
ความพรอ้มด้านการแพทย์และสาธารณสุข 
รองรบันโยบายเปิดประเทศ

นพ.ธงชยั  เลิศวไิลรตันพงศ์  
รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข



ราชกิจจานุเบกษา  เรื่อง พ้ืนท่ีน ารอ่งด้านการท่องเท่ียว
ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 138 ตอนพิเศษ 256 ง วนัท่ี 21 ตุลาคม 2564

ค าส่ังศูนย์บรหิารสถานการณ์การแพรร่ะบาดของโรคติดเชื้อไวรสัโคโรนา 2019
(โควดิ - 19) ท่ี 18/2564

เรื่อง พื้นท่ีน ารอ่งด้านการท่องเท่ียว ตามข้อก าหนดออกตามความในมาตรา 9
แหง่พระราชก าหนดการบรหิารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548

พ้ืนท่ีน ารอ่งด้านการท่องเท่ียว รวมท้ังส้ิน 17 จงัหวดั
1. กรงุเทพมหานคร
2. จงัหวดักระบี่
3. จงัหวดัชลบุร ี(เฉพาะอ าเภอบางละมุง เมืองพทัยา อ าเภอศรรีาชา อ าเภอเกาะสีชงั และ

อ าเภอสัตหบี เฉพาะต าบลนาจอมเทียนและต าบลบางเสร)่
4. จงัหวดัเชยีงใหม่ (เฉพาะอ าเภอเมืองเชยีงใหม่ อ าเภอดอยเต่า อ าเภอแม่รมิ และอ าเภอแม่แตง)
5. จงัหวดัตราด (เฉพาะอ าเภอเกาะชา้ง)
6. จงัหวดับุรรีมัย์ (เฉพาะอ าเภอเมืองบุรรีมัย์)
7. จงัหวดัประจวบคีรขีันธ ์(เฉพาะต าบลหวัหนิและต าบลหนองแก)
8. จงัหวดัพงังา
9. จงัหวดัเพชรบุร ี(เฉพาะเทศบาลเมืองชะอ า)
10.จงัหวดัภูเก็ต
11.จงัหวดัระนอง (เฉพาะเกาะพยาม)
12.จงัหวดัระยอง (เฉพาะเกาะเสม็ด)
13.จงัหวดัเลย (เฉพาะอ าเภอเชยีงคาน)
14.จงัหวดัสมุทรปราการ (เฉพาะบรเิวณพื้นท่ีท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ)
15.จงัหวดัสุราษฎรธ์านี (เฉพาะเกาะสมุย เกาะพงนั และเกาะเต่า)
16.จงัหวดัหนองคาย (เฉพาะอ าเภอเมืองหนองคาย อ าเภอสังคม อ าเภอศรเีชยีงใหม่ และอ าเภอท่าบ่อ)
17.จงัหวดัอดุรธานี (เฉพาะอ าเภอเมืองอดุรธานี อ าเภอบ้านดุง อ าเภอกุมภวาปี อ าเภอนายูง 

อ าเภอหนองหาน และอ าเภอประจกัษ์ศิลปาคม)



ประกาศ ศปก.กต. เรื่อง รายชื่อประเทศ และพ้ืนท่ีต้นทางส าหรบับุคคลประเภท (๑๓)

ประกาศศูนย์ปฏิบัติการมาตรการการเดินทางเข้าออกประเทศและการดแูล
คนไทยในต่างประเทศ ลงวนัท่ี 21 ตุลาคม 2564

เรื่อง การก าหนดรายชื่อประเทศและพื้นท่ีต้นทางท่ีอนุญาตใหเ้ดินทางเข้ามาใน
ราชอาณาจกัร ส าหรบับุคคลประเภท (๑๓)

1. ออสเตรเลีย 
2. ออสเตรยี 
3. บาหเ์รน 
4. เบลเยียม 
5. ภูฏาน
6. บรไูนดารสุซาลาม 
7. บัลแกเรยี 
8. กัมพูชา 
9. แคนาดา 
10. ชลิี
11. จนี 
12. ไซปรสั 
13. สาธารณรฐัเชก็ 
14. เดนมารก์ 
15. เอสโตเนีย
16. ฟินแลนด์ 

17. ฝรัง่เศส 
18. เยอรมนี
19. ญ่ีปุ่น 
20. ไอรแ์ลนด์
21. อสิราเอล 
22. อติาลี
23. ลัตเวยี 
24. ลิทัวเนีย
25. กรซี 
26. ฮังการี
27. ไอซแ์ลนด์ 
28. มาเลเซยี 
29. มอลตา 
30. เนเธอรแ์ลนด์ 
31. นิวซแีลนด์

32. นอรเ์วย์ 
33. โปแลนด์ 
34. โปรตุเกส 
35. กาตาร ์
36. ซาอดีุอาระเบีย
37. สิงคโปร ์
38. สโลวเีนีย 
39. สาธารณรฐัเกาหลี 
40. สเปน 
41. สวเีดน 
42. สวติเซอรแ์ลนด์ 
43. สหรฐัอาหรบัเอมเิรตส์ 
44. สหราชอาณาจกัร 
45. สหรฐัอเมรกิา 
46. ฮ่องกง

46 ประเทศ



หน่วยงาน การเตรียมการ / ตรวจสอบ หมายเหตุ

1. กระทรวงการท่องเที่ยว

และกีฬา  และททท. 

สถานประกอบการต่างๆที่เก่ียวข้อง   โรงแรมSHA+ ที่มีโรงพยาบาลคู่ปฏิบัติการ

จัดระบบสนับสนุนที่เก่ียวข้องกับการท่องเที่ยว

2. กระทรวงสาธารณสุข การตรวจทางห้องปฏิบัติการ (ควบคุมราคาทั้งเข้าและออกประเทศ ก าหนดจุดตรวจและการออก

ใบรับรอง) สถานพยาบาล  (การรักษานักท่องเที่ยว)

แนวทางการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรค    AQ OQ AHQ
ความพร้อมการแพทย์สาธารณสขุของจังหวัด

3. กระทรวงมหาดไทย มาตรการ COVID Free Setting ของสถานที่เสี่ยงต่างๆและแผนรองรับการเปิดประเทศของจังหวัด

4. กระทรวงการต่างประเทศ สื่อสารกับประเทศต่างๆ  ควบคุมจ านวนผู้เดินทางเข้าประเทศ   (ร่วมกับกพท.) 

เวปไซด์ในการเตรียมตัวเข้าประเทศ (Thailand Pass)
5. กพท. และทอท. ควบคุมจ านวนเที่ยวบิน (ร่วมกับกต.   ดูแลระบบการเดินทางทางอากาศภายในประเทศ

6. ส านักงานต ารวจแห่งชาติ ตรวจสอบระบบคนเข้าเมือง ดูแลความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว

7. กระทรวงดิจิตอลฯ แอปพลิเคชั่นที่ใช้ภายในประเทศ (หมอชนะ)

8. คปภ. จัดท าประกันภัย ให้ครอบคลุม เกิดประโยชน์กับนักท่องเที่ยว และไม่เป็นภาระระบบสาธารณสุข 

(เริ่มใช้ได้เมื่อ RT-PCR พบเชื้อเท่านั้น)
อยู่ระหว่างค านวณ

เบี้ยประกัน

9. คณะกรรมการโรคติดต่อ

จังหวัด/กรุงเทพมหานคร

เตรียมความพร้อมโรงแรม ที่พักตามก าหนด   ตรวจสอบมาตรการ COVID Free Setting ของ

สถานบริการต่างๆ   ควบคุมการระบาด และจัดท าแผนรองรับการระบาด

การเตรียมการเปิดประเทศ และการด าเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง



จังหวัดที่ก าหนดเป็นพื้นที่น าร่องการทอ่งเที่ยว ในแต่ละระยะ (พื้นที่สีฟ้า)
ระยะน าร่อง 1–31 ต.ค.64 ระยะที่ 1  (1 – 30 พ.ย. 64) ระยะที่ 2  (1 - 31 ธ.ค. 64) ระยะที่ 3  (ตั้งแต่ 1 ม.ค. 65 )

เกณฑ์ก าหนดพื้นท่ีน าร่อง

ด้านเศรษฐกิจ
เป็นเมืองหลักหรือจังหวัดที่มีสดัส่วน

รายได้จากนักท่องเที่ยวต่างชาติ ไม่

น้อยกว่าร้อยละ 80 ของรายได้จาก

การท่องเที่ยวทั้งหมด

เกณฑ์ก าหนดพื้นท่ีน าร่อง

ด้านเศรษฐกิจ
เป็นเมืองหลักหรือจังหวัดที่มีสดัส่วนรายได้จาก

นักท่องเที่ยวต่างชาติ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 15 ของ

รายได้จากการท่องเที่ยวทั้งหมด

เกณฑ์ก าหนดพื้นท่ีน าร่อง ด้านเศรษฐกิจ
1) เป็นเมืองหลักหรือจังหวัดที่มีสดัส่วนรายได้จาก

นักท่องเที่ยวต่างชาติ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 15 ของรายได้

จากการท่องเที่ยวทั้งหมด

2) มีสินค้าการท่องเที่ยวด้านศิลปวัฒนธรรม

3) เป็นจังหวัดที่มีพรมแดนตดิตอ่กับประเทศเพ่ือนบ้าน 

เกณฑ์ก าหนดพื้นท่ีน าร่อง ด้าน

เศรษฐกิจ

จังหวัดที่มีพรมแดนติดต่อกับ

ประเทศเพื่อนบ้าน 

4 จังหวัด
ด าเนินการในพื้นที่น าร่องเดิมที่

ด าเนินการตั้งแต่ ก.ค.ส.ค. 64
• ภูเก็ต 

• สุราษฎร์ธานี (เกาะสมุย  

เกาะพะงัน เกาะเต่า) 

• พังงา (เขาหลัก เกาะยาว)
• กระบี่ (เกาะพีพี เกาะไหง 

ไรเ่ลย)์ 

15 จังหวัด (รวม 17 จ.)
- กรุงเทพมหานคร 

- สมุทรปราการ (สนามบินสุวรรณภูมิ)

- กระบี่ (ทั้งจังหวัด)  - พังงา (ทั้งจังหวัด)
- ประจวบคีรีขันธ์ (ต าบลหัวหิน หนองแก)
- เพชรบุรี (เทศบาลเมืองชะอ า)

- ชลบุรี (พัทยา อ าเภอบางละมุง  ต าบลนาจอมเทียน

ต าบลบางเสร่ เกาะสีชัง อ.ศรีราชา) 

- ระนอง (เกาะพยาม) 

- เชียงใหม่ (อ าเภอเมือง แม่ริม แม่แตง ดอยเต่า)

- เลย (เชียงคาน)            - บุรีรัมย์ (เมือง)

- หนองคาย (เมือง ศรีเชียงใหม่ ท่าบ่อ สังคม)

- อุดรธานี (เมือง  นายูง  หนองหาน  

ประจักษศ์ิลปาคม กุมภวาปี บ้านดุง)

- ระยอง (เกาะเสม็ด)       - ตราด (เกาะช้าง)

16 จังหวัด  (รวม 33 จ.)
เชียงราย แม่ฮ่องสอน ล าพูน แพร่ สุโขทัย 

เพชรบูรณ์ ปทุมธานี อยุธยา  ขอนแก่น 

นครราชสีมา นครศรีธรรมราช ตรัง พัทลุง สงขลา 

ยะลา นราธิวาส

12 จังหวัด (รวม 45 จ.)
สุรินทร์ สระแก้ว จันทบุรี ตาก 

นครพนม มุกดาหาร บึงกาฬ   

อุบลราชธานี น่าน กาญจนบุรี 

ราชบุรี สตูล 

ประชุม ศบค. 14 กันยายน 2564



รายละเอียด
Test to Go

ไม่กักตัว เดินทางได้ทุกพ้ืนท่ี

Sandbox Programme
พ้ืนท่ีน าร่องการท่องเที่ยว

Quarantine Facilities (AQ,OQ, AHQ,SQ)
กักตัว

เวป/แอปพลิเคช่ัน ก่อนเข้าราชอาณาจักร  Thailand Pass  - เข้าราชอาณาจักร หมอชนะ - ผู้ประกอบการ/รพ./หน่วยงาน  COSTE

ประเทศต้นทาง
เดินทางมาจากประเทศที่ก าหนด 

(พ านักในประเทศที่ก าหนด > 21 วัน

ก่อนเดินทาง ยกเว้นจากประเทศไทย)
เดินทางมาจากประเทศใดก็ได้ เดินทางมาจากประเทศใดก็ได้

การกักตัว
ไม่กักตัว 

แต่ต้องรอผลตรวจ RT-PCR ในAQ /
SHA+ ที่มีโรงพยาบาลคู่ปฏิบัตกิาร 1 วัน

อยู่ในพ้ืนที่ Sandbox เป็นเวลา 7 วัน
กักตัวในสถานกกักนัที่ราชการก าหนด (AQ OQ AHQ SQ)
9 ได้วัคซีน : ทุกช่องทาง 7 วัน 
2 ไม่ได้วัคซีน : อากาศ น้ า 10 วัน / บก 14 วัน 

หลักฐาน

การฉีดวัคซีน

ได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์ที่ก.สาธารณสุข

ก าหนดเป็นเวลาไมต่่ ากว่า 14 วันก่อนเดินทาง 

ยกเว้นเด็กอายุต่ ากว่า 12 ปีที่มากับผู้ปกครอง

ได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์ที่ก.สาธารณสุขก าหนด 

เป็นเวลาไม่ต่ ากว่า 14 วัน ก่อนเดินทาง 

ยกเว้นเด็กอายุต่ ากว่า 18 ปีที่มากับผู้ปกครอง

� ไม่ได้รับหรือไดร้ับวัคซีนไม่ครบตามเกณฑ์ที่              

ก.สาธารณสุขก าหนด 

� ได้รับวัคซีนแต่ไม่เข้าเกณฑ์ T&G หรือ Sandbox
หลักฐาน

การจองท่ีพัก
มีหลักฐานการจ่ายค่าที่พัก SHA+ หรือ AQ
จ านวน 1 วัน (เพ่ือรอผลตรวจ RT-PCR)

มีหลักฐานการจ่ายค่าที่พัก SHA+ 
ในพ้ืนที่ Sandbox จ านวน 7 วัน

มีหลักฐานการจ่ายค่าที่พัก  สถานกักกนัทีร่าชการก าหนด 

จ านวน 7, 10, 14  วัน

ประกันสุขภาพ

(คนไทยไม่ต้องมี)
ประกันภัยในวงเงินคุ้มครอง

ไม่น้อยกว่า 50,000 ดอลลาร์สหรัฐ

ประกันภัยในวงเงินคุ้มครอง

ไม่น้อยกว่า 50,000 ดอลลาร์สหรัฐ

ประกันภัยในวงเงินคุ้มครอง

ไม่น้อยกว่า 50,000 ดอลลาร์สหรัฐ

ผลตรวจเชื้อโควิด-19

ด้วยวิธี RT-PCR
ผลตรวจหาเช้ือโควิด-19 ด้วยวิธี RT-PCR 

(ออกภายใน 72 ชั่วโมงก่อนเดินทาง)
ผลตรวจหาเช้ือโควิด-19 ด้วยวิธี RT-PCR 

(ออกภายใน 72 ชั่วโมงก่อนเดินทาง)

ผลตรวจหาเช้ือโควิด-19 ด้วยวิธี RT-PCR 
(ออกภายใน 72 ชั่วโมงก่อนเดินทาง)

(คนไทยไม่ต้องมีผลตรวจหาเช้ือโควิด-19 ก่อนเดินทาง)
การตรวจเชื้อโควิด-19

เมื่อเดินทางถึงไทย
(RT-PCR ATKรวมในค่าที่พัก)

� คร้ังที่ 1 ตรวจด้วย RT-PCR 
� คร้ังที่ 2 ตรวจ ATK ด้วยตัวเองเมื่อมี

อาการ หรือในวันที่ 6 – 7

� คร้ังที่ 1 ตรวจด้วย RT-PCR 
� คร้ังที่ 2 ตรวจ ATK ด้วยตัวเองเมื่อมีอาการ 

หรือในวันที่ 6 – 7

RT-PCR จ านวน 2 คร้ัง

� คร้ังแรก : วันที่เดินทางถึง (วันที่ 0 – 1 )
� คร้ังที่สอง : วันที่ 6 – 7 หรือ 8 – 9 แล้วแต่กรณี

มาตรการป้องกันโรคโควิด 19 ส าหรับการเดินทางเข้าราชอาณาจักร จ าแนกตามประเภท ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564



กระบวนการและขั้นตอนส าหรับการเดินทางเข้าราชอาณาจักร: Sandbox, Test to Go (ไม่กักตวั เดินทางได้ทุกพื้นที่)

จุดตรวจ

ที่ก าหนด

AQ OQ AHQ หรือ

โรงแรม SHA+ที่มี

รพ.คู่ปฏิบัติการ ตรวจที่จุดตรวจในโรงแรม

ตรวจครั้งที่ 1 

ระบบการดูแลรักษาผู้ติดเช้ือ

ตรวจครั้งที่ 2 (วันที่ 6–7)

สิ่งที่ต้องเตรียมก่อนเดินทางเข้าประเทศ

1) Certificate of Vaccination
2) Health Insurance 50,000 USD
3) COVID-19 -free for 72 hours
4) บันทึกข้อมูลใน Thailand Pass

จ าแนกประเภทการเข้าราชอาณาจักร

ผ่านขั้นตอน

ตามมาตรการ

เข้าประเทศ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ/ก ากับ

ทสภ.  สตช. กรมควบคุมโรค

หน่วยงานทีร่ับผิดชอบ/ก ากับ

ททท. กรมสบส.  

เดินทางแบบ

sealed route

ติดเช้ือไม่ติดเชื้อ

ติดเช้ือ ไม่ติดเช้ือ

ใช้ ATK ตรวจหาเชื้อ

ด้วยตัวเอง หรือไปตรวจ PCR

ติดเช้ือ

ไม่ติดเช้ือ

มีอาการทางเดินหายใจ

หรือสงสัยติดเช้ือโควิด 19

รพ.หรือโรงแรมมอบ

ชุดตรวจ ATK ด้วยตัวเอง

ผู้เดินทางโหลด 

“หมอชนะ”

โรงแรมตรวจสอบ

หมอชนะแจ้งเตือนการตรวจ 

ผู้เดินทาง ตรวจ ATK ด้วยตัวเอง โรงแรมตรวจสอบ

ผู้เดินทางบันทึกใน  “หมอชนะ”

โรงแรม/ที่พักแจ้งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ 

ประสานส่งตรวจ RT-PCR/ดูแลรักษาหน่วยงานที่รับผิดชอบ/ก ากับ

ททท.  ก.สธ. คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด/กทม.

เดินทางกลับตามมาตรการประเทศต้นทาง 



จงัหวดั   
รปูแบบท่องเท่ียว

อตัราความครอบคลมุ
วคัซนี (เขม็ 1) 

อตัราความครอบคลมุ
วคัซนี (เขม็ 2) 

อตัราความครอบคลมุ
วคัซนีครบสองเขม็ 

(ผู้สูงอายุ) 

อตัราการครองเตียง 
(แดง+เหลอืง)

อตัราการติดเชื้อ
รายวนั 

(ต่อแสนประชากร)

คะแนนรวมจากการ
ประเมนิตนเอง 
(9 ตค 64)

1.กรงุเทพมหานคร 104.44 73.28 80.09 46.07 18.91 51.64

2. กระบี่ 59.80 34.20 59.38 76.92 20.11 70.47

3. พงังา 63.35 52.79 70.45 44.44 32.15 100.00

4. ประจวบคีรขีนัธ ์ 54.68 42.68 56.13 83.33 29.59 25.60

5. เพชรบุรี 57.71 43.93 49.35 50.88 26.66 19.05

6. ชลบุร ี  79.31 61.51 63.09 75.00 24.50 79.15

7.ระนอง 61.56 50.07 70.33 18.18 14.07 58.19

8. สมุทรปราการ 71.55 54.59 54.68 28.57 24.88

9. ระยอง 57.87 42.22 57.22 70.51 38.55

10. ตราด 53.94 38.46 58.00 66.67 31.13

11. เชยีงใหม ่ 57.48 38.77 51.59 96.30 17.84 80.51

12.เลย                45.90 29.80 43.50 0.00 2.56 100.00

13. บุรรีมัย์ 54.29 38.50 47.45 29.63 1.97 100.00

14. หนองคาย        45.16 30.85 46.23 23.08 2.47 49.70

15. อดุรธานี 44.26 28.85 49.09 51.67 8.30 71.37

1. ข้อมูลเตียง ณ 21 ต.ค. 64@16.30 น. จากระบบ co-ward  https://co-ward.moph.go.th/ ก.สธฉ.สป.สธ. 2. ข้อมูลผู้ป่วยสะสมสัปดาหท่ี์ 44 (15 – 21 ตค 64) กรมควบคุมโรค 3. ข้อมูลวคัซนีจาก MOPHIC ณ 25 ต.ค. 64

ความพร้อมของพ้ืนท่ีน าร่อง



จ านวนประชากร
ทะเบยีนราษฎร ์และ

ประชากรแฝง 
ทุกกลุม่อายุ

ผลการฉีดเขม็ 1 จ านวนวคัซนีท่ีต้องฉีดเพิม่เติมแยกตามระดับความครอบคลุม 

จ านวน (คน) ความครอบคลมุ
(รอ้ยละ) รอ้ยละ 50 รอ้ยละ 60 รอ้ยละ 70

เชยีงใหม่ 1,729,353 1,020,599 59.0 17,013 189,948.1 
ประจวบคีรขีนัธ์ 578,093 326,815 56.5 20,041 77,850.2 
เพชรบุรี 502,826 293,038 58.3 8,658 58,940.2 
ชลบุรี 2,047,621 1,648,596 80.5 
สมุทรปราการ 1,931,726 1,413,417 73.2 
ระยอง 966,931 567,701 58.7 12,458 109,150.9 
ตราด 249,457 136,598 54.8 13,076 38,022.0 
เลย 640,282 300,666 47.0 19,475 83,503 147,531.6 
หนองคาย 519,027 237,245 45.7 22,268 74,171 126,073.7 
อดุรธานี 1,565,739 726,176 46.4 56,694 213,268 369,841.6 
บุรรีมัย์ 1,587,359 874,094 55.1 78,321 237,057.0 
ภูเก็ต 547,584 456,228 83.3 
สุราษฎรธ์านี 1,144,089 590,460 51.6 95,993 210,402.3 
กระบ่ี 503,537 309,793 61.5 42,683.2 
พงังา 286,338 185,731 64.9 14,705.9 
ระนอง 228,507 143,214 62.7 16,740.6 
กรงุเทพมหานคร 7,699,174 8,309,410 107.9 

รวม 22,727,644 17,539,781 77.2 98,437 616,502 1,638,947.4 
แหล่งข้อมูล กรมควบคุมโรค ณ วนัท่ี 26 ตุลาคม 2564

เป้าหมายการฉีดวัคซนีโควิด-19 ในพ้ืนท่ีท่องเท่ียวระยะน ารอ่งและระยะท่ี 1
เพื่อความครอบคลมุรอ้ยละ 70 ของประชากรแต่ละจงัหวดั ซึ่งมคีวามต้องการวคัซนีประมาณ 1.5 ลา้นโดส



ระบบและรูปแบบการตรวจทางห้องปฏิบัติการ 

เชียงใหม่
• ประมาณการนักท่องเที่ยว  500 คน/วัน

• จ านวนห้องปฏิบัติการเครือข่ายในจังหวัด 12 แห่ง

เชียงราย
• ประมาณการนักท่องเที่ยว  50 คน/วัน

• จ านวนห้องปฏิบัติการเครือข่ายในจังหวัด 5 แห่ง

ภูเก็ต
• ประมาณการนักท่องเที่ยว  1,600 คน/วัน

• จ านวนห้องปฏิบัติการเครือข่ายในจังหวัด 6 แห่ง

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
(สุวรรณภูมิ+ดอนเมือง)

• ประมาณการนักท่องเที่ยว  10,500 คน/วัน

• จ านวนห้องปฏิบัติการเครือข่ายในจังหวัด 157 แห่ง



• ส าหรับการตรวจเพ่ือเฝ้าระวังโรคภายในประเทศ 
เพิ่มศักยภาพระบบการตรวจของห้องปฏิบัติการเครือข่าย 
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ จ านวน  431 แห่ง และในอนาคต

ให้มีศักยภาพการตรวจไม่น้อยกว่า 120,000 รายต่อวัน

• วิเคราะห์และจัดท าฐานข้อมูลการตรวจทางห้องปฏิบัติการของประเทศไทย

ระบบฐานข้อมูลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ 
เชื่อมโยงไปยังระบบที่เกี่ยวข้อง อาทิ หมอพร้อม H4U

ระบบและรูปแบบการตรวจทางห้องปฏิบัติการ 



เพิ่มศักยภาพห้องปฏิบัติการเพื่อตรวจเฝ้าระวังการกลายพันธุ์เช้ือ

เพิ่มศักยภาพห้องปฏิบัติการทั้งสว่นกลาง และศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ทั้ง 15 แห่ง และ/หรือ

หน่วยงานเครือข่ายที่มีศักยภาพ
1. เผยแพร่ข้อมูลรหัสพันธุกรรมทั้งจีโนม (Whole genome sequencing:WGS) ในฐานข้อมูล GISAID ทุกสัปดาห์

2. ติดตามการเปลี่ยนแปลงของสายพันธ์ุน่ากังวล ด้วยการถอดรหัสพันธุกรรมตัวอย่าง

ทั่วประเทศ

• WGS 450 ตัวอย่างต่อสัปดาห์

• real time RT PCR เพื่อหา SNP mutation 
ไม่น้อยกว่า 1,000 รายต่อสัปดาห์ 



สถานประกอบการ
- เข้า Web/Web APP ลงทะเบียนในระบบ 
- ศึกษาแนวปฏิบัติตามมาตรการ
- ประเมินตนเองระบบ

การประเมินตนเอง
1. ประเมินตนเองตามพ้ืนฐาน TSC
2. ประเมินตนเองตามมาตรฐาน 
COVID FREE SETTING

รับใบประกาศรับรองตนเอง (COVID 
Free Setting) : E – Certification ติดใน
สถานที่ให้ประชาชนเห็นเด่นชัด (ติดได้หลาย
จุด)  เพื่อให้ประชาชนตรวจสอบ โดยผ่าน 
QR Code

ประชาชนตรวจสอบมาตรการ และ
ร้องเรียนผ่าน QR-Code ทั้งของร้าน 

และที่ออกโดย จพง.

ข้อมูล
สถานประกอบการ/
กิจการ/กิจกรรม

ศูนย์อนามัย

จังหวัด อปท.

สมาคม/
ชมรม /
สภา

กลไกระดับจังหวัด 
ภาพจังหวัด  : สุ่มประเมิน
อปท. : ตรวจประเมินออกใบรับรอง

COVID Free Setting 
Sticker

ประเมินทุก 14 วัน

สะท้อนเพื่อ
ปรับปรุง

Monitor & Evaluation

คสจ+ศปก.จ.

หน่วยงานรัฐ กลไก
ส่วนกลาง

- สุ่มประเมิน 
ตรวจสอบ และ 
Feedback พท.

กลไกการยกระดับเป็น COVID Free Setting
บน Thai Stop Covid Plus

จพง. ตรวจสอบมาตรการ  
สถานประกอบการ ในระบบ
ข้อมูลตามพื้นที่ จังหวัด  และ
ออกใบรับรอง  (COVID FREE 
SETTING STICKER)

จัดระบบให้ ผู้รับบริการตรวจสอบ 5% หรืออย่างน้อย 5 คนต่อวัน



ข้อเสนอกรอบมาตรการ

� ตั้งเป้าหมาย CFS ก าหนด Name list เร่งลงทะเบียน 
ใน TSC+

� พัฒนาศักยภาพ Regulator ทุกระดับในการใช้ระบบ 
TSC+ เน้น ระดับจังหวัด และ อปท.

� เข้มงวดในการก ากับ ตรวจสอบมาตรการ CFS : 
จังหวัด, อปท ด้วยมาตรการทางกฎหมาย

� สื่อสารมาตรการผ่านตราสัญลักษณ์ CFS : E-Cert, 
Sticker

� เน้นมาตรการ People Voice หรือ Watchdog :  
เชิงบวก/ลบ 

� สื่อสาร สร้างการรับรู้ และ Empowerment ประชาชน 
นักท่องเที่ยวการปฏิบัติตามมาตรการ UP-DMHTA
เข้มข้น

Self Certification : สปก.ทุก Setting ลงทะเบียน 

ประเมินตนเอง บนระบบ TSC+ เป็น COVID Free 

Setting

People Voice : ประชาชนประเมิน แนะน าติชม ร้องเรียน 

สถานประกอบการ

• QR Code ใน E-Certificate

• Website TSC+ 

• Facebook “ผู้พิทักษ์อนามัย (COVID Watch)”

การก ากับตรวจสอบ ติดตามมาตรฐาน

Proactive Inspection ;
• จัดตั้งคณะกรรมการร่วมตรวจ ก ากับ COVID Free 

Area/Zone : ภาครัฐ (สธ, มท) และภาคประชาชน
• ก าหนด Setting เสี่ยง :

ตลาด ร้านอาหาร Street food โรงแรม               
และสถานบันเทิง
• ตรวจประเมินทุก 2 อาทิตย์
• ก ากับ มาตรการ ตาม พรบ.การสาธารณสุข



26,263,260

ส านักงานปลดักระทรวงสาธารณสขุ

องค์การเภสชักรรม

สถานการณ์ยาคงเหลอื ณ วันที่ 24 ตุลาคม 2564

ยา Favipiravir 200 mg

หน่วยบรกิารเขตกรุงเทพมหานคร

กรมควบคุมโรค

ยา Remdesivir 100 mg

องค์การเภสชักรรม

คงเหลอื (เม็ด)

คงเหลอื (vial) 74,284

1,700,503
60,501

หน่วยบรกิารเขตสขุภาพที่ 1-13
56,518

17,766

9,779,076
14,723,180



คงคลงัเวชภณัฑ ์และอตัราส ารองคงคลงัประเทศ (เดอืน)

กองสาธารณสุขฉุกเฉิน ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

คงคลัง

ภูมิภาค (A)
คงคลัง

ส่วนกลาง (B)
คงคลังท่ัว

ประเทศ (A+B)
ก.พ.-64 มี.ค.-64 เม.ย.-64 พ.ค.-64 มิ.ย.-64 ก.ค.-64 ส.ค.-64 ก.ย.-64 ต.ค.-64

1 N95 ช้ิน 3,899,213 1,924,302 5,823,515 1,207,473 34 4 3 7 14 9 6 5 5

Coverall Level2 ชุด 1,003,840 142,332 1,146,172 633,733 8 2 3 2 3 2 2*

Coverall Level4 ชุด 300,120 419,180 719,300 200,485 8 6 6 4 3 3 4

3 Isolation gown ชุด 1,832,039 743,282 2,575,321 791,368 3 4 4 2 3 3 3

4
Reusable 
Isolation gown

ชุด 0 957,261 957,261 30,000 1 4 3 4 4 5 7 12 32

5 Shoe cover คู่ 1,850,903 215,550 2,066,453 448,564 4 4 3 4 9 10 5 5 5
6 Hood cover ช้ิน 614,258 649,534 1,263,792 213,851 2 3 2 2 3 3 3 4 6
7 Face shield ช้ิน 1,414,178 340,084 1,754,262 1,059,960 6 6 3 3 3 1 1 1 2*
8 Leg Cover คู่ 1,441,869 2,600,000 4,041,869 860,886 2 2 2 2 8 1 2 2 5

9
Disposable 
cap

ช้ิน 7,994,995 6,850 8,001,845 3,531,150 3 3 3 3 5 3 2 2 2*

10 Surgical mask ช้ิน 74,333,003 74,667,450 149,000,453 17,002,074 4 4 4 13 13 12 10 10 9
11 Nitrile Glove คู่ 3,655,346 37,900 3,693,246 914,014 5 5 4 2 8 7 4 4 4

12
Disposable 
glove

คู่ 54,542,066 26,780,850 81,322,916 21,682,193 2 2 2 1 4 4 4 4 4

อัตราส ารองคงคลัง (เดือน)

2

อัตราการใช้

ต่อเดือน
ล าดับ รายการ

หน่วย

นับ

คงคลัง ณ วันท่ี 25 ต.ค.64



ประเด็นปัญหา / ข้อกังวล จากพ้ืนท่ี

1. ความพรอ้มของพ้ืนท่ียังไม่สอดคล้องตามหลักเกณฑ์พิจารณาการเปิดพ้ืนท่ีน ารอ่ง               
การท่องเท่ียว  ได้แก่
1.1 อัตราผู้ติดเชื้อรายใหม่สูงกวา่เกณฑ์ เชน่ เชยีงใหม่ ประจวบฯ
1.2 ความครอบคลุมการฉีดวคัซนี

2. กลไกการพิจารณาการเปิดพ้ืนท่ีท่ีไม่พรอ้ม
3. ใชร้ะยะเวลาการเดินทางจากสนามบินถึงท่ีพักมากเกินเกณฑ์ เชน่ จ.ตราด  ใชเ้วลา 7 ชัว่โมง
4. แหล่งข้อมูลนักท่องเท่ียวท่ีจะเดินทางเข้าพ้ืนท่ีไม่ชดัเจน  เชน่ ประเภทและจ านวน

นักท่องเท่ียว โรงแรมท่ีพัก 
5. การติดตามตัวนักท่องเท่ียวให้อยู่เฉพาะในพ้ืนท่ี sandbox หรอืพ้ืนท่ีท่ีก าหนด
6. จงัหวดัชลบุรี : ขอตัด อ.ศรรีาชา ออกจากพ้ืนท่ีน ารอ่ง เน่ืองจากเป็นเมืองอุตสาหกรรม



เพ่ือท่ีประชมุพิจารณามอบหมาย

ทุกจงัหวดัเตรยีมความพรอ้มรบันักท่องเท่ียวจาก 46 ประเทศ (TG Program)

จงัหวดัน ารอ่งท่องเท่ียว 17 จงัหวดัเตรยีมความพรอ้มรบันักท่องเท่ียวจาก
ท้ังจากโปรแกรม TG และ Sandbox 

หมายเหตุ   เฉพาะการเดินทางผ่านทางด่านอากาศ และด่านเรอื 



Smart Living with  Covid-19


