สรุปข้อสั่งการศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี
กรณี โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19), ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5
และมาตรการรองรับอุบัติเหตุ ในช่วงเทศกาลปีใหม่ ครั้งที่ 8/2563
วันอาทิตย์ที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2563 เวลา 14.00- 15.45 น.
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นายรุ่งเรือง เด่นดวงใจ
นางนิรมล เกิดอินท์
นายอัครวุฒิ ศุภอักษร
น.ส.นุสรา อัยราน้อย

5. น.ส.ณิชาภา ตั้งสกุลระหง
6. นายนวพล ใจเพ็ชร
7. นางนิศาชล ศรีหริ่ง
8. น.ส.นฤมล สุทธิแสงจันทร์
9. น.ส.สุพจนีย์ สะอาด
10. นายณัฐกิจ คงเดช
11. นางสุรภา ขุนทองแก้ว
12. น.ส.วรลักษณ์ อนันตกูล
13. นางสุทธิกานต์ นาคกู้

ผู้บัญชาการเหตุการณ์ (IC)
กลุ่มภารกิจประสานงานและเลขานุการ (Liaison)
กลุ่มภารกิจตระหนักรู้สถานการณ์ (SAT)
กลุ่มภารกิจตระหนักรู้สถานการณ์ (SAT)
ด้านอุบัติเหตุและสาธารณภัย
กลุ่มภารกิจตระหนักรู้สถานการณ์ (SAT)
ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม
กลุ่มภารกิจตระหนักรู้สถานการณ์ (SAT)
ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม
กลุ่มภารกิจยุทธศาสตร์และวิชาการ (Planning)
กลุ่มภารกิจยุทธศาสตร์และวิชาการ (Planning)
กลุ่มภารกิจยุทธศาสตร์และวิชาการ (Planning)
กลุ่มภารกิจยุทธศาสตร์และวิชาการ (Planning)
ด้านสนับสนุนเทคโนโลยีสารสนเทศ
กลุ่มภารกิจปฏิบัติการ (Operation)
กลุ่มภารกิจสารองเวชภัณฑ์
และส่งกาลังบารุง (Stockpiling and Logistics)
กลุ่มภารกิจการเงินและงบประมาณ (Finance and Admin)
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นายรุ่งเรือง เด่นดวงใจ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดราชบุรี เป็นประธานเปิดศูนย์ ปฏิบัติการตอบโต้
ภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรณี โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) พร้อมทั้งติดตาม
สถานการณ์ ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 และเตรียมพร้อม ป้องกันอุบัติเหตุ ในช่วงเทศกาลปีใหม่ ซึ่งจาเป็นต้อง
ด าเนิ น การและติ ดตามสถานการณ์ อ ย่ า งใกล้ ชิด เป็ น การเฝ้ า ระวัง ติ ด ตามผลการด าเนิน การตามมาตรการ
“คัดกรอง ป้ องกัน รั กษา ประชาสั มพัน ธ์ หั นไปช่ว ยเพื่อน” และมอบหมายภารกิจต่า งๆตามข้ อสั่ ง การของ
ปลั ดกระทรวงสาธารณสุ ข ในวัน อาทิตย์ ที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2563 เวลา 14.00 ผ่ านทางระบบ 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
ประเทศ และจังหวัดราชบุรี วันเสาร์ที่ 27 ธันวาคม 2563 ดังนี้
 สถานการณ์ ทั่วโลก
ทั่วโลก ประเทศ และจังหวัด
- ยอดผู้ติดเชื้อรวม 80,710,866 ราย
ราชบุรี
- อาการรุนแรง 105,611 ราย
- รักษาหายแล้ว 56,907,206 ราย
- เสียชีวิต 1,764,563 ราย
- อันดับประเทศที่มีผู้ติดเชื้อสูงสุด
1.สหรัฐอเมริกา จานวน 19,433,847 ราย
2.อินเดีย จานวน 10,188,392 ราย
3.บราซิล จานวน 7,465,806 ราย
 สถานการณ์ ทวีเอเชีย
1.อินเดีย จานวน 10,188,392 ราย
2.อินโดนีเซีย จานวน 706,837 ราย
3.บังกลาเทศ จานวน 508,099 ราย
ในส่วนของประเทศเพื่อนบ้าน ประเทศพม่า พบ จานวน 121,280
ราย เป็นรายใหม่ จานวน 734 ราย และมาเลเซีย 103,900 ราย
เป็นรายใหม่ จานวน 2,335 ราย
 สถานการณ์ ในประเทศไทย
พบว่า ผู้ติดเชื้อรายใหม่วันนี้ 121 ราย เป็นการติดเชื้อในประเทศ 94
ราย ติดเชื้อในแรงานต่างด้าวจากการคัดกรองเชิงรุก 18 ราย และอยู่ใน
สถานที่กักกันที่รัฐจัดให้ 8 ราย รวมล่าสุดมีผู้ป่วยยืนยันสะสม 6,141
ราย ติดเชื้อในประเทศ 4,173 ราย ติดเชื้อในแรงงานต่างด้าวจากการ
คัดกรองเชิงรุก 1,356 ราย
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ลาดับ
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ข้อสั่งการ นายแพทย์
สาธารณสุขจังหวัดราชบุรี
(IC)

มอบหมายกลุ่มภารกิจดาเนินการ

 สถานการณ์ จังหวัดราชบุรี
- ผู้ป่วยสะสมระลอกใหม่ รวมทั้งหมด 8 ราย โดยในรายที่ 2 และ 3 มี
การเดินทางไปตลาดแพกุ้งและตลาดทะเลไทย ส่วนในรายที่ 4-8 มีการ
เกี่ยวข้องกัน ซึ่งในรายที่ 6-8 เป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูงของรายที่ 4 ซึง่ เป็น
ครอบครัว เครือญาติเดียวกัน โดยปัจจุบันมีผู้ป่วยติดเชื้อรักษา ณ รพ.
ดาเนิน 5 ราย รพ.บางแพ 2 ราย และรพ.ราชบุรี 1 ราย โดยผู้สัมผัส
เสี่ยงสูงปัจจุบันทั้งหมดมีทั้งใน local quarantine และ Home
quarantine
ติดตามผลการดาเนินการตาม การดาเนินการตามมาตรการ “คัดกรอง ป้องกัน รักษา
มาตรการ “คัดกรอง ป้องกัน ประชาสัมพันธ์ หันไปช่วยเพื่อน”
รักษา ประชาสัมพันธ์ หันไป
 คัดกรอง : การคัดกรองกลุ่มเสี่ยงในเชิงรุก ในกลุ่มต่างด้าว
ช่วยเพื่อน” ของนายแพทย์
จานวน 5,192 ราย เก็บตัวอย่าง 381 ราย ไม่พบเชื้อทั้งหมด และ
ชวนนท์ อิ่มอาบ
ในตลาดศรีเมือง เป้าหมายจานวน 500 ราย ปัจจุบัน เก็บตัวอย่างได้
รองนายแพทย์สาธารณสุข
จานวน 200 ราย ซึ่งคาดว่าน่าจะแล้วเสร็จภายในวันที่ 30 ธันวาคม
จังหวัดราชบุรี
2563
 รักษา : กลุ่มภารกิจปฏิบัติการ (Operation) ดาเนินการ ดังนี้
สถานการณ์จากโรงพยาบาลราชบุรี
- รพ.ราชบุรี. มีผู้ป่วยติดเชื้อรักษา (เดิม) รายที่ 1 คนเดียว อาการคงที่
ไม่ใส่เครื่องช่วยหายใจ.
- รับย้ายจาก รพ. สมุทรสาคร 30 ราย อาการทั่วไป บางคนไม่มี
อาการ บางคนมีอาการเล็กน้อย.
ต้องการสนับสนุน.
1. น้ายาตรวจ COVID และ อุปกรณ์ UTM + VTM เนื่องจากเดิม
วางแผนสาหรับใช้งานเชิงรับ แต่ปัจจุบันใช้กับงานเชิงรุกด้วย ซึ่งตอนนี้
อยู่ระหว่างจัดหาเพิ่ม ซึ่งอยากได้รับการสนับสนุนจากส่วนกลาง
2. บุคลากร เนื่องจากมีการประชาสัมพันธ์ให้คนที่สงสัยเสี่ยง มาตรวจที่
รพ.ราชบุรึ ทาให้มีผู้สงสัยเสี่ยงจากอาเภออื่นๆเข้ารับบริการคัดกรอง
ที่รพ.ราชบุรีเป็นจานวนมาก บุคลากรของ รพ.อาจไม่เพียงพอ
เสนอแนะว่า ถ้าส่งต่อกรณี เข้าเกณฑ์ PUI ให้ รพ.อาเภอที่ประชาชน
ตามภูมิลาเนาที่อยู่ น่าจะช่วยแบ่งเบาภาระได้
3. หมอติดเชื้อ แนะนาว่า รพ.อื่นๆ ที่มีผู้ป่วย ใส่ Tube. และต้อง
suction เก็บเสมหะอยู่แล้ว ไม่ควรต้องใช้ไม้ swab เก็บเสมหะอีก
เพื่อไม้ swab จะได้มีเพียงพอ
สถานการณ์จากโรงพยาบาลดาเนินสะดวก
- รพ.ดาเนิน แจ้งว่า มีผู้ป่วยติดเชื้อเข้ารับการรักษาจานวน 6 ราย เป็น
ของวันที่ 24 ธันวาคม 2 ราย อาการคงที่ สังเกตอาการสัญญาณชีพ
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ลาดับ

ข้อสั่งการ นายแพทย์
สาธารณสุขจังหวัดราชบุรี
(IC)

มอบหมายกลุ่มภารกิจดาเนินการ
ปกติ วันที่ 26 ธันวาคม Admit 4 ราย (ผู้ป่วยที่มากจาก ตาบลโพหัก
อาเภอบางแพ) อาการคงที่ สังเกตอาการสัญญาณชีพปกติ
- วันที่ 25 ธันวาคม ตรวจ swab 9 ราย ไม่พบเชื้อทั้งหมด
- วันที่ 26 ธันวาคม swab 42 ราย ไม่พบเชื้อ 37 ราย รอตรวจซ้า
15 ราย
- วันที่ 27 ธันวาคม swab 12 ราย (contact ในรถตู้ส่งเด็ก /
เจ้าหน้าทีร่ พ./ คนไข้) รอผล (Home quarantine ทุกราย)
สถานการณ์โรงพยาบาลบางแพ
- รพ.บางแพ ผู้ป่วยยืนยัน 2 ราย อาการวันนี้ ดีขึ้น ไม่มีไข้ จมูกได้รับ
กลิ่นดีขึ้นกว่าเดิม
- มีผู้ป่วยสงสัยเข้าเกณฑ์ PUI จานวน 2 ราย โดย รายที่ 1 อายุ 81 ปี
มาจาก จังหวัดสมุทรปราการ อาการ ไข้ ไอหอบ รอการ X-Ray ได้ทา
การตรวจ swab เรียบร้อยแล้ว รอผล ในส่วน รายที่ 2 อายุ 39 ปี
มีอาการ ไข้ไอ จมูกได้กลิ่นน้อย ทางานที่ The boom orchid บางแพ
ตอนนี้รอผลการตรวจ swab
- สิ่งที่ขอรับการสนับสนุน คือ Face Shield และ ชุด Isolate Gown
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ปัญหา/อุปสรรคที่พบในแต่ละ
กลุ่มภารกิจ
 ยังไม่มีการรายงาน
ความเชื่อมโยงของผู้ป่วยติดเชื้อ
ในแต่ละราย
 ยังไม่ทราบจานวนผู้
สัมผัสเสี่ยงสูงที่อยู่ทั้งใน local
quarantine และ Home
quarantine ที่แน่ชัด
 Local Quarantine
- ทาง LQ อาเภอปากท่อ
ขอรับการสนับสนุนทีมบุคลกร
หมุนเวียนจากอาเภออื่นๆ
- การรับ-ส่ง ผู้สัมผัสเสี่ยงสูงที่
ไม่พบเชื้อ ไปยัง LQ ยังไม่
เป็นไปแนวทางเดียวกัน
- อุปกรณ์ใน LQ ไม่เพียงพอ
คือ ปรอทวัดไข้แบบอมใต้ลิ้น

มอบกลุ่มภารกิจภารกิจตระหนักรู้สถานการณ์ (SAT)
1. สรุปความเชื่อมโยงของผู้ป่วยติดเชื้อทุกราย และรายงานในที่ประชุม
EOC สสจ.ราชบุรีทุกครั้ง
2. ให้มีการตรวจสอบข้อมูลจานวนผู้สัมผัสเสี่ยงสูงที่อยู่ทั้งใน local
quarantine และ Home quarantine ให้แน่ชัด โดยให้แยกเป็นกรณี
ที่สัมผัสกับผู้ติดเชื้อในแต่ละราย
3. ให้มีการออกคาสั่งของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อจังหวัดราชบุรี
สาหรับข้อห้ามและข้อปฏิบัติสาหรับผู้สัมผัสเสี่ยงสูงทั้งใน local
quarantine และ Home quarantine
- เพิ่มในวาระเพื่อพิจารณาในที่ประชุม EOC ครั้งถัดไป เรื่อง การขอ
ทีมสนับสนุนจากอาเภออื่นหมุนเวียนไปปฏิบัติงานใน LQ ทั้งอาเภอ
ปากท่อและจอมบึง
- เพิ่มในวาระเพื่อพิจารณาในที่ประชุม EOC ครั้งถัดไป เรื่อง
แนวทาง/มาตรการในการ รับ-ส่ง ผู้สัมผัสเสี่ยงสูงที่ไม่พบเชื้อ ไปยัง LQ
- มอบกลุ่มภารกิจภารกิจตระหนักรู้สถานการณ์ (SAT) ตรวจสอบ
และประมาณการจานวนอุปกรณ์ที่ต้องการให้ชัดเจน
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ข้อสั่งการ นายแพทย์
สาธารณสุขจังหวัดราชบุรี
(IC)
หน้ากากอนามัย และเจล
แอลกอฮอล์

มอบหมายกลุ่มภารกิจดาเนินการ

- เพิ่มในวาระเพื่อพิจารณาในที่ประชุม EOC ครั้งถัดไป เรื่อง การให้
การสนับสนุนปรอทวัดไข้แบบอมใต้ลิ้น เนื่องจากไม่อยู่ในรายการตาม
ระบบ Co-Word จึงไม่สามารถดาเนินการจัดสรรให้ได้
- มอบกลุ่มภารกิจการเงินและงบประมาณ (Finance and Admin)
ตรวจสอบเรื่องระเบียบต่างๆ ที่จะสามารถของบประมาณเพื่อ
ดาเนินการจัดซื้อ ปรอทวัดไข้แบบอมใต้ลิ้น และอุปกรณ์ต่างๆ
- มอบกลุ่มภารกิจสารองเวชภัณฑ์และส่งกาลังบารุง (Stockpiling
and Logistics) ดังนี้
1. ประสานกับทีม Logistics เขตสุภาพที่ 5 เรื่องการสนับสนุน
หน้ากากอนามัย และเจลแอลกอฮอล เนื่องจากทีม Logistics เขตสุภาพ
ที่ 5 ได้แจ้งมายัง Logistics จังหวัดทุกจังหวัด ให้ประสานไปที่เขต
สุขภาพที่ 5 ขอสนับสนุนอุปกรณ์ต่างๆได้
2. เตรียมข้อมูลการประมาณการความเพียงพอของอุปกรณ์ในรพ.ทุก
แห่งและรายงานในที่ประชุม EOC ครั้งถัดไป
3. มอบ นางประนอม จิตต์ทะนงศักดิ์ ผู้รับผิดชอบเรื่องรพ.สนาม
ตรวจสอบจานวนเตียงที่แน่ชัดว่า 30 หรือ 125 เตียง และรายงาน
ตัวเลขในระบบ Co-Word ให้เป็นปัจจุบัน
- มอบกลุ่มภารกิจปฏิบัติการ (Operation) ประสานทีม MCATT
จัดทาแผน/มาตรการดูแลสุขภาพจิตในกลุ่มผู้สัมผัสเสี่ยงสูงที่อยู่ใน LQ
- มอบกลุ่มภารกิจสื่อสารความเสี่ยง (PIO) ประสานกลุ่มงานควบคุม
โรคติดต่อ จัดทาสื่อประชาสัมพันธ์คาแนะนา มาตรการต่างๆ และ
มอบหมายให้ทีม PIO จัดทีมเจ้าหน้าทีเ่ ข้าร่วมแถลงข่าวทุกครั้ง
- มอบกลุ่มภารกิจภารกิจตระหนักรู้สถานการณ์ (SAT) ประสานกับ
 รพ.ขอรับการ
สนับสนุนอุปกรณ์และเวชภัณฑ์ หน่วยงาน ปภ. เพื่อขอรับการสนับสนุนอุปกรณ์ Face Shield
- มอบกลุ่มภารกิจปฏิบัติการ (Operation) ประสานกับทีมรพ.ราชบุรี
- รพ.บางแพ ขอรับการ
ตรวจสอบจานวนความต้องการของน้ายาตรวจ COVID และ อุปกรณ์
สนับสนุนอุปกรณ์ Face
UTM +VTM ให้แน่ชัด
Shield และ ชุด Isolate
- มอบกลุ่มภารกิจสารองเวชภัณฑ์และส่งกาลังบารุง (Stockpiling
Gown
- รพ.ราชบุรีขอรับการสนับสนุน and Logistics) สรุปรายการอุปกรณ์และเวชภัณฑ์ที่มีและไม่มี
ในระบบ Co-Word พร้อมทั้งรายงานในที่ประชุม EOC
น้ายาตรวจ COVID และ
อุปกรณ์ UTM + VTM

-6-

 กรณี ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5
ลาดับ
ข้อสั่งการ นายแพทย์
มอบหมายกลุ่มภารกิจดาเนินการ
สาธารณสุขจังหวัดราชบุรี (IC)
1 รายงานสถานการณ์ ฝุ่นละออง กลุ่มภารกิจตระหนักรู้สถานการณ์ (SAT) ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม
ขนาดเล็ก PM 2.5
รายงานสถานการณ์ฝุ่น PM2.5 จังหวัดราชบุรี พบว่าในสัปดาห์ที่ผ่าน
มา ค่าปริมาณ PM 2.5 อยู่ในช่วงระหว่าง 11-17 ไมโครกรัมต่อ
ลูกบาศก์เมตร สภาพอากาศอยู่ในระดับดีมาก (สีฟ้า) และในวันที่ 27
ธันวาคม 2563 ณ จุดตรวจวัดสานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 8 พบค่า
PM 2.5 มีค่า 17-18 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ซึ่งเพิ่มขึ้นจาก
เมื่อวาน 3-4 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (ค่ามาตรฐานไม่เกิน 50
ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร) โดยการเจ็บป่วยด้วยโรคเกี่ยวกับมลพิษ
ทางอากาศ จาก รายงาน HDC เดือนธันวาคม 63 (ถึง 25 ธันวาคม
2563) พบว่าส่วนใหญ่ป่วยด้วยโรคผิวหนังอักเสบ โรคคออักเสบ
และโรคตาอักเสบ ตามลาดับ
2 มาตรการในการป้องกันฝุน่
กลุ่มภารกิจตระหนักรู้สถานการณ์ (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 ตามสภาพอากาศและค่าปริมาณฝุ่น PM2.5
ที่เกิดขึ้น โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยง ได้แก่ เด็กเล็ก หญิงตั้งครรภ์
คนชรา ผู้ป่วยโรคเรื้อรังทางเดินหายใจ เช่น การทาความสะอาด
บ้านเรือน งดไปสถานที่ที่แออัด งดการเผาไหม้ในที่โล่งแจ้ง
สวมหน้ากากอนามัยเมื่อออกนอกบ้าน
4.รพ./รพ.สต.รายงานการเจ็บป่วยที่พบตามรหัสโรคเกี่ยวกับมลพิษ
ทางอากาศทุกวันในรายงาน HDC
5.กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมรายงานสถานการณ์ให้ EOC
ทราบทุกวัน
มอบหมายภารกิจเพิ่มเติม
- สรุปสถานการณ์ ฝุ่น PM 2.5 เป็น OnePage และรายงานลง
ในกลุ่ม Line EOC สสจ.ราชบุรี เป็นประจาทุกวัน
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 กรณี เตรียมพร้อม ป้องกัน และรองรับอุบัติเหตุ ในช่วงเทศกาลปีใหม่
ลาดับ
1

2

ข้อสั่งการ นายแพทย์
มอบหมายกลุ่มภารกิจดาเนินการ
สาธารณสุขจังหวัดราชบุรี (IC)
รายงานสถานการณ์อุบัติเหตุ
กลุ่มภารกิจตระหนักรู้สถานการณ์ (SAT) ด้านอุบัติเหตุและ
ทางถนน ช่วงก่อนเทศกาล
สาธารณภัย รายงานสถานการณ์อุบัติเหตุทางถนน ช่วงก่อนเทศกาล
ปีใหม่
ปีใหม่ ปีงบประมาณ 2564 (ตุลาคม ถึง พฤศจิกายน 2563) พบ
ผู้เสียชีวิตจาก อุบัติเหตุจราจร จานวน 48 ราย คิดเป็นอัตราตาย
ต่อแสนประชากร 5.49 ซึ่งมีแนวโน้มไม่ดีนัก ในช่วงก่อนเข้าเทศกาล
ปีใหม่ ทาง ปภ.ขอความร่วมมือเก็บยอดผู้บาดเจ็บ/ยอดadmit/ยอด
ผู้เสียชีวิตจราจรเพื่อนามาเปรียบเทียบกับช่วงเทศกาลปีใหม่ ข้อมูล
ตั้งแต่วันที่ 22 – 26 ธันวาคม 2563 พบผู้เสียชีวิตจานวน 2ราย
อยู่ในเขตอาเภอเมือง 1 ราย และ อาเภอ ดาเนินสะดวก 1 ราย
มาตรการในการป้องกันอุบัติเหตุ มอบกลุ่มภารกิจปฏิบัติการ (Operation) ร่วมกับกลุ่มงานพัฒนา
ทางถนน ช่วงก่อนเทศกาล
ระบบบริการและการแพทย์ฉุกเฉิน เตรียมพร้อมช่วงเทศกาลปีใหม่
ปีใหม่
ดังนี้
1. ประสานให้ทุกรพ.เตรียมความพร้อมในด้านการแพทย์ฉุกเฉินให้
ทุกหน่วย เตรียมพร้อมใน. รพ. มากกว่าช่วงเวลาปกติ
2. รพ.ต้องบันทึกข้อมูลผู้บาดเจ็บเสียชีวิตใน website ของกระทรวง
สาธารณสุขทุกวัน โดยเริ่มเก็บข้อมูลตั้งแต่ 29 ธันวาคม 2563 – 4
มกราคม 2564
หมายเหตุ: กรณี เกิดอุบัติเหตุ และเสียชีวิต ต้องมีการสอบสวนจาก
สหสาขาวิชาชีพร่วมกันสอบสวน และเสนอแนวทางให้ศูนย์ความ
ปลอดภัยทางถนนจังหวัดทราบและเสนอแนวทางแก้ไข
และในส่วนของจังหวัดราชบุรี เดิม มีการสั่งการให้มีพิธีเปิดการรณรงค์
ป้องกันอุบัติเหตุของจังหวัด ในวันที่ 28 ธันวาคม 2563 แต่เนื่อง
ด้วยมีสถานการณ์การระบาดโควิด 19 จึงยกเลิกการจัดงานดังกล่าว
มอบหมายเพิ่มเติม
1. สอบสวนสาเหตุการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน ในแต่ละราย
และนาเสนอในที่ประชุม EOC สสจ.ราชบุรีทุกครั้ง
2. สรุปสถานการณ์ อุบัติเหตุ เป็น OnePage และรายงานลง
ในกลุ่ม Line EOC สสจ.ราชบุรี
2. ประชาสัมพันธ์และกาชับ เรื่องมาตรการ COVID-19 ควบคู่กับ
มาตรการการขับขี่ปลอดภัย ร่วมกับหน่วยงาน ปภ. รณรงค์ตามด่าน
และจุดตรวจในพื้นที่ทุกอาเภอ

ปิดประชุมเวลา 15.00 น.
ผู้สรุป นางสาวสุพจนีย์ สะอาด
ผู้ตรวจสอบ นางนิศาชล ศรีหริ่ง

