สรุปข้อสั่งการศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี
กรณี โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19), ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5
และมาตรการรองรับอุบัติเหตุ ในช่วงเทศกาลปีใหม่ ครั้งที่ 16/2563
วันจันทร์ที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2564 เวลา 11.00 – 12.00 น.
ณ ห้องประชุมชั้น 4 สานักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี
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9. นายนวพล ใจเพ็ชร
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13. น.ส.ณฐพร ทองรอด
14. น.ส.สุพจนีย์ สะอาด
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18. น.ส.วรลักษณ์ อนันตกูล
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ผู้บัญชาการเหตุการณ์ (IC)
รองผู้บัญชาการเหตุการณ์
รองผู้บัญชาการเหตุการณ์
กลุ่มภารกิจประสานงานและเลขานุการ (Liaison)
กลุ่มภารกิจสื่อสารความเสี่ยง (PIO)
กลุ่มภารกิจตระหนักรู้สถานการณ์ (SAT)
กลุ่ม ภารกิจตระหนักรู้สถานการณ์ (SAT)
ด้านอุบัติเหตุและสาธารณภัย
กลุ่ม ภารกิจตระหนักรู้สถานการณ์ (SAT)
ด้านอุบัติเหตุและสาธารณภัย
กลุ่มภารกิจตระหนักรู้สถานการณ์ (SAT)
ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม
กลุ่มภารกิจตระหนักรู้สถานการณ์ (SAT)
ด้านคุ้มครองผู้บริโภค
กลุ่มภารกิจยุทธศาสตร์และวิชาการ (Planning)
กลุ่มภารกิจยุทธศาสตร์และวิชาการ (Planning)
กลุ่มภารกิจยุทธศาสตร์และวิชาการ (Planning)
ด้านจัดทาแผนปฏิบัติ
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
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ในวันจันทร์ที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2564 เวลา 11.00ณ ห้องประชุมชั้น 4 สานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดราชบุรี
 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 วันจันทร์ที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2564
ทั่วโลก ทวีปเอเชีย ประเทศ ดังนี้
 สถานการณ์ ทั่วโลก
และจังหวัดราชบุรี
- ยอดผู้ติดเชื้อรวม 85,502,232 ราย
- ผู้ติดเชื้อรายใหม่ 510,153 ราย
- เสียชีวิต 1,850,607 ราย
- อันดับประเทศที่มีผู้ติดเชื้อสูงสุด
1. สหรัฐอเมริกา จานวน 21,113,528 ราย
2. อินเดีย จานวน 10,341,291 ราย
3. บราซิล จานวน 7,773,746 ราย
 สถานการณ์ ในประเทศไทย
พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 745 ราย เป็นการติดเชื้อในประเทศ 152 ราย ติด
เชื้อในแรงงานต่างด้าว (คัดกรองเชิงรุก) 577 ราย ในจานวนนี้ติดเชื้อใน
สถานกักกันที่รัฐจัดให้ 16 ราย ผู้ป่วยยืนยันสะสม 8,439 ราย แบ่งเป็น
การติดเชื้อในประเทศ 6,379 ราย มาจากต่างประเทศ 2,060 รักษาหาย
แล้ว 4,352 ราย เสียชีวิตเพิม่ ขึ้น 1 ราย รวมเสียชีวิตสะสม 65 ราย
 สถานการณ์ จังหวัดราชบุรี
- ผู้ป่วยสะสมระลอกใหม่ สะสมทั้งหมด 16 ราย รักษาอยู่ในโรงพยาบาล
11 ราย รักษาหายแล้ว 5 ราย ผู้สัมผัสเสี่ยงสูงสะสม 281 ราย ผู้สัมผัส
เสี่ยงต่าสะสม 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
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ลาดับ
2

3

4

5

6

ข้อสั่งการ นายแพทย์
สาธารณสุขจังหวัดราชบุรี
(IC)
ให้ทุกกล่องภารกิจหลัก และ
ย่อย พร้อมทั้งผู้รับผิดชอบ
หลักตามมาตรการ 5 ด้าน
เข้าร่วมประชุมเปิดศูนย์ EOC
ทุกครั้ง

มอบหมายกลุ่มภารกิจดาเนินการ

ให้ทุกภารกิจหลักทั้ง 8 กล่อง กลุ่มภารกิจย่อยในกลุ่มภารกิจปฏิบัติการ
(Operation) แต่ละด้านเข้าร่วมประชุมทุกครั้ง เนื่องจากมีประเด็นในการ
เตรียมทีม MERT และ Mini-MERT เพื่อไปช่วยจังหวัดสมุทรสาคร และ
ผู้รับผิดชอบหลักในแต่ละด้านตามมาตรการ 5 ด้าน เข้าร่วมเข้าร่วมประชุม
เปิดศูนย์ EOC ทุกครั้งทั้งการประชุมระบบปกติและระบบ Zoom
Conference
ติดตามอาการ และการ
มอบกลุ่มภารกิจปฏิบัติการ (Operation) ติดตามอาการของผู้ป่วยติดเชื้อ
รักษาพยาบาล ของผู้ป่วยติด ทั้ง 16 ราย การรักษาพยาบาล อย่างละเอียดในแต่ละวัน พร้อมทั้งรายงาน
เชื้อทั้ง 16 ราย ในแต่ละวัน ข้อมูลซึ่งไม่ให้ระบุชื่อผู้ป่วยแต่ให้ระบุเป็นรายที่ ให้ IC ทราบเพื่อนาเรียน
ท่านผู้ว่าราชการจังหวัด ต่อไป
ตรวจสอบข้อมูล Timeline เนื่องจากมีการระบุชื่อร้านอาหารลงใน Timeline ของผู้ป่วยติดเชื้อ ทาให้
ของผู้ป่วยติดเชื้อ ก่อน
เกิดกรณีร้องเรียนจากร้านอาหารดังกล่าว มอบกลุ่มภารกิจต่างๆดาเนินการ
เผยแพร่ข้อมูล
ดังนี้
- มอบกลุ่มกลุ่มภารกิจตระหนักรู้สถานการณ์ (SAT) และกลุ่มภารกิจ
ปฏิบัติการ (Operation) ด้านทีมสอบสวนเคลื่อนที่เร็ว SRRT รายงาน
ข้อมูลสวนสวนโรคตามหลักระบาดวิทยา และตรวจสอบข้อมูลทุกครั้งก่อน
เผยแพร่
- มอบกลุ่มภารกิจสื่อสารความเสี่ยง (PIO) และทีมประชาสัมพันธ์ ปรับ
ข้อความใน OnePage การนาเสนอ Timeline โดยให้ระบุด้านล่างว่า
จัดทาโดย คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดราชบุรี
ทุกกล่องภารกิจศึกษาข้อมูล - มอบทุกกลุ่มภารกิจศึกษาข้อมูลรายละเอียดตามคาสั่งจังหวัดราชบุรีที่
รายละเอียดตามคาสั่งจังหวัด 1/ 2564 เรื่อง มาตรการเฝ้าระวังและควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อ
ราชบุรีที่ 1/ 2564 เรื่อง
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ฉบับที่ 19
มาตรการเฝ้าระวังและควบคุม - มอบกลุ่มภารกิจสื่อสารความเสี่ยง (PIO) และทีมประชาสัมพันธ์
การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อ
ประชาสัมพันธ์ คาสั่งจังหวัดราชบุรีที่ 1/ 2564 เรื่อง มาตรการเฝ้า
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID ระวังและควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID –
– 19) ฉบับที่ 19
19) ฉบับที่ 19 ไปยังช่องทางสื่อต่างๆ
แจ้งเวียน ข้อสั่งการของนพ. - มอบกลุ่มภารกิจยุทธศาสตร์และวิชาการ (Planning) ประสานกลุ่มงาน
เกียรติภูมิ วงศ์รจิต
ควบคุมโรคติดต่อ จัดทาหนังสือแจ้งเวียนข้อสั่งการของนพ.เกียรติภูมิ
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุขไปยังรพ.ทุกแห่ง ให้รับทราบและนาไป
ในการประชุมผู้บริหารเฉพาะ ปฏิบัติต่อไป
กิจครั้งที่ 2/2564 ไปยัง
รพ.ทุกแห่ง
เตรียมความพร้อม ARI คลินิก - มอบกลุ่มภารกิจปฏิบัติการ (Operation) ประเมินและตรวจสอบ ARI
คลินิกในแต่ละรพ.

-4-

ลาดับ
7

ข้อสั่งการ นายแพทย์
สาธารณสุขจังหวัดราชบุรี
(IC)
เตรียมความพร้อม รพ.สนาม

มอบหมายกลุ่มภารกิจดาเนินการ

- มอบนางประนอม จิตต์ทะนงศักดิ์ ผู้รับผิดชอบในเรื่องรพ.สนาม ประสาน
พื้นที่เตรียมความพร้อมในเรื่องรพ.สนาม พร้อมทั้งรายงานข้อมูลให้ IC
รับทราบ เพื่อวางแผนในการบริหารจัดการต่อไป
เตรียมความพร้อมเรื่องการคัด - มอบนางประนอม จิตต์ทะนงศักดิ์ ติดตามมาตรการ ข้อปฏิบัติที่ต้อง
กรองและการตรวจ LAB
ดาเนินการตามประกาศผ่อนผันให้มีการขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าวถึง
13 ก.พ.64 ในเรื่องการตรวจ LAB คัดกรอง COVID และการตรวจสุขภาพ
แรงงานต่างด้าว พร้อมทั้งประสานกลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค ในกรณีที่มี
บริษัทเอกชน เข้ามาทาการตรวจ LAB คัดกรอง COVID ต้องมีขั้นตอน
อย่างไรในการขออนุมัติจากทางสานักงานจังหวัดราชบุรี
จัดทาแนวทางการ ตรวจ LAB มอบกลุ่มงานประกันสุขภาพและกลุ่มงานพัฒนาระบบบริการและ
ก่อน Refer ผู้ป่วยเพื่อทา
การแพทย์ฉุกเฉิน จัดทาแนวทางการตรวจ LAB ก่อน Refer ผู้ป่วยเพื่อทา
หัตถการต่างๆ
การหัตถการต่างๆ

8

9

 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
4 มกราคม 2564 เวลา 08.00 ณ จุดตรวจวัดสานักงานสิ่งแวดล้อม
ภาคที่ 8 พบค่า PM 2.5 มีค่า 16 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
สภาพอากาศอยู่ในระดับดีมาก (สีฟ้า) (ค่ามาตรฐานไม่เกิน 50
ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร) ซึ่งมีค่าฝุ่นเพิ่มขึ้นจากเมื่อวานเล็กน้อย
(12 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร) และมีอากาศเย็น
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 กรณี เตรียมพร้อม ป้องกัน และรองรับอุบัติเหตุ ในช่วงเทศกาลปีใหม่
ลาดับ
ข้อสั่งการ นายแพทย์
มอบหมายกลุ่มภารกิจดาเนินการ
สาธารณสุขจังหวัดราชบุรี
(IC)
รายงานสถานการณ์อุบัติเหตุ กลุ่มภารกิจตระหนักรู้สถานการณ์ (SAT) ด้านอุบัติเหตุและ
ทางถนน ช่วงเทศกาล
สาธารณภัย รายงานสถานการณ์อุบัติเหตุจราจรทางถนน ดังนี้
ปีใหม่
 ภาพรวมของประเทศ
- จังหวัดที่มีการบาดเจ็บสะสมสูงสุดเทียบกับเสียชีวิต ได้แก่
1. นครราชสีมา บาดเจ็บ 1,050 ราย เสียชีวิต 25 ราย
2. เชียงใหม่ บาดเจ็บ 813 ราย เสียชีวิต 12 ราย
3. ขอนแก่น บาดเจ็บ 753 ราย เสียชีวิต 4 ราย
- จังหวัดที่มีการตายสะสมสูงสุด ได้แก่ นครราชสีมา 25 ราย เชียงราย
17 ราย บุรีรัมย์ 15 ราย อุดรธานีและชลบุรี 14 ราย และลพบุรี
13 ราย
 ข้อมูลการบาดเจ็บและเสียชีวิตสะสม วันที่ 29 ธ.ค.6- 3 ม.ค.
64 ของเขตสุขภาพที่ 5 พบว่า
- ราชบุรี บาดเจ็บ 37 ราย สะสม 256 ราย เสียชีวิตสะสม 4 ราย
- กาญจนบุรี บาดเจ็บ 40 ราย สะสม 345 ราย เสียชีวิตสะสม 7 ราย
- สุพรรณบุรี บาดเจ็บ 37 ราย สะสม 254 ราย เสียชีวิตสะสม 4 ราย
- นครปฐม บาดเจ็บ 37 ราย สะสม 254 ราย เสียชีวิตสะสม 4 ราย
- สมุทรสาคร บาดเจ็บ 6 ราย สะสม 60 ราย เสียชีวิตสะสม 1 ราย
- สมุทรสงคราม บาดเจ็บ 5 ราย สะสม 39 ราย เสียชีวิตสะสม 1 ราย
- เพชรบุรี บาดเจ็บ 16 ราย สะสม 163 ราย เสียชีวิตสะสม 2 ราย
- ประจวบคีรีขันธ์ บาดเจ็บ 29 ราย สะสม 244 ราย เสียชีวิตสะสม
3 ราย
 สถานการณ์อุบัติเหตุทางถนน จังหวัดราชบุรี
- ยานพาหนะที่เกิดเหตุสูงสุดคือ รถจักรยานยนต์ ร้อยละ 86.90
- พฤติกรรมเสี่ยงที่พบบ่อยมากที่สุด คือ ไม่สวมหมวกนิรภัย ร้อยละ
87.43 และดื่มสุรา ร้อยละ 33.51
- อาเภอที่มีผู้บาดเจ็บสูงสุด คือ อาเภอเมือง ร้อยละ 45.55
- ช่วงอายุที่เกิดอุบัติเหตุมากที่สุด คือ อายุ 15-24 ปี ร้อยละ 33.51
- ช่วงเวลาที่เกิดอุบัติเหตุ คือ 21.00-22.00 และ 24.00-01.00 น.
ร้อยละ 14.30
ปิดประชุมเวลา 12.00 น.
ผู้สรุป นางสาวสุพจนีย์ สะอาด
ผู้ตรวจสอบ นางนิศาชล ศรีหริ่ง

