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บทที ่1 

บทน า 

ความเปน็มา 
ตามที่มีสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่าง 'วิกฤตรัสเซีย-ยูเครน' ซึ่งส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยของ

คนไทยที่อาศัยอยู่ในประเทศยูเครน โดยทางสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงวอร์ซอ ได้ให้การช่วยเหลือ อพยพ

คนไทยในยูเครนถึงกรุงวอร์ซอ 

 ปัจจุบันมีแรงงานไทยท างานในประเทศยูเครน จ านวน 139 คน เป็นสมาชิกกองทุนเพ่ือช่วยเหลือ

คนหางานไปท างานต่างประเทศ จ านวน 126 คน และท างานประเทศรัสเซีย จ านวน 441 คน เป็นสมาชิก        

กองทุนฯ จ านวน 406 คน ทั้งหมดเป็นแรงงานที่เดินทางไปท างานด้วยตนเอง และ Re-entry  ซึ่งหากมีประกาศ

อย่างเป็นทางการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้มีการอพยพคนไทยกลับประเทศ เนื่องจากภัยสงคราม แรงงานไทย

ซึ่งเป็นสมาชิกกองทุนเพ่ือช่วยเหลือคนหางานไปท างานต่างประเทศ และได้รับผลกระทบจนต้องเดินทางกลับ

ประเทศจะได้รับความช่วยเหลือจากกองทุนฯ รายละ 15,000 บาทตามระเบียบกระทรวงแรงงาน ว่าด้วยกิจการที่

จะใช้จ่ายเงินจากกองทุนเพ่ือช่วยเหลือคนหางานไปท างานต่างประเทศ พ.ศ.2549 โดยให้จ่ายเงินจากกองทุน 

สงเคราะห์กรณีสมาชิกกองทุนประสบปัญหาต้องเดินทางกลับประเทศไทยก่อนสิ้นสุดการเป็นสมาชิกกองทุน 

เนื่องจากภัยสงครามหรือปัญหาความไม่สงบหรือภัยธรรมชาติหรือเกิดโรคระบาด ซึ่งทางการของประเทศนั้น ๆ 

ประกาศก าหนดแล้ว 

ข้อมูลจากกรมการจัดหางาน ระบุว่า มีแรงงานไทยในยูเครน 139 คน ส่วนใหญ่เป็นหญิงไทย ท าอาชีพ

นวด และสปา เบื้องต้นมีแรงงานแจ้งความจ านงค์เดินทางกลับประเทศไทยประมาณ 100 กว่าคน โดยอุปสรรค

ส าคัญของการเดินทางในช่วงที่มีการปะทะ เช่น การเดินทางที่ใช้ระยะเวลานานและเส้นทางล าบาก ต้องเดินเท้า

ออกจากเมืองหลวง เพ่ือต่อรถไฟไปยังเมืองชายแดน 

บริษัท การบินไทย จ ากัด (มหาชน) ในฐานะสายการบินแห่งชาติ ได้รับมอบหมายในสถานการณ์ฉุกเฉิน 

จากรัฐบาลไทย โดยกระทรวงการต่างประเทศ ให้ปฏิบัติภารกิจน าคนไทยที่อพยพจากประเทศยูเครน เดินทาง

กลับประเทศไทย 

สนามบินสุวรรณภูมิ ได้เตรียมความพร้อมรองรับและสนับสนุนภารกิจรับคนไทยในประเทศยูเครนที่

อพยพเดินทางกลับมายังประเทศไทย โดย ทสภ. ได้มีการประสานทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ กระทรวงการ

ต่างประเทศ ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (COVID-19) ทสภ. ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ กองบังคับ

การตรวจคนเข้าเมือง 2 ส านักงานศุลกากรท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และ สายการบิน ตลอดจนหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อ

https://www.thaiairways.com/th_TH/index.page
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ติดต่อประสานงานให้คนไทยได้รับความสะดวกในการผ่านขั้นตอนการเดินทางเข้าประเทศไทย และเป็นไปตาม

มาตรการการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของกระทรวงสาธารณสุข

อย่างเคร่งครัด  

ผู้อพยพทั้งหมดจะต้องเดินทางมาที่ Quarantine center กองด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ และ
กักกันโรค เพ่ือกักตัว รอผลตรวจ เพ่ือหาเชื้อ COVID-19 หลังจากมีการตรวจหาเชื้อครั้งแรกตั้งแต่ถึงสนามบิน
สุวรรณภูมิ ด้วยวิธี RT-PCR หากผลเป็นบวกจะเข้ารับการรักษาที่สถาบันบ าราศนราดูร และสถาบันราชประชา
สมาสัย แต่ถ้าหากผลเป็นลบ สามารถเดินทางกลับภูมิล าเนาได้ทันที ภายใต้มาตรการ Test and go และจะมีการ
ติดตามโดย Application หมอชนะขณะพ านักอยู่ประเทศไทย 

 
วัตถุประสงค์  

1. เพ่ือน าคนไทยทุกคนที่อพยพจากประเทศยูเครนที่เดินทางกลับประเทศไทยเข้าสู่ระบบการกักกัน 

ตามมาตรการการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื ้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ของกระทรวง

สาธารณสุข 

2.  เพ่ือลดการแพร่กระจายเชื้อคนไทยที่อพยพจากประเทศยูเครนที่เดินทางกลับประเทศไทย 

วนัทีร่ับผูก้ักกัน 

วันที่ 2-8 มีนาคม 2565 

สถานที่กักกนั 

ตึก QUARANTINE CENTER กองด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศและกักกันโรค 
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บทที ่2 
เอกสารทีเ่กีย่วขอ้ง 

ระบบ COSTE เป็นระบบสารสนเทศเฝ้าระวังติดตามและประเมินผลโควิด 19 ส าหรับสถานที่กักกัน ซึ่ง
ทางราชการก าหนด (Quarantine Facilities) มีจุดประสงค์เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบของสถานที่กักกันนั้น ๆ มี
ความรู้ความเข้าใจต่อการใช้งานระบบเฝ้าระวังฯ สามารถบริหารจัดการด้านต่าง ๆ ได้ตลอดระยะเวลาการกักกันได้ 
อย่างเป็นระบบ รวมทั้งการออกเอกสารรับรองปล่อยตัวเมื่อผู้กักตัวครบตามระยะเวลาที่ก าหนดให้เป็นไป อย่าง
เรียบร้อย และข้อมูลการติดตามเฝ้าระวังของผู้กักกันในสถานที่ซึ่งทางราชการก าหนดจะเป็นประโยชน์ในทาง ด้าน
ระบาดวิทยาของกรมควบคุมโรคต่อไป 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

หมอชนะ เป็น Application ที่บันทึกข้อมูลผู้เดินทาง ของผู้ใช้งานด้วยเทคโนโลยี GPS และ Bluetooth 

ร่วมกับการสแกน QR code เช่นไทยชนะ เพ่ือ Check in ตามสถานที่ต่าง ๆ ท าให้บันทึกการเดินทางของผู้ใช้งาน

แม่นย า และเที่ยงตรงมากยิ่งขึ้น จึงเป็นเครื่องมือที่ช่วยอ านวยความสะดวกให้กรมควบคุมโรค และบุคลากร

ทางการแพทย์สอบสวนโรคได้อย่างรวดเร็ว โดยหมอชนะจะแจ้งไปยังกลุ่มผู้ใช้งานที่มีประวัติสัมผัสหรือเข้าใกล้      

กับ ผู้ติดเชื้อ COVID-19 ถึงวิธีปฏิบัติตนอย่างถูกต้อง หมอชนะจะคอยส่งบันทึกข้อมูลการเดินทางของผู้ใช้งาน 

แบบอัตโนมัติ Application จะถูกออกแบบไม่ให้กระทบต่อเสรีภาพของผู้ใช้งาน และระมัดระวังการละเมิดสิทธิ      

ส่วนบุคคล 
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Organizational Quarantine (OQ) หมายถึง สถานที่กักกันฯ ส าหรับผู้เดินทางในสถานที่ เอกเทศ      ซ่ึง

ด าเนินการโดยองค์กร หรือหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน โดยใช้สถานประกอบการธุรกิจที่พัก หรือสถานที่ที่

รัฐกหนดให้เป็นสถานที่กักกันเพ่ือการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรค COVID-19 ตามหลักเกณฑ์แนวทางที่รัฐ

ก าหนด โดยองค์กรหรือหน่วยงานนั้นเป็นผู้รับผิดชอบการบริหารจัดการ และค่าใช้จ่าย  ทั้งหมดในการด าเนินการ

กักกัน ภายใต้การก ากับดูแลคุณภาพในการป้องกันและควบคุมโรคอย่างเหมาะสม 
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ตึก QUARANTINE CENTER  

กองดา่นควบคมุโรคตดิตอ่ระหวา่งประเทศ และกักกนัโรค 
TEST AND GO 

หลักเกณฑ์การเดินทางเข้าประเทศไทยในรูปแบบ TEST AND GO ซึ่งพร้อมเปิดให้ลงทะเบียนอีกครั้ง 
วันที่ 1 มีนาคม 2565 นี้ โดยมีขั้นตอนการลงทะเบียน ดังนี้ 
      1. ลงทะเบียนผ่านระบบ Thailand Pass ที่ https://tp.consular.go.th/ โดยจะใช้เวลาในการ
พิจารณา 3-7 วัน 
       2. ตรวจหาเชื้อแบบ RT–PCR ผลตรวจภายใน 72 ชม.ก่อนเดินทาง 
          3. เมื่อเดินทางถึงประเทศไทย ผ่านจุดตรวจ และเดินทางไปยังโรงแรมด้วยพาหนะโรงแรมในรูปแบบ 
sealed route 
          4. ตรวจหาเชื้อแบบ RT–PCR ในวันแรกและรอผลตรวจที่โรงแรม 

5. ตรวจ ATK self – test ด้วยตัวเองในวันที่ 5 – 6 และรายงานผลตรวจผ่านช่องทางที่กระทรวง
สาธารณสุขก าหนด ทั้งนี้ ย้ าผู้เดินทางต้องเป็นผู้ที่ได้รับวัคซีนครบตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงสาธารณสุขก าหนด 
และได้รับอย่างน้อย 14 วัน ก่อนเดินทาง 
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บทที่ 3 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
การด าเนินงานเริ ่มตั้งแต่ผู ้เดินทางจากยูเครนเดินทางมาถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยทางเจ้าหน้าที่ที่

ประจ าสนามบินจะน าผู้เดินทางจากยูเครนที่ผ่านกระบวนการตรวจสอบและยืนยันตัวตนแล้ว ส่งเก็บเชื้อเพื่อส่ง

ตรวจ RT PCR COVID 19 แล้วจึงประสานงานระหว่างเจ้าหน้าที่ที่ประจ าศูนย์กักกันเมื่อถึงเวลาที่จะออกจาก

สนามบิน เพื่อที่จะได้ก าหนดเวลาที่เดินทางมาถึงสถานที่กักกันได้อย่างคร่าว ๆ โดยลักษณะการจัดพาหนะการ

เดินทางไปยังสถานที่กักกันต้องเป็นแบบ Seal route ตลอดการเดินทาง  ซึ่งขั้นตอนการเตรียมพาหนะ การแต่ง

กายของพนักงานขับรถ การท าความสะอาดยานพาหนะหลังรับผู้ เดินทางจะต้องมีการปฏิบัติตามมาตรฐาน

ขั้นตอนแนวทางการควบคุมการแพร่กระจายเชื้อโรคตลอดเวลาการเดินทาง  

เมื่อผู้เดินทางจากยูเครนเดินทางมาถึงสถานที่กักกัน จะมีการจัดแถวโดยให้มีการเว้นระยะห่าง ก าหนด
เส้นทางการเดินทางเพื่อเข้าที่พักแบบ Seal route โดยเจ้าหน้าที่จะให้ค าแนะน าในการปฏิบัติตัวเบื้องต้นก่อน
เข้าสถานที่และให้เตรียมเอกสาร คือ Passport และ Ticket เพื่อตรวจสอบและยืนยันตัวตน ณ จุดลงทะเบียน 
ซึ่งจะน าข้อมูลไปลงทะเบียนในโปรแกรม COSTE และระบุห้องพักผู้กักกัน/กลุ่มเสี่ยงสูง โดยก าหนดการเข้าพัก
ชั้นที่ 3-6 รวม 60 ห้อง ให้อยู่ห้องละ 1 คน ยกเว้นมาเป็นครอบครัว หรือเด็กที่มากับผู้ปกครอง ให้อยู่รวมกันได้
โดยจะจัดให้เข้าพักที่ชั้น 6 จากนั้นการน าส่งเพื่อขึ้นห้องพัก โดยเจ้าหน้าที่ที่หน้าลิฟต์ จะตรวจสอบหมายเลข
ห้องพักและให้ล้างมือก่อนเข้าลิฟต์ โดยก าหนดให้ผู้กักกันขึ้นลิฟต์ครั้งละ 2-4 คนยืนตามจุดที่ก าหนด เมื่อถึงชั้น
ที่ก าหนด จะมีเจ้าหน้าที่ประจ าที่ชั ้น แนะน าการปฏิบัติตัวก่อนเข้าพัก ซึ่งในห้องพักจะมีอุปกรณ์ของใช้จัดไว้ 
ดังนี้ โปสเตอร์แนะน าการปฏิบัติตัวขณะอยู่ในห้องพัก ปรอทวัดไข้ หน้ากากอนามัย เจลล้างมือ เครื่องวัดความ
ดันโลหิต เครื่องวัดความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด ถุงขยะสีแดง cable tie อุปกรณ์ท าความสะอาดห้อง เช่น 
ไม้ถูพื้น โดยระหว่างการเข้าพักผู้กักกัน/กลุ่มเสี่ยงสูงจะต้องอยู่ภายในห้องพัก ห้ามออกมาภายนอกห้องเด็ดขาด 
ยกเว้นออกมาเอาอาหาร ทิ้งขยะ ตามเวลาที่ก าหนดเท่านั้น และต้องมีการสวมใส่หน้ากากทุกครั้งที่ออกมานอก
บริเวณห้องพัก  

การด ารงชีวิตประจ าวันของผู้เดินทางจากยูเครน จะได้รับบริการอาหารทั้ง 3 มื้อ โดยจะมีเจ้าหน้าที่น า

อาหารไปวางไว้ที่จุดวางอาหารหน้าห้องตามเวลาที่ก าหนด ส่วนการสั่งอาหาร สิ่งของจากภายนอก หรือของที่

ญาติน ามาฝาก จะต้องผ่านการท าความสะอาดและตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ก่อนทุกครั้ง และจะน าส่งตามรอบ

เวลาที่ก าหนด งดสิ่งเสพติด ของมีคม อุปกรณ์เล่นการพนันทุกชนิด และหลีกเลี่ยงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ อาหาร

ที่น ามาควรเป็นอาหารที่ปรุงสุกใหม่และสะอาด ไม่อนุญาตให้ญาติเยี่ยมขณะอยู่ในสถานที่กักกัน  โดยระหว่าง

การกักกันไม่อนุญาตให้ออกนอกสถานที ่ที ่ก าหนดก่อนครบเวลากักกัน  นอกจากนั ้นผู ้เดินทางจากยูเครน         
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ต้องตรวจวัดอุณหภูมิร ่างกายด้วยตัวเองในห้องพัก อย่างน้อยวันละ 1 ครั ้ง และรายงานผลพร้อมอาการ          

ใน Application COSTE ทุกวัน ร่วมถึงต้องรับผิดชอบในการท าความสะอาดภายในห้องพักและซักล้างท าความ

สะอาดเสื ้อผ้าด้วยตนเอง ส่วนการจัดการขยะในห้องพัก ต้องมีการน าขยะที ่จะทิ ้งมัดปากถุงให้เรียบร้อย           

น ามาวางไว้ที่หน้าห้องตรงจุดที่ก าหนดตามเวลา 

ด้านการท ากิจกรรม ระหว่างการกักกันไม่อนุญาตให้มีการท ากิจกรรมร่วมกันหรือพบปะพูดคุยกัน

โดยตรงระหว่างผู้กักกันแต่ละห้อง เพ่ือลดความเสี่ยงต่อการแพร่กระจายเชื้อ 

ด้านการด าเน ินงานด้านการแพทย์และป้องกันโรค  ในระหว่างที ่ก ักกันจะอยู ่ภายใต ้บ ุคลาการ             

ทางการแพทย์ ประกอบด้วยแพทย์ พยาบาล ของกองด่าน ฯ เพื่อให้การดูแล รักษา การบาดเจ็บ และการป่วย

ทางกายและจิตใจ ปฏิบัติหน้าที่การคัดกรองอาการประจ าวัน เพื่อรายงานข้อมูลเข้าระบบ COSTE รวมถึงการ

แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าและให้ค าปรึกษาแก่ผู ้กักกัน/กลุ่มเสี ่ยงสูงตลอดระยะเวลาที่กักตัว  ซึ่งการปฏิบัติงาน       

อยู่ภายใต้มาตรการ DMHTT  

ภายหลังได้ผลการตรวจ RT PCR COVID 19 จะมีเจ้าหน้าที่โทรแจ้งทางโทรศัพท์ในห้องพัก โดยผู้เดินทาง
ที่มีผลตรวจพบเชื้อ จะมีการประสานส่งต่อเพื่อรักษาที่สถาบันบ าราศนราดูร (รพ. คู่ปฏิบัติ) ส่วนผู้เดินทาง       
ที่ตรวจไม่พบเชื้อ จะได้รับการนัดหมายเวลาเพื่อเข้าสู่ขั้นตอนการปล่อยตัว โดยเจ้าหน้าที่ที่จะโทรเรียกให้ลงมา
ด้านล่าง เพื่อลงทะเบียนหมอชนะ และมอบรับเอกสารรับรองการกักตัวพร้อมชุดตรวจ ATK 1 ชุด เพื่อตรวจ
ด้วยตนเอง ซึ่งต้องมีการรายงานเข้าระบบหมอชนะ ผู้เดินทางที่ผ่านขั้นตอนนี้แล้วจะส่ง เข้าพบเจ้าหน้าที่จาก     
กรมแรงงานและกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เพ่ือกรอกเอกสารและรับเงินเยียวยาก่อนปล่อยตัวกลับภูมิล าเนา
ต่อไป 
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แผนผังแสดงขั้นตอนการด าเนินงานรับผู้เดินทาง 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผู้อพยพเดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภมูิ  
 ตรวจเอกสารการเดินทางและรับการตรวจ RT-PCR FOR COVID - 19 

ผู้อพยพโดยสารรถที่จัดบริการตามมาตรการทางด้านสาธารณสุข (จากกระทรวงคมนาคม)

เดินทางสู่ตึก QUARANTINE CENTER กองด่านควบคุมโรคติดต่อระหวา่งประเทศและกักกันโรค 

ลงทะเบียน โปรแกรม COSTE 

เข้าห้องพักละ 1 คน (กรณีเป็นเดก็ให้อยู่กับผู้ปกครองได้) 

รายงานผลการตรวจ RT-PCR FOR COVID - 19 

ผลตรวจ RT-PCR : NOT Detected ผลตรวจ RT-PCR : Detected 

ส่งรักษาต่อท่ีสถาบันบ าราศนราดรู/ 

สถาบันราชประชาสมาสัย 
ลงทะเบียนหมอชนะ 

(รับเอกสารรับรองการกักตัวและชุดตรวจ ATK 1 ชุด) 

พบเจ้าหน้าท่ีจากกรมแรงงานและกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 

เดินทางกลับภมูิล าเนา 
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แนวทางการป้องกันและควบคุมโรคในสถานกักกัน 

การจัดบริการสถานกักกันให้แก่ผู้อพยพจากประเทศยูเครน ได้ด าเนินกิจกรรมภายใต้มาตรการการป้องกัน

และควบคุมโรค เพ่ือควบคุมป้องกันการแพร่กระจายเชื้อซึ่งมีการควบคุมก ากับโดยพยาบาลป้องกันและควบคุมโรค

ติดเชื้อ (ICN) ทุกกระบวนการ เจ้าหน้าที่สวมอุปกรณ์ป้องกันร่างกายตามความเสี่ยงโดยมี ICN เป็น Safety 

Officer ควบคุมก ากับดูแลการใส่-ถอดอุปกรณ์ป้องกันร่างกายแก่ผู้ปฏิบัติงาน 

แนวทางการท าความสะอาดห้องพักและอุปกรณ์ภายในห้องพักประจ าวัน 
1. การท าความสะอาดห้องพัก กรณีผู้กักกันผลตรวจเชื้อ Detected ปิดแอร์ เปิดหน้าต่าง และทิ้งห้องไว้  

1 วันค่อยสวมอุปกรณ์ป้องกันร่างกายเข้าไปท าความสะอาดตามมาตรฐานที่ก าหนดส าหรับสถานที่กักกัน 
2. การจัดการผ้าเปื้อนติดเชื้อ ใส่ถุงข้าวโพด และใส่ถังผ้าเปื้อน seal ฝาให้สนิท น าไปไว้ที่จุดทิ้งผ้าเปื้อน  

เพ่ือให้เจ้าหน้าที่โรงซักฟอก สถาบันบ าราศนราดูร น าไปซักตามกระบวนการตามาตรฐานการก าจัดเชื้อ 
3. การจ ากัดขยะ  ใส่ถุงแดง 2 ชั้น และใส่ถังขยะติดเชื้อสีแดง น าไปไว้ที่พักขยะ เพ่ือให้เจ้าหน้าที่เก็บ 

ขยะจากสถาบันบ าราศมารับไปก าจัดตามกระบวนการขยะติดเชื้อทุกวัน  
เมื่อเสร็จสิ้นภารกิจในแต่ละวัน เจ้าหน้าที่จะอาบน้ า เปลี่ยนเสื้อผ้าทุกครั้ง และมีการติดตามอาการผิดปกติ 

ใน Application Line ซ่ึงผลการติดตามภายหลังเสร็จสิ้นภารกิจพบว่าไม่มีการติดเชื้อของบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ 

ขั้นตอนการท าความสะอาดห้องพักและอุปกรณ์ภายในห้องพัก 
การท าความสะอาดห้องพัก จ าแนกออกเป็น 2 กรณี คือ  
1. กรณีครบก าหนดการกักกัน ผลการตรวจไม่พบเชื้อโควิด-19 

มีการประชาสัมพันธ์ให้ทราบว่า เมื่อได้รับเอกสารและอนุมัติให้ออกจากพ้ืนที่กักกันในสถานที่ที่รัฐ
จัดหาไว้ ให้ปิดเครื่องปรับอากาศ และเปิดหน้าต่างก่อนออกจากห้องพัก และเมื่อลงมาคืนกุญแจก็มีการถามซ้ าว่า
ปิดเครื่องปรับอากาศและเปิดหน้าต่างแล้วหรือไม่ 

- กรณีท่ีปิดเครื่องปรับอากาศแล้ว  

 หากไม่มีความจ าเป็นเร่งด่วนในการใช้ห้องพัก สามารถปิดทิ้งไว้มากกว่า 1 วัน และ 
รอท าความสะอาดพร้อม ๆ กันได้ 

 กรณีมีความจ าเป็นต้องใช้ห้องพัก ให้พักห้องทิ้งไว้ 30-60 นาที   
- กรณีท่ีผู้กักกันลืมปิดเครื่องปรับอากาศ ให้แม่บ้านสวมหน้ากากอนามัย ใส่ถุงมือ และเตรียม 

ผ้าชุบน้ ายาท าลายเชื้อที่มีใช้ในสถานที่ เช่น ไฮเตอร์ คลอรอกซ์ 70 %Alcohol โดยใช้ผ้าที่ชุบน้ ายาท าลายเชื้อเช็ด
ที่ลูกบิดประตูทั้งด้านนอกและด้านใน เข้าไปปิดแอร์ เปิดหน้าต่าง เพ่ือเจือจางอากาศภายในห้องพัก และปิดประตู
ห้องน้ าเปิดระบบดูดอากาศในห้องน้ า (โดยใช้ผ้าที่ชุบน้ ายาท าลายเชื้อเช็ดและจับลูกบิด/ที่เปิดอุปกรณ์ต่าง ๆ) ออกมา
และพักห้องทิ้งไว้ 30-60 นาท ี
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-    เตรียมอุปกรณ์ท าความสะอาด ดังนี้ 
 * ถุงขยะสีแดงขนาดใหญ่  จ านวน 2 ถุง 
 * ถุงขยะขนาดเล็ก   จ านวน 5 ถุง  
* เคเบิ้ลไทด์ส าหรับผูกปากถุง  จ านวน 4 อัน 
* ผ้าส าหรับท าความสะอาด จ านวน 8-10 ผืน 
* ผสมน้ ายา Sodium hypochlorite 0.05% ส าหรับท าความสะอาดพ้ืนผิวโดยรอบ 
* ผสมน้ ายา Sodium hypochlorite 0.5% ส าหรับท าความสะอาดบริเวณที่สกปรก 
เช่น ชักโครก อ่างล้างหน้า อ่างอาบน้ า 

- การท าความสะอาดห้องพัก 
เมื่อครบก าหนดเวลาพักห้อง แม่บ้านปฏิบัติหน้าที่ 2 คน สวมชุดปฏิบัติงาน และรองเท้าท่ี 

สามารถล้างน้ าท าความสะอาดได้ และสวมอุปกรณ์ป้องกันร่างกาย ดังนี้ 

 ล้างมือ สวมหน้ากากอนามัย 

 Face shield หรือแว่นป้องกันตา 

 หมวกคลุมผมกรณีที่ผมยาว ปรกหน้ารุงรัง 

 ถุงมือ 
แม่บ้านคนที่ 1  ใช้ผ้าที่ชุบน้ ายาท าลายเชื้อที่เตรียมมา เช็ดที่ลูกบิดประตูทั้งด้านนอกและด้านในหลีกทาง

ให้แม่บ้านคนที่ 2 เข้าไปภายใน และเปิดประตูห้องพัก  
แม่บ้านคนที่ 2  ปิดพัดลมระบายอากาศในห้องน้ า เข้าไปในห้องน้ า ปิดฝาชักโครกและกดน้ าชักโครก  1-2 ครั้ง 

เทน้ ายาล้างห้องน้ า เช่น Sodium hypochlorite 0.5% บริเวณอ่างล้างหน้า อ่างอาบน้ า 
หลังจากนั้นเปิดฝาชักโครกเทน้ ายา Sodium hypochlorite 0.5% ราดให้ทั่วชักโครก       
ปิดฝาชักโครก ออกมาจากห้องน้ า ปิดประตู และ เปิดพัดลมระบายอากาศในห้องน้ า 

แม่บ้านคนที่ 1  ท าความสะอาดอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่มีภายในห้อง เช่น เตียง โต๊ะ ตู้เย็นฯ โดยใช้น้ ายา 10% 
sodium hypochlorite 0.05% ที่ผสมไว้ โดยผ้าที่ใช้เช็ดให้ใช้ 1 ผืนต่อพ้ืนที่ ไม่ใช้เช็ด
ผืนเดียวทั่วทั้งห้อง ผ้าที่ใช้แล้วให้ใส่ในถุงขยะติดเชื้อใบเล็ก เพ่ือน าส่งไปยังงานบริการซัก
รีด โดยการท าความสะอาดผ้าตามมาตรฐานผ้าติดเชื้อ คือการใช้น้ ายาซักผ้า และต้องซัก
ที่อุณหภูมิ 71 องศาเซลเซียส นาน 25 นาท ี(หรือ 70 องศาเซลเซียส นาน 30 นาที) 

แม่บ้านคนที่ 2  เก็บปลอกหมอนและผ้าปูที่นอนโดยม้วนออกห่างจากตัว (เป็นการท าให้ส่วนที่สกปรก 
ถูกม้วนเข้าไปด้านใน ป้องกันการฟุ้งกระจายของเชื้อโรค) ไม่ควรสะบัดผ้าปูที่นอน  
เพราะจะท าให้เกิดการฟุ้งกระจายของเชื้อโรคและฝุ่น  
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แม่บ้านคนที่ 1  เตรียมถุงพลาสติกใบใหญ่ ม้วนปากถุงและน าไปครอบที่กองผ้าที่แม่บ้านคนที่ 2 ม้วนไว้
บนเตียง พลิกถุงให้หงายและมัดปากถุงให้เรียบร้อยด้วยเคเบิ้ลไทด์ และน าถุงพลาสติกที่
ใส่ผ้าเปื้อน ไปวางยังบริเวณใกล้ประตูทางออก เดินไปปิดสวิตช์พัดลมระบายอากาศในห้องน้ า 

แม่บ้านคนที่ 2  เข้าไปท าความสะอาดห้องน้ า โดยเข้าไปกดชักโครก 2 ครั้ง ท าการล้างอ่างล้างหน้า       
อ่างอาบน้ าก่อน แล้วมาท าความสะอาดชักโครกและพ้ืนห้องเก็บขยะภายในห้องน้ า          
โดยม้วนปากถุงขยะออกนอกตัว เช็ดปากถุง ผูกด้วยเคเบิ้ลไทด์ น าถุงใส่ขยะออกมาทิ้ง 
ในถุงมูลฝอยใบใหญ่ด้านหน้าห้องน้ าท่ีแม่บ้านคนที่ 1 น ามาวางไว้ 

แม่บ้านคนที่ 1 ปูผ้าปูที่นอนชุดใหม่ เสร็จแล้วท าการเก็บขยะภายในห้องพัก โดยการม้วนปากถุงขยะ
ออกนอกตัว ใช้ผ้าชุบน้ ายาท าลายเชื้อเช็ดปากถุง ผูกด้วยเคเบิ้ลไทด์และใส่ถุงแดงใบใหญ่
อีกใบ น าถุงขยะใบใหม่ใส่ถังขยะแทนถุงที่เก็บไป จากนั้นจึงน าถุงขยะใบใหญ่มาวางไว้
บริเวณด้านข้างประตูห้องน้ า เพ่ือรอแม่บ้านคนที่ 2 น าถุงใส่ขยะในห้องน้ าออกมาทิ้ง         
ใส่ถุงมูลฝอยใบใหญ่รวมกัน ก่อนผูกปากถุงด้วยเคเบิ้ลไทด์และเช็ดรอบปากถุงด้วยผ้ า 
ชุบน้ ายาท าลายเชื้อ 

แม่บ้านคนที่ 1  ถอดถุงมือข้างที่ถนัดออก 1 ข้างก าไว้ในมือข้างที่ไม่ถนัด ใช้มือข้างที่ถอดถุงมือเปิดประตู
หลีกทางให้แม่บ้านคนที่ 2 

แม่บ้านคนที่ 2  ถือถุงใส่ผ้า และถุงขยะมือละถุง เดินออกมาข้างนอกบริเวณโถงทางเดินหน้าห้องพัก 
แม่บ้านคนที่ 1 สเปรย์ Alcohol 70 % บริเวณถุงใส่ผ้าและถุงขยะ  
แม่บ้านคนที่ 2  น าถุงใส่ผ้าใส่ในรถผ้าติดเชื้อเพ่ือเตรียมส่งโรงซักฟอก และน าถุงขยะติดเชื้อใส่ในถังขยะ

ติดเชื้อ เพื่อส่งโรงพักขยะ 
แม่บ้านคนที่ 1 ถอดถุงมือ ล้างมือ และหยิบขวดน้ ายาล้างมือเพ่ือเตรียมกดน้ ายาให้แม่บ้านคนที่ 2 
แม่บ้านคนที่ 2  ถอดอุปกรณ์ป้องกันร่างกายส่วนบุคคลก่อน โดยแม่บ้านคนที่ 1 ท าหน้าที่เป็น Safety 

Officer ท าการถอดอุปกรณ์ป้องกันร่างกาย ตามล าดับดังนี้  
- ถอดถุงมือ    ล้างมือ 
- ถอดหมวก    ล้างมือ 
- ถอด Face shield/แว่นป้องกันตา ล้างมือ  
- กรณีท าความสะอาดห้องเป็นห้องสุดท้ายของช่วงเวลาเดียวกัน หรือหน้ากากอนามัย

เปียกชื้น สกปรก ให้ถอดหน้ากากอนามัยทิ้ง ล้างมือ และใส่หน้ากากอนามัยชิ้นใหม่ 
- อาบน้ าและเปลี่ยนชุดปฏิบัติหน้าที่ชุดใหม่ 

หมายเหตุ เมื่อเสร็จภารกิจก่อนกลับบ้าน ต้องอาบน้ าสระผม และเปลี่ยนชุดทุกครั้ง 
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2. กรณีท่ีมีผลตรวจยืนยันพบเชื้อโควิด-19 
เมื่อผู้พักออกจากห้องพักแล้ว แม่บ้านสวมหน้ากากอนามัย ใส่ถุงมือ และเตรียมผ้าชุบน้ ายาท าลายเชื้อ     

ทีม่ีใช้ในสถานที่ เช่น ไฮเตอร์ คลอรอกซ์ 70 %Alcohol  โดยใช้ผ้าที่ชุบน้ ายาท าลายเชื้อ เช็ดที่ลูกบิดประตูทั้งด้านนอก
และด้านใน เข้าไปปิดแอร์ เปิดหน้าต่าง เพ่ือเจือจางอากาศภายในห้องพัก และปิดประตูห้องน้ าเปิดระบบ           
ดูดอากาศในห้องน้ า (โดยใช้ผ้าที่ชุบน้ ายาท าลายเชื้อเช็ดและจับลูกบิด/ที่เปิดอุปกรณ์ต่าง  ๆ) ออกมาและพักห้อง 
ทิ้งไว้ 30-60 นาที เมื่อครบเวลาพักห้องแล้ว ให้ช่างเข้าไปท าความสะอาดเครื่องปรับอากาศ ล้างหรือเปลี่ยนตัว
กรองก่อนที่แม่บ้านจะเข้าไปท าความสะอาดห้องพัก โดยมีขั้นตอนดังนี้ 

  - การท าความสะอาดเครื่องปรับอากาศ โดยเตรียมอุปกรณ์ดังนี้ 
   * ถังบรรจุน้ าผสมน้ ายาท าลายเชื้อที่ใช้ส าหรับการล้างเครื่องปรับอากาศ 
   * ผ้าส าหรับซับน้ าได้ 1-2 ผืน 
   * ผ้าส าหรับใช้เช็ดเครื่องปรับอากาศ และบริเวณที่แผ่นกรอง 4 ผืน 
   * ถุงพลาสติกขนาดเล็กส าหรับใส่ผ้าที่เช็ดแล้ว 2 ใบ ใส่ถุงมือ 1 ใบ 
   * ถุงพลาสติกขนาดใหญ่ส าหรับใส่อุปกรณ์ป้องกันร่างกาย 2 ใบ วางไว้บริเวณโถงทางเดิน
ให้ช่างเข้าไปท าความสะอาด ๒ คน สวมชุดปฏิบัติงานของหน่วยงาน มีการปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้ 

ช่างคนที่ 1 สวมอุปกรณ์ป้องกันร่างกายดังนี้   
* ล้างมือ สวมหน้ากาก N 95 และท า Fit Check 
* Shoes cover  
* Isolation gown/CPE แขนยาว 
* แว่นตา/Face shield  
* หมวกคลุมผม  
* ถุงมือ 2 ชั้น 

ช่างคนที่ 2 สวมอุปกรณ์ป้องกันร่างกายดังนี้   
* ล้างมือ สวมหน้ากากอนามัย 
* Shoes cover  
* Isolation gown/CPE แขนยาว 
* แว่นตา/Face shield  
* หมวกคลุมผม  
* ถุงมือ   

ช่างคนที่ 2 เตรียมถังบรรจุน้ าผสมน้ ายาท าลายเชื้อส าหรับการล้างเครื่องปรับอากาศ ใช้ผ้าสามผืนจุ่ม
ลงไปในถังน้ าบรรจุน้ ายา บิดให้หมาด ส่งให้ช่างคนที่ 1 จ านวน 1 ผืน 
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ช่างคนที่ 1 ใช้ผ้าชุบน้ ายาท าลายเชื้อเช็ดลูกบิดประตูด้านนอกและด้านใน ใช้ผ้าจับลูกบิดเพ่ือเปิด
ประตู ใช้ผ้ากดสวิตช์ปิดพัดลมดูดอากาศในห้องน้ า น าผ้าใส่ถุงพลาสติกติดเชื้อที่ช่างคนที่ 
2 ส่งให้ 

ช่างคนที่ 1 เตรียมเก้าอ้ีเพ่ือปีนขึ้นไป 
ช่างคนที่ 2 ส่งผ้าชุบน้ ายาท าลายเชื้อส่งให้ช่างคนที่ 1 
ช่างคนที่ 1 น าผ้าที่ชุบน้ ายาท าลายเชื้อเช็ดที่บริเวณด้านหน้าและด้านนอกเครื่องปรับอากาศโดยเช็ด

ไปในทิศทางเดียวกัน น าผ้าที่เช็ดท าความสะอาดแล้วใส่ถุงพลาสติกติดเชื้อที่ช่างคนที่ 2 
ส่งให้ 

ช่างคนที่ 1 น าแผ่นกรองออกจากเครื่องปรับอากาศ ด้วยความระมัดระวังไม่ให้ฟุ้งกระจาย น าแผ่น
กรองออกมาให้อยู่ในลักษณะแนวตั้งส่งให้ช่างคนที่ 2 เสร็จแล้วถอดถุงมือคู่นอกใส่ถุง
ขยะติดเชื้อ 

ช่างคนที่ 2 - รับแผ่นกรองในแนวตั้งและจุ่มลงในน้ าผสมน้ ายาล้างแอร์ที่เตรียมไว้ท าความสะอาด
แผ่นกรองใต้น้ า 

  - น าแผ่นกรองที่ท าความสะอาดเสร็จแล้ว วางราบกับผ้า ซับแผ่นกรองกับผ้าให้แห้ง 
- ใช้ 70 % alcohol Spray บนไส้กรองโดยใช้ผ้าอีกผืนบังไว้ ป้องกันการฟุ้งกระจาย 
เสร็จแล้วหยิบส่งให้ช่างคนที่ 1 

ช่างคนที่ 1 รับแผ่นกรองแนวตั้งและน าไปใส่ในเครื่องปรับอากาศเหมือนเดิม  
ช่างคนที่ 2 ส่งผ้าชุบน้ ายาท าลายเชื้อผืนใหม่ส่งให้เช็ดที่เครื่องปรับอากาศ 
ช่างคนที่ 1 น าผ้าที่ชุบน้ ายาท าลายเชื้อเช็ดที่บริเวณด้านหน้าและด้านนอกเครื่องปรับอากาศ โดยเช็ด

ไปในทิศทางเดียวกัน เสร็จแล้วน าผ้าที่เช็ดท าความสะอาดแล้วใส่ถุงพลาสติกติดเชื้อที่ช่าง
คนที่ ๒ ส่งให้ 

ช่างคนที่ 2 ใช้ผ้าแห้งอีกผืนเช็ดพ้ืนบริเวณที่ล้างแผ่นกรองให้แห้งและใส่ผ้ารวมไปในถุงพลาสติกติด
เชื้อเพ่ือน าส่งโรงซักฟอกตามมาตรฐานหรือก าจัดเป็นขยะติดเชื้อต่อไป 

ช่างคนที่ 1 น าถังน้ าเข้าไปในห้องน้ า ปิดฝาชักโครก กดชักโครก 2 ครั้ง ค่อย ๆ เปิดฝาชักโครกเทน้ า
ในถังทิ้งไปในชักโครก ปิดฝาชักโครก และกดน้ าทิ้ง 2 ครั้ง ออกมาปิดประตูห้องน้ า ถอด
ถุงมือข้างที่ถนัดออก 1 ข้าง น าถุงมือที่ถอดไว้ในก ามืออีกข้าง ใช้มือข้างที่ถอดถุงมือออก
แล้วเปิดสวิตช์พัดลมระบายอากาศในห้องน้ า  

ช่างคนที่ 2 ถอดถุงมือข้างที่ถนัดออก 1 ข้าง น าถุงมือที่ถอดไว้ในก ามืออีกข้าง ใช้มือข้างที่ถอดถุงมือ
ออกแล้วเปิดประตูห้องพัก และถอด PPE ออกตามขั้นตอน ดังนี้ 

 ถอดถุงมือที่เหลืออีกข้าง  ล้างมือ 
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 ถอดหมวก    ล้างมือ 

 ถอด Face shield/แว่นป้องกันตา ล้างมือ 

 ถอด Isolation gown/CPE แขนยาว ล้างมือ 

 ถอด Shoes cover    ล้างมือ 

 ถอดหน้ากากอนามัย  ล้างมือ และใส่หน้ากากอนามัยชิ้นใหม่ 
ช่างคนที่ 1 หลังเปิดสวิตช์พัดลมระบายอากาศในห้องน้ าแล้ว เดินออกมานอกห้อง ปิดประตูห้องพัก 

และถอด PPE ออกตามขั้นตอน ดังนี้ 

 ถอดถุงมือที่เหลืออีกข้าง  ล้างมือ 

 ถอดหมวก    ล้างมือ 

 ถอด Face shield/แว่นป้องกันตา ล้างมือ 

 ถอด Isolation gown/CPE แขนยาว ล้างมือ 

 ถอด Shoes cover    ล้างมือ 

 ถอดหน้ากาก N 95   ล้างมือ และใส่หน้ากากอนามัยชิ้นใหม่ 
หมายเหตุ - กรณีมีแผ่นกรองเปลี่ยนใหม่ ให้เตรียมถุงแดงใบใหญ่ขนาดเหมาะสมที่จะใส่แผ่นกรอง

ลงไปล้างท าความสะอาด และน าไปผึ่งแดดให้แห้งข้างล่าง 
 - เมื่อล้างเครื่องปรับอากาศเสร็จแล้วให้อาบน้ า สระผม เปลี่ยนชุดปฏิบัติงานใหม่ทันที 

หลังจากนัน้ 30 นาที แม่บ้านเข้าไปท าความสะอาดภายในห้องพัก ประกอบด้วยขั้นตอน ดังนี้  
เตรียมอุปกรณ์ท าความสะอาด ดังนี้ 

 * ถุงขยะสีแดงขนาดใหญ่   จ านวน 2 ถุง 
 * ถุงขยะขนาดเล็ก    จ านวน 5 ถุง  
* เคเบิ้ลไทด์ส าหรับผูกปากถุง   จ านวน 4 อัน 
* ผ้าส าหรับท าความสะอาด  จ านวน 8-10 ผืน 
* ผสมน้ ายา Sodium hypochlorite 0.05% ส าหรับท าความสะอาดพ้ืนผิวโดยรอบ 
* ผสมน้ ายา 10% Sodium hypochlorite 0.5% ส าหรับท าความสะอาดบริเวณที่
สกปรก เช่น ชักโครก อ่างล้างหน้า อ่างอาบน้ า 

- การท าความสะอาดห้องพัก 
เมื่อครบก าหนดเวลาพักห้อง 30 นาทีหลังจากล้างเครื่องปรับอากาศแล้ว แม่บ้านเข้าไป

ปฏิบัติหน้าที่ 2 คน สวมชุดปฏิบัติงาน และรองเท้าที่สามารถล้างน้ าท าความสะอาดได้ และสวมอุปกรณ์ป้องกัน
ร่างกาย ดังนี้ 



 
18 

 ล้างมือ สวมหน้ากากอนามัย 

 ชุดคลุมร่างกายแขนยาว/CPE 

 Face shield หรือแว่นป้องกันตา 

 หมวกคลุมผมกรณีท่ีผมยาว ปรกหน้ารุงรัง 

 ถุงมือ 
แม่บ้านคนที่ 1  ใช้ผ้าที่ชุบน้ ายาท าลายเชื้อที่เตรียมมา เช็ดที่ลูกบิดประตูทั้งด้านนอกและด้านในหลีกทาง

ให้แม่บ้านคนที่ 2 เข้าไปภายใน และเปิดประตูห้องพัก  
แม่บ้านคนที่ 2  ปิดพัดลมระบายอากาศในห้องน้ า เข้าไปในห้องน้ า และกดน้ าชักโครก 1-2 ครั้ง (ฝาชักโครก

ปิดอยู่เพราะช่างปิดไว้ก่อน) เทน้ ายา Sodium hypochlorite 0.5% บริเวณอ่างล้างหน้า 
อ่างอาบน้ า หลังจากนั้นเปิดฝาชักโครกเทน้ ายา Sodium hypochlorite 0.5% ราดให้ทั่ว
ชักโครก ปิดฝาชักโครก ออกมาจากห้องน้ า ปิดประตู และ เปิดพัดลมระบายอากาศใน
ห้องน้ า 

แม่บ้านคนที่ 1  ท าความสะอาดอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่มีภายในห้อง เช่น เตียง โต๊ะ ตู้เย็นฯโดยใช้น้ ายา
Sodium hypochlorite 0.05% ที่ผสมไว้ โดยผ้าที่ใช้เช็ดให้ใช้ 1 ผืนต่อพ้ืนที่ ไม่ใช้เช็ด
ผืนเดียวทั่วทั้งห้อง ผ้าที่ใช้แล้วให้ใส่ในถุงขยะติดเชื้อใบเล็ก เพื่อน าส่งไปยังงานซักฟอก  
ที่ท าความสะอาดผ้าตามมาตรฐานผ้าติดเชื้อ คือการใช้น้ ายาซักผ้า และซักผ้าที่อุณหภูมิ 
71 องศาเซลเซียส นาน 25 นาท ีหรือ 70 องศาเซลเซียส นาน 30 นาที 

แม่บ้านคนที่ 2  เก็บปลอกหมอนและผ้าปูที่นอนโดยม้วนออกห่างจากตัว (เป็นการท าให้ส่วนที่สกปรก 
ถูกม้วนเข้าไปด้านใน ป้องกันการฟุ้งกระจายของเชื้อโรค) ไม่ควรสะบัดผ้าปูที่นอน เพราะ
จะท าให้เกิดการฟุ้งกระจายของเชื้อโรคและฝุ่น  

แม่บ้านคนที่ 1  เตรียมถุงพลาสติกใบใหญ่ ม้วนปากถุงและน าไปครอบที่กองผ้าที่แม่บ้านคนที่ 2 ม้วนไว้
บนเตียง พลิกถุงให้หงายและมัดปากถุงให้เรียบร้อยด้วยเคเบิ้ลไทด์ และน าถุงพลาสติกท่ี
ใส่ผ้าเปื้อน ไปวางยังบริเวณใกล้ประตูทางออก เดินไปปิดสวิตช์พัดลมระบายอากาศใน
ห้องน้ า 

แม่บ้านคนที่ 2  เข้าไปท าความสะอาดห้องน้ า โดยเข้าไปกดชักโครก 2 ครั้ง ท าการล้างอ่างล้างหน้าอ่าง
อาบน้ าก่อน แล้วมาท าความสะอาดชักโครกและพ้ืนห้อง 
เก็บขยะภายในห้องน้ าโดยม้วนปากถุงขยะออกนอกตัว เช็ดปากถุง ผูกด้วยเคเบิ้ลไทด์  
น าถุงใส่ขยะออกมาทิ้งในถุงใหญ่ด้านหน้าที่แม่บ้านคนที่ 1 น ามาวางไว้บริเวณหน้าห้องน้ า 

แม่บ้านคนที่ 1  ปูผ้าปูที่นอนชุดใหม่ เสร็จแล้วท าการเก็บขยะภายในห้องพัก โดยการม้วนปากถุงขยะ
ออกนอกตัว ใช้ผ้าชุบน้ ายาท าลายเชื้อเช็ดปากถุง ผูกด้วยเคเบิ้ลไทด์และใส่ถุงแดงใบใหญ่
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อีกใบ น าถุงขยะใบใหม่ใส่ถังขยะแทนถุงที่เก็บไป จากนั้นจึงน าถุงขยะใบใหญ่มาวางไว้
บริเวณด้านข้างประตูห้องน้ า เพ่ือรอแม่บ้านคนที่ 2 น าถุงใส่ขยะในห้องน้ าออกมาทิ้งใส่
ถุงรวมกัน ก่อนผูกปากถุงด้วยเคเบิ้ลไทด์และเช็ดรอบปากถุงด้วยผ้าชุบน้ ายาท าลายเชื้อ 

แม่บ้านคนที่ 1  ถอดถุงมือข้างที่ถนัดออก 1 ข้างก าไว้ในมือข้างที่ไม่ถนัด ใช้มือข้างที่ถอดถุงมือเปิดประตู
หลีกทางให้แม่บ้านคนที่ 2  

แม่บ้านคนที่ 2  ถือถุงใส่ผ้า และถุงขยะมือละถุง เดินออกมาข้างนอกบริเวณโถงทางเดินหน้าห้องพัก 
แม่บ้านคนที่ 1  สเปรย์ Alcohol 70 % บริเวณถุงใส่ผ้าและถุงขยะ  
แม่บ้านคนที่ 2  น าถุงใส่ผ้าใส่ในรถผ้าติดเชื้อเพ่ือเตรียมส่งโรงซักฟอก และ 

น าถุงขยะติดเชื้อใส่ในถังขยะติดเชื้อ เพ่ือส่งโรงพักขยะ 
แม่บ้านคนที่ 1 ถอดถุงมือ ล้างมือ และหยิบขวดน้ ายาล้างมือเพ่ือเตรียมกดน้ ายาให้แม่บ้านคนที่ 2 
แม่บ้านคนที่ 2  ถอดอุปกรณ์ป้องกันร่างกายส่วนบุคคลก่อน โดยแม่บ้านคนที่ 1 ท าหน้าที่เป็น Safety 

Officer และกดน้ ายาล้างมือให้ ท าการถอดอุปกรณ์ป้องกันร่างกาย ตามล าดับดังนี้  
- ถอดถุงมือพร้อมเสื้อคลุมแขนยาว   ล้างมือ 
- ถอดหมวก     ล้างมือ 
- ถอด Face shield/แว่นป้องกันตา   ล้างมือ  
- ถอดหน้ากากอนามัย  ล้างมือ และใส่หน้ากากอนามัยชิ้นใหม่ 
- อาบน้ าและเปลี่ยนชุดปฏิบัติหน้าที่ชุดใหม่ทันที 

แม่บ้านคนที่ 1 ถอด PPE โดนมีแม่บ้านคนที่ 2 ที่ถอด PPE เสร็จแล้วท าหน้าที่เป็น Safety Officer และ
กดน้ ายาล้างมือให้ ท าการถอดอุปกรณ์ป้องกันร่างกาย ตามล าดับดังนี้  

- ถอดถุงมือพร้อมเสื้อคลุมแขนยาว   ล้างมือ 
- ถอดหมวก     ล้างมือ 
- ถอด Face shield/แว่นป้องกันตา   ล้างมือ  
- ถอดหน้ากากอนามัย  ล้างมือ และใส่หน้ากากอนามัยชิ้นใหม่ 
- อาบน้ าและเปลี่ยนชุดปฏิบัติหน้าที่ชุดใหม่ทันที 

หมายเหตุ - หากมีห้องที่ต้องท าความสะอาดหลายห้องให้ท าความสะอาดห้องที่พบเชื้อโควิด-19 เป็นห้องสุดท้าย 
- เมื่อเสร็จภารกิจก่อนกลับบ้าน ต้องอาบน้ าสระผม และเปลี่ยนชุดทุกครั้ง 
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บทที ่4 

ผลการด าเนนิงาน 

การด าเนินกิจกรรมรับผู้เดินทางจากประเทศยูเครน ในช่วง วันที่ 3 – 8 มีนาคม 2565 พบมีผู้เดินทางกลับ

จ านวน 224 ราย ซึ่งในสถานการณ์ผู้อพยพนี้ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ไม่มีการลง Thailand pass เนื่องจากเป็นผู้

อพยพจากสถานการณ์ ความขัดแย้งระหว่าง 'วิกฤตรัสเซีย-ยูเครน' โดยมีการจัดระบบกักกันเฉพาะเพ่ือคัดกรอง

และเฝ้าระวังการแพร่กระจายเชื้อโควิด 19 ก่อนกลับสู่ภูมิล าเนา  

ระบบการกักกันผู้เดินทางจากประเทศยูเครน ผู้เดินทางเมื่อเดินทางมาถึงประเทศไทย ทุกคนจะเข้ารับการ

ตรวจ RT-PCR ที่ด่านสุวรรณภูมิ แล้วเดินทางมาที่สถานที่กักกันของรัฐ QUARANTINE CENTER  กองด่านควบคุม

โรคติดต่อระหว่างประเทศ และกักกันโรคเพ่ือรอผลตรวจซึ่งใช้เวลาประมาณ 3 -4 ชั่วโมง ผลตรวจ RT-PCR 

Detected จะถูกส่งตัวเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลสนามสถาบันบ าราศนราดูร ผู้อพยพท่ีผลตรวจ RT-PCR NOT 

Detected จะสามารถกลับภูมิล าเนาของตนเองได้แบบ Test and go โดยต้อง ลงทะเบียน Application หมอ

ชนะ หนังสือรับรองการกักตัว และ ชุดตรวจ ATK 1 ชุดเพ่ือตรวจเองที่บ้านในวันที่ 5 และรายงานผลตรวจผ่าน 

Application หมอชนะ พบเจ้าหน้าที่กรมแรงงานและกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ก่อนกลับภูมิล าเนา 

คนไทยที่อพยพมาจากยูเครนรวมทั้งหมด 224 คนประวัติการได้รับวัคซีนตั้งแต่ 2 เข็มขึ้นไป 212 คน    

คิดเป็นร้อยละ 94.64 ฉีดวัคซีนเข็มเดียว 2 คนคิดเป็นร้อยละ 0.89 ยังไม่ได้ฉีดวัคซีน 10 คน (มีเด็ก 2 คน อายุ 6 

และ 11 ขวบ)  คิดเป็นร้อยละ 4.46 เข้าสถานที่กักกัน QUARANTINE CENTER  190 คน  การตรวจ RT-PCR ที่

ด่านสุวรรณภูมิ ผลตรวจ RT-PCR Detected  34 คน (มีผลตรวจ Inconclusive 3 คน ซึ่งได้ท าการตรวจซ้ าใหม่

อีกครั้ง ผลตรวจเป็น Detected ทั้ง 3 คน) refer รักษาต่อที่โรงพยาบาลสนามสถาบันบ าราศท้ังหมด ผู้กักกันที่อยู่

ในระหว่างรอผลตรวจทุกคนไม่มีอาการผิดปกติใด ๆ  

ข้อมลูการรบัผูเ้ดนิทางจากประเทศยเูครน เขา้สถานที่กกักนัตั้งแตว่นัที ่2 - 8 มนีาคม 2565 
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บทที ่5 

สรปุผลและขอ้เสนอแนะ 

การจัดระบบบริการผู้เดินทางจากประเทศยูเครน บรรลุวัตถุประสงค์ในการด าเนินงานที่ตั้งไว้เพ่ือลดการ
แพร่กระจายเชื้อคนไทยที่อพยพจากประเทศยูเครนตามมาตรการการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ของกระทรวงสาธารณสุข โดยจากคัดกรองผู้เดินทางจ านวน 224 ราย จาก
สถานการณ์ความขัดแย้งระหว่าง 'วิกฤตรัสเซีย-ยูเครน '  ในช่วงวันที่ 3 – 8 มีนาคม 2565 พบการติดเชื้อ  
COVID-19 ในผู้เดินทางกลับ จ านวน 34 ราย และประสานส่งต่อรักษาโรงพยาบาลสนามสถาบันบ าราศก่อนกลับ
ภูมิล าเนา นอกจากนั้นยังมีระบบเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคผ่านระบบหมอชนะภายหลังการกักกัน ซึ่งไม่พบมี
การระบาดเป็นกลุ่มก้อนในพ้ืนที่เดินทางกลับ รวมถึงไม่พบเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานมีการติดเชื้อโควิด-19 จาการ
ปฏิบัติงาน ซึ่งนับเป็นความส าเร็จในการด าเนินงานที่สะท้อนความส าเร็จทั้งด้านประสิทธิผลและประสิทธิภาพ
ของระบบการด าเนินงานอย่างสูงสุด  

ส่วนหนึ่งของความส าเร็จในการด าเนินงานเกิดจากความร่วมมือของหน่วยงานหลายภาคส่วน เช่น ด่าน 

สุวรรณภูมิ กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงคมนาคม กรมแรงงาน กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ และสถาบัน

บ าราศนราดูร ซึ่งท าให้การด าเนินมีความเรียบร้อยและเป็นไปตามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข นอกจากนั้น

การด าเนินงานดังกล่าวยังเป็นการฝึกเจ้าหน้าที่กองด่าน ฯ ในการวางระบบเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ

และฝึกกระบวนการท างานเป็นขั้นตอน ตั้งแต่การเดินทางจากสนามบินสุวรรณภูมิ มาที่สถานกักกัน การลง

โปรแกรม COSTE การเข้าพักในห้องพัก การรายงานผลตรวจเชื้อ การซักประวัติทางโทรศัพท์ กระบวนการ refer 

กระบวนการส่งกลับภูมิล าเนา จนถึงการท าความสะอาดพ้ืนที่สิ่งแวดล้อมและห้องพักภายหลังการใช้งาน ซึ่งต้องมี

ทักษะในการจัดการและแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ทันท่วงที เพ่ือการด าเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้  

ด้านปัญหาอุปสรรคที่ได้จากการด าเนินงาน ซึ่งเป็นข้อที่ต้องน าไปปรับปรุงแก้ไขในการด าเนินต่อไป มีดังนี้  

1. จ านวนเจ้าหน้าที่น้อยไม่เหมาะสมกับภาระงาน เช่น พยาบาลที่มีแค่ 3 คน ที่ต้องควบคุมก ากับการ 

ท างาน และปฏิบัติงานไปพร้อมกัน  ,พนักงานแม่บ้านไม่เพียงพอ เนื่องจากต้องท าความสะอาดห้องพัก เก็บขยะ 

เพ่ือรองรับผู้มากักกันจ านวนมาก  

2. อุปกรณ์ไม่เพียงพอ เช่น ผ้าปูที่นอน ปลอกหมอน ผ้าห่ม ผ้าเช็ดตัว ซ่ึงต้องขอเบิกจากสถาบันบ าราศนราดูร 

ซึ่งมีจ านวนจ ากัดในแต่ละวัน  

3. ระบบการจัดการของห้องพักมีปัญหาเรื่อง Key card มีแค่อันเดียว ห้องพักจะไม่สามารถปิดได้จากข้างนอก 

เมื่อห้องไหนปิด แล้วจะเปิดไม่ได้ เนื่องจากของเดิมไม่มีการใช้ระบบ Key card ต้องใช้ Key card ที่มีอันเดียวไป

เปิดให้  
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