
                                                                                             
 
 
 
 

 
ข้อสั่งการศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

กรณี : โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) 
ประจ าวันอาทิตย์ที ่ 6 เดือน  มิถุนายน พ.ศ. 2564  เวลา 09.00 น. - 10.00 น. 

ห้องประชุม ชั้น 4  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  อ.เมืองฯ  จ.ประจวบคีรีขันธ์ 
 

สรุปสถานการณ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) การระบาด
ระลอกใหม่ ตั้งแต่วันที่ 1  เมษายน – 6 มิถุนายน 2564 พบผู้ป่วยรายใหม่วันนี้ จ านวน 18 ราย สะสมจ านวน 1,766 ราย 
รักษาหาย 1,575 ราย  อยู่ระหว่างการรักษา 187 ราย  ในจ านวนนี้มีอาการรุนแรง 4 ราย  เสียชีวิตจ านวน  4  ราย   

สรุปประเด็นส าคัญในการประชุม 
1. SAT รายงานสถานการณ์ ฉบับที่ 472 ประจ าวันที่ 6 มิถุนายน 2564  สถานการณ์ผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อไวรัส 

โคโรนา 2019 (COVID-19) การระบาดระลอกใหม่ของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ช่วงที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 ถึง
วันที่ 6 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 ติดตามสถานการณ์การติดเชื้อของคลัสเตอร์ โรงงานสุรชัยโพลทรีฟู๊ดส์  อ าเภอหัวหิน  และการ
ด าเนินการป้องกันควบคุมการแพร่กระจายเชื้อตามมาตรการที่นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมอบแนวทางปฏิบัติ ได้แก่ 
การติดตาม Hight Risk Contact ในแผนกที่พบผู้ป่วยติดเชื้อ, การสุ่มตรวจ 10 % ในแต่ละแผนกของแผนกที่เหลือ และ
การท า Big Cleaning Day ในโรงงาน 

   2) IC แจ้งย้ าการเฝ้าระวังอาการข้างเคียง (AEFI) ของวัคซีน Astrazeneca ตามข้อมูลที่ SAT รายงาน 
   3) IC ให้ค าแนะน า กรณีการให้บริการฉีดวัคซีน Astrazeneca ส าหรับกลุ่มผู้สูงอายุและกลุ่มผู้ป่วยโรค

เรื้อรัง 7 กลุ่มโรค ซึ่งเป็นกลุ่มที่ต้องให้การเฝ้าระวังเป็นพิเศษ จึงขอให้ทุกโรงพยาบาลวางแผนการบริหารจัดการให้ดี ทั้ง
ในเรื่องของสถานที่ ที่ต้องรองรับคนเป็นจ านวนมาก  เนื่องจาก กลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่น่าจะต้องมีญาติพามาด้วย, การ
เตรียมเครื่องมือ/อุปกรณ์ทางการแพทย์ กรณีมีสถานการณ์ฉุกเฉิน, รถเข็น  รวมถึงสถานที่จอดรถ เป็นต้น 
             2.2 IC มอบให้กล่องภารกิจต่าง ๆ ที่มีประเด็นส าคัญในการด าเนินงาน / แจ้งข้อมูลที่เก่ียวข้อง 

2.2.1 planning : แจ้ง / รายงาน ดังนี้ 
                  1)  ข้อมูลเรียงล าดับการฉีดวัคซีนโควิด-19 ของบุคลากรและประชาชนกลุ่มเป้าหมาย พร้อมกันนี้

ไดส้่งไปทางไลน์ EOC Prachaup  
  2.2.2 Logistic: แจ้งก าหนดการรับวัคซีนของทุกโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข เวลา 

09.00 น.-12.00 น. ที่โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ ส่วนโรงพยาบาลเอกชนอ าเภอหัวหินรับที่โรงพยาบาลหัวหิน และ
โรงพยาบาลค่ายธนะรัชต์รับที่โรงพยาบาลปราณบุรี 
 
 

/IC มีข้อสั่งการ... 
 
 
 
 
 
 

ฉบับที่ 268 จากการประชุม EOC สสจ.ประจวบคีรีขันธ์ คร้ังที่ 269 
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IC มีข้อสั่งการดังนี้  
 

ล าดับ
ที ่

ประเด็นข้อสั่งการ 
หน่วยงาน 
ทีไ่ด้รับ

มอบหมาย 

ก าหนดระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผลการ 
ด าเนินงาน 

1 เตรียมความพร้อมทีมกู้ชีพฉุกเฉิน,อุปกรณ์การช่วยชีวิต
ฉุกเฉินและรถพยาบาล ส าหรับจุดฉีดวัคซีนโควิด-19 

โรงพยาบาล
ทุกแห่ง 

วันจันทร์ที่            
7 มิถุนายน 2564 

 

2 ให้รายงานวิธีการ/การนัดหมายการฉีดวัคซีนมายัง IC  
ทางไลน์ กลุ่ม EOC Prachuap (Planning จังหวัด
รวบรวม) 

โรงพยาบาล
ทุกแห่ง 

ภายในวันอาทิตยท์ี ่          
6 มิถุนายน 2564  
เวลา 12.00 น. 

 

6 นัดหมาย/เตรียมการประชุม EOC ครั้งต่อไป  
ในวันจันทร์ที่ 7 มิถุนายน 2564  เวลา 09.00 น. 

Planning 
จังหวัด 

วันจันทรท์ี่            
7 มิถุนายน 2564 

 

 
 

นางสาวดุจเดือน  คีรีศรี   สรุปประเด็นข้อสั่งการ 
นางเพ็ชรัตน์  ตั้งตระกูลพงศ์ ผู้ตรวจสรุปประเด็นข้อสั่งการ 

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

(นายคมสนั  ไชยวรรณ์) 
ผู้บัญชาการเหตุการณ์ (IC) ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 


