
                                                                                             
 
 

 
 

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

ประจ าวันอาทิตย์ที ่ 18  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 – 18 กรกฎาคม 2564 พบผู้ป่วยรายใหม่วันนี้ จ านวน 48 ราย ยืนยันสะสมจ านวน 3,876 ราย 
รักษาหาย 3,174 ราย อยู่ระหว่างการรักษา 689 ราย ในจ านวนนีมี้อาการรุนแรง 49 ราย เสียชีวิตสะสมจ านวน  13  ราย   

สรุปประเด็นส าคัญในการประชุม 
1. SAT รายงานสถานการณ์ ฉบับที่ 514 ประจ าวันที่ 18 กรกฎาคม 2564 สถานการณ์ผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อไวรัสโคโรนา 

2019 (COVID-19) การระบาดระลอกใหม่ของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ช่วงที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 18 
กรกฎาคม 2564 และสถานการณ์การได้รับวัคซีน 

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

ประจวบคีรีขันธ์ จากการรายงานข้อมูลของ SAT 
  - ติดตามผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อรายใหม่และจ านวนผู้ป่วยที่เชื่อมโยงทั้งหมดของ Cluster ต่าง ๆ ที่ยังพบการ

แพร่ระบาดอย่างต่อเนื่อง  ได้แก่ Cluster บริษัทโดล ไทยแลนด์, Cluster พนักงานซ่อมเสาไฟฟ้า, Cluster ตลาดนัดสี่แยก
ประจวบฯ, Cluster บริษัทเถกิง เป็นต้น  พร้อมทั้งก าชับด าเนินการสอบสวนโรคโดยเร็วและเร่งค้นหาผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 

  - สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค  ในครอบครัวและชุมชน  ยังมีความน่าเป็นห่วง  จึงขอเน้นย้ าการ
เฝ้าระวังผู้ทีเ่ดินทางกลับภูมิล าเนา จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ให้ปฏิบัติตามมาตรการ Self Quarantine อย่างเคร่งครัด 

  - เร่งรัดการค้นหาผู้ป่วยเชิงรุก  ทั้งนี้  สามารถปรับแผนการค้นหาให้เหมาะสมกับสถานการณ์การเกิดโรค
และบริบทในแต่ละพ้ืนที่  รวมถึงให้ครอบคลุมความเชื่อมโยงผู้ป่วยในแต่ละ Cluster 

2.2 ให้ข้อเสนอแนะการประชาสัมพันธ์การควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID – 19) โดยแบ่งกลุ่มเป้าหมายออกเป็น 3 กลุ่ม  ได้แก่  กลุ่มนักท่องเที่ยว, กลุ่มแรงงานที่เข้ามาท างานในจังหวัด และ
กลุ่มผู้เดินทางกลับมาภูมิล าเนาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  เพื่อให้แต่ละกลุ่ม ปฏิบัติตัวตรงตามมาตรการที่ก าหนด 

3. สรุปประเด็นส าคัญจากกล่องภารกิจต่าง ๆ ระดับจังหวัด 
    3.1 Case Management : แจ้งดังนี ้

  1) รายงานสถานการณ์เตียง แยกสีแดง, เหลือง, เขียว  ของโรงพยาบาลทุกแห่ง และโรงพยาบาลสนาม
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ อัตราการครองเตียงวันนี้ 43 % (ข้อมูล 17 กรกฎาคม 2564 เวลา 24.00 น.) 

  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 ปัจจุบันรวมทั้งสิ้น 120 ราย 

/4) รายงานสถานการณ์...  

ฉบับที่ 308 จากการประชุม EOC สสจ.ประจวบคีรีขันธ์ คร้ังที่ 309 
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4) รายงานสถานการณ์ยา Favipiravir ยังคงมีเพียงพอในการให้การรักษาผู้ป่วยขณะนี้ 

  3.2 Planning : รายงาน  รายงานความก้าวหน้าการจองคิวฉีดวัคซีนโควิด 19 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ผ่าน
หมอประจวบพร้อม และจ านวนผู้ลงทะเบียน ใน Whitelist 

 3.3 กลุ่มกฎหมาย :  แจ้ง 
  1) ข้อก าหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชก าหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.

2548 (ฉบับที่ 28) ประกาศ ณ วันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ.2564 
  2) ค าสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ที่ 

10/2564 เรื่อง พื้นที่สถานการณ์ที่ก าหนดเป็นพ้ืนที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด  พื้นที่ควบคุมสูงสุด พ้ืนที่ควบคุม และพ้ืนที่เฝ้า
ระวังสูง สั่ง ณ วันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ.2564 

3.4 Liaison : แจ้งติดตามผลการปฏิบัติตามข้อสั่งการผู้ตรวจราชการ  จากการประชุม EOC เขตสุขภาพที่ 5 กับ
กล่องภารกิจต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง 

4. สรุปประเด็นส าคัญของนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จากการขอค าแนะน าและการสอบถามในที่
ประชุม ฯ 

4.1 แนะน าการด าเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ ของผู้ที่เดินทางเข้ามาในจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ ได้แก่ การสแกน QR Code รายงานตัว และการกักตัว 14 วัน หากมีอาการให้ตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID – 19) ยกเว้นเป็นผู้ได้รับวัคซีน Sinovac ครบ 2 เข็มแล้ว / วัคซีน Astra Zenaca เข็มที่ 1 แล้ว 4 สัปดาห์ 
หรือผู้ป่วยด้วยโรคโควิด 19 ที่รักษาหายแล้วไม่เกิน 90 วัน  โดยต้องมีเอกสารรับรองทั้ง 2 กรณี  หลังจากนี้อีกประมาณ 2 
สัปดาห์ จึงค่อยมีการทบทวนก าหนดมาตรการใหม่ให้ทันต่อสถานการณ์ 

 4.2 ให้ค าแนะน า SAT ในการน าเสนอข้อมูลความเชื่อมโยงผู้ป่วยรายใหม่ วง 1, วง 2 ให้ชัดเจน เข้าใจง่าย และ
น าข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานต่อไปได้ถูกต้อง 

4.3 ให้ค าแนะน า  Case Manager  ในการปรับลดจ านวนเตียงของโรงพยาบาลสนาม  ในพ้ืนที่ที่ไม่สามารถรับ
คนนอกได้ เช่น โรงพยาบาลสนามของบริษัทโดลไทยแลนด์ เป็นต้น  และให้ทุกอ าเภอเตรียมความพร้อมในการเปิด
โรงพยาบาลสนามเพ่ิม 
 4.4 กรณีนักเรียน / นักศึกษาที่จะไปศึกษาต่อที่ประเทศจีน ซึ่งก าหนดให้รับวัคซีน Sinovac 2 เข็ม  โดยได้รับ 
เข็มที่ 1 ไปแล้ว  แจ้งความประสงค์มีความจ าเป็นต้องขอรับ Senovac เป็นเข็มที่ 2  ไม่รับ Astra Zeneca นั้น  อนุมัติให้
ปฏิบัติตามที่แจ้งความประสงค์ได้  เนื่องจากมีเหตุผลความจ าเป็น  ทั้งนี้   ขอให้น าหลักาานมาแสดงต่อโรงพยาบาลที่
ให้บริการฉีดวัคซีนด้วย 
 4.5 กรณีผู้ที่เดินทางผ่านจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ในเวลากลางคืน  ประสงค์ขอเข้าพักชั่วคราวก่อนเดินทางต่อไป
จังหวัดอ่ืนในวันรุ่งขึ้น  ให้ใช้มาตรการการเดินทางเข้ามาในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เช่นเดียวกับกรณีเดิน ทางเข้ามาพักใน
จังหวัด 

  4.6 การรับผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) กลับภูมิล าเนาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  มี
นโยบายให้ Admited ในอ าเภอที่เป็นภูมิล าเนาของผู้ป่วย 

5. IC ติดตามสถานการณ์  ผลการด าเนินงาน ปัญหาอุปสรรค  จากอ าเภอต่าง ๆ 
 

/IC มีข้อสั่งการ... 
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IC มีข้อสั่งการ ดังนี้ 
 

ล าดับ
ที ่

ประเด็นข้อสั่งการ 
หน่วยงานที่ได้รับ

มอบหมาย 
ก าหนดระยะเวลา

ด าเนินการ 
ผลการ 

ด าเนินงาน 

1 ผู้ที่จะเดินทางไปศึกษาต่อ / ท างาน  ที่ประเทศจีน ซึ่งมี
ข้อก าหนดให้รับวัคซีน Sinovac 2 เข็ม  กรณีได้รับวัคซีน 
Sinovac เข็มที่ 1 แล้ว  และมีความจ าเป็นต้องได้รับวัคซีน
Senovac เป็นเข็มที่ 2 ให้แจ้งเหตุผล  พร้อมแสดงหลักาาน
ต่อโรงพยาบาลที่ให้บริการฉีดวัคซีน และโรงพยาบาลเก็บ
หลักาานดังกล่าวไว้ 

โรงพยาบาล 
ทุกแห่ง 

ตั้งแต่บัดนี้ 
เป็นต้นไป 

 

2 ประชาสัมพันธ์การควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) โดยแบ่ง
กลุ่มเป้าหมายออกเป็น 3 กลุ่ม  ได้แก่  กลุ่มนักท่องเที่ยว, 
กลุ่มแรงงานที่เข้ามาท างานในจังหวัด และกลุ่มผู้เดินทาง
กลับมาภูมิล าเนา   ให้ปฏิบัติตามมาตรการที่ก าหนดของ 
แต่ละกลุ่ม 

PIO จังหวัด ทันที 

 

3 นัดหมาย / เตรียมการประชุม EOC ครั้งต่อไป  
ในวันจันทร์ที่ 19 กรกฎาคม  2564 เวลา 09.00 น. 

Planning  
จังหวัด 

วันจันทร์ที ่
19 กรกฎาคม 

2564 

 

 
 

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

 
(นางจารุรัตน์ พัฒน์ทอง) 

ผู้บัญชาการเหตุการณ์ (IC) ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
 


