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สถานกักกันในกิจการเพื่อสุขภาพ.(Wellness Quarantine) 

1. ความเป็นมา/หลักการและเหตุผล 

ตามที่มีประกาศให้โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 (Coronavirus Disease 2019 : 

COVID - 19) เป็นโรคติดต่ออันตรายตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 และศูนย์บริหารสถานการณ์การ

แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19).(ศบค.).ก าหนดให้ผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศทุกคนต้อง

ได้รับการตรวจคัดกรองแยกกัก หรือกักกัน เพ่ือการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคซึ่งมาจากท้องถิ่นอ่ืน หรือ

เมืองท่านอกราชอาณาจักร กรณีโรคโควิด-19 นั้น 

พร้อมนี้ หน่วยงานภาครัฐได้จัดเตรียมและจัดหาสถานที่ส าหรับเป็นที่กักกันผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ ให้

อยู่ในการก ากับ ดูแล เพ่ือการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เรียบร้อยแล้ว   

อนึ่ง พบว่า ปัจจุบันมีชาวไทยและชาวต่างชาติที่มีภาวะเจ็บป่วย และมีความจ าเป็นต้องได้รับการดูแล

รักษาอย่างต่อเนื่อง แจ้งความประสงค์จะเดินทางเข้ามารักษาพยาบาลในประเทศไทย ขณะนี้ได้เปิดระบบรับผู้ป่วย

และผู้ติดตามที่เดินทางเข้าสู่ประเทศไทยผ่านทางอากาศ เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2563 และ ด่านพรมแดนทางบก 

เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2563 จึงจ าเป็นต้องจัดเตรียมสถานพยาบาลเอกชนที่สมัครเข้าร่วม เป็นสถานกักกันใน

โรงพยาบาลทางเลือก (Alternative Hospital Quarantine) รองรับการกักกันตัว และการรักษาพยาบาล โดยถือ

ปฏิบัติตามข้อก าหนดอย่างเคร่งครัด 

   ประกอบกับศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรณีโรคติดเชื้อโควิด - 19 ได้ออกประกาศ 

เรื่อง หลักเกณฑ์แนวทางการก าหนดสถานที่กักกันที่รัฐก าหนด พ.ศ. 2563 ฉบับที่ 2 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2563 

ก าหนดให้มีสถานกักกันในโรงพยาบาลทางเลือก (Alternative Hospital Quarantine) เป็นการกักกันตัวผู้ป่วย

ชาวต่างชาติและผู้ติดตามที่เดินทางกลับเข้ามาในราชอาณาจักรไทย โดยมีวัตถุประสงค์เฉพาะเพ่ือเข้ารับ การ

รักษาพยาบาลในสถานพยาบาลเอกชนที่ก าหนด ซึ่งได้มีการนัดหมายไว้ล่วงหน้า โดยใช้สถานพยาบาลภาคเอกชน ที่รัฐ

ก าหนดให้เป็นสถานที่กักกัน เฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) การ

รักษาพยาบาลตามกลุ่มโรค อาการ หัตถการที่นัดหมาย พร้อมการกักกันตัวตามระยะเวลาที่ศูนย์บริหาร

สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) ก าหนด ตามหลักเกณฑ์และแนวทางที่รัฐก าหนด โดย

ช าระค่าใช้จ่ายเองทั้งหมดระหว่างการรักษาพยาบาลและกักกันตนโดยสมัครใจ โดยมีผู้ป่วยและผู้ติดตามเข้ามาใช้

บริการจ านวนที่เพ่ิมขึ้น ท าให้ต้องมีการพัฒนาหลักเกณฑ์แนวทางการเป็นสถานกักกันในกิจการ เพ่ือสุขภาพ 

(Wellness Quarantine) เนื่องจากประเทศไทยมีความพร้อม ทั้งทางด้านคุณภาพ มาตรฐาน บุคลากร รวมถึงมีสถานที่
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ท่องเที่ยวที่สวยงาม และมีการบริการที่มีคุณภาพ กระทรวงสาธารณสุข จึงได้ด าเนินการจัดท าหลักเกณฑ์แนวทางการ

ก าหนดสถานกักกันในกิจการเพ่ือสุขภาพ (Wellness Quarantine) เพ่ือรองรับความต้องการของผู้ป่วยชาวไทยและ 

ชาวต่างชาติรวมผู้ติดตามที่เดินทางกลับเข้ามาในราชอาณาจักรไทยที่มีความจ าเป็นต้องเข้ารับการดูแลในกิจการเพ่ือ

สุขภาพอย่างต่อเนื่อง โดยท ากิจกรรมด้านสุขภาพตามแผนการรักษา ในกิจการที่รัฐก าหนด  

2. วัตถุประสงค์ 

เพ่ือสร้างระบบการกักตัว สถานกักกันในกิจการเพ่ือสุขภาพ (Wellness Quarantine) เพ่ือรองรับความต้องการ

ของผู้รับบริการ ชาวไทยและชาวต่างชาติ รวมผู้ติดตามที่เดินทางกลับเข้ามาในราชอาณาจักรไทย.โดยมีความจ าเป็น 

ต้องเข้ารับการดูแลในกิจการเพ่ือสุขภาพอย่างต่อเนื่อง โดยท ากิจกรรมด้านสุขภาพตามแผนการรักษา ในกิจการที่รัฐ

ก าหนด.  

3. ค านิยาม 

              สถานกักกันในกิจการเพ่ือสุขภาพ (Wellness Quarantine) หมายความว่า การกักกันตัวผู้ป่วย หรือผู้รับบริการ 
ชาวไทยและชาวต่างชาติ รวมผู้ติดตามที่เดินทางกลับเข้ามาในราชอาณาจักรไทย.โดยมีความจ าเป็นต้องเข้ารับ การดูแล
ในกิจการเพ่ือสุขภาพอย่างต่อเนื่อง โดยท ากิจกรรมด้านสุขภาพตามแผนการรักษา ในกิจการที่รัฐก าหนด .  
ซึ่งได้มีการนัดหมาย ไว้ล่วงหน้าโดยให้กิจการเพ่ือสุขภาพเป็นสถานที่กักกัน.เฝ้าระวัง.ป้องกัน.และควบคุมโรคติดเชื้อโควิด -
19 (COVID - 19) การดูแลรักษาสุขภาพโดยแพทย์เจ้าของไข้ตามกลุ่มโรค อาการ หัตถการที่นัดหมาย พร้อมการ
กักกันตัวตามระยะเวลาที่ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) ก าหนด 
ตามหลักเกณฑ์และแนวทางที่รัฐก าหนด โดยช าระค่าใช้จ่ายเองทั้งหมดระหว่างการท ากิจกรรมด้านสุขภาพตาม
แผนการรักษาและกักกันตนโดยสมัครใจ  

 

4. กลุ่มเป้าหมาย  

        กลุ่มเป้าหมายชาวต่างชาติ ที่เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรไทย ที่มีความจ าเป็นต้องเข้ารับการดูแลใน

กิจการเพ่ือสุขภาพอย่างต่อเนื่อง แต่ต้องไม่เป็นกรณีเข้ามาเพ่ือการรักษาพยาบาลโรคโควิด - 19 โดยเดินทางมา

พร้อมผู้ติดตาม (ครอบครัว หรือญาติ) ไม่เกิน 3 ราย ซึ่งได้มีการนัดหมายไว้ล่วงหน้ากับกิจการเพื่อสุขภาพ ที่

กระทรวงสาธารณสุขก าหนด 

5. พื้นที่เป้าหมาย  

ในกรุงเทพฯ/ปริมณฑล หรือในจังหวัดที่มีกิจการเพ่ือสุขภาพ ในพ้ืนที่ที่ก าหนด 
 

6. ระยะเวลาด าเนินการ เดือน ธันวาคม 2563 เป็นต้นไป 
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7. ข้อก าหนดกิจการเพ่ือสุขภาพที่จะเข้าร่วม 

     7.1 สปาทางการแพทย์ (Medical Spa) รีสอร์ทเพ่ือสุขภาพ (Wellness Resort) สปารีสอร์ท (Spa Resort)     
     7.2 การดูแลผู้สูงอายุแบบพ านักระยะยาว (Long Term Care).   
    
 

8. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง   

 1. กระทรวงสาธารณสุข  

 2. กระทรวงการต่างประเทศ   

 3. กระทรวงกลาโหม 

 4. กระทรวงมหาดไทย  

 5. ส านักงานตรวจคนเข้าเมือง 

 6. บริษัท ท่าอากาศยานไทย จ ากัด (มหาชน) 

 7. หน่วยงานทางด้านความมั่นคง 

 8. สถานประกอบกิจการเพ่ือสุขภาพ 

  9. หน่วยงานภาคเอกชน (สมาคมโรงพยาบาลเอกชน/สมาคมคลินิกเอกชนและท่ีเกี่ยวข้อง) 

9. ลักษณะของสถานกักกนัในกิจการเพื่อสุขภาพ (Wellness Quarantine) 

    ต้องมีองค์ประกอบหลัก 3 หมวด ดังนี้ 

 หมวด 1 ลักษณะโดยทั่วไป กิจการเพ่ือสุขภาพที่จะเข้าร่วมต้องเป็นไปตามที่ได้รับใบอนุญาตตาม

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล โดยกิจการทั้ง 2 ประเภท ตามข้อ 7 ต้องมี MOU กับ

โรงพยาบาลเพ่ือตรวจหาเชื้อโควิด -19 ทางห้องปฏิบัติการ และการส่งต่อผู้ป่วย (Refer) เพ่ือรับการรักษาต่อใน

กรณฉีุกเฉิน 

 หมวด 2 ลักษณะที่ต้องจัดให้มีเพิ่มเติม ลักษณะที่ต้องจัดให้มีเพ่ิมเติม ประกอบด้วย โครงสร้างอาคาร และ

วิศวกรรม ห้องแยก (Isolation Room) หรือพ้ืนที่กักกันตัว.(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  
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 1.3 ห้องพักผู้รับบริการ ต้องเป็นห้องปรับอากาศแยกส่วนจากระบบปกติ มีระบบระบายอากาศ จัดให้

ห้องพักเป็นห้องปลอดบุหรี่ ห้องพักมีลักษณะพ้ืนผิวที่สามารถท าความสะอาดโดยง่าย ไม่ควรเป็นพรม มีความ

ปลอดภัยเหมาะสมกับผู้รับบริการ 

 1.4 ท่อระบายน้ าทิ้ง และสุขาภิบาลต้องไม่รั่วซึม ระบบแยกและก าจัดขยะแยกจากตัวอาคาร มีระบบ

ล าเลียงขยะติดเชื้อแยกส่วนจากพ้ืนที่สะอาดไม่ปะปนกัน 

 1.5 มีระบบโทรศัพท์สื่อสาร และระบบกล้องวงจรปิด (CCTV) ครอบคลุมพ้ืนที่ให้บริการ เช่น ทางเดิน

หน้าห้องพัก พ้ืนที่ส่วนกลางที่ให้บริการ ประตูทางเข้า-ออก เส้นทางที่ใช้บริการกิจกรรมเพ่ือสุขภาพ รวมถึงบริเวณที่

ให้บริการอ่ืน ๆ  

        2. ห้องแยก (Isolation Room) หรือ พ้ืนที่กักกันตัว.(Area Quarantine) 

 2.1 ก าหนดพ้ืนที่ (Zoning) เพ่ือเป็นการกักกันตัวในพ้ืนที่ (Area Quarantine) โดยต้องก าหนดส่วนที่ท า

กิจกรรมเพ่ือสุขภาพ การรักษา และมีแผนผังชั้น (Floor Plan) จ าแนกพ้ืนที่ที่ชัดเจน แยกส่วนการให้บริการจาก

ส่วนพื้นที่ปกติ 

 2.2 กรณีบ้านพักเป็นหลัง ต้องแยกออกจากกัน (Cluster) จัดแบบห้องเดี่ยว (Single Room) ก าหนด

จ านวนผู้เข้าพัก โดยมีห้องนอน ห้องน้ า ห้องครัว ห้องนั่งเล่น ระเบียง แยกเป็นสัดส่วนชัดเจน 

 2.3. กรณีตึก ต้องมีห้องชุด มีคลินิกและห้องการรักษา (treatment) มีลิฟท์และทางเข้า-ออก แยกจาก

พ้ืนที่ปกติ โดยมีห้องนอน ห้องน้ า ห้องครัว ห้องนั่งเล่น ระเบียง แยกเป็นสัดส่วนชัดเจน 

2.3.1 กรณีผู้รับบริการที่มีผู้ติดตามที่มีเอกสารแสดงความสัมพันธ์กันในครอบครัว อาทิเช่น เด็กเล็ก 

ผู้สูงอายุ คู่สามีภรรยาสามารถพักห้องเดียวกันได้ 

2.3.2 กรณีผู้รับบริการที่มีข้อจ ากัดด้านสุขภาพ ด้านการเคลื่อนไหวที่ต้องการผู้ช่วยเหลือ สามารถ

พักห้องเดียวกันได้ 

2.3.3 กรณีผู้ใช้บริการเข้าพักมีผลตรวจปกติ ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 และครั้งที่ 3 ต้องจัดให้มีแผนผัง

จ าแนกระบุห้องพักชัดเจนไม่ปะปนกัน 

2.4 กิจการเพ่ือสุขภาพต้องส ารองห้องพัก ร้อยละ 5 ส าหรับกรณีกักกันโรคและจัดให้เส้นทางเฉพาะ

ไม่ปะปนกรณีส่งต่อผู้รับบริการเพื่อการรักษา 

2.5 จัดให้มีปรอทวัดไข้ดิจิตอลส่วนบุคคลและแอลกอฮอล์เจลแบบขวดปั้มในห้องพัก 

    3. ระบบทางเดิน (Pathway) เป็นเส้นทางที่ผู้ป่วย หรือผู้รับบริการ สามารถเดินทางไปพบแพทย์ ที่คลินิกตามจุด

ที่ก าหนด ตั้งแต่การเดินทางออกจากสนามบิน จนถึงกิจการเพ่ือสุขภาพ และกิจกรรมที่แพทย์ก าหนดโดยก าหนด

เส้นทาง ได้แก่ 1) บ้านพักหรือห้องพัก-คลินิก 2) คลินิก-จุดให้การรักษา (Treatment) โดยแยกจากระบบปกติ 
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             4. สุขอนามัย (Hygiene) ในกิจการเพ่ือสุขภาพ โดยส่วนที่พักต้องมีระบบการท าความสะอาดและการฆ่าเชื้อ ตาม

เกณฑ์ที่ก าหนดของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข หรือต้องมีมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย  Amazing 

Thailand Safety & Health Administration (SHA) ของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา หรือการประเมิน กิจการ

กอล์ฟว่าได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน COVID - 19 ผ่านทาง Line application และ Web browser 

Clean together ของกรมอนามัย 

    4.1 การใช้บริการพ้ืนที่ส่วนกลาง คลินิก ห้องบ าบัดรักษา ห้องรับประทานอาหาร ร้านขายของ ห้องประชุม 

สัมมนา ต้องจ ากัดจ านวนผู้ใช้บริการมีระยะห่างไม่น้อยกว่า 2 เมตร และสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดการใช้บริการ จัด

ให้มหีน้ากากอนามัยและเจลแอลกอฮอล์ไม่น้อยกว่า 70 % ส าหรับท าความสะอาดมือก่อนและหลังใช้บริการ 

    4.2 การท าความสะอาดพ้ืนที่ส่วนกลาง คลินิก ห้องบ าบัดรักษา บริเวณให้บริการกิจกรรมเพ่ือสุขภาพ จัด

ให้มีเจ้าหน้าที่ท าความสะอาดทันทีหลังเสร็จสิ้นกิจกรรม ด้วยน้ ายา ตามมาตรฐาน ตามค าแนะน าในการท าความ

สะอาด ท าลาย และฆ่าเชื้อโรคในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) และแม้

ไม่พบว่ามีผู้ใช้บริการ พ้ืนที่ส่วนกลางควรท าความสะอาด อย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง โดยเน้นการเช็ดถูพ้ืนผิวที่มี ผู้

สัมผัสมาก เช่น ราวบันได ปุ่มกดลิฟต์ โดยใช้ Alcohol 70 % 

4.3 การท าความสะอาดห้องพัก จัดให้มีอุปกรณ์ส าหรับท าความสะอาดห้องพักที่เพียงพอในห้องพัก

ก่อนวันครบการตรวจผลครั้งที่ 2 และมีการท าความสะอาดห้องพักโดยพนักงานท าความสะอาดหลังผลตรวจ โควิด – 

19 ปกติครั้งที่ 2  

    แนวทางการท าความสะอาดในบริเวณห้องพัก หลังจากผู้เข้าพักย้ายออก (อ้างอิงจาก สถาบัน

บ าราศนราดูร)  

     1) เจ้าหน้าที่ท าความสะอาด จ านวน 2 คน สวมอุปกรณ์ป้องกันร่างกาย ดังนี้ หมวก Face shield 

และถุงมือ  

     2) เตรียมอุปกรณ์ท าความสะอาด ถุงขยะ และผสมน้ ายา Sodium hypochlorite 0.05% ส าหรับ

ท าความสะอาด  

     3) ปิดเครื่องปรับอากาศ เปิดประตู หน้าต่าง  

    4) กดชักโครกโดยการปิดฝาชักโครก ก่อนหลัง จากนั้นเทน้ ายาล้างห้องน้ าพร้อมทั้ง เปิดพัด ลม

ระบายอากาศ  

    5) เก็บปลอกหมอนโดยม้วนออกห่างจากตัว เก็บผ้าปูที่นอนโดยม้วนออกห่างจากตัว ซึ่งมีแม่บ้านอีก

คนมาช่วยเก็บม้วนเสร็จ ใส่ถุงพลาสติกและมัดปากถุงให้เรียบร้อย  
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    6) น าถุงพลาสติกที่ใส่ผ้า ไปวางยังบริเวณประตูทางออก  

    7) ท าความสะอาดเตียง โต๊ะ โดยใช้น้ ายาที่ผสมไว้ และเก็บขยะไปวางไว้บริเวณหน้าประตู ทางออก  

    8) ถอดถุงมือ 1 ข้าง พร้อมเปิดประตูหลังจากนั้นสเปรย์ Alcohol 70 % บริเวณถุงใส่ผ้าและ ถุงขยะ 

(บริเวณหน้าห้องพัก)  

    9) ปิดพัดลมดูดอากาศและท าความสะอาดห้องน้ า  

  10) เก็บขยะปิดปากถุงโดยการม้วนออกจากตัว ขยะประเภทถุงพลาสติก กล่องอาหาร เป็นต้น ให้ใส่ไว้

ในขยะทั่วไป หากเป็นหน้ากากอนามัย หรือทิชชู่ที่ปนเปื้อนน้ ามกู น้ าลาย หรือสารคัดหลั่ง ให้ใส่ในถุงสีกลุ่มภารกิจ

มาตรฐานการกักกัน (QUARANTINE) ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน กรมควบคุมโรค 17 แดงเป็นขยะติดเชื้อ  

 11) ท าการถอดอุปกรณ์ป้องกันร่างกาย ตามล าดับดังนี้ ถุงมือ > หมวก > Face shield (ถอด PPE แต่

ละชิ้นต้องล้างมือทุกครั้ง) 

        4.5 การท าความสะอาดผ้าเปื้อน ควรหลีกเลี่ยงการเทผ้าเปื้อนลงบนพ้ืน เพ่ือป้องกันการฟุ้งกระจายของเชื้อ

โรค ไม่ควรนับผ้าเปื้อนบริเวณห้องพักอาศัย การซักผ้าเปื้อน ใส่ชุดป้องกันตนเองทุกครั้งที่ท าความสะอาดผ้าเปื้อน

และให้ปฏิบัติตามข้อก าหนดของประเภทผ้าเปื้อน  

             1) ท าการเปิดฝาถังผ้า โดยให้เปิดเอียงไปด้านที่ไม่มีผู้ใดยืนอยู่ 

             2) ยกถังผ้าใส่เครื่องซักผ้าใส่ผงซักฟอก ปรับอุณหภูมิของน้ าให้ได้ระดับ 71   C นาน 25 นาท ีในขณะซัก

ผ้า จะสามารถท าลายเชื้อโรค รวมทั้งเชื้อไวรัสเอดส์ และไวรัสตับ อักเสบได้ ในกรณีที่ไม่มีเครื่องซักผ้าที่ปรับ

อุณหภูมิได้ ให้แช่ผ้าใน Sodium hypochlorite 5,000 ppm. นาน 30 นาที แล้วจึงน าผ้าไปซักตามปกติ  

             3) กรณีผ้าเปื้อนสิ่งคัดหลั่งให้ท าการ Prewash 2 ครั้ง นาน 20 นาที ก่อนใส่ผงซักฟอก ซักผ้าปรับ

อุณหภูมิของน้ าให้ได้ระดับ 71   C นาน 25 นาที 

                หากไม่มีพ้ืนที่และความพร้อมของอุปกรณ์ท าความสะอาดผ้าตามมาตรฐานที่ก าหนดของกรมควบคุม

โรค ใหส้ถานประกอบการเพ่ือสุขภาพจัดส่งผ้าเปื้อนท าความสะอาดตามมาตรฐานของโรงพยาบาลคู่สัญญา 

        4.6 การจัดเก็บขยะ จัดเตรียมถุงขยะสีแดงในแต่ละห้อง พร้อมหนังยางรัดปากถุงให้เพียงพอ โดยให้ผู้เข้าพัก

พับปากถุงขยะลงและมัดปากถุงให้แน่นด้วยตนเอง ก าหนดเวลาที่ให้ผู้เข้าพักน ามาวางไว้หน้าห้องในแต่ละวัน 

เพ่ือให้พนักงานท าความสะอาดเก็บไปก าจัดอย่างถูกต้อง 

        4.7 กรณีมีลิฟท์โดยสาร จ ากัดจ านวนผู้โดยสารลิฟต์ ให้มีระยะห่าง 1 – 2 เมตร ควรแยกลิฟต์โดยสารของผู้

เข้าพัก และลิฟท์เจ้าหน้าที่ นอกจากนี ้ควรแยกลิฟต์ขนส่งอาหาร และลิฟต์ขนขยะ ออกจากกัน กรณีมีจ านวนลิฟต์

ไม่เพียงพอ ให้จัดเวลาขนส่งอาหารและขยะคนละช่วงเวลา และมีการท าความสะอาดลิฟต์โดยใช้ Alcohol  70 % 

ทุกครั้งหลังการใช้งาน 
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       4.8 การท าความสะอาดห้องน้ าทั้งในห้องพักและห้องน้ าในพ้ืนที่ส่วนกลาง เป็นกิจกรรมที่มีความเสี่ยงสูง

เนื่องจากเสี่ยงต่อการสัมผัสสิ่งคัดหลั่งจากผู้ใช้บริการ ดังนั้นแม่บ้านที่เข้าท าความสะอาดต้องใส่ชุดป้องกันทุกครั้งที่

เข้าท าความสะอาดพ้ืนที่ และจัดเก็บตามมาตรฐานการควบคุมและป้องกันโรคติดเชื้อ  

       4.9 สถานกักกันต้องมีการจัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันด้านสุขอนามัยแก่เจ้าหน้าที่ ได้แก่ Alcohol  70 % เจล

แอลกอฮอล์ หมวกคลุมผม ชุดป้องกัน (PPE) Face shield ถุงมือยางทางการแพทย์แบบใช้แล้วทิ้ง รองเท้าบูท ถุง

ใส่ขยะสีแดง หน้ากากอนามัย (Mask) 

        5. ระบบงาน (Work Flow) ภายในกิจการเพ่ือสุขภาพ จะต้อง 

5.1 ก าหนดจุดเช็ดท าความสะอาดหรือท าลายเชื้อที่รองเท้า และบนกระเป๋าเดินทางหรือของใช้ ต่างๆ ของ

ผู้เข้าพัก ก่อนเข้ามาในตัวอาคาร โดยเช็ดด้วยน้ ายาฟอกขาวผสมน้ า(น้ ายาฟอก  ขาว 1 ส่วน ต่อ น้ าสะอาด 99 

ส่วน) 

5.2 มีการตรวจหาเชื้อโควิด -19 ทางห้องปฏิบัติการ รวม 3 ครั้ง คือ ครั้งที่ 1 Day 0 ครั้งที่ 2 Day 5 หรือ 7 และครั้ง

ที่ 3 Day 13 หรือ 14 หรือเป็นไปตามมาตรฐานที่กระทรวงสาธารณสุขก าหนด โดยจัดให้มีพ้ืนที่ตรวจให้มีพ้ืนที่เว้นระยะห่าง

ตามมาตรฐาน และส่งผลไปยังห้องปฏิบัติการกับโรงพยาบาลคู่สัญญา รวมถึงจัดให้มีเส้นทางการส่งต่อผู้ป่วย (Refer) ในพ้ืนที่ 

ไม่ปะปนกัน ส าหรับรับการรักษาต่อในกรณีฉุกเฉิน ผลตรวจทางห้องปฏิบัติการพบเชื้อ (Lab Detectable) หรือกรณีเสียชีวิต 

5.3 มีระบบติดตามตัว โดยจัดให้มีอุปกรณ์ติดตามตัว ระบบการเตือน (GPS) ตั้งแต่ Day 0 - 14 หรือมีการ

ติดต่อประสานงานกับเจ้าหน้าที่ผู้ประสานงาน (Liaison) ในการดูแลผู้ป่วยหรือผู้รับบริการ มีระบบส่งต่อผู้ป่วย หรือ

ผู้รับบริการ ไปยังโรงพยาบาลคู่สัญญาใกล้เคียงกรณีฉุกเฉิน 

5.4 จัดให้มีการซื้อสินค้าผ่านระบบออนไลน์ (Shopping Online) โดยสนับสนุนชุมชนในพ้ืนที่ ทั้งนี้ให้ปฏิบัติตาม

มาตรฐานสุขอนามัยและมาตรการการป้องกันการติดเชื้อโควิด - 19  

        6. กิจกรรมที่ให้บริการในกิจการเพ่ือสุขภาพ ร่วมกับการรักษา (Treatment) ต้องก าหนด ให้มีแพคเกจไม่น้อยกว่า 

7 – 10 วันขึ้นไป หากเสร็จสิ้นการรักษาต้องอยู่ต่อจนครบตามระยะเวลาการกักกันตัว ที่ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่

ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) ก าหนด ดังนี้ 
 

ประเภทกิจการ กิจกรรม 

สปาทางการแพทย์  
(Medical Spa). 

รีสอร์ทเพ่ือสุขภาพ  
(Wellness Resort) 

สปารีสอร์ท  
(Spa Resort) 

กิจกรรมสุขภาพเริ่มตั้งแต่ Day 0 เป็นต้นไป สามารถน าผู้ป่วย/
ผู้รับบริการ ออกจากที่พักเพ่ือไปท ากิจกรรมตามจุดที่ก าหนด โดยเป็น
กิจกรรมที่แพทย์ก าหนด  
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การดูแลผู้สูงอายุ 
แบบพ านักระยะยาว  
(Long Term Care). 

กิจกรรมที่อยู่ในพ้ืนที่ที่กักตัว (Area.Quarantine) โดยเป็นการดูแล
ผู้สูงอายุ ตั้งแต่สุขภาพดีจนถึงพ่ึงพิง ตั้งแต่ Day 0 เป็นต้นไป และ
ต้องเป็นกิจกรรมที่สอดคล้องกับสุขภาพร่างกายของผู้สูงอายุ  อยู่ใน
พ้ืนที่ที่ก าหนด โดยต้องมโีปรแกรมสุขภาพ ไม่น้อยกว่า 1 เดือน 

               

      กรณีมีผู้ติดตาม จัดให้มีบริการสุขภาพและการอ านวยความสะดวกเช่นเดียวกับผู้ป่วย หรือผู้รับบริการ โดย

กิจกรรมสุขภาพผู้ประกอบการต้องเตรียมเสื้อผ้าให้ผู้ป่วย หรือผู้รับบริการ และสวมหน้ากากอนามัย  (mask) 

ส าหรับเจ้าหน้าที่ผู้ประสานงาน (Liaison) ให้ใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล ตามข้อแนะน าแนวปฏิบัติ การ

ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อ กรณีโรคโคโรนาไวรัสสายพันธ์ใหม่ 2019 (Novel Corona virus: nCoV) โดย

ส านักงานป้องกัน ควบคุมโรคติดเชื้อและเชื้อดื้อยาในโรงพยาบาล สถาบันบ าราศนราดูร กรมควบคุมโรค กระทรวง

สาธารณสุข  

       7.บุคลากรทางการแพทย์ ให้เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพ และบุคลากรประเภทอ่ืน ๆ ประกอบด้วย บุคลากร

ในสถานประกอบการกิจการสปาเพ่ือสุขภาพ นวดเพ่ือสุขภาพ และกิจการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพ่ึงพิง ต้องได้รับ

การขึ้นทะเบียน และมีใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ  พ.ศ.2559 

       8. ยานพาหนะให้เป็นไปตามมาตรฐานประกาศส านักงานต ารวจแห่งชาติ และสถาบันการแพทย์ฉุกเฉิน

แห่งชาติ 

        9. การมีส่วนร่วมของชุมชน ให้ชุมชนโดยรอบเห็นชอบ โดยมีการจ้างงานทั้งแบบไม่เต็มเวลา (Part Time) และ

แบบเต็มเวลา (Full Time) มีการใช้วัสดุภายในชุมชน หรือจัดให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม เช่น ร้านอาหาร ผลิตภัณฑ์ 

วัตถุดิบ แหล่งท่องเที่ยวในพ้ืนที่  

       หมวด 3 ระบบฐานข้อมูลที่ต้องจัดเตรียม 

            1. เอกสารประกอบการเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรไทย ตามมาตรา 9 แห่งพระราชก าหนด การบริหาร
ราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 7) ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 ข้อ 1 (10) ดังนี้ 

             1.1 เอกสารการนัดหมายจากกิจการเพ่ือสุขภาพในประเทศไทย (Confirmation Letter for Wellness 
Quarantine) 

         1.2 เอกสารแสดงความสัมพันธ์กับผู้ป่วย หรือผู้รับบริการ (Affidavit letter) (ถ้ามี) 

  2. มีการแต่งตั้ง COVID Commander ส าหรับการประสานงานข้อมูลผู้ป่วย 
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       3. มีการรายงานผล ระบบการรายงานผลการรักษา การออกใบรับรองกักกันตัวผ่าน Application ที่กรม

ควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขก าหนด 

       4. การประเมินตนเองของกิจการเพ่ือสุขภาพ (Self-Assessment) พร้อมแนบเอกสารตามที่กรมสนับสนุน

บริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุขก าหนด 

          5. การควบคุม ก ากับ ติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานของสถานประกอบกิจการเพ่ือสุขภาพ  ให้

เป็นไปตามแนวทางท่ีกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขก าหนด 

ผู้รับบริการต้องด าเนินการ ดังนี้ 

        1.จัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้องก่อนเดินทางเข้ามายังราชอาณาจักรไทย  ได้แก่ เอกสารการนัดหมายจาก

กิจการเพ่ือสุขภาพในประเทศไทย (Confirmation Letter for Wellness Quarantine) เอกสารทางด้านการเงิน 

และเอกสารตามที่ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) ก าหนด ตามหมวด 

3 (1) 

        2. หากมีผู้ติดตามต้องด าเนินการจัดท าการรับรองโดยใช้เอกสารแสดงความสัมพันธ์กับผู้ป่วย หรือ

ผู้รับบริการ (Affidavit letter) โดยต้องเดินทางพร้อมผู้ป่วย หรือผู้รับบริการ 

        3. แจ้งความจ านงต่อกระทรวงการต่างประเทศในการเดินทางกลับเข้าสู่ราชอาณาจักรไทย เพ่ือเข้ารับการดูแล

สุขภาพ ตามแผนการรักษาอย่างต่อเนื่องในกิจการเพ่ือสุขภาพที่รัฐก าหนด โดยต้องแสดงเอกสารการนัดหมาย 

(Confirmation Letter for Wellness Quarantine) และเอกสารแสดงความสัมพันธ์ กับผู้ป่วย หรือผู้รับบริการ 

(Affidavit Letter) 

        4. ระหว่างอยู่ในสถานกักกันในกิจการเพ่ือสุขภาพ (Wellness Quarantine) ต้องปฏิบัติตามข้อก าหนดอย่าง

เคร่งครัด พร้อมการกักกันตัวตามระยะเวลาทีศู่นย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

(ศบค.) ก าหนด 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

  1. กิจการเพื่อสุขภาพ 

           1.1 จัดให้มีบริการดูแลสุขภาพ โดยจัดให้มีระบบการท ากิจกรรมด้านสุขภาพตามแผนการดูแลและ

ส่งเสริมสุขภาพโดยผู้ให้บริการวิชาชีพด้านสุขภาพ ตามพรบ.วิชาชีพ ที่พักที่เป็นห้องแยก (Isolation Room) 
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สถานที่ สิ่งอ านวยความสะดวกตามระบบงาน ที่ก าหนดแยกจากระบบงานปกติ หลักเกณฑ์ในการป้องกันการติดเชื้อ 

ควบคุมการระบาดของโรคติดต่อ การจัดหายานพาหนะที่ได้มาตรฐาน ตามแนวปฏิบัติการป้องกันและควบคุมโรคติด

เชื้อในการรับผู้ป่วยและผู้ติดตามจากสนามบิน ด่านทั้งทางน้ าและทางบก รวมทั้งจัดให้มีบุคลากรดูแลที่ได้รับการคัด

กรองก่อนเข้าปฏิบัติงาน.และสวมชุดป้องกัน.รวมถึงท าความสะอาดร่างกาย หลังการปฏิบัติงาน และจัดระบบเวช

ปฏิบัติการวินิจฉัย ดูแลรักษา และป้องกันการติดเชื้อในกิจการเพ่ือสุขภาพ กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

(COVID - 19) ตามแนวทางปฏิบัติด้านสาธารณสุขเพื่อการจัดการภาวะระบาดของโรคโควิด -19 ใน

ข้อก าหนดออกตามความในมาตรา 9  แห่งพระราชก าหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 

(ฉบับที่ 1) ของกระทรวงสาธารณสุข 

           1.2 แสดงความจ านงสมัครเข้าร่วมเป็นสถานกักกันในกิจการเพ่ือสุขภาพ (Wellness Quarantine) .

           1.3 เจ้าหน้าที่ของกิจการเพ่ือสุขภาพให้ข้อมูลแก่ผู้ป่วย หรือผู้รับบริการ และผู้ติดตาม   ที่มีความประสงค์จะ

เข้ารับการดูแลสุขภาพ โดยแจ้งนัดหมายวัน เวลา ในการเข้ารับบริการ 

                            1.4 ตรวจสอบความถูกต้องและความครบถ้วนของเอกสารตามที่ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของ

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) ก าหนด ตามหมวด 3 (1) หากข้อมูลครบถ้วนให้กิจการเพ่ือสุขภาพแจ้งยืนยัน

การรับบริการของผู้ป่วย หรือผู้รับบริการ.โดยกิจการเพ่ือสุขภาพกรอกรายละเอียดตามเอกสารการนัดหมายตามที่

ระบุในแบบฟอร์ม (Confirmation Letter for Wellness Quarantine) และเอกสารแสดงความสัมพันธ์กับ

ผู้ป่วย หรือผู้รับบริการ (Affidavit Letter) พร้อมลงนามโดยผู้มีอ านาจของกิจการเพ่ือสุขภาพ และจัดส่งเอกสาร

ดังกล่าว ให้ผู้ป่วยเพื่อเก็บเป็นหลักฐานแสดงตนต่อกระทรวงการต่างประเทศ  และส านักงานตรวจคนเข้า

เมือง และให้กิจการเพื่อสุขภาพ จัดส่งเอกสารให้กระทรวงสาธารณสุขล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 72 ชั่วโมง ก่อนที่

ผู้ป่วยจะเดินทาง เข้าประเทศไทย (Arrival) โดยมีรายละเอียดข้อมูลน าส่ง ดังนี้ 

 1.4.1 ชื่อ-ชื่อสกุล เพศ สัญชาติ หมายเลขหนังสือเดินทางของผู้ป่วย หรือผู้รับบริการ 

 1.4.2 เอกสารนัดหมายจากกิจการเพ่ือสุขภาพ (Confirmation Letter for Wellness 

Quarantine) 

               1.4.3 เอกสารทางการแพทย์อ่ืนๆ 

          1.5.จัดส่งรายงานอาการผู้ป่วยหรือผู้รับบริการรายวัน ให้กระทรวงสาธารณสุขทราบ และการกักกันตัวจนครบ

ตามระยะเวลาที่ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) ก าหนด 
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           1.6 หากสิ้นสุดการรักษากิจการเพ่ือสุขภาพจัดส่งรายงานรายละเอียดประกอบการจ ัดท ารายงาน

ผลการรักษา (Discharge Summary) ส่งกระทรวงสาธารณสุขภายใน 30 วัน หลังเสร็จสิ้น การรักษา 

(Discharge) 

           1.7 หน่วยงานภาครัฐในพ้ืนที่เป็นผู้ด าเนินการจัดท าหนังสือรับรองการกักกันตัว ให้กิจการเพ่ือสุขภาพ

ตามแบบฟอร์มที่กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขก าหนด 

            1.8 ในกรณีท่ีผู้ป่วย หรือผู้รับบริการ ไม่มาเข้ารับบรกิารตามนัดหมาย .ให้กิจการเพ่ือสุขภาพแจ้งข้อมูลกลับมา

ยังกระทรวงสาธารณสุขภายใน 1 วัน หลังจากยืนยันได้ว่าผู้ป่วย หรือผู้รับบริการ  ไม่มาเข้ารับบริการตามนัดหมาย 

            1.9 กิจการเพื่อสุขภาพนัดหมายผู้ป่วย หรือผู้รับบริการ ตามวันที่ก าหนด 

            1.10 หากกรณีพบผู้ป่วย หรือผู้รับบริการ ระหว่างการกักกันตัว มีผล Lab Detectable ให้กิจการเพ่ือสุขภาพ 

แจ้งข้อมูลกลับมายังกระทรวงสาธารณสุขทันทีท่ีทราบผล 

   2. กระทรวงสาธารณสุข 

     2.1 รับสมัคร ตรวจสอบความพร้อมและความครบถ้วนของกิจการเพ่ือสุขภาพ 

      2.2 จัดท าบัญชีรายชื่อกิจการเพ่ือสุขภาพที่พร้อมเป็นสถานกักกันในกิจการเพ่ือสุขภาพ  (Wellness 

Quarantine) 

   2.3 เจ้าหน้าที่ของกระทรวงสาธารณสุขด าเนินการรับข้อมูลจากกิจการเพื่อสุขภาพที่มีผู้ป่วย หรือ

ผู้รับบริการ แสดงความประสงค์จะเข้ารับบริการโดยข้อมูลดังกล่าวกระทรวงสาธารณสุขจะด าเนินการ ส่งข้อมูลให้

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทันที 

    2.4 ติดตามและตรวจสอบรายงานรายละเอียดประกอบการรักษาจากกิจการ เพ่ือสุขภาพ ที่

ให้บริการ 

     2.5 จัดท าฐานข้อมูลของผู้ป่วย หรือผู้รับบริการ ที่เข้ารับบริการในส่วนที่เกี่ยวข้อง 

  3. กระทรวงการต่างประเทศ 

      3.1 ออกหนังสือรับรองให้เดินทางเข้าประเทศไทย (Certificate of Entry - COE) 

            3.2 ประสานและแจ้งข้อมูลแก่สถานเอกอัครราชทูต สถานกงสุลใหญ่ไทย หรือหน่วยงานราชการใน

ต่างประเทศเก่ียวกับแนวทางการด าเนินงานตามคู่มือปฏิบัติงานที่ก าหนด 
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  3.3 พิจารณา คัดกรอง ผู้ที่จะเดินทางเข้าสู่ราชอาณาจักรไทย ด้วยวัตถุประสงค์เฉพาะเพ่ือรับบริการ

ดูแลสุขภาพ โดยท ากิจกรรมด้านสุขภาพตามแผนการรักษา และการจัดเตรียมยานพาหนะ 

 3.4 แจ้งข้อมูลแก่กระทรวงสาธารณสุข หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เมื่อได้วันนัดหมายในการเดินทางของ

ผู้ป่วย หรือผู้รับบริการ 

    4. บริษัท.ท่าอากาศยานไทย จ ากัด (มหาชน) ด่านผ่านแดนทางบกและด่านทางน้ า  

  จัดเตรียมระบบงานและอุปกรณ์ในฝ่ายการแพทย์ ส าหรับการรับผู้ป่วย หรือผู้รับบริการในกรณีต้องการ

ความช่วยเหลือ 

    5. ส านักงานตรวจคนเข้าเมือง 

   5.1 ตรวจสอบข้อมูลในส่วนที่เกี่ยวข้องกรณีมีผู้ป่วย หรือผู้รับบริการ เข้ารับบริการ 

   5.2 มีกระบวนการด่านตรวจคนเข้าเมือง และระบบลงทะเบียน AOT Airports Application เพ่ือ

กรอกข้อมูลในแบบฟอร์มที่ ต.8 (T.8) เมื่อผู้ป่วยเดินทางเข้าประเทศไทย 

  6. ด่านส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา  

      พิจารณาอนุญาตในการน าเข้า-ออก ยารักษาโรคอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ผู้ป่วย หรือผู้รับบริการน าติด

ตัวเข้ามาเพ่ือการรักษาพยาบาล โดยยกเว้นการเสียภาษีศุลกากร 

          7.กระทรวงกลาโหม  

        แจ้งกิจการเพ่ือสุขภาพและผู้เกี่ยวข้องในการประสานงานผู้ป่วย หรือผู้รับบริการ และผู้ติดตาม เข้าสู่

ขั้นตอนการกักกันตัวในกิจการเพื่อสุขภาพ (Wellness Quarantine) 

  8. กระทรวงมหาดไทย  

       แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในจังหวัดที่มีสนามบินนานาชาติ ในการด าเนินการตามมาตรการคัดกรองผู้ป่วย 

หรือผู้รับบริการ และผู้ติดตาม ซึ่งเดินทางเข้ามาในประเทศไทย 

      9. หน่วยงานความมั่นคง ได้แก่ กองบัญชาการต ารวจสันติบาล ส านักงานต ารวจแห่งชาติส านักงานข่าวกรอง

แห่งชาติ ส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ      
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               9.1 ตรวจสอบข้อมูลในส่วนที่เกี่ยวข้อง กรณีมีผู้ป่วย หรือผู้รับบริการ และผู้ติดตาม  

     9.2 ประสาน รับข้อมูลเกี่ยวกับผู้ป่วย หรือผู้รับบริการ และผู้ติดตาม เฉพาะกรณีที่ผู้ป่วย หรือ

ผู้รับบริการ และผู้ติดตาม มิได้ไปรับการรักษาในกิจการเพ่ือสุขภาพตามที่แจ้งไว้ และไม่สามารถตามตัวหรือติดต่อได้

หลังจากที่เดินทางเข้าประเทศแล้ว โดยด าเนินการและแจ้งข้อมูลของผู้ป่วย หรือผู้รับบริการ และผู้ติดตาม ให้แก่

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  

 

10. แนวทางการด าเนินการ/ข้ันตอน  

 1. ผู้รับบริการ 1 ราย สามารถมีผู้ติดตาม/ญาติ ได้ไม่เกิน 3 ราย  

 2. อนุญาตให้เฉพาะบางประเทศท่ีรัฐบาลก าหนดไว้ 

 3. การเข้ารับการกักกันในกิจการเพ่ือสุขภาพ (Wellness Quarantine) ต้องมีการนัดหมายล่วงหน้า

เท่านั้น 

 4. ผู้รับบริการและผู้ติดตาม/ญาติ จะต้องแสดงเอกสารและหลักฐานเพ่ือเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร 

ดังนี้ 

        4.1 หนังสือรับรองว่าเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรได้ (Certificate of Entry-COE) 

        4.2 ใบรับรองแพทย์ที่ยืนยันว่าผู้เดินทางมีสุขภาพดี เหมาะสมต่อการเดินทาง (Fit to Fly 

Health Certificate/Fit to Travel Health Certificate) 

  4.3 ใบรับรองแพทย์ที่ยืนยันว่าผู้เดินทางดังกล่าวไม่มีเชื้อโรคโควิด-19 (Medical Certificate 

with a laboratory result indicating that COVID-19 is not detected) โดยวิธี RT-PCR โดยมีระยะเวลาไม่

เกิน 72 ชั่วโมงก่อนการเดินทาง 

  4.4 เอกสารหลักฐานซึ่งแสดงถึงหลักประกันที่ผู้เดินทางสามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการ

รักษาพยาบาลและค่าใช้จ่ายอ่ืนใดทั้งหมดที่เกิดขึ้นระหว่างอยู่ในราชอาณาจักร ได้แก่ ส าเนาสมุดบัญชีเงินฝาก 

หรือ Statement เป็นต้น  

  4.5 กรมธรรม์ประกันภัยที่ครอบคลุมค่าใช้จ่ายในการดูแลสุขภาพและรักษาพยาบาลกรณีโรค 

COVID-19 ตลอดระยะเวลาที่ผู้เดินทางพ านักอยู่ในประเทศไทย หรือหลักประกันอ่ืนใดในวงเงินไม่น้อยกว่า 100,000 

ดอลลาร์สหรัฐ         

  4.6 หลักฐานยืนยันหรือหลักฐานที่แสดงว่าสถานที่ที่ผู้เดินทางต้องเข้ารับการกักกันเป็นไปตาม

หลักเกณฑ์และแนวทางที่ทางราชการก าหนด ได้แก่ ประกาศราชกิจจารายชื่อเป็นการกักกันตัวในกิจการเพ่ือสุขภาพ 

(Wellness Quarantine) 
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  4.7 เอกสารการนัดหมายจากสถานกักกันในกิจการเพ่ือสุขภาพ (Wellness Quarantine) 

(Confirmation Letter for Wellness Quarantine)  

  4.8 หนังสือการยืนยันความสัมพันธ์กับผู้รับบริการ (Affidavit of Support) ส าหรับผู้ติดตาม/ญาติ  

  4.9 เอกสารหรือหนังสือรับรองของสถานพยาบาลในราชอาณาจักรยืนยันการรับผู้เดินทางและกัก

ตัว 14 วัน โดยผู้รับบริการและผู้ติดตาม/ญาติ จะต้องแปลเอกสารให้เป็นภาษาอังกฤษ 

 5. การคัดกรองจากประเทศต้นทาง (Exit screening) กรณีมียา วัตถุออกฤทธิ์ ผู้ป่วยจะต้องแสดง

เอกสารตามที่ก าหนดเพ่ือแสดงความจ านงขอเข้าประเทศไทย ต่อสถานเอกอัครราชทูต และสถานกงสุลใหญ่          

ณ ประเทศต้นทาง โดยการขอ Visa เป็นไปตามมาตรการที่กระทรวงการต่างประเทศก าหนด 

 6. สถานกักกันในกิจการเพ่ือสุขภาพ (Wellness Quarantine) ต้องตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วน

ของเอกสารตามข้อ 4 และส่งข้อมูลให้กระทรวงสาธารณสุข/กระทรวงการต่างประเทศ/ส านักงานตรวจคนเข้าเมือง 

และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องล่วงหน้า 72 ชั่วโมง ก่อนที่ผู้ป่วยจะเดินทางเข้าประเทศไทย ผ่านช่องทางจดหมาย

อิเล็กทรอนิกส์ (Email) ดังนี้  

  (6.1) กรณีท่าอากาศยานดอนเมือง 

  - กระทรวงสาธารณสุข   E-mail: AHQMOPH@outlook.com 

  - กระทรวงการต่างประเทศ  E-mail: thcovid19@mfa.mail.go.th 

  - ส านักงานตรวจคนเข้าเมือง  E-mail: arrival.immigration@gmail.com 

  - ส านักงานข่าวกรองแห่งชาติ  E-mail: section143nia@gmail.com 

  - กองบัญชาการต ารวจสันติบาล  E-mail: korntawat.sa@police.go.th  

  - บริษัทท่าอากาศยานไทย   E-mail: dmk.dep@airportthai.co.th 

  - ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ E-mail: quarantine_dmk@hotmail.com 

  - ด่านอาหารและยา   E-mail: i_bird101@hotmail.com 

 (6.2) กรณีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 

  - กระทรวงสาธารณสุข   E-mail: AHQMOPH@outlook.com 

  - กระทรวงการต่างประเทศ  E-mail: thcovid19@mfa.mail.go.th 

  - ส านักงานตรวจคนเข้าเมือง  E-mail: arrival.immigration@gmail.com 

  - ส านักงานข่าวกรองแห่งชาติ  E-mail: section143nia@gmail.com 

  - กองบัญชาการต ารวจสันติบาล  E-mail: korntawat.sa@police.go.th  
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  - บริษัทท่าอากาศยานไทย   E-mail: medservice@airportthai.co.th   

                      Svbclinic@gmail.com 

  - ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ E-mail: healthcontrol.svb@gmail.com 

  - ด่านอาหารและยา   E-mail: tnarcotics@fda.moph.go.th  

 7. สถานเอกเอกอัครราชทูต และสถานกงสุลใหญ่ไทย ณ ประเทศต้นทาง ออกเอกสาร Certificate of 

Entry ให้นักกอล์ฟเพ่ือเตรียมความพร้อมการเดินทาง/ จัดท า listing ผู้ที่พร้อมเดินทาง/ ประสานหน่วยงานที่

เกี่ยวข้องขั้นตอนการรับผุ้รับบริการและผู้ติดตาม/ญาติ เมื่อเดินทางเข้ามายังประเทศไทย  

 8. เมื่อผู้รับบริการและผู้ติดตาม/ญาติ เดินทางเข้ามาในประเทศไทย (เดินทางมาพร้อมกัน ทางอากาศ 

เท่านั้น) ต้องมีผลตรวจ Fit to Fly, COVID Free มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ สวมหน้ากากอนามัยทุกราย  

 9. ขั้นตอนการรับผู้รับบริการและผู้ติดตาม/ญาติ จากสนามบินตรงไปยังสถานพยาบาล ดังนี้ 

  (9.1) กรณีเดินทางมายังท่าอากาศยานดอนเมือง มีข้ันตอนดังนี้ 

  (9.1.1) ผู้รับบริการและผู้ติดตาม/ญาติ ลงจากเครื่องเรียบร้อยแล้ว ให้ผู้รับบริการและผู้ติดตาม/

ญาติ เข้าคิวรอรับการตรวจจากเจ้าหน้าที่สาธารณสุข และ น าเอกสารแสดงต่อเจ้าหน้าที่ด่านควบคุมโรค  

    (9.1.2) ผู้รับบริการและผู้ติดตาม/ญาติมีไข้สูงเกิน 37.3 องศาเซลเซียสจะถูกส่งไปยังห้องตรวจหา

เชื้อไวรัส COVID-19 (Patient Under Investigation : PUI)  

      (9.1.3) กรณีตรวจพบเชื้อ COVID-19 ทางโรงพยาบาลที่ผู้ป่วยนัดหมายไว้ล่วงหน้าจะเป็น        

ผู้ด าเนินการจัดเตรียมทีมแพทย์และรถ AMBULANCE เพ่ือรับผู้ป่วยไปรักษาในขั้นตอนต่อไป 

  (9.1.4) เข้าสู่พิธีการตรวจคนเข้าเมือง/ ด่านอาหารและยา/ พิธีการศุลกากร ผู้รับบริการและ

ผู้ติดตาม/ญาติ ยื่นเอกสารต่อเจ้าหน้าที่ด่านตรวจคนเข้าเมือง/ กรณีมียาให้ยื่นเอกสารการขอน าเข้ายารวมทั้งท าพิธีการ

ศุลกากร 

  (9.1.5) ผู้รับบริการและผู้ติดตาม/ญาติเดินออกไปยังห้องรอรับกระเป๋า กระเป๋าจัดอยู่บริเวณด้าน

นอกโดยจะมีเจ้าหน้าที่ท าการฆ่าเชื้อที่กระเป๋าของผู้รับบริการและผู้ติดตาม/ญาติทุกใบ  

  (9.1.6) เจ้าหน้าที่ส่งตัวผู้รับบริการและผู้ติดตาม/ญาติ ขึ้นรถที่ทางสถานบริการเพ่ือสุขภาพ

จัดเตรียมไว้เพ่ือไปยังสถานกักกันกิจการเพ่ือสุขภาพ 

 (9.2) กรณีเดินทางมายังท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ มีข้ันตอนดังนี้ 

  - เมื่อผู้รับบริการและผู้ติดตาม/ญาติ ลงจากเครื่องเรียบร้อยแล้ว จะมีเจ้าหน้าที่ Counter 

Service ของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ถือป้ายชื่อยืนรอ ณ จุดตรวจคัดกรอง Concourse E   
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  - เข้าสู่กระบวนการระบบการคัดกรอง/เฝ้าระวังโรคติดต่อของด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่าง

ประเทศ/ด่านตรวจคนเข้าเมืองลงทะเบียน AOT Airports Application เพ่ือกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มที่ ต.8 (T.8)    

  - กรณีผู้รับบริการและผู้ติดตาม/ญาติ มีไข้สูง 37.3 องศาองเซลเซียสขึ้นไป จะต้องไปห้อง

ตรวจคัดกรอง Screening Room รถพยาบาลของท่าอากาศยานไทยน าผู้ป่วย แพทย์/พยาบาล (Medical Escort) 

ไปที่ส านักแพทย์การท่าอากาศยานไทย Concourse G ชั้น 1 เพ่ือส่งให้กับสถานพยาบาลที่จัดยานพาหนะมารับ

เพ่ือเดินทางไปเข้าสู่กระบวนการกักตัว 14 วัน  

  - พิธีการตรวจคนเข้าเมือง/ ด่านอาหารและยา/ พิธีการศุลกากร ผู้รับบริการและผู้ติดตาม/

ญาติ ยื่นเอกสารต่อเจ้าหน้าที่ด่านตรวจคนเข้าเมือง/กรณีมียาให้ยื่นเอกสารการขอน าเข้ายารวมทั้งท าพิธีการ

ศุลกากร 

  - ผู้รับบริการและผู้ติดตามรอสัมภาระตามจุดที่ก าหนดไว้ 

  - เจ้าหน้าที่ส่งผู้ป่วยและผู้ติดตาม/ญาติ ณ อาคารผู้โดยสารข้าเข้า ทางออก Exit C ให้กับ

เจ้าหน้าที่ของสถานกักกันในกิจการเพ่ือสุขภาพ ที่มารอรับตามจุดนัดพบที่ก าหนด เพ่ือเดินทางไปเข้าสู่

กระบวนการกักตัว 14 วัน 

 10. สถานกักกันในกิจการเพ่ือสุขภาพ จัดยานพาหนะที่มีระบบป้องกันการติดเชื้อตามเกณฑ์การป้องกัน

การติดเชื้อที่ก าหนดเพ่ือรับผู้ป่วย/ผู้ติดตามจากสนามบินตรงไปยังสถานพยาบาล โดยรถพยาบาลให้เป็นไปตาม

มาตรฐาน Ambulance ที่ก าหนด หากเป็นยานพาหนะอ่ืน ๆ ให้เป็นไปตามมาตรฐาน SHA ของการท่องเที่ยวแห่ง

ประเทศไทย 

 11. สถานกักกันในสถานกักกันในกิจการเพ่ือสุขภาพ จะต้องจัดให้มีบริการ/สถานที่/ระบบงานที่แยก

จากระบบปกติ รวมทั้งสิ่งอ านวยความสะดวก ได้แก่ การจัดห้องแยกโรคติดเชื้อ AIIR-ICU/Modified AIIR/Isolate 

Room/Cohort Ward และระบบสุขอนามัย (Hygiene) ตามเกณฑ์ที่ก าหนดอย่างเคร่งครัด  

 12.สถานกักกันในกิจการเพ่ือสุขภาพ มีการจัดเตรียมอาหาร 3 มื้อ มีการวัดอุณหภูมิร่างกายทุกวัน 

รวมทั้งสังเกตอาการระหว่างที่ผู้รับบริการและผู้ติดตามอยู่ในที่พัก และจ ากัดเส้นทางการออกมานอกห้องพักอย่าง

เคร่งครัด  

 13. สถานกักกันในกิจการเพ่ือสุขภาพ จัดท ารายงานสรุป พร้อมทั้งแจ้งข้อมูลที่อยู่ของผู้รับบริการและ

ผู้ติดตาม/ญาติ ในประเทศไทยหลังจากออกจากสถานสถานกักกันในกิจการเพ่ือสุขภาพ ให้กระทรวงสาธารณสุข

และหน่วยงานด้านความม่ันคงทราบทันที เพ่ือการติดตามตัว  

 14. หลังจาก Day 15 ผู้รับบริการและผู้ติดตาม/ญาติ มีหน้าที่ในการให้ข้อมูลที่พ านักในประเทศไทยกับ

หน่วยงานด้านความมั่นคง และหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
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11. กระบวนการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  

      สถานกักกันในกิจการเพ่ือสุขภาพ (Wellness Quarantine)   

      (1) จัดให้มีบริการที่พัก (Isolation Ward)/ สถานที่/ การให้บริการด้านสุขภาพ สิ่งอ านวยความสะดวก

ตามระบบงานที่ก าหนดแยกจากระบบงานปกติ/ หลักเกณฑ์ในการป้องกันการติดเชื้อ/ ควบคุมการระบาดของ

โรคติดต่อ/ การจัดหายานพาหนะที่ได้มาตรฐานตามแนวปฏิบัติการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อในการรับ

ผู้รับบริการและผู้ติดตามจากสนามบิน รวมทั้งจัดให้มีบุคลากรดูแลที่ได้รับการคัดกรองก่อนเข้าปฏิบัติงาน และสวมชุด

ป้องกัน รวมถึงท าความสะอาดร่างกายหลังการปฏิบัติงาน และจัดระบบเวชปฏิบัติการวินิจฉัย ดูแลรักษา และป้องกัน

การติดเชื้อในโรงพยาบาล กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามแนวทางปฏิบัติของกรมการแพทย์ 

และหน่วยงานอ่ืน  

       (2) แสดงความจ านงสมัครเข้าร่วมเป็นสถานกักกันในกิจการเพ่ือสุขภาพ (Wellness Quarantine) 

       (3) เจ้าหน้าที่สถานกักกันในกิจการเพ่ือสุขภาพ (Wellness Quarantine) ให้ข้อมูลแก่ผู้รับบริการและ

ผู้ติดตาม ที่มีความประสงค์จะเข้ามากักตัวในสถานกักกันกิจการเพ่ือสุขภาพ (Wellness Quarantine) โดยแจ้งนัด

หมายวัน เวลา ในการเข้ารับบริการ 

        (4)  สถานกักกันในกิจการเพ่ือสุขภาพ (Wellness Quarantine)  ตรวจสอบความถูกต้องและความ

ครบถ้วนของเอกสาร หากข้อมูลครบถ้วนให้สถานกักกันในกิจการเพ่ือสุขภาพ (Wellness Quarantine) แจ้งยืนยัน

ตามเอกสารการนัดหมายตามที่ระบุในแบบฟอร์ม (Confirmation Letter for wellness Quarantine) พร้อมลงนาม

โดยผู้มีอ านาจของสถานกักกันในกิจการเพ่ือสุขภาพ (Wellness Quarantine) และจัดส่งเอกสารดังกล่าวให้ผู้รับบริการ

เพ่ือเก็บเป็นหลักฐานแสดงตนต่อกระทรวงการต่างประเทศ และส านักงานตรวจคนเข้าเมือง และให้สถานกักกันใน

กิจการเพ่ือสุขภาพ (Wellness Quarantine) จัดส่งเอกสารให้กระทรวงสาธารณสุขทางจดหมายอิเลคทรอนิคส์ (E-

mail: AHQMOPH@outlook.com) ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 72 ชั่วโมง ก่อนที่ผู้รับบริการจะเดินทางเข้าประเทศไทย 

(Arrival) โดยมแีบบฟอร์มข้อมูลน าส่ง ดังนี้  

  (4.1) เอกสารการนัดหมายตามท่ีระบุในแบบฟอร์ม (Confirmation Letter for Wellness 

Quarantine) พร้อมส าเนาหนังสือเดินทาง 

  (4.3) หนังสือการยืนยันความสัมพันธ์กับผู้รับบริการ (Affidavit of Support) ส าหรับผู้ติดตาม/

ญาติ พร้อมส าเนาหนังสือเดินทาง  

  (4.3) แบบฟอร์มสรุปจ านวนผู้รับบริการและผู้ติดตาม 

  (4.4) แบบฟอร์มข้อมูลยานพาหนะส าหรับรับส่งผู้รับบริการและผู้ติดตาม 

  (4.5) เอกสารทางการแพทย์อ่ืนๆ  
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 (5) สถานกักกันในกิจการเพ่ือสุขภาพ (Wellness Quarantine) จัดส่งรายงานอาการผู้รับบริการและ

ผู้ติดตามรายวันให้กระทรวงสาธารณสุขทราบ และกักกันตัว จนครบ 14 วัน  

 (6) หากสิ้นสุดการกักตัว สถานกักกันในกิจการเพ่ือสุขภาพ (Wellness Quarantine) จัดส่งรายงาน

รายละเอียด ส่งกระทรวงสาธารณสุขทางจดหมายอิเลคทรอนิคส์ (E-mail: AHQMOPH@outlook.com) ภายใน 

30 วัน หลังเสร็จสิ้นการรักษา (Discharge)  

 (7) สถานกักกันในกิจการเพ่ือสุขภาพ (Wellness Quarantine) จัดท าหนังสือรับรองการกักกันตัวตาม

แบบฟอร์มที่ก าหนดให้หน่วยงานภาครัฐในพ้ืนที่เป็นผู้ด าเนินการให้ตามกฎหมาย  

 (8) ในกรณีที่ผู้รับบริการไม่มาเข้ารับบริการการตามนัดหมาย ให้สถานกักกันในกิจการเพ่ือสุขภาพ 

(Wellness Quarantine) แจ้งข้อมูลกลับมายังกระทรวงสาธารณสุขทางจดหมายอิเลคทรอนิคส์ (E-mail: AHQMOPH 

@outlook.com) ภายใน 1 วันหลังจากยืนยันได้ว่าผู้รับบริการไม่มารับบริการตามนัดหมาย   

 (9) สถานกักกันในกิจการเพ่ือสุขภาพ (Wellness Quarantine) นัดหมายผู้ป่วยตามวันที่ก าหนด 

 กระทรวงสาธารณสุข   

  (1) รับสมัคร/ตรวจสอบความพร้อมและความครบถ้วนของสถานกักกันในกิจการเพ่ือสุขภาพ 

(Wellness Quarantine) 

    (2) จัดท าบัญชีรายชื่อสถานกักกันในกิจการเพ่ือสุขภาพ (Wellness Quarantine)               

                     (3) เจ้าหน้าที่ของกระทรวงสาธารณสุขด าเนินการรับข้อมูลทาง Email:  medicalhub. 

hss62@gmail.com หรือ medicalhub.hss@gmail.com หรือ AHQMOPH@outlook.com สถานกักกันใน

กิจการเพ่ือสุขภาพ (Wellness Quarantine) ในกรณีที่มีผู้รับบริการแสดงความประสงค์จะเข้ารับบริการ โดยข้อมูล

ดังกล่าวกระทรวงสาธารณสุขจะด าเนินการส่งข้อมูลให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทันที ได้แก่   

  (3.1) กระทรวงการต่างประเทศ 

  (3.2) ส านักงานตรวจคนเข้าเมือง   

  (3.3) หน่วยงานหลัก 

  (3.4) หน่วยงานด้านความม่ันคง เช่น หากพบว่าผู้รับบริการมีภัยต่อประเทศไทย  

   - ก่อนผู้รับบริการเดินทางเข้าประเทศ กระทรวงสาธารณสุขจะแจ้งผลด าเนินการไปยัง

ส านักงานตรวจคนเข้าเมืองตามเกณฑ์ที่ก าหนด 

   - หลังผู้รับบริการเดินทางเข้าประเทศ กระทรวงสาธารณสุขจะแจ้งผลด าเนินการไปยัง

สถานกักกันในกิจการเพ่ือสุขภาพ (Wellness Quarantine) และส านักงานตรวจคนเข้าเมืองตามเกณฑ์ที่ก าหนด 

 (4) ติดตาม และตรวจสอบรายงานรายละเอียดประกอบการบริการ  
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 (5) จัดท าฐานข้อมูลของผู้รับบริการและผู้ติดตาม 

 (6) ให้ข้อมูลแนวทางการด าเนินการและขั้นตอนที่เกี่ยวข้องกับการ สถานกักกันในกิจการเพ่ือสุขภาพ 

(Wellness Quarantine) 

 กระทรวงการต่างประเทศ 

  (1) ประสานและแจ้งข้อมูลแก่สถานเอกอัครราชทูต/สถานกงสุลใหญ่ไทย หรือหน่วยงานราชการใน

ต่างประเทศเก่ียวกับแนวทางการด าเนินงานตามคู่มือปฏิบัติงานที่ก าหนด 

 (2) พิจารณา คัดกรอง ผู้ที่จะเดินทางเข้าสู่ราชอาณาจักรไทย ด้วยวัตถุประสงค์เฉพาะเพ่ือการกัก

ตัวในสถานกักกันในกิจการกอล์ฟ (Golf Quarantine) และการจัดเตรียมยานพาหนะ 

 (3) แจ้งข้อมูลแก่กระทรวงสาธารณสุข/หน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ก าหนดเพ่ือได้วันนัดหมายในการ

เดินทางของผู้ป่วย  

 บริษัท ท่าอากาศยานไทย จ ากัด (มหาชน) 

              จัดเตรียมระบบงานและอุปกรณ์ในฝ่ายการแพทย์ส าหรับการรับผู้รับบริการในกรณีต้องการความ

ช่วยเหลือ 

 ส านักงานตรวจคนเข้าเมือง 

  (1) ตรวจสอบข้อมูลในส่วนที่เกี่ยวข้องกรณีมีนัผู้รับบริการมารับบริการในสถานกักกันในกิจการเพ่ือ

สุขภาพ (Wellness Quarantine) 

  (2) กระบวนการด่านตรวจคนเข้าเมือง และระบบลงทะเบียน AOT Airports Application เพ่ือ

กรอกข้อมูลในแบบฟอร์มที่ ต.8 (T.8) เมื่อผู้รับบริการเดินทางเข้าประเทศไทยที่ก าหนด  

 ด่านส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

  พิจารณาอนุญาตในการน าเข้า-น าออก ยารักษาโรค อุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ผู้รับบริการและ

ผู้ติดตามน าติดตัวเข้ามาเพ่ือการรักษาพยาบาล โดยยกเว้นการเสียภาษีศุลกากร 

 กระทรวงกลาโหม 

   แจ้งสถานพยาบาลและผู้ที่เกี่ยวข้องในการประสานผู้รับบริการและผู้ติดตาม/ญาติ เข้าสู่ขั้นตอน 

การรกักตัวในสถานกักกันในสถานกักกันในกิจการเพ่ือสุขภาพ (Wellness Quarantine) 

 กระทรวงมหาดไทย 

  แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในจังหวัดที่มีสนามบินนานาชาติ ในการด าเนินการตามมาตรการคัดกรอง

ผู้รับบริการและผู้ติดตาม/ญาติ ซ่ึงเดินทางเข้ามาในประเทศไทย 
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 หน่วยงานทางด้านความม่ันคง ได้แก่ กองบัญชาการต ารวจสันติบาล/ส านักงานต ารวจแห่งชาติ/ส านัก

ข่าวกรองแห่งชาติ/ส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ  

          (1) ตรวจสอบข้อมูลในส่วนที่เกี่ยวข้องกรณีมีผู้รับบริการและผู้ติดตาม/ญาติมาใช้บริการ 

          (2) ประสาน รับข้อมูลเกี่ยวกับผู้รับบริการและผู้ติดตาม/ญาติ เฉพาะกรณีที่ผู้รับบริการและ

ผู้ติดตาม/ญาติ มิได้ไปรับการรับการกักตัวตามที่แจ้งไว้ และไม่สามารถตามตัวหรือติดต่อได้หลังจากที่เดินทางเข้า

ประเทศแล้ว  โดยด าเนินการและแจ้งข้อมูลผู้รับบริการและผู้ติดตาม/ญาติให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ก าหนด 

12. แบบฟอร์มส าหรับสถานกักกันในกิจการเพื่อสุขภาพ (Wellness Quarantine) 

 1. เอกสารการนัดหมายสถานกักกันในกิจการเพ่ือสุขภาพ (Wellness Quarantine) (Confirmation Letter 

for Wellness Quarantine)  

 2. หนังสือแสดงการยืนยันความสัมพันธ์ (Affidavit of Support) (DHSS/AHQ2) 

 3. Summary Form of Wellness Quarantine 

 4. หนังสือรับรองการกักกันตัว 

13. เอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

 1 ค าขอสมัครเข้าร่วมสถานกักกันในกิจการเพ่ือสุขภาพ (Wellness Quarantine) ส าหรับผู้รับบริการและ

ผู้ติดตามที่เดินทางกลับเข้ามาในราชอาณาจักรไทย  

 2 แบบประเมินตนเองในสถานกักกันกิจการเพ่ือสุขภาพ (Wellness Quarantine) ส าหรับผู้รับบริการและ

ผู้ติดตามที่เดินทางกลับเข้ามาในราชอาณาจักรไทย 

 3. ประกาศราชกิจจานุเบกษา เรื่อง หลักเกณฑ์แนวทางการก าหนดสถานที่กักกันที่รัฐก าหนด พ.ศ. 2563  

 4. ประกาศศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรณีโรคติดเชื้อโควิด -19 เรื่องรายชื่อ

สถานกักกันในกิจการเพ่ือสุขภาพ (Wellness Quarantine) 

 5. ค าสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) เรื่องแนว

ปฏิบัติตามข้อก าหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชก าหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน  

พ.ศ. 2548 (ฉบับที่7) ข้อ 1 (10) ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 

 6. ค าสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) เรื่องแนว

ปฏิบัติตามข้อก าหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชก าหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน 

พ.ศ. 2548 (ฉบับที่8) ข้อ 1 (10) ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2563 
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