
                                                                                             
 
 

 
 

ข้อสั่งการศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
กรณี : โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) 

ประจำวันพฤหัสบดีที่  30  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 – 30 กันยายน 2564 พบผู้ป่วยรายใหม่วันนี้ จำนวน 167 ราย ยืนยันสะสมจำนวน 10,459 ราย 
รักษาหาย 9,899 ราย อยู่ระหว่างการรักษา 1,056 ราย ในจำนวนนีมี้อาการรุนแรง 31 ราย เสียชีวิตสะสมจำนวน 75 ราย   

สรุปประเด็นสำคัญในการประชุม 
1. SAT รายงานสถานการณ์ ฉบับที่ 588 ประจำวันที่ 30 กันยายน 2564 สถานการณ์ผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อไวรัสโคโรนา 

2019 (COVID-19) การระบาดระลอกใหม่ของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ช่วงที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 30 
กันยายน 2564, ผลการดำเนินงาน Active Surveillance, ผลการติดตามผู้สัมผัสเสี่ยงสูง (High Risk) และสถานการณ์การ
ได้รับวัคซีน   

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

ประจวบคีรีขันธ์ ของ SAT กรณี Cluster ที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษ, การพบผู้ป่วยสัมพันธ์กับเหตุการณ์ก่อนหน้า และผู้ป่วยที่
ตรวจพบรายใหม่จากการเฝ้าระวัง และมีข้อเสนอแนะ/มอบหมาย แก่พ้ืนที่ ดังนี้ 

     - ติดตาม Cluster งานศพ ม.5 บ้านมะค่าสี่ซอง ต.หนองพลับ อำเภอหัวหิน, Cluster ตลาดฉัตรแก้ว อำเภอ       
ปราณบุรี, Cluster หัวไชเท้า บ้านต้นเกตุ อำเภอเมืองประจวบฯ ควรเน้นการทำลายเชื้อในสถานที่/สิ่งแวดล้อมและคน    
การค้นหา High Risk/การกักตัว /กำกับมาตรการป้องกันควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 อย่างเคร่งครัด  

     - เน้นย้ำสำหรับ Cluster เรือประมง ส. เลิศสมุทร 959 ,เรือว.โชคเอกชัย 79 อำเภอปราณบุรี ให้ใช้วิธีการ
ป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 มากกว่าการตรวจ ATK  เสนอแนะแนวทาง การดำเนินการป้องกัน ให้กันบริเวณ กัก
บริเวณกรณีมีอาการให้มาตรวจหาเชื้อ หากไม่มีอาการให้กักบริเวณที่บ้าน ครบ 14 วัน แล้ว D/C  

     - ประสาน ศปก.ทุกอำเภอ ให้เฝ้าระวังและติดตามการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 จาก Cluster งานศพ ม.5     
บ้านมะค่าสี่ซอง ต.หนองพลับ อำเภอหัวหิน เนื่องจากมีผู้ร่วมงานเป็นจำนวนมากและมาจากหลากหลายที่ โดยให้ใช้
มาตรการป้องกันควบคุมโรคอย่างเคร่งครัด 

     - มอบหมายโรงพยาบาลปราณบุรี ปรับแผนเพ่ิมจำนวนเตียงโรงพยาบาลสนามสำหรับ  Admit ผู้ป่วยยืนยันติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ถ้าจำเป็นอาจขยายถงึ 300 เตียง 

3. สรุปประเด็นสำคัญจากกล่องภารกิจต่าง ๆ ระดับจังหวัด 
 3.1 Planning: แจ้ง / รายงาน ดังนี้ 
      1) ความก้าวหน้าการจองคิวฉีดวัคซีนโควิด 19 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ผ่านหมอประจวบพร้อม และจำนวน
ผู้ลงทะเบียน ใน Whitelist    
     2) รายงานผลการฉีดวัคซีน AstraZeneca เข็มที่ 2 สำหรับผู้ที่ฉีดAZ เข็ม 1 ในจังหวัด & กลุ่มที่ฉีดเข็ม 1 
จากต่างจังหวัด กำหนดฉีด AZ เป็นวัคซีนเข็มที่ 2 ในวันที่ 29 กันยายน 2564 ซึ่งทุกหน่วยงานคีย์ข้อมูลแล้วแต่ผลงานยังไม่ข้ึน 

/3) รายงาน... 

ฉบับที่ 382 จากการประชุม EOC สสจ.ประจวบคีรีขันธ์ คร้ังที่ 383 



                                                                                             
 

-2/2- 
 

      3) รายงานผลการฉีดวัคซินชิโนฟาร์ม (พอ.สว)  มีโรงพยาบาลหัวหินแห่งเดียวทีร่ายงานครบถว้น 
 3.2 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 รวมถึงสถานการณ์การใช้เครื่องช่วยหายใจในผู้ป่วยโควิด 19 ที่มีอาการรุนแรง 
      3) รายงานการดู แล ผู้ ป่ วยยื น ยั น ติ ด เชื้ อ ไวรั ส โค โรน า 2019 (COVID–19) admitted ใน จั งห วั ด
ประจวบคีรีขันธ์ กรณี ผู้ป่วยรับส่งต่อมาจากเขตสุขภาพท่ี 5, ผู้ป่วยภูมิลำเนาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และผู้ป่วยต่างจังหวัด 
 3.3 PIO : ขอความร่วมมือให้พ้ืนที่ตรวจสอบข้อมูลจำนวนผู้ป่วยโควิด 19 ของอำเภอ ให้ตรงกับข้อมูลของจังหวัด 
              3.4 Finance : การออกคำสั่งปฏิบัติงานที่มีผลต่อการเบิกจ่ายค่าเสี่ยงภัย ควรแยกคำสั่งออกจากคำสั่งที่
ปฏิบัติงานปกตใิห้ชัดเจน เพ่ือง่ายต่อการตรวจสอบ  

4. ติดตามสถานการณ์ ปัญหา/อุปสรรค และข้อเสนอแนะ ในการดำเนินการจากพ้ืนที่ทุกอำเภอ 
 IC มีข้อสั่งการ ดังนี้ 
 

ลำดับที่ ประเด็นข้อสั่งการ 
หน่วยงาน 

ทีไ่ด้รับมอบหมาย 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

1 แจ้ง ศปก.อำเภอ กำกับทุกพ้ืนที่  ดำเนินการตามมาตรการของ
สาธารณสุข โดยเคร่งครัด 

CDCU อำเภอ 
ทุกอำเภอ 

ทันที 

2 นัดหมาย / เตรียมการประชุม EOC ครั้งต่อไป  
ในวันศุกร์ที่ 1 ตุลาคม  2564 เวลา 09.00 น. 

Planning 
จังหวัด 

วันศุกร์ที่ 
1 ตุลาคม 2564  

 
นายศุภชัย  ศราภัยวานิช  ผูส้รุปประเด็นข้อสั่งการ 

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

 
 

(นางสุมา  เหมทัต) 
ผู้บัญชาการเหตุการณ์ (IC) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 


