
                                                                                             
 
 

 
 
 

ข้อสั่งการศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
กรณี : โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) 

ประจำวันอังคารที ่ 10  เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2564  เวลา 16.00 น. – 18.00 น. 
ห้องประชุมคูหาคฤหาสน์  ชั้น 4  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  อ.เมืองฯ  จ.ประจวบคีรีขันธ์ 

 

สรุปสถานการณ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) การระบาดระลอกใหม่ 
ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน – 10 สิงหาคม 2564 พบผู้ป่วยรายใหม่วันนี้ จำนวน 80 ราย ยืนยันสะสมจำนวน 5,875 ราย 
รักษาหาย 4,376 ราย อยู่ระหว่างการรักษา 1,475 ราย ในจำนวนนีมี้อาการรุนแรง 92 ราย เสียชีวิตสะสมจำนวน 24 ราย   

สรุปประเด็นสำคัญในการประชุม 
1. Liaison : แจ้งข้อสั่งการจากการประชุม EOC เขตสุขภาพที่  5 กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ครั้งที่  

65/2564 วันที่ 5 สิงหาคม 2564 
2. SAT : รายงานสถานการณ์ ฉบับที่ 537 ประจำวันที่ 10 สิงหาคม 2564 สถานการณ์ผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อไวรัสโคโรนา 

2019 (COVID-19) การระบาดระลอกใหม่ของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ช่วงที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 10 
สิงหาคม 2564  ผลการดำเนินงาน Active Surveillance, ผลการติดตามผู้สัมผัสเสี่ยงสูง (Hight Risk), สถานการณ์การ
ได้รับวัคซีน และรายละเอียดผู้เสียชีวิตรายใหม ่
 3. Case Management : แจ้ง / รายงาน  ดังนี้ 

1) รายงานสถานการณ์เตียง แยกสีแดง, เหลือง, เขียว  ของโรงพยาบาลทุกแห่ง และโรงพยาบาลสนามจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ อัตราการครองเตียงวันนี้ 67.25 % (ข้อมูล 9 สิงหาคม 2564 เวลา 24.00 น.) 

2) รายงานสถานการณ์อาการผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) สีแดง, เหลือง และเขียว ทั้ง
ภาพรวมจังหวัด, เฉพาะโรงพยาบาลหัวหิน และโรงพยาบาลอื่น ๆ ในจังหวัด   

3) รายงานการดูแลผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) admitted ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  
กรณี ผู้ป่วยรับส่งต่อมาจากจังหวัดต่าง ๆ ในเขตสุขภาพที่ 5, ผู้ป่วยภูมิลำเนาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และผู้ป่วยต่างจังหวัด 

4) สถานการณ์ ยา Favipiravir ของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
4. Planning : แจ้ง / รายงาน  ดังนี้  

 1)  แจ้งแผน IAP COVID 19 ประจำสัปดาห์ ของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ฉบับที่ 14 (8-14 สิงหาคม 2564) 
 2) ความก้าวหน้าการจองคิวฉีดวัคซีนโควิด 19 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ผ่านหมอประจวบพร้อม และจำนวนผู้
ลงทะเบียน ใน Whitelist 

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

ประจวบคีรีขันธ์ จากการรายงานข้อมูลของ SAT 
    - ติดตาม Cluster ที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษ, ผู้ป่วยสัมพันธ์กับเหตุการณ์ก่อนหน้า, ผู้ป่วยที่ตรวจพบใหม่

จากการเฝ้าระวัง, ผู้ป่วยติดเชื้อจากต่างจังหวัด ของทุกอำเภอ โดยเฉพาะ Cluster โรงงานเถกิงอุตสาหกรรมผลไม้กระป๋อง  
อำเภอสามร้อยยอด, Cluster บ้านเช่า หมู่ 6 ตำบลแม่รำพึง อำเภอบางสะพาน 

   - กำชับการสำรอง ยา Favipiravir และฟ้าทลายโจร ของโรงพยาบาลทุกแห่ง 
/4. IC ติดตาม... 

ฉบับที่ 331 จากการประชุม EOC สสจ.ประจวบคีรีขันธ์ คร้ังที่ 332 
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 6. IC ติดตามประเด็นสำคัญจากกล่องภารกิจต่าง ๆ ระดับจังหวัด 
   6.1  Logistic : แจ้งการได้รับการสนับสนุนทรัพยากรจากส่วนกลาง  กำลังดำเนินการจัดสรรให้กับทุกอำเภอ 
   6.2  Finance : แจ้งติดตามการส่งเอกสารหลักฐานการเบิกเงินงบประมาณค่าเสี่ยงภัย เดือนเมษายน – 
มิถุนายน 2564 ซึ่งกำหนดให้ส่งภายในวันนี้ (วันที่ 10 สิงหาคม 2564)  

7. สรุปข้อคิดจากผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 5 ดังนี้ 
  7.1  Planning ต้องมีการนำเสนอแผน IAP (แผนเผชิญเหตุ) รายสัปดาห์ ให้ชัดเจน สื่อสารให้ทุกคนเข้าใจ
ตรงกัน  เนื่องจากเป็นแผนปฏิบัติการ  ทีท่ำให้ทราบว่า  แต่ละสัปดาห์  หากเกิดเหตุมีกิจกรรมใดบ้างที่ต้องดำเนินการ  และ
ใครเป็นผู้รับผิดชอบ 
  7.2  ภายใต้จำนวนวัคซีนโควิด 19 ที่มีอยู่อย่างจำกัด เขตสุขภาพท่ี 5 จึงตั้งเป้าหมายการฉีดวัคซีนโควิด 19 
สำหรับกลุ่มเป้าหมายผู้มีอายุมากกว่า 60 ปี และผู้ป่วย 7 กลุ่มโรค ให้ได้ 80 % เพราะอัตราป่วยตายในกลุ่มนี้สูงมาก 
  7.3  การเฝ้าระวัง Active Surveillance สามารถตรวจโดยใช้ Rapid Antigen Test หรือ Rt PCR ก็ได้ ชื่นชม
การดูแลปกป้องผู้ต้องขังในเรือนจำของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จากโรคโควิด 19 ขอให้เน้นการป้องกันการเกิดโรคในคนที่เข้า
ออกพ้ืนที่เรือนจำได้สะดวก เช่น ผู้คุมฯ 
  7.4  Catch Up บริการด้านสาธารณสุข ที่เราได้ละทิ้งการให้บริการไว้ชั่วคราวในช่วงสถานการณ์โควิด 19 
  7.5  ป้องกันเจ้าหน้าทีแ่ละผู้ป่วยที่มารักษาในโรงพยาบาล ติดเชื้อโควิด 19 ให้เข้มข้นที่สุด  เนื่องจากไม่มีอะไร
การันตีได้ว่าจะไม่มีการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าวในโรงพยาบาล ดังนั้น จึงต้องมีการซักซ้อม/ทบทวนมาตรการการป้องกัน
การติดเชื้อในโรงพยาบาล  ทุก 1-2 เดือน 
  7.6  ให้กำลังใจบุคลากรสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  และขอบคุณที่ร่วมรับผิดชอบต่อชีวิตคนไทยทุกคน 
 8. ติดตามสถานการณ์ ปัญหา/อุปสรรค ในการดำเนินการจากพ้ืนที่ทุกอำเภอ  
 
IC มีข้อสั่งการ ดังนี้ 
 

ลำดับ
ที ่

ประเด็นข้อสั่งการ 
หน่วยงาน 

ทีไ่ด้รับมอบหมาย 
กำหนดระยะเวลาดำเนินการ 

1 นัดหมาย / เตรียมการประชุม EOC ครั้งต่อไป  
ในวันพุธที่ 11 สิงหาคม  2564 เวลา 09.00 น. 

Planning  
จังหวัด 

วันพุธที่  
11 สิงหาคม  2564 

 

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

 
 
 

(นายแพทย์สุริยะ คูหะรัตน์) 
ผู้บัญชาการเหตุการณ์ (IC) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 


