
                                                                                             
 
 
 
 
 

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

ประจ าวันอังคารที ่ 27  เดือน  เมษายน  พ.ศ. 2564  เวลา 09.00 น. - 11.00 น. 
 

สรุปสถานการณ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) การระบาด
ระลอกใหม่ ตั้งแต่วันที่ 1 – 27 เมษายน 2564 พบผู้ป่วยรายใหม่วันนี้ จ านวน 21 ราย สะสมจ านวน 1,023 ราย, รักษาหาย 
481 ราย  อยู่ระหว่างการรักษา 540 ราย  ในจ านวนนี้มีอาการรุนแรง 18 ราย  และเสียชีวิตจ านวน  2  ราย   

สรุปประเด็นส าคัญในการประชุม 
1. SAT รายงานสถานการณ์ ฉบับที่ 432 ประจ าวันที่ 27 เมษายน 2564  และสถานการณ์  ผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อ

ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) การระบาดระลอกใหมข่องจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ช่วงที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 
จนถึงวนัที่ 27 เมษายน 2564  และข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง  

2. สรุปประเด็นส าคัญจาก IC ดังนี้ 
 2.1 นายแพทย์วัชรพงษ์ เหลืองไพรัตน์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ร่วมทบทวน/
วิเคราะห์ สถานการณก์ารตดิเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ตามท่ี SAT รายงาน 
 2.2  มอบให้กล่องภารกิจต่าง ๆ ที่มีประเด็นส าคัญในการด าเนินงาน / แจ้งข้อมูลที่เก่ียวข้อง 

2.2.1 Case management  
   1) รายงานสถานการณ์ข้อมูลการรับผู้ป่วยไว้รักษาตัวในโรงพยาบาล 
   2) สถานการณ์จ านวนเตียงประเภทต่าง ๆ ในโรงพยาบาล  รวมถึงเตียงของโรงพยาบาลสนาม  
2.2.2 Operation :  
   1) บุคลากรสาธารณสุขที่ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ให้รายงานในแบบฟอร์มเฉพาะ

ของบุคลากรสาธารณสุขเพ่ิมอีก 1 แบบฟอร์ม  
   2) แจ้งมีหนังสือคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ เรื่องการพิจารณามอบหมายผู้ที่มีอ านาจออก

หนังสือรับรองการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) พ.ศ. 2564รายละเอียดที่
เอกสารส่งทางไลน์กลุ่ม EOC Prachuap 

2.2.3 Planning : แจ้งข้อมูลผู้ได้รับ Vaccine และเหตุผลส าหรับผู้ที่ไม่ได้รับ Vaccine ในรอบท่ี1  
2.2.5 Logistic : แจ้งการขอสนับสนุนทัพยากรจากส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร มีความล่าช้า

เนื่องจากมีทรัพยากรบางอย่างต้องรอการจัดซื้อ เน้นย้ าให้ใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด 
2.2.6 PIO : เน้นย้ าให้พ้ืนที่ประชาสัมพันธ์เรื่องการกักตัว 14 วัน ใน 4 หัวข้อดังนี้ 1) การสามMASK     

2) การล้างมือ 3) การเว้นระยะห่าง 4) งดร่วมงานที่ร่วมตัวกันจ านวนมาก เช่น งานเลี้ยง, งานแต่งงาน, งานบวช เป็นต้น 
2.2.7 กฎหมาย : ชี้แจงแนวทางในการใช้จ่ายงบประมาณตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่มท.0808.2/ว

2343 ลงวันที่ 22 เมษายน 2564 เรื่องซักซ้อมแนวทางการด าเนินการและการใช้จ่ายงบประมาณในการด าเนินการ
ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 กรณีการตั้งโรงพยาบาลสนามระดับพ้ืนที่ 

2.3 ติดตามสถานการณ์ในพ้ืนที่ 8 อ าเภอ ทั้งในส่วนของโรงพยาบาลและส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ รวมถึง
โรงพยาบาลนอกสังกัดและโรงพยาบาลเอกชนในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พร้อมทั้งรับทราบปัญหาอุปสรรคและ
ข้อเสนอแนะจากพ้ืนที ่ตลอดจนตอบข้อซักถาม ให้ข้อเสนอแนะในประเด็นต่าง ๆ แก่พ้ืนที ่

 
 

/IC มีข้อสั่งการ... 
   
 
 

ฉบับที่ 228 จากการประชุม EOC สสจ.ประจวบคีรีขันธ์ คร้ังที่ 229 



                                                                                             
 

 
IC มีข้อสั่งการดังนี้  
 

ล าดับ
ที ่

ประเด็นข้อสั่งการ 
หน่วยงานที่ 

ได้รับมอบหมาย 

ก าหนด
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผลการ
ด าเนินงาน 

1 ส่งรายชื่อขอขึ้นทะเบียน ผู้มีอ านาจออกหนังสือรับรอง
การสร้างเสริมคุ้มกันโรค กรณีโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 
2019 หรือ โควิด19  เพ่ือใช้ส าหรับการเดินทางระหว่าง
ประเทศ   โรงพยาบาลทั่วไป จ านวน 2 คน โรงพยาบาล
ชุมชน 1 คน (ตามแบบฟอร์มที่ส่งให้) ยกเว้น
ผู้อ านวยการโรงพยาบาลซึ่งมีอ านาจโดยต าแหน่ง ตาม
ประกาศฯแล้ว 

โรงพยาบาล 
ทุกแห่ง 

ทันท ี
 

 

2 นัดหมาย/เตรียมการประชุม EOC ครั้งต่อไป   
วันพุธที่ 28 เมษายน 2564 เวลา 09.00 น. Planning จังหวัด 

วันพุธที ่
28 เมษายน 2564 

 

 

 

 
นางสาวดุจเดือน  คีรีศรี  สรุปประเด็นข้อสั่งการ 

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

 

(นายสุริยะ คูหะรัตน์) 
ผู้บัญชาการเหตุการณ์ (IC) ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 


