
                                                                                             
 
 

 
 

ข้อสั่งการศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
กรณี : โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) 

ประจำวันพุธที ่ 1  เดือน กันยายน พ.ศ. 2564  เวลา 09.00 น. – 10.30 น. 
ห้องประชุมราชภักดิ์  ชั้น 5  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  อ.เมืองฯ  จ.ประจวบคีรีขันธ์ 

 

สรุปสถานการณ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) การระบาดระลอกใหม่ 
ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน – 1 กันยายน 2564 พบผู้ป่วยรายใหม่วันนี้ จำนวน 34 ราย ยืนยันสะสมจำนวน 8,366 ราย 
รักษาหาย 6,731 ราย อยู่ระหว่างการรักษา 1,579 ราย ในจำนวนนีมี้อาการรุนแรง 57 ราย เสียชีวิตสะสมจำนวน 56 ราย   

สรุปประเด็นสำคัญในการประชุม 
1. SAT รายงานสถานการณ์ ฉบับที่ 559 ประจำวันที่ 1 กันยายน  2564 สถานการณ์ผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อไวรัสโคโรนา 

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

2.  สรุปประเด็นสำคัญจาก IC 
   2.1 ทบทวน/วิเคราะห์การนำเสนอ สถานการณ์ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์ จากการรายงานข้อมูลของ SAT 
   1) ติดตามข้อมูล และผลการดำเนินงานของพ้ืนที่ กรณี Cluster ที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษ และยัง Active อยู่ 

ได้แก่ Cluster เรือนจำประจวบคีรีขันธ์ อำเภอเมืองฯ 
   2) ติดตามกรณีผู้เสียชีวิตรายใหม่วันนี้ มอบหมายให้โรงพยาบาลค่ายธนะรัชต์ วิเคราะห์หาสาเหตุ/ปัจจัยเสี่ยง 

ของการเสียชีวิต 
 2.2 แจ้งมาตรการสำหรับผู้ต้องขังในเรือนจำ ตามมติคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จากการ

ประชุมเมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2564  
    1) ผู้ต้องขังที่พ้นโทษ  ได้รับการปล่อยตัว ภายใน 7 วัน นับตั้งแต่วันนี้ กรณีผลตรวจ RT PCR เป็นลบ ให้

กักตัวที่ Local Quarantine ศูนย์ฝึกสมานมิตร จนครบ 14 วัน โดยเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ สามารถสั่งกักตัวได้ตาม
กฎหมาย  ส่วนกรณผีลตรวจ RT PCR เป็นบวก ให้อยู่ที่ CI ทุ่งกระต่ายขัง 

   2) ผู้ต้องขังที่มีแผนพ้นโทษจะได้รับการปล่อยตัวหลังจาก 7 วัน นับตั้งแต่วันนี้ (นับต่อจากข้อ 1) ให้เรือนจำ
จัดสถานที่สำหรับแยกกักไว้ภายในเรือนจำก่อนพ้นโทษ 14 วัน เมื่อกักตัวครบแล้ว  ให้ตรวจ RT PCR ก่อนการปล่อยตัว 

 2.3 ชี้แจง ทำความเข้าใจถึงหน่วยงานที่ รับผิดชอบในการเปิดโรงพยาบาลสนาม, CI และ Local Quarantine  
ตามระเบียบ และกรณรีูปแบบพิเศษเฉพาะของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ณ ศูนย์ฝึกสมานมิตร 

 2.4) แจ้งมาตรการผ่อนคลายล็อกดาวน์ ของศบค.ชุดใหญ่ โดยเฉพาะกรณีเปิดให้ลูกค้านั่งรับประทานอาหารที่
ร้านได้  

 2.5) มอบหมายให้ Logistic จังหวัดทำหนังสือขอสนับสนุนชุดตรวจ Antibody จากศวก.ที่ 5 สมุทรสงคราม 
 2.6 IC กล่าวชื่นชมและขอบคุณทีมบุคลากรสาธารณสุข จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ที่ได้ไปช่วยปฏิบัติงานที่

โรงพยาบาลสนามท่าจีน  จังหวัดสมุทรสาคร ระหว่างวันที่ 4-31 สิงหาคม 2564  
/3. สรุปประเด็น... 

ฉบับที่ 353 จากการประชุม EOC สสจ.ประจวบคีรีขันธ์ คร้ังที่ 354 
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3. สรุปประเด็นสำคัญจากกล่องภารกิจต่าง ๆ ระดับจังหวัด 

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

ประจวบคีรีขันธ์ อัตราการครองเตียงวันนี้ 58.89 % (ข้อมูล 1 กันยายน 2564 เวลา 00.01 น.) 
  2) สถานการณ์อาการผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) สีแดง, เหลือง, เขียว และ

ภาพรวมจังหวัด รวมถึงสถานการณก์ารใช้เครื่องช่วยหายใจในผู้ป่วยโควิด 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) ข้อเสนอเพ่ือพิจารณาการจัดสรรวัคซีนPfizer ให้กับกลุ่มบุคลากรทางการแพทย์ และสาธารณสุข   
ด่านหน้า รอบที่ 3 
 3.3 Logistic : แจ้ง 
    1) ติดตามการบันทึกข้อมูลในโปรแกรม Non Co-WARD, Co-WARD และรายงาน O2 
    2) การได้รับสนับสนุนยา Favipiravir จากส่วนกลาง 
    3) แจ้งหน่วยงานที่ยังไม่ไดม้ารับทรัพยากรทีจ่ังหวัจัดสรรให ้ จัดรถมารับไดท้ีส่สจ.ประจวบคีรีขันธ์ 
 3.4 PIO : แจ้ง 
    1) การประชาสัมพันธ์การให้บริการฉีดวัคซีนในกลุ่มเป้าหมาย 608  
    2) การแถลงข่าวหัวหินรีชาร์ท วันที่ 5 กันยายน 2564  
 3.5 Liaison : แจ้งสรุปประเด็นข้อสั่งการการประชุมศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 5 
กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ครั้งที่ 71/2564 ประจำวันพฤหัสบดีที่ 26 สิงหาคม 2564  

4. ติดตามสถานการณ์ ปัญหา/อุปสรรค ในการดำเนินงานจากพ้ืนที่ทุกอำเภอ 
IC มีข้อสั่งการ ดังนี้ 
 

ลำดับที่ ประเด็นข้อสั่งการ 
หน่วยงาน 

ทีไ่ด้รับมอบหมาย 
กำหนดระยะเวลา

ดำเนินการ 

1 นัดหมาย / เตรียมการประชุม EOC ครั้งต่อไป  
ในวันพฤหัสบดีที่ 2 กันยายน  2564 เวลา 09.00 น. 

Planning 
จังหวัด 

วันพฤหัสบดีที่  
2 กันยายน  2564  

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

 

(นายสุริยะ คูหะรัตน์) 
ผู้บัญชาการเหตุการณ์ (IC) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 



                                                                                             
 

 
 
 


