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ประกาศศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข
กรณีโรคติดเชื้อโควิด - 19
เรื่อง หลักเกณฑ์แนวทางการกาหนดสถานที่กกั กันที่รัฐกาหนด
พ.ศ. 2563 ฉบับที่ 2
ตามที่นายกรัฐมนตรีได้มีคาสั่ง ที่ 4/2563 เรื่อง แต่งตั้งผู้กากับการปฏิบัติงาน หัวหน้าผู้รับผิดชอบ
และพนักงานเจ้าหน้าที่ในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน ลงวันที่ 25 มีนาคม 2563 ที่มอบหมายให้
ปลัด กระทรวงสาธารณสุขเป็นหั ว หน้ าผู้รับผิด ชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุ กเฉินในส่วนที่เกี่ยวกับ
การสาธารณสุขทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร
อาศัยอานาจตามคาสั่งศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรณีโรคติดเชื้อ
โควิด - 19 ที่ 2/2563 ลงวันที่ 21 เมษายน 2563 เรื่อง กาหนดองค์ประกอบของศูนย์ปฏิบัตกิ ารฉุกเฉิน
ด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรณีโรคติดเชื้อโควิด - 19 ประกอบกับมติคณะกรรมการอานวยการ
ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรณีโรคติดเชื้อโควิด - 19 ครั้งที่ 8/2563
เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2563 โดยมีปลัดกระทรวงสาธารณสุข ในฐานะหัวหน้าศูนย์ปฏิ บัติการฉุกเฉิน
ด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรณีโรคติดเชื้อโควิด - 19 จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข
กรณีโรคติดเชื้อโควิด - 19 เรื่อง หลักเกณฑ์แนวทางการกาหนดสถานที่กักกันที่รัฐกาหนด พ.ศ. 2563
ฉบับที่ 2”
ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ข้อ 3 ในประกาศนี้
“สถานกักกันในโรงพยาบาล (Hospital Quarantine) หมายความว่า การกักกันตัวผู้ป่วยชาวไทย
ที่เดิน ทางกลับเข้ามาในราชอาณาจักรไทย โดยมีวัต ถุประสงค์เฉพาะเพื่อเข้ารับการรักษาพยาบาล
ในสถานพยาบาลภาครัฐและเอกชนที่กาหนด ซึ่งได้มีการนัดหมายไว้ล่วงหน้า โดยใช้สถานพยาบาล
ที่รัฐกาหนดให้เป็นสถานที่กักกัน เฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อโควิด - 19 (COVID - 19)
พร้อมกับการรักษาพยาบาลตามกลุ่มโรค/ อาการ/ หัตถการที่นัดหมาย เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 14 วัน
ตามหลั ก เกณฑ์ แ ละแนวทางที่รั ฐก าหนด โดยค่ า ใช้ จ่ า ยในการรัก ษาพยาบาลเฉพาะการกักกันตน
ในสถานพยาบาลภาครัฐและภาคเอกชนให้เป็นไปตามสิทธิ์ รวมทั้งให้ชาระส่วนเกินสิทธิ์ด้ วยตนเอง
โดยสมัครใจ”
“สถานกักกันในโรงพยาบาลทางเลือก (Alternative Hospital Quarantine) หมายความว่า
การกักกันตัวผู้ป่วยชาวไทยและชาวต่างชาติรวมผู้ติดตามที่เดินทางกลับเข้ามาในราชอาณาจักรไทย
โดยมีวัตถุประสงค์เฉพาะเพื่อเข้ารับการรักษาพยาบาลในสถานพยาบาลเอกชนที่กาหนด ซึ่งได้มีการ
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นั ด หมายไว้ล่ว งหน้ า โดยใช้สถานพยาบาลภาคเอกชนที่รัฐกาหนดให้เป็น สถานที่ กักกัน เฝ้าระวัง
ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อโควิด - 19 (COVID - 19) พร้อมกับการรักษาพยาบาลตามกลุ่มโรค/
อาการ/ หั ต ถการที่ นั ด หมาย เป็ น ระยะเวลาไม่น้ อยกว่ า 14 วั น ตามหลั กเกณฑ์ และแนวทาง
ที่ รั ฐ ก าหนด โดยช าระค่ า ใช้ จ่ า ยเองทั้ ง หมดระหว่ า งการรัก ษาพยาบาลและกัก กั นตนโดยสมั ครใจ
ซึ่งสามารถดาเนินการได้ภายหลังที่สานักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยอนุญาตให้อากาศยาน
ทาการบินเข้าสู่ประเทศไทยได้”
ข้อ 4 ให้การกาหนดสถานที่กักกันเป็นไปตามหลักเกณฑ์ แนวทางแนบท้ายประกาศนี้
ประกาศ ณ วันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖3
สุขุม กาญจนพิมาย
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
หัวหน้าศูนย์ปฏิบตั ิการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข

หลักเกณฑ์ แนวทางการกาหนดเป็นสถานที่กักกันในโรงพยาบาล (Hospital Quarantine)
แนบท้ายประกาศศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรณีโรคติดเชื้อโควิด - 19
เรื่อง หลักเกณฑ์แนวทางการกาหนดสถานที่กักกันที่รัฐกาหนด พ.ศ. 2563 ฉบับที่ 2

ข้อ 1 หลักการและเหตุผล
ตามที่มีประกาศให้ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด -19 (Coronavirus Disease
2019 (COVID-19)) เป็ น โรคติ ด ต่อ อั น ตรายตามพระราชบั ญ ญั ติ โรคติ ด ต่ อ พ.ศ. 2558 และศู น ย์ บ ริห าร
สถานการณ์โควิด -19 (ศบค.) กาหนดให้ ผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศทุกคน ต้องได้รับการตรวจคัดกรอง
แยกกั ก หรื อ กั ก กั น เพื่ อ การเฝ้ า ระวั ง ป้ อ งกั น และควบคุ ม โรคซึ่ ง มาจากท้ อ งถิ่ น อื่ น หรื อ เมื อ งท่ า
นอกราชอาณาจักร กรณีโรคโควิด-19
พร้อมนี้ หน่วยงานภาครัฐได้จัดเตรียมและจั ดหาสถานที่สาหรับเป็นที่กักกันผู้ที่เดินทางมาจาก
ต่ า งประเทศ ให้ อ ยู่ ใ นการก ากั บ ดู แ ล เพื่ อ การเฝ้ า ระวั ง การแพร่ ร ะบาดของเชื้ อ ไวรั ส โคโรนา 2019
เรียบร้อยแล้ว
อนึ่ง พบว่า ปัจจุบันมีชาวไทยและชาวต่างชาติที่มีภาวะเจ็บป่วย และมีความจาเป็ นต้องได้รับ
การดูแลรักษาอย่างต่อเนื่อง แจ้งความประสงค์จะเดินทางเข้ามารักษาพยาบาลในประเทศไทย จากความพร้อม
และความเชื่อมั่นในคุณภาพ มาตรฐานของสถานพยาบาลทั้งภาครัฐ และเอกชนในประเทศไทย หน่วยงาน
ภาครัฐ จึงจาเป็ น ต้องจั ดเตรีย มสถานพยาบาลภาครัฐ และสถานพยาบาลเอกชนรองรับการกักกันตัว และ
การรักษาพยาบาล โดยถือปฏิบัติตามข้อกาหนดอย่างเคร่งครัด
ข้อ 2 คานิยาม
สถานกักกันในโรงพยาบาล (Hospital Quarantine) หมายความว่า การกักกันตัวผู้ป่วยชาวไทย
ที่ เดิ น ทางกลั บ เข้ า มาในราชอาณาจั ก รไทย โดยมี วั ต ถุ ป ระสงค์ เฉพาะเพื่ อ เข้ า รั บ การรั ก ษาพยาบาลใน
สถานพยาบาลภาครั ฐ และสถานพยาบาลภาคเอกชนที่ ก าหนด ซึ่ งได้ มี ก ารนั ด หมายไว้ ล่ ว งหน้ า โดยใช้
สถานพยาบาลที่รัฐกาหนดให้เป็นสถานที่กักกัน เฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อโควิด-19 (COVID-19)
พร้อมกับการรักษาพยาบาลตามกลุ่มโรค/ อาการ/ หัตถการที่นัดหมาย เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 14 วัน ตาม
หลักเกณฑ์และแนวทางที่รัฐกาหนด โดยค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลและการกักกันตัวในสถานพยาบาล
ภาครัฐและภาคเอกชนให้เป็นไปตามสิทธิ์ รวมทั้งให้ชาระส่วนเกินสิทธิ์ด้วยตนเองโดยสมัครใจ
ข้อ 3 ข้อกาหนดสถานพยาบาลที่จะเข้าร่วม
(1) เป็ น สถานพยาบาลภาครั ฐ ในสั ง กั ด กระทรวงสาธารณ สุ ข / กระทรวงกลาโหม/
กรุงเทพมหานคร/ โรงเรียนแพทย์ หรืออื่นๆ
(2) เป็ น สถานพยาบาลภาคเอกชนที่ ได้ รั บ ใบอนุ ญ าตตามพระราชบั ญ ญั ติ ส ถานพยาบาล
พ.ศ. 2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และเป็นคู่สัญญากับกองทุนหลักของรัฐบาล ได้แก่ 1) กองทุนหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) 2) สวัสดิการข้าราชการ 3) กองทุนประกันสังคม
(3) สถานพยาบาลจะต้องแสดงความจานงเข้าร่วมตามที่กระทรวงสาธารณสุขกาหนด และได้รับ
การประกาศรายชื่อจากกระทรวงสาธารณสุข

ข้อ 4 กลุ่มเป้าหมาย......

ข้อ 4 กลุ่มเป้าหมาย
ผู้ ป่ ว ยชาวไทยที่ เดิ น ทางเข้ า มาในราชอาณาจั ก รไทยโดยมี วั ต ถุ ป ระสงค์ เฉพาะเพื่ อ เข้ า รั บ
การรักษาพยาบาล และมีความจาเป็นต้องเข้ารับการดูแลรักษาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งได้มีการนัดหมายไว้ล่วงหน้ากับ
สถานพยาบาลที่กระทรวงสาธารณสุขกาหนด
ข้อ 5 สิทธิในการรักษาพยาบาล
(1) สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
(1.1) กรณีมีสิทธิ ให้ผู้มีสิทธิใช้สิทธิที่หน่วยบริการปฐมภูมิ/ หน่วยบริการประจาของผู้มีสิทธิ
หรือตามที่รัฐกาหนดให้เป็นการเฉพาะ
(1.2) กรณี ไม่มี สิ ทธิ ให้ ผู้ ป่ ว ยลงทะเบี ยนผู้ ใช้ สิ ท ธิห ลั กประกันสุ ขภาพก่อนการเดิน ทาง
โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ/ หลักเกณฑ์จากสานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
(2) สิทธิสวัสดิการข้าราชการและครอบครัว เบิกจ่ายจากกรมบัญชีกลาง ดังนี้
(2.1) กรณีรักษาโรคทั่วไป ผู้มีสิทธิสามารถเข้ารับการรักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของรัฐ
และเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลตามพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ. ๒๕๕๓ และ
เข้ า รั บ การรั ก ษาในสถานพยาบาลเอกชนใน 1) กรณี เจ็ บ ป่ ว ยฉุ ก เฉิ น (หนั งสื อ กรมบั ญ ชี ก ลาง ด่ ว นที่ สุ ด
ที่ กค 0416.4/ว 333 ลงวั น ที่ 31 สิ ง ห าคม 2560) 2) กลุ่ ม วิ นิ จฉั ย โรค ร่ ว ม (DRGs) (ห นั งสื อ
กรมบั ญ ชีกลาง ด่ว นที่ สุ ด ที่ กค 0422.2/ว212 ลงวัน ที่ 23 มิถุน ายน 2563) 3) กรณี ก ารส่ งต่ อผู้ ป่ ว ย
ไตวายเรื้ อ รั ง รั ก ษาด้ ว ยวิ ธี ไ ตเที ย ม (หนั ง สื อ กรมบั ญ ชี ก ลาง ด่ ว นที่ สุ ด ที่ กค 0417/ว160 ลงวั น ที่
10 พฤศจิกายน 2549)
(2.2) กรณีโรคติดเชื้อโคโรนาไวรัส 2019 (COVID-19) ผู้มีสิทธิสามารถเข้ารับการรักษาพยาบาล
ในสถานพยาบาลของรัฐ และเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลตามหลักเกณฑ์และอัตราค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วย
นอกและผู้ป่วยในสถานพยาบาลของทางราชการ กรณีผู้มีสิทธิหรือบุคคลในครอบครัวเสี่ยงหรือติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 หรื อ โรคโควิ ด 19 ตามหนั งสื อ กรมบั ญ ชี ก ลาง ด่ ว นที่ สุ ด ที่ กค 0416.4/ว 102 ลงวั น ที่
20 มีนาคม 2563 และหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0416.4/ว 130 ลงวันที่ 3 เมษายน 2563
(3) สิทธิประกันสังคม
โดยผู้ป่ วยชาวไทยต้องลงทะเบียนแจ้งการใช้สิ ทธิล่ วงหน้าในสถานพยาบาลภาครัฐหรือ
สถานพยาบาลภาคเอกชนที่เป็นคู่สัญญาตามระเบียบ/ หลักเกณฑ์ที่กาหนด พร้อมทั้ง หากมีการเลือกใช้บริการ
สถานพยาบาลอื่นที่นอกจากสิทธิ์ที่กาหนด ต้องชาระค่าใช้จ่ายส่วนเกินสิทธิ์ทั้งหมดด้วยตนเอง
(4) สถานพยาบาลเอกชน ให้ผู้ป่วยรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง
ข้อ 6 สถานพยาบาลที่เป็น Hospital Quarantine ต้องมีองค์ประกอบหลัก 3 หมวด ดังนี้
หมวด 1 ลักษณะโดยทั่วไปสถานพยาบาลต้องเป็นไปตามที่ได้ รับอนุญาตจากหน่วยงานภาครัฐ
หรือได้รับใบอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
หมวด 2 ลั กษณะที่ต้องจัดให้ มีเพิ่มเติมของสถานพยาบาลจะต้องจัดให้มีสถานที่ / ระบบงาน
พร้อมอุปกรณ์ ซึ่งแยกจากระบบงานปกติ เพื่อให้เป็นไปตามการดูแลโรคโควิด-19 ดังต่อไปนี้
(๑) Isolation Room หรือ ห้อ งแยกโรคติด เชื้อ AIIR-ICU/ Modified AIIR หรือ
Cohort Ward
(2) ระบบทางเดิน (Pathway)
(3) ระบบสุขอนามัย (Hygiene)
(4) บุคลากรผู้ให้บริการ
(5) ห้องปฏิบัติการทีไ่ ด้มาตรฐานของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
หมวด 3...

หมวด 3 ระบบฐานข้อมูล สถานพยาบาลต้องจัดเตรียม
(๑) เอกสารการนัดหมายจากสถานพยาบาล (Confirmation Letter for Hospital
Quarantine)
(2) หนังสือยืนยันความสัมพันธ์ (Affidavit Letter)
(3) แบบฟอร์มรายงานผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ
(4) รายละเอียดประกอบการจัดทารายงานผลการรักษา (Personal Health Record/
Discharge Summary)
(5) หนังสือรับรองการกักกันตัว
ข้อ 7 ผู้ป่วยต้องดาเนินการ ดังนี้
(1) จัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้องก่อนเดินทางเข้ามายังราชอาณาจักรไทย ได้แก่ หนังสือส่งตัว
จากโรงพยาบาลเดิม/ เอกสารการนั ดหมายจากสถานพยาบาลในประเทศไทย (Confirmation Letter for
Hospital Quarantine)/ เอกสารทางด้านการเงิน และเอกสารรับรองความจาเป็นในการเดินทางตามประกาศ
สถานการณ์ฉุกเฉินทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร (แบบ ต.8)
(2) หากมีผู้ติดตามต้องดาเนินการตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดไว้ในสถานที่กักกันที่รัฐกาหนด
(3) แจ้งความจานงต่อกระทรวงการต่างประเทศในการเดินทางกลับเข้าสู่ราชอาณาจักรไทยเพื่อ
การรักษาพยาบาลโดยแสดงเอกสารการนัดหมายจากสถานพยาบาลในประเทศไทย (Confirmation Letter
for Hospital Quarantine)
(4) ระหว่างอยู่ในสถานกักกันในโรงพยาบาล (Hospital Quarantine) ต้องปฏิบัติตามข้อกาหนด
อย่างเคร่งครัด จนครบ 14 วัน
ข้อ 8 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
(1) สถานพยาบาล
1.1 จัดให้มีบริการรักษาพยาบาล/ ที่พัก (Isolation Ward) หรืออื่นๆ/ สถานที่/ สิ่งอานวย
ความสะดวกตามระบบงานที่กาหนดแยกจากระบบงานปกติ เน้นไปตามหลักเกณฑ์ในการป้องกันการติดเชื้อ
ควบคุมการระบาดของโรคติดต่อ การจัดหายานพาหนะที่ได้มาตรฐานตามมาตรฐานที่กาหนดเพื่อรั บผู้ป่วยและ
ผู้ติดตามจากสนามบิน/ ด่านทั้งทางน้าและทางบก จัดให้มีบุคลากรดูแลที่ได้รับการคัดกรองก่อนเข้าปฏิบัติงาน
และสวมชุดป้องกัน รวมถึงทาความสะอาดร่างกายหลังการปฏิบัติงาน
1.2 แสดงความจานงสมัครเข้าร่วมเป็นสถานกักกันในโรงพยาบาล (Hospital Quarantine)
1.3 เจ้าหน้าที่ของสถานพยาบาลให้ ข้อมูลแก่ผู้ป่วยที่มีความประสงค์จะเข้ารับการรักษา
พยาบาล โดยแจ้งนัดหมายวัน เวลา ในการเข้ารับการรักษาพยาบาล
1.4 สถานพยาบาลตรวจสอบความถูกต้องและความครบถ้วนของเอกสารตามข้อ 7 (1)
หากข้ อ มู ล ครบถ้ ว นให้ ส ถานพยาบาลแจ้ งยื น ยั น การรัก ษาพยาบาลของผู้ ป่ ว ย โดยสถานพยาบาลกรอก
รายละเอี ย ดตามเอกสารการนั ด หมายตามที่ ร ะบุ ใ นแบบฟอร์ ม (Confirmation Letter for Hospital
Quarantine) พร้อมลงนามโดยผู้มีอานาจของสถานพยาบาล และจัดส่งเอกสารดังกล่าวให้ผู้ป่ว ยเพื่อเก็บเป็น
หลักฐานแสดงตนต่อกระทรวงการต่างประเทศ และสานักงานตรวจคนเข้าเมือง โดยสถานพยาบาลจะต้อง
จัดส่งเอกสารให้กระทรวงสาธารณสุขล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 72 ชั่วโมง ไปยื่นจานงต่อกระทรวงการต่างประเทศ
โดยมีรายละเอียดข้อมูลนาส่ง ดังนี้
(1) ชื่อ-ชื่อสกุล เพศ สัญชาติ หมายเลขหนังสือเดินทางของผู้ป่วย
(2) เอกสารการนัด หมายจากสถานพยาบาล (Confirmation Letter for Hospital
Quarantine)
(3) เอกสารทางการแพทย์อื่นๆ
1.5 สถานพยาบาล…

1.5 สถานพยาบาลให้การรักษาพยาบาลผู้ป่วย เวชปฏิบัติ การวินิจฉัย ดูแลรักษา เป็น ไป
ตามมาตรฐาน และการป้ อ งกั น การติ ดเชื้อ โควิด -19 ตามแนวทางปฏิ บั ติ ของกรมวิท ยาศาสตร์ก ารแพทย์
และหน่ ว ยงานอื่ น ๆ จั ด ให้ มี หั ว หน้ าที ม (COVID-19 Leader) รับ ทราบการดู แ ลผู้ ป่ ว ยในความรับ ผิ ด ชอบ
และรายงานสถานการณ์ทั้งภาวะปกติ/ ฉุกเฉิน
1.6 สถานพยาบาลตรวจคัดกรองการติ ดเชื้อโควิด- 19 แก่ผู้ป่วยและผู้ติดตามเป็นไปตาม
หลั ก เกณฑ์ ที่ ก รมควบคุ ม โรคก าหนด และให้ ก ารรั ก ษาผู้ ป่ ว ยตามเกณฑ์ ที่ ก าหนด หากสิ้ น สุ ด การรัก ษา
(Discharge) ให้ผู้ป่วยพักต่อไปใน Isolation Ward จนครบ 14 วัน แล้วจึงอนุญาตให้ออกจากสถานพยาบาล
ได้ หากยังไม่สิ้นสุดการรักษาต้องให้การรักษาผู้ป่วยจนสิ้นสุดการรักษา
1.7 จัดห้องพักเดี่ยว อาหาร 3 มื้อ และของใช้จาเป็นให้แก่ผู้ติดตาม
1.8 สถานพยาบาลจัดส่งรายงานอาการผู้ป่วยและผู้ติดตามรายวันให้กระทรวงสาธารณสุข
ทราบ และกักกันตัวจนครบ 14 วัน
1.9 หากสิ้ น สุ ด การรั ก ษา สถานพยาบาลจั ด ส่ ง รายงานประกอบการจั ด ท ารายงาน
ผลการรักษา (Discharge Summary) ส่งกระทรวงสาธารณสุขภายใน 30 วัน หลังเสร็จสิ้นการรักษา
1.10 สถานพยาบาลจัดทาหนังสือรับรองการกักกันตัวตามแบบฟอร์มที่กาหนด หากเป็น
สถานพยาบาลภาคเอกชนให้หน่วยงานภาครัฐในพื้นที่เป็นผู้ดาเนินการให้ตามกฎหมาย
1.11 ในกรณี ที่ ผู้ ป่ ว ยไม่ มาเข้ ารับ การรักษาตามนั ด หมาย ให้ ส ถานพยาบาลแจ้ งข้อ มู ล
กลับมายังกระทรวงสาธารณสุขภายใน 1 วันหลังจากยืนยันได้ว่าผู้ป่วยไม่มาเข้ารับการรักษาตามนัดหมาย
1.12 สถานพยาบาลนัดหมาย (Follow Up) ผู้ป่วยตามวันที่กาหนดในแผนการรักษา
(2) กระทรวงสาธารณสุข
2.1 รับสมัคร/ตรวจสอบความพร้อมของสถานพยาบาล
2.2 จัดทาบัญชีรายชื่อสถานพยาบาลที่พร้อมเป็นสถานกักกันในโรงพยาบาล (Hospital
Quarantine) และประกาศให้หน่วยงานรับทราบ
2.3 เจ้าหน้ าที่ของกระทรวงสาธารณสุ ข ดาเนิ น การรั บ ข้ อ มู ล ตามช่ อ งทางที่ กาหนด
จากสถานพยาบาลที่มีผู้ ป่ วยแสดงความประสงค์จะเข้ารับการรักษาพยาบาล โดยข้อมูลดังกล่ าวกระทรวง
สาธารณสุขจะดาเนิน การส่งข้อมูลโดยทันทีให้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ และ
หนังสือราชการ
2.4 ติดตาม และตรวจสอบรายงานประกอบการรักษาจากสถานพยาบาลที่ให้การรักษา
2.5 จัดทาฐานข้อมูลของผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาในส่วนที่เกี่ยวข้อง
(3) กระทรวงการต่างประเทศ
3.1 ประสานและแจ้งข้อมูลแก่สถานเอกอัครราชทูต /สถานกงสุลใหญ่ไทย หรือหน่วยงาน
ราชการในต่างประเทศเกี่ยวกับแนวทางการดาเนินงานตามหลักเกณฑ์ที่กาหนด
3.2 พิจารณา คัดกรอง ผู้ที่จะเดินทางเข้าสู่ราชอาณาจักรไทย ด้วยวัตถุประสงค์เฉพาะเพื่อ
การรักษาพยาบาลและการจัดเตรียมยานพาหนะรองรับ
3.3 แจ้ งข้อ มู ล แก่ก ระทรวงสาธารณสุ ข /หน่ ว ยงานที่ เกี่ ย วข้ องที่ เมื่ อ ได้ วัน นั ดหมายใน
การเดินทางของผู้ป่วย
(4) บริษัท ท่าอากาศยานไทย จากัด (มหาชน)
4.1 จัดเตรียมระบบงาน บุคลากร และอุปกรณ์ในฝ่ายการแพทย์ สาหรับการรับผู้ป่วยใน
กรณีต้องการความช่วยเหลือ ทั้งภาวะวิกฤต/ ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้
4.2 จัดเตรียม...

4.2 จัดเตรียมสถานที่ในการตรวจลงตรา/ พิธีการศุลกากร/ พิธีการของด่านในจุดที่กาหนด
(5) สานักงานตรวจคนเข้าเมือง
5.1 ตรวจสอบข้อมูลล่วงหน้าในส่วนที่เกี่ยวข้องกรณีมีผู้ป่วยเข้ารับการรักษา
5.2 มีกระบวนการตรวจคนเข้าเมือง และระบบลงทะเบียน AOT Airports Application
เพื่อกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มที่ ต.8 (T.8) เมื่อผู้ป่วยเดินทางเข้าประเทศไทยที่กาหนด
(6) ด่านสานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
พิจารณาอนุญาตในการนาเข้า-นาออก ยารักษาโรค อุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ผู้ป่วยนาติดตัว
เข้ามาเพื่อการรักษาพยาบาล โดยยกเว้นการเสียภาษีศุลกากร

หลักเกณฑ์ แนวทางการกาหนดสถานกักกันในโรงพยาบาลทางเลือก (Alternative Hospital Quarantine)
แนบท้ายประกาศศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรณีโรคติดเชื้อโควิด - 19
เรื่อง หลักเกณฑ์แนวทางการกาหนดสถานที่กักกันที่รัฐกาหนด พ.ศ. 2563 ฉบับที่ 2

ข้อ 1 หลักการและเหตุผล
ตามที่มีประกาศให้ โรคติดเชื้ อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด -19 (Coronavirus Disease
2019 (COVID-19)) เป็ น โรคติ ด ต่อ อั น ตรายตามพระราชบั ญ ญั ติ โรคติ ด ต่ อ พ.ศ. 2558 และศู น ย์ บ ริห าร
สถานการณ์โควิด -19 (ศบค.) กาหนดให้ผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศทุกคน ต้องได้รับการตรวจคัดกรอง
แยกกั ก หรื อ กั ก กั น เพื่ อ การเฝ้ า ระวั ง ป้ อ งกั น และควบคุ ม โรคซึ่ ง มาจากท้ อ งถิ่ น อื่ น หรื อ เมื อ งท่ า นอก
ราชอาณาจักร กรณีโรคโควิด-19
พร้อมนี้ หน่วยงานภาครัฐได้จัดเตรียมและจัดหาสถานที่สาหรับเป็นที่กักกันผู้ที่เดินทางมาจาก
ต่างประเทศ ให้อยู่ในการกากับ ดูแล เพื่อการเฝ้าระวั งการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เรียบร้อย
แล้ว
อนึ่ง พบว่า ปัจจุบันมีชาวไทยและชาวต่างชาติที่มีภาวะเจ็บป่ วย และมีความจาเป็นต้องได้รับ
การดูแลรักษาอย่างต่อเนื่อง แจ้งความประสงค์จะเดินทางเข้ามารักษาพยาบาลในประเทศไทย จากความพร้อม
และความเชื่อมั่นในคุณภาพ มาตรฐานของสถานพยาบาลทั้งภาครัฐ และเอกชนในประเทศไทย หน่วยงาน
ภาครัฐ จึงจาเป็ น ต้องจั ดเตรีย มสถานพยาบาลภาครัฐ และสถานพยาบาลเอกชนรองรับการกักกันตัว และ
การรักษาพยาบาล โดยถือปฏิบัติตามข้อกาหนดอย่างเคร่งครัด
ข้อ 2 คานิยาม
สถานกั ก กั น ในโรงพยาบาลทางเลื อ ก (Alternative Hospital Quarantine) หมายความว่ า
การกักกันตัวผู้ป่ วยชาวไทยและชาวต่างชาติรวมผู้ติดตามที่เดินทางกลับเข้ามาในราชอาณาจักรไทย โดยมี
วัตถุประสงค์เฉพาะเพื่อเข้ารับการรักษาพยาบาลในสถานพยาบาลเอกชนที่รัฐกาหนด ซึ่งได้มีการนัดหมายไว้
ล่ ว งหน้ า โดยใช้ ส ถานพยาบาลให้ เป็ น สถานที่ กั ก กั น เฝ้ าระวั ง ป้ อ งกั น และควบคุ ม โรคติ ด เชื้ อ โควิ ด -19
(COVID-19) พร้อมกับการรักษาพยาบาลตามกลุ่มโรค/ อาการ/ หัตถการ ที่นัดหมาย เป็นระยะเวลาไม่น้อย
กว่า 14 วัน ตามหลักเกณฑ์และแนวทางที่รัฐกาหนด โดยชาระค่าใช้จ่ายเองทั้งหมดระหว่างการรักษาพยาบาล
และกักกันตนโดยสมัครใจ ซึ่งจะสามารถดาเนินการได้ภายหลังที่สานักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย
อนุญาตให้อากาศยานทาการบินเข้าสู่ประเทศไทยได้
ข้อ 3 ข้อกาหนดสถานพยาบาลที่จะเข้าร่วม
(1) เป็นสถานพยาบาลภาคเอกชนที่ได้รับใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ.
2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
(2) สถานพยาบาลจะต้องแสดงความจานงเข้าร่วมตามที่กระทรวงสาธารณสุขกาหนด และได้รับ
การประกาศรายชื่อจากกระทรวงสาธารณสุข
ข้อ 4 กลุ่มเป้าหมาย
ผู้ ป่ ว ยชาวไทยและชาวต่ า งชาติ ที่ เ ดิ น ทางเข้ า มาในราชอาณ าจั ก รไทยเพื่ อ เข้ า รั บ
การรักษาพยาบาล และมีความจาเป็นต้องเข้ารับการดูแลรักษาอย่างต่อเนื่อง โดยเดินทางมาพร้อมผู้ติดตาม
ไม่เกิน 1 - 3 รายซึ่งได้มีการนัดหมายไว้ล่วงหน้ากับสถานพยาบาลที่กระทรวงสาธารณสุขกาหนด
ข้อ 5 สิทธิในการ...

ข้อ 5 สิทธิในการรักษาพยาบาล
ผู้ป่ วยและผู้ติดตามจะต้องชาระค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลและการกักกันตนด้วยตนเอง
ในทุกกรณี
ข้อ 6 สถานพยาบาลที่เป็น Alternative Hospital Quarantine ต้องมีองค์ประกอบหลัก 3 หมวด
ดังนี้
หมวด 1 ลั กษณะโดยทั่ ว ไป สถานพยาบาลต้ องเป็ น ไปตามที่ ได้ รับ ใบอนุ ญ าตตามกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้อง
หมวด 2 ลักษณะที่ต้องจัดให้มีเพิ่มเติม โดยสถานพยาบาลต้องจัดให้มีสถานที่ บุคลากร และ
ระบบงานพร้อมอุปกรณ์ ซึ่งแยกจากระบบงานปกติ ดังต่อไปนี้
(๑) Isolation Room หรื อ ห้ อ งแยกโรคติ ด เชื้ อ AIIR-ICU/ Modified AIIR หรื อ
Cohort Ward
(2) ระบบทางเดิน (Pathway)
(3) ระบบสุขอนามัย (Hygiene)
(4) บุคลากรผู้ให้บริการ
(5) มีห้องพักที่เป็นห้องเดี่ยว (Single Room) สาหรับผู้ติดตาม
(6) ห้องปฏิบัติการทีไ่ ด้ตามมาตรฐานของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
หมวด 3 ระบบฐานข้อมูลสถานพยาบาลต้องจัดเตรียม
(๑ ) เอ ก ส ารก ารนั ด ห ม าย จาก ส ถ าน พ ย าบ าล (Confirmation Letter for
Alternative Hospital Quarantine)
(2) แบบฟอร์มรายงานผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ
(3) รายละเอียดประกอบการจัดทารายงานผลการรักษา (Personal Health Record/
Discharge Summary)
(4) หนังสือรับรองการกักกันตัว
ข้อ 7 ผู้ป่วยต้องดาเนินการ ดังนี้
(1) จัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้องก่อนเดินทางเข้ามายังราชอาณาจักรไทย ได้แก่ หนังสือส่งตัว
จากโรงพยาบาลเดิม / เอกสารการนั ดหมายจากสถานพยาบาลในประเทศไทย (Confirmation Letter for
Alternative Hospital Quarantine)/ เอกสารทางด้านการเงิน และเอกสารรับรองความจาเป็นในการเดินทาง
ตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร (แบบ ต.8)
(2) หากมีผู้ติดตามต้องดาเนินการจัดทาการรับรองโดยใช้เอกสาร Affidavit letter โดยต้อง
เดินทางพร้อมผู้ป่วย
(3) แจ้งความจานงต่อกระทรวงการต่างประเทศในการเดินทางกลับเข้าสู่ราชอาณาจักรไทยเพื่อ
การรักษาพยาบาล โดยต้องแสดงเอกสารการนัดหมาย (Confirmation Letter for Alternative Hospital
Quarantine) และเอกสาร Affidavit letter
(4) ระหว่างอยู่ในสถานกักกันในโรงพยาบาลทางเลือก (Alternative Hospital Quarantine)
ต้องปฏิบัติตามข้อกาหนดอย่างเคร่งครัดจนครบ 14 วัน
ข้อ 8 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
(1) สถานพยาบาล
1.1 จัดให้มีบริการรักษาพยาบาล/ ที่พัก (Isolation Ward)/ สถานที่/ สิ่งอานวยความสะดวก
ตามระบบงานที่กาหนดแยกจากระบบงานปกติ/ หลักเกณฑ์ในการป้องกันการติดเชื้อ/ ควบคุมการระบาดของ
โรคติดต่อ…

โรคติดต่อ/ การจัดหายานพาหนะที่ได้มาตรฐานตามแนวปฏิบัติการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อในการรับ
ผู้ป่วยและผู้ติดตามจากสนามบิน / ด่านทั้งทางน้าและทางบก รวมทั้งจัดให้มีบุคลากรดูแลที่ได้รับการคัดกรอง
ก่อนเข้าปฏิ บั ติงาน และสวมชุด ป้ องกัน รวมถึงท าความสะอาดร่างกายหลั งการปฏิ บั ติงาน และจัดระบบ
เวชปฏิบัติการวินิจฉัย ดูแลรักษา และป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19) ตามแนวทางปฏิบัติของกรมการแพทย์ และหน่วยงานอื่น
1.2 แสดงความจานงสมัครเข้าร่วมเป็นสถานกักกันในโรงพยาบาลทางเลือก (Alternative
Hospital Quarantine)
1.3 เจ้ า หน้ า ที่ ข องสถานพยาบาลให้ ข้ อ มู ล แก่ ผู้ ป่ ว ยที่ มี ค วามประสงค์ จ ะเข้ า รั บ
การรักษาพยาบาล โดยแจ้งนัดหมายวัน เวลา ในการเข้ารับการรักษาพยาบาล
1.4 สถานพยาบาลตรวจสอบความถูกต้องและความครบถ้วนของเอกสารตามข้อ 7 (1)
หากข้ อ มู ล ครบถ้ ว นให้ ส ถานพยาบาลแจ้ ง ยื น ยั น การรั ก ษาพยาบาลของผู้ ป่ ว ย โดยสถานพยาบาล
กรอกรายละเอียดตามเอกสารการนัดหมายตามที่ระบุในแบบฟอร์ม (Confirmation Letter for Alternative
Hospital Quarantine) พร้อมลงนามโดยผู้มีอานาจของสถานพยาบาล และจัดส่งเอกสารดังกล่าวให้ผู้ป่วยเพื่อ
เก็บเป็นหลักฐานแสดงตนต่อกระทรวงการต่างประเทศ และสานักงานตรวจคนเข้าเมือง และให้สถานพยาบาล
จัดส่งเอกสารให้กระทรวงสาธารณสุขล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 72 ชั่วโมง ก่อนที่ผู้ป่วยจะเดินทางเข้าประเทศไทย
(Arrival) โดยมีรายละเอียดข้อมูลนาส่ง ดังนี้
(1) ชื่อ-ชื่อสกุล เพศ สัญชาติ หมายเลขหนังสือเดินทางของผู้ป่วย
(2 ) เอ ก ส ารก ารนั ด ห ม าย จาก ส ถ าน พ ย าบ าล (Confirmation Letter for
Alternative Hospital Quarantine)
(3) เอกสารทางการแพทย์อื่นๆ
1.5 สถานพยาบาลจัดส่งรายงานอาการผู้ป่วยรายวันให้กระทรวงสาธารณสุขทราบ และ
กักกันตัวจนครบ 14 วัน
1.6 หากสิ้ น สุ ดการรักษา สถานพยาบาลจัดส่ งรายงานรายละเอียดประกอบการจัดท า
รายงานผลการรักษา (Discharge Summary) ส่งกระทรวงสาธารณสุขภายใน 30 วัน หลังเสร็จสิ้นการรักษา
(Discharge)
1.7 หน่ ว ยงานภาครั ฐ ในพื้ น ที่ เป็ น ผู้ ด าเนิ น การจั ด ท าหนั งสื อ รั บ รองการกั ก กั น ตั ว ให้
สถานพยาบาลตามแบบฟอร์มที่กาหนด
1.8 ในกรณีที่ผู้ป่วยไม่มาเข้ารับการรักษาตามนัดหมาย ให้สถานพยาบาลแจ้งข้อมูลกลับมา
ยังกระทรวงสาธารณสุขภายใน 1 วันหลังจากยืนยันได้ว่าผู้ป่วยไม่มาเข้ารับการรักษาตามนัดหมาย
1.9 สถานพยาบาลนัดหมายผู้ป่วยตามวันที่กาหนด
(2) กระทรวงสาธารณสุข
2.1 รับสมัคร/ตรวจสอบความพร้อมและความครบถ้วนของสถานพยาบาล
2.2 จั ดทาบั ญชีรายชื่อสถานพยาบาลที่พร้อมเป็นสถานกักกันในโรงพยาบาลทางเลือก
(Alternative Hospital Quarantine)
2.3 เจ้าหน้าที่ของกระทรวงสาธารณสุขดาเนินการรับข้อมูลจากสถานพยาบาลที่มีผู้ป่วย
แสดงความประสงค์จะเข้ารับการรักษาพยาบาลโดยข้อมูลดังกล่าวกระทรวงสาธารณสุขจะดาเนินการส่งข้อมูล
ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทันที
2.4 ติดตาม และตรวจสอบรายงานรายละเอียดประกอบการรักษาจากสถานพยาบาลที่ให้
การรักษา
2.5 จัดทาฐานข้อมูล...

2.5 จัดทาฐานข้อมูลของผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาในส่วนที่เกี่ยวข้อง
(3) กระทรวงการต่างประเทศ
3.1 ประสานและแจ้งข้อมูลแก่สถานเอกอัครราชทูต /สถานกงสุลใหญ่ไทย หรือหน่วยงาน
ราชการในต่างประเทศเกี่ยวกับแนวทางการดาเนินงานตามคู่มือปฏิบัติงานที่กาหนด
3.2 พิจารณา คัดกรอง ผู้ที่จะเดินทางเข้าสู่ราชอาณาจักรไทย ด้วยวัตถุประสงค์เฉพาะเพื่อ
การรักษาพยาบาลและการจัดเตรียมยานพาหนะ
3.3 แจ้งข้อมูลแก่กระทรวงสาธารณสุข /หน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่กาหนดเพื่อได้วันนัดหมาย
ในการเดินทางของผู้ป่วย
(4) บริษัท ท่าอากาศยานไทย จากัด (มหาชน)
จัดเตรีย มระบบงานและอุปกรณ์ ในฝ่ายการแพทย์ ส าหรับการรับผู้ป่วยในกรณี ต้องการ
ความช่วยเหลือ
(5) สานักงานตรวจคนเข้าเมือง
5.1 ตรวจสอบข้อมูลในส่วนที่เกี่ยวข้องกรณีมีผู้ป่วยเข้ารับการรักษา
5.2 มี ก ระบวนการด่ า นตรวจคนเข้ า เมื อ ง และระบบลงทะเบี ย น AOT Airports
Application เพื่อกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มที่ ต.8 (T.8) เมื่อผู้ป่วยเดินทางเข้าประเทศไทยที่กาหนด
(6) ด่านสานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
พิจารณาอนุญาตในการนาเข้า -นาออก ยารักษาโรค อุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ผู้ป่วยนาติดตัว
เข้ามาเพื่อการรักษาพยาบาล โดยยกเว้นการเสียภาษีศุลกากร

