
สรุปข้อสั่งการศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข  
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี 
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ณ ห้องประชุม ชั้น 4 ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 รายช่ือผู้เข้าร่วมประชุม 

1.  นายแพทย์สุริยะ  คูหะรัตน์  ผู้บัญชาการเหตุการณ์ (IC) 
2.  นายไพรัช  มโนสารโสภณ  รองผู้บัญชาการเหตุการณ์ 
3.  นายพิสุทธิ์    คงข า     รองผู้บัญชาการเหตุการณ์ 
4.  นางสุรภา ขุนทองแก้ว   กลุ่มภารกิจประสานงานและเลขานุการ (Liaison) 
5.  นายทณาศักดิ ์ ปั้นทรัพย์    กลุ่มภารกิจด้านความปลอดภัย (Safety) 
6.  นางประนอม จิตต์ทนงศักดิ์  กลุ่มภารกิจสื่อสารความเสี่ยง (PIO) (2) 
7.  นายอัครวุฒิ  ศุภอักษร   กลุ่มภารกิจตระหนักรู้สถานการณ์ (SAT) 
8. นางนิศาชล  ศรีหริ่ง     กลุ่มภารกิจยุทธศาสตร์และวิชาการ (Planning)  
9.  นายรุ่งเรือง  เด่นดวงใจ   กลุ่มภารกิจปฏิบัติการ (Operation) 
10.  น.ส.นันทภัสท์  พรหมมาลี  กลุ่มภารกิจส ารองเวชภัณฑ์และส่งก าลังบ ารุง  

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

(Finance and Admin) 
12.  นายณัฐกิจ  คงเดช      สนับสนุนเทคโนโลยีสสารสนเทศ 
13. น.ส.ณัฐวีร์  โกมลเปริน   ทีมตระหนักรู้สถานการณ์ด้านอุบัติเหตุ 

ล าดับ เรื่อง มติที่ประชุม มอบหมาย
ผู้รับผิดชอบ 

1 รายงานข้อมูล
ผู้บาดเจ็บและ
เสียชีวิต ช่วง
เทศกาล
สงกรานต์ วันที่  
11 – 17 เม.ย. 
2562  

สถานการณ์ระดับประเทศ ข้อมูล ณ วันที่ 17 เม.ย. 2562 
- จังหวัดที่มีผู้เสียชีวิตสะสมสูงสุด คือ จังหวัดเชียงใหม่และนครราชสีมา 
จ านวน 16 ราย รองลงมาคือ อุดรธานี, บุรีรัมย์, ชลบุรี จ านวน 15 ราย 
และสุพรรณบุรี จ านวน 13 ราย 
- จังหวัดที่มีอัตราผู้บาดเจ็บสะสมสูงสุด คือ จังหวัดนครราชสีมา จ านวน 
1,227 ราย รองลงมาคือ เชียงใหม่ 1,052 ราย และชลบุรี 822 ราย 
สถานการณ์ระดับเขตสุขภาพที่ 5 ข้อมูล ณ วันที่ 17 เม.ย. 2562 
- จังหวัดที่มีผู้เสียชีวิตสะสมสูงสุด คือ จังหวัดสุพรรณบุรี จ านวน 13 ราย 
รองลงมาคือ กาญจนบุรี จ านวน 8 ราย และนครปฐม จ านวน 7 ราย 

SAT 
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- จังหวัดที่มีอัตราผู้บาดเจ็บสะสมสูงสุด คือ จังหวัดนครปฐม จ านวน 383 
ราย รองลงมาคือ ราชบุรี 381 ราย และกาญจนบุรี 336 ราย 
สถานการณ์จังหวัดราชบุรี ข้อมูล ณ วันที่ 16 เม.ย. 2562 
- พบผู้เสียชีวิตจ านวน 3 ราย อ าเภอเมืองราชบุรี 
- อ าเภอที่พบผู้บาดเจ็บสูงสุดคือ อ าเภอเมือง 104 ราย รองลงมาคือ   
บ้านป่ง 91 ราย และโพธาราม 87 ราย 
ข้อมูลผู้เสียชีวิตเพ่ิม จ านวน 4 ราย รวมยอดผู้เสียชีวิตสะสม จ านวน 7 
ราย ข้อมูล ณ วันที่ 17 เม.ย. 2562 
- รายที่ 4 
  วันที่ 15 เมษายน 2562  เวลา 00.18 น. ณ อ าเภอบางแพ 
   - เพศ ชาย อายุ 56 ปี เสียชีวิต ณ จุดเกิดเหตุ  
   - สถานที่เกิดเหตุ: ถนนในหมู่บ้านระหว่างโพหัก-ป่าหลวง หมู่ที่ 2 ต าบล
โพหัก อ าเภอบางแพ   
   - สาเหตุ: ผู้เสียชีวิตขับข่ีรถจักรยานยนต์กลับจากงานวัดเฉี่ยวชนกับถัง
ขยะข้างถนนและล้มลงบนถนน/ดื่มสุรา(ผู้เสียชีวิตมีกลิ่นสุรา) และไม่สวม
หมวกนิรภัย 
- รายที่ 5  
   วันที่ 16 เมษายน 2562  เวลา 23.51 น. ณ อ าเภอบางแพ 
   - เพศ ชาย อายุ 39 ปี เสียชีวิต ณ จุดเกิดเหตุ 
   - สถานที่เกิดเหตุ: ถนนสายหัวโพ-บ้านแพ้ว หมู่ 6 ต าบลโพหัก อ าเภอ   
บางแพ 
   - ลักษณะเกิดเหตุ: ผู้เสียชีวติขี่จักรยานกลับจากเท่ียวงานวัดระหว่างทาง
ถูกรถกระบะคู่กรณีชนท้าย 
   - สาเหตุ: คาดว่าน่าจะดื่มสุรา (จากค าบอกเล่าของชาวบ้านว่าขี่รถจัก
ยานเซไปมาไม่ตรงทาง) จักรยานไม่มีไฟส่องสว่าง/ไฟสัญญาณ/ถนน
ทางตรง/ไฟทางค่อนข้างมืด 
   - ข้อเสนอแนะ: ประชาสัมพันธ์เน้นย้ าการขับขี่ที่ปลอดภัย ไม่ประมาท 
- รายที่ 6  
   วันที่ 16 เม.ย.2562 เวลา 17.30 น. ณ อ าเภอด าเนินสะดวก 
   - เพศ ชาย อายุ 22 ปี เสียชีวิตที่รพ.ด าเนินสะดวก 
   - สถานที่เกิดเหตุ: หมู่ 2 บ้านโคกกลาง ต าบลดอนคลัง  ถนนดอนคลัง-
โคกวัด   
   - ลักษณะเกิดเหตุ: รถยนต์กระบะเฉี่ยวชนรถจักรยานยนต์พ่วงข้าง 
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   - สาเหตุ: ขับข่ีรถจักรยานยนต์เสียหลักท าให้รถจักรยานยนต์ล้มเองใน
ขณะเดียวกันมีรถกระบะโตโยต้าขับรถสวนเลนมาท าให้ชนซ้ า 
   - ปัจจัยเสี่ยง: ผู้ขับรถมีกลิ่นสุรา และไม่สวมหมวกนิรภัยและทัศนวิสัย  
ไม่ดี 
- รายที่ 7 
   วันที่ 16 เม.ย.2562 เวลา 08.17 น. ณ อ าเภอบ้านโป่ง 
   - เพศ ชาย อายุ 71 ปี เสียชีวิตขณะน าส่งก่อนถึงโรงพยาบาลบ้านโป่ง 
   - สถานที่เกิดเหตุ: ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ต าบลบ้านโป่ง อ าเภอ  
บ้านโป่ง (บริเวณหน้าร้าน พีพี สโตร์)   
   - ลักษณะเกิดเหตุ: รถยนต์กระบะเฉี่ยวชนรถจักรยานยนต์พ่วงข้าง 
   - สาเหตุ: ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ย้อนศรเพ่ือเข้าซอยมายด์เฮ้าส์ และรถ
ฟอร์ทูเนอร์ขับมาทางปกติในเลนถนนทางตรง และได้ชนกับ
รถจักรยานยนต์ 
   - ปัจจัยเสี่ยง: ผู้ขับขีจ่ักรยานยนต์ขับรถประมาท (ย้อนศร) 
   - ข้อเสนอแนะ: ให้ตรวจจับวินัยจราจร 3 ม 2. ข 1. ร 
สรุปปัจจัยเสี่ยงที่ท าให้เสียชีวิต ทั้ง 7 ราย ดังนี้ 
   1) ดื่มสุรา 
   2) ไม่สวมหมวกกันน็อค 

2 แจ้งให้ทราบ ข้อสั่งการจากผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี ณ 16 เม.ย. 2562 
1) ให้ปรับแผนการปฏิบัติเพ่ือรองรับการเดินทางของประชาชน โดยเน้น
การปฎิบัติงานบนถนนสายหลัก และก าชับเจ้าหน้าที่ประจ าจุดตรวจ
เข้มงวดกวดขันพฤติกรรมเสี่ยงการขับรถเร็วเกินกว่ากฎหมายก าหนด ด่ืม
แล้วขับ และการใช้อุปกรณ์นิรภัย ได้แก่ การคาดเข็มขัดนิรภัย และการสวม
หมวกนิรภัย รวมทั้งพิจารณาการตั้งจุดตรวจ และจุดบริการในบริเวณท่ี
เหมาะสม อาทิ บริเวณจุดจอดรถ จุดพักรถหรือสถานีบริการน้ ามันเชื้อเพลิง
ในพ้ืนที่ เพ่ือให้การเดินทางเกิดความคล่องตัว และอ านวยความสะดวกด้าน
จราจรให้เกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของผู้ใช้รถใช้ถนนและ
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน 
2) ให้ขนส่งจังหวัด และหัวหน้าสถานีขนส่งตรวจความพร้อมของพนักงาน
ขับรถโดยระดับแอลกอฮอล์ในเลือดต้องเป็นศูนย์ ก าชับให้ถือปฏิบัติตาม
ระเบียบ กฎหมายอย่างเคร่งครัด และจัดเตรียมรถโดยสารให้เพียงพอต่อ
การใช้บริการของประชาชน เพ่ือไม่ให้มีผู้โดยสารตกค้าง ตลอดจนดูแล
รักษาความปลอดภัยในบริเวณสถานีขนส่ง และจัดเตรียมรถโดยสาร

Liaison 
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สาธารณะ รถแท็กซ่ีให้เพียงพอ เพื่อส่งต่อประชาชนผู้ใช้บริการให้ถึงที่
หมายอย่างปลอดภัย 
3) ให้เตรียมความพร้อมการช่วยเหลือผู้ประสบเหตุ ทั้งบุคลากรทาง
การแพทย์ โรงพยาบาลอาสาสมัครกู้ชีพกู้ภัย ยานพาหนะ และระบบสื่อสาร
ให้พร้อมปฏิบัติงาน และก าชับให้เจ้าหน้าที่ผู้ขับขี่รถพยาบาลปฏิบัติตาม
มาตรการรถพยาบาลอย่างเคร่งครัด รวมทั้งประชาสัมพันธ์หมายเลขสาย
ด่วน 1669 ให้ประชาชน 
4) ให้ต ารวจ และหน่วยที่เก่ียวข้องจัดตั้งจุดตรวจ จุดสกัดบริเวณหน้าสถาน
บริการ สถานประกอบการ ร้านอาหารต่างๆ เพ่ือตรวจวัดแอลกอฮอล์ผู้ขับ
ขี่รถ ซึ่งเป็นสาเหตุหลักการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนของจังหวัดราชบุรี 
5) ประชาสัมพันธ์ ขอความร่วมมือห้ามจอดรถบริเวณไหล่ทาง หากรถเสีย 
หรือมีความจ าเป็นต้องจอดรถให้จอดชิดขอบทาง พร้อมเปิดไฟกระพริบ 
หรือจัดท าเครื่องหมาย สัญลักษณ์ ให้ผู้ขับข่ีรถได้มองเห็นชัดเจน เพ่ือ
ป้องกันอุบัติเหตุทางถนน 

3 ข้อสั่งการ สรุปข้อสั่งการ 
1) ตรวจสอบข้อมูลที่ตั้งสถานบริการต่างๆ เวลาเปิด-ปิด โดยเฉพาะในพ้ืนที่
อ าเภอเมือง และบ้านโป่ง เพ่ือน าข้อมูลมาจัดท า Mapping วางแผนแก้ไข
ปัญหาเรื่องการดื่มสุรา และหามาตรการป้องกันในอนาคตโดยอาจร่วมมือ
กับทางหน่วยงานต ารวจ เช่น ตั้งจุดตรวจวัดแอลกอฮอล์ใกล้สถานบริการ 
ในเวลาหลังสถานบริการปิด 
2) จัดท า Mapping จุดเกิดเหตุของผู้เสียชีวิตทั้งหมด 7 ราย และน าเสนอ 
On web EOC สสจ.ราชบุร ี
3) จัดท า IAP action plan ในแต่ละเหตุการณ์ให้เป็นปัจจุบัน และจัดท า
แผนรองรับสถานการณ์ในอนาคต 
4) เตรียมข้อมูลการเบิกจา่ย ค่าใช้จ่าย การใช้รถ ฯลฯ เพ่ือน าข้อมลูมาสรุป
และท าAAR สรุปการประชุม EOC เทศกาลสงกรานต์ ปี 2562 ในวันที่ 
18 เม.ย. 2562 
5) ประชุม ปิดศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และ
สาธารณสุขส านักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี กรณี เทศกาลสงกรานต์ ปี 
2562 ในวันที่ 18 เม.ย. 2562 เวลา 09.00 น. 
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ปิดประชุมเวลา  09.30 น. 

        ผู้สรุป  นางสาวสุพจนีย์  สะอาด   
                 ผู้ตรวจสอบ นางสาวนฤมล  สุทธิแสงจันทร์ 


