
                                                                                             
 
 

 
 
 

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

ประจ าวันเสาร์ที ่ 11  เดือน กันยายน พ.ศ. 2564  เวลา 09.00 น. – 11.00 น. 
ห้องประชุมคูหาคฤหาสน์  ชั้น 4  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  อ.เมือง ฯ  จ.ประจวบคีรีขันธ์ 

 

สรุปสถานการณ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) การระบาดระลอกใหม่ 
ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน – 11 กันยายน 2564 พบผู้ป่วยรายใหม่วันนี้ จ านวน  53 ราย ยืนยันสะสมจ านวน 8,978 ราย 
รักษาหาย 7,926 ราย อยู่ระหว่างการรักษา 1,435 ราย ในจ านวนนีมี้อาการรุนแรง 69 ราย เสียชีวิตสะสมจ านวน 59 ราย   

สรุปประเด็นส าคัญในการประชุม 
1. SAT รายงานสถานการณ์ ฉบับที่ 569 ประจ าวันที่ 11 กันยายน 2564 สถานการณ์ผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อไวรัส โคโรนา 

2019 (COVID-19) การระบาดระลอกใหม่ของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ช่วงที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 11 
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 / Custer โรงแรมอินเตอร์คอนเนนตัล, อ าเภอเมืองฯ : ศาลาบ้านเพื่อน ม.4 หนองบัว, อ าเภอบางสะพาน : 
Cluster เครือญาติ หมู่ 4 ชัยเกษม, อ าเภอกุยบุรี : Cluster โรงงานผลไม้กระป๋องกุยบุรี รวมถึง กรณกีารพบผู้ป่วยสัมพันธ์กับ
เหตุการณก์่อนหน้า และผู้ป่วยรายใหม่ที่อยู่ระหว่างสอบสวนโรค 

 - เน้นย้ าการเฝ้าระวังการควบคุมและป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) การค้นหา HRC 
รวมถึงการกักตัว HRC อย่างเคร่งครัด 
 3. สรุปประเด็นส าคัญของ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  

 - มอบหมายอ าเภอปราณบุรี กรณีพบผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19 ในแค้มป์คนงาน ให้
ด าเนินการท าลายเชื้อในสถานที ่/ สิ่งแวดล้อม และในคนโดยใช้ 0.6 % Povidone Iodine Nasal Spray / Drop  ทันท ี

 - เน้นย้ าการฉีดวัคซีน Pfizer ของทุกอ าเภอ ให้ได้ตามเป้าหมาย  
 - ก าชับให้ทุกอ าเภอบันทึกข้อมูลการฉีดวัคซีนโควิด 19 ในรายงานเป็นรายวัน พร้อมทั้งเสนอแนะให้เร่ง

ด าเนินการฉีดวัคซีนตามก าหนดการที่ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดก าหนด และให้เร่งด าเนินการฉีดวัคซีนเพ่ิมในช่วง
ระยะเวลาที่สามารถฉีดได้ เนื่องจากในเดือนกันยายนและตุลาคมที่จะถึงนี้ มีแนวโน้มว่าจะได้รับวัคซีนเพ่ิมมากขึ้น ส าหรับ
กลุ่มเป้าหมายนักเรียน 

 - การจัดกิจกรรมเพื่อละลายความเครียดของทุกอ าเภอ 
 4. สรุปประเด็นส าคัญจากกล่องภารกิจต่าง ๆ ระดับจังหวัด 
   4.1 Case Management : แจ้ง / รายงาน  ดังนี้ 

  1) สถานการณ์เตียง แยกสีแดง, เหลือง, เขียว  ของโรงพยาบาลทุกแห่ง และโรงพยาบาลสนามจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ อัตราการครองเตียงวันนี้ 57.73 %  

/2) สถานการณ์อาการ... 

ฉบับที่ 363 จากการประชุม EOC สสจ.ประจวบคีรีขันธ์ คร้ังที่ 364 
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  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  
 4.2 Planning: แจ้ง / รายงาน ดังนี้  
  1) ความก้าวหน้าการจองคิวฉีดวัคซีนโควิด 19 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ผ่านหมอประจวบพร้อม และ

จ านวนผู้ลงทะเบียน ใน Whitelist 
  2) รายงานผลการฉีดวัคซีน Sinovac, AstraZeneca และ Pfizer ในช่วงสัปดาห์ล่าสุด 
  3) แจ้งการจัดสรรวัคซีน AstraZeneca, วัคซีน Pfizer  
  4.3 Logistic: แจ้ง 
  1) วัคซีนของวันที่ 15 กันยายน 2564 มาถึงโรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์แล้ว ให้ไปรับได้ในวันจันทร์ที่ 13 

กันยายน 2564  
  2) กรมควบคุมโรคสนับสนุนวัคซีน Sinovac จ านวน 6,000 dose หากมีความต้องการต้องจัดรถไปรับเอง 
  4.4 PIO : การประชาสัมพันธ์การฉีดวัคซีนในสัปดาห์วันที่ 13-17 กันยายน 2564 ทุกโรงพยาบาลควรก าหนด

แผนการฉีดวัคซนีให้ตรงกับจังหวัด และต้องประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่ทราบ โดยใช้ช่องทางสื่อสารออนไลน์  เช่น
เฟสบุ๊คโรงพยาบาล หรือหาวิธีการสื่อสารทีม่ีความรวดเร็ว ชัดเจน และเข้าใจตรงกัน 
 5. ติดตามสถานการณ์ ปัญหา/อุปสรรค ในการด าเนินการจากพ้ืนที่ทุกอ าเภอ พร้อมทั้งให้ก าลังใจแก่บุคลากร
สาธารณสุขในการด าเนินงาน   

IC มีข้อสั่งการ ดังนี้ 

ล าดับที่ ประเด็นข้อสั่งการ 
หน่วยงาน 

ทีไ่ด้รับมอบหมาย 
ก าหนดระยะเวลา

ด าเนินการ 

1 ประสานงานข้อมูลวัคซีน  ทั้งชนิดและจ านวนให้มีเพียงพอ
ต่อการให้บริการแก่ประชาชนในสัปดาห์หน้า  กรณี  พบว่า
ไม่เพียงพอหรือพบปัญหาใด ให้แจ้งมายัง Planning จังหวัด 

Planning และ
Logistic อ าเภอ 

ทุกอ าเภอ 

ภายในวันอาทิตยท์ี่  
12 กันยายน 2564 

2 นัดหมาย / เตรียมการประชุม EOC ครั้งต่อไป  
ในวันอาทิตยท์ี่ 12 กันยายน  2564 เวลา 09.00 น. 

Planning 
จังหวัด 

วันอาทติย์ที่  
12 กันยายน  2564  

 

นายศุภชัย ศราภัยวานิช  ผู้สรุปประเด็นข้อสั่งการ 
นางเพ็ชรัตน์  ตั้งตระกูลพงศ์ ผู้ตรวจสรุปประเด็นข้อสั่งการ 

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

(นางจารุรัตน์  พัฒน์ทอง) 
ผู้บัญชาการเหตุการณ์ (IC) ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 


