
                                                                                             
 
 
 
 

 
ข้อสั่งการศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

กรณี : โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) 
ประจ าวันจันทร์ที ่ 24  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 – 24 พฤษภาคม 2564 พบผู้ป่วยรายใหม่วันนี้ จ านวน 10 ราย สะสมจ านวน 1,573 ราย 
รักษาหาย 1,267 ราย  อยู่ระหว่างการรักษา 302 ราย  ในจ านวนนี้มีอาการรุนแรง 2 ราย  เสียชีวิตจ านวน  4  ราย   

 
สรุปประเด็นส าคัญในการประชุม 
1. SAT รายงานสถานการณ์ ฉบับที่ 459 ประจ าวันที่ 24 พฤษภาคม 2564  สถานการณ์ผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อไวรัส

โคโรนา 2019 (COVID-19) การระบาดระลอกใหม่ของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ช่วงที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 ถึง
วันที่ 24 พฤษภาคม 2564  และข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง  

2. สรุปประเด็นส าคัญของ IC ดังนี้ 
  2.1 IC ทบทวนการน าเสนอ/วิเคราะห์ สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ จากข้อมูลการรายงานของ SAT 
   2.1.1 สถานการณ์การติดเชื้อติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของบริษัทโดลไทยแลนด์ และแนวทางการ
ด าเนินงานการป้องกันการติดเชื้อ 
    2.1.2 Vaccine   
     - ขณะนี้ IT จังหวัด จัดท า QR Code ส าหรับการจองคิวฉีดวัคซีนของโรงพยาบาล และส่งให้กับทุก
โรงพยาบาลเพ่ือทดลองใช้ ในการฉีดวัคซีนรอบนี้ ถ้าผู้รับบริการไม่มีโทรศัพท์ให้เจ้าหน้าที่เป็นผู้ Scan QR Code แทน    
(การ Scan คิวให้ Scan หน้างาน) 
      - จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ฉีดวัคซีนโควิด-19  Sinavac 11,000 dose รอบนี้ วันที่ 24 พฤษภาคม 
2564 เป็นต้นไป 
     - เร่งรัดการจองวัคซีนโควิด-19 ใน Whitelist และการลงทะเบียนในหมอพร้อมของ  
กลุ่มเป้าหมาย 2 กลุ่ม ผู้สูงอายุ และ 7 กลุ่มโรค 

2.3 IC มอบให้กล่องภารกิจต่าง ๆ ที่มีประเด็นส าคัญในการด าเนินงาน / แจ้งข้อมูลที่เก่ียวข้อง 
 2.3.1 Operation : แจ้ง/รายงาน ดังนี้ 
    - สถานการณ์จ านวนเตียงประเภทต่าง ๆ รวมถึงเตียงของโรงพยาบาลสนาม  
   - การส่งรายงานจ านวนผู้รับบริการฉีดวัคซีนโควิด-19 ตามแบบฟอร์มที่ Operation จังหวัด ส่งให้

ในไลน์กลุ่ม EOC Prachuap 
 2.3.2 planning : แจ้ง/รายงาน ดังนี้ 
   - รายงานสถานการณ์ความก้าวหน้าการลงทะเบียนจองคิวฉีดวัคซีนโควิด – 19 

   -  สถานการณ์การเตรียมความพร้อมในการฉีดวัคซีนโควิด -19 ของแต่ละพ้ืนที่ 
 2.3.3 PIO : การประชาสัมพันธ์จุดฉีดวัคซีนยังคงประชาสัมพันธ์ตามพ้ืนที่เดิม จนกว่าจะถึง1มิถุนายน 

2564 
 2.4 IC ติดตามสถานการณ์การติดเชื้อติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ในพ้ืนที่ 4 อ าเภอ       

อ าเภอบางสะพานน้อย, เมือง, สามร้อยยอด, หัวหิน 
 

/IC มีข้อสั่งการ... 

ฉบับที่ 255 จากการประชุม EOC สสจ.ประจวบคีรีขันธ์ คร้ังที่ 256 
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IC มีข้อสั่งการดังนี้  
 

ล าดับ
ที ่

ประเด็นข้อสั่งการ 
หน่วยงานที่ 

ได้รับมอบหมาย 
ก าหนดระยะเวลา

ด าเนินการ 
ผลการ 

ด าเนินงาน 

1 ส่งรายชื่อเจ้าหน้าที่ทีป่ฏิบัติงานเชิงรุกเพ่ือจัดท าค าสั่ง
การปฏิบัติงาน มายัง Planning จังหวัด 

Planning 
อ าเภอ 

ภายใน 
25 พฤษภาคม 2564 

 

 

2 การรายงานการฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้โรงพยาบาลทุก
แห่ ง  รายงานทาง Google From ตั้ งแต่             
24 พฤษภาคม 2564 เป็นต้นไป 

Operation 
อ าเภอ 

ทุกวัน  
ภายใน 

เวลา20.00 น. 
 

 

3 นัดหมาย/เตรียมการประชุม EOC ครั้งต่อไป  
ในวันอังคารที่ 25 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00 น. Planning จังหวัด 

วันอังคารที่  
25 พฤษภาคม 2564 

 

 

 
 
 

นางสาวดุจเดือน คีรีศรี  สรุปประเด็นข้อสั่งการ 
นางเพ็ชรัตน์ ตั้งตระกูลพงศ์ ผู้ตรวจสรุปประเด็นข้อสั่งการ 

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

(นายสุริยะ คูหะรัตน์) 
ผู้บัญชาการเหตุการณ์ (IC) ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

 


