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ข้อสั่งการนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (IC)
กรณี : เฝ้าระวังโรคปอดอักเสบจากโคโรนา 2019
ประจาวันศุกร์ที่ 24 เดือน มกราคม พ.ศ. 2563
สถานการณ์ กรณี : เฝ้าระวังโรคปอดอักเสบจากโคโรนา 2019 พบจานวนผู้ป่วยยืนยันใน 8 ประเทศ (จีน,
ไทย, ฮ่องกง, มาเก๊า, ญี่ปุ่น, เกาหลีใต้, ไต้หวัน และสหรัฐ) ดังนี้ ผู้ป่วยที่ยืนยันว่าติดเชื้อ 639 ราย และเสียชีวิต 17 ราย
โดยรั ฐ บาลจี น สั่ ง ให้ ปิ ด เมื อ ง 3 เมื อ ง ได้ แ ก่ อู่ ฮั่ น หวงกั ง และอี้ เ ซี่ ย ว สั่ ง ห้ า มประชาชนเดิ น ทางออกนอกพื้ น ที่
เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส
กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข กาหนดมาตรการเฝ้าระวังคัดกรองผู้โดยสารเครื่องบิน ในเส้นทางที่บิน
ตรงมาจากเมืองอู่ฮั่น ประเทศจี น ณ ท่าอากาศยานสุ ว รรณภูมิ ท่าอากาศยานดอนเมือง ท่าอากาศยานเชียงใหม่
ท่าอากาศยานภูเก็ต และท่าอากาศยานกระบี่ (เริ่มคัดกรองวันที่ 17 มกราคม 2563) โดยตั้งแต่วันที่ 3-22 มกราคม
2563 จานวน 130 เที่ยวบิน ดาเนินการคัดกรองผู้เดินทางและลูกเรือ ทั้งสิ้น 20,630 ราย ทั้งนี้ในวันที่ 22 มกราคม
2563 พบผู้ป่วยที่มีอาการเข้าได้ตามนิยามเพิ่มขึ้น จานวน 8 ราย รวมพบผู้ป่วยที่มีอาการเข้าได้ตามนิยาม ทั้งหมด 46 ราย
และขณะนี้ผู้ป่วยอาการดีขึ้น และกลับพักฟื้นที่บ้าน จานวน 30 ราย พบผู้ป่วยยืนยัน จานวน 4 ราย
มาตรการในประเทศไทย กรณีมีผู้เดินทางมาจากเมือง wuhan และ 4 เมือง ดังนี้
1. Huanggang
2. Ezhou อี้เซี่ยว
3. Chibi ชื่อปี้
4. Zhijiang เจ้อเจียง
กรณีผู้เดินทางมีอาการต้องสงสัย ให้ปรึกษาเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์และสาธารณสุข หรือโทร.1422
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จุดเฝ้าระวัง ได้แก่ สนามบินหัวหิน ซึ่งมี เที่ยวบินตรงจากกัวลาลัมเปอร์ ประเทศ
มาเลเซีย อาทิตย์ละ 4 วัน (จันทร์ พุธ ศุกร์ อาทิตย์) เวลา 11.00-12.00 น. สายการบิน AIR ASIA 180 ที่นั่ง จานวน
ผู้เดินทางแต่ละเที่ยวบินประมาณ 100-180 คน ส่วนใหญ่เป็นสัญชาติมาเลเซีย ข้อมูลผ่านการคัดกรอง ผ่านเทอร์โมสแกน
ตั้งแต่วันที่ 5-22 มกราคม 2563 จานวนผู้โดยสาร 1,670 ราย สัญชาติจีน 4 ราย และจานวนที่ได้รับการคัดกรอง
1,670 ราย
วันพุธที่ 22 มกราคม 2563 คัดกรองผู้โดยสารทุกรายผ่านเทอร์โมสแกน เที่ยวบิน AK830 สนามบิน จานวน
165 ราย ไม่พบผู้มีอาการไข้ และมีชาวจีน เดินทางจากเมืองเซิ่นเจิน ประเทศจีน จานวน 3 ราย เดินทางถึงสนามบิน
ประเทศมาเลเซีย ในวันที่ 21 มกราคม 2563 และเดินทางมาถึงประเทศไทย วันที่ 22 มกราคม 2563 เวลา 11.00 น.
จานวน 3 ราย เป็นพ่อ แม่ ลูก เดินทางมาพักผ่อนที่ Victor Guesthouse อาเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
เป็นเวลา 8 วัน ด่านตรวจคนเข้าเมือง แจ้งชาวจีนทั้ง 3 รายให้เข้าตรวจวัดไข้อีกครั้งต่อเจ้าหน้าที่ด่านควบคุมโรคติดต่ อ
ระหว่างประเทศ ผลพบว่า ไม่มีอาการไข้ จึงได้ให้คาแนะนา หากมีอาการไข้ ให้แจ้งต่อเจ้าหน้าที่ทันที และรายที่ 4
เข้าพัก Resort de Paskani กาหนดพักเป็นเวลา 5 วัน และกลับมาเลเซีย ในวันที่ 26 มกราคม 2563

ส่วนสถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ตั้งแต่วันที่ 1-24 มกราคม 2563 มีผู้ป่วยโรคไข้หวัด
ใหญ่ จานวน 162 ราย อัตราป่วย 29.78 ต่อแสนประชากร ไม่มีรายงานผู้เสียชีวิต อาเภอปราณบุรีมีอัตราป่วยสูงสุด
(อัตราป่วย 78.80 ต่อประชากรแสนคน) อัตราส่วนเพศชายต่อเพศหญิง เท่ากับ 1.22:1 และกลุ่มอายุที่พบผู้ป่วยสูงสุด
0-4 ปี (อัตราป่วย 69.16 ต่อแสนประชากร) และสถานการณ์ป วดบวม ตั้งแต่วันที่ 1-24 มกราคม 2563 มีผู้ป่ว ย
โรคปวดบวม 175 ราย อาเภอบางสะพานมีอัตราป่วยสูงสุด (50.90 ต่อประชากรแสนคน)
IC มีข้อสั่งการ ระดับจังหวัด ดังนี้
ลาดับที่
ข้อสั่งการ
1.
กาชับหน่วยงานทุกแห่งในสังกัดสานักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ปฏิบัติตาม
ข้อสั่งการอย่างเคร่งครัดและรายงานผลให้ IC ทราบ
2.
นาข้อมูลข้อสั่งการลง Web site สานักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (กล่อง
EOC) ทุกวัน ภายในเวลา 15.00 น.
3.
กรณีพบผู้ป่วยที่มีอาการต้องสงสัย ให้ลงพื้นที่สอบสวนโรค ติดตามสถานการณ์ผู้ป่วยที่มี
อาการต้องสงสัย ภายใน 30 นาที และสรุปผลการสอบสวนโรคให้ IC ทราบ
4.
ศึกษา และจัดเตรียมข้อมูลบริษัทจัดจาหน่าย 70% แอลกอฮอล์แฮนด์เจล และหน้ากาก
อนามัย และราคา เพื่อรองรับสถานการณ์ภาวะฉุกเฉิน และมีแผนสารองอุปกรณ์ป้องกัน
การติดเชื้อ (ชุด PPE, Surgical mask /N95, 70% แอลกอฮอล์แฮนด์เจล) ใน
โรงพยาบาลทุกแห่ง และสานักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
5.
จัดทาข้อมูลทะเบียนยา และแผนสารองยา Oseltamivir 75 mg. และ Oseltamivir
45 mg. ในโรงพยาบาลทุกแห่ง และสานักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
6.
เตรียมชุด PPE และอุปกรณ์ป้องกันการติดเชื้อ สาหรับผู้บริหารระดับจังหวัด และ
เจ้าหน้าทีท่ ี่เกี่ยวข้อง สาหรับลงพื้นที่สอบสวนโรค กรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน
7.
แนวทางการปฏิ บั ติ คั ด กรองผู้ ป่ ว ยต้ อ งสงสั ย ให้ ยึ ด ตามแนวทางการปฏิ บั ติ ข อง
กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด

ผู้รับผิดชอบ
IC ตามคาสั่ง
Planning
Operation
Logistics

Logistics
Safety
Operation

IC มีข้อสั่งการ ระดับอาเภอ (รพ. และ สสอ.) ดังนี้
ลาดับที่
ข้อสั่งการ
1.
โรงพยาบาลหั ว หิ น และโรงพยาบาลประจวบคี รี ขั น ธ์ ส่ ง รายชื่ อ อายุ ร แพทย์
และกุมารแพทย์ ให้ Operation จังหวัด และสรุปรายงานให้ IC ทราบ
2.
การซ้อมแผนเคลื่อนย้ายผู้ป่วยต้องสงสัย และการสวมใส่-ถอดชุด PPE ให้ IC อาเภอ
ควบคุมกากับ และหากเกิดข้อผิดพลาด หรือขาดความเข้าใจในขั้นตอนปฏิบัติ ให้
รายงาน IC ทราบ
3.
โรงพยาบาล และส านั กงานสาธารณสุ ขอ าเภอทุกแห่ ง เน้น ย้าการทาลายชุ ด PPE
ให้รัดกุมและเกิดความปลอดภัยสูงสุด
4.
โรงพยาบาลทุกแห่ง สารองชุด PPE 100 ชุดขึ้นไป เพื่อรองรับสถานการณ์ฉุกเฉิน
5.
โรงพยาบาลทุกแห่ ง เตรี ย มการผลิตหน้ากากอนามัย ชนิดผ้า แบบผลิ ตเอง เพื่อใช้
สาหรับผู้ป่วยที่ต้องสงสัย
6.
ศึกษา และเตรียมข้อมูลงบประมาณสาหรับแผนการจัดซื้อ วัสดุ-อุปกรณ์ เวชภัณฑ์ยา ฯ
และแผนการสารองงบประมาณ สาหรับกรณีฉุกเฉิน

ผู้รับผิดชอบ
รพ.ปข. และ
รพ.หัวหิน
รพ.ทุกแห่ง

รพ. และ
สสอ. ทุกแห่ง
รพ.ทุกแห่ง
รพ.ทุกแห่ง
Finance

(นายพนม เถระพันธ์บาซา)
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(นายสุริยะ คูหะรัตน์)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ผู้บัญชาการเหตุการณ์ (IC) สานักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

