
                                                                                             
 
 
 
 

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

ประจ าวันศุกร์ที ่ 25  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) การระบาดระลอกใหม่ 
ตั้งแต่วันที่ 1  เมษายน – 25  มิถุนายน 2564 พบผู้ป่วยรายใหม่วันนี้ จ านวน 50 ราย ยืนยันสะสมจ านวน 2,397 ราย 
รักษาหาย 2,022 ราย อยู่ระหว่างการรักษา 370 ราย ในจ านวนนีมี้อาการรุนแรง 6 ราย เสียชีวิตสะสมจ านวน 5 ราย   

สรุปประเด็นส าคัญในการประชุม 
1. SAT รายงานสถานการณ์ ฉบับที่ 491 ประจ าวันที่ 25 มิถุนายน 2564  สถานการณ์ผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อไวรัส 

โคโรนา 2019 (COVID-19) การระบาดระลอกใหม่ของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ช่วงที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 ถึง
วันที่ 25 มิถุนายน 2564  

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

ประจวบคีรีขันธ์ จากการรายงานของ SAT  
2.2 การสอบสวนโรค ส่วนใหญ่ขาดข้อมูลกรณีมาตรวจที่คลินิกARI พบการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019   
2.3 ติดตามการท า Active Serveillance ของแต่ละอ าเภอ และอ าเภอที่ข้อมูลไม่เพ่ิม ได้แก่ ทับสะแก,   

บางสะพาน, สามร้อยยอด ให้ทุกอ าเภอเร่งรัดการด าเนินงานให้ได้ตามเป้าหมาย 
2.4 การบริหารวัคซีนในส่วนของเรือนจ า ให้ด าเนินการฉีดผู้คุม และครอบครัวให้ครบ 100 % 
2.5 แจ้งรายละเอียดการเรียกเก็บค่าบริการทางการแพทย์ ตามหนังสือจากส านักงานสาธารณสุขจังหวัด

ประจสบคีรีขันธ์ ที่ ปข 0032/ ว2499 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2564 
2.6 การผ่อนคลายมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

ตามค าสั่งจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ที่ 6260 /2564 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2564 
3. สรุปประเด็นส าคัญจากกล่องภารกิจต่าง ๆ ระดับจังหวัด 

    3.1 operation :  แจ้งดังนี้ 
  - สถานการณ์จ านวนเตียงประเภทต่าง ๆ ในโรงพยาบาล  รวมถึงเตียงของโรงพยาบาลสนาม ซึ่งวันนี้
พบอัตราครองเตียงอยู่ที่ 48 % 
  - ประชาสัมพันธ์จากส านักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ขอเชิญผู้ประกอบการ ในสถาน
ประกอบการ โรงแรม ร้านอาหาร โรงงาน ทุกแห่ง ทุกอ าเภอ เข้ารับฟังการบรรยาย แนวทางการเปิดกิจการ การ
ให้บริการอย่างปลอดภัย และสร้างความมั่นใจ ให้กับนักท่องเที่ยว และประชาชน โดยนายแพทย์สุริยะ คูหะรัตน์ 
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ วันอังคารที่  29 มิถุนายน 2564 เวลา 13.00 น. สามารถสมัครเข้าร่วม   
รับฟังได้ที ่QR code ทั้งนี้จะเสนอทางเพจส านักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
  3.2 Planning : รายงานดังนี้ 
  1) การบริหารวัคซีน Sinovac ตามจ านวนที่จัดสรรในส่วนราชการ แยก 2 ประเภท 1) ในศาลากลางฉีดที่
โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ 2) นอกศาลากลาง จะฉีดแยกรายอ าเภอ นอกจากนี้มีการจัดสรรให้พระภิกษุจ านวนหนึ่งโดย
ให้แต่ละอ าเภอบริหารวัคซีนเอง แต่มีข้อแม้ให้ฉีดครบไปทีละวัด 
 
 

/3.3 Logistic… 
 
 

ฉบับที่ 286 จากการประชุม EOC สสจ.ประจวบคีรีขันธ์ คร้ังที่ 287 
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 3.3 Logistic : วันนี้โรงพยาบาลทุกแห่ง รับวัคซีน Sinovac ตามยอดการจัดสรรที่โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์  
 4. ติดตามสถานการณ์การติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของทุกอ าเภอ โดยเฉพาะอ าเภอบางสะพาน และเมืองฯ ที่
มีการติดเชื้อในโรงเรียนพร้อมแนะน าให้จัดกิจกรรมออกก าลังกายในตอนเช้า 
 

IC มีข้อสั่งการดังนี้  
 

ล าดับที่ ประเด็นข้อสั่งการ 
หน่วยงาน 
ทีไ่ด้รับ

มอบหมาย 

ก าหนด
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผลการ 
ด าเนินงาน 

1 ประชาสัมพันธ์การฉีดวัคซีน Sinovac ในวันจันทร์ที่ 28 
มิถุนายน 2564 

PIO 
จังหวัด 

ทันที 
 

2 ส่งรายชื่อทีม CDCU ช่วยปฏบิัติงานสอบสวนโรคของ
อ าเภอหัวหินมายัง Operation จังหวัด และเตรียมพร้อม
ในการปฏิบัติงาน 

Operation 
อ าเภอ         

สามร้อยยอด,  
กุยบุรี,ทับสะแก 

ทันที 

 

3 ให้ตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของ HRC โรงเรียน
บ้านหนองจันทร์ อ าเภอบางสะพาน ครั้งที่ 2 

CDCU อ าเภอ
บางสะพาน 

วันพุธที่ 30 
มิถุนายน 2564 

 

4 นัดหมาย/เตรียมการประชุม EOC ครั้งต่อไป  
ในวันเสาร์ที่ 26 มิถุนายน 2564  เวลา 09.00 น. 

Planning จังหวัด 

วันเสาร์ที่  
26 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 


