คู่มือ

มาตรการป้ องกัน
การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ของสถานดูแลผูส้ งู อายุ
กรมกิจการผูส้ งู อายุ
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมันคงของมนุ
่
ษย์

กรมกิจการผูส้ งู อายุ ดาเนินการจัดทา
“คู่มือมาตรการป้ องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19) ของสถานดูแลผูส้ งู อายุ”
สืบเนื่องจาก ศูนย์พฒ
ั นาการจัดสวัสดิการสังคมผูส้ ูงอายุ (ศพส.) บ้านบางแค
ได้รบั รางวัล “สถานดูแลผูส้ งู อายุต้นแบบในสถานการณ์การระบาดของโรคติ ดเชือ้
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)” จากกรมอนามัย เมือ่ วันพุธที่ 15 เมษายน 2563
กรมกิจการผู้สงู อายุ จึงได้นาแนวทางทีก่ าหนดให้ ศพส. 12 แห่ง ดาเนินการ
มาจัดทาเป็ นคู่มอื ดังกล่าว เพื่อเป็ นการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ให้สถานดูแลผูส้ งู อายุ
และหน่วยงานต่างๆ ได้รบั ทราบ และใช้เป็ นแนวทางปฏิบตั ิ โดยมีสาระสาคัญ ดังนี้
❑ การเตรียมการรองรับสถานการณ์แพร่ระบาดของเชือ้ ไวรัส
❑ รายละเอียดมาตรการป้ องกันการแพร่ระบาดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019
ในด้านต่างๆ ได้แก่ ด้านสถานที ่ ด้านผูใ้ ช้บริการ ด้านบุคลากร
ภายในสถานดูแลผูส้ งู อายุ ด้านผูม้ าติดต่อ รวมถึงแนวทางปฏิบตั ิ
เมือ่ พบผูส้ งู อายุมอี าการเข้าข่าย สงสัยป่ วยโรคโควิด-19
❑ แนวทางปฏิบตั ติ นและปฏิบตั งิ าน เพือ่ ป้ องกันการแพร่ระบาดเชือ้
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ห่างกันหน่ อย...
ปลอดภัยกว่า
1

การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
ส่งผลกระทบต่อสังคมโดยรวม
“ผูส
้ งู อายุ เป็ นกลุ่มทีม่ ีความเสีย่ งสูง
เพราะสภาพร่างกายทีอ่ ่อนแอ และมีภมู ิ ต้านทานต ่า”

การเตรียมการ
รองรับสถานการณ์แพร่ระบาดของเชือ้ ไวรัส
• กาหนดแนวทางปฏิบตั ิ เพื่อป้ องกันการติดเชื้อและการแพร่ระบาด
ของไวรัสโคโรนา 2019 ของสถานดูแลผูส้ งู อายุ พร้อมทัง้ ชีแ้ จงทาความเข้าใจ
กับเจ้าหน้าที่ / ผูใ้ ช้บริการ ให้ถอื ปฏิบตั อิ ย่างเคร่งครัด
• ให้ความรู้ ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมให้จดั ทาหน้ ากากผ้า
และเจลล้างมือแอลกอฮอล์
• จัดเตรียมเวชภัณฑ์ต่างๆ อาทิ ยารักษาโรค และเครือ่ งตรวจวัดไข้
• จัดเตรียมสถานที่รองรับกรณี เกิดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส
• กาหนดแผนช่วยเหลือเยียวยากรณี เกิดเหตุฉุกเฉิน และสรุปรายงาน
ผลการปฏิบตั ิ งานให้ผบู้ ริหาร ทุกระดับทราบทันที
• เฝ้ าระวัง สังเกตอาการ และตรวจวัดไข้ผสู้ งู อายุเป็ นประจาทุกวัน
• ดาเนินการแจกจ่ายหน้ ากากผ้า และเจลล้างมือแอลกอฮอล์
• ติดตามและปฏิบตั ิ ตามมาตรการที่กาหนดอย่างเคร่งครัด
• จัดกิจกรรมในสถานดูแลผูส้ งู อายุเพื่อสร้างความสุขและเสริมสร้าง
คุณภาพชีวิต
• ทบทวนแนวทางปฏิบตั ิ เพื่อป้ องกันการติดเชื้อฯ และแผนช่วยเหลือ
กรณี เกิดเหตุฉุกเฉิน เพือ่ เตรียมความพร้อมอย่างสม่าเสมอ

2

มาตรการป้ องกัการแพร่
น ระบาดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019
ด้านสถานที่

เข้า-ออกทางเดียว

จัดเตรียมจุดคัดกรอง
ตรวจวัดไข้ และอุปกรณ์ลา้ งมือ
เช่น เจลแอลกอฮอล์

จัดเตียงนอน โต๊ะ เก้าอี้
เว้นระยะห่าง 1-2 เมตร
ทาความสะอาดสถานที่สมา่ เสมอ
/พ่นยาฆ่าเชือ้

จัดกิจกรรมในพืน้ ที่โล่ง
มีอากาศถ่ายเทสะดวก
และเว้นระยะห่าง 2 เมตร
สาหรับผูส้ งู อายุทร่ี ่วมกิจกรรม

จัดพืน้ ที่เฉพาะ
สาหรับรับส่งสินค้าเท่านัน้

ด้านผูใ้ ช้บริการ
COVID-19

เว้นระยะห่างระหว่างบุคคล
(Physical Distancing)
และหลีกเลีย่ งสถานทีแ่ ออัด

ให้ความรูใ้ นการป้ องกัน
ได้รบั การตรวจวัดไข้ทุกวัน
โรคโควิด-19
และจดบันทึกข้อมูล

แยกสารับอาหารเฉพาะบุคคล
ทานอาหารร้อนสุกใหม่ทุกมือ้
ทาความสะอาดร่างกาย
ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์
และใส่หน้ากากอนามัย

งดการเดินทางเข้า-ออก
ภายนอกสถานดูแลฯ

กรณี ที่มีโรคประจาตัวต้องรับยาต่อเนื่ อง
ให้เจ้าหน้าทีพ่ ยาบาลประสานงานเพือ่ รับยาแทน
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มาตรการป้ องกัการแพร่
น ระบาดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019
ด้านบุคลากรภายในสถานดูแลผูส้ งู อายุ
COVID-19

ให้ความรูใ้ นการป้ องกันโรคโควิด-19
พร้อมรายงานสถานการณ์ของโรคตามมาตรการโดยเคร่งครัด

ดูแลสุขภาพก่อนเข้าปฏิบตั ิ งาน
ทาความสะอาดร่างกาย ตรวจวัดไข้ ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์
และใส่หน้ากากอนามัย
งดและเลื่อนการจัดกิจกรรม /
โครงการ / เข้าร่วมประชุม
ในพืน้ ทีเ่ สีย่ งต่อการแพร่ระบาด
ทาความสะอาดที่พกั สมา่ เสมอ
ของเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019

ไม่อนุญาตให้เดินทางไปต่างประเทศ
ในช่วงก่อนและระหว่างเกิดเหตุ

หากพบว่าบุคลากรมีภาวะเสี่ยงต่อการติดเชื้อ
ให้แจ้งผูบ้ งั คับบัญชา
และพบแพทย์เพือ่ ตรวจหาเชือ้
รวมทัง้ กักตัวเป็ นระยะเวลา 14 วัน

ด้านผูม้ าติดต่อ

งดเยี่ยมผูส้ งู อายุ
ตามอาคารพัก

ไม่อนุญาตให้บริการขนส่งเอกชน
เข้าภายในบริเวณสถานดูแลฯ

ต้องผ่านจุดคัดกรองอย่างเคร่งครัด
แจ้งชือ่ ทีอ่ ยู่ และหมายเลขโทรศัพท์
ทีส่ ามารถติดต่อได้

งดเว้นการจัดกิจกรรม
จากหน่วยงาน/บุคคลภายนอก
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มาตรการป้ องกัการแพร่
น ระบาดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019
กรณี พบผูส้ งู อายุมีอาการเข้าข่าย
สงสัยป่ วย โรคโควิด-19
พาผูส้ งู อายุพบแพทย์
เพือ่ เอ็กซ์เรย์ปอด
และตรวจโดยละเอียด
แยกผูส้ งู อายุที่มีอาการฯ
พักทีห่ อ้ งคัดแยกผูป้ ่ วยทีจ่ ดั เตรียมไว้
เพือ่ สังเกตอาการเป็ นเวลา 14 วัน

ตรวจวัดไข้ทุกวัน
วันละ 2 ครัง้ (เช้า-เย็น)

แยกของใช้ส่วนตัว ห้องน้า
และมีอุปกรณ์ทาความสะอาดให้
อย่างต่อเนื่อง

เมื่อครบกาหนด 14 วัน พาผูส้ งู อายุพบแพทย์
เพือ่ เอ็กซ์เรย์ปอดอีกครัง้
และนาผลการตรวจรายงานผูบ้ งั คับบัญชาทราบ
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แนวทางการปฏิบตั ิ ตน และปฏิบตั ิ งาน
เพือ่ ป้ องกันการแพร่ระบาดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019
ปฏิบตั ิ ตน

สวมใส่หน้ากากเสมอ

ไม่ใช้อปุ กรณ์/เครือ่ งใช้
สาหรับการทานอาหารร่วมกัน

ล้างมือให้ถกู วิธี

เว้นระยะห่าง 1-2 เมตร

หลีกเลี่ยง
พืน้ ทีเ่ สีย่ งเชือ้ โรค

หลีกเลี่ยงการพบปะสังสรรค์
ไม่ใกล้ชดิ กลุม่ เสีย่ ง
ปฏิบตั ิ ตามประกาศและคาแนะนาของทางราชการอย่างเคร่งครัด

ปฏิบตั ิ งาน
จากัดช่องทางเข้าสู่สถานดูแลฯ เหลือเพียง 1 ช่องทาง
- มีจุดคัดกรอง วัดไข้ และอุปกรณ์ทาความสะอาดมือ
- แจ้งชื่อ ทีอ่ ยู่ และเบอร์โทรศัพท์ เพือ่ ให้สามารถติดต่อได้ภายหลัง
ทัง้ นี้ ให้ตดิ ต่อราชการได้เฉพาะจุดทีก่ าหนดไว้เท่านัน้
จัดทาทะเบียน อพม.

งดให้บคุ คลภายนอกเข้ามาทากิจกรรม /
เข้าพืน้ ทีบ่ ริการผูส้ งู อายุโดยเด็ดขาด
จัดหาอาหารปรุงสุก สะอาด

กินร้ อน
ช้ อนเรา

และไม่ให้ผสู้ งู อายุใช้อุปกรณ์เครือ่ งใช้รว่ มกัน

เชี่ยวชาญด้านผูส้ งู อายุ

สนับสนุนงานกรณีขาดแคลนผูด้ แู ล

กาหนดจุดรับส่ง
วัตถุดิบปรุงอาหาร
และดูแลการรับส่งวัตถุดบิ ให้สด สะอาด

กรณี มีการรับผูส้ งู อายุรายใหม่

กรณี พบผูส้ งู อายุที่มีภาวะเสี่ยง

จัดเตรียมอาคารสถานที่
สาหรับกักตัวผูใ้ ช้บริการใหม่
เพือ่ สังเกตอาการ 14 วัน

รีบนาส่งโรงพยาบาลทันที
พร้อมทัง้ เร่งทาความสะอาด
และรายงานผูบ้ งั คับบัญชาทราบทันที 6

กรมกิจการผูส้ งู อายุ
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมันคงของมนุ
่
ษย์
อาคารมหานครยิบซัม่ ชัน้ 10 โซน B
เลขที่ 539/2 ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400
www.dop.go.th

คู่มือมาตรการป้ องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19) ของสถานดูแลผูส้ งู อายุ

