
                                                                                             
 
 

 
 
 

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

ประจ าวันเสาร์ที ่ 28  เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2564  เวลา 09.00 น. – 11.30 น. 
ห้องประชุมคูหาคฤหาสน์  ชั้น 4  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  อ.เมืองฯ  จ.ประจวบคีรีขันธ์ 

 
สรุปสถานการณ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) การระบาดระลอกใหม่ 

ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน – 28 สิงหาคม 2564 พบผู้ป่วยรายใหม่วันนี้ จ านวน 221 ราย ยืนยันสะสมจ านวน 7,818 ราย 
รักษาหาย 6,411 ราย อยู่ระหว่างการรักษา 1,358 ราย ในจ านวนนีมี้อาการรุนแรง 72 ราย เสียชีวิตสะสมจ านวน 49 ราย   

สรุปประเด็นส าคัญในการประชุม 
1. SAT รายงานสถานการณ์ ฉบับที่ 555 ประจ าวันที่ 28 สิงหาคม 2564 สถานการณ์ผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อไวรัสโคโร

นา 2019 (COVID-19) การระบาดระลอกใหม่ของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ช่วงที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 28 
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 บ้านบ็อบบี้ชุมชนกะเหรี่ยงป่าละอู อ าเภอหัวหิน, Cluster ญาติจากปทุมธานี อ าเภอบางสะพานน้อย, 
Cluster โรงงานเถกิง อ าเภอสามร้อยยอด, Cluster ค่ายฤทธิ์ฤาชัย อ าเภอหัวหิน, Cluster โรงงานผลไม้กระป๋องกุยบุรี 
อ าเภอกุยบุรี และ Cluster เรือนจ าประจวบคีรีขันธ์ อ าเภอเมืองฯ รวมถึงความเชื่อมโยงผู้ป่วยรายใหม่วันนี้ที่สัมพันธ์กับ
เหตุการณ์ก่อนหน้า ซึ่งพบผู้ป่วยสะสมจ านวนมาก ของอ าเภอบางสะพานน้อย 

- แนะน า CDCU อ าเภอเมือง ฯ ให้เพ่ิมเติมการสอบสวนโรคเกี่ยวกับประวัติการได้รับวัคซีนโควิด 19 ของ
เจ้าหน้าที่ / ผู้คุมฯ ในเรือนจ า และครอบครัว กรณี Cluster เรือนจ าประจวบคีรีขันธ์ 

- แนะน าให้เฝ้าระวังตลาดสด/ตลาดนัดต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง  เนื่องจากยังพบ Timeline ของผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อ
โควิด 19 เดินทางไปยังสถานที่ดังกล่าว 

- เร่งรัดการฉีดวัคซีน Sinopharm (พระราชทานจากมูลนิธิ พอ.สว.) เชิงรุกที่บ้าน ของอ าเภอกุยบุรี, ทับสะแก 
และหัวหิน รวมถึงให้แยกการรายงานออกจากวัคซีนชนิดอื่น 

- มอบ PIO จังหวัดและอ าเภอ ประชาสัมพันธ์การฉีดวัคซีนโควิด 19 แก่ประชาชน ในสัปดาห์หน้าให้ชัดเจน 
ป้องกันความสับสนในการรับบริการ เนื่องจากมีการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 หลายชนิด และมีทั้งเข็มที่ 1 และ 2 

3.  สรุปประเด็นส าคัญจากนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
 - ให้ค าแนะน าการทดลองใช้ (Try) Oro-Nasal Spray ส าหรับผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อโควิด 19 และ HRC 

 - เน้นย้ าการใช้มาตรการ ควบคุมป้องกันโรค กรณีผู้ต้องขังติดเชื้อโควิด 19 ในเรือนจ าจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
อาทิ การ Seal 28 วัน, การแยกจัดสถานที่พักส าหรับผู้ต้องขังที่เป็นผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อโควิด 19, การท าความสะอาด/
ท าลายเชื้อในสิ่งแวดล้อม เป็นต้น 

/3. สรุปประเด็น... 

ฉบับที่ 349 จากการประชุม EOC สสจ.ประจวบคีรีขันธ์ คร้ังที่ 350 
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3.  สรุปประเด็นส าคัญจากนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (ต่อ) 
 - ก าชับมาตรการค้นหา HRC 2 ให้ได้อย่างรวดเร็ว 
 - แนะน าการตรวจหาสายพันธุ์กลายพันธุ์ใน Cluster ที่ส าคัญและยัง active อยู่ 
4. สรุปประเด็นส าคัญจากกล่องภารกิจต่าง ๆ ระดับจังหวัด 

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

ประจวบคีรีขันธ์ อัตราการครองเตียงวันนี้ 57.28 % (ข้อมูล 28 สิงหาคม 2564 เวลา 00.01 น.) 
  2) สถานการณ์อาการผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) สีแดง, เหลือง, เขียว และ

ภาพรวมจังหวัด รวมถึงสถานการณ์การใช้เครื่องช่วยหายใจในผู้ป่วยโควิด 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) ผลการฉีดวัคซีน Sinopharm (พระราชทานจากมูลนิธิ พอ.สว.)  
   3) ขอความร่วมมือทุกอ าเภอส่งภาพถ่ายกรณีลงให้บริการฉีดวัคซีนเชิงรุกที่บ้านมายัง Planning จังหวัด 
   4) การจัดสรรวัคซีน SV และ AZ ในสัปดาห์หน้า 
 4.3 Logistic : แจ้ง 
   1) โรงพยาบาลที่ยังไม่ได้รับวัคซีนที่จะให้บริการในสัปดาห์หน้าให้มาติดต่อขอรับวัคซีนที่โรงพยาบาล
ประจวบคีรีขันธ์ 
   2) เร่งรัดการลงบันทึกข้อมูลการฉีดวัคซีนใน MOPH-IC ให้ครบถ้วน ทันเวลา และเป็นปัจจุบัน เนื่องจาก
ส่วนกลางใช้เป็นข้อมูลในการพิจารณาจัดสรรวัคซีนให้กับจังหวัดในรอบต่อไป 
 4.4 PIO : แจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องระมัดระวังความสับสนในการให้บริการฉีดวัคซีนที่ต่างชนิดกัน และก าลังด าเนินการ
จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ในเรื่องดังกล่าวให้กับพ้ืนที ่

5. ติดตามสถานการณ์ ปัญหา/อุปสรรค ในการด าเนินงานจากพ้ืนที่ทุกอ าเภอ  
 
 
 
 
 

/IC มีข้อสั่งการ... 
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IC มีข้อสั่งการ ดังนี้ 
 

ล าดับที่ ประเด็นข้อสั่งการ 
หน่วยงาน 

ทีไ่ด้รับมอบหมาย 
ก าหนดระยะเวลา

ด าเนินการ 

1 สั่ง 0.6 % povidone iodine nasal spray เพ่ือทดลองใช้ 
ในกลุ่มเป้าหมาย ดังนี้ 
1) HRC พ่นจมูกและคอ เช้า-เย็น ช่องละ 1-3 puff x7 วัน 
2) ผู้ป่วยสีขียวและเหลือง พ่นจมูกและคอ เช้า-สาย-บ่าย-
เย็น-ก่อนนอน ช่องละ 1-3 puff x7 วัน 

โรงพยาบาลทุกแห่ง ทันที 

2 ส่งตรวจสายพันธุ์กลายพันธุ์ Cluster บ้านบ็อบบี้ ชุมชน
กะเหรี่ยงป่าละอู อ าเภอหัวหิน, ค่ายฤทธิ์ฤๅชัย อ าเภอหัวหิน, 
เรือประมงปากน้ าปราณ อ าเภอปราณบุรี, เรือนจ า
ประจวบคีรีขันธ์ อ าเภอเมืองฯ, หมู่ 3 ต าบลปากแพรก 
อ าเภอบางสะพานน้อย โดยส่งตรวจ Cluster ละ 5 ตัวอย่าง 
ในรายทีพ่บค่า CT ต่ ากว่า 25 ลงมา 

CDCU อ าเภอ 
ทุกอ าเภอ 

ทันที 

3 นัดหมาย / เตรียมการประชุม EOC ครั้งต่อไป  
ในวันอาทิตยท์ี่ 29 สิงหาคม  2564 เวลา 09.00 น. 

Planning 
จังหวัด 

วันอาทิตยท์ี่  
29 สิงหาคม  2564  

 
นางเพ็ชรัตน์  ตั้งตระกูลพงศ์ ผู้สรุปประเด็นข้อสั่งการ 

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

 
 

(นางศิริพรรณ  กลีบจันทร์) 
ผู้บัญชาการเหตุการณ์ (IC) ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

 
 
 


