
                                                                                             
 
 
 
 

 
ข้อสั่งการศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

กรณี : โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) 
ประจ าวันอังคารที ่ 8 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 – 8 มิถุนายน 2564 พบผู้ป่วยรายใหม่วันนี้ จ านวน 27 ราย สะสมจ านวน 1,811 ราย 
รักษาหาย 1,619 ราย  อยู่ระหว่างการรักษา 215 ราย  ในจ านวนนี้มีอาการรุนแรง 5 ราย  เสียชีวิตจ านวน  4  ราย   

สรุปประเด็นส าคัญในการประชุม 
1. SAT รายงานสถานการณ์ ฉบับที่ 474 ประจ าวันที่ 8 มิถุนายน 2564  สถานการณ์ผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อไวรัส 

โคโรนา 2019 (COVID-19) การระบาดระลอกใหม่ของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ช่วงที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 ถึง
วันที่ 8 มิถุนายน 2564  และข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

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

   - ส าหรับความเชื่อมโยงผู้ป่วยรายใหม่ พบผู้ป่วยติดเชื้อรายใหม่จากการท า  Active Case Finding ใน
พนักงานแผนกอ่ืนๆของโรงงานสุรชัยโพลทรีฟูดส์  เน้นย้ าให้ทีมอ าเภอหัวหินด าเนินการตรวจมาตรการควบคุมป้องกัน
การแพร่ระบาดโรคไวรัสโคโรนา( COVID-19) อย่างเคร่งครัด 

  2.2 การบริหารวัคซีน ต้องพิจารณาด าเนินการไปตามสถานการณ์ได้รับวัคซีน 
  2.3 มอบให้กล่องภารกิจต่างๆ ที่มีประเด็นส าคัญในการด าเนินงาน/แจ้งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 
   2.3.1 Planning: แจ้ง / รายงาน  ดังนี้  
    1) การฉีดวัคซีน Astrazeneca กลุ่มผู้สูงอายุ60 ปี ขึ้นไป และผู้ป่วย 7 กลุ่มโรค เมื่อวานนี้ 

หากโรงพยาบาลใดยัง มีวัคซีนคงเหลือ ให้เร่งด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันนี้ โดยนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ มีข้อเสนอแนะให้ฉีดให้แก่ 2 กลุ่ม ดังกล่าวที่จองในหมอพร้อมเดิม ของวันที่ 9 มิถุนายน2564 
ตามล าดับคิวต่อไปก่อน ทั้งนี้ Planning แจ้งเพ่ิมเติมกรณีวัคซีนที่เหลือ ประชาชนที่ลงทะเบียนจองในหมอพร้อม 7 และ 
8 มิถุนายน 2564  แต่เกิดปัญหารายชื่อตกหล่น สามารถให้ฉีดได้เลย, กรณีผู้ที่ลงทะเบียนฉีดวัคซีนวันที่ 7 และ 8 
มิถุนายน 2564 แล้วยังไม่มาฉีด ให้น ารายชื่อไปเป็นคิวล าดับแรกของการฉีดรอบถัดไป 

    2) หนังสือจากส่วนกลาง แจ้งการจัดสรรวัคซีน พบว่าในเดือนมิถุนายนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
จะไม่ได้รับวัคซีน Astrzeneca แล้ว ส่วนวัคซีน Sinovac เข็มที่ 2 (11,000 dose) ขณะนี้ยังไดไ้ม่ครบ 

   2.3.2 Operation : 
    1) โรงงานขนาดกลางและขนาดใหญ่ ประเมินตนเองตามมาตรการควบคุมการแพร่กระจายเชื้อ

ในสถานประกอบกิจการหรือโรงงาน ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2564 
    2) วันที่ 9 มิถุนายน 2564 กองโรคติดต่อทั่วไปประสานขออนุญาตเข้าพ้ืนที่ ร่วมกับ Civil 

Military Support Element;US Embassy เพ่ือสนับสนุน และร่วมลงพ้ืนที่ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสาธารณสุข 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และโรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ 

    3) ให้ทุกอ าเภอส่งรายชื่อเจ้าหน้าที่ที่ไปช่วยปฏิบัติงานที่จังหวัดสมุทรสาคร เพ่ือรับเหรียญ
พระราชทานจากสมเด็จพระเทพฯ ไปยังผู้ช่วยผู้ตรวจฯเขต5 ภายในวันที่ 14 มิถุนายน 2564 

 
 

/IC มีข้อสั่งการ... 

ฉบับที่ 270 จากการประชุม EOC สสจ.ประจวบคีรีขันธ์ คร้ังที่ 271 



                                                                                             
 

 
IC มีข้อสั่งการดังนี้  
 

ล าดับ
ที ่

ประเด็นข้อสั่งการ 
หน่วยงาน 
ทีไ่ด้รับ

มอบหมาย 

ก าหนดระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผลการ 
ด าเนินงาน 

1 รายงานเรื่องวัคซีน:จ านวนวัคซีนและจ านวนผู้ฉีดวัคซีน
แยกตามกลุ่มเป้าหมาย ตามแบบฟอร์มการรายงานของ
SAT มายัง SAT จังหวัด 

โรงพยาบาล
ทุกแห่ง 

ภายในวันนี้ทันที 
เสร็จสิ้นการฉีดวัคซีน 

 

2 ติดตามการประเมินตนเองตามมาตรฐาน ของโรงงาน
ขนาดกลางและขนาดใหญ่  

Operation 
(ส่วน อวล.) 

จังหวัด 

ภายในวันที่         
15 มิถุนายน 2564 

 

3 ส่งรายชื่อเจ้าหน้าที่ท่ีไปช่วยปฏิบัติงานที่จังหวัด
สมุทรสาคร เพื่อรับเหรียญพระราชทานจากสมเด็จ
พระเทพฯ มายัง Operation  จังหวัด 

Planning 
อ าเภอ 

ภายใน วันที่        
11 มิถุนายน 2564 

 

4 นัดหมาย/เตรียมการประชุม EOC ครั้งตอ่ไป  
ในวันพุธที่ 9 มิถุนายน 2564  เวลา 09.00 น. 

Planning 
จังหวัด 

วันพุธที่               
8 มิถุนายน 2564 

 

 
 

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

 
(นายคมสัน ไชยวรรณ์) 

ผู้บัญชาการเหตุการณ์ (IC) ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 


