
                                                                                             
 
 

 
 

ข้อสั่งการศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
กรณี : โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) 

ประจำวันจันทร์ที ่ 2  เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2564  เวลา 09.00 น. – 11.00 น. 
ห้องประชุมคูหาคฤหาสน์  ชั้น 4  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  อ.เมืองฯ  จ.ประจวบคีรีขันธ์ 

 

สรุปสถานการณ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) การระบาดระลอกใหม่ 
ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน – 2 สิงหาคม 2564 พบผู้ป่วยรายใหม่วันนี้ จำนวน 89 ราย ยืนยันสะสมจำนวน 4,966 ราย 
รักษาหาย 3,917 ราย อยู่ระหว่างการรักษา 1,032 ราย ในจำนวนนีมี้อาการรุนแรง 56 ราย เสียชีวิตสะสมจำนวน 17 ราย   

สรุปประเด็นสำคัญในการประชุม 
1. SAT รายงานสถานการณ์ ฉบับที่ 529 ประจำวันที่ 2 สิงหาคม 2564 สถานการณ์ผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อไวรัสโคโรนา 

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

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

ประจวบคีรีขันธ์ จากการรายงานข้อมูลของ SAT 
    - ติดตาม  Cluster ที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษ ได้แก่ Cluster หัวหินชอปปิ้งมอลล์, , Cluster งานเลี้ยงบ้าน

เพ่ือนกุยบุรี, Cluster ตึกผู้ป่วยในชายโรงพยาบาลปราณบุรี พร้อมทั้งให้ตัวแทนทั้ง 3 อำเภอ นำเสนอกราฟการระบาดและการ
ควบคุมการแพร่กระจายเชื้อ 

    - กำชับ กรณีผู้ตรวจหาเชื้อโควิด 19 ครั้งที่ 1 แล้วผลไม่พบเชื้อ ให้ดำเนินการตามมาตรการกักตัวอย่าง
เข้มงวด  นอกจากนี้ขอให้ประสานกับ ศปก.อำเภอ ในเรื่องการรวมกลุ่ม, การปิดสถานที่เสี่ยง เช่น ตลาดนัด/ตลาดสด  ที่พบ
ผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อ 

    - ติดตามการดูแล HCW ที่เป็นผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อโควิด 19 ของโรงพยาบาลปราณบุรี   และโรงพยาบาล
กุยบุรี 

    - ติดตามโรงพยาบาลปราณบุรีเกี่ยวกับการดำเนินการควบคุมการแพร่กระจายเชื้อ กรณีพบเจ้าหน้าที่ติด
เชื้อโควิด 19 และการวางแผนการให้บริการรักษาพยาบาลของโรงพยาบาล กรณีมีจำนวนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานลดลง 

   2.2 กรณีพบผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อโควิด 19 จำนวนเพ่ิมมากขึ้น ใน Cluster งานเลี้ยงบ้านเพ่ือนกุยบุรี อำเภอ
กุยบุรี รวมถึงอำเภออ่ืนๆ หากมีความประสงค์ต้องการการสนับสนุนบุคลากรในการปฏิบัติงาน  ขอให้แจ้งมายัง HR จังหวัด 

   2.3 ติดตามความพร้อม/ผลการดำเนินงานการเปิดโรงพยาบาลสนามของทุกอำเภอ 
3. สรุปประเด็นสำคัญจากกล่องภารกิจต่าง ๆ ระดับจังหวัด 

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

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ อัตราการครองเตียงวันนี้ 65.51 % (ข้อมูล 1 สิงหาคม 2564 เวลา 24.00 น.) 
 

/2) รายงาน… 
 

ฉบับที่ 323 จากการประชุม EOC สสจ.ประจวบคีรีขันธ์ คร้ังที่ 324 
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  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) สถานการณ์ ยา Favipiravir ในจังหวัดมีทั้งสิ้น จำนวน 16,950 เม็ด โดยกระจายอยู่ในโรงพยาบาลทุก
แห่ง  ทั้งภาครัฐและเอกชน 

5) โรงพยาบาลสนามที่ได้รับการตรวจประเมินจากทีมตรวจประเมินแล้ว ให้ส่งภาพถ่ายการแก้ไขปรับปรุง
ตามท่ีทีมตรวจประเมินแนะนำมายัง Operation จังหวัดด้วย  เพ่ือการประสานกับกลุ่มงานประกันสุขภาพในการขึ้นทะเบียน 
 3.2 Planning : แจ้ง / รายงาน  ดังนี้  
   1) ความก้าวหน้าการจองคิวฉีดวัคซีนโควิด 19 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ผ่านหมอประจวบพร้อม และ
จำนวนผู้ลงทะเบียน ใน Whitelist 
   2) อำเภอที่มีความประสงค์เพ่ิมเจ้าหน้าที่ ช่วยปฏิบัติงานเชิงรุก ส่งรายชื่อมายัง HR จังหวัด เพ่ือประสาน 
Planning จังหวัด ในการจัดทำคำสั่งปฏิบัติงานฯ ภายใน 16.00 น. วันนี ้
   3) ขอให้โรงพยาบาลที่มีวัคซีน Sinovac คงคลังอยู่ แจ้งจำนวนมาท่ี Logistic จังหวัด ภายใน 16.00 น.
วันนี้ เพ่ือบริหารจัดการวัคซีนรวมกับที่จะได้รับสนับสนุนมาจากส่วนกลางอีก 10,000 dose ในวันพรุ่งนี้ 
 3.3 Logistic : แจ้ง 
   1) กำชับการบันทึกข้อมูลการรับ/เบิกจ่ายทรัพยากรต่าง ๆ ในโปรแกรม Co-Ward ให้เป็นปัจจุบัน  
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ยา Favipiravir 
   2) บันทึกข้อมูลจำนวนออกซิเจนคงคลัง ภายในเวลา 15.00 น. ทุกวันพุธ และวันศุกร์  
 3.4 Finance : ขอให้ส่งเอกสารหลักฐานการเบิกค่าเสี่ยงภัยและค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับโควิด 19 ระหว่างเดือน
เมษายน - มิถุนายน 2564 ภายใน 12.00 น. ของวันที่ 10 สิงหาคม 2564 มายัง Finance จังหวัด  

 3.5 HR : แจ้ง 
   1)  ขอให้ส่งรายชื่อผู้ปฏิบัติหน้าที่โดยตรงแล้วติดเชื้อโควิด-19 และเสียชีวิต ภายในวันที่ 5 สิงหาคม 2564 
ตามแบบฟอร์มที่ส่งในไลน์กลุ่ม HR จังหวัด 

   2) แจ้งแผนการปฏิบัติงานของทีมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ไปช่วยปฏิบัติงาน ณ โรงพยาบาลสนามท่าจีน 
จังหวัดสมุทรสาคร ระหว่างวันที่ 4 สิงหาคม -30 กันยายน 2564 

 3.6 PIO : แจ้ง 
   1) คำสั่งศนูย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) ที่ 11/2564 

เรื่อง พ้ืนที่สถานการณ์ท่ีกำหนดเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด พ้ืนที่ควบคุมสูงสุด พ้ืนที่ควบคุม ลงวันที่ 1 สิงหาคม 
2564  มีผลตั้งแต่วันที่ 3 สิงหาคม 2564 สำหรับจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ให้ยึดตามคำสั่งนี้ไปก่อน จนกว่าจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์จะพิจารณาเพ่ิมเติม 

 
/3.7 Liaison: แจ้ง... 
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 3.7 Liaison: แจ้ง 
   1) ติดตามข้อสั่งการของวันที่ 1 สิงหาคม 2564 
   2) กรณี อสม.ช่วยปฏิบัติงานเกี่ยวกับโรคโควิด 19 ให้จัดทำคำสั่งการปฏิบัติงานฯ เพ่ือประโยชน์ของ อสม.

กรณไีด้รับค่าเยียวยา  หรือผลตอบแทนอ่ืน ๆ เช่น การติดเชื้อโควิด 19, การเกิดอุบัติเหตุระหว่างการปฏิบัติงาน เป็นต้น 
IC มีข้อสั่งการ ดังนี้  

 

ลำดับ
ที ่

ประเด็นข้อสั่งการ 
หน่วยงาน 

ทีไ่ด้รับมอบหมาย 

กำหนด
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

1 ส่งรายชื่อเจ้าหน้าที่สาธารณสุขปฏิบัติงานเชิงรุก เพ่ิมเติม มายัง HR 
จังหวัด เพื่อประสาน Planning จัดทำคำสั่งฯ 

โรงพยาบาล และสสอ.
ทุกแห่ง 

ภายในเวลา 
16.00 น. วันนี้ 

2 กำหนดมาตรการการเฝ้าไข้ การเยี่ยมผู้ป่วยผู้ป่วย ที่ Admitted ใน
โรงพยาบาลให้ชัดเจน และปฏิบัติตามมาตรการนั้น ๆ อย่างเคร่งครัด 

โรงพยาบาล 
ทุกแห่ง 

ทันที 

3 ส่งภาพการแก้ไขปรับปรุงจากการประเมินโรงพยาบาลสนามของทีม
ตรวจประเมินจังหวัดให้ Operation (ส่วนอวล.) เพ่ือส่งกลุ่มงาน
ประกันสุขภาพขึ้นทะเบียนต่อไป  

โรงพยาบาล 
ทุกแห่ง 

ทันที 

4 ส่งข้อมูลวัคซีน Sinovac คงคลัง มายัง Logistic จังหวัด  
Logistic อำเภอ 

ภายในเวลา 
16.00 น.วันนี้ 

5 บันทึกข้อมูลจำนวนออกซิเจนคงคลังให้เป็นปัจจุบัน 

Logistic อำเภอ 

ภายในเวลา  
15.00 น 

ทุกวันพุธและ 
วันศุกร์ 

6 ส่งเอกสารหลักฐานการเบิกค่าเสี่ยงภัยและค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ 
โควิด 19 ระหว่างเดือนเมษายน - มิถุนายน 2564 มายัง Finance 
จังหวัด  

Finance อำเภอ 
ทุกอำเภอ 

ภายในวันที่ 10 
สิงหาคม 2564 
เวลา 12.00 น. 

7 นัดหมาย / เตรียมการประชุม EOC ครั้งต่อไป  
ในวันอังคารที่ 3 สิงหาคม  2564 เวลา 09.00 น. 

Planning  
จังหวัด 

วันอังคารที่ 
3 สิงหาคม 

2564 
 

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

 
 

(นายคมสัน ไชยวรรณ์) 
ผู้บัญชาการเหตุการณ์ (IC) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 


