
                                                                                             
 
 
 
 

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

ประจ าวันศุกร์ที ่ 6  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 – 5 สิงหาคม 2564 พบผู้ป่วยรายใหม่วันนี้ จ านวน 163 ราย ยืนยันสะสมจ านวน 5,400 ราย 
รักษาหาย 4,180 ราย อยู่ระหว่างการรักษา 1,201 ราย ในจ านวนนีมี้อาการรุนแรง 82 ราย เสียชีวิตสะสมจ านวน 19 ราย   

สรุปประเด็นส าคัญในการประชุม 
1. SAT รายงานสถานการณ์ ฉบับที่ 533 ประจ าวันที่ 6 สิงหาคม 2564 สถานการณ์ผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อไวรัสโคโรนา 

2019 (COVID-19) การระบาดระลอกใหม่ของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ช่วงที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 6 
สิงหาคม 2564 ผลการด าเนินงาน Active Surveillance, ผลการติดตามผู้สัมผัสเสี่ยงสูง (Hight Risk) และสถานการณ์การ
ได้รับวัคซีน 

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

ประจวบคีรีขันธ์ จากการรายงานข้อมูลของ SAT 
    - ติดตาม Cluster ที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษ ได้แก่ Cluster งานเลี้ยงบ้านเพ่ือนกุยบุรี, โรงงานกุยบุรี

สับปะรดกระป๋อง, หัวหินช็อปปิ้งมอลล์ อ าเภอหัวหิน, ตึกผู้ป่วยในชาย โรงพยาบาลปราณบุรี, 7-11 สี่แยกหนองเสือ อ าเภอ
เมืองฯ, รับจ้างโรงไม้ อ าเภอเมืองฯ / ติดตามผล Lab กลุ่ม HR 1, HR 2 ของ Cluster อ าเภอกุยบุรี  พร้อมทั้งให้พ้ืนที่ใน
อ าเภอดังกล่าวน าเสนอผลการควบคุมการแพร่ระบาดของโรค  

    - ก าชับ ทีม CDCU ทุกอ าเภอเร่งติดตามสอบสวนโรค และค้นหา HRC1 และ HRC 2 ให้รวดเร็วและ 
ครบถ้วน เฝ้าระวังโรคให้สงบ และการแยกกักตัวของ Hight Risk ตามมาตรการการกักตัวอย่างเคร่งครัด 

    - เน้นย้ าการเฝ้าระวังการควบคุมการแพร่กระจายเชื้อในโรงงานใช้ระบบ Seal เป็นหลักถ้าจะท าBubble 
ต้องมีท่ีพัก และต้องตรวจสอบการกักตัวตามมาตรการ 
 3. สรุปประเด็นส าคัญจากกล่องภารกิจต่าง ๆ ระดับจังหวัด 
  3.1 Case Management : แจ้ง / รายงาน  ดังนี้ 

  1) รายงานสถานการณ์เตียง แยกสีแดง, เหลือง, เขียว  ของโรงพยาบาลทุกแห่ง และโรงพยาบาลสนาม
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ อัตราการครองเตียงวันนี้ 57.53 % (ข้อมูล 5 สิงหาคม 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) สถานการณ์ ยา Favipiravir ของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จ านวน 17,884 เม็ด 
 3.2 Planning : แจ้ง / รายงาน  ดังนี้  
   1) ความก้าวหน้าการจองคิวฉีดวัคซีนโควิด 19 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ผ่านหมอประจวบพร้อม และ
จ านวนผู้ลงทะเบียน ใน Whitelist 
   2)  วันนี้โรงพยาบาลบางสะพาน และโรงพยาบาลปราณบุรี  ด าเนินการฉีดวัคซีน Sinovac  เข็มที่ 1  
 

/3) มีหนังสือ... 
 

ฉบับที่ 327 จากการประชุม EOC สสจ.ประจวบคีรีขันธ์ คร้ังที่ 328 
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   3)  มีหนังสือแจ้งการจัดสรรวัคซีน เน้นย้ าการฉีดตามกลุ่มเป้าหมายถ้ามีวัคซีนเหลือให้เตรียมติดตาม หญิง
ต้ังครรภ์ ตามทะเบียนของโรงพยาบาลเป็นล าดับแรก ล าดับต่อไปเรียกกลุ่มเสี่ยงตามล าดับที่ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ ส่งไปให้ทางโรงพยาบาล เป็นรายชื่อส ารอง 
   4) ขอให้ทุกโรงพยาบาลส่งข้อมูลส ารวจรายชื่อบุคลากรสาธารณสุข ที่ต้องการฉีดวัคซีน Pfizer ภายในวันนี้ 
เพราะต้องส่งรายชื่อให้กระทรวงสาธารณสุข 
 3.4 Logistic : แจ้งมีการส่งอุปกรณ์การฉีดวัคซีน Pfizer มาแล้ว แต่วัคซีนยังไม่ได้จัดส่ง 
 3.5 Finance : ติดตามเอกสารการเบิกค่าเสี่ยงภัยของโรงพยาบาล และส านักงานสาธารณสุขอ าเภอทุกแห่ง 

4. IC ติดตามสถานการณ์ ผลการด าเนินงาน ปัญหาอุปสรรค จากอ าเภอต่างๆ 
  - การจัดซื้อยาฟ้าทะลายโจรของโรงพยาบาลทุกแห่ง สรุปแต่ละโรงพยาบาลด าเนินการจัดซื้อเอง 
  

IC มีข้อสั่งการ ดังนี้ 
 

ล าดับ
ที ่

ประเด็นข้อสั่งการ 
หน่วยงาน 

ทีไ่ด้รับมอบหมาย 

ก าหนด
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

1 ส ารวจคงคลังยาฟ้าทะลายโจรทุกของโรงพยาบาลทุกแห่ง Logistic 
จังหวัด 

ทันที 

2 ติดตามการให้การสนับสนุนยาฟ้าทะลายโจร จากกรมแพทย์
แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 

กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและ
การแพทย์ทางเลือก 

ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ 

ทันที 

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

Planning  
จังหวัด 

 

 
 

นางสาวดุจเดือน คีรีศรี  ผู้สรปุประเด็นข้อสั่งการ 
นางเพ็ชรัตน์  ตั้งตระกูลพงศ์ ผู้ตรวจสรุปประเด็นข้อสั่งการ 

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

(นายแพทย์สุริยะ  คูหะรัตน์) 
ผู้บัญชาการเหตุการณ์ (IC) ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 


