
สรุปผลการเข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังผลการประเมินทางการรับมือ 
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของประเทศไทย 

ตามหนังสือสำนักงานผู้แทนองค์การอนามัยโลกประจำประเทศไทย ที่ 2020-THA-TEC-IHR-289 
ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2563 แจ้งว่ากระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับองค์การอนามัยโลก ศูนย์ป้องกันและควบคุม
โรคสหรัฐอเมริกา (US CDC) และผู้เชี่ยวชาญภายนอกจะร่วมกันประเมินการรับมือโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) ของประเทศไทย ระหว่างวันที่ 20-24 กรกฎาคม 2563 เพ่ือทบทวนแนวทางการรับมือโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของประเทศ เพ่ือหาแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด (Best practice) และข้อเสนอแนะใน
การเตรียมความพร้อมสำหรับการระบาดใหญ่ระลอกสองที่อาจเกิดขึ้น ซ่ึงผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้จากการ
ประเมินครั้งนี้ คือ รายงานภายในสำหรับรัฐบาลไทย และ รายงานภายนอกที่มีการบรรยายการรับมือโรค
ระบาดของประเทศไทย พร้อมตัวอย่างแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดและข้อเสนอแนะในการเตรียมความพร้อมรับมือ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  โดยกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกได้รับการประสานงานอย่าง
ไม่เป็นทางการจากกรมควบคุมโรค เพ่ือขอให้องค์การอนามัยโลกสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ในประเด็นที่ 7 การ
จัดการดูแลผู้ป่วยและการแลกเปลี่ยนความรู้เรื่องนวัตกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (Case management 
and knowledge sharing in the latest innovation and research) และกรมการแพทย์แผนไทยและ
การแพทย์ทางเลือก ได้มอบหมายให้ ดร.อัญชลี จูฑะพุทธิ ที่ปรึกษากรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์
ทางเลือก เป็นผู้ให้ข้อมูลดังกล่าว เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2563  นั้น 

ในการนี้ องค์การอนามัยโลกได้สรุปผลการประเมินการโต้ตอบโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของ
ประเทศไทยจากการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญและผู้เกี่ยวข้องทั้งหมด 98 คน ระหว่างวันที่ 20-23 กรกฎาคม 2563
และได้เชิญผู้แทนจากหน่วยงานที่เก่ียวข้องเข้ารับฟังผลสรุปดังกล่าว ณ ห้องประชุมประเมิณ อาคาร 1 ชั้น 1 
กรมควบคุมโรค ในวันที่ 24 กรกฎาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 15.00 น. ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้ 

1. การสัมภาษณ์แบ่งเป็น 9 ประเด็นหลัก ประกอบด้วย 1) Country-level coordination, 
planning and monitoring 2) Risk communication and community engagement 3) Surveillance, 
case investigation and contact tracing 4) Points of entry 5) National laboratory system 6) 
Infection prevention and control 7) Case management and knowledge sharing in the latest 
innovation and research 8) Operational support 
and logistics in supply chain and workforce 
management 9) Maintaining essential health 
services during the COVID-19 outbreak 

2. องค์การอนามัยโลกได้แบ่งผลการประเมิน
ในแต่ละประเด็นเป็น 3 หัวข้อ คือ 1) สิ่งที่ประเทศไทยทำได้
ดี (What went well) 2) สิ่งที่ประเทศไทยยังทำได้ไม่ค่อยดี 
(What went less well) และ 3) ข้อเสนอแนะ 
(Recommendations)   

  



 

3. ข้อสรุปในแต่ละประเด็น มีดังนี้ 
 ประเด็นหลัก สิ่งที่ทำได้ดี สิ่งที่ยังทำได้ไม่ค่อยดี ข้อเสนอแนะ 
1.  Country-level 

coordination, 
planning and 
monitoring 

• ตัดสินใจรับมือได้รวดเร็วโดยได้รับคำแนะนำ
จากผู้เชี่ยวชาญ 

• ได้รับความร่วมมืออย่างเต็มที่จากทุกภาคส่วน
ซึ่งไม่เคยมีมาก่อน 

• มีการรวบรวมหลักฐานและวิเคราะห์จากท้ังใน
และนอกประเทศ 

• การเก็บข้อมูล COVID-19 ยังกระจัด
กระจาย และไม่มีการตรวจสอบที่เป็น
ระบบหรือรวมศูนย์กลางข้อมูล 

• เจ้าหน้าที่บางคนไม่เข้าใจระบบ
บัญชาการเหตุการณ์ และกระบวนการ
ปฏิบัติงาน เนื่องจากไม่เคยเจอ
เหตุการณ์การระบาดมาก่อน 

• ควรทำ National Intra-Action Review เพ่ือให้
ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วม 

• ทบทวนและแก้ไขกฎหมายที่มีอยู่ให้มี
ประสิทธิภาพเมื่อเกิดการระบาดครั้งใหญ่ 

• จัดทำแผนประเทศในการจัดการ COVID-19 
• จัดตั้งระบบตรวจสอบกลาง และระบบ Clearing 

house  
2. Risk 

communication 
and community 
engagement 

• หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมมือกันอย่างเข้มแข็ง 
• มีการทำแบบสำรวจเพื่อสื่อสารข้อมูลความ

เสี่ยงในวงกว้าง 

• กระทรวงหรือหน่วยงานภาครัฐที่ไม่ใช่
ด้านสุขภาพไม่เข้าใจระบบบัญชาการ
เหตุการณ ์ทำให้สื่อสารไม่ตรงกัน 

• บุคลากรที่ทำหน้าที่สื่อสารความเสี่ยงใน
ระดับจังหวัดหรือท้องถิ่นมีจำนวนน้อย 

• ข้อมูลด้านสุขภาพท่ีเกี่ยวข้องกับ 
COVID-19 มีมากเกินไปจนก่อให้เกิด
ความตระหนก 

• ประสานงานระบบบัญชาการเหตุการณ์เพ่ือ
สื่อสารความเสี่ยงทั้งในหน่วยงานด้านสุขภาพ
และไม่ใช่ด้านสุขภาพ เพ่ือให้การสื่อสารถึง
ประชาชนสอดคล้องกัน 

• สร้างบรรยากาศในลักษณะมองไปข้างหน้า โดย
ใช้ข้อมูลที่มีอยู่ และสร้างข้อมูลใหม่เพ่ือ
สนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในการฟื้นฟู
เศรษฐกิจในระยะต่อไป 

• เพ่ิมขีดความสามารถและสร้างความเข้มแข็งให้
ระบบการสื่อสารความเสี่ยงในระดับจังหวัด
และท้องถิ่น 



 ประเด็นหลัก สิ่งที่ทำได้ดี สิ่งที่ยังทำได้ไม่ค่อยดี ข้อเสนอแนะ 
• นำเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่วยในการ

สื่อสารความเสี่ยง และตอบข้อสงสัยของ
ประชาชน 

3. Surveillance, 
case investigation 
and contact 
tracing 

• ขณะนี้ มีจำนวนทีมเฝ้าระวังสอบสวนเคลื่อนที่
เร็ว (SRRT) และหน่วยปฏิบัติการควบคุม
โรคติดต่อ (CDCU) ที่เพียงพอต่อความต้องการ  

• ระบบการรับมือและพรบ.โรคติดต่อมีกรอบ
แนวทางท่ีชัดเจน 

• เครือข่ายอสม.ช่วยระวังและรับมือกับผู้ป่วยใน
ชนบทได้ดี 

• ระบบเฝ้าระวัง COVID-19 ถูกพัฒนา
ในช่วงที่เกิดการระบาด จึงทำให้บาง
ระบบ เช่น การรายงานผลจาก
ห้องปฏิบัติการยังใช้แบบ manual 

• ห้องปฏิบัติการออนไลน์และฐานข้อมูล
โรคระบาดถูกพัฒนาแยกกัน 

• ไม่มีการเก็บข้อมูลจำนวนผู้ทดสอบการ
ติดเชื้อ COVID-19 ที่ไม่ใช่ PUI ใน
ฐานข้อมูลของประเทศ 

• ฐานข้อมูลชั่วคราวมีจำนวนมากและ
หลากหลาย ซึ่งคุณภาพฐานข้อมูลและ
รูปแบบการสอบสวนโรคไม่สอดคล้อง
กัน 

• ความจำเป็นที่ต้องบริหารจัดการ State 
Quarantine ทำให้ทีมตระหนักรู้
สถานการณ ์(SAT) ต้องออกจากสถาบัน
ป้องกันควบคุมโรคเขตเมืองในช่วงที่มี
การขยายเวลา 

• ไม่มีการวิเคราะห์ข้อมูลการเสียชีวิตทุก
กรณโีดยเชื่อมโยงกับ COVID-19  

• การอบรมและบริหารจัดการบุคลากร 
▪ เพ่ิมขีดความสามารถของเจ้าหน้าที่ SRRT 

และ CDCU ที่มีอยู่ 
▪ ขยายอสม.โมเดลไปที่กทม.และชุมชน

เมือง 
▪ เพ่ิมเจ้าหน้าที่ในทีม SATและทีม

ปฏิบัติการ  
• บริหารจัดการข้อมูล 

▪ บูรณาการห้องปฏิบัติการออนไลน์และ
ฐานข้อมูลโรคระบาดให้เป็นระบบ
เดียวกัน 

▪ เพ่ิมข้อมูลเตียงโรงพยาบาล จำนวน
เครื่องช่วยหายใจ จำนวนคนที่เข้า
โรงพยาบาล และผู้เสียชีวิตใน 
dashboard ที่รายงานสถานการณ์
ประจำวัน 

▪ ควรเพิ่มข้อมูลจำนวนเตียงในการรองรับ
ผู้ป่วย และจำนวนเครื่องช่วยหายใจให้
ทันสมัยทุกวัน 



 ประเด็นหลัก สิ่งที่ทำได้ดี สิ่งที่ยังทำได้ไม่ค่อยดี ข้อเสนอแนะ 
• ไม่สามารถทราบได้ว่าโรงพยาบาลมีการ

เพ่ิมข้อมูลให้ทันสมัยและเป็นแบบ real 
time หรือไม่ เพราะมีการป้องกันพาส
เวิร์ดของเว็บไซด์ จึงตรวจสอบไม่ได้ 

• จำนวนเจ้าหน้าที่ในทีม SAT ไม่เพียงพอ 

▪ ควรอ้างอิงจำนวนสาเหตุการเสียชีวิตและ
การเข้ารับการรักษาด้วยโรคทางเดิน
หายใจทุกสัปดาห์ โดยเปรียบเทียบข้อมูล 
baseline ย้อนหลัง5 ป ี

4. Points of entry, 
International 
Travel and 
Transport 

• มีการตรวจคัดกรองที่ด่านอย่างเป็นระบบและ
รวดเร็ว 

• ได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน 
• การพัฒนา State Quarantine ที่ครอบคลุม 
• ใช้ประโยชน์จากเครือข่ายที่มีอยู่ครอบคลุมผู้

อพยพภายในประเทศไทย 

• ด่านคัดกรองภาคพ้ืนดิน โดยเฉพาะ
ชายแดนยังไม่มีประสิทธิภาพ 

• สถานที่และแผนรับมือไม่เพียงพอต่อ
การกักตัวนอก State Quarantine 

• แผนคัดกรองที่ด่านภาคพ้ืนดินยังไม่
ครอบคลุมคนงานต่างด้าวทั้งหมด 

• จัดตั้งหน่วยงานกักกันข้ึนถาวรเพื่อตรวจสอบ
มาตรฐาน ให้การอบรม  รับรองคุณภาพ 
ควบคุมกำกับ และสื่อสาร 

• เพ่ิมขีดความสามารถระยะยาวให้ทุกด่าน 
รวมทั้งจำนวนสถานที่กักกันให้เพียงพอเมื่อเข้า
สู่ระยะท่ีเปิดให้มีการท่องเที่ยวระหว่างประเทศ  

• สนับสนุนการสื่อสารของด่านระหว่างประเทศ
ผ่านระบบสารสนเทศท่ีทันสมัยเพื่อให้เกิดการ
แลกเปลี่ยนข้อมูลแบบ real-time 

• ส่งเสริมแนวทางและกระบวนการที่ครอบคลุม
การเคลื่อนย้ายระหว่างแดนผ่านช่องทางปกติ 
เพ่ือป้องกันการอพยพข้ามชายแดนผ่าน
ช่องทางผิดกฎหมาย 

5. National 
laboratory 
system 

• สามารถพัฒนาการการตรวจสารพันธุกรรมของ
ไวรัสด้วยวิธี Real-time RT PCR ในประเทศได้
อย่างรวดเร็ว 

• ไม่สามารถนับจำนวนผลการทดสอบท่ี
แน่นอนของทั่วประเทศได้ 

• ควรคงห้องปฏิบัติการ COVID-19 ทั้ง 212 ห้อง
เอาไว้เพ่ือรองรับการระบาดระลอกสอง หรือ
โรคระบาดใหม่ที่จะเกิดข้ึน 



 ประเด็นหลัก สิ่งที่ทำได้ดี สิ่งที่ยังทำได้ไม่ค่อยดี ข้อเสนอแนะ 
• มีการกำหนดเกณฑ์มาตรฐานการตรวจประเมิน

คุณภาพเครื่องตรวจหาเชื้อโควิด-19 RT PCR 
อย่างรวดเร็ว 

• มีการขยายจำนวนห้องปฏิบัติการในการ
ตรวจหาเชื้อโควิด-19 เพ่ิมข้ึนรวดเร็วจาก 3 
แห่ง เป็น 2812 แห่ง 

• ไม่มีการรวมศูนย์กลางระบบจัดซื้อจัดจ้าง
สารเคมีและอุปกรณ์ท่ีจำเป็นสำหรับ
ห้องปฏิบัติการทั้งหมด 

• ไม่สามารถนำเข้าสารเคมีหลักได้ ทำให้
การทดสอบล่าช้า 

• รูปแบบและยี่ห้อแบบทดสอบมีความ
หลากหลาย แต่กลับไม่มีแหล่งข้อมูลการ
ประเมินผลการวิเคราะห์ที่ทำใน
ห้องปฏิบัติการไทย 

• เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการต้องไปปฏิบัติงาน
หาเชื้อ COVID-19 ทำให้เจ้าหน้าที่ที่ดูแล
โรคอ่ืน ๆ มีจำนวนน้อย 

• ควรกำหนดบทบาทของแต่ละหน่วยงานให้
ชัดเจน เพ่ือป้องกันการทำงานซ้ำซ้อน 

• ขยายหลักสูตรและเวทีฝึกอบรมสำหรับ
ห้องปฏิบัติการทั่วประเทศ  

6. Infection 
prevention and 
control in the 
community and 
healthcare 
facilities 

• เครือข่ายพยาบาลป้องกันและควบคุมการติด
เชื้อมีความเข้มแข็ง 
• การคัดกรองมีประสิทธิภาพ 
• การสวมหน้ากาก ล้างมือ และรักษาระยะห่าง
ถูกนำมาใช้อย่างรวดเร็ว 
• เครือข่ายอสม.ช่วยเฝ้าระวังการระบาดใน
ท้องถิ่น 

• ขาดแคลนอุปกรณ์ป้องกันตัวเอง 
• ไม่มีหน่วยงานเฉพาะที่ดูแลการป้องกัน

และควบคุมการติดเชื้อของประเทศ 
• เจ้าหน้าที่ขาดความรู้เรื่องการป้องกันและ

ควบคุมการติดเชื้อ ทำให้ใช้ชุด PPE ผิดวิธี 
หรือไม่เต็มใจดูแลผู้ป่วย COVID-19 

• จัดตั้งหน่วยงานในกระทรวงสาธารณสุขเพ่ือ
ตรวจสอบการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อของ
ประเทศ 

• ให้หน่วยงานที่จัดตั้งใหม่เป็นผู้บริหารจัดการคลัง
ชุด PPE ของประเทศ 

7. Case 
management and 
knowledge 

• มีการพัฒนา clinical practice guidelines 
ของประเทศท่ีรวดเร็ว 

• จำนวนผู้ดูแลผู้ป่วยที่ผ่านการอบรมมีไม่
เพียงพอ 

• เพ่ิมจำนวนแพทย์และพยาบาลที่เชี่ยวชาญใน
การดูแลผู้ป่วย COVID-19 และหลักสูตรการ
อบรมให้แก่บุคลากรสาธารณสุขทั่วประเทศ 



 ประเด็นหลัก สิ่งที่ทำได้ดี สิ่งที่ยังทำได้ไม่ค่อยดี ข้อเสนอแนะ 
sharing in the 
latest innovation 
and research 

• รับผู้ป่วยยืนยันเป็นผู้ป่วยใน (IPD) ทุกกรณี 
และมีการตรวจสอบอย่างระมัดระวังก่อน
อนุญาตให้ผู้ที่หายป่วยกลับบ้าน 

• ความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนมี
ประสิทธิภาพ และการสื่อสารระหว่างแพทย์
ที่รักษา นักระบาดวิทยาและเจ้าหน้าที่
ห้องปฏิบัติการมีความเข้มแข็ง 

• แพทย์และพยาบาลบางคนกลัวและไม่เต็ม
ใจที่จะดูแลผู้ป่วย COVID-19 

• มีการใช้ชุด PPE ผิดวิธีจำนวนมาก 

• แต่งตั้งคณะที่ปรึกษาสำหรับโรงพยาบาลเพ่ือวาง
แผนการควบคุมและการดูแลรักษาห้องดูแลพัก
ฟ้ืนผู้ป่วย (Isolation unit) หรือหอผู้ป่วยในแยก
โรค (Cohort ward) 

• พัฒนา guidelines ของประเทศสำหรับการนำ
เครื่องมือทางการแพทย์และชุด PPE กลับมาใช้
ใหม่ 

• พัฒนาคลังชุด PPE ของประเทศเพ่ือเพ่ิมปริมาณ
ให้สามารถรองรับการระบาดระลอกสองได้ 

8. Operational 
support and 
logistics in supply 
chain and 
workforce 
management 

• มอบหมายบุคลากรที่เก่ียวข้องทำให้เข้าถึง 
COVID-19 Cluster อย่างรวดเร็ว 
• มีการนำแผนสำรองทางธุรกิจมาใช้กับ

สถานพยาบาล 
• การจัดตั้งศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาด

ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เกิดข้ึนอย่าง
รวดเร็วตั้งแต่ช่วงต้นที่เกิดการระบาด 

• ไม่สามารถทราบจำนวนผู้เชี่ยวชาญที่
เพียงพอต่อการสนับสนุนกิจกรรม
ภาคสนามได้ (เช่น นักวิชาการ
คอมพิวเตอร์ นักระบาดวิทยา นักวิชาการ) 

• กลไกการปฐมนิเทศก่อนมอบหมายงานให้
บุคลากรที่เกี่ยวข้องและการประเมินผล
การทำงานหลังการปฏิบัติงานของผู้ที่
ได้รับมอบหมาย ยังไม่เพียงพอ 

• การอนุมัติงบประมาณล่าช้า 

• ขยายบัญชีรายชื่อบุคลากรที่มีคุณสมบัติ สามารถ
มอบหมายงานได้เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน หรือให้การ
อบรมบุคลากรเป้าหมายก่อนเกิดเหตุฉุกเฉิน 

• แผนสำรองทางธุรกิจควรครอบคลุม new 
normal ขั้นตอนทางคลินิก และนวัตกรรมอ่ืน ๆ 
ที่สามารถนำมาใช้ในด้านสุขภาพ 

9. Maintaining 
essential health 
services during 
the COVID-19 
outbreak 

• สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติมี
บทบาทสำคัญในประเทศในการรับมือการ
ระบาด 

• ผู้ป่วยไม่มาตามนัด โดยเฉพาะผู้สูงอายุ 
เพราะกลัวติดโรค COVID-19 ใน
โรงพยาบาล 

• ขยายการอบรมให้แก่บุคลากรสาธารณสุขที่อยู่ 
front-line เพ่ือให้สามารถดูแลผู้ป่วยในระดับ
ปฐมภูมิได ้ เพ่ือลดความเสี่ยงในการไปแออัดที่
โรงพยาบาล 



 ประเด็นหลัก สิ่งที่ทำได้ดี สิ่งที่ยังทำได้ไม่ค่อยดี ข้อเสนอแนะ 
• เงินสนับสนุนบริการสุขภาพอ่ืน ๆ เช่น โรค 

NCDs ได้รับผลกระทบเพียงเล็กน้อย 
• อสม.ช่วยสนับสนุนการดูแลสุขภาพของ

ประชาชนในระดับปฐมภูมิ 

• การประกาศนโยบายที่ไม่เกี่ยวข้องกับ 
COVID-19 ล่าช้า  
• การคัดกรองผู้ที่มีความเสี่ยงในช่วง 
lockdown หยุดนิ่ง ทำให้ผู้ที่มีความเสี่ยง
ไม่ได้แนะนำวิธีการป้องกันตัวเองอย่างถูก
วิธ ี
 

• ควรดูแลกลุ่มที่ไม่เข้าเกณฑ์ COVID-19 เช่น 
ผู้ป่วยNCDs, หญิงต้ังครรภ ์ ทารกแรกเกิด และ
เด็กอย่างใกล้ชิด 
• ทำการประเมินอย่างเป็นระบบเพื่อวัดผล

กระทบจาก COVID-19 

 
ที่ประชุมได้แลกเปลี่ยนความเห็นจากข้อสรุปขององค์การอนามัยโลก โดยนพ.ศุภกิจ ศิริลักษณ์รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประธานในการประชุมขอให้เขียน

รายงานโดยแยกข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริงออกจากความคิดเห็น และเม่ือรายงานเสร็จสมบูรณ์ขอให้มาพิจารณากันอีกครั้งก่อนเผยแพร่สู่สาธารณะ  
ปิดประชุมเวลา 16.20 น. 
 

สรุปการประชุมโดย นส.เบญจมา บุญเติม  
กลุ่มงานวิชาการแพทย์ดั้งเดิมระหว่าประเทศ กองวิชาการและแผนงาน 
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