
                                                                                             
 
 

 
 
 

 
ข้อสั่งการศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

กรณี : โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) 
ประจ าวันเสาร์ที ่ 8  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 – 8 พฤษภาคม 2564 พบผู้ป่วยรายใหม่วันนี้ จ านวน 108 ราย สะสมจ านวน 1,275 ราย 
รักษาหาย 906 ราย  อยู่ระหว่างการรักษา 365 ราย  ในจ านวนนี้มีอาการรุนแรง 11 ราย ใส่ท่อช่วยหายใจ 3 ราย  และ
เสียชีวิตจ านวน  4  ราย   

สรุปประเด็นส าคัญในการประชุม 
1. SAT รายงานสถานการณ์ ฉบับที่ 443 ประจ าวันที่ 8 พฤษภาคม 2564  สถานการณ์ผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อไวรัส

โคโรนา 2019 (COVID-19) การระบาดระลอกใหม่ของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ช่วงที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 ถึง
วันที่ 8 พฤษภาคม 2564  และข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

2. สรุปประเด็นส าคัญของ IC และนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดซึ่งเข้าร่วมประชุมผ่านระบบ Zoom  ดังนี้ 
 1) IC ทบทวน/วิเคราะห์ สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  
จากข้อมูลการรายงานของ SAT   
 - กรณีการพบผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) รายใหม่ในโรงงาน QPP ได้มีมาตรการ
ดูแลรักษา  และการควบคุมป้องกันโรคแล้ว 
  (นพ.สสจ. : ใช้มาตรการ Seal เข้าได้แต่ออกไม่ได้ หากมีอาการให้แจ้งประสานการรักษาที่โรงพยาบาล
หัวหิน  ส่วนภายในโรงงาน  เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยของโรงงาน  เป็นผู้ดูแล) 
 - กรณีพบการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในผู้ประกอบอาชีพแคดดี้ (caddy) มอบให้ CDCU 
อ าเภอหัวหิน  รีบด าเนินการในการใช้มาตรการในการควบคุมป้องกันโรค 
  (นพ.สสจ. : เน้นย้ าประเด็นการควบคุมป้องกันโรคอย่างเคร่งครัด  เพราะจากอาชีพ  มีโอกาสแพร่
ระบาดของโรคได้ง่าย) 

 2) IC มอบให้กล่องภารกิจต่าง ๆ ที่มีประเด็นส าคัญในการด าเนินงาน / แจ้งข้อมูลที่เก่ียวข้อง 
 (1) Operation: แจ้งดังนี้ 
   - รายงานสถานการณ์ข้อมูลการรับผู้ป่วยไว้รักษาตัวในโรงพยาบาล ปัจจุบัน  ผู้ป่วย Severe มี

จ านวนลดลง 
   - สถานการณ์จ านวนเตียงประเภทต่าง ๆ ในโรงพยาบาล  รวมถึงเตียงของโรงพยาบาลสนาม  ซึ่ง

ปัจจุบันอัตราครองเตียงมีแนวโน้มลดลง 
 (2) Planning : แจ้งให้ทุกอ าเภอทบทวนแผนการฉีดวัคซีนโควิด - 19 และสมรรถนะของโรงพยาบาล

ต่าง ๆ ให้มีความชัดเจนอีกครั้ง 
/3) Finance... 
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 (3) Finance : แจ้งเรื่องกระทรวงสาธารณสุขจะท ากรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 

2019 (COVID-2019) ซ่ึง Finance จังหวัด  จะต้องส่งรายชื่อเจ้าหน้าที่ทีข่อรับกรมธรรม์ไปยังส่วนกลาง  ภายในวันที่ 11 
พฤษภาคม 2564  

 (นพ.สสจ. : แนะน าให้ส่งรายชื่อเจ้าหน้าที่  โดยการเรียงล าดับจากบุคลากรด่านหน้าทีมีความเสี่ยงสูง
ก่อน ได้แก่ เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน AIR Clinic, ER, CDCU เป็นต้น รวมถึงเจ้าหน้าที่ที่ไปช่วยปฏิบัติงานที่โรงพยาบาล / 
อ าเภออ่ืน  ที่มีการแพร่ระบาด  ให้อยู่ในล าดับต้น ๆ) 

3. IC ติดตามสถานการณ์ในพ้ืนที่ 8 อ าเภอ ทั้งในส่วนของโรงพยาบาลและส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ รวมถึง
โรงพยาบาลนอกสังกัด  และโรงพยาบาลเอกชนในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
       - โรงพยาบาลค่ายธนะรัชต์สอบถาม  กรณี ขอเป็นผู้รับผิดชอบเปิดให้บริการ  การฉีดวัคซีนแก่ประชาชน ณ 
จุดหอประชุมที่ว่าการอ าเภอปราณบุรีเอง  ได้หรือไม ่

นพ.สสจ. : แจ้งว่า สามารถท าได้  โดยโรงพยาบาลค่ายธนะรัชต์  ต้องเร่งด าเนินการเปิด Slot เอง  และต้อง
ด าเนินการบันทึกข้อมูลรายงานผลให้รวดเร็วทันเวลา  รวมทั้งต้องประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่ลงทะเบียนจองคิวการฉีดวัคซีน
แล้วได้ทราบ ทั้งนี้  ขอให้มีการปรึกษากับโรงพยาบาลปราณบุรี เพ่ือด าเนินการปรับแผน และแจ้งมายัง Planning 
จังหวัดทันที 

4. นพ.สสจ. : มีความห่วงใย การเกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 2019) 
ในโรงงาน  เนื่องจากมบีุคลากรจ านวนมาก  ขอให้ทุกอ าเภอ  วางแผนการด าเนินงาน และติดตามการปฏิบัติตาม
มาตรการต่างๆ ในโรงงานอย่างเคร่งครัด 
IC มีข้อสั่งการดังนี้  

ล าดับ
ที ่

ประเด็นข้อสั่งการ 
หน่วยงานที่ 

ได้รับมอบหมาย 
ก าหนดระยะเวลา

ด าเนินการ 
ผลการ

ด าเนินงาน 

1 รายงานสถานการณ์ความก้าวหน้าการลงทะเบียน 
จองคิวฉีดวัคซีนโควิด - 19 ในการประชุม EOC ทุกวัน 

IT จังหวัด 

เริ่มพรุ่งนี้ 
วันที่ 9  

พฤษภาคม 2564 
เป็นต้นไป 

 

2 ส่งรายชื่อบุคลากรสาธารณสุขรับกรมธรรม์ประกันภัย
คุ้มครองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-2019) 
โดยเรียงล าดับผู้ปฏิบัติ งานด่านหน้าก่อน  มายั ง
Finance จังหวัด 

โรงพยาบาล,สสอ.
ทุกแห่ง 

ภายในเวลา  
12.00 น. 
วันที ่10 

พฤษภาคม 2564 

 

3 นัดหมาย/เตรียมการประชุม EOC ครั้งต่อไป  
ในวันอาทิตยท์ี ่9 พฤษภาคม  2564 เวลา 09.00 น. 

Planning  
จังหวัด 

วันอาทิตย์ที ่ 
9 พฤษภาคม 2564 

 

นายศุภชัย  ศราภัยวานิช  สรปุประเด็นข้อสั่งการ 
นางเพ็ชรัตน์  ตั้งตระกูลพงศ์  ตรวจสอบสรุปประเด็นข้อสั่งการ 

Liaison Officer ศูนย์ปฏิบัติการ EOC ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โทร.032-611437 ต่อ 306 
(นางศิริพรรณ กลีบจันทร์) 

ผู้บัญชาการเหตุการณ์ (IC) ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 



                                                                                             
 

 


