สรุปข้อสั่งการศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี
กรณี โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ครั้งที่ 6/2563
วันศุกร์ที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2563 เวลา 13.30- 16.30 น.
ณ ห้องประชุม ชั้น 4 สานักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี
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นพ.ชวนนท์ อิ่มอาบ
นายพิสุทธิ์ คงขา
นายรุ่งเรือง เด่นดวงใจ
นางนิรมล เกิดอินท์
นายอัครวุฒิ ศุภอักษร
น.ส.ณิชาภา ตั้งสกุลระหง

7. น.ส.นุสรา อัยราน้อย
8. น.ส.รัตนาภร ดังแสง
9. นางนิศาชล ศรีหริ่ง
10. น.ส.สุพจนีย์ สะอาด
11. น.ส.ณฐพร ทองรอด
12. นายณัฐกิจ คงเดช
13. นางสุรภา ขุนทองแก้ว
14. นางวัลคุ์วดี โรจนาศรีรัตน์
15. นางสายสวาท เด่นดวงใจ
16. นางจุฑามาศ ขจายแสง
17. น.ส.วรลักษณ์ อนันตกูล
18. น.ส.อรณี พรหมน้อย
19. น.ส.หัทยา อดิเรกลาภ
20. น.ส.อนุสรา ทัดมาลา

ผู้บัญชาการเหตุการณ์ (IC)
รองผู้บัญชาการเหตุการณ์
รองผู้บัญชาการเหตุการณ์
กลุ่มภารกิจประสานงานและเลขานุการ (Liaison)
กลุ่มภารกิจตระหนักรู้สถานการณ์ (SAT)
กลุ่มภารกิจตระหนักรู้สถานการณ์ (SAT)
ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม
กลุ่มภารกิจตระหนักรู้สถานการณ์ (SAT)
ด้านอุบัติเหตุและสาธารณภัย
กลุ่มภารกิจตระหนักรู้สถานการณ์ (SAT)
ด้านอุบัติเหตุและสาธารณภัย
กลุ่มภารกิจยุทธศาสตร์และวิชาการ (Planning)
กลุ่มภารกิจยุทธศาสตร์และวิชาการ (Planning)
กลุ่มภารกิจยุทธศาสตร์และวิชาการ (Planning)
ด้านจัดทาแผนปฏิบัติ
กลุ่มภารกิจยุทธศาสตร์และวิชาการ (Planning)
ด้านสนับสนุนเทคโนโลยีสารสนเทศ
กลุ่มภารกิจปฏิบัติการ (Operation)
กลุ่มภารกิจปฏิบัติการ (Operation)
กลุ่มภารกิจปฏิบัติการ (Operation)
ด้านการแพทย์และการสาธารณสุข
กลุ่มภารกิจปฏิบัติการ (Operation) ด้านระบบส่งต่อ
กลุ่มภารกิจสารองเวชภัณฑ์
และส่งกาลังบารุง (Stockpiling and Logistics)
นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติการ
นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติการ
นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติการ
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นพ.ชวนนท์ อิ่มอาบ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดราชบุรี เป็นประธานเปิดศูนย์ ปฏิบัติการตอบโต้
ภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรณี โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ซึ่งจาเป็นต้อง
ดาเนินการและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด เป็นการเฝ้าระวัง และติดตามผลการดาเนินการตามมาตรการ
“คัดกรอง ป้องกัน รักษา ประชาสัม พันธ์ หันไปช่ วยเพื่อน” ในวัน ศุก ร์ ที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2563 เวลา
13.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 4 สานักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี
ลาดับ
1

2

ข้อสั่งการ รองนายแพทย์
สาธารณสุขจังหวัดราชบุรี (IC)
จัดทาแผนเผชิญเหตุ.
(Incident Action Plan: IAP)
กรณี โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
2019 (COVID – 19)

คัดกรอง : การคัดกรองและ
เฝ้าระวังกลุ่มเสี่ยง

มอบหมายกลุ่มภารกิจดาเนินการ
กลุ่มภารกิจยุทธศาสตร์และวิชาการ (Planning) ได้ดาเนินการจัดทา
แผนเผชิญเหตุ. (Incident Action Plan: IAP ) กรณี โรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID – 19) โดยยึดแนวทางมาตรการ “คัดกรอง
ป้องกัน รักษา ประชาสัมพันธ์ หันไปช่ วยเพื่อน” ของนายแพทย์
ชวนนท์ อิ่มอาบ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดราชบุรี
มอบหมายเพิ่มเติม
- กาหนดผู้รบั ผิดชอบหลักในแต่ละมาตรการ ดังนี้
1) คัดกรอง : มอบ นายสิทธิศักดิ์ คานุ เป็นผู้รบั ผิดหลักชอบเรือ่ ง
Active Case Finding
2) ป้องกัน : มอบ นายอัครวุฒิ ศุภอักษร เป็นผูร้ ับผิดหลัก
และ มอบ นายรุง่ เรือง เด่นดวงใจ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด
ราชบุรี เป็นทีป่ รึกษา
3) รักษา : มอบ นางสุรภา ขุนทองแก้ว เป็นผู้รบั ผิดหลัก
4) ประชาสัมพันธ์ : มอบ นางอัญนิกา งามเจริญ เป็นผู้รบั ผิดชอบ
รองจาก นางชฎาภรณ์ บุตรบุรี
5) หันไปช่วยเพื่อน : มอบ นางนิรมล เกิดอินท์ เป็นผูร้ ับผิดชอบหลัก
- กลุ่มภารกิจปฏิบัติการ (Operation) ด้านทีมสอบสวนเคลือ่ นที่เร็ว
(SRRT) รายงานผลการดาเนินงานตามแผนการดาเนินงาน Active
Case Finding ดังนี้
1) คนไทยกลุ่มเสี่ยง ในทุกอาเภอ ตรวจประเมินรวม 524 ราย
ผลตรวจไม่พบเชื้อ 451 ราย รอผลการตรวจ 73 ราย
2) แรงงานต่างด้าว (เมียนมา) อาเภอเมืองและโพธาราม จานวน
157 ราย รอผลการตรวจทุกราย
มอบหมายเพิ่มเติม
1. มอบ นายสิทธิศักดิ์ คานุ เป็นผู้รบั ผิดหลักชอบเรื่อง Active Case
Finding
2. มอบกลุ่มภารกิจปฏิบัติการ (Operation) ด้านทีมสอบสวน
เคลื่อนทีเ่ ร็ว (SRRT) ติดตามการคัดกรองของอาเภอเมือง โดยเน้น
คัดกรองเร่งด่วน ในกลุ่มแรงงานต่างด้าว (เมียนมา) พื้นที่ตลาด
ศรีเมือง เป็นอันดับแรก เนื่องจากเป็นกลุ่มเสี่ยง
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ลาดับ

ข้อสั่งการ รองนายแพทย์
สาธารณสุขจังหวัดราชบุรี (IC)

3

ป้องกัน : การป้องกัน
ควบคุมโรค

4

รักษา : การเตรียมความพร้อม
ด้านการรักษาพยาบาล

มอบหมายกลุ่มภารกิจดาเนินการ
3. มอบกลุ่มภารกิจยุทธศาสตร์และวิชาการ (Planning) ด้านการ
จัดการด้านกาลังคน (HR) จัดทาทะเบียนรายชื่อทีม SRRT และทีม
เก็บสิ่งส่งตรวจ (ทีม Swab) ของ รพ.ทุกแห่ง เพื่อเตรียมทีมสารองใน
กรณีบุคลากรไม่เพียงพอ และเตรียมทีมเพื่อช่วยเหลือให้การสนับสนุน
จังหวัดสมุทรสาคร
มอบกลุ่มภารกิจตระหนักรูส้ ถานการณ์ (SAT) ร่วมกับกลุ่มงานควบคุม
โรคติดต่อ ทบทวนคาสัง่ จังหวัดราชบุรีในฉบับ ที่ 1-4 เรื่องมาตรการ
ในการเฝ้าระวังและการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID – 19) เพื่อยกร่าง คาสัง่ จังหวัดราชบุรี
กาหนดมาตรการในการเผ้าระวังและควบคุมการแพร่ระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)
มอบหมายเพิ่มเติม
- มอบ นายอัครวุฒิ ศุภอักษร เป็นผูร้ ับผิดหลัก
- มอบ นายรุง่ เรือง เด่นดวงใจ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด
ราชบุรี เป็นทีป่ รึกษา
- มอบกลุ่มภารกิจสารองเวชภัณฑ์และส่งกาลังบารุง (Stockpiling
and Logistics) ดาเนินการดังนี้
3.1) โดยประสาน รพ.ทุกแห่งเตรียมความพร้อม ห้องแยกโรค
ต่างๆ AIIR Modified AIIR ห้องแยกเดี่ยวทั่วไป Cohort Ward
เตียงรพ.สนาม และ Local Quarantine และรายงานกลับมายัง
สานักงานสาธารณสุขจังหวัด
3.2) ตรวจสอบจานวนอุปกรณ์เวชภัณฑ์ต่างๆตามแบบรายงาน
ระบบ CO-Ward ของรพ.ทุกแห่ง และประเมินว่ามีเพียงพอต่อ
ความต้องการหรือไม่ พร้อมทั้งรายงานกลับมายังสานักงาน
สาธารณสุขจังหวัด
3.3) update ข้อมูลรายงานระบบ CO-Ward ให้เป็นปัจจุบัน
และประสานกับกลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อในเรื่องการคุมคลังอุปกรณ์
เวชภัณฑ์ ให้ข้อมูลถูกต้องและตรงกัน
มอบหมายเพิ่มเติม
- มอบ นางสุรภา ขุนทองแก้ว เป็นผูร้ ับผิดหลัก
- มอบกลุ่มภารกิจปฏิบัติการ (Operation) ร่วมกับ นางประนอม
จิตต์ทะนงศักดิ์ เตรียมความพร้อมในเรื่อง รพ.สนาม และระบบ
ส่งต่อผู้ป่วย
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ลาดับ
5

6

ข้อสั่งการ รองนายแพทย์
มอบหมายกลุ่มภารกิจดาเนินการ
สาธารณสุขจังหวัดราชบุรี (IC)
ประชาสัมพันธ์ : การสื่อสาร
- มอบกลุ่มภารกิจสื่อสารความเสี่ยง (PIO) และทีมงาน ดาเนินการ
และประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ ดังนี้
และความเข้าใจแก่ประชาชน
4.1) จัดทาข้อมูลสื่อรายงานสถานการณ์ทั่วไป และ Timeline
ของผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) จังหวัดราชบุรี
รายล่าสุด โดยประสานขอข้อมูลกับทางกลุม่ งานควบคุมโรคติดต่อ
4.2) จัดทาข้อมูลสื่อประชาสัมพันธ์ เฝ้าระวังแจ้งเตือน พร้อมทั้ง
คาสั่ง และมาตรการต่างๆ
4.3) แก้ไขปัญหา Fake News และจัดเวรในการตอบข้อซักถาม
ทั่วไปให้กับประชาชน ในpageของสานักงานสาธารณสุขจังหวัด
ราชบุรี
4.4) เผยแพร่ข้อมูล โดยประสานและส่งข้อมูลให้กบั สื่อที่เป็น
Influencer ของจังหวัดราชบุรี
มอบหมายเพิ่มเติม
- มอบ นางอัญนิกา งามเจริญ เป็นผู้รบั ผิดชอบรองจาก
นางชฎาภรณ์ บุตรบุรี
- มอบผู้รบั ผิดชอบในแต่ละประเด็น เพื่อประสานข้อมูลกับกลุ่มงาน
ควบคุมโรคติดต่อ และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารอย่างเป็นระบบ
หันไปช่วยเพื่อน : การเตรียม
- มอบกลุ่มภารกิจยุทธศาสตร์และวิชาการ (Planning) ด้านการ
ความพร้อมจัดทีมบุคลากรเพื่อ จัดการด้านกาลังคน (HR) จัดทาทะเบียนรายชื่อทีม SRRT และทีม
ช่วยให้การสนับสนุนจังหวัด
เก็บสิ่งส่งตรวจ (ทีม Swab) ของรพ.ทุกแห่ง
สมุทรสาคร
มอบหมายเพิ่มเติม
- มอบ นางนิรมล เกิดอินท์ เป็นผูร้ ับผิดชอบหลัก โดยมอบหมายให้
ประสานงานกับเขตสุขภาพที่ 5 และเข้าประชุม ศูนย์ปฏิบัตกิ าร
ฉุกเฉิน (EOCของ เขตสุขภาพที่ 5 ทุกครั้ง เพื่อรับทราบข้อมูล
ข้อสั่งการต่างๆ

ปิดประชุมเวลา 17.00 น.
ผู้สรุป นางสาวสุพจนีย์ สะอาด
ผู้ตรวจสอบ นางนิศาชล ศรีหริ่ง

