
                                                                                             
 

 
 

ข้อสั่งการผู้บัญชาการเหตุการณ์ (IC)  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
กรณ ี: เฝ้าระวังโรค COVID - 19   

ประจ าวันพุธที่  26  เดือน  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2563 
 

สถานการณ ์สถานการณ์ในต่างประเทศ พบผู้ป่วยยืนยันเพ่ิมขึ้นอีก 3 ประเทศ ได้แก่ ออสเตรีย โครเอเชีย และ
สวิตเซอร์แลนด์ รวมเป็น 38 ประเทศ 2 เขตการปกครองพิเศษ รวมผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อทั่วโลก จ านวน 80,429 ราย 
เสียชีวิต 2,712ราย คิดเป็นอัตราป่วยตายร้อยละ 3.4 ผู้ป่วยเสียชีวิตพบในประเทศจีน 2,664 ราย และนอกประเทศจีน 48 
ราย พบผู้ป่วยสูงสุด 5 ล าดับ ได้แก่ จีน (77,666 ราย) รองลงมา ได้แก่ เกาหลีใต้ (977 ราย) Diamond Princess (691 
ราย) อิตาลี (323 ราย) และ ญี่ปุ่น (161 ราย)  สถานการณ์ในประเทศไทย ผู้ป่วยที่มีอาการเข้าได้ตามนิยาม จ านวน 
1,580 ราย  ส่วนใหญ่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลด้วยตนเอง  ผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อ 37 ราย หายป่วยและแพทย์อนุญาตให้
ออกจากโรงพยาบาล 22 ราย รักษาตัวในโรงพยาบาล 15 ราย ในจ านวนนี้อาการรุนแรง 2 ราย สถานการณ์จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ การคัดกรองทางบก ทางเรือ ทางอากาศ และการคัดกรองหรือได้รับแจ้งจากโรงแรมที่พัก จนถึงปัจจุบัน 
ไม่พบผู้มีอาการตามนิยาม ส าหรับผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อ 2 ราย แพทย์อนุญาตให้ออกจากโรงพยาบาลแล้วทั้ง 2 ราย 
เนื่องจากผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการไม่พบเชื้อ  ส าหรับผู้ป่วยยืนยันเข้าเกณฑ์สอบสวนโรค 9 ราย  ออกจาก
โรงพยาบาล 7 ราย เนื่องจากผลไม่พบเชื้อ อีก 2 ราย อยู่ระหว่างรับการรักษาในโรงพยาบาล การติดตามผู้สัมผัสผู้ป่วยราย
ที่ 1 จ านวน 43 ราย จบการติดตามทั้งหมด ผู้สัมผัสผู้ป่วยรายที่ 2 ติดตามผู้สัมผัส 31 ราย เหลือติดตาม 2 ราย อาการ
ปกติ มาตรการของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ยังคงใช้มาตรการเดิม (ข้อมูลจากทีมตระหนักรู้ ศูนย์ปฏิบัติการ EOC สสจ.
ประจวบคีรีขันธ์ ฉบับที่ 44 ประจ าวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 น.) 

 

IC มีข้อสั่งการ ดังนี้   

ล าดับที่ ข้อสั่งการ ผู้รับผิดชอบ 
1 แจ้งแนวทางการรักษาพยาบาลผู้ป่วย COVID-19 ล่าสุด (18  กุมภาพันธ์  2563) แก่หน่วยบริการ

ทุกแห่งในจังหวัด 
Operations 

2 เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เดนิทางไปต่างประเทศซึ่งเป็นประเทศที่มีความ
เสี่ยงสูง  กรณีเป็นเจ้าหน้าทีท่ี่ให้บริการต่อผู้ป่วยโดยตรง  แนะน าให้ลาพักผ่อนหรือลากิจ  เป็น
เวลา  14  วัน  พร้อมทั้งสังเกตอาการของตนเอง  ส่วนเจ้าหนา้ที่ที่ไม่ได้ให้บริการต่อผู้ป่วยโดยตรง  
แนะน าให้สวม Mask ขณะปฏิบตัิงาน  และสงัเกตอาการของตนเอง 

Operations 
 

3 โรงพยาบาลทุกแห่ง ด าเนินการจัดตั้ง Cohort Ward ระบุจ านวนห้อง จ านวนเตียง และภาพถา่ย 
รายงานข้อมูล ต่อ IC จังหวัด ทางไลน์กลุ่ม EOC. Prachuap ภายในเวลา 16.00 น. วันพรุ่งนี้  
(วันพฤหัสบดีที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563  ) 

Logistics 

 

 

                     /4.โรงพยาบาล... 

 

ฉบับท่ี 33 วันพุธที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563  เวลา 09.00 น. 



                                                                                             
 
 

ล าดับที่ ข้อสั่งการ ผู้รับผิดชอบ 
4 โรงพยาบาลทุกแห่ง บันทึกข้อมลู ชุด PPE, อุปกรณ์ป้องกันการติดเชื้อ ยาและเวชภัณฑ์ต่าง ๆ ที่

เก่ียวข้อง ในโปรแกรมของกระทรวงสาธารณสุข  และของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ให้ถูกต้อง
ตรงกัน  ภายในเวลา 16.00 น. ทุกวัน 

Logistics 

5 ประสานขอบัญช/ีทะเบยีนรายชื่อพนักงานขับรถจากส านักงานขนส่งจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  และ
มัคคุเทศก์จากส านักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

Liaison 

6 ประสานส านักงานขนส่งจงัหวัดประจวบคีรีขันธ์  ได้ด าเนินการตามมาตรการควบคุมป้องกันโรคที่
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ส่งให้แลว้หรือไม่ 

Liaison 

7 ถอดบทเรียนในแต่ละวนั (AAR) และสรุปรายงานต่อ IC ทุกวันศุกร์ Planning 
8 นัดประชุม EOC ครั้งต่อไป วันพฤหัสบดีที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563  เวลา 09.00 น. Planning 

 

(นางเพ็ชรัตน์  ตั้งตระกูลพงศ์)  
Liaison Officer ศูนย์ปฏิบัติการ EOC สานักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  

โทร. 081 9434034 , 032 611437 ต่อ 306 
 

 
 

  (นายสุริยะ  คูหะรัตน์) 
           ผู้บัญชาการเหตุการณ์ (IC) ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 


