
                                                                                             
 
 

 
 
 

ข้อสั่งการศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
กรณี : โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) 

ประจำวันเสาร์ที ่ 17  เดือน  เมษายน  พ.ศ. 2564  เวลา 09.00 น. - 10.30 น. 
 

สรุปสถานการณ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  พบผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) การระบาด
ระลอกใหม่ ช่วงที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 1 - 17 เมษายน 2564 สะสมจำนวน  684  ราย โดยเป็นผู้ป่วยรายใหม่  จำนวน  59  
ราย  อยู่ระหว่างการรักษาในโรงพยาบาลต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน  ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  แนวโน้มการระบาด
ยังคงสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง  และกระจายไปยังทุกอำเภอในจังหวัด  ยกเว้น  อำเภอบางสะพานน้อย  ยังไม่พบผู้ป่วย 

 

สรุปประเด็นสำคัญในการประชุม 
1. SAT รายงานสถานการณ์ รายงานฉบับที่ 422 ประจำวันที่ 17 เมษายน 2564  และสถานการณ์  ผู้ป่วยยืนยัน

ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) การระบาดระลอกใหม่.ของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ช่วงที่ 2 ต้ังแต่วันที่ 1 
เมษายน 2564 จนถึงปัจจุบัน  และข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 2. สรุปประเด็นสำคัญจาก IC ดังนี้ 

2.1 ทบทวนสถานการณ์การติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ตามที่ SAT 
รายงาน  และติดตามผลการปฏิบัติตามข้อสั่งการเมื่อวานนี้ 

2.2 แจ้งการยกระดับมาตรการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในการระบาด
ระลอกเมษายน 2564 โดยการปรับระดับของพ้ืนที่สถานการณ์ในพ้ืนที่ทั่วราชอาณาจักร  และการปรับมาตรการป้องกัน
ควบคุมโรค  ของศูนย์บริหารสถานการณ์ โควิด-19 (ศบค.) วันที่ 16 เมษายน 2564 

2.3 มอบให้กล่องภารกิจต่าง ๆ ที่มีประเด็นสำคัญในการดำเนินงาน  แจ้งข้อมูลที่เก่ียวข้อง 
2.3.1 Case management  รายงานสถานการณ์ข้อมูลการรับผู้ป่วยไว้รักษาตัวในโรงพยาบาล, 

สถานการณ์จำนวนเตียงประเภทต่าง ๆ รวมถึงเตียงของโรงพยาบาลสนาม 
2.3.2 Operation แจ้งแนวทางการรักษาโรคโควิด-19 กรณีรายใดต้องมีการตรวจรังสีวินิจฉัย (X-Ray) ซึ่ง

กำลังอยู่ระหว่างการดำเนินการจัดทำเป็นลายลักษณ์อักษร ให้ถือปฏิบัติเป็นแนวทางเดียวกันทั้งจังหวัด 
2.3.3 Logistic แจ้งสรุป/วิเคราะห์ข้อมูลทรัพยากรที่ใช้เกี่ยวกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -

19) จำนวน 12 รายการ  และนำเสนอในส่วนอัตราสำรองคงคลัง  ของโรงพยาบาลที่ต้องเฝ้าระวัง  รวมทั้งให้ข้อสังเกตว่า 
บางโรงพยาบาลมีจำนวนอัตราคงคลังน้อยกว่าที่ควรจะเป็น  เนื่องจากได้รับการจัดสรรไปจากจังหวัดแล้ว  และให้
ข้อแนะนำ  ว่าทางโรงพยาบาลควรบันทึกข้อมูลทรัพยากรในโปรแกรม CO-WARD ให้เป็นปัจจุบัน  เนื่องจากส่วนกลาง
จะพิจารณาสนับสนุนทรัพยากรจากข้อมูลในโปรแกรมนี้ 

2.3.4 PIO แจ้งขั้นตอนการดำเนินการในการจัดทำ Timeline และขั้นตอนกรณีมีการแก้ไขเมื่อพบ
ข้อผิดพลาด  ปัจจุบันมีผู้เกี่ยวข้องแจ้งขอแก้ไข Timeline โดยไม่ใช่ตัวผู้ให้ข้อมูล  ดังนั้น  ข้อมูลใน Timeline จะยึดจาก
ผู้ให้ข้อมูลเป็นหลัก 

 
 

/2.3.5 Finance แจ้ง... 

ฉบับที่ 218 จากการประชุม EOC สสจ.ประจวบคีรีขันธ์ คร้ังที่ 219 
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2.3.5 Finance แจ้ง Flow Chart สาระสำคัญ  ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการเรี่ยไรของ
หน่วยงานรัฐ พ.ศ.2544 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2549  

2.3.6 Planning แจ้งได้จัดทำคำสั่งการจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม  3  แห่งเป็นที่เรียบร้อยแล้ว   
 1) โรงพยาบาลสนาม ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลฯ เทศบาลเมืองหัวหินรับผิดชอบ

ค่าใช้จ่าย เป็นหน่วยบริการสาขาของโรงพยาบาลปราณบุรี 
 2) โรงพยาบาลสนาม ณ ศูนย์การทหารราบค่ายธนะรัชต์ เทศบาลตำบลเขาน้อยรับผิดชอบค่าใช้จ่าย 

เป็นหน่วยบริการสาขาของโรงพยาบาลค่ายธนะรัชต์ 
 3) ) โรงพยาบาลสนาม ณ โรงแรมประจวบสามอ่าว อบจ.ประจวบคีรีขันธ์รับผิดชอบค่าใช้จ่าย เป็น

หน่วยบริการสาขาของโรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ 
 โรงพยาบาลต้นสังกัด ต้องจัดทำคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน  ในหน่วยที่ เป็นสาขาของ

โรงพยาบาลตนเอง  เพ่ือเป็นหลักฐานสำหรับการเบิกจ่ายงบประมาณต่อไป 
2.3.7 HR แจ้ง 
 1) ทีมพยาบาล 6 คน จากโรงพยาบาลทับสะแก, บางสะพาน และบางสะพานน้อย  แห่งละ 2 คน  

ที่ไปช่วยปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลหัวหิน  ได้รายงานตัว  และเริ่มปฏิบัติงานแล้วในวันนี้ 
 2) ได้ดำเนินการจัดทีม CDCU ที่จะไปช่วยโรงพยาบาลหัวหิน  ตั้งแต่วันที่ 19 – 30 เมษายน 2564 

เรียบร้อยแล้ว  ขณะนี้  อยู่ระหว่าง  ส่งรายชื่อให้ Planning จัดทำคำสั่ง 
2.4 ติดตามสถานการณ์ในพ้ืนที่  8  อำเภอ  ทั้งในส่วนของโรงพยาบาลและสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ  

รวมถึงโรงพยาบาลนอกสังกัดและโรงพยาบาลเอกชน  ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  พร้อมทั้งรับทราบปัญหา  อุปสรรค  
และข้อเสนอแนะ  และตอบข้อซักถาม  ให้ข้อเสนอแนะในประเด็นต่าง ๆ 
 

IC มีข้อสั่งการดังนี้  
 

ลำดับ ข้อสั่งการ 
หน่วยงาน 

ที่ดำเนินงาน 
ระยะเวลา 

ในการดำเนนิงาน 
1 บันทึกข้อมูลทรัพยากรใน CO-WARD ให้เป็นปัจจุบันทุกวัน  และให้

ดำเนินการจัดทำแผนการจัดหาทรัพยากร, ดำเนินการจัดหาทรัพยากร  
และแจ้ง Logistic จังหวัด  เมื่อพบว่า มีอัตราคงคลังที่ต้องเฝ้าระวัง 

Logistic อำเภอ 
ทันที 

ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป 

2 ดำเนินการหาวิธีการ / หลักการ  ในการคำนวณอัตราการใช้ทรัพยากร, 
อัตราคงเหลือ  ให้ชัดเจน  เพื่อใช้เป็นแนวทางเดียวกันทั้งจังหวัด 

Logestic 
จังหวัด 

วันนี้ 
17 เมษายน 2564 

3 กำหนดแนวทางการประกาศ / เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การรับบริจาค / 
เรี่ยไร  ในนามของหน่วยงาน (สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์) ผ่านช่องทางสื่อต่าง ๆ ไปยังหน่วยงาน  ห้างร้าน  และ
ประชาชนผู้มีจิตศรัทธา  โดยขอรับเป็นสิ่งของ  ไม่เป็นเงิน  รวมถึง
กำหนดผู้รับผิดชอบ  และสถานที่ ในการรับบริจาค 

Logistic  
จังหวัด 

นับตั้งแต่วันนี้เป็น
ต้นไป 

 

/จัดทำเอกสาร... 
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ลำดับ ข้อสั่งการ 
หน่วยงาน 

ที่ดำเนินงาน 
ระยะเวลา 

ในการดำเนนิงาน 
4 จัดทำเอกสารการให้คำแนะนำการปฏิบัติตัว  ระหว่างรอการแจ้งผลการ

ตรวจหาเชื้อโควิด-19 แก่ผู้มาตรวจหาเชื้อโควิด-19 
Operation 

จังหวัด 
วันนี้ 

17 เมษายน 2564 
5 นัดหมาย/เตรียมการประชุม EOC  ครั้งต่อไป   

วันอาทิตยท์ี่  18  เมษายน  2564  เวลา 09.00 น. 
Planning จังหวัด 

วันอาทิตยท์ี่ 
18  เมษายน  2564   

 
นายศภุชัย  ศราภัยวานิช 

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

(นายคมสัน  ไชยวรรณ์) 
ผู้บัญชาการเหตุการณ์ (IC) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


