
                                                                                             
 
 
 
 
 

 
ข้อสั่งการศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

กรณี : โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) 
ประจ าวันอาทิตย์ที ่ 16  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 – 16 พฤษภาคม 2564 พบผู้ป่วยรายใหม่วันนี้ จ านวน 66 ราย สะสมจ านวน 1,510 ราย 
รักษาหาย 1,053 ราย  อยู่ระหว่างการรักษา 453 ราย  ในจ านวนนี้มีอาการรุนแรง 5 ราย  เสียชีวิตจ านวน  4  ราย   

สรุปประเด็นส าคัญในการประชุม 
1. SAT รายงานสถานการณ์ ฉบับที่ 451 ประจ าวันที่ 16 พฤษภาคม 2564  สถานการณผ์ู้ป่วยยืนยันติดเชื้อไวรัส

โคโรนา 2019 (COVID-19) การระบาดระลอกใหม่ของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ช่วงที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 ถึง
วันที่ 16 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  ให้ข้อเสนอแนะ  ในกรณีการพบผู้ป่วยราย
ใหม่ แต่ยังสอบสวนโรคไม่ได้ถึงสาเหตุ/ปัจจัยเสี่ยงที่ท าให้ติดเชื้อ  ขอให้เร่งสอบสวนโรคค้นหาสาเหตุโดยเร็ว เพ่ือการ
ป้องกันควบคุมโรคที่ทันท่วงที ไม่ให้เกิด Cluster ใหม่  รวมถึงออกหนังสือกักตัวตามมาตรการ  
   2) การค้นหาเชิงรุกและพบผู้ป่วยติดเชื้อรายใหม่เพ่ิมเป็นเรื่องดี  เพราะจะท าให้แก้ปัญหาได้ตรงจุด  
รวดเร็ว ทันต่อสถานการณ์ 
   3) แจ้งข้อก าหนดออกตามความในมาตรา 9 การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับ
ที่ 23) ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 15 พฤษภาคม 2564 และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม 2564 
เป็นต้นไป 
  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) Safty : แจ้งเรื่องข้อสั่งการศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรณีโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) ตามหนังสือกระทรวงสาธารณสุข ด่วนที่สุด ที่ สธ 0211/1575 ลงวันที ่30 เมษายน 2564 
  3) Logistic : แจ้งเร่งรัดการบันทึกข้อมูลในโปรแกรม Co-Ward ให้เป็นปัจจุบัน 
  4) HR : แจ้งการด าเนินการจัดพยาบาลวิชาชีพจากพ้ืนที่อ าเภอสามร้อยยอดและกุยบุรีไปช่วยปฏิบัติงาน
ที่โรงพยาบาลหัวหินเรียบร้อยแล้ว 
 

/3) IT : แจ้ง… 
                                              
 
 
 

ฉบับที่ 247 จากการประชุม EOC สสจ.ประจวบคีรีขันธ์ คร้ังที่ 248 
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3) IT : แจ้ง/รายงาน ดังนี้ 
- รายงานสถานการณ์ความก้าวหน้าการลงทะเบียนจองคิวฉีดวัคซีนโควิด – 19 ประจ าวันที่ 16 

พฤษภาคม 2564 พบผู้ที่มีอายุ 18-59 ปี ลงทะเบียนใน White List เพ่ิมมากข้ึน 
- แจ้งระบบหมอพร้อม ปิดการลงทะเบียนจองคิวฉีดวัคซีนโควิด – 19 เดือนมิถุนายน 2564 แล้ว  

ส่วนกลางแจ้งว่า คาดว่าจะเปิดให้ลงทะเบียนอีกครั้งเดือนกรกฎาคม 2564 
  4) PIO : แจ้งข้อมูลจากเพจ สสจ.ประจวบคีรีขันธ์ ว่ามีประชาชนแจ้งมาว่าพบผู้ไม่ปฏิบัติตามมาตรการ 
เช่น การนั่งรวมกลุ่มกันดื่มเครื่องดื่มที่ไม่ทราบว่าเป็นเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือไม่, พนักงานห้างไม่สวม mask เป็นต้น 
ขอให้ทุกพ้ืนที่ช่วยกันเฝ้าระวังด้วย 

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

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

3.1 ให้ข้อเสนอแนะ Planning ในการด าเนินการเรื่องการฉีดวัคซีนในสถานการณ์ที่ยังไม่ชัดเจน โดยต้องหา
ค าตอบให้ได้ว่า  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์จะได้รับวัคซีนมาเท่าไหร่  จึงจะทราบว่าสามารถปฏิบัติตามแผนเดิมหรือปรับ
แผนใหม่หรือไม่  อย่างไร 

3.2 ให้ข้อเสนอแนะแก่พ้ืนที่  ให้ด าเนินการตามแผนการฉีดวัคซีนเดิมที่ได้จัดท าไว้ก่อน  แล้วจึงค่อย
ปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์ 
IC มีข้อสั่งการดังนี้  
 

ล าดับ
ที ่

ประเด็นข้อสั่งการ 
หน่วยงานที่ 

ได้รับมอบหมาย 
ก าหนดระยะเวลา

ด าเนินการ 
ผลการ

ด าเนินงาน 

1 การจัดเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานด้านการแพทย์และ
สาธารณสุขด่านหน้า หรือพ้ืนที่ที่ เป็นจุดเสี่ยง ให้เป็น
เจ้าหน้าทีท่ี่ได้รับวัคซีนฯครบ 2 เข็มแล้ว มาปฏิบัติงาน 
เพ่ือความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานด้าน
การแพทย์และสาธารณสุขด่านหน้า 

IC อ าเภอ 
ทุกอ าเภอ 

ทันที 

 

2 นัดหมาย/เตรียมการประชุม EOC ครั้งต่อไป  
ในวันจันทร์ที ่17 พฤษภาคม  2564 เวลา 09.00 น. 

Planning  
จังหวัด 

วันจันทร์ที ่ 
17 พฤษภาคม 

2564 

 

 

นางสาวดุจเดือน  คีรีศรี  สรุปประเด็นข้อสั่งการ 
นางเพ็ชรัตน์ ตั้งตระกูลพงศ์  ผู้ตรวจสรุปประเด็นข้อสั่งการ 

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

(นายคมสัน  ไชยวรรณ์) 
ผู้บัญชาการเหตุการณ์ (IC) ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 


