
มาตรการป้องกนั
การแพรร่ะบาดเช้ือไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19)

ของสถานดแูลผูส้งูอายุ

คู่มือ

กรมกิจการผูส้งูอายุ
กระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนุษย์



กรมกิจการผูส้งูอาย ุด าเนินการจดัท า 
“คู่มือมาตรการป้องกนัการแพรร่ะบาดเช้ือไวรสัโคโรนา 2019

(COVID-19) ของสถานดแูลผูส้งูอาย”ุ 

❑ การเตรยีมการรองรบัสถานการณ์แพรร่ะบาดของเชือ้ไวรสั

❑ รายละเอยีดมาตรการป้องกนัการแพรร่ะบาดเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019      

ในดา้นต่างๆ ไดแ้ก่ ดา้นสถานที ่ดา้นผูใ้ชบ้รกิาร ดา้นบุคลากร

ภายในสถานดแูลผูส้งูอาย ุดา้นผูม้าตดิต่อ รวมถงึแนวทางปฏบิตั ิ 

เมือ่พบผูส้งูอายมุอีาการเขา้ขา่ย สงสยัป่วยโรคโควดิ-19

❑ แนวทางปฏบิตัตินและปฏบิตังิาน เพือ่ป้องกนัการแพรร่ะบาดเชือ้

ไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19)

สบืเนื่องจาก ศูนย์พฒันาการจดัสวสัดกิารสงัคมผูสู้งอายุ (ศพส.) บ้านบางแค
ไดร้บัรางวลั “สถานดูแลผูส้งูอายุต้นแบบในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชือ้
ไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19)” จากกรมอนามยั เมือ่วนัพธุที ่15 เมษายน 2563

กรมกิจการผู้สงูอาย ุจงึไดน้ าแนวทางทีก่ าหนดให ้ศพส. 12 แห่ง ด าเนินการ
มาจดัท าเป็นคู่มอืดงักล่าว เพื่อเป็นการประชาสมัพนัธ์เผยแพร่ใหส้ถานดูแลผูส้งูอาย ุ
และหน่วยงานต่างๆ ไดร้บัทราบ และใชเ้ป็นแนวทางปฏบิตั ิโดยมสีาระส าคญั ดงันี้ 
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ห่างกนัหน่อย...        
ปลอดภยักวา่



การแพร่ระบาดของเช้ือไวรสัโคโรนา 2019 
สง่ผลกระทบต่อสงัคมโดยรวม 

“ผูส้งูอายุ เป็นกลุ่มทีมี่ความเสีย่งสงู 
เพราะสภาพรา่งกายทีอ่่อนแอ และมีภมิูต้านทานต า่” 

การเตรียมการ
รองรบัสถานการณ์แพรร่ะบาดของเชือ้ไวรสั

• ก าหนดแนวทางปฏิบติัเพ่ือป้องกนัการติดเช้ือและการแพรร่ะบาด
ของไวรสัโคโรนา 2019 ของสถานดแูลผูส้งูอายุ พรอ้มทัง้ชีแ้จงท าความเขา้ใจ
กบัเจา้หน้าที ่/ ผูใ้ชบ้รกิาร ใหถ้อืปฏบิตัอิยา่งเครง่ครดั 

• ให้ความรู ้ประชาสมัพนัธแ์ละส่งเสริมให้จดัท าหน้ากากผา้ 
และเจลล้างมือแอลกอฮอล์

• จดัเตรียมเวชภณัฑต่์างๆ อาทิ ยารกัษาโรค และเครือ่งตรวจวดัไข้
• จดัเตรียมสถานท่ีรองรบักรณีเกิดการแพรร่ะบาดของเช้ือไวรสั

• ก าหนดแผนช่วยเหลือเยียวยากรณีเกิดเหตฉุุกเฉิน และสรปุรายงาน
ผลการปฏิบติังานให้ผูบ้ริหาร ทุกระดบัทราบทนัที

• เฝ้าระวงั สงัเกตอาการ และตรวจวดัไข้ผูส้งูอายเุป็นประจ าทุกวนั
• ด าเนินการแจกจ่ายหน้ากากผา้ และเจลล้างมือแอลกอฮอล์
• ติดตามและปฏิบติัตามมาตรการท่ีก าหนดอย่างเครง่ครดั

• จดักิจกรรมในสถานดแูลผูส้งูอายเุพ่ือสรา้งความสขุและเสริมสร้าง
คณุภาพชีวิต

• ทบทวนแนวทางปฏิบติัเพ่ือป้องกนัการติดเช้ือฯ และแผนช่วยเหลือ
กรณีเกิดเหตฉุุกเฉิน เพือ่เตรยีมความพรอ้มอยา่งสม ่าเสมอ 2



เข้า-ออกทางเดียว

จดัเตรียมจดุคดักรอง 
ตรวจวดัไข้ และอุปกรณ์ลา้งมอื 

เชน่ เจลแอลกอฮอล์

จดักิจกรรมในพืน้ท่ีโล่ง
มอีากาศถ่ายเทสะดวก                                 

และเวน้ระยะหา่ง 2 เมตร                                     
ส าหรบัผูส้งูอายทุีร่่วมกจิกรรม

จดัพืน้ท่ีเฉพาะ 
ส าหรบัรบัสง่สนิคา้เท่านัน้

จดัเตียงนอน โตะ๊ เก้าอ้ี
เวน้ระยะหา่ง 1-2 เมตร

ท าความสะอาดสถานท่ีสม า่เสมอ 
/พน่ยาฆา่เชือ้

แยกส ารบัอาหารเฉพาะบุคคล
ทานอาหารรอ้นสกุใหมทุ่กมือ้

ท าความสะอาดรา่งกาย 
ลา้งมอืดว้ยเจลแอลกอฮอล์
และใสห่น้ากากอนามยั

งดการเดินทางเข้า-ออก
ภายนอกสถานดแูลฯ

เว้นระยะห่างระหว่างบคุคล 
(Physical Distancing)     

และหลกีเลีย่งสถานทีแ่ออดั

ให้ความรูใ้นการป้องกนั
โรคโควดิ-19

COVID-19

กรณีท่ีมีโรคประจ าตวัต้องรบัยาต่อเน่ือง
ใหเ้จา้หน้าทีพ่ยาบาลประสานงานเพือ่รบัยาแทน

ด้านสถานท่ี

ด้านผูใ้ช้บริการ

ได้รบัการตรวจวดัไข้ทุกวนั 
และจดบนัทกึขอ้มลู
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มาตรการป้องกนั
การแพรร่ะบาดเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019



ด้านบคุลากรภายในสถานดแูลผูส้งูอายุ
COVID-19

ให้ความรูใ้นการป้องกนัโรคโควิด-19
พรอ้มรายงานสถานการณ์ของโรคตามมาตรการโดยเครง่ครดั

ดแูลสขุภาพก่อนเข้าปฏิบติังาน
ท าความสะอาดรา่งกาย ตรวจวดัไข ้ลา้งมอืดว้ยเจลแอลกอฮอล ์
และใสห่น้ากากอนามยั

งดและเล่ือนการจดักิจกรรม /              
โครงการ / เข้ารว่มประชมุ

ในพืน้ทีเ่สีย่งต่อการแพรร่ะบาด
ของเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019ท าความสะอาดท่ีพกัสม า่เสมอ 

ไม่อนุญาตให้เดินทางไปต่างประเทศ
ในชว่งก่อนและระหวา่งเกดิเหตุ

หากพบว่าบคุลากรมีภาวะเส่ียงต่อการติดเช้ือ 
ใหแ้จง้ผูบ้งัคบับญัชา 
และพบแพทยเ์พือ่ตรวจหาเชือ้ 
รวมทัง้กกัตวัเป็นระยะเวลา 14 วนั 

ด้านผูม้าติดต่อ

งดเย่ียมผูส้งูอายุ
ตามอาคารพกั

ต้องผา่นจดุคดักรองอย่างเครง่ครดั
แจง้ชือ่ ทีอ่ยู ่และหมายเลขโทรศพัท์

ทีส่ามารถตดิต่อได้

งดเว้นการจดักิจกรรม
จากหน่วยงาน/บุคคลภายนอก

ไม่อนุญาตให้บริการขนส่งเอกชน
เขา้ภายในบรเิวณสถานดแูลฯ
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มาตรการป้องกนั
การแพรร่ะบาดเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019



กรณีพบผูส้งูอายมีุอาการเข้าข่าย                                   
สงสยัป่วย โรคโควิด-19

เมื่อครบก าหนด 14 วนั พาผูส้งูอายพุบแพทย์
เพือ่เอก็ซเ์รยป์อดอกีครัง้                                        
และน าผลการตรวจรายงานผูบ้งัคบับญัชาทราบ

แยกผูส้งูอายท่ีุมีอาการฯ   
พกัทีห่อ้งคดัแยกผูป่้วยทีจ่ดัเตรยีมไว ้       
เพือ่สงัเกตอาการเป็นเวลา 14 วนั

พาผูส้งูอายพุบแพทย ์
เพือ่เอก็ซเ์รยป์อด 
และตรวจโดยละเอยีด

ตรวจวดัไข้ทุกวนั 
วนัละ 2 ครัง้ (เชา้-เยน็)

แยกของใช้ส่วนตวั ห้องน ้า 
และมอีุปกรณ์ท าความสะอาดให้

อยา่งต่อเนื่อง 
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มาตรการป้องกนั
การแพรร่ะบาดเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019



แนวทางการปฏิบติัตน และปฏิบติังาน
เพือ่ป้องกนัการแพรร่ะบาดเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019

ปฏิบติัตน

สวมใส่หน้ากากเสมอ
เว้นระยะหา่ง 1-2 เมตร ล้างมือใหถ้กูวธิี

ไม่ใช้อปุกรณ์/เครือ่งใช้
ส าหรบัการทานอาหารรว่มกนั หลีกเล่ียง

พืน้ทีเ่สีย่งเชือ้โรค
หลีกเล่ียงการพบปะสงัสรรค์

ไมใ่กลช้ดิกลุ่มเสีย่ง
ปฏิบติัตามประกาศและค าแนะน าของทางราชการอยา่งเครง่ครดั

ปฏิบติังาน

จดัท าทะเบียน อพม. 
เช่ียวชาญด้านผูส้งูอาย ุ       

สนบัสนุนงานกรณีขาดแคลนผูด้แูล

จ ากดัช่องทางเข้าสู่สถานดแูลฯ เหลอืเพยีง 1 ชอ่งทาง 
- มจีุดคดักรอง วดัไข ้และอุปกรณ์ท าความสะอาดมอื
- แจง้ชื่อ ทีอ่ยู ่และเบอรโ์ทรศพัท ์เพือ่ใหส้ามารถตดิต่อไดภ้ายหลงั   
ทัง้น้ี ใหต้ดิต่อราชการไดเ้ฉพาะจุดทีก่ าหนดไวเ้ท่านัน้

ก าหนดจดุรบัส่ง
วตัถดิุบปรงุอาหาร 

และดแูลการรบัสง่วตัถุดบิใหส้ด สะอาด

งดให้บคุคลภายนอกเขา้มาท ากจิกรรม /
เขา้พืน้ทีบ่รกิารผูส้งูอายโุดยเดด็ขาด 

จดัหาอาหารปรงุสกุ สะอาด  
และไมใ่หผู้ส้งูอายใุชอุ้ปกรณ์เครือ่งใชร้ว่มกนั  

กนิร้อน

ช้อนเรา

กรณีมีการรบัผูส้งูอายรุายใหม่ 
จดัเตรยีมอาคารสถานที ่
ส าหรบักกัตวัผูใ้ชบ้รกิารใหม ่
เพือ่สงัเกตอาการ 14 วนั  

กรณีพบผูส้งูอายท่ีุมีภาวะเส่ียง  
รบีน าสง่โรงพยาบาลทนัท ี
พรอ้มทัง้เรง่ท าความสะอาด 
และรายงานผูบ้งัคบับญัชาทราบทนัที 6



กรมกิจการผูส้งูอายุ
กระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนุษย์

อาคารมหานครยบิซัม่ ชัน้ 10 โซน B
เลขที ่539/2 ถนนศรอียธุยา เขตราชเทว ี

กรุงเทพมหานคร 10400
www.dop.go.th

คู่มือมาตรการป้องกนัการแพร่ระบาดเช้ือไวรสัโคโรนา 2019
(COVID-19) ของสถานดแูลผูส้งูอายุ


