
                                                                                             
 
 

 
 

ข้อสั่งการศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
กรณี : โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) 

ประจำวันอังคารที ่ 20  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 – 20 กรกฎาคม 2564 พบผู้ป่วยรายใหม่วันนี้ จำนวน 44 ราย ยืนยันสะสมจำนวน 3,970 ราย 
รักษาหาย 3,239 ราย อยู่ระหว่างการรักษา 718 ราย ในจำนวนนี้มีอาการรุนแรง 61 ราย เสียชีวิตสะสมจำนวน  13  ราย   

สรุปประเด็นสำคัญในการประชุม 
1. SAT รายงานสถานการณ์ ฉบับที่ 516 ประจำวันที่ 20 กรกฎาคม 2564 สถานการณ์ผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อไวรัสโคโรนา 

2019 (COVID-19) การระบาดระลอกใหม่ของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ช่วงที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 20 
กรกฎาคม 2564 และสถานการณ์การได้รับวัคซีน 

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

ประจวบคีรีขันธ์ จากการรายงานข้อมูลของ SAT 
  - ติดตามผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อรายใหม่และจำนวนผู้ป่วยที่เชื่อมโยงทั้งหมดของ Cluster ต่าง ๆ ที่ยังพบการ

แพร่ระบาดอย่างต่อเนื่องที่สำคัญ ได้แก่ Cluster ตลาดนัดสี่แยกประจวบฯ, Cluster การสัมผัสผู้ป่วยยืนยันก่อนหน้าที่มา
จากจ.อยุธยา (บางสะพานน้อย) / เจ้าพนักงานที่ดิน (อ.ปราณบุรี)  เป็นต้น  พร้อมทั้งกำชับดำเนินการสอบสวนโรคและเร่ง
ค้นหาผู้สัมผัสเสี่ยงสูง HRC 1, HRC 2 เพ่ือดำเนินการตามมาตรการโดยเร็ว 

  - มอบหมายให้ SAT จังหวัด ช่วย CDCU อำเภอเมืองฯ ในการจัดทำ/นำเสนอข้อมูลเชื่อมโยงผู้ป่วยใน
เหตุการณ ์และแสดงกราฟการระบาดให้เห็นอย่างชัดเจน  เพ่ือนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในการแกไ้ขปัญหา 

  - จากสถานการณ์การแพร่ระบาดในขณะนี้  ยังมีแนวโน้มพบในครอบครัวและชุมชนสูงขึ้น  กำชับให้
เจ้าหน้าที่สื่อสารให้ประชาชนในพ้ืนที่  ระมัดระวังญาติ / ผู้ที่เดินทางเข้ามาจากต่างจังหวัด ให้ปฏิบัติตามมาตรการที่จังหวัด
กำหนดอย่างเคร่งครัด 

 2.2 มอบหมายให้ PIO จังหวัด สื่อสารประชาสัมพันธ์  กรณีผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อโควิด 19 จากต่างจังหวัด / 
กลับภูมิลำเนา มีความประสงค์จะมารักษาที่โรงพยาบาลในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  แจ้งประสานมายังโรงพยาบาลล่วงหน้า  
เพ่ือให้ทางโรงพยาบาลได้มกีารเตรียมการรับผู้ป่วย 

 2.3 แจ้งการเบิกค่าคัดกรอง COVID 19 และการเบิกค่ารักษา COVID 19 (รายละเอียดในไลน์กลุ่ม EOC 
Prachuap) 

2.4 แจ้งจะมีการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด ในวันพรุ่งนี้ (21 กรกฎาคม 2564) เวลา 10.00 น. 
3. สรุปประเด็นสำคัญจากกล่องภารกิจต่าง ๆ ระดับจังหวัด 

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

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ อัตราการครองเตียงวันนี้ 68.94 % (ข้อมูล 19 กรกฎาคม 2564 เวลา 24.00 น.) 
/2) รายงาน… 

ฉบับที่ 310 จากการประชุม EOC สสจ.ประจวบคีรีขันธ์ คร้ังที่ 311 
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  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) ขอข้อมูลรายชื่อพ่อค้าแม่ค้าในตลาดต่าง ๆ ของอำเภอหัวหิน เพ่ือเตรียมความพร้อมในการบริหารวัคซีน 
  3.3 Logistic : แจ้งจัดสรรทรัพยากรบางรายการที่ได้รับการสนับสนุนมาจากส่วนกลาง ให้หน่วยงานมาตดิต่อ
รับได้ที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป  พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะแกทุ่กอำเภอในการ
จัดทำแผนเตรียมจัดหาทรัพยากรต่าง ๆ ให้เพียงพอ  พร้อมใช้ 
  3.4 Liaison : ติดตามข้อสั่งการของ IC จากการประชุม EOC เมื่อวานนี้ จำนวน 2 เรื่อง ได้แก่ การเตรียม
ความพร้อมการจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม และการขอข้อมูลความต้องการการสนับสนุน Non MD จากทุกอำเภอ 
  3.5 HR : แจ้งได้รับข้อมูลความต้องการการสนับสนุน Non MD แล้ว จำนวน  5  อำเภอ ยังขาดอำเภอกุยบุรี, 
เมืองฯ และบางสะพาน ขอความร่วมมือให้ส่งทางไลน์กลุ่ม HR ภายใน 14.00 น.วันนี้  เพ่ือเตรียมข้อมูลนำเสนอในการ
ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด ในวันพรุ่งนี้ 

4. IC ติดตามสถานการณ์  ผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค  จากอำเภอต่าง ๆ 
  4.1 ติดตามแผนการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามของทุกอำเภอ รายละเอียด  ดังนี้ 
 

ลำดับ อำเภอ สถานที ่ จำนวนเตียง 
1 หัวหิน Cohort Ward ชั้น 10 150 

โรงแรมสวนสนปดิพัทธ์ 200 
2 ปราณบุรี ศูนย์คริสตจักร ปราณบุรี 100 
3 สามร้อยยอด ศาลาวัดตาลเจ็ดยอด 100 
4 กุยบุรี Cohort Ward ห้องประชุม 50 
5 เมืองฯ ศูนย์ฝึกสมานมิตร 80 เตียง x 2 อาคาร 160 
6 ทับสะแก โรงแรมแอนแอ้น 50 
7 บางสะพาน Cohort Ward ชั้น 5 ตึก OPD  50 
8 บางสะพานน้อย ศาลาวัดห้วยสัก 100 

รวม 960 
 

/IC มีข้อสั่งการ… 
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IC มีข้อสั่งการ ดังนี้ 
 

ลำดับ
ที ่

ประเด็นข้อสั่งการ 
หน่วยงานที่ได้รับ

มอบหมาย 
กำหนดระยะเวลา

ดำเนินการ 
ผลการ 

ดำเนินงาน 

1 นัดหมาย / เตรียมการประชุม EOC ครั้งต่อไป  
ในวันพุธที่ 21 กรกฎาคม  2564 เวลา 09.00 น. 

Planning  
จังหวัด 

วันพุธที ่
21 กรกฎาคม 

2564 

 

 

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

 
(นายแพทย์สุริยะ คูหะรัตน์) 

ผู้บัญชาการเหตุการณ์ (IC) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
 


