
                                                                                             
 
 
 
 
 

 
ข้อสั่งการศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

กรณี : โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) 
ประจ าวันอังคารที ่ 18  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 – 18 พฤษภาคม 2564 พบผู้ป่วยรายใหม่วันนี้ จ านวน 8 ราย สะสมจ านวน 1,522 ราย 
รักษาหาย 1,080 ราย  อยู่ระหว่างการรักษา 438 ราย  ในจ านวนนี้มีอาการรุนแรง 5 ราย  เสียชีวิตจ านวน  4  ราย   

สรุปประเด็นส าคัญในการประชุม 
1. SAT รายงานสถานการณ์ ฉบับที่ 453 ประจ าวันที่ 18 พฤษภาคม 2564  สถานการณผ์ู้ป่วยยืนยันติดเชื้อไวรัส

โคโรนา 2019 (COVID-19) การระบาดระลอกใหม่ของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ช่วงที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 ถึง
วันที่ 18 พฤษภาคม 2564  และข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง  

2. สรุปประเด็นส าคัญของ IC ดังนี้ 
  2.1 IC ทบทวน/วิเคราะห์ สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์  จากข้อมูลการรายงานของ SAT   
   1) วิเคราะห์สถานการณ์การพบผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อรายใหม่วันนี้ พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะผู้ปฏิบัติงาน
เมื่อพบผู้ป่วยยืนยันการติดเชื้อต้องสอบสวนโรคให้ได้ข้อมูล Time line ให้ได้ข้อมูลที่ครบถ้วน ชัดเจน เพ่ือสามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่าง ถูกต้อง รวดเร็ว ทันเวลา   ท าให้ควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดของโรคได้ทันท่วงที  
   2) การท า Active Surveillance ให้ทุกพ้ืนที่เร่งรัดการปฏิบัติงาน การค้นหาเชิงรุกให้ได้มากที่สุด
ภายในสิ้นเดือนพฤษภาคมนี้ พ้ืนที่เล็ก 4 แห่ง/วัน พ้ืนที่ใหญ่ 2 แห่ง/วัน 
   3)  ในส่วนของต่างด้าวที่เข้ามาในพื้นที ่กรณีท่ี 1 ถ้ายังไม่เข้ามาในเขตแดนของไทยให้ผลักดันออกทันที 
กรณีที่ 2 เข้ามาในประเทศไทยแล้วให้กักตัว day 5, day 13 ตรวจคัดกรองหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)  
ถ้าผลเป็นลบให้ผลักดันออก ถ้าผลพบเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)  ให้ส่งตรวจสายพันธุ์อินเดีย 
   4) การบริหารจัดการวัคซีนโควิด-19  
    1) การบริหารวัคซีนของบุคลากรสาธารณสุขที่ไม่ประสงค์จะฉีดวัคซีนโควิด-19 เข็มที่ 2 
    2) เป้าหมายการฉีดวัคซีนโควิด-19 ก าหนดกลุ่มที่มีโอกาสแพร่กระจายโรคให้มากที่สุด เพ่ือลดความ
เสี่ยงที่จะเกิดขึ้น ได้แก่ เจ้าหน้าที่เรือนจ า,โรงเรียนทุกแห่ง, โรงงาน, แพกุ้งแพปลา, ธนาคาร, ร้านอาหาร,ห้างร้าน, ร้าน
สะดวกซื้อ,สถานที่ราชการ, แค้มป์คนงาน 
  2.2 IC มอบให้กล่องภารกิจต่าง ๆ ที่มีประเด็นส าคัญในการด าเนินงาน / แจ้งข้อมูลที่เก่ียวข้อง 

  1)  ส่วน Case management : รายงานดังนี้ 
   - สถานการณ์จ านวนเตียงประเภทต่าง ๆ ในโรงพยาบาล  รวมถึงเตียงของโรงพยาบาลสนาม  
   - สถานการณ์ข้อมูลการรับผู้ป่วยไว้รักษาตัวในโรงพยาบาล ผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรงมีจ านวนคงเดิม 
   - สถานการณ์ยา Favipiravir  ปัจจุบันมีเพียงพอส าหรับการรักษาผู้ป่วย 
  2) Operation : การตรวจLAB โรงพยาบาลหัวหินการตรวจแบบ PCR ส าหรับ โรงพยาบาลอ่ืนให้ใช้

ตรวจแบบ Pool Simple Testing 
 3) planning : 
    - รายงานสถานการณ์ความก้าวหน้าการลงทะเบียนจองคิวฉีดวัคซีนป้องกันโควิด – 19   
    - ทุกพ้ืนทีจ่ัดท า IAP รายสัปดาห์ ทุกวันอาทิตย์ให้รายงานผลการด าเนินงาน ส่งให้Planning จังหวัด 

/ ให้ทุกโรงพยาบาล... 
 

ฉบับที่ 249 จากการประชุม EOC สสจ.ประจวบคีรีขันธ์ คร้ังที่ 250 
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     - ให้ทุกโรงพยาบาลด าเนินการเปิด Slotใหม่ในจ านวนเท่าเดิม โดยก าหนดวันฉีดวันที่ 5-9 

กรกฎาคม,9-13 สิงหาคม, 6-14 กันยายน 2564 
  4) PIO :  แนวทางการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับวัคซีน  
                        (IC : แจ้งวันนี้ – 31 พฤษภาคม 2564 เป็นกลุ่มผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป และกลุ่ม 7 โรค ,  1 มิถุนายน 
2564 ส าหรับประชาชนทั่วไปอายุ 18-59 ปี ) 
  5) Logistic : ได้รับการสนับสนุน Isolation grown และวัคซีนได้รับวัคซีนจ านวน 11,000 dose        
รอจัดสรรให้พ้ืนที่ 
  6) Finance : การเบิกจ่ายเงินเพ่ิมพิเศษของบุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลชุมชน,สาธารณสุข
อ าเภอ ได้รับการจัดสรรแล้วแต่เงินยังไม่โอนมา                                     

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

ล าดับ
ที ่

ประเด็นข้อสั่งการ 
หน่วยงานที่ 

ได้รับมอบหมาย 
ก าหนดระยะเวลา

ด าเนินการ 
ผลการ

ด าเนินงาน 

1 บุคลากรสาธารณสุขที่ไม่ประสงค์จะฉีดวัคซีนโควิด–19 
เข็มที่  2 ให้ลงลายมือชื่อเป็นหลักฐาน พร้อมระบุ
เหตุผล 

โรงพยาบาล    
ทุกแห่ง 

วันนี้               
18 พฤษภาคม 

2564 

 

2 นัดหมาย/เตรียมการประชุม EOC ครั้งต่อไป  
ในวันพุธที ่19 พฤษภาคม  2564 เวลา 09.00 น. 

Planning  
จังหวัด 

วันพุธที ่ 
19 พฤษภาคม 

2564 

 

 

นางสาวดุจเดือน  คีรีศรี  สรุปประเด็นข้อสั่งการ 
นางเพ็ชรัตน์ ตั้งตระกูลพงศ์  ผู้ตรวจสรุปประเด็นข้อสั่งการ 

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

(นายแพทย์สุริยะ  คูหะรัตน์) 
ผู้บัญชาการเหตุการณ์ (IC) ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 


