
                                                                                             
 
 

 
 
 

ข้อสั่งการศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
กรณี : โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) 

ประจำวันพุธที ่ 22  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 – 22 กันยายน 2564 พบผู้ป่วยรายใหม่วันนี้ จำนวน 37 ราย ยืนยันสะสมจำนวน 9,679 ราย 
รักษาหาย 9,179 ราย อยู่ระหว่างการรักษา 998 ราย ในจำนวนนี้มีอาการรุนแรง 52 ราย เสียชีวิตสะสมจำนวน 72 ราย   

สรุปประเด็นสำคัญในการประชุม 
1. SAT รายงานสถานการณ์ ฉบับที่ 580 ประจำวันที่ 22 กันยายน 2564 สถานการณ์ผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อไวรัส โคโรนา 

2019 (COVID-19) การระบาดระลอกใหม่ของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ช่วงที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 22 
กันยายน 2564, ผลการดำเนินงาน Active Surveillance, ผลการติดตามผู้สัมผัสเสี่ยงสูง (High Risk) และสถานการณ์การ
ได้รับวัคซีน 

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

2.1  วิเคราะห์/ติดตามข้อมูล กรณี Cluster ที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษ รวมถึงกรณีการพบผู้ป่วยสัมพันธ์กับ
เหตุการณ์ก่อนหน้า และกรณีผู้ป่วยที่ตรวจพบรายใหม่จากการเฝ้าระวัง และมีข้อเสนอแนะ/มอบหมาย แก่พ้ืนที่ ดังนี้ 

- อำเภอปราณบุรี : กรณี Cluster เรือ ส.เลิศสมุทรปากน้ำ แนะนำให้ทำลายเชื้อ ทั้งในส่วนสถานที่/สิ่งแวดล้อม 
บริเวณแพปลา และทำลายเชื้อในกลุ่ม Hight Risk Contact ด้วย 0.6 % Povidone Iodine Nasal Spray / Drop 

- อำเภอกุยบุรี : กรณี Cluster บริษัทอิตาเลียน-ไทย กำชับให้ติดตามการปฏิบัติตามมาตรการการควบคุมการ
แพร่ระบาดของโรค โดยเฉพาะเรื่องการแยกกักตัว และการเฝ้าระวังแหล่งน้ำทีใ่ช้ร่วมกันของพนักงาน 

- ขอให้ทุกอำเภอ ที่พบ Cluster ซึ่งมี Hight Risk Contact จำนวนมาก และเป็นสถานที่เสี่ยงที่มีผู้มาใช้บริการ/
มาร่วมกิจกรรมมากๆ เช่น ตลาดสด, ตลาดนัด และสถานที่ประกอบพิธีทางศาสนา เป็นต้น ให้เร่งค้นหาและกำหนด Hight 
Risk Contact 1 และ 2 ให้ครบถ้วน พร้อมทั้งดำเนินการให้ปฏิบัติตามมาตรการการควบคุม/ป้องกันการแพร่ระบาดของโรค
อย่างเคร่งครัด  

- เน้นย้ำให้ทุกอำเภอบันทึกข้อมูลในรายงานการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19  ให้ครบถ้วน รวดเร็วทันเวลา 
3. สรุปประเด็นสำคัญจากกล่องภารกิจต่าง ๆ ระดับจังหวัด 

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

จำนวนผู้ลงทะเบียน ใน Whitelist 
  2) รายงานผลการฉีดวัคซีน Sinovac และวัคซีน AstraZeneca เข็ม 2  ในรอบสัปดาห์นี้ 
 

/3)  แจ้งจำนวน… 
 

ฉบับที่ 374 จากการประชุม EOC สสจ.ประจวบคีรีขันธ์ คร้ังที่ 375 
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  3)  แจ้งจำนวนและเป้าหมายการฉีดวัคซีนที่ได้รับจัดสรรจากกระทรวงสาธารณสุข ล็อตจัดสรรพิเศษเนื่อง

ในวันมหิดล Sinovac = 10,000 Dose และ AstraZeneca = 2,700 Dose ให้แต่ละอำเภอ 
  4)  แจ้งให้ทุกอำเภอที่มีความประสงค์จะแก้ไข / ปรับเปลี่ยน  รายชื่อผู้ปฏิบัติงานป้องกัน / สอบสวนโรค

เชิงรุก ส่งรายชื่อมายัง Planning จังหวัด เพื่อจัดทำคำสั่งใหม่  เนื่องจากคำสั่งเดิมมีผลบังคับใช้ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564 
  3.2  PIO : แจ้งกรณีการจัดทำ Platform สำหรับให้ประชาชนจองคิวรับวัคซีนเข็ม 3 ขณะนี้เป็นช่วงการ
ทดสอบระบบ ยังไม่ได้ใช้จริง 
  3.3  Case Management : แจ้ง / รายงาน  ดังนี้ 

  1) สถานการณ์เตียง แยกสีแดง, เหลือง, เขียว  ของโรงพยาบาลทุกแห่ง และโรงพยาบาลสนามจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ อัตราการครองเตียงวันนี้ 53.38 %  

  2) สถานการณ์อาการผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) สีแดง, เหลือง, เขียว และ
ภาพรวมจังหวัด รวมถึงสถานการณ์การใช้เครื่องช่วยหายใจในผู้ป่วยโควิด 19 ที่มีอาการรุนแรง 
   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  
 3.4 Logistic : แจ้ง 
  1) ติดตามการบันทึกข้อมูลใน Co-Ward , Non Co-Ward และ ออกซิเจน ให้เป็นปัจจุบัน 
  2) นัดหมายโรงพยาบาลหัวหิน, โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์  และโรงพยาบาลปราณบุรี เรื่องการส่งคืนรถ

แก่บริษัทรถโตโยต้า ที่ให้ยืมมาใช้งานช่วงโควิด 19 ในวันที่ 1 ตุลาคม 2564 ที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร 
รายละเอียดจะประสานกับผู้รับผิดชอบอีกครั้ง 

 3.5 Finance : แจ้งความก้าวหน้าเงินค่าตอบแทนพิเศษ คาดว่าจะโอนจัดสรรประมาณต้นเดือนตุลาคม 2564 
 3.6 Liaison : แจ้ง 
  1) แจ้งสรุปประเด็นข้อสั่งการ การประชุมศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข เขตสุขภาพที5่ กรณี

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ครั้งที่ 77 /2564 ประจำวันพฤหัสบดีที่  16  กันยายน  2564 
  2) แจ้งสรุปประเด็นสำคัญทีผู่้บริหารเขตสุขภาพที่ 5 สั่งการและเกี่ยวข้องกับกล่องภารกิจต่าง ๆ จากการ

ประชุมคณะกรรมการ Liaison เขตสุขภาพที่ 5 ครั้งที่ 2/2564 ประจำวันอังคารที ่21 กันยายน 2564 
    - เร่งรัดการเบิกจ่ายงบกลางโควิด 35 ล้านบาท  
    - จัดทำ One Page ประชาสัมพันธ์ การให้บริการฉีดวัคซีน วันที่ 24 กันยายน 2564 ส่งเขตสุขภาพที่ 5 
    - ให้จังหวัดประจวบคีรีขันธ์และเพชรบุรีประชุมหารือร่วมกันเพ่ือวางแผนการเปิดเมืองพ้ืนที่อำเภอชะอำ

และอำเภอหัวหิน 
 4. ติดตามสถานการณ์ ปัญหา/อุปสรรค และข้อเสนอแนะ ในการดำเนินการจากพ้ืนที่ทุกอำเภอ  
 
 

/IC มีข้อสั่งการ… 
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 IC มีข้อสั่งการ ดังนี้ 
 

ลำดับ
ที ่

ประเด็นข้อสั่งการ 
หน่วยงาน 
ทีไ่ด้รับ

มอบหมาย 

กำหนด
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

1 ส่ง One Page ประชาสัมพันธ์ การให้บริการฉีดวัคซีน ในวันที่ 24 กันยายน 
2564 (วันมหิดล) มายัง Liaison จังหวัด เพ่ือรวบรวมส่งเขตสุภาพที่ 5 ต่อไป 

PIO จังหวัด 
และ  

PIO อำเภอ 
ทุกอำเภอ 

ภายในวันที่  
25 กันยายน 

2564 

2 ส่งรายชื่อผู้ปฏิบัติงานป้องกัน / สอบสวนโรคเชิงรุก ที่ต้องการแก้ไข
ปรับเปลี่ยน จากคำสั่งเดิมซ่ึงจะมีผลบังคับใช้ถึง 30 กันยายน 2564 มายัง 
Planning จังหวัด เพื่อจัดทำคำสั่งใหม่ 

Operation 
อำเภอ 

ทุกอำเภอ 

ภายในวันที่  
27 กันยายน 

2564 
3 นัดหมาย / เตรียมการประชุม EOC ครั้งต่อไป  

ในวันพฤหัสบดีที่ 23 กันยายน  2564 เวลา 09.00 น. 
 

Planning 
จังหวัด 

วันพฤหัสบดีที่  
23 กันยายน 

2564  
 

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

 
 
 

(นางศิริพรรณ กลีบจันทร์) 
ผู้บัญชาการเหตุการณ์ (IC) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 


