
สรุปข้อสั่งการศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข  
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี 

กรณี เทศกาลสงกรานต์ ครั้งที่ 4/2562 
วันพุธที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2562 เวลา 08.30 – 10.14 น. 

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

 รายช่ือผู้เข้าร่วมประชุม 

1.  นายแพทย์สุริยะ  คูหะรัตน์  ผู้บัญชาการเหตุการณ์ (IC) 
2.  แพทย์หญิงปาจรีย์  อารีย์รบ  รองผู้บัญชาการเหตุการณ์ 
3.  นายพิสุทธิ์  คงข า     รองผู้บัญชาการเหตุการณ์ 
4.  นางสุรภา ขุนทองแก้ว   กลุ่มภารกิจประสานงานและเลขานุการ (Liaison) 
5.  นายทณาศักดิ ์ ปั้นทรัพย์    กลุ่มภารกิจด้านความปลอดภัย (Safety) 
6.  นางชฎาภรณ์  บุตรบุร ี   กลุ่มภารกิจสื่อสารความเสี่ยง (PIO) 
7.  นายอัครวุฒิ  ศุภอักษร   กลุ่มภารกิจตระหนักรู้สถานการณ์ (SAT) 
8.  น.ส.นฤมล  สุทธิแสงจันทร์  กลุ่มภารกิจยุทธศาสตร์และวิชาการ (Planning)(2)  
9.  นายรุ่งเรือง  เด่นดวงใจ   กลุ่มภารกิจปฏิบัติการ (Operation)(1) 
10.  นางวัลคุ์วดี โรจนาศรีรัตน์  กลุ่มภารกิจปฏิบัติการ (Operation)(2) 
11.  นายอังกาศ สิงห์พิทักษ์   กลุ่มภารกิจส ารองเวชภัณฑ์และส่งก าลังบ ารุง  

(Stockpiling and Logistics)(1) 
12.  น.ส.นันทภัสท์  พรหมมาลี  กลุ่มภารกิจส ารองเวชภัณฑ์และส่งก าลังบ ารุง  

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

(Finance and Admin) 
14.  นายเฉลิม  ลภัสบุญทวี    ทีมการจัดการด้านก าลังคน  
15.  นายณัฐกิจ   คงเดช   สนับสนุนเทคโนโลยีสสารสนเทศ 
16.  น.ส.ณัฐวีร ์ โกมลเปริน   ทีมตระหนักรู้สถานการณ์ด้านอุบัติเหตุ 
17.  น.ส.สุพจนีย์  สะอาด   ผู้บันทึกเหตุการณ์ 

ล าดับ เรื่อง มติที่ประชุม มอบหมาย
ผู้รับผิดชอบ 

1 รายงานข้อมูล
ผู้บาดเจ็บและ
เสียชีวิต ช่วง

สถานการณ์ระดับประเทศข้อมูล ณ วันที่ 18 เม.ย. 2562 
- จังหวัดที่มีผู้เสียชีวิตสะสมสูงสุด คือ จังหวัดเชียงใหม่ 18 ราย, 
นครราชสีมาและชลบุรี จ านวน 16ราย รองลงมาคือ ลพบุรี, อุดรธานี และ

SAT 
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ล าดับ เรื่อง มติที่ประชุม มอบหมาย
ผู้รับผิดชอบ 

เทศกาล
สงกรานต์วันที่  
11 – 17เม.ย.
2562  

บุรีรัมย์ จ านวน 15 ราย  
- จังหวัดที่มีอัตราผู้บาดเจ็บสะสมสูงสุด คือ จังหวัดนครราชสีมา จ านวน 
1,346 ราย รองลงมาคือ เชียงใหม่ 1,162 ราย และชลบุรี 1,049 ราย 
- วันที่พบผู้บาดเจ็บสูงสุด: 13 เม.ย. 6,148 ราย, 14 เม.ย. 4,943 ราย 
และ 15 เม.ย. 4,250 ราย 
- วันที่พบผู้เสียชีวิตสูงสุด: 13 เม.ย. 84 ราย, 12 เม.ย. 78 ราย, 14และ 
15  เม.ย. 73 ราย  
สถานการณ์ระดับเขตสุขภาพที่ 5 ข้อมูล ณ วันที่ 18 เม.ย. 2562 
- จังหวัดที่มีผู้เสียชีวิตสะสมสูงสุด คือ จังหวัดสุพรรณบุรี จ านวน 13 ราย 
รองลงมาคือ ราชบุรีและกาญจนบุรี จ านวน 8 ราย และนครปฐม จ านวน 
7 ราย 
- จังหวัดที่มีอัตราผู้บาดเจ็บสะสมสูงสุด คือ จังหวัดนครปฐม จ านวน 429 
ราย รองลงมาคือ ราชบุรี 416 ราย และกาญจนบุรี 383 ราย 
สถานการณ์จังหวัดราชบุรี ข้อมูล ณ วันที่ 18 เม.ย. 2562 
- อ าเภอที่มีผู้บาดเจ็บสะสมสูงสุด: อ าเภอเมือง 114 ราย, อ าเภอบ้านโป่ง 
99 ราย และโพธาราม 97 ราย 
- อ าเภอที่มีผู้เสียชีวิตสูสุด: อ าเภอเมือ 4 ราย, บาแพ 2 ราย, บ้านโป่งและ
ด าเนิน 1 ราย 
- วันที่พบผู้บาดเจ็บสูงสุด: 13 เม.ย. 89 ราย, 14 เม.ย. 75 ราย และ 11 
เม.ย. 58 ราย 
- วันที่พบผู้เสียชีวิตสูงสุด: 16 เม.ย. 4 ราย, 15 เม.ย. 2 ราย, 14และ 
17  เม.ย. 1 ราย 
สรุปปัจจัยเสี่ยงที่เป็นสาเหตุในการบาดเจ็บและเสียชีวิต 
- ดื่มสุรา: ระดับประเทศ 27.73, เขต 18.67 และจังหวัดราชบุรี 20.05 
- ไมส่วมหมวกนิรภัย: ระดับประเทศ 16.85, เขต 13.08 และจังหวัด
ราชบุรี 12.98 
สรุปข้อมูลผู้เสียชีวิตช่วงเทศกาลสงกรานต์ 11 – 17 เม.ย. 62 จังหวัด
ราชบุรี จ านวน 8 ราย ดังนี ้
- วัน/เวลา: วันที่เกิดเหตุสูงสุดคือ ช่วงวันที่ 3,4,5 ของเทศกาล และ
ช่วงเวลายามวิการ 23.00- 03.00 น. 4 ราย, 15.00-18.00น. 3 ราย 
และ ช่วง 08.00 น. 1 ราย 
- สถานที่เกิดเหตุ: อ าเภอเมือง 4 ราย, บาแพ 2 ราย, ด าเนิน 1 รายและ
บ้านโป่ง 1 ราย 
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ล าดับ เรื่อง มติที่ประชุม มอบหมาย
ผู้รับผิดชอบ 

- เพศ: ชาย ทั้ง 8 ราย 
- อายุ: ส่วนใหญ่เป็นวัยท างาน 20-30 ปี 4 ราย, 39 ปี ราย และ 50-70
ปี 3 ราย 
- ลักษณะการเกิดเหตุ: รถจักรยานยนต์ 7 รายโดยรถจักรยานยนต์ถูกชน 5 
ราย ล้มเอง 2 ราย และจักรยาน 1 ราย  
- เสียชีวิต: ณ จุดเกิดเหตุ จ านวน 5 ราย, ขณะน าส่ง 1 ราย และเสียชีวิตที่
โรงพยาบาล 2 ราย 
- ปัจจัยเสี่ยง: ดื่มสุรา 6 ราย, ไม่สวมหมวกนิภัย 5 ราย, ทางโค้งและไฟ
ส่องสว่างไม่เพียงพอ 2 ราย และขับรถย้อนศร 1 ราย 

3 ข้อสั่งการ สรุปข้อสั่งการ 
1) มอบหมายให้กลุ่มภารกิจปรับปรุงแก้ไขข้อมูล EOC on web ให้ เป็น
ปัจจุบัน 
2) สรุปข้อมูลสถิติรายงานอุบัติเหตุในแต่ละวันเปรียบเทียบข้อมูลกับทาง 
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย(ปภ.) 
3) มอบหมายให้กลุ่มภารกิจปฏิบัติการ (Operation) สอบสวน Case 
อย่างละเอียดโดยเฉพาะรายที่เกิดเหตุรุนแรง เพราะอาจมีโอกาสเสียชีวิตใน
เวลาต่อมาได้ 
4) ถอดบทเรียนร่วมกับทีม EMS ระดับอ าเภอในการนับสถิติรายงาน
อุบัติเหตุและผู้เสียชีวิตในแต่ละวัน และเปรียบเทียบข้อมูลกับทางปภ. เช่น
กรณี Admit วันแรกที่เกิดเหตุและวันต่อมา discharge จะท าการตัดข้อมูล
หรือรายงานข้อมูลผู้บาดเจ็บตามเดิม 
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4 ข้อเสนอแนะ 
 

ข้อเสนอแนะ 
1) เพ่ิมการรณรงค์เรื่องผู้ขับขี่ยานพาหนะทุกชนิดไม่ควรดื่มสุรา (เมาไม่ขับ) 
2) ขอความร่วมมือสถานประกอบการร่วมกันช่วยเหลือสังคม โดยแนะน า
คนที่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไม่ควรขับรถ 
3) กรณีรายทีเ่สียชีวิตขณะน าส่ง หรือเสียชีวิตที่รพ. ให้วิเคราะห์การ
ปฏิบัติการของทีม เช่น ระยะเวลามาถึงที่เกิดเหตุ, วิธีการช่วยเหลือ และ
สาเหตุที่เสียชีวิต 

 

5 ปิดศูนย์
ปฏิบัติการ 

- ปิดศูนย์ตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขและสาธารณภัยส านักงาน
สาธารณสุขจังหวัดราชบุรีกรณี กรณีเทศกาลสงกรานต์ ปี 2562 เวลา  
10.14 น.  

 

 ผู้สรุป  นางสาวสุพจนีย์  สะอาด     

 ผู้ตรวจสอบ นางสาวนฤมล  สุทธิแสงจันทร์ 


