
                                                                                             
 
 
 
 
 

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

ประจ าวันอาทิตย์ที ่ 25  เดือน  เมษายน  พ.ศ. 2564  เวลา 09.00 น. - 11.00 น. 
 

สรุปสถานการณ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) การระบาด
ระลอกใหม่ ตั้งแต่วันที่ 1 – 25 เมษายน 2564 พบผู้ป่วยรายใหม่วันนี้ จ านวน 20 ราย สะสมจ านวน 984 ราย, รักษาหาย 
256 ราย  อยู่ระหว่างการรักษา 726 ราย  ในจ านวนนี้มีอาการรุนแรง 17 ราย  และเสียชีวิตจ านวน  2  ราย   

สรุปประเด็นส าคัญในการประชุม 
1. SAT รายงานสถานการณ์ ฉบับที่ 430 ประจ าวันที่ 25 เมษายน 2564  และสถานการณ์  ผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อ

ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) การระบาดระลอกใหมข่องจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ช่วงที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 
จนถึงวนัที่ 25 เมษายน 2564  และข้อมูลต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง โดยวันนี้มีเพิ่มเติมการรายงานเหตุการณ์การระบาดเป็นกลุ่ม
ก้อน (Cluster) ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

2. สรุปประเด็นส าคัญจากนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ซึ่งเข้าร่วมประชุมทาง Zoom 
2.1 จากรายงานสถานการณ์ของ SAT พบผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) รายใหม่ลดลง  

แต่จาก Timeline ยังพบผู้ป่วยที่มาจากสถานที่เสี่ยง ได้แก่ ทองสุขคาเฟ่, ไลน์อัพ และระรื่นชื่นบาร์ มีข้อพิจารณาว่า
ควรรจะประชาสัมพันธ์เพ่ือให้บุคคลที่เดินทางไปยังสถานที่ดังกล่าว ตั้งแต่วันที่ 5-6 เมษายน 2564 มาตรวจหาเชื้อให้ได้
ทั้งหมด 

2.2 การรักษาผู้ป่วยให้ปฏิบัติตามประกาศกรมการแพทย์ เรื่อง ค าแนะน าในการดูแลรักษาผู้ป่วยโควิด-19 
(COVID-19) ส าหรับสถานพยาบาล ณ วันที่ 24 เมษายน 2564 ดังนี้ 

 1) ไม่มีอาการ รักษาในโรงพยาบาล 10 วัน + SQ 14 วัน         DMHTT 
 2) มีอาการ รักษาในโรงพยาบาล 10 วัน + หากยังมีอาการให้รักษาต่อไปอีก 24-48 ชม. +  

SQ 14 วัน          DMHTT 
ทั้งนี้มีความเป็นไปได้ว่า ในอนาคตหากผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) รายใหม่ยัง

เพ่ิมข้ึน  จ านวนเตียงไม่เพียงพอ  อาจจะต้องใช้ Home Isolation 
2.3 ตอบข้อซักถาม  ให้ข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงาน และให้ก าลังใจ/ขอบคุณ  บุคลากรสาธารณสุขในการ

ร่วมแรงร่วมใจในการปฏิบัติงานครั้งนี้  ทั้งนี้  ในประเด็นส าคัญ ได้ปรากฏเป็นข้อสั่งการของ IC วันนี้ 
 3. สรุปประเด็นส าคัญจาก IC ดังนี้ 
 3.1 ทบทวน/วิเคราะห์ สถานการณ์การติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
ตามท่ี SAT รายงาน 
 3.2 มอบให้กล่องภารกิจต่าง ๆ ที่มีประเด็นส าคัญในการด าเนินงาน / แจ้งข้อมูลที่เก่ียวข้อง 

3.2.1 Case management  
   1) รายงานสถานการณ์ข้อมูลการรับผู้ป่วยไว้รักษาตัวในโรงพยาบาล 
   2) สถานการณ์จ านวนเตียงประเภทต่าง ๆ ในโรงพยาบาล  รวมถึงเตียงของโรงพยาบาลสนาม  
3.2.2 Planning : ให้ Planning อ าเภอ ตรวจสอบข้อมูลจ านวนเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพ้ืนที่ โดยแยก

จ านวนเจ้าหน้าที่ทีไ่ด้รับวัคซีน และเจ้าหน้าที่ทีไ่ม่ได้รับวัคซีนพร้อมเหตุผลประกอบส าหรับเจ้าหน้าที่ท่ีไม่ได้รับวัคซีน 
3.3 ติดตามสถานการณ์ในพ้ืนที่ 8 อ าเภอ ทั้งในส่วนของโรงพยาบาลและส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ รวมถึง

โรงพยาบาลนอกสังกัดและโรงพยาบาลเอกชนในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พร้อมทั้งรับทราบปัญหาอุปสรรคและ
ข้อเสนอแนะจากพ้ืนที ่ตลอดจนตอบข้อซักถาม ให้ข้อเสนอแนะในประเด็นต่าง ๆ แก่พ้ืนที ่
 

/IC มีข้อสั่งการ... 
   

ฉบับที่ 226 จากการประชุม EOC สสจ.ประจวบคีรีขันธ์ คร้ังที่ 227 



                                                                                             
 

IC มีข้อสั่งการดังนี้  
 

ล าดับ
ที ่

ประเด็นข้อสั่งการ 
หน่วยงานที่ 

ได้รับมอบหมาย 

ก าหนด
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผลการ
ด าเนินงาน 

1 ให้ดึงสื่อประชาสัมพันธ์ เรื่อง การปฏิบัติตัว  
Self Quarantine ให้แก่ผู้ป่วย ภายหลังการเข้ารับการ
รักษาในโรงพยาบาลครบตามแนวปฏิบัติของกรมการ
แพทย ์มาประชาสัมพันธ์ใหม่ 

PIO จังหวัด ทันที 

 

2 ส ารวจความต้องการทรัพยากร ที่จ าเป็นต้องใช้ใน
สถานการณ์ปัจจุบัน ได้แก่ ปรอทวัดไข้, N 95 และ 
น้ ายาในการตรวจหาเชื้อ เป็นต้น เพ่ือวางแผนการ
สนับสนุนให้เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน 

Logistic 
จังหวัด 

ทันที 

 

3 วางแผนการบริหารจัดการวัคซีน 
Planning อ าเภอ

และจังหวัด 

รายงานข้อมูล
วันพรุ่งนี้ 

(26 เมษายน 
2564)  

 

4 จัดท าแนวทางปฏิบัติตัวส าหรับทีมรักษาที่ไม่สัมผัสผู้ป่วย
โดยตรง เช่น ปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลสนาม, Hospitel  

Operation 
จังหวัด 

ทันที 
 

5 นัดหมาย/เตรียมการประชุม EOC ครั้งต่อไป   
วันจันทร์ที่ 26 เมษายน 2564 เวลา 09.00 น. Planning จังหวัด 

วันจันทร์ที ่
26  เมษายน 

2564 

 

 

นางสาวดุจเดือน  คีรีศรี  สรุปประเด็นข้อสั่งการ 
นางเพ็ชรัตน์  ตั้งตระกูลพงศ์  ตรวจสอบประเด็นข้อสั่งการ 

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

(นางจารุรัตน์  พัฒน์ทอง) 
ผู้บัญชาการเหตุการณ์ (IC) ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 


