
                                                                                             
 
 

 

 
ข้อสั่งการศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

กรณี : โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) 
ประจำวันพุธ ที ่ 3  เดือน  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2564  เวลา 09.00 น. - 10.30 น. 

 
สรุปสถานการณ์ พบผู้ป่วยยืนยันทั่วโลก 104,368,684  ราย  เสียชีวิต 2,261,923  ราย ประเทศสหรัฐอเมริกายังคง

เป็นประเทศที่พบผู้ป่วย และผู้เสียชีวิตสูงทีสุ่ดในโลก  สำหรับการระบาดระลอกใหม่ในประเทศไทย  เมื่อวานนี้  พบผู้ป่วยยืนยัน
ติดเชื้อรายใหม่ 836 ราย  เป็นผู้ป่วยติดเชื้อในประเทศ 819 ราย, ติดเชื้อจากต่างประเทศ 17 ราย  รวมผู้ป่วยยืนยันสะสม 
16,217 ราย  เสียชีวิตสะสม 19 ราย  ส่วนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ไมพ่บผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อระลอกใหมใ่นจังหวัดเป็นวันที่ 31 

 

สรุปประเด็นสำคัญในการประชุม 
1. SAT รายงานสถานการณ์ รายงานฉบับที่ 353 ประจำวันที ่3 กุมภาพันธ์ 2564 

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

และไทย  ซึ่งในภาพรวม  มีแนวโน้มที่ดีข้ึน 
2) สถานการณ์เรื่องวัคซีนโควิด – 19 ทั้งในและนอกประเทศ 
3) เรื่องจากการประชุมคณะกรรมการศูนย์สั่งการชายแดนไทยกับประเทศเพ่ือนบ้านด้านพม่า จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวานนี้ ประเด็นสำคัญคือการชะลอการเปิดด่านชายแดนไว้ก่อน  เพ่ือความปลอดภัยจากสถานการณ์ของ
ประเทศเมียนมาขณะนี้ 

4) สรุปความก้าวหน้า   เรื่องอัตราค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการเพ่ือยืนยันการติดเชื้อ  กรณีโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 ของแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ (กัมพูชา, ลาว และเมียนมา) ตามข้อสั่งการเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ขอให้
ชะลอการปฏิบัติไว้ก่อน จนกว่าจะมีหนังสือแจ้งจากส่วนกลางที่ชัดเจน  ขณะนี้ให้ถือปฏิบัติตามหนังสือสำนักสาธารณสุขจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์  ที ่ปข 0032 / ว 365  ลงวันที่ 26 มกราคม 2564  คือเก็บค่าตรวจฯ ในอัตรา 3,000 บาท ทุกราย 

5) อธิบายความแตกต่างของ Sealed และ Bubble 
6) มอบ Safety จังหวัด ดำเนินการเรื่องความปลอดภัยในการควบคุมป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

จากการใช้ไมโครโฟน  โดยการซักทำความสะอาดอุปกรณ์ครอบไมโครโฟนซึ่งมีลักษณะเหมือนฟองน้ำ  และทดลองดัดแปลงใช้
วัสดุอื่น เช่น ฟองน้ำ มาใช้ในการสับเปลี่ยนอุปกรณ์ครอบไมโครโฟนดังกล่าว 

7) ห้องปฏิบัติการด้านการแพทย์ โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ และโรงพยาบาลหัวหิน พัฒนาการตรวจ 
Quick Test Antigen เพ่ือเตรียมความพร้อม  กรณีมีกลุ่มเป้าหมายที่ต้องตรวจเป็นกลุ่มใหญ่ เช่น การทะลักเข้ามาของแรงงาน
ต่างด้าว  หรือในกรณตี้องการผลตรวจที่รวดเร็ว  ยามวิกาล 

 
 
 

/8) ติดตาม... 
 

ฉบับที่ 192 จากการประชุม EOC สสจ.ประจวบคีรีขันธ์ คร้ังที่ 193 
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8) ติดตาม/สอบถาม  กล่องภารกิจต่าง ๆ 
 8.1 Operation 

      1) เชิญประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือให้บริการวัคซีนโควิด 19 ในสถานการณ์การระบาด ปี 2564 ของ
ประเทศไทย  ในวันที่ 3 – 4 กุมภาพันธ์ 2564  ผ่านระบบ VDO  Conference  ณ  อำเภอของตนเอง 

2) เน้นย้ำการปฏิบัติตาม  แนวทางการดำเนินงานคัดกรอง  เฝ้าระวัง  และสอบสวน   โรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019  กรมควบคุมโรคติดต่อ  ฉบับวันที่  4  ธันวาคม  2563 

3) ขอให้ Planning จงัหวัด  จัดทำคำสั่งผู้รับผิดชอบการบริหารจัดการวัคซีน 
 8.2 Planning แจ้งเรื่องข้อสั่งการศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรณี โรคติด

เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID- 19) กระทรวงสาธารณสุข ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทุกแห่ง
ทำรายงาน Zero Report บน Website .ของหน่วยงานในฐานะแหล่งข้อมูลอ้างอิงจากทางราชการ  เพ่ือป้องกันข่าวลวง 

 8.3 Finance แจ้งหนังสือกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ. 0206.09.7/66  ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 
เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนเสี่ยงภัยของเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ในการเฝ้าระวัง สอบสวน ป้องกัน ควบคุมและรักษา
ผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID- 19) (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2) ซึ่งIC และที่ประชุมร่วมกันวิเคราะห์และศึกษา
รายละเอียดให้ถูกต้องชัดเจน  การการนำไปปฏิบัติ 
 

IC มีข้อสั่งการดังนี้ 

ลำดับ ข้อสั่งการ 
หน่วยงาน 

ที่ดำเนินงาน 
ระยะเวลา 

ในการดำเนนิงาน 
1 ประสานกับกองบริหารการคลัง  สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  

เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนเสี่ยงภัยของเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน 
ในการเฝ้าระวัง  สอบสวน  ป้องกัน ควบคุมและรักษาผู้ป่วย  โรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID- 19) ตามหนังสือที ่สธ. 0206.09.7/66   
ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564  ให้ได้แนวทางปฏิบัติที่ถูกต้อง  ชัดเจน 

Finance 
จังหวัด 

ภายในวันศุกร์ที่ 
5  กุมภาพันธ์  

2564 

2 ประสานสถานประกอบการโรงแรม/ที่พัก ทุกแห่งในพ้ืนที่  ให้ดำเนินการ
คัดกรองประชาชนทุกราย  ที่เดินทางมาจากพ้ืนที่เสี่ยง  5  จังหวัด  ผ่าน  
QR Code ที่ Operation จังหวัด  จัดทำ 

Operation 
อำเภอ 

ตั้งแต่วันนี้ 
เป็นต้นไป 

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

วันพฤหัสบดีที่  
4 กุมภาพันธ์ 

2564 
 

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

 
 

(นายสุริยะ คูหะรัตน์) 
ผู้บัญชาการเหตุการณ์ (IC) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 


