
                                                                                             
 
 

 
 

ข้อสั่งการศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
กรณี : โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID – 19) 

ประจ าวันเสาร์ที ่2 เดือน มกราคม พ.ศ. 2564 เวลา 09.00 น. 
 

สรุปสถานการณ์ พบผู้ป่วยยืนยันทั่วโลก 84,342,947  ราย  เสียชีวิต 1,834,255 ราย  ประเทศสหรัฐอเมริกายังคงเป็น
ประเทศที่พบผู้ป่วย  และผู้เสียชีวิตสูงที่สุดในโลก  ส าหรับประเทศไทย  เมื่อวานนี้  พบผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อรายใหม่ 279 ราย  
เป็นผู้ป่วยติดเชื้อในประเทศ  273  ราย  ในสถานที่กักกันที่รัฐจัดให้  6 ราย  รวมผู้ป่วยสะสม 7,163 ราย เสียชีวิต 63 ราย  
จังหวัดที่พบผู้ป่วยติดเชื้อ  53  จังหวัด  จังหวัดที่เพ่ิมใหม่  ได้แก่  ล าพูน และสระแก้ว  ส่วนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ไม่พบผู้ป่วย
ยืนยันติดเชื้อ  ติดต่อกันเป็นวันที่ 274  

สรุปประเด็นส าคัญในการประชุม 
1) SAT รายงานสถานการณ์ รายงานฉบับที่ 321 ประจ าวันที ่2 มกราคม 2564 
2) สรุปประเด็นส าคัญของการประชุม 
 2.1 นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ติดตามผลการด าเนินงาน/ข้อเน้นย้ า และมอบหมาย  ดังนี้ 
 2.1.1 ติดตามผลการด าเนินงานการเฝ้าระวังและการคัดกรองผู้ที่เดินทางเข้ามาในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  

ของอ าเภอหัวหิน  โดยเน้น  3  ส่วน  ได้แก่  1) เจ้าหน้าที่สาธารณสุขมีการสื่อสารข้อมูลแก่ผู้เดินทางเข้ามาในจังหวัดและ
ผู้ประกอบการ 2) อาสาสมัครสาธารณสุข ในการเฝ้าระวัง  ค้นหาประชากรที่เคลื่อนไหวในพ้ืนที่ 3) ด่านคัดกรองผู้ป่วย 2 แห่ง  
ทั้งนี้  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ได้เน้นย้ าการปฏิบัติงานที่ส าคัญ  2  ประการ  ได้แก่  ความรวดเร็วในการ
ปฏิบัติงานของทีมสอบสวนโรค/ทีมบุคลากรสาธารณสุข  และความแม่นย าในการตรวจหาเชื้อของห้องปฏิบัติการ 
  2.1.2 ติดตามจ านวนและรอบการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของห้องปฏิบัติการ 
โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์และโรงพยาบาลหัวหิน  ที่เป็นปัจจุบัน  ได้รับรายงานจากโรงพยาบาลทั้ง 2 แห่ง  ดังนี้ 

 - โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ ตรวจได้รอบละ  64  ตัวอย่าง  จ านวน  2  รอบ/ วัน ในเวลา  
10.00 น. และ 18.00 น. 

 - โรงพยาบาลหัวหิน ตรวจได้รอบละ  90  ตัวอย่าง  จ านวน  3  รอบ/ วัน ในเวลา  09.00 น., 
14.00 น.  และ 20.00 น. 

2.1.3 เครื่องวัดอุณหภูมิที่มีอยู่ใน Stock  12  เครื่อง  ให้ Logistic จัดสรรให้กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ  
จ านวน  2  เครื่อง  ที่เหลืออีก  10  เครื่อง  ให้พิจารณาจัดสรรให้พื้นที ่

 2.2 Operation แจ้งมาตรการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ส าหรับผู้ที่เดิน
ทางเข้ามาในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  โดยได้แบ่งพ้ืนที่เสี่ยง  ออกเป็น  3  ระดับ  ซึ่งระบุมาตรการในการด าเนินงานในแต่ละ
พ้ืนที่ไว้ชัดเจน  ส่งในไลน์กลุ่ม EOC Prachaub และแจ้งผู้ประกอบการเรียบร้อยแล้ว 

 2.3 IC แจ้งผลเรื่องจากพ้ืนที่ที่รับไว้พิจารณาเมื่อวานนี้  ดังนี้ 
2.3.1 เรื่องแบบฟอร์มการลงทะเบียนผู้เดินทางมาจากพ้ืนที่เสี่ยง ใน Google  Form  
 - Operation ไดป้รับปรุงแบบฟอร์มการลงทะเบียนผู้เดินทางมาจากพ้ืนที่เสี่ยง ใน Google  Form 

ให้ครอบคลุมทุกพ้ืนทีแ่ล้ว 
 

/2.3.2 นายแพทย์... 

ฉบับที่ 160 จากการประชุม EOC สสจ.ประจวบคีรีขันธ์ คร้ังที่ 161 
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2.3.2 เรื่องการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ก่อนท าหัตการในรายไม่ฉุกเฉิน/เร่งด่วน 
 - นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์   มอบหมายให้โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์และ

โรงพยาบาลหัวหินจัดท าป้ายประชาสัมพันธ์  การตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยแจ้งว่าให้ทราบว่า  ขณะนี้
เป็นช่วงวิกฤติของประเทศ ในเรื่องผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จึงขออนุญาตตรวจเฉพาะผู้ที่วิกฤติ (ผู้ที่มี
อาการ, ผู้ที่มีความเสี่ยงสูง) ก่อน  

 

IC มีข้อสั่งการ ดังนี้ 
 
 

ล าดั
บ 

ข้อสั่งการ 
หน่วยงาน 

ที่ด าเนินงาน 
ระยะเวลา 

ในการด าเนนิงาน 

1 ส ารวจความต้องการเครื่องวัดอุณหภูมิ  เสนอต่อนายอ าเภอ  เพ่ือรวม
จัดท าแผนความต้องการภาพรวมอ าเภอ  และส าเนาแจ้งมายัง Logistic 
จังหวัด 

Logistics 
อ าเภอ 

ภายใน 
วันที่ 5 มกราคม  

2564 
2 แจ้ง/ประสาน  ผู้ประกอบการในพ้ืนที่  เน้นย้ าเรื่องการลงทะเบียนของ 

ผู้ที่เดินทางเข้ามาในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ทาง QR Code  
ที่ Operation จัดท าให้ 

IC อ าเภอ 2 มกราคม  2564 

3 นัดประชุม EOC  ครั้งต่อไป  วันอาทิตยท์ี่ 3 มกราคม  2564 
เวลา 09.00 น. 

Planning 
จังหวัด 

3 มกราคม  2564 

 
นางเพ็ชรัตน์  ตั้งตระกูลพงศ์ 

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

(นางจารุรัตน์  พัฒน์ทอง ) 
ผู้บัญชาการเหตุการณ์ (IC) ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

 
 
 


