สรุปข้อสั่งการศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี
กรณี โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ครั้งที่ 4/2563
วันพุธที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2563 เวลา 13.30- 16.00 น.
ณ ห้องประชุม ชั้น 4 สานักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี
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นพ.ชวนนท์ อิ่มอาบ
นายรุ่งเรือง เด่นดวงใจ
น.ส.อรณี พรหมน้อย
น.ส.นุสรา อัยราน้อย
นายอัครวุฒิ ศุภอักษร
นายสิทธิศักดิ์ คานุ
น.ส.ณิชาภา ตั้งสกุลระหง

8. นางนิศาชล ศรีหริ่ง
9. น.ส.สุพจนีย์ สะอาด
10. น.ส.ณฐพร ทองรอด
11. น.ส.พรทิพย์ บุตรดาวงค์
12. นายกิตติ์พิพัชร์ ศรีวิลาศ
13. นายณัฐกิจ คงเดช
14. นางสุรภา ขุนทองแก้ว
15. นางลาวัลย์ ขาแก้ว
16. นางสายสวาท เด่นดวงใจ
17. นายวิศนุกรณ์ บางตุ้ม
18. นางลิสา ร้อยกรอง
19. นางเนาวรัตน์ งามยิ่งยวด
20. ทพ.ญ.สิริโสภา จิตราทร

ผู้บัญชาการเหตุการณ์ (IC)
รองผู้บัญชาการเหตุการณ์
กลุ่มภารกิจสื่อสารความเสี่ยง (PIO) (แทน)
กลุ่มภารกิจประสานงานและเลขานุการ (Liaison) (แทน)
กลุ่มภารกิจตระหนักรู้สถานการณ์ (SAT)
กลุ่มภารกิจตระหนักรู้สถานการณ์ (SAT)
กลุ่มภารกิจตระหนักรู้สถานการณ์ (SAT)
ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม
กลุ่มภารกิจยุทธศาสตร์และวิชาการ (Planning)
กลุ่มภารกิจยุทธศาสตร์และวิชาการ (Planning)
กลุ่มภารกิจยุทธศาสตร์และวิชาการ (Planning)
ด้านจัดทาแผนปฏิบัติ
กลุ่มภารกิจยุทธศาสตร์และวิชาการ (Planning)
ด้านการจัดการด้านกาลังคน
กลุ่มภารกิจยุทธศาสตร์และวิชาการ (Planning)
ด้านสนับสนุนเทคโนโลยีสารสนเทศ
กลุ่มภารกิจยุทธศาสตร์และวิชาการ (Planning)
ด้านสนับสนุนเทคโนโลยีสารสนเทศ
กลุ่มภารกิจปฏิบัติการ ( Operation)
กลุ่มภารกิจปฏิบัติการ ( Operation) ด้านระบบส่งต่อ
กลุ่มภารกิจปฏิบัติการ ( Operation)
ด้านการแพทย์และการสาธารณสุข
กลุ่มภารกิจปฏิบัติการ (Operation)
ด้านทีมสอบสวนเคลื่อนที่เร็ว
กลุ่มภารกิจปฏิบัติการ (Operation)
ด้านทีมสอบสวนเคลื่อนที่เร็ว
กลุ่มภารกิจปฏิบัติการ (Operation) ด้านฟื้นฟูสภาพจิต
กลุ่มภารกิจปฏิบัติการ (Operation)
ด้านพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคล
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21.น.ส.วรลักษณ์ อนันตกูล
22. นางพิกุล อารีพรสมสุข
23. นายสิรภพ เผือกหอม
24.นายสาโรจน์ อินทรชาติ
25. นางสุทธิกานต์ นาคกู้
26. นางพีรยา ชมภูไร่

กลุ่มภารกิจสารองเวชภัณฑ์และส่งกาลังบารุง
(Stockpiling and Logistics)
กลุ่มภารกิจสารองเวชภัณฑ์และส่งกาลังบารุง
(Stockpiling and Logistics) ด้านสนุบสนุนหน่วยสั่งการ
กลุ่มภารกิจสารองเวชภัณฑ์และส่งกาลังบารุง
(Stockpiling and Logistics) ด้านขนส่ง
กลุ่มภารกิจสารองเวชภัณฑ์และส่งกาลังบารุง
(Stockpiling and Logistics) ด้านกฎหมาย
กลุ่มภารกิจการเงินและงบประมาณ (Finance and Admin)
กลุ่มภารกิจการเงินและงบประมาณ (Finance and Admin)
ด้านจัดซื้อ
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นายแพทย์ชวนนท์ อิ่มอาบ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดราชบุรี เปิดศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะ
ฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข ในวันพุธที่ 23 ธันวาคม 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 4
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี เพื่อ ติดตามสถานการณ์กรณี โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)
และกาหนดมาตรการพร้อมทั้งติดตามการดาเนินงานของแต่ละกลุ่มภารกิจต่างๆ ดังนี้
 มาตรการ ของนายแพทย์ชวนนท์ อิ่มอาบ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดราชบุรี (IC)
: คัดกรอง ป้องกัน รักษา ประชาสัมพันธ์ หันไปช่วยเพื่อน
ลาดับ
ข้อสั่งการ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดราชบุรี (IC)
1 คัดกรอง ป้องกัน : มอบกลุ่มภารกิจปฏิบัติการ (Operation) ด้าน
กลุ่มเสี่ยง/กลุ่ม
ทีมสอบสวนเคลื่อนที่เร็ว (SRRT) จัดทา
เฝ้าระวัง
แบบฟอร์มคัดกรองประเมินกลุ่มเสี่ยงและกลุ่ม
เฝ้าระวังป้องกัน ผ่านระบบ Google forms และ
จัดทา QR Code ประชาสัมพันธ์ผ่านทางสื่อ
ต่างๆ โดยประเด็นในการคัดกรองให้ปรับปรุงจาก
แบบฟอร์มเดิมที่เคยมีการสารวจ โดยให้
ครอบคลุมประเด็นการคัดกรอง ดังนี้
 ประเมินว่าเป็น กลุ่มเสี่ยง
1. ทุกสัญชาติ
1.1) ผู้ที่เดินทางไปตลาดกลางค้ากุ้ง หรือ
ตลาดทะเลไทย (ทั้งมีอาการหรือไม่มีอาการถือว่า
เป็นกลุ่มเสี่ยงทั้งหมด)
1.2) ผู้ที่เดินทางไปจังหวัดสมุทรสาครหรือมี
การพบปะกับผู้ที่เดินทาง
มาจากจังหวัดสมุทรสาคร และพบว่ามีอาการ
หมายเหตุ: ให้รับการตรวจ ณ โรงพยาบาลใน
พื้นที่ หรือประสานมายังสานักงานสาธารณสุข
จังหวัด สาธารณสุขอาเภอ หรือรพ.สต.ใกล้บ้าน
2. แรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมา (จากัด
จานวนที่จะได้รับการตรวจประมาณ 400 ราย/
จังหวัด)
2.1) แรงงานที่ยังไม่ได้รับการขึ้นทะเบียน/รอ
การขึ้นทะเบียนที่เข้ามาทางานตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย.
2563
2.2) แรงงานที่ยังไม่ได้รับการขึ้นทะเบียน/รอ
การขึ้นทะเบียนที่เข้ามาทางานตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค.
2563
2.3) แรงงานต่างด้าวที่มีอาการทางเดิน
หายใจ

มอบหมายกลุ่มภารกิจดาเนินการ
- มอบกลุ่มภารกิจปฏิบัติการ
(Operation) ด้านทีมสอบสวนเคลื่อนที่
เร็ว (SRRT) รวบรวมข้อมูล Active
Case Finding ในแต่ละพื้นที่ที่ได้
ดาเนินการคัดกรองตามแบบฟอร์มของ
ทางสานักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี
พร้อมทั้งรายงานผลการดาเนินงาน ในที่
ประชุมครั้งถัดไป
- มอบกลุ่มภารกิจปฏิบัติการ
(Operation) ด้านทีมสอบสวนเคลื่อนที่
เร็ว (SRRT) ร่วมกับกลุ่มงานควบคุม
โรคติดต่อ ทบทวนแผนการดาเนินงาน
Active Case Finding ของแรงงานต่าง
ด้าวในจังหวัดราชบุรี ในเรื่องความ
เหมาะสมของจานวน Active Case
Finding ต่อจานวนต่างด้าวทั้งหมดในแต่
ละพื้นที่ และแนวทางการสารวจ พร้อม
ทั้งรายงานผลการดาเนินงาน ในที่
ประชุมครั้งถัดไป
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ลาดับ

2

3

ข้อสั่งการ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดราชบุรี (IC)
2.4) มีการเดินทางไปจังหวัดสมุทรสาคร
ในช่วงวันที่ 1 ธ.ค. 2563
2.5) มีการพบปะกับผู้ที่เดินทางมาจาก
จังหวัดสมุทรสาคร ตั้งแต่ 1 ธ.ค. 2563
2.6) ในช่วงตั้งแต่ 1 พ.ย. 2563 จนถึง
ปัจจุบัน มีการเดินทางกลับไปยังประเทศพม่า
หมายเหตุ: ในกรณีคัดกรองแรงงานต่างด้าว ให้
ปฏิบัติ ดังนี้
- ประสานกับหน่วยงานมหาดไทยเพื่อให้ทราบ
จานวนแรงงานต่างด้าว
ทีช่ ัดเจน
- ให้ทีมงานคัดกรองจากแบบฟอร์มที่กาหนด
- หากประเมินแล้วพบว่าเข้าข่าย มากกว่า 1 ข้อ
ให้ส่งตรวจภายใน 24 ชั่วโมง ณ รพ.ในพื้นที่นั้น
 ประเมินว่าเป็น กลุ่มเฝ้าระวังป้องกัน
ประชาชนทั่วไปที่มีการเดินทางไปยังพื้นที่เสี่ยง
หรือมีการพบปะกับผู้ที่เดินทางกลับมายังพื้นที่
เสี่ยง
รักษา : เตรียม
- มอบกลุ่มภารกิจปฏิบัติการ (Operation)
ความพร้อมในการ ประสาน รพ.ทุกแห่งเตรียมความพร้อม ARI
รักษาพยาบาล
คลินิก
- มอบกลุ่มภารกิจสารองเวชภัณฑ์และส่งกาลัง
บารุง (Stockpiling and Logistics) ดังนี้
1) ประสาน รพ.ทุกแห่งเตรียมความพร้อม ห้อง
แยกโรคต่างๆ AIIR Modified AIIR ห้องแยก
เดี่ยวทั่วไป Cohort Ward เตียงรพ.สนาม และ
Local Quarantine พร้อมทั้งรายงานกลับมายัง
สานักงานสาธารณสุขจังหวัด
2) ตรวจสอบและเตรียมความพร้อม เรื่อง
เวชภัณฑ์ยาและอุปกรณ์ต่างๆ เช่น ชุดPPE และ
หน้ากากอนามัย
ประชาสัมพันธ์ : มอบกลุ่มภารกิจสื่อสารความเสี่ยง (PIO) และ
จัดทา
ทีมงาน พร้อมทั้งข้าราชการใหม่บรรจุโควิด ดังนี้
ประชาสัมพันธ์
1) จัดทาข้อมูลสื่อรายงานสถานการณ์ให้เป็น
ในช่องทางต่างๆ ข้อมูลที่ทันเวลาต่อเหตุการณ์ปัจจุบัน (real
time) เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลที่จริง
รวดเร็ว ทันต่อเหตุการณ์

มอบหมายกลุ่มภารกิจดาเนินการ

- มอบกลุ่มภารกิจสารองเวชภัณฑ์และ
ส่งกาลังบารุง (Stockpiling and
Logistics) ตรวจสอบการรายงานข้อมูล
ต่างๆในระบบ Co-Ward ให้ถูกต้องและ
เป็นปัจจุบัน

มอบกลุ่มภารกิจสื่อสารความเสี่ยง (PIO)
และทีมงาน ดาเนินการดังนี้
1) จัดทาข้อมูลสื่อรายงานสถานการณ์
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID
– 19) ในจังหวัดราชบุรี ในข้อความที่สื่อ
ให้ประชาชนเข้าใจได้ง่าย
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ลาดับ

4

ข้อสั่งการ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดราชบุรี (IC)
2) ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนที่เดินทางไปพื้นที่
เสี่ยงและกังวลว่าตนเองเป็นผู้สัมผัสใกล้ชิดกับผู้
ติดเชื้อ ให้ติดต่อสานักงานสาธารณสุขจังหวัด
หรือหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ทันที
3) จัดทาข้อมูลสื่อประชาสัมพันธ์ เฝ้าระวังแจ้ง
เตือน พร้อมทั้งมาตรการต่างๆ เพื่อให้ประชาชน
ได้รับทราบมาตรการในการปฏิบัติตัวอย่าง
ถูกต้อง
4) เพิ่มช่องทางตอบข้อซักถามทั่วไปให้กับ
ประชาชน
หันไปช่วยเพื่อน :
เตรียมความพร้อม
จัดทีมบุคลากร
เพื่อให้การ
ช่วยเหลือ
สนับสนุนจังหวัด
สมุทรสาคร

มอบกลุ่มภารกิจยุทธศาสตร์และวิชาการ
(Planning) ด้านการจัดการด้านกาลังคน (HR)
ร่วมกับนางเพียงพิศ สวัสดีและ นายวิศนุกรณ์
บางตุ้ม จัดทาทะเบียนรายชื่อทีม SRRT ของรพ.
ทุกแห่ง และเพิ่มทีมเก็บสิ่งส่งตรวจ (ทีม Swab)
เพื่อเตรียมให้การช่วยเหลือสนับสนุนจังหวัด
สมุทรสาคร

มอบหมายกลุ่มภารกิจดาเนินการ
2) จัดทา Timeline ของผู้ป่วยติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)
จังหวัดราชบุรี โดยประสานขอข้อมูลกับ
ทางกลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ
3) จัดทาข้อมูลสื่อประชาสัมพันธ์ เฝ้า
ระวังแจ้งเตือน พร้อมทั้งมาตรการต่างๆ
เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบมาตรการใน
การปฏิบัติตัวอย่างถูกต้อง
4) จัดเวรในการตอบข้อซักถามทั่วไป
ให้กับประชาชน ในpageของสานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดราชบุรี
มอบกลุ่มภารกิจยุทธศาสตร์และวิชาการ
(Planning) ด้านการจัดการด้านกาลังคน
(HR) จัดทาทะเบียนรายชื่อทีม SRRT
และทีมเก็บสิ่งส่งตรวจ (ทีม Swab)
ของรพ.ทุกแห่ง

หมายเหตุ: มอบหมายเพิ่มเติมให้กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ จัดเตรียมข้อมูลเพื่อรายงานในที่ประชุมคณะกรรมการ
โรคติดต่อจังหวัดราชุบรี และข้อมูลเพื่อแถลงข่าวในวันพฤหัสบดีที่ 24 ธันวาคม 2563 ดังนี้
1) สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ในจังหวัดราชบุรี
2) Timeline ของผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) จังหวัดราชบุรี
3) รวบรวมคาสั่งจังหวัดราชบุรี ทุกฉบับนามาทบทวน หาข้อสรุปในที่ประชุมครั้งถัดไป เพื่อเตรียมยกร่างคาสั่ง
จังหวัดราชบุรี และกาหนดมาตรการต่างๆ
ปิดประชุมเวลา 16.00 น.
ผู้สรุป นางสาวสุพจนีย์ สะอาด
ผู้ตรวจสอบ นางนิศาชล ศรีหริ่ง

