
                                                                                             
 
 

 
 
 

 
ข้อสั่งการศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

กรณี : โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) 
ประจ าวันเสาร์ที ่ 15  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 – 15 พฤษภาคม 2564 พบผู้ป่วยรายใหม่วันนี้ จ านวน 13 ราย สะสมจ านวน 1,444 ราย 
รักษาหาย 1,051 ราย  อยู่ระหว่างการรักษา 389 ราย  ในจ านวนนี้มีอาการรุนแรง 6 ราย  เสียชีวิตจ านวน  4  ราย   

สรุปประเด็นส าคัญในการประชุม 
1. SAT รายงานสถานการณ์ ฉบับที่ 450 ประจ าวันที่ 15 พฤษภาคม 2564  สถานการณผ์ู้ป่วยยืนยันติดเชื้อไวรัส

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

2. สรุปประเด็นส าคัญของ IC ดังนี้ 
  2.1 IC ทบทวน/วิเคราะห์ สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์  จากข้อมูลการรายงานของ SAT   
   1) วิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงในผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อรายใหม่วันนี้  ให้ข้อสังเกต  การพบในผู้ประกอบอาชีพ
ค้าขาย  แนะน ามาตรการส าหรับการป้องกันควบคุมโรคที่เหมาะสมกับปัจจัยเสี่ยงดังกล่าว ได้แก่ การเฝ้าระวังตลาดสด 
ตลาดนัดให้มากขึ้น  และยังคงเน้นการปฏิบัติตามมาตรการ DMHTT  
   2) Cluster ผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อ  ส่วนใหญ่ยังพบที่อ าเภอหัวหิน  มี 1 Cluster ที่อ าเภอเมืองฯ ขอให้
สสอ.เมืองฯ เร่งด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง เพ่ือการป้องกันควบคุมโรค 
   3) เน้นย้ าให้ทุกอ าเภอ ด าเนินการเพ่ือการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค ดังนี้  
      (1) ก ากับติดตามกลุ่ม Hight Risk อย่างใกล้ชิด     
     (2) Active Surveillance ตามแผนทันท ี
  2.2 IC มอบให้กล่องภารกิจต่าง ๆ ที่มีประเด็นส าคัญในการด าเนินงาน / แจ้งข้อมูลที่เก่ียวข้อง 

  1) Case management : รายงานดังนี้ 
   - สถานการณ์จ านวนเตียงประเภทต่าง ๆ ในโรงพยาบาล  รวมถึงเตียงของโรงพยาบาลสนาม  ซึ่ง

วันนี้  พบอัตราครองเตียงในภาพรวมจังหวัด เพ่ิมข้ึนเล็กน้อย 
   - สถานการณ์ข้อมูลการรับผู้ป่วยไว้รักษาตัวในโรงพยาบาล ผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรงมีจ านวนลดลง  
   - สถานการณ์ยา Favipiravir  ปัจจุบันมีเพียงพอส าหรับการรักษาผู้ป่วย 

  2) Operation : แจ้ง 
- เน้นย้ าให้ทุกอ าเภอด าเนินการ Active Surveillance ตามแผน 
 

/- แจ้งค าสั่ง… 
 

ฉบับที่ 246 จากการประชุม EOC สสจ.ประจวบคีรีขันธ์ คร้ังที่ 247 
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- แจ้งค าสั่งจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ที่ 4885/2564 เรื่องมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่
ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ควิด19)และการปฏิบัติราชการของหน่วยงานของรัฐ  ลงวันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ.
2564 

3) IT : แจ้ง/รายงาน ดังนี้ 
- รายงานสถานการณ์ความก้าวหน้าการลงทะเบียนจองคิวฉีดวัคซีนโควิด – 19 
- แจ้งระบบหมอพร้อม วันนี้ยังไม่เปิดให้ลงทะเบียนจองคิวฉีดวัคซีนโควิด – 19 จากที่แจ้งในการ

ประชุม EOC เมื่อวานนี้ ผู้ที่มีอายุ 18-59 ปี จะสามารถลงทะเบียนจองคิวฉีดวัคซีนโควิด – 19 ได้ตั้งแต่วันที่ 15 
พฤษภาคม 2564 

(IC : แจ้งให้ IT ติดตามความพร้อมของระบบหมอพร้อมอย่างใกล้ชิด และแจ้งให้ PIO 
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบทันที)  
  4) HR : แจ้งได้รับการขอสนับสนุนพยาบาลวิชาชีพช่วยปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลหัวหิน  จ านวน 6 คน 
ในวันที่ 16-29 พฤษภาคม 2564 ซึ่ง HR ได้น าเรียน IC1 (นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด) แล้ว และได้ประสานให้
โรงพยาบาลสามร้อยยอด, สสอ.สามร้อยยอด และสสอ.กุยบุรี ส่งพยาบาลวิชาชีพ แห่งละ 2 คน ไปช่วยปฏิบัติงาน
ดังกล่าว 

 2.3. IC ติดตามสถานการณ์ในพ้ืนที่ 8 อ าเภอ ทั้งในส่วนของโรงพยาบาลในสังกัด, ส านักงานสาธารณสุข
อ าเภอ รวมถึงโรงพยาบาลนอกสังกัด (กลาโหม) และโรงพยาบาลเอกชนในจังหวัด 

2.4 IC แจ้งทุกอ าเภอ  หากต้องการการสนับสนุนทรัพยากรในการปฏิบัติงาน สามารถแจ้งมายังจังหวัดได้
ตลอดเวลา 

2.5 IC ติดตามข้อสั่งการจากการประชุม EOC เมื่อวานนี้ (ด าเนินการแล้วทุกประเด็นข้อสั่งการ) 
3. สรุปประเด็นส าคัญจากนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งเข้าร่วมประชุมผ่านระบบ Zoom 

3.1 การด าเนินงานในการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ เน้นย้ า 3 ข้อ ได้แก่ 

 1) วัคซีน 
 2) Active Surveillance 
 3) การติดตาม High risk และ Low risk ให้ครบถ้วน กรณพีบผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อ 

 3.2 การใช้วิกฤติเป็นโอกาส กรณี โรงแรมที่มีความพร้อมในการเปิดเป็น Quarantine ให้เชิญชวนด าเนินการ
มาตรฐาน SHA+ และประเมินความพร้อมการเป็น Quarantine ไว้ 

 
 
 
 
 
 

/IC มีข้อสั่งการ… 
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IC มีข้อสั่งการดังนี้  
 

ล าดับ
ที ่

ประเด็นข้อสั่งการ 
หน่วยงานที่ 

ได้รับมอบหมาย 
ก าหนดระยะเวลา

ด าเนินการ 
ผลการ

ด าเนินงาน 

1 ก ากับติดตามกลุ่ม Hight Risk อย่างใกล้ชิด 
และด าเนินการ Active Surveillance ตามแผน 

CDCU อ าเภอ 
ทุกอ าเภอ 

ทันที 
 

2 ด าเนินการเกี่ยวกับมาตรการ  การกักตัวกลุ่มเสี่ยง 
และผูท้ีเ่ดินทางมาจากพ้ืนที่สีแดง  

คกก.ควบคุมโรค 
ระดับอ าเภอ 

ทันที 
 

3 ให้ อสม.เร่งด าเนินการ  ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน 
ที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย ในความรับผิดชอบของตนเอง 
ตรวจสอบรายชื่อและกรอกข้อมูลผู้มีสิทธิ์ลงทะเบียน
จองคิวฉีดวัคซีนใน White list จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  

IC อ าเภอ 
ทุกอ าเภอ 

ทันที 

 

4 ให้หน่วยงานต้นสังกัด  ดูแลเรื่องสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ
ส าหรับบุคลากรสาธารณสุข ที่ไปช่วยปฏิบัติงานที่ 
โรงพยาบาลหัวหิน  ให้ครอบคลุมทุกสิทธิ ที่พึงได้รับ 
(ค่าเสี่ยงภัยเบิกจากสสจ., ค่าOT เบิกจาก รพ.หัวหิน 
และอ่ืนๆ ตามสิทธิ) 

IC อ าเภอ 
ทุกอ าเภอ 

ทันที 

 

5 ติดตามความพร้อมการใช้งานของระบบหมอพร้อม
อย่างต่อเนื่อง และแจ้งให้ PIO ประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชนทราบทันที เมื่อระบบมีความพร้อม 

IT จังหวัด 
PIO จังหวัด 

ตั้งแต่วันนี้ 
เป็นต้นไป 

 

6 นัดหมาย/เตรียมการประชุม EOC ครั้งต่อไป  
ในวันอาทิตยท์ี ่16 พฤษภาคม  2564 เวลา 09.00 น. 

Planning  
จังหวัด 

วันอาทิตย์ที ่ 
16 พฤษภาคม 

2564 

 

 

นายศุภชัย  ศราภัยวานิช  สรปุประเด็นข้อสั่งการ 
นางเพ็ชรัตน์ ตั้งตระกูลพงศ ์ ผู้ตรวจสรุปประเด็นข้อสั่งการ 

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

(นายคมสัน  ไชยวรรณ์) 
ผู้บัญชาการเหตุการณ์ (IC) ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 


