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COVID-19 Field hospital:  

Alternative State Quarantine Hospital and Hospitel  

Chardsumon Prutipinyo*

 
Abstract 

With increasing number of COVID-19 infected people, there is a need to manage 

health resources properly so as not to affect the health system. field hospital and hospitel 

are another option to reduce the burden of regular hospitals. Field hospitals are legally 

required to serve as temporary health care facilities. Guest must understand that 1. It is a 

place to treat infected patients only, and do not provide screening services. Screening 

service for COVID-19 is provided at hospitals only.  2. Infected people who are admitted 

to field hospital and hospitel are those who have no symptoms or a little symptom.  It is 

a state quarantine facility for infected people who are not required to be hospitalized, in 

order to reduce the risk of infecting health professionals, healthcare workers and people 

in communities, and also reducing number of hospital beds occupancy. 3. Field hospitals 

and hospitels received only referred patients from hospitals.  Patients are not able to 

request to stay at a field hospital or hospitel by themselves, and 4. It is a "an alternative" 

option. Field hospitals are not the only alternative to conventional medical facilities, since 

patients can choose to stay in hospitels. 
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โรงพยาบาลสนาม กรณีผูปวยโรคโควิด-19:  

สถานกักกันในโรงพยาบาลทางเลือก และหอผูปวยเฉพาะกิจ  

ฉัตรสุมน  พฤฒิภิญโญ 1

† 

 

บทคัดยอ 
การแพรระบาดของโรคโควิด-19 ที่เพ่ิมสงูขึ้น มีความจําเปนตองจัดการทรัพยากรสาธารณสขุที่

เหมาะสม เพ่ือมิใหกระทบตอระบบสุขภาพ โรงพยาบาลสนามและหอผูปวยเฉพาะกิจ (hospitel) เปน

ทางเลือกอีกทางหนึง่ที่จะลดภาระของโรงพยาบาล โรงพยาบาลสนามถูกกาํหนดตามกฎหมายใหสามารถ

เปนสถานพยาบาลชั่วคราว ที่เปนการพักรักษาผูปวย ผูเขาพักตองทําความเขาใจวา 1. เปนสถานทีพั่ก

รักษาผูปวยทีติ่ดเชื้อแลวเทานั้น ไมมีการตรวจคัดกรองโรค  การตรวจคัดกรองโรคตองทาํทีส่ถานพยาบาล

ทั่วไป  2. ไม มีอาการหรือมีเ พียงเล็กนอย เปนสถานที่กักตัวสําหรับผู ติดเชื้อที่ไมจํา เปนตองนอน

โรงพยาบาล เพ่ือลดความเสี่ยงการติดเชื้อของบุคลากรทางการแพทยและชุมชน ทั้งชวยลดภาระเตียงใน

โรงพยาบาลตาง ๆ  3. สงตอจากโรงพยาบาล รับเฉพาะผูปวยที่สงตอมาจากสถานพยาบาลทั่วไปเทานัน้ 

ผูปวยไมสามารถขอเขาพักที่โรงพยาบาลสนามไดเอง และ 4. เปนทางเลือก “หนึ่ง” โรงพยาบาลสนาม

ไมใชทางเลือกทดแทนสถานพยาบาลทั่วไปเพียงทางเดียว ผูปวยสามารถเลือกพักรักษาในหอผูปวยเฉพาะ

กิจได 
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บทนํา 

การแพรระบาดเช้ือไวรัส โคโรนา 2019 (Corona virus disease 2019) หรือโรคโควิด-19 

ไดขามป 2562 และทวีความรุนแรงข้ึนในป 2564 และจํานวนผูปวยโรคโควิด-19 ท่ีเพ่ิมสูงข้ึน หาก

ขาดการควบคุมการระบาด และการจัดการทรัพยากรท่ีเหมาะสมเขากับสถานการณในแตละจังหวัด 

และเขตสุขภาพ อาจสงผลกระทบตอระบบสุขภาพ ดังนั้น ผูบริหารประเทศระดับสูง ควรกําหนด

นโยบายหลักในการควบคุมการระบาดของโรค และสนับสนนุระบบบริการใหเพียงพอ เชน การ lock 

down การจัดหายารักษาโรคท่ีเพียงพอ การสนับสนุนงบประมาณในการบริหารจัดการโรงพยาบาล

สนาม และการรักษาผูปวยในโรงพยาบาล การรีบจัดหาวัคซีนมาฉีดใหครอบคลุมคนไทยมากท่ีสุด เร็ว

ท่ีสุด ตลอดจนการสนับสนุนเคร่ืองมือ และอุปกรณทางการแพทย ตลอดจนการกําหนดใหหนวยงาน

ทางราชการ และรัฐวิสาหกิจตางๆ ตองใหการสนับสนุนการบริการดานสาธารณสุขในชวงเวลานี้อยาง

เต็มท่ี ขณะท่ีประชาชนก็มีหนาท่ี คือ การสวมใสหนากากอนามัย งดการเดินทางท่ีไมจําเปน ลางมอื

บอยๆ ลดการพูดคุยกันในระยะใกลกวา 1 เมตร และฉีดวัคซีนตามท่ีทางราชการกําหนด ถาเปนผูปวย

โรคเร้ือรังอาการคงท่ี ควรเขาโครงการสงยาถึงบาน ดูแลตนเองใหดี หลีกเล่ียงการเดินทาง เพ่ือลด

อุบัติเหตุ เพราะจะเพ่ิมภาระใหโรงพยาบาลโดยไมจําเปน ในการจัดระบบบริการดานสาธารณสุข ตอง

คํานึงถึงผลกระทบท่ีเกิดกับผูปวยโรคอ่ืนๆ ดวย เพราะขณะนี้ โรงพยาบาลตางๆ ไดรับผลกระทบอยาง

มาก ตองงดการใหบริการผูปวย ยกเวนผูปวยฉุกเฉินเพียงอยางเดียว ดังนั้นการใหบริการผูปวยโรคโค

วิด 19 จึงตองรอบคอบ ตองใหเกิดผลกระทบตอผูปวยอ่ืนๆ ใหนอยท่ีสุด โดยเลือกโรงพยาบาลท่ีมี

ศักยภาพท่ีเหมาะสมในการดูแลรักษาผูปวยโรคโควิด 19 ท่ีมีความรุนแรง เชน กลุมไมมอีาการ กลุม

อาการเพียงเล็กนอย กลุมอาการรุนแรงปานกลางมปีอดติดเช้ือแตไมตองใสทอชวยหายใจ กลุมอาการ

รุนแรงตองใสทอชวยหายใจและใชเคร่ืองชวยหายใจ เพราะการกําหนดใหแตละโรงพยาบาลไดดูแล

ผูปวยอยางเปนระบบ จะชวยทําใหการใชทรัพยากร การบริหารจัดการท้ังระบบงายกวาการท่ีให

ผูปวยโรคโควิด 19 กระจายไปอยูในทุกโรงพยาบาล เพราะเมื่อมผูีปวยโรคโควิดเพียง 1 คน ก็ตองปด

การบริการของหอผูปวยนั้นทันที ดังนั้น การกําหนดใหอาคาร 1 อาคารของโรงพยาบาลแหงหนึง่เปน

อาคารรักษาผูปวยโรคโควิด ก็ทําใหการจัดการนั้นทําไดงาย สวนผูปวยในอาคารนั้นก็ตองยายออกมา

อยูอีกอาคารหนึ่งหรือยายโรงพยาบาล เพ่ือใหการรักษาท่ีตอเนื่อง จะตองมีหลายโรงพยาบาลท่ีไมมี

ผูปวยโรคโควิดเลย และรับดูแลผูปวยโรคอ่ืนๆ จากโรงพยาบาลตางๆ ดวย นอกจากนี้ โรงพยาบาล

ศูนยในแตละเขตสุขภาพตองเปนโรงพยาบาลหลักในการรักษาผูปวยโรคโควิด 19 กลุมอาการรุนแรง

มาก ๆ  รวมกับโรงพยาบาลจังหวัดตางๆ ในเขตสุขภาพนั้น (สมศักด์ิ เทียมเกา, เมษายน 2564)  
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ในตนป 2563 กระทรวงสาธารณสุขไดประกาศใหโรคโควิด-19 เปนโรคติดตออันตรายตาม

พระราชบัญญัติโรคติดตอ พ.ศ. 2558 และศูนยบริหารสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัส

โคโรนา 2019 (ศบค.) โดยคําส่ังของนายกรัฐมนตรีท่ี 4/2563 เร่ืองแตงต้ังผูกํากับการปฏิบัติงาน

หัวหนาผูรับผิดชอบและพนักงานเจาหนาท่ีในการแกไขสถานการณฉุกเฉินลงวันท่ี 25 มีนาคม พ.ศ. 

2563 ท่ีมอบหมายใหปลัดกระทรวงสาธารณสุขเปนหัวหนาผู รับผิดชอบในการแกไขสถานการณ

ฉุกเฉินในสวนท่ีเก่ียวกับการสาธารณสุขทุกเขตทองท่ีท่ัวราชอาณาจักร อาศัยอํานาจตามคําส่ังศูนย

ปฏิบัติการฉุกเฉินดานการแพทยและสาธารณสุขกรณีโรคติดเช้ือโควิด -19 ท่ี 2/2563 ลงวันท่ี 21 

เมษายน พ.ศ. 2563 เ ร่ืองกําหนดองคประกอบของศูนยปฏิบัติการฉุกเฉินดานการแพทยและ

สาธารณสุขกรณีโรคติดเช้ือโควิด -19 ประกอบกับคําส่ังศูนยบริหารสถานการณการแพรระบาดของ

โรคโควิด -19) ท่ี 8/2563 ลงวันท่ี 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2563  เร่ือง  แนวปฏิบัติตามขอกําหนดออก

ตามความในมาตรา 9 แหงพระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับ

ท่ี 7) เนื่องจากเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 มีการแพรกระจายอยางรวดเร็ว จําเปนตองจัดเตรียมสถานท่ีไว

ในรูปแบบของโรงพยาบาลสนาม 

โรงพยาบาลสนาม หมายถึง สถานท่ีท่ีใหการดูแลรักษาพยาบาล ซ่ึง เกินศักยภาพการ

จัดระบบบริการในการรองรับผูปวย ท้ังนี้การจัดต้ังจะตองต้ังนอกสถานพยาบาล ข้ึนกับการดําเนินการ

ของหนวยงานท่ีรับผิดชอบในพ้ืนท่ี เชน วัด โรงเรียน โรงยิม หรือหอประชุมขนาดใหญ เปนตน เพ่ือให

การรักษา ดูแลและเฝาสังเกตอาการผูปวยภายในระยะเวลา 14 วัน หรือภายในระยะเวลาท่ีแนใจวา

ผูปวย หายจากโรคโดยในระยะเวลารักษา หากผู ติดเช้ือมีอาการปวยวิกฤตหรือเกิดเหตุฉุกเฉิน 

สามารถสงตอไปรับการรักษาท่ีโรงพยาบาลท่ีเปนเครือขายของโรงพยาบาลสนาม (node of referring) 

ไดอยางรวดเร็วและปลอดภัยลดการแพรกระจายเช้ือสูผูอ่ืนซ่ึงจะเปนการลดการระบาดของโรคโควิด-

19 และการเพ่ิมข้ึนของผูปวยรายใหมไดในวงกวาง 

ในกรณีท่ีผูปวยมีอาการไมรุนแรง ควรใหการรักษาท่ีโรงพยาบาลสนาม และหอผูปวยเฉพาะ

กิจ โดยการจําแนกวา ในผูปวยอาการไมรุนแรง ข้ึนอยูกับสังกัดของโรงพยาบาลท่ีไดเลือกรับการตรวจ 

ผูท่ีไดรับการรักษาในโรงพยาบาลสนาม สวนใหญจะเปนผูท่ีไดรับการตรวจในโรงพยาบาล สัง กัด

กรุงเทพมหานคร สวนหอผูปวยเฉพาะกิจ (Hospitel) จะเปนผูท่ีไดรับการตรวจเช้ือในโรงพยาบาล

สัง กัดกรมการแพทย กระทรวงสาธารณสุข โรงเรียนแพทยตางๆ ไดแก โรงพยาบาลศิริราช 

จุฬาลงกรณ รามาธิบดี และโรงพยาบาลเอกชน ซ่ึงชวยแบงเบาภาระสาธารณสุขภาครัฐ ในการ

ประสานจัดการเตียงใหกับผูปวยท่ีมารับการตรวจ โดยทางโรงพยาบาลมกีารจัดต้ังเปนหอผูปวยเฉพาะ

กิจ (Hospitel) ในบทความนี้  ผู เ ขียนไดนําเสนอโรงพยาบาลสนาม: สถานกักกันในโรงพยาบาล
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ทางเลือก โรงพยาบาลทางเลือก เพ่ือสรางความรูความเขาใจเก่ียวกับหลักเกณฑการดําเนินงานของ

โรงพยาบาลสนามตามกฎหมายและนโยบายสาธารณสุขเก่ียวกับการปองกันโรคติดตอกรณีผูปวยโรค

โควิด-19 

 

การทบทวนโรงพยาบาลสนามในตางประเทศ 

ประเทศจีน การระบาดเร่ิมข้ึนในเมืองหวูฮ่ัน (city of Wuhan) ซ่ึงมีประชากรราว 11 ลาน

คน มีผูปวยท่ีไดรับการยืนยันโรคโควิด-19 ประมาณ 10,000 ราย โดยจาํนวน 213 รายเสียชีวิต เมอืง

อูฮ่ันมีกําหนดสรางโรงพยาบาลสนาม (อาคารกักกัน) ใหแลวเสร็จภายใน 6 วันเพ่ือรักษาผูปวยท่ีสงสัย

วาติดเช้ือไวรัสโคโรนา จากประสบการณระหวางการระบาดของโรคซารสท่ีเมืองปกก่ิง ในป 2546 ซ่ึง

โรงพยาบาล Xiaotangshan ถูกสรางข้ึนในปกก่ิงใชเวลา 7 วัน เพ่ือรองรับจํานวนผูปวยท่ีแสดงอาการ

ของโรคซารส ถือเปนการทําลายสถิติโลกในการสรางโรงพยาบาลท่ีเร็วท่ีสุด ใชการระดมพลจากบนลง

ลางราว 4,000 คนทํางานเพ่ือสรางโรงพยาบาลใหเปนไปตามกําหนดเวลา ในสวนของเวชภัณฑหวูฮ่ัน

สามารถรับเวชภัณฑจากโรงพยาบาลอ่ืน ๆ  หรือส่ังซ้ือจากโรงงานไดอยางงายดาย (Sophie Williams, 

31 January 2020) 

โรงพยาบาลสนามหรืออาคารกักกันศูนยหวูฮ่ันเปนอาคารสําเร็จรูป มีหองและส่ิงอํานวย

ความสะดวกเพียงพอ ท่ีจะจุคนไดมากกวา 4,000 คนจีนไดควบคุมการแพรระบาดของเช้ือไวรัส การ

ปดลอมอยางเขมงวดและยายหมูบานท้ังหมดไปยังสถานกักกันเพ่ือหยุดการแพรระบาดโควิด- 19 ท่ี

เมืองฉือเจียจวง (China’s Shijiazhuang city) ทางตอนเหนือของจีน หองสําเร็จรูปหลายพันหอง 

พ้ืนท่ีกวางใหญในเขตชานเมืองฉือเจียจวง ภายในมีหองเอกซเรย หอง CT หองผูปวยหนัก และ

หองปฏิบัติการ แตละวอรดมีหองน้ําในตัว ภายในสองเดือนมีการรับผูปวยโรคซารส จํานวน 1 ใน 7 

ของประเทศ และไดรับการยกยองวาเปน "ปาฏิหาริยในประวัติศาสตรการแพทย" จากส่ือของประเทศ 

อาคารกักกันในฉือเจียจวงมีหองน้ํา Wi-Fi และเคร่ืองปรับอากาศและสามารถติดตอผูปวยไดอยาง

ใกลชิด (Asia-pacific, 20/01/2021) 

ประเทศอังกฤษ ใชฐานทัพทหารช่ัวคราว โรงพยาบาลไนติงเกลโดยหนวยแพทยของ NHS 

ซ่ึงไดรับความชวยเหลือจากทหาร ในข้ันตน มีเตียงประมาณ 500 เตียง พรอมเคร่ืองระบายอากาศ

และออกซิเจน กองทัพไดจัดหาสถานท่ีอ่ืน ๆ  ท่ีเปนไปไดเพ่ือรักษาผูปวยท่ีไมสามารถเขาพักในสถาน

บริการของ NHS ตามปกติได NHS รักษาผูปวยโคโรนาไวรัสในโรงพยาบาลภาคสนามช่ัวคราวในศูนย 

ExCeL ในลอนดอนตะวันออก พ้ืนท่ีจัดแสดงซ่ึงเคยใชในอดีตสําหรับ Crufts และ Comic Con ซ่ึงจุ

ผูปวยไดถึง 4,000 คน (Rachel Schraer,  24 March 2020) 
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การประกาศ 'เพ่ิมขีดความสามารถ' ดวยวาความกังวลวา หนวยดูแลผูปวยหนักของ NHS 

จะมีจํานวนผูปวยเพ่ิมเขามามากเกินไป  โรงพยาบาล Northwick Park Hospital ทางตะวันตกเฉียง

เหนือของลอนดอน ประกาศเหตุการณรายแรง หลังจากท่ีไมมีเตียงผูปวยหนัก เจาหนาท่ีทหารจงึสง

มอบหนากากฉุกเฉินและฝกอบรมเก่ียวกับวิธีการขับเรือบรรทุกออกซิเจน ทหารมีสวนรวมในการ

แจกจายอุปกรณ หนากาก ถุงมือปองกันสวนบุคคล ชุดคลุม PPE จํานวน 7.5 ลานช้ิน ใหกับ

เจาหนาท่ี NHS มีการจัดต้ังสายดวนเฉพาะเพ่ือใหองคกรตางๆ สามารถส่ังซ้ือ PPE ไดตลอด 24 

ช่ัวโมง(Rachel Schraer,  24 March 2020) 

ประเทศสหรัฐ ถือเปนคร้ังแรกในประวัติศาสตรอเมริกาเหนือ มีการประกาศภาวะฉุกเฉิน

พรอมกันในทุกจังหวัดท้ัง 50 รัฐของสหรัฐฯ และ District of Columbia และเกือบทุกเขตของสหรัฐฯ 

ผูวาการท่ัวอเมริกาไดระดมหนวยพิทักษแหงชาติเพ่ือเปล่ียนบาน สนามกีฬา และท่ีจอดรถ สถานท่ี

ดังกลาวประกอบดวยสนามกีฬา NFL จํานวน 10 สนามพรอมดวยสนามแขงรถ และส่ิงอํานวยความ

สะดวกอ่ืน ๆ เพ่ือเปนโรงพยาบาลสนาม เนื่องจากยอดผูเสียชีวิตทะลุ 50,000 คน ในเดือนเมษายน  

และสนามกีฬาหลายแหงถูกดัดแปลงเพ่ือวัตถุประสงค ท่ีแตกตาง กัน เปนโรงพยาบาลสนาม หรือ

สถานท่ีทดสอบโคโรนาไวรัส บางสวนพักพิงคนไรบาน  บางแหงเปนหองเก็บศพ (From field to 

field hospitals, 2020)  

กองทัพวิศวกรไดระดมกําลังในสหรัฐฯโดยวาจางผูรับเหมาเอกชนเพ่ือสรางโรงพยาบาล

ฉุกเฉินท่ัวประเทศ ความพยายามนีม้ีคาใชจายมากกวา 660 ลานดอลลาร แตเกือบส่ีเดือนในการสงส่ิง

อํานวยความสะดวก แตพบวา ไมไดมีการรักษาผูปวยแมแตรายเดียว (Army Corps of Engineers, 

2020) 

ในชวงกลางเดือนมีนาคม กองทัพบกไดเร่ิมสรางโรงพยาบาลภาคสนามมากกวา 30 แหง

ใชศูนยการประชุมท่ีติดต้ังเพ่ิมเติมและสรางเต็นทควบคุมสภาพอากาศ มีส่ิงอํานวยความสะดวกพรอม 

ในเดือนเมษายน ท่ีแมคคอรมิคเพลสของชิคาโก  คนงานไดเปล่ียนศูนยการประชุมใหเปน

โรงพยาบาลช่ัวคราวขนาดใหญท่ีมี เตียง 3,000 เ ตียง ซ่ึง เปนโรงพยาบาลสนามท่ีใหญท่ีสุดใน

อิลลินอยส เพ่ือเตรียมความพรอมสําหรับการชวยชีวิตในกรณีท่ีเกิดสถานการณเลวราย 

ในปลายเดือนเมษายน โรงพยาบาลสนามลองไอสแลนดท้ัง 2 แหงแลวเสร็จและไมเคยเปด

ใหประชาชนเขามาและไมไดรักษาผูปวยใด ๆ  

ในความเปนจริงโรงพยาบาลภาคสนามของกองทัพบกสวนใหญไมพบผูปวยแมแตราย

เดียว ผูเช่ียวชาญดานสาธารณสุขกลาวยกยอง กองทัพบกท่ีจัดหาเตียงเสริมหลายพันเตียงไดอยาง

รวดเร็ว  นายรอน เดซานติส รัฐฟลอริดาจากพรรครีพับลิกันกลาว "นั่นเปนส่ิงท่ีดีมาก" รัฐบาลมชิิแกน 
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Gretchen Whitmer จากพรรคเดโมแครต กลาววา "สถานดูแลทางเลือก 1,000 เตียงท่ีไมมผูีปวยนัน้

เปนส่ิงท่ีดี"  ดวยวาการแพรกระจายของไวรัสโคโรนาเร่ิมชาลง การทํางานในโรงพยาบาลภาคสนาม

ยังคงดําเนินตอไป แมวาบางโครงการจะถูกลดขนาด - รวมถึง โรงพยาบาลภาคสนาม McCormick 

Place เปดใหบริการโดยมีเตียงถึงหนึ่งในสามตามแผนเดิมและปดรับในเวลาตอมาหลังจากรักษา

ผูปวยนอยกวา 40 คน 

ในหลายสวนของสหรัฐอเมริกา โรงพยาบาลสามารถขยายขีดความสามารถเพ่ือรองรับ

ผูปวยโคโรนาไวรัสท่ีเพ่ิมสูงข้ึน มีแตในนิวยอรก ท่ีโรงพยาบาลมผูีปวยลนและเจาหนาท่ีทองถ่ินรองขอ

ใหบริการเฉพาะผูท่ีตองการความชวยเหลือมากท่ีสุด โรงพยาบาล Javits Center ใชวิธีรักษาใหผูปวย

พักตามทางเดิน  ในชวงสามสัปดาหท่ีเปดใหบริการโรงพยาบาลสนาม Javits ไดทําการรักษาผูปวย

ประมาณ 1,100 คน โรงพยาบาลช่ัวคราวในนิวยอรกยังไมถูกปด สถานการณเร่ิมมีความตองการเตียง

ในโรงพยาบาลลดลง  

เจาหนาท่ีในรัฐอ่ืน ๆ เชน อิลลินอยสและมิชิแกน ช้ีวาโรงพยาบาลสนามสามารถเปด

ใหบริการอีกคร้ังไดอยางรวดเร็ว หากมีผูติดเช้ือไวรัสโคโรนาเพ่ิมข้ึน  มีการบํารุงรักษาโครงสราง

พ้ืนฐานทางกายภาพบางสวน เจาหนาท่ีกําลังจับตาดูจํานวนผูปวย COVID-19 ในโรงพยาบาลทองถ่ิน

อยางใกลชิด (NPR., May 7, 2020) 

 

โรงพยาบาลสนาม (Field hospital)  

ประเทศไทย การระบาดท่ีกระทรวงสาธารณสุขเรียกวาเปน "ระลอกเดือน เม.ย." 77 

จังหวัดของประเทศไทยมผูีปวยยืนยันแลวทุกจังหวัด ศูนยบริหารสถานการณโรคโควิด-19 รายงานวา 

มีผูปวยยืนยันสะสม 14,879 ราย (วันท่ี 19 เม.ย.) ทําใหรัฐบาลส่ังการใหเปดโรงพยาบาลสนามทุก

จังหวัดเพ่ือรองรับผูปวย ศูนยกีฬาหลายแหง อาคารหอประชุมของหนวยงานรัฐ สถาบันการศึกษา 

หรือกระท่ังลานจอดรถใตถุนหอประชุมของมหาวิทยาลัย ถูกจัดต้ังเปนโรงพยาบาลสนามโดยคณะ

กรรมควบคุมโรคของจังหวัด ภาพของโรงพยาบาลสนามบางแหงถูกเผยแพรผานเพจของสาธารณสุข

จังหวัด เปนภาพของเตียงนอนท่ีเปนเตียงเหล็กบาง หรือเตียงกระดาษรีไซเคิล ถูกเตรียมไวใหผูปวย 

บางแหงเวนระยะไดดี บางแหงดูหนาแนน จํานวนเจาหนาท่ีท่ีงานหลัก ๆ ของพวกเขา คือ การทํา

ความสะอาด เก็บขยะของผูติดเช้ือและชุดผูปวย โดยทุกคนสวมใสชุดปองกัน เร่ิมทํางานต้ังแต 6-7 

โมงเชา และเลิกตอนหาทุมท่ีเปนเวลาปดไฟ (บีบีซีนิวสไทย, 20 เมษายน 2564) 

โรงพยาบาลสนาม เปนสถานพยาบาลอ่ืนตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ซ่ึงไดรับการ

ยกเวนไมตองอยูในบังคับตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล กรณีท่ีใหบริการเฉพาะผูปวยโรคติดตอ
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อันตรายตามกฎหมายวาดวยโรคติดตอกรณีโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 เปนการ

ช่ัวคราวเมื่อวันท่ี 2 เมษายน 2563 ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขเร่ืองสถานพยาบาลอ่ืน ซ่ึงไดรับ

การยกเวนไมตองอยูในบังคับตามกฎหมาย วาดวยสถานพยาบาล กรณีใหบริการเฉพาะ ผูปวย

โรคติดตออันตรายตามกฎหมายวาดวยโรคติดตอกรณีโรคโควิด-19 เปนการช่ัวคราว ดังนั้น 

โรงพยาบาลสนามมคีวามจําเปน เพ่ือใชดูแลผูปวยดานโรคติดตอในสถานการณท่ีมีการระบาดของโรค 

เพราะสามารถจัดต้ังไดอยางรวดเร็วขยายหรือลดขนาดตามความเหมาะสม มีการตรวจรักษาผูปวย

ตามหลักมาตรฐาน มีการปองกันการแพรระบาดของโรคไปสูบุคลากร ชุมชนและส่ิงแวดลอมมีการ

ควบคุมปองกันโรคใหอยูในวงจํากัด โดยหากจําเปนสามารถดําเนนิการสงตอ โรงพยาบาลท่ีมีศักยภาพ

มากกวาและปดดําเนินการโรงพยาบาลเมื่อส้ินสุดการระบาดหรือมีการควบคุมโรคไดอยางเหมาะสม 

การคัดเลือก สถานท่ีต้ังข้ึนอยูกับวัตถุประสงคของการจัดต้ัง ความตองการของชุมชนและ

ทรัพยากรดานสาธารณสุขท่ีมีอยู เพ่ือใหการดูแลรักษาผูปวยโรคโควิด-19 ในสภาวการณท่ีมีการ

ระบาดไดรับการดูแลรักษาอยางปลอดภัยผูรับผิดชอบหลักในการดําเนินการจัดต้ังโรงพยาบาลสนาม

คือ ผูวาราชการจังหวัดหรือผูท่ีไดรับมอบหมายรวมกับสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด สํานักงานปองกัน

และบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) จังหวัด และหนวยงานอ่ืนๆ รวมถึง มีการกําหนดคณะทํางานท่ี

ประกอบดวยหัวหนาสวนราชการระดับจังหวัดท่ีเก่ียวของและภาคเอกชน 

การเตรียมความพรอมเพ่ือรับการระบาดของโรคโควิด-19 กรมการแพทย กระทรวง

สาธารณสุข ไดจัดทําแนวทางการจัดต้ังโรงพยาบาลสนาม (กรณีมีการระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโร

นา 2019 (COVID-19) ในวงกวาง) เพ่ือเปนขอแนะนําสําหรับการจัดสถานท่ีในการดูแลรักษาผูปวยโค

วิด-19 ท่ีมีจํานวนมากและเพ่ิมข้ึนอยางรวดเร็วเกินขีดความสามารถของโรงพยาบาลในการรับดูแล

รักษาผูปวยไวได เ รียกวา “โรงพยาบาลสนาม” หรือ “camp quarantine” แนวคิดในการจัดต้ัง

สถานท่ีรักษาพยาบาล และ การเตรียมระบบบริการในการดูแลผูปวยจํานวนมากเปนส่ิงสําคัญ  เชน  

การจัดทํา หรือ การจัดต้ังโรงพยาบาลสนาม เปนอีกแนวทางหนึ่งในการดูแลผูปวย ซ่ึงอาจจัดต้ังข้ึนใน

บริเวณท่ีเปนโรงพยาบาล หรือ สถานท่ีท่ีไมไดเปนหนวยงานดานสาธารณสุขมากอน (กรมการแพทย

กระทรวงสาธารณสุข, 7 มกราคม 2564) ดังนี้ 

1. จัดต้ังระบบบริการการดูแลรักษาพยาบาล ผูปวยท่ีเขาขาย PUI ในกรณีท่ีเกินขีด

ความสามารถของโรงพยาบาล ต้ังแตการคัดกรองผูปวย การใหการวินิจฉัยดูแลรักษา แบบ One Stop 

Services 

2. สามารถรับผูปวยยืนยันโรคโควิด-19 ไวดูแลรักษาแบบผูปวยใน และใหการดูแลผูปวยท่ี

อาการไมรุนแรง 
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3. ใชเปนสถานท่ีเพ่ือดูแลรักษาผูปวยท่ีมีอาการคงท่ี และไดรับการสงตัวมาจากโรงพยาบาล

ซ่ึงดูแลผูปวยในภาวะเฉียบพลัน หรือวิกฤต จนดีข้ึนแลวขอมูลท่ีเปนแนวทางในการตัดสินใจ เพ่ือ

เตรียมจัดต้ังโรงพยาบาลสนามพิจารณาจากขอมูลและสถานการณการระบาด เมื่อมีรายงานการ

ระบาดจากคนสูคนในวงจํากัด และมีแนวโนมท่ีจะขยายการระบาดจากคนสูคนในวงกวางมากข้ึน 

ขอมูลท่ีชวยในการวางแผนการดําเนินงาน ไดแก  

1) รายงานสถานการณความรุนแรงของโรคโควิด-19 และการระบาดในประเทศอ่ืนๆ 

หรือจังหวัดอ่ืนๆ  

2) อัตราการมารับบริการในหองฉุกเฉิน หรือโรงพยาบาลเพ่ิมมากข้ึน 

3) อัตราการรับเขาไวรักษาในโรงพยาบาล ของผูปวยท่ีมาตรวจดวยอาการ PUI เพ่ิมมาก

ข้ึน  

4) ความสามารถของโรงพยาบาลท่ีจะรองรับผูปวยโรคโควิด-19  

5) อัตราสวนของผูปวยท่ีอยูอาศัยรวมกับผูท่ีอยูในภาวะเส่ียงสูงหรือผูท่ีไมมีคนดูแลท่ี

บานและไมสามารถดูแลตนเองได 

แนวทางการจดัเตรียมพ้ืนท่ีกรณีมีการระบาดของโรคโรคโควิด-19 กลุมฉุกเฉินทางการแพทย 

กรมการแพทย กระทรวงสาธารณสุขการบริหารจัดการในการจัดต้ังโรงพยาบาลสนาม (กรมการแพทย 

กระทรวงสาธารณสุข, 13 มีนาคม 2563)   

1. การเลือกสถานท่ีสถานท่ีในชุมชนท่ีมีคุณสมบัติ ดังนี้ 

1) อากาศโปรง และเปนสถานท่ีท่ีมีการถายเทอากาศไดดี 

2) ไมอยูในท่ีชุมชนแออัด เชน ตลาดสด 

3) มีส่ิงอํานวยความสะดวกทางดานสาธารณูปโภคท่ีสําคัญในการดําเนินงาน เชน ไฟฟา

ประปาและอ่ืนๆ ตัวอยางโรงพยาบาลสนาม เชน อาคารเรียน หอพัก หอประชุมวัด ท่ีอยูหางจาก

ชุมชน แตมีระบบน้ําประปา และไฟฟาเขาถึง 

2. การจัดเตรียมวัสดุ อุปกรณและเวชภัณฑท่ีจําเปนรวมถึงวัสดุสํานักงาน เคร่ืองอุปโภค

บริโภค และน้ําด่ืม เสบียง อาหาร รวมถึงการฝกอบรม ปฐมนิเทศ ตลอดจนการกํากับดูแลการทํางาน

ของบุคลากรโดยเฉพาะอาสาสมัคร การรับสมัครเขารวมเปนสถานกักกันในโรงพยาบาลทางเลือก 

(Alternative Hospital Quarantine) โดยกระทรวงสาธารณสุขต้ังเปาในเขตท่ีมีการระบาดใหมี

โรงพยาบาลสนามสํารองอยางนอย 1,000 เตียง 

3. ระบบการดูแลการรักษาผูปวยใหเปนไปตามแนวทางเวชปฏิบัติการดูแลรักษาผูปวยโรคโค

วิด-19 ของกระทรวงสาธารณสุข 
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4. ระบบการบริหารจัดการหนวยผูปวยนอก หอผูปวย การจัดเวรประเมินความเพียงพอของ

การใหบริการ 

5. ระบบการขนสงตางๆ รวมถึง ระบบการสงตอผูปวยการขนสงวัสดุ อุปกรณทางการแพทย 

วัสดุอุปกรณอ่ืนๆ ขยะติดเช้ือการจัดการและการเคล่ือนยายศพ เปนตน 

6. ระบบการเช่ือมโยง และระบบส่ือสาร เชน ระบบเวชระเบียน  การติดตอส่ือสารท่ัวไป 

ระหวางโรงพยาบาลสนามกับหนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของ เชน โรงพยาบาล สํานักงานสาธารณสุขจงัหวัด  

สํานักงานปองกันควบคุมโรค การประชาสัมพันธ เปนตน 

7. ระบบการปองกันควบคุมการติดเช้ือและแพรกระจายเช้ือ 

1) ควรสํารวจ และเตรียมสํารองอุปกรณปองกันตนเอง (PPE) ใหพรอมและเพียงพอ เมือ่

มีการระบาด และสามารถจดัหามาเพ่ิมได 

2) การฝกซอมการสวมและถอดชุด PPE 

3) การทําความเขาใจ หลักการพ้ืนฐานของการปองกันและควบคุมการติดเช้ือ 

(Infection prevention and control) 

8. ระบบสนับสนุนรวมถึงการจัดการดานสาธารณูปโภคท่ีพักบุคลากร โภชนาการ เคร่ืองปน

ไฟ เคร่ืองกรองน้ํา ประปาสนาม ฯลฯ 

9. ระบบรักษาความปลอดภัยแกบุคลากร ผูปวย ยา เวชภัณฑ และวัสดุอุปกรณตางๆ 

10. งานสังคมสงเคราะหและจิตวิทยา 

11. การจัดระบบการส่ือสารความเส่ียง ใหผูปวย ญาติ รวมถึงประชาชน ใหเขาใจต้ังแตกอน

จัดต้ัง และ ในระหวางการระบาดของโรคโควิด-19 

 

หลักเกณฑของสถานกักกันในโรงพยาบาลทางเลือก (Alternative Hospital 

Quarantine)  

สถานกักกันในโรงพยาบาลทางเลือก (Alternative Hospital Quarantine) คือ การกักกัน

ตัวผูปวยชาวไทยและชาวตางชาติ รวมผูติดตามท่ีเดินทางกลับเขามาในราชอาณาจักรไทยโดยมี

วัตถุประสงคเฉพาะเพ่ือเขารับการรักษาพยาบาลในสถานพยาบาลท่ีรัฐกําหนดซ่ึงไดมีการนัดหมายไว

ลวงหนาโดยใชสถานพยาบาลใหเปนสถานท่ีกักกันเฝาระวังปองกันและควบคุมโรคติดเช้ือโควิด-19 

พรอมกับการรักษาพยาบาลตามกลุมโรคอาการหัตถการท่ีนัดหมายเปนระยะเวลาไมนอยกวา 14 วัน 

ตามหลักเกณฑและแนวทางท่ีรัฐกําหนด (ศูนยปฏิบัติการฉุกเฉินดานการแพทยและสาธารณสุขกรณี

โรคติดเช้ือโควิด -19, 2564) 
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ตามท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขโดยคําแนะนําของคณะกรรมการสถานพยาบาล 

ไดกําหนดหลักเกณฑวิธีการและเงื่อนไขการชวยเหลือเยียวยาแกผูปวยฉุกเฉินโรคติดตออันตราย 

สําหรับสถานพยาบาลประเภทท่ีไมรับผูปวยไวคางคืนโดยอาศัยอํานาจตามมาตรา 36 แหง

พระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. 2541 ซ่ึงแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญติัสถานพยาบาล (ฉบับท่ี 

4) พ.ศ. 2559 อาศัยอํานาจตามขอ 6 และขอ 9 แหงประกาศกระทรวงสาธารณสุขเร่ืองหลักเกณฑ

วิธีการและเงื่อนไขการชวยเหลือเยียวยาแกผูปวยฉุกเฉินโรคติดตออันตรายตามกฎหมายวา ดวย

โรคติดตออันตรายติดเช้ือโควิด-19  การระดมทรัพยากรและมีสวนรวมในการชวยเหลือเยียวยาและ

การจัดใหมีการสงตอผูปวยไปยังสถานพยาบาลอ่ืน อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพจึงออกประกาศ

เร่ืองแนวทางการปองกันควบคุมและสงตอผูติดเช้ือโควิด-19 กรณีสถานพยาบาลประเภทท่ีไมรับ

ผูปวยไวคางคืนไว (กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ, 2564) ดังนี้ 

การใหบริการตรวจคัดกรองและตรวจทางหองปฏิบัติการเพ่ือยืนยันการติดเช้ือไวรัสโคโรนา

2019 หรือโรคโควิด-19 ในสถานพยาบาลประเภทท่ีไมรับผูปวยไวคางคืนหองปฏิบัติการท่ีทําการ

ตรวจตองผานการทดสอบความชํานาญทางหองปฏิบัติการตามท่ีกรมวิทยาศาสตรการแพทยกําหนด 

(ศูนยปฏิบัติการฉุกเฉินดานการแพทยและสาธารณสุขกรณีโรคติดเช้ือโควิด –19, 2564) มีดังนี้ 

(1) กอนการใหบริการตรวจคัดกรองจะตองดําเนินการใหคําปรึกษาแนะนําเก่ียวกับการรับ

บริการตรวจคัดกรอง  

(2) การแจงผลการตรวจคัดกรอง 

(ก)  กรณีผลการตรวจคัดกรองไมพบเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 ให

สถานพยาบาลตองดําเนินการแจงผลการตรวจคัดกรองแกผูรับบริการทราบ 

(ข)  กรณีผลการตรวจคัดกรองพบเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด19 ให

สถานพยาบาลแจงผลการตรวจคัดกรองพรอมใหคําแนะนําเก่ียวกับการปองกันการแพรกระจายเช้ือ 

และตองดําเนินการประสานกับสถานพยาบาลของรัฐหรือสถานพยาบาลประเภทท่ีรับผูปวยไวคางคืน

หรือหนวยงานท่ีเก่ียวของเพ่ือรับการรักษาพยาบาลโดยทันที 

(ค) ใหสถานพยาบาลท่ีไมรับผูปวยไวคางคืนซ่ึงตรวจคัดกรองรายงานเจาพนักงาน

ควบคุมโรคติดตอตามกฎหมายวาดวยโรคติดตอแหงทองท่ีท่ีสถานพยาบาลนั้นต้ังอยูประกาศ ณ วันท่ี 

9 เมษายน พ.ศ. 2564 

ประกาศศูนยปฏิบัติการฉุกเฉินดานการแพทยและสาธารณสุขกรณีโรคติดเช้ือโควิด -19 

ประกาศ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กําหนดหลักเกณฑแนวทางการกําหนดสถานท่ีกักกันท่ี รัฐ

กําหนด (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2564  กรณีผูซ่ึงไมมีสัญชาติไทยซ่ึงมีความจําเปนตองเขามารับการตรวจ
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รักษาพยาบาลในประเทศไทยและผูติดตามของบุคคลดังกลาว แตตองไมเปนกรณีเขามาเพ่ือการ

รักษาพยาบาลโรคโควิด -19 ท้ังนี้ใหจํากัดจํานวนผูติดตามไดไมเกิน 3 คนและใหผูติดตามเขารับการ

กักกันในสถานพยาบาลเดียวกันรวมถึงตองมรีะยะเวลาท่ีอยูในราชอาณาจักรไมนอยกวา 14 วันโดยมี

หลักเกณฑแนวทางปฏิบัติ คืออนุญาตใหสถานพยาบาลซ่ึงดําเนินการโดยกระทรวง ทบวง กรม องคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน รัฐวิสาหกิจ สถาบันการศึกษาของรัฐ หนวยงานอ่ืนของรัฐ สภากาชาดไทยเขา

รวมเปนสถานกักกันในโรงพยาบาลทางเลือก  (Alternative  Hospital  Quarantine)  พรอมปฏิบัติ

ตามหลักเกณฑและแนวทางท่ีรัฐกําหนดโดยชําระคาใชจายเองท้ังหมดระหวางการรักษาพยาบาลและ

กักกันตนโดยสมัครใจซ่ึงสามารถดําเนินการไดภายหลังท่ีสํานักงานการบินพลเรือนแหงประเทศไทย 

อนุญาตใหอากาศยานทําการบินเขาสูประเทศไทยได 

หลักการและเหตุผลตามท่ีมีประกาศใหโรคโควิด-19 เปนโรคติดตออันตรายตาม

พระราชบัญญัติโรคติดตอ พ.ศ. 2558 และศูนยบริหารสถานการณโควิด-19 (ศบค.) กําหนดใหผูท่ี

เดินทางมาจากตางประเทศทุกคนตองไดรับการตรวจคัดกรองแยกกักหรือกักกันเพ่ือการเฝาระ วัง

ปองกันและควบคุมโรคซ่ึงมาจากทองถ่ินอ่ืนหรือเมืองทานอกราชอาณาจักรกรณีโรคโควิด-19 โดย

ขอกําหนดสถานพยาบาลท่ีจะเขารวมตอง            

(1) เปนสถานพยาบาลตามประกาศศูนยปฏิบัติการฉุกเฉินดานการแพทยและสาธารณสุข

กรณีโรคติดเช้ือโควิด – 19 เร่ืองหลักเกณฑแนวทางการกําหนดสถานท่ีกักกันท่ีรัฐกําหนด (ฉบับท่ี 4) 

พ.ศ. 2564  

(2) แสดงความจํานงเขารวมตามท่ีกระทรวงสาธารณสุขกําหนดและไดรับการประกาศรายช่ือ

จากกระทรวงสาธารณสุข 

กลุมเปาหมายผูปวยชาวไทยและชาวตางชาติท่ีเดินทางเขามาในราชอาณาจักรไทยเพ่ือเขา

รับการรักษาพยาบาลและมคีวามจําเปนตองเขารับการดูแลรักษาอยางตอเนื่อง โดยเดินทางมาพรอม

ผูติดตามไมเกิน 1 – 3 ราย ซ่ึงไดมีการนัดหมายไวลวงหนากับสถานพยาบาลท่ีกระทรวงสาธารณสุข

กําหนด 

สิทธิในการรักษาพยาบาลผูปวยและผูติดตามจะตองชําระคาใชจายในการรักษาพยาบาล

และการกักกันตนดวยตนเองในทุกกรณี 

สถานพยาบาลท่ีเปน Alternative Hospital Quarantine ตองมอีงคประกอบหลัก 3 หมวด 

ดังนี้ 

หมวด 1 ลักษณะโดยท่ัวไปสถานพยาบาลตองเปนไปตามท่ีไดรับใบอนุญาตตามกฎหมายท่ี

เก่ียวของ 
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หมวด 2 ลักษณะท่ีตองจัดใหมีเพ่ิมเติมโดยสถานพยาบาลตองจัดใหมีสถานท่ีบุคลากรและ

ระบบงานพรอมอุปกรณซ่ึงแยกจากระบบงานปกติ ไดแก     

(1) Isolation Room หรือหองแยกโรคติดเช้ือ AIIR-ICU Modified AIIR หรือ Cohort 

Ward  

(2) ระบบทางเดิน (Pathway)  

(3) ระบบสุขอนามยั (Hygiene)  

(4) บุคลากรผูใหบริการ  

(5) มีหองพักท่ีเปนหองเด่ียว (Single Room) สําหรับผูติดตาม   

(6) หองปฏิบัติการท่ีไดตามมาตรฐานของกรมวิทยาศาสตรการแพทย 3 ระบบฐานขอมลู

สถานพยาบาลตองจัดเตรียม (1) เอกสารการนัดหมายจากสถานพยาบาล (Confirmation Letter for 

Alternative Hospital Quarantine) (2) แบบฟอรมรายงานผลการตรวจทางหองปฏิบัติการ (3) 

รายละเอียดประกอบการจัดทํารายงานผลการรักษา (Personal Health Record/ Discharge 

Summary) (4) หนังสือรับรองการกักกันตัว 

หมวด 3 การดําเนินการของผูปวย ตองปฏิบัติ ดังนี ้

(1) จัดเตรียมเอกสารท่ีเก่ียวของกอนเดินทางเขามายังราชอาณาจักรไทย ไดแก หนังสือสง

ตัวจากโรงพยาบาลเดิมเอกสารการนัดหมายจากสถานพยาบาลในประเทศไทย (Confirmation Letter 

for Alternative Hospital Quarantine) เอกสารทางดานการเงนิ และเอกสารรับรองความจําเปนใน

การเดินทาง ตามประกาศสถานการณฉุกเฉินทุกเขตทองท่ีท่ัวราชอาณาจักร (แบบ ต.8)  

(2) หากมีผูติดตามตองดําเนินการจัดทําการรับรองโดยใชเอกสาร Affidavit letter โดยตอง

เดินทางพรอมผูปวย  

(3) แจงความจํานงตอกระทรวงการตางประเทศในการเดินทางกลับเขาสูราชอาณาจักรไทย

เพ่ือการรักษาพยาบาลโดยตองแสดงเอกสารการนัดหมาย (Confirmation Letter for Alternative 

Hospital Quarantine) และเอกสาร Affidavit letter  

(4) ระหวางอยูในสถานกักกันในโรงพยาบาลทางเลือก (Alternative Hospital Quarantine) 

ตองปฏิบัติตามขอกําหนดอยางเครงครัดจนครบ 14 วัน 

ขอปฏิบัติของหนวยงานท่ีเก่ียวของ มีดังนี้  

(1) สถานพยาบาล  

1.1 จัดใหมีบริการรักษาพยาบาลท่ีพัก (Isolation Ward) สถานท่ีส่ิงอํานวยความสะดวกตาม

ระบบงานท่ีกําหนดแยกจากระบบงานปกติหลักเกณฑในการปองกันการติดเช้ือควบคุมการระบาดของ
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โรคติดตอการจัดหายานพาหนะท่ีไดมาตรฐานตามแนวปฏิบัติการปองกันและควบคุมโรคติดเช้ือใน

การรับผูปวยและผูติดตามจากสนามบินดานท้ังทางน้ําและทางบก รวมท้ังจัดใหมีบุคลากรดูแลท่ีไดรับ

การคัดกรองกอนเขาปฏิบัติงานและสวมชุดปองกันรวมถึงทําความสะอาดรางกายหลังการปฏิบัติงาน

และจัดระบบเวชปฏิบัติการวินิจฉัยดูแลรักษาและปองกันการติดเช้ือในโรงพยาบาลกรณีโรคติดเช้ือ

ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามแนวทางปฏิบัติของกรมการแพทยและหนวยงานอ่ืน 

1.2 แสดงความจํานงสมัครเขารวมเปนสถานกักกันในโรงพยาบาลทางเลือก (Alternative 

Hospital Quarantine) 

1.3 ใหขอมูลแกผูปวยท่ีมีความประสงคจะเขารับการรักษาพยาบาลโดยแจงนัดหมายวัน

เวลาในการเขารับการรักษาพยาบาล 

1.4  ตรวจสอบความถูกตองและความครบถวนของเอกสารตามขอ 7 (1)  หากขอมูล

ครบถวนใหสถานพยาบาลแจงยืนยันการรักษาพยาบาลของผูปวยโดยสถานพยาบาลกรอกรายละเอียด

ตามเอกสารการนัดหมายตามท่ีระบุในแบบฟอรม (Confirmation Letter for Alternative Hospital 

Quarantine)พรอมลงนามโดยผูมีอํานาจของสถานพยาบาลและจัดสงเอกสารดังกลาวใหผูปวยเพ่ือ

เก็บเปนหลักฐานแสดงตนตอกระทรวงการตางประเทศและสํานักงานตรวจคนเขาเมืองและให

สถานพยาบาลจัดสง เอกสารใหกระทรวงสาธารณสุขทางจดหมายอิเลคทรอนิคส (E-mail: 

AHQMOPH@outlook.com)ลวงหนาไมนอยกวา 72 ช่ัวโมงกอนท่ีผูปวยจะเดินทางเขาประเทศไทย 

(Arrival)โดยมีรายละเอียดขอมูลนําสงดังนี ้

1) ช่ือ-ช่ือสกุล เพศ  สัญชาติ  หมายเลขหนังสือเดินทางของผูปวย      

2) เอกสารการนัดหมายจากสถานพยาบาล (Confirmation Letter for Alternative 

Hospital Quarantine)         

3) เอกสารทางการแพทยอ่ืนๆ 

1.5 จัดสงรายงานอาการผูปวยรายวันใหกระทรวงสาธารณสุขทราบและกักกันตัวจนครบ 14 

วัน 

1.6 หากส้ินสุดการรักษา สถานพยาบาลจัดสงรายงานรายละเอียดประกอบการจัดทํา

รายงานผลการรักษา (Discharge Summary) สงกระทรวงสาธารณสุขทางจดหมายอิเลคทรอนิคส (E-

mail: ahqdischarge@gmail.com) ภายใน 30 วันหลังเสร็จส้ินการรักษา  

1.7 จัดทําหนังสือรับรองการกักกันตัวตามแบบฟอรมท่ีกําหนดใหหนวยงานภาครัฐในพ้ืนท่ี

เปนผูดําเนินการใหตามกฎหมาย 
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1.8 ในกรณีท่ีผูปวยไมมาเขารับการรักษาตามนัดหมาย ใหสถานพยาบาลแจงขอมูลกลับมา

ยังกระทรวงสาธารณสุขทางจดหมายอิเลคทรอนิกส (E-mail:.AHQMOPH@outlook.com)  ภายใน 1 

วัน หลังจากยืนยันไดวาผูปวยไมมาเขารับการรักษาตามนดัหมาย 

1.9 สถานพยาบาลนัดหมายผูปวยตามวันท่ีกําหนด  

(2) กระทรวงสาธารณสุข 

2.1 รับสมัครตรวจสอบความพรอมและความครบถวนของสถานพยาบาล 

2.2 จัดทําบัญชีรายช่ือสถานพยาบาลท่ีพรอมเปนสถานกักกันในโรงพยาบาลทางเลือก

(Alternative Hospital Quarantine)  

2.3 ดําเนินการรับขอมูลจากสถานพยาบาลท่ีมีผูปวยแสดงความประสงคจะเขารับการ

รักษาพยาบาลโดยขอมูลดังกลาวกระทรวงสาธารณสุขจะดําเนินการสงขอมูลใหหนวยงานท่ีเก่ียวของ

ทันทีทาง  Email:  AHQMOPH@outlook.com. 

2.4 ติดตามและตรวจสอบรายงานรายละเอียดประกอบการรักษาจากสถานพยาบาลท่ีใหการ

รักษา  

2.5 จัดทําฐานขอมลูของผูปวยท่ีเขารับการรักษาในสวนท่ีเก่ียวของ 

(3) กระทรวงการตางประเทศ  

3.1 ประสานและแจงขอมูลแกสถานเอกอัครราชทูตสถานกงสุลใหญไทยหรือหนวยงาน

ราชการในตางประเทศเก่ียวกับแนวทางการดําเนินงานตามคูมอืปฏิบัติงานท่ีกําหนด  

3.2 พิจารณาคัดกรองผูท่ีจะเดินทางเขาสูราชอาณาจักรไทยดวยวัตถุประสงคเฉพาะเพ่ือการ

รักษาพยาบาลและการจัดเตรียมยานพาหนะ 

3.3 แจงขอมูลแกกระทรวงสาธารณสุข/หนวยงานท่ีเก่ียวของท่ีกําหนดเพ่ือไดวันนัดหมายใน

การเดินทางของผูปวย 

(4)  บริษัททาอากาศยานไทยจํากัด (มหาชน) จัดเตรียมระบบงานและอุปกรณในฝาย

การแพทยสําหรับการรับผูปวยในกรณีตองการความชวยเหลือ 

(5) สํานักงานตรวจคนเขาเมือง 

5.1 ตรวจสอบขอมูลในสวนท่ีเก่ียวของกรณีมีผูปวยเขารับการรักษา 

5.2 มีกระบวนการดานตรวจคนเขาเมืองและระบบลงทะเบียน AOT Airports Application 

เพ่ือกรอกขอมูลในแบบฟอรมท่ี ต.8 (T.8) เมือ่ผูปวยเดินทางเขาประเทศไทยท่ีกําหนด  

mailto:AHQMOPH@outlook.com.%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%9B%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B9%81%E0%B8%AA%E0%B8%94%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%88%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B9%82%E0%B8%94%E0%B8%A2%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B8%A5%E0%B8%94%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%82%E0%B8%88%E0%B8%B0%E0%B8%94%E0%B9%8D%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B8%A5%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5
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(6) ดานสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาพิจารณาอนุญาตในการนําเขา-นําออก ยา

รักษาโรค อุปกรณทางการแพทยท่ีผูปวยนําติดตัวเขามาเพ่ือการรักษาพยาบาลโดยยกเวนการเสียภาษี

ศุลกากร 

 

หอผูปวยเฉพาะกิจ (Hospitel) 

การจัดต้ังโรงพยาบาลโรงแรม (Hospitel) ตามแผนการรองรับระดับท่ี 2 โดยเปล่ียนโรงแรม

ใหเปนพ้ืนท่ีเฝาระวังอาการ หรือหอผูปวยเฉพาะกิจ สําหรับผูท่ีไมมีอาการ หรือมอีาการเพียงเล็กนอย 

ใหรักษาตัวในโรงแรมท่ีจัดหาไวให เพ่ือใหโรงพยาบาลหลักมเีตียงเพียงพอรองรับผูปวยท่ีมีอาการหนกั

ไดอยางเต็มท่ีและมปีระสิทธิภาพสูงสุด สําหรับผูประกอบการโรงแรมในพ้ืนท่ีท่ีมีความประสงคจะเขา

รวมเปนเครือขายกับโรงพยาบาลในจังหวัด เชน  กทม. เพ่ือปรับโรงแรมเปนหอผูปวยเฉพาะกิจ นอก

สถานพยาบาล โดยการขยายพ้ืนท่ีการดูแลรักษาผูปวย หรือเพ่ิมจํานวนเตียงรักษาอยางรวดเร็วใน

ระยะเวลาท่ีจํากัด วัตถุประสงคเพ่ือ 1) ชวยลดความแออัดของเตียงผูปวยโรคโควิด-19 ในโรงพยาบาล

หลัก 2) สงเสริมการดูแลผูปวยโควิด-19 อยางตอเนื่อง โดยเนนผูปวย กลุมไมมีอาการ/อาการนอย 

กอนจําหนายกลับบานเพ่ิมประสิทธิภาพการดูแลผูปวยโรคโควิด-19 ในสถานการณการระบาดท่ี

รุนแรง (การบริหารจัดการเตียง และการใชทรัพยากร โดยเฉพาะ PPE อยางคุมคา) 3) สงเสริมความ

รวมมือดานสาธารณสุข  เศรษฐกิจและสังคมระหวางหนวยงานภาครัฐ เอกชนและประชาสังคม 

รวมท้ังสรางความมสีวนรวมของชุมชน 

คําแนะนําการจัดต้ังหอผูปวยเฉพาะกิจ (Hospitel) ฉบับวันท่ี 9 เมษายน พ.ศ.2564 การ

พัฒนาหอผูปวยเฉพาะกิจนอกสถานพยาบาล เปรียบเสมอืนการขยายพ้ืนท่ีการรักษาดูแลผูปวย หรือ

เพ่ิมจํานวนเตียงรักษาพยาบาลอยางรวดเร็วในเวลาจํากัด เพ่ือใหผูปวยโรคระบาดท่ีสามารถดูแล

สุขภาพตนเองได อาการไมรุนแรง ไมจําเปนตองอาศัยเวชภัณฑ อุปกรณครุภัณฑการแพทยท่ีซับซอน 

แตยังอยูในระยะการแพรกระจายเช้ือสู ผูอ่ืนได สามารถรับการดูแลติดตามโดยทีมบุคลากรทาง

การแพทย และปองกันไมใหกลับไปแพรกระจายเช้ือในชุมชนผูปวยยืนยัน COVID-19 ท่ีควรรับการ

รักษา ในหอผูปวยเฉพาะกิจ   

1) ผูปวยยืนยันท่ีไมมีอาการหลังนอน โรงพยาบาล 4-7 วัน เมื่อไมมีภาวะแทรกซอนใหพัก

ตอท่ีหอผูปวยเฉพาะกิจจนครบ 10 วัน (และครบ 14 วันในกรณีสงสัยเช้ือกลายพันธุ; อังกฤษ บราซิล 

แอฟริกาใต) 



Public Health & Health Laws Journal Vol. 7 No.1 January - April 2021 
 

211 

  

2) ผูปวยยืนยันท่ีมีอาการไมมีภาวะเส่ียง/ภาวะรวม หลังนอน โรงพยาบาล4-7 วันเมือ่อาการ

ดีข้ึนใหพักตอท่ีหอผูปวยเฉพาะกิจจนครบ 10 วัน (และ 14 วันในกรณีสงสัยเช้ือกลายพันธุ; อังกฤษ 

บราซิล แอฟริกาใต) 

3) ผูปวยยืนยันโควิดท่ีมีอายุนอยกวา 50 ป  ท่ีไมมีอาการ หรือ ไมมีภาวะเส่ียง/ภาวะอ่ืนรวม

เขาพัก รักษา สังเกตอาการท่ีหอผูปวยเฉพาะกิจจนครบ 10 วัน (และ 14 วันในกรณีสงสัยเช้ือกลาย

พันธุ; อังกฤษ บราซิล แอฟริกาใต)  

4) ท้ังนี้ผูปวยท่ีเขารับการรักษา ในหอผูปวยเฉพาะกิจ แนะนําใหเอกซเรยปอดทุกราย หาก

ปอดผิดปกติควรอยูโรงพยาบาล  

หลักเกณฑการเปลี่ยนโรงแรมเปนหอผูปวยเฉพาะกิจ 

โรงแรมท่ีจะเขารวมโรงแรมเปนหอผูปวยเฉพาะกิจ (ตามแนวทางของกรมสนับสนุนบริการ

สุขภาพ (Hospitel) ฉบับวันท่ี 9 เมษายน พ.ศ. 2564) กลาวคือโรงแรมตองมีใบอนุญาตตามกฎหมาย 

รวมถึงกรณีดัดแปลง และขนาดโรงแรมเร่ิมตนท่ีจํานวน 30 หองเหมาะสําหรับ 1) ผูปวย Mild case 

ท่ีไมมีอาการหลังนอนโรงพยาบาล 7 วัน เมื่อไมมีภาวะแทรกซอนใหพักตอท่ีหอผูปวยเฉพาะกิจ 

(Hospitel) จนครบ 14 วัน 2) ผูปวย Mild case ท่ีมีอาการ แตไมมีภาวะเส่ียง/ภาวะรวม หลังนอน

โรงพยาบาล 7 วัน เมื่ออาการดีข้ึนใหพักตอจนครบ 14 วัน 

หลักเกณฑการเปล่ียนโรงแรมเปนโรงพยาบาลสนาม (Hospitel) มี 5 หมวด ไดแก โครงสราง

อาคาร และวิศวกรรม  บุคลากรทางการแพทย และ เจาหนาท่ีสนับสนุน วัสดุ อุปกรณสํานักงาน 

เวชภัณฑและอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคล และ การจัดการส่ิงแวดลอมและเปนมิตรกับชุมชน  

ความรวมมือระหวางหนวยงานรัฐ เอกชน ตลอดจนการประสานภาคีเครือขายตางๆ จะทํา

ใหการดูแลในภาวการณระบาดของโรคโควิดสามารถควบคุมได โรงพยาบาลเอกชนสวนใหญใหความ

รวมมือเปนอยางดี ในภาคเอกชนมเีตียงวาง 700-800 เตียง ซ่ึงการบริหารจัดการเตียงจะใหผูปวยท่ีมี

อาการรุนแรงไดรับการรักษา เพราะอาจตองใชหองความดันลบ ซ่ึงกระทรวงสาธารณสุขไดกําหนด

หมายเลข 1668 และ 1330 ในการประสานเร่ืองเตียงใหแกผูปวย 

 

บทสรุป 

การสรางโรงพยาบาลสนามควรถูกดําเนินการทันท่ีท่ีมีภาวะจํานวนผูปวยเพ่ิมมากข้ึนจาก

การระบาด ในระบบการใหบริการผูปวยโรคโควิด 19 มีอัตราการครองเตียงรอยละ 70 ดังนั้นผูบริหาร

จึงไดพิจารณาไปท่ีพ้ืนท่ีสถานศึกษา สนามกีฬา โรงแรม เนือ่งจากมีโครงสรางพ้ืนฐานพรอมใชทันที จงึ

ไมตองมีการลงทุนในสวนนี้ ตลอดจนมีความเปนสวนตัว เปนสัดสวน สวนการบริการผูปวยโรคอ่ืนๆ 
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ในโรงพยาบาลขนาดใหญท่ีแยกสัดสวนผูปวยโรคโควิด 19 กับโรคอ่ืนๆ ใหอยูกันคนละอาคาร ซ่ึงยัง

สามารถใหการบริการได โรงพยาบาลท่ีไมมีผูปวยโรคโควิด 19 ก็ยังสามารถใหการดูแลผูปวยได

ตามปกติ และผูปวยจากโรงพยาบาลขางเคียงท่ีใหบริการโรคโควิด -19 ไดดวย  และอัตรากําลัง  

งบประมาณ อุปกรณทางการแพทยจะถูกบริหารอยางเปนระบบจากสวนกลางของจังหวัด และเขต

สุขภาพ สวนจังหวัดใดมีโรงพยาบาลเอกชน ตองกําหนดใหโรงพยาบาลเอกชนเขารวมการบริการรักษา

ผูปวยดวย เชน การรับรักษาผูปวยโรคโควิด-19 ท่ีตองการและสามารถรับผิดชอบคารักษาพยาบาลได 

เชน ผูปวยมีฐานะดี มีประกันสุขภาพ เปนตน หรือสนับสนุนกําลังคน วัสดุอุปกรณทางการแพทยตอ

โรงพยาบาลของรัฐ เชนเดียวกัน ผูปวยตองใหความรวมมือในแนวทางการรักษา เชน เมื่ออาการดีข้ึน

ตองยายออกจากโรงพยาบาลขนาดใหญไปสูโรงพยาบาลเครือขาย หรือโรงพยาบาลสนาม ตาม

แนวทางการรักษาของแพทย และสําหรับโรงพยาบาลสนามและหอผูปวยเฉพาะ (hospitel) ท่ีเปน

สถานท่ีพักรักษาผูปวยท่ีติดเช้ือ ไมมีอาการหรือมเีพียงเล็กนอย เปนสถานท่ีกักตัวสําหรับผูติดเช้ือท่ีไม

จําเปนตองนอนโรงพยาบาล เพ่ือลดความเส่ียงการติดเช้ือของบุคลากรทางการแพทยและชุมชน และ

ชวยลดภาระเตียงในโรงพยาบาลตาง ๆ    
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