
                                                                                             
 
 

 
 
 

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

ประจ าวันอาทิตย์ที ่ 19  เดือน กันยายน พ.ศ. 2564  เวลา 09.00 น. – 10.30 น. 
ห้องประชุมคูหาคฤหาสน์  ชั้น 4  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  อ.เมือง ฯ  จ.ประจวบคีรีขันธ์ 

 
สรุปสถานการณ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) การระบาดระลอกใหม่ 

ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน – 19 กันยายน 2564 พบผู้ป่วยรายใหม่วันนี้ จ านวน 76 ราย ยืนยันสะสมจ านวน 9,557 ราย 
รักษาหาย 8,959 ราย อยู่ระหว่างการรักษา 1,096 ราย ในจ านวนนีมี้อาการรุนแรง 49 ราย เสียชีวิตสะสมจ านวน 72 ราย   

สรุปประเด็นส าคัญในการประชุม 
1. SAT รายงานสถานการณ์ ฉบับที่ 577 ประจ าวันที่ 19 กันยายน 2564 สถานการณ์ผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อไวรัส โคโรนา 

2019 (COVID-19) การระบาดระลอกใหม่ของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ช่วงที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 19 
กันยายน 2564, ผลการด าเนินงาน Active Surveillance, ผลการติดตามผู้สัมผัสเสี่ยงสูง (High Risk) และสถานการณ์การ
ได้รับวัคซีน รวมถึงรายละเอียดผู้เสียชีวิตรายใหม่วันนี้ จ านวน 1 ราย 

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

2.1  วิเคราะห์/ติดตามข้อมูล กรณี Cluster ที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษ กรณีผู้ป่วยสัมพันธ์กับเหตุการณ์ก่อนหน้า 
และกรณีผู้ป่วยที่ตรวจพบรายใหม่จากการเฝ้าระวัง  

   - มอบหมายให้สาธารณสุขอ าเภอกุยบุรี  ประสานบริษัทอิตาเลียน-ไทย เรื่องมาตรการป้องกันควบคุมโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ในแคมป์คนงานของบริษัทฯ โดยให้ด าเนินการอย่างเคร่งครัด ได้แก่ การจัดโซน, 
การแยกกัก, การท าลายเชื้อในสิ่งแวดล้อม เป็นต้น รวมถึงประสาน HR ของบริษัทฯ ให้มีผู้รับผิดชอบในการควบคุมก ากับ
ดูแลการปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าวให้ชัดเจน 

   - ก าชับพ้ืนที่ทุกอ าเภอ ให้ก ากับติดตามการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID – 19) อย่างต่อเนื่อง สม่ าเสมอ โดยเฉพาะกรณี Cluster ซาฟารีหัวหิน ที่ก าลังมีแผนจะเปิดให้บริการ  และ
กรณผีู้สัมผัสร่วมบ้านทีเ่ป็น Hight Risk Contact ของ Cluster ต่าง ๆ 

   - เน้นย้ าให้โรงพยาบาลทุกแห่ง รับผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ไว้รักษาใน
โรงพยาบาล ภายใน 24 ชั่วโมง 

2.2 ให้ข้อเสนอแนะแก่ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ ในการเตรียมจัดท าแผนให้เจ้าหน้าที่ รพ.สต.และ อสม.
ส ารวจกลุ่มเป้าหมายส าคัญ และประชาชนทั่วไป ที่ยังไม่ได้รับวัคซีนโควิด 19  เนื่องจากปัจจุบันผู้ที่ลงทะเบียนไว้ในหมอ
ประจวบพร้อม  ได้รับบริการฉีดวัคซีนดังกล่าว เกือบครบทั้งหมดแล้ว 

2.3 มอบหมายให้ Planning จังหวัด เตรียมข้อมูลเกี่ยวกับวัคซีนโควิด 19 เพ่ือเตรียมถอดบทเรียน แผนบริหาร
วัคซีนในระยะท่ีผ่านมา ในวันพรุ่งนี้ (วันจันทร์ที่ 20 กันยายน 2564) 

2.4 มอบหมายให้ PIO จังหวัด ประชาสัมพันธ์การให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 ของทุกอ าเภอ ในสัปดาห์หน้า 
 

/3. สรุปประเด็น... 

ฉบับที่ 371 จากการประชุม EOC สสจ.ประจวบคีรีขันธ์ คร้ังที่ 372 
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3. สรุปประเด็นส าคัญจากกล่องภารกิจต่าง ๆ ระดับจังหวัด 

 3.1 Case Management : แจ้ง / รายงาน  ดังนี้ 
  1) สถานการณ์เตียง แยกสีแดง, เหลือง, เขียว  ของโรงพยาบาลทุกแห่ง และโรงพยาบาลสนามจังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์ อัตราการครองเตียงวันนี้ 56.33 %  
  2) สถานการณ์อาการผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) สีแดง, เหลือง, เขียว และ

ภาพรวมจังหวัด รวมถึงสถานการณ์การใช้เครื่องช่วยหายใจในผู้ป่วยโควิด 19 ที่มีอาการรุนแรง 
   3) รายงานการดูแลผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID–19) admitted ในจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ กรณี ผู้ป่วยรับส่งต่อมาจากเขตสุขภาพท่ี 5, ผู้ป่วยภูมิล าเนาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และผู้ป่วยต่างจังหวัด 

  4) สถานการณ์ ยา Favipiravir ของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  
 3.2 Operation : แจ้งก าหนดการประชุมเรื่อง ATK ในวันจันทร์ที่ 20 กันยายน 2564 เวลา 13.00 น. ผ่านทาง

ระบบ Zoom Meeting และ FB Live โดย Operation จังหวัดจะแจ้งรหัสการเข้าประชุมให้ทราบภายหลัง  ทั้งนี้ ขอเชิญ
ผู้รับผิดชอบซึ่งได้ส่งรายชื่อมายัง Operation จังหวัดแล้ว รวมถึงผู้เกี่ยวข้อง/ผู้สนใจ เข้าร่วมประชุมฯ ดังกล่าว 

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

จ านวนผู้ลงทะเบียน ใน Whitelist 
  2) การจัดสรรวัคซีน AstraZeneca และ Sinovac ที่จะให้บริการในสัปดาห์หน้า 
  3)  โครงการประชุมถอดบทเรียนแผนบริหารวัคซีนในระยะที่ผ่านมา  และชี้แจงแนวทางการบริหารวัคซีน

ในระยะต่อไป วันจันทร์ที่ 20 กันยายน 2564 หลังการประชุม EOC จังหวัด 
 4. ติดตามสถานการณ์ ปัญหา/อุปสรรค และข้อเสนอแนะ ในการด าเนินการจากพ้ืนที่ทุกอ าเภอ  
 

 IC มีข้อสั่งการ ดังนี้ 
 

ล าดับที่ ประเด็นข้อสั่งการ 
หน่วยงาน 

ทีไ่ด้รับมอบหมาย 
ก าหนดระยะเวลา

ด าเนินการ 

1 ให้ผู้รับผิดชอบ ATK ของโรงพยาบาลทุกแห่ง และส านักงาน
สาธารณสุขอ าเภอทุกอ าเภอ รวมถึงผู้เกี่ยวข้อง/ผู้สนใจ  
เข้าร่วมประชุมชี้แจง เรื่อง ATK ผ่านระบบ Online 

IC อ าเภอ 
ทุกอ าเภอ 

13.00 น. 
วันจันทร์ที่ 20 
กันยายน 2564 

2 นัดหมาย / เตรียมการประชุม EOC ครั้งต่อไป  
ในวันจันทร์ที่ 20 กันยายน  2564 เวลา 09.00 น. 

Planning 
จังหวัด 

วันจันทร์ที่  
20 กันยายน  2564  

 

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

 
 

(นางจันทนา ศิริโยธิพันธุ์) 
ผู้บัญชาการเหตุการณ์ (IC) ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 


