
                                                                                             
 
 

 
 

ข้อสั่งการศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
กรณี : โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) 

ประจำวันจันทร์ที ่ 1  เดือน  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2564  เวลา 09.00 น. - 10.30 น. 
 

สรุปสถานการณ์ พบผู้ป่วยยืนยันทั่วโลก 103,502,373  ราย  เสียชีวิต 2,236,938  ราย ประเทศสหรัฐอเมริกายังคง
เป็นประเทศที่พบผู้ป่วย และผู้เสียชีวิตสูงทีสุ่ดในโลก  สำหรับการระบาดระลอกใหม่ในประเทศไทย  เมื่อวานนี้  พบผู้ป่วยยืนยัน
ติดเชื้อรายใหม่ 829 ราย  เป็นผู้ป่วยติดเชื้อในประเทศ 822 ราย, ติดเชื้อจากต่างประเทศ 7 ราย  รวมผู้ป่วยยืนยันสะสม 
14,545 ราย  เสียชีวิตสะสม 17 ราย  ส่วนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ไมพ่บผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อระลอกใหมใ่นจังหวัดเป็นวันที่ 29 

สรุปประเด็นสำคัญในการประชุม 
1. SAT รายงานสถานการณ์ รายงานฉบับที่ 351 ประจำวันที ่1 กุมภาพันธ์ 2564 

  2. IC แจ้งดังนี ้
   1) อธิบายนิยามผู้สงสัยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ที่เข้าเกณฑ์สอบสวนโรค (Patient Under 
Investigation : PUI)  ณ วันที่ 29 มกราคม 2564 ของกรมควบคุมโรค ทั้งหมด 4 กรณี  ซึ่งมีบางกรณีที่ข้อความของนิยาม
ดังกล่าว  ยังมีความขัดแย้งกัน  หากทางพ้ืนที่อ่านแล้วพบข้อสงสัย  ให้สอบถามมาท่ี IC / Operation จังหวัด 
   2) ภายหลังการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เมื่อ วันที่ 29 มกราคม 2564  คาดว่า
ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  จะลงนามในประกาศจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ในวันนี้  ซึ่งมีประเด็นสำคัญ  ได้แก่  ด่าน
คัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)  ณ อำเภอสามร้อยยอด, หัวหิน, บางสะพานน้อย, การเบิกจ่ายงบยับยั้ง
ป้องกัน, การจัดประชุม / การจัดงานเลี้ยง  เป็นต้น 
  3) One Page ซึ่ง PIO จังหวัด จัดทำข้ึน  ให้ใช้สำหรับการประชาสัมพันธ์  มาตรการผู้เดินทางเข้ามาในจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์  ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564  และยังคงเน้นย้ำให้พ้ืนที่  ประชาสัมพันธ์ให้สถานประกอบการใช้ SHA Plus  
รวมถึง  แนะนำให้ PIO จังหวัด  ลงลายมือชื่อหรือตราประทับในเอกสารที่เผยแพร่  เพื่อป้องกันการปลอมแปลงเอกสาร 
  4) เตรียมความพร้อมทีมช่วยปฏิบัติงานจังหวัดสมุทรสาคร ในสัปดาห์ที่ 2 ของเดือนกุมภาพันธ์ 2564 (8 -15 
กุมภาพันธ์ 2564) ดังนี้  (1) ทีม MERT โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ (2) ทีม CDCU ของอำเภอปราณบุรี, กุยบุรี, ทับสะแก และ
บางสะพาน คาดว่าจะได้รับการประสานจากเขตสุขภาพที่ 5  ประมาณวันพฤหัสบดีนี้ 
 

IC มีข้อสั่งการดังนี้ 
 

ลำดับ ข้อสั่งการ 
หน่วยงาน 

ที่ดำเนินงาน 
ระยะเวลา 

ในการดำเนนิงาน 
1 ผู้รับผิดชอบงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค, เจ้าหน้าที่ IT และเภสัชกร เข้าร่วม

ประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือให้บริการวัคซีนโควิด 19 ในสถานการณ์การ
ระบาด ปี 2564 ของประเทศไทย  ในวันที่ 3 – 4 กุมภาพันธ์ 2564  ผ่าน
ระบบ VDO  Conference  ณ  อำเภอของตนเอง (อำเภอละ 1 User) 
 

Operation 
อำเภอ 

วันที่ 3 – 4 
กุมภาพันธ์ 2564   

 

/ 2. แจ้งรายชื่อ... 
 

ฉบับที่ 190 จากการประชุม EOC สสจ.ประจวบคีรีขันธ์ คร้ังที่ 191 
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ลำดับ ข้อสั่งการ 
หน่วยงาน 

ที่ดำเนินงาน 
ระยะเวลา 

ในการดำเนนิงาน 
2 แจ้งรายชื่อบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขด่านหน้า   

ในกลุ่มเป้าหมายสำหรับลงทะเบียนรับบริการวัคซีนป้องกันโรคโควิด – 19 -
ของหน่วยงานภาครัฐ  มายัง Operation จังหวัด 

Operation 
อำเภอ 

ภายในวันอังคารที่  
9 กุมภาพันธ์ 2564 

3 อัตราค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  
กรณีแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ (กัมพูชา, ลาว  และเมียนมา) ตามมติ

คณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี 29 ธันวาคม 2563  ให้ถือปฏิบัติ  ดังนี้ 
1. โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์  และโรงพยาบาลหัวหิน  เรียกเก็บ 
ค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการ  รวมค่าอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล  จำนวน  
2,300  บาท (สองพันสามร้อยบาทถ้วน) / ราย 
2. โรงพยาบาลชุมชน เรียกเก็บค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการ รวมค่า
อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล  จำนวน  2,300  บาท (สองพันสามร้อย 
บาทถ้วน) / ราย  และจ่ายให้กับโรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์หรือ
โรงพยาบาลหัวหิน  เป็นค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการ  จำนวน  1,800  
บาท (หนึ่งพันแปดร้อยบาทถ้วน) / ราย ทั้งนี ้ ให้ใช้ VTM ของ
โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์  และโรงพยาบาลหัวหิน 

Operation 
อำเภอ 

วันพุธที่  
3 กุมภาพันธ์ 2564 

เป็นต้นไป 

4 นัด/เตรียมการประชุม EOC  ครั้งต่อไป  วันอังคาร ที่  2 กุมภาพันธ์  
2564  เวลา 09.00 น. 

Planning 
จังหวัด 

วันอังคารที่  
2 กุมภาพันธ์ 2564 

 
นางเพ็ชรัตน์ ตั้งตระกูลพงศ์ 

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

(นายสุริยะ คูหะรัตน์) 
ผู้บัญชาการเหตุการณ์ (IC) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 


