
                                                                                             
 
 

 
 
 

ข้อสั่งการศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
กรณี : โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) 

ประจำวันพฤหัสบดีที่  16  เดือน กันยายน พ.ศ. 2564  เวลา 09.00 น. – 10.30 น. 
ห้องประชุมคูหาคฤหาสน์  ชั้น 4  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  อ.เมือง ฯ  จ.ประจวบคีรีขันธ์ 

 

สรุปสถานการณ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) การระบาดระลอกใหม่ 
ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน – 16 กันยายน 2564 พบผู้ป่วยรายใหม่วันนี้ จำนวน  70 ราย ยืนยันสะสมจำนวน 9,317 ราย 
รักษาหาย 8,723 ราย อยู่ระหว่างการรักษา 1,062 ราย ในจำนวนนีมี้อาการรุนแรง 45 ราย เสียชีวิตสะสมจำนวน 67 ราย   

สรุปประเด็นสำคัญในการประชุม 
1. SAT รายงานสถานการณ์ ฉบับที่ 574 ประจำวันที่ 16 กันยายน 2564 สถานการณ์ผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อไวรัส โคโรนา 

2019 (COVID-19) การระบาดระลอกใหม่ของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ช่วงที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 16 
กันยายน 2564, ผลการดำเนินงาน Active Surveillance, ผลการติดตามผู้สัมผัสเสี่ยงสูง (High Risk) และสถานการณ์การ
ได้รับวัคซีน รวมถึงรายละเอียดผู้เสียชีวิตรายใหม่วันนี้ จำนวน 2 ราย 

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

2.1 มอบหมายให้ PIO จังหวัด นำข้อมูล Evidence Base ของผู้เสียชีวิตจากโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 
(COVID-19) จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์และดำเนินการประชาสัมพันธ์แก่ประชาชนทั่วไป  เพ่ือให้
ประชาชนเกิดความตระหนักในการป้องกัน/ควบคุมการแพร่ระบาดของโรค 

2.2  วิเคราะห์/ติดตามข้อมูล กรณี Cluster ที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษ กรณีผู้ป่วยสัมพันธ์กับเหตุการณ์ก่อนหน้า 
และกรณผีู้ป่วยที่ตรวจพบรายใหม่จากการเฝ้าระวัง  

   - กรณี Cluster ซาฟารีหัวหิน ให้ข้อเสนอแนะแก่สาธารณสุขอำเภอหัวหิน ศึกษาปัจจัยร่วมซึ่งเป็นสาเหตุที่
ทำให้เกิดการแพร่ระบาดของโรค เช่น การรับประทานอาหารร่วมกัน เป็นต้น เพ่ือการควบคุมการแพร่ระบาดของโรค 

   - กรณีโรงงานอุตสาหกรรมเกษตรอาหาร SAICO ให้ข้อเสนอแนะแก่สาธารณสุขอำเภอปราณบุรีและทุก
อำเภอที่มีการปิดโรงงาน  ให้คำแนะนำแกโ่รงงานก่อนการเปิดโรงงาน 1) มีมาตรการป้องกันโรคที่ชัดเจน 2) ก่อนเปิดโรงงาน 
ให้นำตัวพนักงานกักตัวเป็นเวลา 14 วัน หลังจากนั้นตรวจ ATK ผลลบกักตัว 14 วัน ผลบวกรักษาในโรงพยาบาล 3) ทำ 
Buble & Seal 

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

  1) สถานการณ์เตียง แยกสีแดง, เหลือง, เขียว  ของโรงพยาบาลทุกแห่ง และโรงพยาบาลสนามจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ อัตราการครองเตียงวันนี้ 52.91 %  

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

 
/3) รายงานการ… 

 

ฉบับที่ 368 จากการประชุม EOC สสจ.ประจวบคีรีขันธ์ คร้ังที่ 369 
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   3) รายงานการดู แลผู้ ป่ วยยืนยันติ ด เชื้ อ ไวรัส โค โรนา 2019 (COVID–19) admitted ในจั งหวัด
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 เข็มที ่1, AstraZeneca  เข็มที่ 2 และ Pfizer จำแนกรายอำเภอ 
  3) แจ้งการจัดสรรวัคซีน AstraZeneca สำหรับการให้บริการฉีดในสัปดาห์นี้ 
  4) แจ้งแผนบริหารวัคซีน Sinovac และ AstraZeneca  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์   
3.3 Liaison : แจ้งผลการดำเนินงานตามข้อสั่งการจากการประชุม EOC เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2564 
3.4 Operation : แจ้งสรุปการสมัครถุงเงิน ATK 

 4. ติดตามสถานการณ์ ปัญหา/อุปสรรค ในการดำเนินการจากพ้ืนที่ทุกอำเภอ  
4.1 สสอ.เมืองฯ แจ้งเรื่องปัญหาจากการทิ้งขยะติดเชื้อของเรือนจำประจวบคีรีขันธ์ 
4.2 โรงพยาบาลสามร้อยยอด ขอทราบความชัดเจนการได้รับจัดสรรวัคซีนในสัปดาห์หน้าเพ่ือการประชาสัมพันธ์

แก่ประชาชาน 
 
IC มีข้อสั่งการ ดังนี้ 
 

ลำดับที่ ประเด็นข้อสั่งการ 
หน่วยงาน 

ทีไ่ด้รับมอบหมาย 
กำหนดระยะเวลา

ดำเนินการ 

1 จัดทำรายงานข้อมูลผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 
(COVID-19) รายใหม่ เป็นรายวัน ของอำเภอหัวหิน  
แยกรายตำบล โดยเฉพาะ ตำบลหนองแกและตำบลหัวหิน 

SAT จังหวัด ทันที 

2 นัดหมาย / เตรียมการประชุม EOC ครั้งต่อไป  
ในวันศุกร์ที่ 17 กันยายน  2564 เวลา 09.00 น. 

Planning 
จังหวัด 

วันศุกร์ที่  
17 กันยายน  2564  

 

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

 
 

(นายสุริยะ คูหะรัตน์) 
ผู้บัญชาการเหตุการณ์ (IC) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 


