
                                                                                             
 
 
 
 
 

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

ประจ าวันพุธที ่ 21  เดือน  เมษายน  พ.ศ. 2564  เวลา 09.00 น. - 11.00 น. 
 

สรุปสถานการณ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) การระบาด
ระลอกใหม่ ตั้งแต่วันที่ 1 – 21 เมษายน 2564  พบผู้ป่วยรายใหม่วันนี้  จ านวน  47  ราย  สะสมจ านวน  860  ราย, 
รักษาหาย  72  ราย  อยู่ระหว่างการรักษา  787  ราย  ในจ านวนนี้ไม่มีอาการถึงอาการเล็กน้อย  764  ราย  อาการ
รุนแรง  6  ราย  และอาการปานกลาง  17  ราย, เสียชีวิตจ านวน  1  ราย  ส าหรับการระบาดมีแนวโน้มลดลง 

 

สรุปประเด็นส าคัญในการประชุม 
1. SAT รายงานสถานการณ์ ฉบับที่ 426 ประจ าวันที่ 21 เมษายน 2564  และสถานการณ์  ผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อ

ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) การระบาดระลอกใหมข่องจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ช่วงที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 
จนถึงวันที่ 21 เมษายน 2564  และข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 2. สรุปประเด็นส าคัญจาก IC ดังนี้ 

2.1 ทบทวนสถานการณ์การติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ตามที่ SAT 
รายงาน   

2.2 เน้นย้ าให้โรงพยาบาลทุกแห่งด าเนินการฉีดวัคซีนป้องกัน COVID-19แก่กลุ่มเป้าหมายที่ก าหนดให้แล้ว
เสร็จภายในวันนี้ 

2.3 ให้ข้อเสนอแนะในการท างานเพ่ือป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)       
ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ให้เน้นสถานที่ท่ีมีการระบาด และผู้ทีส่ัมผัสผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
ตามTime line แต่ละอ าเภอ เมื่อด าเนินการแล้ว ให้ส่งข้อมูลมายังส านักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

2.4 ผลการตรวจเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทางห้องปฏิบัติการ ขอให้เป็นปัจจุบันและส่งข้อมูลอย่าง
รวดเร็ว เป็นปัจจุบัน เพ่ือการติดตามผู้ป่วยและการท าลายเชื้อในจุดเสี่ยงของแต่พ้ืนที่ 

2.5 สถานที่ที่ติดเชื้อซ้ าๆให้ท าความสะอาด เช้า,กลางวัน,เย็น ทุกวัน 
2.6 มอบให้กลอ่งภารกิจต่าง ๆ ที่มีประเด็นส าคัญในการด าเนินงาน / แจ้งข้อมูลที่เก่ียวข้อง 

2.6.1 Case management  
   1) รายงานสถานการณ์ข้อมูลการรับผู้ป่วยไว้รักษาตัวในโรงพยาบาล 
   2) สถานการณ์จ านวนเตียงประเภทต่าง ๆ ในโรงพยาบาล  รวมถึงเตียงของโรงพยาบาลสนาม  
2.6.2 Operation : แจ้งเน้นย้ า  
 1) การจัดท าTime line ให้รวดเร็ว ทันเวลา  
 2) ผู้สัมผัสเสี่ยงสูงทุกรายให้กักตัวและหยุดท างาน  
 3) IT แนะน าการขึ้นทะเบียนWhite Risk ให้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลด าเนินการบันทึก

ข้อมูลและอัพข้อมูลเนื่องจากเป็นข้อมูลที่มีจ านวนมาก 
 4) การตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทางห้องปฏิบัติการส าหรับกลุ่มผู้สัมผัสให้ปฏิบัติ

ตามแนวทางเวชปฏิบัติ การวินิจฉัย ดูแลรักษา และป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาลกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19)ฉบับปรับปรุง วันที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2564 ส าหรับแพทย์และบุคลากรสาธารณสุข 

/2.6.3 Logistic 
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2.6.3  Logistic  
 1)  ส านักงานสาธารณสุขจะเป็นผู้จัดส่งทรัพยากรที่ได้รับการสนับสนุนจากกองสาธารณสุขฉุกเฉิน 

(สธฉ.) รอบท่ี1  ให้โรงพยาบาลหัวหิน, ปราณบุรี, สามร้อยยอด และกุยบุรี  
                                                      
 2) เร่งรัดบันทึกข้อมูลทรัพยากรใน CO-Ward ให้เป็นปัจจุบัน เพ่ือด าเนินการจัดหา เมื่อพบว่าอัตรา

คงคลังของทรัพยากร อยู่ในเกณฑ์ต้องเฝ้าระวัง              
2.6.4  Planning : โรงพยาบาลทุกแห่งให้ส่งข้อมูลจ านวนผู้ได้รับการVaccine ยอดรวมรายชั่วโมงให้กับ

Planningจังหวัดภายใน 11.00 น. ส่วนโรงพยาบาลกรุงเทพ-หัวหิน, ซานเปาโล, ค่ายธนะรัชต์ จะประสานผู้รับผิดชอบใน
การส่งข้อมูล 

2.6.5 PIO : ขอความชัดเจนส าหรับผู้ที่เดินทางมาจากพ้ืนที่เสี่ยงสูงเข้ามาในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  IC มี
ข้อแนะน าให้กักตัว Home Quarantine ตามวันที่มาอาศัยอยู่       

2.7 ติดตามสถานการณ์ในพ้ืนที่  8  อ าเภอ  ทั้งในส่วนของโรงพยาบาลและส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ 
รวมถึงโรงพยาบาลนอกสังกัดและโรงพยาบาลเอกชน  ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พร้อมทั้งรับทราบปัญหาอุปสรรค  และ
ข้อเสนอแนะจากพ้ืนที ่ตลอดจนตอบข้อซักถาม ให้ข้อเสนอแนะในประเด็นต่าง ๆ แก่พ้ืนที ่
 

IC มีข้อสั่งการดังนี้  
 

ล าดับ
ที ่

ประเด็นข้อสั่งการ 
หน่วยงานที ่

ได้รับ
มอบหมาย 

ก าหนดระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผลการ
ด าเนินงาน 

1 ผู้ที่มาตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)ทั้งที่
ผลไม่พบเชื้อ และอยู่ระหว่ารอผลการตรวจ ให้กักตัว 
Home Quarantine /ติดตามเยี่ยมทุกราย 

CDCU อ าเภอ 
นับตั้งแต่   

วันนี้เป็นต้นไป 

 

2 นัดหมาย/เตรียมการประชุม EOC  ครั้งต่อไป   
วันพฤหัสบดีที่  22  เมษายน  2564  เวลา 09.00 น. 

Planning 
จังหวัด 

วันพฤหัสบดีที่ 
22  เมษายน 2564   

 

 

นางสาวดุจเดือน  คีรีศรี 
สรุปประเด็นข้อสั่งการ 

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

(นายแพทย์สุริยะ คูหะรัตน์) 
ผู้บัญชาการเหตุการณ์ (IC) ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


