
                                                                                             
 
 

 
 
 

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

ประจ าวันศุกร์ที ่ 3  เดือน กันยายน 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 – 3 กันยายน 2564 พบผู้ป่วยรายใหม่วันนี้ จ านวน 56 ราย ยืนยันสะสมจ านวน 8,287 ราย 
รักษาหาย 6,972 ราย อยู่ระหว่างการรักษา 1,576 ราย ในจ านวนนีมี้อาการรุนแรง 60 ราย เสียชีวิตสะสมจ านวน 57 ราย   

สรุปประเด็นส าคัญในการประชุม 
1. SAT รายงานสถานการณ์ ฉบับที่ 561 ประจ าวันที่  3 กันยายน 2564 สถานการณ์ผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อไวรัสโคโรนา 

2019 (COVID-19) การระบาดระลอกใหม่ของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ช่วงที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 3 
กันยายน 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 บ้านบ็อบบี้  กะเหรี่ยงป่าละอู  อ าเภอหัวหิน, Cluster  บ้านป่าหมาก อ าเภอสามร้อยยอด, Cluster เรือนจ า
ประจวบคีรีขันธ์ อ าเภอเมืองฯ, Cluster เครือญาติ ม.4 ชัยเกษม อ าเภอบางสะพาน 

 - ให้ใช้ 0.6 % Povidine Iodine Nasal Spray ส าหรับการท าลายเชื้อในกลุ่ม Hight Risk Contact ให้ได้มาก
ที่สุด โดยเฉพาะใน Cluster บ้านบ็อบบี้  กะเหรี่ยงป่าละอู  และ Cluster  บ้านป่าหมาก 

 - การรอ Admited ของผู้ป่วย  ขอความร่วมมืออย่าให้เกิน 24 ชั่วโมง กรณีผู้ป่วยสีเขียว และเป็นคนไทย หาก
ไม่มีสถานที่ Admited สามารถประสานกับผู้อ านวยการโรงพยาบาลทับสะแก ในการรับ admitted ที่โรงพยาบาลสนามของ
อ าเภอทับสะแกได้ 

 - กรณีปิดโรงพยาบาลสนามในโรงงานเถกิง ก าชับให้ IC อ าเภอ แจ้งโรงงานเถกิงจัดท าและเสนอแผนการ
บริหารจัดการ/การออกมาตรการภายในโรงงาน มายังสาธารณสุข เพ่ือป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 รอบที่ 2  
ส าหรับหน่วยงานสาธารณสุขให้ท าหน้าที่ก ากับติดตามการปฏิบัติตามแผน ฯ  ของโรงงาน  และให้การสนับสนุนในส่วนที่
เกี่ยวข้องบางเรื่อง 

 - การได้รับการสนับสนุนATK จากส่วนกลาง มีแผนจัดสรรในกลุ่ม 608 จ านวน 60,000 ชุด (2 ชุด : 1 คน) 
จะแจ้งรายละเอียดให้ทราบอีกครั้ง 

  - ให้พ้ืนที่ประสาน/ขอความร่วมมือกับทางปกครอง ในการก ากับติดตาม การปฏิบัติตามมาตรการต่าง ๆ 
ในช่วงสถานการณ์วิด 19 ของประชาชน 

 
/3. สรุปประเด็น... 

 

ฉบับที่ 355 จากการประชุม EOC สสจ.ประจวบคีรีขันธ์ คร้ังที่ 356 
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3. สรุปประเด็นส าคัญจากกล่องภารกิจต่าง ๆ ระดับจังหวัด 

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

ประจวบคีรีขันธ์ อัตราการครองเตียงวันนี้ 61.1 %  
  2) สถานการณ์อาการผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) สีแดง, เหลือง, เขียว และ

ภาพรวมจังหวัด รวมถึงสถานการณก์ารใช้เครื่องช่วยหายใจในผู้ป่วยโควิด 19 ที่มีอาการรุนแรง 
3) รายงานการดูแลผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) admitted ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  

กรณี ผู้ป่วยรับส่งต่อมาจากจังหวัดต่าง ๆ ในเขตสุขภาพที่ 5, ผู้ป่วยภูมิล าเนาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และผู้ป่วยต่างจังหวัด 
  4) สถานการณ์ ยา Favipiravir ของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

  3.2 Planning : แจ้ง / รายงาน  ดังนี้  
    1) ความก้าวหน้าการจองคิวฉีดวัคซีนโควิด 19 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ผ่านหมอประจวบพร้อม และ
จ านวนผู้ลงทะเบียน ใน Whitelist  
    2) ความครอบคลุมการได้รับวัคซีน COVID-19 ในกลุ่ม 608 รายอ าเภอ  
    3) การจัดสรรวัคซีน Sinovac, Pfizer  ให้อ าเภอ 
 3.3 Logistic : แจ้ง ดังนี้ 
    1) จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ได้รับวัคซีน  Sinovac จ านวน 10,000 Dose แล้ว  ขอให้มาติดต่อขอรับที่
โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ ตามจ านวนที่ได้รับจัดสรร 
 3.4 Finance : แจ้ง ดังนี้ 
    1) ติดตามเอกสารหลักฐานการเบิกจ่ายงบประมาณค่าเสี่ยงภัย เดือนกรกฎาคม 2564 ที่ก าหนดส่งวันนี้ 
    2) การเบิกจ่ายงบประมาณค่าเสี่ยงภัยของเดือนเมษายน - มิถุนายน 2564 ไม่สามารถเบิกจ่ายย้อนหลังได ้
 3.5 PIO : แจ้งประชาสัมพันธ์การท า Big Cleaning Day ทุกวันศุกร์ 

4. ติดตามสถานการณ์ ปัญหา / อุปสรรค ในการด าเนินงานจากพ้ืนที่ทุกอ าเภอ พร้อมทั้งตอบข้อซักถาม และให้
ข้อเสนอแนะ/ค าแนะน าต่าง ๆในการปฏิบัติงาน 
IC มีข้อสั่งการ ดังนี้ 
 

ล าดับที่ ประเด็นข้อสั่งการ 
หน่วยงาน 

ทีไ่ด้รับมอบหมาย 
ก าหนดระยะเวลา

ด าเนินการ 

1 จัดท าคลิป VDO วิธีการใช้ 0.6 % Povidone Iodine Nasal 
Drop เพ่ือการเผยแพรประชาสัมพันธ์ 

PIO จังหวัด ทันที 

2 วิเคราะห์ข้อมูลเชิงระบาดวิทยาของการป่วยด้วยโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19)  

SAT จังหวัด ทันที 

3 ใช้ 0.6 % Povidone Iodine Nasal Spray / Drop  
ท าลายเชื้อในกลุ่ม High Risk Contact  โดยเฉพาะที่เป็น 
Cluster ที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษ และ Active ต่อเนื่อง  

IC อ าเภอ 
ทุกอ าเภอ 

ทันที 

 

/4. ใช้ยา Favipiravir... 
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ล าดับที่ ประเด็นข้อสั่งการ 
หน่วยงาน 

ทีไ่ด้รับมอบหมาย 
ก าหนดระยะเวลา

ด าเนินการ 

4 ใช้ยา Favipiravir ในการรักษาผู้ป่วยโควิด-19 ตามแนวทาง
เวชปฏิบัติ วินิจฉัย ดูแลรักษา และป้องกันการติดเชื้อใน
โรงพยาบาล ฉบับปรับปรุงวันที่ 4  พฤษภาคม  2564 
(กรมควบคุมโรค) 

โรงพยาบาล 
ทุกแห่ง 

ทันที 

5 ส่งเอกสารหลักฐานการเบิกจ่ายงบประมาณค่าเสี่ยงภัยของ
เดือนกรกฎาคม 2564 มายัง Finance จังหวัด  
(ส าหรับของเดือนเมษายน – มิถุนายน 2564 โรงพยาบาลใด
ทีย่ังส่งเบิกไม่ครบ ไมส่ามารถเบิกได้แล้ว แตใ่ห้เก็บหลักฐาน
ไว้ หากส่วนกลางแจ้งว่าสามารถเบิกย้อนหลังได้ 
จึงค่อยส่งเบิก) 

Finance อ าเภอ 
ทุกอ าเภอ 

ภายในวันที่ 
3 กันยายน 2564 

6 นัดหมาย / เตรียมการประชุม EOC ครั้งต่อไป  
ในวันเสาร์ที่ 4 กันยายน  2564 เวลา 09.00 น. 

Planning 
จังหวัด 

วันเสาร์ที่  
4 กันยายน  2564  

 
 

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

 
 
 

(นายสุริยะ คูหะรัตน์) 
ผู้บัญชาการเหตุการณ์ (IC) ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


