สรุปข้อสั่งการศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี
กรณี โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19), ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5
และมาตรการรองรับอุบัติเหตุ ในช่วงเทศกาลปีใหม่ ครั้งที่ 9/2563
วันจันทร์ที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2563 เวลา 09.00-10.30 น.
ณ ห้อง Talent ชั้น 2 สานักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม
1.
2.
3.
4.
5.
6.

พญ.ปาจรีย์ อารีย์รบ
นายไพรัช มโนสารโสภณ
นายพิสุทธิ์ คงขา
นายรุ่งเรือง เด่นดวงใจ
นายอัครวุฒิ ศุภอักษร
น.ส.นุสรา อัยราน้อย

7. น.ส.ณิชาภา ตั้งสกุลระหง
8. นางชฎาภรณ์ บุตรบุรี
9. นางเพียงพิศ สวัสดี
10. นางนิศาชล ศรีหริ่ง
11. น.ส.นฤมล สุทธิแสงจันทร์
12. น.ส.สุพจนีย์ สะอาด
13. นายณัฐกิจ คงเดช
14. น.ส.พรทิพย์ บุตรดาวงค์
15. นางสุรภา ขุนทองแก้ว
16. นางวัลคุ์วดี โรจนาศรีรัตน์
17. นางสายสวาท เด่นดวงใจ
18. น.ส.ดวงเดือน ก้อนทอง
19. น.ส.วรลักษณ์ อนันตกูล
20. น.ส.นันทภัสท์ พรหมมาลี

21. นางประนอม จิตต์ทนงศักดิ์

ผู้บัญชาการเหตุการณ์ (IC)
รองผู้บัญชาการเหตุการณ์
รองผู้บัญชาการเหตุการณ์
รองผู้บัญชาการเหตุการณ์
กลุ่มภารกิจตระหนักรู้สถานการณ์ (SAT)
กลุ่มภารกิจตระหนักรู้สถานการณ์ (SAT)
ด้านอุบัติเหตุและสาธารณภัย
กลุ่มภารกิจตระหนักรู้สถานการณ์ (SAT)
ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม
กลุ่มภารกิจสื่อสารความเสี่ยง (PIO)
กลุ่มภารกิจด้านความปลอดภัย (Safety)
กลุ่มภารกิจยุทธศาสตร์และวิชาการ (Planning)
กลุ่มภารกิจยุทธศาสตร์และวิชาการ (Planning)
กลุ่มภารกิจยุทธศาสตร์และวิชาการ (Planning)
กลุ่มภารกิจยุทธศาสตร์และวิชาการ (Planning)
ด้านสนับสนุนเทคโนโลยีสารสนเทศ
กลุ่มภารกิจปฏิบัติการ (Operation)
การจัดการด้านกาลังคน (HR)
กลุ่มภารกิจปฏิบัติการ (Operation)
กลุ่มภารกิจปฏิบัติการ (Operation)
กลุ่มภารกิจปฏิบัติการ (Operation)
ด้านการแพทย์และการสาธารณสุข
กลุ่มภารกิจปฏิบัติการ (Operation) ด้านฟื้นฟูสภาพจิต
กลุ่มภารกิจสารองเวชภัณฑ์
และส่งกาลังบารุง (Stockpiling and Logistics)
กลุ่มภารกิจสารองเวชภัณฑ์
และส่งกาลังบารุง (Stockpiling and Logistics)
ด้านสนุบสนุนหน่วยสั่งการต่างๆ
กลุ่มภารกิจสารองเวชภัณฑ์และส่งกาลังบารุง
(Stockpiling and Logistics) ด้านโรงพยาบาลสนาม
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22. นายสิรภพ เผือกหอม
23. นายสาโรจน์ อินทรชาติ
24. นางสุทธิกานต์ นาคกู้
25. นางพีรยา ชมภูไร่
26. นางรติมา หนูหา
27. น.ส.ทิพย์วิภา ชนะกิจเจริญ
28. นางสุรีรัตน์ มูลม่อม
29. น.ส.อรณี พรหมน้อย
30. น.ส.หัทยา อดิเรกลาภ

กลุ่มภารกิจสารองเวชภัณฑ์และส่งกาลังบารุง
(Stockpiling and Logistics) ด้านโรงพยาบาลสนาม
กลุ่มภารกิจสารองเวชภัณฑ์และส่งกาลังบารุง
(Stockpiling and Logistics) ด้านกฎหมาย
กลุ่มภารกิจการเงินและงบประมาณ (Finance and Admin)
กลุ่มภารกิจการเงินและงบประมาณ (Finance and Admin)
ด้านจัดซื้อ
กลุ่มภารกิจการเงินและงบประมาณ (Finance and Admin)
ด้านบัญชี-การเงิน
กลุ่มภารกิจการเงินและงบประมาณ (Finance and Admin)
ด้านบัญชี-การเงิน
กลุ่มภารกิจการเงินและงบประมาณ (Finance and Admin)
ด้านชดเชยผู้รับบริการ-ผู้ให้บริการ
นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติการ
นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติการ
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แพทย์หญิงปาจรีย์ อารีย์รบ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดราชบุรี เป็นประธานเปิดศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้
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” และมอบหมายภารกิจต่างๆ ในวัน จันทร์ที่ 28
ธันวาคม พ.ศ. 2563 เวลา 09.00 ณ ห้องประชุมชั้น 4 สานักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี
 กรณี โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)
ลาดับ
ข้อสั่งการ นายแพทย์
มอบหมายกลุ่มภารกิจดาเนินการ
สาธารณสุขจังหวัดราชบุรี
(IC)
1 รายงานสถานการณ์
กลุ่มภารกิจตระหนักรู้สถานการณ์ (SAT) รายงานสถานการณ์
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ในระดับ ทั่วโลก ทวีป
2019 (COVID – 19) ใน
ประเทศ และจังหวัดราชบุรี วันเสาร์ที่ 27 ธันวาคม 2563 ดังนี้
ระดับ ทั่วโลก ประเทศ และ
 สถานการณ์ ทั่วโลก
จังหวัดราชบุรี
- ยอดผู้ติดเชื้อรวม 81,142,113 ราย
- อาการรุนแรง 105,385 ราย
- รักษาหายแล้ว 57,291,222 ราย
- เสียชีวิต 1,771,884 ราย
- อันดับประเทศที่มีผู้ติดเชื้อสูงสุด
1.สหรัฐอเมริกา จานวน 19,573,847 ราย
2.อินเดีย จานวน 10,208,725 ราย
3.บราซิล จานวน 7,484,285 ราย
 สถานการณ์ ในประเทศไทย
พบว่า ผู้ติดเชื้อรายใหม่วันนี้ 144 ราย เป็นการติดเชื้อในประเทศ 115
ราย ติดเชื้อในแรงานต่างด้าวจากการคัดกรองเชิงรุก 14 ราย และอยู่ใน
สถานที่กักกันที่รัฐจัดให้ 15 ราย รวมล่าสุดมีผู้ป่วยยืนยันสะสม 6,285
ราย ติดเชื้อในประเทศ 4,302 ราย ติดเชื้อในแรงงานต่างด้าวจากการ
คัดกรองเชิงรุก 1,370 ราย
 สถานการณ์ จังหวัดราชบุรี
- ผู้ป่วยสะสมระลอกใหม่ รวมทั้งหมด 9 ราย รายละเอียด ดังนี้
รายที่ /พื้นที่ สัมผัสเสี่ยงสูง
ผลตรวจ
รอผล
1.ปากท่อ
26 ราย
26 ราย ไม่พบเชื้อ
2.ดาเนิน
11
11 ราย ไม่พบเชื้อ
3.ดาเนิน
8
8 ราย ไม่พบเชื้อ
4.บางแพ
10
6 ราย ไม่พบเชื้อ
4
5.บางแพ
5
ตรวจผลซ้าในวันนี้
5
6.บางแพ
25
20 ราย ไม่พบเชื้อ
5
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ลาดับ

3

4

5
6

ข้อสั่งการ นายแพทย์
สาธารณสุขจังหวัดราชบุรี
(IC)

มอบหมายกลุ่มภารกิจดาเนินการ

รายที่ /พื้นที่ สัมผัสเสี่ยงสูง
ผลตรวจ
รอผล
7.บางแพ
3
3
8.บางแพ
80
36 ราย ไม่พบเชื้อ
44
9.บางแพ
16
10 ราย ไม่พบเชื้อ
6
หมายเหตุ: โดยรายที่ 5-9 เป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูงของรายที่ 4 และผล
ตรวจพบเชื้อ เนื่องจากเป็นคนในครอบครัว บ้านเดียวกัน
กาหนดผู้รับผิดชอบงานใน
- มอบกลุ่มภารกิจที่เกี่ยวข้องได้แก่ กลุ่มภารกิจตระหนักรู้สถานการณ์
แต่ละมาตรการ 5 ด้าน
(SAT) กลุ่มภารกิจปฏิบัติการ (Operation) กลุ่มภารกิจสื่อสารความ
“คัดกรอง ป้องกัน รักษา
เสี่ยง (PIO) กลุ่มภารกิจสารองเวชภัณฑ์และส่งกาลังบารุง (Stockpiling
ประชาสัมพันธ์ หันไปช่วย
and Logistics) และกลุ่มภารกิจประสานงานและเลขานุการ (Liaison)
เพื่อน” ให้ชัดเจน พร้อมทั้ง
มอบกลุ่ม ดาเนินการตามข้อสั่งการและรายงานผลการดาเนินงานในที่
ติดตามผลการดาเนินงาน
ประชุม EOC ในแต่ละวัน
ในที่ประชุม EOC ทุกครั้ง
- มอบ กลุ่มภารกิจสื่อสารความเสี่ยง (PIO) จัดทาแผนการดาเนินงาน
Flow งาน ให้เป็นระบบ และกาหนดผู้รับผิดชอบให้ชัดเจน
ถ้าหากพบปัญหา/อุปสรรคใน มอบกลุ่มภารกิจยุทธศาสตร์และวิชาการ (Planning) จัดทาสรุปรายงาน
การดาเนินงานด้าน COVID - หากพบปัญหา/อุปสรรคในการดาเนินงานด้าน COVID -19 และ
19 ให้สรุปและรายงาน
รายงานในที่ประชุมในแต่ละครั้ง พร้อมทั้งส่งสรุปรายงานข้อสั่งการไป
ในที่ประชุมครั้งต่อไป
ยังเขตสุขภาพที่ 5
เน้นย้าในข้อสั่งการต่างๆ และ มอบแต่ละกลุ่มภารกิจต่างๆ หากมีข้อสั่งการที่เกี่ยวข้องกับทางพื้นที่
แจ้งไปยังพื้นที่ ในกรณีที่
ให้ดาเนินการแจ้งไปยังพื้นที่ด้วย
เกี่ยวข้อง
สรุปสถานการณ์ในกรณี
- มอบกลุ่มภารกิจตระหนักรู้สถานการณ์ (SAT) รายงานสถานการณ์
COVID-19 เป็น Onepage โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ของจังหวัดราชบุรี
และรายงานในกลุ่มLine EOC พร้อมทั้งสรุปข้อมูล Active Case Finding ในแต่ละวัน รายงานลง
เป็นประจาทุกวัน
ในกลุ่มLine EOC เป็นประจาทุกวัน
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 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 พบว่าในสัปดาห์ที่
ผ่านมา ค่าปริมาณ PM 2.5 อยู่ในช่วงระหว่าง 11-17 ไมโครกรัมต่อ
ลูกบาศก์เมตร สภาพอากาศอยู่ในระดับดีมาก (สีฟ้า) และในวันที่ 28
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
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.กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมรายงานสถานการณ์ใน EOCทุกวัน
3 สรุปสถานการณ์ ฝุน่ PM 2.5 มอบกลุ่มภารกิจตระหนักรู้สถานการณ์ (SAT) ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม
เป็น OnePage รายงานลงใน สรุปสถานการณ์ ฝุ่น PM 2.5 เป็น OnePage ให้เข้าใจง่ายมากยิ่งขึ้น
กลุ่ม Line EOC สสจ.ราชบุรี
โดยให้นาเสนอเฉพาะประเด็นสาคัญ เช่น ค่าฝุ่น เกณฑ์ ผลกระทบต่อ
ในช่วงเช้าของทุกวัน
สุขภาพ และมาตรการสาหรับประชาชน พร้อมทั้งรายงานลงในกลุ่ม
Line EOC สสจ.ราชบุรี ในช่วงเช้าเป็นประจาทุกวัน
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 กรณี เตรียมพร้อม ป้องกัน และรองรับอุบัติเหตุ ในช่วงเทศกาลปีใหม่
ลาดับ
1

2

3

ข้อสั่งการ นายแพทย์
มอบหมายกลุ่มภารกิจดาเนินการ
สาธารณสุขจังหวัดราชบุรี (IC)
รายงานสถานการณ์อุบัติเหตุ
กลุ่มภารกิจตระหนักรู้สถานการณ์ (SAT) ด้านอุบัติเหตุและ
ทางถนน ช่วงก่อนเทศกาล
สาธารณภัยรายงานสถานการณ์อุบัติเหตุจราจรทางถนน จังหวัด
ปีใหม่
ราชบุรี ปีงบประมาณ 2564 พบผู้บาดเจ็บ 2,109 ราย เสียชีวิต 51
ราย ประเภทยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุมากที่สุด คือมอเตอร์ไซด์
ร้อยละ 72.54 สาเหตุจากวิศวกรรมจราจร ร้อยละ 25.49 และ
สาเหตุจากพฤติกรรม ความประมาท ร้อยละ 66.66
ซึ่งสถิติผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตก่อนเทศกาลปีใหม่ 22-26 ธันวาคม
2563 พบว่า เกิดเหตุ 38 ราย รักษาตัวทีโ่ รงพยาบาล 7 ราย และ
เสียชีวิต 2 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
และร่วมกับหน่วยงาน ปภ. รณรงค์ตามด่านและจุดตรวจในพื้นที่
ทุกอาเภอ โดยแจ้งประชาสัมพันธ์และกาชับ เรื่องมาตรการ COVID19 ควบคู่กับมาตรการการขับขี่ปลอดภัย ในทุกอาเภอเรียบร้อยแล้ว
สรุปรายงาน เป็น OnePage
มอบกลุ่มภารกิจตระหนักรู้สถานการณ์ (SAT) ด้านอุบัติเหตุและ
และรายงานลงในกลุ่ม Line
สาธารณภัย ติดตามสถานการณ์ อุบัติเหตุ พร้อมทั้งสรุปรายงาน
EOC สสจ.ราชบุรี เป็นประจา เป็น OnePage และรายงานลงในกลุ่ม Line EOC สสจ.ราชบุรี เป็น
ทุกวัน
ประจาทุกวัน

ปิดประชุมเวลา 10.30 น.
ผู้สรุป นางสาวสุพจนีย์ สะอาด
ผู้ตรวจสอบ นางนิศาชล ศรีหริ่ง

