
                                                                                             
 
 

 
 

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

ประจ าวันเสาร์ที ่ 17  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 – 17 กรกฎาคม 2564 พบผู้ป่วยรายใหม่วันนี้ จ านวน 63 ราย ยืนยันสะสมจ านวน 3,828 ราย 
รักษาหาย 3,134 ราย อยู่ระหว่างการรักษา 681 ราย ในจ านวนนีมี้อาการรุนแรง 43 ราย เสียชีวิตสะสมจ านวน  13  ราย   

สรุปประเด็นส าคัญในการประชุม 
1. SAT รายงานสถานการณ์ ฉบับที่ 513 ประจ าวันที่ 17 กรกฎาคม 2564 สถานการณ์ผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อไวรัสโคโรนา 

2019 (COVID-19) การระบาดระลอกใหม่ของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ช่วงที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 17 
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 

พนักงานไฟฟ้า, เรือประมงบางสะพาน, ชุมชนเนปาล, ตลาดนัดหนองเสือ 
2.3 เน้นย้ าพ้ืนที่ตรวจสอบการกักตัวที่บ้านส าหรับกลุ่ม HR ให้ปฏิบัติตามมาตรการ DMHTT อย่างเคร่งครัด 

 2.4 เน้นย้ าให้ PIO ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบการรับญาติหรือผู้เดินทางมาจากต่างจังหวัดร่วมบ้านให้
ปฏิบัติตามมาตรการ DMHTT และ การ Scan QR code  คัดกรองผู้ที่เดินทางเข้ามาในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ให้
ด าเนินการตามมาตรการอย่างเคร่งครัด 
 2.5 เพ่ิมมาตรการเข้มงวด การเฝ้าระวังผู้เดินทางกลับภูมิล าเนา จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ให้ Self Quarantine 

3. สรุปประเด็นส าคัญจากกล่องภารกิจต่าง ๆ ระดับจังหวัด 
    3.1 Case Management : แจ้งดังนี ้

  1) รายงานสถานการณ์เตียง แยกสีแดง, เหลือง, เขียว ของโรงพยาบาลทุกแห่ง และโรงพยาบาลสนาม
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  

  ( IC : ติดตามการวางแผนด าเนินการขยายจ านวนเตียงของโรงพยาบาลทุกแห่ง พร้อมให้แต่ละโรงพยาบาล
น าเสนอข้อมูล) 

  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 มีพร้อมใช้ และโรงพยาบาลชุมชนมีการเบิกยาStock ส าหรับใช้กับผู้ป่วยที่มี
อาการ 1-2 คน                                                                                               . 

/3.2 Planning... 

ฉบับที่ 307 จากการประชุม EOC สสจ.ประจวบคีรีขันธ์ คร้ังที่ 308 



                                                                                             
 

  3.2 Planning : รายงาน/แจ้ง  ดังนี้ 
  1) ความก้าวหน้าการจองคิวฉีดวัคซีนโควิด 19 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ผ่านหมอประจวบพร้อม และ

จ านวนผู้ลงทะเบียน ใน Whitelist 
  2) ข้อมูลคงคลังวัคซีนโควิด-19 เปรียบเทียบระหว่างข้อมูลส านักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

และ MOPH IC โดยเน้นย้ าโรงพยาบาลทุกแห่ง ตรวจสอบข้อมูลจาก MOPH IC 
   3) การบริหารวัคซีน 
    (1) วัคซีน Astrazeneca จ านวน  8,400  Dose เป็นเข็มที่ 2 ในวันจันทร์ที่ 19 กรกฎาคม 2564 ของ
กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับ เข็มที่ 1 Sinovac จ านวน 5,939 คน (วันที่ 28 มิถุนายน 2564) และส าหรับบุคลากรสาธารณสุข
Booster dose ตามใบนัด จะไม่มีการประกาศรายชื่อ 
    (2) วัคซีนSinovac จ านวน 14,274 Dose ฉีดเข็มที่ 1ในวันอังคารที่ 20 กรกฎาคม 2564 ให้กับ
กลุ่มเป้าหมายผู้สูงอายุ และ 7กลุ่มโรคที่ลงทะเบียนจองคิวในหมอพร้อมตามที่ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ไดป้ระกาศรายชื่อ และส่งบัญชีรายชื่อส ารองให้แต่ละโรงพยาบาล  
  3.3 Logistic : แจ้งทุกโรงพยาบาลมารับวัคซีนที่จัดสรร ในวันที่17 กรกฎาคม 2564 เวลา 11.00 น. ส าหรับ
โรงพยาบาลเอกชน และโรงพยาบาลค่ายธนะรัชต์ มารับวัคซินที่โรงพยาบาลปราณบุรี 
  3.3 PIO : แจ้งโรงพยาบาลทุกแห่ง ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงวัน เวลา เบอร์โทรศัพท์ ในการติดต่อส าหรับผู้ที่จะขอ
เข้ารับการรักษาในแต่ละโรงพยาบาลให้อัพเดพข้อมูลด้วย 
 4. ติดตามสถานการณ ์ปัญหา และอุปสรรคการด าเนินงานของพ้ืนที่ 
  4.1 สสอ.เมืองฯ รายงาน Cluster ตลาดนัดหนองเสือ กลุ่ม HR และกลุ่มที่ท าAS ตลาด 4-5 แห่ง ประมาณ 
200 คน ได้ด าเนินการกักตัว และ Swab หาเชื้อ พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะส าหรับการติดตามผู้ที่เดินทางเข้ามาในจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์      
IC มีข้อสั่งการดังนี้  

ล าดับที ่ ประเด็นข้อสั่งการ 
หน่วยงานที่

ได้รับมอบหมาย 
ก าหนดระยะเวลา

ด าเนินการ 

ผลการ 
ด าเนิน 
งาน 

1 Swab ตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในกลุ่มผู้เข้ารับการ
บ าบัดฟื้นฟูยาเสพติดรายใหม่ที่กองบิน5 จ านวน 49 คน 

CDCU 
อ าเภอเมือง 

ทันที 
 

2 ประชาสัมพันธ์กลุ่มเป้าหมายที่มีรายชื่อรับบริการฉีดวัคซินใน
วันที่19 และ20 กรกฎาคม 2564 กรณีไม่มารับบริการตาม
ก าหนดในครั้งนี ้ใหร้อการประชาสัมพันธ์รับบริการในครั้งต่อไป 

PIO 
จังหวัด 

ทันที 
 

4 นัดหมาย / เตรียมการประชุม EOC ครั้งต่อไป  
ในวันอาทิตยท์ี่ 18 กรกฎาคม  2564 เวลา 09.00 น. 

Planning  
จังหวัด 

วันอาทิตย์ที่ 
18 กรกฎาคม 

2564 

 

นายศุภชัย ศราภัยวานิช    ผู้สรปุประเด็นข้อสั่งการ  
นางเพ็ชรัตน์  ตั้งตระกลูพงศ์ ผูต้รวจสรุปประเดน็ข้อสั่งการ 

Liaison Officer ศูนย์ปฏิบัติการ EOC ส านักงานสาธารณสุขจงัหวัดประจวบคีรีขันธ์ โทร.032-611437 ต่อ 306 
(นางจารุรัตน์ พฒันท์อง) 

ผู้บัญชาการเหตุการณ์ (IC) ส านกังานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 


