
                                                                                             
 
 

 
 
 

 
ข้อสั่งการศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

กรณี : โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) 
ประจำวันพฤหัสบดีที่  13  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 – 13 พฤษภาคม 2564 พบผู้ป่วยรายใหม่วันนี้ จำนวน 41 ราย สะสมจำนวน 1,379 ราย 
รักษาหาย 1,017 ราย  อยู่ระหว่างการรักษา 358 ราย  ในจำนวนนี้มีอาการรุนแรง 6 ราย ใส่ท่อช่วยหายใจ 1 ราย  และ
เสียชีวิตจำนวน  4  ราย   

สรุปประเด็นสำคัญในการประชุม 
1. SAT รายงานสถานการณ์ ฉบับที่ 448 ประจำวันที่ 13 พฤษภาคม 2564  สถานการณ์ผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อไวรัส

โคโรนา 2019 (COVID-19) การระบาดระลอกใหม่ของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ช่วงที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 ถึง
วันที่ 13 พฤษภาคม 2564  และข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง  

2. สรุปประเด็นสำคัญของ IC และดังนี้ 
  1) IC ทบทวน/วิเคราะห์ สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  
จากข้อมูลการรายงานของ SAT   
   - วิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงในผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อรายใหม่วันนี้  แนะนำมาตรการสำหรับการป้องกันควบคุม
โรคที่เหมาะสมกับปัจจัยเสี่ยงต่าง ๆ 
   - เน้นย้ำให้ทุกอำเภอดำเนินการ Active Surveillance อย่างต่อเนื่อง  เพ่ือการป้องกันควบคุมโรคที่
รวดเร็ว  ทันท่วงที 
  2) IC มอบให้กล่องภารกิจต่าง ๆ ที่มีประเด็นสำคัญในการดำเนินงาน / แจ้งข้อมูลที่เก่ียวข้อง 

 (1) Operation: รายงานดังนี้ 
   - สถานการณ์จำนวนเตียงประเภทต่าง ๆ ในโรงพยาบาล  รวมถึงเตียงของโรงพยาบาลสนาม ซึ่ง

วันนี้  พบอัตราครองเตียงในภาพรวมจังหวัด เพ่ิมข้ึนเล็กน้อย 
   - สถานการณ์ข้อมูลการรับผู้ป่วยไว้รักษาตัวในโรงพยาบาล ผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรงมีจำนวนลดลง  
   - สถานการณ์ยา Favipiravir  ปัจจุบันมีเพียงพอสำหรับการรักษาผู้ป่วย 

  (2) Planning : รายงาน/แจ้ง ดังนี้ 
- สถานการณ์ความก้าวหน้าการลงทะเบียนจองคิวฉีดวัคซีนโควิด - 19 ซึ่งขณะนี้ (ข้อมูล 12 

พฤษภาคม 2564) พบผู้ลงทะเบียนจองคิวฯ ภาพรวม 13 % ของกลุ่มเป้าหมาย (ผู้สูงอายุ+ผู้ป่วย 7 กลุ่มโรค) เร่งรัดให้
อำเภอที่ยังลงทะเบียนจองคิวฉีดวัคซีนได้น้อย  พิจารณาวางแผนการดำเนินงาน 

 
/ - ชี้แจงขั้นตอน... 

 
 

ฉบับที่ 244 จากการประชุม EOC สสจ.ประจวบคีรีขันธ์ คร้ังที่ 245 
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 - ชี้แจงขั้นตอนการลงทะเบียนจองคิวฉีดวัคซีนโควิด – 19  รวมถึงการให้พ้ืนที่เตรียมการวาง
แผนการฉีดวัคซีนโควิด-19 สำหรับกลุ่มเป้าหมายที่เป็นผู้สูงอายุ/ผู้ป่วยติดเตียง 
 (3) Logistic : แจ้งได้รับสนับสนุนทรัพยากรจากกองสาธารณสุขฉุกเฉิน  ซึ่ง IC (นายแพทย์สาธารณสุข
จังหวัด) ได้พิจารณาจัดสรรให้ทุกอำเภอแล้ว เนื่องจากทรัพยากรมีจำนวนมาก ทาง Logistic จังหวัด จึงได้ประสานกับ
ตำรวจตระเวนชายแดน ในการขนส่งทรัพยากรไปยังโรงพยาบาลทุกแห่ง โดยขอความร่วมมือให้โรงพยาบาลเตรียมความ
พร้อมของสถานที ่และเจ้าหน้าที่ในการยกสิ่งของ  ซึ่งทาง Logistic จังหวัดจะแจ้งวันที่ไปส่งให้ทราบล่วงหน้า 
  (4) PIO : แจ้งเรื่องการเปลี่ยนแปลงแผนการฉีดวัคซีน  เมื่อมีข้อสั่งการที่ชัดเจนจากกระทรวง
สาธารณสุขแล้ว  จึงจะดำเนินการประชาสัมพันธ์  รวมถึงผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ให้กับพ้ืนที่ 
  (5) Finance แจ้งผลประโยชน์ความคุ้มครองของกรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 
2019 (COVID-2019) ที่กระทรวงสาธารณสุขทำให้กับเจ้าหน้าที่ 
  (6) หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ : แจ้งดังนี ้

- สรุปประชุมการลงทะเบียนจองคิวฉีดวัคซีนโควิด – 19  ผ่านระบบ Line Conference เมื่อวัน
จันทร์ที่ 10 พฤษภาคม 2564 โดยมีนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เป็นประธาน ผู้เข้าร่วมประชุม  ได้แก่ 
ประธาน อสม.ระดับจังหวัด, อำเภอ, ตำบลและหมู่บ้าน  รวมถึงเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้อง 

- แนวทางปฏิบัติสำหรับ อสม.ในการลงทะเบียนจองคิวฉีดวัคซีนโควิด – 19 
 3. IC ติดตามสถานการณ์ในพื้นที่ 8 อำเภอ ทั้งในส่วนของโรงพยาบาลในสังกัด, สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ 

รวมถึงโรงพยาบาลนอกสังกัด (กลาโหม) และโรงพยาบาลเอกชนในจังหวัด 
IC มีข้อสั่งการดังนี้  

ลำดับ
ที ่

ประเด็นข้อสั่งการ 
หน่วยงานที่ 

ได้รับมอบหมาย 
กำหนดระยะเวลา

ดำเนินการ 
ผลการ

ดำเนินงาน 

1 เจ้าหน้าที่ของ รพ.สต.ทุกแห่ง ชี้แจงการลงทะเบียน
การจองคิวรับวัคซีนโควิด-19  และแจ้งรายชื่อ
กลุม่เป้าหมาย (ผู้สูงอายุ 60 ปี + ผู้ป่วย 7 กลุ่มโรค) 
ให้ อสม.ในความรับผิดชอบ ทราบและดำเนินการ 

IC อำเภอ 
ทุกอำเภอ 

ทันที 
(ดำเนินการ 

ให้แล้วเสร็จภายใน
วันที่ 15 

พฤษภาคม 2564 

 

2 จัดเตรียมสถานที่และบุคลากร  สำหรับ 
การรับทรัพยากรที่ Logistic จังหวัดจะนำส่ง 

Logistic  
อำเภอ ทุกอำเภอ 

ทันที 
 

3 นัดหมาย/เตรียมการประชุม EOC ครั้งต่อไป  
ในวันศุกร์ที ่14 พฤษภาคม  2564 เวลา09.00 น. 

Planning  
จังหวัด 

วันศุกร์ที ่ 
14 พฤษภาคม 

2564 

 

 

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

 

(นางจารุรัตน์ พัฒน์ทอง) 
ผู้บัญชาการเหตุการณ์ (IC) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 


