
                                                                                             
 
 

 
 

 

ข้อสั่งการศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
กรณี : โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) 

ประจำวันจันทร์ที ่ 31  เดือน พฤษภาคม  พ.ศ. 2564  เวลา 09.00 น. - 10.-30 น. 
ห้องประชุม ชั้น 4  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  อ.เมืองฯ  จ.ประจวบคีรีขันธ์ 

 

สรุปสถานการณ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) การระบาด
ระลอกใหม่ ตั้งแต่วันที่ 1  เมษายน – 31 พฤษภาคม 2564 พบผู้ป่วยรายใหม่วันนี้ จำนวน 3 ราย สะสมจำนวน 1,678 ราย 
รักษาหาย 1,504 ราย  อยู่ระหว่างการรักษา 170 ราย  ในจำนวนนี้มีอาการรุนแรง 5 ราย  เสียชีวิตจำนวน  4  ราย   

สรุปประเด็นสำคัญในการประชุม 
1. SAT รายงานสถานการณ์ ฉบับที่ 466 ประจำวันที่ 31 พฤษภาคม 2564  สถานการณ์ผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อไวรัส

โคโรนา 2019 (COVID-19) การระบาดระลอกใหม่ของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ช่วงที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 ถึง
วันที่ 31 พฤษภาคม 2564  และข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

2. สรุปประเด็นสำคัญการประชุม ดังนี้ 
  2.1 IC ทบทวน/วิเคราะห์ข้อมูลการนำเสนอ รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 
19) จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ของ SAT วันนี้   
  2.2 IC ขอบคุณทีมอำเภอหัวหิน ในการ Swab เก็บตัวอย่างส่งตรวจ กลุ่มผู้เข้าเฝ้ารับเสด็จฯ โดยใช้วิธี 
Pulled Sample Testing พบผลการตรวจเป็นลบทั้งหมด ซึ่งวิธีนี้  เป็นวิธีที่ เชื่อถือได้และช่วยประหยัดค่าใช้จ่าย  
นอกจากนี้  ได้ขอบคุณทุกอำเภอ  ในการดำเนินการ Active Surveillance ตามแผนฯ อย่างต่อเนื่อง 
  2.3 IC แจ้งเปิดตัว “หมอประจวบพร้อม” โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 
     1) เพ่ือให้ทุกคนในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ขึ้นทะเบียนรายชื่อ (ใน Whitelist) 
     2) เพ่ือการจองวัคซีน (ฉีดที่ไหน คิวที่เท่าไหร่) 
  โดยบ่ายวันนี้  IC จะมีการประชุมพิจารณาการใช้ “หมอประจวบพร้อม” 

2.4 IC มอบให้กล่องภารกิจต่าง ๆ ที่มีประเด็นสำคัญในการดำเนินงาน / แจ้ง, รานงานข้อมูลที่เก่ียวข้อง 
  2.4.1 Operation: รายงานดังนี้ 
   - สถานการณ์จำนวนเตียงประเภทต่าง ๆ ในโรงพยาบาล  รวมถึงเตียงของโรงพยาบาลสนาม  ซึ่ง

วันนี้  พบอัตราครองเตียงในภาพรวมจังหวัด ลดลง 
   - สถานการณ์ข้อมูลการรับผู้ป่วยไว้รักษาตัวในโรงพยาบาล แยกประเภทผู้ป่วยตามอาการ  
   - สถานการณ์ยา Favipiravir  ปัจจุบันมีเพียงพอสำหรับการรักษาผู้ป่วย 
   - จังหวัดเพชรบุรี  ขอสนับสนุนพยาบาลวิชาชีพ/เวชกิจฉุกเฉิน จำนวน 4 คน, พนักงานขับรถพร้อม

รถตู้ 1 คัน ในการปฏิบัติงานช่วยเหลือที่โรงพยาบาลสนามบริษัทแคลคอมพ์  จังหวัดเพชรบุรี  ระหว่างวันที่ 11 – 20 
มิถุนายน 2564 เพ่ือให้ IC พิจารณาสั่งการ 

   IC : ขอจิตอาสา สำหรับอำเภอที่ไม่พบผู้ป่วยยีนยันติดเชื้อ/มีแนวโน้มลดลง 
   ผู้อำนวยการโรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ : รับส่งทีมไปช่วยปฏิบัติงานฯ 
   IC : มอบหมายให้อำเภอทับสะแกและอำเภอบางสะพานเตรียมความพร้อมเป็นทีมถัดไป 

/2.4.2 HR : แจ้ง... 

ฉบับที่ 262 จากการประชุม EOC สสจ.ประจวบคีรีขันธ์ คร้ังที่ 263 
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 2.4.2 HR : แจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการไปช่วยปฏิบัติงาน  จังหวัดเพชรบุรีจัดที่พักและอุปกรณ์ในการ

ป้องกันตัว เช่น ชุด PPE ให้ ส่วนค่าตอบแทน, ค่าเสี่ยงภัย เบิกจากหน่วยงานต้นสังกัด 
  2.4.3 planning : รายงานสถานการณ์ความก้าวหน้าการลงทะเบียนจองคิวฉีดวัคซีนโควิด – 19 และ
แจ้งเชิญผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้อง ประชุมเรื่องการบริหารจัดการวัคซีน และพิจารณาการใช้ “หมอประจวบพร้อม” 
  2.4.4 Logistic : รายงานยอดคงคลังทรัพยากรต่าง ๆ ของทุกโรงพยาบาลในจังหวัด 

IC : เน้นย้ำให้ Logistic และผู้รับผิดชอบระดับอำเภอ บันทึกข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน และวิเคราะห์ข้อมูล
เพ่ือสนับสนุนการจัดทำแผนให้มีทรพัยากรเพียงพอต่อการใช้ 

2.4.5 liaison : แจ้งเรื่องคณะทำงานกลุ่มภารกิจ Liaison เขตสุขภาพที่ 5 มอบหมายให้กรรมการจาก
ทุกจังหวัด ดำเนินการติดตามผลการดำเนินงาน ตามข้อสั่งการของผู้ตรวจราชการฯ และส่งข้อมูลสถานการณ์โรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) รวมถึงข้อสั่งการของ IC ทุกวัน ทางไลน์กลุ่ม Liaison เขตฯ 

2.4.6 PIO : แจ้งเตรียมความพร้อมในการประชาสัมพันธ์ เรื่องวัคซีน ภายหลังการประชุมฯวันนี้ 
 2.7. IC ติดตามสถานการณ์ในพ้ืนที่ 8 อำเภอ ทั้งในส่วนของโรงพยาบาลในสังกัด, สำนักงานสาธารณสุข

อำเภอ รวมถึงโรงพยาบาลนอกสังกัด (กลาโหม) และโรงพยาบาลเอกชนในจังหวัด 
IC มีข้อสั่งการดังนี้  
 

ลำดับ
ที ่

ประเด็นข้อสั่งการ 
หน่วยงานที่ 

ได้รับ
มอบหมาย 

กำหนดระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผลการ 
ดำเนินงาน 

1 แจ้งรายชื่อบุคลากรที่จะไปช่วยปฏิบัติงานโรงพยาบาล
สนาม จังหวัดเพชรบุรี (พยาบาลวิชาชีพ 4 คนและ
พนักงานขับรถ 1 คน) มายัง Planning จังหวัด  เพ่ือ
จัดทำคำสั่งฯ 

โรงพยาบาล
ประจวบคีรีขันธ์ 

ทันที 

 

2 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทุกแห่ง, สาธารณสุขอำเภอทุก
อำเภอ และผู้รับผิดชอบการจัดสรรวัคซีนทุกอำเภอ  
เข้าร่วมประชุมพิจารณาการใช้ “หมอประจวบพร้อม” 

โรงพยาบาล
และ 

สาธารณสุข
อำเภอทุกแห่ง 

13.30 น. 
วันจันทร์ที่ 31 

พฤษภาคม 2564 

 

3 นัดหมาย/เตรียมการประชุม EOC ครั้งต่อไป  
ในวันอังคารที่ 1 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 น. 

Planning 
จังหวัด 

วันอังคารที่ 1 
มิถุนายน 2564 

 

 

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

 
 

(นางแพทย์สุริยะ  คูหะรัตน์) 
ผู้บัญชาการเหตุการณ์ (IC) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 


