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แนวทางการบริหารจัดการ 

พื้นที่กักกันโรคแห่งรัฐ (State Quarantine) แบบบูรณาการ 

กระทรวงสาธารณสุข 
29 เมษายน 2563 

  ตามข้อสั่งการ ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคเชื้อไวรัสโควิด 19 เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2563 
ที่ก าหนดให้ผู้เดินทางมาจากต่างประเทศทุกคน ต้องได้รับการตรวจคัดกรอง แยกกัก หรือ กักกันเพ่ือการเฝ้าระวัง 
ป้องกัน และควบคุมโรคจากผู้เดินทางซึ่งมาจากท้องที่ หรือเมืองท่านอกราชอาณาจักร กรณีโรคโควิด 19  
โดยมีมาตรการและแนวทางการด าเนินการที่ส าคัญ ดังนี้ 
 

1. การด าเนินการ ณ ท้องท่ีนอกราชอาณาจักร (ประเทศต้นทาง) 
1.1. มาตรการก่อนการเดินทาง 

1.1.1. ตรวจสอบเอกสารหลักฐานที่จ าเป็นที่ต้องใช้ประกอบการเดินทาง โดยจ าแนกเป็น ๒ กรณ ีดังนี้ 
กรณีที่ 1 ผู้เดินทางที่มีสัญชาติไทย ต้องมีใบรับรองแพทย์ที่ยืนยันว่าผู้เดินทางดังกล่าวมีสุขภาพเหมาะสมต่อการ
เดินทางทางอากาศ (Fit to Fly) ที่ออกให้โดยมีระยะเวลาไม่เกิน ๗๒ ชั่วโมงก่อนการเดินทาง และมีหนังสือหรือ
เอกสารหลักฐานรับรองการเดินทางกลับประเทศไทย จากสถานเอกอัครราชทูตไทยหรือสถานกงสุลใหญ่ หรือที่
กระทรวงการต่างประเทศออกให้  
กรณีที่ 2 ผู้เดินทางที่เป็นคนต่างด้าว ต้องมีใบรับรองแพทย์ที่ยืนยันว่าผู้เดินทางดังกล่าวมีสุขภาพเหมาะสมต่อการ
เดินทางทางอากาศ (Fit to Fly) พร้อมใบรับรองแพทย์ที่ยืนยันว่าผู้เดินทางดังกล่าวไม่พบเชื้อโรคโควิด 19 ที่ออก
ให้โดยมีระยะเวลาไม่เกิน ๗๒ ชั่วโมงก่อนการเดินทาง และมีเอกสารหลักฐานหรือกรมธรรม์ประกันภัยที่แสดงการ
คุ้มครองการดูแลสุขภาพหรือรักษาพยาบาลในประเทศไทย ซึ่งครอบคลุมถึงโรคโควิด 19 เป็นจ านวนเงินไม่น้อย
กว่า หนึ่งแสนเหรียญสหรัฐ 

1.1.2. สายการบินที่จ าหน่ายตั๋วโดยสาร ควรชี้แจงมาตรการที่จะด าเนินการในแผ่นดินไทย เน้นย้ า
เรื่องท่ีผู้เดินทางทุกคน จะถูกกักกันตัวในพ้ืนที่กักกันโรคแห่งรัฐ (State Quarantine) 

1.1.3. การซื้อตั๋วโดยสาร ทั้งในกรณีที่ เป็น Commercial flight และกรณีที่ เป็น Charter flight  
สายการบินต้องส่งข้อมูลจ านวนผู้เดินทางให้กับด่านควบคุมโรคระหว่างประเทศ กรมควบคุมโรคล่วงหน้า เพ่ือให้มี
การเตรียมการให้เหมาะสมกับจ านวนพื้นที่ State Quarantine ที่เตรียมไว้ในประเทศไทย 
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1.1.4. สายการบินต้องชี้แจงแนวทางการปฏิบัติตัว ก่อนเดินทางให้ผู้ที่ประสงค์จะเดินทางเข้ามา 
ในประเทศไทยให้ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด 

1.2. มาตรการตรวจคัดกรอง (Exit screening) และการด าเนินการบนพาหนะระหว่างเดินทาง 
1.2.1. แจ้งมาตรการของประเทศไทยต่อผู้เดินทาง ทั้งขณะซื้อตั๋วโดยสารและขณะ check in 
1.2.2. ตรวจคัดกรองผู้โดยสารขาออก (Exit screening) โดยพิจารณาจากอาการไข้ (อุณหภูมิร่างกาย

ตั้งแต ่37.3 องศาเซลเซียส ขึ้นไป) ร่วมกับมีอาการไอ มีน้ ามูก เจ็บคอ หอบเหนื่อย อย่างหนึ่งอย่างใด 
1.2.3. หากผู้เดินทางไม่สามารถแสดงเอกสารหลักฐานได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ ตามข้อ 1.1.1 หรือมี

อาการตามข้อ 1.2.2 ต้องปฏิเสธ หรือไม่ยินยอมให้เดินทางเข้าสู่ประเทศไทย 
1.2.4. การด าเนินการบนพาหนะระหว่างเดินทาง 

1) ลดการสัมผัสระหว่างพนักงานต้อนรับกับผู้โดยสาร และระหว่างผู้โดยสารกับผู้โดยสาร 
ให้มากที่สุด เช่น จัดให้เดินห่างกันอย่างน้อย 1 เมตร 

2) จัดให้ผู้โดยสารนั่งห่างกันอย่างน้อย 1 เมตร (หากสามารถจัดได้) 
3) แนะน าให้ทุกคนใส่หน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย 
4) ให้พนักงานบนเครื่องบินแนะน าผู้เดินทางกรอกเอกสารตามแบบ ต. 8 ให้ครบถ้วนและ

ตามความเป็นจริง 
5) หากระหว่างการเดินทาง พบผู้มีอาการป่วยหรือผู้มีเหตุอันควรสงสัยว่าป่วย เช่น มีไข้ ไอ มี

น้ ามูก เจ็บคอ หรือหอบเหนื่อย ให้บุคคลดังกล่าวใส่หน้ากากอนามัย และให้นั่งแยกจาก
ผู้อื่นให้มากที่สุด อย่างน้อย 2 เมตรขึ้นไป 

6) ด าเนินการอ่ืนใดตามมาตรฐานหรือตามที่องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ
(International Civil Aviation Organization: ICAO) ก าหนด 

 
2. การด าเนินการภายในราชอาณาจักร 

2.1. มาตรการตรวจคัดกรอง (Entry screening) ณ ช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศ  
2.1.1. ตรวจคัดกรองอาการ (Entry Screening) ที่ประตูทางออก ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ หรือ

แนวทางท่ีกรมควบคุมโรคก าหนดโดยเคร่งครัด  
2.1.2. ให้ผู้เดินทางทุกคนสแกน QR Code เพ่ือดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่น AOT หรือใช้วิธีการอ่ืนใด 

เพ่ือให้สามารถใช้ระบบรายงานตัวและติดตามอาการ ตามที่กระทรวงสาธารณสุขก าหนด  จนครบระยะเวลาตามที่
เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อประจ าด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ หรือเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ  
ในพ้ืนที่ด าเนินการ  
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2.1.3. ให้เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อประจ าด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ตรวจสอบแบบ 
ต.8 ก่อนอนุญาตให้ออกจากบริเวณจุดคัดกรองอาการ 

2.1.4. ให้จ าแนกผู้เดินทางเป็น 2 กลุ่ม โดยให้ด าเนินการดังนี้  
กลุ่มที่ 1 ผู้เดินทางที่มีอาการเข้าเกณฑ์สอบสวนโรค (Patient under Investigation: PUI) ตามที่กรมควบคุมโรค
ก าหนด ซึ่งเข้าข่ายเป็นผู้ที่ เป็นหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็นโรคโควิด  19 ให้ส่งตัวบุคคลดังกล่าวไปยัง
สถานพยาบาลที่กระทรวงสาธารณสุขก าหนด เพ่ือเข้ารับการตรวจ รักษา รับการชันสูตรทางการแพทย์ และแยก
กัก ตามสมควรแก่กรณ ี
กลุ่มที่ 2 ผู้เดินทางที่ยังไม่มีอาการเข้าเกณฑ์สอบสวนโรค (PUI) ตามที่กรมควบคุมโรคก าหนด ให้ด าเนินการส่งต่อ
เพ่ือกักกันตัว ณ พ้ืนที่กักกันโรคแห่งรัฐ (State Quarantine)  

2.1.5. กรณีที่เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อประจ าด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ พบผู้
เดินทางที่ยังไม่มีอาการเข้าเกณฑ์สอบสวนโรค (PUI) ตามที่กรมควบคุมโรคก าหนด (กลุ่มที่ 2) ให้ประสานหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องของกระทรวงคมนาคม ที่ช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศ เพ่ือรับตัวผู้เดินทางที่ไม่มีอาการเข้าเกณฑ์
สอบสวนโรค (PUI) ขึ้นรถท่ีจัดไว้ เพ่ือเดินทางไปยังพ้ืนที่กักกันโรคแห่งรัฐ (State Quarantine) 

2.2. มาตรการกักกันตัวผู้เดินทางจากต่างประเทศ 
2.2.1. ผู้เดินทางจากต่างประเทศทุกคนจะถูกกักกันตัวเพ่ือสังเกตอาการ ณ พ้ืนที่กักกันโรคแห่งรัฐ 

(State Quarantine) เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 14 วัน ถัดจากวันที่เดินทางถึงประเทศไทย 
2.2.2. เจ้าหน้าที่ทางการแพทย์/หน่วยทหาร ที่ได้รับมอบหมาย ณ สถานที่กักกันโรค ท าการตรวจคัด

กรองอาการไข้ และสอบถามอาการทางเดินหายใจทุกวัน 
2.2.3. ผู้ เดินทางจากต่างประเทศทุกคน จะต้องถูกเก็บตัวอย่างทางเดินหายใจส่งตรวจทาง

ห้องปฏิบัติการการ เพ่ือหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จ านวน 2 ครั้ง โดยครั้งที่ 1 ประมาณวันที่ 3 – 5 และครั้งที่ 2 
ประมาณวันที่ 11 – 13 ของการกักกันตัว หรือเมื่อมีอาการไข้ ไอ มีน้ ามูก เจ็บคอ หรือหอบเหนื่อย อย่างหนึ่งอย่าง
ใด (ภาคผนวก ก.) 

2.2.4. ผู้เดินทางที่ตรวจพบเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือมีอาการป่วยเข้าได้เข้าเกณฑ์สอบสวนโรค (PUI) 
ในระหว่างกักกันตัว จะถูกส่งต่อไปรับการไปยังสถานพยาบาลที่กระทรวงสาธารณสุขก าหนด  เพ่ือเข้ารับการตรวจ 
รักษา รับการชันสูตรทางการแพทย์ และแยกกัก ตามสมควรแก่กรณี 
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เรียน : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
เรื่อง : รายงานผลการประเมินและเตรียมความพร้อม ภารกิจ State Quarantine 
 
  จากข้อสั่งการ ให้กรมควบคุมโรค กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ และหน่วยงานสังกัดกระทรวงกลาโหม 
ร่วมกันเสาะหาและพัฒนาให้เกิดพ้ืนที่ควบคุมแห่งรัฐ (State Quarantine) เพ่ือรองรับคนไทย ที่กลับจาก
ต่างประเทศภายใต้สถานการณ์ของโรคระบาดโควิด 19 
 หน่วยงานที่เกีย่วข้อง ได้เข้าท าการประเมินและด าเนินการเตรียมการโรงแรม เพ่ือใช้ในภารกิจนี้ 
รายละเอียดดังนี้ 
  โรงแรม _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _        ใบอนุญาตเลขท่ี _ _ _ _ _ _ _ _ หรือ 

o ผู้ประกอบการโรงแรม ท าการประเมินตนเอง โดยคู่มือประมินตนเองที่จัดท าโดยกรม
สนับสนุนบริการสุขภาพ 
     ผ่าน    ไม่ผ่าน 

o กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ พร้อมทีมวิศวกร เข้าประเมินเมื่อวันที่ _ _ _ _ _ _ _ _ 
    ผ่าน    ไม่ผ่าน 

o กรมควบคุมโรคและส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เข้าประเมินความเป็นไปได้ ในการ
ปฏิบัติตาม SOP การด าเนินการ state quarantine พร้อมกับพิจารณา Gap analysis ใน
วันที่ _ _ _ _ _ _ _ _ 

o กรมควบคุมโรค โดยทีม ICN สถาบันบ าราศนราดูร เข้าให้ความรู้พร้อมฝึกฝนทักษะที่จ าเป็น
ส าหรับเจ้าหน้าที่และผู้ประกอบการโรงแรม ในวันที่.   _ _ _ _ _ _ _ _    (นัดหมาย) 

โครงการ พื้นที่ควบคุมโรคแห่งรัฐ (State Quarantine) แบบทางเลือก _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
ใบอนุญาตเลขท่ี _ _ _ _ _ _ _  โดยมีโรงพยาบาล _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  เป็นผู้ปฏิบัติร่วม 

ภายหลังกระบวนการในการเตรียมความพร้อมข้างต้น สรุปว่าโรงแรม _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
สามารถให้การรองรับเป็น State Quarantine ได้โดยมีศักยภาพจ านวน            _ _ _ _ _ _   ห้อง 
และพร้อมเริ่มด าเนินการภายใน 24 ชั่วโมง เมื่อได้รับการประสาน หรือ วันที่.  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 
       ( _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ) 
        ผู้รับผิดชอบการเตรียมความพร้อม 
           วันที่ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
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แนวทางการด าเนินการและการบริหารจัดการพื้นที่กักกันโรคแห่งรัฐ 
(State Quarantine) 

 
1 องค์ประกอบ 

1) ห้องนอน แบ่งเป็นทางเลือกดังนี้  
i. ห้องพักเดี่ยว (1 คนต่อห้อง) มีห้องน้ าในตัว เช่น ห้องพักโรงแรม ห้องพักคอนโดมิเนียม 

ห้องพักหน่วยงานสถาบัน 
ii. ห้องพักคู ่(1-2 คนต่อห้อง) มีห้องน้ าในตัว 
iii. ภายในห้อง มีระบบระบายอากาศที่เพียงพอ พ้ืนไม่ควรเป็นพรม และระบบปรับอากาศ

ควรเป็นเครื่องปรับอากาศแบบแยกห้อง 
2) ห้องน้ า รูปแบบห้องน้ าแยกในตัวห้องนอน 
3) ครัว หรือ พ้ืนที่ประกอบอาหารหรือแจกจ่ายอาหาร 
4) พ้ืนที่ในการจัดการขยะ 
5) พ้ืนที่เหมาะสมกับการรักษาความปลอดภัย 
6) พ้ืนที่ปฐมพยาบาล 
7) พ้ืนที่ธุรการ และการประชุม 

 
2 การมอบหมายความรับผิดชอบในการจัดตั้ง และด าเนินการพื้นที่กักกันโรคแห่งรัฐ รายละเอียดดังตาราง

ใน (ภาคผนวก ข.) 
 

3 แนวการลงทะเบียนเพื่อรับกุญแจ เข้าที่พัก 
1) การจัดพ้ืนที่ส าหรับการลงทะเบียน ให้เหมาะสมและปลอดภัย ควรจัดให้พ้ืนที่แยกออกจากส่วน

ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่  
2) เจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้อง ใส่ถุงมือและหน้ากากเพ่ือป้องกันเชื้อโรค 
3) เส้นทางเดินจากที่จอดรถ มายังพ้ืนที่ลงทะเบียน และไปขึ้นลิฟท์ ควรจัดให้เป็นเส้นทางที่สั้นและ

ปนเปื้อนน้อยท่ีสุดที่จะท าได้อย่างเหมาะสม 
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4 การจัดแบ่งภารกิจ เพื่อการจัดการในบริเวณสถานที่ควบคุม 
1) ก าหนดผู้บัญชาการณ์เหตุการณ์ในพื้นที่ส่วนหน้า ในแต่ละ State Quarantine 
2) ภารกิจด้านอ านวยการและธุรการ 

i. ขอบเขตรับผิดชอบ การลงทะเบียน การสื่อสาร องค์ประกอบการใช้ชีวิตต่าง ๆ การดูแล
ด้านอาหาร อุปโภคและบริโภค รวมถึงการออกธุรการ พัสดุและการบัญชี (ถ้ามี) 

ii. แนวทางการปฏิบัติ ตาม (ภาคผนวก ค.)  
1. ท าการลงทะเบียนเพ่ือเข้าพัก ตามกระบวนการของทางโรงแรม ที่มีการปรับแก้

ให้เหมาะสมกับสถานการณ์และมีความปลอดภัยต่อการควบคุมการติดต่อ 
2. ท าการลงทะเบียน ผู้เข้าพักใน State Quarantine ไปยังหน่วยงานกรมควบคุม

โรค โดยผ่านช่องทางตาม link :  
3) ภารกิจการรักษาความปลอดภัย 

i. ขอบเขต การจัดตั้งเวรยาม ในการรักษาความปลอดภัย และดูแลความสงบเรียบร้อย 
ตลอดการปฏิบัติของ Quarantine site ทั้งบริเวณโดยรอบ และภายในที่พักในกรณีที่
จ าเป็น 

ii. แนวทางการปฏิบัติ ดูแลความสงบเรียบร้อย ทั้งบริเวณพ้ืนที่โดยรอบในทุกขั้นตอนการ
เข้าพักของผู้เดินทาง ด้วยการก ากับให้มีแนวป้องกัน การตรวจตรา และเฝ้าระวัง
สถานการณ์โดยรอบโรงแรม ให้อยู่ในความเรียบร้อยตลอด 24 ชั่วโมง 

4) ภารกิจด้านการควบคุมและป้องกันโรคที่อาจติดต่อได้ รับผิดชอบ  
i. ขอบเขตความรับผิดชอบ การคัดกรอง ตลอดจนการตรวจสอบอาการประจ าวันตาม

นิยาม PUI การให้ค าแนะน าด้านการป้องกันการติดเชื้อเพ่ือสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ใน
พ้ืนที่ควบคุม รวมทั้งการจัดหาอุปกรณ์ป้องกันตนเองส าหรับเจ้าหน้าที่และอุปกรณ์ใน
การตรวจยืนยัน (Swab) 

ii. แนวทางการปฏิบัติ 
1. การตรวจเพ่ือคัดกรองอาการที่แสดงว่าเป็นผู้ป่วยที่สงสัยการติดเชื้อ ก่อนที่จะ

เข้าพักในพ้ืนที่ควบคุมที่รัฐจัดไว้ให้ จะมีขึ้นในวันแรก ที่ผู้เดินทางเข้าถึงพ้ืนที่
ควบคุมนั้น ๆ  

2. การตรวจคัดกรองประจ าวัน ด าเนินการในทุก ๆ วันด้วยการวัดอุณหภูมิร่างกาย 
และซักถามอาการประจ าวันถึงความผิดปกติต่าง ๆ ที่อาจตรวจพบ 

3. การเก็บตัวอย่างทางเดินหายใจครั้งที่ 1 ส่งตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในผู้
เข้าพักทุกรายประมาณวันที่ 3 ถึงวันที่ 5 หลังจากเข้าพักโดยผู้ด าเนินการเก็บ
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ตัวอย่างเป็นเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่ของสถานที่กักกันนั้น ๆ ตั้งอยู่และส่ง
ตรวจตามแนวทางการสอบสวนโรค และน าส่งสิ่งส่งตรวจไปยังห้องปฏิบัติการที่
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์รับรองในพ้ืนที่ เสมือนการเก็บตัวอย่างผู้สัมผัส
ตามปกติในพ้ืนที่ 

4. การเก็บตัวอย่างทางเดินหายใจครั้งที่ 2 เพ่ือส่งตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
ในวันที่ 11 ถึง 13 นับจากวันที่เข้าพัก และรอรับผลการตรวจหาเชื้อ หากกรณี
ผลเป็นลบ จะได้รับอนุญาตให้กลับภูมิล าเนาได้ 

iii. หลักเกณฑ์ในการด าเนินการ 
1. ผู้เดินทางจากต่างประเทศทุกคน จะต้องได้รับการเก็บตัวอย่างทางเดินหายใจ

ส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการเพ่ือค้นหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จ านวน 2 ครั้งใน
ระหว่างเข้าพักในพื้นที่ควบคุมภาครัฐก่อนจะได้รับการอนุญาตให้กลับบ้าน หรือ  

2. ในกรณีที่ ผู้เดินทางที่อยู่ในพ้ืนที่ควบคุม มีอาการไข้ ไอ มีน้ ามูก เจ็บคอ หรือ
หอบเหนื่อย อย่างหนึ่งอย่างใด แจ้งให้หน่วยปฐมพยาบาลที่ประจ าสถานที่
กักกันนั้น ๆ ประเมินอาการทันที 

3. หากหน่วยปฐมพยาบาลประเมินอาการแล้วพบว่า  
1) ผู้ป่วยมีอาการรุนแรงและคาดว่าจ า เป็นต้องได้ รับรักษาไว้ ใน

โรงพยาบาล ให้เริ่มด าเนินการประสานเพ่ือน าส่งผู้ป่วย PUI โดย 
ประสานศูนย์บริหารจัดการเตียงในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล 
(ศูนย์ราชวิถี) ที่หมายเลข 066-1252226 เพื่อระบุโรงพยาบาลที่
หมาย ในการน า PUI เข้ารับการตรวจรักษา (ศูนย์ราชวิถี จะเป็น
ผู้ด าเนินการหาโรงพยาบาลโดยอาศัยหลักเกณฑ์การจัดแบ่งพื้นที่ใน
เขต กทม. และแจ้งไปยังศูนย์เอราวัณ เพื่อด าเนินการเรื่องการ
เคลื่ อนย้ ายต่ อ ไป )  หรื อช่ องทาง อ่ืน  ในกรณีที่ เ ป็ น  State 
Quarantine ในจังหวัดอ่ืน กรณีที่ผู้ป่วยจ าเป็นต้อง admit ให้ รพ.ที่
หมาย แจ้งให้เจ้าหน้าที่ State Q. ต้นทางได้ทราบด้วย 

2) หากผู้ป่วย PUI อาการไม่รุนแรง ให้แจ้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพ้ืนที่ 
เพ่ือเข้าด าเนินการเก็บตัวอย่างสิ่งส่งตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ณ 
ที่เกิดเหตุและรอผล 

i. หากพบเชื้อ ให้ด าเนินการส่งตัวผู้ป่วยไปรับการรักษาใน
โรงพยาบาล ตามแนวทางปฏิบัติเมื่อพบผู้ป่วยยืนยันในพื้นท่ี 
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ii. หากผลตรวจไม่พบเชื้อ ให้กักกันผู้ป่วยต่อจนครบ 14 วัน ทั้งนี้ 
ให้ประเมินอาการผู้ป่วยเป็นระยะ หากมีอาการไม่ดีขึ้น 
พิจารณาแจ้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพ้ืนที่ เพ่ือด าเนินการ
ต่อไป 

 
5) ภารกิจด้านการรักษาพยาบาล 

i. ขอบเขต การดูแลรักษาพยาบาล การเจ็บป่วยทั่วไป และการดูแลทางสภาพจิตใจ 
ส าหรับประชาชนและเจ้าหน้าที่ภายในสถานที่ควบคุม ตลอดจนการตรวจสอบอาการ
ประจ าวันตามนิยาม PUI พร้อมทั้งการจัดหาอุปกรณ์และเวชภัณฑ์ ที่ใช้ประกอบในการ
รักษาพยาบาล 

ii. แนวทางการปฏิบัติ  
1. จัดให้มีห้องปฐมพยาบาลประจ าโรงแรม ตลอดระยะเวลาการปฏิบัติ และให้มี

เจ้าหน้าทีเ่ฝ้าเวรยาม เพ่ือดูแลการเจ็บป่วยเล็กน้อยของผู้เข้าพัก  
2. การตรวจคัดกรองประจ าวัน ด าเนินการในทุก ๆ วันด้วยการวัดอุณหภูมิร่างกาย 

และซักถามอาการประจ าวันถึงความผิดปกติต่าง ๆ ที่อาจตรวจพบ 
3. ในกรณีที่จ าเป็น การจัดบริการปฐมพยาบาลสามารถด าเนินการในลักษณะ 

Tele-medicine และจัดให้มีการให้ค าปรึกษาโดยแพทย์อย่างเป็นระบบเพ่ือ
เป็นการบริหารทรัพยากรบุคคลให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด 

4. ในกรณีที่เป็นผู้เจ็บป่วยที่มีอาการรุนแรง ทีมปฐมพยาบาลตรวจและพิจารณา
แล้ว ว่าจ าเป็นต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล ให้ด าเนินการแจ้ง ศูนย์
เอราวัณ ที่หมายเลข 1669 หรือ 1646 เพื่อประสานกับระบบบริการ
การแพทย์ฉุกเฉิน ในลักษณะผู้ป่วยเจ็บด้วยเหตุอ่ืนที่มิใช่ PUI พร้อมทั้งแจ้ง
สถานะของผู้ป่วยให้ศูนย์เอราวัณ และ หน่วยงานที่เก่ียวข้องได้รับทราบเพื่อการ
เตรียมการที่เหมาะสม 

5. ในกรณีที่ผู้เข้าพักมีภาวะที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพจิต ไม่ว่าจะเป็นภาวะเครียด 
กดดัน หรือ อาการแสดงใด ๆ ทางจิตเวช สามารถประสานไปยังหน่วยงานทาง
จิตเวชที่หมายเลข 1323 เพ่ือร้องขอการสนับสนุนได้อย่างเหมาะสม เช่นทีม 
MCATT เข้าประเมินในภาพรวม หรือ เป็นส่งทีมฉุกเฉินเข้าให้การช่วยเหลือ 
 

6) ภารกิจด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและสุขอนามัยในบริเวณสถานที่ควบคุม 
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i. ขอบเขต การจัดการขยะ การก ากับดูแลและให้ค าแนะน าในการจัดการด้านสุขาภิบาล 
ii. แนวทางการปฏิบัติ  โรงแรมจัดให้มี พ้ืนที่กักเก็บขยะ ที่มิดชิดและปลอดภัยจาก

สิ่งแวดล้อม, ประสานหน่วยงานที่เก่ียวข้องของเขต หรือ กทม. เพ่ือร้องขอการสนับสนุน
การจัดเก็บและท าลายขยะ ในลักษณะเดียวกับคลินิกในพ้ืนที่ กทม. รายละเอียดดังนี้ 

1. มีตารางเวลาท าความสะอาดภายในห้องพัก และพ้ืนส่วนกลางให้ชัดเจน และ
แจ้งให้ผู้เข้าพักทราบ 

2. ท าความสะอาดบริเวณที่มีคนเดินผ่านบ่อยๆ รวมถึงบริเวณที่มีคนสัมผัสร่วมกัน
โดยใช้การเช็ดถูเป็นหลัก ไม่แนะน าให้พ่นยาฆ่าเชื้อ เนื่องจากการฉีดพ่นน้ ายา
ฆ่าเชื้อแบบละอองฝอย หากท าได้ไม่ถูกวิธี รวมถึงไม่มีการใส่อุปกรณ์ป้องกัน
ตนเอง จะก่อให้เกิดความเสี่ยงติดเชื้อแก่ผู้ท าความสะอาด 

3. ในห้องพักของผู้เข้าพัก ขอให้ท าการแยกขยะด้วยตนเองภายในห้องพัก ใช้ถุง
ขยะ ทึบแสง ทนทานต่อสารเคมี และการรับน้ าหนัก ไม่ฉีกขาดง่าย กันน้ าได้ไม่
รั่วซึม และบรรจุมูลฝอยไม่เกิน 2 ใน 3 ของความจุภาชนะ จัดหาหนังยาง
เพ่ือให้ผู้เข้าพักเป็นผู้พับและมัดปากถุงด้วยหนังยางให้แน่นด้วยตนเอง ดังนี้ 

1) ขยะที่มีโอกาสติดเชื้อใส่ในถุงขยะสีแดง อันได้แก่ กระดาษทิชชู 
ผ้าอนามัย ช้อนส้อม และเศษอาหารพร้อมภาชนะ  

2) ขยะอ่ืน ๆ ทั่วไปที่เป็นขยะแห้งใส่ในถุงขยะสีด า อันได้แก่ ถุงขนม เศษ
กระดาษ ซองกาแฟ เป็นต้น 

4. เคลื่อนย้ายขยะทุกวันตามตารางที่ก าหนด โดยใช้รถเข็นส าหรับเคลื่อนย้ายถุง
ขยะ และใช้เส้นทางที่ก าหนดเฉพาะแยกจากเส้นทางอ่ืน ๆ และล้างรถเข็นหลัง
ใช้งานทุกครั้ง 

5. ส าหรับขยะถุงสีด า แนะน าให้มีการตากไว้ในที่มีแดด เก็บที่โรงเก็บขยะเดิม 
(ของแต่ละโรงแรม) และด าเนินการด้วยวิธีการตามปกต ิ

6. ส าหรับขยะถุงสีแดง เก็บในพ้ืนที่แยกขยะติดเชื้อที่จัดไว้เป็นการเฉพาะ และรอ
การด าเนินการในลักษณะเดียวกับขยะจากสถานพยาบาล 

 
 
 

5 การจัดเตรียมสถานที่และอุปกรณ์ 
1) เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อหรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพ้ืนที่ จัดท าทะเบียนผู้เข้าพัก  
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2) แยกพ้ืนที่รองรับผู้เข้าพักที่ต้องกักกันตนเองออกจากบุคคลอ่ืนๆ โดยก าหนดตึกหรือชั้นที่พักให้
ชัดเจน และต้องมีห้องน้ าส่วนตัว รวมถึงไม่ให้ผู้เข้าพักใช้พ้ืนที่ส่วนกลางอ่ืนๆ ยกเว้นขณะ
ลงทะเบียนเข้าที่พัก หรือเมื่อมีความจ าเป็น และต้องมีการท าความสะอาดพ้ืนที่ดังกล่าวทุก 1-2 
ชั่วโมง 

3) ให้ผู้เข้าพักที่ต้องกักกันตนเองอยู่แต่ในห้องพักตลอดระยะเวลาที่เข้าพัก หากผู้เข้าพักดังกล่าว
ประสงค์จะออกจากที่พัก ต้องแจ้งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อหรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขใน
พ้ืนที่ทราบล่วงหน้า 

4) จัดเตรียมอุปกรณ์ส าหรับตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย เช่น เครื่องวัดอุณหภูมิร่างกายแบบมือถือ 
(Hand-Held Thermometer) หรือเครื่องวัดอุณหภูมิอินฟราเรด เป็นต้น โดยก าหนดให้มีจุดคัด
กรองอุณหภูมิร่างกายแก่ผู้เข้าพักทุกวัน  

5) ก าหนดจุดเช็ดท าความสะอาดหรือท าลายเชื้อบนกระเป๋าเดินทางหรือของใช้ต่างๆ ของผู้เข้าพัก 
ก่อนเข้ามาในตัวอาคาร โดยเช็ดด้วยน้ ายาฟอกขาวผสมน้ า (น้ ายาฟอกขาว 1 ส่วน ต่อ น้ าสะอาด 
99 ส่วน) 

6) จัดเตรียมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย และติดตั้งเครื่องจ่ายแอลกอฮอล์เจลล้างมือไว้ใน
บริเวณพ้ืนที่ส่วนกลาง เช่น ประตูทางเข้าออก ล็อบบี้ โต๊ะลงทะเบียน หน้าลิฟท์ ร้านอาหาร และ
บันได และกระจายตามหน้าห้องพักต่างๆ เป็นต้น เพ่ือให้บริการแก่ผู้เข้าพัก เจ้าหน้าที่ และ
พนักงาน เพ่ือช่วยลดความเสี่ยงในการแพร่กระจายเชื้อระหว่างบุคคล 

7) ภายในห้องพัก จัดเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตัวของผู้ เข้าพัก อธิบายตารางเวลาและวิธีการ
ท าความสะอาดห้องพัก รวมถึงการใช้บริการซักรีด และการบริการอาหารของที่พัก เพ่ือให้ผู้เข้าพัก
รับทราบแนวทางท่ีที่พักก าหนด  

8) จัดเตรียมถุงขยะในแต่ละห้อง พร้อมหนังยางรัดปากถุงให้เพียงพอ โดยให้ผู้เข้าพักพับปากถุงขยะ
ลงและมัดปากถุงให้แน่นด้วยตนเอง ก าหนดเวลาที่ให้ผู้เข้าพักน ามาวางไว้หน้าห้องในแต่ละวัน 
เพ่ือให้พนักงานท าความสะอาดเก็บไปก าจัด 

9) จัดเตรียมแนวทางในการสื่อสารกับเจ้าพนักงานควบคุมโรคในพ้ืนที่ที่รับผิดชอบ เช่น ชื่อเจ้า
พนักงานควบคุมโรค เบอร์โทรติดต่อ เพ่ือให้สามารถด าเนินการในกรณีดังต่อไปนี้ ได้อย่าง
ทันท่วงที 

i. กรณีผู้เข้าพักมีเหตุจ าเป็นต้องออกจากสถานที่ก่อนก าหนด 
ii. กรณีท่ีผู้เข้าพักมีอาการป่วย หรือมีภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์  
iii. กรณีท่ีต้องส่งต่อไปที่โรงพยาบาล  
iv. กรณีท่ีมีผู้เสียชีวิต 
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v. กรณีท่ีสงสัยมีการแพร่ระบาด หรือ พบเจ้าหน้าที่ พนักงาน หรือผู้เข้าพักอ่ืนๆ ที่ไม่ใช่ผู้ที่
ต้องกักกันมีอาการป่วย 

10) รายละเอียดแนวทางการด าเนินการที่พักหรือโรงแรม  (ภาคผนวก ค.) และ แนวทางการท า
ความสะอาดฆ่าเชื้อในสถานที่ท่ีไม่ใช่สถานพยาบาล (ภาคผนวก ง.) โดยอ้างอิงตามกรมควบคุมโรค  

 
6 การปฏิบัติตัวของเจ้าหน้าที่และพนักงาน 

1) ให้เจ้าหน้าที่และพนักงานบริการทุกคนสวมอุปกรณ์ป้องกันตนเองขณะปฏิบัติงาน หากมีอาการ
ป่วย ให้หยุดงานและรีบไปโรงพยาบาลที่อยู่ใกล้ พร้อมแจ้งประวัติการสัมผัสคลุกคลีกับผู้เข้าพัก
ให้แพทย์และพยาบาลทราบ เพ่ือรับการตรวจวินิจฉัยและรักษาต่อไป 

2) ระมัดระวังการสัมผัสใกล้ชิดขณะปฏิบัติหน้าที่ เว้นระยะห่างในการติดต่อกับผู้เข้าพัก อย่างน้อย 
1 เมตร 

7 ระเบียบปฏิบัติการอยู่ในสถานที่กักกันเพื่อสังเกตการเริ่มป่วย (Quarantine) 
1) การเข้าพักเพ่ือควบคุมโรคเป็นระยะเวลา 14 วันโดยนับวันที่ ที่เข้าสู่แผ่นดินไทยเป็นวันที่ 0 และ

วันรุ่งขึ้นเป็นวันที่ 1 จนครบ 14 วันแล้วจึงกลับภูมิล าเนาได้ในวันรุ่งขึ้น 
2) ห้าม ออกนอกสถานที่ท่ีก าหนดไว้ หากมีความจ าเป็นให้แจ้งเจ้าหน้าที่ประสานงาน 
3) ห้าม บ้วนน้ าลาย เสมหะ สั่งน้ ามูก ลงบนพ้ืน 
4) ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายด้วยตนเองภายในห้องพัก และถ่ายรูปรายงานอุณหภูมิพร้อมอาการ 

มายังช่องทางที่ก าหนดไว้ให้ เช่น ไลน์กลุ่ม หรือช่องทางอ่ืน ๆ ที่จะมีการจัดตั้งให้ ณ ตอน
ลงทะเบียนห้อง 

5) เมื่อมีอาการผิดปกติอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง เช่น ไข้ ไอ จาม มีน้ ามูก เจ็บคอ โปรดโทร
แจ้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่ดูแลในพ้ืนที่ทันที 

6) ล้างมือด้วยน้ าสบู่หรือ Alcohol gel ทุกครั้งหลังไอ จาม ก่อนรับประทานอาหาร และหลังเข้า
ห้องน้ า 

7) ซักล้างท าความสะอาดเสื้อผ้าเองทุกวัน หรือ น าเสื้อผ้ามาใส่ถังท่ีจัดไว้หน้าห้องเพ่ือส่งให้เจ้าหน้าที่
ซักล้างต่อไป (แล้วแต่ความเหมาะสมของพ้ืนที่แยกกักในการบริหารจัดการ) 

8) ทิ้งขยะมูลฝอยในถังขยะติดเชื้อท่ีจัดไว้ให้หน้าห้อง 
9) โปรดท าความสะอาดภายในห้องพักด้วยตนเอง และน าขยะมูลฝอยทิ้งในถังขยะติดเชื้อที่จัดไว้ให้

บริเวณหน้าห้อง (ควรมีผู้ท าความสะอาดให้เป็นส่วนรวมตามวงรอบ เช่น 2-3 วัน ครั้ง เป็นต้น) 
10) ขอสงวนสิทธิ์ การพบญาติตลอดระยะเวลา 14 วัน การฝากของเยี่ยม ควรเป็นประเภทของใช้

จ าเป็นส่วนตัวเท่านั้น ขอความร่วมมือหลีกเลี่ยงการเยี่ยมด้วยของฝากประเภทอาหารและ
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เครื่องดื่ม ด้วยเหตุว่า ผู้ที่อยู่ในระหว่างการควบคุมโรคควรรับประทานอาหารที่ปรุงสุก ใหม่ และ
สะอาดเท่านั้น ซึ่งได้มีบริการไว้ให้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว 

11) การน าส่งสิ่งอุปกรณ์ หรือของฝากต่าง ๆ จะก าหนดเป็นวันละ 1 รอบเท่านั้นโดยทางเจ้าของพ้ืนที่
จะเป็นผู้ก าหนดเวลาที่เหมาะสม 

12) ห้ามดื่มสุรา หรือเสพของมึนเมาในพื้นที่ควบคุมโรค 
13) เมื่อผู้เข้าพักได้รับการดูแลและควบคุมโรคในสถานที่ควบคุม ครบ 14 วัน จะได้รับหนังสือรับรอง 

เพ่ือแสดงแก่ผู้เก่ียวข้องต่อไป (ภาคผนวก จ.) 
 

8 แนวทางการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่สาธารณสุข และพนักงานเจ้าหน้าที่ในกรณีที่ผู้สัมผัสพยายามออก
จากสถานที่เฝ้าสังเกตอาการโดยไม่ได้รับอนุญาต 

1) พยายามชี้แจงท าความเข้าใจกับผู้สัมผัสโดยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง อธิบายถึงสาเหตุและความ
จ าเป็น รวมทั้งความปลอดภัยทั้งต่อตนเองและบุคคลในครอบครัว  

2) ประสานพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งท าหน้าที่รักษาความปลอดภัยในพ้ืนที่ เพ่ือสกัดกั้นผู้สัมผัสที่
พยายามออกนอกพ้ืนที่  

3) ชี้แจงท าความเข้าใจเรื่องกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ที่ได้มีผลบังคับใช้ในช่วงเวลานั้น ๆ 
4) ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งท าหน้าที่รักษาความปลอดภัยในพ้ืนที่สวมอุปกรณ์ป้องกันร่างกายส่วน

บุคคลให้เรียบร้อย และด าเนินการต่อผู้สัมผัสจากเบาไปหาหนักตามล าดับ เพ่ือขัดขวางความ
พยายามออกนอกพ้ืนที่ของผู้สัมผัส ตามกระบวนการที่เหมาะสมของหน่วยงานด้านความมั่นคง 

5) พยายามชี้แจงท าความเข้าใจกับผู้สัมผัสโดยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ตามแผนการด าเนินงานการ
เยียวยาจิตใจ (ภาคผนวก ฉ.) 
 

9 แผนการด าเนนิงานการเยียวยาจิตใจ 

1) เริ่มด าเนินการวันที่ 13 เมษายน 2563 จนกว่าจะสิ้นสุดการเก็บตัวแยกโรค 

2) ผู้เข้าพัก 

i. จัดส่ง QR code จากผลประเมินแบบคัดกรอง แบบประเมินความเครียด ST 5 และ

แบบคัดกรองความกังวลต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สัปดาห์ละ 1 ครั้ง 

ประมวลผลและด าเนินการดูแลตาม ผังการไหลการดูจิตใจผู้ประสบภาวะวิกฤติกลุ่ม

เสี่ยง (เอกสาร ภาคผนวก ฉ. ) 
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ii. ส่งข้อมูลเกี่ยวกับการดูแลจิตใจตนเองในรูปแบบของสื่อแผนพับ info graphic หรือคลิป

การจัดการความเครียด แก่ผู้ดูแลกลุ่ม เพื่อพิจารณาส่งเข้าไปในแต่ละกลุ่มให้เหมาะสม

กับช่วงเวลาการกักตัว (เอกสารและคลิป ภาคผนวก ช. ) 

iii. ส่ง info graphic ค าแนะน าในการเตรียมตัวเพ่ือออกไปใช้ชีวิตภายนอกหลังครบ

ก าหนดการเก็บตัวแยกโรค ในวันที่ครบก าหนดการเก็บตัวแยกโรค (เอกสารภาคผนวก 

ซ. ) 

3) เจ้าหน้าที่โรงแรมท่ีปฏิบัติงาน ( เริ่มด าเนินการวันที่ 13 เมษายน 2563 จนกว่าจะสิ้นสุดการเก็บ

ตัวแยกโรค) 

i. ให้ข้อมูลและการดูแลจิตใจตัวเองแก่เจ้าหน้าที่โรงแรมผู้ปฏิบัติงาน (เอกสาร ภาคผนวก 

ช.) 

ii. ประชาสัมพันธ์ช่องทางการปรึกษา/สายด่วน ให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ และ

เจ้าหน้าที่โรงแรมท่ีปฏิบัติงานในพ้ืนที่ 

iii. ท าการประเมินบุคลากรทางการแพทย์ และเจ้าหน้าที่โรงแรมที่ปฏิบัติงานในพ้ืนที่ ด้วย

แบบประเมิน ST 5 และแบบประเมินภาวะซึมเศร้า 9Q สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ประมวลผล

และด าเนินการดูแลตาม ผังการไหลการดูจิตใจผู้ประสบภาวะวิกฤติกลุ่มเสี่ยง (เอกสาร 

ภาคผนวก ฉ). 

 

  



14 
 

 (ภาคผนวก ก.) 
แนวทางการเก็บสิ่งส่งตรวจจากผู้เดินทาง 

เมื่อเข้าพักในพื้นที่กักกันโรคแห่งรัฐ (State Quarantine) 

การเตรียมการ  

1) ผู้รับผิดชอบในการด าเนินงาน รวมทั้งเก็บตัวอย่าง คือ หน่วยงานสาธารณสุขในพ้ืนที่ที่สถานกักกันตั้งอยู่  

2) จัดท าค าชี้แจงส าหรับผู้เดินทางที่เข้าพักในสถานที่กักกันฯ แนบกับเอกสารอื่นๆ ที่มอบให้ผู้เดินทางตั้งแต่

วันแรกที่เข้าพัก เนื้อหาควรระบุถึงเหตุผลและความจ าเป็น พร้อมทั้งกระบวนการเก็บสิ่งส่งตรวจให้ผู้

เดินทางฯเข้าใจ และรับทราบว่าจะมีการเก็บสิ่งส่งตรวจจากทางเดินหายใจเพ่ือตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 

2019 และแจ้งผู้เดินทางทราบว่าถึงแม้ผลตรวจไม่พบเชื้อก็ยังต้องถูกกักกันในสถานที่ที่ก าหนดไว้จนครบ 

14 วัน 

3) ก าหนดระยะเวลาในการเก็บสิ่งส่งตรวจการเก็บตัวอย่างทางเดินหายใจครั้งที่ 1 ส่งตรวจหาเชื้อไวรัสโคโร

นา 2019 ในผู้เข้าพักทุกรายประมาณวันที่ 3 – 5 หลังจากเข้าพัก และครั้งที่ 2 ในประมาณวันที่ 11 – 13 

หลังจากวันที่เข้าพัก 

4) การเตรียมอุปกรณ์  ได้แก่   

I. ชุดอุปกรณ์ป้องกันตนเองส่วนบุคคล (Personal Protective Equipment) ที่เหมาะสมส าหรับผู้

เก็บสิ่งส่งตรวจ และ บุคคลอ่ืนๆที่เก่ียวข้องตามหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติ  

II. ไม้ swab และ VTM/UTM  

III. อุปกรณ์อ่ืนๆ เช่น สติ๊กเกอร์ส าหรับแปะ code หรือ ชื่อ ถุงซิป พาราฟิล์ม ปากกากันน้ า ถุงขยะ   

IV. อุปกรณ์ส าหรับน าส่งตัวอย่าง เช่น กล่องโฟม ice pack เทปกาวส าหรับปิดกล่อง   

V. หนังสือน าส่งตัวอย่างและใบรายการตรวจทางห้องปฏิบัติการ (ระบุ รหัสผู้เดินทางท่ีออกจากระบบ

รายงานโควิด-19 กรมควบคุมโรค ชนิดตัวอย่าง วันที่เก็บ รายการตรวจ ผู้น าส่งและหมายเลขติดต่อ

กลับ) 

VI. ณ วันที่ 11 เมษายน 2563 การเบิกอุปกรณ์ในการเก็บสิ่งส่งตรวจ (ไม้ swab และ VTM/UTM) ให้

หน่วยงานสาธารณสุขขอเบิกมาท่ีส านักงานควบคุมป้องกันโรคในพ้ืนที่ หรือ สถาบันป้องกันควบคุม

โรคเขตเมือง โดย สคร.และ สป.คม. เบิกจากกลุ่มภารกิจ logistics กรมควบคุมโรค จนกว่าจะมีการ

เปลี่ยนแปลง   
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5) การจัดสถานที่เก็บสิ่งส่งตรวจ  

 เจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพ้ืนที่ พิจารณาเลือกสถานที่เก็บตัวอย่างภายในบริเวณสถานที่กักกันโรค 

โดยประเมินถึง จ านวนผู้เก็บตัวอย่าง สภาพความพร้อมของสถานที่กักกันโรค และ ความสะดวก

ในการบริหารจัดการ โดยค านึงถึงความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่และผู้เดินทางที่จะรับการเก็บ

ตัวอย่าง 

 อาจก าหนดบริเวณท่ีโล่งในร่ม อากาศถ่ายเทสะดวก มีฉากกั้นเพื่อความเป็นสัดส่วนและอ่างล้าง

มือและสบู่ เพื่อให้ท าความสะอาดมือได้สะดวก  และบริเวณท่ีเก็บตัวอย่างให้มีฉากใสกั้นระหว่าง

ผู้เก็บตัวอย่างและผู้ถูกเก็บตัวอย่าง ให้เพียงแค่ลอดมือไปท าหัตถการเพ่ือลดการสัมผัสระหว่าง

ผู้ท าการเก็บตัวอย่างและผู้ถูกเก็บตัวอย่าง  

 หากมีความพร้อม สามารถใช้ตู้เก็บตัวอย่างความดันบวกได้   

การเก็บและน าส่งตัวอย่างเพื่อตรวจทางห้องปฏิบัติการ และการติดตามผลการตรวจ 

1) ให้เก็บสิ่งส่งตรวจตามแนวทางการเก็บตัวอย่าง ของกรมควบคุมโรค 

2) น าส่งตัวอย่างไปยังห้องปฏิบัติการที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์รับรองในพ้ืนที่ตามแนวทางของแต่ละพ้ืนที่

ก าหนด  

3) บันทึกข้อมูลผู้เดินทางฯ ที่ได้รับการเก็บสิ่งส่งตรวจในระบบรายงานโควิด-19 ของกรมควบคุมโรค โดยจะ

มีรหัสส าหรับผู้ถูกกักกันในสถานที่กักกันฯออกให้เพ่ือใช้ส่งตัวอย่าง  

4) ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดที่เป็นที่ตั้งของสถานที่กักกันโรคฯ ออกหนังสือน าส่งสิ่งส่งตรวจไปยัง

ห้องปฏิบัติการ โดยให้ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเรียกเก็บไปยังส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุ 

5) ติดตามผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ  

6) หน่วยงานสาธารณสุขที่เป็นผู้เก็บตัวอย่างสามารถให้ส าเนาใบรายงานผลการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 

2019 ให้กับผู้เดินทางได้หากมีการร้องขอ โดยต้องไม่เปิดเผยผลการตรวจของผู้ป่วยรายอื่นๆ     
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(ภาคผนวก ข.) 
ตารางสรุปการมอบหมายงานและความรับผิดชอบ ภายในบริเวณ Quarantine site 

Task State Quarantine POC (ระบุ บุคคล พร้อม
หมายเลขติดต่อ) 

 ผู้บัญชาการณ์ส่วนหน้า ณ State Q. รับมอบหมายจาก กระทรวงกลาโหม  

 ภารกิจ 1 ด้านอ านวยการและธุรการ โรงแรม ร่วมกับ หน่วยงานกลาโหม  

การลงทะเบยีน และธรุการ   
การสื่อสารภายในพ้ืนท่ีควบคุม   
ดูแลองค์ประกอบการใช้ชีวิต   
ด้านอาหาร น้ าอุปโภคและบรโิภค   
ด้านพัสดุและการบัญชี (ถ้ามี)   

 ภารกิจ 2 การรักษาความปลอดภัย และการ
บังคับใช้กฎหมาย 

กองทัพ / หน่วยงานความมั่นคง  

 ภารกิจ 3 ด้านการควบคุมและปอ้งกันโรค ส านักอนามัย กทม. / สปคม. / ส.คร. / 
สสจ.  

 

การคัดกรอง/การตรวจสอบอาการประจ าวัน (ขึ้นกับข้อตกลงของพื้นที่)  
การตรวจยืนยัน (Nasal & Throat swab)   

 ภารกิจ 4 ด้านการรักษาพยาบาล หน่วยแพทย์ทหาร / สธ. ในพื้นที่  
 (อาจขึ้นกับข้อตกลงในพื้นที่) 

 

การดูแลรักษาพยาบาล เจ็บป่วยท่ัวไป   
การคัดกรอง/การตรวจสอบอาการประจ าวัน (ขึ้นกับข้อตกลงของพื้นที่)  
การประสานโรงพยาบาลตั้งรับในพื้นที ่   

 ภารกิจ 5 ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและ
สุขอนามัยในบริเวณสถานที่ควบคุม 

กรุงเทพมหานคร / หน่วยงานท้องถิ่นใน
แต่ละจังหวัด 

 

การจัดการขยะ   
การจัดการแมลง   

 การประสานรพ.ท่ีหมาย ในเขตกทม. และ
ปริมณฑล 

ศูนย์จัดการเตียงในเขต กทม.  
(ศูนย์ราชวิถ)ี 

 

 การประสานการเคลื่อนย้ายน าสง่ 1669 หรือหน่วยงาน สสจ.  
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ภาคผนวก ค. 

แนวทางการด าเนินงานของพนักงานโรงแรม ณ พื้นที่แยกกักโรคที่ก าหนดโดยรัฐบาล (State Quarantine) 

 

กิจกรรม ขั้นตอนการปฏิบัติ 
อุปกรณ์ป้องกันตนเอง (PPE)/ 

อุปกรณ์ 
ผู้ปฏิบัติ 

- ลงทะเบียน 
- รับกุญแจ 
- สื่อสารแนวทางการ
ปฏิบัติตัว (ในรูปแบบ
เอกสารวีดีทัศน์
ในไลน์แอด) 

- การลงทะเบียนและเก็บเอกสารหลักฐานของ 
  ผู้เข้าพัก พนักงานจะท าการถ่ายภาพพาสปอร์ต 
  และบัตรประชาชน โดยเอกสารการลงทะเบียน 
  จะมีการแจกให้ตั้งแต่ตอนอยู่ที่สนามบิน 
- พนักงานท าการแจกกุญแจให้กับผู้เข้าพัก  
  พร้อมทั้งแจกเอกสารชี้แจงแนวทางการ    
  ปฏิบัติตัวขณะกักกันโรค 
- ท าการแปะป้ายคิวอาร์โค๊ตไลน์กลุ่ม เพ่ือให้ผู้ 
  เข้าพักแอดไลน์กลุ่ม เพ่ือใช้เป็นช่องทาง 
  ส าหรับการสื่อสารของโรงแรมและผู้เข้าพัก 
- แนะน าให้ลูกค้าใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา 
  ที่มีผู้ อ่ืนอยู่ด้วย ยกเว้นเวลารับประทาน

อาหาร หรือเวลานอนพัก โดยต้องเว้น
ระยะห่างกับผู้ร่วมพัก อย่างน้อย 1 เมตร 

- น้ ายาล้างมือ 
- หนา้กากอนามัย 

พนักงานต้อนรับ 

แจกอาหารให้กับผู้
เข้าพักท้ังอาหารเช้า 
อาหารกลางวัน 
อาหารเย็น ของใช้
จ าเป็นที่ผู้เข้าพัก 
รวมถึงให้บริการ
อาหาร ของใช้
ส าหรับผู้เข้าพัก 
สั่งทางออนไลน์  
รวมทั้งของที่ญาติ
น ามาฝากไว้ 

- จัดโต๊ะวางไว้หน้าห้อง โดยที่พนักงานจะน า 
  อาหารหรือของใช้ที่จัดเป็นชุดไปวางไว้ใน 
  ห้องก่อนแล้ว ตั้งแต่มีการประสานว่าจะรับ 
  ลูกค้า  
- ในทุกวันจะมีเวลาในการน าอาหารไปวางไว้

หน้ าห้ อ งแต่ ละห้ อง  เมื อว างครบแล้ ว
พนักงานจะท าการโทรศัพท์ไปแจ้งไปยังผู้เข้า
พักทราบ รวมถึงกรณีมีของฝาก หรือมีการ
สั่งของก็จะท าในลักษณะเดียวกัน 

- หลังจากมีการรับอาหารหรือสิ่งของเสร็จแล้ว 
  พนักงานต้องท าความสะอาดโต๊ะ หรือพ้ืนที่ 

หน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย 
ส าหรับผู้เข้าพัก 

พนักงานโรงแรม 
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กิจกรรม ขั้นตอนการปฏิบัติ 
อุปกรณ์ป้องกันตนเอง (PPE)/ 

อุปกรณ์ 
ผู้ปฏิบัติ 

  บริการด้วยน้ าผสมผงซักฟอก หรือ 70%   
  Alcohol  

พนักงานจัด
ท าอาหาร/จัดเตรียม
อาหารให้กับผู้เข้าพัก 
ให้ด าเนินการโดย
ค านึงถึงหลัก
สุขาภิบาลอาหาร  

- จัดให้มีภาชนะใส่อาหารส าหรับใช้ครั้งเดียวทิ้ง 
- ให้ผู้เข้าพักรับประทานอาหารภายในห้อง  
  โรงแรมไม่จัดพ้ืนที่ห้องอาหาร ห้องออกก าลังกาย  
  และสระว่ายน้ า เพื่อป้องกันไม่ให้ลูกค้า 
  มีการรวมกลุ่มกัน 
- ภายในห้องพักควรจัดให้มีเครื่องท าน้ าร้อน  
  เพ่ือใช้ส าหรับการชงเครื่องดื่มร้อน เช่น ชา  
  กาแฟ  

- หมวกคลุมผม 
- ผ้ากันเปื้อน 
- ถุงมือ (ถ้ามี) 
*ค านึงถึงหลักสุขาภิบาลอาหาร 
 

พนักงานท าอาหาร 

ท าความสะอาด
ภายในห้องพัก 

- ชุดผ้าปูที่นอนปลอกหมอนทาง โรงแรมจะมี 
   การเตรียมไว้ภายในห้องจ านวน 1 ชุด  
   เพ่ือให้ผู้เข้าพักท าการเปลี่ยนเอง โดยจะมี 
   การสื่อสารก่อนการเข้าพัก (จัดท าวีดีทัศน์ 
   เรื่องค าแนะน าต่างๆ การเปลี่ยนที่นอนให้ 
   ผู้เข้าพักชม) 
- กรณีที่แม่บ้านเข้าไปท าความสะอาดภาย 
  ในห้องพัก ประกอบด้วยขั้นตอน ดังนี้ 
 1) แม่บ้านสวมอุปกรณ์ป้องกันตนเอง  
 2) แม่บ้านเปิดประตูหน้าต่าง 
 3) กดชักโครกโดยการปิดฝาชักโครก ก่อนหลัง   
     จากนั้นเทน้ ายาล้างห้องน้ าพร้อมทั้ง        
     เปิดพัดลมระบายอากาศ 
 4) เช็ดท าความสะอาดบริเวณตู้ โต๊ะ ตู้เย็น  
     หรืออุปกรณ์ต่างๆทีมีภายในห้องด้วย  
     70% Alcohol 

- หน้ากากอนามัย 
- หมวกคลุมผม (กรณีผมยาว) 
- เสื้อพลาสติกกันน้ า   
- ถุงมือ 
- น้ ายาท าความสะอาดคือน้ ายา 
  ฟอกขาว สัดส่วน 5,000 ppm 
- ถุงขยะ 
- เครื่องนอนชุดใหม่ 
- set ประจ าห้องชุดใหม่ 

แม่บ้าน 
หมายเหตุ ควรมีการ
ประสานกับบริษัท
จัดเก็บขยะให้ทราบ
เวลาที่จะมารับขยะ
ซึ่งจะถือว่าเป็นมูล
ฝอยติดเชื้อ 
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กิจกรรม ขั้นตอนการปฏิบัติ 
อุปกรณ์ป้องกันตนเอง (PPE)/ 

อุปกรณ์ 
ผู้ปฏิบัติ 

 5) เก็บผ้าปูที่นอน โดยท าม้วนออกห่างจาก 
     ตัวเอง ไม่ควรสะบัดผ้าปูที่นอน เพราะจะ 
     ท าให้เกิดการฟุ้งกระจายของเชื้อโรคและฝุ่น 
6) ใส่ผ้าลงในถังเพ่ือน าส่งไปยังบริษัทที่รับท า 
    ความสะอาด โดยการท าความสะอาดผ้าใช้ 
    น้ า ยาซักผ้ าและจะต้องผ่ าน อุณหภูมิ 
    อย่างน้อย 71 องศาเซลเซียสนาน 25 นาท ี
7) ปิดพัดลมดูดอากาศและท าความสะอาด

ห้องน้ า 
8) แม่บ้านเก็บขยะปิดปากถุงโดยการม้วนออก

จากตัว ขยะประเภทถุงพลาสติก กล่อง
อาหาร เป็นต้น ให้ใส่ไว้ในขยะทั่วไป หาก
เป็นหน้ากากอนามัย หรือทิซซู่ที่ปนเปื้อน
น้ ามูก น้ าลาย หรือสารคัดหลั่ง ให้ใส่ในถุงสี
แดงเป็นขยะติดเชื้อ 

9) กรณีที่ต้องมีช่างหรือแม่บ้านเข้าไปให้บริการ
ภายในห้องพักซึ่งมีผู้เข้าพักอยู่ ให้เจ้าหน้าที่
ประชาสัมพันธ์โทรแจ้งลูกค้าทราบ และ
พยายามแยกตัวให้ห่างออกจากกันมากที่สุด 
เท่าที่จะท าได 

  
ท าความสะอาด
เครื่องปรับอากาศ
ภายในห้อง  

- เปลี่ยนไส้กรองเครื่องปรับอากาศ โดยมี
ขั้นตอนดังนี้ 
   1) ช่างแอร์แกะไส้กรองออกเริ่มจากด้านใน 
       ก่อน หลังจากแกะออกให้แผ่นกรองอยู่ 
       ในลักษณะแนวตั้ง 
   2) จุ่มลงในกะละมังที่มีน้ าผสมผงซักฟอก  
       ท าความสะอาดไส้กรอกใต้น้ า  

- หน้ากากอนามัย 
- ถุงมือ  
- Coverall  
- แว่นตา/Face shield 
- อ่างใส่น้ าผสมผงซักฟอก 
 

ช่างแอร์ 
หมายเหตุ  กรณีที่
ลู ก ค้ า ถู ก แ ย ก ไ ป
โรงพยาบาลเนื่องจาก
เข้าข่ายเฝ้าระวังโรค 
COVID-19 ใ ห้ เ ว้ น
การเข้าพักห้องนี้ไป
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กิจกรรม ขั้นตอนการปฏิบัติ 
อุปกรณ์ป้องกันตนเอง (PPE)/ 

อุปกรณ์ 
ผู้ปฏิบัติ 

   3) น าแผ่นกรองที่ท าความสะอาดเสร็จแล้ว 
       น าไปผึ่งแดดให้แห้ง 

ก่อนจนกว่ า จะท า
ความสะอาดเสร็จใน
อีก 1 วันต่อมา 

ท าหน้าที่รักษาความ
ปลอดภัยให้กับผู้เข้า
พัก และอ านวยความ
สะดวกเกี่ยวกับ
การจราจร เป็นต้น 

- ดูแลเรื่องความปลอดภัยของลูกค้า ไม่มีกิจไม่
ควรเข้าไปบนอาคารที่พักของลูกค้า 

- กรณีที่ต้องขึ้นอาคารพักต้องล้างมือและ
ตรวจสอบการสวมหน้ากากอนามัยให้ถูกต้อง 

หน้ากากอนามัย พนักงานรักษา 
ความปลอดภัย 

จุดให้บริการส าหรับ
บุคลากรทาง
การแพทย์และ
สาธารณสุข  

- จุดส าหรับรับรายงานอุณหภูมิ ร่ างกาย  
  รายงานอาการของผู้ เข้าพัก หรือโรงแรม 
  สามารถให้ผู้เข้าพักรายงานข้อมูลผ่านระบบ 
  ออนไลน์ได้  
- ให้บริการทางการแพทย์ส าหรับการเก็บ 
  ตัวอย่างและการตรวจโรคทั่วไป 
- หลีกเลี่ยงกิจกรรมการดูแลที่ท าให้เกิดละออง
ฝอยขนาดเล็ก (aerosol procedure) 

- น้ ายาล้างมือ 
- หน้ากากอนามัย/N95 
- Isolation gown  
- แว่นตา 
- Face Shield  
- หมวกคลุมผม 

บุคลากรทางการแพทย์
และสาธารณสุข  
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ภาคผนวก ง. 
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ภาคผนวก จ. 

ตัวอย่างหนังสือรับรอง 
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หมายเหตุ : การออกหนังสือรับรองให้แก่บุคคลที่ปฏิบัติตามค าสั่งของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อที่ให้ถูกแยกกัก 

กักกัน หรือคุมไว้สังเกตจนครบก าหนดระยะเวลาเพื่อแสดงตัวต่อบุคคลที่เก่ียวข้องหรือกรณีจ าเป็นต้องเดินทางข้าม

เขตพ้ืนที่จังหวัดสามารถดาวน์โหลดไฟล์หนังสือได้ตามลิงค์ที่แนบมาพร้อมนี้ 

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

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://drive.google.com/drive/folders/1zufz514kx7gFQZm6kXe0MgZ7kLTLkyuh?usp=sharing
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ภาคผนวก ฉ. 
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ภาคผนวก ช. 
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ภาคผนวก ซ.  
 

 ช่วงเตรียมตัวกลับบ้าน หลายคนอาจรู้สึกว่า สบายใจขึ้น สถานการณ์คลี่คลาย แต่บางคนอาจจะยังรู้สึก
กังวลใจว่าตนเองยังมีความเสี่ยงต่อการเจ็บป่วยอยู่หรือไม่ และเป็นไปได้ที่ประสบการณ์ระหว่างการเฝ้าระวังโรค 
อาจมีเหตุการณ์และหรือเกิดอารมณ์ความรู้สึกต่างๆ ปะปนมาด้วย เช่น รู้สึกหงุดหงิด เศร้า กังวล กลัว ฯลฯ 
ต่อจากนี้ สิ่งที่อาจจะพบเจอเวลาที่ออกจากสถานที่พักเพ่ือเฝ้าระวังโรค ส่วนใหญ่ จะเป็นความดีใจระหว่างญาติพ่ี
น้อง เพื่อนฝูง แต่มีจ านวนน้อยที่อาจจะถูกล้อเลียน แบ่งแยกกีดกัน เนื่องจากความกังวลของคนรอบข้างที่ยัง
ระแวงสงสัยว่าคุณอาจมีการปนเปื้อนเชื้อโรค โปรดมั่นใจในข้อมูลของทางกระทรวงสาธารณสุข และมาตรการการ
เฝ้าระวังอย่างมีมาตรฐานในช่วงเวลาในสถานที่แห่งนั้น 
 สิ่งที่ดีที่สุดในตอนนี้ คือ ศึกษาเกี่ยวกับโรค COVID 19 นี้ อย่างถูกต้องและจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ 
โรค ไวรัส นั้น เพ่ือจะได้เล่ากับญาติและคนรอบข้างว่า ท่านได้ ผ่านระยะฟักตัวของเชื้อมานานพอแล้วและมั่นใจได้
ว่าไม่มีเชื้อนี้อยู่ในร่างกาย 
ถ้ามีความเครียด จะรับมือท าอย่างไรกับความเครียด หลังจากท่ีเกิดเหตุการณ์ไม่ปกตินี้ เป็นเรื่องที่เกิดข้ึนได้ วิธีการ
ที่จะช่วยผ่อนคลายจากความตึงเครียด ได้แก่ 
 - กลับไปใช้ชีวิตตามปกติเท่าที่จะท าได้ให้เหมือนเดิมมากท่ีสุด 
 - ปรับความคิดให้เป็นไปทางบวก ฝึกก าลังใจ ถือเสียว่าเรื่องที่เกิดขึ้นเป็นความท้าทายความเข้มแข็งของ
จิตใจ 
 - การแลกเปลี่ยนความคิด ความรู้สึกกับบุคคลรอบข้างที่รับฟังทุกข์สุขกัน 
 - หากิจกรรมผ่อนคลายหรือกิจกรรมชื่นชอบที่จะช่วยไม่ให้หมกมุ่นครุ่นคิดถึงเรื่องที่ผ่านมา เช่น การออก
ก าลังกาย การฟังเพลง เล่นดนตรี ออกก าลังกาย งานอดิเรก ปลูกต้นไม้ การฝึกปฏิบัติจิตใจให้สงบ ด้วยการสวด
มนต์ ท าสมาธิ กิจกรรมทางศาสนา การฝึกการหายใจ ให้ผ่อนคลาย การฝึกผ่อนคลายกล้ามเนื้อ 
 - ถ้าคุณพบว่าตัวคุณมีอาการเครียดที่รุนแรง รบกวนชีวิตประจ าวัน เช่น นอนไม่หลับ หงุดหงิดง่ายมาก 
ความอยากอาหารเปลี่ยน ไม่สามารถจัดการชีวิตประจ าวันได้ หรือมีการใช้สุราหรือยาเสพติดมากข้ึน กรุณาติดต่อ
บุคลากรทางการแพทย์ หรือโทรศัพท์ขอค าปรึกษาที่สายด่วนสุขภาพจิต 1323 
การปรับตัวกับปฏิกิริยากับคนรอบข้างที่อาจล้อเลียน แบ่งแยก 
 การผ่านประสบการณ์การเฝ้าระวังโรคอาจน ามาสู่การกลั่นแกล้งในเชิงรังเกียจ ถึงแม้ท่านโดนกลั่นแกล้ง 
แบ่งแยก ไม่ว่าจะในรูปแบบใดก็ตาม สิ่งที่จะช่วยให้เราก้าวผ่านสถานการณ์นั้นไปได้ คือ การไม่ตอบโต้โดยการใช้
ความรุนแรง แต่ต้องไม่ยอมที่จะให้เกิดเหตุการณ์ลักษณะนี้ซ้ า ด้วยการหาวิธีจัดการกับปัญหา ได้แก่ 
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• บอกให้ “เขา” หยุดพฤติกรรมกลั่นแกล้ง ควรบอกเขาถึงผลกระทบของความรู้สึกของเราจากพฤติกรรมของเขา 
• เพิกเฉย ผู้ที่ชอบกลั่นแกล้ง ล้อเลียนผู้อื่นมักจะมีวัตถุประสงค์ให้เรามีปฏิกิริยาตอบโต้บางอย่าง หากเราไม่ใส่ใจ
กับสิ่งที่พวกเขาพูดหรือท า พวกเขาอาจลด หรือหยุดพฤติกรรมนั้น 
• เสริมความม่ันใจในตัวเอง เติมความม่ันใจให้ตนเองว่ามีความอดทนผ่านระยะเวลาในสถานกักกันโรค ผ่านการ
ตรวจสอบจนแน่ใจว่าไม่มีเชื้อโรคอย่างแน่นอน ความมั่นใจในตัวเองจะท าให้เรามีท่าทีแสดงออกถึงความมั่นคงใน
ตัวเอง ท าให้มีโอกาสน้อยที่จะตกเป็นเหยื่อการกลั่นแกล้ง 
• อย่าตอบโต้ด้วยก าลังเด็ดขาด เพราะจะยิ่งท าให้เกิดปัญหาและความรุนแรงมากข้ึน 


