
แนวทางการขับเคลื่อนการบริหารจัดการโควิด 19 แบบโรคประจ าถิ่น
แผนกลยุทธ์ Exit plan for COVID pandemic

คณะอนุกรรมการบริหารจัดการสถานการณ์โรคโควิด 19 สู่โรคประจ าถิ่น ด้านสาธารณสุข
วนัท่ี 1 มิถนุายน 2565



บริบทและการบริหารจัดการสถานการณ์
• สถานการณ์โรคโควิด 19

• สถานการณ์โควิด 19 ของประเทศไทยดีขึ้นต่อเน่ือง จ านวนผู้ติดเช้ือและผู้เสียชีวิตลดลงอย่างต่อเนื่อง ผู้ติดเชื้อรายใหม่
ลดลงรายใหม่ต่ ากว่า 5,000 รายต่อวัน ผู้เสียชีวิตต่ ากว่า 50 รายต่อวัน และมีความครอบคลุมของการฉดีวัคซีน
ป้องกันโควิด 19 ได้ดี ขณะน้ีการฉีดวัคซีนไปแล้วกว่า 137 ล้านโดส และยังคงฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นเพิ่มขึ้นต่อเนือ่ง

• องค์การอนามัยโลกและนานาประเทศ ชื่นชมประเทศไทย สามารถรับมือกบัการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ได้เป็น
อย่างดี มีความพร้อมในการเผชิญปัญหา และปรับตัวไปตามสถานการณ์ไดอ้ย่างรวดเร็ว

• การบริหารจัดการสถานการณภ์าพรวมทั้งประเทศ
• กระทรวงสาธารณสุข ได้เสนอรัฐบาลผ่อนคลายมาตรการต่างๆ เช่น วันนี้ (1 มิถุนายน 2565) ได้ปรับมาตรการระดบั

พื้นที่ ส าหรับพื้นที่น าร่องทอ่งเที่ยวและพื้นที่เฝ้าระวัง รวม 31 จังหวัด สามารถเปิดสถานประกอบการที่มีลกัษณะเป็นสถาน
บันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะ อาบ อบ นวด หรือสถานบริการอื่นที่มลีักษณะคล้ายกนัได้  

• การด าเนินการในระยะถัดไป
• ในระยะต่อไปที่จะเข้าสู่การเป็นโรคประจ าถิ่น คณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ จะมีการพิจารณาอย่างรอบคอบ เสนอให้ปรับ

โรคโควิด 19 จากโรคติดต่ออนัตรายเป็นโรคติดต่อที่ตอ้งเฝา้ระวัง และจะมีแนวทางการควบคุมปอ้งกันคล้ายกบัโรคติดตอ่ทัว่ไป 



สป.สธ.

• เตรียมความพร้อมสถานบริการ
• จัดระบบดูแลรักษาผู้ป่วยโรคอื่นตามปกติ
• ติดตาม ก ากับ

กรมวิทย์ฯ

• ปรับแนวทางการตรวจ การเฝ้าระวัง ทาง
ห้องปฏิบัติการ

• พัฒนาบุคลากรทางห้องปฏิบัติการ
• พัฒนาระบบรายงาน และการเช่ือมโยงข้อมูล

สบส.

• ควบคุม ก ากับแนวทางปฏิบัติ สถานพยาบาล/
สถานประกอบการ ในสังกัดเอกชน

• สร้างความมั่นใจเร่ืองสิทธิการรักษา
• พัฒนาการด าเนินงานของ อสม./อสส.

กรมควบคุมโรค

• ปรับระบบเฝ้าระวัง เป็น Hospital and
Event-based surveillance 

• ปรับแนวทาง แยกกัก กักกัน เข้าออก
ราชอาณาจักร

• เร่งรัด ก ากับนโยบายการฉีดวัคซีน

กรมการแพทย์

• ปรับแนวทางการดูแลรักษาแบบผู้ป่วยนอก 
• พัฒนาแนวทางการดูแลผู้ป่วย Long COVID

clinic
• ปรับแนวทางส าหรับบุคลากรทางการแพทย์

กรมอนามัย

• มาตรฐาน COVID free setting
• สร้างเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพ
• ก ากับมาตรการกิจการทีม่ีความเส่ียง อาทิ ผับ 
บาร์ โรงเรียน ตลาด 

กรมสุขภาพจิต

• พัฒนาแนวทางการดูแลผู้ป่วยที่ได้รับผลกระทบ
ทางจิตใจ / ดูแลด้านสังคมจิตใจ ในชุมชน 

• ประเมินผลกระทบทางด้านสุขภาพจิตในประชาชน

กรมการแพทย์แผนไทยฯ

• พัฒนาการดูแลรักษา long COVID ด้วย
สมุนไพรและการแพทย์แผนไทย

• การใช้สมุนไพรไทยรับมือกับโควิดเมื่อเป็นโรค
ประจ าถิ่น

อย.

• สร้างความมั่นใจ ควบคุม ก ากบั มาตรฐาน 
และความปลอดภัย ผลิตภัณฑ์และเคร่ืองมือ
แพทย์ที่เกี่ยวข้อง

แนวทางการเตรียมความพร้อมของกระทรวงสาธารณสุขในการขับเคล่ือน
การบริหารจัดการโควิด 19 เป็นโรคประจ าถิ่น เพ่ือสร้างความมั่นใจแก่ประชาชน 



มาตรการส าหรับโรคโควิด 19 ตามระยะการบริหารจัดการแบบโรคประจ าถิ่น : ค าแนะน าส าหรับประชาชน

ค าแนะน า
ระยะการด าเนินการตามแนวทาง Endemic approach

การด าเนินการในปัจจุบัน การด าเนินการหลัง Post-Pandemic

มาตรการ
Universal 
Vaccination

แนะน ากลุ่ม 608 รวมทั้งประชากรทุกกลุ่มเป้าหมายให้เข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด-19 ที่หน่วยบริการใกล้บ้าน 
ส าหรับกลุ่มผู้ป่วยติดเตียง แนะน าให้สมาชิกครอบครัว หรือผู้ดูแล สามารถแจ้งหน่วยงานสาธารณสุขใกล้บ้านเพื่อ
จัดบริการ 

การตรวจ ATK ตรวจ ATK เมื่อ
- เป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูง หรือเมื่อกลับมาจากพื้นที่เสี่ยง
- มีอาการที่เข้ากันได้ หรือสงสัยเป็นโควิด 19
- สามารถรับการตรวจ ATK ได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
- สถานประกอบการตรวจ ATK คัดกรองผู้ติดเชื้อ

แนะน าตรวจ ATK เมื่อ
- มีอาการป่วยในระบบทางเดินหายใจ หรือสงสัยเป็นโรคโควิด 19
- รับผิดชอบการตรวจหาเชื้อด้วย ATK ด้วยตนเอง
- การตรวจคัดกรองในสถานประกอบการ/สถานที่ท างาน ตามแนวทางของ
หน่วยงาน และความสมัครใจ  

การกักตัว ผู้สัมผัสเสี่ยงสูง: แนะน าการสังเกตอาการป่วย
ด้วยตนเอง เป็นเวลา 10 วัน และตรวจ ATK เมื่อ
มีอาการป่วย
กลุ่มผู้ติดเชื้อ: รักษา 7+3 วัน

ผู้สัมผัสเสี่ยงสูง : แนะน าการสังเกตอาการป่วยด้วยตนเอง เป็นเวลา 10 วัน 
ผู้ป่วย : กลุ่ม 608 รับการตรวจรักษาตามสิทธิ์ 
กลุ่มอื่น : ดูแลตนเองที่บ้าน เป็นเวลา 7 วัน หากมีอาการป่วยรุนแรงขึ้นให้รีบไป
พบแพทย์ ทั้งนี้ให้เลี่ยงเดินทางสาธารณะ

(ร่าง)



มาตรการส าหรับ “การเตรียมความพร้อมโรคโควิด 19 เข้าสู่โรคประจ าถิ่น”

2U Covid Free setting

3 พอ
• เตียงเพียงพอ ส าหรับผู้ป่วยโควิดและ

ผู้ป่วยโรคทั่วไป
• ยา / วัคซีน เพียงพอ
• หมอ พอ

Universal Prevention  
Universal Vaccination

ประชาชน สถานประกอบการ เช่น โรงเรียน สถานท่ีท างาน

กระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาล

ATK เมื่อมีอาการ หรือสงสัยติดเชื้อ

COVID ward 
ปรับเป็นหอผู้ป่วย
โรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจทั่วไป 

• ยกเลิก ตรวจวัดอุณหภูมิ / จ ากัดการเดินทางข้ามพ้ืนท่ี




