
สรุป ประชุม EOC  
22 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. นพ.ศุภภาณุ์ฤกษ์  ไพศาลสุทธิ  ผู้อ้านวยการโรงพยาบาลกองบิน 21 
9. นพ.วัฒนา  พรรณพานิช  ผู้อ้านวยการโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
10. นางหรรษา  ชื่นชูผล   นักวิเคราะห์ฯช้านาญการพิเศษ 
11. นางสาวอลิษา  สุพรรณ  นักวิเคราะห์ฯช้านาญการพิเศษ 
12. นางร้าไพ  สุวนาม   นว.สาธารณสุขช้านาญการพิเศษ 
13. ดร.วิโรจน์  เซมรัมย์   นว.สาธารณสุขช้านาญการพิเศษ 
14. นางสุภาภรณ์  อุตมัง   นว.สาธารณสุขช้านาญการพิเศษ 
15. นางทิพวรรณ โรจนศตพงศ์  นว.สาธารณสุขช้านาญการพิเศษ 
16. นางสาวนันทิกร  จ้าปาสา  เภสัชกรช้านาญการพิเศษ 
17. นายปรีชา   ทองมูล   นว.สาธารณสุขช้านาญการ 
18. นางภัลลภา  โสตถิสวัสดิ์  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. นางเยาวลักษณ์  โภคละทวีพงศ์ นว.สาธารณสุขช้านาญการ 
27. นายประพนธ์  บุญไชย  นว.สาธารณสุขช้านาญการ 
28. นางสิริพร  แก้วมหาวงศ์  นว.สาธารณสุขช้านาญการ 
29. นางดารณี  เผ่าผา   จพ.ทันตสาธารณสุขช้านาญงาน 
30. นายมรกต  ลอยนวล   นว.สาธารณสุขช้านาญการ 
31. นายวิษณุ  สุภศร   นว.สาธารณสุขช้านาญการ 
32. นางสาวเฉลิมขวัญ  ขุนทวี  นว.สาธารณสุขช้านาญการ 



33. นายไพบูลย์  พิมพ์จ้าปา  นว.สาธารณสุขช้านาญการ 
34. นางพิชญาภา  ฮงทอง  นว.สาธารณสุขช้านาญการ 
35. นางอุบลรัตน์  บุญทา  นว.สาธารณสุขช้านาญการ 
36. นายปัญญาวุธ  ไพเราะ  นว.สาธารณสุขช้านาญการ 
37. นางสาวพนมวรรณ์  สว่างแก้ว นว.สาธารณสุขช้านาญการ 
38. นางผกาวรรณ  กองพร  นว.สาธารณสุขช้านาญการ 
39. นายประสิทธิ์ คุณแสนใส  นว.สาธารณสุขปฏิบัติการ 
40. นายสุทธิพงษ์  บุญบรรจง  นว.สาธารณสุขปฏิบัติการ 
41. นางสาวสุปรียา  นิธิพานิช  พยาบาลวิชาชีพ รพ.ม.อุบลราชธาน ี
42. นางหงษ์ทอง  สาวันดี  พนักงานกระทรวงสาธารณสุข 
43. นายวุฒที   เหนี่ยวพันธ ์  ผู้ช่วยการพยาบาล 
44. นายสีพา    เชื่องดี   พนักงานโสตทัศนูปกรณ์ 
45. นายสุนทร  ศรีแสงเมือง  พนักงานโสตทัศนูปกรณ์ 
46. นายอุดม  พงษ์พิละ   จพ.สาธารณสุขปฏิบัติงาน 
47. นางสาวอรจิตร วรรณทวี  นว.คอมพิวเตอร์ 
  

เริ่มประชุมเวลา 08.20 น. 
ทีม SAT รายงาน สถานการณ์ท่ัวโลก 2,503,072 รายเสียชีวิต 171,791 ราย ประเทศไทย พบผู้ปว่ย

ยืนยัน  2,811  ราย  เสียชวีติ 48 ราย • รายใหม่วันนี้  19 ราย     
• หายแล้ว  2,108  ราย ก้าลังรกัษา 655  ราย  
• จนท. ทางการแพทย์ฯ ติดเชื้อ  99 ราย   
• ประเทศไทย พบผู้ป่วยเข้าเกณฑ์สอบสวนโรค(PUI : Patient under investigation) 42,302  ราย  
ประเทศไทย มีแนวโน้มระบาดเพ่ิมมากข้ึน กระจายไปทั่วประเทศ ไม่พบผู้ป่วย 9 จังหวัด 

 

จังหวัดอุบลราชธานี พบผู้ป่วยยืนยัน จ้านวน  15 รายไม่มีรายใหม่ 16 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 9 ราย)  
• คงเหลือ  1  ราย  (รพ.บุณฑริก 1  ราย)  ก้าลังรักษาโรคเบาหวานต่อ  
• พบผู้ปว่ยเข้าเกณฑ์สอบสวนโรค (PUI)  351 ราย (รายใหม่ 5)  
• ผลตรวจไม่พบเชื้อ 336  ราย     
• พบเชื้อ   15  ราย    
• หายกลับบ้านแล้ว 349  ราย ยังรกัษา  2  ราย 
การกักสังเกตอาการ 14 วัน (Home quarantine) จ.อุบลราชธานี 
• ผู้เดินทางจากต่างประเทศและต่างจังหวัดรวม   35,159   คน  
• จากต่างประเทศ  1,058  คน / กทม./ปริมณฑล   23,208  คน และจากจงัหวัดอ่ืน   10,893   คน 
• Home quarantine  14 วนั 35159   คน         
 



- รายใหม่  470 คน          
- ครบก้าหนดฯ  14  วัน   27,117   คน (ปกติ)         
- อยู่ระหว่างการกักสังเกตอาการ    8,042   คน   

• ผู้สัมผสัเสี่ยงสูง/ผู้มาจากต่างประเทศ ที่ศูนย์ฯ บ.ยางน้อย  4  คน  
• ผู้เดินทางโดยเครื่องบิน จาก กทม.- อุบลฯ   16  คน   
• ตรวจคดักรอง 277,894 คน  พบผู้ป่วย PUI. 11 ราย (ไม่พบเชื้อ) 
  

วาระเพื่อทราบ 
1. ปรับเวลาการประชุม EOC เป็นวันจันทร์ พุธ ศุกร์ เวลา 08.00 น. 
2. จังหวัดอุบลราชธานี ยังไม่พบผู้ป่วยรายใหม่ ตั้งแต่วันที่ 6 เมษายน 2563 หากถึงวันที่ 2 พฤษภาคม 

2563 ส่งผลให้จังหวัดอุบลราชธานี พบไมผู่้ป่วยติดเชื้อรายใหม่ครบ 28 วันในพ้ืนที่  
3. วันที่ 24 เมษายน 2563 ครบก้าหนดการ Isolate Quarantine ที่ศูนย์กักตัวบ้านยางน้อย อ.เขื่องใน  

เชิญชวนผู้บริหารทุกท่านร่วมส่งผู้กักตัวกลับบ้าน เวลา 10.30 น.  
4. วันนี้ครบก้าหนดจ้าหน่ายผู้ป่วยรายที่ 14 วันที่ 21 เมษายน 2563 (ครบ 21 วัน) และ  

รายที่13.หญิง 44 ปี Admit  รพศ./บุณฑริก D30: 24 เมย.63  
ข้อสั่งการ: สามารถจ้าหน่าย Case รายที่ 12 , 15 , 7 ซึ่งครบก้าหนด 21 วัน 

5. เมื่อผู้กักตัวกลับถึงบ้านแล้วให้ Home Quarantine ต่อจนครบ 30 วัน ให้เจ้าหน้าที่ก้ากับ ติดตาม 
เนื่องจาก 

วาระเพื่อพิจารณา 
 

ประเด็นที1่ : หารือเรื่องมาตรการผ่อนคลายสถานการณ์ แนวทางกว้างๆหลัง 30 เมษายน 2563 ไปแล้วจะเสนอ
มาตรการด้านใดบ้าง 
มติที่ประชุม : มอบทีมหารือรายละเอียดนอกรอบ 
ประเด็นที ่2 : หารือเรื่องการลงข้อมูลใน Co-word เนื่องจากมีปัญหาในการดึงข้อมูล 
มติที่ประชุม : 1. เสนอปัญหากับ admin ผู้ดูแลระบบ (ICT กระทรวงฯ) 
  2. จัดท้ารายงานควบคู่ไปทั้ง 2 ระบบ(EOC และ Co-word) 

วาระอ่ืนๆ  ไม่มีวาระ 

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

       (นางดารณี  เผ่าผา) 
   (เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขช้านาญงาน)    

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



       ประธานการประชุม 


