
                                                                                             
 
 
 
 
 
 

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

ประจ าวันจันทร์ที ่ 14  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 – 14 มิถุนายน 2564 พบผู้ป่วยรายใหม่วันนี้ จ านวน 6 ราย ยืนยันสะสมจ านวน 2,071 ราย 
รักษาหาย 1,671 ราย อยู่ระหว่างการรักษา 395 ราย ในจ านวนนีมี้อาการรุนแรง 2 ราย เสียชีวิตสะสมจ านวน 5 ราย   

สรุปประเด็นส าคัญในการประชุม 
1. SAT รายงานสถานการณ์ ฉบับที่ 480 ประจ าวันที่ 14 มิถุนายน 2564  สถานการณ์ผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อไวรัส 

โคโรนา 2019 (COVID-19) การระบาดระลอกใหม่ของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ช่วงที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 ถึง
วันที่ 14 มิถุนายน 2564  

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

ประจวบคีรีขันธ์ จากการรายงานของ SAT  
1) แจ้งผลการตรวจLab หาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ในผลไม้กระป๋อง,น้ าผลไม้ ของ

บริษัทโดลไทยแลนด์ ไม่พบการปนเปื้อนเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) 
2) ผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่กักตัวครบ 14 วัน ยังมีโอกาสพบเชื้อได ้
 3) โรงเรียนบางแห่งเริ่มเปิดภาคเรียน โดยใช้มาตรการลดความหนาแน่น จ านวน <1,000 คน ให้ทุก

พ้ืนที่ติดตามเฝ้าระวังการแพร่กระจายเชื้อ ได้แก่ โรงอาหาร, รถรับ-ส่ง  
3. สรุปประเด็นส าคัญจากกล่องภารกิจต่าง ๆ ระดับจังหวัด 

3.1 Planning: แจ้ง / รายงาน  ดังนี้  
   1) รายงานความก้าวหน้าการจองคิวฉีดวัคซีนโควิด 19 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ผ่านหมอประจวบพร้อม  
และจ านวนผู้ลงทะเบียนใน  Whitelist รวมถึงผลงานการฉีดวัคซีน  
   2) การฉีดวัคซีน Sinovac เข็มที่ 2 (11,000 Dose) ซ่ึงจะเริ่มในวันนี้ 14 มิถุนายน 2564  ตามแผนของ
แต่ละโรงพยาบาล ขอให้ติดตามกลุ่มเป้าหมายมาฉีดให้ครบถ้วนตามนัด หากมีผู้ ประสงค์จะขอเลื่อนนัด ให้นัดมาฉีด 
ภายใน 1 สัปดาห์หลังวันนัด  
   3) ติดตามการบริหารวัคซีน Sinovac ที่ได้รับการจัดสรรไปแล้ว.ของโรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์, หัว
หิน และปราณบุรี  ขอให้ตรวจสอบข้อมูลจ านวนผู้มาฉีดวัคซีน และจ านวนวัคซีนคงเหลือ  
   4) จากการตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียนใน MOPH- IC หน่วยงานที่ข้อมูลยังไม่ถูกต้องครบถ้วน 
ได้แก่ โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์และโรงพยาบาลค่ายธนะรัชต์ ขอให้ด าเนินตรวจสอบ และแก้ไขข้อมูลโดยเร็ว 
  

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

วนันี้พบอัตราครองเตียงอยู่ที่ 50 % 
   - สถานการณ์ข้อมูลการรับผู้ป่วยไว้รักษาตัวในโรงพยาบาล แยกประเภทผู้ป่วยตามอาการ 
   - สถานการณ์ยา Favipiravir ปัจจุบันคงเหลือ 825 เม็ด 
 

/3.3 Logistic… 

ฉบับที่ 275 จากการประชุม EOC สสจ.ประจวบคีรีขันธ์ คร้ังที่ 276 
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 3.3 Logistic : แจ้งการเฝ้าระวังทรัพยากรคงคลัง ขณะนี้พบว่ามีทรัพยากรบางประเภทหมด ตอนนี้ได้ขอ

สนับสนุนไปท่ีเขตสุขภาพท่ี 5  หากโรงพยาบาลไหนมีความจ าเป็นต้องใช้เร่งด่วนให้ด าเนินการจัดหาด้วยตนเอง 
 
IC มีข้อสั่งการดังนี้  
 

ล าดับ
ที ่

ประเด็นข้อสั่งการ 
หน่วยงาน 
ทีไ่ด้รับ

มอบหมาย 

ก าหนดระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผลการ 
ด าเนินงาน 

1 พัฒนาความรู้และทักษะการ Swab หาเชื้อไวรัส   โคโรนา 
2019 (COVID – 19) ให้แก่บุคลากรสาธารณสุขทั้ง
โรงพยาบาล และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล  

CDCU 
อ าเภอ 

ทุกอ าเภอ 
ทันที 

 

2 นัดหมาย/เตรียมการประชุม EOC ครั้งต่อไป  
ในวันอังคารที่ 15 มิถุนายน 2564  เวลา 09.00 น. 

Planning 
จังหวัด 

วันอังคารที่  
15 มิถุนายน 2564 

 

 
 

      นางสาวดุจเดือน คีรีศรี  ผู้สรุปประเด็นข้อสั่งการ 
นางเพ็ชรัตน์ ตั้งตระกูลพงศ์ ผู้ตรวจสรุปประเด็นข้อสั่งการ 

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

(นายสุริยะ คูหะรัตน์) 
ผู้บัญชาการเหตุการณ์ (IC) ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 


