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ค าน า 
 

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่มีการระบาดทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ 
ตั้งแต่ต้นปี 2563 ส่งผลกระทบทั้งทางด้านการแพทย์ สาธารณสุข เศรษฐกิจ สังคมตลอดจนถึงความมั่งคง
ด้านต่าง ๆ และมีแนวโน้มความรุนแรงเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่องในต่างประเทศ ประเทศไทยจึงได้ด าเนินการ
จัดระบบเพ่ือตอบสนองต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดดังกล่าว ทั้งการเตรียมความพร้อมรับมือโรคติดเชื้อ    
การสอบสวนเพ่ือควบคุมป้องกันโรค การส่งต่อรักษาพยาบาลอย่างทันท่วงที และมาตรการที่ส าคัญในการ
ป้องกันและควบคุมการแพร่กระจายเชื้อที่อาจจะก่อให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในประเทศไทย
เป็นมุมกว้าง 

กองด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศและกักกันโรค โดยกลุ่มกักกันโรค เล็งเห็นถึงความส าคัญ
ดังกล่าว จึงได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การพัฒนามาตรฐานของสถานที่กักกันทุกประเภทขึ้น เพ่ือพัฒนา
และเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับหน่วยงาน องค์กร โดยค านึงถึงองค์ประกอบที่ส าคัญ คือ บุคลากร อุปกรณ์
เครื่องมือ และระบบงาน เพ่ือเตรียมความพร้อมรับมือและบริหารจัดการเหตุการณ์ทั้งในภาวะปกติและภาวะ
ฉุกเฉินของโรคติดต่อ โรคอุบัติใหม่-อุบัติซ้ าที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต โดยการพัฒนาปรับปรุง และถ่ายทอดเกณฑ์
มาตรฐานของสถานที่กักกันทุกประเภท ให้ผู้รับผิดชอบรับทราบ มีการพัฒนาการปฏิบัติงานตามภารกิจการ
กักกันโรคตามมาตรฐานกรมควบคุมโรค เพ่ือการติดตามประเมินผลการด าเนินงาน ตลอดจนถึงพัฒนาแนวทาง
เชื่อมโยงข้อมูล เพ่ือจัดท ารายงานด้านการกักกันโรคของสถานที่กักกันแต่ละประเภท และการใช้งานข้อมูล 
เพ่ือการเฝ้าระวังโรคและภัยสุขภาพ พัฒนาศักยภาพทีมประเมินการจัดตั้งสถานที่กักกัน (Quarantine) โดยมี
วัตถุประสงค์ให้ผู้เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการได้น าความรู้ที่ได้รับจากการประชุมครั้งนี้ไปประยุกต์ใช้        
ในการปฏิบัติงาน อีกทั้งยังสามารถพัฒนาองค์ความรู้ สร้างเครือข่ายในการป้องกันและควบคุมโรคให้ มี           
การบูรณาการท างานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
 

กองด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศและกักกันโรค 
มกราคม 2565 

 
 
 
 
 
 
 
 



บทที ่1 
บทน า 

 
ความเป็นมาและความส าคัญ 

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ตั้งแต่ต้นปี 2563 ประเทศไทยเป็นประเทศแรก     
ที่สามารถตรวจจับผู้ติดเชื้อโควิด-19 ที่เดินทางมาจากประเทศจีน และมีระบบกักกันโรคเป็นมาตรการส าคัญใน
การแยกที่สัมผัสโรคหรือผู้ที่สงสัยติดเชื้อมากักตัว เพ่ือไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดในประเทศ ซึ่งระยะเวลาที่ใช้
ก าหนดในการ กักตัวจะสัมพันธ์กับระยะฟักตัวของโรค 

การกักกันโรคของประเทศไทยได้ด าเนินการภายใต้พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 มาตรา 34 
เป็นการกักกันในราชอาณาจักร และมาตรา 42 เกี่ยวข้องกับการกักกันผู้ที่เดินทางเข้ามาในประเทศ โดยมี          
ค าจ ากัดความที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ 1) การแยกกัก ใช้ในกรณีของผู้ป่วย เพ่ือไม่ให้มีการแพร่โรคซึ่งด าเนินการ       
ในโรงพยาบาล 2) กักกัน ส าหรับผู้ที่มีเหตุอันควรสงสัยว่าจะเป็นโรค หรืออยู่ในระยะที่ยังไม่เป็นโรค แต่มี
โอกาสที่จะเป็นได้ (ระยะฟักตัว) และ 3) คุมไว้สังเกต โดยมีการเชื่อมโยงข้อมูล ด้วยระบบสารสนเทศเฝ้าระวัง 
ติดตาม และประเมินผลการป่วยเป็นโรคติดเชื้อโควิด-19 ที่ใช้ในสถานที่กักกันที่ราชการก าหนด คือ ระบบ 
COSTE (COVID Surveillance Tracking & Evaluation platform) ที่ใช้ติดตาสัญญาณชีพ อุณหภูมิร่างกาย 
และอาการผิดปกตติ่างๆทางร่างกาย 

ตามนิยามสงสัยโรคติดเชื้อ โควิด-19 ต้องมีการประเมินอุณหภูมิของร่างกาย ความเข้มข้นออกซิเจนใน
กระแสเลือด ความดันโลหิต และอาการผิดปกติทางระบบทางเดินหายใจของกลุ่มผู้ถูกเฝ้าระวัง โดยที่เจ้าหน้าที่
ไม่ต้องสัมผัสผู้ถูกเฝ้าระวังซึ่งไม่มีอาการแต่มีโอกาสที่จะป่วยด้วยโรคติดเชื้อโควิด-19 ได้  กองด่านควบคุม
โรคติดต่อระหว่างประเทศและกักกันโรค โดยกลุ่มกักกันโรคได้เล็งเห็นถึงความส าคัญดังกล่าวจึงได้จัดท า 
“โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนามาตรฐานของสถานที่กักกันทุกประเภท” เพ่ือพัฒนาและเสริมสร้างความ
เข้มแข็งเป็นการเตรียมความพร้อมรับมือ และบริหารจัดการเหตุการณ์ทั้งในภาวะปกติและภาวะฉุกเฉินของ
โรคติดต่อ โรคอุบัติใหม-่อุบัติซ้ าที่อาจเกิดข้ึนในอนาคต 

 
วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือพัฒนาปรับปรุง และถ่ายทอดเกณฑ์มาตรฐานของสถานที่กักกันทุกประเภท ให้ผู้รับผิดชอบรับทราบ 
2. เพ่ือพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจการกักกันโรค 
3. เพ่ือติดตามประเมินการและสนับสนุนการด าเนินการ Quarantine Facility ตามมาตรฐานกรมควบคุมโรค 
4. พัฒนาแนวการเชื่อมโยงข้อมูลเพื่อจัดท ารายงานด้านการกักกันโรคของสถานที่กักกันแต่ละประเภท และ

การใช้งานข้อมูลเพ่ือการเฝ้าระวังโรคและภัยสุขภาพ 
5. เพ่ือพัฒนาศักยภาพทีมประเมินการจัดตั้งสถานที่กักกัน (Quarantine) ส่วนกลาง 
 
ระยะเวลาด าเนินโครงการ : จัดประชุมระหว่างวันที่ 24 -26 มกราคม 2565 
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งบประมาณโครงการ :  งบประมาณจากกองด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศและกักกันโรค ผลผลิตที่ 8 
กิจกรรมหลักที่ 8.3 โครงการย่อยที่ 7 พัฒนาระบบและบริหารจัดการเสริมสร้างความเข้มแข็งของสถานที่
กักกันโรค (Quarantine) กิจกรรมที่ 1 ประชุมพัฒนามาตรฐานของสถานที่กักกันทุกประเภท จ านวนเงิน 
300,000.- บาท (สามแสนบาทถ้วน) 
 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ : 
1.  ผู้รับผิดชอบงานกักกันโรคได้รับการถ่ายทอดเกณฑ์มาตรฐานของสถานที่กักกันทุกประเภท 
2.  ผู้รับผิดชอบงานกักกันโรคได้รับการพัฒนาความรู้เรื่องระบบการเชื่อมโยงข้อมูลผู้เดินทางระหว่างด่าน

ควบคุมโรคฯ กับสถานที่กักกัน และสามารถน าไปใช้ในสถานที่กักกันภาครัฐในความรับผิดชอบได้ 
3.  ส านักงานป้องกันควบคุมโรคทุกแห่งได้มีความรู้ในการประเมินการจัดตั้งสถานที่กักกัน (Quarantine) และ

สนับสนุนการด าเนินการป้องกันควบคุมโรคตามเกณฑ์มาตรฐาน Quarantine กรมควบคุมโรค 
4.  ผู้รับผิดชอบได้รับการพัฒนาศักยภาพทีมประเมินการจัดตั้ง Quarantine ระดับเขต (สคร.) และทีมตรวจ

เยี่ยมติดตามการด าเนินงาน Quarantine Facility ตามมาตรฐานที่ก าหนด 
 
ผลผลติและตวัชีว้ดัความส าเรจ็ของโครงการ : 
ผลผลติของโครงการ :  

ล าดับ ผลผลติของโครงการ จ านวน หนว่ยนบั 

1 (ร่าง) แนวทางมาตรฐานการกักกันโรคของสถานที่กักกันแต่ละประเภท            
กรมควบคุมโรค 

1 เรื่อง 

 
ตวัชีว้ดัความส าเรจ็ของโครงการ : 

ล าดับ ตวัชีว้ัดความส าเรจ็ของโครงการ จ านวน หนว่ยนบั 

1 ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมประชุมพัฒนามาตรฐานของสถานที่กักกัน
ทุกประเภท 

≥80 ร้อยละ 
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บทที ่2 
การด าเนนิงาน 

 
 กิจกรรมการด าเนินงานในโครงการเป็นการบรรยาย อภิปราย และการประชุมเชิงปฏิบัติ โดยมีการ
ก าหนดห้วงเวลาในการด าเนินงาน 3 วัน ดังนี้ 
 

ก าหนดการประชุมเชงิปฏบิตักิารเรื่อง “การพฒันามาตรฐานของสถานที่กกักนัทกุประเภท”  
ระหวา่งวนัที ่ 24-26 มกราคม 2565 

ณ  โรงแรม ทีเค พาเลซ แอนด ์คอนเวนชัน่ กรุงเทพมหานคร 
 

วนัจนัทรท์ี ่ 24 มกราคม พ.ศ. 2565 (หอ้งแมคโนเลยี 1) 
08.00–08.30 น. ลงทะเบยีน   

08.30–08.40 น. กลา่วเปดิงาน   
     โดย  นพ.โสภณ เอ่ียมศิริถาวร 
กลา่วรายงาน   
     โดย  นพ.โรม    บวัทอง 

 
รองอธิบดีกรมควบคุมโรค 
 
ผู้อ านวยการกองด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศและกักกันโรค 

08.40–09.30 น. บรรยาย: พระราชบัญญตัโิรคติดต่อ พ.ศ. 2558 และกฎหมายทีเ่กีย่วข้องกบัมาตรฐานการกกักนั 

นพ.โรม    บัวทอง ผู้อ านวยการกองด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศและกักกันโรค 

09.30–10.30 น. บรรยาย: สถานการณ์การตดิเชื้อในผูเ้ดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรไทย 

นพ.โรม    บัวทอง ผู้อ านวยการกองด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศและกักกันโรค 

10.30–12.00 น. อภปิราย: มาตรฐานของสถานทีก่ักกันทุกประเภท 

นพ.รัฐพงษ์    บุรีวงษ์ นายแพทย์ช านาญการ 
รองผอ.กองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน 

พว.วราภรณ์  เทียนทอง พยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ 
รอง ผอ.กองด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศและกักกันโรค 

12.00–13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวนั  

13.00–14.30 น. อภปิราย: ถอดบทเรียนมาตรฐานของสถานที่กกักนัทกุประเภท สู่การพฒันาทีย่ัง่ยนื  

นพ.รัฐพงษ์    บุรีวงษ์ นายแพทย์ช านาญการ 
รองผอ.กองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน 

พว.วราภรณ์  เทียนทอง พยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ 
รอง ผอ.กองด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศและกักกันโรค 
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14.30–16.00 น. บรรยาย : แนวคิด วธิกีารในการปรบัปรงุระบบระบายอากาศในสถานที่กักกนัทกุประเภท 

อาจารย์ภัทร  วัฒนธรรม วิศวกรเชียวชาญระบบปรับอากาศในสถานพยาบาล 
บริษัท เนเชอรัล กรีน อินโนเวชั่น จ ากัด 

 
 
วนัองัคารที ่ 25 มกราคม พ.ศ. 2565 (ห้องแมคโนเลยี 1) 
09.00–12.00 น. อภปิรายหมู:่ ปัญหา อปุสรรคในการจดัตัง้ ด าเนนิการ ประเมินผลการปฏบิตังิานในสถานที่กักกนั 

แตล่ะประเภท 
กลุม่ที ่1   Exemption form Quarantine 

พว.วราภรณ์      เทียนทอง 
              
นางสาวอรณิชชา การคาน 

พยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ 
รอง ผอ.กองด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศและกักกันโรค 
นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
กองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน 

กลุม่ที ่2   Sand box  

พญ.ณัฐฐาวฏี     อริยวงษ์เจริญ 
 
พว.จิตรลดา รุจิทิพย์ 

นายแพทย์ช านาญการพิเศษ 
กองด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศและกักกันโรค 
พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
กองด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศและกักกันโรค 

กลุม่ที ่3   State Quarantine 

พญ.สิริรักษ์  ธนะสกุลประเสริฐ 
 
พว.เอ้ือใจ    แจ่มศักดิ์             

นายแพทย์ช านาญการ 
กองด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศและกักกันโรค 
พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
กองด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศและกักกันโรค 

กลุม่ที ่4   Alternative Quarantine 

นางสาวประภาพร สมพงษ์ 
 
นางสาววรางคนา จันทรสุข
  

นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
กองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน 
นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
กองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน 

กลุม่ที ่5   Organization Quarantine 

นพ.รัฐพงษ์         บุรีวงษ ์ นายแพทย์ช านาญการ 
รองผอ.กองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน 

12.00–13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวนั 
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13.00–15.00 น. อภปิรายหมู:่ แนวคิด วธิกีาร บรหิารจดัการสถานที่กักกนัทีท่างราชการก าหนด 6 หมวด มาตรฐาน  

นพ.รัฐพงษ์         บุรีวงษ ์
 
พว.วราภรณ์       เทียนทอง 

นายแพทย์ช านาญการ 
รองผอ.กองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน 
พยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ 
รอง ผอ.กองด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศและกักกันโรค 

15.00–16.30 น. อภปิรายหมู:่ มาตรฐานของสถานที่กักกนั 5 ประเภทและแนวทางการประเมนิการด าเนนิงาน 

 พว.บุญรักษา       วิทยาคม 
 
พว.ปวริศา          ยอดมาลัย 
 
พว.ธนวรรณ       เอี่ยมรอด 
 
พว.สุประวีณ์       วิภูศิริ 

นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
ส านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 จังหวัดชลบุรี 
พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
 ส านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดสระบุรี 
พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
 ส านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ 
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 
ส านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ 

 
วนัพธุที ่ 26 มกราคม พ.ศ. 2565 (หอ้งแมคโนเลยี 1) 
09.00–12.00 น. อภปิรายและฝึกปฏบิตัิ: ขั้นตอน วธิกีาร รายงานผูก้ักกนัผ่านโปรแกรม COSTE 

นางสาวธัญภา        ยุกิจภูติ 
 
พว.จิตรลดา     รุจิทิพย ์
 

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
กองด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศและกักกันโรค 
พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
กองด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศและกักกันโรค 

12.00–13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวนั 

13.00–15.00 น. ฝึกปฏบิตัิ: ขัน้ตอน วธิกีาร รายงานผูก้ักกนัผา่นโปรแกรม COSTE (ต่อ) 

นางสาวธัญภา        ยุกิจภูติ 
 
พว.จิตรลดา     รุจิทิพย ์

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
กองด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศและกักกันโรค 
พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
กองด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศและกักกันโรค 

16.00-16.30 น. อภปิราย: สรปุแนวทางการด าเนนิงานสถานทีก่ักกนัทุกประเภท และการประเมนิผลการด าเนนิงาน
เป็นระยะ เพื่อการคงสภาพสถานที่กักกนัทีไ่ดม้าตรฐาน 
นพ.รัฐพงษ์         บุรีวงษ ์
 
พว.วราภรณ์      เทียนทอง 

นายแพทย์ช านาญการ 
รองผอ.กองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน 
รอง ผอ.กองด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศและกักกันโรค 
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กิจกรรมการด าเนนิงานในโครงการฯ 
วนัที ่24 มกราคม 2565 

 คัดกรองผู้เข้าร่วมประชุมทุกคนด้วยการตรวจ ATK  (ผลการตรวจทุกคนไม่พบเชื้อ)  
 บันทึกอุณหภูมิและรายงานอาการประจ าวัน ลงในแบบฟอร์มรายงาน google form 
 มีการลงนามในใบ Inform consent 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
วนัที ่25 มกราคม 2565 

อภิปรายหมู่ ปัญหา อุปสรรคในการจัดตั้ง ด าเนินการ ประเมินผลการปฏิบัติงานในสถานที่กักกัน         
แต่ละประเภท ซึ่งได้มีการจัดกลุ่ม Work shop โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมกลุ่มละ 8-9 คน  

ข้อมูลจากการอภิปรายหมู่ในครั้งนี้เป็นการถอดบทเรียนจากประสบการณ์ของแต่ละส านักงานป้องกัน
ควบคุมโรค เพ่ือรวบรวมมาท าเป็น (ร่าง) แนวทางมาตรฐานการกักกันโรคของสถานที่กักกันแต่ละประเภท 
กรมควบคุมโรคต่อไป  ซ่ึงมผีู้เข้าประชุมทั้งหมดประกอบด้วยวิทยากร 27 คน ผู้เข้าประชุม 29 คน  
 
วนัที ่26 มกราคม 2565 

หลังจากการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ  ผู้เข้าร่วมการอบรมจะได้รับเกียรติบัตร เพ่ือแสดงว่า เป็นผู้ผ่าน
การอบรมในโครงการ ประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การพัฒนามาตรฐานของสถานที่กักกันทุกประเภท” 
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แบบประเมินความพึงพอใจในการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ 
· เอกสารต่าง ๆ ส าหรับการประชุมเชิงปฏิบัติการสามารถ ดาวน์โหลดได้ใน QR Code 

 

 
กลุม่เป้าหมาย/ผูร้ว่มด าเนนิการ  
1. ผู้รับผิดชอบภารกิจด้านกักกันโรคของส านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1-12 และ สถาบันป้องกันควบคุมโรค

เขตเมือง แห่งละ 2 คน ดังรายนามตามเอกสารแนบท้าย  
2. วิทยากรบรรยาย จ านวน 27 คน 

รวมเป็นผู้เข้าร่วมประชุมจ านวนทั้งสิ้น 56 คน 
 
ตาราง ผู้เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การพัฒนามาตรฐานของสถานที่กักกันทุกประเภท”  

หน่วยงาน จ านวน (คน) 

ส านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 เชียงใหม่ 1 

ส านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 นครสวรรค์ 1 

ส านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 พิษณุโลก 2 

ส านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 สระบุรี 2 

ส านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 ราชบุรี 2 

ส านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 ชลบุรี 2 

ส านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 ขอนเเก่น 2 

ส านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 อุดรธานี 2 

ส านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา 2 
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หน่วยงาน จ านวน (คน) 

ส านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 อุบลราชธานี 2 

ส านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 นครศรีธรรมราช 2 

ส านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 สงขลา 2 

สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง 2 

ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี 2 

ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี 3 

รวมทั้งหมด 29 คน 
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บทที ่3 
ผลการด าเนนิงาน 

 
 การด าเนินงานก าหนดผลผลิตของโครงการคือ  

1. (ร่าง) แนวทางมาตรฐานกักกันโรคของสถานที่กักกันแต่ละประเภท 1 เรื่อง ซึ่งจะมีการน าสิ่งที่
ถอดบทเรียนไปด าเนินการจัดท ามาตรฐานกักกันโรคของสถานที่กักกันแต่ละประเภท ซึ่งจะ
ด าเนินการในกิจกรรมอ่ืน ๆ ต่อไป  

2. ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมประชุมในโครงการมากกว่าร้อยละ 80 ส าหรับการจัดประชุม
การประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การพัฒนามาตรฐานของสถานที่กักกันทุกประเภท” ผู้เข้าร่วม
ประชุมมีความพึงพอใจในภาพรวมร้อยละ 89.6 อยู่ในระดับดีมาก 
 

ตาราง บนัทึกผล และการด าเนนิงาน  

ล าดับที ่ ขั้นตอนการด าเนนิงาน ปัญหาอปุสรรค/แนวทางแก้ไข 

1. ขั้นวางแผนการด าเนินงาน 
1. ศึกษาและหาข้อมูล 
2. เสนอโครงงาน 
 

การจัดท าโครงการที่มีกิจกรรมย่อยเป็นการประชุมเชิงปฏิบัติการ
ก าหนดว่าต้องน ากิจกรรมมาเขียนเป็นโครงการย่อยอีกครั้ง ท าให้
เหมือนท างานทับซ้อน เพราะเมื่อโครงการอนุมัติแล้ว ควรขออนุมัติจัด
ด าเนินการ ก็น่าจะเพียงพอ  ควรแก้ไขท่ีระบบ  

2. ขั้นเตรียม 
1. ประชุมวางแผนด าเนิน
โครงการ 
2. จัดเตรียมอุปกรณ์ในการ
ด าเนินงานตามโครงการ 

- มีการมอบหมายหน้าที่ให้แต่ละท่านรับผิดชอบเพ่ือเตรียมความพร้อม
ในการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ    
- มีการประชุมคณะท างานก่อนจัดการประชุมวันที่ 20 มกราคม 2565 
เพ่ือติดตามการด าเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย 

3. ขั้นด าเนินการโครงการ 
วันที่ 24-26 มกราคม 2565 
3.1.คณะท างาน 
 
 
 
 
 
 

จัดห้องประชุมแบบมีเว้นระยะห่าง โต๊ะ 1 ตัวให้นั่งได้แค่ 1 คนเท่านั้น  
ผู้เข้าประชุมสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา 
ปัญหา/อุปสรรค 
- พิธีกร เนื่องจากเป็นงานที่ได้รับมอบหมายเป็นครั้งแรก จึงต้องมีการ
เตรียมตัวมากขึ้น ขาดความมั่นใจในการพูด  
- ขาดประสบการณ์ในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า  
แนวทางการแก้ไข มีการเขียนสครปิการพูดในแต่ละหัวข้อ ตลอด
ระยะเวลาของการประชุม และมีการฝึกการพูดให้ทีมฟัง เพื่อลดความ
ประหม่า และสร้างความเชื่อมั่น  
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ล าดับที ่ ขั้นตอนการด าเนนิงาน ปัญหาอปุสรรค/แนวทางแก้ไข 

 
 
3.2. สถานที่จัดโครงการ 

- มีการก าหนดให้รุ่นพ่ีดูแลรุ่นน้อง เพื่อให้ค าแนะน าและช่วยกัน
แก้ปัญหาเฉพาะหน้า 
- สถานที่กว้างขวาง และเหมาะสม ขนาดพ้ืนที่ 4 ตารางเมตรต่อ 1 คน 
- บันไดข้ึนเวทีไม่ม่ันคง อาจก่อให้เกิดอันตรายได้ 
- ที่จอดรถมีจ านวนมากพอ 
- LCD ที่ใช้ฉายภาพการน าเสนอการจัดแสงยังดูมืดจอภาพเห็นไม่ชัด
แนวทางแก้ปัญหา 
- แจ้งเจ้าหน้าทีโ่รงแรมให้ทราบ และคอยระมัดระวังเวลาวิทยากรขึ้น
เวท ี
- จัดเตรียมพ้ืนที่ในการบรรยายด้านล่างเสริมอีกต าแหน่งหนึ่ง 
- ประสานขอเบอร์ติดต่อคนรับผิดชอบด้านสารสนเทศของโรงแรมเพ่ือ
อ านวยความสะดวกแต่ละวัน สามารถแก้ไขปัญหาได้ทันท่วงที  
- ปิดไฟด้านหน้าห้องประชุมเพ่ือเพ่ิมความคมชัดของภาพในการน าเสนอ 

4. การประเมินผล โดยภาพรวมการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้สามารถด าเนินการ
ไดจ้ านวนเกินเป้าหมายที่ก าหนด มีการจัดประชุมที่ตรงเวลา และก่อ
ประโยชน์อย่างมากในการพัฒนามาตรฐานของสถานที่กักกัน 
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 บทที ่4 
สรปุผลการด าเนนิงาน 

 
ในการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การพัฒนามาตรฐานของสถานที่กักกันทุกประเภท” ระหว่าง

วันที่  24-26 มกราคม 2565  ณ  โรงแรม ทีเค พาเลซ แอนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร การอบรมครั้งนี้
จัดขึ้นทั้งหมด 3 วัน ประกอบด้วย การบรรยาย การบรรยายเชิงปฏิบัติการ การอภิปรายหมู่ ซึ่งผู้ เข้าร่วม
ประชุมได้มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันผ่านการอบรมครั้งนี้ จ านวนผู้เข้าอบรมประกอบไปด้วย คณะท างานและ
วิทยากร 27 คน ผู้เข้าร่วมประชุม 29 คน รวมทั้งหมด 56 คน 

 
ผลผลติและตวัชีว้ดัความส าเรจ็ของโครงการ :  
ผลผลติของโครงการ : 

ล าดับ ผลผลติของโครงการ จ านวน หนว่ยนบั ปฏบิตัิได ้

1 (ร่าง) แนวทางมาตรฐานการกักกันโรคของสถานที่กักกันแต่ละ
ประเภท กรมควบคุมโรค 

1 เรื่อง 1 

 ** จะรวบรวมการถอดบทเรยีนจากการประชมุกลุม่ในครัง้นี ้เพื่อน ามาจดัท าแนวทางฯตอ่ไป ** 
 
ตวัชีว้ดัความส าเรจ็ของโครงการ  : 

ล าดับ ตวัชีว้ดัความส าเรจ็ของโครงการ จ านวน หนว่ยนบั ปฏบิตัิได ้

1 ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมประชุมพัฒนามาตรฐานของ
สถานที่กักกันทุกประเภท 

≥80 ร้อยละ 89.6 % 

 
 สรปุความพงึพอใจการประชมุเชงิปฏบิตัิการ  

จากผู้เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ในครั้งนี้ จ านวน 29 คน มีผู้ร่วมท าแบบประเมินความพึงพอใจ
ในการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ จ านวนทั้งสิ้น 29 คน ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 100 ของผู้เข้าร่วมการประชุม
ทั้งหมด รายละเอียดดังตารางที่ 1 
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ตารางที ่1 ข้อมลูทัว่ไป 

 
ข้อมลูทัว่ไป        จ านวน (N=29)           ร้อยละ 

 
เพศ 

ผู้ชาย        10  34.5 
ผู้หญิง        19  65.5 

 
อาย ุ

ต่ ากว่าหรือเท่ากับ 25 ปี       0     0 
26 – 35 ปี                 11  37.93 
36 – 45 ปี        5  17.24 
46 – 55 ปี        9  31.03 
มากกว่า 55 ปีขึ้นไป       4  13.80 

 
วฒุกิารศึกษา 

ต่ ากว่าปริญญาตรี       1   3.4 
ปริญญาตรี       18  62.1 
สูงกว่าปริญญาตรี      10  34.5  

 
ประเภทผูร้ับบริการ 

ข้าราชการ                100  100 
พนักงานราชการ        0    0 
พนักงานกระทรวง       0    0 
ลูกจ้าง         0    0 
อ่ืนๆ:         0    0 

 
 
การประเมนิผลความพึงพอใจภาพรวม 
การประเมินผล เกณฑ์การประเมินผลความพึงพอใจ มีทั้งหมด 5 ระดับ คือ 
พึงพอใจมากท่ีสุด = 5  พึงพอใจมาก = 4    ปานกลาง = 3    พึงพอใจน้อย = 2    พึงพอใจน้อยที่สุด = 1 

การประเมินผลความพึงพอใจ ประกอบไปด้วย 1) ด้านการอบรม 2) ด้านวิทยากร 3) ด้านสภาพแวดล้อม
และการบริหารจัดการ 4) ภาพรวมของการจัดอบรม ซึ่งมีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 4.48 คิดเป็นร้อยละ 89.6           
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.66 ดังต่อไปนี้ 
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ตารางที ่2 ค่าเฉลีย่ความพึงพอใจในแตล่ะด้าน 

 
รายละเอยีด                             ค่าเฉลีย่    สว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน 

 
ความพงึพอใจต่อทมีงาน/การประสานงาน  
-การประชาสัมพันธ์/ประสานงาน วัน/เวลา/สถานที่ การจัดประชุม  4.23  0.81 
-การบริการ/อ านวยความสะดวกต่างๆ ของทีมงานต่อผู้เข้าร่วมประชุม  4.36  0.78 
-การให้ค าแนะน า การตอบค าถามและการสื่อสาร    4.46  0.78 

 
ความพงึพอใจในวทิยากร 
-วิทยากรมีเทคนิค/วิธีการน าเสนอเนื้อหาครบถ้วนทันเหตุการณ์ และน่าสนใจ 4.56  0.56 
-เอกสารประกอบการบรรยายของวิทยากรมีความทันสมัย และเข้าใจง่าย 4.46  0.57 
-การบริหารจัดการเวลาในการน าเสนอเนื้อหาของวิทยากรมีความเหมาะสม 4.53  0.68 

 
ความพงึพอใจต่อสถานที่จดัการประชุม  
-ห้องประชุม        4.63  0.63 
-โสตทัศนูปกรณ์        4.66  0.63 
-อาหาร และเครื่องดื่ม       4.70  0.63 
-ห้องพัก         4.73  0.63 

 
ความพงึพอใจต่อการประชมุภาพรวม 
-พึงพอใจในขั้นตอน และกระบวนการ การท างานของทีมงาน   4.70  0.63 
-พึงพอใจในวิทยากรโดยภาพรวม      4.70  0.63 
-ระยะเวลาการจัดประชุมสอดคล้องกับเนื้อหาหลักสูตร   4.66  0.67 
-สถานที่/อาหาร/ที่พัก/ และการเดินทางในการเข้าร่วมประชุม  4.80  0.63 

ค่าเฉลีย่รวมทั้งหมด       4.48  0.66 

 
 
ข้อเสนอแนะจากผู้รว่มประชมุในครัง้นี้  
1. ควรมีการประชุม VDO Conference ร่วมด้วย  
2. ควรมีช่องทางสื่อสาร update ข้อมูล สร้างกลไกการแก้ไขปัญหาร่วมกับเครือข่าย  
3. เพ่ิมหัวหน้า กง.ครฯ สสจ. มารับทราบแนวทางร่วมกัน  
4. ควรลดระยะเวลาการจัดประชุมเหลือ 2 วัน  
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5. ควรมีการจัดประชุมอย่างนี้อย่างต่อเนื่อง  
ปัญหาและอปุสรรค  
1. มีงานประชุมทับซ้อน จึงไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ทุกวัน  
2. นโยบาย/สื่อสาร จากส่วนกลางไปไม่ถึงกลุ่มเป้าหมายผู้ปฏิบัติงาน  
3. เวลาในการจัดประชุม ไม่ตรงตามก าหนดการในบางหัวข้อบรรยาย  
 
สรปุคา่ใชจ้่ายในการด าเนนิงาน 

งบประมาณ                 300,000.-  บาท   
ค่าอาหาร    66,700.- บาท 

ค่าท่ีพัก     49,400.- บาท 
ค่าวิทยากร     35,400.- บาท 
ค่าเดินทาง     77,700.- บาท 
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่ใช้ไป     22,920.- บาท 

เหลือเงินในโครงการ 70,800.- บาท 
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บทที ่5 
ขอ้เสนอแนะ 

 
โครงการการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การพัฒนามาตรฐานของสถานที่กักกันทุกประเภท”        

ได้จัดท าขึ้นระหว่างวันที่ 24-26 มกราคม 2565 โดยกองด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศและกักกันโรค
ซึ่งเป็นศูนย์กลางและแกนน าในการด าเนินงานพัฒนามาตรฐานสถานที่กักกันและถ่ายทอดเกณฑ์มาตรฐานของ
สถานที่กักกันทุกประเภท ให้ผู้รับผิดชอบรับทราบ เพ่ือพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจการกักกันโรค 
ในโครงการดังกล่าวมีจุดเด่น และจุดที่เป็นโอกาสในการพัฒนางาน ดังนี้ 

 
จุดเด่นของโครงการ 
1.  การพัฒนามาตรฐานการกักกันทุกประเภท เพ่ือป้องกันและควบคุมโรค มิให้แพร่กระจายสู่ชุมชน เป็นสิ่งที่

อยู่ในความสนใจของผู้ปฏิบัติงาน เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา การ
สนับสนุนให้มีการจัดท าสถานที่กักกันจะช่วยลดความเสี่ยงของการติดเชื้อและเพ่ิมโอกาสสร้างรายได้ให้กับ
พ้ืนที่ในเรื่องการกระตุ้นเศรษฐกิจ 

2. กองด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศและกักกันโรคเป็นแกนน าในการด าเนินงานพัฒนาสถานที่กักกัน
ทุกประเภทให้ได้มาตรฐานซึ่งเป็นหน้าที่ตามพันธกิจ โดยมีส านักงานป้องกันควบคุมโรคด าเนินการในพ้ืนที่ที่
รับผิดชอบ มีส านักงานสาธารณสุขเป็นเครือข่ายความร่วมมือในการด าเนินงาน ท าให้เกิดการขับเคลื่อน
แบบก้าวกระโดด 

3. เป็นการด าเนินงานที่ตอบรับนโยบายรัฐบาลในแผนเปิดประเทศเพ่ือการกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศชาติ 
 
จุดที่ควรพัฒนาของโครงการ 
1. ควรเชิญกลุ่มเป้าหมาย ผู้บริหาร ทั้งส านักงานป้องกันควบคุมโรค ส านักงานสาธารณสุข องค์กรและ

หน่วยงาน เจ้าของสถานที่จัดตั้ง ผู้ที่ท างานเกี่ยวข้องในการจัดตั้งสถานที่กักกัน เพื่อรับทราบแนวทางปฏิบัติ
มาตรการของสถานที่กักกันแต่ละประเภทที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์  

2. จากภาระงานในปัจจุบัน ท าให้การประชุมรูปแบบจัดในสถานที่ อาจไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ตลอด
ระยะเวลาในการประชุม ควรมีการประชุมแบบ Zoom ร่วมด้วยจะท าให้ลดความเสี่ยงในการติดเชื้อและ
การพลาดโอกาสในการรับข่าวสารที่ทันสมัย 

3. ควรมีการบันทึกการประชุมและน าเอกสารส่งให้ผู้บริหารทราบทุกครั้ง 
 
ข้อเสนอแนะ 
1. ควรมีการสร้างกลุ่มเฉพาะงานกักกันโรค มี Admin ที่รับผิดชอบติดตามข้อมูลและประชาสัมพันธ์ มีการ

ถาม-ตอบในกลุ่มโดยเฉพาะ เพ่ือให้ทราบปัญหา และสามารถแก้ปัญหาต่าง ๆ ร่วมกัน พร้อม Update 
สถานการณท์ี่ทันสมัยอย่างสม่ าเสมอ  
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2. ควรมีการใช้คนในพื้นท่ีให้ได้ประโยชน์สูงสุด 
3. ควรมีการจัดประชุมอย่างนี้อย่างต่อเนื่อง  
  
  
  
  
 
 
  

 

16 

1 



ภาคผนวก 
ภาพประกอบกจิกรรม 
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