
                                                                                             
 
 
 
 
 

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

ประจ าวันอาทิตย์ที ่ 29  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 – 29 สิงหาคม 2564 พบผู้ป่วยรายใหม่วันนี้ จ านวน 396 ราย ยืนยันสะสมจ านวน 8,214 ราย 
รักษาหาย 6,507 ราย อยู่ระหว่างการรักษา 1,655 ราย ในจ านวนนีมี้อาการรุนแรง 62 ราย เสียชีวิตสะสมจ านวน 52 ราย   

สรุปประเด็นส าคัญในการประชุม 
1. SAT รายงานสถานการณ์ ฉบับที่ 556 ประจ าวันที่ 29 สิงหาคม 2564 สถานการณ์ผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อไวรัสโคโร

นา 2019 (COVID-19) การระบาดระลอกใหม่ของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ช่วงที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 29 
สิงหาคม 2564, ผลการด าเนินงาน Active Surveillance, ผลการติดตามผู้สัมผัสเสี่ยงสูง (Hight Risk) และสถานการณ์การ
ได้รับวัคซีน และรายละเอียดผู้เสียชีวิตรายใหม่วันนี้ จ านวน 3 ราย 

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

 - ติดตามข้อมูล และผลการด าเนินงานของพ้ืนที่ กรณี Cluster ที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษ และยัง Active อยู่ 
ได้แก่ Cluster ค่ายฤทธิ์ฤาชัย อ าเภอหัวหิน, Cluster ญาติจากปทุมธานี อ าเภอบางสะพานน้อย, Cluster บ้านป่าหมาก 
อ าเภอสามร้อยยอด, Cluster เรือนจ าประจวบคีรีขันธ์ อ าเภอเมืองฯ รวมถึงความเชื่อมโยงผู้ป่วยรายใหม่วันนี้ที่สัมพันธ์กับ
เหตุการณ์ก่อนหน้า บ้านพักของชุมชนเมียนมาร์ปากน้ าปราณบุรี อ าเภอปราณบุรี 

- แนะน า CDCU และOperation จังหวัด น าข้อมูลบ้านพักชุมชนเมียนมาร์ปากน้ าปราณบุรีหารือในที่ประชุม
คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด 

- ติดตามกรณีมีผู้ดูแลผู้สูงอายุในคลินิกบ้านเลิศศิริติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  ให้CDCU อ าเภอเมืองตรวจสอบ
HRC และการได้รับวัคซีนของกลุ่มผู้สูงอายุในคลินิก พร้อมทั้งด าเนินการฉีดวัคซีนในกลุ่มดังกล่าว  

- เร่งรัดการลงบันทึกข้อมูลการฉีดวัคซีนใน MOPH-IC ให้ครบถ้วน ทันเวลา และเป็นปัจจุบันของอ าเภอ       
บางสะพาน เนื่องจากส่วนกลางใช้เป็นข้อมูลในการพิจารณาจัดสรรวัคซีนให้กับจังหวัดในรอบต่อไป 

3.  สรุปประเด็นส าคัญจากนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
 - ติดตามการทดลองใช้ (Try) Oro-Nasal Spray 0.6 % povidone iodine nasal spray ส าหรับผู้ป่วยยืนยัน

ติดเชื้อโควิด 19 และ HRC ได้แก่ Cluster ฤทธิ์ฤาชัย, เรือนจ า, ประมงปากน้ าปราณบุรี โดย Spray1-3 วัน ตรวจหาเชื้อ   
โควิด 19  ครั้งที่ 1  และ 5-7 วันตรวจหาเชื้อโควิด 19 ครั้งที่ 2 

 - ติดตามมาตรการ ควบคุมป้องกันโรค กรณีผู้ต้องขังติดเชื้อโควิด 19 ในเรือนจ าจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ อาทิ 
การ Seal 28 วัน, การแยกจัดสถานที่พักส าหรับผู้ต้องขังที่เป็นผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อโควิด 19, เน้นการท าความสะอาด/ท าลาย
เชื้อในสิ่งแวดล้อม  

 - มอบหมายPIO เร่งติดตามการผลิต 0.6 % povidone iodine nasal spray เพ่ือให้ในกลุ่มเป้าหมาย 
 - เน้นย้ าการส่งรายชื่อ และการฉีดวัคซีนPfizer เฉพาะกลุ่มเป้าหมายสาธารณสุขด่านหน้าเท่านั้น 
 - แจ้งโรงพยาบาลหัวหินจะเป็นแม่ข่ายรับการreferผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรงของโรงพยาบาลค่ายธนะรัชต์  
4. สรุปประเด็นส าคัญจากกล่องภารกิจต่าง ๆ ระดับจังหวัด 

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

ประจวบคีรีขันธ์ อัตราการครองเตียงวันนี้ 57.95 % (ข้อมูล 29 สิงหาคม 2564 เวลา 00.01 น.) 
/2) สถานการณ์... 
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  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 / รายงาน  ดังนี้  
   1) ความก้าวหน้าการจองคิวฉีดวัคซีนโควิด 19 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ผ่านหมอประจวบพร้อม และ
จ านวนผู้ลงทะเบียน ใน Whitelist 
   2) แจ้งข้อมูลของกลุ่มบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข ให้ทุกอ าเภอตรวจสอบข้อมูลพร้อมแจ้ง
จ านวนและรายชื่อ กลับมายังPlanning จังหวัดภายในวันนี้ 
   3) รายงานผลการฉีดวัคซีนPfizer ที่ได้รับจัดสรร 
   4) แจ้งการจัดสรรวัคซีนPfizer ล็อตที่ 2 ของชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยและชาวไทยที่ต้อง
เดินทางไปต่างประเทศ 
 4.3 Logistic : แจ้ง 
   1) ติดตามทุกโรงพยาบาลอัพเดตข้อมูลจ านวนวัสดุอุปกรณ์การแพทย์ลงในระบบCO-Ward ให้เป็นปัจจุบัน
เพ่ือเตรียมความพร้อมในการจัดหาทดแทนรวมถึงป้องกันความไม่เพียงพอของวัสดุและอุปกรณ์การแพทย์ 
 4.4 PIO : แจ้งเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารที่ได้รับเกี่ยวกับชาวเมียนมาร์ข้ามแดนเข้ามาพ้ืนที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
และป่วยติดเชื้อโควิด-19 

5. ติดตามสถานการณ์ ปัญหา/อุปสรรค ในการด าเนินงานจากพ้ืนที่ทุกอ าเภอ 
IC มีข้อสั่งการ ดังนี้ 
 

ล าดับที่ ประเด็นข้อสั่งการ 
หน่วยงาน 

ทีไ่ด้รับมอบหมาย 
ก าหนดระยะเวลา

ด าเนินการ 

1. ส่งข้อมูลจ านวน/รายชื่อบุคลาการด้านการแพทย์และ
สาธารณสุขที่มีความประสงค์รับวัคซีนPfizer รวมถึงDose ที่
จะรับมายัง Planning จังหวัด 

Planning อ าเภอ 
ทุกแห่ง 

วันอาทิตย์ที่ 29 
สิงหาคม 2564  

ภายในเวลา 15.00 น. 
2 นัดหมาย / เตรียมการประชุม EOC ครั้งต่อไป  

ในวันจันทร์ที่ 30 สิงหาคม  2564 เวลา 09.00 น. 
Planning 
จังหวัด 

วันจันทร์ที่  
30 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 

 
 



                                                                                             
 

 


