
                                                                                             
 
 

 
 
 

ข้อสั่งการศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
กรณี : โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) 

ประจำวันพฤหัสบดีที่  1  เดือน  กรกฎาคม พ.ศ. 2564  เวลา 09.00 น. - 11.00 น. 
ห้องประชุม ชั้น 4  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  อ.เมืองฯ  จ.ประจวบคีรีขันธ์ 

 
สรุปสถานการณ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) การระบาดระลอกใหม่ 

ตั้งแต่วันที่ 1  เมษายน – 1  กรกฎาคม 2564 พบผู้ป่วยรายใหม่วันนี้ จำนวน 53 ราย ยืนยันสะสมจำนวน 2,725 ราย 
รักษาหาย 2,167 ราย อยู่ระหว่างการรักษา 552 ราย ในจำนวนนีมี้อาการรุนแรง 12 ราย เสียชีวิตสะสมจำนวน 6 ราย   

 

สรุปประเด็นสำคัญในการประชุม 
1. SAT รายงานสถานการณ์ ฉบับที่ 497 ประจำวันที่ 1 กรกฎาคม 2564  สถานการณ์ผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อไวรัส 

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

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

ประจวบคีรีขันธ์ จากการรายงานข้อมูลของ SAT พร้อมทั้งแนะนำให้เพิ่มความชัดเจนเกี่ยวกับผู้ติดเชื้อรายใหม่ 
2.2 โรงพยาบาลสนามของอำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ ให้เปิดที่โรงแรมสามอ่าว โดย Admit ผู้ป่วยที่มี

อาการระดับ Mild และไม่มีอาการ 
2.3 เน้นย้ำการดำเนินการ Active Surveillance ของทุกอำเภอ ได้แก่ ร้านเสริมสวยชาย/หญิง, ตลาด, 

ร้านอาหาร, ร้านกาแฟ เป็นต้น 
2.4 จากการไปตรวจตลาดนัดของดี 4 ภาค ที่โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวานนี้ พบว่ามีการปฏิบัติตาม

มาตรการ DMHTT โดยมีเครื่องวัดอุณหภูมิ และ Alcohol Hand Gel ที่ทางเข้าครบทั้ง 4 ทาง รวมถึงร้านค้าทุกร้านมี 
Alcohol Hand Gel และแม่ค้าสวมถุงมือ/ ใส่แมสก์ ป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ   

3. สรุปประเด็นสำคัญจากกล่องภารกิจต่าง ๆ ระดับจังหวัด 
    3.1 Case Managment : แจ้งดังนี ้

  1. รายงานสถานการณ์เตียง แยกสีแดง, เหลือง, เขียว  ของโรงพยาบาลทุกแห่ง และโรงพยาบาลสนาม
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

  2. อัตราครองเตียงภาพรวมของจังหวัดสูงขึ้น 64 % โดยพบอัตราครองเตียงที่โรงพยาบาลหัวหิน 74 % 
  3. แจ้งนิยามการจำแนกเตียงของเขตสุขภาพที่ 5 สีแดง คือ ICU, AIIR, MAIIR , สีเหลือง คือ Isolate 

Room , Cohort Ward  สีเขียว คือโรงพยาบาลสนาม  
 (IC : แนะนำให้ปรับรายงานการแยกจำนวนเตียง สีแดง, เหลือง, เขียว ของโรงพยาบาลทุกแห่ง ให้เป็นไป

ตามศักยภาพที่สามารถรับผู้ป่วยได้จริง) 
 

/3.2 Planning : รายงาน... 
 

ฉบับที่ 292 จากการประชุม EOC สสจ.ประจวบคีรีขันธ์ คร้ังที่ 293 
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3.2 Planning : รายงาน/แจ้ง ดังนี้ 
  1) การบริหารวัคซีน Sinovac ของโรงพยาบาลหัวหิน และประจวบคีรีขันธ์ ที่ยังฉีดไม่ครบจำนวน

กลุ่มเป้าหมาย ขอให้เร่งรัดฉีดให้ครบจำนวน 
  2) โรงพยาบาลบางสะพานจะให้บริการฉีดวัคซีน Astrazeneca  ในวันที่ 2 กรกฎาคม 2564 และ วันที่ 

5 กรกฎาคม 2564  ให้นัดเข็มท่ี 2 ในระยะเวลาเดียวกัน 8 - 12 สัปดาห์  วันที่ 13 - 17 กันยายน 2564 
   3) กรณีโรงพยาบาลที่ฉีดวัคซีนอื่น ๆ ของเอกชน ให้ส่งข้อมูลให้ Planning จังหวัด และบันทึกข้อมูลลง
ใน MOPH-IC ด้วย 
   4) แจ้งทุกอำเภอส่งรายชื่อทีม CDCU อำเภอ อำเภอละ 1 ทีม ๆ ละ 3 คน โดยต้องเป็นผู้มีทักษะในการ
สอบสวนโรค และ การ Swab พร้อมรถยนต์และพนักงานขับรถ 1 คน มายัง HR จังหวัด เพ่ือเตรียมความพร้อมในการไป
ช่วยปฏิบัติงานในจังหวัดอ่ืนตามท่ีเขตสุขภาพท่ี 5 ประสานขอรับการสนับสนุน (ตามข้อสั่งการเมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 
2564) สำหรับค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เบิกจากต้นสังกัด 
(IC : มอบอำเภอทับสะแกและอำเภอกุยบุรี ไปช่วยปฏิบัติงานเป็นลำดับแรก ส่วนอำเภออ่ืน ๆ รอการประสานจากเขต
สุขภาพที่ 5สำหรับอำเภอหัวหินและอำเภอเมืองฯ ให้ไปเป็นลำดับหลัง เนื่องจากมีผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-
19) จำนวนมากในพ้ืนที่ 
  3.3 Logistic : รายงาน 
   1) การจัดสรรวัคซีน Astrazeneca และ Sinovac ให้กับโรงพยาบาลต่าง ๆ ขณะนี้ทุกโรงพยาบาลมา
รับแล้ว  ยกเว้นโรงพยาบาลปราณบุรี 
   2) ได้รับยา Favipiravir จำนวน 3,000 เม็ด เก็บ Stock ยาไว้ที่โรงพยาบาลหัวหิน 
 4. ติดตามสถานการณ์ ปัญหา/อุปสรรค ในการดำเนินการจากพ้ืนที่ทุกอำเภอ 
IC มีข้อสั่งการดังนี้  
 

ลำดับที่ ประเด็นข้อสั่งการ 
หน่วยงานที่ได้รับ

มอบหมาย 
กำหนดระยะเวลา

ดำเนินการ 
ผลการ 

ดำเนินงาน 

1 
 

จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ ประชาชนที่มีภูมิลำเนาอยู่ใน
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และมีผลตรวจยืนยันติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่อาศัยอยู่ในจังหวัด
อ่ืน  ๆ  ห ากต้ อ งก ารม ารั บ ก ารรั กษ าที่ จั งห วั ด
ประจวบคีรีขันธ์ ให้ติดต่อมายังโรงพยาบาลทุกแห่งใน
จังหวัด ทั้งนี้ ต้องเดินทางมาโดยรถยนต์ส่วนตัว 

PIO 
จังหวัด 

ทันที 

 

2 จัดตั้ง Call Center เฉพาะเวลาราชการ ประสานงาน
เกี่ยวกับผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทีมี่
ภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และประสงค์
จะเดินทางจากจังหวัดอ่ืนมาขอรับการรักษาท่ี
โรงพยาบาลในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  

โรงพยาบาลทุก
แห่ง 

ทันที 

 

/3. จัดทำคลิป... 
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ลำดับที่ ประเด็นข้อสั่งการ 
หน่วยงานที่ได้รับ

มอบหมาย 
กำหนดระยะเวลา

ดำเนินการ 
ผลการ 

ดำเนินงาน 
3 จัดทำคลิป VDO ประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้

ประชาชน  จองคิวฉีดวัคซีนในหมอประจวบพร้อม 
PIO 

จังหวัด 
ทันที 

 

4 แจ้งรายชื่อทีม CDCU อำเภอ อำเภอละ 1 ทีม ๆ ละ 
3 คน โดยเป็นผู้มีทักษะในการสอบสวนโรค และการ
Swab พร้อมรถยนต์และพนักงานขับรถ 1 คน มายัง 
HR จังหวัด เพ่ือเตรียมความพร้อมในการไปช่วย
ปฏิบัติงาน จังหวัดอ่ืน ในเขตสุขภาพที่ 5 โดยมอบ
ทีมอำเภอทับสะแก และกุยบุรี ไปช่วยปฏิบัติงานเป็น
ลำดับแรก  

HR 
ทุกอำเภอ 

ภายในวันนี้ 
วันพฤหัสบดีที่  

1 กรกฎาคม 2564 
เวลา 15.00 น. 

 

5 ให้ทุกอำเภอทำ Big Cleaning Day ในพ้ืนที่ที่มีการ
ระบาด  

โรงพยาบาล และ 
สสอ. ทุกแห่ง 

วันศุกร์ที่  
2 กรกฎาคม 2564 

 

6 ให้โรงพยาบาลชุมชน 3 แห่ง Stock ยา Favipiravir  
จำนวน 100 เม็ด 

โรงพยาบาล 
บางสะพาน,  

ปราณบุรี และ 
สามร้อยยอด 

ทันที 

 

7 นัดหมาย/เตรียมการประชุม EOC ครั้งต่อไป  
ในวันศุกร์ที่ 2 กรกฎาคม  2564 เวลา 09.00 น. Planning จังหวัด 

วันศุกร์ที่ 
2 กรกฎาคม 2564 

 

 

 
นางสาวดุจเดือน คีรีศรี  ผู้สรุปประเด็นข้อสั่งการ 

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

 
 
 

(นายสุริยะคูหะรัตน์) 
ผู้บัญชาการเหตุการณ์ (IC) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

 
 
 


