คำแนะนำสำหรับคนไทยที่เดินทำงมำจำกเขตติดโรคอันตรำยและพื้นที่ที่มีกำรระบำดต่อเนื่อง
กรณีแยกสังเกตอำกำรในท้องถิ่น (Local Quarantine)
ในสถำนกำรณ์กำรระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19)
กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
สถานที่ควบคุมเพื่อ สังเกตอาการเร ิ่ม ป่วย (Local Quarantine) เป็นสถานที่ซึ่งจัดเตรียมไว้รองรับ ผู้
เดินทางกลับมาจากต่างประเทศที่มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในชุมชน ดังนั้น
ในการเตรียมสถานที่ดังกล่าว มีทั้ งการเตรียมสถานที่ บุคลากร และข้อปฏิบัติสาหรับผู้ที่ เข้าพัก ด้วย มาตรการ
สาคัญทั้งด้านสุขลักษณะอาคาร สิ่งอานวยความสะดวก อุปกรณ์ สิ่งของ และเครื่องใช้ ด้านสุขาภิบาลอาหารและ
น้า ด้านการจัดการมูลฝอย น้าเสีย สิ่งปฎิกูล และการควบคุมพาหะนาโรค ดังนี้
ก. คำแนะนำสำหรับผู้รับผิดชอบในกำรจัดเตรียมสถำนที่
(1) ด้ำนสุขลักษณะอำคำร สิ่งอำนวยควำมสะดวก อุปกรณ์ สิ่งของและเครื่องใช้
• คัดเลือกพื้นที่และกาหนดแผนผังให้ชัดเจน บริเวณที่พักส าหรับ ผู้ถูกควบคุม ควรประกอบด้วย
ห้องนอน ห้องน้า ห้องส้วม ห้องรับประทานอาหาร ที่แยกเป็นสัดส่วน ทั้งนี้ ให้คานึงถึง การระบายอากาศภายใน
อาคารอย่างเพียงพอและเหมาะสม
• ควรจัดให้มีของใช้ส่วนตัวแยกเป็นการเฉพาะ เช่น ผ้าเช็ดตัว ผ้าปูที่นอน ปลอกหมอน จาน ชาม
ช้อน ส้อม แก้วน้า เป็นต้น รวมถึง ถุงใสที่มีความจุประมาณ 3 กิโลกรัม (ขนาด 12*20 นิ้ว) สาหรับขยะทั่วไป และ
ถุงใสขนาด 1 กิ โลกรัม (6*11 นิ้ว) สาหรับ ขยะติดเชื้อพร้อมเชือกหรือหนังยางสาหรับ มัดปากถุง อุปกรณ์และ
น้ายาทาความสะอาดสาหรับผู้ถูกกักกันแต่ละห้อง
• ทาความสะอาดอาคารสถานที่ก่อนและเมื่อเสร็จสิ้นการกักกันแต่ละครั้ง ให้ทาความสะอาด หาก
พบผู้ป่วยให้ทาความสะอาดภายในห้อง สิ่งอานวยความสะดวก อุปกรณ์ สิ่งของและเครื่องใช้โดยทันที
(2) ด้ำนสุขำภิบำลอำหำรและน้ำ
• การจัดอาหาร ควรเป็นอาหารปรุงสุก หากเป็นอาหารสาเร็จรูปที่พร้อมบริโภคต้องสามารถป้องกัน
การปนเปื้อน หรืออุ่นให้ร้อนก่อนรับประทาน ทั้งนี้ ควรจัดให้มีการรับประทานอาหารแบบแยกเฉพาะ เช่น อาหาร
สาเร็จรูปที่พร้อมบริโภค อาหารบรรจุกล่อง หรือ การใช้ถาดหลุม กรณีมีอุปกรณ์ที่ใช้รับประทานอาหารต้องล้างทา
ความสะอาดด้วยน้ายาล้างจาน
• การจัดน้าดื่ม ควรเป็นน้าดื่มบรรจุขวด หรือในภาชนะปิดสนิท หรือจัดให้มอี ุปกรณ์สาหรับต้มน้า

• การจัดให้มีน้าใช้ กรณีเป็นน้าประปา ควรมีปริมาณคลอรีนอิสระคงเหลือไม่น้อยกว่า 1 ppm โดย
ควรมีการตรวจวัดปริมาณคลอรีนอิสระคงเหลือทุกวัน วันละ 2 ครั้ง เช้าและเย็น
(3) ด้ำนกำรจัดกำรมูลฝอย น้ำเสีย สิ่งปฎิกูล และกำรควบคุมพำหะนำโรค
• จัดให้มีบริเวณที่พักรวมขยะแยกเฉพาะ โดยต้องมีลักษณะมิดชิด แยกจากอาคารที่พัก และไม่อยู่
ใกล้เส้นทางหลัก สะดวกต่อการเก็บขนไปกาจัด โดยให้รวบรวมขยะติดเชื้อทุกวัน ทั้งนี้ เพื่อป้องกันการปนเปื้อน
และแพร่กระจายของเชื้อโรคได้
• จัดให้มีการควบคุมดูแลและบาบัดน้าเสียที่เกิดจากสถานที่กักกันให้ได้รับการบาบัดและฆ่าเชื้อก่อน
ปล่อยสู่สิ่งแวดล้อมภายนอก
• จัดให้มีมาตรการป้อ งกัน ควบคุม สัตว์และแมลงพาหะนาโรค เช่น หนู แมลงวัน แมลงสาบ ยุง
เป็นต้น อย่างถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล
นอกจากนี้ จัดให้มีแนวทางปฏิบัติสาหรับผู้เข้าพัก ประกอบด้วย สุขอนามัยส่วนบุคคล การรับอาหาร
การจัดการขยะ การทาความสะอาดที่พัก เสื้อผ้า และภาชนะใช้ส่วนบุคคล (เช่น จาน ชาม ช้อน แก้วน้า)
ข. คำแนะนำสำหรับบุคลำกร เจ้ำหน้ำที่ผู้ปฏิบัติงำน
• เจ้าหน้าที่ทเี่ ข้าไปปฏิบัติงานล้างมือบ่อยๆ ด้วยสบู่และน้า หรือทาความสะอาดมือด้วยแอลกอฮอล์เจล
70% ไม่ใช้มือสัมผัสใบหน้า จมูก ปากของตนเอง ขณะปฏิบตั ิงานต้องสวมใส่อปุ กรณ์เพื่อป้องกันตนเอง ได้แก่
ถุงมือ หน้ากาก
• เมื่อพบว่าตนเองมีอาการผิดปกติ เช่น มีไข้ ไอ จาม เจ็บคอ หายใจเหนื่อยหอบ หายใจลาบากต้องรีบ
รายงานหัวหน้าหรือผูบ้ ังคับบัญชา และรีบพบแพทย์เพื่อตรวจวินิจฉัย
• สาหรับผู้ปฏิบัติงานทาความสะอาดและเก็บรวบรวมขยะ ต้องสวมใส่ชุดปกปิดในขณะปฏิบัติงาน ได้แก่
เสื้อคลุมกันน้าแขนยาว หรือเสื้อแขนยาว/ขายาวและผ้ายางกันเปือ้ นปกคลุม ใช้ถุงมือยางหนา รองเท้าบูท (พื้นยาง
หุ้มแข้ง) หน้ากากอนามัย แว่นป้องกันตาหรือกระจังกันใบหน้า
ค. คำแนะนำสำหรับผู้ถูกควบคุมเพื่อสังเกตอำกำรเริ่มป่วย
(1) สุขอนำมัยส่วนบุคคล
• ถ้ามีอาการมีไข้ ไอ จาม เจ็บคอ หายใจเหนื่อยหอบ หายใจลาบากต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ทันที
• ล้างมือให้สะอาดด้วยสบู่และน้า หรือเจลแอลกอฮอล์ทุกครัง ก่อนรับประทานอาหาร หลังใช้ส้วม หรือ
หลังจากไอ จาม หลีกเลี่ยงการใช้มือสัมผัสใบหน้า ตา ปาก จมูก โดยไม่จ้าเป็น

• ลดการปนเปื้อน เมื่อไอและจามควรใช้ผ้า หรือกระดาษทิชชู ปิดปาก จมูก แล้วนาไปทิ้งในถังขยะที่มี
ฝาปิดทันที หากไม่มี ให้จามใส่ข้อศอก โดยยกแขนข้างใดข้างหนึ่งมาจับไหล่ตัวเองฝัง่ ตรงข้าม และยกมุมข้อศอกปิด
ปากและจมูกตนเองก่อนจาม ไอทุกครั้ง ไม่ควรไอ จามใส่มือ
• ไม่ใช้สิ่งของร่วมกับผู้อื่น เช่น ผ้าเช็ดตัว ผ้าเช็ดหน้า แปรงสีฟัน จาน ชาม ช้อน แก้วน้า
• ให้แยกขยะ เป็น 2 ประเภท แล้วใส่ลงถุง
- ขยะทั่วไป (เช่น ถุงพลาสติก ภาชนะใส่อาหารแบบใช้ครั้งเดียว ขวด เป็นต้น) ให้เก็บรวบรวม
เป็นขยะทั่วไป
- ขยะติดเชื้อ ได้แก่ ขยะที่ปนเปื้อนน้ามูก น้าลาย สารคัดหลั่ง (เช่น หน้ากากอนามัย กระดาษ
ทิชชู) ในแต่ละวันให้เก็บรวบรวม มัดปากถุงให้แน่นและนาไปรวบรวมในบริเวณที่กาหนด
• ดูแลตัวเองให้แข็งแรง เช่น ออกก้าลังกาย หากิจกรรมผ่อนคลายตนเอง เช่น ฟังเพลง และพักผ่อนให้
เพียงพอ
• ให้ปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติสาหรับผู้ถูกควบคุมอย่างเคร่งครัด
(2) สุขอนำมัยต่อส่วนรวม
• ลดหรือเลี่ยงการทากิจกรรมหรือจับกลุ่มคลุกคลีใกล้ชิดกันในพื้นที่ส่วนรวมของอาคารหรือนอกอาคาร
ควรพักอยู่ในห้องส่วนตัว ติดต่อญาติ เพื่อนหรือบุคคลต่างๆ ผ่านทางโทรศัพท์
• ควรเปิดประตู หน้าต่างอาคารที่พักเพื่อระบายอากาศทุกวัน
• ทาความสะอาดสถานที่พั กทุกวัน และทาความสะอาดจุดที่ต้องสัมผัส บ่อยๆ เช่น ลูก บิด หรือกลอน
ประตู ห้องน้า โทรศัพท์ โต๊ะ รวมทั้ ง หากไอ จาม รดพื้นที่ ที่ใช้ร่วมกัน ให้ทาความสะอาดทั นที ด้วยน้าสบู่หรือ
ผงซักฟอก และน้ายาทาความสะอาดที่จัดมาให้
• ดูแลห้องน้า ห้องส้วมให้สะอาด ให้ทิ้งกระดาษชาระที่ใช้แล้วลงในโถส้วม และปิดฝาก่อนกดชักโครกทุก
ครั้ง
• เก็บรวมรวมขยะที่เกิดขึ้น โดยทิ้ง ลงในถุงที่จัดเตรียมไว้ มัดปากถุงให้แน่น และนาไปทิ้งในบริเวณที่
จัดเตรียมไว้
• ซักทาความสะอาดสิ่งของเครื่องใช้ส่วนตัว เช่น เสื้อผ้า ผ้าเช็ด ตัว ปลอกหมอน เครื่องนอน ด้วยน้ายา
ซักผ้าหรือผงซักฟอกแล้วตากแดดเพื่อฆ่าทาลายเชื้อโรค

