
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข 
เรื่อง  หลกัเกณฑ์  วธิีการ  และเงื่อนไขการชว่ยเหลอืเยยีวยาแก่ผูป้่วยฉุกเฉินโรคตดิต่ออันตราย 

ตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ  กรณโีรคตดิเชื้อไวรัสโคโรนา  2019  หรือโรคโควดิ  19   
(Coronavirus  Disease  2019  (COVID-19)) 

การระดมทรัพยากรและมีสว่นรว่มในการช่วยเหลือเยียวยา 
และการจดัให้มีการส่งต่อผูป้่วยไปยังสถานพยาบาลอื่น 

 
 

โดยที่มีประกาศกระทรวงสาธารณสุข  เรื่อง  ชื่อและอาการส าคัญของโรคติดต่ออันตราย   
(ฉบับที่  3)  พ.ศ.  2563  โดยก าหนดให้โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  2019  หรือโรคโควิด  19  
(Coronavirus  Disease  2019  (COVID-19))  เป็นโรคติดต่ออันตรายตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ  
ดังนั้น  เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมของสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล   
ในการช่วยเหลือเยียวยาผู้ป่วยฉุกเฉินโรคติดต่ออันตรายตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ   กรณีโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา  2019  หรือโรคโควิด  19  (Coronavirus  Disease  2019  (COVID-19))  ตามมาตรา  33/1  
และมาตรา  36  แห่งพระราชบัญญัติสถานพยาบาล  พ.ศ.  2541  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติ
สถานพยาบาล  (ฉบับที่  4)  พ.ศ.  2559 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  6  วรรคหนึ่ง  แห่งพระราชบัญญัติสถานพยาบาล   
พ.ศ.  ๒๕๔๑  และมาตรา  36  วรรคสามและวรรคสี่  แห่งพระราชบัญญัตสิถานพยาบาล  พ.ศ.  ๒๕๔๑  
ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสถานพยาบาล  (ฉบับที่  4)  พ.ศ.  2559  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
โดยค าแนะน าของคณะกรรมการสถานพยาบาล  จึงออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า  “ประกาศกระทรวงสาธารณสุข  เรื่อง  หลักเกณฑ์  วิธีการ   
และเงื่อนไขการช่วยเหลือเยียวยาแก่ผู้ป่วยฉุกเฉินโรคติดต่ออันตรายตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ    
กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  2019  หรือโรคโควิด  19  (Coronavirus  Disease  2019  (COVID-19))  
การระดมทรัพยากรและมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือเยียวยาและการจัดให้มีการส่งต่อผู้ป่วย 
ไปยังสถานพยาบาลอื่น” 

ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ 3 ในประกาศนี้ 
“ผู้ป่วย”  หมายความว่า  ผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  2019  หรือโรคโควิด  19  

(Coronavirus  Disease  2019  (COVID-19)) 

้หนา   ๒

่เลม   ๑๓๗   ตอนพิเศษ   ๕๑    ง ราชกิจจานุเบกษา ๔   มีนาคม   ๒๕๖๓



หมวด  1 
การชว่ยเหลือเยียวยาแก่ผู้ปว่ย 

 
 

ข้อ 4 ภายใต้บังคับแห่งวรรคสอง  ผู้รับอนุญาตและผู้ด าเนินการของสถานพยาบาลต้องจัด
ให้มีหน่วยคัดกรองผู้รับบริการที่เข้ามารับบริการในสถานพยาบาล  ซึ่งหากคัดกรองแล้วพบอาการและ
อาการแสดงดังต่อไปนี้  ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าผู้ป่วยดังกล่าวเป็นผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  2019  
หรือโรคโควิด  19  (Coronavirus  Disease  2019  (COVID-19)) 

(1) ผู้ป่วยมีอาการไข้  ไอ  เจ็บคอ  หอบเหนื่อย  หรือมีอาการของโรคปอดอักเสบในรายที่มี
อาการรุนแรงจะมีอาการระบบทางเดินหายใจล้มเหลว  และอาจถึงขั้นเสียชีวิต 

(2) ป่วยด้วยโรคปอดอักเสบที่หาสาเหตุไม่ได้และมีประวัติใกล้ชิดผู้ที่สงสัยติดเชื้อโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา  2019  หรือโรคโควิด  19  (Coronavirus  Disease  2019  (COVID-19)) 

อาการและอาการแสดงผู้ป่วย  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  เงื่อนไข  หรือแนวทางตามที่
กระทรวงสาธารณสุขประกาศก าหนด 

ข้อ 5 เมื่อคัดกรองผู้รับบริการและพบผู้รับบริการที่มีอาการและอาการแสดงตามข้อ   4   
ให้ถือว่าเข้าเกณฑ์การเฝ้าระวังเป็นผู้ป่วย  ให้ผู้รับอนุญาตและผู้ด าเนินการของสถานพยาบาล  มีหน้าที่
ด าเนินการ  ดังต่อไปนี้ 

(1) สถานพยาบาลประเภทท่ีรับผู้ป่วยไว้ค้างคืน 
 (ก) จัดให้ผู้ป่วยสวมหน้ากากอนามัย  และด าเนินการใด ๆ  อันจะมีผลเป็นการควบคุม  

ระงับ  หรือบรรเทาอันตรายจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  2019  หรือโรคโควิด  19  (Coronavirus  
Disease  2019  (COVID-19))  อย่างทันท่วงทีตามสมควรแก่กรณี 

 (ข) จัดให้มีห้องตรวจโรคแยกกับผู้ป่วยทั่วไป 
 (ค) จัดให้มีห้องพักผู้ป่วย  ห้องน้ า  เพื่อรองรับผู้ป่วยแยกกับผู้ป่วยทั่วไป 
 (ง) จัดให้มีการซักประวัติและปัจจัยเสี่ยงตามแนวทางที่กระทรวงสาธารณสุขประกาศก าหนด 
 (จ) แจ้งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ  ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไข 

ที่ก าหนดตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ 
 (ฉ) จัดให้มีการเก็บตัวอย่างส่งตรวจจากผู้ป่วยและส่งตัวอย่างส่งตรวจดังกล่าวไปยัง

ห้องปฏิบัติการเพ่ือวินิจฉัยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  2019  หรือโรคโควิด  19  (Coronavirus  Disease  2019  
(COVID-19))  ทั้งนี้  ตามแนวทางและห้องปฏิบัติการตามที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  กระทรวงสาธารณสุข
ประกาศก าหนด 

้หนา   ๓

่เลม   ๑๓๗   ตอนพิเศษ   ๕๑    ง ราชกิจจานุเบกษา ๔   มีนาคม   ๒๕๖๓



 (ช) ผู้ป่วยต้องได้รับการบริการ  ตรวจวินิจฉัย  ดูแลรักษาจนเต็มขีดความสามารถ   
ของสถานพยาบาลนั้น  หากมีความจ าเป็นต้องส่งต่อ  ผู้ประกอบวิชาชีพต้องให้การรับรองว่าการส่งต่อผู้ป่วย  
จะเป็นประโยชน์ต่อการรักษาของผู้ป่วยนั้น 

(2) สถานพยาบาลประเภทท่ีไม่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน 
 (ก) จัดให้ผู้ป่วยสวมหน้ากากอนามัย  และด าเนินการใด ๆ  อันจะมีผลเป็นการควบคุม  

ระงับ  หรือบรรเทาอันตรายจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  2019  หรือโรคโควิด  19  (Coronavirus  
Disease  2019  (COVID-19))  อย่างทันท่วงทีตามสมควรแก่กรณี 

 (ข) จัดให้มีบริเวณเพื่อรองรับผู้ป่วยแยกกับผู้ป่วยทั่วไป 
 (ค) แจ้งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ  ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไข 

ที่ก าหนดตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ 
 (ง) แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือท าการส่งต่อผู้ป่วยไปยังสถานพยาบาลอื่นที่มีศักยภาพ  

ท้ังนี้  ตามแนวทางที่กระทรวงสาธารณสุขก าหนด 
การตรวจวินิจฉัย  ดูแลรักษาผู้ป่วย  ให้เป็นไปตามแนวทางที่กระทรวงสาธารณสุขประกาศก าหนด 
ข้อ 6 ผู้รับอนุญาตและผู้ด าเนินการของสถานพยาบาล  มีหน้าที่ป้องกันและควบคุม 

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  2019  หรือโรคโควิด  19  (Coronavirus  Disease  2019  (COVID-19))   
ในสถานพยาบาล  ทั้งนี้  ตามข้อแนะน าแนวปฏิบัตกิารป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  2019  
หรือโรคโควิด  19  (Coronavirus  Disease  2019  (COVID-19))  ตามที่กระทรวงสาธารณสุข 
ประกาศก าหนด 

หมวด  ๒ 
การระดมทรัพยากรและมีสว่นรว่มในการช่วยเหลือเยียวยา 

 
 

ข้อ 7 ให้ผู้รับอนุญาตและผู้ด าเนินการของสถานพยาบาลจัดหาทรัพยากรด้านบุคลากร  
อุปกรณ์  เครื่องมือ  เครื่องใช้  ยาและเวชภัณฑ์  ยานพาหนะให้เพียงพอและพร้อมตอ่การช่วยเหลือผูป้ว่ย
ตามขีดความสามารถของสถานพยาบาล 

การระดมทรัพยากรในการช่วยเหลือเยียวยา  ให้สถานพยาบาลสามารถด าเนินการช่วยเหลือ 
ได้เต็มตามศักยภาพสูงสุดของสถานพยาบาลนอกเหนือจากที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมาย 

ข้อ 8 ในกรณีได้รับการประสานความร่วมมือเกี่ยวกับการช่วยเหลือเยียวยาผู้ป่วย   
จากสถานพยาบาลภาครัฐ  สถานพยาบาลเอกชนหรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง   ผู้รับอนุญาตและ
ผู้ด าเนินการของสถานพยาบาลต้องให้ความร่วมมือและจัดให้มีการช่วยเหลือเยียวยาผู้ป่วยเพ่ือให้พ้น 
จากอันตรายตามมาตรฐานวิชาชีพและขีดความสามารถของสถานพยาบาล 

้หนา   ๔
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หมวด  ๓ 
การจดัให้มีการส่งต่อผูป้่วยไปยังสถานพยาบาลอืน่ 

 
 

ข้อ 9 เมื่อให้การช่วยเหลือเยียวยาผู้ป่วยตามหมวด  1  แล้ว  ถ้ามีความจ าเป็นต้องส่งต่อ  
หรือผู้ป่วยหรือญาติผู้ป่วยมีความประสงค์จะไปรับการรักษาพยาบาลที่สถานพยาบาลอื่น   ผู้รับอนุญาต  
และผู้ด าเนินการของสถานพยาบาลต้องจัดการให้มีระบบการส่งต่อไปยังสถานพยาบาลอื่น 
ตามความเหมาะสม  โดยมีระบบป้องกันการติดเชื้อและแพร่กระจายเชื้อระหว่างการส่งต่อผู้ป่วย   
ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  เงื่อนไข  หรือแนวทางที่กระทรวงสาธารณสุขประกาศก าหนด 

 
ประกาศ  ณ  วนัที่  3  มนีาคม  พ.ศ.  ๒๕๖3 

อนุทิน  ชาญวรีกูล 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสขุ 
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