
หลักการปฏิบติัตนใน
สถานที�กักตัว

การบรหิารจดัการภายใน
สถานที�กักกันที�สาํคัญ

จดัแบง่ภารกิจ
ความรบัผิดชอบ
ของบุคลากร

เตรยีมความพรอ้มสาํหรบั
พื�นที�ใชใ้น
การกักตัว

      กรณีที�ความรุนแรงของสถานการณ์อยูใ่นระดับที�มผีู้ป�วยยนืยนัในโรงงานเป�นจาํนวนมากแนะนําให้
โรงงานอุตสาหกรรมประสานงานหน่วยงานภาครฐัโดยด่วน ดําเนินการตามแผนการตอบสนองสถานการณ์
ฉกุเฉินและวางแผนดําเนินการตามแผนฟ�� นฟูธุรกิจต่อไป
      ในระหวา่งที�รอหน่วยงานภาครฐัเขา้มาสนับสนุนเพื�อตรวจหาเชื�อโควดิ-19 ให้กับพนักงานกลุ่มเสี�ยงต่าง ๆ
และยงัไมม่สีถานที�ภายนอกรองรบัหรอืกักตัวผู้ที�มคีวามเสี�ยงสงูหรอืผู้ติดเชื�อ แนะนําให้โรงงานอุตสาหกรรม
ดําเนินการกักตัวภายในโรงงานหรอืสถานที�เฉพาะเหมาะสมเบื�องต้น เพื�อลดความเสี�ยงและควบคมุการแพร่
ระบาดออกสูภ่ายนอกในวงกวา้ง โดยเริ�มจากการแยกกลุ่มผู้ป�วยยนืยนั ผู้สมัผัสเสี�ยงสงูและผู้สมัผัสเสี�ยงตํ�า
ออกจากประชากรปกติ เพื�อลดอัตราการแพรก่ระจายเชื�อและกําหนดการกักกันตัวภายในโรงงาน โดยมหัีวขอ้
ที�จะต้องคํานึงถึง ดังนี�

ลักษณะทางกายภาพของสถานที�รองรบัผูถ้กูกักกัน ได้แก่ โครงสรา้ง 

การรกัษาความปลอดภัย
การจดัการขยะและการจดัการอนามยัสิ�งแวดล้อม เชน่ ความเพยีงพอของ
ระบบสขุาภิบาล เวชภัณฑ์ที�จาํเป�นและเพยีงพอ สาํหรบัเจา้หน้าที�และผูถ้กูกักกัน
ระบบความปลอดภัยที�เหมาะสม ระบบสื�อสารกับภายนอกเขตควบคมุ

สถานที�พกัอาศัย ระบบไฟฟ�าและปะปา หอ้งสขุาและระบบบาํบดันํ�าเสยี 

สถานที�รวบรวมขยะ สถานที�อาบนํ�า สถานที�ประกอบอาหาร ระบบระบาย
อากาศที�เหมาะสมและศูนยบ์ญัชาการณ์ภาวะฉกุเฉิน

ทั�งนี�สามารถใชแ้บบประเมนิความพรอ้มของตนเองสาํหรบัเป�นสถานที�กักกัน
(Self-Assessment Report) Factory Quarantine (FQ) ในภาคผนวก ก 

เตรยีมความพรอ้มสาํหรบัพื�นที�กักตัวภายในโรงงาน01

11
21/13



ภารกิจด้านการอํานวยการและธุรการ

ภารกิจการให้บรกิารชวีติความเป�นอยูข่องผูถ้กูกักตัว

ภารกิจด้านการสาธารณะสขุ

1)    การลงทะเบยีนผูป้�วย/ผูม้คีวามเสี�ยงสงู ที�จะต้องถกูกักตัวเพื�อใหเ้หมาะสม

2)   การกําหนดพื�นที�สว่นกลางและการแยกพื�นที�รองรบัผูถ้กูกักตัวที�จะเขา้พกั, กําหนดจุดสาํคัญ

ในการทําความสะอาด

3)   สาธารณูปโภคที�จาํเป�น เชน่ หอ้งอาบนํ�า หอ้งสขุา ระบบไฟฟ�าและการสื�อสาร

4)   การจดัการขยะ ทั�งขยะปกติและขยะติดเชื�อ ทั�งการพกัขยะและการนําออกนอกพื�นที�

5)   การรกัษาความปลอดภัย

6)   การจดัการแมลงและสิ�งที�มโีอกาสเป�นพาหะนําโรคอื�นๆ

7)    การประสานงานกับหน่วยงานภาครฐั  

1)    การเดินทางระหวา่งสถานที�กักตัวและการทํางาน

2)   การดแูลด้านอาหารและนํ�าบรโิภค

3)   การดแูลการทําความสะอาดของหอ้งอาบนํ�า 

1)    ประสานงานกับโรงพยาบาลในพื�นที�

2)   การตรวจคัดกรองตามรอบที�กําหนด

3)   การตรวจยนืยนัหาเชื�อตามรอบที�กําหนด

4)   การตรวจด้านอนามยั สิ�งแวดล้อมและนํ�า

5)   การตรวจเยี�ยมด้านสขุภาพจติ

6)   การตรวจกระบวนการควบคมุโรคภายในสถานกักตัว

การบรหิารจดัการภายในสถานที�กักตัวที�สาํคัญ03

จดัแบง่ภารกิจความรบัผดิชอบของบุคลากรเพื�อบรหิารการกักตัวใน
โรงงาน ประกอบด้วย

ผูจ้ดัการการกักตัว
เจา้หน้าที�ผูร้บัผดิชอบติดต่อกับผูร้บัผดิชอบสถานที�กักกัน
เจา้หน้าที�รบัลงทะเบยีนผูป้�วย/รบัโทรศัพท์
เจา้หน้าที�ดแูลด้านอาหาร
เจา้หน้าที�ดแูลด้านการทําความสะอาด
เจา้หน้าที�เก็บ คัดแยกและจดัการขยะ
ชา่งเทคนิค เชน่ ไฟฟ�า ระบบประปา
เจา้หน้าที�รกัษาความปลอดภัย
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หลังจากที�จดัตั�งสถานที�ภายในโรงงาน/สถานที�เฉพาะและดําเนินการกักกันผูถ้กูกักตัวแล้ว แนะนําใหท้างโรงงาน
อุตสาหกรรม ดําเนินการประเมนิหรอืตรวจสอบตนเองวา่มกีารปฏิบติัตามขอ้กําหนดหรอืไม ่โดยใชแ้บบประเมนิ
การปฏิบติัตามขอ้กําหนดของสถานที�กักกัน (Assessment Report) Factory quarantine (FQ) 20 ขอ้
ในภาคผนวก ข

การอบรมการปฏิบติัตัวในสถานที�กักกัน
การรบัประทานอาหาร
การทําความสะอาดหอ้งพกั
การทําความสะอาดเสื�อผา้และของใชส้ว่นตัว
การทิ�งขยะหรอืสิ�งที�มคีวามเสี�ยงการติดเชื�อ

หลักการปฏิบติัตนในสถานที�กักตัวของผูที้�กักตัว04
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ชื�อบรษัิท.........................................................................

ที�อยู.่.............................................................................................................................................................................................................................................
ประเภทผลิตภัณฑ์.......................................จาํนวนพนักงานทั�งหมด............คน (คนไทย........คน, คนต่างชาติ........คน, ต่างด้าว........คน
ความสามารถของพื�นที�ที�สามารถรองรบัหรอืกักกันผูที้�มคีวามเสี�ยงติดเชื�อ...........................คน
ชื�อ............................................................................................................. เบอรผ์ูป้ระสานงาน.........................................................................................

การกักตัวภายในโรงงาน
แบบประเมนิความพรอ้มของตนเองสาํหรบัเป�นสถานที�กักกัน

ขอ้ที�
หลักการ/เกณฑ์ที�ใชเ้พื�อดาํเนินการ 

ระบบการเฝ�าระวงัและควบคมุโรค

ผลการประเมนิ/ความเหน็ผูป้ระเมนิ หมายเหตุ

ไมม่ ี                      มี

        1..1              การจดัแบง่ภารกิจหลักในสถานที�กักกัน

มทีีมอํานวยการ ประสานงาน งานธุรการ ลงทะเบยีน
พสัดแุละบญัช ีการสื�อสาร การดแูลด้านอาหารและ
เครื�องอุปโภคบรโิภค ทีมทําความสะอาด ทีมพยาบาล
อาชวีอนามยั ทีมรกัษาความปลอดภัย

        1.2                                    บุคลากร

*ต้องมี

1) Covid-19 Manager

2) เจา้พนักงานโรคติดต่อผูร้บัผดิชอบสถานที�กักกัน

3) เจา้หน้าที�รบัลงทะเบยีนผูป้�วย/เจา้หน้าที�รบัโทรศัพท์

4) เจา้หน้าที�ดแูลด้านอาหาร

5) เจา้หน้าที�ทําความสะอาด

6) เจา้หน้าที�รกัษาความปลอดภัย

7) เจา้หน้าที�เก็บ คัดแยก และจดัการขยะ

8) ชา่งเทคนิค เชน่ ชา่งประปา ไฟฟ�า

*ต้องมี

*ต้องมี

*ต้องมี

        1.3        การปฏิบติัตัวของเจา้หนา้ที�ในการปฏิบติังาน
                                        ในพื�นที�กักกันโรค

1) บุคคลากรต้องไดร้บัการอบรมโควดิและต้องผา่นการ
คัดกรองก่อนเขา้ปฏิบติังาน ไดแ้ก่ การวดัไข ้และ
ทําความสะอาดรองเท้าก่อนและหลังปฏิบติัการ

2) ต้องสวมอุปกรณป์�องกันตนเองขณะปฏิบติังาน ถกู
ต้องเหมาะสมครบถ้วนตามที�กําหนด ไดแ้ก่ สวมหนา้กาก
อนามยั สวม Face Shield สวมชุดป�องกันที�เหมาะสม
กับลักษณะงาน

3) หากมอีาการป�วยใหห้ยุดงานและสง่ไปโรงพยาบาลอื�น
ที�อยูใ่กล้ รายงานใหผู้ป้ฏิบติังานทราบทันที โดยต้องแจง้
ภายใน 3 ชม.

4) ระมดัระวงัการสมัผสัใกล้ชดิโดยเวน้ระยะหา่งในการ
ติดต่อกับผูเ้ขา้พกัอยา่งนอ้ย 1 เมตร

5) อาบนํ�าชาํระรา่งกายและเปลี�ยนชุดทกุครั�งก่อนกลับ
บา้น

*ต้องมี

*ต้องมี
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ขอ้ที�
หลักการ/เกณฑ์ที�ใชเ้พื�อดาํเนินการ 

ระบบการเฝ�าระวงัและควบคมุโรค

ผลการประเมนิ/ความเหน็ผูป้ระเมนิ หมายเหตุ

ไมม่ ี                      มี

        1.4         ลักษณะทางกายภาพของสถานที�รองรบัผูถ้กูกักกัน

*ต้องมี

*ต้องมี

1) โครงสรา้งอาคารแขง็แรง ไมแ่ตกรา้ว พรอ้มใชง้าน 

2) ภายในหอ้งมรีะบบระบายอากาศเพยีงพอ หรอื มชีอ่ง

ทางเดนิอากาศเป�นระบบป�ดทิ�งนอกอาคาร

3) หากมรีะบบปรบัอากาศที�เป�นเครื�องปรบัอากาศแบบ

แยกหอ้ง ควรมกีารทําความสะอาดของแผน่กรองไดแ้ละ

ทิ�งนอกอาคาร ระบายอากาศสูที่�โล่งหา่งจากทางสญัจร

ผูค้นมากกวา่ 8 เมตร

4) ควรมหีอ้งนํ�าเพยีงพอ แยกชายหญงิ

5) พื�นหอ้งพกัต้องเป�นพื�นผวิเรยีบที�ง่ายต่อการทําความ

สะอาด

6) มรีะบบท่อระบายนํ�าทิ�งและสขุาภิบาลตามมาตรฐาน 

7) มรีะบบความปลอดภัยในอาคารพรอ้มใชง้าน เชน่

ระบบฆา่เชื�อโรค ระบบดบัเพลิง ทางหนไีฟ กล้องวงจรป�ด

รั�วมดิชดิ แสงสวา่ง

8) ควรจดัใหม้กีารแยกพื�นที�รองรบัผูเ้ขา้พกัที�ต้องกักกัน

ตนเองเป�นสดัสว่น รวมถึงไมใ่หผู้กั้กกันตนเองใชพ้ื�นที�

สว่นกลางอื�น ๆ

9) มเีวชภัณฑ์ที�จาํเป�นเพยีงพอสาํหรบัเจา้หนา้ที�และ

พนกังานใหบ้รกิาร ไดแ้ก่

9.1) แอลกอฮอล์เจลแบบขวดป�� ม/แบบพกพา

9.2) หมวกคลมุผม

9.3) ชุดป�องกัน PPE เชน่ Gown กันนํ�า

9.4) Face Shield

9.5) ถงุมอืยางทางการแพทยแ์บบใชแ้ล้วทิ�ง

9.6) รองเท้าบูท

9.7) ถงุแดงใสข่ยะติดเชื�อ

10) เวชภัณฑ์ประจาํหอ้งพกั

10.1) ปรอทวดัไข,้ แอลกอฮอล์, เจลล้างมอื, อื�นๆ ที�จาํเป�น

10.2) ยาและเครื�องมอืแพทยที์�จาํเป�น

10.3) ยาสามญัประจาํบา้น

10.4) อุปกรณป์ฐมพยาบาลเบื�องต้น

10.5) เครื�องวดัความดนั

*ต้องมี

*ต้องมี

*ต้องมี
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ผลการประเมนิ/ความเหน็ผูป้ระเมนิ หมายเหตุ

ไมม่ ี                      มี

        1.5                          การกําหนดจุดลงทะเบยีน

1) กําหนดจุดวดัอุณหภมู,ิ เชด็ทําความสะอาดที�รองเท้าของ

ผูเ้ขา้พกั ก่อนเขา้มาในตัวอาคารโดยเชด็ดว้ยนํ�ายาฟอกขาว

ผสมนํ�า (นํ�ายาฟอกขาว 1 สว่นต่อนํ�าสะอาด 99 สว่น)

2) จดัเตรยีมหนา้กากผา้หรอืหนา้กากอนามยั และติดตั�ง

เครื�องจา่ยแอลกอฮอล์เจลล้างมอืไว ้บรเิวณพื�นที�

สว่นกลาง เชน่ ประตทูางเขา้ออก โต๊ะลงทะเบยีน บนัได

หอ้งอาหารและกระจายตามหอ้งพกัเพื�อชว่ยลดความ

เสี�ยงในการแพรก่ระจายเชื�อระหวา่งบุคคล

ขอ้ที�
หลักการ/เกณฑ์ที�ใชเ้พื�อดาํเนนิการ 

ระบบการเฝ�าระวงัและควบคมุโรค

*ต้องมี

        1.6        กรณีมกีารใชลิ้ฟต์ขนสง่อาหารและลิฟต์ขนขยะ
                          ออกจากกัน และการทําความสะอาดลิฟต์

1) แยกการใชลิ้ฟต์ขนสง่อาหารและลิฟต์ขนขยะออกจาก

กัน (โดยใหจ้ดัเวลาขนสง่อาหารและขนสง่ขยะ ขยะทั�วไป

และขยะติดเชื�อ คนละชว่งเวลา และมกีารทําความสะอาด

ลิฟต์โดยใชแ้อลกอฮอล์ 70% ทกุครั�งหลังการใช)้ 

        1.7                          การจดัพื�นที�สว่นกลาง

1) มตีารางทําความสะอาดพืน้ที�สว่นกลางชดัเจน

2) ทําความสะอาดพื�นที�ทางเดนิต่าง ๆ ดว้ยนํ�ายาฆา่เชื�อ

โดยใชก้ารเชด็ถเูป�นหลัก อยา่งนอ้ยวนัละ 2 ครั�ง

3) ทําความสะอาดพื�นผวิที�มผีูส้มัผสัมาก เชน่ ราวบนัได

ปุ�มกดลิฟต์ โดยเนน้การเชด็ดว้ยแอลกอฮอล์ 70% อยา่ง

นอ้ยวนัละ 2 ครั�ง

*ต้องมี

2) จดัใหม้วีสัดปุ�องกัน (แผน่พลาสติก) การสมัผสัปุ�มกด

ลิฟท์โดยตรงและใหทํ้าความสะอาดเป�นระยะๆ กําหนด

จุดยนืภายในลิฟท์และกําหนดมใิหม้กีารใชอ้ยา่งแออัด

3) จดัพื�นที�สาํหรบัลงทะเบยีน โดยแยกจากสว่น

ปฏิบติังานของเจา้หนา้ที�

4) เจา้หนา้ที�ที�เกี�ยวขอ้งใสถ่งุมอืและหนา้กากอนามยัได้

ถกูต้อง

5) มกีารกําหนดเสน้ทางเดนิมายงัพื�นที�ลงทะเบยีน ควร

เป�นเสน้ทางที�สั �นและปนเป�� อนนอ้ยที�สดุ

6) กรณนีอนพกัรว่มกันมากกวา่ 1 คน ต้องลงลายมอืใน

เอกสารลงนามยนิยอมรบัความเสี�ยง
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ผลการประเมนิ/ความเหน็ผูป้ระเมนิ หมายเหตุ

ไมม่ ี                      มี

        1.8                         การซกัและทําความสะอาดผ้า

ผูถ้กูกักกันควรซกัเสื�อผา้เองทุกวนั

ขอ้ที�
หลักการ/เกณฑ์ที�ใชเ้พื�อดาํเนนิการ 

ระบบการเฝ�าระวงัและควบคมุโรค

        1.9                         การทําความสะอาดห้องพกั

1) ในระหวา่งการกักกันควรมอุีปกรณทํ์าความสะอาด

ภายในหอ้งพกั โดยใหผู้ถ้กูกักกันทําความสะอาดดว้ย

ตนเอง

2) ทําความสะอาดตามแนวทางการทําความสะอาดใน

บรเิวณหอ้งพกัอยา่งถกูต้องและเหมาะสม ไดแ้ก่ ป�ดแอร์

เป�ดประตหูนา้ต่างเวลาทําความสะอาด เก็บปลอกหมอน

โดยมว้นออกหา่งจากตัว เก็บใสถ่งุและมดัปากถงุให้

เรยีบรอ้ย เป�นต้น

        1.10      ด้านการให้บรกิารชวีติความเป�นอยูข่องผูถ้กูกักกัน

*ต้องมี

1) จดัเตรยีมอุปกรณส์าํหรบัตรวจวดัอุณหภมูริา่งกาย

และกําหนดวธิกีารบนัทึกพรอ้มการรายงานผล ใหผู้เ้ขา้

พกัสามารถรายงานผลเอง

2) จดัใหม้เีอกสารที�เกี�ยวขอ้งกับการปฏิบติัตัวของผูเ้ขา้

พกัภายในหอ้งพกั ไดแ้ก่ ตารางเวลาและ วธิกีารทําความ

สะอาด รวมถึงการซกัรดี การรบับรกิารอาหาร เป�นต้น

3) หากพบผูม้อีาการป�วยใหแ้จง้เจา้หนา้ที�เพื�อดําเนนิการ

ต่อไป

*ต้องมี

*ต้องมี

       1.11      การจดัการขยะและการจดัการอนามยัสิ�งแวดล้อม

1) มรีะบบการจดัการขยะติดเชื�อ

2) มรีะบบการบาํบดันํ�าเสยีที�ไดม้าตรฐาน

3) มแีนวทางสรา้งความเขา้ใจและการยอมรบัจากชุมชน

โดยรอบ

4) มปี�ายเตือนหา้มบว้นนํ�าลาย เสมหะ สั�งนํ�ามูกลงบนพื�น

*ต้องมี

*ต้องมี

*ต้องมี

*ต้องมี

4) จดัสง่อาหารที�ผา่นการปรงุและบรรจุในภาชนะที�ถกู

สขุลักษณะครบ 3 มื�อ ตรงตามเวลาที�กําหนด แยกเป�นชุด

แต่ละบุคคล แนะนําภาชนะแบบใชแ้ล้วทิ�ง หรอื แยกชุด

สว่นบุคคล
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ผลการประเมนิ/ความเหน็ผูป้ระเมนิ หมายเหตุ

ไมม่ ี                      มี

        1.12                ระบบสื�อสารกับภายนอกเขตควบคมุ

ขอ้ที�
หลักการ/เกณฑ์ที�ใชเ้พื�อดาํเนินการ 

ระบบการเฝ�าระวงัและควบคมุโรค

1) มรีะบบสื�อสารทางไกลกับภายนอกพื�นที�ปนเป�� อน

สาํหรบัปรกึษา หรอืสอบสวนโรคเพื�อหลีกเลี�ยง การ

สมัผสั

2) ในกรณทีี�มชีาวต่างชาติหรอืต่างดา้วในพื�นที�กักกันให้

จดัใหม้ปี�ายแนะนําต่างๆ ตามสญัชาติของชาวต่างดา้วให้

สามารถสื�อสารและปฏิบติัไดอ้ยา่งถกูต้อง

       รวมคะแนน        คะแนน

* Major Defect จาํเป�นต้องมถ้ีาไมผ่่านถือวา่ตกทกุหมวด

หมายเหต ุกักกันไดเ้ฉพาะผูเ้สี�ยงสงูเท่านั�น (ตามกฎหมาย)

                   กลุม่เสี�ยงสงู ควรมกีารปฏิบติัตัวดังนี�

1 .ควรใสห่นา้กากอนามยั

2. ควรเวน้ระยะหา่งระหวา่งบุคคลอยา่งนอ้ย 1-2 เมตร

3. หมั�นล้างมอืบอ่ยๆ

4. อยูใ่นพื�นที�ๆ  กําหนด ไมป่ะปนกับกลุม่อื�น

5. มกีารแยกขยะติดเชื�อ

6. มกีารทําความสะอาดพื�นที�ก่อนและหลังปฏิบติังานดว้ยนํ�ายาฟอกขาว 1 สว่นต่อนา้สะอาด 99 สว่น หรอืนํ�ายาฆา่เชื�อโรคอื�น

7. อาบนํ�าหรอืเปลี�ยนเสื�อผา้ในสถานที�จดัไวใ้หก่้อนและหลังปฏิบติังาน

8. หลีกเลี�ยงการรบัประทานอาหารในที�ทํางาน หากจาํเป�นต้องรบัประทานใหร้บัประทานในพื�นที�ที�จดัใหแ้ละมกีารเวน้ระยะหา่ง

9. หา้มบุคคลอื�นที�ไมเ่กี�ยวขอ้งเขา้ออกโดยไมจ่าํเป�น

10. หากบุคคลภายนอกเขา้ไปจาํเป�นต้องใสอุ่ปกรณป์�องกันการติดเชื�อแบบครบชุด (n95, Face Shield, Cover All, รองเท้าบูท)

และมกีาร ทําความสะอาดหรอืเปลี�ยนรองเท้าหลังจากออกจากโซน
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วนัที�...............................เวลา..............................นาย, นาง, นางสาว................................................................................................................(ผูต้รวจ)

ได้พรอ้มกันตรวจสถานที�กักกันชื�อ.................................................................................................................................................................................

ผูป้ระสานประจาํสถานทีี�.......................................................................................................................โทร........................................................................

ตั�งอยูที่� ณ................................................................................................................................................................................................................................

วตัถปุระสงค์ในการตรวจ :                 ตรวจอนญุาต                      ตรวจเฝ�าระวงั        ครั�งที�ตรวจ..................................................

แบบประเมนิการปฎิบติัตามขอ้กําหนดของสถานที�กักกัน (Assessment Report)

Factory Quarantine (FQ) 20 ขอ้

ลําดับที� หลักการ/เกณฑ์ที�ใชเ้พื�อการดาเนนิการ ผลการประเมนิ/ความเหน็ผูป้ระเมนิ

ผูเ้ขา้พกัแยกขยะมูลฝอยติดเชื�อด้วยตนเองภายในสถานที�พกั
บรรจุมูลฝอยไมเ่กิน 2 ใน 3 ของความจุภาชนะ พบัและมดัปาก
ถงุด้วยหนังยางใหแ้น่น ด้วยตนเอง โดยแยกขยะดังนี�
- ขยะที�มโีอกาสติดเชื�อใสใ่นถงุขยะสแีดง อันได้แก่
กระดาษทิชชู ผา้อนามยั เป�นต้น
- ขยะอื�นๆ ทั�วไปที�เป�นขยะแหง้ ใสใ่นถงุขยะสดีําอัน
ได้แก่ ถงุขนม เศษกระดาษ ซองกาแฟ เป�นต้น

คะแนนเต็ม 2 ได้..........คะแนน

 มกีารดําเนินครบตามเกณฑ์
 มกีารดําเนินไมค่รบตามเกณฑ์
 ไมม่กีารดําเนินการ
ความเหน็จากการประเมนิ
……………………………………………………………….............................................

……………………………………………………………….............................................

……………………………………………………………….............................................

(ระบุแนวทางแก้ไข)………………………………....................................

...……………………………………………………………............................................

……………………………………………………………...............................................

2.1

ผูอ้าศัยในหอพกันําขยะที�มดัปากถงุเรยีบรอ้ยแล้ว
ตามสถานที�ที�กําหนดไวต้ามเวลาที�กําหนด (ไมโ่ยน)

คะแนนเต็ม 2 ได้..........คะแนน

 มกีารดําเนินครบตามเกณฑ์
 มกีารดําเนินไมค่รบตามเกณฑ์
 ไมม่กีารดําเนินการ
ความเหน็จากการประเมนิ
……………………………………………………………….............................................

………...............................................................................................

.......................................................................................................

(ระบุแนวทางแก้ไข)………………………………....................................

...……………………………………………………………............................................

……………………………………………………………...............................................

2.2

เจา้หน้าที�เก็บขยะติดเชื�อมกีารสวมชุดป�องกันตนเอง
อยา่งถกูวธิี
- ชุดกันเป�� อนพลาสติกแขนยาวขายาว
- หน้ากาก
- ถงุมอืยางหนา
- รองเท้าบูท
- แวน่ตาป�องกัน/Face shield อนามยั

คะแนนเต็ม 3 ได้..........คะแนน

 มกีารดําเนินครบตามเกณฑ์
 มกีารดําเนินไมค่รบตามเกณฑ์
 ไมม่กีารดําเนินการ
ความเหน็จากการประเมนิ
……………………………………………………………….............................................

………...............................................................................................

.......................................................................................................

(ระบุแนวทางแก้ไข)………………………………....................................

...……………………………………………………………............................................

……………………………………………………………...............................................

2.2

เคลื�อนยา้ยขยะทกุวนัตามตารางเวลาที�กําหนดและมี
การกําจดัขยะตามแนวทางที�เหมาะสม

คะแนนเต็ม 2 ได้..........คะแนน

 มกีารดําเนินครบตามเกณฑ์
 มกีารดําเนินไมค่รบตามเกณฑ์
 ไมม่กีารดําเนินการ
ความเหน็จากการประเมนิ
……………………………………………………………….............................................

………...............................................................................................

.......................................................................................................

(ระบุแนวทางแก้ไข)………………………………....................................

...……………………………………………………………............................................

……………………………………………………………...............................................

2.2
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ลําดับที� หลักการ/เกณฑ์ที�ใชเ้พื�อการดาเนนิการ ผลการประเมนิ/ความเหน็ผูป้ระเมนิ

ใชร้ถเขน็ขยะติดเชื�อที�มฝีาป�ดมดิชดิ พรอ้มมขีอ้ความระบุ

“สาหรบัขนขยะติดเชื�อ หา้มนําไปใชใ้นกิจการอื�น”

สาํหรบัเคลื�อนยา้ยถงุขยะติดเชื�อ

คะแนนเต็ม 1 ได้..........คะแนน

 มกีารดําเนินครบตามเกณฑ์
 มกีารดําเนินไมค่รบตามเกณฑ์
 ไมม่กีารดําเนินการ
ความเหน็จากการประเมนิ
……………………………………………………………….............................................

………...............................................................................................

.......................................................................................................

(ระบุแนวทางแก้ไข)………………………………....................................

...……………………………………………………………............................................

……………………………………………………………...............................................

2.5

ขนยา้ยขยะลงลิฟต์ตามเสน้ทางที�กําหนดไปที�พกัมูลฝอยติด
เชื�อและหา้มแวะพกัที�ใดเพื�อลดการปนเป�� อนและทําความสะอาด
รถเขน็ด้วยนํ�ายาฆา่เชื�อหลังใชง้านทกุครั�ง

คะแนนเต็ม 3 ได้..........คะแนน

 มกีารดําเนินครบตามเกณฑ์
 มกีารดําเนินไมค่รบตามเกณฑ์
 ไมม่กีารดําเนินการ
ความเหน็จากการประเมนิ
……………………………………………………………….............................................

………...............................................................................................

.......................................................................................................

(ระบุแนวทางแก้ไข)………………………………....................................

...……………………………………………………………............................................

……………………………………………………………...............................................

2.6

หลังเสรจ็สิ�นภารกิจการขนยา้ยต้องมกีารทําความสะอาดลิฟต์
ด้วยนํ�ายาฆา่เชื�อทกุครั�ง

คะแนนเต็ม 2 ได้..........คะแนน

 มกีารดําเนินครบตามเกณฑ์
 มกีารดําเนินไมค่รบตามเกณฑ์
 ไมม่กีารดําเนินการ
ความเหน็จากการประเมนิ
……………………………………………………………….............................................

………...............................................................................................

.......................................................................................................

(ระบุแนวทางแก้ไข)………………………………....................................

...……………………………………………………………............................................

……………………………………………………………...............................................

2.7

ล้างทําความสะอาด ที�พกัขยะมูลฝอยติดเชื�อทกุวนัและฆา่เชื�อ
ด้วยนํ�ายาฆา่เชื�อ

คะแนนเต็ม 3 ได้..........คะแนน

 มกีารดําเนินครบตามเกณฑ์
 มกีารดําเนินไมค่รบตามเกณฑ์
 ไมม่กีารดําเนินการ
ความเหน็จากการประเมนิ
……………………………………………………………….............................................

………...............................................................................................

.......................................................................................................

(ระบุแนวทางแก้ไข)………………………………....................................

...……………………………………………………………............................................

……………………………………………………………...............................................

2.8

เจา้หน้าที�เก็บขยะติดเชื�ออาบนํ�าชาํระรา่งกายและเปลี�ยนชุดทกุ
ครั้งเมื�อปฏิบติังานเสรจ็

คะแนนเต็ม 2 ได้..........คะแนน

 มกีารดําเนินครบตามเกณฑ์
 มกีารดําเนินไมค่รบตามเกณฑ์
 ไมม่กีารดําเนินการ
ความเหน็จากการประเมนิ
……………………………………………………………….............................................

………...............................................................................................

.......................................................................................................

(ระบุแนวทางแก้ไข)………………………………....................................

...……………………………………………………………............................................

……………………………………………………………...............................................

2.9
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ลําดับที� หลักการ/เกณฑ์ที�ใชเ้พื�อการดาเนนิการ ผลการประเมนิ/ความเหน็ผูป้ระเมนิ

- มกีารฉีดพน่หมอกควนักําจดัยุงพาหะ
- มกีารติดตั�งเครื�อง/อุปกรณ์ไล่ยุง
- มกีารจดัการสิ�งแวดล้อมควํ�าภาชนะที�อาจเป�นแหล่ง
เพาะพนัธุล์กูนํ�ายุงลายได้
- ใสท่รายอะเบทในภาชนะที�มนีํ�าขงัและแหล่งนํ�า
- จดัใหม้ยีาทากันยุง (อยา่งใดอยา่งหนึ�ง)

คะแนนเต็ม 2 ได้..........คะแนน

 มกีารดําเนินครบตามเกณฑ์
 มกีารดําเนินไมค่รบตามเกณฑ์
 ไมม่กีารดําเนินการ
ความเหน็จากการประเมนิ
……………………………………………………………….............................................

………...............................................................................................

.......................................................................................................

(ระบุแนวทางแก้ไข)………………………………....................................

...……………………………………………………………............................................

……………………………………………………………...............................................

2.10

การรายงานขอ้มูลที�เกี�ยวขอ้ง
เจา้ของสถานประกอบการ หน่วยงาน หรอืองค์กรต้องรายงาน
ขอ้มูลที�เกี�ยวขอ้งในสถานที�กักกัน ซึ�งทางราชการกาหนด มายงั
เจา้พนักงานโรคติดต่อประจาํ สถานที�กักกันฯ ผา่นชอ่งทาง
โปรแกรมที�คณะกรรมการโรคติดต่อจงัหวดั เป�นผูกํ้าหนด

คะแนนเต็ม 2 ได้..........คะแนน

 มกีารดําเนินครบตามเกณฑ์
 มกีารดําเนินไมค่รบตามเกณฑ์
 ไมม่กีารดําเนินการ
ความเหน็จากการประเมนิ
……………………………………………………………….............................................

………...............................................................................................

.......................................................................................................

(ระบุแนวทางแก้ไข)………………………………....................................

...……………………………………………………………............................................

……………………………………………………………...............................................

2.11

ระบบการรกัษาความปลอดภัย
มเีจา้หน้าที�รกัษาความปลอดภัยตรวจคนเขา้ออกและเฝ�าระวงั
ใหผู้เ้ขา้พกัอยูใ่นสถานที�ที�จดัไวต้ลอด 24 ชั�วโมง

คะแนนเต็ม 3 ได้..........คะแนน

 มี
 ไมม่ี
ความเหน็จากการประเมนิ
……………………………………………………………….............................................

………...............................................................................................

.......................................................................................................

(ระบุแนวทางแก้ไข)………………………….……...................................

...……………………………………………………………............................................

……………………………………………………………...............................................

2.12

มรีะบบโทรศัพท์สื�อสาร

คะแนนเต็ม 1 ได้..........คะแนน

2.13

ภารกิจด้านการแพทยแ์ละการสาธารณสขุ
มบุีคลากรสาธารณสขุอยูร่ว่มปฏิบติังานติดตามเฝ�าระวงั
สขุภาพ ทกุวนั (สามารถใช ้teleconference ได้)

คะแนนเต็ม 1 ได้..........คะแนน

2.14

 มี
 ไมม่ี
ความเหน็จากการประเมนิ
……………………………………………………………….............................................

………...............................................................................................

.......................................................................................................

(ระบุแนวทางแก้ไข)………………………………...................................

...……………………………………………………………............................................

……………………………………………………………...............................................

 มี
 ไมม่ี
ความเหน็จากการประเมนิ
……………………………………………………………….............................................

………...............................................................................................

.......................................................................................................

(ระบุแนวทางแก้ไข)………………………………...................................

...……………………………………………………………............................................

……………………………………………………………...............................................
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ลําดับที� หลักการ/เกณฑ์ที�ใชเ้พื�อการดาเนนิการ ผลการประเมนิ/ความเหน็ผูป้ระเมนิ

มเีจา้หน้าที�ใหคํ้าปรกึษากับผูถ้กูกักกันและเจา้หน้าที�เกี�ยวกับ
สขุภาพ ป�ญหาการเจบ็ป�วยใด ๆ ในแต่ละ Quarantine site ที�
หน่วยของตนรบัผดิชอบ

คะแนนเต็ม 2 ได้..........คะแนน

2.15

ทําการตรวจติดตามอาการผดิปกติและตรวจวดัอุณหภมูใินทกุๆ
วนั โดยสามารถประสานการปฏิบติัและปรกึษากับผูร้บัผดิชอบ
ภารกิจ ด้านการควบคมุโรคได้ถึงนิยามของผูป้�วยสงสยั (PUI)

ซึ�งมกีารเปลี�ยนแปลงอยูต่ลอดเวลา

คะแนนเต็ม 2 ได้..........คะแนน

2.16

มเีจา้หน้าที�ใหก้ารตรวจรกัษาและชว่ยเหลือภาวะเจบ็ป�วยที�มี
ความรุนแรง โดยทําการชว่ยปฐมพยาบาล การชว่ยฟ�� นคืนชพี
การแก้ไขภาวะฉกุเฉินด้านการแพทยแ์ละการประคับประคอง
เพื�อเตรยีมการเคลื�อนยา้ยสง่ต่อไปยงัโรงพยาบาลปลายทาง
ทั�งภาวะการเจบ็ป�วยทางกายและภาวะทางจติเวช

คะแนนเต็ม 1 ได้..........คะแนน

 มี
 ไมม่ี
ความเหน็จากการประเมนิ
……………………………………………………………….............................................

………...............................................................................................

.......................................................................................................

(ระบุแนวทางแก้ไข)………………………………...................................

...……………………………………………………………............................................

……………………………………………………………...............................................

2.17

มกีารกําหนดการประสานโรงพยาบาลปลายทางสง่ต่อขอ้มูล
ด้านการแพทย ์ประสานหน่วยงานที�เกี�ยวขอ้งในการเคลื�อนยา้ย
ลําเลียงด้านการแพทยต์ามระบบในพื�นที� (1669) หรอื ตาม
ระบบที�จดัตั�งขึ�นใหม่

คะแนนเต็ม 3 ได้..........คะแนน

2.18

มกีารประเมนิสขุภาพจติใหกั้บเจา้หน้าที�

คะแนนเต็ม 3 ได้..........คะแนน

2.19

 มี
 ไมม่ี
ความเหน็จากการประเมนิ
……………………………………………………………….............................................

………...............................................................................................

.......................................................................................................

(ระบุแนวทางแก้ไข)………………………………...................................

...……………………………………………………………............................................

……………………………………………………………...............................................

 มี
 ไมม่ี
ความเหน็จากการประเมนิ
……………………………………………………………….............................................

………...............................................................................................

......................................................................................................

(ระบุแนวทางแก้ไข)………………………………...................................

...……………………………………………………………............................................

……………………………………………………………...............................................

 มี
 ไมม่ี
ความเหน็จากการประเมนิ
……………………………………………………………….............................................

………...............................................................................................

.......................................................................................................

(ระบุแนวทางแก้ไข)………………………………..................................

...……………………………………………………………............................................

……………………………………………………………...............................................

 มี
 ไมม่ี
ความเหน็จากการประเมนิ
……………………………………………………………….............................................

………...............................................................................................

.......................................................................................................

(ระบุแนวทางแก้ไข)………………………………....................................

...……………………………………………………………............................................

……………………………………………………………...............................................
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ลําดับที� หลักการ/เกณฑ์ที�ใชเ้พื�อการดาเนนิการ ผลการประเมนิ/ความเหน็ผูป้ระเมนิ

แนวทางการปล่อยตัวเมื�อครบตามเกณฑ์ที�กําหนด

คะแนนเต็ม 1 ได้..........คะแนน

2.20  มี
 ไมม่ี
ความเหน็จากการประเมนิ
……………………………………………………………….............................................

………...............................................................................................

.......................................................................................................

(ระบุแนวทางแก้ไข)………………………………....................................

...……………………………………………………………............................................

……………………………………………………………...............................................

สรปุผลการตรวจในสว่นที�1 และสว่นที� 2

1. คะแนนรวม (ทกุหวัขอ้) = 120 + 40 = 160 คะแนน

คะแนนที�รวมได้(ทกุหวัขอ้) =………………..คะแนน (……………..%)

2.                  ผา่นเกณฑ์

ไมผ่า่นเกณฑ์ ในหวัขอ้ต่อไปนี� ................................................................................................

                     พบขอ้บกพรอ่งรนุแรง (Major Defect) ขอ้ 1.1. ขอ้ 1.2 (3) (5) (6) / ขอ้ 1.3 (3) (4) / ขอ้ 1.4

(1) (6) (9.9) / ขอ้ 1.5 (2) ขอ้ 1.9 (2) / ขอ้ 1.10 (1) (4) (5)

(ลงชื�อ ).......................................................(.............................................) ผูต้รวจ

ที�มา: นายแพทยจ์รีศักดิ� วรสนุทโรสถ สาํนักงานสาธารณสขุจงัหวดัสมุทรสาคร

เกณฑ์การประเมนิ

    145 - 160                  ดทีี�สดุ                       90%

    132 - 144                   ดมีาก                        85%

    86 - 131                       ด ี                          60%

     65 - 85                     พอใช ้                      40%
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