
                                                                                             
 
 

 
 

 
ข้อสั่งการศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

กรณี : โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) 
ประจ าวันเสาร์ที ่ 22  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 – 22 พฤษภาคม 2564 พบผู้ป่วยรายใหม่วันนี้ จ านวน 14 ราย สะสมจ านวน 1,553 ราย 
รักษาหาย 1,166 ราย  อยู่ระหว่างการรักษา 383 ราย  ในจ านวนนี้มีอาการรุนแรง 1 ราย  เสียชีวิตจ านวน  4  ราย   

สรุปประเด็นส าคัญในการประชุม 
1. SAT รายงานสถานการณ์ ฉบับที่ 457 ประจ าวันที่ 22 พฤษภาคม 2564  สถานการณ์ผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อไวรัส

โคโรนา 2019 (COVID-19) การระบาดระลอกใหม่ของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ช่วงที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 ถึง
วันที่ 22 พฤษภาคม 2564  และข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง  

2. สรุปประเด็นส าคัญของ IC ดังนี้ 
  2.1 IC ทบทวนการน าเสนอ/วิเคราะห์ สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ จากข้อมูลการรายงานของ SAT  
   - การพบผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) รายใหม่วันนี้  ส าหรับที่อ าเภอเมืองฯ พบ
ปัจจัยเสี่ยงจากการสัมผัสบุคคลในครอบครัวเดียวกัน แนะน าให้ทีม CDCU อ าเภอเมืองฯ ติดตามบุคคลที่เป็น Hight Risk 
เพ่ือด าเนินการตามมาตรการอย่างรวดเร็ว ส่วนที่อ าเภอหัวหิน พบเกี่ยวเนื่องจาก Cluster โรงงาน QPP แนะน าให้ทีม 
CDCU อ าเภอหัวหิน เร่งรัดการ Active Case Finding ในบริเวณดังกล่าว 
  2.2 IC แจ้งการขยาย พรก.ฉุกเฉิน ต่อไปอีก 2 เดือน ถึงเดือนกรกฎาคม 2564.ให้ศึกษารายละเอียด พร้อม
ปฏิบัติตามในส่วนที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด 

2.3 IC มอบให้กล่องภารกิจต่าง ๆ ที่มีประเด็นส าคัญในการด าเนินงาน / แจ้งข้อมูลที่เก่ียวข้อง 
 2.3.1 planning : แจ้ง/รายงาน ดังนี้ 
    - รายงานสถานการณ์ความก้าวหน้าการลงทะเบียนจองคิวฉีดวัคซีนป้องกันโควิด – 19 

    - ติดตามแผนเผชิญเหตุ (IAP) ของวันที่ 23–29 พฤษภาคม 2564 :ซึ่งก าหนดส่งภายในเวลา 
12.00 น.วันนี้ 

 2.3.2 Operation : แจ้งดังนี ้
    - แจ้งหนังสือจากกรมควบคุมโรค ที่สธ 0408.1/ว1193 ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2564 เรื่องขอให้

เฝ้าระวังผู้เดินทางมาจากประเทศอินเดีย โดยแจ้งในไลน์กลุ่ม EOC Prachuap ด้วยแล้ว 
    - การรายงานการฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้โรงพยาบาลทุกแห่ง รายงานทาง Google From ที่

ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดจัดท าขึ้น  โดยรายงาน  ภายในเวลา 20.00 น. ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 24 พฤษภาคม 2564 นี้เป็น
ต้นไป 

/- กรณีบุคลากร... 
 

ฉบับที่ 253 จากการประชุม EOC สสจ.ประจวบคีรีขันธ์ คร้ังที่ 254 
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    - กรณีบุคลากรทางการแพทย์สัมผัสผู้ป่วยยืนยัน COVID-19 ให้ปฏิบัติแนวทางการปฏิบัติ 

ส าหรับบุคลากรทางการแพทย์ที่สัมผัสผู้ป่วยยืนยัน COVID-19 ของกรมการแพทย์  ฉบับวันที่ 21 พฤษภาคม 2564 
  2.4 IC ติดตามสถานการณ์ในพ้ืนที่ 8 อ าเภอ ทั้งในส่วนของโรงพยาบาลในสังกัด, ส านักงาน

สาธารณสุขอ าเภอ รวมถึงโรงพยาบาลนอกสังกัด (กลาโหม) และโรงพยาบาลเอกชนในจังหวัด 
 
IC มีข้อสั่งการดังนี้  
 

ล าดับ
ที ่

ประเด็นข้อสั่งการ 
หน่วยงานที่ 

ได้รับมอบหมาย 
ก าหนดระยะเวลา

ด าเนินการ 
ผลการ 

ด าเนินงาน 

1 สุ่มตรวจหาเชื้อ COVID-19 ในผู้มาตรวจคัดกรองที่ 
ARI Clinic ทั้งผู้ที่เข้านิยาม PUI และ ผู้ที่ไม่เข้านิยาม 
PUI แตพ่บว่ามีความเสี่ยงสูงจากการซักประวัติ  และ
ตรวจหาเชื้อ COVID-19 ในผู้ป่วย Pneumonia  
ทุกราย 

โรงพยาบาล 
ทุกแห่ง 

วันนี้เป็นต้นไป 

 

2 มอบนโยบายให้อาสาสมัครสาธารณสุขประจ า
หมู่บ้าน (อสม.) เฝ้าระวัง ติดตามบุคคล ที่มาจาก 
บริษัทแคล-คอมพ์อิเลคโทรนิคส์ เพชรบุรี  
กรณี  พบให้แจ้งคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อใน
พ้ืนที่ทันที เพ่ือด าเนินการตามมาตรการในการ
ควบคุมการแพร่ระบาดของโรค 

ผู้อ านวยการ
โรงพยาบาล 

ทุกแห่ง และสสอ. 
ทุกอ าเภอ 

ทันที 

 

3 เร่งรัดการด าเนินการค้นหาเชิงรุก (Active 
Surveillance) ในพ้ืนที่ที่เป็นสถานที่เสี่ยง โดยเฉพาะ
ในแรงงานต่างด้าว 

CDCU อ าเภอ วันนี้เป็นต้นไป 
 

4 ติดตามจ านวนและรายชื่อ กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการ
ฉีดวัคซีนโควิด 19 (รอบ Sinovac 11,000 Dose)  
ซ่ึงจะให้บริการในสัปดาห์หน้า 

Planning จังหวัด 
รายงานในการ
ประชุม EOC  

วันพรุ่งนี้ 

 

5 ประชาสัมพันธ์เปรียบเทียบอาการระหว่างผู้ป่วย 
COVID -19 และผู้ป่วยโรคทางเดินหายใจทั่วไป  
เนื่องจากในขณะนี้อยู่ในช่วงการเปลี่ยนแปลงฤดูกาล 

PIO จังหวัด ทันที 
 

 
 
 
 
 

/6. นัดหมาย... 
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ล าดับ
ที ่

ประเด็นข้อสั่งการ 
หน่วยงานที่ 

ได้รับมอบหมาย 
ก าหนดระยะเวลา

ด าเนินการ 
ผลการ 

ด าเนินงาน 

6 นัดหมาย/เตรียมการประชุม EOC ครั้งต่อไป  
ในวันอาทิตยท์ี ่23 พฤษภาคม 2564  
เวลา 09.00 น. 

Planning  
จังหวัด 

วันอาทิตย์ที ่ 
23 พฤษภาคม 2564 

 

 
 

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

 
 
 

(นายคมสัน  ไชยวรรณ์) 
ผู้บัญชาการเหตุการณ์ (IC) ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

 


