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คาดการณส์ถานการณใ์นประเทศจนี 
• มกีารคาดการณ์วา่จํานวนผูป่้วยทีร่ายงานอยา่งเป็นทางการน่าจะเพยีง 5% 

จากจํานวนผูป่้วยจรงิทัง้หมด และภายใน 4 กมุภาพันธ ์พ.ศ. 2563 จํานวน
ผูป่้วยจะเพิม่เป็นกวา่สองแสนราย (JM et al. Novel coronavirus 2019-nCoV: early estimation of 
epidemiological parameters and epidemic predictions)  

• ประเทศจนีมมีาตรการหา้มการเขา้ออกจากเมอืงอูฮ่ัน่และอกี 13 เมอืงใน
มณฑลหเูป่ย (น่าจะลดจํานวนผูป่้วยเดนิทางออกนอกประเทศลงได ้50%)  

• นอกจากนีย้ังมนีโยบายระงับการจัดทัวรท์อ่งเทีย่วและงดการจัดกจิกรรมทีม่ี
การชมุชนคนจํานวนมาก (น่าจะลดจํานวนผูป่้วยเดนิทางออกนอกประเทศ
ลงได ้80%)  
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คาดการณส์ถานการณใ์นประเทศไทย 
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ชว่งเวลา 

ประมาณ
จํานวน

ผูป่้วยใน
จนีa 

50% effective  
travel restriction in China 

80% effective 
travel restriction in China 

ป่วย ตาย 
(5%) 

ป่วย ตาย 
(3%) 

importedb 

 
Local 

transmissionc 
importedb 

 
Local 

transmissionc 

ใน 10 วนั 170,735 43 86 6 17 35 1 - 2 

Next 1 
month 512,205 130 260 19 52 104 4 - 5 

a: JM et al. 
b: imperial colleague model 
c: Local transmission คดิจาก secondary attack rate 5% และ ผูป่้วย 1 คนมผีูส้มัผัสประมาณ 40 คน 



ฉากทศันก์ารระบาดของประเทศไทย 

ป้องกนัการแพรร่ะบาด 
ป้องกนัการเสียชีวิต 



เป้าหมาย 
1) ไมใ่หม้ผีูป่้วยเสยีชวีติและไมม่กีารแพรร่ะบาดตอ่เนือ่งใน

ประเทศไทย 
2) ป้องกนัไมใ่หม้กีารตดิเชือ้ในบคุลากรทางการแพทยแ์ละ

สาธารณสขุ  
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กลยทุธใ์นการจดัการภาวะฉุกเฉนิ 
1. เฝ้าระวังผูป่้วยทีเ่ขา้ไดต้ามนยิาม 

- สนามบนิ 
- สถานพยาบาล 
- ชมุชน (เนน้กลุม่ทวัร ์นักทอ่งเทีย่วชาวจนี และผูท้ีทํ่างานใกลช้ดิกบัชาวจนี) 

2. จัดระบบการดแูลรักษาและตรวจวนิจิฉัยผูป่้วยตามหลักการป้องกนั
การแพรก่ระจายเชือ้ 

3. ตดิตามอาการของผูส้มัผัสผูป่้วยยนืยัน 
4. จัดระบบการประสานงานและเชือ่มโยงขอ้มลูจากหน่วยทีเ่กีย่วขอ้ง  
5. จัดกลไกการสือ่สารความเสีย่งทีม่ปีระสทิธภิาพ 
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กลยทุธท์ ี ่1: เฝ้าระวงัผูป่้วย 
1. คดักรองผูเ้ดนิทางทีส่นามบนิ ใหข้อ้มลู และ health beware card 
 
 
 
 
2.  ควบคมุกํากบัใหม้กีารคดักรองที ่OPD  
    ในทกุสถานพยาบาล 
3. เฝ้าระวังและสอบสวนหาสาเหตปุอดอกัเสบ 
     อาการรนุแรง และบคุลากรทางการแพทย ์ 

4. เฝ้าระวังในชมุชน โดยเฉพาะกลุม่ทัวร ์โรงแรม 
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กลยทุธท์ ี ่2: ป้องกนัการแพรก่ระจายเชือ้  
1. เตรยีมความพรอ้มของบคุลากรเรือ่งการป้องกนัตนเอง  
2. เตรยีมความพรอ้มของหอ้งแยก negative pressure room และ

อปุกรณ์ป้องกนัในทกุจังหวัด 
3. จัดทําและเผยแพรแ่นวทางการป้องกนัการแพรก่ระจายเชือ้ใน รพ. 

และผูเ้ชีย่วชาญใหคํ้าปรกึษา 
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กลยทุธท์ ี ่3: การดแูลรกัษาผูป่้วย 
1. จัดทําและเผยแพรแ่นวทางการดแูลรักษาผูป่้วย 
2. จัดทมีผูเ้ชีย่วชาญใหคํ้าปรกึษา 
3. จัดระบบการสง่ตอ่ผูป่้วยโดยเฉพาะในจังหวัดที ่                                                

มเีทีย่วบนิหรอืนักทอ่งเทีย่วจนีจํานวนมาก 
4. จัดทําแนวทางการเก็บสิง่สง่ตรวจทางหอ้งปฏบิตักิาร 
5. การตรวจตวัอยา่งเพือ่หาเชือ้ nCoV 2019] 

• กรมวทิยาศาสตรก์ารแพทย ์
• สภากาชาดไทย 

6. Refer ? 
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กลยทุธท์ ี ่4: การตดิตามผูส้มัผสั 
ตดิตามผูส้มัผัสผูป่้วยยนืยัน 

- High risk (ญาต,ิ รว่มทัวร,์ น่ังแถวเดยีวกนัและสองแถวหนา้-หลัง, 
HCWs, ผูส้มัผัสใกลช้ดิ เชน่ พนักงานโรงแรม): ตดิตามวัดไขท้กุวัน 
และเก็บตวัอยา่งสง่ตรวจทางหอ้งปฏบิตักิาร 

- Low risk (เทีย่วบนิเดยีวกนัและผูส้มัผัสอืน่ๆ) ใหส้งัเกตอาการเอง 
และ Self-report  
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กลยทุธท์ ี ่5 และ 6:  
จดัระบบเชือ่มโยงขอ้มลูและสือ่สารความเสีย่ง 

https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia/index.html 
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แนวทางเตรยีมความพรอ้มตอบโตภ้าวะฉุกเฉนิฯ ระดบัพืน้ที ่
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กรณี Imported cases  

กลุม่เสีย่ง 

พืน้ทีเ่ส ีย่ง 

 ผูเ้ดนิทางจากจนี/ประเทศเสีย่ง 

เพิม่การคดักรองบรเิวณชายแดน/แหลง่ทอ่งเทีย่วเสีย่ง  
(PUI, health beware card) 

โรงพยาบาล • เตรยีมความพรอ้ม Neg Pressure room  
• ความพรอ้มดา้น Logistic, Infectious Control /PPE 

สสจ./สสอ./
รพสต. 

• เตรยีมทมีสอบสวนโรค / คน้หาผูส้มัผัส 
• สือ่สารความเสีย่งใหอ้สม.  



แนวทางเตรยีมความพรอ้มตอบโตภ้าวะฉุกเฉนิฯ ระดบัพืน้ที ่

• เด็กนักเรยีน : บรูณการรว่มกบัสถานศกึษา    
• ผูส้งูอาย ุ : ดําเนนิการวางระบบตดิตามเฝ้าระวังโดยใช ้รพ.สต. 
• กลุม่ผูม้โีรคเรือ้รัง : สือ่สารความเสีย่งและเนน้ใหม้าสถานพยาบาล

กรณีมคีวามเสีย่ง 
•  กลุม่บคุลากรสาธารณสขุ : เนน้ย้ําเรือ่ง personal hygiene และ 

Infectious control 
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กรณีการระบาดภายในประเทศ  กลุม่เสีย่ง 



แนวทางเตรยีมความพรอ้มตอบโตภ้าวะฉุกเฉนิฯ ระดบัพืน้ที ่
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กรณีการระบาดภายในประเทศ  

พืน้ทีเ่ส ีย่ง เพิม่การคดักรองบรเิวณชายแดน/แหลง่ทอ่งเทีย่วเสีย่ง  
(PUI, health beware card) 

โรงพยาบาล • เตรยีมความพรอ้ม Neg Pressure room  
• ความพรอ้มดา้น Logistic, Infectious Control /PPE  
• วางระบบคดักรองกลุม่เสีย่งกอ่นเขา้รับบรกิาร 
• รพศ./ รพท. วางระบบใหคํ้าปรกึษากบั รพ. ในเครอืขา่ย 

สสจ./สสอ./
รพสต. 

• เตรยีมทมีสอบสวนโรค / คน้หาผูส้มัผัส 
• สือ่สารความเสีย่งให ้อสม. และ ปชช.  



แนวทางเตรยีมความพรอ้มตอบโตภ้าวะฉุกเฉนิฯ ระดบัพืน้ที ่
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• การแถลงขา่ว 

• กรณีพบผูป่้วยสงสยัฯ และรอการยนืยันจะดําเนนิการในระดบักระทรวงฯ 
โดยโฆษกกระทรวงฯ จะเป็นผูแ้ถลงขา่ว 
 

•  การแถลงขา่วระดบัจังหวัดสามารถทําไดน้อกเหนอืจากกรณียนืยัน 
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