
สรุป ประชุม EOC  
1 พฤษภาคม 2563  

ห้องประชุม 1 ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี 
........................................................................... 

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย 
 

1. นพ.สุวิทย์  โรจนศักดิ์โสธร  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี 
2. นพ.พิทักษ์พงษ์  จันทร์แดง  รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี 
3. นายประทีป  บุญธรรม   รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี 
4. ทพญ.น้้าเพชร  ตั้งยิ่งยง  รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี 
5. ภญ.กาญจนา  มหาพล   รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี 
6. นางล้าดวน ศรีขาว   นักวิชาการการเงินและบัญชี ช้านาญการพิเศษ 
7. นางหรรษา  ชื่นชูผล   นักวิเคราะห์ฯช้านาญการพิเศษ 
8. นางสาวอลิษา  สุพรรณ  นักวิเคราะห์ฯช้านาญการพิเศษ 
9. นางร้าไพ  สุวนาม   นว.สาธารณสุขช้านาญการพิเศษ 
10. ดร.วิโรจน์  เซมรัมย์   นว.สาธารณสุขช้านาญการพิเศษ 
11. นางสุภาภรณ์  อุตมัง   นว.สาธารณสุขช้านาญการพิเศษ 
12. นางทิพวรรณ โรจนศตพงศ์  นว.สาธารณสุขช้านาญการพิเศษ 
13. นางสาวนันทิกร  จ้าปาสา  เภสัชกรช้านาญการพิเศษ 
14. นายปรีชา   ทองมูล   นว.สาธารณสุขช้านาญการ 
15. ดร.ภัลลภา  โสตถิสวัสดิ์  นว.สาธารณสุขช้านาญการ 
16. นายชัยสิทธิ์ เรืองโรจน์  นว.สาธารณสุขช้านาญการ 
17. นายธิดารัตน์  บุญทรง  นว.สาธารณสุขช้านาญการ 
18. นางวลีรัตน์ อภัยบัณฑิตกุล  นว.สาธารณสุขช้านาญการ 
19. นางเยาวลักษณ์  โภคละทวีพงศ์ นว.สาธารณสุขช้านาญการ 
20. นางดารณี  เผ่าผา   จพ.ทันตสาธารณสุขช้านาญงาน 
21. นายมรกต  ลอยนวล   นว.สาธารณสุขช้านาญการ 
22. นางผกาวรรณ  กองพร  นว.สาธารณสุขช้านาญการ 
23. นางพรสิริ  มณฑา   นว.สาธารณสุขช้านาญการ 
24. นายประสิทธิ์ คุณแสนใส  นว.สาธารณสุขปฏิบัติการ 
25. นางสาวตรีฐิตา  อินทะชัย  นักวิชาการสุขาภิบาล รพ.กองบิน 21 
26. นางสาวสุปรียา  นิธิพานิช  พยาบาลวิชาชีพ รพ.ม.อุบลราชธานี 
27. นางศิริวรรณ ชุมนุม   นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ 
28. นายเพ็ชรบูรณ์  พูลผล  นักวิชาการสาธารณสุขช้านาญการพิเศษ 
29. นายสีพา    เชื่องดี   พนักงานโสตทัศนูปกรณ์ 
30. นายสุนทร  ศรีแสงเมือง  พนักงานโสตทัศนูปกรณ์ 
31. นายวิวัฒน์  ถินถาวร   แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ 
  

 



เริ่มประชุมเวลา 08.20 น. 
ทีม SAT รายงาน สถานการณ์ท่ัวโลก 3,241,483 รายเสียชีวิต 228,882 ราย ประเทศไทย พบผู้ปว่ย

ยืนยัน  2,954  ราย  เสียชวีติ 54 ราย • รายใหม่วันนี้  7 ราย     
• หายแล้ว  2,687  ราย ก้าลังรกัษา 270  ราย  
• จนท. ทางการแพทย์ฯ ติดเชื้อ  213 ราย   
• ประเทศไทย พบผู้ป่วยเข้าเกณฑ์สอบสวนโรค (PUI : Patient under investigation) 62,198  ราย  
ประเทศไทย มีแนวโน้มระบาดเพ่ิมมากข้ึน กระจายไปทั่วประเทศ ไม่พบผู้ป่วย 9 จังหวัด 

 

จังหวัดอุบลราชธานี พบผู้ป่วยยืนยัน จ้านวน  15 รายไม่มีรายใหม่ 23 วัน อัตราป่วย  7.8 ต่อประชากร
ล้านคน 

พบผู้ป่วยยืนยัน   15  ราย (ไม่พบผู้รายใหม่ 25 วัน)   
จ้าหน่ายจาก รพ.   15   ราย   
      - หายและส่งกลับบ้าน   14 ราย  (ครบ 30 วัน 13 ราย) 
      - พักฟ้ืนที่ศูนย์ฯ  Local isolation  ที่ อ.เขื่องใน  1  ราย  
พบผู้ป่วยเข้าเกณฑ์สอบสวนโรค (PUI)  416 ราย(รายใหม่ 13 ) 
ตรวจไม่พบเชื้อ   391  ราย  พบเชื้อ   15   ราย  
รอผลตรวจ   10  ราย 
หายกลับบ้านแล้ว    411  ราย   ยังรักษา     5  ราย 

ผู้เดินทางจากต่างประเทศและต่างจังหวัดรวม   39,746   คน 
จากต่างประเทศ  1,028  คน / กทม./ปริมณฑล   25,226  คน  และจากจังหวัดอ่ืน   13,492   คน 
Home quarantine  14 วัน      39,746   คน 

- รายใหม่                                   444  คน  
- ครบก้าหนดฯ         14  วนั    34,234   คน (ปกติ) 

             - อยู่ระหว่างการกักสังเกตอาการ    5,512   คน  
ผู้สัมผัสเสี่ยงสูง/ผู้มาจากต่างประเทศ  ที่ศูนย์ฯ บ.ยางน้อย  20  คน 
ผู้เดินทางโดยเครื่องบิน จาก กทม.- อุบลฯ   43  คน  
ตรวจคัดกรองด่าน 288,232 คน  พบผู้ป่วย PUI. 11 ราย (ไม่พบเชื้อ) 
 

วาระเพื่อทราบ 
1. มาตรการผ่อนปรนกิจการ 6 ชนิด ในห้วงเวลาการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา ประกอบด้วย 

1.1 ตลาด ได้แก่ตลาดสด ตลาดนัด(ยกเว้นตลาดนัดโคกระบือ) ถนนคนเดิน 
1.2 ร้านอาหาร 
1.3 ร้านค้าปลีก ร้านค่าส่ง ซุปเปอร์มาเก็ต  
1.4 สวนสาธารณะ 
1.5 ร้านตัดผม 
1.6 บริการสัตว์เลี้ยง 
 
 
 



ซึ่งจังหวัดอุบลราชธานี ได้จัดท้ายกร่างมาตรการผ่อนปรน ใน 5 กิจการ เพ่ือเสนอผู้ว่าราชการจังหวัด  
ดังรายละเอียดนี้ 
1. ตลาด ได้แก่ตลาดสด ตลาดนัด(ยกเว้นตลาดนัดโคกระบือ) ถนนคนเดิน 
2. ร้านอาหาร 
3. ร้านค้าปลีก ร้านค่าส่ง ซุปเปอร์มาเก็ต  
4. สวนสาธารณะ 
5. ร้านตัดผม 
***รายละเอียดตามเอกสารแนบ*** 

 

วาระเพื่อพิจารณา  ไม่มีวาระประชุม  

เลิกประชุม 09.30 น. 
ลงชื่อ..................................................ผู้บันทึกรายงานการประชุม  

       (นางดารณี  เผ่าผา) 
   (เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขช้านาญงาน)    

  กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 
   ลงชื่อ...................................................ผู้ตรวจรายงานการประชุม  
      (นางหรรษา  ชื่นชูผล) 
            หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 
   ลงชื่อ...................................................ผู้รับรองรายงานการประชุม   
                   (นายสุวิทย์  โรจนศักดิ์โสธร) 
                  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี     
       ประธานการประชุม 


