
                                                                                             
 
 

 
 
 

ข้อสั่งการศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
กรณี : โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) 

ประจำวันเสาร์ที ่ 1  เดือนพฤษภาคม  พ.ศ. 2564  เวลา 09.00 น. - 10.30 น. 
 

สรุปสถานการณ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) การระบาด
ระลอกใหม่ ตั้งแต่วันที่ 1  เมษายน – 1 พฤษภาคม 2564 พบผู้ป่วยรายใหม่วันนี้ จำนวน 8 ราย สะสมจำนวน 1,083 ราย, 
รักษาหาย 688 ราย  อยู่ระหว่างการรักษา 392 ราย  ในจำนวนนี้มีอาการรุนแรง 14 ราย  และเสียชีวิตจำนวน  3  ราย   

สรุปประเด็นสำคัญในการประชุม 
1. SAT รายงานสถานการณ์ ฉบับที่ 436 ประจำวันที่ 1 พฤษภาคม 2564  และสถานการณ์ผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อ

ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) การระบาดระลอกใหม่ของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ช่วงที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 
จนถึงวนัที่ 1 พฤษภาคม 2564   

2. สรุปประเด็นสำคัญจากการประชุม  ดังนี้ 
 2.1. IC ทบทวนสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  จากการ
รายงานของ SAT วิเคราะห์ข้อมูลผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อรายใหม่จำนวน 8 ราย เพ่ือกำหนดมาตรการในการเฝ้าระวัง ควบคุม
และป้องกันโรค  โดยพบว่า มี 3 ประเด็นสำคัญ  ได้แก่ 
  1) เกิดในสถานที่ทำงานเดียวกัน จากการรับประทานอาหารร่วมกัน  IC ให้คำแนะนำในเรื่องการ
รับประทานอาหาร  ควรแยกกันรับประทาน 
  2) เป็นผู้สัมผัสร่วมบ้าน IC แนะนำให้ปฏิบัติตามแนวทางการรักษาพยาบาล  การป้องกันควบคุมโรค
อย่างรวดเร็ว 
  3) สถานที่ที่มีความเสี่ยง IC แนะนำให้ดำเนินการการสอบสวนโรคอย่างรวดเร็ว  เพ่ือทราบ Timeline 
และเข้าปฏิบัติการทำลายเชื้อทันที 
 2.2 IC เน้นย้ำให้บุคลากรสาธารณสุข, อสม.  รวมถึงเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อติดตามดูแลผู้ที่ต้องกักตัว  
ให้ปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด 
 2.3 IC มอบให้กล่องภารกิจต่าง ๆ ที่มีประเด็นสำคัญในการดำเนินงาน / แจ้งข้อมูลที่เก่ียวข้อง 

 2.3.1 Case management  
   1) รายงานสถานการณ์ข้อมูลการรับผู้ป่วยไว้รักษาตัวในโรงพยาบาล 
   2) สถานการณ์จำนวนเตียงประเภทต่าง ๆ ในโรงพยาบาล  รวมถึงเตียงของโรงพยาบาลสนาม  
  2.3.2 Planning : แจ้งการเตรียมระบบรองรับการจองวัคซีนโควิด -19 ของประชาชน  จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์ สำหรับโรงพยาบาล  และแผนการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19  : ระยะที่ 2  เฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุและกลุ่ม
ผู้ป่วย 7 กลุ่มโรค  

  2.3.3  PIO แจ้งได้ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ การเช็คสิทธิ์รับวัคซีนแล้ว  พ้ืนที่สามารถนำเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ช่องทางสื่อต่าง ๆ ได้ 
 

/2.3.4  Operation: แจ้ง... 
 

ฉบับที่ 232 จากการประชุม EOC สสจ.ประจวบคีรีขันธ์ คร้ังที่ 233 
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  2.3.4  Operation: แจ้งดังนี้ 
   1) เร่งรัดอำเภอส่งรายชื่อทีมสอบสวนเคลื่อนที่เร็ว (SSRT) ให้ Planning จังหวัด เพื่อจัดทำคำสั่งฯ 
   2) ส่งรายชื่อ ผู้มีอำนาจออกหนังสือรับรองการสร้างเสริมคุ้มกันโรค กรณีโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 

2019 หรือ โควิด19  สำหรับใช้ในการเดินทางระหว่างประเทศ  นอกเหนือจากผู้อำนวยการโรงพยาบาลซึ่งมีอำนาจโดย
ตำแหน่ง ตามประกาศฯ ดังนี้ 1) โรงพยาบาลทั่วไป จำนวน 2 คน 2) โรงพยาบาลชุมชน จำนวน 1 คน(แบบฟอร์มที่ 
Operation ส่งให้) เพ่ือขอขึ้นทะเบียน  ตามท่ีได้มีข้อสั่งการของ IC เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2564 

   3) ทุกอำเภอเตรียมปรับแผนการค้นหาผู้ป่วยเชิงรุก  Active Surveillance และปฏิบัติตามแผนฯ 
5. ติดตามสถานการณ์ในพ้ืนที่ 8 อำเภอ ทั้งในส่วนของโรงพยาบาลและสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ รวมถึง

โรงพยาบาลนอกสังกัดและโรงพยาบาลเอกชนในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  
IC มีข้อสั่งการดังนี้  
 

ลำดับ
ที ่

ประเด็นข้อสั่งการ 
หน่วยงานที่ 

ได้รับมอบหมาย 

กำหนด
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผลการ
ดำเนินงาน 

1 ปรับแก้ Slot ที่กระทรวงสาธารณสุขตั้งเป็น Default ไว้  
ใหเ้ป็นไปตามแผนการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19   
ระยะที่ 2  ของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

IC และ IT 
อำเภอ 

ทันที 
ไม่เกิน 

ภายในเที่ยงวันนี้ 

 

2 แจ้งรายชื่อทีมสอบสวนเคลื่อนที่เร็ว (SSRT). 
ให้ Planning จังหวัด เพื่อจัดทำคำสั่งฯ 

Operation 
อำเภอกุยบุรี และ
บางสะพานน้อย 

ทันที 
ไม่เกิน 

ภายในเที่ยงวันนี้ 

 

3 ส่งรายชื่อ ผู้มีอำนาจออกหนังสือรับรองการสร้างเสริม
คุ้มกันโรค กรณีโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 หรือ  
โควิด19  สำหรับการเดินทางระหว่างประเทศ  
เพ่ือขอขึ้นทะเบียน 

โรงพยาบาล 
ปราณบุรี,  

สามร้อยยอด, 
ประจวบฯ 

ภายใน 
วันจันทร์ที่  3  
พฤษภาคม  

2564 

 

4 ปรับแผนและปฏิบัติการตามแผนการค้นหาผู้ป่วยเชิงรุก  
Active Surveillance 

Operation 
อำเภอทุกอำเภอ 

ทันที 
 

5 นัดหมาย/เตรียมการประชุม EOC ครั้งต่อไป   
วนัอาทิตยท์ี ่2 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00 น. Planning จังหวัด 

วันอาทิตยท์ี ่2 
พฤษภาคม 

2564 

 

 

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

 

 
(นางจันทนา  ศิริโยธิพันธุ์) 

ผู้บัญชาการเหตุการณ์ (IC) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 


