
                                                                                             
 
 
 
 

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

ประจ าวันศุกร์ที ่ 16  เดือน  กรกฎาคม พ.ศ. 2564  เวลา 09.00 น. – 11.30 น. 
ห้องประชุม ชั้น 4  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  อ.เมืองฯ  จ.ประจวบคีรีขันธ์ 

 

สรุปสถานการณ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) การระบาดระลอกใหม่ 
ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน – 16 กรกฎาคม 2564 พบผู้ป่วยรายใหม่วันนี้ จ านวน 48 ราย ยืนยันสะสมจ านวน 3,765 ราย 
รักษาหาย 3,032 ราย อยู่ระหว่างการรักษา 720 ราย ในจ านวนนีมี้อาการรุนแรง 45 ราย เสียชีวิตสะสมจ านวน  13  ราย   

สรุปประเด็นส าคัญในการประชุม 
1. SAT รายงานสถานการณ์ ฉบับที่ 512 ประจ าวันที่ 16 กรกฎาคม 2564 สถานการณ์ผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อไวรัสโคโรนา 

2019 (COVID-19) การระบาดระลอกใหม่ของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ช่วงที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 16 
กรกฎาคม 2564 และสถานการณ์การได้รับวัคซีน 

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

ประจวบคีรีขันธ์ จากการรายงานข้อมูลของ SAT 
2.2  ติดตามผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อรายใหม่และจ านวนผู้ป่วยที่เชื่อมโยงทั้งหมดของ Cluster ต่าง ๆ ได้แก่ Cluster 

เรือประมงปราณบรุี, เรือประมงบางสะพาน, เปรียบไก่, ชุมชนเนปาล, ตลาดหนองเสือ 
2.3  ให้ค าแนะน าอ าเภอเมืองฯ 
  1) จัดท าแผนที่ตลาดนัดที่มีการแพร่กระจายจาก Cluste rตลาดนัดหนองเสือ   
   2) ประสานผู้จัดการตลาดนัด ท ามาตรการป้องการแพร่กระจายเชื้อ  
  3)  ท า Active Surveillance ของตลาดที่มีการแพร่กระจาย 4-5 ตลาด 
  4) ส่งข้อมูล แม่ค้า/พ่อค้า มาเข้าคิวกลุ่มเสี่ยงฉีดวัคซีน 
2.4 ให้อ าเภอบางสะพานน้อย ติดตาม Cluster ของบริษัทชิโนไทย ที่สร้างทางรถไฟอ าเภอบางสะพานน้อย ว่า

เป็น 2 case ที่ติดเชื้อใหม่หรือเป็น case ที่ติดเชื้อมาก่อนและหายแล้วตามที่บริษัทแจ้งมาหรือไม่ โดยดูจากใบรับรองแพทย์ 
กับผล CT 

3. สรุปประเด็นส าคัญจากกล่องภารกิจต่าง ๆ ระดับจังหวัด 
    3.1 Case Management : แจ้งดังนี ้

  1) รายงานสถานการณ์เตียง แยกสีแดง, เหลือง, เขียว  ของโรงพยาบาลทุกแห่ง และโรงพยาบาลสนาม
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ อัตราการครองเตียงวันนี้ 46.05 % 

  2) รายงานสถานการณ์อาการผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) สีแดง, เหลือง และ
เขียว ทั้งภาพรวมจังหวัด, เฉพาะโรงพยาบาลหัวหิน และโรงพยาบาลอื่น ๆ ในจังหวัด   

  3) รายงานการดูแลผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) admitted ในจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์  กรณี ผู้ป่วยรับส่งต่อมาจากจังหวัดต่าง ๆ ในเขตสุขภาพที่ 5, ผู้ป่วยภูมิล าเนาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และ
ผู้ป่วยต่างจังหวัด  

  4) รายงานสถานการณ์ยา Favipiravir มีพร้อมใช้และโรงพยาบาลชุมชนมีการเบิกยาStock ส าหรับใช้กับ
ผู้ป่วยที่มีอาการ 1-2 คน 

/3.2 Planning… 
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  3.2 Planning : รายงาน/แจ้ง  ดังนี้ 

  1) รายงานความก้าวหน้าการจองคิวฉีดวัคซีนโควิด 19 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ผ่านหมอประจวบพร้อม 
และจ านวนผู้ลงทะเบียน ใน Whitelist 

  2) รายงานข้อมูลคงคลังวัคซีนโควิด -19 เปรียบเทียบระหว่างข้อมูลส านักงานสาธารณสุขจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์และ MOPH IC โดยไดเ้น้นย้ าให้โรงพยาบาลทุกแห่ง ตรวจสอบข้อมูลจากMOPH IC 
   3) เน้นย้ าการบริหารวัคซีน Astrazeneca จ านวน  8,400  Dose เป็นเข็มท่ี 2 ในวันจันทร์ที่ 19 กรกฎาคม 
2564 ของกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับ เข็มที่ 1 Sinovac รอบ 6,274 dose (วันที่ 28 มิถุนายน 2564)  
   4) แจ้งโรงพยาบาลหัวหินให้ตรวจสอบการลงข้อมูลใน MOPH IC และข้อมูลคงคลังของวัคซีน พร้อมทั้งคืน
วัคซีนส่วนที่เกินจากกลุ่มเป้าหมายที่ก าหนด ให้ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพ่ือจัดสรรให้กับโรงพยาบาลที่
ยังไม่ได้รับการจัดสรรวัคซีน 
   5) แจ้งโรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ ขอให้ส่งข้อมูลจ านวนบุคลากรด่านหน้า ที่จะรับวึคซีนAstrazeneca 
มายัง Planning จังหวัด ภายใน 14.30 น. วันศุกร์ที่ 16 กรกฎาคม 2564 
  3.3 หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ : น าเสนอรูปแบบการเก็บรายงาน และการติดตาม HR 
  3.4 PIO : แจ้งประกาศจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง การรับผู้ป่วยที่มีผลตรวจยืนยันว่าเป็นโรคติดเชื้อไวรัส    
โคโรนา 2019 (COVID – 19) เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลพ้ืนที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  เพ่ิมเติมให้ประสานติดต่อเวลา
ราชการ      
 

IC มีข้อสั่งการดังนี้  
 

ล าดับ
ที ่

ประเด็นข้อสั่งการ 
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1 ให้ส่งข้อมูลจ านวนบุคลากรด่านหน้า ที่จะรับ Booster dose 
เป็นวคัซีน Astrazeneca มายังPlanning จังหวัด โรงพยาบาล

ประจวบคีรีขันธ์ 

ภายในวันศุกร์ที่ 
16 กรกฎาคม 

2564           
เวลา 14.30 น. 

 

2 บันทึกข้อมูลผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อไวรัศโคโรนา 2019 และผู้
สัมผัสผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในแบบฟอร์ม 
Google Sheet ที่งานควบคุมโรคติดต่อ ส่งทาง Line 
EOC.Prachuap 

CDCU 
 อ าเภอ       
ทุกแห่ง 

ทันที 

 

3 นัดหมาย / เตรียมการประชุม EOC ครั้งต่อไป  
ในวันเสาร์ที่ 17 กรกฎาคม  2564 เวลา 09.00 น. 

Planning  
จังหวัด 

วันเสาร์ที ่
17 กรกฎาคม 

2564 

 

 
 

นางสาวดุจเดือน คีรีศรี    ผู้สรุปประเด็นข้อสั่งการ  
นางเพ็ชรัตน์  ตั้งตระกูลพงศ์ ผู้ตรวจสรุปประเด็นข้อสั่งการ 

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

(นายแพทย์สุริยะ  คูหะรัตน์) 
ผู้บัญชาการเหตุการณ์ (IC) ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

 


