
แบบรายงานผลการติดตามโครงการส าคัญ ของกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
หน่วยงาน กองสุขภาพระหว่างประเทศ 

ประจ าเดือน มกราคม 

ล าดับที่ แผนงาน/โครงการ กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน/ปัญหา อุปสรรค 
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 

ได้รับ (บาท) ใช้ไป (บาท) 

5 โครงการส่งเสริมและพัฒนา
ระบบการกักกันตัวส าหรับ
ชาวต่างชาติในสถานที่รัฐ
ก าหนดรองรับมาตรการผ่อน
ปรนของรัฐบาล ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 

1. พัฒนากลไกการขับเคลื่อนระบบการกักกันตัวส าหรับ
ชาวต่างชาติในสถานพยาบาล (Alternative Hospital 
Quarantine) / สถานประกอบการ (Wellness 
Quarantine) และสนามกอล์ฟ (Golf Quarantine) 
รองรับมาตรการผ่อนปรนของรัฐบาลในสถานการณ์ปกติ 
และสถานการณ์โรคระบาด 

 510,000 205,575.43 

  กิจกรรมย่อยที่ 1.1 ขับเคลื่อนนโยบายส าคัญเร่งด่วน 
(Quick Win) รองรับระบบการกักกันตัวส าหรับชาวต่างชาติ
ในสถานพยาบาล (Alternative Hospital Quarantine) / 
สถานประกอบการ (Wellness Quarantine) และสนาม
กอล์ฟ (Golf Quarantine) ตามมาตรการผ่อนปรนของ
รัฐบาลในสถานการณ์ปกติ 

เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2564 กองสุขภาพระหว่าง
ประเทศ ลงพ้ืนที่ศึกษาระบบการด าเนินการของ
ด่านทางน้ า เพ่ือรองรับการเตรียมการเปิดระบบ 
Alternative Hospital Quarantine (AHQ) 
ด่านทางน้ า ณ ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่าง
ประเทศ ท่าเรือกรุงเทพฯ  
 

  2. พัฒนารูปแบบรองรับระบบบริการสุขภาพ/บริการเพ่ือ
ส่งเสริมสุขภาพ และผลิตภัณฑ์สุขภาพ รองรับการกักกัน
ตัวส าหรับชาวต่างชาติในสถานพยาบาล (Alternative 
Hospital Quarantine) / สถานประกอบการ (Wellness 

 



ล าดับที่ แผนงาน/โครงการ กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน/ปัญหา อุปสรรค 
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 

ได้รับ (บาท) ใช้ไป (บาท) 

Quarantine) และสนามกอล์ฟ (Golf Quarantine) ตาม
มาตรการผ่อนปรนของรัฐบาลในสถานการณ์ปกติ และ
สถานการณ์โรคระบาด 

  กิจกรรมย่อยที่ 2.1 พัฒนารูปแบบบริการสุขภาพส าหรับ
ชาวต่างชาติรองรับระบบการกักกันตัวในสถานที่รัฐก าหนด 
ได้แก่ Hospital Quarantine, Alternative Hospital 
Quarantine, Wellness Quarantine, Golf Quarantine 

 
 

  กิจกรรมย่อยที่ 2.2 พัฒนากลไกการด าเนินการส าหรับ
ชาวต่างชาติรองรับระบบการกักกันตัวในสถานที่รัฐ
ก าหนด ได้แก่ Hospital Quarantine, Alternative 
Hospital Quarantine, Wellness Quarantine, Golf 
Quarantine 

เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2564 กองสุขภาพระหว่าง
ประเทศ ได้จัดประชุมชี้แจงแนวทางการด าเนินงาน
สถานกักกันในกิจการกอล์ฟ (Golf Quarantine) 
และสถานกักกันในกิจการเพ่ือสุขภาพ (Wellness 
Quarantine) ประชุมออนไลน์ผ่านระบบ Webex 
โดยมี นายแพย์ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ อธิบดีกรม
สนับสนุนบริการสุขภาพ เป็นประธานเปิดประชุม  
และได้ รั บเกี ยรติ จากวิทยากรผู้ ทรงคุณวุฒิ
หน่ ว ย ง านต่ า งๆ  บร รยาย ในหั ว ข้ อ  ดั ง นี้                
1. สถานการณ์ติดเชื้อ COVID – 19 ในประเทศไทย
และแนวทางการเตรี ยมการส าหรั บสถาน
ประกอบการไทยรองรับชาวต่างชาติที่เดินทางเข้า
ประเทศ  
 



ล าดับที่ แผนงาน/โครงการ กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน/ปัญหา อุปสรรค 
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 

ได้รับ (บาท) ใช้ไป (บาท) 

2. มาตรฐานระดับสากลรองรับ   COVID – 19” 
และความพร้อมนโยบายด้านการตลาดและ
ประชาสัมพันธ์ และ  
3. การคัดเลือกกลุ่มประเทศกลุ่มเป้าหมาย ผ่าน
บริษัททัวร์และ Agent เพ่ือชี้แนวทางกิจการ
กอล์ฟที่เข้าร่วมเป็นสถานกักกันในกิจการกอล์ฟ 
(Golf Quarantine) และกิจการเพื่อสุขภาพที่เข้า
ร่วมเป็นสถานกักกันในกิจการเ พ่ือสุขภาพ 
(Wellness Quarantine) 

   เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2564 กองสุขภาพระหว่าง
ประ เทศ ได้ จั ดประชุมชี้ แจ งแนวทางการ
ด าเนินงานสถานกักกันในกิจการกอล์ฟ (Golf 
Quarantine) และสถานกักกันในกิจการเพ่ือ
สุขภาพ (Wellness Quarantine) ประชุม
ออนไลน์ผ่านระบบ Webex ได้รับเกียรติจาก
วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิหน่วยงานต่างๆ บรรยายใน
หัวข้อ ดังนี้  
1. แนวทางการกักตัวสาหรับผู้ที่เดินทางเข้ามาใน
ราชอาณาจักรไทย  
2. การใช้งาน Application COSTE เพ่ือรายงาน
ผลและการออกหนังสือรับรองการกักตัว  



ล าดับที่ แผนงาน/โครงการ กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน/ปัญหา อุปสรรค 
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 

ได้รับ (บาท) ใช้ไป (บาท) 

3. มาตรการในการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุม
โรคของประเทศ รวมทั้งแนวทางการดาเนินการ
รับ-ส่ง ชาวต่างชาติรวมผู้ติดตามผ่านด่านทาง
อากาศและทางบก  
4. มาตรฐานอาคารสถานที่  สภาพแวดล้อม 
ระบบการปรับอากาศ การก าจัดน้ าเสีย และการ
ก าจัดขยะติดเชื้อ เพ่ือชี้แนวทางกิจการกอล์ฟที่
เข้าร่วมเป็นสถานกักกันในกิจการกอล์ฟ (Golf 
Quarantine) 

   วันที่  21 – 28 มกราคม 2564 กองสุขภาพ
ระหว่างประเทศ ได้จัดประชุมคณะท างานจัดท า
มาตรฐานมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติ งาน 
(Standard Operating Procedure: SOP) 
ส าหรับสถานกักกัน ในกิจการกอล์ฟ (Golf 
Quarantine) และสถานกักกันในกิจการเพ่ือ
สุขภาพ  (Wellness Quarantine) ประชุม
ออนไลน์ผ่านระบบ Webex โดยมี นายแพย์ธเรศ 
กรัษนัยรวิวงค์  อธิบดีกรมสนับสนุนบริการ
สุขภาพ เป็นประธานเปิดประชุม ซึ่งการฝึกอบรม
แบ่งเป็น 3 รุ่น  
วันที่ 21-22 มกราคม 2564 รุ่นที่ 1 



ล าดับที่ แผนงาน/โครงการ กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน/ปัญหา อุปสรรค 
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 

ได้รับ (บาท) ใช้ไป (บาท) 

- จั ดท ามาตรฐานขั้ นตอน การปฏิบัติ ง าน 
(Standard  Operating Procedure:  SOP) 
ส า ห รั บ ส ถ า น กั ก กั น ใ น  กิ จ ก า ร ก อ ล์ ฟ  
(Golf  Quarantine) 
วันที่ 25-26 มกราคม 2564 รุ่นที่ 2 
- ทบทวน ตรวจสอบ แก้ ไขและ ปรับปรุ ง
มาตรฐานขั้นตอน  การปฏิบัติงาน (Standard  
Operating Procedure: SOP)  ส าหรับสถาน
กักกันในกิจการ กอล์ฟ (Golf Quarantine) 
วันที่ 27-28 มกราคม 2564 รุ่นที่ 3 
- ตรวจสอบและรับรอง มาตรฐานขั้นตอนการ  
ปฏิบัติงาน (Standard  Operating Procedure:  
SOP) ส าหรับสถานกักกันใน กิจการกอล์ฟ (Golf  
Quarantine) เพ่ือเป็นการก าหนดขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานกิจการกอล์ฟที่เข้าร่วมเป็นสถานกักกัน
ในกิจการกอล์ฟ (Golf Quarantine) และกิจการ
เพ่ือสุขภาพที่เข้าร่วมเป็นสถานกักกันในกิจการ
เพ่ือสุขภาพ (Wellness Quarantine) 
 
 
 



ล าดับที่ แผนงาน/โครงการ กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน/ปัญหา อุปสรรค 
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 

ได้รับ (บาท) ใช้ไป (บาท) 

  กิจกรรมย่อยที่ 2.3 ท าการตลาดและประชาสัมพันธ์ระบบ
การกักกันตัวส าหรับชาวต่างชาติรองรับมาตรการผ่อน
ปรนของรัฐบาล ได้แก่ Hospital Quarantine, 
Alternative Hospital Quarantine, Wellness 
Quarantine, Golf Quarantine 

   
 
 
 
 

ชื่อ-นามสกุลผู้รายงาน นางสาวศิรินภา สระทองหน  ต าแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ เบอร์โทรศัพท์ 02-1937000 ต่อ 18402  (กองสุขภาพระหว่างประเทศ) 
 



แบบรายงานผลการติดตามโครงการสำคัญ ของกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

หน่วยงาน กองสุขภาพระหว่างประเทศ 

ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 

ลำดับที่ แผนงาน/โครงการ กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน/ปัญหา อุปสรรค 
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 

ได้รับ (บาท) ใช้ไป (บาท) 

5 โครงการส่งเสริมและพัฒนา
ระบบการกักกันตัวสำหรับ
ชาวต่างชาติในสถานที่ รัฐ
กำหนดรองรับมาตรการผ่อน
ปรนของรัฐบาล ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 

1. พัฒนากลไกการขับเคลื่อนระบบการกักกันตัวสำหรับ
ชาวต่างชาติในสถานพยาบาล (Alternative Hospital 
Quarantine) / ส ถ า น ป ร ะ ก อ บ ก า ร  (Wellness 
Quarantine) แ ล ะส น าม ก อล์ ฟ  (Golf Quarantine) 
รองรับมาตรการผ่อนปรนของรัฐบาลในสถานการณ์ปกติ 
และสถานการณ์โรคระบาด 

 510,000 253,765.00 

  กิจกรรมย่อยที่  1.1 ขับเคลื่อนนโยบายสำคัญเร่งด่วน 
(Quick Win) รองรับระบบการกักกันตัวสำหรับชาวต่างชาติ
ในสถานพยาบาล (Alternative Hospital Quarantine) / 
สถานประกอบการ (Wellness Quarantine) และสนาม
กอล์ฟ (Golf Quarantine) ตามมาตรการผ่อนปรนของ
รัฐบาลในสถานการณ์ปกติ 

เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 กองสุขภาพ
ระหว่างประเทศ  จัดประชุม เพ่ือหารือแนว
ทางการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยทางน้ำและทางอากาศ
สำหรับสถานกักกันในโรงพยาบาลทางเลือก 
(Alternative Hospital Quarantine) ป ระชุ ม
ออนไลน์ผ่านระบบ Webex โดยมี นายแพย์ธเรศ 
กรัษนัยรวิวงค์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 
เป็นประธานเปิดการประชุม มีประเด็นสำคัญดังนี้  



ลำดับที่ แผนงาน/โครงการ กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน/ปัญหา อุปสรรค 
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 

ได้รับ (บาท) ใช้ไป (บาท) 

1. ก า ร จั ด ท ำป ระก าศ ห ลั ก เก ณ ฑ์ ก า ร
เคลื่อนย้ายผู้ป่วยทางอากาศ กรณีใช้ Helipad 
และ Air ambulance สำหรับการเคลื่อนย้าย
ผู้ ป่ ว ย แ ล ะ ผู้ ติ ด ต าม เข้ า ส ถ าน กั ก กั น ใน
โรงพยาบาลทางเลือก (Alternative Hospital 
Quarantine) 
  2. เสนอศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์
และสาธารณสุข กรณี โรคติดเชื้อโควิด – 19  
เพ่ือประกาศหลักเกณฑ์ฯ เพ่ิมเติม  
  3. แจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบและถือ
ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ท่ีกำหนด 
 

  2. พัฒนารูปแบบรองรับระบบบริการสุขภาพ/บริการเพ่ือ
ส่งเสริมสุขภาพ และผลิตภัณฑ์สุขภาพ รองรับการกักกัน
ตัวสำหรับชาวต่างชาติในสถานพยาบาล (Alternative 
Hospital Quarantine) / สถานประกอบการ (Wellness 
Quarantine) แ ล ะส น าม ก อล์ ฟ  (Golf Quarantine)     
ตามมาตรการผ่อนปรนของรัฐบาลในสถานการณ์ปกติ 

 



ลำดับที่ แผนงาน/โครงการ กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน/ปัญหา อุปสรรค 
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 

ได้รับ (บาท) ใช้ไป (บาท) 

และสถานการณ์โรคระบาด 
  กิจกรรมย่อยที่ 2.1 พัฒนารูปแบบบริการสุขภาพสำหรับ

ชาวต่างชาติรองรับระบบการกักกันตัวในสถานที่รัฐกำหนด 
ไ ด้ แ ก่  Hospital Quarantine, Alternative Hospital 
Quarantine, Wellness Quarantine, Golf Quarantine 

 
 
 
 
 

  กิจกรรมย่อยที่ 2.2 พัฒนากลไกการดำเนินการสำหรับ
ชาวต่างชาติรองรับระบบการกักกันตัวในสถานที่รัฐ
ก ำห น ด  ได้ แ ก่  Hospital Quarantine, Alternative 
Hospital Quarantine, Wellness Quarantine, Golf 
Quarantine 

  เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564  จัดประชุมอบรม
มาตรฐานระดับสากลรองรับ COVID – 19 และการ
ใช้งาน Application COSTE สำหรับสถานกักกันใน
โรงพยาบาลทางเลื อก (Alternative Hospital 
Quarantine) ประชุมออนไลน์ผ่านระบบ Webex 
โดยมี นายแพย์ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ อธิบดีกรม
สนับสนุนบริการสุขภาพ เป็นประธานเปิดประชุม 
ได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิหน่วยงาน
ต่างๆ บรรยายในหัวข้อ อบรม “การใช้งาน 
Application COSTE เพ่ือรายงานผล และการ
อ อ ก ห นั ง สื อ รั บ ร อ งก า ร กั ก ตั ว  ส ำ ห รั บ
สถานพยาบาลเอกชน” 



ลำดับที่ แผนงาน/โครงการ กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน/ปัญหา อุปสรรค 
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 

ได้รับ (บาท) ใช้ไป (บาท) 

     เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564  จัดประชุมอบรม
มาตรฐานระดับสากลรองรับ COVID – 19 และการ
ใช้งาน Application COSTE สำหรับสถานกักกันใน
โรงพยาบาลทางเลื อก (Alternative Hospital 
Quarantine) ประชุมออนไลน์ผ่านระบบ Webex 
โดยมี นายแพย์ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ อธิบดีกรม
สนับสนุนบริการสุขภาพ เป็นประธานเปิดการ
ประชุม ได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
หน่วยงานต่างๆ บรรยายในหัวข้อ ดังนี้  
  1. อบรม “Update ภาพรวมมาตรฐานสากลที่
เกี่ ย ว กั บ ก ารติ ด เชื้ อ  AHQ และ  COVID-19 
Certification” 
  2. อบรม “Update Emergency Preparedness 
for Global Disease Surveillance ต า ม
มาตรฐานสากล บทเรียนจากต่างประเทศ” 
  3. อบรม “การจัดกิจกรรมและ flow ภายใน 
AHQ ที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากล” 
  4. อบรม “Resources Management during 



ลำดับที่ แผนงาน/โครงการ กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน/ปัญหา อุปสรรค 
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 

ได้รับ (บาท) ใช้ไป (บาท) 

Pandemic” 
     เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564  จัดประชุมอบรม

มาตรฐานระดับสากลรองรับ COVID – 19 และการ
ใช้งาน Application COSTE สำหรับสถานกักกันใน
โรงพยาบาลทางเลื อก (Alternative Hospital 
Quarantine) ประชุมออนไลน์ผ่านระบบ Webex 
โดยมี นายแพย์ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ อธิบดีกรม
สนับสนุนบริการสุขภาพ เป็นประธานเปิดประชุม 
ได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิหน่วยงาน
ต่างๆ บรรยายในหัวข้อ ดังนี้  
  1. หัวข้อ “Update มาตรฐานสากลเกี่ยวกับ
การทำความสะอาดสิ่งแวดล้อม” 
  2. หัวข้อ “โรงพยาบาลสนามและ Cohort 
Ward ตามมาตรฐานสากล” 
  3. หัวข้อ “มาตรฐานสากลเกี่ยวกับการจัดการ
ขยะและสารคัดหลั่งรวมถึงศพในช่วงระบาด” 
  4. หัวข้อ “มาตรฐานสากลเกี่ยวกับการจัดการ
ด้าน logistic และ information tracking system 



ลำดับที่ แผนงาน/โครงการ กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน/ปัญหา อุปสรรค 
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 

ได้รับ (บาท) ใช้ไป (บาท) 

รวมทั้ง Telemedicine” 
     เ มื่ อ วั น ที่  1 8  กุ ม ภ า พั น ธ์  2 5 6 4   

ทีมเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์บริการข้อมูลสุขภาพ    
กองสุขภาพระหว่างประเทศ ท ่าอากาศยาน
สุวรรณภูมิ ได้เริ่มเข้ารับนักกอล์ฟและผู้ติดตาม
ที ่เข้ามารับบริการในสถานกักกันในกิจการ
กอล ์ฟ  (Golf Quarantine) จำนวน 42 คน 
เดินทางมาด้วยเที่ยวบิน KE653 เวลา 23.20 น. 
และ NH805 เวลา 23.55 น  ตาม เส้นทาง 
Pathway ผ่านจุดคัดกรอง ณ ท่าอากาศยาน
สุวรรณภูมิ ภายใต้โครงการ Golf Quarantine 
(GQ) ของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ร่วมกับ
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เพ่ือเข้ารับการ
กักกันตัวในสนามกอล์ฟซึ่งได้มีการนัดหมายไว้
ล่วงหน้า โดย เข ้าสู ่ก ระบวนการ เฝ ้าระว ัง 
ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 14 วัน 
ตามหลักเกณฑ์และแนวทางที่กำหนด เพ่ือเป็นการ



ลำดับที่ แผนงาน/โครงการ กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน/ปัญหา อุปสรรค 
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 

ได้รับ (บาท) ใช้ไป (บาท) 

สร้างรายได้จากการให้บริการด้านกิจการท่องเที่ยว
และกีฬากลับเข้าสู่ประเทศอีกครั้ง  

   ตามหนังสือศูนย์แห่งความเป็นเลิศในการดูแล
ผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา แจ้งขอ
ถอนตัวจากการเป็นสถานกักกันในกิจการเพ่ือ
สุขภาพ (Wellness Quarantine) เนื่องจากศูนย์
แห่ งความเป็ นเลิ ศในการดู แลผู้ สู งอายุ  เป็ น
หน่วยงานสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน เกรง
จะกระทบต่อการจัดการเรียน การสอนของนักศึกษา 
ในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (ด่วนที่สุด        
ที่  อว.0645.28/8 ลงวันที่  18 กุมภาพันธ์  2564 
เรื่อง ขอถอนตัวจากการเป็นสถานกักกันในกิจการ
เพ่ือสุขภาพ (Wellness Quarantine) 

  กิจกรรมย่อยที่ 2.3 ทำการตลาดและประชาสัมพันธ์ระบบ
การกักกันตัวสำหรับชาวต่างชาติรองรับมาตรการผ่อน
ป ร น ข อ ง รั ฐ บ า ล  ไ ด้ แ ก่  Hospital Quarantine, 
Alternative Hospital Quarantine, Wellness 
Quarantine, Golf Quarantine 

   

 

 
 



ลำดับที่ แผนงาน/โครงการ กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน/ปัญหา อุปสรรค 
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 

ได้รับ (บาท) ใช้ไป (บาท) 

ชื่อ-นามสกุลผู้รายงาน นางสาวศิรินภา สระทองหน  ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ เบอร์โทรศัพท์ 02-1937000 ต่อ 18402  (กองสุขภาพระหว่างประเทศ) 
 



แบบรายงานผลการติดตามโครงการสำคัญ ของกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

หน่วยงาน กองสุขภาพระหว่างประเทศ 

ประจำเดือน เดือนมีนาคม 2564 

ลำดับที่ แผนงาน/โครงการ กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน/ปัญหา อุปสรรค 
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 

ได้รับ (บาท) ใช้ไป (บาท) 

5 โครงการส่งเสริมและพัฒนา
ระบบการกักกันตัวสำหรับ
ชาวต่างชาติในสถานที่ รัฐ
กำหนดรองรับมาตรการผ่อน
ปรนของรัฐบาล ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 

1. พัฒนากลไกการขับเคลื่อนระบบการกักกันตัวสำหรับ
ชาวต่างชาติในสถานพยาบาล (Alternative Hospital 
Quarantine) / ส ถ า น ป ร ะ ก อ บ ก า ร  (Wellness 
Quarantine) แ ล ะส น าม ก อล์ ฟ  (Golf Quarantine) 
รองรับมาตรการผ่อนปรนของรัฐบาลในสถานการณ์ปกติ 
และสถานการณ์โรคระบาด 

 510,000  

(ได้รับจดัสรร

งบประมาณ 

255,000 บาท) 

252,414.07 

(คิดเป็นร้อยละ 

98.99 ของ

งบประมาณที่

ได้รับจัดสรร) 
  กิจกรรมย่อยที่  1.1 ขับเคลื่อนนโยบายสำคัญเร่งด่วน 

(Quick Win) รองรับระบบการกักกันตัวสำหรับชาวต่างชาติ
ในสถานพยาบาล (Alternative Hospital Quarantine) / 
สถานประกอบการ (Wellness Quarantine) และสนาม
กอล์ฟ (Golf Quarantine) ตามมาตรการผ่อนปรนของ
รัฐบาลในสถานการณ์ปกติ 

  เมื่ อ วันที่  9 มี น าคม  2564 กองสุ ขภ าพ
ระหว่างประเทศ จัดประชุมชี้แจงแนวทางการ
จั ด ท ำ  Alternative Hospital Quarantine 
สำหรับสถานพยาบาลภาครัฐ ครั้งที่ 1/2564 โดย
มี 1/2564  โดยมี ทันตแพทย์อาคม ประดิษฐ
สุวรรณ รองอธิบดีกรมสบส.เป็นประธานการ
ประชุมฯ เพ่ือเป็นการซักซ้อมความเข้าใจให้กับ
สถานพยาบาลภาครัฐที่ สนใจสมัครเข้าร่วม



ลำดับที่ แผนงาน/โครงการ กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน/ปัญหา อุปสรรค 
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 

ได้รับ (บาท) ใช้ไป (บาท) 

โครงการ Alternative Hospital Quarantine 
ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 9 กรมสนับสนุนบริการ
สุขภาพ ผ่านระบบออนไลน์ในรูปแบบ Webex 
ผ่านลิงค์  

  2. พัฒนารูปแบบรองรับระบบบริการสุขภาพ/บริการเพ่ือ
ส่งเสริมสุขภาพ และผลิตภัณฑ์สุขภาพ รองรับการกักกัน
ตัวสำหรับชาวต่างชาติในสถานพยาบาล (Alternative 
Hospital Quarantine) / สถานประกอบการ (Wellness 
Quarantine) แ ล ะส น าม ก อล์ ฟ  (Golf Quarantine)     
ตามมาตรการผ่อนปรนของรัฐบาลในสถานการณ์ปกติ 
และสถานการณ์โรคระบาด 

 

  กิจกรรมย่อยที่ 2.1 พัฒนารูปแบบบริการสุขภาพสำหรับ
ชาวต่างชาติรองรับระบบการกักกันตัวในสถานที่รัฐกำหนด 
ไ ด้ แ ก่  Hospital Quarantine, Alternative Hospital 
Quarantine, Wellness Quarantine, Golf Quarantine 

เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2564  กองสุขภาพระหว่าง
ประเทศ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ร่วมกับ 
กระทรวงการท่องเที่ยวฯ ททท. ลงพ้ืนที่ตรวจเยี่ยม
กอล์ฟ ควอรันทีน (Golf Quarantine: GQ) โดยมี 
นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
การท่องเที่ยวและกีฬา  
นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่ง



ลำดับที่ แผนงาน/โครงการ กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน/ปัญหา อุปสรรค 
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 

ได้รับ (บาท) ใช้ไป (บาท) 

ประเทศไทย นายแพทยธ์เรศ กรัษนัยรววิงค์ อธิบดี

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข 

พร้อมคณะ เข้าตรวจเยี่ยมการดำเนินงานสถาน

กักกันโรคในกิจการกอล์ฟ หรือกอล์ฟ ควอรันทีน 

(Golf Quarantine) ณ สนามกอล์ฟอาทิตยา กอล์ฟ 

แอนด์ รีสอร์ท จงัหวดันครนายก หลังประเดิมรับ

นักกอล์ฟและผู้ติดตามชาวเกาหลีเป็นกลุ่มแรก เมื่อ

กลางเดือนที่แล้ว โดยกอล์ฟ ควอรันทีน จะเป็น

สถานกักกันโรคโควิด 19 ทางเลอืกอีกรูปแบบหนึ่ง 

ซึ่งผ่านมติศบค. แลว้ จะมีความแตกต่างจากสถาน

กักกันทางเลือกทั่วไป ที่มีข้อจำกัดในเรื่องของพ้ืนที่ 

โดยกอล์ฟ ควอรันทีนจะสามารถใช้สนามกอล์ฟ

ระหว่างการกักตัวได้ซึ่งได้จัดทำข้อกำหนดกลาง

มาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Standard 

Operating Procedure : SOP) ที่เป็นไปตาม

มาตรการผ่อนคลายและป้องกันการติดเชื้ออย่าง



ลำดับที่ แผนงาน/โครงการ กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน/ปัญหา อุปสรรค 
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 

ได้รับ (บาท) ใช้ไป (บาท) 

เคร่งครัด มีเจ้าหน้าที่ของสนาม (COVID 

Commander) และเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาล

คู่สัญญาเฝ้าระวังตดิตามตลอด 24 ชัว่โมง 

คาดการณ์ว่าจะสร้างรายได้ให้กับประเทศไทยมูลค่า

ประมาณ 11.4 ล้านบาท ทั้งนี ้กรมสนับสนุนบริการ

สุขภาพได้มีมาตรการอย่างเคร่งครัดเพ่ือเพ่ิมขีด

ความสามารถในการจัดการระบบ Quarantine ที่มี

ประสิทธภิาพให้กับสนามกอล์ฟ เพ่ือสร้าง

ภาพลักษณ์ท่ีดี และสร้างรายไดใ้ห้กับประเทศไทย

ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจใหเ้ดินหน้าต่อไปได้ 

   เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2564 กองสุขภาพระหว่าง

ประเทศ เข้าประชุมเพ่ือเตรียมความพร้อมในการ

เปิดประเทศในรูปแบบ Wellness Leisure หรือ 

Area Quarantine เพ่ือให้ผู้ประกอบการด้าน

การท่องเที่ยวได้รับทราบถึงแนวทางการเปิด



ลำดับที่ แผนงาน/โครงการ กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน/ปัญหา อุปสรรค 
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 

ได้รับ (บาท) ใช้ไป (บาท) 

ประเทศให้นักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้ามา

ภายใต้ข้อกำหนดและหลักเกณฑ์ของสถานกักกัน

ในรูปแบบ Wellness Leisure หรือ Area 

Quarantine และเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับ

นักท่องเที่ยวในแต่ละช่วงเวลาได้อย่างมี 

ประสิทธิภาพ อันจะนำไปสู่การฟื้นฟู

อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศได้อย่าง

รวดเร็วยิ่งขึ้น ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๒ กระทรวง

การท่องเที่ยวและกีฬา 

  กิจกรรมย่อยที่ 2.1 พัฒนารูปแบบบริการสุขภาพสำหรับ
ชาวต่างชาติรองรับระบบการกักกันตัวในสถานที่รัฐกำหนด 
ไ ด้ แ ก่  Hospital Quarantine, Alternative Hospital 
Quarantine, Wellness Quarantine, Golf Quarantine 

  เมื่อวันที่ 29 - 31 มีนาคม 2564 กองสุขภาพ

ระหว่างประเทศ นำโดย นางเสาวภา จงกิตติพงศ์ 

ผู้อำนวยการกองสุขภาพระหว่างประเทศ พร้อม

เจ้าหน้ากองฯที่เดินทางไปราชการ เพื่อเข้าร่วม

การประชุมหารือแนวทางการกำหนดมาตรการ

เพ่ือเตรียมความพร้อมรองรับการเปิดประเทศ



ลำดับที่ แผนงาน/โครงการ กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน/ปัญหา อุปสรรค 
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 

ได้รับ (บาท) ใช้ไป (บาท) 

และการพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวรูปแบบพิเศษ 

(Exclusive Travel Area) แบบครบวงจร เพ่ือ

กระตุ้นเศรษฐกิจสุขภาพภายในประเทศสำหรับ

ชาวต่างชาติ นำร่องจังหวัดภูเก็ต ระหว่างวันที่ 

29 - 30 มีนาคม 2564 ณ สำนักงานสาธารณสุข

จังหวัดภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต  

  กิจกรรมย่อยที่ 2.2 พัฒนากลไกการดำเนินการสำหรับ
ชาวต่างชาติรองรับระบบการกักกันตั วในสถานที่รัฐ
ก ำห น ด  ได้ แ ก่  Hospital Quarantine, Alternative 
Hospital Quarantine, Wellness Quarantine, Golf 
Quarantine 

   
 
 
 
 
 

  กิจกรรมย่อยที่ 2.3 ทำการตลาดและประชาสัมพันธ์ระบบ
การกักกันตัวสำหรับชาวต่างชาติรองรับมาตรการผ่อน
ป ร น ข อ ง รั ฐ บ า ล  ไ ด้ แ ก่  Hospital Quarantine, 
Alternative Hospital Quarantine, Wellness 
Quarantine, Golf Quarantine 

   

 

 



ลำดับที่ แผนงาน/โครงการ กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน/ปัญหา อุปสรรค 
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 

ได้รับ (บาท) ใช้ไป (บาท) 

 
ชื่อ-นามสกุลผู้รายงาน นางสาวศิรินภา สระทองหน  ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ เบอร์โทรศัพท์ 02-1937000 ต่อ 18402  (กองสุขภาพระหว่างประเทศ) 

 



แบบรายงานผลการติดตามโครงการสำคัญ ของกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

หน่วยงาน กองสุขภาพระหว่างประเทศ 

ประจำเดือน เดือนเมษายน 2564 

ลำดับที่ แผนงาน/โครงการ กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน/ปัญหา อุปสรรค 
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 

ได้รับ (บาท) ใช้ไป (บาท) 

5 โครงการส่งเสริมและพัฒนา
ระบบการกักกันตัวสำหรับ
ชาวต่างชาติในสถานที่ รัฐ
กำหนดรองรับมาตรการผ่อน
ปรนของรัฐบาล ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 

1. พัฒนากลไกการขับเคลื่อนระบบการกักกันตัวสำหรับ
ชาวต่างชาติในสถานพยาบาล (Alternative Hospital 
Quarantine) / ส ถ า น ป ร ะ ก อ บ ก า ร  (Wellness 
Quarantine) แ ล ะส น าม ก อล์ ฟ  (Golf Quarantine) 
รองรับมาตรการผ่อนปรนของรัฐบาลในสถานการณ์ปกติ 
และสถานการณ์โรคระบาด 

 510,000  

(ได้รับจดัสรร

งบประมาณ 

255,000 บาท) 

252,414.07 

272,149.07 

(คิดเป็นร้อยละ 

98.99 ของ

งบประมาณที่

ได้รับจัดสรร) 
  กิจกรรมย่อยที่  1.1 ขับเคลื่อนนโยบายสำคัญเร่งด่วน 

(Quick Win) รองรับระบบการกักกันตัวสำหรับชาวต่างชาติ
ในสถานพยาบาล (Alternative Hospital Quarantine) / 
สถานประกอบการ (Wellness Quarantine) และสนาม
กอล์ฟ (Golf Quarantine) ตามมาตรการผ่อนปรนของ
รัฐบาลในสถานการณ์ปกติ 

  

  2. พัฒนารูปแบบรองรับระบบบริการสุขภาพ/บริการเพ่ือ
ส่งเสริมสุขภาพ และผลิตภัณฑ์สุขภาพ รองรับการกักกัน

 



ลำดับที่ แผนงาน/โครงการ กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน/ปัญหา อุปสรรค 
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 

ได้รับ (บาท) ใช้ไป (บาท) 

ตัวสำหรับชาวต่างชาติในสถานพยาบาล (Alternative 
Hospital Quarantine) / สถานประกอบการ (Wellness 
Quarantine) แ ล ะส น าม ก อล์ ฟ  (Golf Quarantine)     
ตามมาตรการผ่อนปรนของรัฐบาลในสถานการณ์ปกติ 
และสถานการณ์โรคระบาด 

  กิจกรรมย่อยที่ 2.1 พัฒนารูปแบบบริการสุขภาพสำหรับ
ชาวต่างชาติรองรับระบบการกักกันตัวในสถานที่รัฐกำหนด 
ไ ด้ แ ก่  Hospital Quarantine, Alternative Hospital 
Quarantine, Wellness Quarantine, Golf Quarantine 

เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2564  กองสุขภาพระหว่าง

ประเทศ ลงพ้ืนที่ตรวจประเมินสถานกักกันใน

โรงพยาบาลทางเลือก (Alternative Hospital 

Quarantine) รอบท่ี 1 จำนวน 3 แห่ง ได้แก่ 

โรงพยาบาลพระราม9, โรงพยาบาลปิยะเวท, 

โรงพยาบาลกรุงเทพ สำนักงานใหญ่ เพ่ือให้เป็น

ตามประกาศศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้าน

การแพทย์และสาธารณสุข กรณีโรคติดเชื้อโควิด-

19 เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวทางท่ีกำหนด

สถานที่กักกันที่รัฐกำหนด พ.ศ. 2563 (ฉนับที่ 1-

5) 



ลำดับที่ แผนงาน/โครงการ กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน/ปัญหา อุปสรรค 
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 

ได้รับ (บาท) ใช้ไป (บาท) 

   เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2564  กองสุขภาพระหว่าง

ประเทศ ลงพ้ืนที่ตรวจประเมินสถานกักกันใน

โรงพยาบาลทางเลือก (Alternative Hospital 

Quarantine) รอบท่ี 2 จำนวน 2 แห่ง ได้แก่ 

โรงพยาบาลธนบุรี บำรุงเมือง, โรงพยาบาลบำรุง

ราษฎร์,  เพ่ือให้เป็นตามประกาศศูนย์ปฏิบัติการ

ฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรณีโรค

ติดเชื้อโควิด-19 เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวทางที่

กำหนดสถานที่กักกันที่รัฐกำหนด พ.ศ. 2563 

(ฉบับที่ 1-5) 

  กิจกรรมย่อยที่ 2.1 พัฒนารูปแบบบริการสุขภาพสำหรับ
ชาวต่างชาติรองรับระบบการกักกันตัวในสถานที่รัฐกำหนด 
ไ ด้ แ ก่  Hospital Quarantine, Alternative Hospital 
Quarantine, Wellness Quarantine, Golf Quarantine 

 SOP อาคารมินิบุตร 

  กิจกรรมย่อยที่ 2.2 พัฒนากลไกการดำเนินการสำหรับ
ชาวต่างชาติรองรับระบบการกักกันตัวในสถานที่รัฐ

   
 



ลำดับที่ แผนงาน/โครงการ กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน/ปัญหา อุปสรรค 
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 

ได้รับ (บาท) ใช้ไป (บาท) 

ก ำห น ด  ได้ แ ก่  Hospital Quarantine, Alternative 
Hospital Quarantine, Wellness Quarantine, Golf 
Quarantine 

 
 
 
 

  กิจกรรมย่อยที่ 2.3 ทำการตลาดและประชาสัมพันธ์ระบบ
การกักกันตัวสำหรับชาวต่างชาติรองรับมาตรการผ่อน
ป ร น ข อ ง รั ฐ บ า ล  ไ ด้ แ ก่  Hospital Quarantine, 
Alternative Hospital Quarantine, Wellness 
Quarantine, Golf Quarantine 

   

 

 
 

ชื่อ-นามสกุลผู้รายงาน นางสาวศิรินภา สระทองหน  ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ เบอร์โทรศัพท์ 02-1937000 ต่อ 18402  (กองสุขภาพระหว่างประเทศ) 
 



แบบรายงานผลการติดตามโครงการสำคัญ ของกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

หน่วยงาน กองสุขภาพระหว่างประเทศ 

ประจำเดือน เดือนพฤษภาคม 2564 

ลำดับที่ แผนงาน/โครงการ กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน/ปัญหา อุปสรรค 
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 

ได้รับ (บาท) ใช้ไป (บาท) 

5 โครงการส่งเสริมและพัฒนา
ระบบการกักกันตัวสำหรับ
ชาวต่างชาติในสถานที่ รัฐ
กำหนดรองรับมาตรการผ่อน
ปรนของรัฐบาล ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 

1. พัฒนากลไกการขับเคลื่อนระบบการกักกันตัวสำหรับ
ชาวต่างชาติในสถานพยาบาล (Alternative Hospital 
Quarantine) / ส ถ า น ป ร ะ ก อ บ ก า ร  (Wellness 
Quarantine) แ ล ะส น าม ก อล์ ฟ  (Golf Quarantine) 
รองรับมาตรการผ่อนปรนของรัฐบาลในสถานการณ์ปกติ 
และสถานการณ์โรคระบาด 

 510,000  

 

272,149.07 
 

  กิจกรรมย่อยที่  1.1 ขับเคลื่อนนโยบายสำคัญเร่งด่วน 
(Quick Win) รองรับระบบการกักกันตัวสำหรับชาวต่างชาติ
ในสถานพยาบาล (Alternative Hospital Quarantine) / 
สถานประกอบการ (Wellness Quarantine) และสนาม
กอล์ฟ (Golf Quarantine) ตามมาตรการผ่อนปรนของ
รัฐบาลในสถานการณ์ปกติ 

  เมื่อวันที่  1 เมษายน 2564  กองสุขภาพ
ระหว่างประเทศ ลงพ้ืนที่ตรวจเยี่ยมประเมิน
ส ถ า น กั ก กั น ใน โ ร ง พ ย า บ า ล ท า ง เลื อ ก 
(Alternative Hospital Quarantine) รอบที่  1 
จำนวน 7 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลพระราม 9 
โรงพยาบาลปิยะเวท  โรงพยาบาลกรุงเทพ 
สำนักงานใหญ่ โรงพยาบาลชีวา ทรานสิชั่นนัลแคร์ 
โรงพยาบาลกรุงเทพอินเตอร์ เนชั่นแนล และ



ลำดับที่ แผนงาน/โครงการ กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน/ปัญหา อุปสรรค 
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 

ได้รับ (บาท) ใช้ไป (บาท) 

โรงพยาบาลวัฒนโอสถ  
เมื่ อ วันที่  8 เมษายน  2564  กองสุ ขภาพ

ระหว่างประเทศ ลงพ้ืนที่ตรวจประเมินสถาน
กักกันในโรงพยาบาลทางเลือก (Alternative 
Hospital Quarantine) รอบที่ 2 จำนวน 2 แห่ง 
ได้แก่ โรงพยาบาลธนบุรี บำรุงเมือง โรงพยาบาล
บำรุงราษฎร์ 

เมื่ อวันที่  9  เมษายน 2564  กองสุ ขภาพ
ระหว่างประเทศ ลงพ้ืนที่ตรวจประเมินสถาน
กักกันในโรงพยาบาลทางเลือก (Alternative 
Hospital Quarantine) รอบที่ 3 จำนวน 2 แห่ง 
ได้แก่ โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน โรงพยาบาล
เกษมราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล 
เพ่ือให้เป็นตามประกาศศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้าน

การแพทย์และสาธารณสุข กรณีโรคติดเชื้อโควิด-

19 เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวทางที่กำหนดสถานที่

กักกันที่รัฐกำหนด พ.ศ. 2563 (ฉนับที่ 1-5) 



ลำดับที่ แผนงาน/โครงการ กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน/ปัญหา อุปสรรค 
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 

ได้รับ (บาท) ใช้ไป (บาท) 

  2. พัฒนารูปแบบรองรับระบบบริการสุขภาพ/บริการเพ่ือ
ส่งเสริมสุขภาพ และผลิตภัณฑ์สุขภาพ รองรับการกักกัน
ตัวสำหรับชาวต่างชาติในสถานพยาบาล (Alternative 
Hospital Quarantine) / สถานประกอบการ (Wellness 
Quarantine) แ ล ะส น าม ก อล์ ฟ  (Golf Quarantine)     
ตามมาตรการผ่อนปรนของรัฐบาลในสถานการณ์ปกติ 
และสถานการณ์โรคระบาด 

 

  กิจกรรมย่อยที่ 2.1 พัฒนารูปแบบบริการสุขภาพสำหรับ
ชาวต่างชาติรองรับระบบการกักกันตัวในสถานที่รัฐกำหนด 
ไ ด้ แ ก่  Hospital Quarantine, Alternative Hospital 
Quarantine, Wellness Quarantine, Golf Quarantine 

กองสุขภาพระหว่างประเทศได้จัดทำประกาศ

ศูนย์ปฏิบั ติ การฉุก เฉินด้ านการแพทย์และ

สาธารณสุข กรณี โรคติดเชื้อโควิด -19  เรื่อง 

ชะลอการรับผู้ป่วยและผู้ติดตามในโครงการ 

Alternative Hospital Quarantine (AHQ) 

จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย โดยมีผลให้ใช้

บังคับตั้งแต่วันที่ 19 เมษายน 2564  



ลำดับที่ แผนงาน/โครงการ กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน/ปัญหา อุปสรรค 
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 

ได้รับ (บาท) ใช้ไป (บาท) 

  กิจกรรมย่อยที่ 2.2 พัฒนากลไกการดำเนินการสำหรับ
ชาวต่างชาติรองรับระบบการกักกันตัวในสถานที่รัฐ
ก ำห น ด  ได้ แ ก่  Hospital Quarantine, Alternative 
Hospital Quarantine, Wellness Quarantine, Golf 
Quarantine 

   
 
 
 
 

  กิจกรรมย่อยที่ 2.3 ทำการตลาดและประชาสัมพันธ์ระบบ
การกักกันตัวสำหรับชาวต่างชาติรองรับมาตรการผ่อน
ป ร น ข อ ง รั ฐ บ า ล  ไ ด้ แ ก่  Hospital Quarantine, 
Alternative Hospital Quarantine, Wellness 
Quarantine, Golf Quarantine 

   

 

 
 

ชื่อ-นามสกุลผู้รายงาน นางสาวศิรินภา สระทองหน  ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ เบอร์โทรศัพท์ 02-1937000 ต่อ 18402  (กองสุขภาพระหว่างประเทศ) 
 



แบบรายงานผลการติดตามโครงการสำคัญ ของกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

หน่วยงาน กองสุขภาพระหว่างประเทศ 

ประจำเดือนกรกฎาคม 2564 

ลำดับที่ แผนงาน/โครงการ กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน/ปัญหา อุปสรรค 
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 

ได้รับ (บาท) ใช้ไป (บาท) 

5 โครงการส่งเสริมและพัฒนา
ระบบการกักกันตัวสำหรับ
ชาวต่างชาติในสถานที่ รัฐ
กำหนดรองรับมาตรการผ่อน
ปรนของรัฐบาล ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 

1. พัฒนากลไกการขับเคลื่อนระบบการกักกันตัวสำหรับ
ชาวต่างชาติในสถานพยาบาล (Alternative Hospital 
Quarantine) / ส ถ า น ป ร ะ ก อ บ ก า ร  (Wellness 
Quarantine) แ ล ะส น าม ก อล์ ฟ  (Golf Quarantine) 
รองรับมาตรการผ่อนปรนของรัฐบาลในสถานการณ์ปกติ 
และสถานการณ์โรคระบาด 

 510,000  

 

350,349.07
  

 

  กิจกรรมย่อยที่  1.1 ขับเคลื่อนนโยบายสำคัญเร่งด่วน 
(Quick Win) รองรับระบบการกักกันตัวสำหรับชาวต่างชาติ
ในสถานพยาบาล (Alternative Hospital Quarantine) / 
สถานประกอบการ (Wellness Quarantine) และสนาม
กอล์ฟ (Golf Quarantine) ตามมาตรการผ่อนปรนของ
รัฐบาลในสถานการณ์ปกติ 

เมื่อวันที่  29 กรกฎาคม 2564 กรมสนับสนุน
บริการสุขภาพ ได้จัดประชุมหารือระดับนโยบาย 
ในการจัดสรรบุคลากรวิชาชีพพยาบาลรองรับการ
ปฏิบัติ งานโรคติด เชื้ อไวรัสโควิด –19 โดยมี        
นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการ
สุขภาพ เป็นประธาน โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบใน
หลักการการจัดสรรบุคลากรวิชาชีพพยาบาลที่จะ
ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลสนามได้ ดังนี้ 



ลำดับที่ แผนงาน/โครงการ กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน/ปัญหา อุปสรรค 
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 

ได้รับ (บาท) ใช้ไป (บาท) 

  1. กลุ่มบุคลากรที่เป็นอาจารย์พยาบาลสามารถ
ปฏิบัติงาน Home Isolation และ Community 
Isolation ได ้
  2. เจ้าพนักงานสาธารณสุขและนักวิชาการ
สาธารณสุขสามารถเข้าร่วมเป็นทีมสนับสนุน
ปฏิบัติงานใน Home Isolation หรือ Community 
Isolation ได้ 
  3. ให้จัดสรรนักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติงาน
ตรวจหาเชื้อโควิด - 19 
  4. มอบสภาการพยาบาลและสถาบันพระบรม
ราชชนกจัดอบรมหลักสูตรกลางระยะสั้นเพ่ือ 
Reskill และ Up skill ให้กับบุคลากรวิชาชีพ
พยาบาล  
  5.มอบกองการพยาบาล สำนักปลัดกระทรวง
สาธารณสุข สำรวจพยาบาลทีมปฏิบัติหน้าที่ใน
โรงงานเพ่ือเข้าร่วมปฏิบัติงานภายในสถานที่
รักษาพยาบาล 
  6. มอบสภาการพยาบาลและกองการพยาบาล 



ลำดับที่ แผนงาน/โครงการ กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน/ปัญหา อุปสรรค 
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 

ได้รับ (บาท) ใช้ไป (บาท) 

สำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุข กำหนดอัตรา
สัดส่วนจำนวนพยาบาลต่อจำนวนผู้ป่วย และ
อัตราส่ วนจำนวนพยาบาล Register Nurse 
(ไทย) ต่อ General Nurse (CLMV) ส่งให้กรม
สนับสนุนบริการสุขภาพ 
  7. มอบสมาคมโรงพยาบาลเอกชนสำรวจข้อมูล
พยาบาลต่างชาติที่มีใบประกอบวิชาชีพ และ
พยาบาลที่สำเร็จการศึกษาที่ยังไม่มีใบประกอบ
วิชาชีพ รวมทั้งมีสถานที่ปฏิบัติงานที่ชัดเจน เสนอ
ให้กรมสนับสนุนบริการสุขภาพดำเนินการออก
ใบ อ นุ ญ าต ชั่ ว ค ร า ว  (Temporary License)         
ซึ่งเป็นโครงการพิเศษเฉพาะกิจระยะสั้นตามที่สภา
การพยาบาลกำหนดเพ่ือแก้ไขสถานการณ์การแพร่
ระบาดโรคติดเชื้ อไวรัสโคโรนา 2019 ส่ งให้          
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 
  8. มอบกรมสนับสนุนบริการสุขภาพดำเนินการ
จัดทำแผนอัตรากำลังบุคลากรทางการแพทย์ 
เพ่ือร่วมปฏิบัติงานภายในสถานที่รักษาพยาบาล 



ลำดับที่ แผนงาน/โครงการ กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน/ปัญหา อุปสรรค 
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 

ได้รับ (บาท) ใช้ไป (บาท) 

  2. พัฒนารูปแบบรองรับระบบบริการสุขภาพ/บริการเพ่ือ
ส่งเสริมสุขภาพ และผลิตภัณฑ์สุขภาพ รองรับการกักกัน
ตัวสำหรับชาวต่างชาติในสถานพยาบาล (Alternative 
Hospital Quarantine) / สถานประกอบการ (Wellness 
Quarantine) แ ล ะส น าม ก อล์ ฟ  (Golf Quarantine)     
ตามมาตรการผ่อนปรนของรัฐบาลในสถานการณ์ปกติ 
และสถานการณ์โรคระบาด 

 

  กิจกรรมย่อยที่ 2.1 พัฒนารูปแบบบริการสุขภาพสำหรับ
ชาวต่างชาติรองรับระบบการกักกันตัวในสถานที่รัฐกำหนด 
ไ ด้ แ ก่  Hospital Quarantine, Alternative Hospital 
Quarantine, Wellness Quarantine, Golf Quarantine 

 

   เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2564 กรมสนับสนุนบริการ
สุขภาพ ได้ร่วมประชุมหารือความร่วมมือรัฐและ
เอกชนในพันธกิจการพัฒนา Wellness Hub       
ของประเทศไทย ครั้งที่  3/ 2564 เพ่ือการทำ 
MOU รองรับรับการเปิดประเทศ 120 วัน โดยที่
ประชุมมีมติ เห็นชอบในหลักการจัดทำ (ร่าง) 
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างกรมสนับสนุน



ลำดับที่ แผนงาน/โครงการ กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน/ปัญหา อุปสรรค 
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 

ได้รับ (บาท) ใช้ไป (บาท) 

บริการสุขภาพ และเครือข่ายพันธมิตร การพัฒนา
และส่งเสริม Wellness Hub ของประเทศไทย กับ
เครือข่ายพันธมิตร มีเจตนารมณ์ที่จะร่วมมือกันทำ
ข้ อตกลงความร่ วมมื อ เชิ งนโยบาย ในการ
ขับเคลื่อนประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางบริการเพ่ือ
ส่งเสริมสุขภาพ (Wellness Hub) ของโลก 

   เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2564 กรมสนับสนุนบริการ
สุขภาพ ได้ร่วมประชุมหารือความร่วมมือภาครัฐ
และเอกชน ในพันธกิจการพัฒนา Wellness Hub 
ของประเทศไทย ครั้งที่  4/2564 เพ่ือพิจารณา 
(ร่ าง) บั นทึ กข้ อตกลงความร่ วมมื อระหว่ าง         
กรมสนับสนุนบริการสุ ขภาพ และเครือข่ าย
พันธมิตร โดยมุ่ งเน้ นการพัฒนาและส่ งเสริม 
Wellness Hub ของประทศไทย โดยที่ประชุมมีมติ
เห็นชอบ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
ระหว่างกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ และเครือข่าย
พันธมิตร การพัฒนาและส่งเสริม Wellness Hub 
ของป ระ เท ศ ไท ย  โดย เครื อข่ าย พั น ธมิ ต ร 

  



ลำดับที่ แผนงาน/โครงการ กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน/ปัญหา อุปสรรค 
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 

ได้รับ (บาท) ใช้ไป (บาท) 

ประกอบด้ วย มหาวิทยาลั ยสงขลานครินทร์ / 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่งชาติ/ สมาคมโรงแรมที่พักส่งเสริมสุขภาพไทย/ 
สมาคมโรงแรมที่พักส่งเสริมสุขภาพอันดามันและ   
อ่าวไทย/สมาคมกฎบัตรไทย/ สมาคมการผังเมืองไทย 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 
  (1) เพ่ือเสริมสร้างความร่วมมือภาครัฐและ
เอกชน ด้านการขับเคลื่อนโยบายการพัฒนา
ประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางบริการเพ่ือส่งเสริม
สุขภาพ (Wellness Hub) 
  (2) เพ่ือยกระดับมาตรฐานบริการที่เกี่ยวข้องกับ
อุตสาหกรรมบริการและผลิตภัณฑ์ Wellness ใน
การเพ่ิมขีดความสามารถสู่ การแข่งขันของ
ประเทศไทย 
  (3) เพ่ือสนับสนุนการสร้างมูลค่าเพ่ิมของ
อุตสาหกรรมบริการและผลิตภัณฑ์ Wellness    
ให้ได้รับการรับรองมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง 
  (4) เพ่ือขับเคลื่อนการวิจัย พัฒนาเทคโนโลยี 



ลำดับที่ แผนงาน/โครงการ กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน/ปัญหา อุปสรรค 
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 

ได้รับ (บาท) ใช้ไป (บาท) 

และนวัตกรรม ส่งเสริมความก้าวหน้ากิจการ 
Wellness ของประเทศไทย 
  (5) การส่งเสริมพัฒนาศักยภาพองค์ประกอบ
และระบบนิเวศน์ธุรกิจของอุตสาหกรรมบริการ
และผลิตภัณฑ์ Wellness 
และเตรียมการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ 
(MOU) ในเดือนสิงหาคม 2564 

   เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2564 กองสุขภาพระหว่าง
ประเทศ ได้ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการด้าน
วิชาการ ตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 
ครั้งที่ 24/2564 เพ่ือพิจารณา (ร่าง) ข้อกำหนดกลาง
มาตรฐานขั้ นตอนการปฏิ บั ติ งาน (Standard 
Operating Procedure: SOP ส ำห รั บ กิ จ ก า ร
ท่องเที่ ยววิถี เชียงคาน (Chiang Khan Lifestyle 
Quarantine) โดยมี  นายสมหวัง ด่ านชัยวิจิตร 
ป ระธานคณ ะกรรมการด้ าน วิ ช าการตาม
พระราชบัญญัติโรคติดต่อ เป็นประธาน โดยที่
ประชุมมีมติเห็นชอบตาม (ร่าง) ข้อกำหนดกลาง

  



ลำดับที่ แผนงาน/โครงการ กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน/ปัญหา อุปสรรค 
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 

ได้รับ (บาท) ใช้ไป (บาท) 

มาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน SOP เข้าสู่การ
พิจารณาเตรียมการเปิด sandbox เชียงคานใน
ระยะต่อไป 

  กิจกรรมย่อยที่ 2.3 ทำการตลาดและประชาสัมพันธ์ระบบการ
กักกันตัวสำหรับชาวต่างชาติรองรับมาตรการผ่อนปรนของ
รัฐบาล ได้แก่  Hospital Quarantine, Alternative Hospital 
Quarantine, Wellness Quarantine, Golf Quarantine 

     

   เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2564 นางเสาวภา จงกิตติพงศ์ 
ผู้อำนวยการกองสุขภาพระหว่างประเทศ ได้ให้
สัมภาษณ์ทางสถานีโทรทัศน์ภาคภาษาอังกฤษ 
NBT World ใ น ร า ย ก า ร  Thailand Today       
ในประเด็น “Alternative Quarantine เพ่ือการ
ท่ อ ง เที่ ย ว  Sandbox ข อ งป ร ะ เท ศ ไท ย ”           
มีรายละเอียดดังนี้ 
1. พื้นที่  Sandbox ที่เปิดต้อนรับนักท่องเที่ยว
เข้ามาในประเทศไทย 
   ปั จ จุ บั น มี พ้ื น ที่  Sandbox ที่ เปิ ด ต้ อน รั บ
นักท่องเที่ ยวเข้ามาในประเทศไทย จำนวน         

  



ลำดับที่ แผนงาน/โครงการ กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน/ปัญหา อุปสรรค 
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 

ได้รับ (บาท) ใช้ไป (บาท) 

2 จังหวัด ได้แก่  
   1) จังหวัดภูเก็ต เริ่มเปิดรับนักท่องเที่ยวเมื่อ
วันที่ 1 กรกฎาคม 2564  
   2) จังหวัดสุราษฎร์ธานี (เกาะสมุย เกาะพะงัน 
และเกาะเต่า) เริ่มเปิดรับนักท่องเที่ยวเมื่อวันที่    
15 กรกฎาคม 2564 
  ในอนาคตจะมีการเปิด พ้ืนที่  Sandbox ใน
จังหวัดท่องเที่ยวชั้นนำ ได้แก่  
   1) จังหวัดกระบี่ (เกาะพีพี เกาะไหง อ่าวไร่เล)  
   2) จังหวัดพังงา (เขาหลัก เกาะยาว)  
    3) จังหวัดเชียงใหม่ (อำเภอแม่แตง แม่ริม ดอยเต่า)    
    4) จังหวัดชลบุรี (พัทยา บางละมุง สัตหีบ) 
   5) จังหวัดบุรีรัมย์ (อำเภอเมือง ช้างอารีน่า) 
   6) กรุงเทพมหานคร 
   7) จังหวัดเพชรบุรี (ชะอำ) 
   8) จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน) 
   9) จังหวัดเลย (อำเภอเชียงคาน) 
2. มาตรการ Alternative Quarantine สำหรับ



ลำดับที่ แผนงาน/โครงการ กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน/ปัญหา อุปสรรค 
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 

ได้รับ (บาท) ใช้ไป (บาท) 

นักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาใน Sandbox  
   Alternative Quarantine สำหรับนักท่องเที่ยว
ที่เดินทางเข้ามาใน Sandbox ต้องเป็นโรงแรมที่
ได้รับการรับรองมาตรฐาน SHA+ หรือโรงแรมที่
กำหนด ซึ่งนักท่องเที่ยวต้องมีหลักฐานการจอง       
ที่พักก่อนเดินทาง และต้องพำนักอยู่ในโรงแรมตาม
ระยะเวลาที่ แต่ละพ้ืนที่กำหนด จึงจะสามารถ
ออกไปท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวที่กำหนด หรือ
ย้ายโรงแรมที่พักได้  
3.หลักเกณ ฑ์ในการพิจารณารูปแบบของ 

Alternative Quarantine ในพื้นที่ต่าง ๆ  

  การพิจารณารูปแบบของ Alternative Quarantine 
ประกอบด้วยองค์ประกอบหลัก 6 หมวด ดังนี้ 
  หมวด 1 โครงสร้างอาคารวิศวกรรมความ
ปลอดภัยและระบบสื่อสารสารสนเทศ 
  หมวด 2 บุคลากร (ต้องได้รับการอบรมก่อน
ปฏิบัติงาน) 
  หมวด 3 วัสดุ อุปกรณ์สำนักงาน และอ่ืนๆ   



ลำดับที่ แผนงาน/โครงการ กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน/ปัญหา อุปสรรค 
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 

ได้รับ (บาท) ใช้ไป (บาท) 

  หมวด 4 ยา เวชภัณฑ์ และอุปกรณ์ป้องกัน
อันตรายส่วนบุคคล 
  หมวด 5 การจัดการสิ่งแวดล้อม และเป็นมิตร
กับชุมชน 
  หมวด 6 โรงพยาบาลคู่สัญญาปฏิบัติการร่วม
และความสะดวกสบายเพิ่มเติม 
4. วิธีการ Alternative Quarantine ในพื้นที่ 
Sandbox ที่เปิดต้อนรับนักท่องเที่ยวแล้ว และ
กำลังเตรียมการเปิดรับนักท่องเที่ยว   
  1) Alternative Quarantine ในภู เก็ต Sandbox 
ต้ อ ง ได้ รั บ ก า ร รั บ ร อ งม า ต ร ฐ า น  SHA+                
ซึ่งนักท่องเที่ยวจะต้องมีหลักฐานการจองที่ พัก
อย่างน้อย 14 คืน เมื่อเดินทางมาถึงจังหวัดภูเก็ต 
นักท่องเที่ยวจะต้องพำนักอยู่ในโรงแรมที่ได้รับการ
รับรองมาตรฐาน SHA+ ในจังหวัดภูเก็ต อย่างน้อย 
14 คืน ก่อนออกเดินทางไปยังจังหวัดอ่ืนในประเทศ
ไทยได้ เจ้าของสถานที่พักมีหน้าที่รายงานรายชื่อ 
และสถานภาพของนักท่องเที่ยวต่างชาติให้จังหวัด



ลำดับที่ แผนงาน/โครงการ กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน/ปัญหา อุปสรรค 
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 

ได้รับ (บาท) ใช้ไป (บาท) 

ทราบทุกวัน 
  2) Alternative Quarantine ใน  Samui Plus 
Model ต้ อ งได้ รั บ มาตรฐาน  Samui Extra+ 
Hotel  และมาตรฐาน SHA+ โดย 7 วันแรก ให้
นักท่องเที่ยวเข้าพักอาศัยในโรงแรมที่มีมาตรฐาน 
Samui Extra+ Hotel ส่ วน  7 วัน  หลั งพักใน
โรงแรมที่มีมาตรฐาน SHA+  
5. ม าต รฐ าน ก า ร เต รี ย ม ก า ร  Alternative 
Quarantine ในสถานที่ท่องเที่ยวทีมี่ความพร้อม 
  1) ด้านการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรค 
  2) ด้านการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์     
(ทีมสอบสวนโรค อุปกรณ์ป้องกันตัว การกักกันโรค 
การรักษาพยาบาล/ส่งต่อและศูนย์บริหารจัดการ
สถานการณ์) 
  3) ด้านการสื่อสารประชาสัมพันธ์ลดความเสี่ยง    
ตามสถานการณ์โรค (และสัญชาติ/ภาษา/วัฒนธรรม) 
6. ปัจจุบันมีนักท่องเที่ยวที่เข้ามาในไทย และ
เข้าสู่กระบวนการ Alternative Quarantine 



ลำดับที่ แผนงาน/โครงการ กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน/ปัญหา อุปสรรค 
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 

ได้รับ (บาท) ใช้ไป (บาท) 

จำนวนประมาณเท่าใด และสถานการณ์ในการ
ดำเนินการเป็นอย่างไรบ้าง 
  สำหรับ  Phuket Sandbox มีนั กท่ องเที่ ย ว
เดินทางมาตั้งแต่วันที่  1-23 กรกฎาคม 2564      
ที่ผ่านมา มีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้าโครงการฯ 
สะสม 10,209 คน ซึ่งการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 
ได้มีประมาณการว่าในเดือนกรกฎาคม 2564         
จะมีนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางมาเที่ยวที่ภูเก็ต
ราว 12,000-15,000 คน และยังคาดการณ์ อีกว่า
ตลอดไตรมาส 3 ช่วงเดือน กรกฎาคม – กันยายน 
2564 จะมีนักท่องเที่ ยวต่างชาติมาเที่ ยวภู เก็ต
ประมาณหนึ่งแสนคน โดยจะมีเม็ดเงินสูงถึงเกือบ
เก้าพันล้านบาท 
7. การเตรียมการเพื่อสร้างความพร้อมในการ
รับมือกับโควิด-19 ที่อาจแพร่กระจายในพื้นที่ 
  ประเทศไทยมี การเตรียมความพร้อมรับ
สถานการณ์ (ทีมสอบสวนโรค อุปกรณ์ป้องกันตัว 
การกักกันโรค การรักษาพยาบาล/ส่งต่อและศูนย์



ลำดับที่ แผนงาน/โครงการ กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน/ปัญหา อุปสรรค 
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 

ได้รับ (บาท) ใช้ไป (บาท) 

บริหารจัดการสถานการณ์ ) ได้แก่ มาตรฐาน 
SHA+ โดยสถานประกอบการ มีระบบควบคุม
กำกับในที่ พัก และกำหนดผู้รับผิดชอบ เช่น 
COVID Manager/  ที ม ส อ บ ส ว น โร ค  แ ล ะ
แนวทางการจัดการการระบาด (B&S, Ring 
Vaccination)/ ระบบรักษาพยาบาลและส่งต่อ 
รวมทั้ งแผนจัดตั้ งโรงพยาบาลสนาม/ ระบบ
เครือข่ายห้องปฏิบัติการ จุดตรวจ PCR เพ่ือ
อำนวยความสะดวกให้ กั บประชาชนและ
นักท่องเที่ยว ที่ต้องตรวจหาเชื้อโควิด และมีการ
จัดตั้งศูนย์บริหารจัดการสถานการณ์ เมื่อเปิดการ
ท่องเที่ยวในพื้นที ่
8. การสร้างความม่ันใจกับนักท่องเที่ยวใน
ม า ต รฐ าน ข อ ง  Alternative Quarantine 
และการควบคุมโรคในประเทศไทย 
  การสร้าง “ต้นแบบ” ของการเดินทางเข้ามา
ท่องเที่ยวอย่างมีระบบการบริการจัดการที่ดี       
ทั้งในด้านความมั่นคง ความปลอดภัย โดยเฉพาะ



ลำดับที่ แผนงาน/โครงการ กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน/ปัญหา อุปสรรค 
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 

ได้รับ (บาท) ใช้ไป (บาท) 

ในด้านการบริหารจัดการด้านสาธารณสุขของผู้
ให้บริการในฐานะเจ้าบ้านที่ดี ที่มีความรู้ ทักษะ 
และกระบวนการในการให้บริการที่ถูกสุขลักษณะ 
รวมถึงการให้คำแนะนำ ให้ความช่วยเหลือ หรือ
อำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวที่จะเดิน
ทางเข้ามาให้ท่องเที่ยวอย่างปลอดภัย 

ชื่อ-นามสกุลผู้รายงาน นางสาวศิรินภา สระทองหน  ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ เบอร์โทรศัพท์ 02-1937000 ต่อ 18402  (กองสุขภาพระหว่างประเทศ) 
 



แบบรายงานผลการติดตามโครงการสำคัญ ของกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

หน่วยงาน กองสุขภาพระหว่างประเทศ 

ประจำเดือนสิงหาคม 2564 

ลำดับที่ แผนงาน/โครงการ กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน/ปัญหา อุปสรรค 
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 

ได้รับ (บาท) ใช้ไป (บาท) 

5 โครงการส่งเสริมและพัฒนา
ระบบการกักกันตัวสำหรับ
ชาวต่างชาติในสถานที่ รัฐ
กำหนดรองรับมาตรการผ่อน
ปรนของรัฐบาล ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 

1. พัฒนากลไกการขับเคลื่อนระบบการกักกันตัวสำหรับ
ชาวต่างชาติในสถานพยาบาล (Alternative Hospital 
Quarantine) / ส ถ า น ป ร ะ ก อ บ ก า ร  (Wellness 
Quarantine) แ ล ะส น าม ก อล์ ฟ  (Golf Quarantine) 
รองรับมาตรการผ่อนปรนของรัฐบาลในสถานการณ์ปกติ 
และสถานการณ์โรคระบาด 

 510,000  

 

489,924.07
  

  กิจกรรมย่อยที่  1.1 ขับเคลื่อนนโยบายสำคัญเร่งด่วน 
(Quick Win) รองรับระบบการกักกันตัวสำหรับชาวต่างชาติ
ในสถานพยาบาล (Alternative Hospital Quarantine) / 
สถานประกอบการ (Wellness Quarantine) และสนาม
กอล์ฟ (Golf Quarantine) ตามมาตรการผ่อนปรนของ
รัฐบาลในสถานการณ์ปกติ 

เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2564 กรมสนับสนุนบริการ
สุขภาพ ได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการแนว
ทางการดำเนินงานบริหารจัดการโรงพยาบาล
สนามกองทัพบก มณฑลทหารบกที่ 11 ครั้งที่ 
2/2564 โดยมี นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ อธิบดี
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เป็นประธาน 
มติที่ประชุม  
เห็นชอบในหลักการเตรียมความพร้อมรองรับ



ลำดับที่ แผนงาน/โครงการ กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน/ปัญหา อุปสรรค 
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 

ได้รับ (บาท) ใช้ไป (บาท) 

ผู้ป่วยติดเชื้อโควิด - 19 กลุ่มอาการสีเหลือง และ
แดง ให้มีความเพียงพอต่อความต้องการของ
ผู้ป่วยและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

   เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2564 กรมสนับสนุนบริการ
สุขภาพ ได้จัดการประชุมหารือภารกิจของ
อาจารย์พยาบาลในช่วงโควิดรวมทั้งหลักสูตร
กลางและการเบิกค่าตอบแทนพยาบาลในการ
ปฏิบัติงานรองรับ COVID-19  
 มติที่ประชุม  
เห็ นชอบในหลักการ ให้ กำหนดการจัดทำ
หลักสูตรกลางระยะสั้น  ReSkill / UpSkill / 
NewSkill เ พ่ื อ ร อ ง รั บ ก า ร ป ฏิ บั ติ ก า ร ใน
สถานพยาบาลรักษาโควิด – 19 / ออกใบ
Temporary license ของพยาบาลชาวต่างชาติ 
และกำหนดให้มีการจัดสอบใบประกอบวิชาชีพ
พยาบาลต่อไป 

   เมื่อวันที่  19 สิงหาคม 2546 น. กรมสนับสนุน
บริการสุขภาพ ลงพ้ืนที่ตรวจเยี่ยมการบริหาร



ลำดับที่ แผนงาน/โครงการ กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน/ปัญหา อุปสรรค 
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 

ได้รับ (บาท) ใช้ไป (บาท) 

จัดการเตียง การพัฒนาศักยภาพบุคลากร และการ
จั ดสรรบุ คลากรทางการแพทย์ รองรั บการ
ดำเนินงานในโรงพยาบาลสนาม ณ โรงพยาบาล
สนามราชพิพัฒน์ และโรงพยาบาลสนามบางขุนเทียน  
สรุปผลการตรวจเยี่ยม พบว่า โรงพยาบาลสนาม
ทั้ง 2 แห่ง มีการบริหารจัดการเตียง และการ
พัฒนาศักยภาพบุคลากร รวมทั้งการจัดสรร
บุ คลากรทางการแพทย์ดั งกล่ าวได้อย่ างมี
ประสิทธิภาพ 

   เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2564  กรมสนับสนุนบริการ
สุขภาพ ได้จัดประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงาน
บริหารจัดการโรงพยาบาลสนาม 
มติประชุม 
รับทราบ สถานการณ์จำนวนเตียงที่พร้อมใช้งาน
ในโรงพยาบาลสนาม สีเหลือง สีแดง และรูปแบบ
หุ่ นยนต์ ใช้ แทนกำลั งคนทางการแพทย์ ใน
โรงพยาบาลสนาม 



ลำดับที่ แผนงาน/โครงการ กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน/ปัญหา อุปสรรค 
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 

ได้รับ (บาท) ใช้ไป (บาท) 

   เมื่อวันที่  26 สิงหาคม 2564 กรมสนับสนุน
บริการสุขภาพได้จัดประชุมหารือแนวทางการ
ดำเนินงานบริหารจัดการด้าน Home Isolation 
และ Community Isolation  
มติที่ประชุม  
เห็นชอบในหลักการ และมอบหมายให้สมาคม
คลินิกไทยเปิดรับสมัครคลินิกที่สนใจเป็นหน่วยดุ
แลผู้ป่วย HI และกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
รวบรวมรายชื่อคลินิกที่สนใจ เพ่ือทำหนังสือถึง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป 

   เมื่อวันที่  30 สิงหาคม 2546  กรมสนับสนุน
บริการสุขภาพ นำโดย นพ. ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ 
อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ได้เข้าร่วมลง
พ้ืนที่เพ่ือตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลสนากองทัพบก 
มณฑลทหารบกที่ 11 เฟส 3 เพ่ือเตรียมการเปิด
ให้บริการในวันที่ 1 กันยายน 2564  
สรุปผลการตรวจเยี่ ยม  พบว่ า  ทั้ งสถานที่  
บุคลากร ความพร้อม ด้านอุปกรณ์ต่างๆ มีความ



ลำดับที่ แผนงาน/โครงการ กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน/ปัญหา อุปสรรค 
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 

ได้รับ (บาท) ใช้ไป (บาท) 

พร้อม สามารถดำเนินการได้ทันที ณ โรงพยาบาล
สนามกองทัพบก มณฑลทหารบกที่ 11 

  2. พัฒนารูปแบบรองรับระบบบริการสุขภาพ/บริการเพ่ือ
ส่งเสริมสุขภาพ และผลิตภัณฑ์สุขภาพ รองรับการกักกัน
ตัวสำหรับชาวต่างชาติในสถานพยาบาล (Alternative 
Hospital Quarantine) / สถานประกอบการ (Wellness 
Quarantine) แ ล ะส น าม ก อล์ ฟ  (Golf Quarantine)     
ตามมาตรการผ่อนปรนของรัฐบาลในสถานการณ์ปกติ 
และสถานการณ์โรคระบาด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  กิจกรรมย่อยที่ 2.1 พัฒนารูปแบบบริการสุขภาพสำหรับ
ชาวต่างชาติรองรับระบบการกักกันตัวในสถานที่รัฐกำหนด 
ไ ด้ แ ก่  Hospital Quarantine, Alternative Hospital 
Quarantine, Wellness Quarantine, Golf Quarantine 

เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2564 กรมสนับสนุนบริการ
สุขภาพ ร่วมแถลงกลไกล มาตรการ และการลง
นามข้อตกลงการพ้ืนฟูเศรษฐกิจด้วยการส่งเสริม
สนับสนุนสุขภาพการเปิดประเทศ 120 วัน ตาม
นโยบายรัฐบาล 
มติที่ประชุม  



ลำดับที่ แผนงาน/โครงการ กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน/ปัญหา อุปสรรค 
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 

ได้รับ (บาท) ใช้ไป (บาท) 

เห็นชอบในหลักการ เปิดการท่องเที่ยวรูปแบบ 

bubble and seal route ในอำเภอเชี ย งคาน 

จั งห วั ด เลย  จั งห วั ด เชี ย งให ม่  (CHARMING 

CHIANG MAI SEALED ROUTE) จั งหวั ดชลบุ รี  

(พัทยา) อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และ

จังหวัดหนองคาย ซึ่งอยู่ระหว่างการดำเนินการ

จัดทำหลักเกณฑ์แนวทาง และข้อกำหนดกลาง

มาตรฐานขั้ นตอนการปฏิบั ติ งาน (Standard 

Operating Procedure: SOP) เพ่ื อนำเสนอต่ อ

ค ณ ะ ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ด้ า น วิ ช า ก า ร ต า ม

พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2548 ต่อไป 

 

  กิจกรรมย่อยที่ 2.3 ทำการตลาดและประชาสัมพันธ์ระบบการ
กักกันตัวสำหรับชาวต่างชาติรองรับมาตรการผ่อนปรนของ
รัฐบาล ได้แก่  Hospital Quarantine, Alternative Hospital 

     



ลำดับที่ แผนงาน/โครงการ กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน/ปัญหา อุปสรรค 
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 

ได้รับ (บาท) ใช้ไป (บาท) 

Quarantine, Wellness Quarantine, Golf Quarantine 
    

 
 
 
 

  

ชื่อ-นามสกุลผู้รายงาน นางสาวศิรินภา สระทองหน  ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ เบอร์โทรศัพท์ 02-1937000 ต่อ 18402  (กองสุขภาพระหว่างประเทศ) 
 



แบบรายงานผลการติดตามโครงการสำคัญ ของกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

หน่วยงาน กองสุขภาพระหว่างประเทศ 

ประจำเดือนกันยายน 2564 

ลำดับที่ แผนงาน/โครงการ กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน/ปัญหา อุปสรรค 
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 

ได้รับ (บาท) ใช้ไป (บาท) 

5 โครงการส่งเสริมและพัฒนา
ระบบการกักกันตัวสำหรับ
ชาวต่างชาติในสถานที่ รัฐ
กำหนดรองรับมาตรการผ่อน
ปรนของรัฐบาล ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 

1. พัฒนากลไกการขับเคลื่อนระบบการกักกันตัว
สำหรับชาวต่างชาติในสถานพยาบาล (Alternative 
Hospital Quarantine) / ส ถ า น ป ร ะ ก อ บ ก า ร 
(Wellness Quarantine) และสนามกอล์ฟ  (Golf 
Quarantine) รองรับมาตรการผ่อนปรนของรัฐบาลใน
สถานการณ์ปกติ และสถานการณ์โรคระบาด 

 510,000  

 

489,924.07
  

    

  กิจกรรมย่อยที่ 1.1 ขับเคลื่อนนโยบายสำคัญเร่งด่วน 
(Quick Win) รองรั บ ระบบการกั กกั นตั วสำห รั บ
ชาวต่างชาติในสถานพยาบาล (Alternative Hospital 
Quarantine) / ส ถ า น ป ร ะ ก อ บ ก า ร  (Wellness 
Quarantine) และสนามกอล์ ฟ  (Golf Quarantine) 
ตามมาตรการผ่อนปรนของรัฐบาลในสถานการณ์ปกติ 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 พบว่า จำนวนที่
เพิ่มขึ้นของสถานกักกันในโรงพยาบาลทางเลือก 
Alternative Hospital Quarantine) หรือสถาน
กั ก กั น ตั ว ใน กิ จ ก าร เพื่ อ สุ ข ภ าพ  Wellness 
Quarantine) ที่เป็นไปตามมาตรฐานตามเกณฑ์
การรับชาวต่างชาติ ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2563 – 
ปัจจุบัน จำนวน 173 แห่ง  



ลำดับที่ แผนงาน/โครงการ กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน/ปัญหา อุปสรรค 
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 

ได้รับ (บาท) ใช้ไป (บาท) 

ดังนั้น มีการเพ่ิมขึ้นของสถานที่กักกันตัวตามที่รัฐ
ก ำ ห น ด  (AHQ/WQ) จ า ก ข้ อ มู ล พ้ื น ฐ า น
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 19 แห่ง คิดเป็น
ร้อยละ 12.34 
(ข้อมูลพ้ืนฐานปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตั้งแต่เดือน 
กรกฎาคม – กันยายน 2563 มีสถานที่กักกันตัว
ตามท่ีรัฐกำหนด (AHQ/WQ) จำนวน 154 แห่ง) 
      สำหรับสถานพยาบาลที่เข้าร่วม Alternative 
Hospital Quarantine จำนวนทั้ งสิ้ น  173 แห่ ง 
ประกอบด้วย โรงพยาบาลเอกชน จำนวน 131 แห่ง 
โรงพยาบาลรัฐ จำนวน 5 แห่ง และคลินิก จำนวน 
37 แห่ง โดยประกาศศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้าน
การแพทย์และสาธารณสุข กรณีโรคติดเชื้อโควิด – 
19 ดังต่อไปนี้ 
1) ประกาศศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์
และสาธารณสุข กรณีโรคติดเชื้อโควิด – 19 เรื่อง 
รายชื่อสถานพยาบาล ฯ ฉบับที่  1 ลงวันที่  15 
กรกฎาคม พ.ศ. 2563 



ลำดับที่ แผนงาน/โครงการ กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน/ปัญหา อุปสรรค 
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 

ได้รับ (บาท) ใช้ไป (บาท) 

2) ประกาศศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์
และสาธารณสุข กรณีโรคติดเชื้อโควิด – 19  เรื่อง 
รายชื่อสถานพยาบาล ฯ ฉบับที่  2 ลงวันที่  31 
สิงหาคม พ.ศ. 2563 
3) ประกาศศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์
และสาธารณสุข กรณีโรคติดเชื้อโควิด – 19  เรื่อง 
รายชื่อสถานพยาบาล ฯ ฉบับที่  3 ลงวันที่  30 
ตุลาคม พ.ศ. 2563 
4) ประกาศศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์
และสาธารณสุข กรณีโรคติดเชื้อโควิด – 19  เรื่อง 
รายชื่อสถานพยาบาล ฯ ฉบับที่  4 ลงวันที่  17 
ธันวาคม พ.ศ. 2563 
5) ประกาศศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์
และสาธารณสุข กรณีโรคติดเชื้อโควิด – 19  เรื่อง 
รายชื่อสถานพยาบาล ฯ ฉบับที่  5 ลงวันที่  18 
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 
6) ประกาศศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์
และสาธารณสุข กรณีโรคติดเชื้อโควิด – 19  เรื่อง 



ลำดับที่ แผนงาน/โครงการ กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน/ปัญหา อุปสรรค 
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 

ได้รับ (บาท) ใช้ไป (บาท) 

รายชื่อสถานพยาบาล ฯ ฉบับที่  6 ลงวันที่  22 
เมษายน พ.ศ. 2564 
7) ประกาศศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์
และสาธารณสุข กรณีโรคติดเชื้อโควิด – 19  เรื่อง 
รายชื่อสถานพยาบาล ฯ ฉบับที่  7 ลงวันที่  21 
มิถุนายน พ.ศ. 2564 
8) ประกาศศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์
และสาธารณสุข กรณีโรคติดเชื้อโควิด – 19  เรื่อง 
ยกเลิกการเป็นสถานพยาบาลฯ  ฉบับที่ 1 ลงวันที่ 2 
มีนาคม พ.ศ. 2564 
9) ประกาศศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์
และสาธารณสุข กรณีโรคติดเชื้อโควิด – 19  เรื่อง 
ยกเลิกการเป็นสถานพยาบาลฯ  ฉบับที่ 2 ลงวันที่ 
29 เมษายน พ.ศ. 2564 
       สำหรับกิจการเพ่ือสุขภาพสมัครเข้าร่วม
โครงการ Wellness Quarantine จำนวน 1 แห่ง 
และได้แจ้งขอถอนตัวจากการเป็นสถานกักกันใน
กิ จ ก า ร เ พ่ื อ สุ ข ภ า พ  (Wellness Quarantine) 



ลำดับที่ แผนงาน/โครงการ กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน/ปัญหา อุปสรรค 
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 

ได้รับ (บาท) ใช้ไป (บาท) 

เนื่องจากศูนย์แห่งความเป็นเลิศในการดูแลผู้สูงอายุ 
เป็นหน่วยงานสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน ซึ่ง
จะส่งผลกระทบต่อการจัดการเรียน  การสอนของ
นั กศึ กษาในมหาวิทยาลั ย  โดยประกาศศู นย์
ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข
กรณีโรคติดเชื้อโควิด – 19 ดังต่อไปนี้ 
1) ประกาศศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์
และสาธารณสุข กรณีโรคติดเชื้อโควิด – 19  เรื่อง 
รายชื่อสถานกักกันในกิจการเพ่ือสุขภาพ (Wellness 
Quarantine) ลงวันที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2564 
2) ประกาศศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์
และสาธารณสุข กรณีโรคติดเชื้อโควิด – 19  เรื่อง 
ยกเลิกการเป็นสถานกักกันในกิจการเพ่ือสุขภาพ 
(Wellness Quarantine) ลงวันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 
2564 
กองสุขภาพระหว่างประเทศ  กรมสนับสนุนบริการ
สุ ขภ าพได้ลงพ้ืนที่ เยี่ ยมชมระบบ Alternative 
Hospital Quarantine (AHQ) จำนวน 1 แห่ง และ



ลำดับที่ แผนงาน/โครงการ กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน/ปัญหา อุปสรรค 
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 

ได้รับ (บาท) ใช้ไป (บาท) 

ลงพ้ืนที่ตรวจประเมินสถานพยาบาลในโครงการ 
Alternative Hospital Quarantine จำนวน 7 แห่ง 
โดยมีรายละเอียด ดังนี้  
 1 . ก า รล ง พ้ื น ที่ เยี่ ย ม ช ม ระบ บ  Alternative 
Hospital Quarantine (AHQ) ณ โรงพยาบาลบำรุง
ราษฎร์ อินเตอร์ เนชั่นแนล โดยมี ดร.สาธิต ปิตุเตชะ 
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็น
ประธานในการตรวจเยี่ยม เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2563 
 
     2. การลงพ้ืนที่ตรวจประเมินสถานพยาบาลใน
โครงการ Alternative Hospital Quarantine ณ 
โรงพยาบาลพระราม 9 เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2564 
     3. การลงพ้ืนที่ตรวจประเมินสถานพยาบาลใน
โครงการ Alternative Hospital Quarantine ณ 
โรงพยาบาลปิยะเวท เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2564 
     4. การลงพ้ืนที่ตรวจประเมินสถานพยาบาลใน
โครงการ Alternative Hospital Quarantine ณ 
โรงพยาบาลกรุงเทพ สำนักใหญ่ เมื่อวันที่ 1 เมษายน 



ลำดับที่ แผนงาน/โครงการ กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน/ปัญหา อุปสรรค 
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 

ได้รับ (บาท) ใช้ไป (บาท) 

2564 
     5. การลงพ้ืนที่ตรวจประเมินสถานพยาบาลใน
โครงการ Alternative Hospital Quarantine ณ 
โรงพยาบาลธนบุรี บำรุงเมือง เมื่อวันที่ 8 เมษายน 
2564 
     6. การลงพ้ืนที่ตรวจประเมินสถานพยาบาลใน
โครงการ Alternative Hospital Quarantine ณ 
โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล เมื่อ
วันที่ 8 เมษายน 2564 
     7. การลงพ้ืนที่ตรวจประเมินสถานพยาบาลใน
โครงการ Alternative Hospital Quarantine ณ 
โรงพยาบาลเปาโลพหลโยธิน เมื่อวันที่ 9 เมษายน 
2564 
     8. การลงพ้ืนที่ตรวจประเมินสถานพยาบาลใน
โครงการ Alternative Hospital Quarantine ณ 
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล รัตนาธิ
เบศร์ เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2564 
โดยท ำการต รวจประ เมิ น สถาน พยาบ าล ใน



ลำดับที่ แผนงาน/โครงการ กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน/ปัญหา อุปสรรค 
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 

ได้รับ (บาท) ใช้ไป (บาท) 

โครงการฯ ตามเกณฑ์ทั้ง 3 หมวด ดังนี้ 
          หมวด 1 ลักษณะโดยทั่วไป  
          สถานพยาบาลต้องเป็ น ไปตามที่ ได้ รับ
ใบอนุญาตตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง  เช่น 
               - ลั กษ ณ ะโค รงส ร้ า ง พ้ื น ฐาน ของ
สถานพยาบาล 
               - เครื่องมือ  เครื่องใช้ ยาและเวชภัณฑ์
ที่จำเป็นประจำสถานพยาบาล 
               - ผู้ประกอบวิชาชีพในสถานพยาบาล 
          หมวด 2 ลักษณะที่ต้องจัดให้มีเพ่ิมเติม  
          โดยสถานพยาบาลต้องจัดให้มีสถานที่  
บุคลากร และระบบงานพร้อมอุปกรณ์ ซึ่งแยกจาก
ระบบงานปกติ ดังต่อไปนี้  
               (1) Isolation Room หรือห้องแยกโรค
ติ ด เชื้ อ  AIIR-ICU/ Modified AIIR ห รื อ  Cohort 
Ward  
               (2) ระบบทางเดิน (Pathway) 
               (3) ระบบสุขอนามัย (Hygiene) 



ลำดับที่ แผนงาน/โครงการ กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน/ปัญหา อุปสรรค 
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 

ได้รับ (บาท) ใช้ไป (บาท) 

               (4) บุคลากรผู้ให้บริการ 
               (5) มีห้องพักที่เป็นห้องเดี่ยว (Single 
Room) สำหรับผู้ติดตาม  
    (6) ห้องปฏิบัติการที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน
โดยกรมวิทยาศาสตร์- การแพทย์ หากไม่มีให้นำส่ง
ห้องปฏิบัติการที่ ผ่านการรับรองมาตรฐานโดย
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
    หมวด 3 ระบบฐานข้อมูลสถานพยาบาลต้อง
จัดเตรียม  
       (1) เอกสารการนัดหมายจากสถานพยาบาล 
(Confirmation Letter for Alternative Hospital 
Quarantine) 
      (2 ) แบบฟอร์มรายงานผลการตรวจทาง
ห้องปฏิบัติการ 
      (3) รายละเอียดประกอบการจัดทำรายงาน
ผ ล ก า ร รั ก ษ า  ( Personal Health Record/ 
Discharge Summary) 
      (4) หนังสือรับรองการกักกันตัว 



ลำดับที่ แผนงาน/โครงการ กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน/ปัญหา อุปสรรค 
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 

ได้รับ (บาท) ใช้ไป (บาท) 

     สำหรับสถานกักกันตัวในกิจการเพ่ือสุขภาพ 
(Wellness Quarantine) กรมสนั บ สนุ นบ ริการ
สุขภาพลงพ้ืนที่ตรวจประเมินสถานประกอบการเพ่ือ
สุขภาพในโครงการ Wellness Quarantine ณ ศูนย์
แห่งความเป็นเลิศในการดูแลผู้สูงอายุมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนสุนันทา เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2563 
โดยทำการตรวจประเมินสถานพยาบาลในโครงการฯ 
ตามเกณฑ์ทัง้ 3 หมวด ดังนี้ 
          หมวด 1 ลักษณะโดยทั่วไป กิจการเพ่ือ
สุขภาพที่จะเข้าร่วมต้องเป็นไปตามท่ีได้รับใบอนุญาต
ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และจดทะเบียนเป็นนิติ
บุคคล โดยกิจการทั้ง 2 ประเภท ตามข้อ 7 ต้องมี 
MOU กับโรงพยาบาลเพ่ือตรวจหาเชื้อโควิด -19 
ทางห้องปฏิบัติการ และการส่งต่อผู้ป่วย (Refer) 
เพ่ือรับการรักษาต่อในกรณีฉุกเฉิน 
          หมวด 2 ลักษณะที่ต้องจัดให้มี เพ่ิมเติม 
ลั กษณ ะที่ ต้ อ งจั ด ให้ มี เพ่ิ ม เติม  ประกอบด้ วย 
โครงสร้างอาคารและวิศวกรรม ห้องแยก (Isolation 



ลำดับที่ แผนงาน/โครงการ กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน/ปัญหา อุปสรรค 
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 

ได้รับ (บาท) ใช้ไป (บาท) 

Room) หรือพ้ืนที่ กักกันตัว.(Area. Quarantine) 
ระบบทางเดิน (Pathway) สุขอนามัย (Hygiene) 
ระบบงาน  (Work Flow) กิ จกรรมที่ ให้ บ ริการ 
บุคลากร ยานพาหนะ การมีส่วนร่วมของชุมชน 
          หมวด 3 ระบบฐานข้อมูลที่ต้องจัดเตรียม  
3 .1  เอกส ารประกอบ การ เดิ น ท าง เข้ าม าใน
ราชอาณาจักรไทย ตามมาตรา 9 แห่งพระราช
กำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน 
พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 7) ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 
ข้อ 1 (10) 
3.2 มีการแต่งตั้ ง COVID Commander สำหรับ
การประสานงานข้อมูลผู้ป่วย 
3 .3  มี ก า ร ร า ย ง าน ผ ล  ร ะ บ บ ก า ร ร าย ง า น
ผลการรักษา การออกใบรับรองกักกันตัวผ่ าน 
Application ที่ ก ร ม ค ว บ คุ ม โ ร ค  ก ร ะ ท ร ว ง
สาธารณสุขกำหนด 
3.4 การประเมินตนเองของกิจการเพ่ือสุขภาพ 
(Self-Assessment) พร้อมแนบเอกสารตามที่กรม



ลำดับที่ แผนงาน/โครงการ กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน/ปัญหา อุปสรรค 
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 

ได้รับ (บาท) ใช้ไป (บาท) 

สนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข
กำหนด 
3.5 การควบคุม กำกับ ติดตาม และประเมินผลการ
ดำเนินงานของสถานประกอบกิจการเพ่ือสุขภาพ ให้
เป็นไปตามแนวทางที่กรมควบคุมโรค กระทรวง
สาธารณสุขกำหนด 
 
 
 
 
 
 

   สำหรับสถานกักกันตัวในกิจการเพื่อสุขภาพ 
(Wellness Quarantine) กรมสนับสนุนบริการ
สุขภาพลงพื้นที่ตรวจประเมินสถานประกอบการ
เพื่อสุขภาพในโครงการ Wellness Quarantine 
ณ ศูนย์แห่งความเป็นเลิศในการดูแลผู้สูงอายุ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เม่ือวันที่  23 



ลำดับที่ แผนงาน/โครงการ กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน/ปัญหา อุปสรรค 
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 

ได้รับ (บาท) ใช้ไป (บาท) 

ธั น วาคม  2563  โดยทำการตรวจประ เมิ น
สถานพยาบาลในโครงการฯ ตามเกณฑ์ทั้ ง 3 
หมวด ดังนี้ 
          หมวด 1 ลักษณะโดยทั่วไป กิจการเพ่ื อ
สุขภาพที่จะเข้าร่วมต้องเป็นไปตามท่ีได้รับใบอนุญาต
ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และจดทะเบียนเป็นนิติ
บุคคล โดยกิจการทั้ง 2 ประเภท ตามข้อ 7 ต้องมี 
MOU กับโรงพยาบาลเพ่ือตรวจหาเชื้อโควิด -19 
ทางห้องปฏิบัติการ และการส่งต่อผู้ป่วย (Refer) 
เพ่ือรับการรักษาต่อในกรณีฉุกเฉิน 
          หมวด 2 ลักษณะที่ต้องจัดให้มี เพ่ิมเติม 
ลั กษณ ะที่ ต้ อ งจั ด ให้ มี เพ่ิ ม เติม  ประกอบด้ วย 
โครงสร้างอาคารและวิศวกรรม ห้องแยก (Isolation 
Room) หรือพ้ืนที่ กักกันตัว.(Area. Quarantine) 
ระบบทางเดิน (Pathway) สุขอนามัย (Hygiene) 
ระบบงาน  (Work Flow) กิ จกรรมที่ ให้ บ ริการ 
บุคลากร ยานพาหนะ การมีส่วนร่วมของชุมชน 
          หมวด 3 ระบบฐานข้อมูลที่ต้องจัดเตรียม  



ลำดับที่ แผนงาน/โครงการ กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน/ปัญหา อุปสรรค 
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 

ได้รับ (บาท) ใช้ไป (บาท) 

3 .1  เอกส ารประกอบ การ เดิ น ท าง เข้ าม าใน
ราชอาณาจักรไทย ตามมาตรา 9 แห่งพระราช
กำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน 
พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 7) ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 
ข้อ 1 (10) 
3.2 มีการแต่งตั้ ง COVID Commander สำหรับ
การประสานงานข้อมูลผู้ป่วย 
3 .3  มี ก า ร ร า ย ง าน ผ ล  ร ะ บ บ ก า ร ร าย ง า น
ผลการรักษา การออกใบรับรองกักกันตัวผ่ าน 
Application ที่ ก ร ม ค ว บ คุ ม โ ร ค  ก ร ะ ท ร ว ง
สาธารณสุขกำหนด 
3.4 การประเมินตนเองของกิจการเพ่ือสุขภาพ 
(Self-Assessment) พร้อมแนบเอกสารตามที่กรม
สนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข
กำหนด 
3.5 การควบคุม กำกับ ติดตาม และประเมินผลการ
ดำเนินงานของสถานประกอบกิจการเพ่ือสุขภาพ ให้
เป็นไปตามแนวทางที่กรมควบคุมโรค กระทรวง



ลำดับที่ แผนงาน/โครงการ กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน/ปัญหา อุปสรรค 
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 

ได้รับ (บาท) ใช้ไป (บาท) 

สาธารณสุขกำหนด 
ต่อมาได้มีการขอยกเลิก เป็นสถานกักกันในกิจการ
เพ่ือสุขภาพ (Wellness Quarantine) ศูนย์แห่ ง
ความเป็นเลิศในการดูแลผู้สูงอายุมหาวิทยาลัยราช
ภัฏสวนสุนันทา ได้จัดทำหนังสือขอถอนตัวจากการ
เป็นสถานกักกันในกิจการเพ่ือสุขภาพ (Wellness 
Quarantine) เนื่องจากศูนย์แห่งความเป็นเลิศใน
การดูแลผู้สูงอายุ เป็นหน่วยงานสนับสนุนการจัดการ
เรียนการสอน ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการจัดการเรียน  
การสอนของนักศึกษาในมหาวิทยาลัย โดยประกาศ
ศู น ย์ ป ฏิ บั ติ ก ารฉุ ก เฉิ น ด้ าน ก ารแ พ ท ย์ แ ล ะ
สาธารณสุขกรณีโรคติดเชื้อโควิด – 19 ดังต่อไปนี้ 
1) ประกาศศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์
และสาธารณสุข กรณีโรคติดเชื้อโควิด – 19  เรื่อง 
รายชื่อสถานกักกันในกิจการเพ่ือสุขภาพ (Wellness 
Quarantine) ลงวันที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2564 
2) ประกาศศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์
และสาธารณสุข กรณีโรคติดเชื้อโควิด – 19  เรื่อง 



ลำดับที่ แผนงาน/โครงการ กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน/ปัญหา อุปสรรค 
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 

ได้รับ (บาท) ใช้ไป (บาท) 

ยกเลิกการเป็นสถานกักกันในกิจการเพ่ือสุขภาพ 
(Wellness Quarantine) ลงวันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 
2564 
     สำหรับสถานกักกันตัวในกิจการเพ่ือสุขภาพ 
(Wellness Quarantine) กรมสนั บ สนุ นบ ริการ
สุขภาพลงพ้ืนที่ตรวจประเมินสถานประกอบการเพ่ือ
สุขภาพในโครงการ Wellness Quarantine ณ ศูนย์
แห่งความเป็นเลิศในการดูแลผู้สูงอายุมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนสุนันทา เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2563 
โดยทำการตรวจประเมินสถานพยาบาลในโครงการฯ 
ตามเกณฑ์ทั้ง 3 หมวด ดังนี้ 
          หมวด 1 ลักษณะโดยทั่วไป กิจการเพ่ือ
สุขภาพที่จะเข้าร่วมต้องเป็นไปตามท่ีได้รับใบอนุญาต
ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และจดทะเบียนเป็นนิติ
บุคคล โดยกิจการทั้ง 2 ประเภท ตามข้อ 7 ต้องมี 
MOU กับโรงพยาบาลเพ่ือตรวจหาเชื้อโควิด -19 
ทางห้องปฏิบัติการ และการส่งต่อผู้ป่วย (Refer) 
เพ่ือรับการรักษาต่อในกรณีฉุกเฉิน 



ลำดับที่ แผนงาน/โครงการ กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน/ปัญหา อุปสรรค 
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 

ได้รับ (บาท) ใช้ไป (บาท) 

          หมวด 2 ลักษณะที่ต้องจัดให้มี เพ่ิมเติม 
ลั กษณ ะที่ ต้ อ งจั ด ให้ มี เพ่ิ ม เติม  ประกอบด้ วย 
โครงสร้างอาคารและวิศวกรรม ห้องแยก (Isolation 
Room) หรือพ้ืนที่ กักกันตัว.(Area. Quarantine) 
ระบบทางเดิน (Pathway) สุขอนามัย (Hygiene) 
ระบบงาน  (Work Flow) กิ จกรรมที่ ให้ บ ริการ 
บุคลากร ยานพาหนะ การมีส่วนร่วมของชุมชน 
          หมวด 3 ระบบฐานข้อมูลที่ต้องจัดเตรียม  
3 .1  เอกส ารประกอบ การ เดิ น ท า ง เข้ าม าใน
ราชอาณาจักรไทย ตามมาตรา 9 แห่งพระราช
กำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน 
พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 7) ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 
ข้อ 1 (10) 
3.2 มีการแต่งตั้ ง COVID Commander สำหรับ
การประสานงานข้อมูลผู้ป่วย 
3 .3  มี ก า ร ร า ย ง าน ผ ล  ร ะ บ บ ก า ร ร าย ง า น
ผลการรักษา การออกใบรับรองกักกันตัวผ่ าน 
Application ที่ ก ร ม ค ว บ คุ ม โ ร ค  ก ร ะ ท ร ว ง



ลำดับที่ แผนงาน/โครงการ กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน/ปัญหา อุปสรรค 
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 

ได้รับ (บาท) ใช้ไป (บาท) 

สาธารณสุขกำหนด 
3.4 การประเมินตนเองของกิจการเพ่ือสุขภาพ 
(Self-Assessment) พร้อมแนบเอกสารตามที่กรม
สนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข
กำหนด 
3.5 การควบคุม กำกับ ติดตาม และประเมินผลการ
ดำเนินงานของสถานประกอบกิจการเพ่ือสุขภาพ ให้
เป็นไปตามแนวทางที่กรมควบคุมโรค กระทรวง
สาธารณสุขกำหนด 
สำหรับสถานกักกันตั ว ในกิจการเพ่ื อสุ ขภาพ 
(Wellness Quarantine) กรมสนั บ สนุ นบ ริการ
สุขภาพลงพ้ืนที่ตรวจประเมินสถานประกอบการเพ่ือ
สุขภาพในโครงการ Wellness Quarantine ณ ศูนย์
แห่งความเป็นเลิศในการดูแลผู้สูงอายุมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนสุนันทา เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2563 
โดยทำการตรวจประเมินสถานพยาบาลในโครงการฯ 
ตามเกณฑ์ทั้ง 3 หมวด ดังนี้ 
          หมวด 1 ลักษณะโดยทั่วไป กิจการเพ่ือ



ลำดับที่ แผนงาน/โครงการ กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน/ปัญหา อุปสรรค 
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 

ได้รับ (บาท) ใช้ไป (บาท) 

สุขภาพที่จะเข้าร่วมต้องเป็นไปตามท่ีได้รับใบอนุญาต
ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และจดทะเบียนเป็นนิติ
บุคคล โดยกิจการทั้ง 2 ประเภท ตามข้อ 7 ต้องมี 
MOU กับโรงพยาบาลเพ่ือตรวจหาเชื้อโควิด -19 
ทางห้องปฏิบัติการ และการส่งต่อผู้ป่วย (Refer) 
เพ่ือรับการรักษาต่อในกรณีฉุกเฉิน 
          หมวด 2 ลักษณะที่ต้องจัดให้มี เพ่ิมเติม 
ลั กษณ ะที่ ต้ อ งจั ด ให้ มี เพ่ิ ม เติม  ประกอบด้ วย 
โครงสร้างอาคารและวิศวกรรม ห้องแยก (Isolation 
Room) หรือพ้ืนที่ กักกันตัว.(Area. Quarantine) 
ระบบทางเดิน (Pathway) สุขอนามัย (Hygiene) 
ระบบงาน  (Work Flow) กิ จกรรมที่ ให้ บ ริการ 
บุคลากร ยานพาหนะ การมีส่วนร่วมของชุมชน 
          หมวด 3 ระบบฐานข้อมูลที่ต้องจัดเตรียม  
3 .1  เอกส ารประกอบ การ เดิ น ท าง เข้ าม าใน
ราชอาณาจักรไทย ตามมาตรา 9 แห่งพระราช
กำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน 
พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 7) ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 



ลำดับที่ แผนงาน/โครงการ กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน/ปัญหา อุปสรรค 
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 

ได้รับ (บาท) ใช้ไป (บาท) 

ข้อ 1 (10) 
3.2 มีการแต่งตั้ ง COVID Commander สำหรับ
การประสานงานข้อมูลผู้ป่วย 
3 .3  มี ก า ร ร า ย ง าน ผ ล  ร ะ บ บ ก า ร ร าย ง า น
ผลการรักษา การออกใบรับรองกักกันตัวผ่ าน 
Application ที่ ก ร ม ค ว บ คุ ม โ ร ค  ก ร ะ ท ร ว ง
สาธารณสุขกำหนด 
3.4 การประเมินตนเองของกิจการเพ่ือสุขภาพ 
(Self-Assessment) พร้อมแนบเอกสารตามที่กรม
สนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข
กำหนด 
3.5 การควบคุม กำกับ ติดตาม และประเมินผลการ
ดำเนินงานของสถานประกอบกิจการเพ่ือสุขภาพ ให้
เป็นไปตามแนวทางที่กรมควบคุมโรค กระทรวง
สาธารณสุขกำหนด 
 

     สถานกักกันในกิจการกอล์ฟ (Golf Quarantine) 
สถานกักกันในกิจการกอล์ฟ (Golf Quarantine: 



ลำดับที่ แผนงาน/โครงการ กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน/ปัญหา อุปสรรค 
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 

ได้รับ (บาท) ใช้ไป (บาท) 

GQ) เป็ น ส ถาน กั ก กั น โรค ส ำห รับ นั ก ก อล์ ฟ
ชาวต่างชาติและผู้ติดตามที่เดินทางเข้าสู่ประเทศ
ไทย ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมาย คือ เป็นนักท่องเที่ยวจาก
ประเทศจีน/ญี่ปุ่น/เกาหลี เพ่ือพักผ่อนและเล่นกีฬา
กอล์ฟ ใน พ้ื นที่ เฉพ าะ  ได้ แก่  บ้ าน พั ก  (Hotel/ 
Resort/ Residence) Club House แ ล ะ ส น า ม
กอล์ฟ โดยสถานประกอบการต้องมีการทำบันทึก
ความเข้าใจ (MOU) ร่วมกับโรงพยาบาลคู่สัญญา เพ่ือ
ดูแลนักท่องเที่ยวและ ตรวจคัดกรองเชื้อ จัดหา
อุปกรณ์ Tracking and Tracing ของกระทรวงดิจิทัล
เพ่ือเศรษฐกิจและสังคม (DES) เช่น นาฬิกา หรือ 
Wristband โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือการออกกำลังกาย
ด้วยการเล่นกีฬากอล์ฟ (ออกรอบ) และทำกิจกรรม
ด้านสุขภาพพร้อมกับการกักกันตัว โดยทำกิจกรรม
ตามรายการจัดให้บริการที่กำหนด ซึ่งได้มีการนัด
หมายไว้ล่วงหน้าโดยให้กิจการกอล์ฟเป็นสถานที่
กักกัน เฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อโควิด 
– 19 (COVID - 19) พร้อมกับการเล่นกีฬากอล์ฟ 
(ออกรอบ ) และทำกิ จกรรมด้ านสุ ขภาพ  เป็ น
ระยะเวลาตามที่ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) 
กำหนด มีเกณฑ์การสมัคร 3 หมวด ดังนี้ 



ลำดับที่ แผนงาน/โครงการ กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน/ปัญหา อุปสรรค 
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 

ได้รับ (บาท) ใช้ไป (บาท) 

หมวด 1 ลักษณ ะโดยทั่ ว ไป เป็น ไปตามที่ ได้ รับ
ใบอนุญาตตามกฎหมาย และจดทะเบียนเป็นนิติ
บุคคล 
หมวด 2 ลักษณะที่ต้องจัดให้มีเพ่ิมเติม ประกอบด้วย 
โครงสร้างอาคาร และวิศวกรรม ห้องแยก (Isolation 
Room) หรือ พ้ื นที่ กั กกั น ตั ว  (Area Quarantine) 
ระบบทางเดิน (Pathway) สุขอนามัย (Hygiene) 
ระบ บ งาน  (Work Flow) กิ จกรรมที่ ให้ บ ริ ก าร 
บุคลากร ยานพาหนะ การมีส่วนร่วมของชุมชน 
หมวด 3 ระบบฐานข้อมูลที่ต้องจัดเตรียม 
(1 ) เอ ก ส ารป ระก อ บ ก าร เดิ น ท า ง เข้ า ม า ใน
ราชอาณาจักรไทย ตามมาตรา 9 แห่งพระราช
กำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 
2548  
(2) มีการแต่งตั้ง COVID Commander สำหรับการ
ประสานงานข้อมูลผู้รับบริการ 
(3) มีการรายงานผล ระบบการรายงานผล การออก
ใบรับรองกักกันตัว ผ่าน Application ที่กรมควบคุม
โรค กระทรวงสาธารณสุขกำหนด 
(4) การประเมินตนเองของกิจการกอล์ฟ (Self-
Assessment) พร้อมแนบเอกสารตามที่       กรม
สนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข



ลำดับที่ แผนงาน/โครงการ กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน/ปัญหา อุปสรรค 
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 

ได้รับ (บาท) ใช้ไป (บาท) 

กำหนด 
(5) การควบคุม กำกับ ติดตาม และประเมินผลการ
ดำเนินงานของกิจการกอล์ฟให้เป็นไปตามแนวทางที่
กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขกำหนด 
ปัจจุบันมีกิจการกอล์ฟที่เข้าร่วมโครงการสถานกักกัน
ในกิจการกอล์ฟ (Golf Quarantine) จำนวน 3 แห่ง 
ได้แก่  
1. เอเวอร์กรีน ฮิลส์ กอล์ฟ คลับ แอนด์ รีสอร์ท   จังหวัดกาญจนบุรี   จังหวัดกาญจนบุรี 
2. สนาม อาทิตยา กอล์ฟ แอนด์ รีสอร์ท    จังหวัดนครนายก 
3. บริษัท สว่างรีสอร์ท จำกัด    จังหวัดเพชรบุรี 

ซึ่งมีนักกอล์ฟและผู้ติดตามที่เดินทางเข้า
มารับบริการ สะสมจำนวน 247 ราย สร้างรายได้ 
24,700,000 บาท สัญชาติที่ เดินทางเข้ามาใน
โครงการ Golf Quarantine 5 อันดับแรก ได้แก่ 
เกาหลใีต้ ญี่ปุ่น ฟินแลนด์ จีน และอังกฤษ 

 

 

 



ลำดับที่ แผนงาน/โครงการ กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน/ปัญหา อุปสรรค 
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 

ได้รับ (บาท) ใช้ไป (บาท) 

  2. พัฒนารูปแบบรองรับระบบบริการสุขภาพ/บริการ
เพ่ือส่งเสริมสุขภาพ และผลิตภัณฑ์สุขภาพ รองรับการ
กักกันตัวสำหรับชาวต่างชาติ ในสถานพยาบาล 
( Alternative Hospital Quarantine) / ส ถ า น
ประกอบการ (Wellness Quarantine) และสนาม
กอล์ฟ (Golf Quarantine)     ตามมาตรการผ่อน
ปรนของรัฐบาลในสถานการณ์ปกติ และสถานการณ์
โรคระบาด 

 
 
 
 
 
 
 

  กิจกรรมย่อยที่ 2.3 ทำการตลาดและประชาสัมพันธ์ระบบ
การกักกันตัวสำหรับชาวต่างชาติรองรับมาตรการผ่อนปรน
ของรั ฐบาล ได้ แก่  Hospital Quarantine, Alternative 
Hospital Quarantine, Wellness Quarantine, Golf 
Quarantine 
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