
                                                                                             
 
 

 
 

ข้อสั่งการศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
กรณี : โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) 

ประจำวันจันทร์ที ่ 28  เดือน  มิถุนายน พ.ศ. 2564  เวลา 09.00 น. - 11.00 น. 
ห้องประชุม ชั้น 4  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  อ.เมืองฯ  จ.ประจวบคีรีขันธ์ 

สรุปสถานการณ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) การระบาดระลอกใหม่ 
ตั้งแต่วันที่ 1  เมษายน – 28  มิถุนายน 2564 พบผู้ป่วยรายใหม่วันนี้ จำนวน 45 ราย ยืนยันสะสมจำนวน 2,569 ราย 
รักษาหาย 2,035 ราย อยู่ระหว่างการรักษา 528 ราย ในจำนวนนีมี้อาการรุนแรง 10 ราย เสียชีวิตสะสมจำนวน 6 ราย   

สรุปประเด็นสำคัญในการประชุม 
1. SAT รายงานสถานการณ์ ฉบับที่ 494 ประจำวันที่ 28 มิถุนายน 2564  สถานการณ์ผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อไวรัส 

โคโรนา 2019 (COVID-19) การระบาดระลอกใหม่ของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ช่วงที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 ถึง
วันที่ 28 มิถุนายน 2564  

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

ประจวบคีรีขันธ์ จากการรายงานของ SAT  
2.2 ให้คำแนะนำปรับ Presentation การนำเสนอข้อมูลแก่ SAT เพ่ือให้เข้าใจง่ายขึ้น 
2.3 แนะนำให้ระมัดระวังการเขียนข้อความใน Timeline ของผู้ป่วย โดยฉพาะอย่างยิ่งในจุดที่ผู้ป่วยเดินทางไป 

ให้ลงพิกัดให้ละเอียดที่สุด 
2.4 แจ้งว่าในวันนี้ เวลา 15.00 น.จะมีการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพ่ือ

พิจารณากรณีพบผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ของบริษัทโดล ไทยแลนด์ อย่างต่อเนื่อง 
2.5 วันนี้ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์มีการฉีดวัคซีน Sinovac ให้กับกลุ่มเสี่ยง ขอให้ทุกโรงพยาบาลเรียงลำดับ

ตามที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำหนด กรณีกลุ่มเสี่ยงที่มีรายชื่อบางราย ได้รับวัคซันแล้ว ให้นำไปฉีดให้กลุ่มเสี่ยง
ที่สุดกลุ่มอ่ืนในลำดับถัดไป เช่น จากกลุ่มครู ไปฉีดให้กลุ่มพระภิกษุ กลุ่มผู้ขนส่งสินค้า เป็นต้น 

2.6 เตรียมความพร้อมรับมือกรณีผึ้งแตกรัง จากการล็อกดาวน์ปิดแคมป์ก่อสร้าง ที่อาจมีผลมาถึงจังหวัดเรา 
3. สรุปประเด็นสำคัญจากกล่องภารกิจต่าง ๆ ระดับจังหวัด 

    3.1 operation :  แจ้งดังนี้ 
  - สถานการณ์จำนวนเตียงประเภทต่าง ๆ ในโรงพยาบาล  รวมถึงเตียงของโรงพยาบาลสนาม ซึ่งวันนี้

พบอัตราครองเตียงภาพรวมของจังหวัดสูงขึ้น 59.53 %  วันนี้พบผู้ป่วยอยู่ระหว่างการรักษา มีอาการรุนแรงจำนวนเพ่ิม
มากขึ้น และรับ Refer ผู้ป่วยอาการรุนแรงจากจังหวัดสมุทรสาคร มารักษาที่ ICU โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์  1  ราย 
  - กรณี AEFI โรงพยาบาลที่พบผู้มารับบริการฉีดวัคซีนแล้วมีอาการข้างเคียง/แพ้ ให้ยื่นเรื่องค่าชดเชยที่
งานประกันสุขภาพของโรงพยาบาล 

 - ขณะนี้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ได้รับเอกสารรับรองการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค 
กรณีวัคซีนป้องกันโรคเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด 19 เพ่ือใช้สำหรับการเดินทางระหว่างประเทศ (เล่มเหลืองโควิด) 
จำนวน 300 เล่มแล้ว  ขอให้โรงพยาบาลหัวหินและโรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ทำหนังสือขอเบิกเอกสารดังกล่าวมายัง 
Operation จังหวัด 

/3.2 Planning : รายงาน... 

ฉบับที่ 289 จากการประชุม EOC สสจ.ประจวบคีรีขันธ์ คร้ังที่ 290 
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3.2 Planning : รายงาน/แจ้ง ดังนี้ 
  - รายงานความก้าวหน้าการจองคิวฉีดวัคซีนโควิด 19 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ผ่านหมอประจวบพร้อม  

และจำนวนผู้ลงทะเบียนใน  Whitelist รวมถึงผลงานการฉีดวัคซีน  
  - ขอให้โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ เก็บวัคซีน Sinovac จำนวน 78 Dose สำหรับให้กลุ่มเป้าหมาย

พนักงานไปรษณีย์ ที่อยู่ต่างอำเภอ แต่มีความผิดพลาดในการแจ้งสถานที่ฉีด 
  3.3 PIO : แจ้งจะดำเนินการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์  มาตรการการเดินทางเข้ามายังจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
ภายหลังการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ในวันนี้ 
  3.4 Logistic : แจ้งได้รับการจัดสรรทรัพยากรจากส่วนกลาง จำนวน 8 รายการ จะแจ้งจำนวนการจัดสรรไป
ยังโรงพยาบาลอีกครั้งหนึ่ง  ทั้งนี้ เน้นย้ำให้ทุกโรงพยาบาลบันทึกข้อมูลในโปรแกรม Co-Ward ให้เป็นปัจจุบัน เนื่องจาก
ส่วนกลางจะใช้ข้อมูลจากโปรแกรมดังกล่าวในการพิจารณาจดัสรรทรัพยากรมาให้แต่ละจังหวัด 
 
IC มีข้อสั่งการดังนี้  

ลำดับที่ ประเด็นข้อสั่งการ 
หน่วยงานทีไ่ด้รับ

มอบหมาย 
กำหนดระยะเวลา

ดำเนินการ 
ผลการ 

ดำเนินงาน 

1 การให้บริการฉีดวัคซีน Sinovac จำนวน 6,274 โดส
ให้กับกลุ่มเป้าหมายซึ่งเป็นกลุ่มเสี่ยง ให้เรียงลำดับ
ตามที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำหนด และกลุ่ม
เสี่ยงทีสุ่ดในลำดับถัดไป  

โรงพยาบาลทุกแห่ง 
วันจันทร์ที่ 28 
มิถุนายน 2564 

 

2 นัดหมาย/เตรียมการประชุม EOC ครั้งต่อไป  
ในวันอังคารที่ 29 มิถุนายน 2564  เวลา 09.00 น. 

Planning จังหวัด 
วันอังคารที่ 29 
มิถุนายน 2564 

 

 
นางเพ็ชรัตน์ ตั้งตระกูลพงศ์ ผู้สรุปประเด็นข้อสั่งการ 

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

(นายสุริยะ คูหะรัตน์ ) 
ผู้บัญชาการเหตุการณ์ (IC) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

 
 
 


