
                                                                                             
 
 
 
 
 

 
ข้อสั่งการศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

กรณี : โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) 
ประจ าวันจันทร์ที ่ 10  เดือน พฤษภาคม  พ.ศ. 2564  เวลา 09.00 น. - 10.30 น. 

ห้องประชุม ชั้น 4  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  อ.เมืองฯ  จ.ประจวบคีรีขันธ์ 
 

สรุปสถานการณ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) การระบาด
ระลอกใหม่ ตั้งแต่วันที่ 1  เมษายน – 10 พฤษภาคม 2564 พบผู้ป่วยรายใหม่วันนี้ จ านวน 20 ราย สะสมจ านวน 1,305 ราย 
รักษาหาย 961 ราย  อยู่ระหว่างการรักษา 340 ราย  ในจ านวนนี้มีอาการรุนแรง 9 ราย ใส่ท่อช่วยหายใจ 1 ราย  และ
เสียชีวิตจ านวน  4  ราย   

สรุปประเด็นส าคัญในการประชุม 
1. SAT รายงานสถานการณ์ ฉบับที่ 445 ประจ าวันที่10 พฤษภาคม 2564  สถานการณ์ผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อไวรัส

โคโรนา 2019 (COVID-19) การระบาดระลอกใหม่ของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ช่วงที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 ถึง
วันที่ 10 พฤษภาคม 2564  และข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

2. สรุปประเด็นส าคัญของ IC  ดังนี้ 
 1) IC ทบทวน/วิเคราะห์ สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  
จากข้อมูลการรายงานของ SAT   
 - แนะน าให้อ าเภอหัวหินแยกคลัสเตอร์เป็นกลุ่ม ได้แก่ QPP, ร้านเจ้เขียวซีฟู๊ด,และร้านยาโยอิ เพ่ือเฝ้า
ระวังสถานที่เสี่ยงในการควบคุมการติดเชื้อ และการแพร่กระจายเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) 
 - ทุกอ าเภอที่มีโรงงานให้ประสานผู้จัดการให้เฝ้าระวังคัดกรองไข้, สังเกตอาการผิดปกติของทางเดิน
หายใจ  ทุกวัน 
 -  เร่งรัดการด าเนินงาน Active Surveillance โดยเฉพาะอย่างยิ่งในโรงงาน, ศูนย์เด็กเล็ก, ตลาด  เพ่ือให้
เป็นพื้นที่สะอาด ไม่มีการปนเปื้อนของเชื้อโรค ท าให้ไม่เกิดการแพร่ระบาดของโรค 

2) IC มอบให้กล่องภารกิจต่าง ๆ ที่มีประเด็นส าคัญในการด าเนินงาน / แจ้งข้อมูลที่เก่ียวข้อง 
 (1) Operation: รายงานดังนี้ 
   - สถานการณ์จ านวนเตียงประเภทต่าง ๆ ในโรงพยาบาล  รวมถึงเตียงของโรงพยาบาลสนาม  ซึ่ง

วันนี้ พบอัตราครองเตียงในภาพรวมจังหวัด สูงขึ้นเล็กน้อย 
   - สถานการณ์ข้อมูลการรับผู้ป่วยไว้รักษาตัวในโรงพยาบาล  
   - สถานการณ์ยา Favipiravir 
   - ชี้แจ้งหลักเกณฑ์การจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม QPP และการเบิกค่าใช้จ่ายจากสปสช. 

  (2) Planning : แจ้ง 
    1) รายงานสถานการณ์ความก้าวหน้าการลงทะเบียนจองคิวฉีดวัคซีนโควิด – 19 และก าหนดเวลา

ในการส่งรายงาน เพราะต้องน าเสนอเขตสุขภาพท่ี 5 แต่ข้อมูลที่น าเสนอใน EOC เป็นเวลา 18.30 น. 
      2) จัดส่งค าสั่งคณะท างานบริหารวัคซีนโควิด -19 ให้พ้ืนที่ได้จัดการวางแผนการปฏิบัติงานการ
บริหารวัคซีนโควิค-19 ที่จะด าเนินการในวันที่ 7 มิถุนายน 2564   
      3) logistic ขอสนับสนุนวัคซีนโควิค-19 ส าหรับกลุ่มเสี่ยงนอกเหนือจาก 2 กลุ่มหลัก รอการจัดสรร 
      4) ให้พ้ืนที่จัดท า Action Plan เป็นรายสัปดาห์ เพ่ือการป้องกันควบคุมโรคที่รวดเร็ว 
 

/3. PIO… 
 
 

ฉบับที่ 241 จากการประชุม EOC สสจ.ประจวบคีรีขันธ์ คร้ังที่ 242 



                                                                                             
 

  (3) PIO : ขอรูปถ่ายการฉีดวัคซีนโควิด – 19ของผู้บริหารจะน ามาประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการฉีดวัคซีน
โควิด-19 เพ่ือสร้างความเชื่อม่ัน 

        (4)  IC ติดตามสถานการณ์ในพ้ืนที่ 8 อ าเภอ ทั้งในส่วนของโรงพยาบาลในสังกัด, ส านักงานสาธารณสุข
อ าเภอ รวมถึงโรงพยาบาลนอกสังกัด  และโรงพยาบาลเอกชนในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  เน้นย้ า  อ าเภอหัวหิน  กรณี
ต้องการการสนับสนุนบุคลากร  และทรัพยากรต่าง ๆ ในการปฏิบัติงาน  สามารถแจ้งมายังจังหวัดได้ทันที 

  - โรงพยาบาลหัวหินขอสนับสนุนเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลบางสะพานน้อยเพ่ือช่วยปฏิบัติงานที่
โรงพยาบาลสนาม QPP ( IC ให้ประสานกับHR จังหวัด) 

 
IC มีข้อสั่งการดังนี้  
 

ล าดับ
ที ่

ประเด็นข้อสั่งการ 
หน่วยงานที่ 

ได้รับมอบหมาย 
ก าหนดระยะเวลา

ด าเนินการ 
ผลการ

ด าเนินงาน 

1 จัดท าMapping พ้ืนที่เสี่ยง วงรอบการกระจาย/พ้ืนที่
ชุมชนในอ าเภอหัวหิน น าเสนอในEOC  

Operation , 
SAT จังหวัด 

พรุ่งนี้              
10 พฤษภาคม 

2564 

 

2 จัดท า Action Plan เป็นรายสัปดาห์ส่งมายังPlanning 
จังหวัด 

Planning อ าเภอ 

ตั้งแต่วันนี้               
10 พฤษภาคม, 

2564 
เป็นต้นไป 

 

3 นัดหมาย/เตรียมการประชุม EOC ครั้งต่อไป  
ในวันอังคารที ่11 พฤษภาคม  2564 เวลา 09.00 น. 

Planning  
จังหวัด 

วันอังคารที ่ 
11 พฤษภาคม 

2564 

 

 

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

 
 

(นางจันทนา ศิริโยธิพันธุ์) 
ผู้บัญชาการเหตุการณ์ (IC) ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

 


