
                                                                                             
 
 

 
 

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

ประจ าวันเสาร์ที ่ 7  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 – 7 สิงหาคม 2564 พบผู้ป่วยรายใหม่วันนี้ จ านวน 112 ราย ยืนยันสะสมจ านวน 5,512 ราย 
รักษาหาย 4,235 ราย อยู่ระหว่างการรักษา 1,258 ราย ในจ านวนนีมี้อาการรุนแรง 73 ราย เสียชีวิตสะสมจ านวน 19 ราย   

สรุปประเด็นส าคัญในการประชุม 
1. SAT รายงานสถานการณ์ ฉบับที่ 534 ประจ าวันที่ 7 สิงหาคม 2564 สถานการณ์ผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อไวรัสโคโรนา 

2019 (COVID-19) การระบาดระลอกใหม่ของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ช่วงที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 7 
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, ผู้ป่วยสัมพันธ์กับเหตุการณ์ก่อนหน้า, ผู้ป่วยที่ตรวจพบใหม่

จากการเฝ้าระวัง, ผู้ป่วยติดเชื้อจากต่างจังหวัด ของทุกอ าเภอ โดยเฉพาะอ.กุยบุรี, อ.สามร้อยยอด, อ.หัวหิน และอ.ปราณบุรี 
    - ก าชับ ทีม CDCU ทุกอ าเภอเร่งติดตามสอบสวนโรค และค้นหา HR1 และ HR 2 ให้ครบถ้วน  รวมถึงการ

จัดท าแผนการด าเนินงาน  การก ากับติดตาม ตั้งแต่การตรวจหาเชื้อโควิด 19 การกักตัว  และการปฏิบัติตามมาตรการ การ
ควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 อย่างเคร่งครัด 

    - ให้ค าแนะน า กรณีผู้สัมผัสร่วมบ้านที่เป็น HR แล้วกักตัวร่วมกัน  ภายหลังพบว่ามีผู้ที่ผลตรวจเป็นผู้ป่วย
ยืนยันติดเชื้อโควิด 19 ให้เริ่มนับการกักตัวเป็น Day 1 ใหม ่

 2.2 เน้นย้ าการปฏิบัติตามแนวทางการปฏิบัติส าหรับบุคลากรทางการแพทย์ที่สัมผัสผู้ป่วยยืนยัน COVID 19 
กรณีเป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูง (Hight Risk) ที่ได้รับวัคซีนและมีภูมิคุ้มกันระดับหนึ่ง, ได้รับวัคซีนบางส่วน และไม่ได้รับวัคซีน ตามที่
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ได้ส่งในไลน์กลุ่ม EOC Pracnhuap 

3. สรุปประเด็นส าคัญของนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
 3.1 ให้ค าแนะน าการใช้มาตรการในการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ใน Cluster โรงงานเถกิง 

 4. สรุปประเด็นส าคัญจากกล่องภารกิจต่าง ๆ ระดับจังหวัด 
  4.1 Case Management : แจ้ง / รายงาน  ดังนี้ 

  1) รายงานสถานการณ์เตียง แยกสีแดง, เหลือง, เขียว  ของโรงพยาบาลทุกแห่ง และโรงพยาบาลสนาม
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ อัตราการครองเตียงวันนี้ 61.08 % (ข้อมูล 6 สิงหาคม 2564 เวลา 24.00 น.) 

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

/3) รายงานการ... 
 

ฉบับที่ 328 จากการประชุม EOC สสจ.ประจวบคีรีขันธ์ คร้ังที่ 329 
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  3) รายงานการดูแลผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) admitted ในจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์  กรณี ผู้ป่วยรับส่งต่อมาจากจังหวัดต่าง ๆ ในเขตสุขภาพที่ 5, ผู้ป่วยภูมิล าเนาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และ
ผู้ป่วยต่างจังหวัด 

4) สถานการณ์ ยา Favipiravir ของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  
 4.2 Planning : แจ้ง / รายงาน  ดังนี้  
   1) ความก้าวหน้าการจองคิวฉีดวัคซีนโควิด 19 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ผ่านหมอประจวบพร้อม และ
จ านวนผู้ลงทะเบียน ใน Whitelist 
   2)  ได้รับการสนับสนุน วัคซีน Pfizer มาจากส่วนกลางแล้ว จ านวน 3,840 โด๊ส เมื่อวานนี้ อยู่ระหว่างการ
ทบทวน ตรวจสอบข้อมูลจ านวนบุคลากรสาธารณสุขที่แจ้งความต้องการรับวัคซีนดังกล่าว 
 4.3 Logistic : แจ้งดังนี้ 
   1) ติดตามรายงานข้อมูลคงคลังยาฟ้าทะลายโจรทุกของโรงพยาบาลทุกแห่ง 
   2) เขตสุขภาพที่ 5 ไม่อนุญาตให้โรงพยาบาลเอกชน Stock ยา Favipiravir กรณีมีความจ าเป็นต้องใช้ให้ขอ
เบิกจากโรงพยาบาลหัวหิน 
 4.4 PIO : แจ้งขอความร่วมมือเชิญชวนประชาชนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ร่วมตอบแบบประเมินออนไลน์ การ
ปฏิบัติตัวเพ่ือป้องกันโรคโควิด 49 
 

IC มีข้อสั่งการ ดังนี้ 
 

ล าดับ
ที ่

ประเด็นข้อสั่งการ 
หน่วยงาน 

ทีไ่ด้รับมอบหมาย 
ก าหนดระยะเวลาด าเนินการ 

1 นัดหมาย / เตรียมการประชุม EOC ครั้งต่อไป  
ในวันอาทิตยท์ี่ 8 สิงหาคม  2564 เวลา 09.00 น. 

Planning  
จังหวัด 

วันอาทิตยท์ี่  
8 สิงหาคม  2564 

 

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

 
 
 

(นายคมสัน  ไชยวรรณ์) 
ผู้บัญชาการเหตุการณ์ (IC) ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 


