สรุปข้อสั่งการศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี
กรณี โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ครั้งที่ 79/2564
วันอังคารที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2564 เวลา 08.30 น.
ณ ห้องประชุมชั้น 4 สานักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี และ ผ่านระบบ Zoom Conference
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม
1. พญ.ปาจรีย์ อารีย์รบ
2. นายรุ่งเรือง เด่นดวงใจ
3. นายสิทธิศักดิ์ คานุ
4. น.ส.นุสรา อัยราน้อย
5. นางสุรภา ขุนทองแก้ว
6. นางนิรมล เกิดอินท์
7. นางจิรนาถ บวรธรรมรัตน์
8. นางเนาวรัตน์ งามยิ่งยวด
9. นางนิศาชล ศรีหริ่ง
10. น.ส.นฤมล สุทธิแสงจันทร์
11. น.ส.ณฐพร ทองรอด
12. นายณัฐกิจ คงเดช
13. นางชฎาภรณ์ บุตรบุรี
14. น.ส.วรลักษณ์ อนันตกูล

ผู้บัญชาการเหตุการณ์ (IC)
รองผู้บัญชาการเหตุการณ์
กลุ่มภารกิจตระหนักรู้สถานการณ์ (SAT)
กลุ่ม ภารกิจตระหนักรู้สถานการณ์ (SAT)
ด้านอุบัติเหตุและสาธารณภัย
กลุ่มภารกิจปฏิบัติการ (Operation)
กลุ่มภารกิจปฏิบัติการ (Operation)
ด้านการแพทย์และการสาธารณสุข
กลุ่มภารกิจปฏิบัติการ (Operation)
สุขศึกษาประชาสัมพันธ์/ภาคประชาชน
กลุ่มภารกิจปฏิบัติการ (Operation) ด้านฟื้นฟูสภาพจิต
กลุ่มภารกิจยุทธศาสตร์และวิชาการ (Planning)
กลุ่มภารกิจยุทธศาสตร์และวิชาการ (Planning)
กลุ่มภารกิจยุทธศาสตร์และวิชาการ (Planning)
ด้านบันทึกเหตุการณ์
กลุ่มภารกิจยุทธศาสตร์และวิชาการ (Planning)
ด้านสนับสนุนเทคโนโลยีสารสนเทศ.
กลุ่มภารกิจสื่อสารความเสี่ยง (PIO)
กลุ่มภารกิจสารองเวชภัณฑ์และส่งกาลังบารุง
(Stockpiling and Logistics)

-2-

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมระดับหน่วยงาน
1. นพ.ณรงค์ เห็นประเสริฐแท้
2. พญ.รุจิรา เข็มเพ็ชร
3. นพ.สุเทพ จันทรเมธีกุล
4. นพ.สันติ สุขหวาน
5. พญ.ผกาพันธุ์ เปี่ยมคล้า
6. นพ.ประเสริฐ ฉัตรวิชชานนท์
7. นพ.เกียรติศักดิ์ นิธิเศรษฐทรัพย์
8. ทันตแพทย์อิศรานุวัฒน์ ยงพิศาลภพ
9. นพ.ภาคภูมิ มนัสวรกิจ
10. นพ.นภัส มณีศรีขา
11. นพ.ปิยะทัศน์ เง่าธรรมสาร
12. นายเกียรติขจร ไพศาลนันทน์
13. นายมงคล เกตุพันธ์
14. นายวิสุทธิ์ บุศย์ประจง
15. นายโชติ เกิดบัณฑิต
16. นายสิทธิชน จันทร์แพง
17. นายสุระ เอติญัติ
18. นายสมชาย สว่างวงษ์
19. นางวารี สายันหะ
20. นายประดิษฐ์ สาลียงพวย
21. นายสมภพ ห่วงทอง

รองผู้อานวยการฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลราชบุรี
ผู้อานวยการโรงพยาบาลบ้านโป่ง
ผู้อานวยการโรงพยาบาลโพธาราม
รองผู้อานวยการฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลดาเนินสะดวก
ผู้อานวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช จอมบึง
ผู้อานวยการโรงพยาบาลปากท่อ
ผู้อานวยการโรงพยาบาลบางแพ
ทันตแพทย์ชานาญการ โรงพยาบาลวัดเพลง
ผู้อานวยการโรงพยาบาลเจ็ดเสมียน
ผู้อานวยการโรงพยาบาลสวนผึ้ง
ผู้อานวยการโรงพยาบาลบ้านคา
สาธารณสุขอาเภอเมืองราชบุรี
สาธารณสุขอาเภอบ้านโป่ง
สาธารณสุขอาเภอดาเนินสะดวก
สาธารณสุขอาเภอวัดเพลง
รักษาการสาธารณสุขอาเภอปากท่อ
สาธารณสุขอาเภอจอมบึง
สาธารณสุขอาเภอโพธาราม
สาธารณสุขอาเภอสวนผึ้ง
สาธารณสุขอาเภอบางแพ
สาธารณสุขอาเภอบ้านคา

และผู้เข้าร่วมท่านอื่นๆที่มีส่วนเกี่ยวข้องจากทางโรงพยาบาลทุกแห่งและทางสาธารณสุขอาเภอทุกอาเภอ
แพทย์หญิงปาจรีย์ อารีย์รบ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดราชบุรี เป็นประธานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการ
ตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรณี โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ในช่วง
สถานการณ์การระบาดระลอกใหม่ ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน – 8 มิถุนายน 2564 ซึ่งจาเป็นต้องดาเนินการและ
ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด เป็นการเฝ้าระวัง และมอบหมายภารกิจต่างๆ ตามข้อสั่งการของปลัดกระทรวง
สาธารณสุข พร้อมทั้งได้มีการประชุมกับทาง ผอ.รพ.ทุกแห่ง และสสอ.ทุกอาเภอ เพื่อหาแนวทางในการแก้ไข
ปัญ หาและปรับแผนในการรองรับการระบาด ของ COVID-19 ระลอกใหม่ในเดือนมิถุนายน 2564 ร่วมกัน
ในวันอังคารที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2564 เวลา 08.30 ผ่านทางระบบ ZOOM Conference
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ข้อสั่งการ นายแพทย์
สาธารณสุขจังหวัดราชบุรี
(IC)
รายงานสถานการณ์โรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(COVID – 19) ในระดับ
ทัว่ โลก ทวีปเอเชีย ประเทศ
และจังหวัดราชบุรี

มอบหมายกลุ่มภารกิจดาเนินการ

กลุ่มภารกิจตระหนักรู้สถานการณ์ (SAT) รายงานสถานการณ์
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ในระดับ ทั่วโลก ทวีปเอเชีย
ประเทศ และจังหวัดราชบุรี วันจันทร์ที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2564
 สถานการณ์ ทั่วโลก
- ยอดผู้ติดเชื้อรวม 170,048,559 ราย
- ผู้ติดเชื้อรายใหม่ 327,663 ราย
- เสียชีวิต 3,743,935 ราย
- อันดับประเทศที่มีผู้ติดเชื้อสูงสุด
1. สหรัฐอเมริกา ติดเชื้อรายใหม่ จานวน 6,408 ราย
2. อินเดีย ติดเชื้อรายใหม่ จานวน 101,232 ราย
3. บราซิล ติดเชื้อรายใหม่ จานวน 39,637 ราย
 สถานการณ์ ในประเทศไทย
พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 2,419 ราย เป็นการติดเชื้อในประเทศ 2,296 ราย
ติดเชื้อจากต่างประเทศ 32 ราย จากเรือนจา/ที่ต้องขัง 91 ราย ผู้ป่วย
ยืนยันสะสม 151,023 ราย รักษาหาย 2,999 ราย หายป่วยสะสม
129,516 ราย เสียชีวิต 33 ราย รวมสะสม 1,175 ราย
 สถานการณ์ จังหวัดราชบุรี
- วันนีพ้ บผู้ป่วยรายใหม่เพิ่ม 13 ราย รวมผู้ป่วยสะสมระลอกใหม่เมษายน
852 ราย รวมเสียชีวิตสะสม 18 ราย
- จานวนผู้ป่วยระลอกใหม่เมษายน จาแนกรายอาเภอ พบว่า อาเภอที่พบ
ผู้ป่วยมากที่สุดคือ อาเภอเมืองราชบุรี 275 ราย, อาเภอบ้านโป่ง 155
รายและ อาเภอโพธาราม 151 ราย
- จานวนผู้ป่วยระลอกใหม่เมษายน รวมเสียชีวิตสะสม 18 เสียชีวิตราย
ล่าสุดวันที่ 6 มิ.ย.64 เป็นเพศหญิง อายุ 91 ปี รพ.บ้านโป่ง ไม่พบโรค
ประจาตัวที่เป็นปัจจัยเสี่ยง
- จานวนผู้ป่วยระลอกใหม่เมษายน จาแนกตามปัจจัยเสี่ยงจังหวัดราชบุรี
พบว่า ส่วนมากเป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูง ร้อยละ 62.1, สัมผัสผู้ป่วยในกรุงเทพฯ
และต่างจังหวัด ร้อยละ 21.8, และอยู่ในจังหวัดราชบุรี ร้อยละ 5.7 โดย
พบจากปัจจัยเสี่ยงกรณี โรงงานแคลคอมพ์จังหวัดเพชรบุรีตั้งแต่วันที่ 18
พ.ค.64 จนถึงปัจจุบัน
มาตรการ คัดกรอง
- จานวนผู้ที่เดินทางเข้าจังหวัดราชุบรีรายเดือน จาแนกตามเพศ ข้อมูล ณ
- รายงานข้อมูล QR Code
วันที่ 3 มิ.ย.64 พบว่า พบผู้ตอบแบบสอบถามจานวน 180 ราย เป็นเพศ
แบบสอบถามประชาชนที่เดิน ชาย 84 ราย หญิง 96 ราย โดยผู้ตอบแบบสอบถามรวมสะสมตั้งแต่เดือน
ทางเข้า จังหวัดราชบุรี
มกราคมถึงปัจจุบัน จานวน 4,655 รายและสูงสุดในเดือน เมษายน
จานวน 2,079 ราย
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ข้อสั่งการ นายแพทย์
สาธารณสุขจังหวัดราชบุรี
(IC)
มาตรการ ควบคุม ป้องกัน
- รายงานข้อมูลสถานกักกัน
Local quarantine

มาตรการการรักษา
- รายงานการรักษาพยาบาล
ของผู้ป่วยติดเชื้อ COVID-19
ในแต่ละวัน

มอบหมายกลุ่มภารกิจดาเนินการ
กลุ่มภารกิจตระหนักรู้สถานการณ์ (SAT) รายงานข้อมูล สถานกักกัน
Local quarantine ดังนี้
- ผู้ที่อยู่ในสถานที่กักกันที่ทางจังหวัดราชบุรีจัดหาให้ (Local quarantine)
จานวนผู้เข้าพักทั้งหมด 167 ราย เป็นชาย 94 ราย หญิง 73 ราย โดยมี
รายละเอียดดังนี้
1. จอมบึง มีจานวนผู้เข้าพัก 72 ราย เป็นชาย 33 ราย หญิง 39 ราย
จานวนห้องพักทั้งหมด 84 ห้อง ใช้ไป 74 ห้อง คงเหลือ 7 ห้อง
2. ปากท่อ (แห่งที่ 1) มีจานวนผู้เข้าพัก 3 ราย เป็นชาย 1 ราย หญิง
2 ราย ห้องทั้งหมด 22 ห้อง ใช้ไป 3 ห้อง คงเหลือ 19 ห้อง
3. ปากท่อ (แห่งที่ 2) มีจานวนผู้เข้าพัก 35 ราย เป็นชาย 22 ราย
หญิง 13 ราย ห้องทั้งหมด 48 ห้อง ใช้ไป 29 ห้อง คงเหลือ 19 ห้อง
4. เมืองราชบุรี (แห่งที่ 1) จานวนผู้เข้าพัก 16 ราย เป็นชาย 8 ราย
หญิง 8 ราย ห้องทั้งหมด 25 ห้อง ใช้ไป 15 ห้อง คงเหลือ 10 ห้อง
5. เมืองราชบุรี (แห่งที่ 2) จานวนผู้เข้าพัก 18 ราย เป็นชาย 5 ราย
หญิง 13 ราย ห้องทั้งหมด 20 ห้อง ใช้ไป 16 ห้อง คงเหลือ 4 ห้อง
6. เมืองราชบุรี (แห่งที่ 3) จานวนผู้เข้าพัก 10 ราย เป็นชาย 7 ราย
หญิง 3 ราย ห้องทั้งหมด 25 ห้อง ใช้ไป 6 ห้อง คงเหลือ 19 ห้อง
กลุ่มภารกิจปฏิบัติการ (Operation) ด้านการแพทย์และการสาธารณสุข
รายงานการรักษาพยาบาลผู้ป่วยติดเชื้อ COVID-19 ในจังหวัดราชบุรี
วันที่ 7 มิ.ย. 64
 สรุปข้อมูลผู้ป่วย COVID -19 ในจังหวัดราชบุรี
- ยังคงรักษาในรพ. 235 ราย รักษาหายวันนี้ 30 ราย รายละเอียด ดังนี้
รพ.ราชบุรี ยังคงรักษา 88 ราย กลับบ้านได้วันนี้ 6 ราย
รพ.สนาม ยังคงรักษา 35 ราย กลับบ้านได้วันนี้ 1 ราย
รพ.บ้านคา ยังคงรักษา 1 ราย
รพ.ปากท่อ ยังคงรักษา 24 ราย กลับบ้านได้วันนี้ 1 ราย
รพ.ดาเนินสะดวก ยังคงรักษา 4 ราย
รพ.โพธาราม ยังคงรักษา 46 ราย กลับบ้านได้วันนี้ 5 ราย
รพร.จอมบึง ยังคงรักษา 2 ราย
รพ.บ้านโป่ง ยังคงรักษา 27 ราย กลับบ้านได้วันนี้ 16 ราย
รพ.สวนผึ้ง ยังคงรักษา 4 ราย กลับบ้านได้วันนี้ 1 ราย
รพ.ค่ายภาณุรังษี ยังคงรักษา 1 ราย
รพ.ซาลคามิลโล ยังคงรักษา 2 ราย
 รายงานข้อมูลผู้ป่วย ที่มีระดับอาการ Severe จานวน 7 ราย ดังนี้
- รพ.ราชบุรี มีผู้ป่วยระดับอาการ Severe จานวน 3 ราย
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ข้อสั่งการ นายแพทย์
สาธารณสุขจังหวัดราชบุรี
(IC)

มอบหมายกลุ่มภารกิจดาเนินการ

รายที่ 492 : referมาจากรพ.บ้านโป่ง Unconscious on ventilator
หายใจ air hunger เป็นพักๆ บวมทั่วตัว drip fentanyl ,Dormicum
1: 1 ,drip NE 4:250 , feed BD รับได้ DTX=222-236 mg%ได้ R.I
ตามแผนการรักษา
รายที่ 838 : รู้ตัว on tube ,o2 sat 99-100% drip fentanyl
,Dormicum 1: 1 DTX=182-200 mg%ได้ R.I ตามแผนการรักษา
feed รับได้
รายที่ 707 : ไม่รู้ตัว on ventilator HR=60-84/min drip
Dormicum 1: 1,ATB ไม่มีไข้ feed รับได้ DTX=125-155 mg% ได้
R.I ตามแผนการรักษา
- รพ.บ้านโป่ง มีผู้ป่วยระดับอาการ Severe จานวน 2 ราย
รายที่ 634 : refer ไปรพ.พหล จ.กาญจนบุรี ผู้ป่วยE1VtM1 on
ventilator วันนี้ไม่มไี ข้ drip fentanyl ,Dormicum 1: 1 , NE 8:250
50 cc/hr. หายใจ air hunger เป็นพักๆ urineออกน้อย cr.=3.59
แพทย์สั่งให้Lasix ตามแผนการรักษา
รายที่ 462 : refer ไปรพ.มะการักษ์ จ.กาญจนบุรีrefer ไปรพ.พหล
จ.กาญจนบุรี เมื่อ 31 พ.ค 64ผู้ป่วยเดิมon HFNC เปลี่ยนมาเป็น on
ventilator,o2 sat 90% ,drip fentanyl ,Dormicum 1: 1 ตามแผน
การรักษา
- รพ.ดาเนินสะดวก มีผู้ป่วยระดับอาการ Severe จานวน 1 ราย
รายที่ 710 : รู้ตัว on HFNC 30%, o2 sat RA=94-96 % เวลามี
activity ,Dtx=94-103 mg% ได้ R.I ตามแผนการรักษา
- รพ.โพธาราม มีผู้ป่วยระดับอาการ Severe จานวน 1 ราย
รายที่ 400 : รู้ตัว แพทย์ off E.T tube,o2 sat RA=100 %
R=20-26/minหลัง off NEความดันปกติ feed รับได้
มาตรการการักษา
กลุ่มภารกิจปฏิบัติการ (Operation) ด้านฟื้นฟูสภาพจิต รายงานการ
- รายงานข้อมูลการฟื้นฟู
ดาเนินงานสุขภาพจิต ผลการประเมิน Mental health check in วันที่
สุขภาพจิต MCATT/
4 -6 มิ.ย. 64 พบว่า มีผู้ประเมินจานวน 33 ราย รวมยอดสะสมทั้งหมด
Mental health check in 3,188 ราย พบผู้มีความเสี่ยงจานวน 1 รายคือ กลุ่มผู้ถูกกักตัว เป็นเพศ
หญิง อายุ 29 ปี อยู่ในสถานกักกันอาเภอปากท่อ และได้ทาการ Active
Counseling ครบเรียบร้อยแล้ว
สรุปสถานการณ์เตียงจังหวัด 1. รพ.ราชบุรี ใช้เตียงไปทั้งหมด ร้อยละ 48 โดยมีการใช้เตียงในส่วนของ
ราชบุรี
ห้อง Isolate(Confirm) มากที่สุด ร้อยละ 77.14
2. รพ.บ้านโป่ง ใช้เตียงไปทั้งหมด ร้อยละ 27 โดยมีการใช้เตียงในส่วนของ
ห้อง Isolate(Confirm) มากที่สุด ร้อยละ 65.79
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3. รพ.โพธาราม ใช้เตียงไปทั้งหมด ร้อยละ 40.0 โดยมีการใช้เตียงในส่วน
ของห้อง AIIR ครบร้อยละ 100 และ Isolate(Confirm) ร้อยละ 55.88
4. รพ.ดาเนินสะดวก ใช้เตียงไปทั้งหมด ร้อยละ 8.82
5. รพร.จอมบึง ใช้เตียงไปทั้งหมด ร้อยละ 75.00 โดยมีการใช้เตียงในส่วน
ของ LQ community มากที่สุด ร้อยละ 90.12
6. รพ.ปากท่อ ใช้เตียงไปทั้งหมด ร้อยละ 59.18 โดยมีการใช้เตียงในส่วน
ของ Isolate(PUI) ครบร้อยละ 100.0 และ Cohort ward ร้อยละ 66.67
7. รพ.วัดเพลง ใช้เตียงไปเต็มพื้นที่ทั้งหมด ร้อยละ 100
8. รพ.บางแพ และรพ.เจ็ดเสมียน ยังไม่มีการใช้เตียงเนื่องจากยังไม่มีผู้ป่วยที่
รักษาในรพ.
9. รพ.สวนผึ้ง ใช้เตียงไปทั้งหมด ร้อยละ 31.58 โดยมีการใช้เตียงในส่วน
ของ Cohort ward มากที่สุด ร้อยละ 41.67
10. รพ.บ้านคา ใช้เตียงไปเต็มพื้นที่ทั้งหมด ร้อยละ 100
11. รพ.ค่ายภาณุรังษี ใช้เตียงไปทั้งหมด ร้อยละ 10.0 โดยมีการใช้เตียงใน
ส่วนของห้อง Isolate(Confirm) ร้อยละ 50.0
12. รพ.ซานคามิลโล ใช้เตียงไปทั้งหมด ร้อยละ 80.0 โดยมีการใช้เตียงใน
ส่วนของห้อง Isolate(Confirm) ครบร้อยละ 100.0 และ AIIR ร้อยละ
66.67 และสามารถรับเคสกรณีผู้ป่วยใช้สิทธิประกันสังคมเพิ่มได้อีก 4 ราย
โดยภาพรวมทั้งจังหวัดราชบุรี ใช้เตียงไปทั้งหมด ร้อยละ 45.56 โดยรวม
สามารถบริหารจัดการได้เพียงพอรองรับกับสถานการณ์ของจังหวัดราชบุรี
- รพ.สนาม วพบ.ราชบุรี 32 เตียง เป็นชาย 7 ราย หญิง 25 ราย โดยยัง
สามารถรับชายเพิ่มได้อีก 33 เตียง และหญิงเพิ่มได้อีก 24 เตียง พร้อมทั้ง
ยังขยายเพิ่มได้อีก 17 เตียง
 แผนปฏิบัติงานทีมช่วยเพื่อน รพ.สนาม จังหวัดเพชรบุรี
1. ทีมรพ.ราชบุรี,รพ.โพธารามและรพ.ดาเนินสะดวก เสร็จสิ้นภารกิจปฏิบัติ
หน้าที่ ณ รพ.สนามเข้าย้อยช่วงวันที่ 22-28 พ.ค.64 ที่ผ่านมา
2. เตรียมพร้อมปฏิบัติหน้าที่ 21 มิ.ย.-1 ก.ค.64 ณ รพ.สนาม ม.ศิลปากร
2.1 วันที่ 21-24 มิ.ย.64 : รพ.บ้านโป่ง
2.2 วันที่ 24-28 มิ.ย.64 : รพ.วัดเพลงและรพร.จอมบึง
2.3 วันที่ 28 มิ.ย.- 1 ก.ค.64 : รพ.บ้านคาและเจ็ดเสมียน
1. มติคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดราชบุรีให้โรงงานไทยเพรซิเด้นท์ฟู้ดส์
ในอาเภอบ้านโป่งที่มีการระบาด ปิดทาการชั่วคราวเป็นเวลา 14 วันตั้งแต่
วันที่ 7-20 มิ.ย.64 โดยให้ปฏิบัติตามมาตรการดังนี้คือ 1) ในส่วนโรงงาน
A ให้มกี ารจัดการ HR กลุ่มแรงงานต่างด้าว ให้กักตัวในหอพัก และกลุ่มคน
ไทยต้องถูก SWAB พร้อมทั้งให้กักตัวตามสถานกักกันตามที่โรงงานและทาง
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จังหวัดจัดหาให้ 2) ในส่วนโรงงาน B ให้ทาการ HQ โดยให้หน่วยงานฝ่าย
ปกครองเป็นผู้ควบคุมกากับและรายงานเจ้าหน้าที่รพ.สต.ลงนามทุกวัน
2. ให้ คปสอ.ทุกแห่ง เตรียมความพร้อมประเมินตรวจสอบมาตรการต่างๆ
ในโรงงานตั้ ง แต่ 200 คนขึ้ น ไป ที่ อ ยู่ ใ นพื้ น ที่ ที่ รั บ ผิ ด ชอบ เน้ น ย้ าใน
มาตรการ DMHTTA, มาตรการ Social distancing, การระบายอากาศที่
เหมาะสม, การห้ามทากิจกรรมร่วมกันฯลฯ
3. ให้ คปสอ.ทุกแห่ง ศึกษาแนวทางการควบคุมการระบาด โดยใช้แนวทาง
Bubble and Seal เพื่ อ น ามาปรั บ ใช้ ใ นการควบคุ ม การระบาดหากเกิด
เหตุการณ์ระบาดในโรงงานอีกครั้ง
4. ให้ รพ.บ้านโป่งประเมินสถานการณ์การสอบสวนโรคในกลุ่ม HR
กรณีคลัสเตอร์ โรงงานไทยเพรซิเด้นท์ฟู้ดส์ ในอาเภอบ้านโป่งพร้อมทั้งให้ทีม
หันไปช่วยเพื่อน สานักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรีเตรียมความพร้อมจัด
ทีมสนับสนุนให้การช่วยเหลือในเรื่องการบริหารจัดการกับทีมรพ.บ้านโป่ง
5. ให้รพ.ทุกแห่งเฝ้าระวัง ประเมินความเสี่ยงพิจารณาการตรวจ SWAB
ผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาในรพ. พร้อมทั้งให้ทาการแยกกลุ่มผู้ที่มีความเสี่ยง
และให้บุคลากรทางการแพทย์ทุกท่านปฏิบัติตามมาตรการป้องกันอย่าง
เคร่งครัด สวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลและปฏิบัติให้การรักษา
ผู้ป่วยติดเชื้อ เพื่อป้องกันการระบาดในรพ.
6. ให้รพ.ทุกแห่งเน้นย้าเจ้าหน้าที่ refer ของรพ.ทุกแห่งสะท้อนปัญหาใน
เรื่องการส่งต่อผู้ป่วยไปยังรพ.หรือ รพ.สนาม สะท้อนปัญหาและอุปสรรค
ให้ กั บ ผู้ บ ริ ห ารรั บ ทราบ พร้ อ มทั้ ง เน้ น ย้ าให้ ร พ.ทุ ก แห่ ง ปฏิ บั ติ ต าม
กฎระเบียบในการส่งต่อผู้ป่วยตามเกณฑ์ที่กาหนดไว้อย่างเคร่งครัด
7. ให้รพ.วัดเพลง, รพ.เจ็ดเสมียน และรพ.บ้านคา พิจารณาส่งต่อผู้ป่วย
ติดเชื้อไปยังรพ.ชุมชนหรือรพ.ทั่วไปแห่งอื่น เนื่องจากศักยภาพในการดูแล
ผู้ป่วยอาจไม่เพียงพออาจทาให้เกิดความเสี่ยงสูงต่อการระบาดในรพ.
8. ให้ นพ.ณรงค์ เห็นประเสริฐแท้ และทีม Logistics สานักงานสาธารณสุข
จังหวัดราชบุรี ตรวจสอบและบริหารจัดการแก้ไขปัญหาในเรื่องการ Stock
ยา Favilavir ให้กับรพ.ชุมชนทุกแห่งในจังหวัดราชบุรี
9. ให้รพ.ทุกแห่ง กาชับเจ้าหน้าที่ Logistics รพ.ทุกแห่ง รายงานในระบบ
CO-Ward ให้เป็นปัจจุบัน เพื่อใช้ในการบริหารจัดการเวชภัณฑ์ อุปกรณ์
และทรัพยากรต่างๆได้ตรงกับความต้องการของพื้นที่ต่อไป
10. ให้ รพ.ทุกแห่ง เน้นย้าในเรื่องของการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการ
ระบาดอย่างเคร่งครัดในการฉีดวัคซีนให้กับประชาชนทั้งในรพ.และนอกรพ.
โดยเฉพาะมาตรการ social distancing
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11. ให้ รพ.ทุกแห่ง ดาเนินการฉีดวัคซีนได้อย่างต่อเนื่อง โดยหากวัคซีน
Astrazeneca หมดให้สามารถใช้วัคซีน Sinovac ที่ได้รับการจัดสรร
12. ให้ คปสอ.ทุกแห่งเตรียมความพร้อมป้องกัน เฝ้าระวัง การระบาดใน
โรงงาน ประเมินความรุนแรงของปัญหา พร้อมทั้งรายงานสถานการณ์กรณี
ที่เกิดการระบาดในโรงงานมายังผู้บริหารให้รับทราบโดยเร็ว
13. ให้ คปสอ.ทุกแห่งเฝ้าระวังและคัดกรองกลุ่มเสี่ยง โดยเฉพาะอาเภอที่มี
เขตติดต่อจังหวัดที่มีการระบาดของโรงงานต่างๆเช่น อาเภอปากท่อที่มีเขต
ติดต่อจังหวัดเพชบุรีซึ่งมีการระบาดในโรงงานหลายแห่ง
14. ให้ทีม Case Management สานักงานจัง หวัดราชบุรี เตรียมความ
พร้อมเรื่องการบริหารจัดการเตียงทั้งในรพ.และรพ.สนาม
15. ให้ ที ม Logistics รพ.ทุ ก แห่ ง ตรวจสอบและประเมิ น ยาเวชภั ณฑ์
อุปกรณ์และทรัพยากรต่างๆ เช่น ชุด PPE, หน้ากากอนามัย , N95, ยา
Favilavirฯลฯ ให้เพียงพอต่อความต้องการของรพ.
16. ให้ กลุ่มงานคุ้มครองผู้ บริโภคฯ สานักงานจังหวัดราชบุรี ตรวจสอบ
ยอดการจัดสรรควัคซีน Sinovac ที่ได้รับเพิ่มเติมจากกระทรวงสาธารณสุข
เพื่อบริหารจัดการให้กับพื้นที่ต่อไป
17. ให้ กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ สานักงานจังหวัดราชบุรีรวบรวมข้อมูล
ยอดการฉีดวัคซีน และ AEFI จังหวัดราชบุรีพร้อมทั้งให้มีการนาเสนอในการ
ประชุมครั้งถัดไป

ปิดประชุมเวลา 09.50 น.
ผู้สรุป น.ส.สุพจนีย์ สะอาด
ผู้ตรวจสอบ นางนิศาชล ศรีหริ่ง

