
SHA Plus manager training
23 July 2021



1. บทลงโทษ
2. การปฏิบัตตินในกรณีแขกตดิ Covid19 และ ผู้สัมผัสเส่ียงสูง
3. Function check out ทีม่ี ALQ/Hospital and missing 
from sandbox
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หน้าที่และบทลงโทษ



 ดแูลสถานประกอบการใหป้ฏิบตัิตามมาตรฐาน SHA 
 รกัษาระดบัการฉีดวคัของพนกังานในองคก์รใหไ้มต่  ่ากว่า 70%
 ควบคมุไมใ่หพ้นกังานที่ยงัไม่ไดร้บัการฉีดวคัซีนมาสมัผสักบันกัทอ่งเที่ยว
 หากเกิดเหตนุกัทอ่งเที่ยวไมป่ฏิบตัิตามมาตรฐาน SHA หรอืขอ้ก าหนดการเขา้ประเทศ ให ้SHA plus manager 
รายงานไปที่ ศนูย ์EOC ภายใน 24 ชม.
 ใหข้อ้มลูที่รอ้งขอ และอ านวยความสะดวก ในการเขา้ตรวจเช็คของคณะกรรมการ SHA Plus จงัหวดั             
หรอืผูไ้ดร้บัมอบหมาย 
 ปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ ์ขอ้ก าหนดหนา้ที่สว่นท่ี 2 ในแตล่ะประเภทกิจการ 

ส่วนที ่1 มีหน้าทีด่งัตอ่ไปนี้

SHA Plus manager 



 SHA Plus Manager มีหนา้ที่ดแูลใหน้กัทอ่งเที่ยวพกัใหค้รบ ตามจ านวนคืนที่ลงในระบบ SHABA ที่ไดย่ื้น ขอ COE 
การเขา้ประเทศ 
 SHA Plus Manager ตอ้งจดัรถไปรบันกัทอ่งเที่ยวที่สนามบินในวนัที่มาถงึ
 SHA Plus Manager ตอ้งดแูลใหล้กูคา้อยู่ในหอ้งพกัจนกวา่จะไดร้บัผลการตรวจจากสนามบิน และหา้มบุคคลอื่น
เขา้ไปในหอ้งพกัจนกว่าผลจะออก
 ดแูลลกูคา้ใหไ้ปรบัการ swab ที่ศนูย ์swab ที่ท  าการนดั หากลกูคา้ ไม่ยอมไปใหร้ายงานทาง EOC ภายใน วนัรุง่ขึน้ 
 SHA Plus Manager ตอ้งไมใ่หล้กูคา้เช็คเอา้ทจ์นกวา่ผลการตรวจ COVID19จะออก
 ในกรณีที่มี ลกูคา้ไดร้บัผลตรวจ COVID19 เป็น positive จากผลตรวจ ใหท้าง SHA Plus manager ประสานงาน
นกัทอ่งเที่ยวไปรกัษา และท าการแยกกกักนั High risk contact เพื่อเขา้ โรงพยาบาล ALQ

ดา้นโรงแรม ทีพ่ักและสถานทีจ่ัดประชุม

SHA Plus manager 



 SHA plus manager มีหนา้ที่ตอ้ง scan app หมอชนะ ของลกูคา้ อย่างนอ้ยวนัละ 1 ครัง้ 
 มีหนา้ที่ ก ากบัดแูลการบนัทกึขอ้มลูในระบบ SHABA ดงันี ้

 ตอ้งออกเอกสาร SHABA ตามเง่ือนไขรบัช าระเงินลว่งหนา้ 
 ท าการ check in  และ กรอก ขอ้มลูของลกูคา้ท่ีระบบก าหนด อย่าง ถกูตอ้ง ใหค้รบ ภายใน 6 โมง เชา้ ของวนัถดัไป 
 ท าการ check out/ early check  และ กรอกขอ้มลูของลกูคา้ ท่ีระบบก าหนด อย่างถกูตอ้ง ใหค้รบ ภายใน 6 โมงเชา้ 
ของวนัถดัไป 
 ท ารายงาน ลกูคา้ no show และสง่เอกสารตามก าหนดใน ภายใน 12.00 ของวนัถดัไป

o SHABA ID
o เอกสาร booking ของลกูคา้
o e - mail ขอ้มลูการคยุกบัลกูคา้

SHA Plus manager 



 ไม่รบัเงินการจองหอ้งพกัลว่งหนา้ ไม่จดัรถไปรบันททที่สนามบิน
 ไมท่  าการ check-in, check-out, early check-out ภายใน 6 โมง เชา้ ของวนัถดัไป
 ไม่ส่งรายงาน no show ตามก าหนดเวลา ภายใน 12.00 ของวนัถดัไป
 ไม่ติดตามใหน้กัทอ่งเที่ยวไปตรวจ swab และไมร่ายงานหากนกัทอ่งเที่ยวไมย่อมไปตรวจ
 อื่นๆ โดยคณะกรรมการพิจารณา

กระบวนการลงโทษ
จะมกีารออกใบเตือนหากฝ่าฝืนข้อก าหนดข้างต้น

ใบเหลอืง

จะโดนพกัการ add new booking 24 ชม.ได้รับใบเตอืน 3 คร้ัง

จะไดร้บัการลงโทษสถานหนกั 
คือ พกัการเขา้ใชร้ะบบทนัที และรอคณะกรรมการจะ

อนมุตัิยกเลิก SHA Plus

ได้รับใบเตอืน 4 คร้ัง



 ปลอ่ยนกัทอ่งเที่ยวออกจากหอ้งก่อนทราบผลตรวจโควิดจากสนามบิน และไมร่ายงาน EOC 
 ปลอ่ยนกัทอ่งเที่ยว check-out, early check-out ก่อนทราบผลตรวจ และไมร่ายงาน EOC
 สนบัสนนุใหน้กัทอ่งเที่ยวเดินทางออกจาก Phuket Sandbox ก่อนครบก าหนด 14 คืน
 อื่นๆ โดยกรรมการพิจารณา

กระบวนการลงโทษ
จะมกีารออกใบเตือนหากฝ่าฝืนข้อก าหนดข้างต้น

ใบแดง

จะโดนพกัการ add new booking 24 ชม. ได้รับใบเตอืนคร้ังที ่1

จะโดนพกัการ add new booking เพิ่ม 48 ชม. ได้รับใบเตอืนคร้ังที ่2

จะไดร้บัการลงโทษสถานหนกั 
คือพกัการเขา้ใชร้ะบบทนัที และรอคณะกรรมการ

จะอนมุตัิยกเลิก SHA Plus

ได้รับใบเตอืนคร้ังที ่3



การปฏิบัติตน
ในกรณแีขกติด Covid19 

และ ผู้สัมผสัเส่ียงสูง



ดีท่ีสดุถา้ใหบ้รกิารแบบ open-air

1. รบันกัทอ่งเท่ียวโดยแตง่กายปอ้งกนัการติดตอ่แบบละอองฝอยและสมัผสั โดยตอ้งสวม mask 
ตลอดเวลาทัง้สองฝ่าย, สวม face shield และถงุมือ (ถา้ตอ้งสมัผสัสิ่งของของนทท.)

2. ใหน้กัทอ่งเท่ียวเขา้หอ้งพกั และรอจนกวา่ผล swab จะออกวา่ไม่พบเชือ้ จงึปลอ่ยใหอ้อกมาขา้ง
นอกได้

เมือ่รับนักทอ่งเทีย่วทั่วไป
ที ่Day 0 ระหว่างรอผล swab



 นักทอ่งเทีย่ว : จนท.สาธารณสขุหรอืรพ.ท่ีรบัผิดชอบศนูย ์swab จะแจง้นทท.ทราบวา่ตอ้งไปนอน
รพ. ให ้SHA plus manager รอรพ.ติดตอ่มารบันกัท่องเท่ียว

 ผู้มาด้วยกับนักทอ่งเทีย่ว : SHA plus manager สง่ขอ้มลูโรงแรม ALQ ใหน้ทท.เลือก และตดิตอ่
ประสานงานกบัโรงแรม ALQ จนนทท.ไดร้บัการยา้ยโรงแรม กรณีนทท.ตอ้งการเดินทางกลบัประเทศ
ตน้ทางเลย ให ้SHA plus manager ประสานสายการบินทราบวา่นทท.เป็นผูส้มัผสัเสี่ยงสงู (High 
risk contact : HRC) สายการบินจะมีแนวปฏิบตัิและเลือกท่ีนั่งให ้และตอ้งประสานแจง้แพทยก์ารทา่
อากาศยานลว่งหนา้ก่อนเดินทาง 1 วนั (พญ. ดารุณี บตุรอินทร ์หมอโอ๋ 081-9382346 หรอื  
076351031)

ใหป้ฏิบตัิตอ่นักทอ่งเทีย่ว และผู้มาดว้ย ดงันี ้

หากผลตรวจ swab เป็นบวก



1. ส ารวจพนกังานผูท่ี้สมัผสันทท.โดยตรงโดยไม่ไดแ้ตง่กายปอ้งกนัท่ีเหมาะสม (mask, face shield 
+/- ถงุมือ)

2. ส ารวจพนกังานท าความสะอาดหอ้งพกั ซกัผา้ หรอืผูจ้ดัการขยะในหอ้งผูต้ิดเชือ้ท่ีไม่ไดแ้ตง่กาย
ปอ้งกนัท่ีเหมาะสม (mask, หมวกตวัหนอน, face shield, พลาสติกกนัเป้ือน, รองเทา้บู๊ท)

3. แจง้จนท.สาธารณสขุทราบ

ใหป้ฏิบตัิตอ่พนักงาน ดงันี ้

หากผลตรวจ swab เป็นบวก



ข้อปฏบิัตเิมือ่นักทอ่งเทีย่ว ผล swab พบเชือ้

นทท. ผลบวก

- แจง้นทท.และผูม้าดว้ย
อยู่ในหอ้งพกั รอจนท.
หรอืรพ.ติดต่อนทท.

- เสรฟิอาหารไดแ้บบวาง
หนา้หอ้ง

ผู้มาด้วย
- ตอ้งแจง้ยา้ย ALQ
- สง่รายละเอียด ALQ

- ติดต่อจน ALQ มารบัไป

ส ารวจพนักงานโรงแรม

- ผูส้มัผสันทท.โดยไมส่วมหนา้กาก (mask), face 
shield, +/- ถงุมือ

- แมบ่า้น ซกัผา้ หรอืผูจ้ดัการขยะ โดยไม่สวมหนา้กาก 
(N95 หากฟุ้งกระจาย) หมวกตวัหนอน รองเทา้บู๊ท เสือ้
คลมุพลาสติก face shield ถงุมือแมบ่า้นแบบหนา

แจง้จนท.สาธารณสขุ



พนักงานทั่วไป สวมหน้ากากอนามัย 
วธีิสวมหน้ากากอนามัย / กรองอากาศ



พนักงานท าความสะอาด หรือก าจัดขยะ



พนักงานท าความสะอาด หรือก าจัดขยะ



 น า้ยาฟอกขาว สามารถใชส้  าหรบัท าความสะอาดพืน้ผิวไดโ้ดยผสมในอตัราสว่นดงันี ้

ปิดหอ้งพักทิง้วัน 1-3 วัน เน่ืองจากเชือ้ไวรัสสามารถอยูบ่นพืน้ผิวของวัตถุตา่ง ๆ 
เป็นเวลา 1 - 3 วัน น า้ยาฆา่เชือ้ทีมี่ประสิทธิภาพในการท าลายเชือ้ทีห่าไดง้า่ยตาม
ทอ้งตลาด ดงันี ้

แนวทางการท าความสะอาดฆา่เชือ้โควดิ-19
ในสถานทีท่ีไ่ม่ใช่สถานพยาบาล

01

พืน้ผวิทั่วไป

ใชน้ า้ยาฟอกขาวเจือจาง 1 สว่นในน า้ 99 สว่น 
(ความเขม้ขน้ 0.05% หรอื เทา่กบั 500 ppm) 

พืน้ผิวที่มีน า้มกู น า้ลาย เสมหะ สารคดัหลั่งของ
ผูป่้วย เช่น หอ้งสขุา โถสว้ม ใชน้ า้ยาฟอกขาว 

เจือจาง 1 สว่นในน า้ 9 สว่น (ความเขม้ขน้ 0.5%) 
ราดทิง้ไวอ้ย่างนอ้ย 15 นาที 

พืน้ผวิทีม่สีารคัดหล่ัง



 ส าหรบัพืน้ผิวที่เป็นโลหะ สามารถใช ้70% แอลกอฮอลเ์ทลงผา้เช็ดท าความสะอาดได้

 สิ่งแวดลอ้มที่เป็นวสัดผุา้ ที่อาจปนเป้ือนดว้ยเชือ้ไวรสัโควิด-19 เช่น เสือ้ผา้ ผา้ม่าน ผา้ปทูี่นอน ควรท า
ความสะอาดก่อนน ากลบัมาใชใ้หม่ โดยใชน้ า้ที่อณุหภมูิ 70 องศาเซลเซียสและผงซกัฟอกในครวัเรอืนได ้

แนวทางการท าความสะอาดฆา่เชือ้โควดิ-19
ในสถานทีท่ีไ่ม่ใช่สถานพยาบาล



 ควรปิดกัน้บรเิวณพืน้ที่หรอืพืน้ผิว ที่ปนเป้ือนเชือ้ก่อนด าเนินการท าความสะอาดและฆ่าเชือ้เพ่ือ
ปอ้งกนัไมใ่หบ้คุคลที่ไมเ่ก่ียวขอ้งสมัผสักบัเชือ้

 ควรสวมใสอ่ปุกรณป์อ้งกนัสว่นบคุคล (PPE) ที่เหมาะสม ขณะท าความสะอาดพืน้ที่หรอืพืน้ผิว ที่ 
ปนเป้ือนเชือ้ ระหว่างท าความสะอาด หากถงุมือช ารุดเสียหายมีรอยรั่ว ใหถ้อดถงุมือออก และสวมถงุ
มือคูใ่หมท่นัทีควรก าจดัและทิง้ PPE แบบใชแ้ลว้ทิง้หลงัจากท าความสะอาดเสรจ็สิน้ ในกรณีที่ใช ้
แวน่ตา Goggles ควรท าการฆ่าเชือ้หลงัการใชแ้ตล่ะครัง้ และควรลา้งมือดว้ยสบูแ่ละน า้ทนัทีหลงัจาก 
ถอด PPE 

 เลือกใชอ้ปุกรณท์ าความสะอาดท่ีมีดา้มจบั เพื่อสมัผสัโดยตรงกบัพืน้ผิวใหน้อ้ยที่สดุ

แนวทางการท าความสะอาดส าหรับพืน้ทีสั่มผัสเชือ้ COVID-1902

แนวทางการท าความสะอาดฆา่เชือ้โควดิ-19
ในสถานทีท่ีไ่ม่ใช่สถานพยาบาล



 เปิดประตหูนา้ตา่ง เพื่อการระบายอากาศ ไมเ่ปิดแอร ์น าอปุกรณท์ าความสะอาดทัง้หมดเขา้ไปในหอ้งใน
คราวเดียว ไม่เดินเขา้เดินออก

 ท าความสะอาดพืน้ดว้ยน า้ยาฆ่าเชือ้หรอืน า้ยาฟอกขาวที่เตรยีมไว ้

 เช็ดท าความสะอาด บรเิวณที่มีการสมัผสับอ่ยๆ เช่น ปุ่ มกด, ราวจบั, ลกูบิดประต,ู ที่วางแขน, พนกัพิงที่นั่ง, 
โต๊ะ, รโีมท, คียบ์อรด์, สวิตชไ์ฟ เป็นตน้ เปิดประตหูนา้ตา่งใหอ้ากาศถ่ายเท

 ท าความสะอาดหอ้งน า้ รวมถึงสขุภณัฑแ์ละพืน้ผิวในหอ้งน า้โดยการราดน า้ยาฟอกขาวทิง้ไวอ้ยา่ง นอ้ย 15 
นาทีแลว้ลา้งท าความสะอาดพืน้อีกครัง้ดว้ยผงซกัฟอกหรอืน า้ยาลา้งหอ้งน า้ตามปกติ ตอ้งปิดฝาชกัโครกก่อน
กดชกัโครก

 เช็ดพืน้ผิวทัง้หมดที่อาจปนเป้ือนดว้ยน า้ยาฟอกขาว หรอื 70% แอลกอฮอลต์ามความเหมาะสมของวสัดุ

 ซกัท าความสะอาด ผา้ม่าน / ผา้หม่ กรณีที่ซกัดว้ยน า้รอ้น ใชผ้งซกัฟอกในน า้ที่อณุหภมูิ 70 องศา เซลเซียส 
เป็นเวลาอย่างนอ้ย 25 นาที  

แนวทางการท าความสะอาดฆา่เชือ้โควดิ-19
ในสถานทีท่ีไ่ม่ใช่สถานพยาบาล



 ทิง้อปุกรณท์ าความสะอาดที่ท  าจากผา้และวสัดดุดูซบั เช่น ผา้ถพูืน้ ผา้เช็ดพืน้ผิว หรอือปุกรณแ์บบใชแ้ลว้ทิง้ 
ในถงุขยะแดงติดเชือ้ 3 ชัน้ รดัปากถงุใหม้ิดชิดและเช็ดแอลกอฮอลท์ี่ปากถงุทลีะชัน้

 ท าการฆ่าเชือ้อปุกรณท์ าความสะอาดที่ตอ้งน ากลบัมาใชใ้หม ่โดยการแช่ในน า้ยาฟอกขาว

 ท าความสะอาดถงัถพูืน้ โดยแช่ในน า้ยาฟอกขาวหรอืลา้งในน า้รอ้น

 การท าความสะอาดพืน้ผิว ใหใ้ชผ้า้ชบุน า้หมาด ๆ ไมค่วรพน่ดว้ยสเปรยเ์น่ืองจากจะเป็นการสรา้งละออง ท า
ใหเ้สมหะ น า้มกู น า้ลายที่ตกอยู่บนพืน้ผิวฟุง้กระจายขึน้มาได ้ควรหลีกเลี่ยงการสรา้งละอองในระหว่างการท า
ความสะอาด ควรใชว้ิธีการเช็ดอย่างต่อเน่ือง

 เมื่อท าความสะอาดเรยีบรอ้ยแลว้ หลีกเลี่ยงการใชพ้ืน้ที่ในวนัถดัไปเป็นเวลา 1 วนั

 ท าการก าจดัขยะติดเชือ้อยา่งถกูตอ้งและเหมาะสม 

แนวทางการท าความสะอาดฆา่เชือ้โควดิ-19
ในสถานทีท่ีไ่ม่ใช่สถานพยาบาล



 ควรสวมถงุมือชนิดใชแ้ลว้ทิง้ ชดุกนัเป้ือนแขนยาวพลาสติกชนิดใชแ้ลว้ทิง้ แวน่ตากนัลม หรอืเครือ่ง 
ปอ้งกนัใบหนา้ และหนา้กากอนามยัทางการแพทย ์

 ขณะท าความสะอาด หลีกเลี่ยงการสมัผสั ดวงตา จมกู และปาก 

 ควรถอดถงุมือและทิง้ทนัทีหากช ารุดเสียหายมรีอยรั่ว และสวมถงุมือคูใ่หม่ 

 ลา้งมือดว้ยแอลกอฮอลห์ลงัถอด PPE แตล่ะชิน้ และลา้งมือดว้ยน า้และสบูท่นัทีหลงัถอดอปุกรณค์รบ
ทกุชิน้

 พนกังานท าความสะอาดหอ้งพกั ซกัผา้ หรอืผูจ้ดัการขยะ ควรอาบน า้เปลี่ยนเสือ้ผา้ก่อนกลบัที่พกั 
(และซกัเสือ้ผา้แบบผา้ติดเชือ้ในโรงแรม)

อุปกรณป้์องกันส่วนบุคคล (PPE) ส าหรับผู้ทีท่ าความสะอาดและฆา่เชือ้โรค 03

แนวทางการท าความสะอาดฆา่เชือ้โควดิ-19
ในสถานทีท่ีไ่ม่ใช่สถานพยาบาล



https://www.phuket-sandbox.com/alq



Function check out ที่มี ALQ 
and missing from SB







Function flight delay





PSAS
(Phuket Swab Appointment System)



 สามารถจองการตรวจ RT-PCR ผ่านทางเวบ็ไซด ์https://www.thailandpsas.com/
 เริม่จองไดต้ัง้แต ่booking ที่เขา้พกั วันที ่01 สิงหาคม 2564 เป็นตน้ไป 

Phuket Swab Appointment System

https://www.thailandpsas.com/


PSAS 

• ลกูคา้ท่ี check-in ตัง้แต ่1 สิงหาคมเป็นตน้ไป ตอ้งใชร้ะบบ PSAS ในการจ่ายคา่ swab เทา่นัน้ โดย
ลกูคา้ท าเอง

• ลกูคา้เช็คอินระหวา่ง 23-31 กรกฏาคม ท าการจองเขา้ระบบเดิม (เน่ืองจากโรงแรมเก็บเงินมาแลว้) 
https://swabtest.bubbleapps.io/hotel

• ลกูคา้ท่ีโรงแรมเก็บเงินคา่ swab มาแลว้และตอ้งท าการจอง Swab ใหโ้รงแรมท าการนดัในระบบเดิมให้
เสรจ็ก่อนวนัท่ี 28 กรกฏาคมนีเ้ทา่นัน้ ทาง admin จะ migrate ขอ้มลูไปเขา้ระบบ PSAS และ
โรงแรมตอ้งท าการโอนเงินไปท่ีโรงพยาบาลโดยตรง

• ตัง้แตว่นัท่ี 1 สิงหาคมถา้โรงแรมจะบรกิารลกูคา้โดยท าการซือ้และท านดัการตรวจ swab ใน PSAS ให้
ลกูคา้ จะตอ้งบวกคา่ VAT 7% และคา่ credit card Fee เพิ่ม (รวมยอดที่เก็บ = 8720 บาท) 

https://swabtest.bubbleapps.io/hotel
























Sandbox Express Bus by PTA



Sandbox Express Bus by PTA

 ตลอดระยะเวลาการเดินทาง จะไม่มีการแวะทานขา้ว โรงแรมจะตอ้งจดัเตรยีมอาหารใหล้กูคา้ทานระหวา่งทาง
 **บริการเฉพาะผู้โดยสารโครงการ Phuket Sandbox, ผู้ตดิตาม และสมาชกิครอบครัวของผู้โดยสาร เทา่น้ัน
 ไม่รบั Walk in ทกุกรณี
 ถา้ flight ลกูคา้ก่อน 23:00น แนะน าใหเ้ดินทางไปสนามบินสวุรรณภมูิลว่งหนา้หนึ่งวนั

สนามบนิ “สุวรรณภูม”ิ

เวลาขึน้รถ
05.00 น.     Central Festival Phuket 
05.30 น.     PTT ถลาง เวลา 05.30 น.

เดนิทางออกจาก “ภูเกต็”

ถงึภายในวันน้ัน
เวลาประมาณ 21.00 น.



Sandbox Express Bus by PTA

จ านวนผู้โดยสารต่อเทีย่ว ราคา

7 – 20 คน 1,500 บาท / คน

6 คน 2,000 บาท / คน

1 – 5 คน (เหมารถ) 12,000 บาท / คัน

หมายเหต:ุ - ไม่มสีว่นลดส าหรบัเดก็
- ลมิติแคว่นัละ 20 ทีน่ ัง่เทา่นัน้

ค่าใช้จ่าย Express Bus



 ระบบลงทะเบียนจองรถ สามารถติดต่อไดใ้นเวลา 08.30 – 16.00 น.
 การลงทะเบียน 1 ครัง้ ตอ่ 1 คน

Sandbox Express Bus by PTA

สถานะ “ลงทะเบยีน (requested)”ลงทะเบียนก่อน 12.00 น.

สถานะ “ยนืยนั (confirm)” พรอ้มแจง้ค่าใชจ้่ายไดร้บัการยืนยนั เวลา 15.00 น.

โรงแรม หรอืผูต้ิดต่อ ตอ้งสง่หลกัฐานการโอนเงินให้
Admin เพื่อยืนยนัว่ามีจะมีการเดินทาง

ช าระเงินก่อนเวลา 17.00 น.

สถานะ “จา่ยแล้ว และยนืยนั (Paid and confirmed)”เมื่อไดร้บัหลกัฐานการช าระเงิน

การลงทะเบยีน / จองรถ



Sandbox Express Bus by PTA

Link ส าหรับจอง Express Bus
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLS
cq2isRXR4NsgR_BP2XkFeinlzeZNlOR75WNvUlrl
9kJavGTQ/viewform


