
                                                                                             
 
 
 
 

ข้อสั่งการศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
กรณี : โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) 

ประจ าวันศุกร์ ที ่ 5  เดือน  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2564  เวลา 09.00 น. - 10.30 น. 
 
สรุปสถานการณ์ พบผู้ป่วยยืนยันทั่วโลก 105,390,934  ราย  เสียชีวิต 2,292,440  ราย ประเทศสหรัฐอเมริกายังคง

เป็นประเทศทีพ่บผู้ป่วย และผู้เสียชีวิตสูงทีสุ่ดในโลก  ส าหรับการระบาดระลอกใหม่ในประเทศไทย  เมื่อวานนี้  พบผู้ป่วยยืนยัน
ติดเชื้อรายใหม่ 809 ราย  เป็นผู้ป่วยติดเชื้อในประเทศ 796 ราย, ติดเชื้อจากต่างประเทศ 13 ราย  รวมผู้ป่วยยืนยันสะสม 
17,821 ราย  เสียชีวิตสะสม 19 ราย  ส่วนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ไมพ่บผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อระลอกใหมใ่นจังหวัดเป็นวันที่ 33 

สรุปประเด็นส าคัญในการประชุม 
1. SAT รายงานสถานการณ์ รายงานฉบับที่ 355 ประจ าวันที ่5 กุมภาพันธ์ 2564 

  2. IC แจ้งดังนี ้
   2.1 สถานการณ์แนวโน้มการระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ระดับโลก  อาเซี่ยน 
และไทย  ซึ่งในภาพรวม  มีแนวโน้มที่ดีข้ึน 
   2.2 ทีม CDCU หัวหินชี้แจงหลักการการท างานของทีม Bubble and  Sealed ที่ไปช่วยจังหวัดสมุทรสาคร 
   2.3 แนะน าเรื่องตู้ส าหรับSwab เชื้อโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โรงพยาบาลที่ไม่มีอุปกรณ์ ได้แก่ 
โรงพยาบาลกุยบุรี, ปราณบุรี, ทับสะแก  ขอให้ติดต่อยืมอุปกรณ์จากโรงพยาบาลที่มีหลายตู้ เพ่ือให้ทันเวลาในการตรวจแรงงาน
พม่า ต้องสิ้นสุดก่อน 15 เมษายน 2564 
   2.4 กองบิน 5 สอบถามสสอ.เมืองฯเกี่ยวกับ ทหารเกณฑ์เดินทางกลับเข้ามาในค่ายกองบิน 5 จ านวน 180 
คน IC แนะน าต้องด าเนินการดังนี้ 
    1) มาจาก 5 จังหวัดควบคุมสูงสุด กักตัว 14 วัน, DMHTT  วันที่ 5 ของการกลับมาSwab หาเชื้อโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และ Home Quarantine 
    2) มาจากจังหวัดอ่ืนๆ กักตัว 14 วัน, DMHT และSelf Quarantine 
 

IC มีข้อสั่งการดังนี้ 
 

ล าดับ ข้อสั่งการ 
หน่วยงาน 

ที่ด าเนินงาน 
ระยะเวลา 

ในการด าเนนิงาน 
1 อัตราค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  

กรณีแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ (กัมพูชา, ลาว  และเมียนมา) ตามมติ
คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2563  ให้ถือปฏิบัติ  ดังนี้ 
1. โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์  และโรงพยาบาลหัวหิน  เรียกเก็บ 
ค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการ  รวมค่าอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล  จ านวน  
2,300  บาท (สองพันสามร้อยบาทถ้วน) / ราย 
2. โรงพยาบาลชุมชน เรียกเก็บค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการ รวมค่า
อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล  จ านวน  2,300  บาท (สองพันสามร้อย 
บาทถ้วน) / ราย  และจ่ายให้กับโรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์หรือ
โรงพยาบาลหัวหิน  เป็นค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการ  จ านวน  1,800  
บาท (หนึ่งพันแปดร้อยบาทถ้วน) / ราย ทั้งนี้  ให้ใช้ VTM ของ
โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์  และโรงพยาบาลหัวหิน 

Operation 
อ าเภอ 

5 กมภาพันธ์ 
2564 

 
/2 ท าหนังสือ 

ฉบับที่ 194 จากการประชุม EOC สสจ.ประจวบคีรีขันธ์ คร้ังที่ 195 



                                                                                             
 

  

 

ล าดับ ข้อสั่งการ 
หน่วยงาน 

ที่ด าเนินงาน 
ระยะเวลา 

ในการด าเนนิงาน 
2 ท าหนังสือแจ้ง จัดหางาน/อุตสาหกรรมจังหวัด/ อ่ืนๆ ว่า ถ้าโรงงานจะให้

เอกชนมาตรวจหา COVID 19 ต้องให้โรงพยาบาลเอกชน/ บริษัทเอกชน 
ท าหนังสือถึง ประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ก่อน เพ่ือรับการพิจารณาก่อนที่จะด าเนินการใดๆ 

Liaison จังหวัด 
5 กุมภาพันธ์ 

2564 

3 นัด/เตรียมการประชุม EOC  ครั้งต่อไป  วันจันทร์ ที่ 8 กุมภาพันธ์  2564  
เวลา 09.00 น. Planning จังหวัด 

วันจันทร์ ที่  
8 กุมภาพันธ์ 

2564 
 

นางสาวดุจเดือน คีรีศรี 

Liaison Officer ศูนย์ปฏิบัติการ EOC ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โทร.032-611437 ต่อ 306 

 

(นายสุริยะ คูหะรัตน์) 

ผู้บัญชาการเหตุการณ์ (IC) ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 


