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ด้านการมีส่วนร่วมภาคประชาชน : บทบาท อสม. ในการเฝ้าระวัง         
การแพร่ระบาดโควิด – 19  

การแพร่ระบาดโควิด – 19 ระลอกที่ 1 และระลอกที่ 2 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ร่วมมือ
กับ อสม. ในการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดในชุมชน ติดตามกลุ่มเป้าหมายที่มีการเดินทางมา
จากกรุงเทพและปริมณฑล และกลุ่มที่มีการเดินทางมาจากต่างประเทศ อสม.ทั่วประเทศ มีการ
เคาะประตู จ านวน 591,058 คน  
มีการให้ค าแนะน าให้ความรู้เกี่ยวกับป้องกันโควิด–19  
จ านวน 7,424,625 คน ท าให้เป็นที่รับยอม 
ของนานาชาติได้รับการจัดล าดับที่ 4 ของโลก 
ในการควบคุมโควิด - 19 

ที่มา: สถาบันคลังสมอง Lowy Institute ของออสเตรเลีย 



ด้านการมีส่วนร่วมภาคประชาชน : บทบาท อสม. ในการเฝ้าระวัง         
การแพร่ระบาดโควิด – 19  

การแพร่ระบาดโควิด – 19 ระลอกที่ 3 
บทบาท อสม. ชวนประชาชนมารับฉีดวัคซีน ตามแนวทาง 3 ช 
ชี้แจง : วัคซีนมีผลต่อการติดเชื้อ ป่วยหนัก ลดการเสียชีวิต  
          สร้างภูมิคุ้มกันหมู ่
ชักชวน : บอกต่อให้ประชาชนมารับการฉีดวัคซีน 
ช่วยเหลือ : ช่วยเหลือในการลงทะเบียน (หมอพร้อม, Smart อสม. และผ่านทาง รพ.สต) 
  ผลการด าเนินงาน 
 ชวนประชาชนมารับการฉีดวัคซีน จ านวน 14,104,369 ครัวเรือน 
 แนะน าในการลงทะเบียน รวมทั้งหมด 4,299,211 คน 
1) หมอพร้อม 713,729 คน 2) Smart อสม. 180,098 คน และ)ผ่านทาง รพ.สต 3,405,384 คน 

ที่มาข้อมูล : http://www.thaiphc.net (ณ วันที่ 13 มิถุนายน 2564) 

http://www.thaiphc.net/
http://www.thaiphc.net/


บุคลากร 

ด้านมาตรฐานระบบบรกิารสุขภาพ 

หลักเกณฑ์แนวทางการเปลี่ยนโรงแรมเป็น
โรงพยาบาลสนาม (Hospitel) 

หลักเกณฑ์แนวทางการจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม 

หมวด 1 โครงสร้างอาคาร และวิศวกรรม หมวด 1 การเตรียมการและการสนับสนุนการมีสว่นร่วมจากชุมชน 

หมวด 2 บุคลากรทางการแพทย์ และ เจ้าหน้าที่สนับสนุน หมวด 2 อาคาร สถานท่ี และเครื่องมือ 

หมวด 3 วัสดุ อุปกรณ์ส านักงาน หมวด 3 การจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม 

หมวด 4 เวชภัณฑ์และอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล หมวด 4 การบริหารจัดการด้านการรักษาพยาบาลการดูแล
ผู้ป่วย และการส่งต่อ 

หมวด 5 การจัดการสิ่งแวดล้อมและเป็นมิตรกับชุมชน หมวด 5 การดูแลจิตใจ 

หมวด 6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 



บุคลากร 

                                ด้านมาตรฐานระบบบรกิารสุขภาพ : ผลการด าเนินงาน Hospitel 

จัดท ำโดย กลุ่มส่งเสริมและพัฒนำสถำนพยำบำล 

Hospitel  

จ านวนเตียงทั้งหมด 

จ านวนผู้ป่วยสะสม 

จ านวนเตียงคงเหลือ 

• จ านวน 71 แห่ง 

• 10,354 เตียง 

• 7,432 ราย 

• 2,922 เตียง 

(ข้อมูล ณ วันที่ 14 มิถุนายน 2564) 



บุคลากร 

ด้านมาตรฐานระบบบรกิารสุขภาพ 

ผลการด าเนินการจัดตั้ง 
โรงพยาบาลสนาม 

จัดท าต้นแบบ/ตัวแบบหรือแนวทางการออกแบบ 
โรงพยาบาลสนาม 

1. ศูนย์แรกรับนิมิบุตร 1) ออกแบบ/ปรับปรุง ห้องพักผู้ป่วยแยกโรค/ห้องผู้ป่วยหนักรองรับผู้ป่วย
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid – 19) จ านวน 13 แบบ 

2. โรงพยาบาลบุษราคัม  
- เฟส 1 จ านวน 1,092 เตียง 
- เฟส 2 จ านวน 1,076 เตียง 

     รวม 2,168 เตียง 

2) ออกแบบ/ปรับปรุงห้องผ่าตัดและห้องอุบัติเหตุฉุกเฉนิรองรับผู้ป่วยติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid – 19) จ านวน 4 แบบ 

3) แนวทาง/ข้อก าหนดการออกแบบ/ปรับปรุงห้องผู้ป่วยหนัก (ICU) ห้อง
ทันตกรรม ห้องตรวจตา หู คอ จมูก รองรับผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(Covid – 19) และสภาวะปกติใหม่ (New Normal) 

3. จัดท าโรงพยาบาลสนาม
ราชทัณฑ์ "เรือนจ ากลางกรุงเทพ" จัดท ำโดย กองแบบแผน 



ด้านคุ้มครองผู้บริโภค 

 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ มีบทบาทหน้าที่ด้านคุ้มครองผู้บริโภค    
ระบบบริการด้านสุขภาพ ตามพรบ.สถานพยาบาล พ.ศ. 2541 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม ให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย 
 สถานการณ์การระบาดโรคโควิด – 19 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 
เล็งเห็นถึงความเดือดร้อนของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ
เชื้อโรคโควิด – 19 ในเขตกรุงเทพ และพื้นที่ที่มีการแพร่ระบาดรุนแรง กรม
สนับสนุนบริการสุขภาพออกประกาศกระทรวง จ านวน 5 ฉบับ เพื่อช่วยเหลือ
ประชาชน  



ด้านคุ้มครองผู้บรโิภค : กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

1) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ก าหนดผู้ป่วยฉุกเฉินโรคติดต่ออันตรายตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ กรณีโรคติดเชื้อไวรัส      
โคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID 19)) 
 

2) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการก าหนดค่าใช้จ่ายในการด าเนินการผู้ป่วยฉุกเฉินโรคติดต่อ
อันตรายตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 
(COVID 19)) ฉบับที่ 1,2 และ 3 
 

3) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการช่วยเหลือเยียวยาแก่ผู้ป่วยฉุกเฉินโรคติดต่ออันตราย ตาม
กฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19))   
การระดมทรัพยากรและมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือเยียวยาและการจัดให้มีการส่งต่อผู้ป่วยไปยังสถานพยาบาลอื่น 
 

4) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เร่ือง สถานพยาบาลอื่นซึ่งได้รับการยกเว้นไม่ต้องอยู่ในบังคับตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล กรณี
ให้บริการเฉพาะผู้ป่วยโรคติดต่ออันตรายตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 
(Coronavirus Disease 2019 (COVID 19) เป็นการชั่วคราว 
 

5) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เร่ือง ลักษณะและมาตรฐานของสถานพยาบาลอื่น ซึ่งได้รับการยกเว้นไม่ต้องอยู่ในบังคับตามกฎหมาย
ว่าด้วยสถานพยาบาล กรณีให้บริการเฉพาะผู้ป่วยโรคติดต่ออันตราย ตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID 19) เป็นการชั่วคราว 

 

 
 



Innovation Health System 

 สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ท าให้เกิดผลกระทบวงกว้างทั้งด้านสาธารณสุข 
เศรษฐกิจ และสังคม กรมสนับนุนบริการสุขภาพเป็นหน่วยงานมีหน้าที่ควบคุม ก ากับการด าเนินงานด้าน
บริการสุขภาพเชิงระบบ และเพื่อให้การด าเนินสอดคล้องกับสถานการณ์ จึงได้จัดให้มีระบบการกักกันโรค  
รูปแบบต่างๆ 4 ประเภท 
1) สถานที่กักกันทางเลือก (Alternative State Quarantine: ASQ) 
2) สถานที่กักกันทางเลือกในสถานพยาบาล (Alternative Hospital Quarantine: AHQ)  
3) Golf Quarantine 
4) Wellness Quarantine 
 

 
 
 



Innovation Health System : ผลการด าเนินงาน 

ASQ AHQ GQ 

จ านวน 141 172 แห่ง 
 

(รพ 135 แห่ง) 
(คลินิก 37 ห่ง) 

4 แห่ง 

ผู้รับบริการสะสม 120,000 คน 
(18,685 ห้อง) 

7,954 คน 247 คน 

ประมาณการรายได้ (ลบ.) 5,200 ลบ. 2,915 ลบ. 24.7 ลบ. 

รวม 8,139 ลบ. 
ที่มา : http://www.hsscovid.com/ ณ วันที่ 14 มิ.ย. 2564 



Q & A 



ขอบคุณครับ 


