
สรุป ประชุม EOC  
20 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.สุรชัย  สุพันธมาตย์  ผู้อ้านวยการโรงพยาบาลอุบลรักษ์-ธนบุร ี
8. นางล้าดวน  ศรีขาว   นักวิชาการเงินและบัญชีช้านาญการพิเศษ 
9. นางหรรษา  ชื่นชูผล   นักวิเคราะห์ฯช้านาญการพิเศษ 
10. นางสาวอลิษา  สุพรรณ  นักวิเคราะห์ฯช้านาญการพิเศษ 
11. นางร้าไพ  สุวนาม   นว.สาธารณสุขช้านาญการพิเศษ 
12. ดร.วิโรจน์  เซมรัมย์   นว.สาธารณสุขช้านาญการพิเศษ 
13. นางสุภาภรณ์  อุตมัง   นว.สาธารณสุขช้านาญการพิเศษ 
14. นางทิพวรรณ โรจนศตพงศ์  นว.สาธารณสุขช้านาญการพิเศษ 
15. นางสาวนันทิกร  จ้าปาสา  เภสัชกรช้านาญการพิเศษ 
16. นายปรีชา   ทองมูล   นว.สาธารณสุขช้านาญการ 
17. นางภัลลภา  โสตถิสวัสดิ์  นว.สาธารณสุขช้านาญการ 
18. นายบดินทร์  บุญขันธ์  นว.สาธารณสุขช้านาญการ 
19. นายชัยสิทธิ์ เรืองโรจน์  นว.สาธารณสุขช้านาญการ 
20. นายวิชิต  พุ่มจันทร์   นว.สาธารณสุขช้านาญการ 
21. นายธิดารัตน์  บุญทรง  นว.สาธารณสุขช้านาญการ 
22. นางสาวอุทัย สมบูรณ์  นว.สาธารณสุขช้านาญการ 
23. นางกนกวรรณ  กุแก้ว  พยาบาลวิชาชีพช้านาญการ 
24. นางอุษณีย์  เกิดมี   นว.สาธารณสุขช้านาญการ 
25. นางวลีรัตน์ อภัยบัณฑิตกุล  นว.สาธารณสุขช้านาญการ 
26. นางสาวเบญจวรรณ อ่อนอรรถ พยาบาลวิชาชีพช้านาญการ 
27. นางเยาวลักษณ์  โภคละทวีพงศ์ นว.สาธารณสุขช้านาญการ 
28. นางเกตุศิรินทร์ ฉิมพลี  นว.สาธารณสุขช้านาญการ 
29. นางดารณี  เผ่าผา   จพ.ทันตสาธารณสุขช้านาญงาน 
30. นายมรกต  ลอยนวล   นว.สาธารณสุขช้านาญการ 
31. นายเอกชัย  จรูญเนตร  นว.สาธารณสุขช้านาญการ 
32. นางผกาวรรณ  กองพร  นว.สาธารณสุขช้านาญการ 



33. นายประสิทธิ์ คุณแสนใส  นว.สาธารณสุขปฏิบัติการ 
34. นายสุทธิพงษ์  บุญบรรจง  นว.สาธารณสุขปฏิบัติการ 
35. นางสาวสุปรียา  นิธิพานิช  พยาบาลวิชาชีพ รพ.ม.อุบลราชธาน ี
36. นางรัชนี  อุทธสิงห์   พยาบาลวิชาชีพช้านาญการ 
37. นางธีราภา  ธาน ี   พยาบาลวิชาชีพช้านาญการ รพ.พระศรีมหาโพธิ์ 
38. นางสาวปิยะนุช สุวรรณกูฏ  นว.สาธารณสุข ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10 
39. ดร.สุภาภรณ์  ศรีธัญรัตน ์  นว.สาธารณสุข ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10 
40. พ.อ.อ.พรรณิภา  สมบูรณ์  ที่ปรึกษาโรงพยาบาล รพ.ค่ายสรรพสิทธิประสงค์ 
41. นางปวันรัตน์  โสตแก้ว  แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ 
42. นางหงษ์ทอง  สาวันดี  พนักงานกระทรวงสาธารณสุข 
43. นายวุฒที   เหนี่ยวพันธ ์  ผู้ช่วยการพยาบาล 
44. นางสาวน้้าฝน  สาระวงศ์  จพ.เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ 
45. นางสาวกชวรรณ พวงพันธ์  จพ.สาธารณสุขช้านาญงาน 
46. นางสาวนิภาพร  ศิริผล  จพ.ธุรการ 
47. นางวนิดา  ศุภสร   จพ.ธุรการช้านาญ 
48. นายรณชัย ขอสืบ   จพ.สาธารณสุข 
49. นายสีพา    เชื่องดี   พนักงานโสตทัศนูปกรณ์ 
50. นายสุนทร  ศรีแสงเมือง  พนักงานโสตทัศนูปกรณ์ 
  

เริ่มประชุมเวลา 08.00 น. 
ทีม SAT รายงาน สถานการณ์ท่ัวโลก ประเทศไทย   พบผู้ป่วยยืนยัน  2,765  ราย  เสยีชีวิต 47 ราย • 

รายใหม่วันนี้  32 ราย     
• หายแล้ว  1,928  ราย ก้าลังรกัษา 790  ราย  
• จนท. ทางการแพทย์ฯ ติดเชื้อ  99 ราย   
• ประเทศไทย พบผู้ป่วยเข้าเกณฑ์สอบสวนโรค(PUI : Patient under investigation) 39,511  ราย  
ประเทศไทย มีแนวโน้มระบาดเพ่ิมมากข้ึน กระจายไปทั่วประเทศ ไม่พบผู้ป่วย 9 จังหวัด 

 

จังหวัดอุบลราชธานี พบผู้ป่วยยืนยัน จ้านวน  15 รายไม่มีรายใหม่ 14 วัน อัตราป่วย  0.8 ต่อประชากร
แสนคน 
• อาการดีข้ึน จ้าหน่ายจาก รพ. 14  ราย          
           - พักฟ้ืนที่ Local isolation  ที่ อ.เขื่องใน  4  ราย         
           - หายและส่งกลับบ้าน   10 ราย  (ครบ 30 วัน 7 ราย)  
• คงเหลือ  1  ราย  (รพ.บุณฑริก 1  ราย)  ก้าลังรักษาโรคเบาหวานต่อ  
• พบผู้ปว่ยเข้าเกณฑ์สอบสวนโรค (PUI)  341 ราย (รายใหม่ 10)  
• ผลตรวจไม่พบเชื้อ 322  ราย     
• พบเชื้อ   15  ราย   รอผล   4   ราย  
• หายกลับบ้านแล้ว 336  ราย ยังรกัษา  5  ราย 
 
 



การกักสังเกตอาการ 14 วัน (Home quarantine) จ.อุบลราชธานี 
• ผู้เดินทางจากต่างประเทศและต่างจังหวัดรวม   34,720   คน  
• จากต่างประเทศ  1,003  คน / กทม./ปริมณฑล   23,347  คน และจากจังหวัดอ่ืน   10,370   คน 
• Home quarantine  14 วนั 34,720   คน         
 

- รายใหม่  330 คน          
- ครบก้าหนดฯ  14  วัน   25,749   คน (ปกติ)         
- อยู่ระหว่างการกักสังเกตอาการ    8,971   คน   

• ผู้สัมผสัเสี่ยงสูง/ผู้มาจากต่างประเทศ ที่ศูนย์ฯ บ.ยางน้อย  5  คน  
• ผู้เดินทางโดยเครื่องบิน จาก กทม.- อุบลฯ   30  คน   
• ตรวจคดักรอง 276,113 คน  พบผู้ป่วย PUI. 10 ราย (ไม่พบเชื้อ) 
  

วาระเพื่อทราบ 
1. จ.อุบลฯครบ 14 วันไม่พบผู้ป่วยรายใหม่ อาจต้องน้าเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดต่อมาตรการผ่อนคลายในเรื่องภาวะ
เศรษฐกิจ 
มอบ: ทีมยุทธศาสตร์ 
2. หลังวันที่ 21 เมษายน 2563 จะให้ รพ.ทุกแห่ง ออก SAT- Code  เพ่ือส่งตรวจ LAB ได้เอง (ปลัด กสธ.  
จะTeleconference 20 เม.ย.63) 
 ทีมออก SAT- Code  ประกอบด้วย : แพทย์ จ้านวน 1 คน พยาบาล IC จ้านวน 1 คน และ จนท.ระบาดวิทยา 
รพ.จ้านวน 1 (PUI, ผู้สัมผัสเสี่ยงสูง)  
 เกณฑ  ์PUI : พิจารณาร่วมกัน 2/3  แล้วให้ลงทะเบียนโปรแกรม online รบั SAT - CODE  
** ต้องแจ้ง สสจ. ทุกรายที่ส่งตรวจ PUI / หากผลบวก ให้แจ้ง SAT สสจ.ภายใน  3 ชม. (ตาม พ.ร.บ.โรคติดต่อ 
2558)  
**** การเบิกค่าตรวจ : รพ. เบิกค่าตรวจเอง จาก E-claim 
ข้อสั่งการ:  
  1.ให้ทุกรพ.จัดท้าค้าสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบในการออก code รวมถึงผู้รับผิดชอบในการบันทึกในโปรแกรม  
e-claim 
  2.มอบหน.กลุ่มงานควบคุมโรคประสานกับกลุ่มงานประกันสุขภาพ 
  3.มอบหมายงานกลุ่มประกันสุขภาพไปศึกษา โปรแกรม E-claim พรุ่งนี้ให้น้าเสนอข้อมูลที่ต้องบันทึกใน
โปรแกรมมีอะไรบ้าง 
 

3. การส่งตัวอย่างตรวจ COVID-19 จ.อุบลราชธานี 
3.1. Lab รพศ. รับตัวอย่างจาก  รพ. ในโซน 1  + 2 (งานอณูชีวโมเลกลุ ชั้น 5 อาคาร 50 พรรษาฯ รพศ.)            

รอบท่ี 1 :  10.30 น.            
รอบท่ี 2 :  16.30 น.  

3.2. Lab สคร.10 รับตัวอย่างจาก รพ. ในโซน 3 + 4 และ รพ.เอกชน  (อาคารสีส้ม ห้องแลป ชั้น1)  
รอบท่ี 1  :  09.40 น.            
รอบท่ี 2  :  13.40 น.  



ข้อสั่งการ: .ให้ด้าเนินการส่งตัวอย่างตรวจที่ สคร.10 ทั้งหมด หากไม่ทันเวลา ให้ส่ง รพ.สรรพสิทธิประสงค์ ในส่วน
เอกชนแล้วแต่ความสมัครใจ 
4. App AOT ไม่มีปัญหาในกลุ่มที่เดินทางจากต่างประเทศในการออกนอกพ้ืนที่ แต่มีผู้เดินทางภายในประเทศกรอก
ข้อมูลในใบ ต8 พบว่ามีไข้ จ้านวน 1 รายเป็นผู้เดินทางมีภูมิล้าเนาเขตเมือง 
ข้อสั่งการ: มอบเทศบาลนครฯติดตามอาการผู้ที่ต้องเฝ้าระวัง 
ข้อสั่งการ:  
 1.ก้าหนด user name/password ให้แต่ละอ้าเภอ เข้าระบบเพื่อตรวจสอบข้อมูล 
 2.มอบกลุ่มงานแพทย์แผนไทยในการตรวจสอบ ติดตามข้อมูลผู้ออกนอกพ้ืนที่ แทน หัวหน้ากลุ่มงาน
พัฒนายุทธศาสตร์ โดยส่งข้อมูลทุกวันก่อนเที่ยงให้นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด และนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด 
จะส่งให้พื้นที่ต่อไป 
5. โลจสิติค  
 วันนี้เวลา 13.00 น.ส่วนกลางประชุม VDO conference เรื่องการบันทึกข้อมูลโลจิสติก ซึ่งคู่มือ/แนว
ทางการด้าเนินงานได้ส่งเข้าเมล์หัวหน้าฝ่ายเภสัชสาธารณสุข โรงพยาบาลทุกแห่งแล้ว เพื่อบริหารจัดการหน้ากาก
อนามัย+เวชภัณฑ์ ข้อมูลย้อนหลังทุกอ้าเภอสามารถเข้าระบบดูได้ท่ี Facebook Live กรมควบคุมโรค 
ข้อสั่งการ: มอบท่านผอ.รพ.แจ้งผู้รับผิดชอบเข้าร่วมประชุม VDO conference เวลา 13.00 น.จากส่วนกลาง 
6.District Quarantine  
ระบุพ้ืนที่ 4 อ้าเภอ ได้แก่ อ.วารินช้าราบ น้้ายืน เขมราฐ เขื่องใน เพ่ือเป็นพื้นที่ส้ารองในการ Quarantine 
7.ได้รับการประสานจากด่านช่องเม็กว่าจะมีผู้เดินทางเข้าประเทศไทยจ้านวน 1 ราย ซึ่งจะเดินทางต่อไปที่ 
จ.นครปฐม 
8.แจ้งปรับเวลาการประชุม EOC เริ่มวันที่ 20 เมษายน 2563 

 ประชุมที่ สสจ.เวลา 08.00 น. วันจันทร์ วันพุธ และวันศุกร์ 
 ประชุมผ่านระบบ WebEx กับ EOC ทุกอ้าเภอ เวลา 08.00 น. วันจันทร์ และวันพุธ 

***ยกเว้นวันพฤหัสบดี ที่ 23 เมษายน 2563 ขอเชิญทุกอ้าเภอร่วมประชุมผ่านระบบ 

WebEx ร่วมกับผู้ตรวจราชการกระทรวง เวลา 08.30 น. 
9.ผู้ตรวจราชการกระทรวง เขตสุขภาพที่ 10 ก้าหนดตรวจเยี่ยมติดตาม การด้าเนินงานควบคุมป้องกันโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา (COVID-19) พ้ืนที่จังหวัดอุบลราชธานี วันที่ 20 เมษายน 2563 
 

วาระเพื่อพิจารณา 
 

ประเด็นที1่ : หารือประเด็นการจ้าหน่ายผู้ป่วยหญิง 44 ปี  Admit รพศ. กลับมา Admit ต่อที่รพ.บุณฑริก เนื่องจาก
ต้องรักษาโรคร่วม (เบาหวาน) ซึ่งครบก้าหนดการกักตัวเพื่อสังเกตอาการ  
  D30 : ครบก้าหนด วันที่ 24 เมษายน 2563  

D21 : ครบก้าหนด วันที่ 15 เมษายน 2563  
มติที่ประชุม :  

1. วันที่ 22 เมษายน 2563 จ้าหน่ายผู้ป่วย เพื่อกลับไป Isolate ต่อที่บ้าน 
2. มอบทีม MCATT ตรวจสอบความพร้อมที่บ้านก่อนล่วงหน้า Day22 จ้าหน่ายผู้ป่วย  

 
 
 



ประเด็นที ่2 : งานพิธีแถลงข่าววันที่ 24 เมษายน 2563 ขอหารือที่ประชุมในเนื้อหาการแถลงข่าวที่เกี่ยวข้อง 
กับส้านักงานสาธารณสุขจังหวัด คือประเด็นการรักษาพยาบาลผู้ป่วย COVID-19 จ้านวน 15 รายของจังหวัด
อุบลราชธานี 
มติที่ประชุม :  
  สื่อสารประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนทราบว่าผู้ป่วย COVID-19 จ้านวน 15 รายของจังหวัด
อุบลราชธานี รักษาหายแล้ว คงเหลือการ Isolate ครบ 30 วัน นอกจากนี้พบว่า Day14 ตรวจไม่พบเชื้อ จึงท้าให้ลด
เวลาการ Isolate  ลงเหลือ 21 วัน ขณะนี้เหลือจ้านวน 1 รายที่ยังพบโรคร่วม (Admitที่ รพ.บุณฑริก) ทั้งนี้การ
ก้าหนดจัดการแถลงข่าว แล้วแต่ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดจะเห็นสมควร 
ประเด็นที ่3 :  
3.1 กรณีมีผู้เดินทางกลับจากต่างประเทศ ไม่ผ่านระบบคัดกรอง หนีเข้าพ้ืนที่ ขอให้ อสม.และเจ้าหน้าที่ แจ้งกลับ 
สสจ.อบ.ด้วย เพ่ือการควบคุม ป้องกัน โรคอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งกรณีนี้เป็นผู้เดินทางมาจากสปป.ลาวเดินทางเข้า
พ้ืนที่ อ.พิบูลมังสาหาร 
มติที่ประชุม : มอบ สสอ.พิบูลฯประสานเทศบาลเมืองพิบูลมังสาหารเชิญตัวไปกักตัวเพ่ือเฝ้าสังเกตอาการที่ศูนย์บ้าน
ยางน้อย อ.เขื่องใน 
3.2 กรณี อ.พิบูลมังสาหารใช้ เจ้าคุณ รีสอร์ท เป็นพ้ืนที่ในการ Quarantine ขณะนี้ประชาชนเสนอเรื่องร้องเรียนมาที่
จังหวัด 
มติที่ประชุม : มอบ สสอ.พิบูลมังสาหารด้าเนินการประชาสัมพันธ์ให้ชุมชนบริเวณดังกล่าวรับทราบข้อมูลที่ถูกต้อง
เนื่องจากผู้พังพิงเป็นผู้เพียงผู้กักตัวเพื่อเฝ้าดูอาการ ไม่ใช่ผู้ติดเชื้อ 
ประเด็นที่ 4 : การแจกอาหาร/สิ่งของให้กับประชาชนผู้ได้รับผลกระทบ 
 ขณะนี้มีผู้มีจิตศรัทธาบริจาคสิ่งของ/อาหารแก่ประชาชน โดยไม่ได้ค้านึงถึงมาตรการเว้นระยะห่างทาง
สังคม เห็นควรจัดเจ้าหน้าที่ เพื่อควบคุม ก้ากับ ป้องกันความเสี่ยงที่อาจมีการแพร่เชื้อ 
มติที่ประชุม : มอบทีมประชาสัมพันธ์แจ้งให้ประชาชนทราบ หากมีผู้มีจิตศรัทธาบริจาคสิ่งของ/อาหารให้ติดต่อ 
นายอ้าเภอหรือ สสจ.อบ ทราบก่อนด้าเนินการอย่างน้อย 1 วันเพื่อจัดระบบการเว้นระยะห่างทางสังคม 
ประเด็นที่ 5 : กรณีด่านช่องเม็ก แจ้งว่ามีผู้ป่วยชาวลาวเดินทางจาก จ.สมุทรสาคร เพ่ือกลับ สปป.ลาวพบว่ามีอาการ
ไข้+ URI อ่อนเพลีย มีโรคร่วม( CA กระเพาะอาหาร) ขณะนี้ Admit รพ.สิรินธร รอผลSwab ขอหารือที่ประชุมให้
โรงพยาบาลสิรินธรด้าเนินการอย่างไร 
มติที่ประชุม :  
 1.รอผลตรวจทางห้องปฏิบัติการช่วงบ่าย 
 2.รับผู้ป่วยไว้ห้องแยกโรค รพ.สิรินธร 
 3.ให้ยาต้านไข้หวัดใหญ่ 
 4.ติดตามสอบสวนรถจ้างเหมาที่ผู้ป่วยโดยสารมาจาก จ.สมุทรสาคร/ผู้ร่วมเดินทาง 

วาระอ่ืนๆ  
1 .รพ.พระศรีมหาโพธิ์ ประชาสัมพันธ์เบอร์โทรศัพท์ ในการแจ้งขอความช่วยเหลือส้าหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบ
เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19  
 เบอร์ท่ี 1 081-6609624 
 เบอร์ท่ี 2 081-7258886 
ข้อสั่งการ: มอบทีม ปชส. 



2. ผู้ป่วยติดเชื้อ COVID-19 เดินทางจาก กทม.แจ้งความประสงค์เข้าจังหวัดอุบลฯซึ่งผู้ป่วยมีอาการดีขึ้นแล้วต้องการ 
Home Quarantine (บ้านอยู่ อ.ตระการพืชผล) หากผู้ป่วยเดินทางเข้าพ้ืนที่แล้ว ขอให้แจ้งจังหวัดทราบด้วย 
สสอ.ตระการฯ:ผู้ป่วยแจ้งยกเลิกการเดินทางเข้าพ้ืนที่อ..ตระการพืชผลแล้ว 
3.หลายโรงพยาบาลได้รับการบริจาค Aerosol box จากแหล่งอ่ืนๆ ซึ่งอุปกรณ์ดังกล่าวยังมีจุดบกพร่องบางอย่างที่
เป็นอุปสรรคในการใช้งาน เช่น ไม่มี slope  ขอให้แต่ละโรงพยาบาลด้าเนินการปรับปรุง เพื่อให้อยู่ในสภาพพร้อม 
ใช้งาน 
4.มอบหมาย สสอ.ดอนมดแดง ก้าชับ เน้นย้้าให้ประชาชน (บ.ค้าไฮใหญ่) สวมหน้ากากผ้า ในส่วนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติตัว
ได้ถูกต้อง คือขณะปฏิบัติงานต้องสวมหน้ากากอนามัย และ face shield เน้นย้้าใกล้ชิดผู้ป่วยน้อยที่สุด ฉากกั้น
ระหว่างเจ้าหน้าที่และผู้รับบริการต้องสูงกว่าระดับศีรษะ 
5.บางโรงพยาบาลมีเครื่อง Hot air oven ใช้ในโรงพยาบาล สามารถน้า N95 มาReuse ใช้ได้ประมาณ 4-5 ครั้ง
โดยใช้ อุณหภูมิ 70 องศาเซลเซียส นาน 30 นาที 

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

       (นางดารณี  เผ่าผา) 
   (เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขช้านาญงาน)    

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


