
 
 

แผนปฏิบัติการเชิงรุกในการเตรียมพร้อมรับมือกับการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด -19)     
   หน่วยงาน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์          

               สถานการณ์ปัจจุบัน    วันที่ 16 กันยายน 2563 มีรายงานผู้ป่วยโควิด -19ในประเทศเมียนมา 3,636ราย เสียชีวิต 39 ราย  รายงาน ผู้ป่วยรัฐตะนาวศรี  
จ านวน 10 ราย  เป้นผู้ป่วยรายใหม่ 2 ราย อยู่ในจังหวัดมะริด ห่างจากประจวบคีรีขันธ์ 180 กิโลเมตร มีรายงานต่างด้าว หลบหนีเข้าเมืองตั้งแต่เดือนกรกฎาคม – 16 
กันยายน จ านวน 49 ราย ทุกรายไม่พบสารพันธุกรรมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019  (พม่า 44 ราย บังคลาเทศ 5 ราย)  
วัตถุประสงค์ ลดอัตราป่วยและตายด้วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด -19)           
ตัวชี้วัดและเกณฑ์เป้าหมาย   1.    ไม่มีผู้ป่วยเสียชีวิตด้วยโรคโควิด  - 19 ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์          
                                    2.    ป้องกันและลดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด - 19 ในพ้ืนที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์   

มาตรการ กิจกรรมหลัก เป้าหมาย/ 
จ านวน 

พื้นที่ 
ด าเนินการ 

หน่วยงานรับผิดชอบ 

1. การเฝ้าระวังโรคในพ้ืนที่    1.ก าหนดพื้นที่ในการเฝ้าระวัง
โรค  
1.1  แบ่งมอบพ้ืนที่ให้หน่วยที่
วางก าลังตามแนวชายแดน 
รับผิดชอบอย่างชัดเจน พร้อม
ทั้ งมี รายชื่ อและหมายเลข
ติดต่อของ หน.จุดตรวจที่
รับผิดชอบพื้นท่ีนั้นๆ    
1.2 บู รณาการก าลั ง  เช่น 
ต ารวจ ชรบ. อส. เป็นต้น 
จัดตั้ งจุดตรวจ/ด่ านตรวจ 
และชุดลาดตระเวน พิสูจน์
ทราบพ้ืนที่ 
  

 แรงงานต่างด้ าว
หลบหนีเข้าเมือง 

ก าหนดเขตพ้ืนที่  
1. การสกัดก้ัน แบ่งออกเป็น 3 แนว ตลอดแนว
ชายแดนทุกอ าเภอ 
1.1  แนวชายแดน  
    - ตามช่องทางธรรมชาติ วางเครื่องกีดขวาง เช่น 
ลวดหนามหีบเพลงให้ครบทุกช่องทาง และต้องมี
การบูรณาการก าลังทั้ง 3 ฝ่าย ทหาร ตชด. และ 
ปกครอง เฝ้าตรวจช่องทางต่างๆ 
 2.2  พื้นที่ต าบลชายแดน  ซึ่งใช้เป็นพื้นที่รวมพล
ของผู้หลบหนีเข้าเมือง  เช่น เส้นทางหลักในพ้ืนที่ 
และชุมชนต่างๆ  
 2.3 พ้ืนที่ตอนใน หน่วยที่เก่ียวข้องจัดตั้งจุดตรวจ/ 
ด่านตรวจ ในพ้ืนที่ตอนใน รวมทั้งจัดการลาดตระเวน
ในพ้ืนที่ล่อแหลม 

 -  ห น่ ว ย เ ฉ พ า ะ กิ จ
จงอางศึก 
-   ทหาร/ ตชด. และ 
ปกครอง  
 
 
 
 
 
 
-กอ.รมน.จว. ฝ่ายต ารวจ 
และหน่วยที่ เกี่ ยวข้อง
จั ด ตั้ ง จุ ด ต ร ว จ / 
 



 
 

 
มาตรการ กิจกรรมหลัก เป้าหมาย/ 

จ านวน 
พื้นที่ 

ด าเนินการ 
หน่วยงานรับผิดชอบ 

2. จัดท าแนวทางในการ
รายงาน กรณีพบผู้ที่หลบหนี
เข้าเมือง   

1. จัดท าแนวขั้นตอนการ
ด าเนินงาน ดังนี้   
   1.1  หน่วยงานผู้ที่พบผู้
หลบหนีเข้าเมือง (จับกุมได้)  
คัดกรองไข้ ประเมินอาการ
ระบบทางเดินหายใจ  และให้
รายงานงานเจ้าหน้าที่
สาธารณสุขในพ้ืนที่  (รพ.สต. 
หรือสสอ/รพ.) ทันที 
1.2  กักกันในสถานีต ารวจ 
หรือ สถานที่กักกัก โดยแยก
กักกันในแต่ละรอบ 
 1.3  ทีม CDCU ลงพื้นที่
ปฏิบัติการเก็บตัวอย่างส่ง
ตรวจ ครั้งแรก ในวันที่ ได้รับ
รายงาน  ครั้งที่ 2 ในวันที่ 11 
-13  นับจากวันแรก กรณียัง
อยู่ในพื้นที่  
1.4  รายงานผลการตรวจทาง
ห้องปฏิบัติการภายใน 4 ชม.  

1 - 30 ราย ทุกพ้ืนที่  คณะกรรมการโรคติดต่อ
จังหวัด  
-รพสต. /สสอ. 
-สสจ. 
- ต ารวจ   ตม. หนว่ย
เฉพาะกิจจงอางศึก  

 



 
 

 
มาตรการ กิจกรรมหลัก เป้าหมาย/ 
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พื้นที่ 
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 1.5  กรณีผลผลตรวจ     เป็น
ลบ ด าเนินการตามกฎหมาย
ภายใน 48 ชม.  
    กรณีผลบวก รับรักษาใน
โรงพยาบาล   
1.6 ติดตามอาการต่อเนื่องใน
สถานที่กักกันจน ครบ 14 วัน  
หรือตามสถานการณ์ที่
สามารถผลักออกนอก
ประเทศได้       

ทุกราย ทุกพ้ืนที่  คณะกรรมการโรคติดต่อ
จังหวัด  
-รพสต. /สสอ. 
-สสจ. 
- ต ารวจ   ตม. หนว่ย
เฉพาะกิจจงอางศึก  

3. การคัดกรองและประเมิน
อาการผู้หลบหนีเข้าเมือง        

คัดกรอง และประเมินอาการ 
ผู้ที่หลบหนีเข้าเมืองทุกราย  
หรือสงสัยว่าหลบหนีเข้าเมือง
ผิดกฎหมายทุกราย  
 

ทุกราย -  - ต ารวจ   ตม. หน่วย
เฉพาะกิจจงอางศึก 
รพ.สต. /สสอ. 
ทั้ง 3 แนว   

4. สอบสวนโรค 2. สอบสวนโรคและจัดท า
รายงาน(Spot report)  

ทุกราย - - ทีมCDCU อ าเภอ  

 
 
 



 
 

มาตรการ กิจกรรมหลัก เป้าหมาย/ 
จ านวน 

พื้นที่ 
ด าเนินการ 

หน่วยงานรับผิดชอบ 

5. การจัดสถานที่กักกัน    
   กรณีมีผู้หลบหนีจ านวน
มาก (30-50 ราย)    

1. ก าหนดสถานที่กักกัน  
จ านวน 3 แห่ง  ดังนี้    
   1. อ าเภอเมือง
ประจวบคีรีขันธ์  ณ ด่านกัก
ตรวจคนเข้าเมือง (ด่านสิงขร) 
  2. อ าเภอปราณบุรี  
ณ ค่ายต ารวจตระเวน
ชายแดน 
 3. อ าเภอบางสะพาน 
ณ ค่ายต ารวจตระเวน
ชายแดน 

30 - 50 ราย  ทุกพ้ืนที่  คณะกรรมการโรคติดต่อ
จังหวัด  
-รพสต. /สสอ. 
-สสจ. 
- ต ารวจ   ตม. หนว่ย
เฉพาะกิจจงอางศึก  
นายอ าเภอท้องที่ 

6. การเตรียมความพร้อมด้าน
เวชภัณฑ์           

เตรียมความพร้อมส าหรับ 
รองรับผู้ป่วย จ านวน 3 เดือน   

ส ถ า น บ ริ ก า ร
สาธารณสุขทุกแห่ง 

-  - รพสต. /สสอ. 

7. การเตรียมความพร้อมด้าน
การรักษา  

- ซักซ้อมการดูแลรักษาผู้ป่วย
ในโรงพยาบาลทุแห่ง    

  ส ถ า น บ ริ ก า ร
สาธารณสุขทุกแห่ง 

- ทุกพ้ืนที่  - รพ.สต.โรงพยาบาล
ทุกแห่ง   

 
 
 
 
 



 
 

 
มาตรการ กิจกรรมหลัก เป้าหมาย/ 
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พื้นที่ 

ด าเนินการ 
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8. การสร้างความเข้าใจใน
ชุมชน      

1. ประชาสัมพันธ์เชิงรุก  
สร้างความตระหนัก    ใน
พ้ืนที ่เน้นมาตรการป้องกัน
โรค  การสวมหน้าการอนามัย 
และการเว้นระยะห่างทาง
สังคม        
2.  ให้ความรู้ประชาชน      
ผ่านผู้น าชุมชน  หน่วยเฉพาะ
กิจจงอางศึก อสม. ผู้น าชุมชน   
และสื่อ ออนไลน์ ต่างๆ    
3. ประชุมอบรม หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง ในสถานที่การ
ประชุม  และ ผ่านระบบ 
ZOOM   

 ครอบคลุมทุกพ้ืนที่  - หน่วยเฉพาะกิจจงอาง
ศึก  
ต ารวจ   ตม. หน่วย
เฉพาะกิจจงอางศึก  
นายอ าเภอท้องที่ 
-รพ.สต. /รพ.สสอ. 
-สสจ. 
- อสม. ผู้น าชุมชน   
คณะกรรมการโรคติดต่อ
จังหวัด คณะกรรมการ
ศูนย์สั่งการชายแดนไทย
ไทยกับประเทศเพ่ือน
บ้านด้านพม่าจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์  

9. ติดตามสถานการณ์ใน
พ้ืนที่  

- ติดตามสถานการณ์ และ
วิเคราะห์ข้อมูลร่วมกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรายงาน
ผู้บริหารตามล าดับ 

ทุกวัน  ทุกอ าเภอ  SAT อ าเภอ/จังหวัด  

 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 


