
                                                                                             
 

 
 
 

ข้อสั่งการศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
(Public Health Emergency Operation Center) 

กรณี : โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID – 19) 
ประจ าวนัศุกร์ที่ 20 เดือน  มีนาคม  พ.ศ. 2563 เวลา 09.00 น. 

 

 

สถานการณ์ พบผู้ป่วยยืนยันใน 179 ประเทศ/อาณาเขต/พ้ืนที่/เรือส าราญ รวมผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อทั่วโลก จ านวน 
244,499 ราย เสียชีวิต 10,030 ราย และอัตราป่วยตายร้อยละ 4.1 นครอู่ฮ่ัน และฆลฑลหู่เป่ย สาธารณรัฐประชาชนจีนไม่พบ
ผู้ป่วยรายใหม่เพ่ิมขึ้นในวันที่ 18 มีนาคม 2563 ที่ผ่านมา แต่ก าลังเผชิญภัยคุกคาม จากกรณีผู้ป่วยติดเชื้อจากต่างประเทศที่
เพ่ิมขึ้นส าหรับสถานการณ์ในประเทศไทย พบผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อ 272 ราย รักษาหายแล้ว 43 ราย อยู่ระหว่างการรักษาพยาบาล 
228 ราย อาการรุนแรง 3 ราย และเสียชีวิต 1 ราย  ผู้อ านวยการส านักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย แจ้งประกาศ เรื่อง “แนว
ปฏิบัติส าหรับผู้ด าเนินการเดินอากาศที่ท าการบินมายังประเทศไทย” มีผลบังคับใช้วันที่ 22 มีนาคม 2563 และครอบคลุมการบินจาก
ทุกประเทศทั่วโลก ส่วนสถานการณ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พบผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อรักษาหายแล้ว 2 ราย และ  จบการติดตามผู้
สัมผัสผู้ป่วยแล้วทั้งหมด ผู้ป่วยเข้าเกณฑ์สอบสวนโรค 41 ราย ผลไม่พบเชื้อ 37 ราย อีก 4 ราย อยู่ระหว่างการรักษาพยาบาลและ
รอผลตรวจทางห้องปฏิบัติการ การด าเนินการคัดกรองผู้ป่วยสงสัยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ด่านทางบก ทางเรือ ทาง
อากาศ และโรงแรมที่พัก จนถึงปัจจุบัน ไม่พบผู้มีอาการตามนิยาม (ข้อมูลจากทีมตระหนักรู้สถานการณ์ สสจ.ประจวบคีรีขันธ์ 
ฉบับที่ 67 วันที่ 20 มีนาคม 2563  เวลา 09.30 น.) 

 

 IC มีข้อสั่งการ ดังนี้ 

                        /3.กลุ่มงาน... 
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ด าเนินการ 

ด าเนิน 
การแล้ว 

1 ปฏิบัติตามค าสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ที่ 
1/2563 เรื่องมาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 จ านวน 15 ข้อ โดยในส่วนที่เกี่ยวข้องด้าน
สาธารณสุขให้ปฏิบัติตามโดยเคร่งครัด และส าหรับการรายงานผลการ
ด าเนินงานภาพรวม 15 ข้อ ให้  Liaison ประสานกับ ปภ. จังหวัด  
เพ่ือสรุปรายงานต่อ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดทราบในระยะแรกนี้ 

Operation 
Liaison 

อ าเภอ 
ทุกแห่ง 

  

2 Logistics จังหวัดและอ าเภอ รายงานปริมาณความต้องการ  Surgical 
Mask ข องประชาชนกลุ่มเสี่ยง และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน (ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทยถึงผู้ว่าราชการจังหวัด)  พร้อม Update  และ
รายงานข้อมูลห้องแยกโรค  และจ านวนเครื่องช่วยหายใจต่อ Logistics 
ภายในเวลา 16.00 น. วันนี ้

Logistics รพ. 
ทุกแห่ง 

  

ฉบับที่ 54 จากการประชุม EOC สสจ.ประจวบคีรีขันธ์ คร้ังที่ 55 



                                                                                             
 

 

 

 
นายพนม  เถระพันธ์บาซา 

Liaison Officer ศูนย์ปฏิบัติการ EOC ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โทร.032-611437 ต่อ 306 
 
 

 

(นางจันทนา  ศิริโยธิพันธุ์) 
           ผู้บัญชาการเหตุการณ์ (IC) ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
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3 กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ, กลุ่มงานแพทย์แผนไทยฯ และกลุ่มงาน     
นิติการ ลงพ้ืนที่ อ.เมืองฯ เพ่ือด าเนินการชี้แจงตาม กรณีให้ปิดสถาน
ประกอบการเพ่ือสุขภาพ ตาม พรบ.เพ่ือสุขภาพ พ.ศ. 2559 และสรุป
รายงาน นพ.สสจ. ทราบ ทาง Group Line : EOC. Prachuap ภายใน
เวลา 16.00 น. วันนี ้

ก.คบส., 
แพทย์แผน
ไทยฯ และ

นิติการ  
สสจ.ปข. 

- 

  

4 Sanitary ลงพื้นที่ ติดตามข้ันตอนการท าความสะอาดสถานที่ส าคัญที่มี
การรวมตัวของประชาชนและเสี่ยงต่อการแพร่ขยายเชื้อ ชนิดของน้ ายา
ที่ใช้ท าความสะอาด และสรุปรายงาน นพ.สสจ. ทราบ ทาง Group 
Line : EOC. Prachuap ภายในวันเสาร์ ที่ 21 มีนาคม 2563 เวลา 
16.00 น. 

Sanitary - 

  

5 นัดประชุม EOC ครั้งต่อไป  
วันเสาร์ ที่ 21 มีนาคม 2563  เวลา 09.00 น. 

Planning - 
  


