
                                                                                             
 
 

 
 
 

 
ข้อสั่งการศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

กรณี : โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) 
ประจำวันศุกร์ที ่ 14  เดือน พฤษภาคม  พ.ศ. 2564  เวลา 09.00 น. - 12.00 น. 

ห้องประชุม ชั้น 4  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  อ.เมืองฯ  จ.ประจวบคีรีขันธ์ 
 

สรุปสถานการณ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) การระบาด
ระลอกใหม่ ตั้งแต่วันที่ 1  เมษายน – 14 พฤษภาคม 2564 พบผู้ป่วยรายใหม่วันนี้ จำนวน 52 ราย สะสมจำนวน 1,431ราย 
รักษาหาย 1,029 ราย  อยู่ระหว่างการรักษา 398 ราย  ในจำนวนนี้มีอาการรุนแรง 6 ราย  เสียชีวิตจำนวน  4  ราย   

สรุปประเด็นสำคัญในการประชุม 
1. SAT รายงานสถานการณ์ ฉบับที่ 449 ประจำวันที่ 14 พฤษภาคม 2564  สถานการณ์ผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อไวรัส

โคโรนา 2019 (COVID-19) การระบาดระลอกใหม่ของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ช่วงที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 ถึง
วันที่ 14 พฤษภาคม 2564  และข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง  

2. สรุปประเด็นสำคัญของ IC ดังนี้ 
  2.1 IC ทบทวน /วิ เคราะห์  สถานการณ์ โรคติ ด เชื้ อ ไวรัส โคโรนา  2019 (COVID – 19) จั งหวั ด
ประจวบคีรีขันธ์  จากข้อมูลการรายงานของ SAT   
   1) มีข้อสังเกต กรณี Cluster ที่เป็นร้านอาหาร พบว่า บางร้าน ผู้ติดเชื้อเป็นพนักงานในร้าน  บางร้าน
เป็นผู้มารับประทานอาหาร มีความเป็นไปได้ว่า  อาจจะเป็นประเภทของอาหาร เช่น การปรุงสุก/ไม่สุก 
   2) วิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงในผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อรายใหม่วันนี้  แนะนำมาตรการสำหรับการป้องกันควบคุม
โรคที่เหมาะสมกับปัจจัยเสี่ยงต่าง ๆ รวมถึงหาสาเหตุและแก้ไขจุดอ่อนในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค 
   3) แนะนำการนำเสนอข้อมูล Cluster ผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อ  เพ่ือให้เข้าใจง่าย 
   4) เน้นย้ำให้ทุกอำเภอ  
     (1) กำกับติดตามกลุ่ม Hight Risk ที่เป็น Non HCW อย่างใกล้ชิด  
     (2) ดำเนินการActive Surveillance อย่างต่อเนื่อง  เพ่ือการป้องกันควบคุมโรคที่รวดเร็ว  
ทันท่วงที 
  2.2 แจ้งผลการวิจัยประสิทธิภาพของวัคซีนโควิด-19 แต่ละยีห่้อ 
  2.3 แจ้ง วันที่ 1 มิถุนายน 2564 คนที่อยู่ในแผ่นดินไทยทุกคน ต้องได้รับการฉีดวัคซีน  
   1) ประชาชน  ตั้งแต่ วันที่ 15 พฤษภาคม 2564 ผู้ที่อายุ 18 ปีขึ้นไปสามารถลงทะเบียนจองคิวฉีด
วัคซีนโควิด-19 ได้ เช่นเดียวกับกลุ่มเป้าหมายเดิม (อายุ 60 ปีขึ้นไป+ 7 กลุ่มโรค) โดย  
     (1) ตรวจสอบรายชื่อใน QR Code : White List ฉีดวัคซีน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ หากไม่มีรายชื่อ
ให้ลงทะเบียน 
     (2) ลงทะเบียนจองคิวฉีดวัคซีนผ่าน Application / Line OA หมอพร้อม 
   สำหรับผู้ลงทะเบียนจองคิวฉีดวัคซีน  ได้ฉีดวัคซีนแน่นอน  ส่วนผู้ที่ Walk in มีโอกาสที่จะไม่ได้ฉีด
วัคซีน 

/2) หน่วยงาน... 

ฉบับที่ 245 จากการประชุม EOC สสจ.ประจวบคีรีขันธ์ คร้ังที่ 246 
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   2) หน่วยงาน/องค์กร เช่น ธนาคาร, ผู้ประกอบการโรงแรม, การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  เป็นต้น  สามารถ
แจ้งขอรับวัคซีนโควิด – 19 โดย 
     (1) ตรวจสอบรายชื่อใน QR Code : White List ฉีดวัคซีน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ หากไม่มีรายชื่อ
ให้ลงทะเบียน 
     (2) ทำหนังสือแจ้งจำนวนและรายชื่อมายังสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด  เพื่อขอรับวัคซีนเป็นกลุ่ม 
     (3) สสจ.ประจวบคีรีขันธ์ดำเนินการลงทะเบียนใน MOPHIC และขอสนับสนุนวัคซีนล็อตพิเศษ 
  2.4 ชี้แจง IAP COVID-19 1) Screening ใน Factory Office 2) Active Surveillance 3) Prevention 
4) National Policy Vaccine 
  2.5 IC มอบให้กล่องภารกิจต่าง ๆ ที่มีประเด็นสำคัญในการดำเนินงาน / แจ้งข้อมูลที่เก่ียวข้อง 

 1) IT : ชี้แจงและสาธิตการตรวจสอบรายชื่อใน White List ฉีดวัคซีน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และการ
ลงทะเบียนจองคิวฉีดวัคซีนในหมอพร้อม 

 2) แจ้งการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ เทียบเคียงอาการไม่พึงประสงค์รุนแรง/เสียชีวิต  ระหว่างการฉีด
วัคซีนโควิด - 19 
  2) Planning : รายงานสถานการณ์ความก้าวหน้าการลงทะเบียนจองคิวฉีดวัคซีนโควิด - 19  

 3) Operation: รายงานดังนี้ 
   - สถานการณ์จำนวนเตียงประเภทต่าง ๆ ในโรงพยาบาล  รวมถึงเตียงของโรงพยาบาลสนาม  ซึ่ง

วันนี้  พบอัตราครองเตียงในภาพรวมจังหวัด เพ่ิมข้ึนเล็กน้อยจาก Cluster QPP 
   - สถานการณ์ข้อมูลการรับผู้ป่วยไว้รักษาตัวในโรงพยาบาล ผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรงมีจำนวนลดลง  
   - สถานการณ์ยา Favipiravir  ปัจจุบันมีเพียงพอสำหรับการรักษาผู้ป่วย 

  4) Finance : แจ้งขอจำนวนบุคลากรที่มีความประสงค์ทำประกันภัยคุ้มครองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 
2019 (COVID-2019) กรมธรรม์เดียวกับที่กระทรวงสาธารณสุขทำให้ (ชำระเงินเอง) เพ่ือขอทราบค่าเบี้ยประกัน  โดย
แจ้งมายัง Finance จังหวัด ภายใน 14.00 น. วันนี้ 
  5) Logistic : เน้นย้ำการลงข้อมูลในโปรแกรม CO – WARD ให้เป็นปัจจุบัน 

 2.6. IC ติดตามสถานการณ์ในพ้ืนที่ 8 อำเภอ ทั้งในส่วนของโรงพยาบาลในสังกัด, สำนักงานสาธารณสุข
อำเภอ รวมถึงโรงพยาบาลนอกสังกัด (กลาโหม) และโรงพยาบาลเอกชนในจังหวัด 

 
 
 
 
 
 
 

/IC มีข้อสั่งการ... 
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IC มีข้อสั่งการดังนี้  
 

ลำดับ
ที ่

ประเด็นข้อสั่งการ 
หน่วยงานที่ 

ได้รับมอบหมาย 
กำหนดระยะเวลา

ดำเนินการ 
ผลการ

ดำเนินงาน 

1 ทำหนังสือแจ้งแนวทางปฏิบัติในการป้องกัน 
การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  
(COVID – 19) ไปยังหน่วยงานที่ดูแลสถานประกอบ
กิจการซึ่งมพีนักงาน/เจ้าหน้าที่  จำนวนมาก ได้แก่  
แรงงานจังหวัด, อุตสาหกรรมจังหวัด เป็นต้น 

Liaison 
จังหวัด 

ทันที 

 

2 ส่งรายชื่อ ศปก.อำเภอ  เฉพาะที่ปฏิบัติงานด่านหน้า
เพ่ือการขอรับวัคซีน  มายัง Planning จังหวัด  

สสอ.ทุกแห่ง 
ภายใน 16.00 น.

วันนี้ 
 

3 นัดหมาย/เตรียมการประชุม EOC ครั้งต่อไป  
ในวันเสาร์ที ่15 พฤษภาคม  2564 เวลา 09.00 น. 

Planning  
จังหวัด 

วันเสาร์ที ่ 
15 พฤษภาคม 

2564 

 

 

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

 
 
 

(นายแพทย์สุริยะ คูหะรัตน์) 
ผู้บัญชาการเหตุการณ์ (IC) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 


