
                                                                                             
 

 

ข้อสั่งการศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
กรณี : โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID – 19) 

ประจ าวันเสาร์ที ่4 เดือน เมษายน  พ.ศ. 2563 เวลา 09.30 น. 
 

 

สถานการณ์ต่างประเทศ พบผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อ 205 ประเทศ/ดินแดนและ 2 เรือส าราญ จ านวน 1,094,324 ราย 
เสียชีวิต 58,774 ราย อัตราป่วยตายร้อยละ 5.4 ส าหรับผู้เสียชีวิตนอกประเทศจีนพบ 145 ประเทศ จ านวน 55,452 ราย 
ประเทศอิตาลี ยังคงเป็นประเทศที่มีผู้เสียชีวิตสูงที่สุดในโลก  มีอัตราป่วยตายร้อยละ 12.25 ส่วนประเทศสหรัฐอเมริกาเป็น
ประเทศที่พบผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อสูงที่สุดในโลก รองลงไป ได้แก่ อิตาลี สเปน เยอรมัน และจีน ตามล าดับ ซึ่งประเทศ
สหรัฐอเมริกา พบผู้ป่วยมากกว่าสองแสนห้าหมื่นราย และประเทศอิตาลี และสเปน พบผู้ป่วยมากกว่าหนึ่งแสนราย ประเทศที่
เป็นเขตติดต่ออันตรายและพ้ืนที่ที่มีการระบาดอย่างต่อเนื่อง ยังคงเป็น 4 ประเทศ  และ 29 ประเทศคงเดิม  

สถานการณ์ในประเทศไทย  พบเป็นประเทศที่มีจ านวนผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อ ล าดับที่ 38 ของโลก  มีผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อ 
เพ่ิม  จ านวน 103 ราย  รวมผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อ 1,978 ราย ในจ านวนนี้หายป่วยออกจากโรงพยาบาล 612 ราย อยู่ระหว่างการ
รักษาพยาบาล 1,347 ราย อาการรุนแรง 23 ราย และเสียชีวิต 19 ราย  

สถานการณ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พบผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อสะสม 14 ราย ในจ านวนนี้รักษาหายแล้ว 3 ราย รักษาตัว
ในโรงพยาบาล 10 ราย เสียชีวิต 1 รายบนรถไฟก่อนรับการรักษา ส าหรับผู้ป่วยที่ก าลังรักษาขอไปรักษาที่กรุงเทพฯ 2 ราย     
อีก 8 ราย รักษาที่โรงพยาบาลรัฐและเอกชนในอ าเภอหัวหิน  ด้วยอาการเล็กน้อย (Mild) การด าเนินการคัดกรองผู้ป่วยสงสัยโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ด่านทางบก ทางเรือ ทางอากาศ และโรงแรมที่พัก รวมถึงผู้เดินทางมาจากกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล จนถึงปัจจุบัน ไม่พบผู้มีอาการตามนิยาม ส าหรับผู้เดินทางมาจากต่างประเทศที่ต้องเฝ้าระวัง  ยังอยู่ระหว่างติดตาม
ทั้งหมด จ านวน 163 ราย กระจายอยู่ในทุกอ าเภอ 

(ข้อมูลจากทีมตระหนักรู้สถานการณ์ สสจ.ประจวบครีีขันธ์ ฉบับท่ี 82 วันท่ี 4 เมษายน 2563 เวลา 09.00 น.) 
 

IC มีข้อสั่งการ ดังนี้ 

ล าดับ ข้อสั่งการ 
หน่วยงาน 

ที่ด าเนินงาน 
ระยะเวลาในการ

ด าเนินงาน 

1 ให้แจ้งจุดรับรายงานตัวชาวต่างชาติ ตามค าสั่งจังหวัดประจวบคีรีขันธ์      
ที่ 7614/2563 สั่ง ณ วันที่ 2 เมษายน 2563 โดยก าหนดให้คนต่างด้าว 
(ยกเว้นชาวกัมพูชา ลาว และเมียนมา) มารายงาน ณ จุดรายงานตัว         
ที่อ าเภอก าหนด  

Operation 
อ าเภอ และ

จังหวัด 

ภายในเวลา  
16.00 น. วันนี้ 

2 ให้ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขทุกคน ถือปฏิบัติ 
เรื่องการสวมหน้ากากผ้า/หน้ากากอนามัย  เพ่ือเป็นแบบอย่างให้กับ
ประชาชนในพื้นท่ี 

ทุกอ าเภอ - 

 

                   /3.ให้รวบรวม... 

      

 

 

ฉบับที่ 67 จากการประชุม EOC สสจ.ประจวบคีรีขันธ์ คร้ังที่ 68 



                                                                                             
 

ล าดับ ข้อสั่งการ 
หน่วยงาน 

ที่ด าเนินงาน 
ระยะเวลาในการ

ด าเนินงาน 

3 ให้รวบรวมประกาศ และค าสั่งทุกฉบับ ที่เก่ียวข้องกับการด าเนินงาน
ป้องกัน ควบคุมโรค COVID-19 เช่น ประกาศจังหวัด, ค าสั่งจังหวัด,     
ค าสั่ง สสจ., ค าสั่ง คกก.โรคติดต่อจังหวัด ฯลฯ รวมถึงพระราชการก าหนด 
หรือค าสั่งของรัฐบาล และแจ้งในกล่อง Logistics (กฎหมาย) ทราบและ  
ถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด  

Logistics  
(กฎหมาย) 

จังหวัด และ
อ าเภอ 

- 

4 น าข้อสั่งการ แนวทางปฏิบัติ หรือผลสรุปการประชุม EOC จังหวัดรายวัน 
แจ้งผู้ปฏิบัติ และEOC ระดับอ าเภอ รับทราบทุกครั้งและด าเนินการ 
ในส่วนที่เกี่ยวข้อง 

ทุกอ าเภอ - 

5 ให้ด าเนินการจัดสรร Surgical Mask ให้กับมูลนิธิ, สสอ., รพ.สต. และ  
ด่านจุดตรวจการควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019   
ตามแนวทางที่ นพ.สสจ. น าแจ้งในที่ประชุม EOC ประจ าวันเสาร์ที่ 4 
เมษายน 2563 เวลา 09.30 น. โดยให้ผู้รับผิดชอบระดับจังหวัด 
ประสานงานการจัดสรรกับผู้ประสานงานระดับอ าเภอต่อไป 

Logistics  
จังหวัด และ

อ าเภอ 

- 

6 นัดประชุม EOC ครั้งต่อไป วันอาทิตย์ ที่ 5 เมษายน 2563  
เวลา 09.30 น. 

Planning 
จังหวัด 

- 

   

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

 

 
 
 
 
 
 
 

(นายคมสัน  ไชยวรรณ์) 
           ผู้บัญชาการเหตุการณ์ (IC) ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 


