


หลักเกณฑ์ แนวทางการก าหนดเป็นสถานที่กักกันในโรงพยาบาล (Hospital Quarantine) 
แนบท้ายประกาศศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรณีโรคติดเชื้อโควิด - 19 

เรื่อง หลักเกณฑ์แนวทางการก าหนดสถานที่กักกันที่รัฐก าหนด พ.ศ. 2563 ฉบับที่ 2 
  

           

                   ข้อ 1 หลักการและเหตุผล 
                  ตามที่มีประกาศให้โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 (Coronavirus Disease 
2019 (COVID-19)) เป็นโรคติดต่ออันตรายตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 และศูนย์บริหาร
สถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) ก าหนดให้ผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศทุกคน ต้องได้รับการตรวจคัดกรอง    
แยกกักหรือกักกัน เ พ่ือการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคซึ่ งมาจากท้องถิ่น อ่ืน หรือเมืองท่า                 
นอกราชอาณาจักร กรณีโรคโควิด-19 
                  พร้อมนี้ หน่วยงานภาครัฐได้จัดเตรียมและจัดหาสถานที่ส าหรับเป็นที่กักกันผู้ที่เดินทางมาจาก
ต่างประเทศ ให้อยู่ในการก ากับ ดูแล เพ่ือการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019                 
เรียบร้อยแล้ว 
                  อนึ่ง พบว่า ปัจจุบันมีชาวไทยและชาวต่างชาติที่มีภาวะเจ็บป่วย และมีความจ าเป็นต้องได้รับ    
การดูแลรักษาอย่างต่อเนื่อง แจ้งความประสงค์จะเดินทางเข้ามารักษาพยาบาลในประเทศไทย จากความพร้อม
และความเชื่อมั่นในคุณภาพ มาตรฐานของสถานพยาบาลทั้ งภาครัฐ และเอกชนในประเทศไทย หน่วยงาน
ภาครัฐจึงจ าเป็นต้องจัดเตรียมสถานพยาบาลภาครัฐ และสถานพยาบาลเอกชนรองรับการกักกันตัว และ                  
การรักษาพยาบาล โดยถือปฏิบัติตามข้อก าหนดอย่างเคร่งครัด 
          ข้อ 2 ค านิยาม 
                  สถานกักกันในโรงพยาบาล (Hospital Quarantine) หมายความว่า การกักกันตัวผู้ป่วยชาวไทย
ที่เดินทางกลับเข้ามาในราชอาณาจักรไทย โดยมีวัตถุประสงค์เฉพาะเพ่ือเข้ารับการรักษาพยาบาลใน
สถานพยาบาลภาครัฐและสถานพยาบาลภาคเอกชนที่ก าหนด ซึ่งได้มีการนัดหมายไว้ล่วงหน้า โดยใช้
สถานพยาบาลที่รัฐก าหนดให้เป็นสถานที่กักกัน เฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อโควิด-19 (COVID-19) 
พร้อมกับการรักษาพยาบาลตามกลุ่มโรค/ อาการ/ หัตถการที่นัดหมาย เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 14 วัน ตาม
หลักเกณฑ์และแนวทางที่รัฐก าหนด โดยค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลและการกักกันตัวในสถานพยาบาล
ภาครัฐและภาคเอกชนให้เป็นไปตามสิทธิ์ รวมทั้งให้ช าระส่วนเกินสิทธิ์ด้วยตนเองโดยสมัครใจ 
          ข้อ 3 ข้อก าหนดสถานพยาบาลที่จะเข้าร่วม 
                  (1) เป็นสถานพยาบาลภาครัฐในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข / กระทรวงกลาโหม/ 
กรุงเทพมหานคร/ โรงเรียนแพทย์ หรืออ่ืนๆ  
                  (2) เป็นสถานพยาบาลภาคเอกชนที่ได้รับใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติสถานพยาบาล            
พ.ศ. 2541 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม และเป็นคู่สัญญากับกองทุนหลักของรัฐบาล ได้แก่ 1) กองทุนหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) 2) สวัสดิการข้าราชการ  3) กองทุนประกันสังคม 
                  (3) สถานพยาบาลจะต้องแสดงความจ านงเข้าร่วมตามที่กระทรวงสาธารณสุขก าหนด และได้รับ
การประกาศรายชื่อจากกระทรวงสาธารณสุข 
 
 
 
 
 
 
 

ข้อ 4 กลุ่มเป้าหมาย...... 



          ข้อ 4 กลุ่มเป้าหมาย 
                 ผู้ป่วยชาวไทยที่เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรไทยโดยมีวัตถุประสงค์เฉพาะ เพ่ือเข้ารับ         
การรักษาพยาบาล และมีความจ าเป็นต้องเข้ารับการดูแลรักษาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งได้มีการนัดหมายไว้ล่วงหน้ากับ
สถานพยาบาลที่กระทรวงสาธารณสุขก าหนด  
          ข้อ 5 สิทธิในการรักษาพยาบาล 
                 (1) สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 
              (1.1) กรณีมีสิทธิ ให้ผู้มีสิทธิใช้สิทธิที่หน่วยบริการปฐมภูมิ/ หน่วยบริการประจ าของผู้มีสิทธิ 
หรือตามท่ีรัฐก าหนดให้เป็นการเฉพาะ 
              (1.2) กรณีไม่มีสิทธิ ให้ผู้ป่วยลงทะเบียนผู้ใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพก่อนการเดินทาง         
โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ/ หลักเกณฑ์จากส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 
                 (2) สิทธิสวัสดิการข้าราชการและครอบครัว เบิกจ่ายจากกรมบัญชีกลาง ดังนี้ 
                      (2.1) กรณีรักษาโรคทั่วไป ผู้มีสิทธิสามารถเข้ารับการรักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของรัฐ 
และเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลตามพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ. ๒๕๕๓ และ
เข้ารับการรักษาในสถานพยาบาลเอกชนใน 1) กรณีเจ็บป่วยฉุกเฉิน (หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด                        
ที่  กค 0416.4/ว  333 ลงวันที่  31 สิ งหาคม 2560) 2) กลุ่ มวินิ จฉั ย โ รคร่ วม  (DRGs) (หนั งสื อ
กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0422.2/ว212 ลงวันที่ 23 มิถุนายน 2563) 3) กรณีการส่งต่อผู้ป่วย      
ไตวายเรื้อรังรักษาด้วยวิธี ไตเทียม (หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่  กค 0417/ว160 ลงวันที่              
10 พฤศจิกายน 2549) 
                      (2.2) กรณีโรคติดเชื้อโคโรนาไวรัส 2019 (COVID-19) ผู้มีสิทธิสามารถเข้ารับการรักษาพยาบาล
ในสถานพยาบาลของรัฐ และเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลตามหลักเกณฑ์และอัตราค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วย
นอกและผู้ป่วยในสถานพยาบาลของทางราชการ กรณีผู้มีสิทธิหรือบุคคลในครอบครัวเสี่ ยงหรือติดเชื้อไวรัส     
โคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0416.4/ว 102 ลงวันที่       
20 มีนาคม 2563 และหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0416.4/ว 130 ลงวันที่ 3 เมษายน 2563 
                 (3) สิทธิประกันสังคม 
              โดยผู้ป่วยชาวไทยต้องลงทะเบียนแจ้งการใช้สิทธิล่วงหน้าในสถานพยาบาลภาครัฐหรือ
สถานพยาบาลภาคเอกชนที่เป็นคู่สัญญาตามระเบียบ/ หลักเกณฑ์ที่ก าหนด พร้อมทั้ง หากมีการเลือกใช้บริการ
สถานพยาบาลอื่นที่นอกจากสิทธิ์ที่ก าหนด ต้องช าระค่าใช้จ่ายส่วนเกินสิทธิ์ทั้งหมดด้วยตนเอง 
                 (4) สถานพยาบาลเอกชน ให้ผู้ป่วยรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง (เฉพาะโรคปกติ)  
         ข้อ 6 สถานพยาบาลที่เป็น Hospital Quarantine ต้องมีองค์ประกอบหลัก 3 หมวด ดังนี้  
                 หมวด 1 ลักษณะโดยทั่วไปสถานพยาบาลต้องเป็นไปตามที่ได้รับอนุญาตจากหน่วยงานภาครัฐ             
หรือไดร้ับใบอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  
                 หมวด 2 ลักษณะที่ต้องจัดให้มีเพ่ิมเติมของสถานพยาบาลจะต้องจัดให้มีสถานที่/ ระบบงาน
พร้อมอุปกรณ์ ซึ่งแยกจากระบบงานปกติ เพ่ือให้เป็นไปตามการดูแลโรคโควิด-19 ดังต่อไปนี้  
                             (๑) Isolation Room หรือห้องแยกโรคติดเชื้อ AIIR-ICU/ Modified AIIR หรือ 
Cohort Ward 
                             (2) ระบบทางเดิน (Pathway) 
                             (3) ระบบสุขอนามัย (Hygiene) 
                             (4) บุคลากรผู้ให้บริการ 
                             (5) ห้องปฏิบัติการที่ผ่านการรับรองมาตรฐานโดยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ หากไม่
มีให้น าส่งห้องปฏิบัติการที่ผ่านการรับรองมาตรฐานโดยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
 
 

หมวด 3... 



                 หมวด 3 ระบบฐานข้อมูล สถานพยาบาลต้องจดัเตรียม 
     (๑) เอกสารการนัดหมายจากสถานพยาบาล (Confirmation Letter for Hospital 
Quarantine) 
     (2) แบบฟอร์มรายงานผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ 
     (3) รายละเอียดประกอบการจัดท ารายงานผลการรักษา (Personal Health Record/ 
Discharge Summary) 
     (4) หนังสือรับรองการกักกันตัว 
         ข้อ 7 ผู้ป่วยต้องด าเนินการ ดังนี้ 
                 (1) จัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้องก่อนเดินทางเข้ามายังราชอาณาจักรไทย ได้แก่ หนังสือส่งตัว
จากโรงพยาบาลเดิม/ เอกสารการนัดหมายจากสถานพยาบาลในประเทศไทย (Confirmation Letter for 
Hospital Quarantine)/ เอกสารทางด้านการเงิน และเอกสารรับรองความจ าเป็นในการเดินทางตามประกาศ
สถานการณ์ฉุกเฉินทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร (แบบ ต.8)  
                 (2) หากมีผู้ติดตามต้องด าเนินการตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในสถานที่กักกันที่รัฐก าหนด 
                 (3) แจ้งความจ านงต่อกระทรวงการต่างประเทศในการเดินทางกลับเข้าสู่ราชอาณาจักรไทยเพ่ือ
การรักษาพยาบาลโดยแสดงเอกสารการนัดหมายจากสถานพยาบาลในประเทศไทย (Confirmation Letter 
for Hospital Quarantine) 
                 (4) ระหว่างอยู่ในสถานกักกันในโรงพยาบาล (Hospital Quarantine) ต้องปฏิบัติตามข้อก าหนด 
อย่างเคร่งครัด จนครบ 14 วัน 
         ข้อ 8 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
                 (1) สถานพยาบาล 
                      1.1 จัดให้มีบริการรักษาพยาบาล/ ที่พัก (Isolation Ward) หรืออ่ืนๆ/ สถานที่/ สิ่งอ านวย
ความสะดวกตามระบบงานที่ก าหนดแยกจากระบบงานปกติ เน้นไปตามหลักเกณฑ์ในการป้องกันการติดเชื้อ
ควบคุมการระบาดของโรคติดต่อ การจัดหายานพาหนะที่ได้มาตรฐานตามมาตรฐานที่ก าหนดเพ่ือรับผู้ป่วยและ
ผู้ติดตามจากสนามบิน/ ด่านทั้งทางน้ าและทางบก จัดให้มีบุคลากรดูแลที่ได้รับการคัดกรองก่อนเข้าปฏิบัติงาน 
และสวมชุดป้องกัน รวมถึงท าความสะอาดร่างกายหลังการปฏิบัติงาน  
                      1.2 แสดงความจ านงสมัครเข้าร่วมเป็นสถานกักกันในโรงพยาบาล (Hospital Quarantine)  
                      1.3 เจ้าหน้าที่ของสถานพยาบาลให้ข้อมูลแก่ผู้ป่วยที่มีความประสงค์จะเข้ ารับการรักษา 
พยาบาล โดยแจ้งนัดหมายวัน เวลา ในการเข้ารับการรักษาพยาบาล 
                      1.4 สถานพยาบาลตรวจสอบความถูกต้องและความครบถ้วนของเอกสารตามข้อ 7 (1) 
หากข้อมูลครบถ้วนให้สถานพยาบาลแจ้งยืนยันการรักษาพยาบาลของผู้ป่วย  โดยสถานพยาบาลกรอก
รายละเอียดตามเอกสารการนัดหมายตามที่ระบุในแบบฟอร์ม  (Confirmation Letter for Hospital 
Quarantine) พร้อมลงนามโดยผู้มีอ านาจของสถานพยาบาล และจัดส่งเอกสารดังกล่าวให้ผู้ป่วยเพ่ือเก็บเป็น
หลักฐานแสดงตนต่อกระทรวงการต่างประเทศ และส านักงานตรวจคนเข้าเมือง โดยสถานพยาบาลจะต้อง
จัดส่งเอกสารให้กระทรวงสาธารณสุขทางจดหมายอิเลคทรอนิคส์ (E-mail: medicalhub.hss@gmail.com) 
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 72 ชั่วโมง ไปยื่นจ านงต่อกระทรวงการต่างประเทศ โดยมีรายละเอียดข้อมูลน าส่ง ดังนี้ 
    (1) ชื่อ-ชื่อสกุล เพศ สัญชาติ หมายเลขหนังสือเดินทางของผู้ป่วย 
    (2) เอกสารการนัดหมายจากสถานพยาบาล (Confirmation Letter for Hospital 
Quarantine)   
    (3) เอกสารทางการแพทย์อ่ืนๆ 
 
 
 

1.5 สถานพยาบาล… 



                      1.5 สถานพยาบาลให้การรักษาพยาบาลผู้ป่วย เวชปฏิบัติ การวินิจฉัย ดูแลรักษา เป็นไป
ตามมาตรฐาน และการป้องกันการติดเชื้อโควิด -19 ตามแนวทางปฏิบัติของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์           
และหน่วยงานอ่ืนๆ จัดให้มีหัวหน้าทีม (COVID-19 Leader) รับทราบการดูแลผู้ป่วยในความรับผิดชอบ       
และรายงานสถานการณ์ท้ังภาวะปกติ/ ฉุกเฉิน 
                      1.6 สถานพยาบาลตรวจคัดกรองการติดเชื้อโควิด- 19 แก่ผู้ป่วยและผู้ติดตาม รวม 3 ครั้ง  
                            ครั้งที่ 1 
         1. Day 0 เมื่อเดินทางถึงประเทศ และเข้ารับการรักษาพยาบาล 
                            ครั้งที่ 2  
                            2. Day 5 สถานพยาบาลเริ่มให้การรักษาแบบ Medical Intervention โดยเป็นไปตาม
ดุลยพินิจของแพทย์ และท าการตรวจคัดกรองเชื้อ COVID-19 ครั้งที่ 2 เมื่อผู้ป่วยยัง Admit อยู่ใน Day 5 
หรือ Day 7 
                            ครั้งที่ 3 
                            3. Day 14 หากสิ้นสุดการรักษา (Discharge) ให้ผู้ป่วยพักต่อไปใน Isolation Ward 
จนครบ 14 วัน พร้อมกับตรวจคัดกรองเชื้อ COVID-19 ครั้ งที่  3 Day 14 แล้วอนุญาตให้ออกจาก
สถานพยาบาลได้ใน Day 15 และสถานพยาบาลออกหนังสือรับรองการกักตัวให้กับผู้ป่วยในกรณีถูกร้องขอจาก
หน่วยงานต่างๆ หากยังไม่สิ้นสุดการรักษาต้องให้การรักษาผู้ป่วยจนสิ้นสุดการรักษา 
                      1.7 จัดห้องพักเดี่ยว อาหาร 3 มื้อ และของใช้จ าเป็นให้แก่ผู้ติดตาม 
                      1.8 สถานพยาบาลจัดส่งรายงานอาการผู้ป่วยรายวันให้กระทรวงสาธารณสุขทราบ และ
กักกันตัวจนครบ 14 วัน 
                      1.9 หากสิ้นสุดการรักษา สถานพยาบาลจัดส่งรายงานประกอบการจัดท ารายงาน
ผล ก า ร รั กษ า  ( Discharge Summary) ส่ ง ก ร ะท ร ว ง ส า ธ า ร ณสุ ข ท า ง จ ดห ม า ย อิ เ ล ค ท ร อนิ ค ส์                       
(E-mail:medicalhub.hss@gmail.com) ภายใน 30 วัน หลังเสร็จสิ้นการรักษา (Discharge)  
                      1.10 สถานพยาบาลจัดท าหนังสือรับรองการกักกันตัวตามแบบฟอร์มที่ก าหนด 
สถานพยาบาลภาคเอกชนให้หน่วยงานภาครัฐในพื้นที่เป็นผู้ด าเนินการให้ตามกฎหมาย 
                      1.11 ในกรณีที่ผู้ป่วยไม่มาเข้ารับการรักษาตามนัดหมาย ให้สถานพยาบาลแจ้งข้อมูล
กลับมายังกระทรวงสาธารณสุขทางจดหมายอิเลคทรอนิคส์ (E-mail: medicalhub.hss@gmail.com) ภายใน 
1 วันหลังจากยืนยันได้ว่าผู้ป่วยไม่มาเข้ารับการรักษาตามนัดหมาย 
                      1.12 สถานพยาบาลนัดหมาย (Follow Up) ผู้ป่วยตามวันที่ก าหนดในแผนการรักษา 
                 (2) กระทรวงสาธารณสุข  
     2.1 รับสมัคร/ตรวจสอบความพร้อมของสถานพยาบาล 
     2.2 จัดท าบัญชีรายชื่อสถานพยาบาลที่พร้อมเป็นสถานกักกันในโรงพยาบาล (Hospital 
Quarantine) และประกาศให้หน่วยงานรับทราบ 
     2.3 เจ้ าหน้ าที่ ของก ร ะ ท ร ว ง ส า ธ า ร ณ ส ุข ด า เ น ิน ก า ร ร ับ ข ้อ ม ูล ท า ง  Email: 
medicalhub.hss@gmail.com จากสถานพยาบาลที่มีผู้ป่วยแสดงความประสงค์จะเข้ารับการรักษาพยาบาล 
โดยข้อมูลดังกล่าวกระทรวงสาธารณสุขจะด าเนินการส่งข้อมูลโดยทันทีให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบทาง
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ และหนังสือราชการ 
     2.4 ติดตาม และตรวจสอบรายงานประกอบการรักษาจากสถานพยาบาลที่ให้การรักษา 
     2.5 จัดท าฐานข้อมูลของผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาในส่วนที่เกี่ยวข้อง 
 
 
 
 
 

(3) กระทรวง.... 



                 (3) กระทรวงการต่างประเทศ 
     3.1 ประสานและแจ้งข้อมูลแก่สถานเอกอัครราชทูต/สถานกงสุลใหญ่ไทย หรือหน่วยงาน
ราชการในต่างประเทศเกี่ยวกับแนวทางการด าเนินงานตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด 
     3.2 พิจารณา คัดกรอง ผู้ที่จะเดินทางเข้าสู่ราชอาณาจักรไทย ด้วยวัตถุประสงค์เฉพาะเพ่ือ
การรักษาพยาบาลและการจัดเตรียมยานพาหนะรองรับ 
     3.3 แจ้งข้อมูลแก่กระทรวงสาธารณสุข/หน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่เมื่อได้วันนัดหมายใน     
การเดินทางของผู้ป่วย 
                 (4) บริษัท ท่าอากาศยานไทย จ ากัด (มหาชน) 
     4.1 จัดเตรียมระบบงาน บุคลากร และอุปกรณ์ในฝ่ายการแพทย์  ส าหรับการรับผู้ป่วยใน
กรณีต้องการความช่วยเหลือ ทั้งภาวะวิกฤต/ ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ 
     4.2 จัดเตรียมสถานที่ในการตรวจลงตรา/ พิธีการศุลกากร ในจุดที่ก าหนด 
                 (5) ส านักงานตรวจคนเข้าเมือง 
     5.1 ตรวจสอบข้อมูลล่วงหน้าในส่วนที่เกี่ยวข้องกรณีมีผู้ป่วยเข้ารับการรักษา 
     5.2 มีกระบวนการตรวจคนเข้าเมือง และระบบลงทะเบียน AOT Airports Application        
เพ่ือกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มที ่ต.8 (T.8) เมื่อผู้ป่วยเดินทางเข้าประเทศไทยที่ก าหนด 
                 (6) ด่านส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
     พิจารณาอนุญาตในการน าเข้า-น าออก ยารักษาโรค อุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ผู้ป่วยน าติดตัว
เข้ามาเพ่ือการรักษาพยาบาล โดยยกเว้นการเสียภาษีศุลกากร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หลักเกณฑ์ แนวทางการก าหนดสถานกักกันในโรงพยาบาลทางเลือก (Alternative Hospital Quarantine) 
แนบท้ายประกาศศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรณีโรคติดเชื้อโควิด - 19 

เรื่อง หลักเกณฑ์แนวทางการก าหนดสถานที่กักกันที่รัฐก าหนด พ.ศ. 2563 ฉบับที่ 2 
  

          

                 ข้อ 1 หลักการและเหตุผล 
                  ตามที่มีประกาศให้โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 (Coronavirus Disease 
2019 (COVID-19)) เป็นโรคติดต่ออันตรายตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 และศูนย์บริหาร
สถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) ก าหนดให้ผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศทุกคน ต้องได้รับการตรวจคัดกรอง    
แยกกักหรือกักกัน เพ่ือการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคซึ่งมาจากท้องถิ่นอ่ืน หรือเมืองท่านอก
ราชอาณาจักร กรณีโรคโควิด-19 
                  พร้อมนี้ หน่วยงานภาครัฐได้จัดเตรียมและจัดหาสถานที่ส าหรับเป็นที่กักกันผู้ที่เดินทางมาจาก
ต่างประเทศ ให้อยู่ในการก ากับ ดูแล เพ่ือการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เรียบร้อย
แล้ว 
                  อนึ่ง พบว่า ปัจจุบันมีชาวไทยและชาวต่างชาติที่มีภาวะเจ็บป่วย และมีความจ าเป็นต้องได้รับ
การดูแลรักษาอย่างต่อเนื่อง แจ้งความประสงค์จะเดินทางเข้ามารักษาพยาบาลในประเทศไทย จากความพร้อม
และความเชื่อมั่นในคุณภาพ มาตรฐานของสถานพยาบาลทั้งภาครัฐ และเอกชนในประเทศไทย หน่วยงาน
ภาครัฐจึงจ าเป็นต้องจัดเตรียมสถานพยาบาลภาครัฐ และสถานพยาบาลเอกชนรองรับการกักกันตัว และ      
การรักษาพยาบาล โดยถือปฏิบัติตามข้อก าหนดอย่างเคร่งครัด 
          ข้อ 2 ค านิยาม 
                  สถานกักกันในโรงพยาบาลทางเลือก (Alternative Hospital Quarantine) หมายความว่า          
การกักกันตัวผู้ป่วยชาวไทยและชาวต่างชาติรวมผู้ติดตามที่เดินทางกลับเข้ามาในราชอาณาจักรไทย โดยมี
วัตถุประสงค์เฉพาะเพ่ือเข้ารับการรักษาพยาบาลในสถานพยาบาลเอกชนที่รัฐก าหนด ซึ่งได้มีการนัดหมายไว้
ล่วงหน้าโดยใช้สถานพยาบาลให้เป็นสถานที่กักกัน เฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อโควิด-19    
(COVID-19) พร้อมกับการรักษาพยาบาลตามกลุ่มโรค/ อาการ/ หัตถการ ที่นัดหมาย เป็นระยะเวลาไม่น้อย
กว่า 14 วัน ตามหลักเกณฑ์และแนวทางที่รัฐก าหนด โดยช าระค่าใช้จ่ายเองทั้งหมดระหว่างการรักษาพยาบาล
และกักกันตนโดยสมัครใจ ซึ่งจะสามารถด าเนินการได้ภายหลังที่ส านักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย
อนุญาตให้อากาศยานท าการบินเข้าสู่ประเทศไทยได้ 
          ข้อ 3 ข้อก าหนดสถานพยาบาลที่จะเข้าร่วม 
                  (1) เป็นสถานพยาบาลภาคเอกชนที่ได้รับใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. 
2541 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
                  (2) สถานพยาบาลจะต้องแสดงความจ านงเข้าร่วมตามท่ีกระทรวงสาธารณสุขก าหนด และได้รับ    
การประกาศรายชื่อจากกระทรวงสาธารณสุข 
          ข้อ 4 กลุ่มเป้าหมาย 
                  ผู้ป่ วยชาวไทยและชาวต่ างชาติที่ เ ดินทาง เข้ ามาในราชอาณาจักร ไทยเ พ่ือ เข้ า รับ                  
การรักษาพยาบาล และมีความจ าเป็นต้องเข้ารับการดูแลรักษาอย่างต่อเนื่อง โดยเดินทางมาพร้อมผู้ติดตาม    
ไม่เกิน 1 - 3 รายซึ่งได้มีการนัดหมายไว้ล่วงหน้ากับสถานพยาบาลที่กระทรวงสาธารณสุขก าหนด  
 
 
 
 
 

ข้อ 5 สิทธิในการ... 



          ข้อ 5 สิทธิในการรักษาพยาบาล 
                  ผู้ป่วยและผู้ติดตามจะต้องช าระค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลและการกักกันตนด้วยตนเอง         
ในทุกกรณ ี

          ข้อ 6 สถานพยาบาลที่เป็น Alternative Hospital Quarantine ต้องมีองค์ประกอบหลัก 3 หมวด 
ดังนี้  
                  หมวด 1 ลักษณะโดยทั่วไป สถานพยาบาลต้องเป็นไปตามที่ได้รับใบอนุญาตตามกฎหมาย             
ที่เก่ียวข้อง  
                  หมวด 2 ลักษณะที่ต้องจัดให้มีเพ่ิมเติม โดยสถานพยาบาลต้องจัดให้มีสถานที่ บุคลากร และ
ระบบงานพร้อมอุปกรณ์ ซึ่งแยกจากระบบงานปกติ ดังต่อไปนี้  
      (๑) Isolation Room หรือห้องแยกโรคติดเชื้อ AIIR-ICU/ Modified AIIR หรือ 
Cohort Ward  
      (2) ระบบทางเดิน (Pathway) 
      (3) ระบบสุขอนามัย (Hygiene) 
      (4) บุคลากรผู้ให้บริการ 
      (5) มีห้องพักท่ีเป็นห้องเดี่ยว (Single Room) ส าหรับผู้ติดตาม  
      (6) ห้องปฏิบัติการที่ผ่านการรับรองมาตรฐานโดยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  หาก    
ไม่มีให้น าส่งห้องปฏิบัติการที่ผ่านการรับรองมาตรฐานโดยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
                  หมวด 3 ระบบฐานข้อมูลสถานพยาบาลต้องจัดเตรียม  
       (๑ )  เ อกสารการนั ดหมายจากสถานพยาบาล  (Confirmation Letter for 
Alternative Hospital Quarantine) 
      (2) แบบฟอร์มรายงานผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ 
      (3) รายละเอียดประกอบการจัดท ารายงานผลการรักษา (Personal Health Record/ 
Discharge Summary) 
      (4) หนังสือรับรองการกักกันตัว 
          ข้อ 7 ผู้ป่วยต้องด าเนินการ ดังนี้ 
                  (1) จัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้องก่อนเดินทางเข้ามายังราชอาณาจักรไทย ได้แก่ หนังสือส่งตัว
จากโรงพยาบาลเดิม/ เอกสารการนัดหมายจากสถานพยาบาลในประเทศไทย (Confirmation Letter for 
Alternative Hospital Quarantine)/ เอกสารทางด้านการเงิน และเอกสารรับรองความจ าเป็นในการเดินทาง
ตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร (แบบ ต.8)  
                  (2) หากมีผู้ติดตามต้องด าเนินการจัดท าการรับรองโดยใช้เอกสาร Affidavit letter โดยต้อง
เดินทางพร้อมผู้ป่วย 
                  (3) แจ้งความจ านงต่อกระทรวงการต่างประเทศในการเดินทางกลับเข้าสู่ราชอาณาจักรไทยเพ่ือ
การรักษาพยาบาล โดยต้องแสดงเอกสารการนัดหมาย (Confirmation Letter for Alternative Hospital 
Quarantine) และเอกสาร Affidavit letter  
                  (4) ระหว่างอยู่ในสถานกักกันในโรงพยาบาลทางเลือก (Alternative Hospital Quarantine) 
ต้องปฏิบัติตามข้อก าหนดอย่างเคร่งครัดจนครบ 14 วัน 
          ข้อ 8 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
                  (1) สถานพยาบาล 
                       1.1 จัดให้มีบริการรักษาพยาบาล/ ที่พัก (Isolation Ward)/ สถานที/่ สิ่งอ านวยความสะดวก
ตามระบบงานที่ก าหนดแยกจากระบบงานปกติ/ หลักเกณฑ์ในการป้องกันการติดเชื้อ/ ควบคุมการระบาดของ 
 
 

โรคติดต่อ… 



โรคติดต่อ/ การจัดหายานพาหนะที่ได้มาตรฐานตามแนวปฏิบัติการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อในการรับ
ผู้ป่วยและผู้ติดตามจากสนามบิน/ ด่านทั้งทางน้ าและทางบก รวมทั้งจัดให้มีบุคลากรดูแลที่ได้รับการคัดกรอง
ก่อนเข้าปฏิบัติงาน และสวมชุดป้องกัน รวมถึงท าความสะอาดร่างกายหลังการปฏิบัติงาน และจัดระบบ      
เวชปฏิบัติการวินิจฉัย ดูแลรักษา และป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019    
(COVID-19) ตามแนวทางปฏิบัติของกรมการแพทย์ และหน่วยงานอื่น 
                       1.2 แสดงความจ านงสมัครเข้าร่วมเป็นสถานกักกันในโรงพยาบาลทางเลือก (Alternative 
Hospital Quarantine)  
                       1.3 เจ้าหน้าที่ของสถานพยาบาลให้ข้อมูลแก่ผู้ป่วยที่มีความประสงค์จะเข้ารับ             
การรักษาพยาบาล โดยแจ้งนัดหมายวัน เวลา ในการเข้ารับการรักษาพยาบาล 
                       1.4  สถานพยาบาลตรวจสอบความถูกต้องและความครบถ้วนของเอกสารตามข้อ  7 (1)        
หากข้อมูลครบถ้วนให้สถานพยาบาลแจ้งยืนยันการรักษาพยาบาลของผู้ป่วย  โดยสถานพยาบาล             
กรอกรายละเอียดตามเอกสารการนัดหมายตามที่ระบุในแบบฟอร์ม (Confirmation Letter for Alternative 
Hospital Quarantine) พร้อมลงนามโดยผู้มีอ านาจของสถานพยาบาล และจัดส่งเอกสารดังกล่าวให้ผู้ป่วยเพ่ือ
เก็บเป็นหลักฐานแสดงตนต่อกระทรวงการต่างประเทศ และส านักงานตรวจคนเข้าเมือง และให้สถานพยาบาล
จัดส่งเอกสารให้กระทรวงสาธารณสุขทางจดหมายอิเลคทรอนิคส์ (E-mail: medicalhub.hss@gmail.com) 
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 72 ชั่วโมง ก่อนที่ผู้ป่วยจะเดินทางเข้าประเทศไทย (Arrival) โดยมีรายละเอียดข้อมูลน าส่ง 
ดังนี้ 
                              (1) ชื่อ-ชื่อสกุล เพศ สัญชาติ หมายเลขหนังสือเดินทางของผู้ป่วย 
      (2 )  เอกสารการนั ดหมายจากสถานพยาบาล  (Confirmation Letter for 
Alternative Hospital Quarantine)   
      (3) เอกสารทางการแพทย์อ่ืนๆ 
                       1.5 สถานพยาบาลจัดส่งรายงานอาการผู้ป่วยรายวันให้กระทรวงสาธารณสุขทราบ และ
กักกันตัวจนครบ 14 วัน 
                       1.6 หากสิ้นสุดการรักษา สถานพยาบาลจัดส่งรายงานรายละเอียดประกอบการจัดท า
รายงานผลการรักษา (Discharge Summary) ส่งกระทรวงสาธารณสุขทางจดหมายอิเลคทรอนิคส์  (E-mail: 
medicalhub.hss@gmail.com) ภายใน 30 วัน หลังเสร็จสิ้นการรักษา (Discharge) 
                       1.7 สถานพยาบาลจัดท าหนั งสือรับรองการกักกันตัวตามแบบฟอร์มที่ ก าหนด              
ให้หน่วยงานภาครัฐในพื้นที่เป็นผู้ด าเนินการให้ตามกฎหมาย 
                       1.8 ในกรณีที่ผู้ป่วยไม่มาเข้ารับการรักษาตามนัดหมาย ให้สถานพยาบาลแจ้งข้อมูลกลับมา
ยังกระทรวงสาธารณสุขทางจดหมายอิเลคทรอนิคส์ (E-mail: medicalhub.hss@gmail.com) ภายใน 1 วัน
หลังจากยืนยันได้ว่าผู้ป่วยไม่มาเข้ารับการรักษาตามนัดหมาย 
                       1.9 สถานพยาบาลนัดหมายผู้ป่วยตามวันที่ก าหนด 
                  (2) กระทรวงสาธารณสุข  
                       2.1 รับสมัคร/ตรวจสอบความพร้อมและความครบถ้วนของสถานพยาบาล 
                       2.2 จัดท าบัญชีรายชื่อสถานพยาบาลที่พร้อมเป็นสถานกักกันในโรงพยาบาลทางเลือก 
(Alternative Hospital Quarantine)  
        2.3 เ จ้ า ห น้ า ที่ ข อ ง ก ร ะท ร ว ง ส า ธ า ร ณ สุ ข ด า เ นิ น ก า ร รั บ ข้ อ มู ล ท า ง  Email: 
medicalhub.hss@gmail.com จากสถานพยาบาลที่มีผู้ป่วยแสดงความประสงค์จะเข้ารับการรักษาพยาบาล       
โดยข้อมูลดังกล่าวกระทรวงสาธารณสุขจะด าเนินการส่งข้อมูลให้หน่วยงานที่เก่ียวข้องทันที 
 
 2.4 ติดตาม … 



                       2.4 ติดตาม และตรวจสอบรายงานรายละเอียดประกอบการรักษาจากสถานพยาบาลที่ให้      
การรักษา 
                       2.5 จัดท าฐานข้อมูลของผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาในส่วนที่เกี่ยวข้อง 
                  (3) กระทรวงการต่างประเทศ 
                       3.1 ประสานและแจ้งข้อมูลแก่สถานเอกอัครราชทูต/สถานกงสุลใหญ่ไทย หรือหน่วยงาน 
ราชการในต่างประเทศเกี่ยวกับแนวทางการด าเนินงานตามคู่มือปฏิบัติงานที่ก าหนด 
                       3.2 พิจารณา คัดกรอง ผู้ที่จะเดินทางเข้าสู่ราชอาณาจักรไทย ด้วยวัตถุประสงค์เฉพาะเพ่ือ     
การรักษาพยาบาลและการจัดเตรียมยานพาหนะ 
                       3.3 แจ้งข้อมูลแก่กระทรวงสาธารณสุข/หน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ก าหนดเพ่ือได้วันนัดหมาย
ในการเดินทางของผู้ป่วย 
                  (4) บริษัท ท่าอากาศยานไทย จ ากัด (มหาชน) 
                       จัดเตรียมระบบงานและอุปกรณ์ในฝ่ายการแพทย์  ส าหรับการรับผู้ป่วยในกรณีต้องการ
ความช่วยเหลือ 
                  (5) ส านักงานตรวจคนเข้าเมือง 
                       5.1 ตรวจสอบข้อมูลในส่วนที่เกี่ยวข้องกรณีมีผู้ป่วยเข้ารับการรักษา 
                            5.2 มีกระบวนการด่านตรวจคนเข้าเมือง  และระบบลงทะเบียน  AOT Airports 
Application เพ่ือกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มที่ ต.8 (T.8) เมื่อผู้ป่วยเดินทางเข้าประเทศไทยที่ก าหนด 
                  (6) ด่านส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
   พิจารณาอนุญาตในการน าเข้า-น าออก ยารักษาโรค อุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ผู้ป่วยน าติดตัว
เข้ามาเพ่ือการรักษาพยาบาล โดยยกเว้นการเสียภาษีศุลกากร 
 
 
 
 




