
                                                                                             
 
 

 
 
 

ข้อสั่งการศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
กรณี : โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) 

ประจำวันจันทร์ที ่ 3  เดือน พฤษภาคม  พ.ศ. 2564  เวลา 09.00 น. - 10.30 น. 
ห้องประชุม 4  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

 

สรุปสถานการณ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) การระบาด
ระลอกใหม่ ตั้งแต่วันที่ 1  เมษายน – 3 พฤษภาคม 2564 พบผู้ป่วยรายใหม่วันนี้ จำนวน 6 ราย สะสมจำนวน 1,095 ราย, 
รักษาหาย 761 ราย  อยู่ระหว่างการรักษา 331 ราย  ในจำนวนนี้มีอาการรุนแรง 13 ราย  และเสียชีวิตจำนวน  3  ราย   

สรุปประเด็นสำคัญในการประชุม 
1. SAT รายงานสถานการณ์ ฉบับที่ 438 ประจำวันที่ 3 พฤษภาคม 2564  สถานการณ์ผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อไวรัส

โคโรนา 2019 (COVID-19) การระบาดระลอกใหม่ของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ช่วงที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 
จนถึงวันที่ 3 พฤษภาคม 2564  และข้อมูลต่าง ๆ ทีเกี่ยวข้อง  

2. สรุปประเด็นสำคัญจากการประชุม  ดังนี้ 
 2.1. IC ทบทวนสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  จากการ
รายงานของ SAT วิเคราะห์ข้อมูลผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อรายใหม่จำนวน 6 ราย เพ่ือกำหนดมาตรการในการเฝ้าระวัง ควบคุม
และป้องกันโรค โดยพบว่า ปัจจัยเสี่ยงสำคัญของจังหวัดเรา เกิดจากการสัมผัสผู้ป่วยก่อนหน้า / ร่วมบ้าน 
 2.2 ร่วมวิเคราะห์แลกเปลี่ยนเรียนรู้ Time Line กรณีผู้ป่วยติดเชื้อรายใหม่วันนี้ ซ่ึงเป็นบุคลากรสาธารณสุข
สังกัดโรงพยาบาลในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
 2.3 IC มอบให้กล่องภารกิจต่าง ๆ ที่มีประเด็นสำคัญในการดำเนินงาน / แจ้งข้อมูลที่เก่ียวข้อง 

 2.3.1 Operation แจ้งผลการดำเนินงานด้านการแพทย์โดย  รายงานสถานการณ์ข้อมูลการรับผู้ป่วยไว้
รักษาตัวในโรงพยาบาล  และ สถานการณ์จำนวนเตียงประเภทต่าง ๆ ในโรงพยาบาล  รวมถึงเตียงของโรงพยาบาลสนาม 
ซึ่งปัจจุบันพบว่าแนวโน้มอัตราครองเตียงลดลง 

  2.3.2 Planning : ทบทวน/เน้นย้ำ กรณีผู้ครบกำหนดการฉีดวัคซีนเข็มที่ 2 แต่ยังไม่ได้มาฉีดตามที่
กำหนด ให้โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์และโรงพยาบาลหัวหินติดตามให้มาฉีดให้ครบถ้วน และให้พ้ืนที่ทุกอำเภอ 
ทบทวน/ยืนยันบุคลากรสาธารณสุข ที่ยังไม่เคยได้รับการฉีดวัคซีนเลย ให้แจ้งจำนวนผู้ที่ประสงค์จะฉีดวัคซีนมายัง
Planning จังหวัดภายในวันนี้ 

 2.3.3 PIO : แจ้ง 
 1) แอปพลิเคชั่นหมอพร้อมซึ่งแจ้งปิดปรับปรุง ขณะนี้สามารถใช้บริการได้แล้ว 
 2) ประเด็นการสื่อสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เรื่องการฉีดวัคซีนในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ขณะนี้รอ

ความชัดเจนจากการประชุมคณะกรรมการฯ และคณะทำงานบริหารจัดการการให้วัคซีน ฯ ในวันนี้ ว่าทุกโรงพยาบาล
กำหนดฉีดวัคซีนวันใด สถานที่ใด เพ่ือดำเนินการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ให้ลงถึงระดับอำเภอ 

 3) คำถามที่พบบ่อยในการฉีดวัคซีน 
 

/2.3.4 Liaison แจ้ง... 
 

ฉบับที่ 234 จากการประชุม EOC สสจ.ประจวบคีรีขันธ์ คร้ังที่ 235 
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2.3.4 Liaison : แจ้ง 
 1) เน้นย้ำข้อสั่งการ เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2564 ที่ต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จในวันนี้ ได้แก่ ข้อที่ 2, 3 

และ 4 
 2) กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ให้การสนับสนุนทรัพยากร (ปรอทวัดไข้, แอลกอฮอล์ 70 %) เพ่ือให้ 

อสม.ใช้ในการปฏิบัติงาน  โดยสบส.เขต 5 ได้จัดส่งให้ที่สสอ.ทุกแห่งเรีบบร้อยแล้ว 
2.3.5 Logistic : แจ้งให้บุคลากรที่ใช้ชุด Cover all ตรวจสอบก่อนการใช้ว่าเป็นชุดที่ใช้ครั้งเดียวหรือเป็น

ชุดที่สามารถซักล้าง ใช้ซ้ำได้ เพ่ือเป็นการประหยัดทรัพยากร 
2.3.6 หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ  แจ้งเรื่องสาธารณสุขนิเทศ กำหนดติดตามเยี่ยมจังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์  ในวันอังคารที่  4  พฤษภาคม  2564  โดยมีประเด็นสำคัญ  ดังนี้  1) การดูแลผู้ป่วยโควิด-19  2) การ
เฝ้าระวังเชิงรุก  3) การติดตามผู้สัมผัสเสี่ยงสูง (Hight Risk) และ4) การบริหารจัดการวัคซีน 

 

IC มีข้อสั่งการดังนี้  
 

ลำดับ
ที ่

ประเด็นข้อสั่งการ 
หน่วยงานที่ 

ได้รับมอบหมาย 

กำหนด
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผลการ
ดำเนินงาน 

1 หัวหน้ากล่องภารกิจ ICS สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์, ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทุกแห่ง  และ
สาธารณสุขอำเภอทุกอำเภอ เข้าร่วมประชุมรับการ
ติดตามเยี่ยมสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  
(COVID-19) ของสาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่  5 
โดยผู้บริหารและบุคลากร  ที่ปฏิบัติงาน ณ อำเภอเมืองฯ 
ประชุมที่ห้องตะนาวศรี  โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ , 
ส่วนผู้บริหารและบุคลากรอำเภออ่ืน ๆ  ประชุมผ่าน
ระบบ Zoom 

ทีม ICS  
จังหวัด / อำเภอ 

วันอังคารที่  
4 พฤษภาคม 

2564 

 

2 นัดหมาย/เตรียมการประชุม EOC ครั้งต่อไป  และ
ประชุมรับการติดตามเยี่ยมสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID-19) ของสาธารณสุขนิเทศ  
เขตสุขภาพท่ี 5 ในวันอังคารที ่4 พฤษภาคม 2564 
เวลา 09.00 น. 

Planning จังหวัด 
วันอังคารที ่ 

4 พฤษภาคม 
2564 

 

 

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

 
 
 

(นางศิริพรรณ กลีบจันทร์ ) 
ผู้บัญชาการเหตุการณ์ (IC) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 


