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ภาคผนวก ก แนบท้ายค าสั่งจังหวัดภูเก็ต ที่ 6137/2564 ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2564 เรื่อง มาตรการป้องกันโรคส าหรับผู้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรตามที่ราชการก าหนด 
เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 (แนวทางด าเนินการและการบริหารจัดการพื้นที่กักกันโรคแห่งรัฐ (Alternative Quarantine) AQ 

มาตรการป้องกันโรค หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 

มาตรการก่อนการเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร 
1) ให้หลีกเลี่ยงพ้ืนที่เสี่ยงหรือสถานที่ชุมชนไม่น้อยกว่า 14 วัน 
2) ให้มีเอกสารที่ใช้ในการเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร ดังนี้ 
    - หนังสือที่รับรองว่าเป็นบุคคลที่เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรได้ (Certificate of Entry – COE) 
    - ใบรับรองแพทย์ที่ยืนยันว่าเป็นผู้เดินทางมีสุขภาพเหมาะสมต่อการเดินทาง (Fit to Fly Health Certificate/Fit to Travel Health Certificate) 
    - ใบรับรองแพทย์ที่ยืนยันว่าผู้เดินทางดังกล่าวไม่มีเชื้อโรคโควิด – 19 (Medical certificate with a laboratory result indicating that COVID  - 
19  
      is not detected) โดยวิธี RT – PCR โดยมีระยะเวลาไม่เกิน 72 ชั่วโมงก่อนการเดินทาง 
    - กรมธรรม์ประกันภัยที่ครอบคลุมค่าใช้จ่ายในการดูแลสุขภาพและรักษาพยาบาล รวมทั้งกรณีโรคโควิด – 19 ตลอดระยะเวลาที่ผู้เดินทางพ านักอยู่ใน 
      ประเทศไทย หรือหลักประกันอ่ืนใด ในวงเงินไม่น้อยกว่า 100,000 ดอลลาร์สหรัฐ 
    - หลักฐานยืนยันหรือหลักฐานที่แสดงว่าสถานที่ที่ผู้เดินทางต้องเข้ารับการกักกันเป็นไปตามหลักเกณฑ์และแนวทางที่ราชการก าหนด 
3) ให้คัดกรองอาการทางเดินหายใจและวัดไข้ผู้เดินทาง ณ ช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศของประเทศต้นทางก่อนออกเดินทาง (Exit screening) 

กระทรวงการต่างประเทศ 

มาตรการเม่ือเดินทางถึง/ระหว่างอยู่ในราชอาณาจักร 
1) ให้คัดกรองอาการทางเดินหายใจและวัดไข้ที่ช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศก่อนเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร (Entry screening)  
2) ให้ยื่นเอกสารต่อพนักงานเจ้าหน้าที่หรือเจ้าหน้าที่ควบคุมโรคติดต่อ ณ ช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศ 
3) ให้ใช้ระบบติดตามหรือใหต้ิดตั้งแอปพลิเคชันตามที่ทางราชการก าหนด เพ่ือเฝ้าระวังหรือติดตามอาการระหว่างที่เข้ารับการกักกัน 
4) ให้เข้ารับการกักกันและตรวจหาเชื้อโควิด - 19 โดยวิธี RT-PCR ตามระยะเวลาและสถานที่ที่ทางราชการก าหนดไว้ในค าสั่งนี้และต้องปฏิบัติตามค าสั่ง 
    ของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ ณ สถานที่ที่เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อก าหนด  
        ทั้งนี้ สถานทีซ่ึ่งผู้เดินทางต้องเข้ารับการกักกันให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และแนวทางที่ทางราชการก าหนด 

ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด
ภูเก็ต 
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มาตรการป้องกันโรค หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 

5) การเตรียมความพร้อมรับผู้เดินทางต่างประเทศ  ณ ท่าอากาศยานภูเก็ต 
     (1) การก าหนดพื้นที ่
          - ก าหนดให้ผู้โดยสารเข้าอาคาร ณ ประตูทางออกหมายเลข 14 - 15 และ BUS GATE หมายเลข 81 - 82 
          - ก าหนดพ้ืนที่พักคอยก่อนเข้ากระบวนการตรวจเอกสาร บริเวณด้านหน้าด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ  
          - ก าหนดห้องน้ าส าหรับผู้โดยสารไว้เป็นการเฉพาะ บริเวณด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ และบริเวณสายพานรับสัมภาระชั้น 1 
          - ก าหนดให้อาคาร X-TERMINAL เป็นอาคารส าหรับเก็บสิ่งส่งตรวจเพ่ือหาเชื้อโควิด - 19   
     (2) การก าหนดเส้นทาง 
           - ก าหนดช่องทางและก้ันบริเวณทางเดินของผู้โดยสารไว้เป็นการเฉพาะ โดยมีเจ้าหน้าที่ควบคุมตลอดเส้นทาง 
          - ก าหนดเส้นทางในการเดินทางไปยังอาคาร  X-TERMINAL ของนักท่องเที่ยวเพ่ือตรวจหาเชื้อโควิด  - 19 โดยใช้ประตูทางออกหมายเลข 1  
            อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ โดยรถโดยสารของ AQ  
     (3) การจัดเตรียมก าลังพล 
          - จัดเตรียมเจ้าหน้าที่ส่วนการแพทย์ สนับสนุนและควบคุมการปฏิบัติตามกระบวนการของด่านควบคุมโรคติดต่อ 
          - จัดเจ้าหน้าที่ให้บริการเชิงรุกในการตรวจเอกสารในขั้นตอนเบื้องต้น 
          - จัดเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย เพ่ือสนับสนุนการด าเนินการ 

ท่าอากาศยานภูเก็ต 
 

 6) ขั้นตอนการตรวจผู้โดยสารตามหลักเกณฑ์การปฏิบัติ ดังนี้ 
 (1) เข้าตามช่องทาง (Gate) ที่ก าหนดโดยมีเจ้าหน้าที่น ามาตรวจคัดกรองโรค กรณีตรวจพบบุคคลเสี่ยงเจ้าหน้าที่จะกักตัวส่งโรงพยาบาลที่เป็นคู่สัญญา 
           กับโรงแรมที่เป็น AQ หากตรวจแล้วปกติสั่งพักรอในจุดถัดไป   
     (2) เจ้าหน้าที่ท าการตรวจเอกสาร ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันตามท่ีทางราชการก าหนดและกรอกข้อมูลเพ่ือติดตามตัว  
  (3) เจ้าหน้าที่ควบคุมโรคตรวจเอกสาร/ตรวจคัดกรองโรคอีกครั้ง  
  (4) เจ้าหน้าที่ ตม. ตรวจสอบเอกสาร COE (Certificate Of Entry) ด าเนินการผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง  
 (5) รับกระเป๋าเดินทาง       
   (6) เจ้าหน้าที่น าไปขึ้นรถที่จัดไว้เป็นการเฉพาะ ตามท่ีจองโรงแรมไว้  
     (7) เมื่อถึงโรงแรมเจ้าหน้าที่ของโรงแรมท าความสะอาดกระเป๋า  
     (8) ตรวจคัดกรองอีกครั้งก่อนเช็คอิน   
 (9) ท าการเช็คอินและสแกนแอปพลิเคชัน   
      (10) เจ้าหน้าที่น าเข้าที่พักและท าการกักตัวตามที่ทางราชการก าหนด 

ตรวจคนเข้าเมืองท่าอากาศยาน
ภูเก็ต 
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มาตรการป้องกันโรค หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 

7) มาตรการเตรียมความพร้อมด้านการแพทย์สาธารณสุข เพ่ือรับผู้เดินทางจากต่างประเทศของจังหวัดภูเก็ต 
     การจัดตั้งและจัดระบบบริหารจัดการ Alternative quarantine ตามมาตรฐาน โดยชาวต่างชาติที่เดินทางมาจากต่างประเทศที่เป็นพ้ืนที่ระบาดได้รับการ
กักกัน จนครบก าหนดจ านวนวันตามท่ีทางราชการก าหนด โดยมีโรงพยาบาลคู่สัญญาควบคุมก ากับด้านการแพทย์และการสาธารณสุขในโรงแรม AQ    
    ข้อก าหนดสถานที่จะเข้าร่วม : โรงแรมต้องมีใบอนุญาตตามกฎหมาย และต้องมีโรงพยาบาลคู่สัญญา (Cooperative Hospital) 
    ขั้นตอนปฏิบัติในการเป็นสถานที่กักกันตัวแบบทางเลือก (Alternative Quarantine)  
    (1) โรงแรมสมัครเข้าร่วมและประเมินตนเองตามเกณฑ์แนวทางของกระทรวงสาธารณสุข 
    (2) โรงแรม จัดท า MOU กับโรงพยาบาลคู่สัญญา และโรงพยาบาลปฏิบัติการร่วม เข้าตรวจให้ค าแนะน าในการปรับปรุง และฝึกอบรมกระบวนการ  
        ป้องกันโรค ตามมาตรฐานที่กระทรวงสาธารณสุขก าหนด 
    (3) โรงแรมจ าเป็นต้องจัดรูปแบบบริการตามท่ีกระทรวงสาธารณสุขก าหนด ก่อนท่ีจะสมัครเป็น สถานที่กักกันตัวแบบทางเลือก (Alternative 
Quarantine) ผ่าน Web site ของส านักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต www.pkto.moph.go.th และเสนอต่อคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดภูเก็ต  
    (4) คณะกรรมการตรวจประเมิน ตามท่ีคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดภูเก็ต แต่งตั้ง ออกตรวจประเมิน โรงแรมที่สมัคร AQ  
    (5) โรงแรมที่ผ่านการประเมิน จะได้รับการประกาศ เป็นโรงแรมที่ได้รับอนุญาตให้ด าเนินการ Alternative Quarantine ในเว็บไซต์ของกระทรวง
สาธารณสุข (กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ) และกระทรวงการต่างประเทศ 

ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด
ภูเก็ต   

    ขั้นตอนเตรียมความพร้อมโรงแรม AQ 
    (1) เป็นโรงแรมได้รับการรับรองและอนุญาตถูกต้องตาม พ.ร.บ.โรงแรม พ.ศ.2547  
    (2) โรงแรมศึกษาคู่มือ AQ  
    (3) โรงแรมท าความเข้าใจชุมชน  
    (4) โรงแรมติดต่อโรงพยาบาลคู่สัญญา  
    (5) ท าบันทึกข้อตกลง MOU ระหว่างโรงแรมกับโรงพยาบาล  
    (6) โรงพยาบาล Inspection  
    (7) โรงพยาบาล Training  

ผู้ประกอบการโรงแรม AQ 

http://www.pkto.moph.go.th/
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    จังหวัดภูเก็ตก าหนดให้ผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ เมื่อถึงท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต จะต้องได้รับการตรวจหา เชื้อโควิด - 19  โดยวิธี  
RT- PCR (Reverse transcriptase polymerase chain reaction) ซึ่งเป็นห้องปฏิบัติการที่ได้มาตรฐานของกรมควบคุมโรค  
    การดูแลรักษาและป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล (Treat) 
    (1) เตรียมความพร้อมของห้องปฏิบัติการตรวจหาเชื้อ และสามารถรายงานผลได้ภายใน 6 ชั่วโมง 
    (2) จัดระบบดูแลรักษาผู้ป่วยโดยป้องกันการแพร่เชื้อในโรงพยาบาลตาม Universal precaution 
    การสร้างความม่ันใจให้กับประชาชน (Trust) และบังคับใช้กฎหมาย (Law Enforcement) ประกอบด้วย ประชุมให้ความรู้แก่ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม. 
ผู้น าชุมชน สถานประกอบการ ข้าราชการและบุคลากรของรัฐทุกระดับ เกี่ยวกับมาตรการต่างๆ และแนวทางปฏิบัติในการต้อนรับผู้เดินทางจาก
ต่างประเทศท่ีมากักตัวที่จังหวัดภูเก็ตเพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง และช่วยสื่อสารท าความเข้าใจกับประชาชนในพื้นท่ี 

 

8) ขั้นตอนการท างาน 
   (1) ก่อนที่นักท่องเที่ยวจะเข้าพักท่ี AQ  
       (1.1) เปิด ศปก.ส่วนแยก (ชื่อ โรงแรม AQ) ซึ่งทางโรงแรมจัดเตรียมไว้ ตรวจสอบ 
ความพร้อม ของระบบกล้อง ทีวีวงจรปิด  ตรวจสอบระบบเซนเซอร์ที่ประตูห้องพักของนักท่องเที่ยว 
       (1.2) เปิด ศปม.ที่ต ารวจภูธรจังหวัดภูเก็ตทดสอบความพร้อม การติดต่อสื่อสาร กับ ศปก.ส่วนแยก 
       (1.3) เตรียมก าลังพล ปฏิบัติงาน  ทั้ง  ศปม.ภ.จว.  และ ศปก.ส่วนแยก 
  (2) เมื่อนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาพัก  
       (2.1)  ณ ศปก.ส่วนแยก จัดเจ้าหน้าทีต่ ารวจปฏิบัติหน้าที่ ควบคุม การกักตัวนักท่องเที่ยวตลอด 24 ชม. แบ่งเป็น 3 ผลัด ผลัดละ 8 ชั่วโมง ก าลังพล
แต่ละผลัดมีจ านวน 3 นาย และรายงานเหตุการณ์/ผลปฏิบัติ ไปยัง ศปม.ทุกครั้ง เมื่อออกเวร 
       (2.2) ที่ ศปม. มีต ารวจปฏิบัติหน้าตลอด 24 ชั่วโมง มี รอง ผบก.เป็นหัวหน้า เพ่ือควบคุมสั่งการ ในภาพรวมของจังหวัด  

ต ารวจภูธรจังหวัดภูเก็ต   
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ภาคผนวก ข แนบท้ายค าสั่งจังหวัดภูเก็ต ที่ 6137/2564  ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2564 เรื่อง มาตรการป้องกันโรคตามที่ราชการก าหนดเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19  
บุคคลที่เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรโดยผ่านทางเรือยอร์ช เรือซุปเปอร์ยอร์ช เข้ารับการกักกันตัวในเรือยอร์ชหรือเรือซุปเปอร์ยอร์ช (Alternative Yacht Quarantine) AYQ 

กิจกรรม แนวทางการปฏิบัติ แนวทางจัดการความปลอดภัย ผู้ปฏิบัติ 
ก า ร ข อ เ ข้ า ม า ใ น
ร าชอาณาจั ก ร เ พ่ื อ
ด าเนินการกักตัวบนเรือ 

ขั้นตอนการติดต่อเพื่อด าเนินการ AYQ 
1.   ตัวแทนเรือประสานโรงพยาบาลคู่สัญญาในการวางแผนและ

ให้ค าแนะน าในการกักตัว ประกอบด้วย ผังแสดงโครงสร้าง
ระบบระบายอากาศ แนวทางการบ าบัดน  าเสียในเรือ แนว
ทางการจัดเก็บขยะในเรือ ภาพถ่ายห้องพักผู้เดินทาง ห้องพัก
ลูกเรือ และส่วนการจัดการ 

2.   ตัวแทนเรือติดต่อด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ เพ่ือ
ขออนุญาตเข้ากักตัว และส่งเอกสารตามข้อก าหนดเพ่ือ
พิจารณา  
เอกสารส าคัญที่ต้องแสดงต่อหน่วยงานราชการเพื่อขอเข้า           
กักตัวในจังหวัดภูเก็ต ประกอบด้วย เอกสารแจ้งเรือเข้ามา
ในราชอาณาจักร , COE / Fit to travel , กรมธรรม์สุขภาพ  
และเอกสารแสดงสถานะสุขภาพ 

3.   เมื่อได้รับการอนุญาตจากกรมเจ้าท่าแล้ว เจ้าของเรือ หรือ
ตัวแทนท าการติดต่อโรงพยาบาลคู่สัญญาเพ่ือวางแผนการขึ น
ตรวจลูกเรือ  

4.   ตัวแทนเรือติดต่อรับหนังสือสั่งกักกันตัว จากด่านควบคุมโรคฯ 
ท่าเรือภูเก็ต เพ่ือให้ลูกเรือลงนามพร้อมส าเนาและหนังสือ
เดินทางที่มีรูปถ่ายเพ่ือระบุตัวตน ส่งให้โรงพยาบาลคู่สัญญา 
ก่อนการขึ นเรืออย่างน้อย 48 ชั่วโมง 

1.    ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การอนุญาตให้คนต่างด้าวบาง
จ าพวกอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ ลว. 30 ตุลาคม 2563                     

2.    ประกาศกรมเจ้าท่า ที่ 231/2563 ลว. 30 ตุลาคม 2563       
เรื่อง แนวปฏิบัติส าหรับเรือส าราญและกีฬา (เรือยอร์ช) ที่เข้ามา 
ในน่านน  าไทย                   

3.    ประกาศกรมเจ้าท่า ที่ 232/2563 ลว. 30 ตุลาคม 2563                    
เรื่อง จุดจอดเรือชั่วคราวเพ่ือกักกันตัวเองภายในเรือส าหรับ 
เรือส าราญและกีฬา (เรือยอร์ช) ที่เข้ามาในน่านน  าไทย 

4.   ค าสั่งจังหวัดภูเก็ต เรื่อง มาตรการป้องกันโรคตามที่ราชการ
ก าหนดเพ่ือป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 ส าหรับ 
เรือและบุคคลที่ประสงค์จะเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร  
โดยเรือยอร์ช เรือซุปเปอร์ยอร์ช และเรือครุยเซอร์ 

- ผู้ประกอบกิจการ
เดินเรือ/ 
ผู้ ครอบครอง เรื อ/
นายเรือ/เจ้าของเรือ/
ผู้ควบคุมเรือ 
- ด่านควบคุม 
โ ร ค ติ ดต่ อระหว่ าง
ประเทศ 
- ส านักงานเจ้าท่า 
ภูมิภาคสาขาภูเก็ต 
- ด่านศุลกากร 
จังหวัดภูเก็ต 
- ส านักงานตรวจคน
เข้าเมืองจังหวัดภูเก็ต 
- ด่านควบคุมโรค 
ท่าเรือภูเก็ต 
- ศรชล.ภาค 3 
  
 

การประเมินผู้ เดินทาง 
และลูกเรือ เมื่อเทียบท่า 

1.   ผู้ เดินทางจะต้องได้รับการประเมินภาวะสุขภาพเมื่อเข้าสู่ 
น่านน  าไทยอย่างเร็วท่ีสุด โดยต้องได้รับการซักประวัติการ
เจ็บป่วย รายการ ยาประจ า และตรวจร่างกาย ได้รับการตรวจ 
Review of system ในครั งแรกของการตรวจประเมิน  

  

 โรงพยาบาลคู่สัญญา 
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กิจกรรม แนวทางการปฏิบัติ แนวทางจัดการความปลอดภัย ผู้ปฏิบัติ 
 2.  ให้ เข้ารับการกักกันและตรวจหาเชื อโควิ ด  - 19   โดยวิธี  

     RT-PCR ตามระยะเวลาและสถานที่ที่ทางราชการก าหนดไว้ 
     ในค าสั่งนี   
3.  กรณีหน่วยงานมีความจ า เป็น ท่ีจะขึ นปฏิบั ติงานบนเรือ  
     ต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อประจ า 
     ช่องทางฯ ก่อนการปฏิบัติงาน แนะน าให้ขึ นปฏิบัติการหลัง 
     ทราบผลตรวจไม่พบเชื อ Day 0 โดยต้องสวมใส่อุปกรณ์ 
     ป้องกันตนเอง (Full PPE) ระหว่างปฏิบัติงาน  

2.  ให้ใช้การป้องกันแบบ Standard PPE ส าหรับผู้ป่วยปฏิบัติงาน 
     ในส่วนดาดฟ้า การขนถ่ายสินค้าหรือล าเลียงขยะออกจากเรือ 
3.  ก าหนดพื นที่ถอด PPE ตรงกราบเรือด้านที่เรือขนส่งเทียบ หรือ 
     หากมีข้อจ ากัดด้านสภาวะอากาศ ให้ถอด PPE ใน Cabin ให้เว้น 
     การถอด N95 Mask และถอดได้เมื่อลงเรือขนย้าย  
4.  การเตรียมเอกสารเพ่ือการลงนามใช้เท่าที่จ าเป็นและเตรียมให้  

 อยู่ในแฟ้มลงนามเอกสารอย่างเป็นล าดับ  

- ผู้เดินทาง 

การประเมินผู้เดินทาง 
และลูกเรือ เมื่อเทียบ
ท่า  

1.  ผู้เดินทางจะต้องได้รับการประเมินภาวะสุขภาพเมื่อเข้าสู่ 
     น่านน  าไทยอย่างเร็วที่สุด ตามแนวทางต่อไปนี   
     1.1 ผู้เดินทางต้องได้รับการซักประวัติการเจ็บป่วยประจ าตัว  
     รายการ ยาประจ า การเจ็บป่วยระหว่างเดินทาง และตรวจ  
     ร่างกายเพ่ือมองหาอาการผิดปกติโดยเฉพาะระบบหัวใจหลอด 
     เลือด และ ปอด ได้รับการตรวจ Review of system ในครั ง 
     แรกของการตรวจประเมิน  

1.2 ได้รับการตรวจหาสารพันธุกรรม SARs CoV 2 ด้วย
เทคนิค PCR หรือเทคนิคที่ได้รับยอมรับเป็นการทดสอบ
มาตรฐาน และเข้ารับการกักกันตามระยะเวลาท่ีทางราชการ
ก าหนดไว้ในค าสั่งนี  และตามค าสั่ง ศบค. ที่ 13/2564  
     หน่วยงานราชการหากมีความจ าเป็นที่จะขึ นปฏิบัติงาน
บนเรือ ต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ
ประจ าช่องทางฯ ก่อนการปฏิบัติงาน แนะน าให้ขึ นปฏิบัติการ
หลังทราบผลการตรวจไม่พบเชื อใน Day 0 โดยต้องสวมใส่
อุปกรณ์ป้องกันตนเอง (Full PPE)  ระหว่ างปฏิบัติ งาน 
เนื่องจากข้อจ ากัดการถ่ายเทอากาศในเรือ  

 

ค าแนะน าความปลอดภัยส าหรับเจ้าหน้าที่ท่ีขึ้นปฏิบัติงาน 
1. ให้ใช้การป้องกัน Full PPE หรือ Enhanced PPE ในการ

ปฏิบัติงานที่ต้องปฏิสัมพันธ์กับลูกเรือ การเข้าท างานใน Cabin 
และการล้างระบบแอร์ในเรือหลังจากเสร็จการกักตัว  

2. ให้ใช้การป้องกันแบบ Standard PPE ส าหรับผู้ป่วยปฏิบัติงานใน
ส่วนดาดฟ้า หรือการขนถ่ายสินค้า หรือล าเลียงขยะออกจากเรือ 

3. ก าหนดพื นที่ถอด PPE ตรงกราบเรือด้านที่เรือขนส่งเทียบ หรือ
หากมีข้อจ ากัดด้านสภาวะอากาศ ให้ถอด PPE ใน Cabin ให้เว้น
การถอด N95 Mask และถอดได้เมื่อลงเรือขนย้าย  

4. การเตรียมเอกสารเพ่ือการลงนามใช้เท่าที่จ าเป็นและเตรียม 
      ให้อยู่ในแฟ้มส าหรับลงนามในเอกสารอย่างเป็นล าดับ  

โรงพยาบาลคู่สัญญา 
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กิจกรรม แนวทางการปฏิบัติ แนวทางจัดการความปลอดภัย ผู้ปฏิบัติ 
ก า ร ติ ด ต า ม ดู แ ล
ระหว่างการกักตัว  

1. การกักกันเพ่ือควบคุมโรคตามระยะเวลาที่ก าหนด โดยนับ
วันที่เข้าสู่ราชอาณาจักรไทย เป็น (Day 0) จนครบก าหนด 
แล้วจึงออกจากที่พักได้ในวันรุ่งขึ น  

2. ให้ใช้ระบบแอปพลิเคชันติดตามทีท่างราชการก าหนด  
3. ผู้เดินทางท่ีได้รับการอนุญาตให้ออกจากที่พัก จะต้องมีผลการ

ตรวจโรคโควิด – 19 เป็นลบตามที่จังหวัดเป็นผู้ก าหนด และ
ไม่มีอาการผิดปกติที่ต้องสงสัยในวันถัดจากวันที่ครบก าหนด  

4. ผู้เดินทางที่มีอาการผิดปกติ ระหว่างการกักตัว จะต้องได้รับการ
ประเมินอาการเพ่ือพิจารณาว่า ต้องได้รับการพิสูจน์การติดเชื อ 
ซ  าหรือไม่ ถึงแม้จะมีการตรวจคัดกรองไปก่อนหน้านี แล้วก็ตาม 
โดยแจ้งCOVID Manager และพยาบาล เพ่ือประเมินตาม
แนวทางของโรงพยาบาลคู่สัญญาทันที 

5. ผู้เดินทางไม่ได้รับอนุญาตให้ออกนอกพื นที่ก าหนดตลอดระยะ
เวลาควบคุมโรค 

6. ผู้เดินทางต้องตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายด้วยตนเองภายใน
ห้องพักและถ่ายรูปรายงานอุณหภูมิพร้อมอาการมายัง
ช่องทางที่ก าหนดให้  

7. แนะน าการสวมหน้ากากอนามัยเป็นประจ าระหว่างการเข้าพัก 
ล้างมือก่อนและหลังรับประทานอาหารและท ากิจกรรม
ประจ าวัน ไม่บ้วนเสมหะ น  าลาย สั่งน  ามูก ลงบนพื น   

8. แนะน าให้ผู้กักกันท าความสะอาดภายในห้องพักในเรือด้วย
ตนเอง หากไม่สามารถท าได้เอง ให้เว้นระยะห่างให้มากที่สุด 
หรือให้ผู้เดินทางอยู่คนละพื นที่ห้องระหว่างท าความสะอาด 
หรือให้ผู้เดินทางอยู่บริเวณดาดฟ้าเรือระหว่างท าความสะอาด 
และแม่บ้านต้องแต่งกายด้วยชุด Standard PPE 

9. ผู้เดินทางทิ งขยะมูลฝอยในถังขยะที่ก าหนด โดยรายละเอียดการ
ทิ งขยะที่ถูกต้องโดยจัดเก็บขยะ ใส่ในถุงขยะสีแดง (ขยะติดเชื อ)  

การเตรียมห้องพัก  
1. ห้องพักมีระบบระบายอากาศที่เพียงพอ มีช่องทางระบายอากาศ

เป็นระบบปิด ระบบปรับอากาศแบบแยกส่วน หรือไม่เป็นระบบ  
ท่อส่งลมเย็นร่วม สามารถท าความสะอาดแผ่นกรองได้แบบแยกห้อง     

2. มีห้องน  าในตัว ระบบน  าทิ งและสุขาภิบาล ไม่รั่วซึม  
3. มีระบบโทรศัพท์สื่อสาร มีการให้บริการสัญญาณ Internet  

ในห้อง   
4. จัดวางถังขยะในห้องอย่างเหมาะสม รวมทั งเชือก หรือหนังยาง

ส าหรับรัดปากถุงขยะก่อนการขนย้ายขยะอย่างพอเพียง   
โดยแยกสีของถุงขยะตามประเภทให้ชัดเจน (ถ้ามี) 

5. แนะน าให้มีเอกสารเรื่องวิธีการปฏิบัติตัวระหว่างควบคุมโรค เช่น 
แนวทางการส่งเสื อผ้าซักรีด แนวทางการจัดการขยะ 

อุปกรณ์ความปลอดภัยในเรือ  
1. เทอร์โมมิเตอร์แบบดิจิทัล 
2. หน้ากากอนามัย 
3. น  ายาล้างมือ และ สบู่ล้างมือ 
การสวมอุปกรณ์ป้องกันตัวของพนักงาน (PPE) 
1. พนักงานในพื นที่ให้สวม หน้ากากอนามัย Face shield หมวก

คลุมผม เสื อคลุม และถุงมือยาง ระหว่างการท างาน 
2. พนักงานท าความสะอาด ให้สวม หน้ากากอนามัย Face shield 

หมวกคลุมผม เสื อคลุม และถุงมือยาง ระหว่างการท างาน  
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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กิจกรรม แนวทางการปฏิบัติ แนวทางจัดการความปลอดภัย ผู้ปฏิบัติ 
แนวทางการดูแลเมื่อ 
มีอาการป่วย หรือผล
การตรวจผิดปกติ  

การดูแลผู้เดินทางท่ีมีอาการป่วยระหว่างกักตัว  

1.  เมื่อผู้เดินทาง/ลูกเรือมีอาการป่วย ต้องแจ้ง COVID Manager  
เพ่ือประเมินอาการโดยแพทย์ ผ่านโทรศัพท์ หรือ Telemedicine 

2.  หากมีความจ าเป็น ทีมแพทย์จะร้องขอเข้าท าการประเมิน 
หรือท าการส่งตัวมาที่โรงพยาบาลต้นสังกัด เพ่ือท าการรักษา
อย่างเหมาะสม  

การดูแลผู้เดินทางท่ีมีผลการตรวจโควิด – 19 ให้ผลบวก 
1. ผู้เดินทางที่ผลตรวจให้ผลบวก ต้องได้รับการเคลื่อนย้าย 

เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล  
2. ผู้ร่วมเดินทางท่ีเหลือ (ผลการตรวจโควิดให้ผลลบแต่เป็น 

ผู้สัมผัสความเส่ียงสูง) ต้องเข้ารับการดูแลในโรงพยาบาล
คู่สัญญาหรือโรงแรม AQ ท่ีมีความพร้อม และนับวันกักตัวใหม่ 
โดยนับ Day – 0 เป็นวันที่ทราบผลการตรวจของผู้ติดเชื้อ 
บนเรือ โดยแจ้งเจ้าท่าเพ่ือน าเรือผู้สัมผัสความเสี่ยงสูงเข้า
เทียบท่า โดยมีผู้ดูแลเรือตามสมควร 

การจัดการเม่ือเรือผู้สัมผัสความเสี่ยงสูงเข้าจอด  
1. ที่จอดเรือ ควรเป็นที่จอดที่แยกจากที่จอดทั่วไป และมีการปิดกั น

อย่างเหมาะสมเพ่ือป้องกันการปะปนกันของลูกเรือความเสี่ยงสูง 
และลูกเรือ ล าอื่น  

2. มีการจัดการขยะแยกจากขยะอ่ืน ๆ โดยจัดการเป็นขยะติดเชื อ  
แยกพื นที่ห้องน  า และห้องอาบน  าอย่างชัดเจน  

โรงพยาบาลคู่สัญญา 

การจัดเตรียมอาหาร 1. แนะน าใช้ภาชนะใส่อาหารและน  าดื่มแบบครั งเดียวทิ ง หากไม่
สามารถท าได้ ให้ล้างภาชนะให้สะอาดตากให้แห้งก่อนใช้ 
หลีกเลี่ยงการใช้ภาชนะร่วมกันโดยไม่จ าเป็น และห้ามน า
ภาชนะนี ไปใช้กับลูกเรือล าอ่ืน โดยให้ผู้เดินทางรับประทาน
อาหารในห้องพักหรือจุดที่ก าหนดเท่านั น 

การเตรียมสถานที่ปรุงอาหาร 
พื นที่เตรียมอาหารถูกสุขลักษณะ ตามข้อก าหนดของส านักสุขาภิบาล
อาหารและน  า กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข    

พนักงานครัว 

การท าความสะอาดใน
ห้องพัก 

1. แนะน าให้ผู้เดินทาง เปลี่ยนผ้าปูที่นอนและปลอกหมอนเอง   
หากท าไมได้ สามารถให้แม่บ้าน หรือ ลูกเรือเข้าท า ในขณะที่    
ผู้เดินทางไม่อยู่ในห้อง  
 

การเตรียมอุปกรณ์ท าความสะอาด   
1. มีน  ายาที่ได้มาตรฐานในการท าความสะอาด  
2. มีอุปกรณ์ป้องกัน อยู่ในรถท าความสะอาด  
3. เตรียมการจัดการขยะติดเชื อที่ เกิดขึ นระหว่างการท าความ

สะอาด มีการเตรียมถุงขยะติดเชื อส ารอง   
 

- แม่บ้าน 
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กิจกรรม แนวทางการปฏิบัติ แนวทางจัดการความปลอดภัย ผู้ปฏิบัติ 
การท าความสะอาดใน
ห้องพัก  

2. กรณีแม่บ้าน หรือ ลูกเรือ เข้าไปท าความสะอาดในห้อง  
ท าตามขั นตอน ต่อไปนี   
1) ให้ผู้เดินทางสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา และอยู่ใน
พื้นที่ที่ห่างมากที่สุด (ห้องอ่ืน หรือ ดาดฟ้าเรือ)  
2) แม่บ้านสวมอุปกรณ์ป้องกัน เตรียมอุปกรณ์ท าความสะอาด 
ถุงขยะ และน  ายาส าหรับท าความสะอาดที่ได้มาตรฐาน  
3) ปิดฝากชักโครก กดชักโครก 1 ครั ง หลังจากนั นเทน  ายา
ล้างห้องน  า และเปิดพัดลมระบายอากาศ 
4) เก็บผ้าปูที่นอน ปลอกหมอน ด้วยวิธีการม้วนออกห่างจาก
ตัวเอง ไม่สะบัดผ้าปูที่นอน ไม่โอบผ้าปูที่นอนใกล้บริเวณ
ใบหน้า เพ่ือลดโอกาสรับเชื อ ใส่ถุงพลาสติก มัดปากถุงให้
เรียบร้อย น าถุงพลาสติกท่ีใส่ผ้า ไปวางไว้บริเวณประตูทางออก  
5) เช็ดท าความสะอาดโต๊ะ ตู้เย็น และอุปกรณ์ต่าง ๆ ด้วย
น  ายาที่ได้มาตรฐาน หากต้องปูผ้าปูที่นอนใหม่ ให้ท าหลังจาก
เก็บผ้าปูที่นอนเดิมลงถังเรียบร้อยแล้ว  
6) ปิดพัดลมดูดอากาศ แล้วเข้าท าความสะอาดห้องน  า  
เก็บขยะปิดปากถุง ใส่ในถุงสีแดง เป็นขยะติดเชื อ 

การสวมอุปกรณ์ป้องกันตัวของพนักงาน (PPE) 
- พนักงานท าความสะอาด ให้สวมหน้ากากอนามัย หมวกคลุมผม    

เสื อคลุม และถุงมือยาง ระหว่างการท างาน 
ทักษะความปลอดภัยของพนักงาน 
1. การล้างมือ และสวม ถอด ถุงมือ ที่ถูกต้อง  
2. การสวม และ ถอด หน้ากากอนามัยอย่างถูกต้อง  
3. ทักษะ และล าดับขึ นตอนการท าความสะอาดที่ถูกต้อง 

 

- แม่บ้าน 

แนวทางการซักผ้า 1. ให้ใช้ Alcohol 70% หรือ Sodium hypochlorite 5,000 
ppm ก่อนเปิดฝาถังผ้าหรือแกะถุงผ้า โดยเปิดฝาถังโดยเอียง
ไปด้านที่ไม่มีผู้อื่นอยู่ กรณีเปิดถุงผ้าให้แกะถุงอย่างระมัดระวัง
และหันปากถุงไปด้านที่ไม่มีผู้อื่นอยู่  

2. ผ้าที่ไม่เปื้อนสารคัดหลั่ง ให้ซักด้วยผงซักฟอก ปรับอุณหภูมิ
ของน  าให้ได้ระดับ 71 องศาเซลเซียส นาน 25 นาที ในขณะ
ซักผ้า กรณีไม่มีเครื่องซักผ้าที่ปรับอุณหภูมิได้ ให้แช่ด้วย 
Sodium hypochlorite 5,000 ppm นาน 30 นาที แล้ว
ซักตามปกติ โดยผ้าเปื้อนสารคัดหลั่ง ให้ท าการ prewash  
2 ครั ง นาน 20 นาที หลังจากนั นซักตามแนวทางข้อ 3 ไม่
แนะน าให้ท าการฉีดล้างผ้าเปื้อนไม่แนะน าให้เทผ้ากองบนพื น  

การเตรียมสถานที่ในการแจกอาหาร เสื้อผ้า และจัดการขยะออก
จากห้องพัก  
1. จัดพื นที่ซักผ้าติดเชื อที่ชัดเจน เตรียมการจัดการขยะติดเชื อที่

เกิดขึ นระหว่างซัก เช่น การเก็บทิ งถุงผ้าเปื้อน  
การสวมอุปกรณ์ป้องกันตัวของพนักงาน (PPE) 
1. พนักงานซักผ้าติดเชื อ ให้สวมหน้ากากอนามัย หมวกคลุมผม      

เสื อคลุม และถุงมือยาง ระหว่างการท างาน (พนักงานที่สัมผัสผ้า
ที่ผ่านกระบวนการซักแล้ว ให้สวมเฉพาะหน้ากากอนามัย)  

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

พนักงานซักล้าง 
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กิจกรรม แนวทางการปฏิบัติ แนวทางจัดการความปลอดภัย ผู้ปฏิบัติ 
แนวทางการดูแลพื นที่
ส่วนกลาง 

ท าความสะอาดพื นที่ส่วนกลาง อย่างน้อยวันละ 2 ครั ง  
โดยเน้นการถูพื นที่ผิวที่มีการสัมผัสมาก และพื นที่ทางเดินต่าง ๆ  
ที่ เป็นพื นที่ส่วนกลาง ควรก าหนดรอบการท าความสะอาด 
ให้สอดคล้องกับแนวทางบริการ 

การสวมอุปกรณ์ป้องกันตัวของพนักงาน (PPE) 
1. พนักงานท าความสะอาดทั่วไป ให้สวมหน้ากากอนามัย รองเท้า

บูท และถุงมือยาง ระหว่างการท างาน 
2. พนักงานที่ต้องเกี่ยวข้องกับการเก็บขยะติดเชื อในส่วนกลาง  

ให้สวมหน้ากากอนามัย รองเท้าบูท เสื อคลุมกันน  าและถุงมือยาง 
ระหว่างการท างาน 

ทักษะความปลอดภัยของพนักงาน 
1. การล้างมือ และสวม ถอด ถุงมือ ที่ถูกต้อง 
2. การสวม ถอดหน้ากากอนามัยและเสื อคลุมอย่างถูกต้อง  

- ลูกเรือ 

แนวทางการจัดการ
ขยะ 

ขยะที่เกิดขึ นระหว่างการกักตัว ต้องท าการใส่ถุง และมัดปาก
ถุงให้เรียบร้อยก่อนบรรจุลงในที่พักขยะ ท าการขนย้ายขยะ
เมื่อท าการเทียบท่า โดยเตรียมรถขนย้ายและจัดการในท่าเรือ
อย่างรัดกุม  

การสวมอุปกรณ์ป้องกันตัวของพนักงาน (PPE) 
พนักงานที่ต้องเกี่ยวข้องกับการเก็บขยะติดเชื อในส่วนกลาง ให้สวม
หน้ากากอนามัย รองเท้าบูท เสื อคลุมกันน  าและถุงมือยาง ระหว่าง
การท างาน 

- ผู้ประกอบกิจการ
เดินเรือ 
- ผู้ครอบครองเรือ 
- เจ้าของเรือ 

ก า ร ดู แ ล ลู ก เ รื อ ที่
ปฏิบัติงาน 

1.  พนักงานทุกคนมีหน้าที่ในการสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาในการ 
     ท างาน ถอดเมื่อมีความจ าเป็นให้สั นที่สุด และเคร่งครัดการล้างมือ 
     อย่างถูกต้องเมื่อต้องสวม และ ถอดหน้ากากอนามัย รวมถึงไม่เอามือ 
     มาจับหน้ากากอนามัยระหว่างปฏิบัติงาน 
2.  พนักงานต้องท าความสะอาดร่างกายก่อนและหลังปฏิบัติงาน 
3. หากมีอาการป่วย ให้พนักงานแจ้งอาการแก่ COVID Manager 

หรือพยาบาลประจ าโรงแรมเพ่ือประเมินอาการ และพิจารณา 
การตรวจเพิ่มเติมและระยะเวลาหยุดงาน  

อุปกรณ์ความปลอดภัยท่ีต้องเตรียม 
1. น  ายาล้างมือที่ได้มาตรฐาน  
2. หน้ากากอนามัย และ PPE ของพนักงานพร้อมใช้ 
3. อุปกรณ์วัดไข้พนักงานอุปกรณ์ทางการแพทย์ และ เวชภัณฑ์ใน

การดูแลปฐมพยาบาลและอาการป่วยที่ไม่รุนแรง 

ผู้ ป ระกอบกิ จการ
เดินเรือ/ 
ผู้ครอบครองเรือ/
เจ้าของเรือ 
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