
                                                                                             
 
 
 
 
 

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

ประจ าวันอังคารที ่ 17  เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2564  เวลา 09.00 น. – 11.00 น. 
ห้องประชุมคูหาคฤหาสน์  ชั้น 4  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  อ.เมืองฯ  จ.ประจวบคีรีขันธ์ 

 
สรุปสถานการณ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) การระบาดระลอกใหม่ 

ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน – 17 สิงหาคม 2564 พบผู้ป่วยรายใหม่วันนี้ จ านวน 66 ราย ยืนยันสะสมจ านวน 6,610 ราย 
รักษาหาย 5,069 ราย อยู่ระหว่างการรักษา 1,510 ราย ในจ านวนนีมี้อาการรุนแรง 101 ราย เสียชีวิตสะสมจ านวน 31 ราย   

สรุปประเด็นส าคัญในการประชุม 
1. SAT รายงานสถานการณ์ ฉบับที่ 543 ประจ าวันที่ 17 สิงหาคม 2564 สถานการณ์ผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อไวรัสโคโรนา 

2019 (COVID-19) การระบาดระลอกใหม่ของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ช่วงที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 17 
สิงหาคม 2564, ผลการด าเนินงาน Active Surveillance, ผลการติดตามผู้สัมผัสเสี่ยงสูง (Hight Risk), สถานการณ์การ
ได้รับวัคซีน และรายละเอียดผู้เสียชีวิตรายใหม่ จ านวน 1 ราย 

2. สรุปประเด็นส าคัญของ IC ดังนี้ 
 2.1 ทบทวน/วิเคราะห์การน าเสนอ สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์ จากการรายงานข้อมูลของ SAT 
    - ติดตาม Cluster ที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษ และยัง Active อยู่ ได้แก่ Cluster เรือประมงปากน้ าปราณ 

อ าเภอปราณบุรี , Cluster ด่านสิงขร  และ Cluster ตลาดเทศบาลเมืองประจวบฯ อ าเภอเมืองฯ ให้ควบคุม HR1 และ HR2 
ให้อยู่ในวงการติดเชื้อเพ่ือลดการระบาด 

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

  1) สถานการณ์เตียง แยกสีแดง, เหลือง, เขียว  ของโรงพยาบาลทุกแห่ง และโรงพยาบาลสนามจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ อัตราการครองเตียงวันนี้ 68.59 % (ข้อมูล 17 สิงหาคม 2564 เวลา 24.00 น.) 

  2) สถานการณ์อาการผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) สีแดง, เหลือง, เขียว และ
ภาพรวมจังหวัด รวมถึงสถานการณก์ารใช้เครื่องช่วยหายใจในผู้ป่วยโควิด 19 ที่มีอาการรุนแรง 

  4) รายงานการดูแลผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) admitted ในจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์  กรณี ผู้ป่วยรับส่งต่อมาจากจังหวัดต่าง ๆ ในเขตสุขภาพท่ี 5, ผู้ป่วยภูมิล าเนาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และ 
ผู้ป่วยต่างจังหวัด 

5) สถานการณ์ ยา Favipiravir ของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  
  3.2 Planning : แจ้ง / รายงาน  ดังนี้  
   1) ความก้าวหน้าการจองคิวฉีดวัคซีนโควิด 19 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ผ่านหมอประจวบพร้อม และ
จ านวนผู้ลงทะเบียน ใน Whitelist 
   2) แนวทางการให้บริการวัคซีน Pfizer ตามกลุ่มเป้าหมายหลัก ได้แก่  1) ชาวต่างชาติ กลุ่มเป้าหมาย 608   
2) ชาวไทยที่ต้องเดินทางไปต่างประเทศ ถ้ามีเหลือให้กลุ่ม 608 สัญชาติไทยและต้องผ่านมติคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ 
   3) แจ้งข้อสั่งการศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรณีโรคติดเชื้อโควิด -19 ประจ า
วันที่ 11 สิงหาคม 2564 
  3.3 Logistic : แจ้งการส ารองคงคลังของยาฟ้าทะลายโจรของทุกโรงพยาบาล 

/3.4 Finance… 
 

ฉบับที่ 338 จากการประชุม EOC สสจ.ประจวบคีรีขันธ์ คร้ังที่ 339 
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  3.4 Finance : แจ้งเลื่อนการส่งเอกสารหลักฐานการเบิกค่าเสี่ยงภัย ที่น ากลับไปแก้ไข มายัง Finance จังหวัด 
ให้ส่งกลับมายัง Finance จังหวัด ด่วน เนื่องจากต้องจัดส่งเบิกให้ทันภายในวันที่ 20 สิงหาคม 2564 
  3.5 Operation : แจ้ง 
   1) ขอให้ตรวจสอบประวัติผู้มีรายชื่อมารับวัคซีนโควิด-19 ที่ทางส านักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบฯส่ง
ให้หน่วยบริการ ว่ามีประวิติการได้รับวัคซีนแล้วหรือไม่ 
   2) หญิงตั้งครรภ์ ที่มีอายุ<18 ปี ให้ฉีดวัคซีน Pfizer ให้ทุกโรงพยาบาลตรวจสอบรายชื่อ/จ านวน ในการ
บริหารการฉีดวัคซีนPfizer 
   3) แจ้งแนวทางการใช้ชุดตรวจ ATK ของกรมควบคุมโรค ฉบับปรับปรุงวันที่ 11 กรกฎาคม 2564 
 
 
IC มีข้อสั่งการ ดังนี้ 

ล าดับ
ที ่

ประเด็นข้อสั่งการ 
หน่วยงาน 

ทีไ่ด้รับมอบหมาย 
ก าหนดระยะเวลา

ด าเนินการ 

1 รณรงค์/ติดตามให้กลุ่มเป้าหมาย 608 ที่ขึ้นทะเบียน 
Whitelist ตามท่ี IT จังหวัดแจ้งรายชื่อไปยังทุกอ าเภอ มารับ
การฉีดวัคซีนโควิด 19 ตามก าหนดการ การให้บริการของแต่
ละอ าเภอ 

เจ้าหน้าที่รพ.สต.
และอสม. 
ทุกอ าเภอ 

ทันที 

2 นัดหมาย / เตรียมการประชุม EOC ครั้งต่อไป  
ในวันพุธที่ 18 สิงหาคม  2564 เวลา 09.00 น. 

Planning  
จังหวัด 

วันพุธที่  
18 สิงหาคม  2564  

 
 

นางสาวดุจเดือน  คีรีศรี ผู้สรุปประเด็นข้อสั่งการ 
นางเพ็ชรัตน์  ตั้งตระกูลพงศ์ ผู้ตรวจสรุปประเด็นข้อสั่งการ 

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

 (นายแพทย์สุริยะ  คูหะรัตน์) 
ผู้บัญชาการเหตุการณ์ (IC) ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 


