
                                                                                             
 
 
 
 
 

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

ประจ าวันอาทิตย์ที ่ 5  เดือน กันยายน พ.ศ. 2564  เวลา 09.00 น. – 10.00 น. 
ห้องประชุมคูหาคฤหาสน์  ชั้น 4  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  อ.เมืองฯ  จ.ประจวบคีรีขันธ์ 

 
สรุปสถานการณ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ผู๎ป่วยยืนยันติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) การระบาดระลอกใหมํ 

ตั้งแตํวันที่ 1 เมษายน – 5 กันยายน 2564 พบผู๎ป่วยรายใหมํวันนี้ จ านวน 60 ราย ยืนยันสะสมจ านวน 8,477 ราย 
รักษาหาย 7,115 ราย อยูํระหวํางการรักษา 1,622 ราย ในจ านวนนีมี้อาการรุนแรง 58 ราย เสียชีวิตสะสมจ านวน 58 ราย   

สรุปประเด็นส าคัญในการประชุม 
1. SAT รายงานสถานการณ์ ฉบับที่ 563 ประจ าวันที่ 5 กันยายน 2564 สถานการณ์ผู๎ป่วยยืนยันติดเชื้อไวรัสโคโรนา 

2019 (COVID-19) การระบาดระลอกใหมํของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ชํวงที่ 2 ตั้งแตํวันที่ 1 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 5 
กันยายน 2564, ผลการด าเนินงาน Active Surveillance, ผลการติดตามผู๎สัมผัสเสี่ยงสูง (Hight Risk) และสถานการณ์การ
ได๎รับวัคซีน  

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

 - วิเคราะห์/ทบทวนข๎อมูล กรณี Cluster ที่ต๎องเฝ้าระวังเป็นพิเศษ และยัง Active อยูํ ได๎แกํ Cluster แค๎มป์
นักกีฬาบํอฝ้าย อ าเภอหัวหิน, Cluster หนองพลับ อ าเภอหัวหิน, Cluster มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 
วิทยาเขตวังไกลกังวล, Cluster โรงงานกุยบุรีผลไม๎กระป๋อง อ าเภอกุยบุรี, Cluster เรือนจ าประจวบคีรีขันธ์ อ าเภอเมือง , 
Cluster ญาติ(ผู๎ป่วยจากปทุมธานี) อ าเภอบางสะพาน, Cluster บ๎านไรํเพชร อ าเภอบางสะพานน๎อย, รวมถึงผู๎ป่วยสัมพันธ์
กับเหตุการณ์กํอนหน๎า และผู๎ป่วยที่อยูํระหวํางสอบสวนโรค ของอ าเภอตําง ๆ ตลอดจนติดตามผลการด าเนินงานและความ
ต๎องการการขอสนับสนุน, ความชํวยเหลือจากจังหวัด/สํวนกลาง 

 - ผู๎ป่วยยืนยันติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) รายใหมํวันนี้ สํวนใหญํพบจากกลุํม Hight Risk Contact 
ที่กักตัวไว๎  จึงขอให๎มีการเฝ้าระวัง Hight Risk Contact 1 และ 2 อยํางเครํงครัดตํอเนื่อง 

 - ติดตามการบันทึกข๎อมูลยา Favipiravir อ าเภอกุยบุรี ให๎ผู๎รับผิดชอบด าเนินการครบถ๎วน และเป็นปัจจุบัน 
3.  สรุปประเด็นส าคัญจากนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
  - เน๎นย้ าทุกอ าเภอ ให๎ด าเนินการมาตรการการท าลายเชื้อในโพรงจมูก ด๎วย 0.6 % Povidone Iodine Nasal 

Spray / Drop  ในกลุํม High Risk Contact  โดยเฉพาะที่เป็น Cluster ที่ต๎องเฝ้าระวังเป็นพิเศษ และActive ตํอเนื่อง  
4. สรุปประเด็นส าคัญจากกลํองภารกิจตําง ๆ ระดับจังหวัด 

 4.1 Planning : แจ๎ง / รายงาน  ดังนี้  
    1) ความก๎าวหน๎าการจองคิวฉีดวัคซีนโควิด 19 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ผํานหมอประจวบพร๎อม และ
จ านวนผู๎ลงทะเบียน ใน Whitelist  
    2) ความครอบคลุมการได๎รับวัคซีน COVID-19 รายอ าเภอ  
    3) การจัดสรรวัคซีน AstraZeneca และ Pfizer  ให๎อ าเภอ 
    4) หลักเกณฑ์การพิจารณาจัดสรรวัคซีน Pfizer ให๎เด็ก 12 – 17 ปี และกลุํม 608  

4.2 Case Management : แจ๎ง / รายงาน  ดังนี้ 
  1) สถานการณ์เตียง แยกสีแดง, เหลือง, เขียว  ของโรงพยาบาลทุกแหํง และโรงพยาบาลสนามจังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์ อัตราการครองเตียงวันนี้ 64.1 %  
  2) สถานการณ์อาการผู๎ป่วยยืนยันติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) สีแดง, เหลือง, เขียว และ

ภาพรวมจังหวัด รวมถึงสถานการณก์ารใช๎เครื่องชํวยหายใจในผู๎ป่วยโควิด 19 ที่มีอาการรุนแรง 
/3) รายงาน... 

ฉบับที่ 357 จากการประชุม EOC สสจ.ประจวบคีรีขันธ์ คร้ังที่ 358 
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  3) รายงานการดูแลผู๎ป่วยยืนยันติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) admitted ในจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์  กรณี ผู๎ป่วยรับสํงตํอมาจากเขตสุขภาพท่ี 5, ผู๎ป่วยภูมิล าเนาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และผู๎ป่วยตํางจังหวัด 

  4) สถานการณ์ ยา Favipiravir ของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
  
IC มีข๎อสั่งการ ดังนี้ 

ล าดับที่ ประเด็นข้อสั่งการ 
หน่วยงาน 

ทีไ่ด้รับมอบหมาย 
ก าหนดระยะเวลา

ด าเนินการ 

1 นัดหมาย / เตรียมการประชุม EOC ครั้งตํอไป  
ในวันจันทร์ที่ 6 กันยายน  2564 เวลา 09.00 น. 

Planning 
จังหวัด 

วันจันทร์ที่  
6 กันยายน  2564  

 
นางสาวดุจเดือน คีรีศรี ผู๎สรุปประเด็นข๎อสั่งการ 

นางเพ็ชรัตน์  ตั้งตระกูลพงศ์ ผู๎ตรวจสรุปประเด็นข๎อสั่งการ 
Liaison Officer ศูนย์ปฏิบัติการ EOC ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โทร.032-611437 ตํอ 306 

 

(นายคมสัน  ไชยวรรณ์) 
ผู๎บัญชาการเหตุการณ์ (IC) ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 


