
                                                                                             
 
 

 
 

 
ข้อสั่งการศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

กรณี : โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) 
ประจำวันศุกร์ที ่ 28 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 – 28 พฤษภาคม 2564 พบผู้ป่วยรายใหม่วันนี้ จำนวน 24 ราย สะสมจำนวน 1,645 ราย 
รักษาหาย 1,492 ราย  อยู่ระหว่างการรักษา 149 ราย  ในจำนวนนี้มีอาการรุนแรง 6 ราย  เสียชีวิตจำนวน  4  ราย   

สรุปประเด็นสำคัญในการประชุม 
1. SAT รายงานสถานการณ์ ฉบับที่ 463 ประจำวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  สถานการณ์ผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อไวรัส

โคโรนา 2019 (COVID-19) การระบาดระลอกใหม่ของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ช่วงที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 ถึง
วันที่ 28 พฤษภาคม 2564  และข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง  

2. สรุปประเด็นสำคัญของ IC ดังนี้ 
  2.1 IC ทบทวน/วิเคราะห์การนำเสนอ สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ จากการรายงานของ SAT  
    2.1.1 จากการพบผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ในโรงงาน  ได้ดำเนินการลง
พ้ืนที่  ตรวจสอบ/วิเคราะห์กระบวนการผลิต (process) ทำให้เกิดความมั่นใจว่า  กระบวนการผลิตไม่ใช่ปัจจัยที่ทำให้เกิด
การแพร่กระจายเชื้อ  และได้สำรวจหาปัจจัยอ่ืนที่อาจทำให้เกิดการแพร่กระจายเชื้อ  ได้แก่  การรับประทานอาหาร
ร่วมกันของพนักงานในโรงงาน  เป็นสาเหตุหรือไม่  เป็นต้น  เพ่ือปิดจุดอ่อนต่าง ๆ ในการแพร่กระจายเชื้อในโรงงานให้ได้  
นอกจากนี้  เพ่ือให้เกิดความมั่นใจมากขึ้น  ได้ทำ Rapid Test ผลการตรวจ  จากจำนวนพนักงาน 2,569 คน พบผลบวก 
31 คน คิดเป็น 1.2 % ในจำนวนนี้  ส่ง Re Confirm ที่โรงพยาบาล หากพบผลบวก ให้ Admited และเร่งค้นหา Hight 
Risk ให้ได้อย่างรวดเร็ว  รวมถึงให้ทุกคนทำ Self  Quarantine 
   2.1.2 อธิบายและให้ข้อเสนอแนะต่าง ๆ ในการวิเคราะห์ข้อมูลจากการนำเสนอของ SAT  ได้แก่  
แนวโน้มการพบผู้ป่วย, ความเชื่อมโยงผู้ป่วยรายใหม่รายวัน และปัจจัยที่เป็นสาเหตุของการติดเชื้อในผู้ป่วยรายใหม่วันนี้  
รวมถึงแนะนำการนำเสนอ ผลข้างเคียงจากการฉีดวัคซีน ให้แยกแต่ละ Lot. เพ่ือวิเคราะห์ว่าผลข้างเคียงมีความเหมือน
หรือแตกต่างกันหรือไม่  อย่างไร 
   2.1.3 ติดตามและเร่งรัดการดำเนินการ Active surveillance ของทุกอำเภอ 
   2.1.4 ติดตามการฉีดวัคซีนของเจ้าหน้าที่ในเรือนจำ  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

2.2 IC มอบให้กล่องภารกิจต่าง ๆ ที่มีประเด็นสำคัญในการดำเนินงาน / แจ้งข้อมูลที่เก่ียวข้อง 
 2.2.1 Operation :  

     - ขอให้ทุกอำเภอตรวจสอบจำนวนโรงงานในพ้ืนที่ของตนเอง  แจ้ง Operation จังหวัด ภายใน 
12.00 น. วันนี้ 

/- การทำ Active… 
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     - การทำ Active Case Finding .ให้ดำเนินการซ้ำ ทุก 1-2 เดือน 
     - บริษัทโดลล์ ไทยแลนด์ เป็น Factory  Quarantine แต่ยังไม่ได้ดำเนินการประเมินตนเองตาม
มาตรฐานอุตสาหกรรม  ขอให้เจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหัวหินช่วยติดตาม 

2.2.2 planning : แจ้ง/รายงาน ดังนี้ 
   - รายงานสถานการณ์ความก้าวหน้าการลงทะเบียนจองคิวฉีดวัคซีนโควิด – 19  
   - ติดตามแผนเผชิญเหตุรองรับสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) (IAP) 

วันที่  30 พฤษภาคม – 5 มิถุนายน 2564 ขอให้  planning อำเภอส่งให้ planning จังหวัด ภายในวันเสาร์ที่  29 
พฤษภาคม 2564 เวลา 12.00 น. 
  2.2.3 PIO : แจ้งเรื่องประชาชนร้องเรียนเกี่ยวกับวัคซีน 
  2.2.4 Logistic : แจ้งให้ พ้ืนที่มารับสิ่งสนับสนุน/ทรัพยากรต่าง ๆ ที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ 
IC มีข้อสั่งการดังนี้  
 

ลำดับ
ที ่

ประเด็นข้อสั่งการ 
หน่วยงานที่ 

ได้รับ
มอบหมาย 

กำหนดระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผลการ 
ดำเนินงาน 

1 เร่งรัดการดำเนินการ Active surveillance ตาม 
แผนเผชิญเหตุรองรับสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัส 
โคโรนา 2019 (COVID – 19) (IAP)  

CDCU 
อำเภอ 

ทันที 
 

2 นัดหมาย/เตรียมการประชุม EOC ครั้งต่อไป  
ในวันเสาร์ที่ 29 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00 น. 

Planning 
จังหวัด 

วันเสาร์ที่  
29 พฤษภาคม 2564 

 

 
 
 

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

 
 
 

(นายแพทย์สุริยะ คูหะรัตน์) 
ผู้บัญชาการเหตุการณ์ (IC) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

 


