
                                                                                             
 
 

 
 

ข้อสั่งการศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
กรณี : โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) 

ประจำวันพฤหัสบดทีี่  5  เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2564  เวลา 09.00 น. – 11.00 น. 
ห้องประชุมคูหาคฤหาสน์  ชั้น 4  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  อ.เมืองฯ  จ.ประจวบคีรีขันธ์ 

 

สรุปสถานการณ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) การระบาดระลอกใหม่ 
ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน – 4 สิงหาคม 2564 พบผู้ป่วยรายใหม่วันนี้ จำนวน 94 ราย ยืนยันสะสมจำนวน 5,237 ราย 
รักษาหาย 4,084 ราย อยู่ระหว่างการรักษา 1,134 ราย ในจำนวนนี้มีอาการรุนแรง 66 ราย เสียชีวิตสะสมจำนวน 19 ราย   

สรุปประเด็นสำคัญในการประชุม 
1. SAT รายงานสถานการณ์ ฉบับที่ 532 ประจำวันที่ 5 สิงหาคม 2564 สถานการณ์ผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อไวรัสโคโรนา 

2019 (COVID-19) การระบาดระลอกใหม่ของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ช่วงที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 5 
สิงหาคม 2564 ผลการดำเนินงาน Active Surveillance, ผลการติดตามผู้สัมผัสเสี่ยงสูง (Hight Risk) และสถานการณ์การ
ได้รับวัคซีน 

2. สรุปประเด็นสำคัญของ IC ดังนี้ 
 2.1 ทบทวน/วิเคราะห์การนำเสนอ สถานการณ์ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์ จากการรายงานข้อมูลของ SAT 
    - ติดตาม Cluster ที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษ ได้แก่ Cluster งานเลี้ยงบ้านเพ่ือนกุยบุรี , โรงงานกุยบุรี

สับปะรดกระป๋อง, หัวหินช็อปปิ้งมอลล์ อำเภอหัวหิน, ตึกผู้ป่วยในชาย โรงพยาบาลปราณบุรี, สี่แยกหนองเสือ อำเภอเมืองฯ,
รับจ้างโรงไม้ อำเภอเมืองฯ ติดตามผล Lab พร้อมทั้งให้พ้ืนที่ในอำเภอดังกล่าวนำเสนอผลการควบคุมการแพร่ระบาดของโรค  

    - กำชับ ทีม CDCU ทุกอำเภอเร่งติดตามสอบสวนโรค และค้นหา HRC1 และ HRC 2 ให้รวดเร็วและ 
ครบถ้วน การแยกกักตัวของ Hight Risk รวมถึงการมีมาตรการเพ่ิมเติมจาก DMHTT เช่น ไม่ดื่มน้ำหรือรับประทานอาหาร
ร่วมกัน รวมถึงมีการกำกับติดตามการปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด นอกจากนี้ควรเน้นการทำความสะอาดพ้ืนที่ที่มี
ความเสี่ยงสูง ได้แก่ ตลาดนัด, ตลาดสด และใช้มาตรการ DMHTT เช่น เว้นระยะห่างของร้านค้า, ใส่ Mask, มีแอลกอฮอล์        
เจลล้างมือทุกร้าน เป็นต้น 
 3. สรุปประเด็นสำคัญจากกล่องภารกิจต่าง ๆ ระดับจังหวัด 
  3.1 Case Management : แจ้ง / รายงาน  ดังนี้ 

  1) รายงานสถานการณ์เตียง แยกสีแดง, เหลือง, เขียว  ของโรงพยาบาลทุกแห่ง และโรงพยาบาลสนาม
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ อัตราการครองเตียงวันนี้ 51.37 % (ข้อมูล 4 สิงหาคม 2564 เวลา 24.00 น.) 

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

  3) รายงานการดูแลผู้ป่ วยยืนยันติด เชื้อ ไวรัส โคโรนา  2019 (COVID – 19) admitted ในจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์  กรณี ผู้ป่วยรับส่งต่อมาจากจังหวัดต่าง ๆ ในเขตสุขภาพที่ 5, ผู้ป่วยภูมิลำเนาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และ
ผู้ป่วยต่างจังหวัด 

/4) สถานการณ…์ 
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4) สถานการณ์ ยา Favipiravir ของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จำนวน 12,966 เม็ด 
5) แจ้งแนวทางเวชปฏิบัติ การวินิจฉัย ดูแลรักษาและป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาลกรณีโรคติดเชื้อไวรัส

โคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับแพทย์และบุคลากรสาธารณสุข ฉบับปรับปรุง วันที่ 4 สิงหาคม 2564 ของกรมการแพทย์ 
 3.2 Planning : แจ้ง / รายงาน  ดังนี้  
   1)ความก้าวหน้าการจองคิวฉีดวัคซีนโควิด 19 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ผ่านหมอประจวบพร้อม และจำนวน
ผู้ลงทะเบียน ใน Whitelist 
   2) การจัดสรร Astrazeneca เข็มที่ 2 จะจัดสรรตามยอดที่ฉีด Sinovac เข็มที่ 1 ได้แจ้ง Logistic เพ่ือ
จัดสรรวัคซีนให้กับโรงพยาบาลทุกแห่ง และจัดสรรวัคซีน Pfizer ตามกลุ่มเป้าหมายที่กำหนดตามมติคณะกรรมการโรคติดต่อ
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  
 3.3 หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ : แจ้งการเบิกค่าใช้จ่ายจาก สป.สช ของผู้ป่วยที่กักตัว Home Isolation     
มีการสนับสนุน ค่าอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นให้แก่ผู้ป่วยเป็นรายบุคคลสำหรับการติดตามอาการและเพ่ือป้องกันการ
แพร่กระจายเชื้อ 
 3.4 Logistic : แจ้งการรับวัคซีน Sinovacและ Astrazeneca  ที่ได้รับจัดสรร และให้ Logictis อำเภอติดต่อได้ที่
โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ 
 3.5 HR : รายงานยอดจำนวนการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ของบุคลากรสาธารณสุข 
 3.6 PIO : การนัดวัน เวลา การฉีดวัคซีนของทุกโรงพยาบาล, การทำ Clip สื่อประชาสัมพันธ์ในด้านต่างๆ 

4. IC ติดตามสถานการณ์ ผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค จากอำเภอต่างๆ 
 - งบประมาณในการจัดซื้อ Antigen Test Kit (ATK) ให้ใช้เงินงบประมาณของโรงพยาบาลในการจัดซื้อและเบิกคืน 
 - กรณีผลตรวจ Antigen Test Kit (ATK) มีผลบวก ให้ผู้สัมผัสเสี่ยงสูง (Hight Risk) นอนรักษาตัวที่บ้านเป็น 

Home Isolation ไม่สามารถนอนรักษาตัวในโรงพยาบาลได ้ยกเว้นต้องตรวจ RT-PCR ซ้ำ และมีผลบวก 
 - เทศบาลหัวหินซื้อชุดตรวจ Antigen Test Kit (ATK) สำหรับตรวจบริการให้ประชาชน  ต้องตรวจสอบผลให้

ถูกต้อง เพ่ือป้องกันผลลบลวง ซ่ึงอาจส่งผลให้มีการระบาดมากขึ้น  
IC มีข้อสั่งการ ดังนี้ 
 

ลำดับ
ที ่

ประเด็นข้อสั่งการ 
หน่วยงาน 

ทีไ่ด้รับมอบหมาย 

กำหนด
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

1 สำรวจและส่งรายชื่อบุคลากรสาธารณสุข ทีต่้องการฉีดวัคซีน Pfizer 
มายัง Planning จังหวัด 

Planning 
อำเภอ 

ภายในวันนี้
16.00 น 

2 นัดหมาย / เตรียมการประชุม EOC ครั้งต่อไป  
ในวันศุกร์ที่ 6 สิงหาคม  2564 เวลา 09.00 น. 

Planning  
จังหวัด 

วันศุกร์ที่ 
6 สิงหาคม 

2564 
 

 



                                                                                             
 

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

(นายแพทย์สุริยะ  คูหะรัตน์) 
ผู้บัญชาการเหตุการณ์ (IC) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 


