
                                                                                             
 
 
 
 

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

ประจ าวันศุกร์ที ่ 9  เดือน  กรกฎาคม พ.ศ. 2564  เวลา 09.00 น. – 10.30 น. 
ห้องประชุม ชั้น 4  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  อ.เมืองฯ  จ.ประจวบคีรีขันธ์ 

 
สรุปสถานการณ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) การระบาดระลอกใหม่ 

ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน – 9 กรกฎาคม 2564 พบผู้ป่วยรายใหม่วันนี้ จ านวน 42 ราย ยืนยันสะสมจ านวน 3,344 ราย 
รักษาหาย 2,471 ราย อยู่ระหว่างการรักษา 864 ราย ในจ านวนนีมี้อาการรุนแรง 49 ราย เสียชีวิตสะสมจ านวน 9 ราย   

 

สรุปประเด็นส าคัญในการประชุม 
1. SAT รายงานสถานการณ์ ฉบับที่ 505 ประจ าวันที่ 8 กรกฎาคม 2564 สถานการณ์ผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อไวรัสโคโรนา 

2019 (COVID-19) การระบาดระลอกใหม่ของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ช่วงที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 9 
กรกฎาคม 2564  

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

ประจวบคีรีขันธ์ จากการรายงานข้อมูลของ SAT ให้ข้อสังเกต และข้อเสนอแนะในการน าเสนอข้อมูลในรูปกราฟ 
2.2 แจ้งข้อเสนอแนะของสาธารณสุขนิเทศ เขตสุขภาพท่ี 5  
  1) HR ในกลุ่ม HCW ควรมีน้อยที่สุด เพราะมีการจัดท าแผนการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ HCW 
  2) อาจจะมีค าถาม HR ท าไมจึงมีการติดเชื้อ ควรเปลี่ยนเป็น HR มีอาการ (PUI) ในการรายงานข้อมูล 
  3) สาเหตุของการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 1. สัมผัสผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อโคโรนา 2019 ก่อนการกักตัว 2. 

สัมผัสผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หลังจากกักตัว (จังหวัดประจวบคีรีขันธ์จะอยู่ในส่วนของข้อที่ 1 สัมผัสผู้ป่วย
ยืนยันติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ก่อนกักตัว) 

2.3 ติดตามข้อมูลผู้ป่วยเสียชีวิตรายที่ 9 ของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จากอ าเภอหัวหิน 
2.4 ให้อ าเภอสามร้อยยอด และอ าเภอปราณบุรี เตรียมข้อมูลความเชื่อมโยงผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ใน

โรงงานน าเสนอ ในการประชุม EOC ครั้งต่อไป 
3. สรุปประเด็นส าคัญจากกล่องภารกิจต่าง ๆ ระดับจังหวัด 

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

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และผู้ป่วยอาการรุนแรงและปานกลาง อัตราการครองเตียง 59.53 %  
  2) รายงานจ านวนผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) กรณี ผู้ป่วยต่างจังหวัดเดินทางมา 

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

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

และจ านวนผู้ลงทะเบียน ใน Whitelist 
  2) การจัดสรรวัคซีน Sinovac จ านวน 9,000 dose ก าหนดฉีดวันจันทร์ที่ 12 กรกฎาคม 2564 ส าหรับ

กลุ่มเป้าหมาย องค์กร/หน่วยงาน ที่แจ้งความประสงค์ขอรับการฉีดวัคซีนให้พนักงาน ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์จัดส่งข้อมูลให้ทางพ้ืนที่แล้ว ให้ฉีดตามกลุ่มเป้าหมายที่ก าหนด 
 

/3.ข้อมูลที่น าส่ง... 
 

ฉบับที่ 300 จากการประชุม EOC สสจ.ประจวบคีรีขันธ์ คร้ังที่ 301 
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  3) ข้อมูลรายชื่อกลุ่มเป้าหมายที่น าส่งเข้ามาใหม่ ทั้งในส่วนที่ส่งให้กับกลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อม และ
Planning จังหวัด ต้องน าข้อมูลรายชื่อมาขึ้นทะเบียนWhitelist และเสนอคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดอนุมัติก่อนจึงจะ
ด าเนินการจัดสรรวัคซีนได ้
  4) แจ้งจุดบริการฉีดวัคซีน Sinovac จ านวน 9,000 dose ก าหนดฉีดวันจันทร์ที่ 12 กรกฎาคม 2564 ของ
โรงพยาบาลที่เปลี่ยนแปลงจุดฉีดวัคซีน 
   1. โรงพยาบาลหัวหิน สถานที่อาคารจอดรถ 10 ชั้น ฉีดที่ชั้น 8  เดิม ห้องประชุมชัน10 อาคาร 1 
   2. โรงพยาบาลสามร้อยยอด ฉีดที่โรงพยาบาลสามร้อยยอด เดิม ฉีดมูลนิธิสว่างเมธีธรรมสถาน 
   3. โรงพยาบาลบางสะพาน ฉีด 2 จุด ที่ อาคาร OPD เก่า โรงพยาบาลบางสะพาน และศาลาเอนกประสงค์
เทศบาลต าบลบ้านกรูด 
   4. โรงพยาบาลบางสะพานน้อยฉีดท่ี ที่ว่าการอ าเภอบางสะพานน้อย 
 
IC มีข้อสั่งการดังนี้  
 

ล าดับ
ที ่

ประเด็นข้อสั่งการ 
หน่วยงานที่ได้รับ

มอบหมาย 

ก าหนด
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผลการ 
ด าเนินงาน 

1 ทุกอ าเภอเร่งรัดติดตาม การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ และ7กลุ่ม
โรค ในหมอประจวบพร้อม 

โรงพยาบาล และ
สสอ. ทุกแห่ง 

ทันที 
 

2 วิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยง, การรักษา, การได้รับวัคซีน ของผู้ป่วย
ยืนยันติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กลุ่มสีแดง และสีเหลือง 

โรงพยาบาลหัวหิน, 
Operation จังหวัด 

ทันที 
 

3 นัดหมาย / เตรียมการประชุม EOC ครั้งต่อไป  
ในวันเสาร์ที่ 10 กรกฎาคม  2564 เวลา 09.00 น. 

Planning  
จังหวัด 

วันเสารท์ี ่
10 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 


