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แนวทางการดำเนินการสถานที่กักกัน รูปแบบเฉพาะองค์กร  
 (Organizational Quarantine) 
  

ฉบับวันที่ 9 สิงหาคม 2563 จัดทำโดย กรมควบคุมโรค   
(คณะทำงานสถานที่กักกัน ผ่านสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการโรคตดิต่อแห่งชาติ  

และสำนักงานประสานงานกลาง ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด 19 (ศบค.) )  
 
➢ ส่วนที่ 1 สถานที่กักกันในรูปแบบเฉพาะองค์กร (Organizational Quarantine) 

• ความหมาย  
 Organizational Quarantine (OQ) หมายความว ่า การก ักก ันผ ู ้ เด ินทางในสถานที ่ เอกเทศ  
ซึ่งดำเนินการโดยองค์กร หรือหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน โดยใช้สถานประกอบการธุรกิจโรงแรม หรือ
สถานที่ที่รัฐกำหนดให้เป็นสถานที่กักกันเพื่อการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคโควิด - 19 ตามหลักเกณฑ์
แนวทางที่รัฐกำหนด โดยองค์กรหรือหน่วยงานนั้นเป็นผู้รับผิดชอบการบริหารจัดการและค่าใช้จ่ายทั้งหมด  
ในการดำเนินการกักกัน ภายใต้การกำกับดูแลคุณภาพในการป้องกันและควบคุมโรคอย่างเหมาะสม 

• วัตถุประสงค ์
 เพื่อเป็นการกักกันผู้เดินทางมาจากต่างประเทศ ทั้งที่มีสัญชาติไทย หรือไม่มีสัญชาติไทย ซึ่งเป็นบุคคล 
หรือกลุ่มบุคคลที่เป็นสมาชิกขององค์กรที่เดินทางมาปฏิบัติภารกิจขององค์กร ตัวอย่างเช่น ทำงานตามสัญญา
ว่าจ้างและมีเอกสารจ้างงาน (Work Permit)  กลุ ่มนักเรียน/นักศึกษา การฝึกทางการทหาร เป็นต้น 
โดยองค์กรหรือหน่วยงานนั้นต้องรับผิดชอบในการบริหารจัดการ ค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการดำเนินการกักกัน 
และจัดหาบุคลากรในการดูแลเฝ้าระวังอาการ รวมทั้งส่งต่อการรักษาพยาบาล หรือประสานหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง โดยการดำเนินงานอยู่ภายใต้การกำกับดูแลคุณภาพในการป้องกันและควบคุมโรคอย่างเหมาะสม 
ของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข และสอดคล้องกับประกาศ กฎหมายที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ 

         บุคคลผู้เข้ากักกัน ใน Organizational Quarantine ขึ้นอยู่กับประเภทบุคคลตามคำสั่งศูนย์บริหาร
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19) ที่ 7/2563 เรื่อง แนวปฏิบัติตามข้อกำหนด
ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2558 (ฉบับที่ 6) 
หรือฉบับล่าสุด (ถ้ามี) ซึ่งมีทั้งกลุ่มบุคคลที่ต้องกักกัน อย่างน้อย 14 วัน หรือไม่ถึง 14  วัน ขึ้นกับระยะเวลา 
และวัตถุประสงค์ในการเข้ามาในราชอาณาจักร  

กรณีที่ได้รับอนุญาตให้ปฏิบัติงานในสถานที่เฉพาะ ซึ่งจำเป็นต้องอยู่ในสถานที่เดียวกับที่พัก ต้อง
กำหนดให้มีทีมติดตามด้านการแพทย์และสาธารณสุข ทั้งนี้ต้องมีการวางแผน กำหนดแนวทาง และการบริหาร
จัดการร่วมกับเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ และดำเนินการตามแผนการอย่างเคร่งครัด  
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• ขั้นตอนการขออนุญาตดำเนินการ Organizational Quarantine โดยองค์กรหรอืหน่วยงานทัง้
ภาครัฐและเอกชน 
1. หน่วยงานหรือองค์กรนั้น ๆ ศึกษาหลักเกณฑ์และแนวทาง (1) แนวทางการจัดตั้งและดำเนินการ 

Organizational Quarantine และ (2) แนวทางบริหารจัดการสถานที่กักกันซึ่งทางราชการ
กำหนด (Quarantine Facility) ดังรายละเอียดเอกสารในส่วนที่ 3   

2. หน่วยงานหรือองค์กรนั ้น ๆ เป็นผู้จ ัดหาสถานที ่กักกันตัวและโรงพยาบาลคู ่ปฏิบัติการ 
(โรงพยาบาลภาครัฐหรือภาคเอกชนก็ได้) ที่รับผิดชอบดูแลด้านสุขภาพและการควบคุมโรค 
ภายใต้รูปแบบสัญญาหรือบันทึกข้อตกลงร่วมมือ (MOU) หรือเอกสารทางการที่ระบุรายละเอียด
ของความร่วมมือนั้น 

3. หน่วยงานหรือองค์กร ยื่นเรื่องขอรับการตรวจสอบการจัดตั้งและดำเนินการ Organizational 
Quarantine มายังอธิบดีกรมควบคุมโรค ในฐานะเลขานุการ คณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ
ซึ่งมี คณะทำงานด้านวิชาการ สำหรับการตรวจสอบเอกสารและมาตรการของสถานที่กักกัน 
รูปแบบเฉพาะองค์กร ก่อนถึงวันเปิดใช้งาน Organizational Quarantine อย่างน้อย 14 
วันทำการ พร้อมทั้งแนบเอกสารหลักฐานประกอบ ดังต่อไปน้ี 
3.1. เอกสารทางราชการที่ยืนยันได้ว่าหน่วยงานหรือองค์กรเป็นหน่วยงานหรือองค์กรที่ได้รับ

อนุญาตให้ดำเนินภารกิจนั้น ๆ อย่างถูกต้องตามกฎหมาย 
3.2. แนวทางการปฏิบัติ (SOP) ในการดำเนินการระหว่างกักกันที่จัดทำร่วมกันโดยหน่วยงานที่

ทำสัญญาหรอืข้อตกลงร่วม และมาตรการควรจะต้องระบุถึงองค์ประกอบต่าง ๆ ดังนี้  
3.2.1. ที่พัก และลักษณะของที่พัก 
3.2.2. แนวทางการจัดการด้านอาหารและน้ำ / สถานที่ประกอบอาหาร 
3.2.3. ห้องน้ำ และพื้นที่อาบน้ำ 
3.2.4. การทำความสะอาดพื้นที่ที่เกี่ยวข้อง  
3.2.5. การจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม การบำบดัน้ำเสีย และการจัดการขยะติดเชื้อ 
3.2.6. การจัดพื้นที่และกระบวนการสำหรับทำกิจกรรม (รูปแบบเฉพาะองค์กรนั้น ๆ) 

ที่ปลอดภัยในการควบคุมและป้องกันโรค รวมถึงมาตรการระดับบุคคล 
3.2.7. ในกรณีที่ นอนพัก หรือมีกิจกรรมร่วมกันมากกว่า 1 คน ต้องแสดงเอกสารลง

นามยินยอมรับความเสี่ยงประกอบด้วย 
3.2.8. แนวทางการดำเนินการด้านการแพทย์ ที่จะเข้าไปให้การดูแล พร้อมบันทึก

ข้อตกลงร่วม (ถ้ามี)  
3.3. กรณีที่ระหว่างการกักกัน จะให้ผู้ถูกกักกันมีการปฏิบัติงาน การประชุมหรือลงนามใน

สัญญาทางธุรกิจ ให้อธิบายรายละเอียดแนวทางดังกล่าว ให้เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ
ทราบ เพื่อร่วมในการกำนหดแนวทาง วิธีการ 

3.4. รูปถ่ายของสถานที ่ อุปกรณ์ และกระบวนการต่าง ๆ ที ่เก ี ่ยวข้อง โดยสื ่อให้เห็น
รายละเอ ียดของข ั ้นตอน  และกระบวนการในการดำเน ินการ เช ่น  ห ้องพัก 
เครื่องปรับอากาศ ระบบระบายอากาศ การซักผ้า การเก็บขยะและสิ่งปฏิกูล เป็นต้น 

3.5. หลักฐานสัญญาหรือบันทึกข้อตกลงระหว่างหน่วยงาน องค์กรนั้น ๆ กับโรงแรมและ
โรงพยาบาลรัฐหรือเอกชน ที่รับผิดชอบการดำเนินการ Organizational Quarantine 
ร่วมกันในส่วนการสนับสนุนด้านการแพทย์และการควบคุมโรค โดยมี SOP ที่ระบุให้เห็น
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ถึงบทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบ และกิจกรรมที่หน่วยงานด้านการแพทย์จะดำเนินการ
ให้กับ Organizational quarantine นั้น ๆ  

4. เจ้าพนักงานโรคติดต่อและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ออกตรวจประเมินในสถานที่จริงก่อนที่จะ
อนุญาตให้หน่วยงานหรือองค์กรนั้น ๆ ดำเนินการ  ตามแนวทางที่คณะกรรมการโรคติดต่อ
แห่งชาติเป็นผู้กำหนด โดยอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 มาตรา 34  

5. คณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ หรือคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด กำหนดมอบหมายเจ้า
พนักงานโรคติดต่อเพื่อรับผิดชอบในแต่ละ Organizational Quarantine ในการให้คำแนะนำ 
ตรวจสอบและประเมินคุณภาพการดำเนินการ 

6. หน่วยงานหรือองค์กรนั้นๆ จะดำเนินการได้ภายหลังได้รับคำสั่งอนุญาตจากคณะกรรมการ
โรคต ิดต ่อแห ่งชาต ิ  หร ือคณะกรรมการโรคต ิดต ่อจ ังหว ัด /คณะกรรมการโรคต ิดต่อ
กรุงเทพมหานคร 
 

• แนวทางการจดัต้ัง Organizational Quarantine 
1. หน่วยงานหรือองค์กร เป็นผู้รับผิดชอบจัดหาสถานที่พักและโรงพยาบาลคู่ปฏิบัติการทั้งภาครัฐหรือ

ภาคเอกชน ในการให้การดูแลผู้ถูกกักกัน หรือคุมไว้สังเกต โดยครอบคลมุการดูแลด้านเจ็บป่วยทั้ง
ทางกายและทางจิต โรคเรื้อรัง และภาวะเจ็บป่วยฉุกเฉิน 

2. ดำเนินการในหลักการเดียวกับ Alternative (National & Local) State Quarantine  
3. ใช้ระบบการเฝ้าระวัง อาการ และการตรวจทางห้องปฏิบัติการเช่นเดียวกับ State Quarantine ทั้งนี้

ให้พิจารณาเป็นกรณีตามคำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  
(โควิด-19) ที ่ 7/2563 เรื ่องแนวปฏิบัติตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราช
กำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2558 (ฉบับที่ 6) หรือฉบับล่าสุด (ถ้ามี) 

4. หน่วยงานหรือองค์กรนั้น ๆ เป็นผูร้ับผิดชอบการเดินทางระหว่างช่องทางเข้าออก  (ทั้งด่านท่าอากาศ
ยาน ด่านพรมแดน และด่านท่าเรือ) และสถานที่กักกันทั้งขาไปและขากลับ ให้ตรงตามหลักการใน
การควบคุมและป้องกันโรคติดต่อ 

5. ให้หน่วยงานหรือองค์กรที่ดำเนินการ Organizational Quarantine นั้น ๆ รับผิดชอบส่งรายงาน
ข้อมูลประจำวันของผู้ถูกกักรายบุคคลทางระบบการรายงานมายังกรมควบคุมโรค ตามรูปแบบข้อมูล
ที่คณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ หรือคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดกำหนด 

6. Organizational Quarantine ทุกแห่ง ต้องพร้อมรับการตรวจประเมินจากเจ้าพนักงานควบคุม
โรคติดต่อและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดระยะเวลาการดำเนินการ ตามแนวทางที่คณะกรรมการ
โรคติดต่อแห่งชาติเป็นผู้กำหนด โดยอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 มาตรา 34  

7. รายละเอียดการดำเนินการให้อ้างอิงตาม “แนวทางการบริหารจัดการสถานที่กักกันซึ่งทางราชการ
กำหนด (Quarantine)” ที่ประกาศโดยกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข 

8. กรณีที่มีห้องพักจำนวนจำกัดและไม่สามารถดำเนินการแยกกักกันห้องละ 1 คน การกักกันรวมกัน
ห้องละมากกว่า 1 คนอาจเกิดความเสี่ยงของการติดเชื้อระหว่างผู้เข้ากักกันได้ ซึ่งกรณีนี้ ถือเป็น
ความรับผิดชอบของหน่วยงานหรือองค์กรโดยตรง ทั้งนี้ การจัดระบบต้องผ่านการพิจารณาจาก
เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่ และดำเนินการมาตรการเสริมอย่างเคร่งครัด  
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 กรณไีม่สามารถเข้ากักกันห้องละ 1 คน ควรปฏิบัติ ดังนี ้
1. จัดให้ผู้กักกันเข้าพักไดไ้ม่เกิน 10 คนต่อห้อง โดยคำนวณจากขนาดห้องและต้องจัดเตียงนอนห่าง

กัน ไม่น้อยกว่า 1.5 - 2 เมตร 
2. เน้นย้ำ มาตรการเสริม ในการป้องกันส่วนบุคคล สวมใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า

ตลอดเวลา ยกเว้นเวลานอน เว้นระยะห่างระหว่างบุคคล ล้างมือบ่อยๆ หรือใช้แอลกอฮอล์เจล 
และลดการพูดคุยหรือจับกลุ่มกัน 

3. แยกของใช้ส่วนตัวของทุกคนไม่ให้ปะปนกัน และไม่ใช้สิ่งของร่วมกัน 
4. การใช้ห้องน้ำ ควรเว้นระยะห่าง ภายหลังการใช้ห้องน้ำ หรืออ่างล้างมือ ควรทำความสะอาดให้

เรียบร้อย และทำความสะอาดด้วยแอลกอฮอล์เป็นระยะ  
5. กรณีพบผู้ป่วยยืนยัน 1 ราย ต้องแยกกักกันผู้สัมผัสใกล้ชิดทั้งหมด เป็นเวลาอย่างน้อย 14 วัน 

นับจากวันสัมผัสผู้ป่วยวันสุดท้าย หรือวันทีต่รวจพบเชื้อ   
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แนวทางการยื่นขออนุมัติ และประเมินเพื่อจัดตั้งสถานที่กักกันซึ่งทางราชการกำหนด 
(Quarantine) 

1) ขั้นตอนการยื่นเอกสารขออนุญาตดำเนินการ หน่วยงานระดับจังหวัด 
 

 
 
 
 
 
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ดำเนินการตรวจประเมิน โดยคณะทำงานฯ หรือ 
ในกรณีที่ต้องการ สามารถประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ร่วมประเมินเพื่อจัดตั้ง Quarantine ได้  
• ด้านวิศวกรรมโครงสร้าง 
- สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต  
- วิศวกรรม สสจ. – โยธาฯ จังหวัด 
• ด้านกระบวนการป้องกันควบคุมโรค  
 - สำนักงานป้องกันควบคุมโรคในเขต  
 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด 

ตรวจประเมิน
เพื่อจัดตั้ง 

ไม่ผ่านการประเมิน 
- ระบุเหตุผล 
- แนะนำแนวทางแก้ไข 
- นัดหมายประเมินรอบที่ 2  

 

หน่วยงาน องค์กร ผู้ประกอบกิจการที่พัก  
ที่อยู่ภายใต้การดูแลของจังหวัด 
ยื่นเอกสารขอจัดตั้ง LQ. / ALQ.   

ยื่นเอกสาร 
1. เอกสารทางราชการที่ยืนยันไดว้า่เป็น

หน่วยงานหรือองค์กรที่ไดร้ับอนุญาต
ให้ดำเนินภารกจินั้น ๆ  

2. แนวทางการปฏบิัติ (SOP) ในการ
ดำเนินการระหว่างกกักัน (นอกจากที่
กำหนด เช่น SOP การขนส่งผูก้ักกัน
ระหว่างสนามบนิไปยังสถานที่กกักัน)  

3. คำอธิบายแนวทางการปฏิบัติงาน 
4. รูปถ่ายของสถานที่ อุปกรณ์ และ

กระบวนการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง  
5. หลักฐานสัญญาหรือบันทึกข้อตกลง

ระหว่างหน่วยงาน องค์กร กับโรงแรม
และโรงพยาบาลเอกชนที่รับผดิชอบ 
(ในกรณีที่เป็น ALQ.) 

 

คณะทำงานตรวจประเมิน 
เพื่อจัดตั้งสถานที่กักกันฯ  

ภายใต้ คกก.โรคติดต่อจังหวัด 

คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด 

ผ่านการประเมิน 
- นำเสนอ คกก.

โรคติดต่อจังหวัด 
- หนังสือราชการแจ้ง

ผลประเมิน 
 

ตรวจเยี่ยมและประเมินผล (M&E) 
หลังดำเนินการ โดยคณะทำงาน

ประเมนิผล Quarantine facilities 
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  2 ) ขั้นตอนการยื่นเอกสารขออนุญาตดำเนนิการ หน่วยงานระดับส่วนกลาง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ดำเนินการตรวจประเมิน โดยคณะทำงานฯ หรือ 
ในกรณีที่ต้องการ สามารถประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ร่วมประเมินเพื่อจัดตั้ง Quarantine ได้  
• ด้านวิศวกรรมโครงสร้าง 
- สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต  
- วิศวกรรม สสจ. – โยธาฯ จังหวัด 
• ด้านกระบวนการป้องกันควบคุมโรค  
 - สำนักงานป้องกันควบคุมโรคในเขต  
 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด 

 

ตรวจประเมิน
เพื่อจัดตั้ง 

ไม่ผ่านการประเมิน 
- ระบุเหตุผล 
- แนะนำแนวทางแก้ไข 
- นัดหมายประเมินรอบที่ 2  

 

หน่วยงาน องค์กร ผู้ประกอบกิจการที่พัก 
พื้นทีระดับส่วนกลาง 

ยื่นเอกสารขอจัดตั้ง SQ. / ASQ.  

ยื่นเอกสาร 
1. เอกสารทางราชการที่ยืนยันไดว้า่เป็น

หน่วยงานหรือองค์กรที่ไดร้ับอนุญาต
ให้ดำเนินภารกจินั้น ๆ  

2. แนวทางการปฏบิัติ (SOP) ในการ
ดำเนินการระหว่างกกักัน นอกจากที่
กำหนด เช่น SOP การขนส่งผูก้ักกัน
ระหว่างสนามบนิไปยังสถานที่กกักัน) 

3. คำอธิบายแนวทางการปฏิบัติงาน 
4. รูปถ่ายของสถานที่ อุปกรณ์ และ

กระบวนการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง  
5. หลักฐานสัญญาหรือบันทึกข้อตกลง

ระหว่างหน่วยงาน องค์กร กับโรงแรม
และโรงพยาบาลเอกชนที่รับผดิชอบ 
(ในกรณทีี่จัดตั้ง ASQ.) 

 

คณะทำงานตรวจประเมิน 
เพื่อจัดตั้งสถานที่กักกันฯ  

 

ศปค. สธ. /  
คณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ 

ผ่านการประเมิน 
- นำเสนอ ก.สธ. 
- หนังสือราชการแจ้ง

ผลประเมิน 
 

 

ตรวจเยี่ยมและประเมินผล (M&E) 
หลังดำเนินการ โดยคณะทำงาน

ประเมินผล Quarantine facilities 
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3 ) ขั้นตอนการยื่นเอกสารขออนุญาตดำเนนิการ Organizational Quarantine 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ประสานหน่วยงานทีเ่กี่ยวข้องประเมินเพื่อจดัตั้ง OQ 
• ประสานหน่วยงาน กรมควบคุมโรค 

ผู้รับผิดชอบในพื้นที่ ที่ได้รับมอบหมาย เพื่อ
ตรวจระบบการป้องกันควบคุมโรค ประสานกับ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรอืหน่วยงาน
รับผิดชอบในพื้นที่ เช่น กรุงเทพมหานคร หรือ 
จังหวัด เพื่อร่วมตรวจ ด้านวิศวกรรมโครงสร้าง 

 

ตรวจประเมิน
เพื่อจัดตั้ง 

ไม่ผ่านการประเมิน 
- ระบุเหตุผล 
- แนะนำแนวทางแก้ไข 
- นัดหมายประเมินรอบที่ 2  

 
หน่วยงาน องค์กร ผู้ประกอบกิจการที่พัก 

ยื่นเอกสารขอจัดตั้ง OQ  

ยื่นเอกสาร 
1. เอกสารทางราชการที่ยืนยันไดว้า่เป็น

หน่วยงานหรือองค์กรที่ไดร้ับอนุญาต
ให้ดำเนินภารกจินั้น ๆ  

2. แนวทางการปฏบิัติ (SOP) ในการ
ดำเนินการระหว่างกกักัน นอกจากที่
กำหนด เช่น SOP การขนส่งผูก้ักกัน
ระหว่างสนามบนิไปยังสถานที่กกักัน) 

3. คำอธิบายแนวทางการปฏิบัติงาน 
4. รูปถ่ายของสถานที่ อุปกรณ์ และ

กระบวนการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง  
5. หลักฐานสัญญาหรือบันทึกข้อตกลง

ระหว่างหน่วยงาน องค์กร กับโรงแรม
และโรงพยาบาลเอกชนที่รับผดิชอบ 

6. เอกสารการประสานงานกับองค์กร
ปกครองท้องถิน่ หรือหน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบในพื้นที่ เช่น
กรงุเทพมหานคร หรือ จังหวัด  

 

คณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ 
/คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด 

 

คณะทำงานด้านวิชาการ สถานที่กักกัน
ซึ่งทางราชการกำหนด(Quarantine) 

ผ่านการประเมิน 
- นำเสนอ ก.สธ. 
- หนังสือราชการแจ้งผล

ประเมิน 
 

ตรวจเยี่ยมและประเมินผล (M&E) 
หลังดำเนินการ โดยคณะทำงานประเมินผล 

Organizational quarantine 
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สถานที่กักกันซึ่งทางราชการกำหนดทุกแห่ง ทุกประเภท ก่อนที่จะได้รับอนุญาตให้จัดตั้งจำเป็นต้องดำเนินการ
ตามแนวทาง ดังต่อไปนี้ 
 3.1 รับการประเมินสถานที่ ในประเด็นสำคัญ 2 ประเด็น  

- การประเมินมาตรการและกระบวนการในการป้องกันควบคุมโรค ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่สุดใน
การดำเนินภารกิจกักกัน ตามแนวทางที่คณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติเป็นผู้กำหนด  
อาศัยอำนาจพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 มาตรา 34 โดยหน่วยงานที่ได้รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ หรือคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด  

- การประเมินวิศวกรรมโครงสร้างอาคาร ตามประกาศกฎกระทรวงมหาดไทย เรื่องกำหนด
ลักษณะอาคารประเภทอื่นที่ใช้ประกอบธุรกิจโรงแรม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 โดยหน่วยงานที่
ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ หรือคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด  

3.2 สถานที่กักกันซึ่งทางราชการกำหนดทุกแห่ง ทุกประเภท ต้องกำหนดรายชื่อเจ้าพนักงานควบคมุ 
โรคติดต่อ ผู้รับผิดชอบประจำสถานที่กักกันน้ัน 
 3.3 เจ้าของสถานที่ หน่วยงานหรือองค์กร ที่จะจัดตั้งเป็นสถานที่กักกันซึ่งทางราชการกำหนด 
(Quarantine facilities) ต้องได้รับการอนุมัติให้ตั ้งจากคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อแห่งชาติ หรือ 
คณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัด 
 3.4 กรณีที่ใช้โรงแรมเป็นสถานที่กักกันซึ่งทางราชการกำหนด โรงแรมดังกล่าวต้องได้รับการรับรอง
และอนุญาตที่ถูกต้องตาม พ.ร.บ.โรงแรม พ.ศ. 2547 และมีใบอนุญาตจากกระทรวงมหาดไทยถูกต้องเรียบร้อย 
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➢ ส่วนที่ 2  
แบบฟอร์มตรวจสอบเอกสาร การขออนุญาตดำเนินการ Organizational Quarantine 
โดยองค์กรหรือหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน (แบบฟอร์ OQ1) 

 
Check list เอกสาร ความเห็นของคณะกรรมการ 
 1. หน่วยงานหรือองค์กร ศึกษาหลักเกณฑ์และแนวทางในการ

จัดตั้งและดำเนินการ Organizational Quarantine และ
แนวทางบริหารจัดการสถานที่กักกันซึ่งทางราชการกำหนด 
(Quarantine Facility) 

 

 2. หน่วยงานหรือองค์กรนั้น ๆ เป็นผู้จัดหาสถานที่กักกันตัวและ
โรงพยาบาลคู่ปฏิบัติการ (โรงพยาบาลภาครัฐหรือภาคเอกชน
ก็ได้) ที่รับผิดชอบดูแลด้านสุขภาพและการควบคุมโรค 
ภายใต้รูปแบบสัญญาหรือบันทึกข้อตกลงร่วมมือ (MOU) 
(ระบุ) โรงพยาบาล     
         

 

 

 3. หน่วยงานหรือองค์กร ยื่นเรื่องขอรับการตรวจสอบการจัดต้ัง
และดำเนินการ Organizational Quarantine มายัง
กระทรวงสาธารณสุข ผ่านผู้รบัผิดชอบของกรมควบคุมโรค 
พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบ ดังต่อไปนี้ 

 3.1 เอกสารทางราชการที่ยืนยันได้ว่าหน่วยงานหรือ
องค์กรเป็นหน่วยงานหรือองค์กรที่ได้รับอนุญาตให้ดำเนินภารกิจ
นั้น ๆ อย่างถูกต้องตามกฎหมาย 
(ระบุ) โครงการ          
หน่วยงาน      
     

 

 3.2 แนวทางการปฏิบัติ (SOP) ในการดำเนินการ 
ระหว่างกักกันที่จัดทำร่วมกันโดยหน่วยงานที่ทำสัญญาหรือ
ข้อตกลงร่วม และมาตรการควรจะต้องระบุถึงองค์ประกอบต่าง 
ๆ ดังนี้  

i. ที่พัก และลักษณะของที่พัก 
ii. แนวทางการจัดการด้านอาหารและน้ำ / สถานที่

ประกอบอาหาร 
iii. ห้องน้ำ และพื้นที่อาบน้ำ 
iv. การทำความสะอาดพื้นที่ที่เกี่ยวข้อง  
v. การจัดการอนามัยสิ ่งแวดล้อม การบำบัดน้ำเสีย 

และการจัดการขยะติดเชื้อ 
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Check list เอกสาร ความเห็นของคณะกรรมการ 
vi. การจัดพื ้นที ่และกระบวนการสำหรับทำกิจกรรม 

(รูปแบบเฉพาะองค์กรนั ้น ๆ) ที ่ปลอดภัยในการ
ควบคุมและป้องกันโรค รวมถึงมาตรการระดับบุคคล 

vii. ในกรณีที่ นอนพัก หรือมีกิจกรรมร่วมกันมากกว่า 1 
คน ต้องแสดงเอกสารลงนามยินยอมรับความเสี่ยง
ประกอบด้วย 

viii. แนวทางการดำเนินการด้านการแพทย์ ที่จะเข้าไปให้
การดูแล พร้อมบันทึกข้อตกลงร่วม (ถ้ามี)  

 
  3.3 กรณีที่ระหว่างการกักกัน จะให้ผู้ถูกกกักันมีการ

ปฏิบัติงาน การประชุมหรือลงนามในสัญญาทางธุรกิจ ให้อธิบาย
รายละเอียดแนวทางดังกล่าว ให้เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ
ทราบ เพื่อร่วมในการกำหนดแนวทาง วิธีการ 

 

 

  3.4 รูปถ่ายของสถานที่ อุปกรณ์ และกระบวนการต่าง ๆ 
ท ี ่ เก ี ่ยวข ้อง โดยส ื ่อให ้ เห ็นรายละเอ ียดของข ั ้นตอน และ
กระบวนการในการดำเนินการ เช่น ห้องพัก เครื่องปรับอากาศ 
ระบบระบายอากาศ การซักผ้า การเก็บขยะและสิ่งปฏิกูล เป็นต้น 

 

  3.5 หล ักฐานสัญญาหร ือบ ันท ึกข ้อตกลงระหว ่าง
หน่วยงาน องค์กรนั ้น ๆ กับโรงแรมและโรงพยาบาลรัฐหรือ
เ อกชน  ท ี ่ ร ั บ ผ ิ ด ชอบกา รดำ เน ิ น ก า ร  Organizational 
Quarantine ร่วมกัน 
(ระบ)ุ หน่วยงานคู่สัญญา      
รูปแบบสัญญา       
 

 

 4. เจ้าพนักงานโรคติดต่อและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ออกตรวจ
ประเมินในสถานที่จริงก่อนที่จะอนุญาตให้หน่วยงานหรือ
องค์กรนั้น ๆ ดำเนินการ  ตามแนวทางที่คณะกรรมการ
โรคติดต่อแห่งชาติเป็นผู้กำหนด โดยอาศัยอำนาจตาม
พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 มาตรา 34 

 

 5. คณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ  หร ือคณะกรรมการ
โรคติดต่อจังหวัด กำหนดมอบหมายเจ้าพนักงานควบคุม
โรคต ิดต ่ อ เพ ื ่ อ ร ับผ ิ ดชอบในแต ่ละ  Organizational 
Quarantine ในการให้คำแนะนำ ตรวจสอบและประเมิน
คุณภาพการดำเนินการ 

 (ระบ)ุ ชื่อเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ   
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Check list เอกสาร ความเห็นของคณะกรรมการ 
 

 6. หน่วยงานหรือองค์กรนั้นๆ จะดำเนินการได้ภายหลังได้รับ
คำสั ่งอนุญาตจากคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ หรือ
คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด/คณะกรรมการโรคติดต่อ
กรุงเทพมหานคร 
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  โปรดระบุ ชื่อผู้รับผิดชอบในตารางมอบหมายภารกิจ 

 องค์ประกอบของสถานที่ เพื่อใช้ในการกักกันและควบคมุโรค  

 ระเบียบการปฏิบัติสำหรับผู้ถูกกักกันตัว ในสถานที่กักกนัซึ่งราชการกำหนด 

 การเตรียมความพร้อม และแนวทางที่เกี่ยวข้อง 
การมอบหมายความรับผิดชอบพื้นที่กักกันโรคแห่งรัฐ 
การจัดเตรียมสถานที่และอุปกรณ ์
แนวทางต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

แนวทางการลงทะเบียนผู้เข้าพัก 
แนวทางการใช้ลิฟต ์
แนวทางการทำความสะอาดพื้นที่ส่วนกลาง 
แนวทางการทำความสะอาดในบริเวณห้องพกั หลังจากผู้เข้าพักย้ายออก 
แนวทางการซักผ้าที่เหมาะสม 
แนวทางการปฏิบัติตัวของเจ้าหน้าที่ ในการปฏิบัติงาน ณ สถานที่กักกันซึ่งราชการ
กำหนด  
แนวทางการปล่อยตัวผู้ถูกกัก 

 การรายงานข้อมูลที่เกี่ยวข้อง  

 การจัดแบ่งภารกิจหลัก ในพืน้ที่กักกันโรคแห่งรัฐ 
ภารกิจที่ 1 ด้านอำนวยการและธุรการ 
ภารกิจที่ 2 ด้านการรักษาความปลอดภัย 
ภารกิจที่ 3 ด้านการรักษาพยาบาล และการส่งต่อด้านการแพทย ์

การดูแลรักษาด้านจิตใจและการเยียวยา 
การดูแลรักษาภาวะฉุกเฉิน 
การดูแลรักษาโรคเจ็บป่วยทั่วไป และโรคเรือ้รัง 
การส่งต่อด้านการแพทย ์

 การจัดแบ่งภารกิจสนับสนุน เพื่อรองรับพ้ืนที่กักกันโรคแหง่รัฐ 
ภารกิจที่ 4 ด้านการควบคุมและป้องกันโรค 
ภารกิจที่ 5 ด้านการอนามัยสิ่งแวดล้อม และสุขาภิบาล 
ภารกิจที่ 6 ด้านการการดูแลสุขภาพจิตและโรคจิตเวช 

 การปฏิบัติของพนักงานเจ้าหน้าที่และเจ้าหน้าที่ด้านการแพทย์ ในกรณีทีผู่้ถูกกักกันพยายาม
ฝ่าฝืนหรือหลบหนี การคัดกรองประวัติด้านอาชญากรรมหรือประวัติทางคดี 

 การติดตามและประเมินผลระหว่างดำเนินการ 
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Task State Quarantine 
(SQ./LQ./ASQ./ALQ.) 

Organizational  
Quarantine (OQ) 

Point of Contact 

▪ ผู้บัญชาการณ์ส่วนหน้า  
ณ สถานที่กักกันโรค 

▪ COVID manager 

   

▪ ภารกิจ 1 ด้านอำนวยการและ
ธุรการ 

   

   การลงทะเบียน และธุรการ    
   การสื่อสารภายในพื้นที่ควบคุม    
   ดูแลองค์ประกอบการใช้ชีวิต    
   ด้านอาหาร น้ำอุปโภคและบริโภค    
   ด้านพัสดุและการบัญชี (ถ้ามี)    
▪ ภารกิจ 2 การรักษาความ

ปลอดภัย  
   

▪ ภารกิจ 3 ด้านการควบคุมและ
ป้องกันโรค 

   

การคัดกรอง/การตรวจสอบอาการ
ประจำวัน 

   

การตรวจยืนยัน     
▪ ภารกิจ 4 ด้านการ

รักษาพยาบาล และการ
เคลื่อนย้ายผู้ป่วย 

   

การดูแลรักษาพยาบาล เจ็บป่วย
ทั่วไป 

   

การคัดกรอง/การตรวจสอบอาการ
ประจำวัน 

   

การประสานโรงพยาบาลตั้งรับใน
พื้นที่ 

   

▪ การประสานรพ.ที่หมาย     
▪ การประสานการเคลื่อนย้าย

นำส่ง 
   

▪ ภารกิจ 5 ด้านการจัดการ
สิ่งแวดล้อม 

   

การจัดการขยะ/น้ำเสีย    
การจัดการแมลง    

▪ ภารกิจที่ 6 ด้าน
สุขภาพจิต 
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➢ ส่วนที่ 3 แนวทางการบริหารจัดการสถานที่กักกันซึ่งทางราชการกำหนด (Quarantine)  
1. องค์ประกอบของสถานที่  
หมวด 1 โครงสร้างอาคาร  
 1.1) โครงสร้างสมบูรณ์ ไมแ่ตกร้าว มีสภาพอาคารพร้อมใช้งาน   
 1.2) ระบบความปลอดภัยในอาคารพร้อมใช้งาน เช่น ระบบดับเพลิง ทางหนีไฟ    
 1.3) ห้องพัก ต้องเป็นห้องปรับอากาศแยกส่วน หรือระบบปรับอากาศแบบแยกห้อง ไม่เป็นระบบท่อ
ส่งลมเย็นร่วม มีระบบระบายอากาศที่เพียงพอ และบริเวณพ้ืนเป็นพ้ืนผิวเรียบที่ง่ายต่อการทำความสะอาดและ
ไม่เป็นแหล่งสะสมเชื้อโรค 
 1.4) ภายในหอ้ง ไม่เป็นพื้นพรม 

1.5) มีระบบโทรศัพท์ สื่อสาร 
1.6) มีระบบรกัษาความปลอดภัยที่เหมาะสมอาทิเช่น มีระบบ CCTV หรือกล้องวงจรปิด ที่สามารถ

ตรวจสอบ บริเวณหน้าห้องพัก แต่ละชั้นได้ มีระบบประตูหนีไฟ และแผนฉุกเฉินอัคคีภยั 
1.7) ห้องพักเด่ียว (1 คนต่อห้อง) มีห้องน้ำในตัว หรือห้องพักคู่ (1-2 คนต่อห้อง) มีห้องน้ำในตัว เช่น 

ห้องพักโรงแรม ห้องพักคอนโดมิเนียม ห้องพักหน่วยงานหรือสถาบัน 
 1.8) มีระบบทอ่ระบายน้ำ ทิ้ง และสุขาภิบาลต้องไม่รั่วซึม   

1.9) มีระบบการจัดการขยะติดเชื้อ  
 
 
หมวด 2  บุคลากร (บคุลากรทางการแพทย์และสนับสนุนอื่นๆต้องได้รับการอบรมก่อนปฏิบัติงาน) 
 2.1) Covid-19 Manager    
 2.2) เจ้าพนักงานโรคติดต่อผู้รับผิดชอบประจำสถานที่กักกนั 
 2.3) เจ้าหน้าที่รับลงทะเบียนผู้ป่วย/เจ้าหน้าที่รับโทรศัพท์      
 2.4) เจ้าหน้าทีดู่แลด้านอาหาร 
 2.5) เจ้าหน้าที่ทำความสะอาด         
 2.6) เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย     
 2.7) เจ้าหน้าที่เก็บขยะ          
 2.8) ช่างเทคนคิ เช่น ช่างไฟฟ้า ช่างประปา     
  
หมวด 3  เวชภัณฑ์ และอุปกรณ์ป้องกันอนัตรายส่วนบคุคล    
 3.1) เวชภัณฑส์ำหรับเจ้าหน้าที ่
  3.1.1) แอลกอฮอล์เจลแบบขวดปั้ม/แบบพกพา 
  3.1.2) หมวกคลุมผม                                
       3.1.3) ชุดป้องกัน (PPE) เช่น Gown กันน้ำ 
  3.1.4) Face shield   
  3.1.5) ถุงมือยางทางการแพทย์แบบใช้แล้วทิ้ง 
  3.1.6) รองเท้าบูท    
      3.1.7) ถุงแดงใส่ขยะติดเชื้อ * 
 3.2) เวชภัณฑป์ระจำห้องพัก 
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       3.2.1) แอลกอฮอล์เจลแบบขวดปั้ม 
  3.2.2) ปรอทวัดไข้ / ปรอทวดัไข้แบบดิจิตัล * 
 3.3) ยาและเครื่องมือแพทย ์
  3.3.1) ยาสามญัประจำบ้าน 
       3.3.2) อุปกรณ์ปฐมพยาบาลเบื้องต้น 
          3.3.3) เครื่องวัดความดัน 
 3.4) กรณีเป็นองค์กรที่มีผู้สูงอายุ หรือ ผู้ทีม่ีความเสี่ยงสูง ควรมีเครื่องกระตุกหัวใจ (AED) * พิจารณา
ตามความเหมาะสม  
หมวด 4  การจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม  
 4.1) มีระบบการจัดการขยะติดเชื้อ    
 4.2) มีระบบการบำบัดน้ำเสียที่ได้มาตรฐาน      
 4.3) มีแนวทางสร้างความเข้าใจและการยอมรับจากชุมชนโดยรอบ 
 
2. ระเบียบการปฏิบัติสำหรบัผู้ถูกกักกันตัว ในสถานที่กกักันซึ่งราชการกำหนด 

1) การเข้าพักเพ่ือควบคุมโรคเป็นระยะเวลา 14 วันโดยนับวันที่ ที่เข้าสู่ราชอาณาจักรไทยเป็น
วันที่ 0 (Day 0) และวันรุ่งขึน้เป็นวันที่ 1 (Day 1)  จนครบ 14 วัน แล้วจึงจะได้รับอนุญาตให้
ออกจากสถานที่กักกันได้ในวันรุ่งขึ้น (Day 15) 

2) ห้าม ออกนอกสถานที่ที่กำหนดไว้ หากมีความจำเป็นให้แจ้งเจ้าหน้าที่ประสานงาน หรือเจ้า
พนักงานควบคุมโรคติดต่อเพ่ือขออนุมัต ิ

3) ห้าม บ้วนน้ำลาย เสมหะ สั่งน้ำมูก ลงบนพื้น 
4) ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายด้วยตนเองภายในห้องพัก และถ่ายรูปรายงานอุณหภูมิพร้อมอาการ 

มายังช่องทางที่กำหนดไว้ให้ เช่น ไลน์กลุ่ม หรือชอ่งทางอ่ืน ๆ ที่จะมีการจัดตั้งให้ ณ ตอน
ลงทะเบียนห้อง 

5) เมื่อมีอาการผิดปกติอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง เช่น ไข้ ไอ จาม มีน้ำมูก เจ็บคอ โปรด
โทรแจ้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่ดูแลในพื้นทีท่ันท ี

6) ล้างมือด้วยน้ำสบู่หรือ Alcohol gel ทุกครั้งหลังไอ จาม ก่อนรับประทานอาหาร และหลัง
เข้าห้องน้ำ 

7) ซักล้างทำความสะอาดเสื้อผ้าเองทุกวัน หรือ นำเสื้อผ้ามาใส่ถังที่จัดไว้หน้าห้องเพ่ือส่งให้
เจ้าหน้าที่ซักลา้งต่อไป (แล้วแต่ความเหมาะสมของพื้นที่แยกกักในการบริหารจัดการ) 

8) ทิ้งขยะมูลฝอยในถังขยะติดเช้ือที่จัดไว้ให้หน้าห้อง 
9) ผู้ถูกกักกันทำความสะอาดภายในห้องพักด้วยตนเอง และนำขยะมูลฝอยทิ้งในถังขยะติดเชื้อ

ที่จัดไว้ให้บริเวณหน้าห้อง  
10) ในบริเวณพ้ืนที่ส่วนกลาง ที่อยู่นอกพ้ืนที่พักส่วนตัว ควรมีผู้ทำความสะอาดให้เป็นส่วนรวม

ตามวงรอบ เช่น 2-3 วัน ครั้ง เป็นต้น 
11) ขอสงวนสิทธิ์ การพบญาติตลอดระยะเวลา 14 วัน โดยการฝากของเย่ียม ควรเป็นประเภท

ของใช้จำเป็นส่วนตัวเท่านั้น ขอความร่วมมือหลีกเลี่ยงการเยี่ยมด้วยของฝากประเภทอาหาร
และเครื่องด่ืม ด้วยเหตุว่า  ผู้ที่อยู่ในระหว่างการควบคุมโรคควรรับประทานอาหารที่ปรุงสุก 
ใหม่ และสะอาดเท่านั้น ซึ่งได้มีบริการไว้ให้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
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12) การนำส่งสิ่งอุปกรณ์ หรือของฝากต่าง ๆ จะกำหนดเป็นวันละ 1 รอบเทา่นั้นโดยทางเจ้าของ
พื้นที่จะเป็น  ผู้กำหนดเวลาที่เหมาะสม 

13) ห้ามดื่มสุรา หรือเสพของมึนเมาในพื้นที่ควบคุมโรค 
14) เมื่อผู้เข้าพักได้รับการดูแลและควบคุมโรคในสถานที่ควบคุม ครบ 14 วนั จะได้รับหนังสือ

รับรอง เพื่อแสดงแก่ผู้เกี่ยวข้องต่อไป (ภาคผนวก ง) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. การเตรียมความพร้อม และแนวทางทีเ่ก่ียวข้อง 
3.1 การมอบหมายความรับผิดชอบในสถานที่กักกันทีท่างราชการกำหนด 
ตัวอย่าง ตารางสรุปการมอบหมายงานและความรับผิดชอบ ภายในบริเวณ Quarantine site 

Task State Quarantine 
(SQ./LQ./ASQ./ALQ.) 

Organizational  
Quarantine (OQ) 

Point of 
Contact 

▪ ผู้บัญชาการณ์ส่วนหน้า  
ณ สถานที่กักกันโรค 

▪ COVID manager 

รับมอบหมายจาก 
กระทรวงกลาโหม/
กระทรวงมหาดไทย 

รับมอบหมายจากหน่วยงาน 
องค์กรนั้นๆ/ สสจ. 
 

 

▪ ภารกิจ 1 ด้านอำนวยการและธุรการ โรงแรม ร่วมกับ หน่วยงาน
กลาโหม/หน่วยงานภายใต้ผู้ว่า
ราชการจังหวัด 

โรงแรม ร่วมกับ หน่วยงาน 
องค์กรนั้นๆ 

 

   การลงทะเบียน และธุรการ    
   การสื่อสารภายในพื้นที่ควบคุม    
   ดูแลองค์ประกอบการใช้ชีวิต    
   ด้านอาหาร น้ำอุปโภคและบริโภค    
   ด้านพัสดุและการบัญชี (ถ้ามี)    

▪ ภารกิจ 2 การรักษาความปลอดภัย  กองทัพ /  
หน่วยงานความมั่นคง 

หน่วยรักษาความปลอดภัย / 
หน่วยงานความมั่นคง 

 

▪ ภารกิจ 3 ด้านการควบคุมและ
ป้องกันโรค 

สำนักอนามัย กทม. / สปคม. / 
สคร. / สสจ.  

สำนักอนามัย กทม. / สปคม. / 
สคร. / สสจ. 

 

การคัดกรอง/การตรวจสอบอาการประจำวัน (ขึ้นกับข้อตกลงของพื้นที่)   
การตรวจยืนยัน     
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3.2 การจัดเตรียมสถานที่และอุปกรณ ์
1) สถานที่รองรับผู้เข้าพักต้องมีลักษณะทางกายภาพ ดังนี้ 

- ห้องพักมีห้องน้ำในตัว 
- พื้นห้องพักต้องเป็นพื้นผิวเรียบที่ง่ายต่อการทำความสะอาดและไม่เป็นทีก่ักเก็บเชื้อโรค 
- ระบบระบายอากาศที่เพียงพอแบบแยกห้อง และมีช่องทางเดินอากาศเป็นระบบปิด 
- ระบบปรับอากาศควรเป็นเครื่องปรับอากาศแบบแยกห้อง และสามารถทำความสะอาด

ของแผ่นกรองได้แบบแยกห้อง 
- ระบบรักษาความปลอดภัยที่เหมาะสมอาทิเช่น กล้องวงจรปิด ระบบประตู และแผน

ฉุกเฉินอัคคีภัย 
2) แยกพื้นที่รองรับผู้เข้าพักที่ต้องกักกันตนเองออกจากบุคคลอื่นๆ โดยกำหนดตึก หรือชั้นที่พัก

ให้ชัดเจน และต้องมีห้องน้ำส่วนตัว รวมถึงไม่ให้ผู้เข้าพักใช้พื้นที่ส่วนกลางอ่ืนๆ ยกเว้นขณะ
ลงทะเบียนเข้าที่พัก หรือเมื่อมีความจำเป็น และต้องมีการทำความสะอาดพื้นที่ดังกล่าวทุก 
1-2 ชั่วโมง 

3) ให้ผู้เข้าพักที่ตอ้งกักกันตนเองอยู่แต่ในห้องพักตลอดระยะเวลาที่เข้าพัก (14 วัน) หากผู้เข้า
พักมีความจำเป็นจะออกจากที่พัก ต้องแจ้งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อหรือเจ้าหน้าที่
สาธารณสุขในพื้นที่ทราบล่วงหน้า 

4) จัดเตรียมอุปกรณ์สำหรับตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย เช่น ปรอทวัดไข้แบบดิจิตอล หรือ
เครื่องวัดอุณหภูมิร่างกายแบบมือถือ (Hand-Held Thermometer) หรือเครื่องวัดอุณหภูมิ
อินฟราเรด เป็นต้น โดยกำหนดให้มีวิธีการเพ่ือคัดกรองอุณหภูมิร่างกายแก่ผู้เข้าพักทุกวัน  

▪ ภารกิจ 4 ด้านการรักษาพยาบาล 
และการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย 

หน่วยแพทย์ทหาร / สธ. ใน
พื้นที่ / หน่วยงานด้าน
การแพทย์จากกระทรวงอื่น ๆ 
 (ขึ้นกับข้อตกลงในพื้นที่) 

สสจ. /สาธารณสุขในพื้นที่/
โรงพยาบาลเอกชนคู่ขนาน 

 

การดูแลรักษาพยาบาล เจ็บป่วยทั่วไป    
การคัดกรอง/การตรวจสอบอาการประจำวัน (ขึ้นกับข้อตกลงของพื้นที่)   
การประสานโรงพยาบาลตั้งรับในพื้นที่    

▪ การประสานรพ.ที่หมาย ในเขต
กทม. และปริมณฑล 

ศูนย์จัดการเตียงในเขต กทม.  
(ศูนย์ราชวิถี) / 1669 / ศูนย์
เฉพาะกิจอื่นๆ. ที่อาจมีการ
จัดตั้งขึ้น 

ศูนย์จัดการเตียงในเขต กทม.  
(ศูนย์ราชวิถี) /โรงพยาบาล
เอกชนคู่ขนาน 

 

▪ การประสานการเคลื่อนย้ายนำส่ง 1646 / 1669 / หรือ
หน่วยงาน สสจ. 

1646 / 1669 หรือหน่วยงาน 
สสจ. / โรงพยาบาลเอกชน
คู่ขนาน 

 

▪ ภารกิจ 5 ด้านการจัดการ
สิ่งแวดล้อม 

กรุงเทพมหานคร / หน่วยงาน
ท้องถิ่นในแต่ละจังหวัด 

กรุงเทพมหานคร / หน่วยงาน
ท้องถิ่นในแต่ละจังหวัด 

 

การจัดการขยะ/น้ำเสีย    
การจัดการแมลง    

▪ ภารกิจที่ 6 ด้านสุขภาพจิต กรุงเทพมหานคร /สธ. ในพื้นที่  กรุงเทพมหานคร /สธ. ในพื้นที่  
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5) กำหนดจุดเช็ดทำความสะอาดหรือทำลายเช้ือที่รองเท้า และบนกระเป๋าเดินทางหรือของใช้
ต่างๆ ของผู้เข้าพัก ก่อนเข้ามาในตัวอาคาร โดยเช็ดด้วยน้ำยาฟอกขาวผสมน้ำ (น้ำยาฟอก
ขาว 1 ส่วน ตอ่ น้ำสะอาด 99 ส่วน หรือแอลกอฮอล์ 70%) 

6) จัดเตรียมหน้ากากผ้า หรือหน้ากากอนามัย และติดตั้งเครื่องจ่ายแอลกอฮอล์เจลล้างมอืไว้ใน
บริเวณพื้นที่ส่วนกลาง เช่น ประตูทางเข้าออก ล็อบบี้ โต๊ะลงทะเบียน หน้าลิฟท์ ร้านอาหาร 
และบันได และกระจายตามหน้าห้องพักต่างๆ เป็นต้น เพื่อให้บริการแก่ผู้เข้าพัก เจ้าหน้าที่ 
และพนักงาน เพื่อช่วยลดความเสี่ยงในการแพร่กระจายเชื้อระหว่างบุคคล 

7) ภายในห้องพัก จัดเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตัวของผู้เข้าพัก อธิบายตารางเวลาและ
วิธีการทำความสะอาดห้องพัก รวมถึงการใช้บริการซักรีด และการบริการอาหารของที่พัก 
เพื่อให้ผู้เข้าพักรับทราบแนวทางที่ที่พักกำหนด  

8) จัดเตรียมถุงขยะในแต่ละห้อง พร้อมหนังยางรัดปากถุงให้เพียงพอ โดยให้ผู้เข้าพักพับปากถุง
ขยะลงและมัดปากถุงให้แน่นด้วยตนเอง กำหนดเวลาที่ใหผู้้เข้าพักนำมาวางไว้หน้าห้องในแต่
ละวัน เพ่ือให้พนักงานทำความสะอาดเก็บไปกำจัดอย่างถูกต้อง 

9) จัดเตรียมแนวทางในการสื่อสารกับเจ้าพนักงานควบคุมโรคในพื้นที่ที่รับผิดชอบ เช่น ช่ือเจ้า
พนักงานควบคุมโรคที่รับผิดชอบประจำสถานที่กักกันฯ นัน้ ๆ พร้อมเบอร์โทรติดต่อ เพ่ือให้
สามารถดำเนินการในกรณีดงัต่อไปนี้ ได้อย่างทันท่วงท ี

I. กรณีผู้เข้าพักมเีหตุจำเป็นต้องออกจากสถานที่ก่อนกำหนด 
II. กรณีที่ผู้เข้าพักมีอาการป่วย หรือมีภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์  
III. กรณีที่ต้องส่งต่อไปที่โรงพยาบาล  
IV. กรณีที่มีผู้เสียชีวิต 
V. กรณีที่สงสัยมีการแพร่ระบาด หรือ พบเจ้าหน้าที่ พนักงาน หรือผู้เข้าพักอื่นๆ ที่

ไม่ใช่ผู้ที่ต้องกักกันมีอาการป่วย 
 
3.3 แนวทางต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

3.3.1 แนวทางกำหนดจุดลงทะเบียน 
1) การจัดพ้ืนที่สำหรับการลงทะเบียน ให้เหมาะสมและปลอดภัย ควรจัดให้พื้นที่แยกออกจาก

ส่วนปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่  
2) เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ใส่ถุงมอืและหน้ากากเพื่อป้องกันเชื้อโรค 
3) เส้นทางเดินจากที่จอดรถ มายังพ้ืนที่ลงทะเบียน และไปขึน้ลิฟท์ ควรจัดให้เป็นเส้นทางที่สั้น

และปนเปื้อนน้อยที่สุดที่จะทำได้อย่างเหมาะสม 
3.3.2 แนวทางการใชล้ิฟต ์

  1) จำกัดจำนวนผู้โดยสารลิฟต์ ให้มีระยะห่าง 1 – 2 เมตร 
  2) ควรแยกลิฟต์โดยสารของผู้เข้าพัก และลิฟท์เจ้าหน้าที่ หากไม่สามารถจัดแยกได้ ใหท้ำ
ความสะอาดลิฟต์ทันที หลังผู้เข้าพักใช้  
  3) ควรแยกลิฟต์ขนส่งอาหาร และลิฟต์ขนขยะ ออกจากกัน กรณีมีจำนวนลิฟต์ไม่เพียงพอ 
ให้จัดเวลาขนส่งอาหารและขยะคนละช่วงเวลา โดยให้ใช้ลิฟต์จัดการส่งอาหารก่อนการขนส่งขยะ และมีการทำ
ความสะอาดลิฟต์โดยใช้ Alcohol 70 %ทกุครั้งหลังการใช้งาน   
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3.3.3 แนวทางการทำความสะอาดพื้นที่สว่นกลาง 
  1) พนักงานโรงแรมทำความสะอาดพื้นที่ อย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง โดยเน้นการเช็ดถูพื้นผิวที่มี
ผู้สัมผัสมาก เช่น ราวบันได ปุ่มกดลิฟต์ โดยใช้ Alcohol 70 %  

2) พื้นทีท่างเดนิต่าง ๆ ที่เป็นพื้นที่ส่วนกลาง ควรทำความสะอาดด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ ตามส่วนผสม
ที่กรมอนามัยกำหนด 

  
3.3.4 แนวทางการทำความสะอาดในบริเวณห้องพัก หลังจากผู้เข้าพกัย้ายออก (อ้างอิงจาก

สถาบันบำราศนราดูร) 
  1) เจ้าหน้าทีท่ำความสะอาด จำนวน 2 คน สวมอุปกรณ์ป้องกันร่างกาย ดังนี้ หมวก Face 
shield และถุงมือ  
  2) เตรียมอุปกรณ์ทำความสะอาด ถุงขยะ และผสมน้ำยา Sodium hypochlorite 0.05% 
สำหรับทำความสะอาด 
  3) ปิดเครื่องปรับอากาศ เปิดประตู หน้าต่าง 
  4) กดชักโครกโดยการปิดฝาชักโครก ก่อนหลัง จากนั้นเทน้ำยาล้างห้องน้ำพร้อมทั้ง เปิดพัด
ลมระบายอากาศ 
  5) เก็บปลอกหมอนโดยม้วนออกห่างจากตัว เก็บผ้าปูที่นอนโดยม้วนออกห่างจากตัว ซึ่งมี
แม่บ้านอีกคนมาช่วยเก็บม้วนเสร็จ ใส่ถุงพลาสติกและมัดปากถุงให้เรียบร้อย 
  6) นำถุงพลาสติกที่ใส่ผ้า ไปวางยังบริเวณประตูทางออก 
  6) ทำความสะอาดเตียง โต๊ะ โดยใช้น้ำยาที่ผสมไว้ และเกบ็ขยะไปวางไว้บริเวณหน้าประตู
ทางออก 
  7) ถอดถุงมือ 1 ข้าง พร้อมเปิดประตูหลังจากนั้นสเปรย์ Alcohol 70 % บริเวณถุงใส่ผ้าและ
ถุงขยะ (บริเวณหน้าห้องพัก) 
  8) ปิดพัดลมดดูอากาศและทำความสะอาดห้องน้ำ 
  9) เก็บขยะปิดปากถุงโดยการม้วนออกจากตัว ขยะประเภทถุงพลาสติก กล่องอาหาร เป็นต้น 
ให้ใส่ไวใ้นขยะทั่วไป หากเป็นหน้ากากอนามัย หรือทิชชู่ที่ปนเปื้อนน้ำมูก น้ำลาย หรือสารคัดหลั่ง ให้ใส่ในถุงสี
แดงเป็นขยะติดเช้ือ 
  10) ทำการถอดอุปกรณ์ป้องกันร่างกาย ตามลำดับดังนี้ ถุงมือ > หมวก > Face shield 
(ถอด PPE แตล่ะชิ้นต้องล้างมือทุกครั้ง) 

3.3.5 แนวทางการซักผ้าที่เหมาะสม (อ้างอิงจากสถาบันบำราศนราดูร) 
1) การซักผ้าเปื้อน ให้ปฏิบัติตามข้อกำหนดของประเภทผ้าเปื้อน โดย 

- ใช้ 70% alcohol หรือ Sodium hypochlorite 5,000 ppm. สเปรย์รอบถังผ้าให้
ทั่วอีกครั้ง 

- ทำการเปิดฝาถังผ้า โดยให้เปิดเอียงไปด้านที่ไม่มีผู้ใดยืนอยู่ 
- ยกถังผ้าใส่เครือ่งซักผ้าใสผ่งซักฟอก ปรับอุณหภูมิของนำ้ให้ได้ระดับ 710C นาน  

25 นาท ีในขณะซักผ้า จะสามารถทำลายเชื้อโรค รวมทั้งเช้ือไวรัสเอดส์ และไวรัสตับ
อักเสบได้ ในกรณีที่ไม่มีเครื่องซักผ้าที่ปรับอุณหภูมิได้ ให้แช่ผ้าใน Sodium 
hypochlorite 5,000 ppm. นาน 30 นาที แล้วจึงนำผ้าไปซักตามปกต ิ
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- กรณีผ้าเปื้อนสิง่คัดหลั่งให้ทำการ Prewash 2 ครั้ง นาน 20 นาที ก่อนใส่ผงซักฟอก 
ซักผ้าปรับอุณหภูมิของน้ำให้ได้ระดับ 710C นาน 25 นาท ี

2) หลีกเลี่ยงการเทผ้าเปื้อนลงบนพ้ืน เพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายของเชื้อโรค 
3) ผู้ปฏิบัติงานที่สัมผัสผ้าที่ผ่านกระบวนการซักแล้วแล้วไม่จำเป็นต้องสวมเครื่องป้องกันร่างกาย

อื่น นอกจากหน้ากากผ้า/หน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายของฝุ่นผ้า 
4) สิ่งทีไ่ม่ควรปฏบิัติ 

- ตรวจนับผ้าเป้ือน ในพื้นที่สาธารณะ 
- แช่ผ้าเปื้อนด้วยน้ำยาฆ่าเช้ือรวมกับผ้าอ่ืนๆ 
- ทำการเพาะเชื้อก่อโรคที่ผ้า 
- การฉีดล้างผ้าเปื้อน 

3.3.6 แนวทางการปฏิบัติตวัของเจ้าหนา้ที่ ในการปฏิบตัิงานในสถานที่กักกัน 
1. เจ้าหน้าที่ ต้องได้รับการคัดกรองก่อนเข้าปฏิบัติงานและสวมชุดป้องกัน รวมถึงทำความ

สะอาดร่างกายหลังปฏิบัติงาน ดังนี ้
        1) ตรวจวัดไข้ 
        2) สวมหน้ากากอนามัย surgical mask 
        3) สวม face Shield 
        4) สวมชุดป้องกัน (เฉพาะบุคคลที่มคีวามเสี่ยง) 
        5) การทำความสะอาดรองเท้า ก่อน/หลังปฏิบัติงาน 
        6) การทำความสะอาดร่างกาย ก่อนและหลังปฏิบัติงาน 
2. ให้เจ้าหน้าที่และพนักงานบริการทุกคนสวมอุปกรณ์ป้องกันตนเองขณะปฏิบัติงาน หากมี

อาการป่วย ให้หยุดงานและรีบไปโรงพยาบาลที่อยู่ใกล้ พรอ้มแจ้งประวัติการสัมผัสคลุกคลี
กับผู้เข้าพักให้แพทย์และพยาบาลทราบ เพื่อรับการตรวจวินิจฉัยและรักษาต่อไป 

3. ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายและรายงานอาการทุกวันผ่านช่องทางที่กำหนด 
4. ระมัดระวังการสัมผัสใกล้ชิดขณะปฏิบัติหน้าที่ เว้นระยะห่างในการติดต่อกับผู้เข้าพัก อย่าง

น้อย 1 เมตร 
5. จดัเตรียมชุดสำหรับการทำงาน สถานที่สำหรับอาบนำ้เปลี่ยนชุดทุกครั้งก่อนกลับบ้าน 
6. เมื่อกลับถึงบ้าน ควรรีบอาบนำ้ทันที 

 
3.4 แนวทางการปล่อยตัวผู้ถูกกักตัว เมื่อครบกำหนด 
 3.4.1 กลุ่มผู้กกักันตัวครบกำหนด 14 วนั 
  1) เมื่อผู้กักตัวได้รับการกัก ณ สถานที่กักกันโรค ครบกำหนด 14 วัน รอรับผลการตรวจหา
เชื้อ โดยผลการตรวจทางปฏิบัติการครัง้ที่ 1 และ 2 หากกรณีผลเป็นลบ ไม่พบเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 จะได้รับ
อนุญาตให้กลับเข้าสู่ครอบครัว ชุมชน และองค์กร ได้  
  2) ผู้กักตัวจะได้รับหนังสือรับรองเพื่อใช้แสดงตัวต่อนายจ้าง/ผู้ที่เกี่ยวข้องว่าบุคคลดังกล่าวได้ 
ปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อที่ให้อยู่ ณ สถานที่ทีก่ำหนดจนครบกำหนดระยะเวลาแล้ว 
(ภาคผนวก ง) 
 3.4.2 กลุ่มผูท้ีถู่กส่งตัวไปโรงพยาบาลเพื่อรับการรักษา 
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  1) ผู้ป่วยที่มีอาการระบบทางเดินหายใจอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้ ไอ น้ำมูก เจ็บคอ ไม่ได้
กลิ่น หายใจเรว็ หายใจเหนื่อยหรือหายใจลำบาก และ/หรอืมีประวัติไข้หรือวัดอุณหภูมิได้ตั้งแต่ 37.5°C ขึ้นไป 
จะถูกส่งตัวไปรับการรักษาที่โรงพยาบาลคู่ปฏิบัติการที่ร่วมรับผิดชอบสถานที่กักกันโรคแห่งนั้นๆ 
  2) แพทย์พิจารณารับไว้ในโรงพยาบาลเพื่อการตรวจวินิจฉัย และรักษาตามความเหมาะสม 
โดยใช้ droplet precautions ระหว่างรอผลการวินิจฉัยสดุท้าย 
  3) ผู้ป่วยโควิด-19 ส่วนใหญ่มีอาการไม่รุนแรงอาจอยู่โรงพยาบาลเพียงระยะสั้นๆ แล้วไปพัก
ฟื้นต่อที่สถานพักฟ้ืน ผู้ป่วยที่มีอาการเล็กน้อยจะค่อยๆ ดีขึ้นจนหายสนิท   
 ทั้งนี้แพทย์ผู้รกัษาจะพิจารณาจากอาการเป็นหลัก และคาดว่าหากให้การรักษาผู้ป่วยไว้ใน
สถานพยาบาลประมาณ 2 สัปดาห์หลังจากเริม่ป่วย และให้กลับไปพักทีส่ถานพักฟ้ืนที่เหมาะสมจนครบ 30 วัน
นับจากเริ่มป่วยแล้ว เพื่อให้รา่งกายได้พักฟื้น สามารถสร้างภูมิต้านทานได้เต็มที่จะมีความปลอดภัยและไม่เสี่ยง
ต่อการแพร่เชื้อ สามารถดำรงชีวิตได้ตามปกติ โดยปฏิบัติตนในการป้องกันการติดเช้ือเหมือนประชาชนทั่วไป 
จนกว่าจะควบคุมการแพร่ระบาดของโรคได้อย่างมั่นใจ คือ 

 1. การดูแลสุขอนามัย ให้สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า เมื่อต้องอยู่ร่วมกับผู้อื่น 
2. ล้างมือด้วยสบู่และน้ำเป็นประจำ โดยเฉพาะหลังจากถ่ายปัสสาวะ หรืออุจจาระ 
หรือถูมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ ก่อนและหลังสัมผัสจุดเสี่ยงที่มีผู้อื่นในบ้านใช้ร่วมกัน เช่น 
ลูกบิดประตู  
ราวบันได มือจับ ตู้เย็น เป็นต้น 

 3. ไม่ใช้อุปกรณ์รับประทานอาหารและแก้วน้ำ ร่วมกับผู้อื่น 
 4. ดื่มน้ำสะอาดให้เพียงพอ รับประทานอาหารให้ครบถ้วนตามหลักโภชนาการ 

 
4. การรายงานข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 
 เจ้าของสถานสถานประกอบการ หน่วยงาน หรือองค์กร ต้องรายงานข้อมูลที่เกี่ยวข้องในสถานที่
กักกันซึ่งทางราชการกำหนด มายังเจ้าพนักงานโรคติดต่อประจำสถานที่กักกันฯ ผ่านช่องทาง โปรแกรมที่
คณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ หรือคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด เป็นผู้กำหนด 
 
5. การจัดแบ่งภารกจิหลัก ในสถานที่กักกัน 
5.1 ภารกิจที ่1 ด้านอำนวยการและธุรการ 

I. เป็นทีมปฏิบัติ ด้านการอำนวยการและการประสานงาน ขอบเขตรับผิดชอบงานธุรการ การ
ลงทะเบียน การพัสดุและการบัญชี การสื่อสาร องค์ประกอบการใช้ชีวิตต่าง ๆ การดูแลด้านอาหาร 
อุปโภคและบริโภค รวมทั้งการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในทุก ๆ ด้าน โดยปฏิบัติ
ร่วมกันกับฝ่ายธุรการของเจ้าของพื้นที่ (โรงแรม)  

II. แนวทางการปฏิบัติ  
1) ทำการลงทะเบียนเพื่อเข้าพัก ตามกระบวนการของทางโรงแรม ทีม่ีการปรับแก้ให้

เหมาะสมกับสถานการณ์และมีความปลอดภัยต่อการควบคุมการติดต่อ 
2) ทำการลงทะเบียน ผู้เข้าพักใน Organizational Quarantine ไปยังหนว่ยงานกรมควบคุม

โรค  
 
5.2 ภารกิจที่ 2 ด้านการรักษาความปลอดภัย 
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I. ขอบเขตรับผิดชอบการรักษาความปลอดภัยทั้งในพื้นที่ OQ. และบริเวณโดยรอบ OQ. และภายใน
ที่พักในกรณีทีจ่ำเป็น ให้อยู่ในความสงบเรียบร้อย 

II. แนวทางการปฏิบัติ ดูแลความสงบเรียบร้อย ทั้งบริเวณพื้นที่โดยรอบในทุกขั้นตอนการเข้าพักของ 
ผู้เดินทาง ด้วยการกำกับให้มแีนวป้องกัน การตรวจตรา และเฝ้าระวังสถานการณ์โดยรอบโรงแรม 
ให้อยู่ในความเรียบร้อยตลอด 24 ชั่วโมง 

5.3 ภารกิจที่ 3 ด้านการรักษาพยาบาล และการส่งต่อดา้นการแพทย ์
 5.3.1 ชุดรักษาพยาบาล ประกอบด้วย  
  แพทย์ จำนวน 1 คน พยาบาล จำนวน 1-2 คน และผู้ช่วยพยาบาล 3 คน  
  * (คิดเฉลี่ยต่อจำนวนผู้ถูกกักกันโรค 200 คน ซึ่งอาจพิจารณาจัดเพิ่มเติมตามความจำเป็น) 

I. รับผิดชอบ ด้านการรักษาพยาบาล และการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย เป็นทีมปฏิบัติการด้าน
การแพทย์ ในพ้ืนที่ OQ.  รับผิดชอบการดูแลภาวะเจ็บป่วย ทั้งทางกายและจิต ทั้งโรค
เรื้อรัง การบาดเจ็บและการป่วยด้วยโรคทั่วไป รวมทั้งการเตรียมการส่งต่อ และการส่งต่อ
ผู้ป่วย ผู้บาดเจ็บ ไปยังโรงพยาบาลคู่ปฏิบัติการ 

II.  รับผิดชอบการตรวจ และการติดตามอุณหภูมิ รวมทั้งอาการประจำวัน ในการให้
การดูแลด้านสุขภาพกายและสุขภาพจิต ให้กับผู้ถูกกักกันและเจ้าหน้าทีท่ี่ปฏิบัติงาน ให้การ
ดูแลรักษาภาวะการเจ็บป่วยในทุก ๆ กรณีทีเ่กิดขึ้นในแต่ละ Quarantine site ครอบคลุม
ทั้ง การแพทยฉ์ุกเฉิน การเจบ็ป่วยทั่วไป การป่วยทางจิตเวช ภาวะผิดปกติทางอารมณ์ 
รวมทั้งการป่วยโรคเรื้อรังต่าง ๆ การประสานงาน การส่งต่อผู้ป่วยไปยังโรงพยาบาลในพื้นที่
ใกล้เคียง 

โดยกำหนดให้มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปน้ี 
1) ให้คำปรึกษากบัผู้ถูกกักกันและเจ้าหน้าที่ เกี่ยวกับสุขภาพ ปัญหาการเจ็บป่วยใด ๆ 

ในแต่ละ Quarantine site ทีห่น่วยของตนรับผิดชอบ 
2) จัดตั้งพื้นที่ปฐมพยาบาล ประจำ Quarantine site ให้เหมาะสม โดยคำนึงถึงให้

สามารถรองรับสถานการณ์เจ็บป่วยได้ตลอด 24 ชั่วโมง 
3) ทำการตรวจติดตามอาการผิดปกติ และตรวจวัดอุณหภูมิ ในทุก ๆ วัน โดยสามารถ

ประสานการปฏิบัติ และปรึกษากับผู้รับผิดชอบภารกิจด้านการควบคุมโรคได้ถึง
นิยามของผู้ป่วย PUI ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา 

4) ให้การตรวจ วินิจฉัย และสั่งการรักษาในกลุ่มผู้ป่วยหรือผูบ้าดเจ็บที่มีระดับความ
รุนแรงไม่มากและไม่ต้องการการตรวจด้วยเครื่องมือพิเศษเพิ่มเติม ซึ่งรวมทั้งผู้ป่วย
ด้วยโรคเรื้อรังต่างๆ ที่สามารถให้การรักษาได้ด้วยยา 

5) ให้การตรวจรักษา และช่วยเหลือภาวะเจ็บป่วยที่มีความรุนแรง โดยทำการช่วยปฐม
พยาบาล การช่วยฟ้ืนคืนชีพ การแก้ไขภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์ และการ
ประคับประคองเพือ่เตรียมการเคลื่อนย้ายส่งต่อไปยังโรงพยาบาลปลายทาง ทั้ง
ภาวะการเจ็บป่วยทางกายและภาวะทางจิตเวช 

6) ประสานโรงพยาบาลปลายทาง ส่งต่อข้อมูลด้านการแพทย์ ประสานหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องในการเคลื่อนย้ายลำเลียงด้านการแพทย์ ตามระบบในพื้นที่ (1669) หรือ
ตามระบบที่จัดต้ังขึ้นใหม ่
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7) ประสานกับระบบการให้คำปรึกษาและทมีเคลื่อนที่เร็วด้านสุขภาพจิต ตามแนวทาง
ที่กรมสุขภาพจิตเป็นผู้กำหนด  

8) เป็นทีมปฏิบัติการในการทำการคัดกรอง Screen และการ Swab โดยปฏิบัติร่วมกบั
ผู้รับผิดชอบภารกิจด้านการควบคุมโรค 

 
5.3.2 การดูแลรักษาดา้นจิตใจและการเยียวยา 

I. เป็นผู้ให้คำปรกึษา และแนะนำแนวทางการดูแลภาวะจิตใจและการป่วยทางจิตเวช โดยระบุช่ือ
ผู้รับผิดชอบด้านสุขภาพจิต ประจำ OQ. นั้น ๆ 

II. ขั้นตอนการปฏิบัติงานของกรมสุขภาพจิต ในการดูแลจิตใจใน Organizational Quarantine 
 การให้การดูแลจะแบ่งเป็น 2 กลุ่ม ก. กลุ่มผู้เข้าพัก ข. บคุลากรทางการแพทย์ที่ปฏิบตัิงานดูแลผู้เข้า
พัก/เจ้าหน้าที่โรงแรมที่ปฏิบัติงาน ซึ่งมีขั้นตอนการปฏิบัต ิดังนี้ 
 
 
 
ก. กลุ่มผู้เขา้พัก 
   1. ทีมปฏิบัติการกรมสุขภาพจิต รายงานตัวกับ ผบ. เหตุการณ์ หรือผู้ไดร้ับมอบหมายในพื้นที่ ชี้แจง
ภารกิจที่รับผิดชอบ 
 2. ทำการประเมินคัดกรองสุขภาพจิตเบื้องต้นให้กับผู้เข้าพกั ดังนี้ ผ่านผู้ดูแลกลุม่ไลน์ของโรงแรมที่
รับผิดชอบประสานโดยตรงกับผู้เข้าพัก (ภาคผนวก ก.) 

- แบบประเมินกลุ่มเสี่ยงต่อโรคจิตเวชและปัญหาสุขภาพจิต 
- แบบประเมินความเครียด (ST-5)   
- แบบประเมินโรคซึมเศร้า (2Q) 
- แบบคัดกรองโรคซึมเศร้า (9Q) 
- แบบประเมินการฆ่าตัวตาย (8Q) 

 โดยแบ่งเป็นช่วงเวลาต่อไปนี้  วันที่ 3 ถึง วนัที่ 5 หลังจากการเข้าพัก ทีมสุขภาพจิตจะลงดูแลประเมิน
ปัญหากลุ่มเสี่ยงต่อโรคจิตเวชและปัญหาสุขภาพจิต (กลุ่มที่มีปัญหา โรคจิตเวชอยู่เดิม และ กลุ่มที่ผลประเมินมี
ความเสี่ยง) ส่วนในวันที่ 11 ถึง วันที่ 13 หลังจากเข้าพัก จะติดตามผลและให้คำแนะนำในการเตรียมตัวที่จะ
กลับสู่ครอบครวั ชุมชน 
 3. ทีมสุขภาพจิตจัดส่งข้อมูลเกี่ยวกับการดูแลจิตใจตนเองในรูปแบบของสื่อแผนพับ infographic 
หรือคลิป การจัดการความเครียด ในช่วงวันที่ 2 หลังเข้าพัก (ผ่านผู้ดแูลกลุ่มไลน์ของโรงแรมที่รับผิดชอบ
ประสานโดยตรงกับผู้เข้าพัก)  
      4. ประชาสัมพันธ์ช่องทางในการสื่อสารถึงความต้องการ และให้คำปรึกษาด้านสุขภาพจิต ผ่านทาง
ผู้ดูแลกลุ่มไลนข์องโรงแรม และทีมสุขภาพจิตจะเป็นผู้ให้การช่วยเหลือในแต่ละรายตามความเหมาะสม 
 5. จัดบริการการให้คำปรึกษาสายด่วนสุขภาพจิต 1323 ไว้ให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง กรณีผู้เข้าพัก/
เจ้าหน้าที่ที่ดูแลมีความประสงค์ขอรับคำปรึกษาทางสุขภาพจิตด้วยตนเอง  กรณีมีความเครียด ไม่สบายใจ 
       6. ระหว่างการเข้าพัก หากบุคลากรทางการแพทย์ที่ประจำ Organizational Quarantine ประเมิน
อาการเบื้องต้นด้วยการพูดคุยกับบุคคลที่เขา้พัก พบมีอาการทางอารมณ์และพฤติกรรม ได้แก่  
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  6.1 มีอาการนอนไม่หลับ ซักประวัติพบมีประวัติป่วยทางจิตเวชเดิม ขาดการรักษา หรือผล
การประเมินแบบประเมินกลุ่มเสี่ยงต่อโรคจิตเวช พบอย่างน้อย 1 ข้อ  
  6.2 มีประวัติดื่มสุรา/ใช้สารเสพติด Hazardous drinker Harmful drinker มีอาการสั่น 
หงุดหงิด กระสับกระส่าย ตืน่เต้นตกใจง่าย มีอาการหลงผิด ประสาทหลอน   
  6.3 มีอาการเครียดมาก หรือเสี่ยงต่อภาวะซึมเศร้า ฆ่าตัวตาย หรือ เอะอะอาละวาด ควบคุม
ตนเองไม่ได้ อาจเป็นอันตรายต่อตนเองและผู้อื่น  
 *** ให้แจ้งศูนย์ประสานงานกลาง MCATT กรมสุขภาพจติ ที่ หมายเลข 081-8605943 พร้อม
บันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรไว้  
 7. เมื่อศูนย์ประสานงานกลาง MCATT กรมสุขภาพจิตรับทราบข้อมูล ดำเนินการดังนี้ 
  7.1 ในเวลาราชการ จะประสานทีมสุขภาพจิตที่รับผิดชอบ Organizational Quarantine 
เพื่อเข้าประเมินสภาพจิตใจ และช่วยเหลือสุขภาพจิตเบื้องต้น หากทีมสุขภาพจิตประเมินแล้วจำเป็นเร่งด่วน
สมควรต้องส่งตัวผู้เข้าพักที่มีอาการทางจิต/สงสัยมีอาการทางจิตต้องเข้ารับการประเมิน วินิจฉัยและตรวจ
รักษา ในโรงพยาบาลจิตเวช ให้รายงานผู้บัญชาการเหตุการณ์ประจำ Organizational Quarantine นั้น
รับทราบ และแจ้งรายละเอียดข้อมูล case ให้กับศูนย์ประสานงานกลาง MCATT กรมสุขภาพจิต ที่ หมายเลข 
081-8605943 รับทราบ  เพื่อจะประสานศูนย์ปฏิบัติการเฉพาะกิจ โรงพยาบาลราชวิถีให้ และแจ้งกลับ 
Organizational Quarantine เพื่อที่จะเตรียมส่งไปโรงพยาบาลคู่ปฏิบัติการ พร้อมบันทึกลายลักษณ์อักษรใน
แบบรายงานส่วนบุคคล โรงพยาบาลคู่ปฏิบัติการจะทำการตรวจประเมินทางกายเบื้องต้นและตรวจทาง
ห้องปฏิบัติการ ได้แก่ CBC, ELYTE, BLOOD SUGAR, BUN CREATININE, LIVER FUNCTION TEST ถ้าผล
อยู่ในเกณฑ์ปกติ และแพทย์เวรลงบันทึกไม่มีอาการแทรกซ้อนทางกาย จะส่งต่อไปเข้ารับการรักษาใน
โรงพยาบาลจิตเวช หากพบว่าผลตรวจทางห้องปฏิบัติการผิดปกติ โรงพยาบาลคู่ปฏิบัติการจะรับไว้รักษาก่อน 
  7.2 นอกเวลาราชการ หากพบ case ตามข้อ 6.2 และ 6.3 จำเป็นต้องส่งตัวผู้เข้าพักที่มี
อาการทางจิต/สงสัยมีอาการทางจิตต้องเข้ารับการประเมิน วินิจฉัยและตรวจรักษาในโรงพยาบาลจิตเวช ให้
รายงานผู้บัญชาการเหตุการณ์ประจำ Organizational Quarantine นั้นรับทราบ บุคลากรทางการแพทย์ที่
เข้าเวรประเมินอาการเบื้องต้นแล้วพบว่าต้องส่งต่อไปรับการรักษาในโรงพยาบาลจิตเวช พร้อมแจ้งรายละเอียด
ข้อมูล case ให้กับศูนย์ประสานงานกลาง MCATT กรมสุขภาพจิต ที่ หมายเลข 081-8605943 รับทราบ 
เพื่อที่จะเตรียมส่ง case ไปโรงพยาบาลคู่ปฏิบัติการ พร้อมบันทึกลายลักษณ์อักษรในแบบรายงานส่วนบุคคล 
โรงพยาบาล คู่ปฏิบัติการจะทำการตรวจประเมินทางกายเบื้องต้นและตรวจทางห้องปฏิบัติการ ได้แก่ CBC, 
ELYTE, BLOOD SUGAR, BUN CREATININE, LIVER FUNCTION TEST ถ้าผลอยู่ในเกณฑ์ปกติ และแพทย์
เวรลงบันทึก ไม่มีอาการแทรกซ้อนทางกาย จะส่งต่อไปเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลจิตเวช หากพบว่าผล
ตรวจทางห้องปฏิบัติการผิดปกติ โรงพยาบาลคู่ปฏิบัติการจะรับไว้รักษาก่อน 
  
ข.บุคลากรทางการแพทย์ที่ปฏิบัติงานดูแลผูเ้ข้าพัก/เจ้าหนา้ที่โรงแรมที่ปฏิบัติงาน 
1. ให้ข้อมูลและการดูแลจิตใจตัวเองแก่เจ้าหน้าที่โรงแรมผู้ปฏิบัติงาน 
2. ประชาสัมพันธ์ช่องทางการปรึกษา/สายด่วน ให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ และเจา้หน้าที่โรงแรมที่
ปฏิบัติงานในพื้นที่ 
3. ทำการประเมินบุคลากรทางการแพทย์ และเจ้าหน้าที่โรงแรมที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ เพื่อสนับสนุนให้การดูแล
จิตใจ ลดความเครียด และภาวะเหนื่อยล้าหมดไฟ หากพบว่า มคีวามเสี่ยงด้านปัญหาสุขภาพจิต ทีมสุขภาพจิต
จะให้คำปรึกษาเบ้ืองต้น หรือส่งข้อมูลการดูแลแกจ่ิตแพทย์ในทีม เพื่อให้การประเมิน วินจิฉัยตรวจรักษาต่อไป 
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4. ให้คำแนะนำกระบวนการส่งต่อให้แก่หน่วยงานของโรงแรม และหน่วยแพทย์ประจำโรงแรม 
 

หมายเหต ุ: สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ประสานงานกลาง MCATT. กรมสุขภาพจิตที่ หมายเลข  
081-8605943 

สื่อออนไลน์กจิกรรมการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้จิตใจ 
สำหรบักลุ่มผู้เข้าพักและบุคลากรทางการแพทย์ที่ปฏิบตัิงานดูแลผูเ้ข้าพัก/เจ้าหน้าที่โรงแรมที่ปฏิบัติงาน 

 

 
5.3.2 การดูแลรักษาภาวะฉกุเฉิน 
1. หน่วยปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์มีทั้งในส่วนของกระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงกลาโหม 
(Military miniMERT, military MCATT) ในการดูแลรักษาภาวะฉุกเฉิน 
2. ให้การตรวจรักษา และช่วยเหลือภาวะเจ็บป่วยที่มีความรุนแรง โดยทำการช่วยปฐมพยาบาล การช่วยฟ้ืน
คืนชีพ การแกไ้ขภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์ และการประคับประคองเพ่ือเตรียมการเคลื่อนย้ายส่งต่อไปยัง
โรงพยาบาลปลายทาง 
3. ประสานโรงพยาบาลปลายทาง ส่งต่อข้อมูลด้านการแพทย์ ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการเคลื่อนย้าย
ลำเลียงด้านการแพทย์ ตามระบบในพื้นที่ (1669) หรือตามระบบที่จัดตั้งขึ้นใหม ่
 
รายการอุปกรณ์และเวชภัณฑ์ด้านการแพทย์ และระบบสื่อสารสารสนเทศ 

- วัสดุและอุปกรณ์การแพทย ์สำหรับการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นสูง ตามมาตรฐาน ACLS guideline 
- Laryngoscope พร้อมชุดอุปกรณ์และวัสดกุารแพทย์สำหรับการทำ Advanced airway 

management 
- Defibrillator 
- Vital sign monitoring device / Oxygen saturation monitoring with Tele 

monitoring system 
- เวชภัณฑ ์สำหรับการช่วยฟ้ืนคืนชีพขั้นสูง ตามมาตรฐาน ACLS guideline  
- เวชภัณฑ ์สำหรับโรคเรื้อรังที่พบได้บ่อย เช่น Diabetic Mellitus, Hypertension, 

Cardiovascular disease, Chronic Kidney Disease, Psychiatric disease และโรค
เรื้อรังอื่นๆ  

- เวชภัณฑ ์และวัสดุการแพทย์สำหรับให้การดูแลรักษาผู้บาดเจ็บ รวมถึงอุปกรณ์ในการยก
เคลื่อนย้ายที่จำเป็น 

- เวชภัณฑ์สำหรับโรคทางจิตเวชและอุปกรณ์ในการยึดตรึงที่เหมาะสม 
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- อุปกรณ์สื่อสาร VHF หรือ PTT Over Cellular พร้อมเทคโนโลยีการสื่อสารที่สามารถทำให้
สามารถประสานงานกลับมายังหน่วยงานบังคับบัญชาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

- ยานพาหนะรถพยาบาลสำหรับการส่งต่อขั้นสูง (ALS ambulance) 
 

5.3.3 การดูแลรักษาโรคเจบ็ป่วยทั่วไปและโรคเรื้อรัง 
• การสนับสนุนยาและเวชภัณฑ์สำหรับผู้ป่วยเรื้อรัง มีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 

 1) จัดยาทดแทนตามความจำเป็นโดยชุดรักษาพยาบาล 
 2) ประสานโรงพยาบาลต้นสังกัด หรือโรงพยาบาลตามสิทธิ หรือญาติผู้ปว่ยจัดส่งมา

ให ้
 3) จัดหาให้โดยผู้ป่วยรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง 

• การจัดหาและจ่ายแจกวัสดุการแพทย์และเวชภัณฑ์ประจำชุดรักษาพยาบาลตามข้อตกลง
ความร่วมมือ (MOU)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.3.4 การส่งต่อด้านการแพทย ์
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เจ้าหน้าที่พยาบาล ประจำ OQ 

ป่วยทางจิต ทีไ่ม่ใช่ PUI หรือ 
COVID Detected PUI หรือ COVID Detected 

ป่วยทางกาย ที่ไม่ใช่ PUI 
หรือ COVID Detected 

 

ส่งต่อ รพ.คู่
ปฏิบัติการ 

ประสานส่ง 
โรงพยาบาลจิตเวช 

โดยรพ.คู่
ปฏิบัติการตรวจ
ร่างกายให้พร้อม

ก่อนส่ง รพ.จิตเวช 
 

ส่งต่อ รพ.คู่ปฏิบัติการ กรณี COVID-19 
ประสานข้อมูลเพื่อให้

กรมควบคุมโรค
สอบสวนโรค 

- กทม : 025210940 (SAT 
สปคม.)  
- ตจว : ติดต่อสำนักงาน
ป้องกันควบคุมโรคในพื้นที่
รับผิดชอบ (สคร.1-12) 

ประสาน รพ. คู่
ปฏิบัติการ เพื่อ
ส่งต่อการรักษา 
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6. การจัดแบ่งภารกิจสนับสนุน เพื่อรองรับสถานที่กักกัน 
6.1 ภารกิจที่ 4 ด้านการควบคุมและป้องกันโรค 

I. เป็นผู้ให้คำปรกึษา และแนะนำแนวทางในการควบคุมและป้องกันโรคทั้งเกี่ยวข้อง
และไม่เกี่ยวข้องกับ COVID-19 โดยระบุช่ือผู้รับผิดชอบด้านการควบคุมโรค ประจำ 
OQ. นั้น ๆ  

II. ภารกิจ เป้าหมายและความรบัผิดชอบในการควบคุมไม่ให้เกิดการแพร่กระจายของ
โรคติดต่อ ทั้งในกลุ่มผู้ถูกกักกัน และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน 

III. นำมาตรการแนวทางที่กรมควบคุมโรคกำหนด มาดำเนินการและปรับใช้
เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมาย โดยผ่านกระบวนการหารือกับบุคคลที่เกี่ยวขอ้งในแต่ละ 
Organizational Quarantine   

IV. ความรับผิดชอบใดๆ ด้านการควบคุมโรคใน Quarantine site ตลอดระยะเวลา 
24 ชม.ให้เป็นความรับผิดชอบของหน่วยงานป้องกันควบคุมโรคในพื้นที ่ได้แก่ สป
คม. หรือ สคร.ในพื้นที่ โดยอาจจะไม่จำเป็นต้องพักค้างหรือประจำการตลอด 24 
ชั่วโมง  

โดยกำหนดให้มีบทบาทหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
1) ให้คำปรึกษา ด้านการควบคุมโรคให้กับกลุ่มผู้ถูกกักกันและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน 
2) สนับสนุนและดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายให้เกิดความปลอดภัย ทั้งเรื่องการแต่งชุด

ป้องกันและการกำหนดขั้นตอนการปฏิบัติต่าง ๆ ใน Quarantine site 
3) ควบคุมดูแลและปฏิบัติร่วม ในการคัดกรอง Screen, Swab ในวันทีม่ีการตรวจเพื่อยืนยันหาเชื้อทั้งใน

ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 (ถ้ามี) รวมทั้ง สามารถจัดหาทีมสนบัสนุนจากภายนอก เพื่อมาสนับสนุนการ
ปฏิบัติให้เพียงพอและเหมาะสมกับภารกิจในแต่ละวัน 

4) ให้คำปรึกษากบัทีมภารกิจด้านการแพทย์ฉุกเฉินและปฐมพยาบาลประจำ Quarantine site ในการ
ตรวจสอบอาการประจำวันหรืออาการป่วยเจ็บของผู้ถูกกักกัน ว่าเข้าข่ายผู้ป่วยต้องสงสัย (Patient 
Under Investigation) หรือไม่ 

5) ผู้มีรายชื่อเป็นหัวหน้าภารกิจด้านการควบคุมโรค ในฐานะเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อประจำ 
Quarantine site นั้น ๆ มีหน้าที่ลงนามในเอกสารรับรอง เพื่อแสดงตัวต่อนายจ้าง / ผู้เกี่ยวข้อง และ
เอกสารรับรองการเดินทางข้ามจังหวัด ในวันที่ครบกำหนดการกักกัน  

 
 
 แนวทางการปฏิบติั 

1) การตรวจเพ่ือคัดกรองอาการที่แสดงว่าเป็นผู้ป่วยที่สงสัยการติดเช้ือ ก่อนที่จะเข้า
พักในพื้นที่ควบคุมที่รัฐจัดไว้ให้ จะมขีึ้นในวนัแรก ที่ผู้เดินทางเข้าถึงพื้นที่ควบคุม
นั้น ๆ  

2) การตรวจคัดกรองประจำวัน ดำเนินการในทุก ๆ วันด้วยการวัดอุณหภูมิร่างกาย 
และซักถามอาการประจำวันถึงความผิดปกติต่าง ๆ ที่อาจตรวจพบ 

3) การเก็บตัวอย่างทางเดินหายใจ (ภาคผนวก ข)  ครั้งที่ 1 ส่งตรวจหาเช้ือไวรัสโคโร
นา 2019 ในผู้เข้าพักทุกรายประมาณวันที่ 0 ถึงวันที่ 5 (โดยอย่างเร็วที่สุดไม่ควร
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เกิน 5 วันแรก) หลังจากเข้าพักโดยผู้ดำเนินการเก็บตัวอย่างเป็นเจ้าหน้าที่
สาธารณสุขในพื้นที่ของสถานที่กักกันนั้น ๆ ตั้งอยู่และสง่ตรวจตามแนวทางการ
สอบสวนโรค และนำส่งสิ่งสง่ตรวจไปยังห้องปฏิบัติการที่
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์รบัรองในพื้นที่ เสมือนการเก็บตัวอย่างผู้สัมผัสตามปกติ
ในพื้นที ่

4) การเก็บตัวอย่างทางเดินหายใจ ครั้งที ่2 เพือ่ส่งตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
ตามคำแนะนำของทีมสอบสวนโรคในพื้นที่ และรอรับผลการตรวจหาเช้ือ หาก
กรณีผลเป็นลบ จะได้รับอนุญาตให้ออกจากสถานที่กักกนั 

 
หลักเกณฑ์ในการดำเนินการ 

1) ผู้เดินทางจากต่างประเทศทุกคน จะต้องได้รับการเก็บตัวอย่างทางเดินหายใจส่งตรวจ
ทาง ห้องปฏิบัติการเพื่อตรวจหาเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 จำนวน 2 ครั้ง ในระหว่างเข้า
พักในสถานที่กกักันหากไม่พบเชื้อ จะได้รับอนุญาตให้ออกจากสถานที่กกักัน หรือ  

2) ในกรณีที่พบว่ามีอาการไข้ ไอ มีน้ำมูก เจบ็คอ หรือหอบเหนื่อย อย่างหนึ่งอย่างใด แจ้ง
ให้เจ้าหน้าที่หน่วยปฐมพยาบาลที่ประจำสถานที่กักกันน้ัน ๆ ประเมินอาการทันที 

3) หากหน่วยปฐมพยาบาลประเมินอาการแล้วพบว่า  
1. ผู้ป่วยมีอาการรุนแรงและคาดว่าจำเป็นต้องได้รับรักษาไว้ในโรงพยาบาล ให้เริ่ม

ดำเนินการประสานเพ่ือนำส่งผู้ป่วย PUI โดย ประสานศนูย์บริหารจัดการเตียง
ในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล (ศูนย์ราชวิถี) หรือศูนยท์ี่สำนักงาน
สาธารณสุขจงัหวัด ได้กำหนดขึ้นเพื่อเป็นศูนย์กลางการประสานงาน และใน
กรณีที่ผู้ป่วยจำเป็นต้อง admit ให้ รพ.ทีห่มาย ทั้งนี้ต้องแจ้งให้เจ้าพนักงาน
ควบคุมโรคติดต่อประจำสถานที่กักกันฯ ต้นทางได้ทราบด้วย 

2. หากผู้ป่วย PUI อาการไม่รุนแรงหรือมีอาการอื่น ให้แจ้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุข
ในพื้นที่ เพื่อเขา้ดำเนินการเก็บตัวอย่างสิ่งส่งตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ณ 
ที่เกิดเหตุและรอผล 

i. หากพบเชื้อ ให้ดำเนินการส่งตัวผู้ป่วยไปรับการรักษาในโรงพยาบาล           
ตามแนวทางปฏิบัติเมื่อพบผู้ป่วยยืนยันในพื้นที่ 

ii. หากผลตรวจไม่พบเช้ือ ให้กักกันผู้ป่วยต่อจนครบ 14 วนั 
ทั้งนี้ ให้ประเมนิอาการผู้ป่วยเป็นระยะ หากมีอาการไม่ดีขึ้น 
พิจารณาแจ้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่ เพ่ือดำเนินการต่อไป 

6.2 ภารกิจที่ 5 ด้านการอนามัยสิ่งแวดล้อม และสุขาภิบาล 
I. เป้าหมายและความรับผิดชอบ เป็นผูใ้ห้คำปรึกษา และแนะนำแนวทางการดูแล

อนามัยและสิ่งแวดล้อมระบุชื่อผู้รับผิดชอบด้านการอนามัยและสิ่งแวดลอ้ม ประจำ
สถานที่กักกันฯ นั้น ๆ 

II.  โดยกำหนดให้มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปน้ี 
1. เข้าเตรียมการ ด้านสิ่งแวดล้อมและขยะ รวมไปจนถึงระบบบำบัดน้ำเสีย

ตั้งแต่ในขั้นตอนการเตรียมการ เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถปรับปรุงแก้ไข
ในส่วนที่จำเปน็ได้ทันท่วงท ี
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2. ให้คำปรึกษาให้กับพนักงานของโรงแรมและเจ้าหน้าที่ประจำสถานที่กักกันฯ 
ในเรื่องเกี่ยวกับการสุขาภิบาล เช่น การจัดการขยะประจำวัน, การทำความ
สะอาด หรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

3. กำหนดเลขหมาย ในการจัดทำระบบการให้คำปรึกษาและร้องขอการ
สนับสนุนทีมเคลื่อนที่เร็ว ด้านการสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม (Sanitation & 
Hygienic Emergency Response Team)  

4. แนวทางการปฏิบัติ โรงแรมจัดให้มีพื้นที่กักเก็บขยะ ที่มิดชิดและปลอดภัย
จากสิ่งแวดล้อม กระบวนการจัดการขยะติดเชื้อในสถานกักกัน กรมอนามัย
(ภาคผนวก ค) ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของเขต หรือ กทม. เพื่อร้อง
ขอการสนับสนนุการจัดเก็บและทำลายขยะ ในลักษณะเดียวกับคลินิกใน
พื้นที่ กทม. รายละเอียด ดังนี้  
1) มีตารางเวลาทำความสะอาดภายในห้องพัก และพื้นส่วนกลางให้ชัดเจน 
และแจ้งใหผู้้เขา้พักทราบ 
2) ทำความสะอาดบริเวณที่มีคนเดินผ่านบ่อยๆ รวมถึงบริเวณที่มีคนสัมผสั
ร่วมกันโดยใช้การเช็ดถูเป็นหลัก ไม่แนะนำให้พน่ยาฆ่าเชื้อ เนื่องจากการ
ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อแบบละอองฝอย หากทำได้ไม่ถูกวิธี รวมถึงไม่มีการใส่
อุปกรณ์ป้องกันตนเอง จะก่อให้เกิดความเสีย่งติดเชื้อแก่ผู้ทำความสะอาด 

3) ในห้องพักของผู้เข้าพัก ขอใหท้ำการแยกขยะด้วยตนเองภายในห้องพัก ใช้
ถุงขยะ ทึบแสง ทนทานต่อสารเคมี และการรับน้ำหนัก ไม่ฉีกขาดง่าย กัน
น้ำได้ไม่รั่วซึม และบรรจุมลูฝอยไม่เกิน 2 ใน 3 ของความจุภาชนะ จัดหา
หนังยางเพ่ือให้ผู้เข้าพักเป็นผู้พับและมัดปากถุงด้วยหนังยางให้แน่นด้วย
ตนเอง ดังนี้ 

- ขยะที่มีโอกาสติดเช้ือใส่ในถุงขยะสีแดง อันได้แก่ กระดาษทิชชู 
ผ้าอนามัย ช้อนส้อม และเศษอาหารพร้อมภาชนะ  

- ขยะอื่น ๆ ทั่วไปที่เป็นขยะแหง้ใส่ในถุงขยะสดีำ อันได้แก่ ถงุขนม 
เศษกระดาษ ซองกาแฟ เป็นต้น 

4) เคลื่อนย้ายขยะทุกวนัตามตารางที่กำหนด โดยใช้รถเขน็สำหรับเคลื่อนยา้ยถุง
ขยะ และใช้เส้นทางทีก่ำหนดเฉพาะแยกจากเส้นทางอื่น ๆ และล้างรถเข็น
หลังใช้งานทุกครั้ง 

5) สำหรับขยะถุงสีดำ แนะนำให้มีการตากไว้ในที่มีแดด เก็บที่โรงเก็บขยะเดิม 
(ของแต่ละโรงแรม) และดำเนินการด้วยวิธีการตามปกติ 

6) สำหรับขยะถุงสีแดง เก็บในพืน้ที่แยกขยะตดิเช้ือที่จัดไว้เป็นการเฉพาะ และ
รอการดำเนินการในลักษณะเดียวกับขยะจากสถานพยาบาล 

 
6.3 ภารกิจที่ 6 ด้านการดูแลด้านสุขภาพจิตและโรคจิตเวช 
           โรงพยาบาลคูป่ฏิบตัิการทำการประเมิน โดยใช ้แนวทางของกรมสุขภาพจติ ในการ
ประเมนิความเครียด หากมีอาการทางจิตต้องเข้ารับการประเมิน วินิจฉัยและตรวจรกัษา ในโรงพยาบาลจิต
เวช ให้แพทย์ประจำ โรงพยาบาลคู่ปฏิบัติการประจำ ใน Organizational Quarantine น้ันส่งผู้ป่วย ไป
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โรงพยาบาลคู่ปฏิบัติการ หรือประสานส่งต่อ ไปยังโรงพยาบาลจิตเวช โดยประสานกับ ศูนย์ประสานงานกลาง 
MCATT กรมสุขภาพจิต ที่ หมายเลข 081-8605943 

  
7. การปฏิบัตขิองพนักงานเจ้าหนา้ที่และเจ้าหน้าที่ด้านการแพทย์ ในกรณีที่ผู้ถูกกักกันพยายามฝ่าฝนืหรือ
หลบหนี การคัดกรองประวัติด้านอาชญากรรมหรือประวตัิทางคด ี

1) พยายามชี้แจงทำความเข้าใจกับผู้ต้องกักโดยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง อธิบายถึงสาเหตุและความ
จำเป็น รวมทั้งความปลอดภัยทั้งต่อตนเองและบุคคลในครอบครัว  

2) ประสานพนักงานเจ้าหน้าทีท่ี่ทำหน้าที่รักษาความปลอดภัยในพื้นที่ หรือตำรวจ (พิจารณา
ตามลักษณะโทษ)  เพื่อสกัดกั้นผู้สัมผัสที่พยายามออกนอกพื้นที่  

3) ชี้แจงทำความเข้าใจเรื่องกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ที่ได้มีผลบังคับใช้ในช่วงเวลานั้น ๆ 
4) ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งทำหน้าที่รักษาความปลอดภัยในพื้นที่สวมอุปกรณ์ป้องกันร่างกาย

ส่วนบุคคล               ให้เรียบร้อย และดำเนินการต่อผู้สัมผัสจากเบาไปหาหนักตามลำดับ 
เพื่อขัดขวางความพยายามออกนอกพ้ืนที่ของผูต้้องกัก ตามกระบวนการที่เหมาะสมของ
หน่วยงานด้านความมั่นคง 

5) พยายามชี้แจงทำความเข้าใจกับผู้ต้องกักโดยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เพื่อดำเนินการควบคุมตัว
ให้อยู่ในสถานทีกั่กกัน 

6) กรณีพบผูต้้องกักไม่ปฏิบัติตามหรือฝ่าฝืนกฎหมาย ให้เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อพิจารณา
ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘ ตาม
สมควรแก่กรณี ตลอดจนใหพ้ิจารณานำมาตรการหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องมาใช้ดำเนินการ
เพื่อมิให้มีการแพร่ของโรคโควิด 19 เกิดขึ้นในพื้นที่ โดยให้คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด
หรือคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานครสนับสนุน ส่งเสริม และตดิตามการปฏิบัติ
หน้าที่ของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อให้บังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด 

7) ในกรณีที่พบปญัหาอุปสรรคหรือมีข้อขัดข้องอย่างยิ่งในการดำเนินการ หรือพิจารณาแล้ว 
เห็นว่า หากดำเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดไปแล้ว จะก่อหรอือาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อ
ประโยชน์สาธารณะหรือความปลอดภัยสาธารณะ ให้เสนอเรื่องต่อปลัดกระทรวงสาธารณสุข
หรืออธิบดีกรมควบคุมโรคซึ่งเป็นเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อที่มีอำนาจทั่วราชอาณาจักร 
เป็นผู้พิจารณาใช้ดุลพินิจในการดำเนินการหรือออกคำสั่งใด ๆ ตามสมควรแก่กรณีต่อไป 

8) ในกรณีที่มีมาตรการ หลักเกณฑ์ วิธีการ หรือแนวทางที่คณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรี ศูนย์
บริหารสถานการณ์โควิด - 19 หรือที่กระทรวงสาธารณสขุได้สั่งการหรือกำหนดในเรื่องใดไว้
เป็นการเฉพาะ ให้ปฏิบัติตามหรือดำเนินการตามมาตรการ หลักเกณฑ ์วิธีการ หรือแนวทาง
น้ัน 

 
 
6. การติดตามและประเมินผลระหวา่งดำเนินการ 
  
 สถานที่กักกันซึ่งทางราชการกำหนดทุกแห่ง ทุกประเภท ต้องพร้อมรับการประเมินระหว่างการ
ดำเนินการ โดยประเมินมาตรการและกระบวนการในการป้องกันควบคุมโรคเป็นหลักสำคัญ ตามแนวทางที่
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คณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติเป็นผู้กำหนด อาศัยอำนาจพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 มาตรา 34 
โดยหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการโรคตดิต่อแห่งชาติ หรือคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด  
  
 
7. กฎหมายที่เก่ียวข้อง 
 
 
1. กฎ ประกาศและ พ.ร.บ.โรคติดต่อ พ.ศ.2558 ในส่วนที่เกี่ยวข้อง มดีังต่อไปนี ้

• พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 
• ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ชื่อและอาการสำคัญของโรคติดต่ออันตราย (ฉบบัที่ 3) พ.ศ. 

2563 
• ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ท้องทีน่อกราชอาณาจักรที่เป็นเขตติดโรคติดต่ออันตราย กรณี

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) พ.ศ. 
2563 

• ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง เครื่องแบบ เครื่องหมาย และบัตรประจำตัวของเจ้าพนักงาน
ควบคุมโรคติดต่อ เพื่อแสดงตัวขณะปฏิบัติหน้าที่ในกรณีมีเหตุจำเป็นเร่งด่วนหรือมีกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 
2563 

• ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง แต่งต้ังเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อตามพระราชบัญญัติ
โรคติดต่อ พ.ศ. 2558 (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2563 

• ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง แต่งต้ังเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อตามพระราชบัญญัติ
โรคติดต่อ พ.ศ. 2558 (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2563 

• ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ท้องทีน่อกราชอาณาจักรที่เป็นเขตติดโรคติดต่ออันตราย กรณี
โรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) (ฉบับที่ 
2) พ.ศ. 2563 

• ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง แต่งต้ังเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อตามพระราชบัญญัติ
โรคติดต่อ พ.ศ. 2558 (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2563 

• ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการสอบสวนโรคติดต่ออันตราย
หรือโรคระบาด พ.ศ. 2563 

• ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการดำเนินการหรือออกคำสั่ง
ของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 

• ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ยกเลิกท้องที่นอกราชอาณาจักรที่เป็นเขตติดโรคติดต่ออันตราย 
กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) 
พ.ศ. 2563   

 
รายละเอียดเอกสารสามารถดาวน์โหลดได้ที่ กองกฎหมาย กรมควบคุมโรค 

https://ddc.moph.go.th/law.php?law=1 

https://ddc.moph.go.th/uploads/files/10020200514102630.PDF
https://ddc.moph.go.th/uploads/files/10020200514102630.PDF
https://ddc.moph.go.th/uploads/files/10120200330051528.PDF
https://ddc.moph.go.th/uploads/files/10120200330051528.PDF
https://ddc.moph.go.th/uploads/files/10120200330051528.PDF
https://ddc.moph.go.th/uploads/files/10220200330051548.PDF
https://ddc.moph.go.th/uploads/files/10220200330051548.PDF
https://ddc.moph.go.th/uploads/files/10220200330051548.PDF
https://ddc.moph.go.th/uploads/files/10320200330051606.PDF
https://ddc.moph.go.th/uploads/files/10320200330051606.PDF
https://ddc.moph.go.th/uploads/files/10420200330051626.PDF
https://ddc.moph.go.th/uploads/files/10420200330051626.PDF
https://ddc.moph.go.th/uploads/files/10520200423034320.PDF
https://ddc.moph.go.th/uploads/files/10520200423034320.PDF
https://ddc.moph.go.th/uploads/files/10520200423034320.PDF
https://ddc.moph.go.th/uploads/files/10620200423034417.PDF
https://ddc.moph.go.th/uploads/files/10620200423034417.PDF
https://ddc.moph.go.th/uploads/files/10720200423034453.PDF
https://ddc.moph.go.th/uploads/files/10720200423034453.PDF
https://ddc.moph.go.th/uploads/files/10820200423034536.PDF
https://ddc.moph.go.th/uploads/files/10820200423034536.PDF
https://ddc.moph.go.th/uploads/files/10920200515131647.pdf
https://ddc.moph.go.th/uploads/files/10920200515131647.pdf
https://ddc.moph.go.th/uploads/files/10920200515131647.pdf
https://ddc.moph.go.th/law.php?law=1
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2. อำนาจของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อและเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อประจำด่านควบคุม
โรคติดต่อระหว่างประเทศ ตามพระราชบญัญัติโรคติดตอ่ พ.ศ. 2558 
 2.1 เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ 
 มาตรา 34 เพื่อประโยชน์ในการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ เมื่อเกิดโรคติดต่ออันตรายหรือโรค
ระบาดหรือมีเหตุสงสัยว่าได้เกิดโรคติดต่ออันตรายหรือโรคระบาดในเขตพื้นที่ใด ให้เจ้าพนักงานควบคุม
โรคติดต่อในพ้ืนที่นั้นมีอำนาจที่จะดำเนินการเองหรือออกคำสั่งเป็นหนังสือให้ผู้ใดดำเนินการ ดังต่อไปนี้ 
 (๑) ให้ผู้ที่เป็นหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็นโรคติดต่ออันตรายหรือโรคระบาด หรือผู้ที่เป็นผู้สัมผัสโรค
หรือเป็นพาหะ มารับการตรวจหรือรักษา หรือรับการชันสูตรทางการแพทย์ และเพื่อความปลอดภัยอาจ
ดำเนินการโดยการแยกกัก กักกัน หรือคุมไว้สังเกต ณ สถานที่ซึ่งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อกำหนด จนกว่า
จะได้รับการตรวจและการชันสูตรทางการแพทย์ว่าพ้นระยะติดต่อของโรคหรือสิ้นสุดเหตุอันควรสงสัย ทั้งนี้ 
หากเป็นสัตว์ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองสัตว์เป็นผู้นำสัตว์มารับการตรวจหรือรักษา หรือรับการชันสูตรทาง
การแพทย ์
 (๒) ให้ผู้ที่มีความเสี่ยงที่จะติดโรคได้รับการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ตามวัน เวลา และสถานที่ ซึ่งเจ้า
พนักงานควบคุมโรคติดต่อกำหนด เพื่อมิให้โรคติดต่ออันตรายหรือโรคระบาดแพร่ออกไป ทั้งนี้ หากเป็นสัตว์ให้
เจ้าของหรือผู้ครอบครองสัตว์เป็นผู้นำสัตว์มารับการป้องกันโรค 
 (๓) ให้นำศพหรือซากสัตว์ซึ่งตายหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าตายด้วยโรคติดต่ออันตรายหรือโรคระบาด
ไปรับการตรวจ หรือจัดการทางการแพทย์ หรือจัดการด้วยประการอื่นใด เพื่อป้องกันการแพร่ของโรค 
 (๔) ให้เจ้าของ ผู้ครอบครอง หรือผู้พักอาศัยในบ้าน โรงเรือน สถานที่ หรือพาหนะที่มีโรคติดต่อ
อันตรายหรือโรคระบาดเกิดขึ้น กำจัดความติดโรคหรือทำลายสิ่งใด ๆ ที่มีเชื้อโรคติดต่อหรือมีเหตุอันควรสงสัย
ว่ามีเชื้อโรคติดต่อ หรือแก้ไขปรับปรุงการสุขาภิบาลให้ถูกสุขลักษณะ เพื่อการควบคุมและป้องกันการแพร่ของ
โรค ทั้งนี้ ผู้ที่ได้รับคำสั่งต้องดำเนินการตามคำสั่งดังกล่าวจนกว่าเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อจะมีคำสั่ง
ยกเลิก 
 (๕) ให้เจ้าของ ผู้ครอบครอง หรือผู้พักอาศัยในบ้าน โรงเรือน สถานที่ หรือพาหนะที่มีโรคติดต่อ
อันตรายหรือโรคระบาดเกิดขึ้น ดำเนินการเพื่อการป้องกันการแพร่ของโรคด้วยการกำจัดสัตว์ แมลง หรือตัว
อ่อนของแมลงที่เป็นสาเหตุ ของการเกิดโรคติดต่ออันตรายหรือโรคระบาด 
 (๖) ห้ามผู้ใดกระทำการหรือดำเนินการใด ๆ ซึ่งอาจก่อให้เกิดสภาวะที่ไม่ถูกสุขลักษณะซึ่งอาจเป็นเหตุ
ให้โรคติดต่ออันตรายหรือโรคระบาดแพร่ออกไป 
 (๗) ห้ามผู้ใดเข้าไปหรือออกจากที่เอกเทศ เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ 
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 (๘) เข้าไปในบ้าน โรงเรือน สถานที่ หรือพาหนะที่มีหรือสงสัยว่ามีโรคติดต่ออันตรายหรือโรคระบาด
เกิดขึ้น เพ่ือเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมมิให้มีการแพร่ของโรค 
ในการดำเนินการตามวรรคหนึ่ง เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อต้องทำการสอบสวนโรคและหากพบว่ามี
โรคติดต่ออันตรายหรือโรคระบาดเกิดขึ้นในเขตพื้นที่ใด ให้เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อแจ้งต่อคณะกรรมการ
โรคติดต่อจังหวัดหรือคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร แล้วแต่กรณี และรายงานข้อมูลนั้นให้กรม
ควบคุมโรคทราบโดยเร็ว 
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการดำเนินการหรือออกคำสั่งตามวรรคหนึ่ง และการสอบสวนโรคตามวรรค
สอง ให้เป็นไปตามที่รัฐมนตรีประกาศกำหนดโดยความเห็นชอบ ของคณะกรรมการ 
 มาตรา 45 เพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้ ให้เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อมีอำนาจ
ดังต่อไปนี้  
 (๑) มีหนังสือเรียกบุคคลใด ๆ มาให้ถ้อยคำหรือแจ้งข้อเท็จจริงหรือทำคำชี้แจงเป็นหนังสือ หรือให้ส่ง
เอกสารหรือหลักฐานใดเพื่อตรวจสอบหรือเพื่อใช้ประกอบการพิจารณา  
 (๒) เข้าไปในพาหนะ อาคาร หรือสถานที่ใด ๆ ในเวลาระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นและพระอาทิตย์ตก หรือ
ในเวลาทำการของอาคารหรือสถานที่นั้น เพื่อตรวจสอบหรือควบคุมให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้ และหาก
ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จในเวลาดังกล่าวให้สามารถดำเนินการต่อไปได้จนกว่าจะแล้วเสร็จ การดำเนินการตาม 
(๒) ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีกำหนด  
ในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อตาม (๒) ให้บุคคลที่เกี่ยวข้องอำนวยความสะดวกตาม
สมควร  
 2.2 เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อประจำด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ 
 มาตรา 39 ในการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ เมื่อมีเหตุอันสมควรหรือมีเหตุสงสัย
ว่าพาหนะนั้นมาจากท้องที่หรือเมืองท่าใดนอกราชอาณาจักรที่มีโรคระบาด ให้เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ
ประจำด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศมีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้  
 (๑) ให้เจ้าของพาหนะหรือผู้ควบคุมพาหนะแจ้งกำหนดวัน เวลา และสถานที่ที่พาหนะนั้น ๆ จะเข้า
มาถึง ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศต่อเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อประจำด่านควบคุมโรคติดต่อ
ระหว่างประเทศ 
 (๒) ให้เจ้าของพาหนะหรือผู้ควบคุมพาหนะที่เข้ามาในราชอาณาจักรยื่นเอกสารต่อเจ้าพนักงาน
ควบคุมโรคติดต่อประจำด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ 
 (๓) ห้ามผู้ใดเข้าไปในหรือออกจากพาหนะที่ เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งยังไม่ได้รับการตรวจ
จากเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อประจำด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ และห้ามผู้ใดนำพาหนะอื่นใด
เข้าเทียบพาหนะนั้น เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อประจำด่านควบคุมโรคติดต่อ
ระหว่างประเทศ 
 (๔) เข้าไปในพาหนะและตรวจผู้เดินทาง สิ่งของ หรือสัตว์ที่มากับพาหนะ ตรวจตราและควบคุมให้
เจ้าของพาหนะหรือผู้ควบคุมพาหนะแก้ไขการสุขาภิบาลของพาหนะให้ถูกสุขลักษณะ รวมทั้งกำจัดสิ่งอันอาจ
เป็นอันตรายต่อสุขภาพในพาหนะ ในการนี้ ให้เจ้าของพาหนะหรือผู้ควบคุมพาหนะอำนวยความสะดวกแก่เจ้า
พนักงานควบคุมโรคติดต่อประจำด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ 
 (๕) ห้ามเจ้าของพาหนะหรือผู้ควบคุมพาหนะนำ ผู้เดินทางซึ่งไม่ได้รับการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค
ตามที่รัฐมนตรีประกาศกำหนดโดยคำแนะนำของคณะกรรมการ เข้ามาในราชอาณาจักรการแจ้งและการยื่น
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เอกสารของเจ้าของพาหนะ หรือผู้ควบคุมพาหนะตาม (๑) และ (๒) และการห้ามเจ้าของพาหนะหรือผู้ควบคุม
พาหนะตาม (๕) ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขที่กำหนดในกฎกระทรวง  
 มาตรา 42 ในกรณีที่พบว่าผู้เดินทางเป็นหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็นโรคติดต่ออันตรายโรคระบาด 
หรือพาหะนำโรค ให้เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อประจำด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศมีอำนาจสั่งให้
บุคคลดังกล่าวถูกแยกกัก กักกัน คุมไว้สังเกต หรือได้รับการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค  
 ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการดำเนินการตามวรรคหนึ่ง ให้ผู ้เดินทางผู้นั ้นเป็นผู้รับผิดชอบ ทั้งนี ้ ตา ม
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขที่รัฐมนตรีประกาศกำหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ  
 มาตรา 45 เพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้ ให้เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อมีอำนาจ
ดังต่อไปนี้  
 (๑) มีหนังสือเรียกบุคคลใด ๆ มาให้ถ้อยคำหรือแจ้งข้อเท็จจริงหรือทำคำชี้แจงเป็นหนังสือ หรือให้ส่ง
เอกสารหรือหลักฐานใดเพื่อตรวจสอบหรือเพื่อใช้ประกอบการพิจารณา  
 (๒) เข้าไปในพาหนะ อาคาร หรือสถานที่ใด ๆ ในเวลาระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นและพระอาทิตย์ตก หรือ 
ในเวลาทำการของอาคารหรือสถานที่นั้น เพื่อตรวจสอบ หรือควบคุมให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้ และหาก
ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จในเวลาดังกล่าวให้สามารถดำเนินการต่อไปได้จนกว่าจะแล้วเสร็จ  
การดำเนินการตาม (๒) ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีกำหนด  
ในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อตาม (๒) ให้บุคคลที่เกี่ยวข้องอำนวยความสะดวกตาม
สมควร  
 
3. กฎ ประกาศ และพ.ร.บ.โรงแรม พ.ศ.2547 ในส่วนทีเ่กี่ยวข้อง 

• พระราชบัญญัติ โรงแรม พ.ศ. 2547 
• กฎกระทรวง กำหนดลักษณะอาคารประเภทอื่นที่ใช้ประกอบธุรกิจโรงแรม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 
• ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ในการพิจารณาโทษทางปกครอง 
• กฎกระทรวง กำหนดลักษณะอาคารประเภทอื่นที่ใช้ประกอบธุรกิจโรงแรม พ.ศ. 2559 

รายละเอียดเอกสารสามารถดาวน์โหลดได้ที่ กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
https://multi.dopa.go.th/omd3/official_letter/cate8 

 
 
4. การเบิกจา่ยค่าบริการทางการแพทย์ในระบบหลักประกันสขุภาพแห่งชาต ิ
 การเดินทางระหว่างพื้นที่ในสถานการณ์ COVID-19 มีข้อจำกัด ขอให้ผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่จำเป็นต้อง
ได้รับยาต่อเนื่อง หรือต้องเข้ารับบริการในเรื่องอ่ืนๆที่จำเป็น สามารถรับยาหรือบริการทางการแพทย์ตามความ
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จำเป็นในหน่วยบริการที่ไม่ใช่หน่วยบริการประจำของตนได้ โดยถือเป็นการเจ็บป่วยกรณีฉุกเฉินในมิติของ
ประชาชนภายใต้สถานการณ์โรคระบาด 
 สำหรับผู้ป่วยโรคเรื ้อรังสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่ งชาติ ที่ต้องได้รับยาอย่างต่อเนื่องที่มีความ
จำเป็นต้องรับยาในหน่วยบริการที่ไม่ใช่หน่วยบริการประจำของตนเอง หรือมีความจำเป็นที่ต้องเข้ารับบริการ
ในเรื่องอ่ืน ๆ ที่จำเป็น ให้ถือว่าเป็นกรณีฉุกเฉินตามมิติของประชาชนภายใต้สถานการณ์ในช่วงแพร่ระบาดของ
โรคโควิด 19 หน่วยบริการอื่นสามารถให้บริการผู้ป่วยได้ตามความจำเป็นและเหมาะสม 
และเบิกค่าใช้จ่ายค่าเพ่ือบริการสาธารณสุขกรณีผู้ป่วยนอกได้ดังนี้ 
 1 .กรณีรักษาในหน่วยบริการอื่นภายในจังหวัดเดียวกับหน่วยบริการประจำของผู้มีสิทธิ การเบิกจ่าย
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์เง่ือนไขภายในจังหวัด 
 2. กรณีรักษาในหน่วยบริการต่างจังหวัดกับหน่วยบริการประจำของผู้มีสิทธิ สามารถเบิกค่าใช้จ่ายใน 
กรณีอุบัติเหตุ/ฉุกเฉินได้จาก สปสช. ตามระบบ Point System ของราคาที่เรียกเก็บหรือราคาที่  สปสช.
กำหนด 
 
 
5. การเบิกจา่ยค่าตอบแทนเสี่ยงภัยของเจ้าหนา้ที ่
 กระทรวงสาธารณสุขมีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ สธ 0206.09.7/ว 387 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2563 แจ้ง
เวียนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดทุกแห่ง และที่ สธ 0206.09.7/2082 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2563 แจ้ง
ปลัดกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนเสี่ยงภัยของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน ณ 
สถานที่ควบคุมโรคที่รัฐจัดให้  (State Quarantine และ Local Quarantine) โดยจัดส่งหลักเกณฑ์การเบิก
จ่ายเงินค่าตอบแทนเสี่ยงภัยของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน ณ สถานที่ควบคุมโรคที่รัฐจัดให้  (State Quarantine 
และ Local Quarantine) ตามที่กระทรวงสาธารณสุขได้กำหนดและแจ้งเพื่อทราบและถือปฏิบัติต่อไป 
 ทั้งนี้ ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย 
(ศบค.มท.) ได้มีหนังสือที่  มท 0230/ว 3348 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2563 แจ้งเวียนผู้ว่าราชการจังหวัดทุก
จังหวัดเพ่ือแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในจังหวัดทราบและถือปฏิบัติในเรื่องดังกล่าวต่อไปแล้ว 
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ภาคผนวก 
 
ก. การเก็บสิ่งส่งตรวจให้ปฏิบัติตามแนวทางการเฝ้าระวงัและสอบสวนโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  
กรมควบคุมโรค 
แนวทางการเก็บสิ่งส่งตรวจจากผู้เดินทางเมื่อเข้าพักในสถานที่กักกัน 
การเตรียมการ  

1) ผู้รับผิดชอบในการดำเนินงาน รวมทั้งเก็บตัวอย่าง คือ หน่วยงานสาธารณสุขในพื้นทีท่ี่สถานกักกัน
ตั้งอยู่  

2) จัดทำคำชี้แจงสำหรับผู้เดินทางที่เข้าพักในสถานที่กักกันฯ แนบกับเอกสารอื่นๆ ทีม่อบให้ผู้เดินทาง
ตั้งแต่วันแรกที่เข้าพัก เนื้อหาควรระบุถึงเหตุผลและความจำเป็น พร้อมทั้งกระบวนการเก็บสิ่งส่งตรวจ
ให้ผู้เดินทางฯเข้าใจ และรับทราบว่าจะมีการเก็บสิ่งส่งตรวจจากทางเดินหายใจเพื่อตรวจหาเช้ือไวรัส
โคโรนา 2019 และแจ้งผู้เดินทางทราบว่าถึงแม้ผลตรวจไม่พบเช้ือก็ยังต้องถูกกักกันในสถานที่ที่
กำหนดไว้จนครบ 14 วัน 

3) กำหนดระยะเวลาในการเก็บสิ่งส่งตรวจการเก็บตัวอย่างทางเดินหายใจ 
• ครั้งที่ 1 ส่งตรวจหาเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ในผู้เข้าพักทุกรายประมาณวันที่ 0 – 5 

หลังจาก เข้าพัก (เร็วที่สดุไม่ควรเกิน 5 วันแรก)  
• ครั้งที่ 2 โดยคำแนะนำของทีมสอบสวนโรคในพื้นที่นั้น ๆ 

4) การเตรียมอุปกรณ์  ได้แก ่  
I. ชุดอุปกรณ์ป้องกันตนเองส่วนบุคคล (Personal Protective Equipment) ที่เหมาะสมสำหรับ

ผู้เก็บสิ่งส่งตรวจ และ บุคคลอื่นๆที่เกี่ยวข้องตามหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติ  
II. ไม้ swab และ VTM/UTM  
III. อุปกรณ์อ่ืนๆ เช่น สติ๊กเกอร์สำหรับแปะ code หรือ ชื่อ ถุงซิป พาราฟิล์ม ปากกากันน้ำ ถุง

ขยะ   
IV. อุปกรณ์สำหรบันำส่งตัวอย่าง เช่น กล่องโฟม ice pack เทปกาวสำหรับปิดกล่อง   
V. หนังสือนำส่งตัวอย่างและใบรายการตรวจทางห้องปฏิบัติการ (ระบุ รหัสผู้เดินทางที่ออกจาก

ระบบรายงานโควิด-19 กรมควบคุมโรค ชนิดตัวอย่าง วันที่เก็บ รายการตรวจ ผู้นำส่งและ
หมายเลขติดต่อกลับ) 

VI. ณ วันที่ 11 เมษายน 2563 การเบิกอุปกรณ์ในการเก็บสิ่งสง่ตรวจ (ไม้ swab และ VTM/UTM) 
ให้หน่วยงานสาธารณสุขขอเบิกมาที่สำนักงานควบคุมป้องกันโรคในพื้นที ่หรือ สถาบันป้องกัน
ควบคุมโรคเขตเมือง โดย สคร.และ สป.คม. เบิกจากกลุม่ภารกิจ logistics กรมควบคุมโรค 
จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง   

 
5) การจัดสถานทีเ่ก็บสิ่งส่งตรวจ  

• เจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่ พิจารณาเลือกสถานที่เก็บตัวอย่างภายในบริเวณสถานที่กกักัน
โรค โดยประเมินถึง จำนวนผู้เก็บตัวอย่าง สภาพความพร้อมของสถานที่กักกันโรค และ 
ความสะดวกในการบริหารจัดการ โดยคำนึงถึงความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่และผู้เดินทางที่
จะรับการเก็บตัวอย่าง 
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• อาจกำหนดบริเวณที่โล่งในร่ม อากาศถ่ายเทสะดวก มีฉากกั้นเพื่อความเป็นสัดส่วนและอ่าง
ล้างมือและสบู ่เพื่อให้ทำความสะอาดมือได้สะดวก  และบริเวณที่เก็บตัวอย่างให้มีฉากใสกั้น
ระหว่างผู้เก็บตัวอย่างและผู้ถูกเก็บตัวอย่าง ให้เพียงแค่ลอดมือไปทำหัตถการเพ่ือลดการ
สัมผัสระหว่างผู้ทำการเก็บตัวอย่างและผู้ถูกเก็บตัวอย่าง  

• หากมีความพร้อม สามารถใช้ตู้เก็บตัวอย่างความดันบวกได้   
 

การเก็บและนำส่งตัวอยา่งเพื่อตรวจทางห้องปฏิบัติการ และการติดตามผลการตรวจ 
1) ให้เก็บสิ่งส่งตรวจตามแนวทางการเก็บตัวอย่าง ของกรมควบคุมโรค 
2) นำส่งตัวอย่างไปยังห้องปฏิบัติการที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์รับรองในพื้นที่ตามแนวทางของแต่ละ

พื้นที่กำหนด  
3) บันทึกข้อมูลผู้เดินทางฯ ที่ได้รับการเก็บสิ่งส่งตรวจในระบบรายงานโควิด-19 ของกรมควบคุมโรค โดย

จะมรีหัสสำหรับผู้ถูกกักกันในสถานที่กักกันฯออกให้เพื่อใช้ส่งตัวอย่าง  
4) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดที่เป็นที่ตั้งของสถานที่กักกันโรคฯ ออกหนังสือนำส่งสิ่งส่งตรวจไปยัง

ห้องปฏิบัติการ โดยให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเรียกเก็บไปยังสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
5) ติดตามผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ  
6) หน่วยงานสาธารณสุขที่เป็นผูเ้ก็บตัวอย่างสามารถให้สำเนาใบรายงานผลการตรวจหาเช้ือไวรัสโคโรนา 

2019 ให้กับผู้เดินทางได้หากมีการร้องขอ โดยต้องไม่เปิดเผยผลการตรวจของผู้ป่วยรายอ่ืนๆ     
 
*หมายเหตุ : การเก็บสิ่งส่งตรวจให้ปฏิบตัิตามแนวทางการเฝ้าระวังและสอบสวนโรคติดเชื้อไวรสัโคโรนา 
2019 ที่เป็นปจัจุบัน 
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แนวทางการประสานงานเพือ่เก็บสิ่งส่งตรวจ 

 
อ้างอิง: แนวทางการเฝ้าระวังและสอบสวนโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 _version 15 พฤษภาคม 2563 
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ข. แผนผังการประเมินและดูแลจิตใจในประชาชนกลุ่มเสี่ยง /แผนผงัภารกิจสุขภาพจิตใน State Quarantine กรมสุขภาพจิต 
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รายการเวชภณัฑ์ทางการแพทย์ที่จำเป็น สำหรับผูป้ระสบภาวะวิกฤต 
ยาทางจิตเวช 

 
ลำดับ รายการยา จำนวน 
1 Amitriptyline 25 mg.  100 tab. 
2 Benzhexol 5 mg.  100 tab. 
3 Diazepam 5 mg.  100 tab. 
4 Fluoxetine 20 mg.  100 tab. 
5 Haloperidol 2 mg.  100 tab. 
6 Haloperdol 5 mg.  100 tab. 
7 Lorazepam 1 mg.  100 tab. 
8 Haloperidol Solution  10 bott. 
9 Diazepam 10 mg. inj.  10 amp. 
10 Haloperidol 5 mg. ing.  10 amp. 
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ค. กระบวนการจัดการขยะติดเชื้อในสถานที่กักกัน โดย กรมอนามัย
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ง. หนังสือรับรองการกักกันครบตามระยะเวลาที่กำหนด (ฉบับ 1 มิถุนายน 2563) 
  
 

 

 
 



46 
 

 



47 
 

 
ช. เอกสารแนบท้าย มาตรการป้องกันควบคุมโรคสำหรบัผู้เดนิทางเขา้มาในราชอาณาจักร และการจัดประเภทของผู้เดินทาง 
ตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 12) 
ผู้โดยสารหรือ ผู้เดินทางเข้า
มาในราชอาณาจักร 

มาตรการก่อนเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร มาตรการเมื่อเดินทางถึง/ระหว่างอยู่ใน
ราชอาณาจักร 

มาตรการป้องกันควบคุมโรคเพิ่มเติม 

ข้อ 1 การเดินทางเข้ามาใน
ราชอาณาจักร 
(1) ผู้มสีัญชาติไทย 

 
 
1) ให้หลีกเลี่ยงพ้ืนที่เสี่ยงหรือสถานที่ชุมชนไม่
น้อยกว่า 14 วนั 
2) ให้มีเอกสารที่ใช้ในการเดินทางเข้ามาใน
ราชอาณาจักร ดังนี ้
- หนังสือที่รับรองว่าเป็นบุคคลที่เดินทางเข้ามา
ในราชอาณาจักรได้ (Certificate of Entry - 
COE) 
- ใบรับรองแพทย์ที่ยืนยันว่าผู้เดินทางมีสุขภาพ
เหมาะสมต่อการเดินทาง (Fit to Fly Health 
Certificate/Fit to Travel Health 
Certificate) 
- อาจมีใบรับรองแพทย์ที่ยืนยันว่าผู้เดินทาง
ดังกล่าวไม่มีเช้ือโรคโควิด - 19 (Medical 
certificate with a laboratory result 
indicating that COVID -19 is not 
detected) โดยวิธี RT-PCR โดยมีระยะเวลาไม่ 
เกิน 72 ชั่วโมงก่อนการเดินทาง ตามความ

 
 
1) ให้คัดกรองอาการทางเดินหายใจและวัดไข้
ที่ช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศ ก่อน
เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร (Entry 
screening) 
2) ให้ยื่นเอกสารต่อพนักงานเจ้าหน้าที่หรือ
เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ ณ ช่อง
ทางเข้าออกระหว่างประเทศ 
3) ให้ใช้ระบบติดตามหรือให้ติดตั้ง
แอปพลิเคช่ันตามที่ทางราชการกำหนด เพื่อ
เฝ้าระวังหรือติดตามอาการระหว่างที่เข้ารับ
การกักกัน 
4) ให้เข้ารับการกักกันและต้องปฏิบัติตาม
คำสั่งของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ ณ 
สถานที่ที่เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดตอ่
กำหนด ภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 14 วนั 
ทั้งนี้สถานที่ซึ่งผู้เดินทางต้องเข้ารับการกักกัน 

 
 
1. ติดตามเฝ้าระวังอาการหลังการกักกัน
ครบ 14 วัน โดยอาสาสมัครในพื้นที่จังหวัด
ปลายทาง  
ตัวอย่าง สถานที่กักกันที่สามารถเข้าพักได้ 

- SQ 
- ASQ 
- LQ 
- ALQ 
- HQ.  
- AHQ.  
- OQ. (ในกรณหีน่วยงานต้นสังกัด

ดำเนินการ)  
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ผู้โดยสารหรือ ผู้เดินทางเข้า
มาในราชอาณาจักร 

มาตรการก่อนเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร มาตรการเมื่อเดินทางถึง/ระหว่างอยู่ใน
ราชอาณาจักร 

มาตรการป้องกันควบคุมโรคเพิ่มเติม 

สมัครใจ ทั้งนี้ เพื่อความปลอดภัยของตนเอง
และของผู้ร่วมเดินทาง 
3) ให้คัดกรองอาการทางเดินหายใจและวัดไข้ผู้
เดินทาง ณ ช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศ
ของประเทศต้นทาง ก่อนออกเดินทาง (Exit 
screening) 

ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และแนวทางที่ทาง
ราชการกำหนด 
5) ให้มีการตรวจหาเชื้อโรคโควิด - 19 โดยวิธี 
RT-PCR จำนวน 2 ครั้ง ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 
3 – 5 และครัง้ที่ 2 ระหว่างวันที่ 11 - 13 
ของระยะเวลาที่ถูกกักกัน 

(2) ผู้มีเหตุยกเว้นหรือ 
เป็นกรณีที่นายกรัฐมนตร ี
หรือหัวหน้าผู้รับผิดชอบ 
ในการแก้ไขสถานการณ ์
ฉุกเฉินกำหนด อนุญาตหรือ 
เชิญให้เข้ามาใน
ราชอาณาจักรได้ตามความ
จำเป็นโดยอาจกำหนด
เงื่อนไขและเงื่อนเวลาก็ได้ 

1) ให้หลีกเลี่ยงพ้ืนที่เสี่ยงหรือสถานที่ชุมชนไม่
น้อยกว่า 14 วนั 
2) ให้มีเอกสารที่ใช้ในการเดินทางเข้ามาใน
ราชอาณาจักรดังนี้ 
- หนังสือที่รับรองว่าเป็นบุคคลที่เดินทางเข้ามา
ในราชอาณาจักรได้ (Certificate of Entry - 
COE) 
- ใบรับรองแพทย์ที่ยืนยันว่าผู้เดินทางมีสุขภาพ
เหมาะสมต่อการเดินทาง (Fit to Fly Health 
Certificate/Fit to Travel Health 
Certificate) 
- ใบรับรองแพทย์ที่ยืนยันว่าผู้เดินทางดังกล่าว
ไม่มีเชื้อโรคโควิด - 19 (Medical certificate 
with a laboratory result indicating that 
COVID -19 is not detected) โดยวิธี RT-

1) ให้คัดกรองอาการทางเดินหายใจและวัดไข้ 
ที่ช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศ ก่อน
เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร (Entry 
screening) 
2) ให้ยื่นเอกสารต่อพนักงานเจ้าหน้าที่หรือ
เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ ณ ช่อง
ทางเข้าออกระหว่างประเทศ 
3) ให้มีการตรวจหาเชื้อโรคโควิด - 19 โดยวิธี 
RT – PCR ที่ชอ่งทางเข้าออกระหว่างประเทศ
หรือที่พำนัก 
๔) ให้ถูกคุมไวส้ังเกตตามแผนการเดินทางที่
กำหนดไว้ โดยมีผู้ติดตามด้านการแพทย์และ
สาธารณสุข ทัง้นี้ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์
และแนวทางทีท่างราชการกำหนด และมี
เจ้าหน้าที่ของส่วนราชการ (Liaison 
Officer) และเจ้าหน้าที่อารักขาประจำคณะ 

1. ตาม 1) และ 2) ให้ตรวจหาเช้ือโรคโควิด 
- 19 โดยวิธ ี
RT - PCR โดยรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง 
2. ผู้ติดตามด้านการแพทย์และสาธารณสุข 
ต้องผ่านการอบรมก่อนปฏิบัติงาน โดยให้
เป็นไปตามหลักเกณฑ์และแนวทางที่ทาง
ราชการกำหนด และกองโรคติดต่อทั่วไป 
กรมควบคุมโรค เป็นผู้รับผิดชอบ 
ตัวอย่าง สถานที่กักกันที่สามารถเข้าพักได้ 

- ASQ 
- ALQ 
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ผู้โดยสารหรือ ผู้เดินทางเข้า
มาในราชอาณาจักร 

มาตรการก่อนเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร มาตรการเมื่อเดินทางถึง/ระหว่างอยู่ใน
ราชอาณาจักร 

มาตรการป้องกันควบคุมโรคเพิ่มเติม 

PCR โดยมีระยะเวลาไม่เกิน 72 ชั่วโมงก่อนการ
เดินทาง 
3) ให้มแีผนการเดินทางระหว่างอยู่ใน
ราชอาณาจักรที่แน่นอนชัดเจน สามารถติดตาม
ตัวได้ 
4) ให้คัดกรองอาการทางเดินหายใจและวัดไข้ผู้
เดินทาง ณ ช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศ
ของประเทศต้นทาง ก่อนออกเดินทาง (Exit 
screening) 

ตลอดระยะเวลาที่อยู่ในราชอาณาจักร 
5) ให้เดินทางโดยยานพาหนะที่จัดเตรียมไว้
และตามแผนการเดินทางที่กำหนดไว้เท่านั้น 

(3) บุคคลในคณะทูตคณะ 
กงสุลองค์การระหว่าง
ประเทศหรือผู้แทนรัฐบาล 
หรือหน่วยงานของรัฐต่างประ 
เทศซึ่งมาปฏิบัติงานใน
ประเทศไทย 
หรือบุคคลในหน่วยงาน 
ระหว่างประเทศอื่นตามที่ 
กระทรวงการต่างประเทศ 
อนุญาต ตามความจำเป็น 
ตลอดจนคู่สมรส บิดา มารดา 
หรือบตุรของบุคคลดังกล่าว 

๑) ให้หลีกเลี่ยงพ้ืนที่เสี่ยงหรือสถานที่ชุมชนไม่
น้อยกว่า14 วัน 
๒) ให้มีเอกสารที่ใช้ในการเดนิทางเข้ามาใน
ราชอาณาจักร ดังนี ้
- หนังสือที่รับรองว่าเป็นบุคคลที่เดินทางเข้ามา 
ในราชอาณาจักรได้ (Certificate of Entry - 
COE) 
- ใบรับรองแพทย์ที่ยืนยันว่าผู้เดินทางมีสุขภาพ 
เหมาะสมต่อการเดินทาง (Fit to Fly Health 
Certificate/Fit to Travel Health 
Certificate) 
- ใบรับรองแพทย์ที่ยืนยันว่าผู้เดินทางดังกล่าว 
ไม่มีเชื้อโรคโควิด - 19 (Medical certificate 

1) ให้คัดกรองอาการทางเดินหายใจและวัดไข้
ที่ช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศ ก่อน
เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร (Entry 
screening) 
2) ให้ยืน่เอกสารต่อพนักงานเจ้าหน้าที่หรือ 
เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ ณ ช่อง
ทางเข้าออกระหว่างประเทศ 
3) ให้มีการตรวจหาเชื้อโรคโควิด - 19 โดยวิธี 
RT-PCR ณ ชอ่งทางเข้าออกระหว่างประเทศ 
๔) ให้เข้ารับการกักกันในที่พำนักของบุคคล
ดังกล่าวภายใต้การควบคุมดูแลของหน่วยงาน
ต้นสังกัดเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 14 วัน 

1. ให้ตรวจหาเชื้อโรคโควิด - 19 โดยวิธี 
RT - PCR กรณีประเทศปลายทางกำหนด 
โดยรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง 
2. ให้เข้ารับการกักกัน ณ สถานที่กักกันโรค 
โดยรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง 
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ผู้โดยสารหรือ ผู้เดินทางเข้า
มาในราชอาณาจักร 

มาตรการก่อนเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร มาตรการเมื่อเดินทางถึง/ระหว่างอยู่ใน
ราชอาณาจักร 

มาตรการป้องกันควบคุมโรคเพิ่มเติม 

with a laboratory result indicating that 
COVID -19 is not detected) โดยวิธี RT-
PCR โดยมีระยะเวลาไม่เกิน 72 ชั่วโมงก่อนการ
เดินทาง 
- หน่วยงานต้นสังกัดมีหนังสือรับรองการ
รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการดูแลสุขภาพหรอื 
รักษาพยาบาล หรือเอกสารหลักฐานซึ่งแสดงถึง 
หลักประกันทีผู่้เดินทางดังกล่าวสามารถ
รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการดูแลสุขภาพหรอื 
รักษาพยาบาล ซึ่งรวมถึงโรคโควิด - 19 
ตลอดระยะเวลาที่อยู่ในราชอาณาจักร 
3) ให้คัดกรองอาการทางเดินหายใจและวัดไข้ผู้
เดินทาง ณ ช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศ
ของประเทศต้นทางก่อนออกเดินทาง (Exit 
screening) 

(4) ผู้ขนส่งสินค้าตามความ
จำเป็น แต่เมื่อเสร็จภารกิจ
แล้วให้กลับออกไป 
โดยเร็ว 

1) ให้มีเอกสารที่ใช้ในการเดินทางเข้ามาใน
ราชอาณาจักรได้แก่ หนังสือแสดงการขนสง่
สินค้า ซึ่งระบจุุดจอดยานพาหนะและขนส่ง
สินค้าที่แน่นอน พร้อมระบุเวลาที่จะเข้ามาและ
ออกจากราชอาณาจักร ระบุจำนวน ช่ือสกุล 
และสถานที่ทีส่ามารถติดต่อได้ของผู้ขนส่ง

1) ให้คัดกรองอาการทางเดินหายใจและวัดไข้
ผู้เดินทาง ณ ช่องทางเข้าออกระหว่าง
ประเทศ ก่อนเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร 
(Entry screening) 
2) ให้ยื่นเอกสารต่อพนักงานเจ้าหน้าที่หรือ
เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ ณ ช่อง
ทางเข้าออกระหว่างประเทศ 

1. กรณีมีความจำเป็นที่ไม่สามารถขนส่ง
สินค้าได้ภายใน 7 ชั่วโมง ให้พนักงาน
เจ้าหน้าที่หรือเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ
เป็นผู้พิจารณารับเข้าสถานทีก่ักกันที่
ราชการกำหนด 
ตัวอย่าง สถานที่กักกันที่สามารถเข้าพักได้ 

- ASQ 
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ผู้โดยสารหรือ ผู้เดินทางเข้า
มาในราชอาณาจักร 

มาตรการก่อนเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร มาตรการเมื่อเดินทางถึง/ระหว่างอยู่ใน
ราชอาณาจักร 

มาตรการป้องกันควบคุมโรคเพิ่มเติม 

สินค้า ทั้งผู้ขนส่งสินค้าของประเทศต้นทางและ
ของประเทศไทย 

3) ให้นายานพาหนะไปจอดและขนส่งสินค้า 
ณ จุดที่กำหนดไว้เท่านั้น 
4) ให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคตามข้อ 
11 แห่งข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 
แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการใน
สถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 1) 
5) ให้เดินทางออกนอกราชอาณาจักรทันที
เมื่อขนส่งสินคา้เสร็จสิ้นแล้ว ทั้งนี้ ต้องไม่เกิน 
7 ชั่วโมงนับแต่ยานพาหนะนั้นออกจากช่อง
ทางเข้าออกระหว่างประเทศไปยังจุดขนส่ง
สินค้า กรณมีีความจำเป็นที่ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามได้ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่หรือเจ้าพนักงาน
ควบคุมโรคติดต่อเป็นผู้พิจารณาตามสมควร
แก่กรณ ี

- ALQ 
- OQ. เช่นกรณอีงค์กรหรือ

หน่วยงานที่รับผิดชอบการขนส่ง
นั้น ๆ ร้องขอจัดต้ัง OQ. ด้วย
ตนเอง 

(5) ผู้ควบคุมยานพาหนะหรือ
เจ้าหน้าที่ประจำยานพาหนะ
ซึ่งจำเป็นต้องเดินทางเข้ามา
ตามภารกิจและมีกำหนดเวลา 
เดินทางออกนอก
ราชอาณาจักรชัดเจน 

1) ให้มีเอกสารที่ใช้ในการเดินทางเข้ามาใน
ราชอาณาจักร ดังนี ้
- หนังสือแสดงการเป็นผู้ควบคุมยานพาหนะ
หรือ เจ้าหน้าที่ประจำยานพาหนะ พร้อมระบุ
เวลาที่จะเข้ามาและออกจากราชอาณาจักร 
และความจำเป็นที่ต้องเดินทางเข้ามาตาม
ภารกิจ 

1) ให้คัดกรองอาการทางเดินหายใจและวัดไข้
ผู้เดินทาง ณ ช่องทางเข้าออกระหว่าง
ประเทศ ก่อนเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร 
(Entry screening) 
2) ให้ยื่นเอกสารต่อพนักงานเจ้าหน้าที่หรือ
เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ ณ ช่อง
ทางเข้าออกระหว่างประเทศ 

1. ให้ยื่นหลักฐานยืนยัน หรือหลักฐานที่
แสดงว่าสถานที่ที่ผู้เดินทางต้องเข้ารับการ
กักกันเป็นไปตามหลักเกณฑ์และแนวทางที่
ทางราชการกำหนด  
2. คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด ต้อง
รับทราบสถานที่ที่เจ้าพนักงานควบคุม
โรคติดต่อกำหนดให้เข้ารับการกักกัน 
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ผู้โดยสารหรือ ผู้เดินทางเข้า
มาในราชอาณาจักร 

มาตรการก่อนเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร มาตรการเมื่อเดินทางถึง/ระหว่างอยู่ใน
ราชอาณาจักร 

มาตรการป้องกันควบคุมโรคเพิ่มเติม 

- กรมธรรม์ประกันภัยที่ครอบคลุมค่าใช้จ่ายใน
การดูแลสุขภาพและรักษาพยาบาลกรณีโรคโค
วิด - 19 หรือหลักประกันอ่ืนใด ตลอด
ระยะเวลาที่ผู้เดินทางพำนักอยู่ในราชอาณาจักร 
ในวงเงินไม่น้อยกว่า 100,000 ดอลลารส์หรัฐ 
2) ให้คัดกรองอาการทางเดินหายใจและวัดไข้ผู้
เดินทาง ณ ช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศ
ของประเทศต้นทางก่อนออกเดนิทาง (Exit 
screening) 

3) ให้ใช้ระบบที่สามารถติดตามตัวหรือ
แอปพลิเคช่ันเพื่อเฝ้าระวังหรือติดตามอาการ
ระหว่างที่เข้ารับการกักกัน 
4) ให้เข้ารับการกักกัน ณ สถานที่ที่เจ้า
พนักงานควบคุมโรคติดต่อกำหนด ตลอด
ระยะเวลาที่ผู้เดินทางพำนักอยู่ใน
ราชอาณาจักร ทั้งนี้ สถานที่ซึ่งผู้เดินทางต้อง
เข้ารับการกักกันให้เป็นไปตามหลักเกณฑแ์ละ
แนวทางที่ทางราชการกำหนด 

3. คณะกรรมการช่องทางเป็นผู้รับผิดชอบ
ดำเนินการนำส่งผู้เดินทางเข้าสถานที่กักกัน 
ตามที่ระบุไว ้
ตัวอย่าง สถานที่กักกันที่สามารถเข้าพักได้ 

- ASQ 
- ALQ 
- OQ 

(6) ผู้ไมม่ีสัญชาติไทยซึ่งเป็นคู่
สมรส บิดามารดาหรือบุตร
ของผู้มีสัญชาติไทย 
(7) ผู้ไมม่ีสัญชาติไทยซึ่งมี
ใบสำคัญถิ่นทีอ่ยูใ่น
ราชอาณาจักรหรือได้รับ 
อนุญาตให้มีถิ่นที่อยู่ใน
ราชอาณาจักร 
(8) ผู้ไมม่ีสัญชาติไทย 
ซึ่งมีใบอนุญาตทำงานหรือ 
ได้รับอนุญาตให้เข้ามาทำงาน
ในราชอาณาจักรตาม

1) ให้หลีกเลี่ยงพ้ืนที่เสี่ยงหรือสถานที่ชุมชนไม่
น้อยกว่า 14 วนั 
2) ให้มีเอกสารที่ใช้ในการเดินทางเข้ามาใน
ราชอาณาจักร ดังนี ้
- หนังสือที่รับรองว่าเป็นบุคคลที่เดินทางเข้ามา 
ในราชอาณาจักรได้ (Certificate of Entry - 
COE) 
- ใบรับรองแพทย์ที่ยืนยันว่าผู้เดินทางมีสุขภาพ 
เหมาะสมต่อการเดินทาง (Fit to Fly Health 
Certificate/Fit to Travel Health 
Certificate) 
- ใบรับรองแพทย์ที่ยืนยันว่าผู้เดินทางดังกล่าว 
ไม่มีเชื้อโรคโควิด - 19 (Medical certificate 

1) ให้คัดกรองอาการทางเดินหายใจและวัดไข้
ผู้เดินทาง ณ ช่องทางเข้าออกระหว่าง
ประเทศ ก่อนเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร 
(Entry screening) 
2) ให้ยื่นเอกสารต่อพนักงานเจ้าหน้าที่หรือ
เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ ณ ช่อง
ทางเข้าออกระหว่างประเทศ 
3) ให้ใช้ระบบติดตามหรือให้ติดตั้ง
แอปพลิเคช่ันตามที่ทางราชการกำหนด เพื่อ
เฝ้าระวังหรือติดตามอาการระหว่างที่เข้ารับ
การกักกัน 
4) ให้เข้ารับการกักกันและต้องปฏิบัติตามคำ 
สั่งของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ ณ 

1. กรมควบคมุโรคดำเนินการ กำหนดใช้
ระบบติดตามผ่านทางแอปพลิเคช่ันให้เป็น
ระบบเดียว 
ตัวอย่าง สถานที่กักกันที่สามารถเข้าพักได้ 

- ASQ 
- ALQ 
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ผู้โดยสารหรือ ผู้เดินทางเข้า
มาในราชอาณาจักร 

มาตรการก่อนเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร มาตรการเมื่อเดินทางถึง/ระหว่างอยู่ใน
ราชอาณาจักร 

มาตรการป้องกันควบคุมโรคเพิ่มเติม 

กฎหมาย ตลอดจนคู่สมรส
หรือบุตรของบุคคล 
ดังกล่าว 

with a laboratory result indicating that 
COVID -19 is not detected) โดยวิธี RT-
PCR โดยมีระยะเวลาไม่เกิน 72 ชั่วโมงก่อนการ
เดินทาง 
- กรมธรรม์ประกันภัยที่ครอบคลุมค่าใช้จ่ายใน
การดูแลสุขภาพและรักษาพยาบาลกรณีโรคโค
วิด 19 หรือหลักประกันอ่ืนใด ตลอดระยะเวลา 
ที่ผู้เดินทางพำนักอยู่ในราชอาณาจักร ในวงเงิน 
ไม่น้อยกว่า 100,000 ดอลลาร์สหรัฐ 
- หลักฐานยืนยันหรือหลักฐานที่แสดงว่าสถานที่ 
ที่ผู้เดินทางต้องเข้ารับการกักกันเป็นไปตาม 
หลักเกณฑ์และแนวทางที่ทางราชการกำหนด 
3) ให้คัดกรองอาการทางเดินหายใจและวัดไข้ผู้
เดินทาง ณ ช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศ
ของประเทศต้นทางก่อนออกเดินทาง (Exit 
screening) 

สถานที่ที่เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ
กำหนด ภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 
14 วัน ทั้งนี้ สถานที่ซึ่งผู้เดินทางต้องเข้ารับ
การกักกันให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และ
แนวทางที่ทางราชการกำหนด 
5) ให้มีการตรวจหาเชื้อโรคโควิด - 19 โดยวิธี 
RT-PCR จำนวน 2 ครั้ง ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 
3 - 5 และ ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 11 - 13 
ของระยะเวลาที่ถูกกักกัน 

(9) ผู้ไมม่ีสัญชาติไทยซึ่งเป็น 
นักเรียน หรือนักศึกษาของ
สถานศึกษา ในประเทศไทยที่
ทางการไทย รับรองตลอดจน
บิดามารดา หรือผู้ปกครอง
ของบุคคลดังกล่าว ยกเว้น

1) ให้หลีกเลี่ยงพ้ืนที่เสี่ยงหรือสถานที่ชุมชนไม่
น้อยกว่า 14 วนั 
2) ให้มีเอกสารที่ใช้ในการเดินทางเข้ามาใน
ราชอาณาจักร ดังนี้  

1) ให้คัดกรองอาการทางเดินหายใจและวัดไข้
ผู้เดินทาง ณ ช่องทางเข้าออกระหว่าง
ประเทศ ก่อนเดินทางเข้ามา ใน
ราชอาณาจักร (Entry screening)  

1) ตรวจหาเช้ือโรคโควิด - 19 โดยวิธี RT-
PCR กรณีประเทศปลายทางกำหนด โดย
รับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง 
ตัวอย่าง สถานที่กักกันที่สามารถเข้าพักได้ 

- ASQ 
- ALQ 
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ผู้โดยสารหรือ ผู้เดินทางเข้า
มาในราชอาณาจักร 

มาตรการก่อนเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร มาตรการเมื่อเดินทางถึง/ระหว่างอยู่ใน
ราชอาณาจักร 

มาตรการป้องกันควบคุมโรคเพิ่มเติม 

นักเรียน หรือนักศึกษาของ
โรงเรียน นอกระบบตาม
กฎหมายว่าด้วยโรงเรียน
เอกชน หรือของสถานศึกษา
อื่นของเอกชนที่มีลักษณะ 
คล้ายกัน  
(9.1) นักเรียนหรือนักศึกษา
ของสถานศึกษาตามกฎหมาย
ว่าด้วยโรงเรียนเอกชน
ประเภทนานาชาติ หรือ 
มหาวิทยาลัยในหลักสูตร 
นานาชาติทั้งน้ี ให้รวมถึง 
บิดามารดาหรือผู้ปกครอง 
ของบุคคลดังกล่าว 

- หนังสือรับรองว่าเป็นบุคคลที่เดินทางเข้ามา 
ในราชอาณาจักรได้ (Certificate of Entry - 
COE)  
- ใบรับรองแพทย์ที่ยืนยันว่าผู้เดินทางมีสุขภาพ 
เหมาะสมต่อการเดินทาง (Fit to Fly Health 
Certificate/Fit to Travel Health 
Certificate)  
- ใบรับรองแพทย์ที่ยืนยันว่าผู้เดินทางดังกล่าว 
ไม่มีเชื้อโรคโควิด - 19 (Medical certificate 
with a laboratory result indicating that 
COVID -19 is not detected) โดยวิธี RT-
PCR โดยมีระยะเวลาไม่เกิน 72 ชั่วโมงก่อนการ 
เดินทาง  
- กรมธรรม์ประกันภัยที่ครอบคลุมค่าใช้จ่ายใน
การ ดูแลสุขภาพและรักษาพยาบาลกรณีโรคโค
วิด - 19 หรือหลักประกนัอื่นใด ตลอด
ระยะเวลาที่ผู้เดินทางพำนักอยู่ในราชอาณาจักร 
ในวงเงิน ไม่น้อยกว่า 100,000 ดอลลาร์สหรัฐ 
- หลักฐานยืนยันหรือหลักฐานที่แสดงว่าสถานที่ 
ที่ผู้เดินทางต้องเข้ารับการกักกันเป็นไปตาม 
หลักเกณฑ์และแนวทางที่ทางราชการกำหนด 
3) ให้คัดกรองอาการทางเดินหายใจและวดัไข้ผู้

2) ให้ยื่นเอกสารต่อพนักงานเจ้าหน้าที่หรือ
เจ้าพนักงาน ควบคุมโรคติดต่อ ณ ช่อง
ทางเข้าออกระหว่างประเทศ  
3) ให้ใช้ระบบติดตามหรือให้ติดตัง้
แอปพลิเคช่ัน ตามที่ทางราชการกำหนด เพื่อ
เฝ้าระวังหรือติดตาม อาการระหว่างที่เข้ารับ
การกักกัน  
4) ให้เข้ารับการกักกันและต้องปฏิบัติตาม
คำสั่งของ เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ ณ 
สถานที่ที่เจ้าพนักงาน ควบคุมโรคติดต่อ
กำหนด ภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑๔ วัน 
ทั้งนี้ สถานทีซ่ึ่งผู้เดินทางต้องเข้ารับการกักกัน 
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และแนวทางที่ทาง
ราชการกำหนด  
5) ให้มีการตรวจหาเชื้อโรคโควิด - 19 โดยวิธี 
RT-PCR จำนวน 2 ครั้ง ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 
3 - 5 และ ครัง้ที่ 2 ระหว่างวันที่ 11 - 13 
ของระยะเวลาที่ถูกกักกัน 

- OQ โดยหน่วยงานหรือองค์กร
สถานศึกษา เป็นผู้ร้องขอ
ดำเนินการ OQ. (ตามขั้นตอนและ
แนวทางการร้องขอ)  
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ผู้โดยสารหรือ ผู้เดินทางเข้า
มาในราชอาณาจักร 

มาตรการก่อนเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร มาตรการเมื่อเดินทางถึง/ระหว่างอยู่ใน
ราชอาณาจักร 

มาตรการป้องกันควบคุมโรคเพิ่มเติม 

เดินทาง ณ ช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศ
ของประเทศ ต้นทาง ก่อนออกเดินทาง (Exit 
screening) 

(9) ผู้ไมม่ีสัญชาติไทยซึ่งเป็น 
นักเรียน หรือนักศึกษาของ
สถานศึกษา ในประเทศไทยที่
ทางการไทย รับรองตลอดจน
บิดามารดา หรือผู้ปกครอง
ของบุคคลดังกล่าว ยกเว้น
นักเรียน หรือนักศึกษาของ
โรงเรียน นอกระบบตาม
กฎหมาย ว่าด้วยโรงเรียน
เอกชน หรือของสถานศึกษา
อื่น ของเอกชนที่มีลักษณะ 
คล้ายกัน  
(9.2) นักเรียนของโรงเรียน 
หรือสถานศึกษาในสังกัด 
สำนักงานคณะกรรมการ 
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานหรือ ใน
สังกัดหน่วยงานอื่นของรัฐ 
ทั้งนี้ ไม่รวมถึงบิดามารดา 

1) ให้หลีกเลี่ยงพ้ืนที่เสี่ยงหรือสถานที่ชุมชนไม่
น้อยกว่า 14 วนั  
2) ให้มีเอกสารที่ใช้ในการเดินทางเข้ามาใน
ราชอาณาจักร ดังนี้  
- เอกสารหลักฐานที่ยืนยันหรือแสดงว่า
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
หรือ หน่วยงานอ่ืนของรัฐที่นักเรียนหรือ
นักศึกษา สังกดัสามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใน
การดูแล สุขภาพหรือรักษาพยาบาล ตลอดจน
ค่าใช้จ่าย อื่นใด ซึ่งรวมถึงโรคโควิด - 19 ตลอด
ระยะเวลาที่ อยู่ในราชอาณาจักร  
- หลักฐานยืนยันหรือหลักฐานที่แสดงว่าสถานที่ 
ที่ผู้เดินทางต้องเข้ารับการกักกันเป็นไปตาม 
หลักเกณฑ์และแนวทางที่ทางราชการกำหนด 
3) ให้คัดกรองอาการทางเดินหายใจและวัดไข้ผู้
เดินทาง ณ ช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศ
ของประเทศต้นทางก่อนออกเดินทาง (Exit 
screening) 

1) ให้คัดกรองอาการทางเดินหายใจและวัดไข้
ผู้เดินทาง ณ ช่องทางเข้าออกระหว่าง
ประเทศ ก่อนเดินทางเข้ามา ใน
ราชอาณาจักร (Entry screening)  
2) ให้ยื่นเอกสารต่อพนักงานเจ้าหน้าที่หรือ
เจ้าพนักงาน ควบคุมโรคติดต่อ ณ ช่อง
ทางเข้าออกระหว่างประเทศ  
3) ให้มีระบบติดตามหรือให้ติดต้ัง
แอปพลิเคช่ัน ตามที่ทางราชการกำหนด เพื่อ
เฝ้าระวังหรือติดตาม อาการระหว่างที่เข้ารับ
การกักกัน  
4) ให้เข้ารับการกักกันและต้องปฏิบัติตามคำ 
สั่งของ เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ ณ 
สถานที่ที่เจ้าพนักงาน ควบคุมโรคติดต่อ
กำหนด ภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 14 วนั 
ทั้งนี้ การกักกนั สถานที่ซึ่งต้องใช้ในการ
กักกัน ตลอดจนมาตรการที่เหมาะสมเพื่อใช้
ดำเนินการระหว่าง การกักกัน ให้เป็นไปตาม

ตัวอย่าง สถานที่กักกันที่สามารถเข้าพักได้ 
- ASQ 
- ALQ 
- OQ โดยหน่วยงานหรือองค์กร

สถานศึกษา เป็นผู้ร้องขอ
ดำเนินการ OQ. (ตามขั้นตอนและ
แนวทางการร้องขอ) 
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ผู้โดยสารหรือ ผู้เดินทางเข้า
มาในราชอาณาจักร 

มาตรการก่อนเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร มาตรการเมื่อเดินทางถึง/ระหว่างอยู่ใน
ราชอาณาจักร 

มาตรการป้องกันควบคุมโรคเพิ่มเติม 

หรือผู้ปกครองของบุคคล 
ดังกล่าว 

หลักเกณฑ์และแนวทางที่ ทางราชการ
กำหนด 
5) ให้มีการตรวจหาเชื้อโรคโควิด - 19 โดยวิธี 
RT-PCR โดยให้เป็นไปตามที่เจ้าพนักงาน
ควบคุมโรคติดต่อกำหนด 

(9) ผู้ไมม่ีสัญชาติไทย ซึ่งเป็น 
นักเรียน หรือนักศึกษาของ
สถานศึกษา ในประเทศไทยที่
ทางการไทย รับรองตลอดจน
บิดามารดา หรือผู้ปกครอง
ของบุคคล ดังกล่าว ยกเว้น
นักเรียน หรือนักศึกษาของ
โรงเรียน นอกระบบตาม
กฎหมาย ว่าด้วยโรงเรียน
เอกชน หรือของสถานศึกษา
อื่น ของเอกชนที่มีลักษณะ 
คล้ายกัน  
(9.3) นักเรียนของโรงเรียน
ตำรวจตระเวนชายแดน หรือ
โรงเรียนของสังกัดอ่ืนที่มี
ภารกิจในลักษณะเดียวกัน 
ทั้งนี้ ไม่รวมถึงบิดามารดา 

1) ให้หลีกเลี่ยงพ้ืนที่เสี่ยงหรือสถานที่ชุมชนไม่
น้อยกว่า 14 วนั  
2) ให้มีเอกสารที่ใช้ในการเดินทางเข้ามาใน
ราชอาณาจักร ดังนี้  
- เอกสารหลักฐานที่ยืนยันหรือแสดงว่าโรงเรียน 
หรือสถานศึกษาหรือหน่วยงานต้นสังกัดของ 
โรงเรียนหรือสถานศึกษานั้นสามารถรับผิดชอบ 
ค่าใช้จ่ายในการดูแลสุขภาพหรือรักษาพยาบาล 
ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นใด ซึ่งรวมถึงโรคโควิด - 
19 ตลอดระยะเวลาที่อยู่ในราชอาณาจักร  
- หลักฐานยืนยันหรือหลักฐานที่แสดงว่าสถานที่ 
ที่ผู้เดินทางต้องเข้ารับการกักกันเป็นไปตาม 
หลักเกณฑ์และแนวทางที่ทางราชการกำหนด 
3) ให้คัดกรองอาการทางเดินหายใจและวัดไข้ผู้
เดินทาง ณ ช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศ
ของประเทศต้นทาง ก่อนออกเดินทาง (Exit 
screening) 

1) ให้คัดกรองอาการทางเดินหายใจและวัดไข้
ผู้เดินทาง ณ ช่องทางเข้าออกระหว่าง
ประเทศ ก่อนเดินทางเข้ามา ใน
ราชอาณาจักร (Entry screening)  
2) ให้ยื่นเอกสารต่อพนักงานเจ้าหน้าที่หรือ
เจ้าพนักงาน ควบคุมโรคติดต่อ ณ ช่อง
ทางเข้าออกระหว่างประเทศ  
3) ให้มีระบบติดตามตัวหรือให้ติดต้ัง
แอปพลิเคช่ัน ตามที่ทางราชการกำหนด เพื่อ
เฝ้าระวังหรือติดตาม อาการระหว่างที่เข้ารับ
การกักกัน  
4) ให้เข้ารับการกักกันและต้องปฏิบัติตาม
คำสั่งของ เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ ณ 
สถานที่ที่เจ้าพนักงาน ควบคุมโรคติดต่อ
กำหนด ภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 14 วนั 
ทั้งนี้ สถานทีซ่ึ่งต้องใช้ในการกักกัน มาตรการ
ที่ เหมาะสมเพือ่ใช้ดำเนินการระหว่างการ

ตัวอย่าง สถานที่กักกันที่สามารถเข้าพักได้ 
- ALQ 
- OQ โดยหน่วยงานหรือองค์กร

สถานศึกษา เป็นผู้ร้องขอ
ดำเนินการ OQ. (ตามขั้นตอนและ
แนวทางการร้องขอ) 
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ผู้โดยสารหรือ ผู้เดินทางเข้า
มาในราชอาณาจักร 

มาตรการก่อนเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร มาตรการเมื่อเดินทางถึง/ระหว่างอยู่ใน
ราชอาณาจักร 

มาตรการป้องกันควบคุมโรคเพิ่มเติม 

หรือผู้ปกครองของบุคคล 
ดังกล่าว 

กักกัน รวมทั้ง อาจให้มีการตรวจหาเชื้อโรคโค
วิด - 19 โดยให้เป็นไป ที่เจ้าพนักงานควบคุม
โรคติดต่อกำหนดหรือพิจารณา ตามสมควร
แก่กรณ ี

(10) ผู้ไม่มีสัญชาติไทย ซึ่งมี 
ความจำเป็นต้องเข้ามารับการ
ตรวจรักษาพยาบาลใน 
ประเทศไทย และผู้ติดตาม 
ของบุคคลดังกล่าว แต่ต้อง 
ไม่เป็นกรณีเขา้มาเพ่ือการ
รักษาพยาบาล โรคโควิด - 19 
ทั้งนี้ เฉพาะผู้มีความ
จำเป็นต้องเข้ามารับการตรวจ
รักษาพยาบาล ในประเทศ
ไทยที่เดินทาง โดยทางอากาศ 
โดยให้จำกัดจำนวนผู้ติดตาม 
ได้ไม่เกิน 3 คน และให้เข้ารบั 
การกักกันในสถานพยาบาล
เดียวกัน รวมถึงต้องมี
ระยะเวลาที่อยู่ในราชอาณา 
จักรไม่น้อยกว่า 14 วัน 

1) ให้หลีกเลี่ยงพ้ืนที่เสี่ยงหรือสถานที่ชุมชนไม่
น้อยกว่า 14 วนั  
2) ให้มีเอกสารที่ใช้ในการเดินทางเข้ามาใน
ราชอาณาจักร ดังนี้  
- หนังสือที่รับรองว่าเป็นบุคคลที่เดินทางเข้ามา
ใน ราชอาณาจักรได้ (Certificate of Entry - 
COE)  
- ใบรับรองแพทย์ที่ยืนยันว่าผู้เดินทางมีสุขภาพ 
เหมาะสมต่อการเดินทาง (Fit to Fly Health 
Certificate/Fit to Travel Health 
Certificate) หรือตามสภาพการเคลื่อนย้าย
ผู้ป่วยทางการแพทย์  
- ใบรับรองแพทย์ที่ยืนยันว่าผู้เดินทางดังกล่าว 
ไม่มีเชื้อโรคโควิด - 19 (Medical certificate 
with a laboratory result indicating that 
COVID -19 is not detected) โดยวิธี RT-
PCR โดยมีระยะเวลาไม่เกิน 72 ชั่วโมงก่อนการ 
เดินทาง 

1) ให้คัดกรองอาการทางเดินหายใจและวัดไข้
ผู้เดินทาง 
ณ ช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศ ก่อน
เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร (Entry 
screening) 
2) ให้ยื่นเอกสารต่อพนักงานเจ้าหน้าที่หรือ
เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ ณ ช่อง
ทางเข้าออกระหว่างประเทศ 
3) ให้เดินทางโดยยานพาหนะของ
สถานพยาบาลเท่าน้ัน 
4) ให้มีระบบติดตามตัวหรือติดตั้ง
แอปพลิเคช่ันตามที่ทางราชการกาหนด เพื่อ
ใช้ในการเฝ้าระวังและติดตามอาการระหว่างที่
เข้ารับการกักกัน 
5) ให้มีการตรวจหาเชื้อโรคโควิด - 19 โดยวิธี 
RT-PCR จำนวน 3 ครั้ง ได้แก ่ครั้งที่ 1 เมื่อ
เดินทางมาถึงสถานพยาบาล ครั้งที่ 2 ระหว่าง

1. ให้ตรวจหาเชื้อโรคโควิด - 19 โดยวิธี 
RT-CR กรณีประเทศปลายทางกำหนด โดย
รับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง 
ตัวอย่าง สถานที่กักกันที่สามารถเข้าพักได้ 

- AHQ 



58 
 

ผู้โดยสารหรือ ผู้เดินทางเข้า
มาในราชอาณาจักร 

มาตรการก่อนเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร มาตรการเมื่อเดินทางถึง/ระหว่างอยู่ใน
ราชอาณาจักร 

มาตรการป้องกันควบคุมโรคเพิ่มเติม 

- เอกสารหลักฐานซึ่งแสดงถงึหลักประกันที่ ผู้
เดินทางสามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการ 
รักษาพยาบาลและค่าใช้จ่ายอื่นใดทั้งหมดที ่
เกิดขึ้นระหว่างอยู่ในราชอาณาจักร  
- กรมธรรม์ประกันภัยที่ครอบคลุมค่าใช้จ่ายใน
การ ดูแลสุขภาพและรักษาพยาบาลกรณีโรคโค
วิด - 19 หรือหลักประกันอ่ืนใด ตลอด
ระยะเวลาที่ ผู้เดินทางพำนักอยู่ใน
ราชอาณาจักร ในวงเงิน ไม่น้อยกว่า 100,000 
ดอลลาร์สหรัฐ  
- หลักฐานยืนยันหรือหลักฐานที่แสดงว่าสถานที่ 
ที่ผู้เดินทางต้องเข้ารับการกักกันเป็นไปตาม 
หลักเกณฑ์และแนวทางที่ทางราชการกำหนด  
- เอกสารหรือหนังสือรับรองของสถานพยาบาล 
จากประเทศต้นทางที่ระบุความจำเป็นในการ 
เข้ามารักษาพยาบาลในราชอาณาจักร  
- เอกสารหรือหนังสือรับรองของสถานพยาบาล 
ในราชอาณาจักรที่ยืนยันการรับผู้เดินทางเข้ามา 
รักษาพยาบาลและการจัดสถานที่กักกันใน 
สถานพยาบาล เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 14
วัน  

วันที่ 5 - 7 และครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 13 - 
14 ของระยะเวลาที่ถูกกักกัน 
6) กรณีรักษาพยาบาลอยู่ในสถานพยาบาลไม่
ถึง 14 วัน ใหก้ักกันจนครบ 14 วัน 
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ผู้โดยสารหรือ ผู้เดินทางเข้า
มาในราชอาณาจักร 

มาตรการก่อนเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร มาตรการเมื่อเดินทางถึง/ระหว่างอยู่ใน
ราชอาณาจักร 

มาตรการป้องกันควบคุมโรคเพิ่มเติม 

3) ให้คัดกรองอาการทางเดินหายใจและวัดไข้ผู้
เดินทาง ณ ช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศ
ของประเทศต้นทาง กอ่นออกเดินทาง (Exit 
screening) 

(11) ผู้ไม่มีสัญชาติไทย ซึ่ง
ได้รับอนุญาตให้เดินทาง เข้า
มาในราชอาณาจักรตาม
ข้อตกลงพิเศษ (special 
arrangement) กับ
ต่างประเทศ  
(11.1) ระยะยาว ทั้งนี้ให้มี
การกำหนดโควตาจำนวนผู้
เดินทางจากประเทศที่มี
ข้อตกลงพิเศษโดยกระทรวง 
การต่างประเทศเสนอขอ 
ความเห็นชอบจาก ศบค. 

1) ให้หลีกเลี่ยงพ้ืนที่เสี่ยงหรือสถานที่ชุมชนไม่
น้อยกว่า 14 วนั  
2) ให้มีเอกสารที่ใช้ในการเดินทางเข้ามาใน
ราชอาณาจักร ดังนี้  
- หนังสือที่รับรองว่าเป็นบุคคลที่เดินทางเข้ามา
ใน ราชอาณาจักรได้ (Certificate of Entry - 
COE)  
- ใบรับรองแพทย์ที่ยืนยันว่าผู้เดินทางมีสุขภาพ 
เหมาะสมต่อการเดินทาง (Fit to Fly Health 
Certificate/Fit to Travel Health 
Certificate) - ใบรับรองแพทย์ที่ยืนยันว่าผู้
เดนิทางดังกล่าว ไม่มีเชื้อโรคโควิด - 19 
(Medical certificate with a laboratory 
result indicating that COVID -19 is not 
detected) โดยวิธี RT-PCR โดยมีระยะเวลาไม่
เกิน 72 ชั่วโมงก่อนการเดินทาง  
- กรมธรรม์ประกันภัยที่ครอบคลุมค่าใช้จ่าย ใน
การดูแลสุขภาพและรักษาพยาบาลกรณีโรคโค

1) ให้คัดกรองอาการทางเดินหายใจและวัดไข้
ผู้เดินทาง ณ ช่องทางเข้าออกระหว่าง
ประเทศ ก่อนเดินทางเข้ามา ใน
ราชอาณาจักร (Entry screening)  
2) ให้ยื่นเอกสารต่อพนักงานเจ้าหน้าที่หรือ
เจ้าพนักงาน ควบคุมโรคติดต่อ ณ ช่อง
ทางเข้าออกระหว่างประเทศ  
3) ให้ใช้ระบบติดตามหรือให้ติดตั้ง
แอปพลิเคช่ันตามที่ ทางราชการกำหนด เพื่อ
เฝ้าระวังหรือติดตามอาการ ระหว่างที่เข้ารับ
การกักกัน  
4) ให้เข้ารับการกักกันและต้องปฏิบัติตาม
คำสั่งของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ ณ 
สถานที่ที่เจ้าพนักงาน ควบคุมโรคติดต่อ
กำหนด ภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 14 วนั 
ทั้งนี้ สถานทีซ่ึ่งผู้เดินทางต้องเข้ารับการกักกัน 
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และแนวทางที่ทาง
ราชการกำหนด  

1. ให้ตรวจหาเชื้อโรคโควิด - 19 โดยวิธี RT 
- PCR กรณีประเทศปลายทางกำหนด โดย
รับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง 
ตัวอย่าง สถานที่กักกันที่สามารถเข้าพักได้ 

- ASQ 
- ALQ 
- OQ โดยหน่วยงานหรือองค์กรทั้ง

ภาครัฐและเอกชน จัดทำแนวทาง
การปฏิบัติและส่งเพื่อขอรับการ
ตรวจสอบให้ถกูต้องก่อน 
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ผู้โดยสารหรือ ผู้เดินทางเข้า
มาในราชอาณาจักร 

มาตรการก่อนเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร มาตรการเมื่อเดินทางถึง/ระหว่างอยู่ใน
ราชอาณาจักร 

มาตรการป้องกันควบคุมโรคเพิ่มเติม 

วิด - 19 ตลอดระยะเวลาที่ผู้เดินทางพำนัก อยู่
ในประเทศไทย หรือหลักประกันอ่ืนใด ในวงเงิน
ไม่น้อยกว่า 100,000 ดอลลาร์สหรัฐ  
- หลักฐานยืนยันหรือหลักฐานที่แสดงว่าสถานที่ 
ที่ผู้เดินทางต้องเข้ารับการกักกันเป็นไปตาม 
หลักเกณฑ์และแนวทางที่ทางราชการกำหนด 
3) ให้คัดกรองอาการทางเดินหายใจและวัดไข้ผู้
เดินทาง ณ ช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศ
ของประเทศต้นทาง ก่อนออกเดินทาง (Exit 
screening) 

5) ให้มีการตรวจหาเชื้อโรคโควิด - 19 โดยวิธี 
RT-PCR จำนวน 2 ครั้ง ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 
3 - 5 และ ครัง้ที่ 2 ระหว่างวันที่ 11 - 13 
ของระยะเวลาที่ถูกกักกัน 

(11) ผู้ไม่มีสัญชาติไทยซึ่ง
ได้รับอนุญาตให้เดินทางเข้า
มาในราชอาณาจักรตาม
ข้อตกลงพิเศษ (special 
arrangement) กับ
ต่างประเทศ  
(11.2) ระยะสัน้ ทั้งนี้ให้มีการ 
กำหนดโควตาจำนวนผู้
เดินทาง จากประเทศที่มี
ข้อตกลงพิเศษโดยกระทรวง 
การต่างประเทศเสนอขอ 
ความเห็นชอบจาก ศบค. 

1) งดเดินทางออกนอกประเทศต้นทางเป็น
ระยะเวลา 14 วัน และหลีกเลี่ยงพื้นที่เสี่ยงหรือ
สถานที่ชุมชน อย่างน้อย 14 วัน  
2) ให้มีเอกสารที่ใช้ในการเดินทางเข้ามาใน
ราชอาณาจักร ดังนี้  
- หนังสือที่รับรองว่าเป็นบุคคลที่เดินทางเข้ามา
ใน ราชอาณาจักรได้ (Certificate of Entry - 
COE)  
- ใบรับรองแพทย์ที่ยืนยันว่าผู้เดินทางมีสุขภาพ 
เหมาะสมต่อการเดินทาง (Fit to Fly Health 
Certificate/Fit to Travel Health 
Certificate)  

1) ให้คัดกรองอาการทางเดินหายใจและวัดไข้
ผู้เดินทาง ณ ช่องทางเข้าออกระหว่าง
ประเทศ ก่อนเดินทางเข้ามา ใน
ราชอาณาจักร (Entry screening)  
2) ให้ยื่นเอกสารต่อพนักงานเจ้าหน้าที่หรือ
เจ้าพนักงาน ควบคุมโรคติดต่อ ณ ช่อง
ทางเข้าออกระหว่างประเทศ  
3) ให้ตรวจหาเช้ือโดยวิธี RT-PCR ที่ช่อง
ทางเข้าออกระหว่างประเทศ และให้เข้าพักใน
ที่พำนักตามแผนการเดินทางที่กำหนดไว้ โดย
ห้ามออกจากที่พำนักจนกว่าจะได้รับผลการ
ตรวจยืนยันว่าไม่มีเชื้อโรคโควิด - 19  

1. ให้ตรวจหาเชื้อโรคโควิด - 19 โดยวิธี 
RT-PCR กรณปีระเทศปลายทางกำหนด 
โดยรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง 
ตัวอย่าง สถานที่กักกันที่สามารถเข้าพักได้ 

- ASQ 
- OQ 
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ผู้โดยสารหรือ ผู้เดินทางเข้า
มาในราชอาณาจักร 

มาตรการก่อนเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร มาตรการเมื่อเดินทางถึง/ระหว่างอยู่ใน
ราชอาณาจักร 

มาตรการป้องกันควบคุมโรคเพิ่มเติม 

- ใบรับรองแพทย์ที่ยืนยันว่าผู้เดินทางดังกล่าว 
ไม่มีเชื้อโรคโควิด - 19 (Medical certificate 
with a laboratory result indicating that 
COVID -19 is not detected) โดยวิธี RT-
PCR โดยมีระยะเวลาไม่เกิน 72 ชั่วโมงก่อนการ 
เดินทาง  
- กรมธรรม์ประกันภัยที่ครอบคลุมค่าใช้จ่าย ใน
การดูแลสุขภาพและรักษาพยาบาลกรณี โรคโค
วิด - 19 ตลอดระยะเวลาที่ผู้เดินทางพำนักอยู่
ในประเทศไทย หรือหลักประกันอ่ืนใดในวงเงิน
ไม่น้อยกว่า 100,000 ดอลลาร์สหรัฐ  
- หลักฐานยืนยันหรือหลักฐานที่แสดงถึงที่
พำนักที่มีหลักแหล่ง พร้อมแผนการเดินทางที่
กำหนด ชชัดเจน และสามารถติดตามตัวได้  
3) ให้คัดกรองอาการทางเดินหายใจและวัดไข้ผู้
เดินทาง ณ ช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศ
ของประเทศต้นทาง ก่อนออกเดินทาง (Exit 
screening) 

4) ให้ถูกคมุไว้สังเกตตามแผนการเดินทางที่
กำหนดไว้ โดยมีผู้ติดตามด้านการแพทย์และ
สาธารณสุข ทัง้นี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์
และแนวทางทีท่างราชการกำหนด โดยผู้
เดินทางเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง  
5) เดินทางโดยยานพาหนะที่จัดเตรียมตาม
แผนที่กำาหนดเท่าน้ัน ทั้งนี้ ให้งดใช้บริการ
ขนส่งสาธารณะและงดการเข้าไปในสถานที่
สาธารณะ 

 


