สรุปข้อสั่งการศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี
กรณี โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19), ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5
และมาตรการรองรับอุบัติเหตุ ในช่วงเทศกาลปีใหม่ ครั้งที่ 10/2563
วันอังคารที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2563 เวลา 09.00-10.30 น.
ณ ห้องประชุมชั้น 4 สานักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี
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พญ.ปาจรีย์ อารีย์รบ
นายไพรัช มโนสารโสภณ
นายรุ่งเรือง เด่นดวงใจ
นางนิรมล เกิดอินท์
นางชฎาภรณ์ บุตรบุรี
นางอัญนิกา งามเจริญ
นายวิศนุกรณ์ บางตุ้ม
นายสิทธิศักดิ์ คานุ
น.ส.นุสรา อัยราน้อย

10. น.ส.รัตนาภร ดังแสง
11. นายนวพล ใจเพ็ชร
12. นางเพียงพิศ สวัสดี
13. นางนิศาชล ศรีหริ่ง
14. น.ส.สุพจนีย์ สะอาด
15. นายกิตติ์พิพัชร์ ศรีวิลาศ
16. นายณัฐกิจ คงเดช
17. นางสุรภา ขุนทองแก้ว
18. น.ส.ศลาฆนันท์ หงษ์สวัสดิ์
19. น.ส.ดวงเดือน ก้อนทอง
20. น.ส.วรลักษณ์ อนันตกูล

ผู้บัญชาการเหตุการณ์ (IC)
รองผู้บัญชาการเหตุการณ์
รองผู้บัญชาการเหตุการณ์
กลุ่มภารกิจประสานงานและเลขานุการ (Liaison)
กลุ่มภารกิจสื่อสารความเสี่ยง (PIO)
กลุ่มภารกิจสื่อสารความเสี่ยง (PIO)
กลุ่มภารกิจตระหนักรู้สถานการณ์ (SAT)
กลุ่มภารกิจตระหนักรู้สถานการณ์ (SAT)
กลุ่มภารกิจตระหนักรู้สถานการณ์ (SAT)
ด้านอุบัติเหตุและสาธารณภัย
กลุ่มภารกิจตระหนักรู้สถานการณ์ (SAT)
ด้านอุบัติเหตุและสาธารณภัย
กลุ่มภารกิจตระหนักรู้สถานการณ์ (SAT)
ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม
กลุ่มภารกิจด้านความปลอดภัย (Safety)
กลุ่มภารกิจยุทธศาสตร์และวิชาการ (Planning)
กลุ่มภารกิจยุทธศาสตร์และวิชาการ (Planning)
กลุ่มภารกิจยุทธศาสตร์และวิชาการ (Planning)
ด้านสนับสนุนเทคโนโลยีสารสนเทศ
กลุ่มภารกิจยุทธศาสตร์และวิชาการ (Planning)
ด้านสนับสนุนเทคโนโลยีสารสนเทศ
กลุ่มภารกิจปฏิบัติการ (Operation)
กลุ่มภารกิจปฏิบัติการ (Operation)
ด้านการแพทย์และการสาธารณสุข
กลุ่มภารกิจปฏิบัติการ (Operation)
ด้านฟื้นฟูสภาพจิต
กลุม่ ภารกิจสารองเวชภัณฑ์
และส่งกาลังบารุง (Stockpiling and Logistics)
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21. นางสุทธิกานต์ นาคกู้
22. น.ส.อนุสรา ทัดมาลา
23. น.ส.อรณี พรหมน้อย
24. น.ส.หัทยา อดิเรกลาภ

กลุ่มภารกิจการเงินและงบประมาณ (Finance and Admin)
นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติการ
นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติการ
นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติการ

แพทย์หญิงปาจรีย์ อารีย์รบ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดราชบุรี เป็นประธานเปิดศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้
ภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรณี โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) พร้อมทั้งติดตาม
สถานการณ์ ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 และเตรียมพร้อม ป้องกันอุบัติเหตุ ในช่วงเทศกาลปีใหม่ ซึ่งจาเป็นต้อง
ด าเนิ น การและติ ดตามสถานการณ์ อ ย่ า งใกล้ ชิด เป็ น การเฝ้ า ระวัง ติ ด ตามผลการด าเนิน การตามมาตรการ
“คัดกรอง ป้ องกัน รั กษา ประชาสั มพัน ธ์ หั นไปช่ว ยเพื่อน” และมอบหมายภารกิจต่างๆ ในวัน อังคารที่ 29
ธันวาคม พ.ศ. 2563 เวลา 09.00 ณ ห้องประชุมชั้น 4 สานักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี
 กรณี โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)
ลาดับ
ข้อสั่งการ นายแพทย์
มอบหมายกลุ่มภารกิจดาเนินการ
สาธารณสุขจังหวัดราชบุรี
(IC)
1 รายงานสถานการณ์
กลุ่มภารกิจตระหนักรู้สถานการณ์ (SAT) รายงานสถานการณ์
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ในระดับ ทั่วโลก ทวีป
2019 (COVID – 19) ใน
ประเทศ และจังหวัดราชบุรี วันอังคารที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2563
ระดับ ทั่วโลก ประเทศ และ ดังนี้
จังหวัดราชบุรี
 สถานการณ์ ทัว่ โลก
- ยอดผู้ติดเชื้อรวม 81,669,521 ราย
- อาการรุนแรง 105,790 ราย
- รักษาหายแล้ว 57,795,786 ราย
- เสียชีวิต 1,781,442 ราย
- อันดับประเทศที่มีผู้ติดเชื้อสูงสุด
1. สหรัฐอเมริกา จานวน 19,781,624 ราย
2. อินเดีย จานวน 10,224,797 ราย
3. บราซิล จานวน 7,506,890 ราย
 สถานการณ์ ในประเทศไทย
พบว่า ผู้ติดเชื้อรายใหม่วันนี้ 155 ราย เป็นการติดเชื้อในประเทศ 134
ราย ติดเชื้อในแรงานต่างด้าวจากการคัดกรองเชิงรุก 11 ราย และอยู่ใน
สถานที่กักกันที่รัฐจัดให้ 10 ราย รวมล่าสุดมีผู้ป่วยยืนยันสะสม 6,440
ราย ติดเชื้อในประเทศ 4,447 ราย ติดเชื้อในแรงงานต่างด้าวจากการ
คัดกรองเชิงรุก 1,381 ราย
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ลาดับ

ข้อสั่งการ นายแพทย์
สาธารณสุขจังหวัดราชบุรี
(IC)

มอบหมายกลุ่มภารกิจดาเนินการ
 สถานการณ์ จังหวัดราชบุรี
- ไม่พบผู้ป่วยสะสมระลอกใหม่ รวมทั้งหมด 9 ราย พบผู้สัมผัสเสี่ยงสูง
สะสม 200 ราย ผู้สัมผัสเสี่ยงต่าสะสม 184 ราย ส่วนการคัดกรอง
กลุ่มเสี่ยงเชิงรุก ในผู้เดินทางไปพื้นที่เสี่ยง จังหวัดสมุทรสาคร 4 พื้นที่
เสี่ยง ได้แก่ ตลาดกลางกุ้ง ตลาดทะเลไทย ตลาดมหาชัย และชุมชน
ซอยเศรษฐกิจ 13 เก็บตัวอย่าง 885 ราย ไม่พบเชื้อ 788 ราย รอผล
93 ราย และคัดกรองในกลุ่มต่างด้าว จานวน 5,895 ราย เก็บตัวอย่าง
382 ราย ไม่พบเชื้อ 382 ราย

2

3

4

ปัญหาที่พบของจังหวัดราชบุรี
คือ
1) น้ายาตรวจ COVID-19
- มอบกลุ่มภารกิจปฏิบัติการ (Operation) ประสานรพ.ราชบุรีเพื่อ
ของรพ.ราชบุรีอาจไม่เพียงพอ วางแผนในเรื่องการตรวจเชื้อทางห้องปฏิบัติการ บริหารจัดการให้มี
เพียงพอจนถึงวันที่ 6 ม.ค. 2564 (ได้รับน้ายาตรวจจากบริษัทเอกชน
เร็วสุดในวันที่ 6 ม.ค. 2564 ) โดยเสนอว่า ในส่วนการตรวจเชื้อใน
กลุ่มที่ไม่ใช่ผู้สัมผัสเสี่ยงสูง เช่น ในกลุ่มแรงงานต่างด้าว Active Case
Finding อาจนาส่งตรวจศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ สมุทรสงคราม
2) การบันทึกข้อมูลผู้สัมผัส - มอบกลุ่มภารกิจปฏิบัติการ (Operation) ด้านทีมสอบสวนเคลื่อนที่
เสี่ยงสูง และผู้สัมผัสเสี่ยงต่า เร็ว(SRRT) จัดทาแบบฟอร์มและประสานไปยังพื้นที่ และกาชับให้
ยังไม่ครบถ้วนทาให้มีปัญหาใน บันทึกข้อมูลผู้สัมผัสเสี่ยงสูง และผู้สัมผัสเสี่ยงต่าตามแบบฟอร์มของ
การตรวจสอบยืนยันผล LAB จังหวัด เพื่อง่ายต่อการตรวจสอบยืนยันผล LAB
จัดทามาตรการเฝ้าระวัง และ มอบกลุ่มภารกิจปฏิบัติการ (Operation) ด้านทีมสอบสวนเคลื่อนที่เร็ว
ป้องกัน COVID-19 สาหรับ (SRRT) สรุปประเด็น และจัดทามาตรการเฝ้าระวัง และป้องกัน สาหรับ
รถตู้ หรือรถรับ-ส่ง นักเรียน รถตู้ หรือรถรับ-ส่ง นักเรียน
เนื่องจากมีประเด็นในส่วนของ
Timeline ผู้ติดเชื้อรายที่ 8
ทบทวนคาสั่ง มาตรการ
มอบกลุ่มภารกิจตระหนักรู้สถานการณ์ (SAT) ร่วมกับกลุ่มงานควบคุม
เพื่อนาเสนอในที่ประชุม
โรคติดต่อทบทวนคาสั่งจังหวัดราชุบรี ฉบับที่ 16 สั่ง ณ วันที่ 25
คณะกรรมการโรคติดต่อ
ธันวาคม 2563 และสรุปประเด็นเห็นควรให้มีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่
จังหวัดราชบุรี
อย่างไร และให้นาเรื่องการร้องเรียนจากร้านเกม เพิ่มในวาระเพื่อ
พิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดราชบุรี ในวันพรุ่งนี้
ต่อไป
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ลาดับ
5

6
7

8

9

10

ข้อสั่งการ นายแพทย์
มอบหมายกลุ่มภารกิจดาเนินการ
สาธารณสุขจังหวัดราชบุรี
(IC)
เน้นย้าให้ตรวจสอบการบันทึก มอบกลุ่มภารกิจสารองเวชภัณฑ์และส่งกาลังบารุง (Stockpiling and
ข้อมูลในระบบ CO-WARD
Logistics) ตรวจสอบข้อมูลของรพ.ทุกแห่ง และประสานไปยัง
ให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน
ผู้รับผิดชอบของ รพ.ทุกแห่ง ให้ตรวจสอบและบันทึกข้อมูลให้ถูกต้อง
และเป็นปัจจุบัน
ตรวจสอบข้อมูลกลุ่มผู้สงสัย มอบกลุ่มภารกิจตระหนักรู้สถานการณ์ (SAT) ตรวจสอบข้อมูลกลุ่ม
ติดเชื้อที่เข้าเกณฑ์สอบสวน ผู้สงสัยติดเชื้อที่เข้าเกณฑ์สอบสวนโรค (PUI) ให้เป็นปัจจุบัน และ
โรค (PUI) ให้เป็นปัจจุบัน
รายงานไปยังเขตสุขภาพที่ 5 ต่อไป
มอบ กลุ่มงานควบคุม
มอบกลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อสานักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี แจ้ง
โรคติดต่อ สานักงาน
ไปยัง Local Quarantine อาเภอจอมบึงและอาเภอปากท่อ หากพบ
สาธารณสุขจังหวัดราชบุรี
ปัญหาอุปสรรคให้แจ้งกลับมายังกลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อสานักงาน
เป็น Center ของ Local
สาธารณสุขจังหวัดราชบุรี เพื่อประสานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
Quarantine
โดยไม่ให้ทางพื้นที่แจ้งปัญหาหรือประสานงานกับหน่วยงานอื่นโดยตรง
เน้นย้า เจ้าหน้าที่สาธารณสุข มอบกลุ่มภารกิจปฏิบัติการ (Operation) ร่วมกับกลุ่มงานพัฒนาระบบ
และเจ้าหน้าที่มูลนิธิต่างๆ ใน บริการและการแพทย์ฉุกเฉินแจ้งไปยังรพ.ทุกแห่ง สาธารณสุขอาเภอทุก
การระมัดระวัง และการสวม อาเภอ และมูลนิธิต่างๆ ให้เน้นย้าในการระมัดระวัง และการสวมใส่
ใส่อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (PPE) ขณะปฏิบัติงาน
PPE ขณะปฏิบัติงาน
อสม.ทางานเชิงรุก
มอบกลุ่มภารกิจปฏิบัติการ (Operation) ดาเนินการ ดังนี้
1. แจ้งไปยังสาธารณสุขอาเภอทุกอาเภอ ให้ อสม.แจ้งข่าวสาร และ
คัดกรองกลุ่มเสี่ยง
2. ตรวจสอบจานวนและความต้องการในการใช้หน้ากากอนามัยสาหรับ
อสม. และแจ้งจานวนไปยังกลุ่มภารกิจสารองเวชภัณฑ์และส่งกาลัง
บารุง (Stockpiling and Logistics) เพื่อจัดสรรไปยังพื้นที่
ติดตามผลการดาเนินงาน
- มอบกลุ่มภารกิจที่เกี่ยวข้องดาเนินการตามข้อสั่งการและรายงานผล
ตามมาตรการ 5 ด้าน
การดาเนินงานในที่ประชุม EOC ในแต่ละวัน
“คัดกรอง ป้องกัน รักษา
- มอบกลุ่มภารกิจสื่อสารความเสี่ยง (PIO)
ประชาสัมพันธ์ หันไปช่วย
1. จัดทาข้อมูลสถานการณ์ โดยประสานขอข้อมูลผู้รับผิดชอบกลุ่มงาน
เพื่อน”
ควบคุมโรค และให้ตัดยอดข้อมูล ณ เวลา 11.00 น. โดยอาจมีการ
เปลี่ยนแปลงเวลาได้กรณีที่พบผู้ป่วยรายใหม่
2. จัดทาสื่อประชาสัมพันธ์รณรงค์สวมใส่หน้ากากอนามัย และ
เพิ่มมาตรการ T= Thaichana ลงทะเบียนใน Applicationไทยชนะ
สาหรับบุคคลทั่วไป เพื่อใช้ในการค้นหา เช็คอิน เช็คเอาท์ประเมิน
กิจการ/กิจกรรม
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 กรณี ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5
ลาดับ
1

2

ข้อสั่งการ นายแพทย์
มอบหมายกลุ่มภารกิจดาเนินการ
สาธารณสุขจังหวัดราชบุรี (IC)
รายงานสถานการณ์ ฝุ่นละออง กลุ่มภารกิจตระหนักรู้สถานการณ์ (SAT) ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม
ขนาดเล็ก PM 2.5
รายงานสถานการณ์ฝุ่น PM 2.5 จังหวัดราชบุรี พบว่าในสัปดาห์ที่
ผ่านมา ค่าปริมาณ PM 2.5 อยู่ในช่วงระหว่าง 11-17 ไมโครกรัมต่อ
ลูกบาศก์เมตร สภาพอากาศอยู่ในระดับดีมาก (สีฟ้า) และในวันที่ 29
ธันวาคม 2563 เวลา 08.00 น. ณ จุดตรวจวัดสานักงาน
สิ่งแวดล้อมภาคที่ 8 พบค่า PM 2.5 มีค่า 14 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์
เมตร (ค่ามาตรฐานไม่เกิน 50 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร) โดยการ
เจ็บป่วยด้วยโรคเกี่ยวกับมลพิษทางอากาศ จาก รายงาน HDC เดือน
ธันวาคม 63 (ถึง 25 ธันวาคม 2563) พบว่าส่วนใหญ่ป่วยด้วยโรค
ผิวหนังอักเสบ โรคคออักเสบ และโรคตาอักเสบ ตามลาดับ
สรุปสถานการณ์ ฝุน่ PM 2.5 มอบกลุ่มภารกิจตระหนักรู้สถานการณ์ (SAT) ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม
เป็น OnePage รายงานลงใน รายงานสถานการณ์ตามระเบียบของกระทรวง โดยให้รายงานค่าฝุ่น
กลุ่ม Line EOC สสจ.ราชบุรี
เฉลี่ยของวัน คือในเวลา 08.00 น. แต่ถ้าหากช่วงเวลาเย็นมีค่าฝุ่นที่
ในช่วงเช้าของทุกวัน
สูงจากเดิมผิดปกติ ให้รายงานสถานการณ์ในเวลาตอนเย็นเพิ่มด้วย

 กรณี เตรียมพร้อม ป้องกัน และรองรับอุบัติเหตุ ในช่วงเทศกาลปีใหม่
ลาดับ
1

ข้อสั่งการ นายแพทย์
มอบหมายกลุ่มภารกิจดาเนินการ
สาธารณสุขจังหวัดราชบุรี (IC)
รายงานสถานการณ์อุบัติเหตุ
กลุ่มภารกิจตระหนักรู้สถานการณ์ (SAT) ด้านอุบัติเหตุและ
ทางถนน ช่วงก่อนเทศกาล
สาธารณภัย รายงานสถานการณ์อุบัติเหตุจราจรทางถนน จังหวัด
ปีใหม่
ราชบุรี ปีงบประมาณ 2564 พบผู้บาดเจ็บ 2,109 ราย เสียชีวิต 54
ราย ประเภทยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุมากที่สุด คือ มอเตอร์ไซด์
ร้อยละ 72.54 สาเหตุจากวิศวกรรมจราจร ร้อยละ 25.49 และ
จากพฤติกรรม ความประมาท ร้อยละ 66.66 ซึ่งสถิติผู้บาดเจ็บและ
เสียชีวิตก่อนเทศกาลปีใหม่ 22-28 ธันวาคม 2563 พบว่า เกิดเหตุ
59 ราย รักษาตัวที่โรงพยาบาล 15 ราย และเสียชีวิต 5 ราย โดย
เพิ่มขึ้นจากเมื่อวาน 3 ราย ดังนี้
- รายที่ 3 : วันที่ 27 ธันวาคม 2563 เวลา 23.55 น. ชาย 26 ปี
ดื่มสุราที่ทางานแล้วขับมอเตอร์ไซค์ล้มเอง เพื่อกลับบ้านที่ ม.8
ต.แพงพวย อ.ดาเนิน สาเหตุเกิดจาก เมาสุรา ไม่สวมหมวกนิรภัย และ
ที่เกิดเหตุแสงสว่างไม่เพียงพอ วินิจฉัยว่าเป็น Head injury

-6-

ลาดับ

2

ข้อสั่งการ นายแพทย์
สาธารณสุขจังหวัดราชบุรี (IC)

มอบหมายกลุ่มภารกิจดาเนินการ

- รายที่4 วันที่ 28 ธันวาคม 2563 เวลา 6.30 น. หญิงไทย 70 ปี
เดินข้ามถนนถูกรถกระบะ Kerry ชน บริเวณใกล้เคียงโรงไม้อุทัย ถนน
สายบางแพ-หัวโพ วินิจฉัยว่าเป็น Hemothorax และ Multiple
fracture
- รายที่5 เหตุเกิดเมื่อ 25 ธันวาคม 2563 เวลา 10.30 น. ที่ถนน
เพชรเกษมสายเก่า ม.5 ต.โคกหม้อ หญิง 18 ปี ซ้อนมอเตอร์ไซด์
สุนัขตัดหน้าเสียหลักล้มไปชนเสาไฟ และถนนลื่นจากฝนตก (ไม่สวม
หมวกนิรภัย) เข้ารับการรักษาที่รพ.ราชบุรี เสียชีวิตในเวลาต่อมา
วินิจฉัยว่าเป็น Head injury
มาตรการในการป้องกันอุบัติเหตุ กลุ่มภารกิจตระหนักรู้สถานการณ์ (SAT) ด้านอุบัติเหตุและ
ทางถนน ช่วงก่อนเทศกาล
สาธารณภัย ร่วมกับหน่วยงาน ปภ. รณรงค์ตามด่านและจุดตรวจใน
ปีใหม่
พื้นทีท่ ุกอาเภอ โดยแจ้งประชาสัมพันธ์และกาชับ เรื่องมาตรการ
COVID -19 ควบคู่กับมาตรการการขับขี่ปลอดภัย ในทุกอาเภอ
เรียบร้อยแล้ว

ปิดประชุมเวลา 10.30 น.
ผู้สรุป นางสาวสุพจนีย์ สะอาด
ผู้ตรวจสอบ นางนิศาชล ศรีหริ่ง

