
                                                                                             
 
 

 
 

ข้อสั่งการศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
กรณี : โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) 

ประจำวันพุธที ่ 14  เดือน  กรกฎาคม พ.ศ. 2564  เวลา 09.00 น. – 10.00 น. 
ห้องประชุม ชั้น 4  สำนักงานสาธารณสุขจงัหวัดประจวบคีรีขันธ์  อ.เมืองฯ  จ.ประจวบคีรีขันธ์ 

 

สรุปสถานการณ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) การระบาดระลอกใหม่ 
ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน – 14 กรกฎาคม 2564 พบผู้ป่วยรายใหม่วันนี้ จำนวน 71 ราย ยืนยันสะสมจำนวน 3,658 ราย 
รักษาหาย 2,678 ราย อยู่ระหว่างการรักษา 969 ราย ในจำนวนนี้มีอาการรุนแรง 52 ราย เสียชีวิตสะสมจำนวน  11  ราย   

สรุปประเด็นสำคัญในการประชุม 
1. SAT รายงานสถานการณ์ ฉบับที่ 510 ประจำวันที่ 14 กรกฎาคม 2564 สถานการณ์ผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อไวรัสโคโรนา 

2019 (COVID-19) การระบาดระลอกใหม่ของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ช่วงที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 14 
กรกฎาคม 2564 และสถานการณ์การได้รับวัคซีน 

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

ประจวบคีรีขันธ์ จากการรายงานข้อมูลของ SAT 
  - ติดตามผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อรายใหม่และจำนวนผู้ป่วยที่เชื่อมโยงทั้งหมดของ Cluster ต่าง ๆ ได้แก่ 

Cluster บริษัทโดล ไทยแลนด์, Cluster ตลาดโต้รุ่ง/ชุมชนเนปาล, เรือประมงปราณบุรี, บริษัทโฮเตอิ  และบริษัทเถกิง 
  - เน้นย้ำให้ทุกอำเภอดำเนินการActive Surveillance  ซึ่งเปรียบเสมือนเป็นการกวาดบ้านให้สะอาด  กรณี

อำเภอใดดำเนินการครบทุกแห่งตามแผนฯ แล้ว ให้แจ้งให้ทราบด้วย 
  - ให้ข้อเสนอแนะการนำเสนอข้อมูล บางประเด็น แก่ SAT เพ่ือให้มีความชัดเจนและเข้าใจง่ายขึ้น 
  - โรงพยาบาลที่รับผู้ป่วยมาจากเขตสุขภาพที่ 5 / จากต่างจังหวัด / จากผู้ที่กลับภูมิลำเนา ให้รายงานมายัง 

Operation จังหวัดด้วยทุกราย 
2.2 มอบกลุ่มงานแพทย์แผนไทย จัดทำข้อมูลความรู้เรื่องสมุนไพรที่ใช้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 

2019 (COVID – 19) ซ่ึงเป็นอีกแนวทางหนึ่งที่น่าสนใจในการศึกษา/ทดลอง 
3. สรุปประเด็นสำคัญจากกล่องภารกิจต่าง ๆ ระดับจังหวัด 

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

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ อัตราการครองเตียงวันนี้ 63.12 % (ข้อมูล 13 กรกฎาคม 2564 เวลา 24.00 น.) 
  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 ปัจจุบันรวมทั้งสิ้น 90 ราย 

3) รายงานสถานการณ์ยา Favipiravir  
/3.2 Planning : รายงาน… 

ฉบับที่ 304 จากการประชุม EOC สสจ.ประจวบคีรีขันธ์ คร้ังที่ 305 
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  3.2 Planning : รายงาน/แจ้ง  ดังนี้ 

  1) รายงานความก้าวหน้าการจองคิวฉีดวัคซีนโควิด 19 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ผ่านหมอประจวบพร้อม 
และจำนวนผู้ลงทะเบียน ใน Whitelist 

  2) รายงานข้อมูลคงคลังวัคซีนโควิด-19 เปรียบเทียบระหว่างข้อมูลสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์และ MOPH IC โดยได้เน้นย้ำให้โรงพยาบาลทุกแห่ง บันทึกข้อมูลการนำวัคซีนเข้าคลัง  ข้อมูลการให้บริการ
ฉีดวัคซีน  และข้อมูลวัคซีนคงเหลือ  ให้เป็นปัจจุบัน 
  3.4 Logistic : แจ้ง 
   - การจัดสรรทรัพยากรให้แก่ทุกโรงพยาบาล และการจัดสรรถุงมือ/หน้ากากอนามัยให้แก่สำนักงาน
สาธารณสุขอำเภอ  โดยขอให้มาติดต่อรับได้ในวันนี้ 
   - ได้รับแจ้งจากโรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์  ได้รับวัคซีน Astrazeneca จำนวน  8,400  Dose 
  3.3 PIO  :  แจ้งประกาศจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  เรื่อง  การรับผู้ป่วยที่มีผลตรวจยืนยันว่าเป็นโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID – 19) เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลพ้ืนที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ณ วันที่ 12 กรกฎาคม 2564 
พบว่ามีข้อผิดพลาดของหมายเลขโทรศัพท์ 2 โรงพยาบาล ได้แก่ โรงพยาบาลสามร้อยยอดและโรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์  
จะได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์ปรับแก้ให้ต่อไป 

4. IC ติดตามสถานการณ์  ผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค  จากอำเภอต่าง ๆ 
 

IC มีข้อสั่งการดังนี้  
 

ลำดับ
ที ่

ประเด็นข้อสั่งการ 
หน่วยงานที่

ได้รับ
มอบหมาย 

กำหนดระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผลการ 
ดำเนินงาน 

1 บันทึกข้อมูลจำนวนวัคซีนที่ได้รับ  จำนวนวัคซีนที่ใช้ไป  และ
จำนวนวัคซีนคงคลัง  ใน MOPH IC และในรายงานที่ส่งมายัง
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ให้ตรงกันและ 
เป็นปัจจุบัน 

โรงพยาบาล 
ทุกแห่ง 

ทันที 
และทุกครั้งที่ได้รับ

วัคซีนและ 
มีการใช้วัคซีน 

 

2 นัดหมาย / เตรียมการประชุม EOC ครั้งต่อไป  
ในวันพฤหัสบดีที่ 15 กรกฎาคม  2564 เวลา 09.00 น. 

Planning  
จังหวัด 

วันพฤหัสบดีที่ 
15 กรกฎาคม 

2564 

 

 

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

 
 

(นายแพทย์สุริยะ  คูหะรัตน์) 
ผู้บัญชาการเหตุการณ์ (IC) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

 


