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คานา
ด้วยปัจ จุบั นสถานการณ์ข องโรคติด เชื้ อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19) ที่ ส าธารณรั ฐ
ประชาชนจีน ตั้งแต่ช่วงเดือนธันวาคม 2562 ที่ผ่านมา การแพร่ระบาดของมีการเปลี่ยนแปลง และมีแนวโน้ม
เพิ่มจานวนมากขึ้น ซึ่งมีผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน ส่งผลผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม และความ
มั่นคงของประเทศ
ตามพระราชบัญญัติปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.๒๕๕๐ มาตรา ๑๕ (๑) ให้ผู้ว่า
ราชการจัง หวัดเป็น ผู้ อ านวยการจัง หวัดรั บ ผิดชอบในการปูองกั นและบรรเทาสาธารณภัยในเขตจัง หวั ด
ดัง นั้น เพื่ อ เป็ นการจัดการปู อ งกั นและควบคุม โรค รวมถึง เตรียมความพร้ อมระบบจั ดการภาวะฉุ ก เฉิ น
ของจังหวัดภูเก็ต โดยดาเนินการภายใต้ศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน (Emergency Operation Center:
EOC ด้านการแพทย์และสาธารณสุขจังหวัด ภูเก็ต และระบบบัญชาการเหตุการณ์ (Incidence Command
System: ICS) ซึ่งเป็นเครื่องมือที่สาคัญในการนามาใช้เพื่อรับมือกับภาวะฉุกเฉินจังหวัดภูเก็ต
ดังนั้น เพื่อให้การปูองกันและแก้ไข รวมทั้งการช่วยเหลือ และบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่
ผู้ป ระสบภัยโรคติดเชื้อ ไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19) การประสานการปฏิบัติก ารสนับ สนุนการปฏิบัติ
ตามแผนปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้จัดทาแผนเผชิญเหตุกรณีการ
ระบาดของโรคติด เชื้ อ ไวรั ส โคโรนา 2019 (COVID-19) จั ง หวั ด ภู เ ก็ ต ปี ๒๕๖๓ เพื่ อให้ ก ารช่ว ยเหลื อ
ผู้ป ระสบภัยเป็นไปอย่างรวดเร็ว และลดความสูญ เสียต่อชีวิต และทรัพย์สินของประชาชนได้อย่างทันต่อ
สถานการณ์ ตลอดจนฟื้นฟูผู้ประสบภัยให้กลับคืนสู่ภาวะปกติโดยเร็ว

(นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์)
ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต
ผู้อานวยการจังหวัด
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1. ข้อมูลพื้นฐานจังหวัด
1.1 ลักษณะทางภูมิศาสตร์
ลักษณะทางภูมิศาสตร์จังหวัดภูเก็ตตั้งอยู่ภาคใต้ ระหว่างละติจูดที่ 7 องศา 45 ลิปดา ถึง 8
องศา15 ลิปดาเหนือ และลองจิจูดที่ 98 องศา 15 ลิปดา ถึง 98 องศา 40 ลิปดาตะวันออก มีลักษณะเป็น
เกาะจัด เป็นเกาะที่ มี ขนาดใหญ่ ที่ สุดของประเทศไทย ตั้งอยู่ทางทิ ศตะวั นตกของภาคใต้ในทะเลอันดามั น
มหาสมุทร อินเดีย มีเกาะบริวาร 34 เกาะ ส่วนกว้างที่สุดของเกาะภูเก็ตเท่ากับ 21.3 กิโลเมตร ส่วนยาว
ที่สุดของเกาะภูเก็ต เท่ากับ 48.7 กิโลเมตร เฉพาะเกาะภูเก็ตมีพื้นที่ 543.034 ตารางกิโลเมตร ส่วนเกาะ
บริวารมีพื้นที่ 27 ตารางกิโลเมตร รวมพื้นที่ทั้งหมด 570.034 ตารางกิโลเมตรหรือ 356,271.25 ไร่ อยู่
ห่างจาก กรุงเทพฯ ตามเส้นทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 และทางหลวงจังหวัด หมายเลข 402 รวม
ระยะทาง 867 กิโลเมตรหรือ ระยะทางทางอากาศ คิดเป็น 688 กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัด
ใกล้เคียง คือ
ทิศเหนือ

ติดต่อกับช่องแคบปากพระ จังหวัดพังงา เชื่อมโดยสะพานสารสิน
และสะพานเทพกระษัตรี
ทิศใต้
ติดต่อกับทะเลอันดามัน มหาสมุทรอินเดีย
ทิศตะวันตก ติดต่อกับทะเลอันดามัน มหาสมุทรอินเดีย
ทิศตะวันออก ติดต่อกับทะเลอันดามันเขตจังหวัดพังงา
ภูมิอากาศของจังหวัดภูเก็ตมีลักษณะเป็นแบบเขตศูนย์สูตร อยู่ในเขตอิทธิพลลมมรสุม ตะวันตก
เฉียงใต้และตะวันออกเฉียงเหนือจึงมีอากาศร้อนชื้นตลอดทั้งปี และมีเพียงแค่ 2 ฤดู เท่านั้น คือ ฤดูฝน ซึ่ง
ได้รับอิทธิพลมาจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม – พฤศจิกายน (7 เดือน) และฤดูร้อน
ซึ่งได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ เริ่มตั้งแต่เดือนธันวาคม – เมษายน ( 5 เดือน) ช่วงเดือน
พฤศจิกายน – เมษายน เป็นช่วงที่อากาศดีที่สุดไม่มีฝน ท้องฟูาแจ่มใส
ฤดูร้อน จะเริ่มตั้งแต่เดือนธันวาคม-เมษายน
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ฤดูฝน จะเริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคม-พฤศจิกายน ได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้
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ลักษณะทางการปกครอง
(1) การปกครองท้องที่
จังหวัดภูเก็ต แบ่งตามเขตลักษณะการปกครองท้องที่ จานวน 3 อาเภอ
อาเภอ

พื้นที่ (ตร.กม.)

เมืองภูเก็ต
กะทู้
ถลาง

๒๒๔.๐๐๐
๖๗.๐๓๔
๒๕๒.๐๐๐

รวม

ตาบล
๘
๓
๖
๑๗

จานวน
หมู่บ้าน
๔๔
14
๔6
104

ชุมชน
๒๓
๒๖
๙
๕๘

(ที่มา: กรมการปกครอง http://stat.bora.dopa.go.th/dload/fccaa.htm)
(2) การปกครองท้องถิ่น มีหน่วยการปกครอง ดังนี้
หน่วยการปกครอง
องค์การบริหารส่วนจังหวัด

รายชื่อ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต

เทศบาลนคร

เทศบาลนครภูเก็ต

๑

เทศบาลเมือง

เทศบาลเมืองปุาตอง
เทศบาลเมืองกะทู้

๒

เทศบาลตาบล

- เทศบาลตาบลเชิงทะเล
- เทศบาลตาบลกะรน
- เทศบาลตาบลเทพกระษัตรี
- เทศบาลตาบลรัษฎา
- เทศบาลตาบลราไวย์
- เทศบาลตาบลวิชิต
- เทศบาลตาบลฉลอง
- เทศบาลตาบลศรีสุนทร
- เทศบาลตาบลปุาคลอก

๙

องค์การบริหารส่วนตาบล

- องค์การบริหารส่วนตาบลกมลา
- องค์การบริหารส่วนตาบลเชิงทะเล
- องค์การบริหารส่วนตาบลเทพกระษัตรี
- องค์การบริหารส่วนตาบลเกาะแก้ว
- องค์การบริหารส่วนตาบลสาคู
- องค์การบริหารส่วนตาบลไม้ขาว

๖

รวม

รวม
๑

๑๙
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( ที่มา : ระบบสถิติทางการทะเบียน กรมการปกครอง
http://stat.bora.dopa.go.th/stat/statnew/statTDD/)
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(3) ลักษณะทางประชากร (จานวนแยกตามอาเภอ แยกตามเพศ)
จัง หวั ดภู เ ก็ ตมี ป ระชากร ณ ธั นวาคม ๒๕62 รวม 416,582 คน แบ่ ง เป็ น เพศชาย
๑97,036 คน และเพศหญิง 219,546 คน จานวนครัวเรือนทั้งสิ้น 266,093 หลังคาเรือน
ตารางแสดงจานวนประชากรจังหวัดภูเก็ตปี ๒๕61 – ๒๕62
พื้นที่

ปี 2561

ปี 2562

ชาย

หญิง

รวม

บ้าน

ชาย

หญิง

รวม

บ้าน

อาเภอเมือง

19,561

21,904

41,468

28,784

20,413

22,891

43,304

29,909

อาเภอกะทู้

3,356

3,711

7,067

6,105

3,395

3,711

7,106

6,608

อาเภอถลาง

43,255

45,561

88,816

61,279

44,190

46,578

90,768

66,627

เทศบาลตาบลวิชิต

24,085

27,147

51,232

33,294

24,430

27,803

52,233

34,439

เทศบาลตาบลราไวย์

8,686

9,789

18,475

16,962

8,786

9,982

18,768

18,129

เทศบาลตาบลรัษฎา
เทศบาลตาบลเทพ
กระษัตรี
เทศบาลตาบลเชิงทะเล

22,628

25,429

48,057

29,244

22,973

25,767

48,740

29,667

4,264

4,446

8,710

4,686

4,451

4,642

9,093

4,908

3,105

3,865

6,970

3,547

3,136

3,850

6,986

3,611

เทศบาลตาบลกะรน

3,849

4,279

8,128

8,066

3,832

4,289

8,121

8,211

เทศบาลเมืองกะทู้

14,034

16,186

30,220

20,627

14,353

16,444

30,797

21,163

เทศบาลเมืองป่าตอง

10,377

10,936

21,313

16,036

10,387

10,971

21,358

16,418

เทศบาลนครภูเก็ต

36,874

42,881

79,755

26,318

36,690

42,618

79,308

26,403

254,948 197,036 219,546

416,582

266,093

รวมจังหวัดภูเก็ต

194,074 216,137 410,211

หมายเหตุ: อาเภอเมือง หมายถึง ตาบลเกาะแก้ว ตาบลฉลอง
อาเภอกะทู้ หมายถึง ตาบลกมลา
อาเภอถลาง หมายถึง ตาบลเทพกระษัตรี ตาบลศรีสุนทร ตาบลเชิงทะเล ตาบลปุาคลอก ตาบลไม้ขาว
และตาบลสาคู
( ที่มา: ระบบสถิติทางการทะเบียน กรมการปกครอง ttp://stat.bora.dopa.go.th/stat/statnew/statTDD/
ข้อมูล ณ ธันวาคม ๒๕62 )
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1.2 ข้อมูลด้านสาธารณสุข
จังหวัดภูเก็ตมีโรงพยาบาลรัฐสังกัดกระทรวงสาธารณสุขและเอกชนรวม 7 แห่ง 1,352 เตียง รพ.รัฐ
สังกัดกระทรวงมหาดไทย คือ รพ.อบจ. 1 แห่ง 190 เตียง มีศูนย์สุขภาพชุมชนเมือง (P1) 4 แห่ง (ประชากร
10,000-15,000 คนขึ้นไป) ได้แก่ ศสม.บ้านแหลมชั่น สอ.เฉลิมพระเกี ยรติฯฉลอง ศสม.กะทู้ และ ศสม.ศรี
สุนทร จังหวัดจัดแบ่ง รพ.สต. เป็น 3 ระดับ คือ
1) รพ.สต.ขนาดใหญ่ L (P1) จานวน 12 แห่ง (ประชากร 8,001 คนขึ้นไป) ได้แก่ รพ.สต.ราไวย์
รพ.สต.รัษฎา รพ.สต.เกาะแก้ว รพ.สต.วิชิต รพ.สต. บ้านแหลมชั่น รพ.สต.ปุาคลอก รพ.สต.เชิงทะเล รพ.สต.
กะรน รพ.สต.ไม้ขาว รพ.สต.ศรีสุนทร รพ.สต.กมลา และ รพ.สต.กะทู้
2) รพ.สต.ขนาดกลาง M (P2) จานวน 5 แห่ง (ประชากร 3,001-8,000คน) ได้แก่ รพ.สต.
บ้านไม้ขาว รพ.สต.สาคู รพ.สต.บ้านม่าหนิก รพ.สต.บ้านพารา และ รพ.สต.บ้านบางเทา
3) รพ.สต.ขนาดเล็ก S (P3) จานวน 3 แห่ง (ประชากรน้อยกว่า3,000 คน) ได้แก่ รพ.สต.บ้าน
เกาะมะพร้าว รพ.สต.บ้านเกาะโหลน และ รพ.สต.บ้านเกาะนาคา
คลินิกเวชกรรม 132 แห่ง คลินิคเวชกรรมเฉพาะทาง 70 แห่ง คลินิกทันตกรรม 96 แห่ง
คลินิกแพทย์แผนไทย 9 แห่ง ร้านขายยาแผนปัจจุบัน 552 แห่ง ร้านขายยาแผนโบราณ 17 แห่ง
ตารางข้อมูลสถานบริการสาธารณสุขในจังหวัดภูเก็ต ในช่วงปี 2558 – 2560
ข้อมูลทรัพยากร
โรงพยาบาลศูนย์(แห่ง/เตียง)
โรงพยาบาลชุมชน(แห่ง/เตียง)
โรงพยาบาลเอกชน(แห่ง/เตียง)
รพ.องค์การบริหารส่วนจังหวัด
รพ.สต.
ศูนย์สุขภาพชุมชน (PCU)
ศูนย์สุขภาพชุมชนเมือง
ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาล
คลินิกเวชกรรม
คลินิกเวชกรรมเฉพาะทาง
คลินิกกายภาพบาบัด
คลินิกเทคนิคการแพทย์
คลินิกทันตกรรม
คลินิกทันตกรรมชั้น 2
คลินิกการแพทย์แผนไทย
คลินิกการพยาบาลและการผดุง
ครรภ์
ร้านขายยาแผนปัจจุบัน
ร้านขายยาแผนปัจจุบันบรรจุ
เสร็จ
ร้านขายยาแผนโบราณ

รวม
ปี 2558 ปี 2559
1/503
1/503
2/120
2/120
4/476
4/476
1/190
1/190
21
21
4
4
4
4
5
6
113
125
67
70
5
8
14
13
86
92
1
1
10
9
1
0

อ.เมืองภูเก็ต
1/551
4/476
1/190
9
2
2
5
83
62
8
9
61
0
8
0

ปี 2560
อ.ถลาง อ.กะทู้
1/75
1/60
10
2
2
1
1
1
20
29
2
6
2
0
3
0
7
28
0
0
0
1
0
0

รวม
1/551
2/135
4/476
1/190
21
4
4
6
132
70
10
12
96
0
9
0

491
9

406
10

271
7

85
2

165
1

521
10

21

19

17

0

0

17
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ข้อมูลทรัพยากร
สหคลินิก
คลินิกทันตกรรมเฉพาะทาง
คลินิกการแพทย์แผนไทย
ประยุกต์

รวม
6
2
0

ปี 2560
9
2
0

7
3
0

1
0
0

2
0
0

10
3
0

ที่มา : กลุ่มงานคุม้ ครองผูบ้ ริโภคและเภสัชสาธารณสุข สานักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต
ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 แผนพัฒนาจังหวัดภูเก็ต 5 ปี (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวนรอบปี 63
รพ.รัฐ สังกัดกระทรวงสาธารณสุข 3 แห่ง ได้แก่ รพศ.วชิระภูเก็ต (ระดับ A ตั้งเปูาหมายเป็น
ศูนย์โรคหัวใจระดับ 3 ศูนย์อุบัติเหตุระดับ 3 ศูนย์มะเร็งระดับ 3 และศูนย์เด็กแรกเกิดระดับ 2) จานวน 551
เตียง รพ.ถลาง (ระดับ F1 รพช.ขนาดใหญ่) จานวน 75 เตียง รพ.ปุาตอง (ระดับ M2 รพช.ขนาดใหญ่ เพื่อรับส่งต่อ
ผู้ปุวย มีแพทย์เฉพาะทางสาขาไม่หลักครบ 6 สาขา (ขาดสูตินรีเวช และศัลยกรรม) อายุรกรรม กุมารเวชกรรม
ศัลยกรรมกระดูก และวิสัญญี จานวน 60 เตียง
รพ.เอกชน 4 แห่ง ได้แก่ รพ.สิริโรจน์ 151 เตียง รพ.กรุงเทพภูเก็ต 200 เตียง รพ.มิชชั่น
ภูเก็ต 50 เตียง โรงพยาบาลดีบุก 75 เตียง PCU 4 แห่ง ได้แก่ PCU นริศร PCU เทพกระษัตรี PCU มุดดอก
ขาว vachira express วชิระสาขา2 มีศูนย์บริการสาธารณสุข 6 แห่ง ได้แก่ ศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาล
นครภูเก็ต 3 แห่ง ตาบลรัษฎา 1 แห่ง ตาบลวิชิต 1 แห่ง ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองกะทู้ 1 แห่ง
2. สถานการณ์
2.1 สถานการณ์ทั่วไป
2.1.1 โรคติดตออุบัติใหม :
โรคติ ด ต ออุ บั ติ ใ หม่ เ ป็ น โรคติ ด ต อที่ เ กิ ด ขึ้ น ในมนุ ษ ย ในช วงห าทศวรรษที่ ผ่ า นมา
ซึ่งมีความหมายรวมถึงโรคติดเชื้อชนิดใหม่ ที่เพิ่งคนพบการระบาดในมนุษย์ เชื้อโรคที่กลายพันธุ โรคติดเชื้อ
ที่พบในพื้นที่ใหม่ รวมทั้งโรคติดตออุบัติซ้าซึ่งก็คือ โรคติดตอจากเชื้อโรคที่เคยแพรระบาดในอดีตและสงบไป
หลายปแลวกลับมาระบาดขึ้นใหม่ เนื่องจากโลกยุคโลกาภิวัฒน์ในปจจุบันมีปจจัยมากมายที่ส งเสริมใหเกิดโรค
ติดตออุบัติใหม่ เชน การเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตและพฤติกรรม ความกาวหนาทางเทคโนโลยี การรบกวนธรรมชาติ
และระบบนิเวศ การเดินทางที่สะดวกทาใหโรคแพรกระจายอยางรวดเร็ว ปจจัยเหลานี้ล วนมีส วนทาใหเกิด
โรคติดตออุบัติใหมขึ้นมากมายในชวงที่ผานมา เชน โรคซารส โรคไขหวัดนก โรคติดเชื้อไวรัสนิปาห โรคติดเชื้อ
ไวรัสอีโบลา โรคไขหวัดใหญสายพันธุใหม โรคทางเดินหายใจตะวันออกกลาง เปนตน จะเห็นไดวาโรคติดต่อ
อุบัติใหมที่ เ กิ ดขึ้น สวนใหญมั ก มี สัตวเปนแหลงรัง โรคที่ ส าคัญ เชน โรคทางเดินหายใจตะวั นออกกลาง
หรือโรคเมอรส มีอูฐเปนสัตวนาโรค โรคไขหวัดนก มีสัตวปก ไดแก เปด ไก เปนสัตวนาโรคที่สาคัญ เปนตน
องคการอนามัยโลก (World Health Organization:WHO) ไดใหคานิยามโรคติดตออุบัติใหม
ไวเปน ๕ กลุม คือ
๑. โรคติดตอที่เ กิ ดจากเชื้อใหม (New Infectious Diseases) เชน โรคทางเดินหายใจ
ตะวันออกกลาง หรือโรคเมอรส
๒. โรคติดตอที่พบในพื้นที่ใหม New Geographical Areas) เปนโรคที่มาจากประเทศหนึ่ง
และตอมาเกิดการแพรระบาดไปอีกประเทศหนึ่งซึ่งไมเคยมีโรคนี้เกิดขึ้นมากอนหรือขามทวีป เชน ซารส
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หรือโรคทางเดินหายใจตะวันออกกลาง หรือโรคเมอรสที่เคยมีการแพรระบาดในประเทศแถบตะวันออกกลาง
ในป พ.ศ. ๒๕๕๕ และตอมาในป พ.ศ. ๒๕๕๘ พบมีการระบาดในประเทศเกาหลีใต ดังนั้น สาหรับโรคเมอรส
ในประเทศเกาหลีใตถือวาเปนโรคติดตออุบัติใหม
๓. โรคติดตออุบัติซ้า (Re-Emerging Infectious Diseases) โรคติดตอที่เคยระบาดในอดีต
และสงบไปนานแลวแตกลับมาระบาดอีก เชน กาฬโรค
๔. โรคจากเชื้อดื้อยา (Drug Resistant Pathogens) เชน โรควัณโรคที่เกิดจากเชื้อดื้อยา
๕. โรคจากเหตุการณจงใจกระทาของมนุษยดวยสารชีวะ (Bioterrorism) โดยใชเชื้อโรคหลาย
ชนิดผลิตเปนอาวุธ เชน เชื้อแอนแทรกซและไขทรพิษ เปนตน
ในชวงที่ ผ านมาโรคติดตออุบัติใหมที่ ยัง คงเปนปญหาสาธารณสุขและยัง คงตองเฝาระวัง
และจับตา ไดแก โรคทางเดินหายใจตะวันออกกลางหรือโรคเมอรส และโรคไขหวัดนก ทั้งนี้เ นื่องจากยัง มี
ผูเดินทางเขา-ออก อยางตอเนื่อง ทั้งนักธุรกิจ นักทองเที่ยว และแรงงานตางๆ ซึ่งการดาเนินการปองกันโรคให
มีประสิทธิภาพ ไมเกิดการแพรระบาดไปในวงกวาง จึงตองมีการเตรียมความพรอมระบบตางๆ ใหสามารถ
รองรับหากพบผูปวยสงสัย หรือมีการระบาดเกิดขึ้น ทั้งระบบเฝาระวังคัดกรองที่ด านควบคุมโรคทุกชองทาง
ไดแก ทางบก ทางเรือ และทางอากาศ ที่โรงพยาบาลและชุมชน ระบบการดูแลรักษา ระบบการตรวจทางหอง
ปฏิบัติการ ระบบการสารองยาและเวชภัณฑที่ไมใชยา ดังนั้นมาตรการสาคัญ คือ การเฝาระวังและคัดกรอง
ทั้งผูปวยสงสัยที่เขาเกณฑสอบสวนโรค รวมทั้งสัตวพาหะนาโรค และวินิจฉัยไดรวดเร็ว ถูกตอง แมนยา
2.1.2 โรคติดตออันตราย :
นอกจากโรคติดตออุบัติใหมที่มีโอกาสเกิดขึ้นแทบทุกป โรคติดตออุบัติใหมที่เคยเกิดการแพร
ระบาดในตางประเทศและได รับ การประกาศใหเปนโรคติ ด ตออัน ตราย ทั้ ง นี้เ พื่ อชวยใหการควบคุ มโรค
มีประสิท ธิภาพยิ่งขึ้น มี ทั้งหมด ๑๓ โรค ไดแก กาฬโรค ไขทรพิษ ไขเลือดออกไครเมียนคองโก ไขเวสไนล
ไขเหลือง ไขลาสซา โรคติดเชื้อไวรัสนิปาห โรคติดเชื้อไวรัสมาบวรก โรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา โรคติดเชื้อไวรัส
เฮนดรา โรคทางเดินหายใจ เฉียบพลันรุนแรง หรือโรคซารส โรคทางเดินหายใจตะวันออกกลาง หรือโรคเมอรส
และวัณโรคดื้อยาชนิดรุนแรงมาก (XDR-TB) ดังนั้นในการกาหนดแผนและมาตรการในการเฝาระวังปองกัน
และควบคุมโรคจึงไดจัดแบงโรคติดตออุบัติใหมและโรคติดตออันตราย เปน ๔ กลุม ดังนี้
๑. กลุมโรคติดตอทางเดินทายใจ ไดแก ไขทรพิษ โรคทางเดินหายใจเฉียบพลันรุนแรงหรือ
โรคซารส โรคทางเดินหายใจตะวันออกกลางหรือโรคเมอรส
๒. กลุมโรคติดตอระหวางสัตวและคน ไดแก กาฬโรค ไขเลือดออกไครเมียนคองโก ไขลาสซา
โรคติดเชื้อไวรัสนิปาห และโรคติดเชื้อไวรัสเฮนดรา
๓. กลุมโรคติดตอโดยมียุงเปนพาหะนาโรค ไดแก ไขเวสไนล และไขเหลือง
๔. กลุ มโรคติดตอโดยการสัมผัสโดยตรงกับ เลือดหรือสารคัดหลั่ง ไดแก โรคติดเชื้อไวรัส
มาบวรก และโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา
การปองกันและควบคุมโรคใหมีป ระสิท ธิภาพสามารถลดการแพรระบาดไดอยางรวดเร็ว
และทั นตอสถานการณนั้น ทั้งโรคติดตออุบัติใหม่ และโรคติดตออันตราย จาเปนตองพัฒนาระบบเฝาระวัง
คัดกรอง ทั้งในคน และสัตว พัฒนาระบบในการเตรียมความพรอมเพื่อรองรับการระบาด ทั้งในดานองคความรู
วัสดุอุปกรณ รวมทั้งยาและเวชภัณฑที่ไมใชยา ไดแก ชุดปองกันรางกายสวนบุคคล เปนตน วิธีการตรวจวินิจฉัย
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ที่ แ ม นย า ห องแยกความดั น ลบที่ มี ค วามพร อมในการรองรั บ ผู ป วยสงสั ย ติ ด เชื้ อ โรคติ ด ต ออุ บั ติ ใ หม่
หรือโรคติดต่ออันตราย
2.2 สถานการณ์เฉพาะ กรณีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
จังหวัดภูเก็ต ปี ๒๕๖๓
เริ่มพบการระบาดที่เมืองอู่ฮั่น มณฑลหูเปุย เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2562 หลังจากการสืบสวนโรค
และการตรวจสอบย้อ นหลัง อาจมีผู้ติดเชื้ อครั้งแรกประมาณ 8 ธันวาคม 2562 (ยืนยันผลการตรวจทาง
ห้องปฏิบัติการ) หรือประมาณ 2 ธันวาคม 2562 (การวินิจฉัยทางคลินิครายแรก) (อ้างอิงจากแหล่งข้อมูล :
Report of the WHO-China Joint Mission on Coronavirus Diseas 2019 (COVID-19) February
2020 การระบาดของโรคติ ด เชื้ อ ไวรั ส โคโรนาสายพั น ธุ์ ใ หม่ 2019 (COVID-19) เริ่ ม จากเมื อ งอู่ ฮั่ น
ในประเทศจีน และต่อมาระบาดไปอีกหลายเมือง ปัจจุบันพบผู้ปุวยติดเชื้อในหลายประเทศ ในส่วนของประเทศไทย
กระทรวงสาธารณสุข โดยกรมควบคุมโรคเป็นหน่วยงานหลักในการวางแผนรับมือสถานการณ์ดังกล่าว
จากข้ อ มู ล เวปไซต์ ก องระบาดวิ ท ยา http://ddc.moph.go.th/viralpneumonia/index.php
สืบค้น วันที่ 24 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 น. สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จานวนกว่า
150 ประเทศ ผู้ปุวยยืนยัน 378,842 ราย เสียชีวิต 16,510 ราย โดยพบว่าผู้ปุวยส่วนใหญ่อยู่ที่ประเทศจีน
ประเทศไทยจากข้อมูลเฝูาระวังโรค พบผู้ปุวยยืนยันสะสม 721 ราย รายใหม่ 122 ราย เสียชีวิต 1 ราย กลับ
บ้านแล้ว 57 ราย รักษาพยาบาลที่ โรงพยาบาล 4,630 คน กลับบ้านแล้ว 6,093 คนผู้ปุวยเข้าเกณฑ์เฝูา
ระวังสะสม 11,807 ราย ซึ่งแนวโน้มมีผู้เข้าเกณฑ์เฝูาระวังจานวนเพิ่มขึ้นต่อวัน
3. การจัดองค์กร
การจัดองค์ก รเป็นไปตามแนวทางของพระราชบัญ ญัติปูองกั นและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐
และแผนการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2558 มีองค์กรปฏิบัติ ดังนี้
ระดับจังหวัด ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดภูเก็ต กรณีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19) เป็นหน่วยงานหลัก ในการอานวยการและประสานงานกั บ หน่ ว ยงานต่ า งๆ ที ่ เ กี ่ ย วข้ อ ง
ทั้งนี้ ให้ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ฯ อาเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้การสนับสนุนช่วยเหลือจังหวัด
และอาเภอข้างเคียง ในการติดตามสถานการณ์เข้าระงับเหตุ และให้ความช่วยเหลือประชาชนในเขตพื้นที่
เมื่อเกิดภัย
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โครงสร้างศูนย์บัญชาการเหตุการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดภูเก็ต
ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดภูเก็ต
(การจัดการสาธารณภัย ระดับ 2)
ผู้ว่าราชการจังหวัด/ผู้อานวยการจังหวัด
ศูนย์ประสานการปฏิบัติ
ที่ปรึกษา/ผู้เชี่ยวชาญ

ส่วนปฏิบัติการ

ศูนย์ข้อมูลประชาสัมพันธ์ร่วม

ส่วนอานวยการ

ส่วนสนับสนุน

แผนกปฏิบัตกิ ารด้านการแพทย์/สาธารณสุข

หน่วยสถานการณ์

หน่วยการแพทย์

หน่วยทรัพยากร

หน่วยจัดหาสิ่งของอุปกรณ์

หน่วยควบคุมโรค/คัดกรอง/สอบสวนโรค

หน่วยเอกสาร

หน่วยสถานที่

หน่วยกฎหมาย

หน่วยสนับสนุนภาคพื้นดิน

หน่วยช่วยเหลือกลุ่มผู้ใกล้ชิดผู้ติดเชื้อ
หน่วยช่วยเหลือสร้างการรับรู้
แผนกระดมทรัพยากร
หน่วยระดมทรัพยากรด้านการแพทย์
หน่วยระดมทรัพยากรหน้ากากอนามัยและผลิตหน้ากากผ้า

หน่วยประสาน
การต่างประเทศ

แผนกสนับสนุน

แผนกบริการ
หน่วยสื่อสาร
หน่วยแพทย์
หน่วยเสบียง

แผนกปฏิบัตกิ ารขนย้าย
แผนกการเงิน
แผนกฟื้นฟูสภาพจิตใจ
แผนกรักษาความสงบเรียบร้อย
แผนกปฏิบัตกิ ารทางอากาศ

หน่วยการเงินและบัญชี
หน่วยจัดซื้อ/จัดจ้าง
หน่วยพัสดุ

แผนกปฏิบัตกิ ารกาจัดวัสดุทกี่ ่อให้เกิดมลพิษและ
สารเคมีอันตราย
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4. การเตรียมความพร้อมรับมือและมาตรการดาเนินการ
กาหนดแนวทางการปูองกันและแก้ไขปัญหา กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพื้นที่
ใน ๓ ช่วงระยะเวลาดาเนินการ ได้แก่
4.1 ช่วงการเตรียมความพร้อม
4.1.1 การป้องกันและลดผลกระทบ มีแนวทางดาเนินการ ดังนี้
1) ประเมิ น ความเสี่ ยงภั ย กรณี โ รคติ ด เชื้ อ ไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19) โดยการ
ประเมินภัย และความล่อแหลมเพื่อประเมินโอกาสหรือความเป็นไปได้ที่จะเกิดแพร่ระบาด รวมทั้งศึกษาวิธีลด
ผลกระทบเพื่ อ นาไปก าหนดมาตรการที่ เ หมาะสมในการบริห ารจัดการโรค หน่วยงานหลัก : ส านัก งาน
สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ตและหน่วยงานในสังกัด
2) จัดท าฐานข้อมูลกาลังเจ้าหน้าที่ อาสาสมัคร เครื่องมือ และอุปกรณ์ในการช่วยเหลือ
เพื่อให้พร้อมเรียกใช้งานได้ทันทีเมื่อเกิดภาวะฉุกเฉิน หน่วยงานหลัก ได้แก่ สานักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ตและ
หน่วยงานในสัง กัด ส านักงานปูองกั นและบรรเทาสาธารณภัยจัง หวัด ภูเก็ ต ที่ท าการปกครองจัง หวัด ภูเก็ ต
สานักงานส่งเสริมปกครองท้องถิ่นจังหวัดภูเก็ต อาเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
3) เสริม สร้างความรู้และความตระหนักแก่ ป ระชาชน นัก เรียน นัก ศึก ษา และเยาวชน
เกี่ ยวกับ วิธีการปูองกันและปฏิบัติตนให้ปลอดภัยเมื่ อเกิด กรณีโ รคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19)
หน่วยงานหลัก ได้แก่ สานักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ตและหน่วยงานในสังกัด สานักงานศึกษาธิการ จังหวัด
ภูเก็ต สานักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ต อาเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
4) จัดท าสรุป บทเรียน (Lesson Learnt) ของการเกิ ด โรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019
(COVID-19) เพื่อประโยชน์ในการบริหารจัดการในอนาคต หน่วยงานหลัก ได้แก่ สานักงานสาธารณสุขจังหวัด
ภูเก็ตและหน่วยงานในสังกัด สานักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด ภูเก็ต ที่ทาการปกครองจังหวัด
ภูเก็ต สานักงานส่งเสริมปกครองท้องถิ่นจังหวัดภูเก็ต อาเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
5) พั ฒนาที มแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ และพยาบาลดูแลผู้ป่วยวิก ฤต เพื่อให้เป็นที่ ปรึกษาแก่ที ม
แพทย์ในระดับพื้นที่ หน่วยงานหลัก ได้แก่ สานักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต และสถาบันทางการศึกษาทางการ
แพทย์ในจังหวัดภูเก็ต
4.1.๒ การเตรียมความพร้อม มีแนวทางดาเนินการ ดังนี้
1) การเตรีย มความพร้ อม ด้านรั ก ษาพยาบาล และปูองกั นการติด เชื้อ ในโรงพยาบาล
หน่วยงานหลัก : ส านัก งานสาธารณสุขจัง หวัด ภูเก็ ตและหน่วยงานในสัง กั ด จัดทาแนวทาง/มาตรการ
ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่
1.1) เตรียมความพร้อมบุคลากรทางการแพทย์ และสาธารณสุข
1.2) มาตรการด้านการวินิจฉัยดูแลรักษา และปูองกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล
1.3) จัดทาแนวทางการรักษาผู้ปุวยกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
- ข้อ ปฏิบัติส าหรับ การดูแลผู้ป่วยที่ ส งสัย/เป็น โรคติด เชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19)
- แผนการบริหารจัดการสิ่ง แวดล้อมและสถานที่ และอุ ป กรณ์ในห้องรับ ผู้ป่วย
(ห้องแยกโรค)
- มาตรการการแพร่ระบาดในโรงพยาบาล อาทิ เช่น การลดปริมาณผู้ป่วยเรื้อรัง
ที่มารับยาในระยะเฝ้าระวังแพร่กระจายโรค มาตรการการเข้าเยี่ยม ผู้ป่วยทั่วไป เป็นต้น
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1.4) จัดท าแผนการแจ้ง เตือนเฝูาระวัง โรคติด เชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19)
โดยให้เป็นไปตามเกณฑ์ระดับการเตือนภัยที่กระทรวงสาธารณสุขกาหนด
2) จัดตั้งและฝึกอบรมอาสาสมัครให้มีความรู้ด้านโรคระบาดในมนุษย์ เพื่อช่วยเหลืองาน
เจ้าหน้าที่ เช่น อาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน (อสม.) อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)
อาสาสมัครกู้ ชีพ กู้ภัย เป็นต้น หน่วยงานหลัก ได้แก่ สานัก งานสาธารณสุขจังหวัด ภูเ ก็ต ส านักงานป้องกั น
และบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดภูเก็ต อาเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
3) จัดท าบัญ ชีผู้เ ชี่ยวชาญเฉพาะด้านโรคระบาดในมนุษย์ หรือเจ้าหน้าที่จ ากหน่วยงาน
และองค์กรที่เกี่ยวข้อง หน่วยงานหลัก ได้แก่ สานักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ตและหน่วยงานในสังกัด
4) จัดท าแผนเผชิญ เหตุจ ากโรคระบาดในมนุษย์ แบบบูร ณาการในทุ ก ระดับ ทั้ ง ระดับ
จัง หวัด/อาเภอ/ท้ อ งถิ่น ให้ส อดคล้อ งกั บ แผนการป้องกั นและบรรเทาสาธารณภัย จัง หวัด และแผนอื่น ๆ
ที่ เ กี่ ยวข้ อ ง หน่ ว ยงานหลั ก ได้แ ก่ ส านัก งานสาธารณสุ ข จัง หวัด ภู เ ก็ ต ส านั ก งานป้อ งกั น และบรรเทา
สาธารณภัยจังหวัดภูเก็ต ที่ทาการปกครองจังหวัดภูเก็ต อาเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
5) จัดเตรียมระบบสื่อสารหลัก ระบบสื่อสารรอง และระบบสื่อสารสารองที่จาเป็น
พร้อมทั้งจัดหาเครื่องมือ อุปกรณ์สื่อสาร ให้เพียงพอและใช้งานได้ตลอดเวลาเมื่อเกิดเหตุ หน่วยงานหลัก ได้แก่ สานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต สานักงานบริการลูกค้า กสท จังหวัดภูเก็ต โทรศัพท์จังหวัดภูเก็ ต ที่ทาการปกครองจังหวัด
ภูเก็ต สานักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดภูเก็ต อาเภอ และ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
6) ฝึกซ้อมแผนปูองกันและแก้ไขปัญหาโรคระบาดในมนุษย์ กรณีโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา
2019 (COVID-19) ในพื้นที่เสี่ยง หน่วยงานหลัก ได้แก่ สานักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต โรงพยาบาลภูเก็ต
โรงพยาบาลค่ายวีรวัฒน์โยธิน สานักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดภูเก็ต ที่ทาการปกครองจังหวัด
ภูเก็ต อาเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
4.1.3 ขั้นตอนการแจ้งเตือนภัย กระบวนการ ระดับการเตือนภัย สีสัญลักษณ์
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต ที่ทาการปกครองจังหวัด ภูเก็ต สานักงานปูองกัน และ
บรรเทาสาธารณภัยจังหวัดภูเก็ต เป็นหน่วยงานประสานงานร่วมกับสานักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด ภูเก็ต ใน
การจัดวางแนวทางมาตรการ และขั้นตอนการปฏิบัติร่วมกั บหน่วยงานที่ มี หน้าที่ ในการเฝูาระวัง ติดตาม
สถานการณ์ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ และแจกจ่ายข้อมูลข่าวสาร เพื่อให้การแจ้งเตือนล่วงหน้าที่มีมาตรฐาน
เป็นรูปแบบเดียวกันสะดวกต่อการรับทราบและทาความเข้าใจกับข้อมูลที่ได้รับ
ระดับการแจ้งเตือนภัย มีความหมายของสีในการแจ้งเตือน ดังนี้
สีแดง  หมายถึง สถานการณ์อยู่ในภาวะอันตรายสูงสุด ให้อาศัยอยู่ในสถานที่
ปลอดภัยและปฏิบัติตามข้อสั่งการ
สีสม้  หมายถึง สถานการณ์อยู่ในภาวะเสี่ยงอันตรายสูง เจ้าหน้าที่กาลังดาเนินการ
ควบคุมสถานการณ์
สีเหลือง  หมายถึง สถานการณ์อยู่ในภาวะเสี่ยงอันตราย มีแนวโน้มทีส่ ถานการณ์
จะรุนแรงมาก
สีน้าเงิน  หมายถึง สถานการณ์อยู่ในภาวะเฝูาระวัง ให้ติดตามข้อมูลข่าวสาร
สีเขียว  หมายถึง สถานการณ์อยู่ในภาวะปกติ ให้ติดตามข้อมูลข่าวสารเป็นประจา
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4.1.4 ประชาสัม พัน ธ์ส ร้า งการรับ รู้ใ ห้ค วามรู้เ ครือ ข่า ย ประชาชน การปูอ งกัน และลด
ผลกระทบกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยให้สานักงานสาธารณสุขจังหวัด ภูเก็ตร่วมกับ
ส านั ก งานประชาสั ม พั น ธ์ จั ง หวั ด ภู เ ก็ ต เป็ น หน่ ว ยงานรั บ ผิ ด ชอบในการน าเสนอข่ า วสารทุ ก ช่ อ งทาง
อย่างต่อเนื่อง และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบโดยทั่วถึง
๔.1.๕ แนวทางการระดมสรรพกาลัง การเคลื่อนกาลังจากพื้นที่อื่นเข้าในพื้นที่เสี่ยง/เกิดภัย
องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นในพื้นที่ เข้าดาเนินการ หากเกินขีดความสามารถให้ขอรับการ
สนั บ สนุ นจากอ าเภอ หากเกิ นขี ด ความสามารถของอ าเภอให้ ป ระสานขอรับ การสนั บ สนุ นจากจั ง หวั ด
(สานักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดภูเก็ต) ประสานการปฏิบัติ
4.1.๖ กาลังพล
แบ่งพื้นที่ความรับผิดชอบของหน่วยทหาร ตามแผนบรรเทาสาธารณภัยกระทรวงกลาโหม พ.ศ.2560
หน่วยรับผิดชอบ
ผู้แทน ศบภ.ทรภ.3 (94)

พื้นที่รับผิดชอบ
อาเภอ
จังหวัดภูเก็ต
เมืองภูเก็ต กะทู้ และถลาง

ที่ตั้งหน่วย
ศบภ.ทรภ.3
83 ถ.ศักดิเดช อ.เมือง
ภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000
โทร. 076-391-826

หมายเหตุ
3 อาเภอ

4.1.6 การปฏิบัติการร่วมกับภาคประชาสังคม และองค์กรสาธารณกุศล
ที่
1
2
3
3
4

องค์กรสาธารณกุศล มูลนิธิ สมาคม
มูลนิธิกุศลธรรมภูเก็ต
นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต
นายกสมาคมโรงแรมไทยภาคใต้
ประธานหอการค้าจังหวัดภูเก็ต
สโมสรไลอ้อนภูเก็ต

หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร
076-246-216/076-246-207
076-610-365-6
076-618-212
076-217-567-8
09-3559-6645

4.2 ช่วงการเผชิญเหตุ
4.2.1 การบริหารจัดการในภาวะฉุกเฉิน มีแนวทางดาเนินการดังนี้
๑) เมื่อได้รับแจ้งเหตุการเกิดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) หรือได้รับข้อมูล
การเกิดโรคให้ผู้อานวยการในเขตพื้นที่จัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ จังหวัด กรณี โรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา
2019 (COVID-19) ตามระดับความรุนแรง พร้อมทั้ง จัดเจ้าหน้าที่รับผิดชอบประจาศูนย์ ฯ และประสานกับ
หน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ดาเนินการ ดังนี้
๑.๑) จัดทีมเจ้าหน้าที่เฝ้าระวัง และรณรงค์ค้นหาโรคเชิงรุก เพื่อดาเนินการควบคุม
และป้องกันการระบาดในพื้นที่ให้ยุติโดยเร็ว
๑.๒) จัดตั้งทีมปฏิบัติการฯ หรือทีมเฝ้าระวังสอบสวนโรคเคลื่อนที่เร็ว เพื่อติดตามสถานการณ์
๑.๓) โรงพยาบาลและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล ในพื้นที่ดาเนินการเฝ้าระวัง
โรค คัดกรองผู้ป่วยที่โรงพยาบาลนั้นๆ
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๑.๔) ทีมเฝ้าระวังสอบสวนโรคเคลื่อนทีเ่ ร็วปฏิบัติภ ารกิ จ ตามแผนเผชิ ญ เหตุ ตอบโต้
ภาวะคุกคามฉุกเฉินอย่างเคร่งครัด และค้นหา คัดกรอง คัดแยกผู้ประสบภัย
๒) ให้การรักษาพยาบาลแก่ผู้เจ็บป่วยตามความเหมาะสม หน่วยงานหลัก ได้แก่ สานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต และหน่วยงานในสังกัด
๓) ประชาสัมพันธ์แจ้งให้ประชาชนผู้อาศัยอยู่ในพื้นที่ที่เกิดโรคระบาดหรือบริเวณที่อาจ
ได้รับผลกระทบข้างเคียงทราบเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น และวิธีการป้องกันตัวสาหรับผู้อยู่ในบริเวณพื้นที่ที่อาจได้รับ
อันตราย เพื่อป้องกันตนเองได้ถูกต้องและปลอดภัยจากโรค
4) กรณีจาเป็นต้องรับบริจาคความช่วยเหลือด้านต่างๆ จากสาธารณชน ให้ศูนย์บัญชาการ
เหตุการณ์ฯ จัดตั้งศูนย์รับบริจาค และประสานหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องในการกาหนดสถานที่เก็บรักษาสิ่งของ
และเงินบริจาค รวมทั้งวิธีการแจกจ่ายเพื่อให้เกิดเอกภาพ และเป็นประโยชน์แก่ผู้ประสบภัยอย่างเสมอภาค
และทันเหตุการณ์
5) ด าเนิ น การตรวจพิ สูจ น์ เ อกลัก ษณ์ บุ ค คลกรณี มี ผู้ เ สี ย ชี วิต หน่ วยงานหลัก ได้ แ ก่
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต สานักงานพิสูจน์หลักฐานจังหวัดภูเก็ต
4.1.2 มาตรการด้านการเฝ้าระวังและสอบสวนโรค หน่วยงานรับผิดชอบหลัก:
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ตและหน่วยงานในสังกัด โดยกาหนดมาตรการในการดาเนินงาน ดังนี้
1) แนวทางเฝ้าระวังและสอบสวนโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
โดยนิยามจากผู้ป่วย
1.1) นิยามผู้ป่วย (1) การพิจารณาจากอาการ/อาการแสดง ร่วมกับมีประวัติเสี่ยง
และสัมพันธ์พื้นที่ที่พบการระบาดของโรค กรณีที่ 1 การเฝูาระวังที่ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ
1.2) นิย ามผู้ป่วย (2) การพิจารณาจากอาการ/อาการแสดง ร่วมกับมีปัจจัยเสี่ยง
และสัมพัทธ์พื้นที่ที่พบการระบาดของโรค กรณีที่ 2 การเฝูาระวังที่สถานพยาบาล
1.3) นิยามผู้ป่วย (3) การพิจารณาจากอาการ/อาการแสดง ร่วมกับมีประวัติเสี่ยงดังนี้
ไม่ต้องพิจารณาพื้นที่ระบาด กรณีที่ 3 การเฝูาระวังที่สถานพยาบาล
1.4) นิยามผู้ป่วย (4) การพิจารณาจากอาการ/อาการแสดง ร่วมกับมีประวัติเสี่ยงดังนี้
ไม่ต้องพิจารณาพื้นที่ระบาด กรณีที่ 3 การปุวยเป็นกลุ่มก้อน กลุ่มก้อน (Cluster) ของผู้มีอาการติดเชื้อระบบ
ทางเดินหายใจ (Acute respiratory tract infection) ที่ตรวจ rapid test PCR ต่อเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ให้ผล
ลบทุกราย
1.5) นิยามผู้ป่วย (5)
ผู้ปุวยเข้าข่าย (Probable) หมายถึง ผู้ปุวยเข้าเกณฑ์สอบสวนโรคที่ มีผลตรวจทาง
ห้องปฏิบัติการพบสารพันธุกรรมของเชื้อไวรัส SARS-CoV-2 โดยวิธี PCR ยืนยันจากห้องปฏิบัติการ 1 แห่ง
หรือ Sequencing หรือเพาะเชื้อ
ผู้ปุวยยืนยัน (Confirmed) หมายถึง ผู้ปุวยเข้าเกณฑ์สอบสวนโรคที่มผี ลตรวจทาง
ห้องปฏิบัติการพบสาร พันธุกรรมของเชื้อไวรัส SARS-CoV-2 โดยวิธี PCR ยืนยันจากห้องปฏิบัตกิ าร 2 แห่ง
หรือ Sequencing หรือเพาะเชื้อ
ผู้ติดเชื้อไม่มีอาการ (Asymptomatic infection) หมายถึง ผู้ที่มผี ลตรวจทาง
ห้องปฏิบัติการพบสารพันธุกรรมของเชื้อไวรัส SARS-CoV-2 โดยวิธี PCR ยืนยันจากห้องปฏิบัตกิ าร 2 แห่ง
หรือ Sequencing หรือเพาะเชื้อ แต่ไม่มีอาการและอาการแสดง
แผนเผชิญเหตุกรณีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดภูเก็ต ปี ๒๕๖๓

ห น้ า | 13
2) จัดทาระบบรายงานการระบาด
3) จัดทาเกณฑ์การออกสอบสวนโรค การคัดกรอง และค้นหาติดตามผู้สัมผัส
4) จัดทาเกณฑ์การออกสอบสวนโรค กรณีเ หตุการณ์อาการติดเชื้อระบบทางเดินหายใจ
เป็นกลุ่มก้อน
5) จัดทาแนวทางการสอบสวนโรค
6) จัดทาแนวทางการดาเนินการเมื่อพบผู้ปุวย หรือผู้สงสัย
4.1.3 มาตรการด้านป้องกันควบคุมโรค เพื่อป้องกันการแพร่ระบาด
1) ฉากทัศน์ของระบาดของประเทศไทย

ปูองกันการเสียชีวิต
2) การกาหนดระดับความรุนแรง ของการระบาดของโรคติดเชื้อไวรั ส โคโรนา 2019
(COVID-19) ให้เป็นไปตามการประกาศของกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งกาหนดไว้ 3 ระยะ ดังนี้
2.1) ระยะที่ 1 คือ การไม่ติดเชื้อในประเทศ ผู้ติดเชื้อต้องเดินทางมาจากประเทศที่มี
การระบาดหรือพื้นที่ที่มกี ารระบาด ตัวอย่างเช่น ประเทศไทยพบผู้ติดเชื้อคนจีนทีเ่ ดินทางมาจากเมืองอู่ฮั่น
เมื่อวันที่ 13 มกราคม ถือเป็นการระบาดระยะที่ 1
2.2) ระยะที่ 2 คือ การเริ่มมีการติดเชื้อจากคนสู่คนภายในประเทศ ตัวอย่างเช่น
โชเฟอร์แท็กซี่ติดเชื้อจากผู้โดยสารชาวจีนเมื่อวันที่ 30 มกราคม ที่ผ่านมา
2.3) ระยะที่ 3 คือการระบาดทีม่ ีผู้ติดเชื้อเพิม่ อย่างรวดเร็ว และติดต่อกันเป็นวงกว้าง
ตัวอย่าง เช่น การระบาดในเกาหลีใต้, จีน, และญีป่ ุน
3) กาหนดมาตรการด้านป้องกันควบคุมโรค เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดภายในจังหวัด
หน่วยงานหลัก : หน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ทาการปกครองจังหวัดภูเก็ต ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัด
ภูเก็ต ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ
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3.1) ระยะที่ 1 และระยะที่ 2
3.1.1) เป้าหมายการดาเนินการ
(1) ไม่ให้มีผู้ปุวยเสียชีวิต และไม่มีการแพร่ระบาดต่อเนื่องภายในจังหวัด
(2) ปูองกันไม่ให้ติดเชื้อในบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข
3.1.2) จัดทากลยุทธ์ในการจัดการภาวะฉุกเฉิน ดังนี้
(1) กลยุทธ์ที่ 1 : เฝ้าระวังผู้ป่วยที่ได้นิยาม ได้แก่
1. คัดกรองผู้เดินทางตามช่องทางต่างๆ ได้แก่ สนามบินนานาชาติ
จังหวัดภูเก็ต สถานีขนส่งผู้โดยสาร ทุกสถานี ท่าเทียบเรือ ทุกแห่ง เป็นต้น
2. ควบคุมกากับให้มีการคัดกรองที่ OPD ในทุกสถานพยาบาล
3. เฝูาระวังและสอบสวนหาสาเหตุปอดอักเสบอาการรุนแรง
และบุคลากรทางการแพทย์
4. เฝูาระวังในชุมชน โดยเฉพาะกลุ่มทัวร์ โรงแรม สถานประกอบการ
(2) กลยุทธ์ที่ 2 : ป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ ได้แก่
1. เตรียมความพร้อมของบุคลากรเรื่องการปูองกันตนเอง
2. เตรียมความพร้อมห้องแยก negative pressure room
และอุปกรณ์ปอู งกันในทุกอาเภอ
3. จั ดท าและเผยแพร่ แนวทางการปูอ งกั นการแพร่ก ระจายเชื้ อ
ในโรงพยาบาล และผู้เชี่ยวชาญให้คาปรึกษา
(3) กลยุทธ์ที่ 3 : การดูแลรักษาผู้ป่วย ได้แก่
1. จัดทาและเผยแพร่แนวทางการดูแลรักษาผู้ปุวย
2. จัดทีมผู้เชี่ยวชาญให้คาปรึกษา
3. จัดระบบการส่งต่อผู้ปุวยโดยเฉพาะพื้นที่ที่มี ช่องทางการเข้าออก
ระหว่างประเทศ และมีนักท่องเที่ยวของประเทศกลุ่มเสี่ยง
4. จัดทาแนวทางการเก็บสิ่งของส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ
5. การตรวจตัวอย่างเพื่อหาเชื้อโรค
(4) กลยุทธ์ที่ 4 : ติดตามผู้สัมผัสผู้ป่วยยืนยัน
- High risk (
- -HCWs,
ั
ช้ ิด เช่น
้
่ จ ้
- Low risk (
ั
้ ั
Self-report
(5) กลยุทธ์ที่ 5 : จัดระบบเชื่อมโยงข้อมูลและสื่อสารความเสี่ยง
1. จัดทาระบบเชื่อมโยงข้อมูลและสื่อสารความเสี่ยง
2. การแจ้งเตือนการดูแลและปูองกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
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ระดับ 1
ดูแลและป้องกันสุขภาพ

ระดับ 2
ระมัดระวังสุขภาพมากขึ้น

ระดับ 3
หลีกเลี่ยงการเดินทาง

3.1.3) แนวทางเตรียมความพร้อมตอบโต้ความพร้อมภาวะฉุกเฉินฯ ระดับพื้นที่
(1) กรณี Imported cases
กลุ่มเป้าหมาย
การดาเนินการ
หน่วยงานรับผิดชอบ
กลุ่มเสี่ยง
ผู้เดินทางจากจีน/ประเทศกลุ่มเสี่ยงที่เกิด - สานักงานจังหวัดภูเก็ต
การระบาด ทางช่ อ งทางต่ า งๆ เช่ น - ที่ทาการปกครองจังหวัดภูเก็ต
สนามบิ น สถานี ขนส่ ง ผู้ โ ดยสาร/สถานี - หน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
รถไฟ
- ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดภูเก็ต
- ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ
- ขนส่งจังหวัดภูเก็ต
- สานักงานเจ้าท่าภูมิภาค สาขาภูเก็ต
- การท่าอากาศยานภูเก็ต
พื้นที่เสี่ยง เพิ่ มการคัดกรองบริเ วณท่ าอากาศยานฯ - สานักงานจังหวัดภูเก็ต
ท่ า เที ย บเรื อ และสถานที่ ข นส่ ง /แหล่ ง - ที่ทาการปกครองจังหวัดภูเก็ต
ท่องเที่ยวเสี่ยง
- หน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
(PUI, health beware card)
- ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดภูเก็ต
- ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ
- สานักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดภูเก็ต
คัดกรองบริเวณตลาด สถานประกอบการ/ - ที่การปกครองจังหวัดภูเก็ต
จ าหน่า ยอาหาร/สถานที่ ผ ลิ ต/จ าหน่า ย - หน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
เครื่ อ งดื่ ม /โรงงาน/สถานที่ ชุ ม นุ ม ชน/ - สานักงานพาณิชย์จังหวัดภูเก็ต
ห้างสรรพสินค้า/โรงมหรสพ/
- สวัสดิการคุ้มครองแรงงานจังหวัดภูเก็ต
สถานที่ออกกาลังกาย และสถานที่อื่นๆ - สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดภูเก็ต
- หน่วยงานราชการทุกหน่วย
คัดกรองในสถานศึกษา
- หน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
- สานักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต
และหน่วยงานในสังกัด
โรงพยาบาล
Neg. Pressure
หน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
room
้ Logistic, Infectious
Control /PPE
สสจ./สสอ.
ั
หน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
รพ.สต
- ื่
ี่ งให้ อสม.
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(2) กรณี การระบาดภายในจังหวัด
(2.1) กลุ่มเสี่ยง ได้แก่
1) นักเรียน นักศึกษา เยาวชน มอบหมายให้สานักงานศึกษาธิการ
จังหวัดภูเก็ต เป็นหน่วยงานหลัก บูรณาการร่วมกับสถานศึกษาในจังหวัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สร้างการ
รับรู้เกี่ยวกับวิธีการปูองกันและปฏิบัติตนให้ปลอดภัยเมื่อเกิดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
2) ผู้ สู ง อายุ มอบหมายให้ ส านั ก งานสาธารณสุ ขจั ง หวั ด ภูเ ก็ ต
ดาเนินการวางระบบติดตามเฝูาระวัง การสร้างการรับรู้ ขับเคลื่อนโดยโรงพยาบาลสุขภาพตาบล ทุกแห่ง
3) กลุ่ ม ผู้ มี โ รคเรื้ อ รั ง มอบหมายให้ ส านั ก งานสาธารณสุ ข
จังหวัดภูเก็ต ดาเนินการวางระบบการสื่อสารความเสี่ยงและเน้นให้มาสถานพยาบาล กรณีมีความเสี่ยง
4) ประชาชนทั่ วไป มอบหมายให้ที่ทาการปกครองจัง หวัด ภูเก็ ต
บูรณาการร่วมกับส่วนราชการทุกภาคส่วน ดาเนินการสร้างการรับรู้อย่างต่อเนื่อง
4) กลุ่ม บุคลากรสาธารณสุข : เน้นย้าเรื่อง personal hygiene
Infectious control
(2.2) แนวทางการดาเนินการ
กลุ่มเป้าหมาย
การดาเนินการ
หน่วยงานรับผิดชอบ
พื้นที่เสี่ยง
เพิ่ มการคัดกรองบริเ วณท่ าอากาศยานฯ สานักงานจังหวัดภูเก็ต
ท่ า เที ย บเรื อ และสถานที่ ข นส่ ง /แหล่ ง - ที่ทาการปกครองจังหวัดภูเก็ต
ท่องเที่ยวเสี่ยง
- หน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
(PUI, health beware card)
- ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดภูเก็ต
- ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ
- ขนส่งจังหวัดภูเก็ต
- สานักงานเจ้าท่าภูมิภาค สาขาภูเก็ต
- การท่าอากาศยานภูเก็ต
คัดกรองบริเวณตลาด สถานประกอบการ/ - ที่การปกครองจังหวัดภูเก็ต
จ าหน่า ยอาหาร/สถานที่ ผ ลิ ต/จ าหน่า ย - หน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
เครื่ อ งดื่ ม /โรงงาน/สถานที่ ชุ ม นุ ม ชน/ - สานักงานพาณิชย์จังหวัดภูเก็ต
ห้างสรรพสินค้า/โรงมหรสพ/
- สวัสดิการคุ้มครองแรงงานจังหวัดภูเก็ต
สถานที่ออกกาลังกาย และสถานที่อื่นๆ - สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดภูเก็ต
- หน่วยงานราชการทุกหน่วย
คัดกรองในสถานศึกษา
- หน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
- สานักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต
และหน่วยงานในสังกัด
โรงพยาบาล
Neg Pressure room หน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
้ Logistic, Infectious
Control /PPE
ี่
ข้
- ศ. .
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กลุ่มเป้าหมาย
การดาเนินการ
สสจ./สสอ.
ั
รพ.สต
- ่ื
ี่ งให้ อสม. และ
ประชาชน

หน่วยงานรับผิดชอบ
หน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

(2.3) การแถลงข่าว
 กรณีพบผู้ปุวยสงสัยฯ และการรอยืนยันจะดาเนินการในระดับ
กระทรวง โดยโฆษกกระทรวงสาธารณสุขจะเป็นผู้แถลงข่าว
 การแถลงข่าวระดับจังหวัดสามารถทาได้นอกเหนือจากกรณียืนยัน
3.1.4 การตอบโต้สถานการณ์ ดาเนินการโดยคณะกรรมการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิ น
(EOC) จัง หวัด ภูเ ก็ต ร่วมกั บหน่วยงานอื่นๆ โดยให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติก ารควบคุม โรคและภัยสุขภาพ
จากกรณีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของสานักงานสาธารณสุขจังหวัด ภูเก็ต
ดัง นี้
กลยุทธ์
กิจกรรม
หน่วยงาน
ตรวจจับให้ไว
วิ เ คราะห์ ส ถานการณ์ รายงานเหตุ ก ารณ์ ทุ ก วั น สสจ.ภก.
และติ ด ตามแนวทางการเฝ้ า ระวั ง และการปฏิ บั ติ
(จากเว็บ ไซต์ กรมควบคุมโรค) เพื่อสรุปเผยแพร่ใน
กลุ่มไลน์ของผู้รับผิดชอบจังหวัดภูเก็ต
คัดกรองผู้ป่วย one stop service
รพ. ทุกแห่ง
เฝูาระวังสอบสวนควบคุมโรคในชุมชน คั ดกรองกลุ่ม CDCU อาเภอทุกอาเภอ
เสี่ยง สูงต่า และติดตาม 14 วัน
เฝูาระวังการปุวยในบุคลากรสาธารณสุข
รพ. /รพสต.
ทุกแห่ง สสอ. และ สสจ.ภก.
คั ด กรองผู้ ปุ ว ยที่ ด่ า นควบคุ ม โรคติ ด ต่ อ ระหว่ า ง ด่านควบคุมโรคติดต่อ
ประเทศ
มีแนวทางการดาเนินงาน ที่ชัดเจนปฏิบัติได้
สสจ.ภก.
รักษาไม่ให้แพร่
เพิ่มปริมาณเตียงรับผู้ปุวย โดยเตรียมจัดทา
รพ.
Cohort ward
ตั้งแต่ 60 เตียง
- รพ.ขนาด 60 เตียง ให้เตรียมและระบุ ที่ได้
บูรณาการเตียงระหว่าง รพ. (ถ้ามี)
มีระบบรักษาส่งต่อ และผู้เชี่ยวชาญ
รพ.วชิระภูเก็ต
ควบคุมการใช้ทรัพยากร ประเมินการใช้ และเตรียม สสจ.ภก.
แหล่งสารอง
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กลยุทธ์
กิจกรรม
ประสานงานให้ได้ จัดประชุม EOC และติดตามข้อสั่งการ
(ทั้งทางไลน์ และการประชุม)
จัดประชุม War room เพื่อถ่ายทอดสู่ผู้ปฏิบัติ
ทั้งรัฐและเอกชน (สัปดาห์ละ 1 ครั้ง)
จัดทาผังเครือข่ายพร้อมเบอร์โทร
สื่อสารให้ถูกต้อง เตรียมสื่อสาร ความรู้ การปูองกัน และช่องทางการ
สื่อสารสาหรับประชาชน/ผู้สื่อข่าว/
รณรงค์ทาความสะอาด/การผลิตหน้ากาก/
การทิ้งหน้ากาก
บังคับใช้กฏหมาย บังคับใช้กฏหมาย กรณีที่
- ผู้ปุวยไม่ยินยอมเข้ารับการศึกษา และไม่ปฏิบัติ
ตามมาตรการที่กาหนด
- สั่งปิด หรือสั่งห้ามเข้าพื้นที่ระบาด

หน่วยงาน
สสจ.ภก.
สสจ.ภก.
สสจ.ภก.
สสจ.ภก.
-รพ./รพสต.
ทุกแห่ง สสอ. /สสจ.ภก./
-อบจ.ภก/ทสจ.ภก/อาเภอ/อปท.
-สวัสดิการคุ้มครองแรงงาน จ.สร
เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ
ในพื้นที่ คณะกรรมการควบคุม
โรคติดต่อจังหวัด

3.1.5 มาตรการการเฝ้า ระวัง ป้ อ งกันและควบคุม โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
2019 (COVID-19) บริเวณชายแดน/แหล่งท่องเที่ยว
หน่ว ยงานหลัก : ส านั ก งานจั ง หวั ด ภู เ ก็ ต ที่ ท าการปกครองจั ง หวั ด ภู เ ก็ ต
ส านัก งานสาธารณสุข จัง หวัด ภูเ ก็ต โรงพยาบาลกาบเชิง ด่า นควบคุม โรคติด ต่อ ระหว่า งประเทศ
ช่องจอม ตรวจคนเข้าเมื อ งจัง หวัด ภูเ ก็ ต สานัก งานท่ องเที่ ยวและการกี ฬาจัง หวัด ภูเ ก็ ต
1) จัดทามาตรการ/ดาเนินการคัดกรองผู้เ ดินทาง
2) ดาเนินการคัดกรองเฝูาระวัง และควบคุม โรคของผู้เ ดินทาง
3) การติดตามสถานการณ์ตามแนวชายแดนอย่างใกล้ชิด
4) จัดทาฐานข้อมู ล ผู้เ ดินทางและรายงานสถานการณ์ ใ ห้ผู้บัญ ชาการเหตุการณ์
จังหวัดทราบ
3.1.6 แนวทางการบั ง คั บ ใช้ ก ฏหมายตามพระราชบั ญ ญั ติ โ รคติ ด ต่ อ
พ.ศ. 2558 กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535)
เมื่ อ กระทรวงสาธารณสุข ได้ป ระกาศโรคติด เชื ้อ ไวรัส โคโรนา 2019
(COVID-19) ให้เ ป็นโรคติดต่อ อันตรายตามพระราชบัญ ญัติโ รคติดต่อ พ.ศ. 2558 การปูองกั นและแก้ไข
ปัญหาโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ให้ดาเนินการโดยคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด ดังนี้
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1) มาตรการทางกฏหมาย ในการเฝูาระวัง ปูองกัน และควบคุมโรคใน
ราชอาณาจักร
1.1) การเฝู า ระวั ง โรค กรณี โ รคติ ด เชื้ อ ไวรั ส โคโรนา 2019
(COVID-19) ถู ก ประกาศให้ เ ป็ น โรคติ ด ต่ อ อั น ตราย บั ง คั บ ใช้ ก ฏหมาย ตามความในมาตรา 31
มาตรา 32 และประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อ ง หลักเกณฑ์และวิธีการแจ้งในกรณีที่มีโรคติดต่ออันตราย
โรคติดต่อที่ต้องเฝูาระวัง หรือโรคระบาดเกิดขึ้น พ.ศ. 2560 (มีผลใช้บังคับวันที่ 22 ธันวาคม 2560)
มาตรการทางกฏหมาย ในการเฝูาระวัง ปูองกัน และควบคุมโรคในราชอาณาจักร

DETECT
กรณี
COVID-19
ถูก
ประกาศ
ให้เป็น
โรคติดต่อ
อันตราย

เจ้าบ้าน/ผู้
ควบคุมดูแลบ้าน/
แพทย์ผู้ทาการ
รักษาพยาบาลทีบ่ ้าน
เจ้าของ/ผู้ควบคุม
สถานประกอบการ/
สถานที่อื่นใด
แจ้งต่อ

ผู้รับผิดชอบใน
สถานพยาบาล
ผู้ทาการชันสูตร/
ผู้รบั ผิดชอบใน
สถานที่ที่ได้มีการ
ชันสูตร
แจ้งต่อ

เจ้าพนักงานควบคุม
โรคติดต่อสังกัดกรม
ควบคุมโรค/ในพื้นที่

ภายใน 3 ชั่วโมง นับตั้งแต่พบผู้ที่เป็น
หรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็นโรค
เจ้าพนักงาน
ควบคุมโรคติดต่อ
สังกัดกรมควบคุม
โรค

แจ้ง
คณะกรรมการ
โรคติดต่อ
จังหวัด
/กทม.
+ รายงาน
ข้อมูลให้
กรมควบคุม
โรคทราบ
โดยเร็ว

การแจ้งให้ดาเนินการโดย
1. แจ้งโดยตรงต่อเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ 2. แจ้งทางโทรศัพท์ 3. แจ้งทางโทรสาร 4. แจ้งเป็นหนังสือ
5. แจ้งทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ 6. วิธีการอื่นที่อธิบดีกรมควบคุมโรคกาหนดเพิม่ เติ่ม
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(1.2) การปูองกันโรคและควบคุม กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
2019 (COVID-19) ถูกประกาศให้เป็นโรคติดต่ออันตราย บังคับใช้กฏหมาย ตามความในมาตรา 34 มาตรา 35

กรณี COVID-19 ถูกประกาศให้เป็นโรคติดต่ออันตราย
มาตรา 34

เมื่อเกิดหรือมีเหตุสงสัยว่าเกิด COVID-19

เจ้าพนักงานควบคุม
โรคติดต่อมีอานาจ
ดาเนินการเอง
ออกคาสั่งเป็น
หนังสือให้ผู้ใด
ดาเนินการ

1. น าผู้ที่ เ ป็ น/มี เ หตุส งสัย ว่ า เป็ น COVID-19/
ผู้สัม ผัส /พาหะ มารับ การตรวจ/การชันสูตร/
แยกกัก/กักกัน/คุมไว้สังเกต
2. ให้ ผู้ ที่ มี ค วามเสี่ ย งมารั บ การสร้ า งเสริ ม
ภูมิคุ้มกันโรค
3. ให้นาศพ/ซากสัตว์ไปรับการตรวจ/จัดการทาง
การแพทย์
4. ให้เจ้าของ/ผู้ครอบครอง/ผู้พัก อาศัยในบ้าน
โรงเรือน สถานที่ หรือพาหนะ กาจัดความติดโรค
หรือทาลายสิ่งใดๆ
5. ให้เจ้าของ/ผู้ครอบครอง/ผู้พัก อาศัยในบ้าน
โรงเรือน สถานที่ หรือพาหนะ กาจัดสัตว์ แมลง
ตัวอ่อนของแมลง
6. ห้ า มผู้ ใ ดกระท าการ/ด าเนิ น การซึ่ ง อาจ
ก่อให้เกิดสภาวะไม่ถูกสุขลักษณะ
7. ห้ามผู้ใดเข้าไปหรือออกจากที่เอกเทศ
8. เข้าไปในบ้าน โรงเรือน สถานที่ หรือพาหนะ
ที่มี/สงสัยว่ามี COVID-19 เกิดขึ้น เพื่อเฝูาระวัง
ปูองกัน และควบคุมมิให้มีการแพร่ของโรค

PREVENT
+
RESPOND

ก่อนดาเนินการ/ออกคาสั่งให้ดาเนินการใดๆ ตาม 1 - 8 เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อต้องทาการสอบสวนโรคก่อน
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อ นไขในการดาเนินการ/ออกคาสั่ง ตาม 1 - 8 เป็นไปตามประกาศกระทรวง
สาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการดาเนินการหรือออกคาสั่งของเจ้าพนักงานควบคุม
โรคติดต่อ พ.ศ. 2560 (มีผลใช้บังคับตั้งแต่ 25 มกราคม 2561)
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กรณี COVID-19 ถูกประกาศให้เป็นโรคติดต่ออันตราย
กรณีมีเหตุจาเป็นเร่งด่วน

มาตรา 3๕
ผู้ว่าราชการจังหวัด/
กทม. โดยความ
เห็นชอบของ
คณะกรรมการ
โรคติดต่อจังหวัด/
กทม. มีอานาจ

สั่งปิด
ตลาด
สถานประกอบ/จาหน่าย
อาหาร
สถานที่ผลิต/จาหน่าย
เครื่องดืม่
โรงงาน
สถานที่ชุมนุมชน
โรงมหรสพ
สถานศึกษา
สถานที่อื่นใด

สั่งห้ามผู้ที่เป็น/สงสัยว่าเป็นเข้าไปใน
สถานที่ชุมนุมชน

โรงมหรสพ
สถานศึกษา
สถานที่อื่นใด
สั่งให้ผู้ทเี่ ป็น / สงสัยว่าเป็น COVID19 หยุดประกอบอาชีพ เป็นการ
ชั่วคราว

2) มาตรการทางกฎหมาย ในการเฝูาระวัง ปูองกัน และควบคุมโรคนอกราชอาณาจักร
(2.1) การเฝูาระวังโรค COVID - 19 นอกราชอาณาจักร
มาตรา 39

เมื่อมีเหตุอันสมควรหรือมีเหตุสงสัยว่าพาหนะมาจากท้องที่หรือเมืองท่าใด
นอกราชอาณาจักรที่มีการระบาดของ COVID - 19

เจ้าพนักงานควบคุม
โรคติดต่อประจาด่าน
ควบคุมโรคติดต่อ
ระหว่างประเทศ
มีอานาจ

ให้เจ้าของ/ผู้ควบคุมพาหนะแจ้งกาหนดวัน เวลา และสถานที่ที่พาหนะนั้น ๆ จะเข้ามาถึง
ด่านฯ
ให้เจ้าของ/ผู้ควบคุมพาหนะที่เข้ามาในราชอาณาจักรยื่นเอกสารต่อ จพต. ประจาด่านฯ
ห้ามผู้ใดเข้าไปในหรือออกจากพาหนะที่เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งยังไม่ได้รับการ
ตรวจจาก จพต. ประจาด่านฯ และห้ามผู้ใดนาพาหนะอื่นใดเข้าเทียบพาหนะนั้น เว้นแต่
ได้รับอนุญาต
เข้าไปในพาหนะและตรวจผู้เดินทาง/สิ่งของ/สัตว์ที่มากับพาหนะ กาจัดสิ่งอันอาจเป็น
อันตรายต่อสุขภาพในพาหนะ/ ตรวจตราและควบคุม ให้เจ้าของ/ผู้ควบคุมพาหนะแก้ไข
การสุขาภิบาลของพาหนะให้ถูกสุขลักษณะ
ห้ามเจ้าของ/ผู้ควบคุมพาหนะนาผู้เดินทางซึ่งไม่ได้รับการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคเข้ามาใน
ราชอาณาจักร

ทั้งกรณีประกาศ + ยังมิได้ประกาศให้ท้องที่หรือเมืองท่าใดนอกราชอาณาจักรเป็นเขตติดโรค COVID-19
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(2.2) การปูองกันและควบคุมโรค COVID - 19 นอกราชอาณาจัก ร
กรณีท้ อ งที่ห รือเมื อ งท่ านอกราชอาณาจัก รถูกประกาศให้เ ป็นเขตติ ดโรค COVID - 19

มาตรา ๔๐

เมื่อรัฐมนตรีโดยคาแนะนาของคณะกรรมการวิชาการ (มาตรา 8) ประกาศให้
ท้องทีห่ รือเมืองท่าใดนอกราชอาณาจักรเป็นเขตติดโรค COVID-19

เจ้าพนักงาน
ควบคุมโรคติดต่อ
ประจาด่าน
ควบคุมโรคติดต่อ
ระหว่างประเทศ
มีอานาจ

กาจัดความติดโรค เพื่อปูองกันและควบคุมการแพร่ของโรค
จัดให้พาหนะจอดอยู่ ณ สถานที่ที่กาหนดให้
ให้ผู้เดินทางซึง่ มากับพาหนะนั้นรับการตรวจในทางแพทย์ ให้แยกกัก/กักกัน/
คุมไว้สังเกต/รับการสร้างเสริมภูมิคมุ้ กันโรค ณ สถานที่และระยะเวลาที่กาหนด
ห้ามผู้ใดเข้าไปในหรือออกจากพาหนะหรือที่เอกเทศ
ห้ามผู้ใดนาวัตถุ/สิ่งของ/เครื่องใช้ทเี่ ป็นหรือมีเหตุสงสัยว่าเป็นสิ่งติดโรคเข้าไป
ในหรือออกจากพาหนะ
#ยกเลิกได้เมื่อสภาวการณ์ของโรคนั้นสงบลงหรือกรณีมีเหตุอันสมควร

(2.3) การปูองกันและควบคุมโรค COVID - 19 นอกราชอาณาจัก ร
กรณีท้ อ งที่ห รือเมื อ งท่ านอกราชอาณาจัก รถูกประกาศให้เ ป็นเขตติ ดโรค COVID - 19

มาตรา ๔๑

ให้เจ้าของหรือผู้ควบคุมพาหนะเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในการขนส่งผูเ้ ดินทาง
ซึ่งมากับพาหนะนั้น เพื่อแยกกัก กักกัน คุมไว้สังเกต หรือรับการสร้างเสริม
ภูมิคุ้มกันโรค ตลอดทั้งออกค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงดู การรักษาพยาบาล
การปูองกันและควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศตามมาตรา ๔๐ และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

การกาหนดค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการดาเนินการตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขทีร่ ัฐมนตรีประกาศกาหนดโดยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการ
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(2.๔) การปูองกันและควบคุมโรค COVID - 19 นอกราชอาณาจัก ร
กรณีท้ อ งที่ห รือเมื อ งท่ านอกราชอาณาจัก รถูกประกาศให้เ ป็นเขตติดโรค COVID - 19

มาตรา ๔๒
จพต. ประจาด่าน
ควบคุมโรคติดต่อ
ระหว่างประเทศ
มีอานาจสั่งให้
บุคคลดังกล่าว

ในกรณีที่พบว่าผู้เดินทางเป็นหรือมีเหตุอันควรสงสัย ว่าเป็น COVID - 19
หรือเป็นพาหะนาโรค

ถูกแยกกัก
ถูกกักกัน
ถูกคุมไว้สังเกต
ได้รับการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค
3) อานาจของเจ้าพนัก งานควบคุม โรคติดต่อ
หน้าที่ และอานาจของเจ้าพนัก งานควบคุม โรคติดต่อ

มาตรา ๔๕
เจ้าพนักงาน
ควบคุมโรคติดต่อ
มีอานาจ

(1) มีหนังสือเรียกบุคคลใด ๆ มาให้ถ้อยคาหรือแจ้งข้อเท็จจริงหรือทาคา
ชี้แจงเป็นหนังสือ หรือให้ส่งเอกสารหรือหลักฐานใดเพื่อตรวจสอบหรือเพื่อใช้
ประกอบการพิจารณา
(2) เข้าไปในพาหนะ อาคาร หรือสถานที่ใด ๆ ในเวลาระหว่างพระอาทิตย์
ขึ้นและพระอาทิตย์ตก หรือในเวลาทาการของอาคารหรือสถานที่นั้น เพื่อตรวจสอบ
หรือควบคุมให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้ และหากยังดาเนินการไม่แล้วเสร็จใน
เวลาดังกล่าวให้สามารถดาเนินการต่อไปได้จนกว่าจะแล้วเสร็จ
การดาเนินการตาม (2) ให้เป็นไปตามประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการเข้าไปในพาหนะ อาคาร หรือสถานที่ใดของ
เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ พ.ศ. 2560 (มีผลใช้บังคับ 28 ธันวาคม 2560)
ในการปฏิบัตหิ น้าที่ของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อตาม (2) ให้บุคคล
ที่เกี่ยวข้องอานวยความสะดวกตามสมควร

4) บทกาหนดโทษ ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 หมวด 9
บทกาหนดโทษ ตามความในมาตรา 49 มาตรา 50 มาตรา 51 มาตรา 52 มาตรา 53 มาตรา 54 มาตรา 55
มาตรา 56 และมาตรา 56
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3.1.7 แนวทางการบังคับ ใช้ กฏหมายตามพระราชบัญญัติป้องกั น
และบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550
1) ผู้มี อานาจสั่ง การ คือ ผู้ว่าราชการจัง หวัดในฐานะผู้อานวยการจัง หวัด
นายอาเภอในฐานะผู้อานวยการอาเภอ นายกองค์กรปกครองส่วนท้อง ในฐานะผู้อานวการท้องถิ่น
2) อานาจผู้ว่าราชการจังหวัด นายอาเภอ นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในการกั กตัวผู้ต้องสงสัย กรณีโ รคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามพระราชบัญ ญัติปูองกันและบรรเทา
สาธารณภัย พ.ศ.2550 หมวด 2 การปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย มาตรา 21 และมาตรา 22
หากผู้อานาจสั่งการแล้วไม่ปฏิบัติตาม บทกาหนดโทษให้เป็นไปตาม หมวด 6 บทกาหนดโทษ ตามความในมาตรา 49

หมวด 2 การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
เมื่อเกิดหรือคาดว่าจะเกิดสาธารณภัยขึ้น (การระบาดของ COVID – 19)
มาตรา 21
ผู้อานวยการท้องถิ่น
เ ข้ า ด า เ นิ น ก า ร / แ จ้ ง
ผู้อานวยการจังหวัด
ทราบทันที

มาตรา 22
เมื่อเกิดกรณี ตามมาตรา 21
ให้ ผู้ อ านวยการอ าเภอ
และผู้ อ านวยการจั ง หวั ด
ด าเนิ น การเช่ น เดี ย วกั น
ผู้อานวยการท้องถิ่น

มาตรา 49
ผู้ใดปฏิบั ติต ามค าสั่ง หรื อ
ขัดขวางการปฏิ บัติห น้า ที่
ขอ ง ผู้ อ า น วย ก า ร ต า ม
มาตรา 21

อานาจหน้าที่
ระดมสรรพกาลังทีม่ ีอยู่ในท้องถิ่นให้เข้ามาช่วยเหลือในการแก้ไขปัญหา
ใช้อาคาร สถานที่ วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ และยานพาหนะ
ของหน่วยงานรัฐและเอกชนที่อยู่ในเขต อปท.
ใช้เครื่องมือสื่อสารของหน่วยงานรัฐหรือเอกชนทุกระบบที่อยู่ในเขต อปท.
หรือท้องที่เกี่ยวเนือ่ ง
ขอความช่วยเหลือจาก อปท.ข้างเคียง
สั่งห้ามเข้าหรือให้ออกจากพื้นที่ อาคารหรือสถานที่ที่กาหนด
สงเคราะห์ผู้ประสบภัยโดยทั่วถึงและรวดเร็ว
ข้อจากัด: คาสั่งฯตาม พรบ.ปภ.ปี 2550 จะมีผลบังคับตามระยะเวลาที่กาหนดในคาสั่งฯ
แต่ต้องไม่เกิน 24 ชั่วโมง ในกรณีที่มีความจาเป็นต้องให้คาสั่งมีผลเกิน 24 ชั่วโมง ให้เป็น
อานาจของผูบ้ ัญชาการณ์ (รมว.มท) ที่จะสั่งการได้ตามความจาเป็นแต่ต้องไม่เกิน 7 วัน

หมวด 6 บทกาหนดโทษ

ระวางโทษจาคุกไม่เกินสามเดือน หรือปรับไม่เกินหกพันบาท
หรือทั้งจาทั้งปรับ

ถ้าเกิดมีการจากัดสถานที่อยู่แล้วไม่ให้เข้าไปที่ใดที่หนึ่ง หรือสั่งให้ออกจากที่ใดหนึ่ง
แล้ว ผู้ที่มีพฤติกรรมเสี่ยงตรงนี้ไม่ยอมปฏิบัติตามสามารถดาเนินคดีได้ โดยมีโทษสูงสุด
จาคุกไม่เกินสามเดือน หรือปรับไม่เกินหกพันบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
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3.1.8 มาตรการเพื่อรองรับผู้เดินทางกลับ จากประเทศเสี่ย งที่เ กิด การ
ระบาด โดยให้ผู้ว่าราชการจัง หวัด ภูเ ก็ ต ในฐานะประธานคณะกรรมการควบคุม โรคติด ต่อ จัง หวัด ภูเ ก็ต และ
ส่วนราชการที่ เ กี่ ยวข้อ งพิ จ ารณากาหนดสถานที่ ร องรับ สาหรับ พัก สัง เกตอาการ
1) ก าหนดสถานที่ร องรับ ส าหรับ พัก สัง เกตอาการของผู้เ ดิน ทางกลับ
จากประเทศเสี่ยงที่ เ กิ ดการระบาด จะเป็นไปตามที่ คณะกรรมการโรคติดต่อจัง หวัดภูเ ก็ ตกาหนด
2) หน่วยงานที่ เ กี่ ยวข้องดาเนินการตามภารกิ จ ที่ เ กี่ ยวข้อง ดัง นี้

ที่
๑. ด้านการป้องกัน

ประเด็น

หน่วยงานรับผิดชอบ

๑.๑

การติดตามดูแลผู้ทเี่ ดินทางกลับจากประเทศเสี่ยง
- ด่านตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดภูเก็ต/หน่วยงานสังกัด
กระทรวงแรงงาน จัดทาบัญชี/แจ้งรายชื่อผู้ทเี่ ดินทาง/
แรงงานเข้ามาจังหวัดภูเก็ต ทุกช่องทาง และส่งรายชื่อ
ให้หน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้องดาเนินการคัดกรอง

- สานักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต
- โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
- ด่านตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดภูเก็ต
- หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงาน

๑.๒

การคัดกรองผู้ใช้บริการสถานีขนส่งผู้โดยสาร

- ขนส่งจังหวัดภูเก็ต
- สานักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต

1.3

การคัดกรองผู้ใช้บริการสนามบินนานาชาติภูเก็ต

- การท่าอากาศยานภูเก็ต
- สานักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต
- ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ
ท่าอากาศยานภูเก็ต

1.4

การคัดกรองผู้ใช้บริการท่าเทียบเรือ

- สานักงานเจ้าท่าภูมิภาค สาขาภูเก็ต
- สานักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต
- ด่านควบคุมโรคท่าเรือน้าลึก จังหวัดภูเก็ต

๑.5

การสร้างการรับรู้ข้อมูลที่ถูกต้องแก่ประชาชน

- ที่ทาการปกครองจังหวัดภูเก็ต
- สานักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต
- สานักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ต
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ที่

ประเด็น

หน่วยงานรับผิดชอบ

๑.๕

การรณรงค์การปฏิบัติตนปูองกันการติดเชื้อฯ

- ที่ทาการปกครองจังหวัดภูเก็ต
- สานักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต
- สานักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ต

๑.๖

การส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน ท้องถิ่นและครัวเรือน
ผลิตหน้ากากอนามัย

- ที่ทาการปกครองจังหวัดภูเก็ต
- สานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
- สานักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ต

๒. ด้านการบาบัดรักษาผู้ตดิ เชือ้
๒.๑

๒.๒
๒.๓

การติดตามเฝูาระวังผู้ต้องสงสัยกลุม่ เสี่ยง ๔ ประเทศ
โดยเฉพาะแรงงานทีเ่ ดินทางมาจากประเทศเสี่ยงที่มี
การระบาด *

- ที่ทาการปกครองจังหวัดภูเก็ต
- สานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
- สานักงานแรงงานจังหวัดภูเก็ต
- สานักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต
การเตรียมความพร้อมด้านบุคลากรทางการแพทย์
- สานักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต
และสาธารณสุข
- โรงพยาบาลรัฐและเอกชนทุกแห่ง
- โรงพยาบาลประจาอาเภอ
การเตรียมความพร้อมด้าน ยา เวชภัณฑ์ วัสดุอุปกรณ์ - สานักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต
ในการปูองกันและบาบัดรักษา
- โรงพยาบาลรัฐและเอกชนทุกแห่ง
- โรงพยาบาลประจาอาเภอ

๓. ด้านการปราบปรามผู้กระทาความผิด
๓.๑
๓.๒
๓.๓

การนาเข้า/ส่งต่อ ข้อมูลข่าวสารเท็จผ่านสื่อออนไลน์
การปกปิด/ไม่แจ้ง ว่ามีผู้ติดเชื้อหรืออาจติดเชื้อ
การตรวจสอบและควบคุมราคาซื้อ ราคาจาหน่าย
หน้ากากอนามัย ในพื้นทีจ่ ังหวัดภูเก็ต

- ศูนย์ดารงธรรมจังหวัดภูเก็ต
- ศูนย์ดารงธรรมจังหวัดภูเก็ต
- สานักงานพาณิชย์จังหวัดภูเก็ต
- ศูนย์ดารงธรรมจังหวัดภูเก็ต

หมายเหตุ: * อาศัยอานาจตามความในมาตรา 5 วรรคหนึ่ง ประกอบกับมาตรา 8 แห่งพระราชบัญญัติ
โรคติดต่อ พ.ศ. 2558 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขโดยคาแนะนาของคณะกรรมการ ด้านวิชาการ จึงออก
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ท้องที่นอกราชอาณาจักร ที่เป็นเขตติดโรคติดต่ออันตราย กรณีโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID -19)) พ.ศ.2563 ” ข้อ 3 ให้ท้องที่นอก
ราชอาณาจักรดัง ต่อไปนี้ เป็นเขตติด โรคติดต่ออันตราย กรณีโ รคติดเชื้อ ไวรัส โคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19
(Coronavirus Disease 2019 (COVID -19)) (1) สาธารณรัฐเกาหลี (Republic of Korea ) (2) สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน (People’s Republic of China รวมถึงเขตบริหารพิเศษมาเก๊า (Macao) และเขตบริหารพิเศษฮ่องกง
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(Hong Kong) (3) สาธารณรัฐอิตาลี (Italian Republic ) (4) สาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน (Islamic Republic of Iran )
ประกาศ ณ วันที่ 2 มีนาคม พ.ศ.2563
3.2) ระยะที่ 3 กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในวงกว้าง
มาตรการในระยะที่ 3 เป็นส่วนที่เพิ่มเติมจากมาตรการที่ได้ดาเนินการมาอย่างต่อเนื่อง
ในระยะที่ 1 และระยะที่ 2 โดยเน้นการชะลดการระบาด ลดผลกระทบ รักษาความมั่นคงปลอดภัยของประเทศ และ
คงไว้ซึ่งระบบบริการประชาชน เปูาหมายที่สาคัญได้แก่
เปูาหมายที่ 1 ลดโอกาสการแพร่เชื้อเข้าสู่ประเทศไทยและชะลอการระบาด
เปูาหมายที่ 2 คนไทยปลอดภัยจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
เปูาหมายที่ 3 ลดผลกระทบทางสุขภาพ เศรษฐกิจ สังคม และเพิ่ม ความมั่ นคงของ
ประเทศ
แนวทางการดาเนินงาน ประกอบไปด้วย
3.2.1) กาหนดแนวทางจัดระบบบริการของโรงพยาบาล กรณีมีการระบาดโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในวงกว้าง ได้แก่
(1) จัด One Stop Service เพื่อคัดกรอง วินิจฉัย และดูแลรักษาผู้ปุวยที่มีอาการ
ระบบทางเดินหายใจ ความพร้อมด้านห้องแยกเดี่ยว จัดเตรียมพื้นที่รองรับผู้ปุวย ในกรณีที่พบผู้ปุวยที่มีอ าการเข้าได้
กับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เป็นจานวนมาก จัดเตรียมเวชภัณฑ์ ยา และอุปกรณ์ปูองกันตนเอง
ให้พร้อม เตรียมแผนประคองกิจการ
(2) กาหนดข้อปฏิบัติสาหรับการดูแลผู้ปุวยที่สงสัยโรคติดเชื้อ
(3) กาหนดแนวทางปฏิบัติการส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการเมื่อพบผู้ปุวยยืนยันโรค
ติดเชื้อ ไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19) ได้แก่ การรัก ษาผู้ป่วยยืนยันโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19)
คาแนะนาสาหรับผู้ป่วยที่มีความเสี่ยง แต่ตรวจไม่พบเชื้อ
(4) การจัดเตรียมพื้นที่ กรณีพบผูป้ ุวยที่อาการเข้าได้กับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
2019 (COVID-19) เป็นจานวนมาก และการเตรียมแผนประคองกิจการในพื้นที่จงั หวัด (business continuity plan)
3.2.2) การดาเนินการภายในจังหวัด กาหนดมาตรการเข้มข้น ดังนี้
(1) การคัดกรอง
- กรณีพบว่าปุวย หรือสงสัยว่าปุวย ให้ดาเนินการแยกพักรักษา ณ สถาน
พยาบาล
- กรณีไม่ปุวย หากเดินทางจากพื้นที่อื่นๆ ให้ดาเนินการแยกพัก ณ พื้นที่ที่อยู่
ในการกากับของผู้ว่าราชการจังหวัดและหน่วยงานที่เกีย่ วข้อง และเตรียมชุดแผนปฏิบัติการในพื้นที่ควบคุมโรคในทุกพื้นที่
(2) การพิจารณามาตรการทางกฏหมายเพิ่มเติม ที่นอกเหนือจากพระราชบัญญัติ
โรคติดต่อ พ.ศ. 2558 เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติหากสถานการณ์มีแนวโน้มสู่ภาวะฉุกเฉิน
(3) กาหนดมาตรการเข้มข้นในการสร้างการรับรู้และความเข้าใจถึงสถานการณ์
มาตรการแก้ ไ ขปั ญ หาจากโรคติ ด เชื้ อ ไวรั ส โคโรนา 2019 (COVID-19) และจ านวนผู้ ป่ ว ยทั้ ง ภายในประเทศ
และต่างประเทศให้ชัดเจน เพื่อลดปัญหาการตื่นตระหนกแก่สังคมเป็นสาคัญ
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(4) การพิจ ารณาช่องทางการจาหน่ายหรือแจกจ่ายหน้ากากอนามั ย อาทิ ผ่าน
ระบบไปรษณีย์ หรือร้านค้าภายใต้องค์การเภสัช โดยหลีกเลี่ยงการจาหน่ายหรือแจกจ่ายในสถานที่ราชการหรือจุดการ
แจกจ่ายในจุดเดียว
4.3 ช่วงการฟื้นฟู มีแนวทางดังนี้
4.3.1 ให้ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ฯ ดาเนินการประเมินความเสียหาย และความต้องการเบื้องต้น
โดยจัดทาบัญชีรายชื่อผู้ประสบภัยไว้เป็นหลักฐาน พร้อมทั้งออกหนังสือรับรองให้ผู้ประสบภัยไว้เป็นหลักฐานในการรับ
การสงเคราะห์และฟื้นฟู
4.3.2 จัดหาที่พักชั่วคราวให้ผู้อพยพและให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยด้านสุขภาพ อนามัย สภาพ
จิตใจ การฟื้นฟูคุณภาพชีวิต และการฟื้นฟูอาชีพ หน่วยงานหลัก ได้แก่ สานักพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
จังหวัดภูเก็ต สานักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต จัดหางานจังหวัดภูเก็ต แรงงานจังหวัดภูเก็ต และองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
4.3.๓. การจัดการศพผู้เสียชีวิต มีแนวทางดังนี้
1) จัดหาสถานที่ เ ก็ บ รัก ษาศพและพื้ นที่ ในการพิสูจ น์เ อกลัก ษณ์ ศพผู้เ สีย ชีวิต หน่ว ยงานหลั ก
ได้แก่ สานักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต ตารวจภูธรจังหวัดภูเก็ต สานักงานจังหวัดภูเก็ต อาเภอ และองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
2) การพิ สู จ น์ เ อกลั ก ษณ์ บุ ค คลและการส่ ง ก ลั บ ให้ เ ป็ น ไปตามข้ อ ตกลงความร่ ว มมื อ
การปฏิบัติงานพิ สูจน์เอกลักษณ์บุคคล และการส่งกลับในกรณีภัยพิบัติร้ายแรง ระหว่างกรมปูองกันและบรรเทา
สาธารณภัยกับสานักงานตารวจแห่งชาติ
3) การเคลื่ อ นย้ า ยศพ ให้ อ งค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ร่ ว มกั บ อ าเภอ และจั ง หวั ด ควบคุ ม
การเคลื่ อ นย้ า ยศพผู้ เ สี ย ชี วิ ต โดยการสนั บ สนุ น ของกระทรวงคมนาคม กระทรวงสาธารณสุ ข ส านั ก งาน
ตารวจแห่งชาติ และหน่วยงานอื่นตามความจาเป็น
๔) ให้ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ ฯ ในเขตพื้นที่ ที่เกิดเหตุดาเนินการฟื้นฟูความเสีย หายเบื้องต้น
โดยใช้งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ก่อน กรณีที่เกินขีดความสามารถให้พิจารณาช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติก รณีฉุกเฉิน
พ.ศ.๒๕๕๖
๕) จัดให้มีการศึกษาผลกระทบจากโรคระบาดในมนุษย์ ที่มีผลกระทบต่อชีวิตของประชาชนอย่าง
เป็นระบบ เพื่อใช้เป็นข้อมูลการบริหารจัดการภัยจากโรคระบาดในมนุษย์ ในอนาคตหน่วยงานหลัก ได้แก่ สานักงาน
สาธารณสุขจังหวัด ภูเก็ต สานักงานปูอ งกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด ภูเก็ต อาเภอ และองค์ก รปกครองส่วน
ท้องถิ่น
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5. การสนับสนุน
5.๑ การสื่อสารและโทรคมนาคม การติดต่อประสานงาน
๕.๑.๑ จัดตั้งศูนย์สื่อสาร และจัดให้มี ระบบสื่อสารหลัก ระบบสื่อสารรอง และระบบสื่อสารอื่นๆ ที่
จาเป็นให้ใช้งานได้ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ให้สามารถเชื่อมโยงระบบสื่อสารดังกล่าวกับหน่วยงานอื่นได้ปกติ โดยเร็ว ทั่วถึง
ทุกพื้นที่
๕.๑.๒ ใช้โครงข่ายสื่อสารทางโทรศัพท์ โทรสาร และวิทยุสื่อสารเป็นหลัก
หน่วยงานหลักที่วางระบบสื่อสารในภาวะฉุกเฉิน ได้แก่ สานักงานบริการลูกค้า กสท.ภูเก็ต
๑) โทรศัพท์หมายเลข ๐-๗๖๒๑-๖๘๖๑ ต่อ ๔๒๑๐
๒) โทรสารหมายเลข ๐-๗๖๒๑-๖๘๖๑ ต่อ ๗๒๐๖
หน่วยงานสนับสนุน ได้แก่ สมาคมวิทยุสมัครเล่นอันดามัน คลื่นวิทยุสื่อสาร ส่ง ๑๔๕.๖๒๕ MHz
รับ ๑๔๕.๐๒๕ MHz สมาคมวิทยุสมัครเล่นภูเก็ต ส่ง ๑๔๕.๗๐๐ MHz รับ ๑๔๕.๑๐๐ MHz วิทยุประมง ๑๕๐.๖๗๕
MHz
๕.๑.๓ คลื่นวิทยุสื่อสารในภาวะฉุกเฉิน
๑) ความถี่หลัก รับ ๑๔๗.๔๒๕ MHz ส่ง ๑๔๒.๔๒๕ MHz นามเรียกขาน ปภ.ภูเก็ต
๒) 161.475 MHz และ 166.475 MHz
5.1.๔ การดูแลระบบโทรคมนาคมให้สามารถใช้การได้ตลอด ๒๔ ชั่วโมง
การปฏิบัติงานด้านสื่อสารและโทรคมนาคม ติดต่อสื่อสารมีความสาคัญอย่างมากในการจัดการ
ในภาวะฉุกเฉิน เนื่องจากต้องมีการประสานการปฏิบัติในการจัดการสาธารณภัยอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งการแลกเปลี่ยน
ข้อมูล (Information) ข่าวสาร (Intelligence) เพื่อแจ้งเตือนภัยแก่ประชาชน ประสานงาน ควบคุม สั่งการ และ
รายงานผลการปฏิบัติงานระหว่างหน่วยเผชิญเหตุด้วยกันกับหน่วยงานที่มีหน้าที่สนับสนุนการ
เผชิญเหตุในด้านต่างๆ โดยมีหลักการปฏิบัติ ดังนี้
(1) จัดให้มี ระบบการติดต่อสื่อสารที่ส ามารถใช้ได้ในภาวะฉุก เฉินสาหรับติดต่อประสานงาน
ในการปฏิบัติหน้าที่และภารกิจร่วมกันระหว่างส่วนราชการ หน่วยงาน กองอานวยการปูองกัน และบรรเทาสาธารณ
ภัยแต่ล ะระดับ ศูนย์ปูอ งกั นและบรรเทาสาธารณภัย เขต 5 นครราชสีม า และประชาชนในการวางระบบการ
ติดต่อสื่อสารและโทรคมนาคม ซึ่งอย่างน้อยต้องมีมากกว่า 2 ระบบขึ้นไป
(2) จัดระบบการสื่อสารด้วยเครื่องวิทยุคมนาคมให้ปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการกิจการ
กระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่องหลักเกณฑ์การอนุญาตและการกากับดูแลการใช้
คลื่นความถี่กลาง สาหรับการติดต่อประสานงานระหว่างหน่วยงานของรัฐและประชาชน
(3) ติ ด ต่ อ สื่ อ สารระหว่ า งกองอ านวยการปู อ งกั น และบรรเทาสาธารณภั ย จั ง หวั ด
กองอานวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยอาเภอ กองอานวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต./เทศบาล
ส่วนราชการ หน่วยงาน และประชาชน โดยต้องสามารถกระทาได้ตลอด 24 ชั่วโมง พร้อมทั้ง ต้องจัดให้มีมากกว่า
2 ช่องทางขึ้นไป และยึดหลักความถูกต้อง แม่นยาของข้อมูล การรักษาความปลอดภัยทางการสื่อสารควบคู่กับความ
สะดวกรวดเร็วในการติดต่อสื่อสารเสมอ
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(4) จัดให้มีระบบการแจ้ง เหตุและการสนับ สนุนข้อมูล ด้านสาธารณภัย แก่ประชาชน โดยการ
เชื่อมโยงการใช้เลขหมายโทรคมนาคมพิเศษระหว่างส่วนราชการและหน่วยงานที่ทาหน้าที่แจ้งเหตุและเผชิญเหตุฉุกเฉิน
5.2 การให้ความช่ วยเหลือประชาชนที่ไ ด้รับผลกระทบจากโรคระบาดในมนุษย์ กรณีโรคติดเชื้อ ไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID-19)
5.2.1 ประกาศเขตพื้ นที่ ป ระสบสาธารณภัย ตามพระราชบัญ ญั ติปู องกั นและบรรเทาสาธารณภั ย
พ.ศ. 2550
5.๒.2 การประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ตามระเบียบกระทรวง
การคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2562
5.๒.3 การพิจารณามอบหมายให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมูลนิธิ และภาค
เอกชน ดาเนินการให้ความช่วยเหลือผูป้ ระสบภัยได้ตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ลงนาม

ผู้เสนอแผน

(นายโสภณ ทองไสย)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการพิเศษ รักษาราชการแทน
หัวหน้าสานักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดภูเก็ต
กรรมการและเลขานุการกองอานวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด ภูเก็ต

ลงนาม
ผู้ให้ความเห็นชอบ
(นายสุพจน์ รอดเรือง ณ หนองคาย)
รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต
รองผู้อานวยการกองอานวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดภูเก็ต

ลงนาม

ผู้อนุมัติแผน

(นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์)
ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต
ผู้อานวยการกองอานวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดภูเก็ต
แผนเผชิญเหตุกรณีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดภูเก็ต ปี ๒๕๖๓

ภาคผนวก ก : เครือข่ายการสื่อสาร
วิทยุสื่อสาร ย่าน VHF
CB 245.500 T 100
ความถี่กลาง ปภ. RX 142.425 MHz T 82.5
TX 147.425 MHz

ทรภ.3
“ทัพเรือภาค 3”
156.800
ตร.
“ภูธร จ.ภูเก็ต”
153.450

ปกครอง จว
“ศูนย์สิงห์”

มูลนิธิกุศลธรรม
161.225

เจ้าท่าภูเก็ต
161.225

EOC จังหวัดภูเก็ต

142.425 MHz
TOT 3 เลขหมาย

วิทยุสมัครเล่น
145.000

CAT Internet

สาธารณสุข
“จังหวัดภูเก็ต”
วิทยุประมง
161.225

ศูนย์ไข่มุก
169.725
ศูนย์นเรนธร
อันดามัน

อปท.
162.550
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ภาคผนวก ข : บัญชีหน่วยงานที่ตดิ ต่อสือ่ สารในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด ภูเก็ต

ผังสื่ อสารศู นย์ บัญชาการเหตุการณ์ จังหวัดภูเก็ต
กองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่ งชาติ
กองอานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง
โทรสาร / SMS / VHF 166.475 MHz
ศูนย์ปฏิบัตกิ ารฉุกเฉินท้องถิ่น
วิทยุสื่อสาร ย่าน VHF
1.
2.

RX TX 162.550 MHz
RX TX 162525 MHz

1.นครภูเก็ต
2.เทศบาลเมืองป่าตอง
- นายกเทศมนตรี 0815406644
- นายกเทศมนตรี 0815362255
- ปลัดเทศบาล 0818914299
- ปลัดเทศบาล 0818946493
- หน.งานป้องกันฯ 0818953781 -หน.งานป้องกันฯ 0840613019
3.เทศบาลเมืองกะทู้
4.เทศบาลตาบลไวย์
- นายกเทศมนตรี 0815388188 - นายกเทศมนตรี 0815352422
- ปลัดเทศบาล 0814907404 - ปลัดเทศบาล 0866870303
- หน.งานป้องกันฯ0891625303 - หน.งานป้องกันฯ 0835918313
5.เทศบาลตาบลฉลอง
6.เทศบาลตาบลรัษฏา
-นายกเทศมนตรี 0897247184 - นายกเทศมนตรี 0819789962
-ปลัดเทศบาล 0818934282
- ปลัดเทศบาล 0817971060
-หน.งานป้องกันฯ0861203781 - หน.งานป้องกันฯ0898683016
7.เทศบาลตาบลศรีสุนทร
8.เทศบาลตาบลวิชิต
-นายกเทศมนตรี 0818940029 - นายกเทศมนตรี 0817973290
-ปลัดเทศบาล 0819789653 - ปลัดเทศบาล 0896524016
-หน.งานป้องกันฯ0840520550 - หน.งานป้องกันฯ0814154443
9.เทศบาลตาบลเชิงทะเล
10.เทศบาลตาบลเทพกระษัตรี
-นายกเทศมนตรี 0818934991 -นายกเทศมนตรี 0818924448
-ปลัดเทศบาล 0818932623 -ปลัดเทศบาล 0818917070
-หน.งานป้องกันฯ0822886724 -หน.งานป้องกันฯ0818953996
11.เทศบาลตาบลป่าคลอก
12.เทศบาลตาบลกะรน
-นายกเทศมนตรี 0897245559 - นายกเทศมนตรี 0819784471
-ปลัดเทศบาล 0866828607 - ปลัดเทศบาล 0811871919
-หน.งานป้องกันฯ0936645656 - หน.งานป้องกันฯ0815375869
13.อบต.กมลา
14.อบต.สาคู
-นายก อบต.0887657292
- นายก อบต.0818936925
- ปลัด อบต.0819351529
– ปลัด อบต. 0866821270
- หน.งานป้องกันฯ0810812093 - หน.งานป้องกันฯ0812717748
15.อบต.เกาะแก้ว
16.อบต.เชิงทะเล
- นายก อบต.0815695921
- นายก อบต.0899236090
- ปลัด อบต. 0805196519
- ปลัด อบต.0816919559
- หน.งานป้องกันฯ0818934282 - หน.งานป้องกันฯ0896510062
17.อบต.เทพกระษัตรี
18.อบต.ไม้ขาว
- นายก อบต.0899735027
- นายก อบต. 0819791361
- ปลัด อบต.0895890548
- ปลัด อบต.0866864804
- หน.งานป้องกันฯ0831021062 - หน.งานป้องกันฯ0817416257

ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์
อาเภอ
ศบก.อ.เมือง 076211171
วิทยุสื่อสาร RX 157.725 MHz
TX 162.900 MHz
นอภ. 0847000153
ป.อาวุโส 0982460864
ป.ป้องกันฯ 0819685221
ศบก.อ.ถลาง 076311046
วิทยุสื่อสาร RX 157.725 MHz
TX 162.900 MHz
นอภ. 0818673654
ป.อาวุโส 0982460879
ป.ป้องกันฯ 0868210099
ศบก.อ.กะทู้ 076321133
วิทยุสื่อสาร RX 157.725 MHz
TX 162.900 MHz
นอภ. 0818673664
ป.อาวุโส 0887686815
ป.ป้องกัน 08197800338

กานัน จ.ภูเก็ต
1.ตาบลกมลา
0895325694
2.ตาบลเชิงทะเล
0818958419
3.ตาบลเทพกระษัตรี 0816764026
4.ตาบลป่าคลอก
0892906114
5.ตาบลศรีสนุ ทร
0814778398
6.ตาบลสาคู
0817881241
7.ตาบลไม้ขาว
0897304987
8.ตาบลกะรน
0831708822
9.ตาบลเกาะแก้ว
0814158616
10.ตาบลฉลอง
0813707975
11.ตาบลรัษฎา
0815979187
12.ตาบลวิชิต
0833235445
13.ตาบลราไวย์
0833235445

ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์
จังหวัดภูเก็ต
สนง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดภูเก็ต
สานักงานจังหวัดภูเก็ต
สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต
ประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ต
ผู้แทนทัพเรือภาคที่ 3
ท้องถิ่นจังหวัดภูเก็ต
สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ป้องกันจังหวัดภูเก็ต
ตารวจภูธรจังหวัดภูเก็ต
องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต
หมายเลขโทรศัพท์ศนู ย์บญั ชาการเหตุการณ์
ระบบ SMS ระบบ LINE
อ.เมือง 1. 076510361 2. 076510365
อ.กะทู้ 1. 076510406 2. 076510476
อ.ถลาง 1. 076510406 2. 076510476
โทรศัพท์ 076510926 โทรสาร 076540867
วิทยุสื่อสาร ย่าน VHF
ความถี่กลาง ปภ. RX 142.425 MHz
TX 147.425 MHz
อปท. RX TX162.550 MHz
RX TX162.525 MHz
ปกครอง RX 157.725 MHz
TX 162.900 MHz
ตารวจภูธร.ภูเก็ต 153.450 MHz
ประมง RX TX150.675 MHz
ทรภ.3 RX TX 156.800 MHz
ศูนย์นเรนทร RX TX155.725 MHz
มูลนิธิกศุ ลธรรม RX TX168.775
MHz

สมาคม/มูลนิธิ/อาสาสมัคร
สมาคมวิทยุสมัครเล่นจังหวัดภูเก็ตRX145.700 MHz
L
TX145.100 MHz
สมาคมวิทยุสมัLครแห่งอันดามัน RX145.625 MHz
สมา
TX145.025 MHz
เหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ต
RX148.625 MHz
TX153.775 MHz
มูลนิธิกศุ ลธรรมภูเก็ต
RX TX168.775 MHz
มูลนิธริ ่วมกตัญญภูเก็ต
RX TX161.860 MHz
มูลนิธิภเู ก็ตร่วมใจกู้ภยั
RX TX155.725 MHz
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ภาคผนวก ค
ผ

คาสั่งกองอานวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดภูเก็ต
ที่
/๒๕63
เรื่อง จัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19) จังหวัดภูเก็ต
...............................................................
ด้ ว ยปั จ จุ บั น สถานการณ์ ข องโรคปอดอั ก เสบจากเชื้ อ ไวรั ส โคโรนา 2019 (COVID - 19)
ที่ส าธารณรัฐประชาชนจีน ตั้ง แต่ช่วงเดือ นธันวาคม 2562 ที่ผ่านมา การแพร่ระบาดมี การเปลี่ยนแปลง และมี
แนวโน้มเพิ่ม จานวนมากขึ้น ซึ่ งมีผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม และความ
มั่นคงของประเทศ
ตามพระราชบัญญัติปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๑๕ และมาตรา 16 (๑)
ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้อานวยการจังหวัดรับผิดชอบในการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตจังหวัด โดยมี
อานาจหน้าที่จัดทาแผนปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย ซึ่งต้องสอดคล้องกับแผนปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย
แห่งชาติ ดังนั้น เพื่อเป็นการจัดการปูองกันและควบคุมโรค รวมถึงเตรียมความพร้อมระบบจัดการภาวะฉุกเฉินของ
จังหวัดภูเก็ต ที่ดาเนินการโดยศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุก เฉิน (Emergency Operation Center: EOC) ด้าน
การแพทย์และสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต และการจัดการในภาวะฉุกเฉินโดยระบบบัญชาการเหตุการณ์ (Incidence
Command System: ICS) ซึ่งเป็นเครื่องมือที่สาคัญในการนามาใช้เพื่อรับมือกับภาวะฉุกเฉินจังหวัดภูเก็ต จึงได้จัดตั้ง
ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดภูเก็ต ณ ห้องประชุม
ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต โดยมีโครงสร้างและองค์ประกอบ ดังนี้
1. ผู้บัญชาการเหตุการณ์และรองผู้บัญชาการเหตุการณ์
1.1 ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต
ผู้บัญชาการเหตุการณ์1.2
รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต (ด้านความมั่นคง)
รองผู้บัญชาการเหตุการณ์
1.3 รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต (ด้านเศรษฐกิจและสังคม) รองผูบ้ ัญชาการเหตุการณ์
มีหน้าที่
1) กาหนดวัตถุประสงค์และเปูาหมายของการบัญชาการ
2) ติดตามสถานการณ์ของเหตุการณ์
3) จัดลาดับ ความสาคัญ ของกิจกรรมตามแผนปฏิบัติก ารตอบโต้ภาวะฉุก เฉิน (Incident
Action Plan: IAP) โดยคานึกถึงความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงาน
4) ติดตาม ประเมิน และแก้ไขปัญหา การดาเนินงานในส่วนต่างๆ ของระบบบัญชาการ

/5) บริหารจัดการ...
แผนเผชิญเหตุกรณีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดภูเก็ต ปี ๒๕๖๓

5) บริหารจัดการทรัพยากรต่างๆ ของระบบบัญชาการสาหรับการตอบโต้เหตุการณ์
6) ประสานระดับนโยบายกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายนอกองค์กร
7) ตัดสินใจยกระดับ-ลดระดับศูนย์บัญชาการเหตุการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
๒๐๑๙ (COVID-19) จังหวัดภูเก็ต และสั่งการหน่วยย่อยในระบบบัญชาการเหตุการณ์
2. คณะที่ปรึกษา/ผู้เชี่ยวชาญ ประกอบด้วย
2.1 คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดภูเก็ต
2.2 ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 3
2.3 ผู้บัญชาการตารวจภูธรภาค 8
2.4 อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต
2.5 อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
2.6 ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดภูเก็ต
2.7 ประธานหอการค้าจังหวัดภูเก็ต
2.8 นายสุทา ประทีป ณ ถลาง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดภูเก็ต เขต 1
2.9 นายนัทธี ถิ่นสาคู
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดภูเก็ต เขต 2
2.10 นายเรวัต อารีรอบ
ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
สาธารณสุข
มีหน้าที่
ให้ข้อเสนอแนะ คาแนะนา ข้อมูลทางวิชาการ การสังเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์ และเทคนิคการ
ปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์สาธารณภัยที่เกิดขึ้น โดยคานึงถึงความปลอดภัยในการปฏิบัติงานเป็นสาคัญ พร้อมทั้ง
ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่ผู้บัญชาการเหตุการณ์ เห็นสมควร
3. ศูนย์ประสานการปฏิบัติ มีปลัดจังหวัดภูเก็ต เป็นหัวหน้าศูนย์ประสานการปฏิบัติ
องค์ประกอบ ดังนี้
3.1 หน่วยประสานการปฏิบัติจิตอาสา
(1) ปลัดจังหวัดภูเก็ต
หัวหน้าหน่วย
(2) ปูองกันจังหวัดภูเก็ต
ประจาหน่วย
(3) นายอาเภอ ทุกอาเภอ
ประจาหน่วย
(4) จ่าจังหวัดภูเก็ต
ประจาหน่วย
(5) กลุ่มงานบริหารทั่วไปสานักงานจังหวัดภูเก็ต
ประจาหน่วย
(๖) เจ้าหน้าที่ที่ทาการปกครองจังหวัดภูเก็ต ที่ได้รับมอบหมาย
ประจาหน่วย
มี ห น้ า ที่ ประสานการปฏิ บั ติ จิ ต อาสาพระราชทาน ด้ า นการแพทย์ เข้ า สนั บ สนุ น
การปฏิบัติและจัดเตรียมตามประเภทความถนัดจิตอาสา เพื่อประสานการปฏิบัติไปยังส่วนต่าง ๆ ตามโครงสร้างศูนย์
บัญชาการเหตุการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดภูเก็ต
/3.2 หน่วยประสาน...
แผนเผชิญเหตุกรณีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดภูเก็ต ปี ๒๕๖๓

3.2 หน่วยประสานการปฏิบัติทั่วไป
(1) หัวหน้าสานักงานจังหวัดภูเก็ต
หัวหน้าหน่วย
(2) ผู้อานวยการกลุ่มงานอานวยการ
ประจาหน่วย
(3) ผู้อานวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด ประจาหน่วย
(4) ผู้อานวยการกลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล
ประจาหน่วย
(5) ผู้อานวยการกลุ่มงานศูนย์ดารงธรรมจังหวัด
ประจาหน่วย
(6) หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในจังหวัดภูเก็ต
ประจาหน่วย
(7) เจ้าหน้าที่สานักงานจังหวัดภูเก็ต ที่ได้รับมอบหมาย
ประจาหน่วย
มีหน้าที่
ประสานการปฏิบัติระหว่าง หน่วยงานภาครัฐทั้งพลเรือน ทหาร ตารวจ หน่วยงานภาคเอกชน
หน่วยงานภาคประชาสังคม เพื่อให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยเป็นไปอย่างรวดเร็ว และประสบผล สาเร็จ รวมทั้งรับ
เรื่องราวร้องทุกข์ และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามผู้อานวยการจังหวัดมอบหมาย
3.3 หน่วยรับบริจาค
(1) หัวหน้าสานักงานจังหวัดภูเก็ต หรือผู้แทน
หัวหน้าหน่วย
(2) นายกเหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ต หรือผู้แทน
ประจาหน่วย
(3) พัฒนาการจังหวัดภูเก็ต หรือผู้แทน
ประจาหน่วย
(4) เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดภูเก็ต หรือผู้แทน
ประจาหน่วย
(5) สรรพากรพื้นที่จังหวัดภูเก็ต หรือผู้แทน
ประจาหน่วย
(6) เจ้าหน้าที่เสมียนตราจังหวัดภูเก็ต หรือผู้แทน
ประจาหน่วย
(7) เจ้าหน้าที่สานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดภูเก็ต ประจาหน่วย
(8) เจ้าหน้าที่สานักงานจังหวัดภูเก็ตที่ได้รับมอบหมาย
ประจาหน่วย
มีหน้าที่
รับบริจ าคสิ่งของและงบประมาณ เพื่อสนับ สนุนการปฏิบัติงาน และการช่วยเหลือผู้ประสบภัย
จังหวัดภูเก็ต
4. ศูนย์ข้อมูลประชาสัมพันธ์ร่วม
4.1 ประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ต
หัวหน้าศูนย์
4.2 ผู้อานวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดภูเก็ต
ประจาศูนย์ฯ
4.3 ผู้อานวยการสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง 11 จังหวัดภูเก็ต ประจาศูนย์ฯ
4.4 ผู้อานวยการกลุ่มงานศูนย์ดารงธรรมจังหวัด
ประจาศูนย์ฯ
4.5 เจ้าหน้าที่สานักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ต
ประจาศูนย์ฯ
มีหน้าที่
เป็ นศู นย์ กลางการแลกเปลี่ ยนข้ อมู ลข่ าวสาร ระหว่างส่ วนราชการ หน่วยงานภาค เอกชน และ
สื่อมวลชนของทั้งในและนอกประเทศ ประสานข้อมูลเหตุการณ์กับส่วนต่าง ๆ เผยแพร่ข้อมูล และประชาสัมพันธ์
ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง กาหนดมาตรการ ปูองกัน ตอบโต้ข่าวลือ ข่าวอันเป็นเท็จจริง เพื่อให้การเผยแพร่ข้อมูลเป็น
เอกภาพ และปฏิบัติหน้าที่ตามที่ผู้บัญชาการเหตุการณ์ มอบหมาย
/5. ส่วนปฏิบัติ...
แผนเผชิญเหตุกรณีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดภูเก็ต ปี ๒๕๖๓

5. ส่วนปฏิบัติการ มี รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต (ม.) เป็นผู้อานวยการส่วน แบ่งเป็น 7 แผนก ดังนี้
5.1 แผนกปฏิบัติการด้านการแพทย์และสาธารณสุข
5.1.1 หน่วยการแพทย์
(1) นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต
หัวหน้าแผนก
(2) ผู้อานวยการโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
รองหัวหน้าแผนก
(3) ส่วนการแพทย์ท่าอากาศยานภูเก็ต
ประจาแผนก
(4) ผู้อานวยการโรงพยาบาลปุาตอง
ประจาแผนก
(5) ผู้อานวยการโรงพยาบาลฉลอง
ประจาแผนก
(6) ผู้อานวยการโรงพยาบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต
ประจาแผนก
(7) ผู้อานวยการโรงพยาบาลถลาง
ประจาแผนก
(8) ผู้อานวยการโรงพยาบาลเอกชนทุกแห่งในจังหวัดภูเก็ต
ประจาแผนก
มีหน้าที่
1) จัดทามาตรฐานแนวทางการดูแลรักษาผู้ปุวยตลอดจนแนวทางในการปูองกันการติด
เชื้อในโรงพยาบาล
2) ประสานกั บห้องปฏิบัติการทางสาธารณสุขเพื่อจัดท าแนวทางการส่งตรวจทาง
ห้องปฏิบัติการที่เหมาะสม
3) ประสานและ/หรือจัดเตรียมสถานที่สาหรับการคัดกรอง แยกกัก รักษาผู้ปุวย
4) จัดที มดูแลรักษาผู้ปุวยแบบองค์รวม (Holistic case) และฝึกซ้อมที ม เพื่อให้
สามารถปฏิบัติงานตามมาตรฐานการปูองกันการติดเชื้ออย่างเหมาะสม
5) จัดทีมผู้เชี่ยวชาญเพื่อให้คาปรึกษาด้านการแพทย์และการปูองกันควบคุมโรคติดเชื้อ
ในโรงพยาบาลแก่สถานพยาบาลที่รับดูแลรักษาผู้ปุวย
6) ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
5.1.2 หน่วยควบคุมโรค/คัดกรอง/สอบสวนโรค
(1) นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมปูองกัน)
หัวหน้าหน่วย
(2) หัวหน้าด่านควบคุมโรคท่าเรือน้าลึก
ประจาหน่วย
(3) หน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ CDCU
ประจาหน่วย
(4) หัวหน้าด่านควบคุมโรคท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต
ประจาหน่วย
(5) สาธารณสุขอาเภอทั้งสามอาเภอ
ประจาหน่วย
(๖) หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ
ประจาหน่วย
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต
มีหน้าที่
1) ตรวจสอบความพร้อมของอุปกรณ์ เครื่องมื อ และกระบวนการปฏิบัติงาน (JAS:
Job Action Sheet)
2) รวบรวมความรู้ มาตรฐานในการปฏิบัติงานภาคสนาม
/3) จัดทารูปแบบ...
แผนเผชิญเหตุกรณีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดภูเก็ต ปี ๒๕๖๓

3) จัดทารูปแบบการรายงาน จากทีมปฏิบัติการภาคสนามให้เหมาะสมกับเหตุการณ์
4) การประสานงาน (ระบบเชื่อมประสานข้อมูล) กับทีมปฏิบัติงานภาคสนาม
5) กาหนดมาตรการความปลอดภัยของบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน
6) ประเมินขนาด ความรุนแรง การกระจายของปัญหา (Rapid Assessment) และ
สรุปผลแจ้งศูนย์ EOC ผ่าน SAT
7) ปฏิบัติการควบคุมสถานการณ์ภาวะฉุกเฉินในพื้นที่
8) รายงานสถานการณ์และปัญหาอุปสรรค ให้ผู้บัญชาการเหตุ การณ์ทราบ/พิจารณา
หรือร้องขอการสนับสนุนเพิ่มเติมกับศูนย์ EOC ผ่าน SAT เป็นReal Time
5.1.3 หน่วยช่วยเหลือกลุ่มผู้ใกล้ชิดผู้ติดเชื้อ
(1) รองผู้อานวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดภูเก็ต หัวหน้าหน่วย
(2) ผู้แทน ผูบ้ ัญชาการมณฑลทหารบกที่ 41
ประจาหน่วย
(3) ผู้แทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต
ประจาหน่วย
(4) ผู้อานวยการโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
ประจาหน่วย
(5) นายอาเภอทุกอาเภอ
ประจาหน่วย
(6) สาธารณสุขอาเภอ
ประจาหน่วย
(7) ผู้อานวยการโรงพยาบาลชุมชนทุกแห่ง
ประจาหน่วย
(8) ผู้อานวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลทุกแห่ง ประจาหน่วย
มีหน้าที่
1) ให้คาแนะนาในการปฏิบัติตัวของผู้ใกล้ชิดผู้ติดเชื้อ
2) สนับสนุน วัสดุ อุปกรณ์ในการปูองกันให้แก่กลุ่มผู้ใกล้ชิดผู้ติดเชื้อ
3) ประสานและควบคุม การปฏิ บัติ การช่ วยเหลื อกลุ่ม ผู้ใกล้ ชิดผู้ ติดเชื้ อ ตามที่
ผู้บัญชาการเหตุการณ์มอบหมาย
5.1.4 หน่วยช่วยเหลือสร้างการรับรู้
กลุ่มที่ 1 ประชาชนทั่วไป
(1) ปลัดจังหวัดภูเก็ต
หัวหน้ากลุ่ม
(2) หัวหน้าส่วนราชการประจาจังหวัดทุกหน่วย
ประจากลุ่ม
(3) นายอาเภอทุกอาเภอ
ประจากลุ่ม
(4) สาธารณสุขอาเภอทุกอาเภอ
ประจากลุ่ม
(5) ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง
ประจากลุ่ม
(6) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลทุกแห่ง
ประจากลุ่ม
(7) กานัน ผู้ใหญ่บ้าน
ประจากลุ่ม

/กลุ่มที่ 2...
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กลุ่มที่ 2 กลุ่มสถานศึกษา
(1) ศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต
หัวหน้ากลุ่ม
(2) สาธารณสุขอาเภอทุกอาเภอ
ประจากลุ่ม
(3) ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง
ประจากลุ่ม
(4) ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประจากลุม่
ประถมศึกษาภูเก็ต
(๕) ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประจากลุ่ม
มัธยมศึกษาเขต 14
(๖) ผู้อานวยการวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต
ประจากลุ่ม
(๗) ผู้อานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต
ประจากลุ่ม
(๘) ผู้อานวยการวิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต
ประจากลุ่ม
(๙) ผู้อานวยการส่งเสริมการศึกษานอกระบบและ
ประจากลุ่ม
การศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดภูเก็ต
กลุ่มที่ 3 กลุ่มสถานประกอบการ
(1) แรงงานจังหวัดภูเก็ต
หัวหน้ากลุ่ม
(2) ผู้แทน อุตสาหกรรมจังหวัดภูเก็ต
ประจากลุ่ม
(3) ผู้แทน พาณิชย์จังหวัดภูเก็ต
ประจากลุ่ม
(4) จัดหางานจังหวัดภูเก็ต
ประจากลุ่ม
(5) สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดภูเก็ต
ประจากลุ่ม
(6) ประกันสังคมจังหวัดภูเก็ต
ประจากลุ่ม
(7) ผู้อานวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดภูเก็ต
ประจากลุ่ม
(8) ประธานหอการค้าจังหวัดภูเก็ต
ประจากลุ่ม
(9) นายกสมาคมโรงแรมไทยภาคใต้
ประจากลุ่ม
มีหน้าที่ สร้างการรับรู้ ความตระหนักในการปูองกันและเฝูาระวังโรค ใน หน่วยงานราชการ
ทุกแห่งงดจัดกิจกรรมการชุมนุมคนทุกประเภท และปฏิบัติงานตามที่ผบู้ ัญชาการเหตุการณ์มอบหมาย
5.4 แผนกระดมทรัพยากร
5.4.1 หน่วยระดมทรัพยากรด้านการแพทย์
(1) นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต
(2) ผู้อานวยการโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
(3) ผู้อานวยการโรงพยาบาลถลาง
(4) ผู้อานวยการโรงพยาบาลปุาตอง
(5) ผู้อานวยการโรงพยาบาล อบจ.
(6) ผู้อานวยการโรงพยาบาลเอกชนทุกแห่ง
(7) หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต

หัวหน้าหน่วย
ประจาหน่วย
ประจาหน่วย
ประจาหน่วย
ประจาหน่วย
ประจาหน่วย
ประจาหน่วย
/(8) หัวหน้า...

แผนเผชิญเหตุกรณีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดภูเก็ต ปี ๒๕๖๓

(8) หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาลด้านการควบคุมประจาหน่วย
และปูองกันการติดเชื้อ โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
(9) หัวหน้ากลุ่มงานโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด ประจาหน่วย
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต
มีหน้าที่
1) จัดทามาตรฐานทางการดูแลรักษาผู้ปุวย ตลอดจนแนวทางในการปูองกันการติดเชื้อ
2) วางแผนด้านการรักษาพยาบาล
3) ประสานงานจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่
4) บริหารจัดการระบบการรักษาพยาบาลและระบบส่งต่อ และจัดหาทีมหมุนเวียน
สนับสนุนอย่างมีประสิทธิภาพ
5) จัดทารายงานสรุปผลการดาเนินงานเสนอต่อคณะทางานส่วนอานวยการ
6) รวบรวมทรัพยากรด้านการแพทย์เข้ามาสนับสนุนการปฏิบัติงาน ควบคุม และ
จัดส่งทรัพยากร ตามที่ได้รับการร้องขอจากหน่วยปฏิบัติการ
5.4.2 หน่วยระดมทรัพยากรหน้ากากอนามัยและผลิตหน้ากากผ้า
(1) ท้องถิ่นจังหวัดภูเก็ต
หัวหน้าหน่วย
(2) พาณิชย์จังหวัดภูเก็ต
ประจาหน่วย
(๓) พัฒนาการจังหวัดภูเก็ต
ประจาหน่วย
(4) ผู้แทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต
ประจาหน่วย
(5) อุตสาหกรรมจังหวัดภูเก็ต
ประจาหน่วย
(6) พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดภูเก็ต
ประจาหน่วย
(7) ผู้อานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต
ประจาหน่วย
(8) นายอาเภอทุกอาเภอ
ประจาหน่วย
(9) นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง
ประจาหน่วย
มีหน้าที่
1) ให้ความรู้การผลิตหน้ากากอนามัยให้แก่กลุ่มแม่บ้าน/กลุ่มสตรี ในระดับพื้นที่
2) รวบรวมทรัพยากรหน้ากากอนามัยสาหรับประชาชนในพื้นที่ ให้เ พียงพอตาม
กรอบ “ทาใช้ ทาแจก ทาขาย”
3) ควบคุม การจาหน่ายและควบคุมราคาสินค้า ควบคุม การกัก ตุน สร้างความ
เข้าใจแก่ร้านค้าผู้ประกอบการ
4) สนับสนุนการปฏิบัติงาน ควบคุม และจัดส่งทรัพยากร ตามที่ได้รับการร้องขอจาก
หน่วยปฏิบัติการ
5.3 แผนกปฏิบัติการขนย้าย
(1) ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 3 หรือผู้แทน
หัวหน้าแผนก
(2) ผู้บังคับการตารวจภูธรจังหวัดภูเก็ต หรือผู้แทน
ประจาแผนก
/(3) รองผู้อานวยการ...
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(3) รองผู้อานวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดภูเก็ต
ประจาแผนก
(4) นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต หรือผู้แทน
ประจาแผนก
(5) ผู้อานวยการโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต หรือผู้แทน
ประจาแผนก
(6) ปลัดจังหวัดภูเก็ต
ประจาแผนก
(7) ผู้อานวยการศูนย์ ปภ.เขต 18 ภูเก็ต
ประจาแผนก
(8) ขนส่งจังหวัดภูเก็ต
ประจาแผนก
(9) นายด่านศุลกากร
ประจาแผนก
(10) หัวหน้าด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ
ประจาแผนก
(11) ผู้กากับการตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดภูเก็ต
ประจาแผนก
(12) ผู้อานวยการสานักงานเจ้าท่าภูมิภาค สาขาภูเก็ต
ประจาแผนก
(13) ผู้อานวยการท่าอากาศยานภูเก็ต
ประจาแผนก
(14) นายสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดภูเก็ต
ประจาแผนก
(15) หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ
ประจาแผนก
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต
(16) หัวหน้างานอุบัติเหตุและบริการแพทย์ฉุกเฉิน
ประจาแผนก
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต
มีหน้าที่
1) จัดชุดเคลื่อนที่ เร็วประจาทุกอาเภอ และมอบหมายให้อาเภอในพื้นที่ เป็นผู้ป ระสานการ
ปฏิบัติในขนย้ายบุคคลที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง มายังเขตควบคุมตามที่จังหวัดกาหนด
2) หากพบผู้ส งสัยมี ความเสี่ยงโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19) ให้ แจ้ง
หน่วยแพทย์ที่เ ชี่ยวชาญ เข้าทาการขนย้ายทันที
3) ประสานและควบคุมการปฏิบัตกิ ารขนย้ายตามที่ผบู้ ัญชาการเหตุการณ์มอบหมาย
5.๔ แผนกฟื้นฟูสภาพจิตใจ
(1) หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต
(2) ผู้แทนพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดภูเก็ต
(3) ผู้แทน นายกเหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ต
(4) ผู้แทน ผู้อานวยการสานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดภูเก็ต
(5) ผู้แทน แรงงานจังหวัดภูเก็ต
(6) ผู้แทน ผู้อานวยการสานักงานวัฒนธรรมจังหวัดภูเก็ต
(7) ผู้แทน สวัสดิการคุ้มครองแรงงานจังหวัดภูเก็ต
(8) ผู้แทน ผูอ้ านวยการศูนย์พัฒนาฝีมอื แรงงานจังหวัดภูเก็ต

หัวหน้าแผนก
ประจาแผนก
ประจาแผนก
ประจาแผนก
ประจาแผนก
ประจาแผนก
ประจาแผนก
ประจาแผนก
ประจาแผนก

/มีหน้าที่...
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มีหน้าที่
1) ฟื้นฟูด้านสังคมและจิตใจให้ผู้ประสบภัย
2) อบรม ฝึกอาชีพและจัดหางานให้ผู้ประสบภัย
5.5 แผนกรักษาความสงบเรียบร้อย มีผู้บังคับการตารวจภูธรจังหวัดภูเก็ ต เป็นหัวหน้าแผนก
องค์ประกอบ ดังนี้
5.5.1 หน่วยรักษาความสงบเรียบร้อยและการจราจร
(1) ผู้บังคับการตารวจภูธรจังหวัดภูเก็ต
หัวหน้าหน่วย
(2) ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรทุกแห่ง
ประจาหน่วย
(3) ปูองกันจังหวัดภูเก็ต
ประจาหน่วย
มีหน้าที่ รักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่ ประสบภัย
ควบคุมและบังคับใช้กฎหมาย เพื่อปูองกันและปราบปรามการกระทาผิด
5.5.2 หน่วยจราจร
(1) รองผู้บังคับการตารวจภูธรจังหวัดภูเก็ต
หัวหน้าหน่วย
(2) ผู้กากับสถานีตารวจภูธรทุกแห่ง
ประจาหน่วย (3)
เจ้าหน้าที่ตารวจที่ได้รับมอบหมาย
ประจาหน่วย
มีหน้าที่ จัดระบบจราจรในพื้นที่ประสบภัยและพื้นที่ใกล้เคียง
5.5.3 หน่วยพิสูจน์หลักฐาน
(1) ผู้แทนผู้บังคับการตารวจภูธรจังหวัดภูเก็ต
หัวหน้าหน่วย
(2) พิสูจน์หลักฐานจังหวัดภูเก็ต
ประจาหน่วย
(3) เจ้าหน้าที่ตารวจภูธรจังหวัดภูเก็ตที่ได้รับมอบหมาย
ประจาหน่วย
มีหน้าที่ ปฏิบัติหน้าที่พิสูจน์หลักฐานรวมทั้งเอกลักษณ์บุคคล การจัดการศพการติดตาม
ผู้สูญหาย และการส่งกลับ
5.6 แผนกปฏิบัติการทางอากาศ
(1) ผู้แทนทัพเรือภาคที่ 3
หัวหน้าแผนก
(2) ผู้บังคับสถานีรายงานภูเก็ต(กองทัพอากาศ)
ประจาแผนก
(3) เจ้าหน้าที่มณฑลทหารบกที่ 41 ที่ได้รับมอบหมาย
ประจาแผนก
มีหน้าที่ ประสานและควบคุมการปฏิบัติการทางอากาศตามที่ผู้บัญชาการเหตุการณ์มอบหมาย
5.7 แผนกปฏิบัติการกาจัดวัสดุที่ก่อให้เกิดมลพิษและสารเคมีอันตราย
(1) ผู้อานวยการสานักงานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ต หรือผู้แทน
(2) โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดภูเก็ต
(3) เจ้าหน้าที่สานักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต
(4) เจ้าหน้าที่สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดภูเก็ต
(5) เจ้าหน้าที่สานักงานแรงงานจังหวัดภูเก็ต

หัวหน้าแผนก
ประจาแผนก
ประจาแผนก
ประจาแผนก
ประจาแผนก
/(6) เจ้าหน้าที่...
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(6) เจ้าหน้าที่สานักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดภูเก็ต ประจาแผนก
(7) เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต
ประจาแผนก
มีหน้าที่
1) กาหนดพื้นที่ปลอดภัยสาหรับคนและทรัพยากร กาหนดพื้นที่อันตราย พื้นที่จัดเก็บวัสดุ
อันตรายและพื้นที่ทาลายหรือชาระสิ่งปนเปื้อน
2) สนับสนุนให้หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน จัดกิจกรรม Big Cleaning Day
3) ประสานและควบคุมการปฏิบัติการกาจัดวัสดุที่ก่อให้เกิดมลพิษและสารเคมีอันตราย
4) ปฏิบัติงานตามที่ผู้บัญชาการเหตุการณ์มอบหมาย
6. ส่วนอานวยการ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต (บ.) เป็นผู้อานวยการส่วน แบ่งเป็น 4 หน่วย
ดังนี้
6.1 หน่วยสถานการณ์
(1) นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต หรือผู้แทน
หัวหน้าหน่วย
(2) ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 3 หรือผู้แทน
ประจาหน่วย
(3) รองผู้อานวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดภูเก็ต
ประจาหน่วย
(4) ผู้บังคับการตารวจภูธรจังหวัดภูเก็ต หรือผู้แทน
ประจาหน่วย
(5) ผู้อานวยการโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
ประจาหน่วย
(6) หัวหน้าสานักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดภูเก็ต ประจาหน่วย
(7) หัวหน้าด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศท่าอากาศยานภูเก็ต ประจาหน่วย
(8) ผู้กากับการตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดภูเก็ต
ประจาหน่วย
(9) หัวหน้าสานักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดภูเก็ต ประจาหน่วย
มีหน้าที่
1) ติดตาม วิเคราะห์และประเมินสถานการณ์ ตลอดจนเสนอความเห็นต่อผู้บัญชาการ
เหตุการณ์ ใช้สาหรับเตรียมความพร้อมในการควบคุมปูองกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพื้นที่ได้
อย่างทันท่วงที
2) รวบรวมข้อมูลข่าวสารในพื้นที่ประสบสาธารณภัย และติดตามสถานการณ์ อย่างต่อเนื่อง
จัดทาแผนที่ แผนผังสถานการณ์ ส่งต่อข้อมูลที่ถูกต้อง เป็นปัจจุบันให้กับผู้ที่ปฏิบัติงานและส่วนที่เกี่ยวข้อง
3) มอบหมายสานักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ตเป็นหน่วยสรุปรายงานสถานการณ์ต่อผู้
บัญชาการเหตุการณ์เป็นประจาทุกวัน (เวลา 16.00 น. ของทุกวัน)
6.2 หน่วยทรัพยากร
(1) หัวหน้าสานักงาน ปภ.จังหวัดภูเก็ต
(2) ปลัดจังหวัดภูเก็ต
(3) ผู้แทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต
(4) ผู้แทนขนส่งจังหวัดภูเก็ต

หัวหน้าหน่วย
ประจาหน่วย
ประจาหน่วย
ประจาหน่วย
/(5) ผู้แทนสานักงาน...
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(5) ผู้แทนสานักงานจังหวัดภูเก็ต
ประจาหน่วย
(6) ผู้แทน ปลัดจังหวัดภูเก็ต
ประจาหน่วย
(7) ผู้แทนท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดภูเก็ต
ประจาหน่วย
(8) ผู้อานวยการศูนย์ ปภ. เขต 18 ภูเก็ต
ประจาหน่วย
(9) ผู้แทน ผู้อานวยการโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
ประจาหน่วย
(10) ผู้แทน ผู้อานวยการโรงพยาบาลถลาง
ประจาหน่วย
(11) ผู้แทน ผู้อานวยการโรงพยาบาลปุาตอง
ประจาหน่วย
(12) ผู้แทน ผู้อานวยการโรงพยาบาล อบจ.
ประจาหน่วย
(13) หัวหน้ากลุม่ งานควบคุมโรคติดต่อ
ประจาหน่วย
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต
(14) หัวหน้าฝุายปูองกันสานักงานปูองกันและบรรเทา
ประจาหน่วย
สาธารณภัยจังหวัดภูเก็ต
มีหน้าที่
1) สนับ สนุนทรัพยากรและขอรับ การสนับ สนุนทรัพยากรจากหน่วยงานหรือองค์ก ร
ภายนอก
2) จั ด ระบบปฏิบั ติ ก ารของการด าเนิน การให้ ส อดคล้ อ งกั บ ภาวะฉุก เฉิ น ที่ ส ามารถ
ปฏิบัติการหรือสนับสนุนการปฏิบัติการในขณะเกิดโรคและหลังเกิดโรค
3) แจ้งให้ผู้บริหารที่เกี่ยวข้องทราบถึงสถานการณ์ และผลการดาเนินงานเป็นระยะ ๆ
4) จัดทาบัญชี ลงทะเบียน รับ - ส่ง ทรัพยากรที่เข้ามาสนับสนุนการปฏิบัติงาน พร้อมทั้ง
ติดตามสถานการณ์ปฏิบัติงานของทรัพยากรที่เข้ามาปฏิบัติงานในพื้นที่ รวมถึงการจัดหาทรัพยากรเพื่อสนับ สนุน การ
ปฏิบัติตามที่ได้รับการร้องขอ
6.3 หน่วยเอกสาร
(1) หัวหน้าสานักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดภูเก็ต หัวหน้าหน่วย
(2) เจ้าหน้าที่สานักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต
ประจาหน่วย
ที่ได้รับมอบหมาย
(3) เจ้าหน้าที่สานักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย
ประจาหน่วย
จังหวัดภูเก็ต ที่ได้รับมอบหมาย
(4) เจ้าหน้าที่ที่ทาการปกครองจังหวัดภูเก็ต ที่ได้รับมอบหมาย
ประจาหน่วย
มีหน้าที่
1) จัดทารายงานข้อมูลการปฏิบัติงาน รายงานผูบ้ ังคับบัญชา
2) จัดการประชุมวางแผน การประชุมต่าง ๆ สรุปรายงานการประชุม จัดทาคาสั่ง จัดทา
เอกสารหนังสือต่าง ๆ ทีผ่ ู้บัญชาการเหตุการณ์มอบหมาย
3) รายงานการใช้ทรัพยากร ความต้องการ ประกอบการตัดสินใจของผูบ้ ัญชาการ
/6.4 หน่วยกฎหมาย...
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6.4 หน่วยกฎหมาย
(1) ยุติธรรมจังหวัดภูเก็ต
หัวหน้าหน่วย
(2) ผู้อานวยการกลุม่ งานศูนย์ดารงธรรมจังหวัด
ประจาหน่วย
(3) เจ้าหน้าที่สานักงานยุติธรรมจังหวัดภูเก็ต
ประจาหน่วย
ที่ได้รับมอบหมาย
มีหน้าที่ ให้คาปรึกษา แนะนา ช่วยเหลือ ให้ความรู้ด้านกฎหมายแก่เจ้าหน้ าที่ผู้ปฏิบัติงานและ
ประชาชน ตอบข้อหารือ ด้านกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
6.5 หน่วยประสานการต่างประเทศ
(๑) หัวหน้าสานักงานจังหวัดภูเก็ต
หัวหน้าหน่วย
(2) หัวหน้าสานักงาน หนังสือเดินทางชั่วคราวจังหวัดภูเก็ต
ประจาหน่วย
(3) เจ้าหน้าที่ฝุายวิเทศสัมพันธ์ สานักงานจังหวัดภูเก็ต
ประจาหน่วย
(4) เจ้าหน้าที่สานักงานจังหวัดภูเก็ต
ประจาหน่วย
มีหน้ าที่ ให้ค าปรึกษา แนะนา และช่วยเหลื อแก่ นักท่องเที่ยว รวมทั้ งประสานงานต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องกับกงสุล และกงสุลกิตติมศักดิ์

7. ส่วนสนับสนุน มี รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต (ศ.)เป็นผู้อานวยการส่วน ดังนี้
7.1 แผนกสนับสนุน มี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เป็นหัวหน้าแผนก
7.1.1 หน่วยจัดหาวัสดุอุปกรณ์
(1) ผู้แทน ท้องถิ่นจังหวัดภูเก็ต
หัวหน้าหน่วย
(2) ผู้แทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต
ประจาหน่วย
(3) เจ้าหน้าที่สานักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ประจาหน่วย
จังหวัดภูเก็ต ที่ได้รับมอบหมาย
มีหน้าที่ จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ เครือ่ งมือ เครื่องใช้ และอื่นๆ ในการสนับสนุนการปฏิบัติงาน ของ
หน่วยปฏิบัติทกุ ภาคส่วน
7.1.2 หน่วยสถานที่
(1) ผู้แทนสานักงานจังหวัดภูเก็ต
หัวหน้าหน่วย
(2) ผู้แทนปลัดจังหวัดภูเก็ต
ประจาหน่วย
(3) ผู้แทนสานักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต
ประจาหน่วย
(4) ผู้แทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต
ประจาหน่วย
(5) ผู้แทนท้องถิ่นจังหวัดภูเก็ต
ประจาหน่วย
(6) เจ้าหน้าที่สานักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ประจาหน่วย
จังหวัดภูเก็ต ที่ได้รับมอบหมาย
มีหน้าที่ ดูแล จัดการสถานที่สาหรับการปฏิบัติงานของทุกหน่วยงาน ที่เข้ามาสนับสนุน
การปฏิบัติงานในพื้นที่การควบคุมปูองกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) รวมทั้งดูแลสาธารณูปโภคใน
พื้นที่ปฏิบัติงาน
/7.1.3 หน่วยสนับสนุน...
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7.1.3 หน่วยสนับสนุนภาคพื้นดิน
(1) ขนส่งจังหวัดภูเก็ต
หัวหน้าหน่วย
(2) พลังงานจังหวัดภูเก็ต
ประจาหน่วย
(3) ผู้อานวยการแขวงทางหลวงภูเก็ต หรือผู้แทน
ประจาหน่วย
(4) ผู้อานวยการแขวงทางหลวงชนบทภูเก็ต หรือผู้แทน ประจาหน่วย
(5) ผู้บังคับการสถานีตารวจทางหลวง 1 กองกากับการ 7 ประจาหน่วย
กองบังคับการตารวจทางหลวง
(6) ผู้กากับการสถานีตารวจภูธร หรือผู้แทน ทุกสถานี
ประจาหน่วย
มีหน้าที่
1) จัดหารถหรือยานพาหนะสาหรับรับ-ส่งผู้ปฏิบัติงาน รวมทั้งสิ่งของที่จะนามา
ปฏิบัติงาน
2) จัด หาทรัพ ยากรด้า นพลัง งานให้เ พีย งพอต่อ ความต้อ งการใช้ใ นการ
ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย และดูแลเส้นทางจราจรให้สามารถใช้งานได้ปกติ
7.2 แผนกบริการ มี ผู้แทน หัวหน้าสานักงานจังหวัดภูเก็ต เป็นหัวหน้าแผนก
7.2.1 หน่วยสื่อสาร
(1) สถิติจังหวัดภูเก็ต
หัวหน้าหน่วย
(2) ผู้จัดการส่วนบริการลูกค้าสาขาภูเก็ต
ประจาหน่วย
บริษัท ที โอ ที จากัด (มหาชน)
(3) ผู้จัดการบริษัท กสท. จากัด มหาชน สาขาภูเก็ต
ประจาหน่วย
(4) ผู้อานวยการสานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลสาขาภูเก็ต ประจาหน่วย
(5) เจ้าหน้าที่ทัพเรือภาคที่ 3 ที่ได้รับมอบหมาย
ประจาหน่วย
(6) เจ้าหน้าที่ที่ทาการปกครองจังหวัดภูเก็ต ที่ได้รับมอบหมาย ประจาหน่วย
(7) เจ้าหน้าที่ตารวจภูธรจังหวัดภูเก็ต ที่ได้รับมอบหมาย
ประจาหน่วย
(8) เจ้าหน้าที่สานักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต
ประจาหน่วย
ที่ได้รับมอบหมาย
(9) หัวหน้าหน่วยกู้ภัย มูลนิธิ/สมาคมวิทยุ ทุกแห่ง
ประจาหน่วย
(10) เจ้าหน้าที่สานักงาน ปภ.จังหวัดภูเก็ต
ประจาหน่วย
มีหน้าที่ จัดระบบสื่อสาร และดารงการติดต่อสื่อสารของหน่วยงานปฏิบัติงานให้ได้ตลอด
ระยะเวลาการปฏิบัติงาน
7.2.2 หน่วยแพทย์
(1) นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต
หัวหน้าหน่วย
(2) เจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลภาครัฐทุกแห่ง
ประจาหน่วย
(3) เจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลเอกชนทุกแห่ง
ประจาหน่วย
(4) เจ้าหน้าที่ ประจาศูนย์สุขภาพชุมชน/สุขภาพตาบล ประจาหน่วย
/(๕) เจ้าหน้าที่...
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(5) เจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลประจาอาเภอ ที่ประสบภัย
ประจาหน่วย
มีหน้าที่ ดูแลด้านการแพทย์และสาธารณสุข ให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
7.2.3 หน่วยเสบียง
(1) หัวหน้าสานักงานจังหวัดภูเก็ต
หัวหน้าหน่วย
(2) หน่วยงานสังกัดกระทรวงพาณิชย์
ประจาหน่วย
(ด้านเสบียงที่อยู่ในการกากับดูแลของกระทรวงพาณิชย์)
(3) หน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ประจาหน่วย
(ด้านเสบียงที่อยู่ในการกากับดูแลของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์)
(4) เจ้าหน้าที่สานักงานจังหวัดภูเก็ต ที่ได้รับมอบหมาย ประจาหน่วย
มีหน้าที่ ดูแลและสนับสนุนอาหาร เครื่องดื่ม ให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานตลอด
ระยะเวลาการปฏิบัติงาน
7.3 แผนกการเงิน มี คลังจังหวัดภูเก็ต เป็นหัวหน้าแผนก แบ่งเป็น 2 หน่วย ดังนี้
7.3.1 หน่วยการเงินและบัญชี
(1) ผู้แทน คลังจังหวัดภูเก็ต
หัวหน้าหน่วย
(2) เจ้าหน้าที่สานักงานคลังจังหวัดภูเก็ต ที่ได้รับมอบหมาย ประจาหน่วย
มีหน้ าที่ เบิก จ่า ยเงิน ควบคุม และทาบัญ ชีก ารใช้จ่า ยเงิน งบประมาณและ พิจารณา
จัดหางบประมาณในการดาเนินการช่วยเหลือผู้ประสบภัย
7.3.2 หน่วยจัดซื้อ/จัดจ้าง และพัสดุ
(1) ผู้แทนหัวหน้าสานักงานจังหวัดภูเก็ต
หัวหน้าหน่วย
(2) ผู้แทนคลังจังหวัดภูเก็ต
ประจาหน่วย
(3) เจ้าหน้าที่สานักงานคลังจังหวัดภูเก็ต ที่ได้รับมอบหมาย ประจาหน่วย
(4) เจ้าหน้าที่สานักงาน ปภ.จังหวัดภูเก็ตที่ได้รับมอบหมาย ประจาหน่วย
มีหน้าที่
1) การจัดซื้อ/จัดจ้างวัสดุอุปกรณ์ และอื่นๆ ที่จาเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงาน
2) ควบคุมทะเบียนพัสดุ
3) อื่นๆ ที่ผู้บญ
ั ชาการเหตุการณ์ มอบหมาย
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนกว่าสถานการณ์จะยุติ
สั่ง ณ วันที่

เดือน มีนาคม พ.ศ. 2563
(นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์)
ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต
ผู้อานวยการจังหวัด
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ภาคผนวก ง
แนวปฏิบตั ิการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
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ภาคผนวก จ
แนวปฏิบตั ิการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
สานักงานสาธารณสุขาจังหวัดภูเก็ต
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ภาคผนวก ฉ
มาตรการตรวจคัดกรอง แยกกัก กักกัน หรือคุมไว้สังเกต
เพื่อการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคจากผู้เดินทาง ซึ่งมาจากท้องที่หรือเมืองท่านอกราชอาณาจักร
กรณีติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
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ภาคผนวก ช
คาดการณ์การระบาดและมาตรการในระยะที่ 3
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
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ภาคผนวก ซ
คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดภูเก็ต
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ภาคผนวก ฌ
คาสั่งโครงสร้างศูนย์ข้อมูลมาตรการแก้ไขปัญหาจากโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID 19) และ
แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานประจาศูนย์ข้อมูลมาตรการแก้ไขปัญหาจากโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19)
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