
                                                                                             
 
 

 
 

ข้อสั่งการศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
กรณี : โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) 

ประจำวันจันทร์ที ่ 19  เดือน  กรกฎาคม พ.ศ. 2564  เวลา 09.00 น. – 11.00 น. 
ห้องประชุม ชั้น 4  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  อ.เมืองฯ  จ.ประจวบคีรีขันธ์ 

 

สรุปสถานการณ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) การระบาดระลอกใหม่ 
ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน – 19 กรกฎาคม 2564 พบผู้ป่วยรายใหม่วันนี้ จำนวน 50 ราย ยืนยันสะสมจำนวน 3,926 ราย 
รักษาหาย 3,210 ราย อยู่ระหว่างการรักษา 703 ราย ในจำนวนนี้มีอาการรุนแรง 62 ราย เสียชีวิตสะสมจำนวน  13  ราย   

สรุปประเด็นสำคัญในการประชุม 
1. SAT รายงานสถานการณ์ ฉบับที่ 515 ประจำวันที่ 19 กรกฎาคม 2564 สถานการณ์ผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อไวรัสโคโรนา 

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

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

ประจวบคีรีขันธ์ จากการรายงานข้อมูลของ SAT 
  - ให้คำแนะนำ SAT ในการนำเสนอข้อมูลผู้ป่วยยืนยันสะสม แยกเป็นผู้ป่วยติดเชื้อในจังหวัด และรับจาก

ต่างจังหวัด (ต่างจังหวัด+กลับภูมิลำเนา+รับ Refer จากจังหวัดในเขตสุขภาพท่ี 5) 
  - ผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อรายใหม่ พบแนวโน้มเพ่ิมมากข้ึนจากระบบเฝ้าระวัง / ระบบบริการ 
  - ติดตามผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อรายใหม่และจำนวนผู้ป่วยที่เชื่อมโยงทั้งหมดของ Cluster ต่าง ๆ ที่ยังพบการ

แพร่ระบาดอย่างต่อเนื่อง  ได้แก่ Cluster รับจ้างทำฝ้า, Cluster ตลาดนัดสี่แยกประจวบฯ, Cluster บริษัทเถกิง, Cluster 
คาราเพลสเขาเต่า เป็นต้น  พร้อมทั้งกำชับดำเนินการสอบสวนโรคและเร่งค้นหาผู้สัมผัสเสี่ยงสูงโดยเร็ว  ส่วน Cluster บริษัท
โดลไทยแลนด์ วันนี้ไม่พบผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อรายใหม่แล้ว 

  - เร่งรัดการค้นหาผู้ป่วยเชิงรุก  ทั้งนี้  สามารถปรับแผนการค้นหาให้เหมาะสมกับสถานการณ์การเกิดโรค
และบริบทในแต่ละพ้ืนที่  รวมถึงให้ครอบคลุมความเชื่อมโยงผู้ป่วยในแต่ละ Cluster 

  - จากสถานการณ์ความเชื่อมโยงผู้ป่วย และผู้ป่วยสัมพันธ์กับเหตุการณ์ก่อนหน้า มอบหมายให้ 1) อำเภอ
เมืองฯ ถอดบทเรียนการเกิดการแพร่ระบาดในตลาดนัดทั้งหมด 2) SAT เขียนรายงาน Case ตัวอย่าง เช่น กรณีตลาดนัด, 
แคมป์คนงานรับเหมาก่อสร้าง เป็นต้น เพ่ือสร้างความตระหนักการป้องกันการแร่ระบาดของโรคให้แก่บุคคลในครอบครัว/
ชุมชน 3) ขอความร่วมมือให้ ศปก.อำเภอ เน้นย้ำเจ้าหน้าที่ทางปกครองระดับอำเภอ/ตำบล ช่วยตรวจตราบุคคลที่เข้ามาใน
พ้ืนที่ 

  - มอบหมายให้โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ 1) เร่งติดตามการรายงานผลตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
ทางห้องปฏิบัติการ  ที่อำเภอเมืองฯได้ทำ  Active  Surveillance  เมื่อวันที่  16  กรกฎาคม  2564  จำนวน  150  ราย 
2) ตรวจหาสายพันธุ์ ในผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อรายใหม่วันนี้ที่เป็นแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง  จำนวน 4 ราย ด้วย 

 
 
 

ฉบับที่ 309 จากการประชุม EOC สสจ.ประจวบคีรีขันธ์ คร้ังที่ 310 
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3. สรุปประเด็นสำคัญจากกล่องภารกิจต่าง ๆ ระดับจังหวัด 

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

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ อัตราการครองเตียงวันนี้ 69.52 % (ข้อมูล 18 กรกฎาคม 2564 เวลา 24.00 น.) นอกจากนี้ได้มีการ
ลดจำนวนเตียงของโรงพยาบาลสนามที่ไม่สามารถรับผู้ป่วยที่เป็นคนนอกได้  ได้แก่ โรงพยาบาลสนามบริษัทโดลไทยแลนด์ 
เหลือ 76 เตียง และโรงพยาบาลสนาม ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล เหลือ 46 
เตียง 

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

  3) รายงานการดูแลผู้ป่ วยยืนยันติด เชื้อ ไวรัส โคโรนา  2019 (COVID – 19) admitted ในจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์  กรณี ผู้ป่วยรับส่งต่อมาจากจังหวัดต่าง ๆ ในเขตสุขภาพที่ 5, ผู้ป่วยภูมิลำเนาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และ
ผู้ป่วยต่างจังหวัด  

4) รายงานสถานการณ์ยา Favipiravir  
  3.2 Planning : แจ้ง / รายงาน   
   1) ความก้าวหน้าการจองคิวฉีดวัคซีนโควิด 19 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ผ่านหมอประจวบพร้อม และ
จำนวนผู้ลงทะเบียน ใน Whitelist 
   2) เพ่ือป้องกันความสับสนการให้บริการการฉีดวัคซีนแก่ประชาชน  จึงกำหนดเป็นแนวทางเดียวกันทั้ง
จังหวัด  ตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2564 เป็นต้นไป  ดังนี้ 
     - ทุกวันจันทร ์ ให้บริการฉีดวัคซีนเข็มที่ 2  AztraZeneca 
     - ทุกวันอังคาร ให้บริการฉีดวัคซีนเข็มที่ 1  Sinovac 
   3) กรณีโรงพยาบาลกรุงเทพหัวหิน  มีบุคลากรที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีน Sinovac เข็มที่ 2 ให้เปลี่ยนเป็นฉีดวัคซีน 
AztraZeneca แทน  และขอให้แจ้งคืนวัคซีน Sinovac ที่เหลือมายังจังหวัด เพ่ือบริหารวัคซีน เป็นเข็มท่ี 1 ให้กลุ่มเป้าหมาย
อ่ืนต่อไป 
   4) กรณโีรงพยาบาลหัวหินขอเพ่ิมรายชื่อบุคลากรสาธารณสุขด่านหน้า จำนวน 150 คน ในการฉีดวัคซีน 
Booster Dose เป็น AztraZeneca ซึ่งได้รับการอนุมัติจาก IC ขอให้แจ้งรายชื่อมายัง Planning จังหวัด เพ่ือรวบรวมรายชื่อ
ส่งไปยังกระทรวงสาธารณสุข  และจากข้อมูล MOPH IC พบว่า โรงพยาบาลหัวหินยังมีวัคซีนใน Stock บางส่วน ขอให้แจ้ง
คืนวัคซีนที่เหลือมายังจังหวัด เพ่ือบริหารวัคซีนต่อไป 
  3.3 PIO : สอบถามกรณีการรับผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) กลับภูมิลำเนา กรณี พ้ืนที่
รับผู้ป่วยไม่ได้เนื่องจากเตียงเต็ม 
   (IC : ยังคงให้ประชาสัมพันธ์รับผู้ป่วยฯกลับภูมิลำเนาเหมือนเดิม  เบื้องต้นแก้ปัญหาด้วยการ กรณีห้องแยก
โรค เพิ่มเป็นให้ Admited ห้องละ 2-3 คน ตามขนาดห้อง และตามความสัพมพันธ์ กรณีเป็นบุคคลในครอบครัวเดียวกัน)  
  3.4 Operation : สาธิตการบนัทึกข้อมูลในโปรแกรมการรายงานข้อมูลของกลุ่ม HRC 

4. IC ติดตามสถานการณ์  ผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค  จากอำเภอต่าง ๆ 
/5. IC สอบถาม... 
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5. IC สอบถามทุกอำเภอ  เรื่องการให้การสนับสนุนจังหวัดในเขตสุขภาพที่ 5 ว่าจังหวัดเราจะรับผู้ป่วยกลุ่มสีเขียว 
และกลุ่มสีเหลืองจากจังหวัดนครปฐมมาดูแลในจังหวัด  หรือส่งเจ้าหน้าที่จังหวัดเราไปช่วย ER โรงพยาบาลสมุทรสาคร 

   

IC มีข้อสั่งการ ดังนี้ 
 

ลำดับ
ที ่

ประเด็นข้อสั่งการ 
หน่วยงานที่ได้รับ

มอบหมาย 
กำหนดระยะเวลา

ดำเนินการ 
ผลการ 

ดำเนินงาน 

1 ทุกอำเภอเตรียมความพร้อมในการจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม 
เพ่ือรองรับผู้ป่วยทั้งภายในจังหวัดและรับจากต่างจังหวัด 

IC อำเภอ ทันที 
 

2 สอบถามความต้องการของโรงพยาบาลทุกแห่ งและ
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอทุกอำเภอ  เรื่องการขอ
สนับสนุนบุ คคลที่ ไม่ ใช่ บุ คลากรทางการแพทย์และ
สาธารณสุข  มาช่วยปฏิบัติงาน ว่าต้องการหรือไม่ และ  
ต้องการให้ช่วยปฏิบัติงานหน้าที่อะไร 

HR จังหวัด ทันที 

 

3 นัดหมาย / เตรียมการประชุม EOC ครั้งต่อไป  
ในวันอังคารที่ 20 กรกฎาคม  2564 เวลา 09.00 น. 

Planning  
จังหวัด 

วันอังคารที่ 
20 กรกฎาคม 

2564 

 

 

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

 
(นายแพทย์สุริยะ คูหะรัตน์) 

ผู้บัญชาการเหตุการณ์ (IC) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
 


