
                                                                                             
 
 

 
 
 

ข้อสั่งการศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
กรณี : โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) 

ประจำวันอาทิตย์ที ่ 15  เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2564  เวลา 09.00 น. – 11.00 น. 
ห้องประชุมคูหาคฤหาสน์  ชั้น 4  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  อ.เมืองฯ  จ.ประจวบคีรีขันธ์ 

 
สรุปสถานการณ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) การระบาดระลอกใหม่ 

ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน – 15 สิงหาคม 2564 พบผู้ป่วยรายใหม่วันนี้ จำนวน 75 ราย ยืนยันสะสมจำนวน 6,449 ราย 
รักษาหาย 4,746 ราย อยู่ระหว่างการรักษา 1,677 ราย ในจำนวนนีมี้อาการรุนแรง 102 ราย เสียชีวิตสะสมจำนวน 26 ราย   

สรุปประเด็นสำคัญในการประชุม 
1. SAT รายงานสถานการณ์ ฉบับที่ 542 ประจำวันที่ 15 สิงหาคม 2564 สถานการณ์ผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อไวรัสโคโรนา 

2019 (COVID-19) การระบาดระลอกใหม่ของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ช่วงที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 15 
สิงหาคม 2564, ผลการดำเนินงาน Active Surveillance, ผลการติดตามผู้สัมผัสเสี่ยงสูง (Hight Risk), สถานการณ์การ
ได้รับวัคซีน และรายละเอียดผู้เสียชีวิตรายใหม่วันนี้ 

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 เชื่อมโยงหอผู้ป่วยชาย อำเภอปราณบุรี, 
Cluster โรงงานกุยบุรีผลไม้กระป๋อง อำเภอกุยบุรี และ Cluster ตลาดสดเมืองประจวบฯ อำเภอเมืองฯ 

 2.2 กำชับมาตรการการควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทั้งในด้าน
การค้นหา HRC ที่รวดเร็ว, การกักตัวอย่างเคร่งครัด และการทำ Active Surveillance เป็นต้น 

 2.3 มอบหมายให้ SAT จังหวัด รวบรวมข้อมูลประวัติการได้รับวัคซีนของผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) ทั้งจำนวนเข็มท่ีได้รับ, ชนิดของวัคซีน และวันเดือนปีที่ได้รับวัคซีน 

 2.4 แนะนำให้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จัดทำข้อมูลกลุ่มเป้าหมาย 608 รายตำบล/รายหมู่บ้าน ใน
ความรับผิดชอบ  มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขและอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) สำรวจการได้รับ
วัคซีนของกลุ่มเป้าหมายดังกล่าวในหลังคาเรือนที่รับผิดชอบ เพ่ือรณรงค/์ติดตามการรับวัคซีนให้ได้ตามเกณฑ์เป้าหมาย 50 % 

3. สรุปประเด็นสำคัญจากกล่องภารกิจต่าง ๆ ระดับจังหวัด 
  3.1 Case Management : แจ้ง / รายงาน  ดังนี้ 

  1) รายงานสถานการณ์เตียง แยกสีแดง, เหลือง, เขียว  ของโรงพยาบาลทุกแห่ง และโรงพยาบาลสนาม
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ อัตราการครองเตียงวันนี้ 70.61 % (ข้อมูล 14 สิงหาคม 2564 เวลา 24.00 น.) 

  2) รายงานสถานการณ์อาการผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) สีแดง, เหลือง, เขียว 
และภาพรวมจังหวัด  

/3) รายงาน... 
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  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) การจัดสรรวัคซีน Sinovac และ AstraZeneca ทีไ่ด้รับจากกระทรวงฯ ให้อำเภอ 
   3) ขอความร่วมมือผู้ได้รับวัคซีน Pfizer ตอบแบบสอบถาม AEFI ใน Google Form ส่งภายในวันนี้ เวลา 
16.00 น. 

 4. สรุปประเด็นสำคัญจากนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด 
   1) แนะนำให้โรงพยาบาลทุกแห่งจัดทำคลิปวิดีโอการป้องกันโรคโควิด 19 ประชาสัมพันธ์ให้ถึงครอบครัว 

โดยเฉพาะเรื่องการไม่รับประทานอาหารร่วมวงเดียวกัน 
   2) ให้เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล กำกับดูแลผู้ที่ถูกกักตัวในพ้ืนที่ ว่าปฏิบัติตัวตามคำแนะนำ

หรือไม ่เป็นรายวัน 
   3) มอบหมายให้ Case manager จังหวัด จัดทำกราฟข้อมูลการใช้เครื่องช่วยหายใจ Respirator และ 

High Flow ของผู้ป่วยโควิด 19 นำเสนอเป็นรายวัน ย้อนหลัง 2 สัปดาห์จนถึงปัจจุบัน 
   4) มอบหมายให้ SAT จังหวัด จัดทำกราฟข้อมูลจำนวนผู้ป่วยโควิด 19 ที่ติดเชื้อภายในจังหวัดและจากนอก

จังหวัด นำเสนอเป็นรายวัน 
    5) มอบหมายให้ SAT จังหวัด วิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยง (Risk) ของการติดเชื้อโควิด 19 ในแต่ละ Cluster ของ
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นำเสนอเป็นรายวัน 
   6) อำเภอใดมีผลงานการฉีดวัคซีนโควิด 19 ในกลุ่มเป้าหมาย 608 มากที่สุดและเกิน 50% นับถึงสิ้นเดือน
สิงหาคม 2564 จะมีรางวัลมอบให้ 
 5. IC ติดตามสถานการณ ์ปัญหา/อุปสรรค ในการดำเนินการจากพ้ืนที่ทุกอำเภอ     
 
 
 
 
 
 
 

/IC มีข้อสั่งการ... 
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IC มีข้อสั่งการ ดังนี้ 
 

ลำดับ
ที ่

ประเด็นข้อสั่งการ 
หน่วยงาน 

ทีไ่ด้รับมอบหมาย 
กำหนดระยะเวลา

ดำเนินการ 

1 ผู้รับผิดชอบสอบสวนโรคและเขียนรายงาน Novel 
ผู้ป่วยโควิด 19 ให้ซักประวัติและลงรายงานข้อมูลการ
ได้รับวัคซีนโควิด 19 ของผู้ป่วย โดยระบุจำนวนเข็ม, 
ชนิด และวันเดือนปีที่ได้รับวัคซีน ส่งให้ SAT จังหวัด 
รวบรวมรายงานต่อไป 

CDCU อำเภอทุกแห่ง 
และ 

SAT จังหวัด 
ทันที 

2 รณรงค/์ติดตามให้กลุ่มเป้าหมาย 608 ที่ข้ึนทะเบียน 
Whitelist ตามท่ี IT จังหวัดแจ้งรายชื่อไปยังทุกอำเภอ 
มารับการฉีดวัคซีนโควิด 19 ตามกำหนดการ การ
ให้บริการของแต่ละอำเภอ 

เจ้าหน้าทีร่พ.สต.และอสม. 
ทุกอำเภอ 

ทันที 

3 จัดทำกราฟข้อมูลการใช้เครื่องช่วยหายใจ Respirator 
และ High Flow ของผู้ป่วยโควิด 19 นำเสนอเป็น
รายวัน ย้อนหลัง 2 สัปดาห์จนถึงปัจจุบัน 

Case manager จังหวัด ทันที 

4 จัดทำกราฟข้อมูลจำนวนผู้ป่วยโควิด 19 ที่ติดเชื้อ
ภายในจังหวัดและจากนอกจังหวัด นำเสนอเป็นรายวัน 

SAT จังหวัด ทันที 

5 วิเคราะห์หาปัจจัยเสี่ยง (Risk) ของการติดเชื้อโควิด 19  
ในแต่ละ Cluster ของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นำเสนอ
เป็นรายวัน 

SAT จังหวัด ทันที 

6 นัดหมาย / เตรียมการประชุม EOC ครั้งต่อไป  
ในวันจันทร์ที่ 16 สิงหาคม  2564 เวลา 09.00 น. 

Planning  
จังหวัด 

วันจันทร์ที่  
16 สิงหาคม  2564 

 
นางเพ็ชรัตน์  ตั้งตระกูลพงศ์ ผู้สรุปประเด็นข้อสั่งการ 

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

(นางจันทนา ศิริโยธิพันธุ์) 
ผู้บัญชาการเหตุการณ์ (IC) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

 
 


