
                                                                                             
 
 

 
 

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

ประจ าวันพฤหัสบดีที่  8  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 – 8 กรกฎาคม 2564 พบผู้ป่วยรายใหม่วันนี้ จ านวน 150 ราย ยืนยันสะสมจ านวน 3,242 ราย 
รักษาหาย 2,411 ราย อยู่ระหว่างการรักษา 823 ราย ในจ านวนนีมี้อาการรุนแรง 50 ราย เสียชีวิตสะสมจ านวน 8 ราย   

 

สรุปประเด็นส าคัญในการประชุม 
1. SAT รายงานสถานการณ์ ฉบับที่ 504 ประจ าวันที่ 8 กรกฎาคม 2564 สถานการณ์ผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อไวรัสโคโรนา 

2019 (COVID-19) การระบาดระลอกใหม่ของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ช่วงที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 8 
กรกฎาคม 2564  

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

ประจวบคีรีขันธ์ จากการรายงานข้อมูลของ SAT ให้ข้อสังเกต และข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงานเพ่ือการควบคุมและป้องกัน
การแพร่ระบาดของโรค   

2.2 เน้นย้ าให้โรงพยาบาลหัวหินรายงานข้อมูลผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อรายใหม่ให้เป็นปัจจุบัน เนื่องจากต้องรายงาน
ข้อมูลไปยังส่วนกลาง 

2.3 เน้นความส าคัญเรื่อง “การสื่อสารข้อมูล” 
2.4 แจ้งข้อมูลขณะนี้มีบุคลากรทางการแพทย์ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ได้ด าเนินการกักตัว HR ทุกคนอาการ

ปกต ิ  ในส่วนสถานทีไ่ดด้ าเนินการท าความสะอาดตามมาตรการและสามารถเปิดให้บริการได้ 
3. สรุปประเด็นส าคัญจากกล่องภารกิจต่าง ๆ ระดับจังหวัด 

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

จงัหวัดประจวบคีรีขันธ์ และผู้ป่วยอาการรุนแรงและปานกลาง อัตราการครองเตียง 56.88 %  
  2) รายงานจ านวนผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) กรณี ผู้ป่วยต่างจังหวัดเดินทางมา 

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

  3) แจ้งสถานการณ์การส ารองยา Favipiravir ที่โรงพยาบาลหัวหินและโรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์เพียงพอ
ส าหรับการใช้ 

  4) แจ้งแนวทางการเฝ้าระวังสายพันธุ์กลายพันธุ์ของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กรมควบคุมโรค (9 มิถุนายน 
2564) 

3.2 Planning : รายงาน/แจ้ง ดังนี้ 
  1) รายงานความก้าวหน้าการจองคิวฉีดวัคซีนโควิด 19 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ผ่านหมอประจวบพร้อม  

และจ านวนผู้ลงทะเบียนใน  Whitelist 
  2) เน้นย้ าการบริหารวัคซีนตามกลุ่มเป้าหมายที่ส านักงานสาธารณสุขจัดส่งไปให้กับโรงพยาบาลทุกแห่ง 
  3) รายงานความคืบหน้าของการฉีดวัคซีนซิโนฟาร์ม ของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
3.3 PIO : แจ้งประเด็นค าถามเกี่ยวกับการฟ้องร้องของศาลโลก และแจ้งเตือนกรณีมีการระเบิดของโรงงาน

อาจจะมผีู้เดินทางเข้ามาในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
  

ฉบับที่ 299 จากการประชุม EOC สสจ.ประจวบคีรีขันธ์ คร้ังที่ 300 



                                                                                             
 

/4. ติดตามสถานการณ์.... 
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 4.  ติดตามสถานการณ์ ปัญหา/อุปสรรค ในการด าเนินการจากพ้ืนที่ทุกอ าเภอ 
  4.1 ผู้อ านวยการโรงพยาบาลสามร้อยยอด สอบถามการฉีดวัคซีนเข็มที ่2 ของกลุ่มHR ที่อยู่ในช่วงกักตัว14 วัน  
  (IC : แนะน าให้ฉีดวัคซีนเข็มที่ 2 หลังจากกักตามครบ 14 วัน ตาม CPG) 
 
IC มีข้อสั่งการดังนี้  
 

ล าดับ
ที ่

ประเด็นข้อสั่งการ 
หน่วยงานที่ได้รับ

มอบหมาย 

ก าหนด
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผลการ 
ด าเนินงาน 

1 ใหโ้รงพยาบาลชุมชนทุกแห่งที่มีผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อไวรัส  
โคโรนา 2019 Admit Stock ยา Favipiravir  จ านวน
โรงพยาบาลละ 100 เม็ด  

โรงพยาบาลชุมชน 
ทุกแห่ง 

ทันที 
 

2 ให้ทุกโรงพยาบาลส่งตรวจเชื้อหาสายพันธุ์ในผู้ป่วยติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 ที่มีอาการรุนแรงและผู้ป่วยติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 ที่มาจากจังหวัดนครปฐมตามแนวทางการ
เฝ้าระวังสายพันธุ์กลายพันธุ์ฯ กรมควบคุมโรค 

โรงพยาบาล 
ทุกแห่ง 

 
ทันที 

 

3 ผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่มีอาการให้เริ่มยา 

Favipiravir ทันท ีโดยขอค าปรึกษาจากอายุรแพทย์ของ
โรงพยาบาลแม่ข่ายทีร่ับผิดชอบโรงพยาบาลชุมชน กรณี
ผู้ป่วยมีอาการรุนแรงมากขึ้นให้ส่งต่อไปยังโรงพยาบาลแม่
ข่ายที่รับผิดชอบเช่นเดียวกัน 

โรงพยาบาลชุมชน 
ทุกแห่ง 

ทันที 

 

4 นัดหมาย / เตรียมการประชุม EOC ครั้งต่อไป  
ในวันศุกร์ที่ 9 กรกฎาคม  2564 เวลา 09.00 น. 

Planning  
จังหวัด 

วันศุกร์ที่ 
9 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 


