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สรุปรายงานการประเมินประสิทธิภาพของการตอบโตภาวะฉุกเฉินดานสาธารณสุขของชองทางเขาออกประเทศ 

ทาเรือแหลมฉบัง  กรณีการถอดบทเรียนระบบบริหารจัดการสถานการณ COVID-19  

ระหวางวันท่ี 6-7 มิถุนายน 2565 ณ โรงแรมโอควูดโฮเทล แอนดเรสซิเดนซ ศรีราชา จังหวัดชลบุรี 

.................................................................................................................................................................................... 

บทสรุปผูบริหาร 

     การประชุมถอดบทเรียนระบบบริหารจัดการสถานการณ COVID-19 ชองทางเขาออกประเทศทาเรือแหลมฉบัง 

จังหวัดชลบุรี มีวัตถุประสงคประเมินประสิทธิภาพของการตอบโตภาวะฉุกเฉินดานสาธารณสุขของชองทางเขาออกประเทศ 

ทาเรือแหลมฉบัง  ทบทวนระบบบัญชาการเหตุการณ บูรณาการทรัพยากร ระบบการเชื่อมตอขอมูล และเสริมสรางความ

เขมแข็งของเจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน ใหสามารถปฏิบัติงานตอบโตภาวะฉุกเฉินทางดานสาธารณสุขระหวางประเทศ ไดอยาง

เปนระบบ และมีประสิทธิภาพ โดยมีผู เชี ่ยวชาญรวมแลกเปลี่ยนเรียนรูและขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงและพัฒนา  

จำนวน  4 ทาน ประกอบดวย 

 1) นางสุภาพร   พุทธรัตน     นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ สคร.6 ชลบุรี  

 2) นางวราภรณ   เทียนทอง  พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ กองดานควบคุมโรคติดตอระหวางประเทศ  

กรมควบคุมโรค 

 3) นายธีรศักดิ์   ชักนำ       นายสัตวแพทยชำนาญการพิเศษ กองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค 

 4) นายแพทยจตุพร  ทิพยทิฆัมพร  นายแพทยชำนาญการ สคร.6 ชลบุรี 

       ผูเขารวมประชุมรวม จำนวน 62 คนประกอบดวย ปลัดอำเภอศรีราชา คณะทำงานพัฒนาสมรรถนะชองทางฯ

ทาเรือแหลมฉบัง ศูนยควบคุมการจราจรและความปลอดภัยทางทะเล ศูนยอำนวยการรักษาผลประโยชนของชาติทางทะเล 

จังหวัดชลบุรี สำนักงานเจาทาภูมิภาค สาขาชลบุรี  ผูประกอบการเอกชน  ตัวแทนเรือ โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี 

ณ ศรีราชา   โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีราชาตำรวจน้ำเกาะสีชัง  สคร.6 ชลบุรี วิทยากร จากกองระบาดวิทยา กองดาน

ควบคุมโรคติดตอระหวางประเทศและกักกันโรค กรมควบคุมโรค  

        เนื้อหาหลักประกอบดวยการบรรยายสถานการณและการจัดการดานระบาดวิทยาของโรคโควิด-19 ในประเทศไทย 

ศบค. มีมติใหผอนคลายมาตรการปองกันโรค เรงรัดทุกจังหวัดเตรียมพรอมเขาสูระยะผอนคลายมาตรการปองกันควบคุม

โรค และประชาชนใชชีวิตไดปกติ (Post-pandemic) โดยการเฝาระวังโรคในโรงพยาบาล (Hospital-based) และการเฝา

ระวังแบบเหตุการณ (Event-based surveillance)  บทบาทของชองทางเขาออกประเทศในสถานการณโควิด-19 ตาม

มาตรฐานการดำเนินงานตามขอกำหนดของกฎอนามัยระหวางประเทศ พ.ศ.2548 IHR 2005  JEE การติดตอสื่อสารดาน

สาธารณสุขของชองทางเขาออกระหวางประเทศ และการจัดการสถานการณฉุกเฉินทางดานสาธารณสุขของชองทางฯ 

แหลมฉบัง โดยไดนำบทเรียนจากสถานการณที่เกิดขึ้นจริง จำนวน  3  ประเด็นไดแก 1. การพบลูกเรือมีประวัติสัมผัสกับ   

ผูติดเชื้อโควิด-19 จากทากอนหนา 2. พบลูกเรือมีอาการแนนหนาอก ออกซิเจนต่ำ (55%) บนเรือสินคาขณะที่เทียบทาอยู 

และ 3. พบลูกเรือมีผล RT-PCR พบเชื้อโควิด-19 จำนวน 1 ราย ขณะเรือเทียบทาเรือเพื่อซอมบำรุง เพื่อทบทวนการ
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ปฏิบัติการตามแผนฉุกเฉิน ปรับปรุงแผนฉุกเฉินฯ ทบทวนผูเกี่ยวของทุกกระบวนการ ทั้งบทบาทหนาที่ของคณะทำงาน

พัฒนาชองทางฯ ปรับปรุงข้ันตอนการปฏิบัติ และลดความซ้ำซอนโดยใชเหตุการณกรณีพบ PUI และ Case ยืนยัน COVID-

19 บนเรือ การจัดประชุมในครั้งนี้มีผลการประเมินความพึงพอใจ ผูเขารวมการประชุม จำนวน 45 คน ภาพรวมคาเฉลี่ยอยู

ในระดับความพึงพอใจมาก 

ปญหาอุปสรรค  

1. ระบบการสื่อสารภายในหนวยงานของชองทางฯ ไมทั่วถึงทั้งองคกร ทำใหเกิดปญหาในระหวางปฏิบัติงานเกิด

ความลาชาในการปฏิบัติหรือไมเปนไปตามข้ันตอนท่ีกำหนด 

2. ระบบการจัดการสถานการณโควิค-19 และขั้นตอนการตัดสินใจของชองทางฯ ยังคงมีข้ันตอนที่ยุงยากและ

ซับซอน  

ขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา  

1. กำหนดแนวทางการติดตอสื่อสารภายในชองทางฯ โดยใหมี focal point หลักในการติดตอของแตละหนวยงาน

ฯ และ Focal point หลักของแตละแหง เปนผูท่ีทำหนาท่ีในการแจงขอมูลขาวสารใหกับบุคคลากรของหนวยงานตนเองให

รับทราบทั่วทั้งองคกร (จัดการติดตอสื่อสารภายในองคกร) และใหมีการจัดทำ Contact of person /Flow chart การ

ติดตอสื่อสารภายใน ในกรณีการปฏิบัติไมเปนไปตามกำหนดถือเปนความรับผิดชอบของหนวยงานนั้นๆ  

2. ควรจัดทำแนวทางการบริหารจัดการสถานการณฉุกเฉินหรือมาตรการดำเนินงานที่ตกลงรวมกันของชองทางฯ  

เอาไวใหชัดเจน ในกรณีเกิดเหตุการณคลายๆ กัน หรือซ้ำซอนกัน อาจจะพิจารณาตัดสินใจสั่งการตามแนวทางที่กำหนดไว

รวมกันไดทันทวงที และสะดวกในการปฏิบัติงาน 

3.  พิจารณาปรับลดขั้นตอนตามสถานการณการเปลี่ยนแปลง หรือจัดทำเกณฑการตัดสินใจไวลวงหนา และอาจ

พิจารณาปรับใชการประชุมแบบออนไลนหรือลงมติแบบออนไลน เพ่ือความสะดวกรวดเร็วมากยิ่งข้ึน  
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สถานการณสมมติท่ี 1 กรณีพบลูกเรือมีประวัติสัมผัสกับผูติดเช้ือโควิด-19 จากทากอนหนา 

ลำดับ สถานการณสมมติ ประเด็น/ขอคำถาม/กิจกรรม ผลจากการถอดบทเรียน COVID-19 

1 ขอมูลท่ัวไป  

 วันท่ี 30 มกราคม 2563 

องคการอนามัยโลก (World Health 

Organization: WHO) ไดประกาศใหโรค

ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Coronavirus 

Disease 2019: COVID-19) เปนภาวะ

ฉุกเฉินดานสาธารณสุขระหวางประเทศ 

(Public Health Emergency of 

International Concern; PHEIC) โดย

สถานการณ เดือนมกราคม 2563 ท่ัวโลก

มีผูปวยสะสมจำนวน  6,169 ราย 

เสียชีวิต 133 ราย จาก 17 ประเทศ  

       วันท่ี 26 กุมภาพันธ 2563 

ประเทศไทยไดกำหนดใหโรคติดเชื้อไวรัส

โคโรนา 2019 (COVID-19) เปนโรคติดตอ

อันตรายตามพระราชบัญญัติโรคติดตอ 

พ.ศ.2558 กรมควบคุมโรคไดสั ่งการให

ดานควบคุมโรคติดตอระหวางประเทศทุก

แหงดำเนินมาตรการเฝาระวังและคัดกรอง

ผูเดินทางท่ีมีจากประเทศตางประเทศ โดย

เฝาระวังผูเดินทางตามนิยาม ดังนี้  

1. ดานควบคุมโรคฯ มีการดำเนินการอยางไร

ในการติดตามขอมูล สถานการณ วิเคราะห

ความเส ี ่ ย งของช องทางและแจ  ง ให  กับ

หนวยงานในชองทางรับทราบสถานการณได

อยางไร? 

2. ดานควบคุมโรคฯ เม่ือไดรับขอสั่งการจะตอง

แจงหนวยงานไหนบางและจะตองดำเนินการ

อยางไรตอไป 

3. ดานควบคุมโรคฯ จะมีวิธีการแจงกับตัวแทน

เรือทุกราย และทาเรือทุกทาไดอยางไร  

4. ตัวแทนเรือเมื่อไดรับแจงจากดานควบคุม

โรคฯ หรือประธานชองทางฯ จะมีวิธีการแจง

มาตรการกับเรือทุกลำ หรือผูเดินทางที่มาจาก

เขตติดโรค หรือมีประวัติเดินทางมาจากเขตติด

โรคไดอยางไร และสามารถตรวจสอบผูเดินทาง

ไดทุกรายหรือไม 

 

 

 

การเฝาระวังท่ีดานควบคุมโรคฯ 

อุณหภูมิรางกายตั้งแต 37.3 องศาเซลเซียสขึ้นไป หรือ มี

อาการอยางนอยหนึ่งอาการดังตอไปนี้ไอ มีน้ำมูก เจ็บคอ 

จมูกไมไดกลิ ่น ลิ ้นไมร ับรส ถายเหลว ตาแดง ผื ่นข้ึน 

หายใจเร็ว หายใจเหนื ่อยหรือหายใจลำบาก มีประวัติ

เดินทางไปยัง หรือ มาจากตางประเทศ ทุกเที่ยวบิน/ทุก

ชองทางระหวางประเทศ *เจาหนาท่ีดานควบคุมโรคฯ 

ทาเรือแหลมฉบัง ไดแจงไปทุกหนวยงานที่เกี ่ยวของให

ดำเนินงานตามมาตรการระบบเฝาระวังปองกันควบคุม

โรคติดตอระหวางประเทศของชองทางฯ ทาเรือแหลมฉบัง  

มาตรการดำเนินงานระยะกอนการระบาดของโรค  

1. ดานควบคุมโรคฯ ติดตามขอมูลจากประกาศของ

องคการอนามัยโลก และจากกรมควบคุมโรคกระทรวง

สาธารณสุข นำมาวิเคราะหความเสี่ยง  

2. มาตรการสื่อสารความเสี่ยง 

   2.1 ดานควบคุมโรคฯ แจงประธานชองทางใหทราบ

ขอมูลการประเมินความเสี่ยง  

   2.2 แจงขอมูลขาวสารใหกับคณะทำงานประจำชองทาง

ฯ ทราบเพ่ือเฝาระวังผูท่ีเดินทางมาจากพ้ืนท่ีเสี่ยงหรือเขต

ติดโรค 17 ประเทศ หรอืมีอาการเขาตามเกณฑนิยามของ

โรค  
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ลำดับ สถานการณสมมติ ประเด็น/ขอคำถาม/กิจกรรม ผลจากการถอดบทเรียน COVID-19 

การเฝ าระว ังท ี ่ด านควบคุมโรคติดตอ

ระหวางประเทศ 

 อ ุณหภ ูม ิร  างกายต ั ้ งแต   37.3 

องศาเซลเซียสขึ้นไป หรือ มีอาการอยาง

นอยหนึ่งอาการดังตอไปนี้ไอ มีน้ำมูก เจ็บ

คอ จมูกไมไดกลิ่นลิ้นไมรับรส ถายเหลว 

ตาแดง ผื่นขึ้น หายใจเร็ว หายใจเหนื่อย

หรือหายใจลำบาก 

 มีประวัติเดินทางไปยัง หรือ มา

จากตางประเทศ ทุกเที่ยวบิน/ทุกชองทาง

ระหวางประเทศ 

 *เจ าหน า ท่ีดานควบค ุมโรคฯ 

ท  า เ ร ื อแหลมฉบ ั ง  ได  แจ  ง ไปย ั ง ทุก

หนวยงานที ่เกี ่ยวของใหดำเนินงานตาม

มาตราการระบบเฝาระวัง ปองกันควบคุม

โรคติดตอระหวางประเทศของชองทางฯ 

ทาเรือแหลมฉบัง 

   2.3 ดานควบคุมโรคฯ แจงเปนหนังสือราชการ ให

ตัวแทนเรือ และทาเรือผูประกอบการทราบ พรอมแจง

ผานไลนกลุม IHR (ไมเปนทางการ) เพ่ือกระจายขอมูลการ

เฝาระวังไปยังช องทาง โดยเนนใหค ัดกรองจาก 17 

ประเทศท่ีมีความเสี่ยง และมีอาการเขาขายตามนิยาม  

  2.4 ตัวแทนเรือนำขอมูลที่ไดรับจากดานควบคุมโรคฯ 

ไปเนนย้ำใหกัปตันเรือสงเอกสารใหดานควบคุมโรคฯ 

ไดแก  ต.1 ต.2 (ขอมูลสุขภาพลูกเรือ) ต.3, port of call, 

ข อม ูลการได ร ับว ัคซ ีน , CREW List, เอกสารการวัด

อุณหภูมิย อนหลัง 7 วัน เอกสารอื ่นๆ เพื ่อใช ในการ

ประเมินความเสี่ยงจากเรือทุกลำและผูเดินทางมากับเรือ

ทุกราย  

 

2 สถานการณท่ี 1 

- วันที่ 8 พฤศจิกายน 2563 เวลา 12.00 

น. ดานควบคุมโรคฯ ไดรับแจงจากตัวแทน

เรือ วาลูกเรือบนเรือสินคาชื ่อ MV.M1 

และ MV.M2 สัญชาติปานามา มีประวัติ

สัมผัสกับผูติดเชื้อโควิด-19 ที่เปนตัวแทน

1. ดานควบคุมโรคฯ จะดำเนินการอยางไร 

หรือเตรียมพรอมอะไรบางหลังจากไดรับขอมูล  

2. จากสถานการณขางตนมีหนวยงานใดท่ี

เก่ียวของ และมีบทบาทอยางไร 

3. มีมาตรการ กฎหมาย ขอบังคับอะไรบาง 

มาตรการดำเนินงานเม่ือพบผูปวยสงสัยหรือยืนยัน    

1. ดานควบคุมโรคฯ ตรวจสอบเอกสารขอมูลสุขภาพของ

ลูกเรือ เชน อุณหภูมิ เอกสารผลตรวจทางหองปฏิบัติการ 

และอื่นๆ ที่เกี่ยวของเพื่อยืนยันเหตุการณ ประเมินความ

เสี่ยง  
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ลำดับ สถานการณสมมติ ประเด็น/ขอคำถาม/กิจกรรม ผลจากการถอดบทเรียน COVID-19 

เรือ จากทาเรือ Port Klang, Malaysia ซ่ึง

เปนทาเรือกอนหนา (Last Port) 

- จากการสอบถามขอมูลผู ต ิดเชื ้อราย

ดังกลาวมีประวัติขึ้นไปติดตอประสานงาน

บนเรือท้ัง 2 ลำ โดยเรือท้ัง 2 ลำ มีกำหนด

เดินทางเขามาเทียบทา เพื่อขนถายสินคา

ท่ีทาเรือแหลมฉบัง วันท่ี 11 พ.ย. 2563  

 ขอมูลเพิ ่มเติม ลูกเรือบนเรือ 2 

ลำ มีลูกเรือ จำนวนทั้งหมด 46 คน เปนผู

ส ัมผัสผู ต ิดเชื ้อโควิด-19 และเบื ้องตน

ทราบวาจะมีผูปฏิบัติงานเกี่ยวของการขน

ถายสินคาที ่ทาเทียบเรือ C1C2 จำนวน 

201 คน   

4. กรณีที่เรือมาจากเขตติดโรคและยังไมพน

ระยะเฝาระวังหรือพบผู ป วยสงสัย ในชอง

ทางเขาออกประเทศจะกำหนดมาตรการเพ่ือ

เปนการปองกันโรคแพรเขามาในประเทศได

อยางไร (จะยินยอมใหเรือทอดสมอในทาเรือ

หรือไม หรือจะใหเรือทุกลำไปจอด ณ จุดกักกัน 

หรือ ทองทะเล รอให จนท.ดานดำเนินการ

ตรวจคัดกรองกอน) 

 

 

 

2. มาตรการการสื่อสาร การประสานงาน และการแจง

เหตุการณ  

  2.1 ดานควบคุมโรคฯ รายงานขอมูลใหประธานชองทาง

ฯ ทราบ และแจงหนวยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวของทราบ เชน 

นำรอง สำนักงานควบคุมการจราจรและความปลอดภัย

ทางทะเล ตรวจคนเขาเมือง เปนตน                       

  2.2 ดำเนินตามมาตรการท่ีเตรียมไว ไดแก ประสาน รพ.

แหลมฉบัง ในการเตรียมทีม CDCU เพื ่อสอบสวนและ

ทำลาย เตรียมอุปกรณในการคัดกรองและปองกันตนเอง

ในกรณีท่ีตองรวมดำเนินการกับทีม CDCU  

3. หนวยงานท่ีเก่ียวของ 

หนวยงาน บทบาทหนาท่ี/การดำเนินงาน 

ตัวแทนเรือ  ประสานขอมูล เอกสารของเรือและ

ลูกเรือพรอมสื่อสารมาตรการตาง ๆ 

ใหกัปตันเรือทราบและปฏิบัติ และ

คอยอำนวยความสะดวกหนวยงานท่ี

เก่ียวของ 

ทาเทียบเรือ  ติดตามสถานการณและมติจาก

ชองทางและเตรียมพรอมดำเนินการ

สำหรับเจาหนาท่ีในทาเทียบเรือ 
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ลำดับ สถานการณสมมติ ประเด็น/ขอคำถาม/กิจกรรม ผลจากการถอดบทเรียน COVID-19 

นำรอง  ระงับการนำรอง เพ่ือนำเรือเขาเทียบ

ทา  

สจป. ศรีราชา ควบคุมจุดท้ิงสมอเรือ ติดตาม

ตำแหนงของเรือ 

(สำนกังานควบคุมการจราจรและ

ความปลอดภัยทางทะเล) 

ตรวจคนเขา

เมือง 

เตรียมพรอมอำนวยความสะดวกใน

พิธีการตรวจคนเขาเมือง 

ศุลกากร เตรียมพรอมอำนวยความสะดวกใน

พิธีการศุลกากร 

ดานควบคุม

โรคฯ 

เฝาระวังสถานการณ เตรียมพรอม

มาตรการสาธารณสุข วิเคราะหและ

นำเสนอขอมูลใหประธานชองทางฯ 

พิจารณาดำเนินการ 

ประธาน

ชองทาง 

พิจารณากำหนดมาตรการ รวมกับ

คณะทำงานฯ รวม 8 ตำแหนง 
 

3 สถานการณท่ี 2 

- ดานควบคุมโรคฯ ทาเรือแหลมฉบัง ได

รายงานเหตุการณตอประธานชองทางฯ 

และสำนักงานปองกันควบคุมโรคที ่ 6 

จังหวัดชลบุรี (สคร.6 ชลบุรี) เพื่อหารือ

เกี ่ยวกับมาตรการดำเนินงานเบื ้องตน 

1. ดานควบคุมโรคฯ จะดำเนินการคัดกรองผู

เดินทางท่ีมาจากเขตติดโรคโดย ไมพนระยะเฝา

ระวังอยางไรบาง 

2 .  ช  องทางฯ จะม ี ว ิ ธ ี การในการต ิดตอ

ประสานงาน เพื่อเตรียมความพรอมอยางไร

บาง มีความจำเปนตองแจงหนวยงานไหนบาง 

1.เรือที่มาจากเขตติดโรคและยังไมพนระยะเฝาระวัง

หรือพบผูปวยสงสัย ในชองทางฯ จะกำหนดมาตรการ

เพ่ือเปนการปองกันโรคแพรเขามาในประเทศ โดยดาน

ควบคุมโรคฯ ประสานตัวแทนเรือเพื่อแจงใหกัปตันเรือท้ัง 

2 ลำ เฝาระวังสังเกตอาการ วัดอุณหภูมิลูกเรือทุกคน ทุก

วัน (วันละ 2 เวลา) หากมีอาการเขาไดตามนิยามให 
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ลำดับ สถานการณสมมติ ประเด็น/ขอคำถาม/กิจกรรม ผลจากการถอดบทเรียน COVID-19 

รวมถึงจัดเตรียมประชุมเตรียมพรอมการ

ดำเนินงานควบคุมปองกันโรค 

-วันที่ 9 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10.00 

น. เรือ MV.M1 และ MV.M2 ไดท้ิงสมอใน

เขตนานน้ำทาเรือแหลมฉบัง เตรียมเทียบ

ทาเรือ C1C2 เพ่ือดำเนินการขนถายสินคา 

(เชน รพ. ศุลกากร ตรวจคนเขาเมือง ทาเทียบ

เรือ)  

กักตัวเองบนเรือ และสังเกตอาการคนอ่ืนๆ ท่ีสัมผัสคนท่ีมี

อาการตลอดเวลา โดยใหสงขอมูลมาที่ตัวแทนเรือทุกวัน

เพ่ือสงตอใหดานควบคุมโรคฯ  

2.ดานควบคุมโรคฯ วิเคราะหและประเมินความเสี่ยงจาก

เอกสาร/ขอมูล ที ่ ได จากตัวแทนเร ือ พร อมทั ้งแจง

หนวยงานที่เกี่ยวของ ไดแก สำนักงานนำรอง สำนักงาน

ควบคุมการจราจรและความปลอดภัยทางทะเล ศรชล. ทา

เทียบเรือ สสจ.ชลบุรี คณะทำงานชองทางฯ 8 ตำแหนง 

และหนวยงานตนสังกัด คือ สคร.6 ชลบุรี รวมถึงแจง

ประธานชองทางฯ เพื่อเปนขอมูลนำเขา ใหประธานฯ สั่ง

การจัดประชุมชองทางฯ เพื่อลงมติวาจะใหเรือเขาเทียบ

ทาหรือไม และดำเนินมาตรการอยางไร  

3.เนนมาตรการเสริมใหเรือทำเพิ่มเติม เชน หามออกมา

ภายนอกขณะกักบริเวณ ทำความสะอาดบนเรือ ในจุด

สัมผัสรวม เขมงวดเรื่องการสวมใส PPE ขณะปฏิบัติงาน  

4.กรณีพบผูมีอาการหายใจลำบากที่เปนผูสัมผัสเสี่ยงสูง 

(กรณีฉุกเฉินเรงดวน) ตัวแทนเรือตองประสานขออนุญาต

ดานควบคุมโรคฯ พาทีมแพทยไปประเมินและวินิจฉัย

อาการผูปวย บนเรือกลางทะเล หากกรณีฉุกเฉินจะขึ้นมา

รักษาบนฝ ง ตองประสานขอคณะกรรมการโรคติดตอ

จังหวัด มารับการรักษาที ่โรงพยาบาลแหลมฉบัง โดย

ประสานตรวจคนเขาเมืองขออนุญาตลงจากเรือมารักษา

บนฝง  
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ลำดับ สถานการณสมมติ ประเด็น/ขอคำถาม/กิจกรรม ผลจากการถอดบทเรียน COVID-19 

ดานควบคุมโรคฯ คัดกรองผูเดินทางท่ีมาจากเขตติดโรค

โดยที่ยังไมพนระยะเฝาระวัง โดยตัวแทนเรือมารับทีม

ดานฯ เพื่อไปเก็บตัวอยางบนเรือในลูกเรือทุกคน รวมถึง

คัดกรองอุณหภูมิและสุขภาพคนบนเรือทุกคน กอน Swab 

ตองคัดกรองวัดอุณหภูมิเพื่อใหแนใจวาปวยจริงหรือไม 

เปนการตรวจสอบวาขอมูลการวัดอุณหภูมิที่กัปตันเรือสง

มาสอดคลองตรงกัน และตรวจการปองกันบนเรืออื ่นๆ 

เชน การสวมใส PPE กิจวัตรคนบนเรือที่ลดความเสี ่ยง 

และรายงานความค ืบหน  า  รวมถ ึ งผลตรวจทาง

หองปฏิบัติการ ตอคณะทำงานประจำชองทางฯ ผานเวที

ประชุม ถาผลพบเชื้อหรือไมพบเชื้อ จะประชุมชองทาง

เพ่ือจัดทำมาตรการจัดการตอไป  

4 สถานการณท่ี 3 

- วันที่ 9 พฤศจิกายน 2563 เวลา 12.00 

น. ดานควบคุมโรคฯ ทาเรือแหลมฉบัง 

ร  วมก ับโรงพยาบาลแหลมฉบ ัง  และ

สำนักงานปองกันควบคุมโรคที่ 6 จังหวัด

ชลบุรี ข้ึนตรวจคัดกรองผูเดินทาง และเก็บ

ตัวอยางหาเชื ้อโควิด-19 ในลูกเรือ เรือ 

MV.M1 และ เรือ MV.M2  

ผลการตรวจ  

- เรือ MV.M1 ลูกเรือจำนวน 22 ราย ผล 

NOT-DETECTED ท้ังหมด  

1. เม่ือตรวจสอบพบมีผูปวยยืนยัน จะมีข้ันตอน

การดำเนินการ อยางไรบาง และจะตองแจง

หนวยงานไหนบาง ใครจะเปนผูแจง 

2. ตัวแทนเรือจะดำเนินอยางไรบาง 

3. ทาเรือจะตองดำเนินการอยางไรบาง 

4. ตรวจคนเขาเมืองและศุลกากรจะดำเนินการ

ตามข้ันตอนท่ีเก่ียวของไดอยางไร 

5. โรงพยาบาลจะมีขั้นตอนดำเนินการอยางไร

บางเม่ือไดรับแจง ( Flow chart ของ รพ.) 

6. ทีม SRRT/CDCU จะมีขั ้นตอนดำเนินการ

อยางไรบาง (คนหาผูสัมผัสบนเรือ การทำลาย

หากตรวจสอบพบมีผู ป วยยืนยัน จะมีขั ้นตอนการ

ดำเนินการ ดังนี้  

1. ผลตรวจทางหองปฏิบัติการเปน บวก หรือ ลบ หรือไม

แนชัด ใหถือวาเรือนั้นเปนเรือติดเชื้อ โดยแจงประธาน

ช องทางฯ เพ ื ่อเสนอจ ัดประช ุม และลงมต ิ ในการ

ดำเนินงานวาจะใหเรือเขาเทียบหรือไม หากมติใหเรือเขา

เทียบเพื่อขนถายสินคา ตองมีการรวมวิเคราะหพิจารณา

จัดทำกระบวนการในการนำเร ือเข าเท ียบท าอย าง

ปลอดภัย รวมถึงตองดำเนินการทำลายเชื้อ โดยอาจจะ

ตองหาบริษัทมาทำความสะอาดบนเรือ หากอีกรูปแบบ

หนึ่ง ถาไมใหเรือเขา ใหแจงตัวแทนเรือ ประสานเรือท้ิง
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ลำดับ สถานการณสมมติ ประเด็น/ขอคำถาม/กิจกรรม ผลจากการถอดบทเรียน COVID-19 

- เรือ MV.M2 ลูกเรือจำนวน 24 ราย ผล 

DETECTED 1 ร า ย  แ ล ะ ไ ม  แ น  ชั ด 

(INCONCLUSIVE) 1 ราย  

- คณะทำงานประจำช องทางเข าออก

ประจำดานควบคุมโรคติดต อระหว าง

ประเทศ ประชุมคณะทำงานฯ เพื่อเตรียม

ดำเนินงานตามแผนฉุกเฉินของชองทางฯ 

และมาตรการตาม ศบค. โควิด-19 และ

ประสานสั่งการหนวยงานท่ีเก่ียวของตางๆ  

เชื ้อบนเรือ) และจะดำเนินการอยางไรกับผู

สัมผัสบนเรือ 

 

สมอรอ 14 วัน ถาพน 14 วันเหตุการณปกติ จึงอนุญาตให

เทียบทาขนถายสินคาได หากกรณีถามีผูปวยที่มีอาการ

รุนแรง ขอรับการรักษาที ่โรงพยาบาล ใหตัวแทนเรือ

ประสานดานควบคุมโรคฯ ตรวจคนเขาเมือง ในการขอ

อนุญาตลงเรือมารับการรักษา หากเสียชีวิตบนฝงระหวาง

การรักษาใหตัวแทนเรือเปนผูดำเนินการแจงการตาย และ

เมื่อนำรองขึ้นไปบนเรือเพื่อนำเรือออกจากทาเทียบเรือ 

จะมีเจาหนาท่ีสาธารณสุขติดตามไปดวย เพ่ือใหคำแนะนำ

ในการสวมใสชุดปองกัน ระหวางนั้นใหตัวแทนเรือจัดการ

หาบริษัททำความสะอาดที ่มีเอกสารรับรองมาตรฐาน 

Certificate ข้ึนไปบนเรือ  

2. การดำเนินงานตามบทบาทของโรงพยาบาล หาก

ลูกเรือมีอาการรุนแรง เชนหายใจไมออก มีภาวะหอบ

เหนื่อย  ใหการรักษาผูปวยตามแนวทางการรักษาผูปวย

ติดเชื้อโควิด-19 และตรวจหาเชื้อโควิด-19 ดวยวิธี RT-

PCR วันแรกที่รับเขารักษา  ซึ่งโรงพยาบาลแหลมฉบังใน

ฐานะคณะทำงานฯ จะเปนโรงพยาบาลแรกที่จะเลือกนำ

ลูกเรือไปรับการรักษาแตถาติดขัดปญหาเกี่ยวกับสิทธิ์การ

รักษาพยาบาล ตัวแทนเรือจะประสานไปยังโรงพยาบาล

ตามคูสัญญา สวนผูสัมผัสบนเรือคนอ่ืนๆ จะตองไดรับการ

ติดตามอาการจนพนระยะเฝาระวัง  
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ลำดับ สถานการณสมมติ ประเด็น/ขอคำถาม/กิจกรรม ผลจากการถอดบทเรียน COVID-19 

5 สถานการณท่ี 4 

- คณะทำงานฯ ไดพิจารณาตามมาตรการ 

ศบค., พรบ.โรคติดตอ พ.ศ.2558 และกฎ

อนาม ัยระหว  างประเทศ พ.ศ.2548 

(IHR2005) ไดมีมติใหดำเนินการดังนี้ 1) 

กักกันเรือ 14 วัน โดยใหตรวจ RT-PCR ใน 

Day 13-14 หากไมพบเชื้อจึงสามารถนำ

เรือเขามาเทียบทาเพื่อดำเนินการขนถาย

สินคาได หรือ 2) นำเรือเขามาเทียบทา

เพื ่อดำเนินการขนถายสินคา โดยตอง

ดำเนินการตามมาตรการสาธารณสุขอยาง

เครงครัด ทุกกระบวนการทำงาน  

- ตัวแทนเรือของเรือทั้ง 2 ลำ แจงความ

ประสงคที่จะนำเรือเขามาขนถายสินคา ณ 

ทาเรือแหลมฉบังโดยเร็วที่สุด โดยไมรอ

กักกันลูกเรือบนเรือไวท่ีกลางทะเล 14 วัน 

1. ใครจะเป นผ ู ส ั ่ งการ จะม ีการต ั ้ งศ ูนย

บัญชาการเหตุการณหรือไม อยางไร ถามีควร

ดำเนินงานเมื่อใด (ประธานชองทางจะสั่งการ 

หร ือ มอบหมายใครเปนผ ู ส ั ่งการแทน)ทุก

หนวยงาน และแจงขอสั่งการในสถานการณ

ฉุกเฉินนี้ผานชองทางไหน  

2. เมื่อไดรับแจงวาพบผูปวยยืนยันโควิด-19 

บนเรือสินคาระหวางประเทศ มีหนวยงานไหน

บางที่ตองเกี่ยวของและจะดำเนินการตามสิ่งท่ี

เก่ียวของนี้อยางไร 

3. ชองทางจะกำหนดมาตรการ เพื ่อขนถาย

สินคาอยางไร (จะขนถายสินคาหลังทำลายเชื้อ

กอนนำเรือไปจุดกักกัน หรือ ไมอนุญาตใหขน

ถายสินคา) ตามกฎหมายสามารถใหเขาเทียบ

ทาไดหรือไม?? 

1. ประธานชองทางฯ  ควบคุมการสั่งการโดยดานควบคุม

โรคฯ ทำหนาที ่เปนเลขานุการ เสนอมติขนถายอยาง

ปลอดภัย และตองดำเนินการทันที ตั้งแตทราบผลตรวจ

ทางหองปฏิบัติการ วาเปนผูติดเชื้อโควิด-19 โดยประธาน

ชองทางฯ อาจมอบหมายใหรองผู อำนวยการ ทาเรือ

แหลมฉบัง ทำหนาที่เปนผูสั่งการในการตอบโตเหตุการณ

ฉุกเฉินแทน รวมถึงการสื่อสารขอมูล เปนในรูปแบบของ

การประชุมคณะทำงานประจำชองทางฯ และหนวยงานท่ี

เก่ียวของ รวมถึงสื่อสารผานทางแอปพลิเคชันไลน ท่ีใชใน

การรายงานขอมูลสุขภาพรายวัน เปนตน  

2. ตัวแทนเรือ ประสานกับเรือทำ SAFETY ZONE ในการ

หามบุคคลออกจากเรือและหามบุคคลภายนอกขึ้นมายัง

เรือ   

3. ศุลกากรกับตรวจคนเขาเมือง จะเกี่ยวของกับการขอ

เอกสารตางๆ บนเรือ โดยเสนอใชวิธีใสเอกสารในตะกรา

ยื่นไปบนเรือ หรือใชเปนเอกสารอิเล็กทรอนิกส  

       - ทาเทียบเรือ จัดเตรียมสถานที่สำหรับใชเปนจุด

ประสาน/อำนวยการ จุดรายงานตัวสำหรับผูปฏิบัติงาน 

การสวมใส-ถอดชุดปองกัน จุดพักขยะติดเชื้อ เปนตน  

      - รพ.เตรียมความพรอมระบบการสงตอผูปวย  

      - ตัวแทนเรือ อำนวยการความสะดวกในเรือ อุปกรณ

ปองกัน รถรับสง และอื่นที่เกี่ยวของตามที่เจาหนาที่รอง

ขอ  
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ลำดับ สถานการณสมมติ ประเด็น/ขอคำถาม/กิจกรรม ผลจากการถอดบทเรียน COVID-19 

      - สจป.ดำเนินการควบคุมการเดินเรือเขา-ออก ใน

พ้ืนท่ีชองทางฯ    

      - คณะทำงานชองทางฯ ทั้ง 8 ตำแหนง ไดแก ผอ.

ทาเรือแหลมฉบัง ศุลกากร ตรวจคนเขาเมือง ดานอาหาร

และยา ดานตรวจพืช ดานกักกันสัตว รพ.แหลมฉบัง และ

ดานควบคุมโรคฯ รวมประชุมฯ เพื่อลงมติ และรวมหารือ

กำหนดมาตรการ  

4. นำรองใหสวมใสชุดปองกันแบบ Full PPE ขึ้นไปบน

เร ือ เพ ื ่ อนำเร ือออกจากท า เท ียบเร ือตามมต ิของ

คณะทำงานฯ  โดยมีเจาหนาที ่สาธารณสุขติดตามการ

ดำเนินงานตลอดเวลา  

5. ตัวแทนเรือจะเปนผูจัดหาชุดปองกัน โดยทั้งหมดตอง

ไดรับความชวยเหลือและใหคำแนะนำจากเจาหนาที่ดาน

ควบคุมโรคฯ ในการแนะนำสวมใสชุด ถอดชุด และจัดการ

ขยะอันตราย 

6 สถานการณท่ี 5 

- วันท่ี 15 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.00 

น. เรือ MV.M1 และ เรือ MV.M2 ไดทำ

การ เท ี ยบท  า  ณ ท  า เ ร ื อ  C1C2 เ พ่ื อ

ดำเนินการขนสงสินคา โดยมีเจาหนาท่ี

สาธารณสุข ควบคุมกำกับการดำเนินงาน

ของคนงานที ่ข ึ ้นไปทำงานบนเร ือลำ

ดังกลาว  

1. มีสรางความมั ่นใจไดอยางไร วาเรือลำนี้

ปลอดเชื้อเรียบรอยแลว ใครจะเปนผูรับผิดชอบ

หรือผูสรางความม่ันใจ 

2. ชองทางฯ จะมีระบบการติดตามผูสัมผัสบน

เรือทุกวัน จนกวาจะพนระยะเฝาระวังและใคร

จะเปนผูรับผิดชอบ 

3. จะการันตรีไดอยางไร วาเรือลำนี้จะไมมีการ

แพรกระจายเชื้อ ชองทางเขาออกประเทศจะมี

เจาหนาที่สาธารณสุขควบคุมเรื่องการทำความสะอาดท้ัง

กอนและหลังขนถายสินคา  

1. เรือตองมีการทำความสะอาด เนนจุดสัมผัสรวมท่ี

แรงงานภาคขนสง (Stevedore) และลูกเรือตองใชรวมกัน

เปนหลัก ในสวนอื ่น จะใชเครนเคลื ่อนยาย ไมถือวามี

ความเสี่ยง  
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ลำดับ สถานการณสมมติ ประเด็น/ขอคำถาม/กิจกรรม ผลจากการถอดบทเรียน COVID-19 

การจัดระบบรักษาความปลอดภัย ไดอยางไร 

จะใชระบบไหนในการอนุญาตใหคน ข้ึนหรือลง

เรือได 

4. ดำเนินการกำผูปวย และลูกเรือท่ีเหลือ

อยางไร 

 

2. ลูกเรือตองติดตามอาการโดยการตรวจวัดอุณหภูมิเชา

เย็น และแจงผานตัวแทนเรือ  

3. ตำแหนงอื่นๆ เชน Stevedore พนักงานรับเชือกจาก

เรือ ตองไดรับการใหความรู ในการปองกันกอนขึ ้นไป

ปฏิบัติงานบนเรือ และตองไดรับการตรวจติดตามเฝาระวัง 

คนทุกคนท่ีมีสวนเก่ียวของ 14 วัน โดยจัดใหมีทะเบียนผูท่ี

เก่ียวของเพ่ือใชติดตามอาการ  

 

7 สถานการณท่ี 6 

-วันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 เวลา 19.00 

น. ดานควบคุมโรคฯ รับแจงจากตัวแทน

เร ือว า เร ือ MV.M1 และ เร ือ MV.M2 

สัญชาติปานามา วาผู บ ังคับเรือ จะขอ

อนุญาตนำเรือออกจากนานน้ำประเทศ

ไทย เพื ่อเดินทางไปยังประเทศสิงคโปร

เพื ่อขนถายสินคาใหทันตามกำหนดการ

เดิม 

1. ชองทางฯ จะมีกระบวนการ/วิธีการตัดสินใจ

ในกรณีนี้อยางไร  

2. จะม ีข ั ้นตอนการแจ งไปย ัง Next port 

อยางไร ใครจะเปนผูแจง ผานชองทางไหน 

กระบวนการตัดสินใจ ดำเนินการตามมาตรการที่ไดจัดทำ

และผานมติที่ประชุมแลว หากเรือไปทาเรือถัดไป (Next 

port) ยังอยู ในระยะการเฝาระวัง ดานควบคุมโรคฯ 

ดำเนินการแจง สคร.6 ผานไปที่จุดประสานงานองคการ

อนามัยโลก กองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค เพื่อใหทา

ถัดไปทราบ และตัวแทนเรือแจงขอมูลยังตัวแทนเรือท่ี 

Next Port  
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สถานการณสมมติท่ี  2 พบลูกเรือมีอาการแนนหนาอก ออกซิเจนต่ำ (55%) บนเรือสินคาขณะท่ีเทียบทาอยู 

ลำดับ สถานการณสมมติ ประเด็น/ขอคำถาม/กิจกรรม ผลจากการถอดบทเรียน COVID-19 

1 ขอมูลท่ัวไป  

 วันที ่ 30 มกราคม 2563 องคการ

อนาม ัยโลก (World Health Organization: 

WHO) ไดประกาศใหโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 

2019 (Coronavirus Disease 2019: COVID-

19) เปนภาวะฉุกเฉินดานสาธารณสุขระหวาง

ป ร ะ เ ท ศ  ( Public Health Emergency of 

International Concern; PHEIC)  โ ด ย

สถานการณเดือนมกราคม 2563 ทั ่วโลกมี

ผูปวยสะสมจำนวน  6,169 ราย เสียชีวิต 133 

ราย จาก 17 ประเทศ 

     วันท่ี 26 กุมภาพันธ 2563 ประเทศไทยได

กำหนดใหโรคโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

(COVID-19)  เป นโรคต ิดต ออ ันตรายตาม

พระราชบัญญัติโรคติดตอ พ.ศ.2558 

 กรมควบคุมโรคได ส ั ่ งการให ด  าน

ควบคุมโรคฯ ทุกแหงดำเนินมาตรการเฝาระวัง

และค ัดกรองผ ู  เด ินทางท ี ่ ม ีจากประเทศ

ตางประเทศ โดยเฝาระวังผูเดินทางตามนิยาม 

ดังนี้  

การเฝาระวังท่ีดานควบคุมโรคฯ 

1. ดานควบคุมโรคฯ มีการดำเนินการอยางไรในการ

ติดตามขอมูล สถานการณ วิเคราะหความเสี ่ยงของ

ชองทางและแจงใหกับหนวยงานในชองทางรับทราบ

สถานการณไดอยางไร? 

2. ดานควบคุมโรคฯ เมื ่อไดรับขอสั่งการจะตองแจง

หนวยงานไหนบางและจะตองดำเนินการอยางไรตอไป 

3. ดานควบคุมโรคฯ จะมีวิธีการแจงกับตัวแทนเรือทุก

ราย และทาเรือทุกทาไดอยางไร  

4. ตัวแทนเรือเมื่อไดรับแจงจากดานควบคุมโรคฯ หรือ

ประธานชองทางฯ จะมีวิธีการแจงมาตรการกับเรือทุก

ลำ หรือผู เดินทางที่มาจากเขตติดโรค หรือมีประวัติ

เด ินทางมาจากเขตติดโรคไดอยางไร และสามารถ

ตรวจสอบผูเดินทางไดทุกรายหรือไม 

 

 

 

 

 

มาตรการดำเนินงานระยะกอนการระบาด

ของโรค   

1. ดานควบคุมโรคฯ ติดตามขอมูลจากประกาศ

ขององคการอนามัยโลก และจากกรมควบคุม

โรค กระทรวง สาธารณสุข นำมาวิเคราะห

ความเสี่ยง  

2. มาตรการส่ือสารความเส่ียง 

2.1 ดานควบคุมโรคฯ แจงประธานชองทางฯ 

ใหทราบขอมูลการประเมินความเสี่ยง  

2.2 แจงขอมูลขาวสารใหกับคณะทำงานประจำ

ชองทางฯ ทราบเพื่อเฝาระวังผู ที ่เดินทางมา

จากพ้ืนท่ีเสี่ยงหรือเขตติดโรค 17 ประเทศ หรอื

มีอาการเขาตามเกณฑนิยามของโรค  

2.3 ดานควบคุมโรคฯ แจงเปนหนังสือราชการ 

ใหตัวแทนเรือ และทาเรือผูประกอบการทราบ 

พรอมแจงผานไลนกลุม IHR (ไมเปนทางการ) 

เพื่อกระจายขอมูลการเฝาระวังไปยังชองทาง 

โดยเนนใหคัดกรองจาก 17 ประเทศที่มีความ

เสี่ยง และมีอาการเขาขายตามนิยาม  
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 อุณหภูมิรางกายตั้งแต 37.3 องศาเซลเซียสข้ึน

ไป หร ือ ม ีอาการอย างน อยหน ึ ่ งอาการ

ดังตอไปนี้ไอ มีน้ำมูก เจ็บคอ จมูกไมไดกลิ่นลิ้น

ไมรับรส ถายเหลว ตาแดง ผื่นขึ้น หายใจเร็ว 

หายใจเหนื ่อยหรือหายใจลำบาก  มีประวัติ

เดินทางไปยัง หรือ มาจากตางประเทศ ทุก

เท่ียวบิน/ทุกชองทางระหวางประเทศ 

*เจาหนาทีดานควบคุมโรคฯ ทาเรือแหลมฉบัง 

ได แจ งไปย ังท ุกหน วยงานที ่ เก ี ่ยวข องให

ดำเน ินงานตามมาตรการระบบเฝ าระวั ง 

ปองกันควบคุมโรคติดตอระหวางประเทศของ

ชองทางเขาออกประเทศทาเรือแหลมฉบัง 

ดานควบคุมโรคฯ แจงหนวยงาน ดังนี้  

 

 

 

 

 

 

 

4. ดานควบคุมโรคฯ ประเมินสถานการณ และ

วิเคราะหความเสี่ยงของชองทาง  

5. แจงทุกหนวยงานที่เกี่ยวของ  ใน ชองทาง

กลุมแอพพลิเคชั่นไลน โทรศัพทและอีเมล ตาม

ทะเบียนรายชื่อผูติดตอสื่อสารในแผนฉุกเฉิน  

 6. บริษัท/ผูประกอบการ /ทาเรือ /ตัวแทนเรือ 

ตรวจสอบขอมูลการเดินทางของเร ือ และ 

ลูกเร ือหรือผู  เด ินทางทุกราย หากพบวามี

ประวัติการเดินทางมาจากเขตติดโรคหรือพื้นท่ี

ระบาดของโรค ตามที ่แจ งไป ตองรายงาน

ขอมูลใหกับหัวหนาดานควบคุมโรคฯ รับทราบ

ทันที  

7. มาตรการกับเรือทุกลำ และผูเดินทางที ่มา

จากเขตติดโรค หรือมีประวัติเดินทางมาจาก

เขตติดโรคได 

       ดานฯทาเรือแหลมฉบัง 

ตัวแทนเรือ (ในทาเรือแหลมฉบัง) 

(ประธานชองทาง) การทาเรือแหลม

 
ทาเรือ 
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   7.1 ดานควบคุมโรคฯ แจงขอมูลโรคหรือภัย

สุขภาพ และประเทศเขตติดโรค ตามท่ีองคการ

อนามัยโลก(WHO) ประกาศ  

  7.2 แจงแนวทางปฏิบัติของแตละหนวยงาน

ตามท่ีกำหนดไวในแผนฉุกเฉินฯ   

2 สถานการณท่ี 1 

วันท่ี 30 เม.ย.2565 เวลา  14.00 น. ดาน

ควบคุมโรคฯ ทาเรือแหลมฉบัง ไดรับแจงจาก

ตัวแทนเรือ ชื่อ MV.AA เทียบทาเพื่อขนถาย

สินคาที่ทา A4 ตั้งแตวันที่ 22 เมษายน 2564 

เวลาประมาณ 10.00 น. จนถึงปจจุบัน พบ

กัปตันเรือ มีอาการ แนนหนาอก หายใจหอบ

เหนื่อย ประสงคที ่จะขอขึ้นมารับการรักษาท่ี

โรงพยาบาลในประเทศไทย  

ขอมูลท่ัวไปของเรือ เรือชื่อ MV.AA 

สัญชาติเรือไลบีเรีย เปนเรือบรรทุกสินคาท่ัวไป 

เดินทางมาจากทาเรือ สิงคโปร มีลูกเรือท้ังหมด 

25 ราย เพศชายท้ังหมด สัญชาติยูเครนท้ัง 25 

คน จากการตรวจสอบขอมูล กำหนดออกจาก

ทาเรือแหลมฉบัง (ทา A14) วันท่ี 3 พฤษภาคม 

2564 เวลาประมาณ 18.00 น. ประวัติการเรือ 

3 ทาสุดทายไดแก  

1. ด านควบคุมโรคฯ จะดำเน ินการอยางไร หรือ

เตรียมพรอมอะไรบางหลังจากไดรับขอมูล ? 

2. จากสถานการณขางตนมีหนวยงานใดที่เกี ่ยวของ 

และมีบทบาทอยางไร 

3. มีมาตรการ กฎหมาย ขอบังคับอะไรบาง 

 

 มาตรการดำเนินงานเมื่อพบผูปวยสงสัยหรือ

ยืนยัน  

1.ตัวแทนเรือ รวบรวมขอมูลสุขภาพลูกเรือ สง

ใหดานควบคุมโรคฯ  

2.โรงพยาบาลคู ปฏิบ ัต ิการ โดยทีมแพทย 

ประเมินอาการ  

3.ดานควบคุมโรคฯ รวบรวมขอมูลจากตัวแทน

เรือ เพื่อวิเคราะหความเสี่ยง และสรุปขอมูล

เบื้องตน เพื่อรายงานประธานชองทางฯ และ

หนวยงานตนสังกัด เพื่อหารือมาตรการที ่จะ

ดำเนินการ  

4.หนวยงานที ่เกี ่ยวของ ไดแก คณะทำงาน

ประจำชองทางฯ ทั้ง 8 ตำแหนง ตาม พรบ.

โรคติดตอ 2558 นอกจากนี้ยังมีหนวยงานท่ี

เกี ่ยวของโดยตรง ไดแก นำรอง ที ่จะนำเรือ

ออกจากทาเทียบเรือ, สจป.ที่ควบคุมการนำ

เรือเขาออกทางทะเล และพิจารณาในเรื่องของ

ตำแหนง, ตรวจคนเขาเมือง ที่พิจารณาการเขา
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1) ทา Singapore, Singapore วันท่ี 16 - 17 

เม.ย. 64  

2) ทา Chattogram, Bangladesh วันท่ี 21 

มี.ค. - 11 เม.ย.64  

3) ทา Singapore, Singapore วันท่ี 7 มี.ค. 

2564  

เมืองเปนกรณีพิเศษเรงดวน, ทาเทียบเรือ ท่ี

ต องจ ัดพ ื ้นท ี ่สำหร ับอำนวยความสะดวก

เจาหนาที่ในการดำเนินการควบคุมปองกันโรค 

เปนตน  

2.มาตรการ กฎหมาย ท่ีบังคับใช  

1. พระราชบัญญัติโรคติดตอ พ.ศ. 2558  

2. คำสั่งศูนยบริหารสถานการณแพรระบาด

ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (ศบค.)   

3. คำสั่งคณะกรรมการโรคติดตอจังหวัดชลบุรี   

3 สถานการณท่ี 2 

เวลา 16.00 น. ดานควบคุมโรคฯ ขึ้นตรวจคัด

กรองสุขภาพเบื้องตน ทราบขอมูลของผูปวย 

เพศชาย อายุ 55 ป สัญชาติยูเครน ปฏิเสธโรค

ประจำตัว ไมมีไข และลูกเรือคนอื่น ๆ ไมพบผู

มีไข ตอมาเวลา 17.00 น. ดานควบคุมโรคฯ 

รวมกับทีมแพทยโรงพยาบาลคูสัญญา ข้ึนตรวจ

รางกายผูปวย ผลการตรวจ ผูปวยหายใจหอบ

เหนื่อย ไมสามารถเดินและนอนได ปากซีดสี

มวง ตัวเขียวคล้ำ ผลตรวจคาออกซิเจน 50 % 

สอบถามเบื้องตน ไมพบประวัติเสี่ยงการรับเชื้อ

โควิด-19  แพทยลงความเห็นวาควรสงตอ

ผูปวยเขารับการรักษา โดยเรงดวนเนื่องจาก

อาการเขาข้ันวิกฤตท่ีจะเสียชีวิต เบื้องตนแพทย

1. ชองทางฯ จะมีวิธีการในการติดตอประสานงาน เพ่ือ

เตรียมความพรอมอยางไรบาง มีความจำเปนตองแจง

หนวยงานไหนบาง (รพ. ศุลกากร ตรวจคนเขาเมือง ทา

เทียบเรือ)  

2. สามารถนำลูกเรือท่ีปวยลงจากเรือไดหรือไม มีเกณฑ

อะไรในการตัดสินใจ? ใครมีอำนาจในการอนุญาต?  

  

1.เตรียมความพรอม โดยดานควบคุมโรคฯ 

รายงานเหต ุการณ ต อประธานช องทางฯ 

นายแพทยสสจ.ชลบุรี เพื่อขออนุมัตินำผูปวย

เขารับการรักษาที ่โรงพยาบาล และรายงาน

ความกาวหนาตอ รอง.ผอ.สคร.6 ชลบุรี และ 

ผอ.สคร.6 ชลบุรี 

2.ปฏิบ ัต ิตามมติคณะกรรมการโรคต ิดตอ

จังหวัดชลบุรี กำหนดแนวทางการนำลูกเรือท่ี

ไมติดเชื ้อโควิด-19 เขารับการ รักษา โดย

นายแพทย สสจ.ชลบุร ี พิจารณาอนุมัต ิใน

หลักการ  

3.ตัวแทนเรือจัดทำหนังสือแจงผู ว าราชการ

จ ังหว ัดในฐานะ ประธานคณะกรรมการ
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วินิจฉัย สงสัยลิ่มเลือดอุดตันในปอดและหัวใจ 

ดานควบคุมโรคฯ ทาเรือแหลมฉบัง ไดรายงาน

เหตุการณตอประธานชองทาง ผู อำนวยการ

สำนักงานปองกันควบคุมโรคที่ 6 จังหวัดชลบุรี 

(สคร.6 ชลบุร ี) และนายแพทยสาธารณสุข

จังหวัดชลบุรี เพื ่อขออนุมัตินำผู ปวยรับการ

รักษาที ่โรงพยาบาล และเตรียมความพรอม

ดำเนินงานตามมาตรการควบคุมโรค และได

ปฏิบัติตามแนวทาง “การดูแลผู ปวยลูกเรือ

ต างชาติ เข าร ับการร ักษา” ตามมติความ

เห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดตอจังหวัด

ชลบุรี 

 

โรคติดตอจังหวัด ชลบุรี เพ่ือขออนุมัตินำลูกเรือ

ข้ึนมารักษา 

4.โรงพยาบาลคูปฏิบัติการ เตรียมความพรอม

เพ่ือคัดกรองผูสัมผัสบนเรือ   

- จัดรถรับสงผูปวย เตรียมทีมแพทย พยาบาล 

ใหการรับ-สงตอผูปวย ในกรณีที่อาจพบผูปวย

เพิ่มขึ้น เตรียมหองความดันลบ และเตรียมทีม

สอบสวนโรคและคนหาผูปวยเพ่ิมเติม 

- เตรียมความพรอมเพื่อคัดกรองยืนยันอาการ

ปวย  จ ัดรถรับสงผ ู ป วย เตรียมทีมแพทย 

พยาบาล ใหการรับ-สงตอผูปวย เตรียมหอง

ความดันลบ และเตรียมทีมสอบสวนโรคและ

คนหาผูปวยเพ่ิมเติม   

5.เตรียมความพรอมรองรับสถานการณและ

อำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน 

4 สถานการณท่ี 3 

เมื่อถึงโรงพยาบาลคูสัญญา ทีมแพทยทำการ

เก็บตัวอยางสงตรวจ RT-PCR หาเชื้อโควิด-19 

และเมื ่อท ีมแพทยใหการรักษาโดยการให 

ออกซิเจนแกผูปวย พบวาผูปวยเริ่มมีไข 38.3 

องศาเซลเซียส  

 

1. เมื ่อตรวจสอบพบมีผู ปวยสงสัย จะมีขั ้นตอนการ

ดำเนินการ อยางไรบาง และจะตองแจงหนวยงานไหน

บาง ใครจะเปนผูแจง 

2. ตัวแทนเรือจะดำเนินอยางไรบาง 

3. ทาเรือจะตองดำเนินการอยางไรบาง 

4. ตรวจคนเขาเมืองและศุลกากรจะดำเนินการตาม

ข้ันตอนท่ีเก่ียวของไดอยางไร 

1.ดานควบคุมโรคฯ เฝาระวังอาการผูสัมผัส ท่ี

เปนลูกเรือ และผูที่มีประวัติขึ้นไปปฏิบัติงาน

บนเรือ  

2.ตัวแทนเรือ ทำหนาที่ประสานงานกับลูกเรือ

ในการต ิดตามข อม ูลส ุขภาพและเอกสาร

ประกอบการจัดทำพิธีการของหนวยตางๆ  

3.ทาเทียบเรือ จำกัดพื้นท่ี บริเวณเรือดังกลาว 

และจัดเตรียมสถานที่ในการดำเนินการในสวน
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5. โรงพยาบาลจะมีขั้นตอนดำเนินการอยางไรบางเม่ือ

ไดรับแจง ( Flow chart ของ รพ.) 

 

ที่เกี่ยวของ เชน พื้นที่สำหรับสวมใส PPE เปน

ตน  

4.ตรวจคนเขาเมือง ดำเนินพิธีการเขาเมือง 

ของผูปวยที่รับการรักษาที่โรงพยาบาล และ

ศุลกากรพิจารณายกเลิกการขึ้นเรือเพื่อตรวจ

รายงานสินคาบนเรือ  

4.โรงพยาบาลอาจดำเนินเฝาระวังอาการทีม

แพทยใหใหการรักษาผูปวย  

5 สถานการณท่ี 4 

วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.00 น. ผล

ตรวจ RT-PCR ของผ ู ป วย Detected และ

ผูปวยอาการไมดีข้ึน  

ประวัตการเจ็บปวย/ประวัติการรักษา ไดรับ

แจงจากลูกสาว ผานชองทางอีเมล ดังนี้  

 - 19 เม.ย.2564 เริ ่มปวยดวยอาการเจ็บคอ 

แตไมมีไข  

 - 21 เม.ย.2564 มีไข รูสึกหนามืดเปนลม คัด

จมูก จมูกบวม  

- 27 เม.ย.2564 มีอาการไอ  

**ผูปวยไมเปดประวัติการเจ็บปวยใหทีมดานฯ 

และทีมแพทยทราบ ในสวนของลูกเรืออีก 24 

ราย ยังไมพบผูมีไขหรือมีอาการสงสัยโรคโควิด-

19 คณะทำงานประจำชองทางเขาออกประจำ

1. ใครจะเปนผู ส ั ่งการ จะมีการตั ้งศูนยบัญชาการ

เหตุการณหรือไม อยางไร ถามีควรดำเนินงานเมื่อใด 

(ประธานชองทางฯ จะสั่งการ หรือ มอบหมายใครเปนผู

ส ั ่งการแทน) ทุกหนวยงาน และแจงขอสั ่งการใน

สถานการณฉุกเฉินนี้ผานชองทางไหน  

2. เมื ่อไดร ับแจงวาพบผู ปวยบนเรือสินคาระหวาง

ประเทศ มีหนวยงานไหนบางที่ตองเกี่ยวของและจะ

ดำเนินการตามสิ่งท่ีเก่ียวของนี้อยางไร 

3. ชองทางฯ จะกำหนดมาตรการ เพื่อขนถายสินคาตอ

อยางไร (จะขนถายสินคาหลังทำลายเชื้อกอน หรือ ไม

อนุญาตใหขนถายสินคา) ตามกฎหมายสามารถใหเขา

เทียบทา/ผลักดันออกไดหรือไม?? 

6. ทีม SRRT/CDCU จะมีขั ้นตอนดำเนินการอยางไร

บาง (คนหาผูสัมผัสบนเรือ การทำลายเชื้อบนเรือ) และ

จะดำเนินการอยางไรกับผูสัมผัสบนเรือ 

1.ทีม SRRT/CDCU/หนวยงานดานสาธารณสุข 

ติดตามสัมผัสที่เปนลูกเรือ ใหเฝาระวังอาการ 

โดยแจงผลการตรวจวัดอุณหภูมิใหตัวแทนเรือ

รวบรวมสงทีม CDCU เพื่อประเมินอาการและ

ประเมินความเสี่ยง  

2. จัดทำทะเบียนผูสัมผัสที่เปนคนงานที่ขึ้นไป

ปฏิบัติงานบนเรือทุกคน เพื ่อติดตามอาการ 

เปนเวลา 14 วัน 
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ลำดับ สถานการณสมมติ ประเด็น/ขอคำถาม/กิจกรรม ผลจากการถอดบทเรียน COVID-19 

ดานควบคุมโรคติดตอระหวางประเทศ ประชุม

คณะทำงานฯ เพื่อเตรียมดำเนินงานตามแผน

ฉุกเฉินของชองทางฯ และมาตรการตาม ศบค. 

โควิด-19 และประสานสั ่งการหนวยงานท่ี

เก่ียวของตางๆ 

6 สถานการณท่ี 5 

วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น. ดาน

ควบคุมโรคฯ ไดแจงผูประกอบการทาเรือให

คนงานเก็บอุปกรณและลงจากเรือดังกลาว 

พรอมทั้งกั้นพื้นที่ไมใหบุคคลที่ไมเกี่ยวของขึ้น-

ลงเรือ และแจงตัวแทนเรือใหประสานกัปตัน

หามไมใหลูกเรือออกมาภายในเรือ 

1. มีการสรางความมั่นใจไดอยางไร วาเรือลำนี้ปลอด

เชื้อเรียบรอยแลว ใครจะเปนผูรับผิดชอบหรือผูสราง

ความม่ันใจ 

2. ชองทางฯ จะมีระบบการติดตามผูสัมผัสบนเรือทุกวัน 

จนกวาจะพนระยะเฝาระวังและใครจะเปนผูรับผิดชอบ 

1.หลังจากที ่เร ือออกจากทาเทียบเร ือเ พ่ือ

เดินทางไปยังทาเรือถัดไป ดานควบคุมโรคฯ 

ดำเนินการประสานกับตัวแทนเรือ ใหติดตาม 

เฝาระวังอาการ โดยสงขอมูลอุณหภูมิและ

อาการ ทุกวันผาน ชองทางอีเมล  

2.ดานควบคุมโรคฯ แจงขอมูล เหตุการณของ

เรือลำดังกลาวไปยังจุดประสานองคการอนามัย

โลกประจำประเทศไทย เพื่อแจงขอมูล ไปยัง

ทาเรือถัดไป  

7 สถานการณท่ี 6 

ผูบังคับเรือ แจงตัวแทนเรือจะขออนุญาตนำเรือ

ออกจากทาเรือ ในวันที่ 2 พฤษภาคม 2565 

เนื่องจากขนถายสินคาเสร็จสิ้นแลวเพ่ือเดินทาง

ไปยังประเทศสิงคโปรเพื่อขนถายสินคาใหทัน

ตามกำหนดการเดิม 

จะมีขั้นตอนการแจงไปยัง Next port อยางไร ใครจะ

เปนผูแจง ผานชองทางไหน 

หากเรือไปทาเรือถัดไป (Next port) ยังอยูใน

ระยะการ เฝ  า ร ะว ั ง  ด  านควบค ุ ม โ ร คฯ 

ดำเนินการแจง สคร.6 ผานไปท่ีจุดประสานงาน

องคการอนามัยโลก กองระบาดวิทยา กรม

ควบคุมโรค เพื่อใหทาถัดไปทราบ และตัวแทน

เรือแจงขอมูลยังตัวแทนเรือท่ี Next Port 
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สถานการณสมมติท่ี 3 พบลูกเรือมีผล RT-PCR พบเช้ือโควิด-19 จำนวน 1 ราย ขณะเรือเทียบทาเรือเพ่ือซอมบำรุง” 

ลำดับ สถานการณสมมติ ประเด็น/ขอคำถาม/กิจกรรม ผลจากการถอดบทเรียน COVID-19 

1.  การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

(COVID-19) ไดเริ่มตนข้ึนในเดือนธันวาคม 

พ.ศ. 2562 โดยพบครั้งแรกในนครอูฮ่ัน เมือง

หลวงของมณฑลหูเปย สาธารณรัฐ ประชาชน

จีน เนื่องจากเมืองอูฮ่ันเปนเมืองใหญท่ีมี

ประชาชนอยูหนาแนน จึงทำใหการระบาด

แพรกระจายไปอยางรวดเร็ว มีผูปวยหนักและ

ผูเสียชีวิตจำนวนมาก องคการอนามัยโลก

(WHO)ไดประกาศใหการระบาดนี้เปนภาวะ

ฉุกเฉินทางสาธารณสุขระหวางประเทศ 

(Public Health Emergency of 

International Concern – PHEIC) ในวันท่ี 

30 มกราคม 2563 ตอมาไดพบผูปวยยืนยัน

ในหลายประเทศท่ัวโลก 

  ปจจุบันประเทศไทยไดยังกำหนดใหโรคติด

เชื้อไวรัสโคโรนา(Covid-19)  เปนโรคติดตอ

อันตรายตาพระราชบัญญัติโรคติดตอ พ.ศ.

2558 

1.ชองทางฯ ควรมีการดำเนินงานหรือเตรียมความ

พรอมอยางไรบาง 

 

1. ดานควบคุมโรคติดตอระหวางประเทศ 

ทาเรือแหลมฉบัง ติดตามสถานการณจากเว็ป

ไซตขององคการอนามัยโลก กรมควบคุมโรค 

สำนักระบาด สำนักโรคติดตออุบัติใหม และ

อีเมล ในการติดตามขอมูล สถานการณ และ

นำขอมูลมาวิเคราะหความเสี่ยงของชองทางฯ 

และแจงใหประธานชองทางฯ และหนวยงาน

ในชองทางฯ ทราบทางอีเมล/Line และแจง

อยางเปนทางการ  

 

 

2.          ประเทศไทยโดยร ัฐมนตร ีว  าการ

กระทรวงสาธารณสุขไดประกาศใหประเทศ

มาเลเซีย กัมพูชา สาธารณรัฐประชาธิปไตย

ประชาชนลาว สาธารณร ัฐอ ินโดน ี เ ซีย 

1.ดานควบคุมโรคฯ เมื่อไดรับขอสั่งการจึงไดประสาน

ตัวแทนเรือ ใหประสานกัปตันเรือที ่เดินทางมาจาก

ตางประเทศรวมถึงประเทศเขตติดโรค สงขอมูล

มาตรการของชองทางฯ  

1. ดานควบคุมโรคฯ แจงประธานชองทางให

ทราบขอมูลการประเมินความเสี่ยง  
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ลำดับ สถานการณสมมติ ประเด็น/ขอคำถาม/กิจกรรม ผลจากการถอดบทเรียน COVID-19 

สาธารณรัฐแหงสหภาพพมาเปนประเทศเขต

ติดโรคโควิด-19 ตามประกาศขององคการ

อนามัยโลก หลังจากนั้นกรมควบคุมโรคไดสั่ง

การใหดานควบคุมโรคติดตอระหวางประเทศ

ทุกแหงดำเนินมาตรการเฝาระวังและคัดกรอง

ผูเดินทางท่ีมีจากประเทศเขตติดโรคและพ้ืนท่ี

ระบาดของโรคทุกประเทศ โดยเฝาระวังผู

เดินทางตามนิยาม ดังนี้  

- อุณหภูมิกายตั้งแต 37.3 องศาเซลเซียสข้ึน

ไป หรือ มีอาการอยางนอยหนึ่งอาการ

ดังตอไปนี้ไอ มีน้ำมูก เจ็บคอ จมูกไมไดกลิ่น

ลิ้นไมรับรส ถายเหลว ตาแดง ผื่นข้ึน หายใจ

เร็วหายใจเหนื่อยหรือหายใจลำบาก 

- มีประวัติเดินทางไปยัง หรือ มาจาก

ตางประเทศ ทุกเท่ียวบิน/ทุกชองทาง 

ระหวางประเทศ เจาหนาทีดานควบคุม

โรคติดตอระหวางประเทศทาเรือแหลมฉบังได 

แจงไปยังทุกหนวยงานท่ีเก่ียวของให

ดำเนินงานตามมาตรการระบบเฝาระวัง 

ปองกันควบคุมโรคติดตอระหวางประเทศของ

ชองทางเขาออกประเทศทาเรือแหลมฉบัง 

  

สุขภาพลูกเรือใหกับดานควบคุมโรคกอนเรือมาถึง

นานน้ำประเทศไทยทุกครั้ง ทุกลำ  

2.ดานควบคุมโรคฯ แจงมาตรการกับ ตม. ศุลกากร 

และหนวยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ โดยใหดานควบคุม

โรคฯ ขึ้นคัดกรองสุขภาพลูกเรือ บนเรือที่เดินทางมา

จากตางประเทศและเขตติดโรค และยังไมพนระยะเฝา

ระวังกอนทุกครั้ง ทุกลำ ถึงจะดำเนินพิธีการอ่ืน ๆ ได  

3.ดานควบคุมโรคฯ แจงโรงพยาบาล เพ่ือเตรียมทีมคัด

กรองผูเดินทางและอุปกรณท่ีตองใช 

4.ดานควบคุมโรคฯ เตรียมความพรอมอุปกรณในการ

คัดกรองผู เดินทางและอุปกรณปองกันตนเอง โดย

ขอรับการสนับสนุนจากสำนักงานปองกันควบคุมโรคท่ี 

6 จังหวัดชลบุรี  

 

 

2. แจงขอมูลขาวสารใหกับคณะทำงานประจำ

ชองทางฯ ทราบเพื่อเฝาระวังผูที่เดินทางมา

จากพื้นที ่เสี ่ยงหรือเขตติดโรค 27 ประเทศ 

หรือมีอาการเขาตามเกณฑนิยามของโรค 

 3. ดานควบคุมโรคแจงเปนหนังสือราชการ 

ใหตัวแทนเรือ และทาเรือผูประกอบการทราบ 

พรอมแจงผานไลนกลุม IHR (ไมเปนทางการ) 

เพื่อกระจายขอมูลการเฝาระวังไปยังชองทาง 

โดยเนนใหคัดกรองจาก 27 ประเทศที่มีความ

เสี่ยง และมีอาการเขาขายตามนิยาม  

 4. ตัวแทนเรือนำขอมูลที่ไดรับจากดานฯ ไป

เนนย้ำใหกัปตันเรือสงเอกสารใหดานฯ ไดแก 

ต.1.ต2 (ขอมูลสุขภาพลูกเรือ)ต.3, port of 

call ,ข อม ูลการได ร ับว ัคซ ีน ,CREW List, 

เอกสารการว ัดอ ุณหภ ูม ิย อนหล ัง 7 วัน 

เอกสารอ่ืนๆ เพ่ือใชในการประเมินความเสี่ยง

จากเรือทุกลำและผูเดินทางมากับเรือทุกราย  

 

3. สถานการณท่ี 1   
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ลำดับ สถานการณสมมติ ประเด็น/ขอคำถาม/กิจกรรม ผลจากการถอดบทเรียน COVID-19 

วันที่ 10 มกราคม 2565 เวลา 08.00 น. เจา

พนักงานสาธารณสุขประจำดานควบคุม

โรคติดตอระหวางประเทศทาเรือแหลมบัง 

ไดรับการแจงทางโทรศัพทจากตัวแทนเรือ วา

พบลูกเรือ มีไข เกิน 37.3 องศาเซลเซียส 

รวมถึงมีอาการไอ เจ็บคอ มีน้ำมูก จำนวน 1 

ราย เบื้องตนลูกเรือแจงวาไดตรวจ ATK หา

เชื้อโควิด-19 ดวยตัวเอง ผล Positive บนเรือ 

ชื่อ  MV.CC สัญชาติเรือ ปานามา โดยเรือลำ

นี้มีลูกเรือทั้งสิ้น 20 คน เรือเดินทางออกจาก

ทาเรือ Tanjung Pelepas ประเทศมาเลเซีย 

โดยจอดเทียบทายูนิไทย ณ ทาเรือแหลมฉบัง 

จังหวัดชลบุรี เพื ่อซอมบำรุง ตั ้งแตในวันท่ี  

26 พ.ย. 2564 

ประวัติการเดินเรือ MV.CC  

-TANJUNG PELEPAS ประเทศมาเลเซีย 20-

21 พ.ย.64 

-KUANTAN ประเทศมาเลเซีย 18-19 พ.ย.64 

-SONGKHLA ประเทศไทย 16-17 พ.ย.64  
 สถานการณท่ี 2 

ดานควบคุมโรคติดตอระหวางประเทศทาเรือ

แหลมฉบัง ประสานแจงประธานชองทาง เพ่ือ

1.ชองทางฯ แหลมฉบังจะดำเนินการตัดสินใจใหเรือ

ดำเนินการอยางไร จะใหมีคนขึ้นลง เรือลำดังกลาว

ตอไปหรือไม  

1.ชองทางฯ พิจารณาบังคับใชกฎหมาย พรบ.

โรคติดตอ 2558 โดยหามบุคคลข้ึนลงเรือ

จนกวาจะไดรับอนุญาตจากเจาพนักงาน

ควบคุมโรคติดตอประจำดานฯ  
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หารือการดำเนินงานตามมาตรการคบคุมโรค 

และแจงไปยัง สคร.6 ชลบุรี  

  ชองทางแหลมฉบังเตรียมดำเนินงานตาม

แผนฉุกเฉินของชองทางและประสานสั่งการ

หนวยงานท่ีเก่ียวของตาง ๆ 

(ตามระบบ ICS/EOC ของชองทางฯ)  

 

2.หากไมอนุญาตใหมีคนทำงานบนเรือ ชองทางแหลม

ฉบังจะดำเนินการอยางไร  

3.ชองทางฯ จะมีวิธีการในการติดตอประสานงาน เพ่ือ

เตรียมความพรอมอยางไรบาง มีความจำเปนตองแจง

หนวยงานไหนบาง (เชน รพ. ตม. ศุลกากร ตัวแทน

เรือ)  

 

2.ดานควบคุมโรคฯ จัดทำหนังสือราชการแจง

ไปยังสำนักงานควบคุมการจราจรและความ

ปลอดภัยทางทะเล ในการแจงมาตรการ

ดำเนินงานท่ีเก่ียวของ เชน ใหทาเทียบเรือ

จัดทำแผนการปฏิบัติงาน ภายใตมาตรการ 

โดยในระหวางนี้ ใหหยุดปฏิบัติงานบนเรือ   

3.การประสานงาน แจงเหตุการณผานท่ี

ประชุมคณะทำงานชองทางฯ 8 ตำแหนง 

ตามคำสั่งคณะทำงานชองทางฯ รวมถึง

ผูเก่ียวของ ไดแกตัวแทนเรือ ทาเทียบเรือ นำ

รอง กรมเจาทา เปนตน เพ่ือรวมกำหนด

มาตรการดำเนินงาน ไมใหมีการแพรระบาด

ของโรคโควิด-19  

 สถานการณท่ี 3  

ขอมูลผูปวย เปนเพศชาย อายุ 42 ป สัญชาติ

ฟลิปปนส ตำแหนงตนเรือ (C/O)  

จากการสอบถามขอมูลผานตัวแทนเรือ ทราบ

วาผูปวยเริ่มปวย วันท่ี 7 มกราคม 2565 ดวย

อาการมีไข ปวดศีรษะ ไอและมีน้ำมูก สวน

ลูกเรือคนอื่นอีก 19 คน ยังไมพบผูมีไข และ

อาการสงสัยอื่น ๆ โดยกัปตันเรือแจงวา ได

แยกผูปวยไวในหองสวนตัว ตั้งแตวันแรกท่ีเริ่ม

ปวย  

1.จะมีข้ันตอนการดำเนินงานรวบรวมขอมูลอาการของ

ลูกเรืออยางไรบาง ?  

 

ดานควบคุมโรคฯ ประสานกับทีมแพทยหรือ

ผูเชี ่ยวชาญจากสคร.6 ชลบุรี  ในการจัดทำ

แบบฟอรมสำรวจอาการของลูกเรือ เพ่ือนำมา

วิเคราะหความรุนแรงของอาการ โดยขอมูล

อาการที่ตองสำรวจเชน ไข ไอ หอบเหนื่อย 

จมูกไมไดกลิ่น ลิ้นไมรับรส โดยใหระบุระดับ

ของอาการที่รูสึก และคาออกซิเจนปลายนิ้ว 

รวมถึงขอมูลสวนตัวเชน อายุ น้ำหนัก สวนสูง 

รวมถึงขอมูลอ่ืนๆท่ีเก่ียวของ  
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 สถานการณท่ี 4 

วันท่ี 12 มกราคม 2565 เวลา 10.00 น. 

ดานควบคุมโรคฯ รวมกับทีมแพทย  

และสำนักงานปองกันควบคุมโรคท่ี 6 จังหวัด

ชลบุรี  ข้ึนตรวจคัดกรองผูเดินทาง และเก็บ

ตัวอยางหาเชื้อโควิด-19 ในลูกเรือ เรือ 

MV.CC  

ผลการตรวจ  

- ลูกเรือจำนวน 19 ราย ผล NOT-DETECTED 

สวนลูกเรือมีอาการปวย ผลตรวจพบเชื้อโค

วิด-19 Detected  

 

1.เมื่อตรวจสอบพบมีผู ปวยยืนยัน จะมีขั ้นตอนการ

ดำเนินการ อยางไรบาง และจะตองแจงหนวยงานไหน

บาง ใครจะเปนผูแจง 

2.ตัวแทนเรือจะดำเนินอยางไรบาง 

3.ทาเรือจะตองดำเนินการอยางไรบาง 

4.ตรวจคนเขาเมืองและศุลกากรจะดำเนินการตาม

ข้ันตอนท่ีเก่ียวของไดอยางไร 

5.โรงพยาบาลจะมีขั้นตอนดำเนินการอยางไรบางเม่ือ

ไดรับแจง ( Flow chart ของ รพ.) 

6.ทีม CDCU จะมีขั้นตอนดำเนินการอยางไรบาง และ

จะดำเนินการอยางไรกับผูสัมผัสบนเรือ และบุคคลที่มี

ประวัติข้ึนไปทำงานบนเรอื  

- การคนหาสาเหตุของการระบาดบนเรือในครั้งนี้   

- การคนหาผูสัมผัส 

- การทำลายเชื้อ 

- และจะดำเนินการอยางไรกับผูสัมผัสบนเรือ 

 

1. ตัวแทนเรือแจงขอมูลใหดานควบคุมโรค

ทราบ และดานควบคุมโรคฯรายงานขอมูลตอ

ประธานชองทางฯ และคณะทำงานฯ รวมถึง

ผูบริหารหนวยงานและ ประสานแจงตรวจคน

เขาเมือง (ตม.) ศุลากากร และทุกหนวยงาน

ภายในชองทางฯ ที่เกี ่ยวของ เพื่อรับทราบ

สถานการณ และเตร ียมความพร อมรับ

สถานการณฉุกเฉินระหวางประเทศตามแผน

ตอบโตภาวะฉุกเฉินฯ  ของชองทางฯ  

2.ดานควบคุมโรคฯ หารือกับโรงพยาบาล

และสคร.6 ในการประเมินอาการผูปวย  

3. ตัวแทนเรือ รวบรวมขอมูลจากเรือ และ

แจ งด านควบคุมโรคฯ และหน วยงานท่ี

เกี ่ยวของ และอำนวยความสะดวกในการ

ปฏิบัติงานทุกขั้นตอน เชน สนับสนุนรถรับสง

เจาหนาท่ี วัสดุอุปกรณ เปนตน  

4.ทาเทียบเรือ จัดเตรียมสถานท่ีในการสวมใส

ชุดปองกัน และการถอดชุดปองกัน รวมถึง

สถานที่รวบรวมขยะติดเชื้อ และกั้นพื้นที่หาม

บุคคลภายนอกท่ีไมเก่ียวของ เขาไปในบริเวณ

เรือสงสัย  

 สถานการณท่ี 5  5.เตรียมความพรอมรองรับสถานการณและ

อำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานของ
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    ห ล ั ง จ า ก น ั ้ น เ จ  า พ น ั ก ง า น

สาธารณสุขประจำดาน ไดรายงานขอมูล

สถานการณใหแกประธานชองทาง), และ

ดำเนินการปรึกษาเรื่องของการประเมินความ

รุนแรงของอาการลูกเรือ กับ โรงพยาบาลคู

ปฏิบัติการ และแจงใหโรงพยาบาล จัดเตรียม

รถ Ambulance ในกรณีที่จำเปนตองมารับ

ต ัวผ ู ป วย(หากพบมีอาการว ิกฤต) , และ 

ประสานแจงตรวจคนเขาเมือง (ตม.) ศุลากา

กร และทุกหนวยงานภายในชองทางฯ ท่ี

เก่ียวของ เพ่ือรับทราบสถานการณและเตรียม

ความพรอมรับสถานการณฉุกเฉินระหวาง

ประเทศตามแผนตอบโตภาวะฉุกเฉินฯ ของ

ชองทางฯ  

จากการสอบถามประวัติเสี่ยง เบื้องตนพบวา 

วันที่ 4 มกราคม 2565 ผูปวยไดมีการติดตอ

ประสานกับตัวแทนเรือที่ขึ้นมาทำงานบนเรือ 

ซึ ่งตัวแทนเรือคนดังกลาวไดพักอาศัยอยู ท่ี

พัทยา  

เบื้องตนตัวแทนเรือ แจงวา เรือลำดังกลาว  มี

ความประสงคจะเฝาระวังเปนเวลา 14 วัน ณ 

อูซอมเรือ โดยใหหยุดกิจกรรมบนเรือทุกอยาง 

จนกวาจะพนชวงระยะเฝาระวัง เม่ือครบ

หนวยราชการท่ีเก่ียวของ (จัดสถานท่ี เสนทาง 

กำหนดจุด หองบัญชาการเหตุการณ จุดจอด

รถ Ambulance  จุดทำลายเชื้อ จุดชำระลาง

ตัวผูปฏิบัติงานคัดกรอง) จัดระบบคัดกรอง

ผูปฏิบัติงาน เปนตน  

6.ตรวจคนเขาเมือง(ตม.) พิจารณาอำนวย

ความสะดวกผ ู  ป  ว ย ในกรณ ีท ี ่ ม ี ค ว าม

จำเปนตองเขาเมืองเปนกรณีพิเศษ เพ่ือ สงตอ

เขารับการรักษา  

7.ศุลกากร ระงับการตรวจสอบสินคาบนเรือ

เรือ MV.CC ชั่วคราวจนกวาจะไดการยืนยัน

วาปลอดจากเชื้อโรค  

8.โรงพยาบาลแหลมฉบังหรือโรงพยาบาลคู

ปฏิบัติการ เตรียมความพรอมเพื่อคัดกรอง

ยืนยันอาการปวย  จัดรถรับสงผูปวย เตรียม

ทีมแพทย พยาบาล ใหการรับ-สงตอผูปวย 

เตร ียมห องความด ันลบ และเตร ียมทีม

สอบสวนโรคและคนหาผูปวยเพ่ิมเติม 

9.CDCU. ดำเนินการสอบสวนโรคเพื่อคนหา

สาเหตุของการระบาดบนเรือในครั้งนี้   

10.ดำเนินการ การคนหาผูสัมผัส ที่เปนกลุม

ผูปฏิบัติงานทาเรือ  
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กำหนด ถึงจะดำเนินการซอมบำรุงเรือใหแลว

เสร็จตามแผนกำหนดเดิม 

11.ประสานใหลูกเรือเช็ดทำความสะอาดการ

ทำลายเชื้อ ท่ีหองพักสวนตัว และบริเวณจุด

สัมผัสเสี่ยง  

12.ผูสัมผัสบนเรือ ใหเฝาระวังอาการตนเอง 

เปนเวลา 14 วัน โดยรายงานขอมูลสุขภาพ

รายวันผานตัวแทนเรือ และแจงมายังดาน

ควบคุมโรคฯ รวบรวมวิเคราะหขอมูล และ

แจงไปยังผูเก่ียวของตอไป  

 ศูนยบัญชาการ/war room/EOC  

-จัดระบบการรายงานผลการติดตามอาการ

ของลูกเรือ รวมถึงผูสัมผัสบนเรือ โดยรายงาน

ใหประธานชองทางฯ รับทราบทุกวัน จนกวา

จะพนระยะเฝาระวัง จนสามารถเขาเทียบทา

ได  

- Isolation, Quarantine, 

Decontamination,  

- Risk communication 

- การรายงานและการสงตอขอมูลไดอยางไร 

ทางไหน และใครเปนผูดำเนนิการ  

 

1.ใครจะเปนผูสั่งการทุกหนวยงาน และจะกระจายขอ

ส ั ่งการในสถานการณฉ ุกเฉ ินน ี ้ผ านชองทางไหน 

(ประธานชองทางฯ จะสั่งการเองหรือมอบหมายใครสั่ง

การแทน) 

2. เมื่อไดรับแจงวาพบผูติดเชื้อบนเรือสินคาระหวาง

ประเทศ มีหนวยงานไหนบางที่ตองเกี่ยวของและจะ

ดำเนินการตามสิ่งท่ีเก่ียวของนี้อยางไร 

3.ชองทางฯ จะกำหนดมาตรการ  ณ จุดท่ีเรือเทียบทา

อยูอยางไร   

4. สรางความมั่นใจไดอยางไร วาเรือลำนี้ปลอดเชื้อ

เรียบรอยแลว ใครจะเปนผูรับผิดชอบหรือผูสรางความ

ม่ันใจ  

5. จะสรางระบบติดตามผูสัมผัสบนเรือทุกวันอยางไร 

และใครเปนผูรับผิดชอบ 

1.ขอสั่งการ ดำเนินการภายใตคณะทำงาน

ชองทางฯ ผานท่ีประชุม โดยมีประธาน

ชองทางฯ(ผอ.ทาเรือแหลมฉบัง) เปนประธาน

การประชุม ใหสั่งการและขอความรวมมือ

หนวยงานท่ีเก่ียวของ ดำเนินการในสวนท่ี

เก่ียวของ 

2. ตัวแทนเรือ แจงเอกสารท่ีเก่ียวของ และ

ขอมูลสุขภาพลูกเรือใหเจาหนาท่ีดานควบคุม

โรคฯ  รับทราบ ดานควบคุมโรคฯ วิเคราะห

ขอมูลเพ่ือประเมินความเสี่ยง และเฝาระวัง 

ตรวจ คัดกรอง ประสานการดำเนินงาน กับ

หนวยงานท่ีเก่ียวของ  

ไดแก คณะทำงานประจำชองทางฯ 

ประกอบดวย ผอ.ทาเรือแหลมฉบัง ตรวจคน

เขาเมือง ศุลกากร ดานตรวจพืช ดานกักกัน



29 
 

ลำดับ สถานการณสมมติ ประเด็น/ขอคำถาม/กิจกรรม ผลจากการถอดบทเรียน COVID-19 

6. จะการ ันต ีได อย างไร ว าเร ือลำนี ้จะไม ม ีการ

แพรกระจายเชื้อ ชองทางเขาออกประเทศจะมีการ

จัดระบบรักษาความปลอดภัย ไดอยางไร จะใชระบบ

ไหนในการอนุญาตใหคน ข้ึน-ลงเรือได 

7.จะมีกระบวนการพิจารณา อนุญาตใหเรือลำดังกลาว

ดำเนินการตามประเด็นท่ีรองขอไดอยางไร  

8.จะดำเนินการคัดกรองผูปฏิบัติงานท่ีทาเรือกอนเขา

ทำงานหรือไม  

9.จะสงตอผูปวยหรือไม อยางไร    

10.หาวิธีดำเนินการควบคุมโรคและทำลายเชื้อบนเรือ  

เรือท้ังลำใครจะเปนผูดำเนินงานในสวนไหนบาง???  

11.ขณะท่ีเรอืจอดเทียบทาอยู ใหพิจารณาควบคุม

ความปลอดภัย จัดระบบและมาตรการ รักษาความ

ปลอดภัยบริเวณดังกลาว อยางไร  

สัตว รพ.แหลมฉบัง ดานตรวจอาหารและยา 

เพ่ือรวมประประชุม และลงมติในมาตรการท่ี

จะดำเนินการตอไป นอกจากนี้ ยังมีหนวยงาน

ท่ีเก่ียวของโดยตรง ไดแก สจป. ทำหนาท่ี

ควบคุมการจราจร ทางทะเล นำรอง ทำ

หนาท่ีนำรองเพ่ือนำเรือเขา-ออกจากทาเทียบ

เรือ  

3. ดานควบคุมโรคฯ จะมีหนาท่ีในการติดตาม

อาการของลูกเรือโดยประสานผานตัวแทนเรือ 

ทุกวัน ในขณะที ่เรือเฝาระวัง ณ จุดเทียบ

ทาเรือยูนิไทย เพื่อนำขอมูลมาวิเคราะหความ

เสี่ยง และรายงานตอประธานชองทางฯ และ

หารือกำหนดมาตรการและปรับเปลี่ยนตาม

สถานการณที ่เกิดขึ ้น เชน หากพบผู ป วย

เพิ่มขึ้น อาจพิจารณาใหเรือเฝาระวัง จนกวา

จะพนระยะฟกตัวของโรค และจะออกหนังสือ

รับรองใหกับหนวยงานที่เกี่ยวของ หากเรือมี

ความปลอดภัย  

4 . โ ร งพยาบาลแหลมฉบ ั ง  โ ดยแพทย

ผูเชี่ยวชาญ อาจจะกำหนดแบบฟอรมสำรวจ

อาการของลูกเรือ โดยใหตัวแทนเรือติดตาม

ใหสงขอมูลทุกวัน    
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5.ศจป.ควบคุมกำกับติดตามตำแหนงจอดของ

เร ือ ผ  าระบบ CCTV และระบบควบคุม

การจราจร รวมกับระบบรักษาความปลอดภัย

ของทาเร ือ และด านควบค ุมโรคฯ แจง

มาตรการ หามบุคคลใดขึ้นลงเรือจนกวาจะ

ไดรับอนุญาตจากเจาพนักงานติดตอประจำ

ดานฯ 

  11.ณ วันที่ 25 มกราคม 2565 ครบกำหนดที่เรือลำ

ดังกลาวเฝาระวังอาการลูกเรือครบ 14 วัน ณ ทาเทียบ

เรือยูนิไทย จะมีขอพิจารณาอะไรที่จะอนุญาตใหเรือ

สามารถดำเนินกิจกรรมบนเรือตอได   

12.ในระหวางที่เรือจอดเทียบทาที่ทาเรือยูนิไทย จะมี

มาตรการดำเนินการอยางไร เพ่ือใหมั่นใจวา จะไมมี

การแพรระบาดของโรคโควิด-19 บนเรือและทาเรือ  

13.หลังจากสิ้นสุดสถานการณฉุกเฉินมีการดำเนินการ

อยางไรตอไป 

6.จะตองไมพบผูปวยรายใหม เปนเวลา 10-

14 วัน นับตั้งแตท่ีพบผูปวยรายสุดทาย  

7.ดานควบคุมโรคฯ เม่ือวิเคราะหขอมูลวาเรือ

มีความปลอดภัย จะออกหนังสอืแจงศจป.และ

หนวยงานที่เกี่ยวของ ใหเรือสามารถดำเนิน

กิจกรรมบนเรือตอไปได 

8. ทาเรือยูนิไทย คัดกรองอุณหภูมิตรวจหา

เชื้อโควิด-19 ดวยชุดตรวจ ในกลุมเจาหนาท่ี 

แรงงานท่ีจะปฏิบัติบนเรือ 

9. จัดทำทะเบียนติดตามเฝาระวังอาการใน

กลุมผูปฏิบัติงานท่ีเก่ียวของทุกคน  

10.ดานควบคุมโรคฯ สรุปรายงาน ผลการ

ดำเนินงานเสนอตอผูวาราชการจังหวัดชลบุรี 

ในฐานะประธานคณะกรรมการโรคติดตอ

จังหวัดชลบุรีทราบ 
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  1.ปญหาอุปสรรคที่พบในแตละขั ้นตอน ในแตละ

ตำแหนงหนาท่ีของการดำเนินงาน  

2.ขอเสนอแนะ และแนวทางแกไข 

 

ปญหาอุปสรรค  

ข้ันตอนในการขออนุมัติใชมาตรการจาก

ประธานคณะกรรมการโรคติดตอจังหวัด มี

ความยุงยาก ทำใหเกิดความลาชาในการ

ดำเนินงาน  

ขอเสนอแนะ  

ใหชองทางฯ เสนอเปนแผนรองรับลวงหนา

ตอปธ.คกก.โรคติดตอ เพ่ืออนุมัติใช ในกรณีท่ี

อาจพบเหตุการณท่ีมีลักษณะคลายกัน 

สามารถใชแผนข้ันตอนท่ีไดรับอนุมัติดังกลาว 

ดำเนินการไดทันที  

กลุมดานควบคุมโรคติดตอระหวางประเทศ  

ดานควบคุมโรคติดตอระหวางประเทศทาเรือแหลมฉบัง 

สำนักงานปองกันควบคุมโรคท่ี 6 จังหวัดชลบุรี  
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