
                                                                                             
 
 

 
 
 

 
ข้อสั่งการศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

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

ห้องประชุม ชั้น 4  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  อ.เมืองฯ  จ.ประจวบคีรีขันธ์ 
 

สรุปสถานการณ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) การระบาด
ระลอกใหม่ ตั้งแต่วันที่ 1  เมษายน – 19 พฤษภาคม 2564 พบผู้ป่วยรายใหม่วันนี้ จำนวน 3 ราย สะสมจำนวน 1,525 ราย 
รักษาหาย 1,097 ราย  อยู่ระหว่างการรักษา 424 ราย  ในจำนวนนี้มีอาการรุนแรง 4 ราย  เสียชีวิตจำนวน  4  ราย   

สรุปประเด็นสำคัญในการประชุม 
1. SAT รายงานสถานการณ์ ฉบับที่ 454 ประจำวันที่ 19 พฤษภาคม 2564  สถานการณ์ผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อไวรัส

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

2. สรุปประเด็นสำคัญของ IC ดังนี้ 
  2.1 IC ทบทวนการนำเสนอ/วิเคราะห์ สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์  จากข้อมูลการรายงานของ SAT   
    1) เร่งรัดการดำเนินการ Active Surveillance ให้แล้วเสร็จภายในเดือนพฤษภาคม 2564  โดยเน้น 
สถานที่ในโรงงาน, ตลาด และชุมชนก่อน  ส่วนบุคลากรสาธารณสุขให้ดำเนินการในลำดับหลัง 
    2) กรณีพบผู้ป่วยยืนยันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) รายใหม่ วันนี้  3 ราย ให้
ข้อสังเกตว่า การสอบสวนโรคต้องให้ได้ข้อมูล Time line ครบถ้วน ชัดเจน และติดตาม Hight Risk และทำลายเชื้อ
สถานที่อย่างรวดเร็ว เพ่ือควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดของโรคได้ทันท่วงที 
    3) กรณีพบผู้ป่วยยืนยันติดชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) บริษัทโดลไทยแลนด์ และมี Hight 
Risk จำนวนหนึ่ง ให้ดำเนินการกักตัว เก็บสิ่งตัวอย่างส่งตรวจ Day 5 และ Day 13 อีกครั้งหนึ่ง  เพ่ือให้เกิดความม่ันใจว่า
จะไม่แพร่ระบาดโรคต่อไป 
    4) กรณีพบผู้ป่วยยืนยันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) บริษัทแคล-คอมพ์อิเลคโทรนิคส์ 
เพชรบุรี เมื่อวานนี้มีบุคลากรของบริษัทมาขอตรวจหาเชื้อโคโรนา 2019 (COVID – 19) ที่โรงพยาบาลหัวหิน จึงขอให้
พ้ืนที่เฝ้าระวัง เนื่องจากอาจจะมีบุคลากรของบริษัทดังกล่าว เดินทางมาตรวจหรือเข้ามาในพ้ืนที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
เพราะมีอาณาเขตติดต่อกัน 
  2.2 IC มอบให้กล่องภารกิจต่าง ๆ ที่มีประเด็นสำคัญในการดำเนินงาน / แจ้งข้อมูลที่เก่ียวข้อง 

  1) planning : 
    - รายงานสถานการณ์ความก้าวหน้าการลงทะเบียนจองคิวฉีดวัคซีนป้องกันโควิด – 19   
(IC : แจ้งให้ผู้บริหาร ติดตามสถานการณ์เรื่องวัคซีนอย่างสม่ำเสมอ  ต้องพร้อมในการบริหารวัคซีน

ตลอดเวลา)  
/2.3. IC ติดตาม.. 

 

ฉบับที่ 250 จากการประชุม EOC สสจ.ประจวบคีรีขันธ์ คร้ังที่ 251 
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2.3. IC ติดตามสถานการณ์ในพ้ืนที่ 8 อำเภอ ทั้งในส่วนของโรงพยาบาลในสังกัด, สำนักงานสาธารณสุข
อำเภอ รวมถึงโรงพยาบาลนอกสังกัด (กลาโหม) และโรงพยาบาลเอกชนในจังหวัด 

 

IC มีข้อสั่งการดังนี้  
 

ลำดับ
ที ่

ประเด็นข้อสั่งการ 
หน่วยงานที่ 

ได้รับมอบหมาย 

กำหนด
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผลการ 
ดำเนินงาน 

1 มอบนโยบายให้อาสาสมัครสาธารณสุขประจำ
หมู่บ้าน (อสม.) เฝ้าระวัง ติดตามบุคคล ที่มาจาก 
บริษัทแคล-คอมพ์อิเลคโทรนิคส์ เพชรบุรี  
กรณ ี พบให้แจ้งคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อ 

ผู้อำนวยการ
โรงพยาบาล 
ทุกแห่ง และ

สาธารณสุขอำเภอ 
ทุกอำเภอ 

ทันที 

 

2 กรณี ผู้มาขอตรวจหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID – 19)  ที่ โ ร ง พ ย า บ า ล  ให้ ท ำ  Home 
Quaratine ทุกราย โดยต้องออกหนังสือกักตัวตาม
มาตรการ (ระบุวัน เดือน ปี ที่เริ่มกักตัว  และวันที่
ครบกำหนดกักตัว  พร้อมลงนามผู้อำนาจ) 

โรงพยาบาล 
ทุกแห่ง 

ทันที 

 

3 การบริหารวัคซีน ให้ตรึงคำสั่งเดิม ทั้งการเตรียม
ความพร้อมด้าน อัตรากำลังและสถานที่ ในการ
ให้บริการฉีดวัคซีน  หากมีความจำเป็น  ให้พิจารณา
เปลี่ยนแปลง ในวันที่ 1 มิถุนายน 2564 

ผู้อำนวยการ
โรงพยาบาล 

ทุกแห่ง 

ตั้งแต่ 
วันนี้เป็นต้นไป 

 

4 นัดหมาย/เตรียมการประชุม EOC ครั้งต่อไป  
ในวันพฤหัสบดีที ่20 พฤษภาคม 2564  
เวลา 09.00 น. 

Planning  
จังหวัด 

วันพฤหัสบดีที ่ 
20 พฤษภาคม 

2564 

 

 

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

 
 
 

(นายแพทย์สุริยะ  คูหะรัตน์) 
ผู้บัญชาการเหตุการณ์ (IC) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 


