
                                                                                             
 
 
 
 

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

ประจ าวันอังคารที ่ 24  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 – 24 สิงหาคม 2564 พบผู้ป่วยรายใหม่วันนี้ จ านวน 39 ราย ยืนยันสะสมจ านวน 7,203 ราย 
รักษาหาย 5,947 ราย อยู่ระหว่างการรักษา 1,208 ราย ในจ านวนนีมี้อาการรุนแรง 95 ราย เสียชีวิตสะสมจ านวน 48 ราย   

สรุปประเด็นส าคัญในการประชุม 
1. SAT รายงานสถานการณ์ ฉบับที่ 551 ประจ าวันที่ 24 สิงหาคม 2564 สถานการณ์ผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อไวรัสโคโรนา 

2019 (COVID-19) การระบาดระลอกใหม่ของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ช่วงที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 24 
สิงหาคม 2564, ผลการด าเนินงาน Active Surveillance, ผลการติดตามผู้สัมผัสเสี่ยงสูง (Hight Risk), สถานการณ์การ
ได้รับวัคซีน และรายละเอียดผู้เสียชีวิตรายใหม่วันนี้ 

2.  IC ทบทวน/วิเคราะห์การน าเสนอ สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ จากการรายงานข้อมูลของ SAT 

 - ติดตามการระบาดของ Cluster ที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษ และยัง Active อยู่ ได้แก่ Cluster บ้าน Bobby 
ชุมชนกะเหรี่ยง ป่าละอู อ าเภอหัวหิน, Cluster โรงงานเถกิง, Cluster ป่าหมาก อ าเภอสามร้อยยอด และClusterเชื่อมโยง
ตึกผู้ป่วยในชาย โรงพยาบาลปราณบุรี 

- เน้นย้ าการดูแลรักษาผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ที่มีอาการรุนแรง 
- Cluster ส่วนใหญ่เป็น HRC ที่เฝ้าระวังต่อเนื่อง เน้นในส่วนของHRC 2 ด้วย และการตรวจด้วย ATK ผลเป็น

ลบ อาจท าให้ขาดความระมัดระวังในการควบคุมป้องกันการแพร่กระจายเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) 
- เน้นย้ าความปลอดภัยของบุคลากรทางการแพทย์ และสาธารณสุข ให้คิดว่าผู้ป่วยทุกคนเป็นผู้ป่วยติดเชื้อไวรัส

โคโรนา 2019 (COVID – 19) ควรใส่ชุดป้องกันทุกราย 
- ติดตามการด าเนินการโรงพยาบาลสนามของ ชุมชนบ้าน Bobby ชุมชนกะเหรี่ยง ป่าละอู อ าเภอหัวหิน 

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

  1) สถานการณ์เตียง แยกสีแดง, เหลือง, เขียว  ของโรงพยาบาลทุกแห่ง และโรงพยาบาลสนามจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ อัตราการครองเตียงวันนี้ 64.29 % (ข้อมูล 24 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 
  3.2 Planning : แจ้ง / รายงาน  ดังนี้  
   1) ความก้าวหน้าการจองคิวฉีดวัคซีนโควิด 19 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ผ่านหมอประจวบพร้อม และ
จ านวนผู้ลงทะเบียน ใน Whitelist 
   2) การจัดสรรวัคซีน Sinopharm (พระราชทานจากมูลนิธิ พอ.สว.) ในกลุ่มผู้ที่ไม่สามารถเข้าถึงระบบนัด
ของวัคซีน และแรงงานต่างด้าวนอกระบบตามจ านวน และรายชื่อที่ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดส่งให้ทุกโรงพยาบาล ยกเว้น
ผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง (ฉีดเชิงรุกท่ีบ้าน) อ าเภอละ50 คน ต้องด าเนินการหารายชื่อเอง  

/3) การบริหาร...  

ฉบับที่ 345 จากการประชุม EOC สสจ.ประจวบคีรีขันธ์ คร้ังที่ 346 
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   3) การบริหารวัคซีนชนิดต่างๆต้องเป็นไปตามนโยบายที่กระทรวงสาธารณสุขก าหนด 
   4) ติดตามแผนการฉีดวัคซีน Sinopharm (พระราชทานจากมูลนิธิ พอ.สว.) ของอ าเภอต่างๆ 
 3.3 Logistic : แจ้ง 
   1) ให้ทุกโรงพยาบาลในสังกัด และโรงพยาบาลค่ายธนะรัชต์ ยกเว้นโรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์จัดรถมารับ
ทรัพยากรที่ได้รับการสนับสนุน จ านวน 10 รายการ ที่ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
   2) ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอทุกอ าเภอ มารับ Surgical mask จ านวน 5,000 ชิ้น ที่ส านักงาน
สาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
   3) ทีม CDCU ทุกแห่งที่มีความประสงค์จะจอง ซิมTRUE บริษัทได้เปิดด าเนินการจองอีกครั้ง จะหมดเขต 
วันศุกร์ที่ 27 สิงหาคม 2564 
   4) ผู้ที่มีปัญหาการใช้โทรศัพท์ของบริษัทTRUE ให้ลงทะเบียนใน Google ฟอร์มที่ส่งไปให้ บริษัทจะ
ด าเนินการเปลี่ยนเครื่องให้ 
 3.4 Finance : แจ้ง 
   1)  เอกสารค่าเสี่ยงภัยเดือนเมษายน – มิถุนายน 2564 ได้ด าเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว สามารถโอน
เงินให้แต่ละโรงพยาบาลภายในสิ้นเดือนสิงหาคม 
   2) แจ้งหนังสือ ที่ ปข 0032/ว3102 ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2564  การเบิกค่าเสี่ยงภัยจะพิจารณาตามความ
เหมาะสม 
   3) ส่งแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ด าเนินการ บรรเทา แก้ไข ปัญหา และเยียวยาผู้ที่ได้ผลกระทบจาก
การระบาดโควิด-19 ประจ าเดือน กรกฎาคม – กันยายน 2564 (เดือนกรกฎาคมขอเป็นยอดค่าใช้จ่ายจริง) ภายในวันที่ 25 
สิงหาคม 2564 
 3.5 PIO : ประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนรับวัคซีน AstraZeneca เข็มที่ 2 ส าหรับกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับเข็มที่ 1 
Sinovac หรือ AstraZeneca มาจากจังหวัดอ่ืน สุดท้ายภายในวันที่ 24 สิงหาคม 2564   
IC มีข้อสั่งการ ดังนี้ 
 

ล าดับที่ ประเด็นข้อสั่งการ 
หน่วยงาน 

ทีไ่ด้รับมอบหมาย 
ก าหนดระยะเวลา

ด าเนินการ 

1 ตรวจสอบข้อมูลวัคซีน COVID-19 คงคลังของโรงพยาบาล
และข้อมูลจากSAT จังหวัดรายงาน 

Logistic อ าเภอ 
ทุกแห่ง 

ทันที 

2 ประสาน โรงพยาบาลที่เกี่ยวข้องจากที่เขตสุขภาพที่ 5 ขอ
สนับสนุนบุคลากรไปช่วยปฏิบัติที่โรงพยาบาลสนามท่าจีน 
จังหวัดสมุทรสาคร ในเดือนกันยายน  

HR จังหวัด ทันที 

3 นัดหมาย / เตรียมการประชุม EOC ครั้งต่อไป  
ในวันพุธที่ 25 สิงหาคม  2564 เวลา 09.00 น. 

Planning 
จังหวัด 

วันพุธที่  
25 สิงหาคม  2564  

นางสาวดุจเดือน  คีรีศรี ผู้สรุปประเด็นข้อสั่งการ 
นางเพ็ชรัตน์  ตั้งตระกูลพงศ์ ผู้ตรวจสรุปประเด็นข้อสั่งการ 

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

 
(นายคมสัน ไชยวรรณ์) 

ผู้บัญชาการเหตุการณ์ (IC) ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
 



                                                                                             
 

 
 
 


