สรุปข้อสั่งการศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี
กรณี โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19), ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5
และมาตรการรองรับอุบัติเหตุ ในช่วงเทศกาลปีใหม่ ครั้งที่ 13/2563
วันศุกร์ที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2564 เวลา 13.30 – 14.00 น.
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รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม
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พญ.ปาจรีย์ อารีย์รบ
นางนิรมล เกิดอินท์
นางชฎาภรณ์ บุตรบุรี
นางอัญนิกา งามเจริญ
นายทณาศักดิ์ ปั้นทรัพย์
นายอัครวุฒิ ศุภอักษร
น.ส.นุสรา อัยราน้อย

8. น.ส.ณิชาภา ตั้งสกุลระหง
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.วรลักษณ์ อนันตกูล
16. นางสุทธิกานต์ นาคกู้

ผู้บัญชาการเหตุการณ์ (IC)
กลุ่มภารกิจประสานงานและเลขานุการ (Liaison)
กลุ่มภารกิจสื่อสารความเสี่ยง (PIO)
กลุ่มภารกิจสื่อสารความเสี่ยง (PIO)
กลุ่มภารกิจด้านความปลอดภัย (Safety)
กลุ่มภารกิจตระหนักรู้สถานการณ์ (SAT)
กลุ่ม ภารกิจตระหนักรู้สถานการณ์ (SAT)
ด้านอุบัติเหตุและสาธารณภัย
กลุ่มภารกิจตระหนักรู้สถานการณ์ (SAT)
ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม
กลุ่มภารกิจยุทธศาสตร์และวิชาการ (Planning)
กลุ่มภารกิจยุทธศาสตร์และวิชาการ (Planning)
กลุ่มภารกิจยุทธศาสตร์และวิชาการ (Planning)
กลุ่มภารกิจยุทธศาสตร์และวิชาการ (Planning)
ด้านสนับสนุนเทคโนโลยีสารสนเทศ
กลุ่มภารกิจยุทธศาสตร์และวิชาการ (Planning)
ด้านสนับสนุนเทคโนโลยีสารสนเทศ
กลุ่มภารกิจปฏิบัติการ (Operation)
กลุ่มภารกิจสารองเวชภัณฑ์
และส่งกาลังบารุง (Stockpiling and Logistics)
กลุ่มภารกิจการเงินและงบประมาณ (Finance and Admin)
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แพทย์หญิงปาจรีย์ อารีย์รบ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดราชบุรี เป็นประธานเปิดศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้
ภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรณี โรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) พร้อมทัง้ ติดตาม
สถานการณ์ ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 และเตรียมพร้อม ป้องกันอุบัติเหตุ ในช่วงเทศกาลปีใหม่ ซึ่งจาเป็นต้อง
ดาเนินการและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด เป็นการเฝ้าระวัง และมอบหมายภารกิจต่างๆตามข้อสั่งการของ
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ในวันศุกร์ที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2564 เวลา 13.30 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 ทวีป
(COVID – 19) ในระดับ
เอเชีย ประเทศ และจังหวัดราชบุรี วันศุกร์ที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2564 ดังนี้
 สถานการณ์ ทั่วโลก
ทั่วโลก ทวีปเอเชีย ประเทศ
- ยอดผู้ติดเชื้อรวม 83,806,857 ราย
และจังหวัดราชบุรี
- ผู้ติดเชื้อรายใหม่ 736,680 ราย
- เสียชีวิต 1,825,709 ราย
 สถานการณ์ ทวีปเอเชีย
- อันดับประเทศที่มผี ู้ติดเชื้อสูงสุดในทวีปเอเชีย
1. อินเดีย จานวน 10,286,329 ราย ติดเชื้อรายใหม่ 19,046 ราย
2. อินโดนีเซีย จานวน 734,198 ราย ติดเชื้อรายใหม่ 8,074 ราย
3. บังกลาเทศ จานวน 513,510 ราย ติดเชื้อรายใหม่ 1,014 ราย
 สถานการณ์ ในประเทศไทย
พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 279 ราย เป็นการติดเชื้อในประเทศ 273 ราย
ในจานวนนี้ติดเชื้อในสถานกักกันที่รัฐจัดให้ 6 ราย ผูป้ ่วยยืนยันสะสม
7,163 ราย แบ่งเป็นการติดเชื้อในประเทศ 5,142 ราย กลุ่มแรงงานต่าง
ด้าว 1,408 ราย รักษาหายแล้ว 4,273 ราย มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม 2 ราย คือ
ผู้ป่วยชายไทย 44 ปี กรุงเทพมหานครฯ แพทย์วินิจฉัยเบื้องต้นระบบ
หายใจล้มเหลว และรายที่ 2 คือ ผู้ป่วยชายไทย 70 ปี อาเภอแม่สอด
จังหวัดตาก มีโรคประจาตัว คือ โรคหลอดเลือดสมองและนอนติดเตียง
รักษาอาการตัง้ แต่เดือน พ.ย.จนถึง 31 ธ.ค.63 รักษาอาการครบแล้ว
ปอดอักเสบ ระบบทางเดินหายใจล้มเหลว รวมยอดผู้เสียชีวิตสะสมที่ 63
ราย และมีแนวโน้มการระบาดทีเ่ พิ่มขึ้นในจังหวัดสมุทรสาคร นครปฐม
ระยอง และกรุงเทพมหานครฯ
 สถานการณ์ จังหวัดราชบุรี
- ผู้ป่วยสะสมระลอกใหม่ ติดเชื้อรายใหม่ เพิ่มขึ้น 1 ราย รวมสะสมทัง้ หมด
11 ราย โดยในรายที่ 11 เป็นหญิง อายุ 44 ปี ภูมิลาเนาอยู่อาเภอ
บางแพ ประวัติเสี่ยงคือ เป็นพนักงานโรงงานเดียวกันกับผูป้ ว่ ยติดเชื้อราย
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ลาดับ

2

3

ข้อสั่งการ นายแพทย์
สาธารณสุขจังหวัดราชบุรี
(IC)

มอบหมายกลุ่มภารกิจดาเนินการ

ที่ 10 วันที่พบเชื้อ วันที่ 29 ธ.ค. 63 โดยทางโรงงานโทรมาแจ้งผลกับทาง
สานักงานจังหวัดราชบุรีในวันที่ 31 ธ.ค. 63 จึงได้ประสานทางรพ.บางแพ
ให้ไปรับผูป้ ่วย เบื้องต้นมีผสู้ ัมผัสเสี่ยงสูง 7 ราย และบวกเพิม่ ผูส้ ัมผัสใน
กลุ่มพนักงานทีโ่ ดยสารรถรับส่งคันเดียวกับผู้ติดเชื้อซึ่งยังไม่ทราบจานวนที่
แน่ชัด และได้ดาเนินการตรวจเชื้อในครอบครัวของผู้ติดเชื้อ จานวน 6 ราย
ในวันนี้เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างรอผล ซึ่ง Timeline ของผูต้ ิดเชื้อรายที่
11 ยังอยู่ในระหว่างการตรวจสอบข้อมูล ซึง่ อาจจะมีการแถลงข่าวในเย็น
วันนี้
- การคัดกรองเชิงรุก ในกลุ่มแรงงานต่างด้าว คัดกรองจานวน 16,572
ราย ตรวจ LAB 713 ราย ตรวจไม่พบเชื้อ 613 ราย รอผล 100 ราย
ในกลุ่มคนไทย ตรวจ LAB 920 ราย พบเชื้อ 4 ราย ไม่พบเชื้อ 916 ราย
มอบทีมภารกิจสื่อสาร
มอบกลุ่มภารกิจสื่อสารความเสี่ยง (PIO) และทีมประชาสัมพันธ์เตรียม
ความเสี่ยง (PIO) เตรียมความ ความพร้อมในการแถลงข่าว กรณีพบผูป้ ่วยติดเชื้อรายใหม่ (รายที่ 11)
พร้อมแถลงข่าว กรณีพบ
ในวันนี้ ณ สานักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี โดยจะแจ้งเวลาแถลงข่าว
ผู้ป่วยรายใหม่ (รายที่ 11)
ให้ทราบอีกครั้ง
ให้คณะกรรมการ EOC สสจ. มอบทุกกลุม่ ภารกิจติดตาม เฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิด พร้อมทัง้
ราชบุรี ทุกท่าน ติดตาม
ศึกษาข้อมูลรายละเอียดในแต่ละคาสั่งของคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อ
เฝ้าระวังสถานการณ์อย่าง
จังหวัดราชบุรี ในแต่ละฉบับ โดยเฉพาะกลุม่ ภารกิจสือ่ สารความเสี่ยง (PIO)
ใกล้ชิด พร้อมทั้งศึกษา
และทีมประชาสัมพันธ์ ให้ตรวจสอบข้อมูลข่าวสารในแต่ละวัน หากมี
รายละเอียดในแต่ละคาสั่ง
ประเด็นทีส่ าคัญให้นาเสนอต่อผูบ้ ัญชาการเหตุการณ์
ของคณะกรรมการควบคุม
โรคติดต่อจังหวัดราชบุรี
ในแต่ละฉบับ
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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 ไม่เกิน 18 ไมโครกรัม
ต่อลูกบาศก์เมตร สภาพอากาศอยู่ในระดับดีมาก (สีฟ้า) และในวันที่
1 มกราคม 2564 เวลา 09.00 ณ จุดตรวจวัดสานักงานสิง่ แวดล้อม
ภาคที่ 8 พบค่า PM 2.5 มีค่า 11 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
สภาพอากาศอยู่ในระดับดีมาก (สีฟ้า) (ค่ามาตรฐานไม่เกิน 50
ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร) ซึ่งมีค่าฝุ่นน้อยกว่าเมื่อวานและ
มีอากาศเย็น
ติดตามเฝ้าระวัง และหากพบว่า มอบกลุ่มภารกิจตระหนักรูส้ ถานการณ์ (SAT) ด้านอนามัยสิง่ แวดล้อม
ค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ติดตามและเฝ้าระวังค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ในแต่ละ
มีการเปลี่ยนแปลงเกินกว่าปกติ ช่วงเวลาของแต่ละวัน และหากพบว่าค่าฝุ่นมีการเปลี่ยนแปลง
ให้รายงานสถานการณ์ในกลุ่ม เกินกว่าปกติ ให้รายงานสถานการณ์ในกลุ่ม Line Eoc สสจ.ราชบุรี
Line Eoc สสจ.ราชบุรี

 กรณี เตรียมพร้อม ป้องกัน และรองรับอุบัติเหตุ ในช่วงเทศกาลปีใหม่
ลาดับ
1

ข้อสั่งการ นายแพทย์
มอบหมายกลุ่มภารกิจดาเนินการ
สาธารณสุขจังหวัดราชบุรี (IC)
รายงานสถานการณ์อุบัติเหตุ
กลุ่มภารกิจตระหนักรูส้ ถานการณ์ (SAT) ด้านอุบัติเหตุและ
ทางถนน ช่วงเทศกาล
สาธารณภัย รายงานสถานการณ์อุบัตเิ หตุจราจรทางถนน ดังนี้
ปีใหม่
 ในภาพรวมของประเทศ
- จังหวัดที่มีการบาดเจ็บสะสมสูงสุดเทียบกับเสียชีวิต ได้แก่
1. นครราชสีมา บาดเจ็บ 636 ราย เสียชีวิต 16 ราย
2. เชียงใหม่ บาดเจ็บ 485 ราย เสียชีวิต 2 ราย
3. ขอนแก่น บาดเจ็บ 401 ราย เสียชีวิต 3 ราย
4. บุรีรมั ย์ บาดเจ็บ 390 ราย เสียชีวิต 9 ราย
5. เชียงราย บาดเจ็บ 330 ราย เสียชีวิต 8 ราย
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ลาดับ

2

ข้อสั่งการ นายแพทย์
สาธารณสุขจังหวัดราชบุรี (IC)

จัดทาข้อมูลเกี่ยวกับแนวทาง
และขั้นตอนของการตรวจ
แอลกอฮอล์ในเลือด

มอบหมายกลุ่มภารกิจดาเนินการ
- จังหวัดที่มีการตายสะสมสูงสุด ได้แก่ นครราชสีมา 16 ราย ชลบุรี
10 ราย บุรีรมั ย์ 9 ราย อุดรธานีและเชียงราย 8 ราย สมุทรปราการ
กาฬสินธุ์ และสุราษฎร์ธานี จานวน 7 ราย
 สถานการณ์อบุ ัติเหตุทางถนน จังหวัดราชบุรี
- สถิติผบู้ าดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัตเิ หตุจราจรเทศกาลปีใหม่ 29
ธ.ค 63 - 4 ม.ค 64 พบผู้บาดเจ็บ 165 ราย รักษาตัวที่โรงพยาบาล
26 ราย และเสียชีวิต 5 ราย ซึ่งรายละเอียด ดังนี้
- รายที่ 3 วันที่เกิดเหตุ 31 ธ.ค 63 เวลา 05.30 น. เหตุขับขี่
รถจักรยานยนต์ชนรถเก๋ง ใกล้เคียงที่พกั สายตรวจ ม.7 ต.ดอนคา
อ.บางแพ เป็นเหตุให้ชาย 70 ปี เสียชีวิต ณ ที่เกิดเหตุ สาเหตุ:
ไม่สวมหมวกนิรภัย ไฟข้างทางไม่สว่าง สภาพรถเก่า และคู่กรณีขับรถ
ด้วยความเร็ว
- รายที่ 4 วันที่เกิดเหตุ 31 ธ.ค 63 เวลา 08.00 น. : เหตุ
รถจักรยานยนต์เสียหลักลงข้างทาง ตรงข้ามศูนย์ฮโี น่ ม.7
ต.สามเรือน สาเหตุ: หลับใน ไม่สวมหมวกนิรภัยและขับเร็ว
- รานที่ 5 วันที่เกิดเหตุ วันที่ 31 ธ.ค 63 เวลา 15.37 น.รถกระบะ
ชนจักรยานยนต์พ่วงข้าง ที่แยกบ้านลานคา ม.8 ต.ยางหัก อ.ปากท่อ
เป็นเหตุให้ชายเสียชีวิต ณ จุดเกิดเหตุ สาเหตุ: ตัดหน้ากะทันหันและ
ไม่สวมหมวกนิรภัย
- ซึ่งจังหวัดราชบุรมี ีแนวโน้มของการเกิดอุบัตเิ หตุทางถนน ช่วง
เทศกาลปีใหม่ที่เพิ่มมากขึ้น และมียอดผู้เสียชีวิตสะสมทีส่ ูง จากสถิติ
พบว่า ยานพาหนะทีเ่ กิดเหตุสงู สุดคือ รถจักรยานยนต์ สาเหตุจากการ
ขับขี่ด้วยความเร็วและไม่สวมหมวกนิรภัย โดยรองผู้ว่าราชการจังหวัด
ได้ให้ประชาสัมพันธ์จงั หวัดเน้นย้าในเรื่องของการขับขี่อย่างปลอดภัย
ควบคู่กับมาตรการป้องกัน COVID-19
เนือ่ งจากมีประเด็นสอบถามจากทางสานักงานตารวจภูธรจังหวัด
ราชบุรี ในเรื่องขั้นตอนของการตรวจแอลกอฮอล์ในเลือด มอบกลุ่ม
ภารกิจตระหนักรูส้ ถานการณ์ (SAT) ด้านอุบัติเหตุและสาธารณภัย
จัดทาข้อมูลเกี่ยวกับแนวทางและขั้นตอนของการตรวจแอลกอฮอล์
ในเลือดเพิ่มเติมเพื่อเตรียมรายงานในทีป่ ระชุมศูนย์ประสานการ
ป้องกันอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดราชบุรี ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564
ครั้งถัดไป

ปิดประชุมเวลา 14.00 น.
ผู้สรุป นางสาวสุพจนีย์ สะอาด
ผู้ตรวจสอบ น.ส.นฤมล สุทธิแสงจันทร์

