
                                                                                             
 
 

 
 
 

ข้อสั่งการศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
กรณี : โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) 

ประจำวันพฤหัสบดีที่  23  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 – 23 กันยายน 2564 พบผู้ป่วยรายใหม่วันนี้ จำนวน 151 ราย ยืนยันสะสมจำนวน 9,830 ราย 
รักษาหาย 9,300 ราย อยู่ระหว่างการรักษา 1,028 ราย ในจำนวนนีมี้อาการรุนแรง 45 ราย เสียชีวิตสะสมจำนวน 72 ราย   

สรุปประเด็นสำคัญในการประชุม 
1. SAT รายงานสถานการณ์ ฉบับที่ 581 ประจำวันที่ 23 กันยายน 2564 สถานการณ์ผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อไวรัส โคโรนา 

2019 (COVID-19) การระบาดระลอกใหม่ของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ช่วงที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 23 
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 

- อำเภอกุยบุรี : กรณี Cluster โรงงานกุยบุรีผลไม้กระป๋อง อำเภอกุยบุรี  กำชับให้ติดตามการปฏิบัติตาม
มาตรการการควบคุมการแพร่ระบาดของโรค โดยเฉพาะเรื่องการแยกกักตัว  การติดเชื้อเพ่ิมในครอบครัวของคนงานซึ่งเป็น
พ้ืนที่นอกโรงงาน, Cluster นากุ้ง แนะนำให้ทำลายเชื้อ ทั้งในส่วนสถานที่/สิ่งแวดล้อมและทำลายเชื้อในกลุ่ม Hight Risk 
Contact ด้วย 0.6 % Povidone Iodine Nasal Spray / Drop ครบ 3 วันแล้วตรวจซ้ำใหม่ 

- ขอให้ทุกอำเภอ ที่พบ Cluster ซึ่งมี Hight Risk Contact จำนวนมาก ให้เร่งค้นหาและกำหนด Hight Risk 
Contact 1 และ 2 ให้ครบถ้วน พร้อมทั้งดำเนินการให้ปฏิบัติตามมาตรการการควบคุม/ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคอย่าง
เคร่งครัด  

- เน้นย้ำให้ทุกอำเภอบันทึกข้อมูลในรายงานการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19  ให้ครบถ้วน รวดเร็วทันเวลา 
3. สรุปประเด็นสำคัญจากกล่องภารกิจต่าง ๆ ระดับจังหวัด 

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

ผู้ลงทะเบียน ใน Whitelist 
    2) รายงานผลการฉีดวัคซีน Sinovac และวัคซีน AstraZeneca เข็ม 2 ในรอบสัปดาห์นี้ 
    3) แนวทางการให้บริการวัคซีนโควิด-19 (Pfizer) สำหรับนักเรียน/นักศึกษา อายุ 12-17 ปี ทีศ่ึกษาในระดับ

มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า ทั้งในและนอกระบบ ซึ่งต้องแจ้งจำนวนนักเรียนที่มีความประสงค์รับวัคซีน ไปยังกรมควบคุมโรคภายใน
วันที่ 27 กันยายน 2564 

/3.2  PIO... 

ฉบับที่ 375 จากการประชุม EOC สสจ.ประจวบคีรีขันธ์ คร้ังที่ 376 
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3.2  PIO : แจ้งการทำสื่อประชาสัมพันธ์ รณรงค์การให้บริการฉีดวัคซีน 1 ล้านโด๊ส ในวันที่ 24 กันยายน 2564 

(วันมหิดล) และนวตกรรมกล่องดำวัคซีนใจในชุมชน หมู่ 9 บ้านหนองใหญ่ ตำบลสามร้อยยอด อำเภอสามร้อยยอด 
 3.3  Case Management : แจ้ง / รายงาน  ดังนี้ 

  1) สถานการณ์เตียง แยกสีแดง, เหลือง, เขียว  ของโรงพยาบาลทุกแห่ง และโรงพยาบาลสนามจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ อัตราการครองเตียงวันนี้ 55 %  

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

 3.4 Logistic : แจ้ง 
  1) ยังไม่ได้รับวัคซิน AstraZeneca ที่ได้รับจัดสรรจากกระทรวง สำหรับฉีดกลุ่มเป้าหมาย ในวันที่ 24 

กันยายน 2564 (วันมหิดล)  
 3.5 Finance : แจ้งความคืบหน้าเงินค่าตอบแทนพิเศษ คาดว่าจะโอนจัดสรรประมาณต้นเดือนตุลาคม 2564 
 3.6 Liaison : เน้นย้ำข้อสั่งการเมื่อวันที่ 22 กันยายน 2564 
     1) PIO อำเภอทุกแห่ง ส่ง One Page ประชาสัมพันธ์ การให้บริการฉีดวัคซีน ในวันที่ 24 กันยายน 2564 

(วันมหิดล) มายัง Liaison จังหวัด ภายในวันที่ 24 กันยายน 2564 เพ่ือรวบรวมส่งเขตสุขภาพที ่5 
       2) Operationอำเภอทุกแห่ง ส่งรายชื่อผู้ปฏิบัติงานป้องกัน/สอบสวนโรคเชิงรุกที่ต้องการแก้ไขปรับเปลี่ยน 

จากคำสั่งเดิมซ่ึงจะมีผลบังคับใช้ถึง 30 กันยายน 2564 มายัง Planning จังหวัด ภายในวันที่ 27 กันยายน 2564 เพ่ือจัดทำ
คำสั่งใหม ่    
 4. ติดตามสถานการณ์ ปัญหา/อุปสรรค และข้อเสนอแนะ ในการดำเนินการจากพ้ืนที่ทุกอำเภอ  
 

 IC มีข้อสัง่การ ดังนี้ 
 

ลำดับ
ที ่

ประเด็นข้อสั่งการ 
หน่วยงาน 

ทีไ่ด้รับมอบหมาย 

กำหนด
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

1 ใหส้่ง One Page ประชาสัมพันธ์ การให้บริการฉีดวัคซีน ในวันที่ 24 
กันยายน 2564 (วันมหิดล) มายัง Liaison จังหวัด เพ่ือรวบรวมส่งเขต
สุขภาพที่ 5  

PIO จังหวัด 
และPIO อำเภอ 

ทุกอำเภอ 

ภายในวันที่  
24 กันยายน 

2564 
2 ให้หน่วยงานคีย์ข้อมูลผู้ได้รับบริการฉีดวัคซีน ในวันที่ 24 กันยายน 2564 

(วันมหิดล) แบบ Real Time  
โรงพยาบาล 

ทุกแห่ง 

วันที่  
24 กันยายน 

2564  
ภายในเวลา 
18.00 น. 
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ลำดับ
ที ่

ประเด็นข้อสั่งการ 
หน่วยงาน 

ทีไ่ด้รับมอบหมาย 

กำหนด
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

3 นัดหมาย / เตรียมการประชุม EOC ครั้งต่อไป  
ในวันศุกร์ที ่24 กันยายน  2564 เวลา 09.00 น. 
 

Planning 
จังหวัด 

วนัศุกร์ที่  
24 กันยายน 

2564  
 

นายศุภชัย  ศราภัยวานิช ผู้สรุปประเด็นข้อสั่งการ 
นางเพ็ชรัตน์  ตั้งตระกูลพงศ์ ผู้ตรวจสรุปประเดน็ข้อสั่งการ 

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

(นายสุริยะ คูหะรัตน์) 
ผู้บัญชาการเหตุการณ์ (IC) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

 


