
                                                                                             
 
 

 
 
 

ข้อสั่งการศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
กรณี : โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) 

ประจำวันเสาร์ที ่ 24  เดือน  เมษายน  พ.ศ. 2564  เวลา 09.00 น. - 11.00 น. 
 

สรุปสถานการณ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) การระบาด
ระลอกใหม่ ตั้งแต่วันที่ 1 – 24 เมษายน 2564 พบผู้ป่วยรายใหม่วันนี้ จำนวน 23 ราย สะสมจำนวน 964 ราย, รักษาหาย 
191 ราย  อยู่ระหว่างการรักษา 771 ราย  ในจำนวนนี้มีอาการรุนแรง 16 ราย  และเสียชีวิตจำนวน  2  ราย   

สรุปประเด็นสำคัญในการประชุม 
1. SAT รายงานสถานการณ์ ฉบับที่ 429 ประจำวันที่ 24 เมษายน 2564  และสถานการณ์  ผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อ

ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) การระบาดระลอกใหม่ของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ช่วงที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 
จนถึงวันที่ 24 เมษายน 2564  และข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 2. สรุปประเด็นสำคัญจาก IC ดังนี้ 
 2.1 ทบทวนสถานการณ์การตดิเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  
 2.2 มอบให้กล่องภารกิจต่าง ๆ ที่มีประเด็นสำคัญในการดำเนินงาน / แจ้งข้อมูลที่เก่ียวข้อง 

2.2.1 Case management  
   1) รายงานสถานการณ์ข้อมูลการรับผู้ป่วยไว้รักษาตัวในโรงพยาบาล 
   2) สถานการณ์จำนวนเตียงประเภทต่าง ๆ ในโรงพยาบาล  รวมถึงเตียงของโรงพยาบาลสนาม  
2.2.2 Operation : แจ้งดังนี้ 

                         1) แนวทางการจัดการศพที่ติดเชื้อหรือสงสัยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับปรับปรุงใหม ่
                         2) CDCU จังหวัดได้จัดทำ Mapping จุดเสี่ยงให้ CDCU อำเภอ แยกเป็นรายอำเภอส่งในไลน์กลุ่ม 
EOC Prachuap เพ่ือการค้นหากลุ่ม Hight Risk และทำลายเชื้อแหล่งระบาด เมื่อพ้ืนที่ดำเนินการแล้วให้แจ้งมายัง 
CDCU จังหวัด 

2.2.3 Logistic แจ้งอัตราคงคลังทรัพยากร ขณะนี้ สามารถใช้ได้ อีกประมาณ 20-30 วัน  ทั้งนี้  ได้
ดำเนินการขอสนับสนุนไปยังกองสาธารณสุขฉุกเฉินและสสจ.สมุทรสาครแล้ว 

2.2.4 HR แจ้งกรณีโรงพยาบาลหัวหินขอสนับสนุนพยาบาล ICU จากโรงพยาบาลบางสะพานช่วย
ปฏิบัติงาน ICU ชั้น 3 ตึกเหลือง  โรงพยาบาลหัวหิน ในวันที่ 26 เมษายน – 7 พฤษภาคม 2564 ทางโรงพยาบาลหัวหิน
จะจัดที่พักและเตรียมเครื่องนอนไว้ให้ 

2.3 ติดตามสถานการณ์ในพ้ืนที่   8  อำเภอ  ทั้งในส่วนของโรงพยาบาลและสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ 
รวมถึงโรงพยาบาลนอกสังกัดและโรงพยาบาลเอกชน  ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พร้อมทั้งรับทราบปัญหาอุปสรรค  และ
ข้อเสนอแนะจากพ้ืนที ่ตลอดจนตอบข้อซักถาม ให้ข้อเสนอแนะในประเด็นต่าง ๆ แก่พ้ืนที ่
    3. นายแพทย์วัชรพงษ์  เหลืองไพรัตน์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  วิเคราะห์ข้อมูล
สถานการณ์การติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ได้แก่ ข้อมูลที่แสดงให้เห็นถึงการมี
ผู้ป่วยติดเชื้อกระจายอยู่ในชุมชน, การป้องกันการติดเชื้อของบุคลากรสาธารณสุข, การเพ่ิมศักยภาพของโรงพยาบาลใน
การรองรับผู้ป่วย และการรักษาผู้ป่วยอย่างรวดเร็วทันท่วงทีเพ่ือลดความรุนแรงของโรคและลดการใช้ทรัพยากร เป็นต้น  
พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะ / สั่งการ  ซึ่งปรากฏเป็นข้อสั่งการของ IC                                            /IC มีข้อสั่งการ... 

ฉบับที่ 225 จากการประชุม EOC สสจ.ประจวบคีรีขันธ์ คร้ังที่ 226 
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IC มีข้อสั่งการดังนี้  
 

ลำดับ
ที ่

ประเด็นข้อสั่งการ 
หน่วยงานที่ 

ได้รับมอบหมาย 

กำหนด
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผลการ
ดำเนินงาน 

1 หน่วยงานทีม่ีปัญหาการขาดแคลนทรัพยากรในการ
ปฏิบัติงาน กรณีขาดแคลนบุคลากร ให้แจ้งขอสนับสนุน
มายัง HR จังหวัด  และกรณีขาดแคลนวัสดุอุปกรณ์ให้
แจ้งขอสนับสนุนมายัง Logistic จังหวัด 

IC อำเภอ ทันที 

 

2 เร่งรัดการจัดทำ Timeline ให้รวดเร็วทันต่อสถานการณ์ 
 

PIO จังหวัด ทันที 
 

3 เผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ในการป้องกันควบคุมการแพร่
ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ไปยัง
ช่องทางสื่อต่าง ๆ ใหล้งครอบคลุมถึงชุมชน 

PIO  
อำเภอและจังหวัด 

ทันที 
 

4 จัดทำแผน/แนวทางการป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) ของบุคลากรทางการแพทย์  และ
ผู้ป่ วย อ่ืนที่ รับการรักษาในจุดบริการต่ าง  ๆ  ของ
โรงพยาบาล  ส่ง Operation จังหวัด 

โรงพยาบาล 
ทุกแห่ง 

ภายใน 
วันที่ 30 

เมษายน 2564 

 

5 รายงานผลการส่งตรวจและผลการตรวจ PUI, High Risk 
และ Active  surveillance รายวัน 

SAT จังหวัด พรุ่งนี้เป็นต้นไป 
 

6 เพ่ิมศักยภาพจำนวนเตียง Cohort Ward รายงานผลแก่ 
IC จังหวัด  ในการประชุม EOC จังหวัด วันพรุ่งนี้ 

Operation และ 
Logistic 

โรงพยาบาลสาม
ร้อยยอด, กุยบุรี 
และทับสะแก 

ทันที 

 

7 Detect ผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยง (มีโรคประจำตัว, น้ำหนักมาก, 
สูงอายุ) ที่รับไว้รักษาในโรงพยาบาลอย่างรวดเร็ว เมื่อ
พบอาการเปลี่ยนแปลงให้รีบทำการรักษาโดยใช้ยา 
Favipiravir รวมถึงศึกษาการรักษาโดยใช้สมุนไพร  
ฟ้าทะลายโจร 

โรงพยาบาล 
ทุกแห่ง 

ทันที 

 

 

/8.ให้พยาบาล 
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ลำดับ
ที ่

ประเด็นข้อสั่งการ 
หน่วยงานที่ 

ได้รับ
มอบหมาย 

กำหนดระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผลการ
ดำเนินงาน 

8 ให้พยาบาล ICU โรงพยาบาลบางสะพาน อย่างน้อย
จำนวน 2 คน ไปช่วยปฏิบัติงานที่ ICU โรงพยาบาล 
หัวหิน  ระหว่างวันที่   26  เมษายน – 7 พฤษภาคม 
2564  รายงานตัวที่แพทย์หญิงอภิรดี  โชติกิตติพงษ์  
วันที่ 26 เมษายน 2564  เวลา 08.00 น. 

โรงพยาบาล 
บางสะพาน 

แจ้งรายชื่อพยาบาล
ที ่HR จังหวัด 

ภายใน  
วันที่ 24 เมษายน 

2564 

 

9 นัดหมาย/เตรียมการประชุม EOC  ครั้งต่อไป   
วันอาทิตยท์ี่  25  เมษายน  2564  เวลา 09.00 น. 

Planning 
จังหวัด 

วันอาทิตยท์ี่ 
25  เมษายน 2564   

 

 
นายศุภชัย  ศราภัยวานิช  สรปุประเด็นข้อสั่งการ 

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

 
(นางจารุรัตน์  พัฒน์ทอง) 

ผู้บัญชาการเหตุการณ์ (IC) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
 
 


