
สรุป ประชุม EOC  
15 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. นพ.วัฒนา  พรรณพานิช  ผอ.รพ.มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
8. พญ.สุวรรณี   ธนสังข์นุชิต  ผู้แทน ผอ.รพ.มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี     
9. นพ.สุรชัย  สุพันธมาตย์  ผู้อ้านวยการโรงพยาบาลอุบลรักษ์-ธนบุร ี
10. พญ.ฉัตรมณี คูณเรือง  ผู้แทน ผอ.รพ.ค่ายสรรพสิทธิประสงค์ 
11. พญ.อ้าภา  เกียรติยศสกุล  ผู้อ้านวยการรพ.กองบิน 
12. นางล้าดวน  ศรีขาว   นักวิชาการเงินและบัญชีช้านาญการพิเศษ 
13. นางหรรษา  ชื่นชูผล   นักวิเคราะห์ฯช้านาญการพิเศษ 
14. นางสาวอลิษา  สุพรรณ  นักวิเคราะห์ฯช้านาญการพิเศษ 
15. ดร.วิโรจน์  เซมรัมย์   นว.สาธารณสุขช้านาญการพิเศษ 
16. นางทิพวรรณ โรจนศตพงศ์  นว.สาธารณสุขช้านาญการพิเศษ 
17. นางสาวนันทิกร  จ้าปาสา  เภสัชกรช้านาญการพิเศษ 
18. นายปรีชา   ทองมูล   นว.สาธารณสุขช้านาญการ 
19. นางภัลลภา  โสตถิสวสัดิ์  นว.สาธารณสุขช้านาญการ 
20. นางสาวเบญจวรรณ อ่อนอรรถ พยาบาลวิชาชีพช้านาญการ 
21. นางพรสิริ  มณฑา   นว.สาธารณสุขช้านาญการ 
22. นางธิดารัตน์  บุญทรง  นว.สาธารณสุขช้านาญการ 
23. นายบดินทร์  บุญขันธ์  นว.สาธารณสุขช้านาญการ 
24. นายชัยสิทธิ์ เรืองโรจน ์  นว.สาธารณสุขช้านาญการ 
25. นายวิชิต  พุ่มจันทร์   นว.สาธารณสุขช้านาญการ 
26. นางสาวอุทัย สมบูรณ์  นว.สาธารณสุขช้านาญการ 
27. นางสาวอุบลรัตน์  บุญทา  นว.สาธารณสุขช้านาญการ 
28. นางเยาวลักษณ์  โภคละทวีพงศ์ นว.สาธารณสุขช้านาญการ 
29  นางศิริวรรณ  อินทรวิเชียรคชา นว.สาธารณสุขช้านาญการ 
30. นางดารณี  เผ่าผา   จพ.ทันตสาธารณสุขช้านาญงาน 
31. นางปิยะพร  บุญเกิด   จพ.เภสัชกรรมช้านาญงาน 
32. นายประสิทธิ์ คุณแสนใส  นว.สาธารณสุขปฏิบัติการ 
33. นายมรกต  ลอยนวล   นว.สาธารณสุขช้านาญการ 



34. นางผกาวรรณ  กองพร  นว.สาธารณสุขช้านาญการ 
35. นายเอกชัย  จรูญเนตร  นว.สาธารณสุขช้านาญการ 
36  นางสาวสุปรียา  นิธิพานชิ  พยาบาลวิชาชีพ 
37. นางฐานิดาภักดิ์  ธนิวลัยรัตนิล พยาบาลวิชาชีพช้านาญการ 
38. นางจินตนา  กาญจนบัตร  พยาบาลวิชาชีพ รพ.สรรพสิทธิประสงค์ 
39. นางสาวปิยะนุช  สุวรรณกูฏ  นว.สาธารณสุข ศูนย์อนามัยที่ 10 
40. นางณัฐิยา ชมพูบุตร   พยาบาลวิชาชีพช้านาญการ รพ.พระศรีมหาโพธิ์ 
41. ดร.สภุาภรณ์  ศรีธัญรัตน์  นว.สาธารณสุขช้านาญการ  รพ.พระศรีมหาโพธิ์ 
42. นายอุทัย  งามสาย   ประธาน อสม.จังหวัดอุบลราชธานี 
43. นางหงษ์ทอง  สาวันดี  พนักงานกระทรวงสาธารณสุข 
44. นายสีพา    เชื่องดี   พนักงานโสตทัศนูปกรณ์ 
45. นายสุนทร    ศรีแสงเมือง  พนักงานโสตทัศนูปกรณ์ 
46. นายวุฒที   เหนี่ยวพันธ ์  ผู้ช่วยการพยาบาล 
เริ่มประชุมเวลา 08.00 น. 

ทีม SAT รายงาน สถานการณ์ทั่วโลก พบผู้ป่วยจ้านวน 1,946,386 ราย เสียชีวิต 121,704 ราย  
ณ วันที่ 14 เมษายน 2563 พบผู้ป่วยใน 208 ประเทศ 2 เขตบริหารพิเศษ ประเทศไทย พบผู้ป่วยยืนยัน
จ้านวน  2,613 ราย พบผู้ป่วยรายใหม่ 34 ราย เสียชีวิต 41 ราย  ผู้ป่วย PUI 34,848 ราย จนท.ทาง
การแพทย์ติดเชื้อ  102 ราย ประเทศไทย มีแนวโน้มระบาดเพ่ิมมากขึ้น กระจายไปทั่ วประเทศ ไม่พบผู้ป่วย 
9 จังหวัด 

 

จังหวัดอุบลราชธานี พบผู้ป่วยยืนยัน จ้านวน  15 รายไม่มีรายใหม่ ยังรักษาจ้านวน 14 ราย จ้านวน  
5 ราย ไม่มีอาการรุนแรง ผู้ป่วย PUI จ้านวน 310 ราย(รายใหม่ 6 ราย) หายกลับบ้าน จ้านวน 305 ราย ไม่พบ
เชื้อ 294 ราย รอผล 2 ราย ( พบเชื้อ 15 ราย ) ยังรกัษา  3  ราย  

ผู้เดินทางท่ี Local quarantine ศูนย์ บ.ยางน้อย  25  คน 
ผู้เดินทางจากประเทศพ้ืนที่ระบาด และ กทม-ปริมณฑล 30,567  คน แบ่งเป็น 

• กทม./ปริมณฑล(สะสม)    21,582  คนและจากต่างประเทศ(สะสม) 990  คน  
• Home quarantine  14 วนั 30,567   คน         
       - รายใหม่ 752  คน          
       - ครบก้าหนดฯ  14  วัน 20,230   คน  ไปท้างานตามปกติ         
       - อยู่ระหว่างการกักสังเกตอาการ 10,337 คน  
• ตรวจคัดกรอง 272,382 คน พบผู้ป่วย PUI 9 ราย (ไม่พบเชื้อ) 
มีผู้เดินทางโดยเครื่องบิน 44 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)  
ครบ 30 วัน 2 ราย  
 

วาระเพื่อทราบ 
1.ด้าเนินการเฝ้าระวังการเดินทางเข้าประเทศทางช่องผ่านแดนถาวร (ช่องเม็ก) วันละ 100-200 คน หลังวันที่ 
18 เมษายน 2563 
ข้อสั่งการ:  

1.ต้องด้าเนินการเฝ้าระวังอย่างเข้มข้นต่อเนื่องเช่นเดิม ในส่วนมาตรการเพ่ิมเติมให้รอข้อสั่งการ 
จากท่านผู้ว่าราชการจังหวัด และในที่ประชุมหารือความร่วมมือด้านสาธารณสุข การรักษาพยาบาล ระหว่าง
ประเทศ (ไทย-ลาว) กรณีฉุกเฉิน อุบัติเหตุ และผู้ป่วยเรื้อรัง 
 2.มอบวิชิตประสาน อสม.เข้าพ้ืนที่ติดตามกลุ่มเสี่ยงที่เดินทางเข้าพ้ืนที่อย่างเข้มข้น ด้าเนินการ
ตามมาตรการเคาะประตูบ้านเพ่ือค้นหากลุ่มเสี่ยง โดยให้กลุ่มเสี่ยงรายงานตัวต่อผู้ใหญ่บ้าน แจ้งให้เจ้าหน้าที่
สาธารณสุขรับทราบเพ่ือออกป้ายประกาศติดหน้าบ้านกลุ่มเสี่ยง ซึ่งป้ายประกาศต้องระบุว่ากลุ่มเสี่ยงในบ้านที่ต้อง
ด้าเนินการ Home quarantine กี่ราย จากวันที่....ถึง วันที.่..... 



2.ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เสนอให้ท่าอากาศยานนานาชาติอุบลราชธานี ปิดสนามบินเพ่ืองดเที่ยวบิน 
การเดินทางจากกรุงเทพฯ  
3.สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทางอุปกรณ์การแพทย์ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ โดยท้าพิธีรับพระราชทาน
เรียบร้อยแล้ว 
4. คนไข้ HQ ที่ศูนย์ยางน้อย ซึ่งมีปัญหาด้านสุขภาพจิต จ้านวน 1 ราย มอบหมายให้ รพ.พระศรีมหาโพธิ์รับไป
เพ่ือท้า Quarantine ต่อจนครบ 14 วัน ขณะนี้ทางรพ.พระศรีมหาโพธิ์ได้จ้าหน่ายออกไปแล้วตั้งแต่วันที่ 13 
เมษายน 2563 โดยท้าหนังสือส่งตัวให้เรียบร้อยแล้ว ขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่งในการให้ความอนุเคราะห์ 
5.การขอเอกสารรับรองการปฏิบัติงานในช่วงเวลาเคอร์ฟิว สามารถด้าเนินการได้โดยให้นายอ้าเภอออกเอกสาร
รับรองในช่วงเวลาดังกล่าว 
6.การพัฒนาข้อมูล Quarantine ในส่วนกระทรวงสาธารณสุขและในส่วนของปกครอง มีความเหลือมกันประมาณ 
7,000 ราย ขอให้ด้าเนินการตรวจสอบเนื่องจากอาจส่งผลกระทบต่อการเยียวยาในระยะยาว 
7.ท่านผวจ.ก้าชับให้ข้าราชการ/บุคลากรภาครัฐปฏิบัติตนเป็นตัวอย่างที่ดีแก่ประชาชน ในการป้องกันโรค  

COVID-19 เช่น การสวมหน้ากากอนามัย การเว้นระยะห่างทางสังคม เป็นต้น 
 

วาระเพื่อพิจารณา 
 

ประเด็นที1่ : กระทรวงมีหนังสือแจ้งการจัดเวลาการท้างานแบบเหลื่อมเวลา ขณะนี้ได้จัดท้าแบบส้ารวจส่งให้แต่
ละกลุ่มงาน เพ่ือด้าเนินการส้ารวจและรายงานทุกวันศุกร์ 
มติที่ประชุม : ให้ด้าเนินการเป็นปกติไปก่อน เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของจังหวัดอุบลราชธานียังไม่รุนแรง 

ประเด็นที่ 2 District Quarantine 
มติที่ประชุม : เสนอท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณา 

ประเด็นที่ 3 ค่าตอบแทนค่าตอบแทนเสี่ยงภัย ในการรักษาพยาบาลผู้ป่วยและการดูแลผู้สัมผัสในสถานพยาบาล
และสถานที่ก้าหนดให้เป็นสถานที่กักกันผู้ป่วย (เฉพาะรพ.ในสังกัด) ได้ด้าเนินการปรับปรุงรายละเอียดแนว
ทางการเบิกจ่าย โดยระบุวัตถุประสงค์ 
2.1 คลินิกระบบทางเดินหายใจ (ARI clinic) ให้เจ้าหน้าที่ทั้งหมดทุกเวรสามารถเบิกจ่ายค่าตอบแทนเสี่ยงภัยได้ 
2.2 คลินิกฉุกเฉินและอุบัติเหตุ (ER) แผนกผู้ป่วยนอก  และจุดคัดกรอง ให้เจ้าหน้าที่เบิกจ่ายได้เฉพาะเวรที่พบ
ผู้ป่วยยืนยัน หรือผู้ป่วยเข้าเกณฑ์การสอบสวนโรค (PUI) 
2.3 หอผู้ป่วย COVID-19 ให้เบิกจ่ายได้ตั้งแต่เริ่มด้าเนินการรักษาพยาบาล 
ข้อสั่งการ : 1.สามารถถั่วเฉลี่ยระหว่างกองได้ 
   2.ด้าเนินการจัดท้าหลักฐานให้ชัดเจนในการเบิกจ่าย 
   3.รพ.นอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุข หากมี Case ให้ด้าเนินการเบิกจ่ายตามเกณฑ์ ส่งรายละเอียด
เบิกจ่ายที่ ส้านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
   4.หลักเกณฑ์นี้ให้ถือใช้ตั้งแต่เดือนมกราคม 2563 เป็นต้นไปจนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โรคจะยุติลง 

 

 

 



วาระอ่ืนๆ  
1 สอบถามสาเหตุการระบาดโรค COVID-19 ของประเทศไทยที่แตกต่างจากต่างประเทศ 
 1.1 เป็นประเทศแรกที่พบผู้ป่วยยืนยันนอกประเทศจีน 
 1.2 ได้รับการยกย่องจากนานาประเทศในการควบคุมป้องกันโรคดีเยี่ยมเป็นล้าดับที่ 6 ของโลก 
 1.3 ความแตกต่างของสภาพภูมิอากาศ หากสภาพอากาศเย็นเชื้อโรคจะมีชีวิตอยู่ได้นานขึ้น 
 1.4 การประเมินสถานการณ์รายสัปดาห์ 
 1.5 เนื่องจากข้อจ้ากัดด้านงบประมาณ ประเทศไทยไม่ได้ส่งตรวจหาเชื้อทุกราย ด้าเนินการส่งตรวจ
เฉพาะกลุ่มเสี่ยง เฉพาะผู้เข้าเกณฑ์ตามนิยาม PUI  
2.ผู้แทนจาก รพ.กองบิน21 สอบถามกรณีท่ีผู้บัญชาการกองบิน 21 ต้องเดินทางไป-กลับ กรุงเทพฯ 
ข้อสั่งการ : หลักการ  Home Quarantine ทุกราย หากมีความจ้าเป็นอาจพิจารณาให้ค้าแนะน้าในการปฏิบัติตัว
และสวมหน้ากากอนามัย เว้นระยะห่างทางสังคม เป็นต้น 
3.สอบถามระบบการติดต่อสื่อสารทางโทรศัพท์ของส้านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 
ข้อสั่งการ : ใช้โทรศัพท์สายตรงส่วนบุคคล แก้ปัญหาไปก่อน เนื่องจากก้าลังอยู่ในระหว่างการปรับปรุงระบบ
โทรศัพทเ์ป็นระบบ IP Phone (ด้าเนินการโดย TOT) 

เลิกประชุม 09.50 น. 
ลงชื่อ..................................................ผู้บันทึกรายงานการประชุม  

       (นางดารณี  เผ่าผา) 
   (เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขช้านาญงาน)    

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


