
สรุป ประชุม EOC  
7 พฤษภาคม 2563  

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

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย 
 

1. นพ.สุวิทย์  โรจนศักดิ์โสธร  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี 
2. นพ.พิทักษ์พงษ์  จันทร์แดง  รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี 
3. ภญ.กาญจนา  มหาพล   รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี 
4. นพ.สมชัย  โชคพัฒนาพงศ์  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลวารินช าราบ 
5. นางล าดวน ศรีขาว   นักวิชาการเงินและบัญชี ช านาญการพิเศษ 
6. นางหรรษา  ชื่นชูผล   นักวิเคราะห์ฯช านาญการพิเศษ 
7. นางสาวอลิษา  สุพรรณ  นักวิเคราะห์ฯช านาญการพิเศษ 
8. นางร าไพ  สุวนาม   นว.สาธารณสุขช านาญการพิเศษ 
9. ดร.วิโรจน์  เซมรัมย์   นว.สาธารณสุขช านาญการพิเศษ 
10. นางสุภาภรณ์  อุตมัง   นว.สาธารณสุขช านาญการพิเศษ 
11. นางสาวนันทิกร  จ าปาสา  เภสัชกรช านาญการพิเศษ 
12. นายปรีชา   ทองมูล   นว.สาธารณสุขช านาญการ 
13. ดร.ภัลลภา  โสตถิสวัสดิ์  นว.สาธารณสุขช านาญการ 
14. ดร.วิชิต  พุ่มจันทร์   นว.สาธารณสุขช านาญการ 
15. นายชัยสิทธิ์ เรืองโรจน์  นว.สาธารณสุขช านาญการ 
16. นางสาวพิมณทิพา  มาลาหอม นว.สาธารณสุขช านาญการ 
17. นายคมกริช  พิมพะกัน  นักจัดการงานทั่วไปช านาญการพิเศษ 
18. นายจักรินทร์ มิ่งขวัญ  นิติกรช านาญการ 
19. ผศ.(พิเศษ)ภญ.อาภรณ์ จตุรภัทรวงศ์ เภสัชกรช านาญการพิเศษ  
20. นางเรียมรัตน์  รักเสมอวงศ์  นว.สาธารณสุขช านาญการ 
21. นางวลีรัตน์ อภัยบัณฑิตกุล  นว.สาธารณสุขช านาญการ 
22. นางสาวอุทัย  สมบูรณ์  นว.สาธารณสุขช านาญการ 
23. นายประพนธ์  บุญไชย  นว.สาธารณสุขช านาญการ 
24. นางดารณี  เผ่าผา   จพ.ทันตสาธารณสุขช านาญงาน 
25. นายมรกต  ลอยนวล   นว.สาธารณสุขช านาญการ 
26. นางผกาวรรณ  กองพร  นว.สาธารณสุขช านาญการ 
27. นางอุษณีย์  เกิดมี   นว.สาธารณสุขช านาญการ 
28. นางศิริวรรณ อินทรวิเชียรคชา นว.สาธารณสุขช านาญการ 
29. นายชัยชาญ  บุญคูณ   นว.สาธารณสุขช านาญการ 
30. นายประวิทย์  ศิริรังสรรค์คฺกุล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
31. นายวีรพันธ์  ซื่อสัตย์   นว.สาธารณสุขช านาญการ 



32. นางสาวพนมวรรณ์  สว่างแก้ว นว.สาธารณสุขช านาญการ 
33. นายประสิทธิ์ คุณแสนใส  นว.สาธารณสุขปฏิบัติการ 
34. นายสีพา    เชื่องดี   พนักงานโสตทัศนูปกรณ์ 
35. นายสุนทร  ศรีแสงเมือง  พนักงานโสตทัศนูปกรณ์ 
36. นางสาวจุฑารัตน์  เหล่าสิงห์  แพทย์แผนไทย 
37. นางสาววรางคณา  สายธนู  นว.สาธารณสุข 
38. นางอนงค์นุช  บุญใส   พนักงานช่วยการพยาบาล 
39. นางสาวตุลาพร  อ่อนทะเล  ผู้ช่วยนักวิจัย 
40. นางสาวสมฤทัย ศรีสุวะ  เจ้าหน้าที่ลงข้อมูล 
41. นายจักรพันธ์  บุญจรัส  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
42. นางสาวอรจิตร  วรรณทวี  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
  

เริ่มประชุมเวลา 08.00 น. 
ทีม SAT รายงาน สถานการณ์ท่ัวโลก 3,756,284 รายเสียชีวิต 259,436 ราย ประเทศไทย พบผู้ปว่ย

ยืนยัน  2,989  ราย  เสียชวีติ 55 ราย • รายใหม่วันนี้ 1 ราย 
• หายแล้ว  2,761  ราย ก าลังรกัษา 173  ราย  
• จนท. ทางการแพทย์ฯ ติดเชื้อ  108 ราย   
• ประเทศไทย พบผู้ป่วยเข้าเกณฑ์สอบสวนโรค (PUI : Patient under investigation) 82,852  ราย  
 

จังหวัดอุบลราชธานี พบผู้ป่วยยืนยัน จ านวน  15 ราย  
พบผู้ป่วยยืนยัน   15  ราย (ไม่พบผู้รายใหม่ 30 วัน)   
จ าหน่ายจาก รพ.   15   ราย   
      - หายและส่งกลับบ้าน   15 ราย  (ครบ 30 วัน ทุกราย) 
      - พักฟ้ืนที่ศูนย์ฯ  Local isolation  ที่ อ.เขื่องใน  1  ราย  
พบผู้ป่วยเข้าเกณฑ์สอบสวนโรค (PUI)  445 ราย(รายใหม่ 8 ) 
ตรวจไม่พบเชื้อ   426  ราย  พบเชื้อ   15   ราย  
รอผลตรวจ   4  ราย 
หายกลับบ้านแล้ว    441  ราย   ยังรักษา     4  ราย 

ผู้เดินทางจากต่างประเทศและต่างจังหวัดรวม   45,259   คน 
จากต่างประเทศ  1,029  คน / กทม./ปริมณฑล   28,125  คน  และจากจังหวัดอ่ืน   16,026   คน 
Home quarantine  14 วัน      45,259   คน 

- รายใหม่                                   514  คน  
- ครบก าหนดฯ         14  วนั    37,497   คน (ปกติ) 

             - อยู่ระหว่างการกักสังเกตอาการ    7,762   คน  
ผู้สัมผัสเสี่ยงสูง/ผู้มาจากต่างประเทศ  ที่ศูนย์ฯ บ.ยางน้อย  22  คน 
ตรวจคัดกรองด่าน 296759 คน  พบผู้ป่วย PUI. 15 ราย (ไม่พบเชื้อ) 
 

วาระเพื่อทราบ 
1. จากข้อมูลมีผู้เดินทางจากจ.ภูเก็ตสะสม 79 ราย รายใหม่ 20 ราย สูงสุด 3 อ าเภอ ได้แก่ อ.พิบูลฯ 14 ราย 

อ.เขื่องใน 13 ราย อ.เมือง 11 ราย  



ข้อสั่งการ:  
-ให้พ้ืนที่ด าเนินการติดตามดูอาการด้วย พร้อมเตรียมการ Swab ด้วย นอกจากนี้กลุ่มเสี่ยงที่เดินทาง

มาจาก 10 จังหวัดเสี่ยง ต้องควบคุม ก ากับ ติดตามด้วย   โดยเก็บน้ าลายส่งตรวจ 
- มอบทีม JIT วางแผนการเก็บตัวอย่างส่งตรวจในกลุ่มเป้าหมายอื่นๆเช่น กลุ่มบุคลากรทาง

การแพทย์ เรือนจ า 
2. App AOT  

มีผู้เดินทางระหว่างประเทศ จ านวน 2 ราย ขาดการติดต่อ ผู้เดินทางในประเทศ จ านวน 431 ราย 
ข้อสั่งการ :  

- ให้ทุกอ าเภอรายงานข้อมูลกลุ่มเสี่ยงที่ต้อง Quarantine ในพื้นที่ รับข้อมูลจากจังกวัดกี่ราย 
ติดตามได้กี่ราย ติดตามไม่ได้กี่ราย ในตอนเช้าที่ประชุม EOC จังหวัด ทุกวันจันทร์ และวันพฤหัสบดี  
เวลา 08.00 น. 

3. ก ากับ ติดตาม เรื่องมาตรการผ่อนปรน 6 ประเภทผู้ประกอบการ 
ข้อสั่งการ : 

- ให้ทุกอ าเภอก ากับติดตามมาตรการผ่อนปรน  6 ประเภทผู้ประกอบการ 
4. วันที่ 6 พฤษภาคม 2563  รมต.กระทรวงสาธารณสุข เดินทางมาตรวจเยี่ยมพ้ืนที่จังหวัดอุบลราชธานีและ

ติดตามเยี่ยมผู้ป่วย อายุ 4 ขวบสัญชาติลาว(ประเด็นร้องเรียน) 
5. น าเสนอผลการส ารวจ 6 ประเภทผู้ประกอบการ ตามมาตรการผ่อนปรน โดยหัวหน้ากลุ่มอนามัยสิ่งแวดล้อม 

สรุปผลการจัดท า Rapid Survey ส าหรับผู้ประกอบการ พบว่า 
5.1 ร้านอาหาร  
ด าเนินการตามมาตรการ จัดทางเข้าออกร้าน 74 %  
ผู้สัมผัสอาหารสวมหน้ากาก    48 %  
ก าหนดจุดล้างมือด้วยสบู่/แอลกอฮอล์ เจล   80-90% 
5.2 ตลาด 
ด าเนินการได้ตามมาตรฐาน  92% 
ผู้ซื้อ-ผู้ขาย สวมหน้ากาก   84-85 % 
ปัญหา:    
การท าความสะอาดตลาด ด าเนินการได้เพียง 38% 
แบบส ารวจร้านอาหาร  
ประเด็นส ารวจ ประกอบด้วย 

1. ตรวจสอบทางเข้าร้านอาหาร 
2. การคัดกรองลูกค้า โดยวัดอุณหภูมิ  ซักประวัติ 
3. การสวมหน้ากาก (ยกเว้นขณะรับประทานอาหาร) 
4. สวมชุดกันเปื้อนตามมาตรฐานสุขาภิบาล (ผู้สัมผัสอาหารทุกคน) 
5. การเว้นระยะห่างทางสังคม 
6. ถ่ายรูปร้านอาหารที่ท าการส ารวจ 

ข้อสั่งการ:  1.เพ่ิมเติมการก าหนดจ านวนโต๊ะและเก้าอ้ี 
2.เพ่ิมแบบส ารวจประเด็นการซื้อกลับบ้าน 
3.ติดป้ายประชาสัมพันธ์ งดให้บริการผู้มีอาการคล้ายไข้หวัด 



4.ขั้นตอนการบันทึกข้อมูล โดยGoogle Form ในหัวข้อ ระดับอ าเภอ ควรจัดท าเป็น  
       Drop Down list 

แบบส ารวจตลาด  
ประเด็นส ารวจ ประกอบด้วย 

1. จ ากัดทางเข้าออก 
2. ประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย ทุก 15-20 นาที 
3. การสวมหน้ากากส าหรับผู้สัมผัสอาหาร 
4. การปกปิดภาชนะอาหาร 
5. การสวมผ้ากันเปื้อน 
6. การเว้นระยะห่างทางสังคม 

ข้อสั่งการ:   
แบบส ารวจตลาด ประเด็นที่ส าคัญคือ สวมหน้ากาก การเว้นระยะห่างทางสังคม และการล้าง  

มือด้วยสบู่/แอลกอฮอล์ เจล ขอให้พ้ืนที่น าไปประยุกต์ใช้ ก ากับติดตามในมาตรการผ่อนปรนกลุ่มผู้ประกอบการ
ร้านอาหาร 
 ข้อเสนอแนะจากท่ีประชุมเพ่ิมเติม 

1. ในการออกเยี่ยมส ารวจผู้ประกอบการร้านอาหารทุกครั้ง ให้ผู้ประกอบการ download  
QR code ด้วย 
2. มอบพ้ืนที่ด าเนินการประเมินตนเอง 

แบบส ารวจร้านเสริมสวย  
ประเด็นส ารวจ ประกอบด้วย 

1. ก าหนดจุดล้างมือด้วยสบู่/แอลกอฮอล์ เจล 
2. จัดท าทะเบียนผู้รับบริการ โดยระบุ ชื่อ สกุล ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ 
3. ติดป้ายประชาสัมพันธ์ งดให้บริการผู้มีอาการคล้ายไข้หวัด 
4. การนัดหมายล่วงหน้า 
5. การนั่งรอคิวในร้าน 
6. การเว้นระยะห่างทางสังคม 

ข้อเสนอแนะจากท่ีประชุมเพ่ิมเติม 
1. การสวมหน้ากากทั้งผู้ให้บริการ-ผู้รับบริการ 
2. การท าความสะอาดอุปกรณ์ 
3. เพ่ิมช่องทางการแจ้งเหตุ กรณีผู้ประกอบการไม่ปฏิบัติตามมาตรการที่ก าหนด โดยวางไว้ที่ 
    หน้าเว็ปไซต์ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 

ข้อสั่งการ:   
1. จัดท าแบบส ารวจผู้ประกอบการให้ครบทั้ง 6 ประเภท 
2. มอบทีมประชาสัมพันธ์ด าเนินการต่อไป 
3. มอบกลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯเตรียมการก าหนดมาตรการผ่อนปรนในกลุ่มเป้าหมาย
โรงเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ต่อไป 

 



6. โรงเรียนศรีเมืองพิทยาคาร อ.ศรีเมืองใหม่ ออกหนังสือถึงผู้ปกครองนักเรียนแจ้งเปิดโรงเรียน วันที่ 7 พฤษภาคม 
2563 
ข้อสั่งการ:  มอบพื้นที่ตรวจสอบข้อมูล 
ผอ.รพ.ศรีเมืองใหม่ : ตรวจสอบแล้วเป็นหนังสือเชิญครูประชุมเตรียมการเปิดภาคเรียน 
 

วาระเพื่อพิจารณา  
ประเด็นที่ 1 งบประมาณค่าตอบแทนงบเสี่ยงภัย 
การเบิกจ่ายงบประมาณค่าตอบแทนงบเสี่ยงภัย กรณีรพ.สรรพสิทธิประสงค์เบิกงบประมาณค่าตอบแทนงบเสี่ยงภัย 
จ านวน 700,000 บาทเศษ ซ่ึงเกินวงเงินที่ได้รับจัดสรร (6.9 แสนบาท) ส่งผลให้ทีม JIT รพ.สรรพสิทธิประสงค์ 
ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ ขอมติที่ประชุมพิจารณาแนวทางเพ่ือด าเนินการต่อไป คือ 
1. ให้ทีม SAT รพ.สรรพสิทธิประสงค์ เบิกจากเงินบ ารุง รพ.สรรพสิทธิประสงค์  หรือ 
2.อนุมัติให้ รพ.สรรพสิทธิประสงค์ เบิกงบประมาณจากวงเงินที่เหลือภายใต้วงเงินที่ รพ.สรรพสิทธิประสงค์ได้รับ
จัดสรร แล้วรองบประมาณในงวดต่อไป 
มติที่ประชุม: เบิกภายใต้วงเงินงบประมาณท่ีเหลืออยู่ แล้วรองบประมาณในงวดต่อไป 
 

ประเด็นที่ 2 ค่าตอบแทนงบเสี่ยงภัยระดับเขต 200,000 บาท 
มติที่ประชุม: จัดสรร 150,000 บาท เป็นค่า จัดซื้อวัสดุสิ้นเปลือง 
   50,000 บาท  เป็นค่าประชุม/อบรม/OT 
ข้อสั่งการ:  

1. ค่าตอบแทนนอกเวลา ต้องเป็นการปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับการด าเนินงานควบคุมป้องกันโรคติดเชื้อไวรัส 
โคโรนา 2019  

2. ด าเนินการเร่งรัดเบิกจ่าย 
3. มอบหมายหัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไปประสานผู้เกี่ยวข้องส านักงานเขตสุขภาพท่ี 10 (กิตติพศ) เพ่ือเชิญ

ประชุมหารือเรื่องการบริหารจัดการงบประมาณ  
วาระอ่ืนๆ 
1. ข้อมูลกลุ่มเสี่ยง Home Quarantine ไม่สอดคล้องกับฐานข้อมูลกระทรวงมหาดไทย ขอให้ทุกอ าเภอด าเนินการ
ตรวจสอบ โดยยึดข้อมูลความเป็นจริงในพ้ืนที่ ตลอดจนตรวจสอบข้อมูลอย่างถี่ถ้วนก่อนน าส่งข้อมูลจังหวัด 
โดยเฉพาะ อ าเภอเมือง และอ าเภอน้ าขุ่น 
2. การสุ่มส ารวจกลุ่มเสี่ยง ขอให้ด าเนินการในกลุ่มเสี่ยงทุกกลุ่ม เช่น 

- บุคลากรทางการแพทย์ 
- ผู้ต้องขังรายใหม่ 
- อาชีพพนักงานขับรถ/พนักงานส่งสินค้า 
- จนท.ประจ าด่านคัดกรอง/แรงงานต่างด้าว  
***ซึ่งการสุ่มส ารวจจะใช้วิธีเก็บน้ าลายตัวอย่างเพ่ือส่งตรวจ 

 
 
 
 



3. บริษัทยามาฮ่า แจ้งความประสงค์บริจาครถจักรยานยนต์ จ านวน 2 คัน เพื่อมอบให้แก่ รพ.วารินช าราบและ 
รพ.นาจะหลวย ตามโครงการ Drug Delivery 
ข้อสั่งการ: สัปดาห์ต่อไปนัดประชุม EOC จังหวัด วันอังคาร และวันพฤหัสบดี (เนื่องจากวันจันทร์ที่ 11 พฤษภาคม 
2563 เป็นวันหยุดราชการ) เวลา 08.00 น. ขอให้ผู้บริหารทุกอ าเภอเข้าร่วมประชุมให้ตรงเวลา 

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

       (นางดารณี  เผ่าผา) 
   (เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขช านาญงาน)    

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


