
                                                                                             
 
 

 
 
 

ข้อสั่งการศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
กรณี : โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) 

ประจำวันพฤหัสบดีที่  9  เดือน กันยายน พ.ศ. 2564  เวลา 09.00 น. – 10.30 น. 
ห้องประชุมคูหาคฤหาสน์  ชั้น 4  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  อ.เมืองฯ  จ.ประจวบคีรีขันธ์ 

 

สรุปสถานการณ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) การระบาดระลอกใหม่ 
ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน – 9 กันยายน 2564 พบผู้ป่วยรายใหม่วันนี้ จำนวน  86 ราย ยืนยันสะสมจำนวน 8,831 ราย 
รักษาหาย 7,422 ราย อยู่ระหว่างการรักษา 1,792 ราย ในจำนวนนีมี้อาการรุนแรง 66 ราย เสียชีวิตสะสมจำนวน 59 ราย   

สรุปประเด็นสำคัญในการประชุม 
1. SAT รายงานสถานการณ์ ฉบับที่ 567 ประจำวันที่ 9 กันยายน 2564 สถานการณ์ผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อไวรัสโคโรนา 

2019 (COVID-19) การระบาดระลอกใหม่ของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ช่วงที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 9 
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 อำเภอบางสะพาน : Cluster       
เครือญาติ หมู่ 4 ชัยเกษม, อำเภอหัวหิน: Cluster นักเรียนโรงเรียนนายสิบ, อำเภอเมืองฯ: Cluster เรือนจำประจวบคีรีขันธ์ 
รวมถึง กรณกีารพบผู้ป่วยสัมพันธ์กับเหตุการณ์ก่อนหน้า และผู้ป่วยใหม่ที่อยู่ระหว่างการสอบสวนโรค 

 - เน้นย้ำมาตรการภายหลังการพบผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) รายใหม่ ได้แก่        
การทำลายเชื้อในสิ่งแวดล้อม การทำลายเชื้อด้วย 6Q การติดตาม HR 1 และ HR 2 และการ Home Quarantine                  
อย่างเคร่งครัด 

 - กำชับการบันทึกข้อมูลการฉีดวัคซีนโควิด 19 ให้ครบถ้วน รวดเร็ว และเป็นปัจจุบัน 
 - มอบหมายให้ PIO จังหวัดและอำเภอ ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์การให้บริการฉีดวัคซีนแก่ประชาชน ให้เข้าใจง่าย 

ชัดเจน ไม่เกิดความสับสนในการไปรับบริการ รวมถึง ณ สถานที่ให้บริการฉีดวัคซีน ควรมีจุดคัดกรองที่ทวนสอบข้อมูล
ประวัติการได้รับวัคซีนของผู้มารับบริการด้วย 

 - ติดตามการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามเพ่ิม 2 แห่ง ของอำเภอเมืองฯ ได้แก่ วัดธรรมิการามวรวิหาร และ เรือนจำ
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  

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

  1) สถานการณ์เตียง แยกสีแดง, เหลือง, เขียว  ของโรงพยาบาลทุกแห่ง และโรงพยาบาลสนามจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ อัตราการครองเตียงวันนี้ 63.23 %  

  2) สถานการณ์อาการผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) สีแดง, เหลือง, เขียว และ
ภาพรวมจังหวัด รวมถึงสถานการณก์ารใช้เครื่องช่วยหายใจในผู้ป่วยโควิด 19 ที่มีอาการรุนแรง 

/3) รายงานการ… 
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  3) รายงานการดูแลผู้ ป่ 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) ความก้าวหน้าการจองคิวฉีดวัคซีนโควิด 19 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ผ่านหมอประจวบพร้อม และ

จำนวนผู้ลงทะเบียน ใน Whitelist 
    2) รายงานผลการฉีดวัคซีน Sinovac, AstraZeneca และ Pfizer ในช่วงสัปดาห์ล่าสุด 
 3.3 Logistic : แจ้งการได้รับสนับสนุนวัคซีน Sinovac และ AstraZeneca จากส่วนกลาง 
 3.4 Liaison: แจ้ง ดังนี้ 
    1) แจ้งสรุปประเด็นข้อสั่งการ การประชุมศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 5 

กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ครั้งที่ 74 /2564 ประจำวันพฤหัสบดีที่ 6 กันยายน 2564  
    2) ขอเชิญอสม.และเจ้าหน้าที่ สอน./รพ.สต. เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้ชุดทดสอบ 

Antigen Test Kit หรือ ATK ผ่านระบบ Zoom Meeting วันที่ 14 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น.-12.30 น. จัดโดยศวก. 
ที่ 5 สมุทรสงคราม 
 4. ติดตามสถานการณ์ ปัญหา/อุปสรรค ในการดำเนินการจากพ้ืนที่ทุกอำเภอ พร้อมทั้งให้กำลังใจแก่บุคลากร
สาธารณสุขในการดำเนินงาน 
   
IC มีข้อสั่งการ ดังนี้ 

ลำดับที่ ประเด็นข้อสั่งการ 
หน่วยงาน 
ทีไ่ด้รับ

มอบหมาย 

กำหนดระยะเวลา
ดำเนินการ 

1 จัดทำกรอบแนวทางปฏิบัติ การรักษาความปลอดภัยผู้ป่วย
ยืนยันติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) ที่พักรักษาตัว/
กักตัว ในโรงพยาบาลสนาม, CI และ Quarantine ทั้งกรณี
ปกติและกรณีหลบหนีออกจากสถานที่ 

กลุ่มกฎหมาย ทันที 

2 นัดหมาย / เตรียมการประชุม EOC ครั้งต่อไป  
ในวันศุกร์ที่ 10 กันยายน  2564 เวลา 09.00 น. 

Planning 
จังหวัด 

วันศุกร์ที่  
10 กันยายน  2564  

 
นางเพ็ชรัตน์  ตั้งตระกูลพงศ์ ผู้สรุปประเด็นข้อสั่งการ 

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

(นางจารุรัตน์ พัฒน์ทอง) 
ผู้บัญชาการเหตุการณ์ (IC) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 


