
                                                                                             
 
 
 
 
 

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

ประจ าวันศุกร์ที ่ 16  เดือน  เมษายน  พ.ศ. 2564  เวลา 09.00 น. - 11.00 น. 
 

สรุปสถานการณ์ พบผู้ป่วยยืนยันทั่วโลก 138,826,004 ราย  เสียชีวิต 2,985,425 ราย ประเทศสหรัฐอเมริกา
ยังคงเป็นประเทศท่ีพบผู้ป่วย และผู้เสียชีวิตสูงที่สุดในโลก  ส าหรับการระบาดระลอกใหม่ในประเทศไทย  เมื่อวานนี้  พบ
ผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อรายใหม่ 1,543 ราย  เป็นผู้ป่วยติดเชื้อในประเทศ 1,540 ราย, ติดเชื้อจากต่างประเทศ 3 ราย  รวม
ผู้ป่วยยืนยันสะสม 37,453 ราย  เสียชีวิตสะสม 37 ราย  ส่วนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  พบผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อการระบาด
ระลอกใหม่ ช่วงที่ 2 (ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564) จ านวน  625  ราย อยู่ระหว่างการรักษาในโรงพยาบาลต่าง ๆ ทั้ง
ภาครัฐและเอกชน  ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  แนวโน้มการระบาดยังคงสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง   

 

สรุปประเด็นส าคัญในการประชุม 
นายแพทย์ธนะรักษ์   ผลิพัฒน์   ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขตสุขภาพที่  5   และนายแพทย์สุริยะ   

คูหะรัตน์  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  เข้าร่วมประชุมฯ  ผ่านระบบ Zoom 
1. SAT รายงานสถานการณ์ รายงานฉบับที่ 419 ประจ าวันที่ 16 เมษายน 2564 
2. สรุปประเด็นส าคัญจากผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขตสุขภาพท่ี 5   
  2.1 จากข้อมูลที่น าเสนอพบว่า โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์และโรงพยาบาลหัวหิน แจ้งผลตรวจยืนยันการติด

เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ค่อนข้างล่าช้า จึงเชื่อมโยงให้การสอบสวนโรคมีความล่าช้าไปด้วยส่งผลกระทบต่อ
การควบคุมโรค จึงขอเสนอแนะให้โรงพยาบาลทั้งสองแห่งจัดท าแผนปริมาณการตรวจทางห้องปฏิบัติการฯ ตามบริบท
ของพ้ืนที่ให้ชัดเจน กรณีส่งLab นอกจังหวัดให้ประสานขอทราบ วันที่จะแจ้งผลให้เร็วที่สุด 

  2.2  ผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ให้ Admited ผู้ป่วยในโรงพยาบาลทุกราย ไม่อนุญาต
ให้ผู้ป่วยติดเชื้ออยู่บ้าน แตใ่นอนาคตอาจท าได้ ผู้ป่วยที่ไม่มีอาการและอยู่ภายในบ้านคนเดียว รวมทั้งมีศักยภาพสามารถ
ดูแลตัวเองได ้ก็สามารถให้พักอาศัยอยู่ภายในบ้าน โดยไม่ต้อง Admited  อยู่ระหว่างการศึกษาข้อมูล 

  2.3  ขอให้นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์และผู้อ านวยการโรงพยาบาลหัวหิน ท าแนวทางการ
รักษาผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) ของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เนื่องจากมีการระบาดในพ้ืนที ่

  2.4  ขอให้จังหวัดประจวบคีรีขันธ์บริหารจัดการฉีดวัคซีนให้หมดตามที่ไดร้ับจัดสรรมา 
3. สรุปประเด็นส าคัญจากนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  

3.1 แจ้งขั้นตอนการด าเนินการในการจัดท า Timeline ซึ่งสถานที่  บุคคล  และเวลา  มีความจ าเป็นต้องระบุ
ใน Timeline เพ่ือการควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดของโรค  ทั้งนี้  ให้ระมัดระวังการใช้ถ้อยค า 

3.2 เรื่องทรัพยากรที่จ าเป็นต้องใช้ในการด าเนินงาน  Logistic อ าเภอและจังหวัด  สามารถประสานงานกันได้
เลย  โดยไม่ต้องผ่าน IC เพ่ือความรวดเร็ว  ทันเวลา  ในการให้การสนับสนุนทรัพยากร 
 4. สรุปประเด็นส าคัญจาก IC ดังนี้ 

4.1 ทบทวนสถานการณ์การติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ตามที่ SAT 
รายงาน  และสอบถาม/มอบให้กล่องภารกิจต่าง ๆ ที่มีประเด็นส าคัญในการด าเนินงาน  แจ้งข้อมูลที่เก่ียวข้อง 

4.1.1 Operation แจ้งการเปิดโรงพยาบาลสนามในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  จ านวนเตียงในโรงพยาบาล
สนามท่ีมีและจ านวนเตียงที่ใช้ไป 

4.1.2 Logistic c0h’ได้รับสนับสนุนรถยนต์ขากเขตสุขภาพที่ 5 จ านวน 4 คัน ได้จัดให้โรงพยาบาลหัวหิน 
,โรงพยาบาลปราณบุรี,โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ และส านักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ แห่งละ 1 คัน 

 /4.1.3 Finance… 
 

ฉบับที่ 217 จากการประชุม EOC สสจ.ประจวบคีรีขันธ์ คร้ังที่ 218 



                                                                                             
 

4.1.3 Finance แจ้งการขอรับบริจาคเรี่ยไรตามระเบียบ สนย.ไม่ต้องขออนุมัติจาก กคร. หรือ กคร.
จังหวัด  กรณีเป็นการเรี่ยไรที่รัฐบาลหรือหน่วยงานของรัฐจ าเป็นต้องด าเนินการเพ่ือช่วยเหลือผู้เสียหายหรือบรรเทาความ
เสียหายที่เกิดจากสาธารณภัย 

4.1.4 Case management  รายงานสถานการณ์ข้อมูลการรับผู้ป่วยไว้รักษาตัวในโรงพยาบาล, 
สถานการณ์จ านวนเตียงประเภทต่างๆ 
 
 

IC มีข้อสั่งการดังนี้  
 

ล าดับ ข้อสั่งการ 
หน่วยงาน 

ที่ด าเนินงาน 
ระยะเวลา 

ในการด าเนนิงาน 
1 พยาบาลวิชาชีพ  ของโรงพยาบาลทับสะแก, บางสะพาน  และ 

บางสะพานน้อย  โรงพยาบาลละ  2  คน  ที่จะไปช่วยปฏิบัติงาน
โรงพยาบาลหัวหิน  ระหว่างวันที่  17 – 23  เมษายน  2564  รายงาน
ตัวการปฏิบัติงานที่คุณสุวัชรีย์ เดชาธรอมร โทรศัพท์ 0813089655  

โรงพยาบาลหัวหิน 
วันศุกร์ที่ 16 

เมษายน 2564 
เวลา 17.00 น. 

2 ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการรับบริจาคและเรี่ยไร จัดท าแนวทางเป็น     
ลายลักษณ์อักษรให้ชัดเจน 

Logestic 
 จังหวัด 

(ส่วนกฎหมาย) 

วันนี้ 
16 เมษายน 2546 

3 สรุป/วิเคราะห์ข้อมูลทรัพยาการที่ใช้เกี่ยวกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID -19)  และน าเสนอในส่วนอัตราส ารองคงคลัง อัตราการ
ใช้อุปกรณ์ เพ่ือคาดคะเนจ านวนวันที่จะใช้ได้ เพื่อขอสนับสนุนได้
ทันเวลา 

Logistic  
จังหวัด 

นับตั้งแต่วันนี้เป็น
ต้นไป 

4 แจ้งผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการยืนยันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) ของโรงพยาบาลบางสะพาน ในรายที่ยังไม่ได้รับการแจ้งผล 

โรงพยาบาล
ประจวบคีรีขันธ์ 

ภายในวันนี้ 
(16 เมายน 2564) 

5 ปฏิบั ติ ต ามแนวทางการรั กษา โควิ ด 19  ของ  กรมการแพทย์             
วันที่ 28 มกราคม 2564  

โรงพยาบาล     
ทุกแห่ง 

นับตั้งแต่วันนี้เป็น
ต้นไป 

6 นัดหมาย/เตรียมการประชุม EOC  ครั้งต่อไป   
วันเสาร์ที่  17  เมษายน  2564  เวลา 09.00 น. 

Planning จังหวัด 
วันเสาร์ที ่

17  เมษายน  2564   
 

นางสาวดุจเดือน  คีรีศรี 
Liaison Officer ศูนย์ปฏิบัติการ EOC ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โทร.032-611437 ต่อ 306 

 
(นายคมสัน  ไชยวรรณ์) 

ผู้บัญชาการเหตุการณ์ (IC) ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
 


