
                                                                                             
 
 

 
 
 

ข้อสั่งการศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
กรณี : โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) 

ประจำวันจันทร์ที ่ 16  เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2564  เวลา 09.00 น. – 11.30 น. 
ห้องประชุมคูหาคฤหาสน์  ชั้น 4  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  อ.เมืองฯ  จ.ประจวบคีรีขันธ์ 

 
สรุปสถานการณ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) การระบาดระลอกใหม่ 

ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน – 16 สิงหาคม 2564 พบผู้ป่วยรายใหม่วันนี้ จำนวน 95 ราย ยืนยันสะสมจำนวน 6,544 ราย 
รักษาหาย 4,974 ราย อยู่ระหว่างการรักษา 1,540 ราย ในจำนวนนีมี้อาการรุนแรง 100 ราย เสียชีวิตสะสมจำนวน 30 ราย   

สรุปประเด็นสำคัญในการประชุม 
1. SAT รายงานสถานการณ์ ฉบับที่ 543 ประจำวันที่ 16 สิงหาคม 2564 สถานการณ์ผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อไวรัสโคโรนา 

2019 (COVID-19) การระบาดระลอกใหม่ของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ช่วงที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 16 
สิงหาคม 2564, ผลการดำเนินงาน Active Surveillance, ผลการติดตามผู้สัมผัสเสี่ยงสูง (Hight Risk), สถานการณ์การ
ได้รับวัคซีน และรายละเอียดผู้เสียชีวิตรายใหม่ จำนวน 4 ราย 

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

ประจวบคีรีขันธ์ จากการรายงานข้อมูลของ SAT 
    - ติดตาม Cluster ที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษ, ผู้ป่วยสัมพันธ์กับเหตุการณ์ก่อนหน้า, ผู้ป่วยที่ตรวจพบใหม่

จากการเฝ้าระวัง, ผู้ป่วยติดเชื้อจากต่างจังหวัด ของทุกอำเภอ โดยเฉพาะ Cluster หัวหินชอปปิ้งมอลล์ อำเภอหัวหิน, 
Cluster เรือประมงปากน้ำปราณ อำเภอปราณบุรี , Cluster บ้านเช่า หมู่ 6 ตำบลแม่รำพึง อำเภอบางสะพาน, Cluster 
งานเลี้ยงบ้านเพ่ือนกุยบุรี อำเภอกุยบุรี, Cluster โรงงานเถกิง อำเภอสามร้อยยอด, Cluster โรงงานกุยบุรีผลไม้กระป๋อง 
อำเภอกุยบุรี, และ Cluster ตลาดเทศบาลเมืองประจวบฯ อำเภอเมืองฯ พร้อมทั้งให้คำแนะนำการป้องกันการแพร่ระบาด
ของโรคให้เหมาะสมกับเหตุการณ์และพ้ืนที่แต่ละอำเภอ 

    - กรณีผู้ป่วยโควิด 19 เสียชีวิต ขอให้เพ่ิมข้อมูล น้ำหนักและส่วนสูง เพ่ือทราบ BMI  
 2.2 มอบหมายให้ SAT จังหวัด วิเคราะห์อาการผู้ป่วยโควิด 19 สายพันธุ์แอลฟาและสายพันธุ์เดลตา ว่ามีความ

เหมือนหรือแตกต่างกันหรือไม่  อย่างไร 
 2.3 กรณีพบผู้ป่วยโควิด 19 ในโรงงาน ซึ่งจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ส่วนใหญ่ พบเป็นโรงงานสับปะรดกระป๋อง, 

โรงงานว่านหางจระเข้ และโรงงานผลไม้อบแห้ง เป็นต้น แนะนำให้ทำการ Swab วัตถุ/วัสดุในบริเวณไลน์การผลิตที่ผู้ป่วย
ปฏิบัติงาน ส่งตรวจ RT PCR เพ่ือ Prove การแพร่กระจายเชื้อ 

 2.4 ทบทวนแนวทางการรักษาผู้ป่วยโควิด 19 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ภายหลังการตรวจ ทั้งด้วยวิธี ATK หรือ  
RT PCR พบเป็นผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อ ให้ Try การรักษา โดยให้ฟ้าทะลายโจร 180 mg./วัน เป็นเวลา 3 วัน หากอาการดีขึ้น
ให้ต่อจนครบ 5 วัน  แต่หากอาการไม่ดีข้ึน ให้เปลี่ยนเป็นยา Favipiravir 
  2.5 เน้นย้ำการฉีดวัคซีนโควิด 19 ในกลุ่มเป้าหมาย 608 จะมีรางวัลมอบให้ในสัปดาห์นี้และสัปดาห์หน้า 
สำหรับโรงพยาบาลที่มีผลงานการฉีดในกลุ่มดังกล่าวได้มากที่สุดและเกิน 50% 

/3. สรุปประเด็น... 

ฉบับที่ 337 จากการประชุม EOC สสจ.ประจวบคีรีขันธ์ คร้ังที่ 338 
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3. สรุปประเด็นสำคัญจากกล่องภารกิจต่าง ๆ ระดับจังหวัด 

  3.1 Case Management : แจ้ง / รายงาน  ดังนี้ 
  1) สถานการณ์เตียง แยกสีแดง, เหลือง, เขียว  ของโรงพยาบาลทุกแห่ง และโรงพยาบาลสนามจังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์ อัตราการครองเตียงวันนี้ 70.65 % (ข้อมูล 15 สิงหาคม 2564 เวลา 24.00 น.) 
  2) สถานการณ์อาการผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) สีแดง, เหลือง, เขียว และ

ภาพรวมจังหวัด รวมถึงสถานการณก์ารใช้เครื่องช่วยหายใจในผู้ป่วยโควิด 19 ที่มีอาการรุนแรง 
  4) รายงานการดูแลผู้ป่ วยยืนยันติด เชื้อ ไวรัส โคโรนา  2019 (COVID – 19) admitted ในจังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์  กรณี ผู้ป่วยรับส่งต่อมาจากจังหวัดต่าง ๆ ในเขตสุขภาพที่ 5, ผู้ป่วยภูมิลำเนาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และ 
ผู้ป่วยต่างจังหวัด 

5) สถานการณ์ ยา Favipiravir ของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  
  3.2 Planning : แจ้ง / รายงาน  ดังนี้  
   1) แผน IAP ประจำสัปดาห์ (15-21 สิงหาคม 2564) โดยมีเป้าหมาย Local Transmission ลดลง 10 
ราย/วัน โดยมี D-Day ในวันที่ 19 สิงหาคม 2564 
   2) ความก้าวหน้าการจองคิวฉีดวัคซีนโควิด 19 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ผ่านหมอประจวบพร้อม และ
จำนวนผู้ลงทะเบียน ใน Whitelist 
   3) อาการไม่พึงประสงค์ หลังการฉีดวัคซีน Pfizer เข็ม 3 (Booster) 
  3.3 Logistic : แจ้งให้โรงพยาบาลรับวัคซีนโควิด 19 ในวันนี้ และกำชับให้บันทึกข้อมูลการเบิกจ่าย/คงคลัง 
  3.4 Finance : แจ้งการส่งเอกสารหลักฐานการเบิกค่าเสี่ยงภัย ที่นำกลับไปแก้ไข มายัง Finance จังหวัด 
ภายในวันที่ 18 สิงหาคม 2564 
  3.5 Liaison : แจ้งสรุปประเด็นข้อสั่งการ จากการประชุม EOC เขตสุขภาพที่ 5 ครั้งที่ 67/2564 วันที่ 11 
สิงหาคม 2564 
IC มีข้อสั่งการ ดังนี้ 

ลำดับ
ที ่

ประเด็นข้อสั่งการ 
หน่วยงาน 

ทีไ่ด้รับมอบหมาย 
กำหนดระยะเวลา

ดำเนินการ 

1 ผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อโควิด 19 ทั้งการตรวจโดยวิธี ATK หรือ  
RT PCR ให้รักษาทันทีด้วยฟ้าทะลายโจร 180 mg./วัน เป็น
เวลา 3 วัน กรณีอาการดีขึ้นให้ต่อจนครบ 5 วัน  แต่หาก
อาการไม่ดีข้ึน ให้เปลี่ยนเป็นยา Favipiravir 

โรงพยาบาลทุกแห่ง ทันที 

2 นัดหมาย / เตรียมการประชุม EOC ครั้งต่อไป  
ในวันอังคารที่ 17 สิงหาคม  2564 เวลา 09.00 น. 

Planning  
จังหวัด 

วันอังคารที่  
17 สิงหาคม  2564 

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

 
(นายแพทย์สุริยะ  คูหะรัตน์) 

ผู้บัญชาการเหตุการณ์ (IC) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 


