คำสั่งคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขอำเภอนาหมื่น
ที่ 1 / ๒๕๖3
เรื่อง แต่งตั้งผูป้ ฏิบัติงานด้านการแพทย์และสาธารณสุข อำเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน
กรณี โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (Novel Coronavirus 2019)
-------------------------------------------ตามที่มีสถานการณ์การระบาดของโรคปอดอักเสบจากไวรัสสายพันธุ์ใหม่ 2019 Novel Coronavirus
ที่ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ตั้งแต่เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562 โดยพบผู้ป่วยติดเชื้อ ผู้ป่วยเสียชีวิตและยังมี
การระบาดอย่างต่อเนื่องในหลายประเทศ ซึ่งกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ได้ยกระดับศูนย์ปฏิบัติการภาวะ
ฉุ ก เฉิ น กรณี โรคปอดอั ก เสบจากเชื้ อ โคโรนาไวรั ส สายพั น ธุ์ ใหม่ 2019 ให้ เป็ น ภาวะฉุ ก เฉิ น ระดั บ ประเทศ
เพื่อเฝ้าระวัง ค้นหาผู้ป่วยและควบคุมป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 ตัง้ แต่วันที่
22 มกราคม พ.ศ. 2563 ที่ผ่านมา โดยมีการติดตามสถานการณ์โรคทั้งในประเทศและต่างประเทศอย่างใกล้ชิด
พร้อมทั้งได้สั่งการให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทุกแห่ง เปิดศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และ
สาธารณสุข (EOC) เพื่อรองรับการดำเนินงานควบคุมป้ องกันโรคตามมาตรฐานและเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
องค์กรสาธารณสุขอำเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน จึงได้แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการแพทย์และสาธารณสุข
อำเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน กรณี โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 ดังนี้
1. ผู้บัญชาการเหตุการณ์ด้านการแพทย์และสาธารณสุข (Incident Manager/Commander)
1. สาธารณสุขอำเภอนาหมื่น
ผู้บัญชาการเหตุการณ์
2. ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนาหมื่น
รองผู้บัญชาการเหตุการณ์
โดยมีอำนาจหน้าที่ ดังนี้
1) กำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการบัญชาการเหตุการณ์
2) อำนวยการ สั่งการ ควบคุม เร่งรัด กำกับ และติดตามประเมินแก้ไขปัญหาในการตอบโต้ต่อสถานการณ์
ฉุกเฉิน
3) ตัดสินใจในการบริหารจัดการทรัพยากรต่างๆ สำหรับการจัดการสถานการณ์ภัยพิบัติฉุกเฉิน
4) ประสานในระดับนโยบายกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายนอกองค์กร
5) ตัดสินใจยกระดับหรือลดระดับศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (Emergency Operations Center)
6) มีอำนาจแต่งตั้ง ปรับเปลี่ยนโครงสร้างกลุ่มภารกิจต่างๆ ในศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน หรือมอบหมาย
หน้าที่ความรับผิดชอบเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป
7) สร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานให้แก่กลุ่มภารกิจต่างๆ
8) ดำเนิ น การอย่ า งหนึ่ ง อย่ า งใดตามอำนาจหน้ า ที่ ข องศู น ย์ ป ฏิ บั ติ ก ารภาวะฉุ ก เฉิ น (Emergency
Operations Center: EOC) ตามที่เห็นสมควร
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2. ผู้ประสานงานหลัก (Liaison office)
1. นายรัฐศาสตร์ ขันยอด
2. นางสาวบุณยวีร์ กาวีนุ
3. นางปาริชาติ จักธร
4. นางนันทวรรณ ธุปะละ

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

หัวหน้ากลุ่มภารกิจ
รองหัวหน้ากลุ่มภารกิจ
คณะทำงาน
คณะทำงาน

โดยมีอำนาจหน้าที่ ดังนี้
1) จัดทำทำเนียบเครือข่ายและแนวทางการประสานงานกับเครือข่ายทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน
2) เตรียมจัดเตรียมสถานที่สำหรับเปิดศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ของหน่วยงาน
3) ประสานงาน แจ้ ง สรุ ป รายงานการประชุ ม ข้ อ สั่ ง การ ผลการดำเนิ น งาน ปั ญ หาอุ ป สรรค ไปยั ง
หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติได้อย่างรวดเร็วและเหมาะสมตามสถานการณ์
4) ประสานงานกั บผู้ มีส่ วนเกี่ยวข้องเพื่อ ร่วมสรุป ผลการดำเนิน งานหรือ ถอดบทเรียน (After Action
Review) หลังจากเหตุการณ์กลับสู่ภาวะปกติ
3. ผู้รับผิดชอบเผยแพร่ข้อมูลสู่สาธารณะและสือ่ สารความเสี่ยง (Public information office)
1. นางสาวจลักษณ์ งึ้มนันใจ
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มภารกิจ
2. นางสาวเสาวลักษณ์ ขันยม พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
รองหัวหน้ากลุ่มภารกิจ
3. นายนนทชา มานะวิสาร
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
คณะทำงาน
โดยมีอำนาจหน้าที่ ดังนี้
1) เฝ้าระวังข้อมูลข่าวสารจากสื่อต่างๆ ทุกช่องทางและประเมินการรับรู้ของสาธารณะ
2) จัดทำแผนการสื่อสารความเสี่ยงจากเหตุการณ์ฉุกเฉิน ที่เหมาะสมได้อย่างรวดเร็วถูกต้องแม่นยำและ
ครบถ้วนเหมาะสมกับสถานการณ์
3) ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่ อ สื่อสารความเสี่ย งผ่านช่องทางต่างๆ รวมทั้งผลิ ตสื่อเพื่ อ
เผยแพร่ด้วยรูปแบบและภาษาที่เหมาะสม
4) ประสานงานกับกลุ่มภารกิจต่างๆ เพื่อจัดการข้อมูลที่จำเป็นเพื่อเผยแพร่และสื่อสารความเสี่ยง
5) ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในและนอกองค์กรเพื่อดำเนินการสื่อสารความเสี่ยง
6) ประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงานสื่อสารความเสี่ยงต่อผู้บัญ ชาการเหตุการณ์ และข้อ มูลที่
เกี่ยวข้องกับการแถลงข่าวต่อสื่อมวลชน
4.หน่วยประเมินสถานการณ์ (SAT)
1. นางสาวบุณยวีร์ กาวีนุ
2. นายรัฐศาสตร์ ขันยอด
3. นางนาตยา สนธิไชย
4. นายอรรถพงษ์ เอี่ยมมา

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
นักวิชาการสาธารณสุข

หัวหน้ากลุ่มภารกิจ
รองหัวหน้ากลุ่มภารกิจ
คณะทำงาน
คณะทำงาน
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โดยมีอำนาจหน้าที่ ดังนี้
1) ทบทวนเครือข่ายและแนวทางการประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อประสานงานทั้งภายใน
และภายนอกหน่วยงาน
2) ประสานงาน แจ้งสรุปรายงานการประชุม ข้อสั่งการ ผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค ไปยังหน่วยงาน
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติได้อย่างรวดเร็วและเหมาะสมตามสถานการณ์
3) จัดทำแผนหรือมาตรฐาน แนวทางการเฝ้าระวัง แนวทางการดูแลรักษาผู้ป่วย แนวทางการดำเนินงาน
ต่างๆและการส่งต่อผู้ป่วย ตลอดจนแนวทางในการควบคุมป้องกันการติดเชื้อในสถานบริการ
4) ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล เมื่อได้รับรายงานผู้ป่วยที่ต้องดำเนินการสอบสวนโรค ตามแนวทาง
การดำเนินการเมื่อพบผู้ป่วยสงสัยโรคปอดอักเสบจากไวรัสสายพันธุ์ใหม่
5) จัดทำสรุปรายงานการเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง
6) เสนอข้อพิจารณาเพื่อใช้ตัดสินใจยกระดับหรือลดระดับศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินของหน่วยงาน
7) สรุปผลการดำเนินงานหรือถอดบทเรียน (After Action Review) หลังเหตุการณ์กลับสู่ภาวะปกติ เพื่อ
เป็นแนวทางในการพัฒนางานต่อไป
5. ส่วนปฏิบัติการ (Operation Section Chief) ด้านการรักษาพยาบาล
1. นายแพทย์กิตติภพ สวนแก้ว นายแพทย์ปฏิบัติการ
2. นายเชาว์ สุทธหลวง
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
3. นางวิรารัตนา หล้าพรม
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
4. นางลำดวน น้อยอินต๊ะ
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
5. นางปาริชาติ จักธร
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
6. นางหทัยกาญจน์ ยินดีผล
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
7. นายถนัด ทองเบี้ย
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
8. นางศิรินาวิน มะราช
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
9. นางณิรินทร์รดา สุทธิ
พยาบาลวิชาชีพปฏิบตั ิการ
10. นางสาวสุพัตรา งึ้มนันใจ พยาบาลวิชาชีพ

หัวหน้ากลุ่มภารกิจ
รองหัวหน้ากลุ่มภารกิจ
คณะทำงาน
คณะทำงาน
คณะทำงาน
คณะทำงาน
คณะทำงาน
คณะทำงาน
คณะทำงาน
คณะทำงาน

โดยมีอำนาจหน้าที่ ดังนี้
1) วางแผนและกำหนดแนวทางการดูแลรักษาผู้ป่วยในพื้นที่จังหวัดน่าน
2) ประเมินความต้องการของทีมปฏิบัติการทางการแพทย์ในการดูแลรักษาผู้ป่วย ทั้งด้านบุคลากร สถานที่
และอุปกรณ์ต่างๆ
3) จัดเตรียมทีมและมอบหมายภารกิจ ในการปฏิบัติง าน การประสานงานและจัดระบบการปฏิบัติ ตาม
ความเหมาะสม
4) ติดตามประเมินผลการรักษาและควบคุมโรคในพื้นที่จังหวัดน่าน
5) ติดตามและประเมินสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อปรับเปลี่ยนแผนปฏิบัติการให้มีความเหมาะสมกับ
เหตุการณ์
6) จัดทำรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานของส่วนปฏิบัติการเสนอแก่ผู้บัญชาการเหตุการณ์
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5.1 ส่วนปฏิบัติการ (Operation Section Chief) / ทีมเฝ้าระวังสอบสวนเคลื่อนทีเ่ ร็ว (SRRT)
1. นางสาวบุณยวีร์ กาวีนุ
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มภารกิจ
2. นายรัฐศาสตร์ ขันยอด
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
รองหัวหน้ากลุ่มภารกิจ
3. นายนพรัตน์ วรรณวัตร
นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ
คณะทำงาน
4. นางหทัยกาญจน์ ยินดีผล
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
คณะทำงาน
5. นางนารีรัตน์ วังคำ
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน
คณะทำงาน
6. นายคงเดช วัฒนชัยประเสริฐ เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน
คณะทำงาน
7. นางสาววิรดา การินไชย
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน
คณะทำงาน
8. นางสาวฬุริญา สมคำ
เจ้าพนักงานสาธารณสุข
คณะทำงาน
9. นายอรรถพงษ์ เอี่ยมมา
นักวิชาการสาธารณสุข
คณะทำงาน
10. นางสาวนฤมล ปินตาเขียว นักวิชาการสาธารณสุข
คณะทำงาน
โดยมีอำนาจหน้าที่ ดังนี้
1) ประเมินความต้องการของทีมปฏิบัติการทางการแพทย์และจัดระบบการจัดการภาวะฉุกเฉิน
2) วางแผนและปฏิบัติการสอบสวนควบคุมโรคและภัยสุขภาพในพื้นที่
3) จัด เตรี ยมที ม และมอบหมายภารกิ จ ในการเข้า ให้ ก ารช่ วยเหลื อ ต่ อ สถานการณ์ ประสานงาน และ
จัดระบบการปฏิบัติภาคสนามในการปฏิบัติการจัดการภาวะฉุกเฉินตามความเหมาะสม
4) ประสานงานกั บห้ องปฏิบั ติก ารทางสาธารณสุข เพื่ อจั ดทำแนวทางการเก็บ และส่ง สิ่ง ส่ งตรวจทาง
ห้องปฏิบัติการ ที่ถูกต้องและเหมาะสม
5) ประสานงานและ/หรือจัดเตรียมสถานที่สำหรับการ คัดกรอง รักษาผู้ป่วยและพื้นที่สำหรับการแยกกัก
ผู้ป่วย
6) จัดทำรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานของส่วนปฏิบัติการเสนอแก่ผู้บัญชาการเหตุการณ์
6. หัวหน้าส่วนสนับสนุนและสำรองยา/เวชภัณฑ์ (Logistic Section Chief)
1. นางสาวธนัญญา บุญอิน
เภสัชกรชำนาญการ
2. นางสาวมลธิรา ชราชิต
เภสัชกรชำนาญการ
3. นางสาวจรุพร อินเสียน
เภสัชกรปฏิบัติการ
4. นางสาวปิยาภรณ์ สอนใจ
เจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน

หัวหน้ากลุ่มภารกิจ
รองหัวหน้ากลุ่มภารกิจ
คณะทำงาน
คณะทำงาน

โดยมีอำนาจหน้าที่ ดังนี้
1) จัดทำทะเบียนข้อมูลหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการสนับสนุนทรัพยากร ยา และเวชภัณฑ์ไม่ใช่ยา
2) จัดทำแผน สรรหา สถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวก สำรองเวชภัณฑ์ ทางการแพทย์
3) ประสานงานและให้การสนับสนุนทรัพยากร ยาและเวชภัณฑ์ไม่ใช่ยาแก่การปฏิบัติการขององค์กรใน
ภาวะฉุกเฉิน
4) จัดหา สำรองยาและเวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยาเพื่อให้การสนับสนุนพื้นที่
5/ 5. จัดทำแผนเรื่อง...

๕
5) จัดทำแผนเรื่องการกระจาย ดูแลกำกับ และจัดส่งเวชภัณฑ์ทางการ ยานพาหนะ วัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ
สถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวกแก่ทีมปฏิบัติการต่างๆขององค์กร
6) จัดทำแผนและข้อมูลเพื่อขอรับการสนับสนุนบุคลาการปฏิบัติงานในภาวะฉุกเฉินจากองค์กรภายนอก
7) จัดทำแผนและแนวทางในการจัดทำธุรการ การเงิน งบประมาณ เพื่อสนับสนุนทรัพยากร ยา และ
เวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยาตามภารกิจของศูนย์บัญชาการเหตุการณ์
8) จัดทำรายงานสรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณแก่ผู้บัญชาการ
7. ส่วนบริหารจัดการด้านการเงิน (Finance& Admin Action Chief)
1. นายอภิสิทธิ์ อินต๊ะเขื่อน
เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขชำนาญงาน หัวหน้ากลุ่มภารกิจ
2. นางสาวรสริน แสนซ้าย
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน รองหัวหน้ากลุ่มภารกิจ
3. นายชวลิต รวมศิลป์
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
คณะทำงาน
โดยมีอำนาจหน้าที่ ดังนี้
1) จัดทำแผนและแนวทางการเบิกจ่ายงบประมาณของศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ในภาวะฉุกเฉิน
2) ให้คำแนะนำและเป็นที่ปรึกษาด้านงบประมาณแก่ผู้ปฏิบัติงาน
3) ติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณและรายงานต่อศูนย์บัญชาการเหตุการณ์
4) เร่งรัดการสนับสนุนงบประมาณแก่ทีมปฏิบัติการให้ได้ทันเวลา
8. กลุ่มภารกิจการควบคุมโรคระหว่างประเทศ (Point of Entry)
1. นายรัฐศาสตร์ ขันยอด
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
2. นางสาวบุณยวีร์ กาวีนุ
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

หัวหน้ากลุ่มภารกิจ
รองหัวหน้ากลุ่มภารกิจ

โดยมีอำนาจหน้าที่ ดังนี้
1) จัดทำแผนปฏิบัติการตามภารกิจของการควบคุมโรคระหว่างประเทศ
2) ตรวจคัดกรองผู้เดินทางที่มาจาก
2.1) พื้นที่เสี่ยง
2.2) ผู้เดินทางขาเข้า (Measures on arrival)
2.3) ผู้เดินทางก่อนเดินทางขาออก (Measures on pre-departure /exit screening)
2.4) ผู้เดินทางต้องสงสัย
3) การกักกันผู้เดินทางต้องสงสัย
4) การรวบรวมข้อมูลเพื่อประสานงานและส่งต่อ ติดตาม ผู้สงสัยสัมผัสโรคต่อไป
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ 16 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2563

( นางศรัจจันทร์ อุดมแก้วกาญจน์ )
ประธานคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขอำเภอนาหมื่น

