
สรุป ประชุม EOC  
8 เมษายน 2563 ห้องประชุม 1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี 

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

1. นพ.สุวิทย์  โรจนศักดิ์โสธร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี 
2. นพ.พิทักษ์พงษ์  จันทร์แดง รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี 
3. นายประทีป  บุญธรรม  รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี 
4. ทพญ.น้ำเพชร  ตั้งยิ่งยง  รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี 
5. ภญ.กาญจนา  มหาพล  รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี 
6. นางศิวาภรณ์   เงินราง  รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี 
7. นพ.พิเชฐ หล่อวินิจนันท์  นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ รพ.สรรพสิทธิประสงค์ 
8. นพ.วัฒนา  พรรณพานิช  ผอ.รพ.มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
9. พญ.ฉัตรมณ ี คูณเรือง  ผู้แทน ผอ.รพ.ค่ายสรรพสิทธิประสงค์ 
10. พญ.วีรนุช  หาญประเสริฐพงษ์ ผู้อำนวยการแพทย์ รพ.ราชเวช 
11. นพ.สุรชัย  สุพันธมาตย์  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุบลรักษ์-ธนบุรี 
12. นางลำดวน  ศรีขาว  นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ 
13. นางหรรษา  ชื่นชูผล  นักวิเคราะห์ฯชำนาญการพิเศษ 
14. นางสาวอลิษา  สุพรรณ  นักวิเคราะห์ฯชำนาญการพิเศษ 
15. ดร.วิโรจน์  เซมรัมย์  นว.สาธารณสุขชำนาญการพิเศษ 
16. นางสุภาภรณ์  อุตมัง  นว.สาธารณสุขชำนาญการพิเศษ 
17. นางสาวนันทิกร  จำปาสา  เภสัชกรชำนาญการพิเศษ 
18. นางทิพวรรณ โรจนศตพงศ์ นว.สาธารณสุขชำนาญการพิเศษ 
19. นายปรีชา  ทองมูล  นว.สาธารณสุขชำนาญการ 
20. นางภัลลภา  โสตถิสวัสดิ์  นว.สาธารณสุขชำนาญการ 
21. นายประพนธ์  บุญไชย  นว.สาธารณสุขชำนาญการ 
22. นางธิดารัตน์  บุญทรง  นว.สาธารณสุขชำนาญการ 
23. นายบดินทร์  บุญขันธ์  นว.สาธารณสุขชำนาญการ 
24. นายชัยสิทธิ์ เรืองโรจน์  นว.สาธารณสุขชำนาญการ 
25. นายวิชิต  พุ่มจันทร์  นว.สาธารณสุขชำนาญการ 
26. นางสาวอุทัย สมบูรณ์  นว.สาธารณสุขชำนาญการ 
27. ร.อ.หญิงนาฏวดี ประดิษฐกุล นว.สาธารณสุขชำนาญการ 
28. นางวลีรัตน์  อภัยบัณฑิตกุล นว.สาธารณสุขชำนาญการ 
29. นางสาวอุบลรัตน์  บุญทา  นว.สาธารณสุขชำนาญการ 
30. นางเยาวลักษณ์  โภคละทวีพงศ์ นว.สาธารณสุขชำนาญการ 
31. นางกนกวรรณ  กุแก้ว  พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 
32. นางยุพิน  ลอยหา  พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 
33. นายเอกชัย  จรูญเนตร  นว.สาธารณสุขชำนาญการ 
34. นางดารณี  เผ่าผา  จพ.ทันตสาธารณสุขชำนาญงาน 



35. นายอุดม พงษ์พิละ  จพ.สาธารณสุขชำนาญงาน 
36. นางปิยะพร  บุญเกิด  จพ.เภสัชกรรมชำนาญงาน 
37. นายประสิทธิ์ คุณแสนใส  นว.สาธารณสุขปฏิบัติการ 
38. นายมรกต  ลอยนวล  นว.สาธารณสุขชำนาญการ 
39. นางผกาวรรณ  กองพร  นว.สาธารณสุขชำนาญการ 
40. นางสาวสุปรียา  นิธิพานิช  พยาบาลวิชาชีพ 
41. นายวิวัฒน์  ถินถาวร  แพทยฺแผนไทยปฏิบัติการ 
42. นางจุรีภรณ์  คูณแก้ว  พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 
43. นางสาวตรีฐิตา  อินทะชัย  นักวิชาการสุขาภิบาล 
44. นางอำภา  เกียรติยศสกุล  ผู้แทน ผอ.รพ.กองบิน 21 
45. นางสาวกชวรรณ  พวงพันธ์ เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน 

เริ่มประชุมเวลา 08.00 น. 

ทีม SAT รายงาน สถานการณ์ท่ัวโลก พบผู้ป่วยจำนวน 1,362,690 ราย เสียชีวิต 76,367 ราย  
ณ วันที่ 7 เมษายน 2563 พบผู้ป่วยใน 201 ประเทศ 2 เขตบริหารพิเศษ ประเทศไทย พบผู้ป่วยยืนยันจำนวน  
2,258 ราย พบผู้ป่วยรายใหม่ 38 ราย เสียชีวิต 27 ราย  อาการรุนแรง 61 ราย ผู้ป่วย PUI 25,943 ราย  

จังหวัดอุบลราชธานี พบผู้ป่วยยืนยัน จำนวน  15 รายไม่มีรายใหม่ ยังรักษาจำนวน 14 ราย จำนวน 5 
ราย ไม่มีอาการรุนแรง ผู้ป่วย PUI จำนวน 241 ราย(รายใหม่ 18 ราย) หายกลับบ้าน จำนวน 227 ราย ไม่พบ
เชื้อ 215 ราย รอผล 11 ราย ( พบเชื้อ 15 ราย ) ผู้เดินทางท่ี Local quarantine ศูนย ์บ.ยางน้อย  19  คน 
ผู้เดินทางจากประเทศพ้ืนที่ระบาด / กทม-ปริมณฑล  18,238  คน แบ่งเป็น 

• กทม./ปริมณฑล   17,273  คนและจากต่างประเทศ  965  คน  
• Home quarantine  14 วนั 18,238   คน         
       - รายใหม่ 646  คน          
       - ครบกำหนดฯ  14  วนั 6,058   คน  ไปทำงานตามปกติ         
       - อยู่ระหว่างการกักสังเกตอาการ 12,180 คน  
• ตรวจคัดกรอง 266,740 คน พบผู้ป่วย PUI. 3 ราย (ไม่พบเชื้อ) 

 

จังหวัดอุบลราชธานี พบผู้ป่วยยืนยัน จำนวน 15 ราย จำแนกกลุ่มผู้ป่วยแบ่งเป็น 7 กลุ่มดังนี้ 
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 
7. พนักงานร้านกาแฟ กทม.  1 ราย 
 

อำเภอที่มีจำนวนผู้ป่วยสูง  
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 อ.เขมราฐ 
ยังไม่มีรายงานผู้ป่วยจำนวน   16  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.รพ.โขงเจียม   จำนวน 1 ราย 
รพ.นาจะหลวย   จำนวน 1 ราย 
รพ.ตระการฯ   จำนวน 2 ราย 
รพ.วารินชำราบ  จำนวน 1 ราย 
รวมทั้งสิ้น 15 ราย 
ซ่ึงผู้ติดเชื้อจำนวน 15 ราย แบ่งเป็น 
   • อาการดีข้ึน จำหน่ายจาก รพ.     12   ราย         

- พักฟ้ืนที่ Local isolation อ.เขื่องใน  4  ราย         
- หายและส่งกลับบ้าน  (ครบ 14 วัน)   8  ราย   

• คงเหลือ  3 ราย  อาการดีขึ้น  (รพศ. 2 , รพ.ตระการพืชผล 1 ราย)  ไม่มีอาการรุนแรง  
 

วาระเพื่อทราบ 
1. ผู้ว่าราชการจังหวัดแจ้งจัดสรรงบประมาณจากส่วนกลาง 50 ลบ. จัดสรรให้แต่ละหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยใน
หน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ได้รับจัดสรรให้ 

- รพ.สนาม จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 1,000,000 ลบ. 
- สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบราชธานี จำนวน 500,000 บาท 

ข้อสั่งการ: มอบหมายให้ หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไปและหัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรค ดำเนินการตรวจสอบ  
              รายละเอียด 
2. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ดำเนินการทางกฎหมายกับบุคคลผู้เผยแพร่เอกสาร/ภาพ/ด้วยข้อมูล
อันเป็นเท็จ ทางอินเตอร์เน็ตทำให้เกิดความเสียหายต่อหน่วยงานทางราชการ กรณีทีมเฝ้าระวังสอบสวน ควบคุม
โรค และเก็บตัวอย่าง (JIT) ขณะปฏิบัติหน้าที่ 
3. จากสถานการณ์การระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา(COVID-19) ซึ่งมีแนวโน้มที่จะทวีความรุนแรงมากข้ึนส่งผล
กระทบต่อการปฏิบัติงานด้านการแพทย์และสาธารณสุข ไม่สามารถนำส่งผู้ป่วยติดเชื้อได้ บางมูลนิธิหยุดการออก
ปฏิบัติการเพราะมีความเสี่ยงที่ผู้ปฏิบัติงานจะติดเชื้อ สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติจึงได้จัดตั้งหน่วยเฉพาะขึ้น  
คือหน่วย SCOT (Social  COVID-19  Operation Team) เพ่ือสนับสนุนนำส่งผู้ป่วยในสถานการณ์การระบาด 
ของโรค COVID-19 ที่จะมีการแพร่กระจายของโรค มีแนวทางการดำเนินงานดังนี้ 

- เป็นทีมสนับสนุนให้ทีม ZATของจังหวัด จำนวน 2 ทีม เมื่อมีการร้องขอในการรับผู้ป่วย 
- รับคำสั่ งการออกปฏิบัติงานจากศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการ และสถาบันการแพทย์ฉุกเฉิน    
แห่งชาติ ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย 

ข้อสั่งการ: ดำเนินการตามประกาศ ระเบียบ ศึกษาข้อจำกัดต่างๆ 



4.ปรับ Flowchart ในการดูแลผู้ป่วยจังหวัดอุบลราชธานี 
 4.1 หากผลตรวจทางห้องปฏิบัติการมีผลบวก รพ.ที่ส่งตรวจต้องรับ Admit หากมีโรคร่วมอ่ืนๆเช่นปอด
บวม สามารถส่งต่อ รพ.สปส.ได้ 
 4.2 หากผลตรวจทางห้องปฏิบัติการมีผลไม่พบเชื้อ แต่มีอาการเข้าข่ายตามนิยามการสอบสวนโรค (PUI)  
ให้ Home Quarantine 14 วัน 

4.3 ผู้ป่วยยืนยันทุกราย หากมีอาการดีข้ึน ในระหว่าง 2-7 วัน ให้ดำเนินการส่งต่อพักฟ้ืนที่ศูนย์บ.ยาง
น้อยให้ครบ 14 วันนับจากวันที่เริ่มป่วย (Day 0) วันที่ 31 ดำเนินการจำหน่ายต่อไป 

4.4 ทุกรายที่เดินทางกลับจากต่างประเทศให้ Local Isolation ที่ศูนย์ บ.ยางน้อย ทุกราย 
4.5 ทุกรายที่เดินทางจาก กทม+ปริมณฑล ให้ Home Quarantine 14 วัน+สวมหน้ากากอนามัยจน

ครบ30 วัน 
 

วาระเพื่อพิจารณา 
 

ประเด็นที่ 1 กรณีผู้ป่วยอายุ 14 ปีที่ติดเชื้อที่เดินทางกลับจากอังกฤษจะครบกำหนดรักษาแล้วขอกลับไป Home 
Quarantine ที่บ้านต่อ 
มติที่ประชุม : วันนี้ให้ทีม รพศ+รพ.พระศรีฯ ร่วมประเมินสภาพบ้านผู้ป่วย เพื่อเตรียม Isolation ที่บ้านแล้วให้ทำ
บันทึกรายงานข้อมูลให้ ผวจ.รับทราบ  
 

ประเด็นที่ 2 กรณีที่คนไข้ติดเชื้อมีอาการดีข้ึน(รพศ.) ต้องการส่งต่อผู้ป่วยไปเฝ้าระวัง พักฟ้ืนต่อที่รพ.ในพ้ืนที่ 
มติที่ประชุม : เห็นด้วย อาจมีการจ่ายยาฟ้าทะลายโจร+ Vit C 1000 mg 3 เวลาหลังอาหาร หากที่ปัญหา
เกี่ยวกับตับห้ามจ่าย 
 

ประเด็นที่ 3 รพ.สนามจะพร้อมดำเนินการรับผู้ป่วยได้เม่ือใด 
รพศ.(นพ.พิเชฐ) : แจ้งว่าสถานการณ์ขณะนี้กำลังปรับปรุงระบบความปลอดภัยทั้งในส่วนของผู้ป่วยและเจ้าหน้าที่  
ในระหว่างนี้หากมีสถานการณ์ฉุกเฉิน มีผู้ติดเชื้อเพ่ิมมากข้ึน รพศ.สามารถรองรับได้  
รพ.เอกชน(นพ.สุรชัย) : แจ้งว่ารพ.อุบลรักษ์ฯสามารถรองรับได้ประมาณ 11 ห้อง (กรณี PUI ทีไ่ม่มีโรคร่วมที่
รุนแรง)  
หน.กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อม : แจ้งสถานการณ์การปรับปรุงระบบงาน เพ่ือรองรับการให้บริการของรพ.สนาม 
3 ประเด็น ดังนี้ 
 1. ระบบบำบัดน้ำเสีย 
 2. ระบบดูดอากาศออกจากห้อง OPD  
 3. การจัดการขยะติดเชื้อ 
***งบประมาณสนับสนุนจาก องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 30 ล้านบาท 
มติที่ประชุม : มอบนพ.พิเชฐ ดำเนินการเร่งรัด ติดตาม กำกับงานให้พร้อมบริการรองรับผู้ป่วยที่อาจจะมีจำนวน
เพ่ิมมากข้ึน  
ประเด็นที่ 4 โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์เสนอขอส่งสิ่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ(LAB) ที่ศูนย์วิทยาศาสตร์
การแพทย์ แทนสำนักงานป้องกันควบคุมโรคท่ี10 อุบลราชธานี เนื่องจากระยะทางอยู่ใกล้ (นับจากรพ.สนาม) 
มติที่ประชุม : ปรึกษาหารือกับสำนักงานป้องกันควบคุมโรคท่ี10 อุบลราชธานี แล้วนำเรียนท่านผู้ตรวจราชการ 
 
 



วาระอ่ืนๆ  
1.การสื่อสารความเสี่ยง เน้นการประชาสัมพันธ์ ให้รพ.นอกสังกัดดำเนินการให้ความรู้ แนวทางปฏิบัติตนแก่
ประชาชนด้วย เช่นกรณีการซื้ออาหารบริเวณ รร.ลายทอง ไม่มีระบบ  social distancing  
- กรณี grab, food panda รับส่งอาหาร ได้ให้รายละเอียดแนวทางการปฏิบัติตัว กับผจก.เรียบร้อยแล้ว ซึ่งแต่ละ
บริษัทมีการวางระบบแนวทางปฏิบัติทีช่ัดเจน 
มอบ: ทีมงานที่เก่ียวข้องออกติดตาม ตรวจสอบ 
- ติดตามผลการดำเนินงานของอสม. ที่ดำเนินการตามมาตรการเคาะประตูบ้านเพื่อค้นหาผู้ป่วย,กลุ่มเสี่ยง พบว่า
ผลการดำเนินงานของอสม. สามารถทำได้ดี และติดตามได้ถึงร้อยละ 80 
มอบ: วิชิตให้สื่อสารกับ นอภ.เพ่ือขอสนับสนุนงบประมาณที่ท่าน ผวจ.จัดสรรให้อำเภอละ 2 แสน เป็นค่า
สนับสนุนการดำเนินงานของ อสม.เช่นค่าอาหาร กำชับ อสม.หากมีการเยี่ยมบ้านให้บันทึกภาพด้วย 
2.MCATT 
-กรณีผู้ป่วยครบกำหนดจำหน่ายผู้ป่วยกลับบ้าน (ศูนย์ บ.ยางน้อย) กำหนดให้ทีม รพ.พระศรีฯconsult+ประเมิน
สุขภาพจิตก่อนการจำหน่าย 
-จนท.ที่จะปฏิบัติงานที่ ศูนย์บ.ยางน้อย ต้องผ่านการอบรมก่อน 
3.มอบกล่อง HR ประสานการเตรียมความพร้อมของอัตรากำลังของเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน คิด 10 % ของบุคลากร 
ขอให้รพ.ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข และ รพ.นอกสังกัด ดำเนินการจัดทำแผนให้พร้อมหากต้องเผชิญเหตุ ทั้งนี้
ขอให้สำรองอัตรากำลังผู้เกษียณอายุไปแล้วไว้ด้วย 
4.App AOT  
-สถานการณ์ ข้อมูลจะปรับตามพิกัดที่บันทึกแบบ real time หากพบว่ามีการออกนอกพ้ืนที่จะนำส่งศูนย์ บ.ยาง
น้อย 
มอบ: ให้ สสอ.ติดตามกลุ่มเสี่ยงในพ้ืนที่ และตักเตือนเป็นลายลักษณ์อักษร เนื่องจากมีการออกนอกพ้ืนที่บ่อยครั้ง 
-ข้อมูลวันนี้มีจำนวน 5 ราย(รายละเอียดตาม App)ที่มีอาการ URI ต้องรีบออกติดตามเพ่ือ Swap (สีแดง)   
5.ระบบรายงานข้อมูลโลจิสติก จะบันทึกอัตราการใช้วัสดุ อุปกรณ์ แต่ละรายการที่ใช้ต่อเดือน (ข้อมูลรวมรพ.ของ
รัฐและเอกชน) 
6.Case Refer จากรพ.บุณฑริก มา รพ.สรรพสิทธิประสงค์ มีปัญหา DM un control  
มอบ: ให้ Refer กลับ Admit ไปที่รพ.บุณฑริก 

เลิกประชุม 09.50 น. 
 

ลงชื่อ..................................................ผู้บันทึกรายงานการประชุม  
       (นางดารณี  เผ่าผา) 
   (เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขชำนาญงาน)    

  กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 
    

ลงชื่อ...................................................ผู้ตรวจรายงานการประชุม  
      (นางหรรษา  ชื่นชูผล) 
            หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 
 



   ลงชื่อ...................................................ผู้รับรองรายงานการประชุม  
           (นายสุวิทย์  โรจนศักดิ์โสธร) 
                  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี     
       ประธานการประชุม 


