สรุปข้อสั่งการศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี
กรณี โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19), ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5
และมาตรการรองรับอุบัติเหตุ ในช่วงเทศกาลปีใหม่ ครั้งที่ 11/2563
วันพุธที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2563 เวลา 09.15-10.15 น.
ณ ห้องประชุมชั้น 4 สานักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี
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นางนิรมล เกิดอินท์
นางชฎาภรณ์ บุตรบุรี
นางอัญนิกา งามเจริญ
นายอัครวุฒิ ศุภอักษร
น.ส.นุสรา อัยราน้อย

8. น.ส.รัตนาภร ดังแสง
9. นายนวพล ใจเพ็ชร
10. นางเพียงพิศ สวัสดี
11. น.ส.อุทุมพร ปลื้มทับสาย
12. น.ส.ณฐพร ทองรอด
13. น.ส.สุพจนีย์ สะอาด
14. นายกิตติ์พิพัชร์ ศรีวิลาศ
15. นายณัฐกิจ คงเดช
16. น.ส.ศลาฆนันท์ หงษ์สวัสดิ์
17. น.ส.ดวงเดือน ก้อนทอง
18. นางทิพาพรรณ พานิชเจริญ
19. น.ส.อนุสรา ทัดมาลา
20. น.ส.อรณี พรหมน้อย
21. น.ส.หัทยา อดิเรกลาภ

ผู้บัญชาการเหตุการณ์ (IC)
รองผู้บัญชาการเหตุการณ์
กลุ่มภารกิจประสานงานและเลขานุการ (Liaison)
กลุ่มภารกิจสื่อสารความเสี่ยง (PIO)
กลุ่มภารกิจสื่อสารความเสี่ยง (PIO)
กลุ่มภารกิจตระหนักรู้สถานการณ์ (SAT)
กลุ่มภารกิจตระหนักรู้สถานการณ์ (SAT)
ด้านอุบัติเหตุและสาธารณภัย
กลุ่มภารกิจตระหนักรู้สถานการณ์ (SAT)
ด้านอุบัติเหตุและสาธารณภัย
กลุ่มภารกิจตระหนักรู้สถานการณ์ (SAT)
ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม
กลุ่มภารกิจด้านความปลอดภัย (Safety)
กลุ่มภารกิจยุทธศาสตร์และวิชาการ (Planning)
กลุ่มภารกิจยุทธศาสตร์และวิชาการ (Planning)
กลุ่มภารกิจยุทธศาสตร์และวิชาการ (Planning)
กลุ่มภารกิจยุทธศาสตร์และวิชาการ (Planning)
ด้านสนับสนุนเทคโนโลยีสารสนเทศ
กลุ่มภารกิจยุทธศาสตร์และวิชาการ (Planning)
ด้านสนับสนุนเทคโนโลยีสารสนเทศ
กลุ่มภารกิจปฏิบัติการ (Operation)
ด้านการแพทย์และการสาธารณสุข
กลุ่มภารกิจปฏิบัติการ (Operation)
ด้านฟื้นฟูสภาพจิต
กลุ่มภารกิจการเงินและงบประมาณ (Finance and Admin)
นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติการ
นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติการ
นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติการ
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นายแพทย์ชวนนท์ อิ่มอาบ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดราชบุรี เป็นประธานเปิดศูนย์ ปฏิบัติการ
ตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรณี โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) พร้อมทั้ง
ติดตามสถานการณ์ ฝุ่ น ละอองขนาดเล็ ก PM 2.5 และเตรียมพร้อม ป้องกัน อุบัติเหตุ ในช่ว งเทศกาลปีใหม่
ซึ่งจาเป็นต้องดาเนินการและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด เป็นการเฝ้าระวัง ติดตามผลการดาเนินการตาม
มาตรการ “คัดกรอง ป้องกัน รักษา ประชาสัมพันธ์ หันไปช่วยเพื่อน” และมอบหมายภารกิจต่างๆ ในวันพุธที่
30 ธันวาคม พ.ศ. 2563 เวลา 09.15 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 วันพุธที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ดังนี้
ระดับ ทั่วโลก ประเทศ และ
 สถานการณ์ ทั่วโลก
จังหวัดราชบุรี
- ยอดผู้ติดเชื้อรวม 82,322,167 ราย
- อาการรุนแรง 105,939 ราย
- รักษาหายแล้ว 58,331,415 ราย
- เสียชีวิต 1,796,292 ราย
- อันดับประเทศที่มีผู้ติดเชื้อสูงสุด
1. สหรัฐอเมริกา จานวน 19,977,704 ราย
2. อินเดีย จานวน 10,245,326 ราย
3. บราซิล จานวน 7,564,117 ราย
 สถานการณ์ ในประเทศไทย
พบว่า ผู้ติดเชื้อรายใหม่วันนี้ 250 ราย เป็นการติดเชื้อในประเทศ 241
ราย ติดเชื้อในผู้เดินทางไม่เข้าสถานที่กักกัน 1 ราย และอยู่ในสถานที่
กักกันที่รัฐจัดให้ 8 ราย รวมล่าสุดมีผู้ป่วยยืนยันสะสม 6,690 ราย
ติดเชื้อในประเทศ 4,688 ราย ติดเชื้อในแรงงานต่างด้าวจากการ
คัดกรองเชิงรุก 1,383 ราย
 สถานการณ์ จังหวัดราชบุรี
- ไม่พบผู้ป่วยสะสมระลอกใหม่ รวมทั้งหมด 9 ราย พบผู้สัมผัสเสี่ยงสูง
สะสม 264 ราย ผู้สัมผัสเสี่ยงต่าสะสม 155 ราย ส่วนการคัดกรอง
กลุ่มเสี่ยงเชิงรุก ในผู้เดินทางไปพื้นที่เสี่ยง จังหวัดสมุทรสาคร เก็บ
ตัวอย่าง 907 ราย ไม่พบเชื้อ 881 ราย พบเชื้อ 4 ราย (คือ ผู้ป่วยราย
ที่ 6-9) รอผล 22 ราย และคัดกรองในกลุ่มต่างด้าว จานวน 15,177
ราย เก็บตัวอย่าง 712 ราย ไม่พบเชื้อ 505 ราย รอผล 207 ราย
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ลาดับ
2

ข้อสั่งการ นายแพทย์
สาธารณสุขจังหวัดราชบุรี
(IC)
ติดตามผลการดาเนินงาน
ตามมาตรการ 5 ด้าน
“คัดกรอง ป้องกัน รักษา
ประชาสัมพันธ์ หันไปช่วย
เพื่อน”

มอบหมายกลุ่มภารกิจดาเนินการ
1. กลุ่มภารกิจปฏิบัติการ (Operation) รายงานผลการรักษาผู้ป่วยติด
เชื้อ รายละเอียด ดังนี้
- รพ.บางแพ ทั้ง 2 ราย ผู้ป่วยอาการดีขึ้นไม่ไข้ ไอน้อยลง จมูกรับกลิ่น
ดีขึ้น กินอาหารดีขึ้น รอ SWAB ซ้า พรุ่งนี้ แต่ราย ชาย อายุ 49 ปี
เมื่อวานวันที่ 29 ธ.ค.63 มีอาการ จุกท้อง คลื่นไส้ อาเจียน มี ประวัติ
DM HT ไขมันในเลือดสูง แพทย์สงสัย MI ทา EKG ผลปกติ ไม่มี MI ให้
การรักษาแบบ GI ตอนนี้อาการดีขึ้น
- PUI รพ.บางแพ 2 ราย เดิม ผล Negative ผู้ป่วย Admit case อายุ
81 ปี มีปัญหา COPD อาการเหนื่อยหอบดีขึ้น อีกราย อาการปกติ
รอกลับบ้าน เมื่อวานรับ PUI ใหม่อีก 2 ราย รายแรกรับเมื่อวานนี้ ชาย
อายุ 45 ปี อยู่ ม.6 ต.บางแพ มาด้วยไข้ เจ็บคอ จมูกรับกลิ่นน้อยลง
เป็นมา 2 วัน มีประวัติเดินทางไปพื้นที่เสี่ยงสมุทรสาครและกรุงเทพฯ
SWAB เมื่อวานนี้ ผล Negative เข้า Admit co-ward รายที่ 2 เป็น
เด็กชาย อายุ 9 เดือน อยู่ ม.11 ต.โพหัก มาด้วยไข้ ไอ หอบ มีประวัติ
ยายผู้ดูแลเด็ก อุ้มเด็ก เร่ร่อน เอาเสื้อผ้า ไปแลกไข่ โดยเร่ร่อนไปทุก
หมู่บ้าน admit co-ward ทา Swab เช้านี้ รอผล
- รพ.ดาเนินสะดวก รายที่ ADMIT Co-ward 7 ราย เดิม 6 ราย มี 5
ราย อาการดีขึ้น มี 1 ราย เป็น เจ้าหน้าทีแ่ ผนไทย ที่ยังมีปัญหาจมูก
ไม่รับกลิ่น และเมื่อคืนมารายใหม่เพิ่มอีก 1 ราย ทางานอยู่สมุทรสาคร
กลับมาบ้านที่ดาเนินสะดวก ผล Positive เมื่อคืน รพ.ดาเนินสะดวก
เอารถไปรับมา ADMIT ที่ รพ. กาลังดาเนินการสอบสวนโรค
2. กลุ่มภารกิจปฏิบัติการ (Operation) ด้านฟื้นฟูสภาพจิต รายงานผล
การดาเนินงาน ดังนี้
- ข้อมูลการสารวจสุขภาพใจ MENTAL HEALTH CHECK-IN 1-29
ธ.ค. 63 ในกลุ่มเจ้าหน้าที่สาธารณสุข พบว่า ภาวะหมดไฟ เสี่ยง 4 ราย
ภาวะเครียด เสี่ยงมากที่สุด 2 ราย ภาวะซึมเศร้าเบื้องต้น เสี่ยง 11
ราย ภาวะซึมเศร้าเชิงลึก เสี่ยงปานกลาง 4 ราย และเสี่ยงปานกลางที่มี
แนวโน้มฆ่าตัวตาย 1 ราย
- ประชาชน 169 ราย เป็นกลุ่มไม่กักตัว 137 ราย และกักตัว 32
ราย ภาวะหมดไฟ เสี่ยง 18 ราย ภาวะเครียด เสี่ยงมากที่สุด 4 ราย
ภาวะซึมเศร้าเบื้องต้น เสี่ยง 60 ราย ภาวะซึมเศร้าเชิงลึก เสี่ยงปาน
กลาง 4 ราย และเสี่ยงปานกลางที่มีแนวโน้มฆ่าตัวตาย 2 ราย และ
เสี่ยงน้อย 7 ราย โดยสาเหตุส่วนใหญ่มาจาก รายได้น้อย/หนี้สิน
ว่างงาน ถูกเลิกจ้าง
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ลาดับ
3

4

ข้อสั่งการ นายแพทย์
สาธารณสุขจังหวัดราชบุรี
(IC)
จัดทาหนังสือ ข้อสั่งการ
มาตรการสาหรับผู้ทรี่ อผลการ
ตรวจ SWAB ให้ Home
Quarantine
จัดทาแผน/มาตรการดูแล
สุขภาพจิตในกลุ่มผู้สัมผัสเสี่ยง
สูงที่อยู่ใน LQ HQ และผู้ทมี่ ี
ภาวะซึมเศร้าต่างๆ

มอบหมายกลุ่มภารกิจดาเนินการ
มอบกลุ่มภารกิจตระหนักรู้สถานการณ์ (SAT) ร่วมกับกลุ่มงานควบคุม
โรคติดต่อ แจ้งหนังสืออย่างเป็นทางการ ให้ รพ.ทุกแห่ง สาธารณสุข
อาเภอทุกอาเภอ เรื่อง ข้อสั่งการ และมาตรการ สาหรับผู้ทรี่ อผลการ
ตรวจ SWAB ทาการ Home Quarantine
มอบกลุ่มภารกิจปฏิบัติการ (Operation) ประสานทีม MCATT จัดทา
แผน/มาตรการดูแลสุขภาพจิตในกลุ่มผู้สัมผัสเสี่ยงสูงที่อยู่ใน LQ HQ
และผู้ทพี่ บว่ามีภาวะเสี่ยงซึมเศร้าต่างๆหรือมีภาวะเสี่ยงฆ่าตัวตาย ที่ได้
จากการลงพื้นทีค่ ัดกรองในกลุ่มต่างๆ
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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) (ค่ามาตรฐานไม่
เกิน 50 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร) และในวันที่ 30 ธันวาคม
2563 เวลา 08.00 น. ณ จุดตรวจวัดสานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 8
พบค่า PM 2.5 มีค่า 15 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร สภาพอากาศ
อยู่ในระดับดีมาก (สีฟ้า) โดยจากการวิเคราะห์สาเหตุ อาเนื่องมาจาก
การจราจรลดลง ประเทศเพื่อนบ้านไม่มีการเผาป่า และยังไม่ถึงช่วง
การเผาอ้อยในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี เป็นต้น จึงทาให้สภาพอากาศ
อยู่ในระดับดีมาก (สีฟ้า)
มาตรการในการป้องกันฝุน่
กลุ่มภารกิจตระหนักรู้สถานการณ์ (SAT) ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม
ละอองขนาดเล็ก PM 2.5
กาหนดมาตรการป้องกัน และได้แจ้งให้พื้นที่ดาเนินการ ดังนี้
1. ติดตามสถานการณ์ค่าปริมาณฝุ่นPM2.5 จาก Application Air 4
Thai เป็นประจาทุกวัน
2. รพ./ รพ.สต.ทุกแห่ง
- จัดเตรียมอุปกรณ์ในการป้องกันฝุ่น PM2.5 เช่น หน้ากากอนามัย
N95 เอกสารคาแนะนา
- รพศ./รพท. เตรียมจัดตั้งคลินิกมลพิษ ซึ่งจะดาเนินการเปิดเมื่อ
ค่าฝุ่น PM2.5 เกิน 75 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ขึ้นไป
- รพช./ รพ.สต.จัดให้จุดหรือช่องทางให้คาปรึกษาในการ
ดูแลตนเองและการป้องกัน PM2.5 แก่ประชาชน
3. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้การดูแลสุขภาพตนเองและการ
ป้องกันจากฝุ่น PM2.5 ตามสภาพอากาศและค่าปริมาณฝุ่น PM2.5
ที่เกิดขึ้น โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยง ได้แก่ เด็กเล็ก หญิงตั้งครรภ์
คนชรา ผู้ป่วยโรคเรื้อรังทางเดินหายใจ เช่น การทาความสะอาด
บ้านเรือน งดไปสถานที่ที่แออัด งดการเผาไหม้ในที่โล่งแจ้ง
สวมหน้ากากอนามัยเมื่อออกนอกบ้าน
4. รพ./รพ.สต.รายงานการเจ็บป่วยที่พบตามรหัสโรคเกี่ยวกับมลพิษ
ทางอากาศทุกวันในรายงาน HDC
5. กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมรายงานสถานการณ์ใน EOCทุกวัน
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 กรณี เตรียมพร้อม ป้องกัน และรองรับอุบัติเหตุ ในช่วงเทศกาลปีใหม่
ลาดับ
1

2

3

4

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
จากพฤติกรรมความประมาท ร้อยละ 66.66 ซึ่งสถิติผู้บาดเจ็บและ
เสียชีวิตก่อนเทศกาลปีใหม่ 22-28 ธ.ค. 63 พบว่า เกิดเหตุ 59 ราย
รักษาตัวที่โรงพยาบาล 15 ราย และเสียชีวิต 5 ราย และในช่วง
เทศกาลปีใหม่ 29 ธ.ค. 63 -4 ม.ค. 64 พบผู้บาดเจ็บ 42 ราย
รักษาตัวที่โรงพยาบาล 16 ราย และ เสียชีวิต 1 ราย รายละเอียด
ดังนี้ วันที่ 29 ธ.ค. 63 เวลาประมาณ 12.25 น. เหตุมอเตอร์ไซด์ถูก
รถกระบะเฉี่ยวชน ที่ ซอย 1 ม.6 ต.คุ้งกระถิน อ.เมืองราชบุรี
ใกล้เคียง อบต.โคกพริก ชาย 35 ปี เสียชีวิต ณ ที่เกิดเหตุ สาเหตุเกิด
จาก ผู้ขับขี่มอเตอร์ไซด์ล้าเข้าไปในช่องทางเดินรถ พฤติกรรมเสี่ยง :
ไม่สวมหมวกนิรภัย สภาพแวดล้อม : ทางตรง ลาดยาง ไม่มีหลุม ผิว
ถนนเรียบ และเกิดเหตุในเวลากลางวัน แพทย์ลงความเห็นว่า สมอง
ฉีกขาด คอหัก และตับแตก
มาตรการในการป้องกันอุบัติเหตุ กลุ่มภารกิจตระหนักรู้สถานการณ์ (SAT) ด้านอุบัติเหตุและ
ทางถนน ช่วงก่อนเทศกาล
สาธารณภัย ร่วมกับหน่วยงาน ปภ. รณรงค์ตามด่านและจุดตรวจ
ปีใหม่
ในพื้นที่ทุกอาเภอ โดยแจ้งประชาสัมพันธ์และกาชับ เรื่องมาตรการ
COVID -19 ควบคู่กับมาตรการการขับขี่ปลอดภัย เรียบร้อยแล้ว
ตรวจสอบกระบวนการส่งต่อ
มอบกลุ่มภารกิจตระหนักรู้สถานการณ์ (SAT) ด้านอุบัติเหตุและ
ผู้ป่วย กระบวนการ
สาธารณภัย ร่วมกับกลุ่มงานพัฒนาระบบบริการและการแพทย์ฉุกเฉิน
รักษาพยาบาล หากเกิดกรณี
ตรวจสอบเพิ่มเติมหากเกิดกรณีที่มีผปู้ ่วยเสียชีวิตที่ไม่ใช่ ณ จุดเกิดเหตุ
ที่มีผู้ป่วยเสียชีวิต
ในประเด็นการส่งต่อผู้ป่วย กระบวนการรักษาพยาบาล ณ จุดเกิดเหตุ
จนถึงโรงพยาบาล
ประสานพื้นที่เตรียมความพร้อม มอบกลุ่มภารกิจตระหนักรู้สถานการณ์ (SAT) ด้านอุบัติเหตุและ
รองรับทุกสถานการณ์
สาธารณภัย ประสานไปยังรพ.ทุกแห่ง เตรียมความพร้อมรองรับ
ทุกสถานการณ์ โดยเฉพาะการเตรียมความพร้อมในกรณี อุบัติเหตุหมู่
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