แนวปฏิบตั ิ ในการบริหารจัดการศูนย์พกั คอยในชุมชน
(Community Isolation Center)
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คานา
การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่ า 2019 (COVID-19) ในปั จจุบนั ได้ส่งผลกระทบในวงกว้างอย่าง
รวดเร็ว ส่งผลให้การบริหารจัดการเตียงผู้ตดิ เชื้อ และผู้รอรับการรักษาไม่เพียงพอ ดังนัน้ เพื่อการป้ องกันการ
แพร่กระจายเชื้อ และลดการระบาดในชุมชน การจัดบริการด้านการแพทย์และสาธารณสุขในชุมชนจึงเป็ นอีก
ทางเลือกหนึ่ง จึงได้มแี นวคิดการจัดตัง้ ศูนย์พกั คอยในชุมชน (Community Isolation Center) หรือมีช่อื เรียกว่า
ศูนย์แยกกักตัวในชุมชน ทีด่ าเนินการทัง้ ในกรุงเทพมหานคร โรงพยาบาลในส่วนภูมภิ าคและหน่วยงานท้องถิน่
โดยกรมการแพทย์และภาคีเครือข่าย รวมทัง้ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุขได้ออกแนวปฏิบตั ใิ นการดูแล
รักษา การบริหารจัดการศูนย์พกั คอยสาหรับบุคลากร ชุมชน และผูเ้ กีย่ วข้อง
สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) มีบทบาทหน้าทีใ่ นการส่งเสริม สนับสนุนให้เกิด
กลไกในการพัฒนาระบบบริการที่มคี ุณภาพและความปลอดภัย ให้ความสาคัญต่อคุณภาพและความปลอดภัย
ของเจ้าหน้าที่ปฏิบตั งิ าน ผู้ป่วยรวมทัง้ ชุมชน จึงร่วมเสนอประเด็นเพิม่ เติมต่อแนวปฏิบตั ใิ นการบริหารจัดการ
ศูนย์พกั คอย เพือ่ สนับสนุนการปฏิบตั งิ านให้มคี วามปลอดภัยทัง้ ในส่วนผูป้ ่ วย เจ้าหน้าทีแ่ ละประชาชนมากยิง่ ขึน้
สถาบันขอขอบคุณผู้บริหาร ตลอดจนเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ ายของศูนย์พกั คอยเขตหลักสี่ กทม. ศูนย์บริการ
สาธารณสุขที่ 53 ศูนย์พกั คอยอาเภอท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยาที่ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลที่เป็ น
ประโยชน์ต่อการจัดทาแนวทางในครัง้ นี้ โดยหวังเป็ นอย่างยิง่ ว่า แนวปฏิบตั นิ ้จี ะเป็ นประโยชน์สาหรับผูท้ ส่ี นใจใน
การนาไปประยุกต์ใช้ตามบริบทของพืน้ ทีต่ ่อไป
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แนวปฏิ บ ตั ิ ใ นการบริ ห ารจัด การศูน ย์พ ัก คอยในชุ ม ชน
(Community Isolation Center)
เพื่อลดการแพร่ระบาดของ COVID-19 ในชุมชน ลดอาการรุนแรงและการเสียชีวติ จาก COVID-19 การ
จัดบริการด้านการแพทย์และสาธารณสุขในชุมชนเป็ นอีกทางเลือกหนึ่ง ในการบริหารจัดการ COVID-19 โดยได้มี
แนวทางการแยกตัวผู้ป่วย COVID-19 ในชุมชนที่จดั ทาโดยกรมการแพทย์และภาคีเครือข่าย ที่กาหนดให้ศูนย์
พักคอยในชุมชน (Community Isolation Center) ควรจัดตัง้ ในชุมชนที่ยอมรับการดูแลผู้ป่วยในชุมชนได้
สถานที่สามารถรองรับผู้ตดิ เชื้อหรือผู้ป่วยที่มอี าการเล็กน้อยได้ประมาณ 200 คน และมีการจัดการสุข าภิบาล
สิง่ แวดล้อมทีถ่ ูกสุขลักษณะ1
สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) ได้เพิม่ เติมประเด็นในการบริหารจัดการศูนย์
พักคอยในชุมชน เพือ่ ให้เกิดความปลอดภัยต่อผูป้ ่ วยและเจ้าหน้าทีผ่ ปู้ ฏิบตั งิ านมากยิง่ ขึน้ คือ
การกาหนดสถานที่ ตัง้ ศูน ย์พ ัก คอยในชุ ม ชน
▪ ควรจัดตัง้ ศูนย์พกั คอยในชุมชนในพื้นที่ท่มี รี ะยะห่างจากชุมชนพอสมควร เป็ นที่ยอมรับของชุมชน มี
โครงสร้างอาคารสถานทีท่ ส่ี ามารถรองรับผูป้ ่ วยตามจานวนทีก่ าหนด รวมทัง้ มีการจัดการขยะติดเชื้อและ
น้ าเสียทีถ่ ูกหลักสุขาภิบาลสิง่ แวดล้อมหรือตามหลักเกณฑ์แนวทางการจัดตัง้ ศูนย์แยกกักตัวในชุมชนที่
กรมอนามัยกาหนด2
▪ ภายในศูนย์พกั คอยในชุมชนควรมีการแบ่งพื้นที่แยกหญิง -ชาย และพื้นที่ของผู้ป่วยที่รอผลตรวจ RTPCR (กรณีเกณฑ์รบั เข้าศูนย์กาหนดว่าต้องมีผลการตรวจ RT-PCR ยืนยัน)
▪ สถานที่ปฏิบตั งิ านหรือที่พกั ของเจ้าหน้าที่ควรอยู่ห่างจากห้องพักของผู้ป่วย หรือแยกอาคารพักผู้ป่วย
และเจ้า หน้ า ที่อ อกจากกัน มีก ารค านึ ง ถึง ทิศ ทางลมเพื่อ ป้ อ งกัน ไม่ ใ ห้อ ากาศไหลจากผู้ป่ วยมายัง
เจ้าหน้าที่ และคานึงถึงการหมุนเวียนของอากาศภายในห้องปฏิบตั งิ านของเจ้าหน้าทีท่ ม่ี คี วามเหมาะสม
▪ มีการแยกพื้นที่ ได้แก่ เส้นทางสาหรับเจ้าหน้าที่ การขนย้ายอุปกรณ์ อาหาร และผู้ป่วย อย่างชัดเจน
จัดทาป้ ายแสดงและมีผนังกัน้ ในระยะความสูงทีเ่ หมาะสม
▪ มีระบบการรักษาความปลอดภัยตามบริบทของพืน้ ที่

1
2

แนวทางการแยกกักผูป้ ่ วย COVID-19 ในชุมชน (Community Isolation) ฉบับวันที่ 24 กรกฎาคม 2564
แนวทางการจัดตัง้ ศูนย์แยกกักตัวในชุมชน กรณีระบาดโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรน่า 2019 ฉบับที่ 1 วันที่ 22 กรกฎาคม 2564

สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)

3

การนาและการบริ ห ารจัด การ
▪ ศูนย์พกั คอยในชุมชนต้องมีโรงพยาบาลแม่ข่ายที่ชดั เจน มีการแต่งตัง้ ผู้จดั การศูนย์เพื่อรับผิดชอบการ
บริหารจัดการศูนย์ทงั ้ ในเชิง อาคารสถานที่ กาลังคน พัสดุ ยาและเวชภัณฑ์ และการประสานงานกับ
หน่วยงานต่างๆ
▪ มีการกาหนดบทบาทหน้าที่ของโรงพยาบาลแม่ข่าย, ศูนย์บริการสาธารณสุข (กรณีจดั ตัง้ ใน กทม.),
โรงพยาบาลสนาม (ถ้ามีการจัดตัง้ ), ศูนย์พกั คอยในชุมชน และทีมรับผิดชอบการดูแลผูป้ ่ วยทีบ่ า้ น (ถ้ามี
การจัดตัง้ )
▪ ผูท้ เ่ี กี่ยวข้องควรร่วมกันกาหนดเป้ าหมายของการจัดตัง้ ศูนย์พกั คอยที่ชดั เจน เพื่อเป็ นจุดรวมพลังของ
ทีม และเพือ่ การสือ่ สารสร้างความเข้าใจทีต่ รงกัน
บทบาทหน้ าที่ ข องศู น ย์ พ ัก คอยในชุ ม ชน ควรครอบคลุม
▪ การดูแลผู้ป่วยภายในศูนย์ ซึ่ง ครอบคลุมการดูแลเบื้องต้นทางการแพทย์ การป้ องกันการแพร่กระจาย
เชือ้ รวมทัง้ การดูแลทัวไป
่ เช่น เรื่องอาหาร การรับฝากของจากญาติ
▪ บทบาทหน้าทีอ่ ่นื ทีอ่ าจได้รบั มอบหมาย เช่น
o การดู แ ลผู้ ป่ วยที่ บ้ า น (Home Isolation) ผ่ า นระบบ telemedicine รวมถึ ง การ
จัดระบบ logistics ของอาหาร ยา และอุปกรณ์การแพทย์ ที่จะช่วยสนับสนุ นการ
ดูแลตนเองของผูป้ ่ วยทีบ่ า้ น
o การท าหน้ าที่ Comprehensive COVID-19 Response Team (CCRT) ซึ่ ง คว ร
ครอบคลุมทัง้ การทา Antigen Test Kit เพื่อแยกผูท้ ต่ี ดิ เชื้อออกจากชุมชน และการ
ฉีดวัคซีนให้กลุ่มเสีย่ ง
ผู้ป่ วยและผู้ร ับ ผลงาน
▪ ควรมีการวางกฎ กติกาและมารยาท ของการอยู่ร่วมกันทีศ่ ูนย์พกั คอย
▪ ควรส่งเสริมให้มกี ารแต่งตัง้ ตัวแทนของผูป้ ่ วยทีร่ กั ษาตัวอยู่ในศูนย์เป็ นผูป้ ระสานงานหลักกับเจ้าหน้าที่
เพือ่ ทากิจกรรมซึง่ เป็ นการช่วยเหลือดูแลกันเอง เช่น การทาความสะอาดทีพ่ กั กิจกรรมออกกาลังกาย
การดูแลสภาพแวดล้อม
▪ ควรสร้างระบบพีเ่ ลีย้ งภายในศูนย์พกั คอย โดยให้ผูป้ ่ วยทีเ่ ข้ามาอยู่ทศ่ี ูนย์พกั คอยก่อน หรือเป็ นผูป้ ่ วยที่
หายแล้วและได้รบั การว่าจ้างมาเป็ นผูด้ แู ล ช่วยเหลือดูแลให้คาแนะนาผูป้ ่ วยรายใหม่ เพือ่ ให้ผปู้ ่ วยใหม่
สามารถปรับตัวเข้ากับการใช้ชวี ติ ทีศ่ ูนย์พกั คอยได้รวดเร็วขึน้
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▪ การจัดการเสือ้ ผ้าของผูป้ ่ วย ถ้าเป็ นไปได้ควรให้ผปู้ ่ วยเตรียมมาให้เพียงพอตลอดช่วงทีพ่ กั ทีศ่ ูนย์พกั
คอย เพือ่ ลดปั ญหาทีเ่ กิดจากการซักเสือ้ ผ้า
ระบบข้ อ มู ล และสารสนเทศ
▪ มีการติดตัง้ กล้องทีววี งจรปิ ดและระบบสือ่ สารอื่นๆ ให้เพียงพอ เพือ่ ช่วยในการดูแลผูป้ ่ วย รวมทัง้ การ
สือ่ สารกรณีฉุกเฉิน เช่นไลน์กลุ่ม หมายเลขโทรศัพท์ เป็ นต้น
▪ มีขอ้ มูลพืน้ ฐานและระบบสารสนเทศเพือ่ ช่วยสนับสนุนการดูแลผูป้ ่ วยแต่ละราย และสามารถรวบรวมเป็ น
สถิติ เพือ่ การวิเคราะห์และจัดทาแผนการปรับปรุงบริการ
กาลัง คน
▪ ควรใช้บุคลากรทางการแพทย์ให้น้อยทีส่ ุด เพือ่ ระดมบุคลากรทางการแพทย์ไปรักษาผูป้ ่ วยทีม่ อี าการ
หนักทีโ่ รงพยาบาล อาจใช้การสือ่ สารผ่าน social media กับทีมงานของศูนย์แทนการต้องให้บุคลากร
ทางการแพทย์มานัง่ ประจาทีศ่ ูนย์ตลอดเวลา
▪ ควรกาหนดจานวนของอาสาสมัครหรือลูกจ้างทีต่ อ้ งใช้ในแต่ละช่วงเวลา ในการดูแลผูป้ ่ วยร่วมกับ
บุคลากรทางการแพทย์ โดยมีการมอบหมายหน้าทีใ่ ห้ชดั เจน
▪ ควรมีเจ้าหน้าทีท่ ด่ี แู ลเรื่องความปลอดภัยและเป็ นระเบียบเรียบร้อยภายในศูนย์ เพือ่ ระงับเหตุไม่พงึ
ประสงค์ เช่น การลอบนาสุราและยาเสพติดเข้ามาในศูนย์ การหลบหนีจากศูนย์
การปฏิ บัติ ก าร
▪ มีการวางขัน้ ตอนการทางาน, จัดทา Work Instruction และจัดปฐมนิเทศให้กบั ทีมบุคลากรทางการแพทย์
อาสาสมัคร และลูกจ้าง ทีห่ มุนเวียนกันเข้ามาปฏิบตั งิ านทีศ่ ูนย์พกั คอย
▪ กรณีศูนย์พกั คอยรับผิดชอบการจัดส่งอาหาร ยา และสิง่ ของอื่นๆ ให้ผู้ป่วยที่บ้าน (Home Isolation)
ด้วย ควรมีการนาแนวคิด logistics มาประยุกต์ใช้ เช่น การกาหนดขอบเขตอาณาบริเวณทีผ่ สู้ ง่ ของหนึ่ง
คนจะรับผิดชอบ (Milk Run), การสร้างจุดพักเพื่อกระจายสิง่ ของต่อ, การสร้างระบบและควบคุมการ
เบิกจ่ายของ หรือ stock ยาย่อยในระดับตาบล (ถ้ามี)
ระบบการดูแ ลผู้ป่ วยในศูน ย์พ ัก คอยในชุ ม ชน
▪ ควรมีบอร์ดขนาดใหญ่ซง่ึ แสดงผังเตียงและชื่อผูป้ ่ วย เพื่อสะดวกต่อการดูภาพรวมและการติดต่อสือ่ สาร
กับผูป้ ่ วยแต่ละราย
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▪ เมื่อแรกรับ ต้องมีการซักประวัตเิ พือ่ ประเมินความเสีย่ งก่อนทีจ่ ะรับผูป้ ่ วยเข้ารักษาในศูนย์พกั คอย
เพือ่ ให้ผปู้ ่ วยได้รบั การดูแลตามแนวทางทีก่ รมการแพทย์กาหนด
▪ มีการให้ความรูใ้ นการดูแลตนเองประจาวันแก่ผปู้ ่ วยทุกราย เช่นการวัดไข้ ความดันโลหิตและระดับ
ออกซิเจนในเลือด ทัง้ นี้ศูนย์จดั เตรียมอุปกรณ์ ได้แก่ ปรอทวัดไข้ เครื่องวัดความดันโลหิต และเครื่องวัด
ออกซิเจนทีป่ ลายนิ้ว ตลอดจนส่งเสริมให้ผปู้ ่ วยสามารถดูแลอาการเจ็บป่ วยกันเองได้ และมีระบบการ
ปรึกษาทีมงานของศูนย์เฉพาะเมื่อมีอาการแย่ลง
▪ ควรมีการจัดกิจกรรมผ่อนคลาย ออกกาลังกายและสันทนาการอื่นๆ ตามสมควร เพื่อเสริมสร้าง
ความสัมพันธ์ของผูป้ ่ วยทีพ่ กั อยู่ในศูนย์ และเสริมสร้างสุขภาพกายและสุขภาพจิตทีด่ ี
▪ ควรวางขัน้ ตอนในการส่งตัวผูป้ ่ วยทีอ่ าการดีขน้ึ แล้วกลับบ้านของตัวผูป้ ่ วยเอง เพือ่ ลดอคติและความกลัว
ทีอ่ าจเกิดขึน้ ได้ในชุมชน
▪ ควรมีการจัดเตรียมเตียงสนาม รวมทัง้ มีการฝึกซ้อมขัน้ ตอนการปฐมพยาบาลและการส่งต่อ กรณีเกิด
เหตุฉุกเฉินหรือผูป้ ่ วยมีอาการทรุดลงอย่างรวดเร็ว
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ภาคผนวก
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