
                                                                                             
 
 

 
 

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

ประจ าวันอาทิตย์ที ่ 27  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 – 27  มิถุนายน 2564 พบผู้ป่วยรายใหม่วันนี้ จ านวน 53 ราย ยืนยันสะสมจ านวน 2,524 ราย 
รักษาหาย 2,029 ราย อยู่ระหว่างการรักษา 489 ราย ในจ านวนนีมี้อาการรุนแรง 8 ราย เสียชีวิตสะสมจ านวน 6 ราย   

สรุปประเด็นส าคัญในการประชุม 
1. SAT รายงานสถานการณ์ ฉบับที่ 493 ประจ าวันที่ 27 มิถุนายน 2564  สถานการณ์ผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อไวรัส 

โคโรนา 2019 (COVID-19) การระบาดระลอกใหม่ของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ช่วงที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 ถึง
วันที่ 27 มิถุนายน 2564  

2. สรุปประเด็นส าคัญของ IC ดังนี้ 
2.1 ให้ก าลังใจบุคลากรสาธารณสุขและ อสม. ในการปฏิบัติงาน 
2.2 ทบทวน/วิเคราะห์การน าเสนอ สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์ จากการรายงานของ SAT พบว่าผู้ป่วยรายใหม่วันนี้มาจากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการทั้งหมด เน้น
ย้ าให้ติดตาม HRC ให้รวดเร็ว และด าเนินการตามมาตรการควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดของโรค อย่างเคร่งครัด 

2.3 ติดตามสถานการณ์การติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของทุกอ าเภอ รวมถึงแจ้งให้ทุกอ าเภอขอรับการ
สนับสนุนทรัพยากรต่าง ๆ กรณีขาดแคลน  มายังจังหวัดได้ตลอดเวลา 

3. นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ติดตามสถานการณ์การติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทั้งกรณีการ
สอบสวนโรคเพ่ือค้นหาสาเหตุของการติดเชื้อ  ความสัมพันธ์เชื่อมโยงกับผู้ป่วยรายใหม่  โดยเฉพาะอ าเภอที่พบผู้ป่วยราย
ใหม่วันนี้ ได่แก่ Cluster โรงงานโดล/โรงงานสุรชัยโพลทรีฟูดส์ และสนามกอล์ฟ อ าเภอหัวหิน, โรงงานปราณบุรีผลไม้
กระป๋อง อ าเภอปราณบุรี, อ าเภอเมืองฯ, อ าเภอบางสะพาน รวมถึงติดตามการตั้งด่านฯ ที่อ าเภอบางสะพานน้อย  พร้อม
ทั้งให้ค าแนะน าในการปฏิบัติงาน 

4. สรุปประเด็นส าคัญจากกล่องภารกิจต่าง ๆ ระดับจังหวัด 
    3.1 operation :  แจ้งดังนี้ 
  - สถานการณ์จ านวนเตียงประเภทต่าง ๆ ในโรงพยาบาล  รวมถึงเตียงของโรงพยาบาลสนาม ซึ่งวันนี้
พบอัตราครองเตียงภาพรวมของจังหวัดสูงขึ้น 53.61 % โดยพบอัตราครองเตียงที่โรงพยาบาลหัวหินสูงสุด 
                    - แจ้งรายละเอียดแผนการปฏิบัติงานที่ทีมสาธารณสุขอ าเภอและโรงพยาบาลหัวหินได้จัดท า  โดย
ก าหนดใช้ยุทธการขนมครก แก่ทีม CDCU อ าเภอสามร้อยยอด , กุยบุรี และทับสะแก ให้ร่วมปฏิบัติงานในระหว่างวันที่ 
28 – 30 มิถุนายน 2654 ดังนี้ 1) 28 มิถุนายน 2564 ทีม CDCU อ าเภอกุยบุรี 2) 29 มิถุนายน 2564 ทีม CDCU อ าเภอ
สามร้อยยอด 3) 30 มิถุนายน 2564 ทีม CDCU อ าเภอทับสะแก โดยขอสนับสนุนเจ้าหน้าที่ ทีมละ 3 คน พร้อมรถยนต์ 
1 คัน ส่งรายชื่อมายัง HR จังหวัด ในการจัดก าลังคน และ HR จังหวัด ส่งต่อไปยัง Planning เพ่ือจัดท าค าสั่งต่อไป 
รายละเอียดการปฏิบัติงาน, การประสานเรื่องที่พัก และการรายงานตัว ตามที่  Operation แจ้งในไลน์กลุ่ม EOC 
Prachaup วันนี้ 

/3.2 Planning : รายงาน... 

ฉบับที่ 288 จากการประชุม EOC สสจ.ประจวบคีรีขันธ์ คร้ังที่ 289 
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3.2 Planning : รายงานความก้าวหน้าการจองคิวฉีดวัคซีนโควิด 19 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ผ่านหมอ

ประจวบพร้อม  และจ านวนผู้ลงทะเบียนใน  Whitelist รวมถึงผลงานการฉีดวัคซีน และแจ้งกลุ่มเป้าหมายการฉีดวัคซีน 
Sinovac จ านวน 6,274 Dose วันพรุ่งนี้ในทุกอ าเภอ 
  3.3 PIO : แจ้งค าสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) 
ที่ 6/2564 เรื่องพ้ืนที่สถานการณ์ท่ีก าหนดเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด  ตามข้อก าหนดออกตามความในมาตรา 9 
แห่งพระราชก าหนดการบริหาราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548  วันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ.2564  
  3.4 Liaison : แจ้งข้อสั่งการการประชุม EOC เขตสุขภาพที่ 5 กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ครั้งที่ 
52/2564 วันที่ 21 มิถุนายน 2564 รายละเอียดตามที่ส่งในไลน์กลุ่ม EOC Prachaup เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2564 
 จากการรายงาน/แจ้งประเด็นส าคัญของกล่องภารกิจต่าง ๆ IC : เน้นย้ า ดังนี้ 

1) การฉีดวัคซีน Sinovac จ านวน 6,274 Dose ขอให้ฉีดให้กลุ่มเป้าหมายที่ตรงตัวกับรายชื่อที่จังหวัด
ส่งไปให้พ้ืนที่  กรณีพิจารณาจัดสรรนอกเหนือจากกลุ่มเป้าหมาย  ต้องรอจนสุดท้ายที่กลุ่มเป้าหมายไม่มารับบริการจริง ๆ 
ขอให้ระมัดระวังไม่ให้เกิดขอ้ร้องเรียน 

2) กรณีมีค าสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ที่ 
6/2564 วันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ.2564 ที่เพ่ิงประกาศ ขอให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขศึกษา และปฏิบัติตามในส่วนที่เกี่ยวข้อง
เบื้องต้นไปพลางก่อน  และมอบให้ Operation จังหวัด น าเข้าที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
ในวันพุธหน้าต่อไป  เพื่อขอความร่วมมือในการด าเนินการให้ครบถ้วนตามค าสั่งฯ ดังกล่าว 

3) ข้อสั่งการการประชุม EOC เขตสุขภาพที่ 5 ขอให้ทุกคน/ทุกกล่องภารกิจ และทุกหน่วยงาน ปฏิบัติใน
ส่วนที่เก่ียวข้องอย่างเคร่งครัด เน้นย้ าให้ Logistic ติดตาม เรื่องน้ ายาส าหรับการตรวจทางห้องปฏิบัติการฯ ให้มีเพียงพอ 
IC มีข้อสั่งการดังนี้  

ล าดับที่ ประเด็นข้อสั่งการ 
หน่วยงานที่ได้รับ

มอบหมาย 
ก าหนดระยะเวลา

ด าเนินการ 
ผลการ 

ด าเนินงาน 

1 ส่งรายชื่อเจ้าหน้าที่ทีม CDCU ทีมละ 3 คน (พร้อม
รถยนต์) ไปช่วยปฏิบัติงานที่อ าเภอหัวหิน ระหว่าง
วันที่ 28-30 มิถุนายน 2564 มายัง HR จังหวัด เพื่อ 
จัดก าลังคน และ Planning จังหวัด จัดท าค าสั่งการ
ปฏิบัติงานฯ 

HR อ าเภอ 
สามร้อยยอด,  

กุยบุรี, ทับสะแก  
และ HR / 

Planning จังหวัด 

ทันที 

 

2 เตรียมความพร้อม ICU ในการรองรับผู้ป่วยหนัก 
จากส่วนกลาง ซึ่ง Case Management เขตสุขภาพ 
ที่ 5 จะเป็นผู้ประสานแจ้งมา 

โรงพยาบาล
ประจวบคีรีขันธ์

และหัวหิน 
ทันที 

 

3 นัดหมาย/เตรียมการประชุม EOC ครั้งต่อไป  
ในวันจันทร์ที่ 28 มิถุนายน 2564  เวลา 09.00 น. 

Planning จังหวัด 
วันจันทร์ที่ 28 
มิถุนายน 2564 

 

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

 

(นางจารุรัตน์  พัฒน์ทอง ) 
ผู้บัญชาการเหตุการณ์ (IC) ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 


