
                                                                                             
 
 

 

 
ข้อสั่งการศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

กรณี : โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID – 19) 
ประจำวันอาทิตยท์ี ่ 10  เดือน  มกราคม พ.ศ. 2564  เวลา 09.00 น.-10.00 น. 

 

สรุปสถานการณ์ พบผู้ป่วยยืนยันทั่วโลก 90,022,880  ราย  เสียชีวิต 1,933,188 ราย  ประเทศสหรัฐอเมริกายังคงเป็น
ประเทศที่พบผู้ป่วย  และผู้เสียชีวิตสูงที่สุดในโลก  สำหรับประเทศไทย  เมื่อวานนี้  พบผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อรายใหม่ 212 ราย  
เป็นผู้ป่วยติดเชื้อในประเทศ 187 ราย, เดินทางมาจากต่างประเทศไม่เข้าสถานที่กักกัน  5  ราย, ติดเชื้อจากการคัดกรองเชิงรุก 6 
ราย, สถานที่กักกันที่รัฐจัดให้  5  ราย  รวมผู้ป่วยสะสม 10,053 ราย เสียชีวิต 67 ราย  ส่วนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พบผู้ป่วย
ยืนยันติดเชื้อ เป็นจังหวัดที่ 54 ของประเทศ  จำนวน 1 ราย  หลังจากนั้น  ยังไม่พบผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อเป็นวันที่ 8 

 

สรุปประเด็นสำคัญในการประชุม 
1) SAT รายงานสถานการณ์ รายงานฉบับที่ 329 ประจำวันที ่10 มกราคม 2564 
2) สรุปประเด็นสำคัญของการประชุม 
 2.1 IC แจ้งดังต่อไปนี้ 
 2.1.1 ให้ข้อสังเกตแนวโน้มการพบผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของระดับโลก, อาเซี่ยน 

และประเทศไทย 
 2.12 จากผลการดำเนินงานการตั้งจุดตรวจควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)  ณ 

อำเภอหัวหิน, อำเภอบางสะพานน้อย และเพ่ิมที่อำเภอสามร้อยยอด  เมื่อวานนี้  พบว่าสามารถคัดกรองการเคลื่อนย้ายแรงงาน
ต่างด้าวได้  จึงชี้ให้เห็นว่า  การตั้งจุดตรวจ ฯ เป็นประโยชน์ต่อการควบคมุโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) 

 2.2 นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  แจ้งดังต่อไปนี้ 
2.2.1 กรณีที่ด่านจุดตรวจควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) พบมีการเคลื่อนย้าย

แรงงานต่างด้าว  เป็นหน้าที่ของทางปกครอง  สาธารณสุขมีหน้าที่ทางด้านการตรวจหาเชื้อฯ ทางห้องปฏิบัติการเท่านั้น 
2.2.2 เน้นย้ำ ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนด การบริหารราชการใน

สถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 17 ) ข้อ2 การยกระดับพ้ืนที่ควบคุมสูงสุดที่จำเป็นต้องมีมาตรการเข้มงวดอย่างยิ่ง  โดย
มีประเด็นสำคัญคือ  ให้ตั้ งจุดตรวจหรือจุดสกัดเพ่ือคัดกรองการเดินทางเข้าออกพ้ืนที่อย่างเข้มข้น  สำหรับจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์  ได้ตั้งจุดตรวจควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)  ณ อำเภอหัวหิน, อำเภอบางสะพานน้อย  
และอำเภอสามร้อยยอด  ทั้งด่านขาเข้า (เพ่ือปกป้องจังหวัดประจวบคีรีขันธ์) และขาออก (เพ่ือปกป้องจังหวัดอ่ืน) โดยให้ปฏิบัติ
ตามแนวทางที่กำหนด  อย่างเคร่งครัด  ตามบทบาทหน้าที่ของสาธารณสุข 

2.3 Operation แจ้งดังต่อไปนี้ 
2.3.1 แนวทางการคัดกรองที่ด่าน/จุดตรวจ/จุดสกัด ขาเข้าและขาออก ของอำเภอหัวหิน,บางสะพานน้อย 

และสามร้อยยอด  และแนวทางการคัดกรองผู้ป่วยในข่ายเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สำหรับสถานบริการสาธารณสุข  
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

 
/2.3.2 การขอเอกสาร... 

 

ฉบับที่ 168 จากการประชุม EOC สสจ.ประจวบคีรีขันธ์ คร้ังที่ 169 
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2.3.2 การขอเอกสารรับรองความจำเป็นเพ่ือเดินทางเข้า-ออก  พ้ืนที่  5  จังหวัด (สมุทรสาคร, ชลบุรี, 

ระยอง, จันทบุรี และตราด) เดิมให้ขอหนังสือรับรองเฉพาะผู้ที่เดินทางออกจาก 5 จังหวัด ดังกล่าว แต่เมื่อวานนี้ ศบค.มท.ได้เพ่ิม
สำหรับผู้เดินทางขาเข้าด้วย ซึ่ง Operation จะติดตามรายละเอียดต่อไป 

 

IC มีข้อสั่งการ ดังนี้ 
 

ลำดับ ข้อสั่งการ 
หน่วยงาน 

ที่ดำเนินงาน 
ระยะเวลา 

ในการดำเนนิงาน 
1 จัดทำแผนการค้นหา Active Case Finding เน้นแรงงานต่างด้าว 

ที่เข้ามาในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ตั้งแต่ 1 พฤศจิกายน 2563  
และส่งแผนมายัง Operation จังหวัด 

Operation 
อำเภอ 

ภายใน 
16.30 น. 

วันที่ 11  มกราคม  
2564 

2 ส่งรายชื่อเจ้าหน้าที่สาธารณสุขท่ีปฏิบัติงาน ณ จุดตรวจควบคมุ 
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ให้ Planning จังหวัด 

Planning 
อำเภอหัวหิน

และอำเภอสาม
ร้อยยอด  

ภายใน 
12.00 น. 

วันที่ 11  มกราคม  
2564 

3 ตรวจสอบและทดลองใช้  แนวทางการคัดกรองที่ด่าน/จุดตรวจ/จุดสกัด 
ขาเข้าและขาออก ของอำเภอหัวหิน,บางสะพานน้อย และสามร้อยยอด  
และแนวทางการคัดกรองผู้ป่วยในข่ายเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 สำหรับสถานบริการสาธารณสุข  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์   หาก
พบว่ามีปัญหาอุปสรรค  ข้อขัดข้อง  หรือมีข้อเสนอแนะประการใด  
แจ้ง Operation จังหวัด  เพ่ือปรับแก้ให้เกิดประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน 
และใช้เป็นแนวทางเดียวกันทั้งจังหวัดต่อไป 

IC / 
Operation 

อำเภอ 

ภายใน 
16.30 น. 

วันที่ 11  มกราคม  
2564 

4 นัด/เตรียมการประชุม EOC  ครั้งต่อไป  วันจันทร์ที่  11 มกราคม  
2564  เวลา 09.00 น. 

Planning 
จังหวัด 

วันที่ 11  มกราคม  
2564 

 
นางเพ็ชรัตน์ ตั้งตระกูลพงศ์ 

Liaison Officer ศูนย์ปฏิบัติการ EOC สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โทร.032-611437 ต่อ 306 
 

(นายคมสัน  ไชยวรรณ์) 
ผู้บัญชาการเหตุการณ์ (IC) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

 
 


