
                                                                                             
 
 
 
 
 

 
ข้อสั่งการศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

กรณี : โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) 
ประจ าวันจันทร์ที ่ 17  เดือน พฤษภาคม  พ.ศ. 2564  เวลา 09.00 น. - 10.30 น. 

ห้องประชุม ชั้น 4  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  อ.เมืองฯ  จ.ประจวบคีรีขันธ์ 
 

สรุปสถานการณ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) การระบาด
ระลอกใหม่ ตั้งแต่วันที่ 1  เมษายน – 17 พฤษภาคม 2564 พบผู้ป่วยรายใหม่วันนี้ จ านวน 4 ราย สะสมจ านวน 1,514 ราย 
รักษาหาย 1,062 ราย  อยู่ระหว่างการรักษา 448 ราย  ในจ านวนนี้มีอาการรุนแรง 5 ราย  เสียชีวิตจ านวน  4  ราย   

สรุปประเด็นส าคัญในการประชุม 
1. SAT รายงานสถานการณ์ ฉบับที่ 452 ประจ าวันที่ 17 พฤษภาคม 2564  สถานการณผ์ู้ป่วยยืนยันติดเชื้อไวรัส

โคโรนา 2019 (COVID-19) การระบาดระลอกใหม่ของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ช่วงที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 ถึง
วันที่ 17 พฤษภาคม 2564  และข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง  

2. สรุปประเด็นส าคัญของ IC ดังนี้ 
  2.1 IC ทบทวน/วิเคราะห์ สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์  จากข้อมูลการรายงานของ SAT   
   1) วิเคราะห์สถานการณ์การพบผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อรายใหม่วันนี้   
   2) ให้ข้อเสนอแนะ  การวิเคราะห์ตัวเลขต่างๆ ที่น ามาใช้ในการเสนอข้อมูล  ตามหลักวิชาการและ
ระบาดวิทยา  เพ่ือให้ง่ายต่อความเข้าใจของสื่อมวลชนและประชาชนทั่วไป  รวมทั้ง  ผู้ปฏิบัติสามารถแก้ไขปัญหาได้
อย่างถูกต้อง รวดเร็ว ทันเวลา  ท าให้ควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดของโรคได้ทันท่วงที 
   3) อธิบายนิยามของ Active Surveillance และ Hight Risk เพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจ  และ
สามารถน าไปปฏิบัติ รวมถึงน าเสนอข้อมูลได้อย่างถูกต้อง 
   4) มีความห่วงใยการแพร่ระบาดของโรค ในพ้ืนที่เรือนจ า และนักเรียนในโรงเรียน บ่ายวันนี้จะลงพ้ืนที่ที่
เรือนจ าจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพ่ือติดตามสถานการณ์และมาตรการต่าง ๆ  
  2.2 IC มอบให้กล่องภารกิจต่าง ๆ ที่มีประเด็นส าคัญในการด าเนินงาน / แจ้งข้อมูลที่เก่ียวข้อง 

  1) Case management : รายงานดังนี้ 
   - สถานการณ์จ านวนเตียงประเภทต่าง ๆ ในโรงพยาบาล  รวมถึงเตียงของโรงพยาบาลสนาม  
   - สถานการณ์ข้อมูลการรับผู้ป่วยไว้รักษาตัวในโรงพยาบาล ผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรงมีจ านวนคงเดิม 
   - สถานการณ์ยา Favipiravir  ปัจจุบันมีเพียงพอส าหรับการรักษาผู้ป่วย 

 3) planning : 
    - รายงานสถานการณ์ความก้าวหน้าการลงทะเบียนจองคิวฉีดวัคซีนโควิด – 19 ประจ าวันที่ 17 

พฤษภาคม 2564 และแจ้งเชิญผู้อ านวยการโรงพยาบาลและสาธารณสุข ประชุมการบริหารวัคซีน วันนี้  เวลา 13.30 น. 
ณ  ห้องประชุมชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีชันธ์  

    - จัดท า IAP ส าหรับบุคลากรสาธารณสุข ในการป้องกันการติดเชื้อ และที่ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  
     - ให้พ้ืนที่เตรียมความพร้อมของข้อมูลรายชื่อกลุ่มเป้าหมายใน Whitelist เพ่ือจะได้ส่งข้อมูลขึ้น

MOPH-IC ได้ทันเวลา 
   - ให้ LAB โรงพยาบาลหัวหิน และประจวบคีรีขันธ์ เปิดการตรวจสิ่งส่งตรวจตามเวลาปกติก่อน

เนื่องจากช่วงนี้มีการด าเนินการ Active Serveillance  
  4) PIO :  ประชาสัมพันธ์มาตรการเดินทางมายังจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ตามการแบ่งพ้ืนที่ล่าสุด 
 

/ IC ติดตามสถานการณ์ 

ฉบับที่ 248 จากการประชุม EOC สสจ.ประจวบคีรีขันธ์ คร้ังที่ 249 
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2.3. IC ติดตามสถานการณ์ในพ้ืนที่ 8 อ าเภอ ทั้งในส่วนของโรงพยาบาลในสังกัด, ส านักงานสาธารณสุข
อ าเภอ รวมถึงโรงพยาบาลนอกสังกัด (กลาโหม) และโรงพยาบาลเอกชนในจังหวัด 
 
IC มีข้อสั่งการดังนี้  
 

ล าดับ
ที ่

ประเด็นข้อสั่งการ 
หน่วยงานที่ 

ได้รับมอบหมาย 
ก าหนดระยะเวลา

ด าเนินการ 
ผลการ

ด าเนินงาน 

1 จัดท า IAP เน้นในเรื่องความปลอดภัยของบุคลากร
สาธารณสุข 

Planning  
อ าเภอ 

วันนี้               
17พฤษภาคม 

2564 

 

2 นัดหมาย/เตรียมการประชุม EOC ครั้งต่อไป  
ในวันอังคารที ่18 พฤษภาคม  2564 เวลา 09.00 น. 

Planning  
จังหวัด 

วันอังคารที ่ 
18 พฤษภาคม 

2564 

 

 

นางสาวดุจเดือน  คีรีศรี  สรุปประเด็นข้อสั่งการ 
นางเพ็ชรัตน์ ตั้งตระกูลพงศ์  ผู้ตรวจสรุปประเด็นข้อสั่งการ 

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

(นายแพทย์สุริยะ  คูหะรัตน์) 
ผู้บัญชาการเหตุการณ์ (IC) ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 


