
                                                                                             
 
 

 
 
 

ข้อสั่งการศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
กรณี : โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) 

ประจำวันพุธที ่ 5  เดือน พฤษภาคม  พ.ศ. 2564  เวลา 09.00 น. - 11.00 น. 
ห้องประชุม ชั้น 4  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  อ.เมืองฯ  จ.ประจวบคีรีขันธ์ 

 

สรุปสถานการณ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) การระบาด
ระลอกใหม่ ตั้งแต่วันที่ 1  เมษายน – 5 พฤษภาคม 2564 พบผู้ป่วยรายใหมว่ันนี้ จำนวน 13 ราย สะสมจำนวน 1,118 ราย, 
รกัษาหาย 843 ราย  อยู่ระหว่างการรักษา 271 ราย  ในจำนวนนี้มีอาการรุนแรง 12 ราย  และเสียชีวิตจำนวน  4  ราย   

สรุปประเด็นสำคัญในการประชุม 
1. SAT รายงานสถานการณ์ ฉบับที่ 440 ประจำวันที่ 5 พฤษภาคม 2564  สถานการณ์ผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อไวรัส

โคโรนา 2019 (COVID-19) การระบาดระลอกใหม่ของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ช่วงที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 ถึง
วันที่ 5 พฤษภาคม 2564  และข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

- อำเภอหัวหิน  มีแนวโน้มการพบผู้ป่วยใหม่เพ่ิมขึ้น  จึงขอความร่วมมือให้โรงพยาบาลหัวหิน  ยังคงต้อง
ดำเนินการสุ่มตรวจผู้ป่วย ARI Clinic 10 วัน/ราย, ผู้ป่วย Pneumonia ทุกราย และผู้ป่วยก่อนทำหัตถการทุกราย 

2. สรุปประเด็นสำคัญของ IC จากการประชุม  ดังนี้ 
 1) ทบทวน/วิเคราะห์ สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  
จากข้อมูลการรายงานของ SAT   
  - การพบผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อรายใหม่ในแต่ละวัน  เมื่อวิเคราะห์เหตุการณ์หรอืปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดการ
ติดเชื้อ  ได้แก่  จากสถานบันเทิง, จากงานเลี้ยงต่าง ๆ  หรือจากการสัมผัสบุคคลในครอบครัว  เป็นต้น  ให้กำหนด
มาตรการในการป้องกันควบคุมการแพร่ระบาดของโรคให้ตรงจุด  ยกตัวอย่างเช่น  เกิดจากการจัดงานเลี้ยงต่าง ๆ ให้ 
PIO สื่อสารประชาสัมพันธ์ไม่ควรจัดงาน 
  - แนะนำ SAT ปรับเปลี่ยนการนำเสนอข้อมูลในรูปแบบตาราง, แผนภูมิ, กราฟ เพ่ือให้เข้าใจง่ายยิ่งขึ้น 
 2) กรณีบุคลากรสาธารณสุข สัมผัสผู้ป่วยติดเชื้อ ตามหลักวิชาการให้เก็บตัวอย่างส่งตรวจทันที ซึ่งที่ผ่านมา
การปฏิบัติเช่นนี้ พบว่า ส่วนใหญ่ผลตรวจไม่พบเชื้อ จึงใช้ชีวิตประจำวันตามปกติ ทำให้มีโอกาสแพร่เชื้อได้  สำหรับ
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ขอให้ดำเนินการกักตัวให้ครบ 5 วันก่อน แล้วจึงเก็บตัวอย่างส่งตรวจ ซึ่งเป็นวิธีที่ดีกว่า เพราะจะ
ลดโอกาสในการการแพร่กระจายเชื้อ  และประหยัดน้ำยาที่ใช้สำหรับการตรวจ 
 3) ผู้ที่ถูกกักตัว ตามมาตรการ Home  Quarantine ให้ผู้รับผิดชอบในพ้ืนที่ ดำเนินการกำกับติดตามอย่าง
เคร่งครัด  ว่าเขาได้ปฏิบัติตามมาตรการจริง 
 4) เน้นย้ำให้ทุกอำเภอ  ทำ Active  Surveillance ตามแผนที่กำหนดไว้  โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถาน
ประกอบการ  ยกตัวอย่าง  กรณีเป็นสถานประกอบการขนาดเล็กมีบุคลากรต่ำกว่า 50 คน  เก็บตัวอย่าง 10 คน, ขนาด
กลางมีบุคลากรประมาณ 100 คน เก็บตัวอย่าง 20 คน  และขนาดใหญ่มีบุคลากร 500 คนขึ้นไป เก็บตัวอย่าง 50 คน 
 5) ให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเป็นตัวอย่างในการป้องกันการมี Hight Risk Contact โดยกำหนด
มาตรการ  ดังนี้ 

/1) จัดโต๊ะ – เก้าอ้ี... 
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   (1) จัดโต๊ะ - เก้าอ้ีทำงาน ให้บุคลากรอยู่ในตำแหน่งห่างกัน 1 เมตร 
   (2) เจ้าหน้าทีทุ่กคนต้องสวมหน้ากากผ้า / หน้ากากอนามัย ตลอดเวลา 
   (3) การรับประทานอาหารแยกกัน ห่างกันอย่างน้อย 1 เมตร และห้ามหันหน้าเข้าหากัน 
   (4) ในห้องประชุมต้องมีการจัดที่นั่งให้ห่างกัน อย่างน้อย 1 เมตร 
   (5) การรวมกลุ่มถ่ายรูปให้ยืนห่างอย่างน้อย 1 เมตร 
   (6) ให้มีการติดตั้งกล้องวงจรปิด หรือการถ่ายรูปในทุกกิจกรรม เพ่ือค้นหา HR 

3. IC มอบให้กล่องภารกิจต่าง ๆ ที่มีประเด็นสำคัญในการดำเนินงาน / แจ้งข้อมูลที่เก่ียวข้อง 
1) Operation: แจ้งดังนี้ 
 (1) แนวทางเวชปฏิบัติ  การวินิจฉัย  ดูแลรักษา  และป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาลกรณีติดเชื้อไวรัส

โคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับแพทย์และบุคลากรสาธารณสุข  ฉบับปรับปรุง  วันที่  4  พฤษภาคม  พ.ศ.2564 
  (2) ปรับนิยาม PUI  

 (3) การดำเนินงานด้านการแพทย์และสาธารณสุข 
   - รายงานสถานการณ์ข้อมูลการรับผู้ป่วยไว้รักษาตัวในโรงพยาบาล 
   - สถานการณ์จำนวนเตียงประเภทต่าง ๆ ในโรงพยาบาล  รวมถึงเตียงของโรงพยาบาลสนาม  

2) Planning : แจ้งสถานการณ์การฉีดวัคซีนโควิด-19 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สำหรับโรงพยาบาล 
3) Logistic : แจ้งให้ทุกโรงพยาบาล  บันทึกข้อมูลในโปรแกรม Co-Ward ให้เป็นปัจจุบัน  ทุกวัน  ภายใน

เวลา 15.00 น. 
4) Finance : แจ้งเขตสุขภาพที่ 5 จะดำเนินการจัดทำประกัน COVID-19 ให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ โดย

ให้หน่วยงานสาธารณสุขทุกแห่ง  เตรียมจำนวน  และเรียงลำดับรายชื่อไว้ให้พร้อม 
   (IC : แนะนำว่าควรเป็นบุคลากรด่านหน้าก่อนเรียงไปตามลำดับ เช่น AIR Clinic, ER, CDCU…เป็นต้น) 
5) PIO : แจ้งให้พ้ืนที่ที่มีการเปลี่ยนแปลงสถานที่ฉีดวัคซีน  รีบแจ้งมายัง PIO จังหวัด  เพ่ือจัดทำสื่อ

ประชาสัมพันธ์ให้ใหม่ 
6) IT : ชี้แจงการลงทะเบียนจองคิวฉีดวัคซีน 

4. IC ติดตามสถานการณ์ในพ้ืนที่ 8 อำเภอ ทั้งในส่วนของโรงพยาบาลและสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ รวมถึง
โรงพยาบาลนอกสังกัดและโรงพยาบาลเอกชนในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/ IC มีข้อ… 
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IC มีข้อสั่งการดังนี้  
 

ลำดับ
ที ่

ประเด็นข้อสั่งการ 
หน่วยงานที่ 

ได้รับมอบหมาย 
กำหนดระยะเวลา

ดำเนินการ 
ผลการ

ดำเนินงาน 

1 พ้ืนที่ทีม่ีการเปลี่ยนแปลงสถานที่ฉีดวัคซีน   
ระยะที่ 2 (กลุ่มผู้สูงอายุและกลุ่มผู้ป่วย 7 กลุ่มโรค)  
แจ้งมายัง PIO จังหวัด   

PIO อำเภอ ทันที 
 

2 ตรวจสอบบุคลากรสาธารณสุข  ทั้งภาครัฐและ
เอกชน ที่ยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีนโควิด-19  และ
แจ้งยืนยันจำนวนผู้ที่ประสงค์จะรับการฉีดวัคซีน  
มายัง Planning จังหวัด 

ภาครัฐ : โรงพยาบาล 
และสสอ.ทุกแห่ง / 
ภาคเอกชน : กลุ่ม
งาน คบส.สสจ. 

ภายใน 12.00 น. 
วันนี้ 

 

3 นัดหมาย/เตรียมการประชุม EOC ครั้งต่อไป  
ในวันพฤหัสบดีที ่6 พฤษภาคม  2564   
เวลา 09.00 น. 

Planning จังหวัด 
วันพฤหัสบดีที ่ 

6 พฤษภาคม 2564 

 

 
นางเพ็ชรัตน์ ตั้งตระกูลพงศ์  สรุปประเด็นข้อสั่งการ 

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

(นายแพทย์สุริยะ คูหะรัตน์ ) 
ผู้บัญชาการเหตุการณ์ (IC) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

 


