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เดินทางโดยอิสระ            เดินทางแบบมีเงื่อนไข  / ปรับเงื่อนไข             ห้ามการเดินทาง

การระบาดของโควิด 19 และ การเดินทาง
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ผู้ป่วยรายใหม่ ผู้ป่วยสะสม

ไทย

ทั่วโลก

- กักตัว  คุมไว้สังเกต
- ตรวจหาเชื้อ
- ลดจ านวนผู้โดยสาร
- ก าหนดเส้นทาง
- ก าหนดมาตรการฯ DMHTTA
- วัคซีน  
- ATK

- เคอร์ฟิว    - ล๊อกดาวน์
- WFH - ตั้งด่าน



- ข้อก าหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชก าหนดการบริหารราชการในสถานการณฉ์ุกเฉนิ พ.ศ. 2558 (ฉบับที่ 12)
- ค าสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) ท่ี 8/2563

เรื่อง แนวปฏิบัติตามข้อก าหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชก าหนดการบรหิารราชการใน
สถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 6) 
มาตรการป้องกันโรคส าหรับผู้เดนิทางเข้ามาในราชอาณาจกัรเพื่อป้องกนัการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 11ประเภท

- ค าสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19)ฯ (ฉบับที่ 9)
ลดวันกักตัวจาก 14 เป็น 10 วันและ กรณีได้รับวัคซีน

- ค าสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) (ฉบับที่ 10) กักตัว 14 วัน 
- ข้อก าหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชก าหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉนิ พ.ศ. 2558 (ฉบับที่ 26)
- ค าสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19)ฯ  (ฉบับที่ 11)  12) ผู้ซึ่งได้รับ

อนุญาตให้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรในพื้นทีท่ี่ก าหนดใหเ้ป็นจงัหวัดน าร่องดา้นการท่องเที่ยว เพื่อประโยชน์ด้าน 
เศรษฐกิจ การท่องเที่ยว หรือกิจกรรมอ่ืน ๆ ตามนโยบายของรัฐบาล

- ค าสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) (ฉบับที่ 12) 

ข้อก าหนด และค าสั่ง ศบค. ที่เก่ียวข้องกับการกักกันส าหรับผู้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร



ประเภทการกักกัน กลุ่มเป้าหมาย การรับผิดชอบค่าใช้จ่าย การอนุมัติและการตรวจสอบ การก ากับการด าเนินการ ระบบข้อมูล

State Quarantine 
(SQ)

ผู้สัมผัสใกล้ชิด/เสี่ยงสูงท้ังผู้มี
สัญชาติไทย/ผู้ไม่มีสัญชาติไทย/
ผู้เดินทางข้ามเขตพื้นที่จังหวัด

เงินงบประมาณแผ่นดิน คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด/
คณะกรรมการโรคติดต่อ

กรุงเทพมหานคร

คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด/
คณะกรรมการโรคติดต่อ

กรุงเทพมหานคร

- บันทึกรายบุคคล
ผ่านระบบ 
COSTE

- รายงานการ
ขึน้ทะเบียน

มายังกระทรวง
สาธารณสุข 

(โดยกรมควบคุม
โรค)

โดยหน่วยงานที่
ก ากับการ
ด าเนินการ

- หน่วยงานที่
ก ากับการ

ด าเนินการจัดท า
ระบบก ากับ
ตดิตามผล 

Alternative 
Quarantine (AQ)

- ผู้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรทั้งผู้มีสัญชาติไทย/ผู้
ไม่มีสัญชาติไทย
- ผู้ที่ประสงค์เข้ารับการกักกัน ณ AQ โดยผู้น้ันพร้อม
รับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง

- ผู้ปฏิบัติงานใกล้ชิดกับผู้เดินทางกรณีมีภารกิจหรือ
กิจกรรมที่สัมผัสใกล้ชิด

ผู้เข้ารับการกักกัน/
โรงแรม/สถานที่ท่ีเป็น 

AQ

กระทรวงสาธารณสุข            

(โดยกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ)/
คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด/

คณะกรรมการโรคติดต่อ
กรุงเทพมหานคร

กระทรวงสาธารณสุข           

(โดยกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ)

Organizational 
Quarantine (OQ)  

ประเภท ก

- เจ้าหน้าทีข่องรัฐทีก่ลับจากปฏิบัตริาชการ/ภารกิจ
นอกราชอาณาจักร

- ผู้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรของหน่วยงาน/สถาน
ประกอบการ/ แรงงานไทยที่เดินทางกลับประเทศ
- ผู้มีสัญชาติไทยกลุ่มเปราะบาง

หน่วยงานที่ได้รับอนุมัติ
ให้จัดตั้ง OQ 

ประเภท ก

คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด/
คณะกรรมการโรคติดต่อ

กรุงเทพมหานคร 

คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด/
คณะกรรมการโรคติดต่อ

กรุงเทพมหานคร

Organizational 
Quarantine (OQ) 
ประเภท ข และ ค 

- ผูเ้ดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร เพื่อปฏิบัติภารกิจ
ของหน่วยงาน 
- ผู้ปฏิบัติงานใกล้ชิดกับผู้เดินทางกรณีมีภารกิจหรือ
กิจกรรมที่สัมผัสใกล้ชิด

หน่วยงานที่ได้รับอนุมัติ
ให้จัดตั้ง OQ 

ประเภท ข และ ค

กระทรวงสาธารณสุข 
(โดยกรมควบคุมโรค)/คณะกรรมการ

โรคติดต่อจังหวัด/คณะกรรมการ
โรคติดต่อกรุงเทพมหานคร

หน่วยงานที่ดูแลภารกิจ

Hospital Quarantine  
(HQ)

ผู้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรที่มาจากประเทศ/
พื้นที่ซ่ึงมีความเสี่ยงด้านสุขภาพ

เงินงบประมาณ
แผ่นดิน

กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข

Alternative Hospital 
Quarantine (AHQ)

ผู้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรที่มาจากประเทศ/
พื้นที่ซึ่งมีความเสี่ยงด้านสุขภาพ และ medical 
tourism

ผู้เข้ารับการกักกัน/
สถานพยาบาลเอกชน

กระทรวงสาธารณสุข               

(โดยกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ)

กระทรวงสาธารณสุข               
(โดยกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ)

หลักเกณฑ์การด าเนินการในสถานที่กักกันซึ่งทางราชการก าหนด



การเดินทางแบบมีเงื่อนไข  ในรูปแบบ สถานที่กักกันรูปแบบเฉพาะองค์กร 
(Organizational Quarantine)  ส าหรับการแข่งขันกีฬา : Sport Bubble 



สถานที่ในการแยกกัน  กักกัน
การกักกัน  กลุ่มเสี่ยง   ผู้สัมผัสใกล้ชิดเสี่ยงสูง
- การกักกันที่บ้าน (Home Quarantine)
- สถานกักกันที่ราชการก าหนด  : SQ   AQ   

OQ (ก  ข  ค) HQ/AHQ
- Community Quarantine 

(เหมือน OQ ประเภท ค)
- Factory Quarantine (เหมือน OQ ประเภท ค)

การแยกกัก ผู้ป่วย/ผู้ติดเชื้อ
- โรงพยาบาล  โรงพยาบาลสนาม Hospitel
- Home Isolation
- Community Isolation
- Factory Accommodation Isolation (FAI)

กักกัน เป็น การคุมไว้สังเกต

- ลดระยะเวลาการกักกัน วิธีการ
เช่น กลุ่ม HRC (HCW ท างานได้)
กรณีได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์

- Sandbox
การท่องเที่ยว  (ภูเก็ต  สมุย
กระบี่ พังงา   ฯลฯ) 

- Bubble and Seal 
ป้องกัน   และ ควบคุม
Factory Sandbox

การปรับรูปแบบการกักกัน   เป็น คุมไว้สังเกต

ปรับวิธีการ แตย่ัง
เน้น DMHTTA

ปัจจัย :
- การสร้างภูมิคุ้มกัน:วัคซีน

ต้องเพิ่ม
- สร้างการมีส่วนร่วม
- สร้างสิ่งแวดล้อม
- ใช้ชีวิตให้ใกล้เคียงปกติ  



นโยบายการ “เปิดประเทศใน 120 วัน” ของนายกรัฐมนตรี



การเตรียมความพร้อมด้านการแพทย์และสาธารณสุข พื้นที่จังหวัดน าร่อง
ด้านการท่องเที่ยวและการตรวจหาเชื้อโรคโควิด - 19

ด้านการเฝ้าระวัง
ป้องกันและควบคุมโรค

ด้านการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ 
(ทีมสอบสวนโรค อุปกรณ์ป้องกันตัว 

การกักกันโรค การรักษาพยาบาล/ส่งต่อ
และศูนย์บริหารจัดการสถานการณ์)

ด้านการสื่อสารประชาสัมพันธ์
ลดความเสี่ยงตามสถานการณโ์รค
(ให้เหมาะสมกับสัญชาติ/ภาษา/

วัฒนธรรม)

• การเฝ้าระวังโรค (Case และ Cluster)
• การตรวจคัดกรองและเฝ้าระวังเชิงรุก (กลุ่มเสี่ยงต่างๆ)
• การดูแลสุขภาพแรงงานต่างด้าว (เช่น ตรวจโรค ฉีดวัคซีนคนที่เข้ามาใหม่)
• แผนเตรียมรับสถานการณ์ส าหรับสถานพยาบาลและชุมชน กรณีระบาด
• แผนการปรับมาตรการ ชะลอ หรือยุติโครงการให้สอดคล้องสถานการณ์

• มาตรฐาน SHA+ โดยสถานประกอบการ มีระบบควบคุมก ากับในที่พัก และก าหนด
ผู้รับผิดชอบ เช่น COVID Manager

• ทีมสอบสวนโรค และแนวทางจ ากัดการระบาด (B&S, Ring Vaccination) 
• ระบบรักษาพยาบาลและส่งต่อ รวมทั้งแผนจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม
• ระบบเครือข่ายห้องปฏิบัติการ จุดตรวจ PCR เพื่ออ านวยความสะดวกให้กับ

ประชาชนและนักท่องเที่ยว ที่ต้องตรวจหาเชื้อโควิด
• จัดตั้งศูนย์บริหารจัดการสถานการณ์ เมื่อเปิดการท่องเที่ยวในพื้นที่

• แผนการสื่อสารประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจด้านการท่องเที่ยวปลอดภัยปลอดโรค 
เพื่อสื่อสารกับประชาชน และจัดท าประชาพิจารณ์เรื่องการเปิดรับนักท่องเที่ยว

• สื่อสารประชาสัมพันธ์กับนักท่องเที่ยวต่างชาติก่อนเดินทางเข้าประเทศ เพื่อให้ทราบ
ถึงความเสี่ยงกรณีท่ีมีการเปลี่ยนแปลงข้อก าหนด เช่น การกักกัน การปิดเมือง



รายชื่อวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 ที่กระทรวงสาธารณสุขก าหนดเงื่อนไขการอนุญาตผู้เดินทางเข้าราชอาณาจักรไทย
ที่ได้รับวัคซีนป้องกันโควิด 19 ครบตามเกณฑ์ที่บริษัทผู้ผลิตวัคซีนก าหนด  ข้อมูล ณ  25 สิงหาคม 2564

ล าดับที่ รายชื่อบริษัทผู้ผลิตวัคซีน รายนามวัคซีน
จ านวนโดสวัคซีน
ที่ครบตามเกณฑ์

ระยะห่างระหว่าง
เข็มไม่น้อยกว่า

(สัปดาห์)*
1. Sinovac Biotech Ltd. CoronaVac 2 2-4
2. AstraZeneca & University of Oxford, SK 

Bioscience (Korea), Siam Bioscience, และ 
Serum Institute of India (SII)

AstraZeneca หรือ Covishield กรณี
ผลิตจาก SII

2 4-12

3. Pfizer Inc., & BioNTech Pfizer – BioNTech COVID-19 
vaccine หรือ Comirnaty

2 3

4. Johnson & Johnson Services, Inc. Janssen หรือ 
Janssen/Ad26.COV2.S

1 -

5. Moderna Inc. Moderna 2 4
6. Sinopharm Co., Ltd. Sinopharm vaccine หรือCOVILO 2 3-4
7. Gamaleya Research Institute of 

Epidemiology and Microbiology
Sputnik V 2 3



หลักการ การป้องกันควบคุมโรคในพื้นที่เฉพาะ Bubble and Seal
Bubble and Seal  เป็นการบริหารจัดการป้องกันควบคุมโรคในที่พื้นท่ีเฉพาะ 
- การป้องกันโรค ด าเนินการก่อนการระบาด  และ การควบคุมโรคเมื่อเกิดการระบาด 
- ท ากิจกรรม กลุ่มกิจกรรม หรือท างานได้ รวมทั้งเดินทางเคลื่อนย้ายระหว่างที่พักและท่ีท างาน โดยการควบคุมก ากับ 
- มีการบริหารจัดการ ทั้งด้านการแพทย์และสาธารณสุข และการจัดสิ่งอ านวยความสะดวกทั้งเครื่องอุปโภคบริโภค 
วัตถุประสงค์ เพื่อป้องกัน และควบคุมการแพร่เชื้อในพื้นที่ รวมถึงไม่ให้มีการแพร่ระบาดไปสู่ชุมชน รวมถึงป้องกันการ
เสียชีวิต และลดผลกระทบทางเศรษฐกิจสังคมจากการหยุดด าเนินกิจการ 

หลักการ 
Bubble and Seal

มาตรการป้องกันควบคุมโรค มาตรการทางสังคม มาตรการการก ากับและประเมินผล

การบูรณาการ

• มาตรการตาม D M H T A
• มาตรการปรับปรุงสภาพแวดล้อมและท าความสะอาด
บ่อย  ๆเน้นจุดสัมผัส
•ประเมินความเสี่ยงพนักงานทุกวัน
• คัดกรองผู้มีไข/้มีอาการและตรวจหาเชื้อโดย ATK
•วัคซีนในแรงงานให้ได้ความครอบคลุมอย่างน้อย 70 %
•จัดกลุ่ม/แผนก (Bubble) ทั้งการท างานและใช้พ้ืนที่
ส่วนรวม
• กรณีมีแรงงาน/ผู้เข้ามาใหม่ด าเนินการกักกันอย่างน้อย 
14 วันก่อนเข้าท างาน/เข้าพัก และตรวจคัดกรองว่าไม่มี
การติดเชื้อ COVID-19 ก่อนเข้าท างาน

• จัดทีม จัดท าแผนการด าเนินงาน Bubble and 
Seal รวมทั้งแผนจ าหน่ายออกกรณีมีการระบาด
• จัดเตรียมสถานท่ีพักในโรงงานหรือในชุมชน  / 
โรงพยาบาลสนาม รวมทั้งโรงพยาบาลคู่ปฏิบัติการ
เพื่อรองรับผู้ติดเชื้อจ านวนมาก
• จัดระบบควบคุมการเดินทาง หรือ จัดระบบรับ-ส่ง
•สนับสนุนปัจจัย 4 ในการด ารงชีพ
•มีการรักษาความปลอดภัย เพื่อควบคุมโรคและรักษา
ความสงบเรียบร้อย

•ระบบก ากับภายในโรงงาน
•ระบบประเมินทมีจังหวัด
•ระบบประเมินทมีส่วนกลาง



Bubble and Seal

ส าหรับการป้องกันโควิด 19

2. กรณีพัก
อยู่ใน
ชุมชน

จัดกลุ่ม แผนก/กลุ่มงาน : เดียวกัน ท ากิจกรรม : เงื่อนไขเดียวกัน

Cline

D-M-H-T-T-A

ฝ่าย QC

D

line

ฝ่ายขาย

D-M-H-T-T-A

Aline

B
line

ฝ่ายผลิต

ฝ่ายซ่อมบ ารุง

ชั้น 2

ชั้น 1

เช่าที่พักให้

จัดหายานพาหนะให้

พาหนะส่วนตัว

เดินทางกลับที่พัก

ที่พักส่วนตัว

- แยกที่พัก ตามกลุ่ม/ แผนกที่
ท างาน 
- กรณีท่ีไม่สามารถแยกที่พัก
ตามกลุ่ม/แผนกได้ เช่น 
ครอบครัวเดียวกัน  ควรแยก
ของใช้เคร่งครัด DMH และไม่
ควรรับประทานอาหารร่วมกัน

- สามารถใช้รถสว่นตัวได้
- สถานประกอบการ จัดหา

ยานพาหนะ แยกตามกลุ่ม 
bubble เพ่ือส่งไปยังที่พักโดย   
ไมแ่วะพัก

- กรณีไม่มีรถรับส่งจัดทีพั่กใกล้        
ทีพั่กที่เดินไปมาโดยควบคุมได้    

- กรณีต้องเดินทางโดยขนสง่
สาธารณะเคร่งครัด DMH
หลีกเลี่ยงที่คนแออัด 

1. กรณีที่
พักอยู่ที่
เดียวกับ
สถานที่
ท างาน

ที่พัก :จัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการควบคุมโรค 

รถสาธารณะให้ DMH 

จัดกลุ่ม คุมไว ลดแพร่กระจาย รายได้ไม่สูญเสีย



Smart Control and 
Living with Covid-19

การเปลี่ยนผ่านภาวะวิกฤตสู่
การเปิดประเทศอย่างปลอดภัย
ภายใต้มาตรการควบคุมโรค

แนวใหม่



Smart Control and Living with Covid-19
การควบคุมโรคแนวใหม่เพื่อสู้กับโควิด

โควิด19 มีการเปลี่ยนแปลงสายพันธุ์และเป็นโรคประจ าถ่ินของทุกประเทศทั่วโลก 

โรคติดเชื้อที่ติดต่อง่าย ท าให้เกิดการระบาดได้กว้างขวางและรุนแรง 

โรคมีความรุนแรงกับผู้สูงอายุและผู้ที่โรคประจ าตัวมากกว่าคนทั่วไปถึง 100 เท่า

วัคซีนมีประสิทธิผลในการลดการติดเชื้อ ลดการป่วยรุนแรง และการเสียชีวิตแต่มีปริมาณจ ากัด

ความเชื่อมั่นและร่วมมือของประชาชนลดลง

บางประเทศกลับมาใช้ชีวิตและท ากิจกรรมได้อย่างปลอดภัย

เป้าหมายจึงเป็นการควบคุมโรคที่สมดุลกับการด าเนินชวีิตไม่ใช่เป็นการก าจัดโรค



ฟื้นเศรษฐกิจ
เปิดประเทศ

อย่างปลอดภัย

Smart Control and Living with Covid-19
การควบคุมโรคแนวใหม่

พลิกมุมมอง

ปรับกลยุทธ์ 
สร้างความมั่นใจ



พลิกมุมมองเข้าใจเร่ืองโควดิ
Paradigm shift to living with Covid

ส่วนใหญ่ไม่มีอาการหรืออาการน้อย แต่รุนแรงกับผู้สูงอายุและมีโรคประจ าตัว 100 เท่า

วัคซีนทุกชนิดมีความปลอดภัย มีประสิทธิผลสูง ลดการเจ็บป่วยรุนแรงและเสียชีวิตได้ใกล้เคียงกัน >95%  

จ านวนตัวเลขผู้ติดเชื้อสะท้อนกิจกรรมการค้นหาและความครบถ้วนของการรายงานตามนิยาม 

ทุกคนรวมทั้งตัวเราเองอาจติดเชื้อไม่มีอาการ จึงต้องป้องกันทุกกรณี (universal prevention)   

สภาพที่เพิ่มความเสี่ยงการแพร่ระบาดวงกว้างคือ “แออัด ใกล้ชิด ปิดอับ”
(Crowded places, Close-contact settings, Confined & enclosed spaces)

ผู้มีอาการหนักและเสี่ยงต่อการป่วยรุนแรงเท่านั้นที่จ าเป็นรับเข้ารักษาในรพ.

การวิเคราะห์แนวโน้มและความรุนแรง ต้องค านึงทั้งลักษณะการระบาด และภาระการดูแลผู้ที่มีอาการรุนแรง



Universal Prevention for COVID-19

Universal Prevention for COVID-19  หรือ การป้องกันการติดเชื้อแบบครอบจักรวาล
การระมัดระวังป้องกันตนเองขั้นสูงสุดตลอดเวลาของทุกคนไม่ว่าจะเป็นบุคลากรทางการแพทย์
หรือประชาชนทั่วไป ให้ปลอดภัยจากการติดเชื้อโควิด-19 แม้ยังไม่พบว่ามีความเสี่ยง 

“ขอให้เราทุกคนคิดเสมอว่าคนทุกคนที่อยู่รอบตัวเราไม่ว่าจะสนิทแค่ไหน
อาจเป็นผู้ติดเชื้อโควิด-19 แฝงกันทั้งหมดและอาจแพร่เชื้อมาให้เราได้ 

เราจึงต้องป้องกันอย่างสุดความสามารถที่จะไม่ให้ตนเองไปรับเชื้อโควิด-19
หรือแพร่เชื้อโควิด-19ให้ผู้อื่น”

โดยศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ นายแพทย์อุดม คชินทร  วันที่ 16 สิงหาคม 2564



Universal Prevention : การป้องกันการติดเชื้อแบบครอบจักรวาล

1. ออกจากบ้านเมื่อจ าเป็นเท่านั้น  
2. ผู้ที่เป็นกลุ่มเสี่ยง ผู้ที่อายุมากกว่า 60 ปี และผู้มีโรคเรื้อรัง หลีกเลี่ยงการออกนอกบ้าน เว้นแต่จ าเป็น (น้อยครั้งและใช้

เวลาสั้นที่สุด)
3. เว้นระยะห่างจากคนอื่นอย่างน้อย 1-2 เมตร ในทุกสถานที่
4. สวมหน้ากากอนามัยและทับด้วยหน้ากากผา้ตลอดเวลา ทั้งที่อยู่ในและนอกบ้านที่มีคนมากกว่า 2 คน
5. หลีกเลี่ยงการใช้มือสัมผัสหนา้กากอนามัย/หน้ากากผา้ที่สวมใส่อยู่ รวมทั้งใบหน้า ตา จมูก ปาก โดยไม่จ าเป็น
6. ล้างมือบ่อยๆ ด้วยสบู่หรือแจลแอลกอฮอล์ทุกครั้ง ก่อนรับประทานอาหาร หลังใช้ส้วม ไอจาม หรือสัมผัสวัตถุ/สิ่งของ ที่

ใช้ร่วมกัน
7. ท าความสะอาดและฆ่าเชื้อพื้นผิวท่ีถูกสัมผัสบ่อยๆ ไม่ว่าจะเป็นข้าวของเครื่องใช้หรือสิ่งแวดล้อมด้านกายภาพ
8. แยกของใช้ส่วนตัวทุกชนิด ไม่ควรใช้ของร่วมกับผู้อื่น 
9. เลือกทานอาหารที่ร้อนหรือปรุกสุกใหม่ ควรทานอาหารแยกส ารับ หากทานร่วมกันให้ใช้ช้อนกลางส่วนตัว
10. หากสงสัยว่าตนเองมีความเสี่ยง เช่น สัมผัสผู้ที่อาจติดเชื้อ หรือมีอาการ ควรได้รับการตรวจด้วย ATK บ่อย ๆ เพื่อ

ยืนยันว่ามีการติดเชื้อหรือไม่ หรือไปรับการตรวจรักษาที่สถานพยาบาลใกลบ้้าน
โดยศาสตราจารย์คลินิกเกยีรตคิุณ นายแพทย์อุดม คชินทร วันท่ี 16 สิงหาคม 2564



Game Changers and Innovation for Smart Control

นวตักรรมและจดุพลิกการควบคมุโรคแนวใหม่

Vaccines

ATK (Antigen test kit) 

CCRT (Comprehensive Covid-19 
Response Team)

HI/CI (Home/Community Isolation)

Early treatment (ฟ้าทะลายโจร Favipiravir)

Bubble and Seal

DMHTA & Universal Prevention

Travel Sandbox

Covid-19 Pass

New Normal of Business 

New Normal of Living



กลยุทธก์ารควบคุมโรคเพือ่เปิดประเทศ

• ท างานเชิงรกุเข้าถึงกลุ่มเปราะบาง ชุมชนระบาด ด้วย CCRT หน่วยเคลื่อนที่ ในพื้นที่วิกฤติและระบาดมาก
• ตลาด ชุมชนแออัด/หนาแน่น มีการจัดการสภาพแวดล้อมและระบบคดักรอง ใช้ ATK ในพื้นที่ระบาด
• การจัดกิจกรรม/สถานที่/บริการสาธารณะภายใต้มาตรการ 3C (ไม่แออัด ไม่ใกล้ชิด และไม่ปิดอับ)
• ตรวจเร็ว รู้เร็ว แยกกักเร็ว รักษาเร็ว ท าได้ด้วย ATK & HI/CI

• การป้องกันอย่างรอบคอบในทุกกรณี (Universal Precaution/Prevention)
• ผู้สูงอายุและเสี่ยงเจ็บป่วยรุนแรงได้รับวัคซนีให้ครอบคลมุ70%ก่อน
• เข้าถึงการตรวจโควิดง่าย ราคาถูก หรือไม่เสียค่าใช้จ่าย (ATK ตรวจด้วยตัวเอง)

• สถานที่ท างาน/องค์กรขนาดใหญ่ จัดสภาพการท างาน และการเดินทางใหป้ลอดภัย
ทุกพื้นที่   

• มีระบบการคัดกรองและเฝ้าระวังด้วย ATK ส าหรับพื้นที่ระบาดมาก
• ท า Bubble & Seal แบบป้องกันกับโรงงาน สถานประกอบการ แค้มป์ก่อสร้าง ในพื้นที่

วิกฤติ และระบาดมาก



Vaccination or Testing 

การผ่อนคลายกจิการและกจิกรรมทีเ่สี่ยงต่อการระบาดของโควดิ
ท าได้อย่างปลอดภยัภายใต้การคัดกรองและมาตรการควบคุมโรค 

Universal Precaution

พลิกมุมมอง  ปรับกลยุทธ์ สร้างความม่ันใจ  ฟื้นเศรษฐกิจ เปิดประเทศปลอดภัย

Clean & Safe environment

Tracking system 

กจิการเสี่ยง กจิกรรมเสี่ยง

ผู้ใหบ้ริการ ผู้ใช้บริการ ผู้คัดกรอง ผู้ใช้บริการ

V + T V or T V + T V or T

Y Y

Y Y

Y Y Y Y

ควบคุมจ านวนและตามบริบท ควบคุมจ านวนผู้ท ากิจกรรมอืน่ๆ  

เกณฑ์

+



ลักษณะการระบาด
Transmission Scenario

ศักยภาพการแพทย์สาธารณสุข
A 

<50% 

ศกัยภาพ

B 

51-79% 

ศกัยภาพ

C 

>80% 

ศกัยภาพ

พบการติดเชื้อประปราย 1 2 3

ระบาดรุนแรงน้อย 
มีการระบาดเป็นกลุม่กอ้นโดยจ านวนผู้

ติดเช้ือ <5 คน/ปชก.แสนคน/วัน
1 2 4

ระบาดรุนแรงปานกลาง
มีการแพร่ระบาดในชุมชน

จ านวนผู้ติดเชื้อ <20คน/ปชก.แสนคน
2 3 4

ระบาดรุนแรงมาก
การระบาดแพร่วงกว้างในชุมชน

จ านวนผู้ติดเชื้อ >20คน/ปชก.แสนคน
3 4 5

ระดับสถานการณ์ มาตรการ

1 ปกติ ปกติวิถีใหม่

2 ควบคุมได้ เพิ่มมาตรการเฉพาะด้าน เฉพาะกรณี

3 ปานกลาง จ ากัดกิจกรรมเสี่ยงสูงที่ไม่จ าเป็นต่อ
การด ารงชีวิต และมีผลกระทบมาก

4 รุนแรง ควบคุมกิจการ จ ากัดกิจกรรมเสี่ยงสูง
ทุกประเภท

5 วิกฤติ ควบคุมสูงสุด บังคับเข้มงวด จ ากัด
กิจกรรม การเดินทางทุกรูปแบบ

การจัดระดบัความรุนแรงสถานการณ ์
ตามลักษณะการระบาดและศักยภาพรองรับ  

การจัดระดับความรุนแรงสถานการณ ์ลักษณะการระบาดและศักยภาพ



70% ครบ 2 เข็ม
+เข็ม 3 ทั้งประเทศ 

70% เข็ม 1 ปชช.ทั้งประเทศ
และ เข็ม 3 พท.เสี่ยง

>70% ครบ2เข็ม ใน 608 และ 
>50% เข็ม1 ปชช.ทั่วไปทั้ง
ประเทศ (รวมเด็ก)

>70% เข็ม 1
ใน 608 ทุกจังหวัด

ปกตวิิถใีหม่
เปิดประเทศ

ภายใต้การคัดกรองและมาตรการ
ผ่อนคลาย 2ผ่อนคลาย1

1
ปกติ

2
ควบคุมได้

3
ปานกลาง

ธคพยตค.กย.

เป้าหมายการควบคุมโควิด-19 เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและเปิดประเทศ

วัตถุประสงค์

สค.เกณฑ์

4
รุนแรง

มาตรการ

ระดับ
สถานการณ์

5
วิกฤติ

Lock down

เพ่ือควบคุมการระบาดของโรคให้จ านวนผู้ป่วยหนักไม่เกินศักยภาพสาธารณสุขรองรับได้ 
เพ่ือสามารถกลับมาเปิดประเทศ ฟื้นเศรษฐกิจ และท ากิจกรรมได้อย่างปลอดภัย

1. จ านวนผู้ป่วยโควิดที่รักษาในโรงพยาบาล ไม่เกินศักยภาพและกระทบการบริการปกติ 
2. ไม่เกิดการระบาดในชุมชนเป็นวงกว้าง และกลุ่มก้อนขนาดใหญ่ (superspreading settings)

วัคซีน 70% เขม็ 1
ใน608 ใน12 จ. 



ผ่อนคลายกิจการเสี่ยงสูงทุกประเภท
ที่ผ่านการคัดกรองและมาตรการควบคุมโรค

- ผ่อนคลายการเดินทาง กิจกรรม ภายใต้มาตรการ
ควบคุมโรค 

การด าเนินธุรกิจภายใต้ชีวิตวิถีใหม่

ผ่อนคลายกิจการเสี่ยงสูงบางประเภทที่
ผ่านการคัดกรองและมาตรการควบคุมโรค

- ผ่อนคลายกิจกรรมในห้องปรับอากาศ
บางประเภทที่ผ่านการคัดกรองและ

มาตรการควบคุมโรค

ธค.พย.

70% ครบ 2 เข็ม
+เข็ม 3 ทั้งประเทศ 

70% เข็ม 1 ปชช.ทั้งประเทศ
และเข็ม 3 พท.เสี่ยง

1

Roadmap เป้าหมาย กลยุทธ์ และมาตรการควบคุมโรคแนวใหม่
เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและเปิดประเทศอย่างปลอดภัย

2

เดือน

ระดับ
สถานการณ์

ตค.

การฉีด
วัคซีน

>70% เข็ม 1
ใน 608 ทุกจังหวัด

มาตรการ
ควบคุม

โรค

DMHTA
ATK

Safe workplaces
Safe Societies

>70% ครบ2เข็ม ใน 608 และ 
>50% เข็ม1 ปชช.ทั้งประเทศ (รวมเด็ก)

กย.สค.

3

70% เข็ม 1
ใน608 ใน12 จ.

45

การจ ากัด
การเดินทาง

กิจกรรม 
และกิจการ

Universal prevention
Universal access ATK 

Targeted CCRT and BBS
มาตรการองคก์ร

Universal prevention
TTI with ATK&CCRT

BBS สถานประกอบการ/โรงงาน/แค้มป์
มาตรการองคก์ร 

- ผ่อนคลายการเดินทางข้ามจังหวัดที่ผ่าน
การคัดกรองและมาตรการควบคุมโรค

- ผ่อนคลายกิจการ/กิจกรรมเสี่ยงปานกลาง
ที่ผ่านมาตรการควบคุมโรคตามก าหนด

- ผ่อนคลายกิจการจ าเป็น/กิจการเสี่ยงต่ าและ
กิจกรรมกลางแจ้งภายใต้มาตรการควบคุมโรค 

Lock-
down



เดินทางโดยอิสระ            เดินทางแบบมีเงื่อนไข  / ปรับเงื่อนไข             ห้ามการเดินทาง

การระบาดของโควิด 19 และ การเดินทาง
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ผู้ป่วยรายใหม่ ผู้ป่วยสะสม

ไทย

ทั่วโลก

- กักตัว  คุมไว้สังเกต
- ตรวจหาเชื้อ
- วัคซีน
- ลดจ านวนผู้โดยสาร
- ก าหนดเส้นทาง
- ก าหนดมาตรการฯ DMHTTA

- มาตรการป้องกันควบคุม
โรค      DMHTTA
• ส่วนบุคคล 
• สถานที่รองรับฯ
• ยานพาหนะ
• การจัดการ    

- เคอร์ฟิว    - ล๊อกดาวน์
- WFH - ตั้งด่าน

Universal Prevention



ขอบคุณ & ปลอดภยั

Smart Control and Living with Covid-19


