
                                                                                             
 
 
 
 
 

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

ประจ าวันพฤหัสบดีที่  2  เดือน กันยายน 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 – 2 กันยายน 2564 พบผู้ป่วยรายใหม่วันนี้ จ านวน 183 ราย ยืนยันสะสมจ านวน 8,549 ราย 
รักษาหาย 6,823 ราย อยู่ระหว่างการรักษา 1,670 ราย ในจ านวนนีมี้อาการรุนแรง 59 ราย เสียชีวิตสะสมจ านวน 56 ราย   

สรุปประเด็นส าคัญในการประชุม 
1. SAT รายงานสถานการณ์ ฉบับที่ 560 ประจ าวันที่  2 กันยายน 2564 สถานการณ์ผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อไวรัสโคโรนา 

2019 (COVID-19) การระบาดระลอกใหม่ของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ช่วงที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 2 
กันยายน 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 โรงงานกุยบุรีผลไม้กระป๋อง อ าเภอกุยบุรี, Cluster เรือนจ าประจวบคีรีขันธ์ อ าเภอเมือง , Cluster      
บ้านป่าหมาก อ าเภอสามร้อยยอด, Cluster เครือญาติ ม.4 ชัยเกษม อ าเภอบางสะพาน, Cluster บ้านไร่เพชร           
อ าเภอบางสะพานน้อย 

 - มอบหมายอ าเภอปราณบุรีท า Mapping ในจุดที่มีการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  เพ่ือดู
แนวโน้ม และการป้องกันการระบาดในพื้นที่ พร้อมทั้งการท า ACF อย่างต่อเนื่อง และครอบคลุมทุกจุดที่พบการระบาด   

 - ติดตามการกักตัว และการตรวจยืนยันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของกลุ่ม HRC ของทุก
อ าเภอ   

 - เน้นย้ า CDCU อ าเภอปราณบุรีท า ACF ในกลุ่มท่ีพ้ืนที่ใกล้เคียงเรือประมง, บ้านเช่า และกลุ่มรับจ้างท าหมึก 
 - สอบถามการเปิดบริการโรงพยาบาลสนามส านักงานเขตพัฒนาราษฎรบนพ้ืนที่สูงห้วยสัตว์ใหญ่และอาคาร

สุชญา เพื่อท าค าสั่งในการเปิดบริการ 
  (โรงพยาบาลหัวหินแจ้งโรงพยาบาลสนามส านักงานเขตพัฒนาราษฎรบนพ้ืนที่สูงห้วยสัตว์ใหญ่ เปิดบริการวันที่ 

20 สิงหาคม 2564 และอาคารสุชญา เปิดวันที่ 28 สิงหาคม 2564 ) 
3.  สรุปประเด็นส าคัญจากนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

 - แจ้งเรื่องจากกระทรวงสาธารณสุข กรณี ผู้ที่ได้รับวัคซีนสูตรเข็ม1 Sinovac +เข็ม2AstraZeneca  อาจ
เปลี่ยนเป็นวัคซีน Pfizer  แทน AstraZeneca 

 - ได้รับการสนับสนุนATK จากส่วนกลางแล้ว จัดสรรในกลุ่ม 608 จ านวน 60,000 ชุด (2 ชุด : 1 คน) จะแจ้ง
รายละเอียดให้ทราบอีกครั้ง 

 - การเบิกจ่ายค่าตอบแทนการฉีดวัคซีนนอกสถานพยาบาล ให้ทุกอ าเภอท าแผนการให้บริการฉีดและก าหนดจุด
ในการให้บริการฉีด ส่งไปส่วนกลาง ภายในวันนี้ จะเบิกได้ตั้งแต่ เดือนมิถุนายน –กันยายน 2564 

 
 
 

/4. สรุปประเด็น... 
 

ฉบับที่ 354 จากการประชุม EOC สสจ.ประจวบคีรีขันธ์ คร้ังที่ 355 
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4. สรุปประเด็นส าคัญจากกล่องภารกิจต่าง ๆ ระดับจังหวัด 
  4.1 Case Management : แจ้ง / รายงาน  ดังนี้ 

  1) สถานการณ์เตียง แยกสีแดง, เหลือง, เขียว  ของโรงพยาบาลทุกแห่ง และโรงพยาบาลสนามจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ อัตราการครองเตียงวันนี้ 60.13 %  

  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) รายงานผลการฉีดวัคซีน Sinovac เข็ม 1 กลุ่มเป้าหมาย 608 & กลุ่มหมอประจวบพร้อม  
    3) รายงานการฉีดวัคซีน Sinopharm (พระราชทานจากมูลนิธิพอ.สว.) 
    4) ความครอบคลุมการได้รับวัคซีน COVID-19 รายอ าเภอ เป้าหมายเดือนสิงหาคม 50 % ตั้งแต่เดือน
กันยายน 70 %  
    5) การจัดสรรวัคซีน Sinovac ที่ได้รับจากกระทรวงให้ทุกอ าเภอ 
    6) การจัดสรรวัคซีนชาวต่างชาติที่ขอรับวัคซีน Pfizer รอบที่ 3 ก าหนดให้บริการฉีดได้ 2 โรงพยาบาล 
ได้แก่ โซนเหนือ ที่โรงพยาบาลกรุงเทพ-หัวหิน และโซนใต้ ที่โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ 
 4.3 Finance : แจ้ง 
    1) ข้อมูลการประชุมชี้แจงการเบิกจ่ายงบกลาง รายการค่าใช้จ่ายในการบรรเทาแก้ไขปัญหาและเยียวยาผู้
ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) วันที่ 1 กันยายน 2564 
 4.4 PIO : มีการสอบถามเกี่ยวกับการลงข้อมูลเพ่ือออกใบรับรอง เข็มที่ 2 รบกวนทุกโรงพยาบาลลงข้อมูลให้
ครบถ้วน  

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

ล าดับที่ ประเด็นข้อสั่งการ 
หน่วยงาน 

ทีไ่ด้รับมอบหมาย 
ก าหนดระยะเวลา

ด าเนินการ 

1 ด าเนินการท าBig Cleaning Day ในตลาดทุกแห่ง และ
พ้ืนที่ที่มี High Risk Contact  

Operation (ส่วนอวล) 
ทุกอ าเภอ 

วันศุกร์ที่                
3 กันยายน 2564 

2 จัดท ากราฟข้อมูลจ านวนผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19เพ่ือทราบ
เคสและพยากรณ์แนวโน้มการระบาด พร้อมทั้งด าเนินการ 
Active Case Finding ทั้ง 3 ตลาด และน าเสนอในที่
ประชุมEOC  

CDCU อ าเภอ      
บางสะพานน้อย  

วันศุกร์ที่ 
3 กันยายน 2564 

3 แก้ไขค าสั่งการเปิดโรงพยาบาลสนามส านักงานเขตพัฒนา
ราษฎรบนพื้นที่สูงห้วยสัตว์ใหญ่และอาคารสุชญา เพื่อให้
สอดคล้องกับการเปิดบริการ 

Planning จังหวัด ทันที 

/4 แจ้งจุด... 
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ล าดับที่ ประเด็นข้อสั่งการ 
หน่วยงาน 

ทีไ่ด้รับมอบหมาย 
ก าหนดระยะเวลา

ด าเนินการ 

4 แจ้งจุดฉีดวัคซีนโควิด-19นอกสถานพยาบาลของทุกอ าเภอ
มายังPlanning จังหวัด 

โรงพยาบาล 
ทุกแห่ง 

ภายใน                  
2 กันยายน 2564 
เวลา 12.00 น. 

5 นัดหมาย / เตรียมการประชุม EOC ครั้งต่อไป  
ในวันศุกร์ที่ 3 กันยายน  2564 เวลา 09.00 น. 

Planning 
จังหวัด 

วันศุกร์ที่  
3 กันยายน  2564  

 
นางสาวดุจเดือน คีรีศรี ผู้สรุปประเด็นข้อสั่งการ 

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

 
 
 

(นางศิริพรรณ กลีบจันทร์) 
ผู้บัญชาการเหตุการณ์ (IC) ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

 
 
 


