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บทนํา
เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 องคการอนามัยโลกไดรายงานกลุม กอนของผูปวยโรคปอดอักเสบทีห่ าสาเหตุไมพบในเมืองอูฮ ั่น
มณฑลหูเปย ประเทศจีน ตอมาในวันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2563 กระทรวงสาธารณสุข ประเทศไทยไดเปดศูนยปฏิบตั ิการภาวะ
ฉุกเฉินและเตรียมพรอมรับภัยคุกคามที่อาจเกิดขึ้นและในวันที่ 13 มกราคม พ.ศ.2563 ประเทศไทยไดรายงานผูปวยนําเขาหนึ่งราย
ซึ่งถือเปนผูปวยรายแรกนอกประเทศจีน ในเวลาหลายสัปดาหและหลายเดือนนับจากนั้น ประเทศไทยไดพัฒนานโยบายตางๆ ขึ้น
อยางรวดเร็วและโดยการตอบรับอยางไมคาดคิดของประชาชนคนไทยนั้นทําใหเกิดความรวมมือในระดับประเทศเพื่อตอบสนองตอ
สถานการณโควิด 19 ซึ่งนําไปสูความสําเร็จในการลดจํานวนผูตดิ เชื้อในขณะที่ยังคงอัตราการปวยเสียชีวิตไวในระดับต่ํา (1.68%)
ณ วันที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2563 มีจํานวนผูปวยยืนยันสะสม 3,519 รายและผูเสียชีวิต 59 ราย อยางไรก็ดี ดวยความตระหนักวา
ประเทศไทยยังคงมีความเสีย่ งตอการระบาดในระลอกตอไป กระทรวงสาธารณสุขจึงไดรวมกับองคการอนามัยโลกจัดทําการ
ทบทวนระหวางปฏิบัติงานเพื่อศึกษาการรับมือกับการระบาดของโรคโควิด 19 ในระดับประเทศ โดยมุงเนนที่ความแข็งแกรง จุด
เปราะบาง ตลอดจนขอเสนอแนะเพื่อใหการรับมือพัฒนายิ่งขึ้นในอนาคต การทบทวนระหวางปฏิบัติงานเนนที่เสาหลัก 9 เสา ดังนี้
1. การประสานงานระดับประเทศ การวางแผนและการติดตาม
2. การสื่อสารความเสีย่ งและการมีสวนรวมของชุมชน
3. การเฝาระวัง การสอบสวนโรคและการติดตามผูส ัมผัสผูปวย
4. ชองทางเขาออกประเทศ สุขภาพแรงงานตางดาว
5. ระบบหองปฏิบตั ิการของประเทศ
6. การปองกันและควบคุมการติดเชือ้
7. การจัดการทางคลินิก และการแลกเปลี่ยนความรูดา นนวัตกรรมและงานวิจัย
8. การสนับสนุนการปฏิบัติงานและระบบโลจิสติกสในหวงโซอุปทานและการจัดการกําลังคน
9. บริการสุขภาพที่จําเปนตางๆ (ที่ไมเกี่ยวของกับโควิด 19 โดยตรง)
การทบทวนครั้งนี้จํากัดเฉพาะในแงมุมดานสาธารณสุขของประเทศไทยและดําเนินการโดยผูเขารวมประเมิน 16 คนซึ่งแบงเปน 4
คณะ มีการสัมภาษณผูใหขอมูลทั้งสิ้น 96 คน (ดูภาคผนวก 1) จากหนวยงานตางๆ ของกระทรวงสาธารณสุขตลอดจนหนวยงาน
ภาคีเครือขาย เนื่องจากมีขอจํากัดดานการเดินทาง ผูเชี่ยวชาญนอกประเทศจึงไมสามารถมีสวนรวมในการทบทวนนี้ได ขอจํากัด
ดานเวลายังทําใหไมสามารถเขาถึงและวิเคราะหชุดขอมูลตางๆ ได แมวัตถุประสงคหลักของการทบทวนนี้จะเปนการเสริมสรางการ
ตอบรับสถานการณโควิด 19 ของประเทศไทยในอนาคต ขอคนพบตางๆ อาจเปนประโยชนตอประเทศอื่นๆ เมื่อวางแผนหรือ
ทบทวนการรับมือกับสถานการณในอนาคต
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บทสรุปผูบริหาร
องคประกอบหลักของความสําเร็จของประเทศไทยในการรับมือกับสถานการณ
แมมคี วามซับซอนและขอมูลจํากัดในชวงแรกเริ่มของการระบาด การตัดสินใจที่เด็ดขาดของผูนําเมื่อมีหลักฐานทางวิชาการ
สนับสนุนทําใหประเทศไทยสามารถตัดสินใจในเชิงรุกและบริหารจัดการสถานการณที่ยากลําบากนี้ได ระบบการปกครองทีม่ ีความ
ยืดหยุนและปรับเปลีย่ นไดของไทยทําใหสามารถตอบสนองตอความตองการที่เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วและนํานโยบายเรงดวนมา
ใชไดทันทวงที ตลอดจนมีบุคลากรและงบประมาณพรอม และทุกฝายเขาใจบทบาทและหนาที่ของตน
การลงทุนตอเนื่องยาวนานในโครงสรางพื้นฐาน เทศโนโลยีและบุคลากรของไทยกอใหเกิดผลงอกงามในสถานกาณเชนนี้ ทําใหมี
ระบบการแพทยและสาธารณสุขที่แข็งแกรงและมีความพรอม ประสบการณจากการระบาดของโรคซารส (SARS) ไขหวัดนก
(H5N1) ไขหวัดหมู (H1N1) และเมอรส (MERS) ชวยใหไทยมีความชํานาญและเขาใจในการเตรียมความพรอม ซึ่งหนุนเสริมความ
พรอมทั้งในระดับกระทรวงสาธารณสุขและในประชาชนทั่วไป และนําไปสูการรับมือที่ประสบความสําเร็จ ประเทศไทยไดมีการ
สื่อสารที่สม่ําเสมอ แมนยําและโปรงใสซึ่งชวยสรางความเชื่อใจและเพิ่มความมั่นใจและความรวมมือของภาคประชาชน การจะ
มาถึงจุดนี้ไดนั้น ประชาชนไทย ผูอ าศัยและชาวตางชาติที่มาเยือนไดมีสวนรวมในการทําความเขาใจ สนับสนุน และปฏิบตั ิตามขอ
สั่งการทางดานสาธารณสุขตางๆ โดยแทบไมตองมีการใชมาตรการบทลงโทษหรือการบังคับ
ทรัพยากรและความเชี่ยวชาญของภาคธุรกิจเอกชนถูกนํามาใชใหเกิดประโยชนโดยการมีสวนรวมอยางแข็งขันจากทุกภาคสวน
รวมถึงภาคการแพทย การทองเที่ยว สื่อสารมวลชน เทคโนโลยีและภาคการผลิต ในที่สุด มีการทํางานอยางบูรณาการทั้งภาครัฐ
และภาคสังคม นโยบายและมาตรการตางๆ ของประเทศไทยไดรับการพัฒนาตอเนื่องโดยการหารือรวมกับ (หรือโดยการคํานึงถึง)
หลายกลุมคนและภาคสวนทั้งภาครัฐและเอกชน มีการหารือเพื่อรับฟงขอเสนอแนะอยางสม่ําเสมอเพื่อลดผลกระทบในทางลบของ
โรคระบาดและเพื่อรักษาความมั่นคงของระบบสุขภาพของชาติไว
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ขอเสนอแนะทีส่ ามารถนําไปปรับใชในทุกเสาหลัก
1.

จัดทําระบบโครงสรางพืน้ ฐานสําหรับฐานขอมูลดิจิทัลเพื่องานดานสาธารณสุข

การตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพขึ้นอยูกับการเขาถึงขอมูลไดอยางทันทวงที ระบบขอมูลทางการแพทยและสาธารณสุขของประเทศ
ไทยในขณะนี้คอนขางกระจัดกระจายและไมเปนปจจุบัน ซึ่งทําใหเกิดความทาทายในการรับมือตอสถานการณโควิด 19 ของ
ประเทศ ในหลายครั้ง พบวาไมมชี ดุ ขอมูลที่จําเปนตอการตัดสินใจเรงดวน ขอมูลเขาถึงไดยากหรือไมไดถูกจัดระเบียบใหงายตอการ
วิเคราะหหรือสื่อสาร หรือไมเชื่อมโยงกับฐานขอมูลอื่นๆ มีความจําเปนที่ตองมีระบบโครงสรางพื้นฐานของฐานขอมูลที่ทันสมัย
เพื่อใหมีการบูรณาการขอมูลดานการรักษา ขอมูลดานสาธารณสุขและขอมูลทางหองปฏิบัติการ ใหอยูในระบบกลางเพียงระบบ
เดียว เปนระบบที่มีความปลอดภัย สามารถเขาถึง วิเคราะหและสื่อสารไดงาย

2.

จัดใหมีหนวยงานระดับชาติดานการปองกันและควบคุมการติดเชื้อภายใตกระทรวงสาธารณสุข

ประเทศไทยไมมหี นวยงาน/สํานักงานเฉพาะดานการปองกันและควบคุมการติดเชื้อในระดับประเทศ และเนื่องจากไมมีงบประมาณ
ระดับประเทศที่จดั สรรไวเฉพาะเพื่องานดานการปองกันและควบคุมการติดเชื้อ สถานพยาบาลหลายแหงจึงตองดําเนินกิจกรรม
ดวยงบประมาณสวนตัวซึ่งมีจาํ กัด มีบุคลากรในประเทศไทยจํานวนจํากัดที่ทํางานดานการปองกันและควบคุมการติดเชื้อเต็มเวลา
ขอมูลที่ครอบคลุมดานการเฝาระวังทางหองปฏิบัติการที่จําแนกตามพื้นที่ภูมิศาสตรเพื่อติดตามการติดเชื้อในสถานพยาบาลเปน
สิ่งจําเปนที่จะชวยระบุและแกไขปญหาการติดเชื้อได การจัดตั้งหนวยงานระดับชาติด้านการป้องกันและควบคุมการติดเชื ้อ จะ
เป็ นประโยชน์แก่ประเทศไทยทังในขณะนี
้
้และในอนาคต เมือ่ หน่วยงานทีจ่ ดั ตังมี
้ หน้ าที่รับผิดชอบชัดเจน มีงบประมาณที่
คาดการณ์ได้ และบุคลากรเฉพาะทาง ตลอดจนสามารถประสานงานกับหน่วยงานด้ านวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญจากสมาคมต่างๆ
หน่วยงานกลางนี ้สามารถที่จะเปลีย่ นแปลงพัฒนาสถานพยาบาลทุกแห่งได้ ในประเทศ หน่วยงานระดับชาติด้านการป้องกัน
และควบคุมการติดเชื ้อ จะมีคณะกรรมการระดับชาติกํากับดูแล ซึง่ สามารถกําหนดนโยบายระดับชาติ ออกข้ อเสนอแนะให้ ไป
ในทิศทางเดียวกัน ตลอดจนร่างแผนยุทธศาสตร์ ระดับชาติด้านการป้องกันและควบคุมการติดเชื ้อ จัดให้ มกี ารอบรมและรับรอง
มาตรฐาน ตังระบบการเฝ้
้
าระวังทางห้ องปฏิบตั กิ าร บริ หารจัดการอุปกรณ์ปอ้ งกันตนเอง ตรวจสอบการปฏิบตั ิงานด้ านการ
ป้องกันและควบคุมการติดเชื ้อ จัดการประชุมประจําปี ด้านการป้องกันและควบคุมการติดเชื ้อ และเป็ นหน่วยงานกลางสําหรับ
หน่วยงานภายนอกเพื่อติดต่อประสานงานได้

3.

จัดทําการทบทวนระหวางปฏิบัติงานในระดับประเทศเพื่อศึกษาการรับมือในทุกดาน

การทบทวนระหวางปฏิบตั ิงานในระดับประเทศ ซึ่งหนวยงานในระดับกระทรวงและระดับทองถิ่นมีสว นรวม จะทําใหสามารถระบุ
ความทาทายและโอกาสในการพัฒนา การประสานความรวมมือ ตลอดจนพัฒนาการสื่อสารและการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล
5

และวัสดุครุภัณฑตางๆ การทบทวนในระดับประเทศนี้ควรสนับสนุนใหมีการดึงศักยภาพของภาคเอกชนและภาคสวนที่ไมใชภาค
สาธารณสุขมาใชอยางมีประสิทธิภาพ ในขณะที่มีการใชขอมูลใหม ๆ มาเพื่อสงเสริมนโยบายเรงดวนในการเตรียมพรอมรับการ
ระบาดในระลอกตอมาและการฟน ฟูเศรษฐกิจ

4.

ประเมินการเฝาระวังในปจจุบันเพื่อคนหาชองวาง จากนั้นวางแผนและนําระบบเฝาระวังที่มีความไว
ไปปรับใช ซึ่งรวมถึงมีขอกําหนดใหแพทยตามโรงพยาบาลที่ถูกกําหนดใหเปนโรงพยาบาลที่ถูกเฝา
ระวังตรวจและรายงานผูปวยทั้งหมดที่มีอาการเขาไดตามนิยาม

เพื่อใหการตรวจพบผูปวยแตละราย งาย และสะดวกขึ้น ควรจัดใหมรี ะบบเฝาระวังโรคโควิด 19 ที่มีความไว และ มีความยั่งยืน
ตลอดจนมีการติดตามแนวโนมของการติดเชื้อในกลุมกอนขนาดเล็ก การตรวจผูปวยที่มีอาการเขาไดตามนิยามเปนประจําใน
สถานพยาบาลเฝาระวังและใหมีการรายงานภาคบังคับทางอิเลคทรอนิกสจะชวยใหมีระบบแจงเตือนลวงหนาหากพบการระบาดใน
ชุมชน

5.

จัดตั้งคณะกรรมการเพื่อประเมินความตองการของบุคลากรทางการแพทย
และวางแผนเพื่อเปด
โอกาสใหมีการอบรมขามหนวยงาน (ระยะสั้น) และการอบรมขั้นสูงในระดับมหาวิทยาลัย (ระยะยาว)

คณะกรรมการที่ปรึกษาผูทรงคุณวุฒิจัดใหมีการทําผังทรัพยากรบุคคลและการวางแผนงานเพื่อจัดสรรบุคลากรใหตรงกับความ
ตองการในแตละจังหวัด ความรวมมือใกลชิดกับสถาบันการศึกษาจะชวยรับมือกับปญหาการขาดแคลนบุคลากรและเสริมสราง
ศักยภาพดวยการมีแผนงานที่สรางแรงจูงใจ

6.

กําหนดใหมีหนวยงานที่มีอํานาจในการกักกันโรคเพียงหนวยงานเดียวเพื่อกํากับดูแลมาตรฐาน การ
อบรม การรับรองและการติดตามการกักกันโรคและระบบที่เกี่ยวของ

ในปจจุบันกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงมหาดไทยและกระทรวงกลาโหมไดพัฒนาและบริหารนโยบายกักกันโรครวมกัน ควร
มอบหมายใหหนวยงานเดียวมีอํานาจในการบริหารบุคลากรและงบประมาณในการจัดทําขอเสนอแนะทางวิชาการและปฏิบัติการ
ตลอดจนกํากับดูแลสถานกักกันของรัฐและเอกชน ซึ่งจะเปนการยกระดับมาตรฐาน ทําใหการปฏิบตั ิตามนโยบายมีความสม่ําเสมอ
และขยายขีดความสามารถได ในขณะเดียวกัน อาจชวยลดคาใชจายโดยรวมไดอีกดวย

7.

จัดใหมี ‘แนวคิดการปฏิบัติการ’ ของศูนยปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน และจัดอบรมเพิ่มเติมดานระบบสั่ง
การเพื่อเปนแนวทางในการปฏิบัติการของกระทรวงสาธารณสุขและการประสานงานกับภาคสวนอื่น
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แนวคิดการปฏิบัติการสําหรับศูนยปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินกระทรวงสาธารณสุขซึ่งมีมาตรฐานการปฏิบตั ิงานที่จัดทําไวและผานการ
ทดสอบแลว ตลอดจนการฝกอบรมเพิ่มเติมในระบบสั่งการจะเสริมสรางประสิทธิภาพปฏิบตั ิการระหวางศูนยปฏิบัติการภาวะ
ฉุกเฉินทั้งในระดับประเทศและระดับทองถิ่น และจะทําใหระบบสั่งการมีความสม่ําเสมอ นอกจากนี้ยงั ชวยพัฒนาการประสานงาน
ระหวางกระทรวงหรือหนวยงานอืน่ เชน กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย เปนตน
ตารางที่ 1 ขอเสนอแนะ จัดลําดับตามความสําคัญ
เรงดวน เพื่อเตรียมการสําหรับการระบาดระลอกตอไป
จัดทําระบบโครงสรางพื้นฐานสําหรับฐานขอมูลผลตรวจทาง

ความสําคัญในระยะกลางและระยะยาว
จัดทําระบบโครงสรางพื้นฐานขอมูลดิจิทัลระดับประเทศที่

หองปฏิบัติการ ดัชนีชี้วัดทางระบาดวิทยาและทรัพยากรตางๆ บูรณาการขอมูลดานการรักษา การสาธารณสุขและขอมูล
ของโรงพยาบาล

หองปฏิบัติการใหอยูในระบบที่ปลอดภัย

จัดทําระบบจัดซื้อสวนกลางเพื่อประสานการจัดซื้อ บริหารจัด

กําหนดใหมีหนวยงานที่มีอํานาจในการกักกันโรคเพียง

สินคาคงคลัง และประเมินประสิทธิภาพชุดตรวจและกระจาย

หนวยงานเดียวเพื่อกํากับดูแลมาตรฐาน การอบรม การรับรอง

งานอยางมีประสิทธิภาพใหแกหองปฏิบัติการทีไ่ ดการรับรอง

และการติดตามการกักกันโรคและระบบทีเ่ กี่ยวของ

จัดตั้งคณะกรรมการเพื่อประเมินความตองการของบุคลากร

จัดใหมีหนวยงานระดับชาติดานการปองกันและควบคุมการ

ทางการแพทย วางแผนเพื่อเปดโอกาสใหมีการอบรมขาม

ติดเชื้อ ภายใตกระทรวงสาธารณสุข

หนวยงาน และการอบรมขั้นสูงในระดับมหาวิทยาลัย
ประเมินการเฝาระวังในปจจุบันเพือ่ ระบุชองวาง จากนั้น

เสริมสรางระบบเฝาระวังการติดเชือ้ ในโรงพยาบาลและใช

วางแผนและนําระบบเฝาระวังที่มคี วามไวไปปรับใช ซึ่งรวมถึง

ขอมูลเฝาระวังเพื่อกําหนดความสําคัญกอนหลังในระดับชาติ

ขอกําหนดใหแพทยตามโรงพยาบาลที่ถูกกําหนดเปน

และสถานพยาบาลเพื่อปองกันและควบคุมการติดเชื้อ

โรงพยาบาลสําหรับเฝาระวังตรวจและรายงานผูปวยทั้งหมดที่
มีอาการเขาไดตามนิยาม
จัดใหมี แนวคิดการปฏิบตั ิการ ของศูนยปฏิบัติการภาวะ

จัดใหมีขอกําหนดสําหรับนักศึกษาปริญญาตรีในสาขาวิชา

ฉุกเฉิน และจัดอบรมเพิ่มเติมดานระบบสั่งการเพื่อเปน

วิทยาศาสตรสุขภาพที่จะตองเรียนดานการปองกันและควบคุม
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เรงดวน เพื่อเตรียมการสําหรับการระบาดระลอกตอไป

ความสําคัญในระยะกลางและระยะยาว

แนวทางในการปฏิบัติการของกระทรวงสาธารณสุขและการ

การติดเชื้อและใหมีการอบรมสําหรับบุคลากรที่ปฏิบตั ิงานใน

ประสานงานกับภาคสวนอื่น

หนาที่

ขยายศักยภาพการคัดกรองที่ชองทางเขาออกและสถานกักกัน จัดสรรงบประมาณและมีแผนงานสรางแรงจูงใจเพื่อใหมี
โรคเพื่อเตรียมรับการเดินทางที่จะกลับมา ตลอดจนการ

จํานวนบุคลากรดานโรคติดเชื้อและการดูแลผูปวยวิกฤตอยาง

เคลื่อนยายระหวางชายแดน

เพียงพอ

พัฒนาและนําแผนงานอบรมออนไลนเรื่องโรคโควิด 19 ที่

ทําผังบุคลากรทีม่ ีอยูในปจจุบันเพือ่ ระบุชองวางและวางแผน

ครอบคลุมไปใช โดยกําหนดใหบุคลากรทางการแพทยที่ตอง

ตอบสนองความตองการระดับประเทศและทองถิ่น จัดระบบ

ดูแลรักษาผูปวยเขารวมอบรม

ใหมีเจาหนาที่เพียงพอในการระบาดระลอกตอไป

จัดทําการทบทวนระหวางปฏิบัติงานในระดับประเทศเพื่อ
ศึกษาการรับมือในทุกดาน โดยใหกระทรวงตางๆ และ
หนวยงานทองถิ่นมีสวนรวม
ทบทวนและปรับปรุงพรบ.โรคติดตอและกฎหมายอื่นที่
เกี่ยวของเพื่อใหมีประสิทธิภาพในการรับมือกับการระบาด
ใหญที่ยาวนาน
เผยแพรและสนับสนุนใหใชเอกสาร “แผนบูรณาการการ
เตรียมความพรอมและควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019”
เสริมศักยภาพการสื่อสารความเสีย่ งและพัฒนาการมีสวนรวม
ของภาคเอกชนเพื่อเตรียมรับการระบาดระลอกสองที่อาจมี
แนวโนมใหญกวาระลอกแรก
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เรงดวน เพื่อเตรียมการสําหรับการระบาดระลอกตอไป

ความสําคัญในระยะกลางและระยะยาว

เพิ่มศักยภาพหนวยปฏิบตั ิการควบคุมโรคและทีมตระหนักรู
สถานการณ พิจารณาการมีอาสาสมัครสาธารณสุขเขตเมือง
จัดใหมีระบบขอมูลหองปฏิบัติการ ระบาดวิทยาและทรัพยากร
ของโรงพยาบาลในระดับประเทศ
ขยายขีดความสามารถสถานกักกันโรคของรัฐตลอดจน
ประเภทของสถานกักกัน เพื่อเพิม่ ทางเลือกในระดับจังหวัด
และสถานกักกันทางเลือกที่ไดรับการรับรอง
รักษาเครือขายหองปฏิบัติการในระดับประเทศไวเพื่อเตรียม
ความพรอมรับการระบาดในระลอกตอไปและโรคอุบัติใหม
อื่นๆ
นําขอคนพบจากการศึกษาวิจัยไปปรับใชกับการใหบริการเพื่อ
ปองกันและการรักษา ตลอดจนศึกษาวาจะทําใหบริการ
เหลานั้นเขาถึงผูไดรับประโยชนอยางไร
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คณะผูประเมิน
Dr. Mark Simmerman

ที่ปรึกษาองคการอนามัยโลก

Dr. William Aldis

ที่ปรึกษาองคการอนามัยโลก

Mr. Tim Wilcox

สํานักงานลดความเสี่ยงจากภัยพิบตั ิแหงสหประชาชาติ

ดร.คเชนทร วงศสถาพรชัย

องคการอาหารและเกษตรแหงสหประชาชาติ

มณฑิรา นาควิเชียร

องคการเพื่อการสงเสริมความเสมอภาคระหวางเพศ และเพิ่ม

รัตนาภรณ อิงแฮม

องคการอนามัยโลก

รศ. ดร.ประตาป สิงหศิวานนท

มหาวิทนยาลัยมหิดล

Dr. Josh Mott

ศูนยควบคุมโรคติดตอสหรัฐอเมริกา

Dr. Patrick Duigan

องคกรระหวางประเทศเพื่อการโยกยายถิ่นฐาน

นพ. สวัสดิ์ รามบุตร

ที่ปรึกษา

Dr. Beth Skaggs

ศูนยควบคุมโรคติดตอสหรัฐอเมริกา

พญ. จิตรลดา อุทัยพิบูลย

มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง

Dr. Joe Woodring

ศูนยควบคุมโรคติดตอสหรัฐอเมริกา

ศ.ดร.อะเคื้อ อุณหเลขกะ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม

พญ.กรองทอง ทิมาสาร

ที่ปรึกษา

Dr. Andrew Corwin

ที่ปรึกษาองคการอนามัยโลก
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เสาหลักที่ 1 การประสานงานระดับประเทศ การวางแผนและการติดตาม
บทนํา
กลไกการบริหารงานสาธารณสุขฉุกเฉินของประเทศไทยไดเริ่มขึ้นโดยการมีสวนรวมของกระทรวงที่เกี่ยวของเพื่อประสานงานดาน
การบริหารความพรอมรับโรคโควิด 19 ตลอดจนการตอบสนอง วิธีการบูรณาการภาคสังคมไดถูกนํามาปรับใช จากประสบการณใน
อดีตในการรับมือกับโรคซารส (SARS) ไขหวัดนก (H5N1) และการระบาดใหญของไขหวัดหมู (H1N1) ประเทศไทยจึงขยาย
ขอบเขตความรวมมือและขีดความสามารถไดอยางรวดเร็วระหวางหนวยงานภาครัฐภายใตกระทรวงตางๆรวมถึงภาคเอกชน และ
ในการขับเคลื่อนบุคลากรทางการแพทยและสาธารณสุข ดังนั้น ไทยจึงสามารถควบคุมการระบาดใน “ระลอกแรก” ได

จุดแข็ง
ประเทศไทยมีการตอบสนองที่มีประสิทธิภาพซึ่งเปนผลมาจากระบบสุขภาพที่แข็งแกรงและการตัดสินใจที่
เด็ดขาดของผูนําซึ่งมีพื้นฐานจากการใหคําปรึกษาและคําแนะนําทางวิชาการอยางมีสวนรวม
การตอบสนองที่มีประสิทธิภาพนัน้ ถูกขับเคลื่อนโดยยุทธศาสตรเชิงรุกของกระทรวงสาธารณสุขและการลงทุนของประเทศใน
โครงสรางพื้นฐานและระบบดานสาธารณสุขในชวงหลายสิบปที่ผานมาโดยเฉพาะในโครงการฝกอบรมผูเชี่ยวชาญระบาดวิทยา
ภาคสนาม (FETP) และระบบอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน (อสม.) การเปดศูนยปฏิบตั ิการภาวะฉุกเฉิน (EOC) และระบบ
บัญชาการเหตุการณ (ICS) ในทุกระดับเปนปจจัยสนับสนุนเชนกัน ศูนยปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินที่กรมควบคุมโรคภายใตกระทรวง
สาธารณสุขไดเปดขึ้นในเวลาเพียงไมกี่วันหลังจากมีรายงานกลุมกอนของผูปวยปอดอักเสบที่เมืองอูฮั่นในประเทศจีน และใน
ภายหลังไดมีการเปดศูนยฯ ที่สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขและในระดับจังหวัดทุกจังหวัด การตอบสนองตั้งแตแรกเริ่มและ
รวดเร็วในหนวยงานตางๆ ทําใหประเทศไทยสามารถคัดกรอง ตรวจพบ และแยกผูปวยนําเขารายแรก ๆ จากอูฮั่นได การรับมือ
ดานสาธารณสุขยังเพิ่มระดับความเขมดวยการประกาศใหโรคโควิด19 เปน ”โรคติดตออันตราย” ภายใตพรบ.โรคติดตอแหงชาติ
พ.ศ.2558
ในระดับประเทศ ไดมีการจัดตั้งศูนยบริหารสถานการณแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) เพื่อเปนศูนยปฏิบัติ
การณฉุกเฉินภายใตพระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณฉุกเฉินซึ่งมีนายกรัฐมนตรีเปนผูอ ํานวยการศูนย จึงเปนการสั่ง
การแตเพียงผูเดียวจากสวนกลางและบูรณาการการตอบสนองและการประสานงานของทุกหนวยงาน กรมควบคุมโรคมีบทบาท
สําคัญในศูนยปฏิบัติการทุกระดับ ศูนยปฏิบัติการมีการหารือบอยครัง้ กับผูเชี่ยวชาญและผูมสี วนไดสวนเสียเพื่อใหมีขอมูลสนับสนุน
ในการตัดสินใจและเพื่อหาจุดยืนรวมกันจากหลากหลายมุมมอง กระทรวงสาธารณสุขไดรับการสนับสนุนเต็มที่จากการขับเคลื่อน
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งบประมาณ บุคลากรและการทีส่ ามารถปรับเปลีย่ นแผนยุทธศาสตรชาติเพื่อการบริหารจัดการโรคติดตออุบัติใหม (พ.ศ. 25602564) เพื่อรับมือกับโรคโควิด 19

มีการเก็บหลักฐานเพื่อวิเคราะหและติดตามสถานการณทั้งในและตางประเทศเพื่อกําหนดนโยบายดาน
สาธารณสุขและติดตามผลจากการใชนโยบาย
ทีมตระหนักรูสถานการณของกรมควบคุมโรคในฐานะที่เปนสวนหนึ่งของศูนยปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินไดติดตามสถานการณการแพร
ระบาดอยางใกลชิดและสงตอขอมูลใหศบค.เพื่อใหกิดการตัดสินใจเชิงนโยบายที่ทันทวงที สวนทางกระทรวงสาธารณสุขไดมีการ
ติดตามสถานการณในระดับโลกเพื่อใหมีขอมูลใหมและเพื่อเรียนรูจ ากความสําเร็จและขอผิดพลาดในประเทศอื่นและนําไปพัฒนา
นโยบาย บังคับใชมาตรการตางๆ และเพื่อสื่อสารกับประชาชน หลังจากมีการผอนคลายมาตรการ กระทรวงฯไดรวมมือกับ
สํานักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหวางประเทศและภาคีเครือขายในการระดมทุนทางสังคม(เจาหนาที่อาสาสมัครสาธารณสุข
ประจําหมูบาน)เพื่อทําการสํารวจการปฏิบัตติ ามมาตรการดานสาธารณสุขของประชาชนเพื่อปองกันโรคโควิด 19

วิธีการบูรณาการภาคสังคมโดยมีวัตถุประสงครวมกันและการมีสวนรวมของทุกภาคสวน
เจตนจํานงคที่ดีและการประสานงานกันระหวางภาครัฐและภาคเอกชน (โดยเฉพาะโรงพยาบาลเอกชน) ทําใหเกิดการตอบสนอง
อยางแข็งแกรงในทุกภาคสวน แมไดรับผลกระทบรุนแรงจากโรคโควิด 19 ภาคเอกชนก็ยังเสนอใหความชวยเหลือแกภาครัฐ
ความสัมพันธอยางไมเปนทางการระหวางบุคลากรทางการแพทยในภาครัฐและเอกชนเปนรากฐานนําไปสูการสื่อสารที่มี
ประสิทธิภาพและเครือขายความรวมมือตางๆ แอปพลิเคชัน “หมอชนะ” https://www.thaipbsworld.com/over-2-6-millionshoppers-download-thai-chana-virus-tracing-app/ ในโทรศัพทมือถือ เปนตัวอยางหนึ่งของความรวมมือระหวางภาครัฐและ
เอกชน

ความทาทาย
ไมไดมีการปฏิบัติตามระบบบัญชาการเหตุการณอยางสม่ําเสมอและแนวทางปฏิบัติการอันเปนมาตรฐานอาจ
ไมมีอยูหรือไมไดผานการทดสอบกอนเกิดภาวะฉุกเฉิน
บุคลากรของกระทรวงสาธารณสุขไดรับการฝกอบรมใหปฏิบัติงานในระบบบัญชาการเหตุการณและโดยรวมมีการใหความรวมมือ
อยางดี อยางไรก็ตาม มีบางครั้งที่เจาหนาที่ไดกลับไปใชระบบรายงานที่มีอยูดั้งเดิมภายในองคกร แนวทางปฏิบัติการอันเปน
มาตรฐานและขอเสนอแนะในการบริหารจัดการไดถูกพัฒนาหรือทบทวนขึ้นในภาวะฉุกเฉิน ซึ่งบงชี้วา อาจไมมีการทดสอบจริงกอน
หนานี้ ตัวอยางเชน ไมมีแนวทางปฏิบัติการอันเปนมาตรฐานที่ระบุวา ศูนยปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินจะจัดตั้งขึ้นและเปดใชเมื่อใด
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หรือการตอบสนองควรจะยกระดับขึ้นอยางไรเมื่อระดับความรุนแรงมีการเปลีย่ นแปลงเพิม่ ขึ้น การทีต่ องมาพัฒนาแนวทาง
ปฏิบัติการอันเปนมาตรฐานในระหวางที่มีการระบาดนั้น เปนการดึงทรัพยากรบุคคลและเวลาจากงานจําเปนเรงดวนในการบริหาร
จัดการโรคระบาด ประเด็นสุดทายคือ บทบาท หนาที่ ความรับผิดชอบระหวางศูนยปฏิบตั ิการภาวะฉุกเฉินภายใตกรมควบคุมโรค
กองสาธารณสุขฉุกเฉิน และศบค. ไมไดกําหนดไวชัดเจนหรือบันทึกไวเปนลายลักษณอักษรในแผนหรือขั้นตอนปฏิบัติการระดับชาติ

พระราชบัญญัติโรคติดตอมีขอจํากัดในการรับมือกับการระบาดใหญในระดับประเทศ
โดยรวมพระราชบัญญัติโรคติดตอใหอํานาจหนวยงานของรัฐในการตอบสนองตอสถานการณการระบาดของโรคโควิด 19 อยางไรก็
ตาม ในเบื้องตน พระราชบัญญัติโรคติดตอนั้น ออกมาเพื่อรับมือกับการระบาดขนาดเล็กเฉพาะพื้นที่เทานั้น เนื่องจากมีขอจํากัดใน
ขอบเขตของอํานาจ จึงตองมีการพึ่งพากลไกอยางพระราชกําหนดบริหารราชการในสถานการณฉุกเฉินเพื่อบังคับใชมาตรการทาง
สาธารณสุขและมาตรการอื่นๆ ดังนั้น รัฐบาลจึงจําเปนตองขยายเวลาการใชพรก.ถึงหลายครั้งดวยกัน

ควรมีการเผยแพรเอกสาร “แผนบูรณาการการเตรียมความพรอมและควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019” อยางทั่วถึง
กระทรวงสาธารณสุขไดจัดทําเอกสาร “แผนบูรณาการการเตรียมความพรอมและควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
2019” ซึ่งไดรับความเห็นชอบจากนายกรัฐมนตรีในเดือนกุมภาพันธ พ.ศ.2563 แตไมไดมีการเผยแพรอยางกวางขวาง จึงเปน
อุปสรรคตอภาคสวนและองคกรระหวางประเทศตางๆ ที่จะทํางานสอดคลองกับกิจกรรมของกระทรวงสาธารณสุข

ขอเสนอแนะ
จัดทําแนวคิดการปฏิบัติการสําหรับศูนยปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินและจัดฝกอบรมเพิ่มเติมสําหรับระบบ
บัญชาการเหตุการณเพื่อเปนแนวทางการปฏิบัติการในทุกระดับของกระทรวงสาธารณสุขและเสริมสรางการ
ประสานงานระหวางกระทรวงสาธารณสุขและภาคสวนอื่นๆ
แนวคิดการปฏิบัติการสําหรับศูนยปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินซึ่งประกอบไปดวยแนวทางปฏิบตั ิการอันเปนมาตรฐานทีม่ ีความมั่นคง
และผานการทดสอบแลว ตลอดจนการฝกอบรมเพิ่มเติมสําหรับระบบบัญชาการเหตุการณ จะชวยใหศูนยบัญชาการฉุกเฉินมี
ประสิทธิภาพขึ้น ชวยเสริมสรางความแข็งแกรงในการปฏิบัติงานระหวางศูนยบัญชาการฉุกเฉินดวยกัน และทําใหมีการใชระบบ
บัญชาการเหตุการณที่มีความสม่าํ เสมอในกระทรวงสาธารณสุข นอกจากนี้ยังยกระดับการประสานงานระหวางกระทรวง อาทิ
กระทรวงมหาดไทย (กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย) ไดอีกดวย
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ทบทวนและปรับปรุงพระราชบัญญัติโรคติดตอหรือกฎหมายที่เกี่ยวของในภาคสวนอื่นๆ เพื่อใหเปนเครื่องมือที่
มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการการระบาดใหญหรือระบาดระยะยาวในอนาคต
การประเมินประสิทธิภาพโดยรวมของพรบ.หรือกฎหมายอื่นๆ ที่มีอยูในการใชบริหารจัดการสถานการณโรคโควิด 19 จะชวย
พัฒนาประสิทธิภาพในการจัดการโรคระบาดใหญไดในอนาคต การทบทวนยังสงผลใหมีความเปนอันหนึ่งอันเดียวกันของเครื่องมือ
ทางกฏหมายที่เกี่ยวของกับทุกภาคสวนดวย

เผยแพรและสงเสริมการใชเอกสาร “แผนบูรณาการการเตรียมความพรอมและควบคุมการระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019”
การทําใหแผนการตอบสนองตอโรคโควิด 19 ทีเ่ กี่ยวของกับหลายภาคสวนเปนที่แพรหลายจะชวยพัฒนาความเขาใจและการ
ประสานงานเพื่อใหทุกภาคสวนไมวาจะเปนภาครัฐหรือเอกชนมีวัตุประสงครวมกัน แผนงานฉบับแปลเปนภาษาอังกฤษจะชวยให
องคกรและองคกรระหวางประเทศมีกิจกรรมที่สอดคลองกับแผนได
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เสาหลักที่ 2 การสื่อสารความเสี่ยงและการมีสวนรวมของชุมชน
บทนํา
ประเทศไทยเขาใจถึงความจําเปนในการสื่อสารอยางสม่ําเสมอกับประชาชนทั่วไปเรื่องโรคโควิด 19 และเขาใจวาตองลงมือปฏิบัติ
เรื่องใด กิจกรรมความพรอมและการตอบสนองทําดวยกระบวนการมีสวนรวมโดยใชกลยุทธการมีสวนรวมของชุมชน ขอมูลถูกสง
ตอในภาษาถิ่นผานชองทางที่เขาถึงไดและนาเชื่อถือ การสื่อสารความเสี่ยงมีเปาหมายในการลดความไมแนนอนและรับมือกับความ
เสี่ยงและความกลัว ระบบบริการสุขภาพที่ไดรับการพัฒนาแลวของประเทศไทยโดยเฉพาะระบบอสม.เปดชองทางใหเกิดการสื่อสาร
ความเสีย่ งเรื่องโรคโควิด 19 และการมีสวนรวมของชุมชน

จุดแข็ง
มีโครงสรางการบัญชาการเหตุการณระดับประเทศอยางชัดเจนภายใตกระทรวงสาธารณสุข
กระทรวงสาธารณสุขสื่อสารอยางสม่ําเสมอและโปรงใสเพื่อใหสาธารณชนไดรับทราบถึงความเสี่ยงของโรคโควิด 19 การตอบสนอง
ของภาคสาธารณสุข และขอแนะนําในการที่ประชาชนจะสามารถลดความเสี่ยงในระดับบุคคลและชุมชนได มีการถายทอดการ
แถลงขาวไปทั่วประเทศโดยหลายกรมภายใตกระทรวงสาธารณสุขภายหลังการแถลงขาวประจําวันโดย ศบค. ในระดับประเทศนั้น
ประเทศไทยมีโฆษกเพียงหนึ่งคนจากภาคสาธารณสุขในการแถลงขาวของศบค. จึงทําใหขอมูลไปในทิศทางเดียวกันและมีความ
สม่ําเสมอ ขอมูลเหลานี้ถูกสงตอใหอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบานซึ่งเปนตัวเชื่อมโยงสําคัญระหวางระบบสุขภาพที่เปน
ทางการและชุมชน

รัฐบาลไดเปดสายดวนหลายภาษาสําหรับแรงงานตางดาว
สายดวนภาษาเขมร ลาวและพมาไดถูกเปดขึ้นในเดือนพฤษภาคมโดยมีอาสาสมัครที่มีประสบการณมาเปนผูรับสาย สิ่งนี้ทําให
แรงงานตางดาวเขาถึงขอแนะนําในการปองกันโรคและการเขาถึงการตรวจและรักษา สายดวนยังชวยใหมีการประสานงานกับ
โรงพยาบาลและการรายงานผูปวยตองสงสัย ในการแถลงขาวประจําวันของศบค.ยังมีลามภาษามืออีกดวย

มีสื่อสังคมออนไลนหลายแพลตฟอรมที่ทําหนาที่รณรงคและทําใหสาธารณชนมีสวนรวมอยางมียุทธศาสตร
โดยความรวมมือกับสสส. มีการจัดทําชองทางสําหรับการสื่อสารเรือ่ งโรคโควิด 19 หลากหลายภายใตชื่อ “ไทยรูสูโควิด” ซึ่ง
รวมถึงเฟซบุค ทวิตเตอร อินสตาแกรม ไลน ยูทูปและติ๊กตอก สวนนีเ้ อื้อใหมีเนื้อสาระที่สรางสรรค และมีปฏิสัมพันธระหวาง
สาธารณชนในหลากหลายกลุมคน
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ความทาทาย
หนวยงานดานสื่อของภาคเอกชนไมไดมีสวนรวมอยางมีนัยสําคัญ
บริษัทสื่อเอกชนมีทั้งทรัพยากรและขีดความสามารถมหาศาลที่จะสือ่ สารกับประชาชนไดผานหลากหลายชองทาง นับตั้งแตรูปแบบ
หนังสือพิมพดั้งเดิม โทรทัศนและสื่อสังคมออนไลน โดยมากแลว ทางรัฐบาลไมไดสรางความสัมพันธหรือความรวมมือกับบริษัท
เหลานี้และไมไดดึงใหสื่อเอกชนเขามามีสวนรวมอยางมีนยั สําคัญตั้งแตเริ่มแรกของการระบาดใหญ

มีจํานวนบุคลากรสื่อสารความเสี่ยงจํากัด โดยเฉพาะในระดับจังหวัด
ยังคงมีชองวางดานขีดความสามารถในการสื่อสารความเสี่ยงทั้งในสวนของทรัพยากรบุคคลและในสวนของยุทธศาสตร ซึ่งเปนขอ
กังวลสําหรับระดับจังหวัด

ขอเสนอแนะ
เสริมสรางศักยภาพดานการสื่อสารความเสี่ยงและยกระดับการมีสวนรวมของภาคเอกชนเพื่อเตรียมรับการ
ระบาดระลอกสอง
ควรมีการยกระดับการขยายศักยภาพและจัดการฝกอบรมเพิ่มเติมโดยเฉพาะในระดับจังหวัด ผูเชี่ยวชาญดานการสื่อสารจากองคกร
ระหวางประเทศ องคกรอิสระ และภาคเอกชนควรกระจายกําลังเพือ่ สนับสนุนรัฐบาลใหสามารถรับมือกับความตองการดานการ
สื่อสารความเสี่ยง ควรมีการทํารายชื่อของผูเชี่ยวชาญดานการสื่อสารเก็บไว
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เสาหลักที่ 3 การเฝาระวัง การสอบสวนโรคและการติดตามผูสัมผัสผูปวย
บทนํา
ขอมูลการเฝาระวังที่รวดเร็วและแมนยําเปนสิ่งสําคัญสําหรับมาตรการตอบสนองทางสาธารณสุขของประเทศไทย ขอมูลเฝาระวังใช
เพื่อติดตามการกระจายทางภูมิศาสตรของเชื้อไวรัส ความเขมขนของการระบาด แนวโนมของโรค ลักษณะทางไวรัสวิทยา กลุม
เสี่ยง และเพื่อประเมินผลกระทบตอบริการสุขภาพ ในประเทศไทย มีการใชคํานิยามผูปวยที่ปรับเปลีย่ นใหเขากับขอมูลทางระบาด
วิทยาของพื้นที่ หนวยปฏิบัติการควบคุมโรคติดตอกวาพันหนวยทํางานใกลชิดกับอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบานเพื่อ
สอบสวนโรคและติดตามผูสมั ผัสผูป วยไดอยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

จุดแข็ง
ประเทศไทยทําการประเมินความเสี่ยงสม่ําเสมอซึ่งนําไปสูการปรับคํานิยามผูปวยเพื่อใหรวมถึงผูที่ทํางานใน
อุตสาหกรรมทองเที่ยว
ความยืดหยุนนี้ทําใหการตรวจขยายวงกวางออกไปยิ่งขึ้นและหนุนเสริมการติดตามผูส ัมผัสผูปวยในระยะเริ่มแรกเพื่อปองกันการ
แพรกระจายของเชื้อ สวนนี้ทําใหตรวจพบผูปวยในชุมชนที่ไมไดมีประวัติการเดินทางจําเพาะ

ประเทศไทยเปดระบบการตอบสนองและบังคับใชพระราชบัญญํติโรคติดตอตั้งแตชวงเริ่มมีการระบาด
พรบ.โรคติดตอทําใหกระทรวงสาธารณสุขมีกรอบกฎหมายที่ครอบคลุมและรัดกุม จนถึงปจจุบัน คณะทํางานตอบสนองตอ
สถานการณโควิด 19 ของประเทศไทยมีเพียงพอถึงระดับความตองการขยายศักยภาพ หนวยปฏิบัติการควบคุมโรคติดตอกวาพัน
หนวยในระดับประเทศและระดับทองถิ่นสนับสนุนการทํางานสอบสวนโรคเมื่อมีการระบาดเปนกลุม กอนใหญในกรุงเทพมหานคร
และขยายผลไปสอบสวนโรคและติดตามผูส ัมผัสโรคในตางจังหวัด ความแข็งแกรงของหนวยปฏิบัติการควบคุมโรคติดตอนี้ปนผลมา
จากการฝกอบรมผูเชี่ยวชาญดานระบาดวิทยาภาคสนาม ที่ริเริ่มเมื่อสี่สิบปมาแลว

ประสบการณของประเทศไทยกับโรคระบาดในอดีตและอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบานหนุนเสริมการ
ทํางานของหนวยปฏิบัติการควบคุมโรคติดตอ
เครือขายของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบานชวยคนหา ตรวจและบริหารจัดการผูปวย และหนุนเสริมการทํางานของหนวย
ปฏิบัติการควบคุมโรคติดตอ หนวยปฏิบัติการฯ สวนใหญไดรับการอบรมใหตอบสนองตอการระบาดของไขหวัดใหญและบางหนวย
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มีประสบการณกับโรคเมอรส สวนนี้ทําใหเกิดความคุนเคยกับวิธีการและเนื้อหาสาระตาง ๆ ที่นํามาปรับใชกับการตอบสนองใน
สถานการณโควิด 19 การลงทุนอันยาวนานในระบบสุขภาพปฐมภูมขิ องไทยและระบบประกันสุขภาพถวนหนายังเสริมเสรางความ
แข็งแกรงของโครงสรางระบบสุขภาพชุมชนอีกดวย

ความทาทาย
โครงสรางพื้นฐานของระบบรายงานและแผนเฝาระวังโรคระบาดใหญถูกพัฒนาขึ้นในระหวางที่เกิดการระบาด
ใหญแลว ไมไดถูกพัฒนาขึ้นกอนการระบาด
ในชวงเดือนแรกของการระบาด ผลตรวจจากหองปฏิบัติการและการรายงานขอมูลระบาดวิทยายังเปนในรูปแบบของการรายงาน
ผานกระดาษในหลายพื้นที่และรูปแบบอีเมลและตารางในอีกหลายพื้นที่ กระทรวงสาธารณสุขไดเรงรัดแกไขปญหานีด้ วยการสราง
ระบบออนไลนเพื่อรองรับผลตรวจทางหองปฏิบัติการ (CoLab) และฐานขอมูลดานระบาดวิทยาของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ระบบ
ไดรับการพัฒนาอยางตอเนื่องแตการเปลีย่ นระบบรายงานการเฝาระวังกลางคันทําใหเกิดความสับสน แพทยและเจาหนาที่
หองปฏิบัติการตองปรับตัวกับระบบและขอกําหนดตางๆ ที่เปลี่ยนแปลงไปในชวงกลางของการระบาด ผลตรวจจากหองปฏิบตั ิการ
ที่รายงานไปยังเจาหนาที่ทองถิ่นในหลายพื้นที่ยังคงทํากันดวยมือแบบดั้งเดิม ซึ่งการกรอกขอมูลใสกระดาษในลักษณะนี้ จะไม
สามารถทําไดในการระบาดที่เปนวงกวางกวา นอกจากนี้ ระบบยังสรางขึ้นเพื่อติดตามผูปวยที่เขาไดตามนิยามของผูปวยตองสงสัย
แตไมมีระบบเฝาระวังที่จะตรวจผูป วยตามนิยามที่มีอาการจําเพาะของโรคโควิด 19 ดังนั้น การตรวจพบการระบาดในชุมชนจะ
เกิดขึ้นก็ตอเมื่อมีบุคคลมีอาการเขาไดตามนิยามของผูปวยตองสงสัยเทานั้น

ขอมูลการตรวจทางหองปฏิบัติการที่ครบถวนทั้งหมดเพื่อตรวจหาเชื้อ SARS-CoV-2 ยังไมอยูในฐานขอมูลการ
เฝาระวังระดับประเทศ
ขอมูลจํานวนทั้งหมดของผูไ ดรับการตรวจทีไ่ มใชผูปวยตองสงสัย (ผูท ี่จายคาตรวจเอง ผูมาตรวจทีไ่ มไดนัดหมาย และอื่นๆ ที่ตรวจ
ณ หองปฏิบัติการเอกชน) ไมไดรวมอยูในจํานวนการตรวจทั้งหมดในฐานขอมูลระดับประเทศ หากมีผลตรวจเปนลบ ก็ไมจําเปนที่
ตองใชขอมูลนั้นมาเพื่อการเบิกจายและหองปฏิบตั ิการเอกชนไมไดสง รายงานผลมาที่กระทรวงสาธารณสุข ดังนั้น กระทรวง
สาธารณสุขจึงไมสามารถติดตามอัตราการตรวจพบเชื้อ SARS-CoV-2 จากคนที่ไดรับการตรวจทั้งหมด

ขอกําจัดเรื่องบุคลากรเปนอุปสรรคตอทีมตระหนักรูสถานการณในการใชความสามารถเต็มที่
แมมีจํานวนผูป วยในการระบาดระลอกแรกไมสูงนัก ทีมตระหนักรูสถานการณไมมีกําลังคนเพียงพอในการบริหารจัดการและ
วิเคราะหขอมูล ความจําเปนในการดําเนินการดานสถานกักกันโรคของรัฐในกรุงเทพมหานคร ทําใหทมี ตระหนักรูส ถานการณถูกดึง
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ไปจากสถาบันปองกันควบคุมโรคเขตเมืองเปนระยะเวลาหนึ่ง และเมื่อสถานการณการระบาดในระลอกแรกเริ่มสงบ ทีมตระหนักรู
สถานการณก็ถูกดึงกลับไปทํางานในหนาที่อื่นๆ ที่ไมเกี่ยวกับโรคโควิด 19 ควรมีการเพิ่มการจัดชุดเจาหนาที่หนวยปฏิบตั ิการ
ควบคุมโรคติดตอในเขตเมืองเพื่อจัดการกับการเพิ่มจํานวนของผูปวยครั้งใหญ สวนรูปแบบของอาสาสมัครสาธารณสุขประจํา
หมูบานนั้นอาจไมมีประสิทธิภาพในเขตเมืองเชนกทม.

มีความทาทายในการเขาถึงและวิเคราะหขอมูลทรัพยากรของโรงพยาบาล ขอมูลการเสียชีวิตดวยสาเหตุอื่น
และขอมูลการเขารักษาดวยโรคปอดอักเสบ
ขอมูลทรัพยากรของโรงพยาบาล (การครองเตียง เครื่องชวยหายใจและอื่นๆ) ขอมูลการเสียชีวิตดวยสาเหตุอื่นและขอมูลการเขา
รักษาดวยโรคปอดอักเสบลวนจําเปนตอการติดตามผลกระทบของโรคระบาด ขอมูลทรัพยากรของโรงพยาบาลอาจทําใหเขาถึงได
โดยการปอนรหัสผานทางเว็บไซตหรือสงใหบุคคลที่เกี่ยวของทาง LINE ขณะทีส่ ามารถเขาถึงไดแบบเรียลไทม ก็ยากที่จะตัดสินวา
ขอมูลเหลานี้ไดรับการปรับใหเปนปจจุบันโดยโรงพยาบาลมากนอยเพียงใด สายการบังคับบัญชา ผูมสี ว นรับผิดชอบ และความ
ทันเวลาของขอมูลทรัพยากรโรงพยาบาลทั้งในระดับประเทศและทองถิ่นไมมีความชัดเจน ไมไดมีการติดตามขอมูลอัตราการ
เสียชีวิตดวยสาเหตุอื่นและขอมูลพื้นฐาน 5 ป ของการนอนโรงพยาบาลดวยโรคปอดอักเสบ แนวโนมอัตราการเสียชีวิตและการ
นอนโรงพยาบาล (ดวยโรคปอดอักเสบและอื่นๆ ) ที่สัมพันธกับขอมูลพื้นฐานก็เปนสิ่งสําคัญในการติดตามผลกระทบของโรคโควิด
19 ในกลุมประชากร

ขอเสนอแนะ
ประเมินระบบเฝาระวังปจจุบันเพื่อระบุชองวาง จากนั้นออกแบบและใชระบบเฝาระวังโรคโควิด 19 ที่มีความ
ไวมากขึ้น ซึ่งรวมถึงขอกําหนดใหแพทยที่โรงพยาบาลที่ถูกกําหนดใหเปนโรงพยาบาลสําหรับเฝาระวัง
ตรวจหาเชื้อและรายงานผูปวยทุกรายที่มีอาการเขาไดตามนิยาม
ระบบเฝาระวังโรคโควิด 19 ควรไดรับการทบทวนใหตรงกับวัตถุประสงคที่ตกลงรวมกันโดยเนนที่ความทาทายในโครงสรางพื้นฐาน
ของการรายงานและการรวมขอมูลดานระบาดวิทยาและดานหองปฏิบัติการที่จาํ เปนเขาดวยกันเพื่อติดตามผูไดรับการตรวจหาเชื้อ
SARS-CoV-2 ระบบควรรวมผูทไี่ ดรับการตรวจในชุมชนและในสถานกักกันโรคของรัฐ คุณภาพของขอมูล ความรวดเร็วทันเวลา
ความสมบูรณและตัวบงชี้ในการเฝาระวังอื่นๆ ควรถูกนํามาพิจารณาดวย การแกปญหาเพื่อการพัฒนาระบบเฝาระวังควรทําให
ยั่งยืนไดดวยทรัพยากรและความชํานาญที่มีในประเทศ การเปลี่ยนแปลงระบบในระยะสั้นควรมีผลนอยที่สุดตอขั้นตอนการรายงาน
ของเจาหนาที่หองปฏิบัติการและแพทย การตรวจผูปวย ที่เขาไดตามนิยามของอาการจําเพาะของโรคโควิด 19 เปนประจํา
สม่ําเสมอ ในพื้นที่เฝาระวังเปนสิ่งจําเปนเพื่อใหมีการแจงเตือนลวงหนาที่ไวพอ และเพื่อใหตรวจพบการแพรระบาดในระดับชุมชน
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ได ควรมีการพิจารณาใชระบบการตรวจและโครงสรางพื้นฐานที่ใชกับไขหวัดใหญที่มีอยูในขณะนี้ สําหรับการดําเนินงานใหบรรลุ
วัตถุประสงคนี้ ทั้งหมดนี้จําตองมีบุคลากรที่มปี ระสบการณและทักษะสูงอุทิศใหกับงานดานการเฝาระวังอยางเต็มเวลา

เพิ่มและคงศักยภาพของเจาหนาที่หนวยปฏิบัติการควบคุมโรคติดตอและทีมตระหนักรูสถานการณ และ
พิจารณาการจัดตั้งอาสาสมัครสาธารณสุขเขตเมือง
ควรมีการระบุความตองการดานทรัพยากรบุคคลและจัดการรับมือกับประเด็นนี้ดวยการรับสมัครและฝกอบรมเจาหนาที่เพื่อขยาย
ศักยภาพของเจาหนาที่หนวยปฏิบตั ิการควบคุมโรคติดตอโดยมุงเนนที่บริบทการทํางานในเขตเมือง ควรพิจารณาการนํารูปแบบ
อาสาสมัครสาธารณสุขมาใชในเขตเมืองเพื่อหนุนเสริมกิจกรรมของเจาหนาที่หนวยปฏิบตั ิการควบคุมโรคติดตอ ควรจัดสรร
บุคลากรเพิ่มสําหรับทีมตระหนักรูส ถานการณทั้งระดับประเทศและระดับทองถิ่นเพื่อใหการจัดการและวิเคราะหขอมูลไมมีการ
หยุดชะงัก เจาหนาที่ทองถิ่นควรไดรับการฝกเรื่องการเฝาระวังและตัวแปรการสอบสวนโรคเพื่อพัฒนาคุณภาพขอมูลและใหมีการ
ปอนขอมูลอยางเหมาะสม

สรางระบบขอมูลระดับประเทศสําหรับขอมูลทางหองปฏิบัติการ ระบาดวิทยาและทรัพยากรโรงพยาบาล
ขอมูลทางหองปฏิบัติการ ระบาดวิทยาและทรัพยากรโรงพยาบาลควรจัดทําใหอยูในระบบที่เปนระบบสวนกลางระดับประเทศและ
มีความทันสมัย ซึ่งเปนที่รวบรวมขอมูลการสอบสวนโรคภาคสนามแบบทันตอเวลา ควรเนนย้ําเรื่องความเปนเจาของขอมูลและ
ความรับผิดชอบในสวนของกระทรวงสาธารณสุข และขอมูลของหนวยงานวิจัยหรือมหาวิทยาลัยไดรับการระบุและบูรณาการเขา
กับระบบของประเทศ การครองเตียง เครื่องชวยหายใจและขอมูลสําคัญอื่นๆเกี่ยวกับทรัพยากรโรงพยาบาลควรถูกรวมไวดวย โดย
มีการปรับรายวันใหเปนปจจุบันและมีการรายงานอัตโนมัติไปยังระดับทองถิ่น การมีขอมูลที่เปนปจจุบันสําหรับผูมีอํานาจตัดสินใจ
นั้น ควรมีตารางแสดงตัวเลขในระดับประเทศที่แสดงทั้งผลตรวจผูปว ยตองสงสัยและผูปวยที่ไมใชผปู วยตองสงสัย จํานวนเตียงของ
โรงพยาบาลรัฐ จํานวนเครื่องชวยหายใจและขอมูลยอยอื่น ๆ ที่ปรับใหเปนปจจุบัน (เชน อัตราการเสียชีวิต และแนวโนมการเขารับ
รักษาในโรงพยาบาล) ตลอดจนผลจากการสอบสวนทางระบาดวิทยาที่ดําเนินการอยู
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เสาหลักที่ 4 ชองทางเขาออกประเทศ สุขภาพแรงงานตางดาว
บทนํา
ในชวงระลอกแรกของการแพรระบาด ประเทศไทยบริหารจัดการทรัพยากรในสวนที่เกีย่ วของกับการเดินทางและทองเที่ยวตาม
ชองทางเขาออกประเทศ โดยเนนที่กิจกรรมเฝาระวังและลดความเสีย่ ง มาตรการทางสาธารณสุขรวมถึงการคัดกรองขาเขาและขา
ออก การใหความรูแกผเู ดินทางเรือ่ งการปฏิบัติตัวที่เหมาะสม การคนหาผูปวย การติดตามผูสัมผัส การแยกผูปวยและการกักกัน
โรค ความเสี่ยงของการมีผูปวยนําเขาไดรับการจัดการผานการวิเคราะหจากแหลงกําเนิดโรคและเสนทางนําเขาโรค การใช
มาตรการจําเพาะเพื่อคนหาและบริหารจัดการผูปวยตองสงสัย การกักกันโรค และสุขอนามัยขณะเดินทางดวยยานพาหนะตางๆ

จุดแข็ง
ประเทศไทยไดดําเนินการคัดกรองอยางรวดเร็วและเปนระบบตามชองทางเขาออกประเทศ
การคัดกรองเปนการตอยอดศักยภาพเดิมทีม่ ีอยูแลวของกองดานควบคุมโรคติดตอระหวางประเทศ โดยมีการเริม่ ใชกลไก
ประสานงานและตอบสนองตั้งแตชวงแรกของการระบาด การคัดกรองเริ่มมีตั้งแตวันที่ 3 มกราคม พ.ศ.2563 และยังคงดําเนินอยู
จนถึงปจจุบัน การคัดกรองที่ชองทางเขาออกประเทศมีพื้นฐานจากการวิเคราะหรูปแบบการเดินทางและปรับเปลีย่ นตามกาลเวลา
ณ วันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 มีผูไดรับการคัดกรอง 6,820,323 ราย ตามชองทางเขาออกตาง ๆ ซึ่งจากจํานวนนี้มีผูปวย
ตองสงสัย 2,263 ราย และผูปวยยืนยัน 114 ราย

ประเทศไทยประสานการทํางานหลายภาคสวนในระดับสวนกลางและระดับชองทางเขาออกประเทศ
จากประสบการณที่ผานมากับการแพรระบาดของโรคในอดีตและการพัฒนาหลังจากมีการประเมินรวมโดยผูประเมินภายนอกใน
เรื่องกฏอนามัยระหวางประเทศในปพ.ศ. 2560 นั้น การประสานงานระหวางหลายภาคสวนอยางสม่ําเสมอเอื้อใหเกิดการจัดการ
ชองทางเขาออกและจุดผานแดนทีป่ ระสบความสําเร็จ ซึ่งในสวนนี้เกิดขึ้นไดโดยการใชเครื่องมือทางกฎหมาย (พรบ. โรคติดตอและ
พรก.ฉุกเฉิน) การมีสวนรวมของหนวยงานตางๆ ในการตัดสินใจ และการเสริมอํานาจใหแกคณะกรรมการโรคติดตอจังหวัด

ประเทศไทยไดจัดตั้งระบบกักกันโรคที่ครอบคลุมไดอยางรวดเร็ว
หลังจากการปดพรมแดนไมใหมีการเดินทางเขา (ยกเวนชาวไทยตกคางที่กลับประเทศ) กระทรวงสาธารณสุขไดจัดใหมีการกักกัน
โรคภาคบังคับของรัฐอยางรวดเร็ว แมจะมีความทาทายในเบื้องตน เชน กรณีของผูเดินทางกลับที่ปฏิเสธการกักกันโรค แตการ
บังคับใชกฎหมายอยางพรบ.โรคติดตอและพรก.ฉุกเฉินอยางทันทวงที ความรวมมือจากหลายภาคสวน (กองทัพบก) และทีมสห
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วิชาชีพที่สนับสนุนดานวิชาการและปฎิบัติการภายในกระทรวงสาธารณสุขเอื้อใหเกิดการนําขั้นตอนการกักกันโรคที่ครบวงจรไป
ปฏิบัติจริง มีขอกําหนดที่เตรียมไวเพื่อรองรับประเด็นดานสุขภาพอื่นๆ (ที่ไมใชโรคโควิด 19) โรงพยาบาลเอกชนและโรงแรมให
ความรวมมือในการจัดสถานกักกันทางเลือกสําหรับชาวไทยและชาวตางชาติในเมืองที่เปนศูนยกลางการเดินทาง แมมผี ูปวยยืนยัน
ถึง 300 รายในกลุมผูเ ดินทางเขาประเทศที่ตรวจพบในสถานกักกัน แตก็ไมมีการแพรระบาดสูเจาหนาที่สาธารณสุขและเจาหนาที่
โรงแรม

ประเทศไทยรวมแรงงานตางดาวเขาไปในการตอบสนองตอสถานการณและรับผิดชอบคาใชจายรักษาผูปวย
ยืนยัน
ไดมีการขับเคลื่อนเครื่อขายระดับชุมชนและภาคีเครือขายตาง ๆ เชน อาสาสมัครสาธารณสุขตางดาว องคกรอิสระที่ทํางานกับ
ชุมชนตางดาวและเครือขายดานวิชาการเชน องคการอนามัยโลก และองคกรระหวางประเทศเพื่อการโยกยายถิ่นฐาน เพื่อรวม
แรงงานตางดาวเขาในแผนงานสรางความตระหนักรู การปองกันและการตอบสนองตอสถานการณ ซึง่ รวมถึงการเปดสายดวน
แรงงานตางดาวหลายภาษา การมีสวนรวมในเชิงบวกของแรงงานตางดาวนี้ คาดวาจะชวยใหกลุม ประชากรเหลานีย้ อมรับใน
มาตรการ ณ จุดผานเขาออกมากขึ้น เมื่อมีการเปดจุดผานแดนทางบก

ความทาทาย
การวางแผน จัดสรรบุคลากร และงบประมาณสนับสนุนการคัดกรอง ณ ชองทางเขาออกและในศักยภาพที่
เกี่ยวของยังไมดีเทาที่ควร
หากคาดการณวาการเดินทางจะกลับมาเชนเดิมตามทาอากาศยาน ทาเรือและจุดผานแดนทางบก การวางแผนโดยละเอียด การจัด
บุคลากรและการสนับสนุนดานงบประมาณเปนสิ่งจําเปนในการคงไวซึ่งกิจกรรมตางๆ ตามจุดผานเขาออกประเทศ ทั้งในระยะ
กลางและระยะยาว การเคลื่อนยายตามแนวชายแดนผานชองทางธรรมชาติเปนความเสี่ยงที่จะทําใหเกิดผูปวยรายใหมเพิ่มขึ้น
ขณะที่คณะกรรมการโรคติดตอจังหวัดมีอํานาจในการสั่งการปดชายแดนและบังคับใชมาตรการ ณ จุดผานเขาออกระหวางประเทศ
แตเจาหนาทีต่ รวจคนเขาเมืองไมไดอยูในคณะกรรมการควบคุมโรคของจังหวัดตามแนวชายแดนที่ปฏิบัติหนาที่อยู

ไมมีการระบุถึงประเด็นการเคลื่อนยายขามพรมแดนของแรงงานตางดาวอยางเพียงพอในแผนฟนฟู
การจัดสรรงบประมาณ ความชวยเหลือทางวิชาการ และทรัพยากรบุคคล ไมไดรับการจัดสรรอยางเพียงพอเพื่อรับมือกับประเด็น
ปญหาการเคลื่อนยายขามพรมแดนของชุมชนและแรงงานตางดาวในประเทศเพื่อนบาน มีความจําเปนที่จะขับเคลื่อนไปสูการให
ความสนับสนุนในระยะยาวในพื้นที่ดานชายแดนทั้งหมด (ทางอากาศ ทางทะเลและจุดผานแดนทางบก) โดยใชวิธีการสงเสริมใหมี
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การเคลื่อนยายผานชองทางที่เปนทางการซึ่งเอื้อตอการคัดกรอง การตรวจ การกักกันโรค และการแยกผูปวย/ติดตามผูส ัมผัสใน
กรณีที่จําเปน

การจัดหาตัวเลือกสําหรับการกักกันโรคในระดับจังหวัดยังไมเพียงพอ
ยังไมมีการเนนย้ําเพียงพอในการเตรียมการและสนับสนุนในระดับประเทศและระดับจังหวัดเพื่อสรางศักยภาพที่จะเอื้อใหเกิด
ขั้นตอนการกักกันโรคที่ประสบความสําเร็จนอกเขตเมืองหลักและเมืองที่เปนศูนยกลางการทองเที่ยว ชองวางที่เห็นไดชัดคือ การ
อบรมและรับรองพื้นที่กักกันแหงรัฐระดับจังหวัด การจัดการเรื่องการชําระเงิน ความเชื่อมโยงกับหองปฏิบัติการระดับจังหวัด การ
สนับสนุนบุคลากรทางสุขภาพ/เจาหนาที่ตรวจคนเขาเมือง/ผูวาราชการจังหวัด/คณะกรรมการโรคติดตอ และผูป ระกอบการ
โรงแรม/ที่พัก สิ่งเหลานี้แสดงวาประเทศไทยยังไมไดเตรียมการเต็มที่เพื่อรองรับการเปดประเทศหรือการเคลื่อนยายขามพรมแดน
ในสวนนอกเหนือจากการเดินทางขาเขาทางอากาศซึ่งยังมีขอจํากัดในขณะนี้

ขอเสนอแนะ
กําหนดใหมีหนวยงานเพียงหนึง่ เดียว มีอํานาจหนาที่ในการกํากับดูแลมาตรฐาน การอบรม การรับรองและ
การติดตามนโยบายและระบบการกักกันโรค
ในปจจุบันนี้ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงมหาดไทยและกระทรวงกลาโหมพัฒนาและบริหารนโยบายดานการกักกันโรครวมกัน
หากมีการมอบหมายใหเพียงหนวยงานเดียวใหมีหนาที่ในการกําหนดแนวทางปฏิบัติและกํากับดูแลการปฏิบัติงานของสถานกักกัน
แหงรัฐและสถานกักกันทางเลือกจะทําใหมีมาตรฐานสูงขึ้น มีการนํานโยบายไปใชอยางสม่ําเสมอ มีการทบทวนกระบวนการเปน
ระยะ และมีการขยายศักยภาพสถานกักกันไดโดยที่ลดคาใชจายดวยในเวลาเดียวกัน ควรมีการลงทุนเพื่อใหมีบุคลากรและ
ทรัพยากรเพียงพอดวย

ขยายขีดความสามารถในการคัดกรองตามชองทางเขาออกประเทศเพื่อเตรียมรับการเดินทางและการ
เคลื่อนยายระหวางพรมแดนที่เพิ่มขึ้น
การเพิ่มงบประมาณ บุคลากร โครงสรางพื้นฐาน การสนับสนุนดานไอที และการสนับสนุนดานการบริหารจัดการเปนสิ่งจําเปนที่จะ
กลับมาอนุญาตใหเดินทางผานเขาออกระหวางชายแดนได ในสวนนีร้ วมถึงการประเมินขั้นตอนที่ตองมีกอน ระหวางและหลัง
เดินทาง อาจตองมีการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสราง ณ จุดผานเขาออกระหวางประเทศบางจุดเพื่อใหเอื้อตอการเวนระยะหางระหวาง
บุคคลได การวางแผนงานควรมีรากฐานมาจากการอํานวยความสะดวกในการเดินทางผานชองทางที่เปนทางการเพื่อคุมครอง
สุขภาพของผูเดินทาง เจาหนาที่และชุมชน มากกวาการที่จะปดประเทศหรือพรมแดนอยางไมมีกําหนด
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ขยายศักยภาพและประเภทของสถานกักกันโรคแหงรัฐระดับประเทศเพื่อใหมีตัวเลือกในระดับจังหวัดและ
สถานกักกันแหงรัฐทางเลือกเพิ่มขึ้น
ศักยภาพของสถานกักกันควรมีเพิม่ ขึ้นเพื่ออํานวยความสะดวกเมื่อมีการอนุญาตใหเดินทางระหวางประเทศไดอีก ซึ่งรวมถึงการ
เคลื่อนยายระหวางพรมแดนของแรงงานตางดาวและครอบครัว ควรมีตัวเลือกในระดับจังหวัดเพื่อพัฒนา และ/หรือขยายสถาน
กักกันแหงรัฐและสถานกักกันแหงรัฐทางเลือก ขอแนะนําสําหรับขั้นตอนการกักกันโรคควรมีหลักฐานเชิงประจักษและไดรับการ
ทบทวนสม่ําเสมอ
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เสาหลักที่ 5 ระบบหองปฏิบัติการของประเทศ
บทนํา
ระบบใหบริการดานหองปฏิบัติการที่รายงานผลรวดเร็วแมนยําและเขาถึงไดงายสําหรับประชาชนทั่วไปเปนสิ่งจําเปนในการบริหาร
จัดการการระบาดใหญของโรคโควิด 19 ในประเทศไทย ขีดความสามารถของหองปฏิบัติการที่จะรองรับการตรวจในวงกวางเกิดขึ้น
ไดดวยความรวมมือของภาครัฐ ภาคเอกชนและหองปฏิบตั ิการในมหาวิทยาลัย เครือขายหองปฏิบตั ิการโควิด 19 ขณะนีม้ ี 212
แหง ที่สามารถตรวจหาเชื้อ SARS-CoV-2 ดวยวิธี RT-PCR

จุดแข็ง
โดยความรวมมือกับหองปฏิบัติการของมหาวิทยาลัย สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรสาธารณสุข ภายใตกระทรวง
สาธารณสุขไดพัฒนาการตรวจแบบ RT-PCR ขึ้นภายในหนวยงานอยางรวดเร็ว พัฒนาขั้นตอนการถอดรหัส
พันธุกรรมและมีแผนงานเพื่อประกันคุณภาพโดยผูประเมินภายนอก
ศักยภาพในการตรวจและยืนยันผลโดยทันทวงทีชวยในการยืนยันผูป วยไดรวดเร็วเพื่อการบริหารจัดการการรักษาและการแยก
ผูปวย การลงทุนในสรางศักยภาพของหองปฏิบัติกอนหนานั้น การทําใหประเทศไทยสามารถพัฒนาเครื่องมือตรวจวินิจฉัยไดอยาง
รวดเร็ว สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรสาธารณสุขไดรับรองหองปฏิบัติการตางๆ ใหทําการตรวจวินิจฉัยภายหลังจากมีการประเมินขีด
ความสามารถและการยืนยันตัวอยางทางคลินิกรายแรกๆ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรสาธารณสุขยังมีการทดสอบความสามารถของ
หองปฏิบัติการโควิด 19 ที่ขึ้นทะเบียนทุกไตรมาส และใหขอแนะนําในกรณีที่ไมไดมาตรฐาน สวนนีส้ รางความมั่นใจวา
หองปฏิบัติการมีมาตรฐานตามเกณฑมาตรฐานที่กําหนดและกอใหเกิดมาตรฐานในระดับประเทศ ความสําเร็จนี้เปนผลมาจาก
ประสบการณที่ยาวนานของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตรสาธารณสุขในการติดตามรับรองหองปฏิบัติการและการประกันคุณภาพ
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรสาธารณสุขยังไดใหความชวยเหลือประเทศเพื่อนบานอีกดวย

ประเทศไทยขยายเครือขายหองปฏิบัติการจาก 3 แหง ในเดือนมกราคม เปน 212 แหง ในเดือนกรกฎาคมซึ่ง
รวมถึงหองปฏิบัติการอยางนอยหนึ่งแหงใน 60 จังหวัดจากทั้งหมด 77 จังหวัด
การกระจายการตรวจจากสวนกลางเพิ่มการเขาถึงไดอยางสูงและทําใหมีการขยายศักยภาพเพื่อรองรับการระบาดของโควิด 19ใน
ระลอกที่ 2 ในอนาคต แพลตฟอรมการรายงานออนไลนทไี่ ดรบั การพัฒนาขึ้นใหม (COLAB) ลดเวลาในการรายงานผลเพื่อยืนยัน
ผลตรวจทางหองปฏิบัติการ
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ความทาทาย
ไมสามารถระบุจํานวนการตรวจทั้งหมดทั่วประเทศได
ผลตรวจจากหองปฏิบัติการของภาคเอกชนไมไดถูกรายงานสูฐานขอมูลระดับประเทศอยางสม่ําเสมอ ขณะที่โรงพยาบาลทุกแหง
จําเปนตองรายงานผูปวยโควิค 19 รายใหม ผูปวยทีไ่ มใชผูปวยตองสงสัยที่มีผลตรวจเปนลบจากการตรวจในหองปฏิบัติการเอกชน
ไมไดถูกรายงาน เมื่อขาดขอมูลสวนนี้ จึงไมสามารถทราบไดวาศักยภาพของระบบหองปฏิบัติการทั้งหมดรองรับระลอกตอไปได
เพียงพอหรือไม ซึ่งเปนปญหาตอการที่ประเทศไทยจะวางแผนในการจัดหาวัสดุอุปกรณและอุปกรณสนิ้ เปลืองตาง ๆ สําหรับ
หองปฏิบัติการ

ขณะนี้ไมมีระบบกลางที่ทํางานดานการจัดซื้อจัดจางอุปกรณหองปฏิบัติการ การบริหารรายการคงคลังและ
ระบบขอมูลการตรวจวินิจฉัย
อุปกรณหองปฏิบตั ิการและอุปกรณปองกันตนเองที่มีจํากัดเปนอุปสรรคตอการตอบสนองตอสถานการณโควิด 19 ของประเทศไทย
ระบบจัดซื้อจัดจางกลางและการจัดการโภคภัณฑจําเปนสามารถเพิ่มประสิทธิภาพและปองกันการขาดแคลนได นอกจากนี้ แมทาง
องคการอาหารและยามีระบบทีม่ ปี ระสิทธิภาพในการประเมินและออกใบอนุญาตชุดตรวจ แตยังไมมีฐานขอมูลกลางสําหรับ
ประเมินประสิทธิภาพชุดตรวจตางๆ ที่เขาถึงไดงายเพื่อใหหองปฏิบตั กิ ารทั้งหมดสามารถใชอางอิงไดในการเลือกชุดตรวจ

การบริหารจัดการ การฝกอบรมและกําลังคนในหองปฏิบัติการไมเพียงพอที่จะรับมือกับการระบาดระลอกใหม
ที่อาจใหญกวาเดิม
กําลังคนในหองปฏิบัติการถูกดึงมาจากงานประจําและงานวิจัยเพื่อมาสนับสนุนการตอบสนองตอสถานการณโควิด 19 การ
พัฒนาการจัดการกําลังคน การขยายทรัพยากรบุคคล และระบบปจจุบันทันเหตุการณที่จะกระจายภาระงานตามหองปฏิบัติการ
ตางๆ เปนสิ่งจําเปนเพื่อจะคงไวซงึ่ กําลังในการปฏิบัติงานและระดับการตอบสนองในการระบาดของโควิด 19 ในอนาคต

ขอเสนอแนะ
จัดตั้งระบบกลางเพื่อจัดซื้อจัดจาง บริหารรายการคงคลัง ประเมินเอกสารและประสิทธิภาพชุดตรวจ และ
กระจายภาระงานตามหองปฏิบัติการตางๆ อยางมีประสิทธิภาพ
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ระบบกลางออนไลนจะสามารถติดตามศักยภาพการตรวจของประเทศไทยโดยรวมและพัฒนาการบริหารอุปกรณหองปฏิบัติการที่
จําเปนและน้ํายาตรวจได นอกจากนี้ยังพัฒนาการประสานงานการรับของบริจาคและชวยในสวนของการคาดการณในอนาคต
ระบบจะเปนที่ที่มีฐานขอมูลการประเมินชุดตรวจเพื่อวัตถุประสงคในการเลือกชุดตรวจจากรายการที่ไดรับอนุญาตใหจําหนายใน
ประเทศไทย นอกจากนี้กระดานขอมูลออนไลนยังสามารถแจงขีดความสามารถในการตรวจของหองปฏิบัติการแตละแหงไดอยาง
ปจจุบันทันเหตุการณ กระดานขอมูลนี้จะเปนเครื่องมีสําคัญที่จะเอื้อตอการจัดสรรทรัพยากร บุคลากรและงบประมาณ

รักษาเครือขายหองปฏิบัติการไวเพื่อความพรอมสําหรับการระบาดระลอกตอไปในอนาคตและโรคอุบัติใหม
อื่นๆ
งบประมาณหองปฏิบัติการประจําปควรรวมสัญญาการบํารุงรักษาสําหรับอุปกรณในหองปฏิบัติการอาทิ ตูชีวนิรภัย การฝกอบรม
ทบทวนความรูใหเจาหนาที่ และการประกันคุณภาพโดยหนวยงานภายนอก ซึ่งเปนสวนเสริมจากอุปกรณปองกันตนเอง น้ํายา
ตรวจและอุปกรณสิ้นเปลืองตางๆ ที่จําเปนตองมี
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เสาหลักที่ 6 การปองกันและควบคุมการติดเชื้อในชุมชนและสถานพยาบาล
บทนํา
มาตรการปองกันและควบคุมการติดเชื้อที่มีประสิทธิภาพในสถานพยาบาลและในชุมชนเปนสิ่งสําคัญในการควบคุมการแพรระบาด
ของโรคโควิด 19 ในสถานพยาบาลนั้น มาตรการรวมถึงการปรับสภาพแวดลอมและพฤติกรรมเพื่อปองกันการแพรระบาด ใน
ประเทศไทย มาตรการเหลานี้ไดรบั การสนับสนุนในระดับสถานพยาบาลโดยพยาบาลวิชาชีพควบคุมโรคติดเชื้อในโรงพยาบาล ซึ่งมี
คณะกรรมการปองกันและควบคุมโรคติดเชื้อในโรงพยาบาลกํากับดูแล ในประเทศไทย การสวมหนากาก การลางมือ การเวน
ระยะหางทางสังคม การจํากัดการเดินทาง และการปดกิจการกิจกรรมตางๆ (ซึ่งเรียกโดยรวมวาเปนมาตรการทางสาธารณสุข) เปน
มาตรการหลักที่ชวยปองกันไมใหเกิดการระบาดในระดับชุมชน

จุดแข็ง
ประเทศไทยมีเครือขายเขมแข็งของบุคลากรที่ทํางานดานการปองกันและควบคุมการติดเชื้อ
การฝกอบรมดานการปองกันและควบคุมการติดเชื้อสําหรับพยาบาลที่เขาประจําการในทุกโรงพยาบาลในตําแหนงพยาบาลวิชาชีพ
ควบคุมโรคติดเชื้อนั้นมีในประเทศไทยมากวา 30 ปแลว การฝกอบรมดังกลาวรวมถึงหลักสูตรการปองกันและควบคุมการติดเชื้อ
ระยะสั้น (2 สัปดาห) และหลักสูตรการดูแลผูป วยโรคติดเชื้อและการควบคุมการติดเชื้อ (4 สัปดาห) และหลักสูตรปริญญาโท
พยาบาลศาสตร สาขาวิชาการปองกันและควบคุมการติดเชื้อ เครือขายที่แข็งแกรงเกิดจากการฝกอบรมในหลักสูตรเหลานี้และการ
สัมมนาประจําปในหัวขอการปองกันและควบคุมการติดเชื้อ นอกจากนี้ประเทศไทยยังมีสมาคมวิชาชีพสําหรับพยาบาลวิชาชีพและ
แพทยควบคุมการติดเชื้ออีกดวย

ประเทศไทยไดใชระบบคัดกรองและแยกผูปวยที่มีประสิทธิภาพในกรณีที่พบผูปวยตองสงสัย
จากประสบการณในอดีตกับโรคซารส (SARS) โรคไขหวัดใหญ และโรคเมอรส (MERS) กระทรวงสาธารณสุขไดกําหนดนโยบายที่มี
ประสิทธิภาพและสื่อสารกับสถานพยาบาลของรัฐและเอกชนทั่วประเทศ การตัดสินใจที่เด็ดขาดของผูน ําและการลงมือปฏิบัติอยาง
รวดเร็วชวยใหโรงพยาบาลเตรียมมาตรการปองกันการแพรระบาดของโควิด 19 ตลอดจนเตรียมหองแยกผูปวยและหอผูป วยรวม
เฉพาะโรคได คลินิกคัดกรองและคัดแยกผูปว ยโรคระบบทางเดินหายใจถูกจัดตั้งขึ้นอยางรวดเร็วในโรงพยาบาลซึ่งชวยในการคนหา
ผูปวยโควิด 19 กอนรับเขารักษา การรายงานสถานการณประจําวันของประเทศชวยใหแตละโรงพยาบาลประเมินสถานการณและ
เตรียมหองแยกผูปวย ทรัพยากรบุคคล ชุดปองกันตนเองและอุปกรณทางการแพทยได
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การสวมหนากาก ลางมือสม่ําเสมอ และเวนระยะหางทางสังคมที่แพรหลายตั้งแตชวงแรกเริ่มชวยปองกันไมให
เกิดการแพรระบาดรุนแรงในประเทศไทย
กระทรวงสาธารณสุขสื่อสารกับประชาชนทั่วไปสม่ําเสมอเกี่ยวกับสถานการณการระบาด มาตรการปองกันตนเองและการสังเกต
อาการเบื้องตน สวนนี้เปนการสรางความตระหนักรูและจูงใจใหประชาชนทําหนาที่ในสวนของตนเองเพื่อคุมการแพรระบาด
หนากากผาชนิดทําเองและเจลแอลกอฮอลมีแพรหลายในเวลาอันรวดเร็ว การเวนระยะหางทางสังคมเปนสิ่งสามัญที่พบเห็นไดใน
ระบบขนสงสาธารณะและที่ทํางาน ในระดับตําบล อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบานและผูนําชุมชนหนุนเสริมการสื่อสาร
มาตรการปองกันและติดตามการใหความรวมมือกับมาตรการสวมหนากากและเวนระยะหางทางสังคม การรวมกันของสังคมและ
ความรูส ึกมีเปาหมายรวมกันพัฒนาขึ้นและจากนั้นจึงเกิดการใหความรวมมือซึ่งนําไปสูการลดความเสีย่ งของการแพรระบาด
โดยตรง

ขอเสนอแนะ
จัดตั้งหนวยงานการปองกันและควบคุมการติดเชื้อระดับประเทศ ภายใตการกํากับของกระทรวงสาธารณสุข
การจัดตั้งหนวยงานการปองกันและควบคุมการติดเชื้อในระดับประเทศจะชวยหนุนเสริมการทํางาน การตอบสนองตอการระบาด
ในกรณีที่เกิดการระบาดในระลอกที่ 2 และยังเปนประโยชนตอแผนงานดานการปองกันและควบคุมการติดเชื้อในประเทศไทย
(รวมถึงวัณโรคและเชื้อดื้อยาตานจุลชีพ) ในอนาคต หากมีอํานาจหนาที่ งบประมาณและบุคลากรเฉพาะทาง หนวยงานการปองกัน
และควบคุมการติดเชื้อนี้จะนําไปสูการเปลี่ยนแปลงที่ดีในสถานพยาบาลทั่วประเทศ นอกจากนี้ยังชวยกําหนดนโยบายการปองกัน
และควบคุมการติดเชื้อในระดับประเทศ ออกขอเสนอแนะใหไปในทิศทางเดียวกัน รางแผนยุทธศาสตรชาติดานการปองกันและ
ควบคุมการติดเชื้อ กําหนดการฝกอบรมและรับรองมาตรฐานการปองกันและควบคุมการติดเชื้อ จัดตั้งระบบเฝาระวังทาง
หองปฏิบัติการการติดเชื้อในสถานพยาบาล บริหารจัดการคลังอุปกรณปองกันตนเอง ตรวจสอบการปองกันและควบคุมการติดเชื้อ
จัดการประชุมประจําปเรื่องการปองกันและควบคุมการติดเชื้อ และเปนศูนยกลางใหหนวยงานภายนอกติดตอ

เสริมสรางการเฝาระวังการติดเชื้อในสถานพยาบาลและใชขอมูลการเฝาระวังเพื่อกําหนดความจําเปนเรงดวน
เพื่อการปองกันและควบคุมการติดเชื้อในระดับประเทศและระดับสถานพยาบาล
ขอมูลการติดเชื้อในสถานพยาบาลเปนสิ่งจําเปนในการวางแผน ดําเนินการ ติดตามและประเมินการปฏิบัติงานดานการปองกันและ
ควบคุมการติดเชื้อ อยางไรก็ตาม ในประเทศไทยขอมูลดังกลาวโดยทั่วไปมีไมเพียงพอ ไมครบถวนสมบูรณหรือไมสามารถเขาถึงได
โดยเฉพาะในสวนของขอมูลการติดเชื้อในสถานพยาบาลที่ไดรับการยืนยันทางหองปฏิบัติการ ระบบการเฝาระวังการติดเชื้อใน
สถานพยาบาลซึ่งมีขีดความสามารถทางหองปฏิบัติการจุลชีววิทยาที่ทันสมัย การรายงานภาคบังคับ และการสนับสนุนดาน
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งบประมาณและบุคลากรเปนสิ่งจําเปนอยางยิ่ง ระบบเฝาระวังดังกลาวจะเปนประโยชนตอความพยายามในระดับประเทศที่จะลด
ปญหาเชื้อดื้อยาตานจุลชีพ

ประเทศไทยควรมีขอกําหนดทางหลักสูตรการศึกษาดานการปองกันและควบคุมการติดเชื้อสําหรับนักศึกษา
ปริญญาตรีในสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพและมีการฝกอบรมระหวางปฏิบัติงานสําหรับบุคลากร
การศึกษาดานการปองกันและควบคุมการติดเชื้อควรบรรจุอยูในหลักสูตรสําหรับนักศึกษาปริญญาตรีในสาขาวิชาวิทยาศาสตร
สุขภาพ สําหรับบุคลากรวิชาชีพนั้น ควรมีการฝกอบรมพื้นฐานที่กําหนดใหตองเขารวมปละสองครั้งสําหรับทุกโรงพยาบาลไมวาจะ
เปนโรงพยาบาลรัฐหรือเอกชน
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เสาหลักที่ 7 การจัดการทางคลินิก
บทนํา
การติดเชื้อ SARS-CoV-2 มีอาการแสดงและอาการหลากหลาย ตั้งแตไมแสดงอาการไปจนถึงอาการรุนแรง หลักฐานบงชี้วาผูปวย
สามารถแพรเชื้อไดตั้งแตกอนแสดงอาการและหลังแสดงอาการ ความเสี่ยงของการแพรระบาด คุณภาพของการดูแลรักษาและ
ความปลอดภัยของผูปวยเปนขอกังวลในทุกระยะของการปวย ในชวงของการระบาดในระลอกแรก ยังไมมีหลักฐานเชิงประจักษ
เรื่องการรักษามากนัก และยังไมมคี วามเขาใจเพียงพอตอการจัดการเชื้อไวรัสนี้ อยางไรก็ตาม ประเทศไทยประสบความสําเร็จใน
การคงอัตราการเสียชีวิตไวที่ 1. 68 %

จุดแข็ง
ประเทศไทยไดพัฒนาและปรับปรุงแกไขแนวทางเวชปฏิบัติระดับประเทศอยางรวดเร็วตามขอมูลใหมที่มีการ
เผยแพรออกมา
ประสบการณกับโรคติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจอื่นๆ ทําใหประเทศไทยสามารถระดมผูเชี่ยวชาญที่มีประสบการณไดอยาง
รวดเร็ว การเปดใชระบบปองกันและควบคุมโรคโควิดโดยผานโครงสรางการสั่งการแบบรวมศูนยในระดับประเทศชวยสรางความ
ไววางใจของประชาชนทั่วไป การพัฒนาและทบทวนแนวทางเวชปฏิบัติอยางรวดเร็วและทันเหตุการณ และการสือ่ สารสม่ําเสมอกับ
บุคลากรทางการแพทยทั่วประเทศเปนสวนหนึ่งที่ชวยลดอัตราการเสียชีวิต การเพิม่ นิยามผูปวยเขาไปในแนวทางเวชปฏิบัติชวยการ
ตรวจพบผูปวยรายแรกๆ และสนับสนุนนักระบาดวิทยาและเจาหนาที่หองปฏิบัติการใหสามารถสอบสวนโรคไดรวดเร็วและ
ครอบคลุม ซึ่งนําไปสูการลดอัตราการแพรระบาด

ประเทศไทยรับผูปวยยืนยันทั้งหมดเขารักษาในโรงพยาบาลและจําหนายผูปวยอยางระมัดระวัง จึงสามารถลด
อัตราการเสียชีวิตและการแพรระบาดในระดับชุมชน
การเขาถึงการตรวจทางหองปฏิบตั ิการไดรวดเร็วหมายถึงการวินิจฉัยโรคไดรวดเร็ว การตัดสินใจรับผูป วยยืนยันทั้งหมดเขารักษาใน
โรงพยาบาล (แมไมมีอาการหรืออาการไมรุนแรง) ชวยลดการแพรระบาดในชุมชน คงอัตราการเสียชีวติ ไวในระดับต่ําและลดการตี
ตราของสังคม การเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็วสําหรับหนวยบริการคัดแยกผูป วย (รวมถึงเตนทคัดแยกผูปวยในสถานพยาบาลที่มีหองความ
ดันลบ) เปนสิ่งสําคัญที่ตองมี การจัดใหมี hospitel สําหรับผูปวยที่จําหนายออกจากโรงพยาบาลแลวเปนการสรางความมั่นใจวาจะ
มีเตียงในโรงพยาบาลเพียงพอสําหรับผูปวยรุนแรง
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การประสานความรวมมือระหวางโรงพยาบาลรัฐ โรงพยาบาลเอกชน ตลอดจนโรงพยาบาลทหารและ
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยทําใหมีการใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้นและการดูแลผูปวยที่ดีขึ้น
การสื่อสารและการประสานความรวมมืออยางแข็งขันระหวางโรงพยาบาลภาครัฐและเอกชนนั้นเกิดขึ้นผานคณะกรรมการ
ระดับชาติและระดับจังหวัด สมาคม/สภาวิชาชีพ เครือขายโรงพยาบาลมหาวิทยาลัย และเครือขายโรงพยาบาลเอกชนเอื้อใหเกิด
ระบบสงตอที่มีประสิทธิภาพและการแบงปนทรัพยากรซึ่งนําไปสูการยกระดับการดูแลผูป วย โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยยังเปนสวน
สําคัญอยางมากในการพัฒนาจัดทําทําแนวทางวินิจฉัยและรักษาและจัดตั้ง hospitels นอกจากนี้รัฐบาลยังใหการรักษาฟรีแกทั้ง
ประชาชนคนไทยและชาวตางชาติ สวนนี้เสริมใหผูปวยไปพบแพทยโดยเร็วและมีสวนใหอัตราการเสียชีวิตอยูในระดับต่ํา

ความทาทาย
จํานวนผูเชี่ยวชาญที่ผานการอบรมดานโรคติดเชื้อและการดูแลผูปวยวิกฤตมีไมเพียงพอ
การดูแลผูปวยโควิด 19 ที่มีประสิทธิภาพนั้นจําเปนตองมีทีมบุคลากรที่ผานการอบรมและมีประสบการณ ความชํานาญเฉพาะทาง
และการจัดสรรทรัพยากรบุคคลเพื่อใหสามารถดูแลผูปวยได 24 ชั่วโมงและทํางานดานการปองกันและควบคุมการติดเชื้อใน
สถานพยาบาลเปนสิ่งจําเปน จํานวนแพทยและพยาบาลที่ดูแลผูปวยวิกฤต แพทยโรคปอดและแพทยโรคติดเชื้อที่มีจํากัดสงผลให
บุคลากรทางการแพทยมีภาระงานหนักเกินควรในชวงที่มีผูปวยสูงสุดในการระบาดระลอกแรก สวนนี้อาจนําไปสูผลลัพธในการ
รักษาผูปวยทีไ่ มดีนักซึ่งอาจมีการติดเชื้อในสถานพยาบาลและในบุคลากรทางการแพทยเพิ่มขึ้น และสถานการณจะแยลงหากมีการ
ระบาดที่ใหญกวานี้

มีบุคลากรทางการแพทยบางสวนกลัวและลังเลที่จะใหการดูแลผูปวยโควิด 19
บุคลากรทางการแพทยบางสวนมีความเขาใจที่จํากัดในเรื่องการแพรระบาดของโรคและการปองกันและควบคุมการติดเชื้อ สวนนี้
ทําใหเกิดความกลัวและลังเลที่จะมีสวนในการดูแลผูปวยโควิด 19 นอกจากนี้อาจเปนการผลักภาระใหบุคลากรทางการแพทยสวน
อื่น ทําใหเกิดปญหาอุปสรรคอื่นๆ ความเครียดที่เพิ่มขึ้นและบั่นทอนขวัญและกําลังใจ

การฝกอบรมที่ไมเพียงพอนําไปสูการใชอุปกรณปองกันตนเองมากเกินไปหรือใชผิด
การใชอุปกรณปองกันตนเองอยางถูกตองเปนหัวใจสําคัญของการปองกันการแพรระบาดของเชื้อจากผูป วยสูบุคลากรทาง
การแพทย มีขอเสนอแนะระดับประเทศและระดับสากลในการใชอุปกรณปองกันตนเองอยางเหมาะสม แตอยางไรก็ตาม บุคลากร
ทางการแพทยที่ไมไดรับการอบรมและฝกปฏิบัตเิ พียงพอมีแนวโนมทีจ่ ะใชอุปกรณปองกันตนเองแบบไมเหมาะสม ซึ่งทําใหเปนการ
สิ้นเปลืองทรัพยากรที่มีจํากัดและเพิ่มความเสี่ยงของการติดเชื้อในสถานพยาบาล
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ขอเสนอแนะ
อุทิศทรัพยากรและมีแผนงานสรางแรงจูงใจเพื่อใหมีจํานวนผูเชี่ยวชาญดานโรคติดเชื้อและการดูแลผูปวย
วิกฤตเพียงพอ
การทําผังทรัพยากรบุคคลระดับประเทศจะชวยใหสามารถวัดและจัดสรรทรัพยากรไดตรงกับความจําเปนในแตละจังหวัด ควรมีการ
ประสานงานใกลชิดกับสถาบันการศึกษาเพื่อรับมือกับปญหาดานการขาดแคลนบุคลากรและเพื่อการเสริมสรางศักยภาพ

พัฒนาการอบรมออนไลนในหัวขอโรคโควิด 19 และกําหนดใหบุคลากรทางการแพทยที่เกี่ยวของตองเขา
อบรมในหลักสูตร
ควรมีการอบรมออนไลนขึ้นเพื่อพัฒนาองคความรูใหแกบุคลากรทางการแพทยในเรื่อง พยาธิสรีรวิทยา ระบาดวิทยา การปองกัน
และควบคุมการติดเชื้อและการรักษาโรคโควิด 19 หากอบรมจบหนึง่ บทอาจมีการออกใบประกาศนียบัตร มีตารางติดตามผลงาน
เพื่อดูวามีใครผานการอบรมแลวโดยมีการจําแนกตามสาขาที่ทํางาน สถานพยาบาลและจังหวัด แพลตฟอรมการอบรมออนไลนนี้ใน
ภายหนาอาจมีการปรับเปนหัวขออื่น ๆ และจะเปนประโยชนไดในระยะยาว

จัดตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาเพื่อประเมินและวางแผนจัดสรรบุคลากรทางการแพทยเพื่อดูแลผูปวยวิกฤต
จัดการอบรมขามหนวยงาน (ระยะสั้น) และการอบรมในระดับมหาวิทยาลัย (ระยะยาว)
ทรัพยากรที่จัดสรรไวเฉพาะเปนสิง่ จําเปนสําหรับการอบรมขามหนวยงานใหแกผูเชี่ยวชาญในตางสาขาและสําหรับระดับ
มหาวิทยาลัยในระยะยาว ควรมีการสรางแรงจูงใจใหบุคลากรในสาขาทั่วไปเขาฝกอบรมในระดับที่สูงขึ้นเพื่อเปนผูเชี่ยวชาญเฉพาะ
ทาง ควรมีการระบุตัวผูเ ชี่ยวชาญในระดับสากลเพื่อใหมีโครงการแลกเปลี่ยนหรือมีกิจกรรมทีไ่ ดรับการสนับสนุนทางการเงินเพื่อให
โรงพยาบาลหลักไดเรียนรูจ ากผูเ ชี่ยวชาญทางคลินิก
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เสาหลักที่ 8 การสนับสนุนการปฏิบัตงิ านและระบบโลจิสติกสในหวงโซอุปทานและการ
จัดการกําลังคน
บทนํา
หวงโซอุปทานและการจัดการกําลังคนเปนรากฐานของปฏิบัติการตอบสนองในภาวะฉุกเฉินที่มีความซับซอน ในสถานการณการ
ระบาดใหญ สวนนี้ควรรวมถึง การขยายกําลังบุคลากร การจัดซื้อจัดจางและคาดการณความตองการอุปกรณจําเปน การสราง
ระบบสํารองที่จะสามารถเปดใชไดอยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพในการบริหารคลังและกระจายสิ่งของ การเสริมโครงสรางให
แข็งแกรงกอนและในชวงตนของการระบาดของโควิด 19 ไดชวยใหประเทศไทยสามารถพัฒนาระบบมาสนับสนุนการประสานและ
การรวมมือดานโลจิสติกส

จุดแข็ง
บุคลากรสําคัญ (ผูเชี่ยวชาญดานระบาดวิทยา เจาหนาที่เทคนิคหองปฏิบัติการ เจาหนาที่โลจิสติกส) ถูก
กระจายกําลังอยางรวดเร็วเพื่อตอบสนองตอการระบาดของโควิด 19 เปนกลุมกอน
บุคลากรหลักถูกกระจายกําลังอยางรวดเร็วเพื่อตอบสนองตอการระบาดในพื้นที่ มีการปรับรายชื่อเจาหนาที่ใหเปนปจจุบันและมี
กลไกเพื่อยายบุคลากรไปยังพื้นที่ที่มีความตองการมากที่สุด เครือขายผูเคยผานการอบรมผูเชี่ยวชาญดานระบาดวิทยาภาคสนาม
เปนทรัพยากรที่เปนประโยชนอยางยิ่งที่จะรับมือกับความตองการในการสอบสวนโรคทีร่ ะบาดเปนกลุม กอน การติดตามผูส ัมผัส
และการวิเคราะหขอมูลทางระบาดวิทยา

ขั้นตอนของแผนประคองกิจการถูกนํามาปรับใชกับสถานพยาบาล
สถานพยาบาลหลายแหงมีความพยายามในการการปรับใชแผนประคองกิจการเพื่อรับมือกับประเด็นเรื่องงบประมาณและการจัด
กําลังคน ซึ่งแสดงใหเห็นประโยชนของการเอาวิธีการทางธุรกิจมาใชในการประคองกิจการเพื่อคงการการใหบริการที่จําเปนตอไป
และเพื่อใหมีการฟนฟูไดเร็วขึ้น สวนนี้เกิดขึ้นไดภายใตศบค.และศูนยปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินภายใตสํานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข

ประเทศไทยไดจัดตั้งและใหอํานาจแกศนู ยบริหารสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
2019 (ศบค.)
34

ศบค.ไดรับอํานาจหนาที่ในการสรางการประสานงานและความรวมมือระหวางกระทรวงตาง ๆ นอกจากนี้ยังดึงใหภาคเอกชนเขา
มาสนันสนุนดานนวัตกรรมเชนการดัดแปลงศักยภาพการผลิตในระดับทองถิ่นเพื่อใชในการผลิตอุปกรณปองกันตนเอง การที่ศบค.มี
อํานาจสูงสุดในรัฐบาลทําใหเกิดความมั่นใจของภาคธุรกิจ ซึ่งนําไปสูค วามรวมมือที่เกิดขึ้นอยารวดเร็วและเปนวงกวางในการผลิต
อุปกรณปองกันตนเองและการสนับสนุนดานการขนสงและคมนาคม

ความทาทาย
มีการขาดแคลนและกระจายบุคลากรไมเทาเทียมกันในหลายสาขาเพื่อสนับสนุนการตอบสนองตอสถานการณ
โควิด 19
มีการขาดแคลนผูเชี่ยวชาญดานระบาดวิทยา แพทยโรคติดเชื้อ พยาบาลผูปวยวิกฤต เจาหนาที่ไอที/โปรแกรมเมอร และ
ผูเชี่ยวชาญอื่นๆ นอกจากนี้ การทีไ่ มมรี ายชื่อผูเชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพตางๆ ในระดับประเทศทําใหประเมินศักยภาพไดลําบาก
เมื่อเทียบกับความตองการ ทรัพยากรบุคคลที่จาํ กัดทําใหเกิดความทาทายใหญหลวงในการดูแลผูปวยวิกฤต การขยายศักยภาพของ
หองปฏิบัติการ และการออกแบบโครงสรางออนไลนเพื่อติดตามและจัดสรรทรัพยากรบุคคลเพื่อตอบสนองความตองการในภาวะ
วิกฤต

ไมมีกลไกเพียงพอกอนการกระจายกําลังคนและการประเมินผลการปฏิบัติงานหลังลงพื้นที่
ไมมรี ะบบปฐมนิเทศที่จะเตรียมเจาหนาที่กอนถูกสงลงพื้นที่และไมมกี ารประเมินผลการปฏิบตั ิงานหลังลงพื้นที่ หรือการติดตามการ
ทํางานภาคสนาม การขาดระบบเชนนี้ทําใหยากตอการที่ทรัพยากรบุคคลในสวนกลางจะสามารถตอบสนองความตองการในระดับ
ทองถิ่นได

สถานพยาบาลทองถิ่นหลายแหงในระดับจังหวัดหรือระดับตําบลไมมีแผนประคองกิจการ
เนื่องจากไมมีการวางแผนสําหรับงบประมาณสํารอง หลายโรงพยาบาลจําเปนตองใชงบประมาณจากโครงการอื่นมาเพื่อขีด
ความสามารถในการรองรับจํานวนผูปวยโควิด 19 ที่เพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว นอกจากนี้ การไมมีแผนประคองกิจการในสถานพยาบาล
ระดับอําเภอและตําบลทําใหเกิดการหยุดชะงักของการบริหารหวงโซอุปทานและสินคาคงคลัง

ขอเสนอแนะ
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ทําผังทรัพยากรบุคคลที่มีอยูเพื่อระบุชองวางและวางแผนตอบสนองความตองการในระดับประเทศและระดับ
ทองถิ่น จัดใหมีระบบเพื่อใหเติมเต็มความตองการทางบุคลากรไดในการระบาดระลอกตอไป
การทําผังทรัพยากรบุคคลควรเปนงานที่ดึงใหกระทรวงตางๆ เขามามีสวนรวมในการประเมินความตองการและจัดสรรบุคลากรให
ตรงกับความตองการเหลานั้น ควรมีระบบที่จะประเมินและจัดสรรไดอยางรวดเร็วโดยมีรายชื่อที่เปนปจจุบันของบุคลากรที่
เขาเกณฑใหกระจายลงพื้นที่ได การปฐมนิเทศและการประเมินผลการปฏิบัติงานภายหลังเปนสิ่งที่ควรเปนขอพิจารณาเชนกัน การ
ประสานงานใกลชิดกับสถาบันการศึกษาเพื่อรับมือกับปญหาดานการขาดแคลนบุคลากรและการเสริมสรางศักยภาพดวยการมี
แผนงานสรางแรงจูงใจก็จําเปนเชนกัน

ทบทวนและแกไขระบบบริหารจัดการโดยมุงเนนที่การใหทองถิ่นนํายุทธศาสตรประคองกิจการไปใช
แผนประคองกิจการจะชวยใหสถานพยาบาลทองถิ่นในระดับอําเภอและตําบลปรับตัวและจัดการกับความตองการในการขยาย
ศักยภาพไดอยางรวดเร็ว นอกจากนี้ ยังชวยใหมีงบประมาณฉุกเฉินสําหรับแผนสํารองเพื่อรองรับคาใชจายโควิด 19 ไดทันเวลา
การใชแนวทางแบบแผนประคองกิจการยังชวยใหบริการประจําตาง ๆ เชน การฉีดวัคซีนและการคัดกรองโรคไมตดิ ตอเรื้อรัง(NCD)
ดําเนินตอไปได ความตอเนื่องของหวงโซอุปทานและการกระจายสินคา/ผลิตภัณฑ การกํากับดูแลและการสื่อสาร เปนสิ่งที่แนะนํา
เชนกัน
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เสาหลักที่ 9 ความตอเนื่องของบริการจําเปนตาง ๆ ในชวงการระบาด
บทนํา
เมื่อศักยภาพทางสุขภาพ/การแพทยเกินขีดความสามารถเนื่องจากมีการแพรระบาดของโควิด 19 สิ่งที่จะไดรับผลกระทบคือการ
ใหบริการประจําสําหรับโรคติดตอและโรคไมติดตออื่นๆ สวนนี้อาจนําไปสูจาํ นวนผูปวยและการเสียชีวิตที่เพิ่มขึ้น ในประเทศไทย
หลักฐานบงชี้วาบริการดานอื่นที่ไมเกี่ยวกับโควิด 19 ไมไดถูกขัดจังหวะมากนักในการระบาดระลอกแรก ในขณะที่บริการดานอื่น
เชน โครงการทางการวิจัยหรือดานนโยบายไดรับผลกระทบ

จุดแข็ง
สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ (สปสช.) มีบทบาทสําคัญในการตอบสนองตอสถานการณโควิด 19 ใน
ระดับชุมชน
สปสช.จัดสรรงบประมาณในการตรวจสําหรับประชาชนชาวไทย ในชวงเริ่มตนของการระบาด สปสช. ไดดึงงบประมาณสุขภาพ
ชุมชนมาเพื่อสนับสนุนอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน

บริการสาธารณสุขที่มีการใหบริการเปนประจํา (เชน การฉีดวัคซีน และโรคไมติดตอเรื้องรัง) และการรักษา
ผูปวยเฉียบพลันไดรับผลกระทบนอยที่สุด
บริการตางๆ เชน การฝากครรภ การฉีดวัคซีนในเด็ก การรักษาผูปว ยโรคไมตดิ ตอเรื้อรัง อาทิ โรคเบาหวานและโรคความดันโลหิต
สูง และโรคไตระยะสุดทายซึ่งตองมีการฟอกเลือดดวยไตเทียมหรือการฟอกไตทางชองทอง การรักษาวัณโรค การใหยาตานไวรัสแก
ผูปวยเอชไอวี/เอดส และการจัดการผูปวยกลามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน สามารถทําไดในขณะที่การระบาดถึงจุดสูงสุดโดยใช
ระยะเวลาเทากันเมื่อเทียบกับป พ.ศ.2562 การพบแพทยทางไกลไดถูกนํามาใชในหลายพื้นที่และมีการใชบริการไปรษณียเพื่อสงยา
ประจํา

มีการตอบรับอยางแข็งแกรงในระบบสุขภาพปฐมภูมิของประเทศไทย โดยเฉพาะผานกลไกอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจําหมูบาน
เมื่อมีผูปวยที่ไมสามารถหรือไมเต็มใจเดินทางไปสถานพยาบาลเพื่อการดูแลรักษาประจําในกลุมโรคเรือ้ รัง อสม. เปนตัวเชื่อมโยง
สําคัญที่จะเชื่อมผูปวยเขาสูร ะบบสุขภาพทุติยภูมิ โดยมีการระบุและสงตอผูปวยตามที่จาํ เปน
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ความทาทาย
มีความลาชาในโครงการดานนโยบายและงานวิจัยสําหรับประเด็นที่ไมเกี่ยวของกับโควิด 19
งานวิจัยและการสํารวจเกี่ยวกับโรคไมตดิ ตอเรื้อรัง เชน การสํารวจสุขภาพประชาชนไทยโดยการตรวจรางกาย ถูกเลื่อนออกไป
นโนบายเก็บภาษีโซเดียมหยุดชะงักเพราะการเจรจาขั้นสุดทายกับภาคการผลิตอาหารตองหยุดไป การหารือรวมระหวางผูมสี วนได
สวนเสียหลายฝายในประเด็นการจํากัดการตลาดในกลุมเปาหมายเยาวชนของผลิตภัณฑอาหาร/เครือ่ งดื่มที่ไมมีประโยชนตอ
สุขภาพ และการใชฉลากหนาบรรจุภัณฑถูกเลื่อนไปเชนกัน การโยกยายบุคลากรจากงานเดิมมาทําเรื่องโควิด 19 ทําใหขาดความ
ตอเนื่องของงานดานนโยบายและวิจัย

มีความทาทายในการรักษาระดับความเขมขนของมาตรการคัดกรองและการจัดการผูปวยโดยเฉพาะในกลุม
โรคไมติดตอเรื้อรัง ซึ่งสังเกตไดจากกลุมผูสูงอายุและผูมีโรครวม ซึ่งเพิ่มความเสี่ยงจากโรคโควิด 19
กอนหนาการระบาดใหญ ประเทศไทยไมไดมีรายการระบุวาบริการจําเปนใดควรเปดและดําเนินตอเนื่องตลอดเวลาและบางบริการ
เหลานั้นเปนของภาคเอกชน การคัดกรองเพื่อใหตรวจพบโรคไมตดิ ตอเรื้อรังโดยเร็วมีความลาชาเนื่องจากขอจํากัดดานการ
เคลื่อนยายและการมอบหมายงานใหมเรื่องโควิด 19 แกบุคลากร ผูส งู อายุจํานวนมากพลาดนัดเพราะลังเลที่จะไปโรงพยาบาล
เนื่องจากกลัวการติดเชื้อ

มีความทาทายในการประเมินศักยภาพที่แทจริงของบุคลากรทางการแพทยในระดับทองถิ่น
ภาระที่เพิม่ ขึ้นอันเนื่องมาจากมาตรการควบคุมและลดจํานวนผูปวยในระดับชุมชนบังคับใหอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบา น
และเจาหนาที่สาธารณสุขชุมชนมีบทบาทมากขึ้น ซึ่งในหลายครั้งเกินขอบเขตที่ไดรับการอบรมมาและเกินกวาคาตอบแทนที่ไดรับ
แตในขณะเดียวกันงานที่อาสามัครสาธารณสุขประจําหมูบา นทํา (เชน การติดตามผูส ัมผัสและการกระจายขอมูล) กลับไมไดเปนที่
ยอมรับหรือชื่นชมเทาที่ควรในแวดวงของการแพทย

ขอเสนอแนะ
นําขอคนพบจากงานวิจัยเรื่องการรักษาบริการที่จําเปนและการจัดการผูปวยมาปรับใช ศึกษาวาจะทํา
ใหบริการนี้เขาถึงกลุมผูไดรับประโยชนไดอยางไร
วิธีการทางเลือกที่จะใหบริการทางสุขภาพที่จําเปนเพื่อเสริมบริการในโรงพยาบาลควรไดรับการพิจารณาในกรณีที่การระบาด
ระลอกสองใหญกวาระลอกแรก ตัวอยางเชน ลดจํานวนการนัดหมายสําหรับโรคไมติดตอเรื้องรัง และขยายการใชการพบแพทย
38

ทางไกลและบริการสงยาทางไปรษณีย ตอยอดจากโครงการในปจจุบันเพื่อขยายการใหบริการในระดับชุมชน เสริมศักยภาพ
เจาหนาที่สาธารณสุขชุมชนใหสามารถใหคําปรึกษาไดโดยใชนวัตกรรมทางเทคโนโลยี เชน การนัดหมายออนไลนและแอปพลิเคชัน
ในโทรศัพทมือถือ สวนนี้จะลดความจําเปนในการเดินทางไปโรงพยาบาลในสถานการณโควิด 19

มอบหมายใหมีหนวยงานติดตามการใหบริการจําเปน (ที่ไมเกี่ยวกับโควิด 19)
ตัวชี้วัด เชน อัตราการฉีดวัคซีน อุบัติการณของโรคที่สามารถปองกันไดดวยวัคซีน และขอมูลการคัดกรองอาการที่ทําประจําเชน
โรคความดันโลหิตสูงและเบาหวานสามารถนํามาใชติดตามการใหบริการจําเปนได ขอมูลพื้นฐานแบบยอนหลังจะชวยใหตดิ ตาม
และคาดการณไดจากแนวโนมที่มองเห็นไดจากการดูขอมูล
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ภาคผนวก 1
รายชื่อผูใหขอมูล
เสาหลักที่ 1 การประสานงานระดับประเทศ การวางแผนและการติดตาม
เสาหลักที่ 2 การสื่อสารความเสี่ยงและการมีสวนรวมของชุมชน
ลําดับ ผูใหขอมูล

ตําแหนง

1

อดีตรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข

ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.ปยะสกล สกล

องคกรที่สังกัด

สัตยาทร
2

นพ.สุวิทย วิบุลผลประเสริฐ

ที่ปรึกษาดานการตางประเทศ

สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

3

นายณัฐภาณุ นพคุณ

รองอธิบดีกรมสารนิเทศและรองโฆษกกระทรวง

กระทรวงการตางประเทศ

การตางประเทศ
4

นางทัศนีย ผลชานิโก

รองอธิบดี

กรมประชาสัมพันธ

5

นพ. ธนรักษ ผลิพัฒน

รองอธิบดี

กรมควบคุมโรค

6

นพ. วิโรจน ตั้งเจริญเสถียร

เลขาธิการ

มูลนิธิเพื่อการพัฒนานโยบายสุขภาพ
ระหวางประเทศ

7

นายสุขสันต จิตมณี

รองผูอํานวยการ

สถาบันปองกันควบคุมโรคเขตเมือง กรม
ควบคุมโรค

8

Dr. John McArthur

ผูอํานวยการ

ศูนยความรวมมือไทย-สหรัฐ ดาน
สาธารณสุข
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9

ดร.นพ.ไพโรจน เสานวม

ผูชวยผูจัดการกองทุน

สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริม
สุขภาพ

10

นพ.วิทูรย อนันกุล

ผูอํานวยการ

กองสาธารณสุขฉุกเฉิน

11

ทพ.ญ.นัยนา แพรศรีสกุล

ที่ปรึกษา

สํานักสารนิเทศ สํานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข

12

นพ. โสภณ เอีย่ มศิริถาวร

ผูอํานวยการ

กองโรคติดตอทั่วไป กรมควบคุมโรค

13

นางวิรงรอง แกวสมบูรณ

นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ

กองโรคติดตอทั่วไป กรมควบคุมโรค

14

นพ. จักรรัฐ พิทยาวงศอานนท

ผูอํานวยการ

กองยุทธศาสตรและแผนงาน กรมควบคุม
โรค

15

ดร.พาหุรัตน คงเมือง ทัยสุวรรณ

นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ

สํานักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนา
พฤติกรรมสุขภาพ

16

สพ.ญ. เสาวพักตร ฮิ้นจอย

ผูอํานวยการ

สํานักงานความรวมมือระหวางประเทศ
กรมควบคุมโรค

17

น.สพ. ธีรศักดิ์ ชักนํา

นายสัตวแพทยชาํ นาญการพิเศษ

กองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค

18

นายจิตรภาณุ ศรีเดช

นักวิชาการสาธารณสุข

สํานักงานความรวมมือระหวางประเทศ
กรมควบคุมโรค

เสาหลักที่ 3 การเฝาระวัง การสอบสวนโรคและการติดตามผูสัมผัสผูปวย
เสาหลักที่ 4 ชองทางเขาออกประเทศ สุขภาพแรงงานตางดาว
เสาหลักที่ 5 ระบบหองปฏิบัติการของประเทศ
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ลําดับ

ผูใหขอมูล

ตําแหนง

องคกรที่สังกัด

1

นพ.โอภาส การยกวินพงศ

อธิบดี

กรมวิทยาศาสตรการแพทย

2

ศ.นพ.ยง ภูวรวรรณ

หัวหนาศูนยเชี่ยวชาญเฉพาะทางดานไวรัสวิทยา

คณะแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

คลินิก
3

แพทยหญิงวลัยรัตน ไชยฟู

ผูอํานวยการ

กองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค

4

นพ.คํานวณ อึ้งชูศักดิ์

กรรมการผูทรงคุณวุฒิ

สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริม
สุขภาพ

5

นายวสุรัตน หอมสุด

เจาหนาที่โครงการอาวุโส

มูลนิธิรักษไทย

6

ดร.สุภาภรณ วัชรพฤษาดี

รองหัวหนาศูนยวิทยาศาสตรสุขภาพโรคอุบัติใหม

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ สภากาชาดไทย

7

นพ. เฉวตสรร นามวาท

นายแพทยชํานาญการพิเศษ

กองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค

8

พญ. ภาวินี ดวงเงิน

นายแพทยชํานาญการ

กองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค

9

นายชวลิต ตันตินิมิตกุล

ผูประสานงานกฎอนามัยระหวางประเทศ

กองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค

10

ดร. สุมนมาลย อุทยมกุล

หัวหนาหองปฏิบัติการ

สถาบันบําราศนราดูร กรมควบคุมโรค

11

สพ.ญ. อรพิรุฬห ยุรชัย

นายสัตวแพทยชาํ นาญการ

กองโรคติดตอทั่วไป กรมควบคุมโรค

12

นพ. สุวิช ธรรมปาโล

ผูอํานวยการ

กองดานควบคุมโรคติดตอระหวางประเทศ
กรมควบคุมโรค
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13

นพ. โรม บัวทอง

นายแพทยเชี่ยวชาญ

กองดานควบคุมโรคติดตอระหวางประเทศ
กรมควบคุมโรค

14

นายปฏิคม วิวัฒนานนท

หัวหนาดาน

กองดานควบคุมโรคติดตอระหวางประเทศ
กรมควบคุมโรค

15

นพ. ชลทรัพย แชมาร

หัวหนาดาน

กองดานควบคุมโรคติดตอระหวางประเทศ
กรมควบคุมโรค

16

นายวชิรพันธ ชัยนนถี

หัวหนากลุม

กองดานควบคุมโรคติดตอระหวางประเทศ
กรมควบคุมโรค

17

นายพรชัย เกิดศิริ

นักวิชาการสาธารณสุข

กองดานควบคุมโรคติดตอระหวางประเทศ
กรมควบคุมโรค

18

นางสาวมยุรฉัตร เบีย้ กลาง

นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ

กองดานควบคุมโรคติดตอระหวางประเทศ
กรมควบคุมโรค

19

นายเสกสรรค สีแกว

หัวหนาดาน

สํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 2 จังหวัด
พิษณุโลก กรมควบคุมโรค

20

นายราเชนทร แตงออน

หัวหนาดาน

สํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัด
สงขลา กรมควบคุมโรค

21

นายเทวพร จานนอก

นักวิชาการสาธารณสุข

กองดานควบคุมโรคติดตอระหวางประเทศ
กรมควบคุมโรค

22

นายกิตติพัทธ วรเชษฐ

นักวิชาการสาธารณสุข

กองดานควบคุมโรคติดตอระหวางประเทศ
กรมควบคุมโรค
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23

นางเพรียวภูรินทร มะโนเพียว

หัวหนาดานฯ

ดานแมสาย จ.เชียงราย

24

พ.ต.อ.ธานินทร อินทพรต

ผกก.ฝาย ตม.ขาเขา ดาน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ

สํานักงานตรวจคนเขาเมือง

25

พ.ต.ต.ชร พรประกฤต

สว.ฝาย ตม.ขาเขา ดาน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ

สํานักงานตรวจคนเขาเมือง

26

นางหัทยา ธัญจรูญ

นักเทคนิคการแพทยชาํ นาญการพิเศษ

รพ. ตากสิน

27

ผศ.ดร. นาวิน หอทองคํา

อาจารย

คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล

28

ดร. เอกวัฒน ผสมทรัพย

หัวหนาหองปฏิบัติการไวรัสวิทยา

ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร รพ.
รามาธิบดี

29

นส. ศิณีนาถ กุลาวงศ

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

กองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน
กรมควบคุมโรค

30

นส. ปาจารีย อักษรนิตย

นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ

กองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน
กรมควบคุมโรค

31

นส. ธนัชชา ไทยธนสาร

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

กองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน
กรมควบคุมโรค

32

นายนัทธพงศ อินทรครอง

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

กองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน
กรมควบคุมโรค

33

นพ. รัฐพงษ บุรีวงษ

รองผูอํานวยการ

กองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน
กรมควบคุมโรค

34

นส. อรณิชชา การคาน

นักวิชาการสาธารณสุข

กองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน
กรมควบคุมโรค
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35

นส. ศุภิสรา แยกโคกสูง

นักวิชาการสาธารณสุข

กองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน
กรมควบคุมโรค

36

นส. จิรัชยา กิติโกมลสุข

นักวิเคราะหนโยบายและแผน

กองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน
กรมควบคุมโรค

37

นส. นุสรา ขันตรี

เจาพนักงานธุรการ

กองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน
กรมควบคุมโรค

38

นพ.อาชวินทร โรจนวิวัฒน

ผูอํานวยการ

สถาบันชีววิทยาศาสตรทางการแพทย
กรมวิทยาศาสตรการแพทย

39

ดร. นภวรรณ เจนใจ

นักวิทยาศาสตรการแพทยชาํ นาญการพิเศษ

สถาบันวิจยั วิทยาศาสตรสาธารณสุข
กรมวิทยาศาสตรการแพทย

40

ดร. นุสรา สัตยเพริศพราย

นักเทคนิคการแพทยชาํ นาญการ

กองการแพทยจโี นมิกสและสนับสนุน
นวัตกรรม กรมวิทยาศาสตรการแพทย

41

ดร.พิไลลักษณ อัคคไพบูลย โอกา

นักเทคนิคการแพทยชาํ นาญการพิเศษ

ดะ
42

ดร. สุภาพร สุภารักษ

สถาบันวิจยั วิทยาศาสตรสาธารณสุข
กรมวิทยาศาสตรการแพทย

นักเทคนิคการแพทยชาํ นาญการพิเศษ

สถาบันวิจยั วิทยาศาสตรสาธารณสุข
กรมวิทยาศาสตรการแพทย

43

นายรติกร กัณฑะพงศ

นักวิทยาศาสตรการแพทยชาํ นาญการ

สถาบันวิจยั วิทยาศาสตรสาธารณสุข
กรมวิทยาศาสตรการแพทย

44

นางสาวพจพร พินรอด

นักวิทยาศาสตรการแพทยปฏิบัติการ

สถาบันวิจยั วิทยาศาสตรสาธารณสุข
กรมวิทยาศาสตรการแพทย
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เสาหลักที่ 6 การปองกันและควบคุมการติดเชื้อ
เสาหลักที่ 7 การจัดการทางคลินิก และการแลกเปลี่ยนความรูดานนวตกรรมและงานวิจยั
ลําดับ

ผูใหขอมูล

ตําแหนง

องคกรที่สังกัด

1

ศ.เกียรติคุณ นพ.สมหวัง ดาน

คณะกรรมการวิชาการ ตาม พ.ร.บ.โรคติดตอ

ชัยวิจิตร

พ.ศ.2558

2

ศ.นพ.อนุชา อภิสารธนรักษ

หัวหนาหนวยโรคติดเชื้อ

คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

3

ผศ.นพ.กําธร มาลาธรรม

นายกสมาคม

สมาคมโรคติดเชื้อแหงประเทศไทย

4

ผศ.นพ.โอภาส พุทธเจริญ

หัวหนาศูนยความเปนเลิศทางการแพทย โรค

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ สภากาชาดไทย

อุบัติใหมดานคลินิก
5

รศ.นพ. นิธิพัฒน เจียรกุล

นายกสมาคม

สมาคมอุรเวชชแหงประเทศไทย

6

ศ.นพ.สมนึก สังฆานุภาพ

อายุรแพทย

คณะแพทยศาสตร โรงพยาบาลรามาธิบดี
มหาวิทยาลัยมหิดล

7

รศ.(พิเศษ)นพ.ทวี โชติพิทยสุ

นายกสมาคม

สมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแหงประเทศไทย

นนท
8

พญ.นฤมล สวรรคปญญาเลิศ

นายแพทยทรงคุณวุฒิ

กรมการแพทย

9

ผศ.นพ.พจน อินทลาภาพร

หัวหนางานโรคติดเชื้อ

รพ.ราชวิถี

10

พญ. จุไร วงศสวัสดิ์

นายแพทยทรงคุณวุฒิ

กรมควบคุมโรค
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11

นพ.วีรวัฒน มโนสุทธิ

นายแพทยทรงคุณวุฒิ

กรมควบคุมโรค

12

นางสุทธิพร เทรูยา

พยาบาลวิชาชีพชํานาญการพิเศษ

สถาบันบําราศนราดูร กรมควบคุมโรค

13

นางกรุณา ลิ้มเจริญ

พยาบาลวิชาชีพชํานาญการพิเศษ

สถาบันบําราศนราดูร กรมควบคุมโรค

14

นางวราภรณ เทียนทอง

หัวหนากลุมงานการพยาบาล

สถาบันบําราศนราดูร กรมควบคุมโรค

15

ผศ.นพ.กอพงศ รุกขพันธ

รองผอ.ปฏิบัติการทางการแพทยอาวุโส

รพ.บํารุงราษฎรอินเตอรเนชั่นแนล

16

คุณชุติมา วิจิตรานนท

พยาบาล ICN

รพ.บํารุงราษฎรอินเตอรเนชั่นแนล

17

นางรัชนีย วงคแสน

พยาบาล ICN

โรงพยาบาลนครพิงค

18

นางอารีย กุณณะ

พยาบาล ICN

โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม

19

นางวันทนา สกลวิวัฒน

พยาบาล ICN

โรงพยาบาลสุราษฏรธานี

20

นางศันสนีย ยุวาพัฒน

พยาบาล ICN

โรงพยาบาลระยอง

เสาหลักที่ 8 การสนับสนุนการปฏิบัติงานและระบบโลจิสติกสในหวงโซอุปทานและการจัดการกําลังคน
เสาหลักที่ 9 บริการสุขภาพที่จาํ เปนตางๆ (ที่ไมเกี่ยวของกับโควิด 19 โดยตรง)
ลําดับ

ผูใหขอมูล

ตําแหนง

องคกรที่สังกัด

1

นพ. สมศักดิ์ อรรฆศิลป

อธิบดี

กรมการแพทย

2

นพ.โสภณ เมฆธน

ประธานกรรมการองคการเภสัชกรรม

องคการเภสัชกรรม
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3

นพ. สุรโชค ตางวิวัฒน

รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา

สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา

4

นพ. ภูษิต ประคองสาย

ที่ปรึกษากระทรวง

กระทรวงสาธารณสุข

5

นพ.นพพร ชื่นกลิ่น

ผูอํานวยการ

สถาบันวิจยั ระบบสาธารณสุข

6

พญ.อลิสา ยาณะสาร

รองผูอํานวยการ

กองสาธารณสุขฉุกเฉิน สํานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข

7

ภก.อภิชยั พจนเลิศอรุณ

เภสัชกรชํานาญการ

กองโรคติดตอทั่วไป กรมควบคุมโรค

8

นส.อุบลวรรณ พุมไสว

นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ

กองบริหารทรัพยากรบุคคล กรมควบคุมโรค

9

นายเกรียงศักดิ์ เพาะโภชน

เลขานุการกรม

กรมควบคุมโรค

10

นางศรินทร สนธิศิริกฤตย

รอง ผอ. สปคม

สถาบันปองกันควบคุมโรคเขตเมือง กรมควบคุมโรค

11

ดร.อธิวัฒน ปริมสิริคุณาวุฒิ

นักวิทยาศาสตรการแพทยชาํ นาญการ

สถาบันวิจยั วิทยาศาสตรสาธารณสุข
กรมวิทยาศาสตรการแพทย

12

นางละเอียด เอี่ยมสุวรรณ

ผูอํานวยการ

กองบริหารการคลัง กรมควบคุมโรค

13

นางเกวลิน ชื่นเจริญสุข

รองผูอํานวยการ

กองบริหารการสาธารณสุข สํานักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

14

นางสาวไพรํา บุญญะฤทธิ์

เภสัชกรชํานาญการ

กองบริหารการสาธารณสุข สํานักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

15

นางวิไลลักษณ วิสาสะ

รักษาการผูอํานวยการ

สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ
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16

พญ. สุชาดา เจียมศิริ

ผูอํานวยการ

กองโรคปองกันดวยวัคซีน กรมควบคุมโรค

17

ดร.ภญ.อัญชลี จูฑะพุทธิ

ที่ปรึกษา

กรมการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก

18

ดร. สุชีรา บรรลือสินธุ

เจาหนาทีว่ ิชาการ

องคการอนามัยโลก ประจําประเทศไทย

19

Dr. Renu Garg

Medical Officer (NCD)

องคการอนามัยโลก ประจําประเทศไทย

หมายเหตุ: ชือ่ ตําแหนงของผูใหขอมูลเปนตําแหนงขณะที่ใหสัมภาษ
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