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………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม 

1.  นายแพทย์ชวนนท์  อิ่มอาบ  ผู้บัญชาการเหตุการณ์ (IC) 
2.  นางสุรภา ขุนทองแก้ว   กลุ่มภารกิจประสานงานและเลขานุการ (Liaison) 
3.  นายทณาศักดิ์  ปั้นทรัพย์    กลุ่มภารกิจด้านความปลอดภัย (Safety) 
4.  นางชฎาภรณ์  บุตรตรี   กลุ่มภารกิจส่ือสารความเส่ียง (PIO) 
5.  นายอัครวุฒิ  ศุภอักษร   กลุ่มภารกิจตระหนักรู้สถานการณ์ (SAT)  
6.  นางนิศาชล  ศรีหริ่ง     กลุ่มภารกิจยุทธศาสตร์และวิชาการ (Planning)  
7.  นางวัลค์ุวดี  โรจนาศรีรัตน์  กลุ่มภารกิจปฏิบัติการ (Operation) (2) 
8.  น.ส.นันทภัสท์  พรหมมาลี  กลุ่มภารกิจส ารองเวชภัณฑ์และส่งก าลังบ ารุง  

(Stockpiling and Logistics) (2) 
9.  นางสุทธิกานต์  นาคกู้   กลุ่มภารกิจการเงินและงบประมาณ  

(Finance and Admin)  
10.   นายณัฐกิจ  คงเดช      สนับสนุนเทคโนโลยีสสารสนเทศ 

 

ล าดับ เร่ือง มติที่ประชุม มอบหมาย
ผู้รับผิดชอบ 

1 รายงานข้อมูล
ผู้บาดเจ็บและ
เสียชีวิต ช่วงเทศกาล
สงกรานต์ วันที่  
11 – 15 เม.ย. 
2562  

สถานการณ์ระดับประเทศ ข้อมูล ณ วันท่ี 15 เม.ย. 2562 
- จังหวัดท่ีมีผู้เสียชีวิตมากท่ีสุด คือ จังหวัดชลบุรี และนครราชสีมา 
จ านวน 12 ราย รองลงมาคือ บุรีรัมย์และอุดรธานี จ านวน 10 ราย 
ชัยภูมิและลพบุรี จ านวน 9 ราย 
- จังหวัดท่ีมีอัตราผู้บาดเจ็บสะสมสูงสุด คือ จังหวัดนครราชสีมา จ านวน 
921 ราย เชียงใหม่ 787 ราย และชลบุรี 589 ราย 
สถานการณ์จังหวัดราชบุรี ข้อมูล ณ วันท่ี 15 เม.ย. 2562 
- พบผู้เสียชีวิตจ านวน 3 ราย  
- อ าเภอท่ีพบผู้บาดเจ็บสูงสุดคือ อ าเภอเมือง 76 ราย รองลงมาคือ   
โพธาราม 72 ราย และบ้านโป่ง 68 ราย 
 

SAT 
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ล าดับ เร่ือง มติที่ประชุม มอบหมาย
ผู้รับผิดชอบ 

รายงานข้อมูล ณ วันท่ี 14 เม.ย. 2562 
- กลุ่มอายุท่ีบาดเจ็บมากท่ีสุดคือ อายุ 15-24 ปี 18 ราย 
- กลุ่มอายุท่ีเสียชีวิตคือ อายุ58 ปี (1 ราย), อายุ 21 ปี (1 ราย) 
- ช่วงเวลาท่ีเกิดเหตุและมีผู้บาดเจ็บสูงสุดคือ เวลา 18.00-18.59 น. 
(8 ราย) 
- ยานพาหนะท่ีเกิดอุบัติเหตุสูงสุดคือ จักรยานยนต์ 71 ราย และเป็นผู้
ขับขี่ 51 ราย 
- พฤติกรรมเส่ียงคือ ด่ืมสุรา 24 ราย ไม่สวมหมวกกันน็อค 62 ราย 
ข้อมูลผู้เสียชีวิต จ านวน 3 ราย ข้อมูล ณ วันท่ี 15 เม.ย. 2562 
- รายท่ี 1  
   วันท่ี 14 เม.ย.62 เวลา 15.50 น. ณ อ าเภอเมืองราชบุรี 
   - เพศ ชาย อายุ 58 ปี เสียชีวิต ณ จุดเกิดเหตุ 
   - สถานท่ีเกิดเหตุ: ต าบลห้วยไผ่ อ าภอเมือง บริเวณหน้าโรงแรมสตาร์ 
   - ลักษณะเกิดเหตุ: รถยนต์กระบะเฉี่ยวชนรถจักรยานยนต์พ่วงข้าง 
   - สาเหตุ: คนขับรถกระบะดื่มสุรา ท่ีเกิดเหตุเป็นทางโค้ง และผู้ขับขี่
รถจักรยานยนต์พ่วงข้างไม่สวมใส่หมวกกันน็อค 
   - ข้อเสนอแนะ: ติดป้ายเตือน เพิ่มเส้นชะลอความเร็ว และให้ตรวจจับ
วินัยจราจร 3 ม. 2 ข. 1 ร. 
- รายท่ี 2 และ 3 
  วันท่ี 15 เม.ย.62 เวลา 02.24 น. ณ อ าเภอเมือง 
   - เพศ ชาย อายุ 28 ปี และ 23 ปี เสียชีวิต ณ จุดเกิดเหตุ 1 ราย 
และ CPR 1 รายและเสียชีวิตณ จุดเกิดเหตุ ในเวลาต่อมา 
   - สถานท่ีเกิดเหตุ: หน้าโรงแรมโกลเด้นซิต้ี 
   - สาเหตุ: รถจักรยานยนต์ท่ีขับมาคันท่ี 4 ได้ขับมาชนรถจักรยานยนต์ 
3 คันท่ีจอดอยู่บริเวณข้างทาง หลังจากออกจากโรงแรมโกลเด้นซิต้ี ซึ่ง
คาดการณ์ว่าผู้ขับขี่ด่ืมสุรา  
ข้อมูลเปรียบเทียบ ณ วันท่ี 15 เม.ย. 2561 
- จ านวนผู้เสียชีวิตในปี 2562 (จ านวน 3 ราย) ซี่ง ลดลงจากปี 2561 
(จ านวน 4 ราย) และ ณ วันท่ี 17 เม.ย.61 พบจ านวนท้ังส้ิน 7 ราย 
 

2 แจ้งให้ทราบ ข้อส่ังการจากผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี ณ 14 เม.ย. 2562 
1) ให้พื้นท่ีด าเนินการตามาตรการต่างๆอย่างต่อเนื่อง โดยเน้นการบังคับ
ใช้กฎหมายการด าเนินการของด้านชุมชน และประชาสัมพันธ์แนะน าให้

Liaison 
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ล าดับ เร่ือง มติที่ประชุม มอบหมาย
ผู้รับผิดชอบ 

ผู้ขับบข่ีเตรียมพร้อมสภาพร่างกาย และยานพาหนะรวมทั้งตรวจสอบ
เส้นทางจราจร เพื่อวางแผนเดินทางกลับอย่างเหมาะสม 
2) ให้ส านักงานขนส่งจังหวัดราชบุรี ร่วมกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องใน
พื้นท่ี เตรียมความพร้อมในการอ านวยความสะดวกในการเดินทางกลับ
ของประชาชน โดยจัดเตรียมรถโดยสารสาธารณะให้เพียงพอ การตรวจ
สภาพความพร้อมของรถโดยสาร และเข้มงวดในการตรวจสอบความ
พร้อมของพนกังานขับรถโดยสารสาธารณะ ไม่ให้มีแอลกอฮอล์และสาร
เสพติด 
3) ให้เตรียมความพร้อมจุดตรวจ โดยพิจารณาปรับแผนการด าเนินการ
ย้ายจุดตรวจบนถนนสายหลัก รองรับการเดินทางกลับของประชาชนให้
เหมาะสมกับสถานการณ์ รวมทั้งประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารการ
เดินทางให้ประชาชนรับทราบ 
4) ให้พื้นท่ีชุมชน หมู่บ้าน องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น เน้นการ
ด าเนินการของด่านชุมชนให้ความเข้มข้น และต่อเนื่อง เพื่อป้องปราม 
ตักเตือนผู้ขับขี่ท่ีมีพฤติกรรมเส่ียง ท่ีอาจก่อให้เกิดอันตรายแก่ผู้อื่น 
เพิ่มเติม ณ 15 เม.ย. 62 
- เพิ่มจิตอาสาช่วยเหลือและอ านวยความสะดวกในการเดินทางกลับของ
ประชาชนตามจุดตรวจต่างๆ 
- มอบหมายใหท้างต ารวจและทางมหาดไทย เข้มงวดตรวจสอบสถาน
บริการต่างๆ และเร่งด าเนินการในเรื่องวินัยจราจรต่างๆอย่างเคร่งครัด 
- เพิ่มไฟวับวาบตามจุดเส่ียงต่างๆ 
 

 
 
 
 
 

3 ข้อสั่งการ ข้อเสนอแนะ 
1) พบว่าผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่ ไม่สวมใส่หมวกกันน็อค ซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่ง
ของการเสียชีวิต มอบหมายให้ถอดบทเรียนของอ าเภอจอมบึง ในการ
แจกจ่ายหมวกกันน็อค(ให้ยืม) ตามจุดเส่ียงต่างๆ โดยศึกษาผลส าเร็จ 
ปัญหาอุปสรรค เพื่อวางแผนและปรับใช้ในการแก้ปัญหาในอนาคต 
2) ข้อเสนอแนะในช่วงเทศกาลครั้งต่อไป ควรมีการประชาสัมพันธ์ เชิญ
ชวนจิตอาสาร่วมบริจาคโลหิต เพื่อเป็นการส ารองไว้ใช้ในกรณีท่ีมีความ
ต้องการใช้เลือดในปริมาณสูงในการรักษาพยาบาล ตามช่วงเทศกาล
ดังกล่าว 
 
 

 
- Liaison 
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ล าดับ เร่ือง มติที่ประชุม มอบหมาย
ผู้รับผิดชอบ 

สรุปข้อส่ังการ 
1) สาเหตุหลักจากการเสียชีวิต ท้ัง 3 ราย คือ เมาแล้วขับ โดย
หน่วยงานสาธารณสุขมีหน้าท่ีส่ือสาร ให้ข้อมูลกับประชาชน และให้การ
สนับสนุนหน่วยงานต่างๆท่ีเกี่ยวข้องในการแกไ้ขปัญหาเรื่องเมาแล้วขับ 
2) เฝ้าระวังอ าเภอท่ีเส่ียงต่อการเกิดอุบัติเหตุ เช่น พื้นท่ีอ าเภอเมือง 
และอ าเภอบ้านโป่ง โดยอาจเพิ่มการเฝ้าระวังพิเศษในช่วงวันท่ีจัด
เทศกาล 
3) มอบหมายให้ Liaison ประสานกับหน่วยงานอืน่ๆท่ีเกี่ยวข้อง ในเรื่อง
ข้อมูลต่างๆ 
4) ช่ืนชมในทีมปฏิบัติการฉุกเฉินและสถานบริการต่างๆ ท่ีพร้อมและ
ปฏิบัติได้เป็นไปตามมาตรฐานก าหนด 
5) มอบหมายให้ SAT ประเมินสถานการณ์ และรายงานให้ผู้ท าหน้าท่ี 
IC ในวันท่ี 16 เม.ย.62 ในเวลาก่อน 08.00น. เพื่อพิจารณาเปิด EOC 
ต่อไป 
6) ขอบคุณ ช่ืนชม และให้ก าลังเจ้าหน้าท่ีทุกฝ่ายท่ีเกี่ยวข้อง ผู้ปฏิบัติ
หน้าท่ีต่างๆรวมถึงจิตอาสาท่ีดูแล ช่วยเหลือ และอ านวยความสะดวก
ให้กับประชาชน 
 

 
- PIO/ 
- Liaison 
 
 
 
 
- Liaison 
 
 
 
- SAT 
 
 

ปิดประชุมเวลา  14.00 น. 

        ผู้สรุป  นางสาวสุพจนีย์  สะอาด   
                 ผู้ตรวจสอบ นางนิศาชล  ศรีหริ่ง 


