
                                                                                             
 
 

 

 

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

ประจ าวันจันทร์ที ่ 28  เดือน กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2565  เวลา 09.00 น. – 11.00 น. 
ห้องประชุมคูหาคฤหาสน์ ชั้น 4  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  อ.เมือง ฯ  จ.ประจวบคีรีขันธ์ 
สรุปสถานการณ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 28 

กุมภาพันธ์  2565  พบผู้ป่วยรายใหม่วันนี้  จ านวน  251 ราย ผู้ป่วยสะสมจ านวน 6,935 ราย รักษาหาย 4,374 ราย        
อยู่ระหว่างการรักษา 2,561 ราย ในจ านวนนี้ไมมี่อาการรุนแรง  เสียชีวิตสะสมจ านวน 9 ราย   

IC มีข้อสั่งการ ดังนี้ 

ล าดับ
ที ่

ประเด็นข้อสั่งการ 
หน่วยงาน 

ที่ได้รับมอบหมาย 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

1 จดัตั้งศูนย์ประสานงาน รองรับผู้ติดเชื้อที่มีผลการตรวจ ATK เป็นผลบวก
(Positive) เพ่ือเป็นช่องทางส าหรับติดต่อ สอบถาม ให้ข้อมูลค าแนะน า
ส าหรับประชาชน รวมถึงประเมินอาการเบื้องต้น และประสานผู้เกี่ยวข้อง
เพ่ือรับเข้าสู่ระบบการรักษา HI, CI โดยขอให้ทุกอ าเภอแจ้งช่องทางการ
ติดต่อ เบอร์โทร ส าหรับประชาชน และแจ้งรายชื่อ, ต าแหน่ง,  
เบอร์โทรศัพท์ เจ้าหน้าผู้รับผิดชอบ /ประสานงานประจ าศูนย์ฯ มายัง 
Operation (CM) จังหวัด หรือ line Group: Operation ด้านการแพทย์
และสาธารณสุขจังหวัดประจวบฯ 

IC อ าเภอ และ 
Operation (CM)  

ทุกอ าเภอ 

ภายในวันจันทร์ที่ 
28 กุมภาพันธ์ 

2565 (15.30 น.) 

2 ประสาน องค์การปกครองท้องถิ่น สื่อสาร ท าความเข้าใจ เกี่ยวกับ
ระเบียบ แนวทางการด าเนินงาน ขั้นตอน หลักการปฏิบัติที่ถูกต้องตาม
เกณฑ์การเบิกจ่าย ของการเปิด CI ต าบล 

IC อ าเภอ 
ทุกอ าเภอ  

ทันที 

3 จัดท าแนวทางการปฏิบัติ/การด าเนินงาน  (Flowchart) ส าหรับรับเข้า/
การดูแล ผู้ป่วยในระบบ HI, CI 

Operation (CM) 
จังหวัด  

ทันที 

4 เน้นย้ า การจัดจุดบริการ ฉีดวัคซีน walk in วัคซีนทุกชนิด ประชาชน
สามารถเลือกรับวัคซีนได้เอง เลือกได้ทุกสูตร ตามสูตรของกระทรวงฯ   
โดยฉีดให้ประชาชนทุกคนที่มาขอรับบริการ ไม่ปฏิเสธผู้ที่มาขอรับบริการ 
ส าหรับกรณีท่ีเป็น vaccine multiple dose ให้ใช้การนัดหมาย  
ก าหนดวันมารับวัคซีนแทน  

Planning     
อ าเภอ 

ทันที 

5 จัดท าสื่อ ประชาสัมพันธ์   
  1) เรื่องการปฏิบัติตน ในช่วงของการแพร่ระบาดของเชื้อ โอไมครอน 
  2) ช่องทางการติดต่อศูนย์ประสานงานแต่ละอ าเภอ เมื่อผลการตรวจ 
ATK เป็นบวก(Positive) 
  3) แนวทางการปฏิบัติ/การด าเนินงาน (Flowchart) ส าหรับรับเข้า/การ
ดูแล ผู้ป่วยในระบบ HI, CI   
  4) รณรงค์การฉีดวัคซีน walk in โดยประชาชนสามารถเลือกชนิดของ
วัคซีนได้เอง ทุกสูตร ตามสูตรของกระทรวงฯ 

PIO จังหวัด  ทันที 

 

 

ฉบับที่ 414 จากการประชุม EOC สสจ.ประจวบคีรีขันธ์ คร้ังที่ 415 
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6 ส่งเอกสาร หลักฐานการเบิกจ่ายเงินส าหรับการให้บริการฉีดวัคซีน นอก
พ้ืนที่ มายัง Finance จังหวัด 

รพ.ปราณบุรี และ
รพ.บางสะพาน 

ภายในวันจันทร์ที่ 
28 กุมภาพันธ์ 

2565  
7 รายงานสถานการณ์ Vaccine, ปัญหา อุปสรรค ให้ Mr. vaccine ทราบ 

ทุกเช้าวันจันทร์ และเย็นวันพฤหัสบดี  
Planning  จังหวัด ทันที 

8 รวบรวมข้อมูลทรัพยากรส าหรับการตรวจคัดกรองผู้ติดเชื้อ COVID 19 
รวมทั้งสถานที่การดูแลรักษาผู้ติดเชื้อ และกลุ่มผู้สัมผัสเสี่ยงสูง เพื่อ
วางแผนให้เพียงพอต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID 19 ที่
มีแนวโน้มสูงขึ้น ส่งให้ Liaison จังหวัด รวบรวมส่งให้ Liaison เขต
สุขภาพที ่5 

Logistic, 
Operation (CM), 
Liaison จังหวัด 

ภายในวันพุธที่ 2 
มีนาคม 2565 

9 จัดท าค าสั่งคณะท างานรับผิดชอบวัคซีนระดับอ าเภอ Planning 
จังหวัด 

ทันที 

10 นัดหมาย / เตรียมการประชุม EOC ครั้งต่อไป  ในวันจันทร์ที่ 7 มีนาคม 
2565 เวลา 09.00 น. 

Planning 
จังหวัด 

วันจันทร์ที่ 7 
มีนาคม 2565  

 
 

นางสาวณัฐภรณ์  พรมเงิน ผู้สรุปประเด็นข้อสั่งการ 
นางเพ็ชรัตน์  ตั้งตระกูลพงศ์  ผู้ตรวจสรุปประเด็นข้อสั่งการ 

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

 
 

(นางจารุรัตน์  พัฒน์ทอง) 
ผู้บัญชาการเหตุการณ์ (IC) ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 


