
สรุปประชุม EOC 24 มีนาคม 2563 
 
ทีม SAT 
รายงาน สถานการณ์ ณ 23 มี.ค. 63  

ทั่วโลก 165 ประเทศ 2 เขตเศรษฐกจิพิเศษ  ผู้ป่วยรายใหม ่22 มีนาคม จำนวน 32,433 ราย รวม
ป่วย 378,741 ราย เสียชีวิต 16,502 ราย รายใหมสู่งสุด สเปน เยอรมันนี สหรัฐ อิหร่าน สวิส 

อิตาลี เสียชีวิต 7,000+ 
ไทย  รวมป่วย 721 ราย  รายใหม่ 122 ราย  เสียชีวิต 1 ราย 
อุบลราชธานี 9 ราย  จำนวนผู้ป่วยข้ึนกับการส่งตรวจ ส่ง 120 พบ 9 ราย  วันที่ 23 มีนาคม ไม่มรีาย

ใหม่  รอผล Lab 7 ราย PUI 118 ราย ตรวจไม่พบเช้ือ 102 ราย หายกลบับา้น 102  ยงัรกัษา 16 ราย (รวม
ป่วย) รักษาที่ สปส. 2  เดช 2  50 บุณฑรกิ พิบูล โขงเจียม นาจะหลวย แห่งละ 1 
ข้อสั่งการ => ให้แยกกลุ่มรอผล และกลุ่ม PUI ราย รพ. 

 
 
Scenario  ไทยอยู่ในกลุม่ 33% daily increase  ใกล้เคียงเยอรมันนี 
ปัจจัยเร่ง => การเคลื่อนย้ายประชากร  ระยะฟักตัว 5-7 วัน  สป.หน้า ตัวเลขจะเพิม่ขึ้น 
 

• ให้เน้น HI (Home Isolation) / HQ (Home Quarantine)   กลุ่มทีก่ลบับ้าน 102 ราย  ดำเนินการ
ตามทุกคน? 

• คนไข้ Confirm => admit 5-7 วัน ถ้าอาการดี ให้ D/C ต่อด้วย HI  รพ.พบิูล ไม่กล้า D/C ขอส่ง
ตรวจอีกครั้ง (ระยะการสง่ตรวจระหว่าง admit … )    

Optional 
1. Capacity รพ.พบิูล  รับได้ กีห่้อง  ถ้าห้องพอ  => end 
2. เอา case plan D/C ไปไว้บ้านยางน้อย ?   มอบ คุณบดินทร์ ประสาน ปภ. อาจจะสง่ pt ไป 

ต้องเตรียมความพรอ้ม  สธ.ดูแลระบบการรักษา มอบ รพ.เจ้าของ case 
3. HI  / HW (home ward) => ดูเรื่องสิ่งแวดล้อม  น้ำ  สาธารณูปโภค 



4. ประสานขอกำไล track การเคลื่อนไหว จากจังหวัด => นพ.สสจ.จะนำเข้าทีป่ระชุม จว. 
 

• ผู้สมัผสัยืนยนั 2 คน มีอาการไอ 1 คน 
• การตาม case ผวจ.ให้ความสำคัญ ว่าตามไดค้รบ 14 วัน ?  มีอาการป่วยก่อน 14 วัน ? 
• รายช่ือ 75 คน ยังตามไม่ได้ครบ  ทีม JIT สรปุว่ายังตามรายไหนไม่ได้ => ตอ้งส่งให้ ปภ.ตามใหผ้่านผู้

ประสาน (บดินทร์ เอกชัย) 
• ผวจ.สั่งใหฝ้่ายความมั่นคงตาม 6 คน  เอาข้อมูลให้รองวิรุจ (ภาพจากกลอ้งวงจรปิด) มอบแดง ให้เอา

ให้เลขารอง ผวจ. วันน้ี 
• จำนวนผู้เดินทางกลุ่มเสี่ยง 23 มี.ค.  108 ราย 
• สถานการณ์การข้ามด่านช่องเม็ก 

 
Lab 

• ผตร.ถาม สปส.ตรวจ Lab ได้หรอืยัง  => ยัง 
• สคร. น้ำยามาพุธ  จะรบัเฉพาะกรณีจ่ายเอง เริม่ สป.หน้า 
• ศูนย์วิทย์ งดรับตัวอย่างที่ไม่ใช่ PUI ทัง้หมด 

 
ทีมรักษา 

• คนหายดแีล้ว อาการดี ให้ไปอยู่ รพ.ต่อ หรือไปบ้านยางน้อย  วันน้ี ต้องไปเตรียมสถานที่ 
ประสาน ปภ.เฝ้า 

• Pneumonia ให้อยู่ตาม node 
• Severe case ใหอ้ยู ่รพ.แม่ข่าย 

 
Face Shield  จะมั่นใจอย่างไร ว่าทุกแห่ง ทำตามมาตรฐาน มอบ อ.ท๊อป ประสาน ผอ. ประเมิน   

ให้ผลิต อสม. จุดคัดกรอง ให้ใส ่
คณะสงฆ์   

• จำกัดไม่ให้ออกบิณฑบาตร  กลุม่ 6 รูปที่กลับมาจากนครนายก (พื้นที่ระบาด) 
• มาตรฐาน ข้อปฏิบัติของวัด  ให้เพิม่เรื่องงานบุญ ใหล้งทะเบยีนคนร่วมงาน  => ปรีชา 
• สั่งการให้ รพ.สต.พิมพ์ข้อสั่งการ ถวายวัด เจ้าอาวาส มัคทายก 
• หนองขุ่น อ.ม่วงสามสิบ มสีามเณร 200-300 รูป  มอบ สสอ.ม่วง ประสาน 
• วัดสารพัฒนกึ ขอความร่วมมือให้ไปช่วยดู Screen ญาติ ทีม่าพักค้าง มอบกลุม่สือ่สารความ

เสี่ยง 
 

มติ กก.โรคติดต่อ ของบ อบจ. กันงบไว้ 200 ล้าน มอบกลุ่มยุทธ์ ทำโครงการ เสนอ นพ.สสจ. เพื่อส่งให้ รพศ. 
ดำเนินการต่อ 
 
กลุ่มกลบัมาบ้าน ต้อง HQ  อสม.ประกบ 



ข้อสั่งการ ให้ ผอ.รพ.สต. , อสม. ประสานข้อมูลมาตาม HQ =>  ทำหนังสือสั่งการ  => คร 
 ให้คำแนะนำ Social Distancing / Home Isolate   
 
คนที่เดินทางกลบัจาก กทม./ปริมณฑล  ผตร.ต้องการทราบข้อมูลด้วย => ใหป้ระสานปกครอง ส่งให้เขต 
ข้อมูล SAT  => กลบัจาก 33 ประเทศ 
ปกครอง  => กทม./ปริมณฑล   
ข้อสั่งการ  ต้องรวมข้อมลู แยกกลุ่มความเสี่ยง ให้ออกแบบตาราง 
ปกครอง เอาข้อมลูมาจากพื้นที่ ส่งใหส้ำนักงานจงัหวัด ให้รอข้อมูลจากแหล่งเดียวกัน 
รายงาน  HQUB1 จาก ตปท. 

HQUB2 จากแหลง่เสี่ยง 
HQUB3 จาก กทม./ปริมณฑล   

 
14 วัน นับจากวันเริ่มป่วย (วันตรวจพบเช้ือ) 
 
คำสั่งทีมควบคมุโรค 17 ทีม 

• ปัญหาการสื่อสารข้อมลูจากทีม JIT => สือ่สารความเสี่ยง 
• ทีม JIT แบ่ง 6 ทีม วันน้ี จะประชุมทีม 
• ทีมสนบัสนุนการรักษา  => หน.สร. 
• Conference จันทร์ พฤหัส ให้ IC ตามข้อสัง่การครั้งที่แล้ว รายงานความก้าวหน้า 

 
มอบ ทีมสื่อสารความเสี่ยง ปชส.การประกาศพื้นทีเ่สี่ยง 
ทีมสื่อสารความเสีย่ง 

1. การรายงานสถานการณ์ประจำวัน ประสาน ปชส.จงัหวัด เพื่อให้ข้อมลูเป็นชุดเดียวกัน 
2. ข้อมูลไม่ตรงกัน   
3. เครือข่ายนักสื่อสารความเสี่ยง ต้องผ่องถ่ายต่อไปถึงระดับ มบ.  หอกระจายข่าว effective? App อส

ม.  
4. ทีม จว. มีคำสั่งรองรบั  การช้ีเป้า  ให้เพิม่  ม.อุบล  (พ.วัฒนา) 
5. การแถลงข่าว เสนอใหจ้ัดทุก สป. 

 
MCATT 
 อ.พิบลู  ผู้ได้รับผลกระทบ  

• หลานสาว หลานเขย ไมส่ามารถกลับ อ.สริินธรได้ => ประสาน อ.สริินธร ให้ทำ
ความเข้าใจกับ ปชช. 

• อา ไม่สามารถค้าขายได้  
• น้องสาว นศ.ฝึกงาน ต.พิบลู   

มอบแดง เอกชัย ประสาน ปภ. ไม่อยากใหเ้ปิดเผยข้อมูลรายอำเภอออกไป 
ให้คิดว่าทุกคน เสมือนคนติดเช้ือแล้ว   



 
Logistic 

• รายการที่ได้รับสนับสนุน PPE , N95  ขอข้อมลู PUI ราย รพ. จาก คร. 
• ข้อสั่งการ ให้ประเมิน ความมีอยู่ พร้อม? ต้องการสนบัสนุนอะไร   
• กรณี Alc จาก Bio Ethanal 1500 ลิตร ให้ สรรพสามิต สง่มอบให้ สสจ. รบีกระจาย ทำ

หนังสือแจง้ให้อำเภอมารบั  
• ขอดูตัวอย่างชุด PPE / เสื้อกาวน์กันน้ำ   

 
กลุ่มกฏหมาย 

เอกสารแจง้เจ้าตัว ให้ลงช่ือรับทราบ  กลุ่มกฏหมายดำเนินการ ตามข้อสั่งการ 23 ม.ีค. ทำคำสั่งเพื่อให้
มีผลบังคับใช้ ใครมีอำนาจสั่ง ทำแบบฟอร์มเสร็จ เสนอ IC แล้ว มอบรองประทปีพจิารณา ให้มรีายละเอียด
เพิ่มเตมิ ข้อปฏิบัติ  ยืนยันการมสีติสมบรูณ์ 
 
การจัดต้ังทีม Transfer 2 ทีม => อนมุัต ิ 
 
การสง่รายช่ือประกัน ใน สสจ.ใหส้่งทกุคนที่ออกสอบสวนโรค  
ขอ wifi บ้านยางนอ้ย => หน.วิโรจน ์
Liaison  => กลุ่มยทุธ์ ช่วยสรุปประชุม 
มอบรองประทีป ตามเรื่องการทำตู้สอดมือ Swab 
 
 

หรรษา ช่ืนชูผล  สรุปรายงานการประชุม 
 
 
 
 
 
 
 


