สรุปข้อสั่งการศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี
กรณี โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) และ ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5
วันจันทร์ที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2563 เวลา 15.30- 17.00 น.
ณ ห้องประชุม ชั้น 4 สานักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม
1.
2.
3.
4.
5.
6.

นายรุ่งเรือง เด่นดวงใจ
น.ส.ดวงเดือน ก้อนทอง
นางนิรมล เกิดอินท์
นางเพียงพิศ สวัสดี
นายอัครวุฒิ ศุภอักษร
น.ส.รัตนาภร ดังแสง

7. น.ส.ณิชาภา ตั้งสกุลระหง
8. น.ส.นฤมล สุทธิแสงจันทร์
9. น.ส.สุพจนีย์ สะอาด
10. นายณัฐกิจ คงเดช
11. นางวัลคุ์วดี โรจนาศรีรัตน์
12.น.ส.วรลักษณ์ อนันตกูล
13. นางสุทธิกานต์ นาคกู้

ผู้บัญชาการเหตุการณ์ (IC)
กลุ่มภารกิจสื่อสารความเสี่ยง (PIO)
กลุ่มภารกิจประสานงานและเลขานุการ (Liaison)
กลุ่มภารกิจด้านความปลอดภัย (Safety)
กลุ่มภารกิจตระหนักรู้สถานการณ์ (SAT)
กลุ่มภารกิจตระหนักรู้สถานการณ์ (SAT)
ด้านอุบัติเหตุและสาธารณภัย
กลุ่มภารกิจตระหนักรู้สถานการณ์ (SAT)
ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม
กลุ่มภารกิจยุทธศาสตร์และวิชาการ (Planning)
กลุ่มภารกิจยุทธศาสตร์และวิชาการ (Planning)
กลุ่มภารกิจยุทธศาสตร์และวิชาการ (Planning)
ด้านสนับสนุนเทคโนโลยีสารสนเทศ
กลุ่มภารกิจปฏิบัติการ (Operation)
กลุ่มภารกิจสารองเวชภัณฑ์และส่งกาลังบารุง
(Stockpiling and Logistics)
กลุ่มภารกิจการเงินและงบประมาณ (Finance and Admin)
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นายรุ่งเรือง เด่นดวงใจ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดราชบุรี เปิดศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ ภาวะฉุกเฉิน
ด้านการแพทย์ และสาธารณสุ ข เมื่อวัน จั น ทร์ที่ 14 ธันวาคม 2563 เวลา 15.30 น. ณ ห้ องประชุม ชั้น 4
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี เพื่อติดตามการดาเนินงานของแต่ละกลุ่มภารกิจต่างๆ ตามข้อสั่งการของ
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข และข้อสั่งการของนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดราชบุรี กรณี โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
2019 (COVID – 19) พร้อมทั้งติดตามสถานการณ์ ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ดังนี้
1. กรณี โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)
ลาดับ
ข้อสั่งการ ในวันที่ 7 ธ.ค. 63
ผลการดาเนินงานตามข้อสั่งการ
1 ให้จังหวัดติดตาม - สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 - สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
และประเมิน
(COVID-19) จังหวัดราชบุรี ในวันที่
2019 (COVID-19) ในประเทศไทย ณ
สถานการณ์ของ
7 ธันวาคม 2563 เวลา 16.00 น. ยืนยันพบ วันที่ 14 ธันวาคม 2563 พบผู้ป่วยราย
จังหวัด
ผู้ป่วยโควิด-19 รายใหม่ของจังหวัดราชบุรี
ใหม่ 28 ราย ยืนยันสะสม 4,237 ราย
(รายที่ 9) เป็นหญิงไทย อายุ 36 ปี
หายแล้ว 3,940 ราย และเสียชีวิต 60
มีประวัติเดินทางกลับมาจากพื้นที่ระบาดใน
คน โดยผู้ป่วยรายที่ 28 เป็นหญิงไทย
เมียนมา โดยสานักงานสาธารณสุขจังหวัด
อายุ 27 ปี อาชีพบุคลาการทาง
ราชบุรี ร่วมกับ สานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ การแพทย์ พบเชื้อ 12 ธันวาคม 2563
5 จังหวัดราชบุรี และโรงพยาบาลราชบุรีได้
- สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
ดาเนินการสอบสวนโรคและค้นหาผู้สัมผัส ใน 2019 (COVID-19) ทั่วโลก พบผู้ป่วย
ระหว่างวันที่ 2 – 3 ธันวาคม 2563 พบ
ยืนยัน 72,644,125 ราย เสียชีวิต
ผู้สัมผัสกับผู้ป่วย จานวน 59 ราย แบ่งเป็น
1,618,858 ราย
เสี่ยงสูง 56 ราย และเสี่ยงต่า 3 ราย โดย
- สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
จะดาเนินการเก็บตัวอย่างทางห้องปฏิบัติการใน 2019 (COVID-19) จังหวัดราชบุรี
กลุ่มผู้สัมผัสเสี่ยงสูง (High risk) จานวน 56
ยืนยันพบผู้ป่วยรายใหม่ 1 ราย ผู้ป่วย
ราย ในวันที่ 7 ธันวาคม 2563 และติดตาม สะสม 9 ราย รักษาหาย 7 ราย เสียชีวิต
อาการกลุ่มผู้สัมผัสเสี่ยงสูง(High risk) และกลุ่ม 1 ราย ไม่พบเชื้อ 550 ราย ติดตาม
ผู้สัมผัสเสี่ยงต่า (Low risk) ทุกวัน
ครบ 548 ราย และกาลังเฝ้าระวัง
11 ราย
2 เตรียมความพร้อม - มอบกลุ่มภารกิจสารองเวชภัณฑ์และส่งกาลัง - หนังสือแจ้งไปยังรพ.ทุกแห่ง อย่างเป็น
รพ.เวชภัณฑ์ LAB บารุง (Stockpiling and Logistics) แจ้งไปยัง ทางการอยู่ระหว่างเสนอผู้บริหารลงนาม
และเจ้าหน้าที่ทา รพ.ทุกแห่งให้เตรียมความพร้อม รพ.เวชภัณฑ์
การรักษา
LAB ห้อง Negative Pressure และเจ้าหน้าที่
ทาการรักษา และรายงานกลับมายังสานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดราชบุรี เป็นประจาทุก
สัปดาห์
- มอบกลุ่มภารกิจปฏิบัติการ (Operation)
ข้อสั่งการเพิ่มเติม
ประสานงานกับ รพ.ราชบุรี ในเรื่องของข้อ
- มอบกลุ่มภารกิจปฏิบัติการ
ปฏิบัติการของการส่ง LAB โดยให้ดาเนินการ (Operation) ประสานงานกับ
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ลาดับ
3

ข้อสั่งการ ในวันที่ 7 ธ.ค. 63
ตามข้อสั่งการอย่างเคร่งครัดและมีความพร้อม
รองรับการตรวจได้ในทุกวัน
เฝ้าระวังรายปอด - มอบกลุ่มภารกิจปฏิบัติการ (Operation)
บวมและ ARI ตาม เฝ้าระวังรายปอดบวมและ ARI ในทุกรพ. และ
เกณฑ์กองระบาด เฝ้าระวังในผู้สงสัยติดเชื้อ/ผู้ป่วย ตามเกณฑ์
เคร่งครัด
PUI 15 ราย/สัปดาห์ หรือขั้นต่า 10 ราย/
สัปดาห์ หรือทั้งหมดที่มี

4

อสม.เคาะประตู
บ้านแจ้งข่าว
ประชาชนและคัด
กรองกลุ่มเสี่ยง

5

สื่อสารข้อมูลที่
ถูกต้องไปยัง
ประชาชน และขอ
ความร่วมมือ

ผลการดาเนินงานตามข้อสั่งการ
รพ.ราชบุรี อีกครั้ง พร้อมทั้งหาข้อสรุป
เพื่อรายงานในที่ประชุมครั้งถัดไป
- อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดทาหนังสือ
อย่างเป็นทางการแจ้งไปยังรพ.ต่างๆ
ข้อสั่งการเพิ่มเติม
- มอบกลุ่มภารกิจปฏิบัติการ
(Operation) สรุปรายงานจานวนผู้ป่วย
เฝ้าระวังฯนาเสนอในการประชุม
ครั้งถัดไป
- มอบกลุ่มภารกิจตระหนักรู้สถานการณ์ (SAT) กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อสานักงาน
ดาเนินการแจ้งไปยังสาธารณสุขอาเภอ
สาธารณสุขจังหวัดราชบุรีจัดทาหนังสือ
ทุกอาเภอ ให้อสม.แจ้งข่าวสาร และคัดกรอง
อย่างเป็นทางการแจ้งไปยังสาธารณสุข
กลุ่มเสี่ยง พร้อมทั้งอาจมีการลงทะเบียน
อาเภอทุกอาเภอเรียบร้อยแล้ว
เพิ่มเติมผ่านระบบ google from สารวจใน
กรณีพื้นที่เสี่ยงต่อไป
- มอบกลุ่มภารกิจสื่อสารความเสี่ยง (PIO) ดังนี้ - มีการดาเนินการจัดประชุมทีมงาน
1) เตรียมเรื่องข้อมูลข่าวสารที่ใช้ในการแถลง จัดทา infographic และได้ดาเนินการ
ข่าวให้กับประชาชน
จัดทาสื่อประชาสัมพันธ์ไปแล้วจานวน
2) จัดทาสื่อประชาสัมพันธ์ ให้ทันเหตุการณ์
2 เรื่อง คือ 1.) การสวมหน้ากากอนามัย
และเป็นปัจจุบันมากขึ้น เน้นเรื่องการสวม
การ์ดอย่าตก และมาตรการ DMHT และ
หน้ากากอนามัย การ์ดอย่าตก และมาตรการ 2.) ประชาสัมพันธ์เรื่องการท่องเที่ยว
DMHT โดยให้ประชาสัมพันธ์ตามช่องทาง
จังหวัดราชบุรีในสถานการณ์การพบ
ออนไลน์ต่างๆ ได้แก่ เว็ปไซต์สานักงาน
ผู้ป่วยติดเชื้อโควิดในจังหวัดราชบุรี
สาธารณสุขจังหวัดราชบุรี Facebook Page
และในขั้นตอนต่อไปกาลังดาเนินการ
ต่างๆที่เกี่ยวข้อง
จัดทาสื่อประชาสัมพันธ์มาตรการ
3) จัดทาสื่อประชาสัมพันธ์เรื่องการท่องเที่ยว DMHT โดยเน้นในแต่ละหัวข้อให้ชัดเจน
จังหวัดราชบุรีในสถานการณ์การพบผู้ป่วยติด มากยิ่งขึ้น
เชื้อโควิดในจังหวัดราชบุรี เพื่อให้ประชาชน
ได้รับทราบข้อมูลข่าวสารที่เป็นจริง ไม่ตื่น
ตระหนก และให้เกิดความมั่นใจในการ
ท่องเที่ยวของจังหวัดราชบุรี
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ลาดับ
ข้อสั่งการ ในวันที่ 7 ธ.ค. 63
6 เปิด Call center - ให้ติดต่อประสานงาน เบอร์โทรติดต่อกลุ่ม
ให้กลุ่มเสี่ยง
งานควบคุมโรคติดต่อสานักงานสาธารณสุข
รายงานตัว
จังหวัดราชบุรีโดยตรง หรือผ่านหน่วยงานทาง
สาธารณสุขได้ตลอดเวลา 24 ชั่วโมง

7

8

แนะนามาตรการ
ต่างๆต่อประธาน
คณะกรรมการ
โรคติดต่อจังหวัด
การกากับให้สถาน
ประกอบการ
ดาเนินการตาม
มาตรการ

- นาเรียนผู้ว่าราชการจังหวัดถึงสถานการณ์
ปัจจุบันและ มาตรการต่างๆในการประชุม
คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด ครั้งที่ 23
ในวันที่ 17 ธันวาคม 2563 นี้
- มีดาเนินการสุ่มตรวจในกรณีรายงานต่างด้าว
ในสถานประกอบการ มีการกากับติดตามและ
รายงานผล

ผลการดาเนินงานตามข้อสั่งการ
ข้อสั่งการเพิ่มเติม
มอบหมายกลุ่มภารกิจสื่อสารความเสี่ยง
(PIO) จัดทาข้อมูลประชาสัมพันธ์ในเรื่อง
ช่องทางการติดต่อ โดยให้เพิ่มหมายเหตุ:
ในเวลาราชการให้ติดต่อประสานงาน
เบอร์โทรติดต่อกลุ่มงานควบคุม
โรคติดต่อสานักงานสาธารณสุขจังหวัด
ราชบุรีโดยตรง และนอกเวลาราชการ
สามารถติดต่อเบอร์ส่วนตัวเจ้าหน้าที่
กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ หรือแจ้ง
รายงานตัวได้ที่ ห้องฉุกเฉินของ รพ.
ทุกแห่ง เพื่อประสานมายังกลุ่มงาน
ควบคุมโรคติดต่อต่อไป
- นาเสนอมาตรการเร่งด่วน 10 ข้อ
ให้ที่ประชุมเห็นชอบแล้ว เมื่อ วันที่
2 ธันวาคม 2563

- อาเภอร่วมกับสาธารณสุขอาเภอ
ดาเนินการตรวจสอบสถานประกอบการ
ทุกแห่ง ตั้งแต่ต้นเดือนพฤศจิกายน โดย
คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคม
ซึ่งปลัดจังหวัดเป็นผู้รายงานผลการ
ดาเนินงาน
ข้อสั่งการเพิ่มเติม
- มอบหมายให้กลุ่มงานควบคุม
โรคติดต่อฯ รวบรวมข้อมูลเพื่อเตรียม
นาเสนอในที่ประชุม คกก.รตต. ในวันที่
17 ธันวาคม 2563 นี้
ข้อสั่งการเพิ่มเติมของนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดราชบุรี ในวันที่ 4 ธันวาคม 2563
1 เตรียมความพร้อม 1) มอบกลุ่มภารกิจตระหนักรู้สถานการณ์
1) มอบกลุ่มภารกิจตระหนักรู้
ในแต่ละกลุ่ม
(SAT) สรุปรายงานสถานการณ์ในแต่ละวัน
สถานการณ์ (SAT) รายงานสถานการณ์
ภารกิจ
ผ่านทางกลุ่มไลน์ EOC สสจ.ราชบุรี
ในแต่ละวันผ่านทางกลุ่มไลน์ EOC
สสจ.ราชบุรี
2) มอบกลุ่มภารกิจปฏิบัติการ (Operation)
2) ประสานงานเบื้องต้นเรียบร้อยแล้ว
ประสานงานกับทีม Operation ทุกรพ. เตรียม และกาลังดาเนินการจัดทาหนังสืออย่าง
ความพร้อมทุกด้านรองรับสถานการณ์
เป็นทางการ เพื่อแจ้งไปยังรพ.ทุกแห่ง
ให้รับทราบอีกครั้ง
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ลาดับ
ข้อสั่งการ ในวันที่ 7 ธ.ค. 63
2 เตรียมความพร้อม - มอบกลุ่มภารกิจปฏิบัติการ (Operation)
ในเรื่องรพ.สนาม ประสานวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี
และ สถานที่กักกัน ในเรื่องการเตรียมความพร้อมต่างๆเพื่อใช้เป็น
รพ.สนาม และประสานสาธารณสุขอาเภอ
จัดสรรบุคลากรหมุนเวียนลงพื้นที่ สถานที่
กักกัน ได้แก่ อาเภอจอมบึงและ
อาเภอปากท่อ
3

ผลการดาเนินงานตามข้อสั่งการ
ข้อสั่งการเพิ่มเติม
มอบกลุ่มภารกิจปฏิบัติการ
(Operation) ประสานงานกับกลุ่มงาน
ควบคุมโรคติดต่อฯ จัดทาหนังสือชี้แจง
อย่างเป็นทางการ ไปยังวิทยาลัย
พยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรีและ
สาธารณสุขอาเภอถึงแนวทางการ
ดาเนินงานต่างๆ
ทีมสุขภาพจิต MCATT กลุ่มงานควบคุม
โรคไม่ติดต่อฯสานักงานสาธารณสุข
จังหวัดราชบุรีดาเนินการเรียบร้อยแล้ว

จัดทีมสุขภาพจิตลง - มอบกลุ่มภารกิจปฏิบัติการ (Operation)
พื้นทีด่ ูแลผู้ที่ได้รับ จัดทีมสุขภาพจิต MCATT ลงพื้นที่ ช่วยเหลือ
ผลกระทบ
ดูแลผู้ที่ได้รับลกระทบโดยตรง กลุ่มนักเรียน
โรงเรียนนารี และกลุ่มเสี่ยงในสถานที่กักกัน
2. กรณี ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5
ลาดับ
ข้อสั่งการรองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด
มอบหมายกลุ่มภารกิจ
ราชบุรี (IC) ในวันที่ 14 ธันวาคม 2563
1
ติดตาม และประเมินสถานการณ์ฝุ่นละออง
มอบกลุ่มภารกิจตระหนักรู้สถานการณ์ (SAT) ด้าน
ขนาดเล็ก PM 2.5 ในจังหวัดราชบุรี
อนามัยสิ่งแวดล้อม ติดตามสถานการณ์ฝุ่นละออง
ขนาดเล็ก PM 2.5 พร้อมทั้งรายงานสถานการณ์ผ่าน
ทางกลุ่มไลน์ EOC สสจ.ราชบุรี เป็นประจาทุกสัปดาห์
2
เตรียมความพร้อม คลินิกมลพิษ ในรพ.ศูนย์
มอบกลุ่มภารกิจตระหนักรู้สถานการณ์ (SAT) ด้าน
และรพ.ทั่วไปทุกแห่ง พร้อมทั้งเพิ่มช่องทางให้ อนามัยสิ่งแวดล้อม จัดทาหนังสือชี้แจงอย่างเป็นทางการ
คาปรึกษากับรพ.ชุมชนทุกแห่ง
ไปยังรพ.ทุกแห่งให้เตรียมความพร้อมในการเปิดคลินิก
มลพิษ และเพิ่มช่องทางให้คาปรึกษาให้กับรพ.ชุมชน
3
สร้างความรอบรู้ให้กับ อสม. /หมอ 3 หมอ
มอบกลุ่มภารกิจตระหนักรู้สถานการณ์ (SAT) ด้าน
เพื่อเน้นย้าในกลุ่มเสี่ยงที่ไวต่อการได้รับ
อนามัยสิ่งแวดล้อมจัดทาหนังสือชี้แจงอย่างเป็นทางการ
ผลกระทบจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5
ไปยังสาธารณสุขอาเภอทุกอาเภอ พร้อมทั้งมีสื่อ
ประชาสัมพันธ์ชี้แจงข้อมูล โดยเน้นย้าในกลุ่มเสี่ยงที่ไว
ต่อการได้รับผลกระทบจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM
2.5 ได้แก่ กลุ่มผู้สูงอายุ เด็ก ผู้ป่วยติดเตียง ผู้ป่วย
ที่มีโรคประจาตัว และหญิงตั้งครรภ์
4
สนับสนุนและจัดสรร หน้ากาก N95 จานวน มอบกลุ่มภารกิจสารองเวชภัณฑ์และส่งกาลังบารุง
150 ชิ้น ไปยังกลุ่มเสี่ยงในพื้นที่เสี่ยง
(Stockpiling and Logistics) ประสานงานกับกลุ่มงาน
อนามัยสิ่งแวดล้อมฯ เพื่อจัดสรรหน้ากาก N95 จานวน
150 ชิ้น ไปยังกลุ่มเสี่ยงในพื้นที่เสี่ยง
ปิดประชุมเวลา 17.00 น.
ผู้สรุป นางสาวสุพจนีย์ สะอาด
ผู้ตรวจสอบ นางสาวนฤมล สุทธิแสงจันทร์

