
                                                                                             
 
 

 
 
 
 

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

ประจ าวันอาทิตย์ที ่ 13  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) การระบาดระลอก
ใหม่ ตั้งแต่วันที่ 1  เมษายน – 13 มิถุนายน 2564 พบผู้ป่วยรายใหม่วันนี้ จ านวน 34 ราย ยืนยันสะสมจ านวน 2,065 ราย 
รักษาหาย 1,663 ราย อยู่ระหว่างการรักษา 397 ราย ในจ านวนนีมี้อาการรุนแรง 2 ราย เสียชีวิตสะสมจ านวน 5 ราย   

สรุปประเด็นส าคัญในการประชุม 
1. SAT รายงานสถานการณ์ ฉบับที่ 479 ประจ าวันที่ 13 มิถุนายน 2564  สถานการณ์ผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อไวรัส 

โคโรนา 2019 (COVID-19) การระบาดระลอกใหม่ของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ช่วงที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 ถึง
วันที่ 13 มิถุนายน 2564  

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

ประจวบคีรีขันธ์ จากการรายงานของ SAT  
1) มอบหมายให้ทีม CDCU อ าเภอหัวหินเร่งสอบสวนโรคและค้นหาผู้สัมผัสเสี่ยงสูงผู้ป่วยรายที่ 2073 

ให้ครบถ้วน  เนื่องจากผู้ป่วยดังกล่าวมีอาชีพเป็นพนักงานโรงแรม (แผนกต้อนรับส่วนหน้าของโรงแรม : Front Office)  
มีโอกาสสัมผัส พบปะพูดคุยกับลูกค้าจ านวนมาก 

2) ก าชับให้ทีม CDCU อ าเภอหัวหิน เฝ้าระวังดูแลให้พนักงานในบริษัทโดลและโรงงานสุรชัยโพลทรีฟูดส์  
ปฏิบัติตามมาตรการการกักตัวอย่างเคร่งครัด 
 2.2 ติดตามรายละเอียดเพ่ิมเติม  กรณีพบผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19) รายใหม่ของ
จังหวัด ในอ าเภอหัวหิน, ปราณบุรี, กุยบุรี และบางสะพานน้อย  เน้นย้ าให้ทีม CDCU อ าเภอดังกล่าว สอบสวนโรคและ
ค้นหาผู้สัมผัสเสี่ยงสูง / เสี่ยงต่ า ให้ครบถ้วน อย่างรวดเร็ว  เพ่ือการด าเนินการตามมาตรการควบคุมป้องกันการแพร่
ระบาดของโรคได้อย่างทันท่วงที 
    กรณี ผู้ป่วยรายที่ 2070 ของอ าเภอปราณบุรี จากการสอบสวนโรคเบื้องต้น อาชีพของผู้ป่วย (รปภ.
ธนาคาร) พบว่ามีผู้สัมผัสจ านวนมาก มอบหมายให้ Operation จังหวัดประสานข้อมูลกับ PIO จังหวัด  ในการจัดท า
ประกาศติดตามผู้สัมผัส  และให้ทีม  CDCU ของทุกอ าเภอที่เกี่ยวข้อง ประเมินผู้สัมผัส แยกเป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูง  และ
เสี่ยงต่ า  แล้วเร่งด าเนินการตามมาตรการควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดของโรคทันที 

2.3 ติดตามการบันทึกข้อมูลผู้ได้รับบริการฉีดวัคซีนของสัปดาห์ที่ผ่านมา ใน MOPH IC กระทรวงสาธารณสุข  
ให้ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน ตามข้อสั่งการเมื่อวานนี้  

(IT : แจ้งว่าโรงพยาบาลทุกแห่งด าเนินการเรียบร้อยแล้ว) 
2.4 เน้นย้ าการเตรียมความพร้อมการให้บริการฉีดวัคซีน Sinovac เข็มที่ 2 (11,000 โด๊ส) ให้เป็นไปด้วย

ความเรียบร้อย ตามข้อสั่งการเมื่อวานนี้ 
/3. สรุปประเด็น... 

ฉบับที่ 274 จากการประชุม EOC สสจ.ประจวบคีรีขันธ์ คร้ังที่ 275 
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3. สรุปประเด็นส าคัญจากกล่องภารกิจต่าง ๆ ระดับจังหวัด 
3.1 Planning: แจ้ง / รายงาน  ดังนี้  

   1) รายงานความก้าวหน้าการจองคิวฉีดวัคซีนโควิด 19 จงัหวัดประจวบคีรีขันธ์ ผ่านหมอประจวบพร้อม  
และจ านวนผู้ลงทะเบียนใน  Whitelist รวมถึงผลงานการฉีดวัคซีน  
   2) การฉีดวัคซีน Sinovac เข็มที่ 2 (11,000 Dose) ซึ่งจะเริ่มในสัปดาห์หน้า ตามแผนของแต่ละ
โรงพยาบาล ขอให้ติดตามกลุ่มเป้าหมายมาฉีดให้ครบถ้วนตามนัด หากมีผู้ไม่มาตามนัด ให้ติดตามมาฉีดให้ได้ ภายใน 1 
สัปดาห์หลังวันนัด กรณีไม่ประสงค์รับการฉีดเข็มที่ 2 ให้ลงลายมือชื่อและเหตุผลไว้เป็นหลักฐาน   และเมื่อมีวัคซีน
ดังกล่าวเหลือ  ไม่ให้น าไปฉีดเป็น เข็มที่ 1 ในกลุ่มเป้าหมายอ่ืน  เนื่องจากขณะนี้  ยังไม่มีข้อมูลการได้รับวัคซีน Sinovac 
มาเพ่ิมเติม 
   IC : มอบหมายให้ Planning ติดตามผลการฉีดวัคซีน Sinovac ในสัปดาห์หน้า (14-18 มิถุนายน 
2564) รายงานในที่ประชุม EOC ทุกวัน 

3.2 Operation :  
 1) Case management : รายงานดังนี้ 
   - สถานการณ์จ านวนเตียงประเภทต่าง ๆ ในโรงพยาบาล  รวมถึงเตียงของโรงพยาบาลสนาม  ซึ่ง

วันนี้  พบอัตราครองเตียงในภาพรวมจังหวัด เพ่ิมข้ึนเป็น 55 % จากการ Admited ที่โรงพยาบาลหัวหิน 
   - สถานการณ์ข้อมูลการรับผู้ป่วยไว้รักษาตัวในโรงพยาบาล ผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรงมีจ านวนลดลง  
  2) การออกหนังสือรับรองการได้รับวัคซีนโควิด 19 แบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่ 

(1) การออกหนังสือรับรองการได้รับวัคซีนโควิด 19 ครบ 2 เข็ม ซึ่งออกจากระบบหมอพร้อม  โดย
ผู้อ านวยการโรงพยาบาลทุกแห่งเป็นผู้ลงนามรับรอง  ทั้งนี้  ผู้อ านวยการโรงพยาบาล  สามารถมอบอ านาจให้ผู้อ่ืนลงนาม
แทนได้  โดยการจัดท าค าสั่งมอบหมายเป็นการภายใน ของแตล่ะโรงพยาบาล 

(2) หนังสือรับรองการสร้างภูมิคุ้มกันโรค กรณีวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรค
โควิด 19 เพ่ือใช้ส าหรับการเดินทางระหว่างประเทศ (เล่มเหลืองโควิด) ผู้มีอ านาจลงนาม ตามที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาฯ 
ตามที่เคยแจ้งแล้ว  ขณะนี้ยังไม่สามารถด าเนินการได้   อยู่ระหว่างรอเอกสารเล่มเหลือง  นอกจากนี้โรงพยาบาล
ประจวบคีรีขันธ์และโรงพยาบาลหัวหิน  ท าหนังสือขอเบิกเอกสารดังกล่าวมายังส านักงานสาธารณสุขจังหวัดด้วย  
เนื่องจากเป็นเอกสารส าคัญที่ต้องควบคุม 
   3) การส่งรายงาน AEFI : ขอให้ทุกโรงพยาบาล ตรวจสอบ บันทึก และส่งรายงาน AEFI 1 และ AEFI 2
ในรูปแบบไฟล์อิเลคทรอนิคส์ มายัง Operation จังหวัด ภายหลังการเกิดเหตุการณท์ุกครั้งทันท ี

 3.3 Logistic : แจ้งโรงพยาบาลที่ยังไม่ได้รับวัคซีน Sinovac จ านวน 3 โรงพยาบาล ให้มาติดต่อรับที่
โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ ตามยอดที่แจ้งจัดสรร ก่อนการเปิดให้บริการการฉีดวัคซีนในสัปดาห์หน้า 
  3.4 PIO : แจ้งได้ด าเนินการจัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ กลุ่มเป้าหมาย ที่จะได้รับบริการฉีดวัคซีน Sinovac ใน
สัปดาห์หน้า (14-18 มิถุนายน 2564) เพ่ือให้ทุกอ าเภอน าไปประชาสัมพันธ์ 
 

 
/IC มีข้อสั่งการ... 
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IC มีข้อสั่งการดังนี้  
 

ล าดับ
ที ่

ประเด็นข้อสัง่การ 
หน่วยงาน 
ทีไ่ด้รับ

มอบหมาย 

ก าหนดระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผลการ 
ด าเนินงาน 

1 ประชาสัมพันธ์และติดตามกลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับวัคซีน 
Sinovac เข็มที่ 2 (11,000 โด๊ส) ให้มารับบริการให้
ครบถ้วน ตามนัด กรณียังไม่มารับบริการตามนัด ให้ติดตาม
มารับบริการภายในระยะเวลา 7 วันหลังวันนัด หากไม่
ประสงค์รับบริการฉีดวัคซีนเข็มที่ 2 ให้ลงลายมือชื่อและ
ระบุเหตุผลไว้เป็นหลักฐาน ส่งมายัง Operation จังหวัด 

โรงพยาบาล
ทุกแห่ง, 

PIO จังหวัด/
อ าเภอ 

ตั้งแต่ 
วันนี้เป็นต้นไป 

 

2 กรณวีัคซีน Sinovac เหลือ จากการที่มีผู้ไม่ประสงค์รับ
บริการฉีดวัคซีนเข็มที่ 2 ให้เก็บวัคซีนดังกล่าวไว้ส าหรับ 
การบริหารจัดการในภาพรวมจังหวัด  ห้ามน าไปฉีดเข็มที่ 1  
ให้กับกลุ่มเป้าหมายอ่ืน 

โรงพยาบาล
ทุกแห่ง 

ตั้งแต่ 
พรุ่งนี้เป็นต้นไป 

 

3 นัดหมาย/เตรียมการประชุม EOC ครั้งต่อไป  
ในวันจันทร์ที่ 14 มิถุนายน 2564  เวลา 09.00 น. 

Planning 
จังหวัด 

วันจันทร์ที่  
14 มิถุนายน 2564 

 

 
 

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

 
 
 

(นางจารุรัตน์  พัฒน์ทอง) 
ผู้บัญชาการเหตุการณ์ (IC) ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 


