เลม่ ๑๓๗ ตอนพิเศษ ๒๘๖ ง

หนา้ ๑๙
ราชกิจจานุเบกษา

๗ ธันวาคม ๒๕๖๓

ประกาศศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข
กรณีโรคติดเชื้อโควิด - 19
เรื่อง หลักเกณฑ์แนวทางการกาหนดสถานกักกันในกิจการกอล์ฟ (Golf Quarantine)
ตามที่นายกรัฐมนตรีได้มีคาสั่ง ที่ 4/2563 เรื่อง แต่งตั้งผู้กากับการปฏิบัติงาน หัวหน้า
ผู้รับผิดชอบ และพนักงานเจ้าหน้าที่ในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน ลงวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2563
ที่ ม อบหมายให้ ป ลั ด กระทรวงสาธารณสุ ข เป็ น หั ว หน้ า ผู้ รั บ ผิ ด ชอบในการแก้ ไ ขสถานการณ์ ฉุ ก เฉิ น
ในส่วนที่เกี่ยวกับการสาธารณสุขทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร
อาศัยอานาจตามคาสั่งศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรณีโรคติดเชื้อ
โควิด - 19 ที่ 2/2563 ลงวันที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2563 เรื่อง กาหนดองค์ประกอบของ
ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรณีโรคติดเชื้อโควิด - 19 ประกอบกับคาสั่ง
ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) ที่ 8/๒๕๖๓
เรื่อง แนวปฏิบัติตามข้อกาหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกาหนดการบริ หารราชการ
ในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ 7) ลงวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕63 ข้อ 1
การเดิ น ทางเข้ า มาในราชอาณาจั ก รของผู้ โ ดยสารหรื อ ผู้ เ ดิ น ทางเข้ า มาในราชอาณาจั ก ร (11)
ได้กาหนดให้ผู้ไม่มีสัญชาติไทยซึ่งได้รับอนุญาตให้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรตามข้อตกลง พิเศษ
(special arrangement) ระหว่ า งหน่ ว ยงานของรั ฐ ของประเทศไทยกั บ ต่ า งประเทศ หรื อ บุ ค คล
หรื อ กลุ่ ม บุ ค คล ที่ ไ ด้ รั บ อนุ ญ าตจากนายกรัฐ มนตรี ต ามข้ อ เสนอและการตรวจสอบกลั่ นกรองของ
คณะกรรมการเฉพาะกิจ ผ่อนคลายการบังคับใช้มาตรการป้องกัน และยับยั้งการแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) โดยต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคตามที่คณะกรรมการ
เฉพาะกิจดังกล่าวกาหนด โดยมีหลักเกณฑ์แนวทางปฏิบัติ จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข
กรณี โ รคติ ด เชื้ อ โควิ ด - 19 เรื่ อ ง หลั ก เกณฑ์ แ นวทางการก าหนดสถานกั ก กั น ในกิ จ การกอล์ ฟ
(Golf Quarantine)”
ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ข้อ 3 ในประกาศนี้
“สถานกักกันในสนามกอล์ฟ (Golf Quarantine) หมายความว่า การกักกันตัวของนักกอล์ฟ
ชาวต่ า งชาติ ร วมผู้ ติ ด ตามที่ เ ดิ น ทางเข้ า มาในราชอาณาจั ก รไทย โดยมี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ เข้ า มา
ออกกาลังกายด้วยการเล่นกีฬากอล์ฟ (ออกรอบ) และทากิจกรรมด้านสุขภาพพร้อมกับการกักกันตัว
โดยทากิจกรรมตามรายการจัดให้บริการที่กาหนด ซึ่งได้มีการนัดหมายไว้ล่วงหน้าโดยให้กิจการกอล์ฟ

เลม่ ๑๓๗ ตอนพิเศษ ๒๘๖ ง

หนา้ ๒๐
ราชกิจจานุเบกษา

๗ ธันวาคม ๒๕๖๓

เป็นสถานที่กักกัน เฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อโควิด - 19 (COVID - 19) พร้อมกับ
การเล่ น กี ฬ ากอล์ ฟ (ออกรอบ) และท ากิ จ กรรมด้ า นสุ ข ภาพ เป็ น ระยะเวลาตามที่ ศู น ย์ บ ริ ห าร
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) กาหนด โดยชาระค่าใช้จ่าย
ทั้งหมดระหว่างการทากิจกรรมตามรายการจัดให้บริการที่กาหนด และกักกันตนโดยสมัครใจ”
ข้อ 4 ให้การกาหนดสถานที่กักกันเป็นไปตามหลักเกณฑ์ แนวทางแนบท้ายประกาศนี้
ประกาศ ณ วันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖3
เกียรติภมู ิ วงศ์รจิต
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
หัวหน้าศูนย์ปฏิบตั ิการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข

หลักเกณฑ์ แนวทางการกาหนดสถานกักกันในกิจการกอล์ฟ (Golf Quarantine)
แนบท้ายประกาศศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข.กรณีโรคติดเชือ้ โควิด - 19
เรื่อง หลักเกณฑ์แนวทางการกาหนดสถานกักกันในกิจการกอล์ฟ (Golf Quarantine)
ข้อ 1 หลักการและเหตุผล
ตามที่มีประกาศให้โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด - 19 (Coronavirus Disease 2019 : COVID - 19)
เป็นโรคติดต่ออันตรายตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 และศูนย์บริหารสถานการณ์ การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19).(ศบค.).กาหนดให้ผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศทุกคนต้องได้รับ
การตรวจคัดกรองแยกกัก หรือกักกัน เพื่อการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคซึ่งมาจากท้องถิ่นอื่น หรือเมืองท่า
นอกราชอาณาจักร กรณีโรคโควิด - 19 นั้น
พร้อมนี้ หน่วยงานภาครัฐได้จัดเตรียมและจัดหาสถานที่สาหรับเป็นที่กักกันผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ
ให้อยู่ในการกากับ ดูแล เพื่อการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เรียบร้อยแล้ว ทั้งในส่วน
ของโรงแรม และสถานพยาบาล
ประกอบกับศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) (ศบค.)
ได้มีมติเห็นชอบ ให้ชาวต่างชาติเดินทางเข้ามาราชอาณาจักรไทย เพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ รวมทั้งมีการพัฒนารูปแบบ
การกักกันตัว (Quarantine) รู ป แบบใหม่ที่ประเทศไทยมีความพร้อม ได้แก่ Golf Quarantine เป็นสถานกั กกัน
ในกิจการกอล์ฟ เนื่องจากประเทศไทยมีความพร้อมทั้งทางด้านสนามที่มีคุณภาพ มาตรฐาน บุคลากร รวมถึงมีสถานที่
ท่องเที่ยวที่สวยงาม และมีการบริการที่มีคุณภาพ กระทรวงสาธารณสุขจึงได้จัดทาหลักเกณฑ์แนวทางการกาหนด
สถานกักกันในกิจการกอล์ฟ (Golf Quarantine) เพื่อรองรับความต้องการของนักกีฬาชาวต่างชาติรวมผู้ติด ตาม
เดิน ทางกลับ เข้ามาในราชอาณาจักรไทยโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเข้ามาออกกาลังกายด้ว ยการเล่นกีฬากอล์ฟ
(ออกรอบ) และการทากิจกรรมด้านสุขภาพ ในกิจการกอล์ฟที่รัฐกาหนด
ข้อ 2 คานิยาม
สถานกักกั นในกิจการกอล์ฟ (Golf Quarantine) หมายความว่า การกัก กัน ตัว ของนัก กอล์ฟ ชาวต่างชาติ
รวมผู้ติดตามที่เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรไทย.โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเข้ามาออกกาลังกายด้วยการเล่นกีฬากอล์ฟ
(ออกรอบ) และทากิจกรรมด้านสุขภาพพร้อมกับการกักกันตัว โดยทากิจกรรมตามรายการจัดให้บริการที่กาหนด ซึ่งได้มี
การนัดหมาย ไว้ล่วงหน้าโดยให้ กิจการกอล์ฟเป็นสถานที่กักกัน เฝ้าระวัง.ป้องกัน.และควบคุมโรคติดเชื้อโควิด -19
(COVID - 19) พร้ อ มกั บ การเล่ น กี ฬ ากอล์ ฟ (ออกรอบ) และท ากิ จ กรรมด้ า นสุ ข ภาพ เป็ น ระยะเวลาตามที่
ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) กาหนด โดยชาระค่าใช้จ่ายทั้งหมด
ระหว่างการทากิจกรรมตามรายการจัดให้บริการ และกักกันตนโดยสมัครใจ
ข้อ 3 กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายชาวต่างชาติ รวมผู้ติดตามที่เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรไทย มีความประสงค์การเล่นกีฬากอล์ฟ
(ออกรอบ) และทากิจกรรมด้านสุขภาพพร้อมกับการกักกันตัว แต่ต้องไม่เป็นกรณีเข้ามาเพื่อการรักษาพยาบาลโรคโควิด - 19
โดยเดินทางมาด้วยตนเอง หรือมีผู้ติดตาม ซึ่งได้มีการนัดหมายไว้ล่วงหน้ากับกิจการกอล์ฟ ทีก่ ระทรวงสาธารณสุขกาหนด
ข้อ 4 สิทธิในการรับบริการ นักกอล์ฟและผู้ติดตาม จะต้องชาระค่าใช้จ่ายในการรับบริการและการกักกันตน
ด้วยตนเองในทุกกรณี
ข้อ 5 สถานกักกันในกิจการกอล์ฟ (Golf Quarantine) ประกอบด้วย กิจการประเภทสนามกอล์ฟและที่พัก
โดยต้องมีองค์ประกอบหลัก 3 หมวด ดังนี้
หมวด 1 ลักษณะโดยทั่วไปเป็นไปตามที่ได้รับใบอนุญาตตามกฎหมาย และจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล
หมวด 2…

-2หมวด 2 ลักษณะที่ต้องจัดให้มีเพิ่มเติม
หมวด 3 ระบบฐานข้อมูลทีต่ ้องจัดเตรียม
แบ่งรายละเอียดได้ดังนี้
หมวด 1 ลักษณะโดยทั่วไปเป็นไปตามที่ได้รับใบอนุญาตตามกฎหมาย และจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล
ประเภท
กิจการ
สนามกอล์ฟ
และที่พัก

จดทะเบียน
เป็นนิติบุคคล
ของกระทรวงพาณิชย์


ใบอนุญาต (License)
ใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็น
อันตรายต่อสุขภาพ

พระราชบัญญัติโรงแรม
พ.ศ. 2547





กรณีมีกิจการอื่นนอกเหนือจากที่กล่าวมา ต้องได้รับใบอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
หมวด 2 ลักษณะที่ต้องจัดให้มีเพิ่มเติม ประกอบด้วย โครงสร้างอาคาร และวิศวกรรม ห้องแยก (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 ห้องพักผู้รับบริการ ต้องเป็นห้องปรับอากาศแยกส่วนจากระบบปกติ มีระบบระบายอากาศ
จั ดให้ ห้ องพักเป็ นห้ องปลอดบุ หรี่ ห้ องพักมีลั กษณะพื้นผิ วที่สามารถทาความสะอาดโดยง่าย มีความปลอดภัย
เหมาะสมกับผู้รับบริการ
1.4 ท่อระบายน้าทิ้ง และสุขาภิบาลต้องไม่รั่วซึม ระบบแยกและกาจัดขยะแยกจากตัวอาคาร
1.5 มีระบบโทรศัพท์สื่อสาร และระบบกล้องวงจรปิด (CCTV) ครอบคลุมพื้นที่ให้บริการ
(2) ห้องแยก (Isolation Room) หรือพื้นที่กักกันตัว.(Area Quarantine)
2.1 กาหนดพื้นที่ (Zoning) เพื่อเป็นการกักกันตัวในพื้นที่ (Area Quarantine) โดยต้องกาหนด
ส่วนที่ทากิจกรรมและมีแผนผังชั้น (Floor Plan) จาแนกพื้นที่ที่ชัดเจน แยกส่วนการให้บริการจากส่วนพื้นที่ปกติ
2.2 กรณีบ้านพักเป็นหลัง ต้องแยกออกจากกัน (Cluster) จัดแบบห้องเดี่ยว (Single Room)
กาหนดจานวนผู้เข้าพัก โดยมีห้องนอน ห้องน้า ห้องครัว ห้องนั่งเล่น ระเบียง แยกเป็นสัดส่วนชัดเจน
2.3. กรณีตึก ต้องมีห้องชุด มีลิฟท์และทางเข้า - ออก แยกจากพื้นที่ปกติ โดยมีห้องนอน ห้องน้า
ห้องครัว ห้องนั่งเล่น ระเบียง แยกเป็นสัดส่วนชัดเจน
2.3.1 กรณีผู้รับบริการที่มีผู้ติดตามที่มีเอกสารแสดงความสัมพันธ์กันในครอบครัว อาทิเช่น
เด็กเล็ก ผู้สูงอายุ คู่สามีภรรยาสามารถพักห้องเดียวกันได้
2.3.2 กรณีผู้รับบริการที่มีข้อจากัดด้านสุขภาพ ด้านการเคลื่อนไหวที่ต้องการผู้ช่วยเหลือ
สามารถพักห้องเดียวกันได้
2.3.3 กรณี...

-32.3.3 กรณีผู้ใช้บริการเข้าพักมีผลตรวจปกติ ครั้งที่ ๑ ครั้งที่ ๒ และครั้งที่ ๓ ต้องจัดให้มี
แผนผังจาแนกระบุห้องพักชัดเจนไม่ปะปนกัน
๒.๔ กิจการกอล์ฟต้องสารองห้องพัก ร้อยละ ๕ สาหรับกรณีกักกันโรคและจัดให้เส้นทาง
เฉพาะไม่ปะปนกรณีส่งต่อผู้รับบริการเพื่อการรักษา
๒.๕ จัดให้มีปรอทวัดไข้ดิจิตอลส่วนบุคคลในห้องพัก
(3).ระบบทางเดิน (Pathway) มีการกาหนดเส้นทางทีผ่ ู้รับบริการสามารถเดินทางในเส้นทางที่กาหนด
ตั้งแต่การเดินทางออกจากสนามบิน จนถึงกิจการโดยแยกจากระบบปกติ และจัดให้มีพื้นที่บริการสาหรับผู้ใช้บริการ
กรณีผลตรวจปกติ ครั้งที่ ๑ ครั้งที่ ๒ และครั้งที่ ๓ ไม่ปะปนกัน
(4) สุขอนามัย (Hygiene) ในกิจการกอล์ฟ โดยส่วนที่พักต้องมีระบบการทาความสะอาดและการฆ่าเชื้อ
ตามเกณฑ์ที่ กาหนดของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุ ข หรื อต้องมี มาตรฐานความปลอดภัยด้านสุ ขอนามั ย
Amazing Thailand Safety & Health Administration (SHA) ของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา หรือการประเมิน
กิจการกอล์ฟว่าได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน COVID - 19 ผ่านทาง Line application และ Web browser
Clean together ของกรมอนามัย
4.1 การใช้บริการพื้นที่ส่วนกลาง สนามกอล์ฟ ห้องรับประทานอาหาร ร้านขายของ ห้องประชุม
สัมมนา สระว่ายน้า ต้องจากัดจานวนผู้ใช้บริการมีระยะห่างไม่น้อยกว่า ๒ เมตร และสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดการ
ใช้บริการ จัดให้มีเจลแอลกอฮอล์ไม่น้อยกว่า ๗๐ % สาหรับทาความสะอาดมือก่อนและหลังใช้บริการ
4.2 การทาความสะอาดพื้นที่ส่วนกลาง ให้ทาความสะอาดทันทีหลังเสร็จสิ้นกิจกรรมด้วยน้ายา
ตามมาตรฐาน ตามคาแนะนาในการทาความสะอาด ทาลาย และฆ่าเชื้อโรคในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)
4.3 การทาความสะอาดห้องพัก จัดให้มี อุปกรณ์สาหรับทาความสะอาดห้องพัก ที่เพียงพอ
ในห้องพักก่อนวันครบการตรวจผลครั้งที่ ๒ และมีการทาความสะอาดห้องพักโดยพนักงานทาความสะอาดหลังผลตรวจ
โควิด – 19 ปกติครั้งที่ ๒
4.4 การจัดเก็บขยะ จัดให้มีถังขยะสาหรับผู้ใช้บริการโดยใช้ถุงพลาสติกสีแดง มีการจัดเก็บขยะ
ทุกวันโดยจัดให้วางไว้นอกห้องพัก
(5) ระบบงาน (Work Flow) ภายในกิจการกอล์ฟ จะต้อง
5.1 มีการตรวจหาเชื้อโควิด -19 ทางห้องปฏิบัติการ รวม 3 ครั้ง คือ ครั้งที่ 1 Day 0 ครั้งที่ 2 Day 5
หรือ 7 และครั้งที่ 3 Day ๑๓ หรือ 14 หรือเป็นไปตามมาตรฐานที่กระทรวงสาธารณสุขกาหนด โดยจัดให้มีพื้นที่ตรวจ และ
ส่งผลไปยังห้องปฏิบัติการกับโรงพยาบาลคู่สัญญา รวมถึงจัดให้มีเส้นทางการส่งต่อผู้ป่วย (Refer) ในพื้นที่ ไม่ปะปนกัน
สาหรับรับการรักษาต่อในกรณีฉุกเฉิน ผลตรวจทางห้องปฏิบัติการพบเชื้อ (Lab Detectable) หรือกรณีเสียชีวิต
๕.๒ จัดให้มีสัญลักษณ์ระบุเพื่อจาแนกผู้รับบริการกรณีผลตรวจเป็นปกติ ครั้งที่ ๑ กรณีผลตรวจ
โควิด – 19 เป็นปกติครั้งที่ ๒ และกรณีผลตรวจโควิด – 19 เป็นปกติครั้งที่ ๓
5.๓ มีระบบติดตามตัวตลอดระยะเวลากักตัว มีระบบส่งต่อผู้รับบริการ ไปยังโรงพยาบาลคู่สัญญา
ใกล้เคียงกรณีฉุกเฉิน
5.๔ จัดให้มีการซื้อสินค้าผ่านระบบออนไลน์ (Shopping Online) โดยสนับสนุนชุมชนในพื้นที่ ทั้งนี้
ให้ปฏิบัติตามมาตรฐานสุขอนามัยและมาตรการการป้องกันการติดเชื้อโควิด - 19
๕.๕ สนามกอล์ฟที่เข้าร่วมเป็นสถานกักกันกอล์ฟ (Golf.Quarantine) ต้องไม่เปิดให้บริการแก่บุคคล
ทั่วไป
(6) กิจกรรม...

-4(6) กิจกรรมที่ให้บริการในกิจการกอล์ฟ ต้องกาหนดให้มีรายการจัดให้บริการไม่น้อยกว่า 10 – ๑๔ วัน
ขึ้นไปหากเสร็จสิ้นกิจกรรมต้องอยู่ต่อไปจนครบระยะกักตัวตามที่ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (โควิด-19).(ศบค.).กาหนดดังนี้
ประเภท
กิจการ
สนามกอล์ฟ
และที่พัก

กิจกรรม

- กรณีสนามกอล์ฟมี 18 หลุม สามารถเริ่มกิจกรรมกอล์ฟได้หลังจากผลตรวจทางห้องปฏิบัติการ
ไม่พบเชื้อ COVID - 19 (Lab Not Detectable) ตั้งแต่ Day 0 เป็นต้นไป สามารถนาผู้รับบริการออก
จากที่พักเพื่ อไปทากิจกรรมตามพื้นที่ ให้ บริ การจ ากัดจานวนโดยเป็ นกิจกรรมที่ ทางรัฐก าหนด
ซึ่งจะต้องปิดสนาม 14 วัน จนกว่าผู้รับบริการ จะทากิจกรรมสุขภาพเสร็จสิ้น
- กรณีสนามกอล์ ฟมีมากกว่า 18 หลุ ม สามารถรับผู้ รับบริการกลุ่ มใหม่ได้หลั งจากผู้ รับบริการ
กลุ่มแรกมีผลตรวจทางห้องปฏิบัติการครั้งที่ 2 (Day 5 หรือ 7) ไม่พบเชื้อ COVID - 19 (Lab Not
Detectable) (โดยการจัดคิวในการใช้บริการ)
กรณีมีผู้ติดตาม จัดให้มีบริการกอล์ฟและการอานวยความสะดวกเช่นเดียวกับผู้รับบริการ โดยเจ้าหน้าที่ผู้ประสานงาน
(Liaison) ให้ใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล ตามข้อแนะนา แนวปฏิบัติ การป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อกรณี
โรคโคโรนาไวรัสสายพันธ์ใหม่ 2019 (Novel Corona virus: nCoV) โดยสานักงานป้องกัน ควบคุมโรคติดเชื้อและเชื้อดื้อยา
ในโรงพยาบาล สถาบันบาราศนราดูร กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
(7) พนักงานให้เป็นไปตามมาตรฐานกิจการนั้น ๆ และเพิ่มเติมตามข้อกาหนดของกระทรวงสาธารณสุข
7.1 พนักงานให้บริการกลุ่มเสี่ยงสูง ได้แก่ แคดดี้ (แต่งกายตามยูนิฟอร์มที่กิจการสนามกอล์ฟ
กาหนด มีอุปกรณ์ป้องกันหน้ากากอนามัย (Mask) และถุงมืออนามัย) พนักงานขับรถรับส่งจากสนามบิน (แต่งกายปกติ
แต่ต้องสวมอุปกรณ์ป้องกันตัวสวมชุด PPE สวมหน้ากากอนามัย (Mask) และถุงมืออนามัย)
7.2 พนักงานให้บริการกลุ่มเสี่ยงต่า ได้แก่ พนักงานต้อนรับ พนักให้บริการอาหารและเครื่องดื่ม
พนักงานรักษาความปลอดภัย พนักงานทาความสะอาด (แต่งกายปกติ แต่ต้องสวมอุปกรณ์ป้องตัว แบบ SEMI PPE)
(8) ยานพาหนะจัดให้มีการเว้นระยะห่าง การสวมใส่อุปกรณ์ป้องกัน การทาความสะอาดเป็นไปตาม
มาตรฐานกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขกาหนด
8.1 กรณีรถกอล์ฟที่ใช้ในกิจการกอล์ฟต้องจัดให้มีการทาความสะอาดด้วยน้ายาตามมาตรฐาน
การเว้นระยะห่างตามกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขกาหนด
(9) การมีส่วนร่วมของชุมชน ชุมชนยอมรับและมีส่วนร่วมในการนาวัตถุดิบ วัสดุในชุมชน การเสนอ
สินค้า และการจ้างงานในพื้นที่ ในกิจการสถานประกอบการ โดยมีการจ้างงานทั้งแบบไม่เต็มเวลา (Part.Time)
และแบบเต็มเวลา (Full Time)
(10) กฎระเบียบของผู้รับบริการ
๑๐.๑ จ านวนต่ อการออกรอบ ๑ กลุ่ม ประกอบด้วยผู้ รับบริการ แคดดี้ และผู้ติดตามไม่เกิน
๑๕ คน
๑๐.๒ ในการออกรอบผู้รับบริการสามารถออกรอบได้ไม่เกินกลุ่มละ ๕ คน กรณีที่ผู้รับบริการ
มีกิจกรรมร่วมกันระหว่างกลุ่ม หากมีผลตรวจทางห้องปฏิบัติการพบเชื้อ Lab Detectable รายใดรายหนึ่งผู้ร่วมกิจกรรม
ทั้งหมดต้องเข้ารับการตรวจและกักตัวตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข
๑๐.๓ การออกรอบจะมีแคดดี้ดูแลผู้รับบริการเพียงคนเดียวตลอดระยะเวลากักตัว
๑๐.๔ ในการออกรอบ ผู้รับบริการจะต้องนัดหมายและมาตามเวลาที่กาหนด
๑๐.๕ ระยะห่าง…

-5๑๐.๕ ระยะห่างของเวลาในการนัดหมายแต่ละกลุ่มต้องห่างกันไม่น้อยกว่า 10 - ๑๕ นาที
และอุปกรณ์ ผู้รับบริการจะต้องเป็นผู้ดูแลอุปกรณ์ด้วยตนเอง
๑๐.๖ ผู้รับบริการต้องดูแลทาความสะอาดเสื้อผ้าที่สวมใส่ด้วยตนเอง
(11) กฎระเบียบของแคดดี้
๑๑.๑ แคดดี้ทอี่ อกรอบจะต้องดูแลผู้รับบริการเพียงคนเดียวตลอดระยะเวลากักตัว
๑๑.๒ แคดดี้ต้องสวมใส่ชุดและอุปกรณ์ป้องกันตนเองตลอดระยะเวลาการออกรอบ หรือจัดให้มี
สถานที่ชาระร่างกายและผลัดเปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนเข้าไปพื้นที่ส่วนกลาง
หมวด 3 ระบบฐานข้อมูลทีต่ ้องจัดเตรียม
(1) เอกสารประกอบการเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรไทย ตามมาตรา ๙ แห่งพระราชกาหนด
การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ 7) ลงวันที่ 31 กรกฎาคม ๒๕63 ข้อ 1 (11) ดังนี้
1.1 เอกสารการนัดหมายจากกิจการกอล์ฟในประเทศไทย (Confirmation Letter for Golf
Quarantine)
1.2 เอกสารแสดงความสัมพันธ์กับผู้รับบริการ (Affidavit letter) (ถ้ามี)
๑.๓ เอกสารแสดงรายละเอียดผู้ติดตาม
(2) มีการแต่งตั้ง COVID Commander สาหรับการประสานงานข้อมูลผู้รับบริการ
(3) มีการรายงานผล ระบบการรายงานผล การออกใบรับรองกักกัน ตัว ผ่าน Application
ที่กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขกาหนด
(4) การประเมิน ตนเองของกิจ การกอล์ฟ (Self-Assessment) พร้อมแนบเอกสารตามที่
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุขกาหนด
(5) การควบคุม กากับ ติดตาม และประเมินผลการดาเนินงานของกิจการกอล์ฟให้เป็นไปตามแนวทาง
ทีก่ รมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขกาหนด
ข้อ 6 ผู้รับบริการต้องดาเนินการ ดังนี้
(1) จัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้องก่อนเดินทางเข้ามายังราชอาณาจักรไทย ได้แก่ เอกสารการนัดหมาย
จากกิจการสนามกอล์ฟในประเทศไทย (Confirmation Letter for Golf Quarantine) เอกสารทางด้านการเงิน
ให้แก่กิจการกอล์ฟ และเอกสารตามที่ศูนย์บริหารสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(ศบค.) กาหนด ตามหมวด 3 (1)
(2) หากมีผู้ติดตามต้องดาเนินการจัดทาการรับรองโดยใช้เอกสารแสดงความสัมพันธ์กับผู้รับบริการ
(Affidavit letter) โดยต้องเดินทางพร้อมกับผู้รับบริการ
(3) แจ้งความจานงต่อกระทรวงการต่างประเทศในการเดินทางกลับเข้าสู่ราชอาณาจักรไทย เพื่อเข้ามา
เล่นกีฬากอล์ฟ (ออกรอบ) และทากิจกรรมด้านสุขภาพ ในกิจการกอล์ฟที่รัฐกาหนด โดยต้องแสดงเอกสารการนัดหมาย
(Confirmation Letter for Golf Quarantine) และเอกสารแสดงความสัมพันธ์กับนักกอล์ฟ (Affidavit Letter)
(4) ระหว่างอยู่ในสถานกักกันในกิจการกอล์ ฟ (Golf Quarantine) ต้องปฏิบัติตามข้อกาหนดอย่าง
เคร่งครัดจนครบระยะการกักตัว ตามที่ศูนย์บริหารสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(ศบค.) กาหนด
ข้อ 7 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
(1) กิจการกอล์ฟ
1.1 จัดให้มีการออกรอบ และทากิจกรรมด้านสุขภาพตามแผนที่กาหนด ที่พักที่เป็นห้องแยก (Isolation
Room) สถานที่ สิ่งอานวยความสะดวกตามระบบงานที่กาหนดแยกจากระบบงานปกติ หลักเกณฑ์ในการป้องกันการติดเชื้อ
ควบคุม…

-6ควบคุมการระบาดของโรคติดต่อ การจัดหายานพาหนะที่ได้มาตรฐานตามแนวปฏิบัติการป้องกันและควบคุมโรคติ ดเชื้อ
ในการรับผู้รับบริ การสุ ขภาพและผู้ติดตามจากสนามบิน ด่านทั้งทางน้าและทางบก รวมทั้งจัดให้มีบุคลากรดูแลที่ ได้รับ
การคัดกรองก่ อนเข้ าปฏิบั ติ งาน.และสวมชุดป้ องกั น.รวมถึ งทาความสะอาดร่างกายหลั งการปฏิบั ติ งาน และจัดระบบ
เวชปฏิบัติการวินิจฉัย ดูแลรักษา และป้องกันการติดเชื้อในกิจการกอล์ฟ กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)
ตามแนวทางปฏิบัติด้านสาธารณสุขเพื่อการจัดการภาวะระบาดของโรคโควิด - 19 ในข้อกาหนดออกตามความในมาตรา 9
แห่งพระราชกาหนด การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 1) ของกระทรวงสาธารณสุข
1.2 แสดงความจานงสมัครเข้าร่วมเป็นสถานกักกันในกิจการกอล์ฟ (Golf Quarantine)
1.3 เจ้าหน้าที่ของกิจการกอล์ฟให้ข้อมูลแก่ผู้รับบริการ และผู้ติดตาม ที่มีความประสงค์จะเข้ามา
เล่นกีฬากอล์ฟ (ออกรอบ) และทากิจกรรมด้านสุขภาพ โดยแจ้งนัดหมายวัน เวลา ในการเข้ารับบริการ
1.4 ตรวจสอบความถูกต้องและความครบถ้วนของเอกสาร ตามที่ ศูนย์บริหารสถานการณ์
แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) กาหนด ตามหมวด 3 (1) หากข้อมูลครบถ้วน ให้กิจการกอล์ฟ
แจ้งยืนยันการเข้ารับบริการ โดยกิจการกอล์ฟกรอกรายละเอียดตามเอกสารการนัดหมาย ตามที่ระบุในแบบฟอร์ม
เอกสารนัดหมาย (Confirmation Letter for Golf Quarantine) และเอกสารแสดงความสัมพันธ์ (Affidavit letter)
พร้อมลงนามโดยผู้มีอานาจของกิจการกอล์ฟ และจัดส่งเอกสารดังกล่าว ให้ผู้รับบริการเพื่อเก็บเป็นหลักฐานแสดงตน
ต่อกระทรวงการต่างประเทศ และสานักงานตรวจคนเข้าเมือง และให้กิจการกอล์ฟจัดส่งเอกสารให้กระทรวงสาธารณสุข
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 72 ชั่วโมง ก่อนที่ผู้รับบริการจะเดินทางเข้าประเทศไทย (Arrival) โดยมีรายละเอียดข้อมูลนาส่ง
ดังนี้
1.4.1 ชื่อ-ชื่อสกุล เพศ สัญชาติ หมายเลขหนังสือเดินทางของผู้รับบริการ
1.4.2 เอกสารนัดหมายจากกิจการกอล์ฟ (Confirmation Letter Golf Quarantine)
1.4.3 เอกสารทางการแพทย์อื่นๆ
1.5.จัดส่งรายงานอาการของรายวัน ให้กระทรวงสาธารณสุขทราบ และกักกันตัวจนครบระยะ
กักตัวตามทีศ่ ูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) กาหนด
1.6 หากสิ้นสุดกิจกรรม ผู้ประกอบการต้องจัดทาเล่มรายงานที่มีเอกสารรายงานอาการรายวัน และ
ผลสรุปการเข้ารับการกักกันตัวตามโปรแกรมเป็นรายบุคคล (Discharge Summary) ส่งกระทรวงสาธารณสุข
ภายใน 30 วัน หลังเสร็จสิ้นโปรแกรม
1.7 หน่วยงานภาครัฐในพื้นที่เป็นผู้ดาเนินการจัดทาหนังสือรับรองการกักกันตัวให้กิจการกอล์ฟ
ตามแบบฟอร์มทีก่ รมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขกาหนด
1.8 ในกรณีที่ผู้รับบริการไม่มาเข้ารับบริการตามนัดหมาย.ให้กิจการกอล์ฟแจ้งข้อมูล กลับมายัง
กระทรวงสาธารณสุขภายใน 1 วัน หลังจากยืนยันได้ว่าผู้รับบริการไม่มาเข้ารับบริการตามนัดหมาย
1.9 กิจการกอล์ฟนัดหมายผู้รับบริการตามวันที่กาหนด
1.10 หากกรณีพบผู้รับ บริการระหว่างการกักกันตัว มีผ ลตรวจทางห้องปฏิบัติการพบเชื้อ
Lab Detectable ให้กิจการกอล์ฟแจ้งข้อมูลกลับมายังกระทรวงสาธารณสุขทันทีที่ทราบผล
(2) กระทรวงสาธารณสุข
2.1 รับสมัคร ตรวจสอบความพร้อมและความครบถ้วนของกิจการกอล์ฟ
2.2 จัดทาบัญชีรายชื่อกิจการกอล์ฟที่พร้อมเป็นสถานกักกันในกิจการกอล์ฟ (Golf Quarantine)
2.3 เจ้าหน้าที่ของกระทรวงสาธารณสุขดาเนินการรับข้อมู ลจากกิจการกอล์ฟ ที่มีผู้รับบริการ
แสดงความประสงค์จะเข้ารั บบริ การ โดยข้อมูลดั งกล่ าวกระทรวงสาธารณสุ ขจะดาเนินการ ส่ งข้อมูลให้ หน่ วยงาน
ที่เกี่ยวข้องทันที
.

2.4 ติดตาม…

-72.4 ติดตามและตรวจสอบรายงานรายละเอียดประกอบการรักษาจากกิจการกอล์ฟที่ให้บริการ
2.5 จัดทาฐานข้อมูลของผู้รับบริการที่เข้ารับบริการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
(3) กระทรวงการต่างประเทศ
3.1 ออกหนังสือรับรองให้เดินทางเข้าประเทศไทย (Certificate of Entry - COE)
3.2 ประสานและแจ้งข้อมูลแก่สถานเอกอัครราชทูต สถานกงสุลใหญ่ไทย หรือหน่วยงานราชการ
ในต่างประเทศเกี่ยวกับแนวทางการดาเนินงานตามคู่มือปฏิบัติงานที่กาหนด
3.3 พิจารณาเอกสารผู้ที่จะเดินทางเข้าสู่ราชอาณาจักรไทย ด้วยวัตถุประสงค์เฉพาะเพื่ อ เล่ น
กีฬา กอล์ฟ (ออกรอบ) และทากิจกรรมด้านสุขภาพตามที่กาหนด และการจัดเตรียมยานพาหนะ
3.4 แจ้งข้อมูลแก่กระทรวงสาธารณสุข หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เมื่อได้วันนัดหมายในการเดินทางของ
ผู้รับบริการ
(4) บริษัท.ท่าอากาศยานไทย จากัด (มหาชน) ด่านผ่านแดนทางบกและด่านทางน้า
. จัด เตรีย มระบบงานและอุป กรณ์ใ นฝ่า ยการแพทย์ ส าหรับ การรับ ผู ้รับ บริก ารในกรณี
ต้องการ ความช่วยเหลือ
(5) สานักงานตรวจคนเข้าเมือง
5.1 ตรวจสอบข้อมูลในส่วนที่เกี่ยวข้องกรณีมีผู้เข้ารับบริการ
5.2 มีกระบวนการด่านตรวจคนเข้าเมือง และระบบลงทะเบียน AOT Airports Application เพื่อกรอก
ข้อมูลในแบบฟอร์มที่ ต.8 (T.8) เมื่อผู้ป่วยเดินทางเข้าประเทศไทย
(6) ด่านสานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
พิจารณาอนุญาตในการนาเข้า-ออก ยารักษาโรค อุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ผู้ป่วยนาติดตัวเข้ามา
เพื่อการรักษาพยาบาล โดยยกเว้นการเสียภาษีศุลกากร
(7) กระทรวงกลาโหม
แจ้งกิจการเพื่อสุขภาพและผู้เกี่ยวข้องในการประสานงานผู้รับบริการ และผู้ติดตาม เข้าสู่ขั้นตอน
การกักกันตัวในกิจการกอล์ฟ (Golf Quarantine)
(8) กระทรวงมหาดไทย
.แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในจังหวัดที่มีสนามบินนานาชาติ ในการดาเนินการตามมาตรการคัดกรอง
ผู้รับบริการ และผู้ติดตาม ซึ่งเดินทางเข้ามาในประเทศไทย
(9) หน่วยงานความมั่นคง ได้แก่ กองบัญชาการตารวจสันติบาล สานักงานตารวจแห่งชาติ สานักงาน
ข่าวกรองแห่งชาติ สานักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
9.1 ตรวจสอบข้อมูลในส่วนที่เกี่ยวข้อง กรณีมีผู้รับบริการ และผู้ติดตาม
9.2 ประสาน รับข้อมูลเกี่ยวกับผู้รับบริการ และผู้ติดตาม เฉพาะกรณีที่ผู้รับบริการหรือผู้ ติ ด ตาม
มิได้ไปรับการรักษาในกิจการกอล์ฟตามที่แจ้งไว้ และไม่สามารถตามตัวหรือติดต่อได้หลังจากที่เดินทางเข้าประเทศแล้ว
โดยดาเนินการและแจ้งข้อมูลของผู้รับบริการ และผู้ติดตาม ให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๙.๓ ตรวจเยี่ยมพื้นที่โดยรอบกิจการกอล์ฟให้เป็นไปตามมาตรฐานการควบคุมโรค

