
                                                                                             
 
 

 
 
 

ข้อสั่งการศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
กรณี : โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) 

ประจำวันอังคารที ่ 13  เดือน  กรกฎาคม พ.ศ. 2564  เวลา 13.00 น. – 15.00 น. 
ห้องประชุม ชั้น 4  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  อ.เมืองฯ  จ.ประจวบคีรีขันธ์ 

 

สรุปสถานการณ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) การระบาดระลอกใหม่ 
ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน – 13 กรกฎาคม 2564 พบผู้ป่วยรายใหม่วันนี้ จำนวน 99 ราย ยืนยันสะสมจำนวน 3,587 ราย 
รักษาหาย 2,639 ราย อยู่ระหว่างการรักษา 937 ราย ในจำนวนนี้มีอาการรุนแรง 50 ราย เสียชีวิตสะสมจำนวน  11  ราย   

 

สรุปประเด็นสำคัญในการประชุม 
1. SAT รายงานสถานการณ์ ฉบับที่ 509 ประจำวันที่ 13 กรกฎาคม 2564 สถานการณ์ผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อไวรัสโคโรนา 

2019 (COVID-19) การระบาดระลอกใหม่ของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ช่วงที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 13 
กรกฎาคม 2564, รายงานสรุปข้อมูลผู้เสียชีวิตทั้งหมด 

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

ประจวบคีรีขันธ์ จากการรายงานข้อมูลของ SAT 
  - เน้นย้ำให้ทุกอำเภอเร่งค้นหาเชิงรุก  อย่างน้อย 4 จุด/อำเภอ/วัน 
  - กรณี พบผู้ป่วยยืนยันใน Cluster นักเปรียบไก่ จะแจ้งทางปกครองให้มีการดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง  

เพ่ือป้องกันการแพร่ระบาดของโรค 
2.2 จากกรณีรายงานการให้บริการฉีดวัคซีนของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ที่พบว่ามีจำนวนน้อยกว่าความเป็นจริง 

จึงขอให้โรงพยาบาลทุกแห่ง เมื่อให้บริการฉีดวัคซีนแล้ว  ให้รีบเคลียร์ข้อมูล  และลงบันทึกข้อมูล ใน MOPH IC ทันท ี
2.3 การเพ่ิมศักยภาพเตียงในการรักษาผู้ป่วยโควิด-19 สามารถดำเนินการได้ 2 ประการ  ได้แก่ 
  - การเบ่งเตียง  วิธีนี้จะสามารถเพ่ิมเตียงได้จำนวนหนึ่ง ประมาณ 40 -50 เตียง  ข้อดีคือใช้ทีมงานเดิมใน

การดูแลผู้ป่วย 
  - การตั้งโรงพยาบาลสนาม วิธีนี้จะสามารถเพ่ิมเตียงได้จำนวนมาก ประมาณ 50-100 เตียง  แต่ต้องมีทีม

เพ่ิมในการดูแลผู้ป่วย 
  อย่างไรก็ตาม  ขอให้แต่ละโรงพยาบาลพิจารณาตามกำลังคนของตนเองที่มีอยู่  ว่าจะใช้วิธีการใดจึงจะ

เหมาะสม  ส่วน Home Isolation วิธีนี้ต้องใช้คนจำนวนมาก ในการดูแลผู้ป่วยที่บ้าน 
3. สรุปประเด็นสำคัญจากกล่องภารกิจต่าง ๆ ระดับจังหวัด 

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

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ อัตราการครองเตียงวันนี้ 61 % (ข้อมูล 12 กรกฎาคม 2564 เวลา 24.00 น.) 
 

/2) รายงานสถานการณ์… 
 

ฉบับที่ 303 จากการประชุม EOC สสจ.ประจวบคีรีขันธ์ คร้ังที่ 304 
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  2) รายงานสถานการณ์อาการผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) สีแดง, เหลือง และ
เขียว ทั้งภาพรวมจังหวัด, เฉพาะโรงพยาบาลหัวหิน และโรงพยาบาลอื่น ๆ ในจังหวัด 

  3) รายงานการดูแลผู้ป่ วยยืนยันติด เชื้ อ ไวรัส โคโรนา  2019 (COVID – 19)admitted ในจั งหวัด
ประจวบคีรีขันธ์  กรณี ผู้ป่วยรับส่งต่อมาจากจังหวัดต่าง ๆ ในเขตสุขภาพที่ 5, ผู้ป่วยภูมิลำเนาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และ
ผู้ป่วยต่างจังหวัด  

3) รายงานสถานการณ์ยา Favipiravir  
  3.2 Planning : รายงาน/แจ้ง  ดังนี้ 

  1) รายงานความก้าวหน้าการจองคิวฉีดวัคซีนโควิด 19 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ผ่านหมอประจวบพร้อม 
และจำนวนผู้ลงทะเบียน ใน Whitelist 

  2) การบริหารวัคซีนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
- เร่งรัดการฉดีวัคซีนกลุ่มผู้สูงอายุและผู้ป่วย 7 กลุ่มโรคเรื้อรัง 
- การฉีดวัคซีน Booster Dose (เข็ม 3) ในกลุ่มบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข  
- การให้ฉีดวัคซีนโควิด-19 สลับชนิด  

 3.3 PIO : แจ้งมีประชาชนสอบถามกรณีการฉีดวัคซีนสลับชนิดกันมากขึ้น  และชี้ แจงเบื้องต้น  กรณีการใช้ชุด 
Rapid Antigen ในการตรวจหาเชื้อโควิด – 19 
 3.4 Logistic : ได้รับแจ้งจากกรมควบคุมโรคว่า  ยังไม่มีกำหนดส่งวัคซีนในสัปดาห์นี้ 
 3.5 Finance : แจ้งเรื่องกรมธรรม์ประกันภัยความคุ้มครองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)  
 4. ข้อเสนอแนะจากผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขตสุขภาพท่ี 5 
  1. วัคซีนโควิด -19 
   1.1 การดูแล Stock วัคซีน ผู้บริหารต้องดูแลไม่ให้วัคซีนมีการรั่วไหล  
   1.2 การบันทึกข้อมูลการฉีดวัคซีน  ต้องดำเนินการอย่างรวดเร็วเพ่ือป้องกันการสวมสิทธิ์การฉีดวัคซีน 
  2. พัฒนาศักยภาพเรื่องเตียง ซึ่งสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  มีความ
เป็นไปได้ท้ัง 2 ทาง  ที่อาจจะมีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้นหรือลดลง ดังนั้น  จงึต้องมีการเตรียมความพร้อมในการรองรับสถานการณ์  
โดยให้การสนับสนุนนโยบายของนายแพทย์สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์   ในการเตรียมความพร้อมจัดตั้ง
โรงพยาบาลสนาม  ส่วนการ Home Isolation มีความเหมาะสมกับบางกรณีเท่านั้น เนื่องจากค่อนข้างบริหารยาก ต้องใช้คน
และทรัพยากรมาก  
  3. Rapid Antigen ต้องใช้อย่างระมัดระวัง เพราะผู้ที่สามารถตรวจได้มีหลากหลาย, การแปลผลมีความ
แตกต่างกันไปตามประสิทธิภาพ  ของแต่ละบริษัทที่ผลิต  แนะนำให้จังหวัดตั้งทีมในการดูแล/ตั้งรับ 
 5. IC ติดตามสถานการณ์  ผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค  จากอำเภอต่าง ๆ 
 
 
 

/IC มีข้อสั่งการดังนี้ … 
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IC มีข้อสั่งการดังนี้  
 

ลำดับ
ที ่

ประเด็นข้อสั่งการ 
หน่วยงานที่

ได้รับมอบหมาย 

กำหนด
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผลการ 
ดำเนินงาน 

1 จัดทำข่าวประชาสัมพันธ์เชิงบวก  กรณีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
รับผู้ป่วยโควิด -19  ที่มภีูมิลำเนาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  และ
ผู้ป่วยโควิด -19  จากต่างจังหวัดเข้ามารักษาท่ีโรงพยาบาล
ภายในจังหวัด 

PIO  
จังหวัด 

ทันที 

 

2 ศึกษาการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยใช้ 
Rapid Antigen ทั้งในด้านประสิทธิภาพ, ประสิทธิผล, ราคา  
รวมถึงการให้คำแนะนำแก่ผู้ให้และผู้รับบริการตรวจ ฯ 

Logistic  
จังหวัด 

ทันที 
 

3 ศึกษารายละเอียดการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
สายพันธุ์เดลต้า แจ้งในการประชุม EOC ครั้งต่อไป 

Operation 
จังหวัด 

วันพุธที ่
14 กรกฎาคม 

2564 

 

4 นัดหมาย / เตรียมการประชุม EOC ครั้งต่อไป  
ในวันพุธที่ 14 กรกฎาคม  2564 เวลา 13.00 น. 

Planning  
จังหวัด 

วันพุธที ่
14 กรกฎาคม 

2564 

 

 

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

 
 
 

(นายแพทย์สุริยะ  คูหะรัตน์) 
ผู้บัญชาการเหตุการณ์ (IC) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

 
 
 
 


