
                                                                                             
 
 

 
 

ข้อสั่งการศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
กรณี : โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) 

ประจำวันพุธที ่ 4  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 – 4 สิงหาคม 2564 พบผู้ป่วยรายใหม่วันนี้ จำนวน 108 ราย ยืนยันสะสมจำนวน 5,143 ราย 
รักษาหาย 4,022 ราย อยู่ระหว่างการรักษา 1,102 ราย ในจำนวนนีมี้อาการรุนแรง 63 ราย เสียชีวิตสะสมจำนวน 19 ราย   

สรุปประเด็นสำคัญในการประชุม 
1. SAT รายงานสถานการณ์ ฉบับที่ 531 ประจำวันที่ 4 สิงหาคม 2564 สถานการณ์ผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อไวรัสโคโรนา 

2019 (COVID-19) การระบาดระลอกใหม่ของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ช่วงที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 4 
สิงหาคม 2564 ผลการดำเนินงาน Active Surveillance, ผลการติดตามผู้สัมผัสเสี่ยงสูง (Hight Risk) และสถานการณ์การ
ได้รับวัคซีนพร้อมสรุปผลการเกิดอาการ AEFI 

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

ประจวบคีรีขันธ์ จากการรายงานข้อมูลของ SAT 
   - กำชับให้ CDCU ดำเนินการสอบสวนโรค และค้นหา HR1, HR2 โดยเร็ว กักตัวตามมาตรการอย่าง

เคร่งครัด เพ่ือป้องกันการแพร่ระบาดของโรค 
   - ตรวจหาสายพันธุ์กลายพันธุ์ในผู้ป่วย Cluster ที่พบการระบาดใหม่อย่างรวดเร็ว/จำนวนมาก 
   - ตรวจหา Antibody ในผู้ป่วยที่เคยติดเชื้อโควิด – 19 แล้ว และติดเชื้อใหม่ (รายที่ 5080, 5086) 
   - SAT แยกข้อมูลระหว่างผู้ป่วยติดเชื้อในจังหวัดและผู้ป่วยติดเชื้อจากต่างจังหวัดให้ชัดเจน เพ่ือทราบ

ประสิทธิภาพการป้องกันควบคุมโรคโควิด- 19 ในจังหวัดว่าเป็นอย่างไร 
   - เน้นย้ำการใช้มาตรฐาน SHA Plus ในโรงแรมและตลาด 
   - อธิบายความแตกต่างของ Active Surveillance และ Active Case Finding 
   - ติดตามผลตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)ของโรงงานกุยบุรีสับปะรดกระป๋อง,  โรงงานเถกิง, 

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

  1) รายงานสถานการณ์เตียง แยกสีแดง, เหลือง, เขียว  ของโรงพยาบาลทุกแห่ง และโรงพยาบาลสนาม
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ อัตราการครองเตียงวันนี้ 64.15 % (ข้อมูล 3 สิงหาคม 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) สถานการณ…์ 

ฉบับที่ 325 จากการประชุม EOC สสจ.ประจวบคีรีขันธ์ คร้ังที่ 326 
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4) สถานการณ ์ยา Favipiravir ในจังหวัด 

 3.2 Planning : แจ้ง / รายงาน  ดังนี้  
   1) ความก้าวหน้าการจองคิวฉีดวัคซีนโควิด 19 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ผ่านหมอประจวบพร้อม และ
จำนวนผู้ลงทะเบียน ใน Whitelist 
   2)  แจ้งข้อสั่งการการฉีดวัคซีนจากมต ิที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด ครั้งที่ 30/2564  วันที่ 3 
สิงหาคม 2564 ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  
   3)  การบริหารการฉีดวัคซีน Sinovac Lot 10,000 dose ให้โรงพยาบาลทุกแห่งยืนยันสถานที่ฉีดและวัน 
เดอืน ปี ที่ให้บริการฉีดวัคซีน 
   4) ความครอบคลุมการได้รับวัคซีนรายอำเภอ กลุ่มผู้สูงอายุ,กลุ่มผู้ป่วย 7 กลุ่มโรค และกลุ่มหญิงตั้งครรภ์ 
   5) วันนี้เวลา 13.30 น. มีการอบรม Online การฉีดวัคซีน Pfizer 
 3.3 Logistic : แจ้ง 
   1) กำชับการบันทึกข้อมูลในโปรแกรม Co-Ward และแบบรายงานการสำรวจปริมาณออกซิเจนที่ใช้ใน
โรงพยาบาล และส่งรายงานตามท่ีกำหนด 
   2) ได้รับแจ้งส่ง ซิม TRUE ในสัปดาห์หน้า 

4. IC ติดตามสถานการณ์ ผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค จากอำเภอต่างๆ 
  4.1 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทับสะแก  แจ้งกรณีผู้ป่วยจากต่างจังหวัด  มีภูมิลำเนาในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

เข้ามาขอรับการรักษา 1 คน แต่มีญาติมาด้วยอีก 4 คน จึงต้องกักตัวญาติไว้ที่บ้านและให้ CDCU อำเภอ ดำเนินการสอบสวน
โรคโดยเร็ว  หากพบมีความเสี่ยงต้องดำเนินการ Swab ตรวจหาเชื้อ และเมือ่พบว่าป่วย ก็ต้องทำการรับไว้รักษา และยังพบมี
กรณีเช่นเดียวกันนี้อีกในพ้ืนที่อำเภอทับสะแก 

  4.2 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ แจ้งเรื่องสนับสนุนเจ้าหน้าที่ไปช่วยปฏิบัติงานที่โรงพยาบาล
สนามท่าจีน, การกำหนดฉีดวัคซีน Astra Zeneca เข็มที่ 2 ของกลุ่มเป้าหมายที่ฉีด Astra Zeneca เข็มที่ 1 ไปเมื่อ 7-8 
มิถุนายน 2564, การฉีดวัคซีนให้คนต่างชาติประเทศที่บริจาควัคซีนให้แก่ประเทศไทย, การตรวจ Rt PCR ในชาวเมียนมาร์
หลบหนีเข้าเมือง 4 คน ที่จะครบการกักตัว/รักษา 14 วัน 
IC มีข้อสั่งการ ดังนี้  

 

ลำดับ
ที ่

ประเด็นข้อสั่งการ 
หน่วยงาน 

ทีไ่ด้รับมอบหมาย 

กำหนด
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

1 นำเสนอข้อมูลสถานการณ์การใช้เตียงสำหรับรองรับผู้ป่วยติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID – 19) บน Web Site สสจ.ประจวบคีรีขันธ์ 
ทุกเช้า โดยประสานข้อมูลจาก Case Management 

IT จังหวัด ทันที 

 
 

/ 2.ส่งรายชื่อ… 
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ลำดับ
ที ่

ประเด็นข้อสั่งการ 
หน่วยงาน 

ทีไ่ด้รับมอบหมาย 

กำหนด
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

2 ส่งรายชื่อผู้ปฏิบัติงานจุดตรวจคัดกรองการเดินทางข้ามจังหวัดและ
การเดินทางออกนอกเขตพ้ืนที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดไปยังพ้ืนที่อ่ืน 
2 แห่ง 1) บริเวณหน้าศูนย์บริการประชาชนบ่อฝ้าย 2) บริเวณหน้า
มูลนิธิเพชรเกษม ถนนเพชรเกษม มายัง Planning จังหวัด 

Planning 
อำเภอหัวหิน 

ภายใน 
วันพธุที่ 4 

สิงหาคม 2564 

3 ตรวจหา Antibody ในผู้ป่วยที่เคยติดเชื้อโควิด – 19 แล้ว  
และติดเชื้อใหม ่(รายที่ 5080, 5086) 

CDCU  
อำเภอหัวหิน 

ทันที 

4 นัดหมาย / เตรียมการประชุม EOC ครั้งต่อไป  
ในวันพฤหัสบดีที่ 5 สิงหาคม  2564 เวลา 09.00 น. 

Planning  
จังหวัด 

วันพฤหัสบดีที่ 
5 สิงหาคม 

2564 
 

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

 
 

(นายแพทย์สุริยะ  คูหะรัตน์) 
ผู้บัญชาการเหตุการณ์ (IC) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 


