
                                                                                             
 

 

ข้อสั่งการศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
(Public Health Emergency Operation Center) 

กรณี : โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID – 19) 
ประจ าวนัศุกร์ ที ่ 6  เดือน  มีนาคม  พ.ศ. 2563 

 
 

สถานการณ์ พบผู้ปุวยยืนยันใน 83 ประเทศ 2 เขตการปกครองพิเศษ 1 เรือส าราญ  รวมผู้ปุวยยืนยันติดเชื้อทั่วโลก 
จ านวน 97,878 ราย เสียชีวิต 3,353 ราย อัตราปุวยตายร้อยละ 3.4 ส าหรับสถานการณ์ในประเทศไทย พบผู้ปุวยยืนยันติด
เชื้อ 47 ราย รักษาหายแล้ว 31 ราย รับการรักษาพยาบาล 15 ราย ผู้ปุวยยืนยันอาการรุนแรง 1 ราย และเสียชีวิต 1 ราย  ส่วน
สถานการณ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พบผู้ปุวยยืนยันติดเชื้อ 2 ราย รักษาหายแล้วทั้ง 2 ราย และจบการติดตามผู้สัมผัสผู้ปุวย
แล้วทั้งหมด ผู้ปุวยเข้าเกณฑ์สอบสวนโรค 16 ราย  ผลไม่พบเชื้อ  การด าเนินการคัดกรองผู้ปุวยสงสัยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 ด่านทางบก ทางเรือ ทางอากาศ และโรงแรมที่พัก จนถึงปัจจุบัน ไม่พบผู้มีอาการตามนิยาม (ข้อมูลจากทีมตระหนักรู้
สถานการณ์ สสจ.ประจวบคีรีขันธ์ ฉบับที่ 53 วันที่  6  มีนาคม  2563 เวลา 09.00 น.) 

IC มีข้อสั่งการ ดังนี้   

ล าดับ
ที ่

ข้อสั่งการ 

ผู้รับผิดชอบ ผลการ
ด าเนินงาน 

กลุ่มภารกิจ
ตาม EOC 

หน่วยงาน อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ด าเนิน  
การแล้ว 

1 โรงพยาบาลทุกแห่ง ก าหนดมาตรการและปิดประกาศ      
การใช้ Surgical Mask ภายในหน่วยงาน โดยเน้นเจ้าหน้าที่
ประจ าจุดคัดกรอง ARI Clinic ใช้ Surgical Mask ส่วน
เจ้าหน้าที่ประจ าจุดคัดกรองอ่ืนๆ ใช้หน้ากากอนามัย ชนิดผ้า 
และรายงานต่อ IC ภายในวันนี้ เวลา 16.00 น. 

IC โรงพยาบาล  
ทุกแห่ง 

  

2 เผยแพร่ข่าว และประชาสัมพันธ์ ประเด็นการเพ่ิมมาตรการ
ความเข้มข้น ข้อควรปฏิบัติ และบทลงโทษที่เกี่ยวข้อง กรณี
บุคคลที่เดินทางกลับจากประเทศเกาหลีใต้ กลุ่มประเทศที่มี
การระบาดต่อเนื่อง 

PIO โรงพยาบาล 
สสอ.  

และ รพ.สต.
ทุกแห่ง 

  

3 ศึกษาหลักวิชาการ เรื่อง ก าหนดผู้ปุวยฉุกเฉินโรคติดต่อ
อันตรายตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ กรณีโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 
2019 (COVID-19)) กระทรวงสาธารณสุข และสรุปประเด็น
ส าคัญ ภารกิจที่เกี่ยวข้อง และแนวทางการด าเนินงาน ให้
หน่วยบริการทุกแห่ง EOC. Prachuap ภายในวันนี้  
เวลา 16.00 น. 

Operations โรงพยาบาล
ทุกแห่ง 

  

 

 

                  /4.จัดท า... 

ฉบับท่ี 42 วันศุกร์ ที ่6 มีนาคม 2563  เวลา 08.30 น. 



                                                                                             
 
 

 

ล าดับ
ที ่

ข้อสั่งการ 
ผู้รับผิดชอบ 

ผลการ
ด าเนินงาน 

กลุ่มภารกิจ
ตาม EOC 

หน่วยงาน อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ด าเนิน  
การแล้ว 

4 จัดท าแบบสรุปวิธีการปฏิบัติตน ส าหรับผู้ที่มีประวัติ         
การเดินทางกลับจากกลุ่มประเทศที่มีการระบาดต่อเนื่อง  
และส่งให้กับหน่วยบริการทุกแห่งภายในจังหวัด   

Sanitations โรงพยาบาล 
สสอ.  

และ รพ.สต.
ทุกแห่ง 

  

5 โรงพยาบาลที่มีผู้ปุวยอาการเข้าตามนิยาม ให้เตรียมการ
ฝึกซ้อมในกรณีการระบาดของโรคเข้าสู่ระยะ 3 ส่วน
โรงพยาบาลที่ยังไม่มีผู้ปุวยอาการเข้าตามนิยาม ให้ฝึกซ้อม
แนวทางการปฏิบัติในการับผู้ปุวย การดูแลรักษา ระบบ IC 
ตามแนวทางด าเนินงานของกรมควบคุมโรค กระทรวง
สาธารณสุข  

Planning โรงพยาบาล  
ทุกแห่ง 

  

6 จัดท าแบบฟอร์มแนวทางปฏิบัติ บทลงโทษ โทษปรับ        
และข้อก าหนดที่เก่ียวข้อง กรณีฝุาฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ภายในวันนี้  
เวลา 16.00 น. 

กลุ่มงาน 
นิติการ 

โรงพยาบาล  
และ สสอ.  
ทุกแห่ง 

  

7 โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ และส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ
เมืองประจวบคีรีขันธ์ ลงพื้นที่ศูนย์ฝึกสมานมิตร และ 
โรงพยาบาลสามร้อยยอด และส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ
สามร้อยยอด ลงพื้นที่ ปภ.เขต 4 เพ่ือเตรียมพ้ืนที่ดังกล่าว 
ด าเนินงานตามแนวทาง Local Quarantine  และรายงานต่อ 
IC ภายในวันนี้ เวลา 16.00 น. 

Operations 
Logistics 

 

รพ.ประจวบฯ 
สสอ.เมืองฯ 

รพ. 
สามร้อยยอด 
และ สสอ. 

สามร้อยยอด 

  

8 นัดประชุม EOC ครั้งต่อไป  
วันเสาร์ที่ 7 มีนาคม 2563  เวลา 09.00 น. 

Planning -   

 

(นายพนม  เถระพันธ์บาซา) 
Liaison Officer ศูนย์ปฏิบัติการ EOC สานักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โทร.032-611437 ต่อ 306 

 
 
 
 
 

(นายสุริยะ  คูหะรัตน์) 
           ผู้บัญชาการเหตุการณ์ (IC) ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 


