
 

 

 
 
 
 
 

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข 
เรื่อง แนวทางการให้บริการการแพทย์แผนไทย 

ในสถานบริการสาธารณสุขของรัฐ เพื่อป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โรคโควิด 19 
(Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) 
--------------------------------------------------- 

โดยที่ได้มีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ซึ่งเป็นโรคอุบัติใหม่ที่มีการแพร่
ระบาดไปหลายประเทศทั่วโลก รวมทั้งประเทศไทย และต่อมาได้มีประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องชื่อและ
อาการส าคัญของโรคติดต่ออันตรายฉบับที่ 3 พ.ศ.2563 ก าหนดให้โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-
19) เป็นโรคติดต่ออันตรายตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อซึ่งมีการบังคับใช้วันที่ 1 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป 
ประกอบกับคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2563 เห็นชอบมาตรการเร่งด่วนในการป้องกัน 
วิกฤติการจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) และให้ส่วนราชการ และหน่วยงานของรัฐทุกแห่งเร่ง
ด าเนินการตามมาตรการดังกล่าว ในส่วนที่เกี่ยวข้องให้ถูกต้อง เป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมาย ระเบียบ 
หลักเกณฑ์ และมติคณะรัฐมนตรีที่เก่ียวข้องให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมโดยด่วน นั้น 

ดังนั้น กระทรวงสาธารณสุข โดยกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ได้ก าหนดแนว
ทางการให้บริการการแพทย์แผนไทยส าหรับสถานบริการสาธารณสุขของรัฐ เพ่ือป้องกัน และควบคุมการแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ดังต่อไปนี้ 

1. ส าหรับสถานบริการสาธารณสุข 

 1.1 การคัดกรอง/ลงทะเบียน/นัดหมาย/การบันทึกข้อมูล 
1.1.1 จัดให้มีระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างน้อย 1 - 2 เมตร  

  1.1.2 ต้องมีอุปกรณ์ตรวจวัดอุณหภูมิ แอลกอฮอล์ 70% หรือ เจลแอลกอฮอล์ 
70% ส าหรับท าความสะอาดมือ  

  1.1.3 การคัดกรองและวัดอุณหภูมิ 
   - คัดกรองและวัดอุณหภูมิผู้มารับบริการทุกราย 
   - คัดกรองผู้ปฏิบัติงานทุกราย วันละ 2 เวลา เช้า-บ่าย ก่อนปฏิบัติงาน 
   - กรณีมีไข้มากกว่า 37.3 องศาเซลเซียส และเป็นกลุ่มเสี่ยง เช่น สัมผัสผู้

ติดเชื้อ การเดินทางไปในพ้ืนที่เสี่ยง หรือมีโรคประจ าตัว ได้แก่ เบาหวาน ความดันโลหิตสูง ผู้สูงอายุ เป็นต้น 
ให้ส่งต่อผู้ป่วยไปยังการแพทย์แผนปัจจุบัน 

   - กรณีมีอาการระบบทางเดินหายใจผิดปกติ เช่น ไข้ ไอ มีน้ ามูก เจ็บคอ 
(Flu-like symptoms) ให้พบแพทย์แผนไทย เพ่ือสั่งจ่ายยาสมุนไพรฟ้าทะลายโจร  

  1.1.4 จัดให้มีระบบการนัดจองล่วงหน้าก่อนเข้ารับบริการ เช่น ทางออนไลน์ ทาง
โทรศัพท์ หรือแอพพลิเคชั่นต่างๆ ส่วนในกรณีการเข้ารับบริการด้วยตนเองโดยไม่ได้นัดหมายล่วงหน้า ให้จัด
สถานที่ส าหรับผู้รับบริการกรอกข้อมูลโดยการเว้นระยะห่างอย่างน้อย 1 - 2 เมตร และมีที่ก้ันระหว่างบุคคล 

  1.1.5 ต้องมีการบันทึกรายชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ วันที่และเวลาของผู้มารับ
บริการ ทุกราย เพ่ือให้สามารถติดตามตัวได้ในกรณีท่ีต้องสอบสวนโรค 

1.1.6 ต้องมีการบันทึก... 

ร่าง 
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  1.1.6 ต้องมีการบันทึก ชื่อผู้ให้บริการ และกิจกรรมที่ให้บริการกับผู้รับบริการทุกราย 
  1.1.7 ต้องมีระบบติดตามผู้รับบริการทุกราย หลังรับบริการอย่างน้อย 14 วัน 

1.1.8 จัดให้มีสื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลความรู้เรื่องโรคติดต่อ การแพร่กระจาย   
การป้องกัน และค าแนะน าให้กับผู้รับบริการ 

1.2 ด้านการบริการ 
 1.2.1 ให้บริการการตรวจวินิจฉัยรักษาโรค การจ่ายยาแผนไทย ด้วยศาสตร์

การแพทย์แผนไทย  โดยจัดให้มีระยะห่างระหว่างแพทย์แผนไทยและผู้รับบริการอย่างน้อย 1 - 2 เมตร โดยมี
ที่กั้นระหว่างบุคคล สวมหน้ากากอนามัย อุปกรณ์ป้องกันใบหน้า(Face Shield)  และผู้จัด/ผู้จ่ายยาแผนไทย 
ต้องใส่ถุงมือทุกครั้ง 
   1.2.2 ให้บริการหัตถการในการบ าบัดรักษาได้ตามความจ าเป็น คือ การนวดไทย
เพ่ือการรักษา การประคบสมุนไพรเพื่อการรักษา และการดูแลมารดาหลังคลอดเพ่ือการรักษาเท่านั้น 

ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย หรือการแพทย์แผนไทย
ประยุกต์ โดยการนวด/ประคบบริเวณศีรษะ คอ บ่า ไหล่ ผู้นวด/ประคบ ต้องใส่อุปกรณ์ป้องกันใบหน้า(Face 
Shield) งดบริการการนวดรักษาบริเวณศีรษะ  ใบหน้า การนวดเผชิญหน้า หรือใกล้ชิดบริเวณใบหน้าของ
ผู้รับบริการ 
   1.2.3 งดกิจกรรมการให้บริการการอบไอน้ าสมุนไพร หรือกิจกรรมอ่ืนที่มีความเสี่ยง
ต่อการแพร่ระบาดของโรค 
   1.2.4 ระยะเวลาให้บริการไม่เกิน 1 ชั่วโมง/ครั้ง/คน 

1.3 ด้านสถานที ่อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ 
  1.3.1 ห้องบริการต้องมีระบบป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อ มีระบบอากาศ

ภายในอาคารที่เหมาะสม มีเครื่องดูดอากาศ อากาศถ่ายเทสะดวก สะอาด และแยกเป็นสัดส่วน 
1.3.2 จัดเตรียมหน้ากากอนามัย อุปกรณ์ป้องกันใบหน้า(Face Shield) และถุงมือ 
1.3.3 จัดให้มีแอลกอฮอล์ 70% หรือเจลแอลกอฮอล์ 70% ส าหรับท าความ

สะอาดมือทุกจุด 
   1.3.4 ก าหนดให้เว้นระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างน้อย 1 - 2 เมตร ยกเว้นกรณีผู้
พิการ/ผู้สูงอายุที่ต้องมีผู้ดูแลอย่างใกล้ชิด (ให้มีผู้ดูแล 1 คน)  

1.3.5 ระยะห่างระหว่างเตียงให้บริการ ต้องมีระยะห่างอย่างน้อย 1 - 2 เมตร 
กรณียกพ้ืนสูงให้เว้นระยะเบาะเว้นเบาะ และมีม่านกั้นระหว่างเตียงให้บริการที่สามารถท าความสะอาดได้ง่าย  

1.3.6 ลูกประคบสมุนไพร ให้ใช้เฉพาะผู้รับบริการเป็นรายบุคคล ไม่น ามานึ่งซ้ าหรือ
ใช้ซ้ ากับผู้มารับบริการรายอื่น และนึ่งลูกประคบสมุนไพรไม่น้อยกว่า 30 นาที ก่อนน าไปประคบ 

1.3.7 ผ้าห่อ หรือผ้ารองลูกประคบ จะต้องผ่านการฆ่าเชื้อทุกผืน 
1.3.8 จัดให้มีเสื้อผ้าส าหรับเปลี่ยนของผู้มารับบริการโดยอยู่ในถุงที่แยกแต่ละชุด

อย่างชัดเจน และผ่านการอบฆ่าเชื้อทุกตัว  
1.3.9 มีถุงพลาสติกส าหรับใส่เสื้อผ้าที่ผู้รับบริการสวมใส่มาและของใช้ส่วนตัว เก็บ

ไว้ในล็อคเกอร์เก็บของ 
1.3.10 มีอ่างล้างมือที่ถูกสุขลักษณะ สบู่เหลว เจลล้างมือ พร้อมใช้งาน 
1.3.11 จัดให้มีภาชนะรองรับขยะแต่ละประเภทที่มีฝาปิดมิดชิด 

1.4 ด้านการดูแล... 
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1.4 ด้านการดูแลความสะอาด 
1.4.1 ท าความสะอาดสถานที่ อุปกรณ์ที่ใช้บริการร่วมกัน เช่น โต๊ะ เก้าอ้ี เตียง

ตรวจ ทุกครั้งก่อนและหลังให้บริการทุกครั้ง 
1.4.2 ต้องเปลี่ยนผ้าปูที่นอน ปลอกหมอน ผ้าขวางเตียง หรือกระดาษปูเตียงแบบ

ใช้แล้วทิ้ง ทุกครั้งหลังให้บริการแต่ละราย 
1.4.3 ท าความสะอาดเตียงนวด/ประคบ  หมอน เบาะยาง และบริเวณโดยรอบ

ด้วยน้ ายาฆ่าเชื้อ หรือแอลกอฮอล์ 70% ทุกครั้งหลังให้บริการแต่ละราย และพักเตียงหลังให้บริการอย่างน้อย 
30 นาที 

1.4.4 จัดให้มีการท าความสะอาดห้องนวด/ประคบ ด้วยน้ ายาฆ่าเชื้อ  แอลกอฮอล์ 
70% หรือการใช้แสง UV ฆ่าเชื้อภายในสถานที่ให้บริการหลังให้บริการในแต่ละวัน  

1.4.5 จัดให้มีการดูแลรักษาท าความสะอาดอุปกรณ์เครื่องมือที่มีการสัมผัสบ่อย 
เช่น เครื่องวัดความดันโลหิต เป็นต้น ด้วยน้ ายาฆ่าเชื้อ หรือแอลกอฮอล์ 70% 

1.4.6 จัดให้มีการดูแลรักษาท าความสะอาดบริเวณที่มีการสัมผัสบ่อย เช่น ที่จับ
หรือลูกบิดประตู ปุ่มกดลิฟท์ ราวจับ ราวบันได เป็นต้น ด้วยน้ ายาฆ่าเชื้อ หรือแอลกอฮอล์ 70% อย่างน้อยทุก 
1 ชั่วโมง  

1.4.7 ล็อคเกอร์เก็บของต้องท าความสะอาด ด้วยน้ ายาฆ่าเชื้อหลังผู้ใช้บริการในแต่
ละราย และต้องจัดให้มีแอลกอฮอล์ 70% หรือเจลแอลกอฮอล์ 70% ที่บริเวณล็อคเกอร์ 

  1.4.8 ท าความสะอาดห้องน้ า ทุก 1 ชั่วโมง หรือบ่อยครั้งตามจ านวนผู้มารับบริการ 
ด้วยน้ ายาท าความสะอาด หรือสารฆ่าเชื้อ เช่น แอลกอฮอล์ 70%  น้ ายาฆ่าเชื้อที่มีส่วนผสมของคลอรีน เป็นต้น
   1.4.9 จัดให้มีมาตรการรองรับการป้องกันเชื้อในอากาศ การล้างท าความสะอาด 
เครื่องปรับอากาศ ด้วยน้ ายาฆ่าเชื้อโรค และควบคุมคุณภาพอากาศภายในพ้ืนที่เป็นประจ า  

 2. ส าหรับผู้ให้บริการ 
  2.1 สังเกตอาการตนเองสม่ าเสมอ หากมีไข้ หรืออาการป่วยทางเดินหายใจอย่างใดอย่างหนึ่ง 

เช่น ไอ จาม มีน้ ามูก หรือเหนื่อยหอบ ให้หยุดปฏิบัติงาน แจ้งหน่วยงาน และให้พบแพทย์ทันที 
 2.2 ต้องใส่หน้ากากอนามัย สวมหมวกคลุมผม อุปกรณ์ป้องกันใบหน้า(Face Shield) และ

ผ้ากันเปื้อน ตลอดระยะเวลาการให้บริการ หลีกเลี่ยงการสัมผัสบริเวณใบหน้า ตา ปาก จมูก โดยไม่จ าเป็น 
  2.4 ต้องล้างมือด้วยสบู่ หรือเจลแอลกอฮอล์ 70% ทุกครั้ง ทั้งก่อน และหลังให้บริการ 

2.3 ต้องใส่ถุงมือในการให้บริการนวด/ประคบ และต้องท าความสะอาดด้วยแอลกอฮอล์ทุก
ครั้ง ทั้งก่อน และหลังนวด/ประคบ 

  2.5 ไม่ใช้สิ่งของร่วมกับผู้อื่น เช่น แก้วน้ า หลอดดูดน้ า ช้อน จาน ผ้าเช็ดมือ ผ้าเช็ดหน้า เป็นต้น 
  2.6 งดเว้นการพูดคุยระหว่างการให้บริการ หรือพูดคุยเท่าที่จ าเป็น เช่น สอบถามอาการ เป็นต้น 

 3. ส าหรับผู้รับบริการ 
3.1 ผู้รับบริการจะต้องใส่หน้ากากผ้า หรือหน้ากากอนามัยตลอดระยะเวลาที่รับบริการ  

และจะต้องล้างมือด้วยสบู่ หรือเจลแอลกอฮอล์ 70% ทุกครั้ง ก่อนและหลังเข้ารับบริการ  
3.2 นั่งห่างระหว่างบุคคลอย่างน้อย 1 - 2 เมตร หรือเก้าอ้ีเว้นเก้าอ้ี 
3.3 หลีกเลี่ยงการสัมผัสที่ไม่จ าเป็น เช่น ที่จับหรือลูกบิดประตู ปุ่มกดลิฟท์ ราวจับ ราวบันได 

เป็นต้น 
  3.4 ผู้รับบริการ... 
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3.4 ผู้รับบริการ ต้องไม่ปิดบังข้อมูลส่วนตัว เช่น โรคประจ าตัว การเดินทางไปในพ้ืนทีเ่สี่ยงที่
มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา การสัมผัสใกล้ชิดบุคคลในครอบครัว/ญาติที่มีการติดเชื้อ เป็นต้น 

3.5 หากพบว่าตนเองมีไข้ หรืออาการป่วยทางเดินหายใจอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น ไอ จาม มี
น้ ามูก หรือเหนื่อยหอบ งดรับบริการ และให้พบแพทย์ทันที  

3.6 หลังรับบริการในช่วง 14 วัน พบว่าตนเองมีอาการเข้าข่ายติดเชื้อโรคโควิด-19 ต้องแจ้ง
สถานบริการสาธารณสุขหรือผู้ให้บริการรับทราบ และพบแพทย์ทันที 

  ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

ประกาศ ณ วันที่ ......พฤษภาคม พ.ศ. 2563 

(ร่าง) วันที่ 18 พฤษภาคม  2563 


