
                                                                                             
 
 

 
 
 
 

ข้อสั่งการศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
กรณี : โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) 

ประจำวันศุกร์ที ่ 9  เดือน  เมษายน  พ.ศ. 2564  เวลา 09.30 น. - 12.00 น. 
 

สรุปสถานการณ์ พบผู้ป่วยยืนยันทั่วโลก 133,688,126 ราย  เสียชีวิต 2,901,038 ราย ประเทศสหรัฐอเมริกา
ยังคงเป็นประเทศทีพ่บผู้ป่วย และผู้เสียชีวิตสูงทีสุ่ดในโลก  สำหรับการระบาดระลอกใหม่ในประเทศไทย  เมื่อวานนี้  พบ
ผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อรายใหม่ 405 ราย  เป็นผู้ป่วยติดเชื้อในประเทศ 391 ราย, ติดเชื้อจากต่างประเทศ 14 ราย  รวม
ผู้ป่วยยืนยันสะสม 26,073 ราย  เสียชีวิตสะสม 35 ราย ส่วนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  พบผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อการระบาด
ระลอกใหม่  จำนวน 14 ราย   

สรุปประเด็นสำคัญในการประชุม 
1. SAT รายงานสถานการณ์ รายงานฉบับที่ 413 ประจำวันที ่9 เมษายน 2564 
2. สรุปประเด็นสำคัญจากนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งเข้าร่วมประชุมทาง Zoom 

2.1 ข้อมูลสถานการณ์ผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) รายใหม่ของจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์  ซึ่ง SAT รายงาน  ห้ามเผยแพร่ 

2.2 ขอความร่วมมือบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข  ของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ที่ไปมายาผับ
และหรือสถานที่เสี่ยงตาม Timeline เปิดเผยตัว  เพ่ือการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

2.3 Operation จังหวัด (สิ่ งแวดล้อม) ทำ Google Map ตาม Timeline เพ่ือให้  Operation 
อำเภอ (สิ่งแวดล้อม) ดำเนินการกำจัด / ทำลายเชื้อ ณ สถานที่ดังกล่าว  เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวที่จะเข้ามาในจังหวัด 
  3. สรุปประเด็นสำคัญจาก IC ดังนี้ 
   3.1 สถานการณ์การติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) รายใหม่ของโลก อาเซียน และประเทศ
ไทย รวมถึงสถานการณ์ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ที่มีความรุนแรงมากขึ้น  โดยเฉพาะในอำเภอหัวหิน 
   3.2  มอบให้กล่องภารกิจต่าง ๆ แจ้งข้อมูลที่เก่ียวข้อง  
     3.2.1 Operation ชี้แจ้งรายละเอียดขั้นตอนปฏิบัติในการสอบสวนโรค  กรณีการแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในเขตอำเภอหัวหิน (สำหรับทีม Operation ทีมอำเภอ 7 ทีม และทีม
จังหวัด 1 ทีม) และเปิดโอกาสให้ทีม ICS จากทุกอำเภอสอบถาม  ซักซ้อมความเข้าใจในการดำเนินงาน  ทั้งนี้  ได้ส่งไฟล์
ขั้นตอนฯ ดังกล่าว  ทางไลน์กลุ่ม EOC Prachuap แล้ว 
     3.2.2 PIO แจ้งให้พ้ืนที่สื่อสารประชาสัมพันธ์  แก่ อสม., ประชาชน  ถึงมาตรการสำหรับผู้ที่
เดินทางมาจากพ้ืนที่ซึ่งเป็นสถานที่ที่มีการระบาดสูงสุด  ที่ใช้ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ซึ่ง SAT จะแจ้งทางไลน์กลุ่ม 
EOC Prachuap ทุกวัน 
     3.2.3 SAT กรณีอำเภอใดที่พบผู้ป่วยมีผลตรวจเป็นบวก ให้ส่งเอกสารมายังสำนักงาน
สาธารณสุขจงัหวัด  ดังนี้ 1) ใบแสดงผล LAB 2) แบบฟอร์ม Novel  1 และ 2 เพ่ือรายงานไปยัง ศบค.กลาง ได้อย่าง
รวดเร็ว  ทันเวลา 

   /3.3 กรณีผู้มา... 
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  3.3 กรณีผู้มาตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ให้โรงพยาบาลแจ้ง/ทำสื่อประชาสัมพันธ์  
ให้ความรู้การปฏิบัติตัวระหว่างรอผลการตรวจ และเน้นย้ำแก่ผู้มาตรวจ  ว่าเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลจะเป็นผู้แจ้งผลการ
ตรวจให้ทราบเอง  โดยที่ผู้มาตรวจไม่ต้องเดินทางมาหรือโทรศัพท์มาสอบถาม 
  3.4 ติดตามอาการของผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่รักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล
ต่างๆ ทั้งที่สังกัดกระทรวงสาธารณสุข, โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงกลาโหม  และโรงพยาบาลเอกชน ในจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์  รวมถึงติดตามสถานการณ์ความพร้อมของสถานที่ และทรัพยากรต่าง ๆ ในการรองรับผู้ป่วย 
 

IC มีข้อสั่งการดังนี้ 
 

ลำดับ ข้อสั่งการ 
หน่วยงาน 

ที่ดำเนินงาน 
ระยะเวลา 

ในการดำเนนิงาน 
1 เปิด EOC ทุกวัน  ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป  โดยนัด/เตรียมการประชุม EOC  

ครั้งต่อไป  วันเสาร์ที่  10  เมษายน  2564  เวลา 09.00 น. 
Planning 
จังหวัด 

วันเสาร์ที ่ 
10 เมษายน 2564 

2 ส่งรายชื่อทีม CDCU อำเภอ  ให้ Planning จังหวัด  เพ่ือจัดทำคำสั่งฯดังนี้ 
1) ทีมสอบสวนโรค (3 คน) ประจำที่ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ  

ทำหน้าที่สอบสวนโรคทางโทรศัพท์ 
2) ทีมช่วยปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลหัวหิน (5 คน) ประกอบด้วย  

ผู้ทำหน้าที ่Swab 2 คน และผู้ทำหน้าที่ลงทะเบียน+ Pack 3 คน  
มีแผนออกปฏิบัติงาน  ดังนี้ 
- 10-12 เมษายน 2564   อำเภอบางสะพานน้อย, ทับสะแก 
- 13-15 เมษายน 2564   อำเภอบางสะพาน, เมืองฯ 
- 16-18 เมษายน 2564   อำเภอกุยบุรี, สามร้อยยอด 

รายงานตัวที่คุณสุมนา  สันทัดงาน หัวหน้า CDCU หัวหิน   
โทร.081-9396625 

Operation 
อำเภอ 

ภายใน 16.30 น.
วันนี้ 

3 ปฏิบัติตามขั้นตอนปฏิบัติในการสอบสวนโรค  กรณีการแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในเขตอำเภอหัวหิน  ตามที่ 
Operation จังหวัดแจ้ง อย่างเคร่งครัด 

Operation 
อำเภอ 

ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป 

 

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

 
(นางจันทนา  ศิริโยธิพันธุ์) 

ผู้บัญชาการเหตุการณ์ (IC) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 


