
                                                                                             
 
 
 
 

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

ประจ าวันพฤหัสบดีที่  24  เดือน  มิถุนายน พ.ศ. 2564  เวลา 09.00 น. - 10.30 น. 
ห้องประชุม ชั้น 4  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  อ.เมืองฯ  จ.ประจวบคีรีขันธ์ 

 

สรุปสถานการณ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) การระบาดระลอกใหม่ 
ตั้งแต่วันที่ 1  เมษายน – 24  มิถุนายน 2564 พบผู้ป่วยรายใหม่วันนี้ จ านวน 24 ราย ยืนยันสะสมจ านวน 2,347 ราย 
รักษาหาย 2,018 ราย อยู่ระหว่างการรักษา 324 ราย ในจ านวนนีมี้อาการรุนแรง 6 ราย เสียชีวิตสะสมจ านวน 5 ราย   

สรุปประเด็นส าคัญในการประชุม 
1. SAT รายงานสถานการณ์ ฉบับที่ 490 ประจ าวันที่ 24 มิถุนายน 2564  สถานการณ์ผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อไวรัส 

โคโรนา 2019 (COVID-19) การระบาดระลอกใหม่ของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ช่วงที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 ถึง
วันที่ 24 มิถุนายน 2564  

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

ประจวบคีรีขันธ์ จากการรายงานของ SAT  
2.2 แจ้งมติจากที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ วันที่ 23 มิถุนายน 2564 เวลา 

13.00 น.  ณ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  
  2.2.1 วัคซีน Sinovac จ านวน 6,274 dose ให้ฉีดในกลุ่มเป้าหมายตามที่ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด

ก าหนด จ านวน 6,274 dose และบริหารการฉีดทุกวันจันทร์ 
  2.2.2 กรณีผิดนัดฉีดวัคซีนต้องติดต่อเลื่อนนัดพร้อมแจ้งเหตุผล โดยขอชื่อและเบอร์ผู้ติดต่อ ถ้าไม่มีการ

ติดต่อหรือเกิน 2 ครั้ง ให้ลงทะเบียนใหม่ในหมอประจวบพร้อม  
2.3 จะเปิดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ วันที่ 14 ตุลาคม 2564 เน้นย้ าโรงพยาบาลทุกแห่งปรับแผนการบริหาร

วัคซีน Astrazeneca เข็มที่ 2 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ก าหนดนัด 12 สัปดาห์  โดยการฉีดรอบที่แล้วเมื่อวันที่ 7 , 8, 21 
และ22 มิถุนายน 2564 ให้นัดมาฉีดช่วงเวลาเดียวกันระหว่างวันที่ 13 -17 กันยายน 2564 พร้อมทั้งกระตุ้นความตื่นตัว 
การท าSHA+และการฉีดวัคซีน 

2.4 การคิดค่าบริการส าหรับการฉีดวัคซีนทางเลือก 
  - ค่าบริการ 50 บาท (ไม่รวมอุปกรณ์การฉีด) 
  - ค่าบริการ 100 บาท (รวมอุปกรณ์การฉีด) 
2.5 ติดตามการท า Active Serveillance ของแต่ละอ าเภอ และอ าเภอที่ไม่มีข้อมูล ได้แก่ อ าเภอทับสะแก 

และอ าเภอบางสะพานน้อย 
2.6 สรุปผลการด าเนินงานการรับวัคซีนโควิด-19 (COVID-19) เขตสุขภาพท่ี 5 

3. สรุปประเด็นส าคัญจากกล่องภารกิจต่าง ๆ ระดับจังหวัด 
    3.1 operation :  สถานการณ์จ านวนเตียงประเภทต่าง ๆ ในโรงพยาบาล  รวมถึงเตียงของโรงพยาบาลสนาม 
ซ่ึงวันนี้พบอัตราครองเตียงอยู่ที่ 41 % 
 3.2 Planning : รายงานดังนี้ 
  1) รายงานความก้าวหน้าการจองคิวฉีดวัคซีนโควิด  19 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ผ่านหมอประจวบพร้อม  
และจ านวนผู้ลงทะเบียนใน  Whitelist รวมถึงผลงานการฉีดวัคซีน  
  2) การให้ข้อมูลของประชาสัมพันธ์ หรือเจ้าหน้าที่ด่านหน้าทุกโรงพยาบาลของการฉีดวัคซีนให้ใช้ข้อมูลใน
เชิงสร้างสรรค์ 

/3.3 Logistic 
 

ฉบับที่ 285 จากการประชุม EOC สสจ.ประจวบคีรีขันธ์ คร้ังที่ 286 
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3.3 Logistic :  ได้รับวัคซีน Sinovac จ านวน 6,000 dose แล้ว   
3.4 PIO :  รายงาน มีประชาชนจ านวนมากเริ่มมาขอข้อมูลในการเดินทางเข้าจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ต้องกัก

ตัวหรือไม่  
( IC : ไม่ต้องกักตัว แต่ต้องปฏิบัติตามมาตรการการเข้าพ้ืนที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์) 

 

IC มีข้อสั่งการดังนี้  
 

ล าดับที่ ประเด็นข้อสั่งการ 
หน่วยงาน 
ทีไ่ด้รับ

มอบหมาย 

ก าหนด
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผลการ 
ด าเนินงาน 

1 ลงประเมินพ้ืนที่บริษัทโดล ไทยแลนด์ เพื่อหาข้อมูลการ
แพร่กระจายเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

CDCU 
จังหวัด 

 
ทันที 

 

2 สร้างทีมโรงพยาบาล และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต าบลทุกอ าเภอ เพ่ือร่วมทีมในการปฏิบัติการประเมิน 

1) มาตรการ SHA+และ GFP 
2) มาตรการ Active Serveillance 

 

โรงพยาบาล, 
สสอ. ทุกแห่ง 

ทันที 

 

3 ให้จัดตั้ง Call center วัคซีนโควิด โรงพยาบาล  
 ทุกแห่ง 

 
ทันที 

 

4 นัดหมาย/เตรียมการประชุม EOC ครั้งต่อไป  
ในวันศุกร์ที่ 25 มิถุนายน 2564  เวลา 09.00 น. 

Planning จังหวัด 

วันศุกร์ที่  
25 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 


