รายงานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน EOC เขตสุขภาพที่ 6
ครั้งที่ 5 /2562
วันจันทร์ที่ 31 เดือน ธันวาคม 2561
……………………………………………………………………
เริ่มประชุมเวลา 08.00 น.
วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
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วาระที่ 2 ติดตามผลการดาเนินงาน
2.1 Planing Section :
2.1.1 Planing Chief นพ.วิชัย ธนาโสภณ : ไม่มี
2.1.2 SAT สานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 จังหวัด รายงานสถานการณ์ แอลกอฮอล์
และRTI ช่วงปีใหม่ ปี 2562 สถิติการเกิดอุบัติเหตุ (30 ธ.ค.61) 7.00 น.
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ทีม SAT สคร.6 ชลบุรี รายงานสถานการณ์ แอลกอฮอล์ และRTI ช่วงปีใหม่ ปี 2562
ประเทศ (สะสม) บาดเจ็บ 16,691 ราย เสียชีวิต 254 ราย เขตสุขภาพที่ 6 (สะสม) บาดเจ็บ 2,134
ราย เสียชีวิต 28 ราย เทียบกับปี 2561 บาดเจ็บเพิ่ม 0.6% เสียชี วิตลดลง 20.0% บาดเจ็บสูงสุด (ชลบุรี
576 ราย) เสียชีวิต (ปราจีน บุรี 7/สมุทรปราการ 6/ชลบุรี, ระยอง 4/ฉะเชิงเทรา 3/จันทบุรี 2/สระแก้ว,
ตราด 1)
เขตสุ ขภาพที่ 6 บาดเจ็ บ 470 ราย เสี ยชีวิต 2 ราย เทียบกับ ปี 2561 บาดเจ็บลดลง 19.9%
เสียชีวิตลดลง 81.8% บาดเจ็บสูงสุด (ชลบุรี 129 ราย) เสียชีวิต(ปราจีนบุรี ,สมุทรปราการ 1 ราย)
รถจักรยานยนต์ อุบัติเหตุ 83.2% ขับขี่เอง 71.0% เพศชาย 66.7% ช่วงอายุ 10-29 ปี 49.4%
เวลา 14.oo –20.oo น. ถนนอบต./หมู่บ้าน 35.2%
พฤติกรรมเสี่ยง ดื่ม ALcohol 27.2% อายุ<20ปี ดื่ม Alcohol 17.2% ไม่สวมหมวก 76.7%
ไม่คาดเข็มขัด 59.1 % นาส่ง EMS 38.4% Admit 8.5%
ผลการตรวจเตือน Alcohol 1,532 แห่ง ไม่พบการกระทาผิด (ยอดสะสม 7,492 แห่ง กระทาผิด
95 ราย ดาเนินคดี 89ราย)
ผู้ ใช้ ร ถจั ก รยานยนต์ ตาย 23 ราย (จาก 28 ราย) เพศชาย 82.6 % อายุ 10-29ปี 47.8%
คนในพื้นที่ 88.9% ไม่สวมหมวก 73.9% ตายจุดเกิดเหตุ 52.1% ที่ ER 30.4% คู่กรณีรถปิคอัพ 34.7%
ถนนกรมทางหลวง 56% จังหวัดที่มีการตาย (ปราจีนบุรี 6/ระยอง,สมุทรปราการ,ชลบุรี .4/ ฉะเชิงเทรา 2/
จันทบุรี,ตราด,สระแก้ว 1)
สถานการณ์ การเสี ย ชีวิตเขต 6 ณ 30 ธันวาคม 2561 เวลา 6.00 น. จานวน 28 ราย เพศชาย
77.7 % กลุ่ ม อายุ 10-29 ปี 44.4% คนในพื้ น ที่ 74.0 % ผู้ ขับ ขี่ 66.6% ตาย ณ ที่ เกิด เหตุ 55 %
ไม่ใส่หมวก 71.4 % ไม่ขาดเข็มขัด 66.6% ดื่ม สุรา 7.4% ช่วงเวลา 11-20 น. รถมอเตอร์ไซด์ 77.4%
ล้ ม เอง 30.7% ถนนกรมทางหลวง 59.2% การช่ ว ยเหลื อ ALS 34.6% ส่ งตรวจ Alcohol 25.9%
เวลาน าส่ง<30นาที 34.6% (ปราจีน บุ รี 7/สมุทรปราการ 6/ชลบุรี,ระยอง 4/ฉะเชิงเทรา 3/จันทบุรี 2/
ตราด,สระแก้ว 1)
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2.2 Incident Commander / Liaison จังหวัด
2.2.1 จังหวัดชลบุรี
การดาเนินงานในรอบ 24 ชม ของวันที่ 30 ธ.ค.61
- เปิด EOC ระดับจังหวัด/อาเภอ
- ตรวจเตือนและประชาสัมพันธ์ ให้ปฏิบัติตาม กฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ในปั๊มน้ามัน 19
แห่ง ร้านสะดวกซื้อ 52 แห่ง ร้านอาหาร 32 แห่ง ร้านขายของชา 59 แห่งสวนสาธารณะ 1แห่ง ยังไม่พบ
กระทาความผิดและดาเนินคดี
- บังคับใช้กฎหมายตามมาตรการ 3ม. 2ข 1ร.+4 จริงจัง (ดาเนินคดีไม่สวมหมวกนิรภัย 1,820 ราย,
ไม่มีใบขับขี่ 1,731ราย, ,ไม่คาดเข็มขัดนิรภัย 1,136 ราย,ขับรถย้อนศร 681ราย,รายฝ่าฝืนสัญญาณไฟ 639
ราย และMcไม่ปลอดภัย 634)
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- มีผู้บาดเจ็บ 129 ราย ไม่มีผู้เสียชีวิต admit 10 ราย ไม่มีเจาะเลือดส่งตรวจแอลกอฮอล์
- ผู้บาดเจ็บสะสม 503 ราย ผู้เสียชีวิตสะสม 4 ราย admit สะสม 41 ราย

2.2.2 จังหวัดระยอง
สรุปการดาเนินงาน EOC RTI วันที่ 30 ธันวาคม 2561 วันที่ 4 ของการรณรงค์
- ร่วมประชุม ศปถ. จังหวัดระยอง และร่วม vdo conference กับส่วนกลาง โดย จ.ระยอง ถูกเลือกให้
ร่วมนาเสนอในเวที VDO conference โดยรองผู้ว่าราชการจังหวัด ว่าที่ ร.ต. พิรุณ เหมะรักษ์ ณ ห้องศรีสมุทร
โภคไชย ขั้น 4 ศูนย์ราชการ จ.ระยอง
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- รวบรวมข้อมูล/ตรวจสอบข้อมูล/ติดตามข้อมูล จาก รพ.รัฐและเอกชน ทุกแห่งใน จ.ระยอง
- จัดทาข้อมูลสถานการณ์รายวัน/สะสม/one page บทสรุปผู้บริหาร เพื่อนาเสนอ EOC ระดับเขต โดย
ผู้ตรวจราชการเขตสุขภาพที่ 6 เป็นประธาน ภายในเวลา 8.00 น.
- รวบรวม/จัดทาข้อมูล การตรวจ alc. ในลมหายใจและในเลือด
- ดาเนินการตามข้อสั่งการที่เพิ่มเติมของ ศปถ.จว. ดังนี้
เนื่องจากมีผู้บาดเจ็บ/เสียชีวิต จากการเฉี่ยวชนแบร์ริเออร์ ที่ตั้งขึ้นตามจุดต่างๆ ที่พบว่าการจัดตั้งไม่
เหมาะสม มีแสงสว่างไม่เพียงพอ จึงขอให้ผู้เกี่ยวข้องในเขต สภ.เมือง+อปท.+แขวง ไปทาการประชุมเพื่อแก้ไข
ปัญหา
ข้อสั่งการจาก vdo confernce ประธาน ตั้งข้อสังเกตว่า จ.ระยองมีการตรวจจับเรื่องเมาลดลงเมื่อ
เทียบกับปี 2561
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2.2.3 จังหวัดจันทบุรี
รายงานผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตทางถนน ปีใหม่ 2562 จ.จันทบุรี
* วันที่ 27-30 ธันวาคม 2561
- สะสมบาดเจ็บ 193 ราย (ชาย 129,หญิง 64) เสียชีวิต 2 ราย(ช1,ญ1) admit 34, refer
23, ทุเลา D/C 136 พบอันดับ 1.อ.เมือง 2.ท่าใหม่ 3.นายายอามและแก่งหางแมว
- สะสมอายุต่ากว่า 20 ปี ดื่มแอลกอฮอล์ 11 ราย
** เฉพาะวันที่ 30ธันวาคม 2561
-บาดเจ็บ 34 ราย (ชาย 26 ราย ,หญิง 8 ราย ) ไม่มีเสียชีวิต admit 12 ราย , refer 8 ราย,
ทุเลาD/C 14 ราย พบอันดับ 1.อ.เมือง 2.นายายอาม 3.สอยดาว
- อายุต่ากว่า 20 ปี ดื่มแอลกอฮอล์ 2 ราย
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2.2.4 จังหวัดตราด

2.2.5 จังหวัดสมุทรปราการ
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สรุปรายงานทุก 8 ชั่วโมง ระดับอาเภอถึงจังหวัดครับ พบผู้เสียชีวิตเพิ่ม 3 ราย จากเมื่อวาน ยอดตาย
สะสมคือ 7 ราย จริงๆ มีเสียชีวิต 8 ราย รายที่ 8 รอทางตารวจสอบสวนอยู่
ประธาน : รวมข้อมูลได้ครบตายที่เกิดเหตุ 5 ราย ตายในโรงพยาบาล 2 ราย บางจังหวัด ผู้ว่าราชการ
จังหวัด ไม่นับรวมตายในโรงพยาบาล
จ.สมุทรปราการ : จังหวัดสมุทรปราการวันเดียวตายเพิ่มอีก 4 ราย ผู้ว่าราชการจังหวัดนับเคสตาย
ทั้งหมด แต่เคสเจ็บขอนับเฉพาะที่แอดมิท
2.2.6 จังหวัดฉะเชิงเทรา
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2.2.7 จังหวัดปราจีนบุรี
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=
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13

14

จ.ปราจีนบุรี : เมื่อวานได้นาเสนอจุดเสี่ยง อ.กบินทร์ เรียนท่านผู้ว่าฯ ท่านผู้ว่าฯเน้นย้าในที่ประชุม
และให้เน้นประชาสัมพันธ์วิทยุชุมชน

2.2.8 จังหวัดสระแก้ว
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จ.สระแก้ว ข้อมูล ปภ. (นับเฉพาะ Admit/Refer/death) เกิดอุบัติเหตุฯ 6 ครั้ง (สะสม 4 วัน 39
ครั้ง) บาดเจ็บ(Admit/Refer) 7 ราย (สะสม 4 วัน 43 ราย) ไม่มีผู้เสียชีวิต (สะสม 4 วัน 1 ราย อาเภอวังน้า
เย็น) เมื่อเทียบกับปีใหม่ที่ผ่านมา เกิดเหตุลดลง 7 ครั้ง ผู้บาดเจ็บลดลง 6 ราย และเสียชีวิตลดลง 0 ราย โดย
วันนี้อาเภอตาพระยาและวังสมบูรณ์มีผู้บาดเจ็บมากที่สุด อาเภอละ 2 ราย รองลงมาได้แก่อาเภอโคกสูง เขา
ฉกรรจ์ และอรัญประเทศ อาเภอละ 1 ราย
ผู้บาดเจ็บ 7 ราย
- ดื่มสุรา 4 ราย (57.14%) เป็น มอเตอร์ไซด์ 5 ราย (71.43%) ไม่สวมหมวกทั้ง 5 ราย(100%)
- รถยนต์ 2 ราย (28.57%) ปิกอัพ 1(ไม่คาดเข็มขัดนิรภัย (50%)) เก๋ง 1 (คาดเข็มขัดนิรภัย(50%))
- โทรก่อกวน 9.09 %
30 ธันวาคม 2561 เวลา 10.00 น. ห้องประชุมสระแก้ว ชั้น 3 ศาลากลางฯสระแก้ว
นพ.สุภโชค เวชภัณฑ์เภสัช นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้วมอบหมายให้ นายไพรรัชต์ วิริต
วิริยะภัคพงศ์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกัน
และลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 สระแก้ว ครั้งที่ 4/2562
โดยมีสาระสาคัญ ดังนี้
1. ตารวจภูธรกากับด่านตรวจฯให้เข้มงวดบังคับใช้กฎหมายอย่างจริง และจัดหน่วยเคลื่อนที่เร็ว เพื่อ
ปฏิบัติการเชิงรุกร่วมกับผู้นาชุมชนในพื้นที่
2.อาเภอเข้มงวดการตั้งด่านชุมชนทุกหมู่บ้าน เน้นผู้นาชุมชนตักเตือนผู้มีพฤติกรรมเสี่ยง และอานวย
ความสะดวกในการสัญจร
3.อาเภอบูรณาการข้อมูลร่วมกับตารวจ สาธารณสุข กรมทางฯ และตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล
ก่อนบันทึกข้อมูล
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4.หน่วยงานประชาสัมพันธ์. อาเภอ และ อปท.ประชาสัมพันธ์และให้ข้อมูลเพื่ออานวยความสะดวกใน
การขับขี่ของประชาชน
5.ขนส่งจังหวัด เข้มงวดการตรวจสุขภาพรถขนส่งสาธารณะ และพนักงานขับขี่ให้มีความพร้อมในการ
ให้บริการ
นอกจากนี้ยังเน้นย้าให้ตารวจภูธรร้องขอและสั่งตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ในเลือดให้มากขึ้น
สคร 6 : ข้อสังเกต
- อุบัติเหตุ มอเตอร์ไซด์ 83.2% ตาย 23 จาก 28 ราย ไม่สวมหมวก 73.91% เป็นคนใน พื้นที่
88.9% ขับขี่ล้มเอง 71% ถนนใน อบต. หมู่บ้าน ด่านชุมชนอาจแผ่วลง?? การป้องปรามจากด่านยังคงเป็นเรื่อง
สาคัญ
- การส่งเลือดตรวจ Alcohol เพียง 25.93%
ประธาน : สรุปวิเคราะห์แล้วน่าส่งให้ พชอ.ได้ทาต่อ ระดับจิตสานึก ด่านครอบครัว ด่านชุมชน
สคร 6 : ขออนุญาตส่งเสนอแนวทางการดาเนินงาน Alc. ค่าคืนนี้สิ้นปี 61 ด้วยค่ะ
- ควรเฝ้าระวังการ ขาย ดื่ม Alc . จุดขาย ,การจัดงาน event marketing / ลานเบียร์ Countdown
ในค่าคืนนี้
- ในสถานบันเทิงเน้นการเฝ้าระวัง event marketing และ การจัดงานเฉลิมฉลอง การจาหน่าย
เครื่องดื่มให้เด็ก รวมถึงการเปิดสถานบันเทิงนอกเวลาที่กฎหมายกาหนด ด้วยค่ะ
วาระที่ 3 เรื่องเพื่อพิจารณา
ไม่มี
วาระที่ 4 เรื่องเพื่อทราบ
ไม่มี
วาระที่ 5 สรุปข้อสั่งการ Incident Commander
1.ทุกจังหวัดประเมินระบบ EMS การรับแจ้งเหตุ การตอบสนองต่อเหตุการณ์ เวลาการปฏิบัติการว่ามี
จุดอ่อนมีโอกาสพัฒนาจุดไหนบ้าง ทั้งกรณีรายเสียชีวิตแล้ว และบาดเจ็บหนัก
ปิดประชุม เวลา 08.32 น.
นายรัก ธนะไพบูลย์
STAG Director
ผู้สรุปรายงานการประชุม
นายแพทย์วิชัย ธนาโสภณ
Planning Chief ผู้ตรวจรายงานการประชุม

