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คาํนํา 

 การระบาดของโรคตดิเชื้อไวรสัโคโรน่า 2019 (COVID-19) ในปัจจุบนัได้ส่งผลกระทบในวงกวา้งอย่าง

รวดเรว็ ส่งผลใหก้ารบรหิารจดัการเตยีงผูต้ดิเชื้อ และผูร้อรบัการรกัษาไม่เพยีงพอ ดงันัน้เพื่อการป้องกนัการ

แพร่กระจายเชื้อและลดการระบาดในชุมชน การจดับรกิารด้านการแพทย์และสาธารณสุขในชุมชนจงึเป็นอีก

ทางเลอืกหน่ึง จงึไดม้แีนวคดิการจดัตัง้ศูนยพ์กัคอยในชุมชน (Community Isolation Center) หรอืมชีื่อเรยีกว่า 

ศูนยแ์ยกกกัตวัในชุมชน ทีด่ําเนินการทัง้ในกรุงเทพมหานคร โรงพยาบาลในส่วนภูมภิาคและหน่วยงานทอ้งถิน่ 

โดยกรมการแพทย์และภาคเีครอืข่าย รวมทัง้กรมอนามยั กระทรวงสาธารณสุขได้ออกแนวปฏบิตัใินการดูแล

รกัษา การบรหิารจดัการศนูยพ์กัคอยสาํหรบับุคลากร ชุมชน และผูเ้กีย่วขอ้ง 

 สถาบนัรบัรองคุณภาพสถานพยาบาล (องคก์ารมหาชน) มบีทบาทหน้าทีใ่นการสง่เสรมิ สนบัสนุนใหเ้กดิ

กลไกในการพฒันาระบบบรกิารทีม่คีุณภาพและความปลอดภยั ใหค้วามสําคญัต่อคุณภาพและความปลอดภยั

ของเจ้าหน้าทีป่ฏบิตังิาน ผูป่้วยรวมทัง้ชุมชน จงึร่วมเสนอประเดน็เพิม่เตมิต่อแนวปฏบิตัใินการบรหิารจดัการ

ศนูยพ์กัคอย เพือ่สนบัสนุนการปฏบิตังิานใหม้คีวามปลอดภยัทัง้ในสว่นผูป่้วย เจา้หน้าทีแ่ละประชาชนมากยิง่ขึน้  

 สถาบนัขอขอบคุณผูบ้รหิาร ตลอดจนเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายของศูนย์พกัคอยเขตหลกัสี ่กทม. ศูนย์บรกิาร

สาธารณสุขที่ 53 ศูนย์พกัคอยอําเภอท่าเรอื จ.พระนครศรอียุธยาที่ร่วมแลกเปลี่ยนเรยีนรู้และให้ขอ้มูลที่เป็น

ประโยชน์ต่อการจดัทาํแนวทางในครัง้น้ี โดยหวงัเป็นอยา่งยิง่ว่า แนวปฏบิตัน้ีิจะเป็นประโยชน์สาํหรบัผูท้ีส่นใจใน

การนําไปประยกุตใ์ชต้ามบรบิทของพืน้ทีต่่อไป  
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แนวปฏิบติัในการบริหารจดัการศูนย์พักคอยในชุมชน  

(Community Isolation Center) 

เพื่อลดการแพร่ระบาดของ COVID-19 ในชุมชน ลดอาการรุนแรงและการเสยีชวีติจาก COVID-19 การ

จดับรกิารดา้นการแพทยแ์ละสาธารณสขุในชุมชนเป็นอกีทางเลอืกหน่ึงในการบรหิารจดัการ COVID-19 โดยไดม้ี

แนวทางการแยกตวัผูป่้วย COVID-19 ในชุมชนทีจ่ดัทําโดยกรมการแพทยแ์ละภาคเีครอืข่าย ทีก่ําหนดใหศู้นย์

พกัคอยในชุมชน (Community Isolation Center) ควรจดัตัง้ในชุมชนทีย่อมรบัการดูแลผูป่้วยในชุมชนได้ 

สถานที่สามารถรองรบัผูต้ดิเชื้อหรอืผูป่้วยที่มอีาการเลก็น้อยได้ประมาณ 200 คน และมกีารจดัการสุขาภบิาล

สิง่แวดลอ้มทีถู่กสขุลกัษณะ0

1 

สถาบนัรบัรองคุณภาพสถานพยาบาล (องคก์ารมหาชน) ไดเ้พิม่เตมิประเดน็ในการบรหิารจดัการศูนย์

พกัคอยในชุมชน เพือ่ใหเ้กดิความปลอดภยัต่อผูป่้วยและเจา้หน้าทีผู่ป้ฏบิตังิานมากยิง่ขึน้ คอื 

การกาํหนดสถานท่ีตัง้ศูนย์พักคอยในชุมชน 

 ควรจดัตัง้ศูนย์พกัคอยในชุมชนในพื้นที่ที่มรีะยะห่างจากชุมชนพอสมควร เป็นที่ยอมรบัของชุมชน มี

โครงสรา้งอาคารสถานทีท่ีส่ามารถรองรบัผูป่้วยตามจาํนวนทีก่าํหนด รวมทัง้มกีารจดัการขยะตดิเชือ้และ

น้ําเสยีทีถู่กหลกัสุขาภบิาลสิง่แวดลอ้มหรอืตามหลกัเกณฑแ์นวทางการจดัตัง้ศูนยแ์ยกกกัตวัในชุมชนที่

กรมอนามยักาํหนด1

2 

 ภายในศูนย์พกัคอยในชุมชนควรมกีารแบ่งพื้นที่แยกหญงิ-ชาย และพื้นที่ของผูป่้วยที่รอผลตรวจ RT-

PCR (กรณีเกณฑร์บัเขา้ศนูยก์าํหนดวา่ตอ้งมผีลการตรวจ RT-PCR ยนืยนั) 

 สถานที่ปฏบิตังิานหรอืทีพ่กัของเจ้าหน้าทีค่วรอยู่ห่างจากหอ้งพกัของผูป่้วย หรอืแยกอาคารพกัผูป่้วย

และเจ้าหน้าที่ออกจากกัน มีการคํานึงถึงทิศทางลมเพื่อป้องกันไม่ให้อากาศไหลจากผู้ป่วยมายัง

เจา้หน้าที ่และคาํนึงถงึการหมนุเวยีนของอากาศภายในหอ้งปฏบิตังิานของเจา้หน้าทีท่ีม่คีวามเหมาะสม 

 มกีารแยกพื้นที่ ได้แก่ เสน้ทางสําหรบัเจ้าหน้าที่ การขนยา้ยอุปกรณ์ อาหาร และผู้ป่วย อย่างชดัเจน 

จดัทาํป้ายแสดงและมผีนงักัน้ในระยะความสงูทีเ่หมาะสม   

 มรีะบบการรกัษาความปลอดภยัตามบรบิทของพืน้ที ่

 

 
1  แนวทางการแยกกกัผูป่้วย COVID-19 ในชมุชน (Community Isolation) ฉบบัวนัที ่24 กรกฎาคม 2564 

2 แนวทางการจดัตัง้ศูนยแ์ยกกกัตวัในชุมชน กรณีระบาดโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรน่า 2019 ฉบบัที ่1 วนัที ่22 กรกฎาคม 2564 
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การนําและการบริหารจัดการ 

 ศูนยพ์กัคอยในชุมชนต้องมโีรงพยาบาลแม่ข่ายทีช่ดัเจน มกีารแต่งตัง้ผูจ้ดัการศูนย์เพื่อรบัผดิชอบการ

บรหิารจดัการศูนย์ทัง้ในเชงิอาคารสถานที่ กําลงัคน พสัดุ ยาและเวชภณัฑ์ และการประสานงานกบั

หน่วยงานต่างๆ 

 มกีารกําหนดบทบาทหน้าที่ของโรงพยาบาลแม่ข่าย, ศูนย์บรกิารสาธารณสุข (กรณีจดัตัง้ใน กทม.), 

โรงพยาบาลสนาม (ถา้มกีารจดัตัง้), ศูนยพ์กัคอยในชุมชน และทมีรบัผดิชอบการดแูลผูป่้วยทีบ่า้น (ถา้มี

การจดัตัง้)  

 ผูท้ีเ่กี่ยวขอ้งควรร่วมกนักําหนดเป้าหมายของการจดัตัง้ศูนยพ์กัคอยทีช่ดัเจน เพื่อเป็นจุดรวมพลงัของ

ทมี และเพือ่การสือ่สารสรา้งความเขา้ใจทีต่รงกนั 

บทบาทหน้าท่ีของศูนย์พักคอยในชุมชน ควรครอบคลมุ 

 การดูแลผูป่้วยภายในศูนย์ ซึ่งครอบคลุมการดูแลเบื้องต้นทางการแพทย ์การป้องกนัการแพร่กระจาย

เชือ้ รวมทัง้การดแูลทัว่ไป เชน่ เรือ่งอาหาร การรบัฝากของจากญาต ิ

 บทบาทหน้าทีอ่ื่นทีอ่าจไดร้บัมอบหมาย เชน่  

o การดูแลผู้ป่วยที่บ้าน (Home Isolation) ผ่านระบบ telemedicine รวมถึงการ

จดัระบบ logistics ของอาหาร ยา และอุปกรณ์การแพทย์ ที่จะช่วยสนับสนุนการ

ดแูลตนเองของผูป่้วยทีบ่า้น 

o การทํ าห น้ าที่  Comprehensive COVID-19 Response Team (CCRT) ซึ่ ง ควร

ครอบคลุมทัง้การทํา Antigen Test Kit เพื่อแยกผูท้ีต่ดิเชือ้ออกจากชุมชน และการ

ฉีดวคัซนีใหก้ลุ่มเสีย่ง 

ผู้ป่วยและผู้รบัผลงาน  

 ควรมกีารวางกฎ กตกิาและมารยาท ของการอยูร่ว่มกนัทีศ่นูยพ์กัคอย 

 ควรสง่เสรมิใหม้กีารแต่งตัง้ตวัแทนของผูป่้วยทีร่กัษาตวัอยูใ่นศนูยเ์ป็นผูป้ระสานงานหลกักบัเจา้หน้าที ่

เพือ่ทาํกจิกรรมซึง่เป็นการชว่ยเหลอืดแูลกนัเอง เชน่  การทาํความสะอาดทีพ่กั กจิกรรมออกกําลงักาย 

การดแูลสภาพแวดลอ้ม 

 ควรสรา้งระบบพีเ่ลีย้งภายในศนูยพ์กัคอย โดยใหผู้ป่้วยทีเ่ขา้มาอยูท่ีศ่นูยพ์กัคอยก่อน หรอืเป็นผูป่้วยที่

หายแลว้และไดร้บัการวา่จา้งมาเป็นผูด้แูล ชว่ยเหลอืดแูลใหค้าํแนะนําผูป่้วยรายใหม ่เพือ่ใหผู้ป่้วยใหม่

สามารถปรบัตวัเขา้กบัการใชช้วีติทีศ่นูยพ์กัคอยไดร้วดเรว็ขึน้ 
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 การจดัการเสือ้ผา้ของผูป่้วย ถา้เป็นไปไดค้วรใหผู้ป่้วยเตรยีมมาใหเ้พยีงพอตลอดชว่งทีพ่กัทีศ่นูยพ์กั

คอย เพือ่ลดปัญหาทีเ่กดิจากการซกัเสือ้ผา้ 

ระบบข้อมูลและสารสนเทศ  

 มกีารตดิตัง้กลอ้งทวีวีงจรปิดและระบบสือ่สารอื่นๆ ใหเ้พยีงพอ เพือ่ชว่ยในการดแูลผูป่้วย รวมทัง้การ

สือ่สารกรณีฉุกเฉิน เชน่ไลน์กลุ่ม หมายเลขโทรศพัท ์เป็นตน้ 

 มขีอ้มลูพืน้ฐานและระบบสารสนเทศเพือ่ชว่ยสนบัสนุนการดแูลผูป่้วยแต่ละราย และสามารถรวบรวมเป็น

สถติ ิเพือ่การวเิคราะหแ์ละจดัทาํแผนการปรบัปรุงบรกิาร 

กาํลังคน  

 ควรใชบุ้คลากรทางการแพทยใ์หน้้อยทีส่ดุ เพือ่ระดมบุคลากรทางการแพทยไ์ปรกัษาผูป่้วยทีม่อีาการ

หนกัทีโ่รงพยาบาล อาจใชก้ารสือ่สารผา่น social media กบัทมีงานของศนูยแ์ทนการตอ้งใหบุ้คลากร

ทางการแพทยม์านัง่ประจาํทีศ่นูยต์ลอดเวลา 

 ควรกาํหนดจาํนวนของอาสาสมคัรหรอืลกูจา้งทีต่อ้งใชใ้นแตล่ะชว่งเวลา ในการดแูลผูป่้วยรว่มกบั

บุคลากรทางการแพทย ์โดยมกีารมอบหมายหน้าทีใ่หช้ดัเจน 

 ควรมเีจา้หน้าทีท่ีด่แูลเรือ่งความปลอดภยัและเป็นระเบยีบเรยีบรอ้ยภายในศนูย ์เพือ่ระงบัเหตุไมพ่งึ

ประสงค ์เชน่ การลอบนําสรุาและยาเสพตดิเขา้มาในศนูย ์การหลบหนีจากศนูย ์

การปฏิบติัการ  

 มกีารวางขัน้ตอนการทาํงาน, จดัทาํ Work Instruction และจดัปฐมนิเทศใหก้บัทมีบุคลากรทางการแพทย ์

อาสาสมคัร และลกูจา้ง ทีห่มนุเวยีนกนัเขา้มาปฏบิตังิานทีศ่นูยพ์กัคอย 

 กรณีศูนย์พกัคอยรบัผดิชอบการจดัส่งอาหาร ยา และสิง่ของอื่นๆ ให้ผู้ป่วยที่บ้าน (Home Isolation) 

ดว้ย ควรมกีารนําแนวคดิ logistics มาประยุกตใ์ช ้เช่น การกําหนดขอบเขตอาณาบรเิวณทีผู่ส้ง่ของหน่ึง

คนจะรบัผดิชอบ (Milk Run), การสร้างจุดพกัเพื่อกระจายสิง่ของต่อ, การสร้างระบบและควบคุมการ

เบกิจา่ยของ หรอื stock ยายอ่ยในระดบัตาํบล (ถา้ม)ี 

ระบบการดูแลผู้ป่วยในศูนย์พักคอยในชุมชน  

 ควรมบีอรด์ขนาดใหญ่ซึง่แสดงผงัเตยีงและชือ่ผูป่้วย เพือ่สะดวกต่อการดภูาพรวมและการตดิต่อสือ่สาร

กบัผูป่้วยแตล่ะราย 



สถาบันรับรองคณุภาพสถานพยาบาล (องคการมหาชน)                                                                                            6 

 

 เมือ่แรกรบั ตอ้งมกีารซกัประวตัเิพือ่ประเมนิความเสีย่งก่อนทีจ่ะรบัผูป่้วยเขา้รกัษาในศนูยพ์กัคอย 

เพือ่ใหผู้ป่้วยไดร้บัการดแูลตามแนวทางทีก่รมการแพทยก์าํหนด 

 มกีารใหค้วามรูใ้นการดแูลตนเองประจาํวนัแก่ผูป่้วยทุกราย เชน่การวดัไข ้ความดนัโลหติและระดบั

ออกซเิจนในเลอืด ทัง้น้ีศนูยจ์ดัเตรยีมอุปกรณ์ ไดแ้ก่ ปรอทวดัไข ้เครือ่งวดัความดนัโลหติ และเครือ่งวดั

ออกซเิจนทีป่ลายน้ิว ตลอดจนสง่เสรมิใหผู้ป่้วยสามารถดแูลอาการเจบ็ป่วยกนัเองได ้และมรีะบบการ

ปรกึษาทมีงานของศนูยเ์ฉพาะเมือ่มอีาการแยล่ง 

 ควรมกีารจดักจิกรรมผอ่นคลาย ออกกาํลงักายและสนัทนาการอื่นๆ ตามสมควร เพือ่เสรมิสรา้ง

ความสมัพนัธข์องผูป่้วยทีพ่กัอยูใ่นศนูย ์และเสรมิสรา้งสขุภาพกายและสขุภาพจติทีด่ ี

 ควรวางขัน้ตอนในการสง่ตวัผูป่้วยทีอ่าการดขีึน้แลว้กลบับา้นของตวัผูป่้วยเอง เพือ่ลดอคตแิละความกลวั

ทีอ่าจเกดิขึน้ไดใ้นชุมชน  

 ควรมกีารจดัเตรยีมเตยีงสนาม รวมทัง้มกีารฝึกซอ้มขัน้ตอนการปฐมพยาบาลและการสง่ต่อ กรณีเกดิ

เหตุฉุกเฉินหรอืผูป่้วยมอีาการทรุดลงอยา่งรวดเรว็ 
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