
                                                                                             
 
 
 
 
 

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

ประจ าวันอังคาร ที ่ 20  เดือน  เมษายน  พ.ศ. 2564  เวลา 09.00 น. - 11.00 น. 
 

สรุปสถานการณ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) การระบาด
ระลอกใหม่ ช่วงที่ 2 (ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564) วันนี้พบผู้ป่วยรายใหม่จ านวน  42   ราย สะสมจ านวน  813  ราย 
ได้รับการรักษาในโรงพยาบาลต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน  ของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ รักษาหายจ านวน  67  ราย  
เสียชีวิตจ านวน  1  ราย  ส าหรับจ านวนผู้ป่วยติดเชื้อ  มีแนวโน้มลดลงต่อเนื่อง   

 

สรุปประเด็นส าคัญในการประชุม 
1. SAT รายงานสถานการณ์ ฉบับที่ 425 ประจ าวันที่ 20 เมษายน 2564  และสถานการณ์  ผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อ

ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) การระบาดระลอกใหมข่องจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ช่วงที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 
จนถึงปัจจุบัน  และข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 2. สรุปประเด็นส าคัญจาก IC ดังนี้ 

2.1 ทบทวนสถานการณ์การติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ตามที่ SAT 
รายงาน  และแนะน าการแยกสีกราฟการน าเสนอข้อมูลการระบาด จะได้ดูข้อมูลได้ง่ายขึ้น  

2.2 ทบทวนการรับสิ่งส่งตรวจผู้ป่วยยืนยันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โรงพยาบาลหัวหิน
ตรวจเฉพาะพ้ืนที่อ าเภอหัวหิน โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์รับของโรงพยาบาลชุมชนทุกแห่ง 

2.3 ให้ข้อเสนอแนะในการท างานเพ่ือป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  
2.4 วันศุกร์ที ่23 เมษายน 2564 นัดท า Big Cleaning Day ทั้งจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
2.5 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์เริ่มฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 รอบท่ี2 วันนี้ (20 เมษายน 2564) 
2.6 มอบให้กล่องภารกิจต่าง ๆ ที่มีประเด็นส าคัญในการด าเนินงาน / แจ้งข้อมูลที่เก่ียวข้อง 

2.6.1 Case management  
  1) รายงานสถานการณ์ข้อมูลการรับผู้ป่วยไว้รักษาตัวในโรงพยาบาล, สถานการณ์จ านวนเตียงประเภท

ต่าง ๆ รวมถึงเตียงของโรงพยาบาลสนาม  
2.6.2 Operation แจ้ง  
 1) ยืนยันใช้แนวทางเวชปฏิบัติ การวินิจฉัย ดูแลรักษา และป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล กรณี

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ส าหรับแพทย์และบุคลากรสาธารณสุข (ฉบับปรับปรุง วันที่17เมษายน 2564)   
 2) ให้ปฏิบัติตามค าสั่งจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ที่ 3929/2564 ลงวันที่  19 เมษายน 2564         

เรื่อง มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19) และการปฏิบัติ
ราชการของหน่วยงานของรัฐ 

2.6.3  Logistic  แจ้งจัดสรรทรัพยากรที่ได้รับการสนับสนุนจากกองสาธารณสุขฉุกเฉิน(สธฉ.) รอบที่1   
ให้ โรงพยาบาลหัวหิน, ปราณบุรี, สามร้อยยอด, กุยบุรี,และประจวบคีรีขันธ์ นอกจากนี้ส านักงานเขตสุขภาพที่ 5 ให้
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ขอรับการสนับสนุนจากส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร เมื่อได้รับ
ทรัพยากรดังกล่าวจะจัดสรรให้โรงพยาบาลที่เหลือ 

2.6.4  Planning แจ้งค าสั่งปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ต่างๆ ที่ออกปฏิบัติงานสามารถ Down load ได้
จาก Web Site ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

/2.7 ติดตาม.... 
 
 
 

ฉบับที่ 220 จากการประชุม EOC สสจ.ประจวบคีรีขันธ์ คร้ังที่ 221 
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2.7 ติดตามสถานการณ์ในพ้ืนที่อ าเภอที่มีผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  ทั้งในส่วนของ

โรงพยาบาลและส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ รวมถึงโรงพยาบาลนอกสังกัดและโรงพยาบาลเอกชน  ในจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ พร้อมทั้งรับทราบปัญหาอุปสรรค  และข้อเสนอแนะจากพ้ืนที่ ตลอดจนตอบข้อซักถาม ให้ข้อเสนอแนะ
ในประเด็นต่าง ๆ แก่พ้ืนที ่
 

IC มีข้อสั่งการดังนี้  
 

ล าดับ ข้อสั่งการ 
หน่วยงาน 

ที่ด าเนินงาน 
ระยะเวลา 

ในการด าเนนิงาน 
1 จัดท าค าสั่งปฏิบัติงานในส่วนทีมสอบสวนโรคระดับอ าเภอ (SRRT) 

เพ่ิมเติม 
Planning จังหวัด 

วันนี้ 
(20 เมษายน) 

2 นัดหมาย/เตรียมการประชุม EOC  ครั้งต่อไป   
วันพุธ ที่  21  เมษายน  2564  เวลา 09.00 น. 

Planning จังหวัด 
วันพุธ ที ่

21  เมษายน  2564   
 

 
นางสาวดุจเดือน  คีรีศรี 

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

 
(นายสุริยะ คูหะรัตน์) 

ผู้บัญชาการเหตุการณ์ (IC) ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


