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ภาคผนวก ค แนบท้ายคำสั่งจังหวัดภูเก็ต ที่ 1925/2564 ลงวันที่ 8 เมษายน 2564 เรื่อง มาตรการป้องกันโรคตามที่ราชการกำหนดเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 และบุคคล
ที่ประสงค์จะเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร โดยผ่านทางเรือยอร์ช เรือซุปเปอร์ยอร์ช และเข้ารับการกักตัวในเรือยอร์ชหรือเรือซุปเปอร์ยอร์ช 

กิจกรรม แนวทางการปฏิบัติ แนวทางจัดการความปลอดภัย ผู้ปฏิบัติ 
ก า ร ข อ เ ข้ า ม า ใ น
ร า ช อ า ณ า จั ก ร        
เพ่ือดำเนินการกักตัว
บนเรือ 

ขั้นตอนการติดต่อเพื่อดำเนินการ AYQ 
1.   ตัวแทนเรือประสานโรงพยาบาลคู่สัญญาในการวางแผนและ

ให้คำแนะนำในการกักตัวอย่างปลอดภัย ประกอบด้วย (มี
เอกสารประกอบ) 
1. ผังแสดงโครงสร้างระบบระบายอากาศ  
2. แนวทางการบำบัดน้ำเสียในเรือ  
3. แนวทางการจัดเก็บขยะในเรือ 
4. ภาพถ่ายห้องพักผู้เดินทาง ห้องพักลูกเรือ และส่วนการ
จัดการ 

2.   ตัวแทนเรือติดต่อด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศฯ 
เพ่ื อขออนุญ าต เข้ากักตั ว  ดำเนิ นการส่ ง เอกสารตาม
ข้อกำหนดเพ่ือการพิจารณา  
เอกสารสำคัญที่ต้องแสดงต่อหน่วยงานราชการเพื่อขอเข้า           
กักตัวในจังหวัดภูเก็ต ประกอบด้วย 
1. เอกสารแจ้งเรือเข้ามาในราชอาณาจักร 
2. COE / Fit to travel  
3. กรมธรรม์สุขภาพ  
4. เอกสารแสดงสถานะสุขภาพ 

3.   เมื่อได้รับการอนุญาตจากกรมเจ้าท่าแล้ว เจ้าของเรือ หรือ
ตัวแทนทำการติดต่อโรงพยาบาลคู่สัญญาเพ่ือวางแผนการขึ้น
ตรวจลูกเรือ  

4.   ตัวแทนเรือดำเนินการติดต่อรับหนังสือสั่งกักกันตัว จากด่าน
ควบคุมโรคติดต่อฯท่าเรือภูเก็ต เพื่อให้ลูกเรือลงนามพร้อมสำเนา
และหนังสือเดินทางที่มีรูปถ่ายเพื่อระบุตัวตนได้ชัดเจน ส่งให้
โรงพยาบาลคู่สัญญา ก่อนการขึ้นเรืออย่างน้อย 48 ชั่วโมง 

1.    ประกาศกระทรวงมหาดไทย  เรื่อง  การอนุญาตให้คนต่างด้าวบาง
จำพวกอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ  ประกาศ ณ วันที่ 30 
ตุลาคม 2563                     

2.    ประกาศกรมเจ้าท่า ที่ 231/2563 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2563       
เรื่อง แนวปฏิบัติสำหรับเรือสำราญและกีฬา (เรือยอร์ช) ที่เข้ามาใน
น่านน้ำไทย                   

3.    ประกาศกรมเจ้าท่า ที่ 232/2563 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2563                    
เรื่อง จุดจอดเรือชั่วคราวเพ่ือกักกันตัวเองภายในเรือสำหรับเรือ
สำราญและกีฬา (เรือยอร์ช) ที่เข้ามาในน่านน้ำไทย 

4.   คำสั่งจังหวัดภูเก็ต เรื่อง มาตรการป้องกันโรคตามที่ราชการ
กำหนดเพ่ือป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 สำหรับเรือ
และ บุคคล ที่ประสงค์จะเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร โดยเรือ
ยอร์ช เรือซุปเปอร์ยอร์ช และเรือครุยเซอร์ 

1. ผู้ประกอบกิจการ
เ ดิ น เ รื อ / ผู้
ครอบครองเรือ/นาย
เรือ/เจ้าของเรือ/ผู้
ควบคุมเรือ 
2. ด่านควบคุมโรค 
ติ ด ต่ อ ร ะ ห ว่ า ง
ประเทศ 
3. สำนักงานเจ้าท่า 
ภูมิภาคสาขาภูเก็ต 
4. ด่านศุลกากร 
จังหวัดภูเก็ต 
5. สำนักงานตรวจ
คน 
เข้าเมืองจังหวัดภูเก็ต 
6. ด่านควบคุมโรค 
ท่าเรือภูเก็ต 
7. ศรชล.ภาค 3 
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การประเมินผู้เดินทาง 
และ ลูกเรือ เมื่อเทียบ
ท่า  

1 ผูเ้ดินทางจะต้องได้รับการประเมินภาวะสุขภาพเมื่อเข้าสู่น่านน้ำ
ไทยอย่างเร็วท่ีสุด ตามแนวทางต่อไปน้ี  

1.1  ผู้เดินทางต้องได้รับการซักประวัติการเจ็บป่วยประจำตัว 
รายการ ยาประจำ การเจ็บป่วยระหว่างเดินทาง และตรวจ
ร่างกายเพื่อมองหาอาการผิดปกติโดยเฉพาะระบบหัวใจ
หลอดเลือด และ ปอด ได้รับการตรวจ Review of system 
ในครั้งแรกของการตรวจประเมิน  

1.2  ได้ รับการตรวจหาสารพันธุกรรม SARs CoV 2 ด้วย
เทคนิค PCR  หรือ เทคนิคที่ได้รับยอมรับเป็นการทดสอบ
มาตรฐาน โดยอยู่ภายใต้เงื่อนไข ต่อไปนี้ 
- เข้ารับการกักกันอย่างน้อย 7 วัน กรณีผู้เดินทางได้รับ
วัคซีนครบตามเกณฑ์ท่ีผู้ผลิตวัคซีนกำหนดอย่างน้อย ๑๔ วัน
ก่อนการเดินทาง โดยให้มีเอกสารรับรองการได้รับวัคซีนซึ่ง
ออกโดยหน่วยงานของรัฐของประเทศ/พื้นท่ีตันทาง ท้ังนี้ 
ต้องเป็นวัคซีนท่ีได้รับการขึ้นทะเบียนตามกฎหมายของ
ประเทศไทยหรือได้รับการรับรองจากองค์การอนามัยโลก
หรือตามท่ีกระทรวงสาธารณสุขกำหนด 
- เข้ารับการกักกันอย่างน้อย ๑0 วัน กรณีผู้เดินทางยังไม่ได้
รับวัคซีนหรือได้รับวัคซีนแล้วแต่ยังไม่ครบตามเกณฑ์ท่ีผู้ผลิต
วัคซีนกำหนด 
- เข้ารับการกักกันอย่างน้อย ๑๔ วัน กรณีผู้เดินทางมาจาก
ประเทศ/พื้นท่ีท่ีพบการกลายพันธุ์ของเชื้อโรคโควิด 19 
(SARS-CoV-2 virus mutations and variants ท้ังนี้ ตามท่ี
กระทรวงสาธารณสุขกำหนด 
 
 
 
 
 

คำแนะนำความปลอดภัยสำหรับเจ้าหน้าที่ที่ขึ้นปฏิบัติงาน 
1 ให้ ใช้ การป้องกัน  Full PPE หรือ  Enhanced PPE ในการ

ปฏิบัติงานที่ต้องปฏิสัมพันธ์กับลูกเรือ การเข้าทำงานใน Cabin 
และการล้างระบบแอร์ในเรือหลังจากเสร็จการกักตัว  

2 ให้ใช้การป้องกันแบบ Standard PPE สำหรับผู้ป่วยปฏิบัติงาน
ในส่วนดาดฟ้า หรือ การขนถ่ายสินค้า หรือลำเลียงขยะออกจาก
เรือ 

3 กำหนดพ้ืนที่ถอด PPE ตรงกราบเรือด้านที่เรือขนส่งเทียบ หรือ
หากมีข้อจำกัดด้านสภาวะอากาศ ให้ถอด PPE ใน Cabin ให้เว้น
การถอด N95 Mask และถอดได้เมื่อลงเรือขนย้าย  

4 การเตรียมเอกสารเพื่อการลงนามใช้เท่าท่ีจำเป็นและเตรียมให้อยู่
ในในแฟ้มเซ็นต์เอกสารอย่างเป็นลำดับ  

โรงพยาบาลคู่สัญญา 
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ให้มีการตรวจหาเชื้อโรคโควิด - 19 โดยวิธี RT-PCR ตาม
หลักเกณฑ์ ดังนี้ 
 
- กรณีเข้ารับการกักกันอย่างน้อย ๗ วัน ให้มีการตรวจหา
เชื้อโรคโควิด - 19 โดยวิธี RT-PCR จำนวน ๒ ครั้ง ครั้งท่ี ๑ 
ต้ังแต่วันท่ีเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรแต่ไม่เกินวันแรก
ของการกักกัน และครั้งท่ี ๒ ระหว่างวันท่ี ๕ - ๖ ของ
ระยะเวลาท่ีถูกกักกัน กรณีมีใบรับรองแพทย์ยืนยันว่าผู้
เดินทางไม่มีเชื้อโรคโควิด - 19 (Medical certificate with 
a laboratory result indicating that COVID - 19 is not 
detected) โดยวิธี  RT-PCR จำนวน 1 ครั้ง ไม่ เกิน ๗๒ 
ชั่วโมงก่อนการเดินทาง ให้มีการตรวจหาเชื้อโรคโควิด - 19 
โดยวิธี RT-PCR จำนวน ๑ ครั้ง ระหว่างวันท่ี ๕ - ๖ ของ
ระยะเวลาที่ถูกกักกันหรือตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด  
 - กรณีเข้ารับการกักกันอย่างน้อย ๑0 วัน ให้มีการตรวจหา
เชื้อโรคโควิด - 19 โดยวิธี RT-PCR จำนวน ๒ ครั้ง ครั้งท่ี ๑ 
ระหว่างวันท่ี ๓ – ๕ และครั้งท่ี ๒ ระหว่างวันท่ี ๙ - ๑๐ 
ของระยะเวลาที่ถูกกักกัน 
 - กรณีเข้ารับการกักกันอย่างน้อย ๑๔ วัน ให้มีการตรวจหา
เชื้อโรคโควิด - 19 โดยวิธี RT-PCR จำนวน ๓ ครั้ง ครั้งท่ี ๑ 
ต้ังแต่วันท่ีเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรแต่ไม่เกินวันแรก
ของการกักกัน ครั้งท่ี ๒ ระหว่างวันท่ี ๖ - ๗ และครั้งท่ี ๓ 
ระหว่างวันท่ี ๑๒ - ๑๓ ของระยะเวลาที่ถูกกักกัน 

2 หน่วยงานราชการหากมีความจำเป็นท่ีจะขึ้นปฏิบัติงานบนเรือ 
ต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อประจำ
ช่องทางฯ ก่อนการปฏิบัติงาน แนะนำให้ขึ้นปฏิบัติการหลัง
ทราบผลการตรวจไม่พบเชื้อใน Day 0 โดยต้องสวมใส่อุปกรณ์
ป้องกันตนเอง (Full PPE) ระหว่างปฏิบั ติ งาน เนื่ องจาก
ข้อจำกัดการถ่ายเทอากาศในเรือ  
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การประเมินผู้เดินทาง 
และ ลูกเรือ เมื่อเทียบ
ท่า  

3 ผู้เดินทางจะต้องได้รับการประเมินภาวะสุขภาพเมื่อเข้าสู่
น่านน้ำไทยอย่างเร็วที่สุด ตามแนวทางต่อไปนี้  

3.1  ผู้เดินทางต้องได้รับการซักประวัติการเจ็บป่วยประจำตัว 
รายการ ยาประจำ การเจ็บป่วยระหว่างเดินทาง และตรวจ
ร่างกายเพ่ือมองหาอาการผิดปกติโดยเฉพาะระบบหัวใจ
หลอดเลือด  และ ปอด ได้ รับการตรวจ Review of 
system ในครั้งแรกของการตรวจประเมิน  

3.2  ได้รับการตรวจหาสารพันธุกรรม SARs CoV 2 ด้วย
เทคนิค PCR  หรือ เทคนิคที่ ได้รับยอมรับเป็นการ
ทดสอบมาตรฐาน โดยอยู่ภายใต้เงื่อนไข ต่อไปนี้ 
- เข้ารับการกักกันอย่างน้อย 7 วัน กรณีผู้เดินทางได้รับ
วัคซีนครบตามเกณฑ์ท่ีผู้ผลิตวัคซีนกำหนดอย่างน้อย ๑๔ วัน
ก่อนการเดินทาง โดยให้มีเอกสารรับรองการได้รับวัคซีนซึ่ง
ออกโดยหน่วยงานของรัฐของประเทศ/พื้นท่ีตันทาง ท้ังนี้ 
ต้องเป็นวัคซีนท่ีได้รับการขึ้นทะเบียนตามกฎหมายของ
ประเทศไทยหรือได้รับการรับรองจากองค์การอนามัยโลก
หรือตามท่ีกระทรวงสาธารณสุขกำหนด 
- เข้ารับการกักกันอย่างน้อย ๑0 วัน กรณีผู้เดินทางยังไม่ได้
รับวัคซีนหรือได้รับวัคซีนแล้วแต่ยังไม่ครบตามเกณฑ์ท่ีผู้ผลิต
วัคซีนกำหนด 
- เข้ารับการกักกันอย่างน้อย ๑๔ วัน กรณีผู้เดินทางมาจาก
ประเทศ/พื้นท่ีท่ีพบการกลายพันธุ์ของเชื้อโรคโควิด 19 
(SARS-CoV-2 virus mutations and variants ท้ังนี้ ตามท่ี
กระทรวงสาธารณสุขกำหนด 
 
 
 
 
 

คำแนะนำความปลอดภัยสำหรับเจ้าหน้าที่ท่ีขึ้นปฏิบัติงาน 
5 ให้ ใช้ การป้องกัน  Full PPE หรือ  Enhanced PPE ในการ

ปฏิบัติงานที่ต้องปฏิสัมพันธ์กับลูกเรือ การเข้าทำงานใน Cabin 
และการล้างระบบแอร์ในเรือหลังจากเสร็จการกักตัว  

6 ให้ใช้การป้องกันแบบ Standard PPE สำหรับผู้ป่วยปฏิบัติงานใน
ส่วนดาดฟ้า หรือ การขนถ่ายสินค้า หรือลำเลียงขยะออกจากเรือ 

7 กำหนดพ้ืนที่ถอด PPE ตรงกราบเรือด้านที่เรือขนส่งเทียบ หรือ
หากมีข้อจำกัดด้านสภาวะอากาศ ให้ถอด PPE ใน Cabin ให้เว้น
การถอด N95 Mask และถอดได้เมื่อลงเรือขนย้าย  

การเตรียมเอกสารเพ่ือการลงนามใช้เท่าที่จำเป็นและเตรียมให้อยู่ใน
แฟ้มเซ็นต์เอกสารอย่างเป็นลำดับ  

โรงพยาบาลคู่สัญญา 
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ให้มีการตรวจหาเชื้อโรคโควิด - 19 โดยวิธี RT-PCR ตาม
หลักเกณฑ์ ดังนี้ 
- กรณีเข้ารับการกักกันอย่างน้อย ๗ วัน ให้มีการตรวจหา
เชื้อโรคโควิด - 19 โดยวิธี RT-PCR จำนวน ๒ ครั้ง ครั้งท่ี ๑ 
ต้ังแต่วันท่ีเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรแต่ไม่เกินวันแรก
ของการกักกัน และครั้งท่ี ๒ ระหว่างวันท่ี ๕ - ๖ ของ
ระยะเวลาท่ีถูกกักกัน กรณีมีใบรับรองแพทย์ยืนยันว่าผู้
เดินทางไม่มีเชื้อโรคโควิด - 19 (Medical certificate with 
a laboratory result indicating that COVID - 19 is not 
detected) โดยวิธี  RT-PCR จำนวน 1 ครั้ง ไม่ เกิน ๗๒ 
ชั่วโมงก่อนการเดินทาง ให้มีการตรวจหาเชื้อโรคโควิด - 19 
โดยวิธี RT-PCR จำนวน ๑ ครั้ง ระหว่างวันท่ี ๕ - ๖ ของ
ระยะเวลาที่ถูกกักกันหรือตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด  
 - กรณีเข้ารับการกักกันอย่างน้อย ๑0 วัน ให้มีการตรวจหา
เชื้อโรคโควิด - 19 โดยวิธี RT-PCR จำนวน ๒ ครั้ง ครั้งท่ี ๑ 
ระหว่างวันท่ี ๓ – ๕ และครั้งท่ี ๒ ระหว่างวันท่ี ๙ - ๑๐ 
ของระยะเวลาที่ถูกกักกัน 
 - กรณีเข้ารับการกักกันอย่างน้อย ๑๔ วัน ให้มีการตรวจหา
เชื้อโรคโควิด - 19 โดยวิธี RT-PCR จำนวน ๓ ครั้ง ครั้งท่ี ๑ 
ต้ังแต่วันท่ีเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรแต่ไม่เกินวันแรก
ของการกักกัน ครั้งท่ี ๒ ระหว่างวันท่ี ๖ - ๗ และครั้งท่ี ๓ 
ระหว่างวันท่ี ๑๒ - ๑๓ ของระยะเวลาที่ถูกกักกัน 

หน่วยงานราชการหากมีความจำเป็นที่จะขึ้นปฏิบัติงานบนเรือ 
ต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อประจำ
ช่องทางฯ ก่อนการปฏิบัติงาน แนะนำให้ขึ้นปฏิบัติการหลัง
ทราบผลการตรวจไม่พบเชื้อใน Day 0 โดยต้องสวมใส่
อุปกรณ์ ป้องกันตนเอง (Full PPE) ระหว่างปฏิบั ติ งาน 
เนื่องจากข้อจำกัดการถ่ายเทอากาศในเรือ  
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ก า ร ติ ด ต า ม ดู แ ล
ระหว่างการกักตัว  

1. การกักกันเพ่ือควบคุมโรคตามระยะเวลาที่กำหนด โดยนับ
วันที่ที่ เข้าสู่ราชอาณาจักรไทย เป็นวันที่  0 (Day 0) และ
วันรุ่งขึ้นเป็นวันที่ 1 (Day 1) จนครบกำหนด แล้วจึงออกจาก
ที่พักได้ในวันรุ่งขึ้น (Day 8 11 15)  

2. ให้ใช้ระบบติดตามหรือให้ติดตั้ งแอปพลิ เคชันตามที่ทาง
ราชการกำหนด เพ่ือฝ้าระวังติดตามอาการระหว่างที่เข้ารับ
การกักกัน 

3. ผู้เดินทางที่ได้รับการอนุญาตให้ออกจากที่พัก จะต้องมีผลการ
ตรวจโรคโควิดที่ได้มาตรฐาน (ตามที่จังหวัดเป็นผู้กำหนด ) 
ให้ผลลบตามจำนวนครั้งที่กำหนด และไม่มีอาการผิดปกติที่
ต้องสงสัยโรคโควิด-19 ในวันถัดจากวันที่ครบกำหนด 
(Day 8 11 14)  

4. ผู้เดินทางที่มีอาการผิดปกติ ระหว่างการกักตัว จะต้องได้รับการ
ประเมินอาการเพ่ือพิจารณาว่า ต้องได้รับการพิสูจน์การติดเชื้อ
โควิดซ้ำหรือไม่ ถึงแม้จะมีการตรวจคัดกรองไปก่อนหน้านี้แล้วก็
ตาม 

5. ผู้เดินทางไม่ได้รับอนุญาตให้ออกนอกพ้ืนที่กำหนดตลอดระยะ
เวลาควบคุมโรค 

6. ผู้เดินทางต้องตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายด้วยตนเองภายใน
ห้องพักและถ่ายรูปรายงานอุณหภูมิพร้อมอาการมายังช่องทาง
ที่กำหนดให้ เช่น ไลน์กลุ่ม หรือช่องทางที่โรงพยาบาลคู่สัญญา
กำหนด โดยมีการแจ้งผู้เดินทางในขั้นตอนลงทะเบียน 

7. แนะนำการสวมหน้ากากอนามัยเป็นประจำระหว่างการเข้าพัก 
ล้างมือก่อนและหลังรับประทานอาหารและทำกิจกรรม
ประจำวัน ด้วยน้ำสบู่ หรือน้ำยาล้างมือ ไม่บ้วนเสมหะ น้ำลาย 
สั่งน้ำมูก ลงบนพ้ืน   

8. แนะนำให้ผู้กักกันทำความสะอาดภายในห้องพักในเรือด้วย
ตนเอง หากไม่สามารถทำได้เอง ให้เว้นระยะห่างให้มากที่สุด 
หรือให้ผู้เดินทางอยู่คนละพ้ืนที่ห้องระหว่างทำความสะอาด 

การเตรียมห้องพัก  
1. ห้องพักมีระบบระบายอากาศที่เพียงพอ มีช่องทางระบายอากาศ

เป็นระบบปิด ระบบปรับอากาศแบบแยกส่วน หรือไม่เป็นระบบ    
ท่อส่งลมเย็นร่วม สามารถทำความสะอาดแผ่นกรองได้แบบแยก
ห้อง  

2. มีห้องน้ำในตัว ระบบน้ำทิ้งและสุขาภิบาล ไม่รั่วซึม  
3. มีระบบโทรศัพท์สื่อสาร มีการให้บริการสัญญาณ internet ใน

ห้อง   
4. จัดวางถังขยะในห้องอย่างเหมาะสม รวมทั้งเชือก หรือหนังยาง

สำหรับรัดปากถุงขยะก่อนการขนย้ายขยะอย่างพอเพียง  โดย
แยกสีของถุงขยะตามประเภทให้ชัดเจน (ถ้ามี) 

5. แนะนำให้มีเอกสารเรื่องวิธีการปฏิบัติตัวระหว่างควบคุมโรค เช่น 
แนวทางการส่งเสื้อผ้าซักรีด แนวทางการจัดการขยะ 

อุปกรณ์ความปลอดภัยในเรือ  
1. เทอร์โมมิเตอร์แบบดิจิทัล 
2. หน้ากากอนามัย 
3. น้ำยาล้างมือ และ สบู่ล้างมือ 
การสวมอุปกรณ์ป้องกันตัวของพนักงาน (PPE) 
1. พนักงานในพ้ืนที่ให้สวม หน้ากากอนามัย Face shield หมวก

คลุมผม เสื้อคลุม และถุงมือยาง ระหว่างการทำงาน 
2. พนักงานทำความสะอาด ให้สวม หน้ากากอนามัย Face shield 

หมวกคลุมผม เสื้อคลุม และถุงมือยาง ระหว่างการทำงาน  
 
ทักษะความปลอดภัยของพนักงาน 
1. การล้างมือ และสวม ถอด ถุงมือ ที่ถูกต้อง  
2. การสวม และ ถอด หน้ากากอนามัยอย่างถูกต้อง  
3. การสวมและถอด face shield อย่างถูกต้อง  
4. การสังเกตผู้เดินทางที่มีอาการเจ็บป่วย เพ่ือหลีกเลี่ยงการบริการ

ในห้อง และประเมินเพ่ือแจ้ง COVID manager  

โรงพยาบาลคู่สัญญา 
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(กรณีที่ห้องพักแยกส่วน) หรือให้ผู้เดินทางอยู่บริเวณดาดฟ้า
เรือระหว่างทำความสะอาด โดยผู้เดินทางต้องสวมหน้ากาก
อนามัยตลอดเวลา และแม่บ้านต้องแต่งกายด้วยเครื่องป้องกัน
ตนเองมาตรฐาน (Standard PPE) 

9. ผู้ เดินทางทิ้งขยะมูลฝอยในถังขยะที่กำหนดดังต่อไปนี้  โดย
รายละเอียดการทิ้งขยะที่ถูกต้องโดยจัดเก็บขยะ ใส่ในถุงขยะสี
แดง และกำจัดเป็นขยะติดเชื้อ  

10. เมื่อผู้เดินทางมีอาการผิดปกติ โดยเฉพาะอาการ ไข้ ไอ มี
น้ ำมู ก  เจ็บคอ ให้ ติ ดต่ อ เจ้ าหน้ าที่  เพ่ื อแจ้ งแก่  COVID 
Manager และพยาบาล เพ่ือทำการประเมินตามแนวทางของ
โรงพยาบาลคู่สัญญาทันที 

แนวทางการดูแลเมื่อมี
อาการป่วย หรือ ผล
การตรวจผิดปกติ  

การดูแลผู้เดินทางที่มีอาการป่วยระหว่างกักตัว 
  

1. เมื่อผู้เดินทาง/ลูกเรือมีอาการป่วย จะต้องแจ้งต่อ COVID 
Manager เพ่ือทำการประเมินอาการโดยทีมแพทย์ ผ่านระบบ
โทรศัพท์ หรือ Telemedicine 

2. หากมีความจำเป็น ทีมแพทย์จะร้องขอเข้าทำการประเมิน 
หรือ ทำการส่งตัวมาที่โรงพยาบาลต้นสังกัด เพ่ือทำการรักษา
อย่างเหมาะสม  

การดูแลผู้เดินทางที่มีผลการตรวจโควิด ให้ผลบวก 
1. ผู้เดินทาง ที่ผลตรวจให้ผลบวก ต้องได้รับการเคลื่อนย้ายเข้า

รับการรักษาในโรงพยาบาล  
2. ผู้ร่วมเดินทางท่ีเหลือ (ผลการตรวจโควิดให้ผลลบแต่เป็นผู้

สัมผัสความเส่ียงสูง) ต้องเข้ารับการดูแลในโรงพยาบาล
คู่สัญญาหรือโรงแรม ALQ ท่ีมีความพร้อม และนับวันกักตัว
ใหม่ โดยนับ Day 0 เป็นวันที่ทราบผลการตรวจของผู้ติดเชื้อ
บนเรือ  

3. แจ้งเจ้าท่าเพ่ือน้ำเรือผู้สัมผัสความเสี่ยงสูงเข้าเทียบท่า โดยมี
ผู้ดูแลเรือตามสมควร 

การจัดการเม่ือเรือผู้สัมผัสความเสี่ยงสูงเข้าจอด  
1. ที่จอดเรือ ควรเป็นที่จอดที่แยกจากที่จอดทั่วไป และมีการปิดกั้น

อย่างเหมาะสมเพ่ือป้องกันการปะปนกันของลูกเรือความเสี่ยงสูง 
และ ลูกเรือ ลำอื่น  

2. มีการจัดการขยะแยกจากขยะอ่ืน ๆ โดยจัดการเป็นขยะติดเชื้อ  
3. แยกพ้ืนที่ห้องน้ำ และห้องอาบน้ำอย่างชัดเจน  

โรงพยาบาลคู่สัญญา 
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การจัดเตรียมอาหาร 1. แนะนำใช้ภาชนะใส่อาหารและน้ำดื่มแบบครั้งเดียวทิ้ง หากไม่
สามารถทำได้ ให้ล้างภาชนะให้สะอาดตากให้แห้งก่อนใช้ 
หลีกเลี่ยงการใช้ภาชนะร่วมกันโดยไม่จำเป็น และห้ามนำ
ภาชนะนี้ไปใช้กับลูกเรือลำอื่น  

2. ให้ผู้เดินทางรับประทานอาหารในห้องพักหรือจุดที่กำหนด
เท่านั้น 

การเตรียมสถานที่ปรุงอาหาร 
1. พ้ืนที่ เตรียมอาหารถูกสุขลักษณะ ตามข้อกำหนดของสำนัก

สุขาภิบาลอาหารและน้ำ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข    

พนักงานครัว 

การทำความสะอาดใน
ห้องพัก  

1. แนะนำให้ผู้เดินทาง เปลี่ยนผ้าปูที่นอนและปลอกหมอนเอง   
หากทำไมได้ สามารถให้แม่บ้าน หรือ ลูกเรือเข้าทำ ในขณะที่     
ผู้เดินทางไม่อยู่ในห้อง  

2. กรณีแม่บ้าน หรือ ลูกเรือ เข้าไปทำความสะอาดในห้อง ทำ
ตามข้ันตอนต่อไปนี้  

o ให้ผู้เดินทางสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา และอยู่ในพื้นที่
ที่ห่างมากที่สุด (ห้องอ่ืน หรือ ดาดฟ้าเรือ)  

o แม่บ้านสวมอุปกรณ์ป้องกัน 
o เตรียมอุปกรณ์ทำความสะอาด ถุงขยะ และน้ำยาสำหรับทำ

ความสะอาดที่ได้มาตรฐาน  
o ปิดฝากชักโครก กดชักโครก 1 ครั้ง หลังจากนั้นเทน้ำยาล้าง

ห้องน้ำ และเปิดพัดลมระบายอากาศ 
o เก็บผ้าปูที่นอน ปลอกหมอน ด้วยวิธีการม้วนออกห่างจาก

ตัวเอง ไม่สะบัดผ้าปูที่นอน ไม่โอบผ้าปูที่นอนใกล้บริเวณ
ใบหน้า เพ่ือลดโอกาสรับเชื้อ ใส่ถุงพลาสติก มัดปากถุงให้
เรียบร้อย นำถุงพลาสติกท่ีใส่ผ้า ไปวางไว้บริเวณประตูทางออก  

o เช็ดทำความสะอาดโต๊ะ ตู้เย็น และอุปกรณ์ต่าง ๆ ภายในห้อง 
ด้วยน้ำยาที่ได้มาตรฐาน  

o หากต้องปูผ้าปูที่นอนใหม่ให้ทำหลังจากเก็บผ้าปูที่นอนเดิมลง
ถังเรียบร้อยแล้ว  

o ปิดพัดลมดูดอากาศ แล้ว เข้าทำความสะอาดห้องน้ำ  
o เก็บขยะปิดปากถุงโดยการม้วนออกจากตัว จัดเก็บใส่ในถุงสี

แดง เป็นขยะติดเชื้อ 

การเตรียมอุปกรณ์ทำความสะอาด   
1. มีน้ำยาที่ได้มาตรฐานในการทำความสะอาด  
2. มีอุปกรณ์ป้องกัน อยู่ในรถทำความสะอาด  
3. เตรียมการจัดการขยะติดเชื้อที่ เกิดขึ้นระหว่างการทำความ

สะอาด มีการเตรียมถุงขยะติดเชื้อสำรอง   
การสวมอุปกรณ์ป้องกันตัวของพนักงาน (PPE) 
1. พนักงานทำความสะอาด ให้สวมหน้ากากอนามัย หมวกคลุมผม    

เสื้อคลุม และถุงมือยาง ระหว่างการทำงาน 
ทักษะความปลอดภัยของพนักงาน 
1. การล้างมือ และสวม ถอด ถุงมือ ที่ถูกต้อง  
2. การสวม และ ถอด หน้ากากอนามัยอย่างถูกต้อง  
3. ทักษะ และลำดับขึ้นตอนการทำความสะอาดที่ถูกต้อง 
 

แม่บ้าน 
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แนวทางการซักผ้า 1. ก่อนการเปิดฝาถังผ้า หรือ แกะถุงผ้าซัก ให้ใช้ 70% Alcohol 
หรือ Sodium hypochlorite 5,000 ppm สเปรย์ให้ทั่ว  

2. ทำการเปิดฝาถังโดยเอียงไปด้านที่ไม่มีผู้อ่ืนอยู่ กรณีเปิดถุงผ้า   
ให้แกะถุงอย่างระมัดระวังและหันปากถุงไปด้านที่ไม่มีผู้อื่นอยู่  

3. ผ้าที่ไม่เปื้อนสารคัดหลั่ง ให้ซักด้วยผงซักฟอก ปรับอุณหภูมิ
ของน้ำให้ได้ระดับ 71 องศาเซลเซียส นาน 25 นาที ในขณะ
ซักผ้า  กรณีไม่มีเครื่องซักผ้าที่ปรับอุณหภูมิได้ ให้แช่ด้วย 
Sodium hypochlorite 5,000 ppm นาน 30 นาที แล้ว
ซักตามปกติ 

4. ผ้าเปื้อนสารคัดหลั่ง ให้ทำการ prewash 2 ครั้ง นาน 20 
นาที หลังจากนั้นซักตามแนวทางข้อ 3 ไม่แนะนำให้ทำการฉีด
ล้างผ้าเปื้อน 

5. ไม่แนะนำให้เทผ้ากองบนพื้น  
 

การเตรียมสถานที่ในการแจกอาหาร เสื้อผ้า และจัดการขยะออก
จากห้องพัก  
1. จัดพื้นที่ซักผ้าติดเชื้อที่ชัดเจน  
2. เตรียมการจัดการขยะติดเชื้อที่เกิดข้ึนระหว่างซัก เช่น การเก็บท้ิง

ถุงผ้าเปื้อน  
การสวมอุปกรณ์ป้องกันตัวของพนักงาน (PPE) 
1. พนักงานซักผ้าติดเชื้อ ให้สวมหน้ากากอนามัย หมวกคลุมผม      

เสื้อคลุม และถุงมือยาง ระหว่างการทำงาน 
2. พนักงานที่สัมผัสผ้าที่ผ่านกระบวนการซักแล้ว ให้สวมเฉพาะ

หน้ากากอนามัย  
ทักษะความปลอดภัยของพนักงาน 
1. การล้างมือ และสวม ถอด ถุงมือ ที่ถูกต้อง  
2. การสวม และ ถอด หน้ากากอนามัยอย่างถูกต้อง  
3. ทักษะการทำความสะอาดพ้ืนที่หลังหมดรอบการซักผ้า  

พนักงานซักล้าง 

การทำความสะอาด
เค รื่ อ งป รั บ อ าก าศ
ภายในห้อง  

1. แกะไส้กรองเริ่มจากด้านในก่อน หลังจากแกะออกให้แผ่น
กรองอยู่ในแนวตั้ง  

2. จุ่มลงในกะละมังที่มีน้ำผสมผงซักฟอก ทำความสะอาดไส้กรองใต้
น้ำ 

3. นำแผ่นกรองที่ทำความสะอาดเสร็จแล้วไปผึ่งแดดให้แห้ง  

การเตรียมสถานที่ในการล้างตัวกรอง  
1. ควรเป็นที่ โล่ง อากาศถ่ายเทได้สะดวก มี พ้ืนที่ผึ่งตัวกรองที่

เหมาะสม แนะนำให้ผึ่งแดดตัวกรอง 
2. มีถังขยะติดเชื้อในพ้ืนที่ทำงานเพ่ือใส่หน้ากากและอุปกรณ์ป้องกันตัว  
การสวมอุปกรณ์ป้องกันตัวของพนักงาน (PPE) 
1. พนักงานล้างตัวกรอง ให้ สวมหน้ากาก N95 หรือ มากกว่า  

Face shield เสื้อคลุมกันน้ำ และถุงมือยาง ระหว่างการทำงาน 
ทักษะความปลอดภัยของพนักงาน 
1. การล้างมือ และสวม ถอด ถุงมือ ที่ถูกต้อง  
2. การสวม และ ถอด หน้ากาก N95 อย่างถูกต้อง  

 
 
 
 
 

ช่างแอร์ 
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แนวทางการดูแลพ้ืนที่
ส่วนกลาง 

1. ทำความสะอาดพ้ืนที่ส่วนกลาง อย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง โดย
เน้นการถูพ้ืนที่ผิวที่มีการสัมผัสมาก เช่น ราวบันได ลูกบิด
ประตู ราวเกาะรอบเรือ ปุ่มเปิดปิด จุดสัมผัสหรือพ้ืนที่สัมผัส
อ่ืนๆ บนเรือ ปุ่มกดลิฟต์ โดยใช้น้ำยาที่ได้มาตรฐาน 

2. พ้ืนที่ทางเดินต่าง ๆ ที่เป็นพื้นที่ส่วนกลาง ควรกำหนดรอบการ
ทำความสะอาดให้สอดคล้องกับแนวทางบริการ 

การสวมอุปกรณ์ป้องกันตัวของพนักงาน (PPE) 
1. พนักงานทำความสะอาดทั่วไป ให้สวมหน้ากากอนามัย รองเท้า

บูท และถุงมือยาง ระหว่างการทำงาน 
2. พนักงานที่ต้องเกี่ยวข้องกับการเก็บขยะติดเชื้อในส่วนกลาง ให้

สวมหน้ากากอนามัย รองเท้าบูท เสื้อคลุมกันน้ำและถุงมือยาง 
ระหว่างการทำงาน 

ทักษะความปลอดภัยของพนักงาน 
1. การล้างมือ และสวม ถอด ถุงมือ ที่ถูกต้อง 
2. การสวม และ ถอด หน้ากากอนามัยอย่างถูกต้อง 
3. การถอดเสื้อคลุมที่ถูกต้อง 

ลูกเรือ 

แนวทางการจัดการ
ขยะ 

1. ขยะที่เกิดขึ้นระหว่างการกักตัว ต้องทำการใส่ถุง และมัดปาก
ถุงให้เรียบร้อยก่อนบรรจุลงในที่พักขยะ  

2. ทำการขนย้ายขยะเมื่อทำการเทียบท่า โดยเตรียมรถขนย้าย
และจัดการในท่าเรืออย่างรัดกุม  

การสวมอุปกรณ์ป้องกันตัวของพนักงาน (PPE) 
1. พนักงานที่ต้องเกี่ยวข้องกับการเก็บขยะติดเชื้อในส่วนกลาง ให้

สวมหน้ากากอนามัย รองเท้าบูท เสื้อคลุมกันน้ำและถุงมือยาง 
ระหว่างการทำงาน 

 

ผู้ ป ระกอบกิ จการ
เ ดิ น เ รื อ / ผู้
ค ร อ บ ค ร อ ง เรื อ /
เจ้าของเรือ 

ก า ร ดู แ ล ลู ก เรื อ ที่
ปฏิบัติงาน 

1. พนักงานทุกคนมีหน้าที่ในการสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา
ในการทำงาน ถอดเมื่อมีความจำเป็นให้สั้นที่สุด และเคร่งครัด
การล้างมืออย่างถูกต้องเมื่อต้องสวม และ ถอดหน้ากาก
อนามัย รวมถึงไม่ เอามือมาจับหน้ากากอนามัยระหว่าง
ปฏิบัติงาน  

2. พนักงานต้องทำความสะอาดร่างกายก่อนและหลังปฏิบัติงาน 
3. หากมี อ าการป่ วย  ให้ พนั ก งานแจ้ งอาการแก่  COVID 

Manager หรือ พยาบาลประจำโรงแรมเพ่ือประเมินอาการ 
และพิจารณาการตรวจเพิ่มเติมและระยะเวลาหยุดงาน  

อุปกรณ์ความปลอดภัยท่ีต้องเตรียม 
1. น้ำยาล้างมือที่ได้มาตรฐาน  
2. หน้ากากอนามัย และ PPE ของพนักงานพร้อมใช้ 
3. อุปกรณ์วัดไข้พนักงาน 
4. อุปกรณ์ทางการแพทย์ และ เวชภัณฑ์ในการดูแลปฐมพยาบาล

และอาการป่วยที่ไม่รุนแรง  
 

ผู้ ป ระกอบกิ จการ
เ ดิ น เ รื อ / ผู้
ค ร อ บ ค ร อ ง เรื อ /
เจ้าของเรือ 

 


