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ภาคผนวก ง แนบท้ายคำสั่งจังหวัดภูเก็ต ที่ 2434/2564  ลงวันที่  5  พฤษภาคม 2564 เรื่อง มาตรการป้องกันโรคตามที่ราชการกำหนดเพื่อป้องกันการแพร่ระบาด
ของโรคโควิด – 19 สำหรับบุคคลที่ประสงค์จะเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร โดยผ่านทางท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต และเข้ารับการกักตัวในเรือยอร์ชหรือ
เรือซุปเปอร์ยอร์ช (Alternative Yacht Quarantine) AYQ 

กิจกรรม แนวทางการปฏิบัติ แนวทางจัดการความปลอดภัย ผู้ปฏิบัติ 
การรับผู้เดินทาง
ท ี ่ จ ุดน ัดพบท่ า
อากาศยานภูเก็ต 

 การรับผู้เดินทางท่องเที่ยวที่จุดนัดพบท่าอากาศ
ยาน 
1. ตัวแทนเรือมีการตรวจสอบเที่ยวบิน จำนวนผู้

เดินทาง และยืนยันจุดนัดพบที่ท่าอากาศยาน 
แจ้งต่อพนักงานขับรถ และพนักงานต้อนรับ 
พร้อมเตรียมเอกสารตรวจสอบของผู ้เดินทาง  
ซ ึ ่ ง ระบ ุภาพถ ่ ายจาก  passport หร ือบ ัตร
ประจำตัวประชาชน พร้อมชื่อ-สกุล วัน เดือน ปี
เกิด เพ่ือทำการยืนยันตัวบุคคลที่ท่าอากาศยาน 

2. เตรียมเอกสารที่จะแจกให้ผู้เดินทาง เพื่อเตรียม
ตัวเข้าพัก ประกอบด้วย  
    คำแนะนำการใช้ Application ThailandPlus, 
COSTE และ Wristband (หรือ Application อ่ืน 
ตามที่ราชการกำหนด) เพื่อลงทะเบียนระหว่าง
เดินทาง ใช้ในการสื่อสารระหว่างที่อยู่บนเรือ  

3. ลำเลียงสัมภาระผู้เดินทางเข้าที่จัดเก็บ   
4. หากตัวแทนเรือ พบเห็นผู ้เดินทางที ่มีอาการ

เจ็บป่วย (ไอ มีน้ำมูก เจ็บคอ หอบเหนื่อย) ให้
แจ้งต่อเจ้าหน้าที่ท่าอากาศยาน ไม่แนะนำให้รับ
ผู้เดินทางท่ีมีอาการป่วยออกนอกท่าอากาศยาน 

5. ไม่อนุญาตให้รถรับส่งผู้เดินทาง จอดหรือแวะพัก
ออกนอกเส้นทาง 
 

 การเตรียมรถรับส่งเพื่อความปลอดภัย  
1. ผ่านการตรวจร ับรอง  และติดเคร ื ่องหมายที ่สำน ักงานสาธารณสุข      

จังหวัดภูเก็ตกำหนด 
2. มีระบบติดตามรถที่รับ-ส่ง ตามที่คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดภูเก็ต

กำหนด 
3. มีการจัดเตรียมส่วนกั้นระหว่างพนักงานขับรถและผู้โดยสาร ด้วยวัสดุใสที่มี

ความแข็งแรง เรียบ และสามารถใช้สารเคมีเช็ดทำความสะอาดพ้ืนผิวได้ 
4. ไม่ควรใช้วัสดุผ้า กำมะหยี ่ หรือวัสดุพื ้นผิวไม่เรียบในส่วนรับผู ้โดยสาร         

(เบาะที่นั่ง พื้น) หากวัสดุไม่เหมาะสม ควรดำเนินการเปลี่ยน หรือบุทับด้วย
วัสดุที่สามารถเช็ดทำความสะอาดพ้ืนผิวได้ 

5. มีระบบปรับอากาศ มีคอยล์เย ็น (Evaporator) แยกส่วนกันระหว่าง      
ห้องคนขับ กับห้องโดยสาร 

6. มีการระบุจำนวนผู้โดยสารสูงสุดของรถแต่ละคันอย่างชัดเจน  โดยจัดให้
ผู้โดยสารนั่งห่างกันอย่างน้อย 1 เมตร มีการแสดงสัญลักษณ์ที่นั่งที่ต้อง  เว้น
ว่างให้ชัดเจน  

7. มีการระบุส่วนการจัดเก็บสัมภาระของผู้เดินทาง อย่างเหมาะสมกับจำนวน 
ผู้เดินทาง   

8. จัดทำผนังก้ันส่วนศีรษะระหว่างที่นั่งในรถ (ถ้ามี) 
9. หลังจากรับผู้เดินทางเรียบร้อย ให้ย้ายรถไปจอดที่จุดพักรถทิ้งไว้อย่างน้อย 

1 ชั่วโมง แนะนำให้จอดในที่โล่ง หรือจุดจอดรถท่ีแสงแดดส่องถึง 
10. ทำความสะอาดพื ้นในส่วนของพนักงานขับรถก่อน จากนั้นจึงทำความ

สะอาดในส่วนของผู้โดยสาร โดยใช้น้ำยาทำความสะอาดที่ได้มาตรฐาน และ
ทิ้งไว้อย่างน้อย 1 ชั่วโมง  

1. พนักงานขับรถ 
2. พนักงานต้อนรับ 
3. ผู้เดินทาง 
4. ตัวแทนเรือ 
5. โรงพยาบาลคู่สัญญา 
 
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 
1. ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่าง

ประเทศท่าอากาศยานภูเก็ต 
2.  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ภูเก็ต 
3. ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 

๑๑/๑ 
4. ท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต 
5. ตรวจคนเข้าเมืองท่าอากาศ

ยานภูเก็ต 
6. ด่านศุลกากรท่าอากาศยาน

ภูเก็ต 
7. ขนส่งจังหวัดภูเก็ต 
8. ศรชล. จังหวัดภูเก็ต 
9. ศูนย์ควบคุมความม่ันคงท่าเรือ

จังหวัดภูเก็ต 
10. ทัพเรือภาคที่ 3 
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กิจกรรม แนวทางการปฏิบัติ แนวทางจัดการความปลอดภัย ผู้ปฏิบัติ 

 

6. พาผู้เดินทางไปยังท่าเรืออ่าวปอ โดยมีการเตรียม
เส้นทางไปยังท่าเร ือ และกำหนดจุดจอดรถ
บริเวณปลายสะพานด้านซ้าย หรือด้านขวาของ
ท่าเรือ และต้องไม่มีเรืออ่ืนจอดอยู่ 

7. ผู้เดินทางลงจากรถไปขึ้นเรือเล็กที่เป็นเรือขน
ย้ายของเรือ Superyacht เพื่อพาผู้เดินทางไป
ขึ ้นเรือที ่จอด ณ จุดกักกันตัวที ่กำหนด (ไม่
แนะนำให ้ใช ้เร ือโดยสารท ี ่ เป ็นเร ือร ับจ ้าง
สาธารณะ เพราะจะเป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูงได้( 

อุปกรณ์ความปลอดภัยบนรถรับส่ง  
1. เจลแอลกอฮอล์ น้ำยาล้างมือที่ได้มาตรฐาน  
2. เตรียมหน้ากากอนามัยสำหรับพนักงานและผู้เดินทาง กรณี ขอเปลี่ยน หรือ 

ไม่มีหน้ากากก่อนขึ้นรถ  
3. Face shield สำหรับพนักงาน 
4. เตรียมถุงขยะติดเชื้อ ไว้ในส่วนของห้องคนขับ   
5. ถุงมือยาง สำหรับการขนย้ายสัมภาระผู้เดินทาง 
6. น้ำยาทำความสะอาดกระเป๋าก่อนลำเลียง (ถ้ามี) 
 
การสวมอุปกรณ์ป้องกันตัวของพนักงาน (PPE) 
1. หน้ากากอนามัย  
2. Face shield 
3. ถุงมือยาง  
 
ทักษะความปลอดภัยของพนักงาน 
1. การล้างมือ และ สวม ถอดถุงมือที่ถูกต้อง  
2. การสวม และ ถอด หน้ากากอนามัยอย่างถูกต้อง 
3. การสังเกตผู้เดินทางที่มีอาการเจ็บป่วยเป็นข้อห้ามในการเดินทางสู่สถานที่

กักตัว 
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กิจกรรม แนวทางการปฏิบัติ แนวทางจัดการความปลอดภัย ผู้ปฏิบัติ 
การประเมินผู้เดินทาง  1 ผู ้เดินทางจะต้องได้รับการประเมินภาวะสุขภาพเมื ่อเข้าสู่

สถานที่กักกันอย่างเร็วท่ีสุด ตามแนวทางต่อไปน้ี  
1.1  ผู้เดินทางต้องได้รับการซักประวัติการเจ็บป่วยประจำตัว 

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

1.2  ได้รับการตรวจหาสารพันธุกรรม SARs CoV 2 ด้วย
เทคนิค PCR  หรือ เทคนิคที่ได้รับยอมรับเป็นการทดสอบ
มาตรฐาน โดยเข้ารับการกักกันอย่างน้อย 14 วัน และให้
มีการตรวจหาเชื้อโรคโควิด - 19 โดยวิธี RT-PCR จำนวน 
๓ ครั้ง ครั้งที่ ๑ ตั้งแต่วันที่เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร
แต่ไม่เกินวันแรกของการกักกัน ครั้งที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๖ - 
๗ และครั้งท่ี ๓ ระหว่างวันท่ี ๑๒ - ๑๓ ของระยะเวลาท่ีถูก
กักกัน 
     หน่วยงานราชการหากมีความจำเป็นที่จะขึ้นปฏิบัติงาน
บนเรือ ต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ
ประจำช่องทางฯ ก ่อนการปฏิบ ัต ิงาน แนะนำให้ขึ้น
ปฏิบัติการหลังทราบผลการตรวจไม่พบเชื้อใน Day 0 โดย
ต้องสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันตนเอง (Full PPE( ระหว่าง
ปฏิบัติงาน เนื่องจากข้อจำกัดการถ่ายเทอากาศในเรือ  

คำแนะนำความปลอดภัยสำหรับเจ้าหน้าที่ท่ีขึ้นปฏิบัติงาน 
1 ให ้ใช ้การป้องกัน Full PPE หรือ Enhanced PPE ในการ

ปฏิบัติงานที่ต้องปฏิสัมพันธ์กับลูกเรือ การเข้าทำงานใน Cabin 
และการล้างระบบแอร์ในเรือหลังจากเสร็จการกักตัว  

2 ให้ใช้การป้องกันแบบ Standard PPE สำหรับผู้ป่วยปฏิบัติงาน
ในส่วนดาดฟ้า หรือ การขนถ่ายสินค้า หรือลำเลียงขยะออกจาก
เรือ 

3 กำหนดพื้นที่ถอด PPE ตรงกราบเรือด้านที่เรือขนส่งเทียบ หรือ
หากมีข้อจำกัดด้านสภาวะอากาศ ให้ถอด PPE ใน Cabin ให้
เว้นการถอด N95 Mask และถอดได้เมื่อลงเรือขนย้าย  

4 การเตรียมเอกสารเพื่อการลงนามใช้เท่าที่จำเป็นและเตรียมให้
อยู่ในในแฟ้มเซ็นต์เอกสารอย่างเป็นลำดับ  

โรงพยาบาลคู่สัญญา 

 


