
                                                                                             
 
 

 
 

ข้อสั่งการศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
กรณี : โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) 

ประจำวันศุกร์ที ่ 27  เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2564  เวลา 09.00 น. – 11.00 น. 
ห้องประชุมคูหาคฤหาสน์  ชั้น 4  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  อ.เมืองฯ  จ.ประจวบคีรีขันธ์ 

 

สรุปสถานการณ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) การระบาดระลอกใหม่ 
ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน – 27 สิงหาคม 2564 พบผู้ป่วยรายใหม่วันนี้ จำนวน 152 ราย ยืนยันสะสมจำนวน 7,597 ราย 
รักษาหาย 6,332 ราย อยู่ระหว่างการรักษา 1,216 ราย ในจำนวนนีมี้อาการรุนแรง 77 ราย เสียชีวิตสะสมจำนวน 49 ราย   

สรุปประเด็นสำคัญในการประชุม 
1. SAT รายงานสถานการณ์ ฉบับที่ 554 ประจำวันที่ 27 สิงหาคม 2564 สถานการณ์ผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อไวรัสโคโรนา 

2019 (COVID-19) การระบาดระลอกใหม่ของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ช่วงที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 27 
สิงหาคม 2564, ผลการดำเนินงาน Active Surveillance, ผลการติดตามผู้สัมผัสเสี่ยงสูง (Hight Risk) และสถานการณ์การ
ได้รับวัคซีน 

2.  IC ทบทวน/วิเคราะห์การนำเสนอ สถานการณ์ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  2019 (COVID – 19) จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ จากการรายงานข้อมูลของ SAT 

 - ติดตามข้อมูล และผลการดำเนินงานของพ้ืนที่ กรณี Cluster ที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษ และยัง Active อยู่ 
ได้แก่ Cluster บ้าน Bobby ชุมชนกะเหรี่ยง ป่าละอู อำเภอหัวหิน, Cluster โรงงานผลไม้กระป๋องกุยบุรี อำเภอกุยบุรี , 
Cluster ป่าหมาก อำเภอสามร้อยยอด, Cluster ญาติจากปทุมธานี อำเภอบางสะพานน้อย และผู้ป่วยกับเหตุการณ์ก่อนหน้า 
ได้แก่ ฝ่ายโภชนาการ โรงพยาบาลหัวหิน, ค่ายฤทธิ์ฤาชัย 

 - กำชับเรื่องการทำลายเชื้อในสิ่งแวดล้อมให้ได้มากท่ีสุด ด้วยการชักจูงให้มีการทำ Big Cleaning Day .ในพ้ืนที่
ทุกวันศุกร์  หรืออาจเพิ่มจำนวนวันตามความเหมาะสม 

 - ให้ข้อเสนอแนะกรณีเจ้าหน้าที่ฝ่ายโภชนาการ โรงพยาบาลหัวหิน ซึ่งพบเป็นผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อ COVID-19 
จำนวน 4 คน (จาก 24 คน) ซึ่งทั้งหมดได้รับวัคซีนเข็ม 3 (Booster Dose) แล้ว สำหรับ HRC ให้ตรวจหาเชื้อทันที และใช้
มาตรการ DMHTT/กักตัวอย่างเคร่งครัด หลังจากนั้น ตรวจ Day 5 หรือ Day 7 กรณี ผลเป็นลบ ให้ใช้มาตรการ DMHTT 
ต่อไป และสวมถุงมือปฏิบัติงานตามปกติ 

 - เร่งรัดการฉีดวัคซีนโควิด-19 ในกลุ่ม 608 ของอำเภอกุยบุรี และทับสะแก 
 - ติดตามมาตรการ กรณีพบผู้ต้องติดเชื้อในเรือนจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
 (นายแพทย์อภิวัฒน์ บัณฑิตย์ชาติ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลฝ่ายการแพทย์แจ้งแนวทางการปฏิบัติ จากการ

ประชุมร่วมกับของ CUPเมืองฯ และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด)  
 - มอบ Planning จังหวัดตรวจสอบข้อมูลผลการฉีดวัคซีนโควิด-19 ในกลุ่ม 608 ของอำเภอที่มีผลงานมากที่สุด

และเกิน 50 % เพ่ือมอบรางวัล 
 - IC นำเสนอ ข้อมูลนวัตกรรมของประเทศแคนาดา กรณีใช้ VirX TM Nasal Spray เพ่ือลดเชื้อในโพรงจมูก 
 - Road Map เป้าหมาย กลยุทธ์ และมาตรการควบคุมโรคแนวใหม่เพ่ือฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและเปิดประเทศอย่าง

ปลอดภัย 
/3. สรุปประเด็น... 

ฉบับที่ 348 จากการประชุม EOC สสจ.ประจวบคีรีขันธ์ คร้ังที่ 349 
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3. สรุปประเด็นสำคัญจากกล่องภารกิจต่าง ๆ ระดับจังหวัด 

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

ประจวบคีรีขันธ์ อัตราการครองเตียงวันนี้ 51.19 % (ข้อมูล 27 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) ผลการฉีดวัคซีน Sinopharm (พระราชทานจากมูลนิธิ พอ.สว.) 25-27 สิงหาคม 2564 
   3) ขอความร่วมมือทุกอำเภอส่งภาพถ่ายกรณีลงให้บริการฉีดวัคซีนเชิงรุกที่บ้านมายัง Planning จังหวัด 
   4) การจัดสรรวัคซีนSVและAZ ในสัปดาห์หน้า 
 

IC มีข้อสั่งการ ดังนี้ 
 

ลำดับที่ ประเด็นข้อสั่งการ 
หน่วยงาน 

ทีไ่ด้รับมอบหมาย 
กำหนดระยะเวลา

ดำเนินการ 

1 จัดสรรวัคซีน Sinovac เพ่ิมให้อำเภอกุยบุรี และอำเภอ 
ทับสะแก ในรอบสัปดาห์หน้า (วันที่ 31 สิงหาคม 2564) 
เพ่ือให้ทั้ง 2 อำเภอ ดำเนินการค้นหากลุ่มเป้าหมาย 608 และ
ให้บริการฉีดวัคซีนในกลุ่มดังกล่าว ให้ครอบคลุมมากที่สุด 

โรงพยาบาลและ
สสอ. 

กุยบุรีและทับสะแก 
ทันที 

2 นัดหมาย / เตรียมการประชุม EOC ครั้งต่อไป  
ในวันเสาร์ที่ 28 สิงหาคม  2564 เวลา 09.00 น. 

Planning 
จังหวัด 

วันเสาร์ที่  
28 สิงหาคม  2564  

 

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

 
 
 

(นายสุริยะ คูหะรัตน์) 
ผู้บัญชาการเหตุการณ์ (IC) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 


