
                                                                                             
 
 

 
 
 
 

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

ประจ าวันอาทิตย์ที ่ 4  เดือน  กรกฎาคม พ.ศ. 2564  เวลา 09.00 น. – 10.00 น. 
ห้องประชุม ชั้น 4  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  อ.เมืองฯ  จ.ประจวบคีรีขันธ์ 

 
สรุปสถานการณ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) การระบาดระลอกใหม่ 

ตั้งแต่วันที่ 1  เมษายน – 4  กรกฎาคม 2564 พบผู้ป่วยรายใหม่วันนี้ จ านวน 27 ราย ยืนยันสะสมจ านวน 2,792 ราย รักษา
หาย 2,289 ราย อยู่ระหว่างการรักษา 503 ราย ในจ านวนนีมี้อาการรุนแรง 17 ราย เสียชีวิตสะสมจ านวน 7 ราย   

 

สรุปประเด็นส าคัญในการประชุม 
1. SAT รายงานสถานการณ์ ฉบับที่ 500 ประจ าวันที่ 4 กรกฎาคม 2564 สถานการณ์ผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อไวรัสโคโรนา 

2019 (COVID-19) การระบาดระลอกใหม่ของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ช่วงที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 4 
กรกฎาคม 2564  

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

ประจวบคีรีขันธ์  จากการรายงานข้อมูลของ SAT  ให้ข้อสังเกตและติดตามประเด็นส าคัญจากหน่วยงานที่เก่ียวข้อง   
2.2 มอบหมายให้ทุกอ าเภอเร่งรัดการติดตาม/สอบสวนโรคให้ทราบกลุ่ม HR1,HR2 เพ่ือปฏิบัติตามมาตรการ

ป้องกันการแพร่ระบาดของโรค 
2.3 เน้นย้ าให้เจ้าหน้าที่ทุกโรงพยาบาลก าชับผู้ที่มาขอตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 แล้วยังไม่ถึงเวลาตรวจ  

รอตรวจ, มาตรวจแล้วรอผลตรวจครั้งที่ 2 ให้กักตัว Home Quarantine 
 3.สรุปประเด็นส าคัญจากนายแพทย์ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
  3.1 ก าชับการฉีดวัคซีนตามกลุ่มเป้าหมายที่ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดก าหนด 
  3.2 แจ้งเรื่องจากการประชุมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2564  
  3.3 ติดตามข้อมูลจ านวนเตียงของการกักตัวของบริษัทโดล ไทยแลนด์ และจ านวนพนักงาน และมาตรการ
ป้องกันการแพร่กระจายเชื้อของโรงงาน Hotei ที่ปิดท างาน ได้แก่ การกักตัว  

4. สรุปประเด็นส าคัญจากกล่องภารกิจต่าง ๆ ระดับจังหวัด 
    4.1 Case Management : แจ้งดังนี ้

  1) รายงานสถานการณ์เตียง แยกสีแดง, เหลือง, เขียว  ของโรงพยาบาลทุกแห่ง และโรงพยาบาลสนาม
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และผู้ป่วยอาการรุนแรงและปานกลาง 

  2) รายงานจ านวนผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) กรณี ผู้ป่วยต่างจังหวัดเดินทางมา 
admitted จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และ ผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ที่รับส่งต่อมาจากจังหวัดใน
เขตสุขภาพท่ี 5 

 
/4.2 Planning : รายงาน... 

ฉบับที่ 295 จากการประชุม EOC สสจ.ประจวบคีรีขันธ์ คร้ังที่ 296 
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4.2 Planning : รายงาน/แจ้ง ดังนี้ 
  1) วัคซีน Astrazeneca ที่ได้รับการจัดสรรจ านวน 11,300 dose ให้บริการฉีดเข็มที่ 1 ในวันอังคารที่ 6 

กรกฎาคม 2564  ส าหรับกลุ่มเป้าหมายผู้สูงอายุและ 7 กลุ่มโรคเรื้อรัง ที่ลงทะเบียนในหมอพร้อม ของวันที่ 10 – 11 
มิถุนายน และ 5 กรกฎาคม 2564 เท่านั้น  ส าหรับเข็มที่ 2  ให้นัดฉีดพร้อมกันกับที่ฉีดเข็มที่ 1 ในเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา  
คือในช่วงวันที่ 13 – 17 กันยายน 2564  โดยจะแจ้งรายชื่อใน Web Site ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

  2) รายงานความก้าวหน้าการจองคิวฉีดวัคซีนโควิด 19 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ผ่านหมอประจวบพร้อม  
และจ านวนผู้ลงทะเบียนใน  Whitelist 
  4.3 Logistic : แจ้งให้โรงพยาบาลเตรียมความพร้อมในการมารับวัคซีน Astrazeneca ซ่ึงขณะนี้วัคซีนยังไม่มา 
  4.4 PIO : รายงาน 
   1) ประชาสัมพันธ์การฉีดวัคซีนรอบสิ้นสุดของการจองในเดือนมิถุนายน และจะต่อด้วยการจองในหมอ
ประจวบพร้อม 
   2) ผู้ที่จองวัคซีนแล้วไม่มีชื่อในประกาศให้น าหลักฐานการจองไปยื่นที่โรงพยาบาลที่จองไว้เพ่ือยืนยันการรับ
วัคซีน 
IC มีข้อสั่งการดังนี้  
 

ล าดับ
ที ่

ประเด็นข้อสั่งการ 
หน่วยงานที่

ได้รับ
มอบหมาย 

ก าหนด
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผลการ 
ด าเนินงาน 

1 ส่งขอ้มูลการติดตาม HR ให้ Operation จังหวัด เป็นรายสัปดาห์ 
เพ่ือส่งเขต 

Operation      
ทุกอ าเภอ 

เริ่ม วันจันทร์ที่ 
5 กรกฎาคม 

2564 

 

2 ประชาสัมพันธ์การฉีดวัคซีน Astrazeneca  ในวันอังคารที่ 6 
กรกฎาคม 2564  ส าหรับกลุ่มเป้าหมายผู้สูงอายุและ 7 กลุ่ม 
โรคเรื้อรัง ที่ลงทะเบียนในหมอพร้อม ของวันที่ 10 – 11 
มิถุนายน และ 5 กรกฎาคม 2564 เท่านั้น 

PIO 
จังหวัด 

ทันท ี

 

3 เฝ้าระวังผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  โดยเฉพาะกลุ่มผู้ป่วย
ที่มีอาการรุนแรงในโรงพยาบาลอย่างใกล้ชิด เน้นผู้ป่วยที่มีปัจจัย
เสี่ยงต่อการเป็นโรครุนแรงหรือมีโรคร่วมส าคัญ ปัจจัยเสี่ยงข้อใด
ข้อหนึ่งต่อไปนี้ ได้แก่ อายุ>60 ปี, โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง( COPD) 
รวมโรคปอดเรื้อรังอ่ืนๆ, โรคไตเรื้อรัง(CKD), โรคหัวใจและหลอด
เลือดรวมโรคหัวใจแต่ก าเนิด, โรคหลอดเลือดสมอง, 
โรคเบาหวานที่ควบคุมไม่ได้, ภาวะอ้วน (น้ าหนักมากว่า 90 กก.), 
ตับแข็ง, ภาวะภูมิคุ้มกันต่ า เพ่ือลดอัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วย
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

โรงพยาบาล 
ทุกแห่ง 

ทันที 

 

 

/นัดหมาย... 
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IC มีข้อสั่งการดังนี้  
 

ล าดับ
ที ่

ประเด็นข้อสั่งการ 
หน่วยงานที่

ได้รับ
มอบหมาย 

ก าหนด
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผลการ 
ด าเนินงาน 

4 นัดหมาย / เตรียมการประชุม EOC ครั้งต่อไป  
ในวันจันทร์ที่ 5 กรกฎาคม  2564 เวลา 09.00 น. 

Planning 
จังหวัด 

วันจันทร์ที ่
5 กรกฎาคม 

2564 

 

 
 

นางสาวดุจเดือน คีรีศรี ผู้สรุปประเด็นข้อสั่งการ 
นางเพ็ชรัตน์ ตั้งตระกูลพงศ์ ผู้ตรวจสรุปประเด็นข้อสั่งการ 

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

(นายคมสัน ไชยวรรณ์) 
ผู้บัญชาการเหตุการณ์ (IC) ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 


