
                                                                                             
 
 
 
 

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

ประจ าวันพฤหัสบดีที่  26  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 – 26 สิงหาคม 2564 พบผู้ป่วยรายใหม่วันนี้ จ านวน 159 ราย ยืนยันสะสมจ านวน 7,445 ราย 
รักษาหาย 6,231 ราย อยู่ระหว่างการรักษา 1,165 ราย ในจ านวนนีมี้อาการรุนแรง 79 ราย เสียชีวิตสะสมจ านวน 49 ราย   

สรุปประเด็นส าคัญในการประชุม 
1. SAT รายงานสถานการณ์ ฉบับที่ 553 ประจ าวันที่ 26 สิงหาคม 2564 สถานการณ์ผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อไวรัสโคโรนา 

2019 (COVID-19) การระบาดระลอกใหม่ของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ช่วงที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 26 
สิงหาคม 2564, ผลการด าเนินงาน Active Surveillance, ผลการติดตามผู้สัมผัสเสี่ยงสูง (Hight Risk) และสถานการณ์การ
ได้รับวัคซีน 

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

 - ติดตามข้อมูล และผลการด าเนินงานของพ้ืนที่ กรณี Cluster ที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษ และยัง Active อยู่ 
ได้แก่ Cluster เรือนจ าประจวบคีรีขันธ์, Cluster ด่านสิงขร อ าเภอเมืองฯ, Cluster แพปลาบางเบิด, Cluster ญาติจาก
ปทุมธานี อ าเภอบางสะพานน้อย, Cluster บ้าน Bobby ชุมชนกะเหรี่ยง ป่าละอู อ าเภอหัวหิน, Cluster ป่าหมาก อ าเภอ
สามร้อยยอด และ Cluster โรงงานผลไม้กระป๋องกุยบุรี อ าเภอกุยบุรี  

 - เน้นย้ าทุกอ าเภอติดตามกลุ่ม HRC ที่เป็นผู้สูงอายุ และกลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง เนื่องจากเมื่อมีการติดเชื้อไวรัส 
โคโรนา 2019 (COVID – 19) อาการค่อนข้างรุนแรง ถึงข้ันเสียชีวิต 

 - ให้ข้อเสนอแนะกับทีม CDCU ส าหรับการติดเชื้อในโรงพยาบาลให้ค้นหา HRC ขยายวงกว้าง เพราะมี
ผู้รับบริการ และให้บริการหลายส่วน 

 - เน้นย้ าการท า Active Surveillance ของทุกอ าเภอ โดยเฉพาะของบ้านพักชาวพม่า ต าบลปากน้ าปราณบุรี   
3. สรุปประเด็นส าคัญจากกล่องภารกิจต่าง ๆ ระดับจังหวัด 

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

ประจวบคีรีขันธ์ อัตราการครองเตียงวันนี้ 49.69 % (ข้อมูล 26 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) รายงานผลการฉีดวัคซีนชนิดต่างๆตามกลุ่มเป้าหมายที่ก าหนด 
 

/3) รายงาน... 
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   3) รายงานจ านวนผู้ขอรับวัคซีน AstraZeneca เข็ม 2 ณ หน่วยฉีดในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ แบ่งตามชนิด
วัคซีนที่ฉีดเข็มที่1 
   4) แจ้งแนวปฏิบัติการฉีดวัคซีน COVID-19 ให้กับประชากรกลุ่มเสี่ยง (กลุ่ม 608) เชิงรุก  
  3.3 Liaison : แจ้ง 
   1) ผู้จัดการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอหัวหิน สอบถามเกี่ยวกับการขอความอนุเคราะห์กระแสไฟฟ้าภายใน
โรงพยาบาลสนามจังหวัดประจวบคีรีขันธ์โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชมงคลรัตนโกสิน วิทยาเขตวังไกลวล  
และโรงพยาบาลสนามบริษัท ควอลิตี้ ไพน์แอปเปิล โปรดักส์ จ ากัด  ขณะนี้ยังเปิดให้บริการอยู่หรือไม่ แจ้งการไฟฟ้าทราบ
ด้วยเพื่อด าเนินการต่อไป  
 (IC : ปิดให้บริการแล้ว  ท าหนังสือแจ้งการไฟฟ้า) 
   2) ติดตามข้อสั่งการ ประจ าวันอังคารที่ 24 สิงหาคม 2564 มอบหมายให้  HR ประสานโรงพยาบาลที่
เกี่ยวข้องจากท่ีเขตสุขภาพท่ี 5 ขอสนับสนุนบุคลากรไปช่วยปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลสนามท่าจีน จังหวัดสมุทรสาคร ในเดือน
กันยายน 2564 
  (IC : เดือนกันยายน 2564 ยังไม่สามารถสนับสนุนทีมช่วยปฏิบัติงานได้ เนื่องจากมีการระบาดของติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID-19) ในพ้ืนทีจ่ านวนมาก) 
 
IC มีข้อสั่งการ ดังนี้ 
 

ล าดับที่ ประเด็นข้อสั่งการ 
หน่วยงาน 

ทีไ่ด้รับมอบหมาย 
ก าหนดระยะเวลา

ด าเนินการ 

1 นัดหมาย / เตรียมการประชุม EOC ครั้งต่อไป  
ในวันศุกร์ที่ 27 สิงหาคม  2564 เวลา 09.00 น. 

Planning 
จังหวัด 

วันศุกร์ที่  
27 สิงหาคม  2564  

 
นางสาวดุจเดือน คีรีศรี  ผู้สรุปประเด็นข้อสั่งการ 

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

 
 

(นางจันทนา ศริโิยธิพันธุ์) 
ผู้บัญชาการเหตุการณ์ (IC) ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

 
 
 
 


