
สรุป ประชุม EOC  
13 เมษายน 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. นางศิวาภรณ์   เงินราง  รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี 
7. นายประทีป  กิจจะวัฒนะ  ผู้ทรงคุณวุฒิ  องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี 
8. นพ.พิเชฐ หล่อวินิจนันท์  นายแพทย์ช้านาญการพิเศษ รพ.สรรพสิทธิประสงค์ 
9. พญ.ชารียา  ธานี   นายแพทย์ช้านาญการพิเศษ รพ.สรรพสิทธิประสงค์ 
10. นพ.วัฒนา  พรรณพานิช  ผอ.รพ.มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
11. นางล้าดวน  ศรีขาว  นักวิชาการเงินและบัญชีช้านาญการพิเศษ 
12. นางหรรษา  ชื่นชูผล  นักวิเคราะห์ฯช้านาญการพิเศษ 
13. นางสาวอลิษา  สุพรรณ  นักวิเคราะห์ฯช้านาญการพิเศษ 
14. ดร.วิโรจน์  เซมรัมย์  นว.สาธารณสุขช้านาญการพิเศษ 
15. นางสาวนันทิกร  จ้าปาสา  เภสัชกรช้านาญการพิเศษ 
16. นางทิพวรรณ โรจนศตพงศ์ นว.สาธารณสุขช้านาญการพิเศษ 
17. นายปรีชา  ทองมูล  นว.สาธารณสุขช้านาญการ 
18. นางภัลลภา  โสตถิสวัสดิ์  นว.สาธารณสุขช้านาญการ 
19. นายประพนธ์  บุญไชย  นว.สาธารณสุขช้านาญการ 
20. นางธิดารัตน์  บุญทรง  นว.สาธารณสุขช้านาญการ 
21. นายบดินทร์  บุญขันธ์  นว.สาธารณสุขช้านาญการ 
22. นายชัยสิทธิ์ เรืองโรจน์  นว.สาธารณสุขช้านาญการ 
23. นายวิชิต  พุ่มจันทร์  นว.สาธารณสุขช้านาญการ 
24. นางสาวอุทัย สมบูรณ์  นว.สาธารณสุขช้านาญการ 
25. นางสาวอุบลรัตน์ บุญทา  นว.สาธารณสุขช้านาญการ 
26. นางเยาวลักษณ์  โภคละทวีพงศ์ นว.สาธารณสุขช้านาญการ 
27. นางสาวฑิฆัมพร  พันธุ์พินิจ เภสัชกรช้านาญการ 
28. นางดารณี  เผ่าผา  จพ.ทันตสาธารณสุขช้านาญงาน 
29. นางปิยะพร  บุญเกิด  จพ.เภสัชกรรมช้านาญงาน 
30. นายประสิทธิ์ คุณแสนใส  นว.สาธารณสุขปฏิบัติการ 
31. นางเบญจวรรณ อ่อนอรรถ พยาบาลวิชาชีพช้านาญการ 
32. นางกนกวรรณ กุแก้ว  พยาบาลวิชาชีพช้านาญการ 
33. นายมรกต  ลอยนวล  นว.สาธารณสุขช้านาญการ 
34. นางผกาวรรณ  กองพร  นว.สาธารณสุขช้านาญการ 



35. นางสาวสุปรียา  นิธิพานิช  พยาบาลวิชาชีพ 
36. นางสาวธีราภา ธานี   พยาบาลวิชาชีพช้านาญการ 
37. พ.อ พรรณิภา  สมบูรณ์  ที่ปรึกษา IC รพ.ค่ายสรรพสิทธิประสงค์ 
38. นางสมสมัย  บุญส่ง  พยาบาลวิชาชีพช้านาญการ 
39. นางสาวจินตนา  กาญจนบัตร พยาบาลวิชาชีพช้านาญการ 
40. นางสาวอาภา บุญพรรณ  พยาบาลวิชาชีพช้านาญการ 
41. นางปวันรัตน์  โสตแก้ว  แพทยแ์ผนไทยปฏิบัติการ 
42. นางสาวตรีฐิตา  อินทะชัย  นักวิชาการสุขาภิบาล  
43. นางณัชยา บุญชุ่ม  พนักงานพิมพ์ ส3  
44. นายสีพา  เชื่องดี   พนักงานโสตฯ 
45. นายสุนทร  ศรีแสงเมือง  พนักงานโสตฯ 
46. นายจักรพันธ์  บุญจรัส  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 

เริ่มประชุมเวลา 08.00 น. 
ทีม SAT รายงาน สถานการณ์ทั่วโลก พบผู้ป่วยจ้านวน 1,796,298 ราย เสียชีวิต 110,026 ราย  

ณ วันที่ 12 เมษายน 2563 พบผู้ป่วยใน 208 ประเทศ 2 เขตบริหารพิเศษ ประเทศไทย พบผู้ป่วยยืนยัน
จ้านวน  2,551 ราย พบผู้ป่วยรายใหม่ 33 ราย เสียชีวิต 38 ราย  ผู้ป่วย PUI 32830 ราย จนท.ทางการ
แพทยฯต์ิดเชื้อ  100 ราย ประเทศไทย มีแนวโน้มระบาดเพ่ิมมากข้ึน กระจายไปทั่วประเทศ 68 จังหวัด 

 
 
 
จังหวัดอุบลราชธานี พบผู้ป่วยยืนยัน จ้านวน  15 รายไม่มีรายใหม่ ยังรักษาจ้านวน 14 ราย จ้านวน  

5 ราย ไม่มีอาการรุนแรง ผู้ป่วย PUI จ้านวน 295 ราย(รายใหม่ 5 ราย) หายกลับบ้าน จ้านวน 288 ราย ไม่พบ
เชื้อ 278 ราย รอผล 2 ราย ( พบเชื้อ 15 ราย ) ยังรักษา  7  ราย • PUI หญิงคลอด  1 ราย (แม่ลูกปลอดภัย) 
แม่ตรวจไม่พบเชื้อ 

 

ผู้เดินทางท่ี Local quarantine ศูนย์ บ.ยางน้อย  24  คน 
ผู้เดินทางจากประเทศพ้ืนที่ระบาด และ กทม-ปริมณฑล  21,393  คน แบ่งเป็น 

• กทม./ปริมณฑล(สะสม)    20,404  คนและจากต่างประเทศ(สะสม) 989  คน  
• Home quarantine  14 วนั 21,939   คน         
       - รายใหม่ 436  คน          
       - ครบก้าหนดฯ  14  วัน 14,555   คน  ไปท้างานตามปกติ         
       - อยู่ระหว่างการกักสังเกตอาการ 6,838 คน (ลดลง) 
• ตรวจคัดกรอง 271,073 คน พบผู้ป่วย PUI 9 ราย (ไม่พบเชื้อ) 
มีผู้เดินทางโดยเครื่องบิน 48 ราย 
 

จังหวัดอุบลราชธานี พบผู้ป่วยยืนยัน จ้านวน 15 ราย จ้าแนกกลุ่มผู้ป่วยแบ่งเป็น 7 กลุ่มดังนี้ 
1. เซียนมวยลุมพินี/ราชด้าเนิน) จ้านวน 7 คน  
2. พนักงาน จ.สระแก้ว  จ้านวน 1 คน  
3. คนขับแท็กซี่ในอุบลฯ จ้านวน 1 คน 



4. เด็กเสริฟผับ กทม. จ้านวน 1 คน      
5. ผู้เดินทางจากอังกฤษ จ้านวน 2 คน   
6. นวดแผนไทย จากป่าตอง จ.ภูเก็ต 2 ราย 
7. พนักงานร้านกาแฟ กทม.  1 ราย 
 

อ้าเภอที่มีจ้านวนผู้ป่วยสูง  
1. อ.บุณฑริก 4 ราย 
2. อ.เมือง 3 ราย 
อ้าเภอมีผู้ป่วย 2 ราย อ. พิบูลฯ 2 ราย 
อ้าเภอมีผู้ป่วย 1 ราย อ. โขงเจียม อ.ตระการพืชผล อ.เดชอุดม อ.นาจะหลวย อ.วารินช้าราบ อ.เขมราฐ 
ยังไม่มีรายงานผู้ป่วยจ้านวน   16  อ้าเภอ 
 

โรงพยาบาลที่ผู้ป่วยกระจายเข้ารับการรักษา  
รพ.พิบูล    จ้านวน 1 ราย 
รพศ.    จ้านวน 4 ราย 
รพ.เดชอุดม   จ้านวน 2 ราย 
รพ.50พรรษาฯ   จ้านวน 1 ราย 
รพ.บุณฑริก   จ้านวน 2 ราย  
รพ.รพ.โขงเจียม   จ้านวน 1 ราย 
รพ.นาจะหลวย   จ้านวน 1 ราย 
รพ.ตระการฯ   จ้านวน 2 ราย 
รพ.วารินช้าราบ  จ้านวน 1 ราย 
รวมทั้งสิ้น 15 ราย 
ซ่ึงผู้ติดเชื้อจ้านวน 15 ราย แบ่งเป็น 
   • อาการดีข้ึน จ้าหน่ายจาก 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 รายรพ.บุณฑริก 1 ราย)  ไม่มีอาการ
รุนแรง  
 

วาระเพื่อทราบ 
1.แนวโน้มสถานการณ์ในภาพของประเทศดีขึ้นแต่ยังคงใช่มาตรการเว้นระยะห่างทางสังคมไปอีกระยะในห้วง 
พฤษภาคม-มิถุนายน 2563  
ข้อสั่งการ: ฝากทางทีม SAT ติดตามด้วยว่าผู้ติดเชื้อได้รับยาฟ้าทะลายโจรหรือไม่ 
ศูนย ์บ.ยางน้อย : ผู้ป่วยได้รับยาจากต้นทางแล้ว 
2. ขั้นตอน (Flow chart) ระบบการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัด
อุบลราชธานี (นพ.พิเชฐ บรรยาย) 
แบ่งเป็น 
1.กรณีไม่เร่งด่วน 
2.กรณีเร่งด่วน 



ขั้นตอน (Flow chart) ระบบการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัด
อุบลราชธานี  

 
 
พญ.ชารียา แนวทางการส่งต่อผู้ป่วยติดเชื้อที่มีอายุ น้อยกว่า 15 ปี 
1.อายุน้อยกว่า 1 เดือน ให้refer รพ.สรรพสิทธิ์ทุกราย 
2.แบ่งตามอาการผู้ป่วย กรณีน้อยกว่า 2 ขวบ ส่งต่อที่ Node 
   กรณี 2-15 ปี รักษาต่อที่ รพช. 
กรณี mild symptom ปรึกษาอาจารย์ที่ Node 
กรณีเด็ก COVID-19+ Pneumonia ส่งต่อ รพ.สรรพสิทธิฯ 
ข้อสั่งการ:  
 1.ให้ทุกรพ.จัดซื้อเครื่อง UV-C ประจ้าที่ตึกต่างตามความเหมาะสมเพ่ือใช้ในการ reuse N95 ที่
อุณหภูมิ 70 องศาเซลเซียส นาน 30 นาที 
 2.Home Quarantine ต้องเก็บกักตัวอยู่ที่บ้าน การออกนอกบ้านต้องตักเตือนและถูกน้าตัวส่งศูนย์บ้าน
ยางน้อย 
2.งบประมาณสนับสนุน งวดที่ 2 จ้านวน 3.8 ลบ. 
โดยมีวัตถุประสงค์ จัดสรรให้ส้าหรับการรักษาในสถานพยาบาล ให้ส้าหรับจนท.ที่เข้าไปดูแลผู้ป่วย (งบขาขึ้น)
แบ่งเป็น 
2.1.Admit ( 8วัน) 44,330 หมื่น/case 
2.2.PUI (2 วัน) 12,250 บาท/case 
***จะแจ้งเป็นหนังสือถึงรายละเอียดการจัดสรรให้พ้ืนที่ทราบอีกครั้ง 



**จัดสรรให้เฉพาะ รพ.ที่สังกัด สธ 
*ให้เบิกจ่ายตามจริงภายใต้วงเงิน 
*จ้านวน case ที่จัดสรร ตัดข้อมูล ณ 10 เมษายน 2563 
ข้อสั่งการ : ทุกรพ.ต้องไปประชุมหารือเรื่องการเบิกจ่ายภายใต้กรอบข้อมูลการจัดสรรอีกครั้ง 
3.การลงพท.บ้านหนองจอก ต.หัวเรือ อ.เมือง 
- อสม.ด้าเนินการตามมาตรการเคาะประตูบ้าน ปชช. เพ่ือค้นหากลุ่มเสี่ยง 
- ร่วมกันจัดท้าหน้ากากผ้า และ face shield  
- ร่วมจัดท้าธรรมนูญสุขภาพต้าบล 
ข้อสั่งการ : 
- พิจารณาและเฝ้าระวังผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นกรณีอาการข้างเคียงที่เกิดขึ้นจากมาตรการงดจ้าหน่ายเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์  
- เน้นย้้า การเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) อย่างต่อเนื่อง 
- เน้นย้้าให้ทุกอ้าเภอด้าเนินการป้องกัน ควบคุมโรคไข้เลือดออกท่ีจะอาจจะเกิดการระบาดขึ้นในห้วงเวลานี้โดย
ด้าเนินการตามมาตรการ 5 ป 2 ข อย่างต่อเนื่อง 
 
วาระเพื่อพิจารณา 
 

ประเด็นที่ 1 การขนส่งขยะติดเชื้อ 
เนื่องจากจ.มุกดาหารปิดจังหวัด 
มติที่ประชุม : ขอใบรับรองจากจังหวัด(สสจ.ออกเอกสารรับรอง)อาจจะประสาน สน.จังหวัด 
ประเด็นที่ 2 มีรพ.11 แห่งที่ใช้บริการขนส่งของบ.เอกชน ขนส่งไป จ.นครสวรรค์ กระทบกับสถานการณ์เคอร์ฟิว 
มติที่ประชุม : ส่งเผาที่ ท.วาริน 
ประเด็นที่ 3 การรายงานส้ารวจการใส่หน้ากาก การล้างมือ การเว้นระยะห่าง การงดการจัดกิจกรรมต่างๆ การใช้
บริการร้านสะดวกซื้อ ของประชาชน ยังปฏิบัติไม่ดีเท่าที่ควรคือการสวมหน้ากาก 
มติที่ประชุม : ฝาก ปชส.กับ อสม.ในพ้ืนที่ให้แจ้งประชาชนให้ปฏิบัติตามแนวทางที่ถูกต้อง 
ประเด็นที่ 4  
มติที่ประชุม :  
 

วาระอ่ืนๆ  
1. กรณี Caseที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่เดินทางมาจากพ้ืนที่เสี่ยง การติดเชื้อภายในจังหวัดมีน้อยมาก เน้นย้้าให้ทุกคน
ช่วยกันเฝ้าระวังคนท่ีเดินทางมาจากนอกพ้ืนที่ 
2. มีหลายหน่วยงานที่เข้ามามีส่วนร่วมในการบริจาคกรณีผู้ได้ผลกระทบ เช่นบริจาคถุงยังชีพ ข้าวกล่อง ซึ่งได้
เสนอให้หน่วยงาน ส้านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุบลราชธานี (พมจ.)ออกแบบส้ารวจ
ความต้องการของประชาชน/ผู้ได้รับผลกระทบ 
3.ฝาก พื้นที่อ้าเภอเมือง ซึ่งเป็นพื้นที่ท่ีมีส่วนราชการจ้านวนมาก ขอให้หน่วยงานสาธารณสุขเข้าไปดูแลและให้
ค้าแนะน้าในการปฏิบัติตัวให้ถูกต้อง 
 
 



4.แนวทางการเข้า-ออกพ้ืนที่จังหวัดอุบลราชธานีในช่วงเวลานี้  
4.1 เดินทางจากต่างประเทศ แนวทางคือ  
 - หากที่ไข้/URI ส่งกักตัวสังเกตอาการที่ รพ.สนาม 
 - หากไม่มีไข้ ส่งกักตัวสังเกตอาการที่ศูนย์บ้านยางน้อย อ.เขื่องใน 14 วัน(มีรถรับ-ส่ง) 
4.2 เดินทางมาจากต่างจังหวัด (กทม.+ปริมณฑล+ภูเก็ต+ชายแดนภาคใต้) 
 - Home quarantineดูแลเป็นพิเศษ 
 - หากยังออกนอกพ้ืนที่ จะถูกด้าเนินการสางตัวมาที่ศูนย์บ้านยางน้อย 
 - มีไข/้URI ส่งกักตัวสังเกตอาการที่ รพ.สนาม 
4.3 เดินทางมาจากจังหวัดอ่ืนๆ โดยรถยนต์ 
 - Home quarantine 14 วนั กรอกแบบฟอร์ม ต 8 และดาว์นโหลด App AOT 
4.4 การออกนอกพ้ืนที่ของ ประชาชน/ข้าราชการ 
 ประชาชน/นักธุรกิจ สามารถเดินทางออกนอกพ้ืนที่ได้ โดยขออนุญาต นายอ้าเภอ/ผู้ว่าราชการจังหวัด 
 เพ่ือออกเอกสารติดตามตัว หากไม่มีธุระจ้าเป็น จะไม่ได้รับอนุญาต 
 กรณีHome quarantineไม่ครบ 14 วัน แล้วขออนุญาตออกนอกเขตจังหวัด จะไม่ได้รับการพิจารณา 
4.5 การส่งต่อผู้ถูกกักตัวมาที่ศูนย์บ้านยางน้อย 
 ใช้รถกะบะ 2 ตอน โดยให้ผู้ถูกกักตัวนั่งท้ายกะบะ ซึ่งก่อนการส่งตัวต้องสื่อสารท้าความเข้าใจกับทีม 
SAT ให้ชัดเจน 
5.App AOT  
-พ้ืนที่อ้าเภอเขื่องใน ระบบแจ้งว่ามีผู้กักตัวออกนอกพ้ืนที่ จ้านวน 1 ราย อ้าเภอพิบูลฯ จ้านวน 2 ราย 
ข้อสั่งการ: ต้องเตือนเพื่อให้รับทราบ หากยังฝ่าฝืนให้ด้าเนินการส่งตัวไปที่ศูนย์บ้านยางน้อย อ.เขื่องใน 
6.ระบบรายงานข้อมูลโลจิสติก  
ขณะนี้เป็นรอบการจัดสรรในสัปดาห์ที่ 6 ท่านผู้ตรวจราชการกระทรวง เขตสุขภาพที่ 10 ต้องการให้จัดสรร
หน้ากากอนามัย (Surgical mask) จ้านวน 2.1 แสนชิ้นส้าหรับบุคลากรใช้ในห้วงเวลา 1 อาทิตย์ ที่เหลือจัดสรร
ตามส่วนขาดในแต่ละโรงพยาบาล ซึ่งการจัดสรรรอบนี้ให้สามารถคงคลังได้ประมาณ 6 สัปดาห์ 
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