
                                                                                             
 
 

 
 

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

ประจ าวันพฤหัสบดีที่  27 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 – 27 พฤษภาคม 2564 พบผู้ป่วยรายใหม่วันนี้ จ านวน 10 ราย สะสมจ านวน 1,621 ราย 
รักษาหาย 1,320 ราย  อยู่ระหว่างการรักษา 297 ราย  ในจ านวนนี้มีอาการรุนแรง 4 ราย  เสียชีวิตจ านวน  4  ราย   

สรุปประเด็นส าคัญในการประชุม 
1. SAT รายงานสถานการณ์ ฉบับที่ 462 ประจ าวันที่ 27 พฤษภาคม 2564  สถานการณ์ผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อไวรัส

โคโรนา 2019 (COVID-19) การระบาดระลอกใหม่ของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ช่วงที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 ถึง
วันที่ 27 พฤษภาคม 2564  และข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง  

2. สรุปประเด็นส าคัญของ IC ดังนี้ 
 2.1 IC ทบทวนการน าเสนอ/วิเคราะห์ สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ จากข้อมูลการรายงานของ SAT  
   2.1.1 จากการลงพ้ืนที่ส ารวจโรงงานพบหลักฐานทีท่ าให้มีความมั่นใจว่า ในส่วนการผลิตไม่มีการติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) แต่การติดเชื้อ จะพบจากปัจจัยการรับประทานอาหารร่วมกันของพนักงาน 
   2.1.2 แจ้งการดูแลการป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ในบริษัทโดล ไทยแลนด์ 
   2.1.3 ให้ ทีม CDCU อ าเภอสามร้อยยอด และอ าเภอปราณบุรี (ปากน้ าปราณ)  เร่งรัดการด าเนินการ       
Active surveillance  จากการพบผู้ยืนยันติดเชื้อรายใหม่วันนี้ 

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

     - ข้อมูลจ านวนประชากรที่ขอขึ้นทะเบียนใน  Whitelist  
   (IC เร่งรัดการขึ้นทะเบียนให้ได้มากที่สุดอย่างน้อยวันๆละ 10,000 ราย) 
     - แผนการบริหารวัคซีนของพ้ืนที่ตามกลุ่มเป้าหมาย  
   (IC แนะน าให้ติดตามกลุ่มเป้าหมายมาฉีดให้ได้มากที่สุด กรณีวัคซีนไม่หมด กลุ่มต่อไปให้เป็นญาติของ
บุคลากรสาธารณสุข) 
   2.2.2 Operation :  
      - สอบถามโรงพยาบาลสนาม ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกล
กังวล ต าบลหนองแกอ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ปัจจุบันเป็นโรงพยาบาลสนาม หรือ Quarantine  
   (IC ตอบ เป็น Quarantine) 
     - เน้นย้ าให้พ้ืนที่ด าเนินการการคัดกรองเชิงรุก 
     - เน้นการบริหารวัคซีนในกลุ่มเป้าหมาย 

/2.2.3 PIO... 

ฉบับที่ 258 จากการประชุม EOC สสจ.ประจวบคีรีขันธ์ คร้ังที่ 259 
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2.2.3 PIO : มีแผนด าเนินการจัดท าคลิปวิดีโอน าเสนอการลงทะเบียนใน Whitelist เพ่ือใช้ในการ
ประชาสัมพันธ์ 
  3. ติดตามสถานการณ์ในพ้ืนที่ 8 อ าเภอ ทั้งในส่วนของโรงพยาบาลและส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ 
IC มีข้อสั่งการดังนี้  
 

ล าดับ
ที ่

ประเด็นข้อสั่งการ 
หน่วยงานที่ 

ได้รับ
มอบหมาย 

ก าหนดระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผลการ 
ด าเนินงาน 

1 ให้ทีมส านักงานสาธารณสุขอ าเภอสุ่มพ้ืนที่  และทีม
โรงพยาบาลลงพ้ืนที่ ท าการ Swab เพ่ือกระตุ้นให้
ประชาชนเกิดความตระหนัก 

โรงพยาบาล 
และ สสอ. 
ทุกแห่ง 

ทันที 
 

2 นัดหมาย/เตรียมการประชุม EOC ครั้งต่อไป  
ในวันศุกร์ที่ 28 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00 น. 

Planning 
จังหวัด 

วันศุกร์ที่  
28 พฤษภาคม 2564 

 

 

 
 

นางสาวดุจเดือน คีรีศรี สรุปประเด็นข้อสั่งการ 
นางเพ็ชรัตน์ ตั้งตระกูลพงศ์ ผู้ตรวจสรุปประเด็นข้อสั่งการ 

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

(นายสุริยะ คูหะรัตน์) 
ผู้บัญชาการเหตุการณ์ (IC) ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

 


