
                                                                                             
 
 

 

 
ข้อสั่งการศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

กรณี : โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID – 19) 
ประจ าวันอาทิตยท์ี ่3 เดือน มกราคม พ.ศ. 2564 เวลา 09.00 น. 

 

สรุปสถานการณ์ พบผู้ป่วยยืนยันทั่วโลก 84,936,007  ราย  เสียชีวิต 1,842,709 ราย  ประเทศสหรัฐอเมริกายังคงเป็น
ประเทศที่พบผู้ป่วย  และผู้เสียชีวิตสูงที่สุดในโลก  ส าหรับประเทศไทย  เมื่อวานนี้  พบผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อรายใหม่ 216 ราย  
เป็นผู้ป่วยติดเชื้อในประเทศ  214  ราย  ในสถานที่กักกันที่รัฐจัดให้  2 ราย  รวมผู้ป่วยสะสม 7,379 ราย เสียชีวิต 64 ราย  
จังหวัดที่พบผู้ป่วยติดเชื้อ  53  จังหวัด  ส่วนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ไม่พบผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อ  ติดต่อกันเป็นวันที่ 275  

 

สรุปประเด็นส าคัญในการประชุม 
1) SAT รายงานสถานการณ์ รายงานฉบับที่ 322 ประจ าวันที ่3 มกราคม 2564 
2) สรุปประเด็นส าคัญของการประชุม 
 2.1 IC ให้ข้อสังเกตจากสถานการณ์และประเด็นข่าวที่น่าสนใจ ดังนี้ 1) จ านวนผู้ป่วยยืนยันรายใหม่ทั่วโลก  มี

แนวโน้มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วในช่วงนี้  โดยในระยะเวลา 2-3 วัน เพ่ิมเป็นหลักล้าน 2) จากการถอดรหัสพันธุกรรมสายพันธุ์เชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ขณะนี้ มีการกลายพันธุ์ ที่เรียกว่า  สายพันธุ์อังกฤษ 

 2.2 IC แจ้ง การประกาศใช้มาตรการควบคุมแบบบูรณาการ (4 มกราคม 2564) เนื่องจากการพบผู้ป่วยติดเชื้อ
รายวันเพิ่มขึ้นจ านวนมาก  ศบค.จึงประกาศยกระดับมาตรการควบคุม  โดยแบ่งพ้ืนที่เป็น 3 ระดับ  ดังนี้ 

  1) พื้นที่ควบคุมสูงสุด (สีแดง) มี 28 จังหวัด ซึ่งจังหวัดประจวบคีรีขันธ์อยู่ในพ้ืนที่นี้ 
  2) พืน้ที่ควบคุม (สีส้ม) มี 11 จังหวัด 
  3) พื้นที่เฝ้าระวังสูง (สีเหลือง) มี 38 จังหวัด 
  ส าหรับจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จากแผนที่มาตรการ จัดอยู่ในพ้ืนที่ควบคุมสูงสุด (สีแดง) เนื่องจากเป็น

พ้ืนที่ที่มีอาณาเขตติดต่อกับชายแดน  และใกล้เคียงกับพ้ืนที่ที่พบมีการแพร่ระบาด/พบผู้ป่วยติดเชื้อ ส่วนแผนที่การระบาด  
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ยังคงเป็นสีขาว  คือ  ยังไม่พบผู้ป่วยติดเชื้อ  ทั้งนี้  จากการประกาศเช่นนี้  อาจท าให้ประชาชนตื่น
ตระหนก  และเข้าใจผิดว่า  มีการปกปิดข้อมูล  จึงต้องช่วยกันประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในจังหวัดทราบและเข้าใจ   

 2.3 Operation แจ้งดังนี้ 
   1) มาตรการควบคุมแบบบูรณาการ จาก ศบค. ซึ่งจะเริ่มใช้ ในวันที่ 4 มกราคม 2564 โดยให้ปฏิบัติ

ตามแนวทางที่  ศบค.ก าหนด  แต่ขณะนี้ยังไม่มีรายละเอียด/นิยามที่ชัดเจน ยกเว้นเรื่องการปิดสถานศึกษา  ซึ่ ง
กระทรวงศึกษาธิการได้มีการประกาศไปแล้ว  จึงขอให้ติดตามข้อมูลอย่างใกล้ชิดต่อไป 

   2) เน้นย้ า มาตรการ DMHTT ซึ่งขณะนี้ T ตัวสุดท้าย หมายถึง Tracing (ติดตามผู้สัมผัส) 
   3) ผู้ป่วย PUI หากไม่ได้ Admited ต้อง Home Quarantine อย่างเคร่งครัด  ไม่ออกจากบ้านจนกว่า

จะได้รับทราบผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ  กรณีผลพบเชื้อเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล  หากผลไม่พบเชื้อ  จึงจะออกจาก
บ้านได ้

 
/2.4 Planing... 

 

ฉบับที่ 161 จากการประชุม EOC สสจ.ประจวบคีรีขันธ์ คร้ังที่ 162 
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 2.4 Planing แจ้งให้อ าเภอหัวหินรวบรวมรายชื่อเจ้าหน้าที่สาธารณสุขของอ าเภอหัวหินและอ าเภอใกล้เคียง 
(ปราณบุรี, สามร้อยยอด และกุยบุรี) ที่ไปปฏิบัติงาน ณ จุดตรวจควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  2 ด่านที่
อ าเภอหัวหิน ส่งรายชื่อให้ Planning เพ่ือจัดท าค าสั่งให้สมบูรณ์ต่อไป 

 2.5 Logistic แจ้งดังนี ้
   1) แจ้ง สสอ.หัวหิน รับเครื่องตรวจวัดอุณหภูมิ จ านวน 10 เครื่องที่ สสจ.ประจวบคีรีขันธ์ ส่วนอีก 2 

เครื่อง  มอบให้กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ สสจ.ประจวบคีรีขันธ์  
   2) เน้นย้ าการรายงานข้อมูลทรัพยากรให้เป็นปัจจุบัน  ส าหรับโรงพยาบาลที่มีข้อมูลทรัพยากรเป็น 0 

ให้ด าเนินการวางแผนและประสานกับ Logistic จังหวัดโดยเร็ว ซึ่งขณะนี้ รายงานทรัพยากรของโรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ 
พบชุด Coverall เป็น 0 

 2.6 PIO จากการยกระดับมาตรการ  ให้จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  เป็นพ้ืนที่ควบคุมสูงสุด ท าให้ประชาชนมี
ความตื่นตระหนก  สับสนในข้อมูลต่าง ๆ จึงขอให้ PIO อ าเภอ ใช้ข้อมูลที่เป็นความจริงในประชาสัมพันธ์ ได้แก่ 1) แผนที่การ
ระบาดควบคู่กับแผนที่มาตรการ 2) ชี้แจงการจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม  เพ่ือการเตรียมความพร้อมในการรับมือ 

IC มีข้อสั่งการ ดังนี้ 
 
 

ล าดับ ข้อสั่งการ 
หน่วยงาน 

ที่ด าเนินงาน 
ระยะเวลา 

ในการด าเนนิงาน 
1 เตรียมความพร้อมจัดทีม Mini MERT ซึ่งประกอบด้วย แพทย์ 1 คน, 

พยาบาล 2 คน, EMT 2 คน และพนักงานขับรถ 1 คน พร้อมรถยนต์  
1 คัน  โดยในทีม  ต้องมีผู้ผ่านการอบรม MERT อย่างน้อย 2 – 3 คน 
และส่งรายชื่อให้ Operation จังหวัด 

Operation 
อ าเภอ 

ภายใน 12.00 น.  
วันจันทร์ที่  

4 มกราคม 2564 

2 ประชาสัมพันธ์เชิงบวกแก่ประชาชนและผู้ประกอบการ กรณี จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์  ได้รับการยกระดับเป็นพ้ืนที่ควบคุมสูงสุด (สีแดง)  

PIO  
อ าเภอ 

วันนี้เป็นต้นไป 

3 ส่งรายชื่อเจ้าหน้าที่สาธารณสุขทั้งหมดจากทุกอ าเภอ  ที่ปฏิบัติงาน  
ณ จุดตรวจควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 2 ด่าน 
ทีอ่ าเภอหัวหิน ให้ Planning จังหวัด 

Planning 
อ าเภอ 

ภายใน 12.00 น.  
วันจันทร์ที่  

4 มกราคม 2564 
4 รายงานข้อมูลทรัพยากร ที่เป็นปัจจุบัน ของโรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ 

แก่ IC จังหวัด  
Logistic  
อ าเภอ 

การประชุม EOC  
วันจันทร์ที่  

4 มกราคม 2564 
5 นัดประชุม EOC  ครั้งต่อไป  วันจันทร์ที่ 4 มกราคม  2564 

เวลา 09.00 น. 
Planning 
จังหวัด 

วันจันทร์ที่  
4 มกราคม  2564 

 

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

 
(นางศิริพรรณ  กลีบจันทร์ ) 

ผู้บัญชาการเหตุการณ์ (IC) ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 


