
เครือขาย..คือสิ่งสําคัญ ตอง

มีความสัมพันธอันดี 

แนวทางการปฏิบัติงาน… 

ชองทางดานทาเรือ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กฎหมายที่ชาวดานตองรู 

 
1. พรบ.โรคติดตอ พ.ศ. 2523 โดยเฉพาะมาตราที่ 13 และ 14 

 2. IHR 2005  
 3. พรบ.คนเขาเมือง พ.ศ.2522  มาตราที่ 12 (4) และ 44 (2) 
 4. พรบ.เดินเรือในนาน้ําไทย พ.ศ.2456 หมวดที่ 5 ข้อบังคับสําหรับการป้องกันโรคภยันตราย 

   
เครือขายชวยทํางาน.. 

 การปฏิบัติงานช่องทางด่านท่าเรือ ต้องอาศัยเครือข่ายช่วย
ทํางานที่สําคัญ ทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ ซึ่งในเครือข่าย
ที่เป็นทางการ เช่น คณะทํางานพัฒนาสมรรถนะช่องทางเข้าออก

ประเทศ  และเครือข่ายที่ไม่เป็นทางการ จะเป็นเพ่ือนที่ดี เป็นผู้ให้คําปรึกษา และให้ความช่วยเหลือในทุกๆ 
เรื่องที่ร้องขอ โดยเครือข่ายที่ช่วยทํางานได้แก่ 

1. ตรวจคนเข้าเมือง 
  2. ศุลกากร 
  3. สาธารณสุข 

ศึกษา..เขาใจ..และปรับใช 
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4. เจ้าท่า 
5. ท้องถิ่น 

  6. ตัวแทนเรือง 
 
การตรวจเรือ.. 

 การตรวจเรือจะต้องตรวจจากพ้ืนที่ปกติ ตรวจไม่น้อยกว่า 50% และจากเขตติดโรค ตรวจ 100% 
ตรวจทุกลํา โดยมีขั้นตอนดังน้ี 
 1. รับแจงเรือเขาจากตัวแทนเรือ 

  - ย่ืนแบบ ต.1-ต.4 
  - ย่ืนแบบ ต.5 กรณีมีตู้คอนเทนเนอร์ 
 2. ประเมินความเส่ียง 

  กรณีเรือมาจากเขตติดโรค หรือเกิดโรคระบาดบนเรือ ให้จอดทอดสมอในจุดที่กําหนด 
 
 
 
 
 
 
    
 
 

 
 3. ข้ึนตรวจเรือ 

  - ตรวจเอกสารเรือ 
 ปูมเรือ 

  - ตรวจเอกสารลูกเรือ 
 Passport/Sea man book 
 เอกสารรับรองฉีดวัคซีน 

  - ตรวจสุขาภิบาลเรือ 
 สุขาภิบาลท่ัวไป 
 สุขาภิบาลอาหาร 
 สุขาภิบาลนํ้าด่ืมนํ้าใช้ 
 ขยะ/ของเสีย 
 พาหะนําโรค 

 4. ออกใบอนุญาต ใหเรือเทียบทา 

 
 

ประเมินความเสี่ยง 

ไม่ผ่าน ประเมินความเสี่ยง 

ไม่อนุญาต ใหเ้ทียบทา่  ออกใบอนุญาต ให้
เทียบทา่ (Free 

Pratigua) 
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การตรวจทา.. (ทาขนสง, โรงพักสินคา, รานอาหาร) 

 ตรวจอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง เพ่ือประเมิน 
 สุขาภิบาลท่ัวไป 
 สุขาภิบาลอาหาร 
 สุขาภิบาลนํ้าด่ืม นํ้าใช้ 
 ขยะ ของเสีย และสิ่งปฏิกูล 
 พาหะนําโรค เช่น หนู แมลงสาบ แมลงวัน ยุง ฯลฯ 

หลังจากน้ันต้องสรุปผล แจ้งเจ้าของท่า เพ่ือปรับปรุงพัฒนาต่อไป 
 
การปองกันควบคุมโรคในผูเดินทาง.. 
 ตรวจข้อมูลผู้เดินทาง โดยตรวจสอบสัญชาติ, ประวัติการเดินทาง และเอกสารรับรองการฉีดวัคซีน 
ตามกระบวนการดังน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประเมินความเสี่ยง 

พื้นทีป่กติ เขตติดโรค 

พิธีการเขา้เมือง ตรวจร่างกาย วัดอุณหภูมิ 

ประเมินความเสี่ยง ผู้เดินทางกรอกแบบ ต.8 

ผ่าน ไม่ผ่าน 

พิธีการเขา้เมือง 
ส่งต่อโรงพยาบาล 

ติดต่อ เฝ้าระวัง 

ฉีดวัคซีน 

- มีไข้เกิน 38 องศาเซลเซียส 
- ไม่ได้รับวัคซีน 
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การบริการทางการแพทยและสาธารณสุข 

 1.  การรักษาพยาบาลเบ้ืองต้นให้กับผู้เดินทางและผู้ต้องกัก 
 2. บริหารจัดการเวชภัณฑ์ 
 3. ประเมินติดตาม 
 4. การฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดต่อระหว่างประเทศ ได้แก่ ไข้เหลือง, อหิวาตกโรค 
 5. สุขาภิบาลห้องกัก จะต้องมีความพร้อมทางด้าน 
  - สุขาภิบาลท่ัวไป 
  - สุขาภิบาลอาหาร 
  - นํ้าด่ืม/นํ้าใช้ 
  - พาหะนําโรค 
 6. การชันสูตรศพ (เบ้ืองต้น 
  - ผู้ต้องกัก 
  - ลูกเรือ/ผู้เดินทา 
 
ปญหา อุปสรรค 

 - ตัวแทนเรือบางส่วนไม่แจ้งเรือเข้า 
 - ตัวแทนเรือย่ืนเอกสารไม่ครบถ้วน 
 
แนวทางแกไข 

 - จัดประชุมตัวแทนเรือเพ่ือช้ีแจงรายละเอียด 
 - การติดตาม ประสานงานอย่างสมํ่าเสมอ 
 
 
วิธีการนําความรูไปใชใหประสบความสําเร็จ 

1. จัดทําคู่มือปฏิบัติงาน 
2. ใช้เทคนิคพ่ีสอนน้อง 
3. On the job training  

 
ผูเรียนรู 

1. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ณ ด่านท่าเรือ 
2. เครือข่ายที่ร่วมปฏิบัติงาน 
3. ผู้สนใจทั่วไป 
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ประสบการณที่ประทับใจ 

 ประมาณ ปี พ.ศ.2546 เกิดการระบาดของโรคซาร์ส ในหลายประเทศแถบเอเชีย รมต.กระทรวง
สาธารณสุข ประกาศให้ประเทศดังกล่าวเป็นเขตติดโรค ซึ่งข้าพเจ้าได้ร่วมปฏิบัติงานเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุม
โรค ตามบทบาทหน้าที่อย่างเข้มแข็ง งานที่ปฏิบัติได้สอนข้าพเจ้าในลักษณะ Learning by doing จนเข้าใจ
ถ่องแท้ในการป้องกันควบคุมโรค ณ ช่องทางด่าน จนสถานการณ์ของโรคได้สงบลง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
   

ผู้ถอดความรู ้
1. นายประจักษ์ ชูแก้ว  นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
2. นางสาวเรไร จันทรนราย  นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศท่าเรือระนอง  
สํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 นครศรีธรรมราช 

…ขอคิดอยากฝาก… 

 “คนที่มาทํางานน้ีตองศึกษาขอกฎหมายท่ีเกีย่วของใหถองแท ตองเปนนัก

ประสานงานที่ดี มีใจรักงานบริการ และใชอํานาจตามกฎหมายอยางเหมาะสม” 

 

..ความคาดหวัง.. 

 “การปองกันควบคุมโรคติดตอระหวางประเทศของไทย ตองไดตาม

มาตรฐานสากล เราตองเปนอันดับตนๆ ของอาเซียน” 


