
                                                                                             
 
 

 
 
 

ข้อสั่งการศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
กรณี : โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) 

ประจำวันอาทิตย์ที ่ 2  เดือนพฤษภาคม  พ.ศ. 2564  เวลา 09.00 น. - 10.30 น. 
ห้องประชุม 4  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

 

สรุปสถานการณ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) การระบาด
ระลอกใหม่ ตั้งแต่วันที่ 1  เมษายน – 2 พฤษภาคม 2564 พบผู้ป่วยรายใหม่วันนี้ จำนวน 6 ราย สะสมจำนวน 1,089 ราย, 
รักษาหาย 717 ราย  อยู่ระหว่างการรักษา 369 ราย  ในจำนวนนี้มีอาการรุนแรง 13 ราย  และเสียชีวิตจำนวน  3  ราย   

สรุปประเด็นสำคัญในการประชุม 
1. SAT รายงานสถานการณ์ ฉบับที่ 437 ประจำวันที่ 2 พฤษภาคม 2564  สถานการณ์ผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อไวรัส

โคโรนา 2019 (COVID-19) การระบาดระลอกใหม่ของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ช่วงที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 
จนถึงวันที่ 2 พฤษภาคม 2564  และข้อมูลต่าง ๆ ทีเกี่ยวข้อง  รวมถึงเสนอ Timeline กรณีผู้ติดเชื้อนักเรียนทหาร  ใน
ค่ายทหาร  เพื่อร่วมกันหามาตรการในการควบคุมป้องกันโรค 

2. สรุปประเด็นสำคัญจากการประชุม  ดังนี้ 
 2.1. IC ทบทวนสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  จากการ
รายงานของ SAT วิเคราะห์ข้อมูลผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อรายใหม่จำนวน 6 ราย และกำหนดมาตรการในการเฝ้าระวัง 
ควบคุมและป้องกันโรค  โดยยังพบว่า มี 3 ประเด็นสำคัญ  ได้แก่  1) เกิดในสถานที่ทำงานเดียวกัน 2) เป็นผู้สัมผัสร่วม
บ้าน และ 3) สถานที่ที่มีความเสี่ยง ทั้งนี้ ให้บุคลากรสาธารณสุขปฏิบัติตามมาตรการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด  
โดยเฉพาะเรื่องการ Home Quarantine ของผู้สัมผัสร่วมบ้าน  เพ่ือไม่ให้มผีู้สัมผัสเพิ่ม 
 2.2 นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ให้ข้อเสนอแนะ  กรณีสถานที่ที่มีความแออัด  เช่น  ค่าย
ทหาร  นอกจากการดำเนินการตามหลักวิชาการอย่างเคร่งครัดแล้ว ต้องมีการกำกับติดตาม ตรวจสอบการปฏิบัติอย่าง
ใกล้ชิดด้วย  หากเกินกำลัง/ขาดแคลนทรัพยากรในการปฏิบัติงาน  ให้แจ้งขอสนับสนุนมายังจังหวัดได้  เพ่ือป้องกันการ
แพร่ระบาดของโรค  และไม่ให้เกิดผลเสียต่อจังหวัดของเรา 
 2.3 IC มอบให้กล่องภารกิจต่าง ๆ ที่มีประเด็นสำคัญในการดำเนินงาน / แจ้งข้อมูลที่เก่ียวข้อง 

 2.3.1 Operation แจ้งผลการดำเนินงานในด้านการสอบสวนโรค, ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม  และด้าน
การแพทย์  สำหรับด้านการแพทย์แจ้ง  รายงานสถานการณ์ข้อมูลการรับผู้ป่วยไว้รักษาตัวในโรงพยาบาล   และ 
สถานการณ์จำนวนเตียงประเภทต่าง ๆ ในโรงพยาบาล  รวมถึงเตียงของโรงพยาบาลสนาม ซ่ึงปัจจุบันพบว่าแนวโน้ม
อัตราครองเตียงลดลง 

  2.3.2 Planning : แจ้งเรื่องเกี่ยวกบัการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19  ดังนี้ 
    1) ผู้ครบกำหนดการฉีดวัคซีนเข็มที่ 2 แต่ยังไม่ได้มาฉีดตามที่กำหนด  โรงพยาบาลหัวหิน  จำนวน  

17  ราย  และโรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์  จำนวน 10 ราย ขอให้โรงพยาบาลทั้ง 2 แห่ง ติดตามให้มาฉีดวัคซีนเข็มที่ 2 
ให้ครบถ้วน   

 
/2) วัคซนี ล็อต... 

 

ฉบับที่ 233 จากการประชุม EOC สสจ.ประจวบคีรีขันธ์ คร้ังที่ 234 
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   2) วัคซีน ล็อต 9,280 โดส มีผู้ฉีดเข็มที่ 1 แล้ว  จำนวน  8,358 คน  ยังไม่ได้ฉีดอีกจำนวน 636 คน 

ขอให้หน่วยบริการสาธารณสุขทุกแห่ง  ตรวจสอบบุคลากรที่ยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีน  และแจ้งยืนยันจำนวนผู้ประสงค์จะ
ฉีดวัคซีน / จำนวนผู้ไมป่ระสงคฉ์ีดวัคซีนพร้อมเหตุผล  เพ่ือจังหวัดจะได้บริหารจัดการวัคซีนให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป 

   3) แผนการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 : ระยะที่ 2  เฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุและกลุ่มผู้ป่วย 7 กลุ่มโรค  
เมื่อวานนี้ระบบลงทะเบียนของจังหวัดและหมอพร้อมยังไม่เชื่อมโยงกัน  แต่พบว่ามีผู้ลงทะเบียนจองคิวการฉีดวัคซีนไป
ทางหมอพร้อม  ซึ่งไม่ตรงกับแผนของจังหวัด  ขอให้ IT ของแต่ละโรงพยาบาลตรวจสอบข้อมูล  รายงานมายังจังหวัด  
เพ่ือดำเนินการแก้ไขต่อไป 

2.4 ติดตามสถานการณ์ในพ้ืนที่ 8 อำเภอ ทั้งในส่วนของโรงพยาบาลและสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ รวมถึง
โรงพยาบาลนอกสังกัดและโรงพยาบาลเอกชนในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้แลกเปลี่ยนเรียนรู้การ
ดำเนินงานของแต่ละพ้ืนที่  
IC มีข้อสั่งการดังนี้  
 

ลำดับ
ที ่

ประเด็นข้อสั่งการ 
หน่วยงานที่ 

ได้รับมอบหมาย 

กำหนด
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผลการ
ดำเนินงาน 

1 ตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ในกลุ่ม 
Hight Risk กรณีนักเรียนนายสิบ  

CDCU 
อำเภอหัวหิน 

ทันที 
ให้แล้วเสร็จ
ภายในวันนี้ 

 

2 ตรวจสอบ/ติดตาม ผู้ที่ยังไม่ได้รับวัคซีนเข็มที่ 2 ซึ่งครบ
กำหนดฉีดแล้ว  ให้มาฉีดวัคซีนเข็มที่ 2 ให้ครบถ้วน 

โรงพยาบาลหัวหิน
และ 

ประจวบคีรีขันธ์ 
ภายใน 

วันจันทร์ที ่3 
พฤษภาคม 

2564 

 

3 ตรวจสอบบุคลากรสาธารณสุข  ผู้ที่ยังไม่ได้รับการฉีด
วัคซีน  และแจ้งยืนยันจำนวนผู้ที่ประสงค์จะรับการฉีด
วัคซีน  กรณีผู้ไม่รับการฉีดวัคซีน  ให้แจ้งเหตุผลด้วย  
โดยแจ้งมายัง Planning จังหวัด 

โรงพยาบาล 
และสำนักงาน

สาธารณสุขทุกแห่ง 

 

4 ตรวจสอบผู้ลงทะเบียนรับวัคซีนในแอปพลิเคชัน 
หมอพร้อม  ที่ไม่ตรงกับแผนของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
รวบรวมจำนวนและรายชื่อ  ส่ง IT จังหวัด 

IT 
อำเภอ 

 

5 นัดหมาย/เตรียมการประชุม EOC ครั้งต่อไป   
วนัจันทร์ที ่3 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00 น. Planning จังหวัด 

วันจันทร์ที ่3 
พฤษภาคม 

2564 

 

 

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

 

(นางจันทนา  ศิริโยธิพันธุ์) 
ผู้บัญชาการเหตุการณ์ (IC) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 


