
                                                                                             
 
 

 
 

ข้อสั่งการศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
กรณี : โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) 

ประจำวันจันทร์ที ่ 12  เดือน  กรกฎาคม พ.ศ. 2564  เวลา 09.00 น. – 11.00 น. 
ห้องประชุม ชั้น 4  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  อ.เมืองฯ  จ.ประจวบคีรีขันธ์ 

 

สรุปสถานการณ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) การระบาดระลอกใหม่ 
ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน – 12 กรกฎาคม 2564 พบผู้ป่วยรายใหม่วันนี้ จำนวน 79 ราย ยืนยันสะสมจำนวน 3,488 ราย 
รักษาหาย 2,570 ราย อยู่ระหว่างการรักษา 907 ราย ในจำนวนนี้มีอาการรุนแรง 46 ราย เสียชีวิตสะสมจำนวน  11  ราย   

 

สรุปประเด็นสำคัญในการประชุม 
1. SAT รายงานสถานการณ์ ฉบับที่ 508 ประจำวันที่ 12 กรกฎาคม 2564 สถานการณ์ผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อไวรัสโคโรนา 

2019 (COVID-19) การระบาดระลอกใหม่ของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ช่วงที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 12 
กรกฎาคม 2564, รายงานผู้เสียชีวิตรายที่ 11 และนำเสนอรายละเอียดการพบผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อรายใหม่วันนี้ ของ Cluster 
ต่าง ๆ ร่ามกับ SAT อำเภอหัวหิน, ปราณบุรี, สามร้อยยอด, เมืองฯ และบางสะพาน 

2. สรุปประเด็นสำคัญของ IC ดังนี้ 
2.1 ทบทวน/วิเคราะห์การนำเสนอ สถานการณ์ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  2019 (COVID – 19) จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์ จากการรายงานข้อมูลของ SAT 
  - ให้คำแนะนำการสอบสวนโรค เพ่ือให้ทราบความเชื่อมโยงผู้ป่วยรายใหม่ในแต่ละวัน  ของ Cluster ต่าง ๆ 

ขอให้มีความรอบคอบ แม่นยำ ในการระบุ Frist Case และในระยะ 14 วัน ให้เฝ้าระวัง HRC 1 และ HRC 2 อย่างเคร่งครัด 
  - การพบผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อรายใหม่ ต้องลงพื้นที่เพ่ือเร่งค้นหาปัญหา / ทราบสาเหตุ และรีบจัดการแก้ไข 
  - แนะนำ  Case  Management  ในการนำเสนอข้อมูลผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อ  แยกภาพรวมจังหวัด,อำเภอ

หัวหิน  และอำเภอที่เหลือ  รวมถึงสถานการณ์การ Admited ผู้ป่วย  COVID-19 จำนวน 3 กลุ่ม ได้แก่ ผู้ป่วย Refer มาจาก
จังหวัดในเขตสุขภาพท่ี 5, ผู้ป่วยภูมิลำเนาประจวบฯ และผู้ป่วยต่างจังหวัด 

2.2 ติดตามข้อมูลข้าราชการสังกัดกระทรวงสาธารณสุข  และข้าราชการสังกัดกระทรวงอ่ืน ๆ ในจังหวัด  เป็นผู้
ติดเชื้อโควิด – 19 (พบว่ามีจำนวนหนึ่ง), ติดเชื้อ โควิด – 19 แล้วเสียชีวิต (ไม่พบ) 

  - แนะนำให้โรงพยาบาลทุกแห่ง, SAT และ Case  Management ประสานข้อมูลผู้ป่วย Admited .ให้มี
ข้อมูลตรงกัน / มีเลขรหัส 

3. สรุปประเด็นสำคัญจากกล่องภารกิจต่าง ๆ ระดับจังหวัด 
    3.1 Case Management : แจ้งดังนี ้

  1) รายงานสถานการณ์เตียง แยกสีแดง, เหลือง, เขียว  ของโรงพยาบาลทุกแห่ง และโรงพยาบาลสนาม
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จำนวนเตียงที่มีท้ังหมด, เตียงที่ใช้ไป และเตียงคงเหลือ อัตราการครองเตียงวันนี้ 60.27% 

  2) รายงานสถานการณ์การ Admited ผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) กรณี ผู้ป่วยที่
รับส่งต่อมาจากจังหวัดต่าง ๆ ในเขตสุขภาพที่ 5, ผู้ป่วยภูมิลำเนาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และผู้ป่วยต่างจังหวัด รวมถึง
จำนวนผู้ป่วยระดับแดง, เหลือง และเขียว ที่ให้การรักษาในจังหวัด 

3) แจ้งการเบิกจ่ายและจำนวนยา Favipiravir คงหลือ  
/3.2 Planning : รายงาน… 

ฉบับที่ 302 จากการประชุม EOC สสจ.ประจวบคีรีขันธ์ คร้ังที่ 303 
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  3.2 Planning : รายงาน/แจ้ง  ดังนี้ 

  1) รายงานสถานการณ์การจองคิวฉีดวัคซีนโควิด 19 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ผ่านหมอประจวบพร้อม และ
จำนวนผู้ลงทะเบียน ใน Whitelist 

  2) หน่วยบริการที่ฉีดวัคซีน Sinopharm ให้แก่หน่วยงาน/องค์กรต่าง ๆ ในพ้ืนที่   ขอให้แจ้งมายัง 
Planning จังหวัดด้วย  เพ่ือไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อนในการบริหารวัคซีน 

  3) เน้นย้ำนโยบายและข้อสั่งการกระทรวงสาธารณสุข กรณีการฉีดวัคซีนกระตุ้นเข็ม 3 ในกลุ่มบุคลากรทาง
การแพทย์และสาธารณสุข และแผนบริหารวัคซีนกลุ่มผู้สูงอายุและผู้ป่วย 7 กลุ่มโรคเรื้อรัง 

  4) กรณีกลุ่มเป้าหมายการรับวัคซีนที่  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดส่งรายชื่อไปยังพ้ืนที่ แล้วพบว่า
กลุ่มเป้าหมายดังกล่าวบางส่วนไม่ได้มารับบริการฉีดวัคซีน เช่น ลาออกไปแล้ว เป็นต้น  ขอให้แจ้งจำนวนวัคซีนที่เหลือ
ดังกล่าวมายัง Planning จังหวัด เพ่ือการบริหารวัคซีนต่อไป 
  3.3 Liaison : แจ้งติดตามข้อสั่งการจากการประชุม EOC เขตสุขภาพที่ 5 ครั้งที่ 56/2564 วันที่ 5 กรกฎาคม 
2564 และข้อสั่งการจากการประชุม EOC จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ที่ต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันนี้ 
  3.4 Operation : แจ้งผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่เข้าเกณฑ์เฝ้าระวังสายพันธุ์กลายพันธุ์  ของกรมควบคุม
โรค  ฉบับวันที่ 9 มิถุนายน 2564 ทั้งนี้ ได้ส่งในไลน์กลุ่ม EOC Prachuap ด้วยแล้ว 
 4. IC ติดตามสถานการณ์  ผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค  จากอำเภอต่าง ๆ 
 
IC มีข้อสั่งการดังนี้  
 

ลำดับ
ที ่

ประเด็นข้อสั่งการ 
หน่วยงานที่

ได้รับมอบหมาย 

กำหนด
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผลการ 
ดำเนินงาน 

1 นัดหมาย / เตรียมการประชุม EOC ครั้งต่อไป  
ในวันอังคารที่ 13 กรกฎาคม  2564 เวลา 13.00 น. 

Planning  
จังหวัด 

วันอังคารที่ 
13 กรกฎาคม 

2564 

 

 
นางเพ็ชรัตน์  ตั้งตระกูลพงศ์ ผู้สรุปประเด็นข้อสั่งการ 

Liaison Officer ศูนย์ปฏิบัติการ EOC สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โทร.032-611437 ต่อ 306 
 
 
 

(นายแพทย์สุริยะ  คูหะรัตน์) 
ผู้บัญชาการเหตุการณ์ (IC) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

 
 
 
 


