
                                                                                             
 
 

 
 
 

ข้อสั่งการศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
กรณี : โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) 

ประจำวันพุธที ่ 18  เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2564  เวลา 09.00 น. – 10.30 น. 
ห้องประชุมคูหาคฤหาสน์  ชั้น 4  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  อ.เมืองฯ  จ.ประจวบคีรีขันธ์ 

 
สรุปสถานการณ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) การระบาดระลอกใหม่ 

ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน – 18 สิงหาคม 2564 พบผู้ป่วยรายใหม่วันนี้ จำนวน 70 ราย ยืนยันสะสมจำนวน 6,680 ราย 
รักษาหาย 5,166 ราย อยู่ระหว่างการรักษา 1,482 ราย ในจำนวนนีมี้อาการรุนแรง 92 ราย เสียชีวิตสะสมจำนวน 32 ราย   

สรุปประเด็นสำคัญในการประชุม 
1. SAT รายงานสถานการณ์ ฉบับที่ 545 ประจำวันที่ 18 สิงหาคม 2564 สถานการณ์ผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อไวรัสโคโรนา 

2019 (COVID-19) การระบาดระลอกใหม่ของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ช่วงที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 18 
สิงหาคม 2564, ผลการดำเนินงาน Active Surveillance, ผลการติดตามผู้สัมผัสเสี่ยงสูง (Hight Risk), สถานการณ์การ
ได้รับวัคซีน และรายละเอียดผู้เสียชีวิตรายใหม ่รายที่ 32 

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

ประจวบคีรีขันธ์ จากการรายงานข้อมูลของ SAT 
    - ติดตามกราฟการระบาดของ Cluster  ที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษ  และยัง Active อยู่  ได้แก่  Cluster 

หัวหินชอปปิ้งมอลล์ อำเภอหัวหิน, Cluster ความเชื่อมโยงหอผู้ป่วยชาย อำเภอปราณบุรี , Cluster ด่านสิงขร เมียนมาร์
สามีไทย อำเภอเมืองฯ, Cluster ตลาดสดเทศบาลเมืองประจวบฯ อำเภอเมืองฯ และ Cluster โรงงานกุยบุรีผลไม้กระป๋อง 
อำเภอกุยบุรี พร้อมทั้งกำชับให้วางแผนการดำเนินงานอย่างชัดเจน  และปฏิบัติการอย่างรวดเร็ว  เพ่ือป้องกันการแพร่ระบาด
ของโรค 

    - มอบหมาย CDCU อำเภอกุยบุรีเก็บตัวอย่างจากสิ่งแวดล้อมบริเวณไลน์การผลิตในโรงงานกุยบุรีผลไม้
กระป๋อง ส่งตรวจ RT PCR เพ่ือ Prove การแพร่กระจายเชื้อ ให้แล้วเสร็จภายในวันนี้ และดำเนินการ Bubble & Seal /
จัดตั้งโรงพยาบาลสนามให้แล้วเสร็จโดยเร็วภายใน 1-2 วัน 

    - มอบหมาย CDCU อำเภอหัวหิน หาข้อมูลระบบการปฏิบัติงานของตำรวจวังไกลกังวลที่ปฏิบัติงาน
ประจำป้อมยามด้านหน้ากับส่วนด้านในมีความความเกี่ยวข้องกันหรือไม่ 

    - มอบหมาย CDCU อำเภอเมืองฯ ตรวจสายพันธ์กลายพันธุ์ของผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อโควิด-19 สถานีตำรวจ
คลองวาฬ รวมถึง Effectiveness ของวัคซีนโควิด 19  

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

  1) สถานการณ์เตียง แยกสีแดง, เหลือง, เขียว  ของโรงพยาบาลทุกแห่ง และโรงพยาบาลสนามจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ อัตราการครองเตียงวันนี้ 67.65 % (ข้อมูล 17 สิงหาคม 2564 เวลา 24.00 น.) 

/2) สถานการณ…์ 
 

ฉบับที่ 339 จากการประชุม EOC สสจ.ประจวบคีรีขันธ์ คร้ังที่ 340 
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  2) สถานการณ์อาการผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) สีแดง, เหลือง, เขียว และ

ภาพรวมจังหวัด รวมถึงสถานการณก์ารใช้เครื่องช่วยหายใจในผู้ป่วยโควิด 19 ที่มีอาการรุนแรง 
  4) รายงานการดูแลผู้ป่ วยยืนยันติด เชื้อ ไวรัส โคโรนา  2019 (COVID – 19) admitted ในจังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์  กรณี ผู้ป่วยรับส่งต่อมาจากจังหวัดต่าง ๆ ในเขตสุขภาพที่ 5, ผู้ป่วยภูมิลำเนาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และ 
ผู้ป่วยต่างจังหวัด 

5) สถานการณ์ ยา Favipiravir ของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  
  3.2 Planning : แจ้ง / รายงาน  ดังนี้  
   1) ความก้าวหน้าการจองคิวฉีดวัคซีนโควิด 19 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ผ่านหมอประจวบพร้อม และ
จำนวนผู้ลงทะเบียน ใน Whitelist 
   2) รายงานผลการให้บริการฉีดวัคซีน Sinovac เข็มที่ 1 สำหรับกลุ่มเป้าหมาย 608 ในสัปดาห์นี้ และเน้น
ย้ำการบันทึกข้อมูลการเบิกจ่ายและยอดคงเหลือของวัคซีนให้เป็นปัจจุบัน 
   3) ปรับเป้าหมายการให้บริการฉีดวัคซีน โดยให้กลุ่ม 608 สามารถ Walk In และเริ่มให้บริการแก่ผู้
ลงทะเบียนจองคิวในหมอประจวบพร้อม โดยเริ่มให้บริการวันนี้ที่โรงพยาบาลหัวหิน และโรงพยาบาลปราณบุรี และวันที่ 20 
สิงหาคม 2564 ที่โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ 
  3.3 PIO : แจ้งผลิตสื่อประชาสัมพันธ์การให้บริการฉีดวัคซีนสำหรับผู้ จองคิวในหมอประจวบพร้อมและ
ดำเนินการประชาสัมพันธ์แล้ว 
IC มีข้อสั่งการ ดังนี้ 

ลำดับ
ที ่

ประเด็นข้อสั่งการ 
หน่วยงาน 

ทีไ่ด้รับมอบหมาย 
กำหนดระยะเวลา

ดำเนินการ 

1 เก็บตัวอย่างจากสิ่งแวดล้อมบริเวณไลน์การผลิตในโรงงาน 
กุยบุรีผลไม้กระป๋อง ส่งตรวจ RT PCR  

CDCU อำเภอกุยบุรี ภายในวันนี้ 

2 นัดหมาย / เตรียมการประชุม EOC ครั้งต่อไป  
ในวันพฤหัสบดีที่ 19 สิงหาคม  2564 เวลา 09.00 น. 

Planning  
จังหวัด 

วันพฤหัสบดีที่  
19 สิงหาคม  2564  

 
 

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

 
 

(นายแพทย์สุริยะ  คูหะรัตน์) 
ผู้บัญชาการเหตุการณ์ (IC) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 


