
                                                                                             
 
 

 
 
 
 

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

ประจ าวันอังคารที ่ 13  เดือน  เมษายน  พ.ศ. 2564  เวลา 09.00 น. - 10.30 น. 
 

สรุปสถานการณ์ พบผู้ป่วยยืนยันทั่วโลก 136,630,352 ราย  เสียชีวิต 2,949,276 ราย ประเทศสหรัฐอเมริกา
ยังคงเป็นประเทศทีพ่บผู้ป่วย และผู้เสียชีวิตสูงทีสุ่ดในโลก  ส าหรับการระบาดระลอกใหม่ในประเทศไทย  เมื่อวานนี้  พบ
ผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อรายใหม่ 985 ราย  เป็นผู้ป่วยติดเชื้อในประเทศ 980 ราย, ติดเชื้อจากต่างประเทศ 5 ราย  รวมผู้ป่วย
ยืนยันสะสม 33,610 ราย  เสียชีวิตสะสม 37 ราย  ส่วนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  พบผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อการระบาด
ระลอกใหม่ ช่วงที่ 2 (ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564) จ านวน  334  ราย อยู่ระหว่างการรักษาในโรงพยาบาลต่าง ๆ ทั้ง
ภาครัฐและเอกชน  ของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

 

สรุปประเด็นส าคัญในการประชุม 
1. SAT รายงานสถานการณ์ รายงานฉบับที่ 418 ประจ าวันที ่13 เมษายน 2564 
2. นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เข้าร่วมประชุมผ่านระบบ Zoom  ได้ร่วมตอบ 

ข้อซักถาม  ให้ข้อเสนอแนะในที่ประชุม  และมีข้อสั่งการ ดังปรากฏในข้อสั่งการของ IC ด้านล่าง 
  3. สรุปประเด็นส าคัญจาก IC ดังนี้ 
   3.1 สถานการณ์การติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) รายใหม่ของโลก อาเซียน และประเทศ
ไทย  เน้นสถานการณ์ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ที่พบแนวโน้มผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ราย
ใหม่เพ่ิมมากข้ึน  และกระจายไปยังทุกอ าเภอ  โดยพบผลผู้ติดเชื้อในกลุ่ม Hight Risk เพ่ิมมากข้ึน  
   3.2  มอบให้กล่องภารกิจต่าง ๆ ที่มีประเด็นส าคัญในการด าเนินงาน  แจ้งข้อมูลที่เก่ียวข้อง  
     3.2.1 Case management รายงานสถานการณ์ข้อมูลการรับผู้ป่วยไว้รักษาตัวในโรงพยาบาล,
สถานการณ์จ านวนเตียงประเภทต่างๆ 
 

IC มีข้อสั่งการดังนี้ (IC 1 : นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/1. การจ าหน่าย.. 
 

ฉบับที่ 214 จากการประชุม EOC สสจ.ประจวบคีรีขันธ์ คร้ังที่ 215 



                                                                                             
 

ล าดับ ข้อสั่งการ 
หน่วยงาน 

ที่ด าเนินงาน 
ระยะเวลา 

ในการด าเนนิงาน 
1 การจ าหน่ายผู้ป่วยให้ด าเนินการ ดังนี้ 

1) ผู้ป่วยที่สัมผัส Maya Exclusive Pub (Exposure วันที่        
30 มีนาคม 2564 )  รายที่ไม่มีอาการ และมีอาการเล็กน้อย (Mild) ให้
จ าหน่ายจากโรงพยาบาลได้ เมื่อครบ 14 วัน ในวันที่ 14 เมษายน 2564 
และให้ก าชับผู้ป่วยปฏิบัติตัวตามมาตรการ DMHTT ต่อไปอีกอย่างน้อย 
14 วัน หลังวันที่จ าหน่ายออกจากโรงพยาบาล ส่วนผู้ป่วยที่มีอาการ 
ปานกลาง (Moderate) ถึงอาการหนัก (Severe) ให้ดูแลรักษาต่อไป
จนกว่าอาการจะดีขึ้นจึงจ าหน่ายออกจากโรงพยาบาล 

2) ผู้ป่วยที่ไม่ทราบวันที่สัมผัสเชื้อ ให้นับวันที่ท าการ Swab เป็น
Day 1 นับต่อจากนั้น 14 วัน จึงจ าหน่ายออกจากโรงพยาบาลได้ และ
ปฏิบัติตามมาตรการ DMHTT ต่ออย่างน้อย 14 วัน 

3) ผู้ป่วยที่สัมผัสเชื้อจากสถานบันเทิงหลายแห่ง (หลายPub) ซึ่ง
ไม่ได้สัมผัส  Maya Exclusive Pub ให้ยึดตาม Pub ต่าง ๆ ดังนี้ 

- Line Up วันที่  4  เมษายน 2564 เป็นDay 0 
- ผับทองสุข วันที่  5  เมษายน 2564 เป็นDay 0 

นับต่อจาก Day 0 เป็นเวลา 14 วัน จึงจ าหน่ายออกจากโรงพยาบาลได้ 
และปฏิบัติตามมาตรการ DMHTT ต่ออย่างน้อย 14 วัน 

โรงพยาบาล     
ทุกแห่ง 

ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป 

2 จัดท าแนวทางการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามในส่วนการใช้พื้นที่ 
ของทางราชการ  และพ้ืนที่เอกชน โดยสรุปเป็น One page 

Operation 
จังหวัด 

วันนี้ 
(13 เมษายน 2564) 

3 จัดท า Flowchart การ Admited ผู้ป่วยยืนยันการติดเชื้อ 
โรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และ Flowchart การรักษาผู้ป่วย
ยืนยันการติดเชื้อโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ด้วยยา 
Favipiravia ภายใต้การให้ค าปรึกษาของอายุรแพทย์โรงพยาบาลหัวหิน 

Case 
Management

จังหวัด 

วันนี้ 
(13 เมษายน 2564) 

4 โรงพยาบาลหัวหินเป็นคลังยาเฉพาะ ส าหรับการรักษาผู้ป่วยยืนยัน 
การติดเชื้อโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ยา Favipiravia ซ่ึง
ปัจจุบัน มีจ านวน  2,000  เม็ด 

โรงพยาบาลหัวหิน ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป 

5 ดูแลในเรื่องระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการใช้จ่ายงบประมาณ   
กรณีมีการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามในพ้ืนที่ 

Finance, Logistic     
จังหวัด 

ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป 

6 นัดหมาย/เตรียมการประชุม EOC  ครั้งต่อไป   
วันพุธที่  14  เมษายน  2564  เวลา 09.00 น. 

Planning จังหวัด 
วันพุธที ่

14  เมษายน  2564   
นางสาวดุจเดือน  คีรีศรี  

Liaison Officer ศูนย์ปฏิบัติการ EOC ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โทร.032-611437 ต่อ 306 
(นางจันทนา  ศิริโยธิพันธุ์) 

ผู้บัญชาการเหตุการณ์ (IC) ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 


