
                                                                                             
 
 
 
 
 

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

ประจ าวันศุกร์ที ่ 23  เดือน  เมษายน  พ.ศ. 2564  เวลา 09.00 น. - 11.00 น. 
 

สรุปสถานการณ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) การระบาด
ระลอกใหม่ ตั้งแต่วันที่ 1 – 23 เมษายน 2564  พบผู้ป่วยรายใหม่วันนี้  จ านวน 44 ราย  สะสมจ านวน 941 ราย, รักษา
หาย 150 ราย  อยู่ระหว่างการรักษา 790 ราย  ในจ านวนนี้มี อาการรุนแรง 15 ราย  และเสียชีวิตจ านวน  1  ราย   

 

สรุปประเด็นส าคัญในการประชุม 
1. SAT รายงานสถานการณ์ ฉบับที่ 428 ประจ าวันที่ 23 เมษายน 2564  และสถานการณ์  ผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อ

ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) การระบาดระลอกใหมข่องจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ช่วงที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 
จนถึงวันที่ 23 เมษายน 2564  และข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 2. สรุปประเด็นส าคัญจาก IC ดังนี้ 
 2.1 ทบทวนสถานการณ์การติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ตามที่ SAT 
รายงาน  
 2.2 วันนี้มีเครื่องบินของสายการบิน Air Asia บินมาจาก จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดอุดรธานี มาลงที่ท่า
อากาศยานหัวหิน (สนามบินบ่อฝ้าย) ให้ด าเนินตามมาตรการการกักตัว 
 2.3 แนะน าจัดกิจกรรมการออกก าลังกายให้ผู้ป่วยที่พักอยู่ภายในโรงพยาบาลสนาม 
 2.4 ขอให้บุคลากรที่ปฏิบัติงานในสังกัดสาธารณสุขทุกคนปฏิบัติหน้าที่  ในการควบคุมป้องกันการ
แพร่กระจายเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)อย่างเคร่งครัด 

2.5 มอบให้กล่องภารกิจต่าง ๆ ที่มีประเด็นส าคัญในการด าเนินงาน / แจ้งข้อมูลที่เก่ียวข้อง 
2.5.1 Case management  
   1) รายงานสถานการณ์ข้อมูลการรับผู้ป่วยไว้รักษาตัวในโรงพยาบาล 
   2) สถานการณ์จ านวนเตียงประเภทต่าง ๆ ในโรงพยาบาล  รวมถึงเตียงของโรงพยาบาลสนาม  
2.5.2 Operation : แจ้ง  
 1)  การเฝ้าระวังอาการข้างเคียงของการได้รับวัคซีน ยังคงต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง 
 2)  เจ้าหน้าที่ท่ีไปช่วยปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลหัวหิน ทีม Swab กลับมาให ้Self Quarantine      
 
2.5.3 Planning แจ้งเกี่ยวกับการบริหารวัคซีน 
 1) ส่งรายชื่อเจ้าหน้าที่ในส่วนทีมสอบสวนโรคระดับอ าเภอ ที่ไม่มีรายชื่ออยู่ในทีมCDCU  เพ่ือจัดท า

ค าสั่งเพ่ิมเติม  
 2) ให้แต่ละอ าเภอตรวจสอบข้อมูลและน าเข้าข้อมูลในส่วนของกลุ่มประชาชนที่มีอายุ 18 - 59 ปี 

และอายุ 60 ปีขึ้นไป เพื่อก าหนดเป้าหมายในการรับวัคซีน COVID-19ครั้งต่อไป 
2.5.4 Logistic : ติดตามรายชื่อผู้รับผิดชอบงานทรัพยากร PPE ของแต่ละหน่วยบริการ 
2.5.5 Finance : ส่งหนังสือที่ ปข 0032/ว1516 ลงวันที่ 21 เมษายน 2564 เรื่อง ประมาณค่าใช้จ่าย   

งบกลาง ค่าใช้จ่ายในการบรรเทา แก้ปัญหา และเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจาการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

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

/IC มีข้อสั่งการ 

ฉบับที่ 224 จากการประชุม EOC สสจ.ประจวบคีรีขันธ์ คร้ังที่ 225 
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IC มีข้อสั่งการดังนี้  
 

ล าดับ
ที ่

ประเด็นข้อสั่งการ 
หน่วยงานที่ 

ได้รับ
มอบหมาย 

ก าหนดระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผลการ
ด าเนินงาน 

1 ส่งรายชื่อเจ้าหน้าที่ในส่วนทีมสอบสวนโรคระดับอ าเภอ 
ที่ไม่อยู่ในทีม CDCU ให้ Planning จังหวัด เพ่ือจัดท า
ค าสั่งเพ่ิมเติม 

Planning 
อ าเภอ 

ภายในวันจันทร์ที่ 
26 เมษายน 2564 

 

2 ประมาณการค่าใช้จ่ายงบกลาง ค่าใช้จ่ายในการบรรเทา 
แก้ปัญหา และเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจาการระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ส่ง Finance จังหวัด 

Finance  
โรงพยาบาล  

ทุกแห่ง 

ภายในวันที่       
27 เมษายน 2564 

 

3 นัดหมาย/เตรียมการประชุม EOC  ครั้งต่อไป   
วันเสาร์ที่  24  เมษายน  2564  เวลา 09.00 น. 

Planning 
จังหวัด 

วันเสารท์ี ่
24  เมษายน 2564   

 

 

นางสาวดุจเดือน  คีรีศรี  สรุปประเด็นข้อสั่งการ 
นางเพ็ชรัตน์  ตั้งตระกูลพงศ์  ตรวจสอบประเด็นข้อสั่งการ 

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

(นายแพทย์สุริยะ คูหะรัตน์) 
ผู้บัญชาการเหตุการณ์ (IC) ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

 
 
 
 
 
 
 


