
                                                                                             
 
 

 
 

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

ประจ าวันเสาร์ที ่ 24  เดือน  กรกฎาคม พ.ศ. 2564  เวลา 09.00 น. – 12.00 น. 
ห้องประชุม ชั้น 4  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  อ.เมืองฯ  จ.ประจวบคีรีขันธ์ 

 

สรุปสถานการณ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) การระบาดระลอกใหม่ 
ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน – 24 กรกฎาคม 2564 พบผู้ป่วยรายใหม่วันนี้ จ านวน 61 ราย ยืนยันสะสมจ านวน 4,194 ราย 
รักษาหาย 3,394 ราย อยู่ระหว่างการรักษา 786 ราย ในจ านวนนีมี้อาการรุนแรง 50 ราย เสียชีวิตสะสมจ านวน 14 ราย   

สรุปประเด็นส าคัญในการประชุม 
1. SAT รายงานสถานการณ์ ฉบับที่ 520 ประจ าวันที่ 24 กรกฎาคม 2564 สถานการณ์ผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อไวรัสโคโรนา 

2019 (COVID-19) การระบาดระลอกใหม่ของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ช่วงที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 24 
กรกฎาคม 2564 และสถานการณ์การได้รับวัคซีน    

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

ประจวบคีรีขันธ์ จากการรายงานข้อมูลของ SAT 
  2.1.1 ติดตามสถานการณ์การติดเชื้อของแต่ละ Cluster และเร่งรัดการด าเนินการติดตาม HRC 1 และ 

HRC 2 พร้อมเน้นย้ าการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคในแต่ละวงของผู้ป่วยเชื่อมโยงในเหตุการณ์ 
2.1.2 ติดตามการเตรียมความพร้อมการเปิดโรงพยาบาลสนามและจ านวนเตียงในการรับผู้ป่วย 
2.1.3 ติดตามการอนุญาตให้ขายของในพ้ืนที่ของเอกชน เนื่องจากการปิดตลาดสด/ตลาดนัดของอ าเภอ

เมืองประจวบคีรีขันธ์ 
 3. สรุปประเด็นส าคัญของนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
  3.1 แจ้งแนวทาง การขอซิมโทรศัพท์ของบริษัท TRUE  
  3.2 แนะน าให้สสอ.เมืองฯ ประชาสัมพันธ์และตรวจสอบการขายของในพ้ืนที่ของเอกชนแทนตลาดสด/ตลาดนัด 

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

  1) รายงานสถานการณ์เตียง แยกสีแดง, เหลือง, เขียว  ของโรงพยาบาลทุกแห่ง และโรงพยาบาลสนาม
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ อัตราการครองเตียงวันนี้ 90 % (ข้อมูล 23 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 มี จ านวน 3, 668 เม็ด และโรงพยาบาลชุมชนทุกแห่งมีการ stock แล้ว 
 

/4.2 Operation แจ้ง… 

ฉบับที่ 314 จากการประชุม EOC สสจ.ประจวบคีรีขันธ์ คร้ังที่ 315 
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 4.2 Operation : แจ้งโรงพยาบาลสนามของแต่ละอ าเภอของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
ล าดับ อ าเภอ สถานที ่ จ านวนเตียง หมายเหตุ 

1 หัวหิน Cohort Ward ชั้น 10 150 รับผป.แล้ว 
โรงแรมสวนสนประดิพัทธ์(106+181)=287 ห้อง 572  

2 ปราณบุรี ศูนย์คริสตจักร ปราณบุรี 120  
3 สามร้อยยอด ศาลาวัดตาลเจ็ดยอด 120  
4 กุยบุรี อาคารปฏิบัติธรรมสีขาว วัดกุยบุรี 200  
5 เมืองฯ ศูนย์ฝึกสมานมิตร 80 เตียง x 2 อาคาร 160  

ทุง่กระต่ายขัง CI 50  
6 ทับสะแก Cohort Ward อาคารส่งเสริมสุขภาพชั้น 2  100 เริ่มรับผป.ได้ 40 เตียง 
7 บางสะพาน Cohort Ward ชั้น 5 ตึก OPD  100 เริ่มรับผป.ได้ 50 เตียง 
8 บางสะพานน้อย ศาลาวัดห้วยสัก 100 เริ่มรับผป.ได้ 37 เตียง 

รวม 1,672  
  4.3 Planning : แจ้ง / รายงาน  ดังนี้  
   1) ความก้าวหน้าการจองคิวฉีดวัคซีนโควิด 19 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ผ่านหมอประจวบพร้อม และ
จ านวนผู้ลงทะเบียน ใน Whitelist 
   2) จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ได้จัดสรร Vaccine Astra Zeneca ตามจ านวนที่ทุกโรงพยาบาลขอมา แต่หาก
มีข้อมูลผู้มารับบริการฉีดวัคซีนลดลง  ขอให้แจ้งคืนวัคซีน 
   3) ขอให้ทบทวนรายชื่อบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขด่านหน้าที่มีความประสงค์รับวัคซีน 
Booster dose  ของโรงพยาบาลหัวหิน, สสอ.หัวหิน, โรงพยาบาลกุยบุรี, โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ และโรงพยาบาล
กองบิน 5 
 4.4 Logistic : ได้รับการสนับสนุนยา Favipiravir จ านวน 15,000 เม็ด โดยโรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์จะ
จัดสรรให้แต่ละโรงพยาบาล 

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

สัมพันธ์ก่อนหน้า, ผู้ป่วยกลับภูมิล าเนา และผู้ป่วยจากต่างจังหวัดที่มาขอรับการรักษา ซึ่งพบกระจายไปในทุกอ าเภอของ
จังหวัด สรุปมอบหมายอ าเภอท่ีเกี่ยวข้อง พร้อมทั้งให้รายงานสถานการณ์ ดังนี้ 

- อ าเภอหัวหิน : ติดตามลงพ้ืนที่ดูสถานการณ์จริงในการแยกกักกลุ่ม HRC ของบริษัทพรีบิ้วส์  
         (นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ : ให้ใช้มาตรการปิดโรงงานและกักตัว และควรมีการ

ตรวจสอบการกักตัวตามมาตรการอย่างเคร่งครัด / มีการติดตามผ่านกล้องวงจรปิด) 
- อ าเภอปราณบุรี : ติดตาม HRC 1 และ HRC 2  หมู่บ้านรักษ์หนองหอย พร้อมเสนอแนวทางการป้องกัน

การแพร่กระจายเชื้อ และออกหนังสือกักตัว / ให้ค าแนะน าการกักตัวแก่ผู้สัมผัสร่วมทั้งหมดแล้ว     
- อ าเภอสามร้อยยอด  : ติดตาม HRC ที่โรงงานเถกิง, พนักงานซ่อมเสาไฟฟ้า ด าเนินการตรวจหาเชื้อและใช้

มาตรการกักตัวแล้ว 
/(นายแพทย์สาธารณสุข... 
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   (นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ : แนะน าให้ด าเนินการติดตาม HRC 2 ให้ครบถ้วน  พร้อม

ทั้งเขียนแผนผังอาคาร   สถานที่กักตัวและสภาพแวดล้อม) 
      - อ าเภอเมืองฯ : ติดตามความเชื่อมโยงของ Cluster แม็คยีนส์ และรปภ ของห้างโฮมโปร ประจวบคีรีขันธ์ 
             - อ าเภอบางสะพาน : Cluster การค้าขายของที่บ้าน มีการปิดร้านและ ติดตาม HRC ทั้งหมด 11 คน 
ควบคุม เฝ้าระวังครบถ้วนแล้ว 

      - อ าเภอทับสะแก  :  ติดตามเคสนักเรียนที่ตรวจก่อนท าหัตถการ 
      - อ าเภอบางสะพานน้อย : มีการติดเชื้อเพ่ิมในโรงเรียนบ้านทองอินทร์ ก าลังด าเนินการควบคุมและป้องกัน

การแพร่กระจายเชื้อ 
IC มีข้อสั่งการ ดังนี้ 
 

ล าดับ
ที ่

ประเด็นข้อสั่งการ 
หน่วยงานที่ได้รับ

มอบหมาย 

ก าหนด
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผลการ 
ด าเนินงาน 

1 ประสานผู้จัดการห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ กรณีมี
พนักงานเดินทางไปยังพ้ืนที่สีแดง  เมื่อกลับมาให้
ด าเนินการกักตัว 14 วัน  หากพบมีการติดเชื้อไวรัส 
โคโรนา 2019 (COVID – 19) ขึ้น เนื่องจากการไม่ปฏิบัติ
ตามมาตรการ จะด าเนินการตามกฎหมายต่อไป 

Operation อ าเภอ    
ทุกอ าเภอ 

ทันที 

 

2 ประสานโรงงานทุกแห่งเกี่ยวกับ แรงงานต่างด้าวที่ลักลอบ
เข้ามา ไม่ให้รับกลับเขา้ท างาน 

Operation อ าเภอ    
ทุกอ าเภอ 

ทันที 
 

3 แจ้งสถานที่การเพ่ิมเตียงเพ่ือรองรับผู้ป่วยติดเชื้อ COVID 
19 มายัง Operation จังหวัด  กรณีเป็นสถานที่นอก
โรงพยาบาล  ให้แจ้งว่าอยู่ในความรับผิดชอบขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นใดด้วย  เพ่ือให้ Operation จังหวัด 
ลงตรวจประเมิน ในอ าเภอที่มีความพร้อม รวมถึงประสาน 
Planning จังหวัดในการจัดท าค าสั่งฯ 

Operation อ าเภอ    
ทุกอ าเภอ 

ทันที 

 

6 นัดหมาย / เตรียมการประชุม EOC ครั้งต่อไป  
ในวันอาทิตย์ที่ 25 กรกฎาคม  2564 เวลา 09.00 น. Planning จังหวัด 

วันอาทิตย์ที่ 
25 กรกฎาคม 

2564 

 

 

นายศุภชัย ศราภัยวานิช  ผู้สรุปประเด็นข้อสั่งการ 
นางเพ็ชรัตน์  ตั้งตระกูลพงศ์ ผู้ตรวจสรุปประเด็นข้อสั่งการ 

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

(นางจันทนา ศริิโยธิพันธุ์) 
ผู้บัญชาการเหตุการณ์ (IC) ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 


