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ประกาศศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข
กรณีโรคติดเชื้อโควิด - 19
เรื่อง หลักเกณฑ์แนวทางการกาหนดสถานกักกันในกิจการเพื่อสุขภาพ (Wellness Quarantine)
ตามที่นายกรัฐมนตรีได้มีคาสั่ง ที่ 4/2563 เรื่อง แต่งตั้งผู้กากับการปฏิบัติงาน หัวหน้าผู้รับผิดชอบ
และพนักงานเจ้าหน้าที่ในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน ลงวันที่ 25 มีนาคม 2563 ที่มอบหมายให้
ปลัด กระทรวงสาธารณสุขเป็นหั ว หน้ าผู้รับผิด ชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินในส่วนที่เกี่ยวกับ
การสาธารณสุขทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร
อาศัยอานาจตามคาสั่งศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรณีโรคติดเชื้อ
โควิด - 19 ที่ 2/2563 ลงวันที่ 21 เมษายน 2563 เรื่อง กาหนดองค์ประกอบของศูนย์ปฏิบัติการ
ฉุ ก เฉิน ด้า นการแพทย์ แ ละสาธารณสุ ข กรณี โรคติด เชื้ อโควิด - 19 ประกอบกับ คำสั่งศูนย์บริห ำร
สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (โควิด - 19) ที่ 8/๒๕๖๓ เรื่อง แนวปฏิบัติ
ตามข้อกาหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกาหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน
พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ 7) ลงวันที่ 31 กรกฎาคม ๒๕63 ข้อ 1 การเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร
ของผู้โดยสารหรือผู้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร (10) ได้กาหนดให้ผู้ไม่มีสัญชาติ ไทย ซึ่งมีความจาเป็น
ต้ อ งเข้ า มารั บ การตรวจรั ก ษาพยาบาลในประเทศไทย และผู้ ติ ด ตามของบุ ค คลดั ง กล่ า ว แต่ ต้ อ ง
ไม่เป็นกรณีเข้ามาเพื่อการรักษาพยาบาลโรคโควิด - 19 ทั้งนี้ ให้จากัดจานวนผู้ติดตามได้ไม่เกิน ๓ คน
และให้ผู้ติดตามเข้ารับการกักกันในสถานพยาบาลเดียวกัน รวมถึงต้องมีระยะเวลาที่อยู่ในราชอาณาจักร
ไม่น้อยกว่า 14 วัน ตามที่ได้จัดทาหลักเกณฑ์แนวทางการกาหนดสถานกักกันในกิจการเพื่อสุขภาพ
(Wellness Quarantine) ซึ่งจะต้องเข้ามารับการบริการใน (1) สปาทางการแพทย์ (Medical Spa)
รีสอร์ทเพื่อสุขภาพ (Wellness Resort) สปารีสอร์ท (Spa Resort) และ (2) การดูแลผู้สูงอายุ
แบบพานักระยะยาว (Long Term Care) มีการนัดหมายล่วงหน้า พร้อมการกักกันตัวตามระยะเวลา
ที่ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) กาหนด ในกิจการ
เพื่อสุขภาพ และห้ามออกนอกบริเวณที่กาหนด โดยมีหลักเกณฑ์แนวทางปฏิบัติ จึงออกประกาศไว้
ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์ และสาธารณสุข
กรณีโรคติดเชื้อโควิด - 19 เรื่อง หลักเกณฑ์แนวทางการกาหนดสถานกักกันในกิจการเพื่อสุขภาพ
(Wellness Quarantine)”
ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ข้อ 3 ในประกาศนี้
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“สถานกักกันในกิจการเพื่อสุขภาพ (Wellness Quarantine) หมายความว่า การกักกันตัวผู้ป่วย
หรือผู้รับบริการชาวไทยและชาวต่างชาติรวมผู้ติดตามที่เดินทางกลับเข้ามาในราชอาณาจักรไทย โดยมี
ความจ าเป็ น ต้ อ งเข้ า รั บ การดู แ ลในกิ จ การเพื่ อ สุ ข ภาพอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง โดยท ากิ จ กรรมด้ า นสุ ข ภาพ
ตามแผนการรักษาในกิจการที่รัฐกาหนด ซึ่งได้มีการนัดหมายไว้ล่วงหน้าโดยให้กิจการเพื่อสุขภาพ
เป็นสถานที่กักกัน เฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อโควิด - 19 (COVID - 19) กำรดูแลรักษำสุขภำพ
โดยแพทย์เจ้ำของไข้ ตำมกลุ่มโรค อำกำร หัตถกำรที่นัดหมำย พร้อมกำรกักกันตัวตำมระยะเวลำ
ที่ศูนย์บริหำรสถำนกำรณ์แพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (ศบค.) กาหนด ตามหลักเกณฑ์
และแนวทางที่รัฐกาหนด โดยชาระค่าใช้จ่ายเองทั้งหมดระหว่างการทากิจกรรมด้านสุขภาพตามแผนการรักษา
และกักกันตนโดยสมัครใจ”
ข้อ 4 ให้การกาหนดสถานที่กักกันเป็นไปตามหลักเกณฑ์ แนวทางแนบท้ายประกาศนี้
ประกาศ ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖3
เกียรติภมู ิ วงศ์รจิต
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
หัวหน้าศูนย์ปฏิบตั ิการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข

หลักเกณฑ์ แนวทางการกาหนดสถานกักกันในกิจการเพื่อสุขภาพ.(Wellness Quarantine)
แนบท้ายประกาศศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข.กรณีโรคติดเชือ้ โควิด - 19
เรื่อง หลักเกณฑ์แนวทางการกาหนดสถานกักกันในกิจการเพื่อสุขภาพ.(Wellness Quarantine) พ.ศ. 2563
ข้อ 1 หลักการและเหตุผล
ตามที่มีประกาศให้โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 (Coronavirus Disease 2019 :
COVID - 19) เป็นโรคติดต่ออันตรายตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 และศูนย์บริหารสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19).(ศบค.).กาหนดให้ผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศทุกคน
ต้องได้รับการตรวจคัดกรองแยกกัก หรือกักกัน เพื่อการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคซึ่งมาจากท้องถิ่นอื่น
หรือเมืองท่านอกราชอาณาจักร กรณีโรคโควิด-19 นั้น
พร้อมนี้ หน่วยงานภาครัฐได้จัดเตรียมและจัดหาสถานที่สาหรับเป็นที่กักกันผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ
ให้อยู่ในการกากับ ดูแล เพื่อการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เรียบร้อยแล้ว
อนึ่ง พบว่า ปัจจุบันมีชาวไทยและชาวต่างชาติที่มีภาวะเจ็บป่วย และมีความจาเป็นต้องได้ รับการดูแล
รักษาอย่างต่อเนื่อง แจ้งความประสงค์จะเดินทางเข้ามารักษาพยาบาลในประเทศไทย ขณะนี้ ได้เปิดระบบรับ
ผู้ ป่ ว ยและผู้ ติ ด ตามที่ เดิ น ทางเข้ า สู่ ป ระเทศไทยผ่ า นทางอากาศ เมื่ อ วั น ที่ 27 กรกฎาคม 2563 และ
ด่านพรมแดนทางบก เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2563 จึงจาเป็นต้องจัดเตรียมสถานพยาบาลเอกชนที่สมัครเข้าร่วม
เป็นสถานกักกันในโรงพยาบาลทางเลือก (Alternative Hospital Quarantine) รองรับการกักกันตัว และการ
รักษาพยาบาล โดยถือปฏิบัติตามข้อกาหนดอย่างเคร่งครัด
ประกอบกับศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรณีโรคติดเชื้อโควิด - 19 ได้ออกประกาศ
เรื่อง หลักเกณฑ์แนวทางการกาหนดสถานที่กักกันที่รัฐกาหนด พ.ศ. 2563 ฉบับที่ 2 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2563
กาหนดให้มีสถานกักกันในโรงพยาบาลทางเลือก (Alternative Hospital Quarantine) เป็นการกักกันตัวผู้ป่วย
ชาวต่างชาติและผู้ ติดตามที่เดิน ทางกลั บเข้ามาในราชอาณาจักรไทย โดยมีวัตถุป ระสงค์เฉพาะเพื่อเข้ารับ
การรักษาพยาบาลในสถานพยาบาลเอกชนที่กาหนด ซึ่งได้มีการนัดหมายไว้ล่วงหน้า โดยใช้สถานพยาบาลภาคเอกชน
ที่ รั ฐก าหนดให้ เป็ นสถานที่ กั กกั น เฝ้ าระวั ง ป้ องกั น และควบคุ มโรคติ ด เชื้ อไวรั สโคโรนา 2019 (COVID - 19)
การรักษาพยาบาลตามกลุ่มโรค อาการ หัตถการที่นัดหมาย พร้อมการกักกันตัวตามระยะเวลาที่ศูนย์บริหาร
สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) กาหนด ตามหลักเกณฑ์และแนวทางที่รัฐกาหนด
โดยชาระค่าใช้จ่ายเองทั้งหมดระหว่างการรักษาพยาบาลและกักกันตนโดยสมัครใจ โดยมีผู้ป่วยและผู้ติดตาม
เข้ ามาใช้ บ ริ การจ านวนที่ เพิ่ มขึ้ น ท าให้ ต้ องมี การพั ฒ นาหลั กเกณฑ์ แนวทางการเป็ นสถานกั กกั นในกิ จการ
เพื่อสุขภาพ (Wellness Quarantine) เนื่องจากประเทศไทยมีความพร้อม ทั้งทางด้านคุณภาพ มาตรฐาน บุคลากร
รวมถึงมีสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงาม และมีการบริการที่มีคุณภาพ กระทรวงสาธารณสุ ข จึงได้ดาเนินการจัดทา
หลักเกณฑ์แนวทางการกาหนดสถานกักกันในกิจการเพื่อสุขภาพ (Wellness Quarantine) เพื่อรองรับความต้องการ
ของผู้ป่วยชาวไทยและชาวต่างชาติรวมผู้ติดตามที่เดินทางกลับเข้ามาในราชอาณาจักรไทยที่มีความจาเป็นต้อง
เข้ารับการดูแลในกิจการเพื่อสุขภาพอย่างต่อเนื่อง โดยทากิจกรรมด้านสุขภาพตามแผนการรักษา ในกิจการที่รัฐ
กาหนด
ข้อ 2 คานิยาม
สถานกักกันในกิจการเพื่อสุขภาพ (Wellness Quarantine) หมายความว่า การกักกันตัวผู้ป่วย หรือผู้รับบริการ
ชาวไทยและชาวต่างชาติ รวมผู้ติดตามที่เดินทางกลับเข้ามาในราชอาณาจักรไทย.โดยมีความจาเป็นต้องเข้ารับ
การดูแลในกิจการเพื่อสุขภาพอย่างต่อเนื่อง โดยทากิจกรรมด้านสุขภาพตามแผนการรักษา ในกิจการที่รัฐกาหนด.
ซึ่งได้มี...

-2ซึ่งได้มีการนัดหมาย ไว้ล่วงหน้าโดยให้กิจการเพื่อสุขภาพเป็นสถานที่กักกัน.เฝ้าระวัง.ป้องกัน.และควบคุมโรคติดเชื้อ
โควิด -19 (COVID - 19) การดูแลรักษาสุขภาพโดยแพทย์เจ้าของไข้ตามกลุ่มโรค อาการ หัตถการที่นัดหมาย
พร้อมการกักกันตั วตามระยะเวลาที่ ศูน ย์บริห ารสถานการณ์ แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(ศบค.) กาหนด ตามหลักเกณฑ์และแนวทางที่รัฐกาหนด โดยชาระค่าใช้จ่ายเองทั้งหมดระหว่างการทากิจกรรม
ด้านสุขภาพตามแผนการรักษาและกักกันตนโดยสมัครใจ
ข้อ 3 กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายชาวต่างชาติ ที่เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรไทย ที่มีความจาเป็นต้องเข้ารับการดูแล
ในกิจการเพื่อสุขภาพอย่างต่อเนื่อง แต่ต้องไม่เป็นกรณีเข้ามาเพื่อการรักษาพยาบาลโรคโควิด - 19 โดยเดินทาง
มาพร้อมผู้ติดตาม (ครอบครัว หรือญาติ) ไม่เกิน 3 ราย ซึ่งได้มีการนัดหมายไว้ล่วงหน้ากับ กิจการเพื่อสุขภาพ
ทีก่ ระทรวงสาธารณสุขกาหนด
ข้อ 4 สิทธิในการรับบริการผู้ป่วย หรือผู้รับบริการ และผู้ติดตาม จะต้องชาระค่าใช้จ่ายในการรับบริการ
และการกักกันตนด้วยตนเองในทุกกรณี
ข้อ 5 สถานกักกันในกิจการเพื่อสุขภาพ (Wellness Quarantine) ประกอบด้วยกิจการประเภท
5.1 สปาทางการแพทย์ (Medical Spa) รีสอร์ทเพื่อสุขภาพ (Wellness Resort)
5.1. สปารีสอร์ท (Spa Resort)
5.2 การดูแลผู้สูงอายุแบบพานักระยะยาว (Long Term Care).
โดยต้องมีองค์ประกอบหลัก 3 หมวด ดังนี้
หมวด 1 ลั กษณะโดยทั่ วไปเป็ นไปตามที่ ได้ รับใบอนุ ญาตตามกฎหมาย และจดทะเบี ยนเป็ น
นิติบุคคล
หมวด 2 ลักษณะทีต่ ้องจัดให้มเี พิ่มเติม
หมวด 3 ระบบฐานข้อมูลทีต่ ้องจัดเตรียม
แบ่งรายละเอียดได้ดังนี้

หมวด 1...

-3หมวด 1 ลักษณะโดยทั่วไปเป็นไปตามที่ได้รับใบอนุญาตตามกฎหมาย และจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล

ประเภทกิจการ
สปาทางการแพทย์
(Medical Spa).
รีสอร์ทเพื่อสุขภาพ
(Wellness Resort)
สปารีสอร์ท
(Spa Resort)
การดูแลผู้สูงอายุ
แบบพานักระยะยาว
(Long Term Care).

จดทะเบียน
เป็นนิติบุคคล
ของกระทรวงพาณิชย์

ใบอนุญาต (License)
พระราชบัญญัติ
พระราชบัญญัติ
สถานพยาบาล
สถานประกอบการ
พ.ศ. 2541
เพื่อสุขภาพ
พ.ศ. 2559













พระราชบัญญัติ
โรงแรม
พ.ศ. 2547

พระราชบัญญัติ
อาคารชุด (ฉบับที่ ๔)
พ.ศ. ๒๕๕๑







หมายเหตุ: โดยกิจการทั้ง 2 ประเภท ต้องมี MOU กับโรงพยาบาลเพื่อตรวจหาเชื้อโควิด -19 ทางห้องปฏิบัติการ และการส่งต่อผู้ป่วย (Refer) เพื่อรับการรักษาต่อในกรณีฉุกเฉิน

หมวด 2...

-4หมวด 2 ลักษณะที่ต้องจัดให้มีเพิ่มเติม ประกอบด้วย โครงสร้างอาคาร และวิศวกรรม ห้องแยกโรค
(Isolation Room) หรือพื้นที่กักกันตัว.(Area.Quarantine) ระบบทางเดิน (Pathway) สุขอนามัย (Hygiene) ระบบงาน
(Work Flow) กิจกรรมที่ให้บริการ บุคลากร ยานพาหนะ การมีส่วนร่วมของชุมชน
(1) โครงสร้างอาคาร และวิศวกรรม
1.1 โครงสร้างสมบูรณ์ ไม่แตกร้าว มีสภาพอาคารพร้อมใช้งาน
1.2 ระบบความปลอดภัยในอาคารพร้อมใช้งาน เช่น ระบบดับเพลิง ทางหนีไฟ
1.3 ห้องพักผู้ป่วย หรือผู้รับบริการ ต้องเป็นห้องปรับอากาศแยกส่วนจากระบบปกติ
1.4 ท่อระบายน้าทิ้ง และสุขาภิบาลต้องไม่รั่วซึม
1.5 มีระบบโทรศัพท์สื่อสาร และระบบกล้องวงจรปิด (CCTV)
(2) ห้องแยกโรค (Isolation Room) หรือพืน้ ที่กักกันตัว.(Area Quarantine)
2.1 กาหนดพื้นที่ (Zoning) เพื่อเป็นการกักกันตัวในพื้นที่ (Area Quarantine) โดยต้อง
กาหนดส่วนที่ทากิจกรรมและมีแผนผังชั้น (Floor Plan) จาแนกพื้นที่ที่ชัดเจน
2.2 กรณี บ้ า นพั ก เป็ น หลั ง ต้ อ งแยกออกจากกั น (Cluster) จั ด แบบห้ อ งเดี่ ย ว
(Single Room) กาหนดจานวนผู้เข้าพัก โดยมีห้องนอน ห้องน้า ห้องครัว ห้องนั่งเล่น ระเบียง แยกเป็นสัดส่วน
ชัดเจน
2.3.กรณี ตึ ก ต้ อ งมี ห้ อ งชุ ด มี ค ลิ นิ ก และห้ อ งการรั ก ษา (treatment) มี ลิ ฟ ท์ แ ละ
ทางเข้า-ออก แยกจากพื้นที่ปกติ โดยมีห้องนอน ห้องน้า ห้องครัว ห้องนั่งเล่น ระเบียง แยกเป็นสัดส่วนชัดเจน
(3) ระบบทางเดิน (Pathway) เป็นเส้นทางที่ผู้ป่วย หรือผู้รับบริการ สามารถเดินทางไปพบแพทย์
ที่คลินิกตามจุดที่กาหนด ตั้งแต่การเดินทางออกจากสนามบิน จนถึงกิจการเพื่อสุขภาพ และกิจกรรมที่แพทย์
กาหนดโดยกาหนดเส้นทาง ได้แก่ 1) บ้านพัก-คลินิก 2) คลินิก-จุดให้การรักษา (Treatment) โดยแยกจาก
ระบบปกติ
(4) สุ ขอนามัย (Hygiene) ในกิจการเพื่อสุขภาพ โดยส่วนที่พักต้องมีระบบการทาความ
สะอาดและการฆ่าเชื้อตามเกณฑ์ที่กาหนดของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข หรือต้องมีมาตรฐานความ
ปลอดภัยด้านสุขอนามัยเพื่อนักท่องเที่ยว (SHA) ของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา หรือการประเมินสถาน
ประกอบการว่าได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน COVID - 19 ผ่านทาง Line application และ Web browser
Clean together ของกรมอนามัย
(5) ระบบงาน (Work Flow) ภายในกิจการเพื่อสุขภาพ จะต้อง
5.1 มีการตรวจหาเชื้อโควิด -19 ทางห้องปฏิบัติการ รวม 3 ครั้ง คือ ครั้งที่ 1 Day 0
ครั้งที่ 2 Day 5 - 7 และครั้งที่ 3 Day 14 ที่คลิ นิก และส่ งผลไปยังห้ องปฏิบัติการกับโรงพยาบาล
คู่สัญญา รวมถึงการส่งต่อผู้ป่วย (Refer) เพื่อรับการรักษาต่อในกรณีฉุกเฉิน
5.2 มี ระบบติ ดตามตั ว โดยจั ดให้ มี อุ ปกรณ์ ติ ดตามตั ว ระบบการเตื อน (GPS) ตั้ งแต่
Day 0 - 14 หรือมี การติ ดต่อประสานงานกับเจ้าหน้าที่ผู้ ประสานงาน (Liaison) ในการดูแลผู้ป่ วย หรือ
ผู้รับบริการ มีระบบส่งต่อผู้ป่วย หรือผู้รับบริการ ไปยังโรงพยาบาลคู่สัญญาใกล้เคียงกรณีฉุกเฉิน
5.3 จัดให้มีการซื้อสินค้าผ่านระบบออนไลน์ (Shopping Online)
(6) กิจกรรมที่ให้ บริการในกิจการเพื่อสุขภาพ ร่วมกับการรักษา (Treatment) ต้องกาหนด
ให้มีแพคเกจไม่น้อยกว่า 7 – 10 วันขึ้นไป หากเสร็จสิ้นการรักษาต้องอยู่ต่อจนครบตามระยะเวลาการกักกันตัว
ทีศ่ ูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) กาหนด ดังนี้

ประเภทกิจการ...

-5ประเภทกิจการ
สปาทางการแพทย์
(Medical Spa).
รีสอร์ทเพื่อสุขภาพ
(Wellness Resort)
สปารีสอร์ท
(Spa Resort)
การดูแลผู้สูงอายุ
แบบพานักระยะยาว
(Long Term Care).

กิจกรรม
กิจกรรมสุ ขภาพเริ่มตั้งแต่ Day 0 เป็นต้นไป สามารถนาผู้ ป่วย/
ผู้รับบริการ ออกจากที่พักเพื่อไปทากิจกรรมตามจุดที่กาหนด โดยเป็น
กิจกรรมที่แพทย์กาหนด

กิจกรรมที่อยู่ในพื้นที่ที่กักตัว (Area.Quarantine) โดยเป็นการดูแล
ผู้สูงอายุ ตั้งแต่สุขภาพดีจนถึงพึ่งพิง ตั้งแต่ Day 0 เป็นต้นไป และต้อง
เป็นกิจกรรมที่สอดคล้องกับสุขภาพร่างกายของผู้สูงอายุ อยู่ในพื้นที่ที่
กาหนด โดยต้องมีโปรแกรมสุขภาพ ไม่น้อยกว่า 1 เดือน

กรณีมีผู้ติดตาม จัดให้มีบริการสุขภาพและการอานวยความสะดวกเช่นเดียวกับผู้ป่วย หรือผู้รับบริการ โดย
กิจกรรมสุขภาพผู้ประกอบการต้องเตรียมเสื้อผ้าให้ผู้ป่วย หรือผู้รับบริการ และสวมหน้ากากอนามัย (mask)
สาหรับเจ้าหน้าที่ผู้ประสานงาน (Liaison) ให้ใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล ตามข้อแนะนาแนวปฏิบัติ
การป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อ กรณีโรคโคโรนาไวรัสสายพันธ์ใหม่ 2019 (Novel Corona virus: nCoV)
โดยสานักงานป้องกัน ควบคุมโรคติดเชื้อและเชื้อดื้อยาในโรงพยาบาล สถาบันบาราศนราดูร กรมควบคุมโรค
กระทรวงสาธารณสุข
(7) บุ คลากรทางการแพทย์ ให้ เป็ นไปตามมาตรฐานวิ ชาชี พ และบุ คลากรประเภทอื่ น ๆ
ประกอบด้วย บุคลากรในสถานประกอบการกิจการสปาเพื่อสุขภาพ นวดเพื่อสุขภาพ และกิจการดูแลผู้สูงอายุหรือ
ผู้มีภาวะพึ่งพิง ต้องได้รับการขึ้นทะเบียนและมีใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ
พ.ศ. 2559
(8) ยานพาหนะให้ เป็ นไปตามมาตรฐานประกาศส านั กงานต ารวจแห่ งชาติ และสถาบั น
การแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ
(9) การมีส่วนร่วมของชุมชน ให้ชุมชนโดยรอบเห็นชอบ โดยมีการจ้างงานทั้งแบบไม่เต็มเวลา
(Part Time) และแบบเต็มเวลา (Full Time) มีการใช้วัสดุภายในชุมชน หรือจัดให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม เช่น
ร้านอาหาร ผลิตภัณฑ์ วัตถุดิบ แหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่
หมวด 3 ระบบฐานข้อมูลทีต่ ้องจัดเตรียม
(1) เอกสารประกอบการเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรไทย ตามมาตรา ๙ แห่งพระราชกาหนด
การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ 7) ลงวันที่ 31 กรกฎาคม ๒๕63 ข้อ 1 (10) ดังนี้
1.1 เอกสารการนั ด หมายจากกิ จการเพื่ อสุ ขภาพในประเทศไทย (Confirmation
Letter for Wellness Quarantine)
1.2 เอกสารแสดงความสัมพันธ์กับผู้ป่วย หรือผู้รับบริการ (Affidavit letter) (ถ้ามี)
(2) มีการแต่งตั้ง COVID Commander สาหรับการประสานงานข้อมูลผู้ป่วย
(3) มี ก ารรายงานผล ระบบการรายงานผลการรั ก ษา การออกใบรั บ รองกั ก กั น ตั ว
ผ่าน Application ที่กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขกาหนด
(4) การประเมิ นตนเองของกิ จการเพื่ อสุ ขภาพ (Self-Assessment) พร้ อมแนบเอกสารตามที่
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุขกาหนด
(5) การควบคุ ม ก ากั บ ติ ดตาม และประเมิ นผลการด าเนิ นงานของสถานประกอบกิ จการ
เพื่อสุขภาพ ให้เป็นไปตามแนวทางที่กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขกาหนด
ข้อ 6 ผู้ป่วย...

-6ข้อ 6 ผู้ป่วย หรือผู้รับบริการ ต้องดาเนินการ ดังนี้
(1) จัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้องก่อนเดินทางเข้ามายังราชอาณาจักรไทย ได้แก่ เอกสาร
การนั ด หมายจากกิ จการเพื่ อสุ ขภาพในประเทศไทย (Confirmation Letter for Wellness Quarantine)
เอกสารทางด้านการเงิน และเอกสารตามที่ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(ศบค.) กาหนด ตามหมวด 3 (1)
(2) หากมีผู้ติดตามต้องดาเนินการจัดทาการรับรองโดยใช้เอกสารแสดงความสัมพันธ์กับ
ผู้ป่วย หรือผู้รับบริการ (Affidavit letter) โดยต้องเดินทางพร้อมผู้ป่วย หรือผู้รับบริการ
(3) แจ้งความจานงต่อกระทรวงการต่างประเทศในการเดินทางกลับเข้าสู่ราชอาณาจักรไทย
เพื่อเข้ารับการดูแลสุขภาพ ตามแผนการรักษาอย่างต่อเนื่องในกิจการเพื่อสุขภาพที่รัฐกาหนด โดยต้องแสดง
เอกสารการนัดหมาย (Confirmation Letter for Wellness Quarantine) และเอกสารแสดงความสัมพันธ์
กับผู้ป่วย หรือผู้รับบริการ (Affidavit Letter)
(4) ระหว่างอยู่ในสถานกักกันในกิจการเพื่อสุขภาพ (Wellness Quarantine) ต้องปฏิบัติตาม
ข้อกาหนดอย่างเคร่งครัด พร้อมการกักกันตัวตามระยะเวลาที่ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) กาหนด
ข้อ 7 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
(1) กิจการเพื่อสุขภาพ
1.1 จัดให้มีบริการดูแลสุขภาพ โดยจัดให้มีระบบการทากิจกรรมด้านสุขภาพตาม
แผนการดูแลสุขภาพ ที่พักที่เป็นห้องแยก (Isolation Room) สถานที่ สิ่งอานวยความสะดวกตามระบบงาน
ที่กาหนดแยกจากระบบงานปกติ หลักเกณฑ์ในการป้องกันการติดเชื้อ ควบคุมการระบาดของโรคติดต่อ การจัดหา
ยานพาหนะที่ได้มาตรฐาน ตามแนวปฏิบัติการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อในการรับผู้ป่วยและผู้ติดตามจาก
สนามบิน ด่านทั้งทางน้าและทางบก รวมทั้งจัดให้มีบุคลากรดูแลที่ได้รับการคัดกรองก่อนเข้าปฏิบัติงาน.และสวมชุด
ป้องกัน.รวมถึงทาความสะอาดร่างกาย หลังการปฏิบัติงาน และจัดระบบเวชปฏิบัติการวินิจฉัย ดูแลรักษา และ
ป้องกันการติดเชื้อในกิจการเพื่อสุขภาพ กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ตามแนวทางปฏิบัติ
ด้านสาธารณสุขเพื่อ การจัดการภาวะระบาดของโรคโควิด -19 ในข้อ กาหนดออกตามความในมาตรา 9
แห่งพระราชกาหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 1) ของกระทรวงสาธารณสุข
1.2 แสดงความจานงสมัครเข้าร่วมเป็นสถานกักกันในกิจการเพื่อสุขภาพ (Wellness
Quarantine)
1.3 เจ้าหน้าที่ของกิจการเพื่อสุขภาพให้ข้อมูลแก่ผู้ป่วย หรือผู้รับบริการ และผู้ติดตาม
ที่มีความประสงค์จะเข้ารับการดูแลสุขภาพ โดยแจ้งนัดหมายวัน เวลา ในการเข้ารับบริการ
1.4 ตรวจสอบความถูกต้องและความครบถ้วนของเอกสารตามที่ศูนย์บริหาร
สถานการณ์ แพร่ ระบาดของโรคติดเชื้ อไวรัส โคโรนา 2019 (ศบค.) ก าหนด ตามหมวด 3 (1) หากข้อมู ล
ครบถ้วนให้ กิจการเพื่อสุ ขภาพแจ้งยืน ยัน การรับบริการของผู้ป่วย หรือผู้รับบริการ.โดยกิจการเพื่อสุขภาพ
กรอกรายละเอียดตามเอกสารการนัดหมายตามที่ระบุในแบบฟอร์ม (Confirmation Letter for Wellness
Quarantine) และเอกสารแสดงความสัมพันธ์กับผู้ป่วย หรือผู้รับบริการ (Affidavit Letter) พร้อมลงนามโดย
ผู้มีอานาจของกิจการเพื่อสุขภาพ และจั ดส่ งเอกสารดังกล่ าว ให้ผู้ป่ว ยเพื่อ เก็บ เป็น หลัก ฐานแสดงตนต่อ
กระทรวงการต่างประเทศ และสานัก งานตรวจคนเข้า เมือง และให้กิจ การเพื่อสุข ภาพ จัดส่ง เอกสารให้
กระทรวงสาธารณสุขล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 72 ชั่วโมง ก่อนที่ผู้ป่วยจะเดินทาง เข้าประเทศไทย (Arrival) โดยมี
รายละเอียดข้อมูลนาส่ง ดังนี้
1.4.1 ชื่อ-ชื่อสกุล เพศ สัญชาติ หมายเลขหนังสือเดินทางของผู้ป่วย หรือ
ผู้รับบริการ
1.4.2 เอกสาร...
.

-71.4.2 เอกสารนัดหมายจากกิจการเพื่อสุขภาพ (Confirmation Letter
Wellness Quarantine)
1.4.3 เอกสารทางการแพทย์อื่นๆ
1.5. จัดส่งรายงานอาการผู้ป่วย หรือผู้รับบริการรายวัน ให้กระทรวงสาธารณสุขทราบ
และการกักกันตัวจนครบตามระยะเวลาที่ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(ศบค.) กาหนด
1.6 หากสิ้นสุดการรักษา กิจการเพื่อสุขภาพจัดส่งรายงานรายละเอียดประกอบการ
จัดทารายงานผลการรักษา (Discharge Summary) ส่งกระทรวงสาธารณสุขภายใน 30 วัน หลังเสร็จสิ้น
การรักษา (Discharge)
1.7 หน่วยงานภาครัฐในพื้นที่เป็นผู้ดาเนินการจัดทาหนังสือรับรองการกักกันตัว
ให้กิจการเพื่อสุขภาพตามแบบฟอร์มที่กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขกาหนด
1.8 ในกรณีที่ผู้ป่วย หรือผู้รับบริการ ไม่มาเข้ารับบริการตามนัดหมาย.ให้กิจการ
เพื่อสุขภาพ แจ้งข้อมูลกลับมายังกระทรวงสาธารณสุขภายใน 1 วัน หลังจากยืนยันได้ว่าผู้ป่วย หรือผู้รับบริการ
ไม่มาเข้ารับบริการตามนัดหมาย
1.9 กิจการเพื่อสุขภาพนัดหมายผู้ป่วย หรือผู้รับบริการ ตามวันที่กาหนด
1.10 หากกรณีพบผู้ป่วย หรือผู้รับบริการ ระหว่างการกักกันตัว มีผล Lab Detectable
ให้กิจการเพื่อสุขภาพ แจ้งข้อมูลกลับมายังกระทรวงสาธารณสุขทันทีที่ทราบผล
(2) กระทรวงสาธารณสุข
2.1 รับสมัคร ตรวจสอบความพร้อมและความครบถ้วนของกิจการเพื่อสุขภาพ
2.2 จัดทาบัญชีรายชื่อกิจการเพื่อสุขภาพที่พร้อมเป็นสถานกักกันในกิจการเพื่อสุขภาพ
(Wellness Quarantine)
2.3 เจ้าหน้าที่ของกระทรวงสาธารณสุขดาเนินการรับข้อมูลจากกิจการเพื่อสุขภาพ
ที่มีผู้ป่วย หรือผู้รับบริการ แสดงความประสงค์จะเข้ารับบริการโดยข้อมูลดังกล่าวกระทรวงสาธารณสุขจะดาเนินการ
ส่งข้อมูลให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทันที
2.4 ติดตามและตรวจสอบรายงานรายละเอียดประกอบการรักษาจากกิจการ
เพื่อสุขภาพ ที่ให้บริการ
2.5 จัดทาฐานข้อมูลของผู้ป่วย หรือผู้รับบริการ ที่เข้ารับบริการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
(3) กระทรวงการต่างประเทศ
3.1 ออกหนังสือรับรองให้เดินทางเข้าประเทศไทย (Certificate of Entry - COE)
3.2 ประสานและแจ้งข้อมูลแก่สถานเอกอัครราชทูต สถานกงสุลใหญ่ไทย หรือ
หน่วยงานราชการในต่างประเทศเกี่ยวกับแนวทางการดาเนินงานตามคู่มือปฏิบัติงานที่กาหนด
3.3 พิจารณา คัดกรอง ผู้ที่จะเดินทางเข้าสู่ราชอาณาจักรไทย ด้วยวัตถุประสงค์
เฉพาะเพื่อรับบริการดูแลสุขภาพ โดยทากิจกรรมด้านสุขภาพตามแผนการรักษา และการจัดเตรียมยานพาหนะ
3.4 แจ้งข้อมูลแก่กระทรวงสาธารณสุข หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เมื่อได้วันนัดหมาย
ในการเดินทางของผู้ป่วย หรือผู้รับบริการ
(4) บริษัท.ท่าอากาศยานไทย จากัด (มหาชน) ด่านผ่านแดนทางบกและด่านทางน้า
จัดเตรียมระบบงานและอุปกรณ์ในฝ่ายการแพทย์ สาหรับการรับผู้ป่วย หรือผู้รับบริการ
ในกรณีต้องการความช่วยเหลือ
(5) สานักงาน...

-8(5) สานักงานตรวจคนเข้าเมือง
5.1 ตรวจสอบข้อมูลในส่วนที่เกี่ยวข้องกรณีมีผู้ป่วย หรือผู้รับบริการ เข้ารับบริการ
5.2 มีกระบวนการด่านตรวจคนเข้าเมือง และระบบลงทะเบียน AOT Airports
Application เพือ่ กรอกข้อมูลในแบบฟอร์มที่ ต.8 (T.8) เมื่อผู้ป่วยเดินทางเข้าประเทศไทย
(6) ด่านสานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
พิจารณาอนุญาตในการนาเข้า-ออก ยารักษาโรคอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ผู้ป่วย หรือ
ผู้รับบริการนาติดตัวเข้ามาเพื่อการรักษาพยาบาล โดยยกเว้นการเสียภาษีศุลกากร
(7) กระทรวงกลาโหม
แจ้งกิจการเพื่อสุขภาพและผู้เกี่ยวข้องในการประสานงานผู้ป่วย หรือผู้รับบริการ
และผู้ติดตาม เข้าสู่ขั้นตอนการกักกันตัวในกิจการเพื่อสุขภาพ (Wellness Quarantine)
(8) กระทรวงมหาดไทย
แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในจังหวัดที่มีสนามบินนานาชาติ ในการดาเนินการตาม
มาตรการคัดกรองผู้ป่วย หรือผู้รับบริการ และผู้ติดตาม ซึ่งเดินทางเข้ามาในประเทศไทย
(9) หน่วยงานความมั่นคง ได้แก่ กองบัญชาการตารวจสันติบาล สานักงานตารวจแห่งชาติ
สานักงานข่าวกรองแห่งชาติ สานักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
9.1 ตรวจสอบข้อมูลในส่วนที่เกี่ยวข้อง กรณีมีผู้ป่วย หรือผู้รับบริการ และผู้ติดตาม
9.2 ประสาน รับข้อมูลเกี่ยวกับผู้ป่วย หรือผู้รับบริการ และผู้ติดตาม เฉพาะกรณีที่
ผู้ป่วย หรือผู้รับบริการ และผู้ติดตาม มิได้ไปรับการรักษาในกิจการเพื่อสุขภาพตามที่แจ้งไว้ และไม่สามารถตามตัว
หรือติดต่อได้หลังจากที่เดินทางเข้าประเทศแล้ว โดยดาเนินการและแจ้งข้อมูลของผู้ป่วย หรือผู้รับบริการ และ
ผู้ติดตาม ให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

