
                                                                                             
 
 

 
 

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

ประจ าวันเสาร์ที ่ 21  เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2564  เวลา 09.00 น. – 12.00 น. 
ห้องประชุมคูหาคฤหาสน์  ชั้น 4  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  อ.เมืองฯ  จ.ประจวบคีรีขันธ์ 

 

สรุปสถานการณ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) การระบาดระลอกใหม่ 
ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน – 21 สิงหาคม 2564 พบผู้ป่วยรายใหม่วันนี้ จ านวน167 ราย ยืนยันสะสมจ านวน 6,992 ราย 
รักษาหาย 5,519 ราย อยู่ระหว่างการรักษา 1,432 ราย ในจ านวนนีมี้อาการรุนแรง 85 ราย เสียชีวิตสะสมจ านวน 41 ราย   

สรุปประเด็นส าคัญในการประชุม 
1. SAT รายงานสถานการณ์ ฉบับที่ 548 ประจ าวันที่ 21 สิงหาคม 2564 สถานการณ์ผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อไวรัสโคโรนา 

2019 (COVID-19) การระบาดระลอกใหม่ของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ช่วงที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 21 
สิงหาคม 2564, ผลการด าเนินงาน Active Surveillance, ผลการติดตามผู้สัมผัสเสี่ยงสูง (Hight Risk), สถานการณ์การ
ได้รับวัคซีน และรายละเอียดผู้เสียชีวิตรายใหม่ จ านวน 3 ราย 

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

ประจวบคีรีขันธ์ จากการรายงานข้อมูลของ SAT 
   - ติดตามการระบาดของ Cluster ที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษ และยัง Active อยู่ ได้แก่ Cluster เชื่อมโยงตึก

ผู้ป่วยใน และ Cluster แพปลาบางเบิด อ าเภอบางสะพานน้อย, Cluster โรงงานผลไม้กระป๋องกุยบุรี อ าเภอกุยบุรี, Cluster 
โรงงานเถกิง อ าเภอสามร้อยยอด, Cluster ด่านสิงขร เมียนมาร์ สามีไทย อ าเภอเมืองฯ, Cluster บ้าน Bobby ชุมชน
กะเหรี่ยง ป่าละอู อ าเภอหัวหิน  พร้อมทั้งติดตามให้ทุกอ าเภอดังกล่าว  น าเสนอข้อมูลที่เก่ียวข้อง 

   - ก าชับการเร่งค้นหา HRC1 และ HRC 2 รวมถึงวางแผนการด าเนินงาน และปฏิบัติการอย่างรวดเร็ว เพ่ือ
ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) 
   - เน้นย้ าการร่วมปฏิบัติงานกับทางปกครองและอสม. ในการตรวจสอบการกักตัวของ HRC อย่างเคร่งครัด 
   - มอบหมายให้อ าเภอบางสะพานด าเนินการ Active Case Finding ในบุคลากรด้านการแพทย์และ
สาธารณสุข  กรณีพบผู้ป่วยโควิด 19 แจ้ง timeline ที่เกี่ยวข้องกับการมาเฝ้าผู้ป่วยที่โรงพยาบาล  และในผู้สัมผัสร่วมบ้าน 
กรณีผู้ป่วยติดเตียง 
 2.2 การเตรียมการเปิดโรงพยาบาลสนาม บ้านชุมชนกะเหรี่ยง หมู่ 3 ต.ห้วยสัตว์ใหญ่ อ.หัวหิน มอบหมายให้ทีม 
Operation (อวล.) สสจ.ลงประเมินในวันจันทร์ที่ 23 สิงหาคม 2564  

3. สรุปประเด็นส าคัญของนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
3.1 การใช้ ATK ในการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) จะช่วยให้สามารถปฏิบัติงานในการ

ควบคุมการแพร่ระบาดของโรคได้รวดเร็วขึ้น 
3.2 การพบ Cluster ที่มีผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) จ านวนมากและแพร่ระบาดรวดเร็ว 

ขอให้ LAB ส่งตรวจหาสายพันธุ์กลายพันธุ์ด้วย เช่น Cluster แพปลาบางเบิด อ าเภอบางสะพานน้อย, Cluster  ด่านสิงขร 
เมียนมาร์ สามีไทย อ าเภอเมืองฯ เป็นต้น 

/3.3 กรณีโรงงาน... 

ฉบับที่ 342 จากการประชุม EOC สสจ.ประจวบคีรีขันธ์ คร้ังที่ 343 
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3.3 กรณีโรงงานผลไม้กระป๋องกุยบุรี ยังพบผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อ และ HRC 2 เพ่ิมข้ึนจ านวนมาก มีความเป็นไปได้
ว่าเกิดจากการที่โรงงานไม่ได้ปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด จึงเห็นควรน าเสนอคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดฯ 
พิจารณาการใช้มาตรการที่เข้มข้นขึ้นต่อไป 

3.4 กรณีการพบผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อเพ่ิมข้ึนจากการตรวจ ATK (Day 7) ในโรงงานเถกิง อ าเภอสามร้อยยอด หลัง
การตรวจครั้งที่ 1 แล้วไม่พบเชื้อ และได้ด าเนินการกักตัวไว้  มอบหมายให้  

- SAT จังหวัด วิเคราะห์/ตรวจสอบประสิทธิภาพของ ATK 
- Operation จัดท า แนวทางการปฏิบัติกรณีกักตัวพนักงานในโรงงาน 

 3.5 ก าชับให้อ าเภอท่ีด าเนินการ HI, CI เบิกงบประมาณจาก สป.สช. 
4. สรุปประเด็นส าคัญจากกล่องภารกิจต่าง ๆ ระดับจังหวัด 

  4.1 Case Management : แจ้ง / รายงาน  ดังนี้ 
  1) สถานการณ์เตียง แยกสีแดง, เหลือง, เขียว  ของโรงพยาบาลทุกแห่ง และโรงพยาบาลสนามจังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์ อัตราการครองเตียงวันนี้ 64.72 % (ข้อมูล 21 สิงหาคม 2564 เวลา 00.01 น.) 
  2) สถานการณ์อาการผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) สีแดง, เหลือง, เขียว และ

ภาพรวมจังหวัด รวมถึงสถานการณก์ารใช้เครื่องช่วยหายใจในผู้ป่วยโควิด 19 ที่มีอาการรุนแรง 
  3) รายงานการดูแลผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) admitted ในจังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์  กรณี ผู้ป่วยรับส่งต่อมาจากจังหวัดต่าง ๆ ในเขตสุขภาพที่ 5, ผู้ป่วยภูมิล าเนาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และ 
ผู้ป่วยต่างจังหวัด 

4) สถานการณ์ ยา Favipiravir ของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  
  4.2 Planning : แจ้ง / รายงาน  ดังนี้  
   1) ความก้าวหน้าการจองคิวฉีดวัคซีนโควิด 19 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ผ่านหมอประจวบพร้อม และ
จ านวนผู้ลงทะเบียน ใน Whitelist 
   2) ผลการด าเนินงานการฉีดวัคซีนในกลุ่มเป้าหมาย 608 รายอ าเภอ และภาพรวมจังหวัด  
   3) แจ้งผู้รับผิดชอบการฉีดวัคซีนของโรงพยาบาลบางสะพาน ตรวจสอบ/บันทึกข้อมูลการฉีดวัคซีนให้เป็น
ปัจจุบัน  
   4) การจัดสรรวัคซีน Pfizer ล็อตบริจาค 1.5 ล้านโด๊ส ส าหรับชาวต่างชาติที่พ านักในประเทศไทยและชาว
ไทยที่ต้องเดินทางไปต่างประเทศ 
   5) การบริหารวัคซีนชนิดต่าง ๆ ในกลุ่มเป้าหมายตามนโยบายทีก่ระทรวงสาธารณสุขก าหนด 
 4.3 Logistic : แจ้งการได้รับการสนับสนุนวัคซีน 
 

/IC มีข้อสั่งการ... 
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IC มีข้อสั่งการ ดังนี้ 
 

ล าดับที่ ประเด็นข้อสั่งการ 
หน่วยงาน 

ทีไ่ด้รับมอบหมาย 
ก าหนดระยะเวลา

ด าเนินการ 

1 จัดท าแนวทางปฏิบัติส าหรับการกักตัวพนักงาน กรณี 
เกิดการระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)  
ในโรงงาน 

Operation 
จังหวัด 

ทันที 

2 ลงพื้นที่ประเมินโรงพยาบาลสนาม บ้านชุมชนกะเหรี่ยง หมู่ 3  
ต.ห้วยสัตว์ใหญ่ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 

Operation (อวล.) 
จังหวัด 

วันจันทร์ที่  
23 สิงหาคม 2564 

3 เปลี่ยนรหัสหญิงตั้งครรภ์ที่มารับบริการฉีดวัคซีนโควิด 19  
ซึ่งลงทะเบียนใน Whitelist  เป็นบุคคลทัว่ไป  ให้เป็นรหัส 
หญิงตั้งครรภ์ 

IT อ าเภอ 
ทุกอ าเภอ 

ทันที 

4 ส่งข้อมูลจ านวนบุคลากรด้านการแพทย์และสาธารณสุขที่มี
ความประสงค์รับวัคซีน Pfizer รวมถึง Dose ที่จะรับ มายัง 
Planning จังหวัด 

Planning 
อ าเภอหัวหิน 

ภายใน 16.00 น. 
วันนี้ 

5 ตรวจสอบสถานะความเจ็บป่วยตาม 7 กลุ่มโรค ของเด็กอายุ 
12-17 ปี ที่ Planning จังหวัด จัดส่งรายชื่อและข้อมูลให้  
พร้อมยืนยันข้อมูลกลับมายัง Planning จังหวัด 

Planning อ าเภอ
ทุกอ าเภอ 

วันจันทร์ที่  
23 สิงหาคม 2564 

6 นัดหมาย / เตรียมการประชุม EOC ครั้งต่อไป  
ในวันอาทิตย์ที่ 22 สิงหาคม  2564 เวลา 09.00 น. 

Planning 
จังหวัด 

วันอาทิตยท์ี่  
22 สิงหาคม  2564  

 
 

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

 
 
 

(นางจันทนา ศิริโยธิพันธุ์) 
ผู้บัญชาการเหตุการณ์ (IC) ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 


