
                                                                                             
 
 

 
 
 
 

ข้อสั่งการศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
กรณี : โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) 

ประจำวันจันทร์ที ่ 12  เดือน  เมษายน  พ.ศ. 2564  เวลา 09.00 น. - 11.00 น. 
 

สรุปสถานการณ์ พบผู้ป่วยยืนยันทั่วโลก 136,002,033 ราย  เสียชีวิต 2,939,054 ราย ประเทศสหรัฐอเมริกา
ยังคงเป็นประเทศทีพ่บผู้ป่วย และผู้เสียชีวิตสูงทีสุ่ดในโลก  สำหรับการระบาดระลอกใหม่ในประเทศไทย  เมื่อวานนี้  พบ
ผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อรายใหม่ 967 ราย  เป็นผู้ป่วยติดเชื้อในประเทศ 964 ราย, ติดเชื้อจากต่างประเทศ 3 ราย  รวมผู้ป่วย
ยืนยันสะสม 32,625 ราย  เสียชีวิตสะสม 37 ราย  ส่วนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  พบผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อการระบาด
ระลอกใหม่ ช่วงที่ 2 (ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564) จำนวน  193  ราย อยู่ระหว่างการรักษาในโรงพยาบาลต่าง ๆ ทั้ง
ภาครัฐและเอกชน  ของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

 

สรุปประเด็นสำคัญในการประชุม 
1. SAT รายงานสถานการณ์ รายงานฉบับที่ 417 ประจำวันที ่12 เมษายน 2564 
2. สรุปประเด็นสำคัญจากนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งเข้าร่วมประชุม EOC ด้วย 

2.1 แจ้งแผนการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามในอำเภอหัวหิน  และอำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์  เพ่ือรองรับ
ผู้ป่วยที่มีแนวโน้มสูงขึ้น 

2.2 แจ้งให้ผู้ เกี่ยวข้องทุกส่วน  ปฏิบัติหน้าที่ ในความรับผิดชอบด้วยความรวดเร็ว  โดยเฉพาะ
ห้องปฏิบัติการด้านการแพทย์และสาธารณสุข  ให้ตรวจหาเชื้อ  และรายงานผลอย่างรวดเร็ว  เพ่ือประเมินสถานการณ์  
และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปในการให้การรักษา  และการป้องกันควบคุมโรค 

2.3 มีข้อเสนอในการปฏิบัติงานรวมอำเภอใกล้เคียงกัน  ในการดูแลรักษาผู้ป่วย  โดยใช้ทรัพยากร
ร่วมกัน  เช่น  อำเภอหัวหินกับอำเภอปราณบุรี  เป็นต้น 
  3. สรุปประเด็นสำคัญจาก IC ดังนี้ 
   3.1 สถานการณ์การติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) รายใหม่ของโลก อาเซียน และประเทศ
ไทย  เน้นสถานการณ์ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ที่พบแนวโน้มผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ราย
ใหม่เพ่ิมมากข้ึน  และกระจายไปยังทุกอำเภอ  โดยพบผลผู้ติดเชื้อในกลุ่ม Hight Risk เพ่ิมมากข้ึน  
   3.2  มอบให้กล่องภารกิจต่าง ๆ ที่มีประเด็นสำคัญในการดำเนินงาน  แจ้งข้อมูลที่เก่ียวข้อง  
     3.2.1 Operation ส่วน Case  Management (คุณสุกัญญา  เจียรวนานนท์) 1) รายงาน
สถานการณ์ข้อมูลการรับผู้ป่วยไว้รักษาตัวในโรงพยาบาลต่าง ๆ และสถานการณ์จำนวนเตียงประเภทต่าง ๆ 2) การ
ประสานการ admitted ผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อในโรงพยาบาล  ให้ Case  Management ของทุกโรงพยาบาลประสาน
ข้อมูลโดยตรงกับ Case  Management จังหวัด 
     3.2.2 Operation (คุณจันทิรา  โกมล) แจ้งว่ามีทีมเจ้าหน้าที่ จาก สคร.เขต 5 มาช่วย
ปฏิบัติงาน  จำนวน  6  คน  โดยช่วยทีมอำเภอหัวหิน  จำนวน  3  คน  และทีมจังหวัด  จำนวน  3  คน 
 

/3.2.3 Logistic แจ้ง... 
 

ฉบับที่ 213 จากการประชุม EOC สสจ.ประจวบคีรีขันธ์ คร้ังที่ 214 
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   3.2.3 Logistic แจ้ง 1) การได้รับการสนับสนุน VTM จากสคร.เขต 5  ได้รับครบถ้วนทุก
โรงพยาบาลแล้วเมื่อวานนี้  ดังนี้  โรงพยาบาลหัวหิน  จำนวน  10,000  ชุด, โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์  จำนวน  
2,000  ชุด, โรงพยาบาลปราณบุรี, สามร้อยยอด  และบางสะพาน  จำนวน  700  ชุด, โรงพยาบาลกุยบุรี, ทับสะแก  
และบางสะพานน้อย  จำนวน  300  ชุด ทั้งนี้ ได้เพ่ิมให้โรงพยาบาลสามร้อยยอด  จากข้อสั่งการเมื่อวานนี้  จำนวน 300 
ชุด  เป็น  700 ชุด 2) ได้ขอสนับสนุนวัคซีนเพ่ิมเติม  จำนวน 2,000 dose  ไปยัง สคร.เขต 5 แล้ว 3) ขอความร่วมมือให้
ทุกโรงพยาบาลรายงานข้อมูลทรัพยากร  และผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อ  ที่ admitted  ใน Co-Ward ให้เป็นปัจจบุัน  
เนื่องจากส่วนกลางจะจัดสรรทรัพยากรให้  โดยใช้ข้อมูลจาก Co-Ward 
  3.3 ติดตามสถานการณ์ในพ้ืนที่  8  อำเภอ  ทั้งในส่วนของโรงพยาบาลและสำนักงานสาธารณสุข
อำเภอ  ในประเด็นสำคัญ  ดังนี้  จำนวน / อาการผู้ป่วยที่รับไว้รักษาในโรงพยาบาล, จำนวนเตียงว่าง, การตรวจหาเชื้อผู้
สัมผัสเสี่ยงสูง, การสอบสวนโรค, การลงพ้ืนที่ทำลายเชื้อ, การเตรียมความพร้อมของทรัพยากรต่าง ๆ, รับทราบปัญหา / 
อุปสรรค / ข้อเสนอแนะ  และการขอรับการสนับสนุนจากจังหวัด และส่วนกลาง  โดยสรุป ผู้ป่วยที่รับการรักษาไว้ใน
โรงพยาบาล ส่วนใหญ่ไม่มีอากร  และมีอาการเล็กน้อย ระดับ Mild สำหรับทรัพยากรต่าง ๆ ขณะนี้ยังมีเพียงพอ  ที่มี
แนวโน้มต้องวางแผนในการปรับ/เพ่ิม  ได้แก่  เตียงสำหรับรองรับผู้ป่วย  โดยเฉพาะในโรงพยาบาลหัวหิน, ปราณบุรี  
และประจวบคีรีขันธ์ 
   
 

IC มีข้อสั่งการดังนี้ 
 

ลำดับ ข้อสั่งการ 
หน่วยงาน 

ที่ดำเนินงาน 
ระยะเวลา 

ในการดำเนนิงาน 
1 ศึกษาระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการใช้จ่ายงบประมาณ  กรณีมีการจัดตั้ง

โรงพยาบาลสนามในพ้ืนที่ 
Finance จังหวัด 

วันนี้ 
(12 เมษายน 2564) 

2 การรับผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อไว้รักษาในโรงพยาบาล (Admited)  
ให้ยึดตามอำเภอทีผู่้ป่วยอาศัยอยู่ 

โรงพยาบาล 
ทุกแห่ง 

วันนี้เป็นต้นไป 

3 นดัหมาย/เตรียมการประชุม EOC  ครั้งต่อไป   
วนัอังคารที่  13  เมษายน  2564  เวลา 09.00 น. 

Planning จังหวัด 
วันอังคารที่ 

13  เมษายน  2564   
 
 

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

 
(นางศิริพรรณ  กลีบจันทร์) 

ผู้บัญชาการเหตุการณ์ (IC) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
 
 
 

 


