
                                                                                             
 
 
 
 
 

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

ประจ าวันจันทร์ที ่ 26  เดือน  เมษายน  พ.ศ. 2564  เวลา 09.00 น. - 11.00 น. 
 

สรุปสถานการณ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) การระบาด
ระลอกใหม่ ตั้งแต่วันที่ 1 – 26 เมษายน 2564 พบผู้ป่วยรายใหม่วันนี้ จ านวน 18 ราย สะสมจ านวน 1,002 ราย, รักษาหาย 
409 ราย  อยู่ระหว่างการรักษา 591 ราย  ในจ านวนนี้มีอาการรุนแรง 18 ราย  และเสียชีวิตจ านวน  2  ราย   

สรุปประเด็นส าคัญในการประชุม 
1. SAT รายงานสถานการณ์ ฉบับที่ 431 ประจ าวันที่ 26 เมษายน 2564  และสถานการณ์  ผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อ

ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) การระบาดระลอกใหมข่องจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ช่วงที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 
จนถึงวนัที่ 26 เมษายน 2564  และข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง  

2. สรุปประเด็นส าคัญจาก IC ดังนี้ 
 2.1 ทบทวน/วิเคราะห์ สถานการณ์การติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
ตามท่ี SAT รายงาน 
 2.2  มอบให้กล่องภารกิจต่าง ๆ ที่มีประเด็นส าคัญในการด าเนินงาน / แจ้งข้อมูลที่เก่ียวข้อง 
     2.2.1 นายแพทย์วัชรพงษ์ เหลืองไพรัตน์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ให้
ข้อเสนอแนะในการดูแลผู้ป่วย 
    1) ตรวจวินิจฉัยให้รวดเร็ว 
    2) ตรวจสอบความพร้อมของอุปกรณ์ทางการแพทย์ เช่น เครื่องช่วยหายใจ และสถานที่ส าหรับ
แยกผู้ป่วย ให้พร้อมใช้งานเนื่องจากช่วงนี้ผู้ป่วยมีปัญหาที่ปอดจ านวนเพิ่มขึ้น 

2.2.2 Case management  
   1) รายงานสถานการณ์ข้อมูลการรับผู้ป่วยไว้รักษาตัวในโรงพยาบาล 
   2) สถานการณ์จ านวนเตียงประเภทต่าง ๆ ในโรงพยาบาล  รวมถึงเตียงของโรงพยาบาลสนาม  
2.2.3 Operation : ชี้แจงการด าเนินการ Active Surveillance ในกลุ่มเป้าหมาย 5 กลุ่ม  
2.2.4 Planning : จัดท าแผนความต้องการขอสนับสนุน ครุภัณฑ์และอุปกรณ์การแพทย์ แบบฟอร์มจะส่ง

เข้าไปทาง Line : EOC Prachuap 
2.2.5 Logistic : แจ้งการสนับสนุน VTM ทาง สคร.เขต5จะจัดส่งให้โรงพยาบาลปราณบุรีเลย 
2.2.6 HR : ได้รับการสนับสนุนทีม ICU จากโรงพยาบาลบางสะพาน 2 คน ไปช่วยปฏิบัติงานที่

โรงพยาบาลหัวหิน รายงานตัวเรียบร้อยแล้ว 
2.2.7 PIO : ให้พ้ืนที่ประชาสัมพันธ์เรื่องการกักตัว 14 วัน ใน 4 หัวข้อดังนี้ 1) การสามMASK 2)การล้าง

มือ 3) การเว้นระยะห่าง 4) งดร่วมงานที่ร่วมตัวกันจ านวนมาก เช่น งานเลี้ยง, งานแต่งงาน, งานบวช 
2.3 ติดตามสถานการณ์ในพ้ืนที่ 8 อ าเภอ ทั้งในส่วนของโรงพยาบาลและส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ รวมถึง

โรงพยาบาลนอกสังกัดและโรงพยาบาลเอกชนในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พร้อมทั้งรับทราบปัญหาอุปสรรคและ
ข้อเสนอแนะจากพ้ืนที ่ตลอดจนตอบข้อซักถาม ให้ข้อเสนอแนะในประเด็นต่าง ๆ แก่พ้ืนที ่

 
 

/IC มีข้อสั่งการ... 
   
 
 
 

ฉบับที่ 227 จากการประชุม EOC สสจ.ประจวบคีรีขันธ์ คร้ังที่ 228 



                                                                                             
 

IC มีข้อสั่งการดังนี้  
 

ล าดับ
ที ่

ประเด็นข้อสั่งการ 
หน่วยงานที่ 

ได้รับมอบหมาย 

ก าหนด
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผลการ
ด าเนินงาน 

1 เร่งรัดด าเนินการ Active Surveillance ใน 5 กลุ่ม ดังนี้ 
1) แรงงานต่างด้าวที่มาตรวจสุขภาพ และใช้ผล

การตรวจทุกราย 
2) พนักงานในสถานประกอบการ/ โรงงาน/

ธนาคาร/ห้างร้าน/ร้านสะดวกซื้อ/โรงเรียน/
โรงแรม สุ่ม 10% 

3) พระภิกษุ/สามเณร/ มัคทายก/ เด็กวัดใน   
ศาสนสถาน สุ่ม 10% 

4) บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขทั้ ง
โรงพยาบาล/โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล
สุ่ม 10 % และให้รายงานผลการด าเนินงาน
มายังOperation จังหวัด  

Operation  
อ าเภอ 

26 เมษายน 2564 
เป็นต้นไป 

 

2 นัดหมาย/เตรียมการประชุม EOC ครั้งต่อไป   
วันอังคารที่ 27 เมษายน 2564 เวลา 09.00 น. 

Planning จังหวัด วันอังคารที่ 
27 เมษายน 2564 

 

 

 
นางสาวดุจเดือน  คีรีศรี  สรุปประเด็นข้อสั่งการ 

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

 

(นายคมสัน ไชยวรรณ์) 
ผู้บัญชาการเหตุการณ์ (IC) ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 


