
                                                                                             
 
 
 
 
 

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

ประจ าวันศุกร์ที ่ 10  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 – 10 กันยายน 2564 พบผู้ป่วยรายใหม่วันนี้ จ านวน  94 ราย ยืนยันสะสมจ านวน 8,925 ราย 
รักษาหาย 7,572 ราย อยู่ระหว่างการรักษา 1,736 ราย ในจ านวนนีมี้อาการรุนแรง 67 ราย เสียชีวิตสะสมจ านวน 59 ราย   

สรุปประเด็นส าคัญในการประชุม 
1. SAT รายงานสถานการณ์ ฉบับที่ 568 ประจ าวันที่ 10 กันยายน 2564 สถานการณ์ผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อไวรัส       

โคโรนา 2019 (COVID-19) การระบาดระลอกใหม่ของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ช่วงที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 
10 กันยายน 2564, ผลการด าเนินงาน Active Surveillance, ผลการติดตามผู้สัมผัสเสี่ยงสูง (Hight Risk) และสถานการณ์
การได้รับวัคซีน  

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

 - วิเคราะห์/ติดตามข้อมูล กรณี Cluster ที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษ ได้แก่ อ าเภอหัวหิน: Cluster นักเรียน
โรงเรียนนายสิบ/ Custer โรงแรมอินเตอร์คอนเนนตัล  อ าเภอเมืองฯ:Cluster วัดธรรมิการาม/ Cluster เรือนจ าประจวบคีรี
ขันธ/, Cluster ด่านสิงขรสามีไทย, อ าเภอบางสะพาน: Cluster เครือญาติ หมู่ 4 ชัยเกษม, อ าเภอบางสะพานน้อย : Cluster 
บ้านไร่เพชร  รวมถึง กรณกีารพบผู้ป่วยสัมพันธ์กับเหตุการณก์่อนหน้า 

 - ติดตามการท าลายเชื้อในโพรงจมูกของทุกอ าเภอ พร้อมทั้งก าชับทุกอ าเภอ ให้ด าเนินการท าลายเชื้อในโพรง
จมูกด้วย 0.6 % Povidone Iodine Nasal Spray / Drop  ทันทีที่พบผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และในกลุ่ม 
High Risk Contact ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป 

 - เน้นย้ าการฉีดวัคซีน Pfizer ให้ฉีดในกลุ่มเป้าหมายที่ก าหนด และขอให้ทุกโรงพยาบาลปรับแผนการฉีดวัคซีน 
Pfizer  ให้ทันเวลา (ก่อน 15 กันยายน 2564)     
 3. สรุปประเด็นส าคัญจากกล่องภารกิจต่าง ๆ ระดับจังหวัด 
   3.1 Case Management : แจ้ง / รายงาน  ดังนี้ 

  1) สถานการณ์เตียง แยกสีแดง, เหลือง, เขียว  ของโรงพยาบาลทุกแห่ง และโรงพยาบาลสนามจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ อัตราการครองเตียงวันนี้ 65.35 %  

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

จ านวนผู้ลงทะเบียน ใน Whitelist 
    2) รายงานผลการฉีดวัคซีน Sinovac, AstraZeneca และ Pfizer ในช่วงสัปดาห์ล่าสุด 
    3) แจ้งการจัดสรรวัคซีน AstraZeneca ที่ได้รับจากกระทรวงให้อ าเภอส าหรับฉีดกลุ่มเป้าหมายที่ฉีด

AstraZeneca เข็ม 1 เมื่อวันที่ 7- 8 มิถุนายน 2564 ก าหนดนัดฉีด AstraZeneca เข็มที่ 2 วันที่ 13-14 กันยายน 2564 
/4) แจ้งการจัดสรร... 

 

ฉบับที่ 362 จากการประชุม EOC สสจ.ประจวบคีรีขันธ์ คร้ังที่ 363 
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    4) แจ้งการจัดสรรวัคซีน AstraZeneca ที่ได้รับจากกระทรวงให้อ าเภอส าหรับฉีดกลุ่มเป้าหมายที่ฉีด

AstraZeneca เข็ม1 เมื่อวันที่ 21- 22 มิถุนายน, 2 กรกฎาคม 2564 และ Sinovac เข็ม1 วันที่ 23 สิงหาคม 2564  ก าหนด
นัดฉีด AstraZeneca เข็มที่ 2 วันที่ 15 กันยายน 2564 

    5) แจ้งการจัดสรรวัคซีนPfizer จ านวน 720 dose    
 4. ติดตามสถานการณ์ ปัญหา/อุปสรรค ในการด าเนินการจากพ้ืนที่ทุกอ าเภอ พร้อมทั้งให้ก าลังใจแก่บุคลากร
สาธารณสุขในการด าเนินงาน 
   
IC มีข้อสั่งการ ดังนี้ 

ล าดับที่ ประเด็นข้อสั่งการ 
หน่วยงาน 
ทีไ่ด้รับ

มอบหมาย 

ก าหนดระยะเวลา
ด าเนินการ 

1 ปฏิบัติตามแนวทางเวชปฏิบัติ การวินิจฉัยดูแลรักษา และ
ป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาลกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) ส าหรับแพทย์และบุคลากรสาธารณสุข ของ
กรมควบคุมแพทย์ ฉบับปรุง วันที่ 9 กันยายน 2564  

โรงพยาบาล 
ทุกแห่ง 

ทันที 

2 นัดหมาย / เตรียมการประชุม EOC ครั้งต่อไป  
ในวันเสาร์ที่ 11 กันยายน  2564 เวลา 09.00 น. 

Planning 
จังหวัด 

วันเสาร์ที่  
11 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 


