
                                                                                             
 

 

ข้อสั่งการศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
กรณี : โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID – 19) 

ประจ าวันเสาร์ที ่28 เดือนมีนาคม  พ.ศ. 2563 เวลา 09.00 น. 
 
 

สถานการณ์ต่างประเทศ พบผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อ 198 ประเทศ/ดินแดนและ 1 เรือส ำรำญ จ ำนวน 590,628 รำย 
เสียชีวิต 26,966 รำย อัตรำป่วยตำยร้อยละ 4.6 ส ำหรับผู้เสียชีวิตนอกประเทศจีนพบ 112 ประเทศ จ ำนวน 23,674 รำย 
ประเทศอิตำลี ยังคงเป็นประเทศที่มีผู้เสียชีวิตสูงที่สุดในโลก  มีอัตรำป่วยตำยร้อยละ 10.56 ส่วนประเทศสหรัฐอเมริกำเป็น
ประเทศที่พบผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อสูงที่สุดในโลก รองลงไป ได้แก่ ประเทศอิตำลี, จีน และสเปน ตำมล ำดับ ประเทศที่เป็นเขต
ติดต่ออันตรำยและพ้ืนที่ที่มีกำรระบำดอย่ำงต่อเนื่อง ยังคงเป็น 4 ประเทศ  และ 29 ประเทศเช่นเดิม  

สถานการณ์ในประเทศไทย  พบเป็นประเทศที่มีจ ำนวนผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อ ล ำดับที่ 34 ของโลก  มีผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อ 
1,136 รำย ในจ ำนวนนี้หำยป่วยออกจำกโรงพยำบำล 100 รำย อยู่ระหว่ำงกำรรักษำพยำบำล 1,031 รำย อำกำรรุนแรง 14 รำย และ
เสียชีวิต 5 รำย โดยผู้ป่วยทั้งหมด พบใน 52 จังหวัด เป็นคนไทยร้อยละ 88 และคนต่ำงชำติร้อยละ 12  

สถานการณ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พบผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อ 11 รำย ในจ ำนวนนี้รักษำตัวในโรงพยำบำล 9 รำย โดย
ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้แถลงข่ำวเกี่ยวกับผู้ป่วยทั้งหมดนี้แล้ว กำรด ำเนินกำรคัดกรองผู้ป่วยสงสัยโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนำ 2019 ด่ำนทำงบก ทำงเรือ ทำงอำกำศ และโรงแรมที่พัก จนถึงปัจจุบัน ไม่พบผู้มีอำกำรตำมนิยำม  ปัจจุบันปิดด่ำนทำง
บกและทำงอำกำศแล้ว ผู้เดินทำงมำจำกต่ำงประเทศที่ต้องเฝ้ำระวังยังอยู่ระหว่ำงติดตำมทั้งหมด จ ำนวน 145 รำย กระจำยอยู่
ในทุกอ ำเภอ  (ข้อมูลจำกทีมตระหนักรู้สถำนกำรณ์ สสจ.ประจวบคีรีขันธ์ ฉบับที่ 75 วันที่ 28 มีนำคม 2563 เวลำ 09.00 น.) 

IC มีข้อสั่งการ ดังนี้ 

ล าดับ ข้อสั่งการ 
หน่วยงาน 

ที่ด าเนินงาน 
ระยะเวลาในการ

ด าเนินงาน 

1 แบ่งระดับผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อ เป็น mild, Moderate และ Severe  
ในกำรรำยงำน / น ำเสนอข้อมูล  

Operation/SAT
จังหวัด 

- 

2 กำรรำยงำนข้อมูลกำรบริหำรทรัพยำกร  กรณีเตียงผู้ป่วย  และกำรใช้เตียง
แยกตำมระดับผู้ป่วย ให้ Operation อ ำเภอ แจ้งข้อมูลให้  
Logistic อ ำเภอ ลงบันทึกข้อมูลที่ http://203.157.3.213/phdbcovid  
โดย User name และ password เป็นรหัสของโรงพยำบำล 

Operation 
อ ำเภอ 

Logistic อ ำเภอ 

ทุกวัน นับแต่วันนี้ 
ภำยใน 15.00 น. 

ไม่เว้น
วันหยุดรำชกำร 

3 ตรวจสอบรำยกำรต่ำงๆ ในกำรจัดตั้งโรงพยำบำลสนำม ตำมแบบส ำรวจ
ของ IC จังหวัด  รวมถึงรำยกำรอ่ืนๆ กรณีที่ต้องกำรเพ่ิมเติม แจ้งทำง Line 
Group : EOC Prachuap  

Operation 
อ ำเภอ 

 

ภำยใน 16.00 น 
วันอังคำรที่  

31 มีนำคม 2563. 

4 ทุกอ ำเภอ  แจ้งประกำศจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ที่เป็นปัจจุบันแก่ 
หน่วยงำนต่ำงๆ และผู้เกี่ยวข้องในพ้ืนที่ 

โรงพยำบำล/ 
สสอ. 

- 

            

/5. ส่งรำยชื่อ... 
 
 
 

ฉบับที่ 60 จากการประชุม EOC สสจ.ประจวบคีรีขันธ์ คร้ังที่ 61 

http://203.157.3.213/phdbcovid%20%20โดย
http://203.157.3.213/phdbcovid%20%20โดย
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ล าดับ ข้อสั่งการ 
หน่วยงาน 

ที่ด าเนินงาน 
ระยะเวลาในการ

ด าเนินงาน 

5 ส่งรำยชื่อเจ้ำหน้ำที่สำธำรณสุขผู้ปฏิบัติงำน ณ จุดตรวจกำรควบคุม 
กำรแพร่ระบำดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 3 จุด ในอ ำเภอหัวหินและ
อ ำเภอบำงสะพำนน้อย  ให้ Planning จังหวัด  ทำง Line Group :  
EOC Prachuap เพ่ือด ำเนินกำรจัดท ำค ำสั่งฯ ในกำรปฏิบัติงำน   

สสอ.หัวหิน, 
สสอ. 

บำงสะพำนน้อย 
และ Planning 

จังหวัด 

โดยเร็วที่สุด 

6 จัดท ำรำยกำรเอกสำรหลักฐำนกำรเบิกจ่ำย  ในกำรปฏิบัติงำนของ
เจ้ำหน้ำที่สำธำรณสุขผู้ปฏิบัติงำน ณ จุดตรวจกำรควบคุมกำรแพร่ระบำด
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 พร้อมทั้งแจ้ง Finance อ ำเภอ ด ำเนินกำร
จัดท ำเอกสำรต่ำงๆ เช่น บันทึกขออนุมัติไปรำชกำร เป็นต้น  ให้แก่
เจ้ำหน้ำที่ท่ีออกปฏิบัติงำน 

Finance 
จังหวัด 

และอ ำเภอ 
 

ภำยใน 
วันจันทร์ที่ 30 
มีนำคม 2563 

7 นัดประชุม EOC ครั้งต่อไป วันอำทิตย์ที่ 29 มีนำคม 2563  
เวลำ 09.30 น. 

Planning 
จังหวัด 

- 

 
 
 

นำงเพ็ชรัตน์  ตั้งตระกูลพงศ์ 
Liaison Officer ศูนย์ปฏิบัติกำร EOC ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โทร.032-611437 ต่อ 306 

 
 
 

 

(นำงศิริพรรณ  กลีบจันทร์) 
           ผู้บัญชำกำรเหตุกำรณ์ (IC) ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 


