
                                                                                             
 
 
 
 

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

ประจ าวันพุธที ่ 30  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 – 30  มิถุนายน 2564 พบผู้ป่วยรายใหม่วันนี้ จ านวน 70 ราย ยืนยันสะสมจ านวน 2,672 ราย 
รักษาหาย 2,123 ราย อยู่ระหว่างการรักษา 543 ราย ในจ านวนนีมี้อาการรุนแรง 11 ราย เสียชีวิตสะสมจ านวน 6 ราย   

สรุปประเด็นส าคัญในการประชุม 
1. SAT รายงานสถานการณ์ ฉบับที่ 496 ประจ าวันที่ 30 มิถุนายน 2564  สถานการณ์ผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อไวรัส 

โคโรนา 2019 (COVID-19) การระบาดระลอกใหม่ของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ช่วงที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 ถึง
วันที่ 30 มิถุนายน 2564  

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

ประจวบคีรีขันธ์ จากการรายงานของ SAT  ซ่ึงผู้ป่วยติดเชื้อรายใหม่ส่วนใหญ่วันนี้มาจากการติดเชื้อในงานท าบุญ พร้อม
ทั้งสอบถามความเชื่อมโยงของการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) จากพ้ืนที่อ าเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ 

2.2 โรงพยาบาลสนามของอ าเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ เสนอไว้ 2 แห่ง 1) โรงแรมสามอ่าว 2) ศูนย์ฝึกสมาน
มิตร 

2.3 แจ้งจากการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  การปิดบริษัทโดล ไทยแลนด์ เหตุ
เนื่องจากพนักงานกลัวไม่มาท างานเปลี่ยนเป็นกักตัวที่บ้าน 7-14 วัน แล้วตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) 
จึงมีโอกาสการแพร่กระจายสู่ชุมชน 

2.4 เน้นย้ าทุกโรงพยาบาล ให้บริการฉีดวัคซีนในวันจันทร์ 
2.5 เน้นย้ าการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อในสถานที่ส่วนราชการโดยใช้SHA+ 
2.6 โรงพยาบาลค่ายธนะรัชต์สามารถตรวจ RT-PCR หาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) อีก 1 แห่ง 

ของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ส่วนการรับสิ่งส่งตรวจจากโรงพยาบาลอื่นๆ ขอปรึกษากับทางห้องปฏิบัติการก่อน 
2.7 แจ้งโปรแกรม Co-Lab  ปรับเป็น Version2 
2.8 แจ้งโรงพยาบาลชุมชนส่งตรวจRT-PCR เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ที่โรงพยาบาล

ประจวบคีรีขันธ์แห่งเดียวตั้งแต่ 30 มิถุนายน 2564  - 2 กรกฎาคม 2564, โรงพยาบาลหัวหินจะรับตรวจตามปกติวันที่ 3 
กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป 

3. สรุปประเด็นส าคัญจากกล่องภารกิจต่าง ๆ ระดับจังหวัด 
    3.1 Case Managment :  แจ้งดังนี ้

  1. รายงานสถานการณ์เตียง แยกสแีดง, เหลือง, เขียว  ของโรงพยาบาลทุกแห่ง และโรงพยาบาลสนาม
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

  2. อัตราครองเตียงภาพรวมของจังหวัดสูงขึ้น 61 % โดยพบอัตราครองเตียงที่โรงพยาบาลหัวหินสูงสุด 
3.2 Planning : รายงาน/แจ้ง ดังนี้ 
  1. ประสานวันฉีดวัคซีน Astrazeneca ของโรงพยาบาลค่ายธนะรัชต์ วันที่ 2 กรกฏาคม 2564 หรือ     

 5 กรกฎาคม 2564 (โรงพยาบาลค่ายธนะรัชต์ แจ้งฉีดวัคซีนวันที่ 2 กรกฎาคม 2564) 
 

/ 4. ติดตามสถานการณ์. 
 
 
 

ฉบับที่ 291 จากการประชุม EOC สสจ.ประจวบคีรีขันธ์ คร้ังที่ 292 
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 4. ติดตามสถานการณ์ ปัญหา/อุปสรรค ในการด าเนินการจากพ้ืนที่ทุกอ าเภอ 
  4.1 สสอ.เมืองฯ แจ้งกรณีผู้ยืนยันติดเชื้อในงานท าบุญและความเชื่อมโยงในการติดเชื้อเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID – 19) 
  4.2 โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ แจ้ง 2 เรื่อง 
   1) โรงพยาบาลสนามจะประสาน และเตรียมความพร้อมที่ศูนย์ฝึกประสานมิตรก่อนเพราะมีเรื่อง
ค่าใช้จ่ายในการเช่าสถานที่ ถ้าเป็นโรงแรมสามอ่าว จะให้ค าตอบที่ชัดเจนในที่ประชุม EOC จังหวัดพรุ่งนี้ 
   2) สอบถามเกี่ยวกับค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยที่ติดเชื้อโควิดจะได้รับการรักษาฟรีหรือไม่ ถ้ารักษาใน
โรงพยาบาลเอกชน 
  ( IC : จากข้อมูลของ สปสช. ผู้ป่วยที่ติดเชื้อโควิดจะรักษาฟรีทุกแห่ง ถ้าสงสัยให้สอบถามข้อมูลจากสปสช. 
เบอร์ติดต่อ 1330) 
 
IC มีข้อสั่งการดังนี้  

ล าดับที่ ประเด็นข้อสั่งการ 
หน่วยงานที่ได้รับ

มอบหมาย 
ก าหนดระยะเวลา

ด าเนินการ 
ผลการ 

ด าเนินงาน 

1 
 

โรงพยาบาลชุมชนทุกแห่งส่งตรวจ RT-PCR เชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) โรงพยาบาล
ประจวบคีรีขันธ์  วันที่  30 มิถุนายน 2564 –                
2 กรกฎาคม 2564 

โรงพยาบาล
ประจวบคีรีขันธ์,

โรงพยาบาลชุมชน
ทุกแห่ง 

วันนี้จนถึงวันที่       
2 กรกฎาคม 2564 

 

2 ให้บริหารวัคซีนตามจ านวนวัคซีน และกลุ่มเป้าหมาย
ที่ก าหนดอย่างเคร่งครัด 

โรงพยาบาล     ทุก
แห่ง 

นับตั้งแต่วันนี้      
เป็นต้นไป 

 

 

3 นัดหมาย/เตรียมการประชุม EOC ครั้งต่อไป  
ในวันพฤหัสบดีที่ 1กรกฎาคม  2564 เวลา 09.00 น. 

Planning จังหวัด 
วันพฤหัสบดีที่        

1 กรกฎาคม 2564 
 

 
นางสาวดุจเดือน คีรีศรี  ผู้สรุปประเด็นข้อสั่งการ 

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

 
 
 

(นายสุริยะคูหะรัตน์) 
ผู้บัญชาการเหตุการณ์ (IC) ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

 
 
 


