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ข้อสั่งการผู้บัญชาการเหตุการณ์ (IC) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
กรณี : เฝ้าระวังโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019
ประจำวันเสาร์ที่ 25 เดือน มกราคม พ.ศ. 2563
สถานการณ์ สถานการณ์ ในต่ างประเทศ พบผู้ ป่ ว ยยื น ยั น ใน 10 ประเทศ ดั งนี้ จี น , ไทย, สิ งคโปร์ ,
เวียดนาม, ฮ่องกง, มาเก๊า, ญี่ปุ่น, เกาหลีใต้, ไต้หวัน และสหรัฐอเมริกา โดยพบผู้ติดเชื้อ จำนวน 850 ราย เสียชีวิต
26 ราย ซึ่งผู้เสียชีวิตพบในประเทศจีนทั้งหมด สถานการณ์ในประเทศไทย พบผู้ติดเชื้อ 5 ราย เป็นชาวจีน 4
ราย ชาวไทย 1 ราย เดิ น ทางกลั บ ประเทศจี น แล้ ว 2 ราย ยั งรั ก ษาตั ว อยู่ 3 ราย สถานการณ์ จั ง หวั ด
ประจวบคีรีขันธ์ ดำเนินการคัดกรอง ณ สนามบินหัวหิน ตั้งแต่วันที่ 5 – 24 มกราคม 2563 จำนวน 1,851 คน ไม่
พบผู้มีอาการตามนิยาม วันที่ 23 มกราคม 2563 ได้รับรายงานจากทีม SAT อำเภอหัวหิน พบผู้ป่วยเข้านิยามการ
เฝ้าระวังโรคปอดอักเสบติดเชื้อโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 จำนวน 1 ราย เป็นชาวจีนเพศหญิง อายุ 73 ปี
เดิน ทางมาจากเมืองอู่ฮั่น ประเทศจีน เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลในอำเภอหัวหิน อยู่ระหว่างรอผลการตรวจ
วิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ ทีม CDCU สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ร่วมกับทีม CDCU อำเภอหัวหิน
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดราชบุรี และทีมสอบสวน กองระบาดวิยา ร่วมกันสอบสวนโรคในพื้นที่แล้ว
IC มีข้อสั่งการ ดังนี้
ลำดับที่
ข้อสั่งการ
1
การให้ข่าว กรณีพบผู้ป่วยโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019
ที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ให้กระทรวงสาธารณสุขประกาศก่อนว่า พบผู้ป่วยโรคปอด
อักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 หลังจากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดหรือ
ผู้ที่ได้รับมอบหมาย จึงจะเป็นผู้ให้ข่าว กำชับให้หน่วยงานสาธารณสุขทุกระดับให้ข่าว
ทั้งกับสื่อมวลชนและประชาชนในเชิงบวก เน้นการควบคุมป้องกันโรค และให้ข้อมูลใน
แนวทางเดียวกันกับกระทรวงสาธรณสุขและผู้ว่าราชการจังหวัด
2
ประสานทุ ก อำเภอจั ด ส่ ง โครงสร้ า ง ICS ระดั บ อำเภอ ให้ Planning ระดั บ จั ง หวั ด
ภายใน 14.00 น. วันนี้
3
จัดระบบและดำเนินการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัส
โคโรนาสายพัน ธุ์ใหม่ 2019 ในพื้นที่ อย่างเคร่งครัด ตามหนังสื อศาลากลางจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ ที่ ปข 0032.008 / ว 203 ลงวันที่ 15 มกรคม 2563
4
ซัก ซ้ อมระบบการดู แ ลรั ก ษาผู้ ป่ ว ยและการควบคุม ป้ อ งกัน การแพร่ก ระจายเชื้ อให้ มี
ประสิทธิภาพ
5
ตรวจสอบ ประมาณการ และเตรียมความพร้อมของชุด PPE และอุปกรณ์ป้องกันการ
ติดเชื้อ ยาและเวชภัณ ฑ์ ต่างๆ ที่ เกี่ยวข้อง ที่ส สจ.และโรงพยาบาลทุ กแห่ ง รวมถึง
สำรวจความต้องการของพื้นที่ เพื่อวางแผนการจัดหาให้เพียงพอ ตลอดจนตรวจสอบ
และเตรียมความพร้อมห้องแยกผู้ป่วยให้เพียงพอทุกโรงพยาบาล

ผู้รับผิดชอบ
PIO

Planning
Operation

Operation
Logistics

IC มีข้อสั่งการ ดังนี้ (ต่อ)
ลำดับที่
ข้อสั่งการ
6
ทีมสอบสวนโรคเตรียมความพร้อมตลอด 24 ชั่วโมง และดำเนินการโดยเร่งด่วน
กรณีพบผู้สงสัยสัมผัสเชื้อ หรือพบผู้ป่วยตามนิยาม
7
ศึกษา และเตรียมความพร้อมเรื่องงบประมาณและระเบียบที่เกี่ยวข้องในการจัดซื้อ
จัดจ้างชุด PPE และวัสดุ - อุปกรณ์ป้องกันการติดเชื้อ เวชภัณฑ์และยา
8
เตรีย มความพร้อมรับ ผู้บ ริห ารจากส่ วนกลาง กรณี ลงพื้นที่ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
Liaison ติดต่อประสานงาน, Logistics ให้การต้อนรับ
9
นัดเปิด EOC ครั้งต่อไป วันอาทิตย์ที่ 26 มกราคม 2563 เวลา 09.00 น.

ผู้รับผิดชอบ
SRRT
Finance
Liaison
Logistics
Planning

(นางเพ็ชรัตน์ ตั้งตระกูลพงศ์)
ศูนย์ปฏิบัติการ (EOC) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
โทร. 081 9434034 , 032 611437 ต่อ 306

(นายคมสัน ไชยวรรณ์)
ผู้บัญชาการเหตุการณ์ (IC) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

