สรุปข้อสั่งการศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี
กรณี โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19), ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5
และมาตรการรองรับอุบัติเหตุ ในช่วงเทศกาลปีใหม่ ครั้งที่ 7/2563
วันเสาร์ที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2563 เวลา 13.30- 15.00 น.
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13. น.ส.วรลักษณ์ อนันตกูล
14. นางสุทธิกานต์ นาคกู้
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ด้านสนับสนุนเทคโนโลยีสารสนเทศ
กลุ่มภารกิจยุทธศาสตร์และวิชาการ (Planning)
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กลุ่มภารกิจปฏิบัติการ (Operation)
กลุ่มภารกิจสารองเวชภัณฑ์
และส่งกาลังบารุง (Stockpiling and Logistics)
กลุ่มภารกิจการเงินและงบประมาณ (Finance and Admin)
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แพทย์หญิงปาจรีย์ อารีย์รบ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดราชบุรี เป็นประธานเปิดศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้
ภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรณี โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ซึ่งจาเป็นต้อง
ดาเนินการและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด เป็นการเฝ้าระวัง และติดตามผลการดาเนินการตามมาตรการ
“คัดกรอง ป้องกัน รักษา ประชาสัมพันธ์ หันไปช่วยเพื่อน” พร้อมทั้งติดตามสถานการณ์ ฝุ่นละอองขนาดเล็ก
PM 2.5 และเตรียมพร้อม ป้องกันอุบัติเหตุ ในช่วงเทศกาลปีใหม่ วันเสาร์ที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2563 เวลา
13.30 ผ่านทางระบบ ZOOM Conference
 กรณี โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)
ลาดับ
ข้อสั่งการ นายแพทย์
มอบหมายกลุ่มภารกิจดาเนินการ
สาธารณสุขจังหวัดราชบุรี (IC)
1 รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อ กลุ่มภารกิจตระหนักรูส้ ถานการณ์ (SAT) รายงานสถานการณ์
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ในระดับ ทัว่ โลก ทวีป
19) ในระดับ ทั่วโลก ประเทศ ประเทศ และจังหวัดราชบุรี วันเสาร์ที่ 26 ธันวาคม 2563 ดังนี้
 สถานการณ์ ทั่วโลก
และจังหวัดราชบุรี
- ยอดผู้ติดเชื้อรวม 80,207,155 ราย
- อาการรุนแรง 105,785 ราย
- รักษาหายแล้ว 56,471,394 ราย
- เสียชีวิต 1,757,640 ราย
- อันดับประเทศที่มผี ู้ติดเชื้อสูงสุด
1.สหรัฐอเมริกา จานวน 19,210,166 ราย
2.อินเดีย จานวน 10,169,818 ราย
3.บราซิล จานวน 7,448,560 ราย
4.รัสเซีย จานวน 2,992,706 ราย
5.ฝรัง่ เศส จานวน 2,547,771 ราย
 สถานการณ์ ในประเทศไทย
พบว่า ผู้ติดเชื้อรายใหม่วันนี้ 110 ราย เป็นการติดเชื้อในประเทศ 64
ราย ติดเชื้อในแรงานต่างด้าวจากการคัดกรองเชิงรุก 30 ราย และอยู่
ในสถานที่กักกันที่รัฐจัดให้ 16 ราย รวมล่าสุดมีผปู้ ่วยยืนยันสะสม
6,020 ราย ติดเชื้อในประเทศ 4,061 ราย ติดเชื้อในแรงงานต่าง
ด้าวจากการคัดกรองเชิงรุก 1,338 ราย และมีจานวน 60 รายที่
เชื่อมโยงกับจังหวัดสมุทรสาคร
 สถานการณ์ จังหวัดราชบุรี
- พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 3 ราย อยูใ่ นพื้นที่ตาบล โพหัก อาเภอบางแพ
ทั้ง 3 ราย โดยรายที่ 6 เป็นผู้ป่วยหญิง อายุ 49 ปี รายที่ 7 เป็น
ผู้ป่วยหญิงอายุ 81 ปี และรายที่ 8 เป็นผู้ป่วยหญิงอายุ 17 ปี รวม
ผู้ป่วยสะสมระรอกใหม่ 8 ราย ผู้สมั ผัสเสี่ยงสูง 160 ราย ผู้สมั ผัส
เสี่ยงต่า 45 ราย
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ลาดับ
2

ข้อสั่งการ นายแพทย์
สาธารณสุขจังหวัดราชบุรี (IC)
ติดตามผลการดาเนินการตาม
มาตรการ “คัดกรอง ป้องกัน
รักษา ประชาสัมพันธ์ หันไป
ช่วยเพื่อน” ของนายแพทย์
ชวนนท์ อิ่มอาบ
รองนายแพทย์สาธารณสุข
จังหวัดราชบุรี

มอบหมายกลุ่มภารกิจดาเนินการ
การดาเนินการตามมาตรการ “คัดกรอง ป้องกัน รักษา
ประชาสัมพันธ์ หันไปช่วยเพื่อน”
1) คัดกรอง : การคัดกรองกลุ่มเสี่ยงในเชิงรุก ในกลุม่ ต่างด้วย จานวน
2,631 ราย เก็บตัวอย่าง 166 ราย ไม่พบเชื้อ 166 ราย และการ
คัดกรองผู้เดินทางไปพื้นที่เสี่ยง(จังหวัดสมุทรสาคร) เก็บตัวอย่าง 670
ราย ไม่พบเชื้อ 524 ราย รอผล 146 ราย
2) ป้องกัน : คาสั่งจังหวัดราชบุรี เรื่อง มาตรการเฝ้าระวังและควบคุม
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ใน
ฉบับที่ 16 โดยเพิ่มเติมจากคาสัง่ เดิม คือ ให้งดกิจกรรมทีม่ กี ารรวม
คนจานวนมาก ระหว่างวันที่ 22 ธันวาคม 2563 เป็นต้นไปจนกว่า
จะมีการเปลี่ยนแปลง และห้ามไม่ให้มีการเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าว
เข้า-ออก พื้นที่จงั หวัดราชบุรี ปิดสถานที่ต่างๆ ปิดสถานศึกษาต่างๆ
และกาหนดให้มีมาตรการในการป้องกันโรค
3) รักษา : กลุ่มภารกิจปฏิบัตกิ าร (Operation) ดาเนินการ ดังนี้
- ประสานงานร่วมกับกลุม่ งานควบคุมโรคติดต่อ เพื่อขอรายชื่อ ทีม
SRRT ข้อมูลรายชื่อผูป้ ฏิบัติงานแต่ละอาเภอ ทีเ่ ป็นปัจจุบัน
- ทีม Mcatt. กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ แจ้งรายชื่อมาแล้ว แต่ยัง
ขาดรายชื่อบางอาเภอ
- ทีมสิ่งแวดล้อม ได้รับข้อมูลครบเรียบร้อยแล้ว
- ทีม MERT และ Mini MERT. มีรายชื่อครบทุกอาเภอ
- ผู้ป่วยติดเชื้อยืนยัน และการติดตามอาการ พบว่า ผูป้ ่วยทีย่ ืนยัน
รพ.ราชบุรี 1 ราย ผูป้ ่วยยังรักษาอยู่ไม่ต้องใช้เครื่องช่วยหายใจ
รพ. ดาเนิน 2 ราย ยังรักษาอยู่ไม่ต้องใช้เครื่องช่วยหายใจ
รพ.บางแพ 2 ราย ยังรักษาอยู่ไม่ต้องใช้เครื่องช่วยหายใจ
- ทรัพยากร ทีจ่ าเป็นต้องใช้เพื่อการรักษา. ทั้ง 3. รพ ที่ดูแลผู้ป่วย
ยังพอใช้ ยังไม่ต้องขอสนับสนุนเพิม่
- ในส่วนของ รพ.ราชบุรี ต้องการบุคลกรเพิ่ม เนื่องจากต้องรับ ผูป้ ่วย
จาก จังหวัดสมุทรสาคร
4) ประชาสัมพันธ์ : จัดทาข้อมูลรายงานสถานการณ์ทั่วไป พบเชื้อ
เพิ่มรายใหม่จานวน 3 ราย เพื่อประชาสัมพันธ์ไปยังให้ประชาชนได้รับ
ทราบข้อมูล และประสานงานกับกลุม่ งานควบคุมโรคติดต่อเพื่อขอ
Timeline ของผูป้ ่วยติดเชื้อรายใหม่ทั้ง 3 ราย
5) หันไปช่วยเพือ่ น : อยู่ระหว่างการประสานขอข้อมูลทีมต่างๆ
ได้แก่ ทีมSRRT ทีม Mcatt. กับ รพ.ทุกแห่ง อาเภอทุกอาเภอ และ
กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ ซึง่ ยังขาดข้อมูลในบางอาเภอ
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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 พบว่าในสัปดาห์ที่ผ่าน
มา ค่าปริมาณPM 2.5 อยู่ในช่วงระหว่าง 11-17 ไมโครกรัมต่อ
ลูกบาศก์เมตร สภาพอากาศอยู่ในระดับดีมาก (สีฟ้า) และในวันที่ 26
ธันวาคม 2563 ณ จุดตรวจวัดสานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 8 พบค่า
PM 2.5 มีค่า 15 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (ค่ามาตรฐานไม่เกิน
50 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร) โดยการเจ็บป่วยด้วยโรคเกี่ยวกับ
มลพิษทางอากาศ จาก รายงาน HDC เดือนธันวาคม 63 (ถึง 25
ธันวาคม 2563) พบว่าส่วนใหญ่ป่วยด้วยโรคผิวหนังอักเสบ โรคคอ
อักเสบ และโรคตาอักเสบ ตามลาดับ
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
- รพช./ รพ.สต.จัดให้จุดหรือช่องทางให้คาปรึกษาในการ
ดูแลตนเองและการป้องกัน PM2.5 แก่ประชาชน
3.เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ความรูก้ ารดูแลสุขภาพตนเองและการ
ป้องกันจากฝุ่น PM2.5 ตามสภาพอากาศและค่าปริมาณฝุน่ PM2.5
ที่เกิดขึ้น โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยง ได้แก่ เด็กเล็ก หญิงตัง้ ครรภ์
คนชรา ผู้ป่วยโรคเรื้อรังทางเดินหายใจ เช่น การทาความสะอาด
บ้านเรือน งดไปสถานที่ที่แออัด งดการเผาไหม้ในที่โล่งแจ้ง
สวมหน้ากากอนามัยเมื่อออกนอกบ้าน
4.รพ./รพ.สต.รายงานการเจ็บป่วยทีพ่ บตามรหัสโรคเกี่ยวกับมลพิษ
ทางอากาศทุกวันในรายงาน HDC
5.กลุ่มอวล.รายงานสถานการณ์ให้EOC ทราบทุกวัน

-5 -

 กรณี เตรียมพร้อม ป้องกัน และรองรับอุบัติเหตุ ในช่วงเทศกาลปีใหม่
ลาดับ
1

2

ข้อสั่งการ นายแพทย์
มอบหมายกลุ่มภารกิจดาเนินการ
สาธารณสุขจังหวัดราชบุรี (IC)
รายงานสถานการณ์อุบัติเหตุ
กลุ่มภารกิจตระหนักรูส้ ถานการณ์ (SAT) ด้านอุบัติเหตุและ
ทางถนน ช่วงก่อนเทศกาล
สาธารณภัย รายงานสถานการณ์อุบัตเิ หตุทางถนน ช่วงก่อนเทศกาล
ปีใหม่
ปีใหม่ ในระหว่างวันที่ 22-28 ธันวาคม 2563 ได้ดาเนินการแจ้งให้
ทุก รพ.เก็บข้อมูล ผู้ป่วย ที่เข้ารับการรักษา และเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ
ทางถนน พบว่า ในวันที่ 25 ธันวาคม 2563 ไม่มี ผู้ป่วยทีเ่ ข้ารับการ
รักษาและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน
มาตรการในการป้องกันอุบัติเหตุ มอบกลุ่มภารกิจปฏิบัติการ (Operation) ร่วมกับกลุ่มงานพัฒนา
ทางถนน ช่วงก่อนเทศกาล
ระบบบริการและการแพทย์ฉุกเฉิน เตรียมพร้อมช่วงเทศกาลปีใหม่
ปีใหม่
ดังนี้
1. ประสานให้ทกุ รพ.เตรียมความพร้อมในด้านการแพทย์ฉกุ เฉินให้
ทุกหน่วย เตรียมพร้อมใน. รพ. มากกว่าช่วงเวลาปกติ
2. รพ.ต้องบันทึกข้อมูลผู้บาดเจ็บเสียชีวิตใน website ของกระทรวง
สาธารณสุขทุกวัน โดยเริ่มเก็บข้อมูลตัง้ แต่ 29 ธันวาคม 2563 – 4
มกราคม 2564
หมายเหตุ: กรณี เกิดอุบัตเิ หตุ และเสียขีวิต ต้องมีการสอบสวนจาก
สหสาขาวิชาขีพร่วมกันสอบสวน และเสนอแนวทางให้ศูนย์ความ
ปลอดภัยทางถนนจังหวัดทราบและเสนอแนวทางแก้ไข
และในส่วนของจังหวัดราชบุรี เดิม มีการสัง่ การให้มีพิธีเปิดการรณรงค์
ป้องกันอุบัติเหตุของจังหวัด ในวันที่ 28 ธันวาคม 2563 แต่เนื่อง
ด้วยมีสถานการณ์การระบาดโควิด 19 จึงยกเลิกการจัดงานดังกล่าว

ปิดประชุมเวลา 15.00 น.
ผู้สรุป นางสาวสุพจนีย์ สะอาด
ผู้ตรวจสอบ นางนิศาชล ศรีหริ่ง

