
                                                                                             
 

 

 
 

ข้อสั่งการศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
กรณี : โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID – 19) 

ประจ าวันอาทิตย์ ที่ 26 เดือน เมษายน พ.ศ. 2563 เวลา 09.30 น. 
 

สรุปสถานการณ์ พบผู้ป่วยทั่วโลก 2,913,535 ราย เสียชีวิต 202,973 ราย ในประเทศ/ดินแดนเดิม ประเทศสหรัฐอเมริกา 
ยังคงเป็นประเทศที่พบผู้ป่วย และผู้เสียชีวิตสูงที่สุดในโลก ส าหรับประเทศไทย พบผู้ป่วยใหม่เมื่อวานนี้ จ านวน 53 ราย รวมผู้ป่วย
สะสม 2,907 ราย เสียชีวิต 51 ราย ส่วนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ไม่พบผู้ป่วยรายใหม่ติดต่อกันเป็นวันที่ 23 และไม่มีผู้ป่วยรักษาที่
โรงพยาบาลในจังหวัดแล้ว 

 

สรุปประเด็นส าคัญในการประชุม  
1. ข้อสังเกตจากการรายงานของ SAT และประเด็นข่าวที่น่าสนใจ 

1) ผู้ว่าการกรุงโตเกียวขอให้ประชาชนในเมืองหลวงลดความถี่ในการออกจากบ้านไปจบัจ่ายซื้ออาหารตามซุปเปอร์    
มารเ์ก็ต และแหล่งช้อปปิ้งต่างๆ ให้เหลือเพียง 3 วัน/ครั้ง เพื่อลดความเสี่ยงในการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

2) ประชาชนในหลายรัฐทั่วสหรัฐฯ ยังคงเดินหน้าประท้วง เพื่อแสดงพลังต่อต้านมาตรการพักอยู่ที่บ้าน (Stay at-
home) ที่ประกาศบงัคับใช้ เพือ่ชะลอการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  

3)  ส านักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) หารือร่วมกับสายการบินสัญชาติไทยและสายการบินต่างชาติ
กว่า 20 สายการบิน เพื่อท าความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรการควบคุมโรค ก่อนกลับมาเปิดให้บริการเที่ยวบินภายในประเทศในวันที่ 1 
พฤษภาคม 2563  

4) ทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ออกประกาศ “แนวทางป้องกันการติดเชื้อทางทันตกรรม ในถานการณ์ COVID-
19” ทั้งนี้อยู่ภายใต้ดุลพินิจของทันตแพทย์ 

5) กระทรวงสาธารณสุข ปรับรูปแบบการจัดบริการทางการแพทย์ เพื่อลดความแออัดในโรงพยาบาล ลดการ
แพร่กระจายเชื้อ เป็นระบบบริการแบบใหม่ (New Normal Medical Service)  

2. สรุปประเด็นส าคัญ  นายแพทยส์าธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และ IC 
1) วันจันทร์ที่ 27 เมษายน 2563 กล่องภารกิจ Operation (Sanitation)  และกล่อง Planning ประชุมและหารือ

ข้อสรุปตามแนวทางของกระทรวงสาธารณสุข เพื่อรองรับมาตรการคลาย Lock และสรุปน าเรียน นพ.สสจ. ทราบ  
2) วันอังคารที่ 28 เมษายน 2563 นพ.สสจ. น าข้อสรุปฯ เข้าร่วมประชุมระดับจงัหวัดร่วมกับผู้ประกอบการ และ

เครือข่ายต่างๆภายในจังหวัด เพื่อหารือ และรองรับมาตรการคลาย Lock ที่จะเตรียมคลี่คลายมาตรการดังกล่าวในวันที่ 1 พฤษภาคม 
2563 ต่อไป 

3) ทบทวนกลุ่มยาที่ใช้ในการรักษาโรค COVID-19 ทั้ง 6 รายการของจังหวัด และให้โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ ์
บริหารจัดการกระจายยาไปยังโรงพยาบาลภายในจังหวัดตามภารกิจ และจ านวนผู้ป่วยในพื้นที่ 

4) เน้นการประชาสัมพันธ์เชิงบวก ทั้งประเด็นการให้ก าลังใจแก่บุคลากรทางการแพทย์ เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน และ    
ให้ความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน ข้าราชการ และร้านขายยา รับรู้โดยทั่วกัน กรณี การซื้อยาในกลุ่มยาที่รักษาโรค COVID-19            
มารับประทานเอง 
                  /5) รพ. ทดลอง... 
 
 
 

ฉบับที่ 89 จากการประชุม EOC สสจ.ประจวบคีรีขันธ์ คร้ังที่ 90 



                                                                                             
 

5) ชวนคิดให้ รพ. ทุกแห่งทดลองปรับ และพัฒนานวตกรรมบริการตามบริบทพื้นที่ เช่น 
 -แยก OPD ระหว่าง Fever และ ARI Clinic ออกจากคลินิกอ่ืนๆ โดย รพช. เดิมมี 1 OPD แยกเป็น 2 OPD 
 -แยกผู้ป่วยโรคเร้ือรังแบบไม่ติดเชื้อ ไปปรับเปลี่ยนพฤติกรรม และรับยาที่ รพ.สต. 

  -พัฒนาศักยภาพเจ้าหนา้ที่ รพ.สต. และ อสม. ด้านโรคไม่ติดต่อ ให้สามารถออกไปแนะน า เรื่องการก าหนดอาหาร 
และการลดความเสี่ยง/การดูแลตนเองของผู้ป่วยกลุ่ม CKD ได ้
  -การนัดผู้ปว่ย และรักษาผา่นระบบ Line Conference พร้อมทั้งนัดมารับยา หรือตรวจเลือด โดยรอผล LAB ก่อน
แล้วจึงนัดมารับยา หรือนอน รพ. อีกครั้ง เช่น อีก 30 นาที มารับยา โดย Drive –Thru  
  -นัดเวลาเข้ารับการรักษาผ่านระบบ Line เช่น ทันตกรรม กายภาพบ าบัด แพทย์แผนไทย ตรวจ LAB คัดกรอง    
BP-DTX และถ่ายรูปจอประสาทตาด้วย Fundus Camera แบบ Portable 
  

IC มีข้อสั่งการ ดังนี้ 
 

ล าดับ ข้อสั่งการ 
หน่วยงาน 

ที่ด าเนินงาน 
ระยะเวลาในการ

ด าเนินงาน 
1 เผยแพร่ และประชาสัมพันธ์ข้อมูลที่ถูกต้อง  

กรณี การซื้อยามารับประทานเอง ในกลุ่มยารักษาโรค COVID-19  
ให้ผู้ประกอบการสถานพยาบาล ร้านขายยา คลินิกเอกชน ข้าราชการ และ
ประชาชนรับรู้โดยทัว่กัน 

PIO  ด าเนินการเร่งด่วน 
 

2 ประสานโดยหนังสือราชการ แจง้ผู้ประกอบการสถานพยาบาล ร้านขายยา 
และคลินิกเอกชน ภายในจังหวดั ในประเด็นการจ าหน่ายยา ในกลุ่มยา
รักษาโรค COVID-19 แก่ประชาชน 

Logistic ด าเนินการเร่งด่วน 
 

3 นัดประชุม EOC คร้ังต่อไป วนัจนัทร์ ที่ 27 เมษายน 2563  
เวลา 09.00 น. 

Planning 
จังหวัด 

- 

 
นายพนม  เถระพันธ์บาซา 

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

(นางศิริพรรณ  กลีบจันทร์) 
           ผู้บัญชาการเหตุการณ์ (IC) ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 


