
                                                                                             
 
 

 
 
 

ข้อสั่งการศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
กรณี : โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) 

ประจำวันศุกร์ที ่ 24  เดือน กันยายน พ.ศ. 2564  เวลา 09.00 น. – 10.00 น. 
ห้องประชุมคูหาคฤหาสน์  ชั้น 4  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  อ.เมือง ฯ  จ.ประจวบคีรีขันธ์ 

 
สรุปสถานการณ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) การระบาดระลอกใหม่ 

ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน – 24 กันยายน 2564 พบผู้ป่วยรายใหม่วันนี้ จำนวน 54 ราย ยืนยันสะสมจำนวน 9,884 ราย 
รักษาหาย 9,409 ราย อยู่ระหว่างการรักษา 972 ราย ในจำนวนนี้มีอาการรุนแรง 45 ราย เสียชีวิตสะสมจำนวน 73 ราย   

สรุปประเด็นสำคัญในการประชุม 
1. SAT รายงานสถานการณ์ ฉบับที่ 582 ประจำวันที่ 24 กันยายน 2564 สถานการณ์ผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อไวรัส โคโรนา 

2019 (COVID-19) การระบาดระลอกใหม่ของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ช่วงที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 24 
กันยายน 2564, ผลการดำเนินงาน Active Surveillance, ผลการติดตามผู้สัมผัสเสี่ยงสูง (High Risk) และสถานการณ์การ
ได้รับวัคซีน รายละเอียดผู้เสียชีวิตรายใหม่วันนี้ จำนวน 1 ราย 

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 

- ติดตามการติดเชื้อของ Cluster เรือ ส.เลิศสมุทรปากน้ำ, โรงงานกุยบุรีสับปะรดกระป๋อง, หัวหินซาฟารี,
โรงงานสยามอุตสาหกรรมเกษตรอาหาร พร้อมทั้งกำชับการปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ 

- ให้ข้อเสนอแนะอำเภอบางสะพาน ควรวิเคราะห์ข้อมูลและสร้างทีมให้มีความเข้มแข็ง โดยดึงหน่วยงานอ่ืน   
เข้ามามีส่วนร่วมในทีม เนื่องจาก Cluster ส่วนใหญ่เกิดในชุมชน 

- เน้นย้ำการกักตัว High Risk และมาตรการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อของทุกอำเภอที่พบผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 และให้บันทึกข้อมูล High Risk และมาตรการกักตัวให้ครบถ้วน  
              - เน้นย้ำให้ทกุหน่วยงานบันทึกข้อมูลในรายงานให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 ให้ครบถ้วน และทันเวลาภายใน   
วันศุกร์ของทุกสัปดาห์ 

- ใหอ้ำเภอทับสะแกเร่งประชาสัมพันธ์การขึ้นทะเบียนผู้ลงทะเบียน ใน Whitelist เนื่องจากข้อมูลในระบบ 
มีจำนวนค่อนข้างน้อย               
 - ใหห้น่วยงานส่ง One Page ประชาสัมพันธ์ การให้บริการฉีดวัคซีน ในวันที่ 24 กันยายน 2564 (วันมหิดล) และ
คีย์ข้อมูลผู้ได้รับบริการฉีดวัคซีนให้แล้วเสร็จ ภายในเวลา 18.00 น.ของวันนี้ 

 
 
 

/3. สรุปประเด็น... 
 

ฉบับที่ 376จากการประชุม EOC สสจ.ประจวบคีรีขันธ์ คร้ังที่ 377 
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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) การจัดสรรวัคซีน AstraZeneca สำหรับกลุ่มเป้าหมายที่ฉีด SV1 ไปเมื่อ 7 กันยายน 2564 และกลุ่มท่ีฉีด

เข็ม 1 จากต่างจังหวัด 
    4) แผนการบริหารการฉีดวัคซีน Sinovac & AstraZeneca จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

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

ประจวบคีรีขันธ์ อัตราการครองเตียงวันนี้ 52.74 %  
    2) สถานการณ์อาการผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) สีแดง, เหลือง, เขียว และ

ภาพรวมจังหวัด รวมถึงสถานการณก์ารใช้เครื่องช่วยหายใจในผู้ป่วยโควิด 19 ที่มีอาการรุนแรง 
     3) รายงานการดู แลผู้ ป่ วยยื น ยั น ติ ด เชื้ อ ไวรั ส โค โรน า 2019 (COVID–19) admitted ใน จั งห วั ด
ประจวบคีรขีันธ์ กรณี ผู้ป่วยรับส่งต่อมาจากเขตสุขภาพท่ี 5, ผู้ป่วยภูมิลำเนาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และผู้ป่วยต่างจังหวัด 
 4. ติดตามสถานการณ์ ปัญหา/อุปสรรค และข้อเสนอแนะ ในการดำเนินการจากพ้ืนที่ทุกอำเภอ  
 

 IC มีข้อสั่งการ ดังนี้ 
 

ลำดับ
ที ่

ประเด็นข้อสั่งการ 
หน่วยงาน 

ทีไ่ด้รับมอบหมาย 

กำหนด
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

1 ให้หน่วยงานบันทึกข้อมูลในรายงานให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 
ให้ครบถ้วน และทันเวลา ภายในวันศุกร์ของทุกสัปดาห์ 
 

โรงพยาบาล 
ทุกแห่ง 

ทันที 

2 นัดหมาย / เตรียมการประชุม EOC ครั้งต่อไป  
ในวันเสาร์ที่ 25 กันยายน  2564 เวลา 09.00 น. 
 

Planning 
จังหวัด 

วันเสาร์ที่  
25 กันยายน 

2564  
 

นายศุภชัย  ศราภัยวานิช ผู้สรุปประเด็นข้อสั่งการ 
นางเพ็ชรัตน์  ตั้งตระกูลพงศ์ ผู้ตรวจสรุปประเด็นข้อสั่งการ 

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

(นายคมสัน ไชยวรรณ์) 
ผู้บัญชาการเหตุการณ์ (IC) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 


