สรุปข้อสั่งการศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี
กรณี โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19), ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5
และมาตรการรองรับอุบัติเหตุ ในช่วงเทศกาลปีใหม่ ครั้งที่ 12/2563
วันพฤหัสบดีที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 เวลา 10.00 – 10.30 น.
ผ่านระบบ ZOOM Conference
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พญ.ปาจรีย์ อารีย์รบ
นางนิรมล เกิดอินท์
นางชฎาภรณ์ บุตรบุรี
นายทณาศักดิ์ ปั้นทรัพย์
นายอัครวุฒิ ศุภอักษร
น.ส.ณัฐวีร์ โกมลเปริน

7. น.ส.ณิชาภา ตั้งสกุลระหง
8. นายนวพล ใจเพ็ชร
9. น.ส.นฤมล สุทธิแสงจันทร์
10. น.ส.สุพจนีย์ สะอาด
11. น.ส.ณฐพร ทองรอด
12. นายกิตติ์พิพัชร์ ศรีวิลาศ
13. นายณัฐกิจ คงเดช
14. นางสุรภา ขุนทองแก้ว
15. น.ส.ศลาฆนันท์ หงษ์สวัสดิ์
16. น.ส.วรลักษณ์ อนันตกูล
17. นางสุทธิกานต์ นาคกู้

ผู้บัญชาการเหตุการณ์ (IC)
กลุ่มภารกิจประสานงานและเลขานุการ (Liaison)
กลุ่มภารกิจสื่อสารความเสี่ยง (PIO)
กลุ่มภารกิจด้านความปลอดภัย (Safety)
กลุ่มภารกิจตระหนักรู้สถานการณ์ (SAT)
กลุ่มภารกิจตระหนักรู้สถานการณ์ (SAT)
ด้านอุบัติเหตุและสาธารณภัย
กลุ่มภารกิจตระหนักรู้สถานการณ์ (SAT)
ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม
กลุ่มภารกิจตระหนักรู้สถานการณ์ (SAT)
ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม
กลุ่มภารกิจยุทธศาสตร์และวิชาการ (Planning)
กลุ่มภารกิจยุทธศาสตร์และวิชาการ (Planning)
กลุ่มภารกิจยุทธศาสตร์และวิชาการ (Planning)
กลุ่มภารกิจยุทธศาสตร์และวิชาการ (Planning)
ด้านสนับสนุนเทคโนโลยีสารสนเทศ
กลุ่มภารกิจยุทธศาสตร์และวิชาการ (Planning)
ด้านสนับสนุนเทคโนโลยีสารสนเทศ
กลุ่มภารกิจปฏิบัติการ (Operation)
กลุ่มภารกิจปฏิบัติการ (Operation)
ด้านการแพทย์และการสาธารณสุข
กลุ่มภารกิจสารองเวชภัณฑ์
และส่งกาลังบารุง (Stockpiling and Logistics)
กลุ่มภารกิจการเงินและงบประมาณ (Finance and Admin)
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แพทย์หญิงปาจรีย์ อารีย์รบ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดราชบุรี เป็นประธานเปิดศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้
ภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรณี โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) พร้อมทั้งติดตาม
สถานการณ์ ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 และเตรียมพร้อม ป้องกันอุบัติเหตุ ในช่วงเทศกาลปีใหม่ ซึ่งจาเป็นต้อง
ดาเนินการและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด เป็นการเฝ้าระวัง และมอบหมายภารกิจต่างๆตามข้อสั่งการของ
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ในวันพฤหัสบดีที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 เวลา 10.00 ผ่านทางระบบ ZOOM
Conference
 กรณี โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)
ลาดับ
ข้อสั่งการ นายแพทย์
มอบหมายกลุ่มภารกิจดาเนินการ
สาธารณสุขจังหวัดราชบุรี
(IC)
1 รายงานสถานการณ์โรค
กลุ่มภารกิจตระหนักรูส้ ถานการณ์ (SAT) รายงานสถานการณ์
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ในระดับ ทัว่ โลก ประเทศ
(COVID – 19) ในระดับ
และจังหวัดราชบุรี วันพฤหัสบดีที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ดังนี้
 สถานการณ์ ทั่วโลก
ทั่วโลก ประเทศ และจังหวัด
- ยอดผู้ติดเชื้อรวม 83,029,478 ราย
ราชบุรี
- รักษาหายแล้ว 58,845,629 ราย
- เสียชีวิต 1,810,610 ราย
- อันดับประเทศที่มผี ู้ติดเชื้อสูงสุด
1.สหรัฐอเมริกา จานวน 20,201,192 ราย
2.อินเดีย จานวน 10,267,283 ราย
3.บราซิล จานวน 7,619,970 ราย
 สถานการณ์ ในประเทศไทย
พบว่า พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 194 ราย เป็นการติดเชื้อในประเทศ 181 ราย
ในจานวนนี้ติดเชื้อในกลุ่มแรงงานต่างด้าวจากการคัดกรองเชิงรุก
9 ราย และผูเ้ ดินทางมาจากต่างประเทศและเข้าสถานกักกันโรค
(Quarantine) 13 ราย รวมสะสม 6,884 ราย แบ่งเป็นการติดเชื้อใน
ประเทศ 4,869 ราย กลุ่มแรงงานต่างด้าว 1,392 ราย รักษาหายแล้ว
4,240 ราย ยังอยู่ในโรงพยาบาล 2,583 ราย มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม 1 ราย
สะสมที่ 61 ราย พบผู้ติดเชื้อในประเทศกระจายใน 51 จังหวัด คือ
หนองคาย มหาสารคาม และกาญจนบุรี
 สถานการณ์ จังหวัดราชบุรี
- ผู้ป่วยสะสมระลอกใหม่ รวมสะสมทั้งหมด 10 ราย โดยในรายที่ 10เป็น
หญิง อายุ 49 ปี ภูมิเลาเนาอยู่อาเภอดาเนินสะดวก ประวัติเสี่ยงคือ เป็น
พนักงานโรงงานที่จงั หวัดสมุทรสาคร และเป็นเพือ่ นร่วมงานกับผูป้ ่วยติด
เชื้อ วันที่พบเชื้อ วันที่ 29 ธันวาคม 2563 ซึ่งเป็นวันเดียวกันกับทีผ่ ู้ป่วย
เดินทางกลับบ้านโดยรถโดยสารสาธารณะ ไม่ปรับอากาศ และได้รับแจ้งผล
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ข้อสั่งการ นายแพทย์
สาธารณสุขจังหวัดราชบุรี
(IC)

มอบหมายกลุ่มภารกิจดาเนินการ

การตรวจจากโรงงานในวันเดียวกัน จึงแจ้งไปยังรพ.ดาเนินสะดวกให้มารับ
ที่ท่ารถ และรายนีม้ ผี ู้สมั ผัสเสี่ยงสูง 3 ราย
- การคัดกรองเชิงรุก ในกลุ่มแรงงานต่างด้าว คัดกรองจานวน 16,572
ราย ตรวจ LAB 713 ราย ตรวจไม่พบเชื้อ 606 ราย รอผล 107 ราย
ในกลุ่มคนไทย ตรวจ LAB 920 ราย พบเชื้อ 4 ราย ตรวจไม่พบเชื้อ 903
ราย รอผล 13 ราย
- จากการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดราชบุรีเมื่อวันที่ 30
ธันวาคม 2563 เมื่อวานที่ผ่านมา ได้ออกคาสั่ง เรื่องมาตรการเฝ้าระวัง
และควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ฉบับที่ 18 ดังนี้ คือ ให้สถานบริการตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการ ให้
เปิดบริการได้ไม่เกินเวลา 24.00 น. ของวันที่ 31 ธันวาคม 2563
ประชาสัมพันธ์แจ้งคาสั่ง
มอบกลุ่มภารกิจสื่อสารความเสี่ยง (PIO) ประสานกับกลุม่ งานควบคุม
จังหวัดราชบุรี เรื่องมาตรการ โรคติดต่อหลังจากทีผ่ ู้ว่าราชการจังหวัดลงนามในหนังสือคาสั่งเรียบร้อย
เฝ้าระวังและควบคุมการแพร่ แล้ว ให้ประชาสัมพันธ์คาสัง่ จังหวัดราชบุรี เรือ่ ง มาตรการเฝ้าระวังและ
ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และ
2019 (COVID-19)
เรื่อง การจัดทาข้อมูลรถรับ-ส่ง นักเรียน ไปยังสือ่ ต่างๆที่เกี่ยวข้อง
จัดทาสรุปรายงานผลการ
มอบกลุ่มภารกิจตระหนักรูส้ ถานการณ์ (SAT) ร่วมกับกลุ่มงานควบคุม
ดาเนินงานการตรวจผู้สัมผัส โรคติดต่อ จัดทาสรุปรายงานผลการดาเนินงานการตรวจ LAB ผู้สัมผัสเสี่ยง
เสี่ยงสูงและผู้สัมผัสเสี่ยงต่า
สูงและผูส้ ัมผัสเสี่ยงต่าทัง้ หมด และนาเรียนท่านผู้ว่าราชการจังหวัด ในที่
ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดราชบุรี ต่อไป
จัดทาแผนปฏิบัติการและแผน มอบกลุ่มภารกิจยุทธศาสตร์และวิชาการ (Planning) ศึกษาข้อมูลและ
เผชิญเหตุเพื่อป้องกันและ
รายละเอียดในการจัดทาแผนเผชิญเหตุเพื่อป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อ
ควบคุมโรคติดเชื้อไวรัส
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามระดับความรุนแรง ในระยะไม่มี
โคโรนา 2019 ตามระดับ
วัคซีน ของกรมควบคุมโรค พร้อมทั้งประสานกลุ่มงานที่เกี่ยวข้องจัดทาแผน
ความรุนแรง ในระยะ
ดังกล่าวต่อไป
ไม่มีวัคซีน
ทาบันทึกเอกสารการยืม
มอบกลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อทาบันทึกเอกสารการยืมเครือ่ งวัดอุณหภูมิ
เครื่องวัดอุณหภูมิจากอบจ.
ให้เรียบร้อยเนื่องจากเนื่องจากได้รับสนับสนุนมาจากหน่วยงานอื่น
เน้นย้าเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน เนื่องจากได้รบั รายงานจากอาเภอสวนผึง้ ว่า หน่วยเฉพาะกิจทัพพระยาเสือ
ตามจุดตรวจต่างๆ แต่งกาย มีการแต่งกายด้วยชุด PPE ที่จุดตรวจ ซึ่งอาจไม่เหมาะสม และเป็นการ
ให้เหมาะสม
สิ้นเปลืองชุด PPE โดยไม่จาเป็น มอบกลุ่มภารกิจปฏิบัติการ (Operation)
ประสานไปยังหน่วยงานและเน้นย้าพื้นที่ด้วย
สรุปรายงานการคัดกรอง
มอบกลุ่มภารกิจตระหนักรูส้ ถานการณ์ (SAT) สรุปรายงานผลกาดาเนินการ
เชิงรุกในกลุ่มผูป้ ระกอบการ คัดกรองเชิงรุกในกลุม่ ผูป้ ระกอบการค้ากุง้ ในพื้นที่ตาบลโพหัก อาเภอ
ค้ากุง้ ในอาเภอบางแพ
บางแพ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชน
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 กรณี ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5
ลาดับ
1

2

ข้อสั่งการ นายแพทย์
มอบหมายกลุ่มภารกิจดาเนินการ
สาธารณสุขจังหวัดราชบุรี (IC)
รายงานสถานการณ์ ฝุ่นละออง กลุ่มภารกิจตระหนักรูส้ ถานการณ์ (SAT) ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม
ขนาดเล็ก PM 2.5
รายงานสถานการณ์ฝุ่น PM2.5 จังหวัดราชบุรี พบว่าในสัปดาห์ที่
ผ่านมา ค่าปริมาณ PM 2.5 อยู่ในช่วงระหว่าง 11-17 ไมโครกรัมต่อ
ลูกบาศก์เมตร สภาพอากาศอยู่ในระดับดีมาก (สีฟ้า) และในวันที่ 31
ธันวาคม 2563 ณ จุดตรวจวัดสานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 8 พบค่า
PM 2.5 มีค่า 15 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (ค่ามาตรฐานไม่เกิน
50 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร)
มาตรการในการป้องกันฝุ่น
กลุ่มภารกิจตระหนักรูส้ ถานการณ์ (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 ตามสภาพอากาศและค่าปริมาณฝุน่ PM2.5
ที่เกิดขึ้น โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยง ได้แก่ เด็กเล็ก หญิงตัง้ ครรภ์ คนชรา
ผู้ป่วยโรคเรือ้ รังทางเดินหายใจ เช่น การทาความสะอาดบ้านเรือน
งดไปสถานทีท่ ี่แออัด งดการเผาไหม้ในที่โล่งแจ้ง สวมหน้ากากอนามัย
เมื่อออกนอกบ้าน
4. รพ./รพ.สต.รายงานการเจ็บป่วยที่พบตามรหัสโรคเกี่ยวกับมลพิษ
ทางอากาศทุกวันในรายงาน HDC
5.กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมรายงานสถานการณ์ให้ EOC
ทราบทุกวัน

-5 -

 กรณี เตรียมพร้อม ป้องกัน และรองรับอุบัติเหตุ ในช่วงเทศกาลปีใหม่
ลาดับ
1

2

ข้อสั่งการ นายแพทย์
มอบหมายกลุ่มภารกิจดาเนินการ
สาธารณสุขจังหวัดราชบุรี (IC)
รายงานสถานการณ์อุบัติเหตุ
กลุ่มภารกิจตระหนักรูส้ ถานการณ์ (SAT) ด้านอุบัติเหตุและ
ทางถนน ช่วงเทศกาล
สาธารณภัย รายงานสถานการณ์อุบัตเิ หตุจราจรทางถนน จังหวัด
ปีใหม่
ราชบุรี ปีงบประมาณ 2564 พบผูบ้ าดเจ็บ 2,109 ราย เสียชีวิต 54
ราย ประเภทยานพาหนะที่เกิดอุบัตเิ หตุมากทีส่ ุด คือ มอเตอร์ไซด์
ร้อยละ 72.54 สาเหตุจากวิศวกรรมจราจร ร้อยละ 25.49 และ
จากพฤติกรรมความประมาท ร้อยละ 66.66 ซึง่ สถิตผิ ู้บาดเจ็บและ
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 76 ราย
รักษาตัวที่โรงพยาบาล 24 ราย และ เสียชีวิต 2 ราย โดยรายล่าสุด
เกิดเหตุ วันที่ 29 ธ.ค. 63 เวลา 23.30 น. เหตุรถจักรยานยนต์ชน
เสาไฟฟ้า ก่อนถึงสะพานวัดบ้านยาง ม.8 ต.หนองกบ อ.บ้านโป่ง
ชายไทย อายุ 33 ปี รถกู้ชีพซานคามิลโลออกรับ CPR ณ จุดเกิดเหตุ
ส่งต่อรพ.บ้านโป่ง บาดแผล : คอหัก มีแผลฉีกขาดกลางหน้าผาก
กะโหลกแตก เลือดออกจมูก 2 ข้าง ขาหัก 2 ข้าง แพทย์ลงความเห็น
: Head injury; #both femur สาเหตุ: ประมาท พฤติกรรมเสี่ยง:
ไม่สวมหมวกนิรภัย/ขับเร็ว สภาพแวดล้อม : ทางโค้ง ถนนเรียบ มีไฟ
ส่องสว่างเป็นระยะ
ทวนสอบสาเหตุการเสียชีวิต
กลุ่มภารกิจตระหนักรูส้ ถานการณ์ (SAT) ด้านอุบัติเหตุและ
พฤติกรรมเสี่ยง และประเมิน
สาธารณภัยทวนสอบสาเหตุการเสียชีวิต และพฤติกรรมเสี่ยง ใน
สภาพแวดล้อม ในประเด็น
ประเด็นต่างๆ ดังนี้
ต่างๆให้ครอบคลุมและชัดเจน - ประเด็นการดื่มสุรา โดยให้ตรวจสอบกิจกรรมของผู้เสียชีวิตก่อน
เกิดเหตุ ให้ชัดเจน
- ประเมินสภาพถนน ทางโค้ง ไฟส่องสว่าง สภาพแวดล้อมโดยรอบ
บริเวณทีเ่ กิดเหตุ และตรวจสอบความถี่ในการเกิดอุบัติเหตุในบริเวณ
นั้น เพื่อใช้เป็นข้อเสนอให้กับหน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้องได้นาข้อมูลไปใช้ใน
การแก้ไขปัญหาเพือ่ ลดอุบัติเหตุ ต่อไป

ปิดประชุมเวลา 10.30 น.
ผู้สรุป นางสาวสุพจนีย์ สะอาด
ผู้ตรวจสอบ น.ส.นฤมล สุทธิแสงจันทร์

