
                                                                                             
 
 
 
 

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

ประจ าวันอาทิตย์ที ่ 11  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 – 11 กรกฎาคม 2564 พบผู้ป่วยรายใหม่วันนี้ จ านวน 35 ราย ยืนยันสะสมจ านวน 3,409 ราย 
รักษาหาย 2,557 ราย อยู่ระหว่างการรักษา 842 ราย ในจ านวนนีมี้อาการรุนแรง 48 ราย เสียชีวิตสะสมจ านวน 10  ราย   

 

สรุปประเด็นส าคัญในการประชุม 
1. SAT รายงานสถานการณ์ ฉบับที่ 507 ประจ าวันที่ 11 กรกฎาคม 2564 สถานการณ์ผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อไวรัสโคโรนา 

2019 (COVID-19) การระบาดระลอกใหม่ของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ช่วงที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 11 
กรกฎาคม 2564  

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

ประจวบคีรีขันธ์ จากการรายงานข้อมูลของ SAT 
  - พบผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อฯ รายใหม่ จากโรงงาน Doie Thailand ลดลง แต่ยังคงพบกลุ่ม Hight Risk 

Contact  แยกรายอ าเภอเพ่ิมสูงขึ้น  เน้นย้ าให้ปฏิบัติตามมาตรการการควบคุมป้องกันการแพร่กระจายของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID – 19) ตามท่ีสาธารณสุขนิเทศและนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดให้ค าแนะน าในการปฏิบัติงาน 

- ให้ข้อสังเกต/ติดตามรายละเอียด การพบผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อฯ รายใหม่ ใน Cluster ต่าง ๆ ของวันนี้ กรณี 
Cluster นักเปรียบไก่ ให้อ าเภอที่เก่ียวข้อง ได้แก่ อ าเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ และ อ าเภอสามร้อยยอด ประสานข้อมูลกัน 
และอ าเภอสามร้อยยอดติดตาม Cluster นักเปรียบไก่ ว่าเป็นการเล่นการพนันด้วยหรือไม่  รวมถึงแนะน าให้อ าเภอหัวหิน 
ติดตามสอบสวนโรคเพ่ือค้นหา Hight Risk Contact อย่างรวดเร็ว ในกรณีช่างตัดผม 

2.2 ติดตามผู้ป่วยอาการรุนแรงในจังหวัด 
 3. สรุปประเด็นส าคัญของนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ดังนี้ 
  3.1 ติดตามทีม CUCDทุกอ าเภอ ให้เร่งรัดการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในกลุ่มPR พร้อมการฉีดวัคซีนให้
ในกรณีไม่พบการติดเชื้อ เนื่องจากขณะมีPR อ าเภอหัวหินติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพ่ิมอีก 2 ราย  
  3.2 การบริหารวัคซีนให้ฉีดตามกลุ่มเป้าหมายให้ได้มากที่สุด และให้ Planning จังหวัด ตรวจสอบกลุ่มเป้าหมาย
ที่ซ้ าซ้อน 
  3.3 ให้ข้อเสนอแนะในส่วน Booster dose แล้วแต่ว่าใครต้องการ และเลือกวัคซีน Pfizer หรือ Astrazeneca 
จะฉีดห่างจากวคัซีนเข็มที่2  3-6 เดือน  

4. สรุปประเด็นส าคัญจากกล่องภารกิจต่าง ๆ ระดับจังหวัด 
    4.1 Case Management : แจ้งดังนี ้

  1) รายงานสถานการณ์เตียง แยกสีแดง, เหลือง, เขียว  ของโรงพยาบาลทุกแห่ง และโรงพยาบาลสนาม
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และผู้ป่วยอาการรุนแรงและปานกลาง อัตราการครองเตียง 55.57% 

  2) รายงานจ านวนผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) กรณี ผู้ป่วยต่างจังหวัดเดินทางมา 
admitted จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และ ผู้ป่วยที่รับส่งต่อมาจากจังหวัดต่าง ๆ ในเขตสุขภาพท่ี 5 

3) อธิบายนิยามของผู้ป่วยอาการรุนแรง จาการประชุม Case Management เขตสุขภาพที่ 5 วันที่ 10 
กรกฎาคม 2564 

/4) แจ้งโรงพยาบาล... 
 

ฉบับที่ 301 จากการประชุม EOC สสจ.ประจวบคีรีขันธ์ คร้ังที่ 302 
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4) แจ้งโรงพยาบาลชุมชนมีการStockยา Favipiravir ยกเว้นโรงพยาบาลกุยบุรี และบางสะพานน้อย 

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

และจ านวนผู้ลงทะเบียน ใน Whitelist 
  2)  แจ้งค าสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  (โควิด – 19) เรื่อง 

พ้ืนที่สถานการณ์ท่ีก าหนดเป็นพ้ืนที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด  พ้ืนที่ควบคุมสูงสุด  พ้ืนที่ควบคุม และพ้ืนที่เฝ้าระวังสูง  และ
ข้อก าหนด  ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชก าหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 27) 
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 10 กรกฎาคม 2564 
   3) การฉีดวัคซีน Sinovac ในวันจันทร์ที่  12  กรกฎาคม  2564 ของทุกโรงพยาบาล  ยกเว้นโรงพยาบาล
หัวหินจะฉีดในวันอังคารที่ 13 กรกฎาคม 2564  ขอให้ทุกโรงพยาบาล  ส่งข้อมูลวัคซีนที่ใช้ไปและที่เหลือคืนให้ Planning 
จังหวัด เพ่ือการบริหารวัคซีนในรอบต่อไป 
 
IC มีข้อสั่งการดังนี้  
 

ล าดับ
ที ่

ประเด็นข้อสั่งการ 
หน่วยงานที่

ได้รับมอบหมาย 

ก าหนด
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผลการ 
ด าเนินงาน 

1 ใหดู้สถานที ่และเขียนแผนผังกองพันบริการทั้ง 4 สายของค่าย 
ธนะรัชต์ พร้อมทั้งน าเสนอ 

โรงพยาบาล
ค่ายธนะรัชต์, 
สสอ.ปราณบุรี 

12 กรกฎาคม 
2564 

 

2 ปรับข้อมูลการรายงานในส่วนสถานการณ์ Admit ผู้ป่วยCOVID-
19 จากจังหวัดในเขตฯ/ภูมิล าเนาประจวบ/ต่างจังหวัด ให้ตรงกัน 

Operation 
จังหวัด,SAT 

จังหวัด 

12 กรกฎาคม 
2564 

 

3 การส่งรายชื่อกลุ่มเป้าหมายตลาดสด / พ่อค้า/ แม่ค้า ที่จะขอรับ
วัคซีน ให้แจ้งชื่อสถานที่ของกลุ่มเป้าหมายด้วย  

Operation 
อ าเภอ        

(ส่วนอวล.) 
ทันที 

 

4 นัดหมาย / เตรียมการประชุม EOC ครั้งต่อไป  
ในวันจันทร์ที่ 12 กรกฎาคม  2564 เวลา 09.00 น. 

Planning  
จังหวัด 

วันจันทร์ที ่
12 กรกฎาคม 

2564 

 

 
 

นางสาวดุจเดือน  คีรีศรี ผู้สรุปประเด็นข้อสั่งการ 
นางเพ็ชรัตน์  ตั้งตระกูลพงศ์ ผู้ตรวจสรุปประเด็นข้อสั่งการ 

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

 

(นางศิริพรรณ  กลีบจันทร์) 
ผู้บัญชาการเหตุการณ์ (IC) ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

 


