
                                                                                             
 
 

 
 

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

ประจ าวันเสาร์ที ่ 31  เดือน  กรกฎาคม พ.ศ. 2564  เวลา 09.00 น. – 12.00 น. 
ห้องประชุมคูหาคฤหาสน์  ชั้น 4  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  อ.เมืองฯ  จ.ประจวบคีรีขันธ์ 

 

สรุปสถานการณ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) การระบาดระลอกใหม่ 
ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน – 31 กรกฎาคม 2564 พบผู้ป่วยรายใหม่วันนี้ จ านวน 84 ราย ยืนยันสะสมจ านวน 4,737 ราย 
รักษาหาย 3,806 ราย อยู่ระหว่างการรักษา 914 ราย ในจ านวนนีมี้อาการรุนแรง 52 ราย เสียชีวิตสะสมจ านวน 17(+1) ราย   

สรุปประเด็นส าคัญในการประชุม 
1. SAT รายงานสถานการณ์ ฉบับที่ 527 ประจ าวันที่ 31 กรกฎาคม 2564 สถานการณ์ผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อไวรัสโคโรนา 

2019 (COVID-19) การระบาดระลอกใหม่ของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ช่วงที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 31 
กรกฎาคม 2564, ผลการด าเนินงาน Active Surveillance, ผลการติดตามผู้สัมผัสเสี่ยงสูง (Hight Risk), สถานการณ์การ
ได้รับวัคซีนพร้อมสรุปผลการเกิดอาการ AEFI และรายละเอียดของผู้เสียชีวิต รายที่ 17 

2. สรุปประเด็นส าคัญของ IC ดังนี้ 
 2.1 ทบทวน/วิเคราะห์การน าเสนอ สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์ จากการรายงานข้อมูลของ SAT 
   - ติดตาม  Cluster ที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษ ได้แก่ Cluster ตลาดนัดสี่แยกประจวบคีรีขันธ์, Cluster ตึก

ผู้ป่วยในชายโรงพยาบาลปราณบุรี, Cluster บ้านเพ่ือนกุยบุรี และ Cluster แคมป์คนงานพรีบิลท์ เป็นต้น เน้นย้ าการสอบสวน
โรคและเร่งค้นหา HR1 และ HR2 ให้ครบถ้วน เพ่ือด าเนินมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคให้ได้อย่างรวดเร็ว 

   - มอบหมายให้ทีม CDCU อ าเภอหัวหิน จัดท าแผนผังความเชื่อมโยงผู้ป่วยรายใหม่ของ Cluster แคมป์
คนงานพรีบิลท,์ ทีม CDCU อ าเภอปราณบุรี ติดตามผู้สัมผัสเสี่ยงสูง/เสี่ยงต่ า ของร้านมาลีซุปเปอร์สโตร์ และทีม CDCU อ าเภอ
กุยบุรี ติดตามผู้สัมผัสเสี่ยงสูง/เสี่ยงต่ า Cluster บ้านเพ่ือนกุยบุรี ให้ครบถ้วน พร้อมด าเนินมาตรการอย่างเคร่งครัด 

3. สรุปประเด็นส าคัญจากกล่องภารกิจต่าง ๆ ระดับจังหวัด 
 3.1 Case Management : แจ้ง / รายงาน  ดังนี้ 

  1) รายงานสถานการณ์เตียง แยกสีแดง, เหลือง, เขียว  ของโรงพยาบาลทุกแห่ง และโรงพยาบาลสนาม
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ อัตราการครองเตียงวันนี้ 77.09 % (ข้อมูล 30 กรกฎาคม 2564 เวลา 24.00 น.) 

  2) รายงานสถานการณ์อาการผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) สีแดง, เหลือง และ
เขียว ทั้งภาพรวมจังหวัด, เฉพาะโรงพยาบาลหัวหิน และโรงพยาบาลอื่น ๆ ในจังหวัด   

  3) รายงานการดูแลผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) admitted ในจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์  กรณี ผู้ป่วยรับส่งต่อมาจากจังหวัดต่าง ๆ ในเขตสุขภาพที่ 5, ผู้ป่วยภูมิล าเนาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และ
ผู้ป่วยต่างจังหวัด 

4) สถานการณ ์ยา Favipiravir ซึ่งเหลือคงคลังจ านวนน้อย 
 3.2 Planning : แจ้ง / รายงาน  ดังนี้  
   1) ความก้าวหน้าการจองคิวฉีดวัคซีนโควิด 19 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ผ่านหมอประจวบพร้อม และ
จ านวนผู้ลงทะเบียน ใน Whitelist 

/2) การได้รับ... 

ฉบับที่ 321 จากการประชุม EOC สสจ.ประจวบคีรีขันธ์ คร้ังที่ 322 
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   2) การได้รับการสนับสนุนวัคซีน Astra Zeneca เข็มที่ 2 จากส่วนกลาง  จะได้รับตามจ านวนการฉีด
วัคซีน Sinovac เข็มที่ 1 ซึ่งทางโรงพยาบาลลงบันทึกรายงานข้อมูล  ดังนั้น  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จะ
จัดสรรให้โรงพยาบาลทุกแห่งตามจ านวนที่ได้รับการสนับสนุนดังกล่าว  กรณี  มีวัคซีน Astra Zeneca เหลือเกินจาก
กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับแล้ว  เนื่องจากความสามารถในการ draw วัคซีนได้มากกว่า 10 Dose ให้ขออนุมัติการใช้วัคซีนต่อ
นายแพทยส์าธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
 3.3 Logistic : แจ้งจ านวนยา Favipiravir ที่เหลือคงคลังจ านวนน้อยในสัปดาห์นี้ และมีแนวโน้มอาจจะไม่
เพียงพอในการรักษาผู้ป่วยตามแนวทางใหม่ของกรมการแพทย์  เนื่องจากมีการตัดยอดจ านวนยาเพ่ือใช้ในการจัดสรรให้
จังหวัด  ก่อนวันที่จังหวัดมีผู้ป่วยต้องใช้ยาเป็นจ านวนมาก (การเกิด Cluster ใหม่) แต่ได้แก้ไขด้วยการขอเบิกยา Favipiravir 
ฉุกเฉินไปยังเขตสุขภาพท่ี 5 ซึ่งทางเขตฯ ได้ประสานขอจากจังหวัดในเขตฯ มาสนับสนุนให้ก่อน  ดังนั้นจึงขอความร่วมมือให้ 
Logistic ทุกอ าเภอบันทึกข้อมูลยา Favipiravir ให้เป็นปัจจุบัน 
 4. สรุปประเด็นส าคัญของนายแพทย์ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  
 4.1 เน้นย้ าให้ทีม CDCU อ าเภอหัวหิน, อ าเภอปราณบุรี และอ าเภอกุยบุรี  ซ่ึงมี Cluster ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษ 
เร่งรัดการสอบสวนโรคและค้นหาจ านวน HR1 และ HR2 ให้ครอบคลุม ครบถ้วน  

4.2 ก าชับให้ทุกอ าเภอลงพื้นที่ในการตรวจสอบ / ประเมิน  การปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันและควบคุมการ
แพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ได้แก่ การ Self Quarantine และ การ Home Quarantine เป็นต้น ให้ปฏิบัติอย่างเคร่งครัด  
รวมถึงประสานองค์กรปกครองท้องถิ่นในการเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแล 
 4.3 ทบทวนนิยามการแยกประเภทผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กลุ่มผู้ป่วยสีแดง, กลุ่มผู้ป่วยสี
เหลือง และกลุ่มผู้ป่วยสีเขียว 
 4.4 เน้นย้ าให้ IC อ าเภอ ติดตามให้ผู้รับผิดชอบลงบันทึกข้อมูลยา Favipiravir และทรัพยากรต่าง ๆ ในโปรแกรม 
Co Ward ให้เป็นปัจจุบันทุกวัน  เพื่อประโยชน์ในการได้รับการสนับสนุนยาและทรัพยากรจากส่วนกลาง 
 4.5 แจ้งโปรโมชั่นการใช้ SIM ของบริษัท True ส าหรับบุคลากรสาธารณสุขและอสม. 

4.6 กรณกีารตรวจด้วย ATK ผลเป็นบวก สามารถ Admited ผู้ป่วย Home Isolation ได้เลย  โดยจะตรวจด้วย
วิธี RT-PCR ซ้ าหรือไม่ก็ได้ แต่หาก Admited ผู้ป่วย ใน Community Isolation, Hospitel, โรงพยาบาลสนามและ
โรงพยาบาล ต้องตรวจ RT-PCR ซ้ าเสมอ นอกจากนี้ การใช้วิธี RT-PCR ในการท า Active Surveillance สามารถเบิก
ค่าใช้จ่ายจาก สป.สช.ได้ 
 4.7 จากสถานการณ์การพบผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อโควิด 19 เพ่ิมมากขึ้นในชุมชน  โดยเฉพาะตลาดต่าง ๆ จึงได้
แนะน าให้ทุกอ าเภอด าเนินการให้ตลาดใช้มาตรฐาน SHA Plus  และประสานงานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการ
ด าเนินการตามมาตรการการป้องกันควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 อย่างเคร่งครัด 
 5. ติดตามสถานการณ์ ปัญหา/อุปสรรค ในการด าเนินการจากพ้ืนที่ทุกอ าเภอ 
 
 
 
 

/IC มีข้อ... 
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IC มีข้อสั่งการ ดังนี้  
 

ล าดับ
ที ่

ประเด็นข้อสั่งการ 
หน่วยงานที่ได้รับ

มอบหมาย 

ก าหนด
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

1 จัดท าแผนผังความเชื่อมโยงผู้ป่วยรายใหม่ ของ Cluster ที่ต้องเฝ้า
ระวังเป็นพิเศษ, ผู้ป่วยสัมพันธ์กับเหตุการณ์ก่อนหน้า และผู้ป่วยที่
ตรวจพบใหม่จากการเฝ้าระวัง (ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564) ได้แก่ 
Cluster ตึกผู้ป่วยในชาย  โรงพยาบาลปราณบุรี, Cluster บ้านเพื่อน
กุยบุรี , Cluster แคมป์คนงานพรีบิลท์  และเร่งรัดการสอบสวนโรค
ตลอดจนค้นหาจ านวน HR1 และ HR2 ให้ครบถ้วน พร้อมน าเสนอ
ข้อมูลในการประชุม EOC 

CDCU อ าเภอ 
อ าเภอหัวหิน,  
ปราณบุรี และ 

กุยบุรี   

ภายใน 
วันจันทร์ที่   
2 สิงหาคม 

2564 

2 แนวทางการรักษา กรณีติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) ของ
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ให้การรักษาด้วย ยา Favipiravir ตาม 
Guide line ของกรมการแพทย์ ฉบับวันที่ 21 กรกฎาคม 2564  
เฉพาะผู้ป่วยที่มีอาการตั้งแต่กรณีที่ 3 ขึ้นไปโดยไม่ต้อง Consult  
อายุรแพทย์  แต่หากรักษาเกิน  5 วัน หรือต้องการเพ่ิมยาชนิดอ่ืน 
ในการรักษาร่วมด้วย ต้อง Consult อายุรแพทย์ตาม Line การ 
Consult ทั้งนี้ จะพิจารณาแนวทางการรักษาให้เป็นปัจจุบันทุก
สัปดาห์  ตามสถานการณ์ของผู้ป่วยและจ านวนยา Favipiravir 

โรงพยาบาล   
ทุกแห่ง 

ทันที 

3 บันทึกข้อมูลการใช้ยา Favipiravir และทรัพยากรที่จ าเป็น เช่น  
ชุด PPE เป็นต้น ให้เป็นปัจจุบัน  ภายในเวลา 15.00 น. ทกุวัน 

Logistic อ าเภอ 
ทุกอ าเภอ 

ทันที 

4 ท าข้อมูล Real Time  จ านวนเตียงคงเหลือ และข้อมูลการ
ให้บริการวัคซีน เสนอทาง Website สสจ.ประจวบคีรีขันธ ์

Planning 
จังหวัด 

ทุกวัน 
ตั้งแต่วันนี้เป็น

ต้นไป 
5 นัดหมาย / เตรียมการประชุม EOC ครั้งต่อไป  

ในวันอาทิตยท์ี่ 1 สิงหาคม  2564 เวลา 09.00 น. 
Planning  
จังหวัด 

วันอาทติย์ที่ 
1 สิงหาคม 

2564 
 

นายศุภชัย ศราภัยวานิช ผู้สรปุประเด็นข้อสั่งการ 
นางเพ็ชรัตน์  ตั้งตระกูลพงศ์ ผู้ตรวจสรุปประเด็นข้อสั่งการ 

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

(นางศิริพรรณ กลีบจันทร์) 
ผู้บัญชาการเหตุการณ์ (IC) ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 


