
                                                                                             
 
 

 
 
 

ข้อสั่งการศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
กรณี : โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) 

ประจำวันพฤหัสบดทีี่  19  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 – 19 สิงหาคม 2564 พบผู้ป่วยรายใหม่วันนี้ จำนวน 74 ราย ยืนยันสะสมจำนวน 6,754 ราย 
รักษาหาย 5,251 ราย อยู่ระหว่างการรักษา 1,469 ราย ในจำนวนนี้มีอาการรุนแรง 90 ราย เสียชีวิตสะสมจำนวน 34 ราย   

สรุปประเด็นสำคัญในการประชุม 
1. SAT รายงานสถานการณ์ ฉบับที่ 546 ประจำวันที่ 19 สิงหาคม 2564 สถานการณ์ผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อไวรัสโคโรนา 

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

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    

ด่านสิงขร เมียนมาร์สามีไทย อำเภอเมืองฯ, Cluster ตลาดสดเทศบาลเมืองประจวบฯ อำเภอเมืองฯ, Cluster ผู้ต้องขัง    
พ้นโทษได้รับการปล่อยตัว อำเภอทับสะแกและ Cluster พระวัดน้ำตกเขาโพธิ์ทอง อำเภอบางสะพานน้อย พร้อมทั้งกำชับ 
ให้วางแผนการดำเนินงานอย่างชัดเจน และปฏิบัติการอย่างรวดเร็ว เพ่ือป้องกันการแพร่ระบาดของโรค 

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

  1) สถานการณ์เตียง แยกสีแดง, เหลือง, เขียว  ของโรงพยาบาลทุกแห่ง และโรงพยาบาลสนามจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ อัตราการครองเตียงวันนี้ 67.12 % (ข้อมูล 19 สิงหาคม 2564 เวลา 00.01 น.) 

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

  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) การบริหาร... 

ฉบับที่ 340 จากการประชุม EOC สสจ.ประจวบคีรีขันธ์ คร้ังที่ 341 
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   2) การบริหารวัคซีนชนิดต่างๆของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ในช่วงสัปดาห์ที่ 4 ของเดือนสิงหาคม 2564 
   3) รายงานความครอบคลุมการได้รับวัคซีน COVID – 19 กลุ่ม 608 ของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
   4) กำชับผู้รับผิดชอบการฉีดวัคซินของโรงพยาบาลบางสะพาน ให้คีย์ข้อมูลการฉีดวัคซินให้เป็นปัจจุบัน 
   5) บุคลากรที่ทำหน้าที่ฉีดวัคซิน Sinopharm ในวันที่ 24 สิงหาคม 2564 ของทุกโรงพยาบาลให้แต่งชุด 
พอ.สว.และเมื่อดำเนินการเสร็จ ให้ส่งภาพถ่ายพร้อมป้ายให้ด้วย 
  3.3 PIO : แนวทางการฉีดวัคซินเข็ม 2 ให้ผู้ที่มาจากจังหวัดอ่ืน ยังต้องรอความชัดเจนจากส่วนกลาง  
          4. ติดตามสถานการณ์ ปัญหา/อุปสรรค ในการดำเนินการจากพ้ืนที่ทุกอำเภอ 
  4.1 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ สั่งการให้รองแพทย์ ทีมพยาบาล ไปให้คำแนะนำและชี้แจง
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กับพยาบาล
เรือนจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ หลังจากมีนักโทษติดเชื้อ จำนวน 4 ราย 
  4.2  สาธารณสุขอำเภอสามร้อยยอด หารือกรณี โรงงานเถกิง อำเภอสามร้อยยอด โดนคำสั่งตามมาตรการปิด 14 
วัน เจ้าหน้าที ่Back Office ขอปฏิบัติงานในช่วงเวลา 8.00-16.00 น  ได้หรือไม ่
                  (IC : ไม่สามารถปฏิบัติได้ เนื่องจาก ต้องปฏิบัติตามคำสั่งจังหวัดประจวบคีรีขันธ์) 
IC มีข้อสั่งการ ดังนี้ 

ลำดับที่ ประเด็นข้อสั่งการ 
หน่วยงาน 

ทีไ่ด้รับมอบหมาย 
กำหนดระยะเวลา

ดำเนินการ 

1 ให้พ้ืนที่ที่มีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) ทำกราฟการระบาด เพ่ือจะได้พยากรณ์แนวโน้ม
การระบาดได้ โดยขอคำแนะนำจาก SAT จังหวัด 

CDCU อำเภอทุกแห่ง ทันที 

2 ประชาสัมพันธ์การจดัระเบียบ, ทำ Big Cleaning day  
ตลาดนัด, ตลาดเปิดท้าย และสถานที่พบเชื้อ ทุกวันศุกร ์ 

Operation อำเภอ, 
จังหวัด (อวล.) 

ทันที 

3 นัดหมาย / เตรียมการประชุม EOC ครั้งต่อไป  
ในวันศุกร์ที่ 20 สิงหาคม  2564 เวลา 09.00 น. 

Planning  
จังหวัด 

วันศุกร์ที่  
20 สิงหาคม  2564  

 
 

นายศุภชัย ศราภัยวานิช  ผู้สรุปประเด็นข้อสั่งการ 
นางเพ็ชรัตน์  ตั้งตระกูลพงศ์ ผู้ตรวจสรุปประเด็นข้อสั่งการ 

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

(นายแพทย์สุริยะ  คูหะรัตน์) 
ผู้บัญชาการเหตุการณ์ (IC) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 


