
                                                                                             
 
 

 
 

ข้อสั่งการศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
กรณี : โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) 

ประจ าวันอาทิตย์ที ่ 3  เดือน ตุลาคม  พ.ศ. 2564  เวลา 09.00 น. – 10.00 น. 
ห้องประชุมคูหาคฤหาสน์ ชั้น 4  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  อ.เมือง ฯ  จ.ประจวบคีรีขันธ์ 

 

สรุปสถานการณ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) การระบาดระลอกใหม่ 
ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน – 3 ตุลาคม  2564 พบผู้ป่วยรายใหม่วันนี้ จ านวน 105 ราย ยืนยันสะสมจ านวน 10,787 ราย 
รักษาหาย 10,194 ราย อยู่ระหว่างการรักษา 1,088 ราย ในจ านวนนีมี้อาการรุนแรง 34 ราย เสียชีวิตสะสมจ านวน 76 ราย   

สรุปประเด็นส าคัญในการประชุม 
1. SAT รายงานสถานการณ์ ฉบับที่ 591 ประจ าวันที่ 3 ตุลาคม 2564 สถานการณ์ผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อไวรัสโคโรนา 

2019 (COVID-19) การระบาดระลอกใหม่ของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ช่วงที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 3 
ตุลาคม  2564, ผลการด าเนินงาน Active Surveillance, ผลการติดตามผู้สัมผัสเสี่ยงสูง (High Risk), แนวโน้มการระบาด
ของ Cluster ที่ส าคัญในจังหวัด, ผู้ป่วยในต าบลพ้ืนที่ HUAHIN RECHARGE และสถานการณ์การได้รับวัคซีน  

2. สรุปประเด็นส าคัญของ IC  
  1) ทบทวน  วิเคราะห์  และติดตามข้อมูล  รวมถึงให้ข้อเสนอแนะ / มอบหมายการด าเนินงาน  แก่ผู้เกี่ยวข้อง  

จากการรายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ของ SAT ดังนี้ 
  - กรณี Cluster ที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษ เน้นย้ าการด าเนินการตามมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรค

ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)  ซึ่งพบเป็นกลุ่มก้อนวันนี้  ได้แก่ ที่อ าเภอปราณบุรี : Cluster ตลาดฉัตรแก้ว, 
อ าเภอสามร้อยยอด : Cluster อิตาเลียนไทย สามกระทาย, อ าเภอเมืองฯ : Cluster โรงงานทิปโก้, อ าเภอกุยบุรี : Cluster 
โรงงานกุยบุรีผลไม้กระป๋อง และอ าเภอบางสะพาน : Cluster เรือ ว.โชคเอกชัย 79 

  - กรณีพบผู้ป่วยสัมพันธ์กับเหตุการณ์ก่อนหน้า (High Risk) สะสมตั้งแต่ 5 รายขึ้นไป  ให้ทกุอ าเภอเร่งวิเคราะห์
ข้อมูล เพ่ือควบคุมป้องกันการเกิดเป็น Cluster 

  - กรณผีู้ป่วยที่ตรวจพบรายใหม่จากการเฝ้าระวัง วันนี้ส่วนใหญ่พบที่อ าเภอปราณบุรี ขอให้เฝ้าระวังโดยเฉพาะ
ในพ้ืนที่ วัด, แคมป์คนงานก่อสร้าง และกลุ่มท าหมึก เป็นต้น 

  - ติดตามแผน/มาตรการการด าเนินการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 
19) Cluster เรือ ว.โชคเอกชัย 79 จากสสอ.บางสะพาน และแผนการรักษาผู้ป่วย ซึ่งมีจ านวนเพ่ิมมากขึ้น ของโรงพยาบาล
ปราณบุรี 

  2) ก าชับการบันทึกข้อมูลการฉีดวัคซีนโควิด 19 ใน MOPH IC ภายหลังการด าเนินการฉีดวัคซีนให้ครบถ้วน 
ทันเวลา 

3. สรุปประเด็นส าคัญจากกล่องภารกิจต่าง ๆ ระดับจังหวัด 
 3.1 Planning: แจ้ง / รายงาน ดังนี้ 
      1) ความก้าวหน้าการจองคิวฉีดวัคซีนโควิด 19 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ผ่านหมอประจวบพร้อม และจ านวน
ผู้ลงทะเบียน ใน Whitelist 

/2) การจัดสรร... 
 

ฉบับที่ 385 จากการประชุม EOC สสจ.ประจวบคีรีขันธ์ คร้ังที่ 386 
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      2) การจัดสรรวัคซีน AstraZeneca และ Sinovac รายอ าเภอ ส าหรับการให้บริการในสัปดาห์หน้า 
 3.2 Case Management : แจ้ง / รายงาน  ดังนี้ 
      1) สถานการณ์เตียง แยกสีแดง, เหลือง, เขียว  ของโรงพยาบาลทุกแห่ง และโรงพยาบาลสนามจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ อัตราการครองเตียงวันนี้ 56.9 %  
      2) สถานการณ์อาการผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) สีแดง, เหลือง, เขียว และ
ภาพรวมจังหวัด รวมถึงสถานการณ์การใช้เครื่องช่วยหายใจในผู้ป่วยโควิด 19 ที่มีอาการรุนแรง 
      3) รายงานการดูแลผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID–19) admitted ในจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ กรณี ผู้ป่วยรับส่งต่อมาจากเขตสุขภาพท่ี 5, ผู้ป่วยภูมิล าเนาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และผู้ป่วยต่างจังหวัด 

     4) สถานการณ์ ยา Favipiravir ของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  
3.4 Operation : แจ้งติดตามสถานที่ตาม Timeline ที่ค้างอยู่เดิมยังไม่ได้ปลดล็อคจากสีแดงเป็นสีเขียว ของ

ต าบลทับใต้, ต าบลหนองพลับ และต าบลห้วยสัตว์ใหญ่ อ าเภอหัวหิน หากมีการด าเนินการแล้ว ขอให้ส่งภาพถ่ายผลการ
ด าเนินงานมายัง Operation จังหวัด (กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย) 

3.5 PIO : แจ้งการผลิตสื่อและการประชาสัมพันธ์การให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 ชนิดต่าง ๆ ในสัปดาห์หน้า 
   3.6 Finance : แจ้งเรื่องค่าตอบแทนการฉีดวัคซีนนอกสถานบริการ โดยส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขได้
ส ารองเงินไว้ส าหรับการปฏิบัติงานเดือนมิถุนายน – กันยายน 2564  หลังจากนี้ ยังไม่ได้รับแจ้ง แต่ขอให้ทางพ้ืนที่จัดท าค าสั่ง
การปฏิบัติงานไว้ให้ครอบคลุมครบถ้วน 

4. ติดตามสถานการณ์ ปัญหา/อุปสรรค และข้อเสนอแนะ ในการด าเนินการจากพ้ืนที่ทุกอ าเภอ 
 IC มีข้อสั่งการ ดังนี้ 

ล าดับที่ ประเด็นข้อสั่งการ 
หน่วยงาน 

ทีไ่ด้รับมอบหมาย 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

1 ส่งภาพถ่ายผลการด าเนินงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมของสถานที่ตาม 
Timeline ที่พบผู้ป่วยโควิด 19 ในต าบลทับใต้, ต าบลหนองพลับ และ
ต าบลห้วยสัตว์ใหญ่ อ าเภอหัวหิน มายัง Operation จังหวัด (อวล.)  

Operation (อวล.) 
อ าเภอหัวหิน 

ทันที 

2 นัดหมาย / เตรียมการประชุม EOC ครั้งต่อไป ตามที่ IC สั่งการ 
 

Planning 
จังหวัด 

- 

 

นางเพ็ชรัตน์  ตั้งตระกูลพงศ์ ผู้สรุปประเด็นข้อสั่งการ 
Liaison Officer ศูนย์ปฏิบัติการ EOC ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โทร.032-611437 ต่อ 306 

 
 

(นายคมสัน  ไชยวรรณ์) 
ผู้บัญชาการเหตุการณ์ (IC) ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 


