
                                                                                             
 
 

 
 

ข้อสั่งการศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
กรณี : โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) 

ประจำวันเสารท์ี ่ 2  เดือน ตุลาคม  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 – 2 ตุลาคม  2564 พบผู้ป่วยรายใหม่วันนี้ จำนวน 78 ราย ยืนยันสะสมจำนวน 10,682 ราย 
รักษาหาย 10,154 ราย อยู่ระหว่างการรักษา 1,023 ราย ในจำนวนนีมี้อาการรุนแรง 31 ราย เสียชีวิตสะสมจำนวน 76 ราย   

สรุปประเด็นสำคัญในการประชุม 
1. SAT รายงานสถานการณ์ ฉบับที่ 589 ประจำวันที่ 2 ตุลาคม 2564 สถานการณ์ผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อไวรัสโคโรนา 

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

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

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

     - สรุปข้อมูลผู้เสียชีวิตจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) มากที่สุด คืออำเภอปราณบุรี และเดือน
กันยายน มีแนวโน้มลดลง 

    - ติดตาม Cluster ตลาดฉัตรแก้ว อำเภอปราณบุรี เน้นประชาสัมพันธ์โดยใช้สื่อท้องถิ่นให้มากข้ึน, เว้นระยะห่าง
ระหว่างร้านค้า, การใส่ถุงมือ, การไหลเวียนอากาศภายในตลาด และการทำลายเชื้อในสถานที่/สิ่งแวดล้อมและคน สำหรับ 
Cluster โรงงาน Tipco อำเภอเมือง เน้นการค้นหา/กักตัว High Risk กำกับมาตรการป้องกันควบคุมการแพร่ระบาดของโรค
โควิด 19 อย่างเคร่งครัด เพ่ือป้องกันการแพร่กระจายของโรค 

     - เน้นย้ำทุกอำเภอ ดูแล เฝ้าระวัง ในพื้นที่ ทีเ่สี่ยงต่อการเกิดขึ้น Cluster ขึ้นใหม ่
    - เน้นย้ำทุกพ้ืนที่เร่งรัดการลงทะเบียนจองคิวในหมอประจวบพร้อม 
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  
                   3) รายงานผลการฉีดวัคซีน Sinovac เข็ม 1 ให้กับผู้จองคิวหมอประจวบพร้อม และกลุ่มเป้าหมาย 608 
กำหนดฉีด 14 กันยายน 2564                                                                                    
                   4) การจัดสรรวัคซีน Pfizer โควตาชาวต่างชาติและชาวไทยที่ต้องไปต่างประเทศ เพ่ือใช้ฉีดเข็ม 2 สำหรับคน
ที่ฉีดเข็ม 1 ในวันที่ 14 กันยายน 2564                                                                                    /3.2 Case ... 

ฉบับที่ 384 จากการประชุม EOC สสจ.ประจวบคีรีขันธ์ คร้ังที่ 385 
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 3.2 Case Management : แจ้ง / รายงาน  ดังนี้ 
      1) สถานการณ์เตียง แยกสีแดง, เหลือง, เขียว  ของโรงพยาบาลทุกแห่ง และโรงพยาบาลสนามจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ อัตราการครองเตียงวันนี้ 54.5 %  
      2) สถานการณ์อาการผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) สีแดง, เหลือง, เขียว และ
ภาพรวมจังหวัด รวมถึงสถานการณ์การใช้เครื่องช่วยหายใจในผู้ป่วยโควิด 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
ประจวบคีรีขันธ์ กรณี ผู้ป่วยรับส่งต่อมาจากเขตสุขภาพที่ 5, ผู้ป่วยภูมิลำเนาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และผู้ป่วยต่างจังหวัด 

     4) สถานการณ์ ยา Favipiravir ของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  
     5) ได้ดำเนินการกระจายชุดตรวจ ATK (สปสช.) ให้กลุ่มเสี่ยง (HR)เรียบร้อยแล้ว เร่งติดตามผู้ได้รับชุดตรวจ

ใหร้ายงานผลการดำเนินงานด้วย 
3.3 Logistic : แจ้ง 
 1) ให้ทุกโรงพยาบาลมารับวัคซีนที่กำหนดฉีดในวันที่ 6 ตุลาคม 2564 ได้ที่โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์    

ในวันจันทร์ที่ 4 ตุลาคม 2564 
   3.4 Finance : แจ้งทุกหน่วยงานที่นำเอกสารเบิกจ่ายค่าเสี่ยงภัยกลับไปแก้ไข ให้เร่งส่งคืนมายัง Finance จังหวัด 
ยังสามารถเบิกได้ภายในเดือนตุลาคมหรือจนกว่าเงินจะหมด  

4. ติดตามสถานการณ์ ปัญหา/อุปสรรค และข้อเสนอแนะ ในการดำเนินการจากพ้ืนที่ทุกอำเภอ 
 IC มีข้อสั่งการ ดังนี้ 

ลำดับที่ ประเด็นข้อสั่งการ 
หน่วยงาน 

ทีไ่ด้รับมอบหมาย 
ระยะเวลาดำเนินการ 

1 ส่งรายชื่อกลุ่มเป้าหมายผู้ที่จะได้รับการฉีดวัคซีนโควิด-19 ของ 
ตลาดฉัตรแก้ว อำเภอปราณบุรี ให ้Planning จังหวัด 

Planning อำเภอ
ปราณบุรี 

วันจันทร์ที ่
4 ตุลาคม 2564 

ภายในเวลา12.00น. 
2 ทำคำสั่งปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่ ทีท่ำหน้าที่ฉีดวัคซนีให้ผู้มารับ

บริการฉีดวัคซนีโควิด-19 
Planning อำเภอ 

ทุกแห่ง 
ทันที 

3 ใหต้รวจหาการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ของ
ผู้ต้องขังในเรือนจำที่เป็น High Risk โดยใช้วิธี ELISA และส่งไป
ตรวจที่ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ จ.สมุทรสงคราม 

รพ.
ประจวบคีรขัีนธ์ 

ทันที 

4 นัดหมาย / เตรียมการประชุม EOC ครั้งต่อไป  
ในวันอาทิตยท์ี่ 3 ตุลาคม  2564 เวลา 09.00 น. 

Planning 
จังหวัด 

วันอาทิตยท์ี่ 
3 ตุลาคม 2564  

 

นายศุภชัย  ศราภัยวานิช       ผู้สรุปประเด็นข้อสั่งการ 
นางเพ็ชรัตน์  ตั้งตระกูลพงศ์ ผู้ตรวจสรุปประเด็นข้อสั่งการ 

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

(นายคมสัน  ไชยวรรณ์) 
ผู้บัญชาการเหตุการณ์ (IC) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 


