
                                                                                             
 
 

 
 

ข้อสั่งการศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
กรณี : โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) 

ประจำวันอังคารที ่ 29  เดือน  มิถุนายน พ.ศ. 2564  เวลา 09.00 น. - 10.00 น. 
ห้องประชุม ชั้น 4  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  อ.เมืองฯ  จ.ประจวบคีรีขันธ์ 

สรุปสถานการณ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) การระบาดระลอกใหม่ 
ตั้งแต่วันที่ 1  เมษายน – 29  มิถุนายน 2564 พบผู้ป่วยรายใหม่วันนี้ จำนวน 33 ราย ยืนยันสะสมจำนวน 2,602 ราย 
รักษาหาย 2,067 ราย อยู่ระหว่างการรักษา 529 ราย ในจำนวนนีมี้อาการรุนแรง 11 ราย เสียชีวิตสะสมจำนวน 6 ราย   

สรุปประเด็นสำคัญในการประชุม 
1. SAT รายงานสถานการณ์ ฉบับที่ 495 ประจำวันที่ 29 มิถุนายน 2564  สถานการณ์ผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อไวรัส 

โคโรนา 2019 (COVID-19) การระบาดระลอกใหม่ของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ช่วงที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 ถึง
วันที่ 29 มิถุนายน 2564  

2. สรุปประเด็นสำคัญของ IC ดังนี้ 
2.1 ทบทวน/วิเคราะห์การนำเสนอ สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์ จากการรายงานของ SAT  ซึ่งผู้ป่วยติดเชื้อรายใหม่วันนี้มาจากระบบเฝ้าระวังทั้งหมด และพบแนวโน้ม
ผู้ป่วยอาการรุนแรงมีจำนวนมากขึ้น 

2.2 เน้นย้ำการประชาสัมพันธ์เรื่องมาตรการการเดินทางของ 10 จังหวัด พ้ืนที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ที่
เดินทางเข้ามาในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

2.3 การให้บริการฉีดวัคซีน Sinovac (6,247 dose) เมื่อวานฉีดแล้ว จำนวน 4,669 dose ที่ เหลือจะ
ให้บริการต่อในวันนี้ ขอให้ฉีดในกลุ่มเป้าหมาย ทีส่ำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำหนด และกลุ่มเสี่ยงที่สุดในลำดับต่อไป 

2.4 แจ้งประเด็นสำคัญจากการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจั งหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ 28 
มิถุนายน 2564 ได้แก่ การกำหนดมาตรการที่ชัดเจนในการบริหารกลุ่ม  HRC, กลุ่มผู้ป่วย และการควบคุมป้องกันการ
แพร่กระจายโรค ของบริษัทโดล ไทยแลนด์, การอนุมัติในหลักการเปิดโรงพยาบาลสนาม โรงแรมประจวบสามอ่าวและ
โรงแรม Addera  

2.5 แจ้งโรงพยาบาลหัวหิน, ประจวบคีรีขันธ์ และบางสะพาน เตรียมความพร้อมในการเพ่ิมเตียงสีแดง 
รวมถึงโรงพยาบาลชุมชนทุกแห่ง  เตรียมความพร้อมเพ่ิมศักยภาพในการดูแลผู้ป่วยสีเหลือง 

3. สรุปประเด็นสำคัญจากกล่องภารกิจต่าง ๆ ระดับจังหวัด 
    3.1 Case Managment :  แจ้งดังนี ้

  1. รายงานสถานการณ์เตียง แยกสีแดง, เหลือง, เขียว  เน้นย้ำให้ทุกโรงพยาบาลมอบหมายผู้รับผิดชอบ
ให้ชัดเจนในการรายงานสถานการณ์ เตียงให้เป็นปัจจุบันในโปรแกรม CO-WARD เพ่ือรองรับการส่งต่อผู้ป่วยจาก
ส่วนกลาง 

  2. เขตสุขภาพที่ 5  ขอให้ทุกจังหวัด  เตรียมความพร้อมให้การสนับสนุน  ทีมCDCU จังหวัดละ 2 ทีม 
ทีมละ  4  คน  พร้อมพนังงานขับรถ  โดยบุคลากรในทีมต้องเป็นผู้ที่มีทักษะในการสอบสวนโรค  และการ Swab ทั้งนี้ 
เขตสุขภาพท่ี 5 จะประสานแจ้งรายละเอียดภายหลัง  

/3.2 Operation :  แจ้ง… 
 

ฉบับที่ 290 จากการประชุม EOC สสจ.ประจวบคีรีขันธ์ คร้ังที่ 291 
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3.2 Operation : แจ้งแนวทางการเฝ้าระวัง สายพันธุ์กลายพันธุ์ ของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยรายละเอียด

ของกลุ่มประชากรที่ต้องเฝ้าระวัง และสถานที่ส่งตรวจ ได้ส่งในไลน์กลุ่ม EOC Prachuap แล้วในวันนี้  
3.3 Planning : รายงาน/แจ้ง ดังนี้ 
  1. รายละเอียดจำนวน, กลุ่มเป้าหมาย  และกำหนดการ  การให้บริการฉีดวัคซนี 
   1) Sinavac  จำนวน 6,274 dose 
   2) Astrazeneca จำนวน 2,880 dose  
  2. ข้อสั่งการจากการประชุมทางไกล VDO Conference กระทรวงสาธารณสุข วันที่ 28 มิถุนายน 

2564 กรณีท่ีเกี่ยวข้องกับวัคซีน 
   3.4 Liaison :  แจ้ง ดังนี้ 
    1) จากการประชุมทางไกล VDO Conference กระทรวงสาธารณสุข วันที่ 28 มิถุนายน 
2564 อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ขอความร่วมมือ อสม.2 เรื่อง ได้แก่  

- การลงข้อมูลกลุ่มเปราะบางในแอปพลิเคชั่น “พ้นภัย” เพ่ือรับชุดธารน้ำใจจาก
สภากาชาดไทย ทั้งนี้  ต่อไปจะมีการเพ่ิมกลุ่มเป้าหมายให้กับผู้ที่ถูกกักตัว จะแจ้งรายละเอียดให้ทราบภายหลัง 

- สอดส่องดูแลผู้ที่เดินทางเข้ามาในชุมชน 
    2) ข้อสั่งการจากการประชุมEOC เขตสุขภาพที่ 5 ครั้งที่ 53 /2564 วันที่ 24 มิถุนายน 2564 
ส่งรายละเอียดเข้าทางไลน์กลุ่ม EOC Prachuap แล้วเมื่อวานนี้ 
   3.5 Logistic : แจ้ง 
    1) การจัดสรรทรัพยากรให้ทุกโรงพยาบาล  โดยจะประสานให้มารับภายในสัปดาห์นี้ 
    2) เน้นย้ำการรายงานยอดคงคลังในโปรแกรม CO-WARD ให้เป็นปัจจุบันส่วนกลางจะได้ใช้
ข้อมูลในการจัดสรรทรัพยากรให้มีความเพียงพออย่างต่อเนื่อง 
  3.6 PIO :  1) แจ้งการประชาสัมพันธ์มาตรการการเดินทางของ 10 จังหวัด พ้ืนที่ควบคุมสูงสุดและ
เข้มงวด ที่เดินทางเข้ามาในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
    2) แจ้งมีผู้ร้องเรียนว่ามีความกังวล  กรณีพ่อค้า แม่ค้า เข้ามาขายของตลาดนัด 4 ภาค ณ 
โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ 
     (IC: แจ้งแนวทางปฏิบัติ 1) ให้ผู้จัดการตลาดนัดขอทราบผลการฉีดวัคซีนของผู้เข้ามาค้าขาย   
2) จำกัดผู้เข้าตลาดไม่เกิน 150 คน / ครั้ง 3) DMHTT อย่างเคร่งครัด และควรมี Alcohol Hand Gel ทุกร้าน) 
 4. ติดตามสถานการณ์ ปัญหา/อุปสรรค ในการดำเนินการจากพ้ืนที่ทุกอำเภอ 
  4.1 สสอ.หัวหิน แจ้งกรณีผู้ยืนยันติดเชื้อชาวเดนมาร์คไม่ยินยอมรักษาในโรงพยาบาล 
  (IC : แนะนำ 1) แจ้งตม. 2) กำหนดมาตรการการกักตัวระหว่างรอผลการตรวจ) 
 
 

/4.2 โรงพยาบาล… 
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  4.2 โรงพยาบาลหัวหินแจ้งการกำหนดฉีดวัคซีน Astrazeneca ในวันที่ 2 กรกฎาคม 2564 จะตรงกับที่
โรงพยาบาลให้บริการฉีดวัคซีน Sinopharm ขอเลื่อนเพ่ือไม่ให้ตรงกัน 
  (IC : ให้เลื่อนจากวันจันทร์ที่  5 กรกฎาคม 2564 เข้ามาเป็นวันศุกร์ที่  2 กรกฎาคม 2564 แจ้งทุก
โรงพยาบาล ไม่ควรให้บริการฉีดวัคซีนอ่ืนซึ่งไม่ใช่วัคซีนที่ได้รับจัดสรรจากกระทรวงสาธารณสุข ในวันจันทร์ โดยให้
กำหนดวันจันทร์ไว้สำหรับเป็นวันหลักในการให้บริการ และวันอังคารเป็นวันรองสำหรับกรณทีี่ยังฉีดไม่หมด) 
  4.3 โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ : แจ้งกรณีตัวอย่างจังหวัดนครราชสีมา ประชาสัมพันธ์ดูแลผู้ติดเชื้อที่มี
ภูมิลำเนาในจังหวัดนครราชสีมาที่เดินทางมาจากพ้ืนที่อ่ืน 
  (IC : มอบ PIO หาแนวทางการประชาสัมพันธ์การดูแลผู้ติดเชื้อที่มาจากพ้ืนที่อ่ืนซึ่งมีภูมิลำเนาในจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์)   
 
IC มีข้อสั่งการดังนี้  

ลำดับที่ ประเด็นข้อสั่งการ 
หน่วยงานที่

ได้รับ
มอบหมาย 

กำหนดระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผลการ 
ดำเนินงาน 

1 มอบหมายผู้รับผิดชอบในการบันทึกข้อมูลเตียง (จำนวนเตียง
ที่มีและใช้ไปประเภทสีแดง เหลือง เขียว) และยอดคงคลัง
ของทรัพยากรในโปรแกรม CO-WARD ให้เป็นปัจจุบัน 

โรงพยาบาล
ทุกแห่ง 

ทันที 
 

2 แจ้งรายชื่อทีม CDCU อำเภอ อำเภอละ 1 ทีม ๆ ละ 4 คน 
โดยต้องเป็นผู้มีทักษะในการสอบสวนโรคและ Swab  
พร้อมพนักงานขับรถ 1 คน มายัง HR จังหวัด เพื่อเตรียม
ความพร้อมในการไปช่วยปฏิบัติงานในจังหวัดอ่ืน ในเขต
สุขภาพที ่5  

HR  
อำเภอ 

ภายในวันนี้ 
29 มิถุนายน 2564 

 

3 การฉีดวัคซีน Astrazeneca (2,880 dose) ให้บริการฉีด 
ในวันศุกร์ที่ 2 กรกฎาคม 2564 หรือ วันจันทร์ที่ 5 
กรกฎาคม 2564  

โรงพยาบาล
ทุกแห่ง 

ทันที 
 

4 นัดหมาย / เตรียมการประชุม EOC ครั้งต่อไป  
ในวันพุธที่ 30 มิถุนายน 2564  เวลา 09.00 น. 

Planning 
จังหวัด 

วันพุธที่ 30 
มิถุนายน 2564 

 

 

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

 
 

(นายสุริยะคูหะรัตน์) 
ผู้บัญชาการเหตุการณ์ (IC) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

 


