
                                                                                             
 
 
 
 
 

 
ข้อสั่งการศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

กรณี : โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) 
ประจ าวันพุธที ่ 12  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 – 12 พฤษภาคม 2564 พบผู้ป่วยรายใหม่วันนี้ จ านวน 15 ราย สะสมจ านวน 1,338 ราย 
รักษาหาย 1,007 ราย  อยู่ระหว่างการรักษา 327 ราย  ในจ านวนนี้มีอาการรุนแรง 7 ราย ใส่ท่อช่วยหายใจ 1 ราย  และ
เสียชีวิตจ านวน  4  ราย   

สรุปประเด็นส าคัญในการประชุม 
1. SAT รายงานสถานการณ์ ฉบับที่ 447 ประจ าวันที่ 12 พฤษภาคม 2564  สถานการณผ์ู้ป่วยยืนยันติดเชื้อไวรัส

โคโรนา 2019 (COVID-19) การระบาดระลอกใหม่ของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ช่วงที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 ถึง
วันที่ 12 พฤษภาคม 2564  และข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง  

2. สรุปประเด็นส าคัญของ IC และดังนี้ 
 1) IC ทบทวน/วิเคราะห์ สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  
จากข้อมูลการรายงานของ SAT   
   - วิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงในผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อรายใหม่วันนี้  แนะน ามาตรการส าหรับการป้องกันควบคุม
โรคที่เหมาะสมกับปัจจัยเสี่ยงต่าง ๆ 
   - เน้นย้ าให้ด าเนินงาน Active Surveillance ต่อเนื่องเพ่ือการป้องกันควบคุมโรคที่รวดเร็ว  ทันท่วงที 
   - กรณี  ข้อมูลผู้รับบริการการฉีดวัคซีน ของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  แนะน าให้โรงพยาบาลทุกแห่ง  
รายงานแยกประเภทผู้รับบริการการฉีดวัคซีน  และ SAT ตรวจสอบข้อมูลก่อนการน าเสนอ 

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

วันนี้  พบอัตราครองเตียงในภาพรวมจังหวัด มีแนวโน้มดีขึ้น 
   - สถานการณ์ข้อมูลการรับผู้ป่วยไว้รักษาตัวในโรงพยาบาล ผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรงมีจ านวนลดลง  
   - สถานการณ์ยา Favipiravir คาดว่า ปัจจุบันมีเพียงพอส าหรับการรักษาผู้ป่วย 

  (2) Planning : รายงาน/แจ้ง ดังนี้ 
- สถานการณ์ความก้าวหน้าการลงทะเบียนจองคิวฉีดวัคซีนโควิด - 19 ซึ่งขณะนี้ (ข้อมูล 11 

พฤษภาคม 2564) พบผู้ลงทะเบียนจองคิวฯ ภาพรวม 10.3 % ของกลุ่มเป้าหมาย (ผู้สูงอายุ+ผู้ป่วย 7 กลุ่มโรค) เร่งรัดให้
อ าเภอที่ยังลงทะเบียนจองคิวฉีดวัคซีนได้น้อย  พิจารณาวางแผนการด าเนินงาน 

 
/ - แจ้งข้อมูล... 
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- แจ้งข้อมูลการได้รับสนับสนุนวัคซีนเพ่ิมเติม 11,000 Dose อยู่ระหว่างการพิจารณาวางแผนว่า
จะให้บริการกับกลุ่มเป้าหมายใด  อาทิ ผู้ประกอบอาชีพเสี่ยง, ประชาชนที่อาศัยในพ้ืนที่เสี่ยง และบุคลากรปฏิบัติงาน
ด่านหน้า 

- ติดตาม แผน IAP ทุกอ าเภอ 
 (3) Logistic : แจ้งเน้นย้ าการบันทึกข้อมูลใน CO-WARD ให้เป็นปัจจุบัน  และทุกหน่วยงานที่ได้รับการ
สนับสนุน/บริจาคทรัพยากรต่าง ๆ ให้ลงทะเบียนด้วยทุกครั้ง 
  (4) PIO : แจ้งได้ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์เรื่องวัคซีน  และ Fake NEWS เกี่ยวกับวัคซีนแล้ว ได้น าลงไว้
ในไลน์กลุ่ม EOC Prachuap แล้ว 

 3. IC ติดตามสถานการณ์ในพ้ืนที่ 8 อ าเภอ ทั้งในส่วนของโรงพยาบาลในสังกัด, ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ 
รวมถึงโรงพยาบาลนอกสังกัด (กลาโหม) และโรงพยาบาลเอกชนในจังหวัด 

 
IC มีข้อสั่งการดังนี้  

ล าดับ
ที ่

ประเด็นข้อสั่งการ 
หน่วยงานที่ 

ได้รับมอบหมาย 
ก าหนดระยะเวลา

ด าเนินการ 
ผลการ

ด าเนินงาน 

1 การรายงานผู้รับบริการฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้ส่งเป็น
ภาพรวมอ าเภอ และแยกประเภทผู้รับบริการ ส่งมายัง
SAT จังหวัด 

โรงพยาบาล    
ทุกแห่ง 

ตั้งแต่วันนี้         
12 พฤษภาคม 

2564 เป็นต้นไป 

 

2 นัดหมาย/เตรียมการประชุม EOC ครั้งต่อไป  
ในวันพฤหัสบดีที ่13 พฤษภาคม  2564 เวลา09.00 น. 

Planning  
จังหวัด 

วันพฤหัสบดีที ่ 
13 พฤษภาคม 

2564 

 

 

นางสาวดุจเดือน  คีรีศรี  สรุปประเด็นข้อสั่งการ 
นางเพ็ชรัตน์ ตั้งตระกูลพงศ์ ตรวจประเด็นข้อสั่งการ 

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

(นางศิริพรรณ  กลีบจันทร์) 
ผู้บัญชาการเหตุการณ์ (IC) ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                             
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


