
                                                                                             
 
 
 
 
 

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

ประจ าวันพุธที ่ 8  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 – 8 กันยายน 2564 พบผู้ป่วยรายใหม่วันนี้ จ านวน  103 ราย ยืนยันสะสมจ านวน 8,745 ราย 
รักษาหาย 7,361 ราย อยู่ระหว่างการรักษา 1,755 ราย ในจ านวนนีมี้อาการรุนแรง 65 ราย เสียชีวิตสะสมจ านวน 59 ราย   

สรุปประเด็นส าคัญในการประชุม 
1. SAT รายงานสถานการณ์ ฉบับที่ 566 ประจ าวันที่ 8 กันยายน 2564 สถานการณ์ผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อไวรัสโคโรนา 

2019 (COVID-19) การระบาดระลอกใหม่ของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ช่วงที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 8 
กันยายน 2564, ผลการด าเนินงาน Active Surveillance, ผลการติดตามผู้สัมผัสเสี่ยงสูง (Hight Risk) และสถานการณ์การ
ได้รับวัคซีน  

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

 - วิเคราะห์/ติดตามข้อมูล กรณี Cluster ที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษ ได้แก่ อ าเภอหัวหิน : Cluster นักเรียน
โรงเรียนนายสิบ, Cluster โรงแรมอินเตอร์คอนเนนตัล, อ าเภอเมืองฯ : Cluster วัดธรรมิการาม, Cluster หอผู้ป่วยอายุรกรรม 
1  โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์, Cluster ศาลาบ้านเพื่อน หมู่ 4 หนองบัว และเรือนจ าประจวบคีรีขันธ์,อ าเภอ สามร้อยยอด: 
Cluster โรงงานเถกิง, อ าเภอกุยบุรี : Cluster โรงงานผลไม้กระป๋องกุยบุรี, อ าเภอบางสะพาน : Cluster เครือญาติ หมู่ 4 
ชัยเกษม รวมถึง กรณกีารพบผู้ป่วยสัมพันธ์กับเหตุการณก์่อนหน้า และผู้ป่วยใหม่ที่อยู่ระหว่างการสอบสวนโรค 

 - ถอดบทเรียนจากการติดเชื้อของ Cluster ศาลาบ้านเพื่อน หมู่ 4 หนองบัว เนื่องจากเป็นผู้ที่ได้รับการประกัน
ตัวจากเรือนจ าซึ่งเข้าไปอยู่ห้องแรกรับแล้ว มีการน าเชื้อมาแพร่ระบาดไปสู่คนจ านวนมาก ต่อไปนี้ต้องเข้มงวดมาตรการการ
ควบคุมการแพร่กระจายเชื้อของเรือนจ า   

 - กรณี การขอฝึกอบรมต่าง ๆ ภายในจังหวัด ที่มีกลุ่มเป้าหมาย เป็นกลุ่มใหญ่มีคนจ านวนมาก และจ านวนวัน
มากกว่า 10 วัน ต้องด าเนินการตามาตรการการท าลายเชื้อเพ่ือลดการติดเชื้อ และการเฝ้าระวังการติดเชื้อ อย่างเคร่งครัด 

 - มอบหมายให้ทีม CDCU ทุกอ าเภอ ประสานท าลายเชื้อในโพรงจมูกเพ่ือลดการติดเชื้อในสถานที่ดังนี้ 
Quarantine, CI, วัด,โรงเรียนนายสิบ 

 - ก าชับให้ทุกโรงพยาบาล ด าเนินการฉีดวัคซีน AZ เข็มที่ 2 ใน วันที่ 13-17 กันยายน 2564 
 - จัดตั้งโรงพยาบาลสนามเพ่ิม 3 แห่ง ดังนี้ 1) วัดธรรมิการาม 2) เรือนจ าประจวบคีรีขันธ์ 3) โรงเรียนนายสิบ 

3. สรุปประเด็นส าคัญจากกล่องภารกิจต่าง ๆ ระดับจังหวัด 
 3.1 Case Management : แจ้ง / รายงาน  ดังนี้ 

  1) สถานการณ์เตียง แยกสีแดง, เหลือง, เขียว  ของโรงพยาบาลทุกแห่ง และโรงพยาบาลสนามจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ อัตราการครองเตียงวันนี้ 64.82 %  

  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  
/3.2 Planning… 
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 3.2 Planning : แจ้ง / รายงาน  ดังนี้  
    1) ความก้าวหน้าการจองคิวฉีดวัคซีนโควิด 19 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ผ่านหมอประจวบพร้อม และ

จ านวนผู้ลงทะเบียน ใน Whitelist 
    2) รายงานผลการฉีดวัคซีน AstraZeneca เข็ม 2 ในช่วงวันที่ 16-20 สิงหาคม 2564 
    3) รายงานผลการฉีดวัคซีน Sinovac เข็มที่ 1 ให้กับกลุ่มเป้าหมาย 608 และผู้จองคิวหมอประจวบ

พร้อม ในวันที่ 7-9 กันยายน 2564 
 3.3 Logistic : แจ้งเตือนการเติมเงินในซิมทรู ตามก าหนด 
 3.4 Finance : แจ้ง การเบิกจ่ายเงินค่าเสี่ยงภัยของเจ้าหน้าที่ ต้องมีค าสั่งปฏิบัติงานชัดเจน ไม่ซ้ าซ้อน 
    1) ARI คลินิก ให้เจ้าหน้าที่ทั้งหมดทุกเวร  
    2) ER, OPD, จุดคัดกรอง ให้เฉพาะเวรที่พบผู้ป่วยPUI และผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
    3) สอบสวนโรคในพ้ืนที่  ให้เฉพาะต้องเก็บตรวจหาเชื้อด้วยวิธี RT PCR ในกลุ่มผู้ป่วย PUI และHRC 
 3.5 PIO : การฉีดวัคซีน AstraZeneca เข็ม 2 ทางส านักงานสาธารณสุขจะประชาสัมพันธ์ในภาพรวม คือ

สัปดาห์หน้าตั้งแต่วันที่ 13-17 กันยายน 2564 กรณีนี้ให้โรงพยาบาลทุกแห่ง ประชาสัมพันธ์วันที่ด าเนินการฉีดของแต่
โรงพยาบาล 
 4. ติดตามสถานการณ์ ปัญหา/อุปสรรค ในการด าเนินการจากพ้ืนที่ทุกอ าเภอ พร้อมทั้งให้ก าลังใจแก่บุคลากร
สาธารณสุขในการด าเนินงาน 
  4.1 โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ น าเสนอข้อมูลจ านวนผู้สัมผัสเสี่ยงสูง และผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 ในหอผู้ป่วยอายุรกรรม 1 และแนวทางการควบคุมการแพร่กระจายเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
  4.2 โรงพยาบาลหัวหิน : ขอเปลี่ยนแปลงโรงเรียนพาณิชยการหัวหินจาก Cohort Ward  จัดตั้งเป็น
โรงพยาบาลสนาม  เพ่ือขอความอนุเคราะห์กระแสไฟฟ้าภายในโรงพยาบาลสนาม   
  (Planning จังหวัด ทักท้วงการเปลี่ยนแปลงจาก Cohort ward จัดตั้งเป็นโรงพยาบาลสนาม จะมีปัญหา
เกี่ยวกับการเบิกเงินในส่วนการดูแลผู้ป่วยยืนยันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือไม่) 
  ( IC : มอบหมาย Planning จัดหวัด ให้ออกค าสั่งจัดตั้งเป็นโรงพยาบาลสนามได้มีผลตั้งแต่ 5 เมษายน 2564) 
  4.3 โรงพยาบาลค่ายธนะรัชต์ น าเสนอ ข้อมูลของโรงเรียนนายสิบ และวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงของการติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 และแนวทางการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
IC มีข้อสั่งการ ดังนี้ 

ล าดับที่ ประเด็นข้อสั่งการ 
หน่วยงาน 
ทีไ่ด้รับ

มอบหมาย 

ก าหนดระยะเวลา
ด าเนินการ 

1 ตรวจสายพันธุ์กลายพันธุ์ ของ Cluster โรงเรียนนายสิบ 
อ าเภอหัวหิน จ านวน 5 ตัวอย่าง 

โรงพยาบาล   
ค่ายธนะรัชต์ 

ทันที 

2 นัดหมาย / เตรียมการประชุม EOC ครั้งต่อไป  
ในวันพฤหัสบดีที่ 9 กันยายน  2564 เวลา 09.00 น. 

Planning 
จังหวัด 

วันพฤหัสบดีที่  
9 กันยายน  2564  

นางสาวดุจเดือน คีรีศรี  ผู้สรุปประเด็นข้อสั่งการ 
นางเพ็ชรัตน์  ตั้งตระกูลพงศ์ ผู้ตรวจสรุปประเด็นข้อสั่งการ 

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

(นายสุริยะ คูหะรัตน์) 
ผู้บัญชาการเหตุการณ์ (IC) ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 


