
                                                                                             
 
 

 
 
 

ข้อสั่งการศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
กรณี : โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) 

ประจำวันเสารท์ี ่ 12  เดือน  มิถุนายน พ.ศ. 2564  เวลา 09.00 น. - 10.30 น. 
ห้องประชุม ชั้น 4  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  อ.เมืองฯ  จ.ประจวบคีรีขันธ์ 

 

สรุปสถานการณ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) การระบาดระลอก
ใหม่ ตั้งแต่วันที่ 1  เมษายน – 12 มิถุนายน 2564 พบผู้ป่วยรายใหม่วันนี้ จำนวน 7 ราย ยืนยันสะสมจำนวน 2,031 ราย 
รักษาหาย 1,657 ราย อยู่ระหว่างการรักษา 369 ราย ในจำนวนนีมี้อาการรุนแรง 2 ราย เสียชีวิตสะสมจำนวน 5 ราย   

สรุปประเด็นสำคัญในการประชุม 
1. SAT รายงานสถานการณ์ ฉบับที่ 478 ประจำวันที่ 12 มิถุนายน 2564  สถานการณ์ผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อไวรัส 

โคโรนา 2019 (COVID-19) การระบาดระลอกใหม่ของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ช่วงที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 ถึง
วันที่ 12 มิถุนายน 2564 , รายละเอียดผู้เสียชีวิตรายที่ 5 ของจังหวัด และสถานการณ์การได้รับวัคซีนโควิด 19 

2. สรุปประเด็นสำคัญของ IC ดังนี้ 
2.1 IC ทบทวน/วิเคราะห์การนำเสนอ สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์ จากการรายงานของ SAT  
1) มอบหมายให้ทีม CDCU อำเภอหัวหินเร่งสอบสวนโรคและค้นหาผู้สัมผัสเสี่ยงสูงผู้ป่วยรายที่ 2037 

ให้ครบถ้วน  เนื่องจากผู้ป่วยดังกล่าวมีอาชีพค้าขาย  มีโอกาสสัมผัส พบปะพูดคุยกับผู้คนเป็นจำนวนมาก 
2) กรณีบริษัทโดลและโรงงานสุรชัยโพลทรีฟูดส์  มีมาตรการการที่ดีในการเฝ้าระวัง และควบคุมป้องกัน

การแพร่ระบาดของโรคอยู่แล้ว  กำชับให้ทีม CDCU อำเภอหัวหิน ปฏิบัติตามมาตรการอย่างต่อเนื่อง 
3) กรณีพบผู้ป่วยยืนยันรายใหม่ของอำเภอกุยบุรี เน้นย้ำให้ทีม CDCU อำเภอกุยบุรี สอบสวนโรคให้

มั่นใจว่า  ไม่มีผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 
 2.2 ติดตามรายละเอียดเพ่ิมเติมจากโรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์  กรณีผู้ป่วยเสียชีวิตรายใหม่ของจังหวัด  
และสถานการณ์ของอำเภอต่าง ๆ 
 2.3 เน้นย้ำให้ โรงพยาบาลบางสะพาน เฝ้าระวังดูแลผู้ป่วย  AEFI อาการรุนแรง ซึ่ง admitted อยู่ที่
โรงพยาบาลบางสะพาน อย่างใกล้ชิด 

3. สรุปประเด็นสำคัญจากกล่องภารกิจต่าง ๆ ระดับจังหวัด 
3.1 Operation : แจ้งแนวทางการปฏิบัติสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ที่สัมผัสผู้ป่วยยืนยัน COVID-19 

ฉบับวันที่ 21 พฤษภาคม 2564 
3.2 Planning: แจ้ง / รายงาน  ดังนี้  

   1) รายงานความก้าวหน้าการจองคิวฉีดวัคซีนโควิด  19 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ผ่านหมอประจวบ
พร้อม  และจำนวนผู้ลงทะเบียนใน  Whitelist รวมถึงผลงานการฉีดวัคซีน  
   2) นโยบายปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่องการบริหารจัดการวัคซีน จากการประชุมทางไกล (Web 
Conference) วันที่ 11 มิถุนายน 2564 เวลา 15.00 น. 

   3) ติดตามการลงข้อมูลฉีดการวัคซีนโควิด  19 .ใน MOPH IC ของทุกโรงพยาบาลให้เป็นปัจจุบัน 
        /3.3 HR ติดตาม… 

ฉบับที่ 273 จากการประชุม EOC สสจ.ประจวบคีรีขันธ์ คร้ังที่ 274 
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3.3 HR:  ติดตามรายละเอียด เรื่องการขอสนับสนุนบุคลาการสาธารณสุข อยู่เวรประจำด่านไชยราช  
สาธารณสุขอำเภอบางสะพานน้อย : แจ้งว่า  เป็นเรื่องทีชุ่ดจงอางศึก  นำเข้าในวาระพิจารณา  การประชุม 

คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดประจวบคีรีขันธ์แล้ว ที่ประชุมมีมติให้สาธารณสุขให้การสนับสนุนฯ ดังกล่าว ขณะนี้รอ
คำสั่งฯจากผู้ว่าราชการจังหวัด จึงขอความร่วมมือเบื้องต้นมายังอำเภอใกล้เคียง ในการให้การสนับสนุนบุคลากร
สาธารณสุข  ช่วยปฏิบัติงาน จำนวน 15 วัน เวรกลางวัน ระหว่างเวลา 08.00 น.-16.00 น. เวรละ 2 คน ส่วนเวร
กลางคืน ระหว่างเวลา 16.00 น.-08.00 น. อำเภอบางสะพานน้อย จะเป็นผู้รับผิดชอบเอง 

IC : มอบหมายให้สาธารณสุขอำเภอทับสะแกและอำเภอบางสะพาน เตรียมความพร้อมบุคลากรสาธารณสุข  
เพ่ือให้การสนับสนุนการปฏิบัติงาน ฯ ดังกล่าว  รายละเอียด รอความชัดเจนอีกครั้ง  เมื่อมีคำสั่งฯ ผู้ว่าราชการจังหวัด   

3.4 Logistic : แจ้งโรงพยาบาลที่ยังไม่ได้รับวัคซีน Sinovac ให้มาติดต่อรับที่โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ 
ตามยอดที่แจ้งจัดสรร 

 
IC มีข้อสั่งการดังนี้  
 

ลำดับ
ที ่

ประเด็นข้อสัง่การ 
หน่วยงาน 
ทีไ่ด้รับ

มอบหมาย 

กำหนดระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผลการ 
ดำเนินงาน 

1 บันทึกข้อมูลผู้ได้รับบริการฉีดวัคซีนของสัปดาห์ที่ผ่านมา  
ใน MOPH IC ให้ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน 

โรงพยาบาล
ทุกแห่ง 

ภายใน 18.00 น. 
วันนี้ 

 

2 เตรียมความพร้อมการให้บริการฉีดวัคซีน Sinovac เข็มที่ 2 
(11,000 โด๊ส) ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

โรงพยาบาล
ทุกแห่ง 

ทันที 
 

3 นัดหมาย/เตรียมการประชุม EOC ครั้งต่อไป  
ในวันอาทิตยท์ี่ 13 มิถุนายน 2564  เวลา 09.00 น. 

Planning 
จังหวัด 

วันอาทิตย์ที่  
13 มิถุนายน 2564 

 

 
 

      นางเพ็ชรัตน์ ต้ังตระกูลพงศ์ ผู้สรุปประเด็นข้อสั่งการ 
Liaison Officer ศูนย์ปฏิบัติการ EOC สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โทร.032-611437 ต่อ 306 

 
 
 

(นางศิริพรรณ  กลีบจันทร์) 
ผู้บัญชาการเหตุการณ์ (IC) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 


