
                                                                                             
 
 
 
 
 

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

ประจ าวันจันทร์ที ่ 30  เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2564  เวลา 09.00 น. – 10.30 น. 
ห้องประชุมคูหาคฤหาสน์  ชั้น 4  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  อ.เมืองฯ  จ.ประจวบคีรีขันธ์ 

 
สรุปสถานการณ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) การระบาดระลอกใหม่ 

ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน – 30 สิงหาคม 2564 พบผู้ป่วยรายใหม่วันนี้ จ านวน 74 ราย ยืนยันสะสมจ านวน 8,288 ราย 
รักษาหาย 6,607 ราย อยู่ระหว่างการรักษา 1,628 ราย ในจ านวนนีมี้อาการรุนแรง 61 ราย เสียชีวิตสะสมจ านวน 53 ราย   

สรุปประเด็นส าคัญในการประชุม 
1. SAT รายงานสถานการณ์ ฉบับที่ 557 ประจ าวันที่ 30 สิงหาคม 2564 สถานการณ์ผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อไวรัสโคโร

นา 2019 (COVID-19) การระบาดระลอกใหม่ของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ช่วงที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 30 
สิงหาคม 2564, ผลการด าเนินงาน Active Surveillance, ผลการติดตามผู้สัมผัสเสี่ยงสูง (Hight Risk) และสถานการณ์การ
ได้รับวัคซีน และรายละเอียดผู้เสียชีวิตรายใหม่วันนี้ 

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 บ้านบ๊อบบี้ ชุมชนกะเหรี่ยง อ าเภอหัวหิน, Cluster เรือนจ า
ประจวบคีรีขันธ์ อ าเภอเมืองฯ และ Cluster โรงงานกุยบุรีผลไม้กระป๋อง อ าเภอกุยบุรี 

 - มอบหมายให้ทีม CDCU อ าเภอบางสะพาน และบางสะพานน้อย ท า ACF ในแหล่งชุมชนที่มีการติดเชื้อ และ
ตลาดต่างๆ 

 - มอบหมาย Operation จังหวัดจัดท าแนวทางมาตรการการปล่อยตัวของนักโทษเมื่อพ้นโทษและน าข้อมูล
หารือในคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด 

 - เร่งรัดรณรงค์การฉีดวัคซีนในกลุ่มเป้าหมาย ผู้สูงอายุ, กลุ่ม 7 กลุ่มโรค และหญิงตั้งครรภ์ 
  - เน้นย้ าการท า Active Surveillance ของทุกอ าเภอ เน้นสถานที่ท่ีมีความเสี่ยงติดเชื้อ 

3.  สรุปประเด็นส าคัญจากนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
 - แจ้งการใช้สถานที่บริเวณศูนย์ฝึกสมานมิตร เป็นสถานที่กักตัว ดังนี้ จัดตั้งโรงพยาบาลสนาม สาธารณสุขเป็น

ผู้รับผิดชอบ, CI องค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ผู้รับผิดชอบ และ LQ ศูนย์ฝึกสมานมิตร ปกครองเป็น
ผู้รับผิดชอบ  

 - แนะน าการผสมและสาธิตการทดลองใช้  0.6 % povidone iodine nasal spray ส าหรับผู้ป่วยยืนยันติด
เชื้อโควิด 19 และ HRC  

4. สรุปประเด็นส าคัญจากกล่องภารกิจต่าง ๆ ระดับจังหวัด 
  4.1 Case Management : แจ้ง / รายงาน  ดังนี้ 

  1) สถานการณ์เตียง แยกสีแดง, เหลือง, เขียว  ของโรงพยาบาลทุกแห่ง และโรงพยาบาลสนามจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ อัตราการครองเตียงวันนี้ 60.65 % (ข้อมูล 30 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... 

ฉบับที่ 351 จากการประชุม EOC สสจ.ประจวบคีรีขันธ์ คร้ังที่ 352 
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4) สถานการณ์ ยา Favipiravir ของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
  4.2 Planning : แจ้ง / รายงาน  ดังนี้  
   1) แผน IAP ประจ าสัปดาห์ (29 สิงหาคม - 4 กันยายน 2564) โดยมีเป้าหมาย Local Transmission 
ลดลง 10 ราย/วัน โดยมี D-Day ในวันที่  3 กันยายน 2564   
    2) ความก้าวหน้าการจองคิวฉีดวัคซีนโควิด 19 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ผ่านหมอประจวบพร้อม และ
จ านวนผู้ลงทะเบียน ใน Whitelist  
    3) แผนบริหารการฉีดวัคซีน Sinovac และAstraZeneca จังหวัดประจวบ 
    4) การจัดสรรวัคซีน Pfizer ส าหรับบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข,  ชาวต่างชาติที่อาศัยใน
ประเทศไทย และชาวไทยที่ต้องเดินทางไปต่างประเทศ  
 4.3 Finance : แจ้ง 
    1) งบประมาณค่าเสี่ยงภัยรอบเดือนเมษายน – มิถุนายน 2564 ได้ด าเนินการโอนเงินให้โรงพยาบาล
เรียบร้อยแล้ว 
    2) ติดตามเอกสารการเบิกค่าเสี่ยงภัยของเดือนกรกฎาคม 2564 ให้ทุกโรงพยาบาลรีบส่งเอกสาร เพ่ือ
ตรวจความถูกต้องก่อนเบิกจ่าย ภายในสัปดาห์นี้ 

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

ล าดับที่ ประเด็นข้อสั่งการ 
หน่วยงาน 

ทีไ่ด้รับมอบหมาย 
ก าหนดระยะเวลา

ด าเนินการ 

1. ส่งเอกสารการเบิกเงินค่าเสี่ยงภัยของเดือนกรกฎาคม 2564 
มายัง Finance จังหวัด 

Finance อ าเภอ 
ทุกแห่ง 

ภายในวันศุกร์ที่        
3 กันยายน 2564 

2 นัดหมาย / เตรียมการประชุม EOC ครั้งต่อไป  
ในวันอังคารที่ 31 สิงหาคม  2564 เวลา 09.00 น. 

Planning 
จังหวัด 

วันอังคารที่  
31 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 

 
 
 


