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คํานํา
12 ธันวาคม 2562 พบผูปวยรายแรกเริ่มมีอาการ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ประเทศจีนเริ่ม
มีรายงานขาวไวรัสปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธใหม 2019 (COVID-19) เปนครั้งแรก จํานวน 27
ราย นครอูฮั่น มณฑลหูเปย ศูนยอนามัยอูฮั่น องคการอนามัยโลกจัดประชุมคณะผู เชี่ยวชาญดา นภาวะฉุ กเฉิน
(Emergency Committee) และประกาศวาการระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธใหมเปน “ภาวะฉุกเฉินดาน
สาธารณสุขระหวางประเทศ”(Public Health Emergency of International Concern;PHEIC หลังการ
แพรเชื้อแพรหลายไปยังประเทศตางๆทั่วโลกอยางรวดเร็ว เพื่อปองกันหรือลดการแพรขามพรมแดน อันจะสงผล
กระทบตอระบบสาธารณสุข แตไ มแนะนําใหป ระเทศตางๆ ใชมาตรการจํากั ดดา นการคา ตอจีน หรือจํา กัดการ
เดินทางไปยังประเทศจีน
จากสถานการณของโรคติ ดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ ใหม 2019 (COVID-19) ที่ สาธารณรั ฐ
ประชาชนจีนตั้งแตวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ที่ผานมา การแพรระบาดของโรคมีการเปลี่ยนแปลงและมีแนวโนม
เพิ่มจํานวนมากขึ้น ในสวนของประเทศไทย กระทรวงสาธารณสุข โดยกรมควบคุมโรคเปนหนวยงานหลักในการ
วางแผนรับมือสถานการณดังกลาวซึ่งประเทศไทยไดประกาศยกระดับการแจงเตือนโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัส
โคโรนาสายพันธุใหม 2019 (COVID-19) เปนระดับ 3 พรอมสั่งการใหทุกหนวยงานที่เกี่ยวของเตรียมพรอมรับมือ
อย า งเต็ ม ที่ วั น ที่ 24 มี น าคม 2563 พลเอกประยุ ท ธ จั น ทร โ อชา นายกรั ฐ มนตรี แ ละรั ฐ มนตรี ว า การ
กระทรวงกลาโหม ขออํานาจคณะรัฐมนตรีออกพระราชกําหนด (พ.ร.ก.) การบริหารราชการในสถานการณฉุกเฉิน
พ.ศ.2548 โดยจะมีการกําหนดรายละเอียดเรื่องพื้นที่และแนวปฏิบัติหลังจากมติคณะรัฐมนตรีออกเพื่อควบคุม
การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ศูนยบัญชาการเหตุการณจังหวัดระนองจังหวัดระนอง ไดดําเนินการเตรียมความพรอมปองกันและเฝา
ระวังสถานการณฉุกเฉิน กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุใหม 2019 (COVID-19) ที่อาจเกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัด
ระนอง เพื่อสรางความมั่นใจและเชื่อมั่นตอประชาชนและนักทองเที่ยว เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2563 จังหวัดระนอง
ไดเปดศูนยปฏิบัติการฉุกเฉินดานการแพทยและสาธารณสุข ระดับจังหวัด และจัดตั้งศูนยบัญชาการเหตุการณปองกัน
และแกไขปญหาจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดระนอง ณ หองประชุมพลับพลึงธาร ชั้น 3
ศาลากลางจังหวัดระนอง การประสานการปฏิบัติ จัดระบบสื่อสาร สนับสนุนหนากากอนามัยและอุปกรณเครื่องมือ
การจัดทีมปฏิบัติการเฝาระวังคัดกรองบริเวณสนามบิน ทาเรือ ดานผานแดนจุดคัดกรองและการประชาสัมพันธขอมูล
ที่ถูกตองใหกับประชาชน ออกระเบียบประกาศแนวทางปฏิบัติ ปจจุบันจังหวัดระนองยังไมมีการตรวจพบผูปวยโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนาแตอยางใด ศูนยบัญชาการเหตุการณจังหวัดระนอง จึงไดจัดทําแผนเผชิญเหตุปองกันและแกไข
ปญหาจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดระนอง เพื่อเป นการเตรียมความพรอมปองกันและ
เฝาระวังสถานการณฉุกเฉินโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และนําแผนไปสูแนวทางการบูรณาการรวมกัน
ในการปฏิบัติไดทันทวงทีที่และเกิดผลเปนรูปธรรมหากเกิดสถานการณขึ้นในพื้นที่จังหวัดระนอง
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แผนเผชิญเหตุปองกันและแกไขปญหาจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดระนอง
อางถึง: ๑. พระราชบัญญัติปองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐
๒. แผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๘
๓. แผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดระนอง พ.ศ. 2558 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562)
4. แผนเผชิญเหตุดานสาธารณสุขโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระยะที่ 2
5. แผนปฏิบัติการตอบโตภาวะฉุกเฉินดานสาธารณสุขของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
และบทบาทหนาที่ของหนวยงานที่เกี่ยวของ
1. ความเปนมาและความสําคัญ
จากสถานการณของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุใหม 2019 ที่สาธารณรัฐประชาชนจีน ตั้งแตวันที่ 31
ธันวาคม 2562 ที่ผานมา ขอมูลตั้งแต 5 มกราคม – 30 มีนาคม 2563 (07.00 น.) พบผูปวยยืนยันติดเชื้อ
จํานวน 721,277 ราย เสียชีวิต 33,942 ราย
2. สถานการณ
2.1 สถานการณในตางประเทศ
สถานการณตางประเทศ พบผูปวยยืนยัน ใน 199 ประเทศ/ดินแดน/2 เรือสําราญ ประเทศ
ดินแดนพบใหม ไดแก แองกวิลลา ขอมูลตั้งแต 5 มกราคม – 30 มีนาคม 2563 (07.00 น.) พบผูปวยยืนยัน
ติดเชื้อจํานวน 721,277 ราย เสียชีวิต 33,942 ราย อัตราปวยตายรอยละ 4.70 รักษาหาย/ออกจาก รพ.
150,918 ราย รอยละ 21.0 ผูปวยที่กําลังรักษา อาการเล็กนอย 70.6 อาการรุนแรง/วิกฤติ รอยละ 3.7 สวน
ประเทศจีนพบผูปวย 81,439 ราย เสียชีวิต 3,300 ราย สหรัฐอเมริกาพบผูปวย 141,781 ราย เสียชีวิต
2,471 ราย อิตาลีพบผูปวย 97,689 ราย เสียชีวิต 10,779 ราย

แผนภาพที่ 1 พื้นที่เขตโรคติดตออันตรายและโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อยางตอเนื่อง

หนา 2

แผนภาพที่ 2 จํานวนและสถิติจํานวนผูปว ยยืนยันโรคปอดไวรัสอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนา
สายพันธใหม 2019 ในตางประเทศ ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563
2.2 มาตรการในตางประเทศ
2.2.1
องค ก ารอนามั ย โลกจั ด ประชุ ม คณะผู เ ชี่ ย วชาญด า นภาวะฉุ ก เฉิ น (Emergency
Committee) ในวั นที่ 30 ม.ค. 63 และประกาศวาการระบาดของไวรั สโคโรนาสายพัน ธุใหม 2019
เปน“ภาวะฉุกเฉินดานสาธารณสุขระหวางประเทศ” (Public Health Emergency of International)

แผนภาพที่ 3 ประเทศที่พบผูปวยและเสียชีวิตจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

หนา 3

แผนภาพที่ 4 แนวโนมจํานวนผูปวยและเสียชีวิตจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19
2.3 ประเด็นที่นาสนใจในตางประเทศ
2.3.1 องคการอนามัยโลก : นายแพทยทีโดรส อั ดฮานอม กีบรีเยซุ ส ผูอํา นวยการองค ก าร
อนามัยโลก แถลงขาวเมื่อวันที่ 28 มี.ค. ตามเวลาทองถิ่นนครเจนีวา สวิตเซอรแลนด ย้ําขอเท็จจริงวา ไวรัสโคโร
นาสายพันธุใหม สาเหตุโรคโควิด-19 ไมแพรกระจายทางอากาศ การติดตอสวนใหญติดผานละอองฝอยจากการ
ไอ จาม หรือพูดโดยผูติดเชื้อ ดังนั้นเพื่อปองกันตนเอง ดับเบิลยูเอชโอแนะนําใหยืนหางจากคนอื่น 1 เมตร ฆา
เชื้อบนพื้นผิวบอย ๆ หมั่นทําความสะอาดหรือขัดถูมือ และหลีกเลี่ยงการนํามือสัมผัสตา จมูก ปาก
2.3.2 สหรัฐอเมริกา : สํานักขาวตางประเทศรายงานจากกรุงวอชิงตัน ประเทศสหรัฐอเมริกาเมื่อ
28มี . ค.ว า สํ า นั กงานสาธารณสุ ข รั ฐ อิล ลิ น นอยส ออกแถลงการณ ว า ทารกอายุ น อยกว า 1 ป เ สี ยชี วิ ต ที่
โรงพยาบาลแหงหนึ่งในเมืองชิคาโก หลังผลตรวจยืนยันการ ติดเชื้อโคโรนา ยังไมมีการเปดเผยวาทารกนอยติด
เชื้อไดอยา งไร และเชื่อวา เปนทารกรายแรกของสหรัฐอเมริกา กอนหนา นี้สํา นั กขาวตา งประเทศรายงานว า
เจาหนาที่นครลอสแอนเจลิส ในรัฐแคลิฟอรเนีย พบวัยรุนเสียชีวิตจากการติดเชื้อไวรัส โควิด-19 เมื่อวันอังคารที่
24 มี.ค. 2563 ที่ ผา นมา นับเปนครั้งแรกของสหรัฐฯ ที่พ บผูอายุ ต่ํา กวา 18 ปเสียชีวิตเพราะไวรัสนี้ และ
หนวยงานสาธารณสุขสหรัฐฯ และหลายประเทศทั่วโลกพยายามเตือนมาตลอดวา ผูสูงอายุมีความเสี่ยงตอไวรัส
โควิด-19 มากกวาคนวัยอื่นๆ ก็จริง แตไมไดหมายความวา ผูใหญอายุนอยหรือวัยรุนจะปลอดภัยจากไวรัสตัวนี้
2.3.3 ประเทศสหรัฐอเมริกา ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา กาลังพิจารณามาตรการกักบริเวณใน
รัฐนิวยอรครวม ทั้งบางพื้นที่ของรัฐนิวเจอรซียและรัฐคอนเนตทิคัต ประมาณ 2 สัปดาห เพื่อชะลอการระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโค โรนา 2019 ในขณะที่ผูวาการรัฐนิวยอรค (แอนดรูว คูโอโม) ไดแจงวารัฐนิวยอรคมีการ
ประกาศหามประชาชนออก นอกเคหะสถานและเลี่ยงการรวมตัวกันเปนกลุมใหญตั้งแต 21 มี.ค. ที่ผานมา แต
อยางไรก็ตามก็ยังตอตานแนวคิด มาตรการปดเมืองและจํากัดการเดินทางเนื่องจากจะสงผลกระทบตอเศรษฐกิจ
ของประเทศอยางเลี่ยงไมได นอกจากนี้สหรัฐอเมริกาไดแถลงวาไดผลิตชุดตรวจการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
ซึ่งชุดตรวจดังกลาวมีขนาดเทา เครื่องปงขนมปงเล็ก ๆ ใชเทคโนโลยีโมเลกุล ทราบผลการติดเชื้อไดภายใน 5
นาที ซึ่งสํานักงานอาหารและยา สหรัฐไดอนุมัติใหจัดสงไปยังหองปฏิบัติการและผูใหบริการดานสาธารณสุขที่
ไดรับอนุญาตอยางเร็วที่สุด โดยใหใช ในกรณีฉุกเฉินเทานั้นเพราะยังไมไดรับการอนุมัติใหใชทั่วไป
2.3.4 ประเทศสเปน นายกรัฐมนตรีประกาศใหลูกจางของหนวยงานที่ไมจําเปนเก็บตัวอยูภายใน
บา น ตั้ง แตวันนี้ ถึง 9 เม.ย. หลัง จากที่พ บวา มีจํา นวนผูติดเชื้อสะสมสู งถึ ง 72,248 ราย และมี ผูเ สี ยชี วิ ต
ประมาณ 5,700 คน ซึ่งสูง เปนอันดับสองของยุโรปรองจากอิตาลี นอกจากนี้ทางการสเปนไดระดมกําลังทหาร
ลงพื้นที่ฉีดพนน้ํายาฆาเชื้อตาม ศูนยดูแลผูสูงอายุ สถานีรถไฟ และเรือนจําหลายแหงเพื่อควบคุมการแพรระบาด
ของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
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2.3.5 ประเทศเนเธอรแลนด ทางการเนเธอรแลนดตรวจสอบพบวา หนากากอนามัยประมาณ
หมื่นชิ้นที่นําเขา จากประเทศจีนและไดแจกจา ยไปยังโรงพยาบาลแตละแหงเพื่อปองกันและควบคุมโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 พบวามีคุณภาพต่ํากวามาตรฐาน ซึ่งสวนที่เหลือไดถูกสั่งระงับการแจกจายทันทีและอาจมี
การทดสอบคุณภาพ เพิ่มเติม
2.4 สถานการณภายในประเทศไทย
จากสถานการณของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุใหม 2019 (COVID-19) ที่สาธารณรัฐประชาชนจีน
ตั้งแตวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ที่ผานมา ประเทศจีนรายงานจํานวนผูปวยโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนา
สายพันธใหม 2019 (COVID-19) เปนครั้งแรก จํานวน 27 ราย เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ 2563 ที่ผานมา
การแพรระบาดของโรคมีการเปลี่ยนแปลงและมีแนวโนมเพิ่มจํานวนมากขึ้น ในสวนของประเทศ
ไทย กระทรวงสาธารณสุข โดยกรมควบคุมโรคเปนหนวยงานหลักในการวางแผนรับมือสถานการณดังกลา ว
ซึ่ ง ประเทศไทยได ป ระกาศยกระดั บ การแจ ง เตื อ นโรคปอดอั ก เสบจากเชื้ อ ไวรั ส โคโรนาสายพั น ธุ ใ หม
2019 (COVID-19) เปนระดับ 3 พรอมสั่งการใหทกุ หนวยงานที่เกี่ยวของเตรียมพรอมรับมืออยางเต็มที่

แผนภาพที่ 5 จํ า นวนและสถิ ติ จํ า นวนผู ป ว ยยื น ยั น โรคปอดไวรั ส อั ก เสบจากเชื้ อ ไวรั ส โคโรนา
2019 (COVID-19) ในประเทศไทย ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563
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2.5 ประเด็นที่นาสนใจในประเทศไทย
2.5.1 วันที่ 24 มีนาคม 2563 พลเอกประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงกลาโหม ขออํา นาจคณะรัฐมนตรีออกพระราชกํา หนด (พ.ร.ก.) การบริหารราชการในสถานการณ
ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 โดยจะมีการกําหนดรายละเอียดเรื่องพื้นที่และแนวปฏิบัติหลังจากมติคณะรัฐมนตรีออกเพื่อ
ควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
2.5.2 กรมการขนสงทางราง ไดออกคําสั่งประกาศ เรื่อง ขอแนะนําในการปฏิบัติเพื่อหลีกเลี่ยง
การแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สําหรับผูโดยสารและหนวยงานที่ใชบริการระบบขนสงทาง
ราง ฉบับที่ 2 โดยกําหนดใหผูโดยสารทุกคนตองสวมใสหนากากอนามัยหรือหนากากผากอนเขาใชบริการระบบ
รางทั้งรถไฟของการรถไฟแหงประเทศไทย (รฟท.) รถไฟฟาแอรพอรตเรลลิงก รถไฟฟาสายสีมวง รถไฟฟาสายสี
น้ําเงิน และรถไฟฟาบีทีเอส ตั้งแตวันที่ 25 มีนาคม เปนตนไป
2.5.3 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ เรื่อง มาตรการดูแลและเยียวยาผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 ตอเศรษฐกิจไทยทั้งทางตรงและทางออม ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ โดยมีมาตรการดูแลและ
เยียวยาแรงงานลูกจาง แรงงานชั่วคราว อาชีพอิสระที่ไมอยูในระบบประกันสังคม ซึ่งไดรับผลกระทบจากการ
แพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และมาตรการดูแลและเยียวยาผูป ระกอบการ เพื่อชวยเหลือ
ผูประกอบการที่ไดรับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
2.5.4 เมื่อวันที่ 29 มี.ค.63 ผูสื่อขาวรายงานความคืบหนากรณีนักโทษเรือนจําจังหวัดบุรีรัมยกอ
เหตุจราจล และหลบหนีออกนอกเรือนจํา วา พ.ต.อ.ณรัชต เศวตนันทน อธิบดีกรมราชทัณฑ แถลงกรณีนักโทษ
เรือนจําจังหวัดบุรีรัมยกอเหตุจราจล และหลบหนีออกนอกเรือนจํา ลาสุด เมื่อเวลา 19.30 น. สามารถควบคุม
สถานการณไดแลว ไมมีการปะทะ เมื่อเจาหนาที่พรอมอาวุธเขาไประงับเหตุ ตนเหตุจลาจล มีนักโทษใหมเพิ่งเขา
ไป ปลุกปน อางกลัวโควิด-19 จนทําใหสถานการณวุนวาย
2.5.5 เมื่อวันที่ 29 มี.ค.63 นายภัคพงศ ทวิพัฒน ผูวาราชการจังหวัดภูเก็ต ออกประกาศจังหวัด
ภูเก็ต ฉบับที่ 11 /2563 แจงปดชองทางเขา-ออกจังหวัดภูเก็ต บริเวณดานตรวจทาฉัตรไชย และชองทางเขาออกทางน้ํ า ทั้ ง ระหว า งจั ง หวั ด และระหว า งประเทศ มี ผ ลตั้ ง แต 00.01 น. ของวั น ที่ 30 มี . ค.30 เม.ย. 63
2.5.6 วันที่ 28 มีนาคม 2563 นายแพทยอนุพงศ สุจริยากุล ผูทรงคุณวุฒิกรมควบคุมโรค และ
นายแพทย ธ งชัย เลิศ วิ ไ ลรัต นพงศ ผูต รวจราชการเขตสุ ขภาพที่ 1 แถลงขา วสถานการณโ รคติ ดเชื้ อไวรั ส
โคโรนา 2019 วา วันนี้มีผูปวยกลับบานได 16 ราย และมีผูปวยรายใหม 136 ราย แบงเปน 3 กลุมดังนี้
กลุมที่ 1 ผูปวยที่มีประวัติสัมผัสกับผูปวย หรือเกี่ยวของกับสถานที่ที่พบผูปวยกอนหนา นี้
จํา นวน 71 ราย ไดแก กลุมสนามมวย 2 ราย กลุมสถานบันเทิง 10 ราย กลุมผูสัมผัสกั บผู ปวยที่มีร ายงาน
มาแลว 59 ราย
กลุมที่ 2 ผูปวยรายใหม จํานวน 59 ราย เปน กลุมที่เดินทางกลับจากพื้นที่เสี่ยงทั้งคนไทย
และคนตา งชาติ 21 ราย กลุมผูทํา งาน,อาศัย ในสถานที่แ ออัดตอ งใกล ชิดคนจํา นวนมากหรื อเกี่ย วข องกั บ
ชาวตา งชาติ 15 ราย กลุมบุคลากรทางการแพทย 2 ราย กลุมที่ไปสถานที่แออัด 3 ราย กลุมที่เกี่ยวของกั บ
ขนสงสาธารณะ 4 ราย และกลุมอื่นๆ ตามเกณฑเฝาระวัง เชน ปอดอักเสบไมทราบสาเหตุ 14 ราย
กลุ มที่ 3 ผู ที่ ไ ด รับ ผลยื น ยั น ทางห อ งปฏิ บั ติ ก ารพบเชื้ อ แต อ ยู ร ะหว า งรอประวั ติ แ ละ
สอบสวนโรค 6 ราย ไดรับรายงานผูปวยเสียชีวิต 2 ราย รายที่ 1 เปนชายไทยอายุ 54 ป มีประวัติเดินทางไปยัง
ประเทศมาเลเซีย เขารับรักษาที่โรงพยาบาลยะลา รายที่ 2 เปนหญิงไทย อายุ 56 ป มีภาวะปอดอักเสบ เขารับ
รักษาที่โรงพยาบาลเอกชนแหงหนึ่งในกรุงเทพมหานคร สําหรับผูปวยอาการรุนแรงจํานวน 23 ราย อาการยังอยู
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ในภาวะวิกฤต ตองเฝาระวังใกลชิด สรุปมีผูปวยกลับบานแลว 127 ราย ยังรักษาในโรงพยาบาล 1,388 ราย
เสียชีวิต 9 ราย ผูปวยสะสม 1,524 ราย
สําหรับผูปวยรายใหม 136 ราย กระจายอยูใน 18 จังหวัด มากสุดที่กรุงเทพฯ 80 ราย
รองลงมา คือเชียงใหม 9 ราย สมุทรปราการ 7 ราย ภูเก็ต 6 ราย ชลบุรีและนครสวรรคจังหวัดละ 3 ราย เปน
ตน ซึ่งยังพบผูปวยรายใหมในกลุมผูที่เกี่ยวของกับขนสงสาธารณะ ทั้งรถแท็กซี่ , รถเมล, รถบัส, รถตู, รถไฟฟา,
เรือ, เครื่องบิน อยางตอเนื่อง จึงขอใหผูที่เกี่ยวของกับการขนสงสาธารณะ คนขับ ผูโดยสาร พนั กงานอื่นๆ
รวมทั้งประชาชนที่จําเปนตองเดินทาง เพิ่มความระมัดระวัง ปองกันตัวเอง
2.6 สถานการณการคัดกรองผูปวยสงสัยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
วันที่ 29 มีนาคม 2563 ณ เวลา 18.00 น. พบผูปวยที่มีอาการตามนิยามเฝาระวังโรครายใหม
จํานวน 639 ราย รวมยอดผูปวยสะสมทั้งหมด จํานวน 17,779 ราย ดังตาราง

แผนภาพที่ 6 การคัดกรองผูปวยสงสัย โรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ขอมูล ณ วันที่ 29 มีนาคม 2563
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แผนภาพที่ 7 สถานการณการคัดกรองผูปวยสงสัยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ตามอาการขอมูล ณ วันที่ 29 มีนาคม 2563
ขณะนี้พบผูปวยยืนยันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จํานวน 1,524 ราย รักษาหายและแพทยให
กลั บ บา น 127 ราย ผูป ว ยยืนยั นที่เ สี ย ชีวิ ต 9 ราย ผลตรวจผูปว ยที่ มีอ าการตามนิ ย ามเฝ า ระวั ง ที่ เ หลื อ
16,391 ราย ตรวจไมพบเชื้อ 9,430 ราย และอยูระหวางรอผลตรวจทางหองปฏิบัติการ 6,961 ราย
ผูปวยยืนยันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่พบในประเทศไทย มีคามัธยฐานของอายุเทากับ 36 ป (6 เดือน 84 ป) เพศชาย 768 ราย เพศหญิง 499 ราย (ชาย:หญิง = 1.57:1) ไมทราบเพศ 121 ราย สัญชาติไทย
1,128 ราย จี น 30 ราย ฝรั่ง เศส 10 ราย อังกฤษ 9 ราย ญี่ปุน 6 ราย อิ ตาลี 6 ราย เดนมาร ก 5 ราย
อเมริกัน 5 ราย พมา 4 ราย เยอรมนี 4 ราย สวิตเซอรแลนด 4 ราย แคนาดา 3 ราย สวีเดน 3 ราย เบลเยี่ยม
3 ราย สิงคโปร 2 ราย โปรตุเกส 2 ราย อินโดนีเซีย 2 ราย ปากีสถาน 2 ราย สเปน 2 ราย กัมพูชา 2 ราย
อินเดีย 2 ราย เฟรนช เกียนา 1 ราย อุซเบกิสถาน 1 ราย อิหราน 1 ราย มาเลเซีย 1 ราย นิวซีแลนด 1 ราย
ฟลิปปนส 1 ราย ฟนแลนด 1 ราย ยูเครน 1 ราย เกาหลีใต 1 ราย ไมทราบ 145 ราย ประวัติโรคประจาตัวที่
พบไดแก ความดันโลหิตสูง (4 ราย) เบาหวาน (1 ราย) ความดันโลหิตสูงและหัวใจ (1 ราย) หลอดเลือดสมอง
(1 ราย) ไวรัสตับอักเสบบี (1 ราย) ประสาทหูเสื่อมและกระดูกพรุน (1 ราย) ไขมันในเลือดสูง (1 ราย ) ภูมิแพ
(4 ราย) หอบหืด (3 ราย) สะเก็ดเงิน (1 ราย) ภาวะซึมเศราที่เกิดจากการปรับตัว (1 ราย) ไมมีโรคประจาตัว
(1,369 ราย) พบผูปวยจากการคัดกรองที่ สนามบิน 19 ราย เขารักษาในโรงพยาบาลดวยตนเอง 878 ราย
จากการติดตามผูสัมผัส 491 ราย และคัดกรอง พบในกลุมพลเมืองไทยที่รบั กลับจากเมืองอูฮั่น 1 ราย
2.6.1 นิยามผูปวย
นิยามผูปวยที่เขาไดกับปอดอักเสบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
1) ผูปวยที่มีไข > 38 องศาเซลเซียส รวมกับอาการระบบทางเดินหายใจ เชน ไอ น้ํามูก
เจ็บคอหายใจเร็ว หรือหายใจเหนื่อย หรือหายใจลําบาก
2) เดินทางจากตางประเทศ หรืออาศัยอยูในพื้นที่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
2019 (COVID-19) (ขณะนี้ เมืองอูฮั่น มณฑลหูเปย ประเทศจีน ) ภายใน 14 วัน
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3) มีประวัติสัมผัสสัตวที่เปนแหลงโรคหรือเขาโรงพยาบาลในประเทศที่มีการระบาด
ของเชื้อโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
4) มีประวัติสัมผัสหรือใกลชิดกับผูปวยที่ยืนยันการติดเชื้อไวรัสโครนา 2019 (COVID-19)
หมายเหตุ : พื้นที่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 197 ประเทศ
2.7 มาตรการในประเทศไทย
2.7.1 นายกรัฐมนตรี (พลเอกประยุทธ จันทรโอชา) ประกาศสถานการณฉุกเฉินในเขตทองที่ทั่ว
ราชอาณาจักร โดยมีสาระสําคัญในการ ยกระดับศูนยขอมูลโควิดเดิม ขึ้นเปนศูนยอํานวยการแกไขสถานการณ
ฉุกเฉิน และเตรียมจัดตั้งคณะทํางานและบัญญัติขอกําหนดตางๆ เพื่อการลดการแพรระบาดของเชื้อ ซึ่งจะมีผล
ตั้งแตวันที่ 26 มีนาคม 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2563
2.7.2 รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) แถลงมาตรการหลังนายกรัฐมนตรีออกพระราช
กํา หนดการบริหารราชการในสถานการณฉุกเฉิน พ.ศ.2548 โดยมีขอหามปฏิบัติ ไดแก หามเขาพื้นที่เสี่ยงติด
เชื้อโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หามคนตางชาติเดินทางเขาราชอาณาจักร ยกเวนผูมีสัญชาติไทยที่ตองการ
เดินทางเขาประเทศ ผูสงสินคาตามความจําเปน คณะทูตหรือองคกรระหวางประเทศที่ตองทํางานในประเทศไทย
การออกจากบ า นสามารถทํ า ได ต ามปกติ ย กเว น บุ ค คลที่ มี อ ายุ เ กิ น 70 ป บุ ค คลที่ มี โ รคประจํ า ตั ว เช น
โรคเบาหวาน ภูมิแพ หรือโรคทางเดินหายใจ และเด็กอายุต่ํากวา 5 ขวบ ออกนอกที่พัก เวนแตตองไปพบแพทย
หรือทําธุระจําเปน การเดินทางขามจังหวัดควรหลีกเลี่ยง นอกจากนี้นายวิษณุไดกลาวอีกวายังไมปดประเทศแต
ปดประเทศสําหรับคนตางชาติ ยังไมปดทาอากาศยานเพราะตองเปดใหคนไทยเดินทางกลับเขามา
2.7.3 บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) ประกาศระงับสายการบินที่จะบินไปยังทุกเสนทางทั่ว
โลก หลังจากหลายประเทศประกาศปดประเทศเพื่อปองกันการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
สงผลใหผูโดยสารใชบริการลดลง อาจทําใหบริษัทมีคาใชจายเพิ่มขึ้น อยางไรก็ตาม บริษัทยังใหบ ริการขนสง
สินคาในบางเสนทาง รวมทั้งอาจจัดเที่ยวบินพิเศษกรณีมีผูโดยสารตกคางเปนจํานวนมาก และไดรับการติดตอ
ประสานงานจากหนวยงานภาครัฐที่เกี่ยวของ ทั้งนี้หากมีการเปลี่ยนแปลงจะมีการแจงใหทราบตอไป
2.7.4 จังหวัดเพชรบูรณ ไดมีการจัดทําตูพนน้ํายาฆาเชื้อที่ติดมากับเสื้อผาหรือตามรา งกายของ
ประชาชนสําหรับปองกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยเทศบาลเมืองเพชรบูรณ รานไทยทองดีการเกษตร
และบริษัททีโอที ได รวมกันคิดคนขึ้นเพื่อใหประชาชนที่เดินทางเขาไปในสถานที่มีผูคนแอดอัดซึ่งถือเปนพื้น ที่
เสี่ยงใหไดรับความปลอดภัยจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ซึ่งตูฆาเชื้อดังกลาวไดดัดแปลงมาจากตูโทรศัพท
สาธารณะของทางทีโอทีซึ่งไมไดใชงานแลว โดยจะมีการติดตั้งตามจุดตาง ๆ ของเมืองเพชรบูรณ
2.7.5 นายกรัฐ มนตรี ไดสนับ สนุนงบประมาณ 1,500 ลา นบาทใหกระทรวงสาธารณสุ ขจัด
หายา และเวชภัณฑ รวมถึงอุปกรณทางการแพทยที่จํา เปน เพื่ อรักษาผูติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยให
องคการเภสัชกรรมจัดซื้อแบบรัฐตอรัฐ และสํา หรับการกระจายยาและเวชภัณฑ จะบริหารจัดการผา นศูนย
ปฏิบัติการกระจายเวชภัณฑในภาวะโควิด-19 ที่มีองคการเภสัชกรรม สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
และหน ว ยงานที่ เ กี่ ย วข อ งจั ด ส ง ให โ รงพยาบาลภาครั ฐ ทุ ก สั ง กั ด ทั้ ง กระทรวงสาธารณสุ ข มหาวิ ท ยาลั ย
สภากาชาดไทย กรุงเทพมหานคร ตํารวจ ทหาร และโรงพยาบาลเอกชนที่รักษาผูติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
นอกจากนี้จากการประสานกระทรวงพาณิชยไดรับการจัดสรรหนากากอนามัยใหระบบสาธารณสุขเพิ่มเปน 1.5
ลานชิ้นตอวันอีกดวยเพื่อใหเพียงพอสําหรับบุคลากรทางการแพทยที่ตองสัมผัสใกลชิดผูปวย
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2.7.6 นายอนุทิน ชาญวีรกุล รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข และคณะผูบริหาร เยี่ยมชม
ระบบ บริหารจัดการดูแลรักษาผูปวยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ณ โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร ซึ่ง
สาหรับ การจัดสรรอุปกรณการปองกันตนเอง ศูนยปฏิบัติการกระจายเวชภัณฑในภาวะโควิด-19 ไดจัดสรรและ
มอบให องคการเภสัชกรรม (อภ.) เปนผูจัดหาและกระจายหนากากอนามัยทางการแพทยไปยังโรงพยาบาลสังกัด
สธ. และ โรงพยาบาลสั งกั ด มหาวิ ท ยาลั ย โดยโรงพยาบาลในสัง กั ด สธ. 7,129,350 ชิ้ น /ต อ วั น และ
โรงพยาบาลนอกสังกัด สธ. 334,000 ชิ้น สวนโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยและคณะทันตแพทย, โรงพยาบาล
เอกชน และโรงพยาบาลสังกัด กรุงเทพมหานคร (กทม.) จะซื้อตรงจากโรงงานผูผลิต
2.7.7 พลเอกประยุทธ จันทรโ อชา นายกรัฐมนตรี ไดเดิน ทางเข า ทํ า เนียบรัฐ บาลเพื่อติ ดตาม
สถานการณพรอมประชุมหารือติดตามความคืบหนาดานตาง ๆ ตอหนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อเตรียมการรับมือ
และ สกัดกั้นการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ภายในประเทศ รวมถึงอาจมีการหารื อถึงการรั บ
ประชาชนไทย ในอิตาลีประมาณ 7,000 คน โดยจะมีการเตรียมประสานเครื่องบินเชาเหมาลําเคลื่อนยายกลับสู
ประเทศไทยดวย
2.7.8 มรว.จัตุมงคล โสณกุล รัฐมนตรีวา การกระทรวงแรงงาน เรี ยกประชุมผูบ ริหารระดับ สูง
กระทรวง แรงงานและสวนราชการที่เกี่ยวของเปนการเรงดวนเพื่อหารือมาตรการชวยเหลือแรงงานซึ่งเป น
ผูป ระกันตนใน ระบบประกันสังคมที่ไดรับผลกระทบจากการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยที่
ประชุมเห็นชอบให กระทรวงแรงงาน โดยสานักงานประกันสังคมแกไขกฎกระทรวงกาหนดหลักเกณฑ เพื่อให
ผูประกันตนในระบบ ประกันสังคมที่มีสิทธิไดรับเงินทดแทนการขาดรายไดไมถึง 5,000 บาท มีสิทธิไดรับเงิน
ไมต่ํากวา เดือนละ 5,000 บาท โดยใหมีผลตั้งแต 1 มีนาคม 2563 ซึ่งจะเสนอตอที่ประชุมคณะรัฐมนตรีให
ความเห็นชอบในวันอังคารที่ 31 มีนาคมนี้
2.7.9 ขอแนะนําสําหรับประชาชนในประเทศไทย
● โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ปองกันไดโดยใชหลักการปองกันโรคติดตอทางเดิน
หายใจ ไดแก ลางมือ สวมหนากากอนามัย และไมคลุกคลีกับผูปวยโรคทางเดินหายใจ
● หลีกเลี่ยงการเดินทางไปประเทศจีน และระหวางเดินทางในตางประเทศ ขอใหหลีกเลี่ยงการ
อยูในสถานที่แออัด หรือมีมลภาวะ และไมอยูใกลชิดผูปวยไอจาม หากเลี่ยงไมไดใหสวมใสหนากากอนามัย
● ภายใน 14 วั น หลั ง เดิ น ทางกลั บ จากเมื อ งอู ฮั่ น หรื อ เมื อ งอื่ น ๆ ในประเทศจี น หากมี ไ ข
รวมกับอาการทางเดินหายใจ ไดแก ไอ เจ็บคอ มีน้ํามูก หายใจเหนื่อยหอบ ควรรีบพบแพทยทันที พรอมทั้งแจง
ประวัติการเดินทางไปประเทศจีน
● หลีกเลี่ยงการไปตลาดที่ขายซากสัตวปาหรือที่มีชีวิต และการสัมผัสโดยไมใชถุงมือ
● หมั่นลางมือใหสะอาดอยูเสมอดวยน้ํา และสบู หรือแอลกอฮอลเจลลางมือ ไมนํามือมาสัมผัส
ตา จมูก ปาก โดยไมจําเปน
● ไมใชของสว นตัวรว มกับผูอื่น (เชน ผาเช็ดหนา แกวน้ํา ผา เช็ดตัว) เนื่องจากเชื้อกอโรคทาง
ระบบทางเดินหายใจสามารถเขาสูรางกายไดทางการสัมผัสสารคัดหลั่งของผูติดเชื้อ
● รับประทานอาหารปรุงสุกรอน
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แผนภาพที่ 8 มาตรการการปองกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในประเทศไทย

แผนภาพที่ 9 มาตรการการปองกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)ในประเทศไทย
2.8 สถานการณในจังหวัดระนอง
(1) จังหวัดระนอง สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดระนอง เครือขายดานสาธารณสุข ทั้งภาครัฐและเอกชน
เปดศูนยปฏิบัติการตอบโตภาวะฉุกเฉิน (EOC) จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในระดับจังหวัด
(2) จัดตั้งศูนยบัญชาการเหตุการณปองกันและแกไขปญหาจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
จังหวัดระนอง แตงตั้งคณะกรรมการและคณะทํางานในแตละฝายใหการสนับสนุนการเตรียมความพรอมปองกันและ
เฝ าระวังสถานการณฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดระนอง โดยมีการประชุ มศูนยฯ เปนประจําทุ กวั นจันทร
เวลา 13.30 น. ณ ศูนยบัญชาการเหตุการณจังหวัดระนอง เพื่อกําหนดแนวทางและมาตรการสรางความมั่นใจและ
ความเชื่อมั่นตอประชาชนและนักทองเที่ยว
(3) จังหวัดระนอง ไดจัดทํา แผนเผชิญเหตุกรณีการระบาดของโรคปอดอักเสบจากโรคไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19) จังหวัดระนอง และแผนเผชิญเหตุดานสาธารณสุขโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระยะที่ 2
เพื่อใชเปนแนวทางในการปฏิบัตปิ องกันและเฝาระวังเหตุฉุกเฉิน
(4) จังหวัดระนอง ไดติดตั้งเครื่อง Thermoscan Infrared Camera จํานวน 3 เครื่องในพื้นที่จุดคัดกรอง
เชน ทาอากาศยานระนอง ทาเรือและดานคัดกรอง ซึ่งเครื่องดังกลาวมีกลองสําหรับตรวจวัดอุณหภูมิรางกายไดหลาย
รายพรอมกันและมีความรวดเร็ว ทําใหแยกผูปวยที่มีอาการไขสูงไดอยางมีประสิทธิภาพ
(5) จังหวัดระนอง ไดระงับการเดินทางเขา - ออก ของบุคคล ยานพาหนะและสิ่งของณ จุดผานแดนถาวร
จุดผอนปรน เพื่อการคาและชองทางอื่นๆตลอดแนวชายแดนจังหวัดระนองเปนการชั่วคราว

หนา 11
2.9 ผลงานการคัด กรองผูมีอาการสงสัยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในจังหวัดระนอง
จังหวัดระนองไดดําเนินการเฝาระวัง เพื่อสรางความมั่นใจและเชื่อมั่นตอประชาชนและนักทองเที่ยว
รายงานดําเนินการตรวจคัดกรอง ผูโดยสาร นักทองเที่ยว ที่เดินทางเขามาในจังหวัดระนอง ผานทางทาอากาศยาน
จังหวัดระนอง ทาเรือ ดานชายแดน โรงแรม รีสอรท ที่พักตางๆ ในจังหวัดระนอง ตั้งแต วันที่ 27 มกราคม 2563
ถึง 27 มีนาคม 2563 โดยมีรายละเอียดกระบวนการและสถานการณ ดังนี้
2.9.1 การคัดกรองผูโดยสารทาอากาศยานระนอง (รายงานโดย สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดระนอง)
ผลการคัดกรองผูโดยสารทาอากาศยานระนอง ตั้งแตวันที่ 27 มกราคม – 29 มีนาคม 2563
จํา นวนผูโดยสารขาเขาทั้งสิ้น 17,141 ราย ไมพบผูมีอาการเขานิยามการเฝาระวัง จํานวนผูโดยสารขาออก
ทั้งสิ้น 975 ราย ไมพบผูมีอาการเขานิยามการเฝาระวัง

แผนภาพที่ 10 ผลการคัดกรองผูโดยสารทาอากาศยานระนอง (โดย สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดระนอง)
2.9.2 การคัดกรองผูเดินทางเขาประเทศ ดานทาเรือเอนกประสงค อําเภอเมือง จังหวัดระนอง
ปดดาน (รายงานโดย ดานควบคุมโรคติดตอระหวางประเทศ ทาเรือระนอง)
จํานวนคัดกรองวันที่ 20 มีนาคม 2563 จํานวนเรือ 1 เที่ยว ลูกเรือ 2 ราย ไมพบผูมีอาการเขา
นิยาม ตั้งแตวันที่ 27 มกราคม – 20 มีนาคม 2563 จํานวนคัดกรองสะสม จํานวนเรือ 49 ลํา จํานวนผูเดินทาง
119 ราย ลูกเรือ 716 ราย เปนผูเดินทางมาจากพื้นที่ระบาดตอเนื่อง 72 ราย ไมพบผูมีอาการเขานิยาม

แผนภาพที่ 11 ผลการคั ด กรองผู เ ดิ น ทางเข า ประเทศ ด า นท า เรื อ เอนกประสงค อํ า เภอเมื อ ง
จังหวัดระนอง ปดดาน (รายงานโดย ดานควบคุมโรคติดตอระหวางประเทศ ทาเรือระนอง)
หมายเหตุ ปจจุบัน ปดดานแลว โดยมติคณะกรรมการควบคุมโรคจังหวัดระนอง วันที่ 20 มีนาคม 2563
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2.9.3 การคัด กรองตรวจคัด กรองเรือขนสง สิน ค า /ประมงระหว า งประเทศ สะพานปลา-เขา
นางหงส จังหวัดระนอง (รายงานโดย ดานควบคุมโรคติดตอระหวางประเทศ ทาเรือระนอง)
จํานวนคัดกรองวันที่ 27 มีนาคม 2563 จํานวนเรือ 44 เที่ยว ลูกเรือ 402 ราย ไมพบผูมีอาการ
เขานิยาม ตั้งแตวันที่ 23 มีนาคม – 27 มีนาคม 2563 จํานวนคัดกรองสะสม จํานวนเรือ 238 ลํา จํานวน
ลูกเรือ 2,188 ราย ไมพบผูมีอาการเขานิยาม

แผนภาพที่ 12 ผลการคัดกรองตรวจคัดกรองเรือขนสงสินคา/ประมงระหว างประเทศ สะพานปลาเขานางหงส จังหวัดระนอง (รายงานโดย ดานควบคุมโรคติดตอระหวางประเทศ ทาเรือระนอง)
2.9.4 จุด คัดกรองดา นทาเรือแกรนด อันดามัน (รายงานโดย ดานควบคุมโรคติดต อระหวา ง
ประเทศ ทาเรือระนอง) ปดดาน
ตั้งแตวันที่ 14 มีนาคม ถึงวันที่ 20 มีนาคม 2563 คัดกรองทั้งหมด 421 คน ไมพบผูเข า
นิยามเฝาระวัง

แผนภาพที่ 13 ผลการคัดกรองตรวจคัดกรองเรือขนสงสินคา/ประมงระหว างประเทศ สะพานปลาเขานางหงส จังหวัดระนอง (รายงานโดย ดานควบคุมโรคติดตอระหวางประเทศ ทาเรือระนอง)
หมายเหตุ ปจจุบัน ปดดานแลว โดยมติคณะกรรมการควบคุมโรคจังหวัดระนอง วันที่ 20 มีนาคม 2563

หนา 13
2.9.5 จุดคัดกรองดานทาเรือสะพานปลา (รายงานโดย สํานักงานสาธารณสุขอําเภอเมือง)
ตั้งแตวันที่ 5 มีนาคม ถึงวันที่ 24 มีนาคม 2563 คัดกรองทั้งหมด 12,565 คน ไมพบผูเขา
นิยามเฝาระวัง

แผนภาพที่ 14 ผลจุดคัดกรองดานทาเรือสะพานปลา (รายงานโดย สํานักงานสาธารณสุขอําเภอเมือง)
2.9.6 จุ ด คั ด กรองด า นธรรมชาติ อํ า เภอกระบุ รี จั ง หวั ด ระนอง (รายงานโดย สํ า นั ก งาน
สาธารณสุขอําเภอกระบุรี) ปดดาน
ตั้งแตวันที่ 14 มีนาคม ถึงวันที่ 21 มีนาคม 2563 คัดกรองทั้งหมด 1,041 คน ไมพบผูเขา
นิยามเฝาระวัง

แผนภาพที่ 15 ผลจุดคัดกรองดานธรรมชาติ อําเภอกระบุรี จังหวัดระนอง (โดย สํานักงานสาธารณสุข
อําเภอกระบุรี) ปดดาน
2.9.7 จุดคัดกรองทาเรือเกาะพยาม จังหวัดระนอง (รายงานโดย สํานักงานสาธารณสุขอําเภอเมือง)
ตั้งแตวันที่ 19 มีนาคม ถึงวันที่ 25 มีนาคม 2563 คัดกรองทั้งหมด 1,751 คน ไมพบผูเขา
นิยามเฝาระวัง

แผนภาพที่ 16 ผลจุดคัดกรองทาเรือเกาะพยาม จังหวัดระนอง โดย สํานักงานสาธารณสุขอําเภอเมือง
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2.9.8 กิจกรรมการเฝาระวัง คนหาผูมีอาการสงสัยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 คลินิก ARI
ในสถานพยาบาล
รายงานการคัดครองจากโรงพยาบาล ในกลุมผูรับริการทั่วไป และคลินิกโรคหวัด (ARI) ผลการคัด
กรองในวั นที่ 29 มี นาคม 2563 ได รับรายงานเพียงสองแห ง คือโรงพยาบาลกระบุ รี ผูรั บบริ การ 50 ราย
โรงพยาบาลละอุน ผูรับบริการ 64 ราย ไมพบผูเขาขายตามเกณฑนิยาม PUI สรุปผลการคัดกรองทั้งหมด จํานวน
ผูรับบริการ 65,781 ราย แยกเขาคลินิก ARI 210 ราย คิดเปน 0.32% ไมพบผูเขาขายตามเกณฑนิยาม PUI

แผนภาพที่ 17 กิจกรรมการเฝาระวัง คนหาผูมีอาการสงสัยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 คลินิก ARI
ในสถานพยาบาล
2.9.9 สรุปจํานวนผูปวยสงสัย/ยืนยันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในจังหวัดระนอง

แผนภาพที่ 18 สรุปจํานวนผูปวยสงสัย/ยืนยันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในจังหวัดระนอง

หนา 15
2.10 ศักยภาพดานการรักษาพยาบาล
ศูนยปฏิบัติการตอบโตภาวะฉุกเฉินดานการแพทยและสาธารณสุข (Public Health Emergency
Operation Center: PHEOC กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ) ณ ศูนยปฏิบัติการฉุกเฉินดาน
การแพทยและสาธารณสุข ชั้น 1 อาคาร 1 สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดระนอง มีการเตรียมความพรอมทั้งดาน
บุ ค ลากร วั ส ดุ อุ ป กรณ ล ะเวชภั ณ ฑ ในทุ ก สถานบริ ก ารสาธารณสุ ข มี ห อ งปลอดโรค และห อ งแยกโรค
ทุกโรงพยาบาลทั้งระดับจังหวัดและระดับอําเภอ มีการสื่อสารแลกเปลี่ยนในเครือขา ยดานสาธารณสุข รวมทั้ง
แนวทางการเฝาระวังและสอบสวน แนวทางการปฏิบัติในการรับ-สง ผูปวยสงสัยโรคปอดอักเสบไวรัสโคโรนา
สายพันธุใหม 2019 (COVID-19) ตามมาตรฐานกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
1) หองแยกโรคผูปวยแพรเชื้อทางอากาศ Negative Pressure room จํานวน 4 หอง
2) หองแยกผูปวย 34 หอง และแนวทางการสงตอผูปวย กรณีพบผูสัมผัสผูปวย/ผูปวยจากโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
3) เจาหนาที่สอบสวนโรคติดตออันตราย 7 คน
4) เจาหนาที่หนวยปฏิบัติการควบคุมโรค 52 คน
5) ศูนยวิทยาศาสตรสุราษฎรธานี สงตรวจทราบผลไดภายใน 1 วัน
6) มีทีมตระหนักรูสถานการณในภาวะฉุกเฉินทุกอําเภอ
7) ระบบปองกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล
8) ทีมสอบสวนเคลื่อนที่เร็ว SRRT
9) ทุกโรงพยาบาลมีการซักซอมรับแผนฉุกเฉิน
10) มีทรัพยากรเวชภัณฑปองกันตนเองเพียงพอ
2.11 การเตรียมความพรอมและมาตรการในจังหวัดระนอง
1. โรงพยาบาล/โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล จัดปายคัดกรองไวที่ OPD/ ER ในเวลาและนอกเวลา
2. ทุ ก โรงพยาบาลกํ า หนดเส น ทางเคลื่ อ นย า ยผู ปว ยที่ เ ข า เกณฑ ส อบสวนโรคและซ อ มการ
เคลื่อนยายผูปวย
3. กําหนดหองแยกผูปวย(หองพิเศษ) และเตรียม Cohort Ward
4. กําหนดทีมงาน/ ฝกซอมการใสชุด PPE และการทําลายเชื้อ - ทีมแพทยรักษา - ทีมพยาบาล
- ทีม Lab - ทีมสอบสวนโรค
- ทีมทําความสะอาด - ทีม IC ที่คอยกํากับ
5. จัดเตรียมยา เวชภัณฑ และทรัพยากร ใหเหมาะสมและเพียงพอ
6. หากพบผูที่เขาเกณฑการสอบสวนโรคใหรักษาไวที่ รพ.นั้น ๆ
7. ถาผูปวย มีอาการหนักขึ้น ใหสงตอตามระบบเดิม โดยตองรับรักษากันภายในจังหวัด ถาจะออก
นอกจังหวัดจะอยูในความรับผิดชอบของ เขตสุขภาพที่ 11 / กระทรวงสาธารณสุข
8. สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดระนอง พัฒนาทีม CDCU การใช PPE, การทําลายเชื้อ, การ
สอบสวน, เก็บตัวอยาง
9. ประชาสัมพันธเชิงรุกและการใหขอมูลแกสาธารณะ - ใหประชาชนมีการสวมใสหนากากอนามัย
ชนิดกระดาษหรือผา ในกรณีเขาไปที่ที่มีคนจํานวนมาก ไดแก ตลาด หางสรรพสินคา โรงภาพยนตร โรงพยาบาล
รถตู รถสองแถวประจําทาง เครื่องบิน เปนตน

หนา 16
- การกําจัดหนากากอนามัย สําหรับประชาชนใหใสในถุงพลาสติกมัดปากถุงใหแนนแลวนําไปให
รพ.สต.ในพื้นที่กําจัดที่เตาเผาขยะติดเชื้อ สําหรับหนวยงาน ใหมีถังขยะติดเชื้อเพื่อทิ้งหนากากอนามัยที่ใชแลว
- ลางมือดวยสบูบอย ๆ หรือ 70% แอลกอฮอลแฮนดเจล
- กินรอน ชอนกลาง ใชของใชสวนตัว ไมใชรวมกับคนอื่น รวมทั้งคนในบานดวยกัน
- จัดทําและใหขอมูลวิทยุ, สื่อสาธารณะตางๆ ตามระบบการสื่อสารของกระทรวงสาธารณสุข
10. สรรพสามิตพื้นที่จังหวัดระนอง กําหนดสงมอบแอลกอฮอรชุดแรก จํานวน 1,000 ลิตร
เพื่อสนับสนุนใหหนวยงานสาธารณสุขนําไปใชในการปองกันการแพรกระจายของโรค และแจกจายแกประชาชน
2.12 ขอแนะนําสําหรับประชาชนในจังหวัดระนอง
2.12.1 โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ปองกัน ได โดยใชหลักการป องกั นโรคติดต อ
ทางเดินหายใจ ไดแก ลางมือ สวมหนากากอนามัย และไมคลุกคลีกับผูปวยโรคทางเดินหายใจ
2.12.2 หลีกเลี่ยงการเดินทางไปประเทศจีน และระหวางเดินทางในตางประเทศขอใหหลีกเลี่ยง
การอยูในสถานที่แออัด หรือมีมลภาวะ และไมอยูใกลชิดผูปวย ไอ จาม หากเลี่ยงไมไดใหสวมใสหนากากอนามัย
2.12.3 ภายใน 14 วัน หลังเดินทางกลับจากเมืองอูฮั่น หรือพื้นที่เกิดโรค หากมีไข รวมกับอาการ
ทางเดินหายใจ ไดแก ไอ เจ็บคอ มีนํ้ามูก หายใจเหนื่อยหอบ ควรรีบพบแพทย ทันที พรอมทั้งแจงประวัติการ
เดินทางไปประเทศจีน หรือพื้นที่เกิดโรค
2.12.4 หลีกเลี่ยงการไปตลาดที่ขายซากสัตวปาหรือที่มีชีวิต และการสัมผัสโดยไมใชถุงมือ
2.12.5 หมั่นลางมือใหสะอาดอยูเสมอดวยนํ้า และสบู หรือแอลกอฮอลเจลลางมือ ไมนํามือมา
สัมผัสตา จมูก ปาก โดยไมจําเปน
2.12.6 ไมใชของสวนตัวรวมกับผูอื่น (เชน ผาเช็ดหนา แกวนํ้า ผาเช็ดตัว) เนื่องจากเชื้อกอโรคทาง
ระบบทางเดินหายใจสามารถเขาสูรางกายไดทางการสัมผัสสารคัดหลั่งของผูติดเชื้อ
2.12.7 รับประทานอาหารปรุงสุกรอน
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แผนภาพที่ 19 แนวทางการปฏิบัติเมื่อพบผูเสี่ยงในพื้นที่ จังหวัดระนอง
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2.13 การสื่อสารความเสี่ยงกับประชาชน
2.13.1 โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ปองกัน ได โดยใชหลักการป องกั นโรคติดต อ
ทางเดินหายใจ ไดแก ลางมือ สวมหนากากอนามัย และไมคลุกคลีกับผูปวยโรคทางเดินหายใจ
2.13.2 หลีกเลี่ยงการเดินทางไปประเทศจีน และประเทศที่มีรายงานการแพรเชื้อในทองที่ (Local
transmission) ระหวางเดินทางในตางประเทศขอใหหลีกเลี่ยงการอยูในสถานที่แออัด หรือมีมลภาวะ และไมอยู
ใกลชิดผูปวยไอจาม หากเลี่ยงไมไดใหสวมใสหนากากอนามัย
2.13.3 ภายใน 14 วัน หลังเดินทางกลับจากประเทศที่มีการรายงานโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19) ภายในประเทศ ไดแก จีน (รวมฮองกงและมาเกา) เกาหลีใต อิตาลี อิหรา น ออสเตรีย เบลเยียม
มาเลเซีย แคนาดา โปรตุเกส บราซิล เช็กเกีย อิสราเอล ออสเตรเลีย เกาะไอรแลนด ปากีสถาน ฟนแลนด ตุรกี
กรี ซ ชิ ลี ลั ก เซมเบิ ร ก โปแลนด เอกวาดอร ฝรั่ ง เศส สเปน อเมริ ก า สวิ ส เซอร แ ลนด นอร เ วย เดนมาร ก
เนเธอรแลนด สวีเดน อังกฤษ เยอรมนี ญี่ปุน หากมีไข รวมกับอาการทางเดินหายใจ ไดแก ไอ เจ็บคอ มีน้ํามูก
หายใจเหนื่อยหอบ ควรรีบพบแพทยทันที พรอมทั้งแจงประวัติการเดินทางไปในเมืองของประเทศดังกลาวขางตน
รวมดวยโดยดูรายละเอียดไดจาก https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia/index.php
2.13.4 หลีกเลี่ยงการไปตลาดที่ขายซากสัตวปาหรือที่มีชีวิตและการสัมผัสโดยไมใชถุงมือ
2.13.5 หมั่นลางมือใหสะอาดอยูเสมอดว ยน้ํา และสบู หรือแอลกอฮอลเจลลา งมือ ไมนํา มือมา
สัมผัสตา จมูก ปาก โดยไมจําเปน
2.13.6 ไมใชของสวนตัวรวมกับผูอื่น (เชน ผาเช็ดหนา แกวน้ํา ผาเช็ดตัว) เนื่องจากเชื้อกอโรคทาง
ระบบทางเดินหายใจสามารถเขาสูรางกายไดทางการสัมผัสสารคัดหลั่งของผูติดเชื้อ
2.13.7 รับประทานอาหารปรุงสุกรอน

แผนภาพที่ 20 แนวทางการปฏิบัติตัวของประชาชนในพื้นที่ จังหวัดระนอง
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แผนภาพที่ 21 แนวทางการปฏิบัติตัวของประชาชนในพื้นที่ จังหวัดระนอง

แผนภาพที่ 22 แนวทางการปฏิบัติตัวของประชาชนในพื้นที่ จังหวัดระนอง
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แผนภาพที่ 23 แนวทางการปฏิบัติตัวของประชาชนในพื้นที่ จังหวัดระนอง
3. วัตถุประสงค
3.1 เพื่อกําหนดมาตรการการเตรียมความพรอมการปองกันควบคุมโรคและตอบโตภาวะฉุกเฉิน กรณีการ
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพื้นที่จังหวัดระนอง
3.2 เพื่อกําหนดบทบาทหนาที่ความรับผิดชอบของเจาหนาที่หนวยงานตางๆ ในการปองกันควบคุมโรค
และตอบโตภาวะฉุกเฉิน กรณีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพื้นที่จังหวัดระนอง
3.3 เพื่อใหการประสานงานระหวางหนวยงานตางๆ ในการปองกันควบคุมโรคและตอบโตภาวะฉุกเฉิน
กรณีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพื้นที่จังหวัดระนองเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
3.4 เพื่ อสรา งความเชื่อมั่ นในการปอ งกั น ควบคุ มโรคและตอบโตภ าวะฉุ ก เฉิ น กรณี ก ารระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ใหกับประชาชนและนักทองเที่ยวในพื้นที่จังหวัดระนอง
4. ขอบเขต
แผนเผชิญเหตุปองกันและแกไขปญหาจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดระนอง สามารถ
ใชเปนแนวทางและนํามาตรการการเตรียมความพรอมการปองกันควบคุมโรคและตอบโตภาวะฉุกเฉิน กรณีการ
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19ในพื้นที่จัง หวัดระนอง สามารถนํา มาเปน แนวทางในการ
ดําเนินการจัดการภาวะฉุกเฉินของโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุใหม 2019(COVID-19) สําหรับ
หนวยงานที่เกี่ยวของ
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5. ความรับผิดชอบ
5.1 หนวยงานที่รับผิดชอบหลัก
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดระนอง
5.2 หนวยงานที่สนับสนุน
1. สํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช
2. โรงพยาบาลทุกแหงภาครัฐและภาคเอกชน
3. สํานักงานสาธารณสุขอําเภอทุกอําเภอ
4. ศูนยวิทยาศาสตรการแพทยที่ 11 จังหวัดสุราษฎรธานี
5. สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรสาธารณสุข
6. ศูนยวิทยาศาสตรสุขภาพโรคอุบัติใหม คณะแพทยศาสตร โรงพยาบาลจุฬาภรณ
7. สํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดระนอง
8. ศูนยปองกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 18 ภูเก็ต
9. กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดระนอง
10. ศูนยอํานวยการรักษาผลประโยชนของชาติทางทะเลจังหวัดระนอง
11. สํานักงานจังหวัดระนอง
12. ตํารวจภูธรจังหวัดระนอง
13. กองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 25
13. หนวยเฉพาะกิจ ร 25
14. ตรวจคนเขาเมืองจังหวัดระนอง
15. สํานักงานขนสงจังหวัดระนอง
16. ดานควบคุมโรคติดตอระหวางประเทศทาเรือระนอง
17. ทาอากาศยานระนอง
18. สํานักงานเจาทาภูมิภาค สาขาระนอง
19. ที่ทําการปกครองจังหวัดระนอง
20. สํานักงานสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่นจังหวัดระนอง
21. สํานักงานประชาสัมพันธจังหวัดระนอง
22. สมาคมธุรกิจการทองเที่ยวจังหวัดระนอง
23. สมาคมสื่อมวลชนจังหวัดระนอง
24. อําเภอทุกอําเภอ
25. องคกรปกครองสวนทองถิ่นทุกแหง
6. ขอมูลความพรอมทั้งดานบุคลากร วัสดุอุปกรณ เวชภัณฑ ยานพาหนะและทรัพยากรณอื่นๆ
ณ ศูนย ปฏิบัติการฉุกเฉินดานการแพทยและสาธารณสุข ชั้ น 1 อาคาร 1 สํา นักงานสาธารณสุข
จั ง หวั ด ระนอง มี ความพร อ มทั้ ง ด า นบุ ค ลากร วั ส ดุ อุ ป กรณ แ ละเวชภั ณ ฑ ใ นทุ ก สถานบริ ก ารสาธารณสุ ข
ทุกโรงพยาบาลทั้งระดับจังหวัดและระดับอําเภอ มีการสื่อสารแลกเปลี่ยนในเครือขา ยดานสาธารณสุข รวมทั้ง
แนวทางการเฝา ระวังและสอบสวน แนวทางการปฏิบัติในการรับ - สง ผูปวยสงสัยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19) ตามมาตรฐานกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
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ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
23
24
25
26
27

ความพรอมดานบุคลากร วัสดุอปุ กรณและเวชภัณฑ
หมายเหตุ
ภารกิจ
(คน) (หอง) (หอง)
แพทยดานการบริหาร
4
แพทยดานกุมารเวชกรรม
4
แพทยดานสูตินารีเวชกรรม
3
แพทยดานอายุรกรรม
4
แพทยดานศัลยกรรม/ดานศัลยกรรมออโธปติกส
3
แพทยดาน โสต นาสิก ลาริ้งซควิทยา
4
แพทยสาขาจักสุ
3
แพทยนิติเวช
1
แพทยดานรังสีวินัจฉัย
2
แพทยเวชปฏิบัติทั่วไป
2
แพทยใชทุน
15
ทันตแพทย
13
เจาหนาที่สอบสวนโรคติดตออันตราย
7
เจาหนาที่หนวยปฏิบัติการควบคุมโรค
52
ทีม MERT จังหวัดระนอง
17
ผูประสานงาน EMS จังหวัดระนอง
17
ทีมปฏิบัติการการแพทยฉุกเฉิน (EMS) จังหวัดระนอง
23
ทีม MINI MERT จังหวัดระนอง
52
แพทยโรงพยาบาลกระบุรี
5
077-891744
แพทยโรงพยาบาลกะเปอร
3
083-5956496
แพทยโรงพยาบาลละอุน
2
081-0897019
แพทยโรงพยาบาลสุขสําราญ
2
077-989819
พยาบาลในจังหวัดระนอง
19
ห อ งแ ยกโรคผู ป ว ยแพร เ ชื้ อ ทางอา กา ศ Negative
4
Pressure room
หองแยกผูปวย
34
จํานวนเตียงรองรับผูปวยจังหวัดระนอง
293 เตียง
จํานวนรถพยาบาล
16 คัน
ศูนยวิทยาศาสตรสรุ าษฎรธานี
ทราบผลไดภายใน 1 วัน
ตารางที่ 1 ความพรอมดานบุคลากร วัสดุอุปกรณและเวชภัณฑ
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หองแยก

ยา

PPE

อุปกรณเก็บตัวอยาง

โรงพยาบาล
หอง
AIIR

Cohort Ward

75 mg

สสจ.ระนอง

N 95

Goggle Face Shield เสื้อกราวน หมวกคลุม รองเทาบูท

UTM

NS Swab

350

200

230

150

1500

40

รอขอมูล

250

รพ.ระนอง

2

12

200

50

30

50

100

100

30

-

-

รพ.กระบุรี

1

2

60

50

25

30

60

500

12

-

-

รพ.กะเปอร

1

110

50

25

30

30

500

8

-

-

รพ.ละอุน

1

50

25

30

30

500

8

-

-

รพ.สุขสําราญ

1

50

25

30

30

500

8

-

-

-

-

-

-

-

-

-

330

400

400

4500

106

-

250

รพ.ระนองอันดามัน
รวม

3

17

370

600
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7. ขอสันนิษฐาน
7.1 มีระบบเฝาระวังผูสงสัยเปนโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในระดับพื้นที่ (Event based
surveillance) ดานการตรวจจับความผิดปกติที่รวดเร็ว ทีม SAT เฝาระวัง ติดตามสถานการณทั้งในและตางประเทศ
7.2 มีระบบเฝาระวังกลุมเสี่ยงที่เดินทางจากพื้นที่ที่พบผูปวยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19)
คัดกรองผูเดินทางขาเขาจากสาธารณรัฐประชาชนจีน และนักทองเที่ยว ทั้งทา อากาศยานจังหวัดระนองและ
ชองทางระหวางประเทศ ดานชายแดน ชองทางตามธรรมชาติ
7.3 มีระบบการสื่อสารใหหนวยงานระดับพื้นที่ดําเนินการจัดการเพื่อใหเกิดกิจกรรมปองกันควบคุมโรค
ไดประชุม EOC โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
7.4 มีหองปฏิบัติการในพื้นที่ยืนยันผูปวยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ไดอยางรวดเร็วถูกตอง
7.5 มีทีมเฝาระวังและสอบสวนโรคในพื้นที่ (Operation team) ครอบคลุมทุกอําเภอติดตามอาการ
และผลตรวจทางหองปฏิบัติการในผูปวยสงสัยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
7.6 หนวยงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นและองคกรในพื้นที่มีสวนรวมในการปองกันควบคุมโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
7.7 มีระบบการสนับสนุนดานวิชาการและ วัสดุ อุปกรณ ที่ใชในการควบคุมโรคจากสวนกลาง
7.8 มีการสนับสนุนวัสดุอุปกรณท่ใี ชในการปองกันโรค ควบคุมโรค จากองคกรปกครองสวนทองถิ่น
7.9 โรคติ ดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มีผ ลกระทบต อ การเดิ น ทางเขา ออกในประเทศ
ประชาสัมพันธเพื่อสรางความมั่นใจและเชื่อมั่นตอประชาชนและนักทองเที่ยว
8. กรอบการปฏิบัติงาน
8.1 โครงสรางระบบบัญชาการเหตุการณในภาวะฉุกเฉิน
การจัดองคกรเพื่อตอบโตเหตุฉุกเฉินในระบบบัญชาการเหตุการณ เปนการจัดองคกรตามภารกิจหนาที่
ความรับผิดชอบ (Functional Responsibility) ซึ่งแบงออกเปน 2 สวนหลัก ไดแก
1) สวนบัญชาการ (Command) และ
2) สวนอํานวยการ (General Staff) ประกอบดวยโครงสรางการรับผิดชอบ ตามหนาที่ ดังนี้

แผนภาพที่ 24 โครงสรางระบบบัญชาการเหตุการณในภาวะฉุกเฉิน
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1. สวนบัญชาการ (Command) รับผิดชอบกําหนดวัตถุประสงค/เปาหมาย/จัดลําดับความสําคัญ
และรับผิดชอบกับการตอบโตเหตุฉุกเฉินโดยรวม (Overall Responsibility) ประกอบดวย
1.1 ผูบัญ ชาการเหตุการณ (Incident Commander: IC) เป นผูรับผิดชอบการจั ดการ
กับ เหตุการณ มี บทบาทสํา คัญในการกํา หนดวัตถุประสงคในการบริหารจั ดการตอเหตุการณ ให แนวทางการ
จัดทํา แผนเผชิญ เหตุ ทั้งนี้ผูบัญชาการเหตุการณจะรับผิดชอบกิจกรรมและหนา ที่ ในทุ กดา นจนกว าจะมีการ
มอบหมาย หรือแตงตั้งเจาหนาที่มารับผิดชอบดังกลาวตอไป
1.2 เจ า หน าที่ผูประสานงานหลั ก (Command Staff) เป นผู สนั บสนุ นการบั ญชาการของ
ผูบัญชาการเหตุการณในการบริหารสถานการณฉุกเฉิน ซึ่งผูบัญชาการเหตุการณจะเปนผูแตงตั้งขึ้นตามความจําเปน
เหมาะสมในแตละเหตุการณ ไดแก
1. เจาหนาที่ประชาสัมพันธ (Public Information Officer: PIO)
2. เจาหนาที่ประสานงาน (Liaison Officer: LO)
3. เจาหนาที่ดานความปลอดภัย (The Safety Officer: SO)
2. สวนอํานวยการ (General Staff) ประกอบดวยโครงสรางหลัก 4 สวนสําคัญ ดังนี้

แผนภาพที่ 25 โครงสรางระบบบัญชาการเหตุการณในภาวะฉุกเฉิน
2.1 สว นปฏิบัติการณ (Operations) มีหนา ที่ปฏิบัติการตามยุ ทธวิ ธี จัดสรรและกํา กับ ดูแ ล
ทรัพยากรในการตอบโตเหตุฉุกเฉิน (Direct Tactical Actions )
2.2 สวนแผนงาน (Planning) มีหนา ที่หลักในการจัดทํา แผนเผชิญเหตุ (Incident Action
Plan: IAP) เพื่อเปนการพัฒนายุทธวิธีการปฏิบัติงานใหบรรลุวัตถุประสงค ตลอดจนรวบรวม ประเมินผลขอมูล
และรักษาสถานะของทรัพยากร (Prepare action Plan – maintain recourse and situation status)
แผนภาพที่ 25 โครงสรางระบบบัญชาการเหตุการณในภาวะฉุกเฉิน

แผนภาพที่ 26 โครงสรางระบบบัญชาการเหตุการณในภาวะฉุกเฉิน
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2.3 สวนสนับสนุน (Logistics) รับผิดชอบจัดหา สนับสนุนทรัพยากรและการบริการที่จําเปน
ในการสนับสนุนการตอบโตเหตุการณ (Provide Support)
2.4 สวนการบริหาร (Finance/Administration) มีหนาที่ตรวจสอบการใชจายที่เกี่ยวของกับ
การตอบโต เ หตุ ฉุ ก เฉิ น จั ด ทํ า บั ญ ชี จั ด ซื้ อ จั ด หาวั ส ดุ บั น ทึ ก เวลาการปฏิ บั ติ ง านและประเมิ น ค า ใช จ า ย
(Cost Accounting and Procurement)

ตารางที่ 3 แผนผังระบบการสั่งการโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
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ตารางที่ 4 แผนผังระบบปฏิบัติการสั่งการโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
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ตารางที่ 5 แผนผังการบัญชาการเหตุการณโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
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ตารางที่ 6 แผนผังการรายงานเหตุการณกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

หนา 30
8.2 โครงสรางระบบบัญชาการเหตุการณจังหวัดระนอง
ระบบบั ญ ชาการเหตุ ก ารณ เป น การจั ด องค ก รตามภารกิ จ หน า ที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบ (Functional
Responsibility) ซึ่งแบงออกเปน 3 สวนหลัก ไดแก 1) สวนอํานวยการ 2) สวนปฏิบัติการ 3) สวนสนับสนุน
ประกอบดวยโครงสรางการรับผิดชอบ ตามหนาที่ ดังนี้

แผนภาพที่ 25 โครงสรางระบบบัญชาการเหตุการณในภาวะฉุกเฉิน

แผนภาพที่ 27 โครงสรางระบบบัญชาการเหตุการณจังหวัดระนอง
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แผนภาพที่ 28 โครงสรางระบบบัญชาการเหตุการณจังหวัดระนอง
8.3 ภารกิจที่สําคัญสําหรับการจัดการภาวะฉุกเฉิน

แผนภาพที่ 29 ระดับการจัดการภาวะฉุกเฉิน
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ศูนยปฏิบัติการตอบโตภาวะฉุกเฉินดานการแพทยและสาธารณสุข (Public Health Emergency
Operation Center: PHEOC กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ ศูนยปฏิบัติการฉุกเฉินดาน
การแพทยและสาธารณสุข ชั้น 1 อาคาร 1 สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดระนอง มีการเตรียมความพรอมทั้งดาน
บุคลากร วัสดุอุปกรณและเวชภัณฑ ในทุกสถานบริการสาธารณสุข โดยมีการจัดการภารกิจที่สํา คัญตามการ
จัดการสาธารณภัย ตั้งแตกอนเกิดภัย ขณะเกิดภัยและหลังเกิดภัย
ภารกิจที่สําคัญ - ระยะกอนเกิดเหตุ

หนวยงานที่รับผิดชอบ

1. ติดตามสถานการณการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19) และวิ เ คราะห ส ถานการณ ท างระบาดวิ ทยา เพื่ อ การ
เฝาระวังโรคในพื้นที่
- รับแจงและตรวจสอบขาวกลุมเสี่ยงที่เดินทางมาจากประเทศ
ที่มีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ในพื้นที่ผานทางชองทางตางๆ เชน โทรศัพท Line E-mail.
- ติดตามสถานการณการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19) ในต า งประเทศทางช อ งทางการสื่ อ สารต า ง ๆ เช น
หนังสือพิมพ เว็ปไซด ทุกวัน
- วิ เ คราะห ส ถานการณ พ ร อ มให ข อ เสนอแนะ และรายงาน
ตอผูบัญชาการเหตุการณ
- จัดทําแนวทางการปฏิบัติงาน (SOP) และเกณฑ DCIR สําหรับ
การเสนอเปด EOC
2. เสนอยกระดับ EOC (กรณีเขาเกณฑ DCIR)

- กลุมงานควบคุมโรค
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
ระนอง
- ทีม SAT ระดับจังหวัด
- สํานักงานปองกันควบคุมโรค
ที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช

3. จัดทําหรือปรับปรุงทําเนียบผูเชี่ยวชาญในแตละดาน
4. ประเมินพื้นที่เสี่ยงและกลุมเสี่ยง
กลุมเสี่ยงที่เดินทางมาจากประเทศที่มีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโค
โรนา 2019 (COVID-19)
- ปจจัยเสี่ยงตอการเกิดโรค
5. สื่อสารความเสี่ยง
- เฝาระวังติดตามขอมูลขาวสารทั้งในและตางประเทศทางสื่อตางๆ
รวมทั้ง Social Media
- วิเคราะหขาวที่มีผลกระทบตอหนวยงานหรือประชาชน
- ตอบโตขอมูลขาวสารที่คาดเคลื่อนจากความเปนจริง เพื่อชีแ้ จงให
ประชาชนไดรับทราบขอมูลขาวสาร
- จัดเตรียม Talking point สําหรับผูบริหาร
- จัดทําแผนสื่อสารความเสี่ยงและซอมแผน
- จัดเตรียมขอมูลเพื่อใชในการจัดทําสื่อตางๆ
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- จัดทําเนียบวิทยากร สื่อมวลชน ผูประสานงานหลัก/พฤติกรรม
6. จั ด ที ม สอบสวนโรคเพื่ อ เข า ร ว มสอบสวนโรคกั บ พื้ น ที่ ใ น
Suspected Case รายแรกๆของพื้นที่
7.รวบรวมคูมือ แนวทาง มาตรการ สื่อตางๆ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
2019 (COVID-19)
8. ทบทวนความรูใหแกทีมปฏิบัติการ
9. การฝกซอมแผนปฏิบัติโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ภารกิจที่สําคัญ - ขณะเกิดเหตุ
1. รับ แจงเหตุการณก ารพบผูปว ยสงสัยเปน โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
2019 (COVID-19)
1.1 การพบผูปวยสงสัยเปนโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
- เจาหนาที่ระบาดวิทยาของโรงพยาบาล แจงเจาพนักงานควบคุม
โรคติดตอทันที แบบรายงานผูปวยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ
ใหม 2019 ไปยังสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
- เจาหนาที่ระบาดวิทยาของโรงพยาบาล ลงสอบสวนผูปวยภายใน
1 ชม. แบบสอบสวนผูปวยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
- เก็บสิ่งสงตรวจ สงตรวจทางหองปฏิบัติการ
2. เฝาระวังผูปวยสงสัย/ผูสัมผัส
- ตรวจจับการระบาดจากขอมูลในเว็ปไซตตาง ๆ
- รับแจงและตรวจสอบขาวกลุมเสี่ยงที่เดินทางมาจากประเทศที่มีการ
ระบาดของโรคติ ด เชื้ อ ไวรั ส โคโรนา 2019 (COVID-19)ในพื้ น ที่
ผานทางชองทางตาง ๆ เชน โทรศัพท Line E-mail.
- ติดตาม สถานการณการระบาด และสรุปสถานการณทางเว็ปไซต
3. ประสานงานภายนอกและภายในกระทรวง และประสานใหเกิดการ
ประชุมในแตละกลุมภารกิจ
4. สอบสวนโรค ค น หาเฝ า ระวั ง ผู สั ม ผั ส ผู ป ว ยยื น ยั น หรื อ ผู ป ว ย
เขาเกณฑสอบสวนโรค ใหครอบคลุม 100%
5. ประชุมปรับปรุงแผนเผชิญเหตุ (IAP : Incident Action Plan)
และทบทวนบทบาทของทีมงาน 6 ทีมงาน
6. จัดทีม Operation ลงสอบสวนกรณีผูปวยมีอาการเขาไดกับผูปวย
เขาเกณฑสอบสวนโรค (Patient under investigations: PUI)
ใหสถานพยาบาลดําเนินการรายงาน และจัดการผูปวยตามขอตกลง
ภายในจังหวัด ติดตามผูสัมผัสของผูปวยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19) ของผูปว ยเขา ข าย ผูปว ยยื นยัน จั ดกลุมผูสัมผั สใกลชิ ด
ตามระดับความเสี่ยงตอการรับเชื้อ
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7. สื่อสารความเสี่ยงใหกับประชาชนในพื้นที่
- ติดตามเฝาระวังขอมูลขาวสารทั้งในและตางประเทศใหครอบคลุม
แลวนํามาวิเคราะหสถานการณของขาว นําเสนอผูบริหาร
- จัดทําขาวแจก ประชาสัมพันธใหความรูแกประชาชน
- เผยแพรขอมูลขาวสารตามชองทางตางๆ อยางตอเนื่อง
- สนับสนุนสื่อตางๆ ในพื้นที่ในสอดคลองกับกลุมเปาหมาย
- สํารวจการรับรูและพฤติกรรมขณะเกิดเหตุการณ
8. การสนับสนุนวัสดุ เวชภัณฑ สารเคมี งบประมาณ ฯลฯ ทันเวลา
และใหเพียงพอตอการควบคุมโรค
ภารกิจที่สําคัญ - หลังเกิดเหตุ

หนวยงานที่รับผิดชอบ
1. ลดระดับ EOC
- กลุ ม งานควบคุ ม โรค สสจ.
ระนอง/ทีม SAT ระดับจังหวัด
2. ถอดบทเรียน และทํา After Action Review : AAR)
3. จัดทํารายงานสรุปสถานการณการเกิดการระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโค - สํา นักงานปองกัน ควบคุมโรค
ที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช
โรนา 2019 (COVID-19) และรายงานสอบสวนโรค
- ทีมสื่อสารความเสี่ยง
- ทีมประสานงาน EOC
- ทีมปฏิบัติการควบคุมโรคติดตอ

ตารางที่ 7 ภารกิจที่สําคัญ กอนเกิดภัย ขณะเกิดภัยและหลังเกิดภัย
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9. การติดตอสื่อสาร
9.1 การติดตอสื่อสาร กรณีภาวะปกติใหใชระบบโทรศัพทปกติ/โทรศัพทเคลื่อนที่
9.2 กรณีฉุกเฉินใชวิทยุสื่อสารคลืน่ ความถี่หลัก VHF/FM คลื่นความถี่กลาง นามเรียกขาน ปภ.ระนอง 161.200
E-mail
ที่
หนวยงาน
เบอรโทรศัพท
อื่นๆ
1
2
๓.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
29.
30.
31.
32.

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดระนอง
077-812679
สํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัด
075-341147
นครศรีธรรมราช
โรงพยาบาลระนอง
077-822610
โรงพยาบาลอันดามันระนอง
077-835960
โรงพยาบาลกระบุรี
077-841397
โรงพยาบาลละอุน
077-899095
โรงพยาบาลกะเปอร
077-897135
โรงพยาบาลสุขสําราญ
077-98988-9
ศูนยวิทยาศาสตรการแพทยที่ 11 จังหวัดสุราษฎรธานี
077-355301
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรสาธารณสุข
0-2589-9850 thainih@dmsc.mail.go.th
ศูนยวิทยาศาสตรสุขภาพโรคอุบัติใหม คณะแพทยศาสตร 0 2256 4183 prmdcu@gmail.com
โรงพยาบาลจุฬาภรณ
ranong@disaster@go.th 161.475
สํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดระนอง 077-800191
ศูนยปองกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 18 ภูเก็ต
076-219531
161.200
ranongporthealth@gmail.com
ดานควบคุมโรคติดตอระหวางประเทศทาเรือระนอง
077-812345
ทาอากาศยานระนอง
077-873966 ranong@airport.go.th
สํานักงานเจาทา สาขาภูมิภาคระนอง
077-873966
ranong@md.go.th
Isoc.ranong2013@gmail.com
กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดระนอง 077-800177
ศูนยอํานวยการรักษาผลประโยชนของชาติทางทะเล
092-6353693
จังหวัดระนอง
สํานักงานจังหวัดระนอง
077-800160
ranong@moi.go.th
ตํารวจภูธรจังหวัดระนอง
ฉก. ร 25
077-862247 Reg_or_25@25hotmail.com
muangranong@gmail.com
อําเภอเมืองระนอง
077-810203
อําเภอกระบุรี
077-828375
อําเภอละอุน
077-899017
อําเภอกะเปอร
077-828593
อําเภอสุขสําราญ
077-810743
สํานักงานประชาสัมพันธจังหวัดระนอง
077-800123 Prranong#gmail.com
กองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 25
077-862247
ranonghaiway@gmail.com
ขนสงจังหวัดระนอง
077-811265
พาณิชยจังหวัดระนอง
077-812337
Rn_ops@moc.go.th
ศึกษาธิการจังหวัดระนอง
077-828623
สมาคมธุรกิจการทองเที่ยวจังหวัดระนอง
077-825373
สมาคมสือ่ มวลชนจังหวัดระนอง
077-811661

ตารางที่ 8 การติดตอสื่อสาร กรณีภาวะปกติใหใชระบบโทรศัพทปกติ/โทรศัพทเคลื่อนที่
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แผนภาพที่ 30 กรณีฉุกเฉินใชวิทยุสื่อสารคลื่นความถี่หลัก VHF/FM
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10. การติดตามและรายงานผล
กํา หนดใหเจาหนาที่ของหนว ยงานที่รับ ผิดชอบ รายงานผลการดํา เนินการและแนวทางปฏิบัติหรือ
มาตรการการตรวจสอบ ให สํ า นั ก งานป องกัน และบรรเทาสาธารรภั ย จั ง หวั ดระนองทราบ เพื่ อ นํ า เสนอ
สรุปรายงานผลใหผูบังคับบัญ ชา เพื่อที่จ ะนํา มาพัฒนาปรับ ปรุงแผนเผชิญเหตุ กรณีการระบาดของโรคปอด
อักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ใหมีแนวทางการปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพ สามารถนํามาใชเปน
แนวทางปฏิบัติไดทันทวงทีกรณีเกิดสถานการณภัยขึ้น ดังตอไปนี้
10.1 หนวยปฏิบัติการทุกหนวยหนวยรายงานผลการปฏิบัติงานตอผูบังคับบัญชาพรอมทั้งขอสังเกต
10.2 หนวยงานตองรายงานความเสียหายและการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ตอผูบังคับบัญชา
10.3 หน ว ยงานต องมี ก ารฝก ซอ มแผนเผชิญ เหตุ ฯเพื่ อ ซักซ อ มความเขา ใจในบริบ ทภาระหน า ที่
ของตนเอง เพื่อเตรียมพรอมเมื่อสาธารณภัยขึ้น
10.4 มีการถอดบทเรียนหลังจากที่สาธารณภัยไดสิ้นสุดลงเพื่อเปนกรอบแนวทางในการปรับปรุงและ
พัฒนาแผนเผชิญเหตุฯและการประสานการปฏิบัติระหวางหนวยงานที่เกี่ยวของ
11. ภาคผนวก
ภาคผนวก ก คําสั่งกองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดระนอง
ภาคผนวก ข คําสั่งคณะกรรมการโรคติดตอจังหวัดระนอง
ภาคผนวก ค นิยามศัพท
ภาคผนวก ง รายชื่อแพทยเฉพาะทาง จังหวัดระนอง
ภาคผนวก จ รายชื่อทีม MERT จังหวัดระนอง
ภาคผนวก ฉ รายชือ่ ผูประสานงาน EMS จังหวัดระนอง
ภาคผนวก ช รายชือ่ ทีมปฏิบัติการการแพทยฉุกเฉิน (EMS) จังหวัดระนอง
ภาคผนวก ซ สํารวจจํานวนเตียงของโรงพยาบาลในจังหวัดระนอง
ภาคผนวก ฌ สํารวจจํานวนรถพยาบาลที่พรอมใชของโรงพยาบาลในจังหวัดระนอง
ภาคผนวก ญ รายชือ่ ทีม MINI MERT จังหวัดระนอง
ลงชื่อ…………………….................………………..ผูจัดทําแผน
( นายอนุพงษ มุจลินทร )
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ รักษาการแทน
หัวหนาฝายปองกันและปฏิบัติการ

ลงชื่อ…………………….................………………..ผูเสนอแผน
( นายวีรวัฒน ศิริกุลพิพัฒน )
หัวหนาสํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดระนอง
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ความเห็นของรองผูวาราชการจังหวัดระนอง
.................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
ลงชื่อ………………………….................…………..ผูเห็นชอบแผน
(นายอนุสร ตันโชติกุล)
รองผูวาราชการจังหวัดระนอง

ความเห็นของผูวาราชการจังหวัดระนอง
.................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
ลงชื่อ………………………….......................……..ผูอนุมตั ิแผน
(นายจตุพจน ปยัมปุตระ)
ผูวาราชการจังหวัดระนอง
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ภาคผนวก
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ภาคผนวก ก คําสั่งกองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดระนอง

คําสั่งกองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดระนอง
ที่ 508/๒๕63
เรื่อง จัดตั้งศูนยบัญชาการเหตุการณปองกันและแกไขปญหาจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
จังหวัดระนอง
----------------------------------------------ตามที่ไดปรากฏเหตุการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในหลายประเทศรวมทั้งประเทศ
ไทย สงผลกระทบในวงกวางตอประชาชนชาวไทยและชาวตางชาติ ในประเทศไทย ซึ่งองคการอนามัยโลก (WHO) ได
แจงเตือนตอทุกประเทศและกระทรวงสาธารณสุขไดประกาศใหโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เปน
โรคติดตออันตรายตามพระราชบัญญัติโรคติดตอ พ.ศ. 2558 แลว
ดังนั้น เพื่อใหการเฝา ระวังและการปองกันการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19) อันเปนสาธารณภัยอยางหนึ่งไปเปนอยางมีประสิทธิภาพ อาศัยอํานาจตามมาตรา 21 และมาตรา 22
แหงพระราชบัญ ญัติปองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 และแผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
แหงชาติ พ.ศ. 2558 กองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดระนอง จัดตั้งศูนยบัญชาการเหตุการณ
ปองกันและแกไขปญหาจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดระนอง ณ หองประชุมพลับพลึงธาร ชั้น
3 ศาลากลางจังหวั ดระนอง หมายเลขโทรศัพท/โทรสาร 077-800190-1 และแตงตั้งคณะกรรมการ โดยมี
องคประกอบและหนาที่ ดังตอไปนี้
๑. คณะกรรมการสวนอํานวยการ ประกอบดวย
1.๑ ผูวาราชการจังหวัดระนอง
ประธานกรรมการ
1.๒ รองผูวาราชการจังหวัดระนอง (๑)
รองประธานกรรมการ
1.3 รองผูวาราชการจังหวัดระนอง (2)
รองประธานกรรมการ
1.4 รองผูอํานวยการกองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดระนอง
กรรมการ
1.5 รองผูอํานวยการศูนยอํานวยการรักษาผลประโยชนของชาติทางทะเลจังหวัดระนอง กรรมการ
๑.6 นายกเหลากาชาดจังหวัดระนอง
กรรมการ
1.7 นายกองคการบริหารสวนจังหวัดระนอง
กรรมการ
1.8 ปลัดจังหวัดระนอง
กรรมการ
1.9 หัวหนาสํานักงานจังหวัดระนอง
กรรมการ
1.10 ผูบ ังคับการตํารวจภูธรจังหวัดระนอง
กรรมการ
1.11 นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดระนอง
กรรมการ
1.12 ผูบังคับกองพันทหารราบที่ ๒ กรมทหารราบที่ ๒๕
กรรมการ
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1.13 ผูบังคับการหนวยปฏิบัติการตอสูอากาศยานและรักษาฝงที่ 451
กรรมการ
1.14 ผูอํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดระนอง กรรมการ
1.15 นายอําเภอเมืองระนอง
กรรมการ
1.16 พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัดระนอง
กรรมการ
1.17 พาณิชยจังหวัดระนอง
กรรมการ
1.18 ผูอํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดระนอง
กรรมการ
1.19 ทองถิ่นจังหวัดระนอง
กรรมการ
1.20 ประชาสัมพันธจังหวัดระนอง
กรรมการ
1.21 ผูอํานวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทยจังหวัดระนอง
กรรมการ
1.22 นายสถานีวิทยุ อสมท.จังหวัดระนอง
กรรมการ
1.23 ผูอํานวยการโรงพยาบาลระนอง
กรรมการ
1.24 ผูอํานวยการสํานักงานเจาทาภูมิภาคสาขาระนอง
กรรมการ
1.25 ผูอํานวยการศูนยประสานงานประมงชายแดนทางทะเลไทย-เมียนมา
กรรมการ
1.26 สารวัตรสถานีตาํ รวจน้ํา 1 กองกับการ 8 กองบังคับการตํารวจน้ํา
กรรมการ
1.27 กองรอยตํารวจตระเวนชายแดนที่ 415 ระนอง
กรรมการ
1.28 ผูอํานวยการสถานีอุตุนิยมวิทยาระนอง
กรรมการ
1.29 ผูจัดการทาเรือระนอง
กรรมการ
1.30 ผูอํานวยการทาอากาศยานระนอง
กรรมการ
1.31 ดานศุลกากรระนอง
กรรมการ
1.32 ตรวจคนเขาเมืองจังหวัดระนอง
กรรมการ
1.33 หัวหนาศูนยควบคุมความมั่นคงทาเรือจังหวัดระนอง
กรรมการ
1.34 หัวหนาดานควบคุมโรคติดตอระหวางประเทศทาเรือระนอง
กรรมการ
1.35 นายกสมาคมวิทยุสมัครเลนจังหวัดระนอง
กรรมการ
1.36 นายกสมาคมธุรกิจการทองเที่ยวจังหวัดระนอง
กรรมการ
1.37 ประธานหอการคาจังหวัดระนอง
กรรมการ
1.38 ประธานมูลนิธิระนองสงเคราะห
กรรมการ
1.39 ประธานมูลนิธิคุณธรรมสงเคราะห
กรรมการ
1.40 หัวหนาสํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
กรรมการและเลขานุการ
จังหวัดระนอง
1.41 หัวหนากลุมงานยุทธศาสตรและการจัดการ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
สํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดระนอง
อํานาจหนาที่
๑. วางแผน กําหนดนโยบาย และเปาหมาย และแนวทางปฏิบัติในการเฝาระวัง ปองกัน และ
ควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 2019 (COVID-19) เพื่อปองกันการแพรระบาด
๒. อํานวยการ ติดตามและสั่งการ พิจารณาแกไขปญหาเฉพาะหนา กําหนดแนวทางการแกไข
ปญหาระยะยาว เพื่อใหเกิดการปฏิบัติตามนโยบายและแนวทางการดําเนินงานที่กําหนดไว
๓. ควบคุม กํากับ ดูแล และสนับสนุนการปฏิบัติงานของศูนยปฏิบัติการฉุกเฉินดานการแพทยและ
สาธารณสุข เพื่อเฝาระวังในสถานที่รองรับสําหรับพักสังเกตอาการ ในเขตทองที่ตาง ๆใหเปนไปดวยความเรียบรอย
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๔. รับบริจาคเงินหรือสิ่งของเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติภารกิ จเกี่ ยวกั บการปองกันและระงับ
ยับ ยั้ง การแพรระบาดของโรคเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 2019 (COVID-19) ของบุ คลากรทาง
การแพทยและสาธารณสุข หนวยงานของรัฐและภาคเอกชน ตลอดจนบรรเทาความเดือดรอนของประชาชน
ทั้งนี้ ใหเปนไปตามกฎหมายและระเบียบของทางราชการ
5. ประสานการปฏิบัติจิตอาสาพระราชทานดานการแพทย และชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ
ประจํ า องค กรปกครองสว นทอ งถิ่ นเขา สนับ สนุ น การปฏิบัติและจั ดเตรีย มตามประเภทความถนั ด จิตอาสา
เพื่อประสานการปฏิบัติไปยังสวนตาง ๆ ตามโครงสรางศูนยบัญชาการเหตุการณแกไขปญหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโร
นา 2019 (COVID-19) จังหวัดระนอง
๒. คณะทํางานสวนปฏิบัติการ ประกอบดวย
๑) รองผูวา ราชการจังหวัดระนอง (2)
๒) ปลัดจังหวัดระนอง
3) นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดระนอง
4) ผูบังคับการตํารวจภูธรจังหวัดระนอง
5) ผูบ ังคับกองพันทหารราบที่ ๒ กรมทหารราบที่ ๒๕
6) แรงงานจังหวัดระนอง
7) สวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัดระนอง
8) ผูอํานวยการโรงพยาบาลระนอง
9) ผูอํานวยการโรงพยาบาลกระบุรี
๑0) ผูอาํ นวยการโรงพยาบาลละอุน
๑1) ผูอาํ นวยการโรงพยาบาลกะเปอร
14) ผูอาํ นวยการโรงพยาบาลสุขสําราญ
15) ผูอาํ นวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง
16) ศึกษาธิการจังหวัดระนอง
17) นายอําเภอทุกอําเภอ
18) นายกองคการบริหารสวนจังหวัดระนอง
19) นายกเทศมนตรีเมืองระนอง
20) นายกเทศมนตรีเมืองบางริ้น
21) นายกเทศมนตรีตําบลทุกแหง
22) นายกองคการบริหารสวนตําบลทุกแหง
23) ประธานมูลนิธิระนองสงเคราะห
24) ประธานมูลนิธิคุณธรรมสงเคราะห (เต็กกาจีเมงเกาะ)
25) หัวหนาสํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
จังหวัดระนอง
สํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดระนอง

หัวหนาคณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน/เลขานุการ

อํานาจหนาที่
๑. จัด ตั้ง ชุด เคลื่อ นที่ เ ร็ว ที่ส ามารถออกปฏิบัติง านชว ยเหลือ ผูต อ งสงสั ย หรือ ผูติ ด เชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) หรือโรคโควิด 2019 (COVID-19) ไดทันที
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๒. จัดหาสํารวจสถานที่เพื่อรองรับและผูถูกคัดกรองหรือผูติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
3. ชวยเหลือสนับสนุนยานพาหนะ ทั้งของราชการและเอกชน
4. ประสานการปฏิ บั ติร ะหว า ง หนว ยงานภาครั ฐ ทั้ ง พลเรื อ น ทหาร ตํ า รวจ หนว ยงาน
ภาคเอกชน หน ว ยงานภาคประชาสังคม เพื่ อใหการชวยเหลือ ผูประสบภั ยเปน ไปอย างรวดเร็ว และประสบ
ผลสําเร็จ
5. ปฏิบัติหนาที่อื่นๆ ตามที่ผูอํานวยการจังหวัดระนองมอบหมาย
2.1 คณะกรรมการศูนยปฏิบัติการฉุกเฉินดานการแพทยสาธารณสุข
1) นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดระนอง
หัวหนาฝาย
2) รองนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดระนอง
คณะทํางาน
3) หัวหนากลุมภารกิจตระหนักรูสถานการณ
คณะทํางาน
4) หัวหนากลุมภารกิจวางแผนและยุทธศาสตร
คณะทํางาน
5) หัวหนากลุมภารกิจดานความปลอดภัย
คณะทํางาน
6) หัวหนากลุมภารกิจกฏหมาย
คณะทํางาน
7) หัวหนากลุมภารกิจดานระหวางประเทศ
คณะทํางาน
8) หัวหนากลุมภารกิจดานการปฏิบัติการ
คณะทํางาน
9) หัวหนากลุมภารกิจสํารองเวชภัณฑและกําลังบํารุง
คณะทํางาน
10) หัวหนากลุมภารกิจการเงินและงบประมาณ
คณะทํางาน
11) หัวหนากลุมภารกิจสื่อสารความเสี่ยง
คณะทํางาน
12) หัวหนากลุมภารกิจประสานงานและเลขานุการ
คณะทํางานและเลขานุการ
อํานาจหนาที่
๑. ดําเนินการตามนโยบาย ระบบ และแนวทางปฏิบัติในการเฝาระวัง ปองกัน และควบคุม
โรคติดตอที่คณะกรรมการโรคติดตอแหงชาติกําหนด
๒. จัดทําแผนปฏิบัติการเฝาระวัง ปองกัน และควบคุมโรคติดตออันตราย โรคติดตอที่ตอง เฝา
ระวัง หรือโรคระบาดในเขตพื้นที่จังหวัด
๓. รายงานสถานการณโ รคติดตอ หรือโรคที่ยังไมทราบสาเหตุที่อาจเป น โรคระบาด ซึ่ ง
เกิดขึ้นในเขตพื้นที่จังหวัดตออธิบดีกรมควบคุมโรค
๔. สนับสนุน สงเสริม ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของหนวยงานที่เกี่ยวข อง
ภายในจังหวัดแลวรายงานตอคณะกรรมการโรคติดตอแหงชาติ
๕. แตงตั้งคณะทํางานชองทางเขาออก ในกรณีที่จังหวัดมี ดา นควบคุม โรคติ ดตอระหว าง
ประเทศ
๖. เรียกใหบุคคลใดๆ มาใหขอเท็ จจริงหรือแสดงความคิดเห็น หรือ ใหจั ดสงขอมูล หรื อ
เอกสารใดๆ ที่จําเปนหรือขอคิดเห็นมาเพื่อใชประกอบการพิจารณา
2.2 คณะกรรมการฝายแผนกปฏิบัติการดานการปองกัน
(1) นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดระนอง
หัวหนาฝาย
(2) ผูบังคับกองพันทหาราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 25
คณะทํางาน
(3) ผูบังคับการตํารวจภูธรจังหวัดระนอง
คณะทํางาน
(4) ปลัดจังหวัดระนอง
คณะทํางาน
(5) แรงงานจังหวัดระนอง
คณะทํางาน
(6) อุตสาหกรรมจังหวัดระนอง
คณะทํางาน
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(7) นายอําเภอทุกอําเภอ
คณะทํางาน
(8) ผูอํานวยการโรงพยาบาลระนอง
คณะทํางาน
(9) ผูอํานวยการสํานักงานพัฒนาฝมือแรงงานจังหวัดระนอง
คณะทํางาน
(10) นายดานศุลกากรระนอง
คณะทํางาน
(11) หัวหนาดานควบคุมโรคติดตอระหวางประเทศทาเรือระนอง
คณะทํางาน
(12) ผูกํากับการตรวจคนเขาเมืองจังหวัดระนอง
คณะทํางาน
(13) จัดหางานจังหวัดระนอง
คณะทํางาน
(14) สาธารณสุขอําเภอทุกอําเภอ
คณะทํางาน
(15) หัวหนาฝายปองกันและปฏิบัติการ
คณะทํางาน/เลขานุการ
สํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดระนอง
มีหนาที่
1) ใหดานตรวจคนเขาเมืองจังหวัดระนอง/จัดหางานจังหวัดระนอง ตรวจสอบและสงรายชื่อบุคคลหรือ
แรงงานที่เดินทางจากประเทศเสี่ยงมาประเทศไทยและมีภูมิลํา เนาในจังหวัดระนอง ใหหนวยงานที่เกี่ยวของทราบ
เพื่อนําขอมูลไปประกอบการปฏิบัติงานตอไป
2) สืบหาคัดกรองผูเดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง เพื่อเฝาระวัง/สังเกตอาการ สําหรับพักสังเกตอาการ (กักตัว)
ณ สถานที่ที่ไดกําหนดไว หรือสถานที่ควบคุมที่จังหวัดกําหนด ภายใตการดูแลของแพทย
3) ขอความรวมมือหนวยงานภาครัฐและเอกชนประชาสัมพันธ หากพบเห็นบุคคลที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง
ใหแจงกํานัน ผูใหญบาน หรือนายอําเภอ สาธารณสุขอําเภอ ทันที
4) กรณีพบบุคคลที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง ใหนําบุคคลดังกลาว ไปกักตัวเพื่อเฝาสังเกตอาการของโรค
14 วันนับแตวันที่เดินทางมาถึงประเทศไทย
5) ประสานและควบคุมการปฏิบัติการคนหาตามที่ผูบัญชาการเหตุการณมอบหมาย
2.3 คณะกรรมการฝายรับแจงเหตุและติดตามสถานการณ ประกอบดวย
๑) ปลัดจังหวัดระนอง
หัวหนาคณะทํางาน
2) หัวหนากลุมภารกิจประสานงาน สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดระนอง
คณะทํางาน
3) หัวหนากลุมภารกิจตระหนักรูฯ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดระนอง
คณะทํางาน
4) นายอําเภอทุกอําเภอ
คณะทํางาน
5) หัวหนาสํานักงานจังหวัดระนอง
คณะทํางาน
6) ทองถิ่นจังหวัดระนอง
คณะทํางาน
7) นายกสมาคมวิทยุสมัครเลนจังหวัดระนอง
คณะทํางาน
8) ประธานมูลนิธิระนองสงเคราะห (พงไล)
คณะทํางาน
9) ประธานมูลนิธิคุณธรรมสงเคราห (เต็กกา จีเมงเกาะ)
คณะทํางาน
10) ผูอาํ นวยการเครือขายภาคประชาชนเฝาระวังเหตุ
คณะทํางาน
(วิทยุเครื่องแดง ฉก.ร 25)
11) หัวหนาฝายปองกันและปฏิบัติการ
คณะทํางาน/เลขานุการ
สํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดระนอง
อํานาจหนาที่
1. ทําหนาที่ตรวจตรา เฝาระวัง รับแจงเหตุ จัดตั้งเครือขายสื่อสาร รับ - สง ขาวสาร กิจกรรม
ภายใตศนู ยปฏิบัติการฉุกเฉินดานการแพทยและสาธารณสุขจังหวัดระนอง
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2. ติดตามสถานการณ รวมทั้งประเมินผลการปฏิบัติปญหาและอุปสรรคพรอมทั้งจัดเก็บขอมูล
3. รายงานสถานการณภัย ใหผูอํา นวยการศูนยบัญ ชาการเหตุก ารณฯ ทราบ และรายงาน
กระทรวงมหาดไทย ตอไป
2.4 ฝายประชาสัมพันธและการสื่อสาร ประกอบดวย
๑) ประชาสัมพันธจังหวัดระนอง
หัวหนาคณะทํางาน
2) ผูอํานวยการสถานีวิทยุ สวท. ระนอง
คณะทํางาน
3) ผูอํานวยการสถานีวิทยุ อ.ส.ม.ท จังหวัดระนอง
คณะทํางาน
4) ผูอํานวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย
คณะทํางาน
เพื่อการศึกษาจังหวัดระนอง
5) นายกสมาคมสื่อมวลชนจังหวัดระนอง
คณะทํางาน
6) นายกสมาคมวิทยุสมัครเลนจังหวัดระนอง
คณะทํางาน
7) ประธานชมรมผูสื่อขาวจังหวัดระนอง
คณะทํางาน
8) เจาหนาที่สาํ นักงานประชาสัมพันธจังหวัดระนอง
คณะทํางาน/เลขานุการ
อํานาจหนาที่ ใหคณะทํางานฝายประชาสัมพันธและการสื่อสาร มีอํานาจหนาที่ ดังนี้
1. ประชาสัมพันธ ชี้แจงตอประชาชนและภาคเอกชน เพื่อประสานความรวมมือในการปฏิบัติ
ตามมาตรการ ที่กระทรวงสาธารณสุข หรือหนวยงานที่เกี่ยวของกําหนด โดยเฉพาะขั้นตอนการเฝาระวังและการ
ปองกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 2019 (COVID-19)
2. เปนศูนยกลางการแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร ระหวา งสวนราชการ หนวยงานภาคเอกชน
และสื่ อ มวลชนของทั้ ง ในและนอกประเทศ ประสานข อ มู ล เหตุ ก ารณ กั บ ส ว นต า ง ๆ เผยแพร ข อมู ล และ
ประชาสัมพันธขอมูลขาวสารที่ถูกตอง
3. ประชาสัมพันธมาตรการ ปองกัน ตอบโตขาวลือ ขาวอันเปนเท็จจริง เพื่อใหการเผยแพรขอมูล
เปนเอกภาพ และปฏิบัติหนาที่ตามที่ผูบัญชาการเหตุการณ
4. ประชาสัมพัน ธขอความรวมมื อหนว ยงานภาครัฐ และเอกชนประชาสัม พันธ หากพบเห็น
บุคคล ทีเ่ ดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง ใหแจงกํานัน ผูใหญบาน หรือนายอําเภอ สาธารณสุขอําเภอ ทันที
2.5 ฝายศูนยพักพิงและฝายสถานที่ ประกอบดวย
1) หัวหนาสํานักงานจังหวัดระนอง
หัวหนาฝาย
2) ผูบังคับกองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 25
คณะทํางาน
3) ผูบังคับการตํารวจภูธรจังหวัดระนอง
คณะทํางาน
4) นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดระนอง
คณะทํางาน
5) ผูบังคับกองรอยตํารวจตระเวนชายแดนที่ 415 ระนอง
คณะทํางาน
6) ผูอํานวยการสํานักงานพัฒนาฝมือแรงงานจังหวัดระนอง
คณะทํางาน
7) ประธานมูลนิธิระนองสงเคราะห (พงไล)
คณะทํางาน
8) ประธานมูลนิธิคุณธรรมสงเคราห (เต็กกา จีเมงเกาะ)
คณะทํางาน
9) พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัดระนอง
คณะทํางาน/เลขานุการ
10) หัวหนาฝายสงเคราะหผปู ระสบภัย
คณะทํางาน/ผูชว ยเลขานุการ
สํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดระนอง
อํานาจหนาที่ ใหคณะทํางานฝายศูนยพักพิงและฝายสถานที่ มีอํานาจหนาที่ ดังนี้
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๑. จั ดเตรี ยมสถานที่ รองรั บสํ า หรั บพั กสั งเกตอาการตามาตรฐานทางการแพทย และ
สาธารณสุข
๒. จัดเตรียมบุคลากร อุปกรณ เครื่องมือ และยานพาหนะ เพื่อปฏิบัติงานและอํานวยความ
สะดวกในพื้นที่ศูนยพักพิงและสถานที่รองรับสําหรับพักสังเกตอาการ โรงพยาบาลสนาม
3. อํานวยการรักษาความปลอดภัยในสถานที่และจัดพยาบาลวิ ชาชีพ ยาและเวชภั ณฑที่
จําเปน ณ กองอํานวยการฝกฯการชวยเหลือผูประสบภัย
4. ปฏิบัติหนาที่อื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
3. สวนสนับสนุน ประกอบดวย
1) รองผูวา ราชการจังหวัดระนอง (1)
หัวหนาสวน
2) ทองเที่ยวและกีฬาจังหวัดระนอง
คณะทํางาน
3) พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัดระนอง
คณะทํางาน
4) ผูอํานวยการแขวงการทางระนอง
คณะทํางาน
5) ผูอํานวยการแขวงทางหลวงชนบทระนอง
คณะทํางาน
6) โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระนอง
คณะทํางาน
7) ขนสงจังหวัดระนอง
คณะทํางาน
8) ผูอํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดระนอง
คณะทํางาน
9) พิสูจนหลักฐานจังหวัดระนอง
คณะทํางาน
10) ผูจัดการสวนบริการลูกคาสาขาระนอง บริษัท ที โอ ที จํากัด (มหาชน)
คณะทํางาน
11) ผูจัดการสํานักงานบริการลูกคา กสท. ระนอง
คณะทํางาน
12) ผูจัดการการประปาสวนภูมิภาคสาขาระนอง
คณะทํางาน
13) ผูจัดการการไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัดระนอง
คณะทํางาน
14) ผูอาํ นวยการสํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการ
คณะทํางาน
ประกอบธุรกิจประกันภัยจังหวัดระนอง
15) หัวหนาฝายปองกันและปฏิบัติการ
คณะทํางานและเลขานุการ
สํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดระนอง
16) เจาหนาที่ฝา ยปองกันและปฏิบัติการ
คณะทํางานและผูช วยเลขานุการ
สํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดระนอง
อํานาจหนาที่ ใหคณะทํางานฝายประเมินผล มีอํานาจหนาที่ ดังนี้
1. จัดหาวัสดุ อุปกรณ เครื่องมือ เครื่องใช และอื่นๆ ในการสนับสนุนการปฏิบัติงานของ
หนวยปฏิบัติทุกภาคสวน
2. ดูแลจัดการสถานที่สําหรับการปฏิบัติงานของทุกหนวยงานที่เขามาสนับสนุนการปฏิบัติงาน
ในพื้นที่การควบคุมปองกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) รวมทั้งดูแลสาธารณูปโภคในพื้นที่ปฏิบัติงาน
3. จัดหารถหรือยานพาหนะสําหรับรับ-สงผูปฏิบัติงาน รวมทั้งสิ่งของที่จ ะนํา มาปฏิบัติ ง าน
จัดหาทรัพ ยากรดา นพลังงานใหเพีย งพอตอความตองการใชในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย และดูแล
เสนทางจราจรใหสามารถใชงานไดปกติ
4. ปฏิบัติหนาที่อื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
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ใหผู ที่ได รับการแตงตั้งและมอบหมาย ประสานการปฏิบั ติงานกั นอย างใกล ชิด หากมี ป ญหา
อุปสรรค ในการปฏิบัติงานใหรายงานผูบังคับบัญชาตามลําดับชั้นทราบ และใหปฏิบัติหนาที่ใหเปนไปดวยความ
เรียบรอยบรรลุตามวัตถุประสงคที่ตั้งไว
ทั้งนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
สั่ง ณ วันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. ๒๕63

(นายจตุพจน ปยัมปุตระ)
ผูวาราชการจังหวัดระนอง
ผูอํานวยการจังหวัด
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ภาคผนวก ข คําสั่งคณะกรรมการโรคติดตอจังหวัดระนอง
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ภาคผนวก ค นิยามคําศัพท
WHO (World Health Organization) = องคการอนามัยโลก
Coronavirus (CoV) = เชื้อไวรัสที่เปนสาเหตุของโรคปอดอักเสบติดเชื้อ รวมไปทั้งโรคปอดอักเสบรุนแรง
ENDEMIC = โรคประจําถิ่นเกิดขึ้นในทองถิ่นใดๆเปนประจํา การระบาดอยูในวงจํากัดมาก
SPORADIC = โรคประจําถิ่นเกิดขึ้นในทองถิ่นใดๆเปนประจํา การระบาดอยูในวงจํากัดมาก
OUTBREAK = โรคประจําถิน่ เกิดขึ้นในทองถิ่นใดๆเปนประจํา การระบาดอยูในวงจํากัดมาก
EPIDEMIC = โรคประจําถิ่นเกิดขึ้นในทองถิ่นใดๆเปนประจํา การระบาดอยูในวงจํากัดมาก
PANDEMIC = โรคประจําถิ่นเกิดขึ้นในทองถิ่นใดๆเปนประจํา การระบาดอยูในวงจํากัดมาก
Wash hands = ลางมือประจํา
Use mask properly = ใสหนากากอนามัยใหถูกตอง
Have temperature Checked Regularly = หมั่นตรวจอุณหภูมิวามีไขหรือไม
Avoid Large Crowds = หลีกเลี่ยงการเดินทางไปที่แออัด
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ภาคผนวก ง รายชื่อแพทยเฉพาะทาง จังหวัดระนอง
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

11
12
13

สาขา
ศัลยศาสตร
ออรโธปติกส
อายุรศาสตร

ชื่อ- สกุล
1.นายพรเทพ แยมทรัพย
1. นายเกริกศักดิ์ เตาตระกูล
1.นายกฤษฎา เขียวเปลื้อง
2.นายกัมพล พัฒนสมบัติสกุล
3.นายมรุต ทองปาน
สูติ-นารีเวชศาสตร 1.นายระพี เฉลิมวุฒิตานนท
2.นายอรุณ แจะแว
3.นางนัยนา ทองสกุล
กุมารเวชศาสตร 1.นายกัมพล พัฒนสมบัติสกุล
2.น.ส.กันยลักษณ กิตตินนท
จักษุวิทยา
1.นายวิชยั เที่ยงธีระธรรม
2.น.ส.มณีรัตน แสงสุริย
3.น.ส.หทัย หะวานนท
รังสีวิทยาทั่วไป 1.น.ส.จินดาพร รุจินิรันดร
2.นายวศิน ตั้งศุภวัฒนกิจ
วิสัญญีวิทยา
1.น.ส.ภัสสร รัตนพฤฒากุล
ศัลยกรรมยูโรวิทยา 1.นายชวัฒน องสุรักษ
โสต ศอ นาสิก 1.นายศิริวัฒน ธัญสิริพงษ
2.นายวุฒิชัย จาแกว
3.น.ส.กัญลักษณ คชวงษ
4.น.ส.สุกัญญา มหาโชคลาภ
จิตเวชศาสตร 1.นายปยะวัฒน งามเลิศรัศมี
นิติเวชศาสตร 1.นายกฤติน มีวุฒิสม
เวชกรรมฟนฟู 1.นายขวัญ ยาดาโอ

โทรศัพท
088-7680883
081-5990788
094-8929249
081-7072558
085-3363671
086-9480908
083-0088866
081-7072558
081-4463154
077-825312
088-7539068
081-6774305
081-9794747
081-7916912
086-9907811
081-4777863
084-6969858
081-9705453
089-1419066
087-7129966
085-0818505
082-4233344
094-4947177

สังกัด
รพ.ระนอง
รพ.ระนอง
รพ.ระนอง
รพ.ระนอง
รพ.ระนอง
รพ.ระนอง
รพ.ระนอง
รพ.ระนอง
รพ.ระนอง
รพ.ระนอง

รพ.ระนอง
รพ.ระนอง
รพ.ระนอง
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ภาคผนวก จ รายชื่อทีม MERT จังหวัดระนอง
ที่

ชื่อ - สกุล

ตําแหนง

ปฏิบัติหนาที่

สังกัด

การอบรม
ภาคสนาม
ผาน

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

นพ.นรเทพ แยมทรัพย
พญ.กุลทรัพย ศรีจันทรทัพ
น.ส.จินตนา ลิ่มระนางกูร
น.ส.จันทรพร กวินาวร
นางอุไรลักษณ มงคล
น.ส.สุรัยยา สาลี

นายแพทยชํานาญการ
แพทย (หัวหนาทีม)
นายแพทยชํานาญการ
แพทย
เภสัชกรชํานาญการ
เภสัชกร
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ พยาบาลฉุกเฉิน
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ พยาบาลฉุกเฉิน
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ พยาบาลฉุกเฉิน
(ENP)
นายวรพันธ อุนนุช
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ พยาบาลฉุกเฉิน
น.ส.ชุตญ
ิ าภรณ ออนแกว
เจาพนักงานสาธารณสุข
เจาพนักงานฉุกเฉิน
การแพทย (AEMT)
นายฟาอีส สาลี
เจาพนักงานสาธารณสุข
เจาพนักงานฉุกเฉิน
การแพทย (AEMT)
นายมณีพงษ เสนารินทร
พนักงานเปล
พนักงานฉุกเฉิน
การแพทย (EMT)
น.ส.เยาวรินทร กาญจนพิรณ
ุ ผูชวยเหลือคนไข
พนักงานฉุกเฉิน
การแพทย (EMT)
นายสุนทร เทพทอง
เจาพนักงานสาธารณสุข
พนักงานฉุกเฉิน
ปฏิบัติการ
การแพทย
(EMT)/สื่อสาร
นายจิรวัฒน ชัยปตินานนท พนักงานขับรถยนต
อาสาสมัครฉุกเฉิน
การแพทย(EMR) /
ขับรถ
นายขจร เทพทอง
พนักงานขับรถยนต
อาสาสมัครฉุกเฉิน
การแพทย(EMR) /
ขับรถ
นายธนวินท วิภภู ัค
นายชางเทคนิค
ชาง
นายเอกลักษณ บุญพา
เจาพนักงานการเงินและ
การเงิน
บัญชีชํานาญงาน
นางฐาปนีย นพรัตน
ผูชวยเหลือคนไข
แมบาน

รพ.ระนอง
รพ.ระนอง
รพ.ระนอง
รพ.ระนอง
รพ.ระนอง
รพ.สุข
สําราญ
รพ.ละอุน
รพ.กะเปอร

ไมผา น
/

/
/
/
/
/
/
/

รพ.สุข
สําราญ
รพ.ระนอง

/
/

รพ.ระนอง

/

รพ.ระนอง

/

รพ.ระนอง

/

รพ.ระนอง

/

รพ.ระนอง
รพ.ระนอง

/
/

รพ.ระนอง

/

หนา 55
ภาคผนวก ฉ รายชื่อผูประสานงาน EMS จังหวัดระนอง

หนา 56
ภาคผนวก ช รายชื่อทีมปฏิบัติการการแพทยฉุกเฉิน (EMS) จังหวัดระนอง

หนา 57
ภาคผนวก ซ แบบสํารวจจํานวนเตียงของโรงพยาบาลในจังหวัดระนอง

หนา 58
ภาคผนวก ฌ แบบสํารวจจํานวนรถพยาบาลที่พรอมใชของโรงพยาบาลในจังหวัดระนอง

หนา 59
ภาคผนวก ญ รายชื่อทีม MINI MERT จังหวัดระนอง

หนา 60

