
                                                                                             
 

 

ข้อสั่งการศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
(Public Health Emergency Operation Center) 

กรณี : โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID – 19) 
ประจำวนัเสาร์ที ่ 7  เดือน  มีนาคม  พ.ศ. 2563 

 
 

สถานการณ์ พบผู้ป่วยยืนยันใน 94 ประเทศ 2 เขตการปกครองพิเศษ 1 เรือสำราญ  รวมผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อทั่วโลก 
จำนวน 101,955 ราย เสียชีวิต 3,466 ราย อัตราป่วยตายร้อยละ 3.4 อย่างไรก็ตาม WHO ยังไม่ได้ประกาศเป็นโรคระบาด
ระดับโลก สำหรับสถานการณ์ในประเทศไทย พบผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อ 48 ราย รักษาหายแล้ว 31 ราย รับการรักษาพยาบาล 16 
ราย ผู้ป่วยยืนยันอาการรุนแรง 1 ราย และเสียชีวิต 1 ราย  ส่วนสถานการณ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พบผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อ
รักษาหายแล้ว 2 ราย และจบการติดตามผู้สัมผัสผู้ป่วยแล้วทั้งหมด ผู้ป่วยเข้าเกณฑ์สอบสวนโรค 16 ราย ผลไม่พบเชื้อ
ทั้งหมด การดำเนินการคัดกรองผู้ป่วยสงสัยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ด่านทางบก ทางเรือ ทางอากาศ และโรงแรมที่พัก 
จนถึงปัจจุบัน ไม่พบผู้มีอาการตามนิยาม นอกจากนี้ ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ท้องที่
นอกราชอาณาจักรที่เป็นเขตติดโรคติดต่ออันตราย กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 ได้แก่ สาธารณรัฐ
เกาหลี, สาธารณรัฐประชาชนจีน, สาธารณรัฐอิตาลี และสาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 6 มีนาคม 2563 
เป็นต้นไป ผู้เดินทางจะได้รับการกักตัวในพ้ืนที่ที่รัฐกำหนดเป็นเวลา 14 วัน ภายหลังเข้ามาในประเทศไทย นอกจากนี้ 
กระทรวงสาธารณสุขยังได้กำหนดพ้ืนที่ที่มีการระบาดต่อเนื่องและควรหลีกเลี่ยงการเดินทาง  ได้แก่ ไต้หวัน, สิงคโปร์, 
เยอรมนี, ฝรั่งเศส และญี่ปุ่น ผู้เดินทางต้องกักตัวไม่ออกจากบ้าน เป็นเวลา 14 วัน ภายหลังเข้ามาในประเทศไทย (วันที่ 6 
มีนาคม 2563 เวลา 12.00 น.) (ข้อมูลจากทีมตระหนักรู้สถานการณ์ สสจ.ประจวบคีรีขันธ์ ฉบับที่ 54 วันที่ 7 มีนาคม 2563 
เวลา 09.00 น.) 

 

IC มีข้อสั่งการ ดังนี้   

ลำดับที ่ ข้อสั่งการ 
ผู้รับผิดชอบ ผลการดำเนินงาน 

กลุ่มภารกิจ
ตาม EOC 

หน่วยงาน อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ดำเนิน  
การแล้ว 

1 ประสานโรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์  เป็นตัวแทนของโรงพยาบาลใน
จังหวัด  ออกใบสั่งซื้อ Surgical Mask จำนวน 460 กล่อง x 50 ช้ิน 
ไปยังองค์การเภสัชกรรม ภายใน 12.00 น.วันน้ี 

Logistic -   

2 ประสานข้อกฎหมายพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 ที่เกี่ยวข้อง
กับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีด่านต่างๆ ในจังหวัด  
ทั้งด่านอากาศยาน, ด่านท่าเรือ และจุดผ่อนปรนพิเศษชายแดน 
ไทย-พม่า ช่องทางด่านสิงขร 

Logistic 
(กฎหมาย) 

-   

3 สรุปขั้นตอนการบังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ  
พ.ศ.2558 สำหรับเจ้าหน้าที่  เป็น One Page 

Logistic 
(กฎหมาย) 

-   

4 สรุปขั้นตอนการปฏิบตัิงาน  สำหรบัเจ้าหน้าที่  กรณมีีผูเ้ดินทาง 
จากเขตตดิโรคติดต่ออันตราย  และจากพื้นที่ท่ีมีการระบาดต่อเนื่อง 

Operations 
 -   

 

/5.เตรียม... 

ฉบับท่ี 43 วันเสาร์ที ่7 มีนาคม 2563  เวลา 09.00 น. 



                                                                                             
 

ลำดับที ่ ข้อสั่งการ 
ผู้รับผิดชอบ 

ผลการ
ดำเนินงาน 

กลุ่มภารกิจ
ตาม EOC 

หน่วยงาน อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ดำเนิน  
การแล้ว 

5 เตรียมความพร้อมการเบิกอาหารจาก CPF สำหรับผู้ได้รับการกักตัว  
ประสานงานและดำเนินการตรวจสอบวิธีการ / ขั้นตอนต่าง ๆ  
ในการเบิก  ภายใน 16.00 น. วันน้ี 

Logistic 
(อาหาร) 

-   

6 ประเมินจำนวน Surgical Mask ทีใ่ช้ต่อวัน (เน้นการใช้กับเจ้าหน้าท่ี
ประจำจดุคัดกรอง ARI Clinic ตามข้อสั่งการของ IC เมื่อวันท่ี 6 
มีนาคม 2563) เพื่อเป็นข้อมูลในการบริหารจัดการ  ภายใน 16.00 น. 
วันน้ี 

Logistic 
 

โรงพยาบาล  
ทุกแห่ง 

  

7 เน้นให้อสม.เฝ้าระวังประชาชนในครัวเรือนที่รับผิดชอบ   
กรณีพบผู้เดินทางกลับจากต่างประเทศให้แจ้งเจ้าหน้าท่ี   
เพื่อดำเนินการควบคุมป้องกันโรค 

Operations 
 

-   

8 โรงพยาบาลทีย่ังไม่พบผู้ป่วยอาการเข้าตามนิยาม (PUI)  
ใหด้ำเนินการซ้อมแผนบนโต๊ะ และรายงานผลเป็น One Page  
ภายในวันอังคารที่ 10 มีนาคม 2563 

Planning รพ. 
สามร้อยยอด, 
รพ.กุยบุรี และ

รพ. 
บางสะพานน้อย 

  

9 คัดกรองข่าวสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง  ใหม้าจากแหล่งข่าวที่เช่ือถือได้
เท่านั้น  กรณีสื่อสารความเสี่ยงหรอืเผยแพร่ข้อมลูข่าวสารที่ยังไม่
ชัดเจน ใหด้ำเนินการในเชิงป้องกันเท่านั้น 

PIO -   

10 ทำ Big Cleaning สัปดาหล์ะ 1 ครั้ง - โรงพยาบาลและ 
รพ.สต.ทุกแห่ง 

  

11 เตรียมความพร้อมของบุคลากรสำหรับการปฏิบัติงาน  ในพื้นที ่State 
Quarantine และพืน้ท่ี Local Quarantine 

- รพ.และสสอ. 
ใน อำเภอหัวหิน, 

ปราณบรุี,  
สามร้อยยอด,  
กุยบุรี, เมืองฯ 
และทับสะแก 

  

12 นัดประชุม EOC ครั้งต่อไป  
วันอาทิตย์ที่ 8 มีนาคม 2563  เวลา 09.00 น. 

Planning -   

 

นางเพ็ชรัตน์  ตั้งตระกูลพงศ์ 
Liaison Officer ศูนย์ปฏิบัติการ EOC สานักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โทร.032-611437 ต่อ 306 

 
 

(นายคมสัน  ไชยวรรณ์) 
           ผู้บัญชาการเหตุการณ์ (IC) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 


