
                                                                                             
 
 

 
 

ข้อสั่งการศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
กรณี : โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) 

ประจำวันพฤหัสบดี ที ่ 22  เดือน  เมษายน  พ.ศ. 2564  เวลา 09.00 น. - 10.30 น. 
 

สรุปสถานการณ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) การระบาด
ระลอกใหม่ ตั้งแต่วันที่ 1 – 21 เมษายน 2564  พบผู้ป่วยรายใหม่วันนี้  จำนวน  37  ราย  สะสมจำนวน  897  ราย, 
รักษาหาย  112  ราย  อยู่ระหว่างการรักษา  784  ราย  ในจำนวนนี้ไม่มีอาการถึงอาการเล็กน้อย  753  ราย  อาการ
รุนแรง  14  ราย  และอาการปานกลาง 17   ราย, เสียชีวิตจำนวน  1  ราย  สำหรับการระบาดมีแนวโน้มลดลง 

 

สรุปประเด็นสำคัญในการประชุม 
1. SAT รายงานสถานการณ์ ฉบับที่ 427 ประจำวันที่ 22 เมษายน 2564  และสถานการณ์  ผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อ

ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) การระบาดระลอกใหม่ของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ช่วงที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 
จนถึงวันที่ 22 เมษายน 2564  และข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 2. สรุปประเด็นสำคัญจาก IC ดังนี้ 
   2.1 นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มอบหมายให้นายแพทย์พงษ์พจน์  ธีรนันตชัย ผู้อำนวยการ
โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานการรับ-ส่งต่อผู้ป่วย ในช่วงสถานการณ์โควิด-19 

2.2 ทบทวนสถานการณ์การติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ตามที่ SAT 
รายงาน พบผู้ป่วยเพ่ิมข้ึนที่อำเภอปราณบุรี, สามร้อยยอด และเมืองฯ  

2.3 ให้พ้ืนที่ประชาสัมพันธ์ ค้นหาผู้ที่มีความเสี่ยงขอความร่วมมือในการแสดงตัว เพ่ือการตรวจคัดกรองหาเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และกักตัวเพ่ือสังเกตอาการ 14 วัน 

2.4 เน้นย้ำบุคลากร ที่ทำหน้าที่ตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) แจ้งการปฏิบัติตัวแก่ผู้ที่มารับ
บริการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทั้งที่ผลไม่พบเชื้อ และอยู่ระหว่างรอผลการตรวจ ให้ กักตัว Home 
Quarantine / ติดตามเยี่ยมทุกราย  

2.5 มอบให้กล่องภารกิจต่าง ๆ ที่มีประเด็นสำคัญในการดำเนินงาน / แจ้งข้อมูลที่เก่ียวข้อง 
2.5.1 Case management  
   1) รายงานสถานการณ์ข้อมูลการรับผู้ป่วยไว้รักษาตัวในโรงพยาบาล 
   2) สถานการณ์จำนวนเตียงประเภทต่าง ๆ ในโรงพยาบาล  รวมถึงเตียงของโรงพยาบาลสนาม  
2.5.2 Operation : แจ้งเน้นย้ำ  
 1)  การเฝ้าระวังอาการข้างเคียงของการได้รับวัคซีน และรายงานตามแบบฟอร์ม AFI1 และ AFI2 

เฉพาะผู้ที่มีอาการข้างเคียงและ Admited 
2.5.3 Planning แจ้งเกี่ยวกับการบริหารวัคซีน 
 1) โรงพยาบาลที่มีวัคซีน COVID-19เหลือขอให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันนี้เวลา 12.00 น. 
 2) การบันทึกข้อมูลการให้วัคซีน COVID-19 ให้ครบถ้วนแยกตามกลุ่มผู้มารับบริการ 
2.5.4 HR : IC โรงพยาบาลหัวหินแจ้งยกเลิกทีม  CDCU ที่ขอสนับสนุนจาก HRจังหวัด ตั้งแต่วันที่         

23 เมษายน 2564  
/2.6 ติดตามสถานการณ์ 

ฉบับที่ 223 จากการประชุม EOC สสจ.ประจวบคีรีขันธ์ คร้ังที่ 224 
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2.6 ติดตามสถานการณ์ในพ้ืนที่   8  อำเภอ  ทั้งในส่วนของโรงพยาบาลและสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ 

รวมถึงโรงพยาบาลนอกสังกัดและโรงพยาบาลเอกชน  ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พร้อมทั้งรับทราบปัญหาอุปสรรค  และ
ข้อเสนอแนะจากพ้ืนที ่ตลอดจนตอบข้อซักถาม ให้ข้อเสนอแนะในประเด็นต่าง ๆ แก่พ้ืนที ่
 

IC มีข้อสั่งการดังนี้  
 

ลำดับ
ที ่

ประเด็นข้อสั่งการ 
หน่วยงานที่ 

ได้รับ
มอบหมาย 

กำหนดระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผลการ
ดำเนินงาน 

1 บันทึกข้อมูลผู้ได้รับวัคซีน COVID-19 ให้ครบถ้วน โรงพยาบาล 
ทุกแห่ง 

22 เมษายน 2564 
(12.00 น.) 

 

2 แจ้งรายชื่อพยาบาลวิชาชีพของโรงพยาบาลทับสะแก
และบางสะพานน้อย โรงพยาบาลละ 3 คน ช่วย
ปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลหัวหิน ระหว่างวันที่ 24-30 
เมษ ายน  2564  แจ้ งร ายชื่ อ ม ายั ง  HR จั งห วั ด  :          
คุณ สมเนตร ทองอยู่   โทรศัพท์   092 -2509093  
รายงานตัวการปฏิบัติงานที่  คุณสิริมา แสงสุวรรณ 
โทรศัพท์  098-3955645 ในวันที่ 23 เมษายน 2564 
เวลา17.00 น. 

HR 
โรงพยาบาล 

 ทับสะแก,บาง
สะพานน้อย  

22 เมษายน 2564 

 

3 จัดทำหนังสือแจ้งการประสานการรับและส่งต่อผู้ป่วยไป
ยังทุกโรงพยาบาล กรณี โรงพยาบาลหัวหินปิดให้บริการ
ห้อง OR 

Liaison 
 จังหวัด 

22 เมษายน 2564 
 

4 นัดหมาย/เตรียมการประชุม EOC  ครั้งต่อไป   
วันศุกร์ที่  23   เมษายน  2564  เวลา 09.00 น. 

Planning 
จังหวัด 

วันศุกร์ที่ 
23  เมษายน 2564   

 

 

                                                                         นางสาวดุจเดือน  คีรีศรี     สรุปประเด็นข้อสั่งการ 
                                                                             นางเพ็ชรัตน์ ตั้งตระกูลพงศ์  ตรวจประเด็นข้อสั่งการ 

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

(นายคมสัน  ไชยวรรณ์) 
ผู้บัญชาการเหตุการณ์ (IC) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

 
 
 
 
 
 


