
สรุปประชุม EOC 25 มีนาคม 2563 
  
ทีม SAT  

รายงาน สถานการณ์ ณ 24 มี.ค. 63   
ทั่วโลก 195 ประเทศ 2 เขตเศรษฐกิจพิเศษ  ป่วย 392,508 ราย เสียชีวิต 17,150 ราย   
ประเทศไทย รวมป่วย 827 ราย รายใหม่ 106 ราย เสียชีวิต 4 ราย กระจาย 47 จังหวัด นอกจากนี้

พบว่า 
 จนท.สธ. ติดเชื้อ 4 ราย 

สัดส่วนคน ตจว. เทียบ กทม.เพิ่มมากข้ึน 
766 ราย ยังรักษาที่ รพ.  อาการหนัก 4 ราย 
อุบล ล าดับที่ 9 ของประเทศ 
อุบลราชธานี  10 ราย  PUI 125 ราย ตรวจไม่พบเชื้อ 110 ราย หายกลับบ้าน 110  ยังรักษา 15 

ราย   รายที่ 10 คือนักเรียนไปเรียนภาษาท่ีอังกฤษ  พร้อมเพ่ือน 6 คน (รวมผู้ปกครอง) ทีม JIT ลงสอบวันนี้ 
สัมผัสเสี่ยงสูง 2 คน แม่,พ่ีสาว  ต้องประกาศให้คนร่วมเที่ยวบิน Quarantine => มอบทีม JIT หาข้อมูล 
Flight , Seat  
โดยพบผู้ป่วยยืนยัน จังหวัดอุบลราชธานี ทั้งหมดจ านวน 10 ราย แบ่งกลุ่มดังนี้ 
การจ าแนกกลุ่มผู้ป่วย 
1. เซียนมวย  จ านวน 6  คน  
2. พนักงาน จ.สระแก้ว  จ านวน 1 คน  
3. คนขับแท็กซี่ในอุบลฯ จ านวน 1 คน 
4. เดก็เสรฟิผับ กทม. จ านวน 1 คน      
5. ผู้เดินทางจากอังกฤษ 

 ข้อมูลผู้เดินทางเข้าจังหวัดอุบลราชธานี วันที่  24  มีนาคม 2563  
• สะสม จ านวน  3,197   คน 
• จาก กทม./ปริมณฑล  จ านวน 2,586  คน  
  จาก 33 ประเทศ จ านวน 611  คน 
• พ้นระยะ  จ านวน   396    คน  
• อยู่ระหว่าง Home quarantine จ านวน 2,801  คน  

 
 
ข้อสั่งการ: 
1. ให้ทีมสอบสวน สอบสวนด้วยว่าโดยสารมากับเที่ยวบินนั้นๆ...หรือไม่ (เที่ยวบินที่พบรายใหม่) เพ่ือให้
ผู้โดยสารร่วมเที่ยวบินนั้นได้มีการเฝ้าระวังตัวเอง 



High Risk Contact รวมก่ีคน มีชื่อ มีการตาม ?  ผลการตามเป็นอย่างไร  ให้รายงานทุกวัน วิเคราะห์ 
รวบรวม  
 
ทีมรักษา 

 ผู้ป่วยพร้อมจ าหน่าย 3 ราย สปส. พิบูล เดช  ทุกราย ให้ไป HI ที่บา้นยางน้อย  รพ.ส่งผู้ป่วย ให้ใช้รถ
กระบะ นั่งด้านหลัง พร้อมของใช้ส่วนตัว นัดหมายทีมเข่ืองใน  ต้นทาง ต้องมีใบแนะน าส าหรับผู้ป่วย  
รพ.ต้นทาง ต้องเป็นคนดูแลรักษาต่อ ติดตามเยี่ยม  เขื่องใน => จัดกล่องเครื่องใช้ที่จ าเป็น (ยา เทอร์โมมิ
เตอิร์)  กลับบ้าน สอบถามผู้ป่วยว่ากลับเอง หรือจัดรถรับ  การเข้าไป มีข้อปฏิบัติแจ้งให้ทราบ  พิบูลได้
สนับสนุนจาก CP 14 วัน มี microwave  Wifi  กล้องวงจรปิดทางเดิน 

ให้ Add Line กับคนไข้เพ่ือให้การรักษาแบบ Tele Med  ก่อน D/C รพ. Film , Lab ก่อน D/C บ้าน
ยางน้อย จะ Film ที่ไหน รพ.เขื่องใน?  ปรึกษา พ.ชารียา (รพศ.) 

มอบรองประทีป บุญธรรม Conference ท าความเข้าใจกระบวนการส่งคนไข้ที่อาการดี พ.มีความเห็นให้ไป 
Home Isolate (HI)  ทีบ่้านยางน้อย Conference กับอ าเภอ ไม่ให้กลับบ้านท า HI  ให้ไปบ้านยางน้อย ทุก
ราย  รวม HQ ที่ดื้อ => 26 เช้า มาตรการเพิ่มคือให้ดูแลกลุ่มกลับจาก กทม.และ ปริมณฑล ด้วย 

 ปรับระบบการจ่ายยา โดยเฉพาะโรคเรื้อรัง ให้มีการส่งยาออกไปจ่ายที่ รพ.สต.  มอบ NCD ประสาน รพ.
ค่ายฯ ให้จัดระบบ 

 
ทีม JIT 

สถานการณ์คนเข้า จว.  23 => 1,832 ราย ข้อมูลมี 2 แหลง่ (มหาดไทย , อสม.) ให้ตรวจสอบให้
ตรงกัน อสม.มากกว่าได้ ต้องติดตามคนกลุ่มนี้ทุกวัน เพ่ือมั่นใจได้ว่า ไม่หนีหายไปไหน 
แนวทาง Social Distancing ให้อยู่บ้าน งดกิจกรรมทางสังคม ห่าง 2 เมตร ใช้ Internet 
 
ทีม HR 

 ให้เจ้าหน้าทีค่นท างานพัก 1 วันต่อสัปดาห์  ให้จัดตารางเวลา โดยให้มีจนท.ท่านอ่ืนมาสลับ/เปลี่ยน  
หา จนท.เพ่ิม จ านวน 1 คน  เพ่ือติดตามข้อมูล ผู้ป่วย Home Quarantine  
 
ทีมสื่อสารความเสี่ยง 

เว้นระยะห่าง (Social distancing)  จากคนรอบข้าง  2 เมตร 
ให้ด าเนินการสื่อสารความเสี่ยง 8 ข้อ 

1). งดตั้งวงดื่มเหล้า เข้าสนามชนไก่ ชนวัว  
2). ล้างมือด้วยน้ าและสบู่ หรือ แอลกอฮอล์เจลบ่อยๆ ห้ามน ามือมาสัมผัส ใบหน้า (ตา จมูก 

ปาก) และเลี่ยงจับจุดสัมผัสร่วมให้มากที่สุด  
3). สวมหน้ากากผ้า  หากป่วย หรือไป รพ.สวมหน้ากากอนามัย  



4). กินร้อน  ใช้ช้อนกลางส่วนตัว  
5). ปรุงอาหารกินเองที่บ้าน  ออกนอกบ้านให้น้อยที่สุด  
6). หากป่วยเป็นไข้หวัด/ไข้หวัดใหญ่ ให้กักตัวเอง สวมหน้ากากอนามัย  หาก ไข้สูง หอบ 

อาการแย่ลงรีบพบแพทย์ที่ รพ.  
7). ผู้ป่วยกลับจาก กทม./ปริมณฑล ขอให้กักตัวเอง สังเกตอาการที่บ้าน 14 วัน  งดเดินทาง

ไปสถานที่แออัด งดสัมผัสผู้สูงอายุ   
8). หมั่นท าความสะอาดพ้ืนผิวที่มีการสัมผัสร่วม บ่อยๆ เท่าที่จะท าได้ 

“คิดเสมือนว่า คนรอบข้างติดเชื้อไม่แสดงอาการ” 
 

วัดสารพัดนึก ยังไม่มีระบบการป้องกันโรคที่ชัดเจนและเป็นระบบ ยังมีการรวมตัวของญาติผู้ป่วย   
กินอาหารร่วมกัน  ควรมีการลงทะเบียนคนเข้าไปพักค้าง ให้ประสานกับเทศบาล  ต ารวจ  มอบรองประทีป / 
ปรีชา ประสานเทศบาล  ให้มีที่ล้างมือให้มีสบู่  พร้อมจัดระเบียบสังคม โดยให้ไปดูสภาพจริงช่วงกลางคืน 
 

การเตรียมความด้านสถานที่เพ่ือรองรับมาตรการป้องกันควบคุมการติดเชื้อของบุคลากรทาง
การแพทย์ หากด าเนินการเตรียมเสร็จแล้ว ให้ด าเนินการประชาสัมพันธ์ทาง Social ด้วย ว่าเราวางระบบ
รองรับอย่างไร ซึ่งบ่ายวันนี้ ควร share ให้ท่าน ผตร.ได้รับทราบ 
 
รายงานความพร้อม ARI Clinic  รายงาน 13 แห่ง 
 การใช้เสื้อกันฝน ให้ดูปริมาณขยะ 
ตู้ Swab สั่งการให้ด าเนินการ โอนเงินให้ รพ.ละ 2,500 บาท  ใช้งบที่ได้รับโอน 
มาตรการด้านกฏหมาย 
 เพ่ิมข้อแนะน า ให้ชัดว่าต้องกักตัว วันไหน ถึงวันไหน  
 บทลงโทษให้เพ่ิมเติมว่า จะปรับ  กักตัวที่ศูนย์ยางน้อย 
ระเบียบค่ารักษา  

- ผู้ป่วยยืนยัน คือ รักษาฟรี 
- PUI รักษาตามสิทธิ์ 
- ค่าส่ง Lab ศูนย์วิทย์ 2,000 บาท  ไมต่้องจ่าย 

การ Refer ข้าม รพ. นพ.สสจ. จะเป็นคนสั่งการเท่านั้น 
ในห้วงเวลานี้คนเดินทางมาจาก กทม+ปริมณฑล จะเริ่มมีไข้ + URI ซ่ึงเข้าเกณฑ์สอบสวนโรค โดยเพิ่ม
รายละเอียดในแบบการสวบสวนโรค ด้วย โดยระบุแหล่งสถานที่ท่ีผู้ป่วยเคยไป เช่นสนามมวย ผับทองหล่อ 
สัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วยยืนยัน  นอกนั้นจัดให้เป็น URI ไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล 
 

ดารณี เผ่าผา  สรุปรายงานการประชุม 


