
                                                                                             
 
 

 
 

ข้อสั่งการศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
กรณี : โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) 

ประจำวันพฤหัสบดีที่  29  เดือน  กรกฎาคม พ.ศ. 2564  เวลา 09.00 น. – 11.30 น. 
ห้องประชุมคูหาคฤหาสน์  ชั้น 4  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  อ.เมืองฯ  จ.ประจวบคีรีขันธ์ 

 

สรุปสถานการณ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) การระบาดระลอกใหม่ 
ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน – 28 กรกฎาคม 2564 พบผู้ป่วยรายใหม่วันนี้ จำนวน 56 ราย ยืนยันสะสมจำนวน 4,573 ราย 
รักษาหาย 3,702 ราย อยู่ระหว่างการรักษา 856 ราย ในจำนวนนี้มีอาการรุนแรง 62 ราย เสียชีวิตสะสมจำนวน 15 ราย   

สรุปประเด็นสำคัญในการประชุม 
1. SAT รายงานสถานการณ์ ฉบับที่ 525 ประจำวันที่ 29 กรกฎาคม 2564 สถานการณ์ผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อไวรัสโคโรนา 

2019 (COVID-19) การระบาดระลอกใหม่ของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ช่วงที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 29 
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 ตลอดจนติดตาม

การเฝ้าระวังการปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค  โดยเฉพาะพ้ืนที่ที่พบผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อรายใหม่
จำนวนมากและต่อเนื่อง ได้แก่ Cluster อยุธยา-บางสะพานน้อย, Cluster บ้านเพ่ือนกุยบุรี, กรณีสัมผัสผู้ป่วยก่อนหน้า 
ปากน้ำปราณ อำเภอปราณบุรี  

   - กำชับให้ดำเนินการทำ Active Surveillance เพ่ิมขึ้น โดยเฉพาะพ้ืนที่ที่เชื่อมโยงผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อราย
ใหม่จำนวนมากและต่อเนื่อง  เช่น  ตลาดนัดต่าง ๆ 

2.2 ติดตามผลการดำเนินงานและความพร้อมของทุกอำเภอ กรณีจัดทำแผนเพ่ิมจำนวนเตียงเพ่ือรองรับผู้ป่วยติด
เชื้อโควิด 19 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

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

  1) รายงานสถานการณ์เตียง แยกสีแดง, เหลือง, เขียว  ของโรงพยาบาลทุกแห่ง และโรงพยาบาลสนาม
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ อัตราการครองเตียงวันนี้ 77.38 % (ข้อมูล 28 กรกฎาคม 2564 เวลา 24.00 น.) 

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

  3) รายงานการดูแลผู้ป่ วยยืนยันติด เชื้อ ไวรัส โคโรนา  2019 (COVID – 19) admitted ในจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์  กรณี ผู้ป่วยรับส่งต่อมาจากจังหวัดต่าง ๆ ในเขตสุขภาพที่ 5, ผู้ป่วยภูมิลำเนาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และ
ผู้ป่วยต่างจังหวัด 

4) แจ้งสรุปจำนวนผู้ป่วยกลับภูมิลำเนา จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ที่ประสานผ่านทาง 1330 
5) กรณีโรงพยาบาลเตียงเต็ม ไม่สามารถรับผู้ป่วยได้ ให้แจ้ง 1330 เลย ไม่ต้องแจ้ง Case Management 

/3.2 Planning : แจ้ง... 

ฉบับที่ 319 จากการประชุม EOC สสจ.ประจวบคีรีขันธ์ คร้ังที่ 320 
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 3.2 Planning : แจ้ง / รายงาน  ดังนี้  
   1) ความก้าวหน้าการจองคิวฉีดวัคซีนโควิด 19 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ผ่านหมอประจวบพร้อม และ
จำนวนผู้ลงทะเบียน ใน Whitelist 
   2) เน้นย้ำกลุ่มเป้าหมาย ในการมารับบริการฉีดวัคซีน Sinovac จำนวน 5,000 dose + 9,800 Dose 
ระหว่างวันที่ 28 – 30 กรกฎาคม 2564 นี้  ต้องเป็นกลุ่ม 608 และหญิงตั้งครรภ์ อายุครรภ์มากกว่า  12  สัปดาห์  กรณี  
โรงพยาบาลพิจารณาให้มีบริการ Walk In ขอให้เป็นกลุ่มเป้าหมายเดียวกันนี้ 
    3.3 Logistic : แจ้งการได้รับการสนับสนุนวัคซีน Sinovac และ Astra Zeneca ครั้งล่าสุดที่พร้อมจัดสรร 
 3.4 PIO : แจ้งได้จัดทำการจองคิววัคซีนในหมอประจวบพร้อม เป็นภาษาอังกฤษแล้ว 
 3.5 Liaison : แจ้งข้อสั่งการฯ ผู้ตรวจราชการฯ เขตสุขภาพที่ 5 จากการประชุม EOC ครั้งที่ 62/2564  วันที่ 26 
กรกฎาคม 2564  
 4. สรุปประเด็นสำคัญของนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

4.1 การจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม สาธารณสุขเป็นผู้รับผิดชอบ  ส่วนการตัดตั้ง Community Isolation องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้รับผิดชอบ 

4.2  การเตรียมความพร้อมสำรองออกซิเจนไว้ให้เพียงพอต่อการใช้ของโรงพยาบาล / โรงพยาบาลสนามทุกแห่ง 
รวมถึงการให้การสนับสนุนแก่ประเทศเพ่ือนบ้าน 

4.3  การตรวจหาเชื้อโควิด 19 ด้วย Antigen Test Kit  
4.4  เสนอแนะการเพ่ิมศักภาพในการตรวจ LAB หาเชื้อโควิด 19 ให้ได้จำนวนเพิ่มมากข้ึนจากเดิม แก่

โรงพยาบาลหัวหิน, ประจวบคีรีขันธ์ และค่ายธนะรัชต์ 
4.5  การฉีดวัคซีนเข็มที่ 3 (Booster Dose) สำหรับประชาชนทั่วไป สามารถทำได้ โดยการใช้บริการวัคซีนทางเลือก  
4.6  การปิดสถานที่ที่พบว่ามีการติดเชื้อโควิด 19/มีการแพร่ระบาด ให้ทำหนังสือแจ้งมายังจังหวัด ระบุวัน เดือน ปี

ที่ปิดให้ชัดเจน เพ่ือนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด ในการนับวันที่ปิดให้ครบ 14 วันอย่างถูกต้อง 
 

IC มีข้อสั่งการ ดังนี้  
 

ลำดับ
ที ่

ประเด็นข้อสั่งการ 
หน่วยงานที่ได้รับ

มอบหมาย 
กำหนดระยะเวลา

ดำเนินการ 

1 ส่งชื่อโรงพยาบาลสนามที่ถูกต้อง  พร้อมระบุวัน เดือน ปี 
ทีเ่ริ่มเปิดให้บริการ มายงั Planning จังหวัด เพ่ือการจัดทำคำสั่ง 

Planning อำเภอ 
ทุกอำเภอ 

ทันที 

2 นัดหมาย / เตรียมการประชุม EOC ครั้งต่อไป  
ในวันศุกร์ที่ 30 กรกฎาคม  2564 เวลา 09.00 น. 

Planning  
จังหวัด 

วันศุกร์ที่ 
30 กรกฎาคม 2564 

 

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

 
(นางจันทนา  ศิริโยธิพันธุ์) 

ผู้บัญชาการเหตุการณ์ (IC) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 


