
                                                                                             
 
 

 

 
ข้อสั่งการศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

กรณี : โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID – 19) 
ประจ าวันศุกร์ที ่ 8  เดือน  มกราคม พ.ศ. 2564  เวลา 09.00 น.-11.00 น. 

 

สรุปสถานการณ์ พบผู้ป่วยยืนยันทั่วโลก 88,392,289  ราย  เสียชีวิต 1,904,347 ราย  ประเทศสหรัฐอเมริกายังคงเป็น
ประเทศที่พบผู้ป่วย  และผู้เสียชีวิตสูงที่สุดในโลก  ส าหรับประเทศไทย  เมื่อวานนี้  พบผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อรายใหม่ 305 ราย  
เป็นผู้ป่วยติดเชื้อในประเทศ 193 ราย เดินทางมาจากต่างประเทศ 3 ราย ติดเชื้อจากการคัดกรองเชิงรุก (แรงงานต่างด้าว) 109 
ราย  รวมผู้ป่วยสะสม 9,636 ราย เสียชีวิต 67 ราย  ส่วนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พบผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อ เป็นจังหวัดที่ 54 ของ
ประเทศ  จ านวน 1 ราย   

 

สรุปประเด็นส าคัญในการประชุม 
1) SAT รายงานสถานการณ์ รายงานฉบับที่ 327 ประจ าวันที ่8 มกราคม 2564 
2) สรุปประเด็นส าคัญของการประชุม 
 2.1 IC แจ้ง  ให้ข้อเสนอแนะ และเน้นย้ าประเด็น  ดังต่อไปนี้ 
 1) เรือประมงของจังหวัดประจวบ ฯ  มีลูกเรือชาวเขมร 200 คน  ติดต่อประสานเข้ามาว่าเดินทางกลับเข้า

ฝั่งไม่ทัน  จะต้องปฏิบัติอย่างไร  IC ให้ค าแนะน า : ลอยล าอยู่ในทะเล 14 วัน ถ้าผลตรวจทางห้องปฏิบัติการเป็นลบ จึงเข้าฝั่งได้ 
 2) ค าสั่งจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ที่ 367 / 2564 เรื่อง มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดโรคติด

เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ณ วันที่ 7 มกราคม 2564 เน้นการตั้งจุดตรวจควบคุมคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(โควิด– 19) และคัดกรองการเดินทางออกนอกพ้ืนที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์เพิ่มเติมเส้นทางหลัก จากเดิม  ดังนี้ 

 (1) จุดบริการประชาชนสถานีต ารวจภูธรหัวหิน  ชุมชนบ่อฝ้ายขาข้ึน  ตรงข้ามท่าอากาศยานหัวหิน 
 (2) บริเวณแยกหนองไผ่ฝั่งขาขึ้น  หมู่ 5 ต าบลทับใต้ 
 (3) บริเวณหน้าสถานีต ารวจภูธร สามร้อยยอด 
 (4) บริเวณถนนเพชรเกษมขาล่อง ต าบลไชยราช  อ าเภฮบางสะพานน้อย 
 โดยมีแนวปฏิบัติ  ดังนี้ 

(1) ตรวจวัดอุณหภูมิ + สังเกตอาการ 
(2) สอบถามเหตุผลความจ าเป็น  และสถานที่ปลายทาง 
(3) ตรวจสอบการติดตั้งและใช้ระบบแอปพลิเคชั่น “หมอชนะ” 
(4) ลงบันทึกข้อมูลผู้เดินทางผ่านจุดตรวจ 
ผู้ปฏิบัติงาน ได้แก่ อสม. ท าหน้าทีต่ามข้อ (1) 

3) การออกหนังสือรับรองส าหรับผู้ประสงค์จะเดินทางออกนอกพ้ืนที่ ด าเนินการเฉพาะจังหวัด พ้ืนที่
ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 5 จังหวัด ได้แก่ จันทบุรี, ชลบุรี, ตราด, ระยอง และสมุทรสาคร เท่านั้น โดยผู้ ที่มีอ านาจในการออก
หนังสือ 1) เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองในพ้ืนที่ ได้แก่ นายอ าเภอ หรือผู้ได้รับมอบหมาย, ปลัดอ าเภอ, ก านัน, ผู้ใหญ่บ้าน 2) ผู้บริหาร
ของบริษัท / หน่วยงานเอกชน 3) หัวหน้าส่วนราชการ 

4. แนวทาง 
 

ฉบับที่ 166 จากการประชุม EOC สสจ.ประจวบคีรีขันธ์ คร้ังที่ 167 
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 4) แนวทางการจัดประชุม  สัมมนา อบรมและจัดเลี้ยง ที่มีผู้เข้าร่วมไม่เกิน  50  คน ต้องได้รับอนุญาต
จากศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอ าเภอ (ศปก.อ.)  หากเกิน 50 คน ต้องขออนุญาตต่อคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด  (ไม่ใช่
สาธารณสุข) ทั้งนี ้ ให้ผู้จัด หรือผู้ควบคุมดูแลต้องปฏิบัติตามหลักปฏิบัติ D-M-H-T-T รวมทั้งการใช้แอปพลิเคชั่น “ไทยชนะ” 

 5) IC ติดตามผู้ป่วยยืนยัน รายแรกของการระบาดระลอก2 ซึ่งรักษาตัวอยู่ที่รพ.หัวหิน วันนี้เป็นวันที่ 6 
ของการAdmited ขณะนี้ผู้ป่วยไม่มีไข้  อาการท่ัวไปปกติ ตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ครั้งที่ 2 ไม่พบเชื้อ 
สามารถD/C จากโรงพยาบาลได้ IC ก าชับให้สอบถามเรื่องที่พ านักหลังออกจากโรงพยาบาล, แนะน าการปฏิบัติตัวอย่างเคร่งครัด 

 6) IC ชื่นชมแพทย์ และทีมงาน  โรงพยาบาลหัวหินที่ไปช่วยปฏิบัติงาน ณ โรงพยาบาลสนาม  
วัดโกรกกราก จังหวัดสมุทรสาคร 

 2.2 Finance แจ้งเรื่องการเตรียมข้อมูลเอกสารการเบิกจ่าย COVID-19 รายละเอียดตามไฟล์เอกสารที่ส่งทาง
ไลน์กลุ่ม EOC Prachuap วันนี้ 
  2.3 Planning แจ้งให้ผู้รับผิดชอบด าเนินการจัดท าแผนรองรับ COVID-19 เขตสุขภาพ 5 (ส่วน Operation) 
ส่งที่กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข ภายในวันนี้ 

 

IC มีข้อสั่งการ ดังนี้ 
 

ล าดับ ข้อสั่งการ 
หน่วยงาน 

ที่ด าเนินงาน 
ระยะเวลา 

ในการด าเนนิงาน 
1 ประชาสัมพันธ์เรื่องการ Download และใช้ระบบแอปพลิเคชั่น 

“หมอชนะ” 
PIO จังหวัด 8 มกราคม 2564 

2 ประชาสัมพันธ์เชิงบวกการรักษาผู้ป่วยยืนยันการติดเชื้อรายที่ 1 ของการ
ระบาดระลอก 2  ที่รักษาหายแล้วของโรงพยาบาลหัวหิน 

PIO จังหวัด 
8 มกราคม 2564 
(เม่ือผู้ป่วย D/C) 

3 การรายงานตัว  ของผู้เดินทางเข้ามาในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  
ให้รายงานตัว ณ โรงพยาบาล หรือ รพ.สต. ในอ าเภอซึ่งเป็นที่พ านักของ 
ผู้เดินทางดังกล่าว  ส าหรับโรงพยาบาล  ให้รายงานตัวที่ ARI Clinic 
(นอกเวลาราชการให้  ER คัดกรอง  ก่อนส่งไป ARI Clinic) ทั้งนี้  ให้แจ้ง
หมายเลขโทรศัพท์ ARI Clinic และผู้รับผิดชอบในการรับรายงานตัวของ
เจ้าหน้าที่ รพ.สต.ไว้ด้านหน้าหน่วยบริการด้วย 

โรงพยาบาล
และรพ.สต  

ทุกแห่ง 
8 มกราคม 2564 

4 นัดประชุม EOC  ครั้งต่อไป  วันเสาร์ ที่ 9 มกราคม  2564 
เวลา 09.00 น. 

Planning 
จังหวัด 

วันเสาร์ ที ่
9 มกราคม  2564 

 

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

 
 

(นายแพทย์สุริยะ คูหะรัตน์) 
ผู้บัญชาการเหตุการณ์ (IC) ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

 


