สรุปข้อสั่งการศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี
กรณี โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19), ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5
และมาตรการรองรับอุบัติเหตุ ในช่วงเทศกาลปีใหม่ ครั้งที่ 15/2563
วันอาทิตย์ที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2564 เวลา 13.30 – 14.00 น.
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8. น.ส.นฤมล สุทธิแสงจันทร์
9. น.ส.สุพจนีย์ สะอาด
10. นายกิตติ์พิพัชร์ ศรีวิลาศ
11. นางสุรภา ขุนทองแก้ว
12. น.ส.ศลาฆนันท์ หงษ์สวัสดิ์
13. น.ส.วรลักษณ์ อนันตกูล
14. นางสุทธิกานต์ นาคกู้

ผู้บัญชาการเหตุการณ์ (IC)
กลุ่มภารกิจประสานงานและเลขานุการ (Liaison)
กลุ่มภารกิจสื่อสารความเสี่ยง (PIO)
กลุ่มภารกิจตระหนักรู้สถานการณ์ (SAT)
กลุ่ม ภารกิจตระหนักรู้สถานการณ์ (SAT)
ด้านอุบัติเหตุและสาธารณภัย
กลุ่มภารกิจตระหนักรู้สถานการณ์ (SAT)
ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม
กลุ่มภารกิจยุทธศาสตร์และวิชาการ (Planning)
กลุ่มภารกิจยุทธศาสตร์และวิชาการ (Planning)
กลุ่มภารกิจยุทธศาสตร์และวิชาการ (Planning)
ด้านบันทึกเหตุการณ์
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
ปลั ด กระทรวงสาธารณสุ ข ในวั น อาทิ ต ย์ ที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2564 เวลา 13.30 ผ่ า นทางระบบ ZOOM
Conference
 กรณี โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)
ลาดับ
ข้อสั่งการ นายแพทย์
มอบหมายกลุ่มภารกิจดาเนินการ
สาธารณสุขจังหวัดราชบุรี
(IC)
1 รายงานสถานการณ์โรค
กลุ่มภารกิจตระหนักรู้สถานการณ์ (SAT) รายงานสถานการณ์
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ในระดับ ทั่วโลก ทวีป
(COVID – 19) ในระดับ
เอเชีย ประเทศ และจังหวัดราชบุรี วันอาทิตย์ที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2564
ทั่วโลก ทวีปเอเชีย ประเทศ ดังนี้
 สถานการณ์ ทั่วโลก
และจังหวัดราชบุรี
- ยอดผู้ติดเชื้อรวม 84,936,007 ราย
- ผู้ติดเชื้อรายใหม่ 518,393 ราย
- เสียชีวิต 1,842,709 ราย
- อันดับประเทศที่มีผู้ติดเชื้อสูงสุด
1. สหรัฐอเมริกา จานวน 20,874,686 ราย
2. อินเดีย จานวน 10,324,631 ราย
3. บราซิล จานวน 7,716,405 ราย
 สถานการณ์ ในประเทศไทย
พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 315 ราย เป็นการติดเชื้อในประเทศ 274 ราย
ในจานวนนี้ติดเชื้อในสถานกักกันที่รัฐจัดให้ 21 ราย ผู้ป่วยยืนยันสะสม
7,694 ราย แบ่งเป็นการติดเชื้อในประเทศ 5,651 ราย มาจาก
ต่างประเทศ 2,043 รักษาหายแล้ว 4,337 ราย เสียชีวิต 64 ราย
- แนวโน้มจานวนผู้ติดเชื้อโควิดเพิ่มขึ้นก้าวกระโดดอย่างต่อเนื่อง ภายหลัง
มีการติดเชื้อในแรงงานต่างด้าวลักลอบเข้าเมือง
- ผู้ติดเชื้อรายใหม่ในช่วงปีใหม่เป็นต้นมา ส่วนใหญ่เป็นการติดเชื้อของคน
ไทยภายในประเทศ ซึ่งกระจายไปอย่างรวดเร็วหลายจังหวัด (53 จังหวัด)
- ผู้ติดเชื้อในสถานบันเทิงและร้านอาหาร เชื่อมโยงกับศูนย์กลางของการ
ระบาด ที่ตลาดกลางกุ้ง จ.สมุทรสาคร รวมทั้งเกี่ยวข้องกับบ่อนการพนัน
ที่ จ.ระยอง จ.ชลบุรี และภาคตะวันออก
- การคัดกรองแรงงานต่างด้าว ยังพบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้น ทั้งชาวเมียนมา
และเขมร
- การระบาดครั้งใหม่ที่น่าจับตามอง คือ กลุ่มก้อนผู้ป่วยในกทม. ซึ่งเริ่ม
กระจายไปจังหวัดปริมณฑล และอาจมีผู้เสียชีวิตเพิ่มในกลุ่มผู้ป่วยหนัก
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ลาดับ

ข้อสั่งการ นายแพทย์
สาธารณสุขจังหวัดราชบุรี
(IC)

มอบหมายกลุ่มภารกิจดาเนินการ
- คาดว่าจะมีการแพร่กระจายโรคเพิ่มอีกหลายเท่าตัว และไปยังจังหวัด
ต่างๆทั่วประเทศ จึงจาเป็นต้องมีมาตรการป้องกันควบคุมโรค และ
มาตรการทางสังคมที่เข้มข้น และรวดเร็ว จึงจะมีประสิทธิภาพเพียงพอ
- มาตรการด้านสาธารณสุขเพิ่มเติม เน้นให้ 28 จังหวัดควบคุมสูงสุด
(สีแดง) มีคาแนะนาสาหรับประชาชน ป้องกันการป่วยรุนแรง และสาหรับ
หน่วยงานในการควบคุมกากับตามมาตรการที่กาหนด ให้รพ. เพิ่มการ
เฝ้าระวังโรคติดต่อทางเดินหายใจหรือ ARI และซักประวัติเสี่ยงสาคัญมากๆ
พร้อมทั้งเน้นเรื่องการป้องกันการเสียชีวิต การเตรียมเวชภัณฑ์ และให้
อสม. กานันผู้ใหญ่บ้าน คัดกรอง และสารวจชุมชน
 แนวทางการปฏิบัติสาหรับพื้นที่ดาเนินการมาตรการควบคุมสูงสุด
โดย นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
- สาหรับ สานักงานสาธารณสุขจังหวัด
1. Activate EOC และ คกก.โรคติดต่อจังหวัด
2. เพิ่มจานวนบุคลากรด้านการเฝ้าระวัง สอบสวน ควบคุมโรค
3. วิเคราะห์สถานการณ์ จังหวัด อาเภอ พื้นที่ เน้น settings ที่จะทาให้เกิด
super-spreader (ประชากรเสี่ยง สถานที่เสี่ยง และกิจกรรมเสี่ยง)
4. ประสานหน่วยงานในการ monitor สถานที่เสี่ยง
- สาหรับ โรงพยาบาล
1. จัดให้มีคลินิกโรคหวัด ARI 24 ชั่วโมง และตรวจหาเชื้อโควิดทุกรายที่มี
ประวัติเสี่ยง
2. จัดเตรียมบุคลากร สถานที่ และทรัพยากรให้เพียงพอ 2 เดือน
3. เตรียมระบบให้บริการเพื่อลดความแออัด และรักษาทางไกล
4. เพิ่มเตียงรองรับผู้ติดเชื้อ และ PUI รพ.สนาม และ cohort ward
5. เพิ่มศักยภาพการตรวจทางห้องปฏิบัติการ
- สาหรับ อสม.
1. เฝ้าระวัง ตรวจตรา คัดกรองผู้เดินทางจากต่างพื้นที่เข้าชุมชน
2. เฝ้าระวังกลุ่มเปราะบาง
3. ดูแลจุดที่มี home quarantine
- สาหรับประชาชน
1. หยุดอยู่บ้าน work from home
2. สวมหน้ากาก 100 %
3. ทานอาหารคนเดียว หรือเฉพาะในครอบครัว
4. งดไปสถานที่ที่มีความเสี่ยงสูง กิจกรรมรวมตัวในที่สาธารณะ
- สาหรับหน่วยงาน/ สถานที่สาธารณะ Alert DMHT
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ข้อสั่งการ นายแพทย์
สาธารณสุขจังหวัดราชบุรี
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มอบหมายกลุ่มภารกิจดาเนินการ

1. งดกิจกรรมที่เสี่ยงต่อการแพร่และรับเชื้อ และเปลี่ยนรูปแบบการทางาน
Work from home
2. หน่วยงานที่จาเป็นต่อเศรษฐกิจ ดารงชีวิตดาเนินกิจกรรมได้แต่ควบคุม
เข้มงวด
3. ปิดและควบคุมสถานที่เสี่ยง/ กิจกรรมเสี่ยง ร้านอาหาร เปิดเฉพาะให้ซื้อ
กลับบ้าน
 สถานการณ์ จังหวัดราชบุรี
- ผู้ป่วยสะสมระลอกใหม่ ติดเชื้อรายใหม่ เพิ่มขึ้น 5 ราย อยู่ในตาบลโพหัก
อาเภอบางแพ และเป็นครอบครัวเดียวกันกับรายที่ 11 รวมสะสมทั้งหมด
16 ราย ผู้สัมผัสเสี่ยงสูงสะสม 281 ราย ผู้สัมผัสเสี่ยงต่าสะสม 224 ราย
- การคัดกรองเชิงรุก ในกลุ่มแรงงานต่างด้าว คัดกรองจานวน 16,901
ราย เก็บตัวอย่าง 713 ราย ไม่พบเชื้อ 713 ราย และในกลุ่มผู้เดินทางไป
พื้นที่เสี่ยง จังหวัดสมุทรสาคม เก็บตัวอย่าง 920 ราย ไม่พบเชื้อ 916 ราย
พบเชื้อ 4 ราย
แจ้งเวียน แนวทางการปฏิบัติ - มอบกลุ่มภารกิจยุทธศาสตร์และวิชาการ (Planning) จัดทาหนังสือแจ้ง
สาหรับพื้นที่ดาเนินการ
เวียนแนวทางการปฏิบัติสาหรับพื้นที่ดาเนินการมาตรการควบคุมสูงสุดของ
มาตรการควบคุมสูงสุดของ
นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุขไปยังรพ.ทุกแห่ง
นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต
สาธารณสุขอาเภอทุกอาเภอ ให้รับทราบและนาไปปฏิบัติต่อไป
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
- มอบกลุ่มภารกิจสื่อสารความเสี่ยง (PIO) ประชาสัมพันธ์ในส่วนของแนว
ไปยังพื้นที่
ทางการปฏิบัติสาหรับประชาชนและสาหรับหน่วยงาน/ สถานที่สาธารณะ
เพิ่ม ข้อมูลผู้ป่วยที่ยังรักษาใน มอบกลุ่มภารกิจสื่อสารความเสี่ยง (PIO) และทีมงาน แก้ไขรายละเอียดใน
รพ.และที่รักษาหายแล้ว ลงใน One Page รายงานสถานการณ์โควิด โดยให้เพิ่มข้อมูลผู้ป่วยที่ยังรักษา
One Page รายงาน
ในรพ.และที่รักษาหายแล้ว โดยประสานขอข้อมูลกับทางกลุ่มงานควบคุม
สถานการณ์โควิด
โรคติดต่อ
ตรวจสอบทรัพยากร อุปกรณ์
เวชภัณฑ์ต่างๆ ของพื้นที่
ดาเนินสะดวกและบางแพ

มอบกลุ่มภารกิจสารองเวชภัณฑ์และส่งกาลังบารุง (Stockpiling and
Logistics) ตรวจสอบจานวนและการใช้ทรัพยากร อุปกรณ์ เวชภัณฑ์ต่างๆ
และประมาณการให้เพียงพอสาหรับพื้นที่เสี่ยงสูงคือ อาเภอดาเนินสะดวก
และบางแพ
เตรียมทีม Mini-MERT ศึกษา มอบกลุ่มภารกิจปฏิบัติการ (Operation) จัดทาหนังสือแจ้งเวียนไปยังรพ.
ดูงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โพธารามและรพ.บ้านโป่ง ให้เตรียมทีม Mini-MERT รพ.ละ 1 ทีม เพื่อ
และเตรียมลงพื้นที่ช่วยเหลือ ศึกษาดูงานทีจ่ ังหวัดประจวบคีรีขันธ์และเตรียมลงพื้นที่ช่วยเหลือจังหวัด
จังหวัดสมุทรสาคร
สมุทรสาคร
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ลาดับ
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ข้อสั่งการ นายแพทย์
สาธารณสุขจังหวัดราชบุรี
(IC)
เน้นย้าเรื่องการลงทะเบียน
ในกลุม่ ผู้ที่เดินทางไปจังหวัด
สมุทรสาคร และเฝ้าระวังใน
กลุ่มผู้ที่เดินทางไปทางาน
ในโรงงานที่พบผู้ติดเชื้อ

มอบหมายกลุ่มภารกิจดาเนินการ
มอบกลุ่มภารกิจตระหนักรู้สถานการณ์ (SAT) และกลุ่มภารกิจปฏิบัติการ
(Operation) ด้านทีมสอบสวนเคลื่อนที่เร็ว SRRT เน้นย้าเรื่องการ
ลงทะเบียนกลุ่มผู้ที่เดินทางไปจังหวัดสมุทรสาคร และเฝ้าระวังในกลุ่มผู้ที่
เดินทางไปทางานในโรงงานที่พบผู้ติดเชื้อ โดยเฉพาะในพื้นที่เสี่ยงคือ
อาเภอดาเนินสะดวกและอาเภอบางแพ

 กรณี ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5
ลาดับ
1

ข้อสั่งการ นายแพทย์
มอบหมายกลุ่มภารกิจดาเนินการ
สาธารณสุขจังหวัดราชบุรี (IC)
รายงานสถานการณ์ ฝุ่นละออง กลุ่มภารกิจตระหนักรู้สถานการณ์ (SAT) ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม
ขนาดเล็ก PM 2.5
รายงานสถานการณ์ฝุ่น PM2.5 จังหวัดราชบุรี พบว่าในสัปดาห์ที่
ผ่านมา ค่าปริมาณ PM 2.5 อยู่ในช่วงระหว่าง ไม่เกิน 18 ไมโครกรัม
ต่อลูกบาศก์เมตร สภาพอากาศอยู่ในระดับดีมาก (สีฟ้า) และในวันที่
3 มกราคม 2564 เวลา 08.00 ณ จุดตรวจวัดสานักงานสิ่งแวดล้อม
ภาคที่ 8 พบค่า PM 2.5 มีค่า 12 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
สภาพอากาศอยู่ในระดับดีมาก (สีฟ้า) (ค่ามาตรฐานไม่เกิน 50
ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร) ซึ่งมีค่าฝุ่นเท่ากับเมื่อวานและ
มีอากาศเย็น

 กรณี เตรียมพร้อม ป้องกัน และรองรับอุบัติเหตุ ในช่วงเทศกาลปีใหม่
ลาดับ
1

ข้อสั่งการ นายแพทย์
มอบหมายกลุ่มภารกิจดาเนินการ
สาธารณสุขจังหวัดราชบุรี (IC)
รายงานสถานการณ์อุบัติเหตุ
กลุ่มภารกิจตระหนักรู้สถานการณ์ (SAT) ด้านอุบัติเหตุและ
ทางถนน ช่วงเทศกาล
สาธารณภัย รายงานสถานการณ์อุบัติเหตุจราจรทางถนน ดังนี้
ปีใหม่
 ภาพรวมของประเทศ
- จังหวัดที่มีการบาดเจ็บสะสมสูงสุดเทียบกับเสียชีวิต ได้แก่
1. นครราชสีมา บาดเจ็บ 961 ราย เสียชีวิต 24 ราย
2. เชียงใหม่ บาดเจ็บ 707 ราย เสียชีวิต 10 ราย
3. ขอนแก่น บาดเจ็บ 652 ราย เสียชีวิต 4 ราย
4. บุรีรัมย์ บาดเจ็บ 563 ราย เสียชีวิต 13 ราย
5. เชียงราย บาดเจ็บ 528 ราย เสียชีวิต 17 ราย
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ลาดับ

ข้อสั่งการ นายแพทย์
สาธารณสุขจังหวัดราชบุรี (IC)

มอบหมายกลุ่มภารกิจดาเนินการ
- จังหวัดที่มีการตายสะสมสูงสุด ได้แก่ นครราชสีมา 24 ราย
เชียงราย 17 ราย อุดรธานี 15 ราย ชลบุรี 14 ราย และบุรีรัมย์
13 ราย
 สถานการณ์อุบัติเหตุทางถนน จังหวัดราชบุรี
- สถิติผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจรเทศกาลปีใหม่ 29
ธ.ค 63 - 4 ม.ค 64 พบผู้บาดเจ็บ 154 ราย รักษาตัวที่โรงพยาบาล
65 ราย และเสียชีวิต 5 ราย ยานพาหนะที่เกิดเหตุสูงสุดคือ
รถจักรยานยนต์ ร้อยละ 87 พฤติกรรมเสี่ยงที่พบบ่อยมากที่สุด คือ
ไม่สวมหมวกนิรภัย ร้อยละ 87 และดื่มสุรา ร้อยละ 33
- อาเภอที่มีผู้บาดเจ็บสูงสุด คือ อาเภอเมือง ร้อยละ 50
- ช่วงอายุที่เกิดอุบัติเหตุมากที่สุด คือ อายุ 15-24 ปี ร้อยละ
34.42
- ช่วงเวลาที่เกิดอุบัติเหตุ คือ 21.00-22.00 น. และ 24.0001.00 น. ร้อยละ 14.30

ปิดประชุมเวลา 14.00 น.
ผู้สรุป นางสาวสุพจนีย์ สะอาด
ผู้ตรวจสอบ นางนิศาชล ศรีหริ่ง

