สรุปเหตุการณ์โดยย่อ (ICS 201)
1.ชื่อสถานการณ์
7 วันอันตรายเทศกาลสงกรานต์ 2562

4.รูปภาพและแผนที่

เตรียมโดย ชื่อ
IC/SAT/Stategics
นางสุรภา ขุนทองแก้ว
ICS 201 หน้า 1

2.เหตุการณ์หมายเลขที่
001/2562
แผนจังหวัดราชบุรี

3.วันเวลาที่เริ่มใช้แผน
11– 17 เมษายน 2562

ตาแหน่ง:
ลายมือชื่อ:
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
วันที่ 10 เมษายน 2562

…………………………………………….

สรุปเหตุการณ์โดยย่อ (ICS 201)
1.ชื่อสถานการณ์
7 วันอันตรายเทศกาลสงกรานต์ 2562

2.เหตุการณ์หมายเลขที่
001/2562

3.วันเวลาที่เริ่มใช้แผน
11– 17 เมษายน 2562

5.สรุปสถานการณ์
ปัญ หาอุ บั ติ เหตุ เป็ น ปั ญ หาที่ ทั่ ว โลกให้ ค วามส าคั ญ สมั ชชาสหประชาติ ไ ด้ ป ระกาศเจตนารมณ์ ใน
ปฏิญ ญามอสโกให้ปี พ.ศ. 2554-2563 เป็น ทศวรรษแห่ง ความปลอดภัยทางถนน (Decade of Action for
Road Safety) และประเทศไทยได้ร่วมขับเคลื่อนวาระความปลอดภัยทางถนนของโลก โดยมีเป้าหมาย เพื่อลด
อัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนของคนไทยลงครึ่งหนึ่งหรือในอัตราที่ต่ากว่า 10 คนต่อประชากรหนึ่ง
แสนคน สาหรับประเทศไทยสถานการณ์อุบัติเหตุทางการจราจรในช่วงเทศกาลปีใหม่ ปี 2562 (28 ธันวาคม
2561 – 3 มกราคม 2562) มีผู้บาดเจ็บ 422 ราย เพศชาย 248 ราย (ร้อยละ 58.76) เพศหญิง 174 ราย (ร้อย
ละ 41.23) ผู้ป่วยใน จานวน 89 ราย (ร้อยละ 21.09) ผู้ป่วยนอกจานวน 333 ราย (ร้อยละ 78.90) ช่วงอายุที่
เกิดอุบัติเหตุมากที่สุด อายุ 15-24 ปี 153 ราย (ร้อยละ 36.25) อาเภอที่บาดเจ็บมากที่สุด อาเภอเมือง 111
ราย (ร้อยละ 26.30) วันที่เกิดเหตุมีผู้บาดเจ็บมากที่สุดคือ วันที่ 13 เมษายน 2562 มีจานวน 90 ราย (ร้อยละ
21.32) เวลาที่เกิดเหตุมากที่สุดคือ 18.00-18.59 น. 36 ราย (ร้อยละ 8.53) สถานภาพผู้บาดเจ็บเป็นผู้ขับขี่
ยานพาหนะ จานวน 300 ราย (ร้อยละ 71.09) ยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุมากที่สุด คือ รถจักรยานยนต์ มี
จานวน 370 ราย (ร้อยละ 87.67) พฤติกรรมเสี่ยงไม่สวมหมวกกันน็อค 343 ราย (ร้อยละ 92.70) ดื่มสุรา 85
ราย (ร้อยละ 20.14) การนาส่งโดยผู้ประสบอุบัติเหตุและญาติ จานวน 221 ราย (ร้อยละ 52.36) นาส่งด้วย
รถ EMS จานวน 196 ราย (ร้อยละ 46.44) ถนนที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุดคือ ถนนกรมทางหลวงชนบท 137 ราย
(ร้อย 32.46) และมีผู้เสียชีวิตจานวน 8 ราย เป็นเพศชาย 8 ราย ได้แก่ อาเภอเมือง 4 ราย อาเภอบางแพ 2
ราย อาเภอดาเนินสะดวก 1 ราย อาเภอบ้านโป่ง 1 ราย เมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา ปี 2561 มีผู้บาดเจ็บ
จานวน 382 ราย ในปี 2562 มีผู้บาดเจ็บจานวน 422 ราย เพิ่มขึ้นจานวน 40 ราย (ร้อยละ 9.48) ในปี 2561
มีผู้เสียชีวิต จานวน 7 ราย ในปี 2562 มีผู้เสียชีวิต จานวน 8 ราย จากรายงานดังกล่าวพื้นที่ในจังหวัดราชบุรี
เขตสุขภาพ 5 ยังมีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทางการจราจรอยู่

เตรียมโดย ชื่อ
IC/SAT/Stategics
นางสุรภา ขุนทองแก้ว
ICS 201 หน้า 2

ตาแหน่ง:
ลายมือชื่อ:
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
วันที่ 10 เมษายน 2562

…………………………………………….

สรุปเหตุการณ์โดยย่อ (ICS 201)
1.ชื่อสถานการณ์
7 วันอันตรายเทศกาลสงกรานต์ 2562

2.เหตุการณ์หมายเลขที่
001/2562

3.วันเวลาที่เริ่มใช้แผน
11– 17 เมษายน 2562

7.วัตถุประสงค์ปัจจุบัน:
1.เพื่อกาหนดแนวทางให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานช่วงวันหยุดเทศกาลสงกรานต์ได้ตามแผนงานที่กาหนด และ
มีความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน
2. เพื่อสนับสนุนทีม Operation ลงสอบสวนกรณีมีอุบัติเหตุที่ต้องสอบสวน ตามเกณฑ์สานักระบาดวิทยา
ภายใน 24 ชั่วโมงหลังรับแจ้งแหตุและทีมตรวจเยี่ยมบูรณาการ ลงดาเนินงานในพื้นที่
3. เพื่อสนับสนุนการดาเนินงาน EOC ในระดับ สสจ. เขตสุขภาพที่ 5
8.กิจกรรม การปฏิบัติ และยุทธวิธี:
เวลา:
กิจกรรม การปฏิบัติ:
วันที่ 11 เม.ย. 62
08.00 น.
ทุกภารกิจตามโครงสร้าง ICS รายงานตัวห้อง EOC ห้องประชุมชั้น4 สสจ.ราชบุรี
08.30 น.
นายแพทย์สุริยะ คูหะรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดราชบุรี
เปิด EOC RTI เทศกาลสงกรานต์ ปี 2562
ทุกภารกิจนาเสนอแนวทางการปฏิบัติงานและการเตรียมความพร้อมในส่วนที่เกี่ยวข้อง
09.30 น.
ทุกภารกิจปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย
- ทีมตรวจเยี่ยมบูรณาการลงพื้นที่สนับสนุนการดาเนินงานเครือข่าย
- ทีมสื่อสารความเสี่ยง ดาเนินงานบูรณาการร่วมไปกับทีมตรวจเตือน
- ทีม Logistics จัดและสนับสนุนวัสดุสิ่งของให้กับทุกภารกิจที่ร้องขอ
- ทีม งบประมาณ สารองเงินค่าใช้จ่ายไปราชการให้กับทุกภารกิจที่ร้องขอ
16.00-24.00 น.
ทุกทีมภารกิจส่งข้อมูลให้ ทีม SAT สรุป วิเคราะห์ และจัดทารายงาน
เตรียมโดย ชื่อ
IC/SAT/Stategics
นางสุรภา ขุนทองแก้ว
ICS 201 หน้า 3

ตาแหน่ง:
ลายมือชื่อ:
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
วันที่ 10 เมษายน 2562

…………………………………………….

สรุปเหตุการณ์โดยย่อ (ICS 201)
1.ชื่อสถานการณ์

2.เหตุการณ์หมายเลขที่
3.วันเวลาที่เริ่มใช้แผน
11– 17 เมษายน 2562
001/2562
8.กิจกรรม การปฏิบัติ และยุทธวิธี: (ต่อ)
เวลา:
กิจกรรม การปฏิบัติ:
วันที่ 12 เม.ย. 62
7 วันอันตรายเทศกาลสงกรานต์ 2562

08.00 น.
08.30 น.

ทุกภารกิจตามโครงสร้าง ICS รายงานตัวห้อง EOC ห้องประชุมชั้น4 สสจ.ราชบุรี
แพทย์หญิงปาจรีย์ อารีย์รบ Incident Commader
ติดตามสถานการณ์ ผลการดาเนินงาน โดยทุกภารกิจนาเสนอแนวทางการปฏิบัติงานและการเตรียม
ความพร้อมในส่วนที่เกี่ยวข้อง

08.30 น.

ทุกภารกิจปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย
- ทีมตรวจเยี่ยมบูรณาการลงพื้นที่สนับสนุนการดาเนินงานเครือข่าย
- ทีมสื่อสารความเสี่ยง ดาเนินงานบูรณาการร่วมไปกับทีมตรวจเตือน
- ทีม Logistics จัดและสนับสนุนวัสดุสิ่งของให้กับทุกภารกิจที่ร้องขอ
- ทีม งบประมาณ สารองเงินค่าใช้จ่ายไปราชการให้กับทุกภารกิจที่ร้องขอ

08.30-24.00 น.

- ทีมสวบสวนอุบัติเหตุเตรียมความพร้อมในการลงสอบสวนอุบัติเหตุ
-ทีม SAT เฝ้าระวัง ตรวจสอบข่าวและเหตุการณ์ผิดปกติในพื้นที่ และรวบรวมข้อมูลจากทีมทุก
ภารกิจสรุป วิเคราะห์ และจัดทารายงาน

วันที่ 13 เม.ย. 62
08.00 น.

ทุกภารกิจตามโครงสร้าง ICS รายงานตัวห้อง EOC ห้องประชุมชั้น4 สสจ.ราชบุรี

08.30 น.

นายพิสุทธิ์ คงขา Incident Commader
ติดตามสถานการณ์ ผลการดาเนินงาน โดยทุกภารกิจนาเสนอแนวทางการปฏิบัติงานและการเตรียม
ความพร้อมในส่วนที่เกี่ยวข้อง

08.30 น.

ทุกภารกิจปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย
- ทีมตรวจเยี่ยมบูรณาการลงพื้นที่สนับสนุนการดาเนินงานเครือข่าย
- ทีมสื่อสารความเสี่ยง ดาเนินงานบูรณาการร่วมไปกับทีมตรวจเตือน
- ทีม Logistics จัดและสนับสนุนวัสดุสิ่งของให้กับทุกภารกิจที่ร้องขอ
- ทีม งบประมาณ สารองเงินค่าใช้จ่ายไปราชการให้กับทุกภารกิจที่ร้องขอ

08.30-24.00 น.

- ทีมสวบสวนอุบัติเหตุเตรียมความพร้อมในการลงสอบสวนอุบัติเหตุ
-ทีม SAT เฝ้าระวัง ตรวจสอบข่าวและเหตุการณ์ผิดปกติในพื้นที่ และรวบรวมข้อมูล
จากทีมทุกภารกิจสรุป วิเคราะห์ และจัดทารายงาน

เตรียมโดย ชื่อ
IC/SAT/Stategics
นางสุรภา ขุนทองแก้ว
ICS 201 หน้า 4

ตาแหน่ง:
ลายมือชื่อ:
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
วันที่ 10 เมษายน 2562

…………………………………………….

สรุปเหตุการณ์โดยย่อ (ICS 201)
1.ชื่อสถานการณ์

2.เหตุการณ์หมายเลขที่
3.วันเวลาที่เริ่มใช้แผน
11– 17 เมษายน 2562
001/2562
8.กิจกรรม การปฏิบัติ และยุทธวิธี: (ต่อ)
เวลา:
กิจกรรม การปฏิบัติ:
วันที่ 14 เม.ย. 62
7 วันอันตรายเทศกาลสงกรานต์ 2562

08.00 น.
08.30 น.
08.30 น.

08.30-24.00 น.

ทุกภารกิจตามโครงสร้าง ICS รายงานตัวห้อง EOC ห้องประชุมชั้น4 สสจ.ราชบุรี
ว่าที่ รต.สุพันธ์ ร้อยนาค Incident Commader
ติดตามสถานการณ์ ผลการดาเนินงาน โดยทุกภารกิจนาเสนอแนวทางการปฏิบัติงานและการ
เตรียมความพร้อมในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ทุกภารกิจปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย
- ทีมตรวจเยี่ยมบูรณาการลงพื้นที่สนับสนุนการดาเนินงานเครือข่าย
- ทีมสื่อสารความเสี่ยง ดาเนินงานบูรณาการร่วมไปกับทีมตรวจเตือน
- ทีม Logistics จัดและสนับสนุนวัสดุสิ่งของให้กับทุกภารกิจที่ร้องขอ
- ทีม งบประมาณ สารองเงินค่าใช้จ่ายไปราชการให้กับทุกภารกิจที่ร้องขอ
- ทีมสวบสวนอุบัติเหตุเตรียมความพร้อมในการลงสอบสวนอุบัติเหตุ
-ทีม SAT เฝ้าระวัง ตรวจสอบข่าวและเหตุการณ์ผิดปกติในพื้นที่ และรวบรวมข้อมูลจากทีมทุก
ภารกิจสรุป วิเคราะห์ และจัดทารายงาน

วันที่ 15 เม.ย. 62
08.00 น.
08.30 น.
08.30 น.

08.30-24.00 น.

เตรียมโดย ชื่อ
IC/SAT/Stategics
นางสุรภา ขุนทองแก้ว
ICS 201 หน้า 5

ทุกภารกิจตามโครงสร้าง ICS รายงานตัวห้อง EOC ห้องประชุมชั้น4 สสจ.ราชบุรี
นายแพทย์ชวนนท์ อิ่มอาบ Incident Commader
ติดตามสถานการณ์ ผลการดาเนินงาน โดยทุกภารกิจนาเสนอแนวทางการปฏิบัติงานและการ
เตรียมความพร้อมในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ทุกภารกิจปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย
- ทีมตรวจเยี่ยมบูรณาการลงพื้นที่สนับสนุนการดาเนินงานเครือข่าย
- ทีมสื่อสารความเสี่ยง ดาเนินงานบูรณาการร่วมไปกับทีมตรวจเตือน
- ทีม Logistics จัดและสนับสนุนวัสดุสิ่งของให้กับทุกภารกิจที่ร้องขอ
- ทีม งบประมาณ สารองเงินค่าใช้จ่ายไปราชการให้กับทุกภารกิจที่ร้องขอ
- ทีมสวบสวนอุบัติเหตุเตรียมความพร้อมในการลงสอบสวนอุบัติเหตุ
-ทีม SAT เฝ้าระวัง ตรวจสอบข่าวและเหตุการณ์ผิดปกติในพื้นที่ และรวบรวมข้อมูล
จากทีมทุกภารกิจสรุป วิเคราะห์ และจัดทารายงาน

ตาแหน่ง:
ลายมือชื่อ:
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
วันที่ 10 เมษายน 2562

…………………………………………….

สรุปเหตุการณ์โดยย่อ (ICS 201)
1.ชื่อสถานการณ์

2.เหตุการณ์หมายเลขที่
3.วันเวลาที่เริ่มใช้แผน
11– 17 เมษายน 2562
001/2562
8.กิจกรรม การปฏิบัติ และยุทธวิธี: (ต่อ)
เวลา:
กิจกรรม การปฏิบัติ:
วันที่ 16 เม.ย. 62
7 วันอันตรายเทศกาลสงกรานต์ 2562

08.00 น.
08.30 น.
08.30 น.

08.30-24.00 น.
วันที่ 17 เม.ย. 62
08.00 น.
08.30 น.
08.30 น.

08.30-24.00 น.

เตรียมโดย ชื่อ
IC/SAT/Stategics
นางสุรภา ขุนทองแก้ว
ICS 201 หน้า 6

ทุกภารกิจตามโครงสร้าง ICS รายงานตัวห้อง EOC ห้องประชุมชั้น4 สสจ.ราชบุรี
นายไพรัช มโนสารโสภณ Incident Commader
ติดตามสถานการณ์ ผลการดาเนินงาน โดยทุกภารกิจนาเสนอแนวทางการปฏิบัติงานและการ
เตรียมความพร้อมในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ทุกภารกิจปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย
- ทีมตรวจเยี่ยมบูรณาการลงพื้นที่สนับสนุนการดาเนินงานเครือข่าย
- ทีมสื่อสารความเสี่ยง ดาเนินงานบูรณาการร่วมไปกับทีมตรวจเตือน
- ทีม Logistics จัดและสนับสนุนวัสดุสิ่งของให้กับทุกภารกิจที่ร้องขอ
- ทีม งบประมาณ สารองเงินค่าใช้จ่ายไปราชการให้กับทุกภารกิจที่ร้องขอ
- ทีมสวบสวนอุบัติเหตุเตรียมความพร้อมในการลงสอบสวนอุบัติเหตุ
-ทีม SAT เฝ้าระวัง ตรวจสอบข่าวและเหตุการณ์ผิดปกติในพื้นที่ และรวบรวมข้อมูลจากทีมทุก
ภารกิจสรุป วิเคราะห์ และจัดทารายงาน
ทุกภารกิจตามโครงสร้าง ICS รายงานตัวห้อง EOC ห้องประชุมชั้น4 สสจ.ราชบุรี
นายแพทย์สุริยะ คูหะรัตน์ Incident Commader
ติดตามสถานการณ์ ผลการดาเนินงาน โดยทุกภารกิจนาเสนอแนวทางการปฏิบัติงานและการ
เตรียมความพร้อมในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ทุกภารกิจปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย
- ทีมตรวจเยี่ยมบูรณาการลงพื้นที่สนับสนุนการดาเนินงานเครือข่าย
- ทีมสื่อสารความเสี่ยง ดาเนินงานบูรณาการร่วมไปกับทีมตรวจเตือน
- ทีม Logistics จัดและสนับสนุนวัสดุสิ่งของให้กับทุกภารกิจที่ร้องขอ
- ทีม งบประมาณ สารองเงินค่าใช้จ่ายไปราชการให้กับทุกภารกิจที่ร้องขอ
- ทีมสวบสวนอุบัติเหตุเตรียมความพร้อมในการลงสอบสวนอุบัติเหตุ
-ทีม SAT เฝ้าระวัง ตรวจสอบข่าวและเหตุการณ์ผิดปกติในพื้นที่ และรวบรวมข้อมูล
จากทีมทุกภารกิจสรุป วิเคราะห์ และจัดทารายงาน

ตาแหน่ง:
ลายมือชื่อ:
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
วันที่ 10 เมษายน 2562

…………………………………………….

สรุปเหตุการณ์โดยย่อ (ICS 201)
1.ชื่อสถานการณ์

2.เหตุการณ์หมายเลขที่
3.วันเวลาที่เริ่มใช้แผน
11– 17 เมษายน 2562
001/2562
8.กิจกรรม การปฏิบัติ และยุทธวิธี: (ต่อ)
เวลา:
กิจกรรม การปฏิบัติ:
วันที่ 18 เม.ย. 62
08.00 น.
ทุกภารกิจตามโครงสร้าง ICS รายงานตัวห้อง EOC ห้องประชุมชั้น4 สสจ.ราชบุรี
08.30 – 16.30 น.
นายแพทย์สุริยะ คูหะรัตน์ Incident Commader
- ติดตามสถานการณ์ ผลการดาเนินงาน และมอบหมายทุกภารกิจสรุปผลการ
7 วันอันตรายเทศกาลสงกรานต์ 2562

ดาเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย

- สรุปถอดบทเรียนการดาเนินงาน EOC RTI ปีใหม่ 2562
- Close Activate EOC

เตรียมโดย ชื่อ
IC/SAT/Stategics
นางสุรภา ขุนทองแก้ว
ICS 201 หน้า 7

ตาแหน่ง:
ลายมือชื่อ:
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
วันที่ 10 เมษายน 2562

…………………………………………….

สรุปเหตุการณ์โดยย่อ (ICS 201)
1.ชื่อสถานการณ์

2.เหตุการณ์หมายเลขที่
7 วันอันตรายเทศกาลสงกรานต์ 2562
001/2562
9.โครงสร้างระบบบัญชาการเหตุการณ์ปัจจุบัน

3.วันเวลาที่เริ่มใช้แผน
11– 17 เมษายน 2562

ICS สสจ.ราชบุรี 2562
11 – 17 เมษายน 2562

เตรียมโดย ชื่อ
IC/SAT/Stategics
นางสุรภา ขุนทองแก้ว
ICS 201 หน้า 8

ตาแหน่ง:
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
วันที่ 10 เมษายน 2562

ลายมือชื่อ:
…………………………………………….

สรุปเหตุการณ์โดยย่อ (ICS 201)
1.ชื่อสถานการณ์

2.เหตุการณ์หมายเลขที่
001/2562

7 วันอันตรายเทศกาลสงกรานต์ 2562

3.วันเวลาที่เริ่มใช้แผน
11– 17 เมษายน 2562

10.สรุปทรัพยากรเหตุการณ์ :
ทรัพยากรชนิดจานวน

แหล่งทรัพยากร

วันเวลาที่ วัน เวลาที่คาด มาถึง
สั่งมา
ว่าจะมาถึง

หมายเหตุ
(ตาแหน่งการ/
มอบหมาย/สถานะ)

1.ของขวัญเยี่ยมด่าน
2.รถยนต์ 3 คัน
3.แบบสอบสวนการบาดเจ็บ
จากอุบัติเหตุทางถนน
4.แบบฟอร์มตรวจเตือน
แอลกอฮอล์
5.แบบประเมินด่านชุมชน
(3ต)
6.พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ พ.ศ.2551
7.สื่อสติ๊กเกอร์ อุบัติเหตุ
แอลกอฮอล์ ยาสูบ
8.สื่อแผ่นพับ อุบัติเหตุ
แอลกอฮอล์ ยาสูบ

ร้านค้า
กลุ่มบริหาร
กลุ่มควบคุมโรค

2/4/2562
2/4/2562
2/4/2562

9/4/2562
9/4/2562
9/4/2562





กลุ่มNCD

2/4/2562

9/4/2562



กลุ่มNCD

2/4/2562

9/4/2562



กลุ่มNCD

2/4/2562

9/4/2562



กลุ่มEMS

2/4/2562

9/4/2562



กลุ่มEMS

2/4/2562

9/4/2562



9.โทรศัพท์ 1 เครื่อง

กลุ่มEMS

2/4/2562

9/4/2562

 ใช้สาหรับโทร

กลุ่มEMS

2/4/2562

9/4/2562



สสจ.ราชบุรี

2/4/2562

9/4/2562



กลุ่มEMS

2/4/2562

9/4/2562



10.คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค 3
เครื่อง
11.เครื่องฉายโปรเจกเตอร์
1 เครื่อง
12.Printer 1 เครื่อง

เตรียมโดย ชื่อ
IC/SAT/Stategics
นางสุรภา ขุนทองแก้ว
ICS 201 หน้า 9

ตาแหน่ง:
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
วันที่ 10 เมษายน 2562

ประสานงานกับพื้นที่
ใช้สาหรับรวบรวมและ
ประเมินผล

ลายมือชื่อ:
…………………………………………….

