
                                                                                             
 
 

 
 
 

ข้อสั่งการศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
กรณี : โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) 

ประจำวันพฤหัสบดีที่  12  เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2564  เวลา 09.00 น. – 10.42 น. 
ห้องประชุมคูหาคฤหาสน์  ชั้น 4  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  อ.เมืองฯ  จ.ประจวบคีรีขันธ์ 

 
สรุปสถานการณ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) การระบาดระลอกใหม่ 

ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน – 12 สิงหาคม 2564 พบผู้ป่วยรายใหม่วันนี้ จำนวน 81 ราย ยืนยันสะสมจำนวน 6,064 ราย 
รักษาหาย 4,496 ราย อยู่ระหว่างการรักษา 1,544 ราย ในจำนวนนีมี้อาการรุนแรง 103 ราย เสียชีวิตสะสมจำนวน 24 ราย   

สรุปประเด็นสำคัญในการประชุม 
1. SAT รายงานสถานการณ์ ฉบับที่ 539 ประจำวันที่ 12 สิงหาคม 2564 สถานการณ์ผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อไวรัสโคโรนา 

2019 (COVID-19) การระบาดระลอกใหม่ของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ช่วงที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 12 
สิงหาคม 2564  ผลการดำเนินงาน Active Surveillance, ผลการติดตามผู้สัมผัสเสี่ยงสูง (Hight Risk), สถานการณ์การ
ได้รับวัคซีน  

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, Cluster 
โรงงานกุยบุรีผลไมก้ระป๋อง , Cluster โรงงานเถกิง อำเภอสามร้อยยอด  

 2.2 กำชับให้ทุกพ้ืนที่มีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  ทำกราฟการระบาด เพ่ือจะได้พยากรณ์
ถึงแนวโน้มการระบาดได ้

 2.2 เน้นทุกโรงพยาบาลดำเนินการฉีดวัคซีนโควิด 19 ในกลุ่มเป้าหมาย 608 เป็นหลัก ตามนโยบายกระทรวง
สาธารณสุขให้ได้มากที่สุด  

 2.3 เน้นย้ำทำความสะอาด ทำลายเชื้อ ในตลาด, ตลาดสดและสถานที่ที่พบเชื้อให้ได้มากที่สุด ในวันศุกร์ที่ 13 
สิงหาคม 2564  โดยร่วมมือกับฝ่ายปกครองและท้องถิ่น 
 3. สรุปประเด็นสำคัญจากกล่องภารกิจต่าง ๆ ระดับจังหวัด 
  3.1 Case Management : แจ้ง / รายงาน  ดังนี้ 

  1) รายงานสถานการณ์เตียง แยกสีแดง, เหลือง, เขียว  ของโรงพยาบาลทุกแห่ง และโรงพยาบาลสนาม
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ อัตราการครองเตียงวันนี้ 70.18 % (ข้อมูล 11 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 333 จากการประชุม EOC สสจ.ประจวบคีรีขันธ์ คร้ังที่ 334 
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4) สถานการณ์ ยา Favipiravir ของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  

  3.2 Planning : แจ้ง / รายงาน  ดังนี้  
   1) ความก้าวหน้าการจองคิวฉีดวัคซีนโควิด 19 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ผ่านหมอประจวบพร้อม และ
จำนวนผู้ลงทะเบียน ใน Whitelist 

 2) การบริหารวัคซีนที่ได้รับการจัดสรรของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ในสัปดาห์ที่ 3 มีวัคซีน Sinovac เข็มที่ 1 
เน้นฉีดตามกลุ่มเป้าหมาย 608 และ Astrazeneca เข็มที ่ 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจาบคีรีขันธ์จะส่งรายชื่อไป
ให้กับหน่วยบริการเพ่ือการดำเนินการฉีดวัคซีน 

 3) การปรับแผนบริหารวัคซีนในเชิงรุกเพ่ือความครอบคลุมของประชาชน ได้แก่ ผู้ป่วยติดเตียง, ผู้พิการ,   
ผู้ที่มีปัญหาเกี่ยวกับการเคลื่อนย้ายหรือการเดินทาง 
 4. Finance : แจ้งการส่งเอกสารเบิกจ่ายค่าเสี่ยงภัยของโรงพยาบาลเกือบทุกแห่งยังไม่ถูกต้อง ยกเว้นโรงพยาบาล
ประจวบคีรีขันธ์และโรงพยาบาลทับสะแก และขอเชิญเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้อง ร่วมตรวจสอบเอกสารที ่ Finance จังหวัด         
ในวันศุกร์ที ่13 สิงหาคม 2564 
 5. ติดตามสถานการณ์ ปัญหา/อุปสรรค ในการดำเนินการจากพ้ืนที่ทุกอำเภอ     
IC มีข้อสั่งการ ดังนี้ 
 

ลำดับ
ที ่

ประเด็นข้อสั่งการ 
หน่วยงาน 

ทีไ่ด้รับมอบหมาย 
กำหนดระยะเวลา

ดำเนินการ 

1 ให้ พ้ืนที่ที่มีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 ทำกราฟการระบาด เพ่ือจะได้พยากรณ์แนวโน้ม
การระบาดได ้

CDCU อำเภอปราณบุรี,   
สามร้อยยอด,กุยบุรีและ 

ทับสะแก 
ทันที 

2 ทำความสะอาด ทำลายเชื้อ ในตลาด, ตลาดสดและ
สถานทีท่ีพ่บเชื้อ 

Operation อำเภอ,จังหวัด 
(อวล.) 

วันศุกร์ที่ 
13 สิงหาคม 2564 

3 เชิญเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้องร่วมตรวจสอบเอกสารเบิกจ่าย 
ค่าเสี่ยงภัย 

โรงพยาบาลทุกแห่ง ยกเว้น
ประจวบคีรีขันธ์และทับสะแก 

Finance จังหวัด 

วันศุกร์ที่  
13 สิงหาคม  2564 
เวลา 9.00-16.30น. 

4 ให้กลุ่มเป้าหมาย 608 walk in เข้ารับการฉีดวัคซีนใน
สัปดาห์ที่ 3 (Sinovac เข็มที่ 1และ Astrazeneca  
เข็มที ่2) 

โรงพยาบาลทุกแห่ง 
สัปดาห์ที ่3 ของเดือน
วันที่ 16-17 สิงหาคม 

2564 
5 นัดหมาย / เตรียมการประชุม EOC ครั้งต่อไป  

ในวันศุกร์ที่ 13 สิงหาคม  2564 เวลา 09.00 น. 
Planning  
จังหวัด 

วันศุกร์ที่  
13 สิงหาคม  2564 

 

นายศุภชัย ศราภัยวานิช  ผู้สรุปประเด็นข้อสั่งการ 
นางเพ็ชรัตน์  ตั้งตระกูลพงศ์ ผู้ตรวจสรุปประเด็นข้อสั่งการ 

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

(นายสุริยะ คูหะรัตน์) 
ผู้บัญชาการเหตุการณ์ (IC) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 


