
                                                                                             
 
 
 
 
 

ข้อสั่งการศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
กรณี : โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) 

ประจ าวันศุกร์ที ่ 2  เดือน  กรกฎาคม พ.ศ. 2564  เวลา 09.00 น. - 11.00 น. 
ห้องประชุม ชั้น 4  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  อ.เมืองฯ  จ.ประจวบคีรีขันธ์ 

 
สรุปสถานการณ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) การระบาดระลอกใหม่ 

ตั้งแต่วันที่ 1  เมษายน – 2  กรกฎาคม 2564 พบผู้ป่วยรายใหม่วันนี้ จ านวน 19 ราย ยืนยันสะสมจ านวน 2,744 ราย 
รักษาหาย 2,208 ราย อยู่ระหว่างการรักษา 530 ราย ในจ านวนนีมี้อาการรุนแรง 12 ราย เสียชีวิตสะสมจ านวน 6 ราย   

 

สรุปประเด็นส าคัญในการประชุม 
1. SAT รายงานสถานการณ์ ฉบับที่ 498 ประจ าวันที่ 2 กรกฎาคม 2564  สถานการณ์ผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อไวรัส 

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

2. สรุปประเด็นส าคัญของ IC ดังนี้ 
2.1 ทบทวน/วิเคราะห์การน าเสนอ สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์ จากการรายงานข้อมูลของ SAT  ให้SATโรงพยาบาลหัวหินส่งข้อมูลรายละเอียดของกลุ่มผู้ติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID –19) โดยแยกกลุ่ม HR และกลุ่ม Walk in เพ่ือดูแนวโน้มการแพร่กระจายเชื้อ 

2.2 ขณะนี้มีผู้ป่วยที่ติดเชื้อติดต่อขอรับรักษาที่โรงพยาบาลต่างๆ ได้แก่ โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ 2 ราย 
โรงพยาบาลหัวหิน 1 ราย, โรงพยาบาลสามร้อยยอด 1 ราย และโรงพยาบาลบางสะพาน 4 ราย 

2.3 มอบหมายให้ SAT หาข้อมูล 2 กลุ่ม 
  1. ผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ในที่ว่าการอ าเมืองประจวบคีรีขันธ์โดยแยกกลุ่มดังนี้ 1) กลุ่มที่ได้รับ

วัคซีนโควิด 19 ครบ 2 เข็มแล้วติดเชื้อกี่คน ไม่ติดเชื้อก่ีคน 2) กลุ่มท่ีไม่ได้รับการฉีดวัคซีนโควิด 19 ติดเชื้อกี่คน ไม่ติดเชื้อ
กี่คน 

  2. จ านวนเตียงบ้านพักของบริษัทโดล ไทยแลนด์ 
3. สรุปประเด็นส าคัญจากกล่องภารกิจต่าง ๆ ระดับจังหวัด 

    3.1 Case Managment : แจ้งดังนี ้
  1. รายงานสถานการณ์เตียง แยกสแีดง, เหลือง, เขียว  ของโรงพยาบาลทุกแห่ง และโรงพยาบาลสนาม

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ขณะนี้จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ Admit ผู้ป่วยสีเขียว ใน Cohort ward ทุกโรงพยาบาลและ
โรงพยาบาลสนาม 

  2. อัตราครองเตียงภาพรวมของจังหวัดสูงขึ้น 65 % โดยพบอัตราครองเตียงที่โรงพยาบาลหัวหิน 73 % 
(IC : โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์, โรงพยาบาลหัวหิน, โรงพยาบาลบางสะพาน ให้เพ่ิมศักยภาพในการรับ

ผู้ป่วยเตียงสีแดง จ านวนที่มากขึ้น) 
3. แจ้งการส่งข้อมูลแยกประเภทผู้ป่วยที่ไม่ใช่ผู้ป่วยของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1) ผู้ป่วยติดเชื้อจาก

จังหวัดอ่ืนมาขอรับการรักษาที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  2) ผู้ป่วยติดเชื้อที่เขตสุขภาพที่ 5 ส่งต่อมารักษา 3) ผู้ป่วยที่
เดินทางกลับมาจากพ้ืนที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดมาตรวจรักษาที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

 
 

/4. โรงพยาบาล... 
 
 

 

ฉบับที่ 293 จากการประชุม EOC สสจ.ประจวบคีรีขันธ์ คร้ังที่ 294 



                                                                                             
 

-2/3- 
 

4. โรงพยาบาลหัวหิน ขอทีมพยาบาลวิชาชีพช่วยปฏิบัติงานทีโ่รงพยาบาลสนามอ าเภอหัวหิน แจ้ง
รายชื่อพยาบาลวิชาชีพ  โรงพยาบาลละ  4  คน มายัง HR จังหวัด : คุณสมเนตร  ทองอยู่  โทรศัพท์ 092-2509093  
รายงานตัวการปฏิบัติงานที่คุณสิริมา  แสงสุวรรณ โทรศัพท์ 098-3955645 รอการประสานงานจากHR  

5. แจ้งหนังสือจากส านักงานเขตสุขภาพที่ 5 ที่ สธ 0230/ ว 1574 ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2564  เรื่อง
ขอแจ้งก าหนดการติดตามสถานการณ์ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และการควบคุมป้องกันโรคของจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ ระหว่างวันที่ 2- 3 กรกฎาคม 2564 

3.2 Planning : รายงาน/แจ้ง ดังนี้ 
  1) ติดตามแผนการบริหารวัคซีนที่เหลือของโรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ จ านวน 148 dose และ

โรงพยาบาลหัวหินจ านวน 419 dose  
  2) เน้นย้ าการบริหารวัคซีน Astrazeneca ตามกลุ่มเป้าหมายผู้สูงอายุและ 7 กลุ่มโรค ที่ลงทะเบียนใน

หมอพร้อม 
  3) ได้รับการจัดสรรวัคซีน Astrazeneca จ านวน 11,300 dose ในวันอังคารที่ 6 กรกฎาคม 2564   

จะฉีดให้กลุ่มเป้าหมายผู้สูงอายุ และ7 กลุ่มโรค ตามล าดับหมอพร้อมในวันที่ 10 – 11 มิถุนายน 2564  
  3.3 Logistic : แจ้งโรงพยาบาลให้มารับทรัพยากรที่ได้รับการจัดสรร ได้แก่ ชุด COVER ALL,  Face 
Shield และ ถุงสวมขา     
 4. ติดตามสถานการณ์ ปัญหา/อุปสรรค ในการด าเนินการจากพ้ืนที่ทุกอ าเภอ 
IC มีข้อสั่งการดังนี้  
 

ล าดับที่ ประเด็นข้อสั่งการ 
หน่วยงานที่

ได้รับ
มอบหมาย 

ก าหนดระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผลการ 
ด าเนินงาน 

1 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ก าหนดฉีดวัคซีน Astrazeneca 
จ านวน 11,300 dose ตามกลุ่มเป้าหมายผู้สูงอาย ุและ  
7 กลุ่มโรคท่ีจองคิวในหมอพร้อมของวันที่ 10-11 
มิถุนายน 2564 พร้อมกัน 

โรงพยาบาล    
ทุกแห่ง 

วันอังคารที่           
6 กรกฎาคม 2564 

 

2 นัดหมาย/เตรียมการประชุม EOC ครั้งต่อไป  
ในวันเสาร์ที่ 3 กรกฎาคม  2564 เวลา 09.00 น. 

Planning 
จังหวัด 

วันเสาร์ที ่
3 กรกฎาคม 2564 

 

 

 
นางสาวดุจเดือน คีรีศรี  ผู้สรุปประเด็นข้อสั่งการ 

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

 
 
 

(นายสุริยะคูหะรัตน์) 
ผู้บัญชาการเหตุการณ์ (IC) ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

 
 
 


