
สรุป ประชุม EOC  
3 เมษายน 2563 ห้องประชุม 1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี 

........................................................................... 
รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย 

1. นพ.สุวิทย์  โรจนศักดิ์โสธร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี 
2. นพ.พิทักษ์พงษ์  จันทร์แดง รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี 
3. ทพญ.น้ำเพชร  ตั้งยิ่งยง  รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี 
4. ภญ.กาญจนา  มหาพล  รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี 
5. นางศิวาภรณ์   เงินราง  รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี 
6. นพ.วัฒนา  พรรณพานิช  ผอ.รพ.มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
7. พญ.สุวรรณี  ธนสังข์นุชิต  วิสัญญีแพทย์ รพ.มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
8. พญ.จันทร์ส่อง  โมดาพันธ์  ผู้แทน ผอ.รพ.ค่ายสรรพสิทธิประสงค์ 
9. นางลำดวน  ศรีขาว  นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ 
10. นางหรรษา  ชื่นชูผล  นักวิเคราะห์ฯชำนาญการพิเศษ 
11. นางสาวอลิษา  สุพรรณ  นักวิเคราะห์ฯชำนาญการพิเศษ 
12. ดร.วิโรจน์  เซมรัมย์  นว.สาธารณสุขชำนาญการพิเศษ 
13. นางสุภาภรณ์  อุตมัง  นว.สาธารณสุขชำนาญการพิเศษ 
14. นางสาวนันทิกร  จำปาสา  เภสัชกรชำนาญการพิเศษ 
15. นางทิพวรรณ โรจนศตพงศ์ นว.สาธารณสุขชำนาญการพิเศษ 
16. นายปรีชา  ทองมูล  นว.สาธารณสุขชำนาญการ 
17. นางสาวพิมนทิพา  มาลาหอม นว.สาธารณสุขชำนาญการ 
18. นางธิดารัตน์  บุญทรง  นว.สาธารณสุขชำนาญการ 
19. นายบดินทร์  บุญขันธ์  นว.สาธารณสุขชำนาญการ 
20. นายชัยสิทธิ์ เรืองโรจน์  นว.สาธารณสุขชำนาญการ 
21. นายวิชิต  พุ่มจันทร์  นว.สาธารณสุขชำนาญการ 
22. นางสาวอุทัย สมบูรณ์  นว.สาธารณสุขชำนาญการ 
23. ร.อ.หญิงนาฏวดี ประดิษฐกุล นว.สาธารณสุขชำนาญการ 
24. นางวลีรัตน์  อภัยบัณฑิตกุล นว.สาธารณสุขชำนาญการ 
25. นางสาวอุบลรัตน์  บุญทา  นว.สาธารณสุขชำนาญการ 
26. นางเยาวลักษณ์  โภคละทวีพงศ์ นว.สาธารณสุขชำนาญการ 
27. นางกนกวรรณ  กุแก้ว  พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 
28. นางสาวทฤตมน  ทองเรือง นว.สาธารณสุขชำนาญการ 
29. นายเอกชัย  จรูญเนตร  นว.สาธารณสุขชำนาญการ 
30. นางดารณี  เผ่าผา  จพ.ทันตสาธารณสุขชำนาญงาน 
31. นายอุดม พงษ์พิละ  จพ.สาธารณสุขชำนาญงาน 
32. นางปิยะพร  บุญเกิด  จพ.เภสัชกรรมชำนาญงาน 
33. นายประสิทธิ์ คุณแสนใส  นว.สาธารณสุขปฏิบัติการ 
34. นายวิรัตน์  พวงพันธ์  เภสัชกรปฏิบัติงาน 
35. นายมรกต  ลอยนวล  นว.สาธารณสุขชำนาญการ 
36. นางผกาวรรณ  กองพร  นว.สาธารณสุขชำนาญการ 



37. นางณัฐชยา  บุญชุ่ม  พนักงานพิมพ์ ส3 
38. นายสีพา เชื่องดี   พนักงานโสตทัศนศึกษา 
39. นางจิรนันท์  เวียงนนท์  พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 
40. นางสาวสุปรียา  นิธิพานิช  พยาบาลวิชาชีพ 
41. นายวิวัฒน์  ถินถาวร  แพทยฺแผนไทยปฏิบัติการ 
42. นายนิสิต  ฉิมลี   นว.สาธารณสุขชำนาญการ  
43. นางสาวธีราภา ธาน ี  พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 

เริ่มประชุมเวลา 08.00 น. 

ทีม SAT รายงาน สถานการณ์ท่ัวโลก พบผู้ป่วยจำนวน 961,343 ราย เสียชีวิต 49,160 ราย ณ วันที่ 2 
เมษายน 2563 พบผู้ป่วยใน 201 ประเทศ 2 เขตบริหารพิเศษ ประเทศไทย พบผู้ป่วยยืนยันจำนวน  1,875 ราย 
พบผู้ป่วยรายใหม่ 104 ราย เสียชีวิต 15 ราย หายกลับบา้น 505 ราย อาการรุนแรง 23 ราย ผู้ป่วย PUI  
21,663 ราย  

จังหวัดอุบลราชธานี พบผู้ป่วยยืนยัน จำนวน  14 รายไม่มีรายใหม่ ยังรักษาจำนวน 12 ราย จำนวน 5 
ราย ไม่มีอาการรุนแรง ผู้ป่วย PUI จำนวน 175 ราย หายกลับบ้าน จำนวน 163 ราย ไม่พบเชื้อ 154 ราย รอผล 
7 ราย ( พบเชื้อ 14 ราย ) เฝ้าระวังผู้เดินทางจากพ้ืนที่เสี่ยง จำนวน 12,659 ราย ผู้เดินทางรายใหม่พบมีแนวโน้ม
ลดลง 
ผู้ป่วยยืนยัน จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 14 ราย การจำแนกกลุ่มผู้ป่วยแบ่งเป็น 6 กลุม่ดังนี้ 
1. เซียนมวยลุมพินี/ราชดำเนิน)  จำนวน 7  คน  
2. พนักงาน จ.สระแก้ว  จำนวน 1 คน  
3. คนขับแท็กซี่ในอุบลฯ จำนวน 1 คน 
4. เด็กเสริฟผับ กทม. จำนวน 1 คน      
5. ผู้เดินทางจากอังกฤษ จำนวน 2 คน   
6. นวดแผนไทย จากป่าตอง จ.ภูเก็ต 2 ราย 
 

อำเภอมีผู้ป่วยสูง 1. อ.บุณฑริก 4 ราย 2. อ.เมือง 3 ราย 
อำเภอมีผู้ป่วย 2 ราย อ. พิบูลฯ 2 ราย 
อำเภอมีผู้ป่วย 1 ราย อ. โขงเจียม อ.ตระการพืชผล อ.เดชอุดม อ.นาจะหลวย อ.วารินชำราบ  
ยังไม่มีรายงานผู้ป่วยจำนวน   17  อำเภอ 
 

โรงพยาบาลที่ผู้ป่วยกระจายเข้ารับการรักษา  
รพ.พิบูล    จำนวน 1 ราย 
รพศ.    จำนวน 4 ราย 
รพ.เดชอุดม   จำนวน 2 ราย 
รพ.50พรรษาฯ   จำนวน 1 ราย 
รพ.บุณฑริก   จำนวน 2 ราย 
รพ.พิบูลฯ   จำนวน 1 ราย 
รพ.รพ.โขงเจียม   จำนวน 1 ราย 
รพ.นาจะหลวย   จำนวน 1 ราย 
รพ.ตระการฯ   จำนวน 1 ราย 
รพ.วารินชำราบ  จำนวน 1 ราย 
รวมทั้งสิ้น 14 ราย 



ผู้ติดเชื้อ 14 ราย  
 - รักษาแล้ว อาการดีขึ้น (ครบ 14 วัน)  ส่งกลับบ้าน ทำ Home Isolation 5 ราย  

- รักษาแล้ว อาการดีขึ้น ส่ง Local isolation  ที่ อ.เขื่องใน  4  ราย         
- คงเหลือ  5 ราย  อาการดีขึ้น  (รพศ. 2 , รพ.วารินฯ 1, รพ.ตระการ 1, รพ.บุณฑริก 1) ไม่มีอาการ
รุนแรง 

วาระเพื่อทราบ 
1. วันนี้โขงเจียมจะครบกำหนดจำหน่ายผู้ป่วยกลับ ขอให้เตรียมพ้ืนที่ให้พร้อม สามารถให้ฟ้าทะลายโจน 

ตามโดสปกติ+ Vit c 1,000 mg 5-10 วัน 
2. หลังจาก 1 เมษายน 2563 จนท.จะกักตัวดูอาการ 30 วัน ทำหนังสือแจ้งประชาสัมพันธ์ให้เรียบร้อย 
3. พิจารณาใช้ Uvc / hot airoven เพ่ือการReuse อุปกรณ์ท่ีขาดแคลนเช่นหน้ากากอนามัย  
4. จนท.ที่contact คนไข้เช่นวัดความดันโลหิต ควรสวมหน้ากาก+face shield ร่วมด้วย ฝากสสจ.โซนกำกับ

เรื่องความปลอดภัยของ จนท.เป็นหลัก 
วาระเพื่อพิจารณา 
 

ประเด็นที่ 1 พนักงานบริการสถานบันเทิงติดเชื้อที่ปอยเปต คัดกรอง พบผู้ป่วยเข้าเกณฑ์สอบสวนโรค (PUI)  
ให้ดำเนินการ Home Isolation หรือนำส่ง Local isolation  ที่ศูนย์บ้านยางน้อย อ.เขื่องใน   
มติที่ประชุม : ผู้ป่วยนำส่ง Local isolation  ที่ศูนย์บ้านยางน้อย อ.เขื่องใน 
 

ประเด็นที่ 2 โลจิสติก 
 ขาดแคลน Hood cover 
มติที่ประชุม : 
 - ถ้าขาดแคลนควรเสนอท่านผวจ.ชว่ยติดต่อบริษัท+เสนอส่วนกลางด้วย 

- ควรมีการ Tele ระหว่างหมอผู้ให้การรักษาพยาบาล 
 มอบ ทพญ.น้ำเพชรในการประสาน 
- ขอให้รายงานด้วยว่ายอดที่ได้รับการสนับสนุนกับยอดที่จัดสรรตรงกันหรือไม่  

ประเด็นที่ 3 ตู้ Swap 
- พ้ืนทีเ่ป็นกังวลเรื่องการทำความสะอาด 

มติที่ประชุม :  
 - ใช้ไม้ม็อบ+น้ำสบู่/ผงซักฟอกถู อย่าใช้มือ 
 - ทีมสอบสวนโรคไปติดตามดู 
 - ตรวจสอบแต่ละรพ.ด้วยว่าได้รับเครื่องแอโรซอลหรือไม่ 
 

ประเด็นที่ 4 รพ.พระศรีฯขอสนับสนุนชุดคลุมสีเขียว(เพ่ือดูแลคนไข้จิตเวชที่พบเชื้อ/เข้าข่าย) 
มติที่ประชุม  
 -จำกัดผู้ดูแลคนไข ้และมีชุดป้องกัน อาจใช้วิธีการดูแลผ่าน VDO call ให้มีผู้ประสานชัดเจน 
  

วาระอ่ืนๆ  
1.จากการประชุม Conference จากเขตสุขภาพที่ 10 ท่าน ผตร.กำชับให้ทุกคนที่เข้าไปใช้บริการ seven-11 
ควรสวมหน้ากาก+facesheild 

- สนับสนุนงบประมาณรายจังหวัด 
- สั่งการให้ตรวจสอบเครื่องช่วยหายใจ มีความเพียงพอมากน้อยเพียงใด 
- แจ้งเรื่องงบ 2 แสนไม่สามารถโอนให้ได้เนื่องจากใช้ไม่ตรงตามวัตถุประสงค์ 

 



2.ม.อุบลฯ 
 -ม.อุบลมีบุคลากร/ผู้เชี่ยวชาญพร้อมในการให้ช่วยเหลือทางจังหวัดในแต่ละเรื่อง เช่น อาจารย์คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ 
 -ประเด็น GRAB /seven-11 ควรจะทำโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ติดรถเพ่ือให้ความรู้แนะนำการปฏิบัติตัว 
มอบ: ทีมปชส. 
3.conference เรื่องการรักษาพยาบาล ขอให้กำหนดวันที่แน่นนอนในการเข้าระบบ 
4.มาตรการในการป้องกันตนเองของรพ.อ่ืนๆเช่นรพ.ค่าย ทำอย่างไร 
รพ.ค่ายฯ: ผู้ป่วยโรคเรื้อรังไม่ต้องมารับยาที่รพ. ห้ามจนท./บุคลากรเดินทางออกนอกพ้ืนที่ ดำเนินการป้องกันตัว
ของ จนท.ตามมาตรการความปลอดภัย  
มอบ: ให้รพ.ค่ายฯกำหนดแผนอัตรากำลังเมื่อมีเหตุฉุกเฉินในการระดมกำลังบุคลากรทางการแพทย์หากมีการเผชิญ
เหตุ 
มอบ: รองพิทักษ์พงษ์ สื่อสารกับผอ.รพ.ในการเดิน round ward เพ่ือตรวจสอบมาตรฐานความปลอดภัยในการ
ป้องกันตัวของเจ้าหน้าที่ 
5.มาตรการติดตามผู้เดินทางเข้ามาใน จ.อุบล โดยให้ อสม.ติดตาม ต้องกำชับให้ดี โดยเพ่ิมความเข้มข้นในป้องกัน
ตนเองตามมาตรการ Social distancing 
6.การส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ (Lab) ขณะนี้ สคร.สามารถเปิดดำเนินการตรวจ COVID-19 ทางห้องปฏิบัติการ
ได้แล้ว โดยมีหลักเกณฑ์ ดังนี้ 

- สิ่งส่งตรวจที่จะนำส่งต้องเป็นไปตามแนวทางมาตรฐานของห้องปฏิบัติการทั่วไป แยกเอกสารนำส่งออก
จากกล่องสิ่งส่งตรวจ (ห้ามติดบนกล่องหรือเอาเอกสารใส่ในกล่องเด็ดขาด หากไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์จะถูก
ปฏิเสธการตรวจ หากเป็นสิ่งส่งตรวจภายในจังหวัดอุบลราชธานี ไม่มีค่าตรวจ (coding case) 

- เวลาตรวจมี 2 รอบ เวลา  10.00 น.และ เวลา 14.00 น.  
***หากผลตรวจทางห้องปฏิบัติการมีผลบวก รพ.ที่ส่งตรวจต้องรับ Addmit หากมีโรคร่วมอื่นๆเช่นปอดบวม 
สามารถส่งต่อ รพ.สปส.ได้ 
มอบ: กลุ่มงานควบคุมโรคจัดทำแนวทาง 
6.งบประมาณ 
งบที่ได้รับการจัดสรรเพื่อการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุม รักษาพยาบาล COVID-19  
- ให้ขอหนังสือยืนยันจากส่วนกลาง มอบ หน.ลำดวน 
- ต้องทำความเข้าใจกับรพ.แต่ละแห่ง พิจารณากลุ่มเสี่ยงที่จะได้รับค่าตอบแทน  
- อาจจัดทำคำสั่งเป็นครั้งๆไป  
- ให้กำหนดวันในการส่งเอกสารเพื่อเบิกจ่ายไปที่ สคร.กำหนด 10 เมษายน 2563 (งวดที่ 1) 
7.ด่านสนามบิน 
- ทำหนังสือให้ผวจ.ลงนามขอสนับสนุนบุคลากรจาก สคร.ในการปฏิบัติงานประจำด่านที่สนามบิน 
- ทำหนังสือให้ ผวจ.ลงนาม แจ้งเวียนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น อบจ. สถานีตำรวจภูธรจงัหวัด มีบทบาทหน้าที่
อย่างไรในกิจกรรมคัดกรองประชาชนที่ด่านประจำสนามบินและแจ้งสนามบินเพ่ือเตรียมสถานที่ ตลอดจนอำนวย
ความสะดวกทั้งหมดตามความต้องการของ สคร. 
 
 
 
 
 



ข้อหารือ: วันเสาร์-อาทิตย-์จันทร์ จะหยุดประชุมหรือไม่ 
มติที่ประชุม: วันจันทร์ 6 เมษายน 2563 ประชุมผ่าน WebEx  เวลา 09.00 น. 

เลิกประชุม 09.40 น. 
 

ลงชื่อ..................................................ผู้บันทึกรายงานการประชุม  
       (นางดารณี  เผ่าผา) 
     กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 
    

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


