
                                                                                             
 
 

 
 
 

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

ประจ าวันเสารท์ี ่ 4  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 – 4 กันยายน 2564 พบผู้ป่วยรายใหม่วันนี้ จ านวน 130 ราย ยืนยันสะสมจ านวน 8,417 ราย 
รักษาหาย 7,045 ราย อยู่ระหว่างการรักษา 1,576 ราย ในจ านวนนีมี้อาการรุนแรง 57 ราย เสียชีวิตสะสมจ านวน 58 ราย   

สรุปประเด็นส าคัญในการประชุม 
1. SAT รายงานสถานการณ์ ฉบับที่ 562 ประจ าวันที่ 4 กันยายน 2564 สถานการณ์ผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อไวรัสโคโรนา 

2019 (COVID-19) การระบาดระลอกใหม่ของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ช่วงที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 4 
กันยายน 2564, ผลการด าเนินงาน Active Surveillance, ผลการติดตามผู้สัมผัสเสี่ยงสูง (Hight Risk) และสถานการณ์การ
ได้รับวัคซีน รวมถึงรายละเอียดผู้เสียชีวิตรายใหม่วันนี้ จ านวน 1 ราย 

2. สรุปประเด็นส าคัญของ IC จากการรายงานข้อมูลสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ของ SAT ดังนี้ 

 - วิเคราะห์/ทบทวนข้อมูล กรณ ีCluster ที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษ และยัง Active อยู่ ได้แก่  Cluster โรงงาน
กุยบุรีผลไม้กระป๋อง อ าเภอกุยบุรี, Cluster ป่าหมาก / Cluster โรงงานเถกิง อ าเภอสามร้อยยอด, Cluster ค่ายฤทธิ์ฤาชัย/ 
Cluster บ้านบ็อบบี้  กะเหรี่ยงป่าละอู  อ าเภอหัวหิน และ Cluster เรือนจ าประจวบคีรีขันธ์ อ าเภอเมือง  รวมถึงผู้ป่วย
สัมพันธ์กับเหตุการณ์ก่อนหน้า และผู้ป่วยที่อยู่ระหว่างสอบสวนโรค ของอ าเภอต่าง ๆ ตลอดจนติดตามผลการด าเนินงานและ
ความต้องการการขอสนับสนุน, ความช่วยเหลือจากจังหวัด/ส่วนกลาง 

 - ผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) รายใหม่วันนี้ ส่วนใหญ่พบจากกลุ่ม Hight Risk Contact 
ที่กักตัวไว้  จึงขอให้มีการเฝ้าระวัง Hight Risk Contact 1 และ 2 อย่างเคร่งครัดต่อเนื่อง 

 - เน้นย้ าการท าลายเชื้อในสถานที่ที่เป็นแหล่งเสี่ยงสูง  ซึ่งพบมี Timeline ผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) ซึ่งเป็นแหล่งชุมชน เช่น ตลาดสด, ตลาดนัด 

 - การบันทึกข้อมูลในรายงานต่าง ๆ เช่น ข้อมูลการติดตาม Hight Risk Contact, ข้อมูลวัคซีนคงคลัง ใน 
MOPH IC, ข้อมูลยา Favipiravir เป็นต้น ขอให้ทุกอ าเภอด าเนินการให้ครบถ้วน รวดเร็ว และเป็นปัจจุบัน 

3.  สรุปประเด็นส าคัญจากนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
  - เน้นย้ าการใช้มาตรการการท าลายเชื้อในโพรงจมูก ด้วย 0.6 % Povidone Iodine Nasal Spray / Drop 

 - การได้รับการสนับสนุน ATK ชนิด Home Use จากส่วนกลาง  จ านวน 65,000 วัตถุประสงค์เพ่ือให้
ประชาชนคัดกรองตนเอง  ทั้งนี้ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด  จะด าเนินการจัดสรรให้หน่วยงานสาธารณสุขทุกระดับ ได้แก่ 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล, โรงพยาบาล, ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ และส านักงานสาธารณสุขจังหวัด  รวมถึงร้าน
ขายยาทีเ่ข้าร่วมโครงการของ สป.สช. ตามนโยบายส่วนกลาง 

 - จะมีการแถลงข่าวเปิดเมืองหัวหิน ในวันพรุ่งนี้ (วันที่ 5 กันยายน 2564)  
/4. สรุปประเด็น... 

ฉบับที่ 356 จากการประชุม EOC สสจ.ประจวบคีรีขันธ์ คร้ังที่ 357 
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4. สรุปประเด็นส าคัญจากกล่องภารกิจต่าง ๆ ระดับจังหวัด 

 4.1 Planning : แจ้ง / รายงาน  ดังนี้  
    1) ความก้าวหน้าการจองคิวฉีดวัคซีนโควิด 19 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ผ่านหมอประจวบพร้อม และ
จ านวนผู้ลงทะเบียน ใน Whitelist  
    2) ความครอบคลุมการได้รับวัคซีน COVID-19 รายอ าเภอ  
    3) การจัดสรรวัคซีน AstraZeneca และ Pfizer  ให้อ าเภอ 
    4) หลักเกณฑ์การพิจารณาจัดสรรวัคซีน Pfize ให้เด็ก 12 – 17 ปี และกลุ่ม 608  

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

ประจวบคีรีขันธ์ อัตราการครองเตียงวันนี้ 62.1 %  
  2) สถานการณ์อาการผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) สีแดง, เหลือง, เขียว และ

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

ประจวบคีรีขันธ์  กรณี ผู้ป่วยรับส่งต่อมาจากเขตสุขภาพท่ี 5, ผู้ป่วยภูมิล าเนาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และผู้ป่วยต่างจังหวัด 
  4) สถานการณ์ ยา Favipiravir ของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

 4.3 Logistic : แจ้ง ดังนี้ 
    1) จากการจัดสรรวัคซีน Sinovac ให้กับทุกโรงพยาบาล ขณะนี้ทุกโรงพยาบาลมารับเรียบร้อยแล้ว 
    2) โรงพยาบาลหัวหิน, โรงพยาบาลปราณบุรี และโรงพยาบาลบางสะพาน ให้ติดต่อประสานงาน ขอรับ
วัคซีน AstraZeneca เพ่ิมเติม กับผู้รับผิดชอบเรื่องวัคซีนของโรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์  
 4.4 Finance : แจ้ง ดังนี้ 
    1) ติดตามเอกสารหลักฐานการเบิกจ่ายงบประมาณค่าเสี่ยงภัย เดือนกรกฎาคม 2564 ที่ก าหนดส่งเมื่อวานนี้ 
ส่วนของเดือนสิงหาคม 2564 ก าหนดส่งภายในสัปดาห์หน้า 
    2) เตรียมความพร้อม/ประมาณการงบประมาณ ส าหรับการเบิกค่าตอบแทนในการปฏิบัติงาน ของผู้ให้บริการ
ผู้ป่วยโควิด 19 นอกเวลาราชการ 2 เท่า 
 4.5 PIO : แจ้งขอความร่วมมือทุกอ าเภอส่งก าหนดการฉีดวัคซีนที่เป็นปัจจุบันของสัปดาห์หน้า มายัง PIO จังหวัด 
เพ่ือการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ 
IC มีข้อสั่งการ ดังนี้ 

ล าดับที่ ประเด็นข้อสั่งการ 
หน่วยงาน 

ทีไ่ด้รับมอบหมาย 
ก าหนดระยะเวลา

ด าเนินการ 

1 นัดหมาย / เตรียมการประชุม EOC ครั้งต่อไป  
ในวันอาทิตยท์ี่ 5 กันยายน  2564 เวลา 09.00 น. 

Planning 
จังหวัด 

วันอาทิตยท์ี่  
5 กันยายน  2564  

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

 

(นายคมสัน  ไชยวรรณ์) 
ผู้บัญชาการเหตุการณ์ (IC) ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 


