
สรุปรายงานการประชุม EOC  

โรคติดเชื้อโคโรนาไวรัส (COVID-19) ด้วยระบบ Tele Conference 

วันที่ 18 มีนาคม 2563 เวลา 08.00 น. 

ณ  ห้องประชุม 1 ชั้น 3 ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี 

………………………………………………………………………………… 

วาระท่ี 1 ประธานแจ้งให้ทราบ 

สถานการณ์ประเทศไทย   

 มีผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 จ ำนวน 177 รำย 

 ผู้ติดเชื้อกระจำยอยู่จ ำนวน 155 ประเทศ ข้อมูลณ วันที่ 17 มีนำคม 2563 

สถานการณ์จังหวัดอุบลราชธานี  

 ยังไม่พบผู้ป่วยยืนยัน  แต่พบผู้เข้ำข่ำยสงสัย จ ำนวน 2 รำย โดยผู้เข้ำข่ำยสงสัยไป Admit ที่ รพ.

เอกชนแห่งหนึ่งในจังหวัด ขณะนี้อยู่ระหว่ำงกำรติดตำมผล Lab ต่อเนื่องโดยวันที่ 9 มีนำคม 2563  

ผู้เข้ำข่ำยสงสัยได้ไปนั่งดื่มสังสรรค์ ในสถำนบันเทิง 2 แห่ง จำกกำรสอบสวนโรค พบว่ำในสถำนบันเทิง

แห่งที่ 2 พบผู้สัมผัสร่วม จ ำนวน  20 คน จึงขอประชำสัมพันธ์ผู้สัมผัสร่วมกับผู้เข้ำข่ำยสงสัย ดังกล่ำว 

ให้มำรำยงำนตัว และตรวจสุขภำพ ณ สถำนบริกำรสำธำรณสุขใกล้บ้ำน 

 พบแรงงำนที่เดินทำงกลับจำกประเทศเกำหลีใต้ (ผีน้อย) จ ำนวน 1 รำย  พื้นที่อ ำเภอกุดข้ำวปุ้น ข้อมูล 

ณ วันที่ 17 มีนำคม 2563 

ผู้ป่วย 3 ประเภท 

1.ผู้ป่วยเข้ำข่ำยสงสัย PUI  

2.ผู้ป่วยเข้ำข่ำยสงสัย ติดเชื้อ รอผลตรวจ Positive 2 สถำบัน ยืนยัน 

3.ผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อ (ผลตรวจทำงห้องปฏิบัติกำรยืนยันผลPositiveทั้ง 2 สถำบัน) 

 ขณะนี้คณะท ำงำนยังคงติดตำมผลทำงห้องปฏิบัติกำรต่อเนื่อง ที่ส ำคัญขอให้คณะท ำงำน ผู้เกี่ยวข้อง(ทีม

สอบสวนโรค&ทีมSAT) ตระหนักถึงกำรเปิดเผยข้อมูลทำงกำรแพทย์ อย่ำละเมิดสิทธิผู้ป่วย มิฉะนั้นอำจถูกตั้ง

กรรมกำรสอบสวน 

ข้อสั่งการ นพ.สสจ.อุบลฯ : จากการประชุม Tele Conference กับกระทรวงมหาดไทย ไม่ใช่ปิดเมืองแต่เป็น

การป้องกันด้านสาธารณสุข โดยสรุปมาตรการส าคัญในการควบคุมป้องกันโรคติดเชื้อโคโรนา่ไวรัส ดังนี้ 

1. การป้องกันการติดเชื้อจากภายนอกประเทศ (สกัดกั้น)ประกอบด้วย 

1.1.ให้ผู้เดินทำงมำจำกประเทศ ซึ่งเป็นพ้ืนที่ระบำดต่อเนื่อง (ยังไม่ประกำศเป็นเขตติดโรคติดต่ออันตรำย)

ตำมเกณฑ์ที่คณะกรรมกำรด้ำนวิชำกำรภำยใต้คณะกรรมกำรโรคติดต่อแห่งชำติก ำหนด ถูกคุมไว้

สังเกตกำรณต์ำม พ.ร.บ.โรคติดต่อ พ.ศ. 2558 เป็นเวลำไม่น้อยกว่ำ 14 วัน 



1.2.พัฒนำระบบและกลไกกำรกักกันผู้ที่เป็นหรือผู้ที่มีเหตุอันควรสงสัยว่ำเป็นโรคติดต่ออันตรำย ณ  

ที่พ ำนักตำม พ.ร.บ.โรคติดต่อ พ.ศ.2558   

1.3.ก ำหนดมำตรกำรลดควำมเสี่ยงส ำหรับชำวต่ำงชำติที่เดินทำงมำจำกประเทศซึ่งเป็นพื้นที่ระบำด

ต่อเนื่อง เช่น มีใบรับรองแพทย์ มีประกันสุขภำพอย่ำงน้อย 100,000 USD มีที่พ ำนักที่สำมำรถติดต่อได้

ในประเทศไทย หำกไม่ปฏิบัติตำมจะไม่สำมำรถเดินทำงเข้ำสู่ประเทศไทยได้ รวมทั้งคนไทยที่พ ำนักอำศัย

ต่ำงประเทศ ให้ชะลอกำรเดินทำงกลับประเทศไทยจนกว่ำสถำนกำรณ์กำรระบำดของโรคในประเทศจะดี

ขึ้น 

4.ห้ำมข้ำรำชกำร พนักงำนของรัฐ และรัฐวิสำหกิจเดินทำงไปต่ำงประเทศ ยกเว้นมีเหตุจ ำเป็นส ำคัญและ

เตือนประชำชนให้งดกำรเดินทำงไปในประเทศซึ่งเป็นพื้นที่ระบำดต่อเนื่อง 
 

2.มาตรการยับยั้งการระบาดภายในประเทศ ประกอบด้วย  

1.เลื่อนวันหยุดสงกรำนต์ (13-15 เมษำยน)  

2.ปิดสถำนที่ท่ีเสี่ยงต่อกำรแพร่ระบำดที่มีคนแออัดเบียดเสียด แบ่งออกเป็น ปิดชั่วครำว จนกว่ำ 

สถำนกำรณ์จะคลี่คลำย ส ำหรับสนำมมวย สนำมกีฬำ สนำมม้ำ ในพ้ืนที่กรุงเทพๆ และปริมณฑล 

ปิดชั่วครำว 14 วัน ส ำหรับ ผบั สถำนบันเทิง สถำนบริกำร นวดแผนโบรำณ และโรงมหรสพในพ้ืนที่ 

กรุงเทพฯ และปริมณฑล โดยอำศัยอ ำนำจตำมมำตรำ 35 แห่ง พ.ร.บ.โรคติดต่อ พ.ศ. 2558  

และกฎหมำยที่เก่ียวข้อง 

3.ก ำหนดมำตรกำรจ ำกัดกำรเคลื่อนย้ำยแรงงำนต่ำงด้ำว โดยเฉพำะในช่วงเทศกำลสงกรำนต์  

4.งดกำรเรียนกำรสอนของมหำวิทยำลัย โรงเรียนนำนำชำติ สถำบันกวดวิชำ และทุกสถำบัน หรือ 

ปรับวิธีกำรเรียนกำรสอนเป็นทำงออนไลน์ ให้ปิดชั่วครำวตั้งแต่วันพุธที่ 18 มีนำคม 2563  

เป็นระยะเวลำ 2 สัปดำห์ และให้สถำนศึกษำด ำเนินกำรป้องกันโรคตำมมำตรฐำนของกระทรวง 

สำธำรณสุขอย่ำงเคร่งครัด 

5.งดกิจกรรมรวมคนจ ำนวนมำกท่ีมีควำมเสี่ยงสูงต่อกำรแพร่ระบำดของโรคโควิด 19 เช่น กำรจัด 

คอนเสิร์ต กำรจัดงำนแสดงสินค้ำต่ำง ๆ กิจกรรมทำงศำสนำ วัฒนธรรม และกีฬำ เว้นแต่เป็นกิจกรรม 

ที่มีควำมจ ำเป็นส ำคัญ 

6.งดกิจกรรมที่มีกำรเคลื่อนย้ำยคนข้ำมจังหวัดของหน่วยงำนที่มีคนจ ำนวนมำก ได้แก่ ค่ำยทหำร  

เรือนจ ำ โรงเรียน หรือหำกจ ำเป็นต้องเคลื่อนย้ำย ต้องมีมำตรกำรป้องกันกำรแพร่ของโรค เช่น กำร 

ตรวจคัดกรองคนก่อนเคลื่อนย้ำย รวมถึงจ ำกัดกำรเคลื่อนย้ำยของแรงงำนต่ำงด้ำว 

7.ให้สถำนที่ท ำงำน ทั้งภำครัฐ รัฐวิสำหกิจ เอกชน ลดควำมแออัด โดยเหลื่อมเวลำท ำงำน เหลื่อม 

เวลำพักรับประทำนอำหำร และจัดที่นั่งให้ห่ำงกันอย่ำงน้อย 1 เมตร โดยให้หน่วยรำชกำรทุกหน่วยท ำ 

แผนกำรเหลื่อมเวลำกำรท ำงำนและรำยงำนผลกำรปฏิบัติต่อศูนย์บริหำรสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำด 



ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่ำ 2019 (COVID-19) 

8.ส่งเสริมให้ใช้ระบบอินเตอร์เน็ต เช่น ประชุมทำงไกลเพื่อให้บุคลำกรท ำงำนที่บ้ำนทดแทนภำวะปกติ 

ประชุมทำงไกลผู้ถือหุ้นของตลำดหลักทรัพย์ และส่งเสริมระบบธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ และกำรซื้อ 

ขำยออนไลน์ส ำหรับประชำชนทั่วไป โดยให้หน่วยรำชกำรทุกหน่วยท ำแผนกำรท ำงำนจำกบ้ำนและ 

รำยงำนผล 

9.ลดควำมเสี่ยงของกำรแพร่เชื้อ ในสถำนที่ท่ีมีประชำชนใช้บริกำรจ ำนวนมำก ได้แก่ ห้ำงสรรพสินค้ำ  

ตลำด สถำนที่รำชกำร และรัฐวิสำหกิจ เช่น คัดกรองอุณหภูมิก่อนเข้ำอำคำร กำรวำงเจลล้ำงมือในจุด 

ที่มีกำรใช้ร่วมกัน กำรท ำควำมสะอำดพ้ืนผิวและห้องสุขำ จ ำกัดจ ำนวนคนเข้ำใช้บริกำรในแต่ละ 

ช่วงเวลำ 

10.ร้ำนค้ำ ร้ำนอำหำร ให้มีมำตรกำรป้องกันกำรแพร่เชื้อ เช่น กำรท ำควำมสะอำดพ้ืนผิวสัมผัส  

ห้องสุขำ กำรคดักรองอุณหภูมิก่อนเข้ำร้ำน กำรดูแลสุขภำพและป้องกันกำรติดเชื้อของพนักงำน 

 เช่น ใช้หน้ำกำกผ้ำ กำรจัดเจลล้ำงมือ กำรจัดกำรขยะ 

11.ลดควำมเสี่ยงของกำรแพร่เชื้อในระบบขนส่งสำธำรณะภำยในประเทศ และเพ่ิมควำมถี่ของ 

กำรเดินรถ  

12.ส่งเสริมให้ประชำชนทั่วไปใช้หน้ำกำกผ้ำเมื่อเดินทำงเข้ำสถำนที่ที่มีคนจ ำนวนมำก และเร่งผลิต 

หน้ำกำกผ้ำให้เพียงพอ 

13.ให้ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด ผู้วำ่รำชกำรกรุงเทพมหำนครโดยคณะกรรมกำรโรคติดต่อจังหวัด และ 

คณะกรรมกำรโรคติดต่อกรุงเทพมหำนคร ใช้อ ำนำจตำม พ.ร.บ. โรคติดต่อ พ.ศ. 2558 มำตรำ 35 

เพ่ือจ ำกัด ดูแล กำรเคลื่อนย้ำยที่จะท ำให้เกิดกำรแพร่ระบำด หรือก ำหนดมำตรกำรที่เหมำะสมใน 

กำรจ ำกัด พ้ืนที่เสี่ยงตำมข้อมูลที่มีกำรแพร่ระบำด และแจ้งมำตรกำรที่จะด ำเนินกำรต่อศูนย์บริหำร 

สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่ำ 2019 (โควิด 19) ทรำบและให้ควำมเห็นชอบ 

โดยเร็ว พร้อมทัง้รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนเป็นประจ ำทุกวัน 

14.ให้มีกำรก ำหนดให้ชำวต่ำงประเทศ รวมทั้งคนไทยที่เดินทำงมำจำกต่ำงประเทศ ให้มีกำรใช้ 

แอปพลิเคชั่น Application ติดตำมตัว 

15.ให้เร่งด ำเนินกำรจัดตั้งหน่วยปฏิบัติกำรควบคุมโรคในทุกอ ำเภอ เขต หมู่บ้ำน ให้ครอบคลุมทุก 

พ้ืนที่โดยด่วนและให้ภำคประชำชนเข้ำมำมีส่วนร่วมด้วยในกำรด ำเนินกำรเฝ้ำระวัง 
 

  ทั้งนี้ กำรควบคุมกำรระบำดของโรค อำศัยอ ำนำจตำม พ.ร.บ.โรคติดต่อ พ.ศ.2558 ให้ผู้ว่ำ
รำชกำรจังหวัดและผู้ว่ำรำชกำรกรุงเทพมหำนคร เป็นผู้มีอ ำนำจ โดยควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำร
โรคติดต่อประจ ำจังหวัดและกฎหมำยอื่นที่เกี่ยวซ้อง ด ำเนินกำรกักกัน คุมไว้สังเกต กำรปิดสถำนที่ เลื่อน



หรืองดกิจกรรม อันมีผลต่อกำรแพร่ระบำดของโรค โดยเจ้ำพนักงำนควบคุมโรคติดต่อ ทั้งในระดับจังหวัด 
และกรุงเทพมหำนคร 

การด าเนินการรองรับ 

 จังหวัด มีกำรเตรียมเปิดศูนย์ที่บ้ำนยำงน้อย อ ำเภอเขื่องใน รองรับแล้ว 

 กำรปิดสนำมมวย สนำมกีฬำ ตั้งแต่ วันที่ 18 มีนำคม 2563 เป็นต้นไป 

 กำรจ ำกัดกำรเคลื่อนย้ำยแรงงงำน 

 งดกำรศึกษำดูงำน 

 งดกิจกรรมที่มีกำรรวมพล เช่น กิจกรรมวิ่งเพ่ือสุขภำพ งำนบุญ งำนศพ 

 กำรส่งเสริมให้ใช้ระบบ Internet ให้มีกำร Tele Conference ในกำรประชุม 

 กำรลดควำมเสี่ยงในกำรแพร่เชื้อ ของสถำนที่ เช่น ห้ำงสรรพสินค้ำร้ำนค้ำ ร้ำนอำหำร  

 กำรสวมหน้ำกำกอนำมัย ให้ใช้ในพ้ืนที่เสี่ยง มีกำรส่งเสริมกำรใช้หน้ำผ้ำ 

 กำรเร่งรัดกำรจัดตั้งหน่วยเฝ้ำระวังควบคุมโรค 
 

ข้อสั่งการนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี 

1. ท ำ List Accessmentสถำนทีก่ลุ่มเสี่ยง ออกติดตำมว่ำสถำนที่ตำมประกำศของรัฐบำลปิดตัวจริงหรือไม่ 
เช่น โรงเรียนกวดวิชามีกำรปิดจริงหรือไม่ ต้องส ำรวจทุกแห่ง  
ห้างสรรพสินค้าค้นหำจุดอ่อน/จุดเสี่ยง พร้อมให้ค ำแนะน ำ ต้องมีเจลล้ำงมือในแต่ละจุดห้องน้ ำมีสบู่ก้อนหรือสบู่
เหลวมำตรกำรกำรท ำควำมสะอำด เช่น พ้ืนทำงเดิน (ก ำหนดผู้รับผิดชอบ) 
ร้านอาหาร ต้องเข้ำไปให้ค ำแนะน ำ เรื่องกำรจัดโต๊ะ/ เก้ำอ้ี รัศมีห่ำง 1 เมตรช้อนกลำง มี 2 ชุด ต่อ 1 คน แต่ละ
บุคคลแยกชัดเจน มีเจลล้ำงมือ ห้องน้ ำมีสบู่ก้อน/สบู่เหลว ส่วนกรณีร้ำนคำรำโอเกะ ผับ บำร์ ให้หำรือนำยอ ำเภอ 

2. ไม่ควรมีกำรรวมพลจ ำนวนมำก เช่น งำนบุญ คอนเสิร์ต กำรวิ่ง คอนเสริท หมอล ำซิ่ง ควรยกเลิก 
   หำกหลีกเลี่ยงไม่ได้ให้ด ำเนินกำรคัดกรอง สวมหน้ำกำกผ้ำ นั่งห่ำงกันรอบรัศมี 1 เมตร 

3. กำรใช้บริกำร Grab  food ร้ำนอำหำรที่ Grab ใช้บริกำรแต่ละร้ำนควรมีเจลล้ำงมือไว้คอยบริกำร 

4. กำรใช้บริกำรรถสำธำรณะ จัดทีมให้ควำมรู้เรื่องกำรท ำควำมสะอำด เช่น รำวจับเบำะที่นั่ง พ้ืนที่ทำงเดิน 

พนักงำนประจ ำรถควรสวมหน้ำกำก ถุงมือ ขณะท ำควำมสะอำด ตลอดจนมีเจลล้ำงมือไว้คอยบริกำร

ผู้โดยสำรบนรถ 

5. ตลำดนัด ให้พิจำรณำปิดชั่วครำว จ ำกัดทำงเข้ำออกให้ชัดเจน มีเจลล้ำงมือ เน้นกำรสวมหน้ำกำกผ้ำ 

6. สนำมชนไก่ สนำมมวย สนำมโค-กระบือ  โดยเสนอนำยอ ำเภอพิจำรณำด ำเนินกำรปิดได้ 

7. กำรเหลื่อมเวลำในกำรท ำงำนในสถำนที่รำชกำร 

8. ลิฟท์ กำรก ำหนดจุดยืนภำยในลิฟท์  

9. กำรจัดประชุม ไม่ควรเกิน 50 คน กำรจัดทำงเข้ำ/ออกในห้องประชุม มีเจลล้ำงมือ กำรสวมหน้ำกำกผ้ำ 



10. ส่งเสริมกำรใช้หน้ำกำกผ้ำ ต้องซักตำกแดดทุกวัน 

11. กำรตั้งหน่วยปฏิบัติกำรส ำหรับกำรเฝ้ำระวังควบคุมโรค 

12. มำตรฐำนระบบ IC มีกำรประเมิน/ทบทวนในโรงพยำบำล และรพ.สต. 

13. ควำมปลอดภัยของเจ้ำหน้ำที่ 

14. มำตรฐำนกำรท ำควำมสะอำด รพ./รพ.สต. กำรก ำหนดพื้นที่/ระยะเวลำท ำควำมสะอำด 

15. รณรงค์ Big Clean Day เริ่มตั้งแต่นี้เป็นต้นไป 

16. เตรียมแผนกำรท ำงำนที่บ้ำน 

17. ใครที่ป่วยด้วยอำกำรไข้หวัด หรือมีอำกำรป่วยคล้ำยไข้หวัด ให้งดกิจกกรมร่วมกับผู้อ่ืน และพักอยู่ที่บ้ำน

จนกว่ำจะหำย 
 

แนวทางปฏิบัติอย่างเข้มข้น 

1.ใช้หลักกำรล้ำงมือบ่อย ๆ ด้วยสบู่ก้อน/สบู่เหลว กำรใช้เจลล้ำงมือห้ำมใช้มือสัมผัสบริเวณใบหน้ำ 

2.ลดกำรสัมผัสจุดร่วมต่ำงๆให้น้อยที่สุด 

3.ต้องสวมหน้ำกำกอนำมัยทุกครั้งในกำรออกพ้ืนที่เสี่ยง/ผู้คนแออัด 

4. กำรพักผ่อนให้เพียงพอ กำรออกก ำลังกำยที่ไม่ต้องสัมผัสกับผู้อ่ืน 
 

ประเด็นหารือจากพื้นที่ 

อ.พิบูลมังสาหาร 

 อุปกรณ์เพียงพอ แต่ต้องสร้ำงกระแสควำมเข้ำใจกับประชำชนในพื้นท่ี 

 กำรท ำควำมสะอำดโรงเรียน มีกำรด ำเนินกำรเรียบร้อยแล้ว 

 แอลกอฮอล์ ก ำลังจะหมด Stock  

  อ.เดชอุดม 

 มีกำรจัดเตรียม ward รองรับ 

 เน้นควำมปลอดภัยของ จนท.สธ  

 หน้ำกำกอนำมัยใช้ให้มีประสิทธิภำพ ประหยัด คุ้มค่ำ 

 อุปกรณ์เครื่องมือต้องท ำควำมสะอำดบ่อย ๆ  

*** นพ.สสจ.อุบล ส่ง 3 ใบงำน ให้ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำล หำกมีเหตุกำรณ์ระบำดเกิดขึ้น ต้องด ำเนินกำรจัดท ำ

แผนเผชิญเหตุอะไรบ้ำง เช่นแผนกำรสื่อสำรประชำสัมพันธ์ กำรรำยงำนที่ถูกต้อง และไม่ละเมิดสิทธิผู้ป่วย 

 

 

อ.เขื่องใน 



 ให้พ้ืนที่จัดท ำค ำสั่งผู้ปฏิบัติงำนรองรับ ในศูนย์บ้ำนยำงน้อย  

 จัดท ำคลิป วีดีโอ สั้น ๆ  Home Quarantine 

อ.น้ าขุ่น  ระบบขัดข้อง สื่อสารไม่ได้ 

อ.ตระการพืชผล 

 รพ.ตระกำร ด ำเนินมำตรกำรคัดกรองผู้ป่วย ก ำหนดจุดแยกตรวจชัดเจน 

 อุปกรณ์ มีจ ำนวนมำกและเพียงพอ อำจต้องให้เครือข่ำยบริกำรอ่ืนยืมใช้ด้วย 
 

ข้อสั่งการอ่ืนๆ(เพิ่มเติม) 

1. ให้ทุกอ ำเภอ แต่งตั้งคณะกรรมกำรในกำรปฏิบัติงำน 

2. ให้ทุก รพ. Update ข้อมูลรำยกำรเวชภัณฑ์  

3. เพ่ือหลีกเลี่ยงกำรสัมผัสเชื้อโรคให้น้อยที่สุด ต้องด ำเนินกำรประชำสัมพันธ์ ให้ประชำชนหลีกเลี่ยง/ลด 

กำรมำรับบริกำรที่ รพ. เช่น กรณีกำรรับยำต่อเนื่อง ให้พิจำรณำใช้มำตรกำรส่งยำถึงบ้ำน เปิดช่องทำงให้

ค ำปรึกษำทำงออนไลน์ฯลฯ 

4. ด ำเนินกำรเฝ้ำระวังควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออกอย่ำงต่อเนื่อง ในพ้ืนที่ทุกอ ำเภอ 

5. แจ้งกำรประชุมEOC โดยระบบTele Conference เครือข่ำยบริกำรสุขภำพ ทุกวันจันทร์ พุธ ศุกร์  

เวลำ 08.00 น.  

6. มอบกลุ่มงำนยุทธศำสตร์ฯ (งำนIT)ศึกษำกำรจัดท ำApplication เพ่ือเฝ้ำระวังและติดตำมตัวผู้ป่วย  

โดยในกำรประชุม EOC ครั้งต่อไปให้น ำมำเสนอในที่ประชุม 

 

 

      (นางดารณี  เผ่าผา) 

     กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 

           ผู้บันทึกรายงานการประชุม 

 


