แนวทางการดาเนินการสถานที่กักกัน รูปแบบเฉพาะองค์กร
(Organizational Quarantine)
ฉบับวันที่ 8 กันยายน 2563 จัดทาโดย กรมควบคุมโรค
(คณะทางานสถานที่กักกัน ผ่านสานักงานเลขานุการคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ
และสานักงานประสานงานกลาง ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด 19 (ศบค.) )
 ส่วนที่ 1 สถานที่กักกันซึ่งทางราชการกาหนด ในรูปแบบเฉพาะองค์กร (Organizational
Quarantine)
 ความหมาย
Organizational Quarantine (OQ) หมายความว่ า สถานที่ กั ก กัน ฯ ส าหรั บ ผู้ เ ดิน ทางในสถานที่
เอกเทศ ซึ่งดาเนินการโดยองค์กร หรือหน่วยงานทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน โดยใช้สถานประกอบการธุรกิจ ที่
พัก หรือสถานที่ที่รัฐกาหนดให้เป็นสถานที่กักกันเพื่อการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคโควิด - 19 ตาม
หลักเกณฑ์แนวทางที่รัฐกาหนด โดยองค์กรหรือหน่วยงานนั้นเป็นผู้รับผิดชอบการบริหารจัดการ และค่าใช้จ่าย
ทั้งหมดในการดาเนินการกักกัน ภายใต้การกากับดูแลคุณภาพในการป้องกันและควบคุมโรคอย่างเหมาะสม
 วัตถุประสงค์
เพื่อเป็นการกักกันผู้เดินทางมาจากต่างประเทศ ทั้งที่มีสัญชาติไทย หรือไม่มีสัญชาติไทย ซึ่งเป็นบุคคล
หรือกลุ่มบุคคลเฉพาะที่เป็นสมาชิกขององค์กรที่เดินทางมาปฏิบัติภารกิจขององค์กร ตัวอย่างเช่น ทางานตาม
สัญญาว่าจ้างและมีเอกสารจ้างงาน (Work Permit) กลุ่มนักเรียน/นักศึกษา การฝึกทางการทหาร เป็นต้น
โดยองค์กรหรือหน่วยงานนั้นต้องรับผิดชอบในการบริหารจัดการ ค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการดาเนินการกักกัน
และจัดหาบุ คลากรในการดูแลเฝ้าระวังอาการ รวมทั้งส่งต่อการรักษาพยาบาล หรือประสานหน่ว ยงานที่
เกี่ยวข้อง โดยการดาเนินงานอยู่ภายใต้การกากับดูแลคุณภาพในการป้องกันและควบคุมโรคอย่างเหมาะสม
ของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข และสอดคล้องกับประกาศ กฎหมายที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ
 บุคคลผู้เข้ากักกัน ใน Organizational Quarantine ขึ้นอยู่กับประเภทบุคคลตามคาสั่งศูนย์บริหาร
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19) ที่ 7/2563 เรื่อง แนวปฏิบัติตามข้อกาหนด
ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกาหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2558 (ฉบับที่ 6)
หรือฉบับล่าสุด (ถ้ามี) ซึ่งมีทั้งกลุ่มบุคคลที่ต้องกักกัน อย่างน้อย 14 วัน หรือไม่ถึง 14 วัน ขึ้นกับวัตถุประสงค์
ของการกักกัน ตามที่ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด -19) หรือเจ้า
พนักงานควบคุมโรคติดต่อ กาหนดในการเข้ามาในราชอาณาจักร
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 กรณีที่ได้รับอนุญาตให้ปฏิบัติงานในสถานที่เฉพาะ ซึ่งจาเป็นต้องอยู่ในสถานที่เดียวกับที่พัก ต้อง
กาหนดให้มีทีมติดตามด้านการแพทย์และสาธารณสุข ทั้งนี้ต้องมีการวางแผน กาหนดแนวทาง และการบริหาร
จัดการร่วมกับเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ และดาเนินการตามแผนการอย่างเคร่งครัด

 ประเภทของสถานที่กักกันฯ ในรูปแบบเฉพาะองค์กร แบ่งออกเป็น 3 ประเภทดังนี้
1. สถานที่กักกันฯ ในรูปแบบเฉพาะองค์กร ประเภท ก หมายถึง สถานที่กักกันฯ ในรูปแบบ
เฉพาะองค์กรที่จัดในลักษณะสถานที่พักแบบเดี่ยว มีสิ่งจาเป็นในการดารงชีวิตสนับสนุนให้
เป็นรายบุคคล และไม่มีการรวมกลุ่มเพื่อทากิจกรรมใด ๆ
2. สถานที่กักกันฯ ในรูปแบบเฉพาะองค์กร ประเภท ข หมายถึง สถานที่กักกันฯ ในรูปแบบ
เฉพาะองค์ก รที่จั ดขึ้น ในอาคารถาวร มีการนอนรวมกันเป็นกลุ่ ม และใช้พื้ นที่ส่ ว นกลาง
ร่ ว มกัน อาทิเช่น ห้ องน้ า ห้ องอาบน้า เป็นต้น หรือ ในลั กษณะการแยกพักเดี่ยวแต่ มีการ
รวมกลุ่มเพื่อทากิจกรรมใด ๆ ที่เป็นการพบเจอกันหลายคน
3. สถานที่กักกันฯ ในรูปแบบเฉพาะองค์กร ประเภท ค หมายถึง สถานที่กักกันฯ ในรูปแบบ
เฉพาะองค์กรที่จัดตั้งขึ้นเป็น โครงสร้างชั่วคราว มีลักษณะการนอนหรือใช้ชีวิตรวมกันเป็น
กลุ่ม และใช้พื้นที่ส่วนกลางร่วมกันอาทิเช่น ห้องน้า ห้องอาบน้า สถานที่ประกอบอาหาร เป็น
ต้น
 ขั้นตอนการขออนุญาตดาเนินการ Organizational Quarantine โดยองค์กรหรือหน่วยงาน
ทั้งภาครัฐและเอกชน
1. หน่วยงานหรือองค์กรนั้น ๆ ศึกษาหลักเกณฑ์และแนวทาง (1) แนวทางการจัดตั้งและดาเนินการ
Organizational Quarantine และ (2) แนวทางบริห ารจั ดการสถานที่ กักกันซึ่ งทางราชการ
กาหนด (Quarantine Facility) ดังรายละเอียดเอกสารในส่วนที่ 3
2. หน่ ว ยงานหรื อ องค์ ก รนั้ น ๆ เป็ น ผู้ จั ด หาสถานที่ กั ก กั น ตั ว และโรงพยาบาลคู่ ป ฏิ บั ติ ก าร
(โรงพยาบาลภาครั ฐ หรื อภาคเอกชนก็ได้ ) ที่รับผิ ดชอบดูแลด้านสุขภาพและการควบคุมโรค
ภายใต้รูปแบบสัญญาหรือบันทึกข้อตกลงร่วมมือ (MOU) หรือเอกสารทางการที่ระบุรายละเอียด
ของความร่วมมือนั้น
3. หน่วยงานหรือองค์กร ยื่นเรื่องขอรับการตรวจสอบการจัดตั้งและดาเนินการ Organizational
Quarantine มายังอธิบดีกรมควบคุมโรค ในฐานะเลขานุการ คณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ
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ซึ่งมี คณะทางานด้านวิชาการ สาหรับการตรวจสอบเอกสารและมาตรการของสถานที่กักกัน
รู ป แบบเฉพาะองค์ ก ร ก่ อ นถึ ง วั น เปิ ด ใช้ ง าน Organizational Quarantine อย่ า งน้ อ ย
14 วันทาการ พร้อมทั้งแนบเอกสารหลักฐานประกอบ ดังต่อไปนี้
3.1. เอกสารทางราชการที่ยืนยันได้ว่าหน่วยงานหรือองค์กรเป็นหน่วยงานหรือองค์กรที่ได้รับ
อนุญาตให้ดาเนินภารกิจนั้น ๆ อย่างถูกต้องตามกฎหมาย
3.2. แนวทางการปฏิบัติ (SOP) ในการดาเนินการระหว่างกักกันที่จัดทาร่วมกันโดยหน่วยงานที่
ทาสัญญาหรือข้อตกลงร่วม และมาตรการควรจะต้องระบุถึงองค์ประกอบต่าง ๆ ดังนี้
3.2.1.ที่พัก และลักษณะของที่พัก
3.2.2.แนวทางการจัดการด้านอาหารและน้า / สถานที่ประกอบอาหาร
3.2.3.ห้องน้า และพื้นที่อาบน้า
3.2.4.การทาความสะอาดพื้นที่ที่เกี่ยวข้อง
3.2.5.การจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม การบาบัดน้าเสีย และการจัดการขยะติดเชื้อ
3.2.6.การจัดพื้นที่และกระบวนการสาหรับทากิจกรรม (รูปแบบเฉพาะองค์กรนั้น ๆ)
ที่ปลอดภัยในการควบคุมและป้องกันโรค รวมถึงมาตรการระดับบุคคล
3.2.7.ในกรณีที่ นอนพัก หรือมีกิจกรรมร่วมกันมากกว่า 1 คน ต้องแสดงเอกสารลง
นามยินยอมรับความเสี่ยงประกอบด้วย
3.2.8.แนวทางการดาเนินการด้านการแพทย์ ที่จะเข้า ไปให้ การดูแล พร้อมบันทึก
ข้อตกลงร่วม (ถ้ามี)
3.3. กรณีที่ระหว่างการกักกัน จะให้ผู้ถูกกักกันมีการปฏิบัติงาน การประชุมหรือลงนามใน
สัญญาทางธุรกิจ ให้อธิบายรายละเอียดแนวทางดังกล่าว ให้เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ
ทราบ เพื่อร่วมในการกานหดแนวทาง วิธีการ
3.4. รู ป ถ่ า ยของสถานที่ อุ ป กรณ์ และกระบวนการต่ า ง ๆ ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง โดยสื่ อ ให้ เ ห็ น
รายละเอี ย ดของขั้ น ตอน และกระบวนการในการด าเนิ น การ เช่ น ห้ อ งพั ก
เครื่องปรับอากาศ ระบบระบายอากาศ การซักผ้า การเก็บขยะและสิ่งปฏิกูล เป็นต้น
3.5. หลั กฐานสั ญญาหรื อบั นทึกข้อตกลงระหว่างหน่ว ยงาน องค์กรนั้น ๆ กับโรงแรมและ
โรงพยาบาลรั ฐหรือเอกชน ที่รับผิ ดชอบการดาเนินการ Organizational Quarantine
ร่วมกันในส่วนการสนับสนุนด้านการแพทย์และการป้องกันควบคุมโรค โดยมี SOP ที่ระบุ
ให้เห็นถึงบทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบ และกิจกรรมที่หน่วยงานด้านการแพทย์จะ
ดาเนินการให้กับ Organizational quarantine นั้น ๆ ตามข้อกาหนดในแนวทางของกรม
ควบคุมโรค ตัวอย่างเช่น
- แนวทางการปฏิ บั ติ (SOP) การควบคุ ม การติ ด เชื้ อ ในสถานที่ กั ก กั น ซึ่ ง ทาง
ราชการกาหนด ตามมาตรฐานกรมควบคุมโรค
- แนวทางการปฏิบัติ (SOP) การตรวจหาเชื้อ และจานวนครั้งในการตรวจหาเชื้อ
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- แนวทางการปฏิบัติ (SOP) การสวม ใส่ ถอด อุปกรณ์ป้องกันร่างกาย
4. เจ้ าพนั กงานโรคติดต่อและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ออกตรวจประเมินในสถานที่จริงก่อนที่จะ
อนุ ญาตให้ห น่ วยงานหรือองค์กรนั้น ๆ ดาเนินการ ตามแนวทางที่คณะกรรมการโรคติดต่อ
แห่งชาติเป็นผู้กาหนด โดยอาศัยอานาจตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 มาตรา 34
5. คณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ หรือคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด กาหนดมอบหมายเจ้า
พนักงานโรคติดต่อเพื่อรับผิดชอบในแต่ละ Organizational Quarantine ในการให้คาแนะนา
ตรวจสอบและประเมินคุณภาพการดาเนินการ
6. หน่ ว ยงานหรือองค์กรนั้ น ๆ จะดาเนินการได้ภ ายหลังได้รับ คาสั่ งอนุญาตจากคณะกรรมการ
โรคติ ด ต่ อ แห่ ง ชาติ หรื อ คณะกรรมการโรคติ ด ต่ อ จั ง หวั ด /คณะกรรมการโรคติ ด ต่ อ
กรุงเทพมหานคร
 แนวทางการจัดตั้ง Organizational Quarantine
1. หน่วยงานหรือองค์กร เป็นผู้รับผิดชอบจัดหาสถานที่พักและโรงพยาบาลคู่ปฏิบัติการทั้งภาครัฐหรือ
ภาคเอกชน ในการให้การดูแลผู้ถูกกักกัน หรือคุมไว้สังเกต โดยครอบคลุมการดูแลด้านเจ็บป่วยทั้ง
ทางกายและทางจิต โรคเรื้อรัง และภาวะเจ็บป่วยฉุกเฉิน
2. ดาเนินการในหลักการเดียวกับ Alternative (National & Local) State Quarantine
3. ใช้ระบบการเฝ้าระวัง อาการ และการตรวจทางห้องปฏิบัติการเช่นเดียวกับ State Quarantine ทั้งนี้
ให้พิจารณาเป็นกรณีตามคาสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
(โควิด -19) ที่ 7/2563 เรื่ อ งแนวปฏิบั ติต ามข้อ กาหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่ งพระราช
กาหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2558 (ฉบับที่ 6) หรือฉบับล่าสุด (ถ้ามี)
4. หน่วยงานหรือองค์กรนั้น ๆ เป็นผู้รับผิดชอบการเดินทางระหว่างช่องทางเข้าออก (ทั้งด่านท่าอากาศ
ยาน ด่านพรมแดน และด่านท่าเรือ) และสถานที่กักกันทั้งขาไปและขากลับ ให้ตรงตามหลักการใน
การควบคุมและป้องกันโรคติดต่อ
5. ให้หน่วยงานหรือองค์กรที่ดาเนินการ Organizational Quarantine นั้น ๆ รับผิดชอบส่งรายงาน
ข้อมูลประจาวันของผู้ถูกกักรายบุคคลทางระบบการรายงานมายังกรมควบคุมโรค ตามรูปแบบข้อมูล
ทีค่ ณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ หรือคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดกาหนด
6. Organizational Quarantine ทุกแห่ ง ต้องพร้อ มรับ การตรวจประเมิ นจากเจ้ าพนั กงานควบคุ ม
โรคติดต่อและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดระยะเวลาการดาเนินการ ตามแนวทางที่คณะกรรมการ
โรคติดต่อแห่งชาติเป็นผู้กาหนด โดยอาศัยอานาจตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 มาตรา 34
7. รายละเอียดการดาเนินการให้อ้างอิงตาม “แนวทางการบริหารจัดการสถานที่กักกัน ซึ่งทางราชการ
กาหนด (Quarantine)” ที่ประกาศโดยกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
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8. กรณีที่มีห้องพักจานวนจากัดและไม่สามารถดาเนินการแยกกักกันห้องละ 1 คน การกักกันรวมกัน
ห้องละมากกว่า 1 คนอาจเกิดความเสี่ยงของการติดเชื้อระหว่างผู้เข้ากักกันได้ ซึ่งกรณีนี้ ถือเป็น
ความรับผิดชอบของหน่วยงานหรือองค์กรโดยตรง ทั้งนี้ การจัดระบบต้องผ่านการพิจารณาจาก
เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่ และดาเนินการมาตรการเสริมอย่างเคร่งครัด

หมายเหตุ: กรณีไม่สามารถเข้ากักกันห้องละ 1 คน ควรปฏิบัติ ดังนี้
1. จัดให้ผู้กักกันเข้าพักได้ไม่เกิน 10 คนต่อห้อง โดยคานวณจากขนาดห้องและต้องจัดเตียงนอนห่าง
กัน ไม่น้อยกว่า 1.5 - 2 เมตร
2. เน้นย้า มาตรการเสริม ในการป้องกันส่วนบุคคล สวมใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า
ตลอดเวลา ยกเว้นเวลานอน เว้นระยะห่างระหว่างบุคคล ล้างมือบ่อยๆ หรือใช้แอลกอฮอล์เจล
และลดการพูดคุยหรือจับกลุ่มกัน
3. แยกของใช้ส่วนตัวของทุกคนไม่ให้ปะปนกัน และไม่ใช้สิ่งของร่วมกัน
4. การใช้ห้องน้า ควรเว้นระยะห่าง ภายหลังการใช้ห้องน้า หรืออ่างล้างมือ ควรทาความสะอาดให้
เรียบร้อย และทาความสะอาดด้วยแอลกอฮอล์เป็นระยะ
5. กรณีพบผู้ป่วยยืนยัน 1 ราย ต้องแยกกักกันผู้สัมผัสใกล้ชิดทั้งหมด เป็นเวลาอย่างน้อย 14 วัน
นับจากวันสัมผัสผู้ป่วยวันสุดท้าย หรือวันที่ตรวจพบเชื้อ
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แนวทางการยื่นขออนุมัติ และประเมินเพื่อจัดตั้งสถานที่กักกันซึ่งทางราชการกาหนด (Quarantine)
ขั้นตอนการยื่นเอกสารขออนุญาตดาเนินการ Organizational Quarantine
หน่วยงาน องค์กร ที่เป็นผู้รับผิดชอบนาผู้เดินทางเข้าประเทศ
และการกักกัน ยื่นเอกสารขอจัดตั้ง OQ

ระดับ พื้นที่จังหวัด

เรียน ประธานคณะกรรมการ
โรคติดต่อจังหวัด

ระดับ ส่วนกลาง (กระทรวง/กรม/กอง)
เรียน ประธาน ศบค. หรือ
เรียน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
สาเนาถึง อธิบดีกรมควบคุมโรค

Task Force
กระทรวงเจ้าของเรื่อง

ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน กรมควบคุมโรค
(กลุ่มภารกิจ Quarantine)

คณะทางานประเมินเพื่อจัดตั้ง
สถานที่กักกันฯ ระดับจังหวัด

นัดหมายตรวจ
ประเมินเพื่อ
จัดตั้ง
ไม่ผ่านการประเมิน
- แนะนาแนวทางแก้ไข
- นัดหมายประเมินรอบที่ 2

ผ่านการประเมิน
ยื่นเอกสารตามทีร่ ะบุใน OQ Check list
(Email: report.quarantine@gmail.com)
1. เอกสารทางราชการที่ยืนยันได้ว่าเป็นหน่วยงานหรือ
องค์กรที่ได้รับอนุญาตให้ดาเนินภารกิจนั้น ๆ
2. แนวทางการปฏิบัติ (SOP) ในการดาเนินการระหว่าง
กักกัน นอกจากที่กาหนด เช่น SOP การขนส่งผู้กักกัน
ระหว่างสนามบินไปยังสถานที่กักกัน
3. คาอธิบายแนวทางการปฏิบตั ิงาน
4. รูปถ่ายของสถานที่ อุปกรณ์ และกระบวนการต่าง ๆ
ที่เกี่ยวข้อง
5. หลักฐานสัญญาหรือบันทึกข้อตกลงระหว่างหน่วยงาน
องค์กร กับโรงแรมและโรงพยาบาลเอกชนที่รับผิดชอบ
เสนอ อธิบดีกรมควบคุมโรค ลงนาม
“อนุมัติจัดตั้ง OQ”
6

หมายเหตุ
สถานที่กักกันซึ่งทางราชการกาหนดทุกแห่ง ทุกประเภท ก่อนที่จะได้รับอนุญาตให้จัดตั้งจาเป็นต้อง
ดาเนินการตามแนวทาง ดังต่อไปนี้
3.1 รับการประเมินสถานที่ ในประเด็นสาคัญ 2 ประเด็น
- การประเมินมาตรการและกระบวนการในการป้องกันควบคุมโรค ซึ่งเป็นสิ่งสาคัญที่สุดใน
การดาเนินภารกิจกักกัน ตามแนวทางที่คณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติเป็นผู้กาหนด
อาศัย อานาจพระราชบั ญญั ติโ รคติด ต่อ พ.ศ. 2558 มาตรา 34 โดยหน่ว ยงานที่ไ ด้รั บ
มอบหมายจากคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ หรือคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด
- การประเมินวิศวกรรมโครงสร้างอาคาร ตามประกาศกฎกระทรวงมหาดไทย เรื่องกาหนด
ลักษณะอาคารประเภทอื่นที่ใช้ประกอบธุรกิจโรงแรม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 โดยหน่วยงานที่
ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ หรือคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด
3.2 สถานที่กักกันซึ่งทางราชการกาหนดทุกแห่ง ทุกประเภท ต้องกาหนดรายชื่อเจ้าพนักงานควบคุม
โรคติดต่อ ผู้รับผิดชอบประจาสถานที่กักกันนั้น
3.3 เจ้ า ของสถานที่ หน่ ว ยงานหรื อองค์ก ร ที่ จะจัด ตั้ง เป็น สถานที่ กัก กัน ซึ่ง ทางราชการก าหนด
(Quarantine facilities) ต้ อ งได้ รั บ การอนุ มั ติ ใ ห้ ตั้ ง จากคณะกรรมการควบคุ ม โรคติ ด ต่ อ แห่ ง ชาติ หรื อ
คณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัด
3.4 กรณีที่ใช้โรงแรมเป็นสถานที่กักกันซึ่งทางราชการกาหนด โรงแรมดังกล่าวต้องได้รับการรับรอง
และอนุญาตที่ถูกต้องตาม พ.ร.บ.โรงแรม พ.ศ. 2547 และมีใบอนุญาตจากกระทรวงมหาดไทยถูกต้องเรียบร้อย
3.5 กรณี Organizational Quarantine หน่ว ยงาน องค์กร ที่จะเป็นผู้ รับผิ ดชอบนาผู้ เดินทางเข้า
ประเทศและการกักกัน ประสานหน่วยงานในพื้นที่จัดตั้ง OQ ดังต่อไปนี้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สานักงาน
สาธารณสุขจังหวัด สานักงานแรงงานจังหวัด สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด เจ้าหน้าที่ตารวจประจาพื้นที่ และ
โรงพยาบาล
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 ส่วนที่ 2 แบบฟอร์มตรวจสอบเอกสาร การขออนุญาตดาเนินการ Organizational Quarantine
โดยองค์กรหรือหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน (แบบฟอร์ม OQ1)
Check list

ขั้นตอน / รายการเอกสาร
1. หน่วยงานหรือองค์กร ศึกษาหลักเกณฑ์และแนวทางในการ
จัดตั้งและดาเนินการ Organizational Quarantine และ
แนวทางบริหารจัดการสถานที่กักกันซึ่งทางราชการกาหนด
(Quarantine Facility)
2. หน่วยงานหรือองค์กรนั้น ๆ เป็นผู้จัดหาสถานที่กักกันตัวและ
โรงพยาบาลคู่ปฏิบัติการ (โรงพยาบาลภาครัฐหรือภาคเอกชน
ก็ได้) ที่รับผิดชอบดูแลด้านสุขภาพและการควบคุมโรค
ภายใต้รูปแบบสัญญาหรือบันทึกข้อตกลงร่วมมือ (MOU)
(ระบุ) โรงพยาบาล

ความเห็นของคณะกรรมการ

3. หน่วยงานหรือองค์กร ยื่นเรื่องขอรับการตรวจสอบการจัดตั้ง
และดาเนินการ Organizational Quarantine มายัง
กระทรวงสาธารณสุข ผ่านผู้รับผิดชอบของกรมควบคุมโรค
พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบ ดังต่อไปนี้
3.1 เอกสารทางราชการที่ยืนยันได้ว่าหน่วยงานหรือ
องค์กรเป็นหน่วยงานหรือองค์กรที่ได้รับอนุญาตให้ดาเนินภารกิจ
นั้น ๆ อย่างถูกต้องตามกฎหมาย
(ระบุ) โครงการ
หน่วยงาน


3.2 แนวทางการปฏิบัติ (SOP) ในการดาเนินการ
ระหว่ า งกั ก กั น ที่จั ด ท าร่ ว มกั น โดยหน่ว ยงานที่ ทาสั ญ ญาหรื อ
ข้อตกลงร่วม และมาตรการควรจะต้องระบุถึงองค์ประกอบต่าง
ๆ ดังนี้
i. ที่พัก และลักษณะของที่พัก
ii. แนวทางการจัดการด้านอาหารและน้ า / สถานที่
ประกอบอาหาร
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Check list
iii.
iv.
v.
vi.

vii.

viii.

ขั้นตอน / รายการเอกสาร
ความเห็นของคณะกรรมการ
ห้องน้า และพื้นที่อาบน้า
การทาความสะอาดพื้นที่ที่เกี่ยวข้อง
การจั ด การอนามั ย สิ่ ง แวดล้ อ ม การบ าบั ด น้ าเสี ย
และการจัดการขยะติดเชื้อ
การจั ด พื้ น ที่ และกระบวนการส าหรั บท ากิ จ กรรม
(รู ป แบบเฉพาะองค์ ก รนั้ น ๆ) ที่ ป ลอดภั ย ในการ
ควบคุมและป้องกันโรค รวมถึงมาตรการระดับบุคคล
ในกรณีที่ นอนพัก หรือมีกิจกรรมร่วมกันมากกว่า 1
คน ต้องแสดงเอกสารลงนามยิ นยอมรับความเสี่ยง
ประกอบด้วย
แนวทางการดาเนินการด้านการแพทย์ ที่จะเข้าไปให้
การดูแล พร้อมบันทึกข้อตกลงร่วม (ถ้ามี)



3.3 กรณีที่ระหว่างการกักกัน จะให้ผู้ถูกกักกันมีการ
ปฏิบัติงาน การประชุมหรือลงนามในสัญญาทางธุรกิจ ให้อธิบาย
รายละเอียดแนวทางดังกล่าว ให้เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ
ทราบ เพื่อร่วมในการกาหนดแนวทาง วิธีการ



3.4 รูปถ่ายของสถานที่ อุปกรณ์ และกระบวนการต่าง ๆ
ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง โดยสื่ อ ให้ เ ห็ น รายละเอี ย ดของขั้ น ตอน และ
กระบวนการในการดาเนิ นการ เช่น ห้ องพัก เครื่องปรับอากาศ
ระบบระบายอากาศ การซักผ้า การเก็บขยะและสิ่งปฏิกูล เป็นต้น
3.5 หลั ก ฐานสั ญ ญาหรื อ บั น ทึ ก ข้ อ ตกลงระหว่ า ง
หน่ ว ยงาน องค์ ก รนั้ น ๆ กั บ โรงแรมและโรงพยาบาลรั ฐ หรื อ
เ อ ก ช น ที่ รั บ ผิ ด ช อ บ ก า ร ด า เ นิ น ก า ร Organizational
Quarantine ร่วมกัน
(ระบุ) หน่วยงานคู่สัญญา
รูปแบบสัญญา



4. เจ้าพนักงานโรคติดต่อและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ออกตรวจ
ประเมินในสถานที่จริงก่อนที่จะอนุญาตให้หน่วยงานหรือ
องค์กรนั้น ๆ ดาเนินการ ตามแนวทางที่คณะกรรมการ
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Check list

ขั้นตอน / รายการเอกสาร
ความเห็นของคณะกรรมการ
โรคติดต่อแห่งชาติเป็นผู้กาหนด โดยอาศัยอานาจตาม
พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 มาตรา 34
5. คณะกรรมการโรคติ ด ต่ อ แห่ ง ชาติ หรื อ คณะกรรมการ
โรคติ ด ต่อ จั งหวัด กาหนดมอบหมายเจ้ าพนัก งานควบคุ ม
โ ร ค ติ ด ต่ อ เ พื่ อ รั บ ผิ ด ช อ บ ใ น แ ต่ ล ะ Organizational
Quarantine ในการให้ ค าแนะน า ตรวจสอบและประเมิ น
คุณภาพการดาเนินการ
(ระบุ) ชื่อเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ

6. หน่วยงานหรือองค์กรนั้นๆ จะดาเนินการได้ภายหลังได้รับ
คาสั่ ง อนุ ญาตจากคณะกรรมการโรคติด ต่ อ แห่ งชาติ หรื อ
คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด /คณะกรรมการโรคติดต่อ
กรุงเทพมหานคร
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แบบฟอร์ม การประเมินเพื่อจัดตั้งสถานที่กักกันซึ่งทางราชการกาหนด รูปแบบเฉพาะองค์กร












องค์ประกอบของสถานที่ เพื่อใช้ในการกักกันและควบคุมโรค
ระเบียบการปฏิบัติสาหรับผู้ถูกกักกันตัว ในสถานที่กักกันซึ่งราชการกาหนด
การเตรียมความพร้อม และแนวทางที่เกี่ยวข้อง
การมอบหมายความรับผิดชอบพื้นที่กักกันโรคแห่งรัฐ
การจัดเตรียมสถานที่และอุปกรณ์
แนวทางต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
แนวทางการลงทะเบียนผู้เข้าพัก
แนวทางการใช้ลิฟต์
แนวทางการทาความสะอาดพื้นที่ส่วนกลาง
แนวทางการทาความสะอาดในบริเวณห้องพัก หลังจากผู้เข้าพักย้ายออก
แนวทางการซักผ้าที่เหมาะสม
แนวทางการปฏิบัติตัวของเจ้าหน้าที่ ในการปฏิบัติงาน ณ สถานที่กักกันซึ่งราชการ
กาหนด
แนวทางการปล่อยตัวผู้ถูกกัก
การรายงานข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
การจัดแบ่งภารกิจหลัก ในพื้นที่กักกันโรคแห่งรัฐ
ภารกิจที่ 1 ด้านอานวยการและธุรการ
ภารกิจที่ 2 ด้านการรักษาความปลอดภัย
ภารกิจที่ 3 ด้านการรักษาพยาบาล และการส่งต่อด้านการแพทย์
การดูแลรักษาด้านจิตใจและการเยียวยา
การดูแลรักษาภาวะฉุกเฉิน
การดูแลรักษาโรคเจ็บป่วยทั่วไป และโรคเรื้อรัง
การส่งต่อด้านการแพทย์
การจัดแบ่งภารกิจสนับสนุน เพื่อรองรับพื้นที่กักกันโรคแห่งรัฐ
ภารกิจที่ 4 ด้านการควบคุมและป้องกันโรค
ภารกิจที่ 5 ด้านการอนามัยสิ่งแวดล้อม และสุขาภิบาล
ภารกิจที่ 6 ด้านการการดูแลสุขภาพจิตและโรคจิตเวช
การปฏิบัติของพนักงานเจ้าหน้าที่และเจ้าหน้าที่ด้านการแพทย์ ในกรณีที่ผู้ถูกกักกันพยายาม
ฝ่าฝืนหรือหลบหนี การคัดกรองประวัติด้านอาชญากรรมหรือประวัติทางคดี
การติดตามและประเมินผลระหว่างดาเนินการ

12

ตารางมอบหมายภารกิจ สาหรับ สถานที่กักกันซึ่งทางราชการกาหนด รูปแบบเฉพาะองค์กร
โปรดระบุ ชื่อผู้รับผิดชอบในตารางมอบหมายภารกิจ
Task
 ผู้บัญชาการณ์ส่วนหน้า ณ State Q.
 COVID manager
 ภารกิจ 1 ด้านอานวยการและธุรการ
การลงทะเบียน และธุรการ
การสื่อสารภายในพื้นที่ควบคุม
ดูแลองค์ประกอบการใช้ชีวิต
ด้านอาหาร น้าอุปโภคและบริโภค
การจัดการขยะ
 ภารกิจ 2 การรักษาความปลอดภัย
 ภารกิจ 3 ด้านการรักษาพยาบาล และ
การเคลื่อนย้ายผู้ป่วย
การดูแลรักษาพยาบาล เจ็บป่วยทั่วไป
การคัดกรอง/การตรวจสอบอาการประจาวัน
การตรวจยืนยัน
การประสานโรงพยาบาลตั้งรับในพื้นที่
การประสานรพ.ที่หมาย ในเขตกทม. และ
ปริมณฑล
การประสานการเคลื่อนย้ายนาส่ง

Organizational
Quarantine
ผู้แทนองค์กรที่เป็นผู้รับผิดชอบ OQ. นั้นๆ
ระบุ . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ผู้ดูแลสถานที่พัก ร่วมกับ หน่วยงาน องค์กรนั้นๆ
ระบุ . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ระบุ . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ระบุ . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ระบุ . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ระบุ . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ระบุ . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
หน่วยรักษาความปลอดภัย / หน่วยงานความมั่นคง
สสจ. / โรงพยาบาลในพื้นที่ /โรงพยาบาลเอกชนคู่ปฏิบัติ
ระบุ . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
โรงพยาบาลคู่ปฏิบัติ
โรงพยาบาลคู่ปฏิบัติ
โรงพยาบาลคู่ปฏิบัติ
โรงพยาบาลคู่ปฏิบัติ
โรงพยาบาลคู่ปฏิบัติ
โรงพยาบาลคู่ปฏิบัติ
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สานักอนามัย กทม. / สปคม. / สคร. / สสจ.
 ภารกิจ 4 สนับสนุนและตรวจเยี่ยม ด้าน
การควบคุมและป้องกันโรค
จัดทีมสนับสนุน การคัดกรอง / การตรวจ
โรงพยาบาลคู่ปฏิบัติ
ยืนยัน (ถ้ามีการร้องขอการสนับสนุน)
จัดทีมตรวจเยี่ยมการปฏิบัติ ในฐานะ จพต.
สานักงานควบคุมโรคประจาเขต / ส่วนกลางกรมควบคุมโรค
กรุงเทพมหานคร / หน่วยงานท้องถิ่นในแต่ละจังหวัด
 ภารกิจ 5 สนับสนุนและตรวจเยี่ยม ด้าน
การจัดการสิ่งแวดล้อม
จัดทีมสนับสนุน การจัดการด้านอนามัย
สานักอนามัยฯ ประจาเขต / ส่วนกลางกรมอนามัย
สิ่งแวดล้อม
จัดทีมตรวจเยี่ยมการปฏิบัติ
สานักอนามัยฯ ประจาเขต / ส่วนกลางกรมอนามัย
กรุงเทพมหานคร /สธ. ในพื้นที่
 ภารกิจที่ 6 สนับสนุนและตรวจเยี่ยม ด้าน
สุขภาพจิต
จัดทีมสนับสนุน การดูแลสุขภาพจิต ให้กับผู้ถูก ศูนย์สุขภาพจิตประจาเขต / โรงพยาบาลจิตเวชประจาเขต /
กักกัน
ส่วนกลางกรมสุขภาพจิต
จัดทีมตรวจเยี่ยมการปฏิบัติ
ศูนย์สุขภาพจิตประจาเขต / โรงพยาบาลจิตเวชประจาเขต /
ส่วนกลางกรมสุขภาพจิต
 ส่วนที่ 3 คุณลักษณะเฉพาะของสถานที่กักกันซึ่งทางราชการกาหนด รูปแบบเฉพาะองค์กร
3.1 สถานที่กักกันฯ ในรูปแบบเฉพาะองค์กร ประเภท ก หมายถึงสถานที่กักกันฯ ในรูปแบบเฉพาะองค์กรที่
จัดตั้งในลักษณะสถานที่พักแบบเดี่ยว มีสิ่งจาเป็นในการดารงชีวิตสนับสนุนให้เป็นรายบุคคล และไม่มีการ
รวมกลุ่มเพื่อทากิจกรรมใด ๆ
เหมาะสาหรับผู้กักกันตนทุกประเภท
หน่วยงานหรือองค์กรนั้น ๆ มอบหมายให้มี COVID manager 1 คนเพื่อเป็นผู้รับผิดชอบ OQ. นั้น ๆ
เป็นการเฉพาะ ร่วมกับ หน่วยงานภาครัฐ (ศบค. / ศปก.ต่าง ๆ / คกก. โรคติดต่อระดับชาติ / คกก. โรคติดต่อ
จังหวัด) มอบหมายให้มี ผู้บัญชาการในสถานที่กักกันฯ 1 คน เพื่อเป็นผู้รับผิดชอบ กากับ และควบคุมดูแล
OQ. นั้น ๆ
 แนวทางในการจัดตั้ง OQ ประเภท ก
โดยอาศัยแนวทางมาตรฐานที่ประกาศโดยกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ในการจัดตั้งและ
ดาเนินการสถานที่กักกันฯ ใด ๆ ให้เกิดความปลอดภัยในการควบคุมและป้องกันโรค ทั้งสาหรับผู้กักกันตนและ
เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้งผู้ประกอบกิจการโรงแรม จึงได้มีแนวทางในการจัดตั้ง OQ
ประเภท ก แบบสรุปเฉพาะประเด็นสาคัญ ดังนี้
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แนวทางการปฏิบัติ (SOP)
1. สถานที่พัก ห้องพัก
(รายละเอียดตามแนวทาง
มาตรฐาน)

2. แนวทางการจัดการด้าน
อาหารและน้า / สถานที่
ประกอบอาหาร
(รายละเอียดตามแนวทาง
มาตรฐาน)
3. ห้องน้า และพื้นที่
อาบน้า
(รายละเอียดตามแนวทาง
มาตรฐาน)
4. การทาความสะอาดพื้นที่
ที่เกี่ยวข้อง การจัดการอนามัย
สิ่งแวดล้อมและการจัดการขยะ
(รายละเอียดตามแนวทาง
มาตรฐาน)

รายละเอียดและกระบวนการปฏิบัติ
- ห้องพักเดี่ยว (1 คน/ห้อง) มีห้องน้าในตัว พื้นห้องพักต้องเป็นพื้นผิว
เรียบที่ง่ายต่อการทาความสะอาด และไม่เป็นที่กักเก็บเชื้อโรค
- แยกพื้นที่รองรับผู้กักกันตัวออกจากบุคคลอื่นๆ โดยกาหนดตึก หรือ
ชั้นที่พักให้ชัดเจน
- ระบบปรับอากาศ ที่มีการแยกระบบการไหลเวียนอากาศภายใน
ห้องและการกรองอากาศแยกออกจากห้องอื่น ๆ
- ระบบระบายอากาศที่เพียงพอแบบแยกห้องและมีช่องทาง
เดินอากาศเป็นระบบปิด
- ระบบรักษาความปลอดภัยที่เหมาะสมอาทิเช่น กล้องวงจร
ปิด (พร้อมระบุตาแหน่ง) ระบบประตู และแผนฉุกเฉินอัคคีภัย
- บริเวณสถานที่พัก มีพื้นที่สาหรับการตากผ้าโดยไม่ปะปนกันกับ
ผู้อื่น
- มีการจัดหาและให้การดูแลเรื่องอาหารและน้าดื่ม ให้เพียงพอตลอด
ระยะการกักกัน โดยไม่อนุญาตให้มีการสัมผัสกันระหว่างผู้ให้บริการ
กับผู้กักกันตน

- ลักษณะห้องน้า / ห้องอาบน้าในตัว ไม่ใช้ปะปนร่วมกับบุคคลอื่น

- ผู้ถูกกักกันทาความสะอาดภายในห้องพักด้วยตนเอง และนาขยะมูล
ฝอยทิ้งในถังขยะติดเชื้อที่จัดไว้ให้
- ในบริเวณพื้นที่ส่วนกลาง ควรกาหนดผู้ทาความสะอาด “ด้วยน้ายา
ฆ่าเชื้อ” ตามวงรอบ เช่น 1-2 วัน/ครั้ง เป็นต้น
- มีวงรอบการจัดเก็บขยะ การจัดการขยะปกติและขยะติดเชื้อ และ
กาหนดพื้นที่ในการพักขยะ ก่อนที่จะมีการนาออกไปทาลาย
- เจ้าหน้าที่เก็บขยะต้องมีการแต่งชุดป้องกันการติดเชื้อที่เหมาะสม
- การทาความสะอาดเครื่องปรับอากาศ ส่วนกรองอากาศ รวมถึงการ
แต่งตัวของเจ้าหน้าที่ที่เป็นผู้ปฏิบัติ ต้องเป็นไปตามแนวทางที่กาหนด
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แนวทางการปฏิบัติ (SOP)
5. การจัดพื้นที่และ
กระบวนการสาหรับทา
กิจกรรม (ถ้ามี)
6. ในกรณีที่ นอนพัก หรือมี
กิจกรรมร่วมกันมากกว่า 1 คน
กรุณาแสดงเอกสารลงนาม
ยินยอมรับความเสี่ยงประกอบ
มาด้วย

7. แนวทางการดาเนินการ
ด้านการแพทย์ ที่จะเข้าให้การ
ดูแล (พร้อมบันทึกข้อตกลงร่วม
ถ้ามี)

รายละเอียดและกระบวนการปฏิบัติ
- อนุญาตเฉพาะกิจกรรมที่ดาเนินการในห้องพักของตนเองเท่านั้น
เช่น การประชุมหรือการเรียนแบบ online หรือทางระบบสื่อสารอื่น
ๆ
- กรณีที่มีจานวนห้องจากัด และไม่สามารถดาเนินการแยกกักกัน
ห้องละ 1 คน ซึ่งกรณีนี้ ถือเป็นความรับผิดชอบของหน่วยงานหรือ
องค์กรโดยตรง โดยทั้งนี้การจัดระบบต้องผ่านการพิจารณาจากเจ้า
พนักงานควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่ และดาเนินการมาตรการเสริม
อย่างเคร่งครัด
- ผู้กักกันตัวต้องลงนามในเอกสารยินยอมรับความเสี่ยงไว้เป็น
หลักฐาน
- หน่วยงาน หรือองค์กรนั้น ๆ ต้องรับผิดชอบจัดหา รพ.คู่ปฏิบัติ ใน
การให้การดูแลทั้งด้านการแพทย์ (การรักษาภาวะเจ็บ ป่วย) และด้าน
การควบคุมโรค (การ entry screening / swab / daily screening)
- รพ.คู่ปฏิบัติ ต้องเป็นผู้ให้คาแนะนากับเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
ในเรื่องการดูแลตนเอง การแต่ง / ถอดชุดเพื่อป้องกันโรค ตั้งแต่ก่อน
เริ่มการปฏิบัติ เป็นระยะ ๆ จนกว่าจะสิ้นสุดระยะเวลาการเป็น OQ.
- รพ. คู่ปฏิบัติ รับผิดชอบการประสานและส่งกลับทางด้านการแพทย์
ระหว่าง OQ. กับโรงพยาบาลที่หมายในการนาผู้ป่วย ไปรับการรักษา

3.2 สถานที่กักกันฯ ในรูปแบบเฉพาะองค์กร ประเภท ข หมายถึง สถานที่กักกันฯ ในรูปแบบเฉพาะองค์กรที่
จัดขึ้นในอาคารถาวร มีการนอนรวมกันเป็นกลุ่ม และใช้พื้นที่ส่วนกลางร่วมกัน ทั้งห้องน้า ห้องอาบน้า และ
พื้นที่รับประทานอาหาร หรือในลักษณะการแยกพักเดี่ยวแต่มีการรวมกลุ่มเพื่อทากิจกรรมใด ๆ ที่เป็นการพบ
เจอกันหลายคน
เหมาะสาหรับผู้กักกันตนที่มีจานวนมาก และไม่สามารถหาที่พักแบบเดี่ยวเพื่อใช้ในการกักกันได้ เช่น
ทหารที่มีภารกิจการฝึก นักเรียนต่างชาติภายใต้การดูแลของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือ นักเรียน
ของโรงเรียนตารวจตระเวนชายแดน
 แนวทางในการจัดตั้ง OQ ประเภท ข
หน่วยงานหรือองค์กรนั้น ๆ มอบหมายให้มี COVID manager 1 คนเพื่อเป็นผู้รับผิดชอบ OQ. นั้น ๆ
เป็นการเฉพาะ ร่วมกับ หน่วยงานภาครัฐ (ศบค. / ศปก.ต่าง ๆ / คกก. โรคติดต่อระดับชาติ / คกก. โรคติดต่อ
จังหวัด) มอบหมายให้มี ผู้บัญชาการในสถานที่กักกันฯ 1 คน เพื่อเป็นผู้รับผิดชอบ กากับ และควบคุมดูแล
OQ. นั้น ๆ
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โดยอาศัยแนวทางมาตรฐานที่ประกาศโดยกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ในการจัด ตั้งและ
ดาเนินการสถานที่กักกันฯ ใด ๆ ให้เกิดความปลอดภัยในการควบคุมและป้องกันโรค ทั้งสาหรับผู้กักกันตนและ
เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้งผู้ประกอบกิจการโรงแรม จึงได้มีแนวทางในการจัดตั้ง OQ.
ประเภท ข. แบบสรุปเฉพาะประเด็นสาคัญ ดังนี้
แนวทางการปฏิบัติ (SOP) “ตัวอย่าง” รายละเอียดและกระบวนการปฏิบัติ
1. สถานที่พัก ห้องพัก
- แยกพื้นที่รองรับผู้กักกันตัวออกจากบุคคลอื่นๆ โดยกาหนดตึก
หรือชั้นที่พักให้ชัดเจน ไม่ปะปนกับบุคคลที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย
อื่น ๆ พื้นห้องพักต้องเป็นพื้นผิวเรียบที่ง่ายต่อการทาความสะอาด
และไม่เป็นที่กักเก็บเชื้อโรค
- ระบบระบายอากาศที่เพียงพอ และมีอากาศถ่ายเทสะดวก
- ระบบรักษาความปลอดภัยที่เหมาะสมอาทิเช่น กล้องวงจรปิด
ระบบประตู และแผนฉุกเฉินอัคคีภัย
- บริเวณสถานที่พัก มีพื้นที่สาหรับการตากผ้าโดยไม่ปะปนกันกับ
ผู้อื่น
2. แนวทางการจัดการด้าน - การจัดการอาหารให้ผู้กักกันตัว สถานที่ประกอบอาหาร แยกออก
อาหารและน้า / สถานที่
จากบริเวณสถานที่กักกันฯ และให้มีการจัดตั้งพื้นที่รับประทาน
ประกอบอาหาร
อาหารเป็นการเฉพาะ โดยแยกผู้กักกันออกเป็นกลุ่ม ๆ (แบ่งกลุ่ม
ตามพื้นที่ห้องพัก)
- จัดที่นั่งในการรับประทานอาหาร โดยแยกระยะห่างระหว่าง
บุคคลมากกว่า 1 เมตรและใส่หน้ากากอนามัยทันทีที่ลุกออกจากที่
นั่งของตนเอง
- เจ้าหน้าทีท่ ี่อาจจาเป็นต้องมีการสัมผัสกับผู้กักกันตนหรือต้องเข้า
ไปให้บริการในพื้นที่ จาเป็นต้องแต่งกายด้วยชุดป้องกันให้
เหมาะสมเพื่อการป้องกันและควบคุมโรค ขณะที่ปฏิบัติงาน
- เจ้าของสถานที่พัก หรือเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ต้องจัดเจ้าหน้าที่
ในการให้บริการ แยกออกเป็นชุด ๆ และไม่ปะปนกัน (เพื่อกรณีที่
จาเป็นต้องสั่งยุติการปฏิบัติงาน หากมีผู้ป่วยยืนยัน)
- ต้องมีการรักษาระยะห่างระหว่างบุคคล ในกรณีที่รับประทาน
อาหารร่วมกันเป็นหมู่คณะ
- ต้องมีการดูแลและทาความสะอาดสถานที่ประกอบอาหาร และผู้
ประกอบอาหารของโรงเรียนให้ปฏิบัติตามหลักสุขอนามัยในการ
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3. ห้องน้า และพื้นที่
อาบน้า

4. การทาความสะอาด
พื้นที่ที่เกี่ยวข้อง การจัดการ
อนามัยสิ่งแวดล้อมและการ
จัดการขยะ

ประกอบอหาร สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า หมวกคลุม
ผม face shield ถุงมือ ขณะประกอบอาหารและเสิร์ฟอาหารทุก
ครั้ง เน้นเมนูที่ปรุงสุกร้อน มีฝาปิดหรือ counter shield กั้นที่วาง
อาหาร
- ต้องมีการดูแลและทาความสะอาดพื้นที่ในการรับประทานอาหาร
(โรงเลี้ยง) โดยใช้น้ายาฆ่าเชื้อที่กรมอนามัยได้ให้คาแนะนาไว้)
-แนวทางการใช้ห้องน้า ในกรณีห้องน้าส่วนรวม เช่นการจัดเวลา
อาบน้าให้เหลื่อมกัน และมีการจัดกลุ่มในการใช้ห้องน้าและพื้นที่
อาบน้า (แบ่งกลุ่มตามพื้นที่ห้องพัก)
-กาหนดวงรอบการทาความสะอาด โดยระบุไว้ใน แผนการทา
ความสะอาดและใช้น้ายาที่ในการทาความสะอาด ตามที่กรม
อนามัยกาหนด
- ควรกาหนดผู้ทาความสะอาดตามวงรอบ เช่น ทุกๆ 2 – 4 ชั่วโมง
หรือตามความเหมาะสม โดยเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติต้องมีการแต่งชุด
ป้องกันการติดเชื่อให้ถูกต้องและเหมาะสม
- แยกอุปกรณ์เครื่องใช้ส่วนตัวประจาตัวผู้กักกันตน ไม่อนุญาตให้
ใช้ปะปนกัน
- ผู้ถูกกักกันทาความสะอาดภายในพื้นที่พักด้วยตนเอง และนาขยะ
มูลฝอยทิ้งในถังขยะติดเชื้อที่จัดไว้ให้ โดยใช้น้ายาในการทาความ
สะอาด ตามที่กาหนด
-ในบริเวณพื้นที่ส่วนกลาง ควรกาหนดผู้ทาความสะอาด “ด้วย
น้ายาฆ่าเชื้อ” ตามวงรอบ เช่น 1-2 วัน/ครั้ง เป็นต้น
- กาหนดพื้นที่ในการพักขยะ และแยกประเภทของขยะปกติและ
ขยะปนเปื้อน ออกจากกันให้ชัดเจน พร้อมกาหนดวงรอบและ
ผู้รับผิดชอบการขนย้ายเพื่อทาลาย ให้ชัดเจน
- ในกรณีนอนรวมเป็นกลุ่ม ควรเป็นระบบการไหลเวียนอากาศ
แบบเปิดโล่ง ให้อาการถ่ายเทได้สะดวกและควรใช้เป็นพัดลมที่
กระจายลมจากด้านบน
- หากมีความจาเป็นต้องใช้เครื่องปรับอากาศ ต้องมีการทาความ
สะอาดเครื่องปรับอากาศ ส่วนกรองอากาศ และเจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบปฏิบัติ ต้องมีการแต่งกายด้วยชุดป้องกันให้เหมาะสม
และถูกต้อง
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5. การจัดพื้นที่และ
กระบวนการสาหรับทา
กิจกรรม

6. ในกรณีที่ นอนพัก หรือ
มีกิจกรรมร่วมกันมากกว่า 1
คน กรุณาแสดงเอกสารลงนาม
ยินยอมรับความเสี่ยงประกอบ
มาด้วย

- กาหนดให้ผู้กักกันตน ทากิจกรรมต่าง ๆ เหล่านั้นด้วยตนเองให้
มากที่สุด และหากจาเป็นต้องมีเจ้าหน้าที่ฝ่ายไทยต้องเข้าร่วมใน
กิจกรรม กาหนดให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายไทยดังกล่าว สวมใส่ชุดและ
อุปกรณ์ป้องกันให้เหมาะสมและสวมใส่อย่างถูกต้อง
- กาหนดพื้นที่ในการทากิจกรรมและพื้นที่ปลอดภัยและมีการทา
สัญลักษณ์ระบุให้ชัดเจน
- ในกรณีที่มีเจ้าหน้าที่ฝ่ายไทยต้องเข้าร่วมกิจกรรมและไม่สามารถ
สวมใส่ชุดป้องกันอย่างถูกต้องเหมาะสมได้ เจ้าหน้าที่ดังกล่าว
จาเป็นต้องได้รับการตรวจและถูกกักกัน ในพื้นที่ที่กาหนดโดยไม่
สามารถกลับออกไปยังพื้นที่สาธารณะได้ จนกว่าจะครบระยะเวลา
และได้รับการตรวจตามมาตรการที่กาหนด
- ตัวอย่างกิจกรรมเช่นการจัดการเรียนการสอน การฝึกซ้อมต่าง ๆ
จาเป็นต้องจัดสถานที่เพื่อเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลให้มากกว่า 1
เมตรอย่างชัดเจน เช่น การจัดที่นั่งเรียน ตามมาตรการเว้น
ระยะห่างทางกายภาพ (Physical Distancing) สวมใส่หน้ากาก
อนามัย ตลอดระยะเวลาที่ต้องอยู่รวมกัน
- จัดเตรียมอุปกรณ์ล้างมือ เช่น เจลแอลกอฮอล์ไว้บริเวณ รวมทั้ง
บริเวณโดยรอบ และอาคารต่างๆ ที่มีการใช้งาน
- จัดเตรียมหน้ากากอนามัย ไว้สาหรับผู้กักกันตนและเจ้าหน้าที่ที่
เกี่ยวข้องอย่างเพียงพอ
- ในกรณีที่เป็นการเรียนการสอน “ครูผู้สอน” สวมใส่อุปกรณ์
ป้องกันร่างกายขณะทาการเรียนการสอน ดูแลสุขอนามัยส่วน
บุคคลของตนเองและนักเรียน
- ไม่ใช้ของส่วนตัวร่วมกัน เช่น แก้วน้า ผ้าเช็ดตัว ช้อน ส้อม
- สาหรับเด็กเล็กที่ยังต้องนอนกลางวัน หรือโรงเรียนในพื้นที่
ห่างไกลที่มีโรงนอน ให้รักษาระยะห่างระหว่างกันอย่างน้อย 1
เมตร โดยไม่เอาศีรษะชนกันและแยกอุปกรณ์เครื่องใช้เป็นของ
ส่วนตัว ไม่ใช้ร่วมกัน
- กรณีที่มีจานวนห้องจากัด และไม่สามารถดาเนินการแยกกักกัน
ห้องละ 1 คน ซึ่งกรณีนี้ ถือเป็นความรับผิดชอบของหน่วยงานหรือ
องค์กรโดยตรง โดยทั้งนี้การจัดระบบต้องผ่านการพิจารณาจากเจ้า
พนักงานควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่ และดาเนินการมาตรการเสริม
อย่างเคร่งครัด
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- ผู้กักกันตัวต้องลงนามในเอกสารยินยอมรับความเสี่ยงไว้เป็น
หลักฐาน
7. แนวทางการดาเนินการ
ด้านการแพทย์ ที่จะเข้าให้การ
ดูแล
(พร้อมบันทึกข้อตกลงร่วม ถ้า
มี)

- หน่วยงาน หรือองค์กรนั้น ๆ ต้องรับผิดชอบจัดหา รพ.คู่ปฏิบัติ
ในการให้การดูแลทั้งด้านการแพทย์ (การรักษาภาวะเจ็บ ป่วย)
และด้านการควบคุมโรค (การ entry screening / swab / daily
screening)
- รพ.คู่ปฏิบัติ ต้องเป็นผู้ให้คาแนะนากับเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายที่
เกี่ยวข้อง ในเรื่องการดูแลตนเอง การแต่ง / ถอดชุดเพื่อป้องกัน
โรค ตั้งแต่ก่อนเริ่มการปฏิบัติ เป็นระยะ ๆ จนกว่าจะสิ้นสุด
ระยะเวลาการเป็น OQ.
- รพ. คู่ปฏิบัติ รับผิดชอบการประสานและส่งกลับทางด้าน
การแพทย์ระหว่าง OQ. กับโรงพยาบาลที่หมายในการนาผู้ป่วย ไป
รับการรักษา

ในกรณีที่มีการตรวจพบผู้ป่วยยืนยันในกลุ่มใด ๆ ให้ปฏิบัติตามแนวทางดังนี้
1. เคลื่อนย้ายผู้ป่วยยืนยัน เพื่อรับการรักษาที่โรงพยาบาลตามความเหมาะสมกับอาการ
2. กลุ่มที่เป็น High risk contact ให้หยุดกิจกรรม และดาเนินการกักกันแบบแยกเดี่ยว และ/
หรือดาเนินการส่งกลับประเทศต้นทาง ตามมติของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด

3.3 สถานที่กักกันฯ ในรูปแบบเฉพาะองค์กร ประเภท ค หมายถึงสถานที่กักกันฯ ในรูปแบบเฉพาะองค์กรที่
จัดตั้งขึ้นเป็นโครงสร้างชั่วคราว มีลักษณะการนอนหรือใช้ชีวิตรวมกันเป็นกลุ่มและใช้พื้นที่ส่วนกลางร่วมกัน
อาทิเช่น ห้องน้า ห้องอาบน้า สถานที่ประกอบอาหาร เป็นต้น
เหมาะสาหรับผู้กักกันตนที่มีจานวนมาก และไม่สามารถหาที่พักแบบเดี่ยวหรือสถานที่กักกันที่เป็นสิ่ง
ปลูกสร้างถาวรเพื่อใช้ในการกักกันได้ เช่น กลุ่มแรงงานด้านการเกษตร กลุ่มแรงงานด้านการก่อสร้างในบาง
พื้นที่ หรือกลุ่มคนต่างชาติหลบหนีเข้าประเทศและถูกจับกุม เป็นต้น
 แนวทางในการจัดตั้ง OQประเภท ค
หน่วยงานหรือองค์กรนั้น ๆ มอบหมายให้มี COVID manager 1 คนเพื่อเป็นผู้รับผิดชอบ OQ. นั้น ๆ
เป็นการเฉพาะ ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ (ศบค. / ศปก.ต่าง ๆ / คกก. โรคติดต่อระดับชาติ / คกก. โรคติดต่อ
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จังหวัด) มอบหมายให้มี ผู้บัญชาการในสถานที่กักกันฯ 1 คน เพื่อเป็นผู้รับผิ ดชอบ กากับ และควบคุมดูแล
OQ. นั้น ๆ
โดยอาศัยแนวทางมาตรฐานที่ประกาศโดยกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ในการจัดตั้งและ
ดาเนินการสถานที่กักกันฯ ใด ๆ ให้เกิดความปลอดภัยในการควบคุมและป้องกันโรค ทั้งสาหรับผู้กักกันตนและ
เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้งผู้ประกอบกิจการโรงแรม จึงได้มีแนวทางในการจัดตั้ง OQ.
ประเภท ค. แบบสรุปเฉพาะประเด็นสาคัญ ดังนี้
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แนวทางการปฏิบัติ (SOP)
1. สถานที่พัก ห้องพัก

รายละเอียดและกระบวนการปฏิบัติ
- แยกพื้นที่รองรับผู้กักกันตัว ห่างออกจากบุคคลอื่นๆ โดยกาหนด
ตึก หรือชั้นที่พักให้ชัดเจน ไม่ปะปนกับบุคคลที่อาศัยอยู่ในประเทศ
ไทยอื่น ๆ พื้นห้องพักต้องเป็นพื้นผิวเรียบที่ง่ายต่อการทาความ
สะอาด และไม่เป็นที่กักเก็บเชื้อโรค
- ระบบระบายอากาศที่เพียงพอ และมีอากาศถ่ายเทสะดวก
- จั ดให้ มี ระบบรัก ษาความปลอดภัย ที่เหมาะสมอาทิเ ช่น กล้ อ ง
วงจรปิด (อาจต้องติดตั้งเพิ่มเติมให้เพียงพอ) ระบบประตู รั้ว เพื่อ
การครอบคลุมและจากัดพื้นที่ และแผนฉุกเฉินอัคคีภัย
- บริเวณสถานที่พัก มีพื้นที่สาหรับการตากผ้าโดยไม่ปะปนกันกับ
ผู้อื่น
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3. แนวทางการจัดการด้าน
อาหารและน้ า / สถาน ที่
ประกอบอาหาร

- การจัด การอาหารให้ผู้ กักกันตัว สถานที่ประกอบอาหาร แยก
ออกจากบริ เ วณสถานที่ กั ก กั น ฯ และให้ มี ก ารจั ด ตั้ ง พื้ น ที่
รับประทานอาหารเป็นการเฉพาะ โดยแยกผู้กักกันออกเป็นกลุ่ม ๆ
(แบ่งกลุ่มตามพื้นที่ห้องพัก)
- จั ด ที่นั่ งในการรับ ประทานอาหาร โดยแยกระยะห่ างระหว่ า ง
บุคคลมากกว่า 1 เมตรและใส่หน้ากากอนามัยทันทีที่ลุกออกจากที่
นั่งของตนเอง
- เจ้าหน้าที่ที่อาจจาเป็นต้องมีการสัมผัสกับผู้กักกันตนหรือต้องเข้า
ไปให้ บ ริ ก ารในพื้ น ที่ จ าเป็ น ต้ อ งแต่ ง กายด้ ว ยชุ ด ป้ อ งกั น ให้
เหมาะสมเพื่อการป้องกันและควบคุมโรค ขณะที่ปฏิบัติงาน
- เจ้าของสถานที่พัก หรือเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ต้องจัดเจ้าหน้าที่
ในการให้บริการ แยกออกเป็นชุด ๆ และไม่ปะปนกัน (เพื่อกรณีที่
จาเป็นต้องสั่งยุติการปฏิบัติงาน หากมีผู้ป่วยยืนยัน)
- ต้องมีการรักษาระยะห่างระหว่างบุคคล ในกรณีที่รับประทาน
อาหารร่วมกันเป็นหมู่คณะ
- ต้องมีการดูแลและทาความสะอาดสถานที่ประกอบอาหาร และผู้
ประกอบอาหารของโรงเรียนให้ปฏิบัติตามหลักสุขอนามัยในการ
ประกอบอหาร สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า หมวกคลุม
ผม face shield ถุงมือ ขณะประกอบอาหารและเสิร์ฟอาหารทุก
ครั้ง เน้นเมนูที่ปรุงสุกร้อน มีฝาปิดหรือ counter shield กั้นที่วาง
อาหาร
- ต้องมีการดูแลและทาความสะอาดพื้นที่ในการรับประทานอาหาร
(โรงเลี้ยง) โดยใช้น้ายาฆ่าเชื้อที่กรมอนามัยได้ให้คาแนะนาไว้)
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4. ห้องน้า และพื้นที่
อาบน้า

- ดาเนินการให้มีห้องน้าที่ถูกสุขลักษณะ ตามที่กรมอนามัยกาหนด
และระบุห้องน้ากับผู้ใช้งานเป็นการเฉพาะ ไม่อนุญาตให้ใช้ห้องน้า
ร่ ว มกั น (ข้ า มกลุ่ ม ) โดยแบ่ ง กลุ่ ม ตามห้ อ งพั ก และก าหนดให้
อัตราส่วนการใช้งานห้องน้า 2 ห้องต่อกลุ่มผู้ใช้ห้องน้า 20 คน
- แนวทางการใช้ห้องน้า ในกรณีห้องน้าส่วนรวม เช่นการจัดเวลา
อาบน้าให้เหลื่อมกัน และมีการจัดกลุ่มในการใช้ห้องน้าและพื้นที่
อาบน้า (แบ่งกลุ่มตามพื้นที่ห้องพัก)
-กาหนดวงรอบการทาความสะอาด โดยระบุไว้ใน แผนการทา
ความสะอาดและใช้ น้ ายาที่ ใ นการท าความสะอาด ตามที่ ก รม
อนามัยกาหนด และมีการเตรียมน้ายาไว้ให้พร้อมใช้อย่างเพียงพอ
ตลอดเวลา
- ควรกาหนดผู้ทาความสะอาดตามวงรอบ เช่น ทุกๆ 2 – 4 ชั่วโมง
หรือตามความเหมาะสม โดยผู้ปฏิบัติ (ผู้กักกันตนหรือเจ้าหน้าที่)
ต้องมีการแต่งชุดป้องกันการติดเชื้อให้ถูกต้องและเหมาะสม
- แยกอุปกรณ์เครื่องใช้ส่วนตัว ประจาตัวผู้กักกันตน ไม่อนุญาตให้
ใช้ปะปนกัน
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5. การทาความสะอาดพื้นที่
ที่เกี่ยวข้อง การจัดการ
อนามัยสิ่งแวดล้อมและการ
จัดการขยะ

- ผู้ถูกกักกันทาความสะอาดภายในพื้นที่พักด้วยตนเองโดยน้ายา
ตามที่กรมอนามัยกาหนด และนาขยะมูลฝอยทิ้งในถังขยะติดเชื้อที่
จัดไว้ให้ และผูกมัดปากถุงให้เรียบร้อย
- ในบริเวณพื้นที่ส่ว นกลาง ควรกาหนดผู้ทาความสะอาด “ด้ว ย
น้ายาฆ่าเชื้อ” ตามวงรอบ เช่น 1-2 วัน/ครั้ง เป็นต้น
- กาหนดพื้นที่ในการพักขยะ และแยกประเภทของขยะปกติและ
ขยะปนเปื้ อน ออกจากกัน ให้ ชั ดเจน พร้ อมกาหนดวงรอบและ
ผู้รับผิดชอบการขนย้ายเพื่อทาลาย ให้ชัดเจน
- กาหนดวงรอบการทาลายขยะให้เหมาะสมกั บปริมาณขยะที่มี
โดยทาลายตามที่ได้รับการแนะนาจากกรมอนามัย ทั้งด้วยวิธีการ
เคลื่อนย้ายออกจากพื้นที่ หรือการเผาทาลาย
- ในกรณี ที่ น อนรวมเป็ น กลุ่ ม ต้ อ งจั ด ให้ มี ร ะบบการไหลเวี ย น
อากาศแบบเปิดโล่ง อากาศถ่ายเทได้สะดวกและควรใช้เป็นพัดลม
ที่กระจายลมจากด้านบน
- หากมีความจาเป็นต้องใช้เครื่องปรับอากาศ ต้องมี การทาความ
สะอาดเครื่ อ งปรั บ อากาศ ส่ ว นกรองอากาศ และเจ้ า หน้ า ที่
ผู้รับผิดชอบปฏิบัติ ต้องมีการแต่งกายด้วยชุดป้องกันให้เหมาะสม
และถูกต้อง
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6. การจัดพื้นที่และ
กระบวนการสาหรับทา
กิจกรรม

- กาหนดให้ผู้กักกันตน ทากิจกรรมต่าง ๆ เหล่านั้นด้วยตนเองให้
มากที่สุด และหากจาเป็นต้องมีเจ้าหน้าที่ฝ่ายไทยต้องเข้าร่วมใน
กิจ กรรม กาหนดให้ เ จ้า หน้ าที่ ฝ่ า ยไทยดัง กล่ าว สวมใส่ ชุด และ
อุปกรณ์ป้องกันให้เหมาะสมและสวมใส่อย่างถูกต้อง
- กาหนดพื้นที่ในการทากิจกรรมและพื้นที่ ปลอดภัยและมีการทา
สัญลักษณ์ระบุขอบเขตพื้นที่ให้ชัดเจน
- ในกรณีที่มีเจ้าหน้าที่ฝ่ายไทยต้องเข้าร่วมกิจกรรมและไม่สามารถ
สวมใส่ ชุด ป้ อ งกัน อย่ า งถูก ต้ อ งเหมาะสมได้ เจ้า หน้ า ที่ดั ง กล่ า ว
จาเป็นต้องได้รับการตรวจและถูกกักกัน ในพื้นที่ที่กาหนดโดยไม่
สามารถกลับออกไปยังพื้นที่สาธารณะได้ จนกว่าจะครบระยะเวลา
และได้รับการตรวจตามมาตรการที่กาหนด
- ตัวอย่างกิจกรรมเช่นการจัดการเรียนการสอน การฝึกซ้อมต่าง ๆ
จาเป็นต้องจัดสถานที่เพื่อเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลให้มากกว่า 1
เมตรอย่ า งชั ด เจน เช่ น การจั ด ที่ นั่ ง เรี ย น ตามมาตรการเว้ น
ระยะห่างทางกายภาพ (Physical Distancing) สวมใส่หน้ากาก
อนามัย ตลอดระยะเวลาที่ต้องอยู่รวมกัน
- จัดเตรียมอุปกรณ์ล้างมือ เช่น เจลแอลกอฮอล์ไว้บริเวณ รวมทั้ง
บริเวณโดยรอบ และอาคารต่างๆ ที่มีการใช้งาน
- จัดเตรียมหน้ากากอนามัย ไว้สาหรับผู้กักกันตนและเจ้าหน้าที่ที่
เกี่ยวข้องอย่างเพียงพอ
- ในกรณี ที่ เป็ น การเรีย นการสอน “ครู ผู้ ส อน” สวมใส่ อุป กรณ์
ป้ อ งกั นร่ า งกายขณะทาการเรี ยนการสอน ดูแ ลสุ ข อนามั ยส่ ว น
บุคคลของตนเองและนักเรียน
- ไม่ใช้ของส่วนตัวร่วมกัน เช่น แก้วน้า ผ้าเช็ดตัว ช้อน ส้อม
- ส าหรั บ เด็ ก เล็ ก ที่ ยั ง ต้ อ งนอนกลางวั น หรื อ โรงเรี ย นในพื้ น ที่
ห่ างไกลที่มี โ รงนอน ให้ รักษาระยะห่ างระหว่างกันอย่างน้อย 1
เมตร โดยไม่เอาศีรษะชนกันและแยกอุปกรณ์เครื่องใช้เป็นของ
ส่วนตัว ไม่ใช้ร่วมกัน
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7. ในกรณีที่ นอนพัก หรือมี
กิจกรรมร่วมกันมากกว่า 1
คน กรุณาแสดงเอกสารลง
นามยินยอมรับความเสี่ยง
ประกอบมาด้วย

8. แนวทางการดาเนินการ
ด้านการแพทย์ ที่จะเข้าให้
การดูแล
(พร้อมบันทึกข้อตกลงร่วม ถ้า
มี)

- กรณีที่มีจานวนห้องจากัด และไม่สามารถดาเนินการแยกกักกัน
ห้องละ 1 คน ซึ่งกรณีนี้ ถือเป็นความรับผิดชอบของหน่วยงานหรือ
องค์กรโดยตรง โดยทั้งนี้การจัดระบบต้องผ่านการพิจารณาจากเจ้า
พนักงานควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่ และดาเนินการมาตรการเสริม
อย่างเคร่งครัด
- ผู้ กัก กัน ตัว ต้อ งลงนามในเอกสารยิน ยอมรั บความเสี่ ยงไว้ เป็ น
หลักฐาน
- หน่วยงาน หรือองค์กรนั้น ๆ ต้องรับผิดชอบจัดหา รพ.คู่ปฏิบัติ
ในการให้การดูแลทั้งด้านการแพทย์ (การรักษาภาวะเจ็บ ป่ว ย)
และด้านการควบคุมโรค (การ entry screening / swab / daily
screening)
- รพ. คู่ ป ฏิ บั ติ ต้ อ งเป็ น ผู้ ใ ห้ ค าแนะน ากั บ เจ้ า หน้ า ที่ ทุ ก ฝ่ า ยที่
เกี่ยวข้อง ในเรื่องการดูแลตนเอง การแต่ง / ถอดชุดเพื่อป้องกัน
โรค ตั้ ง แต่ ก่ อ นเริ่ ม การปฏิ บั ติ เป็ น ระยะ ๆ จนกว่ า จะสิ้ น สุ ด
ระยะเวลาการเป็น OQ.
- รพ. คู่ ป ฏิ บั ติ รั บ ผิ ด ชอบการประสานและส่ ง กลั บ ทางด้ า น
การแพทย์ระหว่าง OQ. กับโรงพยาบาลที่หมายในการนาผู้ป่วย ไป
รับการรักษา
- รพ. คู่ปฏิบัติพิจารณาจัดตั้งหน่วยแพทย์เพื่อให้การดูแลได้อย่าง
เหมาะสมทั้งในลักษณะหน่วยประจา หรือหน่วยแพทย์เคลื่อนที่
- รพ.คู่ปฏิบัติและหน่วยงานที่ขอจัดตั้ง OQ. นั้น ๆ รับผิดชอบการ
ติ ด ตามอาการประจ าวั น และรายงานข้ อ มู ล ผู้ กั ก กั น ตน มายั ง
หน่วยงานสาธารณสุขตามลาดับชั้น (สานักงานสาธารณสุขจังหวัด
สานักงานควบคุมโรค และกรมควบคุมโรค)

ในกรณีที่มีการตรวจพบผู้ป่วยยืนยันในกลุ่มใด ๆ ให้ปฏิบัติตามแนวทางดังนี้
1. เคลื่อนย้ายผู้ป่วยยืนยัน เพื่อรับการรักษาที่โรงพยาบาลตามความเหมาะสมกับอาการ
2. กลุ่ มที่ เป็ น high risk contact ให้ ยุ ติภ ารกิจ ดาเนินการกั กกันแบบแยกเดี่ยว และ/หรื อ
ดาเนินการส่งกลับประเทศต้นทาง ตามมติของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด
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ภาคผนวก
หนังสือรับรองการกักกันครบตามระยะเวลาที่กาหนด (ฉบับ 1 มิถุนายน 2563)
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เอกสารแนบท้าย มาตรการป้องกันควบคุมโรคสาหรับผู้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร และการจัดประเภทของผู้เดินทาง
ตามข้อกาหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกาหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 12)
ผู้โดยสารหรือ ผู้เดินทางเข้า มาตรการก่อนเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร มาตรการเมื่อเดินทางถึง/ระหว่างอยู่ใน
มาในราชอาณาจักร
ราชอาณาจักร
ข้อ 1 การเดินทางเข้ามาใน
ราชอาณาจักร
(1) ผู้มีสัญชาติไทย
1) ให้หลีกเลี่ยงพื้นที่เสี่ยงหรือสถานที่ชุมชนไม่ 1) ให้คัดกรองอาการทางเดินหายใจและวัดไข้
น้อยกว่า 14 วัน
ที่ช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศ ก่อน
2) ให้มีเอกสารที่ใช้ในการเดินทางเข้ามาใน
เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร (Entry
ราชอาณาจักร ดังนี้
screening)
- หนังสือที่รับรองว่าเป็นบุคคลที่เดินทางเข้ามา 2) ให้ยื่นเอกสารต่อพนักงานเจ้าหน้าที่หรือ
ในราชอาณาจักรได้ (Certificate of Entry - เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ ณ ช่อง
COE)
ทางเข้าออกระหว่างประเทศ
- ใบรับรองแพทย์ที่ยืนยันว่าผู้เดินทางมีสุขภาพ 3) ให้ใช้ระบบติดตามหรือให้ติดตั้ง
เหมาะสมต่อการเดินทาง (Fit to Fly Health แอปพลิเคชั่นตามที่ทางราชการกาหนด เพื่อ
Certificate/Fit to Travel Health
เฝ้าระวังหรือติดตามอาการระหว่างที่เข้ารับ
Certificate)
การกักกัน
- อาจมีใบรับรองแพทย์ที่ยืนยันว่าผู้เดินทาง
4) ให้เข้ารับการกักกันและต้องปฏิบัติตาม
ดังกล่าวไม่มีเชื้อโรคโควิด - 19 (Medical
คาสั่งของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ ณ
certificate with a laboratory result
สถานที่ที่เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ

มาตรการป้องกันควบคุมโรคเพิ่มเติม

1. ติดตามเฝ้าระวังอาการหลังการกักกัน
ครบ 14 วัน โดยอาสาสมัครในพื้นที่จังหวัด
ปลายทาง
ตัวอย่าง สถานที่กักกันที่สามารถเข้าพักได้
- SQ
- ASQ
- LQ
- ALQ
- HQ.
- AHQ.
- OQ. (ในกรณีหน่วยงานต้นสังกัด
ดาเนินการ)
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ผู้โดยสารหรือ ผู้เดินทางเข้า มาตรการก่อนเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร
มาในราชอาณาจักร
indicating that COVID -19 is not
detected) โดยวิธี RT-PCR โดยมีระยะเวลาไม่
เกิน 72 ชั่วโมงก่อนการเดินทาง ตามความ
สมัครใจ ทั้งนี้ เพื่อความปลอดภัยของตนเอง
และของผู้ร่วมเดินทาง
3) ให้คัดกรองอาการทางเดินหายใจและวัดไข้ผู้
เดินทาง ณ ช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศ
ของประเทศต้นทาง ก่อนออกเดินทาง (Exit
screening)
(2) ผู้มีเหตุยกเว้นหรือ
1) ให้หลีกเลี่ยงพื้นที่เสี่ยงหรือสถานที่ชุมชนไม่
เป็นกรณีที่นายกรัฐมนตรี
น้อยกว่า 14 วัน
หรือหัวหน้าผู้รับผิดชอบ
2) ให้มีเอกสารที่ใช้ในการเดินทางเข้ามาใน
ในการแก้ไขสถานการณ์
ราชอาณาจักรดังนี้
ฉุกเฉินกาหนด อนุญาตหรือ - หนังสือที่รับรองว่าเป็นบุคคลที่เดินทางเข้ามา
เชิญให้เข้ามาใน
ในราชอาณาจักรได้ (Certificate of Entry ราชอาณาจักรได้ตามความ COE)
จาเป็นโดยอาจกาหนด
- ใบรับรองแพทย์ที่ยืนยันว่าผู้เดินทางมีสุขภาพ
เงื่อนไขและเงื่อนเวลาก็ได้
เหมาะสมต่อการเดินทาง (Fit to Fly Health

มาตรการเมื่อเดินทางถึง/ระหว่างอยู่ใน
มาตรการป้องกันควบคุมโรคเพิ่มเติม
ราชอาณาจักร
กาหนด ภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 14 วัน
ทั้งนี้สถานที่ซึ่งผู้เดินทางต้องเข้ารับการกักกัน
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และแนวทางที่ทาง
ราชการกาหนด
5) ให้มีการตรวจหาเชื้อโรคโควิด - 19 โดยวิธี
RT-PCR จานวน 2 ครั้ง ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่
3 – 5 และครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 11 - 13
ของระยะเวลาที่ถูกกักกัน
1) ให้คัดกรองอาการทางเดินหายใจและวัดไข้
ที่ช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศ ก่อน
เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร (Entry
screening)
2) ให้ยื่นเอกสารต่อพนักงานเจ้าหน้าที่หรือ
เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ ณ ช่อง
ทางเข้าออกระหว่างประเทศ
3) ให้มีการตรวจหาเชื้อโรคโควิด - 19 โดยวิธี
RT – PCR ที่ช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศ
หรือที่พานัก

1. ตาม 1) และ 2) ให้ตรวจหาเชื้อโรคโควิด
- 19 โดยวิธี
RT - PCR โดยรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง
2. ผู้ติดตามด้านการแพทย์และสาธารณสุข
ต้องผ่านการอบรมก่อนปฏิบัติงาน โดยให้
เป็นไปตามหลักเกณฑ์และแนวทางที่ทาง
ราชการกาหนด และกองโรคติดต่อทั่วไป
กรมควบคุมโรค เป็นผู้รับผิดชอบ
ตัวอย่าง สถานที่กักกันที่สามารถเข้าพักได้
- ASQ
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ผู้โดยสารหรือ ผู้เดินทางเข้า มาตรการก่อนเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร
มาในราชอาณาจักร
Certificate/Fit to Travel Health
Certificate)
- ใบรับรองแพทย์ที่ยืนยันว่าผู้เดินทางดังกล่าว
ไม่มีเชื้อโรคโควิด - 19 (Medical certificate
with a laboratory result indicating that
COVID -19 is not detected) โดยวิธี RTPCR โดยมีระยะเวลาไม่เกิน 72 ชั่วโมงก่อนการ
เดินทาง
3) ให้มีแผนการเดินทางระหว่างอยู่ใน
ราชอาณาจักรที่แน่นอนชัดเจน สามารถติดตาม
ตัวได้
4) ให้คัดกรองอาการทางเดินหายใจและวัดไข้ผู้
เดินทาง ณ ช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศ
ของประเทศต้นทาง ก่อนออกเดินทาง (Exit
screening)
(3) บุคคลในคณะทูตคณะ
๑) ให้หลีกเลี่ยงพื้นที่เสี่ยงหรือสถานที่ชุมชนไม่
กงสุลองค์การระหว่าง
น้อยกว่า14 วัน
ประเทศหรือผู้แทนรัฐบาล
๒) ให้มีเอกสารที่ใช้ในการเดินทางเข้ามาใน
ราชอาณาจักร ดังนี้

มาตรการเมื่อเดินทางถึง/ระหว่างอยู่ใน
ราชอาณาจักร
๔) ให้ถูกคุมไว้สังเกตตามแผนการเดินทางที่
กาหนดไว้ โดยมีผู้ติดตามด้านการแพทย์และ
สาธารณสุข ทั้งนี้ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์
และแนวทางที่ทางราชการกาหนด และมี
เจ้าหน้าที่ของส่วนราชการ (Liaison
Officer) และเจ้าหน้าที่อารักขาประจาคณะ
ตลอดระยะเวลาที่อยู่ในราชอาณาจักร
5) ให้เดินทางโดยยานพาหนะที่จัดเตรียมไว้
และตามแผนการเดินทางที่กาหนดไว้เท่านั้น

มาตรการป้องกันควบคุมโรคเพิ่มเติม
- ALQ

1) ให้คัดกรองอาการทางเดินหายใจและวัดไข้ 1. ให้ตรวจหาเชื้อโรคโควิด - 19 โดยวิธี
ที่ช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศ ก่อน
RT - PCR กรณีประเทศปลายทางกาหนด
เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร (Entry
โดยรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง
screening)
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ผู้โดยสารหรือ ผู้เดินทางเข้า
มาในราชอาณาจักร
หรือหน่วยงานของรัฐต่างประ
เทศซึ่งมาปฏิบัติงานใน
ประเทศไทย
หรือบุคคลในหน่วยงาน
ระหว่างประเทศอื่นตามที่
กระทรวงการต่างประเทศ
อนุญาต ตามความจาเป็น
ตลอดจนคู่สมรส บิดา มารดา
หรือบุตรของบุคคลดังกล่าว

มาตรการก่อนเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร มาตรการเมื่อเดินทางถึง/ระหว่างอยู่ใน
มาตรการป้องกันควบคุมโรคเพิ่มเติม
ราชอาณาจักร
- หนังสือที่รับรองว่าเป็นบุคคลที่เดินทางเข้ามา 2) ให้ยื่นเอกสารต่อพนักงานเจ้าหน้าที่หรือ
2. ให้เข้ารับการกักกัน ณ สถานที่กักกันโรค
ในราชอาณาจักรได้ (Certificate of Entry - เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ ณ ช่อง
โดยรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง
COE)
ทางเข้าออกระหว่างประเทศ
- ใบรับรองแพทย์ที่ยืนยันว่าผู้เดินทางมีสุขภาพ 3) ให้มีการตรวจหาเชื้อโรคโควิด - 19 โดยวิธี
เหมาะสมต่อการเดินทาง (Fit to Fly Health RT-PCR ณ ช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศ
Certificate/Fit to Travel Health
๔) ให้เข้ารับการกักกันในที่พานักของบุคคล
Certificate)
ดังกล่าวภายใต้การควบคุมดูแลของหน่วยงาน
- ใบรับรองแพทย์ที่ยืนยันว่าผู้เดินทางดังกล่าว ต้นสังกัดเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 14 วัน
ไม่มีเชื้อโรคโควิด - 19 (Medical certificate
with a laboratory result indicating that
COVID -19 is not detected) โดยวิธี RTPCR โดยมีระยะเวลาไม่เกิน 72 ชั่วโมงก่อนการ
เดินทาง
- หน่วยงานต้นสังกัดมีหนังสือรับรองการ
รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการดูแลสุขภาพหรือ
รักษาพยาบาล หรือเอกสารหลักฐานซึ่งแสดงถึง
หลักประกันที่ผู้เดินทางดังกล่าวสามารถ
รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการดูแลสุขภาพหรือ
รักษาพยาบาล ซึ่งรวมถึงโรคโควิด - 19
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ผู้โดยสารหรือ ผู้เดินทางเข้า มาตรการก่อนเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร
มาในราชอาณาจักร
ตลอดระยะเวลาที่อยู่ในราชอาณาจักร
3) ให้คัดกรองอาการทางเดินหายใจและวัดไข้ผู้
เดินทาง ณ ช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศ
ของประเทศต้นทางก่อนออกเดินทาง (Exit
screening)
(4) ผู้ขนส่งสินค้าตามความ 1) ให้มีเอกสารที่ใช้ในการเดินทางเข้ามาใน
จาเป็น แต่เมื่อเสร็จภารกิจ
ราชอาณาจักรได้แก่ หนังสือแสดงการขนส่ง
แล้วให้กลับออกไป
สินค้า ซึ่งระบุจุดจอดยานพาหนะและขนส่ง
โดยเร็ว
สินค้าที่แน่นอน พร้อมระบุเวลาที่จะเข้ามาและ
ออกจากราชอาณาจักร ระบุจานวน ชื่อสกุล
และสถานที่ที่สามารถติดต่อได้ของผู้ขนส่ง
สินค้า ทั้งผู้ขนส่งสินค้าของประเทศต้นทางและ
ของประเทศไทย

มาตรการเมื่อเดินทางถึง/ระหว่างอยู่ใน
ราชอาณาจักร

มาตรการป้องกันควบคุมโรคเพิ่มเติม

1) ให้คัดกรองอาการทางเดินหายใจและวัดไข้
ผู้เดินทาง ณ ช่องทางเข้าออกระหว่าง
ประเทศ ก่อนเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร
(Entry screening)
2) ให้ยื่นเอกสารต่อพนักงานเจ้าหน้าที่หรือ
เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ ณ ช่อง
ทางเข้าออกระหว่างประเทศ
3) ให้นายานพาหนะไปจอดและขนส่งสินค้า
ณ จุดที่กาหนดไว้เท่านั้น
4) ให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคตามข้อ
11 แห่งข้อกาหนดออกตามความในมาตรา 9
แห่งพระราชกาหนดการบริหารราชการใน
สถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 1)

1. กรณีมีความจาเป็นที่ไม่สามารถขนส่ง
สินค้าได้ภายใน 7 ชั่วโมง ให้พนักงาน
เจ้าหน้าที่หรือเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ
เป็นผู้พิจารณารับเข้าสถานที่กักกันที่
ราชการกาหนด
ตัวอย่าง สถานที่กักกันที่สามารถเข้าพักได้
- ASQ
- ALQ
- OQ. เช่นกรณีองค์กรหรือ
หน่วยงานที่รับผิดชอบการขนส่ง
นั้น ๆ ร้องขอจัดตั้ง OQ. ด้วย
ตนเอง
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ผู้โดยสารหรือ ผู้เดินทางเข้า มาตรการก่อนเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร มาตรการเมื่อเดินทางถึง/ระหว่างอยู่ใน
มาในราชอาณาจักร
ราชอาณาจักร
5) ให้เดินทางออกนอกราชอาณาจักรทันที
เมื่อขนส่งสินค้าเสร็จสิ้นแล้ว ทั้งนี้ ต้องไม่เกิน
7 ชั่วโมงนับแต่ยานพาหนะนั้นออกจากช่อง
ทางเข้าออกระหว่างประเทศไปยังจุดขนส่ง
สินค้า กรณีมีความจาเป็นที่ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามได้ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่หรือเจ้าพนักงาน
ควบคุมโรคติดต่อเป็นผู้พิจารณาตามสมควร
แก่กรณี
(5) ผู้ควบคุมยานพาหนะหรือ 1) ให้มีเอกสารที่ใช้ในการเดินทางเข้ามาใน
1) ให้คัดกรองอาการทางเดินหายใจและวัดไข้
เจ้าหน้าที่ประจายานพาหนะ ราชอาณาจักร ดังนี้
ผู้เดินทาง ณ ช่องทางเข้าออกระหว่าง
ซึ่งจาเป็นต้องเดินทางเข้ามา - หนังสือแสดงการเป็นผู้ควบคุมยานพาหนะ
ประเทศ ก่อนเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร
ตามภารกิจและมีกาหนดเวลา หรือ เจ้าหน้าที่ประจายานพาหนะ พร้อมระบุ (Entry screening)
เดินทางออกนอก
เวลาที่จะเข้ามาและออกจากราชอาณาจักร
2) ให้ยื่นเอกสารต่อพนักงานเจ้าหน้าที่หรือ
ราชอาณาจักรชัดเจน
และความจาเป็นที่ต้องเดินทางเข้ามาตาม
เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ ณ ช่อง
ภารกิจ
ทางเข้าออกระหว่างประเทศ
- กรมธรรม์ประกันภัยที่ครอบคลุมค่าใช้จ่ายใน 3) ให้ใช้ระบบที่สามารถติดตามตัวหรือ
การดูแลสุขภาพและรักษาพยาบาลกรณีโรคโค แอปพลิเคชั่นเพื่อเฝ้าระวังหรือติดตามอาการ
วิด - 19 หรือหลักประกันอื่นใด ตลอด
ระหว่างที่เข้ารับการกักกัน

มาตรการป้องกันควบคุมโรคเพิ่มเติม

1. ให้ยื่นหลักฐานยืนยัน หรือหลักฐานที่
แสดงว่าสถานที่ที่ผู้เดินทางต้องเข้ารับการ
กักกันเป็นไปตามหลักเกณฑ์และแนวทางที่
ทางราชการกาหนด
2. คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด ต้อง
รับทราบสถานที่ที่เจ้าพนักงานควบคุม
โรคติดต่อกาหนดให้เข้ารับการกักกัน
3. คณะกรรมการช่องทางเป็นผู้รับผิดชอบ
ดาเนินการนาส่งผู้เดินทางเข้าสถานที่กักกัน
ตามที่ระบุไว้
ตัวอย่าง สถานที่กักกันที่สามารถเข้าพักได้
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ผู้โดยสารหรือ ผู้เดินทางเข้า มาตรการก่อนเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร
มาในราชอาณาจักร
ระยะเวลาที่ผู้เดินทางพานักอยู่ในราชอาณาจักร
ในวงเงินไม่น้อยกว่า 100,000 ดอลลาร์สหรัฐ
2) ให้คัดกรองอาการทางเดินหายใจและวัดไข้ผู้
เดินทาง ณ ช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศ
ของประเทศต้นทางก่อนออกเดินทาง (Exit
screening)
(6) ผู้ไม่มีสัญชาติไทยซึ่งเป็นคู่ 1) ให้หลีกเลี่ยงพื้นที่เสี่ยงหรือสถานที่ชุมชนไม่
สมรส บิดามารดาหรือบุตร น้อยกว่า 14 วัน
ของผู้มีสัญชาติไทย
2) ให้มีเอกสารที่ใช้ในการเดินทางเข้ามาใน
(7) ผู้ไม่มีสัญชาติไทยซึ่งมี
ราชอาณาจักร ดังนี้
ใบสาคัญถิ่นที่อยู่ใน
- หนังสือที่รับรองว่าเป็นบุคคลที่เดินทางเข้ามา
ราชอาณาจักรหรือได้รับ
ในราชอาณาจักรได้ (Certificate of Entry อนุญาตให้มีถิ่นที่อยู่ใน
COE)
ราชอาณาจักร
- ใบรับรองแพทย์ที่ยืนยันว่าผู้เดินทางมีสุขภาพ
(8) ผู้ไม่มีสัญชาติไทย
เหมาะสมต่อการเดินทาง (Fit to Fly Health
ซึ่งมีใบอนุญาตทางานหรือ
Certificate/Fit to Travel Health
ได้รับอนุญาตให้เข้ามาทางาน Certificate)
ในราชอาณาจักรตาม
- ใบรับรองแพทย์ที่ยืนยันว่าผู้เดินทางดังกล่าว
ไม่มีเชื้อโรคโควิด - 19 (Medical certificate

มาตรการเมื่อเดินทางถึง/ระหว่างอยู่ใน
ราชอาณาจักร
4) ให้เข้ารับการกักกัน ณ สถานที่ที่เจ้า
พนักงานควบคุมโรคติดต่อกาหนด ตลอด
ระยะเวลาที่ผู้เดินทางพานักอยู่ใน
ราชอาณาจักร ทั้งนี้ สถานที่ซึ่งผู้เดินทางต้อง
เข้ารับการกักกันให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และ
แนวทางที่ทางราชการกาหนด
1) ให้คัดกรองอาการทางเดินหายใจและวัดไข้
ผู้เดินทาง ณ ช่องทางเข้าออกระหว่าง
ประเทศ ก่อนเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร
(Entry screening)
2) ให้ยื่นเอกสารต่อพนักงานเจ้าหน้าที่หรือ
เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ ณ ช่อง
ทางเข้าออกระหว่างประเทศ
3) ให้ใช้ระบบติดตามหรือให้ติดตั้ง
แอปพลิเคชั่นตามที่ทางราชการกาหนด เพื่อ
เฝ้าระวังหรือติดตามอาการระหว่างที่เข้ารับ
การกักกัน
4) ให้เข้ารับการกักกันและต้องปฏิบัติตามคา
สั่งของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ ณ

มาตรการป้องกันควบคุมโรคเพิ่มเติม
- ASQ
- ALQ
- OQ

1. กรมควบคุมโรคดาเนินการ กาหนดใช้
ระบบติดตามผ่านทางแอปพลิเคชั่นให้เป็น
ระบบเดียว
ตัวอย่าง สถานที่กักกันที่สามารถเข้าพักได้
- ASQ
- ALQ
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ผู้โดยสารหรือ ผู้เดินทางเข้า
มาในราชอาณาจักร
กฎหมาย ตลอดจนคู่สมรส
หรือบุตรของบุคคล
ดังกล่าว

มาตรการก่อนเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร มาตรการเมื่อเดินทางถึง/ระหว่างอยู่ใน
มาตรการป้องกันควบคุมโรคเพิ่มเติม
ราชอาณาจักร
with a laboratory result indicating that สถานที่ที่เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ
COVID -19 is not detected) โดยวิธี RTกาหนด ภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า
PCR โดยมีระยะเวลาไม่เกิน 72 ชั่วโมงก่อนการ 14 วัน ทั้งนี้ สถานที่ซึ่งผู้เดินทางต้องเข้ารับ
เดินทาง
การกักกันให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และ
- กรมธรรม์ประกันภัยที่ครอบคลุมค่าใช้จ่ายใน แนวทางที่ทางราชการกาหนด
การดูแลสุขภาพและรักษาพยาบาลกรณีโรคโค 5) ให้มีการตรวจหาเชื้อโรคโควิด - 19 โดยวิธี
วิด 19 หรือหลักประกันอื่นใด ตลอดระยะเวลา RT-PCR จานวน 2 ครั้ง ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่
ที่ผู้เดินทางพานักอยู่ในราชอาณาจักร ในวงเงิน 3 - 5 และ ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 11 - 13
ไม่น้อยกว่า 100,000 ดอลลาร์สหรัฐ
ของระยะเวลาที่ถูกกักกัน
- หลักฐานยืนยันหรือหลักฐานที่แสดงว่าสถานที่
ที่ผู้เดินทางต้องเข้ารับการกักกันเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์และแนวทางที่ทางราชการกาหนด
3) ให้คัดกรองอาการทางเดินหายใจและวัดไข้ผู้
เดินทาง ณ ช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศ
ของประเทศต้นทางก่อนออกเดินทาง (Exit
screening)
(9) ผู้ไม่มีสัญชาติไทยซึ่งเป็น 1) ให้หลีกเลี่ยงพื้นที่เสี่ยงหรือสถานที่ชุมชนไม่ 1) ให้คัดกรองอาการทางเดินหายใจและวัดไข้ 1) ตรวจหาเชือ้ โรคโควิด - 19 โดยวิธี RTนักเรียน หรือนักศึกษาของ น้อยกว่า 14 วัน
ผู้เดินทาง ณ ช่องทางเข้าออกระหว่าง
PCR กรณีประเทศปลายทางกาหนด โดย
สถานศึกษา ในประเทศไทยที่
รับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง
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ผู้โดยสารหรือ ผู้เดินทางเข้า
มาในราชอาณาจักร
ทางการไทย รับรองตลอดจน
บิดามารดา หรือผู้ปกครอง
ของบุคคลดังกล่าว ยกเว้น
นักเรียน หรือนักศึกษาของ
โรงเรียน นอกระบบตาม
กฎหมายว่าด้วยโรงเรียน
เอกชน หรือของสถานศึกษา
อื่นของเอกชนที่มีลักษณะ
คล้ายกัน
(9.1) นักเรียนหรือนักศึกษา
ของสถานศึกษาตามกฎหมาย
ว่าด้วยโรงเรียนเอกชน
ประเภทนานาชาติ หรือ
มหาวิทยาลัยในหลักสูตร
นานาชาติทั้งนี้ ให้รวมถึง
บิดามารดาหรือผู้ปกครอง
ของบุคคลดังกล่าว

มาตรการก่อนเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร มาตรการเมื่อเดินทางถึง/ระหว่างอยู่ใน
มาตรการป้องกันควบคุมโรคเพิ่มเติม
ราชอาณาจักร
2) ให้มีเอกสารที่ใช้ในการเดินทางเข้ามาใน
ประเทศ ก่อนเดินทางเข้ามา ใน
ตัวอย่าง สถานที่กักกันที่สามารถเข้าพักได้
ราชอาณาจักร ดังนี้
ราชอาณาจักร (Entry screening)
- ASQ
- หนังสือรับรองว่าเป็นบุคคลที่เดินทางเข้ามา 2) ให้ยื่นเอกสารต่อพนักงานเจ้าหน้าที่หรือ
- ALQ
ในราชอาณาจักรได้ (Certificate of Entry - เจ้าพนักงาน ควบคุมโรคติดต่อ ณ ช่อง
- OQ โดยหน่วยงานหรือองค์กร
COE)
ทางเข้าออกระหว่างประเทศ
สถานศึกษา เป็นผู้ร้องขอ
- ใบรับรองแพทย์ที่ยืนยันว่าผู้เดินทางมีสุขภาพ 3) ให้ใช้ระบบติดตามหรือให้ติดตั้ง
ดาเนินการ OQ. (ตามขั้นตอนและ
เหมาะสมต่อการเดินทาง (Fit to Fly Health แอปพลิเคชั่น ตามที่ทางราชการกาหนด เพื่อ
แนวทางการร้องขอ)
Certificate/Fit to Travel Health
เฝ้าระวังหรือติดตาม อาการระหว่างที่เข้ารับ
Certificate)
การกักกัน
- ใบรับรองแพทย์ที่ยืนยันว่าผู้เดินทางดังกล่าว 4) ให้เข้ารับการกักกันและต้องปฏิบัติตาม
ไม่มีเชื้อโรคโควิด - 19 (Medical certificate คาสั่งของ เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ ณ
with a laboratory result indicating that สถานที่ที่เจ้าพนักงาน ควบคุมโรคติดต่อ
COVID -19 is not detected) โดยวิธี RTกาหนด ภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑๔ วัน
PCR โดยมีระยะเวลาไม่เกิน 72 ชั่วโมงก่อนการ ทั้งนี้ สถานที่ซึ่งผู้เดินทางต้องเข้ารับการกักกัน
เดินทาง
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และแนวทางที่ทาง
- กรมธรรม์ประกันภัยที่ครอบคลุมค่าใช้จ่ายใน ราชการกาหนด
การ ดูแลสุขภาพและรักษาพยาบาลกรณีโรคโค 5) ให้มีการตรวจหาเชื้อโรคโควิด - 19 โดยวิธี
วิด - 19 หรือหลักประกันอื่นใด ตลอด
RT-PCR จานวน 2 ครั้ง ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่
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ผู้โดยสารหรือ ผู้เดินทางเข้า มาตรการก่อนเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร
มาในราชอาณาจักร
ระยะเวลาที่ผู้เดินทางพานักอยู่ในราชอาณาจักร
ในวงเงิน ไม่น้อยกว่า 100,000 ดอลลาร์สหรัฐ
- หลักฐานยืนยันหรือหลักฐานที่แสดงว่าสถานที่
ที่ผู้เดินทางต้องเข้ารับการกักกันเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์และแนวทางที่ทางราชการกาหนด
3) ให้คัดกรองอาการทางเดินหายใจและวัดไข้ผู้
เดินทาง ณ ช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศ
ของประเทศ ต้นทาง ก่อนออกเดินทาง (Exit
screening)
(9) ผู้ไม่มีสัญชาติไทยซึ่งเป็น 1) ให้หลีกเลี่ยงพื้นที่เสี่ยงหรือสถานที่ชุมชนไม่
นักเรียน หรือนักศึกษาของ น้อยกว่า 14 วัน
สถานศึกษา ในประเทศไทยที่ 2) ให้มีเอกสารที่ใช้ในการเดินทางเข้ามาใน
ทางการไทย รับรองตลอดจน ราชอาณาจักร ดังนี้
บิดามารดา หรือผู้ปกครอง
- เอกสารหลักฐานที่ยืนยันหรือแสดงว่า
ของบุคคลดังกล่าว ยกเว้น
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
นักเรียน หรือนักศึกษาของ หรือ หน่วยงานอื่นของรัฐที่นักเรียนหรือ
โรงเรียน นอกระบบตาม
นักศึกษา สังกัดสามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใน
กฎหมาย ว่าด้วยโรงเรียน
การดูแล สุขภาพหรือรักษาพยาบาล ตลอดจน
เอกชน หรือของสถานศึกษา

มาตรการเมื่อเดินทางถึง/ระหว่างอยู่ใน
ราชอาณาจักร
3 - 5 และ ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 11 - 13
ของระยะเวลาที่ถูกกักกัน

มาตรการป้องกันควบคุมโรคเพิ่มเติม

1) ให้คัดกรองอาการทางเดินหายใจและวัดไข้ ตัวอย่าง สถานที่กักกันที่สามารถเข้าพักได้
ผู้เดินทาง ณ ช่องทางเข้าออกระหว่าง
- ASQ
ประเทศ ก่อนเดินทางเข้ามา ใน
- ALQ
ราชอาณาจักร (Entry screening)
- OQ โดยหน่วยงานหรือองค์กร
2) ให้ยื่นเอกสารต่อพนักงานเจ้าหน้าที่หรือ
สถานศึกษา เป็นผู้ร้องขอ
เจ้าพนักงาน ควบคุมโรคติดต่อ ณ ช่อง
ดาเนินการ OQ. (ตามขั้นตอนและ
ทางเข้าออกระหว่างประเทศ
แนวทางการร้องขอ)
3) ให้มีระบบติดตามหรือให้ติดตั้ง
แอปพลิเคชั่น ตามที่ทางราชการกาหนด เพื่อ
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ผู้โดยสารหรือ ผู้เดินทางเข้า
มาในราชอาณาจักร
อื่น ของเอกชนที่มีลักษณะ
คล้ายกัน
(9.2) นักเรียนของโรงเรียน
หรือสถานศึกษาในสังกัด
สานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานหรือ ใน
สังกัดหน่วยงานอื่นของรัฐ
ทั้งนี้ ไม่รวมถึงบิดามารดา
หรือผู้ปกครองของบุคคล
ดังกล่าว

มาตรการก่อนเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร มาตรการเมื่อเดินทางถึง/ระหว่างอยู่ใน
มาตรการป้องกันควบคุมโรคเพิ่มเติม
ราชอาณาจักร
ค่าใช้จ่าย อื่นใด ซึ่งรวมถึงโรคโควิด - 19 ตลอด เฝ้าระวังหรือติดตาม อาการระหว่างที่เข้ารับ
ระยะเวลาที่ อยู่ในราชอาณาจักร
การกักกัน
- หลักฐานยืนยันหรือหลักฐานที่แสดงว่าสถานที่ 4) ให้เข้ารับการกักกันและต้องปฏิบัติตามคา
ที่ผู้เดินทางต้องเข้ารับการกักกันเป็นไปตาม
สั่งของ เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ ณ
หลักเกณฑ์และแนวทางที่ทางราชการกาหนด สถานที่ที่เจ้าพนักงาน ควบคุมโรคติดต่อ
3) ให้คัดกรองอาการทางเดินหายใจและวัดไข้ผู้ กาหนด ภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 14 วัน
เดินทาง ณ ช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศ ทั้งนี้ การกักกัน สถานที่ซึ่งต้องใช้ในการ
ของประเทศต้นทางก่อนออกเดินทาง (Exit
กักกัน ตลอดจนมาตรการที่เหมาะสมเพื่อใช้
screening)
ดาเนินการระหว่าง การกักกัน ให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์และแนวทางที่ ทางราชการ
กาหนด
5) ให้มีการตรวจหาเชื้อโรคโควิด - 19 โดยวิธี
RT-PCR โดยให้เป็นไปตามที่เจ้าพนักงาน
ควบคุมโรคติดต่อกาหนด
(9) ผู้ไม่มีสัญชาติไทย ซึ่งเป็น 1) ให้หลีกเลี่ยงพื้นที่เสี่ยงหรือสถานที่ชุมชนไม่ 1) ให้คัดกรองอาการทางเดินหายใจและวัดไข้ ตัวอย่าง สถานที่กักกันที่สามารถเข้าพักได้
นักเรียน หรือนักศึกษาของ น้อยกว่า 14 วัน
ผู้เดินทาง ณ ช่องทางเข้าออกระหว่าง
- ALQ
สถานศึกษา ในประเทศไทยที่ 2) ให้มีเอกสารที่ใช้ในการเดินทางเข้ามาใน
ประเทศ ก่อนเดินทางเข้ามา ใน
- OQ โดยหน่วยงานหรือองค์กร
ทางการไทย รับรองตลอดจน ราชอาณาจักร ดังนี้
ราชอาณาจักร (Entry screening)
สถานศึกษา เป็นผู้ร้องขอ
บิดามารดา หรือผู้ปกครอง
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ผู้โดยสารหรือ ผู้เดินทางเข้า
มาในราชอาณาจักร
ของบุคคล ดังกล่าว ยกเว้น
นักเรียน หรือนักศึกษาของ
โรงเรียน นอกระบบตาม
กฎหมาย ว่าด้วยโรงเรียน
เอกชน หรือของสถานศึกษา
อื่น ของเอกชนที่มีลักษณะ
คล้ายกัน
(9.3) นักเรียนของโรงเรียน
ตารวจตระเวนชายแดน หรือ
โรงเรียนของสังกัดอื่นที่มี
ภารกิจในลักษณะเดียวกัน
ทั้งนี้ ไม่รวมถึงบิดามารดา
หรือผู้ปกครองของบุคคล
ดังกล่าว

มาตรการก่อนเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร มาตรการเมื่อเดินทางถึง/ระหว่างอยู่ใน
มาตรการป้องกันควบคุมโรคเพิ่มเติม
ราชอาณาจักร
- เอกสารหลักฐานที่ยืนยันหรือแสดงว่าโรงเรียน 2) ให้ยื่นเอกสารต่อพนักงานเจ้าหน้าที่หรือ
ดาเนินการ OQ. (ตามขั้นตอนและ
หรือสถานศึกษาหรือหน่วยงานต้นสังกัดของ
เจ้าพนักงาน ควบคุมโรคติดต่อ ณ ช่อง
แนวทางการร้องขอ)
โรงเรียนหรือสถานศึกษานั้นสามารถรับผิดชอบ ทางเข้าออกระหว่างประเทศ
ค่าใช้จ่ายในการดูแลสุขภาพหรือรักษาพยาบาล 3) ให้มีระบบติดตามตัวหรือให้ติดตั้ง
ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นใด ซึ่งรวมถึงโรคโควิด - แอปพลิเคชั่น ตามที่ทางราชการกาหนด เพื่อ
19 ตลอดระยะเวลาที่อยู่ในราชอาณาจักร
เฝ้าระวังหรือติดตาม อาการระหว่างที่เข้ารับ
- หลักฐานยืนยันหรือหลักฐานที่แสดงว่าสถานที่ การกักกัน
ที่ผู้เดินทางต้องเข้ารับการกักกันเป็นไปตาม
4) ให้เข้ารับการกักกันและต้องปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ์และแนวทางที่ทางราชการกาหนด คาสั่งของ เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ ณ
3) ให้คัดกรองอาการทางเดินหายใจและวัดไข้ผู้ สถานที่ที่เจ้าพนักงาน ควบคุมโรคติดต่อ
เดินทาง ณ ช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศ กาหนด ภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 14 วัน
ของประเทศต้นทาง ก่อนออกเดินทาง (Exit
ทั้งนี้ สถานที่ซึ่งต้องใช้ในการกักกัน มาตรการ
screening)
ที่ เหมาะสมเพื่อใช้ดาเนินการระหว่างการ
กักกัน รวมทั้ง อาจให้มีการตรวจหาเชื้อโรคโค
วิด - 19 โดยให้เป็นไป ที่เจ้าพนักงานควบคุม
โรคติดต่อกาหนดหรือพิจารณา ตามสมควร
แก่กรณี
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ผู้โดยสารหรือ ผู้เดินทางเข้า
มาในราชอาณาจักร
(10) ผู้ไม่มีสัญชาติไทย ซึ่งมี
ความจาเป็นต้องเข้ามารับการ
ตรวจรักษาพยาบาลใน
ประเทศไทย และผู้ติดตาม
ของบุคคลดังกล่าว แต่ต้อง
ไม่เป็นกรณีเข้ามาเพื่อการ
รักษาพยาบาล โรคโควิด - 19
ทั้งนี้ เฉพาะผู้มีความ
จาเป็นต้องเข้ามารับการตรวจ
รักษาพยาบาล ในประเทศ
ไทยที่เดินทาง โดยทางอากาศ
โดยให้จากัดจานวนผู้ติดตาม
ได้ไม่เกิน 3 คน และให้เข้ารับ
การกักกันในสถานพยาบาล
เดียวกัน รวมถึงต้องมี
ระยะเวลาที่อยู่ในราชอาณา
จักรไม่น้อยกว่า 14 วัน

มาตรการก่อนเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร มาตรการเมื่อเดินทางถึง/ระหว่างอยู่ใน
ราชอาณาจักร
1) ให้หลีกเลี่ยงพื้นที่เสี่ยงหรือสถานที่ชุมชนไม่ 1) ให้คัดกรองอาการทางเดินหายใจและวัดไข้
น้อยกว่า 14 วัน
ผู้เดินทาง
2) ให้มีเอกสารที่ใช้ในการเดินทางเข้ามาใน
ณ ช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศ ก่อน
ราชอาณาจักร ดังนี้
เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร (Entry
- หนังสือที่รับรองว่าเป็นบุคคลที่เดินทางเข้ามา screening)
ใน ราชอาณาจักรได้ (Certificate of Entry - 2) ให้ยื่นเอกสารต่อพนักงานเจ้าหน้าที่หรือ
COE)
เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ ณ ช่อง
- ใบรับรองแพทย์ที่ยืนยันว่าผู้เดินทางมีสุขภาพ ทางเข้าออกระหว่างประเทศ
เหมาะสมต่อการเดินทาง (Fit to Fly Health 3) ให้เดินทางโดยยานพาหนะของ
Certificate/Fit to Travel Health
สถานพยาบาลเท่านั้น
Certificate) หรือตามสภาพการเคลื่อนย้าย
4) ให้มีระบบติดตามตัวหรือติดตั้ง
ผู้ป่วยทางการแพทย์
แอปพลิเคชั่นตามที่ทางราชการกาหนด เพื่อ
- ใบรับรองแพทย์ที่ยืนยันว่าผู้เดินทางดังกล่าว ใช้ในการเฝ้าระวังและติดตามอาการระหว่างที่
ไม่มีเชื้อโรคโควิด - 19 (Medical certificate เข้ารับการกักกัน
with a laboratory result indicating that 5) ให้มีการตรวจหาเชื้อโรคโควิด - 19 โดยวิธี
COVID -19 is not detected) โดยวิธี RTRT-PCR จานวน 3 ครั้ง ได้แก่ ครั้งที่ 1 เมื่อ
PCR โดยมีระยะเวลาไม่เกิน 72 ชั่วโมงก่อนการ เดินทางมาถึงสถานพยาบาล ครั้งที่ 2 ระหว่าง
เดินทาง
วันที่ 5 - 7 และครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 13 14 ของระยะเวลาที่ถูกกักกัน

มาตรการป้องกันควบคุมโรคเพิ่มเติม
1. ให้ตรวจหาเชื้อโรคโควิด - 19 โดยวิธี
RT-CR กรณีประเทศปลายทางกาหนด โดย
รับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง
ตัวอย่าง สถานที่กักกันที่สามารถเข้าพักได้
- AHQ
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ผู้โดยสารหรือ ผู้เดินทางเข้า มาตรการก่อนเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร
มาในราชอาณาจักร
- เอกสารหลักฐานซึ่งแสดงถึงหลักประกันที่ ผู้
เดินทางสามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการ
รักษาพยาบาลและค่าใช้จ่ายอื่นใดทั้งหมดที่
เกิดขึ้นระหว่างอยู่ในราชอาณาจักร
- กรมธรรม์ประกันภัยที่ครอบคลุมค่าใช้จ่ายใน
การ ดูแลสุขภาพและรักษาพยาบาลกรณีโรคโค
วิด - 19 หรือหลักประกันอื่นใด ตลอด
ระยะเวลาที่ ผู้เดินทางพานักอยู่ใน
ราชอาณาจักร ในวงเงิน ไม่น้อยกว่า 100,000
ดอลลาร์สหรัฐ
- หลักฐานยืนยันหรือหลักฐานที่แสดงว่าสถานที่
ที่ผู้เดินทางต้องเข้ารับการกักกันเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์และแนวทางที่ทางราชการกาหนด
- เอกสารหรือหนังสือรับรองของสถานพยาบาล
จากประเทศต้นทางที่ระบุความจาเป็นในการ
เข้ามารักษาพยาบาลในราชอาณาจักร
- เอกสารหรือหนังสือรับรองของสถานพยาบาล
ในราชอาณาจักรที่ยืนยันการรับผู้เดินทางเข้ามา
รักษาพยาบาลและการจัดสถานที่กักกันใน

มาตรการเมื่อเดินทางถึง/ระหว่างอยู่ใน
มาตรการป้องกันควบคุมโรคเพิ่มเติม
ราชอาณาจักร
6) กรณีรักษาพยาบาลอยู่ในสถานพยาบาลไม่
ถึง 14 วัน ให้กักกันจนครบ 14 วัน
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ผู้โดยสารหรือ ผู้เดินทางเข้า มาตรการก่อนเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร
มาในราชอาณาจักร
สถานพยาบาล เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 14
วัน
3) ให้คัดกรองอาการทางเดินหายใจและวัดไข้ผู้
เดินทาง ณ ช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศ
ของประเทศต้นทาง ก่อนออกเดินทาง (Exit
screening)
(11) ผู้ไม่มีสัญชาติไทย ซึ่ง
1) ให้หลีกเลี่ยงพื้นที่เสี่ยงหรือสถานที่ชุมชนไม่
ได้รับอนุญาตให้เดินทาง เข้า น้อยกว่า 14 วัน
มาในราชอาณาจักรตาม
2) ให้มีเอกสารที่ใช้ในการเดินทางเข้ามาใน
ข้อตกลงพิเศษ (special
ราชอาณาจักร ดังนี้
arrangement) กับ
- หนังสือที่รับรองว่าเป็นบุคคลที่เดินทางเข้ามา
ต่างประเทศ
ใน ราชอาณาจักรได้ (Certificate of Entry (11.1) ระยะยาว ทั้งนี้ให้มี
COE)
การกาหนดโควตาจานวนผู้ - ใบรับรองแพทย์ที่ยืนยันว่าผู้เดินทางมีสุขภาพ
เดินทางจากประเทศที่มี
เหมาะสมต่อการเดินทาง (Fit to Fly Health
ข้อตกลงพิเศษโดยกระทรวง Certificate/Fit to Travel Health
การต่างประเทศเสนอขอ
Certificate) - ใบรับรองแพทย์ที่ยืนยันว่าผู้
ความเห็นชอบจาก ศบค.
เดินทางดังกล่าว ไม่มีเชื้อโรคโควิด - 19
(Medical certificate with a laboratory

มาตรการเมื่อเดินทางถึง/ระหว่างอยู่ใน
ราชอาณาจักร

มาตรการป้องกันควบคุมโรคเพิ่มเติม

1) ให้คัดกรองอาการทางเดินหายใจและวัดไข้
ผู้เดินทาง ณ ช่องทางเข้าออกระหว่าง
ประเทศ ก่อนเดินทางเข้ามา ใน
ราชอาณาจักร (Entry screening)
2) ให้ยื่นเอกสารต่อพนักงานเจ้าหน้าที่หรือ
เจ้าพนักงาน ควบคุมโรคติดต่อ ณ ช่อง
ทางเข้าออกระหว่างประเทศ
3) ให้ใช้ระบบติดตามหรือให้ติดตั้ง
แอปพลิเคชั่นตามที่ ทางราชการกาหนด เพื่อ
เฝ้าระวังหรือติดตามอาการ ระหว่างที่เข้ารับ
การกักกัน
4) ให้เข้ารับการกักกันและต้องปฏิบัติตาม
คาสั่งของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ ณ

1. ให้ตรวจหาเชื้อโรคโควิด - 19 โดยวิธี RT
- PCR กรณีประเทศปลายทางกาหนด โดย
รับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง
ตัวอย่าง สถานที่กักกันที่สามารถเข้าพักได้
- ASQ
- ALQ
- OQ โดยหน่วยงานหรือองค์กรทั้ง
ภาครัฐและเอกชน จัดทาแนวทาง
การปฏิบัติและส่งเพื่อขอรับการ
ตรวจสอบให้ถูกต้องก่อน
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ผู้โดยสารหรือ ผู้เดินทางเข้า มาตรการก่อนเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร
มาในราชอาณาจักร
result indicating that COVID -19 is not
detected) โดยวิธี RT-PCR โดยมีระยะเวลาไม่
เกิน 72 ชั่วโมงก่อนการเดินทาง
- กรมธรรม์ประกันภัยที่ครอบคลุมค่าใช้จ่าย ใน
การดูแลสุขภาพและรักษาพยาบาลกรณีโรคโค
วิด - 19 ตลอดระยะเวลาที่ผู้เดินทางพานัก อยู่
ในประเทศไทย หรือหลักประกันอื่นใด ในวงเงิน
ไม่น้อยกว่า 100,000 ดอลลาร์สหรัฐ
- หลักฐานยืนยันหรือหลักฐานที่แสดงว่าสถานที่
ที่ผู้เดินทางต้องเข้ารับการกักกันเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์และแนวทางที่ทางราชการกาหนด
3) ให้คัดกรองอาการทางเดินหายใจและวัดไข้ผู้
เดินทาง ณ ช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศ
ของประเทศต้นทาง ก่อนออกเดินทาง (Exit
screening)
(11) ผู้ไม่มีสัญชาติไทยซึ่ง
1) งดเดินทางออกนอกประเทศต้นทางเป็น
ได้รับอนุญาตให้เดินทางเข้า ระยะเวลา 14 วัน และหลีกเลี่ยงพื้นที่เสี่ยงหรือ
มาในราชอาณาจักรตาม
สถานที่ชุมชน อย่างน้อย 14 วัน
ข้อตกลงพิเศษ (special

มาตรการเมื่อเดินทางถึง/ระหว่างอยู่ใน
มาตรการป้องกันควบคุมโรคเพิ่มเติม
ราชอาณาจักร
สถานที่ที่เจ้าพนักงาน ควบคุมโรคติดต่อ
กาหนด ภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 14 วัน
ทั้งนี้ สถานที่ซึ่งผู้เดินทางต้องเข้ารับการกักกัน
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และแนวทางที่ทาง
ราชการกาหนด
5) ให้มีการตรวจหาเชื้อโรคโควิด - 19 โดยวิธี
RT-PCR จานวน 2 ครั้ง ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่
3 - 5 และ ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 11 - 13
ของระยะเวลาที่ถูกกักกัน

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

1. ให้ตรวจหาเชื้อโรคโควิด - 19 โดยวิธี
RT-PCR กรณีประเทศปลายทางกาหนด
โดยรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง
ตัวอย่าง สถานที่กักกันที่สามารถเข้าพักได้
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ผู้โดยสารหรือ ผู้เดินทางเข้า
มาในราชอาณาจักร
arrangement) กับ
ต่างประเทศ
(11.2) ระยะสั้น ทั้งนี้ให้มีการ
กาหนดโควตาจานวนผู้
เดินทาง จากประเทศที่มี
ข้อตกลงพิเศษโดยกระทรวง
การต่างประเทศเสนอขอ
ความเห็นชอบจาก ศบค.

มาตรการก่อนเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร มาตรการเมื่อเดินทางถึง/ระหว่างอยู่ใน
มาตรการป้องกันควบคุมโรคเพิ่มเติม
ราชอาณาจักร
2) ให้มีเอกสารที่ใช้ในการเดินทางเข้ามาใน
2) ให้ยื่นเอกสารต่อพนักงานเจ้าหน้าที่หรือ
- ASQ
ราชอาณาจักร ดังนี้
เจ้าพนักงาน ควบคุมโรคติดต่อ ณ ช่อง
- OQ
- หนังสือที่รับรองว่าเป็นบุคคลที่เดินทางเข้ามา ทางเข้าออกระหว่างประเทศ
ใน ราชอาณาจักรได้ (Certificate of Entry - 3) ให้ตรวจหาเชื้อโดยวิธี RT-PCR ที่ช่อง
COE)
ทางเข้าออกระหว่างประเทศ และให้เข้าพักใน
- ใบรับรองแพทย์ที่ยืนยันว่าผู้เดินทางมีสุขภาพ ที่พานักตามแผนการเดินทางที่กาหนดไว้ โดย
เหมาะสมต่อการเดินทาง (Fit to Fly Health ห้ามออกจากที่พานักจนกว่าจะได้รับผลการ
Certificate/Fit to Travel Health
ตรวจยืนยันว่าไม่มีเชื้อโรคโควิด - 19
Certificate)
4) ให้ถูกคุมไว้สังเกตตามแผนการเดินทางที่
- ใบรับรองแพทย์ที่ยืนยันว่าผู้เดินทางดังกล่าว กาหนดไว้ โดยมีผู้ติดตามด้านการแพทย์และ
ไม่มีเชื้อโรคโควิด - 19 (Medical certificate สาธารณสุข ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์
with a laboratory result indicating that และแนวทางที่ทางราชการกาหนด โดยผู้
COVID -19 is not detected) โดยวิธี RTเดินทางเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง
PCR โดยมีระยะเวลาไม่เกิน 72 ชั่วโมงก่อนการ 5) เดินทางโดยยานพาหนะที่จัดเตรียมตาม
เดินทาง
แผนที่กาาหนดเท่านั้น ทั้งนี้ ให้งดใช้บริการ
- กรมธรรม์ประกันภัยที่ครอบคลุมค่าใช้จ่าย ใน ขนส่งสาธารณะและงดการเข้าไปในสถานที่
การดูแลสุขภาพและรักษาพยาบาลกรณี โรคโค สาธารณะ
วิด - 19 ตลอดระยะเวลาที่ผู้เดินทางพานักอยู่
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ผู้โดยสารหรือ ผู้เดินทางเข้า มาตรการก่อนเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร มาตรการเมื่อเดินทางถึง/ระหว่างอยู่ใน
มาในราชอาณาจักร
ราชอาณาจักร
ในประเทศไทย หรือหลักประกันอื่นใดในวงเงิน
ไม่น้อยกว่า 100,000 ดอลลาร์สหรัฐ
- หลักฐานยืนยันหรือหลักฐานที่แสดงถึงที่
พานักที่มีหลักแหล่ง พร้อมแผนการเดินทางที่
กาหนด ชชัดเจน และสามารถติดตามตัวได้
3) ให้คัดกรองอาการทางเดินหายใจและวัดไข้ผู้
เดินทาง ณ ช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศ
ของประเทศต้นทาง ก่อนออกเดินทาง (Exit
screening)

มาตรการป้องกันควบคุมโรคเพิ่มเติม
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