
                                                                                             
 
 
 
 

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

ประจ าวันอาทิตย์ที ่ 1  เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2564  เวลา 09.00 น. – 11.00 น. 
ห้องประชุมคูหาคฤหาสน์  ชั้น 4  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  อ.เมืองฯ  จ.ประจวบคีรีขันธ์ 

 

สรุปสถานการณ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) การระบาดระลอกใหม่ 
ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน – 1 สิงหาคม 2564 พบผู้ป่วยรายใหม่วันนี้ จ านวน 140 ราย ยืนยันสะสมจ านวน 4,877 ราย 
รักษาหาย 3,872 ราย อยู่ระหว่างการรักษา 988 ราย ในจ านวนนีมี้อาการรุนแรง 56 ราย เสียชีวิตสะสมจ านวน 17 ราย   

สรุปประเด็นส าคัญในการประชุม 
1. SAT รายงานสถานการณ์ ฉบับที่ 528 ประจ าวันที่ 1 สิงหาคม 2564 สถานการณ์ผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อไวรัสโคโรนา 

2019 (COVID-19) การระบาดระลอกใหม่ของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ช่วงที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 1 
สิงหาคม 2564, ผลการด าเนินงาน Active Surveillance, ผลการติดตามผู้สัมผัสเสี่ยงสูง (Hight Risk), สถานการณ์การ
ได้รับวัคซีนพร้อมสรุปผลการเกิดอาการ AEFI 

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

ประจวบคีรีขันธ์ จากการรายงานข้อมูลของ SAT 
   - ติดตาม  Cluster ที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษ ได้แก่ Cluster ตลาดนัดสี่แยกประจวบคีรีขันธ์, Cluster ตึก

ผู้ป่วยในชายโรงพยาบาลปราณบุรี, Cluster บ้านเพื่อนกุยบุรี, Cluster งานศพ อ าเภอกุยบุรี และ Cluster แคมป์คนงาน      
พรีบิลท์  เน้นย้ าการสอบสวนโรคและเร่งค้นหา HR1 และ HR2 ให้รวดเร็ว ครบถ้วน เพ่ือด าเนินมาตรการการป้องกันการ
แพร่ระบาดของโรคให้ไดอ้ย่างรวดเร็ว 

   - ติดตามการเปิดให้บริการโรงพยาบาลสนามของทุกอ าเภอในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ก าชับให้ทบทวนเรื่องชื่อ
โรงพยาบาลสนาม และระบุวัน เดือน ปี ที่เปิดจริง แจ้งมายัง Planning จังหวัด 

  ( อ าเภอปราณบุรีแจ้งเปลี่ยนศูนย์คริสตจักรเป็นบ้านพัก และศูนย์อบรมปราณบุรี) 
3. สรุปประเด็นส าคัญจากกล่องภารกิจต่าง ๆ ระดับจังหวัด 

 3.1 Case Management : แจ้ง / รายงาน  ดังนี้ 
  1) รายงานสถานการณ์เตียง แยกสีแดง, เหลือง, เขียว  ของโรงพยาบาลทุกแห่ง และโรงพยาบาลสนาม

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ อัตราการครองเตียงวันนี้ 86.05 % (ข้อมูล 31 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 ซึ่งเหลือทุกโรงพยาบาลจ านวน  6,479 เม็ด 
 3.2 Planning : แจ้ง / รายงาน  ดังนี้  
   1) ความก้าวหน้าการจองคิวฉีดวัคซีนโควิด 19 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ผ่านหมอประจวบพร้อม และ
จ านวนผู้ลงทะเบียน ใน Whitelist 
 

/2) เน้นย้ า... 
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   2) เน้นย้ า วัคซีน Astra Zeneca เข็มที่ 2 ทีส่ านักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จะจัดสรรให้
โรงพยาบาลทุกแห่งตามจ านวนที่ได้รับการสนับสนุนดังกล่าว  กรณี  มีวัคซีน Astra Zeneca เหลือเกินจากกลุ่มเป้าหมายที่
ได้รับแล้วเนื่องจากความสามารถในการ draw วัคซีนได้มากกว่า 10 Dose ให้ขออนุมัติการใช้วัคซีนต่อนายแพทย์สาธารณสุข
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
 4. สรุปประเด็นส าคัญของนายแพทย์ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  
 4.1 มอบหมายทีม CDCU อ าเภอหัวหิน, อ าเภอปราณบุรี และอ าเภอกุยบุรี  ท ากราฟการระบาดของ Cluster ที่
ส าคัญในอ าเภอ ได้แก่ Cluster แคมป์คนงานพรีบิลท์, Cluster หัวหินชอปปิ้งมอลต์, Cluster บ้านเพ่ือนกุยบุรี,Cluster งาน
ศพ 
 4.2 มอบหมาย PIO จังหวัด,อ าเภอ ประชาสัมพันธ์ การเปิดโรงพยาบาลสนาม, การประชาสัมพันธ์เชิงบวก กรณี
พบ Health Care Worker ในโรงพยาบาลปราณบุรี 
 4.3 แจ้งนิยามของการแยกประเภทผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กลุ่มผู้ป่วยสีแดง, กลุ่มผู้ป่วย        
สีเหลือง และกลุ่มผู้ป่วยสีเขียว 
 4.4 ชี้แจงอ านาจหน้าที่การเปิดโรงพยาบาลสนาม และCommunity Isolation 
 
 5. ติดตามสถานการณ์ ปัญหา/อุปสรรค ในการด าเนินการจากพ้ืนที่ทุกอ าเภอ 
  Operation : สอบถามค าถามของพ้ืนที่  

-         1. กรณผีู้ป่วยตรวจด้วย ATK ผลเป็นบวก สามารถขอมา Admited ในโรงพยาบาลเพ่ือรอตรวจด้วยวิธี RT-
PCR ซ้ าไดห้รือไม่ 
  (นายแพทยส์าธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ : ให้ความคิดเห็นว่าการตรวจด้วย ATK ผลเป็นบวก ไม่ได้ยืนยัน 
100 % ว่าติดเชื้อ ไม่แนะน าให้ Admited รวม ทั้งนีข้ึ้นอยู่กับโรงพยาบาลจะบริหารจัดการ ถ้ามีห้องแยกเพียงพอสามารถรับ 

Admited ได้) 
   2. การส่งรายชื่อปฏิบัติงานของโรงพยาบาลสนาม เนื่องจากค าสั่งจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม ลงวันที่ 29 
กรกฎาคม 2564  แต่โรงพยาบาลสนามของบางอ าเภอเปิดปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ 26 กรกฎาคม 2564 
  (นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ : ส่งรายชื่อการปฏิบัติงานได้ตั้งแต่วันที่ปฏิบัติงานจริง ทั้งนี้ให้
ข้อคิดเห็นในการจัดเวรโรงพยาบาลสนามให้จัดเป็นชุด เวร 8 ชั่วโมง ช/บ/ด ติดกันได้ไม่เกิน 4 วัน) 
 
IC มีข้อสั่งการ ดังนี้  
 

ล าดับ
ที ่

ประเด็นข้อสั่งการ 
หน่วยงานทีไ่ด้รับ

มอบหมาย 

ก าหนด
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

1 ให้ด าเนินการท า Active Surveillance ตลาดนัด/ตลาดสด ที่อยู่ใน
พ้ืนที่ 

CDCU อ าเภอ         
ทุกแห่ง 

ทันที 

2 ให้ตรวจหาสายพันธุ์กลายพันธุ์ในกลุ่ม Cluster แคมป์พรีบิลท์ และ 
กลุ่ม HCW ของ Cluster ตึกชายโรงพยาบาลปราณบุรี 

โรงพยาบาลหัวหิน,
โรงพยาบาลปราณบุรี 

ทันที 

3 ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์การเปิดโรงพยาบาลสนามในภาพรวมจังหวัด
และแยกรายอ าเภอ 

PIO 
จังหวัด 

ทันที 
 

/4.ผลิตสื่อ... 
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ล าดับ
ที ่

ประเด็นข้อสั่งการ 
หน่วยงานทีไ่ด้รับ

มอบหมาย 

ก าหนด
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

4 ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ กรณี Health Care Worker โรงพยาบาล
ปราณบุรีซึ่งเป็นผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19  ที่ได้รับวัคซีนAZ เข็ม 3 

(Booster Dose)แล้ว 

PIO 
จังหวัด 

ทันที 

5 นัดหมาย / เตรียมการประชุม EOC ครั้งต่อไป  
ในวันจันทร์ที่ 2 สิงหาคม  2564 เวลา 09.00 น. 

Planning  
จังหวัด 

วันจันทร์ที ่
2 สิงหาคม 

2564 
 

นางสาวดุจเดือน คีรีศรี  ผู้สรุปประเด็นข้อสั่งการ 
นางเพ็ชรัตน์  ตั้งตระกูลพงศ์ ผู้ตรวจสรุปประเด็นข้อสั่งการ 

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

(นางจารุรัตน์ พัฒน์ทอง) 
ผู้บัญชาการเหตุการณ์ (IC) ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 


