
                                                                                             
 
 

 
 

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

ประจ าวันอาทิตย์ที ่ 25  เดือน  กรกฎาคม พ.ศ. 2564  เวลา 09.00 น. – 11.00 น. 
ห้องประชุม ชั้น 4  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  อ.เมืองฯ  จ.ประจวบคีรีขันธ์ 

 

สรุปสถานการณ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) การระบาดระลอกใหม่ 
ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน – 25 กรกฎาคม 2564 พบผู้ป่วยรายใหม่วันนี้ จ านวน 45 ราย ยืนยันสะสมจ านวน 4,239 ราย 
รักษาหาย 3,460 ราย อยู่ระหว่างการรักษา 764 ราย ในจ านวนนีมี้อาการรุนแรง 51 ราย เสียชีวิตสะสมจ านวน 15 ราย   

สรุปประเด็นส าคัญในการประชุม 
1. SAT รายงานสถานการณ์ ฉบับที่ 521 ประจ าวันที่ 25 กรกฎาคม 2564 สถานการณ์ผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อไวรัสโคโรนา 

2019 (COVID-19) การระบาดระลอกใหม่ของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ช่วงที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 25 
กรกฎาคม 2564, สถานการณ์การได้รับวัคซีน, รายละเอียดผู้เสียชีวิต COVID 19 รายที่ 15 และสรุป/วิเคราะห์ข้อมูล
ผู้เสียชีวิตทั้งหมด จ านวน 15 ราย 

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

ประจวบคีรีขันธ์ จากการรายงานข้อมูลของ SAT 
  2.1.1 ให้อ าเภอหัวหินติดตามการแยกกักตัวของพนักงานบริษัทพรีบิวท์ ให้ปฏิบัติตามมาตรการอย่าง

เคร่งครัด 
  2.1.2 ให้โรงพยาบาลค่ายธนะรัชต์เร่งติดตาม HRC กรณีพบข้าราชการทหารติดเชื้อโควิด 19 
  2.1.3 ให้อ าเภอสามร้อยยอด ติดตามผู้ป่วยรายที่ 4217 ซึ่งเป็น อสม. ได้รับวัคซีน Astra Zeneca เข็มที่ 1 

แล้ว เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2564 ว่ามีพฤติกรรมเสี่ยงหรือไม่ เช่น การไม่สวม Mask 
  2.1.4 เน้นย้ าให้ทุกอ าเภอด าเนินการ Active Surveillance เพ่ิมเติม  ในกลุ่มที่มีความเสี่ยงเชื่อมโยงผู้ป่วย 

Cluster ต่าง ๆ และผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อรายใหม่ 
 2.2 แจ้งมีข่าวประชาสัมพันธ์  เรื่องการรถไฟแห่งประเทศไทยปฏิบัติภารกิจน าส่งผู้ป่วยกลับภูมิล าเนา 
 2.3 แจ้งนโยบายน าผู้ป่วยติดเชื้อโควิด 19 กลับภูมิล าเนาและเข้าสู่ระบบการรักษา ซึ่งเป็นการด าเนินการ

ร่วมกันของส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข, สป.สช. และสพฉ.โดยจะมีการประชุม  Online ชี้แจงรายละเอียด ในวัน
อังคารที่ 27 กรกฎาคม 2564 นี้ 

3. สรุปประเด็นส าคัญจากกล่องภารกิจต่าง ๆ ระดับจังหวัด 
    3.1 Case Management : แจ้ง / รายงาน  ดังนี้ 

  1) รายงานสถานการณ์เตียง แยกสีแดง, เหลือง, เขียว  ของโรงพยาบาลทุกแห่ง และโรงพยาบาลสนาม
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ อัตราการครองเตียงวันนี้ 89.17 % (ข้อมูล 24 กรกฎาคม 2564 เวลา 24.00 น.) 

  2) รายงานสถานการณ์อาการผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) สีแดง, เหลือง และ
เขียว ทั้งภาพรวมจังหวัด, เฉพาะโรงพยาบาลหัวหิน และโรงพยาบาลอื่น ๆ ในจังหวัด   

 
/3) รายงาน... 

ฉบับที่ 315 จากการประชุม EOC สสจ.ประจวบคีรีขันธ์ คร้ังที่ 316 
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  3) รายงานการดูแลผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) admitted ในจังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์  กรณี ผู้ป่วยรับส่งต่อมาจากจังหวัดต่าง ๆ ในเขตสุขภาพที่ 5, ผู้ป่วยภูมิล าเนาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และ
ผู้ป่วยต่างจังหวัด 

4) สถานการณ์ยา Favipiravir ปัจจุบันมี จ านวน 18,320 เม็ด ในจ านวนนี้ได้รับการสนับสนุนจากเขต
สุขภาพที่ 5 มาเพ่ิมจ านวน 16,000 เม็ด  รอการพิจารณาจัดสรรให้แก่โรงพยาบาลทุกแห่ง 
 3.2 Planning : แจ้ง / รายงาน  ดังนี้  
   1) ความก้าวหน้าการจองคิวฉีดวัคซีนโควิด 19 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ผ่านหมอประจวบพร้อม และ
จ านวนผู้ลงทะเบียน ใน Whitelist 
   2) แผนการฉีดวัคซีนโควิด 19 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ในสัปดาห์เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2564 ก าหนดให้บริการวันที่ 28 – 30 
กรกฎาคม 2564  เป็นวัคซีน Sinovac จ านวน 9,800 dose โดยให้บริการในกลุ่มผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป, กลุ่มผู้ป่วย 7 กลุ่ม
โรคเรื้อรัง ซึ่งจองคิวทางหมอพร้อมและหมอประจวบพร้อมแล้ว  และหญิงตั้งครรภ์ อายุครรภ์มากกว่า 12 สัปดาห์ โดยได้
แจ้งจ านวนการจัดสรร  รวมถึงจ านวนคิวส ารอง (กรณีตัวจริงมาไม่ครบตามเป้าหมาย) ให้ทุกอ าเภอแล้ว  ทั้งนี้ ขอความ
ร่วมมือให้ทุกโรงพยาบาลแจ้งก าหนดการให้บริการฉีดวัคซีนมายัง Planning จังหวัด ภายในวันนี้  เพ่ือประสาน PIO ในการ
ประชาสัมพันธ์แก่ประชาชน  นอกจากนี้ขอให้ทุกโรงพยาบาลบริหารวัคซีนดังกล่าวให้เรียบร้อยภายในสัปดาห์นี้ 
 3.3 Operation : แจ้งดังนี้   
   1) สรุปเรื่องจากการประชุมติดตามการปฏิบัติราชการ เกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ผ่านระบบวิดิทัศน์ทางไกล (Video Conference) เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2564 เวลา 
09.30 น. ณ ห้องประชุมราชสีห์  ศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย และข้อสั่งการผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สืบเนื่อง
จากการประชุมดังกล่าว 
   2) แนวทางการแยกกักผู้ป่วยในชุมชน (Community Isolation) ฉนับวันที่ 24 กรกฎาคม 2564 
 4. สรุปประเด็นส าคัญของนายแพทย์ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จากการน าเสนอ/การสอบถาม
ของกล่องภารกิจต่าง ๆและจากหน่วยงานต่าง ๆ ในพ้ืนที ่
 4.1 กรณีการแยกกักตัวของพนักงานบริษัทพรีบิวท์ ต้องก าหนดมาตรการให้ชัดเจน นอกจาก DMHTT เช่น การ
ไม่ดื่มน้ าและรับประทานอาหารร่วมกัน เป็นต้น  รวมถึงต้องมีการก ากับติดตามการปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าวทาง CCTV 

 4.2 จากนโยบายการน าผู้ป่วยติดเชื้อโควิด 19 กลับภูมิล าเนาและเข้าสู่ระบบการรักษา เบื้องต้นมอบหมาย
นายแพทย์อภิวัฒน์  บัณฑิตย์ชาติ   รองผู้อ านวยการฝ่ายการแพทย์  โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ เป็นผู้รับผิดชอบ
ประสานงานกับส่วนกลางก่อน ภายหลังการประชุม Online ในวันอังคารที่ 27 กรกฎาคม 2564 แล้ว ทราบรายละเอียด
เพ่ิมข้ึน  จึงพิจารณาผู้รับผิดชอบอีกครั้งหนึ่ง 

 4.3  การฉีดวัคซีนโควิด 19 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ในสัปดาห์เฉลิมพระเกียรติฯ ในหลวงรัชกาลที่ 10 ก าหนด
ให้บริการวันที่ 28 – 30 กรกฎาคม 2564  ให้บริการในกลุ่ม 608 ที่ลงทะเบียนจองคิวในหมอพร้อมและหมอประจวบพร้อม  
นอกจากนี้ ให้โรงพยาบาลทุกแห่งพิจารณาการให้บริการแก่กลุ่มเป้าหมายดังกล่าวที่ยังไม่ได้ลงทะเบียน ให้สามารถ Walk In 
เข้ามารับบริการได้ ในช่วงเวลา 13.00 น. – 15.00 น. ในวันที่โรงพยาบาลมีความสะดวก อย่างไรก็ตาม กลุ่ม Walk In นี้ 
ต้องลงทะเบียน Whitelist และหมอประจวบพร้อมด้วย 

/4.4 ยืนยัน... 
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  4.4 ยืนยันนโยบายการให้บริการฉีดวัคซีน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เข็มที่ 1 Sinovac เข็มที่ 2 Astra Zeneca 
และยังไม่มีนโยบายให้เข็มที่ 3 โดยเด็ดขาด 
  4.5 แจ้งการเบิกค่ารักษาพยาบาล ส าหรับผู้ป่วยโควิด 19 
  4.6 แจ้ง Operation จังหวัด ปรับแก้จ านวนเตียงโรงพยาบาลสนามโรงแรมสวนสนประดิพัทธ์ จากเดิม 572 
เตียง  เป็น 212 เตียง 
  4.7 การจัดสรรยา Favipiravir พิจารณาจัดสรรให้โรงพยาบาลหัวหิน จ านวน 7,000 เม็ด, โรงพยาบาล
ประจวบคีรีขันธ์ จ านวน 5,000 เม็ด และโรงพยาบาลชุมชนทุกแห่ง แห่งละ 500 เม็ด ทั้งนี้ มอบให้ Logistic ตรวจสอบ 
Stock ให้เป็นปัจจุบัน 
  4.8 แจ้งทุกอ าเภอทบทวน/ยืนยันจ านวนเตียงโรงพยาบาลสนามของแต่ละอ าเภอ และแนะน าไม่ควรมีจ านวน
เตียงน้อยกว่า 100 เตียง เนื่องจากการใช้ทรัพยากรไม่แตกต่างกัน 
  4.9 ให้ผู้ช่วยสาธารณสุขอ าเภอ ทุกอ าเภอ เข้าประชุม EOC ร่วมกับสาธารณสุขอ าเภอทุกวัน และให้เป็นผู้น า
เสนอข้อมูล 

5. IC ติดตามสถานการณ์ ผลการด าเนินงาน ปัญหาอุปสรรค จากอ าเภอต่างๆ 
IC มีข้อสั่งการ ดังนี้ 
 

ล าดับ
ที ่

ประเด็นข้อสั่งการ 
หน่วยงานที่ได้รับ

มอบหมาย 
ก าหนดระยะเวลา

ด าเนินการ 
ผลการ 

ด าเนินงาน 

1 แจ้งก าหนดการ การให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 ใน
สัปดาห์เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 
2564 มายัง Planning จังหวดั  

โรงพยาบาล 
ทุกแห่ง 

ภายในวันนี้ 
25 กรกฎาคม 2564 

 

2 ประชาสัมพันธ์การให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 ในสัปดาห์
เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  เนื่องใน
โอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2564 และ
การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 กรณีการจัด
งานเลี้ยงสังสรรค์ / งานวันเกิด 

PIO  
จังหวัด 

ทันที 

 

3 นัดหมาย / เตรียมการประชุม EOC ครั้งต่อไป  
ในวันจันทร์ที่ 26 กรกฎาคม  2564 เวลา 09.00 น. 

Planning  
จังหวัด 

วันจันทร์ที ่
26 กรกฎาคม 2564 

 

 

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

 
 

(นางจันทนา ศริิโยธิพันธุ์) 
ผู้บัญชาการเหตุการณ์ (IC) ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 


