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หลักเกณฑ์แนวทางการดาเนินการพืน้ ที่ควบคุมโรคแห่งรัฐทางเลือก 14 วัน
สาหรับเป็นที่กักตัวผู้เดินทางมาจากต่างประเทศ
เพื่อเป็น Alternative State Quarantine
--------------------------------------------------หลักการและเหตุผล
ตามที่มีการประกาศให้โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019
(COVID-19)) เป็ น โรคติด ต่ออัน ตรายตามพระราชบัญญัติโ รคติดต่อ พ.ศ. 2558 และศูนย์บริห ารสถานการณ์
โควิด-19 (ศบค.) กาหนดให้ผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศทุกคน ต้องได้รับ การตรวจคัดกรอง แยกกัก หรือ กักกัน
เพื่อการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคซึ่งมาจากท้องถิ่นอื่น หรือเมืองท่านอกราชอาณาจักร กรณีโรคโควิด-19
หน่วยงานรัฐจึงจาเป็นต้องจัดเตรียมและจัดหาสถานที่สาหรับเป็นที่กักตัวผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ
ให้อยู่ในการกากับ ดูแล เพื่อการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 ตามหลักเกณฑ์และแนวทาง
การควบคุมป้องกันโรค โดยความร่วมมือระหว่างกระทรวงกลาโหม และกระทรวงสาธารณสุข
คานิยาม
Alternative State Quarantine หมายถึง การกักกันผู้เดินทางทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ เข้ามาใน
ราชอาณาจักร โดยใช้สถานประกอบการธุรกิจโรงแรม หรือสถานที่ที่รัฐกาหนดให้เป็นสถานที่กักกัน เพื่อการเฝ้าระวัง
ป้ อ งกั น และควบคุ ม โรคโควิ ด -19 เป็ น ระยะเวลาไม่ น้ อ ยกว่ า 14 วั น ตามหลั ก เกณฑ์ แ นวทางที่ รั ฐ ก าหนด
โดยยินยอมชาระค่าใช้จ่ายเองทั้งหมดระหว่างกักกันตนโดยสมัครใจ
ข้อกาหนดสถานที่จะเข้าร่วม
1. โรงแรมต้องมีใบอนุญาตตามกฎหมาย รวมถึงกรณีดัดแปลง
2. สถานที่ที่รัฐกาหนด
กลุ่มเป้าหมาย
ผู้ที่เดินทางเข้ามาในราชอาณาจั ก รไทยทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ และไม่มีอาการที่เข้าเกณฑ์สอบสวน
โรคโควิด-19 (Patient under investigation)
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ลักษณะของที่พัก
1. เป็นห้องส่วนตัว
2. มีห้องน้าส่วนตัว
3. มีผู้จัดหาอาหารและของใช้จาเป็นให้ได้ ไม่ต้องออกไปจัดหาด้วยตนเอง
ข้อปฏิบัติของผู้เข้าพัก
1. อยู่ในห้องส่วนตัว หลีกเลี่ยงการอยู่ใกล้ชิดกับบุคคลอื่นในที่พัก (Social Distancing)
2. ใช้ห้องน้าแยกจากผู้อื่น
3. แยกสิ่งของส่วนตัว ไม่ใช้ร่วมกับผู้อื่น เช่น จาน ชาม ช้อนส้อม แก้วน้า ผ้าเช็ดตัว
4. ไม่ร่วมรับประทานอาหารกับผู้อื่น ถ้าเตรียมอาหารในโรงแรมบริเวณที่มีผู้อื่นอยู่ควรให้ผู้อื่นจัดหามาให้
แล้วแยกรับประทานคนเดียว
5. ซักเสื้อผ้า ผ้าปูเตียง ผ้าขนหนู ฯลฯ ด้วยน้าและสบู่หรือผงซักฟอกถ้าทาได้ซักผ้าด้วยน้าร้อนที่อุณหภูมิน้า
60-90 องศาเซลเซียส
6. แยกถุงขยะของตนต่างหาก
ขั้นตอนการได้รับการรับรองโดยรัฐ
1. โรงแรมสมั ค รเข้ า ร่ ว มและประเมิ น ตนเองตามเกณฑ์ แ นวทางที่ ก ระทรวงสาธารณสุ ข
และกระทรวงกลาโหมกาหนด
2. ประเมินความพร้อม ร่วมกันระหว่างกระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงกลาโหม
3. โรงแรมจาเป็นต้องจัดรูปแบบบริการตามกาหนดที่ชัดเจน นาเสนอต่อ คณะกรรมการร่วมกระทรวง
สาธารณสุขและกระทรวงกลาโหม
4. ประกาศ โรงแรมได้รับอนุญาตให้ดาเนินการ Alternative State Quarantine ในเว็บของกระทรวง
สาธารณสุข (กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ) และกระทรวงกลาโหม
กระบวนการตัดสินใจ
1. ต้นทาง : โดย กระทรวงต่างประเทศแจ้ง Alternative State Quarantine ให้ชาวไทยและชาวต่างชาติทราบ
ณ.ประเทศต้นทาง ให้มีการลงทะเบียนความต้องการที่ประเทศต้นทางและระบุสถานที่พัก Alternative State
Quarantine ในแบบแสดงความจานง ร่วมกับได้รับคาตอบรับจากสถานที่พัก Alternative State Quarantine
เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร
2. ปลายทาง : แจ้งใบแสดงความจานง Alternative State Quarantine ณ. EOC สนามบิน (สุวรรณภูมิ ดอนเมือง
อู่ตะเภา) หลังจากนั้นการนาส่งผู้เข้าพักจากสนามบินถึงโรมแรม Alternative State Quarantine ดาเนินการ
โดยโรงแรมที่ได้รับอนุญาต รวมถึงการทดสอบเชื้อโควิด -19 และการให้บริการทางการแพทย์ เป็นการดาเนินการ
ของโรงแรมและโรงพยาบาลคู่สัญญาปฏิบัติการร่วม (Cooperate Hospital)
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ลักษณะของ Alternative State Quarantine ต้องมีองค์ประกอบหลัก 6 หมวด ดังนี้
หมวด 1 โครงสร้างอาคารวิศวกรรมความปลอดภัยและระบบสื่อสารสารสนเทศ
1.1) โครงสร้างสมบูรณ์ ไม่แตกร้าว มีสภาพอาคารพร้อมใช้งาน
1.2) ระบบความปลอดภัยในอาคารพร้อมใช้งาน เช่น ระบบดับเพลิง ทางหนีไฟ
1.3) ห้องพักผู้ป่วยต้องเป็นห้องปรับอากาศแยกส่วนหรือไม่เป็นระบบท่อส่งลมเย็นร่วม
1.4) ท่อระบายน้าทิ้ง และสุขาภิบาลต้องไม่รั่วซึม
1.5) ระบบโทรศัพท์สื่อสาร และ CCTV
1.6) ระบบสื่ อสารทางไกลทางการแพทย์ Telemedicine เพื่อการบันทึกอุณหภูมิร่างกาย
และสื่อสารกับบุคลากรทางการแพทย์
1.7) ห้องปฏิบัติการสื่อสารระหว่างโรงแรมและรัฐ
หมวด 2 บุคลากร (ต้องได้รับการอบรมก่อนปฏิบัติงาน)
2.1) เจ้าหน้าที่รับลงทะเบียนผู้ป่วย/เจ้าหน้าที่รับโทรศัพท์
2.2) เจ้าหน้าที่ส่งอาหาร
2.3) เจ้าหน้าที่ทาความสะอาด
2.4) เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
2.5) เจ้าหน้าที่เก็บขยะ
2.6) ช่างไฟฟ้า
2.7) ช่างประปา
2.8) Covid-19-Manager
2.9) เจ้าหน้าที่ของภาครัฐและเจ้าหน้าที่ทางโรงแรม ต้องได้รับการคัดกรองก่อนเข้าปฏิบัติงาน
และสวมชุดป้องกัน รวมถึงทาความสะอาดร่างกายหลังปฏิบัติงาน ดังนี้
2.9.1) ตรวจวัดไข้
2.9.2) สวมหน้ากากอนามัย Surgical Mask
2.9.3) สวม Face Shield
2.9.4) สวมชุดป้องกัน (เฉพาะบุคคลที่มีความเสี่ยง)
2.9.5) การทาความสะอาดรองเท้าก่อน/หลังปฏิบัติงาน
2.9.6) การทาความสะอาดร่างกายภายก่อน/หลังปฏิบัติงาน
หมวด 3 วัสดุ อุปกรณ์สานักงาน และอื่นๆ
ก. วัสดุ อุปกรณ์ประจาสานักงาน (สาหรับเจ้าหน้าที่)
(1) คอมพิวเตอร์ หรือ Notebook
(2) เครื่องสแกนเอกสาร/ปริ้นเตอร์
(3) โทรศัพท์สานักงาน
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(4) สมุดทะเบียนผู้เข้าพัก
ข. วัสดุ อุปกรณ์ประจาห้องพัก
(1) ไฟฉาย
(2) ถุงขยะติดเชื้อ
(3) กระดาษชาระ
(4) Free Wi-Fi ทุกห้องผู้เข้าพัก
(5) รถเข็นขนย้ายสิ่งของผู้เข้าพัก
(6) กาต้มน้าร้อน
(7) ผ้าเช็ดตัว และผ้าเช็ดผม
(8) ชุดผ้าปูที่นอน
(9) น้าดื่ม
(10) อุปกรณ์เครื่องเขียน/สมุดบันทึก
(11) หน้ากาก Surgical Mask
(12) รองเท้าใส่นอกห้องพัก
(13) รองเท้าใส่ภายในห้อง (Slippers)
(14) จัดทาคู่มือแนวการปฏิบัติของผู้เข้าพักในโรงแรม
หมวด 4 ยา เวชภัณฑ์ และอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล
ก. เวชภัณฑ์สาหรับเจ้าหน้าที่
(1) แอลกอฮอล์เจล แบบขวดปั้ม/แบบพกพา
(2) หมวกคลุมผม
(3) ชุดป้องกัน (PPE) เช่น Gown กันน้า
(4) Face shield
(5) ถุงมือยางทางการแพทย์แบบใช้แล้วทิ้ง
(6) รองเท้าบูท
(7) ถุงแดงใส่ขยะติดเชื้อ
ข. เวชภัณฑ์ประจาห้องพัก
(1) แอลกอฮอล์เจล แบบขวดปั้ม
(2) ปรอทวัดไข้ (Digital)
ค. ยาและเครื่องมือแพทย์
(1) ยาสามัญประจาบ้าน
(2) อุปกรณ์ปฐมพยาบาลเบื้องต้น
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(3) เครื่องวัดความดัน
หมวด 5 การจัดการสิ่งแวดล้อม และเป็นมิตรกับชุมชน
5.1) มีระบบการจัดการขยะติดเชื้อ
5.2) มีระบบการบาบัดน้าเสียที่ได้มาตรฐาน
5.3) มีแนวทางสร้างความเข้าใจและการยอมรับจากชุมชนโดยรอบ
หมวด 6 โรงพยาบาลคู่สัญญาปฏิบัติการร่วมและความสะดวกสบายเพิ่มเติม
6.1) โรงพยาบาลคู่สัญญาปฏิบัติการร่วม (Cooperate Hospital) เอกสารบันทึกข้อตกลงระหว่าง
สถานประกอบการธุรกิจโรงแรมกับโรงพยาบาล
6.2) บริการทาความสะอาดห้องพักทุกวัน
6.3) สามารถเลือกเมนูอาหารตามต้องการ (Menu room service)
6.4) บริการภาชนะชุดอุปกรณ์สาหรับใส่อาหาร และมีกระบวนการทาความสะอาดที่มีมาตรฐาน
ด้วยความร้อน
6.5) บริการระบบการซักรีดฆ่าเชื้อด้วยความร้อนตามมาตรฐาน
6.6) สร้างความหลากหลายในการเข้าถึงความบันเทิง
6.7) สามารถออกจากห้องพักมาใช้พื้นที่ที่โรงแรมกาหนดโดยเว้นระยะห่าง ภายหลังจากการทดสอบ
เชื้อว่าเป็นผลลบ

