
                                                                                             
 
 
 
 
 

ข้อสั่งการศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
กรณี : โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) 

ประจ าวันพฤหัสบดีที่  6  เดือน พฤษภาคม  พ.ศ. 2564  เวลา 09.00 น. - 10.00 น. 
ห้องประชุม ชั้น 4  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  อ.เมืองฯ  จ.ประจวบคีรีขันธ์ 

 

สรุปสถานการณ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) การระบาด
ระลอกใหม่ ตั้งแต่วันที่ 1  เมษายน – 6 พฤษภาคม 2564 พบผู้ป่วยรายใหม่วันนี้ จ านวน 22 ราย สะสมจ านวน 1,140 ราย, 
รกัษาหาย 857 ราย  อยู่ระหว่างการรักษา 279 ราย  ในจ านวนนี้มีอาการรุนแรง 13 ราย  และเสียชีวิตจ านวน  4  ราย   

สรุปประเด็นส าคัญในการประชุม 
1. SAT รายงานสถานการณ์ ฉบับที่ 441 ประจ าวันที่ 6 พฤษภาคม 2564  สถานการณ์ผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อไวรัส

โคโรนา 2019 (COVID-19) การระบาดระลอกใหม่ของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ช่วงที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 ถึง
วันที่ 6 พฤษภาคม 2564  และข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

2. สรุปประเด็นส าคัญของ IC จากการประชุม  ดังนี้ 
 1) ทบทวน/วิเคราะห์ สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  
จากข้อมูลการรายงานของ SAT   
  - การพบผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อรายใหม่ในแต่ละวัน  เมื่อวิเคราะห์เหตุการณ์หรอืปัจจัยเสี่ยงที่ท าให้เกิดการ
ติดเชื้อ ต้องมอง 3 มุม  1) บ้าน  2) ที่ท างาน 3) ชุมชนเพ่ือควบคุมป้องกันการแพร่กระจายเชื้อได้รวดเร็ว 
  - แนะน า SAT เพ่ิมการน าเสนอข้อมูล จ านวนยา Favipiravir  ที่ใช้ไป และคงเหลือ เพ่ือให้ติดตาม
สถานการณ์ได้ง่าย 
   

3. IC มอบให้กล่องภารกิจต่าง ๆ ที่มีประเด็นส าคัญในการด าเนินงาน / แจ้งข้อมูลที่เก่ียวข้อง 
1) Operation: แจ้งดังนี้ 
 1) รายงานสถานการณ์ข้อมูลการรับผู้ป่วยไว้รักษาตัวในโรงพยาบาล /สถานการณ์จ านวนเตียงประเภท

ต่าง ๆ ในโรงพยาบาล  รวมถึงเตียงของโรงพยาบาลสนาม  
 2) วันนี้นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ร่วมกับทีม CDCU จังหวัดและทีมอวล.จังหวัด ลง

พ้ืนที่เพ่ือร่วมท างานกับทีมของอ าเภอหัวหิน 
2) Planning : แจ้ง  
 1) การจัดสรรวัคซีนจ านวน 9280 โด๊ส แบ่งเป็น เข็มที่ 2 จ านวน 8358  โด๊ส และเข็มที่ 1 จ านวน 922 

โด๊ส ให้ส าหรับ 1) เจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่ยังไม่ได้รับวัคซีนเข็มแรก 2) คลินิกเอกชน 3) ร้านขายยา 4) อสม  
( IC: แนะน าการฉีดวัคซีนเข็มที่ 2 ให้เป็นการซักซ้อมเพ่ือรองรับการฉีดวัคซีนเข็มที่ 1 ล็อตใหญ่ในเดือน

มิถุนายน) 
 2) ให้พ้ืนที่ประเมินการจัดท าแผนการฉีดวัคซีนในกลุ่มผู้สูงอายุ และ 7 กลุ่มโรค ถ้ามีการแก้ไขสถานที่

ในการฉีดให้แจ้งPlanning จังหวัดพร้อมทั้งแก้ไข Slot ในแอปพลิเคชั่นหมอพร้อมด้วย 
3) Logistic : แจ้งการรับวัคซีน 1) Zone เหนือ ได้แก ่โรงพยาบาลปราณบุรี,สามร้อยยอด,กุยบุรี,ซานเปาโล, 

กรุงเทพ-หัวหิน และค่ายธนะรัชต์ รับจากโรงพยาบาลหินหินมีจ านวน 5,640 โด๊ส  2) Zone ใต้ ได้แก่ โรงพยาบาล     
ทับสะแก, บางสะพาน, บางสะพานน้อย รับจากโรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์  มีจ านวน 3,640 โด๊ส โรงพยาบาล
ประจวบคีรีขันธ์รับเพิ่มจากโรงพยาบาลหัวหิน 684 โด๊ส 

/ 4) PIO: แจ้ง... 
 
 
 

ฉบับที่ 237 จากการประชุม EOC สสจ.ประจวบคีรีขันธ์ คร้ังที่ 238 
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4) PIO : แจ้งให้พ้ืนที่ที่มีการเปลี่ยนแปลงสถานที่ฉีดวัคซีน  รีบแจ้งมายัง PIO จังหวัด  เพ่ือจัดท าสื่อ

ประชาสัมพันธ์ให้ใหม ่
5) HR : แจ้งโรงพยาบาลหัวหินขอสนับสนุนพยาบาลวิชาชีพไปช่วยปฏิบัติงานโรงพยาบาลสนามของ

โรงพยาบาลหัวหิน ในวันที่ 8-14 พฤษภาคม 2564  
 

4. IC ติดตามสถานการณ์ในพ้ืนที่ 8 อ าเภอ ทั้งในส่วนของโรงพยาบาลและส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ รวมถึง
โรงพยาบาลนอกสังกัดและโรงพยาบาลเอกชนในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
 

IC มีข้อสั่งการดังนี้  
 

ล าดับ
ที ่

ประเด็นข้อสั่งการ 
หน่วยงานที่ 

ได้รับมอบหมาย 
ก าหนดระยะเวลา

ด าเนินการ 
ผลการ

ด าเนินงาน 

1 แจ้งรายชื่อพยาบาลวิชาชีพของ รพ.สต.ในอ าเภอ
สามร้อยยอด, กุยบุรี และบางสะพานน้อย รพ.สต.
ละ 2  คน  ช่วยปฏิบัติงานโรงพยาบาลสนามของ
โรงพยาบาลหัวหิน  มายัง HR จังหวัด : คุณสม
เนตร  ทองอยู่  โทรศัพท์ 092-2509093 โดยให้
ปฏิบัติงานระหว่างวันที่  8 - 14 พฤษภาคม  2564  
รายงานตัวการปฏิบัติงาน ที่  คุณสิริมา   แสง
สุวรรณ โทรศัพท์ 098-3955645 ในวันที่ 8 
พฤษภาคม 2564 เวลา 08.00 น.  

HR 
อ าเภอสามร้อยยอด, 

กุยบุรี,  และ 
บางสะพานน้อย 

ภายในวันนี้         
6 พฤษภาคม 2564 

เวลา 15.00 น. 

 

3 นัดหมาย/เตรียมการประชุม EOC ครั้งต่อไป  
ในวันศุกร์ที ่7 พฤษภาคม  2564   
เวลา 09.00 น. 

Planning จังหวัด 
วันศุกร์ที ่ 

7 พฤษภาคม 2564 

 

 
นางสาวดุจเดือน คีรีศรี  สรุปประเด็นข้อสั่งการ 

Liaison Officer ศูนย์ปฏิบัติการ EOC ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โทร.032-611437 ต่อ 306 
 
 
 

(นางจารุรัตน์ พัฒน์ทอง ) 
ผู้บัญชาการเหตุการณ์ (IC) ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

 


