
                                                                                             
 
 
 
 
 

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

ประจ าวันศุกร์ที ่ 7  เดือน พฤษภาคม  พ.ศ. 2564  เวลา 09.00 น. - 10.00 น. 
ห้องประชุม ชั้น 4  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  อ.เมืองฯ  จ.ประจวบคีรีขันธ์ 

 

สรุปสถานการณ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) การระบาด
ระลอกใหม่ ตั้งแต่วันที่ 1  เมษายน – 7 พฤษภาคม 2564 พบผู้ป่วยรายใหม่วันนี้ จ านวน 22 ราย สะสมจ านวน 1,167 ราย, 
รักษาหาย 881 ราย  อยู่ระหว่างการรักษา 282 ราย  ในจ านวนนี้มีอาการรุนแรง 11 ราย ใส่ท่อช่วยหายใจ 4 ราย  และ
เสียชีวิตจ านวน  4  ราย   

สรุปประเด็นส าคัญในการประชุม 
1. SAT รายงานสถานการณ์ ฉบับที่ 442 ประจ าวันที่ 7 พฤษภาคม 2564  สถานการณ์ผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อไวรัส

โคโรนา 2019 (COVID-19) การระบาดระลอกใหม่ของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ช่วงที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 ถึง
วันที่ 7 พฤษภาคม 2564  และข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

2. สรุปประเด็นส าคัญของ IC จากการประชุม  ดังนี้ 
 1) ทบทวน/วิเคราะห์ สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  
จากข้อมูลการรายงานของ SAT   
 2) แจ้งปัจจัยเสี่ยงรวมถึงแนวโน้มการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID – 19 ) และ
แนวทางการด าเนินการป้องกันโรคติดชื้อโคโรนา 2019 ในโรงงานของอ าเภอหัวหิน   

3. IC มอบให้กล่องภารกิจต่าง ๆ ที่มีประเด็นส าคัญในการด าเนินงาน / แจ้งข้อมูลที่เก่ียวข้อง 
1) Operation: แจ้งดังนี้ 
 1) รายงานสถานการณ์ข้อมูลการรับผู้ป่วยไว้รักษาตัวในโรงพยาบาล /สถานการณ์จ านวนเตียงประเภท

ต่าง ๆ ในโรงพยาบาล  รวมถึงเตียงของโรงพยาบาลสนาม  
 2) ให้ใช้ แนวทางเวชปฏิบัติ การวินิจฉัย ดูแลรักษา และป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล กรณีโรคติด

เชื้อโคโรนา 2019 ( COVID-19) ฉบับปรับปรุง วันที่ 6 พฤษภาคม 2564 
2) Planning : แจ้ง  
 1) การจัดจุดฉีดวัคซีนโควิด-19 และสมรรถนะของโรงพยาบาลต่างๆ ให้มีความชัดเจน  
3) Logistic : แจ้ง 
 1) การรับวัคซีนโควิด19 ให้ทุกโรงพยาบาลด าเนินการรับวัคซีนได้เลย 
 2) จัดสรรทรัพยากรที่ได้รับการสนับสนุนจาก สธฉ., สสจ.สมุทรสาคร, สคร.5 จ านวน 6 รายการ ให้ทุก

โรงพยาบาลมารับภายในสัปดาห์หน้า 
 4) PIO : ขอค าแนะน าถึงการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการติดเชื้อในโรงงาน ( IC : แนะน าให้ประชาสัมพันธ์ใน

เชิงบวก ผู้ติดเชื้อมีการกักตัว และสถานที่อยู่นอกเมือง) 
4. IC ติดตามสถานการณ์ในพ้ืนที่ 8 อ าเภอ ทั้งในส่วนของโรงพยาบาลและส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ รวมถึง

โรงพยาบาลนอกสังกัดและโรงพยาบาลเอกชนในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
 

 
 

/IC มีข้อสั่งการ... 
 
 
 

ฉบับที่ 238 จากการประชุม EOC สสจ.ประจวบคีรีขันธ์ คร้ังที่ 239 



                                                                                             
 
 

IC มีข้อสั่งการดังนี้  
 

ล าดับ
ที ่

ประเด็นข้อสั่งการ 
หน่วยงานที่ 

ได้รับมอบหมาย 
ก าหนดระยะเวลา

ด าเนินการ 
ผลการ

ด าเนินงาน 

1 ด าเนินการออกหนังสือกักตัว ส าหรับผู้ที่มาตรวจ     
หาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทุกราย พร้อมส าเนาส่งให้ 
ส านักงานสาธารสุขอ าเภอในพ้ืนที ่

โรงพยาบาล 
ทุกแห่ง 

วันนี้  
7 พฤษภาคม 2564 

เป็นต้นไป 

 

2 นัดหมาย/เตรียมการประชุม EOC ครั้งต่อไป  
ในวันเสาร์ที ่8 พฤษภาคม  2564 เวลา 09.00 น. 

Planning  
จังหวัด 

วันเสาร์ที ่ 
8 พฤษภาคม 2564 

 

 
นางสาวดุจเดือน คีรีศรี  สรุปประเด็นข้อสั่งการ 

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

(นายสุริยะ คูหะรัตน์) 
ผู้บัญชาการเหตุการณ์ (IC) ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

 


