
                                                                                             
 
 

 
 

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

ประจ าวันพุธที ่ 28  เดือน  กรกฎาคม พ.ศ. 2564  เวลา 09.00 น. – 11.30 น. 
ห้องประชุมคูหาคฤหาสน์  ชั้น 4  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  อ.เมืองฯ  จ.ประจวบคีรีขันธ์ 

 

สรุปสถานการณ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) การระบาดระลอกใหม่ 
ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน – 28 กรกฎาคม 2564 พบผู้ป่วยรายใหม่วันนี้ จ านวน 46 ราย ยืนยันสะสมจ านวน 4,517 ราย 
รักษาหาย 3,644 ราย อยู่ระหว่างการรักษา 858 ราย ในจ านวนนีมี้อาการรุนแรง 62 ราย เสียชีวิตสะสมจ านวน 15 ราย   

สรุปประเด็นส าคัญในการประชุม 
1. SAT รายงานสถานการณ์ ฉบับที่ 524 ประจ าวันที่ 28 กรกฎาคม 2564 สถานการณ์ผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อไวรัสโคโรนา 

2019 (COVID-19) การระบาดระลอกใหม่ของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ช่วงที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 28 
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 ใน Cluster ส าคัญต่าง ๆ ของทุกอ าเภอ โดยเฉพาะ 

Cluster ที่พบผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อรายใหม่จ านวนมากและต่อเนื่อง ได้แก่ Cluster บ้านเพ่ือนกุยบุรี, Cluster แคมป์พรีบิลท์ 
และ Cluster สนามกอล์ฟ 

   - เร่งรัดการด าเนินการสอบสวนโรค, การค้นหา HRC/LRC และก าชับการปฏิบัติตามมาตรการการควบคุม
ป้องกันการแพร่ระบาดของโรค ทั้งการ Home Quarantine, Self Quarantine โดยขอความร่วมมือ ศปก.อ าเภอในการเฝ้า
ระวังและการปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าวด้วย  รวมถึงเน้นย้ าการท า Active Surveillance เพ่ิมข้ึน โดยเฉพาะที่ตลาดต่างๆ 

   - ให้ข้อสังเกตเกี่ยวกับการพบผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อรายใหม่  ส่วนใหญ่เกิดจากการสัมผัสบุคคลร่วมบ้าน /
บุคคลใกล้ชิดในครอบครัวและชุมชน  ซึ่งเดินทางกลับมาภูมิล าเนา  แนะน าให้ PIO จังหวัดและอ าเภอ เผยแพร่
ประชาสัมพันธ์การเฝ้าระวัง / การปฏิบัติตัว  กรณีมีผู้ที่เดินทางเข้ามาในพ้ืนที่ ซึ่งอาจจะเป็นญาติ / เพ่ือน  ไม่ว่าจะเป็นการ
มาเยี่ยมหรือมาพักอาศัยอยู่ด้วยกัน  นอกจากนี้  ควรเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางสื่อให้ครอบคลุมหลายช่องทาง เช่น 
เสียงตามสายในหมู่บ้าน / ตลาด, วิทยุชุมชน เป็นต้น นอกเหนือจาก สื่อ Social ที่ด าเนินการได้ดีอยู่แล้ว 

2.2 ติดตามผลการด าเนินงานและความพร้อมของทุกอ าเภอ กรณีจัดท าแผนเพ่ิมจ านวนเตียงเพ่ือรองรับผู้ป่วยติด
เชื้อโควิด 19 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

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

  1) รายงานสถานการณ์เตียง แยกสีแดง, เหลือง, เขียว  ของโรงพยาบาลทุกแห่ง และโรงพยาบาลสนาม
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ อัตราการครองเตียงวันนี้ 76.60 % (ข้อมูล 27 กรกฎาคม 2564 เวลา 24.00 น.) 

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

/3) รายงาน... 

ฉบับที่ 318 จากการประชุม EOC สสจ.ประจวบคีรีขันธ์ คร้ังที่ 319 
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  3) รายงานการดูแลผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) admitted ในจังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์  กรณี ผู้ป่วยรับส่งต่อมาจากจังหวัดต่าง ๆ ในเขตสุขภาพที่ 5, ผู้ป่วยภูมิล าเนาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และ
ผู้ป่วยต่างจังหวัด 

4) สถานการณ ์ยา Favipiravir ขณะนี้โรงพยาบาลทุกแห่งมี ยา Favipiravir Stock พร้อมใช้แล้ว 
5) แจ้ง Flow chart ขั้นตอนการรับผู้ป่วยกลับภูมิล าเนา จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ รวมถึงปัญหา/อุปสรรคใน

การด าเนินงาน 
6) แจ้งก าหนดการการตรวจประเมินโรงพยาบาลสนาม ในวันพรุ่งนี้ ภาคเช้า ณ โรงแรมบางสะพานรีสอร์ท, 

ภาคบ่าย  ณ ศูนยอ์บรมคริสตจักร ปราณบุรี และโรงแรมสวนสนประดิพัทธ์ 
 3.3 Planning : แจ้ง / รายงาน  ดังนี้  
   1) ความก้าวหน้าการจองคิวฉีดวัคซีนโควิด 19 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ผ่านหมอประจวบพร้อม และ
จ านวนผู้ลงทะเบียน ใน Whitelist 
   2) ก าหนดการให้บริการฉีดวัคซีน Sinovac จ านวน 5,000 dose + 9,800 Dose แก่กลุ่มเป้าหมาย 608 
และหญิงตั้งครรภ์ อายุครรภ์มากกว่า  12  สัปดาห์  เนื่องในโอกาสสัปดาห์เฉลิมพระเกียรติ  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
รัชกาลที่ 10 วันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2564 ก าหนดให้บริการวันที่ 28 – 30 กรกฎาคม 2564   
   3) แจ้งการบริหารจัดการวัคซีนโควิด 19 จากการประชุมทางไกล (Web Conference) เมื่อวันที่ 27 
กรกฎาคม  2564  ณ ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข  ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  โดยได้มี
ข้อสั่งการ 6 ข้อ 
   4) แนวทางการฉีดวัคซีนโควิด 19 ในระยะที่มีการแพร่ระบาดของสายพันธุ์ Delta (15 กรกฎาคม 2564) 
   5) แนวทางการจัดบริการฉีดวัคซีนส าหรับชาวต่างชาติ 
   6) แผนการให้บริการและการกระจายวัคซีน Pfizer บริจาคจากต่างประเทศ (24 กรกฎาคม 2564)  
   7) จ านวนการได้รับวัคซีนโควิด 19 ของประเทศไทย แยกตามกลุ่มเป้าหมาย (28 กุมภาพันธ์-26 
กรกฎาคม 2564) 
   ขอความร่วมมือหน่วยบริการทุกแห่งส่งรายชื่อบุคลากรสาธารณสุขที่ประสงค์จะฉีดวัคซีนเข็ม 3 (Booster 
Dose) มายัง Planning จังหวัด ภายในวันนี้  เวลา 15.00 น. 
    3.4 HR : แจ้งแผนการปฏิบัติงานของทีมส านักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ณ  โรงพยาบาลสนาม
ท่าจีน จังหวัดสมุทรสาคร ระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม – 31 กันยายน 2564 
 3.5 Operation (อนามัยสิ่งแวดล้อมฯ) : เสนอแนวทางการจัดการขยะติดเชื้อของโรงพยาบาลสนาม 
 4. สรุปประเด็นส าคัญของนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

4.1 เร่งรัดคณะกรรมการการตรวจประเมินโรงพยาบาลสนาม  ในอ าเภอที่ยังไม่ได้รับการตรวจประเมิน  เพ่ือให้
สามารถรองรับผู้ป่วยที่มีแนวโน้มสูงขึ้นได้อย่างทันท่วงที 

4.2 จาก Timeline ผู้ป่วย มจี านวนไม่น้อย  ที่พบว่าไม่สามารถหาสาเหตุของการติดเชื้อที่ชัดเจนได้  ซึ่งแบ่งเป็น 
2 กรณี ได้แก่ เป็นตามนั้นจริง หรืออาจจะยังสอบสวนไม่ละเอียดพอ / ผู้ป่วยยังให้ข้อมูลไม่ครบถ้วน  ดังนั้น  จึงควรเพิ่มการ
ท า Active Surveillance ให้มากขึ้น 

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

ล าดับ
ที ่

ประเด็นข้อสั่งการ 
หน่วยงานที่ได้รับ

มอบหมาย 
ก าหนดระยะเวลา

ด าเนินการ 

1 ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์  เรื่องการเฝ้าระวังผู้เดินทางจาก
ต่างจังหวัดเข้ามาในพ้ืนที่  และการปฏิบัติตนในการป้องกันโรค
โควิด 19 กรณีมีญาติ/เพ่ือนจากต่างจังหวัดมาเยี่ยมหรือพัก
อาศัยร่วมกัน โดยประชาสัมพันธ์ให้ครอบคลุมทุกช่องทางการ
สื่อสาร 

PIO  
จังหวัดและอ าเภอ 

ทันที 

2 ส่งรายชื่อบุคลากรช่วยปฏิบัติงาน ณ โรงพยาบาลสนามท่าจีน 
จังหวัดสมุทรสาคร ระหว่างวันที่ 1 -15 สิงหาคม 2564 มายัง 
HR จังหวัด เพ่ือเตรียมการบริหารจัดการ และประสาน 
Planning จังหวัด ในการจัดท าค าสั่งฯ  
 

HR อ าเภอ 
ทับสะแก,  

บางสะพาน และ
บางสะพานน้อย 

ภายในวันพฤหัสบดีที่ 
29 กรกฎาคม 2564 

เวลา 15.00 น. 

3 นัดหมาย / เตรียมการประชุม EOC ครั้งต่อไป  
ในวันพฤหัสบดีที่ 29 กรกฎาคม  2564 เวลา 09.00 น. 

Planning  
จังหวัด 

วันพฤหัสบดีที่ 
29 กรกฎาคม 2564 

 

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

 
 
 

(นางจารุรัตน์ พัฒน์ทอง) 
ผู้บัญชาการเหตุการณ์ (IC) ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 


