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ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)
จังหวัดสงขลา

โดย สานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสงขลา
ศาลากลางจังหวัดสงขลา ถนนราชดาเนิน ตาบลบ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา โทรศัพท์ 07๔-๓๑๖๓๘๐

คานา
ด้วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) เป็นโรคติดต่ออุบัติใหม่ที่ได้แพร่ระบาดจาก
สาธารณรัฐประชาชนจีน ไปยัง ๒๖ ประเทศทั่วโลก รวมทั้งประเทศไทย ซึ่งคาดการณ์ว่าการระบาดของโรคใน
ประเทศไทย มีความเสี่ยงสูงที่จะขยายตัวจากระยะที่ ๑ พบผู้ปุวยเดินทางมาจากประเทศที่มีการระบาดของโรค
เข้ามาในประเทศไทย เข้าสู่ระยะที่ ๒ พบผู้ปุวยภายในประเทศ และมีการระบาดในวงจากัด และระยะที่ ๓ พบ
การระบาดของโรคในวงกว้างในประเทศ ซึ่งส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน เศรษฐกิจ สังคม และความ
มั่นคงของประเทศ
ตามพระราชบัญ ญัติปูอ งกัน และบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.๒๕๕๐ มาตรา ๑๕ (๑) ให้
ผู้ว่า ราชการจัง หวัด เป็นผู้อานวยการจังหวัดรับผิดชอบในการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตจังหวัด
ดังนั้น เพื่อเป็นการจัดการปูองกันและควบคุมโรค รวมถึงเตรียมความพร้อมระบบจัดการภาวะฉุกเฉินของจังหวัดสงขลา
โดยดาเนินการภายใต้ศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน (Emergency Operation Center: EOC) ด้านการแพทย์
และสาธารณสุขจังหวัดสงขลา และระบบบัญชาการเหตุการณ์ (Incidence Command System: ICS) ซึ่งเป็น
เครื่องมือที่สาคัญในการนามาใช้เพื่อรับมือกับภาวะฉุกเฉินจังหวัดสงขลา
ดังนั้น เพื่อให้การดาเนินการปูองกันและลดผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙
(COVID-19) เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตามแผนปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสงขลา จึงได้จัดทา
แผนเผชิญเหตุกรณีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) จังหวัดสงขลา เพื่อให้การ
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยเป็นไปอย่างรวดเร็ว และลดความสูญเสียต่อชีวิต และทรัพย์สินของประชาชนได้อย่างทัน
ต่อสถานการณ์ ตลอดจนฟื้นฟูผู้ประสบภัยให้กลับคืนสู่ภาวะปกติโดยเร็ว
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ภาคผนวก
ก: รายชื่อประสาน และเบอร์โทรศัพท์ติดต่อสานักงานสาธารณสุขอาเภอทุกอาเภอ (ทีม SRRT)
ข: แบบเก็บข้อมูลผู้ที่เดินทางเข้าหมู่บ้าน/ชุมขน
ค: คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสงขลา
ง: คาสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสงขลา ที่ ๑ /๒๕๖๓
(เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการเฝูาระวัง ปูองกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) )
จ. คาสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสงขลา ที่ ๑๕๖๖ /๒๕๖๓
(เรื่อง ห้ามบุคคลต่างด้าว เข้ามาในราชอาณาจักร ณ จุดผ่านแดนถาวรจังหวัดสงขลาเป็นการชั่วคราว )
ฉ: คาสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสงขลา ที่ ๒ /๒๕๖๓
(เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว )
ช: หน่วยงานที่ติดต่อสื่อสารในการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสงขลา

กองอานวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสงขลา
สานักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสงขลา
วันที่

มีนาคม ๒๕๖๓

แผนเผชิญเหตุกรณีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) จังหวัดสงขลา ปี ๒๕๖๓
อ้างถึง ๑. พระราชบัญญัติปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐
2. แผนการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๘
3. แผนการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด พ.ศ. ๒๕๕๘ (ฉบับปรับปรุง ๒๕๖๒)
4. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ
กรณีฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕62
5. พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558
1. ข้อมูลพื้นฐานของจังหวัด
1.1 ลักษณะภูมิศาสตร์ การปกครอง ประชากร
ข้อมูลทั่วไปจังหวัดสงขลา
จังหวัดสงขลา มีพื้นที่ 7,393.889 ตารางกิโลเมตร แบ่งการปกครองเป็น ๑๖ อาเภอ 48 เทศบาล 92
องค์การบริหารส่วนตาบล ๑๒8 ตาบล ๑,1๒๓ หมู่บ้าน มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 141 แห่ง ประชากร
๑,๓๔๒,๘๙๙ คน แยกเป็นชาย ๖๕๕,๔๓๒ คน หญิง ๖๘๗,๔๖๗ คน จานวนครัวเรือน ๔๒๐,๑๕๕ ครัวเรือน
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สิ่งสาธารณประโยชน์ พื้นที่เศรษฐกิจที่สาคัญ 11 แห่ง พื้นที่เศรษฐกิจที่สาคัญ ศูนย์การค้าแดนใต้
อาเภอหาดใหญ่ และด่านชายแดน อาเภอสะเดา
โรงงานอุตสาหกรรม จ านวน 1,269 แห่ ง ศาสนสถาน และสถานประกอบการ 467 แห่ ง
เขตพื้นที่ชลประทานที่ให้บริการด้านการเกษตร 5,000 ไร่ขึ้นไป มี 11 โครงการ ที่เหลือเป็ นพื้นที่ต้องใช้น้า
จากตามธรรมชาติ นอกชลประทาน
ข้ อ มู ล พื้ น ที่ ก ารเกษตรจั ง หวั ด สงขลา มี พื้ น ที่ 7,393.889 ตรม. ใช้ เ ป็ น พื้ น ที่ ด้ า นการเกษตร
73 % ที่เหลือเป็นที่อยู่อาศัยและประกอบการด้านอื่น ๆ
ลัก ษณะภูมิ ป ระเทศ จั ง หวัด สงขลาทางตอนเหนื อ เป็ น คาบสมุ ทรแคบและยาวยื่ นลงมาทางใต้
เรียกว่าคาบสมุทรสทิงพระกับส่วนที่เป็นแผ่นดินรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าทางตอนใต้แผ่นดินทั้งสองส่วนเชื่อมติดกัน
โดยสะพานติณสูลานนท์ พื้นที่ทางทิศเหนือส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่ม ทิศตะวันออกเป็นที่ราบริมทะเล ทิศใต้และ
ทิศตะวันตกเป็นภูเขาและที่ราบสูง ซึ่งเป็นแหล่งกาเนิดต้นน้าลาธารที่สาคัญ
ลักษณะภูมิอากาศ จั งหวัดสงขลาตั้งอยู่ในเขตอิทธิพลของลมมรสุมเมืองร้อนมีล มมรสุมพัดผ่าน
ประจาปีเริ่มตั้งแต่กลางเดือนกุมภาพันธ์ถึงกลางเดือนพฤษภาคมเป็นช่วงลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ และเริ่ม
ตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์จะเป็ นลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ดังนั้น เริ่มตั้งแต่เดือน
สิงหาคม ถึงเดือนมกราคม จั งหวัดสงขลาจะมีฝนตกทั้งในช่วงลมมรสุ มตะวันออกเฉียงเหนือและลมมรสุ ม
ตะวันตกเฉียงใต้ โดยฤดูฝนจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ระหว่างเดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือนตุลาคมฝนจะ
เคลื่อนตัวจากทะเลอันดามันและช่ วงลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือจะมีฝนตกชุกในช่วงกลางเดือนตุลาคม ถึง
เดือนกุมภาพันธ์ ฝนจะเคลื่อนตัวจากทะเลอ่าวไทย
จังหวัดสงขลา มีพื้นที่ติดต่อกับทะเลสาบสงขลาและทะเลด้านอ่าวไทย ประกอบด้วย อาเภอ
เมืองสงขลา, อาเภอระโนด, อาเภอกระแสสินธุ์, อาเภอสทิงพระ, อาเภอบางกล่า, อาเภอสิงหนคร และอาเภอ
ควนเนียง ซึ่งเสี่ย งต่อการเกิดน้าท่วมเป็นประจา เมื่อมีฝนตกหนักและน้าทะเลหนุนขึ้นมา นอกจากนี้ยังมี
บริ เ วณพื้ น ที่ เ สี่ ย งภั ย และประสบปั ญ หามี น้ าท่ ว มเป็ น ประจ า ได้ แ ก่ บริ เ วณพื้ น ที่ ส องฝั่ ง คลองอู่ ต ะเภา
ประกอบด้วย อาเภอหาดใหญ่ , อาเภอคลองหอยโข่ง และอาเภอบางกล่า บริเวณพื้นที่เทือกเขาเหลี่ยม
ประกอบด้วย อาเภอนาหม่อม บริเวณพื้นที่เชิงเขาแก้ว ประกอบด้วย อาเภอรัตภูมิ บริเวณพื้นที่เชิงเขาน้าค้าง
ประกอบด้วย อาเภอสะเดา, อาเภอนาทวี และอาเภอเทพา และบริเวณพื้นที่สองฝั่งคลองเทพา ประกอบด้วย
อาเภอสะบ้าย้อย, อาเภอเทพา และอาเภอจะนะ
การปกครอง
๑.๑.๒ ลักษณะทางการปกครองท้องที่และท้องถิ่น และประชากร
(1) การปกครองท้องที่
จังหวัดสงขลา แบ่งตามเขตลักษณะการปกครองท้องที่ จานวน 16 อาเภอ แบ่งเป็นตาบล จานวน
128 ตาบล แบ่งเป็นหมู่บ้าน จานวน 1,023 หมู่บ้าน ดังนี้
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อาเภอ
เมืองสงขลา
สิงหนคร
สะเดา
หาดใหญ่
นาหม่อม
บางกล่า
ระโนด
กระแสสินธุ์
สทิงพระ
นาทวี
จะนะ
เทพา
สะบ้าย้อย
รัตภูมิ
ควนเนียง
คลองหอยโข่ง
รวม

ตาบล
6
10
8
13
4
4
13
4
11
11
14
7
9
5
5
4
128

จานวน

หมู่บ้าน
47
77
66
93
29
36
73
22
79
92
139
67
62
63
46
32
1,023

(2) การปกครองส่วนท้องถิ่น มีหน่วยการปกครองดังนี้
1. องค์การบริหารส่วนจังหวัด
จานวน
1
2. เทศบาลนคร
จานวน
2
3. เทศบาลเมือง
จานวน
11
4. เทศบาลตาบล
จานวน
35
5. องค์การบริหารส่วนตาบล
จานวน
92

แห่ง
แห่ง
แห่ง
แห่ง
แห่ง

(3) ประชากร (จานวนแยกตามเพศ จานวนครัวเรือน)
จังหวัดสงขลา มีจานวนครัวเรือน รวมทั้งสิ้น 532,791 ครัวเรือน
มีประชากรทั้งสิ้น
จานวน
699,696
เป็นเพศชาย
จานวน
347,835
เป็นเพศหญิง
จานวน
351,861

คน
คน
คน

4
ประชากรแยกเป็นรายอาเภอ ดังนี้
อาเภอ
เมืองสงขลา
สิงหนคร
สะเดา
หาดใหญ่
นาหม่อม
บางกล่า
ระโนด
กระแสสินธุ์
สทิงพระ
นาทวี
จะนะ
เทพา
สะบ้าย้อย
รัตภูมิ
ควนเนียง
คลองหอยโข่ง
รวมจังหวัดสงขลา

ชาย
7,297
21,736
30,019
14,437
11,098
4,872
24,527
7,372
22,304
31,441
49,414
30,553
38,483
33,401
14,862
6,019
347,835

ปี 256๒
หญิง
รวม
7,971
15,268
22,788
44,524
29,446
59,465
15,558
29,995
11,791
22,889
4,975
9,847
25,128
49,655
7,773
15,145
23,340
45,644
30,741
62,182
50,176
99,590
29,091
59,644
37,886
76,369
33,886
67,287
15,588
30,450
5,723
11,742
351,861 699,696

ครัวเรือน
68,659
25,997
47,987
177,669
8,281
11,942
23,606
4,904
14,269
22,195
28,683
21,011
18,587
23,896
10,967
9,631
532,791

(ที่มา:ที่ทาการปกครองจังหวัดสงขลา)

1.2 ข้อมูลด้านสาธารณสุข
1) สถานบริการสาธารณสุขภาครัฐ และภาคเอกชน จังหวัดสงขลา
อาเภอ
อาเภอเมืองสงขลา

อาเภอกระแสสินธุ์

โรงพยาบาล

ติดต่อ

หมายเลขโทรศัพท์

จานวนเตียง

โรงพยาบาลจิตเวช
สงขลาราชนครินทร์

ที่อยู่ : 472 ถนนไทรบุรี ตาบล บ่อ
ยาง อาเภอเมือง จังหวัดสงขลา

074-326-102-6

167

โรงพยาบาลธัญญรักษ์
สงขลา

ที่อยู่ : 186 หมู่ ๘ ตาบลเกาะแต้ว
อาเภอเมือง จังหวัดสงขลา

074-302450499

210

โรงพยาบาลสงขลา

ที่อยู่ : 666 ถนนสงขลา-เกาะยอ
ตาบลพะวง อาเภอเมือง จังหวัด
สงขลา

074-334-074-6

5o8

โรงพยาบาลกระแสสินธุ์

ที่อยู่ : 36/4 หมู่ 3 ถนนเกาะใหญ่ระโนด ตาบลเชิงแส อาเภอกระแส
สินธุ์ จังหวัดสงขลา

074-399-023

30

อาเภอ

โรงพยาบาล

ติดต่อ

หมายเลขโทรศัพท์

จานวนเตียง

อาเภอคลองหอยโข่ง

โรงพยาบาลคลองหอยโข่ง

ที่อยู่ : 21 หมู่ 1 ตาบลคลองหอยโข่ง
อาเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา

074-251-788-9

30

อาเภอควนเนียง

โรงพยาบาลควนเนียง

ที่อยู่ :หมู่ 10 ถนนยนตรการกาธร
ตาบลรัตภูมิ อาเภอควนเนียง จังหวัด
สงขลา

074-386-007-9.

30

อาเภอจะนะ

โรงพยาบาลจะนะ

ที่อยู่ : 410 ถนนราษฎร์บารุง ตาบล
บ้านนา อาเภอจะนะ จังหวัดสงขลา

074-207-069

72

อาเภอเทพา

โรงพยาบาลเทพา

ที่อยู่ : 207 หมู่ 5 ถนนเทพา ลาไพล ตาบลเทพา อาเภอเทพา
จังหวัดสงขลา

074-376-35960

60

อาเภอนาทวี

โรงพยาบาลนาทวี

ที่อยู่ : 20 ถนนนาทวี-ประกอบ
ตาบลนาทวี อาเภอนาทวี จังหวัด
สงขลา

074-373-080

131

อาเภอนาหม่อม

โรงพยาบาลนาหม่อม

ที่อยู่ : 120/3 หมู่ 3 ตาบลพิจติ ร
อาเภอนาหม่อม จังหวัดสงขลา

074-593-77480

28

อาเภอบางกล่า

โรงพยาบาลบางกล่า

ที่อยู่ : 117 หมู่ 1 ตาบลบางกล่า
อาเภอบางกล่า จังหวัดสงขลา

074-328-221-4

30

อาเภอระโนด

โรงพยาบาลระโนด

ที่อยู่ : 5/1 หมู่ 5 ตาบลระโนด
อาเภอระโนด จังหวัดสงขลา

074-392-174-6

60

อาเภอรัตภูมิ

โรงพยาบาลรัตภูมิ

ที่อยู่ : 289 หมู่ 1 ถนนยนตการกาธร
ตาบลกาแพงเพชร อาเภอรัตภูมิ
จังหวัดสงขลา

074-430-390-9

59

อาเภอสทิงพระ

โรงพยาบาลสทิงพระ

ที่อยู่ : 96 หมู่ 1 ถนนระโนด-สงขลา
ตาบลจะทิ้งพระ อาเภอสทิงพระ
จังหวัดสงขลา

074-397-364

30

อาเภอสะเดา

โรงพยาบาลสะเดา

ที่อยู่ : 110 ถนนปาดังเบซาร์ ตาบล
สะเดา อาเภอสะเดา จังหวัดสงขลา

074-411299,074-411288

60

อาเภอสะบ้าย้อย

โรงพยาบาลสะบ้าย้อย

ที่อยู่ : 2/17 ถนนสะบ้าย้อย-ยะหา
ตาบลสะบ้าย้อย อาเภอสะบ้าย้อย
จังหวัดสงขลา

074-377-101

45

อาเภอสิงหนคร

โรงพยาบาลสิงหนคร

ที่อยู่ : 80/1 หมู่ 5 ตาบลสทิงหม้อ
อาเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา

074-332-902-3
โทรสาร.
074-332-005-6

30

อาเภอหาดใหญ่

โรงพยาบาลกรุงเทพ
หาดใหญ่

ที่อยู่ : 75 ซอย 15 ถนนเพชรเกษม
ตาบลหาดใหญ่ อาเภอหาดใหญ่
จังหวัดสงขลา

074-365-780-5

-

โรงพยาบาลมิตรภาพ
สามัคคี

ที่อยู่ : 161/27 ซอยแสงศรี
ถนนศุภสารรังสรรค์ อาเภอหาดใหญ่
จังหวัดสงขลา

074-244-155

-

อาเภอ

โรงพยาบาล

ติดต่อ

หมายเลขโทรศัพท์

จานวนเตียง

อาเภอหาดใหญ่(ต่อ)

โรงพยาบาลราษฎร์ยินดี

ที่อยู่ : 119 ถนนราษฎร์ยินดี อาเภอ
หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

074-220-300

-

โรงพยาบาลสงขลา
นครินทร์

ที่อยู่ : 15 ถนนกาญจนวนิช ตาบล
คอหงส์ อาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

074-455-000

-

โรงพยาบาลหาดใหญ่

ที่อยู่ : 182 ถนนรัถการ ตาบล
หาดใหญ่ อาเภอหาดใหญ่ จังหวัด
สงขลา

074-230-800-3

689

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 ที่เพิ่งคนพบการระบาดในมนุ ษย์ เชื้อโรคที่กลายพันธุ โรคติดเชื้อ
ที่พบในพื้นที่ใหม่ รวมทั้งโรคติดตออุบัติซ้าซึ่งก็คือ โรคติดตอจากเชื้อโรคที่เคยแพรระบาดในอดีตและสงบไป
หลายปแลวกลับมาระบาดขึ้นใหม่ เนื่องจากโลกยุคโลกาภิวัฒน์ในปจจุบันมีปจจัยมากมายที่สงเสริมใหเกิดโรค
ติดตออุบัติใหม่ เชน การเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตและพฤติกรรม ความกาวหนาทางเทคโนโลยี การรบกวนธรรมชาติ
และระบบนิเวศ การเดินทางที่สะดวกทาใหโรคแพรกระจายอยางรวดเร็ว ปจจัยเหลานี้ล วนมีส วนทาใหเกิด
โรคติดตออุบัติใหมขึ้นมากมายในชวงที่ผานมา เชน โรคซารส โรคไขหวัดนก โรคติดเชื้อไวรัสนิปาห โรคติดเชื้อ
ไวรัสอีโบลา โรคไขหวัดใหญสายพันธุใหม โรคทางเดินหายใจตะวันออกกลาง เปนตน จะเห็นไดวาโรคติดต่อ
อุบั ติ ใหมที่ เ กิด ขึ้ น สวนใหญมัก มี สั ตวเปนแหลงรั งโรคที่ ส าคั ญ เชน โรคทางเดิน หายใจตะวั นออกกลาง
หรือโรคเมอรส มีอูฐเปนสัตวนาโรค โรคไขหวัดนก มีสัตวปก ไดแก เปด ไก เปนสัตวนาโรคที่สาคัญ เปนตน
องคการอนามัยโลก (World Health Organization:WHO) ไดใหคานิยามโรคติดตออุบัติใหม
ไวเปน ๕ กลุม คือ
๑. โรคติดตอที่เกิดจากเชื้อใหม (New Infectious Diseases) เชน โรคทางเดินหายใจ
ตะวันออกกลาง หรือโรคเมอรส
๒. โรคติดตอที่พบในพื้นที่ใหม New Geographical Areas) เปนโรคที่มาจากประเทศหนึ่ง
และตอมาเกิดการแพรระบาดไปอีกประเทศหนึ่งซึ่งไมเคยมีโ รคนี้เกิดขึ้นมากอนหรือขามทวีป เชน ซารส
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
ในชวงที่ผ านมาโรคติดตออุบัติใหมที่ยังคงเปนปญหาสาธารณสุ ขและยังคงตองเฝาระวัง
และจับตา ไดแก โรคทางเดินหายใจตะวันออกกลางหรือโรคเมอรส และโรคไขหวัดนก ทั้งนี้เนื่องจากยังมี
ผูเดินทางเขา-ออก อยางตอเนื่อง ทั้งนักธุรกิจ นักทองเที่ยว และแรงงานตางๆ ซึ่งการดาเนินการปองกันโรคให
มีประสิทธิภาพ ไมเกิดการแพรระบาดไปในวงกวาง จึงตองมีการเตรียมความพรอมระบบตางๆ ใหสามารถ
รองรับหากพบผูปวยต้องสงสัย หรือมีการระบาดเกิดขึ้น ทั้งระบบเฝาระวังคัดกรองที่ดานควบคุมโรคทุกชองทาง

๗
ไดแก ทางบก ทางเรือ และทางอากาศ ที่โรงพยาบาลและชุมชน ระบบการดูแลรักษา ระบบ
การตรวจทางหองปฏิบัติการ ระบบการสารองยาและเวชภัณฑที่ไมใชยา ดังนั้นมาตรการสาคัญ คือ การเฝา
ระวังและคัดกรอง ทั้งผู ป วยสงสัยที่เขาเกณฑสอบสวนโรค รวมทั้งสัตวพาหะนาโรค และวินิจฉัยไดรวดเร็ว
ถูกตอง แมนยา
2.1.2 โรคติดตออันตราย :
นอกจากโรคติดตออุบัติใหมที่มีโอกาสเกิดขึ้นแทบทุกป โรคติดตออุบัติใหมที่เคยเกิดการแพร
ระบาดในตางประเทศและไดรั บ การประกาศให เปนโรคติ ด ตออั น ตราย ทั้ ง นี้ เ พื่ อ ช วยใหการควบคุ มโรค
มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น มีทั้งหมด 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 โรคติด
เชื้อไวรัสนิปาห และโรคติดเชื้อไวรัสเฮนดรา
๓. กลุมโรคติดตอโดยมียุงเปนพาหะนาโรค ไดแก ไขเวสไนล และไขเหลือง
๔. กลุ มโรคติ ดตอโดยการสั มผั สโดยตรงกั บเลื อดหรื อสารคั ดหลั่ ง ไดแก โรคติ ดเชื้ อไวรั ส
มาบวรก และโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา
การปองกันและควบคุมโรคใหมีประสิทธิภาพสามารถลดการแพรระบาดไดอยางรวดเร็วและทัน
ตอสถานการณนั้น ทั้งโรคติดตออุบัติใหม่และโรคติดตออันตราย จาเปนตองพัฒนาระบบเฝาระวังคัดกรอง ทั้งในคน
และสัตว พัฒนาระบบในการเตรียมความพรอมเพื่อรองรับการระบาด ทั้งในดานองคความรู วัสดุอุปกรณ รวมทั้งยาและ
เวชภัณฑที่ไมใชยา ไดแก ชุดปองกันรางกายสวนบุคคล เปนตน วิธีการตรวจวินิจฉัยที่แมนยา หองแยกความดันลบที่มี
ความพรอมในการรองรับผูปวยสงสัยติดเชื้อโรคติดตออุบัติใหม่ หรือโรคติดต่ออันตราย
2.2 สถานการณ์เฉพาะ กรณีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)
เริ่มพบการระบาดที่เมืองอู่ฮั่น มณฑลหูเปุย เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2562 หลังจากการสืบสวนโรคและการ
ตรวจสอบย้อนหลัง อาจมีผู้ติดเชื้อครั้งแรกประมาณ วันที่ 8 ธันวาคม 2562 (ยืนยันผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ)
หรือประมาณ วันที่ 2 ธันวาคม 2562 (การวินิจฉัยทางคลินิครายแรก) (อ้างอิงจากแหล่งข้อมูล: Report of the
WHO-China Joint Mission on Coronavirus Diseas ๒๐๑๙ (COVID-19) February 2020 การระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ ๒๐๑๙ (COVID-19) เริ่มจากเมืองอู่ฮั่น ในประเทศจีน และต่อมาระบาดไปอีกหลายเมือง
ปั จจุ บั นพบผู้ ปุ วยติ ดเชื้ อในหลายประเทศ ในส่ วนของประเทศไทย กระทรวงสาธารณสุ ข โดยกรมควบคุ มโรค
เป็นหน่วยงานหลักในการวางแผนรับมือสถานการณ์ดังกล่าว
ในส่วนของจังหวัดสงขลาปัจจุบันมีผู้ปุวยที่ได้รับการยืนยันติดเชื้อ(COVID-19)แล้วจานวน 5 ราย รักษาอยู่
ในโรงพยาบาลซึ่งอยู่ในห้องแยก และอยู่ในการดูแลของแพทย์อย่างเคร่งครัดทั้ง ๕ ราย และมีผู้เฝูาระวังโรค(สะสม)
๑๘๑ ราย ส่งตรวจไม่พบเชื้อ ๑๕๙ ราย ทั้งนี้จังหวัดได้มีการติดตามสอบสวนโรค เฝูาระวังและควบคุมโรคตามาตรการ
กระทรวงสาธารณสุข ทั้งนี้พื้นที่เฝูาระวังในจังหวัดสงขลา ได้แก่อาเภอจะนะ อาเภอหาดใหญ่ และอาเภอบางกล่า
(ข้อมูล ณ วันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๓) ซึ่งประชาชนสามารถติดตามสถานการณ์ข่าวสารได้ทางเว็บไซด์สานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดสงขลา https://www.skho.moph.go.th/eoc/ และเว็ปไซด์สานักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา
http://www.prsongkhla.com และทางสายด่วน ๑๔๒๒ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง
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3. การจัดองค์กร
การจั ด องค์ กรเป็ น ไปตามแนวทางของพระราชบัญ ญัติปู องกันและบรรเทาสาธารณภั ย พ.ศ.๒๕๕๐
เป็นองค์กรปฏิบัติ ดังนี้
ระดับจังหวัด ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดสงขลากรณีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙
(COVID-19) เป็ น หน่ ว ยงานหลั กในการอานวยการและประสานงานกั บ หน่ ว ยงานต่ า งๆ ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
ทั้งนี้ ให้ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ฯ อาเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้การสนับสนุนช่วยเหลือจังหวัด
และอาเภอข้างเคียง ในการติดตามสถานการณ์เข้าระงับเหตุ และให้ความช่วยเหลือประชาชนในเขตพื้นที่
เมื่อเกิดภัย
ผู้บัญชาการเหตุการณ์ (ICS)
ผู้ว่าราชการจังหวัด
Public information
ภารกิจสื่อสารความเสี่ยง

ประชาสัมพันธ์จังหวัด

Liaison
ภารกิจประสานงานและเลขานุการ
Safety
ภารกิจด้านความปลอดภัย

Operation
ภารกิจปฏิบัติการ

Planning
ภารกิจแผน

Logistic
ภารกิจสนับสนุน

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด
หน.สนง.ปภ.จังหวัด

ผู้บังคับการตารวจภูธรจังหวัด

Finance / Admin
ภารกิจการเงิน

4. การเตรียมความพร้อมรับมือและมาตรการดาเนินการ
กาหนดแนวทางการปูองกันและแก้ไขปัญหา กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ในพื้นที่
ใน ๓ ช่วงระยะเวลาดาเนินการ ได้แก่
4.1 ช่วงการเตรียมความพร้อม
4.1.1 การป้องกันและลดผลกระทบ มีแนวทางดาเนินการ ดังนี้
1) ประเมิ น ความเสี่ ย งภั ย กรณี โ รคติ ด เชื้อ ไวรั ส โคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) โดยการ
ประเมินภัย และความล่อแหลมเพื่อประเมินโอกาสหรือความเป็นไปได้ที่จะเกิด แพร่ระบาด รวมทั้งศึกษาวิธีลด
ผลกระทบเพื่อนาไปกาหนดมาตรการที่เหมาะสมในการบริหารจัดการโรค หน่วยงานหลัก : ส านักงาน
สาธารณสุขจังหวัดสงขลาและหน่วยงานในสังกัด
2) จัดทาฐานข้อมูลกาลังเจ้าหน้าที่ อาสาสมัคร เครื่องมือ และอุปกรณ์ในการช่วยเหลือ
เพื่อให้พร้อมเรียกใช้งานได้ทันทีเมื่อเกิดภาวะฉุกเฉิน หน่วยงานหลัก ได้แก่ สานักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลาและ
หน่วยงานในสังกัด สานักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดสงขลา ที่ทาการปกครองจังหวัดสงขลา
สานักงานส่งเสริมปกครองท้องถิ่นจังหวัดสงขลา อาเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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3) เสริ มสร้ างความรู้และความตระหนักแก่ประชาชน นักเรียน นักศึกษา และเยาวชน
เกี่ยวกับวิธีการปูองกันและปฏิบัติตนให้ปลอดภัยเมื่อเกิด กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)
หน่วยงานหลัก ได้แก่ สานักงานสาธารณสุ ข จังหวัดสงขลา และหน่วยงานในสังกัด สานักงานศึกษาธิการ
จังหวัดสงขลา สานักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา อาเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
4) จัดทาสรุปบทเรียน (Lesson Learnt) ของการเกิดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)
เพื่อประโยชน์ในการบริหารจัดการในอนาคต หน่วยงานหลัก ได้แก่ สานักงานสาธารณสุขจังหวัด สงขลา และหน่วยงาน
ในสังกัด สานักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสงขลา ที่ทาการปกครองจังหวัดสงขลา สานักงานส่งเสริม
ปกครองท้องถิ่นจังหวัดสงขลา อาเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
5) พัฒนาทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ และพยาบาลดูแลผู้ป่วยวิกฤต เพื่อให้เป็นที่ปรึกษาแก่ทีม
แพทย์ในระดับพื้นที่ หน่วยงานหลัก ได้แก่ สานักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา และสถาบันทางการศึกษาทางการ
แพทย์ในจังหวัดสงขลา
4.1.๒ การเตรียมความพร้อม มีแนวทางดาเนินการ ดังนี้
1) การเตรี ย มความพร้ อ ม ด้ า นรั ก ษาพยาบาล และปู อ งกั น การติ ด เชื้ อ ในโรงพยาบาล
หน่วยงานหลัก : สานักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา และหน่วยงานในสังกัด จัดทาแนวทาง/มาตรการ
ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่
1.1) เตรียมความพร้อมบุคลากรทางการแพทย์ และสาธารณสุข
1.2) มาตรการด้านการวินิจฉัยดูแลรักษา และปูองกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล
1.3) จัดทาแนวทางการรักษาผู้ปุวยกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)
- ข้อปฏิบัติสาหรับการดูแลผู้ป่วยที่ สงสัย/เป็น โรคติด เชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙
(COVID-19)
- แผนการบริห ารจัดการสิ่ งแวดล้ อมและสถานที่และอุ ป กรณ์ในห้องรับผู้ ป่ว ย
(ห้องแยกโรค)
- มาตรการการแพร่ระบาดในโรงพยาบาล อาทิ เช่น การลดปริมาณผู้ป่วยเรื้อรัง
ที่มารับยาในระยะเฝ้าระวังแพร่กระจายโรค มาตรการการเข้าเยี่ยมผู้ป่วยทั่วไป เป็นต้น
1.4) จั ดทาแผนการแจ้งเตือนเฝู าระวัง โรคติด เชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)
โดยให้เป็นไปตามเกณฑ์ระดับการเตือนภัยที่กระทรวงสาธารณสุขกาหนด
2) จัดตั้ง และฝึกอบรมอาสาสมัครให้มีความรู้ด้านโรคระบาดในมนุษย์ เพื่อช่วยเหลืองาน
เจ้าหน้ าที่ เช่น อาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน (อสม.) อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ ายพลเรือน (อปพร.)
อาสาสมัครกู้ชีพกู้ภัย เป็นต้น หน่วยงานหลัก ได้แก่ สานักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา สานักงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสงขลา อาเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
3) จัดทาบั ญชีผู้ เชี่ย วชาญเฉพาะด้านโรคระบาดในมนุษย์ หรือเจ้าหน้าที่จากหน่วยงาน
และองค์กรที่เกีย่ วข้อง หน่วยงานหลัก ได้แก่ สานักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา และหน่วยงานในสังกัด
4) จั ด ทาแผนเผชิญ เหตุ จากโรคระบาดในมนุษย์ แบบบูรณาการในทุ กระดั บ ทั้ งระดั บ
จั ง หวั ด /อาเภอ/ท้อ งถิ่ น ให้ ส อดคล้ องกั บ แผนการป้ อ งกัน และบรรเทาสาธารณภั ย จัง หวั ด และแผนอื่ น ๆ
ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง หน่ ว ยงานหลั ก ได้ แ ก่ ส านั ก งานสาธารณสุ ข จั ง หวั ด สงขลา ส านั ก งานป้ อ งกั น และบรรเทา
สาธารณภัยจังหวัดสงขลา ที่ทาการปกครองจังหวัดสงขลา อาเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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5) จัดเตรียมระบบสื่อสารหลัก ระบบสื่อสารรอง และระบบสื่อสารสารองที่จาเป็นพร้อมทั้งจัดหา
เครื่องมือ อุปกรณ์สื่อสาร ให้เพียงพอและใช้งานได้ตลอดเวลาเมื่อเกิดเหตุ หน่วยงานหลัก ได้แก่ สานักงานสาธารณสุข
จังหวัดสงขลา สานักงานบริการลูกค้า กสท จังหวัดสงขลา โทรศัพท์จังหวัดสงขลา ที่ทาการปกครองจังหวัดสงขลา
สานักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสงขลา อาเภอ และ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
6) ฝึกซ้อมแผนปูองกันและแก้ไขปัญหาโรคระบาดในมนุษย์ กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
๒๐๑๙ (COVID-19) ในพื้นที่เสี่ ยง หน่วยงานหลัก ได้แก่ สานักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา โรงพยาบาล
สงขลา โรงพยาบาลสงขลานคริ น ทร์ ส านักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดสงขลา ที่ทาการ
ปกครองจังหวัดสงขลา อาเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
4.1.3 ขั้นตอนการแจ้งเตือนภัย กระบวนการ ระดับการเตือนภัย สีสญ
ั ลักษณ์
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา ที่ทาการปกครองจังหวัดสงขลา สานักงานปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสงขลา เป็นหน่วยงานประสานงานร่วมกับสานักงานประชาสัมพันธ์ จังหวัดสงขลา
ในการจัดวางแนวทางมาตรการ และขั้นตอนการปฏิบัติร่วมกับหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการเฝูาระวัง ติดตาม
สถานการณ์ เผยแพร่ประชาสัมพัน ธ์ และแจกจ่ายข้อมูลข่าวสาร เพื่อให้การแจ้งเตือนล่วงหน้าที่มีมาตรฐาน
เป็นรูปแบบเดียวกันสะดวกต่อการรับทราบและทาความเข้าใจกับข้อมูลที่ได้รับ
ระดับการแจ้งเตือนภัย มีความหมายของสีในการแจ้งเตือน ดังนี้
สีแดง  หมายถึง สถานการณ์อยู่ในภาวะอันตรายสูงสุด ให้อาศัยอยู่ในสถานที่
ปลอดภัยและปฏิบัติตามข้อสั่งการ
สีส้ม  หมายถึง สถานการณ์อยู่ในภาวะเสี่ยงอันตรายสูง เจ้าหน้าที่กาลังดาเนินการ
ควบคุมสถานการณ์
สีเหลือง  หมายถึง สถานการณ์อยู่ในภาวะเสี่ยงอันตราย มีแนวโน้มที่สถานการณ์
จะรุนแรงมาก
สีน้าเงิน  หมายถึง สถานการณ์อยู่ในภาวะเฝูาระวัง ให้ติดตามข้อมูลข่าวสาร
สีเขียว  หมายถึง สถานการณ์อยู่ในภาวะปกติ ให้ติดตามข้อมูลข่าวสารเป็นประจา
4.1.4 ประชาสัม พัน ธ์ส ร้า งการรับ รู ้ใ ห้ค วามรู ้เ ครือ ข่า ย ประชาชน การปูอ งกัน และลด
ผลกระทบกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) โดยให้สานักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลาร่วมกับ
สานักงานประชาสัมพันธ์ จังหวัด สงขลา เป็นหน่วยงานรับผิ ดชอบในการนาเสนอข่าวสารทุกช่องทางอย่าง
ต่อเนื่อง และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบโดยทั่วถึง
๔.1.๕ แนวทางการระดมสรรพกาลัง การเคลื่อนกาลังจากพื้นที่อื่นเข้าในพื้นที่เสี่ยง/เกิดภัย
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่เข้าดาเนินการ หากเกินขีดความสามารถให้ขอรับการ
สนั บ สนุ น จากอ าเภอ หากเกิ น ขี ด ความสามารถของอ าเภอให้ ป ระสานขอรั บ การสนั บ สนุ น จากจั ง หวั ด
(สานักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสงขลา) ประสานการปฏิบัติ
4.1.๖ กาลังพล
เขตพื้นที่รับผิดชอบของแต่ละหน่วยบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสงขลา
- เขตที่ 1 ตั้ง ณ กองบัญชาการกองทัพเรือภาคที่ 2 รับผิดชอบพื้นที่อาเภอเมือง
สงขลา อาเภอจะนะ อาเภอระโนด อาเภอสิงหนคร และอาเภอสทิงพระ รวม 5 อาเภอ โดยมีผู้ บัญชาการ
ทัพเรือภาคที่ 2 เป็นผู้อานวยการศูนย์อานวยการประสานการให้ความช่วยเหลือ
- เขตที่ 2 ตั้ง ณ มณฑลทหารบกที่ 42 รับผิดชอบพื้นที่อาเภอจะนะ อาเภอนาหม่อม
อาเภอหาดใหญ่ อาเภอบางกล่า อาเภอรัตภูมิ อาเภอควนเนียง อาเภอกระแสสินธุ์ อาเภอสทิงพระ อาเภอระโนด อาเภอ
เมืองสงขลา และอ าเภอสิ งหนคร รวม 11 อาเภอ โดยมีผู้ บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 42 เป็นผู้ อานวยการ
ศูนย์อานวยการประสานการให้ความช่วยเหลือ
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- เขตที่ 3 ตั้ ง ณ กองบิ น 56 รับผิ ดชอบพื้นที่อ าเภอบางกล่ า อ าเภอสิ งหนคร
อาเภอควนเนี ย ง อาเภอคลองหอยโข่ ง และอาเภอสะเดา รวม 5 อาเภอ โดยมี ผู้ บั ง คั บ การกองบิ น
56 เป็นผู้อานวยการศูนย์อานวยการประสานการให้ความช่วยเหลือ
- เขตที่ 4 ตั้ง ณ กองบั งคับการตารวจตระเวนชายแดน ภาค 4 รับผิดชอบพื้นที่
อาเภอนาทวี อาเภอเทพา และอาเภอสะบ้าย้อย รวม 3 อาเภอ โดยมีผู้บังคับการตารวจตระเวนชายแดนภาค 4
เป็นผู้อานวยการศูนย์อานวยการประสานการให้ความช่วยเหลือ
4.1.7 การปฏิบัติการร่วมกับภาคประชาสังคม และองค์กรสาธารณกุศล
ที่
1
2
3
4
๕
๖

องค์กรสาธารณกุศล มูลนิธิ สมาคม ทีมกู้ภัย
มูลนิธิมิตรภาพสามัคคี(ท่งเซียเซี่ยงตึ้ง)หาดใหญ่
มูลนิธิภู้ภัยรัตนภูมิธรรมมาวาส
มูลนิธิระโนดร่วมใจ
มูลนิธิร่วมใจกู้ภัยอาเภอเมืองสงขลา
มูลนิธิกู้ชีพพะตงเทิดธรรม
ศูนย์ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต ๑๒ สงขลา

หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร
สายด่วนกู้ภัย 1163 , 074-350955
074 388 111
074-393500,093-7266600
074-312-800,063-953-6553
074-291185 , 074-291333
สายด่วน ๑๗๗๔, 074-2๕๑๑๖๒-๔

4.2 ช่วงการเผชิญเหตุ
4.2.1 การบริหารจัดการในภาวะฉุกเฉิน มีแนวทางดาเนินการดังนี้
๑) เมื่อได้รับแจ้งเหตุการเกิดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) หรือได้รับข้อมูล
การเกิดโรคให้ผู้อานวยการในเขตพื้นที่จั ดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ จังหวัด กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
๒๐๑๙ (COVID-19) ตามระดับความรุนแรง พร้อมทั้ง จัดเจ้าหน้าที่รับผิดชอบประจาศูนย์ ฯ และประสานกับ
หน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ดาเนินการ ดังนี้
๑.๑) จัดทีมเจ้ าหน้าที่เฝ้ าระวัง และรณรงค์ค้นหาโรคเชิง รุก เพื่อดาเนินการควบคุม
และป้องกันการระบาดในพื้นที่ให้ยุติโดยเร็ว
๑.๒) จัดตั้งทีมปฏิบัติการฯ หรือทีมเฝ้าระวังสอบสวนโรคเคลื่อนที่เร็ว เพื่อติดตามสถานการณ์
๑.๓) โรงพยาบาลในพื้นที่ดาเนินการเฝ้าระวังโรค คัดกรองผู้ป่วยที่โรงพยาบาลนั้นๆ
๑.๔) ทีมเฝ้าระวังสอบสวนโรคเคลื่อนที่เร็วปฏิบัติภ ารกิ จ ตามแผนเผชิ ญ เหตุ ตอบโต้
ภาวะคุกคามฉุกเฉินอย่างเคร่งครัด และค้นหา คัดกรอง คัดแยกผู้ประสบภัย
๒) ให้การรักษาพยาบาลแก่ผู้เจ็บป่วยตามความเหมาะสม หน่วยงานหลัก ได้แก่ สานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดสงขลา และหน่วยงานในสังกัด
๓) ประชาสัมพันธ์แจ้งให้ประชาชนผู้อาศัยอยู่ในพื้นที่ที่เกิดโรคระบาดหรือบริเวณที่อาจ
ได้รับผลกระทบข้างเคียงทราบเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น และวิธีการป้องกันตัวสาหรับผู้อยู่ในบริเวณพื้นที่ที่อาจได้รับ
อันตราย เพื่อป้องกันตนเองได้ถูกต้องและปลอดภัยจากโรค
4) กรณีจาเป็ นต้องรับบริจาคความช่วยเหลือด้านต่างๆ จากสาธารณชน ให้ ศูนย์ บัญชาการ
เหตุการณ์ฯ จัดตั้งศูนย์รับบริจาค และประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการกาหนดสถานที่เก็บรักษาสิ่งของ และเงิน
บริจาค รวมทั้งวิธีการแจกจ่ายเพื่อให้เกิดเอกภาพ และเป็นประโยชน์แก่ผู้ประสบภัยอย่างเสมอภาค และทันเหตุการณ์
5) ดาเนินการตรวจพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคลกรณีมีผู้เสียชีวิต หน่วยงานหลัก ได้แก่ สานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดสงขลา สานักงานพิสูจน์หลักฐานจังหวัดสงขลา
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4.1.2 มาตรการด้านการเฝ้าระวังและสอบสวนโรค หน่วยงานรับผิดชอบหลัก:
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา และหน่วยงานในสังกัด โดยกาหนดมาตรการในการดาเนินงาน ดังนี้
1) แนวทางเฝ้าระวังและสอบสวนโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) โดยนิยามจาก
ผู้ป่วย
1.1) นิยามผู้ป่วย (1) การพิจารณาจากอาการ/อาการแสดง ร่วมกับมีประวัติเสี่ยง
และสัมพันธ์พื้นทีท่ ี่พบการระบาดของโรค กรณีที่ 1 การเฝูาระวังที่ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ
1.2) นิยามผู้ป่วย (2) การพิจารณาจากอาการ/อาการแสดง ร่วมกับมีปัจจัยเสี่ยง
และสัมพันธ์พื้นที่ที่พบการระบาดของโรค 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) ของผู้มีอาการติดเชื้อระบบทางเดิน
หายใจ (Acute respiratory tract infection) ที่ตรวจ rapid test PCR ต่อเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ให้ผลลบทุกราย
1.5) นิยามผู้ป่วย (5)
ผู้ปุวยเข้าข่าย (Probable) หมายถึง ผู้ปุวยเข้าเกณฑ์สอบสวนโรคที่มีผลตรวจทาง
ห้องปฏิบัติการพบสารพันธุกรรมของเชื้อไวรัส SARS-CoV-2 โดยวิธี PCR ยืนยันจากห้องปฏิบัติการ 1 แห่ง
หรือ Sequencing หรือเพาะเชื้อ
ผู้ปุวยยืนยัน (Confirmed) หมายถึง ผู้ปุวยเข้าเกณฑ์สอบสวนโรคที่มีผลตรวจทาง
ห้องปฏิบัติการพบสาร พันธุกรรมของเชื้อไวรัส SARS-CoV-2 โดยวิธี PCR ยืนยันจากห้องปฏิบัติการ 2 แห่ง
หรือ Sequencing หรือเพาะเชื้อ
ผู้ติดเชื้อไม่มีอาการ (Asymptomatic infection) หมายถึง ผู้ที่มีผลตรวจทาง
ห้องปฏิบัติการพบสารพันธุกรรมของเชื้อไวรัส SARS-CoV-2 โดยวิธี PCR ยืนยันจากห้องปฏิบัติการ 2 แห่ง
หรือ Sequencing หรือเพาะเชื้อ แต่ไม่มีอาการและอาการแสดง
2) จัดทาระบบรายงานการระบาด
3) จัดทาหลักเกณฑ์การออกสอบสวนโรค การคัดกรอง และค้นหาติดตามผู้สัมผัส
4) จัดทาหลักเกณฑ์การออกสอบสวนโรค กรณีเหตุการณ์อาการติดเชื้อระบบทางเดินหายใจ
เป็นกลุ่มก้อน
5) จัดทาแนวทางการสอบสวนโรค
6) จัดทาแนวทางการดาเนินการเมื่อพบผู้ปุวย หรือผู้สงสัย
4.1.3 มาตรการด้านป้องกันควบคุมโรค เพื่อป้องกันการแพร่ระบาด
1) ระยะการระบาดในประเทศไทย
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2) การกาหนดระดับ ความรุนแรง ของการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙
(COVID-19) ให้เป็นไปตามการประกาศของกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งกาหนดไว้ 3 ระยะ ดังนี้
2.1) ระยะที่ 1 คือ การไม่ติดเชื้อในประเทศ ผู้ติดเชื้อต้องเดินทางมาจากประเทศที่มี
การระบาดหรือพื้นที่ที่มีการระบาด ตัวอย่างเช่น ประเทศไทยพบผู้ติดเชื้อคนจีนที่เดินทางมาจากเมืองอู่ฮั่น
เมื่อวันที่ 13 มกราคม ๒๕๖๓ ถือเป็นการระบาดระยะที่ 1
2.2) ระยะที่ 2 คือ การเริ่มมีการติดเชื้อจากคนสู่คนภายในประเทศ ตัวอย่างเช่น คนขับ
แท็กซี่ติดเชื้อจากผู้โดยสารชาวจีนเมื่อวันที่ 30 มกราคม ๒๕๖๓ ที่ผ่านมา
2.3) ระยะที่ 3 คือการระบาดที่มีผู้ติดเชื้อเพิ่มอย่างรวดเร็ว และติดต่อกันเป็นวงกว้าง
ตัวอย่าง เช่น การระบาดในเกาหลีใต้, จีน, อิตาลี อิหร่าน และญี่ปุน
3) กาหนดมาตรการด้านป้องกันควบคุมโรค เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดภายในจังหวัด
หน่วยงานหลัก : หน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ทาการปกครองจังหวัดสงขลา สานักงานตรวจคน
เข้าเมืองจังหวัดสงขลา
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. คั ด กรองผู้ เ ดิ น ทางตามช่ อ งทางต่ า งๆ ได้ แ ก่ ท่ า อากาศยาน
นานาชาติหาดใหญ่ สถานีขนส่งผู้โดยสาร ทุกสถานี สถานีรถไฟ ทุกสถานี ท่าเรือทุกแห่ง เป็นต้น
2. ควบคุมกากับให้มีการคัดกรองที่ OPD ในทุกสถานพยาบาล
3. เฝูาระวังและสอบสวนหาสาเหตุปอดอักเสบอาการรุนแรง
โดยบุคลากรทางการแพทย์
4. เฝูาระวังในชุมชน โดยเฉพาะกลุ่มทัวร์ โรงแรม สถานประกอบการ
(2) กลยุทธ์ที่ 2 : ป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ ได้แก่
1. เตรียมความพร้อมของบุคลากรเรื่องการปูองกันตนเอง
2. เตรียมความพร้อมห้องแยก negative pressure room
และอุปกรณ์ปูองกันในทุกอาเภอ
3. จั ด ท าและเผยแพร่ แ นวทางการปู อ งกั น การแพร่ ก ระจายเชื้ อ
ในโรงพยาบาล และผู้เชี่ยวชาญให้คาปรึกษา
(3) กลยุทธ์ที่ 3 : การดูแลรักษาผู้ป่วย ได้แก่
1. จัดทาและเผยแพร่แนวทางการดูแลรักษาผู้ปุวย
2. จัดทีมผู้เชี่ยวชาญให้คาปรึกษา
3. จัดระบบการส่งต่อผู้ปุวยโดยเฉพาะพื้นที่ที่มีช่องทางการเข้าออก
ระหว่างประเทศ และมีนักท่องเที่ยวของประเทศกลุ่มเสี่ยง
4. จัดทาแนวทางการเก็บสิ่งของส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ
5. การตรวจตัวอย่างเพื่อหาเชื้อโรค

๑๔

ั

้ชิด เช่น

(4) กลยุทธ์ที่ 4 : ติดตามผู้สัมผัสผู้ป่วยยืนยัน
- High risk (
้
่ จ
- Low risk (
ั

-

-HCWs,

้
้ ั

Self-report
(5) กลยุทธ์ที่ 5 : จัดระบบเชื่อมโยงข้อมูลและสื่อสารความเสี่ยง
1. จัดทาระบบเชื่อมโยงข้อมูลและสื่อสารความเสี่ยง
2. การแจ้งเตือนการดูแลและปูองกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙
ระดับ 1
ระดับ 2
ระดับ 3
ดูแลและป้องกันสุขภาพ
ระมัดระวังสุขภาพมากขึ้น
หลีกเลี่ยงการเดินทาง
3.1.3) แนวทางเตรียมความพร้อมตอบโต้ความพร้อมภาวะฉุกเฉินฯ ระดับพื้นที่
(1) กรณี Imported cases
กลุ่มเป้าหมาย
การดาเนินการ
หน่วยงานรับผิดชอบ
กลุ่มเสี่ยง
ผู้เดิน ทางจากจี น /มาเลเซียและประเทศ - สานักงานจังหวัดสงขลา
กลุ่ มเสี่ ย งที่เกิดการระบาด ทางช่องทาง - ทีท่ าทาการปกครองจังหวัดสงขลา
ต่ า ง ๆ เ ช่ น ส น า ม บิ น ส ถ า นี ข น ส่ ง - หน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
ผู้โดยสาร/สถานีรถไฟ /ท่าเรือโดยสาร
- สนง.ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสงขลา
- ท่าอากาศยานนานาชาติหาดใหญ่
- สานักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสงขลา
- สนง.ขนส่งจังหวัดสงขลา
- สถานีรถไฟจังหวัดสงขลา
พื้นทีเ่ สี่ยง
คัดกรองบริเวณตลาด สถานประกอบการ/ - ทีท่ าการปกครองจังหวัดสงขลา
จ าหน่ า ยอาหาร/สถานที่ ผ ลิ ต /จ าหน่ า ย - หน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
เครื่ อ งดื่ ม /โรงงาน/สถานที่ ชุ ม นุ ม ชน/ - สานักงานพาณิชย์จังหวัดสงขลา
ห้างสรรพสินค้า/โรงมหรสพ/
- สนง.สวัสดิการคุ้มครองแรงงานจังหวัดสงขลา
สถานที่ออกกาลังกาย และสถานที่อื่นๆ
- สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา
- องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง
- หน่วยงานราชการทุกหน่วย
คัดกรองในสถานศึกษา
- หน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
- สานักงานศึกษาธิการจังหวัดสงขลา
และหน่วยงานในสังกัด
โรงพยาบาล
negative Pressure หน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
room
้ Logistic, Infectious
Control /PPE
สสจ./สสอ.
/
ั
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
รพ.สต
- ื่
ี่ งให้ อสม.

๑๕
(2) กรณี การระบาดภายในจังหวัด
(2.1) กลุ่มเสี่ยง ได้แก่
1) นักเรียน นักศึกษา เยาวชน มอบหมายให้สานักงานศึกษาธิการ
จังหวัดสงขลา เป็นหน่วยงานหลัก บูรณาการร่วมกับสถานศึกษาในจังหวัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สร้างการ
รับรู้เกี่ยวกับวิธีการปูองกันและปฏิบัติตนให้ปลอดภัยเมื่อเกิดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)
2) ผู้ สู ง อายุ มอบหมายให้ ส านั ก งานสาธา รณสุ ข จั ง หวั ด
สงขลาดาเนินการวางระบบติดตามเฝูาระวัง การสร้างการรับรู้ ขับเคลื่อนโดยโรงพยาบาลสุขภาพตาบลทุกแห่ง
3) กลุ่ ม ผู้ มี โ รคเรื้ อ รั ง มอบหมายให้ ส านั ก งานสาธารณสุ ข
จังหวัดสงขลา ดาเนินการวางระบบการสื่อสารความเสี่ยงและเน้นให้มาสถานพยาบาล กรณีมีความเสี่ยง
4) ประชาชนทั่ ว ไป มอบหมายให้ ที่ ท าการปกครองจั ง หวั ด
สงขลา บูรณาการร่วมกับส่วนราชการทุกภาคส่วน ดาเนินการสร้างการรับรู้อย่างต่อเนื่อง
4) กลุ่ มบุคลากรสาธารณสุ ข : เน้นย้าเรื่อง personal hygiene
Infectious control
(2.2) แนวทางการดาเนินการ
กลุ่มเป้าหมาย
การดาเนินการ
หน่วยงานรับผิดชอบ
พื้นทีเ่ สี่ยง
เพิ่มการคัด กรองบริ เวณแหล่ งท่องเที่ย ว - สานักงานจังหวัดสงขลา
เสี่ยง
- ที่ทาการปกครองจังหวัดสงขลา
(health beware card)
- หน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
- สนง.ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสงขลา
- สานักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสงขลา
คัดกรองบริเวณตลาด สถานประกอบการ/ - ทีท่ าการปกครองจังหวัดสงขลา
จ าหน่ า ยอาหาร/สถานที่ ผ ลิ ต /จ าหน่ า ย - หน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
เครื่ อ งดื่ ม /โรงงาน/สถานที่ ชุ ม นุ ม ชน/ - สานักงานพาณิชย์จังหวัดสงขลา
ห้างสรรพสินค้า/โรงมหรสพ/
- สนง.สวัสดิการคุ้มครองแรงงานจังหวัด
สถานที่ออกกาลังกาย และสถานที่อื่นๆ
- สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา
- องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง
- หน่วยงานราชการทุกหน่วย
คัดกรองในสถานศึกษา
- หน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
- สานักงานศึกษาธิการจังหวัดสงขลา
และหน่วยงานในสังกัด
โรงพยาบาล
negative Pressure หน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
room
้ Logistic, Infectious
Control /PPE
ี่
ข้
โรงพยาบาล
สสจ./สสอ.
ั
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
รพ.สต
- ื่
ี่ งให้ อสม. และประชาชน

๑๖
(2.3) การแถลงข่าว
 กรณีพบผู้ปุวยสงสั ยฯ และการรอยืนยันจะดาเนินการในระดับ
กระทรวง โดยโฆษกกระทรวงสาธารณสุขจะเป็นผู้แถลงข่าว
 การแถลงข่าวระดับจังหวัดสามารถทาได้นอกเหนือจากกรณียืนยัน
3.1.4 การตอบโต้สถานการณ์ ดาเนินการโดยคณะกรรมการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน
(EOC) จังหวัดสงขลา ร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ โดยให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการควบคุมโรคและภัยสุขภาพ
จากกรณีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)ของสานักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลาดังนี้
กลยุทธ์
ตรวจจับให้ไว

กิจกรรม
วิ เ คราะห์ ส ถานการณ์ รายงานเหตุ ก ารณ์ ทุ ก วั น
และติ ด ตามแนวทางการเฝ้ า ระวั ง และการปฏิ บั ติ
(จากเว็ บ ไซต์ กรมควบคุมโรค) เพื่อสรุปเผยแพร่ใน
กลุ่มไลน์ของผู้รับผิดชอบจังหวัดสงขลา
คัดกรองผู้ป่วย one stop service
เฝูาระวังสอบสวนควบคุมโรคในชุมชน คัดกรองกลุ่ม
เสี่ยง สูงต่า และติดตาม 14 วัน
เฝูาระวังการปุวยในบุคลากรสาธารณสุข

หน่วยงาน
สสจ.สงขลา

รพศ./รพท./รพช. ทุกแห่ง
CDCU อาเภอทุกอาเภอ

รพศ./รพท./รพช./รพสต.
ทุกแห่ง สสอ. และ สสจ.สงขลา
สสจ.สงขลา
มีแนวทางการดาเนินงาน ที่ชัดเจนปฏิบัติได้
โรงพยาบาลทุกแห่ง
มีระบบรักษาส่งต่อ และผู้เชี่ยวชาญ
ควบคุมการใช้ทรัพยากร ประเมินการใช้ และเตรียม สสจ.สงขลา
แหล่งสารอง
สสจ.สงขลา
ประสานงานให้ได้ จัดประชุม EOC และติดตามข้อสั่งการ
(ทั้งทางไลน์ และการประชุม)
สสจ.สงขลา
จัดประชุม War room เพื่อถ่ายทอดสู่ผู้ปฏิบัติ
ทั้งรัฐและเอกชน (สัปดาห์ละ 1 ครั้ง)
สื่อสารให้ถูกต้อง เตรียมสื่อสาร ความรู้ การปูองกัน และช่องทางการ สสจ.สงขลา
สื่อสารสาหรับประชาชน/ผู้สื่อข่าว/
-รพศ./รพท./รพช./รพสต.ทุกแห่ง
รณรงค์ทาความสะอาด/การผลิตหน้ากาก/
การทิง้ หน้ากาก
สสอ. /สสจ./อบจ./ทสจ./
อาเภอ/อปท.
เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ
บังคับใช้กฏหมาย บังคับใช้กฏหมาย กรณีที่
- ผู้ปุวยไม่ยินยอมเข้ารับการรักษา และไม่ปฏิบัติ
ในพื้นที่ คณะกรรมการควบคุ ม
ตามมาตรการที่กาหนด
โรคติดต่อจังหวัด
- สั่งปิด หรือสั่งห้ามเข้าพื้นที่ระบาด

๑๗
3.1.5 มาตรการการเฝ้า ระวัง ป้อ งกัน และควบคุม โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
๒๐๑๙ (COVID-19) บริเวณแหล่งท่องเที่ยว
หน่ว ยงานหลัก : ส านักงานจังหวัด สงขลา ที่ทาการปกครองจังหวั ดสงขลา
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา โรงพยาบาลทุกแห่งในพื้นที่จังหวัดสงขลา สานัก งานตรวจคนเข้า เมือ ง
จั งหวัด สงขลา สานั กงานท่องเที่ย วและการกีฬ าจังหวัด สงขลา
1) จั ดทามาตรการ/ดาเนินการคัดกรองผู้ เดิน ทาง
2) ดาเนิ น การคัดกรองเฝู าระวังและควบคุ มโรคของผู้ เดิน ทาง
3) การติดตามสถานการณ์ตามแนวชายแดนอย่ า งใกล้ ชิด
4) จัด ทาฐานข้อ มูล ผู้เ ดิน ทางและรายงานสถานการณ์ 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 ๒๐๑๙ (COVID-19) (ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535)
1) เมื่อกระทรวงสาธารณสุข ได้ประกาศโรคติด เชื้อ ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙
(COVID-19) ให้เป็น โรคติดต่ออันตรายตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 การปูองกันและแก้ไข
ปัญหาโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ให้ดาเนินการโดยคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด ดังนี้
1.1) มาตรการทางกฏหมาย ในการเฝูาระวัง ปูองกัน และควบคุมโรค
ในราชอาณาจักร
1.2) การเฝูาระวังโรค กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID19) ถูกประกาศให้เป็นโรคติดต่ออันตราย บังคับใช้กฏหมาย ตามความในมาตรา 31 มาตรา 32 และประกาศ
กระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลัก เกณฑ์และวิธีการแจ้งในกรณีที่มีโรคติดต่ออันตราย 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
รักษาพยาบาลที่บ้าน
เจ้าของ/ผู้ควบคุม
สถานประกอบการ/
สถานที่อื่นใดแจ้งต่อ

ผู้รับผิดชอบใน
สถานพยาบาล
ผู้ทาการชันสูตร/
ผู้รับผิดชอบใน
สถานที่ที่ได้มีการ
ชันสูตรแจ้งต่อ

เจ้าพนักงานควบคุม
โรคติดต่อสังกัดกรม
ควบคุมโรค/ในพื้นที่
ภายใน 3 ชั่วโมง นับตั้งแต่พบผู้ที่เป็น
หรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็นโรค
เจ้าพนักงานควบคุม
โรคติดต่อสังกัดกรม
ควบคุมโรค

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

๑๘

การแจ้งให้ดาเนินการโดย
1. แจ้งโดยตรงต่อเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ
2. แจ้งทางโทรศัพท์
3. แจ้งทางโทรสาร
4. แจ้งเป็นหนังสือ
5. แจ้งทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์
6. วิธีการอื่นที่อธิบดีกรมควบคุมโรคกาหนดเพิ่มเติ่ม
1.3) การปูองกันโรคและควบคุม กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙
(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 าผู้ ที่ เ ป็ น /มี เ หตุ ส งสั ย ว่ า เป็ น COVID-19/
ผู้สัมผัส/พาหะ มารับการตรวจ/การชันสูตร/ แยก
กัก/กักกัน/คุมไว้สังเกต
2. ให้ ผู้ ที่ มี ค วามเสี่ ย งมารั บ การสร้ า งเสริ ม
ภูมิคุ้มกันโรค
3. ให้นาศพ/ซากสัตว์ไปรับการตรวจ/จัดการทาง
การแพทย์
4. ให้ เจ้ า ของ/ผู้ ครอบครอง/ผู้ พั ก อาศั ย ในบ้ า น
โรงเรือน สถานที่ หรือพาหนะ กาจัดความติดโรค
หรือทาลายสิ่งใดๆ
5. ให้ เจ้ า ของ/ผู้ ครอบครอง/ผู้ พั ก อาศั ย ในบ้ า น
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 ที่
มี/สงสัยว่ามี COVID-19 เกิดขึ้น เพื่อเฝูาระวัง
ปูองกัน และควบคุมมิให้มีการแพร่ของโรค

PREVENT
+
RESPOND

ก่อนดาเนินการ/ออกคาสั่งให้ดาเนินการใดๆ ตาม 1 - 8 เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อต้องทาการสอบสวนโรคก่อน
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการดาเนินการ/ออกคาสั่ง ตาม 1 - 8 เป็นไปตามประกาศกระทรวง
สาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการดาเนินการหรือออกคาสั่งของเจ้าพนักงานควบคุม
โรคติดต่อ พ.ศ. 2560 (มีผลใช้บังคับตั้งแต่ 25 มกราคม 2561)

๑๙

กรณี COVID-19 ถูกประกาศให้เป็นโรคติดต่ออันตราย
มาตรา 3๕
ผู้ว่าราชการจังหวัด/
กทม. โดยความ
เห็นชอบของ
คณะกรรมการ
โรคติดต่อจังหวัด/
กทม. มีอานาจ

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

สั่งห้ามผู้ที่เป็น/สงสัยว่าเป็นเข้าไปใน
สถานที่ชุมนุมชน

โรงมหรสพ
สถานศึกษา
สถานที่อื่นใด
สั่งให้ผู้ที่เป็น / สงสัยว่าเป็น COVID19 หยุดประกอบอาชีพ เป็นการ
ชั่วคราว

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

เมื่อมีเหตุอันสมควรหรือมีเหตุสงสัยว่าพาหนะมาจากท้องที่หรือเมืองท่าใด
นอกราชอาณาจักรทีม่ ีการระบาดของ COVID - 19

เจ้าพนักงานควบคุม
โรคติดต่อประจาด่าน
ควบคุมโรคติดต่อ
ระหว่างประเทศ
มีอานาจ

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

ทั้งกรณีประกาศ + ยังมิได้ประกาศให้ท้องที่หรือเมืองท่าใดนอกราชอาณาจักรเป็นเขตติดโรค COVID-19

๒๐
(2.2) การปู องกันและควบคุมโรค COVID - 19 นอกราชอาณาจั กร
กรณี ท้ องที่ ห รื อ เมื องท่านอกราชอาณาจั กรถู กประกาศให้ เป็นเขตติ ด โรค COVID - 19

มาตรา ๔๐

เมื่อรัฐมนตรีโดยคาแนะนาของคณะกรรมการวิชาการ (มาตรา 8) ประกาศให้
ท้องที่หรือเมืองท่าใดนอกราชอาณาจักรเป็นเขตติดโรค COVID-19

เจ้าพนักงาน
ควบคุมโรคติดต่อ
ประจาด่าน
ควบคุมโรคติดต่อ
ระหว่างประเทศ
มีอานาจ

กาจัดความติดโรค เพื่อปูองกันและควบคุมการแพร่ของโรค
จัดให้พาหนะจอดอยู่ ณ สถานที่ที่กาหนดให้
ให้ผู้เดินทางซึ่งมากับพาหนะนั้นรับการตรวจในทางแพทย์ ให้แยกกัก/กักกัน/
คุมไว้สังเกต/รับการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ณ สถานที่และระยะเวลาที่กาหนด
ห้ามผู้ใดเข้าไปในหรือออกจากพาหนะหรือที่เอกเทศ
ห้ามผู้ใดนาวัตถุ/สิ่งของ/เครื่องใช้ที่เป็นหรือมีเหตุสงสัยว่าเป็นสิ่งติดโรคเข้าไป
ในหรือออกจากพาหนะ
#ยกเลิกได้เมื่อสภาวการณ์ของโรคนั้นสงบลงหรือกรณีมีเหตุอันสมควร

(2.3) การปูองกันและควบคุ มโรค COVID - 19 นอกราชอาณาจักร
กรณี ท้ องที่ ห รื อ เมื องท่านอกราชอาณาจั กรถู กประกาศให้ เป็นเขตติ ด โรค COVID - 19

มาตรา ๔๑

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

การกาหนดค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการดาเนินการตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่รัฐมนตรีประกาศกาหนดโดยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการ

๒๑
2.๔) การปูอ งกั นและควบคุมโรค COVID - 19 นอกราชอาณาจั กร
กรณี ท้ องที่ ห รื อ เมื องท่านอกราชอาณาจั กรถู กประกาศให้ เป็นเขตติดโรค COVID - 19

มาตรา ๔๒
จพต. ประจาด่าน
ควบคุมโรคติดต่อ
ระหว่างประเทศ
มีอานาจสั่งให้
บุคคลดังกล่าว

ในกรณีที่พบว่าผู้เดินทางเป็นหรือมีเหตุอันควรสงสัย ว่าเป็น COVID - 19
หรือเป็นพาหะนาโรค

ถูกแยกกัก
ถูกกักกัน
ถูกคุมไว้สังเกต
ได้รับการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค
3) อานาจของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติด ต่อ
3.1) หน้าที่และอานาจของเจ้า พนั กงานควบคุมโรคติด ต่อ

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)
ในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อตาม (2) ให้บุคคล
ที่เกี่ยวข้องอานวยความสะดวกตามสมควร

4) บทกาหนดโทษ ให้เ ป็น ไปตามพระราชบัญ ญัติโ รคติด ต่อ พ.ศ.2558
หมวด 9 บทกาหนดโทษ ตามความในมาตรา 49 มาตรา 50 มาตรา 51 มาตรา 52 มาตรา 53 มาตรา
54 มาตรา 55 มาตรา 56 และมาตรา 56
3.1.7 แนวทางการบังคั บ ใช้กฏหมายตามพระราชบั ญญัติ ป้อ งกัน
และบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550
1) ผู้ มีอานาจสั่ งการ คือ ผู้ ว่าราชการจังหวัดในฐานะผู้ อานวยการจังหวัด
นายอาเภอในฐานะผู้อานวยการอาเภอ นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในฐานะผู้อานวยการท้องถิ่น
2) อานาจผู้ว่าราชการจังหวัด นายอาเภอ นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการ
กักตัวผู้ต้องสงสั ยกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ตามพระราชบัญญัติปูองกั นและบรรเทาสาธารณภัย
พ.ศ.2550 หมวด 2 การปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย มาตรา 21 และมาตรา 22 หากผู้อานาจสั่งการแล้วไม่ปฏิบัติตาม
บทกาหนดโทษให้เป็นไปตาม หมวด 6 บทกาหนดโทษ ตามความในมาตรา 49

๒๒

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
ผู้ ใ ดปฏิ บั ติ ต ามค าสั่ ง หรื อ
ขัด ขวางการปฏิ บั ติห น้ า ที่
ข อ ง ผู้ อ า น ว ย ก า ร ต า ม
มาตรา 21

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

หมวด 6 บทกาหนดโทษ

ระวางโทษจาคุกไม่เกินสามเดือน หรือปรับไม่เกินหกพันบาท
หรือทั้งจาทั้งปรับ

ถ้าเกิดมีการจากัดสถานที่อยู่แล้วไม่ให้เข้าไปที่ใดที่หนึ่ง หรือสั่งให้ออกจากที่ใดหนึ่ง
แล้ว ผู้ที่มีพฤติกรรมเสี่ยงตรงนี้ไม่ยอมปฏิบัตติ ามสามารถดาเนินคดีได้ โดยมีโทษสูงสุด
จาคุกไม่เกินสามเดือน หรือปรับไม่เกินหกพันบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ


3.1.8 มาตรการเพื่อ รองรับ ผู้ ป่ว ยติด เชื้อ ไวรัส โคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)

โดยให้ผู้ว่า ราชการจัง หวัด สงขลาในฐานะประธานคณะกรรมการควบคุม โรคติด ต่อ จัง หวัด สงขลาและส่ว น
ราชการที่เ กี่ย วข้อ งพิจ ารณากาหนดสถานที่ร องรับ สาหรับ ผู้ปุว ย สาหรับ ผู้ปุว ยติด เชื้อ ไวรัส โคโรนา ๒๐๑๙
(COVID-19) ในสถานที่ที่เหมาะสม เช่น โรงพยาบาลทุกแห่ ง ฯลฯ
๓.๑.๙ มาตรการป้อ งกัน และลดความเสี่ย งในการแพร่ร ะบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ในระดั บอาเภอและองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น
๑) มาตรการปูองกันการแพร่ร ะบาดของโรคติ ดเชื้อ เข้ าสู่ ห มู่บ้ าน/ชุมชน
๑.๑ การคัดกรองผู้ที่มาจากพื้นที่เสี่ยง ให้กานัน ผู้ใหญ่บ้าน บูรณาการความร่วมมือ
ของบุคลากรในหมู่บ้าน/ชุมชน ทุกภาคส่วน ได้แก่ข้าราชการ สมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่อยู่อาศัยใน
หมู่บ้าน/ชุมชน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรกานัน แพทย์ประจาตาบล คณะกรรมการหมู่บ้าน อาสาสมัครสาธารณสุข
ประจาหมู่บ้าน(อสม.)อาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือน(อปพร.) ฯลฯ ร่วมกันค้นหาและคัดกรองว่ามีคนในหมู่บ้านที่
เป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงเข้ามาพักอาศัยอยุ่ในหมู่บ้าน/ชุมชน หรือไม่ดังนี้

๒๓
(๑) ผู ้ ที ่เ ดิน ทางกลับ จากกรุง เทพมหานคร จากต่า งประเทศ จาก
ประเทศเพื่อ นบ้า นหรือ มีก ารเดิน ทางไปยัง สถานที่ที่เ สี่ย งต่อ การแพร่ร ะบาดที่มีค นแออัด เบีย ดเสีย ด ได้แ ก่
สนามมวย สนามกีฬ า สนามม้า สนามชนโค สนามชนไก่ หรือ การไปร่ว มกิจ กรรมที่มีค นเข้า ร่ว มเป็น จานวน
มากฯลฯ ตั้งแต่ ๖ มีน าคม 2563 เป็ น ต้นมา
(๒) ผู้ที่อยู่ในระยะใกล้ชิดกับผู้ปุวยติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)
หรื อไปร่ ว มอยู่ ในสถานที่ ที่ผู้ ป่ ว ยติ ดเชื้อ ไวรัส โคโรนา ๒๐๑๙ (COVID -19) ปรากฏตัว
๑.๒ การปฏิบัติใ นกรณีที่ห มู่บ้า น/ชุม ชนใดมีผู้ที่เ ข้า ข่า ยตามข้อ ๑.๑ ให้กานัน
ผู้ ใหญ่บ้ าน จั ดทาบั ญชีร ายชื่อ (ภาคผนวก ข) เพื่อ เฝ้า ติด ตามสัง เกตอาการเป็น ระยะเวลา ๑๔ วัน นับ แต่วัน ที่
ผู ้นั ้น เดิน ทางไปยัง สถานที่เ สี ่ย งต่อ การแพร่ร ะบาด และให้ข อความร่ว มมือ ผู ้ นั้น ให้ง ดหรือ หลีก เลี ่ย งการ
เดิน ทางไปยัง สถานที่ต่า งๆ นอกหมู่บ้า น/ชุม ชนไว้ก่อ นหรือ พัก อาศัย อยู่แ ต่ใ นบ้า นเรือ นเป็น เวลาไม่น้อ ยกว่า
๑๔ วัน และให้ร ายงานข้อ มูล ดัง กล่า วให้เ ทศบาล และองค์ก ารบริห ารส่ว นตาบล เพื่อ ติด ตามและเฝ้า ระวัง
และให้ ส่ งข้อมูล ให้ อาเภอทราบเพื่ อบั น ทึ กข้ อมูล เข้าระบบรายงาน
๒) มาตรการเฝ้ าระวังโรคติดต่อภายในหมู่บ้า น/ชุมชน
๒.๑ การแจ้ง เตือ นราษฎรในหมู่บ้า น ให้กานัน /ผู ้ใ หญ่บ้า น ฯลฯ ในฐานะ
เจ้ าพนั กงานควบคุมโรคติดต่อ แจ้ งเจ้ าบ้ าน หรือผู้ ดูแลบ้าน ให้ ปฏิบัติต ามมาตรา ๓๑(๑) แห่ง พระราชบัญ ญัติ
โรคติด ต่อ พ.ศ.๒๕๕๘ ว่า กรณีมีผู้ที่เ ป็น หรือ มีเ หตุอัน ควรสงสัย เป็น โรคติด เชื้อ อยู่ ใ นบ้า นให้รีบ แจ้ง กานัน
ผู้ ใ หญ่บ้า นแพทย์ป ระจาตาบล สารวัต รกานัน ผู้ช่ว ยผู้ใ หญ่บ้า น ในฐานะเจ้า พนัก งานควบคุม โรคติด ต่อ โดย
ทัน ทีและให้ กานั น ผู้ ใหญ่บ้ าน รี บ แจ้ งเจ้ าหน้าที่ส าธารณสุ ขประจาโรงพยาบาลส่ง เสริม สุข ภาพตาบล หรือ ของ
องค์กรปกครองส่ ว นท้อ งถิ่น ทราบ
๒.๒ กรณีบุค คลที่เ ดิน ทางกลับ จากกรุ ง เทพมหานคร จากต่า งประเทศ จาก
ประเทศเพื่อ นบ้า น หรือ มีก ารเดิน ทางไปยัง สถานที่ที่เ สี่ย งต่อ การแพร่ร ะบาดที่มีค นแออัด เบีย ดเสีย ดตาม ข้อ
๑.๑(๑)มีอ าการป่ว ย ให้กานัน ผู้ใ หญ่บ้า น รีบ แจ้ง เจ้า หน้า ที่ส าธารณสุข ประจาโรงพยาบาลส่ง เสริม สุข ภาพ
ตาบลหรือ ขององค์ก รปกครองส่ว นท้อ งถิ่ น ทราบทัน ที เพื่อ เข้า รับ การรัก ษาและประเมิน อาการว่า เข้า ข่า ย
สงสั ย ว่าจะติด เชื้อ ไวรัส โคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) หรือ ไม่ หากเข้า ข่า ยสงสัย ว่า จะติด เชื้อ ให้ดาเนิน การตาม
มาตรการที่คณะกรรมการโรคติดต่ อ แห่ งชาติ กาหนด
๒.๓ กรณีบุคคลที่เป็นผู้ที่อยู่ใกล้ชิดกับผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-19)
หรือไปร่วมอยู่ในสถานที่ที่ผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙(โควิด-19) ไปปรากฏตัว ตามข้อ ๑.๑(๒) ให้กานัน
ผู้ ใหญ่บ้ านรี บ แจ้ งเจ้า หน้า ที่ส าธารณสุข ประจาโรงพยาบาส่ง เสริม สุข ภาพตาบล หรือ ขององค์ก รปกครองส่ว น
ท้องถิ่น ทราบทัน ที เพื่อ ดาเนิ น การตามมาตรการคัด กรอง แยกกัก กัก กัน หรือ คุม ไว้สัง เกต ตามที่ค ณะกรรม
โรคติดต่อแห่ งชาติกาหนด
๒.๔ กรณีมีค นในหมู่ บ้า น/ชุม ชนได้รับ การยืน ยัน ว่า เป็น ผู ้ติด เชื้อ ไวรัส โคโรนา
๒๐๑๙ (โควิด -19) ให้ กานั น ผู้ ใหญ่บ้ าน ดาเนินการกับผู้ ที่อ ยู่ใ นระยะใกล้ชิด กับ ผู้ป่ว ยตามแนวทางในข้อ ๒.๓
และให้แ จ้ง เทศบาลหรือ องค์ก ารบริห ารส่ว นตาบลเข้า ไปดาเนิน การทาความสะอาดฆ่า เชื้อ พื้น ที่ที่ผู้ติด เชื้อ ไป
ทากิจ กรรมเพื่อป้ องกัน การแพร่ ร ะบาดของโรคติดต่อโดยเร็ว

๒๔
๓. การป้องกันและเฝ้าระวังกลุ่มผู้สูงอายุในหมู่บ้าน/ชุมชน ให้อาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่ บ้าน
(อสม.) ให้คาแนะนาแก่ผู้สูงอายุ และกลุ่มผู้ป่วยเรื้อรัง ในหมู่บ้าน/ชุมชนซึ่งเป็นกลุ่มที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสโคโรนา
๒๐๑๙ (โควิด-19) ได้ง่าย ให้หลีกเลี่ยงการพบปะ และสัมผัสกับบุคคลที่เดินทางกลับจากกรุงเทพมหานครจาก
ต่างประเทศ จากประเทศเพื่อนบ้าน หรือมีการเดินทางไปยังสถานที่ที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดที่มีคนแออัดเบียดเสียด
ตาม ข้อ ๑.๑(๑) และบุคคลที่เป็นผู้ที่อยู่ในระยะใกล้ชิดกับผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) หรือไปร่วม
อยู่ในสถานที่ที่ผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ไปปรากฏตัว ตามข้อ ๑.๑(๒) ที่อยู่ในช่วงระยะเวลาเฝ้า
สังเกตอาการ ๑๔ วัน รวมทั้งงดกิจกรรมนอกบ้าน และงดการไปในที่ชุมชน
๔. ในกรณีของชุมชนในเขตเทศบาลที่ไม่มีกานัน ผู้ใหญ่บ้าน ให้นายอาเภอแจ้งและประสานงานกับ
เทศบาลให้แจ้งประธานกรรมการชุมชน และคณะกรรมการชุมชน ดาเนินการตามข้อ ๑-๓ เช่นเดียวกัน
๕. ในกรณีที่ห มู่บ้ าน/ชุมชนใดปรากฏว่ามีผู้ ป่ว ยติดเชื้อไวรัส โคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) และ
ผู้ว ่า ราชการจัง หวัด โดยความเห็น ชอบของประธานกรรมการโรคติด ต่อ จัง หวัด ได้พิจ ารณาใช้อานาจตาม
มาตรา ๓๕ แห่ งพระราชบั ญญัติโ รคติดต่อแห่ งชาติพ .ศ. ๒๕๕๘ ในการปิด การเข้า -ออกหมู่ บ้า น/ชุม ชน นั้ น ไว้
เป็น การชั ่ว คราวเพื ่อ ป้อ งกัน การแพร่ร ะบาดของโรคติด ต่อ ไปยัง สถานที ่ต ่า งๆ หรือ ด าเนิน การอื ่น ใด
ให้ ร ายงานกระทรวงมหาดไทยทราบทุ ก ครั้ง
2) หน่วยงานที่เ กี่ยวข้ องดาเนิน การตามภารกิจ ที่เ กี่ ยวข้ อง ดังนี้

ที่
๑. ด้านการป้องกัน
๑.๑

๑.๒

๑.3

ประเด็น

การติดตามดูแลผู้ที่เดินทางกลับจากประเทศเสี่ยง
- ด่านตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสงขลา/หน่วยงานสังกัด
กระทรวงแรงงาน จัดทาบัญชี/แจ้งรายชื่อผู้ที่เดินทาง/
แรงงานเข้ามาจังหวัดสงขลาทุกช่องทาง และส่งรายชื่อ
ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดาเนินการคัดกรอง
การคัดกรองผู้ใช้บริการสถานีขนส่งผู้โดยสาร/
สถานีรถไฟสงขลา/ท่าอากาศยาน
การสร้างการรับรู้ข้อมูลที่ถูกต้องแก่ประชาชน

หน่วยงานรับผิดชอบ
- สานักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา
- โรงพยาบาลทุกแห่ง
- ด่านตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสงขลา
- หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน
- สานักงานขนส่งจังหวัดสงขลา
- สถานีรถไฟสงขลา
- ท่าอากาศยานนานาชาติหาดใหญ่
- สานักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา
- ที่ทาการปกครองจังหวัดสงขลา
- สานักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา
- สานักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา

๑.๕

การรณรงค์การปฏิบัติตนปูองกันการติดเชื้อฯ

- ที่ทาการปกครองจังหวัดสงขลา
- สานักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา
- สานักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา

๑.๖

การส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน ท้องถิ่นและครัวเรือน
ผลิตหน้ากากอนามัย

- ที่ทาการปกครองจังหวัดสงขลา
- สานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
- สานักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา

๒๕

๒. ด้านการบาบัดรักษาผู้ติดเชื้อ
๒.๑

๒.๒
2.๓

การติดตามเฝูาระวังผู้ต้องสงสัยกลุ่มเสี่ยง ๔ ประเทศ
- ที่ทาการปกครองจังหวัดสงขลา
โดยเฉพาะแรงงานที่เดินทางมาจากประเทศเสี่ยงที่มีการ - สานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ระบาด
- สานักงานแรงงานจังหวัดสงขลา
การเตรียมความพร้อมด้านบุคลากรทางการแพทย์
และสาธารณสุข
การเตรียมความพร้อมด้าน ยา เวชภัณฑ์ วัสดุอุปกรณ์
ในการปูองกันและบาบัดรักษา

- สานักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา
- สานักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา

- โรงพยาบาลทุกแห่ง
- สานักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา

- โรงพยาบาลทุกแห่ง

๓. ด้านการปราบปรามผู้กระทาความผิด
๓.๑
๓.๒
๓.๓

การนาเข้า/ส่งต่อ ข้อมูลข่าวสารเท็จผ่านสื่อออนไลน์
การปกปิด/ไม่แจ้ง ว่ามีผู้ติดเชื้อหรืออาจติดเชื้อ
การตรวจสอบและควบคุมราคาซื้อ ราคาจาหน่าย
หน้ากากอนามัย ในพื้นที่จังหวัดสงขลา

- ศูนย์ดารงธรรมจังหวัดสงขลา
- ศูนย์ดารงธรรมจังหวัดสงขลา
- สานักงานพาณิชย์จังหวัดสงขลา
- ศูนย์ดารงธรรมจังหวัดสงขลา

3.2) ระยะที่ 3 กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ในวงกว้าง
3.2.1) กาหนดแนวทางจัดระบบบริการของโรงพยาบาล กรณีมีการระบาดโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ในวงกว้าง ได้แก่
(1) จัด One Stop Service เพื่อคัดกรอง วินิจฉัย และดูแลรักษาผู้ปุวยที่มีอาการ
ระบบทางเดินหายใจ ความพร้อมด้านห้องแยกเดี่ยว จัดเตรียมพื้นที่รองรับผู้ปุวย ในกรณีที่พบผู้ปุวยที่มีอาการเข้าได้
กับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) เป็นจานวนมาก จัดเตรียมเวชภัณฑ์ ยา และอุปกรณ์ปูองกันตนเอง
ให้พร้อม เตรียมแผนประคองกิจการ
(2) กาหนดข้อปฏิบัติสาหรับการดูแลผู้ปุวยที่สงสัยโรคติดเชื้อ
(3) กาหนดแนวทางปฏิบัติการส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการเมื่อพบผู้ปุวยยืนยันโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ได้แก่ การรักษาผู้ป่วยยืนยันโรคติดเชื้อไวรั สโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)
คาแนะนาสาหรับผู้ป่วยที่มีความเสี่ยง แต่ตรวจไม่พบเชื้อ
(4) การจัดเตรียมพื้นที่ กรณีพบผู้ปุวยที่อาการเข้าได้กับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
๒๐๑๙ (COVID-19) เป็นจานวนมาก และการเตรียมแผนประคองกิจการในพื้นที่จังหวัด (business continuity
plan)
3.2.2) การดาเนินการภายในจังหวัด กาหนดมาตรการเข้มข้น ดังนี้
(1) การคัดกรอง
- กรณีพบว่าปุวย หรือสงสัยว่าปุวย ให้ดาเนินการแยกพักรักษา ณ สถานพยาบาล
- กรณีไม่ปุวย หากเดินทางจากพื้นที่อื่นๆ ให้ดาเนินการแยกพัก ณ พื้นที่ที่อยู่
ในการกากับของผู้ว่าราชการจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเตรียมชุดแผนปฏิบัติการในพื้นที่ควบคุมโรคในทุกพื้นที่
(2) การพิจารณามาตรการทางกฏหมายเพิ่มเติม ที่นอกเหนือจากพระราชบัญญัติ
โรคติดต่อ พ.ศ. 2558 เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติหากสถานการณ์มีแนวโน้มสู่ภาวะฉุกเฉิน
(3) กาหนดมาตรการเข้มข้นในการสร้างการรับรู้และความเข้าใจถึงสถานการณ์
มาตรการแก้ ไ ขปั ญ หาจากโรคติ ด เชื้ อ ไวรั ส โคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) และจ านวนผู้ ป่ ว ยทั้ ง ภายในประเทศ
และต่างประเทศให้ชัดเจน เพื่อลดปัญหาการตื่นตระหนกแก่สังคมเป็นสาคัญ

๒๖
(4) การพิจารณาช่องทางการจาหน่ายหรือแจกจ่ายหน้ากากอนามัย อาทิ ผ่าน
ระบบไปรษณีย์ หรือร้านค้าภายใต้องค์การเภสัชกรรม โดยหลีกเลี่ยงการจาหน่ายหรือแจกจ่ายในสถานที่ราชการหรือ
จุดการแจกจ่ายในจุดเดียว
4.3 ช่วงการฟื้นฟู มีแนวทางดังนี้
4.3.1 ให้ ศู น ย์ บั ญ ชาการเหตุ การณ์ฯ ด าเนิ นการประเมิ น ความเสี ย หาย และความต้อ งการเบื้อ งต้ น
โดยจัดทาบัญชีรายชื่อผู้ประสบภัยไว้เป็นหลักฐาน พร้อมทั้งออกหนังสือรับรองให้ผู้ประสบภัยไว้เป็นหลักฐานในการรับ
การสงเคราะห์และฟื้นฟู
4.3.2 จัดหาที่พักชั่วคราวให้ผู้อพยพและให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยด้านสุขภาพ อนามัย สภาพจิตใจ
การฟื้น ฟูคุณภาพชีวิต และการฟื้น ฟูอาชีพ หน่วยงานหลั ก ได้แก่ ส านัก พัฒ นาสั งคมและความมั่นคงของมนุษย์
จังหวัดสงขลา สานักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา สานักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา สานักงานแรงงานจังหวัด
สงขลา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
4.3.๓. การจัดการศพผู้เสียชีวิต มีแนวทางดังนี้
1) จั ด หาสถานที่ เ ก็ บ รั ก ษาศพและพื้ นที่ ใ นการพิ สู จ น์เ อกลั กษณ์ ศ พผู้ เ สี ย ชี วิต หน่ ว ยงานหลั ก
ได้แก่ สานักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา ตารวจภูธรจังหวัดสงขลา สานักงานจังหวัดสงขลา อาเภอ และองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
2) การพิ สู จ น์ เ อกลั ก ษณ์ บุ ค คลและการส่ ง กลั บ ให้ เ ป็ น ไปตามข้ อ ตกลงความร่ ว มมื อ
การปฏิบัติงานพิสูจ น์เอกลักษณ์บุ คคล 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 ในเขตพื้นที่ที่เกิดเหตุดาเนินการฟื้นฟูความเสียหายเบื้องต้น
โดยใช้งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ก่อน กรณีที่เกินขีดความสามารถให้พิจารณาช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่ อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน
พ.ศ.๒๕๖๒
๕) จัดให้มีการศึกษาผลกระทบจากโรคระบาดในมนุษย์ ที่มีผลกระทบต่อชีวิตของประชาชนอย่าง
เป็นระบบ เพื่อใช้เป็นข้อมูลการบริหารจัดการภัยจากโรคระบาดในมนุษย์ ในอนาคตหน่วยงานหลัก ได้แก่ สานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดสงขลา สานักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดสงขลา อาเภอ และองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
5. การสนับสนุน
5.๑ การสื่อสารและโทรคมนาคม การติดต่อประสานงาน
5.1.1 ผังการติดต่อสื่อสาร หมายเลขโทรศัพท์ในการประสานงาน
โทรศัพท์หมายเลข 0-7๔๓๑-๖๓๘๐/07๔-๓๑๖๓๘๔
- หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องตามแผนปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสงขลา ใช้
คลื่นความถี่ 161.200 MHz
- หน่วยงานเครือข่ายวิทยุสมัครเล่น ใช้คลื่นความถี่ 145.000 MHz
- ภาคประชาชนใช้วิทยุเครื่องแดง 245.500 MHz (เครือข่ายตาสัปปะรด)
- ติดต่อประสานงานสาธารณสุขอาเภอทุกอาเภอ (ภาคผนวก ก)

๒๗
5.1.2 การดูแลระบบโทรคมนาคมให้สามารถใช้การได้ตลอด ๒๔ ชั่วโมง
การปฏิบัติงานด้านสื่อสารและโทรคมนาคม ติดต่อสื่อสารมีความสาคัญอย่างมากในการจัดการ
ในภาวะฉุกเฉิน เนื่องจากต้องมีการประสานการปฏิบัติในการจัดการสาธารณภัยอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งการแลกเปลี่ยน
ข้อมูล (Information) ข่าวสาร (Intelligence) เพื่อแจ้งเตือนภัยแก่ประชาชน ประสานงาน ควบคุม สั่งการ และ
รายงานผลการปฏิบัติงานระหว่างหน่วยเผชิญเหตุด้วยกันกับหน่วยงานที่มีหน้าที่สนับสนุนการเผชิ ญเหตุในด้านต่างๆ
โดยมีหลักการปฏิบัติ ดังนี้
(1) จั ดให้ มี ระบบการติ ดต่ อสื่ อสารที่สามารถใช้ ได้ ในภาวะฉุกเฉิ นส าหรับติดต่อประสานงาน
ในการปฏิบัติหน้าที่และภารกิจร่วมกันระหว่างส่วนราชการ หน่วยงาน กองอานวยการปูองกัน และบรรเทาสาธารณภัย
แต่ละระดับ ศูนย์ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 1๒ สงขลา และประชาชนในการวางระบบการติดต่อสื่อสาร
และโทรคมนาคม 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 การรักษาความปลอดภัยทางการสื่อ สารควบคู่กับความ
สะดวกรวดเร็วในการติดต่อสื่อสารเสมอ
(4) จัดให้มีระบบการแจ้งเหตุและการสนับสนุนข้อมูลด้านสาธารณภัยแก่ประชาชน โดยการ
เชื่อมโยงการใช้เลขหมายโทรคมนาคมพิเศษระหว่างส่วนราชการและหน่วยงานที่ทาหน้าที่แจ้งเหตุและเผชิญเหตุฉุกเฉิน
5.2 การให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโรคระบาดในมนุษย์ กรณีโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)
5.2.1 ประกาศเขตพื้ น ที่ ป ระสบสาธารณภั ย ตามพระราชบั ญ ญั ติ ปู อ งกั น และบรรเทาสาธารณภั ย
พ.ศ. 2550
5.๒.2 การประกาศเขตการให้ ค วามช่ ว ยเห ลื อ ผู้ ป ระสบภั ย พิ บั ติ ก รณี ฉุ ก เฉิ น ตามระเบี ย บ
กระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2562
5.๒.3 การพิ จ ารณามอบหมายให้ ส่ ว นราชการที่ เ กี่ ย วข้ อ ง องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น มู ล นิ ธิ
และภาคเอกชน ดาเนินการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้ตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
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ภาคผนวก

