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ประกาศศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข
กรณีโรคติดเชื้อโควิด - 19
เรื่อง หลักเกณฑ์แนวทางการกาหนดสถานที่กกั กันที่รัฐกาหนด พ.ศ. 2563 ฉบับที่ 3
(กรณีทางบก)
ตามที่นายกรัฐมนตรีได้มีคาสั่ง ที่ 4/2563 เรื่อง แต่งตั้งผู้กากับการปฏิบัติงาน หัวหน้า
ผู้รับผิดชอบและพนักงานเจ้าหน้าที่ในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน ลงวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2563
ที่มอบหมายให้ปลัดกระทรวงสาธารณสุขเป็นหัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินในส่วน
ที่เกี่ยวกับการสาธารณสุขทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร
อาศัยอานาจตามคาสั่งศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรณีโรคติดเชื้อ
โควิด - 19 ที่ 2/2563 ลงวันที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2563 เรื่อง กาหนดองค์ประกอบของศูนย์
ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรณีโรคติดเชื้อโควิด - 19 ประกอบกับคาสั่งศูนย์
บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) ที่ 8/๒๕๖๓
เรื่อง แนวปฏิบัติตามข้อกาหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกาหนดการบริหารราชการ
ในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ 7) ลงวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕63 ข้อ 1 (10)
ให้ ผู้ไ ม่มีสัญชาติไ ทย ซึ่งมีความจาเป็น ต้องเข้ามารับการตรวจรักษาพยาบาลในประเทศไทย และ
ผู้ติด ตามของบุคคลดังกล่าว แต่ต้องไม่เป็นกรณีเข้ามาเพื่อการรักษาพยาบาลโรคโควิด - 19 ทั้งนี้
เฉพาะผู้มีความจาเป็นต้องเข้ามารับการตรวจรักษาพยาบาลในประเทศไทย ซึ่งจากัดจานวนผู้ติดตาม
ได้ไม่เกิน ๓ คน และให้เข้ารับการกักกันในสถานพยาบาลเดียวกันรวมถึงต้องมีระยะเวลาที่อยู่ ใน
ราชอาณาจักรไม่น้อยกว่า ๑๔ วัน โดยมีหลักเกณฑ์แนวทางปฏิบัติ ดังนี้
ข้อ 1 หลักการและเหตุผล
ตามที่มีประกาศให้โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด - 19 (Coronavirus Disease 2019
(COVID-19)) เป็นโรคติดต่ออันตรายตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 และศูนย์บริหาร
สถานการณ์โควิด - 19 (ศบค.) กาหนดให้ผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศทุกคน ต้องได้รับการตรวจคัดกรอง
แยกกักหรือกักกัน เพื่อการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคซึ่งมาจากท้องถิ่นอื่น หรือเมืองท่า
นอกราชอาณาจักร กรณีโรคโควิด - 19
พร้อมนี้ หน่วยงานภาครัฐได้จัดเตรียมและจัดหาสถานที่สาหรับเป็นที่กักกันผู้ที่เดินทางมาจาก
ต่างประเทศให้อยู่ในการกากับ ดูแล เพื่อการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
เรียบร้อยแล้ว
อนึ่ง พบว่า ปัจจุบันมีชาวไทยและชาวต่างชาติที่มีภาวะเจ็บป่วย และมีความจาเป็นต้องได้รับ
การดู แ ลรั ก ษาอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง แจ้ ง ความประสงค์ จ ะเดิ น ทางเข้ า มารั ก ษาพยาบาลในประเทศไทย
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ขณะนี้ได้เปิดระบบรับผู้ป่วยและผู้ติดตามที่เดินทางเข้าสู่ประเทศไทยผ่านด่านพรมแดนทางบก เมื่อวันที่
3 กัน ยายน 2563 จึงจาเป็น ต้องจัด เตรียมสถานพยาบาลเอกชนที่สมัครเข้าร่วม ( Alternative
Hospital Quarantine) รองรับการกักกันตัว และการรักษาพยาบาล โดยถือปฏิบัติตามข้อกาหนด
อย่างเคร่งครัด
ข้อ 2 การเคลื่อนย้ายผู้ป่วยและผู้ติดตามผ่านทางด่านพรมแดนทางบกสามารถเดินทางได้
ดังนี้
(1) ผู้ป่วยและผู้ติดตามประสงค์เข้าด่านพรมแดนทางบกตามที่หน่วยงานกาหนดรายละเอียด
แนบท้าย
(2) การเดิ น ทางของผู้ ป่ว ยและผู้ ติด ตามประสงค์ เ ข้า มารั ก ษาพยาบาลในสถานพยาบาล
Alternative Hospital Quarantine สามารถเดินทางได้ 3 วิธี ดังนี้
(2.1) เดินทางโดยรถยนต์จากด่านพรมแดนทางบกเข้ามารักษาพยาบาลในสถานพยาบาล
โดยไม่แวะพัก (กรณีที่ 1)
(2.2) เดินทางโดยรถยนต์จากด่านพรมแดนทางบกเข้ามารักษาพยาบาลในสถานพยาบาล
โดยแวะพักได้ ตามจุดที่กาหนด (กรณีที่ 2)
(2.3) เดิน ทางจากด่านพรมแดนทางบกจากประเทศต้นทาง และโดยสารเครื่องบิน
เที่ยวบิน เช่าเหมาลา (Charter Flight) ณ ท่าอากาศยานที่กาหนดเดินทางเข้ามารักษาพยาบาล
ในสถานพยาบาล Alternative Hospital Quarantine (กรณีที่ 3)
ข้อ 3 ยานพาหนะในการรับ - ส่งผู้ป่วยและผู้ติดตาม ดังนี้
(1) ประเภทของรถโดยสาร
(1.1) รถพยาบาล (Ambulance)
(1.2) รถตู้ผลิตจากโรงงาน ไม่เกิน 11 ที่นั่ง ไม่มีห้องน้า
(1.3) รถตู้แบบมีห้องน้า ไม่น้อยกว่า 5 ที่นั่ง
(1.4) รถมินิบัส/รถบัสมีห้องน้า (วิ่งระยะทางไกล) ต้องมี 2 ประตู โดยแยกพนักงาน
ขับรถกับผู้โดยสาร
(2) มาตรฐานรถโดยสาร
(2.1) รถโดยสารทุกประเภท ต้องจดทะเบียนและพนักงานขับรถมีใบอนุญาตขับขี่
ประเภท 2 ตามมาตรฐานที่กรมการขนส่งทางบกกาหนด
(2.2) หากใช้รถพยาบาล (Ambulance) ตามข้อ (1.1) ต้องมีมาตรฐานตามที่สถาบัน
การแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ หรือสถาบันบาราศนราดูร กรมควบคุมโรคกาหนด
(2.3) รถโดยสารตามข้ อ (1.2 - 1.4) ให้ เ ป็ น ไปตามมาตรฐานความปลอดภั ย
ด้านสุขอนามัย (Amazing Thailand Safety and Health Administration: SHA) ของการท่องเที่ยว
แห่งประเทศไทย
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(2.4) รถโดยสารตามข้อ (1.4) ต้องมีพนักงานขับรถอย่างน้อย 2 คน
(2.5) รถโดยสารตามข้อ (1.4) สามารถจอดเติมน้ามัน/จอดพักรถได้โดยต้องแจ้งจุด
พักรถมายังกรมสนับสนุนบริการสุขภาพให้รับทราบด้วย
(2.6) มีประกันอุบัติเหตุตามที่กฎหมายกาหนด รวมประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ
(2.7) มีอุปกรณ์ติดตามรถโดยสาร
(3) บุคลากร
(3.1) พนักงานขับรถและผู้ให้บริการบนรถต้องมีความรู้ในหลักสูตรที่จัดโดยกรมควบคุมโรค
และหลักสูตรที่สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ
(3.2) สามารถสื่อสารภาษาต่างประเทศได้
(4) ระบบ
(4.1) มีฉากกั้นมิดชิดระหว่างพื้นที่พนักงานขับรถและผู้โดยสาร
(4.2) ระบบปรับอากาศภายในรถโดยสารเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสถาบันการแพทย์
ฉุกเฉินแห่งชาติ หรือสถาบันบาราศนราดูร กรมควบคุมโรคกาหนด
(4.3) พนั ก งานขั บ รถและผู้ ใ ห้ บ ริ ก ารบนรถต้ อ งสวมชุ ด Semi-PPE (ชุ ด กั น เปื้ อ น
ชุดกันฝน หมวก ถุงมือ และรองเท้าบูท) และมีผลตรวจคัดกรองเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
เป็นลบ (Undetectable) ไม่เกิน 72 ชั่วโมง
(4.4) จัดเตรียมเจล แอลกอฮอล์ หน้ากากอนามัย และอุปกรณ์ช่วยเหลือเบื้องต้น
สาหรับการทาความสะอาดรถโดยสารเป็นไปตามหลั กเกณฑ์ของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ
พร้อมให้ผู้โดยสารสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา
(4.5) ถุงขยะภายในรถโดยสารให้ใช้ถุงขยะสีแดงตามเกณฑ์ของกรมควบคุมโรค
(4.6) จั ด ที่ นั่ ง ให้ รั ก ษาระยะห่ า ง (Distancing) หรื อ จั ด ที่ นั่ ง ติ ด กั น ได้ แ ต่ ต้ อ งสวม
หน้ากากอนามัย
(4.7) ผู้ ป่ ว ยและผู้ ติ ด ตามจั ด เตรี ย มอาหารมาเอง หากไม่ ส ามารถเตรี ย มได้
บริษัทจะต้องจัดเตรียมอาหารว่างให้พร้อมและต้องเป็นอุปกรณ์ที่ใช้แล้วทิ้ง
(4.8) กรณีเกิดอุบัติเหตุ/เหตุฉุกเฉินจากตัวรถ ผู้โดยสารสามารถลงจากรถได้ตามแนว
ปฏิบัติของสถาบัน การแพทย์ฉุกเฉิน แห่ งชาติ ซึ่งสามารถติด ต่อฉุกเฉินได้ที่สายด่วน 1669 และ
พร้อมส่งต่อผู้ป่วยไปยังโรงพยาบาลใกล้เคียง
ประกาศ ณ วันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖3
เกียรติภมู ิ วงศ์รจิต
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
หัวหน้าศูนย์ปฏิบตั ิการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข

กรณีที่ 1 ด่านพรมแดนทางบก (ไม่แวะพัก)
ระยะทาง
เวลา
โดยประมาณ โดยประมาณ

ประเทศ

ชื่อด่าน

จังหวัด

ปลายทาง

ราชอาณาจักร
กัมพูชา

คลองลึก

สระแก้ว

กรุงเทพมหานคร

260 กิโลเมตร

บ้านหาดเล็ก

ตราด

ตราด

91 กิโลเมตร

ตราด

จันทบุรี

157 กิโลเมตร

จันทบุรี
เชียงราย

จันทบุรี
เชียงราย

59 กิโลเมตร
64 กิโลเมตร

เชียงราย

เชียงใหม่

253 กิโลเมตร

สะเดา

สงขลา

สงขลา

92 กิโลเมตร

หนองคาย
ช่องเม็ก

หนองคาย
อุบลราชธานี

อุดรธานี
อุบลราชธานี

54 กิโลเมตร
95 กิโลเมตร

สะพาน
มิตรภาพ
ไทย-ลาว 2
สะพาน
มิตรภาพ
ไทย-ลาว 3

มุกดาหาร

มุกดาหาร

9 กิโลเมตร

3 ชั่วโมง
42 นาที
1 ชั่วโมง
22 นาที
2 ชั่วโมง
20 นาที
59 นาที
1 ชั่วโมง
15 นาที
4 ชั่วโมง
40 นาที
1 ชั่วโมง
51 นาที
52 นาที
1 ชั่วโมง
48 นาที
16 นาที

นครพนม

นครพนม

16 กิโลเมตร

25 นาที

สาธารณรัฐ
แห่งสหภาพ
เมียนมา
สหพันธรัฐ
มาเลเซีย
สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตย
ประชาชนลาว

บ้านแหลม
แม่สาย

หมายเหตุ 1. รถพยาบาล (Ambulance) ต้องมีมาตรฐานตามที่สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ หรือสถาบัน
บาราศนราดูร กรมควบคุมโรคกาหนด หรือ
2. รถตู้ผลิตจากโรงงาน ไม่เกิน 11 ที่นั่ง ไม่มีห้องนา เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย
(Amazing Thailand Safety and Health Administration: SHA) ของการท่ อ งเที่ ย วแห่ ง
ประเทศไทย

กรณีที่ 2 ด่านพรมแดนทางบก (แวะพัก)
ประเทศ

ชื่อด่าน

จังหวัด

ปลายทาง

ระยะทาง
โดยประมาณ

เวลา
โดยประมาณ

ราชอาณาจักร
กัมพูชา

บ้านหาดเล็ก

ตราด

กรุงเทพมหานคร

404 กิโลเมตร

บ้านแหลม

จันทบุรี

กรุงเทพมหานคร

301 กิโลเมตร

แม่สาย

เชียงราย

กรุงเทพมหานคร

871 กิโลเมตร

6 ชั่วโมง
20 นาที
5 ชั่วโมง
5 นาที
12 ชั่วโมง
19 นาที

สะเดา

สงขลา

กรุงเทพมหานคร

1,010 กิโลเมตร

หนองคาย

หนองคาย

กรุงเทพมหานคร

624 กิโลเมตร

ช่องเม็ก

อุบลราชธานี

กรุงเทพมหานคร

675 กิโลเมตร

สะพาน
มิตรภาพ
ไทย-ลาว 2
สะพาน
มิตรภาพ
ไทย-ลาว 3

มุกดาหาร

กรุงเทพมหานคร

668 กิโลเมตร

นครพนม

กรุงเทพมหานคร

750 กิโลเมตร

สาธารณรัฐ
แห่งสหภาพ
เมียนมา
สหพันธรัฐ
มาเลเซีย
สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตย
ประชาชนลาว

แวะพัก


1 จุด

13 ชั่วโมง
57 นาที
8 ชั่วโมง
40 นาที
9 ชั่วโมง
7 นาที
9 ชั่วโมง
15 นาที

1 จุด

10 ชั่วโมง
34 นาที

1 จุด

1 จุด
1 จุด
1 จุด

หมายเหตุ 1. รถมินิบัส/ รถบัสมีห้องนา (วิ่งระยะทางไกล) ต้องมี 2 ประตู
2. แยกพนักงานขับรถกับผู้โดยสาร ให้ปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย (Amazing
Thailand Safety and Health Administration: SHA) ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
3. ต้องมีพนักงานขับรถอย่างน้อย 2 คน
4. รถโดยสารสามารถจอดเติมนามัน/จอดพักรถได้โดยต้องแจ้งจุดพักรถมายังกรมสนับสนุนบริการ
สุขภาพให้รับทราบด้วย

กรณีที่ 3 ด่านพรมแดนทางบก ประเภทเที่ยวบินเช่าเหมาลา (Charter Flight)
ประเทศ

ชื่อด่าน

จังหวัด

สนามบิน

ราชอาณาจักรกัมพูชา

บ้านหาดเล็ก
บ้านแหลม
แม่สาย

ตราด
จันทบุรี
เชียงราย

ตราด – ดอนเมือง
ตราด – ดอนเมือง
เชียงราย – ดอนเมือง

สะเดา

สงขลา

สงขลา – ดอนเมือง

หนองคาย
ช่องเม็ก

หนองคาย
อุบลราชธานี

อุดรธานี – ดอนเมือง
อุบลราชธานี – ดอนเมือง

สะพานมิตรภาพ
ไทย-ลาว 2
สะพานมิตรภาพ
ไทย-ลาว 3

มุกดาหาร

อุบลราชธานี – ดอนเมือง

นครพนม

นครพนม – ดอนเมือง

สาธารณรัฐแห่งสหภาพ
เมียนมา
สหพันธรัฐมาเลเซีย
สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว

หมายเหตุ 1. รถพยาบาล (Ambulance) ต้องมีมาตรฐานตามที่สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ หรือสถาบัน
บาราศนราดูร กรมควบคุมโรคกาหนด หรือ
2. รถตู้ผลิตจากโรงงาน ไม่เกิน 11 ที่นั่ง ไม่มีห้องนา เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย
(Amazing Thailand Safety and Health Administration: SHA) ของการท่ อ งเที่ ย วแห่ ง
ประเทศไทย
3. เครื่องบินเช่าเหมาลา (Charter Flight) ตามสานักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยกาหนด

