
                                                                                             
 
 

 
 
 

 
ข้อสั่งการศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

กรณี : โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) 
ประจำวันอาทิตยท์ี ่ 9  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 – 9 พฤษภาคม 2564 พบผู้ป่วยรายใหม่วันนี้ จำนวน 20 ราย สะสมจำนวน 1,295 ราย 
รักษาหาย 943 ราย  อยู่ระหว่างการรักษา 348 ราย  ในจำนวนนี้มีอาการรุนแรง 11 ราย ใส่ท่อช่วยหายใจ 2 ราย  และ
เสียชีวิตจำนวน  4  ราย   

สรุปประเด็นสำคัญในการประชุม 
1. SAT รายงานสถานการณ์ ฉบับที่ 444 ประจำวันที่ 9 พฤษภาคม 2564  สถานการณ์ผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อไวรัส

โคโรนา 2019 (COVID-19) การระบาดระลอกใหม่ของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ช่วงที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 ถึง
วันที่ 9 พฤษภาคม 2564  และข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

2. สรุปประเด็นสำคัญของ IC และนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดซึ่งเข้าร่วมประชุมผ่านระบบ Zoom  ดังนี้ 
 1) IC ทบทวน/วิเคราะห์ สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  
จากข้อมูลการรายงานของ SAT   
 - อำเภอหัวหินยังมีแนวโน้มผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) รายใหม่ สูงขึ้น  โดย
สถานการณ์  เริ่มจากโรงงาน QPP ดังนั้น  ขอให้ทุกอำเภอติดตามสถานกาณ์อย่างใกล้ชิด  และเตรียมความพร้อม  กรณี
อำเภอหัวหินต้องการขอรับการสนับสนุนการปฏิบัติงาน 

2) IC มอบให้กล่องภารกิจต่าง ๆ ที่มีประเด็นสำคัญในการดำเนินงาน / แจ้งข้อมูลที่เก่ียวข้อง 
 (1) Operation: รายงานดังนี้ 
   - สถานการณ์จำนวนเตียงประเภทต่าง ๆ ในโรงพยาบาล  รวมถึงเตียงของโรงพยาบาลสนาม ซึ่ง

วันนี้  พบอัตราครองเตียงในภาพรวมจังหวัด  สูงขึ้นเล็กน้อย 
   - สถานการณ์ข้อมูลการรับผู้ป่วยไว้รักษาตัวในโรงพยาบาล  
   - สถานการณ์ยา Favipiravir 

  (2) Planning : รายงานสถานการณ์ความก้าวหน้าการลงทะเบียนจองคิวฉีดวัคซีนโควิด - 19 ซึ่งขณะนี้ 
(ณ เวลา 18.30 น. เมื่อวานนี้) พบผู้ลงทะเบียนจองคิวเพียง 6.7 % ของกลุ่มเป้าหมาย (ผู้สูงอายุและผู้ป่วย 7 กลุ่มโรค) 
  IC : ให้คำแนะนำ  เพ่ิมจำนวนเป้าหมายผู้รับวัคซีนในการนำเสนอ  แยกรายอำเภอ  เพ่ือเปรียบเทียบว่า  
มีผู้จองคิวฉีดวัคซีนแล้ว  ห่างจากจำนวนเป้าหมาย  มากน้อยเพียงใด 
  (3) Finance : เน้นย้ำเรื่องกรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ให้
ตรวจสอบความถูกต้องก่อนส่งข้อมูล  โดยเฉพาะหมายเลขบัตรประชาชน  และส่งให้ทันเวลาตามที่กำหนด คือ ภายใน 
เวลา 12.00 น.วันจันทร์ที่ 10 พฤษภาคม 2564  

/3. IC ติดตาม... 
  

ฉบับที่ 240 จากการประชุม EOC สสจ.ประจวบคีรีขันธ์ คร้ังที่ 241 



                                                                                             
 

 3. IC ติดตามสถานการณ์ในพื้นที่ 8 อำเภอ ทั้งในส่วนของโรงพยาบาลในสังกัด, สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ 
รวมถึงโรงพยาบาลนอกสังกัด  และโรงพยาบาลเอกชนในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  เน้นย้ำ  อำเภอหัวหิน  กรณีต้องการ
การสนับสนุนบุคลากร  และทรัพยากรต่าง ๆ ในการปฏิบัติงาน  สามารถแจ้งมายังจังหวัดได้ทันที 

4. นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ : แจ้งและเร่งรัดการดำเนินงาน  ดังนี้ 
1) ผู้ตรวจราชการ เขตสุขภาพที่ 5 ได้มอบหมายให้จังหวัดจัดทำ Action Plan ในแต่ละวันว่าได้

ดำเนินการอะไรบ้าง  เพ่ือกระตุ้นให้เกิดการปฏิบัติงานในการป้องกันควบคุมโรคท่ีรวดเร็ว ทันต่อเหตุการณ์ 
 2) กรณีการพบผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จำนวนมาก ในโรงงาน QPP ได้มี
มาตรการในการดูแลรักษาผู้ป่วย  และการควบคุมป้องกันโรคแล้ว โดยได้เน้นย้ำให้ผู้ดูแลในโรงงาน คัดกรองไข้, สังเกต
อาการผิดปกติของทางเดินหายใจ  ทุกวัน 
 3) เร่งรัดการดำเนินงาน Active Surveillance โดยเฉพาะอย่างยิ่งในโรงงาน  เพื่อให้เป็นพ้ืนที่สะอาด  ไม่
มีการปนเปื้อนของเชื้อโรค  ทำให้ไม่เกิดการแพร่ระบาดของโรค 
 4) ผู้ที่จะให้ข่าว  กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  มีเพียง 2 
คน  ได้แก่  ผู้ว่าราชการจังหวัด  และนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด  เท่านั้น 

 
IC มีข้อสั่งการดังนี้  

ลำดับ
ที ่

ประเด็นข้อสั่งการ 
หน่วยงานที่ 

ได้รับมอบหมาย 
กำหนดระยะเวลา

ดำเนินการ 
ผลการ

ดำเนินงาน 

1 ใหอ้าสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ติดตาม /
แนะนำ กลุ่มเป้าหมายรับวัคซีน (ผู้สูงอายุ 60 ปี + 
ผู้ป่วย 7 กลุ่มโรค) ที่อยู่ในความรับผิดชอบของตนเอง 
ลงทะเบียนการจองคิวรับวัคซีน  ทั้งนี้ ให้เจ้าหน้าที่ของ 
รพ.สต.ทุกแห่ง ชี้แจงการดำเนินงานแก่ อสม. และแจ้ง
รายชื่อกลุ่มเป้าหมายดังกล่าวให้ อสม.ทราบ 

สสอ.ทุกแห่ง 
และ 

ผู้รับผิดชอบงาน 
สช.จังหวัด /

อำเภอ 

พรุ่งนี้ 
(วันจันทร์ที่ 10 

พฤษภาคม 2564) 
เป็นต้นไป 

 

2 นัดหมาย/เตรียมการประชุม EOC ครั้งต่อไป  
ในวันจันทร์ที ่10 พฤษภาคม  2564 เวลา 09.00 น. 

Planning  
จังหวัด 

วันจันทร์ที ่ 
10 พฤษภาคม 

2564 

 

 

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

 
 

(นางจารุรัตน์  พัฒน์ทอง) 
ผู้บัญชาการเหตุการณ์ (IC) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

 


