
                                                                                             
 
 

 
 
 

ข้อสั่งการศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
กรณี : โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) 

ประจำวันจันทร์ที ่ 6  เดือน กันยายน พ.ศ. 2564  เวลา 09.00 น. – 11.00 น. 
ห้องประชุมคูหาคฤหาสน์  ชั้น 4  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  อ.เมืองฯ  จ.ประจวบคีรีขันธ์ 

 
สรุปสถานการณ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) การระบาดระลอกใหม่ 

ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน – 6 กันยายน 2564 พบผู้ป่วยรายใหม่วันนี้ จำนวน 100 ราย ยืนยันสะสมจำนวน 8,577 ราย 
รักษาหาย 7,153 ราย อยู่ระหว่างการรักษา 1,690 ราย ในจำนวนนีมี้อาการรุนแรง 59 ราย เสียชีวิตสะสมจำนวน 58 ราย   

สรุปประเด็นสำคัญในการประชุม 
1. SAT รายงานสถานการณ์ ฉบับที่ 564 ประจำวันที่ 6 กันยายน 2564 สถานการณ์ผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อไวรัสโคโรนา 

2019 (COVID-19) การระบาดระลอกใหม่ของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ช่วงที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 6 
กันยายน 2564, ผลการดำเนินงาน Active Surveillance, ผลการติดตามผู้สัมผัสเสี่ยงสูง (Hight Risk) และสถานการณ์การ
ได้รับวัคซีน  

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

 - วิเคราะห์/ติดตามข้อมูล กรณี Cluster ที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษ ได้แก่ อำเภอหัวหิน : Cluster นักเรียน
โรงเรียนนายสิบ, อำเภอเมืองฯ : Cluster ศาลาบ้านเพ่ือน หมู่ 4 หนองบัว และเรือนจำประจวบคีรีขันธ์, อำเภอสามร้อยยอด : 
Cluster โรงงานเถกิง และป่าหมาก, อำเภอบางสะพาน : Cluster เครือญาติ หมู่ 4 ชัยเกษม รวมถึง กรณีการพบผู้ป่วย
สัมพันธ์กับเหตุการณก์่อนหน้า และผู้ป่วยใหม่ที่อยู่ระหว่างการสอบสวนโรค ในอำเภอต่าง ๆ 

 - กรณี การขอฝึกอบรมต่าง ๆ ภายในจังหวัด ที่มีกลุ่มเป้าหมาย เป็นกลุ่มใหญ่มีคนจำนวนมาก ไม่ควรให้มีการ
เคลื่อนย้ายออกจากพ้ืนที่ ซ่ึงเป็นที่ตั้งในการฝึกอบรม เช่น กรณี นักเรียนโรงเรียนนายสิบ ฯ 

 - จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จะได้รับการสนับสนุนวัคซีน Sinovac จำนวน100,000 dose ในเดือนกันยายนนี้ 
สำหรับฉีดให้ประชาชนของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ให้ได้ 70 % ตามเป้าหมาย (ตามแผนการเปิดเมืองประจวบคีรีขันธ์) 

 - ติดตาม กรณีพบ ผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) รายใหม่ ที่วัดธรรมมิการาม อำเภอ
เมืองฯ, พ่อค้าผัก บ้านไร่เพชร อำเภอบางสะพานน้อย, เครือญาติ หมู่ 4 ตำบลกำเนิดนพคุณ อำเภอบางสะพาน ซึ่งพบผู้ป่วย
รายใหม่จำนวนเพ่ิมมากขึ้น/ต่อเนื่อง นอกจากการทำลายเชื้อในสิ่งแวดล้อม  เน้นย้ำให้เสริมการทำลายเชื้อในคน(ทำลายเชื้อ
ในโพรงจมูก) เพ่ือลดการติดเชื้อของ HRC ให้เหลือไม่เกิน 10 - 20 % 

 - ขอให้ทุกอำเภอเพ่ิมมาตรการการทำลายเชื้อในโพรงจมูกด้วย 0.6 % Povidone Iodine Nasal Spray / 
Drop ทั้งในพ้ืนที่ที่เกิดโรคแล้ว และยังไม่เกิดโรค  รวมถึงสร้างความตระหนักในการป้องกันการติดเชื้อโควิด -19 ให้แก่
ประชาชนอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ 

 - กำชับให้ทุกอำเภอปฏิบัติตามมาตรการในแผน  IAP อย่างเคร่งครัด เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนด 
 

/3. สรุปประเด็น… 
 
 

ฉบับที่ 358 จากการประชุม EOC สสจ.ประจวบคีรีขันธ์ คร้ังที่ 359 
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3. สรุปประเด็นสำคัญจากกล่องภารกิจต่าง ๆ ระดับจังหวัด 

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

ประจวบคีรีขันธ์ อัตราการครองเตียงวันนี้ 66.39 %  
  2) สถานการณ์อาการผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) สีแดง, เหลือง, เขียว และ

ภาพรวมจังหวัด รวมถึงสถานการณก์ารใช้เครื่องช่วยหายใจในผู้ป่วยโควิด 19 ที่มีอาการรุนแรง 
  3) รายงานการดูแลผู้ป่ วยยืนยันติด เชื้ อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID – 19) admitted ในจังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์  กรณี ผู้ป่วยรับส่งต่อมาจากเขตสุขภาพท่ี 5, ผู้ป่วยภูมิลำเนาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และผู้ป่วยต่างจังหวัด 
  4) สถานการณ์ ยา Favipiravir ของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
 3.2 Planning : แจ้ง / รายงาน  ดังนี้  
    1) แผน IAP ประจำสัปดาห์( 5 – 11 กันยายน 2564) โดยมีเป้าหมาย Local Transmission ลดลง < 

10 ราย/วัน โดยมี D-Day ในวันที่ 20 กันยายน 2564 
    2) ความก้าวหน้าการจองคิวฉีดวัคซีนโควิด 19 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ผ่านหมอประจวบพร้อม และ

จำนวนผู้ลงทะเบียน ใน Whitelist  
    3) ความครอบคลุมการได้รับวัคซีน COVID-19 รายอำเภอ  
    4) การจัดสรรวัคซีน AstraZeneca และ Pfizer  ให้อำเภอ และหลักเกณฑ์การพิจารณาจัดสรรวัคซีน 

Pfizer ให้เด็ก 12 – 17 ปี และกลุ่ม 608 
    5) ขอให้ Planning อำเภอทุกอำเภอ ส่งแผนการบริหารวัคซีน Pfizer ที่เหลือ มายัง Planning จังหวัด 

ภายใน 12.00 น. วันนี้ เพ่ือจัดส่งให้เขตสุขภาพท่ี 5 ต่อไป 
3.3 Logistic : แจ้งการจัดสรรทรัพยากรให้แก่พ้ืนที่ครั้งใหม่ 

 3.4 Finance : ติดตามเอกสารหลักฐานการเบิกจ่ายงบประมาณค่าเสี่ยงภัย เดือนกรกฎาคม 2564 ที่กำหนดส่ง
เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2564 (โรงพยาบาลบางสะพานยังไม่ได้ส่ง และโรงพยาบาลสามร้อยยอดยังส่งไม่ครบ) พร้อมแจ้งปัญหา
ที่พบจากการตรวจสอบหลักฐาน  เพื่อให้พ้ืนที่ดำเนินการได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว 
 3.5 PIO : ขอให้ PIO อำเภอ แจ้งการประชาสัมพันธ์การให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 ให้ผู้ทำหน้าที่ เป็น
ประชาสัมพันธ์ของโรงพยาบาลทราบด้วย เพ่ือการปฏิบัติที่เป็นแนวทางเดียวกัน 

3.6 Liaison : แจ้งสรุปประเด็นข้อสั่งการ การประชุมศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 
5 กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ครั้งที่ 73 /2564 ประจำวันพฤหัสบดีที่ 2 กันยายน 2564  
 4. ติดตามสถานการณ์ ปัญหา/อุปสรรค ในการดำเนินการจากพ้ืนที่ทุกอำเภอ พร้อมทั้งให้กำลังใจแก่บุคลากร
สาธารณสุขในการดำเนินงาน 
  4.1 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสามร้อยยอด สอบถาม กรณี การให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 แก่ผู้ป่วยโรคลิ่ม
เลือดอุดตันขั้วปอด  
  4.2 ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอหัวหิน สอบถามการประเมิน SHA ++ 

  
/IC มีข้อสั่งการ… 
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IC มีข้อสั่งการ ดังนี้ 
 

ลำดับที่ ประเด็นข้อสั่งการ 
หน่วยงาน 
ทีไ่ด้รับ

มอบหมาย 

กำหนดระยะเวลา
ดำเนินการ 

1 ตรวจสอบจำนวนวัคซีนโควิด 19 ให้มีเพียงพอ สำหรับการบริการ
ฉีดให้กับประชาชนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นเข็มที่ 2 เพ่ือให้ได้
ตามเป้าหมาย 70 % ภายในเดือนกันยายน 2564  

Planning  
จังหวัด 

ทันที 

2 ส่งแผนการบริหารวัคซีน Pfizer ที่เหลือ มายัง Planning จังหวัด Planning  
อำเภอ 

ภายใน 12.00 น. วันนี้ 

3 ส่งรายงานการฉีดวัคซีน Pfizer รายวัน มายัง Planning จังหวัด 
ภายใน 17.00 น.ของทุกวัน วันสุดท้าย 10 กันยายน 2564 

Planning  
อำเภอ 

ตั้งแต่วันนี้ถึง 
วันที่ 10 กันยายน 2564 

4 นัดหมาย / เตรียมการประชุม EOC ครั้งต่อไป  
ในวันอังคารที่ 7 กันยายน  2564 เวลา 09.00 น. 

Planning 
จังหวัด 

วันอังคารที่  
7 กันยายน  2564  

 
นางเพ็ชรัตน์  ตั้งตระกูลพงศ์ ผู้สรุปประเด็นข้อสั่งการ 

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

(นายสุริยะ คูหะรัตน์) 
ผู้บัญชาการเหตุการณ์ (IC) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 


