
 

 

กระบวนการปฏิบัติงาน (Practical SOPs) 

การรับคนไทยกลับเขBาประเทศ กรณีเดินทางจากประเทศที่ประกาศเปIนเขตติดโรค  

และประเทศที่มีความเสี่ยงในการระบาดตOอโรคโควิด 19 

กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข 

7 เมษายน 2563 

  ตามข&อสั่งการ ศูนย2บริหารสถานการณ2การแพร:ระบาดของโรคเชื้อไวรัสโควิด 19 เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2563 

ที่กำหนดให&ผู&เดินทางมาจากต:างประเทศทุกคน ต&องได&รับการตรวจคัดกรอง แยกกัก หรือ กักกันเพื่อการเฝUาระวัง 

ปUองกัน และควบคุมโรคจากผู &เดินทางซึ ่งมาจากท&องที ่ หรือเมืองท:านอกราชอาณาจักร กรณีโรคโควิด 19  

โดยมีมาตรการและแนวทางการดำเนินการที่สำคัญ ดังนี ้
 

1. การดำเนินการ ณ ท.องที่นอกราชอาณาจักร (ประเทศต.นทาง) 

1.1. มาตรการก=อนการเดินทาง 

1.1.1. ตรวจสอบเอกสารหลักฐานที่จำเป\นที่ต&องใช&ประกอบการเดินทาง โดยจำแนกเป\น ๒ กรณ ีดังนี ้

กรณีที่ 1 ผู&เดินทางที่มีสัญชาติไทย ต&องมีใบรับรองแพทย2ที่ยืนยันว:าผู&เดินทางดังกล:าวมีสุขภาพเหมาะสมต:อการ

เดินทางทางอากาศ (Fit to Fly) ที่ออกให&โดยมีระยะเวลาไม:เกิน ๗๒ ชั่วโมงก:อนการเดินทาง และมีหนังสือหรือ

เอกสารหลักฐานรับรองการเดินทางกลับประเทศไทย จากสถานเอกอัครราชทูตไทยหรือสถานกงสุลใหญ: หรือที่

กระทรวงการต:างประเทศออกให&  

กรณีที่ 2 ผู&เดินทางที่เป\นคนต:างด&าว ต&องมีใบรับรองแพทย2ที่ยืนยันว:าผู&เดินทางดังกล:าวมีสุขภาพเหมาะสมต:อการ

เดินทางทางอากาศ (Fit to Fly) พร&อมใบรับรองแพทย2ที่ยืนยันว:าผู&เดินทางดังกล:าวไม:พบเชื้อโรคโควิด 19 ที่ออก

ให&โดยมีระยะเวลาไม:เกิน ๗๒ ชั่วโมงก:อนการเดินทาง และมีเอกสารหลักฐานหรือกรมธรรม2ประกันภัยที่แสดงการ

คุ&มครองการดูแลสุขภาพหรือรักษาพยาบาลในประเทศไทย ซึ่งครอบคลุมถึงโรคโควิด 19 เป\นจำนวนเงินไม:น&อย

กว:า หนึ่งแสนเหรียญสหรัฐ 

1.1.2. สายการบินที่จำหน:ายตั๋วโดยสาร ควรชี้แจงมาตรการที่จะดำเนินการในแผ:นดินไทย เน&นย้ำ

เรื่องที่ผู&เดินทางทุกคน จะถูกกักกันตัวในสถานที่กักกันโรคที่หน:วยงานของรัฐจัดตั้งขึ้น (State Quarantine) 

1.1.3. การซื ้อตั ๋วโดยสาร ทั ้งในกรณีที ่เป\น Commercial flight และกรณีที ่เป\น Charter flight  

สายการบินต&องส:งข&อมูลจำนวนผู&เดินทางให&กับด:านควบคุมโรคระหว:างประเทศ กรมควบคุมโรคล:วงหน&า เพื่อให&มี

การเตรียมการให&เหมาะสมกับจำนวนพื้นที่ State Quarantine ที่เตรียมไว&ในประเทศไทย 



1.1.4. สายการบินต&องชี้แจงแนวทางการปฏิบัติตัว ก:อนเดินทางให&ผู&ที ่ประสงค2จะเดินทางเข&ามา 

ในประเทศไทยให&ปฏิบัติตามอย:างเคร:งครัด 

1.2. มาตรการตรวจคัดกรอง (Exit screening) และการดำเนินการบนพาหนะระหว=างเดินทาง 

1.2.1. แจ&งมาตรการของประเทศไทยต:อผู&เดินทาง ทั้งขณะซื้อตั๋วโดยสารและขณะ check in 

1.2.2. ตรวจคัดกรองผู&โดยสารขาออก (Exit screening) โดยพิจารณาจากอาการไข& (อุณหภูมิร:างกาย

ตั้งแต: 37.3 องศาเซลเซียส ขึ้นไป) ร:วมกับมีอาการไอ มีน้ำมูก เจ็บคอ หอบเหนื่อย อย:างหนึ่งอย:างใด 

1.2.3. หากผู&เดินทางไม:สามารถแสดงเอกสารหลักฐานได&อย:างครบถ&วนสมบูรณ2 ตามข&อ 1.1.1 หรือมี

อาการตามข&อ 1.2.2 ต&องปฏิเสธ หรือไม:ยินยอมให&เดินทางเข&าสู:ประเทศไทย 

1.2.4. การดำเนินการบนพาหนะระหว:างเดินทาง 

1) ลดการสัมผัสระหว:างพนักงานต&อนรับกับผู&โดยสาร และระหว:างผู&โดยสารกับผู&โดยสาร 

ให&มากที่สุด เช:น จัดให&เดินห:างกันอย:างน&อย 1 เมตร 

2) จัดให&ผู&โดยสารนั่งห:างกันอย:างน&อย 1 เมตร (หากสามารถจัดได&) 

3) แนะนำให&ทุกคนใส:หน&ากากผ&าหรือหน&ากากอนามัย 

4) ให&พนักงานบนเครื่องบินแนะนำผู&เดินทางกรอกเอกสารตามแบบ ต. 8 ให&ครบถ&วนและ

ตามความเป\นจริง 

5) หากระหว:างการเดินทาง พบผู&มีอาการป�วยหรือผู&มีเหตุอันควรสงสัยว:าป�วย เช:น มีไข& ไอ มี

น้ำมูก เจ็บคอ หรือหอบเหนื่อย ให&บุคคลดังกล:าวใส:หน&ากากอนามัย และให&นั่งแยกจาก

ผู&อื่นให&มากที่สุด อย:างน&อย 2 เมตรขึ้นไป 

6) ดำเนินการอื ่นใดตามมาตรฐานหรือตามที ่องค2การการบินพลเรือนระหว:างประเทศ

(International Civil Aviation Organization: ICAO) กำหนด 

 

2. การดำเนินการภายในราชอาณาจักร 

2.1. มาตรการตรวจคัดกรอง (Entry screening) ณ ช=องทางเข.าออกระหว=างประเทศ  

2.1.1. ตรวจคัดกรองอาการ (Entry Screening) ที ่ประตูทางออก ตามหลักเกณฑ2 วิธ ีการ หรือ

แนวทางที่กรมควบคุมโรคกำหนดโดยเคร:งครัด  

2.1.2. ให&ผู&เดินทางทุกคนสแกน QR Code เพื่อดาวน2โหลดแอพพลิเคชั่น AOT หรือใช&วิธีการอื่นใด 

เพื่อให&สามารถใช&ระบบรายงานตัวและติดตามอาการ ตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด จนครบระยะเวลาตามที่

เจ&าพนักงานควบคุมโรคติดต:อประจำด:านควบคุมโรคติดต:อระหว:างประเทศ หรือเจ&าพนักงานควบคุมโรคติดต:อ 

ในพื้นที่ดำเนินการ  



2.1.3. ให&เจ&าพนักงานควบคุมโรคติดต:อประจำด:านควบคุมโรคติดต:อระหว:างประเทศ ตรวจสอบแบบ 

ต.8 ก:อนอนุญาตให&ออกจากบริเวณจุดคัดกรองอาการ 

2.1.4. ให&จำแนกผู&เดินทางเป\น 2 กลุ:ม โดยให&ดำเนินการดังนี ้ 

กลุ:มที่ 1 ผู&เดินทางที่มีอาการเข&าเกณฑ2สอบสวนโรค (Patient under Investigation: PUI) ตามที่กรมควบคุมโรค

กำหนด ซึ ่งเข&าข:ายเป\นผู &ที ่เป\นหรือมีเหตุอันควรสงสัยว:าเป\นโรคโควิด 19 ให&ส:งตัวบุคคลดังกล:าวไปยัง

สถานพยาบาลที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด เพื่อเข&ารับการตรวจ รักษา รับการชันสูตรทางการแพทย2 และแยก

กัก ตามสมควรแก:กรณ ี

กลุ:มที่ 2 ผู&เดินทางที่ยังไม:มีอาการเข&าเกณฑ2สอบสวนโรค (PUI) ตามที่กรมควบคุมโรคกำหนด ให&ดำเนินการส:งต:อ

เพื่อกักกันตัว ณ สถานที่กักกันโรคที่หน:วยงานของรัฐจัดตั้งขึ้น (State Quarantine)  

2.1.5. กรณีที ่เจ&าพนักงานควบคุมโรคติดต:อประจำด:านควบคุมโรคติดต:อระหว:างประเทศ พบผู&

เดินทางที่ยังไม:มีอาการเข&าเกณฑ2สอบสวนโรค (PUI) ตามที่กรมควบคุมโรคกำหนด (กลุ:มที่ 2) ให&ประสานหน:วยงาน

ที่เกี่ยวข&องของกระทรวงคมนาคม ที่ช:องทางเข&าออกระหว:างประเทศ เพื่อรับตัวผู&เดินทางที่ไม:มีอาการเข&าเกณฑ2

สอบสวนโรค (PUI) ขึ ้นรถที ่จ ัดไว& เพื ่อเดินทางไปยังสถานที ่กักกันโรคที ่หน:วยงานของรัฐจัดตั ้งขึ ้น (State 

Quarantine) 

2.2. มาตรการกักกันตัวผู.เดนิทางจากต=างประเทศ 

2.2.1. ผู &เดินทางจากต:างประเทศทุกคนจะถูกกักกันตัวเพื ่อสังเกตอาการ ณ สถานที ่กักกันโรคที่

หน:วยงานของรัฐจัดตั้งขึ้น (State Quarantine) เป\นเวลาไม:น&อยกว:า 14 วัน ถัดจากวันที่เดินทางถึงประเทศไทย 

2.2.2. เจ&าหน&าที่ทางการแพทย2ที่ได&รับมอบหมาย ณ สถานที่กักกันโรค ทำการตรวจคัดกรองอาการไข& 

และสอบถามอาการทางเดินหายใจทุกวัน 

2.2.3. ผู&เดินทางจากต:างประเทศทุกคน จะต&องถูกเก็บตัวอย:างทางเดินหายใจส:งตรวจทางห&องฏิบัติการ 

เพื่อหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จำนวน 1 ครั้งประมาณวันที่ 5 – 7 ของการกักกันตัว หรือเมื่อมีอาการไข& ไอ มี

น้ำมูก เจ็บคอ หรือหอบเหนื่อย อย:างหนึ่งอย:างใด 

2.2.4. ผู&เดินทางที่ตรวจพบเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือมีอาการป�วยเข&าได&เข&าเกณฑ2สอบสวนโรค (PUI) 

ในระหว:างกักกันตัว จะถูกส:งต:อไปรับการไปยังสถานพยาบาลที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด เพื่อเข&ารับการตรวจ 

รักษา รับการชันสูตรทางการแพทย2 และแยกกัก ตามสมควรแก:กรณ ี

 

 

  



แนวทางการดำเนินการและการบริหารจัดการพื้นทีก่ักกันโรคที่หน=วยงานของรัฐจัดตั้งขึ้น  

(State Quarantine) 

 

1 องค`ประกอบ 

1) ห&องนอน แบ:งเป\นทางเลือกดังนี้  

i. ห&องพักเดี่ยว (1 คนต:อห&อง) มีห&องน้ำในตัว เช:น ห&องพักโรงแรม ห&องพักคอนโดมิเนียม 

ห&องพกัหน:วยงานสถาบัน 

ii. ห&องพักคู: (1-2 คนต:อห&อง) มีห&องน้ำในตัว 

iii. ภายในห&อง มีระบบระบายอากาศที่เพียงพอ พื้นไม:ควรเป\นพรม และระบบปรับอากาศ

ควรเป\นเครื่องปรับอากาศแบบแยกห&อง 

2) ห&องนำ้ รูปแบบห&องน้ำแยกในตัวห&องนอน 

3) ครัว หรือ พื้นที่ประกอบอาหารหรือแจกจ:ายอาหาร 

4) พื้นที่ในการจัดการขยะ 

5) พื้นที่เหมาะสมกับการรักษาความปลอดภัย 

6) พื้นที่ปฐมพยาบาล 

7) พื้นที่ธุรการ และการประชุม 

 

2 การมอบหมายความรับผิดชอบในการจัดตั้ง และดำเนินการพื้นที่กักกันโรคที่หน:วยงาน รายละเอียดดัง

ตารางในภาคผนวก ก. 

 

3 แนวการลงทะเบียนเพื่อรับกุญแจ เข.าที่พัก 

1) การจัดพื้นที่สำหรับการลงทะเบียน ให&เหมาะสมและปลอดภัย ควรจัดให&พื้นที่แยกออกจากส:วน

ปฏิบัติงานของเจ&าหน&าที่  

2) เจ&าหน&าที่ที่เกี่ยวข&อง ใส:ถุงมือและหน&ากากเพื่อปUองกันเชื้อโรค 

3) เส&นทางเดินจากที่จอดรถ มายังพื้นที่ลงทะเบียน และไปขึ้นลิฟท2 ควรจัดให&เป\นเส&นทางที่สั้นและ

ปนเป��อนน&อยที่สุดที่จะทำได&อย:างเหมาะสม 

 

 

 

 



4 การจัดแบ=งภารกิจ เพื่อการจัดการในบริเวณสถานที่ควบคุม 

1) กำหนดผู.บัญชาการณ`เหตุการณ`ในพื้นที่ส=วนหน.า ในแต=ละ State Quarantine 

2) ภารกิจด.านอำนวยการและธุรการ 

i. ขอบเขตรับผิดชอบ การลงทะเบียน การสื่อสาร องค2ประกอบการใช&ชีวิตต:าง ๆ การดูแล

ด&านอาหาร อุปโภคและบริโภค รวมถึงการออกธุรการ พัสดุและการบัญชี (ถ&ามี) 

ii. แนวทางการปฏิบัต ิตามภาคผนวก ข.  

3) ภารกิจการรักษาความปลอดภัย 

i. ขอบเขต การจัดตั้งเวรยาม ในการรักษาความปลอดภัย และดูแลความสงบเรียบร&อย 

ตลอดการปฏิบัติของ Quarantine site ทั้งบริเวณโดยรอบ และภายในที่พักในกรณีที่

จำเป\น 

ii. แนวทางการปฏิบัติ ดูแลความสงบเรียบร&อย ทั้งบริเวณพื้นที่โดยรอบในทุกขั้นตอนการ

เข&าพักของผู &เดินทาง ด&วยการกำกับให&มีแนวปUองกัน การตรวจตรา และเฝUาระวัง

สถานการณ2โดยรอบโรงแรม ให&อยู:ในความเรียบร&อยตลอด 24 ชั่วโมง 

4) ภารกิจด.านการควบคุมและปiองกันโรคที่อาจติดต=อได. รับผิดชอบ  

i. ขอบเขตความรับผิดชอบ การคัดกรอง ตลอดจนการตรวจสอบอาการประจำวันตาม

นิยาม PUI การให&คำแนะนำด&านการปUองกันการติดเชื้อเพื่อสนับสนุนกิจกรรมต:าง ๆ ใน

พื้นที่ควบคุม รวมทั้งการจัดหาอุปกรณ2ปUองกันตนเองสำหรับเจ&าหน&าที่และอุปกรณ2ใน

การตรวจยืนยัน (Swab) 

ii. แนวทางการปฏิบัต ิ

1. การตรวจเพื่อคัดกรองอาการที่แสดงว:าเป\นผู&ป�วยที่สงสัยการติดเชื้อ ก:อนที่จะ

เข&าพักในพื้นที่ควบคุมที่รัฐจัดไว&ให& จะมีขึ้นในวันแรก ที่ผู&เดินทางเข&าถึงพื้นที่

ควบคุมนั้น ๆ  

2. การตรวจคัดกรองประจำวัน ดำเนินการในทุก ๆ วันด&วยการวัดอุณหภูมิร:างกาย 

และซักถามอาการประจำวันถึงความผิดปกติต:าง ๆ ที่อาจตรวจพบ 

3. การเก็บตัวอย:างทางเดินหายใจ ส:งตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในผู&เข&าพัก

ทุกรายประมาณวันที่ 5 – 7 หลังจากเข&าพัก โดยผู&ดำเนินการเก็บตัวอย:างเป\น

เจ&าหน&าที่สาธารณสุขในพื้นที่ของสถานที่กักกันนั้น ๆ ตั้งอยู:และส:งตรวจตาม

แ น ว ท า ง ก า ร ส อ บ ส ว น โ ร ค  แ ล ะ น ำ ส : ง ส ิ ่ ง ส : ง ต ร ว จ ไ ป ยั ง

กรมวิทยาศาสตร2การแพทย2 โดยผ:านการประสานงานของกรมควบคุมโรค 

 



iii. หลักเกณฑ2ในการดำเนินการ 

1. ผู&เดินทางจากต:างประเทศทุกคน จะต&องได&รับการเก็บตัวอย:างทางเดินหายใจ

ส:งตรวจทางห&องปฏิบัติการเพื่อค&นหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จำนวน 1 ครั้ง ใน

ประมาณวันที่ 5 – 7 ของการกักกันตัว หรือ  

2. ในกรณีที่ ผู&เดินทางที่อยู:ในพื้นที่ควบคุม มีอาการไข& ไอ มีน้ำมูก เจ็บคอ หรือ

หอบเหนื่อย อย:างหนึ่งอย:างใด แจ&งให&หน:วยปฐมพยาบาลที่ประจำสถานที่

กักกันนั้น ๆ ประเมินอาการทันท ี

3. หากหน:วยปฐมพยาบาลประเมินอาการแล&วพบว:า  

1) ผู&ป�วยมีอาการรุนแรง ให&เริ่มดำเนินการประสานเพื่อนำส:งผู&ป�วย PUI 

โดย ประสานศูนย`บริหารจัดการเตียงในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล 

(ศูนย`ราชวิถี) ที่หมายเลข 066-1252226 เพื่อระบุโรงพยาบาลที่

หมาย ในการนำ PUI เข.ารับการตรวจรักษา (ศูนย`ราชวิถี จะเปtน

ผู .ดำเนินการหาโรงพยาบาลและแจ.งไปยังศูนย`เอราวัณ เพื่อ

ดำเนินการเรื ่องการเคลื ่อนย.ายต=อไป) กรณีที ่ผู &ป�วยจำเป\นต&อง 

admit ให& รพ.ที่หมาย แจ&งให&เจ&าหน&าที่ State Q. ต&นทางได&ทราบด&วย 

2) หากผู&ป�วย PUI อาการไม:รุนแรง ให&แจ&งเจ&าหน&าที่สาธารณสุขในพื้นที่ 

เพื่อเข&าดำเนินการเก็บตัวอย:างสิ่งส:งตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ณ 

ที่เกิดเหตุและรอผล 

i. หากพบเชื ้อ ให&ดำเนินการส:งตัวผู &ป�วยไปรับการรักษาใน

โรงพยาบาล ตามแนวทางปฏิบัติเมื่อพบผู&ป�วยยืนยันในพื้นที ่

ii. หากผลตรวจไม:พบเชื้อ ให&กักกันผู&ป�วยต:อจนครบ 14 วัน ทั้งนี้ 

ให&ประเมินอาการผู &ป �วยเป\นระยะ หากมีอาการไม:ดีขึ้น 

พิจารณาแจ&งเจ&าหน&าที่สาธารณสุขในพื้นที่ เพื่อดำเนินการ

ต:อไป 

 

5) ภารกิจด.านการรักษาพยาบาล 

i. ขอบเขต การดูแลรักษาพยาบาล การเจ็บป�วยทั ่วไป และการดูแลทางสภาพจิตใจ 

สำหรับประชาชนและเจ&าหน&าที่ภายในสถานที่ควบคุม พร&อมทั้งการจัดหาอุปกรณ2และ

เวชภัณฑ2 ที่ใช&ประกอบในการรักษาพยาบาล 

ii. แนวทางการปฏิบัต ิ 



1. จัดให&มีห&องปฐมพยาบาลประจำโรงแรม ตลอดระยะเวลาการปฏิบัติ และให&มี

เจ&าหน&าทีเ่ฝUาเวรยาม เพื่อดูแลการเจ็บป�วยเล็กน&อยของผู&เข&าพัก 

2. ในกรณีที่เป\นผู&เจ็บป�วยที่มีอาการรุนแรง ทีมปฐมพยาบาลตรวจและพิจารณา

แล.ว ว=าจำเปtนต.องเข.ารับการรักษาในโรงพยาบาล ให.ดำเนินการแจ.ง ศูนย`

เอราวัณ ที ่หมายเลข 1669 หรือ 1646 เพื ่อประสานกับระบบบริการ

การแพทย`ฉุกเฉิน ในลักษณะผู.ปwวยเจ็บด.วยเหตุอื่นที่มิใช= PUI พร&อมทั้งแจ&ง

สถานะของผู&ป�วยให&ศูนย2เอราวัณ และ หน:วยงานที่เกี่ยวข&องได&รับทราบเพื่อการ

เตรียมการที่เหมาะสม 

 

6) ภารกิจด.านการจัดการสิ่งแวดล.อมและสุขอนามัยในบริเวณสถานที่ควบคุม 

i. ขอบเขต การจัดการขยะ การกำกับดูแลและให&คำแนะนำในการจัดการด&านสุขาภิบาล 

ii. แนวทางการปฏิบัติ โรงแรมจัดให&มีพื ้นที ่ก ักเก็บขยะ ที ่ม ิดชิดและปลอดภัยจาก

สิ่งแวดล&อม, ประสานหน:วยงานที่เกี่ยวข&องของเขต หรือ กทม. เพื่อร&องขอการสนับสนุน

การจัดเก็บและทำลายขยะ ในลักษณะเดียวกับคลินิกในพื้นที่กทม. รายละเอียดดังนี ้

1. มีตารางเวลาทำความสะอาดภายในห&องพัก และพื้นส:วนกลางให&ชัดเจน และ

แจ&งให&ผู&เข&าพักทราบ 

2. ทำความสะอาดบริเวณที่มีคนเดินผ:านบ:อยๆ รวมถึงบริเวณที่มีคนสัมผัสร:วมกัน

โดยใช&การเช็ดถูเป\นหลัก ไม:แนะนำให&พ:นยาฆ:าเชื้อ เนื่องจากการฉีดพ:นน้ำยา

ฆ:าเชื้อแบบละอองฝอย หากทำได&ไม:ถูกวิธี รวมถึงไม:มีการใส:อุปกรณ2ปUองกัน

ตนเอง จะก:อให&เกิดความเสี่ยงติดเชื้อแก:ผู&ทำความสะอาด 

3. ในห&องพักของผู&เข&าพัก ขอให&ทำการแยกขยะด&วยตนเองภายในห&องพัก ใช&ถุง

ขยะ ทึบแสง ทนทานต:อสารเคมี และการรับน้ำหนัก ไม:ฉีกขาดง:าย กันน้ำได&ไม:

รั ่วซึม และบรรจุมูลฝอยไม:เกิน 2 ใน 3 ของความจุภาชนะ จัดหาหนังยาง

เพื่อให&ผู&เข&าพักเป\นผู&พับและมัดปากถุงด&วยหน&งยางให&แน:นด&วยตนเอง ดังนี ้

1) ขยะที ่มีโอกาสติดเชื ้อใส:ในถุงขยะสีแดง อันได&แก: กระดาษทิชชู 

ผ&าอนามัย ช&อนส&อม และเศษอาหารพร&อมภาชนะ  

2) ขยะอื่น ๆ ทั่วไปที่เป\นขยะแห&งใส:ในถุงขยะสีดำ อันได&แก: ถุงขนม เศษ

กระดาษ ซองกาแฟ เป\นต&น 



4. เคลื่อนย&ายขยะทุกวันตามตารางที่กำหนด โดยใช&รถเข็นสำหรับเคลื่อนย&ายถุง

ขยะ และใช&เส&นทางที่กำหนดเฉพาะแยกจากเส&นทางอื่น ๆ และล&างรถเข็นหลัง

ใช&งานทุกครั้ง 

5. สำหรับขยะถุงสีดำ แนะนำให&มีการตากไว&ในที่มีแดด เก็บที่โรงเก็บขยะเดิม 

(ของแต:ละโรงแรม) และดำเนินการด&วยวิธีการตามปกต ิ

6. สำหรับขยะถุงสีแดง เก็บในพื้นที่แยกขยะติดเชื้อที่จัดไว&เป\นการเฉพาะ และรอ

การดำเนินการในลักษณะเดียวกับขยะจากสถานพยาบาล 

 

5 การจัดเตรียมสถานที่และอุปกรณ ̀

1) เจ&าพนักงานควบคุมโรคติดต:อหรือเจ&าหน&าที่สาธารณสุขในพื้นที่ จัดทำทะเบียนผู&เข&าพัก  

2) แยกพื้นที่รองรับผู&เข&าพักที่ต&องกักกันตนเองออกจากบุคคลอื่นๆ โดยกำหนดตึกหรือชั้นที่พักให&

ชัดเจน และต&องมีห&องน้ำส:วนตัว รวมถึงไม:ให&ผู &เข&าพักใช&พื ้นที ่ส:วนกลางอื ่นๆ ยกเว&นขณะ

ลงทะเบียนเข&าที่พัก หรือเมื่อมีความจำเป\น และต&องมีการทำความสะอาดพื้นที่ดังกล:าวทุก 1-2 

ชั่วโมง 

3) ให&ผู&เข&าพักที่ต&องกักกันตนเองอยู:แต:ในห&องพักตลอดระยะเวลาที่เข&าพัก หากผู&เข&าพักดังกล:าว

ประสงค2จะออกจากที่พัก ต&องแจ&งเจ&าพนักงานควบคุมโรคติดต:อหรือเจ&าหน&าที่สาธารณสุขใน

พื้นที่ทราบล:วงหน&า 

4) จัดเตรียมอุปกรณ2สำหรับตรวจวัดอุณหภูมิร:างกาย เช:น เครื่องวัดอุณหภูมิร:างกายแบบมือถือ 

(Hand-Held Thermometer) หรือเครื่องวัดอุณหภูมิอินฟราเรด เป\นต&น โดยกำหนดให&มีจุดคัด

กรองอุณหภูมิร:างกายแก:ผู&เข&าพักทุกวัน  

5) กำหนดจุดเช็ดทำความสะอาดหรือทำลายเชื้อบนกระเป�าเดินทางหรือของใช&ต:างๆ ของผู&เข&าพัก 

ก:อนเข&ามาในตัวอาคาร โดยเช็ดด&วยน้ำยาฟอกขาวผสมน้ำ (น้ำยาฟอกขาว 1 ส:วน ต:อ น้ำสะอาด 

99 ส:วน) 

6) จัดเตรียมหน&ากากผ&าหรือหน&ากากอนามัย และติดตั้งเครื่องจ:ายแอลกอฮอล2เจลล&างมือไว&ใน

บริเวณพื้นที่ส:วนกลาง เช:น ประตูทางเข&าออก ล็อบบี้ โต�ะลงทะเบียน หน&าลิฟท2 ร&านอาหาร และ

บันได และกระจายตามหน&าห&องพักต:างๆ เป\นต&น เพื่อให&บริการแก:ผู&เข&าพัก เจ&าหน&าที่ และ

พนักงาน เพื่อช:วยลดความเสี่ยงในการแพร:กระจายเชื้อระหว:างบุคคล 

7) ภายในห&องพัก จัดเอกสารที่เกี่ยวข&องกับการปฏิบัติตัวของผู&เข&าพัก อธิบายตารางเวลาและวิธีการ

ทำความสะอาดห&องพัก รวมถึงการใช&บริการซักรีด และการบริการอาหารของที่พัก เพื่อให&ผู&เข&าพัก

รับทราบแนวทางที่ที่พักกำหนด  



8) จัดเตรียมถุงขยะในแต:ละห&อง พร&อมหนังยางรัดปากถุงให&เพียงพอ โดยให&ผู&เข&าพักพับปากถุงขยะ

ลงและมัดปากถุงให&แน:นด&วยตนเอง กำหนดเวลาที่ให&ผู&เข&าพักนำมาวางไว&หน&าห&องในแต:ละวัน 

เพื่อให&พนักงานทำความสะอาดเก็บไปกำจัด 

9) จัดเตรียมแนวทางในการสื่อสารกับเจ&าพนักงานควบคุมโรคในพื้นที่ที่รับผิดชอบ เช:น ชื่อเจ&า

พนักงานควบคุมโรค เบอร2โทรติดต:อ เพื่อให&สามารถดำเนินการในกรณีดังต:อไปนี้ ได&อย:าง

ทันท:วงท ี

i. กรณีผู&เข&าพักมีเหตุจำเป\นต&องออกจากสถานที่ก:อนกำหนด 

ii. กรณีที่ผู&เข&าพักมีอาการป�วย หรือมีภาวะฉุกเฉินด&านการแพทย2  

iii. กรณีที่ต&องส:งต:อไปที่โรงพยาบาล  

iv. กรณีที่มีผู&เสียชีวิต 

v. กรณีที่สงสัยมีการแพร:ระบาด หรือ พบเจ&าหน&าที่ พนักงาน หรือผู&เข&าพักอื่นๆ ที่ไม:ใช:ผู&ที่

ต&องกักกันมีอาการป�วย 

10) รายละเอียดแนวทางการดำเนินการที่พักหรือโรงแรม  (ภาคผนวก ข.) และ แนวทางการทำ

ความสะอาดฆ=าเชื้อในสถานที่ที่ไม=ใช=สถานพยาบาล (ภาคผนวก ค.) โดยอ&างอิงตามกรมควบคุมโรค  

 

6 การปฏิบัตติัวของเจ.าหน.าที่และพนักงาน 

1) ให&เจ&าหน&าที่และพนักงานบริการทุกคนสวมอุปกรณ2ปUองกันตนเองขณะปฏิบัติงาน หากมีอาการ

ป�วย ให&หยุดงานและรีบไปโรงพยาบาลที่อยู:ใกล& พร&อมแจ&งประวัติการสัมผัสคลุกคลีกับผู&เข&าพัก

ให&แพทย2และพยาบาลทราบ เพื่อรับการตรวจวินิจฉัยและรักษาต:อไป 

2) ระมัดระวังการสัมผัสใกล&ชิดขณะปฏิบัติหน&าที่ เว&นระยะห:างในการติดต:อกับผู&เข&าพัก อย:างน&อย 

1 เมตร 

 

7 ระเบียบปฏิบัติการอยู=ในสถานที่กักกันเพื่อสังเกตการเริ่มปwวย (Quarantine) 

1) ห&าม ออกนอกสถานที่ที่กำหนดไว& หากมีความจำเป\นให&แจ&งเจ&าหน&าที่ประสานงาน 

2) ห&าม บ&วนน้ำลาย เสมหะ สั่งน้ำมูก ลงบนพื้น 

3) ตรวจวัดอุณหภูมิร:างกายด&วยตนเองภายในห&องพัก และถ:ายรูปรายงานอุณหภูมิพร&อมอาการ 

มายังช:องทางที่กำหนดไว&ให& เช:น ไลน2กลุ:ม หรือช:องทางอื่น ๆ ที่จะมีการจัดตั้งให& ณ ตอน

ลงทะเบยีนห&อง 

4) เมื่อมีอาการผิดปกติอย:างใดอย:างหนึ่งหรือหลายอย:าง เช:น ไข& ไอ จาม มีน้ำมูก เจ็บคอ โปรดโทร

แจ&งเจ&าหน&าที่สาธารณสุขที่ดูแลในพื้นที่ทันท ี



5) ล&างมือด&วยน้ำสบู:หรือ Alcohol gel ทุกครั้งหลังไอ จาม ก:อนรับประทานอาหาร และหลังเข&า

ห&องน้ำ 

6) ซักล&างทำความสะอาดเสื้อผ&าเองทุกวัน หรือ นำเสื ้อผ&ามาใส:ถังที ่จัดไว&หน&าห&องเพื ่อส:งให&

เจ&าหน&าที่ซักล&างต:อไป (แล&วแต:ความเหมาะสมของพื้นที่แยกกักในการบริหารจัดการ) 

7) ทิ้งขยะมูลฝอยในถังขยะติดเชื้อที่จัดไว&ให&หน&าห&อง 

8) โปรดทำความสะอาดภายในห&องพักด&วยตนเอง และนำขยะมูลฝอยทิ้งในถังขยะติดเชื้อที่จัดไว&ให&

บริเวณหน&าห&อง (ควรมีผู&ทำความสะอาดให&เป\นส:วนรวมตามวงรอบ เช:น 2-3 วัน ครั้ง เป\นต&น) 

9) ขอสงวนสิทธิ์ การพบญาติตลอดระยะเวลา 14 วัน การฝกของเยี่ยม ควรเป\นประเภทของใช&

จำเป\นส:วนตัวเท:านั ้น ขอความร:วมมือหลีกเลี ่ยงการเยี ่ยมด&วยของฝากประเภทอาหารและ

เครื่องดื่ม ด&วยเหตุว:า ผู&ที่อยู:ในระหว:างการควบคุมโรคควรรับประทานอาหารที่ปรุงสุก ใหม: และ

สะอาดเท:านั้น ซึ่งได&มีบริการไว&ให&เป\นที่เรียบร&อยแล&ว 

10) การนำส:งสิ่งอุปกรณ2 หรือของฝากต:าง ๆ จะกำหนดเป\นวันละ 1 รอบเท:านั้นโดยทางเจ&าของพื้นที่

จะเป\นผู&กำหนดเวลาที่เหมาะสม 

11) ห&ามดื่มสุรา หรือเสพของมึนเมาในพื้นที่ควบคุมโรค 

12) เมื่อผู.เข.าพักได.รับการดูแลและควบคุมโรคในสถานที่ควบคุม ครบ 14 วัน จะได.รับหนังสือ

รับรอง เพื่อแสดงแก=ผู.เกี่ยวข.องต=อไป (ภาคผนวก ง.) 

 

8 แนวทางการปฏิบัติของเจ.าหน.าที่สาธารณสุข และพนักงานเจ.าหน.าที่ในกรณีที่ผู.สัมผัสพยายามออก

จาก  สถานที่เฝiาสังเกตอาการโดยไม=ได.รับอนุญาต 

1) พยายามชี้แจงทำความเข&าใจกับผู&สัมผัสโดยเจ&าหน&าที่ที่เกี่ยวข&อง อธิบายถึงสาเหตุและความ

จำเป\น รวมทั้งความปลอดภัยทั้งต:อตนเองและบุคคลในครอบครัว 

2) ประสานพนักงานเจ&าหน&าที่ซึ ่งทำหน&าที่รักษาความปลอดภัยในพื้นที่ เพื่อสกัดกั้นผู&สัมผัสที่

พยายามออกนอกพื้นที ่ 

3) ชี้แจงทำความเข&าใจเรื่องกฎหมายที่เกี่ยวข&อง ที่ได&มีผลบังคับใช&ในช:วงเวลานั้น ๆ 

4) ให&พนักงานเจ&าหน&าที่ซึ่งทำหน&าที่รักษาความปลอดภัยในพื้นที่สวมอุปกรณ2ปUองกันร:างกายส:วน

บุคคลให&เรียบร&อย และดำเนินการต:อผู&สัมผัสจากเบาไปหาหนักตามลำดับ เพื่อขัดขวางความ

พยายามออกนอกพื้นที่ของผู&สัมผัส ตามกระบวนการที่เหมาะสมของหน:วยงานด&านความมั่นคง 

 

  



 (ภาคผนวก ก.) 

ตารางสรุปการมอบหมายงานและความรับผิดชอบ ภายในบริเวณ Quarantine site 

Task State Quarantine POC (ระบ ุบุคคล พร9อม

หมายเลขติดตDอ) 

§ ผู9บัญชาการณMสDวนหน9า ณ State Q. รับมอบหมายจาก กระทรวงกลาโหม  

§ ภารกิจ 1 ด9านอำนวยการและธุรการ โรงแรม รDวมกับ หนDวยงานกลาโหม  

การลงทะเบียน และธุรการ   

การสื่อสารภายในพื้นที่ควบคุม   

ดูแลองคGประกอบการใชJชีวิต   

ดJานอาหาร น้ำอุปโภคและบริโภค   

ดJานพัสดุและการบัญชี (ถJามี)   

§ ภารกิจ 2 การรักษาความปลอดภัย และการ

บังคับใช9กฏหมาย 

กองทัพ / หนDวยงานความมั่นคง  

§ ภารกิจ 3 ด9านการควบคุมและปcองกันโรค สำนักอนามัย กทม. / สปคม. / ส.คร. / 

สสจ.  

 

การคัดกรอง/การตรวจสอบอาการประจำวัน (ขึ้นกับขJอตกลงของพื้นที)่  

การตรวจยืนยัน (Nasal & Throat swab)   

§ ภารกิจ 4 ด9านการรักษาพยาบาล หนDวยแพทยMทหาร / สธ. ในพื้นที่  

 (อาจขึ้นกับขJอตกลงในพื้นที่) 

 

การดูแลรักษาพยาบาล เจ็บปdวยทั่วไป   

การคัดกรอง/การตรวจสอบอาการประจำวัน (ขึ้นกับขJอตกลงของพื้นที)่  

การประสานโรงพยาบาลตั้งรับในพื้นที ่   

§ ภารกิจ 5 ด9านการจัดการสิ่งแวดล9อมและ

สุขอนามัยในบริเวณสถานที่ควบคุม 

กรุงเทพมหานคร / หนDวยงานท9องถิ่นใน

แตDละจังหวัด 

 

การจัดการขยะ   

การจัดการแมลง   

§ การประสานรพ.ที่หมาย ในเขตกทม. และ

ปริมณฑล 

ศูนยMจัดการเตียงในเขต กทม.  

(ศูนยMราชวิถี) 

 

§ การประสานการเคลื่อนย9ายนำสDง 1669 หรือหนDวยงาน สสจ.  

 

  



 

ภาคผนวก ข. 

แนวทางการดำเนินงานของพนักงานโรงแรม ณ พื้นที่แยกกักโรคที่กำหนดโดยรัฐบาล (State Quarantine) 

 

กิจกรรม ขั้นตอนการปฏิบัต ิ
อุปกรณ`ปiองกันตนเอง (PPE)/ 

อุปกรณ ̀
ผู.ปฏิบัต ิ

- ลงทะเบียน 

- รับกุญแจ 

- สื่อสารแนวทางการ

ปฏิบัติตัว (ในรูปแบบ

เอกสารวีดีทัศน2

ในไลน2แอด) 

- การลงทะเบียนและเก็บเอกสารหลักฐานของ 

  ผู&เข&าพัก พนักงานจะทำการถ:ายภาพพาสปอร2ต 

  และบัตรประชาชน โดยเอกสารการลงทะเบียน 

  จะมีการแจกให&ตั้งแต:ตอนอยู:ที่สนามบิน 

- พนักงานทำการแจกกุญแจให&กับผู &เข&าพัก  

  พร&อมทั ้งแจกเอกสารชี ้แจงแนวทางการ    

  ปฏิบัติตัวขณะกักกนัโรค 

- ทำการแปะปUายคิวอาร2โค�ตไลน2กลุ:ม เพื่อให&ผู& 

  เข&าพักแอดไลน2กลุ :ม เพื ่อใช&เป\นช:องทาง 

  สำหรับการสื่อสารของโรงแรมและผู&เข&าพัก 

- แนะนำให&ลูกค&าใส:หน&ากากอนามัยตลอดเวลา 

  ที ่ม ีผ ู &อ ื ่นอยู :ด &วย ยกเว&นเวลารับประทาน

อาหาร หร ือเวลานอนพัก โดยต &องเว&น

ระยะห:างกับผู&ร:วมพัก อย:างน&อย 1 เมตร 

- น้ำยาล&างมือ 

- หน&ากากอนามัย 

พนักงานต&อนรับ 

แจกอาหารให&กับผู&

เข&าพักทั้งอาหารเช&า 

อาหารกลางวัน 

อาหารเย็น ของใช&

จำเป\นที่ผู&เข&าพัก 

รวมถึงให&บริการ

อาหาร ของใช&

สำหรับผู&เข&าพัก 

- จัดโต�ะวางไว&หน&าห&อง โดยที่พนักงานจะนำ 

  อาหารหรือของใช&ที่จัดเป\นชุดไปวางไว&ใน 

  ห&องก:อนแล&ว ตั้งแต:มีการประสานว:าจะรับ 

  ลูกค&า  

- ในทุกวันจะมีเวลาในการนำอาหารไปวางไว&

หน &าห &องแต :ละห &อง เม ือวางครบแล&ว

พนักงานจะทำการโทรศัพท2ไปแจ&งไปยังผู&เข&า

พักทราบ รวมถึงกรณีมีของฝาก หรือมีการ

สั่งของก็จะทำในลักษณะเดียวกัน 

หน&ากากผ&าหรือหน&ากากอนามัย 

สำหรับผู&เข&าพัก 

พนักงานโรงแรม 



กิจกรรม ขั้นตอนการปฏิบัต ิ
อุปกรณ`ปiองกันตนเอง (PPE)/ 

อุปกรณ ̀
ผู.ปฏิบัต ิ

สั่งทางออนไลน2  

รวมทั้งของที่ญาติ

นำมาฝากไว& 

- หลังจากมีการรับอาหารหรือสิ่งของเสร็จแล&ว 

  พนักงานต&องทำความสะอาดโต�ะ หรือพื้นที ่

  บริการด&วยน้ำผสมผงซักฟอก หรือ 70%   

  Alcohol  

พนักงานจัด

ทำอาหาร/จัดเตรียม

อาหารให&กับผู&เข&าพัก 

ให&ดำเนินการโดย

คำนึงถึงหลัก

สุขาภิบาลอาหาร  

- จัดให&มีภาชนะใส:อาหารสำหรับใช&ครั้งเดียวทิ้ง 

- ให&ผู &เข&าพักรับประทานอาหารภายในห&อง  

  โรงแรมไม:จัดพื้นที่ห&องอาหาร ห&องออกกำลังกาย  

  และสระว:ายน้ำ เพื่อปUองกันไม:ให&ลูกค&า 

  มีการรวมกลุ:มกัน 

- ภายในห&องพักควรจัดให&มีเครื่องทำน้ำร&อน  

  เพื่อใช&สำหรับการชงเครื่องดื่มร&อน เช:น ชา  

  กาแฟ  

- หมวกคลุมผม 

- ผ&ากันเป��อน 

- ถุงมือ (ถ&ามี) 

*คำนึงถึงหลักสุขาภิบาลอาหาร 

 

พนักงานทำอาหาร 

ทำความสะอาด

ภายในห&องพัก 

- ชุดผ&าปูที่นอนปลอกหมอนทาง โรงแรมจะมี 

   การเตร ียมไว &ภายในห &องจำนวน 1 ชุด  

   เพื่อให&ผู&เข&าพักทำการเปลี่ยนเอง โดยจะมี 

   การสื่อสารก:อนการเข&าพัก (จัดทำวีดีทัศน2 

   เรื่องคำแนะนำต:างๆ การเปลี่ยนที่นอนให& 

   ผู&เข&าพักชม) 

- กรณีที ่แม:บ&านเข&าไปทำความสะอาดภาย 

  ในห&องพัก ประกอบด&วยขั้นตอน ดังนี ้

 1) แม:บ&านสวมอุปกรณ2ปUองกันตนเอง  

 2) แม:บ&านเป¢ดประตูหน&าต:าง 

 3) กดชักโครกโดยการป¢ดฝาชักโคกก:อนหลัง   

     จากนั้นเทน้ำยาล&างห&องน้ำพร&อมทั้ง        

     เป�ดพัดลมระบายอากาศ 

 4) เช็ดทำความสะอาดบริเวณตู& โต�ะ ตู &เย็น  

     หรืออุปกรณ2ต :างๆทีม ีภายในห&องด&วย  

     70% Alcohol 

- หน&ากากอนามัย 

- หมวกคลุมผม (กรณีผมยาว) 

- เสื้อพลาสติกกันน้ำ   

- ถุงมือ 

- น้ำยาทำความสะอาดคือน้ำยา 

  ฟอกขาว สัดส:วน 5,000 ppm 

- ถุงขยะ 

- เครื่องนอนชุดใหม: 

- set ประจำห&องชุดใหม: 

แม:บ&าน 

หมายเหตุ ควรมีการ

ประสานกับบริษัท

จัดเก็บขยะให&ทราบ

เวลาที่จะมารับขยะ

ซึ่งจะถือว:าเป\นมูล

ฝอยติดเชื้อ 



กิจกรรม ขั้นตอนการปฏิบัต ิ
อุปกรณ`ปiองกันตนเอง (PPE)/ 

อุปกรณ ̀
ผู.ปฏิบัต ิ

 5) เก็บผ&าปูที ่นอน โดยทำม&วนออกห:างจาก 

     ตัวเอง ไม:ควรสะบัดผ&าปูที่นอน เพราะจะ 

     ทำให&เกิดการฟุUงกระจายของเชื้อโรคและฝุ�น 

6) ใส:ผ&าลงในถังเพื่อนำส:งไปยังบริษัทที่รับทำ 

    ความสะอาด โดยการทำความสะอาดผ&าใช& 

    น ้ำยาซ ักผ &าและจะต &องผ :านอ ุณหภ ูมิ  

    อย:างน&อย 71 องศาเซลเซียสนาน 25 นาท ี

7) ป�ดพัดลมดูดอากาศและทำความสะอาด

ห&องน้ำ 

8) แม:บ&านเก็บขยะป¢ดปากถุงโดยการม&วนออก

จากตัว ขยะประเภทถุงพลาสติก กล:อง

อาหาร เป\นต&น ให&ใส:ไว&ในขยะทั่วไป หาก

เป\นหน&ากากอนามัย หรือทิซซู:ที่ปนเป��อน

น้ำมูก น้ำลาย หรือสารคัดหลั่ง ให&ใส:ในถุงสี

แดงเป\นขยะติดเชื้อ 

9) กรณีที่ต&องมีช:างหรือแม:บ&านเข&าไปให&บริการ

ภายในห&องพักซึ่งมีผู&เข&าพักอยู: ให&เจ&าหน&าที่

ประชาสัมพันธ 2โทรแจ&งล ูกค&าทราบ และ

พยายามแยกตัวให&ห:างออกจากกันมากที่สุด 

เท:าที่จะทำได 

  

ทำความสะอาด

เครื่องปรับอากาศ

ภายในห&อง  

- เปลี ่ยนไส&กรองเครื ่องปรับอากาศ โดยมี

ขั้นตอนดังนี ้

   1) ช:างแอร2แกะไส&กรองออกเริ่มจากด&านใน 

       ก:อน หลังจากแกะออกให&แผ:นกรองอยู: 

       ในลักษณะแนวตั้ง 

   2) จุ :มลงในกะละมังที ่มีน้ำผสมผงซักฟอก  

       ทำความสะอาดไส&กรอกใต&น้ำ  

- หน&ากากอนามัย 

- ถุงมือ  

- Coverall  

- แว:นตา/Face shield 

- อ:างใส:น้ำผสมผงซักฟอก 

 

ช:างแอร2 

หมายเหตุ  กรณ ีที่

ล ู ก ค & า ถ ู ก แ ย ก ไ ป

โรงพยาบาลเนื่องจาก

เข&าข:ายเฝUาระวังโรค 

COVID-19 ใ ห & เ ว& น

การเข&าพักห&องนี ้ไป



กิจกรรม ขั้นตอนการปฏิบัต ิ
อุปกรณ`ปiองกันตนเอง (PPE)/ 

อุปกรณ ̀
ผู.ปฏิบัต ิ

   3) นำแผ:นกรองที่ทำความสะอาดเสร็จแล&ว 

       นำไปผึ่งแดดให&แห&ง 

ก :อนจนกว : าจะทำ

ความสะอาดเสร็จใน

อีก 1 วันต:อมา 

ทำหน&าที่รักษาความ

ปลอดภัยให&กับผู&เข&า

พัก และอำนวยความ

สะดวกเกี่ยวกับ

การจราจร เป\นต&น 

- ดูแลเรื่องความปลอดภัยของลูกค&า ไม:มีกิจไม:

ควรเข&าไปบนอาคารที่พักของลูกค&า 

- กรณีที ่ต &องขึ ้นอาคารพักต&องล&างมือและ

ตรวจสอบการสวมหน&ากากอนามัยให&ถูกต&อง 

หน&ากากอนามัย พนักงานรักษา 

ความปลอดภัย 

จุดให&บริการสำหรับ

บุคลากรทาง

การแพทย2และ

สาธารณสุข  

- จ ุดสำหร ับร ับรายงานอ ุณหภูม ิร :างกาย  

  รายงานอาการของผู &เข&าพัก หรือโรงแรม 

  สามารถให&ผู&เข&าพักรายงานข&อมูลผ:านระบบ 

  ออนไลน2ได&  

- ให&บร ิการทางการแพทย2สำหรับการเก็บ 

  ตัวอย:างและการตรวจโรคทั่วไป 

- หลีกเลี่ยงกิจกรรมการดูแลที่ทำให&เกิดละออง

ฝอยขนาดเล็ก (aerosol procedure) 

- น้ำยาล&างมือ 

- หน&ากากอนามัย/N95 

- Isolation gown  

- แว:นตา 

- Face Shield  

- หมวกคลุมผม 

บุคลากรทางการแพทย2

และสาธารณสุข  

 

 

 

  



ภาคผนวก ค. 



 



ภาคผนวก ง. 

	
	
	

	
 
 

(ตวัอยา่งหนงัสอืรบัรอง) 

 

       เขียนที่ .................................................................. 

       วันที่ .............. เดือน ..................... พ.ศ. ................ 
	
	 หนังสือฉบับนี4 ให้ไว้เพื:อรับรองว่า นาย /  นาง /  นางสาว . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  นามสกุล 
............................  อาย.ุ        ปี สญัชาต ิ              อยูบ่า้นเลขที:              หมูท่ี:         ซอย          
ถนน                                     แขวง /ตําบล                      เขต /  อํ า เภอ                                   

จงัหวดั..................................................... 
ซึ:งเป็นผูไ้ดร้บัคาํสั :งจากเจา้พนกังานควบคมุโรคตดิต่อ ใหด้าํเนินการ  
 

� แยกกกั (Home Quarantine) 

� คมุไวส้งัเกตอาการ 

 

� กกักนัระดบัประเทศ (State Quarantine) 

� กกักนัระดบัจงัหวดั (Local Quarantine) 
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นาย / นาง / นางสาว ............................. นามสกุล ............................... ไมม่อีาการแสดงใด ๆ ที:เขา้ไดก้บั
อาการป่วยดว้ยโรคโควดิ fg ณ วนัที:สิ4นสดุการควบคมุโรค 
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          (................................................) 
                  เจา้พนกังานควบคมุโรคตดิต่อ 
              
 
 



 

 


