
                                                                                             
 
 

 
 
 

ข้อสั่งการศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
กรณี : โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) 

ประจำวันพุธที ่ 14  เดือน  เมษายน  พ.ศ. 2564  เวลา 09.00 น. - 10.30 น. 
 

สรุปสถานการณ์ พบผู้ป่วยยืนยันทั่วโลก 137,252,621 ราย  เสียชีวิต 2,958,629 ราย ประเทศสหรัฐอเมริกา
ยังคงเป็นประเทศทีพ่บผู้ป่วย และผู้เสียชีวิตสูงทีสุ่ดในโลก  สำหรับการระบาดระลอกใหม่ในประเทศไทย  เมื่อวานนี้  พบ
ผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อรายใหม่ 965 ราย  เป็นผู้ป่วยติดเชื้อในประเทศ 956 ราย, ติดเชื้อจากต่างประเทศ 9 ราย  รวมผู้ป่วย
ยืนยันสะสม 34,575 ราย  เสียชีวิตสะสม 37 ราย  ส่วนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  พบผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อการระบาด
ระลอกใหม่ ช่วงที่ 2 (ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564) จำนวน  427  ราย อยู่ระหว่างการรักษาในโรงพยาบาลต่าง ๆ ทั้ง
ภาครัฐและเอกชน  ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  แนวโน้มการระบาดยังคงสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง   

 

สรุปประเด็นสำคัญในการประชุม 
1. SAT รายงานสถานการณ์ รายงานฉบับที่ 419 ประจำวันที ่14 เมษายน 2564 

  2. สรุปประเด็นสำคัญจาก IC ดังนี้ 
 2.1 สถานการณ์การติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) รายใหม่ของโลก อาเซียน และประเทศ

ไทย  เน้นสถานการณ์ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ที่พบแนวโน้มผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ราย
ใหม่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง  และกระจายไปยังทุกอำเภอในจังหวัด  ยกเว้น  อำเภอบางสะพานน้อย  ยังไม่พบผู้ป่วย 

 2.2 แจ้งเรื่องการประชุมในระดับจังหวัด 
   2.2.1 ประชุมกำหนดแนวทางปฏิบัติในการจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม  เพ่ือรองรับผู้ป่วยติดเชื้อ

ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) วันนี้ เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 3  สำนักงานเทศบาลเมืองหัวหิน  อำเภอหัวหิน  
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  โดยนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ฯ 

   2.2.2 ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด  เมื่อวันที่ 13 เมษายน 2564 เวลา 15.00 น. ผล
จากการประชุม  มีคำสั่งจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ที่ 3836/2564 เรื่อง มาตรการและการปิดสถานที่เสี่ยงเพ่ือป้องกันและ
ควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งขอให้พ้ืนที่ศึกษาและปฏิบัติตามในส่วนที่เกี่ยวข้อง
อย่างเคร่งครัด 
   2.3 มอบให้กล่องภารกิจต่าง ๆ ที่มีประเด็นสำคัญในการดำเนินงาน  แจ้งข้อมูลที่เก่ียวข้อง  
      2.3.1 Case management  
     1) รายงานสถานการณ์ข้อมูลการรับผู้ป่วยไว้รักษาตัวในโรงพยาบาล, สถานการณ์
จำนวนเตียงประเภทต่างๆ 

2) นำเสนอ (ร่าง) Flowchart แนวทางปฏิบัติในการรับผู้ป่วย Admited ผู้ป่วยยืนยัน
การติดเชื้อโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และ Flowchart แนวทางปฏิบัตใินการเบิกยา Favipiravia เพ่ือร่วมกัน
พิจารณา  ให้ข้อเสนอแนะ  ก่อนนำเสนอให้นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (IC 1) ประกาศใช้เป็นแนวทาง
เดียวกันทัง้จังหวัด 

 
/3) ประกาศ... 

 

ฉบับที่ 215 จากการประชุม EOC สสจ.ประจวบคีรีขันธ์ คร้ังที่ 216 
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    3) ประกาศกรมการแพทย์ คำแนะนำในการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคโควิด -19 (COVID-
19) สำหรับสถานพยาบาล  ฉบับวันที่ 13 เมษายน พ.ศ.2564 
    2.3.2 Finance แจ้งการเบิกค่าใช้จ่ายของทีมที่ไปช่วยปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลหัวหิน  ให้ทุก
อำเภอส่งหลักฐาน (คำสั่งฯและหนังสืออนุมัติเดินทางไปราชการ) มาเบิกยังสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
โดยเป็นค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการและค่าเสี่ยงภัย 
   2.4 ติดตามข้อสั่งการ  จากการประชุมเมื่อวานนี้  ข้อที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ 
      2.4.1 การจัดทำ One Page การจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม : รอมติที่ประชุมฯ วันนี้ 
      2.4.2 Flowchart แนวทางปฏิบัติในการรับผู้ป่วย Admited ผู้ป่วยยืนยันการติดเชื้อโรคไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID-19) และ Flowchart แนวทางปฏิบัติในการเบิกยา Favipiravia รอการเสนอ IC 1 อนุมัต ิ
   2.5 ติดตามสถานการณ์ในพ้ืนที่  8  อำเภอ  ทั้งในส่วนของโรงพยาบาลและสำนักงานสาธารณสุข
อำเภอ  ในประเด็นสำคัญ  ดังนี้  จำนวน / อาการผู้ป่วยที่รับไว้รักษาในโรงพยาบาล, จำนวนเตียงว่าง, การตรวจหาเชื้อผู้
สัมผัสเสี่ยงสูง, การสอบสวนโรค, การลงพ้ืนที่ทำลายเชื้อ, การเตรียมความพร้อมของทรัพยากรต่าง ๆ, รับทราบปัญหา / 
อุปสรรค / ข้อเสนอแนะ  และการขอรับการสนับสนุนจากจังหวัด และส่วนกลาง  โดยสรุป ผู้ป่วยที่รับการรักษาไว้ใน
โรงพยาบาล ส่วนใหญ่ไม่มีอาการ  และมีอาการเล็กน้อย ระดับ Mild สำหรับทรัพยากรต่าง ๆ ส่วนใหญ่มีแนวโน้มต้อง 
ปรับแผนในการเพ่ิมจำนวนเตียงสำหรับรองรับผู้ป่วย และการเปิดโรงพยาบาลสนาม โดยเฉพาะที่อำเภอหัวหิน, ปราณบุรี  
และประจวบคีรีขันธ์  นอกจากนี้โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์  ได้ขอรับการสนับสนุนรถยนต์  เพ่ือใช้ในการรับ-ส่งผู้ป่วย 
ไปยังเขตสุขภาพที่ 5 แล้ว  จำนวน  2  คัน 
   2.6 ประเด็นจากโรงพยาบาล  ที่ IC รับไว้ดำเนินการ  ได้แก่  การส่งต่อผู้ป่วยโควิด-19 (COVID-19) 
 

IC มีข้อสั่งการดังนี้  
 

ลำดับ ข้อสั่งการ 
หน่วยงาน 

ที่ดำเนินงาน 
ระยะเวลา 

ในการดำเนนิงาน 
1 ควบคุมกำกับการปฏิบัติตามข้อสั่งการ EOC อย่างเคร่งครัด IC อำเภอ ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป 
2 นดัหมาย/เตรียมการประชุม EOC  ครั้งต่อไป   

วนัพฤหัสบดีที่  15  เมษายน  2564  เวลา 09.00 น. 
Planning จังหวัด 

วันพฤหัสบดีที่ 
15  เมษายน  2564   

 
นางเพ็ชรัตน์  ตั้งตระกูลพงศ์ 

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

(นางจารุรัตน์  พัฒน์ทอง) 
ผู้บัญชาการเหตุการณ์ (IC) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 


