
                                                                                             
 
 
 
 

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

ประจ าวันอาทิตย์ที ่ 22  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 – 22 สิงหาคม 2564 พบผู้ป่วยรายใหม่วันนี้ จ านวน 75 ราย ยืนยันสะสมจ านวน 7,067 ราย 
รักษาหาย 5,682 ราย อยู่ระหว่างการรักษา 1,341 ราย ในจ านวนนีมี้อาการรุนแรง 87 ราย เสียชีวิตสะสมจ านวน 44 ราย   

สรุปประเด็นส าคัญในการประชุม 
1. SAT รายงานสถานการณ์ ฉบับที่ 549 ประจ าวันที่ 22 สิงหาคม 2564 สถานการณ์ผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อไวรัสโคโรนา 

2019 (COVID-19) การระบาดระลอกใหม่ของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ช่วงที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 22 
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 ญาติจาก

ปทุมธานี อ าเภอบางสะพานน้อย, Cluster โรงงานผลไม้กระป๋องกุยบุรี อ าเภอกุยบุรี, Cluster ด่านสิงขร เมียนมาร์ สามีไทย 
อ าเภอเมืองฯ, Cluster บ้าน Bobby ชุมชนกะเหรี่ยง ป่าละอู อ าเภอหัวหิน  พร้อมทั้งติดตามให้ทุกอ าเภอดังกล่าว  น าเสนอ
ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 
 2.2 การเปิดโรงพยาบาลสนาม บ้านชุมชนกะเหรี่ยง หมู่ 3 ต.ห้วยสัตว์ใหญ่ อ.หัวหิน มอบหมายให้โรงพยาบาล
หัวหินประสานทีม Operation (อวล.)จังหวัด ในการส่งข้อมูล/รูปถ่าย ได้แก่ การก าจัดขยะมูลฝอยติดเชื้อ สุขาฯ 
 2.3 ให้ทุกอ าเภอตรวจสอบมาตรการการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อของวัด/ส านักสงฆ์ท่ีมีผู้ปฏิบัติธรรม 

3. สรุปประเด็นส าคัญของนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
3.1 แจ้งกรณีโรงงานผลไม้กระป๋อง ติดต่อกับทาง HR พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะ 
3.2 ติดตามกรณีการพบผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อเพ่ิมข้ึนจากการตรวจ ATK (Day 7) ในโรงงานเถกิง อ าเภอสามร้อย

ยอด หลังการตรวจครั้งที่ 1 แล้วไม่พบเชื้อ และได้ด าเนินการกักตัวไว้  มอบหมายให้  
- SAT จังหวัด วิเคราะห์/ตรวจสอบประสิทธิภาพของ ATK 
- Operation จัดท า แนวทางการปฏิบัติกรณีกักตัวพนักงานในโรงงาน  ขอให้ส่งข้อมูลให้ภายในวันนี้ 

4. สรุปประเด็นส าคัญจากกล่องภารกิจต่าง ๆ ระดับจังหวัด 
  4.1 Case Management : แจ้ง / รายงาน  ดังนี้ 

  1) สถานการณ์เตียง แยกสีแดง, เหลือง, เขียว  ของโรงพยาบาลทุกแห่ง และโรงพยาบาลสนามจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ อัตราการครองเตียงวันนี้ 60.68 % (ข้อมูล 22 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… 

ฉบับที่ 343 จากการประชุม EOC สสจ.ประจวบคีรีขันธ์ คร้ังที่ 344 
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  4.2 Planning : แจ้ง / รายงาน  ดังนี้  
   1) ความก้าวหน้าการจองคิวฉีดวัคซีนโควิด 19 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ผ่านหมอประจวบพร้อม และ
จ านวนผู้ลงทะเบียน ใน Whitelist 
   2) การบริหารวัคซีน AstraZeneca เข็มที่ 2 ส าหรับกลุ่มเป้าหมายที่มาจากต่างจังหวัด ที่ได้รับเข็มที่ 1 
Sinovac หรือ AstraZeneca 
   3) การจัดสรรวัคซีนPfizer ส าหรับบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข ครั้งที่ 2 
   4) การจัดสรรวัคซีน Sinophram ( พระราชทานจากมูลนิธิ พอ.สว.) ส าหรับกลุ่มเปราะบางและด้อยโอกาส 
 4.3 PIO : สอบถามประเด็น ผู้ที่มีรายชื่อประกาศฉีดวัคซีนแต่ไม่ทราบว่ามีรายชื่อจึงไม่ได้ไปฉีดตามนัดหมาย 
สามารถไปฉีดในครั้งต่อไปไปได้หรือใหม่ 
  (IT : จะไม่มีการประกาศรายชื่อรอบท่ี 2 ผู้ที่ไม่สามารถฉีดวัคซีนตามประกาศต้องติดต่อประสานกับ
โรงพยาบาลที่มีรายชื่อเพ่ือแจ้งเหตุผลการเลื่อนฉีดวัคซีน) 
  (นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด : ถ้าเป็นกลุ่ม 608 สามารถไปฉีดได้เลย โดย Walk in และกรณีที่เลื่อนการฉีด
วัคซีนต้องมีหลักฐานมาแสดง เพื่อรับวัคซีนครั้งต่อไป) 

 
IC มีข้อสั่งการ ดังนี้ 
 

ล าดับที่ ประเด็นข้อสั่งการ 
หน่วยงาน 

ทีไ่ด้รับมอบหมาย 
ก าหนดระยะเวลา

ด าเนินการ 

1 ส่งข้อมูลรายชื่อ และจ านวน ผู้ที่ไม่สามารถเข้าถึงระบบนัด
ของวัคซีน ได้แก ่ผู้พิการ, ผู้ด้อยโอกาส, พระ/นักบวช, ต่าง
ด้าว (ท้ังในและนอกระบบ), ผู้ไร้สถานะสิทธิ์  เพ่ือรับวัคซีน 
Sinophram (พระราชทานจากมูลนิธิ พอ.สว.)  มายัง
Planning  จังหวัด 

โรงพยาบาล,   
สสอ.ทุกแห่ง 

ภายใน วันอาทิตย์ที่ 
22 สิงหาคม 2564              

เวลา 16.00 น. 

2 ประชาสัมพันธ์การฉีดวัคซีน Sinophram (พระราชทานจาก
มูลนิธิพอ.สว.) ส าหรับกลุ่มเปราะบาง และผู้ด้อยโอกาส 

PIO จังหวัด ทันที 

3 นัดหมาย / เตรียมการประชุม EOC ครั้งต่อไป  
ในวันจันทร์ที่ 23 สิงหาคม  2564 เวลา 09.00 น. 

Planning 
จังหวัด 

วันจันทร์ที่  
23 สิงหาคม  2564  

 
 

นางสาวดุจเดือน  คีรีศรี ผู้สรุปประเด็นข้อสั่งการ 
นางเพ็ชรัตน์  ตั้งตระกูลพงศ์ ผู้ตรวจสรุปประเด็นข้อสั่งการ 

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

(นางจันทนา ศิริโยธิพันธุ์) 
ผู้บัญชาการเหตุการณ์ (IC) ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 


