
                                                                                             
 
 
 
 
 
 

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

ประจ าวันอังคารที ่ 6  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 – 6  กรกฎาคม 2564 พบผู้ป่วยรายใหม่วันนี้ จ านวน 33 ราย ยืนยันสะสมจ านวน 2,851 ราย รักษา
หาย 2,316 ราย อยู่ระหว่างการรักษา 527 ราย ในจ านวนนีมี้อาการรุนแรง 23 ราย เสียชีวิตสะสมจ านวน 8 ราย   

 

สรุปประเด็นส าคัญในการประชุม 
1. SAT รายงานสถานการณ์ ฉบับที่ 502 ประจ าวันที่ 6 กรกฎาคม 2564 สถานการณ์ผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อไวรัสโคโรนา 

2019 (COVID-19) การระบาดระลอกใหม่ของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ช่วงที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 6 
กรกฎาคม 2564  

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

ประจวบคีรีขันธ์  จากการรายงานข้อมูลของ SAT  ให้ข้อสังเกตและติดตามประเด็นส าคัญจากหน่วยงานที่เก่ียวข้อง   
2.2 ให้ผู้เข้าร่วมประชุมช่วยวิเคราะห์หาสาเหตุการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระลอกใหม่พบผู้ป่วยที่มีอาการ

รุนแรงมากข้ึน ได้แก่ การรักษาที่ล่าช้า, สายพันธุ์, ปัจจัยเสี่ยง, โรคประจ าตัว เพื่อลดอัตราการเสียชีวิต 
3. สรุปประเด็นส าคัญจากกล่องภารกิจต่าง ๆ ระดับจังหวัด 

    3.1 Case Management : แจ้งดังนี ้
  1) รายงานสถานการณ์เตียง แยกสีแดง, เหลือง, เขียว  ของโรงพยาบาลทุกแห่ง และโรงพยาบาลสนาม

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และผู้ป่วยอาการรุนแรงและปานกลาง อัตราการครองเตียง 53 % เนื่องจากมีการส ารองเตียงมากขึ้น 
  2) รายงานจ านวนผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) กรณี ผู้ป่วยต่างจังหวัดเดินทางมา 

admitted จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และ ผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ที่รับส่งต่อมาจากจังหวัดใน
เขตสุขภาพท่ี 5 

  3) แจ้งสถานการณ์การส ารองยา Favipiravir มี 5,000 เม็ดที่โรงพยาบาลหัวหิน 
3.2 Planning : รายงาน/แจ้ง ดังนี้ 
  1) ได้รับวัคซีน Astrazeneca จ านวน 11,300 dose แล้ว ให้บริการฉีดเข็มที่ 1 ในวันพุธที่ 7 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) การบริหารวัคซีน ดังนี้ 
   1. แจ้งการจัดสรรวัคซีนรอบต่อไป 1) Astreazeneca   ส าหรับกลุ่มเป้าหมายผู้สูงอายุและ7 กลุ่ม

โรคที่จองคิวในหมอพร้อม 47,000 คน และ เพ่ิมในกลุ่มที่จองคิวในหมอประจวบพร้อม 2) Sinovac จ านวน 3,600 dose 
จะมาในวันศุกร์ที่ 9 กรกฎาคม 2564 จ านวน 5,400 dose เป็นเข็มที่ 1 กลุ่มเป้าหมายมีจ านวน 20,000 คน ต้องหา
กลุ่มเป้าหมายเพ่ิมเติม   

   2. ให้ทุกโรงพยาบาลเตรียมความพร้อมในการบริหารจัดการระบบ เนื่องจากสัปดาห์หน้า จะมีการ
ฉีดทั้งวัคซีนเข็มที่ 1และเข็มที่ 2 วันเดียวกัน  

 
/3.ได้รับแจ้ง... 

ฉบับที่ 297 จากการประชุม EOC สสจ.ประจวบคีรีขันธ์ คร้ังที่ 298 
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   3. ได้รับแจ้งจะมีได้รับการจัดสรรวัคซีนจ านวนมาก เน้นการบริหารวัคซีนเป็นรายสัปดาห์ จะฉีด 
วันจันทร์เป็นหลัก และวันอังคารเป็นวันรอง 
    4. ติดตามการบริหารวัคซีนของโรงพยาบาลหัวหิน พร้อมทั้งให้เร่งด าเนินการฉีดวัคซีนให้ครบตาม
จ านวนกลุ่มเป้าหมาย 
 4. หารือเกี่ยวกับการบริหารวัคซีนในรอบที่จะได้รับการจัดสรรจ านวน 45,000 dose ทั้ง Astrazeneca และ 
Sinovac ทุกอ าเภอ 
  1) IC เสนอผู้ที่จองคิวในหมอพร้อมใช้Astrazeneca 
  2) IC เสนอผู้ที่จองคิวในหมอประจวบพร้อม ใช้ Astrazenecacและ Sinovac  
  3) ผู้อ านวยการโรงพยาบาลทับสะแก เสนอควรก าหนด Indicationในการใช้Vaccine พร้อมประชาสัมพันธ์
เรียกความเชื่อมั่นของวัคซีน Sinovac 
  4) ผู้อ านวยโรงพยาบาลปราณบุรี เสนอควรแยกความแตกต่างของบริบทอ าเภอด้วย 
  5) ผู้อ านวยโรงพยาบาลสามร้อยยอดเสนอ ประชาสัมพันธ์แจ้งบุคลากรสาธารสุขฉีดวัคซีน Sinovac เป็นส่วน
ใหญ ่
 
IC มีข้อสั่งการดังนี้  
 

ล าดับ
ที ่

ประเด็นข้อสั่งการ 
หน่วยงานที่

ได้รับ
มอบหมาย 

ก าหนด
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผลการ 
ด าเนินงาน 

1 การรับผู้ป่วยยืนยันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 นอนรักษาใน
โรงพยาบาลต้องแจ้ง Operation จังหวัด ทุกราย 

โรงพยาบาล 
ทุกแห่ง 

ทันที 
 

2 การฉีดวัคซีนให้ฉีดตามรายชื่อกลุ่มเป้าหมาย แต่ถ้ามีวัคซีนเหลือ
ด้วยเหตุผลใดก็ตาม ให้เจ้าหน้าที่ ที่จัดการเรื่องการฉีดวัคซีน ขอ
อนุญาตฉีดวัคซีนแก่บุคคลอ่ืน กับ ผู้อ านวยการโรงพยาบาล  

โรงพยาบาล 
ทุกแห่ง 

ทันที 
 

3 นัดหมาย / เตรียมการประชุม EOC ครั้งต่อไป  
ในวันพุธที่ 7 กรกฎาคม  2564 เวลา 09.00 น. 

Planning 
จังหวัด 

วันพุธที ่
7 กรกฎาคม 

2564 

 

 
 

นางสาวดุจเดือน คีรีศรี ผู้สรุปประเด็นข้อสั่งการ 
นางเพ็ชรัตน์ ตั้งตระกูลพงศ์ ผู้ตรวจสรุปประเด็นข้อสั่งการ 

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

(นายสุริยะ คูหะรัตน์) 
ผู้บัญชาการเหตุการณ์ (IC) ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 


