
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

แนวทางการจดัต ัง้ศูนยแ์ยกกกัตวัในชุมชน  
(Community Isolation) 

กรณกีารระบาดโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 หรอื โรคโควดิ 19 
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ค าแนะน าฉบบันีเ้ป็นเพยีงแนวทางในการ 
จดัต ัง้ศนูยแ์ยกกกัตวัในชุมชนเบือ้งตน้  
ท ัง้นีใ้หผู้บ้รหิารจดัการศูนยแ์ยกกกัตวัใน
ชุมชน พจิารณาตามความเหมาะสมและ
ความเป็นไปไดข้องบรบิทพืน้ทีร่ว่มดว้ย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

แนวทางการจดัเตรียมศูนยแ์ยกกกัตวัในชุมชน 
แนวทางฉบับน้ี จัดทําขึน้เพือ่เป็นขอ้แนะนําสําหรับการจัดสถานทีใ่นการ
ดแูลรักษาผูป่้วย COVID-19 ทีม่ ีจํานวนมากและเพิม่ขึน้อยา่งรวดเร็วเกนิ
ขดีความสามารถของโรงพยาบาลและโรงพยาบาลสนามในการรับดแูล
รักษาผูป่้วยไวไ้ด ้เรยีกวา่ “ศนูยแ์ยกกักตัวในชมุชน”  
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คาํจาํกดัความ  
“ศูนยแ์ยกกกัตวัในชุมชน” หมายถงึ สถานทีใ่หก้ารดแูลรักษาพยาบาล
ซึง่เกนิศักยภาพการจัดระบบบรกิาร ในการรองรับผูป่้วย โดยมเีป้าหมายใน

การจัดการผูต้ดิเชือ้ในชมุชนจํานวนมาก โดยอาศัยการจัดระบบการดแูล
รักษาในชมุชนเพือ่การวนิจิฉัยไดเ้ร็ว ลดการเสยีชวีติ และลดการแพร่
ระบาดในชมุชน ทัง้นี้การจัดตัง้จะตัง้นอกสถานพยาบาล ขึน้กับการ
ดําเนนิการของหน่วยงานทีรั่บผดิชอบในพืน้ที ่เชน่ วัด โรงเรยีน โรงยมิ 

หอประชมุขนาดใหญ่ หรือแคมป์คนงานกอ่สรา้ง เป็นตน้  
 
การคัดเลอืกสถานทีข่ึน้อยูก่ับวัตถุประสงคข์องการจัดตัง้ ความตอ้งการ
ของชมุชน และทรัพยากรดา้น สาธารณสขุทีม่อียู ่เพือ่ใหก้ารดแูลรักษา

ผูป่้วย COVID-19 ในสภาวการณ์ทีม่กีารระบาดไดรั้บการดแูลรักษาอยา่ง 
ปลอดภัย ผูรั้บผดิชอบหลักในการดําเนนิการจัดตัง้ คอื อาจเป็นหน่วยงาน
ภาครัฐทีไ่ดรั้บมอบหมาย เชน่ สํานักงานเขต ทัง้ 50 เขตของ
กรุงเทพมหานคร ผูว้า่ราชการจังหวัด หรือผูท้ีไ่ดรั้บมอบหมาย ร่วมกับ

สํานักงานสาธารณสขุจังหวัด สํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
(ปภ.) จังหวัด หน่วยงานภาคประชาสังคม มลูนธิ ิภาคเอกชน คณะสงฆ ์
หรอืหน่วยงานอืน่ ๆ ทีป่ระสงคเ์ป็นผูจ้ัดการศนูยแ์ยกกักตัวในชมุชน  
 

การบรหิารจดัการศูนยแ์ยกกกัตวัในชุมชน 
การจัดตัง้ศนูยแ์ยกกักตัวในชมุชนเป็นการบรูณาการความร่วมมอืของ
หน่วยงานในพืน้ทีตั่ง้เป็นหลัก โดยในสถานการณ์วกิฤตเชน่น้ี ไม่
จําเป็นตอ้งเป็นการดําเนินงานโดยภาครัฐเทา่นัน้ ดังนัน้ในพืน้ทีห่นึง่อาจมี

ศนูยแ์ยกกักตัวในชมุชนทีม่ผูีบ้รหิารจัดการเป็นสํานักงานเขตพืน้ที ่(สนง. 
เขต) หรอื องคก์ารบรหิารสว่นทอ้งถิน่ (อปท.) ในพืน้ทีต่า่งจังหวัด รวมทัง้
อาจรเิริม่จากความตอ้งการของมลูนธิ ิประชาชน ภาคประชาสังคม ที่
ร่วมมอืกับองคก์รภาครัฐไดเ้ชน่กัน โดยหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งในการ

สนับสนุนการดําเนนิงานในแตล่ะดา้นของ ศนูยแ์ยกกักตัวในชมุชนได ้
แสดงไวดั้งตารางที ่1 อยา่งไรก็ตามการดําเนนิงานเรือ่ง ศูนยแ์ยกกักตัวใน
ชมุชน จําเป็นตอ้งมสีถานพยาบาลคูส่ัญญาทีจ่ะชว่ยประเมนิผูป่้วยผ่าน
ระบบการแพทยท์างไกล หรอื Telemedicine และรับสง่ตอ่ผูป่้วยกรณีทีม่ี

อาการรุนแรงมากขึน้ซึง่ประสานงานลว่งหนา้ไวกั้บสถานพยาบาลคูส่ัญญา
หรอืสํานักการแพทยฉุ์กเฉนิ 
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ตารางที ่1 หน่วยงานทีม่หีนา้ทีรั่บผดิชอบในการดําเนนิงานศูนยแ์ยกกักตัว

ในชมุชน 

  กรุงเทพมหานคร ตา่งจงัหวดั ภาคประชา
สงัคม 

การบรหิาร
จดัการภาพรวม 

สนง เขต/ สํานัก
การแพทย/์ 
กรมการแพทย/์ 
กรมอนามัย 

อปท./ รพ.สต./ 
รพช./ สสจ./ 
ศนูยอ์นามัยเขต 

ภาคประชา
สังคม/ กรม
อนามัย 

การดูแล รบั-ส่ง
ผูป่้วย 

สนง เขต/ สํานัก
การแพทย/์ 
กรมการแพทย/์ 

สพฉ./ ภาคประชา
สังคม 

อปท./ รพช./ 
รพ.สต. 

ภาคประชา
สังคม/ สํานัก
การแพทย/์ 

กรมการแพทย/์ 
สพฉ. 

การรกัษาความ
ปลอดภยั 

สนง เขต/ ตํารวจ/ 
ตํารวจอาสา/ ภาค

ประชาสังคม 

อปท./ ฝ่าย
ปกครอง/ อพปร. 

ภาคประชา
สังคม/ ตํารวจ/ 

ตํารวจอาสา/ 
อพปร. 

การจดัหาอาหาร
ส าหรบั
เจา้หนา้ที/่ผูป่้วย 

สนง เขต/ สํานัก
การแพทย/์ ภาค
ประชาสังคม 

อปท./ รพช./ 
รพ.สต./ ภาค
ประชาสังคม 

ภาคประชา
สังคม/ สนง เขต/ 
อปท./ 

การจดัการมูล
ฝอยตดิเชือ้/สิง่
ปฏกิูล/ การ

จดัการน า้เสยี
และสุขาภบิาล 

สนง เขต/ จา้ง
บรษัิทเอกชน/ 
กรมอนามัย 

อปท./ จา้ง
บรษัิทเอกชน/ 
ศนูยอ์นามัยเขต 

ภาคประชา
สังคม/ สนง เขต/ 
อปท./ จา้ง

บรษัิทเอกชน/ 
กรมอนามัย 

การจดัการมูล

ฝอยท ัว่ไป 

สนง เขต อปท. สนง เขต/ อปท. 

(ตา่งจังหวัด) 



 5 

  กรุงเทพมหานคร ตา่งจงัหวดั ภาคประชา
สงัคม 

การ
ประชาสมัพนัธ ์/
ยอมรบัจาก
ชุมชน 

สนง เขต/ ผูนํ้า
ชมุชน/ ผูนํ้า
ศาสนา/ ภาค
ประชาสังคม 

อปท./ รพช./ 
ผูนํ้าชมุชน/ ผูนํ้า
ศาสนา 

ภาคประชา
สังคม/ ผูนํ้า
ชมุชน/ ผูนํ้า
ศาสนา 

 
 
 
 

ศูนยค์วามรว่มมอืภาครฐัและประชาสงัคมเพือ่ผูป่้วยโควดิ 19 
ศนูยค์วามร่วมมอืภาครัฐและประชาสังคมเพือ่ผูป่้วยโควดิ 19 ดําเนนิการ
โดย กรมอนามัย โดยมหีนา้ทีป่ระสานงานภาคสว่นทีเ่กีย่วขอ้ง ทัง้
หน่วยงานภาครัฐ เชน่ กรมการแพทย ์สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสขุ 

(สป.สธ.) สํานักการแพทยแ์ละสํานักอนามัย (สังกัดกรุงเทพมหานคร)  
สํานักงานหลักประกันสขุภาพ แหง่ชาต ิ(สปสช.) ทีเ่ป็นหน่วยงานหลักใน
การบรหิารจัดการผูป่้วย และหน่วยงานสนับสนุนภาครัฐ อาท ิกรมควบคมุ
โรค กรมสนับสนุนบรกิารสขุภาพ กรมสขุภาพจติ และ กรมการแพทยแ์ผน

ไทยฯ ในการสนับสนุนและประสานขอ้มูลกับหน่วยงานทีท่ําหนา้ทีใ่นการ
จัดตัง้ศนูยแ์ยกกักตัวในชมุชน เชน่ สํานักเขตทัง้ 50 เขตของ
กรุงเทพมหานคร และภาคประชาสังคม ในพืน้ทีก่รุงเทพและปรมิณฑล 
และ องคก์ารบรหิารสว่นทอ้งถิน่ หรอืหน่วยงานทีไ่ดรั้บมอบหมายใน

ตา่งจังหวัด ผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกับศนูยค์วามร่วมมอืภาครัฐและประชาสังคมเพือ่
ผูป่้วยโควดิ 19 แสดงไวใ้นภาพที ่1 สําหรับการดําเนนิงานศนูยแ์ยกกักตัว
ในชมุชนในตา่งจังหวัดอาจมบีรบิททีแ่ตกตา่งกัน ดังนัน้ ศนูยค์วามร่วมมอื
ภาครัฐและประชาสังคมในแตล่ะจังหวัดอาจประกอบดว้ย คณะกรรมการ

ระดับจังหวัดทีผู่ว้า่ราชการจังหวัดแตง่ตัง้ (เชน่ คณะกรรมการควบคมุ
โรคตดิต่อ) องคก์ารบรหิารสว่นจังหวัด สํานักงานสาธารณสขุจังหวัด 
นายอําเภอ ผูนํ้าชมุชน ภาคประชาสังคม หรอืจติอาสา เป็นตน้ 
 

ภาพที ่1 หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งกับศนูยค์วามร่วมมอืภาครัฐและประชา
สังคม 
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การด าเนนิงานของศูนยค์วามรว่มมอืภาครฐัและประชาสงัคมเพือ่
ผูป่้วยโควดิ 19 
การดําเนินงานแบง่ออกเป็น 3 ระยะ คอื กอ่นเปิดศนูยแ์ยกกักตัวในชมุชน, 
ระหวา่งการเปิดดําเนนิการศนูยแ์ยกกักตัวในชมุชน และ ประเมนิผลการ

ดําเนนิการศนูยแ์ยกกักตัวในชมุชน ภาพสรุปของการดําเนนิงานฯ  
แสดงไวใ้นภาพที ่2 
กอ่นเปิดศูนยแ์ยกกกัตวัในชุมชน 

1. ตดิตามขอ้มูลจํานวนผูต้ดิเชือ้ในพืน้ทีผ่่านผูนํ้าชมุชน ภาคประชา

สังคม ร่วมกับหน่วยงานสาธารณสขุในพื้นที ่ โดยเฉพาะในเขตชมุชน
แออัด เพือ่วางแผนจัดตัง้ศูนยแ์ยกกักตัวในชมุชนในพืน้ที ่ 

2. เตรยีมระบบสง่ตอ่กับโรงพยาบาลคูส่ัญญาและระบบการแพทย์
ทางไกล 

3. ประเมนิความเหมาะสมของสถานที ่ประกอบดว้ย ระบบระบายอากาศ 
ระบบสาธารณูปโภค ระบบระบายน้ําเสยี ระบบการจัดการกับสิง่ปฏกิลู 
ขยะมลูฝอยตดิเชือ้ และระบบสขุาภบิาล 

4. สนับสนุนอปุกรณ์ทีจํ่าเป็นในการทําความสะอาด เชน่ คลอรีน ชดุ

ตรวจสอบน้ํา ถงุขยะแดง  
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5. สือ่สารความเขา้ใจกับประชาชนในพืน้ทีท่ีจ่ะจัดตัง้  
6. เตรยีมระบบบรหิารจัดการเรือ่งอาหาร การทําความสะอาด การขนสง่ 

ระหวา่งการเปิดด าเนนิการศูนยแ์ยกกกัตวัในชุมชน 
1. มรีะบบลงทะเบยีนรับผูป่้วยเขา้มาในศนูยแ์ยกกักตัวในชมุชน 
2. ดําเนนิการดา้นการรักษาโดยระบบการแพทยท์างไกล ตามแนวทาง

ของกรมการแพทย ์

3. มกีารดําเนนิการเรือ่ง อาหาร ระบบระบายอากาศ ระบบ
สาธารณูปโภค ระบบระบายน้ําเสยี ระบบการจัดการกับสิง่ปฏกิลูและ
ระบบสขุาภบิาล ตามแนวทางการดําเนนิงานศนูยแ์ยกกักตัวในชมุชน  

4. เฝ้าระวังเรือ่งการรักษาความปลอดภัยบรเิวณศนูยแ์ยกกักตัวในชมุชน 

5. มกีารสง่เสรมิสขุภาพทกุกลุม่วัยร่วมดว้ย ทัง้สขุภาพทางกายและ
สขุภาพทางจติ 

ประเมนิผลการด าเนนิการศูนยแ์ยกกกัตวัในชุมชน 
1. สามารถจัดการผูต้ดิเชือ้ไมใ่หเ้ขา้ไปปะปนในชมุชน หรอืกลับกัน 

2. เฝ้าระวังการปนเป้ือนของเชือ้เขา้มาในชมุชน โดยเฉพาะเรือ่งการ
กําจัดน้ําเสยี และการจัดการสิง่ปฏกิลู ขยะมลูฝอยตดิเชือ้  

3. มรีะบบการสง่ตอ่ผูป่้วยทีท่ันทว่งท ี
4. มกีารใหคํ้าแนะนําและดแูลเรือ่งการสง่เสรมิสขุภาพและสรา้งความ

รอบรูใ้นการป้องกันตนเองและดแูลสขุภาพ 
 
 
 

บทบาทของกรมอนามยั 
1. เป็นผูป้ระสานงานของ ศนูยค์วามร่วมมอืภาครัฐและประชาสังคม  
2. เตรยีมความพรอ้มของทอ้งถิน่/ ชมุชน และหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง

กอ่นจัดตัง้ศนูยแ์ยกกักตัวในชมุชน  

3. ใหค้วามรูเ้รือ่งการจัดการอนามัยสิง่แวดลอ้ม สิง่ปฏกิลู มูลฝอยตดิ

เชือ้   

4. สนับสนุนวัสดอุปุกรณ์ ในการทําความสะอาด และ จัดการ

สิง่แวดลอ้มเบือ้งตน้  

5. การสรา้งความรอบรูเ้รือ่งความเสีย่งและการดแูลสขุลักษณะระหวา่ง
ทีอ่ยูใ่นศนูยแ์ยกกักตัวในชมุชน 
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6. สง่เสรมิโภชนาการ กจิกรรมทางกาย และการจัดการอารมณ์ระหวา่ง
เขา้ศนูยแ์ยกกักตัวในชมุชน 

 

ภาพที ่2 ขัน้ตอนการดําเนนิงานศูนยแ์ยกกักตัวในชมุชน 

 
เกณฑใ์นการรบัผูป่้วยเขา้ศูนยแ์ยกกกัตวัในชุมชน  

1. เป็นผูต้ดิเชือ้ หรอื ผูป่้วยโควดิ 19 ทีไ่ดรั้บการยนืยัน โดยอาจไมม่ี
อาการ หรอืมอีาการ ทีจ่ัดเป็นกลุ่มผูป่้วยสเีขยีว/ กลุม่เหลอืง และไม่
ตอ้งการออกซเิจนในการรักษา คอืความเขม้ขน้ออกซเิจนในเลอืด

มากกวา่ 96% โดยวัดจากเครือ่งวัดระดับออกซเิจนในเลอืด (Pulse 
Oximeter) 

2. ผูป่้วยอาจมโีรคประจําตัวทีค่วบคมุโรคได ้มากกวา่ 6 เดอืน 
3. เป็นชาวตา่งชาตทิีส่ามารถสือ่สารได ้หรือ ชาวตา่งดา้วทีไ่มม่สีทิธิ

รักษา 
4. สามารถชว่ยเหลอืตนเองได ้ในการใชช้วีติประจําวัน 
5. ทกุกลุม่อาย ุสําหรับผูช้ว่ยเหลอืตนเองไมไ่ด ้อาจอยูร่่วมเป็น

ครอบครัวได ้

แนวทางการประเมนิสถานการณ์และความพรอ้มของศูนยแ์ยกกกั
ตวัในชุมชน  

1. จํานวนและระดับอาการของผูต้ดิเชือ้ในชมุชน 
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2. สถานทีตั่ง้ จําเป็นตอ้งสามารถปิดกัน้แยกบรเิวณออกจากชมุชนได ้
และสามารถรองรับผูป่้วยไดม้ากถงึ 200 ราย โดยไมแ่ออัด 

3. มสีถานพยาบาลทีเ่ป็นคูส่ัญญา เพือ่ตดิตามอาการผูป่้วยได ้24 
ชัว่โมงและสามารถประสานนําสง่ผูป่้วยไปยังโรงพยาบาลหากผูป่้วย
มอีาการทรุดลง 

4. สภาพแวดลอ้มภายในศนูย ์คอื มคีวามพรอ้มเรือ่งระบบระบายอากาศ 

ระบบสขุาภบิาลสิง่แวดลอ้ม ระบบบําบัดน้ําเสยี และระบบกําจัดสิง่
ปฏกิลูและขยะตดิเชือ้ 

5. สามารถป้องกันไมใ่หเ้กดิการแพร่ระบาดของเชือ้หรอืปนเป้ือน ออก
นอกชมุชน 

การบรหิารจดัการในการจดัต ัง้ศูนยแ์ยกกกัตวัในชุมชน   
1. สถานที ่สถานทีจ่ัดตัง้ศนูยแ์ยกกักตัวในชมุชน ไดแ้กอ่าคารเรยีน 
สถานทีร่าชการบางแหง่ หอพัก หอประชมุ วัด หรอื แคมป์คนงาน 
เป็นตน้ โดยควรเป็นสถานทีท่ีม่กีารถา่ยเทอากาศไดด้ ี 

• ไมค่วรอยูใ่นชมุชนแออัด เชน่ ตลาดสด  
• มสีิง่อํานวยความสะดวกทางดา้นสาธารณูปโภคทีจํ่าเป็น เชน่ 

ไฟฟ้า ประปา และ ระบบอนิเตอรเ์น็ต 
• มรีะบบการจัดการมลูฝอยตดิเชือ้/สิง่ปฏกิลู/การจัดการน้ําเสยี

และสขุาภบิาล 
2. วสัดอุุปกรณ์และเวชภณัฑท์ีจ่ าเป็น รวมถงึวัสดสุํานักงาน เครือ่ง

อปุโภค บรโิภค น้ําดืม่ เวชภัณฑ ์อปุกรณ์ป้องกันตัวทางการแพทย ์
อปุกรณ์ทําความสะอาด ฯลฯ  

3. การปฐมนเิทศการปฏบิตังิาน ตลอดจนการกํากับดแูลการทํางาน
ของบคุลากรโดยเฉพาะอาสาสมัคร  

4. ระบบการดแูลรกัษาผูป่้วย ใหเ้ป็นไปตามสถานพยาบาลคูส่ัญญา 
โดยมชีอ่งทางในการตดิตอ่แพทย ์หรอืพยาบาลวันละ 1-2 ครัง้ ผ่าน

ทาง Telemedicine พรอ้มวัดอณุหภมู ิวัดความดันโลหติ ความ
เขม้ขน้ของออกซเิจน (Oxygen saturation) อัตราการหายใจ 
สําหรับการรักษาเป็นไปตามแนวทางเวชปฏบัิตกิารดแูลรักษาผูป่้วย
โรคโควดิ 19 ของ กระทรวงสาธารณสขุ (ซึง่มกีารปรับปรุงอยา่ง

ตอ่เน่ือง โดยขอใหต้ดิตามอยา่งใกลช้ดิ) สําหรับแนวทางการตดิตัง้
ใชง้านระบบออกซเิจนสามารถดเูพิม่เตมิไดใ้น แนวทางการตดิตัง้ใช ้
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งานระบบออกซเิจนสําหรับโรงพยาบาลสนาม โดยกรมสนับสนุน
บรกิารสุขภาพ 

5. ระบบการขนสง่ตา่ง ๆ รวมถงึระบบการสง่ตอ่ผูป่้วย อาท ิการ
ขนสง่อาหารทัง้ 3 มือ้ การขนสง่วัสด ุอปุกรณ์ทางการแพทย ์วัสด ุ
อปุกรณ์อืน่ ๆ ขยะตดิเชือ้ การจัดการและการเคลือ่นยา้ยศพ เป็นตน้ 
รวมถงึจัดการซอ้มแผนเคลือ่นยา้ย ผูป่้วยในกรณีทีผู่ป่้วยมกีารทรุดลง  

6. ระบบการเชือ่มโยงและระบบสือ่สาร อาท ิระบบเวชระเบยีน การ
ตดิตอ่สือ่สารทั่วไป ระหวา่ง ศนูยแ์ยกกักตัวในชมุชน กับโรงพยาบาล
สนาม โรงพยาบาล สํานักงานสาธารณสขุจังหวัด (สสจ.) สํานักงาน
ป้องกันควบคุมโรค (สปคม.) หน่วยประชาสัมพันธ ์เป็นตน้  

7. ระบบการป้องกนัควบคมุการตดิเชือ้และแพรก่ระจายเชือ้ 
• ฝึกซอ้มการสวม-ถอดชดุป้องกันตัว PPE และ หนา้กากอนามัย 
N95 ใหค้ลอ่งอยา่งถกูตอ้ง 
• สํารวจและสํารองชดุป้องกันตัว PPE และหนา้กากอนามัย N95 ให ้

พรอ้มใชแ้ละเพยีงพอรวมถงึสามารถจัดหาเพิม่ได ้ 
• ทมีบคุลากรทางการแพทยท์กุคน ทกุระดับ ตอ้งเขา้ใจหลักการ
พืน้ฐานของ ระบบการป้องกันการตดิเชือ้ในสถานพยาบาล 

8. ระบบสนบัสนุน รวมถงึการจัดการดา้นสาธารณูปโภคทีพั่กบคุลากร 

โภชนาการ เครือ่งป่ันไฟ เครือ่งกรองน้ํา ประปาสนาม ฯลฯ  
9. ระบบสุขาภบิาล มกีระบวนการกําจัดเชือ้โรครวมถงึการจัดสัดสว่น

หอ้งอาบน้ํา/หอ้งสขุา สําหรับผูป่้วย อยา่งเหมาะสม และมรีะบบการ
จัดการมลูฝอยตดิเชือ้/สิง่ปฏกิลู/ การจัดการน้ําเสยีทีเ่หมาะสมกับ

ทีตั่ง้โดยอาศัยการมสีว่นร่วมของบุคคลากรทีเ่กีย่วขอ้งในพื้นที ่
10. ระบบรกัษาความปลอดภยั และป้องกนัการกอ่เหตรุา้ย 

หากเป็นไปไดค้วรมรีะบบกลอ้งวงจรปิด 
11. ระบบป้องกนัอคัคภียั และการซอ้มแผนจดัการอคัคภียั  

12. งานสงัคมสงเคราะหแ์ละจติวทิยา เนือ่งจากการเขา้รับการ
รักษาตัวในศูนยแ์ยกกักตัวในชมุชนอาจมคีวามเครยีดและกังวลสงู 
ดังนัน้ การมผูีท้ีค่อยสนับสนุนและเฝ้าระวังความเครยีดและกังวล
ดังกลา่ว จะมสีว่นสําคัญในการลดความกังวล และ ความเครยีดของ

ผูป่้วย รวมถงึ บคุลากรทีอ่ยู่ในศนูยแ์ยกกักตัวในชมุชน โดยอาจมี
บรกิารเพือ่ความบันเทงิ เชน่ โทรทัศน์ Netflix, Disney Hotstar, 
ไวไฟ หรอื กจิกรรมกลุ่มเพือ่ลดความเครียด เป็นตน้ 
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13. การจดัระบบการสือ่สารความเสีย่งและประชาสมัพนัธ ์ให ้
ผูป่้วย ญาต ิรวมถงึ ประชาชนในพืน้ทีโ่ดยรอบเขา้ใจตัง้แตก่อ่น 

จัดตัง้และ ในระหวา่งการระบาด เพือ่ไมใ่หเ้กดิการตราหนา้ 
(Stigmatisation) 

การจดัเตรยีมอุปกรณ ์เครือ่งมอื ส าหรบัศูนยแ์ยกกกัตวัในชุมชน   
1. เต็นทป์ฏบิตังิานและทีพ่กั (กรณีทีไ่มม่อีาคารหรอืสถานทีท่ี่

เหมาะสม)  
1. เต็นทป์ฏบัิตกิาร 
• หากเป็นไปไดค้วรตดิกลอ้งวงจรปิดในกรณีทีีต่อ้งตดิตามดอูาการ

ผูป่้วย 

• มพีืน้ทีส่ําหรับสวม–ถอดชดุเครือ่งป้องกันสว่นบคุคล กอ่นและลง
พืน้ทีใ่นการดแูลผูป่้วย 

• มคีอมพวิเตอรพ์รอ้มโปรแกรมในการสือ่สารกับผูป่้วยในลักษณะ 
Telemedicine  

2. เต็นทท์ีพั่กเจา้หนา้ทีห่รอืหอ้งแยกสําหรับพักของเจา้หนา้ที ่
2. อุปกรณ์ส านกังาน  

• เครือ่งคอมพวิเตอร ์พรอ้มปรนิเตอร ์
• โต๊ะ เกา้อี ้ 

• เครือ่งใชอุ้ปกรณ์สํานักงาน เชน่ ปากกา กระดาษ กรรไกร แม็กซ์

พรอ้มลวดเย็บ เป็นตน้  
3. อุปกรณ์สือ่สาร(ตามความจ าเป็นและเหมาะสม)  

• วทิยสุือ่สารแบบตัง้เครอืขา่ยสถานี 

• วทิยสุือ่สารแบบMobile, Walky-talky  
• ระบบการแพทยท์างไกล 
• ระบบสัญญาณอนิเตอรเ์น็ตและเครอืขา่ย 
• โทรโขง่ 

• ระบบเสยีงตามสาย  
4. เครือ่งมอืแพทย ์ 

• เครือ่งวัดความดันโลหติ (ผูป่้วย /เจา้หนา้ที)่  
• ทีว่ัดอณุหภมู ิ 

• เครือ่งวัดความอิม่ตัวของออกซเิจนในกระแสเลอืด (Pulse 
Oximeter)  

• อปุกรณ์ชว่ยฟ้ืนคนืชพี  
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• เครือ่งผลติออกซเิจน (Oxygen concentrator) ร่วมกับถัง
ออกซเิจน และอปุกรณ์ทีจํ่าเป็นในการใหอ้อกซเิจนผูป่้วย (ถา้ม)ี 

• รถพยาบาลกรณีสง่ตอ่ผูป่้วยฉุกเฉนิหรอืเบอรโ์ทรทีรั่บประสานงาน
กับสถานพยาบาลคูส่ัญญาแลว้ 

5. อุปกรณ์ป้องกนัสว่นบุคคล  
• ชดุป้องกันตัว PPE ตามความเสีย่ง ไดแ้ก ่level C, D (ถงุมอื, 

หนา้กาก N95, หนา้กากอนามัยทางการแพทย)์, หมวกคลมุผม, 
เสือ้กาวน์, เฟซชลิด,์ และถงุหุม้ขา (leg cover))  

• ชดุกาวน์สําหรับการทํางานใหเ้ปลีย่นเขา้ปฏบัิตงิานในพืน้ทีเ่สีย่ง  
• แอลกอฮอลส์ําหรับลา้งมอื 

6. อุปกรณ์ความปลอดภยั  
• ระบบกลอ้งวงจรปิด (CCTV) (ควรม)ี 
• เทปกัน้พืน้ที ่
• กญุแจเพือ่ปิดกัน้พืน้ที ่(ตามความจําเป็นและเหมาะสม)  

7. อุปกรณ์ด ารงชพี  
• อาหาร-น้ําดืม่ โดยมคีรบทัง้ 3 มือ้ 
• อปุกรณ์งานครัว อาท ิจาน ชาม ชอ้น ในกรณีทีม่จีุดทําครัวบรเิวณ

ใกลเ้คยีง 

• อปุกรณ์ และของใชป้ระจําวันพืน้ฐานสําหรับผูป่้วย (ทีผู่ป่้วย
เตรยีมไวไ้มเ่พยีงพอ) อาท ิผา้อนามัย ชดุชัน้ใน ผงซักฟอก สบู ่
เป็นตน้  

• อปุกรณ์สันทนาการ เพือ่บรรเทาความเครยีดใหกั้บผูป่้วย ไดแ้ก ่

อปุกรณ์การกฬีา บอรด์เกม หนังสอือา่นเลน่ โทรทัศน์ Netflix 
Disney Hotstar เป็นตน้  

8. ยาและเวชภณัฑ ์(ปรมิาณและประเภทตามความจําเป็นและเหมาะสม)  
• ยาสามัญประจําบา้น 

• ฟ้าทะลายโจร 
• ยาลดความดันโลหติ ยาลดระดับไขมันในเลอืด ยาลดระดับน้ําตาลใน

เลอืด  
• ยารักษาโรคตดิเชือ้ทางเดนิหายใจ  

• ยาตา้นการจับตัวของเกร็ดเลอืด  
• Emergency bag  
• Antipsychotic drug  
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• ยาประจําตัวผูป่้วยแตล่ะราย โดยใหผู้ป่้วยและญาตเิตรยีมยาเดมิมา 
 

บุคลากรในศูนยแ์ยกกกัตวัในชุมชน   
เจา้หนา้ทีด่า้นบรหิารงานท ัว่ไปหรอืเจา้หนา้ทีส่นบัสนุนดา้นตา่ง ๆ  

• มจีติอาสา มสีขุภาพร่างกายแข็งแรง และสขุภาพจติด ี 
• ควรไดรั้บวัคซนี Sinovac 2 เข็ม หรอื AstraZeneca  1 เข็ม แลว้ 2 

สัปดาห ์
• บคุลากรทีค่วรระมัดระวังและหลกีเลีย่งการปฏบัิตงิานในศนูยแ์ยกกัก

ตัวในชมุชน 
• เป็นโรคระบบทางเดนิหายใจเฉียบพลันหรอืเรือ้รัง หรอืเป็นโรค

ของระบบหัวใจและหลอดเลอืด 
• ตัง้ครรภ ์หรอืเป็นโรคทีต่อ้งไดรั้บการดแูลสม่ําเสมอ ไดแ้ก ่

โรคมะเร็ง เบาหวาน โรคไตวาย หรอื เขา้รับการรักษาใน
โรงพยาบาลในรอบปีทีผ่่านมา หรือโรคทีส่ง่ผลใหม้ภีมูคิุม้กัน

บกพร่อง ไดแ้ก ่โรคเอดส ์หรอืไดรั้บยากดภมูคิุม้กัน  
 
การลงทะเบยีนรบัผูป่้วย COVID-19 เพือ่รบัการเฝ้าสงัเกตอาการใน
ศูนยแ์ยกกกัตวัในชุมชน 

มขัีน้ตอนการดําเนนิงานดังนี้  
1. ประเมนิผูป่้วยเบือ้งตน้ จากประวัต ิและการตรวจร่างกาย โดยเฉพาะ 

การวัดระดับออกซเิจนในเลอืด เพือ่ใหท้ราบผูป่้วยทีเ่ป็นกลุม่เสีย่ง 
โดยเฉพาะในผูป่้วยทีม่โีรคประจําตัว ไดแ้ก ่เบาหวาน โรคหัวใจ โรค

ปอดเรือ้รัง โรคไตวายเรือ้รัง ผูท้ีม่น้ํีาหนัก BMI > 35 กก./ม2. หรือ
น้ําหนักเกนิ 100 กก เป็นตน้  

2. ผูต้ดิเชือ้ และผูป่้วยยนืยัน COVID-19 ทุกรายควรไดรั้บการประเมนิ
ตนอง และจากทมีบคุลากรทาง การแพทยท์กุวัน (ไมน่อ้ยกวา่วันละ 

1 ครัง้) เพือ่ตดิตามอาการจนกวา่จะจําหน่ายผูป่้วย และไดรั้บการ 
รักษาเบือ้งตน้ หากพบอาการเปลีย่นแปลงในทางทีท่รุดลง ให ้
ประสานโรงพยาบาลปลายทางตามแผนการ สง่ตอ่ผูป่้วยเพือ่รับการ
รักษาตอ่ไป  

 
ข ัน้ตอนการด าเนนิการจดัต ัง้ศูนยแ์ยกกกัตวัในชุมชน 
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1. หน่วยงานทีรั่บผดิชอบ แจง้ความประสงคม์ายัง “ศนูยป์ระสานงาน 
ศนูยแ์ยกกักตัวในชมุชน กรมอนามัย”, สํานักการแพทย,์ กรมการ

แพทย,์ สํานักงานสาธารณสขุจังหวัด หรอืหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง เพือ่
รับแนวทางแนะนําในการจัดตัง้ศูนยแ์ยกกักตัวในชมุชน  

2. เจา้หนา้ที ่ศนูยป์ระสานงานศนูยแ์ยกกักตัวในชมุชน กรมอนามัย หรอื
หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง ประเมนิความพรอ้มของสถานทีตั่ง้ ระบบ

ระบายอากาศ การจัดการอนามัยสิง่แวดลอ้ม สิง่ปฏกิลู มูลฝอยตดิ
เชือ้และสขุาภบิาล ระบบการประสานงานรายงานผูป่้วยรายวัน และ
การรับสง่ตอ่กับสถานพยาบาลคูส่ัญญา ระบบรักษาความปลอดภัย 
และระบบการสง่อาหาร 

3. จัดผูป่้วยเขา้ตามผังเตยีงทีก่ําหนดรายละเอยีดการดําเนนิการอาจ
จัดแบง่โซนใหช้ดัเจน เชน่ ตามความเสีย่งของผูป่้วย หรอื ตามวันที่
รับไว ้และแบง่โซน ชาย/หญงิใหช้ดัเจน เพือ่ความสะดวกในการ
บรหิารจัดการ  

4. ระยะระหวา่งเตยีงผูป่้วยควรหา่งกันไมน่อ้ยกวา่ 1.5 เมตรทัง้นี้อาจ
พจิารณาปรับเปลีย่นไดต้ามความ จําเป็นและเหมาะสมของแตล่ะ
สถานที ่

5. จัดเตรยีมอปุกรณ์ทีจํ่าเป็นในสว่นทีพั่กผูป่้วย อาท ิปรอทวัดไข ้

เครือ่งวัดออกซเิจนในเลอืด (pulse oximeter) เครือ่งวัดความดัน
โลหติ อปุกรณ์สําหรับสือ่สารกับแพทย ์เป็นตน้ เพือ่ใหผู้ป่้วยวัดและ
รายงานใหเ้จา้หนา้ทีท่ราบผ่านระบบการแพทยท์างไกลทกุวัน  

6. เจา้หนา้ทีจ่ัดสง่อาหาร 3 มือ้โดยจัดวางไวท้ีพ่ืน้ทีท่ีก่ําหนดเพือ่ให ้

ผูป่้วยมารับไปแจกจ่ายภายในสว่นทีพั่ก  
7. เตรยีมอปุกรณ์สันทนาการเพือ่บรรเทาความเครียดใหก้ับผูป่้วย อาท ิ

อปุกรณ์การกฬีา บอรด์เกม หนังสอือา่นเลน่ โทรทัศน์, Netflix, 
Disney Hotstar เป็นตน้  

8. การจัดการภาวะเครยีดของผูป่้วยสามารถดําเนนิการไดโ้ดยมี
ชอ่งทางใหคํ้าปรกึษาโดยนักจติวทิยา หรอื ทมี MCATT  

9. กรณีเกดิผูป่้วยมอีาการผดิปรกตหิรอืเกดิเหตฉุุกเฉนิใหต้ดิตอ่
โรงพยาบาลหลักเพือ่นําสง่ผูป่้วย  

10. การจําหน่ายผูป่้วยเมือ่ครบกําหนดการรักษาในศนูยแ์ยกกักตัว
ในชมุชน โดยการประสานงานกับสถานพยาบาลคูส่ัญญาและมี
เอกสารรับรองการรักษาใหผู้ป่้วยตดิตัว 
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(ตัวอยา่ง) 

การบรหิารจดัการทรพัยากรส าหรบัศนูยแ์ยกกกัตวัในชุมชน 
บุคลากร ประกอบดว้ย  

1. ผูจ้ัดการศูนยแ์ยกกักตัวในชมุชน  
2. เสมยีน  

3. แมบ่า้น  
วสัดกุารแพทยท์ีส่ าคญั  

1. Medical Grade Coverall Type 5B, 6B EN 14126   
2. Isolation gown  

3. Surgical gown  
4. Goggle  
5. Shoes cover  
6. Medical glove  

7. ถงุมอืไนไตรต ์ 
8. Face shield  
9. Surgical mask  
10. N95  

11. หมวกคลุมผม  
12. เครือ่งผลติออกซเิจน (Oxygen concentrator) ร่วมกับถัง

ออกซเิจน และอปุกรณ์ทีจํ่าเป็นในการใหอ้อกซเิจนผูป่้วย (ถา้ม)ี 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
อาคารสถานทีแ่ละสิง่แวดล อม 
การจัดการพื้นที ่
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1) มศีนูยค์วบคุมและสั่งการ 
2) โดยรอบควรเป็นพืน้ทีโ่ลง่ ไม มสีิง่กดีขวางกระแสลม เพือ่การระบาย

อากาศทีด่ ีและมเีส นทางสัญจรเข าถงึได สะดวก  
3) ควรห างจากอาคารหรอืสิง่ปลกูสร างอย างน อย 10 เมตร 
เพือ่ป องกันการแพร กระจายเชือ้โรคไปสูพ่ืน้ทีช่มุชนหรอือาคารข า
งเคยีง 

4) ไม ควรอยูใ่นทีช่มุชน เช น ตลาดสด ทีพั่กอาศัย โรงเรยีน เป นต
น 

5) มสีิง่อํานวยความสะดวกด านสาธารณูปโภค เช น ไฟฟ า ประปา 
ระบบสือ่สาร เป นต น 

6) ควรจัดให มกีารแบ งพืน้ทีอ่ย างน อยเป น 3 พืน้ที ่ดังนี้ พืน้ที่
กักกันผูป้ วยตดิเชือ้อาการไม รุนแรง พืน้ทีป่ฏบัิตงิานและพักผ อน 
พืน้ทีส่ําหรับงานระบบและสิง่อํานวยความสะดวก โดยจัดให  มเีส
นทางสัญจรหลักของบคุลากรทางการแพทย แยกออกจากเส นทาง

สัญจรของผู ป วยอย างชดัเจนและเป นแบบทางเดยีว (One way 
traffic) พร อมทัง้ระบบบรหิารจัดการ/ควบคมุการเข า ออกระหว าง
พืน้ทีอ่ย างเคร งครัด 
7) วัสดกุ อสร างพืน้และผนังทําความสะอาดได ง ายและไม เป

นแหล งสะสมเชือ้โรค 
 
การจดัการระบบสาธารณูปโภคและสิง่แวดลอ้ม 
ข ัน้ตอนขณะด าเนนิงานดา้นอนามยัสิง่แวดลอ้มในศูนย ์CI 

1) ตรวจสอบระบบการจัดการดา้นบคุลากร/เจา้หนา้ที ่วัสดอุปุกรณ์ 
ความสะอาด ความเพียงพอ โดยการประเมินขณะดําเนินงานดว้ย
แบบฟอรม์รายขอ้ (Check list) ดังเอกสารแนบทา้ยเล่ม และแบบประเมนิ
การดําเนินการ และสุ่มเฝ้าระวังดา้นอนามัยสิง่แวดลอ้มเชงิคุณภาพ เช่น 

การตรวจวเิคราะหค์ลอรนีคงเหลอืกอ่นปลอ่ยสูแ่หลง่น้ํา เป็นตน้ 
2) ร่วมจัดการและประสานงานเพื่อแกไ้ขปัญหาดา้นอนามัย

สิง่แวดลอ้ม กรณีฉุกเฉินหนา้งาน หรือส่งต่อขอ้มูลเพื่อการจัดการในระยะ
ตอ่ไป รวมถงึประสานการสนับสนุนวัสดอุปุกรณ์ และงบประมาณ 

3) รายผลการดําเนินงานรายวันผ่านกลุ่มไลน์ และจัดทําสรุปผล
การดําเนนิงานรายวันเป็น one page 
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4) สรุปผลการดําเนินงาน ปัญหา อุปสรรค และขอ้เสนอแนะต่อ
การดําเนนิงาน 

5) ดําเนินการวางระบบและวางแผนการจัดการดา้นอนา มัย
สิง่แวดลอ้ม เชน่ เสน้ทางเขา้-ออก จํานวนถังขยะ ป้ายสัญลักษณ์ อปุกรณ์
เพือ่อํานวยการทําความสะอาด พนักงาน เจา้หนา้ที ่เป็นตน้ 

6) การจัดสรรงบประมาณในการดําเนนิการ เชน่ การจัดหาอปุกรณ์

และชดุป้องกันอันตรายสว่นบคุคล ภาชนะรองรับมลูฝอย เป็นตน้ 
7) การส่งเสรมิการปฏบัิตติามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดใน

ศนูยแ์ยกกักตัวในชมุชน ใหเ้กดิการดําเนนิงานตามมาตรการอยา่งเคร่งครัด 
 

ดา้นการจดัการมูลฝอยตดิเชือ้ 
มูลฝอยในหอ้งผูป่้วยทัง้หมดของศูนย์แยกกักตัวในชมุชน จัดเป็นมูล

ฝอยตดิเชือ้ ใหม้ีการจัดการตามกฎกระทรวงว่าดว้ยการกําจัดมูลฝอยตดิ
เชือ้ พ.ศ. 2545 

การเตรยีมการ 
  1) บุคลากร : มเีจา้หนา้ทีท่ีรั่บผดิชอบในการควบคุมและดูแล
ระบบการจัดมูลฝอยติดเชื้อ เตรียมความพรอ้มสําหรับผูป้ฏิบัติงานเก็บ
รวบรวมมูลฝอยตดิเชือ้ โดยใหค้วามรูห้รือคําแนะนําแก่ผูป้ฏบัิตงิานตาม

แนวทางการป้องกันและระงับการแพร่เชือ้หรืออันตรายทีอ่าจเกดิจากมูล
ฝอยตดิเชือ้ (คู่มือการฝึกอบรมผูป้ฏบัิตงิานมูลฝอยตดิเชือ้ หลักสูตรการ
ป้องกันและระงับการแพร่เชือ้หรืออันตรายทีอ่าจเกดิจากมูลฝอยตดิเชื้อ) 
จัดใหม้อีุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลทีเ่หมาะสมและเพียงพอ ไดแ้ก่ 

ถงุมอืยาง รอ้งเทา้บทู ผา้ยางกันเป้ือน หนา้กากอนามัย N95 แวน่ครอบตา 
กระบังหนา้เลนส์ใส (Face Shield) ชุดป้องกันร่างกาย (Protective 
Coverall) 
  2) วัสดอุปุกรณ์ และสถานที ่

   2.1) ภาชนะบรรจุมูลฝอยตดิเชือ้ (ถุงแดงและกล่องทีม่ี
ฝาปิดมดิชดิ) ม ี2 จุด คอื  
1) บรเิวณของผูป่้วย : จัดใหม้ภีาชนะรองรับมลูฝอยตดิเชือ้ทีเ่พยีงพอ เพือ่
รองรับมูลฝอยตดิเชือ้จากผูป่้วยทีม่ฝีาปิดมดิชดิ โดยใชถั้งแบบเทา้เหยยีบ 

และภาชนะรองรับมูลฝอยตดิเชือ้แบบกล่องสาหรับรองรับมูลฝอยติดเชือ้
ประเภทวัสดมุคีมทีเ่พยีงพอ  
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2) ทีพั่กรวมมูลฝอยตดิเชือ้ : จัดใหม้ทีีพั่กรวมมูลฝอยทีปิ่ดมดิชดิ มขีนาด
เพียงพอสามารถเก็บกักมูลฝอยตดิเชือ้ไดไ้ม่ต่ํากว่า 2 วัน และตัง้อยู่ใน

สถานทีท่ีไ่ม่สามารถแพร่กระจายเชือ้สู่บรเิวณพื้นทีข่า้งเคยีงและ ตัง้อยู่ใน
พื้นทีส่ะดวกต่อการขนไปกําจัด และใชภ้าชนะบรรจุมูลฝอยตดิเชือ้ที่มีฝา
ปิดมิดชิด ขนาด 240 ลิตรหรือขนาดที่เหมาะสมต่อการเก็บกักและ
เคลื่อนยา้ย จํานวนถังขึน้อยู่กับปรมิาณมูลฝอยตดิเชือ้ที่เกดิขึน้ (อา้งองิ

ตาม อัตราการเกิดมูลฝอยติดเชื้อที่เกิดขึ้นจากผูป่้วยโควิด 19 ใน
โรงพยาบาลสนามประมาณ 1.82 กโิลกรัมตอ่เตยีงตอ่วัน) 
   2.2) รถเข็นทีใ่ชเ้คลือ่นยา้ยมลูฝอยตดิเชือ้ 
   2.3) น้ํายาทําความสะอาด และน้ํายาฆา่เชือ้โรค 

   2.4) อุปกรณ์ทําความสะอาด สารทําความสะอาด และ
สารฆา่เชือ้ สําหรับทําความสะอาดเครือ่งมอื รถเข็นทีใ่ชเ้คลือ่นยา้ยมูลฝอย
ตดิเชือ้ และอปุกรณ์ป้องกันอันตรายสว่นบคุคลใหเ้พยีงพอ เชน่ ผงซักฟอก 
น้ํายาทีม่สี่วนประกอบของคลอรีนหรือสารโซเดยีมไฮโปคลอไรทท์ี่ความ

เขม้ขน้ 1,000 และ 5,000 ppm (สว่นตอ่ลา้นสว่น) หรอืแอลกอฮอล ์70% 
เป็นตน้ 
   2.5) คมีคบีและอุปกรณ์ทําความสะอาด (กรณีทีมู่ลฝอย
ตดิเชือ้ตกหลน่ระหวา่งการเคลือ่นยา้ย) 

   2.6) อปุกรณ์สําหรับทําความสะอาดร่างกาย เชน่ สบู ่เจล
แอลกอฮอล ์เป็นตน้ 
  3) การเก็บรวบรวมมลูฝอยตดิเชือ้ 
   3.1) กําหนดเวลานัดหมายในการเก็บรวบรวมมูลฝอยตดิ

เชือ้ 
   3.2) กําหนดเสน้ทางการเคลื่อนยา้ยมูลฝอยติดเชื้อที่
แน่นอน 
   3.3) ประสานกับองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่ สํานักงาน

เขต หรือบริษัทเอกชนที่รับทําการเก็บขนมูลฝอยติดเชื้อไปกําจัด เพื่อ
กําหนดเวลาและจุดนัดหมายในการเขา้เก็บขนมลูฝอยตดิเชือ้ไปกําจัด 
 
ขัน้ตอนการดําเนนิงาน 
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ขัน้ตอน วัสดอุปุกรณ์ 

1. จัดใหม้ีภาชนะบรรจุและภาชนะรองรับมูล

ฝอยติดเชื้อในหอ้งผูป่้วย โดยแยกเป็น 2 
ประเภท คอื มูลฝอยตดิเชือ้มคีม และมูลฝอย
ตดิเชือ้ไมม่คีม  

ภาชนะบรรจุและภาชนะ

รอง รับมูลฝอยติด เชื้อ
ชนิดถุงสําหรับมูลฝอยที่
ไม่มคีมและชนิดกลอ่งสา
หรับบรรจุมูลฝอยตดิเชือ้

ชนดิมคีม  

2. แจง้ใหผู้ป่้วยทราบถงึวธิกีารจัดการมูลฝอย
ติดเชื้อ รวมทั ้งนัดหมายเวลาในการนามูล
ฝอยตดิเชือ้มารวบรวมไวจุ้ดรวบรวมของศนูย ์

- 
 

3. ผูป้ฏิบัติงานฯ  สวมชุดอุปกรณ์ป้องกัน
อันตรายส่ วนบุคคลที่ เหมาะสมขณะที่
ปฏบัิตงิาน  
 

ถงุมอืยาง รอ้งเทา้บทู 
ผา้ยางกันเป้ือน หนา้กาก
อนามัย N95 แวน่ครอบ
ตา กระบังหน้ําเลนสใ์ส 

(Face Shield) ชดุ
ป้องกันร่างกาย 
(Protective Coverall)  

4. ผูป้ฏบัิตงิานฯ จัดเตรียมรถเข็นที่ใชใ้นการ

เคลือ่นยา้ยมูลฝอยตดิเชือ้ พรอ้มอุปกรณ์และ
น้ํายาทําความสะอาดฆ่าเชือ้โรค กรณีที่มีมูล
ฝอยตดิเชือ้ตกหลน่ระหวา่งการเคลือ่นยา้ย  

รถเข็นทีใ่ชเ้คลือ่นยา้ย

มลูฝอยตดิเชือ้ น้ํายาทํา
ความสะอาดฆา่เชือ้โรค 
ไดแ้ก ่sodium 
hypochlorite 5,000 

ppm คมีเหล็ก กระดาษ
ชําระ ถงุบรรจุมลูฝอยตดิ
เชือ้ ถงุมอืยางหนา  
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ขัน้ตอน วัสดอุปุกรณ์ 

5. ผูป้ฏบัิตงิานฯ เก็บรวบรวมมูลฝอยตดิเชื้อ

จากหอ้งผูป่้วยตามเวลานัดหมาย  โดยใช ้

รถเข็นในการเก็บรวบรวมและเคลื่อนยา้ยมูล
ฝอยตดิเชือ้จากหอ้งผูป่้วยไปยังที่พักรวมมูล
ฝอยติดเชื้อตามเสน้ทางที่กําหนดไว ้(ขณะ

ปฏบัิตงิานหา้มแกะหรือแวะพัก เมือ่มมีูลฝอย
ตกหลน่หา้มหยบิดว้ยมอืเปลา่ ใชค้มีเหล็กคีบ
มูลฝอยตดิเชือ้เก็บใส่ถุงมูลฝอยตดิเชือ้อกีใบ 
หากมีสารน้ําใหซั้บดว้ยกระดาษแลว้ทิ้ง

กระดาษลงถงุมลูฝอยตดิเชือ้ หลังจากนัน้ราด
ดว้ยสารละลายโซเดียม ไฮโปคลอไรด์ 
เขม้ขน้ 5,000 ppm ทิง้ไวน้าน 30 นาท ีก่อน
เช็ดถตูามปกต)ิ  

- 

6. ผูป้ฏบัิตงิานฯ นํามูลฝอยตดิเชือ้ไปเก็บกัก
ยังทีพั่กรวมมลูฝอยตดิเชือ้ เพือ่รอสง่ไปกําจัด  

- 

7. ผูป้ฏบัิตงิานฯ ทําความสะอาดรถเข็นที่ใช ้

ในการเคลือ่นยา้ยมลูฝอยตดิเชือ้  
น้ํ ายาทํ าความสะอาด
หรอืผงซักฟอก  

 

8. เมือ่ผูป้ฏบัิตงิานฯ เสร็จภารกจิแลว้ใหถ้อด
อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล ไดแ้ก่ ถุง
มือยางหนา แว่นป้องกันตา ผา้ยางกันเป้ือน 

หนา้กากผา้หรือหนา้กากอนามัย และรองพื้น
ยางหุม้แขง้ ตามลําดับ และลา้งมือทุกครัง้ที่
ถอดอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล ส่วน
อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลชนิดใช ้

ครัง้เดียวใหท้ิง้ลงในถังมูลฝอยติดเชือ้ ส่วน
รองเทา้เทา้พื้นยางหุม้แขง้ แว่นตาป้องกันตา 
ผา้ยางกันเป้ือนที่สามาถนํากลับมาใชซ้ํ้าได ้
ใหแ้ช่ลงใน โซเดียม ไฮโปคลอไรด์ 5,000 

ppm นาน 30 นาที จากนั้นลา้งแลว้นาไปผึง่
แดดใหแ้หง้  

น้ํายาทําความสะอาดฆา่
เชือ้โรค ไดแ้ก ่โซเดยีม 
ไฮโปคลอไรด ์5,000 

ppm  
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ขัน้ตอน วัสดอุปุกรณ์ 

9. ผูป้ฏบัิตงิานฯ ชําระลา้งร่างกายใหส้ะอาด 

เปลี่ยนเสื้อผา้ ก่อนออกจากพื้นที่ปฏบัิตงิาน
หรอืกอ่นกลับบา้น  

 สบู ่เจลแอลกอฮอล ์ 

10. ในการส่งมูลฝอยตดิเชือ้ตอ้งมกีารบันทกึ
ขอ้มูลลงระบบกํากับการขนส่งมูลฝอยตดิเชือ้ 

เพื่อป้องกันปัญหาที่เกิดขึ้นและสรา้งความ
เชือ่ม่ันว่ามูลฝอยตดิเชือ้ไดรั้บการกําจัดอยา่ง
ถูกตอ้ง ทัง้น้ีใหนํ้ามูลฝอยตดิเชือ้ทีเ่กดิขึน้ไป
กําจัดยังสถานทีก่าจัดมูลฝอยตดิเชือ้โดยเร็ว

ทีส่ดุ  

- 

*ppm คอื part per million หรอื หนึง่ในลา้นสว่น 
 

 
ดา้นการจดัการสว้ม หอ้งอาบน า้ และสิง่ปฏกิูล 

หอ้งสว้มและหอ้งอาบน้ํา 
 ตอ้งถูกสุขลักษณะและปลอดภัย มีระบบเก็บกักสิง่ปฏกิูลที่ถูกหลัก
สุขาภบิาล ระบบท่อและระบบเก็บกักอุจจาระหรือบ่อเกรอะ (Septic tank) 
อยู่ในสภาพใชก้ารไดด้ี ไม่แตก ไม่ร่ัวซมึ โดยมีแนวทางในการกําหนด

จํานวนหอ้งสว้มและหอ้งอาบน้ํา ดังน้ี 
 1) มหีอ้งสว้มแยก ชาย หญงิ 
 2) มีหอ้งน้ํา หอ้งสว้ม จํานวนเพียงพอ โดยมีพื้นที่ไม่นอ้ยกว่า 
0.90 ตารางเมตร ตอ่ 1 หอ้ง 

• หอ้งอาบน้ํา อยา่งนอ้ย 1 หอ้ง ตอ่จํานวนผูป่้วย 10 คน  

• หอ้งสว้ม อยา่งนอ้ย 1 หอ้ง ตอ่จํานวนผูป่้วย 10 คน  
 การทําความสะอาดหอ้งสว้ม หอ้งอาบน้ํา ทําความสะอาดพื้นหอ้ง
สว้มดว้ยน้ํายาทําความสะอาด และฆ่าเชือ้โดยราดน้ํายาฟอกขาวทีเ่ตรียม
ไว ้ทิง้ไวอ้ย่างนอ้ย 10 นาท ีและเนน้เช็ดทําความสะอาดบรเิวณจุดเสี่ยง 
ไดแ้ก่ ที่รองน่ังโถสว้ม ฝาปิดโถสว้ม ที่กดชักโครก ราวจับ ลูกบิดหรือ

กลอนประต ูทีแ่ขวนกระดาษชาระ อา่งลา้งมอื ก๊อกน้ํา ทีว่างสบู ่ผนัง ซอก
ประตู ดว้ยผา้ชุบน้ํายาฟอกขาว 0.1% (เช่น น้ํายาฟอกขาวความเขม้ขน้ 
6% ผสมน้ํา 1:50) หรือแอลกอฮอล ์70% หรือไฮโดรเจนเปอรอ์อกไซด์ 
0.5% 
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การจัดการสิง่ปฏกิลู 

 ระบบเก็บกักสิง่ปฏกิูลของสว้มตอ้งเป็นระบบปิด และสามารถเก็บกัก
อุจจาระใหอ้ยู่ไดน้านมากกว่า 22 วัน และมขีนาดถังเก็บกักสิง่ปฏกิูลควรมี
ขนาดอย่างนอ้ย 2 ลูกบาศก์เมตรต่อหอ้งสว้ม 1 หอ้งหรือเพียงพอต่อ
ปรมิาณสิง่ปฏกิลูทีเ่กดิขึน้ 

  1) กรณีสว้มเต็มใหส้บูสิง่ปฏกิลูไปการจัดทีร่ะบบกําจัดสิง่ปฏกิูล
หรือ นําไปบํา บัด ร่วมกับระบบบํา บัด น้ํา เสียแบบตะกอนเ ร่ งซึ่ง มี
ความสามารถรองรับการบําบัดสิง่ปฏกิลูได ้โดยน้ําเสยีทีผ่่านการบําบัดก่อน
ปลอ่ยทิง้ตอ้งทําการฆา่เชือ้ดว้ยคลอรนี 

 2) กรณีองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ไม่มรีะบบกําจัดสิง่ปฏกิูล ฝัง
กลบในหลุมขยะ โดยเตมิปูนขาวเพื่อฆ่าเชือ้ โดยใหม้ีค่าความเป็นกรด-
ดา่ง มากกวา่ 12 (> pH12) โดยใชป้นูขาว 1 กโิลกรัม ผสมในสิง่ปฏกิลู 1 
ลกูบาศกเ์มตร 

 
การเตรยีมการ 
  1) บคุลากร : เจา้หนา้ทีผู่ป้ฏบัิตงิานทําความสะอาดหอ้งสว้ม 
  2) อุปกรณ์ : ถุงมอืยาง รอ้งเทา้บูท ผา้ยางกันเป้ือน หนา้กาก

อนามัย N95 แว่นครอบตา กระบังหนา้เลนสใ์ส (Face Shield) ชดุป้องกัน
ร่างกาย (Protective Coverall) น้ํายาทําความสะอาด และน้ํายาฆา่เชือ้โรค 
ไมก้วาด และที่ตักขยะ แปรงขัดสว้ม และ แปรงขัดทําความสะอาด ไมถู้
พืน้แบบเปียก และไมถ้พูืน้แบบแหง้ ผา้เช็ดทําความสะอาด 

 
ขัน้ตอนการดําเนนิงาน 

ขัน้ตอน วัสดอุปุกรณ์ 

1. เจา้หนา้ที่ผูป้ฏิบัติงานทําความสะอาดสวม

อุปกรณ์ป้องกันตัวเองทุกครั้งเมื่อตอ้งทําความ
สะอาดและฆา่เชือ้เพือ่ป้องกันเชือ้โรคหรอืสารเคมี
ทีใ่ชท้ําความสะอาด 

ถงุมอืยาง รอ้งเทา้

บทู ผา้ยางกัน
เป้ือน หนา้กาก
อนามัย N95 แวน่
ครอบตา กระบัง

หนา้เลนสใ์ส 
(Face Shield) 
ชดุป้องกันร่างกาย 
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(Protective 

Coverall) 

2. การเตรยีมน้ํายาทําความสะอาด  
    การเตรียมน้ํายาทําความสะอาดเพื่อฆ่าเชื้อ
ขึ้นกับชนิดและความเขม้ขน้ของสารที่เลือกใช  ้

โดยแนะนา  ใหเ้ลือกใชผ้ลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อที่มี
ส่วนผสมของโซเดียมไฮโปคลอไรท์ (ซึง่รูจ้ักกัน
ในชือ่ “น้ํายาฟอกขาว”) เนื่องจากหาไดง้่าย โดย
นํามาผสมกับน้ําเพื่อใหไ้ดค้วามเขม้ขน้ 0.1% 

หรอื 1000 ppm  

น้ํายาทําความ
สะอาด  น้ํายาฆา่
เชือ้โรค  

3. การทําความสะอาดสว้ม  
   - กวาดพืน้ใหส้ะอาด  
   - เก็บขยะโดยผูกปากถงุใหแ้น่นแลว้นําไปกําจัด

แบบมูลฝอยตดิเชือ้ใหถู้กตอ้งทุกวัน โดยลา้งและ
ทําความสะอาดถังขยะ  
   - ทําความสะอาดดว้ยน้ํายาทําความสะอาดและ
เช็ดใหแ้หง้บรเิวณผนัง ฉากกัน้ ประตูดา้นในและ

ดา้นนอก ทีจ่ับประตแูละกลอนประต ู 
   - ทําความสะอาดและเช็ดกระจกสอ่งหนา้ใหใ้ส  
   - ขัดลา้งอ่างลา้งมือ ก๊อกน้ํา ขอบอ่างใตอ้่าง
ดว้ยน้ํายาทําความสะอาดแลว้ลา้งออกดว้ยน้ํา

สะอาดและเช็ดใหแ้หง้  
   - ขัดลา้งทําความสะอาดทีก่ดน้ํา ที่รองน่ังและ
โถสว้มทัง้ดา้นในดา้นนอก  
   - ทําความสะอาดพืน้หอ้งสว้ม  

   - หม่ันตรวจและทําความสะอาดหอ้งสว้มให ้
สะอาดเรียบรอ้ยอยูเ่สมอ และตรวจดูวา่โถสว้ม โถ
ปัสสาวะ พื้นหอ้งสว้ม อ่างลา้งมอื และเคาน์เตอร์
ตอ้งสะอาดและแหง้อยู่เสมอ ชว่งเวลาและความถี่

ควรพจิารณาจากการใชง้านควรทําความสะอาด
อยา่งนอ้ยวันละ 2 ครัง้  

ไมก้วาด ทีตั่กขยะ 
แ ป ร ง ขั ด ส ้ว ม 
แปรงขัดทําความ

สะอาด  ไม ถู้พื้ น
แบบเปียก ไมถ้พูืน้
แบบแหง้ ผา้เช็ด
ทําความสะอาด  
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ขัน้ตอน วัสดอุปุกรณ์ 

   - สํารวจหากมีอุปกรณ์หรือสุขภัณฑ์ใดชํารุด 

ตอ้งแจง้ซ่อมทันท ีเมื่อทําความสะอาดเสร็จแลว้
ใหเ้ก็บอปุกรณ์ทําความสะอาดตา่ง ๆ ใหเ้รยีบรอ้ย  

4. จุดทีต่อ้งเนน้ทําความสะอาดเป็นพเิศษ  
     การทําความสะอาดหอ้งน้ํา หอ้งสว้ม ดว้ย

น้ํายาทําความสะอาดทั่วไป พืน้หอ้งสว้มใหฆ้่าเชือ้
โดยราดน้ํายาฟอกขาวทีเ่ตรียมไว ้ทิง้ไวอ้ยา่งนอ้ย 
10 นาท ีเช็ดเนน้บรเิวณทีร่องน่ังโถสว้ม ฝาปิดโถ
สว้ม ทีก่ดชักโครก ราวจับ ลูกบดิหรือกลอนประตู 

ที่แขวนกระดาษชาระ อ่างลา้งมือ ก๊อกน้ํา ที่วาง
สบู่ ผนัง ซอกประตู ดว้ยผา้ชุบน้ํายาฟอกขาวที่
เตรียมไว ้หรือแอลกอฮอล์ 70% หรือไฮโดรเจน
เปอรอ์อกไซด ์0.5%  

 

 
ดา้นการจดัการน า้เสยีและวสัดอุุปกรณ์ทีเ่ก ีย่วขอ้ง 
 อา้งองิตามการจัดการน้ําทิง้จากระบบบําบัดน้ําเสยีของโรงพยาบาล
สนาม ปริมาณน้ําใชท้ี่เกดิขึ้นอยู่ที่ 160 ลิตร/คน/วัน (รอ้ยละ 80 ของ

ปรมิาณน้ําใช/้คน/วัน) จะตอ้งมีระบบรวบรวมน้ําเสียจากจุดต่าง ๆ อย่าง
ครอบคลมุในพืน้ทีภ่ายในศนูยแ์ยกกักตัวในชมุชน 
 
กรณี ม ีระบบบําบัดน้ําเสยี 

  1) ระบบบําบัดน้ําเสยีแยกเป็นสัดส่วนโดยเฉพาะ ไม่อยู่ตดิกับ
โรงอาหาร หรอืสว่นทีต่อ้งควบคมุรักษาความสะอาด บรเิวณระบบฯ มคีวาม
สะอาดเรยีบรอ้ยไม่มน้ํีาขังนอง ไมม่กีลิน่เหม็น มกีารระบายอากาศด ีมแีสง
สวา่งและอณุหภมูเิหมาะสม เจา้หนา้ทีส่ามารถปฏบัิตงิานในการดูแลรักษา

ตรวจสอบเครือ่งจักรอปุกรณ์ไดส้ะดวก และปลอดภัย 
  2) ปฏบัิตติามมาตรฐานควบคุมการระบายน้ําทิง้จากอาคารบาง
ประเภทและบางขนาดออกตามความมาตรา 55 พระราชบัญญัตสิ่งเสรมิ 
และรักษาคณุภาพสิง่แวดลอ้มแหง่ชาต ิพ.ศ. 2535 

  3) ระบบการฆ่าเชือ้โรคในน้ําทิง้ทีผ่่านการบําบัดแลว้ หากให ้
คลอรีนตอ้งมีการตรวจวัดปริมาณคลอรีนอสิระคงเหลือ (Free Residual 
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Chlorine) ไม่นอ้ยกว่า 1.0 มก./ล. โดยมีระยะเวลาสัมผัสคลอรีนไม่นอ้ย
กวา่ 30 นาท ีกรณีใชร้ะบบอืน่ เชน่ ยวู ีโอโซน ตอ้งเปิดใชง้านตลอดเวลา 

 
 
กรณี ไมม่ ีระบบบําบัดน้ําเสยี 
 สําหรับสถานที่ที่ไม่มีระบบบําบัดน้ําเสีย ตอ้งดาเนินการรวบรวมน้ํา

เสียจากแหล่งกําเนิดต่าง ๆ เช่น ที่อาบน้ํา จุดซักลา้ง หอ้งสว้ม เป็นตน้ 
และบาบัดน้ําเสยี โดยตดิตัง้ระบบบาบัดน้ําเสียแบบตดิกับที ่ (On-site) มี
การฆ่าเชือ้ดว้ยการเตมิคลอรีน โดยมีระยะเวลาสัมผัสคลอรีนไม่นอ้ยกว่า 
30 นาที มีการตรวจวัดปริมาณคลอรีนอิสระคงเหลือ (Free Residual 

Chlorine) ไมน่อ้ยกวา่ 1.0 มก./ล. กอ่นปลอ่ยลงสูบ่อ่ซมึหรอืรางระบายน้ํา 
โดยบอ่ซมึตอ้งอยูห่า่งจากแหลง่น้ําไมน่อ้ยกวา่ 30 เมตร 
 
การเตรยีมการ 

  1) บคุลากร : เจา้หนา้ทีป่ระจําระบบบําบัดน้ําเสยี 
  2) อุปกรณ์ : เครื่องจ่ายคลอรีน ถังบรรจุคลอรีน อุปกรณ์เก็บ
ตัวอยา่งน้ํา อปุกรณ์ทําความสะอาด 
  3) วัสดุ : ถุงมือยาง รอ้งเทา้บูท ผา้ยางกันเป้ือน หนา้กาก

อนามัย N95 แวน่ครอบตา กระบังหนา้เลนสใ์ส (Face Shield)  ชดุป้องกัน
ร่างกาย (Protective Coverall) คลอรนีชนดิน้ํา อปุกรณ์เก็บตัวอยา่งน้ํา ชดุ
ทดสอบคลอรีนอสิระคงเหลอืในน้ํา ถุงบรรจุมูลฝอยตดิเชือ้ น้ํายาทําความ
สะอาด 

 
ขัน้ตอนการดําเนนิงาน 

ขัน้ตอน วัสดอุปุกรณ์ 

1. ผู ป้ฏิบัติงาน  สวมใส่อุปกรณ์ ป้อง กัน

อันตรายส่วนบุคคลปฏบัิตงิานและหลกีเลีย่ง
การสัมผัสละอองฝอยจากระบบบําบัดน้ําเสยี 
เมือ่เลกิปฏบัิตงิานใหท้ําความสะอาดและใช ้

น้ํายาฆา่เชือ้โรคทกุครัง้  

 

ถงุมอืยาง รองเทา้บทู 

ผา้ยางกันเป้ือน 
หนา้กากอนามัย N95 
แวน่ครอบตา กระบัง
หนา้เลนสใ์ส (Face 

Shield)  ชดุป้องกัน
ร่างกาย (Protective 
Coverall) อปุกรณ์ทํา
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ขัน้ตอน วัสดอุปุกรณ์ 

ความสะอาด  น้ํายาทํา

ความสะอาด  

2. ตรวจสอบและควบคุมระบบบําบัดน้ําเสยี 
และระบบฆา่เชือ้โรคใหท้ํางานอยา่งตอ่เน่ือง
ตลอด 24 ชั่วโมง หากใชค้ลอรีนตอ้งมีการ

ตรวจวัดปรมิาณ คลอรีนคงเหลอื (Residual 
Chlorine) เหลอืไมน่อ้ยกว่า 1 มก/ลติร โดย
มรีะยะเวลาสัมผัสไมต่ํ่ากวา่ 30 นาท ีกรณีใช ้

ระบบอื่น เช่น ยูวี โอโซน ตอ้งเปิดใชง้าน

ตลอดเวลา  

เครื่องจ่ายคลอรีน ถัง
บรรจุคลอรีนที่ผสมแลว้ 
คลอรนีชนดิน้ํา  

3. ผูป้ฏิบัติงาน  ตรวจวัดปริมาณคลอรีน
ตกคา้งอสิระคงเหลอืในน้ําทิง้ทกุวัน วันละ 2 
ครัง้ ใหม้คีา่ไมต่ํ่ากวา่ 1 มลิลกิรัมตอ่ลติร  

ชดุทดสอบคลอรีนอสิระ
คงเหลอืในน้ํา  

4. ใหม้กีารส่งตรวจคุณภาพน้ําทิง้อย่างนอ้ย 
1 ครั้งต่อเดือน  โดยใหม้ีการตรวจตาม
พารามเิตอรม์าตรฐานน้ําทิง้จากโรงพยาบาล
ตามกฎหมาย*  

อุปกรณ์เก็บตัวอย่างน้ํา 
ชดุเก็บตัวอยา่งน้ํา  

*ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม เรื่อง กําหนดมาตรฐาน
ควบคมุ การระบายน้ําทิง้จากอาคารบางประเภทและบางขนาด ลงวันที ่7 พฤศจกิายน 
2548 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 122 ตอนที่ 125 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 
2548 

 
การจดัการน า้เสยีส าหรบัศูนยแ์ยกกกัตวัในชุมชน 
1) น้ําเสยีทีเ่กดิจากทกุกจิกรรมในศนูยแ์ยกกักตัวในชมุชนต องเข าสู

ระบบบําบัดน้ําเสยี 

2) มรีะบบบําบัดน้ําเสยีทีม่ปีระสทิธภิาพ สามารถทํางานได สมบูรณ
และมคีวามสามารถในการรองรับน้ําเสยีได  ร อยละ 80 ของปรมิาณน้ํา
ใช  
3) ระบบท อรวบรวมน้ําเสยีต องไม ให มกีารร่ัวซมึ 

4) น้ําทิง้ทีผ่ านการบําบัดแล ว ต องผ านการฆ าเชือ้โรคก
อนปล อยทิง้สู ภายนอก 

4.1) กรณีใช คลอรนีในระบบฆ าเชือ้โรค 
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- บรเิวณวางถังคลอรนีต องไม โดนแสงแดด อากาศถ าย
เทได สะดวก 

- การเตรยีมคลอรนีควรใช ให หมดภายใน 1 วัน 
- บ อสัมผัสคลอรนีสําหรับฆ าเชือ้โรค ต องมรีะยะเวลา
กักเก็บมากกว า 30 นาท ีและทําการตรวจ 
ปรมิาณคลอรนีอสิระคงเหลอืในน้ําทิง้ (Chlorine Residual) 

บรเิวณจุดระบายน้ําทิง้สู ภายนอกให มคี าไม น อยกว
า 1 มลิลกิรัม/ลติร และตรวจวัดอย างน อยวันละ 2 ครัง้ 

(เช า-เย็น) 
4.2) กรณีใช ระบบฆ าเชือ้โรคด วยวธิกีารอืน่ เช น ยวู ีหรือ 

โอโซน ต องดแูลบํารุงรักษาและปฏบัิตติามคู มอื การใช งาน
ของบรษัิทผู ผลติ 

5) ห ามนําน้ําทิง้หรอืน้ําเสยีหมนุเวยีนกลับมาใช ซ้ํา 
6) ตรวจวัดคณุภาพน้ําทิง้อย างน อย เดอืนละ 1 ครัง้ ตามมาตรฐาน

และกฎหมายทีเ่กีย่วข อง  
7) แนวทางปฏบัิตขิองผู ปฏบัิตงิานประจําระบบบําบัดน้ําเสยี 

7.1) ผู ปฏบัิตงิานต องมคีวามรู ในเรือ่งการปฏบัิตงิานและ
การป องกันการตดิเชือ้ 

7.2) ในการปฏบัิตงิานทกุครัง้ ผู ปฏบัิตงิานต องสวมใส อปุ
กรณ ป องกันอันตรายส วนบคุคล 

7.3) ในขณะทีป่ฏบัิตงิานควรหลกีเลีย่งการสัมผัสใบหน า ปาก ตา 
จมกู หรอืบาดแผล 

7.4) หากสิง่ปฏกิลูหรอืน้ําเสยีสัมผัสดวงตา ให ล างตาด วยน้ํา
สะอาด โดยทันท ี

7.5) ไม สวมชดุปฏบัิตงิานและอปุกรณ ป องกันออกจากที่
ทํางาน 

7.6) ทําความสะอาดอปุกรณ ป องกันส วนบคุคล รองเท
าบทู ผ ายางกันเป อน ชดุกันน้ํา เสือ้ผ า ทีป่นเป อนทกุ
วัน ด วยสารซักล างทีส่ามารถฆ าเชือ้โรคได  เช น น้ํายา
ฟอกผ าขาวทีเ่จอืจางตามทีก่รมอนามัยกําหนดทิง้ไว  นาน 10 

นาท ีล างน้ําและตากให แห ง 
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7.7) ชดุอปุกรณ ป องกันส วนบุคคลชนดิใช ครัง้เดยีว เช น 
ถงุมอื หน ากากอนามัย เมือ่ปฏบัิตงิานเสร็จ ให ถอดใส ถงุแดง

ทันท ีป ดถงุให สนทิ ส งกําจัดแบบมลูฝอยตดิเชือ้ 
7.8) หลังการปฏบัิตงิานเสร็จแล วให ชําระล างร างกายทันท ี

 
การจดัการน า้อปุโภคบรโิภค 

1) จัดให มผูี รับผดิชอบดแูลอย างน อย 1 คน มคีวามรู ในเรือ่ง
การปฏบัิตงิานและการป องกันการตดิเชือ้ 
2) จัดให มน้ํีาอปุโภคบรโิภค ให พร อมใช และเพยีงพอ อย างน

อย 200 ลติร/คน/วัน และมแีผนการสํารองน้ําใน กรณีเหตฉุุกเฉนิ 

3) น้ําสําหรับบรโิภค ต องใส สะอาด ไม มสีิง่เจอืปน ไม มรีส กลิน่ ส ี
ทีผ่ดิปกต ิ
4) น้ําสําหรับอปุโภค เช น น้ําประปา น้ําบาดาล ต องใส สะอาด ไม
มตีะกอน และมกีารฆ าเชือ้โรคด วยคลอรีน  

5) ทําความสะอาดถังเก็บสํารองน้ําทกุเดอืน และฆ าเชือ้โรคด วยน้ํา
ผสมคลอรนี 
 
การจดัการระบบสนบัสนุนด านวศิวกรรมการแพทย  

1) มรีะบบไฟฟ า 220 V 50 Hz พร อมระบบสายดนิเพือ่ความปลอดภัย 
2) มรีะบบสวติช เลอืกแหล งจ ายไฟฟ า ระหว างแหล งจ าย
ไฟฟ าหลักและแหล งจ ายไฟฟ าสํารอง 
3) มตีู ควบคุมระบบไฟฟ าสําหรับแยกควบคุมวงจรไฟฟ า 

4) วงจรไฟฟ าเฉพาะจุดหรอืวงจรเต ารับไฟฟ าทีต่ อไปใช งาน
ภายนอกอาคารหรอืวงจรไฟฟ าทีใ่ช ในสถานทีเ่ป ยกชืน้ ควรตดิตัง้
เครือ่งตัดไฟร่ัวเป นอปุกรณ เสรมิความปลอดภัยเพิม่เตมิจากระบบสาย
ดนิ 

5) มเีครือ่งกําเนดิไฟฟ าสํารองขนาดพกัิดกําลังทีเ่หมาะสม มคีวามจุถัง
น้ํามันเชือ้เพลงิประจําเครือ่งที ่สามารถจ ายน้ํามันเชือ้เพลงิให เครือ่ง
กําเนดิไฟฟ าเมือ่จ ายกระแสไฟฟ าเต็มกําลังได ไม ต่ํากว า 4 
ชัว่โมง และควรม ีระบบการสํารองน้ํามันเชือ้เพลงิให เครือ่งกําเนิดไฟฟ

าจ ายกระแสไฟฟ าเต็มกําลังได ต อเนื่องไม น อยกว า 48 
ชัว่โมง  
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6) มแีสงสว างสําหรับการปฏบัิตงิานทีเ่พยีงพอ สามารถมองเห็นสิง่ต
าง ๆ ได ชดัเจน เหมาะสมกับกจิกรรมแต ละพืน้ที ่ 

7) มเีครือ่งดับเพลงิแบบมอืถอืทีเ่หมาะสมตามประเภทของเพลงิ ตดิตัง้ใน
พืน้ทีอ่ย างน อย 1 เครือ่งต อพืน้ที ่ไม เกนิ 1,000 ตารางเมตร 
หรอืทกุ ๆระยะ 45 เมตร 
8) มอีปุกรณ แจ งเตอืนเหตเุพลงิไหม เฉพาะจุดและตดิตัง้ในพืน้ที่ 

9) มแีผนผังแสดงเส นทางหนีไฟ ป ายทางออกฉุกเฉนิ มแีผนการ
อพยพและระงับอัคคภีัย 
10) มรีะบบสือ่สารฉุกเฉนิสองทาง ระหว างพืน้ทีก่ักกันผู ป วยตดิ
เชือ้อาการไม รุนแรงกับ Nurse station  

11) มรีะบบวทิยสุือ่สารสําหรับใช ภายในพืน้ที ่และตดิต อประสานงาน
กับโรงพยาบาลหลัก 
12) มรีะบบเครอืข ายอนิเตอร เน็ต 
13) มรีะบบเสยีงตามสาย 

14) มรีะบบกล องวงจรป ด 
 
 
 

 
แหลง่อา้งองิ :  

1. กรมการแพทย ์(2564). แนวทางการจัดตัง้โรงพยาบาลสนาม กรณี
การระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรัสโคโรนา  2019 หรอืโรคโควดิ. 

กระทรวงสาธารณสขุ. ฉบับที ่1 วันที ่25 มกราคม 2564  
2. กรมควบคมุโรค (2563). แนวทางการทําความสะอาดฆ าเชือ้ใน

สถานทีท่ีไ่ม ใช สถานพยาบาล โรคตดิเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019. 
กระทรวงสาธารณสขุ. วันที ่17 กมุภาพันธ ์2563 

3. กรมสนับสนุนบรกิารสขุภาพ (2564). แนวทางการจัดตัง้โรงพยาบาล
สนามกรณีการระบาดโรคตดิเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 หรอืโรคโควดิ 
19 ในกลุม่ผูป้ วยไม แสดงอาการหรือมอีาการน อย. กระทรวง
สาธารณสขุ. ฉบับที ่1 วันที ่14 มกราคม 2564 

4. สํานักงานป องกันควบคมุโรคตดิเชือ้และเชือ้ดือ้ยาในโรงพยาบาล. 
(2563). ข อแนะนําแนวทางการปฏบัิตกิารป องกันและควบคมุ
โรคตดิเชือ้ กรณีโรคโคโรนาไวรัสสายพันธุ ใหม  2019 (Novel 
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Corona virus: nCoV). ฉบับวันที ่3 กมุภาพันธ  2563. สถาบัน
บําราศนราดูร. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบฟอรม์รายขอ้เบือ้งตน้ในการจดัต ัง้ศูนยแ์ยกกกัตวัในชุมชน 

(Check list) 
ชือ่ศนูยแ์ยกกักตัวในชมุชน* 
....................................................................................  
สถานทีตั่ง้ศนูยแ์ยกกักตัวในชมุชน* 

     เลขที.่................ตรอก/ซอย....................................หมูท่ี่
.................ถนน........................................ 
     ตําบล/แขวง.................................. อําเภอ/เขต
...................................จังหวัด................................. 

     เขต/เทศบาล/อบต...........................รหัสไปรษณีย์
........................ เบอรโ์ทรศัพท.์........................................ 
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ผูบ้รหิารจัดการ* ชือ่ .................................. นามสกลุ 
.............................................................. 

หมายเลขโทรศัพทท์ีส่ามารถตดิตอ่
ได*้................................................ อเีมล์
........................................................ 
สถานพยาบาลคูส่ัญญา ......................................................  

หวัขอ้ 
ด าเนนิการ

แลว้ 
ยงัไมไ่ด้
ด าเนนิการ 

หมายเหต ุ

1. การบรหิารจดัการ    

1.1 ประเมนิความพรอ้มของ
ชมุชน 

   

1.2 สือ่สารความพรอ้มของ
ชมุชน 

   

1.3 ประสานงานกับ
สถานพยาบาลคูสั่ญญา 

   

1.4 ประสานงานกับสํานักงาน
เขต/ อปท. หรอืศนูย์
ประสานงานการจัดตัง้ศูนยแ์ยก
กักตัวในชมุชน 

   

1.5 มรีะบบการอบรม    

2. สถานที ่    

2.1 สถานทีตั่ง้มอีากาศถ่ายเท    

2.2 สถานทีตั่ง้ไม่อยู่ในหรอืใกล ้
พืน้ทีแ่ออัด เชน่ ชมุชนตลาดสด 

   

2.3 เตรยีมระบบขนสง่ผูป่้วย    

2.4 มกีารจัดผังเตยีง ตามโซน
ความรุนแรง แยกเพศและ
ระยะหา่งระหวา่งเตยีง 

   

2.5 มรีะบบไฟฟ้า ประปาพรอ้ม    

2.6 มรีะบบสือ่สารสําหรับ
การแพทยท์างไกล 

   

2.7 มรีะบบรักษาความปลอดภัย 
(บคุลากร/CCTV) 

   

2.8 ระบบการควบคมุการเขา้

ออกและป้องกันการปนเป้ือนกับ
บรเิวณโดยรอบ 
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หวัขอ้ 
ด าเนนิการ

แลว้ 
ยงัไมไ่ด้
ด าเนนิการ 

หมายเหต ุ

2.9 มอีปุกรณ์ดับเพลงิและ
แผนการขนยา้ยผูป่้วยกรณีเกดิ
เพลงิไหม ้

   

3. อุปกรณ์ ยา เวชภณัฑ ์    

3.1 อปุกรณ์สํานักงาน    

3.2 อปุกรณ์ป้องกันตัวสําหรับ
เจา้หนา้ทีแ่ละผูป่้วย 

   

3.3 เครือ่งมอืแพทย ์เชน่ 
เครือ่งวัดความดัน ทีว่ัดอณุหภมู ิ
เครือ่งวัดออกซเิจน เป็นตน้ 

   

3.4 ระบบการใหอ้อกซเิจน    

3.5 อปุกรณ์การชว่ยฟ้ืนคนืชพี 
และยาทีจํ่าเป็น 

   

3.6 อปุกรณ์อืน่ในการดํารงชพี    

4. ระบบการขนสง่อาหาร 3 
มือ้ 

   

5. ระบบการจดัการมูลฝอย
ตดิเชือ้และสุขาภบิาล 

   

5.1 มบีคุลากรทีม่คีวามเขา้ใจ

เรือ่งการจัดการมูลฝอยตดิเชือ้
และสขุาภบิาล 

   

5.2 ตดิตอ่หน่วยงานรัฐ/ เอกชน
ในการกําจัดมูลฝอยตดิเชือ้ 

   

5.3 มวีัสดอุปุกรณ์ในการจัดการ
มูลฝอยตดิเชือ้ 

   

5.4 มรีะบบและวัสดอุปุกรณ์ใน
การจัดการสว้ม หอ้งอาบน้ํา 

   

5.5 มรีะบบและวัสดอุปุกรณ์ใน
การจัดการสิง่ปฏกิลู 

   

5.6 มรีะบบและวัสดอุปุกรณ์ใน
การจัดการน้ําเสยี 

   

6. มกีจิกรรมสง่เสรมิสุขภาพ

ท ัง้ทางกายและใจ ระหวา่งอยู่
ในศูนยก์กัตวัในชมุชน 

   

7. มรีะบบการเฝ้าระวงั    
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หวัขอ้ 
ด าเนนิการ

แลว้ 
ยงัไมไ่ด้
ด าเนนิการ 

หมายเหต ุ

7.1 มรีะบบการเฝ้าระวังผูต้ดิเชือ้
ไม่ใหเ้ขา้ไปปะปนในชมุชน หรอื
กลับกัน 

   

7.2 มรีะบบการเฝ้าระวังการ
ปนเป้ือนของเชือ้เขา้มาในชมุชน 

โดยเฉพาะเรือ่งการกําจัดน้ําเสยี 
และการจัดการสิง่ปฏกิลู ขยะมูล
ฝอยตดิเชือ้  

   

*รายละเอยีดของแตล่ะรายการสามารถดเูพิม่เตมิไดใ้น แนวทางการจัดตัง้
ศนูยแ์ยกกักตัวในชมุชน (Community Isolation) กรณีการระบาดโรคตดิ
เชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 หรอื โรคโควดิ 19 โดย กรมอนามัย 

 

 

ทีป่รกึษา 

นายแพทยส์วุรรณชยั วัฒนายิง่เจรญิชยั  อธบิดกีรมอนามัย 

นายแพทยอ์รรถพล แกว้สัมฤทธิ ์      รองอธบิด ีกรมนามัย 

นายแพทยด์นัย ธวีันดา       รองอธบิด ีกรมนามัย 

นายแพทยบั์ญชา คา้ของ       รองอธบิด ีกรมนามัย 

นายแพทยส์ราวฒุ ิ บญุสขุ   รองอธบิด ีกรมนามัย 

นายแพทยเ์กษม เวชสทุธานนท ์ ผูอ้ํานวยการสถาบันพัฒนาสขุภาวะเขต
เมอืง 

นายแพทยเ์อกชยั เพยีรศรวัีชรา  ผูอํ้านวยการสํานักสง่เสรมิสขุภาพ 

ทันตแพทยดํ์ารง ธํารงเลาหะพันธุ ์ ผูอ้ํานวยการกองแผนงาน 

นายสมชาย  ตูแ้กว้  ผูอํ้านวยการสํานักอนามัยสิง่แวดลอ้ม 
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นางณีรนุช อาภาจรัส  นักวชิาการสาธารณสขุชํานาญการพเิศษ 

 

 

 

 

 

 

 

คณะท างาน 

แพทยห์ญงิฐติภิรณ์    ตวงรัตนานนท ์    สํานักสง่เสรมิสขุภาพ 

นายแพทยน์ธิรัิตน์    บญุตานนท ์    สํานักอนามัยผูส้งูอายุ 
นายแพทยศ์ภุฤกษ์     สือ่รุ่งเรอืง    ศนูยอ์นามัยที ่1 
นายแพทยไ์พบรูณ์    จัดกลุ      ศนูยอ์นามัยที ่7 
ทันตแพทยพู์ลฤกษ์    โสภารัตน์     สํานักทันตสาธารณสขุ 

ทันตแพทยณั์ฐพงษ์    กันทะวงค ์   สํานักทันตสาธารณสขุ 
ทันตแพทยก์ษิดศิ    ทพิวรรณ    ศนูยอ์นามัยที ่3 
เภสัชกรหญงิประภัสสร   จนิานุรักษ์      ศนูยอ์นามัยที ่4 
นางสาววรรณชนก   บญุช ู    สํานักโภชนาการ                                                                                       

นายวัชรากร    เรยีบรอ้ย     สํานักอนามัยการเจรญิพันธุ ์                                                                        
นางสาวภัทราพร   เทวอักษร    สํานักสง่เสรมิสขุภาพ 
นางสาวนฎาประไพ   สาระ     สํานักอนามัยการเจรญิพันธุ ์                                                                            
นางสาวปรมิสดุา   อปุระรัตน์     สํานักอนามัยผูส้งูอาย ุ                                                                                

นายทรงพล    คํานงึเกยีรตวิงศ ์  สํานักอนามัยผูส้งูอายุ 
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