บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ สำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดกำฬสินธุ์ กลุม่ งำนพัฒนำยุทธศำสตร์ฯ โทร ๐ ๔๓๘1 5264
ที่ กส ๐๐๓๒.๐๐2/๔๐1/ว ๕๓๔๕
วันที่ ๒ พฤษภำคม ๒๕๖4
เรื่อง ส่งแผนเผชิญเหตุ IAP (Incidence Action Plan)
เรียน กลุ่มภำรกิจตระหนักรูส้ ถำนกำรณ์ (Situation Awareness Team) กลุ่มภำรกิจสื่อสำรและควำมเสี่ยง
(Risk Communication) กลุ่มภำรกิจยุทธศำสตร์และวิชำกำร (STAG) กลุ่มภำรกิจกฏหมำย (law)
ด้วย สำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดกำฬสินธุ์ ได้ยกระดับศูนย์ปฏิบัติกำรภำวะฉุกเฉินทำงสำธำรณสุข (Emergency
Operation Center : EOC) กรณีกำรระบำดของเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19) เป็นระดับสูงสุด กำหนดให้มีกำรประชุมศูนย์
ปฏิบัติกำรภำวะฉุกเฉิน EOC ทุกวัน เพือ่ สัง่ กำร มอบหมำยและติดตำมควำมก้ำวหน้ำ กำรดำเนินงำนแต่ละกลุ่มภำรกิจ โดยมอบหมำย
ให้กลุ่มภำรกิจยุทธศำสตร์และวิชำกำร (STAG) สรุปข้อสั่งกำร จัดทำแผนเผชิญเหตุ IAP (Incidence Action Plan) รำยวัน แจ้งเวียน
กลุม่ ภำรกิจ
ในกำรนี้ กลุ่มภำรกิจยุทธศำสตร์และวิชำกำร (STAG) จึงขอส่ง IAP (Incidence Action Plan) (รำยละเอียด
ตำมแบบฟอร์ม ICS 204) ประจำวันอำทิตย์ที่ ๒ พฤษภำคม 2564 ให้กลุ่มภำรกิจที่เกี่ยวข้องทรำบ ถือปฏิบัติ และรำยงำนผล
ต่อผู้บริหำร ในกำรประชุมศูนย์ปฏิบัติกำรภำวะฉุกเฉิน EOC ในวันจันทร์ ที่ ๓ พฤษภำคม 2564 และส่งรำยงำนไปยัง นำงน้ำทิพย์ สีก่ำ
กลุ่มงำนพัฒนำยุทธศำสตร์สำธำรณสุข ภำยหลังกำรประชุม ไม่เกินเวลำ 17.00 น. รำยละเอียดตำมแบบฟอร์มที่แนบมำพร้อมนี้
จึงเรียนมำเพื่อทรำบ และดำเนินกำรต่อไป

นำยพรพัฒน์ ภูนำกลม
นำยแพทย์เชี่ยวชำญ (ด้ำนเวชกรรมป้องกัน)
ปฏิบัติรำชกำรแทนนำยแพทย์สำธำรณสุขจังหวัดกำฬสินธุ์

รายละเอียดมอบหมายงาน (Incident Command System: ICS 204)
1. ชื่อเหตุการณ์:

2. ห้วงระยะเวลาปฏิบัติการ:

กำรระบำด COVID-19 ระลอก
เมษำยน

จำกวันที่: ๐๒/0๕/2564 ถึงวันที่๐๓ /0๕/2564
เวลำ:
เวลำ:

3. กลุ่มภารกิจ: Liaison

4. ผู้ปฏิบัตงิ าน:
หัวหน้ำกลุ่มภำรกิจ น.ส.นงนุช โนนศรีชัย
เลขำนุกำร ................................................
…………………

เบอร์ติดต่อ .....................
เบอร์ติดต่อ

5. การมอบหมายงาน:
5.1 กิจกรรมที่มอบหมาย
(ระบุกิจกรรม กลุ่มเป้ำหมำย ปริมำณงำน ระยะเวลำ ให้
ละเอียด นำสู่กำรปฏิบัติได้จริง )
1.ประสำน และติดตำม หน่วยงำนระดับพื้นที่ ในกำรออก
คำสั่ง กัก ตัว ผู้มีควำมเสี่ยง ว่ำ ได้มีคำสั่งฯจริงหรือไม่

5.2 ความคืบหน้า ผลการดาเนินงาน
(เสนอต่อผู้บริหำร ทุกวัน ไม่เกิน 16.00 น.)

6. ปัญหา อุปสรรค /บทเรียน :

7. ข้อเสนอ /การขอรับการสนับสนุน :

กิจกรรมที่ 1
กิจกรรมที่ 2 ไม่มี
กิจกรรมที่ 3

กิจกรรมที่ 1
กิจกรรมที่ 2
กิจกรรมที่ 3

8. ผู้รายงาน/ประสานงาน
(นำงน้ำทิพย์ สีก่ำ)

9. หัวหน้าผู้ตรวจสอบ/รับรอง ชือ่ : ชือ่ :
(นำยธงชัย ปัญญูรัตน์)

หมายเหตุ

ผู้รับผิดชอบ

ตำแหน่ง:
ลำยมือชื่อ:
นักวิชำกำรสำธำรณสุขชำนำญกำร วันที่: __/__/____
ตำแหน่ง:
หัวหน้ำกลุ่มภำรกิจ ..........

ลำยมือชื่อ:
วันที่: __/__/____

1. หัวหน้ำกล่องหรือผู้รับมอบหมำย สรุปผลตำมแบบรำยงำน (ICS204) เสนอต่อผู้บริหำร ทุกวัน ไม่เกิน 16.00 น.
2. สำเนำสรุปผลตำมแบบรำยงำน (ICS204) ส่งให้ กล่องภำรกิจ STAG ทุกวัน ไม่เกิน 1๗.00 น.
ผู้ประสำนหลัก นำงน้ำทิพย์ สีก่ำ เลขำนุกำรกล่องภำรกิจ STAG โทร 064 5963298 ID Line Bamee140175

รายละเอียดมอบหมายงาน (Incident Command System: ICS 204)
1. ชื่อเหตุการณ์:

2. ห้วงระยะเวลาปฏิบัติการ:

กำรระบำด COVID-19 ระลอก
เมษำยน

จำกวันที่: ๐๒/0๕/2564 ถึงวันที่๐๓ /0๕/2564
เวลำ:
เวลำ:

3. กลุ่มภารกิจ: SAT

4. ผู้ปฏิบัติงาน:
หัวหน้ำกลุ่มภำรกิจ นพ.สุรเชษฐ์ ภูลวรรณ
เลขำนุกำร น.ส.วำนิช รุ่งรำม

เบอร์ติดต่อ 0840497766
เบอร์ติดต่อ 0648616006

5. การมอบหมายงาน:
5.1 กิจกรรมที่มอบหมาย
(ระบุกิจกรรม กลุ่มเป้ำหมำย ปริมำณงำน ระยะเวลำ ให้
ละเอียด นำสู่กำรปฏิบัติได้จริง )
๑. ประสำน ติดตำม กรณี ส่งตรวจ จำนวน ๑๕๑ รำย จำก
ห้องปฏิบัติกำรโรงพยำบำลกำฬสินธุ์
2. ประสำนและชี้แจงแนวทำงกำรตรวจ Swab กรณี รำยที่มี
Timeline ผ่ำนหลำยหน่วยงำน หรือพื้นที่ ขอให้มีกำร
ดำเนินกำรตรวจทั้งหมด โดยไม่ต้องคัดกรอง เน้นย้ำ ประสำน
อำเภอเมืองกำฬสินธุ์ ในกำรดำเนินกำร

5.2 ความคืบหน้า ผลการดาเนินงาน
(เสนอต่อผู้บริหำร ทุกวัน ไม่เกิน 16.00 น.)

6. ปัญหา อุปสรรค /บทเรียน :

7. ข้อเสนอ /การขอรับการสนับสนุน :

กิจกรรมที่ 1
กิจกรรมที่ 2 ไม่มี
กิจกรรมที่ 3

กิจกรรมที่ 1
กิจกรรมที่ 2
กิจกรรมที่ 3

8. ผู้รายงาน/ประสานงาน
(นำงน้ำทิพย์ สีก่ำ)

9. หัวหน้าผู้ตรวจสอบ/รับรอง ชือ่ : ชือ่ :
(นำยธงชัย ปัญญูรัตน์)

หมายเหตุ

ผู้รับผิดชอบ

ตำแหน่ง:
ลำยมือชื่อ:
นักวิชำกำรสำธำรณสุขชำนำญกำร วันที่: __/__/____
ตำแหน่ง:
หัวหน้ำกลุ่มภำรกิจ ..........

ลำยมือชื่อ:
วันที่: __/__/____

1. หัวหน้ำกล่องหรือผู้รับมอบหมำย สรุปผลตำมแบบรำยงำน (ICS204) เสนอต่อผู้บริหำร ทุกวัน ไม่เกิน 16.00 น.
2. สำเนำสรุปผลตำมแบบรำยงำน (ICS204) ส่งให้ กล่องภำรกิจ STAG ทุกวัน ไม่เกิน 1๗.00 น.
ผู้ประสำนหลัก นำงน้ำทิพย์ สีก่ำ เลขำนุกำรกล่องภำรกิจ STAG โทร 064 5963298 ID Line Bamee140175

รายละเอียดมอบหมายงาน (Incident Command System: ICS 204)
1. ชื่อเหตุการณ์:

2. ห้วงระยะเวลาปฏิบัติการ:

กำรระบำด COVID-19 ระลอก
เมษำยน

จำกวันที่: ๐๒/0๕/2564 ถึงวันที่๐๓/0๕/2564
เวลำ:
เวลำ:

3. กลุ่มภารกิจ: ด้ำนควำม
ปลอดภัย

4. ผูป้ ฏิบัติงาน:
หัวหน้ำกลุ่มภำรกิจ นำยสม นำสอ้ำน
เลขำนุกำร นำงถมญำนี โชติกำรณ์
.............................

เบอร์ติดต่อ 0979939989
เบอร์ติดต่อ

5. การมอบหมายงาน:
5.1 กิจกรรมที่มอบหมาย
(ระบุกิจกรรม กลุ่มเป้ำหมำย ปริมำณงำน ระยะเวลำ ให้
ละเอียด นำสู่กำรปฏิบัติได้จริง )
๑.จัดทำรำยงำนควำมพร้อมจำนวนเตียงรองรับสถำนกำรณ์
Covid –19 จังหวัดกำฬสินธุ์ เป็น One-page ส่งรำยงำนกับ
เขตสุขภำพที่ ๗ โดยตัดข้อมูลเวลำ ๑๖.๐๐ น. เป็นประจำทุก
วัน

5.2 ความคืบหน้า ผลการดาเนินงาน
(เสนอต่อผู้บริหำร ทุกวัน ไม่เกิน 16.00 น.)

6. ปัญหา อุปสรรค /บทเรียน :

7. ข้อเสนอ /การขอรับการสนับสนุน :

กิจกรรมที่ 1
กิจกรรมที่ 2 ไม่มี
กิจกรรมที่ 3

กิจกรรมที่ 1
กิจกรรมที่ 2
กิจกรรมที่ 3

8. ผู้รายงาน/ประสานงาน
(นำงน้ำทิพย์ สีก่ำ)

9. หัวหน้าผู้ตรวจสอบ/รับรอง ชือ่ : ชือ่ :
(นำยธงชัย ปัญญูรัตน์)

หมายเหตุ

ผู้รับผิดชอบ

ตำแหน่ง:
ลำยมือชื่อ:
นักวิชำกำรสำธำรณสุขชำนำญกำร วันที่: __/__/____
ตำแหน่ง:
หัวหน้ำกลุ่มภำรกิจ ..........

ลำยมือชื่อ:
วันที่: __/__/____

1. หัวหน้ำกล่องหรือผู้รับมอบหมำย สรุปผลตำมแบบรำยงำน (ICS204) เสนอต่อผู้บริหำร ทุกวัน ไม่เกิน 1๗.00 น.
2. สำเนำสรุปผลตำมแบบรำยงำน (ICS204) ส่งให้ กล่องภำรกิจ STAG ทุกวัน ไม่เกิน 1๗.00 น.
ผู้ประสำนหลัก นำงน้ำทิพย์ สีก่ำ เลขำนุกำรกล่องภำรกิจ STAG โทร 064 5963298 ID Line Bamee140175

รายละเอียดมอบหมายงาน (Incident Command System: ICS 204)
1. ชื่อเหตุการณ์:

2. ห้วงระยะเวลาปฏิบัติการ:

กำรระบำด COVID-19 ระลอก
เมษำยน

จำกวันที่: ๐๒/0๕/2564 ถึงวันที่๐๓/0๕/2564
เวลำ:
เวลำ:

3. กลุ่มภารกิจ: STAG

4. ผู้ปฏิบัติงาน:
หัวหน้ำกลุ่มภำรกิจ นำยธงชัย ปัญญูรัตน์
เลขำนุกำร นำงน้ำทิพย์ สีก่ำ

เบอร์ตดิ ต่อ 093 3247501
เบอร์ติดต่อ 064 5963298

5. การมอบหมายงาน:
5.1 กิจกรรมที่มอบหมาย
(ระบุกิจกรรม กลุ่มเป้ำหมำย ปริมำณงำน ระยะเวลำ ให้
ละเอียด นำสู่กำรปฏิบัติได้จริง )
๑. หำแนวทำง มำตกำร Quarantine ของ ประเทศ
เวียตนำม เพื่อเป็นแนวทำงในกำรดำเนินงำนต่อไป

5.2 ความคืบหน้า ผลการดาเนินงาน
(เสนอต่อผู้บริหำร ทุกวัน ไม่เกิน 16.00 น.)

6. ปัญหา อุปสรรค /บทเรียน :

7. ข้อเสนอ /การขอรับการสนับสนุน :

กิจกรรมที่ 1
กิจกรรมที่ 2 ไม่มี
กิจกรรมที่ 3

กิจกรรมที่ 1
กิจกรรมที่ 2
กิจกรรมที่ 3

8. ผู้รายงาน/ประสานงาน ชือ่ :
(นำงน้ำทิพย์ สีก่ำ)

9. หัวหน้าผู้ตรวจสอบ/รับรอง ชือ่ :
(นำยธงชัย ปัญญูรัตน์)

หมายเหตุ

ผู้รับผิดชอบ

ตำแหน่ง:
ลำยมือชื่อ:
นักวิชำกำรสำธำรณสุขชำนำญกำร วันที่ : __/__/____
ตำแหน่ง:
หัวหน้ำกลุ่มภำรกิจ STAG

ลำยมือชื่อ:
วันที่: __/__/____

1. หัวหน้ำกล่องหรือผู้รับมอบหมำยสรุปผลตำมแบบรำยงำน(ICS204) รำยงำนให้ผู้บริหำรทรำบทุกวัน ในกำรประชุม EOC
2. สำเนำสรุปผลตำมแบบรำยงำน (ICS204) ส่งให้ กล่องภำรกิจ STAG ทุกวันภำยหลังกำรประชุม ไม่เกิน 1๗.00 น.
ผู้ประสำนหลัก นำงน้ำทิพย์ สีก่ำ เลขำนุกำรกล่องภำรกิจ STAG โทร 064 5963298 ID Line Bamee140175

รายละเอียดมอบหมายงาน (Incident Command System: ICS 204)
1. ชื่อเหตุการณ์:

2. ห้วงระยะเวลาปฏิบัติการ:

กำรระบำด COVID-19 ระลอก
เมษำยน

จำกวันที่: ๐๒/0๕/2564 ถึงวันที่๐๓/0๕/2564
เวลำ:
เวลำ:

3. กลุ่มภารกิจ: กำลังคน

4. ผู้ปฏิบตั ิงาน:
หัวหน้ำกลุ่มภำรกิจ นำงสมปอง พลโคกก่อง
เลขำนุกำร ................................................
…………………

เบอร์ติดต่อ .....................
เบอร์ติดต่อ

5. การมอบหมายงาน:
5.1 กิจกรรมที่มอบหมาย
(ระบุกิจกรรม กลุ่มเป้ำหมำย ปริมำณงำน ระยะเวลำ ให้
ละเอียด นำสู่กำรปฏิบัติได้จริง )
๑.ประสำนรำยชื่อพยำบำลที่สมัครใจไปศูนย์แรกรับ กทม.
จำกโรงพยำบำลห้วยผึ้ง โดยส่งรำยชื่อให้ส่วนกลำง และ
ประสำน ค่ำตอบแทน ค่ำเดินทำงไปรำชกำร จำกกล่อง
ภำรกิจ Finance

5.2 ความคืบหน้า ผลการดาเนินงาน
(เสนอต่อผู้บริหำร ทุกวัน ไม่เกิน 16.00 น.)

6. ปัญหา อุปสรรค /บทเรียน :

7. ข้อเสนอ /การขอรับการสนับสนุน :

กิจกรรมที่ 1
กิจกรรมที่ 2 ไม่มี
กิจกรรมที่ 3

กิจกรรมที่ 1
กิจกรรมที่ 2
กิจกรรมที่ 3

8. ผู้รายงาน/ประสานงาน
(นำงน้ำทิพย์ สีก่ำ)

9. หัวหน้าผู้ตรวจสอบ/รับรอง ชือ่ : ชือ่ :
(นำยธงชัย ปัญญูรัตน์)

หมายเหตุ

ผู้รับผิดชอบ

ตำแหน่ง:
ลำยมือชื่อ:
นักวิชำกำรสำธำรณสุขชำนำญกำร วันที่: __/__/____
ตำแหน่ง:
หัวหน้ำกลุ่มภำรกิจ ..........

ลำยมือชื่อ:
วันที่: __/__/____

1. หัวหน้ำกล่องหรือผู้รับมอบหมำย สรุปผลตำมแบบรำยงำน (ICS204) เสนอต่อผู้บริหำร ทุกวัน ไม่เกิน 16.00 น.
2. สำเนำสรุปผลตำมแบบรำยงำน (ICS204) ส่งให้ กล่องภำรกิจ STAG ทุกวัน ไม่เกิน 1๗.00 น.
ผู้ประสำนหลัก นำงน้ำทิพย์ สีก่ำ เลขำนุกำรกล่องภำรกิจ STAG โทร 064 5963298 ID Line Bamee140175

