
                                                                                             
 
 

 
 
 

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

ประจ าวันเสาร์ที ่ 14  เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2564  เวลา 09.00 น. – 10.00 น. 
ห้องประชุมคูหาคฤหาสน์  ชั้น 4  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  อ.เมืองฯ  จ.ประจวบคีรีขันธ์ 

 
สรุปสถานการณ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) การระบาดระลอกใหม่ 

ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน – 14 สิงหาคม 2564 พบผู้ป่วยรายใหม่วันนี้ จ านวน 70 ราย ยืนยันสะสมจ านวน 6,374 ราย 
รักษาหาย 4,683 ราย อยู่ระหว่างการรักษา 1,666 ราย ในจ านวนนีมี้อาการรุนแรง 102 ราย เสียชีวิตสะสมจ านวน 25 ราย   

สรุปประเด็นส าคัญในการประชุม 
1. SAT รายงานสถานการณ์ ฉบับที่ 541 ประจ าวันที่ 14 สิงหาคม 2564 สถานการณ์ผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อไวรัสโคโรนา 

2019 (COVID-19) การระบาดระลอกใหม่ของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ช่วงที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 14 
สิงหาคม 2564  ผลการด าเนินงาน Active Surveillance, ผลการติดตามผู้สัมผัสเสี่ยงสูง (Hight Risk), สถานการณ์การ
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 โดยเฉพาะ Cluster หัวหินช้อปปิ้งมอลล์, เรือประมงปากน้ า
ปราณบุรี, ขายของฝากแม่จ าปี อ าเภอปราณบุรี, วัดหาดขาม อ าเภอกุยบุรี, ร้านโกเจียววัสดุก่อสร้าง อ าเภอบางสะพาน, 
ติดตาม HRC พร้อมป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ 

 2.2 เน้นย้ าให้ทุกโรงพยาบาลด าเนินการฉีดวัคซีนโควิด 19 ในกลุ่มเป้าหมาย 608 เป็นหลัก ตามนโยบาย
กระทรวงสาธารณสุข 

 2.3 ติดตาม HRC ของ HCW จ านวน 8 คน ของโรงพยาบาลปราณบุรี  
3. สรุปประเด็นส าคัญจากกล่องภารกิจต่าง ๆ ระดับจังหวัด 

  3.1 Case Management : แจ้ง / รายงาน  ดังนี้ 
  1) รายงานสถานการณ์เตียง แยกสีแดง, เหลือง, เขียว  ของโรงพยาบาลทุกแห่ง และโรงพยาบาลสนาม

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ อัตราการครองเตียงวันนี้ 71.05 % (ข้อมูล 13 สิงหาคม 2564 เวลา 24.00 น.) 
  2) รายงานสถานการณ์อาการผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) สีแดง, เหลือง, เขียว 

และภาพรวมจังหวัด  
  3) รายงานการดูแลผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) admitted ในจังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์  กรณี ผู้ป่วยรับส่งต่อมาจากจังหวัดต่าง ๆ ในเขตสุขภาพที่ 5, ผู้ป่วยภูมิล าเนาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และ 
ผู้ป่วยต่างจังหวัด 

4) สถานการณ์ ยา Favipiravir ของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มี Stock กลางอยู่จ านวน 6,500 เม็ด 
 

/3.2 Planning... 

ฉบับที่ 335 จากการประชุม EOC สสจ.ประจวบคีรีขันธ์ คร้ังที่ 336 
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  3.2 Planning : แจ้ง / รายงาน  ดังนี้  
   1) ความก้าวหน้าการจองคิวฉีดวัคซีนโควิด 19 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ผ่านหมอประจวบพร้อม และ
จ านวนผู้ลงทะเบียน ใน Whitelist 
   2) การจัดสรรวัคซีน AstraZeneca เข็มที่2 จะจัดสรรในรอบการฉีดวันที่ 19 สิงหาคม 2564 ของ
โรงพยาบาลทุกแห่ง ส าหรับโรงพยาบาลหัวหิน และโรงพยาบาลปราณบุรี ให้บริหารวัคซีนส าหรับกลุ่มที่ฉีดวันที่ 23 สิงหาคม 
2564 ด้วย 

 3) แจ้งแผนการบริหารวัคซีนชนิดต่างๆ ในเดือนสิงหาคม-กันยายน 2564 
 4. Finance : แจ้งทุกโรงพยาบาลที่มาตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่ายค่าเสี่ยงภัย ให้น ากลับไปแก้ไข และเร่งส่งคืน
มายัง Finance จังหวัด 
 5. ติดตามสถานการณ์ ปัญหา/อุปสรรค ในการด าเนินการจากพ้ืนที่ทุกอ าเภอ     
 

IC มีข้อสั่งการ ดังนี้ 
 

ล าดับ
ที ่

ประเด็นข้อสั่งการ 
หน่วยงาน 

ทีไ่ด้รับมอบหมาย 
ก าหนดระยะเวลา

ด าเนินการ 

1 ตรวจสอบข้อมูลจ านวนผู้ฉีดวัคซีนAstraZeneca เข็ม1 
ในระบบรายงาน Manual กับ รายงาน MOPH IC  
ใหเ้ป็นปัจจุบัน 

โรงพยาบาลหัวหิน,ปราณบุรี,
ประจวบคีรีขันธ์, บางสะพาน, 

และค่ายธนะรัชต์ 
ทันที 

2 ส่งเอกสารหลักฐานการเบิกจ่ายงบประมาณค่าเสี่ยงภัย
ทีใ่ห้น ากลับไปแก้ไข มายัง Finance จังหวัด 

โรงพยาบาลทุกแห่ง 
ภายในวันพุธที่  

18 สิงหาคม 2564 
3 ติดตาม / ตรวจสอบ ข้อมูลรายงานการปักหมุดของ 

Operation (อวล.) ทีม่ีข้อมูลบางส่วนหายไป 
PIO จังหวัดและ 

IT จังหวัด 
ทันที 

4 นัดหมาย / เตรียมการประชุม EOC ครั้งต่อไป  
ในวันอาทิตยท์ี่ 15 สิงหาคม  2564 เวลา 09.00 น. 

Planning  
จังหวัด 

วันอาทิตย์ที่  
15 สิงหาคม  2564 

 

นายศุภชัย ศราภัยวานิช  ผู้สรุปประเด็นข้อสั่งการ 
นางเพ็ชรัตน์  ตั้งตระกูลพงศ์ ผู้ตรวจสรุปประเด็นข้อสั่งการ 

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

(นางศิริพรรณ  กลีบจันทร์) 
ผู้บัญชาการเหตุการณ์ (IC) ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 


