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ผู้บัญชาการเหตุการณ์ (IC)
รองผู้บัญชาการเหตุการณ์
กลุ่มภารกิจประสานงานและเลขานุการ (Liaison)
กลุ่มภารกิจตระหนักรู้สถานการณ์ (SAT)
กลุ่มภารกิจตระหนักรู้สถานการณ์ (SAT)
ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม
กลุ่มภารกิจตระหนักรู้สถานการณ์ (SAT)
ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม
กลุ่มภารกิจตระหนักรู้สถานการณ์ (SAT)
ด้านอุบัติเหตุและสาธารณภัย
กลุ่มภารกิจยุทธศาสตร์และวิชาการ (Planning)
กลุ่มภารกิจยุทธศาสตร์และวิชาการ (Planning)
กลุ่มภารกิจยุทธศาสตร์และวิชาการ (Planning)
ด้านจัดทำแผนปฏิบัติ
กลุ่มภารกิจยุทธศาสตร์และวิชาการ (Planning)
ด้านการจัดการด้านกำลังคน
กลุ่มภารกิจยุทธศาสตร์และวิชาการ (Planning)
ด้านสนับสนุนเทคโนโลยีสารสนเทศ
กลุ่มภารกิจการเงินและงบประมาณ (Finance and Admin)
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พญ.ปาจรีย์ อารีย์รบ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดราชบุรี เป็นประธานเปิดศูนย์ ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะ
ฉุกเฉิน ด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรณี โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ซึ่งจำเป็นต้อง
ดำเนินการและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด เป็นการเฝ้าระวัง และหาแนวทางป้องกัน ในวันพฤหัสบดีที่
24 ธันวาคม พ.ศ. 2563 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 4 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี
ลำดับ ข้อสั่งการ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด
ราชบุรี (IC)
1 ร่าง คำสั่งจังหวัดราชบุรี เพื่อกำหนด
มาตรการเฝ้าระวังและการควบคุมการ
แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID – 19)

มอบหมายกลุ่มภารกิจดำเนินการ
มอบกลุ่มภารกิจตระหนักรู้สถานการณ์ (SAT) ร่วมกับกลุ่ม
งานควบคุมโรคติดต่อ ทบทวนคำสั่งจังหวัดราชบุรีในฉบับ ที่
1-4 เรื่องมาตรการในการเฝ้าระวังและการควบคุมการแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)
และยกร่างนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการควบคุม
โรคติดต่อจังหวัดราชบุรี ต่อไป โดยให้ยึดมาตรการของศูนย์
บริหารสถานการณ์ โควิด-19 (ศบค.)ในการกำหนดมาตรการ
แบ่งโซนสีควบคุม 30 จังหวัดตามความเสี่ยง โดยจังหวัด
ราชบุรีอยู่ในพื้นที่สีส้ม ถือเป็นพื้นที่ที่ติดกับพื้นที่สีแดงหรือ
พื้นที่ที่มีผู้ติดเชื้อมากว่า 10 ราย และมีแนวโน้มผู้ติดเชื้อ
เพิ่มขึ้น ซึ่งต้องดำเนินการดังนี้
1) ให้หลีกเลี่ยงจัดกิจกรรมที่มีการรวมคนจำนวนมากทุก
รูปแบบ
2) สถานประกอบการและโรงงานที่ยังเปิดดำเนินการให้เน้น
มาตรการป้องกันโควิด-19 ทั้งในบริเวณโรงงานและที่พัก
คนงาน หากไม่สามารถดำเนินการได้ตามที่ ศบค.กำหนด ให้
พิจารณาหยุดการดำเนินการ, เฝ้าระวังการลักลอบเข้ามาใน
พื้นที่ของแรงงานต่างด้าวที่มีจากพื้นที่สีแดง
3) หากตรวจพบให้แจ้งเจ้าหนาที่ตำรวจทราบ ,ให้พิจารณา
จำกัดเวลาปิด-เปิดสถานประกอบการที่มีความจำเป็นตาม
ความเหมาะสม
4) ให้พิจารณาปิดหรือจำกัดเวลาปิด-เปิดสถานกระกอบการ
ที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาด, ห้ามแรงงานต่างด้าว
เคลื่อนย้ายเข้า-ออกจากพื้นที่ ,ให้ประสานจัดตั้งด่านคัดกรอง
กับจังหวัดพื้นที่สีแดงตามความเหมาะสม, ให้ใช้มาตรการ
เวิร์คฟอร์มโฮม
5) สำหรับบุคคลที่มาจากพื้นที่สีแดงให้สถานศึกษาพิจารณา
หยุดการเรียนการสอน หรือการเรียนการสอนแบบออนไลน์
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ลำดับ ข้อสั่งการ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด
มอบหมายกลุ่มภารกิจดำเนินการ
ราชบุรี (IC)
2 เพิ่มพื้นที่กักกัน (Local Quarantine) มอบกลุ่มภารกิจตระหนักรู้สถานการณ์ (SAT) ร่วมกับกลุ่ม
งานควบคุมโรคติดต่อ กำหนดแผนการดำเนินงาน แนวทาง
และมาตรการของการเพิ่มพื้นที่กักกัน ในและอำเภอ พร้อม
ทั ้ ง ยกร่ า งนำเสนอต่ อ ที ่ ป ระชุ ม คณะกรรมการควบคุ ม
โรคติดต่อจังหวัดราชบุรี ต่อไป
3. ยึดแนวทางมาตรการ “คัดกรอง ป้องกัน มอบกลุ่มภารกิจที่เกี่ยวข้องดำเนินการดังนี้
รักษา ประชาสัมพันธ์ หันไปช่วยเพื่อน” 1) คัดกรอง : มอบกลุ่มภารกิจปฏิบัติการ (Operation) ด้าน
ของของนายแพทย์ชวนนท์ อิ่มอาบ
ทีมสอบสวนเคลื่อนที่เร็ว (SRRT) จัดทำแผนการดำเนินงาน
รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด
Active Case Finding พร้อมทั้งรายงานข้อมูลผลการต่อ IC
ราชบุรี โดยให้มีการกับกับติดตามผล
และผู้ว ่าราชการจังหวัด โดยกำหนดให้รายงานผลการคัด
การดำเนินงานเป็นประจำทุกวัน พร้อม กรองและส่งตรวจเชื้อต่อผู้ว่าฯ ทุก 4โมงเย็น ซึ่งให้ตัดยอด
ทั้งกำหนดผู้รับผิดชอบ และจัดทำเป็น ข้อมูลในเวลาเที่ยง และหากกรณีที่ยังรอผลการตรวจ ให้นับ
แผนเผชิญเหตุ (Incident Action
ยอดรายงานในวันถัดไป
Plan: IAP) กรณี โรคติดเชื้อไวรัส
2) ป้องกัน : มอบกลุ่มภารกิจปฏิบัติการ (Operation)ด้าน
โคโรนา 2019 (COVID – 19)
ทีมสอบสวนเคลื่อนที่เร็ว (SRRT) กำหนดมาตรการเชิงสังคม
กำหนดมาตรการเชิงป้องกันต่างๆ
3) รักษา : มอบกลุ่มภารกิจสำรองเวชภัณฑ์และส่งกำลัง
บำรุง (Stockpiling and Logistics) ดำเนินการดังนี้
3.1) โดยประสาน รพ.ทุกแห่งเตรียมความพร้อม ห้อง
แยกโรคต่างๆ AIIR Modified AIIR ห้องแยกเดี่ยวทั่วไป
Cohort Ward เตียงรพ.สนาม และ Local Quarantine
และรายงานกลับมายังสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
3.2) ตรวจสอบจำนวนอุปกรณ์เวชภัณฑ์ต่างๆตามแบบ
รายงานระบบ CO-Ward และประเมินว่ามีเพียงพอต่อความ
ต้องการหรือไม่ พร้อมทั้งรายงานกลับมายังสำนักงาน
สาธารณสุขจังหวัด
3.3) update ข้อมูลรายงานระบบ CO-Ward ให้เป็น
ปัจจุบัน และประสานกับกลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อในเรื่อง
การคุมคลังอุปกรณ์เวชภัณฑ์ ให้ข้อมูลถูกต้องและตรงกัน
เพื่อเตรียมข้อมูลรายงานในที่ประชุมคณะกรรมการควบคุม
โรคติดต่อจังหวัดราชบุรี ต่อไป
4) ประชาสัมพันธ์ : มอบกลุ่มภารกิจสื่อสารความเสี่ยง (PIO)
และทีมงาน ดำเนินการดังนี้
4.1) จัดทำข้อมูลสื่อรายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID – 19) ในจังหวัดราชบุรี ในข้อความ
ที่สื่อให้ประชาชนเข้าใจได้ง่าย
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ลำดับ ข้อสั่งการ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด
ราชบุรี (IC)

4

จัดทำเป็นแผนเผชิญเหตุ (Incident
Action Plan: IAP) กรณี โรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)

มอบหมายกลุ่มภารกิจดำเนินการ
4.2) จัดทำ Timeline ของผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา
2019 (COVID – 19) จังหวัดราชบุรี รายล่าสุด โดยประสาน
ขอข้อมูลกับทางกลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ
4.3) จัดทำข้อมูลสื่อประชาสัมพันธ์ เฝ้าระวังแจ้งเตือน
พร้อมทั้งมาตรการต่างๆ เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบ
มาตรการในการปฏิบัติตัวอย่างถูกต้อง
4.4) จัดเวรในการตอบข้อซักถามทั่วไปให้กับประชาชน
ในpageของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี
5) หันไปช่วยเพื่อน : มอบกลุ่มภารกิจยุทธศาสตร์และ
วิชาการ (Planning) ด้านการจัดการด้านกำลังคน (HR)
จัดทำทะเบียนรายชื่อทีม SRRT และทีมเก็บสิ่งส่งตรวจ (ทีม
Swab) ของรพ.ทุกแห่ง
มอบกลุ่มภารกิจยุทธศาสตร์และวิชาการ (Planning) จัดทำ
แผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องสำหรับการบริหารความพร้อม
ต่อสภาวะวิกฤต (Business Continuity Plan) กรณี โรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) โดยให้ยึดแนวทาง
มาตรการ “คัดกรอง ป้องกัน รักษา ประชาสัมพันธ์ หันไป
ช่วยเพื่อน” ของของนายแพทย์ชวนนท์ อิ่มอาบ
รองนายแพทย์ส าธารณสุขจังหวัดราชบุรี โดยกำหนดให้มี
ผู้รับผิดชอบในแต่ละมาตรการตามภารกิจกลุ่มงานที่เกี่ยวข้อง

ปิดประชุมเวลา 12.00 น.
ผู้สรุป นางสาวสุพจนีย์ สะอาด
ผู้ตรวจสอบ นางนิศาชล ศรีหริ่ง

