
                                                                                             
 
 

 
 

ข้อสั่งการศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
กรณี : โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) 

ประจำวันพฤหัสบดีที่  22  เดือน  กรกฎาคม พ.ศ. 2564  เวลา 09.00 น. – 10.00 น. 
ห้องประชุม ชั้น 4  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  อ.เมืองฯ  จ.ประจวบคีรีขันธ์ 

 

สรุปสถานการณ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) การระบาดระลอกใหม่ 
ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน – 22 กรกฎาคม 2564 พบผู้ป่วยรายใหม่วันนี้ จำนวน 59 ราย ยืนยันสะสมจำนวน 4,072 ราย 
รักษาหาย 3,301 ราย อยู่ระหว่างการรักษา 758 ราย ในจำนวนนี้มีอาการรุนแรง 56 ราย เสียชีวิตสะสมจำนวน  13  ราย   

สรุปประเด็นสำคัญในการประชุม 
1. SAT รายงานสถานการณ์ ฉบับที่ 518 ประจำวันที่ 22 กรกฎาคม 2564 สถานการณ์ผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อไวรัสโคโรนา 

2019 (COVID-19) การระบาดระลอกใหม่ของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ช่วงที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 22 
กรกฎาคม 2564 และสถานการณ์การได้รับวัคซีน    

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

ประจวบคีรีขันธ์ จากการรายงานข้อมูลของ SAT 
  2.1.1  ติดตามผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อรายใหม่และจำนวนผู้ป่วยที่เชื่อมโยงในเหตุการณ์ของ Cluster ต่าง ๆ, 

ผู้ป่วยสัมพันธ์ก่อนหน้า, ผู้ป่วยกลับภูมิลำเนา และผู้ป่วยจากต่างจังหวัดมาขอรับการรักษา ซึ่งพบกระจายไปทุกอำเภอใน
จังหวัด  สรุปมอบหมายอำเภอที่เก่ียวข้องสำหรับวันนี้ ดังนี้ 

         - อำเภอหัวหิน ติดตามลงพื้นทีดู่สถานการณ์จริงในการแยกกักกลุ่ม HRC ของบริษัทพรีบิวท์ 
         - อำเภอปราณบุรี ติดตาม HRC 1 และ HRC 2 กรณีผู้ป่วยรายที่ 4030 หมู่บ้านลักษณ์ หนองหอย 
         - อำเภอเมืองฯ ติดตามค้นหา HRC ของ Cluster ตลาดนัดสี่แยกประจวบฯ ให้ครบถ้วน  และ

เฝ้าระวังแม่มุ้ยกินแซ่บ  ป้องกันการเกิดเป็น Cluster ใหม ่
         - อำเภอทับสะแก เร่งสอบสวนโรค  และค้นหา HRC ของผู้ป่วยรายที่ 3924 (ผู้ป่วย Pneumonia)  
         - อ.บางสะพาน ติดตามทีมกู้ชีพ, กู้ภัย, ตำรวจ และรถยก  ที่ผู้สัมผัสผู้ป่วยรายที่  4081 เกิด

อุบัติเหตุที่ตำบลชัยเกษม รักษาโรงพยาบาลบางสะพาน (พบเชื้อจากการตรวจก่อนทำหัตถการ) 
         - อ.บางสะพานน้อย  ติดตาม HRC ซึ่งเป็นลูกชายผู้ป่วยรายที่ 4075 ซึ่งมีอาชีพขับรถรับ-ส่งของจาก

ตลาดศรีเมืองราชบุรี-สุราษฎร์ธานี 
2.1.2  ผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อรายใหม่ส่วนใหญ่พบมีความเชื่อมโยงสัมพันธ์กับพื้นท่ีเสี่ยง เช่น กรุงเทพมหานคร, 

ปทุมธานี, อยุธยา เป็นต้น  เน้นย้ำให้ทีม CDCU ทุกอำเภอเร่งติดตามสอบสวนโรค  และค้นหา HRC 1 และ HRC 2 ให้
ครบถ้วน  เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรค 

  2.1.3  กำชับให้ทุกอำเภอดำเนินการทำ Active Surveillance ในสถานที่ที่มีความเสี่ยงสูง  ตามที่ SAT ให้
ข้อเสนอแนะ ได้แก่  ตลาดสด, ตลานัด โดยทำซ้ำในบุคคลเดิมที่มีพฤติกรรมเสี่ยงได้ เช่น พ่อค้าแม่ค้าที่ไม่สวม Mask, ผู้ที่
เดินทางไปซื้อ-ขายของที่ตลาดไท/ตลาดศรีเมือง เป็นต้น 

/3. สรุปประเด็น... 
 

ฉบับที่ 312 จากการประชุม EOC สสจ.ประจวบคีรีขันธ์ คร้ังที่ 313 
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3. สรุปประเด็นสำคัญจากกล่องภารกิจต่าง ๆ ระดับจังหวัด 
    3.1 Case Management : แจ้ง / รายงาน  ดังนี้ 

  1) รายงานสถานการณ์เตียง แยกสีแดง, เหลือง, เขียว  ของโรงพยาบาลทุกแห่ง และโรงพยาบาลสนาม
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ อัตราการครองเตียงวันนี้ 85.65 % (ข้อมูล 21 กรกฎาคม 2564 เวลา 24.00 น. 

  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) สถานการณ์ยา Favipiravir 
5) แจ้งแนวทางเวชปฏิบัติ การวินิจฉัย ดูแลรักษา และป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล กรณีโรคติดเชื้อ

ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) โดยเน้นเรื่องการปรับการรักษาด้วยยา Favipiravir รายละเอียดส่งใน Line กลุ่ม EOC 
Prachuap วันนี้ 

6) เชิญผู้รับผิดชอบระบบรายงาน HRC เข้าร่วมประชุมผ่านระบบ Zoom ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์  วันนี้ เวลา 13.00 น. 
  3.2 Planning : แจ้ง / รายงาน  ดังนี้ 
   1) ความก้าวหน้าการจองคิวฉีดวัคซีนโควิด 19 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ผ่านหมอประจวบพร้อม และ
จำนวนผู้ลงทะเบียน ใน Whitelist 
   2) แจ้งเรื่องจากการประชุมทางไกล (Web Conference) การบริหารจัดการวัคซีนโควิด 19 วันที่ 21 
กรกฎาคม 2564 ได้แก่ ความครอบคลุมการได้รับบริการวัคซีนโควิด 19, เกณฑ์การจดัสรรวัคซีนโควิด 19, แนวทางการฉีด
วัคซีนโควิด 19, แนวทางการจัดบริการฉีดวัคซีนสำหรับชาวต่างชาติ, การเร่งรัดการฉีดวัคซีนโควิด 19 ในหญิงตั้งครรภ์ และ
ข้อสั่งการที่เกี่ยวข้อง 
 3.3 Logistic : แจ้งดังนี ้
   1) การจัดสรรทรัพยากรให้แก่โรงพยาบาลและสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ  ขอให้โรงพยาบาลสามร้อยยอด
, กุยบุรี, ประจวบคีรีขันธ์, ทับสะแก และบางสะพาน รวมถึงสำนักงานสาธารณสุขอำเภอทับสะแก มาติดต่อรับได้ที่สำนักงาน
สาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
   2) ขอให้ทุกอำเภอลงบันทึกข้อมูลทรัพยากรนำเข้า-จ่ายออก ให้ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน เพ่ือทราบ
สถานการณจ์ริงในการบริหารทรัพยากร  รวมถึงการวางแผนการใช้และวางแผนการจัดซื้อ/จัดหา 
 3.4 PIO : สื่อสารสร้างความม่ันใจในการฉีดวัคซีนโควิด 19 ให้แก่ประชาชน กรณีมีข่าวการเสียชีวิตของผู้รับ
วัคซีนโควิด 19 

4. IC ติดตามสถานการณ์ ผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค จากอำเภอต่างๆ 
 

/IC มีข้อสั่งการ... 
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IC มีข้อสั่งการ ดังนี้ 
 

ลำดับ
ที ่

ประเด็นข้อสั่งการ 
หน่วยงานที่ได้รับ

มอบหมาย 
กำหนดระยะเวลา

ดำเนินการ 
ผลการ 

ดำเนินงาน 

1 ส่งจำนวนหญิงตั้งครรภ์ที่มีอายุครรภ์ 12 สัปดาห์ขึ้นไป 
มายัง Planning จังหวัด เพื่อการบริหารวัคซีนต่อไป 

โรงพยาบาลทุกแห่ง  
และ 

สำนักงาน 
สาธารณสุขอำเภอ 

ทุกอำเภอ 

ภายใน 
วันอังคารที่ 27 

กรกฎาคม 2564 

 

2 นัดหมาย / เตรียมการประชุม EOC ครั้งต่อไป  
ในวันศุกร์ที่ 23 กรกฎาคม  2564 เวลา 09.00 น. 

Planning  
จังหวัด 

วันศุกร์ที่ 
23 กรกฎาคม 

2564 

 

 
นางเพ็ชรัตน์  ตั้งตระกูลพงศ์ ผู้สรุปประเด็นข้อสั่งการ 

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

(นางศิริพรรณ  กลีบจันทร์) 
ผู้บัญชาการเหตุการณ์ (IC) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

 


