
                                                                                             
 
 

 

 
ข้อสั่งการศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

กรณี : โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) 
ประจำวันอังคาร ที ่ 2  เดือน  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2564  เวลา 09.00 น. - 10.30 น. 

 
สรุปสถานการณ์ พบผู้ป่วยยืนยันทั่วโลก 103,903,653  ราย  เสียชีวิต 2,246,729  ราย ประเทศสหรัฐอเมริกายังคง

เป็นประเทศที่พบผู้ป่วย และผู้เสียชีวิตสูงทีสุ่ดในโลก  สำหรับการระบาดระลอกใหม่ในประเทศไทย  เมื่อวานนี้  พบผู้ป่วยยืนยัน
ติดเชื้อรายใหม่ 836 ราย  เป็นผู้ป่วยติดเชื้อในประเทศ 832 ราย, ติดเชื้อจากต่างประเทศ 4 ราย  รวมผู้ป่วยยืนยันสะสม 
15,381 ราย  เสียชีวิตสะสม 17 ราย  ส่วนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ไมพ่บผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อระลอกใหมใ่นจังหวัดเป็นวันที่ 30 

 

สรุปประเด็นสำคัญในการประชุม 
1. SAT รายงานสถานการณ์ รายงานฉบับที่ 352 ประจำวันที ่2 กุมภาพันธ์ 2564 

  2. IC แจ้งดังนี ้
2.1 สถานการณ์แนวโน้มการระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ระดับโลก  อาเซี่ยน 

และไทย  รวมถึงจังหวัดสมุทรสาคร 
2.2 กลยุทธ์การจัดการ COVID – 19 ในโรงงานแบบมีส่วนร่วม  พ้ืนที่จังหวัดสมุทรสาคร (Sealed & 

Bubble)  
2.3 เน้นย้ำการปฏิบัติตัวของผู้เดินทางเข้าจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  
2.4 อัตราค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กรณีแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ 

(กัมพูชา, ลาว  และเมียนมา) ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2563  ซึ่งเป็นข้อสั่งการเมื่อวานนี้  เบื้องต้นในภาวะ
วิกฤติ  ให้ถือปฏิบัติไปก่อน  จนกว่าจะมีหนังสือแจ้งจากส่วนกลาง 

2.5 ติดตาม/สอบถาม การดำเนินงานและข้อชี้แจงจากกล่องภารกิจต่าง ๆ 
1) Operation แจ้งคำสั่งจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ที่ 1212 / 2564  เรื่อง มาตรการและการเปิด

สถานที่เสี่ยงเพ่ือป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) ลงนามโดยนายพัลลภ  สิงหเสนี  
ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  สั่ง ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 

2) Planning แจ้งให้อำเภอปราณบุรี, กุยบุรี, ทับสะแก  และบางสะพาน ส่งรายชื่อทีม CDCU ที่จะ
ออกปฏิบัติการ ณ จังหวัดสมุทรสาคร มายัง Planning จังหวัด เพื่อดำเนินการจัดทำคำสั่งการปฏิบัติงานฯ 

3) Finance เน้นย้ำการส่งรายงานค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน เฝ้าระวัง สอบสวน ป้องกัน ควบคุม และ
รักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ปีงบประมาณ 2564 ก่อน 12.00 น. ทุกวันศุกร์ 

 
 
 

/IC มีข้อสั่งการ... 
 
 

ฉบับที่ 191 จากการประชุม EOC สสจ.ประจวบคีรีขันธ์ คร้ังที่ 192 
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IC มีข้อสั่งการดังนี้ 
 

ลำดับ ข้อสั่งการ 
หน่วยงาน 

ที่ดำเนินงาน 
ระยะเวลา 

ในการดำเนนิงาน 
1 การประชุม EOC สัปดาห์นี้  ให้ประชุมทุกวัน  ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันศุกร์

(วันที่ 5 กุมภาพนัธ์ 2564) สัปดาห์หน้าให้ประชุมสัปดาห์ละ 2 วัน คือ 
วันจันทร์และวันศุกร์  ยกเว้น  กรณทีีว่ันจันทร์หรอืวันศุกร์  เป็น
วันหยุดราชการ  ให้ประชุม วันราชการวันแรก / วันสุดท้าย ของสัปดาห์
นั้น ๆ แทน 

Planning 
จังหวัด 

ตั้งแต่วันนี้ 
เป็นต้นไป 

2 ให้ทีม CDCU อำเภอปราณบุรี, กุยบุรี, ทับสะแก  และบางสะพาน  
ออกปฏิบัติการ ณ จังหวัดสมุทรสาคร ทีมละ 1 สัปดาห์/รอบ โดยเดินทาง 
วันอาทิตย์  เพ่ือรับมอบงาน และปฏิบัติงานวันจันทร์ - วันอาทิตย์ 
ของสัปดาห์ถัดไป  ทั้งนี้  ให้เรียงลำดับการออกปฏิบัติงาน  ดังนี้   
สัปดาห์แรก (7-14 กุมภาพันธ์ 2564) ได้แก่  อำเภอปราณบุรี  
สัปดาห์ถัดไป ได้แก่ อำเภอกุยบุรี, ทับสะแก และบางสะพาน  ตามลำดับ 

CDCU 
อำเภออำเภอ

ปราณบุรี, กุยบุรี, 
ทับสะแก  และ

บางสะพาน 

เริ่ม 
วันอาทิตย์ที่  
7 กุมภาพันธ์ 

2564 
เป็นต้นไป 

3 ให้โรงพยาบาลเป็นเจ้าภาพหลักในการยืมเงินบำรุงของโรงพยาบาล ให้แก่ 
ทีม CDCU ที่ออกปฏิบัติการ ณ จังหวัดสมุทรสาคร  เพ่ือเป็นค่าใช้จ่าย 
ในการเดินทางไปราชการ  พร้อมทั้ งส่งหลักฐานการเบิกจ่ายมายัง 
Finance จังหวัด  ยกเว้น  อำเภอทีไ่ม่มีบุคลากรของโรงพยาบาล 
อยู่ในทีม CDCU ให้ยืมเงินบำรุงของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลที่
บุคลากรผู้นั้นปฏิบัติงานอยู่  และให้โรงพยาบาลของอำเภอดังกล่าว  
สนับสนุนรถยนต์ในการออกปฏิบัติงาน 

Finance 
อำเภอ 

ตั้งแต่วันนี้ 
เป็นต้นไป  
จนกว่า 

เสร็จสิ้นภารกิจ 

4 นัด/เตรียมการประชุม EOC  ครั้งต่อไป  วันพุธ ที่ 3 กุมภาพันธ์  2564  
เวลา 09.00 น. Planning จังหวัด 

วันพุธที่  
3 กุมภาพันธ์ 

2564 
 

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

 
 
 

(นายสุริยะ คูหะรัตน์) 
ผู้บัญชาการเหตุการณ์ (IC) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 


