
                                                                                             
 
 
 
 
 

 
ข้อสั่งการศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

กรณี : โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) 
ประจ าวันอังคารที ่ 11  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 – 11 พฤษภาคม 2564 พบผู้ป่วยรายใหม่วันนี้ จ านวน 18 ราย สะสมจ านวน 1,323 ราย 
รักษาหาย 982 ราย  อยู่ระหว่างการรักษา 337 ราย  ในจ านวนนี้มีอาการรุนแรง 10 ราย ใส่ท่อช่วยหายใจ 1 ราย  และ
เสียชีวิตจ านวน  4  ราย   

สรุปประเด็นส าคัญในการประชุม 
1. SAT รายงานสถานการณ์ ฉบับที่ 446 ประจ าวันที่ 11 พฤษภาคม 2564  สถานการณผ์ู้ป่วยยืนยันติดเชื้อไวรัส

โคโรนา 2019 (COVID-19) การระบาดระลอกใหม่ของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ช่วงที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 ถึง
วันที่ 11 พฤษภาคม 2564  และข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง สรุปสถานการณ์และมีข้อเสนอแนะ  ดังนี้  

1) สถานการณ์การระบาดของโรค จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ในภาพรวมมีแนวโน้มดีขึ้น 
2) เฝ้าระวังเชิงรับในโรงพยาบาล ส่งตรวจผู้ป่วย  ARI Clinic / Pneumonia 
3) เร่งค้นหาผู้สัมผัสเสี่ยงสูงให้ครบถ้วน 
4) ติดตามผู้สัมผัสเสี่ยงสูง โดย จพต.ร่วมกับการมีส่วนร่วมของชุมชน พิจารณา LQ ส าหรับกักตัว 
5) เฝ้าระวังผู้เดินทางมาจากพ้ืนที่เสี่ยงต่างจังหวัด ต่างพ้ืนที่ โดย อสม. เฝ้าระวังในเขตรับผิดชอบ ด่านชุมชน 
6) Active Surveillance ให้ครอบคลุมสถานที่เสี่ยง ทุกอ าเภอ  ภายในเดือนพฤษภาคม 2564  ส าหรับ

อ าเภอหัวหินอาจพิจารณาทีมจากภายนอกอ าเภอในการด าเนินการ 
7) Active Surveillance ต่อเนื่องในกลุ่มเสี่ยง เป็นประจ าทุกเดือน 

2. สรุปประเด็นส าคัญของ IC และนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดซึ่งเข้าร่วมประชุมผ่านระบบ Zoom  ดังนี้ 
 1) IC ทบทวน/วิเคราะห์ สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  
จากข้อมูลการรายงานของ SAT   

  - เน้นย้ าเรื่องการด าเนินงานสุ่มตรวจผู้ป่วย จาก ARI Clinic และ ผู้ป่วย Pneumonia, การค้นหาและ
ติดตามผู้สัมผัสเสี่ยงสูง  และการ Active Surveillance 
   - วิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงในผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อรายใหม่ 18 ราย  แนะน ามาตรการส าหรับการป้องกัน
ควบคุมโรคท่ีเหมาะสมกับปัจจัยเสี่ยงต่าง ๆ 
   - วิเคราะห์จ านวนผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อรายใหม่แต่ละอ าเภอ  เพ่ือหามาตรการในการป้องกันการแพร่
ระบาด  โดยเฉพาะอ าเภอหัวหินที่ยังมีแนวโน้มผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อเพ่ิมมากข้ึน 

 

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

ฉบับที่ 242 จากการประชุม EOC สสจ.ประจวบคีรีขันธ์ คร้ังที่ 243 
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  (2) Planning :  
                      1) รายงานสถานการณ์ความก้าวหน้าการลงทะเบียนจองคิวฉีดวัคซีนโควิด - 19 ซึ่งขณะนี้ มีแนวโน้มดีขึ้น 
     2) ส่งแบบฟอร์มการจัดท า Action Plan ให้ทุกอ าเภอกรอกรายละเอียดแผนงานส่งมายังPlanning
จังหวัด ภายในวันนี้ 
  (3) แจ้งได้รับสนับสนุนวัคซีนโควิด-19 จ านวน 1,000 โด๊ส จัดส่งให้โรงพยาบาลหัวหินเพ่ือใช้ในส่วนที่
ขอสนับสนุน 
 3. IC ติดตามสถานการณ์ในพ้ืนที่ 8 อ าเภอ ทั้งในส่วนของโรงพยาบาลในสังกัด, ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ 
รวมถึงโรงพยาบาลนอกสังกัด โรงพยาบาลเอกชนในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และสถานการณข์องโรงพยาบาลสนาม 
  - นายแพทย์พงษ์พจน์ ธีรานันตชัย ผู้อ านวยการโรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์  แจ้งในที่ประชุม 
โรงพยาบาลสนามสามอ่าว จะปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม 2564  

 
IC มีขอ้สั่งการดังนี้  
 

ล าดับ
ที ่

ประเด็นข้อสั่งการ 
หน่วยงานที่ 

ได้รับมอบหมาย 
ก าหนดระยะเวลา

ด าเนินการ 
ผลการ

ด าเนินงาน 

1 จัดท าข้อมูลวงการติดเชื้อ Clusterของอ าเภอหัวหิน 
SAT จังหวัด 

วันอังคารที ่ 
11 พฤษภาคม 

2564 

 

2 จัดเตรียมสถานที่ส าหรับการรับลงทะเบียนจองคิวฉีด
วัคซีนโควิด-19 ให้กับประชาชน โรงพยาบาล     

ทุกแห่ง 

ตั้งแต่วันที่ 
11 พฤษภาคม 

2564 
เป็นต้นไป 

 

3 เร่งรัดการด าเนินการลงทะเบียนจองคิววัคซีนโควิด-19
ให้ได้ 50 % ของกลุ่มเป้าหมายภายใน 15 พฤษภาคม 
2564 และ100 % ของกลุ่มเป้าหมาย ภายใน          
22 พฤษภาคม 2564 

โรงพยาบาล, 
สสอ. ทุกแห่ง 

ตั้งแต่วันที่ 
(11 พฤษภาคม 

2564) 
เป็นต้นไป 

 

4 นัดหมาย/เตรียมการประชุม EOC ครั้งต่อไป  
ในวันพุธที ่12 พฤษภาคม  2564 เวลา 09.00 น. 

Planning  
จังหวัด 

วันพุธที ่ 
12 พฤษภาคม 

2564 

 

 

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

 
 

(นางจันทนา  ศิริโยธิพันธุ์) 
ผู้บัญชาการเหตุการณ์ (IC) ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

 
 
 
 



                                                                                             
 

  
 
 
 
 
 
 


