
                                                                                             
 
 

 
 

 
ข้อสั่งการศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

กรณี : โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) 
ประจำวันอาทิตย์ที ่ 30  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 – 30 พฤษภาคม 2564 พบผู้ป่วยรายใหม่วันนี้ จำนวน 17 ราย สะสมจำนวน 1,675 ราย 
รักษาหาย 1,503 ราย  อยู่ระหว่างการรักษา 168 ราย  ในจำนวนนี้มีอาการรุนแรง 5 ราย  เสียชีวิตจำนวน  4  ราย   

สรุปประเด็นสำคัญในการประชุม 
1. SAT รายงานสถานการณ์ ฉบับที่ 465 ประจำวันที่ 30 พฤษภาคม 2564  สถานการณ์ผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อไวรัส

โคโรนา 2019 (COVID-19) การระบาดระลอกใหม่ของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ช่วงที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 ถึง
วันที่ 30 พฤษภาคม 2564  และข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

2. สรุปประเด็นสำคัญของ IC ดังนี้ 
              2.1 IC ทบทวน/วิเคราะห์ข้อมูลการนำเสนอ สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จากการรายงานของ SAT วันนี้  ดังนี้ 

    2.1.1 ปัจจัยเสี่ยงของผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) รายใหม่วันนี้  ส่วนใหญ่พบ
ความเชื่อมโยงจาก Cluster บริษัทโดล ไทยแลนด์ โดยเริ่มขยับออกมาเป็นวงที่ 2 พบในผู้สัมผัสร่วมบ้าน และผู้อยู่ในชุม
บริเวณใกล้เคียงบริษัทดังกล่าว   

    IC : เน้นย้ำให้ทีมอำเภอหัวหิน  ดำเนินการตามมาตรการป้องกันควบคุมการแพร่ระบาดของโรคอย่าง
เคร่งครัด 

    2.1.2 IC ติดตามสถานการณ์และให้พ้ืนที่ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงาน  กรณีพบผู้ป่วยยืนยัน
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) รายใหม่ ซึ่งสัมผัสกับผู้ป่วยก่อนหน้า ของอำเภอปราณบุรี, อำเภอสามร้อยยอด 
และอำเภอกุยบุรี 

    IC : มอบหมายให้ อำเภอปราณบุรีและอำเภอสามร้อยยอด สอบสวนโรคเพ่ิมเติมให้ได้ Time Line ที่
ละเอียด  ครบถ้วน  ชัดเจน  ส่วนอำเภอกุยบุรี  ให้เร่งติดตามผลการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กับทาง
ห้องปฏิบัติการโรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์  เพ่ือติดตามค้นหากลุ่ม Hight Risk ให้ได้อย่างรวดเร็ว  และดำเนินการตาม
มาตรการป้องกันควบคุมการแพร่ระบาดของโรคอย่างทันท่วงที 

    2.13 IC เร่งรัดติดตามการดำเนินการ Active Surveillance ในพ้ืนที่ตามแผนฯ ของทุกอำเภอ 
2.2 IC มอบให้กล่องภารกิจต่าง ๆ ที่มีประเด็นสำคัญในการดำเนินงาน / แจ้งข้อมูลที่เก่ียวข้อง 

 
 
 

/2.2.1 planning : แจ้ง... 
 

ฉบับที่ 261 จากการประชุม EOC สสจ.ประจวบคีรีขันธ์ คร้ังที่ 262 
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2.2.1 planning : แจ้ง/รายงาน ดังนี้ 

                - รายงานสถานการณ์ความก้าวหน้าการลงทะเบียนจองคิวฉีดวัคซีนโควิด – 19 ประจำวัน 
                              - ติดตามการส่งแผน IAP (30 พฤษภาคม – 5 มิถุนายน 2564) ของอำเภอหัวหินและอำเภอ
สามร้อยยอด  รวมถึงติดตามสรุปผลการดำเนินงานในสัปดาห์ที่ผ่านมา  ของอำเภอกุยบุรีและอำเภอเมืองฯ 

  2.3 IC ติดตามสถานการณ์การติดเชื้อติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)  ของอำเภอต่าง ๆ ใน
จังหวัด 
                2.4 นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งเข้าร่วมประชุมผ่านระบบ Zoom ให้ข้อเสนอแนะดังนี้  

2.4.1 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการสอบ Time Line ให้ได้ความถูกต้อง ครบถ้วน 
2.4.2 ข้อเสนอแนะเรื่องการบริหารจัดการวัคซีน 

IC มีข้อสั่งการดังนี้  
 

ลำดับ
ที ่

ประเด็นข้อสั่งการ 
หน่วยงานที่ 

ได้รับ
มอบหมาย 

กำหนดระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผลการ 
ดำเนินงาน 

1 สอบสวนโรคเพ่ิมเติมให้ได้  Time  Line  ทีถู่กต้อง
ครบถ้วน  ชัดเจน  และเร่งดำเนินการปฏิบัติตาม
มาตรการควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดของโรค 

CDCU อำเภอ
ปราณบุรี และ 
สามร้อยยอด 

ทันที 
 

2 เร่งติดตามผลการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) ทางห้องปฏิบัติการ โรงพยาบาล
ประจวบคีรีขันธ์  ติดตามค้นหากลุ่ม Hight Risk ให้ได้
อย่างรวดเร็ว   

CDCU อำเภอ 
กุยบุรี   

ทันที 

 

3 นัดหมาย/เตรียมการประชุม EOC ครั้งต่อไป  
ในวันจันทร์ที่ 31 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00 น. 

Planning 
จังหวัด 

วันจันทร์ที่  
31 พฤษภาคม 2564 

 

 
 

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

 
 
 

(นางจันทนา ศิริโยธิพันธุ์) 
ผู้บัญชาการเหตุการณ์ (IC) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 


