
                                                                                             
 
 

 
 
 

ข้อสั่งการศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
กรณี : โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) 

ประจำวันพฤหัสบดีที่  15  เดือน  เมษายน  พ.ศ. 2564  เวลา 09.00 น. - 11.00 น. 
 

สรุปสถานการณ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  พบผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) การระบาด
ระลอกใหม่ ช่วงที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 จนถึงเมื่อวานนี้  จำนวน  525  ราย อยู่ระหว่างการรักษาใน
โรงพยาบาลต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน  ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  แนวโน้มการระบาดยังคงสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง  และ
กระจายไปยังทุกอำเภอในจังหวัด  ยกเว้น  อำเภอบางสะพานน้อย  ยังไม่พบผู้ป่วย 

 

สรุปประเด็นสำคัญในการประชุม 
1. SAT รายงานสถานการณ์  ผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) การระบาดระลอก

ใหม่ ช่วงที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 จนถึงปัจจุบัน  และข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
2. สรุปประเด็นสำคัญจากนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งเข้าร่วมประชุมผ่านระบบ 

Zoom   
 2.1 พ้ืนที่ทุกอำเภอ  ต้องดำเนินการช่วยเหลือตนเองก่อน  กรณีเกินศักยภาพ  ให้ขอความช่วยเหลือ

ไปยังจังหวัด  ตาม Line ในระบบ ICS ได้แก่ กรณีต้องการบุคลากรในการปฏิบัติงาน  ให้ประสานขอสนับสนุนไปยัง HR 
จังหวัด, กรณีต้องการสิ่งของ / ยา ให้ประสานขอสนับสนุนไปยัง Logistic จังหวัด 

 2.2 สถานการณ์การระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19 ระลอกใหม่นี้  ต้นเหตุเกิด
จากสถานบันเทิง (Pub) ดังนั้นต้องจัดการที่ต้นเหตุ คือการปิด Pub ซึ่งมีคำสั่งฯ ของผู้ว่าราชการจังหวัดแล้ว  แต่อย่างไร
ก็ตาม  เจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่เป็นเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อในพ้ืนที่  ยังต้องช่วยกำกับติดตามให้มีการปฏิบัติตาม
คำสั่งฯ ดังกล่าวอย่างเคร่งครัดด้วย 

 2.3 ทีมสาธารณสุขอำเภอ  ต้องมีความเข้มแข็ง  โดยเฉพาะในส่วนของการทำลายเชื้อในพ้ืนที ่
  3. สรุปประเด็นสำคัญจาก IC ดังนี้ 

 3.1 ติดตามสถานการณ์ในพ้ืนที่  8  อำเภอ  ทั้งในส่วนของโรงพยาบาลและสำนักงานสาธารณสุข
อำเภอ  รวมถึงโรงพยาบาลนอกสังกัดและโรงพยาบาลเอกชน  ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์   พร้อมทั้งรับทราบปัญหา  
อุปสรรค  และข้อเสนอแนะ 

 3.2 ติดตามข้อมูลทรัพยากรต่าง ๆ ที่มี  และความต้องการขอรับการสนับสนุน ของพ้ืนที ่8 อำเภอ 
 3.3 มอบให้กล่องภารกิจต่าง ๆ ที่มีประเด็นสำคัญในการดำเนินงาน  แจ้งข้อมูลที่เก่ียวข้อง 
    3.3.1 Planning แจ้งเรื่องอาหารของโรงพยาบาลสนาม ที่ราชมงคลเพลส ทางเทศบาลเมือง 

หัวหินแจ้งว่าจะสามารถให้การสนับสนุนได้เร็วที่สุดในวันที่ 19 เมษายน 2564 ก่อนหน้านี้  ให้โรงพยาบาลปราณบุรี
รับผิดชอบดูแลไปพลางก่อน  ทั้งนี้ระหว่างนี้  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  จะขอสนับสนุนจากเหล่า
กาชาดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ให้ด้วยอีกทางหนึ่ง 
 

/3.3.2 Logistic แจ้งว่า... 
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   3.3.2 Logistic แจ้งว่า  โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์  จะเป็น Sub Stock ยา Favipiravir ให้แก่
โรงพยาบาลกุยบุรี, ทับสะแก, บางสะพาน และบางสะพานน้อย  โดยโรงพยาบาลที่ประสงค์ใช้ยาดังกล่าว  ในการรักษา
ผู้ป่วย COVID-19 ให้ปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติการเบิกยา Favipiravir จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ที่ส่งในไลน์กลุ่ม EOC 
Prachuap 
      3.3.3 Case management  รายงานสถานการณ์ข้อมูลการรับผู้ป่วยไว้รักษาตัวในโรงพยาบาล, 
สถานการณ์จำนวนเตียงประเภทต่างๆ และชี้แจง Flowchart แนวทางปฏิบัติในการรับผู้ป่วย Admited ผู้ป่วยยืนยันการ
ติดเชื้อโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และ Flowchart แนวทางปฏิบัตใินการเบิกยา Favipiravir  
   3.4 ตอบประเด็นข้อคำถามจากโรงพยาบาล  ที่ IC รับไว้ดำเนินการเมื่อวานนี้  ได้แก่  การส่งต่อ
ผู้ป่วยโควิด-19 (COVID-19), การเดินทางของผู้ป่วยที่เข้า admitted ในโรงพยาบาล 
 

IC มีข้อสั่งการดังนี้  
 

ลำดับ ข้อสัง่การ 
หน่วยงาน 

ที่ดำเนินงาน 
ระยะเวลา 

ในการดำเนนิงาน 
1 แจ้งรายชื่อพยาบาลวิชาชีพ  ของโรงพยาบาลทับสะแก, บางสะพาน  

และบางสะพานน้อย  โรงพยาบาลละ  2  คน  ช่วยปฏิบัตงิาน
โรงพยาบาลหัวหิน  มายัง HR จังหวัด : คุณสมเนตร  ทองอยู่   
โทรศัพท0์92-2509093 โดยให้ปฏิบัติงานระหว่างวันที่  17 – 23  
เมษายน  2564  รายงานตัวการปฏิบัติงานที่คุณสิริมา  แสงสุวรรณ  
โทรศัพท์ 098-3955645 ในวันที่ 16 เมษายน 2564 เวลา 17.00 น. 

HR 
โรงพยาบาล 
ทับสะแก,  

บางสะพาน  และ 
บางสะพานน้อย 

ภายใน 14.00 น.
วันนี้ 

2 จัดทำหนังสือขออนุญาตรับสิ่งของบริจาค  เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยติดเชื้อ 
โควิด-19 ไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

Finance จังหวัด ภายในวันนี้ 

3 จัดทำหนังสือขอรับสิ่งของบริจาค  เพ่ือช่วยเหลือผู้ป่วยติดเชื้อ 
โควิด-19 ไปยังหน่วยงาน  ห้างร้าน  และผู้มีจิตศรัทธา 

Logistic จังหวัด ภายในวันนี้ 

4 การเบิกยา Favipiravir ให้ปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติการเบิกยา  
Favipiravir เพ่ือการรักษาผู้ป่วย COVID-19 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  
อย่างเคร่งครัด 

Logistic อำเภอ ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป 

5 นดัหมาย/เตรียมการประชุม EOC  ครั้งต่อไป   
วนัศุกร์ที่  16  เมษายน  2564  เวลา 09.00 น. 

Planning จังหวัด 
วันศุกร์ที่ 

16  เมษายน  2564   
 

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

 
(นางจารุรัตน์  พัฒน์ทอง) 

ผู้บัญชาการเหตุการณ์ (IC) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 


