
๑ 

 

ภาคผนวก ข แนบท้ายคำสั่งจังหวัดภูเก็ต ที่  2434/2564 ลงวันที่  5 พฤษภาคม 2564 เร่ือง มาตรการป้องกันโรคสำหรับผู้ เดินทางเข้ามา                 
ในราชอาณาจักรตามที่ราชการกำหนดเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 (แนวทางดำเนินการและการบริหารจัดการพื้นที่กักกันโรคแห่งรัฐ 
(Alternative Local Quarantine) ALQ  

มาตรการป้องกันโรค หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 
มาตรการก่อนการเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร 
1) ให้หลีกเลี่ยงพ้ืนที่เสี่ยงหรือสถานที่ชุมชนไม่น้อยกว่า 14 วัน 
2) ให้มีเอกสารที่ใช้ในการเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร ดังนี้ 
    - หนังสือที่รับรองว่าเป็นบุคคลที่เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรได้ (Certificate of Entry – COE) 
    - ใบรับรองแพทย์ที่ยืนยันว่าเป็นผู้เดินทางมีสุขภาพเหมาะสมต่อการเดินทาง (Fit to Fly Health Certificate/Fit to       
Travel Health Certificate) 
    - ใบรับรองแพทย์ทีย่ืนยันว่าผู้เดินทางดังกล่าวไม่มีเชื้อโรคโควิด – 19 (Medical certificate with a laboratory   
result indicating that COVID  - 19 is not detected) โดยวิธี RT – PCR โดยมีระยะเวลาไม่เกิน 72 ชั่วโมง  
ก่อนการเดินทาง 
    - กรมธรรม์ประกันภัยที่ครอบคลุมค่าใช้จ่ายในการดูแลสุขภาพและรักษาพยาบาล รวมทั้งกรณีโรคโควิด – 19 ตลอด 
ระยะเวลาที่ผู้เดินทางพำนักอยู่ในปะเทศไทย หรือหลักประกันอ่ืนใด ในวงเงินไม่น้อยกว่า 100,000 ดอลลาร์สหรัฐ 
    - หลักฐานยืนยันหรือหลักฐานที่แสดงว่าสถานที่ที่ผู้เดินทางต้องเข้ารับการกักกันเป็นไปตามหลักเกณฑ์และแนวทางที่    
ราชการกำหนด 
3) ให้คัดกรองอาการทางเดินหายใจและวัดไข้ผู้เดินทาง ณ ช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศของประเทศต้นทาง                     
ก่อนออกเดินทาง (Exit screening) 
 
 
 
 
 
 
 
 

กระทรวงการต่างประเทศ 



๒ 

 

มาตรการป้องกันโรค หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 
มาตรการเมื่อเดินทางถึง/ระหว่างอยู่ในราชอาณาจักร 
1) ให้คัดกรองอาการทางเดินหายใจและวัดไข้ที่ช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศก่อนเดินทางเข้ามาในราชอาราจักร          
 (Entry screening)  
2) ให้ยื่นเอกสารต่อพนักงานเจ้าหน้าที่หรือเจ้าหน้าที่ควบคุมโรคติดต่อ ณ ช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศ 
3) ให้ใช้ระบบติดตามหรือใช้ติดตั้งแอปพลิเคชันตามที่ทางราชการกำหนด เพ่ือเฝ้าระวังหรือติดตามอาการระหว่าง                   
ที่เข้ารับการกักกัน 
4) ให้เข้ารับการกักกัน อย่างน้อย 14 วัน และต้องปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ ณ สถานที่ที่เจ้าพนักงานควบคุม
โรคติดต่อกำหนด ทั้งนี้ สถานที่ซึ่งผู้เดินทางต้องเข้ารับการกักกันให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และแนวทางที่ทางราชการกำหนด  
5) ให้มีการตรวจหาเชื้อโรคโควิด - 19 โดยวิธี RT-PCR จำนวน ๓ ครั้ง ครั้งที่ ๑ ตั้งแต่วันที่เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรแต่ไม่เกินวัน
แรกของการกักกัน ครั้งที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๖ - ๗ และครั้งที่ ๓ ระหว่างวันที่ ๑๒ - ๑๓ ของระยะเวลาที่ถูกกักกัน 
            ทั้งนี้ โดยผู้เดินทางหรือผู้โดยสารที่เดินทางเข้ามาในราชอาณาต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง 

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต 
 

6) การเตรียมความพร้อมรับผู้เดินทางต่างประเทศ  ณ ท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต 
     (1) การกำหนดพื้นที ่
          - กำหนดให้ผู้โดยสารเข้าอาคารผู้โดยสาร ณ ประตูทางออกหมายเลข 14 - 15 และ BUS GATE หมายเลข 81 - 82 
          - กำหนดพ้ืนที่พักคอยก่อนเข้ากระบวนการตรวจเอกสาร  บริเวณด้านหน้าด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ  โดยจัดให้มี
ระยะห่างตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด 
          - กำหนดห้องน้ำสำหรับผู้โดยสารท้ังสิ้น 2 จุด บริเวณด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ และบริเวณสายพานรับสัมภาระชั้น 1 
         - กำหนดให้อาคาร X-TERMINAL เป็นอาคารสำหรับเก็บสิ่งส่งตรวจเพ่ือหาเชื้อโควิด - 19   
     (2) การกำหนดเส้นทาง 
         - กำหนดให้ผู้โดยสารเดินตามเส้นทางที่กำหนดโดยมีการกั้นบริเวณเขตกำหนดเส้นทางอย่างชัดเจนและมีเจ้าหน้าที่ควบคุมตลอด
เส้นทาง 
         - กำหนดเส้นทางในการเดินทางไปยังอาคาร  X-TERMINAL ของนักท่องเที่ยวเพ่ือตรวจหาเชื้อโควิด  - 19 ให้ใช้ประตูทางออก
หมายเลข 1 อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ โดยรถโดยสารของ ALQ เป็นระยะทางท้ังสิ้น 300 เมตร 
 
 
 
 

ท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต 
 



๓ 

 

มาตรการป้องกันโรค หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 
     (3) การจัดเตรียมกำลังพล 
        - จัดเตรียมเจ้าหน้าที่ส่วนการแพทย์ สนับสนุนและควบคุมการปฏิบัติตามกระบวนการของด่านควบคุมโรคติดต่อ 
        - จัดเจ้าหน้าที่ให้บริการเชิงรุกในการตรวจเอกสารในขั้นตอนเบื้องต้น 
        - จัดเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย เพ่ือสนับสนุนการดำเนินการ 

 

 7) ขั้นตอนการตรวจผู้โดยสารตามหลักเกณฑ์การปฏิบัติ ดังนี้ 
 (1) เข้าตามเกทที่กำหนดโดยมีเจ้าหน้าที่นำมา   
  (2) ตรวจคัดกรองโรคด้วยเครื่องมือ Thermoscan   
  (3) กรณีตรวจพบบุคคลเสี่ยงเจ้าหน้าที่จะกักตัวส่งโรงพยาบาลที่เป็นคู่สัญญากับโรงแรมที่เป็น ALQ  
  (4) หากตรวจแล้วปกติสั่งพักรอในจุดถัดไป    
     (5) เจ้าหน้าที่ทำการตรวจเอกสาร  
  (6) โหลดแอพพลิเคชั่นและกรอกข้อมูลเพื่อติดตามตัว  
  (7) เจ้าหน้าที่ควบคุมโรคตรวจเอกสาร/ตรวจคัดกรองโรคอีกครั้ง  
  (8) เจ้าหน้าที ่ตม. ตรวจสอบรายชื่อตามที่ กต. ออกหนังสือรับรองว่าเป็นบุคคลที่เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรได้    
        (Certificate Of Entry (COE))  
 (9) ผู้โดยสารเดินทางผ่านช่องตรวจ ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ และยื่นเอกสารให้เจ้าหน้าที่ ตม. ตรวจสอบ   
 (10) ผู้โดยสารเดินถ่ายรูป และสแกนลายนิ้วมือ    
 (11) เจ้าหน้าที่ ตม. ประทับตราอนุญาตบันทึกข้อมูลลงระบบ และคืนเอกสาร  
 (12) รับกระเป๋าเดินทาง       
   (13) เจ้าหน้าที่นำไปข้ึนรถ ASQ, ALSQ ตามท่ีจองโรงแรมไว้  
     (14) เมื่อถึงโรงแรมเจ้าหน้าที่ของโรงแรมทำความสะอาดกระเป๋า  
     (15) ตรวจคัดกรองอีกครั้งก่อนเช็คอิน   
 (16) ทำการเช็คอินและสแกนแอพพลิเคชั่น   
     (17) เจ้าหน้าที่นำเข้าที่พักและทำการกักตัว 14 วัน 
 
 
 
 

ตรวจคนเข้าเมืองท่าอากาศยาน
ภูเก็ต 



๔ 

 

มาตรการป้องกันโรค หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 
 8) มาตรการเตรียมความพร้อมด้านการแพทย์สาธารณสุข เพ่ือรับผู้เดินทางจากต่างประเทศของจังหวัดภูเก็ต 

การจัดตั้งและจัดระบบบริหารจัดการ Local quarantine, Alternative local quarantine ตามมาตรฐาน โดยชาวต่างชาติที่
เดินทางมาจากต่างประเทศที่เป็นพ้ืนที่ระบาด ได้รับการกักกัน จนครบกำหนด 14 วัน โดย มีโรงพยาบาลคู่สัญญาควบคุมกำกับด้าน
การแพทย์และการสาธารณสุขในโรงแรม ALQ 

ข้อกำหนดสถานที่จะเข้าร่วม : โรงแรมต้องมีใบอนุญาตสถานประกอบการตามกฎหมาย และต้องมีโรงพยาบาลปฏิบัติการร่วม 
(Cooperative Hospital) 

ขั้นตอนปฏิบัติในการเป็นสถานที่กักกันตัวแบบทางเลือก (Alternative Local Quarantine)  
    (1) โรงแรมสมัครเข้าร่วมและประเมินตนเองตามเกณฑ์แนวทางของกระทรวงสาธารณสุข 

   (2) โรงแรม จัดทำ MOU กับ โรงพยาบาลปฏิบัติการร่วม และโรงพยาบาลปฏิบัติการร่วม เข้าตรวจให้คำแนะนำใน
การปรับปรุง และ ฝึกอบรมกระบวนการป้องกันโรค ตามมาตรฐานที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด 

   (3) โรงแรมจำเป็นต้องจัดรูปแบบบริการตามท่ีกระทรวงสาธารณสุขกำหนดท่ีชัดเจน ก่อนท่ีจะสมัครเป็น  สถานที่กักกัน
ตัวแบบทางเลือก (Alternative Local Quarantine) ผ่าน Web site ของ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต www.pkto.moph.go.th 
และเสนอ ต่อ คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดภูเก็ต  

  (4) คณะกรรมการตรวจประเมิน ตามที่คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดภูเก็ต แต่งตั้ง ออกตรวจประเมิน โรงแรมที่
สมัคร ALQ  

  (5) โรงแรมที่ผ่านการประเมิน จะได้รับการประกาศ เป็นโรงแรมที่ได้รับอนุญาตให้ดำเนินการ Alternative Local 
Quarantine ในเว็บไซต์ของกระทรวงสาธารณสุข  (กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ) และ กระทรวงการต่างประเทศ 
       ขั้นตอนเตรียมความพร้อมโรงแรม ALQ 

      (1) เป็นโรงแรมได้รับการรับรองและอนุญาตถูกต้องตาม พ.ร.บ.โรงแรม พ.ศ.2547  
      (2) โรงแรมศึกษาคู่มือ ALQ  
      (3) โรงแรมทำความเข้าใจชุมชน  
      (4) โรงแรมติดต่อโรงพยาบาลคู่สัญญา  
      (5) ทำบันทึกข้อตกลง MOU ระหว่างโรงแรมกับโรงพยาบาล  
      (6) โรงพยาบาล Inspection  
      (7) โรงพยาบาล Training รายละเอียดปรากฏตามสิ่งท่ีส่งมาด้วย 
 
 
 

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต   

http://www.pkto.moph.go.th/


๕ 

 

มาตรการป้องกันโรค หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 
จังหวัดภูเก็ตกำหนดให้ผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ เมื่อถึงท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต จะต้องได้รับการตรวจหา เชื้อ       

โควิด - 19  โดยเทคนิค RT- PCR (Reverse transcriptase polymerase chain reaction) ซึ่งเป็นห้องปฏิบัติการที่ได้มาตรฐานของ 
กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เพ่ือเป็นการเฝ้าระวัง ค้นหาผู้ติดเชื้อ และสร้างความม่ันใจให้กับประชาชนชาวจังหวัดภูเก็ต 
      การดูแลรักษาและป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล (Treat) 
       (1) เตรียมความพร้อมของห้องปฏิบัติการตรวจหาเชื้อ และสามารถรายงานผลได้ภายใน 6 ชั่วโมง 
       (2) จัดระบบดูแลรักษาผู้ป่วยโดยป้องกันการแพร่เชื้อในโรงพยาบาลตาม Universal precaution 
      การสร้างความม่ันใจให้กับประชาชน (Trust) และบังคับใช้กฎหมาย (Law Enforcement) ประกอบด้วย ประชุมให้
ความรู้แก่กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม. ผู้นำชุมชน สถานประกอบการ ข้าราชการและบุคลากรของรัฐทุกระดับ เกี่ยวกับมาตรการต่างๆ และ
แนวทางปฏิบัติในการต้อนรับผู้เดินทางจากต่างประเทศที่มากักตัวที่จังหวัดภูเก็ตเพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง และช่วยสื่อสาร
ทำความเข้าใจกับประชาชนในพื้นท่ี 

 

9) ขั้นตอนการทำงาน 
   (1)  ก่อนที่นักท่องเที่ยวจะเข้าพัก  ที่ ALQ  
       (1.1) เปิด ศปก.ส่วนแยก... (ชื่อ โรงแรม ALQ) ซึ่งทางโรงแรมจัดเตรียมไว้  ตรวจสอบ 
ความพร้อม ของระบบกล้อง ทีวีวงจรปิด  ตรวจสอบระบบเซนเซอร์ที่ประตูห้องพักของนักท่องเที่ยว 
       (1.2) เปิด ศปม.ที่ตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ตทดสอบความพร้อม การติดต่อสื่อสาร กับ ศปก.ส่วนแยก 
        (1.3) เตรียมกำลังพล ปฏิบัติงาน  ทั้ง  ศปม.ภ.จว.  และ ศปก.ส่วนแยก 
  (2)  เมื่อนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาพัก  
     (2.1)  ณ ศปก.ส่วนแยก จัดตำรวจปฏิบัติหน้าที่ ควบคุม การกักตัวนักท่องเที่ยวตลอด 24 ชม. แบ่งเป็น 3 ผลัด ผลัดละ         
8 ชั่วโมง กำลังพลแต่ละผลัดมีจำนวน 3 นาย และรายงานเหตุการณ์/ผลปฏิบัติ ไปยัง ศปม.ทุกครั้ง เมื่อออกเวร 
       (2.2) ที่ ศปม. มีตำรวจปฏิบัติหน้าตลอด 24 ชั่วโมง มี รอง ผบก.เป็นหัวหน้า เพ่ือควบคุมสั่งการ ในภาพรวมของจังหวัด  

ตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต   

  


