
                                                                                             
 
 

 
 
 
 

ข้อสั่งการศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
กรณี : โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) 

ประจำวันอาทิตย์ที ่ 11  เดือน  เมษายน  พ.ศ. 2564  เวลา 09.00 น. - 11.30 น. 
 

สรุปสถานการณ์ พบผู้ป่วยยืนยันทั่วโลก 135,297,064 ราย  เสียชีวิต 2,928,575 ราย ประเทศสหรัฐอเมริกา
ยังคงเป็นประเทศทีพ่บผู้ป่วย และผู้เสียชีวิตสูงทีสุ่ดในโลก  สำหรับการระบาดระลอกใหม่ในประเทศไทย  เมื่อวานนี้  พบ
ผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อรายใหม่ 789 ราย  เป็นผู้ป่วยติดเชื้อในประเทศ 522 ราย, ติดเชื้อจากต่างประเทศ 38 ราย  รวม
ผู้ป่วยยืนยันสะสม 27,421 ราย  เสียชีวิตสะสม 37 ราย  ส่วนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  พบผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อการระบาด
ระลอกใหม่ ช่วงที่ 2 (ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564) จำนวน  141  ราย อยู่ระหว่างการรักษาในโรงพยาบาลต่าง ๆ ทั้ง
ภาครัฐและเอกชน  ของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  และทีมสาธารณสุขร่วมกับหน่วยงานที่เก่ียวข้องได้ทำลายเชื้อในสถานที่
สาธารณะที่ปรากฎใน Timeline แล้ว 

 

สรุปประเด็นสำคัญในการประชุม 
1. SAT รายงานสถานการณ์ รายงานฉบับที่ 416 ประจำวันที ่11 เมษายน 2564 
2. สรุปประเด็นสำคัญจากนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งเข้าร่วมประชุมทาง Zoom 

2.1 เน้นย้ำข้อปฏิบัติ  กรณี พบผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ดังนี้ 
 
 

 
 
 
 

 
 

ให้สุขศึกษา DMHTT 
   อย่างเคร่งครัด 

 
 

 
 

 
 

 
 

ฉบับที่ 212 จากการประชุม EOC สสจ.ประจวบคีรีขันธ์ คร้ังที่ 213 

พบ Case 

สอบสวนโรค/สอบสวน Timeline 

บุคคล สถานที่ 
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ทำลายเชื้อ 

/2.2 สำหรับสำนักงาน... 
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2.2 สำหรับสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ  ควรแยกเป็น  2  ส่วน  แบ่งเป็น  1) SAT (สสอ.+เวชกรรมฯ 

ของรพ.) และ 2) สอบสวนโรค/สอบสวนไทม์ไลน์  นอกจากนี้  ควรลงกำกับติดตามการทำลายเชื้อในพ้ืนที่  เพ่ือสร้างความ
มั่นใจให้ประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

2.3 เรื่องกำลังคนในการปฏิบัติงาน  กรณีผู้ป่วยยังไม่ถึง  100  คน  ขอให้ทุกอำเภอ  ช่วยเหลือตัวเอง
ก่อน  โดยใช้บุคลากรทั้งในส่วนโรงพยาบาลและสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ   

2.4 ข้อมูลทีแ่จ้งใน Line Group : EOC Prachuap สามารถนำเผยแพร่ต่อได ้
  3. สรุปประเด็นสำคัญจาก IC ดังนี้ 
   3.1 สถานการณ์การติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) รายใหม่ของโลก อาเซียน และประเทศ
ไทย เน้นสถานการณ์ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ที่มีความรุนแรงมากขึ้น  และพบผู้ป่วยกระจายไปยังทุกอำเภอ  พบมี 
Timeline ที่เชื่อมโยงกัน  และพบว่าติดเชื้อจากสถานบันเทิงมากที่สุด 
   3.2  มอบให้กล่องภารกิจต่าง ๆ ที่มีประเด็นสำคัญในการดำเนินงาน  แจ้งข้อมูลที่เก่ียวข้อง  
     3.2.1 Operation ในส่วน Case  Management (คุณสุกัญญา  เจียรวนานนท์) รายงาน
สถานการณ์ข้อมูลการรับผู้ป่วยไว้รักษาตัวในโรงพยาบาลต่าง ๆ และจำนวนเตียงประเภทต่าง ๆ  รวมถึงเตียงข อง
โรงพยาบาลสนาม  (จำนวนที่มี จำนวนที่ใช้ไป และจำนวนเตียงว่าง) ตลอดจนชี้แจ้งการปรับแบบฟอร์มการรายงาน  ให้
ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง  ชัดเจน  ครอบคลุมมากข้ึน 
     3.2.2 Operation (คุณจันทิรา  โกมล) แจ้งเรื่อง 1) วันนี้จะมีการประชุมคณะกรรมการ
โรคติดต่อจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ในเวลา 15.00 น. 2) เน้นย้ำการปฏิบัติงานของทีม CDCU ในการสอบสวนโรคและ 
Timeline ให้ได้อย่างรวดเร็ว 
     3.2.3 Logistic แจ้งการได้รับการสนับสนุน VTM จากสคร .5  โดยจะนำมาส่งในวันนี้ จำนวน  
15,000 ชุด (นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดฯ ได้จัดสรรจำนวน VTM ให้ ตามที่ปรากฏในข้อสั่งการ) 
  3.3 ติดตามสถานการณ์ของ  8  อำเภอ ทั้งในส่วนโรงพยาบาลและสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ  
เกี่ยวกับจำนวน / อาการผู้ป่วยที่รับไว้รักษาในโรงพยาบาล, การตรวจหาเชื้อผู้สัมผัสเสี่ยงสูง, การสอบสวนโรค, การลง
พ้ืนที่ทำลายเชื้อ  เตรียมความพร้อมของทรัพยากรต่าง ๆ ตลอดจนบุคลากรในการปฏิบัติงาน  ปัญหา / อุปสรรค / 
ข้อเสนอแนะจากพ้ืนที่  และการขอรับการสนับสนุนทรัพยากรต่าง ๆ เป็นต้น  โดยสรุป ผู้ป่วยที่รับการรักษาไว้ใน
โรงพยาบาล รักษาใน ICU ที่โรงพยาบาลหัวหิน 2 ราย นอกนั้นส่วนใหญ่พบมีอาการ Mild และไม่มีอาการ  สำหรับ
ทรัพยากรต่าง ๆ ขณะนี้ยังมีเพียงพอ  ทีม่ีแนวโน้มจะต้องขอสนับสนุนเพิ่ม  ได้แก่ VTM  
   
 
 
 
 
 
 

/IC มีข้อสั่งการ... 
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IC มีข้อสั่งการดังนี้ 
 

ลำดับ ข้อสั่งการ 
หน่วยงาน 

ที่ดำเนินงาน 
ระยะเวลา 

ในการดำเนนิงาน 
1 การส่งตัวอย่างตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทาง

ห้องปฏิบัติการด้านการแพทย์และสาธารณสุข  ให้ทุกโรงพยาบาล  
ยกเว้น  โรงพยาบาลหัวหิน  ส่งตรวจที่โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ 
สำหรับโรงพยาบาลหัวหิน  ตรวจของอำเภอตนเอง  กรณี  เกินศักยภาพ  
ให้ส่งไปยัง สตร. 5 

โรงพยาบาล 
ทุกแห่ง 
ยกเว้น 

โรงพยาบาลหัวหิน 

ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป 

2 การสนับสนุน VTM แก่โรงพยาบาลต่าง ๆ ให้จัดสรร  ดังนี้ 
   - โรงพยาบาลหัวหิน  จำนวน  10,000  ชุด 
   - โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์  จำนวน  2,000  ชุด 
   - โรงพยาบาลปราณบุรีและบางสะพาน  จำนวน  700  ชุด 
   - โรงพยาบาลสามร้อยยอด, กุยบุรี, ทับสะแก  และบางสะพานน้อย  
จำนวน  300  ชุด 
   ทั้งนี้ให ้Logistic จังหวัด  ประสาน สคร. 5  และโรงพยาบาล 
โซนเหนือในการจัดส่งอำเภอโซนเหนือเป็นรายอำเภอ  ตั้งแต่อำเภอ 
หัวหินจนถึงอำเภอเมืองฯ  ส่วนโรงพยาบาลโซนใต้ให้มารับที่
โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ 

Logistic จังหวัด/ 
อำเภอ   

วันนี้  
(11 เมษายน 2564) 

3 ทีม CDCU อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ (3 คน) ที่เดิมให้มาปฏิบัติงานที่
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ให้ปฏิบัติงานอยู่ณ ที่ตั้ง 

ทีม CDCU  
อำเภอเมืองฯ 

ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป 

4 นดัหมาย/เตรียมการประชุม EOC  ครั้งต่อไป   
วนัจันทร์ที่  12  เมษายน  2564  เวลา 09.00 น. 

Planning จังหวัด 
วันจันทร์ที ่

12  เมษายน  2564   
 
 

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

 
(นางศิริพรรณ  กลีบจันทร์) 

ผู้บัญชาการเหตุการณ์ (IC) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
 
 
 
 

 


