
                                                                                             
 
 
 
 

 
ข้อสั่งการศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

กรณี : โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) 
ประจ าวันอาทิตย์ที ่ 23  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 – 23 พฤษภาคม 2564 พบผู้ป่วยรายใหม่วันนี้ จ านวน 10 ราย สะสมจ านวน 1,563 ราย 
รักษาหาย 1,263 ราย  อยู่ระหว่างการรักษา 296 ราย  ในจ านวนนี้มีอาการรุนแรง 2 ราย  เสียชีวิตจ านวน  4  ราย   

 
สรุปประเด็นส าคัญในการประชุม 
1. SAT รายงานสถานการณ์ ฉบับที่ 458 ประจ าวันที่ 23 พฤษภาคม 2564  สถานการณ์ผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อไวรัส

โคโรนา 2019 (COVID-19) การระบาดระลอกใหม่ของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ช่วงที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 ถึง
วันที่ 23 พฤษภาคม 2564  และข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง  

2. สรุปประเด็นส าคัญของ IC ดังนี้ 
  2.1 IC ทบทวนการน าเสนอ/วิเคราะห์ สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ จากข้อมูลการรายงานของ SAT 
   - ติดตามสถานการณ์การติดเชื้อติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) จาก 3 คลัสเตอร์ในจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ 
   - พ้ืนที่ประชาสัมพันธ์ผู้ที่เดินทางมาจากโรงงานแคล-คอมพ์ อีเล็คโทรนิคส์ อ าเภอเขาย้อย จังหวัด
เพชรบุรี หรือพ้ืนที่เสี่ยงให้มาแสดงตัวเพ่ือรับการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) และด าเนินมาตาม
มาตรการการกักตัว 
   - แลกเปลี่ยนเรียนรู้การด าเนินการส าหรับผู้ที่เดินทางมากจากโรงงานแคล-คอมพ์ อีเล็คโทรนิคส์ อ าเภอ 
เขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี ส าหรับผู้ป่วยที่เดินทางมาทีอ่ าเภอเมืองฯ,อ าเภอบางสะพานน้อย 

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

    -  สถานการณ์การเตรียมความพร้อมในการฉีดวัคซีนโควิด -19 ของแต่ละพ้ืนที่ 
 2.3.2  logistc : พรุ่งนี้ VTM จ านวน 5,000 หลอด ไม่มี Nasal Swab มาถึงส านักงานสาธารณสุข

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และจะจัดส่งให้พ้ืนที่ตามการจัดสรรให้พื้นที่เตรียมความพร้อม 
  2.4 IC ติดตามสถานการณ์ในพ้ืนที่ 8 อ าเภอ ทั้งในส่วนของโรงพยาบาลในสังกัด, ส านักงาน

สาธารณสุขอ าเภอ รวมถึงโรงพยาบาลนอกสังกัด (กลาโหม) และโรงพยาบาลเอกชนในจังหวัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ฉบับที่ 254 จากการประชุม EOC สสจ.ประจวบคีรีขันธ์ คร้ังที่ 255 
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IC มีข้อสั่งการดังนี้  
 

ล าดับ
ที ่

ประเด็นข้อสั่งการ 
หน่วยงานที่ 

ได้รับ
มอบหมาย 

ก าหนดระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผลการ 
ด าเนินงาน 

1 ผู้ที่ เดินทางมาจากสถานที่ที่มีการระบาดสูงสุดให้
ด า เ นิ นก ารตามมาตรกา ร เ ข้ า พ้ื นที่ ข อ งจั งห วั ด
ประจวบคีรีขันธ์อย่างเคร่งครัด 

CDCU  
อ าเภอ 

ทันที 
 

2 ผู้ที่เดินทางมากจากโรงงานแคล-คอมพ์ อีเล็คโทรนิคส์ 
อ าเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี   ให้ตรวจหาเชื้อไวรัส    
โคโรนา 2019 (COVID – 19) day1 ในส่วน ผู้สัมผัส 
High Risk ให้ตรวจใน day 5 ยกเว้นหากมีอาการ ไอ 
หอบเหนื่อย ให้ตรวจหาเชื้อทันท ี

CDCD 
 อ าเภอ 

ทันที 

 

3 นัดหมาย/เตรียมการประชุม EOC ครั้งต่อไป  
ในวันจันทร์ที่ 24 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00 น. 

Planning 
จังหวัด 

วันจนัทร์ที่  
24 พฤษภาคม 2564 

 

 
 
 

นางสาวดุจเดือน คีรีศรี  สรุปประเด็นข้อสั่งการ 
นางเพ็ชรัตน์ ตั้งตระกูลพงศ์ ผู้ตรวจสรุปประเด็นข้อสั่งการ 

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

(นายคมสัน  ไชยวรรณ์) 
ผู้บัญชาการเหตุการณ์ (IC) ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

 


