
                                                                                             
 
 

 
 

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

ประจ าวันจันทร์ที ่ 26  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 – 26 กรกฎาคม 2564 พบผู้ป่วยรายใหม่วันนี้ จ านวน 56 ราย ยืนยันสะสมจ านวน 4,295 ราย 
รักษาหาย 3,505 ราย อยู่ระหว่างการรักษา 775 ราย ในจ านวนนีมี้อาการรุนแรง 56 ราย เสียชีวิตสะสมจ านวน 15 ราย   

สรุปประเด็นส าคัญในการประชุม 
1. SAT รายงานสถานการณ์ ฉบับที่ 522 ประจ าวันที่ 26 กรกฎาคม 2564 สถานการณ์ผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อไวรัสโคโรนา 

2019 (COVID-19) การระบาดระลอกใหม่ของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ช่วงที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 26 
กรกฎาคม 2564, ผลการด าเนินงาน Active Surveillance, ผลการติดตามผู้สัมผัสเสี่ยงสูง (Hight Risk) และสถานการณ์
การได้รับวัคซีน 

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

ประจวบคีรีขันธ์ จากการรายงานข้อมูลของ SAT 
   - ติดตามผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อรายใหม่และ HRC ในCluster ส าคัญต่าง ๆ ของทกุอ าเภอ 
   - เน้นย้ าให้ทุกอ าเภอเร่งสอบสวนโรคและติดตามผู้สัมผัสร่วมบ้าน / HRC โดยเฉพาะอ าเภอปราณบุรี และ

อ าเภอกุยบุรี 
   - ก าชับให้ทุกอ าเภอด าเนินการ Active Surveillance เพ่ิมเติมในสถานที่ที่มีความเชื่อมโยงกับผู้ป่วยยืนยัน

ติดเชื้อรายใหม่ 
   - ขอความร่วมมือ ศปก.อ าเภอในการเฝ้าระวัง / การปฏิบัติตามมาตรการ การจัดงานเลี้ยงสังสรรค์ในพ้ืนที่ 
 2.2 เร่งรัดการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามของทุกอ าเภอ 

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

  1) รายงานสถานการณ์เตียง แยกสีแดง, เหลือง, เขียว  ของโรงพยาบาลทุกแห่ง และโรงพยาบาลสนาม
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ อัตราการครองเตียงวันนี้ 90.29 % (ข้อมูล 25 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) สถานการณ ์ยา Favipiravir 
5) แจ้งเปลี่ยนแปลงสถานที่ / เวลาในการส่งวัคซีน Sinovac จ านวน 5,000 dose ของวันนี้ 

/3.2 Planning : แจ้ง... 

ฉบับที่ 316 จากการประชุม EOC สสจ.ประจวบคีรีขันธ์ คร้ังที่ 317 
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 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 5,000 dose กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ กลุ่ม 608 และหญิงตั้งครรภ์ อายุครรภ์
มากกว่า 12 สัปดาห์ ทั้งนี้ ยังขาดรายชื่อกลุ่มหญิงตั้งครรภ์ ขอความร่วมมือให้โรงพยาบาลทุกแห่ง ส่งรายชื่อมายัง Planning 
จังหวัด ภายใน 13.00 น. วันนี้ 
  3.3 หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ : แจ้งการได้รับงบประมาณ 1) การจัดสรรการตรวจคัดกรองโควิด 19 ปี 
2564 (ณ 22 กรกฎาคม 2564) และ 2) การจัดสรรค่าบริการฉีดวัคซีนโควิด 19 ปี 2564 (ณ 23 กรกฎาคม 2564) 
  3.4 Logistic : แจ้งผลส ารวจการขอใช้ซิม TRUE อ าเภอที่ยังไม่ได้แจ้งความประสงค์  ขอให้แจ้งภายในวันพรุ่งนี้ 
  3.5 HR : แจ้งขอความร่วมมือ HR อ าเภอ ส ารวจข้อมูลรายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการสาธารณสุขที่ได้รับความ
เสียหายจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กรณีเสียชีวิต ตามแบบบันทึกข้อมูลการส ารวจฯ ที่ HR จังหวัดส่งในไลน์กลุ่ม EOC 
Prachuap ส่งภายใน 16.00 น. วันพรุ่งนี้ 
 4. สรุปประเด็นส าคัญของนายแพทย์ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  
 4.1 ขอทราบความแตกต่างของ Community Isolation และโรงพยาบาลสนาม 
 4.2 ความแม่นย าของการตรวจ Antigen Test Kit 
 4.2 เน้นย้ าการจัดสรรวัคซีน Sinovac จ านวน 5,000 dose เพ่ือให้บริการแก่กลุ่มเป้าหมาย 608 และหญิง
ตั้งครรภ์  อายุครรภ์มากกว่า 12 สัปดาห์ ตามนโยบายรัฐบาล  เนื่องในโอกาสสัปดาห์เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 วันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2564 โดยก าหนดให้บริการวันที่ 28 – 30 กรกฎาคม 2564   
IC มีข้อสั่งการ ดังนี้ 

ล าดับ
ที ่

ประเด็นข้อสั่งการ 
หน่วยงานที่ได้รับ

มอบหมาย 
ก าหนดระยะเวลา

ด าเนินการ 

1 ส่งรายชื่อหญิงตั้งครรภ์ อายุครรภ์มากกว่า 12 สัปดาห์ และ 
มีความประสงค์รับวัคซีนโควิด 19 มา ยังPlanning จังหวัด 

โรงพยาบาล 
และ สสอ. ทุกแห่ง 

ภายในวันนี้ 
เวลา 13.00 น. 

2 ส่งข้อมูลรายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการสาธารณสุขที่ได้รับ 
ความเสียหายจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กรณีเสียชีวิต 
ตามแบบบันทึกข้อมูลการส ารวจฯ ที่ HR จังหวัดส่งใน 
ไลน์กลุ่ม EOC Prachuap 

HR อ าเภอ 
ทุกอ าเภอ 

ภายใน วันอังคารที่  
27 กรกฎาคม 2564 

เวลา 16.00 น. 

3 นัดหมาย / เตรียมการประชุม EOC ครั้งต่อไป  
ในวันอังคารที่ 27 กรกฎาคม  2564 เวลา 09.00 น. 

Planning  
จังหวัด 

วันอังคารที่ 
27 กรกฎาคม 2564 

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

(นางจันทนา ศริิโยธิพันธุ์) 
ผู้บัญชาการเหตุการณ์ (IC) ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 


