
                                                                                             
 

 

ข้อสั่งการศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
กรณี : โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID – 19) 

ประจำวันอาทิตยท์ี ่29 เดือนมีนาคม  พ.ศ. 2563 เวลา 09.30 น. 
 
 

สถานการณ์ต่างประเทศ พบผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อ 198 ประเทศ/ดินแดนและ 1 เรือสำราญคงเดิม จำนวน 658,641 ราย 
เสียชีวิต 30,471 ราย อัตราป่วยตายร้อยละ 4.6 สำหรับผู้เสียชีวิตนอกประเทศจีนพบ 116 ประเทศ จำนวน 27,176 ราย 
ประเทศอิตาลี ยังคงเป็นประเทศที่มีผู้เสียชีวิตสูงที่สุดในโลก  มีอัตราป่วยตายร้อยละ 10.84 ส่วนประเทศสหรัฐอเมริกาเป็น
ประเทศที่พบผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อสูงที่สุดในโลก มีผู้ป่วยเกินหนึ่งแสนราย  ประเทศที่เป็นเขตติดต่ออันตรายและพ้ืนที่ที่มีการ
ระบาดอย่างต่อเนื่อง ยังคงเป็น 4 ประเทศ  และ 29 ประเทศคงเดิม  

สถานการณ์ในประเทศไทย  พบเป็นประเทศที่มีจำนวนผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อ ลำดับที่ 34 ของโลก  มีผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อ 
เพ่ิม  จำนวน 109 ราย  รวมผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อ 1,245 ราย ในจำนวนนี้หายป่วยออกจากโรงพยาบาล 100 ราย อยู่ระหว่างการ
รักษาพยาบาล 1,139 ราย อาการรุนแรง 17 ราย และเสียชีวิต 6 ราย  

สถานการณ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พบผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อสะสม 11 ราย ในจำนวนนี้รักษาหายแล้ว 2 ราย รักษาตัว
ในโรงพยาบาล 9 ราย โดยผู้ป่วยขอไปรักษาที่กรุงเทพฯ 2 ราย อีก 7 ราย รักษาที่โรงพยาบาลรัฐและเอกชนในอำเภอหัวหิน  
ด้วยอาการเล็กน้อย (Mild) การดำเนินการคัดกรองผู้ป่วยสงสัยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ด่านทางบก ทางเรือ ทางอากาศ 
และโรงแรมที่พัก รวมถึงผู้เดินทางมาจากกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จนถึงปัจจุบัน ไม่พบผู้มีอาการตามนิยาม สำหรับผู้
เดินทางมาจากต่างประเทศที่ต้องเฝ้าระวัง  ยังอยู่ระหว่างติดตามท้ังหมด จำนวน 153 ราย กระจายอยู่ในทุกอำเภอ 

(ข้อมูลจากทีมตระหนักรู้สถานการณ์ สสจ.ประจวบครีีขันธ์ ฉบับท่ี 76 วันท่ี 29 มีนาคม 2563 เวลา 09.30 น.) 
 

IC มีข้อสั่งการ ดังนี้ 

ลำดับ ข้อสั่งการ 
หน่วยงาน 

ที่ดำเนินงาน 
ระยะเวลาในการ

ดำเนินงาน 

1 การรายงานข้อมูลการบริหารทรัพยากร  กรณีเตียงผู้ป่วย  ให้ตรวจสอบ
และปรับข้อมูลให้ตรงกับรายงานในระบบของจังหวัด  และให้รายงาน 
การใช้เตียงแยกตามระดับผู้ป่วย  ตามปกติ 
 

Operation 
Logistic  

อำเภอ/จังหวัด 

ทุกวัน  
ภายใน 15.00 น. 

ไม่เว้น
วันหยุดราชการ 

2 ติดตามผู้เดินทางกลับจากการทำพิธีทางศาสนา  ทีป่ระเทศอินโดนีเซีย  
จำนวน 7 ราย (อ.เมืองฯ 4 รายและ อ.สามร้อยยอด 3 ราย) ให้ตรวจ 
หาเชื้อ COVID-19 ทางห้องปฏิบัติการทุกราย  ทันที  และ admitted ไว้
ในโรงพยาบาล  เพ่ือรอผลตรวจทางห้องปฏิบัติการ 

1) กรณีผลตรวจทางห้องปฏิบัติการ “พบเชื้อ” ให้ทำการรักษาใน 
โรงพยาบาล  และตรวจหาเชื้อ COVID-19 ทางห้องปฏิบัติการผู้สัมผัสใน
บ้านต่อไป 

2) กรณผีลตรวจทางห้องปฏิบัติการ “ไม่พบเชื้อ”  ให้ Home 
Quarantine จนครบ 14 วัน 

Operation / 
CDCU 
อำเภอ 

เมืองฯ และ 
สามร้อยยอด 

วันนี้ 
 

            

/3.ติดตามแรงงาน... 

ฉบับที่ 61 จากการประชุม EOC สสจ.ประจวบคีรีขันธ์ คร้ังที่ 62 
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ลำดับ ข้อสั่งการ 
หน่วยงาน 

ที่ดำเนินงาน 
ระยะเวลาในการ

ดำเนินงาน 

3 ติดตามแรงงานประมงไทย  จากประเทศมาเลเซีย  ซ่ึงเดินทางผ่านมาทาง
จังหวัดสตูล  ตามบัญชีรายชื่อที่ Operation ส่งให้อำเภอ จำนวน 25 ราย  
(อ.เมืองฯ 9 ราย, อ.ทับสะแก 5 ราย, อ.บางสะพาน 7 ราย และ 
อ.บางสะพานน้อย 4 ราย) โดยให้รับไว้ที่โรงพยาบาลในอำเภอนั้น ๆ  
เพ่ือวัดไข้  และซักประวัติ 

1) กรณมีีไข้  ให้ทำการรักษาในโรงพยาบาล  เสมือนเป็นผู้ป่วย PUI 
2) กรณีไม่มีไข้ ให้แจกชุดดูแลตนเอง, ให้คำแนะนำ, Add Line  

เพ่ือการติดตาม  และ ให้ Home Quarantine จนครบ 14 วัน 

Operation / 
CDCU 
อำเภอ 
เมืองฯ, 

ทับสะแก, 
บางสะพาน และ 
บางสะพานน้อย 

ทันที 
ที่แรงงานไทยฯ

เดนิทาง 
มาถึงอำเภอนั้น ๆ 

4 นัดประชุม EOC ครั้งต่อไป วันจันทร์ที่ 30 มีนาคม 2563  
เวลา 09.00 น. 

Planning 
จังหวัด 

- 

 

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

 
 
 

 

(นางศิริพรรณ  กลีบจันทร์) 
           ผู้บัญชาการเหตุการณ์ (IC) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 


