
                                                                                             
 
 

 
 

ข้อสั่งการศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
กรณี : โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) 

ประจำวันอังคารที ่ 27  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 – 27 กรกฎาคม 2564 พบผู้ป่วยรายใหม่วันนี้ จำนวน 176 ราย ยืนยันสะสมจำนวน 4,471 ราย 
รักษาหาย 3,602 ราย อยู่ระหว่างการรักษา 854 ราย ในจำนวนนี้มีอาการรุนแรง 64 ราย เสียชีวิตสะสมจำนวน 15 ราย   

สรุปประเด็นสำคัญในการประชุม 
1. SAT รายงานสถานการณ์ ฉบับที่ 523 ประจำวันที่ 27 กรกฎาคม 2564 สถานการณ์ผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อไวรัสโคโรนา 

2019 (COVID-19) การระบาดระลอกใหม่ของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ช่วงที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 27 
กรกฎาคม 2564, ผลการดำเนินงาน Active Surveillance, ผลการติดตามผู้สัมผัสเสี่ยงสูง (Hight Risk) และสถานการณ์
การได้รับวัคซีน 

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

ประจวบคีรีขันธ์ จากการรายงานข้อมูลของ SAT 
   - ติดตามผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อรายใหม่และ HRC ใน Cluster สำคัญต่าง ๆ ของทุกอำเภอ โดยเฉพาะ 

Cluster ที่พบผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อรายใหม่ จำนวนมากในวันนี้  ได้แก่  Cluster พรีบิว์ อำเภอหัวหิน และ Cluster บ้านเพ่ือน
กุยบุรี  อำเภอกุยบุรี และติดตาม HCW ของโรงพยาบาลกุยบุรี 

   - มอบหมาย SAT จัดทำแผนที่ในแคมป์คนงานพรีบิวท์ เพ่ือเตรียมนำเสนอในการประชุมคณะกรรมการ
โรคติดต่อ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ในบ่ายวันนี้ 

   - มอบหมาย Operation ส่วนอนามัยสิ่งแวดล้อม ดำเนินการ SHA + ในสถานีบริการน้ำมัน  
   - ขอความร่วมมือ ศปก.อำเภอในการเฝ้าระวัง / การกักตัวผู้เดินทางมาจากต่างจังหวัด 
   - มอบหมายให้พ้ืนที่อำเภอเมืองฯ เตรียมความพร้อมมาตรการในการเปิดตลาดสด ตลาดนัด ในวัน

พฤหัสบดีที่ 29 กรกฎาคม 2564 นี้ 
 2.2 ขอให้ Case Management ทุกโรงพยาบาล ปรับข้อมูลเตียงให้เป็นปัจจุบัน เพ่ือรองรับผู้ป่วยกลับ

ภูมิลำเนา / การส่งต่อจากเขตสุขภาพที่ 5 
 2.3 ติดตามการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามในแต่ละอำเภอ 

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

  1) รายงานสถานการณ์เตียง แยกสีแดง, เหลือง, เขียว  ของโรงพยาบาลทุกแห่ง และโรงพยาบาลสนา ม
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ อัตราการครองเตียงวันนี้ 86.82 % (ข้อมูล 26 กรกฎาคม 2564 เวลา 24.00 น.) 

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

/3) รายงาน… 

ฉบับที่ 317 จากการประชุม EOC สสจ.ประจวบคีรีขันธ์ คร้ังที่ 318 
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  3) รายงานการดูแลผู้ป่ วยยืนยันติด เชื้อ ไวรัส โคโรนา  2019 (COVID – 19) admitted ในจังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์  กรณี ผู้ป่วยรับส่งต่อมาจากจังหวัดต่าง ๆ ในเขตสุขภาพที่ 5, ผู้ป่วยภูมิลำเนาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และ
ผู้ป่วยต่างจังหวัด 

4) สถานการณ ์ยา Favipiravir 
 3.2 Logistic : การให้การสนับสนุนทรัพยากรจากส่วนกลาง  ส่วนใหญ่จะได้รับการสนับสนุน ในกรณีปฏิบัติงาน
เชิงรุก / โรงพยาบาลสนาม  ซ่ึงค่อนข้างได้มาน้อยมาก ไม่เพียงพอต่อการใช้ในโรงพยาบาล จึงขอให้ทุกโรงพยาบาลเตรียม
ความพร้อมในการจัดซื้อจัดหาทรัพยากรเพ่ือสำรองให้เพียงพอด้วย 
 3.3 Planning : แจ้ง / รายงาน  ดังนี้  
   1) ความก้าวหน้าการจองคิวฉีดวัคซีนโควิด 19 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ผ่านหมอประจวบพร้อม และ
จำนวนผู้ลงทะเบียน ใน Whitelist 
   2) แจ้งการจัดสรรวัคซีน Sinovac จำนวน 5,000 dose ให้กับกลุ่มเป้าหมาย 608 และหญิงตั้งครรภ์ อายุ
ครรภ์มากกว่า 12 สัปดาห์ เนื่องในสัปดาห์เฉลิมพระเกียรติ วันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2564  พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ซึ่งกำหนดให้บริการระหว่างวันที่ 28 – 30 กรกฎาคม 2564   
   3) กำหนดการฉีด Astra Zeneca ซึ่งเป็นเข็มที่ 2 ของการฉีด Sinovac เข็มที่ 1 ในวันที่ 28 – 30 
กรกฎาคม 2564  กำหนดให้ฉีดพร้อมกันในวันที่ 19 สิงหาคม 2564 
 4. สรุปประเด็นสำคญัของนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ดังนี้ 
 4.1 ให้คำแนะนำกรณี Cluster พรีบิวท์ ในเรื่องการแยกกักกลุ่ม HRC และ LRC รวมถึงการแนะนำให้ติดตั้ง 
CCTV ในสถานที่กักกัน 
 4.2 ขอให้ HR จังหวัด เตรียมความพร้อมในการจัดทีมบุคลากรสนับสนุนการปฏิบัติงานช่วยจังหวัดอ่ืนในเขต
สุขภาพที่ 5  แทนการรับผู้ป่วยเข้ามาในจังหวัด ซ่ึงเป็นทีมผสมผสาน จำนวนประมาณ 10 คน / ทีม ประกอบด้วยแพทย์ที่มี
ประสบการณ์การปฏิบัติงาน 1 คน, พยาบาลจากโรงพยาบาลทั่วไป 2 คน  และพยาบาลรวมถึงเจ้าหน้าที่อ่ืน จาก
โรงพยาบาลชุมชน และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล อีกประมาณ 7 คน ซึ่งมาจากคนละอำเภอได้ 
IC มีข้อสั่งการ ดังนี้  

ลำดับ
ที ่

ประเด็นข้อสั่งการ 
หน่วยงานที่ได้รับ

มอบหมาย 
กำหนดระยะเวลา

ดำเนินการ 

1 ประสานงานกับทุกอำเภอในการเตรียมความพร้อม จัดตั้ง 
ทีมบุคลากรสนับสนุนช่วยปฏบิัติงาน ณ จังหวัดอ่ืน 
ในเขตสุขภาพที่ 5  

HR จังหวัด ทันที 

2 นัดหมาย / เตรียมการประชุม EOC ครั้งต่อไป  
ในวันพุธที่ 28 กรกฎาคม  2564 เวลา 09.00 น. 

Planning  
จังหวัด 

วันพุธที ่
28 กรกฎาคม 2564 

 

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

 

(นางจันทนา ศิริโยธิพันธุ์) 
ผู้บัญชาการเหตุการณ์ (IC) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 


