
                                                                                             
 
 

 
 

ข้อสั่งการศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
กรณี : โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID – 19) 

ประจำวันจันทร์ ที ่ 11  เดือน  มกราคม พ.ศ. 2564  เวลา 09.00 น.-11.00 น. 
 

สรุปสถานการณ์ พบผู้ป่วยยืนยันทั่วโลก 90,657,382  ราย  เสียชีวิต 1,942,365 ราย  ประเทศสหรัฐอเมริกายังคงเป็น
ประเทศที่พบผู้ป่วย  และผู้เสียชีวิตสูงที่สุดในโลก  สำหรับประเทศไทย  เมื่อวานนี้  พบผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อรายใหม่ 245 ราย  
เป็นผู้ป่วยติดเชื้อในประเทศ 224 ราย, ติดเชื้อจากต่างประเทศ  21  ราย  รวมผู้ป่วยสะสม 10,298 ราย เสียชีวิต 67 ราย  ส่วน
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พบผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อระลอกใหม่  เป็นจังหวัดที่ 54  ของประเทศ  จำนวน 1 ราย 

 

สรุปประเด็นสำคัญในการประชุม 
1) SAT รายงานสถานการณ์ รายงานฉบับที่ 330 ประจำวันที ่11 มกราคม 2564 
2) สรุปประเด็นสำคัญของการประชุม 
 2.1 IC แจ้งดังต่อไปนี้ 
 2.1.1 ให้ข้อสังเกต  จากการรายงานสถานการณ์การพบผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของ

ระดับโลก พบว่า ประเทศที่พัฒนาแล้วหลายประเทศ  มีผู้ป่วยติดเชื้อรายใหมต่่อวันสูงมาก  ต่อเนื่องเป็นระยเวลานาน  วิเคราะห์
เบื้องต้น  อาจเกิดจากพฤติกรรมการป้องกันโรคของประชาชน  เช่น  การไม่สวม Mask  ซึ่งเป็นประเด็นที่น่าสนใจ  ในการนำ
ผลกระทบด้านลบนี้  มาประชาสัมพันธ์เชิงบวกให้ประชาชนของเรามีพฤติกรรมการป้องกันโรคต่อไป 

2.12 เน้นย้ำนิยามเรื่องแผนที่การแพร่ระบาดและแผนที่มาตรการป้องกันและควบคุมโควิค – 19 ซึ่ง
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ได้ปรับแผนที่มาตรการป้องกันและควบคุมโควิค – 19 จากสีแดง ส้ม เหลือง เป็น น้ำเงิน ฟ้า ขาว 

2.1.3 รพ.สต.ควรทำ Mapping โรงงานในพ้ืนที่  เพ่ือให้สามารถดำเนินการ  Active  Case  Finding  ได้
อย่างครอบคลุม 

2.1.4 การตรวจทางห้องปฏิบัติการ กรณี Active  Case  Finding แนะนำให้ใช้วิธี Pooled Testing 4: 1 
หากพบชุดไหนเป็นบวก จึงค่อยตรวจใหม่โดยใช้ตัวอย่างเดิม 

2.15 เน้นย้ำแนวปฏิบัติการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับผู้ต้องขังรายใหม่ใน
เรือนจำ และดา่นกัก ตม. 

2.16 กรณีสำนักงานประกันสังคม  แจ้งเรื่องการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ได้ฟรี  
ขอให้ Operation ติดตามหนังสือราชการต่อไป 

2.1.7 การขอเอกสารรับรองความจำเป็นเพ่ือเดินทางเข้า-ออก  พ้ืนที่  5  จังหวัด (สมุทรสาคร, ชลบุรี, 
ระยอง, จันทบุรี และตราด) สำหรับจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  หากเดินทางไป 5 จังหวัดดังกล่าว  ต้องขอหนังสือรับรอง  หากเป็น
จังหวัดอ่ืนนอกเหนือจากนี้  ไม่ต้องขอหนังสือรับรอง 

 2.2 Operation แจ้งดังต่อไปนี้ 
2.2.1 เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานที่จุดตรวจควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ณ  อำเภอ

หัวหิน, บางสะพานน้อย และสามร้อยยอด  ไม่จำเป็นต้องเป็นทีม CDCU (IC แจ้งว่า ให้เป็น อสม., เจ้าหน้าที่ รพ.สต. ซึ่งไม่ใช่
สาธารณสุขกไ็ด้ เช่น เจ้าหน้าที่ธุรการ) 

/2.2.2 ให้ที่ประชุม... 
 

ฉบับที่ 169 จากการประชุม EOC สสจ.ประจวบคีรีขันธ์ คร้ังที่ 170 



                                                                                             
 

-2- 
 
2.2.2 ให้ที่ประชุมร่วมพิจารณาหนังสือขอแจ้งเข้ารับการคัดกรอง COVID-19 ซึ่งที่ประชุมมีข้อเสนอแนะ  

ที่ทาง Operation จะนำไปปรับแก้ เพ่ือใช้เป็นแนวทางเดียวกันทั้งจังหวัดต่อไป 
 

IC มีข้อสั่งการ ดังนี้ 
 

ลำดับ ข้อสั่งการ 
หน่วยงาน 

ที่ดำเนินงาน 
ระยะเวลา 

ในการดำเนนิงาน 
1 จัดเตรียมทีม Active  Case  Finding ปฏิบัติงาน  ณ  จังหวัดสมุทรสาคร  

ทีมละ 8 คน โดย 1 ทีม  ประกอบด้วยโรงพยาบาลชุมชน 2 แห่ง  ได้แก่  
              1 โรงพยาบาลปราณบุรี+โรงพยาบาลกุยบุรี 
              2. โรงพยาบาลทับสะแก+โรงพยาบาลบางสะพาน 
              3. โรงพยาบาลสามร้อยยอด+โรงพยาบาลบางสะพานน้อย 
เจ้าหน้าทีใ่นทีม  มีดังนี้  (1) มือ Swab = 2 คน (2) ลงทะเบียน = 2 คน 
(3) Packing = 2 คน (4) IC = 1 คน (5) พนักงานขับรถและจัดคิว = 1 คน 
พร้อมรถยนต์ 1 คัน และอุปกรณ์ป้องกันต่าง ๆ ส่งรายชื่อให้ Operation 
จังหวัด  พิจารณาความเหมะสม  แล้วจึงส่งให้ Planning จังหวัด  จัดทำ
คำสั่งต่อไป   

Operation 
อำเภอ 

ทุกอำเภอ  
ยกเว้น หัวหิน
และเมืองฯ 

ภายใน 
14.00 น. 

วันที่ 11  มกราคม  
2564 

2 ทดสอบเครื่องมือการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ซึ่งเป็นชุดทดสอบ
อย่างง่าย Teat Kit (Antigen) เพ่ือใช้กรณีเร่งด่วน  ยามวิกาล 

โรงพยาบาล
ประจวบคีรีขันธ์ 

วันที่ 11  มกราคม  
2564 

3 นัด/เตรียมการประชุม EOC  ครั้งต่อไป  วันอังคารที่ 12 มกราคม  2564  
เวลา 09.00 น. 

Planning 
จังหวัด 

วันที่ 12  มกราคม  
2564 

 
นางเพ็ชรัตน์ ตั้งตระกูลพงศ์ 

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

(นายสุริยะ  คูหะรัตน์) 
ผู้บัญชาการเหตุการณ์ (IC) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

 
 


