
                                                                                             
 
 
 
 
 

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

ประจ าวันอังคารที ่ 22  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 – 22  มิถุนายน 2564 พบผู้ป่วยรายใหม่วันนี้ จ านวน 2 ราย ยืนยันสะสมจ านวน 2,303 ราย 
รักษาหาย 1,838 ราย อยู่ระหว่างการรักษา 460 ราย ในจ านวนนีมี้อาการรุนแรง 4 ราย เสียชีวิตสะสมจ านวน 5 ราย   

สรุปประเด็นส าคัญในการประชุม 
1. SAT รายงานสถานการณ์ ฉบับที่ 488 ประจ าวันที่ 22 มิถุนายน 2564  สถานการณ์ผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อไวรัส 

โคโรนา 2019 (COVID-19) การระบาดระลอกใหม่ของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ช่วงที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 ถึง
วันที่ 22 มิถุนายน 2564  

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

ประจวบคีรีขันธ์ จากการรายงานของ SAT  
2.2 วันนี้เป็นวันฉีดวัคซีน Astrazeneca เข็มที่ 1 รอบที่ 2 ของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

 2.3 เน้นย้ ามาตรการโรงงานต้องเข้มส าหรับพนักงานที่เข้ามาท างานใหม่  และหลังจากหยุดพักงานไปนาน 
ต้องกักตัว 14 วัน  
 2.4 ติดตามการท า Active Servillance ของทุกอ าเภอ อ าเภอที่ด าเนินการครบเรียบร้อยให้แจ้งส านักงาน
สาธารณสุขจังหวัด  
 2.5 ขณะนี้มีคนต่างจังหวัดเดินทางเข้ามาในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  เป็นจ านวนมาก ขอให้เจ้าหน้าที่
สาธารณสุขเน้นย้ า อสม., ผู้ใหญ่บ้าน ในการเฝ้าระวังป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ เนื่องจากมีการติดเชื้อจากคนนอก
จังหวัดหลายคน 

3. สรุปประเด็นส าคัญจากกล่องภารกิจต่าง ๆ ระดับจังหวัด 
    3.1  Logistic : วันนี้ก าหนดส่งวัคซีน Sinovac จ านวน 6,000 dose และจะส่งมาอีก 6,000 dose เป็นเข็ม 
ที่ 2 ไม่เกินวันที่ 25 มิถุนายน 2564 
 4. ติดตามสถานการณ์การติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของทุกอ าเภอ โดยเฉพาะ 
  4.1 อ าเภอบางสะพาน ให้สร้างความมันใจมากขึ้น โดยการน าเสนอแสดงภาพถ่ายการกักตัวที่บ้าน บริเวณท่ี
กักตัว และข้อมูลที่เกี่ยวข้อง  
  4.2 อ าเภอเมือง ติดตามการเข้าพักในสถานที่กักตัวในโรงเรียน และส่วนที่เลือกกักตัวที่บ้าน พร้อมแสดง
ภาพถ่ายประกอบ ส าหรับการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) จ านวน 25 คน ผลไม่พบเชื้อ รอการตรวจ
อีกครั้ง วันที่ 28 มิถุนายน 2564  
  4.3 ให้ทุกอ าเภอเฝ้าระวังสถานทีที่มีโอกาสแพร่กระจายเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ได้แก่ มัสยิด เป็นต้น 
 

/ IC มีข้อสั่งการ... 
 
 
 

 
 

 

ฉบับที่ 283 จากการประชุม EOC สสจ.ประจวบคีรีขันธ์ คร้ังที่ 284 
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IC มีข้อสั่งการดังนี้  
 

ล าดับที่ ประเด็นข้อสั่งการ 
หน่วยงาน 
ทีไ่ด้รับ

มอบหมาย 

ก าหนดระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผลการ 
ด าเนินงาน 

1 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์จะบริหารวัคซีนเป็นรายสัปดาห์ 
โดยจะให้บริการฉีดวัคซีนทุกวันจันทร์ 

โรงพยาบาล 
ทุกแห่ง 

 
ทันที 

 

2 การบริหารวัคซีน Astrazeneca เข็มที่2 จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ก าหนดนัด 12 สัปดาห์ ให้เลื่อนนัดรอบ
ที่แล้วเมื่อ 7- 8 มิถุนายน 2564 มาฉีดช่วงเวลาเดียวกัน 
ระหว่างวันที่ 13 – 17 กันยายน 2564  
 

โรงพยาบาล 
ทุกแห่ง 

ทันที 

 

3 นัดหมาย/เตรียมการประชุม EOC ครั้งต่อไป  
ในวันพุธที่ 23 มิถุนายน 2564  เวลา 09.00 น. 

Planning 
จังหวัด 

วันพุธที่  
23 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 


