
ประกาศศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข   
กรณีโรคติดเชื้อโควิด - 19 

เรื่อง  หลกัเกณฑ์แนวทางการก าหนดสถานที่กกักันที่รัฐก าหนด 
พ.ศ.  2563 

 
 

ตามที่นายกรัฐมนตรไีดม้ีค าสั่ง  ที่  4/2563  เรื่อง  แต่งตั้งผู้ก ากับการปฏิบัตงิาน  หัวหน้าผู้รับผดิชอบ
และพนักงานเจ้าหน้าที่ในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน  ลงวันที่   25  มีนาคม  พ.ศ.  2563   
ที่มอบหมายให้ปลัดกระทรวงสาธารณสุขเป็นหัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน 
ในส่วนที่เกี่ยวกับการสาธารณสุขทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร   

อาศัยอ านาจตามค าสั่งศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข  กรณีโรคติดเชื้อ   
โควิด - 19  ที่  2/2563  ลงวันที่  21  เมษายน  พ.ศ.  2563  เรื่อง  ก าหนดองค์ประกอบของ 
ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข  กรณีโรคติดเชื้อโควิด - 19  ประกอบกับมติ
คณะกรรมการอ านวยการศูนย์บริการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุขกรณีโรคติดเชื้อโควิด - 19  
ครั้งที่  3/2563  เมื่อวันที่  20  เมษายน  2563  ปลัดกระทรวงสาธารณสุขในฐานะหัวหน้า  
ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข  กรณีโรคติดเชื้อโควิด - 19  จึงออกประกาศไว้  
ดังต่อไปนี้ 

ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า  “ประกาศศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข  
กรณีโรคติดเชื้อโควิด - 19  เรื่อง  หลักเกณฑ์แนวทางการก าหนดสถานที่กักกันที่รัฐก าหนด   
พ.ศ.  2563” 

ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป   
ข้อ 3 ในประกาศนี้ 
“สถานกักกันโรคแห่งรัฐ  (State  Quarantine)  หมายความว่า  การกักกันผู้เดินทางเข้ามา  

ในราชอาณาจักร  โดยใช้สถานประกอบการธุรกิจโรงแรม  หรือสถานที่ที่รัฐก าหนดให้เป็นสถานที่กักกัน  
เพ่ือการเฝ้าระวัง  ป้องกัน  และควบคุมโรคโควิด  - 19  เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า  14  วัน   
ตามหลักเกณฑ์แนวทางที่รัฐก าหนด” 

“สถานกักกันโรคท้องที่  (Local  Quarantine)  หมายความว่า  การกักกันผู้เดินทางเข้ามา   
ในพ้ืนที่ปกครองระดับจังหวัด  โดยใช้สถานที่ที่รัฐก าหนดให้เป็นสถานที่กักกัน  เพ่ือการเฝ้าระวัง   
ป้องกัน  และควบคุมโรคโควิด - 19  เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า  14  วัน  ตามหลักเกณฑ์แนวทาง 
ที่รัฐก าหนด” 

“สถานกักกันโรคแห่งรัฐทางเลือก  (Alternative  State  Quarantine)  หมายความว่า   
การกักกันผู้เดินทางทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเข้ามาในราชอาณาจักร  โดยใช้สถานประกอบการ  

้หนา   ๓๑

่เลม   ๑๓๗   ตอนพิเศษ   ๑๖๐    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๓   กรกฎาคม   ๒๕๖๓



ธุรกิจโรงแรม  หรือสถานที่ที่รัฐก าหนดให้เป็นสถานที่กักกัน  เพ่ือการเฝ้าระวัง  ป้องกัน  และควบคุม  
โรคโควิด - 19  เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า  14  วัน  ตามหลักเกณฑ์แนวทางที่รัฐก าหนด  โดยยินยอม
ช าระค่าใช้จ่ายเองทั้งหมดระหว่างกักกันตนโดยสมัครใจ” 

ข้อ 4 ให้การก าหนดสถานที่กักกันเป็นไปตามหลักเกณฑ์  แนวทางแนบท้ายประกาศนี้ 
 

ประกาศ  ณ  วนัที่  8  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๖3 
สุขุม  กาญจนพิมาย 

ปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
หัวหน้าศูนย์ปฏิบตัิการฉุกเฉนิด้านการแพทยแ์ละสาธารณสุข   

กรณีโรคตดิเชื้อโควดิ - 19 

้หนา   ๓๒

่เลม   ๑๓๗   ตอนพิเศษ   ๑๖๐    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๓   กรกฎาคม   ๒๕๖๓



 
 

หลักเกณฑ์ แนวทางการก าหนดสถานกักกันโรคแห่งรัฐ (State Quarantine) 
แนบท้ายประกาศศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรณีโรคติดเชือ้โควิด - 19 

เรื่อง หลักเกณฑ์แนวทางการก าหนดสถานทีก่ักกันที่รัฐก าหนด พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 

   
 ข้อ 1 หลักการและเหตุผล 
 ตามที่มีการประกาศให้โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด - 19 (Coronavirus Disease 2019 
(COVID - 19)) เป็นโรคติดต่ออันตรายตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 และศูนย์บริหารสถานการณ์ 
โควิด - 19 (ศบค.) ก าหนดให้ผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศทุกคน ต้องได้รับการตรวจคัดกรอง แยกกัก  
หรือกักกัน เพ่ือการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคซึ่งมาจากท้องถิ่นอ่ืน หรือเมืองท่านอกราชอาณาจักร กรณี
โรคโควิด - 19 
 หน่วยงานภาครัฐจึงจ าเป็นต้องจัดเตรียมและจัดหาสถานที่ส าหรับเป็นที่กักตัวผู้ที่เดินทางมาจาก
ต่างประเทศ ให้อยู่ในการก ากับดูแลเพ่ือการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตามหลักเกณฑ์      
และแนวทางการควบคุมป้องกันโรค โดยความร่วมมือระหว่างกระทรวงกลาโหมและกระทรวงสาธารณสุข 
 

 ข้อ 2 ค านิยาม 
 State Quarantine หมายถึง การกักกันผู้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร โดยใช้สถานประกอบการ  
ธุรกิจโรงแรม หรือสถานที่ที่รัฐก าหนดให้เป็นสถานที่กักกัน เพ่ือการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคโควิด - 19 
เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 14 วัน ตามหลักเกณฑแ์นวทางท่ีรัฐก าหนด 
 

 ข้อ 3 ข้อก าหนดสถานที่จะเข้าร่วม 
 (1) โรงแรมต้องมีใบอนุญาตตามกฎหมาย รวมถึงกรณีดัดแปลง 
 (2) สถานที่ที่รัฐก าหนด 
 

 ข้อ 4 กลุ่มเป้าหมาย  
 ผู้ที่เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรไทย และไม่มีอาการที่เข้าเกณฑ์สอบสวนโรคโควิด - 19  
(Patient Under Investigation)  

 

 ข้อ 5 ลักษณะของที่พัก  
 (1) เป็นห้องส่วนตัว 
 (2) มีห้องน้ าส่วนตัว 
 (3) มีผู้จัดหาอาหารและของใช้จ าเป็นให้ โดยไม่ต้องออกไปจัดหาด้วยตนเอง 
 

 ข้อ 6 ข้อปฏิบัติของผู้เข้าพัก 
 (1) อยู่ในห้องส่วนตัว หลีกเลี่ยงการอยู่ใกล้ชิดกับบุคคลอ่ืนในที่พัก (Social Distancing) 
 (2) ใช้ห้องน้ าแยกจากผู้อ่ืน 
 (3) แยกสิ่งของส่วนตัว ไม่ใช้ร่วมกับผู้อ่ืน เช่น จาน ชาม ช้อนส้อม แก้วน้ า ผ้าเช็ดตัว 
 (4) ไม่ร่วมรับประทานอาหารกับผู้อ่ืน ถ้าเตรียมอาหารในโรงแรมบริเวณที่มีผู้อ่ืนอยู่ ควรให้ผู้อ่ืนจัดหามาให้ 
แล้วแยกรับประทานคนเดียว 
 (5) ซักเสื้อผ้า ผ้าปูเตียง ผ้าขนหนู ฯลฯ ด้วยน้ าและสบู่ หรือผงซักฟอก ถ้าท าได้ซักผ้าด้วยน้ าร้อน 
ที่อุณหภูมิน้ า 60 - 90 องศาเซลเซียส 
 
 

(6) แยกถุง... 
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 (6) แยกถุงขยะของตนต่างหาก 
 (๗) ผู้ เดินทางจากต่างประเทศทุกคน จะต้องถูกเก็บตัวอย่างทางเดินหายใจส่งตรวจ 
ทางห้องปฏิบัติการการ เพ่ือหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จ านวน ๒ ครั้ง โดยครั้งที่ 1 ประมาณวันที่ ๓ - ๕ และครั้งที่ 2 
ประมาณวันที่ ๑๑ - ๑๓ ของการกักกันตัว หรือเมื่อมีอาการ ไข ้ไอ มีน้ ามูก เจ็บคอ หรือหอบเหนื่อย อย่างหนึ่งอย่างใด 
 (๘) การเข้าพักเพ่ือควบคุมโรคเป็นระยะเวลา ๑๔ วัน โดยนับวันที่เข้าสู่แผ่นดินไทยเป็นวันที่ 0  
และวันรุ่งขึ้นเป็นวันที่ ๑ จนครบ 14 วัน แล้วจึงกลับภูมิล าเนาได้ในวันรุ่งขึ้น 
 (9) เมื่อกักกันตัวครบก าหนดจะได้รับหนังสือรับรองการกักกันโรคแห่งรัฐ มีรายงานผลทดสอบ
ทางห้องปฏิบัติการไม่พบเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จ านวน ๒ ครั้ง และสามารถเดินทางข้ามจังหวัด 
โดยไม่ต้องมีการกักกันตัวในสถานกักกันโรคท้องที่  
 

 ข้อ 7 ลักษณะของ State Quarantine ต้องมีองค์ประกอบหลัก 5 หมวด ดังนี้ 
 หมวด 1  โครงสร้างอาคารวิศวกรรมความปลอดภัยและระบบส่ือสารสารสนเทศ 
   (1) โครงสร้างสมบูรณ์ ไม่แตกร้าว มีสภาพอาคารพร้อมใช้งาน 
   (2) ระบบความปลอดภัยในอาคารพร้อมใช้งาน เช่น ระบบดับเพลิง ทางหนีไฟ 
   (3) ห้องพักเป็นห้องปรับอากาศแยกส่วน หรือไม่เป็นระบบท่อส่งลมเย็นร่วม 
   (4) ท่อระบายน้ าทิ้ง และสุขาภิบาลต้องไม่รั่วซึม 
   (5) ระบบโทรศัพทส์ื่อสาร และ CCTV 
   (6) ระบบสื่อสารทางไกลทางการแพทย์ Telemedicine เพ่ือการบันทึกอุณหภูมิร่างกาย     
และสื่อสารกับบุคลากรทางการแพทย์ 
 หมวด 2 บุคลากร (ต้องได้รับการอบรมก่อนปฏิบัติงาน)  

 (1) เจ้าหน้าที่รับลงทะเบียนผู้ป่วย/เจ้าหน้าที่รับโทรศัพท์   
   (2) เจ้าหน้าที่ส่งอาหาร       
   (3) เจ้าหน้าที่ท าความสะอาด      
   (4) เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย      
   (5) เจ้าหน้าที่เก็บขยะ       
   (6) ช่างไฟฟ้า         
   (7) ช่างประปา 
   (8) Covid - 19 Manager 
   (9) เจ้าหน้าที่ของภาครัฐและเจ้าหน้าที่ทางโรงแรม ต้องได้รับการคัดกรองก่อนเข้าปฏิบัติงาน 
และสวมชุดป้องกัน รวมถึงท าความสะอาดร่างกายหลังปฏิบัติงาน ดังนี้ 
 (9.1) ตรวจวัดไข ้
 (9.2) สวมหน้ากากอนามัย Surgical Mask 
 (9.3) สวม Face Shield  
 (9.4) สวมชุดป้องกัน (เฉพาะบุคคลที่มีความเสี่ยง) 
 (9.5) การท าความสะอาดรองเท้าก่อน/หลังปฏิบัติงาน 
 (9.6) การท าความสะอาดร่างกายก่อน/หลังปฏิบัติงาน 
 
 
 

หมวด 3 วัสดุ… 
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 หมวด 3 วัสดุ อุปกรณ์ส านักงาน และอ่ืนๆ  
 ก. วัสดุ อุปกรณ์ประจ าส านักงาน (ส าหรับเจ้าหน้าที่) 
 (1) คอมพิวเตอร์ หรือ Notebook 
 (2) เครื่องสแกนเอกสาร/ปริ้นเตอร์ 
 (3) โทรศัพท์ส านักงาน 
 (4) สมุดทะเบียนผู้เข้าพัก 

 ข. วัสดุ อุปกรณ์ประจ าห้องพัก 
 (1) ไฟฉาย 
 (2) ถุงขยะติดเชื้อ 
 (3) กระดาษช าระ 
 (4) Free Wi-Fi ทุกห้องผู้เข้าพัก 
 (5) รถเข็นขนย้ายสิ่งของผู้เข้าพัก 
 (6) กาต้มน้ าร้อน 
 (7) ผ้าเช็ดตัว และผ้าเช็ดผม 
 (8) ชุดผ้าปูที่ที่นอน 
 (9) น้ าดื่ม  
 หมวด 4 ยา เวชภัณฑ์ และอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล 
   ก. เวชภัณฑ์ส าหรับเจ้าหน้าที่ 
 (1) แอลกอฮอล์เจลแบบขวดปั้ม/แบบพกพา 
 (2) หมวกคลุมผม 
 (3) ชุดป้องกัน (PPE) 
 (4) Face shield 
 (5) ถุงมือยางทางการแพทย์แบบใช้แล้วทิ้ง 
 (6) รองเท้าบูท 
 ข. เวชภัณฑ์ประจ าห้องพัก 
 (1) แอลกอฮอล์เจลแบบขวดปั้ม 
 (2) ปรอทวัดไข้  
   ค. ยาและเครื่องมือแพทย์ 
 (1) ยาสามัญประจ าบ้าน 
 (2) อุปกรณ์ปฐมพยาบาลเบื้องต้น 
 (3) เครื่องวัดความดัน  
 หมวด 5 การจัดการสิ่งแวดล้อม และเป็นมิตรกับชุมชน 
  (1) มีระบบการจัดการขยะติดเชื้อ 
  (2) มีระบบการบ าบัดน้ าเสียที่ได้มาตรฐาน 
  (3) มีแนวทางสร้างความเข้าใจและการยอมรับจากชุมชนโดยรอบ 

  



หลักเกณฑ์ แนวทางการก าหนดสถานกักกันโรคท้องท่ี (Local Quarantine) 
แนบท้ายประกาศศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรณีโรคติดเชือ้โควิด - 19 

เรื่อง หลักเกณฑ์แนวทางการก าหนดสถานทีก่ักกันที่รัฐก าหนด พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 
 

 ข้อ ๑ หลักการและเหตุผล 
 ตามที่มีการประกาศให้โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด - 19 (Coronavirus Disease 2019 
(COVID - 19)) เป็นโรคติดต่ออันตรายตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘ และศูนย์บริหารสถานการณ์        
โควิด - 19 (ศบค.) ก าหนดให้ผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศทุกคน ต้องได้รับการตรวจคัดกรอง แยกกัก  
หรือกักกัน เพ่ือการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคซึ่งมาจากท้องถิ่นอ่ืน หรือเมืองท่านอกราชอาณาจักร กรณี
โรคโควิด - 19   
 หน่วยงานภาครัฐจึงจ าเป็นต้องจัดเตรียมและจัดหาสถานที่ส าหรับเป็นที่กักตัวผู้ที่เดินทางมาจาก
ต่างประเทศ ให้อยู่ในการก ากับดูแลเพ่ือการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตามหลักเกณฑ์      
และแนวทางการควบคุมป้องกันโรค โดยความร่วมมือระหว่างกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงสาธารณสุข  

 ข้อ ๒ ค านิยาม 
 Local Quarantine หมายถึง การกักกันผู้ เดินทางเข้ามาในพ้ืนที่ปกครองระดับจั งหวัด  
โดยใช้สถานที่ที่รัฐก าหนดให้เป็นสถานที่กักกัน เพ่ือการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคโควิด - 19 เป็นระยะเวลา 
ไม่น้อยกว่า ๑๔ วัน ตามหลักเกณฑแ์นวทางท่ีรัฐก าหนด 

 ข้อ ๓ ข้อก าหนดสถานที่จะเข้าร่วม 
 (๑) กรณโีรงแรมต้องมีใบอนุญาตตามกฎหมาย รวมถึงกรณีดัดแปลง 
 (๒) สถานที่ที่รัฐก าหนด 

 ข้อ ๔ กลุ่มเป้าหมาย  
 ผู้ที่เดินทางเข้ามาในพ้ืนที่ปกครองระดับจังหวัด และไม่มีอาการที่เข้าเกณฑ์สอบสวนโรคโควิด - 19 
(Patient Under Investigation)  

 ข้อ ๕ ลักษณะของที่พัก  
 (๑) เป็นห้องส่วนตัว 
 (๒) มีห้องน้ าส่วนตัว 
 (๓) มีผู้จัดหาอาหารและของใช้จ าเป็นให้ โดยไม่ต้องออกไปจัดหาด้วยตนเอง 

 ข้อ ๖ ข้อปฏิบัติของผู้เข้าพัก 
 (๑) อยู่ในห้องส่วนตัว หลีกเลี่ยงการอยู่ใกล้ชิดกับบุคคลอ่ืนในที่พัก (Social Distancing) 
 (๒) ใช้ห้องน้ าแยกจากผู้อ่ืน  
 (๓) แยกสิ่งของส่วนตัว ไม่ใช้ร่วมกับผู้อ่ืน เช่น จาน ชาม ช้อนส้อม แก้วน้ า ผ้าเช็ดตัว 
 (๔) ไม่ร่วมรับประทานอาหารกับผู้ อ่ืน ถ้าเตรียมอาหารในโรงแรมบริเวณที่มีผู้ อ่ืนอยู่  ควรให้ผู้ อ่ืน 
จัดหามาให้แล้วแยกรับประทานคนเดียว 
 (๕) ซักเสื้อผ้า ผ้าปูเตียง ผ้าขนหนู ฯลฯ ด้วยน้ าและสบู่ หรือผงซักฟอก ถ้าท าได้ซักผ้าด้วยน้ าร้อน 
ที่อุณหภูมิน้ า ๖๐ - ๙๐ องศาเซลเซียส 
 
 

(๖) แยกถุง… 
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 (๖) แยกถุงขยะของตนต่างหาก 
 (7) ผู้ถูกกักกันตน จะต้องถูกเก็บตัวอย่างทางเดินหายใจส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ เพ่ือหาเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 จ านวน 1 ครั้ง ประมาณวันที่ ๕ - ๗ ของการกักกันตัว หรือเมื่อมีอาการไข้ ไอ มีน้ ามูก  
เจ็บคอ หรือหอบเหนื่อย อย่างหนึ่งอย่างใด 
 (๘) การเข้าพักเพ่ือควบคุมโรคเป็นระยะเวลา 1๔ วัน โดยนับวันที่เข้าสู่จังหวัดเป็นวันที่ ๐  
และวันรุ่งขึ้นเป็นวันที่ ๑ จนครบ ๑๔ วันแล้วจึงกลับภูมิล าเนาได้ในวันรุ่งขึ้น 
 (๙) เมื่อกักกันตัวครบก าหนดจะได้รับหนังสือรับรองการกักกันโรคท้องที่ มีรายงานผลทดสอบ
ทางห้องปฏิบัติการไม่พบเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จ านวน ๑ ครั้ง และสามารถเดินทางข้ามจังหวัดโดยไม่ต้อง 
มีการกักกันตัวในสถานกักกันโรคท้องที่ถัดไป 

 ข้อ ๗ ลักษณะของ Local Quarantine ต้องมีองค์ประกอบหลัก ๕ หมวด ดังนี้ 
 หมวด ๑ โครงสร้างอาคารวิศวกรรมความปลอดภัยและระบบส่ือสารสารสนเทศ 
 (1) โครงสร้างสมบูรณ์ ไม่แตกร้าว มีสภาพอาคารพร้อมใช้งาน 
 (2) ระบบความปลอดภัยในอาคารพร้อมใช้งาน เช่น ระบบดับเพลิง ทางหนีไฟ 
 (3) กรณีห้องพักเป็นห้องปรับอากาศควรเป็นระบบแยกส่วน หรือไม่เป็นระบบท่อส่งลมเย็นร่วม 
 (4) ท่อระบายน้ าทิ้ง และสุขาภิบาลต้องไม่รั่วซึม 
 (5) ระบบโทรศัพทส์ื่อสาร และ CCTV 
 (6) ระบบสื่อสารทางไกลทางการแพทย์ Telemedicine.เพ่ือการบันทึกอุณหภูมิร่างกาย 
และสื่อสารกับบุคลากรทางการแพทย์ 
 หมวด ๒ บุคลากร (ต้องได้รับการอบรมก่อนปฏิบัติงาน)  
 (1) เจ้าหน้าที่รับลงทะเบียนผู้ป่วย/เจ้าหน้าที่รับโทรศัพท์   
 (2) เจ้าหน้าที่ส่งอาหาร       
 (3) เจ้าหน้าที่ท าความสะอาด      
 (4) เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย      
 (5) เจ้าหน้าที่เก็บขยะ       
 (6) ช่างไฟฟ้า         
 (7) ช่างประปา 
 (8) Covid - 19 Manager 
 (9) เจ้าหน้าที่ของภาครัฐและเจ้าหน้าที่ทางโรงแรม ต้องได้รับการคัดกรองก่อนเข้าปฏิบัติงาน 
และสวมชุดป้องกัน รวมถึงท าความสะอาดร่างกายหลังปฏิบัติงาน ดังนี้ 
 (9.1) ตรวจวัดไข ้
 (9.2) สวมหน้ากากอนามัย Surgical Mask 
 (9.3) สวม Face Shield   
 (9.4) สวมชุดป้องกัน (เฉพาะบุคคลที่มีความเสี่ยง) 
 (9.5) การท าความสะอาดรองเท้าก่อน/หลังปฏิบัติงาน 
 
 
 
 

หมวด ๓ วัสดุ... 
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 หมวด ๓ วัสดุ อุปกรณ์ส านักงาน และอ่ืนๆ  
 ก. วัสดุ อุปกรณ์ประจ าส านักงาน (ส าหรับเจ้าหน้าที่) 
 (1) คอมพิวเตอร์ หรือ Notebook 
 (2) เครื่องสแกนเอกสาร/ปริ้นเตอร์ 
 (3) โทรศัพท์ส านักงาน 
 (4) สมุดทะเบียนผู้เข้าพัก 
 ข. วัสดุ อุปกรณ์ประจ าห้องพัก  
 (1) ไฟฉาย         
 (2) ถุงขยะติดเชื้อ                 
 (3) กระดาษช าระ       
 (4) Free Wi-Fi ทุกห้องผู้เข้าพัก      
 (5) รถเข็นขนย้ายสิ่งของผู้เข้าพัก       
 (6) กาต้มน้ าร้อน 
 (7) ผ้าเช็ดตัว และผ้าเช็ดผม                                                            
 (8) ชุดผ้าปูที่นอน                                                                       
 (9) น้ าดื่ม  
 หมวด ๔ ยา เวชภัณฑ์ และอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล 
 ก. เวชภัณฑ์ส าหรับเจ้าหน้าที่ 
 (1) แอลกอฮอล์เจลแบบขวดปั้ม/แบบพกพา 
 (2) หมวกคลุมผม 
 (3) ชุดป้องกัน (PPE) 
 (4) Face shield 
 (5) ถุงมือยางทางการแพทย์แบบใช้แล้วทิ้ง 
 (6) รองเท้าบูท  
 ข. เวชภัณฑ์ประจ าห้องพัก 
 (1) แอลกอฮอล์เจลแบบขวดปั้ม 
 (2) ปรอทวัดไข้  
 ค. ยาและเครื่องมือแพทย์  

      (1) ยาสามัญประจ าบ้าน 
 (2) อุปกรณ์ปฐมพยาบาลเบื้องต้น 
 (3) เครื่องวัดความดัน  
 หมวด ๕ การจัดการสิ่งแวดล้อม และเป็นมิตรกับชุมชน    

 (1) มีระบบการจัดการขยะติดเชื้อ 
 (2) มีระบบการบ าบัดน้ าเสียที่ได้มาตรฐาน   
 (3) มีแนวทางสร้างความเข้าใจและการยอมรับจากชุมชนโดยรอบ 
  



หลักเกณฑ์ แนวทางการก าหนดสถานกักกันโรคแห่งรัฐทางเลือก (Alternative State Quarantine) 
แนบท้ายประกาศศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรณีโรคติดเชือ้โควิด - 19 

เรื่อง หลักเกณฑ์แนวทางการก าหนดสถานทีก่ักกันที่รัฐก าหนด พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 
 
 ข้อ ๑ หลักการและเหตุผล 
 ตามที่มีการประกาศให้โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด - 19 (Coronavirus Disease 2019 
(COVID - 19)) เป็นโรคติดต่ออันตรายตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘ และศูนย์บริหารสถานการณ์       
โควิด - 19 (ศบค.) ก าหนดให้ผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศทุกคน ต้องได้รับการตรวจคัดกรอง แยกกัก หรือ กักกัน  
เพ่ือการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคซึ่งมาจากท้องถิ่นอ่ืน หรือเมืองท่านอกราชอาณาจักร กรณีโรคโควิด - 19 
 หน่วยงานรัฐจึงจ าเป็นต้องจัดเตรียมและจัดหาสถานที่ส าหรับเป็นที่กักตัวผู้ที่เดินทางมาจาก
ต่างประเทศ ให้อยู่ในการก ากับดูแล เพ่ือการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตามหลักเกณฑ์      
และแนวทางการควบคุมป้องกันโรค โดยความร่วมมือระหว่างกระทรวงกลาโหม และกระทรวงสาธารณสุข 

 ข้อ ๒ ค านิยาม 
 Alternative State.Quarantine.หมายถึง.การกักกันผู้เดินทางทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ        
เข้ามาในราชอาณาจักร โดยใช้สถานประกอบการธุรกิจโรงแรม หรือสถานที่ที่รัฐก าหนดให้เป็นสถานที่กักกัน          
เพ่ือการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคโควิด - 19 เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑๔ วัน ตามหลักเกณฑแ์นวทาง
ที่รัฐก าหนดโดยยินยอมช าระค่าใช้จ่ายเองท้ังหมดระหว่างกักกันตนโดยสมัครใจ  

 ข้อ ๓ ข้อก าหนดสถานที่จะเข้าร่วม 
 (๑) โรงแรมต้องมีใบอนุญาตตามกฎหมาย รวมถึงกรณีดัดแปลง 
 (๒) สถานที่ที่รัฐก าหนด 

 ข้อ ๔ กลุ่มเป้าหมาย  
 ผู้ที่เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรไทยทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ และไม่มีอาการที่เข้าเกณฑ์
สอบสวนโรคโควิด - 19 (Patient Under Investigation)  

 ข้อ ๕ ลักษณะของที่พัก  
 (๑) เป็นห้องส่วนตัว 
 (๒) มีห้องน้ าส่วนตัว 
 (๓) มีผู้จัดหาอาหารและของใช้จ าเป็นให้ โดยไม่ต้องออกไปจัดหาด้วยตนเอง 

 ข้อ ๖ ข้อปฏิบัติของผู้เข้าพัก 
 (๑) อยู่ในห้องส่วนตัว หลีกเลี่ยงการอยู่ใกล้ชิดกับบุคคลอ่ืนในที่พัก (Social Distancing) 
 (๒) ใช้ห้องน้ าแยกจากผู้อ่ืน 
 (๓) แยกสิ่งของส่วนตัว ไม่ใช้ร่วมกับผู้อ่ืน เช่น จาน ชาม ช้อนส้อม แก้วน้ า ผ้าเช็ดตัว 
 (๔) ไม่ร่วมรับประทานอาหารกับผู้อ่ืน ถ้าเตรียมอาหารในโรงแรมบริเวณที่มีผู้อ่ืนอยู่ ควรให้ผู้อ่ืน
จัดหามาให้แล้วแยกรับประทานคนเดียว 
 
 
 

(๕) ซักเสื้อผ้า… 
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 (๕) ซักเสื้อผ้า ผ้าปูเตียง ผ้าขนหนู ฯลฯ ด้วยน้ าและสบู่ หรือผงซักฟอก ถ้าท าได้ซักผ้าด้วยน้ าร้อน      
ที่อุณหภูมิน้ า ๖๐ - ๙๐ องศาเซลเซียส 
 (๖) แยกถุงขยะของตนต่างหาก 
 (7) ผู้ เดินทางจากต่างประเทศทุกคน จะต้องถูกเก็บตัวอย่างทางเดินหายใจส่ งตรวจ 
ทางห้องปฏิบัติการการ เพ่ือหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จ านวน ๒ ครั้ง โดยครั้งที่ ๑ ประมาณวันที่ ๐ - ๕ และครั้งที่ 2 
ประมาณวันที ่11 - 13 ของการกกักันตัว หรือเมื่อมีอาการไข้ ไอ มีน้ ามูก เจ็บคอ หรือหอบเหนื่อย อย่างหนึ่งอย่างใด 
 (8) การเข้าพักเพ่ือควบคุมโรคเป็นระยะเวลา 14 วัน โดยนับวันที่เข้าสู่แผ่นดินไทยเป็นวันที่ ๐  
และวันรุ่งขึ้นเป็นวันที่ ๑ จนครบ ๑๔ วันแล้วจึงกลับภูมิล าเนาได้ในวันรุ่งขึ้น 
 (๙) เมื่อกักกันตัวครบก าหนดจะได้รับหนังสือรับรองการกักกันโรคแห่งรัฐทางเลือก มีรายงาน
ผลทดสอบทางห้องปฏิบัติการไม่พบเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จ านวน 2 ครั้ง และสามารถเดินทางข้ามจังหวัด 
โดยไม่ต้องมีการกักกันตัวในสถานกักกันโรคท้องที่ 

 ข้อ ๗ ขั้นตอนการได้รับการรับรองโดยรัฐ 
 (๑) โรงแรมสมัครเข้าร่วมและประเมินตนเองตามเกณฑ์แนวทางที่กระทรวงสาธารณสุข                    
และกระทรวงกลาโหมก าหนด 
 (๒) ประเมินความพร้อมร่วมกันระหว่างกระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงกลาโหม 
 (๓) โรงแรมจ าเป็นต้องจัดรูปแบบบริการตามก าหนดที่ชัดเจน น าเสนอต่อคณะกรรมการร่วม
กระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงกลาโหม 
 (๔) ประกาศรายชื่อโรงแรมที่ได้รับอนุญาตให้ด าเนินการ Alternative State Quarantine. 
ในเว็บไซตข์องกระทรวงสาธารณสุข (กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ) และกระทรวงกลาโหม 

 ข้อ ๘ กระบวนการตัดสินใจ 
 (๑) ต้นทาง : โดยกระทรวงต่างประเทศแจ้ง Alternative State Quarantine ให้ชาวไทย         
และชาวต่างชาติทราบ ณ ประเทศต้นทาง ให้มีการลงทะเบียนความต้องการที่ประเทศต้นทางและระบุสถานที่พัก 
Alternative State Quarantine ในแบบแสดงความจ านง ร่วมกับได้รับค าตอบรับจากสถานที่พัก Alternative  
State Quarantine เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร 
 (๒) ปลายทาง : แจ้งใบแสดงความจ านง Alternative State Quarantine ณ EOC สนามบิน  
(สุ วรรณภูมิ  ดอนเมือง อู่ตะเภา) หลั งจากนั้นการน าส่ งผู้ เข้ าพักจากสนามบินถึ ง โรมแรมAlternative. 
State.Quarantine ด าเนินการโดยโรงแรมที่ได้รับอนุญาต รวมถึงการทดสอบเชื้อโควิด - 19.และการให้บริการ
ทางการแพทยเ์ป็นการด าเนินการของโรงแรม และโรงพยาบาลคู่สัญญาปฏิบัติการร่วม (Cooperate Hospital) 

 ข้อ ๙ ลักษณะของ Alternative State Quarantine ต้องมีองค์ประกอบหลัก ๖ หมวด ดังนี้ 
 หมวด ๑ โครงสร้างอาคารวิศวกรรมความปลอดภัย และระบบส่ือสารสารสนเทศ 
 (๑) โครงสร้างสมบูรณ์ ไม่แตกร้าว มีสภาพอาคารพร้อมใช้งาน 
 (๒) ระบบความปลอดภัยในอาคารพร้อมใช้งาน เช่น ระบบดับเพลิง ทางหนีไฟ 
 (๓) ห้องพักเป็นห้องปรับอากาศแยกส่วนหรือไม่เป็นระบบท่อส่งลมเย็นร่วม 
 (๔) ท่อระบายน้ าทิ้ง และสุขาภิบาลต้องไม่รั่วซึม 
 
 

(๕) ระบบ... 
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 (๕) ระบบโทรศัพทส์ื่อสาร และ CCTV 
 (๖) ระบบสื่อสารทางไกลทางการแพทย์ Telemedicine.เพ่ือการบันทึกอุณหภูมิร่างกาย 
และสื่อสารกับบุคลากรทางการแพทย์ 
 (๗) ห้องปฏิบัติการสื่อสารระหว่างโรงแรมและรัฐ 
 หมวด ๒ บุคลากร (ต้องได้รับการอบรมก่อนปฏิบัติงาน)  
 (๑) ระบบริหารจัดการด้านทางการแพทย์แบบเบ็ดเสร็จ 
  (๑.๑) พยาบาลหัวหน้าชุดอยู่ประจ าโรงแรมตลอด ๒๔ ชั่วโมง 
   (๑.๒) แพทย์ให้ค าปรึกษากับผู้เข้าพักผ่านระบบการแพทย์ทางไกล (Telemedicine) 
 (2) เจ้าหน้าที่รับลงทะเบียนผู้ป่วย/เจ้าหน้าที่รับโทรศัพท์   
 (3) เจ้าหน้าที่ส่งอาหาร       
 (4) เจ้าหน้าที่ท าความสะอาด      
 (5) เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย      
 (6) เจ้าหน้าที่เก็บขยะ       
 (7) ช่างไฟฟ้า         
 (8) ช่างประปา 
 (9) Covid - 19 Manager 
 (10) เจ้าหน้าที่ของภาครัฐและเจ้าหน้าที่ทางโรงแรม ต้องได้รับการคัดกรองก่อนเข้าปฏิบัติงาน 
และสวมชุดป้องกัน รวมถึงท าความสะอาดร่างกายหลังปฏิบัติงาน ดังนี้ 
 (10.1) ตรวจวัดไข ้
 (10.2) สวมหน้ากากอนามัย Surgical Mask 
 (10.3) สวม Face Shield   
 (10.4) สวมชุดป้องกัน (เฉพาะบุคคลที่มีความเสี่ยง) 

 (10.5) การท าความสะอาดรองเท้าก่อน/หลังปฏิบัติงาน 
 (10.6) การท าความสะอาดร่างกายก่อน/หลังปฏิบัติงาน 

 หมวด ๓ วัสดุ อุปกรณ์ส านักงาน และอ่ืนๆ  
 ก. วัสดุ อุปกรณ์ประจ าส านักงาน (ส าหรับเจ้าหน้าที่) 
 (1) คอมพิวเตอร์ หรือ Notebook  
 (2) เครื่องสแกนเอกสาร/ปริ้นเตอร์ 
 (3) โทรศัพท์ส านักงาน 
 (4) สมุดทะเบียนผู้เข้าพัก 

 ข. วัสดุ อุปกรณ์ประจ าห้องพัก  
    (1) ไฟฉาย         

 (2) ถุงขยะติดเชื้อ                 
 (3) กระดาษช าระ       

 (4) Free Wi-Fi ทุกห้องผู้เข้าพัก 
 
 

(5) รถเข็น… 
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 (5) รถเข็นขนย้ายสิ่งของผู้เข้าพัก       
 (6) กาต้มน้ าร้อน 
 (7) ผ้าเช็ดตัว และผ้าเช็ดผม                                                           
 (8) ชุดผ้าปูที่นอน       
 (9) น้ าดื่ม  

   (10) อุปกรณ์เครื่องเขียน/สมุดบันทึก  
 (11) หน้ากาก Surgical Mask 
 (12) รองเท้าใส่นอกห้องพัก 
 (13) รองเท้าใส่ภายในห้อง (Slippers) 

   (14) จัดท าคู่มือแนวการปฏิบัติของผู้เข้าพักในโรงแรม  
 หมวด ๔ ยา เวชภัณฑ์ และอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล 
 ก. เวชภัณฑ์ส าหรับเจ้าหน้าที่ 
 (1) แอลกอฮอล์เจลแบบขวดปั้ม/แบบพกพา 
 (2) หมวกคลุมผม 
 (3) ชุดป้องกัน (PPE) เช่น Gown กันน้ า 
 (4) Face shield 
 (5) ถุงมือยางทางการแพทย์แบบใช้แล้วทิ้ง 
 (6) รองเท้าบูท 
   (7) ถุงแดงใส่ขยะติดเชื้อ   
 ข. เวชภัณฑ์ประจ าห้องพัก 
 (1) แอลกอฮอล์เจลแบบขวดปั้ม 
 (2) ปรอทวัดไข้ (Digital) 
 ค. ยาและเครื่องมือแพทย์  

    (1) ยาสามัญประจ าบ้าน 
 (2) อุปกรณ์ปฐมพยาบาลเบื้องต้น 
 (3) เครื่องวัดความดัน  
 หมวด ๕ การจัดการสิ่งแวดล้อม และเป็นมิตรกับชุมชน    

 (1) มีระบบการจัดการขยะติดเชื้อ 
 (2) มีระบบการบ าบัดน้ าเสียที่ได้มาตรฐาน   
 (3) มีแนวทางสร้างความเข้าใจและการยอมรับจากชุมชนโดยรอบ 

 หมวด ๖ โรงพยาบาลคู่สัญญาปฏิบัติการร่วมและความสะดวกสบายเพิ่มเติม 
 (1) โรงพยาบาลคู่สัญญาปฏิบัติการร่วม (Cooperate Hospital) เอกสารบันทึก

ข้อตกลงระหว่างสถานประกอบการธุรกิจโรงแรมกับโรงพยาบาล 
 
 

(2) บริการ... 
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 (2) บริการท าความสะอาดห้องพักทุกวัน 
 (3) สามารถเลือกเมนูอาหารตามต้องการ (Menu room service)   
 (4) บริการภาชนะชุดอุปกรณ์ส าหรับใส่อาหาร และมีกระบวนการท าความสะอาด          

ที่มมีาตรฐานด้วยความร้อน 
 (5) บริการระบบการซักรีดฆ่าเชื้อด้วยความร้อนตามมาตรฐาน 

 (6) สร้างความหลากหลายในการเข้าถึงความบันเทิง 
 (7) สามารถออกจากห้ องพักมาใช้ พ้ืนที่ ที่ โรงแรมก าหนด โดยเว้ นระยะห่ าง 

ภายหลังจากการทดสอบเชื้อว่าเป็นผลลบ 


