
                                                                                             
 
 

 
 
 

ข้อสั่งการศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
กรณี : โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) 

ประจำวันเสาร์ที ่ 19  เดือน  มิถุนายน พ.ศ. 2564  เวลา 09.00 น. - 11.30 น. 
ห้องประชุม ชั้น 4  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  อ.เมืองฯ  จ.ประจวบคีรีขันธ์ 

 

สรุปสถานการณ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) การระบาดระลอก
ใหม่ ตั้งแต่วันที่ 1  เมษายน – 19 มิถุนายน 2564 พบผู้ป่วยรายใหม่วันนี้ จำนวน 45 ราย ยืนยันสะสมจำนวน 2,227 ราย 
รักษาหาย 1,746 ราย อยู่ระหว่างการรักษา 476 ราย ในจำนวนนีมี้อาการรุนแรง 2 ราย เสียชีวิตสะสมจำนวน 5 ราย   

สรุปประเด็นสำคัญในการประชุม 
1. SAT รายงานสถานการณ์ ฉบับที่ 485 ประจำวันที่ 19 มิถุนายน 2564  สถานการณ์ผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อไวรัส 

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

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

ประจวบคีรีขันธ์ จากการรายงานของ SAT  
1) ติดตามสถานการณ์ติดเชื้อของแต่ละอำเภอ โดยให้แต่ละอำเภอที่มีผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

นำเสนอข้อมูลพร้อมทั้งร่วมวิเคราะห์สถานการณ์การติดเชื้อ และการดำเนินการการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ 
(นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ร่วมวิเคราะห์ข้อมูลของแต่ละอำเภอ พร้อมทั้งแนะนำแนวทางการ

ป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ และการดำเนินการในส่วนของผู้สัมผัสการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของแต่ละอำเภอ) 
2) การทำ Active Serveillance ของแต่ละอำเภอ ให้ทุกอำเภอทำในชุมชนเพ่ิมข้ึน  

3. สรุปประเด็นสำคัญจากกล่องภารกิจต่าง ๆ ระดับจังหวัด 
3.1 Planning: แจ้ง / รายงาน ดังนี้  

   1) รายงานความก้าวหน้าการจองคิวฉีดวัคซีนโควิด 19 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ผ่านหมอประจวบพร้อม  
และจำนวนผู้ลงทะเบียนใน  Whitelist   
   2) การบริหารวัคซีนในรอบนี้ จำนวน 3,000 dose ให้กับผู้สูงอายุ และ7กลุ่มโรคทีล่งทะเบียนจองคิวใน
หมอพร้อมให้ครบตามจำนวน โดยเก็บตกผู้ที่จองคิววันที่ 7และ8 มิถุนายน 2564ก่อน ส่วนที่เหลือให้กับครูอนุบาลและ
ครชูั้นประถมศึกษาของโรงเรียนเอกชน  ตามรายชื่อที่ทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดส่งให้ 
   3) การฉีดวัคซีน Astrazeneca รอบนี้ให้ทุกโรงพยาบาลฉีดวันอังคารที่  22 มิถุนายน 2564 ยกเว้น
โรงพยาบาลบางสะพานน้อย ฉีดในวันจันทร์ที่ 21 มิถุนายน 2564 เนื่องจากติดภารกิจ 
   4) ติดตามการส่งผลการดำเนินงาน IAP และแผนIAP ของสัปดาห์ต่อไป ภายในเวลา12.00น.วันนี้ 
  3.2 Operation : รายงาน ดังนี้  

 1) แจ้งแผนการฉีดวัคซีนในกลุ่มตำรวจ ของโรงพยาบาลหัวหิน และโรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ 
    3.3  PIO :  ประชาสัมพันธ์การฉีดวัคซีนรอบนี้ จะฉีดให้กับกลุ่มผู้สูงอายุ และ7 กลุ่มโรค ในกรณีที่ถึงคิวแล้ว
ไม่มาให้แจ้งเลื่อนพร้อมเหตุผล และถ้าไม่มาตามนัดอีกครั้งให้ลงทะเบียนจองคิวในหมอประจวบพร้อมใหม่ 

/3.4 Logistic... 

ฉบับที่ 280 จากการประชุม EOC สสจ.ประจวบคีรีขันธ์ คร้ังที่ 281 
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 3.4 Logistic : วัคซีน Astrazeneca ที่มาแล้วให้โรงพยาบาลหัวหิน, ทับสะแก, บางสะพาน, บางสะพานน้อย
มารับวันนี้ 19 มิถุนายน 2564 ทีโ่รงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ 
 3.5 HR : แจ้ง 
  1) การรายงานตัวปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ ที่ไปช่วยปฏิบัติงานที่
โรงพยาบาลบุษราคัมในวันที่ 22 มิถุนายน 2564 – 5 กรกฎาคม 2564 ตามที่โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ ประสาน 
จะเดินทางวันที่ 21 มิถุนายน 2564 รายงานตัวก่อนเวลา 15.00 น. พร้อมรับบัตรเข้าปฏิบัติงานตามวันและเวลาดังกล่าว 
  2) การขอเจ้าหน้าที่รังสีไปช่วยปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลบุษราคัม 
  (นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีความเห็นว่าเจ้าหน้าที่มีภาระงานมากไม่จำเป็นต้องส่ง
รายชื่อไปช่วยปฏิบัติงาน)  
IC มีข้อสั่งการดังนี้  
 

ลำดับที่ ประเด็นข้อสั่งการ 
หน่วยงาน 

ทีไ่ด้รับมอบหมาย 
กำหนดระยะเวลา

ดำเนินการ 

ผลการ 
ดำเนินงา

น 
1 ติดตาม High Risk และพิจารณาสถานที่กักตัวให้

เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายในพ้ืนที่ 
CDCU 

อำเภอบางสะพาน 
ทันที 

 

2 ประชาสัมพันธ์การเลื่อนฉีดวัคซีนของ 2กลุ่มเป้าหมาย 
คือกลุ่มผู้สูงอายุ และ7กลุ่มโรคเสี่ยง  กรณ ีผิดนัดต้อง
แจ้งเลื่อนพร้อมเหตุผล ถ้าเกิน 2 ครั้ง ให้ลงทะเบียน
ใหม่ในหมอประจวบพร้อม 

PIO  
จังหวัด 

ทันที 

 

3 ส่งรายชื่อ2กลุ่มเป้าหมาย (ผู้สูงอายุและ7กลุ่มโรค) ที่
ไมม่ารับวัคซิน ในรายที่จองคิวหมอพร้อม ให้Planning 
จังหวัด 

โรงพยาบาล 
ทุกแห่ง 

ภายใน 
วันพฤหัสบดีที่24 
มิถุนายน 2564 

 

4 จัดทำคำสั่งปฏิบัติงานของทีมแพทย์และเจ้าหน้าที่ของ
โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ ทีไ่ปช่วยโรงพยาบาล
บุษราคัม 

Planning 
จังหวัด 

ทันที 
 

5 นัดหมาย/เตรียมการประชุม EOC ครั้งต่อไป  
ในวันอาทิตยท์ี่ 20 มิถุนายน 2564  เวลา 09.00 น. 

Planning จังหวัด 
วันอาทิตย์ที่  

20 มิถุนายน 2564 
 

 
 

      นายศุภชัย ศราภัยวานิช  ผู้สรุปประเด็นข้อสั่งการ 
นางเพ็ชรัตน์ ตั้งตระกูลพงศ์ ผู้ตรวจสรุปประเด็นข้อสั่งการ 

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

(นางจันทนา ศิริโยธิพันธุ์) 
ผู้บัญชาการเหตุการณ์ (IC) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 


