
COVID - 19





แผนภูมิแสดงผู้ป่วยยืนยัน COVID-19 รายวันเปรียบเทียบระหว่างประเทศสาํคัญ 

(ข้อมูล 24 พ.ย. 63)



แผนภูมิแสดงผู้ป่วยยืนยัน COVID-19 รายวันเปรียบเทียบ

ระหว่างกลุ่มประเทศอาเซียน(ข้อมูล 24 พ.ย. 63)



แผนภูมิแสดงผู้ป่วยยืนยัน COVID-19 รายวันเปรียบเทียบ

ระหว่างประเทศเมียนมาร์ – ไทย และ มาเลเซีย (ข้อมูล 24 พ.ย. 63)



สถานการณ์ในประเทศมาเลเซีย



สถานที่จาํนวนท่ีคัดกรองแล้ว

จาํนวนผู้ป่วย

รอผล

ชาวมาเลเซีย คนสัญชาติอ่ืน

ผู้ป่วยใหม่

(วันท่ีพบ Cluster)

กลุ่มก้อนผู้ป่วยในโรงงาน Top Glove
(หลายแห่งท่ัวมาเลเซีย)











แผนปฏิบัติการปองกันควบคุมโรค COVID -19 ตามระดับความรุนแรงในระยะไมมีวัคซีน กรมควบคุมโรค

มาตรการเฝาระวังโรค COVID - 19

ชองทางเขาออก

ประเทศ เชน 

สนามบิน ทาเรือ 

ดานพรมแดน

สถานพยาบาล

รายงานผูปวย

เขาเกณฑ

ชุมชน โรงเรียน

แหลงทองเที่ยว

ระดับสีขาว : ปลอดภัย ระดับสีเขียว :ระบาดไมรุนแรง ระดับสีเหลือง : ระบาดรุนแรงเล็กนอย ระดับสีสม : ระบาดรุนแรงปานกลาง ระดับสีแดง : ระบาดรุนแรงมาก

ผูเดินทาง

มาจาก

พ้ืนท่ีระบาด

ของโรค

ผูเ
ดิน

ทา
งจ

าก
ปร

ะเ
ทศ

อื่น

มาตรการดานสาธารณสุข

คัดกรองท่ีดานควบคุมโรค
ระหวางประเทศ

จัดระบบกักกัน/ติดตาม

เฝาระวังผูปวย

จัดระบบดูแลรักษา/
ปองกันติดเช้ือใน รพ.

ตรวจทางหองปฏิบัติการ

เฝาระวังผูปวย

ดูแลดานสุขภาพจิต

สอบสวนโรคและ
ติดตามผูสัมผัส

Cohort ward/รพ.สนาม

ดูแลกลุมเสี่ยงตอการ
ปวยรุนแรง

ดูแลดานสุขภาพจิต

ดูแลกลุมเสี่ยงตอการ
ปวยรุนแรง

การสื่อสารความเสี่ยง

มาตรการทางสังคม

สงเสริมสุขอนามัย
สวนบุคคล

รักษาระยะหาง

ลดความแออัด

จํากัดหรือชะลอ
การเดินทาง

การจัดสถานท่ีสาธารณะ



ปัจจยัความสําเร็จ
1. ผู้บริหาร

2. คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด/ หัวหน้า

ส่วนราชการ ,คปสจ. / EOC 

3. ทกุภาคส่วนเห็นความสําคญั

4. อสม. เฝ้าระวัง ติดตาม ส่ือสาร 

5.เครือข่ายส่ือสารข้อมูลข่าวกรอง

ปัญหาอุปสรรค
1. แผนเผชิญเหตุ

2. หน่วยงานนอกกระทรวงสาธารณสุข กบั

ความเข้าใจต่อบทบาทหน้าทีข่อง

เจ้าหน้าทีส่าธารณสุข 

3. เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ และ

ประสบการณ์ในการบังคบัใช้                       

กฎหมายตามพรบ.โรคติดต่อ

ปจจัยความสําเร็จ และปญหาอุปสรรค ที่ผานมา



1. ตัวช้ีวัด/ค่าเป้าหมาย :
• สามารถควบคุมโรคตดิเช้ือไวรัสโคโรนา 2019  ให้สงบได้ในแต่ละเหตุการณ์ภายใน 21-28 วัน 

• อตัราป่วยตายของผู้ป่วยโรคตดิเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ตํา่กว่าร้อยละ 1.4

2. ระบบเฝ้าระวัง ป้องกนั และควบคุมโรค

• CDCU อําเภอละ 3 ทีม

• การเก็บตวัอย่างจาก ผู้ป่วย Pneumonia และ ARI clinic 

• รายงานสอบสวนโรคทุกราย ตามเกณฑ์กรมควบคุมโรค

• ระบบ Quarantine ตามมาตรฐานที่

• ห้องแยกผู้ป่วย AIIR/Modified AIIR 

3. จังหวัด/อาํเภอ ใช้ระบบบัญชาการเหตกุารณ์ (EOC) ในการจัดการปัญหา COVID-19

• คณะทํางาน แผนเผชิญเหตุ การซ้อมแผนโดยบูรณาการ

• การสํารองทรัพยากร การส่ือสารเชิงรุก การถอดบทเรียน

ยุทธศาสตร์ ป้องกนัควบคุมโรค



1.เสริมความเข้มแข็งระบบเฝ้าระวังและควบคุมโรค

• คัดกรอง เฝ้าระวงัผู้ป่วยในสถานพยาบาล ช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศ และในชุมชน

• สอบสวนเหตุการณ์ กรณีสงสัย หรือพบผู้ตดิเช้ือ ทุกราย

• ตดิตามผู้สัมผสัเส่ียงสูงของผู้ป่วยยืนยันทุกราย 

• ค้นหาผู้ป่วยเชิงรุกในพื้นที่

2.พัฒนาระบบบริการดูแลรักษา พยาบาลและระบบการกกักนัตามมาตรฐาน

• ระบบคัดกรองที่ ARI clinic (acute respiratory infection clinic) ที่มมีาตรฐาน

• เตรียมพร้อม 12+1 medical service 

• ระบบการ แยกกัก กักกัน ได้ตามมาตรฐาน

มาตรการหลกั และแนวทางการดําเนินงาน 



3.ส่ือสารความเส่ียงอย่างต่อเน่ือง

• เผยแพร่สถานการณ์การระบาด มาตรการป้องกัน แก่ประชาชน

• รณรงค์เพ่ือลดการแพร่กระจายเช้ือและส่งเสริมการป้องกันโรคพื้นที่

• ส่ือสารเชิงรุก กับเจ้าหน้าที่ อสม. และประชาชน

4.พัฒนา กลไก การขับเคล่ือน และติดตามประเมินผล

• จัดตั้งศูนย์ EOC ประสานงานและตดิตามข้อมูลระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ

• ประสานงานข้อมูลและการดาํเนินงานกับหน่วยงานภายในจังหวัด/อําเภอ และหน่วยงานอ่ืน ๆ

• ประเมนิมาตรการด้านสาธารณสุข ในกิจกรรม/กิจการ ต่าง ๆ

• รายงานการประเมนิสถานการณ์ ผลการดาํเนินงานของทีมปฏิบตักิารและทีมสนับสนุน

• เสนอข้อมูลแก่คณะกรรมการโรคตดิต่อระดบัจังหวัด



ยุทธศาสตร์ :แผนงาน : โครงการ :

Strategy 1 : เสริมสร้างความเข้มแข็ง

ระบบเฝ้าระวังและควบคุมโรค

Strategy 2 :พัฒนาระบบบริการดแูล

รักษาพยาบาลและระบบการกักกันตาม

มาตรฐาน

Strategy 3:ส่ือสารความเส่ียงอย่าง

ต่อเนื่อง

Strategy 4 :พัฒนากลไก การ

ขับเคลื่อนและตดิตามประเมินผล

มาตรการ

เป้าหมาย 3 เดือน เป้าหมาย 6 เดือน เป้าหมาย 9 เดือน เป้าหมาย 12 เดือน

Situation/

Baseline

Key 

Activity

กจิกรรม

หลัก

1.คัดกรองและเฝ้าระวังผู้ป่วยในสถาน

พยาบาล/ช่องทางเข้า-ออก ประเทศ/ชุมชน

2.ค้นหาผู้ป่วยเชิงรุกในพ้ืนท่ี

3.สอบสวน และตดิตามผู้สัมผสัเส่ียงสูง

1.รพ. ส่งตวัอย่าง PUI และ Pneumonia ได้

ตามเกณฑ์

2. รพ.มีความพร้อมรองรับผุ้ป่วย

3. ระบบกักกัน ได้ตามมาตรฐาน

1.เผยแพร่สถานการณ์การระบาดและ

มาตรการป้องกัน ควบคุมโรค

2.รณรงค์และส่งเสริมการป้องกนัโรค

3.ส่ือสารเชิงรุก

1.คณะกรรมการโรคตดิต่อ / EOC

2.ประเมินมาตรการด้านสาธารณสุข

3.ประเมินสถานการณ์ผลการ

ดําเนินงาน ของทีม

Small 

Success

สถานการณ์ ณ วันท่ี 26 พ.ย.  63  จํานวนผู้ป่วยประเทศไทย 3, 942 ราย  เสียชีวิต 60 ราย  / จํานวน ผู้ป่วยจังหวัดสงขลา  จํานวน  134 ราย  ไม่มีผู้เสียชีวิต

Strategy

มาตการ

Target /

KPI

-ระบบบัญชาการเหตุการณ์และแผน
เผชิญเหต(ุIAP) SOP พร้อมปฎิบัติการ
- มีการฝึกซ้อมแผน ทุกระดบั
- มีระบบเฝ้าระวัง สอบสวน และค้นหา
ผู้ป่วยเชิงรุก

- มีทีม CDCU อําเภอละ 3 ทีม
- มีระบบการตดิตามผู้สัมผสั ป้องกัน
กลุ่มเส่ียง

1. สามารถควบคุมโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 ให้สงบได้ในแต่ละเหตุการณ์ภายใน 21-28 วัน
2. อัตราป่วยตายของผู้ป่วยโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019  ตํ่ากว่าร้อยละ 1.4

- สอบสวนและ ควบคุมโรคให้
สงบได้ในแต่ละเหตุการณ์ภายใน 
21-28 วัน

-อัตราป่วยตายไม่เกินค่าเป้าหมาย

-ไม่มีผู้ติดเชือ้ในจังหวัด



ขอบคณุครบั
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