
                                                                                             
 
 

 
 
 

ข้อสั่งการศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
กรณี : โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) 

ประจำวันอาทิตย์ที ่ 26  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 – 26 กันยายน 2564 พบผู้ป่วยรายใหม่วันนี้ จำนวน 158 ราย ยืนยันสะสมจำนวน 10,078 ราย 
รักษาหาย 9,510 ราย อยู่ระหว่างการรักษา 1,064 ราย ในจำนวนนีมี้อาการรุนแรง 34 ราย เสียชีวิตสะสมจำนวน 74 ราย   

สรุปประเด็นสำคัญในการประชุม 
1. SAT รายงานสถานการณ์ ฉบับที่ 584 ประจำวันที่ 26 กันยายน 2564 สถานการณ์ผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อไวรัส โคโรนา 

2019 (COVID-19) การระบาดระลอกใหม่ของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ช่วงที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 26 
กันยายน 2564, ผลการดำเนินงาน Active Surveillance, ผลการติดตามผู้สัมผัสเสี่ยงสูง (High Risk) และสถานการณ์การ
ได้รับวัคซีน รวมถึงรายละเอียดผู้เสียชีวิตรายใหม่ จำนวน 1 ราย 

2. สรุปประเด็นสำคัญของ IC  
 2.1  วิเคราะห์ / ติดตามข้อมูล จากการรายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์ ของ SAT ดังนี้ 
  2.1.1 กรณี Cluster ที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษ, การพบผู้ป่วยสัมพันธ์กับเหตุการณ์ก่อนหน้า และผู้ป่วยที่ตรวจ

พบรายใหม่จากการเฝ้าระวัง 
     1) ติดตามปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุสำคัญของการเสียชีวิต ในผู้เสียชีวิตรายแรกซึ่งเป็นผู้ต้องขัง  เรือนจำ 

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พร้อมทั้งเน้นย้ำโรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ ในการเฝ้าระวังการดูแลรักษากลุ่มผู้ป่วยในเรือนจำ 
     2) กรณี Cluster นักเรียนทหาร โรงเรียนนายสิบ เน้นย้ำการปฏิบัติตามมาตรการการควบคุมการแพร่

ระบาดของโรคโควิด 19 และการเฝ้าระวังการที่บุคคลภายนอกนำเชื้อเข้ามาในกองร้อย 
     3) อำเภอปราณบุรี ยังพบ Cluster ที่ Active อยู่หลาย Cluster รวมถึงพบผู้ป่วยสัมพันธ์กับเหตุการณ์

ก่อนหน้า จำนวนมาก จึงกำชับให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 อย่างเคร่งครัด ได้แก่ 
การค้นหา High Risk Contact, การทำลายเชื้อในสถานที่/สิ่งแวดล้อม และการติดตามการปฏิบัติตามมาตรการต่าง ๆ 
รวมถึงการประสานการดำเนินงานกับฝ่ายปกครอง/ท้องถิ่นในพ้ืนที่ 

  2.1.2 ติดตามโรงพยาบาลปราณบุรี กรณี ผู้ป่วยโควิด 19 รอ Admited หากต้องการการสนับสนุน/ความ
ช่วยเหลือให้แจ้งมายัง IC จังหวัด (ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปราณบุรี แจ้งมีแผน Discharge ผู้ป่วยจากโรงพยาบาลสนาม)  

3. สรุปประเดน็สำคัญจากกล่องภารกิจต่าง ๆ ระดับจังหวัด 
3.1 Planning: แจ้ง / รายงาน ดังนี้  
    1) ความก้าวหน้าการจองคิวฉีดวัคซีนโควิด 19 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ผ่านหมอประจวบพร้อม และจำนวน

ผู้ลงทะเบียน ใน Whitelist 
/2) IT จังหวัด… 
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    2) IT จังหวัดปลดล็อคกลุ่ม 607 ที่จองคิวในหมอพร้อมแล้ว ให้ประชาสัมพันธ์กลุ่มเป้าหมายดังกล่าวจองคิว

ในหมอประจวบพร้อมแทน 
    3) ผู้ป่วยโควิด 19 ที่หายป่วยแล้ว เป็นระยเวลา 1 เดือน และมีความประสงค์ขอรับการฉีดวัคซีนโควิด 19 

ขณะนี้กำลังอยู่ระหว่างการบริหารจัดการข้อมูลและบริหารจัดการวัคซีน 
 3.2  Case Management : แจ้ง / รายงาน  ดังนี้ 

    1) สถานการณ์การใช้เตียงผู้ป่วยโควิด 19 และผู้ป่วย PUI  แยกสีแดง, เหลือง, เขียว  ของโรงพยาบาลทุก
แห่ง และโรงพยาบาลสนามจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ อัตราการครองเตียงวันนี้ 53.30 %  

    2) สถานการณ์การรักษา ผู้ป่วยโควิด 19 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
     3) รายงานจำนวนผู้ป่วยโควิด 19 ประเภทต่าง ๆ ผู้เสียชีวิต และรับ-ส่งต่อ 
     4) สถานการณ์ยา Favipiravir 

 3.4 liaison : แจ้งสรุปประเด็นข้อสั่งการ  การประชุมศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข เขตสุขภาพ
ที5่ กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ครั้งที่ 79 /2564 ประจำวันพฤหัสบดีที่  23  กันยายน  2564 
  4. ติดตามสถานการณ์ ปัญหา/อุปสรรค และข้อเสนอแนะ ในการดำเนินการจากพ้ืนที่ทุกอำเภอ และขอบคุณ
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทับสะแกและผู้อำนวยการโรงพยาบาลสามร้อยยอด ที่ยินดีให้การสนับสนุนรับผู้ป่วยโควิด 19 ที่รอ 
admitted อำเภอปราณบุรี  มายังโรงพยาบาลสนามในสองอำเภอดังกล่าว 
 IC มีข้อสั่งการ ดังนี้ 

ลำดับ
ที ่

ประเด็นข้อสั่งการ 
หน่วยงาน 

ทีไ่ด้รับมอบหมาย 

กำหนด
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

1 จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ ติดตามบุคคลที่มีความเสี่ยง กรณี เดินทางไป
ตลาดฉัตรแก้ว อำเภอปราณบุรี ตั้งแต่วันที่ 20 กันยายน 2564 ให้กักตัว 
14 วัน หรือหากมีอาการให้ติดต่อสถานบริการสาธารณสุขทันที 

PIO จังหวัด 
PIO ปราณบุรี 

ทันที 

2 จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ การลงทะเบียนจองคิวรับบริการฉีดวัคซีน  
โควิด 19 ในหมอประจวบพร้อม ของกลุ่มเป้าหมาย 607 

PIO จังหวัด ทันที 

3 เฝ้าระวังดูแลรักษาป้องกันการเสียชีวิต ผู้ป่วยโควิด 19 ซึ่งเป็นผู้ต้องขังใน
เรือนจำประจวบคีรีขันธ์ โดยเฉพาะในกลุ่มที่เป็นโรคหรือปัจจัยที่มีความ
เสี่ยงประกอบ เช่น วัณโรคปอด เอดส์ โรคเรื้อรัง โรคอ้วน ที่อาจส่งผลให้
อาการของโรครุนแรงขึ้นจนเสียชีวิต 

โรงพยาบาล
ประจวบคีรีขันธ์ 

ทันที 

4 นัดหมาย / เตรียมการประชุม EOC ครั้งต่อไป  
ในวันจันทร์ที่ 27 กันยายน  2564 เวลา 09.00 น. 

Planning 
จังหวัด 

วันจันทร์ที่  
27 กันยายน 

2564  
นางเพ็ชรัตน์  ตั้งตระกูลพงศ์ ผู้สรุปประเด็นข้อสั่งการ 

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

(นายคมสัน ไชยวรรณ์) 
ผู้บัญชาการเหตุการณ์ (IC) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 


