
                                                                                             
 
 
 
 

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

ประจ าวันศุกร์ที ่ 23  เดือน  กรกฎาคม พ.ศ. 2564  เวลา 09.00 น. – 10.50 น. 
ห้องประชุม ชั้น 4  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  อ.เมืองฯ  จ.ประจวบคีรีขันธ์ 

 

สรุปสถานการณ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) การระบาดระลอกใหม่ 
ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน – 23 กรกฎาคม 2564 พบผู้ป่วยรายใหม่วันนี้ จ านวน 61 ราย ยืนยันสะสมจ านวน 4,133 ราย 
รักษาหาย 3,345 ราย อยู่ระหว่างการรักษา 774 ราย ในจ านวนนีมี้อาการรุนแรง 55 ราย เสียชีวิตสะสมจ านวน  14  ราย   

สรุปประเด็นส าคัญในการประชุม 
1. SAT รายงานสถานการณ์ ฉบับที่ 519 ประจ าวันที่ 23 กรกฎาคม 2564 สถานการณ์ผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อไวรัสโคโรนา 

2019 (COVID-19) การระบาดระลอกใหม่ของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ช่วงที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 23 
กรกฎาคม 2564 และสถานการณ์การได้รับวัคซีน    

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

ประจวบคีรีขันธ์ จากการรายงานข้อมูลของ SAT 
  2.1.1  IC :  มีความกังวลใจ และห่วงใย เนื่องจากมีผู้เสียชีวิตเพ่ิมอีก 1 รายในอ าเภอหัวหิน ซึ่งติดเชื้อไวรัส

โคโรนา 2019 (COVID – 19) จากการอาศัยร่วมบ้าน เน้นย้ าการเฝ้าระวังค่า SpO2 sat ถ้ามีแนวโน้มลดลงให้พิจารณาเรื่อง
การรักษาเพ่ิมเติม   

2.1.2 เน้นย้ า ผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อรายใหม่ ให้ทีม CDCU ทุกอ าเภอเร่งติดตามสอบสวนโรค และค้นหาHRC1  
และ HRC 2 ให้ครบถ้วน  เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรค 

2.1.3 กรณีปิดตลาด จะมีแม่ค้าบางส่วนตั้งร้านขายของในพ้ืนที่สาธารณะ และบางส่วนใช้พ้ืนที่ส่วนบุคคล 
ให้ทมี CDCU อ าเภอเมืองฯ และโรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ ช่วยตรวจสอบว่ามี กลุ่ม HRC ในจ านวนนี้หรือไม่ เพ่ือป้องกัน
การแพร่กระจายเชื้อ 

2.1.4 เน้นย้ า ให้เฝ้าระวังการกักตัว HRC , การค้นหาHRC โดยเฉพาะกลุ่มนักเรียนและโรงเรียนระวังเป็น
พิเศษ 
 3. สรุปประเด็นส าคัญของ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ดังนี้ 
   3.1 จากกรณีพบการติดเชื้อโควิด-19 ของโรงเรียนบ้านช้างเผือก อ าเภอบางสะพานน้อย แนะน าให้ศึกษา
แลกเปลี่ยนเรียนรู้จากโมเดลของอ าเภออ าเภอบางสะพาน และอ าเภอเมืองฯ 
   3.2 แจ้ง ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เชิญประชุม VDO Conference เตรียมตัวรับผู้ป่วยกลับ
ภูมิล าเนา มอบ รองฯคมสัน ไชยวรรณ์ เข้าร่วมประชุมในวันพรุ่งนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 

/3.3 แจ้งโรงพยาบาลสนาม... 
 
 

ฉบับที่ 313 จากการประชุม EOC สสจ.ประจวบคีรีขันธ์ คร้ังที่ 314 
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   3.3 แจ้งโรงพยาบาลสนามของแต่ละอ าเภอของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
 
ล าดับ อ าเภอ สถานที ่ จ านวนเตียง 

1 หัวหิน Cohort Ward ชั้น 10 150 
โรงแรมสวนสนปดิพัทธ์ 281 

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

รวม 1191 
 

4. สรุปประเด็นส าคัญจากกล่องภารกิจต่าง ๆ ระดับจังหวัด 
    4.1 Case Management : แจ้ง / รายงาน  ดังนี้ 

  1) รายงานสถานการณ์เตียง แยกสีแดง, เหลือง, เขียว  ของโรงพยาบาลทุกแห่ง และโรงพยาบาลสนาม
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ อัตราการครองเตียงวันนี้ 87.22 % (ข้อมูล 22 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 

4) สถานการณ์ยา Favipiravir , โรงพยาบาลชุมชนต้องเบิกยา Stock จ านวน 300- 500 เม็ด 
  4.2 Planning : แจ้ง / รายงาน  ดังนี้ 
   1) ความก้าวหน้าการจองคิวฉีดวัคซีนโควิด 19 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ผ่านหมอประจวบพร้อม และ
จ านวนผู้ลงทะเบียน ใน Whitelist 
   2)  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ได้รับการจัดสรร Vaccine Astrazeneca จ านวน 5,700 dose แล้ว 
   3) ขอให้บุคลากรทางการแพทย์ และสาธารณสุขด่านหน้า ที่มีความประสงค์รับวัคซีนBooster dose กรอก
ข้อมูลใน Google From ที่ทาง Planning จังหวัด ส่งให้เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการจัดสรรวัคซีน 

5. IC ติดตามสถานการณ์ ผลการด าเนินงาน ปัญหาอุปสรรค จากอ าเภอต่างๆ 
 5.1  ติดตามผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อรายใหม่และจ านวนผู้ป่วยที่เชื่อมโยงในเหตุการณ์ของ Cluster ต่าง ๆ, ผู้ป่วย

สัมพันธ์ก่อนหน้า, ผู้ป่วยกลับภูมิล าเนา และผู้ป่วยจากต่างจังหวัดมาขอรับการรักษา ซึ่งพบกระจายไปทุกอ าเภอในจังหวัด  
สรุปมอบหมายอ าเภอท่ีเกี่ยวข้อง พร้อมทั้งใหร้ายงานสถานการณ์ ดังนี้ 

         - อ าเภอหัวหิน ติดตามลงพ้ืนที่ดูสถานการณ์จริงในการแยกกักกลุ่ม HRC ของบริษัทพรีบิวท์ 
         - อ าเภอปราณบุรี ติดตาม HRC 1 และ HRC 2 กรณีผู้ป่วยรายที่ 4030 หมู่บ้านลักษณ์ หนองหอย 
         - อ าเภอเมืองฯ     ติดตามค้นหา HRC ของ Cluster ตลาดนัดสี่แยกประจวบฯ และรายงานเฝ้าระวัง

แม่มุ้ยกินแซ่บ  ป้องกันการเกิดเป็น Cluster ใหม ่
         - อ าเภอทับสะแก  ติดตามCluster และHRC  ทั้ง 3กลุ่ม พร้อมรายงานสถานการณ์ 

     /IC มีข้อสั่งการ.. 
 



                                                                                             
 

-3/3- 
 

IC มีข้อสั่งการ ดังนี้ 
 

ล าดับ
ที ่

ประเด็นข้อสั่งการ 
หน่วยงานที่ได้รับ

มอบหมาย 
ก าหนดระยะเวลา

ด าเนินการ 
ผลการ 

ด าเนินงาน 

1 โรงพยาบาลชุมชนให้เบิก ยา Favipiravir 300-500 เม็ด  
Stock ไว้ที่โรงพยาบาล  กรณีมีจ านวนผู้ป่วยน้อยให้เบิก
300 เม็ด ถ้ามีผู้ป่วยจ านวนมาก เบิก 500 เม็ด 

โรงพยาบาลชุมชน 
ทุกแห่ง 

ทันที 
 

2 บุคลากรทางการแพทย์ และสาธารณสุขด่านหน้า ที่มี
ความประสงค์รับวัคซีน Booeter dose กรอกข้อมูลใน 
Google From ที่ทาง Planning จังหวัด ส่งให้  

โรงพยาบาลและ
สสอ. 

ทุกแห่ง 

วันศุกร์ที่ 23 
กรกฎาคม 2564 
เวลา 14.00 น. 

 

3 แจ้งขยายเวลาการรายงานข้อมูลการ Admited ผู้ป่วยติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019  จากเดิมเวลา 16.00 น. เป็นเวลา 
20.00 น. 

โรงพยาบาล 
ทุกแห่ง 

ทันที 
 

4 ให้ปฏิบัติตามแนวทางเวชปฏิบัติ การวินิจฉัย ดูแลรักษา 
และป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล กรณีโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) ของกรมการแพทย์ ฉบับ
วันที่ 21 กรกฎาคม 2564 โดยเน้นเรื่องการปรับการรักษา
ด้วยยา Favipiravir โดยเริ่มให้เร็วที่สุด 

โรงพยาบาล 
ทุกแห่ง 

ทันที 

 

5 ใหก้ักตัว HRC ตามมาตรฐานอย่างเคร่งครัด CDCUอ าเภอ 
ทุกอ าเภอ 

ทันที 
 

6 นัดหมาย / เตรียมการประชุม EOC ครั้งต่อไป  
ในวันเสาร์ที่ 24 กรกฎาคม  2564 เวลา 09.00 น. 

Planning  
จังหวัด 

วันเสาร์ที ่
24 กรกฎาคม 

2564 

 

 
นางสาวดุจเดือน  คีรีศรี  ผู้สรุปประเด็นข้อสั่งการ 

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

 
(นายคมสัน  ไชยวรรณ์) 

ผู้บัญชาการเหตุการณ์ (IC) ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
 


