
                                                                                             
 
 

 
 
 

ข้อสั่งการศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
กรณี : โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) 

ประจำวันพฤหัสบดีที่  14  เดือน ตุลาคม  พ.ศ. 2564  เวลา 09.00 น. – 11.30 น. 
ห้องประชุมคูหาคฤหาสน์ ชั้น 4  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  อ.เมือง ฯ  จ.ประจวบคีรีขันธ์ 

 
สรุปสถานการณ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) การระบาดระลอกใหม่ 

ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน – 14 ตุลาคม  2564 พบผู้ป่วยรายใหม่วันนี้ จำนวน 155 ราย ยืนยันสะสมจำนวน 11,886 ราย 
รักษาหาย 11,069 ราย อยู่ระหว่างการรักษา 1,331 ราย ในจำนวนนีมี้อาการรุนแรง 39 ราย เสียชีวิตสะสมจำนวน 80 ราย   

สรุปประเด็นสำคัญเรื่องหัวหินรีชาร์จ  โดย  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
เพ่ือขานรับนโยบายของนายกรัฐมนตรี ให้มีการเปิดประเทศในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 และเตรียมความพร้อม

จากข้อสรุปการประชุมเตรียมความพร้อมและแผนการเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติในพ้ืนที่นำร่องจังหวัดเพชรบุรี (ชะอำ) 
และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน) เมื่อวันพุธที่ 13 ตุลาคม 2564 เวลา 13.30 น.–15.30 น. ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม 
โรงแรมเชอราตันหัวหินรีสอร์ท แอนด์ สปา อำเภอชะอำ จงัหวัดเพชรบุรี  ดังนี้ 

 กลุ่มเป้าหมาย : นักท่องเที่ยวต่างชาติ กลุ่มประเทศที่มีความเสี่ยงต่ำ (ไม่ต้องกักตัว) / นักท่องเที่ยวต่างชาติ กลุ่ม
ที่ความเสี่ยงสูง (กักตัว 7 วัน) 

 เงื่อนไข : ตรวจ RT-PCR จากประเทศต้นทาง และตรวจอีกครั้งเมื่อถึงประเทศไทย (ณ โรงแรมที่นักท่องเที่ยว
ลงทะเบียนไว้) กรณี ผล Negative สามารถเดินทางได้ทุกแห่งในประเทศไทย กรณี ผล Positive โรงพยาบาลคู่สัญญา
รับผิดชอบดูแล 

 หลักการ : การจะเปิด / ไม่เปิดหัวหินรีชาร์จ ขึ้นกับ ศบค. ชุดใหญ่ สำหรับหัวหินรีชาร์จต้องปรับแนวทางปฏิบัติ
และมีผลการดำเนินการได้ตามเกณฑ์ นำเสนอต่อที่ประชุม ศบค. วันที่ 20 ตุลาคม 2564 เพ่ือพิจารณาต่อไป 

 Time Line การดำเนินงาน : ภายใน 20 ตุลาคม 2564 
1) เตรียมความพร้อมสถานการณ์โควิด 19 

(1) ประชาชน  ตำบลหนองแก  และตำบลหัวหิน  อำเภอหัวหิน  ต้องได้รับวัคซีนโควิด 19 

เข็มที่ 2 ≥70 % 

(2) จำนวนเตียงสีเหลืองและสีแดง ของอำเภอหัวหินและภาพรวมจังหวัด ต้องมีเหลือเพียงพอ  
โดยมีอัตราครองเตียงไม่เกินร้อยละ 80 

(3) จำนวนผู้ติดเชื้อโควิด 19 ในอำเภอหัวหิน ไม่เกิน 10 : 100,000 ประชากร ต่อวัน  
  ปัจจุบัน ข้อ (1) และ (2) ผ่านเกณฑ์ ยังคงเหลือ ข้อ (3) ทีต่้องเร่งรัดดำเนินการ 

2) เตรียมความพร้อมในการบริหารจัดการของทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ.เอกชน และประชาชน 
 เป้าหมาย  : มุ่งเน้นให้ผู้ติดเชื้อโควิด19 ลดลงได้ตามเกณฑ์ 
 
 

/แนวทางการ… 
 

ฉบับที่ 388 จากการประชุม EOC สสจ.ประจวบคีรีขันธ์ คร้ังที่ 389 
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 แนวทางการดำเนินงาน :  
  1) ค้นหากลุ่มผู้ติดเชื้อโควิด 19, High Risk Contact และ Low Risk Contact  ให้ทราบจำนวน
และรายชื่อที่ชัดเจน ครบถ้วน 

2) กลุ่ม High Risk Contact  ให้ตรวจ RT-PCR ทั้งหมด, ส่วน Low Risk Contact ให้ตรวจ
ATK ทั้งหมด โดยแยกกลุ่มผู้ป่วยและไม่ป่วยออกจากกันให้ชัดเจน พร้อมทั้งปฏิบัติตามมาตรการการให้การรักษา และการ
ควบคุมป้องกันโรคอย่างเคร่งครัด 

3) ประชาสัมพันธ์ให้พ่อค้าแม่ค้าและผู้เดินทางไปตลาดฉัตรไชย ในช่วงเวลาที่เกิดการแพร่ระบาด
ของโรคโควิด 19 มาตรวจ RT-PCR ตาม วัน เวลา สถานที่ ทีอ่ำเภอหัวหินกำหนด 

4) LAB โรงพยาบาลหัวหินเตรียมความพร้อมในการตรวจ RT-PCR ให้ได้มากที่สุด และรายงาน
ผลให้เร็วที่สุด เต็มศักยภาพท่ีดำเนินการได้ 

 IC มีข้อสั่งการ ดังนี้ 
 

ลำดับ
ที ่

ประเด็นข้อสั่งการ 
หน่วยงาน 
ทีไ่ด้รับ

มอบหมาย 

ระยะเวลา
ดำเนินการ 

1 สรุปรายงานผลการตรวจประเมิน Thai Stop COVID ตลาดฉัตรไชย 
เทศบาลเมืองหัวหิน เสนอต่อประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ 

Operation 
(อวล.) จังหวัด 

ทันที 

2 จัดทำคำสั่ง EOC อำเภอ พร้อมส่งสำเนาคำสั่ง ฯ มายัง Planning 
จังหวัด 

Planning   
อำเภอปราณบุรี 

ภายในวันจันทร์ที่ 
18 ตุลาคม 2564 

3 จัดทำแผนและดำเนินการ Active Surveillance ในสถานทีเ่สี่ยง ได้แก่ 
ตลาด, สถานประกอบการ และชุมชนแออัด เป็นต้น  

CDCU อำเภอ 
หรือ  

Active 
Surveillance 

อำเภอ 

ส่งแผนภายใน
วันนี้ 
และ 

ดำเนินการทนัที 

4 จัดเตรยีมทมีช่วยปฏิบัติงาน โรงพยาบาลสนามอำเภอปราณบุรี  
พร้อมนำเสนอข้อมูลต่อ IC จังหวัด เพ่ือการพิจารณาให้การสนับสนุน 

HR จังหวัด ทันที 

5 นัดหมาย / เตรียมการประชุม EOC ครั้งต่อไป ในวันจันทร์ที1่8 ตุลาคม 
2564 เวลา 09.00 น. 
 

Planning 
จังหวัด 

วันจันทร์ที ่ 
18 ตุลาคม 2564 

 

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

 
(นางจันทนา  ศิริโยธิพันธุ์) 

ผู้บัญชาการเหตุการณ์ (IC) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 


