
                                                                                             
 
 

 
 

 
ข้อสั่งการศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

กรณี : โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) 
ประจ าวันเสาร์ที ่ 5 เดือน  มิถุนายน พ.ศ. 2564  เวลา 09.00 น. - 10.30 น. 

ห้องประชุม ชั้น 4  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  อ.เมืองฯ  จ.ประจวบคีรีขันธ์ 
 

สรุปสถานการณ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) การระบาด
ระลอกใหม่ ตั้งแต่วันที่ 1  เมษายน – 5 มิถุนายน 2564 พบผู้ป่วยรายใหม่วันนี้ จ านวน 35 ราย สะสมจ านวน 1,748 ราย 
รักษาหาย 1,549 ราย  อยู่ระหว่างการรักษา 195 ราย  ในจ านวนนี้มีอาการรุนแรง 4 ราย  เสียชีวิตจ านวน  4  ราย   

สรุปประเด็นส าคัญในการประชุม 
1. SAT รายงานสถานการณ์ ฉบับที่ 471 ประจ าวันที่ 5 มิถุนายน 2564  สถานการณ์ผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อไวรัส 

โคโรนา 2019 (COVID-19) การระบาดระลอกใหม่ของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ช่วงที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 ถึง
วันที่ 5 มิถุนายน 2564  และข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

2. สรุปประเด็นส าคัญของ IC ดังนี้ 
              2.1 IC ทบทวน/วิเคราะห์การน าเสนอ สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ จากการรายงานของ SAT  

   1) IC ติดตามสถานการณ์การติดเชื้อของคลัสเตอร์ใหม่วันนี้  ได้แก่  โรงงานสุรชัยโพลทรีฟู๊ดส์  อ าเภอ
หัวหิน  และการด าเนินการป้องกันควบคุมการแพร่กระจายเชื้อตามมาตรการ 

   2) IC แจ้งการบริหารวัคซีน Astrazeneca และ Sinovac 
             2.2 IC มอบให้กล่องภารกิจต่าง ๆ ที่มีประเด็นส าคัญในการด าเนินงาน / แจ้งข้อมูลที่เก่ียวข้อง 

2.2.1 planning : แจ้ง / รายงาน ดังนี้ 
                  1) การจัดสรรวัคซีน Astrazeneca  ส าหรับฉีดกลุ่มเป้าหมายที่ลงทะเบียนในหมอพร้อม  

ระหว่างวันที่ 7-8 มิถุนายน 2564 คาดว่า  วัคซีนจะมาในวันที่ 5 หรือ 6 มิถุนายน 2564 และเข็มที่ 2 จะนัดประมาณ 16 
สัปดาห์ข้างหน้า  ในวันจันทร์ที่ 27กันยายน 2564 

      2) การบริหารการฉีดวัคซีนให้พร้อม ทั้งการ Draw ยา การฉีด ให้ได้ 11-12 โด๊ส/ขวด ที่ได้รับ
การจัดสรรครั้งใหม่ ให้กับผู้ที่ลงทะเบียนจองในหมอพร้อม เน้นย้ าฉีดให้เสร็จภายในวันที่ 7 มิถุนายน 2564 วันเดียว
เท่านั้น 

      3) การเพ่ิมจุดฉีดของโรงพยาบาลหัวหินเป็น 2 จุด 
      4) แจ้งข้อมูลการลงทะเบียนใน Whitelist การจองวัคซีนในหมอประจวบพร้อม 
      5) ติดตามการส่งผลการด าเนินงาน  และแผน IAP รายสัปดาห์ โดยให้ส่งภายใน  วันเสาร์ที่ 5 

มิถุนายน 2564 เวลา 12.00 น. 
   2.2.2 Operation: แจ้งแนวทางปฏิบัติการฉีดวัคซีน Astrazeneca และเน้นย้ าการบันทึกข้อมูล
ส าหรับผู้ที่ฉีดวัคซีนโควิด 19 ให้รีบด าเนินการโดยเร็วหลังเสร็จสิ้นการฉีด และบันทึกข้อมูลใน MOPHIC  
    

/2.3 นายแพทย์... 

ฉบับที่ 267 จากการประชุม EOC สสจ.ประจวบคีรีขันธ์ คร้ังที่ 268 
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 2.3 นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งเข่าร่วมประชุมผ่านระบบ Zoom ได้ชี้แจงนโยบายการ
บริหารจัดการวัคซีนให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อกลุ่มเป้าหมาย, การซักซ้อมการฉีดวัคซีน, การเฝ้าระวังดูแลภายหลังการฉีด
วัคซีน Astrazeneca แก่ผู้มารับบริการฉีดวัคซีน 
 
IC มีข้อสั่งการดังนี้  
 

ล าดับ
ที ่

ประเด็นข้อสั่งการ 
หน่วยงาน 
ทีไ่ด้รับ

มอบหมาย 

ก าหนดระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผลการ 
ด าเนินงาน 

1 การฉี ด วั คซี น โ ควิ ดพร้ อมกั นทั่ ว ป ระ เทศ ในวั นที่             
7 มิถุนายน 2564 ให้ทุกพ้ืนที่  ฉีดวัคซีน Astrazeneca 
เป็นวัคซีนหลัก ส่วน Sinovac ให้เป็นเข็มที่ 2 ของรอบ 
11,000 โด๊ส 

โรงพยาบาล 
ทุกแห่ง 

วันจันทร์ที่ 7 
มิถุนายน 2564 

 

2 วัคซีน Astrazeneca เข็มที่ 2 ให้นัดฉีด  วันจันทร์ที่  
27 กันยายน 2564  

โรงพยาบาล
ทุกแห่ง 

วันจันทร์ที่ 7 
มิถุนายน 2564 

 

3 ส่งรายงานผลการให้บริการการฉีดวัคซีนโควิด 19 ให้
ครบถ้วน ใน MOPHIC ทันที ภายหลังเสร็จสิ้น 
การฉีดวัคซีน 

Operation 
อ าเภอ 

วันจันทร์ที่ 7 
มิถุนายน 2564 เป็น

ต้นไป 

 

4 บันทึกข้อมูลวัคซีนคงคลังให้เป็นปัจจุบัน Logistic 
อ าเภอและ

จังหวัด 
วันนี้เป็นต้นไป 

 

5 น าเสนอข้อมูลอาการข้างเคียง (AEFI) ของวัคซีน 
Astrazeneca ในที่ประชุม EOC ส านักงานสาธารณสุข
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

Operation 
จังหวัด 

วันอาทิตย์ที่ 6 
มิถุนายน 2564 

 

6 นัดหมาย/เตรียมการประชุม EOC ครั้งต่อไป  
ในวันอาทิตย์ที่ 6 มิถุนายน 2564  เวลา 09.00 น. 

Planning 
จังหวัด 

วันอาทิตย์ที่ 6 
มิถุนายน 2564 

 

 
 

นายศุภชัย  ศราภัยวานิช   สรุปประเด็นข้อสั่งการ 
นางเพ็ชรัตน์  ตั้งตระกูลพงศ์ ผู้ตรวจสรุปประเด็นข้อสั่งการ 

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

(นายคมสนั  ไชยวรรณ์) 
ผู้บัญชาการเหตุการณ์ (IC) ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 


