
                                                                                             
 
 

 
 

ข้อสั่งการศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
กรณี : โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) 

ประจำวันพฤหัสบดีที่  11  เดือน  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2564  เวลา 09.00 น. - 10.00 น. 
 

สรุปสถานการณ์ พบผู้ป่วยยืนยันทั่วโลก 107,819,546  ราย  เสียชีวิต 2,362,705  ราย ประเทศสหรัฐอเมริกา
ยังคงเป็นประเทศที่พบผู้ป่วย และผู้เสียชีวิตสูงที่สุดในโลก  สำหรับการระบาดระลอกใหม่ในประเทศไทย  เมื่อวานนี้  พบ
ผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อรายใหม่ 157 ราย  เป็นผู้ป่วยติดเชื้อในประเทศ 144 ราย, ติดเชื้อจากต่างประเทศ 13 ราย  รวมผู้ป่วย
ยืนยันสะสม 19,666 ราย  เสียชีวิตสะสม 20 ราย  ส่วนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ไม่พบผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อระลอกใหม่ใน
จังหวัดเป็นวันที่ 39 

สรุปประเด็นสำคัญในการประชุม 
1. SAT รายงานสถานการณ์ รายงานฉบับที่ 361 ประจำวันที ่11 กุมภาพันธ์ 2564 

  2. IC แจ้งดังนี ้
   2.1 สถานการณ์แนวโน้มการระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ระดับโลก  อาเซี่ยน 
และไทย  ซึ่งในภาพรวม  มีแนวโน้มที่ดีข้ึน 
   2.2 ขณะนี้ เป็นช่วงเทศกาลตรุษจีน อีกทั้งรัฐบาลได้ประกาศให้วันที่  12 กุมภาพันธ์ 2564 เป็น
วันหยุดราชการด้วย จึงทำให้มีการเดินทางเพ่ือท่องเที่ยว และการขนส่งสินค้ามากขึ้น โดยเฉพาะการขนส่งสินค้าโดย
รถบรรทุกสินค้าที่เป็นรถยนต์ส่วนบุคคล จึงขอความร่วมมือให้ทุกอำเภอ เฝ้าระวัง, ตรวจสอบพนักงานขับรถขนส่งสินค้า, 
ร้านค้า/ ตลาดสด/ ร้านอาหาร 
   2.3 ติดตาม การดำเนินงาน / เรื่องแจ้ง ของกล่องภารกิจต่างๆ 
    2.3.1 Operation 
     1) เรื่องจากที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อ 
     - การพิจารณาเปิดด่านสิงขร เพ่ือพยุงเศรษฐกิจ มีแผนจะเปิดในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 
ทั้งนี้ ต้องพิจารณาจากสถานการณ์ เนี่องจากที่โรงพยาบาลมูด่อง ซึ่งอยู่ห่างจากชายแดนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ประมาณ  
3  กิโลเมตร  พบชาวพม่าติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จำนวน  3  ราย 
     - อำเภอปราณบุรี, อำเภอเมืองฯ  และอำเภอบางสะพาน ซึ่งเป็นอำเภอที่มีด่านท่าเรือ  หาก
จะนำเรือเข้าฝั่ง  ในกรณีปกติ ให้ Pipo ประสานกับสาธารณสุขอำเภอและผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอได้ตลอด 24 ชั่วโมง 
ส่วนกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉิน  ที่อันตรายถึงชีวิต  ให้แจ้ง 1669  
     (IC : แนะนำให้ ER ของโรงพยาบาลใน 3 อำเภอดังกล่าว  มีการกำหนดมาตรการและซ้อม
แผน  ในการไปรับผู้ป่วย  เมื่อได้รับแจ้งจาก Pipo) 
     - การพิจารณาอนุญาตให้แรงงานต่างด้าวเดินทางข้ามจังหวัด  ให้เป็นอำนาจของผู้ว่าราชการ
จังหวัดต้นทางและจังหวัดปลายทาง  โดยพิจารณาในกรณีที่มีความจำเป็น  ตามที่กำหนด   และต้องเป็นแรงงานต่างด้าวที่
ขึ้นทะเบียนอย่างถูกต้องตามกฎหมาย  นอกจากนี้  ก่อนเคลื่อนย้าย ต้องมีการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  ทั้งนี้ให้
ผู้ประกอบการเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายดังกล่าว 

/- การตรวจหา... 
 

ฉบับที่ 196 จากการประชุม EOC สสจ.ประจวบคีรีขันธ์ คร้ังที่ 197 
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     - การตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยภาคเอกชน  จะทำได้ต่อเมื่อมีการร้องขอจาก
ภาครัฐ  ซึ่งภาครัฐจะต้องขออนุญาตต่อคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดต่อไป 
     2) การจัดประชุม  อบรม  สัมมนา  และการจัดเลี้ยง  กรณีเกิน 100 คน  ให้ขออนุญาต
คณะกรรมการโรคติดต่ออำเภอ 
     3) แจ้งหนังสือศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ที่ปข 0017.2/ว2704  ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 
2564 เรื่อง การเทียบท่าของเรือดิบลูดอลฟิน  ซึ่งมีเส้นทางเดินเรือจากท่าเรือจุกเสม็ด (อำเภอสัตหีบ) - ท่าเรือประจวบ 
(อำเภอบางสะพาน)  
     (IC : มอบหมายให้สาธารณสุขอำเภอบางสะพานประสานรายละเอียดกับท่าเรือบางสะพาน) 
     4) ขอเชิญประชุมทางไกล (Web Conference) ชี้แจงแนวทางการรายงานการเฝ้าระวังผู้ป่วย / 
ผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในกลุ่มผู้ป่วย ARI และปอดอักเสบ ฯ ในวันนี้ (11 กุมภาพันธ์ 2564) เวลา 13.00 น. 
รายละเอียดส่งทางไลน์กลุ่ม  EOC Prachuap 
     5) ขอเชิญประชุมระบบการบริหารวัคซีน  เวลา 09.00 น. วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 
     6) การส่งทีมไปช่วยปฏิบัติงานจังหวัดสมุทรสาคร  ในสัปดาห์หน้า  จะเน้นการเจาะเลือดเป็น
กิจกรรมหลัก  จึงขอให้อำเภอกุยบุรี  ซึ่งจะไปปฏิบัติงานตามแผน จัดบุคลากรที่มีทักษะและความชำนาญในการเจาะเลือด
ไปปฏิบัติงาน 
  2.3.2 Planning อำเภอที่จัดทีม AS และ CDCU ไปช่วยปฏิบัติงาน ที่จังหวัดสมุทรสาครกลับมาแล้ว  ให้
ทำ AAR มานำเสนอในการประชุม คปสจ. วันที่  25  กุมภาพันธ์  2564 ทีมละ 3 นาที 
  2.3.3 Logistic วัสดุอุปกรณ์บางชนิดที่ได้รับการสนับสนุนโดยใช้งบยับยั้งป้องกัน  จะฝากไว้ที่คลังของ
โรงพยาบาลในอำเภอนั้น ๆ  
  2.3.4 Finance ขอเชิญประชุมทางไกล (Video Conference) ซักซ้อมความเข้าใจในแนวทางการ
ปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนเสี่ยงภัยของเจ้าหน้าที่ ฯ ในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564  เวลา 13.30 น. 
  2.3.5 ได้รับแจ้งจากผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอเมือง ฯ พบพม่าหลบหนีเข้าเมืองที่ด่านสิงขร  จำนวน 1 คน 
เช้าวันนี้ 
 

IC มีข้อสั่งการดังนี้ 
 

ลำดับ ข้อสั่งการ 
หน่วยงาน 

ที่ดำเนินงาน 
ระยะเวลา 

ในการดำเนนิงาน 
1 อำเภอกุยบุรีส่งรายชื่อทีมช่วยปฏิบัติงานจังหวัดสมุทรสาครในสัปดาห์หน้า  

เพ่ือให้ Planning จังหวัด จดัทำคำสั่งฯ โดนเน้นให้บุคลากรส่วนใหญ่ใน
ทีม  เป็นผู้มีทักษะและความชำนาญในการเจาะเลือด 

Operation 
อำเภอ 

ภายใน  
16.00 น. วันนี้ 

2 โรงพยาบาลหัวหินเป็นตัวแทนการสุ่มตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
ผู้ป่วย ARI และ Pneumonia ตามแนวทางของกรมควบคุมโรค 

โรงพยาบาล 
หัวหิน 

ตั้งแตว่ันนอาทิตย์ที่ 
14 กุมภาพันธ์ 2564

เป็นต้นไป 
 

/3.กรณีตา่งด้าว... 
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ลำดับ ข้อสั่งการ 
หน่วยงาน 

ที่ดำเนินงาน 
ระยะเวลา 

ในการดำเนนิงาน 
3 กรณ ีต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองเช้าวันนี้ ให้สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ

เมืองฯ ประสานฝ่ายความมั่นคงในพื้นที ่และ Operation จังหวัด 
ประสานป้องกันจังหวัด 

สสอ.เมืองฯ,  
Operation 

จังหวัด 
วันนี้ 

4 นัด/เตรียมการประชุม EOC  ครั้งต่อไป  วันจันทร์ ที่ 15 กุมภาพันธ์  
2564  เวลา 09.00 น. 

Planning 
จังหวัด 

วันจันทร์ที่  
15 กุมภาพันธ์ 2564 

 

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

 
(นางจันทนา ศิริโยธิพันธุ์) 

ผู้บัญชาการเหตุการณ์ (IC) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


