
                                                                                             
 
 
 
 

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

ประจ าวันพุธที ่ 21  เดือน  กรกฎาคม พ.ศ. 2564  เวลา 09.00 น. – 10.00 น. 
ห้องประชุม ชั้น 4  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  อ.เมืองฯ  จ.ประจวบคีรีขันธ์ 

 

สรุปสถานการณ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) การระบาดระลอกใหม่ 
ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน – 21 กรกฎาคม 2564 พบผู้ป่วยรายใหม่วันนี้ จ านวน 43 ราย ยืนยันสะสมจ านวน 4,013 ราย 
รักษาหาย 3,269 ราย อยู่ระหว่างการรักษา 731 ราย ในจ านวนนีมี้อาการรุนแรง 61 ราย เสียชีวิตสะสมจ านวน  13  ราย   

สรุปประเด็นส าคัญในการประชุม 
1. SAT รายงานสถานการณ์ ฉบับที่ 517 ประจ าวันที่ 20 กรกฎาคม 2564 สถานการณ์ผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อไวรัสโคโรนา 

2019 (COVID-19) การระบาดระลอกใหม่ของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ช่วงที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 21 
กรกฎาคม 2564 และสถานการณ์การได้รับวัคซีน 

  - มีค าถามจากโรงพยาบาลหัวหินช่วงนี้จะมีผู้ที่เดินทางมาจากอ าเภอชะอ า เข้ามาตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 ที่โรงพยาบาลหัวหิน (เนื่องจากโรงพยาบาลชะอ าใช้ระบบนัดถ้าไม่ถึงคิวจะไม่ได้รับการตรวจ) ถ้าพบเชื้อจะขอนอน
รักษาตัวที่โรงพยาบาลหัวหินเลยไม่กลับไปโรงพยาบาลชะอ า สามารถด าเนินการอย่างไรได้บ้าง 

  ( IC : สามารถปฏิเสธการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือถ้าตรวจพบเชื้อให้ติดต่อนอนรักษาตัวที่
โรงพยาบาลชะอ า) 

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

ประจวบคีรีขันธ์ จากการรายงานข้อมูลของ SAT 
  - ติดตามผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อรายใหม่และจ านวนผู้ป่วยที่เชื่อมโยงทั้งหมดของ Cluster ต่าง ๆ ที่ยังพบการ

แพร่ระบาดอย่างต่อเนื่องที่ส าคัญ ได้แก่ Cluster ตลาดนัดสี่แยกประจวบฯ, Cluster การสัมผัสผู้ป่วยยืนยันก่อนหน้าที่มา
จากจ.อยุธยา (บางสะพานน้อย), Cluster ร้านป้ารวยปูเป็น(จากเรือประมงบางสะพาน), Cluster บ้านพักสีเขียว  เป็นต้น 
พร้อมทั้งติดตามการด าเนินการสอบสวนโรค และจ านวนผู้สัมผัสเสี่ยงสูง HRC 1, HRC 2 จากข้อมูลบางCluster สามารถ
ควบคุมได้แล้ว 

3. สรุปประเด็นส าคัญจากกล่องภารกิจต่าง ๆ ระดับจังหวัด 
    3.1 Case Management : แจ้งดังนี ้

  1) รายงานสถานการณ์เตียง แยกสีแดง, เหลือง, เขียว  ของโรงพยาบาลทุกแห่ง และโรงพยาบาลสนาม
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ อัตราการครองเตียงวันนี้ 82.74 % (ข้อมูล 20 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 
  3.2 Planning : แจ้ง / รายงาน   
   1) ความก้าวหน้าการจองคิวฉีดวัคซีนโควิด 19 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ผ่านหมอประจวบพร้อม และ
จ านวนผู้ลงทะเบียน ใน Whitelist 
   2) ทุกโรงพยาบาลให้ส่งข้อมูลรายชื่อส ารองที่ยังไม่ได้วัคซีนคืนให้ Planning จังหวัด เพ่ือจัดสรรวัคซีนใน
รอบต่อไป 

  
/IC มีข้อสั่งการ 

ฉบับที่ 310 จากการประชุม EOC สสจ.ประจวบคีรีขันธ์ คร้ังที่ 311 



                                                                                             
 

-2/2- 
 

IC มีข้อสั่งการ ดังนี้ 
 

ล าดับ
ที ่

ประเด็นข้อสั่งการ 
หน่วยงานที่ได้รับ

มอบหมาย 
ก าหนดระยะเวลา

ด าเนินการ 
ผลการ 

ด าเนินงาน 

1 นัดหมาย / เตรียมการประชุม EOC ครั้งต่อไป  
ในวันพฤหัสบดีที่ 22 กรกฎาคม  2564 เวลา 09.00 น. 

Planning  
จังหวัด 

วันพฤหัสบดีที่ 
22 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 

 


