
                                                                                             
 
 

 
 

ข้อสั่งการศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
กรณี : โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) 

ประจำวันศุกร์ ที ่ 19  เดือน  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2564  เวลา 09.00 น. - 10.00 น. 
 

สรุปสถานการณ์ พบผู้ป่วยยืนยันทั่วโลก 110,811,766  ราย  เสียชีวิต 2,450,866  ราย ประเทศสหรัฐอเมริกา
ยังคงเป็นประเทศที่พบผู้ป่วย และผู้เสียชีวิตสูงที่สุดในโลก  สำหรับการระบาดระลอกใหม่ในประเทศไทย  เมื่อวานนี้  พบ
ผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อรายใหม่ 150 ราย  เป็นผู้ป่วยติดเชื้อในประเทศ 142 ราย, ติดเชื้อจากต่างประเทศ 8 ราย  รวมผู้ป่วย
ยืนยันสะสม 20,874 ราย  เสียชีวิตสะสม 22 ราย  ส่วนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ไม่พบผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อระลอกใหม่ใน
จังหวัดเป็นวันที่ 47 

สรุปประเด็นสำคัญในการประชุม 
1. SAT รายงานสถานการณ์ รายงานฉบับที่ 369 ประจำวันที ่19 กุมภาพันธ์ 2564 

  2. IC แจ้งดังนี ้
   2.1 สถานการณ์แนวโน้มการระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ในภาพรวม  มี
แนวโน้มที่ดีข้ึนทั้งในประเทศสหรัฐอเมริการและประเทศในแถบยุโรป  รวมถึงประเทศในอาเซ่ียน   
   2.2 แสดงความเสียใจกับครอบครัวนายแพทย์ปัญญา  หาญพาณิชย์พันธุ์ ซึ่งเป็นบุคลากรทางการแพทย์
รายแรกของไทยที่เสียชีวิตจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) และขอให้บุคลากรทางการแพทย์ของเรา
เคร่งครัดเรื่องการป้องกันตนเองจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) ในการปฏิบัติงาน 
   2.3 เน้นย้ำการปฏิบัติตามระบบการเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) ตามที่
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้วางระบบไว้ 
   2.4 ติดตามการดำเนินงาน / เรื่องแจ้ง ของกล่องภารกิจต่างๆ 
     2.4.1 Operation 

1) ทุกอำเภอประชาสัมพันธ์ การป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) แก่
บุคลากรทางการแพทย์ในคลินิกเอกชน 

2) แจ้งรายละเอียดการจัดทีม CDCU และทีมบันทึกข้อมูลปฏิบัติงานที่จังหวัดสมุทรสาคร  
ตามท่ีเขตสุขภาพท่ี 5 ขอสนับสนุน 

3) แจ้งรายละเอียดการบริหารจัดการวัคซีน  ของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ตามแนวทางของ
เขตสุขภาพท่ี 5 และกรมควบคุมโรค 
     2.4.2 Finance ชี้แจงรายละเอียดการส่งเอกสารเพื่อเบิกจ่ายค่าตอบแทนเสี่ยงภัย 
     2.4.3 Liaison แจ้งผลการดำเนินงานตามข้อสั่งการของ IC สัปดาห์ที่ผ่านมา 
  3. นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ แจ้งเรื่องการแข่งขันกอล์ฟรายการ Thailand Mixed 
2021 Hosted by TRUSTGOLF  ระหว่างวันที่  25-28 กุมภาพันธ์ 2564 ณ Black Mountain Golf Club อำเภอหัวหิน  
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  มอบให้ สสอ.หัวหิน  ตรวจประเมินการปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID 19) ในวันที่  22  กุมภาพันธ์  2564  และโรงพยาบาลหัวหินเก็บตัวอย่างการตรวจหาเชื้อโรคติดเชื้อไวรัสโค
โรนา 2019 (COVID 19) ด้วยวิธี Pooled  Sample  Testing วันที่  21  กุมภาพันธ์  2564 

/IC มีข้อสั่งการ... 

ฉบับที่ 198 จากการประชุม EOC สสจ.ประจวบคีรีขันธ์ คร้ังที่ 199 
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IC มีข้อสั่งการดังนี้ 
 

ลำดับ ข้อสั่งการ 
หน่วยงาน 

ที่ดำเนินงาน 
ระยะเวลา 

ในการดำเนนิงาน 
1 ดำเนินการสำรวจ  

1. ประชากรทีม่ีอายุ 18 - 60 ปี ซ่ึงเดินทางไปทำงานหรือค้าขายที่จังหวัด
สมุทรสาครเป็นประจำ 
2. ประชากรที่อาศัยอยู่ด้วยกันกับประชากรที่เดินทางไปทำงานหรือ
ค้าขายที่จังหวัดสมุทรสาครเป็นประจำ (ตามข้อ 1) และมีอายุ 18 - 60 ปี  
แจ้งจำนวนมายัง Operation จังหวัด 

Operation 
อำเภอ 

ภายใน 10.00 น. 
วันนี้ 

2 ยืนยันรายชื่อเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลผู้ติดเชื้อในจังหวัดสมุทรสาคร  
ระหว่างวันที่ 21 - 26 กุมภาพันธ์ 2564 กับ Planning จังหวัด เพ่ือการ
จัดทำคำสั่งฯ อีกครั้ง  และในการเดินทางไปปฏิบัติงาน  ให้ใช้รถราชการ
ของโรงพยาบาลบางสะพานน้อย 

โรงพยาบาล
ประจวบคีรีขันธ์, 

ทับสะแก,  
บางสะพาน และ 
บางสะพานน้อย 

ภายใน 12.00 น. 
วันนี้ 

3 ให้ทีม CDCU อำเภอทับสะแก เลื่อนการเดินทางช่วยปฏิบัติงานจังหวัด
สมุทรสาคร  จากเดิมกำหนดไว้สัปดาหห์น้า  เป็นสัปดาห์ถัดไป  
(วันที่ 28 กุมภาพันธ์ – 5 มีนาคม 2564) 

Operation  
อำเภอทับสะแก 

วันที่  
28 กุมภาพันธ์ –  
5 มีนาคม 2564 

4 จัดทำ Check List การส่งหลักฐานการเบิกค่าตอบแทนเสี่ยงภัย  และ 
ข้อพึงระวังที่พบเป็นข้อบกพร่องจากการตรวจสอบหลักฐานที่ผ่านมา  
แจ้งไปยังทุกอำเภอ 

Finance 
จังหวัด 

วันนี้ 

5 นัด/เตรียมการประชุม EOC  ครั้งต่อไป  วันจันทร์ ที่ 22 กุมภาพันธ์  
2564  เวลา 09.00 น. 

Planning 
จังหวัด 

วันจันทร์ที่  
22 กุมภาพันธ์ 

2564 
 

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

 
 

(นางจารุรัตน์ พัฒน์ทอง) 
ผู้บัญชาการเหตุการณ์ (IC) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

 

 

 


