
                                                                                             
 
 

 
 

 
ข้อสั่งการศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

กรณี : โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) 
ประจำวันเสาร์ที ่ 29 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 – 29 พฤษภาคม 2564 พบผู้ป่วยรายใหม่วันนี้ จำนวน 13ราย สะสมจำนวน 1,658 ราย 
รักษาหาย 1,500 ราย  อยู่ระหว่างการรักษา 154 ราย  ในจำนวนนี้มีอาการรุนแรง 5 ราย  เสียชีวิตจำนวน  4  ราย   

สรุปประเด็นสำคัญในการประชุม 
1. SAT รายงานสถานการณ์ ฉบับที่ 464 ประจำวันที่ 29 พฤษภาคม 2564  สถานการณ์ผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อไวรัส

โคโรนา 2019 (COVID-19) การระบาดระลอกใหม่ของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ช่วงที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 ถึง
วันที่ 29 พฤษภาคม 2564  และข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

2. สรุปประเด็นสำคัญของ IC ดังนี้ 
              2.1 IC ทบทวน/วิเคราะห์การนำเสนอ สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ จากการรายงานของ SAT ผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) วันนี้ ให้พ้ืนที่ติดตาม     
ผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 

    2.1.2 IC เร่งรัดติดตามการดำเนินการ Active Surveillance 
    2.1.3 ขอความร่วมมือโรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ ตรวจสิ่งส่งตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID 
– 19) ในระหว่างวันที่ 29 – 31 พ.ค.และ1 - 2 มิ.ย.2564 เนื่องจาก ในช่วงดังกล่าวโรงพยาบาลหัวหินมีภารกิจรับเสด็จฯ 
และสถานการณ์ผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในอำเภอหัวหิน ยังไม่ดีขึ้น ให้โรงพยาบาลชุมชนทุกแห่ง 
ส่ง LAB ตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID–19) ที่โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์แทน  
    2.1.4 ให้ PIO จังหวัดเตรียมข้อมูลการประชาสัมพันธ์ เรื่องวัคซีนแก่ประชาชน และติดตามข้อมูล    
การได้รับวัคซีนของผู้ประกันตน ของประกันสังคม เพ่ือการสื่อสารประชาสัมพันธ์ที่ถูกต้อง 

2.2 IC มอบให้กล่องภารกิจต่าง ๆ ที่มีประเด็นสำคัญในการดำเนินงาน / แจ้งข้อมูลที่เก่ียวข้อง 
2.2.1 planning : แจ้ง/รายงาน ดังนี้ 

                - รายงานสถานการณ์ความก้าวหน้าการลงทะเบียนจองคิวฉีดวัคซีนโควิด – 19  
                              - ข้อมูลจำนวนประชากรที่ขอขึ้นทะเบียนใน  Whitelist   
                              - สถานการณ์ความก้าวหน้าการลงทะเบียนจองคิวฉีดวัคซีนโควิด – 19 ของแต่ละโรงพยาบาล 
                              - แจ้งความชัดเจนการได้ฉีดวัคซีนเข็มที่ 2 และการจัดสรรวัคซีนเป็นรายสัปดาห์ ให้พ้ืนที่บริหาร
การฉีดวัคซีน 
                              - เน้นย้ำกำหนดส่งแผน IAP และสรุปผลการดำเนินงานในสัปดาห์ที่ผ่านมา  

            /2.3 IC... 
 
 

ฉบับที่ 260 จากการประชุม EOC สสจ.ประจวบคีรีขันธ์ คร้ังที่ 261 
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  2.3 IC ติดตามสถานการณ์การติดเชื้อติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)  ของอำเภอปราณบุรี, 
อำเภอสามร้อยยอดและอำเภอกุยบุรี  พร้อมเร่งรัดการป้องกันการติดเชื้อในสถานที่เป้าหมายและกลุ่มเป้าหมายที่สัมผัส
เสี่ยงสูง ผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19 
                2.4 นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ แจ้งดังนี้  
                     1. แจ้งความก้าวหน้าการได้รับจัดสรรวัคซีนจากส่วนกลาง และแนะนำแนวทางการบริหารจัดการวัคซีน
ที่เหมาะสม 
                     2. ให้ข้อเสนอแนะในการปฏิบัติ กรณีพบผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19).ทั้งในด้าน
การสอบสวนโรค, การค้นหาปัจจัยเสี่ยงที่เป็นสาเหตุการติดเชื้อ, การติดตาม Hight Risk1, Hight Risk 2, การนับวันใน
การเก็บสิ่งส่งตรวจ, การทำลายเชื้อ กรณีพบเหตุการณ์ที่อาจเกิด Out Break และมีข้อสงสัยในการดำเนินการให้
สอบถามมายังOperation จังหวัด/ICจังหวัด  
IC มีข้อสั่งการดังนี้  
 

ลำดับ
ที ่

ประเด็นข้อสั่งการ 
หน่วยงานที่ 

ได้รับ
มอบหมาย 

กำหนดระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผลการ 
ดำเนินงาน 

1 ส่ง LAB ตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) 
ที่โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ และเพ่ิมรอบการตรวจ
ตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) เป็น 3 
รอบ เวลา 09.00 น.,13.00 น.,17.00 น.ในวันที่ 29-31 
พฤษภาคม และ 1-2 มิถุนายน 2564 

โรงพยาบาล
ประจวบคีรีขัน
ธ์,โรงพยาบาล
ชุมชนทุกแห่ง 

ทันที 

 

2 ดำเนินการ Active Surveillanceและติดตามผู้สัมผัส
เสี่ ยงสู ง อ .ปราณบุ รี  อ .สามร้อยยอดและอ.กุยบุ รี        
อย่างเร่งด่วน เพ่ือไม่ให้เกิดภาวะ Out Brake ในชุมชน 

CDCU อำเภอ, 
CDCU จังหวัด 

ทันที 

 

3 กำหนดส่งแผน IAP และสรุปผลการดำเนินงานในสัปดาห์
ที่ผ่านมา  

Planning 
อำเภอ 

วันนี้ 
เวลา 12.00 น 

 

4 นัดหมาย/เตรียมการประชุม EOC ครั้งต่อไป  
ในวันอาทิตยท์ี่ 30 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00 น. 

Planning 
จังหวัด 

วันอาทิตย์ที่  
30 พฤษภาคม 2564 

 

 
 

นายศุภชัย ศราภัยวานิช   สรปุประเด็นข้อสั่งการ 
นางเพ็ชรัตน์ ตั้งตระกูลพงศ์ ผู้ตรวจสรุปประเด็นข้อสั่งการ 

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

(นางจันทนา ศิริโยธิพันธุ์) 
ผู้บัญชาการเหตุการณ์ (IC) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 


