
                                                                                             
 
 

 
 
 

ข้อสั่งการศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
กรณี : โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) 

ประจำวันจันทร์ที ่ 9  เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2564  เวลา 09.00 น. – 11.45 น. 
ห้องประชุมคูหาคฤหาสน์  ชั้น 4  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  อ.เมืองฯ  จ.ประจวบคีรีขันธ์ 

 
สรุปสถานการณ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) การระบาดระลอกใหม่ 

ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน – 9 สิงหาคม 2564 พบผู้ป่วยรายใหม่วันนี้ จำนวน 132 ราย ยืนยันสะสมจำนวน 5,795 ราย 
รักษาหาย 4,338 ราย อยู่ระหว่างการรักษา 1,433 ราย ในจำนวนนีมี้อาการรุนแรง 78 ราย เสียชีวิตสะสมจำนวน 24 ราย   

สรุปประเด็นสำคัญในการประชุม 
1. SAT รายงานสถานการณ์ ฉบับที่ 536 ประจำวันที่ 9 สิงหาคม 2564 สถานการณ์ผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อไวรัสโคโรนา 

2019 (COVID-19) การระบาดระลอกใหม่ของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ช่วงที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 9 
สิงหาคม 2564  ผลการดำเนินงาน Active Surveillance, ผลการติดตามผู้สัมผัสเสี่ยงสูง (Hight Risk), สถานการณ์การ
ได้รับวัคซีน และรายละเอียดผู้เสียชีวิตจำนวน 5 ราย 

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

ประจวบคีรีขันธ์ จากการรายงานข้อมูลของ SAT 
    - ติดตาม Cluster ที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษ, ผู้ป่วยสัมพันธ์กับเหตุการณ์ก่อนหน้า, ผู้ป่วยที่ตรวจพบใหม่

จากการเฝ้าระวัง, ผู้ป่วยติดเชื้อจากต่างจังหวัด ของทุกอำเภอ โดยเฉพาะ Cluster งานเลี้ยงบ้านเพ่ือนกุยบุรี อำเภอกุยบุรี, 
Cluster โรงงานเถกิง อำเภอสามร้อยยอด และพ้ืนที่ที่พบผู้สัมผัสร่วมบ้านจำนวนมากและต่อเนื่อง ได้แก่ อำเภอหัวหิน, 
อำเภอปราณบุรี และอำเภอบางสะพานน้อย เป็นต้น 

    - เน้นย้ำทีม CDCU ทุกอำเภอเร่งติดตามสอบสวนโรค และค้นหา HR1 และ HR 2 ให้ครบถ้วน   
    - เร่งรัดการทำ Active Surveillance ทุก 14 วัน ในพ้ืนที่เสี่ยง เช่น ตลาดสด, ตลาดนัด, โรงงาน เป็นต้น 
 2.2 กำชับให้ทุกโรงพยาบาลดำเนินการฉีดวัคซีนโควิด 19 ในกลุ่มเป้าหมาย 607 ตามนโยบายกระทรวง

สาธารณสุขให้ได้มากที่สุด มอบหมายให้ Planning จังหวัด ประสานการดำเนินการฉีดวัคซีนโควิด 19 ให้แก่กลุ่มดังกล่าวที่
เป็นผู้ป่วยติดเตียง รวมถึงผู้ดูแล/ผู้เฝ้าด้วย ได้หรือไม่ และต้องปฏิบัติอย่างไร 

 2.3 มอบหมายให้ PIO จังหวัด ประชาสัมพันธ์ข้อดี / ประโยชน์ของการได้รับวัคซีนโควิด 19 แก่ประชาชน
อย่างต่อเนื่อง  และการปฏิบัติตัวของประชาชน กรณีท่ียังพบผู้ป่วยจากการสัมผัสร่วมบ้านเป็นจำนวนมาก 

 2.4 มอบหมายให้ SAT จังหวัด ติดตามข้อมูล HCW โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ รวมถึงHR และการ
ดำเนินการตามมาตรการ 

 2.5 มอบหมายให้ Operation ผู้รับผิดชอบเรื่องวัคซีนโควิด 19 เตรียมเรื่องการรายงานผลข้างเคียงของวัคซีน 
Pfizer ที่จะเริ่มให้บริการในสัปดาห์นี้ 

 
/3. สรุปประเด็น… 

 

ฉบับที่ 330 จากการประชุม EOC สสจ.ประจวบคีรีขันธ์ คร้ังที่ 331 
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 3. สรุปประเด็นสำคัญจากกล่องภารกิจต่าง ๆ ระดับจังหวัด 
  3.1 Case Management : แจ้ง / รายงาน  ดังนี้ 

  1) รายงานสถานการณ์เตียง แยกสีแดง, เหลือง, เขียว  ของโรงพยาบาลทุกแห่ง และโรงพยาบาลสนาม
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ อัตราการครองเตียงวันนี้ 64.64 % (ข้อมูล 8 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) สถานการณ์ ยา Favipiravir ของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  
  3.2 Planning : แจ้ง / รายงาน  ดังนี้  
   1) ความก้าวหน้าการจองคิวฉีดวัคซีนโควิด 19 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ผ่านหมอประจวบพร้อม และ
จำนวนผู้ลงทะเบียน ใน Whitelist 

2) แจ้งนโยบายการฉีดวัคซีนในกลุ่มผู้สูงอายุและผู้ป่วย 7 กลุ่มโรค ให้ได้ 50 % ตามเป้าหมายที่กระทรวง
สาธารณสุขกำหนด  พร้อมทั้งรายงานความครอบคลุมการได้รับวัคซีนโควิด 19 ในกลุ่มเป้าหมายดังกล่าว ของจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ 

3) การจัดสรรวัคซีน Pfizer 
  3.3 Logistic : แจ้งดังนี ้

1) แจ้งโรงพยาบาลประสานการรับวัคซีน Pfizer วันนี้ 
2) ติดตามการรายงานข้อมูล O2 คงคลังของโรงพยาบาลหัวหิน, ปราณบุรี, บางสะพานน้อย และเน้นย้ำการ

บันทึกข้อมูลทรัพยากรในโปรแกรม Co-Ward ให้ทันเวลา 
3) ครบกำหนดโอนเงินซิม TRUE ภายในวันนี ้

  3.4 Finance :  แจ้งดังนี ้
   1) ติดตามการส่งเอกสารหลักฐานการเบิกเงินงบประมาณค่าเสี่ยงภัย เดือน เมษายน – มิถุนายน 2564 ซึ่ง
กำหนดให้ส่งภายใน วันที่ 10 สิงหาคม 2564  
   2) แจ้งความคืบหน้าเงินเพ่ิม 
  3.5 PIO : แจ้งได้ผลิตสื่อเพ่ือสร้างความม่ันใจในการฉีดวัคซีนโควิด 19 
 4. ติดตามสถานการณ์ ปัญหา/อุปสรรค ในการดำเนินการจากพ้ืนที่ทุกอำเภอ  
    1) อำเภอสามร้อยยอด แจ้งปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงาน กรณี ใช้มาตการ Bubble & Seal 
    2) อำเภอเมืองฯ แจ้งติดตามคำสั่งการเปิด CI ในพ้ืนที่ 
 
 

/IC มีข้อสั่งการ… 
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IC มีข้อสั่งการ ดังนี้ 
 

ลำดับ
ที ่

ประเด็นข้อสั่งการ 
หน่วยงาน 

ทีไ่ด้รับมอบหมาย 
กำหนดระยะเวลาดำเนินการ 

1 จัดทำยุทธศาสตร์การฉีดวัคซีนโควิด 19 ในกลุ่มผู้มี
อายุ 60 ปีขึ้นไปและผู้ป่วย 7 กลุ่มโรค ให้ครอบคลุม
ร้อยละ 50 ตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข 
เพ่ือป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดรวมถึงลด
ความรุนแรงของโรคโควิด 19 

IC อำเภอ 
ทุกอำเภอ 

ทันที 

2 ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนและสร้างความม่ันใจแก่ 
ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป และผู้ป่วย 7 กลุ่มโรค ในการ 
ฉีดวัคซีนโควิด 19 

PIO 
จังหวัด 

ทันที 

3 ส่งเอกสารหลักฐานการเบิกเงินงบประมาณค่าเสี่ยงภัย 
ระหว่างเดือน เมษายน – มิถุนายน 2564 มายัง 
Finance จังหวัด 

Finance อำเภอ 
ทุกอำเภอ 

ภายใน 12.00 น. 
วันอังคารที่  

10 สิงหาคม  2564 
4 นัดหมาย / เตรียมการประชุม EOC ครั้งต่อไป  

ในวันอังคารที่ 10 สิงหาคม  2564 เวลา 15.30.00 น. 
Planning  
จังหวัด 

วันอังคารที่  
10 สิงหาคม  2564 

 
นางเพ็ชรัตน์  ตั้งตระกูลพงศ์ ผู้สรุปประเด็นข้อสั่งการ 

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

 
 

(นางจันทนา ศิริโยธิพันธุ์) 
ผู้บัญชาการเหตุการณ์ (IC) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 


