
สรุป ประชุม EOC  
14 เมษายน 2563  ณ ห้องประชุม 1 ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี 

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

1. นพ.สุวิทย์  โรจนศักดิ์โสธร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี 
2. นายประทีป  บุญธรรม  รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี 
3. ทพญ.น้้าเพชร  ตั้งยิ่งยง  รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี 
4. ภญ.กาญจนา  มหาพล  รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี 
5. นางศิวาภรณ์   เงินราง  รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี 
6. นางหรรษา  ชื่นชูผล  นักวิเคราะห์ฯช้านาญการพิเศษ 
7. นางสาวอลิษา  สุพรรณ  นักวิเคราะห์ฯช้านาญการพิเศษ 
8. ดร.วิโรจน์  เซมรัมย์  นักวิชาการสาธารณสุขช้านาญการพิเศษ 
9. นางสุภาภรณ์  อุตมัง  นักวิชาการสาธารณสุขช้านาญการพิเศษ 
10. นางสาวนันทิกร  จ้าปาสา  เภสัชกรช้านาญการพิเศษ 
11. นางทิพวรรณ โรจนศตพงศ์ นักวิชาการสาธารณสุขช้านาญการพิเศษ 
12. นายปรีชา  ทองมูล  นักวิชาการสาธารณสุขช้านาญการ 
13. นางภัลลภา  โสตถิสวัสดิ์  นักวิชาการสาธารณสุขช้านาญการ 
14. นายประพนธ์  บุญไชย  นักวิชาการสาธารณสุขช้านาญการ 
15. นางธิดารัตน์  บุญทรง  นักวิชาการสาธารณสุขช้านาญการ 
16. นายชัยสิทธิ์ เรืองโรจน์  นักวิชาการสาธารณสุขช้านาญการ 
17. นางสาวอุทัย สมบูรณ์  นักวิชาการสาธารณสุขช้านาญการ 
18. นายบดินทร์   บุญขันธ์  นักวิชาการสาธารณสุขช้านาญการ 
19. นางเยาวลักษณ์  โภคละทวีพงศ์ นักวิชาการสาธารณสุขช้านาญการ 
20. นางกนกวรรณ  กุแก้ว  พยาบาลวิชาชีพช้านาญการ 
21. นายอดิศักดิ์ ชามาตย์  เจ้าพนักงานสาธารณสุขช้านาญงาน  
22. นางสาวพนมวรรณ์  สว่างแก้ว พยาบาลวิชาชีพช้านาญการ 
23. นายประสิทธิ์ คุณแสนใส  นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
24. นายจักรพันธ์   บุญจรัส  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
25. นางสาวกชวรรณ  พวงพันธ์ เจ้าพนักงานสาธารณสุขช้านาญงาน 
26. นางเอมอร   ปัญญาวิชัย  เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชนช้านาญงาน 
27. นางผกาวรรณ  กองพร  นักวิชาการสาธารณสุขช้านาญการ 
28. นายสุทธิพงษ์   บุญบรรจง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
29. นางปิยะพร  บุญเกิด  เจ้าพนักงานเภสัชกรช้านาญงาน 
30. นายสีพา   เชื่องดี  พนักงานโสตทัศนูปกรณ์ 
31. นายสุนทร     ศรีแสงเมือง พนักงานโสตทัศนูปกรณ์ 
32. นางรัตติกร   เอื้อภู  นักวิชาการสาธารณสุขช้านาญการ 
33. นายวิรัตน์   พวงพันธ์  เภสัชกรปฏิบัติการ 



เริ่มประชุมเวลา 09.00 น. 

ทีม SAT รายงาน สถานการณ์ 
สถานการณ์ทั่วโลก พบผู้ป่วยจ ำนวน 1,871,896 รำย เสียชีวิต 116,004 รำย  ณ วันที่13 เมษำยน 2563 

ประเทศที่มีกำรระบำดมำกที่สุดคือประเทศสหรัฐอเมริกำ 560,433 รำย เสียชีวิต 22,115 รำย ต่อมำคือ สเปน 
อิตำลี ฝรั่งเศส เยอรมน ีตำมล ำดับ 

สถานการณ์ประเทศไทย (ข้อมูลวันที่ 13 เมษำยน 2563) พบผู้ป่วยยืนยันจ ำนวน  2,613 เสียชีวิต 41 
รำย รักษำหำยแล้ว 1,288 รำย ผู้ป่วยรำยใหม่ 34 รำย ผู้ป่วยเข้ำเกณฑ์สอบสวนโรคสะสม PUI 33,810 รำย 
บุคลำกรทำงกำรแพทย์ ติดเชื้อ 102 รำย จังหวัดที่พบผู้ป่วยต่อเนื่อง คือ กทม. และปริมณฑล (นนทบุรี 
สมุทรปรำกำร สมุทรสำคร สมุทรสงครำม ปทุมธำนี นครปฐม), ภูเก็ต, ชลบุรี, ปัตตำนี, สงขลำ, ยะลำ, นรำธิวำส, 
ฉะเชิงเทรำ, เชียงใหม่ และนครศรีธรรมรำช 

สถานการณ์จังหวัดอุบลราชธานี (ข้อมูล ณ วันที่ 13 เมษำยน 2563 เวลำ 22.00 น.) ไม่พบผู้ป่วยรำย
ใหม่ พบผู้ป่วยยืนยันสะสม จ ำนวน  15 รำย อำกำรดีข้ึนจ ำหน่ำยจำกโรงพยำบำล 12 รำย 

- ส่งLocal Isolation ที่ อ.เขื่องใน จ ำนวน 4 รำย 
- หำยส่งกลับบ้ำน 8 รำย (ครบ 14 วัน) Isolation ที่บ้ำนต่อให้ครบ 30 วัน (ครบ 30 วัน 2 รำย) 
- คงเหลือ จ ำนวน 3 รำย อำกำรดีขึ้น (รพศ. จ ำนวน 1 รำย,รพ.ตระกำรฯ1 รำย, รพ.บุณฑริก 1 รำย) 

พบผู้ป่วยเข้ำเกณฑ์สอบสวนโรค PUI จ ำนวน 304รำย (รำยใหม่ 8 รำย)  ผลตรวจ ไม่พบเชื้อ 284 รำย พบเชื้อ 15 
รำย รอผล 5รำย หำยกลับบ้ำน จ ำนวน 295 รำย ยังรักษำจ ำนวน  9 รำย  ผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 169 รำย Home 
quarantine ครบ 14 วัน 100% เก็บตัวอย่ำงส่งตรวจ 145 คน พบเชื้อ 3 คน รักษำหำยแล้ว 
กำรกักสังเกตอำกำร 14 วัน (Home quarantine) จังหวัดอุบลรำชธำนี 

1. ผู้เดินทำงจำกพ้ืนที่ระบำด/กทม.ปริมณฑล 22,083 คน 
- กทม./ปริมณฑล 21,093 คน 
- จำกต่ำงประเทศ 990 คน 

2. Home Quarantine 14 วัน 22,083 คน 
- รำยใหม่ 690 คน 
- ครบก ำหนด 14 วัน 14,934 คน ไปท ำงำนปกติ 
- อยู่ระหว่ำงกำรสังเกตอำกำร 7,149 คน 

3. ผู้สัมผัสเสี่ยงสูง/ผู้เดินทำงมำจำกต่ำงประทศ ที่ศูนย์บ้ำนยำงน้อย 25 คน 
4. ตรวจคัดกรอง 271,073 คน พบผู้ป่วย PUI 9 รำย (ไม่พบเชื้อ) 
5. ผู้เดินทำงโดยเครื่องบิน จำก กทม.-อุบลฯ 27 คน อ ำเภอเมือง 15คน (กลับพรุ่งนี้ 4 คน), วำรินช ำรำบ 3 

คน, พิบูลมังสำหำร 4 คน,  เดชอุดม 2 คน 
 
 
 



การจ าแนกกลุ่มผู้ป่วย 
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 
รพ.สรรพสิทธิประสงค์ จ้านวน 4 ราย (ส่งกลับ 1 ราย) 
รพ.เดชอุดม   จ้านวน 2 ราย 
รพ.50พรรษาฯ   จ้านวน 1 ราย 
รพ.บุณฑริก   จ้านวน 2 ราย (รับกลับ 1 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 

 

วาระเพื่อทราบ 
1. เชิญชวนเจ้าหน้าที่บริจาคเลือด เนื่องจากจากคลังเลือดเหลือประมาณ 500 unit อัตราการใช้ต่อวัน 

ประมาณวันละ 100  unit 
2. ในสัปดาห์นี้จะมีผู้ป่วยครบ 30 วัน 5 ราย  แนวทางกรมควบคุมโรค ครบ Day 30 ไม่ต้องตรวจหาเชื้อ 

ข้อสั่งการ : ให้แนะน้าการบริจาค Plasma 
3. พ้ืนที่อ้าเภอบุณฑริก มีชาวลาวเดินข้ามเข้ามาในพ้ืนที่ และได้น้าตัวไปกักท่ีศูนย์ยางน้อย 

ข้อสั่งการ : ถ้าเป็นคนลาวให้มีการผลักดันกลับประเทศ ถ้าเป็นคนไทยให้ไปกักตัวที่ศูนย์ยางน้อย 
4. มีหนังสือจากกระทรวงมหาดไทย เรื่องแนวทางปฏิบัติในการเดินทางกลับเข้ามาในราชอาณาจักรไทยของ

ผู้คนสัญชาติไทยจากประเทศเพ่ือนบ้านผ่านช่องทางในพ้ืนที่จังหวัดชายแดน ตั้งแต่วันที่ 18 เมษายน เป็น
ต้นไป เบื้องต้นจะมีการกักตัวที่ State quarantine แต่ถ้ามีจ้านวนมากจะส่งมาที่ Local quarantine 



ข้อสั่งการ : หารือกับศูนย์ข้อมูลจังหวัดให้เตรียมความพร้อมเรื่องสถานที่กักตัว ที่ศูนย์ยางน้อยเพิ่ม และ
ให้พ้ืนที่ประสานงานกับนายอ้าเภอ เพื่อเตรียมการ District quarantine ทั้งเรื่องการจัดงบประมาณ และ
อัตราก้าลัง 

5. App AOT จ้านวนผู้ลงทะเบียน ผู้เดินทางภายในประเทศ 308 ราย ผู้เดินทางจากต่างประเทศ 9 ราย 
รวม 317 ราย ขาดการติดต่อทั้งหมด 
ข้อสั่งการ : โทรศัพท์ติดตามรายที่มีอาการสงสัยตาม ต.8 และส่งรายชื่อให้พ้ืนที่ติดตาม  ให้ Username 
ให้ผู้รับผิดชอบแต่ละอ้าเภอเป็นผู้ติดตาม 

6. Logistic ได้รับการจัดสรร 
- ชุด PPE จ้านวน 375 ชุด การจัดสรรให้พื้นที่ แบ่งตามจ้านวนผู้ป่วยและผู้ที่สงสัย กลุ่ม PUI 2 ชุด/

ราย, กลุ่มป่วย 5 ชุด/ราย รวมถึง โรงพยาบาลเอกชนที่มีเคสรายงาน 
- N95 จ้านวน 3,575 ชิ้น กลุ่ม PUI 10 ชิ้น/ราย กลุ่มป่วย 60 ชิ้น/ราย โรงพยาบาลที่เล็กกว่า M2 

ให้กลุ่มป่วย 30 ชิ้น/ราย รวมจัดสรรตามผลงานรวม 2,340คงเหลือ 1,245 ชิ้น จัดสรรเพ่ิมตามคง
คลังตามความเหมาะสมของแต่ละระดับ 

- Surgical gown กลุ่ม PUI 2 ชุด/ราย กลุ่มป่วย 40 ชุด/ราย 
- ถุงห่อศพ มีที่การแพทย์ฉุกเฉิน จ้านวน30 ชุด ให้ส่งไป รพ.แม่โซน โรงพยาบาลละ 1 ชุด ส่วน รพ.

วารินช้าราบ รพ. 50 พรรษา และ รพ.สรรพสิทธิประสงค์ ให้ Stock ไว้ที่ สสจ. 
ข้อสั่งการ : ให้ Confirm การใช้ N95 ในทุกโรงพยาบาล  
วารินช้าราบ Confirm ใช้เดือนละ 800 ชิ้น ให้แจก N 95 คนละ 1-2 ชิ้น/สัปดาห์ และมีการจัดหา
เครื่อง Re-use ให้  มอบหมาย ทพญ.น้้าเพชร  ตั้งยิ่งยง สสจ.โซน ลงพ้ืนที่ รพ.วารินช้าราบ 

7. MCATT มีการเตรียมชุมชนรับผู้ป่วยที่ออกจากศูนย์ยางน้อย ร่วมกับงาน สสม. 
มีการวางระบบ 3 วงรอบ 
วงรอบท่ี 1  บ้านที่มีรั้วติดกัน หลังคาเรือนติดกัน 
วงรอบที่ 2 บ้านที่อยู่ห่างไปอีก 1 ชั้น 
วงรอบที่ 3 คือชุมชน 
เสนอให้ทีมสื่อสารความเสี่ยงท้าข่าวเชิง Positive 
วันที่ 24 จะมีการแถลงข่าวผู้ป่วยที่รักษาหาย  
- เคส ชาย Taxi ปิดเคส เนื่องจากส่ง พมจ. 
- เคส หญิง 14 ปี ปิดเคสที่ รพ.สรรพสิทธิประสงค์ 
- เคส ชาย 49 ปี อ.ตระการ ปิดเคส ผู้ป่วยหายแล้วจะเดินทางไปอาศัยอยู่ที่ จ.สารคาม 
- เคส หญิง 26 ปี หมู่บ้านจัดสรร ชุมชนเมือง ไม่รู้จักกัน ต่างคนต่างอยู่ 
- เคสบุณฑริก จะมีกาลงพ้ืนที่อีกครั้งเนื่องจากผู้ป่วยยังกังวลเรื่องการยอมรับของชุมชน 
- เคส อ้าเภอเขมราฐ จะมีการลงเตรียมพ้ืนที่อีกครั้ง 
ข้อสั่งการ : ผู้ป่วยที่หายแล้วให้มีใบรับรองแพทย์สรา้งความมั่นใจให้ชุมชน 

ข้อหารือ  
ประเด็นที่ 1 การเตรียมสถานที่ Local quarantine ในอ้าเภอ  เสนอให้ใช้สถานทีเ่ป็นโซน โดยใช้สถานที่ 
โรงเรียน โรงแรม หรือรีสอร์ทในพ้ืนที่ เหมารวมอาหาร 3 มื้อ/เคส 
มติที่ประชุม : ให้เตรียมเป็นโซนให้เสนอที่ประชุมจังหวัดเพ่ือพิจารณา  
ประเด็นที่ 2 การประกาศผู้ที่เดินทางจากพ้ืนที่เสี่ยงสูง เสนอให้มีการกักตัวที่ ศูนย์ยางน้อย  



มติที่ประชุม: ให้เสนอเข้าที่ประชุมจังหวัด มอบหมายให้ที่ SAT ตรวจสอบพื้นท่ีจังหวัด หรืออ้าเภอใดที่มีความ
เสี่ยงสูงที่ผู้เดินทางมาต้องกักตัวเหมือนกันกับผู้เดินทางมาจากต่างประเทศ (พ้ืนที่เสี่ยงตามประกาศกระทรวง 
ได้แก่ กรุงเทพมหานคร ปริมณฑล 5 จังหวัด, จังหวัดภูเก็ต,จังหวัดสงขลา, จังวัดปัตตานี, จังหวัดยะลา, จังหวัด
ชลบุรี และจังหวัดเชียงใหม่) 
 
ปิดประชุมเวลา 09.50 น. 
 
 
 
 

ลงชื่อ......................................................ผู้บันทึกรายงานการประชุม  
           (นางสาวพนมวรรณ์   สว่างแก้ว) 
               (พยาบาลวิชาชีพช้านาญการ)    

      
ลงชื่อ...................................................ผู้ตรวจรายงานการประชุม  

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

 


