- ทําความสะอาดดวยน้ํายาทําความสะอาดและเช็ดใหแหงบริเวณ

ผนัง  ฉากก้ัน ประตูดานในและดานนอก ท่ีจับประตูและกลอนประตู 

- ทําความสะอาดและเช็ดกระจกสองหนาใหใส 

- ขัดลางอางลางมือ กอกน้ํา  ขอบอางใตอางดวยน้ํายาทําความ

สะอาดแลวลางออกดวนน้ําสะอาดและเช็ดใหแหง 

- ขัดลางทําความสะอาดท่ีกดน้ํา ท่ีรองนั่งและโถสวมท้ังดานในดาน

นอก 

- ทําความสะอาดพ้ืนหองสวม 

- หม่ันตรวจและทําความสะอาดหองสวมใหสะอาดเรียบรอยอยู

เสมอ และตรวจดูวาโถสวม โถปสสาวะ พ้ืนหองสวม อางลางมือ และ

เคารเตอรตองสะอาดและแหงอยูเสมอ ชวงเวลาและความถ่ีควร

พิจารณาจากการใชงานควรทําความสะอาดอยางนอยวันละ 2 ครั้ง 

- สํารวจหากมีอุปกรณหรือสุขภัณฑใดชํารุด ตองแจงซอมทันที เม่ือ
ทําความสะอาดเสร็จแลวใหเก็บอุปกรณทําความสะอาดตาง ๆ ให
เรียบรอย 

- ไมกวาด  
- ท่ีตักขยะ  
- แปรงขัดสวม  
- แปรงขัดทําความสะอาด 
- ไมถูพ้ืนแบบเปยก  
- ไมถูพ้ืนแบบแหง 
- ผาเช็ดทําความสะอาด 
 

4. จุดท่ีตองเนนทําความสะอาดเปนพิเศษ 

   การทําความสะอาดหองน้ํา หองสวม ดวยน้ํายาทําความสะอาด
ท่ัวไป  พ้ืนหองสวมใหฆาเชื้อโดยราดน้ํายาฟอกขาวท่ีเตรียมไว ท้ิงไว
อยางนอย 10 นาที เช็ดเนนบริเวณท่ีรองนั่งโถสวม ฝาปดโถสวม ท่ี กด
ชักโครก ราวจับ ลูกบิดหรือกลอนประตู ท่ีแขวนกระดาษชําระ อาง
ลางมือ กอกน้ํา ท่ีวางสบู ผนัง ซอกประตู ดวยผาชุบน้ํายาฟอกขาวท่ี
เตรียมไว หรือแอลกอฮอล 70% หรือไฮโดรเจนเปอรออกไซด 0.5% 
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6. ดานการควบคุมสัตวและแมลงพาหะนําโรค   
การควบคุมสัตวและแมลงพาหะนําโรคท่ีสําคัญทางดานสุขาภิบาล ไดแก หนู แมลงวัน แมลงสาบ และยุง 

สวนสัตวและแมลงพาหะนําโรคอ่ืนๆ ก็จําเปนตองมีมาตรการควบคุมในโรงพยาบาลสนามดวยเชนกัน 

 6.1 การเตรียมการ  

   1) บุคลากร 
• เจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานควบคุมสัตวและแมลงพาหะนําโรค               

                  2) อุปกรณ 
• ปายหรือสัญลักษณหามนําสัตวเลี้ยงเขามาในบริเวณโรงพยาบาลสนาม 

  

6.2 ข้ันตอนการดําเนินงาน 

 

ขั้นตอน วัสดุ/อุปกรณ 
1. จัดทําแผนปฏิบัติงานควบคุม ปองกัน และกําจัดสัตวและแมลงพาหะนําโรค และ

ตรวจสอบ ควบคุม ปองกัน ตามแผนเปนประจํา 
แผนปฏิบัติงาน 

2. มีปายหรือสัญลักษณหามนําสัตวเลี้ยงเขามาในบริเวณโรงพยาบาลสนามและหามเลี้ยง
สัตวตาง ๆ ในบริเวณโรงพยาบาลสนาม 

ปายหรือสญัลักษณหามนํา
สัตวเลี้ยงเขามาในบริเวณ
โรงพยาบาลสนาม 

3. กรณีจางบริษัทเอกชนควบคุมและกําจัดสัตวและแมลงพาหะนําโรค  ใหมีการจัดจาง 
บริษัทท่ีไดมาตรฐานและมีช่ือเสียงในวงกวาง กําหนด TOR ใหมีการวางแผนควบคุม 
ปองกัน และกําจัดสัตวและแมลงพาหะนําโรคอยางครอบคลุมและการปฏิบัติงานท่ี
ชัดเจน  

เอกสาร TOR 

 
 
7. ดานการจัดการน้ําเสีย 
 การจัดการน้ําท้ิงจากระบบบําบัดน้ําเสียของโรงพยาบาลสนาม ปริมาณน้ําใช ท่ี เกิดข้ึนอยู ท่ี  

160 ลิตร/คน/วัน วัน (รอยละ 80 ของปริมาณน้ําใช/คน/วัน) จะตองมีระบบรวบรวมน้ําเสียจากจุดตาง ๆ อยาง

ครอบคลุมในพ้ืนท่ีภายในโรงพยาบาลสนาม 

กรณีมีระบบบําบัดน้ําเสีย  

        1) ระบบบําบัดน้ําเสียแยกเปนสัดสวนโดยเฉพาะ ไมอยูติดกับโรงอาหาร หรือสวนท่ีตองควบคุม

รักษาความสะอาด บริเวณระบบฯ มีความสะอาดเรียบรอยไมมีน้ําขังนอง ไมมีกลิ่นเหม็น มีการระบายอากาศดี มี

แสงสวางและอุณหภูมิเหมาะสม เจาหนาท่ีสามารถปฏิบัติงานในการดูแลรักษาตรวจสอบเครื่องจักรอุปกรณได

สะดวก และปลอดภัย 

 2) ปฏิบัติตามมาตรฐานควบคุมการระบายน้ําท้ิงจากอาคารบางประเภทและบางขนาดออกตาม

ความมาตรา 55 พระราชบัญญัติสงเสริม และรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535 

 3) ระบบการฆาเชื้อโรคในน้ําท้ิงท่ีผานการบําบัดแลว หากใหคลอรีนตองมีการตรวจวัดปริมาณ

คลอรีนอิสระคงเหลือ (Free Residual Chlorine) ไมนอยกวา 1.0 มก./ล. โดยมีระยะเวลาสัมผัสคลอรีนไมนอย

กวา 30 นาที กรณีใชระบบอ่ืน เชน UV โอโซน ตองเปดใชงานตลอดเวลา 
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 กรณีไมมีระบบบําบัดน้ําเสีย  

 สําหรับสถานท่ีท่ีไมมีระบบบําบัดน้ําเสีย ตองดําเนินการรวบรวมน้ําเสียจากแหลงกําเนิดตางๆ เชน 
ท่ีอาบน้ํา จุดซักลาง หองสวม เปนตน และบําบัดน้ําเสีย โดยติดตั้งระบบบําบัดน้ําเสียแบบติดกับท่ี (On-site) มี
การฆาเชื้อดวยการเติมคลอรีน โดยมีระยะเวลาสัมผัสคลอรีนไมนอยกวา 30 นาที มีการตรวจวัดปริมาณคลอรีน
อิสระคงเหลือ (Free Residual Chlorine) ไมนอยกวา 1.0 มก./ล. กอนปลอยลงสูบอซึมหรือรางระบายน้ํา โดย
บอซึมตองอยูหางจากแหลงน้ําไมนอยกวา 30 เมตร 

 7.1 การเตรียมการ 

  1) บุคลากร  

• เจาหนาท่ีประจําระบบบําบัดน้ําเสีย  
  2) อุปกรณ 

• เครื่องจายคลอรีน 
• ถังบรรจุคลอรีน 
• อุปกรณเก็บตัวอยางน้ํา  
• อุปกรณทําความสะอาด 

  3) วัสดุ 
• ถุงมือยาง 
• รองเทาบูท 
• ผายางกันเปอน 
• หนากากอนามัย N95 
• แวนครอบตา 
• กระบังหนาเลนสใส (Face Shield) 
• ชุดปองกันรางกาย (Protective Coverall) 
• คลอรีนชนิดน้ํา 
• อุปกรณเก็บตัวอยางน้ํา 
• ชุดทดสอบคลอรีนอิสระคงเหลือในน้ํา 
• ถุงบรรจุมูลฝอยติดเชื้อ 
• น้ํายาทําความสะอาด 
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  7.2 ข้ันตอนการดําเนินงาน 

 ขั้นตอน วัสดุ/อุปกรณ 

1.  ผูปฏิบัติงาน สวมใสอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคลปฏิบัติงาน
และหลีกเลี่ยงการสัมผัสละอองฝอยจากระบบบําบัดน้ําเสีย เม่ือเลิก
ปฏิบัติงานใหทําความสะอาดและใชน้ํายาฆาเชื้อโรคทุกครั้ง  

- ถุงมือยาง 
- รองเทาบูท 
- ผายางกันเปอน 
- หนากากอนามัย N95 
- แวนครอบตา 
- กระบังหนาเลนสใส (Face 
Shield) 
- ชุดปองกันรางกาย (Protective 
Coverall) 
- อุปกรณทําความสะอาด 
- น้ํายาทําความสะอาด 

2.  ตรวจสอบและควบคุมระบบบําบัดน้ําเสีย และระบบฆาเชื้อโรคให
ทํางานอยางตอเนื่องตลอด 24 ชั่วโมง หากใชคลอรีนตองมีการ
ตรวจวัดปริมาณ Residual Chlorine เหลือไมนอยกวา 1 มิลลิกรัม
ตอลิตร โดยมีระยะเวลาสัมผัสไมต่ํากวา 30 นาที กรณีใชระบบอ่ืน 
เชน UV โอโซน ตองเปดใชงานตลอดเวลา 

- เครื่องจายคลอรีน 
- ถังบรรจุคลอรีนท่ีผสมแลว 
- คลอรีนชนิดน้ํา 

3. ผูปฏิบัติงาน ตรวจวัดปริมาณคลอรีนตกคางอิสระคงเหลือในน้ําท้ิงทุก

วัน วันละ 2 ครั้ง ใหมีคาไมต่ํากวา 1 มิลลิกรัมตอลิตร 

- ชุดทดสอบคลอรีนอิสระคงเหลือใน
น้ํา 

ใหมีการสงตรวจคุณภาพน้ําท้ิงอยางนอย 1 ครั้งตอเดือน โดยใหมีการ

ตรวจตามพารามิเตอรมาตรฐานน้ําท้ิงจากโรงพยาบาลตามกฎหมาย  

(ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เรื่อง กําหนด

มาตรฐานควบคุม การระบายน้ําท้ิงจากอาคารบางประเภทและบางขนาด 

ลงวันท่ี 7 พฤศจิกายน 2548 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเลมท่ี 122 

ตอนท่ี 125 ลงวันท่ี 29 ธันวาคม 2548) 

- อุปกรณเก็บตัวอยางน้ํา 
- ชุดเก็บตัวอยางน้ํา 

 

8. ดานการจัดการมูลฝอยติดเช้ือ  

มูลฝอยในหองผูปวยท้ังหมด จัดเปนมูลฝอยติดเชื้อ ใหมีการจัดการตามกฎกระทรวงวาดวยการกําจัด

มูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 2545 

8.1 การเตรียมการ 
   1) บุคลากร 

- มีเจาหนาท่ีท่ีรับผิดชอบในการควบคุมและดูแลระบบกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ เตรียมความพรอม
สําหรับผูปฏิบัติงานเก็บรวบรวมมูลฝอยติดเชื้อ โดยใหความรูหรือคําแนะนําแกผูปฏิบัติงานตามแนว
ทางการปองกันและระงับการแพรเชื้อหรืออันตรายท่ีอาจเกิดจากมูลฝอยติดเชื้อ (คูมือการฝกอบรม
ผูปฏิบัติงานมูลฝอยติดเชื้อ หลักสูตรการปองกันและระงับการแพรเชื้อหรืออันตรายท่ีอาจเกิดจากมูลฝอย
ติดเชื้อ) จัดใหมีอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคลท่ีเหมาะสมและเพียงพอ ไดแก ถุงมือยาง รองเทาบูท 
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ผายางกันเปอน  หนากากอนามัย N95  แวนครอบตา กระบังหนาเลนสใส (Face Shield) ชุดปองกัน
รางกาย (Protective Coverall) 

   
         2) วัสดุอุปกรณ และสถานท่ี 
                         ภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อ (ถุงแดงและกลองท่ีมีฝาปดมิดชิด)  มี 2 จุด คือ 
     2.1) หองผูปวย 

    - จัดใหมีภาชนะรองรับมูลฝอยติดเชื้อท่ีเพียงพอ เพ่ือรองรับมูลฝอยติดเชื้อจากผูปวย
ท่ีมีฝาปดมิดชิด โดยใชถังแบบเทาเหยียบ 
    - ภาชนะรองรับมูลฝอยติดเชื้อแบบกลองสําหรับรองรับมูลฝอยติดเชื้อประเภทวัสดุมี
คมท่ีเพียงพอ 

     2.2) ท่ีพักรวมมูลฝอยติดเชื้อ  
    - จัดใหมีท่ีพักรวมมูลฝอยท่ีปดมิดชิด มีขนาดเพียงพอสามารถเก็บกักมูลฝอยติดเชื้อ
ไดไมต่ํากวา 2 วัน  และตั้งอยูในสถานท่ีท่ีไมสามารถแพรกระจายเชื้อสูบริเวณพ้ืนท่ีขางเคียงและ 
ตั้งอยูในพ้ืนท่ีสะดวกตอการขนไปกําจัด 
    - ใชภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อท่ีมีฝาปดมิดชิด ขนาด 240 ลิตรหรือขนาดท่ี
เหมาะสมตอการเก็บกักและเคลื่อนยาย จํานวนถังข้ึนอยูกับปริมาณมูลฝอยติดเชื้อท่ีเกิดข้ึน (อัตรา
การเกิดมูลฝอยติดเชื้อท่ีเกิดข้ึนจากผูปวย COVID  ในโรงพยาบาลสนามประมาณ 1.82 กิโลกรัมตอ
เตียงตอวัน) 

• รถเข็นท่ีใชเคลื่อนยายมูลฝอยติดเชื้อ 
• น้ํายาทําความสะอาด และน้ํายาฆาเชื้อโรค 
• อุปกรณทําความสะอาด สารทําความสะอาด และสารฆาเชื้อ สําหรับทําความสะอาด

เครื่องมือ รถเข็นท่ีใชเคลื่อนยายมูลฝอยติดเชื้อ และอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคล
ใหเพียงพอ เชน ผงซักฟอก น้ํายาท่ีมีสวนประกอบของคลอรีนหรือสารโซเดียมไฮโปคลอ
ไรทท่ีความเขมขน 1,000 และ 5,000 ppm หรือแอลกอฮอล 70% เปนตน 

• คีมคีบและอุปกรณทําความสะอาด (กรณีท่ีมูลฝอยติดเชื้อตกหลนระหวางการ
เคลื่อนยาย) 

• อุปกรณสําหรับทําความสะอาดรางกาย เชน สบู เจลแอลกอฮอล เปนตน 
   3) การเก็บรวบรวมมูลฝอยติดเชื้อ 

• กําหนดเวลานัดหมายในการเก็บรวบรวมมูลฝอยติดเชื้อ 
• กําหนดเสนทางการเคลื่อนยายมูลฝอยติดเชื้อท่ีแนนอน 
• ประสานกับองคกรปกครองสวนทองถ่ินหรือบริษัทเอกชนท่ีรับทําการเก็บขนมูลฝอยติด

เชื้อไปกําจัด เพ่ือกําหนดเวลาและจุดนัดหมายในการเขาเก็บขนมูลฝอยติดเชื้อไปกําจัด 
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  8.2 ข้ันตอนการดําเนินงาน 

ข้ันตอน วัสดุอุปกรณ 

1. จัดใหมีภาชนะบรรจุและภาชนะรองรับมูลฝอยติดเชื้อในหองผูปวย โดย
แยกเปน 2 ประเภท คือ มูลฝอยติดเชื้อมีคม และมูลฝอยติดเชื้อไมมีคม  

- ภาชนะบรรจุและภาชนะรองรับ
มูลฝอยติดเชื้อชนิดถุงสําหรับมูล
ฝอยท่ี ไม มีคมและชนิดกลอง
สําหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อชนิด
มีคม 

2. แจงใหผูปวยทราบถึงวิธีการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ รวมท้ังนัดหมายเวลา
ในการนํามูลฝอยติดเชื้อมารวบรวมไวหนาหองผูปวย 

 

3. ผูปฏิบัติงานฯ สวมชุดอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคลท่ีเหมาะสม
ขณะท่ีปฏิบัติงาน 

- ถุงมือยาง 
- รองเทาบูท 
- ผายางกันเปอน 
- หนากากอนามัย N95 
- แวนครอบตา 
- กระบังหนาเลนสใส (Face 

Shield) 
- ชุดปองกันรางกาย (Protective 

Coverall) 
4. ผูปฏิบัติงานฯ จัดเตรียมรถเข็นท่ีใชในการเคลื่อนยายมูลฝอยติดเชื้อ 

พรอมอุปกรณและน้ํายาทําความสะอาดฆาเชื้อโรค กรณีท่ีมีมูลฝอยติด
เชื้อตกหลนระหวางการเคลื่อนยาย 

- รถเข็นท่ีใชเคลื่อนยายมูลฝอยติด
เชื้อ 

- น้ํายาทําความสะอาดฆาเชื้อโรค 
ไดแก sodium hypochlorite 
5,000 ppm 

- คีมเหล็ก 
- กระดาษชําระ 
- ถุงบรรจุมูลฝอยติดเชื้อ 
- ถุงมือยางหนา  

5. ผูปฏิบัติงานฯ เก็บรวบรวมมูลฝอยติดเชื้อจากหองผูปวยตามเวลานัด
หมาย โดยใชรถเข็นในการเก็บรวบรวมและเคลื่อนยายมูลฝอยติดเชื้อ
จากหองผูปวยไปยังท่ีพักรวมมูลฝอยติดเชื้อตามเสนทางท่ีกําหนดไว 
(ขณะปฏิบัติงานหามแกะหรือแวะพัก เม่ือมีมูลฝอยตกหลนหามหยิบ
ดวยมือเปลา ใชคีมเหล็กคีบมูลฝอยติดเชื้อเก็บใสถุงมูลฝอยติดเชื้ออีก
ใบ หากมีสารน้ําใหซับดวยกระดาษแลวท้ิงกระดาษลงถุงมูลฝอยติดเชื้อ 
หลังจากนั้นราดดวยสารละลาย sodium hypochlorite เขมขน 5,000 ppm 
ท้ิงไวนาน 30 นาที กอนเช็ดถูตามปกต)ิ 

- 

6. ผูปฏิบัติงานฯ นํามูลฝอยติดเชื้อไปเก็บกักยังท่ีพักรวมมูลฝอยติดเชื้อ 
เพ่ือรอสงไปกําจัด 

- 
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ข้ันตอน วัสดุอุปกรณ 

7. ผูปฏิบัติงานฯ ทําความสะอาดรถเข็นท่ีใชในการเคลื่อนยายมูลฝอยติด
เชื้อ 

- น้ํายาทําความสะอาด หรือ
ผงซักฟอก 

8. เม่ือผูปฏิบัติงานฯ เสร็จภารกิจแลวใหถอดอุปกรณปองกันอันตรายสวน
บุคคล ไดแก ถุงมือยางหนา แวนปองกันตา ผายางกันเปอน หนากาก
ผาหรือหนากากอนามัย และรองพ้ืนยางหุมแขง ตามลําดับ และลางมือ
ทุกครั้งท่ีถอดอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคล สวนอุปกรณปองกัน
อันตรายสวนบุคคลชนิดใชครั้งเดียวใหท้ิงลงในถังมูลฝอยติดเชื้อ สวน
รองเทาเทาพ้ืนยางหุมแขง แวนตาปองกันตา ผายางกันเปอนท่ีสามารถ
นํากลับมาใชซํ้าไดใหแชลงใน 5,000 ppm sodium hypochlorite 
นาน 30 นาที จากนั้นลางแลวนําไปผึ่งแดดใหแหง  

- น้ํายาทําความสะอาดฆาเชื้อโรค 
ไดแก sodium hypochlorite 
5,000 ppm 

 

9. ผูปฏิบัติงานฯ ชําระลางรางกายใหสะอาด เปลี่ยนเสื้อผา กอนออกจาก
พ้ืนท่ีปฏิบัติงานหรือกอนกลับบาน 

- สบู 
- เจลแอลกอฮอล 

10. ในการสงมูลฝอยติดเชื้อตองมีการบันทึกขอมูลลงระบบกํากับการ
ขนสงมูลฝอยติดเชื้อ เพ่ือปองกันปญหาท่ีเกิดข้ึนและสรางความเชื่อม่ัน
วามูลฝอยติดเชื้อไดรับการกําจัดอยางถูกตอง ท้ังนี้ใหนํามูลฝอยติดเชื้อท่ี
เกิดข้ึนไปกําจัดยังสถานท่ีกําจัดมูลฝอยติดเชื้อโดยเร็วท่ีสุด  
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หมวดที่ 4 

การบริหารจัดการดานการ
รักษาพยาบาล การดูแลผูปวย  

และการสงตอ 
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การบริหารจัดการดานดูแลรักษา พยาบาล รวมถึงระบบการสงตอ 

1. การเตรียมตัวของทีมกอนปฏิบัติภารกิจ 
2. ระหวางปฏิบัติภารกิจในพ้ืนท่ี  
3. การปฏิบัติตนหลังเสร็จภารกิจใน รพ. สนาม 
4. ระบบการสงตอผูปวย 

เอกสารนี้ เปนคําแนะนําในการเตรียมตัวของทีมบุคลากรทางการแพทยท่ีไดรับมอบใหลงพ้ืนท่ี เพ่ือปฏิบัติ
ภารกิจในการดูแลรักษาผูติดเชื้อ COVID-19 ใน พ้ืนท่ี รพ. สนาม 

วัตถุประสงค ของทีมบุคลากรทางการแพทย 
1) เพ่ือปฏิบัติภารกิจในการดูแลรักษาเบื้องตน รวมท้ังภาวะฉุกเฉินท่ีอาจเกิดข้ึนใหกับผูติดเชื้อ COVID-19 

ในพ้ืนท่ีท่ีรัฐจัดใหในพ้ืนท่ี รพ. สนาม (รวมถึงการกูชีพ) 
2) การจัดระบบการดูแลรักษาเบื้องตน และการกูชีพ 
3) การประสานการสงตอผูปวย หากมีอาการมากข้ึน 

สวนประกอบของทีมบุคลากรทางการแพทย 
1) เปนจิตอาสา  มีสุขภาพแข็งแรง  ท้ังรางกาย และจิตใจ  
2) ปฏิบัติหนาท่ีตามท่ีรับมอบหมาย ในดานการดูแลรักษาผูติดเชื้อเบื้องตน พรอมท้ังสามารถชวยเหลือ 

กรณีฉุกเฉินได  
3) เคยผานการอบรมทีมปฏิบัติการฉุกฉินทางการแพทย ( Mini-MERT, MERT, Thailand EMT) หรือ 

Comprehensive Life Support (CLS) หรือ ปฏิบัติภารกิจท่ีเก่ียวกับการดูแลผูปวยท่ีหองฉุกเฉิน 
หรือดูแลผูปวย COVID-19 

0องคประกอบของทีม 
1) 0ทีม 13 -16 คน (แพทย 2, พยาบาล 3-4, จนท.กูชีพ 3-4, เภสัช 1, จนท.การเงิน หรือ จนท. ดาน

เอกสาร 1, จนท. ชาง 1, จนท. สื่อสาร 1, จนท. ชวยเหลือ อ่ืนๆ 2 ) 
2) 0ถาทีมผานการอบรม MERT , Mini MERT,จะ มีประสบการณในการเตรียมตัวมากข้ึน  

0การเตรียมตัวของทีมกอนปฏิบัติภารกิจ 
1) 1ทีมรับมอบภารกิจจากผูบังคับบัญชา 
2) 1การเตรียมทีม1 

a. ทําความเขาใจกับทีม  
b. ทบทวนภารกิจ และการฝกสวม ถอด ชุด PPE 

3) 1การเตรียม ยา เวชภัณฑ อุปกรณ ในการปฏิบัติงาน รวมถึงอุปกรณชวยฟนคืนชีพ 
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0การปฏิบัติงาน รายงานตัวกับ นพ. สสจ. หรือผูท่ีไดรับมอบหมาย 
1) 1เขาปฏิบัติงานในพ้ืนท่ี ท่ีไดรับมอบ 
2) 1แบงหนาท่ี และจัดสรรทีมงานตามภารกิจ1 

a. แพทยหัวหนาทีม1 
b. แพทยผูทําหนาท่ีในการดูแลรักษา1 
c. พยาบาลรองหัวหนาทีม ในการประสานสั่งการ1 
d. พยาบาลชวยในดานการรักษา1 
e. พยาบาลในดานการประสานการสงตอ  
f. พยาบาลชวยในการดูแล เรื่องการปองกันการติดเชื้อของทีม1 
g. เภสัชกร ในการจัดเตรียมยา และจายยา  
h. เจาหนาท่ีกูชีพ ชวยเหลือ พยาบาล และสงตอ1 
i. เจาหนาท่ีสื่อสาร1 
j. เจาหนาท่ีชาง1 
k. เจาหนาท่ีการเงิน หรือ ธุรการ  
l. และทีมเจาหนาท่ีชวยเหลือ อ่ืนๆ ในการดูแลเรื่องการอาหาร การจัดเวรในดานตางๆ 

การบริหารจัดการในการจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม 

1. สถานท่ี   
สถานท่ีจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม ไดแก อาคารเรียน หอพัก หอประชุมวัด ท้ังนี้ควรมีลกัษณะ ดังนี้ 

• ควรเปนสถานท่ีท่ีมีการถายเทอากาศไดดี   

• ไมควรอยูในชุมชนแออัด เชน ตลาดสด   

• มีสิ่งอํานวยความสะดวกทางดานสาธารณูปโภคท่ีจําเปน อาทิไฟฟา ประปา และอ่ืนๆ  
2. วัสดุ อุปกรณและเวชภัณฑท่ีจําเปน รวมถึงวัสดุสํานักงาน เครื่องอุปโภคบริโภค น้ําดื่ม ฯลฯ  
3. การปฐมนิเทศการปฏิบัติงาน ตลอดจนการกํากับดูแลการทํางานของบุคลากรโดยเฉพาะอาสาสมัคร   
4. ระบบการดูแลรักษาผูปวย ใหเปนไปตามแนวทางเวชปฏิบัติการดูแลรักษาผูปวยโรค COVID-19 ของ 

กระทรวงสาธารณสุข (ซ่ึงมีการปรับปรุงอยางตอเนื่อง โดยขอใหติดตามอยางใกลชิด)   
5. ระบบการบริหารจัดการหนวยผูปวยนอก หอผูปวย การจัดเวร โดยประเมินจากความเพียงพอของ

การ ใหบริการ   
6. ระบบการขนสงตางๆ รวมถึงระบบการสงตอผูปวย อาทิการขนสงวัสดุ อุปกรณทางการแพทย วัสดุ 

อุปกรณอ่ืนๆ ขยะติดเชื้อ การจัดการและการเคลื่อนยายศพ เปนตน รวมถึงจัดการซอมแผน
เคลื่อนยาย ผูปวยในกรณีท่ีผูปวยมีการทรุดลง  

7. ระบบการเช่ือมโยงและระบบส่ือสาร อาทิระบบเวชระเบียน การติดตอสื่อสารท่ัวไป ระหวาง 
โรงพยาบาลสนามกับหนวยงานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ เชน โรงพยาบาล สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด  
สํานักงานปองกันควบคุมโรค หนวยประชาสัมพันธ เปนตน   

8. ระบบการปองกันควบคุมการติดเช้ือและแพรกระจายเช้ือ   

• ฝกซอมการสวม-ถอด PPE ใหคลองอยางถูกตอง ตามความเสี่ยงของหัตถการ  

• สํารวจและสํารอง PPE ใหพรอมใชและเพียงพอ รวมถึงสามารถจัดหาเพ่ิมได   
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• ทีมบุคลากรทางการแพทยทุกคน ทุกระดับ ตองเขาใจหลักการพ้ืนฐานของ 
ระบบการปองกันการ ติดเชื้อในสถานพยาบาล   

9. ระบบสนับสนุน รวมถึงการจัดการดานสาธารณูปโภคท่ีพักบุคลากร โภชนาการ เครื่องปนไฟ  
เครื่องกรอง น้ํา ประปาสนาม ฯลฯ  

10. ระบบสุขาภิบาล มีกระบวนการกําจัดเช้ือโรค รวมถึงการจัดสัดสวนหองอาบน้ํา/ หองสุขาสําหรับ
ผูปวย อยางเหมาะสม  

11. ระบบรักษาความปลอดภัย และปองกันการกอเหตุราย  
12. ระบบปองกันอัคคีภัย และการซอมแผนจัดการอัคคีภัย  
13. งานสังคมสงเคราะหและจิตวิทยา เนื่องจาก เพ่ือลดความกังวล และความเครียดของผูปวย รวมถึงทีม 

บุคลากรทางการแพทย  
14. การจัดระบบการส่ือสารความเส่ียง ใหผูปวย ญาติ รวมถึง ประชาชนในพ้ืนท่ีโดยรอบเขาใจตั้งแต

กอนจัดตั้งและ ในระหวางการระบาด   

ข้ันตอนการดําเนินการโรงพยาบาลสนาม  

1. หนวยงานท่ีรับผิดชอบแจงรายชื่อผูปวยมาท่ีโรงพยาบาลสนามลวงหนา โดยมีการยืนยันตัวตน 
จํานวน และรายละเอียดของผูปวยท่ีชัดเจน เพ่ือโรงพยาบาลสนามไดจัดเตรียมเตียงและจัดทํา
ระบบ admit ไว ลวงหนา และกําหนดชวงเวลาในการรับ-สงผูปวยท่ีแนนอน ท้ังนี้ การ
เคลื่อนยายผูปวยควรมีความรัดกุม และเหมาะสม  

2. เจาหนาท่ีโรงพยาบาลสนามประเมินผูปวย และจัดผูปวยเขาตามผังเตียงท่ีกําหนด รายละเอียด
การ ดําเนินการอาจจัดแบงโซนใหชัดเจน เชน ตามความเสี่ยงของผูปวย หรือ ตามวันท่ีรับไว 
และแบงโซน ชาย/หญิงใหชัดเจน เพ่ือความสะดวกในการบริหารจัดการ   

3. ระยะระหวางเตียงผูปวยควรหางกันไมนอยกวา 1.5 เมตร ท้ังนี้ อาจพิจารณาปรับเปลี่ยนไดตาม
ความ จําเปนและเหมาะสมของแตละสถานท่ี  

4. จัดเตรียมอุปกรณท่ีจําเปนในสวนท่ีพักผูปวย อาทิ ปรอทวัดไขเครื่องวัดออกซิเจนในเลือด 
(pulse oximeter) เปนตน เพ่ือใหผูปวยวัดและรายงานใหเจาหนาท่ีทราบผานระบบ 
telemedicine ทุกวัน  

5. เจาหนาท่ีจัดสงอาหาร 3 ม้ือ โดยจัดวางไวท่ีพ้ืนท่ีท่ีกําหนดเพ่ือใหผูปวยมารับไปแจกจายภายใน
สวนท่ีพัก  

6. เตรียมอุปกรณสันทนาการเพ่ือบรรเทาความเครียดใหกับผูปวย อาทิ อุปกรณกีฬา   
7. กรณีผูปวยเด็กเด็กอายุต่ํากวา 12 ขวบ ควรใหการรักษาท่ีโรงพยาบาล   
8. การจัดการภาวะเครียดของผูปวยสามารถดําเนินการไดโดยมีชองทางใหคําปรึกษาโดย

นักจิตวิทยา หรือ ทีม MCATT  
9. กรณีเกิดผูปวยมีอาการผิดปรกติ หรือเกิดเหตุฉุกเฉิน ใหติดตอโรงพยาบาลหลักเพ่ือนําสงผูปวย  
10. ผูปวยท่ีไดรับการดูรักษาในโรงพยาบาลสนามควรไดรับการเอกซเรยปอด (หากสามารถ

ดําเนินการได)  ตามระยะเวลาท่ีเหมาะสมเพ่ือติดตามอาการผูปวย  
11. การจําหนายผูปวยเม่ือครบกําหนดการรักษาในโรงพยาบาลสนาม โดยการประสานงานกับ

โรงพยาบาลหลัก และมีเอกสารรับรองการรักษาใหผูปวยติดตัว 
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สรุปแนวทางเบ้ืองตนท่ีทีม กําหนดภารกิจในการทํางาน ในแตละวัน  

• การโหลด ผูปวยใหม 

• การดูแล ผูปวยในแตละวัน 

• การแจกจายยา และ การบริบาลยา 

• การฝก สวม และ ถอด PPE 

• การทํางาน แบบเนน 2 P Safety 

• การดูแล ในเรื่องสิ่งแวดลอม 

• สรุปผลการดําเนินงาน และ ขอเสนอแนะในการทํางานทุกวัน 
 

ตัวอยางการเตรียมทรัพยากรสําหรับโรงพยาบาลสนามขนาด 100 เตียง  

บุคลากร (ผลัดเปลี่ยนทุก 5-7 วัน) ประกอบดวย 
1. แพทยเวชปฏิบัติท่ัวไป      1-2  คน 
2. พยาบาล       3-4  คน 
3. เจาหนาท่ีกูชีพ      3-4  คน 
4. เภสัชกร        1  คน 
5. เจาหนาท่ี สื่อสาร       2  คน 
6. เจาหนาท่ีไอที หรือ จนท. เวชระเบียน     1  คน 
7. เจาหนาท่ี ผูชวยเหลือ อ่ืนๆ      2  คน 

วัสดุการแพทยท่ีสําคัญ  
1. Medical Grade Coverall Type 5B, 6B EN 14126  2  ชุดตอวัน 
2. Isolation gown      10  ชุดตอวัน 
3. Surgical gown      20  ชุดตอวัน 
4. Goggle       2  ชิ้นตอวัน 
5. Shoes cover      20  คูตอวัน 
6. Medical glove      60  คูตอวัน 
7. ถุงมือไนไตร        1- 2  คูตอวัน  
8. Face shield       10  ชิ้นตอวัน 
9. Surgical mask      150  ชิ้นตอวัน 
10. N95        10  ชิ้นตอวัน  
  (หากใชซํ้า        5  ชิ้นตอวัน) 
11. หมวกคลุมผม       20  ชิ้นตอวัน 
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หมวดที่ 5 
การดูแลจิตใจ 
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สถานการณการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ในประเทศไทยเกิดข้ึนตั้งแตเดือน
มกราคม 2563 กาวเขาสูผลกระทบในคลื่นลูกท่ี 4  ตามการคาดการณระยะระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส 
โคโรนา 2019 (COVID - 19) กรมสุขภาพจติไดจัดทําแผนการฟนฟูจิตใจในสถานการณการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID - 19) และดําเนินงานตามแผนมาอยางตอเนื่อง มีเปาหมายเพ่ือลดผลกระทบดาน
สุขภาพจิตของประชาชนและเพ่ิมศักยภาพทางจิตใจในระดับบุคคล ครอบครัว ชุมชนใหมีภูมิคุมกันทางใจ ท้ังนี้ไดมี
การทบทวนและปรับปรุงใหสอดคลองเพ่ือรองรับการระบาดในระลอกท่ีสอง และระลอกตอไปท่ีจะเกิดข้ึนใน
อนาคต จนกระท่ังเม่ือเกิดการระบาดในระลอกท่ีสอง เม่ือชวงเดือนธันวาคม 2563 เปนตนมา จากขอมูลความชุก
ปญหาสุขภาพจิตภายใตสถานการณการแพรระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ขอมูลชวงเดือนมกราคม 2564 
พบวา ปญหาสุขภาพจิตท่ีเกิดข้ึน ไดแก ภาวะหมดไฟ ภาวะความเครียดสูง เสี่ยงซึมเศรา เสี่ยงฆาตัวตาย และ
ซึมเศรารุนแรง รอยละ 1.52, 1.44, 13.37, 2.26 และ 0.32 ตามลําดับ ท้ังนี้กลุมผูติดเชื้อมีภาวะเครียดสูงกวากลุม
ประชาชนท่ัวไปถึง 2 เทา นอกจากนั้นยังพบวา บุคลากรทางการแพทยมีภาวะหมดไฟสูงถึงรอยละ 2.54 และมี
ความเครียดในระดับสูงถึงรอยละ 5.21  

เพ่ือใหการดําเนินการรองรับการระบาดในระลอกท่ีสองเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ กระทรวงสาธารณสุข 
ไดมีขอสั่งการใหสํานักงานสาธารณสุขทุกจังหวัด ประเมินสถานการณ จัดเตรียมโรงพยาบาลสนามเพ่ือรองรับ 
ผูปวยในพ้ืนท่ีเนื่องจากในหลายพ้ืนท่ีมีจํานวนผูติดเชื้อเพ่ิมข้ึนอยางตอเนื่อง กรมสุขภาพจิต เปนองคกรหลักท่ี
สําคัญในการดูแลจิตใจประชาชน ไดมีสวนรวมในการดูแลผูปวยในการดําเนินงานโนโรงพยาบาลสนาม จึงไดจัดทํา
แนวทางการดูแลจิตใจในโรงพยาบาลสนาม โดยมีการจัดระบบการดูแลจิตใจผูท่ีมีความเสี่ยงทางดานสุขภาพจิต 
คัดกรอง ใหการดูแลรักษา ชวยเหลือ และสงตอ ในกลุมผูท่ีมีภาวะเครียด ผูมีความเสี่ยงตอการฆาตัวตาย ผูมีภาวะ
ซึมเศรา ผูใชสุราสารเสพติดและผูมีปญหาสุขภาพจิตและจิตเวชอ่ืนๆ มีวัตถุประสงคเพ่ือใหบุคลากรมีแนวทางใน
การดูแลจิตใจกลุมเสี่ยงและผูมีปญหาสุขภาพจิต โดยไดรับความรวมมือในการดูแลจากศูนยสุขภาพจิต สถาบัน/
โรงพยาบาลจิตเวช ในพ้ืนท่ีท่ีจัดต้ังโรงพยาบาลสนาม เพ่ือใหกลุมเสี่ยงท่ีมีปญหาสุขภาพจิตและผูปวยจิตเวช
สามารถเขาถึงบริการสุขภาพจิต ไดรับการดูแลเยียวยาจิตใจ รักษาตอเนื่องจนหายทุเลา ไดรับการสงตอตามระดับ
หนวยบริการ และสามารถกลับไปดําเนินชีวิตประจําวันไดตามปกติ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สถานการณและความเปนมา 
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สงเสริม+ปองกนั รักษา+ฟนฟู • Tele-counseling 

• Tele-consultation 

• Tele -Psychiatry 

• Medication 

Calm Hope 

De-stigmatization 
Safe 

โรงพยาบาลสนาม 

• MH Education 

• Mindfulness  

• ADL 

• Recreation 

• Exercise 

MH Screening 

Efficacy Connectedness 

โรงพยาบาลศูนย 

โรงพยาบาลท่ัวไป 

โรงพยาบาลจิตเวช 

เพ่ิมศักยภาพทางจิตใจ 

ลดผลกระทบ 

Stress, Suicide, Depression,  

MH Problem  

สุขภาพจิต 

กรอบแนวคิดการดูแลจิตใจในโรงพยาบาลสนาม 

สรางการมีสวนรวม 
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 กลุมเสี่ยงติดเชื้อโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ท่ีไดรับการกักกันและกลุมผูปวยติดเชื้อไวรัสโค
โรนา 2019 (COVID-19) จะตองแยกกักตัว (Isolation) อยางนอย 2 สัปดาห ดังนั้นผูไดรับผลกระทบโดยตรงจาก
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จึงควรไดรับการปฏิบัติโดยไมแบงแยกท้ังเชื้อชาติ สัญชาติ หรืออาชีพ
ใดเพราะพวกเขามิไดเปนผูกระทําผิด ทุกคนมีคุณคาท่ีควรไดรับการชวยเหลืออยางเต็มท่ี โดยสามารถปฏิบัติตาม
หลักการดูแลดานสังคมจิตใจมีการจัดกิจกรรมประจําวันสําหรับโรงพยาบาลสนามตอไปนี้ 
คําแนะนําสําหรับการจัดกิจกรรมประจําวัน 

1. จัดต้ังระบบบริการสงเสริมบทบาทสมาชิกในโรงพยาบาลสนามเพ่ือจัดใหมีจิตอาสา/อาสาสมัคร 
จัดกิจกรรม มีการประชุมประจําวัน และสื่อสารกับคณะกรรมการ EOC โรงพยาบาลสนาม โดยกําหนด
อัตราสวนอาสาสมัคร 1 คน ตอสมาชิก 10 คน แบงผูรับผิดชอบในกิจกรรมตางๆ เชน ดูแลความเรียบรอย 
ทําความสะอาดพ้ืนท่ีสวนกลาง จัดการอาหาร ขยะ เปนตน  

2. จัดพ้ืนท่ีสวนกลางในการจัดกิจกรรมรวมกัน เชน ออกกําลังกาย การเคลื่อนไหว การฝกสติ เปนตน 
3. จัดใหมีหองจัดกิจกรรม / นันทนาการ (Common room) สําหรับกิจกรรมกลุมเพ่ือดูแลสภาพจิตใจความ

เปนอยูหรือลดความเครียดทางจิตใจ  
4. จัดใหมีจอมอนิเตอรขนาดใหญในพ้ืนท่ีสวนกลางสําหรับเปดวีดีโอ ถายทอดความรู ตามหลักสูตรออนไลน

ก า รดู แล จิ ต ใ จ ใน วิ ก ฤต โค วิ ด  – 19  ก รมสุ ขภ าพจิ ต  ห รื อหลั กสู ต ร ต า งๆ  ต าม กิจ กร รม 
ท่ีโรงพยาบาลสนามจัดไวให  

5. จัดใหมีจอภาพประชาสัมพันธ ความรูในรูปแบบ Info graphic ในพ้ืนท่ีโรงพยาบาลสนาม   
 
ตัวอยาง การจัดกิจกรรมสําหรับผูปวยติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
 

เวลา กิจกรรม ตัวอยาง หมายเหตุ 
06.00 - 07.00 ดูแลตนเองเพ่ือปองกันการ

แพรกระจายเชื้อ  
• เวนระยะหางทางสังคม 
• หม่ันลางมือดวยสบู/

แอลกอฮอล 
•  อาบน้ํา เปลี่ยนชุดลงถัง

ในจุดท่ีกําหนด  
• สวมหนากากอนามัย 

รับประทานอาหารและการท้ิง
ภาชนะท่ีใชไดครั้งเดียวในจุดท่ี
กําหนด 

07.00 - 08.00 กิจกรรมเพ่ือสุขภาพ กิจกรรมท่ี
ทําใหผอนคลาย  

• ออกกําลังกาย 
• กิจกรรมเขาจังหวะ/เตน  
• กิจกรรมฝกสติ 

 

08.00 - 09.00 รับประทานอาหารเชาและยา   
09.00 – 10.00 กิจกรรมท่ีสนใจ งานอดิเรก เนื่องจาก รพ.สนามอาจมีการคัด

กรองหรือจําหนายผูปวยออก
จากพ้ืนท่ี รพ.สนาม 

10.00 – 10.30 บันทึกขอมูลสุขภาพดวยตนเอง/ 
ประเมินสุขภาพจิต 

• วัดไข 
• วัดความดัน 

• บันทึกลงแบบฟอรมท่ีกําหนด
ตามเวลา 

การจัดกิจกรรมประจําวันและการดูแลจิตใจสําหรับโรงพยาบาลสนาม 

                    แนวทางการจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม กระทรวงสาธารณสุข 2564     
 



40 
 

เวลา กิจกรรม ตัวอยาง หมายเหตุ 
• ประเมินตนเองผาน ** 

Mental Health Check In 
• ประเมินสุขภาพจิต 

วันแรกเขาและกอน 
วันจําหนาย 

10.30 – 12.00 ติดตามรายการ/การแสดง 
วาไรตี้ตางๆ 

• สารคดีทองโลกกวาง 
• รายการบันเทิง / กีฬา 
• เกร็ดความรูคูสุขภาพ 

ทางชองทางโซเชยีลมีเดียหรือ
จอมอนิเตอร ท่ีจัดไวใหใน รพ.
สนาม 

12.00 - 13.00 รับประทานอาหารกลางวันและยา 
13.00 - 14.00 สรางสายสัมพันธและความ

เขมแข็งทางใจ 
แบงปนเรื่องราวดี ๆ 
ระหวางการรักษา 

บอรดกิจกรรมท่ี รพ.สนามจัดไว
ให 

14.00 - 15.00 กิจกรรมกลุมสัมพันธเพ่ือผอน
คลายความเครียดและสราง
ความสงบทางใจ 

• ระบายความในใจ/เปดใจ
คลายกังวล 

• แบงปนความรูสึกกับ
สมาชิกผูปวย 

ใชพ้ืนท่ีหองกิจกรรม/นันทนาการ 
(common room) หองละไม
เกิน 10 คน/ครั้ง 

15.00 - 17.00 กิจกรรมท่ีสนใจ งานอดิเรก เนื่องจาก รพ.สนามอาจมีการคัด
กรองหรือจําหนายผูปวยออกจาก
พ้ืนท่ี รพ.สนาม 

17.00 – 18.00 รับขาวสารเรื่องโควิด-19 • ขาวชวงเย็น Thai PBS ควรติดตามวันละครั้ง 
18.00 – 19.00 รับประทานอาหารเย็นและยา 
19.00 - 19.30 ดูแลตนเองเพ่ือปองกันการ

แพรกระจายเชื้อ 
• อาบน้ํา เปลี่ยนชุดลงถัง

ในจุดท่ีกําหนด 
 

19.30 - 20.30 หลักสูตรออนไลนการดูแลจิตใจ
ในวิกฤตโควิด-19   
ของกรมสุขภาพจิต 

• ฝกสมาธิ 
• ฝกสติ 
• ฝกสติควบคุมอารมณ 

ฯลฯ 

คลิปเสียง/คลิปวีดีโอ 

20.30 - 21.00 ประกอบกิจกรรมทางศาสนา 
ท่ีตนศรัทธาและเขานอน 

• สวดมนต 
• ละหมาด 
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หลักสูตรออนไลนการดูแลจิตใจในวิกฤตโควิด-19 ของกรมสุขภาพจิต 
 การฝกสติหรือการดูแลจิตใจสามารถฝกฝนไดดวยตนเอง โดยกรมสุขภาพจิตไดจัดทําหลักสูตรออนไลนการ
ดูแลจิตใจในวิกฤตการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ท่ีเนนการฝกสติและการนําไปใชกับ
กิจกรรมอ่ืนๆ ใชเวลาวันละ 20 – 30 นาที โดยใน 7 วันแรก เปนการข้ันตอนการฝกพ้ืนฐาน สวนวันท่ี 8 – 14 เปน
การฝกฝนทุกวันเปนวิถีชีวิต ท้ังนี้ควรฝกใหเปนเวลาท่ีแนนอนและสมํ่าเสมอ 

 

 
หลักสูตรออนไลน การดูแลจิตใจในวิกฤตโควิด-19 

 

 
วิดีโอ 

https://dmh.go.th/covid19/video/ 

 
เสียง 

https://dmh.go.th/covid19/audio/ 
 

 
  

ลําดับ ข้ันการฝก ประโยชน 

วันท่ี 1 ฝกสมาธิ   ชวยลดความวาวุนใจจากโรคโควิด-19 
วันท่ี 2 ฝกสติพ้ืนฐาน   ชวยใหทํากิจกรรมตางๆโดยไมรับและแพรเชื้อโควิด-19 
วันท่ี 3 สติในการกิน ชวยใหการดูแลสุขภาพไดดีและปลอดภัยจากโรค 
วันท่ี 4 สติควบคุมอารมณ ชวยจัดการกับอารมณทางลบท่ีเกิดข้ึน 
วันท่ี 5 สติใครครวญ สิ่งท่ีไดจากวิกฤต  เปลี่ยนความคิดลบเปนความคิดบวก 
วันท่ี 6 สติสื่อสาร ชวยใหสื่อใจถึงใจกับคนใกลชิด 
วันท่ี 7 สติเมตตาใหอภัย ชวยใหใจเปดกวาง แมในยามวิกฤต 
วันท่ี 8  สติเปนวิถี สรางความเขมแข็งในจิตใจ และเปนพลังใจใหผูอ่ืน 
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คูมือความรูเรื่องการปฐมพยาบาลทางจิตใจ 
ตามหลักการ EASE 

การปฐมพยาบาลทางใจคุณก็ชวยคนอ่ืนได 
 

    

คูมือดูแลสังคมจิตใจบุคลากรสุขภาพใน 
ภาวะวิกฤตโควิด-19 

ดูแลใจสูไวรัสโควิด-19 
 

    
แนวทางการดูแลจิตใจเพ่ือปองกันการฆาตัวตายในชุมชน วัคซีนใจ ภูมิคุมกันทางจิตใจเด็กวัยแรกเกิด – 5ป 

    
แนวทางการดูแลดานสังคมจิตใจ  

ในสถานพยาบาลและชุมชน 

แนวทางการสรางวัคซีนใจ 
เพ่ือใหเกิดภูมิคุมกันในชุมชน 

    
 
 
 
 
 
 
 

สื่อองคความรูดานสุขภาพจิตและจิตเวชที่เกี่ยวของ 
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 การจัดตั้งโรงพยาบาลสนามในสถานการณการระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID- 19)  
เปนขอสั่งการจากกระทรวงสาธารณสุข เพ่ือเตรียมความพรอมรับมือการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
(COVID-19) ในการระบาดระลอกสองต้ังแตเดือนธันวาคม 2563 ท่ีมีแนวโนมของจํานวนผูปวยเพ่ิมข้ึน 
อยางรวดเร็วในระยะเวลาอันสั้น เพ่ือใหเกิดการบริหารจัดการระบบการรักษาพยาบาลผูปวย เนื่องจาก 
ขีดความสามารถของโรงพยาบาลในการรับ ดูแลรักษาผูปวยอาจไมเพียงพอ แนวคิดในการจัดตั้งสถานท่ี
รักษาพยาบาล และการเตรียมระบบบริการในการ ดูแลผูปวยจํานวนมากเปนสิ่งสําคัญ โดยมุงเนนเรื่องของ 
การดูแลและประคับประคองผูปวยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID- 19) ในสภาวการณท่ีมีการระบาด 
 กรมสุขภาพจิตตระหนัก ถึงการใหความสํา คัญในการดูแลจิตใจ นอกจากกลุ มผูป วย ท่ี พํานัก 
อยูในโรงพยาบาลสนามท่ีอาจจะเกิดภาวะความเครียด วิตกกังวล ความหวาดหวั่นและสะสม จนกลายเปน 
ภาวะของความทอแทใจ ซ่ึงในท่ีสุดอาจนํามาสูภาวะซึมเศราและฆาตัวตายแลว บุคลากรทางการแพทย 
ท่ีปฏิบั ติงานดูแลผูปวยในโรงพยาบาลสนามก็เปนสวนสําคัญ อันเนื่องมาจากความเครียดท่ีมีสาเหตุ 
จากปจจัยตางๆ เชน ความกลัวการติดเชื้อและผลกระทบท่ีเกิดข้ึนตามมาตอตนเอง ผูปวยและครอบครัว  
หรือแมกระท่ังตราบาปท่ีเกิดจากการถูกสังคมรังเกียจ เนื่องจากปฏิบัติงานกับผูติดเชื้อ จึงไดจัดทําแนวทาง 
การดูแลจิตใจในโรงพยาบาลสนามข้ึน เพ่ือใหมีแนวทางในการจัดดูแลสุขภาพจิตในโรงพยาบาลสนามใหกับผูปวย 
ตลอดจนบุคลากรผูใหการดูแลสามารถคงความเขมแข็งทางจิตใจ มีพลังและความหวังท่ีจะฝาขามวิกฤตไปไดอยาง
มีสุขภาวะ  
 
ขอเสนอเชิงนโยบายการดูแลจิตใจในโรงพยาบาลสนาม  

1. กําหนดโครงสรางระบบการดูแลจิตใจผูปวยและบุคลากรสาธารณสุขในโรงพยาบาลสนาม  
เพ่ือสนับสนุนดูแล ภายใตบรรยากาศท่ีปราศจากการตีตรา กฎระเบียบ ขอบังคับและความกลัวผลลบตอตนเองท่ี
จะเกิดข้ึนตามมา ขอเสนอการจัดโครงสรางควรประกอบดวยทีมดังตอไปนี้            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ทีมหลักท่ีสําคัญท่ีดูแลจิตใจในโรงพยาบาลสนามประกอบดวย 5 ทีม ไดแก ทีมบริหารจัดการซ่ึงเปนทีม
ขับเคลื่อนการดูแลดานสังคมจิตใจ บุคลากร โดยมีคณะกรรมการบริหารทีมนํา สื่อสารใหบุคลากรทุกระดับ
รับทราบและถือปฏิบัติ พัฒนาศักยภาพ ติดตามการดําเนินงานและสรางขวัญกําลังใจ ทีมดูแลสุขภาพจิต  

บทสรุปผูบริหาร 
แนวทางการดูแลจิตใจในโรงพยาบาลสนาม 
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เปนทีมสหวิชาชีพท่ีใหการดูแลสุขภาพจิต ท้ังกลุมเสี่ยง กลุมปวย และกลุมท่ีมีปญหาสุขภาพจิต ทีมบริการขอมูล
ขาวสารและใหคําปรึกษาเบื้องตน เปนทีมท่ีใหขอมูลขาวสารถูกตองชัดเจน ทันตอเหตุการณ ท้ังนี้ อาจใชวิธีการ
ชวยในรูปแบบโทรศัพท ออนไลน หรือแอพพลิเคชั่นมาใชดวย สวนทีมจิตอาสาเปนทีมผูปวยท่ีมีอาการดีและ
สามารถเปนแกนนําโรงพยาบาลสนาม มีการจัดโซนทํางานประจําวัน ท่ีมุงเนนใหมีสวนรวมในการบริหารจัดการ 
และชวยเหลือกิจกรรมในโรงพยาบาลสนาม เ พ่ือลดภาระและการสัมผัสของบุคลากรสาธารณสุข  
และทีมดูแลชวยเหลือกันเองเปนทีมท่ีสนับสนุนใหมีระบบการดูแลชวยเหลือกันเอง แลกเปลี่ยนขอมูลตางๆ เพ่ือให
ทุกคนมีโอกาสแสดงความกังวลและชวยเหลือกันระหวางผูปวย  
 

2. การนําหลักการ 4 สราง 2 ใช เปนแนวทางการดูแลจิตใจในโรงพยาบาลสนาม ท้ังกลุมผูปวยและบุคลากร
สาธารณสุข ท่ีปฏิบัติงานในโรงพยาบาลสนาม ซ่ึงเปนหลักสําคัญในการเผชิญภาวะวิกฤต ดังแผนภาพ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  
 
หลักการ 4 สราง 2 ใชเปนหลักการสําคัญในการสนับสนุนเผชิญภาวะวิกฤตของกรมสุขภาพจิต เพ่ือใหผูปวย 
บุคลากรสาธารณสุข หรือประชาคมท่ีเก่ียวของ ไดนําหลักการดังกลาวมาใชในวิกฤต COVID - 19 โดยแสดงใหเห็น
ถึงแนวทาง/มาตรการในการใชหลักการดังกลาวดูแลจิตใจ ดังตารางตอไปนี้ 
หลัก 4 สราง 2 ใช แนวทางการ/มาตรการ 

    สําหรับผูปวย 
 แนวทาง/มาตรการ 

สําหรับบุคลากรสาธารณสุข  
สราง 1 :  
สรางความปลอดภัย 
Promote SAFETY  
 
 

การใหสมาชิกทําตามกฎแหงความ
ปลอดภัย  
• เวนระยะหางทางสังคม 
• หม่ันลางมือดวยสบู/แอลกอฮอล 
• สวมหนากากตลอดเวลาเม่ืออยู

• จัดระบบปองกันการติดเชื้อ  
ใหสอดคลองกับสถานการณโรคโควิด-19 

• จัดหาอุปกรณปองกันใหเพียงพอ และจัดการ
อบรมใหมีทักษะเพ่ือใหเกิดความม่ันใจในการ
ปฏิบัติงาน 

4 สราง 

2 ใช 

สรางความหวัง 

(hope) 

 

สรางความปลอดภัย 

(safe) 

 

สรางความสงบ 

(calm) 

 

สรางความเห็นใจ  

(de-stigmatization) 

 

ใชศักยภาพองคกร 

ใหเต็มท่ี (efficacy) 
ใชสายสัมพันธ 

สรางความเขมแข็ง 

(connectedness) 
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หลัก 4 สราง 2 ใช แนวทางการ/มาตรการ 
    สําหรับผูปวย 

 แนวทาง/มาตรการ 
สําหรับบุคลากรสาธารณสุข  

สราง 1 :  
สรางความปลอดภัย 
Promote SAFETY  
 

ใน รพ.สนาม  
• ทําความสะอาดพ้ืนผิวท่ีมือสัมผัส  

(โตะ เกาอ้ี ท่ีหยิบจับ)  

• จัดสวัสดิการใหแกบุคลากรท้ังดาน 
ท่ีพัก อาหาร การประกันชีวิต  
เพ่ือความปลอดภัย 
 

• จัดบริการประเมิน ตรวจวินิจฉัย กรณีมีความ
เสี่ยงติดเชื้อ สวนกรณี บุคลากรติดเชื้อ ควร
วางแผนการรักษา รายงานความคืบหนาและ
แจงภาวะสุขภาพปจจุบัน  

สราง 2 :  
สรางความสงบ 
Promote CALM  

• รับฟงขาวสารท่ีเชื่อถือไดและใช
เวลากับสื่ออยางเหมาะสม 

• ฝกเทคนิคการคลายเครียด  
ท่ีเหมาะสมกับตนเอง 
 

• มีชองทางในการสื่อสารขอมูลขาวสารความรูท่ี
ถูกตอง ชัดเจน ทันตอเหตุการณ แกบุคลากรทุก
ระดับ เชน line group เสียงตามสาย   

• จัดกิจกรรมใหบุคลากรมีทักษะ  
ในการจัดการความเครียด  

• ทีมดูแลสุขภาพจิต ควรติดตามและ ประเมิน
บุคลากร ท่ีมีภาวะเครียด วิตกกังวล ซึมเศรา 
และความเสี่ยง การฆาตัวตาย  
อยางนอยสัปดาหละ 1 ครั้ง 

สราง 3 : 
สรางความคาดหวัง 
Instill HOPE  

• สรางความม่ันใจใหกับตนเอง/
เพ่ือนวาสามารถปองกันและ
แกไขปญหาอุปสรรคได ดวย 
การรับฟงขอมูลขาวสาร  
จากแหลงขอมูลท่ีเชื่อถือได หรือ
ซักถามจากบุคลากรสาธารณสุข 

• ทีมบริหารจัดการ ใหกําลังใจ รับฟงปญหา
และใหคําปรึกษา หาแนวทางการแกไขอยางมี
สวนรวม ผานชองทางสื่อสาร เชน line 
group การประชุม Conference ตางๆ  

• จัดใหมีบอรดเพ่ือแสดงความรูสึก  
และแบงปนเรื่องราวดีๆ 

สราง 4 : 
สรางความเห็นใจ  
DE-STIGMATIZATION  

• ดูแลซ่ึงกันและกันในกลุมโดยไม
แบงแยกเชื้อชาติ ศาสนาหรือ
อาชีพใด 

• มีแกนนํา/อาสาสมัครท่ีพรอม
ชวยเหลือและใหกําลังใจกัน 
รวมท้ัง อาจสลับบทบาทกันเปน
แกนนํา 

• จัดกิจกรรมท่ีทุกคนมีสวนรวม 
เชน กิจกรรมเปดใจ-คลายกังวล 
และใหสมาชิกแสดงความเห็นใจ
และเสริมพลังกัน 

• แกนนํา/อาสาสมัคร/จิตอาสานํา
สมาชิก ทํากิจกรรมหมุนเวียน 

• จัดกิจกรรมใหกําลังใจซ่ึงกันและกัน เชน เขียน
ขอความใหกําลังใจ 

• ชี้แจงแนวทางการอยูรวมกัน  
ในโรงพยาบาลสนาม เพ่ือลดการรังเกียจผูปวย 
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หลัก 4 สราง 2 ใช แนวทางการ/มาตรการ 
    สําหรับผูปวย 

 แนวทาง/มาตรการ 
สําหรับบุคลากรสาธารณสุข  

เชน ทําความสะอาด เปนตน  
ใช 1 : 
ใชศักยภาพใหเต็มท่ี 
Promote 
EFFECTIVENESS  
ใช 1 : 
ใชศักยภาพใหเต็มท่ี 
Promote 
EFFECTIVENESS 

• จิตอาสา (เชน ทําความสะอาด 
ทําอาหาร)  

• เตรียมการทํางาน/รายได 
 

• สวัสดิการ (เชน อาหารกลางวัน 
สบู หนากากอนามัย) 

• จัดใหมีการหมุนเวียนการปฏิบัติงานอยางนอย
สัปดาหละ 1 ครั้ง เพ่ือลดความเหนื่อยลา หมด
ไฟ 
 

• สนับสนุนสวัสดิการ แกบุคลากร  
เชน คาตอบแทนตางๆ รถรับ-สง  
คาเสี่ยงภัย ฯลฯ  

• คัดเลือกผูปวยท่ีมีอาการดี เปนจิตอาสา เพ่ือมี
สวนรวมในการจัดกิจกรรมตางๆ  

ใช 2:  
ใชสายสัมพันธสราง
ความเขมแข็ง 
Promote social 
CONNECTEDNESS  

• สมาชิกท่ีใกลชิด หรือทํากิจกรรม
รวมกัน ใหกําลังใจ ใสใจ และ
ชวยเหลือซ่ึงกันและกัน 

• ใหกําลังใจผูท่ีออนแอ หมดหวัง 
ขาดกําลังใจ 
 

• แชรความรูสึก ความกังวลท่ีเกิดข้ึนในกลุมกอน
และหลังการปฏิบัติงานในแตละวัน รวมแกไข
ปญหาโดยใชกระบวนการกลุม รวมถึงการชื่น
ชม ใหกําลังใจ บุคลากรทุกระดับ 

   
 3. การสรางวัฒนธรรม “สงตองาน สงตอสุข” ในบุคลากรสาธารณสุข และทีมแกนนํา/อาสาสมัคร/จิตอาสา
ในโรงพยาบาลสนาม ใชหลักการ 4 ขอ 4 นาที คือ “ประทับใจ ไดรูเพ่ิม เริ่มไปใช ใหแนะนํา” โดยการใชเวลา
เพียงสั้นๆ ภายหลังการสงตองานในแตละครั้งเพ่ือสงตอความสุขและพลังบวก เนนการแสดงความชื่นชมและสราง
กําลังใจ (Affirmation) ใชคําถามเชิงบวก (Ask Positive Questions) การวางแผนพัฒนาท้ังระดับตนเองและ
ทีมงาน (Action for growth) เพ่ือใหทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพมากข้ึน ภายใตภาวะวิกฤต โดยใชการทบทวน
เชิงบวกหลังทํากิจกรรม (PAAR : Positive After Action Review)  

ขอคําถาม “สงตองาน สงตอสุข” ดวยเครื่องมือ PAAR  
หลักการ 4 ขอ 4 นาที ขอคําถาม 
1. ประทับใจ สิ่งท่ีประทับใจหรือภาพเชิงบวกท่ีไดจากงาน การใหบริการ หรือกิจกรรม  
2. ไดรูเพ่ิม สิ่งท่ีไดเรียนรูเพ่ิมลาสุดจากงาน การใหบริการ หรือกิจกรรม 
3. เริ่มไปใช สิ่งดี ๆ ท่ีจะเริ่มนํากลับไปใชกับตนเอง คนรอบขาง หรือทีม 
4. ใหแนะนํา ขอเสนอแนะหรือคําแนะนําเชิงบวกท่ีอยากจะเสนอตอทีม 

  

 การทบทวนเชิงบวกหลังทํากิจกรรม ใชเวลาเพียงประมาณ 4 นาที เพ่ือความกระชับ ทําไดจริง และทําซํ้า
ไดอยางสมํ่าเสมอในโรงพยาบาลสนาม ท้ังนี้ ควรสรางบรรยากาศของการแลกเปลี่ยนแบงปนในเชิงบวก ดวยการ
เปดใจรับฟง ไมตัดสินถูก-ผิด ซักถามเพ่ิมเติมในแบบสรางสรรคและเพ่ือใหไดรายละเอียดของการปฏิบัติท่ีดีมากข้ึน 
และนําไปใชประโยชนในการทํางาน   
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หมวดที่ 6  
กฎหมายท่ีเก่ียวของ 
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กรณีสถานพยาบาลภาครัฐ  

 1. การจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม (เอกสารภาคผนวกหมายเลข 1 และ 2)  

 เนื่องจากในการจัดต้ังโรงพยาบาลสนาม เปนการดําเนินการตามนโยบายของรัฐมนตรีวาการ

กระทรวงสาธารณสุข โดยกําหนดใหโรงพยาบาลสนามดังกลาวเปนหนวยบริการท่ีอยูภายใตโรงพยาบาล ท่ีรับ

ผูปวยไวคางคืนตามอํานาจหนาท่ีของกระทรวงสาธารณสุข โดยกระบวนการในการจัดตั้งมีรายละเอียดดังนี้ 

 (ก) เม่ือมีนโยบายใหมีการจัดต้ังโรงพยาบาลสนามในเขตพ้ืนท่ีจังหวัดใด ใหผูวาราชการจังหวัด

เปนผูอํานาจในการอนุมัติใหมีการจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม กําหนดโรงพยาบาลท่ีเปนโรงพยาบาลตนสังกัด

โรงพยาบาลสนาม สถานท่ีในการจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดตอจังหวัด 

 (ข) เม่ือผูวาราชการจังหวัดอนุมัติตาม (ก) แลวใหนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดมีคําสั่งจัดตั้ง

โรงพยาบาลสนามโดยกําหนดใหเปนหนวยงานใหโรงพยาบาลสนามเปนหนวยบริการสาขาของโรงพยาบาลตน

สังกัด   

 2. กรณีคาใชจายเกี่ยวกับการจัดตั้ง คาตอบแทนเจาหนาท่ีและการใหบริการโรงพยาบาลสนาม 

 2.1 คาใชจายเกี่ยวกับการจัดตั้งและคาตอบแทนเจาหนาท่ีท่ีปฏิบัติงานในโรงพยาบาลสนาม  

  2.1.1 คาใชจายเกี่ยวกับการจัดตั้งและดําเนินการโรงพยาบาลสนาม  

  (ก) กรณีงบประมาณแผนดิน  

  กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย ไดจัดสรรงบประมาณ เพ่ือสนับสนุน

การจัดตั้งโรงพยาบาลสนามตามขอสั่งการของศูนยบริหารสถานการณการแพรระบาดของโรค ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 

2019 (โควิด -19) โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดตอจังหวัดท่ีโรงพยาบาลสนามนั้นตั้งอยู 

  (ข) กรณีเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (เอกสารภาคผนวกหมายเลข 4) 

  เงินอุดหนุนเฉพาะกิจเปนเงินท่ีหนวยงานราชการอ่ืนนอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุขสนับสนุน

การจัดจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม โดยในการสนับสนุนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจนั้นหนวยงานเจาของเงินจะกําหนด

วัตถุประสงคในการใชจายเงินไว โดยเงินดังกลาวจะถือเปนเงินบํารุงตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุขวาดวยเงิน

บํารุงของหนวยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2536 ซ่ึงโรงพยาบาลตนสังกัดโรงพยาบาลสนามจะตอง

ใชจายเงินดังกลาวตามวัตถุประสงคท่ีหนวยงานเจาของเงินกําหนดไวเทานั้น  

  (ค) กรณีเงินบริจาคจากองคกรเอกชน (เอกสารภาคผนวกหมายเลข 5 และ 6) 

  เงินบริจาคจากองคกรเอกชนเปนเงินท่ีองคกร หนวยงาน หรือบุคคลภาคเอกชนไดบริจาค

ใหแกโรงพยาบาลตนสังกัดโรงพยาบาลสนาม โดยกําหนดวัตถุประสงคในการใชจายเงินดังกลาว โดยการรับเงิน

บริจาคดังกลาวโรงพยาบาลตนสังกัดจะตองปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุขวาดวยเงินบริจาค และ

ทรัพยสินบริจาคของหนวยบริการ พ.ศ. 2561 ซ่ึงเงินบริจาคดังกลาวจะถือเปนเงินบํารุงตามระเบียบกระทรวง

สาธารณสุขวาดวยเงินบํารุงของหนวยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2536 ซ่ึงโรงพยาบาลตนสังกัด

โรงพยาบาลสนามจะตองใชจายเงินดังกลาวตามวัตถุประสงคท่ีหนวยงานเจาของเงินกําหนดไวเทานั้น ซ่ึงหาก

วัตถุประสงคในการบริจาคเพ่ือใชในการจัดซ้ือเครื่องมือ อุปกรณ ยา เวชภัณฑ ทางการแพทย โรงพยาบาลตน
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สังกัดจะตองปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุขวาดวยวิธีปฏิบัติเก่ียวกับ การจัดซ้ือจัดจางและการพัสดุโดย

ใชเงินบริจาคของหนวยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2561 

  2.1.2 คาตอบแทนเจาหนาท่ีท่ีปฏิบัติงานในโรงพยาบาลสนาม (เอกสารภาคผนวก

หมายเลข 7)   

  ในการเบิกคาตอบแทนเจาหนาท่ีท่ีปฏิบัติงานในโรงพยาบาลสนามเจาหนาท่ีดังกลาวจะตอง

เปนผูท่ีไดรับคําสั่งหรือหนังสือมอบหมายจากหนวยงานตันสังกัดใหปฏิบัติงานในโรงพยาบาล และไดรับคําสั่งหรือ

หนังสือมอบหมายจากผูอํานวยการโรงพยาบาลตนสังกัดโรงพยาบาลสนาม หรือไดรับคําสั่ง หรือหนังสือมอบหมาย

จากผูท่ีไดรับการแตงตั้งใหควบคุมดูและโรงพยาบาลสนาม ใหทําหนาท่ีปองกัน และควบคุมโรคท่ีอาจติดตอและ

การปฏิบัติงานดานการรกัษาพยาบาลในโรงพยาบาลสนามโดยแบงกระบวนการเบิกคาตอบแทนเจาหนาท่ีออกเปน 

2 ลักษณะดังนี้ 

  เจาหนาท่ีท่ีปฏิบัติงานในโรงพยาบาลสนามท่ีปฏิบัติงานในลักษณะเปนการปองกัน       

และควบคุมโรค  

  1. ลักษณะการปฏิบัติงานท่ีมีลักษณะเปนการปองกันและควบคุมโรค 

  1.1  การตรวจเพ่ือคัดกรองอาการท่ีแสดงวาเปนผูปวยท่ีสงสัยการติดเชื้อกอนท่ีเขาพัก         

ในโรงพยาบาลสนามซ่ึงจะมีข้ึนในวันแรกท่ีผูเดินทางเขาถึงโรงพยาบาลสนาม  

  1.2 การตรวจคัดกรองประจําวันดําเนินการในทุกๆวันดวยการวัดอุณหภูมิรางกาย และ

สถานการณประจําวันถึงความผิดปกติท่ีอาจตรวจพบ  

  1.3 การเก็บตัวอยางทางเดินหายใจของผูเขาพักครั้งท่ี 1 และ 2 สงตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 

2019 ตามแนวทางการสอบสวนโรคและนําสิ่งสงตรวจไปยังหองปฏิบัติการท่ีกรมวิทยาศาสตรการแพทยรองรับใน

พ้ืนท่ี  

  1.4 ปฏิบัติการกรณีเกิดเหตุการณฉุกเฉินท่ีทําใหตองดําเนินการใดๆท่ีมีโอกาสใกลชิด หรือ

สัมผัสกับผูปวย 

  2. การเบิกจายคาตอบแทนเส่ียงภัย 

  2.1 ใหผูมีสิทธิ์เบิกบันทึกการปฏิบัติงานตามลักษณะการปฏิบัติงานท่ีมีลักษณะเปนการ

ปองกันและควบคุมโรคในแบบ SQ-1 

   2.2 แพทยและเจาหนาท่ีอ่ืนๆปฏิบัติงานไมพักคาง แพทยใหเบิกคาตอบแทนในอัตรา วันละ 

1,500 บาทและเจาหนาท่ีอ่ืนๆใหเบิกคาตอบแทนในอัตราวันละ 1,000 บาทโดยใหเบิกเฉพาะ วันท่ีปฏิบัติงานจริง 

ท้ังนี้ตองปฏิบัติงานไมต่ํากวา 8 ชั่วโมง  

  2.3 แพทยและเจาหนาท่ีอ่ืนๆปฏิบัติงาน กรณีพักคางแพทยใหเบิกคาตอบแทนในอัตรา วันละ 

1,500 บาท และเจาหนาท่ีอ่ืนๆใหเบิกคาตอบแทนในอัตราวันละ 1,000 บาทโดยใหเบิกเฉพาะวันท่ีปฏิบัติงานจริง  

  2.4 ใหเบิกคาใชจายไดตั้งแตวันท่ี 1 มีนาคม 2563 โดยหนวยงานในสังกัดกระทรวง

สาธารณสุขใหเบิกจายจากหนวยงานตนสังกัด สวนหนวยงานนอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุขใหเบิกจาย จากกอง

บริหารการคลัง สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
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  3. หลักฐานการเบิกจายคาตอบแทนเส่ียงภัย  

  3.1 คําสั่งหรือหนังสือมอบหมายใหปฏิบัติงานท่ีระบุสถานท่ีและระยะเวลาท่ีแนนอน  

  3.2 แบบบันทึกการปฏิบัติงานแบบ SQ – 1  

  3.3 หลักฐานการจายเงินคาตอบแทนเสี่ยงภัย แบบ SQ – 2 

 

  เจาหนาท่ีท่ีปฏิบัติงานในโรงพยาบาลสนามท่ีปฏิบัติงานในลักษณะเปนการรักษาพยาบาล 

  1. ลักษณะการปฏิบัติงานท่ีมีลักษณะเปนการรักษาพยาบาล 

  1.1 ดูแลรักษาพยาบาลการเจ็บปวยท่ัวไป และการดูแลทางสภาพจิตใจของผูปวยและ

เจาหนาท่ีภายในโรงพยาบาลสนาม  

  1.2 ประเมินอาการของผูปวย กรณีพบวามีอาการไขไอมีน้ํามูกเจ็บคอหรือหอบเหนื่อยอยางใด

อยางหนึ่ง  

  1.3 รวมดําเนินการในการสงตอผูปวย   

  1.4 ดูแลสภาพจิตใจของผูปวยเม่ือพบวาเกิดภาวะเครียด กดดันหรืออาการใดๆ ทางจิตเวช  

  2. การเบิกจายคาตอบแทนเส่ียงภัย 

  2.1 ใหผูมีสิทธิ์เบิกบันทึกการปฏิบัติงานตามลักษณะการปฏิบัติงานท่ีมีลักษณะเปนการ

ปองกันและควบคุมโรคในแบบ SQ-1 

   2.2 แพทยและเจาหนาท่ีอ่ืนๆปฏิบัติงานไมพักคาง แพทยใหเบิกคาตอบแทนในอัตราวันละ 

1,500 บาทและเจาหนาท่ีอ่ืนๆใหเบิกคาตอบแทนในอัตราวันละ 1,000 บาทโดยใหเบิกเฉพาะวันท่ีปฏิบัติงานจริง 

ท้ังนี้ตองปฏิบัติงานไมต่ํากวา 8 ชั่วโมง  

  2.3 แพทยและเจาหนาท่ีอ่ืนๆปฏิบัติงาน กรณีพักคางแพทยใหเบิกคาตอบแทนในอัตราวันละ 

1,500 บาท และเจาหนาท่ีอ่ืนๆใหเบิกคาตอบแทนในอัตราวันละ 1,000 บาทโดยใหเบิกเฉพาะวันท่ีปฏิบัติงานจริง  

  2.4 ใหเบิกคาใชจายไดตั้งแตวันท่ี 1 มีนาคม 2563 โดยหนวยงานในสังกัดกระทรวง

สาธารณสุขใหเบิกจายจากหนวยงานตนสังกัด สวนหนวยงานนอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุขใหเบิกจายจากกอง

บริหารการคลัง สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

  3. หลักฐานการเบิกจายคาตอบแทนเส่ียงภัย  

  3.1 คําสั่งหรือหนังสือมอบหมายใหปฏิบัติงานท่ีระบุสถานท่ีและระยะเวลาท่ีแนนอน  

  3.2 แบบบันทึกการปฏิบัติงานแบบ SQ – 1  

  3.3 หลักฐานการจายเงินคาตอบแทนเสี่ยงภัย แบบ SQ – 2 
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 2.2 คาใชจายเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลผูปวย  

 ตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี 31 มีนาคม 2563 เห็นชอบใหสถานพยาบาลซ่ึงดําเนินการโดย

กระทรวง ทบวง กรม องคกรปกครองสวนทองถ่ิน รัฐวิสาหกิจ สถาบันการศึกษาของรัฐ หนวยงานอ่ืน ของรัฐ 

สภากาชาดไทย ปฏิบัติตามหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขการกําหนดคาใชจายในการดําเนินการผูปวยฉุกเฉิน

โรคติดตออันตรายตามกฎหมายวาดวยโรคติดตอ กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 

(Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) ซ่ึงคาใชจายเก่ียวกับการรักษาพยาบาลสําหรับโรงพยาบาลสนามซ่ึง

เปนหนวยบริการหนึ่งของโรงพยาบาลภาครฐัตามนโยบายของรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข ใหโรงพยาบาล

สนามเบิกจายท่ีเกิดข้ึนในนามของโรงพยาบาลตนสังกัด โดยเรียกเก็บเงินคารักษาพยาบาล ไปยังสํานักงาน

หลักประกันสุขภาพแหงชาติ เม่ือสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติไดรับเรื่องการเรียกเก็บคารักษาพยาบาล

แลว สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติไดกําหนดแนวทางในการเบิกจายคารักษาพยาบาลไวดังนี้   

 (1) กรณีเปนโรงพยาบาลท่ีเปนคูสัญญากับสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ ใหโรงพยาบาล

ดังกลาวเบิกคาใชจายการรักษาพยาบาลไดตามบัญชีและอัตราท่ีกําหนดไวในสัญญา 

 (2) กรณีโรงพยาบาลท่ีไมไดเปนคูสัญญากับสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ ใหโรงพยาบาล

ดังกลาวสามารถเบิกคาใชจายการรักษาพยาบาลไดตามบัญชีและอัตราแนบทายประกาศกระทรวงสาธารณสุข 

เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขการกําหนดคาใชจายในการดําเนินการผูปวยฉุกเฉินโรคติดตออันตรายตาม

กฎหมายวาดวยโรคติดตอ กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 

(COVID-19)) (เอกสารภาคผนวกหมายเลข 12)   

 

 กรณีสถานพยาบาลภาคเอกชน 

 1. การจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม (เอกสารภาคผนวกหมายเลข 8) 

 กรณีการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามภาคเอกชน ตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาลกําหนดให

สถานพยาบาลดังกลาวเปนสถานพยาบาลอ่ืนซ่ึงไดรับการยกเวนไมตองอยูในบังคับตามกฎหมายวาดวย

สถานพยาบาล โดยไดรับยกเวนไมตองขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการสถานพยาบาลและใบอนุญาตใหดําเนินการ

สถานพยาบาล โดยไมตองชําระคาธรรมเนียมรายปแตตองไดรับอนุมัติจากผูอนุญาต โดยโรงพยาบาลสนาม

ดังกลาวจะตองมีสถานพยาบาลประเภทรับผูปวยไวคางคืนตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล ใหการรับรองและ

ใหการชวยเหลือสถานพยาบาลนั้นเพ่ือการรักษาพยาบาลใหคําแนะนํา และรับสงตอผูปวยในกรณีฉุกเฉินและตองมี

ลักษณะและมาตรฐานตามท่ีกฎหมายวาดวยสถานพยาบาลกําหนด 

    กระบวนการขออนุญาต (เอกสารภาคผนวกหมายเลข 9 และ 10) 

 1. ยื่นคําขออนุมัติสถานพยาบาลอ่ืนซ่ึงไดรับการยกเวนไมตองอยูในบังคับตามกฎหมายวาดวย

สถานพยาบาล กรณีใหบริการเฉพาะผูปวยโรคติดตออันตรายตามกฎหมายวาดวยโรคติดตอ กรณีโรคติดเชื้อไวรัส

โคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) เปนการชั่วคราว (สพ.อ. 8) ณ กรม

สนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข หรือสถานท่ีอ่ืนท่ีอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพกําหนด 
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 2. เจาหนาท่ีตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาลดําเนินการตรวจสอบมาตรฐานของโรงพยาบาล

สนาม 

 3. เจาหนาท่ีตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาลเสนอความเห็นตอผูอนุญาตเพ่ืออนุมัติใหจัดตั้ง

โรงพยาบาลสนาม 

 2. กรณีคาใชจายเกี่ยวกับการบริหาร จัดตั้งและการใหบริการโรงพยาบาลสนาม  

  2.1 คาใชจายเกี่ยวกับการจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม  

     นิติบุคคลหรือบุคคลท่ีประสงคจะจัดตั้งโรงพยาบาลสนามตองรับผิดชอบคาใชจายดังกลาวเอง 

  2.2 กรณีคาใชจายเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลผูปวย (เอกสารภาคผนวก 11 และ 12) 

  ตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาลกําหนดใหผูปวยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโค

วิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) ซ่ึงเปนโรคติดตออันตรายตามกฎหมายวาดวยโรคติดตอเปน

ผูปวยฉุกเฉิน ซ่ึงจําเปนตองไดรับการรักษาพยาบาลโดยฉุกเฉินจากสถานพยาบาลตามมาตรา 36 แหง

พระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๔๑ ซ่ึงแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสถานพยาบาล (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 

2559 โดยสถานพยาบาลใหการรักษาพยาบาลผูปวยโดยฉุกเฉินเพ่ือใหพนจากอันตรายตามมาตรฐานวิชาชีพและ

ขีดความสามารถของสถานพยาบาลโดยไมมีเง่ือนไขในการเรียกเก็บคารักษาพยาบาลรวมถึงจัดการใหมีการจัดสง

ตอไปยังสถานพยาบาลอ่ืน กรณีหากมีความจําเปนตองสงตอหรือผูปวยหรือญาติมีความประสงคจะไปรับการ

รักษาพยาบาลท่ีสถานพยาบาลอ่ืน โดยคาใชจายท่ีสถานพยาบาลจะไดรับตั้งแตรับผูปวยตามแนวทางท่ีกระทรวง

สาธารณสุขกําหนด หรือสงตอผูปวยไปยังสถานพยาบาลอ่ืนใหเปนไปตามบัญชีและอัตราคาใชจายแนบทาย

หลักเกณฑ วิธีการและเง่ือนไข 

  กระบวนการเบิกจายคารักษาพยาบาล  

  1. สถานพยาบาลท่ีใหการรักษาผูปวยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 

(Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) ใหไดรับคาใชจายตามบัญชีและอัตราคาใชจายแนบทายประกาศ

กระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขการกําหนดคาใชจายในการดําเนินการผูปวยฉุกเฉิน

โรคติดตออันตรายตามกฎหมายวาดวยโรคติดตอ กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 

(Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) 

  2. โดยใหสถานพยาบาลเรียกเก็บคาใชจายท่ีเกิดข้ึนจากสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ 

ตามแนวทางการเรียกเก็บท่ีสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติกําหนด 

  3. เม่ือสาํนักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติไดรับการเรียกเก็บคาใชจายจากสถานพยาบาล

แลวใหสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ ตรวจสอบความถูกตอง สรุปคาใชจายและแจงใหกองทุนของผูมีสิทธิ

ไดรับการรักษาพยาบาลทราบภายในสามสิบวันนับตั้งแตเวลาท่ีไดรับเอกสารครบถวนแลว  

  4. เม่ือกองทุนของผูมีสิทธิไดรับการรักษาพยาบาลไดรับการแจงจากสํานักงานหลักประกัน

สุขภาพแหงชาติแลว ใหดําเนินการจายคาใชจายในอัตราตามบัญชีและอัตราคาใชจายแนบทายหลักเกณฑ วิธีการ

และเง่ือนไขนี้ใหแกสถานพยาบาลภายในสิบหาวันนับจากวันท่ีสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติแจง 
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ภาคผนวก ก.)  

การออกแบบสรางโรงพยาบาลภาคสนาม, 
โรงพยาบาลสนาม (Field Hospital) 
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ภาคผนวก ข.)  

แนวทางการจัดเตรียมพื้นท่ี 
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แนวทางการจัดเตรียมพ้ืนท่ีควรประกอบดวยพ้ืนท่ีสําหรับกิจกรรมตาง ๆ อยางนอยเปน 3 พ้ืนท่ี ดังนี้ 

• พ้ืนท่ีรองรับผูปวยติดเชื้ออาการไมรุนแรง (พ้ืนท่ีบริการผูปวย หอผูปวย) 

• พ้ืนท่ีปฏิบัติงานและพักผอนสําหรับบุคลากรทางการแพทยและสาธารณสุข 

• พ้ืนท่ีสําหรับงานระบบและสิ่งอํานวยความสะดวก 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

แนวทางการแบงพ้ืนท่ี แสงสวาง และความดันอากาศ 
บริเวณสถานท่ี คาเฉล่ียความเขมแสง

สวาง (ลักซ) 
ความดันอากาศเทียบ
กับบริเวณขางเคียง** 

หมายเหตุ 

พ้ืนท่ีปฏิบัติงานและพักผอนสําหรับบุคลากรทางการแพทยและสาธารณสุข 
หองพักผอน 300 N/A  
หองอาหาร 200 N/A  
หองสุขา หองอาบน้ํา  200 ต่ํากวา  
หองสวมชุด PPE 300 สูงกวา  
หองถอดชุด PPE 300 ต่ํากวา ตองมี CCTV 
Nurse station 400 สูงกวา * 
คลังเวชภัณฑ คลังยา  
คลังพัสดุ 

500 สูงกวา ตองมี CCTV 

พ้ืนท่ีหนวยจายกลาง 300 สูงกวา อาจใชรวมกับ
โรงพยาบาลหลักท่ี
อยูใกล 
 

พ้ืนท่ีรองรับผูปวยติดเช้ืออาการไมรุนแรง (พ้ืนท่ีบริการผูปวย หอผูปวย) 
ลงทะเบียน นั่งรอ  200 ต่ํากวา ตองมี CCTV 
คัดกรอง ซักประวัติ  
ตรวจสัญญาณชีพ ตรวจ
รางกาย 

300 ต่ํากวา ตองมี CCTV 

หองสุขา หองอาบน้ํา 200 ต่ํากวา  
พ้ืนท่ีตรวจท่ัวไปในหอพัก 300 ต่ํากวา ตองมี CCTV 
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บริเวณสถานท่ี คาเฉล่ียความเขมแสง
สวาง (ลักซ) 

ความดันอากาศเทียบ
กับบริเวณขางเคียง** 

หมายเหตุ 

ผูปวย 
พ้ืนท่ีตรวจโรคและรักษา
โรค 

1,000 ต่ํากวา ตองมี CCTV 

แผนกโภชนาการ 500 ต่ํากวา  
พ้ืนท่ีสําหรับงานระบบและส่ิงอํานวยความสะดวก  
ศูนยควบคุมและสั่งการ 400 สูงกวา  
เวชระเบียน การเงิน 
ธุรการ ประชาสัมพันธ 

400 สูงกวา  

หนวยรักษาความ
ปลอดภัย 

300 สูงกวา  

พ้ืนท่ีจุดจอดยานพาหนะ 300 N/A ตองสามารถเห็น
และจดจําสีเพ่ือ
ความปลอดภัยได 

พ้ืนท่ีบริการผา ซักฟอก 300 N/A อาจใชรวมกับ
โรงพยาบาลหลักท่ี
อยูใกล 

พ้ืนท่ีจัดเก็บมูลฝอยท่ัวไป/
ติดเชื้อ 

100 N/A 200 ลักซ ถาทํางาน
ตอเนื่องเปน
เวลานาน 

พ้ืนท่ีติดตั้งเครื่องจักรกล 
งานระบบสาธารณูปโภค 

200 N/A  

หองเก็บศพการจัดการศพ 750 ต่ํากวา  
* ในกรณีท่ีอยูใกลพ้ืนท่ีรองรับผูปวยติดเชื้ออาการไมรุนแรง 
**ในกรณีท่ีไมใชพ้ืนท่ีเปดโลง (หองควบคุมความดันอากาศ) 
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ภาคผนวก ค.)  
• ปริมาณคลอรีน และระยะเวลาการทําลายเชื้อโรค 
• มาตรฐานคุณภาพน้ําทิ้ง 
• ตัวอยางสารทําความสะอาด น้ํายาฆาเชื้อ และวิธีใช 
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ปริมาณคลอรีน และระยะเวลาการทําลายเช้ือโรค 

 นอกจากปริมาณคลอรีนอิสระในน้ําใชท่ีตองรักษาใหอยูท่ี 0.5-1 มิลลิกรัม/ลิตร (ppm) แลว น้ําดื่มน้ํา
ใชในสวนอ่ืนๆ เชน ลางวัตถุดิบ ลางภาชนะอุปกรณตางๆ อาคารสถานท่ี จําเปนตองมีปริมาณคลอรีนอิสระ
คงเหลือในน้ําท่ีเหมาะสมเชนกัน เพ่ือทําความสะอาดวัตถุดิบ ภาชนะอุปกรณ ใหมีความปลอดภัย ดังนั้นจึงตองใช
น้ําท่ีมีคลอรีนเขมขนตามกิจกรรมตางๆ ดังนี้  
 

ความเขมขนของคลอรีน ผงปูนคลอรีน 
60 % จํานวน 

ปริมาณนํ้าที่ผสม ระยะเวลาแช ประเภทอาหาร 

50 ppm ครึ่งชอนชา 20 ลิตร (1ปบ) 30 นาที ผัก,  ผลไม 

100 ppm 

1 ชอนชา 20  ลิตร 30 นาที อาหารทะเล 

1 ชอนชา 20  ลิตร 2 นาที ภาชนะอุปกรณ 

1 ชอนชา 20  ลิตร ทําความสะอาด อาคารสถานท่ี 

2 ppm 

1 ชอนชา 50  ปบ ท้ิงไวนาน 30 นาที น้ําดื่ม - น้ําใช 

1/8 ชอนชา 
โองน้ํา 8 ปบ 
(โองน้ําท่ัวไป 
ลายมังกร) 

ท้ิงไวนาน 30 นาที น้ําดื่ม - น้ําใช 

 

มาตรฐานคุณภาพน้ําทิ้ง 

1. ความเปนกรด-ดาง (pH)  5 - 9 

2. บีโอดี (BOD) ไมเกิน 20 มก./ล. 

3. คาสารแขวนลอย (Suspended Solids) ไมเกิน 30 มก./ล. 

4. คาตะกอนหนัก (Settleable Solids) ไมเกิน 0.5 มก./ล. 

5. ซัลไฟด (Sulfide) ไมเกิน 1 มก./ล. 

6. ไนโตรเจนในรูป (Nitrogen) ทีเคเอ็น (TKN) ไมเกิน 35 มก./ล. 

7. คาสารละลายทัง้หมด (Total Dissolved Solid) ไมเกิน 500 มก./ล. *(เพิ่มข้ึนจากเดิม) 

8. น้ํามันและไขมัน (Oil&Grease) ไมเกิน 20 มก./ล. 

9. ซีโอดี (COD) ไมเกิน 120 มก./ล. 

10. แบคทีเรียกลุมโคลิฟอรมทั้งหมด (Total Coliform Bacteria) มีคาไมเกิน ไมเกิน 5,000 MPN/100 ml 

11. แบคทีเรียกลุมฟคัลโคลิฟอรม (Fecal Coliform Bacteria) มีคาไมเกิน ไมเกิน 1,000 MPN/100 ml 
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 ตัวอยางสารทําความสะอาด น้ํายาฆาเช้ือ และวิธีใช 

1.โซเดียมไฮโปคลอไรท1,2,3 ความเขมขนท่ีแนะนําคือ 0.1% (1000 ppm)       

ชื่อสนิคาในตลาด รูปภาพผลิตภัณฑ ความเขมขน วิธีใชตามฉลากผลิตภัณฑ 
วิธีใชเพ่ือใหได             

ความเขมขน 1000 ppm 
ไฮเตอร ซักผาขาว (ขวดสีฟา) 
ขนาดบรรจุ 250 มล./600 มล. 

 

โซเดียมไฮโปคลอไรท 
6% 

ผสมผลิตภณัฑ 20 มิลลิลติร (2 
ฝา) ตอนํ้า 2 ลิตร ไดความ
เขมขน 600 ppm ซึ่งนอยกวา
ความเขมขนท่ีแนะนํา  
 
 

ผสมผลิตภณัฑ 20 
มิลลลิิตร (2 ฝา) ตอนํ้า 1 
ลิตร  
 
 

ไฮเตอร ซักผาขาว (ขวดสีฟา) 
ขนาด 1,500 มล./2,500 มล. 
1 ฝา = 20 มิลลิลติร 

 

โซเดียมไฮโปคลอไรท 
6% 

ผสมผลิตภณัฑ 20 มิลลิลติร (1 
ฝา) ตอนํ้า 2 ลิตร ไดความ
เขมขน 600 ppm ซึ่งนอยกวา
ความเขมขนท่ีแนะนํา  

ผสมผลิตภณัฑ 20 
มิลลลิิตร (1 ฝา) ตอนํ้า 1 
ลิตร  
 
 

ไฮเตอร ซักผาขาว ผสมนํ้าหอม 
(ขวดชมพู) ขนาดบรรจุ 250 
มิลลลิิตร / 600 มิลลลิิตร 

 

โซเดียมไฮโปคลอไรท 
6% 

ผสมผลิตภณัฑ 20 มิลลิลติร (2 
ฝา) ตอนํ้า 2 ลิตร ไดความ
เขมขน 600 ppm ซึ่งนอยกวา
ความเขมขนท่ีแนะนํา  
 

ผสมผลิตภณัฑ 20 
มิลลลิิตร (2 ฝา) ตอนํ้า 1 
ลิตร 
 
 
 

ไฮเตอร ซักผาขาว ผสมนํ้าหอม 
(ขวดชมพู) 
ขนาด 1,500 มล./2,500 มล. 
1 ฝา = 20 มิลลิลติร 

 

โซเดียมไฮโปคลอไรท 
6% 

ผสมผลิตภณัฑ 20 มิลลิลติร (1 
ฝา) ตอนํ้า 2 ลิตร ไดความ
เขมขน 600 ppm ซึ่งนอยกวา
ความเขมขนท่ีแนะนํา  
 

ผสมผลิตภณัฑ 20 
มิลลลิิตร (1 ฝา) ตอนํ้า
สะอาด 1 ลิตร  
 
 

ไฮเตอร ซักผาขาว กลิ่นเฟรช 
(ขวดเหลือง) ขนาดบรรจุ 250 
มิลลลิิตร / 600 มิลลลิิตร 

 

โซเดียมไฮโปคลอไรท 
6% 

ผสมผลิตภณัฑ 20 มิลลิลติร (2 
ฝา) ตอนํ้า 2 ลิตร ไดความ
เขมขน600 ppm ซึ่งนอยกวา
ความเขมขนท่ีแนะนํา  
 

ผสมผลิตภณัฑ 20 
มิลลลิิตร (2 ฝา) ตอนํ้า 1 
ลิตร 
 
 

ไฮเตอร ซักผาขาว กลิ่นเฟรช 
(ขวดเหลือง) 
ขนาด 1,500 มล./2,500 มล. 
1 ฝา = 20 มิลลิลติร 

 

โซเดียมไฮโปคลอไรท 
6% 

ผสมผลิตภณัฑ 20 มิลลิลติร (1 
ฝา) ตอนํ้า 2 ลิตร ไดความ
เขมขน 600 ppm ซึ่งนอยกวา
ความเขมขนท่ีแนะนํา  
 

ผสมผลิตภณัฑ 20 
มิลลลิิตร (1 ฝา) ตอนํ้า 1 
ลิตร  
 
 

ไฮยีน ซักผาขาว  
ขนาดบรรจุ 250 มิลลิลติร / 600 
มิลลลิิตร 

 

โซเดียมไฮโปคลอไรท 
6% 

ผสมผลิตภณัฑ 15 มิลลิลติร (1 
ฝา) ตอนํ้า 150 มิลลลิิตร  ได
ความเขมขน 6,000 ppm ซึ่ง
มากกวาความเขมขนท่ีแนะนํา 

ผสมผลิตภณัฑ 15 
มิลลลิิตร (1 ฝา) ตอนํ้า 1 
ลิตร 
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ชื่อสนิคาในตลาด รูปภาพผลิตภัณฑ ความเขมขน วิธีใชตามฉลากผลิตภัณฑ 
วิธีใชเพ่ือใหได             

ความเขมขน 1000 ppm 
ไฮยีน ซักผาขาว กลิ่นไวทฟลอรลั 

 

โซเดียมไฮโปคลอไรท 
6% 

ผสมผลิตภณัฑ 15 มิลลิลติร (1 
ฝา) ตอนํ้า 150 มิลลลิิตร ได
ความเขมขน 6,000 ppm ซึ่ง
มากกวาความเขมขนท่ีแนะนํา  

ผสมผลิตภณัฑ 18 
มิลลลิิตร ตอนํ้า 1 ลิตร 
 
 

มารวิน ผลิตภณัฑซักผาขาว 

 

โซเดียมไฮโปคลอไรท 
5.2% 

ผสมผลิตภณัฑ 20 มิลลิลติร 
ตอนํ้า 1 ลิตร ไดความเขมขน 
1,040 ppm ซึ่งใกลเคียงกับ
ความเขมขนท่ีแนะนํา 

ผสมตามคาํแนะนําใน
ฉลาก 
 

คลอร็อกซ เร็กกูลาร บลีช 

 

โซเดียมไฮโปคลอไรท 
5.7%  

ผสมผลิตภณัฑ 180  มิลลลิิตร 
ตอนํ้า 4 ลิตร ไดความเขมขน 
2,565 ppm ซึ่งมากกวาความ
เขมขนท่ีแนะนํา 

ผสมผลิตภณัฑ  18 
มิลลลิิตร  ตอนํ้า 1 ลิตร 

โปรแมกซ กลิ่นพิงคพาวเวอร 

 

โซเดียมไฮโปคลอไรท 
3%  

-ฉีดบริเวณท่ีตองการทําความ
สะอาด ท้ิงไว 20 นาที  เช็ด
หรือลางออกดวยนํ้าสะอาด 
- ความเขมขน 30000 ppm 
ซึ่งมากกวาความเขมขนท่ี
แนะนํา 

ผสมผลิตภณัฑ 33.5 
มิลลลิิตร ตอนํ้า 1 ลิตร  
 
 

โปรแมกซ กลิ่นแอคทีฟบล ู

 

โซเดียมไฮโปคลอไรท 
3%  

-ฉีดบริเวณท่ีตองการทําความ
สะอาด ท้ิงไว 20 นาที เช็ด
หรือลางออกดวยนํ้าสะอาด  
- ความเขมขน 30000 ppm 
ซึ่งมากกวาความเขมขนท่ี
แนะนํา 

ผสมผลิตภณัฑ 33.5 
มิลลลิิตร ตอนํ้า 1 ลิตร 
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2. ไฮโดรเจนเปอรออกไซด ความเขมขนท่ีแนะนํา 0.5%1,2  (5,000 ppm) 

ชื่อสนิคาในตลาด รูปภาพผลิตภัณฑ ความเขมขน วิธีใชตามฉลากผลิตภัณฑ 
คําแนะนํา ใหไดความ

เขมขนประมาณ 
5000 ppm 

ไฮเตอร คลัเลอร ชนิดนํ้า  
กลิ่นสวีท ฟลอรลั 
-ขนาด 500 มล. 

 

ไฮโดรเจนเปอรออกไซด 5% ผสมผลิตภณัฑ 80 มิลลิลติร (2 ฝา) 
ตอนํ้า 2 ลิตร ไดความเขมขน 2,000 
ppm ซึ่งนอยกวาความเขมขนท่ี
แนะนํา 

ผสมผลิตภณัฑ 200 
มิลลลิิตร (5 ฝา) ตอ
นํ้า 2 ลิตร 
 
 

ไฮเตอร คลัเลอร ชนิดนํ้า 
กลิ่นโรซี่ พิงก 
ขนาด 1000 มล. 

 

ไฮโดรเจนเปอรออกไซด 5% ผสมผลิตภณัฑ 80 มิลลิลติร (2 ฝา) 
ตอนํ้า 2 ลิตร ไดความเขมขน 2,000 
ppm ซึ่งนอยกวาความเขมขนท่ี
แนะนํา 

ผสมผลิตภณัฑ 200 
มิลลลิิตร (5 ฝา) ตอ
นํ้า 2 ลิตร 
 
 

ไฮเตอร คลัเลอร ฆาเช้ือ
แบคทีเรีย และ ขจัดกลิ่น 
พลัส ชนิดนํ้า 
ขนาด 1000 มล. 

 

ไฮโดรเจนเปอรออกไซด 3% ผสมผลิตภณัฑ 40 มิลลิลติร (1 ฝา) 
ตอนํ้า 1 ลิตร ไดความเขมขน 1,200 
ppm ซึ่งนอยกวาความเขมขนท่ี
แนะนํา 

ผสมผลิตภณัฑ 200 
มล. (5 ฝา) ตอนํ้า 1 
ลิตร  

แวนิช ชนิดนํ้า 
ขนาด 500 มล 

 

ไฮโดรเจนเปอรออกไซด 3% ผสมผลิตภณัฑ 40 มิลลิลติร ตอนํ้า  3 
ลิตร ไดความเขมขน 400 ซึ่งนอยกวา
ความเขมขนท่ีแนะนํา 

ผสมผลิตภณัฑ 200 
มิลลลิิตร ตอนํ้า 1 
ลิตร  
 
 

ไฮโดรเยน เพอรออกไซด 

 

ไฮโดรเจนเปอรออกไซด 3% 
ไฮโดรเจน 

 ผสมผลิตภณัฑ 1 สวน
ตอนํ้าสะอาด 5 สวน 
หรือผสมผลิตภัณฑ 
200 มล. ตอนํ้า 1 
ลิตร 

1.https://reader.elsevier.com/reader/sd/pii/S2590088920300081?token=4885AD16624C397E3897A8750C7EF37424838863D6CFEB0
D2751114D8307F944E546476DA1DF295BE1845A05CBE60763 
2 National Environmental Agency, Singapore: https://www.nea.gov.sg/our-services/public-cleanliness/environmental-cleaning-
guidelines/guidelines/interim-list-of-household-products-and-active-ingredients-for-disinfection-of-covid-19 
3.European Center for Disease Prevention and Control,2020 Interim guidance for Environmental Cleaning for non-health care 
facilities exposed to SARS-COV-2 
รูปภาพประกอบจาก : บิก๊ซีชอปปงออนไลน, เจดี เซ็นทรัล, Shopee, Top 
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ภาคผนวก ง.)  

กฎหมายท่ีเก่ียวของ 
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เอกสารภาคผนวก กฎหมาย 
 

เอกสารหมายเลข ช่ือเอกสาร 

1 พระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ 
 

2 ขอกําหนดออกตามความในมาตรา ๙ แหงพระราชกําหนดการบริหารราชการใน
สถานการณฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับท่ี ๑) 
 

3 พระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

4 ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขวาดวยเงินบํารุงของหนวยบริการในสังกัดกระทรวง
สาธารณสุข พ.ศ. 2536 
 

5 ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขวาดวยเงินบริจาคและทรัพยสินบริจาคของหนวยบริการ 
พ.ศ. 2561  

6 ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขวาดวยวิธีปฏิบัติเก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจางและการพัสดุ    
โดยใชเงินบริจาคของหนวยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2561 
 

 
7 

หลักเกณฑการเบิกจายคาตอบแทนเสี่ยงภัยของเจาหนาท่ีท่ีปฏิบัติงานในการเฝาระวัง 
สอบสวน ปองกัน ควบคุม และรักษาผูปวยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) 
ณ สถานท่ีควบคุมโรคท่ีรัฐจัดให (State Quarantine และ Local Quarantine) 
 

8 
 

พระราชบัญญัติสถานพยาบาลพ.ศ. 2541 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 

 
 
9 

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง สถานพยาบาลอ่ืนซ่ึงไดรับการยกเวนไมตองอยูใน
บังคับตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาลกรณีใหบริการเฉพาะผูปวยโรคติดตออันตราย
ตามกฎหมายวาดวยโรคติดตอ กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 
(Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) เปนการชั่วคราว 
 

 
 

10 

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ลักษณะและมาตรฐานของสถานพยาบาลอ่ืนซ่ึงไดรับ
การยกเวนไมตองอยูในบังคับตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล กรณีใหบริการเฉพาะ
ผูปวยโรคติดตออันตรายตามกฎหมายวาดวยโรคติดตอ กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) เปนการชั่วคราว 
 

 
11 

ประกาศกระทรวงสาธารณสขุ เรื่อง กําหนดผูปวยฉุกเฉินโรคติดตออันตรายตามกฎหมาย
วาดวยโรคติดตอกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus 
Disease 2019 (COVID-19)) 
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เอกสารหมายเลข ช่ือเอกสาร 

 
12 

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขการกําหนด   
คาใชจายในการดําเนินการผูปวยฉุกเฉินโรคติดตออันตรายตามกฎหมายวาดวยโรคติดตอ 
กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 
(COVID-19)) 
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ท่ีปรึกษา 
 

นายแพทยธเรศ  กรษันัยรวิวงค อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 
นายแพทยสมศักดิ์  อรรฆศิลป อธิบดีกรมการแพทย 
นายแพทยภานุวัฒน  ปานเกต ุ รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 
ทันตแพทยอาคม  ประดิษฐสุวรรณ รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 
นายแพทยมานัส  โพธาภรณ รองอธิบดีกรมการแพทย 
นายแพทยโรม  บัวทอง กองระบาดวิทยาและกองดานควบคุมโรคติดตอ

ระหวางประเทศ กรมควบคุมโรค 
หัวหนากลุมฉุกเฉินทางการแพทย  
 

กรมการแพทย  
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คณะทํางาน 
 

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  
นายแพทยสามารถ  ถิระศักดิ์  รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 
นายแพทยกิตติมศักดิ์  อิทธิเวชช 
 

นายแพทยชํานาญการพิเศษ 

กองวิศวกรรมการแพทย   
นายวินัย  ฉายากุล              รก.ผูอํานวยการกองวิศวกรรมการแพทย 
นายบุญยืน  อยูพิพัฒน     
นายสละ  กสิวัตร  
นายศุภชัย  สิงโห  
นายอานุภาพ  ละออ    
นางธัญญพิชชา  อภิธนไชยนันท  
นายรักศักดิ์  นิลฉาย  
นายเกรียงศักดิ์  สุริยะปอ    
นายกิตติรักษ  ชูกําลัง       
นางสาวกมลรัตน  สุวรรณวัฒน  
นางสาวภัทรนิทร  จันทวรรณโณ    
นายวรพงษ  คําดี         
นายกองภพ  เอ่ียมจอย 
 

 

กองแบบแผน    
นายถาวร  ขาวแสง  ผูอํานวยการกองแบบแผน  
นายสมศักดิ์  อัครนวเสร ี                
นายวัฒนา  สุถิรนาถ                      
นายสราวุธ  งามผองใส                   
นายสรพงษ  ทัพภวิมล  
นายพงษพันธุ  จิวสุวรรณ  
นายสมนึก  ธรรมรัตนศิริ  
นายชาติศักรินทร  พาหุกุล  
นายสรรค  หอมกลิ่นจันทน                     
นายจักรกริสน  แซเลา  
นายสุทธิพร  ปรีชา  
นายธนเศรษฐ  รวมชาต ิ   
นายชาตรี  ดะนัย  
นายเวชยันต  กลั่นกสิกรณ  
นายภูดิศ  พัฒนสัตยวงศ  
นายประกาศิต  สมณะชางเผือก  
นายเอกกฤต  ขันคําหมุด  
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กองแบบแผน  
นายนพพล  บุญยอย  
นายไพรัช  พงศธรกุล 
 

 

กองสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ  
นางสาวสุวภรณ  แนวจําปา ผูอํานวยการกองสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ 
นางสาวเปรมปวีร  บุณยาพรทรัพย     
นายอัครพล  ดีเลิศ   
                   

 

กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน    
นายจรัส  รัชกุล ผูอํานวยการกองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน 
นายสุรกิต  ฉัตรเจริญพัฒน  
นายเชวลิต  นาคสวัสดิ ์  
นายปยะณัฐ  นามชู    
  

 

กองสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ    
นางชัญญาภัค  บุณยรัตนิน 
 

 

กองกฎหมาย    
นายบุญเลิศ  เตียวสุวรรณ  
  
ศูนยสนับสนุนบริการสุขภาพท่ี 5  
นายศรีสกุล  แสงประเสรฐิ ผูอํานวยการศูนยสนับสนุนบริการสุขภาพท่ี 5 
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