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  การจัดเตรยีมสถานทีไ่วใ้นรูปแบบของโรงพยาบาลสนามสาํหรบัคนในชุมชน หรอืศูนย์แยก
กักตัวในชุมชน (Community Isolation)  เพื่อให้การดูแล รกัษา และเฝ้าสังเกตอาการของผู้ป่วย
ภายในระยะเวลา 14 วันหรอืภายในระยะเวลาที่สามารถแน่ใจว่าผู้ป่วยหายจากโรคติดเชื้อไวรสั
โคโรนา 2019 หรอืโรคโควิด-19 โดยในระยะเวลาการรกัษา หากผู้ติดเชื้อมีอาการป่วยวิกฤต หรอื
เกิดเหตฉุกุเฉิน จะสามารถส่งต่อไปรบัการรกัษาทีโ่รงพยาบาลทีเ่ปน็เครอืขา่ยของโรงพยาบาลสนาม
ได้อยา่งรวดเรว็และปลอดภัย ซึง่เปน็การลดการแพรก่ระจายเชือ้สูผู่อ่ื้น ลดการระบาดของโรคดังกล่าว 
และลดอัตราการเพิม่ข้ึนของผูป้ว่ยรายใหม่ได้ในวงกวา้ง

  สํานักสนับสนุนการพัฒนาระบบสุขภาพ (สํานัก7) สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรา้ง
เสรมิสุขภาพ (สสส.) ได้ตระหนักถึงผลกระทบทั้งทางสุขภาพและสังคมของการแพรร่ะบาดของโรค
ติดเชื้อไวรสัโคโรนา 2019 หรอืโรคโควิด-19 อีกทั้งยังสนับสนุนการทํางานที่สอดคล้องกับนโยบาย
สขุภาพ พฒันาองค์ความรู ้นวตักรรมทางสขุภาพเพือ่การทาํงานดแูลสขุภาพของประชาชนทกุกลุม่วยั 
ดังน้ันเพื่อเป็นการลดการแพรร่ะบาดของโรคโควิด-19 ในชุมชน เพื่อให้เกิดการวินิจฉัยโรคให้เรว็ 
รกัษาให้เรว็ ลดการเสียชีวิต และลดภาระการรบัไว้รกัษาเพื่อสังเกตอาการในโรงพยาบาล และให้
บรกิารครอบคลุมทั้งในส่วนของสุขภาพทางกายและสุขภาพทางใจ รวมถึงสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม
ในสว่นบุคคลและส่วนรวม

  ในการน้ี สํานักสนับสนุนการพฒันาระบบสขุภาพ (สาํนัก7) จึงได้จัดทาํ คู่มือ 12 ขัน้ตอนการ
จัดต้ัง CI : Community Isolation เพือ่ให้การจัดต้ังศูนยแ์ยกกักตัวในชุมชนให้เปน็ไปอยา่งมมีาตรฐาน
 ถกูต้องตามหลักเกณฑ์ และแนวทางทีก่ระทรวงสาธารณสขุกําหนด และมีการผา่นความเห็นชอบให้
ดําเนินการจากคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด โดยพิจารณาตามความเหมาะสมและความเป็นไป
ได้ของบรบิทพืน้ที ่ตลอดจนการควบคมุการระบาดของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (โควดิ-19) หรอื
โรคอุบติัใหม่ ให้ได้อยา่งมีประสิทธภิาพ

คำนำ

คณะผูจั้ดทาํ
28 สงิหาคม 2564
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PART 1 
ข้อมูลพื้นฐานการจัดตั้ง Community Isolation

ความหมาย Community Isolation

โรงยิม

                ศูนยแ์ยกกักตัวในชุมชน Community Isolation หมายถึง สถานท่ีให้การดูแลรกัษา

พยาบาลซ่ึงเกินศักยภาพการจัดระบบบรกิารในการรองรบัผู้ป่วย โดยมีเป้าหมายในการจัดการ

ผู้ติดเช้ือในชุมชนจํานวนมาก โดยอาศัยการจัดระบบการดูแลรกัษาในชุมชนเพื่อการวินิจฉัยได้

เรว็ ลดการเสียชีวิต และลดการแพรร่ะบาดในชุมชน ท้ังน้ีการจัดต้ังจะต้ังนอกสถานพยาบาล 

ข้ึนกับการดําเนินการของหน่วยงานที่รบัผิดชอบในพ้ืนที่ เช่น วัด โรงเรยีน โรงยิม หอประชุม

ขนาดใหญ ่หรอืแคมปค์นงานก่อสรา้ง เปน็ต้น

               การคัดเลือกสถานที่ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการจัดต้ัง ความต้องการของชุมชน 

และทรพัยากรด้านสาธารณสุขท่ีมีอยู่ เพื่อให้การดูแลรกัษาผู้ป่วย COVID-19 ในสภาวการณ์ท่ี

มีการระบาดได้รบัการดูแลรกัษาอย่างปลอดภัย ผู้รบัผิดชอบหลักในการดําเนินการจัดต้ัง คือ 

อาจเปน็หน่วยงานภาครฐัท่ีได้รบัมอบหมาย เช่น สาํนักงานเขต ทัง้ 50 เขตของกรุงเทพมหานคร 

ผู้ว่าราชการจังหวัด หรอืผู้ที่ได้รบัมอบหมาย รว่มกับสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด สํานักงาน

ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) จังหวัด หน่วยงานภาคประชาสังคม มูลนิธิ ภาคเอกชน 

คณะสงฆ์ หรอืหน่วยงานอ่ืนๆ ท่ีประสงค์เป็นผูจั้ดการศูนยแ์ยกกักตัวในชุมชน
ท่ีมา : คู่มือการบูรณาการความรว่มมือ การบรหิารจัดการศูนย์แยกกักตัวในชุมชน 
(Community Isolation; CI) กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 2 20 สิงหาคม 2564
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ความสำคัญของ Community Isolation

PART 1
ข้อมูลพื้นฐานการจัดตั้ง Community Isolation

ให้บรกิาร
ครอบคลมุ
ทัง้ในสว่นของสขุภาพทางกาย
และสขุภาพทางใจ รวมถึง
สขุาภิบาลสิง่แวดล้อม
ในสว่นบุคคลและสว่นรวม

กรณีทีม่ผีูป่้วย
COVID-19

ในชุมชนจํานวนมาก
การจัดระบบบรกิารด้าน

การแพทย์และสาธารณสขุ 
ดูแลผูป้ว่ย COVID-19 

ในชุมชน เพือ่การวนิิจฉัยเรว็
รกัษาให้เรว็ ลดการ

เสยีชีวติ 

ลดการ
แพร่ระบาด
ของโรคในชุมชน 

การจัดต้ังศูนยแ์ยกกักตัวในชุมชน 
(Community Isolation) ต้องเปน็ไปตามเกณฑ์ที่
กระทรวงสาธารณสขุกําหนด และผ่านความเหน็ชอบ
ใหดํ้าเนินการจากคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด

การจัดต้ังศูนยแ์ยกกักตัวในชุมชน
ต้องพจิารณาตามความเหมาะสมและ
ความเปน็ไปได้ของบรบิทพืน้ทีร่ว่มด้วย
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การประเมินความเหมาะสมทางจิตเวชและสารเสพติด โดยมีการประเมิน 3 ข้อ

มปีระวัติการรกัษาโรคทางจิตเวชมาก่อน หรอืไม่

มปีระวัติติดหรอืรกัษาด้านสารเสพติด

ได้แก่ สรุา กัญชา ยาบา้ เฮโรอีน หรอืไม่

มคีวามคิดอยากตายหรอืเคยทาํรา้ยตัวเอง หรอืไม่

ถ้ามขีอ้ใดขอ้หน่ึง ถือวา่ไมเ่ข้าเกณฑใ์นการใชร้ะบบ community Isolation
ให้ใชร้ะบบอ่ืน ทัง้น้ี ขึน้กับดลุยพินิจของแพทย์หรอืทีมท่ีดแูล

ผูติ้ดเชือ้ทกุรายจะรบัการตรวจประเมนิสขุภาพจิตตามแบบฟอรม์การประเมนิรายบุคคลของ
กรมสขุภาพจิตก่อนเขา้รบัการรกัษาในศูนยแ์ยกกักตัว โดยขึน้กับดลุยพนิิจของแพทย์

PART 1
ข้อมูลพื้นฐานการจัดตั้ง Community Isolation

เกณฑ์ผู้ป่วยที่เหมาะเข้ารับ

การรักษาในศูนย์

Community Isolation 

ผูป้ว่ยทีส่ามารถชว่ยเหลือตนเองได้ในการใช้ชีวิตประจําวัน

ผูม้สีภาพบา้นไมเ่หมาะสม เช่น ห้องน�ารวม ไม่มห้ีอง/พืน้ทีแ่ยก

เปน็ผูติ้ดเชือ้ หรอื ผูป้ว่ยโควิด-19 ท่ีจัดเป็นกลุ่มผูป้ว่ยกลุ่มสีเขยีว 

ไมต้่องการออกซเิจนในการรกัษา คือ ความเข้มขน้ออกซิเจน
ในเลือดมากกว่า 96% โดยวัดจากเครือ่งวัดระดับออกซิเจน
ในเลือด (Pulse Oximeter)

ผูป้ว่ยอาจมโีรคประจําตัวทีค่วบคุมโรคได้มากกว่า 6 เดือน

ทกุกลุม่อายุอาจอยู่รว่มเปน็ครอบครวัได้
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ผูมี้อายุ 70 ป ี
ขึน้ไป

สตรมีคีรรภ์กลุม่ผู้ปว่ย 7 โรคเรือ้รงั
ได้แก่ โรคทางเดินหายใจเรือ้รงั

โรคหวัใจและหลอดเลือด
โรคไตวายเรือ้รงั 

โรคหลอดเลือดสมอง
โรคอ้วน โรคมะเรง็ 

และโรคเบาหวาน

เด็กเล็ก ท่ียังช่วยเหลือตัวเอง

ไมไ่ด้และไมม่ผีูด้แูล ท้ังน้ีขึน้

กับดุลยพินิจของแพทย์ 

ขนาดของ Community Isolation
Community Isolation 
ในระดับตําบล / องค์การบรหิารสว่นตําบล  

Community Isolation 
ในระดับอําเภอ /เทศบาล

Community Isolation 
ในระดับจังหวดั / องค์การบรหิารสว่นจังหวัด 

ดําเนินการในพืน้ทีร่ะดับหมูบ่า้นหรอื
ตําบล จํานวน 30-50 เตียง

ดําเนินการในพืน้ทีร่ะดับอําเภอ 
จํานวน 100-200 เตียง

ดําเนินการในพืน้ทีร่ะดับจังหวัด  
จํานวนต้ังแต่ 200 เตียงขึน้ไป

PART 1
ข้อมูลพื้นฐานการจัดตั้ง Community Isolation

ผู้ป่วยที่อาจไม่เหมาะกับศูนย์

Community Isolation 
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PART 2 
12 ขั้นตอนการจัดตั้ง CI: Community Isolation

ประเมินความจําเปน็
ในการจัดต้ังศูนย ์CI

สาํรวจหาสถานท่ีและ
เตรยีมความพรอ้ม

ด้านสถานที ่

เตรยีมความพรอ้ม
ระบบและการบรกิาร

ประชุมผูเ้ก่ียวขอ้ง
กับการจัดต้ังศูนย ์CI 

เตรยีมความพรอ้มบุคลากร
ทีเ่ก่ียวขอ้งทกุภาคสว่น

เตรยีมความพรอ้ม
สภาพแวดล้อมสุขาภิบาล 

และความปลอดภัย 

การฝกึซอ้มและ
แผนสาํรองกรณีฉุกเฉิน 

เตรยีมความพรอ้ม
ด้านงบประมาณ 

และระดมทรพัยากร

การรบัผู้ปว่ยเขา้ศูนย์ CI 

การส่งผู้ติดเชือ้กลับบ้านและ
การทาํความเขา้ใจชุมชน 

การปิดและส่งคืนพืน้ที่แนวทางปฏิบัติของผูท้ี่
เก่ียวขอ้งทีอ่ยูใ่นศูนย์ CI  

1 2 3

4 5 6

7 8 9

10 11 12
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การประเมินสถานการณ์
ที่จำเป็นต่อการจัดตั้ง CI

การประเมินความพร้อมและ
ความเป็นไปได้ในการจัดตั้ง CI 

เพือ่ให้การจัดต้ังศูนยแ์ยกกักตัว
ในชุมชน เปน็ไปตามวตัถุประสงค์
อยา่งมีประสทิธภิาพ จึงจําเป็น
ต้องประเมินความจําเปน็ ดังน้ี

1.  มกีารระบาดในชุมชน หรอื 
    ติดเช้ือเปน็กลุ่มก้อนในพืน้ที่
2. มจํีานวนผูป้ว่ยในพ้ืนท่ีหรอื
    มาจากต่างพืน้ที ่ทีจํ่าเปน็ต้อง
    ได้รบัการดแูลรกัษาจํานวนมาก
3. อัตราการรบัเขา้รกัษาใน
    โรงพยาบาลสงูขึน้อยา่งรวดเรว็ 
    และ เส่ียงทีจ่ะเกินศักยภาพ
    ท่ีรองรบัได้
4. อัตราผู้ปว่ยทีไ่มส่ามารถ
    แยกกักตัวทีบ่า้นได้ 
    เพิม่สงูข้ึน

1. มสีถานทีท่ีส่ามารถจัดต้ัง CI 
   ได้และประชาชนในพืน้ทีย่นิยอม  
2. มขีอ้มลูจํานวนและระดับอาการ
    ของผูติ้ดเชือ้ในชุมชน 
3. มอีาหารสาํหรบัผูป้ว่ย (3 มือ้ต่อวัน)
4. มโีรงพยาบาลคู่สญัญาและ
    ระบบการแพทยท์างไกล 
5. มรีะบบติดตามอาการผูป้ว่ย
    ได้ 24 ชัว่โมง
6. มรีะบบเฝ้าระวงัผูติ้ดเช้ือไมใ่ห้
    เขา้ไปปะปนในชุมชน 
7. มกีารสือ่สารและสรา้งความเขา้ใจ
   กับประชาชนในชุมชน 
8. มวีสัดอุุปกรณ์และเวชภัณฑ์
    ท่ีจําเปน็ทีเ่พยีงพอ
9. มกีารจัดเตรยีมห้องน�าสาํหรบัผูป้ว่ย 
    และบุคลากรโดยแยกชาย – หญิง 
10. มีทมีงานชุมชนสนับสนุนการดําเนินงาน 
     และช่วยคัดกรองผู้ปว่ยทีม่พีฤติกรรมเสีย่ง 
     หรอืไมเ่หมาะสม มส่ิีงผดิกฎหมาย 
     ยาเสพติด เปน็ต้น

PART 2
12 ขั้นตอนการจัดตั้ง CI: Community Isolation

ขั้นตอนที่ 1
ประเมินความจำเป็นในการจัดตั้งศูนย์ CI
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PART 2
12 ขั้นตอนการจัดตั้ง CI: Community Isolation

หน่วยปกครอง
ในพื้นที่

หน่วยบริการ
สาธารณสุข

องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

หน่วยสนับสนุน

กรุงเทพมหานคร
เมืองพัทยา
องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด (อบจ.)
เทศบาล 
องค์การบริหาร
ส่วนตำบล (อบต.)

วิเคราะห์หน่วยงานภาคี ภาครฐั หน่วยบรกิารสุขภาพ ผู้นําชุมชน ท้องถ่ิน ภาคเอกชน

ประชาสังคม เพื่อจัดวงประชุมระดมความเห็นและกําหนดบทบาท ในการจัดต้ัง CI ในพ้ืนที่ เช่น

องค์กรภาคประชาชน 
อาสาสมัครในชุมชน 
วัด / โรงเรียน 
คลินิกชุมชนอบอุ่น
องค์กรเอกชน
มูลนิธิ สมาคม
ภาคประชาสังคม

โรงพยาบาล
สำนักงานสาธารณสุข
จังหวัด (สสจ.)
สำนักงานสาธารณสุข
อำเภอ (สสอ.)
โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตำบล (รพ.สต.)
ศูนย์บริการสาธารณสุข 

ผู้ว่าราชการจังหวัด 
นายอำเภอ / ปลัดอำเภอ 
กำนัน / ผู้ใหญ่บ้าน

องค์กรที่เกี่ยวข้องกับการจัดตั้งศูนย์ CI

ขั้นตอนที่ 2
ประชุมผู้เกี่ยวข้องกับการจัดตั้งศูนย์ CI
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การประชุมระดมความคิดเห็นผู้ที่เกี่ยวข้อง

PART 2
12 ขั้นตอนการจัดตั้ง CI: Community Isolation

ตัวอย่างโครงสร้างการบริหารศูนย์ CI

ผู้จัดการศูนย์

หน่วยบริหารจัดการ หน่วยสถานที่
หน่วยข้อมูลและ

ทะเบียน
หน่วยสาธารณสุข หน่วยสนับสนุน

คณะกรรมการอำนวยการ

บรหิารจัดการงบประมาณ

จัดหาวัสดอุุปกรณ์และ

เครือ่งมอืจําเปน็ 

จัดเจ้าหน้าทีป่ระจําศูนย ์ 

จัดทาํรายงานและ

สรุปรายงาน

ทีม่า : ปรบัปรุงจากโครงสรา้งการปฏิบติังานศูนยพั์กคอยนครปฐมอุ่นใจ

อปท.

กำนัน /ผญบ.

อาสาสมัคร

สาํรวจสถานที ่

ปรบัปรุง ต่อเติม ซอ่มแซม  

ซอ่มบาํรุง 

ติดต้ังระบบไฟฟา้ ประปา 

อินเทอรเ์น็ต 

ติดต้ังกล้องวงจรปดิ 

ติดต้ังระบบเสียงตามสาย

ต้องคณุภาพดี

อปท.
อปพร.
ไฟฟ้า

ประปา 
โทรศัพท์

จัดระบบฐานข้อมูลผูป้ว่ย 

สือ่สารประชาสัมพนัธ ์

รายงานอาการผู้ปว่ย 

จัดระบบส่งต่อ และ

เตรยีมความพรอ้ม

ก่อนกลับบ้าน 

รพ.สต. 
รพ.
อปท.

สถาบันการศึกษา 
จิตอาสา

ประเมินอาการผู้ปว่ย

รกัษาพยาบาล 

ดําเนินการด้านควบคุมโรค 

ดแูลสภาพจิตใจ 

ออกแบบกิจกรรมบําบัด 

ระบบงานและข้อมูล

เก่ียวข้องกับ สปสช.และ

ระบบสาธารณสุขของรฐั 

จัดเจ้าหน้าท่ีให้คําปรกึษา

ออนไลน์ 24 ชัว่โมง 

สสอ.
สสจ.

รพ.สต.
รพ. 
อสม.

สนับสนุนการรบับรจิาค

และชว่ยเหลือผูป้ว่ย

และครอบครวั

สนับสนุนปฏิบัติการ

ภารกิจเฉพาะ

อาสาสมัคร 
กลุ่มองค์กร

ชุมชน

1.  ผูนํ้าชุมชน ผูบ้รหิาร อปท.หรอื ภาคีทีต้่องการจัดต้ังCI ประชุมหารอืรว่มกับหน่วยบรกิารสาธารณสขุ   
    รพ.สต. ศูนยบ์รกิารสาธารณสขุ คลินิกชุมชนอบอุ่น โรงพยาบาล สสจ. สสอ. ในพืน้ทีป่ระเมนิสถานการณ์
    และประเมินความจําเปน็และความเปน็ไปได้ในการจัดต้ังศูนย์ CI และประสานขอความเห็นชอบให้ดําเนินการ       
    จากคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวดั
2. กําหนดแนวทางการประสานงานและกําหนดบทบาทของผูนํ้าชุมชน กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน คณะกรรมการชุมชน     
    อสม. อพม. อปพร. อาสาสมคัร และองค์กรชุมชนต่างๆ เพือ่รว่มหารอืการจัดต้ัง CI ในชุมชน 
3. ระดมความคิดเห็นทกุภาคสว่นในการเตรยีมความพรอ้มด้านต่าง ๆ และกําหนดโครงสรา้งการทํางาน
    ในการจัดต้ัง CI 
4. กําหนดแนวทางการประสานหน่วยงานในและนอกพืน้ที ่เพือ่ขอขอ้มลู ความรู ้สรา้งความรว่มมอื 
    ระดมทรพัยากรในการเตรยีมความพรอ้ม และดําเนินการของศูนย์แยกกักตัวในชุมชน
5. กําหนดแนวทางการสือ่สารสรา้งความเขา้ใจกับชุมชนหรอืผู้อยูอ่าศัยโดยรอบพืน้ท่ี 
    เพือ่ขอความเห็นชอบและรว่มสนับสนุนในการจัดต้ังศูนย์แยกกักตัวในชุมชน
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PART 2
12 ขั้นตอนการจัดตั้ง CI: Community Isolation

สถานที่ที่เหมาะสมกับการจัดตั้งศูนย์ CI 

สามารถตั้งศูนย์ติดตาม
อาการผูป้ว่ยได้ 24 ชัว่โมง 

มีสิ่งแวดล้อม
ถูกสุขลักษณะ
หรอืได้รบัการปรบัปรุง

เพือ่ไม่ให้เกิดการ
แพรร่ะบาดออกนอกชุมชน

ได้รับการยอมรับ
ทัง้จากผูติ้ดเชือ้
และคนในชุมชน 

มีสาธารณูปโภค
ได้แก่ ไฟฟา้ น�าประปา ระบบสือ่สาร 
ระบบสือ่สารสาํหรบัแพทยท์างไกล 
(สญัญาณโทรศพัท ์
หรอือินเทอรเ์น็ต)

สามารถจัด
ช่องทางและพื้นที่
สาํหรบันําสง่ผูป้ว่ยไป
ยงัโรงพยาบาลหากผูป้ว่ย
มอีาการแยล่งได้

สำรวจสถานที่
ทีส่ามารถปรบัปรุง

เพือ่ลดการเคล่ือนยา้ย
เขา้-ออกในชุมชน เช่น หมู่บา้น 

วดั/ศาสนสถาน โรงเรยีน 
แคมปค์นงานก่อสรา้ง อาคาร 

หรอืทีชุ่มชนยนิดีสมัครใจ 
และมีพืน้ทีเ่พยีงพอ

สอดคล้องกับจํานวนเตียง
ทีต้่องการรบัผู้ติดเชือ้ 

ขั้นตอนที่ 3
สำรวจหาสถานที่และเตรียมความพร้อมด้านสถานที่
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PART 2
12 ขั้นตอนการจัดตั้ง CI: Community Isolation

การแบ่งพื้นที่ศูนย์ CI 

การแบ่งพื้นที่เป็น 3 ส่วน แยกออกจากกัน
เพื่อป้องการการแพร่กระจายของเชื้อ คือ

พื้นที่สำหรับ
ปฏิบัติงาน 

และพักผ่อน
(ห้องทำงานของเจ้าหน้าที่ 

พื้นที่เก็บยาและเวชภัณฑ์ 

ศูนย์ควบคุมความปลอดภัย) 

ทั้งนี้พื้นที่สำหรับผู้ป่วยและพื้นที่

สำหรับปฏิบัติงาน ควรอยู่ห่างจาก

ที่พักผู้ป่วย 20 - 50 เมตร

พื้นที่สำหรับผู้ป่วย
แยกพื้นที่พักและ

ห้องน้ำระหว่างชาย-หญิง

(หากพื้นที่เอื้ออำนวย)

พื้นที่สำหรับ
งานระบบและ
การอำนวยความสะดวก
(ที่ตั้งระบบไฟฟ้า ระบบอินเทอร์เน็ต 

พื้นที่เก็บพักขยะติดเชื้อ เป็นต้น) 
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PART 2
12 ขั้นตอนการจัดตั้ง CI: Community Isolation

ตัวอย่างการจัดแบ่งพื้นที่ภายในศูนย์ CI

ทั้งนี้สามารถปรับได้ตามความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่ ดังตัวอย่างต่อไปนี้

1. มีรัว้ทีก้ั่นขอบเขต แขง็แรงและปลอดภัย  Metal sheet
2. มีทางเข้า - ออกทีส่ามารถควบคมุได้
3. ห้องเก็บขยะติดเชือ้ และมีการแยกทางเขา้ขยะกับทางออก
    สาํหรบัรถเก็บขยะ คนละทางชดัเจน
4. ระบบบาํบดั มีการบาํบดัน�าจากถังบาํบดัปกติ เเละ น�าอาบน�า 
    เขา้ระบบบาํบดัเติมอากาศ เติมคลอรนี ก่อนปล่อยออก
5. บรเิวณซกัล้างและราวตากผา้ เพียงพอ แสงแดดส่องถึง
6. มีระบบการจัดการขยะมูลฝอยติดเชือ้ / สิง่ปฏิกลู / 
    การจัดการน�าเสยีและสขุาภิบาล
7. มีการจัดผงัเตียง ตามโซนความรุนแรง แยกเพศและระยะห่าง
   ระหว่างเตียงไม่น้อยกวา่ 1.5 เมตรทัง้น้ีอาจพจิารณาปรบัเปล่ียน
   ได้ตามความจําเปน็และเหมาะสมของแต่ละสถานที ่ 
8. ปรบัพืน้ทีอํ่านวยความสะดวกและปลอดภัยสาํหรบักลุ่มเปา้หมาย
    เฉพาะ เชน่ เด็ก ผู้สงูอายุ หรอื ผูบ้กพรอ่งทางกาย เปน็ต้น
9. มีอุปกรณ์ดับเพลิงและแผนการขนยา้ยผูป้ว่ยในกรณีฉกุเฉินต่าง ๆ 
10. มีปา้ยและสญัลักษณ์ต่าง ๆ ควบคุมการเขา้ออกและ
      การปอ้งกันการปนเป้ือนสูบ่รเิวณโดยรอบ

โครงสร้างทางกายภาพที่จำเป็น 

 11. แยกเสน้ทางการเดินทางของผูป้ว่ย กับเสน้ทางการเดินทางของ
     เจ้าหน้าที ่โดยก้ันแนวเขตพืน้ที ่สิง่แวดล้อม ให้เหมาะสม
12. ติดต้ัง ระบบไฟฟา้ น�าประปา เครือ่งปรบัอากาศ 
     CCTV internet(WIFI) โทรทศัน์ เสียงตามสาย
13. จัดพืน้ทีท่าํงานเจ้าหน้าทีจิ่ตอาสา/แพทย์/พยาบาล
14. จัดหาเตียงนอน/เครือ่งนอน อุปกรณ์เครือ่งใชสํ้าหรบัผูป่้วย
15. มีจดุรบัของอาหารทีไ่ม่เผชญิหน้า อยูห่่าง อย่างน้อย 2 เมตร
16. มีการแยกห้องน�าผูป้ว่ยกับเจ้าหน้าที ่และแยกเพศ 
     ทัง้น้ีสดัสว่นห้องน�า 1 ห้อง ต่อผูเ้ขา้พกั 10 คน ให้เพยีงพอต่อการใช้บรกิาร
17. มีโรงซกัฟอกท่ีสามารถทาํความสะอาดผ้าและทาํลายเชือ้โรคได้ 
     อย่างมีประสทิธภิาพ เชน่ ใชส้ารฆ่าเชือ้ทีเ่หมาะสม 
     หรอืซักท่ีอุณหภมูิน�าไม่น้อยกวา่ 71 องศาเซลเซยีส เปน็เวลา 25 นาที
18. มีการเตรยีมแผนรองรบัการดําเนินวถีิชวีติของบุคคลทีม่ีความแตกต่าง
     (ความเชือ่ทางศาสนา สถานทีท่าํพธิกีรรมทางศาสนา วฒันธรรมอาหาร 
     การนอนหลับพกัผ่อน เปน็ต้น)
19. มีจดุบรกิารรบัฝากสิง่ของจากญาติผู้ปว่ย

อยู่เหนือลม

จุดรวมพลผู้ป่วย / จุดรับส่งฉุกเฉิน
มีการนัดหมายเป็นเวลา เพื่อไม่ให้เจ้าหน้าที่และผู้ป่วยสัมผัสกัน

ม
ุม

พ
ัก

ผ
่อ
น

/เรีย
น

รู้

ห
้อ
งน

้ำ
ชาย

ห
้อ
งน

้ำ
ห
ญ

ิง
พ

ื้น
ท

ี่ซ
ัก

ผ
้า/

ต
าก

ผ
้า

ก
ารจ

ัด
ก

าร
ข
ย
ะข

อ
งผ

ู้ป
่วย

ม
ุม

พ
ัก

อ
่าน

/เรีย
น

รู้
ห้องพักทีมงาน ห้องเก็บอุปกรณ์

ห้องควบคุมระบบ
และความปลอดภัย

ห้องเอกสาร/
สำนักงาน/ข้อมูล

พื้นที่ส่วนหน้า
รับผู้ป่วย

จุดพักผู้ป่วย
ก่อนเข้าหอ

จุดรับ
บริจาค

จุดรับ
ฝากของ

จุดรับส่ง
อาหาร/ยา

พื้นที่เก็บยา
และเวชภัณฑ์

พื้นที่สำหรับสวม-ถอดชุด

เครื่องป้องกันส่วนบุคคล

ห้องน้ำชาย ห้องน้ำหญิง

20-50 เมตร

1.5-2 เมตร

1.5-2 เมตร

หอนอนผู้ป่วย

Zone สีแดง

Zone สีเขียว

Zone สีเหลือง

พื้นที่ปฎิบัติงานและพื้นที่สำหรับ
งานระบบและการอำนวยความสะดวก
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12 ขั้นตอนการจัดตั้ง CI: Community Isolation

เตรยีมสถานที่ ประสานพืน้ที/่สถานทีร่าชการ/
ปรบัปรุงอาคารสถานที/่ น�าไฟ 
และสิง่อํานวยความสะดวกต่าง ๆ

องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
หน่วยปกครองในพ้ืนที่
หน่วยบรกิารสาธารณสขุ

เตรยีมชุมชน เตรยีมความพรอ้มของคนในชุมชน
และอาสาสมัคร อบรมให้ความรู้
ด้านการดูแล การบนัทกึขอ้มูล 
ความปลอดภัยส่วนบุคคล การเตรยีม
ศูนยอ์าหาร การรบัสง่จากชุมชน

หน่วยปกครองในพ้ืนที่
หน่วยบรกิารสาธารณสขุ
หน่วยสนับสนุน

เตรยีมงานในรพ. ระบบเวชระเบยีน / ระบบการบันทกึขอ้มลู/ 
ระบบการส่งปรกึษา / 
ระบบการส่งยา, อุปกรณ์เครือ่งมอืแพทย ์

หน่วยบรกิารสาธารณสขุ

การดําเนินงานใน 
Community Isolation building

ติดตามอาการผูป้ว่ย/
บนัทกึขอ้มูลในเวชระเบยีน/
ปรกึษาแพทย/์พยาบาลเมือ่มีปญัหา/
แพทย/์พยาบาลเยีย่มผูป้ว่ยทางไกล
ทีชุ่มชน อยา่งน้อยวันละหน่ึงครัง้

หน่วยบรกิารสาธารณสขุ
หน่วยสนับสนุน

เตรยีมสถานการดําเนินงาน
ด้านโรงพยาบาล

เปดิเวชระเบียน / บนัทกึขอ้มูลลงระบบ/ 
จัดหาอุปกรณ์เครือ่งมือทีจํ่าเปน็/ 
ส่งยาท่ีต้องใช้/ ประสานงานกับชุมชน 
และทีมดแูล

หน่วยบรกิารสาธารณสขุ
หน่วยสนับสนุน

การดําเนินงานหลัง
การสิน้สดุการรกัษา

การส่งขอ้มูลเพือ่การเบิกจ่าย
กองทนุสุขภาพ การติดตามผล
การดแูลผู้ปว่ยและผลกระทบ
ในชุมชน

องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
หน่วยปกครองในพ้ืนที่
หน่วยบรกิารสาธารณสขุ
หน่วยสนับสนุน

ขั้นตอนและกระบวนการ

ขั้นตอน กระบวนงาน ผู้รับผิดชอบ 

ขั้นตอนที่ 4
เตรียมความพร้อมระบบและการบริการ
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การดําเนินงานของศูนยแ์ยกกักตัวในชุมชนจะเกิดขึน้ได้ นอกจากอาศยัความรว่มมอื
จากคนในชุมชนแล้ว ยงัต้องอาศัยหน่วยงานทีเ่ก่ียวข้อง เพือ่ให้เกิดผล ดังต่อไปน้ี 

การเตรียมระบบสาธารณสุขและอนามัย

“

”

“

”

“

”

“

”

“

”

“

”

“

”

“

”

“

”

การเตรยีมระบบแพทย์
ทางไกลและระบบสง่ต่อ
ผูป้ว่ยท่ีมอีาการทรุดลง

ประสานงาน / 
จับคู่หน่วยบรกิาร

สาธารณสขุในพ้ืนที ่

ผูป้ว่ยสามารถเขา้ระบบ
ตามสทิธกิาร

รกัษาพยาบาล

การเตรยีมชุมชนและ
อาสาสมคัรในชุมชน

ประสานงานระดม
อาสาสมคัรในชุมชน 
อสม. อพม. อปพร. 

จิตอาสา ฯลฯ

เกิดความรว่มมอืชว่ยหลือ 
เฝา้ระวังและ

ปอ้งกันในชุมชน 

การเตรยีมระบบจัดการ
ด้านสุขอนามยั เชน่ 
การจัดการของเสีย 

รวมทัง้ระบบสง่ต่อผู้ปว่ย

ประสานงาน 
อปท. รพ. รพ.สต. 

หน่วยบรกิารสาธารณสขุ
ในระดับพืน้ที ่

เกิดความรว่มมอื
ของหน่วยงานต่างๆ

ในการดูแลและ
จัดการศูนย์CI
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ขั้นตอนการเข้าสู่ระบบ CI

ผูติ้ดเชือ้ในชุมชน แจ้งผู้นําชุมชน แจ้งพยาบาล รพ. 
สอบสวนโรค/คัดกรอง

ประเมนิรบัเขา้ศูนย ์
(ทาํadmit)
เตรยีมผูติ้ดเชือ้
และครอบครวั

พมิพ/์จัดชุดเอกสาร/
จัดยา/อุปกรณ์ฯ

แพทยร์บัผู้ป่วย/
สัง่อุปกรณ์ฯ ผา่นใบสัง่ยา

นําสง่ชุดเอกสาร/ยา/
อุปกรณ์ฯไปทีศู่นย ์CI

รถของชุมชนนําสง่
ผูป่้วยไปท่ีศูนย์ CI

ผูป้ว่ยวดัไข/้
ออกซเิจนปลายน้ิว/
เซน็ยินยอม 
รบัชุดอุปกรณ์/ยา

จิตอาสา รบัผู้ป่วย
อธบิายการพกัใน 
ศูนยฯ์ บันทกึข้อมูล

พยาบาล รบัผูป้ว่ย/
ให้คําแนะนํา

ผูป้ว่ยเข้าพักปฏิบัติตาม
คําแนะนําการรกัษาครบ 14 วนั
สง่กลับชุมชน กรณีสเีหลือง/
แดง ติดต่อส่งต่อรพ.

จิตอาสาดแูลที ่CI ตลอด 24 ชม.
แพทย/์พยาบาลดแูล onsite /
ผา่น telemedicine
บนัทกึใน progress note

ทีม่า : การเตรยีม Community Isolation from Ramathibodi Catchment area
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ขั้นตอนที่ 5
เตรียมความพร้อมบุคลากรที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน

บุคลากรศูนย์ CI 

บุคลากรในศูนย์ ประกอบด้วย

ผูร้บัผดิชอบ/ผูจั้ดการศูนย์ 

อาสาสมคัรทีเ่ปน็ทีมดแูลผูป้ว่ย อัตราสว่นเพยีงพอ จัดเวรหมุนเวยีน ตลอด 24 ช่ัวโมง 

แพทย/์พยาบาล/บุคลากรสาธารณสุข โดยมกีารจัดเวรทีส่ามารถเปน็ทีป่รกึษาได้ตลอด 24 ชัว่โมง 

เจ้าหน้าทีดํ่าเนินการเรือ่งเอกสาร และประสานงานทัว่ไป 

อาสาสมคัรอ่ืนและอาสาสมคัรในชุมชนทีม่คีวามสามารถแตกต่างกันทาํหน้าที ่

ดแูลความเรยีบรอ้ย อาหาร รบัผูป้ว่ย ช่วยงาน IT

1

2

3

4

5

แนวทางการจัดแบ่งกลุ่มอาสาสมัคร 

ทมีดแูลผูป้ว่ย : ใกล้ชดิผูป้ว่ยมากทีส่ดุ รวมถึงวตัถติุดเช้ือ ซึง่จะต้องสวมชุด PPE เมือ่เกิดปัญหา

หรอืสถานการณ์สาํคัญ เชน่ ผูป้ว่ย หกล้ม ขาหัก สอนเจาะเลือด เป็นต้น หรอืต้องสมัผสัผูป่้วยในระยะ 2 เมตร  

อาจแบง่ได้เปน็ 4 ทมีหลักตามความเหมาะสม ได้แก่

ทมีจัดการงานบรกิารทัว่ไป : จัดการเรือ่งการขนย้ายอุปกรณ์ อาหาร การทาํความสะอาดศูนย ์

การทาํความสะอาดภาชนะ ทัง้น้ีคนขบัรถรบั-สง่ผูป่้วย ต้องสวมชุด PPE ตลอดในขณะทีม่กีารปฏิบัติงาน 

ทมีจัดการงานบรกิารทะเบยีน และประสานงาน : จัดการเช็กสทิธ ิประสานงานสทิธ ิ

จัดเก็บขอ้มลูผูป้ว่ยทีเ่ขา้ศูนย ์ขอ้มลูผูท้ีเ่ปน็อาสา

ทมีอาสาสมคัร : ระดมทรพัยากร รบับรจิาค สือ่สารและทาํความเขา้ใจชุมชน 

ทัง้น้ีควรมีประชุมทมีทุกเชา้เพือ่แลกเปล่ียนสถานการณ์รว่มกัน อาท ิการแชรข์อ้มลูผูป้ว่ย เชน่  เรือ่งการแพอ้าหารต่าง ๆ 
ความเครยีดของผูป้ว่ย ฯลฯ นอกจากน้ีควรแบง่การทาํงานเปน็กะ เพือ่ไมใ่ห้เกิดการแบกรบัภาระหนักจนเกินไป เชน่ 
กะทีห่น่ึง 08:01 - 14:00 กะทีส่อง 14:01 ถึง 20:00 กะท่ีสาม 20.01 ถึง 08:00 เปน็ต้น
และอาจวางตัวทีมสาํรอง เพ่ือปอ้งกันกรณีมีบุคลากรติดเชือ้และต้องมคีนมาทดแทน

1

2

3

4
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คุณสมบัติบุคลากรสนับสนุนด้านต่าง ๆ

มจิีตอาสา มสุีขภาพรา่งกายแข็งแรง และสขุภาพจิตดี

ควรได้รบัวัคซีน Sinovac 2 เข็ม หรอื AstraZeneca 1 เขม็ แล้ว 2 สัปดาห์ 
หรอื เปน็ผูป้ว่ยโควิดท่ีหายแล้ว

ความเขา้ใจเบือ้งต้นเก่ียวกับโควิด-19 ได้แก่ อาการเจ็บปว่ย ลักษณะการแพรเ่ชือ้ 
และวธิกีารปอ้งกันการติดเชือ้  การประเมินอาการผูป้ว่ยเบือ้งต้น การให้คําแนะนําเก่ียวกับ
การปฏิบติัตัวของผูป้ว่ย  หลักการพืน้ฐานของการปอ้งกันการติดเชือ้ (Infection Control)  
ตลอดจนการกํากับดแูลการทํางานของบุคลากรโดยเฉพาะอาสาสมัคร โดยเจ้าหน้าทีส่าธารณสขุ 

1

2

3

4

บุคลากรที่ควรระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการปฏิบัติงาน
ในศูนย์แยกกักตัวในชุมชน 

เปน็โรคระบบทางเดินหายใจเฉียบพลันหรอืเรือ้รงั หรอืเปน็โรคของระบบหัวใจและหลอดเลือด 

ต้ังครรภ์ หรอืเปน็โรคท่ีต้องได้รบัการดแูลสม�าเสมอ ได้แก่ โรคมะเรง็ เบาหวาน โรคไตวาย หรอื 
เขา้รบัการรกัษาในโรงพยาบาลในรอบปทีีผ่า่นมา หรอืโรคทีส่ง่ผลให้มภีมิูคุ้มกันบกพรอ่ง ได้แก่ 
โรคเอดส ์หรอืได้รบัยากดภมูคิุ้มกัน

1

2

จัดให้มผู้ีปว่ยเปน็ผูป้ระสานกลาง (หัวหน้าโซน) เพือ่ทาํหน้าทีใ่นการดแูลด้านต่าง ๆ 
ในศูนยแ์ยกกักตัวในชุมชน

โรงยิม  Community Isolation
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ความรู้ที่จำเป็นของอาสาสมัครในศูนย์ CI

มคีวามรูค้วามเขา้ใจเบือ้งต้นเก่ียวกับโควดิ 19 ได้แก่ อาการเจ็บปว่ย

ลักษณะการแพรเ่ชือ้ และวิธกีารปอ้งกันการติดเชือ้

สามารถประเมินอาการผู้ปว่ยเบือ้งต้น ได้แก่ การอ่านและ

วดัค่าออกซเิจนปลายน้ิว/อุณหภมู ิการสอบถามและประเมนิอาการ

ให้คําแนะนําเก่ียวกับการปฏิบติัตัวของผูป่้วย การกินยา 

และการเฝา้ระวงัและประเมนิอาการตนเอง

มคีวามสามารถสวม-ถอดชุดปอ้งกันตัวเอง (PPE) 

และหน้ากากอนามยั N95 อยา่งถกูวธิี

มคีวามสามารถใชง้านเทคโนโลยสีือ่สารระดับเบือ้งต้นได้ เชน่ 

วดีิโอคอล การลงทะเบยีนออนไลน์ เปน็ต้น 

ความรูห้ลักการพืน้ฐานของการปอ้งกันการติดเชือ้ (Infection Control)

* ทัง้น้ี อาสาสมคัรแต่ละทา่นอาจจะมคีวามรูห้รอืได้รบัการอบรม
   ในหัวข้อทีต่่างกัน ขึน้อยูกั่บบทบาทหน้าทีใ่นศูนยแ์ยกกักตัวในชุมชน

มคีวามรูเ้ก่ียวกับสทิธสิวัสดิการการรกัษาพยาบาลในระบบหลักประกัน
สขุภาพแห่งชาติ ระบบประกันสงัคม สวสัดิการขา้ราชการ 
กองทนุประกันสุขภาพบุคคลทีม่ปีญัหาสถานะและสทิธ ิ
และระบบประกันสขุภาพเอกชน
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กระบวนการจัดหาอาสาสมัคร

PART 2
12 ขั้นตอนการจัดตั้ง CI: Community Isolation

จัดทาํแบบฟอรม์การรบัสมคัร    

ประชาสมัพันธข์อ้มลูการรบัสมัคร

ต้ังกลุ่มไลน์อาสาสมคัรแล้วจัดอบรมให้ความรูเ้ก่ียวกับบทบาทหน้าทีเ่บือ้งต้น

คัดกรองอาสาสมัครตามบทบาทหน้าท่ีและอบรมให้ความรูอ้าสาสมคัร

เก่ียวกับกระบวนการดําเนินงานในด้านน้ัน ๆ อยา่งละเอียด

จัดทาํตารางการปฏิบติังานของอาสาสมคัร

ติดตามและหนุนเสรมิการทาํงานอาสาสมคัร 

ติดตามสอบถามอาการผูป้ว่ย อยา่งน้อยวนัละ 1-2 ครัง้

วดัไข้ วัดค่าออกซเิจนปลายน้ิวผู้ปว่ยด้วยการทดสอบลกุน่ัง อยา่งน้อยวนัละ 1-2 ครัง้

หยบิจ่ายยาตามคําสัง่แพทยผ่์านทาง Telemedicine และชอ่งทางติดต่อสือ่สารอ่ืนๆ

ให้คําแนะนําเก่ียวกับการปฏิบติัตัวของผูป่้วย การกินยา การเฝา้ระวงั 

และประเมนิอาการตนเอง

ประสานกับหน่วยบรกิารทางสาธารณสขุเพือ่ปรกึษา 

และสง่ต่อกรณีผูป้ว่ยมอีาการทรุดลง 

หน้าที่ของอาสาสมัครชุมชนในระบบศูนย์ CI 

การประชุมกําหนดคณุสมบติัอาสาสมคัร   
          - กําหนดบทบาทหน้าทีต่ามความถนัด   
          - กําหนดสถานทีแ่ละระยะเวลาการปฏิบติังาน   
          - กําหนดสวสัดิการ   
          - ขอ้มลูการติดต่อในกรณีฉกุเฉิน

1

2

3

4

5

1

2

3

4
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ข้อปฏิบัติอาสาสมัครชุมชนระหว่างการปฏิบัติหน้าที่ในศูนย์ CI

สวมหน้ากาก อย่างถกูวิธตีลอดเวลา

อยา่จับส่วนด้านหน้าของหน้ากากโดยเด็ดขาด เพราะอาจมเีชือ้อยู่

หากหน้ากากเปื้ อนหรอืช้ืนควรเปล่ียนทนัที

เล่ียงการสัมผสัใบหน้าตัวเอง และสารคัดหล่ังของผูป้ว่ย

ไมใ่ช้สิง่ของสว่นตัวรว่มกับผูป่้วยเด็ดขาด

หมัน่ล้างมอือยา่งถกูวธิี

แยกใชห้้องน�ากับผูป้ว่ย แต่หากไมม่ ีให้ทําความสะอาดก่อน
และหลังใช ้ให้ปดิฝาก่อนกดชกัโครก 
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หน่วยบรกิารสขุภาพ หรอื หน่วยงานรฐั ท่ีเก่ียวขอ้ง

ในพืน้ทีพ่กัคอยระหวา่งรอเขา้รบัการรกัษาในโรงพยาบาล (Home isolation) และ
การดแูลรกัษาในโรงพยาบาลสนามสาํหรบัคนในชุมชน (Community Isolation)
ใชอั้ตราการจ่ายประเภทบรกิารผูป้ว่ยในตาม DRG. และจ่ายเพิม่เติม การดูแลจะ
ครอบคลมุบรกิาร ทัง้น้ีต้องประสานงานในส่วนของการรบัผิดชอบค่าใชจ่้ายต่าง ๆ
ในศูนยฯ์ ต้ังแต่เริม่จัดต้ังและอาจทาํข้อตกลงรว่มกันระหวา่ง สปสช.กับ อปท.ให้ชดัเจน

แนวทางปฏิบัติการขอรับค่าใช้จ่ายบริการสาธารณสุข
สำหรับการดูแลรักษาผู้ป่วยโควิด-19 

งบประมาณสนับสนุนจากองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน หรอื 
กองทนุหลักประกันสขุภาพระดับทอ้งถ่ินหรอืพืน้ที่

1

1

2

3 ระดมทนุ จัดหา หรอื การเปดิรบับรจิาคเงนิ สิง่ของ หรอือุปกรณ์ ต่างๆ

ขั้นตอนที่ 6
เตรียมความพร้อมด้านงบประมาณและระดมทรัพยากร

การเตรียมงบประมาณสำหรับเปิดศูนย์ CI
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จัดหาอุปกรณ์เพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ และ สร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพ

สือ่และเอกสารความรูเ้ก่ียวกับโควดิ-19 และความรูก้ารดแูลสขุภาพด้านต่างๆ

อุปกรณ์ ออกกําลังกาย นันทนาการเพือ่การผ่อนคลาย มมุของเล่นเด็ก 

จัดกิจกรรมเพือ่การสรา้งเสรมิสขุภาพ การปรกึษาด้านสขุภาพ 

* ทัง้น้ี อาสาสมคัรแต่ละทา่นอาจจะมคีวามรูห้รอืได้รบัการอบรมในหัวข้อทีต่่างกัน 
   ขึน้อยู่กับบทบาทหน้าท่ีในศูนยแ์ยกกักตัวในชุมชน

ทีม่า : สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.

กรณีคัดกรองสำหรับคนไทยทุกสิทธิ

ชุดตรวจ Antigen Test Kit (ATK) ต้องผ่าน อย.

ต้องขอ AUTHEN CODE ทุกครั้งที่ให้บริการ

1. เกณฑก์ลุ่มเสีย่ง ตามทีก่ระทรวงสาธารณสขุกําหนด
2. การตรวจคัดกรองก่อนทําหัตถการ ตามทีก่ระทรวงสาธารณสขุกําหนด
3. แพทย์ผูต้รวจรกัษาประเมินวา่มีความจําเปน็ตามดลุยพนิิจของแพทย์

- Chromatography จ่ายตามจรงิไม่เกิน 450 บาท/ครัง้
- (FIA) จ่ายตามจรงิไม่เกิน 550 บาท/ครัง้

ผา่นความเห็นชอบให้ดําเนินการ
จาก คคก. โรคติดต่อจังหวดั

ตรวจ Lab 1,100-1,300 บาท/ครัง้
ค่าอ่ืนๆในห้อง Lab 300 บาท/ครัง้
ค่าเก็บ Swab 100 บาท/ครัง้

ตรวจให้ประชาชน ณ จุดรบับรกิาร

หรอืยนืยนัด้วย RT-PCT
ตามดลุยพนิิจแพทย์

15-30 min

Hospital

การจ่ายเปน็ไปตามสทิธแิต่ละกองทนุ

1. RT-PCR

ค่ายาเฉพาะ covid-19 จ่ายตามจรงิ
ไม่เกิน 7,200 บาทต่อราย

4. ค่ายา
จ่ายตามจรงิตามระยะทาง + 
ค่าทาํความสะอาด 3,700 บาท

5. ค่ารถส่งต่อ
จ่ายในอัตรา 100 บาท
ต่อครัง้

6. ค่า chest X-ray
จ่ายในอัตรา 450 บาทต่อวนั
7. ค่าออกซิเจน

จ่ายแบบเหมาจ่าย ในอัตรา 1,000
บาทต่อวนั (ค่าอาหาร 3 มือ้ ติดตาม
ประเมนิอาการ ให้คําปรกึษา)

2. ค่าดูแลการให้บริการผู้ป่วย

กรณีไม่จัดอาหารจ่ายแบบเหมาจ่ายในอัตรา 600 บาทต่อวัน

จ่ายเฉพาะ OP

** กรณี CI 7.ค่าชุด PPE หรือค่าอื่นๆ เพื่อป้องกันการติดเชื้อจ่ายตามจริงไม่เกิน 740 บาทต่อวัน

ปรอทวดัไขแ้บบดิจิตอล เครือ่งวดั 
Oxygen Set ตามรายการท่ีใช้จรงิ
ไมเ่กินจํานวน 1,100 บาทต่อราย

3. ค่าอุปกรณ์สำหรับผู้ป่วย

ให้บรกิารภายใต้การกํากับดูแลของแพทย์

Home Isolation Community Isolation
Community Isolation

อัตราจ่าย HI/CI (OP) สิทธิ UC

หน่วยบริการในระบบ UC

กรณีให้บรกิารเป็นประเภท IP
หน่วยบรกิารจ่ายตาม DRGs

และจ่ายเพิม่เติมตามรายการทีกํ่าหนด

Antigen test Kit หน่วยบริการในระบบ UC/
สถานบริการอื่น

การเบิกจ่าย Positive
C

T

COVID - 19

ภาพรวมการจ่ายชดเชย Antigen Test Kit & 
บริการแบบ Home / Community-Isolation
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1. ฝกึซอ้มการสวม-ถอดชุดป้องกันตัว PPE และ หน้ากากอนามัย N95 ให้คล่องแคล่วอย่างถูกต้อง 

2. สาํรวจและสํารองชุดป้องกันตัว PPE และหน้ากากอนามัย N95 ให้พรอ้มใชแ้ละ

       เพยีงพอรวมถึงสามารถจัดหาเพ่ิมได้

3. ทมีบุคลากรทางการแพทยทุ์กคน ทกุระดับ ต้องเข้าใจหลักการพ้ืนฐาน

       ของระบบการป้องกันการติดเชือ้ในสถานพยาบาล

ระบบการป้องกันควบคุมการติดเชื้อและแพร่กระจายเชื้อ 

1. มบุีคลากรทีมี่ความเขา้ใจเรือ่งการจัดการมลูฝอยติดเชือ้และสขุาภิบาล 

2. จัดให้มภีาชนะบรรจมูุลฝอยติดเชือ้ (ถุงแดงและกล่องทีม่ฝีาปิดมดิชิด)

3. ติดต่อหน่วยงานรฐั/เอกชนในการกําจัดมูลฝอยติดเชือ้ 

4. มรีะบบและวัสดอุุปกรณ์ในการจัดการซอ้ม ห้องอาบน�าทีเ่พยีงพอและพรอ้มใชง้าน 

       และมีคาดการณ์จํานวนห้องน�าและห้องส้วมทีส่อดคล้องกับจํานวนผูป้ว่ยภายในศูนย์ฯ  

5. มรีะบบและการจัดการสิง่ปฏิกูล 

6. มรีะบบและวัสดอุุปกรณ์ในการจัดการน�าเสีย

7. มผีลิตภัณฑส์าํหรบัทาํความสะอาดและฆ่าเชือ้โรค เช่น น�าสบูผ่งซกัฟอก 
       หรอืน�ายาทาํความสะอาด ผลิตภัณฑ์สาํหรบัฆา่เชือ้โรค 
  a. กรณีเป็นสิง่ของ อุปกรณ์ เครือ่งใช ้แนะนําให้ใช้แอลกอฮอล์ 70% 
                 หรอืไฮโดรเจนเปอรอ์อกไซด์ 0.5% ในการเชด็เพือ่ฆ่าเชือ้โรค
  b. กรณีเป็นพืน้ทีข่นาดใหญ ่เชน่ พืน้ห้อง แนะนําให้ใช้ผลิตภัณฑ์ทีม่ี
                 สว่นผสมโซเดียมไฮโป คลอไรท์ (น�ายาซักผา้ขาว) 0.1

8.    มเีสน้ทาง การกําหนดเวลา วิธกีารขนเคล่ือนย้ายมูลฝอยติดเชือ้ท่ีถูกสุขลักษณะ

ระบบสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม

ขั้นตอนที่ 7
เตรียมความพร้อมสภาพแวดล้อม 
สุขาภิบาล และความปลอดภัย
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การจัดการน้ำอุปโภคบริโภค

การจัดการน้ำอุปโภคบริโภค

จัดให้มผีูร้บัผิดชอบดแูลอย่างน้อย 1 คน มีความรูใ้นเรือ่งการปฏิบติังานและการปอ้งกันการติดเชือ้ 

จัดให้มนี�าอุปโภคบรโิภคให้พรอ้มใชแ้ละเพยีงพออยา่งน้อย 200 ลิตร/คน/วนั

และมแีผนการสํารองน�าในกรณีเหตุฉกุเฉิน

น�าสาํหรบับรโิภค ต้องใส สะอาด ไมม่สีิง่เจือปน ไม่มีรส กล่ิน ส ีทีผ่ดิปกติ 

น�าสาํหรบัอุปโภค เชน่ น�าประปา น�าบาดาล ต้องใส สะอาด ไม่มีตะกอน 

และมกีารฆา่เชือ้โรคด้วยคลอรนี

ทาํความสะอาดถังเก็บสาํรองน�าทุกเดือน และฆ่าเช้ือโรคด้วยน�าผสมคลอรนี

1

2

3

4

5

การจัดการน้ำเสียสำหรับศูนย์แยกกักตัวในชุมชน

1

2

3

4

น�าเสยีทีเ่กิดจากทุกกิจกรรมในศูนยแ์ยกกักตัวในชุมชนต้องเขา้สูร่ะบบบาํบัดน�าเสยี

มรีะบบบาํบดัน�าเสียทีม่ปีระสิทธภิาพ สามารถทาํงานได้สมบูรณ์และมีความสามารถ

ในการรองรบัน�าเสียได้รอ้ยละ 80 ของปรมิาณน�าใช้

ระบบทอ่รวบรวมน�าเสยีต้องไมใ่ห้มกีารรัว่ซมึ

น�าทิง้ทีผ่า่นการบาํบดัแล้ว ต้องผา่นการฆา่เช้ือโรคก่อนปล่อยทิง้สูภ่ายนอก
4.1) กรณีใชค้ลอรนีในระบบฆา่เชือ้โรค 
  - บรเิวณวางถังคลอรนีต้องไมโ่ดนแสงแดด อากาศถ่ายเทได้สะดวก
  - การเตรยีมคลอรนีควรใชใ้ห้หมดภายใน 1 วนั
  - บอ่สมัผสัคลอรนีสาํหรบัฆา่เชือ้โรค ต้องมีระยะเวลากักเก็บมากกวา่ 30 นาท ีและทาํการตรวจ
     ปรมิาณคลอรนีอิสระคงเหลือในน�าทิง้ (Chlorine Residual) บรเิวณจดุระบายน�าทิง้สูภ่ายนอก 
     ให้มค่ีาไม่น้อยกวา่ 1 มลิลิกรมั/ลิตร และตรวจวดัอยา่งน้อยวนัละ 2 ครัง้ (เช้า-เยน็)
4.2) กรณีใชร้ะบบฆา่เชือ้โรคด้วยวธิกีารอ่ืน เช่น UV หรอื Ozone ต้องดแูลบาํรุงรกัษา
และปฏิบติัตามคู่มอืการใชง้านของบรษัิทผูผ้ลิต
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การจัดการน้ำเสียสำหรับศูนย์แยกกักตัวในชุมชน

5

6

7

ห้ามนําน�าทิง้หรอืน�าเสยีหมนุเวยีนกลับมาใชซ้�า

ตรวจวดัคณุภาพน�าทิง้อยา่งน้อย เดือนละ 1 ครัง้ ตามมาตรฐานและกฎหมายทีเ่ก่ียวขอ้ง

แนวทางปฏิบติัของผูป้ฏิบติังานประจําระบบบําบัดน�าเสีย

7.1) ผูป้ฏิบติังานต้องมคีวามรูใ้นเรือ่งการปฏิบติังานและการปอ้งกันการติดเชือ้

7.2) ในการปฏิบติังานทกุครัง้ ผูป้ฏิบติังานต้องสวมใส่อุปกรณ์ปอ้งกันอันตรายส่วนบุคคล 

7.3) ในขณะทีป่ฏิบติังานควรหลีกเล่ียงการสมัผสัใบหน้า ปาก ตา จมกู หรอืบาดแผล

7.4) หากสิง่ปฏิกลูหรอืน�าเสยีสมัผสัดวงตา ให้ล้างตาด้วยน�าสะอาดโดยทนัที

7.5) ไมส่วมชุดปฏิบติังานและอุปกรณ์ปอ้งกันออกจากทีทํ่างาน

7.6) ทาํความสะอาดอุปกรณ์ปอ้งกันสว่นบุคคล รองเทา้บูท ผา้ยางกันเปื้ อน ชุดกันน�า 

       เสือ้ผา้ ทีป่นเปื้ อนทกุวนั ด้วยสารซกัล้างทีส่ามารถฆา่เชือ้โรคได้ เชน่ น�ายาฟอกผา้ขาว

      ทีเ่จือจางตามทีก่รมอนามยักําหนดท้ิงไวน้าน 10 นาท ีล้างน�าและตากให้แห้ง

7.7) ชุดอุปกรณ์ปอ้งกันสว่นบุคคลชนิดใชค้รัง้เดียว เช่น ถงุมอื หน้ากากอนามยั 

      เมือ่ปฏิบติังานเสรจ็ให้ถอดใสถ่งุแดงทนัท ีปดิถงุให้สนิท สง่กําจัดแบบมลูฝอยติดเชือ้

7.8) หลังการปฏิบติังานเสรจ็แล้วให้ชําระล้างรา่งกายทันที

หากมจํีานวนผูป้ว่ยในศูนยแ์ยกกักตัวในชุมชนจํานวนมากและมแีนวโน้มจะเพิม่มากขึน้ 

เกินความสามารถในการรองรบัของศูนยแ์ยกกักตัวในชุมชนควรมแีผนจัดเตรยีม

พืน้ทีส่าํรอง
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ระบบบำบัดน้ำเสีย

1) กรณีมรีะบบบาํบดัน�าเสยี

 ระบบบําบัดน�าเสียแยกเป็นสัดส่วนโดยเฉพาะ ไม่อยู่ติดกับโรงอาหาร หรอื

สว่นทีต้่องควบคมุรกัษาความสะอาด บรเิวณระบบฯ มคีวามสะอาดเรยีบรอ้ยไมม่นี�าขงั 

ไมม่กีล่ินเหม็น มกีารระบายอากาศดี มแีสงสวา่งและอุณหภมูเิหมาะสม เจ้าหน้าท่ี

สามารถปฏิบติังานในการดแูลรกัษาตรวจสอบเครือ่งจักรอุปกรณ์ได้สะดวก และปลอดภัย

 ระบบการฆา่เชือ้โรคในน�าทิง้ทีผ่า่นการบาํบดัแล้ว หากให้คลอรนีต้องมีการ

ตรวจวดัปรมิาณคลอรนีอิสระคงเหลือ (Free Residual Chlorine) ไมน้่อยกว่า 1.0 มก./ล. 

โดยมรีะยะเวลาสมัผสัคลอรนีไมน้่อยกวา่ 30 นาทกีรณีใช้ระบบอ่ืน เชน่ ยูวีโอโซน 

ต้องเปดิใชง้านตลอดเวลา

2)  กรณีไมม่รีะบบบาํบดัน�าเสยี

 สาํหรบัสถานทีท่ีไ่มม่รีะบบบาํบัดน�าเสยี ต้องดําเนินการรวบรวมน�าเสยีจากแหล่ง

กําเนิดต่าง ๆ เชน่ ทีอ่าบน�า จดุซกัล้าง ห้องสว้ม เปน็ต้น และบาํบัดน�าเสยี โดยติดต้ัง

ระบบบาํบดัน�าเสยีแบบติดกับที ่(On-site) มกีารฆา่เชือ้ด้วยการเติมคลอรนี โดยมรีะยะ

เวลาสมัผสัคลอรนีไมน้่อยกวา่ 30 นาทมีีการตรวจวดัปรมิาณคลอรนีอิสระคงเหลือ 

(Free Residual Chlorine) ไมน้่อยกวา่ 1.0 มก./ล. ก่อนปล่อยลงสูบ่อ่ซมึหรอืราง

ระบายน�า โดยบอ่ซมึต้องอยูห่่างจากแหล่งน�าไมน้่อยกว่า 30 เมตร
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การจัดการขยะติดเชื้อ 

การคัดแยกและการกำจัดขยะ

ถังสเีขยีว ขยะอินทรยี ์สาํหรบัทิง้ขยะเปยีกขยะเน่างา่ย

ยอ่ยสลายได้เรว็ เชน่ เศษอาหาร เศษผกั เปลือกผลไม ้มลูสตัว ์ก่ิงไมแ้ละเศษไม้

ถังสเีหลือง ขยะรไีซเคิล สาํหรบัทิง้ขยะรไีซเคิล หรอืขยะทีส่ามารถนําไปขายหรอื

นํากลับมาใชป้ระโยชน์ใหมไ่ด้ เชน่ กระดาษ ขวดแก้ว ขวดพลาสติก และกระปอ๋งเครือ่งด่ืม

ถังสนี�าเงนิ ขยะทัว่ไป สาํหรบัทิง้ขยะทัว่ไป ประเภทขยะทีไ่มส่ามารถนํากลับมาใชใ้หมไ่ด้ 

หรอืไมคุ่้มทีจ่ะนํากลับมารไีซเคิลใหม ่เชน่ พลาสติกห่อขนม ซองบะหมีก่ึ่งสาํเรจ็รูป 

หลอดกาแฟ กล่องโฟม

ถังสแีดง ขยะอันตราย สาํหรบัทิง้ขยะอันตราย เชน่ ถ่านไฟฉาย แบตเตอรีโ่ทรศพัทเ์คล่ือนที ่

กระปอ๋งสเปรย ์ขวดยาฆา่แมลง หน้ากากอนามยัใชแ้ล้ว ขยะติดเชือ้ทีป่นเปื้ อนสารคัดหล่ัง

เชน่ น�ามกู เสมหะ และน�าลายของผูป้ว่ย

a.

b.

c.

d.

 การจัดการขยะติดเชือ้เปน็เรือ่งสาํคัญทีต้่องจัดการอยา่งถกูต้องเหมาะสม เพือ่ปอ้งกัน

ไมใ่ห้เชือ้กระจายออกไปสูชุ่มชนภายนอก โดยขยะติดเชือ้ ได้แก่ ขยะปนเปื้ อนน�ามกู น�าลาย 

สารคัดหล่ัง เชน่ หน้ากากอนามยั กระดาษทชิชู ภาชนะใสอ่าหาร ชุดตรวจโควดิ เปน็ต้น 

ทัง้น้ีภายในศูนยค์วรจัดให้มภีาชนะบรรจมุลูฝอยติดเชือ้ 2 จดุ ได้แก่

 1) บรเิวณของผูป้ว่ย : จัดให้มภีาชนะรองรบัมลูฝอยติดเชือ้ทีเ่พยีงพอ มฝีาปดิมดิชดิ 

        โดยใชถั้งแบบเทา้เหยยีบ 

 2) ทีพ่กัรวมมลูฝอยติดเชือ้ : จัดให้มทีีพ่กัรวมมลูฝอยทีป่ดิมิดชดิ มขีนาดเพยีงพอ

              สามารถเก็บกักมลูฝอยติดเชือ้ได้ไมต่�ากวา่ 2 วนั ต้ังอยูใ่นสถานทีท่ีไ่ม่สามารถ

              แพรก่ระจายเชือ้สูบ่รเิวณพืน้ทีข่า้งเคียง และต้ังอยูใ่นพืน้ทีส่ะดวกต่อการขนไปกําจัด 
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วิธีเก็บขยะติดเชื้อ 

1) เก็บรวบรวมขยะติดเชือ้ทกุวนั ใสถ่งุขยะ 2 ชัน้ (ถ้าเปน็ไปได้ ให้ใชถ้งุขยะสแีดง

    สาํหรบัขยะติดเชือ้) 

2) ถงุขยะชัน้แรกเมือ่ใสข่ยะติดเชือ้แล้วให้ราดด้วยสารฆา่เชือ้

    เชน่ แอลกอฮอล์ 70% น�ายาฟอกขาว เพือ่ทาํลายเชือ้

3) มดัปากถงุให้แน่น แล้วฉีดฆา่เชือ้บรเิวณปากถงุ

4) ซอ้นด้วยถงุอีกชัน้ รดัให้แน่น ฉีดฆา่เชือ้บรเิวณปากถงุ

5) ล้างมอืให้สะอาดด้วยสบูห่รอืเจลแอลกอฮอล์ทนัที

 ระบบรักษาความปลอดภัย

1) การจัดทาํรัว้ Metal sheet

2) มทีางเขา้ทางออกทีส่ามารถควบคมุได้

3) มรีะบบการเฝา้เวรยาม 

4) มกีารติดต้ังอุปกรณ์ดับเพลิงภายในศูนย์

5) การจัดห้องน�าแยกชาย - หญงิ

6) การวางจดุต้ังถังขยะทีถ่กูสขุลักษณะ

7) ติดต้ัง CCTV 

การวางแผนจัดเก็บ และกำจัดขยะติดเชื้อ 

กําหนดเวลานัดหมายในการเก็บรวบรวมมลูฝอยติดเชือ้ 

กําหนดเสน้ทางการเคล่ือนยา้ยมลูฝอยติดเชือ้ทีแ่น่นอน

ประสานองค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ิน สาํนักงานเขต หรอืบรษัิทเอกชนทีท่าํหน้าที่

เก็บขยะติดเชือ้ไปกําจัดเพือ่กําหนดเวลาและจดุนัดหมายในการเขา้เก็บ

1

2

3



33

PART 2
12 ขั้นตอนการจัดตั้ง CI: Community Isolation

ศูนยแ์ยกกักตัวในชุมชนมคีนเขา้มาอาศยัจํานวนไมน้่อยมาอยู่รว่มกันในระยะเวลาหน่ึง 
ยอ่มมคีวามเสีย่งต่อการเกิดเหตกุารณ์ไม่คาดคิด  เช่น ไฟไหม ้อาชญากรรม รวมถึง
ภัยพบิติัต่าง ๆ ดังน้ันควรมแีนวทางป้องกันเตรยีมไว้ ดังน้ี
1)  มเีครือ่งดับเพลิงแบบมือถือทีเ่หมาะสมตามประเภทของเพลิง ติดต้ังในพืน้ที่
     อย่างน้อย 1 เครือ่งต่อพืน้ที ่ไมเ่กิน 1,000 ตารางเมตร หรอื ทุก ๆ ระยะ 45 เมตร
2)  มแีผนผงัแสดงเสน้ทางหนีไฟ ปา้ยทางออกฉกุเฉิน มีแผนการอพยพ
     และระงบัอัคคีภัย
3)  มรีะบบการแจ้งเตือนเมือ่เกิดเหตฉุกุเฉิน 
4)  มเีจ้าหน้าทีห่รอือาสาสมคัรทีส่ามารถ
     เฝ้าระวังความปลอดภัย 24 ชัว่โมง

1)  กําหนดแนวทางการสือ่สาร แจ้งสถานการณ์ หรอื วธิกีารขอความชว่ยเหลือ 
     ระหวา่งผูป้ว่ยกับเจ้าหน้าทีใ่ห้ชัดเจน
2)  มกีริง่หรอืสัญญาณสําหรบัผู้ปว่ยในกรณีฉกุเฉินในพืน้ทีสํ่าหรบัผูป้ว่ย
3)  จัดเตรยีมรถกู้ชพี 1669 เพือ่เตรยีมพรอ้มรบั-ส่ง หรอืเคล่ือนยา้ยผู้ปว่ย
4)  ประสานรถพยาบาลจากสถานพยาบาลคู่สัญญา เพ่ือเตรยีมรบัผูป้ว่ย
5)  การจัดการและการเคล่ือนย้ายศพ 
6)  การประสานความรว่มมอืกับมลูนิธเิอกชน 
     มลูนิธกิู้ภัยในพืน้ที่

การเตรียมแผนสำรองกรณีฉุกเฉิน

การซ้อมแผนเคลื่อนย้าย ผู้ป่วยในกรณีที่ผู้ป่วยมีการทรุดลง

ขั้นตอนที่ 8
การฝึกซ้อมและแผนสำรองกรณีฉุกเฉิน
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ในกรณีผู้ป่วยในศูนย์แยกกักตัวในชุมชนประสบปัญหาทางจิตใจและจิตสงัคม สามารถให้คําแนะนําได้ ดังน้ี 

การประเมนิปัญหาทางสังคมด้วยตนเอง ตามแบบประเมนิปญัหาทางสงัคมด้วย
ตนเองในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชือ้ COVID-19 โรงพยาบาลสนาม
ธรรมศาสตร/์TUH_Home Isolation

แนวทางการปฏิบติังานการดแูลทางสงัคมระยะฟื้ นฟูกับผูป่้วย
และผู้ได้รบัผลกระทบจากโรคติดเช้ือไวรสัโคโรนา 2019 

•  ผูป่้วยต้องได้รบัการประเมนิ/คัดกรองเบ้ืองต้น จากประวัติและการตรวจรา่งกาย 
   โดยเฉพาะ การวัดระดับออกซิเจนในเลือด เพ่ือให้ทราบผูป้ว่ยทีมี่ความเสีย่งต่อ
   อาการรุนแรง โดยเฉพาะในผูป้ว่ยท่ีมโีรคประจําตัว ได้แก่ เบาหวาน โรคหัวใจ 
   โรคปอดเรือ้รงั โรคไตวายเรือ้รงั ผู้ท่ีมนี�าหนัก BMI > 35 กก./ม2   หรอื 
   ผูท่ี้มนี�าหนักเกิน 100 กิโลกรมั เปน็ต้น
•  ผูป้ว่ยประเมนิตนเอง สังเกตอาการ วดัอุณหภมิู และค่าออกซเิจนปลายน้ิว 
   และรายงานให้อาสาสมคัรผ่านระบบออนไลน์ทุกวนั อยา่งน้อยวนัละ 1 ครัง้ 
•  ผูป้ว่ยควรได้รบัการประเมนิและคําแนะนําในการดแูลตนเองจากทีมอาสา 
   และ/หรอืบุคลากรทางการแพทยทุ์กวัน (ไม่น้อยกวา่วนัละ 1 ครัง้) 
   เพือ่ติดตามอาการจนกวา่จะจําหน่ายผูป่้วย
•  ผูป้ว่ยต้องได้รบัการรกัษาตามอาการเบือ้งต้น ภายใต้คําแนะนําของบุคลากรทางการแพทย์
•  หากพบอาการเปล่ียนแปลงในทางท่ีทรุดลง ให้ประสานโรงพยาบาลปลายทาง
   ตามแผนการส่งต่อผู้ป่วยเพ่ือรบัการรกัษาต่อ 
•  จําหน่ายผูป้ว่ยเม่ือเขา้รบัการรกัษาตัวครบ 14 วนั และไม่มีอาการ 

การดูแลทางจิตใจและจิตสังคมในศูนย์แยกกักตัวในชุมชน

การดูแลผู้ป่วยในศูนย์แยกกักตัวในชุมชน 

แนวทางการสนับสนุนทางจิตใจและจิตสงัคมสําหรบัเด็กและ
ครอบครวัระดับชุมชนในการภาวะการระบาดโควิด-19 

ขั้นตอนที่ 9
การรับผู้ป่วยเข้าศูนย์ CI



35

PART 2
12 ขั้นตอนการจัดตั้ง CI: Community Isolation

1.  รบัทราบขอ้มลูจากเจ้าหน้าท่ีให้ข้อมลูการดแูลสขุภาพและแรงจงูใจให้
    อยูบ้่านจนครบตามระยะเวลาท่ีกําหนด
2.  ดแูลตัวเองโดยสรา้งความปลอดภัย หม่ันล้างมือ สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา รกัษาระยะห่าง
3.  ใช้เวลาท่ีผ่านไปให้มคีวามหมาย ดแูลจิตใจตนเอง ฝึกคลายเครยีด ผอ่นคลายกล้ามเน้ือ ฝึกสติ
4.  ไม่ควรติดตามข่าวสารเกิน 2 ชัว่โมงต่อวนัและควรรบัสง่ขา่วสารจากแหล่งขา่วทีมี่ความน่าเชือ่ถือ
5.  หม่ันออกกําลังกายอย่างพอเหมาะ โดยยดืเหยียด เดินในพืน้ที ่ๆ สามารถเคล่ือนไหว 
     และมรีะยะห่างจากผูอ่ื้น
6  วางแผนสิง่ท่ีอยากทําครา่ว ๆ ใน 14 วนั 
7.  เรยีนรูส้ิง่ต่าง ๆ ผ่านโปรแกรมออนไลน์ 
8.  ชว่ยเหลือเจ้าหน้าท่ีและผูท่ี้อยูร่ว่มกันตามโอกาสอยา่งเหมาะสม

แนวปฏิบัติของผู้ป่วยระหว่างอยู่ในศูนย์ CI 

1.  เสือ้ผา้และผา้เชด็ตัว

2.  หน้ากากอนามยั (ใสห่น้ากากตลอดเวลา) 

3.  จาน ชาม ชอ้น สอ้ม ตะเกียบ แก้วน�า หลอด สาํหรบัใชส่้วนตัว 

4.  เครือ่งวดัออกซเิจนปลายน้ิว / ปรอทวดัไขส้ว่นตัว 

5.  สายชารจ์โทรศพัท ์ปล๊ักไฟสว่นตัว 

6.  เจลแอลกอฮอล์สาํหรบัล้างมอื 

7.  อาหารเสรมิและยารกัษาโรคสว่นตัว

8. ผา้อนามยั หรอื ของใช้สว่นตัวทีจํ่าเปน็ อ่ืนๆ

การเตรียมอุปกรณ์และสิ่งที่จำเป็นในการรักษาตัวเอง
ในศูนย์แยกกักตัวในชุมชน 

ขั้นตอนที่ 10
แนวทางปฏิบัติของผู้ที่เกี่ยวข้องที่อยู่ในศูนย์ CI  
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1.  เตรยีมของใชส่้วนตัวทุกอย่างและยารกัษาโรคทีจํ่าเปน็เพือ่ใช้ในการพักอาศยัอย่างน้อย 14 วัน 
    โดยขา้พเจ้าจะไมเ่รยีกรอ้งให้ผูอ่ื้นจัดหาของเพิม่เติมมาให้โดยพลการ
2.  ศูนย์จะเปน็ผูจั้ดหาอาหารให้ 3 มือ้ และนัดรบัอาหารในช่วงเวลา 07.30 11.30 และ 17.30 น. 
     และมสีทิธไิด้รบัอาหารตามโควตา คนละ 1 ชุด เวน้แต่มีอาหารเพยีงพอสาํหรบัผูป่้วยทกุคนแล้ว 
     จะสามารถรบัอาหารเพิม่เติมได้
3.  หากไมไ่ด้รบัอาหาร ทางผูพั้กจะต้องแจ้งเจ้าหน้าทีภ่ายใน 15 นาที เพือ่จัดหาเพิม่เติม
4.  ไม่สบูบุหรี ่ด่ืมสุรา หรอืใชส้ารเสพติดในทีพ่กั หากขา้พเจ้าเปน็ผู้ทีใ่ช้สารเสพติด ติดสุรา 
     หรอืสบูบุหรี ่ข้าพเจ้าจะแจ้งผู้นําชุมชนเพือ่ปรกึษากับผูด้แูลศูนยล่์วงหน้าเพือ่ให้การดแูลต่อไป
5.  ไมนํ่าอาวุธ หรอืสิง่ผดิกฎหมายใด ๆ เข้ามาภายในศูนย์
6.  พกัทีห้่องและเตียงท่ีเจ้าหน้าท่ีจัดไว้ให้ โดยไม่เปล่ียนเองก่อนได้รบัอนุญาต และไม่เขา้ห้องผู้อ่ืน
     โดยไม่ได้รบัอนุญาต โดยเฉพาะห้องท่ีแยกผูช้าย หรอืผู้หญงิ
7.  ปฏิบติัตามระเบยีบการปฏิบัติตัวสําหรบัการพกัอาศัยรว่มกัน ดังน้ี
     o  ผูเ้ขา้พกัช่วยกันรบัผดิชอบในการดแูลพืน้ทีโ่ดยรอบให้อยูใ่นสภาพดี และช่วยรกัษาความสะอาด
          ท้ังพืน้ทีส่ว่นตัว และพ้ืนท่ีส่วนกลาง
     o  งดสง่เสยีงดัง หรอื ทะเลาะวิวาทกันในทีพ่กั
     o  ขอความรว่มมอืปดิไฟกลางห้อง หลังเวลา 22.00 น. และปดิพกัแอร ์ในช่วง 06.00-07.00 น.
     o  หลังใช้ห้องน�า ให้ตรวจสอบความเรยีบรอ้ย และทาํความสะอาดทุกครัง้
     o  ทิง้ขยะในท่ีทีจั่ดไว้ กล่องข้าว ขวดน�า กรุณาบีบให้เป็นชิน้เล็กก่อนท้ิง เพ่ือลดเน้ือทีป่รมิาณขยะ
         หากเต็มแล้วผกูถงุขยะให้แน่น แล้วราดด้วยน�ายาฆ่าเช้ือและใสถุ่งอีก 1ช้ัน แล้วมัดปากถงุ
     o  รกัษาอุปกรณ์ของตนเอง หากไมส่ามารถใช้งานได้ให้แจ้งอาสาสมัคร โดย เครือ่งวดัออกซเิจน
         ปลายน้ิวต้องส่งคืนในวันกลับบา้น
     o  วนักลับบา้น ทําความสะอาดเตียง ด้วยน�ายาฆ่าเช้ือ และดแูลความสะอาดบรเิวณพืน้ทีต่นเอง 
         และคืนเครือ่งวัดออกซิเจนปลายน้ิวในทีท่ีจั่ดไว้

ข้อควรปฎิบัติในการอยู่ที่ศูนย์ CI 
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ประเด็นความรอบรู ้Community Isolation setting สาํหรบัผูเ้ขา้พกัประจําวนั 
1. การจัดบ้านสิง่แวดล้อม
2. การรกัษา ยา สมนุไพร
3. เหตุผลการมาอยู ่CI
4. สขุภาพ กาย ใจ (มโีรคประจําตัว อึดอัดบอกใคร)
5. เมือ่กลับบา้นต้องเปล่ียนแปลงอะไรบา้ง
6. ฉีดวัคซีนเมือ่ไร
7. วธิกีารทําทา่ เมือ่คัดจมกู หายใจไม่ออก
8. การสรา้งความรอบรูเ้รือ่งสุขภาพ Health Literacy
9. สขุภาพจิต
10. จิตอาสาเพ่ือสังคม
11. กายภาพบาํบดัสําหรบัทางเดินหายใจในโรคติดเช้ือโควดิ 

ตัวอย่างตารางเวลากิจกรรมในการเข้าพักที่ศูนย์ CI 

เวลา กิจกรรม

07.30 น.

08.30 น.

11.30 น.

14.30 น.

17.30 น.

18.30 น.

22.00 น.

ตัวแทนหอ้ง/โซนรบัอาหาร

วดัอุณหภูมิ ออกซเิจนปลายน้ิว

เดิน 3นาที ประกอบเพลง และวัดออกซเิจนปลายน้ิว

สง่ขอ้มูลผ่านแอพพลิเคชัน่

ตัวแทนหอ้ง/โซนรบัอาหาร

กิจกรรมการเรยีนรู้

ตัวแทนหอ้ง/โซนรบัอาหาร

วดัอุณหภูมิ ออกซเิจนปลายน้ิว

เดิน 3 นาท ีประกอบเพลง และวดัออกซิเจนปลายน้ิว

สง่ขอ้มูลผ่านแอพพลิเคชัน่

ปดิไฟ งดสง่เสยีงดังรบกวนผูอ่ื้น

หมายเหตุ มีกิจกรรมการเรยีนรูบ้างชว่งเวลา
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ช่องทางการสื่อสารภายในศูนย์

ช่องทางการรับข้อมูลข่าวสาร 

1. App Ooca ให้คําปรกึษาทางสขุภาพจิตผ่านวดีิโอคอล

2. App ใกล้มือหมอ ปรกึษาได้หากสงสยัมอีาการผดิปกติ

3. App Diamate ดแูลผูป้ว่ยเบาหวานทีบ่า้น

4. App ZeekDoc ค้นหาและนัดหมายแพทย์ใกล้บ้าน

5. App YMID Portal ศูนย์รวมทุกขอ้มลูรบัมอืโควิด

6. App DDC- Care ระบบติดตามและประเมินผู้มคีวามเสีย่งโควิด 19

7. App หมอชนะ 

8. App สบายดีบอต

9. App NIEMS-Care ระบบจัดการสถานการณ์โควิด19ในชุมชน

10. App Card2U แหล่งรวมขอ้มลูโควิดทัง้ในไทยและท่ัวโลก

11. กิน-อยู-่ดี แพลตฟอรม์

1. การประชาสัมพันธเ์สยีงตามสาย/หอกระจายข่าวภายในศูนย์

2. การจัดต้ัง Line group สาํหรบัผูป้ว่ยและบุคลากรในศูนย์

ช่องทางการสื่อสารภายนอกศูนย์
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ตัวอย่าง

การส่งผู้ติดเชื้อกลับบ้าน

เมือ่การกักผูติ้ดเชือ้จนครบระยะแพรเ่ชือ้ (ระยะแพรเ่ช้ือ คือ 14 วนั) 

นับจากวันเริม่มีอาการหรอืวนัท่ีตรวจพบเช้ือหากไมมี่อาการ

โดยวนัท่ีเริม่มอีาการหรอืวันท่ีตรวจพบเช้ือ นับเปน็วนัที ่0

ดังน้ันผูติ้ดเชือ้เขา้มาศูนย์พรอ้มกันอาจกลับบ้านไม่พรอ้มกัน

การเตรียมชุมชน

1. ต้องทําความเข้าใจชุมชนว่าเม่ือผูติ้ดเชือ้ครบระยะแพรเ่ชือ้ (ระยะแพรเ่ชือ้ คือ 14 วัน) 

      นับจากวันเริม่มีอาการหรอืวันทีต่รวจพบเชือ้และหากไมม่อีาการสามารถออกไปทีข่า้งนอกได้ 

      แต่ต้องสวมหน้ากากอนามัย เว้นระยะห่างระหว่างบุคคล 1-2 เมตร และหลีกเล่ียงสถานท่ีแออัด 

      ยงัต้องแยกรบัประทานอาหารกับครอบครวั

2. ผูติ้ดเชือ้ท่ีรกัษาจนหายดีแล้วมีโอกาสติดเชือ้ไวรสัซ�าได้ หากได้รบัเชือ้จากสายพนัธุใ์หม ่

      หรอืได้รบัเชือ้ในระหว่างทีภ่มิูคุ้มกัน ต่อเช้ือลดลงมากแล้ว

3. ผูติ้ดเชือ้ท่ีรกัษาจนหายดีแล้วสามารถฉีดวคัซนีป้องกันโรคโควดิ-19ได้ 

       ภายหลังจากหายป่วยแล้ว 3-6เดือน

4. เตรยีมระบบการชว่ยเหลือหรอืดแูลต่อในบางครอบครวัท่ีประสบปญัหาทางสงัคม 

อุปกรณ์เครือ่งใชส้ว่นตัวให้ดําเนินการฆ่าเช้ือให้เรยีบรอ้ยก่อนนํากลับบ้านหรอืทาํลายอย่างถูกวธิี

นาย ก – สขุภาพรา่งกายปกติ ไมมี่อาการทางเดินหายใจ

ตรวจโควดิ วนัที ่1 สงิหาคม จะกลับบา้นได้ วนัที ่15 สงิหาคม

ขั้นตอนที่ 11
การส่งผู้ติดเชื้อกลับบ้านและการทำความเข้าใจชุมชน

หมายเหต ุอาจมีบางกรณี ท่ีกลับจาก รพ. แล้วต้องมากักตัวเพิม่เติม 
                เช่น ได้รบัยาบางชนิด
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กระบวนการทำความสะอาดและคืนพื้นที่

การทำความสะอาดและการฆ่าเชื้อในสิ่งแวดล้อม

1. ประสาน อปท. และหน่วยงานทีเ่ก่ียวขอ้งในพืน้ที ่เจ้าหน้าทีส่าธารณสขุ 

       เจ้าหน้าทีป่อ้งกันและบรรเทาสาธารณภัย อาสาสมัครป้องกันภัยฝา่ยพลเรอืน ฯลฯ

2. ประสานผูนํ้าชุมชน และอาสาสมัครในชุมชน 

3. ประชุมวางแผนการดําเนินงาน/เตรยีมความพรอ้มในการทาํความสะอาดพืน้ท่ี

4. อบรมและฝกึซอ้มให้ความรูก้ระบวนการทาํความสะอาดพืน้ทีติ่ดเช้ือ

5. จัดเตรยีมอุปกรณ์ในการทาํความสะอาด เช่น น�ายาฆา่เช้ือ ชุด PPE ไม้กวาด/ไมถ้พูืน้

6. แบง่โซน/แบ่งบทบาทหน้าท่ี

7. ดําเนินการทําความสะอาด/ฉีดพ่น พืน้ทีติ่ดเชือ้

การทำความสะอาดทั่วไป การฆ่าเชื้อโรค

ผลิตภัณฑ์สาํหรบัทําความสะอาด เชน่ 

น�าสบู่ ผงซักฟอก หรอืน�ายาทาํความสะอาด

• แอลกอฮอล์ 70%

• ไฮโดรเจนเปอรอ์อกไซด์ 0.5%

• โซเดียมไฮโปคลอไรท(์น�ายาซกัผา้ขาว)0.1%

• น�ายาฆ่าเช้ือ ไวรสั แบคทเีรยี เชือ้รา

ขั้นตอนที่ 12
การปิดและส่งคืนพื้นที่
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PART 2
12 ขั้นตอนการจัดตั้ง CI: Community Isolation

ขั้นตอนการทำความสะอาดและฆ่าเชื้อก่อนส่งคืนพื้นที่

การเตรียมอุปกรณ์

1) อุปกรณ์ทําความสะอาดและฆา่เชือ้

2) อุปกรณ์ป้องกันรา่งกาย

3) ผลิตภัณฑ์ทาํความสะอาดและฆ่าเชือ้โรคท่ีเหมาะกับ

       ชนิดพืน้ผิววสัด ุเช่น โลหะ หนังพลาสติก

การทำความสะอาดและฆ่าเชื้อ

1) สวมอุปกรณ์ปอ้งกันตัวเอง หลีกเล่ียงการสัมผัส ดวงตา จมกู และปาก

2) เปดิประต/ูหน้าต่างเพือ่ให้มีการระบายอากาศ

3) ควรเน้นบรเิวณท่ีมักมีการสัมผัสหรอืใช้งาน รว่มกันบอ่ย ๆ เชน่ ลกูบิดประต ูรโีมตคอนโทรล

4) การทาํความสะอาดพ้ืน เริม่ต้นจากบรเิวณสกปรกน้อยไปมาก ถูพืน้จากมุมหน่ึง

      ไปยังอีกมุมหน่ึง ไม่ซ�ารอยเดิม แล้วจึงฆา่เช้ือด้วยน�ายาสําหรบัฆา่เชือ้ท่ีเตรยีมไว้

5) ทาํความสะอาดห้องน�า หอ้งส้วม ด้วยน�ายาทาํความสะอาดทัว่ไปก่อน สาํหรบัพืน้ห้องสว้ม 

      ให้ฆา่เชือ้โดยราดน�ายาท้ิงไวอ้ย่างน้อย 15 นาท ีเชด็เน้นบรเิวณท่ีรองน่ังโถส้วมฝาปิด โถสว้ม 

      ท่ีกดชกัโครก ราวจับ ลกูบิดหรอืกลอนประต ูท่ีแขวนกระดาษชาํระ อ่างล้างมือ ก๊อกน�า 

     ทีว่างสบู ่ผนัง ซอกประต ูด้วยผา้ชุบน�ายาฟอกขาวทีเ่ตรยีมไว้ หรอืฉีดพน่ด้วยแอลกอฮอล์

การจัดการหลังทำความสะอาด

1) ควรซกัผา้ท่ีใช้ทําความสะอาดด้วยน�าสะอาดอีกครัง้ และนําไปผึง่ตากแดดใหแ้ห้ง

2) บรรจภัุณฑ์ใสน่�ายาทําความสะอาด ควรคัดแยกออกจากขยะทัว่ไปและทิง้ในถังขยะอันตราย

3) ถอดถุงมอืแล้วล้างมือด้วยสบู่และน�าหากเปน็ไปได้ให้ชําระล้างรา่งกายและเปล่ียนเส้ือผ้าโดยเรว็
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PART 3
ข้อมูลสนับสนุน 

แบบ check list เตรียมความพร้อม

การเตรยีมอุปกรณ์ ยาและเวชภัณฑท์ีจํ่าเปน็ในศูนย์ CI ไมม่ี มี จํานวน

1 อุปกรณ์สาํนักงาน

• เครือ่งคอมพิวเตอร ์(ถ้ามี)

• โต๊ะ เก้าอ้ี

• ฉากก้ัน 

• อุปกรณ์สํานักงานอ่ืน ๆ ท่ีจําเปน็

• ปล๊ักไฟ

2 อุปกรณ์การส่ือสาร

• โทรศพัท์

• ระบบอินเทอรเ์น็ต

• ระบบการแพทย์ทางไกล (ตามระบบทีป่ระสานกับหน่วยบรกิารทางสาธารณสขุ)

• โทรโข่ง

• เครือ่งขยายเสียง 

3 เครือ่งมือแพทย ์ยาและเวชภัณฑ์

• เครือ่งวดัอุณหภูมิรา่งกาย

• Pulse oximeter

• เครือ่งให้ออกซิเจน และสายออกซิเจน

• ฟ้าทะลายโจร

• อุปกรณ์ปฐมพยาบาลเบือ้งต้น

• ยาสามัญประจําบา้น

• เครือ่งวดัความดันโลหิต

• เครือ่งตรวจน�าตาลปลายน้ิว

• Emergency bag
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PART 3
ข้อมูลสนับสนุน

การเตรยีมอุปกรณ์ ยาและเวชภัณฑท์ีจํ่าเปน็ในศูนย์ CI ไมม่ี มี จํานวน

4 อุปกรณ์ป้องกันการติดเชือ้ส่วนบุคคล (PPE) 
   สําหรบับุคลากรทีต้่องปฏิบัติงานใกล้ชิดผู้ปว่ย

• N95

• Isolation gown

• Face shield

• Medical glove

• หมวกคลุมผม

• ถังขยะ

• ถุงขยะติดเชือ้

• อุปกรณ์ทําความสะอาด

• สบู่ล้างมือ/เจลแอลกอฮอล์

• ระบบกล้องวงจรปิด (CCTV) (ควรมี)

• เทปก้ันพ้ืนท่ี

• กุญแจเพ่ือปิดก้ันพ้ืนท่ี (ตามความจําเปน็และเหมาะสม)

5 อุปกรณ์ด้านสุขาภิบาลและการควบคมุการติดเชือ้

7 อุปกรณ์ความปลอดภัย

6 อุปกรณ์ดํารงชพี

• อาหาร-น�าด่ืม โดยมีครบทัง้ 3 มื้อ

• แอลกอฮอล์ 70% หรอืไฮโดรเจนเปอรอ์อกไซด์ 0.5% 
  หรอื น�ายาฟอกขาวความเข้มขน้ 6%

• อุปกรณ์และของใช้ประจําวนัพืน้ฐานสาํหรบัผูป้ว่ย (ทีผู่ป้ว่ยเตรยีมไวไ้มเ่พยีงพอ) 
  อาท ิผา้อนามยั ชุดช้ันใน ผงซกัฟอก สบู ่ผา้เชด็ตัว หน้ากากอนามยั (ใสห่น้ากาก
  ตลอดเวลา) เจลแอลกอฮอล์สาํหรบัล้างมอื ยาสามญัประจําบา้น  เป็นต้น

• อุปกรณ์สนัทนาการ เพือ่บรรเทาความเครยีดให้กับผู้ป่วย ได้แก่ 
  อุปกรณ์การกีฬา บอรด์เกม หนังสอือ่านเล่น โทรทศัน์ เปน็ต้น

• อุปกรณ์งานครวั อาท ิจาน ชาม ชอ้น ในกรณีท่ีมีจุดทาํครวับรเิวณใกล้เคียง

แบบ check list เตรียมความพร้อม
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ชือ่ศูนยแ์ยกกักตัวในชุมชน*.................................................................................................................................................................
สถานทีต้ั่งศูนยแ์ยกกักตัวในชุมชน*
เลขที.่..............ตรอก/ซอย....................................................หมูท่ี.่..............................................ถนน..................................................
ตําบล/แขวง..............................................อําเภอ/เขต.................................................จังหวัด............................................................
เขต/เทศบาล/อบต............................................รหัสไปรษณีย.์..................................เบอรโ์ทรศพัท.์...............................................
ผูบ้รหิารจัดการ* ชือ่.......................................................................สกลุ................................................................................................
หมายเลขโทรศพัทท์ีส่ามารถติดต่อได้*..............................................................อีเมล์.......................................................................
สถานพยาบาลคู่สญัญา.........................................................................................................................................................................

*รายละเอียดของแต่ละรายการสามารถดเูพ่ิมเติมได้ในแนวทาง
  การจัดต้ังศูนยแ์ยกกักตัวในชุมชน (Community Isolation) 
  กรณีการระบาดโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 หรอืโรคโควดิ 19 โดย กรมอนามัย

1.  การบรหิารจัดการ

แบบฟอร์มรายข้อเบื้องต้นในการจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน (Check list)

4. ระบบการขนสง่อาหาร 3 มือ้
5. ระบบการจัดการมลูฝอยติดเชือ้และสขุาภิบาล

6. มกิีจกรรมสง่เสรมิสขุภาพทัง้ทางกายและใจ ระหวา่งอยู่ในศูนยกั์กตัวในชุมชน

7. มรีะบบการเฝา้ระวงั

1.1 ประเมินความพรอ้มของชุมชน

1.4 ประสานงานกับสาํนักงานเขต / อปท.  หรอืศูนยป์ระสานงาน
      การจัดต้ังศูนยแ์ยกกับตัวในชุมชน

1.2 สือ่สารความพรอ้มของชุมชน
1.3 ประสานงานกับสถานพยาบาลคู่สญัญา

2. สถานที่

2.1 สถานท่ีต้ังมีอากาศถ่ายเท
2.2 สถานทีต้ั่งไม่อยู่ในหรอืใกล้พืน้ทีแ่ออัด เชน่ ชุมชน ตลาดสด
2.3 เตรยีมระบบขนสง่ผูป้ว่ย

2.4 มีการจัดผังเตียงตามโซนความรุนแรง แยกเพศและระยะห่างระหวา่งเตียง

2.5 มีระบบไฟฟ้า ประปาพรอ้ม
2.6 มีระบบสือ่สารสาํหรบัการแพทยท์างไกล

3. อุปกรณ์ ยา เวชภัณฑ์
3.1 อุปกรณ์สํานักงาน

3.2 อุปกรณ์ปอ้งกันตัวสําหรบัเจ้าหน้าท่ีและผูป่้วย

3.3 เครือ่งมือแพทย ์เชน่ เครือ่งวัดความดัน ทีวั่ดอุณหภมูิ เครือ่งวัดออกซเิจน เปน็ต้น
3.4 ระบบการให้ออกซเิจน

3.5 อุปกรณ์การชว่ยฟื้ นคืนชีพ และยาทีจํ่าเปน็
3.6 อุปกรณ์อ่ืนในการดํารงชพี

5.2 ติดต่อหน่วยงานรฐั/ เอกชนในการกําจัดมูลฝอยติดเช้ือ

5.3 มีวัสดอุุปกรณ์ในการจัดการมูลฝอยติดเชือ้
5.4 มีระบบและวสัดอุุปกรณ์ในการจัดการสว้ม ห้องอาบน�า

5.5 มีระบบและวสัดอุุปกรณ์ในการจัดการส่ิงปฏิกลู

5.6 มีระบบและวสัดอุุปกรณ์ในการจัดการน�าเสยี

7.1 มีระบบการเฝา้ระวังผูติ้ดเชือ้ไม่ให้เขา้ไปปะปนในชุมชนหรอืกลับกัน

7.2 มีระบบการเฝา้ระวงัการปนเปื้ อนของเชือ้เขา้มาในชุมชน 
      โดยเฉพาะเรือ่งการกําจัดน�าเสีย และการจัดการสิง่ปฏิกลู ขยะมูลฝอยติดเชือ้

2.7 มีระบบรกัษาความปลอดภัย (บุคลากร/CCTV)

2.8 ระบบการควบคมุการเขา้ออกและปอ้งกันการปนเปื้ อนกับบรเิวณโดยรอบ
2.9 มีอุปกรณ์ดับเพลิงและแผนการขนยา้ยผูป้ว่ย กรณีเกิดเพลิงไหม้

1.5 มีระบบการอบรม

5.1 มีบุคลากรทีม่ีความเขา้ใจเรือ่งการจัดการมูลฝอยติดเชือ้และสขุาภิบาล

หัวขอ้ ดําเนินการแล้ว ยงัไมไ่ด้ดําเนินการ หมายเหตุ
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บทบาทหน่วยบริการสุขภาพ กับ ศูนย์แยกกักตัวในชุมชน (community isolation)

ข้ันตอนท่ี 1 ประเมินความจําเป็นในการต้ังศูนย์ CI
รวบรวมขอ้มลูสถานการณ์การแพรร่ะบาดโควดิ-19 ในพืน้ที ่
ประสาน อปท.ผูนํ้าชุมชน ภาคประชาสงัคมหรอืหน่วยงาน
ทีจ่ะเปน็เจ้าภาพ จัดต้ังศูนยแ์ยกกักตัวในชุมชน
รว่มประสานหาสถานที ่ประเมินความพรอ้ม และตัดสนิใจกําหนด
สถานทีต้ั่งศูนยฯ์  
รว่มสือ่สาร ชีแ้จง ประสานและสนับสนุน เพือ่ให้ได้รบัความเห็นชอบ
ในการจัดต้ังศูนยฯ์

ข้ันตอนท่ี 4 เตรียมความพร้อมระบบและการบริการ
มอบหมายผู้รบัผิดชอบ จัดระบบแพทย/์พยาบาล/ทมีสหวชิาชพี สนับสนุน
และเปน็ทีป่รกึษา ทมีดําเนินการของศูนย์
ระบบเวชระเบียนผู้ปว่ยใน โดยมกีารประเมินขอ้มูลรายบุคคล ครอบคลมุการซกัประวติั 
ตรวจรา่งกาย โรคประจําตัว ประเมนิสภาวะจิตใจ วถีิชีวติ (อาหาร กิจกรรมทางกาย 
การสูบบุหรี ่สุรา สารเสพติด เปน็ต้น) สถานะครอบครวั ปจัจัยสงัคม ศาสนา และ
ความเช่ือ ทีจํ่าเปน็ต่อการอยู่รว่มกันในศูนย์
จัดระบบการประเมิน ติดตาม ดแูลผูป่้วยในศูนย ์ด้วย telehealth telemedicine และ 
ระบบการจัดส่งและส่งมอบยา หรอืวสัดุการแพทย ์สําหรบัผูป้ว่ยแต่ละราย
เตรยีมความพรอ้มและซักซอ้ม ระบบการจัดการภาวะฉกุเฉิน การเคล่ือนย้าย สง่ต่อผูป้ว่ย 
จัดเตรยีมระบบขอ้มูลเพือ่การเบิกงบประมาณจาก หน่วยงานทีเ่ก่ียวขอ้ง 
ให้คําปรกึษา งานบรกิารอาหาร กิจกรรมทางกาย กิจกรรมนันทนาการ 
การให้ความรูด้้านสุขภาพ หรอื การสรา้งเสรมิสุขภาพด้านอ่ืนๆ ภายในศูนย์
เปน็ทีป่รกึษาการจัดระบบการ รบั-สง่ ผูป่้วย เขา้และออก จากศูนย์

ข้ันตอนท่ี 2 ประชุมผู้เก่ียวข้องกับการจัดต้ังศูนย์ CI
เปน็ทมีดําเนินการ รว่มกําหนดบทบาทของแต่ละหน่วยงาน 
แนวทางการประสานงานและทํางานรว่มกัน 
ประสานภาคีเครอืขา่ย รฐั เอกชน ประชาสังคม 
เปน็ทมีสนับสนุนการดําเนินงาน

ข้ันตอนท่ี 3 สํารวจหาสถานท่ีและเตรียมความพร้อมด้านสถานท่ี
ให้ความเห็น เปน็ทีป่รกึษา ช่วยประสานหาสถานทีจั่ดต้ังศูนย์
รว่มวางผงัและปรบัปรุงโครงสรา้งสถานท่ี โดยสนับสนุน/
ประสาน หน่วยวชิาการ หรอืสถาบันการศึกษา เป็นทีป่รกึษา
เพือ่การปรบัประยุกต์ให้เหมาะสมกับพ้ืนท่ี เช่น ระบบการป้องกัน
การแพรเ่ชือ้ งานอนามยัสิง่แวดล้อม งานออกแบบ สถาปัตยกรรม
และวศิวะกรรม และมพีืน้ทีสํ่าหรบัการสรา้งเสรมิสขุภาพ
ประสาน สนับสนุน การจัดหา วัสด ุอุปกรณ์ ประจําศูนย์
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บทบาทหน่วยบริการสุขภาพ กับ ศูนย์แยกกักตัวในชุมชน (community isolation)

ข้ันตอนท่ี 5 เตรียมความพร้อมบุคลากรท่ีเก่ียวข้องทุกภาคส่วน
ชีแ้จงทาํความเขา้ใจและ พฒันาทมีบุคลากรการแพทย์และสาธารณสุข
ของหน่วยบรกิาร เพือ่สามารถสนับสนุน และเสรมิศักยภาพของภาคี
ในการดําเนินงานของศูนย์
พฒันาศกัยภาพ และ ฉีดวคัซนีให้ทมีอาสาสมัคร ท่ีดแูลผูป่้วย ให้มัน่ใจ
วา่ทาํงานได้จรงิและปลอดภัย ทัง้ต่อผู้ป่วยและตนเอง
พฒันาทมีสนับสนุน ให้ดําเนินการศูนย์อยา่งเขา้ใจ และประยุกต์
ตามบรบิทพืน้ทีไ่ด้ 
พฒันาระบบสือ่สาร ติดตาม ให้คําปรกึษา ช่วยแก้ปัญหาให้กับ ภาคีและอาสา
สมคัรทีร่ว่มดําเนินการ

ข้ันตอนท่ี 6 เตรียมความพร้อมด้านงบประมาณและระดมทรัพยากร
ชว่ยดภูาพรวม ประมาณการจํานวนและแหล่งทีม่าของ ทรพัยากรและงบ
ประมาณ ทีต้่องใช ้ 
ดําเนินการเบกิจ่ายค่าบรกิาร และ สนับสนุนงบประมาณ ยา เวชภัณฑ์
วสัดกุารแพทย ์ทีห่น่วยบรกิารรบัผดิชอบโดยตรง
ประสานหน่วยงานรฐัทีร่บัผดิชอบงบประมาณด้านต่าง ๆ เช่น องค์กรปกครอง
สว่นทอ้งถ่ิน กองทนุหลักประกันสุขภาพระดับท้องถ่ินหรอืพืน้ที ่มหาดไทย หรอื 
หน่วยงานอ่ืน ๆ 
ชว่ยประสาน จัดหางบประมาณ ความรว่มมอื หรอื ทรพัยากรอ่ืนเพิม่เติม เชน่ 
กาชาดจังหวดั มลูนิธ ิภาคเอกชน ภาคประชาสังคม หรอื การระดมทนุรูปแบบ
ต่าง ๆ

ข้ันตอนท่ี 7 เตรียมความพร้อมสภาพแวดล้อม สุขาภิบาล 
และความปลอดภัย

ให้ความรู ้สนับสนุนน�ายา วสัด ุหรอื อ่ืนๆตามความเหมาะสม เพือ่ป้องกัน
การแพรเ่ชือ้ในศูนย ์และ ชุมชน เชน่การจัดการงานอนามัยสิง่แวดล้อม 
การกําจัดขยะติดเชือ้ การจัดการน�าเสยี เป็นต้น 
ให้ความรูแ้ละสนับสนุนให้เกิดความปลอดภัยของผูป่้วย และ 
อาสาสมคัร ทัง้ทางกายภาพ และสังคม

ข้ันตอนท่ี 8 การฝึกซ้อมและแผนสํารองกรณีฉุกเฉิน
จัดทาํแผนปอ้งกันและจัดการภาวะฉกุเฉิน ท่ีอาจเกิดขึน้ภายในศูนย์ เช่น 
จัดการภาวะฉกุเฉินทางการแพทย์ การเกิดอัคคีภัย เกิดปัญหาระหวา่งบุคคล 
หรอื อุบติัเหต ุต่างๆ
กําหนดบทบาทของผูเ้ก่ียวขอ้ง และซกัซอ้มแผน
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บทบาทหน่วยบริการสุขภาพ กับ ศูนย์แยกกักตัวในชุมชน (community isolation)

ข้ันตอนท่ี 9 การรับผู้ป่วยเข้าศูนย์ CI
รว่มกําหนดเกณฑ ์รบัเข้า คัดออก และ สง่ออกผูป่้วยตามสถานการณ์
และความพรอ้มของสถานที ่และ ผูเ้ก่ียวข้อง เช่น ความหนักเบาของ
อาการ เพศ อายุ กลุ่มเปราะบาง กลุ่มทีมี่ความจําเพาะ หรอื เกณฑ ์อ่ืนๆ 
และ จํานวนทีร่บัได้ 
สนับสนุนการประเมนิ คัดกรอง รบัเข้า ดูแล และ สง่ออกจากศูนย์

ข้ันตอนท่ี 10 แนวทางปฏิบัติของผู้ท่ีเก่ียวข้องในอยู่ในศูนย์ CI  
เปน็ทีป่รกึษา ให้กําลังใจให้ทมีอาสาสมัคร และ ผูป่้วย
สนับสนุน สือ่ และการจัดกิจกรรมเพือ่การผอ่นคลาย และเสรมิสรา้ง
ความรูด้้านสขุภาพ

ข้ันตอนท่ี 11 การส่งผู้ติดเช้ือกลับบ้านและการทําความเข้าใจชุมชน
เห็นชอบการสง่ผูป้ว่ยออกจากศูนย์ และ สนับสนุนการดแูลตนเองต่อเน่ือง 
ชว่ยสือ่สาร ความเขา้ใจของชุมชน หรอื อาจต้องช่วยแก้ปญัหา
ในการรบัผูป้ว่ยกลับบา้น

ข้ันตอนท่ี 12 การปิดและส่งคืนพ้ืนท่ี
รว่มตรวจสอบความเรยีบรอ้ยในการทําความสะอาด สถานท่ี 
ให้กลับสูส่ภาพพรอ้มใชง้าน 
ชว่ยจัดการสง่มอบ สิง่ของ วสัด ุอุปกรณ์ต่างๆ ทีเ่หลือใชจ้ากการปิดศูนย์ 
อยา่งเหมาะสม โปรง่ใส 
รว่มแสดงความยนิดีและขอบคณุภาคีเครอืข่ายทีร่ว่มดําเนินการ
จนภารกิจลลุ่วง

 Community Isolation Community Isolation
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แหล่งข้อมูลสนับสนุนการจัดตั้ง
ศูนย์แยกกักตัวในชุมชน(community isolation)

สถานการณ์ในประเทศไทย กรมควบคมุโรค
แนวทางการจัดต้ังโรงพยาบาลสนาม

กรณีการระบาดโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 หรอืโรคโควิด 19
ในกลุ่มผูป่้วยไมแ่สดงอาการหรอืมอีาการน้อย

กรมสนับสนุนบรกิารสขุภาพ

แนวทางการจัดต้ังโรงพยาบาลสนาม
กรณีการระบาดของโรคติดเช้ือไวรสั

โคโรนา 2019 หรอืโรคโควดิ กระทรวงสาธารณสขุ

แนวทางการทําความสะอาดฆ่าเชือ้ในสถานท่ี
ทีไ่ม่ใชส่ถานพยาบาล โรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019. 

กระทรวงสาธารณสขุ

รวมคู่มือ COVID 19 จํานวน 18 เล่ม 
ทีอ่งค์กรต่างๆ ทาํขึน้มาเผยแพรแ่ก่คนทัว่ไป

รวบรวมโดย : สโมสรโรตารกีรุงเทพ นวมินทร ์

แนวทางการจัดต้ังศูนยแ์ยกกักตัวในชุมชน 
(Community Isolation)

กรมอนามยั

สาํนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) สาํนักงานกองทนุสนับสนุน
การสรา้งเสรมิสขุภาพ (สสส.)
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 โรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019. กระทรวงสาธารณสุข. วนัที ่29 กรกฎาคม 2564
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แหล่งข้อมูล
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ดร.ประกาศติ กายะสทิธิ ์   สาํนักงานกองทนุสนับสนุนการสรา้งเสรมิสขุภาพ (สสส.)
แพทยห์ญงิขจีรตัน์ ปรกัเอโก  สาํนักงานกองทนุสนับสนุนการสรา้งเสรมิสขุภาพ (สสส.)
นายสมเกียรติ พทิกัษ์กมลพร  สาํนักงานคณะกรรมการสขุภาพแห่งชาติ (สช.)
ศ.นพ.วรีศกัด์ิ เมอืงไพศาล  คณะแพทยศาสตรศิ์รริาชพยาบาล มหาวทิยาลัยมหิดล
รศ.ดร.สทุธศิกัด์ิ ศรลัมพ ์   คณะวศิวกรรมศาสตร ์มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์
รศ.ดร.อารุญ เกตสุาคร   คณะสาธารณสขุศาสตร ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ผศ.ดร.นพ.วชิช ์เกษมทรพัย ์  คณะแพทยศาสตรโ์รงพยาบาลรามาธบิดี มหาวิทยาลัยมหิดล
อ.ดร.พญ.อัญญพร สทุศัน์วรวฒุ ิ คณะแพทยศาสตรโ์รงพยาบาลรามาธบิดี มหาวทิยาลัยมหิดล
รศ.ดร.ชะนวนทอง ธนสกุาญจน์ คณะสาธารณสขุศาสตร ์มหาวิทยาลัยมหิดล
พญ.สายรตัน์ นกน้อย   ราชวิทยาลัยเวชศาสตรค์รอบครวัแห่งประเทศไทย
นางวมิล โรมา     กรมอนามยั กระทรวงสาธารณสขุ
นพ.ปยิะ ฟองศรณัย ์   เทศบาลนครนนทบุร ี 
นายสมศกัด์ิ ศรเีพง็    เทศบาลนครนนทบุร ี
นายเตชติ ชาวบางพรหม   สาํนักงานคณะกรรมการสขุภาพแห่งชาติ (สช.)
นายธวชัชยั นาคศรสีงัข ์   สาํนักงานสาธารณสขุจังหวดันครปฐม
นางจรรยาวฒัน์ ทบัจันทร ์  มลูนิธเิครอืขา่ยพยาบาลชุมชน
นายอดิเรก แสงใสแก้ว   เลขาธกิารสมาคมอสังหารมิทรพัยไ์ทย

คณะที่ปรึกษา

คณะทำงาน

ผศ.รณรงค์ จันใด    คณะสงัคมสงเคราะห์ศาสตร ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ดร.อนุสรณ์ อําพนัธศ์ร ี   สาํนักงานกองทนุสนับสนุนการสรา้งเสรมิสุขภาพ 
นางสาวกัญญารตัน์ สโุกพนัธ์
นางสาววปิศัยา โพธบุิตร



คู่มอื สาํหรบั ประชาชน ชุมชน และท้องถ่ิน
การจัดตั้ง CI : Community Isolation

12 ขั้นตอน



โดย
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

คู่มอื สาํหรบั ประชาชน ชุมชน และทอ้งถ่ิน
การจัดตั้ง CI : Community Isolation

12 ขั้นตอน

Community
Isolation


