สรุปข้อสั่งการศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี
กรณี โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)
วันจันทร์ที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2563 เวลา 15.30- 16.30 น.
ณ ห้องประชุม ชั้น 4 สานักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม
1.
2.
3.
4.
5.
6.

แพทย์หญิงปาจรีย์ อารีย์รบ
นางประนอม จิตต์ทนงศักดิ์
นางนิรมล เกิดอินท์
นายทณาศักดิ์ ปั้นทรัพย์
นายอัครวุฒิ ศุภอักษร
น.ส.นุสรา อัยราน้อย

7. น.ส.รัตนาภร ดังแสง
8. นายนวพล ใจเพ็ชร
9. น.ส.สุพจนีย์ สะอาด
10. น.ส.ณฐพร ทองรอด
11. นายกิตติ์พิพัชร์ ศรีวิลาศ
12. นายณัฐกิจ คงเดช
13. นางสุรภา ขุนทองแก้ว
14.น.ส.วรลักษณ์ อนันตกูล
15. นางสุทธิกานต์ นาคกู้
16. นางลิสา ร้อยกรอง
17. นายสิทธิศักดิ์ คานุ
18. นางเพียงพิศ สวัสดี
19. นางรุ่งนภา แคล้วเครือ
20. นายวิศนุกรณ์ บางตุ้ม

ผู้บัญชาการเหตุการณ์ (IC)
กลุ่มภารกิจสื่อสารความเสี่ยง (PIO)
กลุ่มภารกิจประสานงานและเลขานุการ (Liaison)
กลุ่มภารกิจด้านความปลอดภัย (Safety)
กลุ่มภารกิจตระหนักรู้สถานการณ์ (SAT)
กลุ่มภารกิจตระหนักรู้สถานการณ์ (SAT)
ด้านอุบัติเหตุและสาธารณภัย
กลุ่มภารกิจตระหนักรู้สถานการณ์ (SAT)
ด้านอุบัติเหตุและสาธารณภัย
กลุ่มภารกิจตระหนักรู้สถานการณ์ (SAT)
ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม
กลุ่มภารกิจยุทธศาสตร์และวิชาการ (Planning)
กลุ่มภารกิจยุทธศาสตร์และวิชาการ (Planning)
กลุ่มภารกิจยุทธศาสตร์และวิชาการ (Planning)
ด้านสนับสนุนเทคโนโลยีสารสนเทศ
กลุ่มภารกิจยุทธศาสตร์และวิชาการ (Planning)
ด้านสนับสนุนเทคโนโลยีสารสนเทศ
กลุ่มภารกิจปฏิบัติการ (Operation)
กลุ่มภารกิจสารองเวชภัณฑ์และส่งกาลังบารุง
(Stockpiling and Logistics)
กลุ่มภารกิจการเงินและงบประมาณ (Finance and Admin)
นักวิชาการสาธารณสุข ชานาญการ
เจ้าพนักงานสาธารณสุข ชานาญงาน
พยาบาลวิชาชีพ ชานาญการ
เจ้าพนักงานสาธารณสุข ชานาญงาน
นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติการ
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สรุปผลการดาเนินงานตามข้อสั่งการของปลัดกระทรวงสาธารณสุข
เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2563
แพทย์หญิงปาจรีย์ อารีย์รบ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดราชบุรี เปิดศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน
ด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) เมื่อวันจันทร์ที่ 7 ธันวาคม
2563 เวลา 15.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 4 สานักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี เพื่อมอบหมายภารกิจต่างๆ
ตามข้อสั่งการของปลัดกระทรวงสาธารณสุข ดังนี้
ลาดับ
ข้อสั่งการ
การดาเนินงาน
หมายเหตุ
1 ให้จังหวัดติดตามและ - สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
รายละเอียดตาม
ประเมินสถานการณ์ (COVID-19) จังหวัดราชบุรี ในวันที่ 7 ธันวาคม
รายงานสถานการณ์
ของจังหวัด
2563 เวลา 16.00 น. ยืนยันพบผู้ป่วยโควิด-19 โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
รายใหม่ของจังหวัดราชบุรี (รายที่ 9) เป็นหญิงไทย 2019 (COVID-19)
อายุ 36 ปี มีประวัติเดินทางกลับมาจากพื้นที่ระบาด จังหวัดราชบุรี
ในเมียนมา โดยสานักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี ในวันที่ 7 ธันวาคม
ร่วมกับ สานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัด
2563 เวลา
ราชบุรี และโรงพยาบาลราชบุรีได้ดาเนินการ
16.00 น.
สอบสวนโรคและค้นหาผู้สัมผัส ในระหว่างวันที่
2 – 3 ธันวาคม 2563 พบผู้สัมผัสกับผู้ป่วย
จานวน 59 ราย แบ่งเป็นเสี่ยงสูง 56 ราย และ
เสี่ยงต่า 3 ราย โดยจะดาเนินการเก็บตัวอย่างทาง
ห้องปฏิบัติการในกลุ่มผู้สัมผัสเสี่ยงสูง (High risk)
จานวน 56 ราย ในวันที่ 7 ธันวาคม 2563 และ
ติดตามอาการกลุ่มผู้สัมผัสเสี่ยงสูง(High risk) และ
กลุ่มผู้สัมผัสเสี่ยงต่า (Low risk) ทุกวัน
2 เตรียมความพร้อม
- มอบกลุ่มภารกิจสารองเวชภัณฑ์และส่งกาลังบารุง
รพ.เวชภัณฑ์ LAB
(Stockpiling and Logistics) แจ้งไปยังโรงพยาบาล
และเจ้าหน้าที่ทาการ ทุกแห่งให้เตรียมความพร้อม รพ.เวชภัณฑ์ LAB ห้อง
รักษา
Negative Pressure และเจ้าหน้าที่ทาการรักษา
และรายงานกลับมายังสานักงานสาธารณสุขจังหวัด
ราชบุรี เป็นประจาทุกสัปดาห์
- มอบกลุ่มภารกิจปฏิบัติการ (Operation)
ประสานงานกับ รพ.ราชบุรี ในเรื่องของข้อ
ปฏิบัติการของการส่ง LAB โดยให้ดาเนินการตาม
ข้อสั่งการอย่างเคร่งครัดและมีความพร้อมรองรับ
การตรวจได้ในทุกวัน
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ลาดับ
ข้อสั่งการ
3 เฝ้าระวังรายปอด
บวมและ ARI ตาม
เกณฑ์กองระบาด
เคร่งครัด
4

5

6

7

การดาเนินงาน
- มอบกลุ่มภารกิจปฏิบัติการ (Operation)
เฝ้าระวังรายปอดบวมและ ARI ในทุกรพ. และ
เฝ้าระวังในผู้สงสัยติดเชื้อ/ผู้ป่วย ตามเกณฑ์ PUI
15 ราย/สัปดาห์ หรือขั้นต่า 10 ราย/สัปดาห์ หรือ
ทั้งหมดที่มี
อสม.เคาะประตูบ้าน - มอบกลุ่มภารกิจตระหนักรู้สถานการณ์ (SAT)
แจ้งข่าวประชาชน
ดาเนินการแจ้งไปยังสาธารณสุขอาเภอ
และคัดกรองกลุ่ม
ทุกอาเภอ ให้อสม.แจ้งข่าวสาร และคัดกรองกลุ่ม
เสี่ยง
เสี่ยง พร้อมทั้งอาจมีการลงทะเบียนเพิ่มเติมผ่าน
ระบบ google from สารวจในกรณีพื้นที่เสี่ยงต่อไป
สื่อสารข้อมูลที่
- มอบกลุ่มภารกิจสื่อสารความเสี่ยง (PIO) ดังนี้
ถูกต้องไปยัง
1) เตรียมเรื่องข้อมูลข่าวสารที่ใช้ในการแถลงข่าว
ประชาชน และขอ
ให้กับประชาชน
ความร่วมมือ
2) จัดทาสื่อประชาสัมพันธ์ ให้ทันเหตุการณ์และเป็น
ปัจจุบันมากขึ้น เน้นเรื่องการสวมหน้ากากอนามัย
การ์ดอย่าตก และมาตรการ DMHT โดยให้
ประชาสัมพันธ์ตามช่องทางออนไลน์ต่างๆ ได้แก่
เวปไซต์สานักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี
Facebook Pageต่างๆที่เกี่ยวข้อง
3) จัดทาสื่อประชาสัมพันธ์เรื่องการท่องเที่ยวจังหวัด
ราชบุรีในสถานการณ์การพบผู้ป่วยติดเชื้อโควิด
ในจังหวัดราชบุรี เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูล
ข่าวสารที่เป็นจริง ไม่ตื่นตระหนก และให้เกิดความ
มั่นใจในการท่องเที่ยวของจังหวัดราชบุรี
เปิด Call center ให้ - ให้ติดต่อประสานงาน เบอร์โทรติดต่อกลุ่มงาน
กลุ่มเสี่ยงรายงานตัว ควบคุมโรคติดต่อสานักงานสาธารณสุขจังหวัด
ราชบุรีโดยตรง หรือผ่านหน่วยงานทางสาธารณสุข
ได้ตลอดเวลา 24 ชั่วโมง
แนะนามาตรการ
- นาเรียนผู้ว่าราชการจังหวัดถึงสถานการณ์ปัจจุบัน
ต่างๆต่อประธาน
และ มาตรการต่างๆในการประชุมคณะกรรมการ
คณะกรรมการ
โรคติดต่อจังหวัด ครั้งที่ 23 ในวันที่ 17 ธันวาคม
โรคติดต่อจังหวัด
2563 นี้

หมายเหตุ

กลุ่มงานควบคุม
โรคติดต่อสานักงาน
สาธารณสุขดาเนินการ
เรียบร้อยแล้ว

วันที่ 2 ธันวาคม 2563
มีการประชุม คกก.รตต.
ได้นาเสนอมาตรการ
เร่งด่วน 10 ข้อ ให้ที่
ประชุมเห็นชอบแล้ว
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ลาดับ
ข้อสั่งการ
8 การกากับให้สถาน
ประกอบการ
ดาเนินการตาม
มาตรการ

การดาเนินงาน
- มีดาเนินการสุ่มตรวจในกรณีรายงานต่างด้าว
ในสถานประกอบการ มีการกากับติดตามและ
รายงานผล

หมายเหตุ
อาเภอร่วมกับ
สาธารณสุขดาเนินการ
ตรวจสอบสถาน
ประกอบการทุกแห่ง
ตั้งแต่ต้นเดือน
พฤศจิกายนถึงปัจจุบัน

ข้อสั่งการเพิ่มเติมของนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดราชบุรี
1 เตรียมความพร้อม
1) มอบกลุ่มภารกิจตระหนักรู้สถานการณ์ (SAT)
ในแต่ละกลุ่มภารกิจ สรุปรายงานสถานการณ์ในแต่ละวันผ่านทาง
กลุ่มไลน์ EOC สสจ.ราชบุรี
2) มอบกลุ่มภารกิจปฏิบัติการ (Operation)
ประสานงานกับทีม Operation ทุกรพ. เตรียม
ความพร้อมทุกด้านรองรับสถานการณ์
2 เตรียมความพร้อม
- มอบกลุ่มภารกิจปฏิบัติการ (Operation) ประสาน
ในเรื่องรพ.สนามและ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี ในเรื่องการ
สถานที่กักกัน
เตรียมความพร้อมต่างๆเพื่อใช้เป็นรพ.สนาม และ
ประสานสาธารณสุขอาเภอจัดสรรบุคลากร
หมุนเวียนลงพื้นที่ สถานที่กักกัน ได้แก่ อาเภอ
จอมบึงและปากท่อ
3 จัดทีมสุขภาพจิตลง - มอบกลุ่มภารกิจปฏิบัติการ (Operation)
พื้นทีด่ ูแลผู้ที่ได้รับ
จัดทีมสุขภาพจิต MCATT ลงพื้นที่ ช่วยเหลือดูแล
ผลกระทบ
ผู้ที่ได้รับลกระทบโดยตรง กลุ่มนักเรียน รร.นารี และ
กลุ่มเสี่ยงในสถานที่กักกัน
หมายเหตุ :
1. ตามที่ประชุมเขตเมื่อ 26 พฤศจิกายน 2563 สาธารณสุขนิเทศก์ให้ตรวจสอบผลสารวจการประเมิน
การบริหารจัดการโควิดต่า โดยที่ประชุมได้ทบทวนการประเมินการบริหารจัดการโควิด ดังนี้ ผลการประเมินผ่าน
เพิ่ม 4 ข้อ รวมผ่านทั้งหมด 9 ข้อ ยกเว้นข้อที่ 9 เนื่องจากไม่มี ALQ
2. ให้มีการเปิดศูนย์ศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุขสานักงานสาธารณสุขจังหวัด
ราชบุรีในทุกวันจันทร์ของแต่ละสัปดาห์ และอาจมีการเปลี่ยนแปลงกาหนดการได้ ในกรณีมีเหตุการณ์เร่งด่วน
ปิดประชุมเวลา 16.30 น.
ผู้สรุป นางสาวสุพจนีย์ สะอาด

