
สรุป ประชุม EOC  
5 พฤษภาคม 2563  

ห้องประชุม 1 ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี 
........................................................................... 

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย 
 

1. นพ.สุวิทย์  โรจนศักดิ์โสธร  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี 
2. พล.ต.ต ธเนศ   เทพสุด  ผู้บังคับการภูธรจังหวัดอุบลราชธานี 
3. นพ.พิทักษ์พงษ์  จันทร์แดง  รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี 
4. นายประทีป  บุญธรรม   รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี 
5. ภญ.กาญจนา  มหาพล   รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี 
6. นางศิวาภรณ์  เงินราง   รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี 
7. พ.ต.อ.ประทีป กิจจะวัฒนะ  ผู้ทรงคุณวุฒิ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลฯ 
8. นายธานินทร์  ไชยานุกูล  สาธารณสุขอ าเภอวารินช าราบ 
9. นพ.ประจักษ์  สีลาชาติ  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลม่วงสามสิบ 
10. นายแพทย์สุรศักดิ์ เกษมสิริ  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส าโรง 
11. นางล าดวน ศรีขาว   นักวิชาการเงินและบัญชี ช านาญการพิเศษ 
12. นางหรรษา  ชื่นชูผล   นักวิเคราะห์ฯช านาญการพิเศษ 
13. นางสาวอลิษา  สุพรรณ  นักวิเคราะห์ฯช านาญการพิเศษ 
14. นางร าไพ  สุวนาม   นว.สาธารณสุขช านาญการพิเศษ 
15. ดร.วิโรจน์  เซมรัมย์   นว.สาธารณสุขช านาญการพิเศษ 
16. นางสุภาภรณ์  อุตมัง   นว.สาธารณสุขช านาญการพิเศษ 
17. นางทิพวรรณ โรจนศตพงศ์  นว.สาธารณสุขช านาญการพิเศษ 
18. นางสาวนันทิกร  จ าปาสา  เภสัชกรช านาญการพิเศษ 
19. นายปรีชา   ทองมูล   นว.สาธารณสุขช านาญการ 
20. ดร.ภัลลภา  โสตถิสวัสดิ์  นว.สาธารณสุขช านาญการ 
21. นายบดินทร์  บุญขันธ์  นว.สาธารณสุขช านาญการ 
22. ดร.วิชิต  พุ่มจันทร์   นว.สาธารณสุขช านาญการ 
23. นายชัยสิทธิ์ เรืองโรจน์  นว.สาธารณสุขช านาญการ 
24. นายธิดารัตน์  บุญทรง  นว.สาธารณสุขช านาญการ 
25. นางวลีรัตน์ อภัยบัณฑิตกุล  นว.สาธารณสุขช านาญการ 
26. นางสาวอุทัย  สมบูรณ์  นว.สาธารณสุขช านาญการ 
27. นางเยาวลักษณ์  โภคละทวีพงศ์ นว.สาธารณสุขช านาญการ 
28. นายประพนธ์  บุญไชย  นว.สาธารณสุขช านาญการ 
29. นางสาวอุบลรัตน์  บุญทา  นว.สาธารณสุขช านาญการ 
30. นางดารณี  เผ่าผา   จพ.ทันตสาธารณสุขช านาญงาน 
31. นายมรกต  ลอยนวล   นว.สาธารณสุขช านาญการ 
32. นางผกาวรรณ  กองพร  นว.สาธารณสุขช านาญการ 



33. นางอุษณีย์  เกิดมี   นว.สาธารณสุขช านาญการ 
34. นางศิริวรรณ อินทรวิเชียรคชา นว.สาธารณสุขช านาญการ 
35. นางฐานิตาภักดิ์  ธนิกวลัยรัตนิน พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
36. นายประสิทธิ์ คุณแสนใส  นว.สาธารณสุขปฏิบัติการ 
37. นางสาวตรีฐิตา  อินทะชัย  นักวิชาการสุขาภิบาล รพ.กองบิน 21 
38. นางสาวสุปรียา  นิธิพานิช  พยาบาลวิชาชีพ รพ.ม.อุบลราชธานี 
39. นางศิริวรรณ ชุมนุม   นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ 
40. นายเพ็ชรบูรณ์  พูลผล  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ 
41. ร.ต.อ.กานต์ธีรา  ชาญพนา  รอง สว.(สอบสวน)ฯ สภ.เมืองอุบลฯ 
42. นางสาวสุภาวดี  อัคคะเพชร  แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ 
43. นายสีพา    เชื่องดี   พนักงานโสตทัศนูปกรณ์ 
44. นายสุนทร  ศรีแสงเมือง  พนักงานโสตทัศนูปกรณ์ 
45. นายวิวัฒน์  ถินถาวร   แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ 
  

เริ่มประชุมเวลา 08.15 น. 
ทีม SAT รายงาน สถานการณ์ท่ัวโลก 3,590,503 รายเสียชีวิต 249,012 ราย ประเทศไทย พบผู้ปว่ย

ยืนยัน  2,987  ราย  เสียชวีติ 54 ราย • รายใหม่วันนี้ 18 ราย(ศูนย์กักกันด่านสะเดา ตม. จ.สงขลา) 
• หายแล้ว  2,740  ราย ก าลังรกัษา 270  ราย  
• จนท. ทางการแพทย์ฯ ติดเชื้อ  108 ราย   
• ประเทศไทย พบผู้ป่วยเข้าเกณฑ์สอบสวนโรค (PUI : Patient under investigation) 75,491  ราย  
ประเทศไทย มีแนวโน้มระบาดเพ่ิมมากข้ึน กระจายไปทั่วประเทศ ไม่พบผู้ป่วย 9 จังหวัด 

 

จังหวัดอุบลราชธานี พบผู้ป่วยยืนยัน จ านวน  15 ราย  
พบผู้ป่วยยืนยัน   15  ราย (ไม่พบผู้รายใหม่ 29 วัน)   
จ าหน่ายจาก รพ.   15   ราย   
      - หายและส่งกลับบ้าน   15 ราย  (ครบ 30 วัน ทุกราย) 
      - พักฟ้ืนที่ศูนย์ฯ  Local isolation  ที่ อ.เขื่องใน  1  ราย  
พบผู้ป่วยเข้าเกณฑ์สอบสวนโรค (PUI)  430 ราย(รายใหม่ 3 ) 
ตรวจไม่พบเชื้อ   414  ราย  พบเชื้อ   15   ราย  
รอผลตรวจ   1  ราย 
หายกลับบ้านแล้ว    429  ราย   ยังรักษา     1  ราย 

ผู้เดินทางจากต่างประเทศและต่างจังหวัดรวม   43,175   คน 
จากต่างประเทศ  1,029  คน / กทม./ปริมณฑล   26,981  คน  และจากจังหวัดอ่ืน   15,138   คน 
Home quarantine  14 วัน      43,175   คน 

- รายใหม่                                   788  คน  
- ครบก าหนดฯ         14  วนั    36,432   คน (ปกติ) 

             - อยู่ระหว่างการกักสังเกตอาการ    6,743   คน  
ผู้สัมผัสเสี่ยงสูง/ผู้มาจากต่างประเทศ  ที่ศูนย์ฯ บ.ยางน้อย  22  คน 
ผู้เดินทางโดยเครื่องบิน จาก กทม.- อุบลฯ   4 เที่ยวบิน 132 คน  



ตรวจคัดกรองด่าน 293,180 คน  พบผู้ป่วย PUI. 15 ราย (ไม่พบเชื้อ) 
 

วาระเพื่อทราบ 
1. วันนี้ท่านผู้บังคับการต ารวจภูธรจังหวัดอุบลราชธานี ท่านพล.ต.ต.ธเนศ   เข้าร่วมการประชุม EOC จังหวัด

อุบลราชธานีด้วย 
ข้อสั่งการ :  
1. หลีกเลี่ยงการให้อสม.ที่เป็นผู้สูงอายุเข้าเวรประจ าด่านตรวจร่วมกับจนท.ต ารวจ เนื่องจากผู้สูงอายุเป็นกลุ่ม
เสี่ยง 
2.ปรับเป้าหมายในการค้นหาเชิงรุกเพ่ิมเติมคือ กลุ่ม local Quarantine  
K.เพ็ชรบูรณ์ พูลผล สคร.ที่ 10 น าเสนอการแบ่งกลุ่มเป้าหมายที่ต้องค้นหาเชิงรุก 
 กลุ่มท่ี 1 พื้นที่ที่มีกลุ่มอาการ มากกว่า 10% 
 กลุ่มท่ี 2 กลุ่ม local Quarantine 

กลุ่มท่ี 3 อ าเภอชายแดนที่ติดกับประเทศกลุ่มเสี่ยงตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุข  10อ าเภอ 
กลุ่มท่ี 4 กลุ่มบุคลากรทางการแพทย์ 

ข้อสั่งการ :   1. ปรับเป้าหมายให้เรียบร้อยก่อนแจ้งให้พ้ืนที่ทราบต่อไป 
  2. วันนี้จะมีประชุม TeLe Conference จากส่วนกลาง มอบท่านรองฯพิทักษ์พงษ์เข้าร่วมประชุม
แทนเนื่องจาก นพ.สสจ.ติดภาระกิจเข้าประชุมกรรมการโรคติดต่อจังหวัดอุบลฯ 

2. สอบถามพ้ืนที่ในการติดตามสถานการณ์ภายหลังเปิดมาตรการผ่อนปรน  ได้แก่ อ.บุณฑริก เดชอดุม เมือง วารินฯ
พิบูลมังสาหาร ตระการพืชผล 
ข้อสั่งการ : 
  1.สร้างความสมดุลในมาตรการที่ก าหนดผ่อนปรน ระหว่าง ด้านเศรษฐกิจ สุขภาพ และสังคม ให้
เหมาะสม 
  2. ติดตาม เฝ้าระวังตามมาตรการผ่อนปรนอย่างเข้มข้นในผู้ประกอบการแต่ละประเภท โดยเฉพาะ
มาตรการสวมหน้ากาก การเว้นระยะห่างทางสังคม การล้างมือด้วยสบู่ หรือ แอลกอฮอล์ เจล 

3. เชิญผู้แทนจาก เทศบาลนครอุบลฯ น าเสนอความก้าวหน้าในการเตรียมการ เพ่ือรองรับมาตรการผ่อนปรนใน
ประเด็นสวนสาธารณะ  ถนนคนเดิน 
ประเด็นสวนสาธารณะ  : จะเริ่มเปิดให้บริการวันที่ 5 พฤษภาคม 2563 คณะท างานได้ด าเนินการท าความ
สะอาดโดยรวม ขึ้นป้ายประชาสัมพันธ์มาตรการที่ต้องปฏิบัติ  จัดเจ้าหน้าที่จ่าย แอลกอฮอล์ให้ผู้มาออกก าลังกาย
ในส่วนสาธารณะทุกแห่ง พร้อมนี้ก าหนดทางเข้าออกทางเดียว 
ตลาดนัดถนนคนเดิน : ยังไม่ก าหนดวันที่จะเปิดด าเนินการ แต่ได้มีการประชุมเตรียมการเป็นระยะ 
ข้อสั่งการ : เน้นย้ า บังคับให้ผู้ซื้อ-ผู้ขาย สวมหน้ากาก ล้างมือด้วยสบู่/แอลกอฮอล์  และการเว้นระยะห่างทาง
สังคม 

4. ติดตามกลุ่มเสี่ยงที่เดินทางออกนอกพ้ืนที่ด้วย App. AOT  
พบกลุ่มเสี่ยงที่เดินทางระหว่างประเทศ จ านวน 1 ราย แต่ขณะนี้ขาดการติดต่อ ผู้เดินทางทางภายในประเทศ 
จ านวน 377 ราย ออกนอกพ้ืนที่ เกิน 100 เมตร จ านวน 1 ราย(อ าเภอเมือง) จะด าเนินการส่งข้อมูลนี้ในพ้ืนที่ที่
เกี่ยวข้องทราบและออกติดตามต่อไป 
 
 
 



5. เชิญหัวหน้ากลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมน าเสนอความก้าวหน้าในการออกประเมินร้านอาหาร ตลาด ร้านเสริมสวย 
ด าเนินการส ารวจร้านอาหาร จ านวน 300 ร้านเศษ จากทุกอ าเภอ ทั้งในเขตเทศบาลและนอกเขตเทศบาล หาก 
วิเคราะห์ผลเรียบร้อยแล้วจะคืนข้อมูลให้พื้นที่ทราบต่อไป เนื่องจากข้อมูลเพิ่งมีการน าเข้าระบบตอนเช้าของวันนี้ 
ข้อสั่งการ: จัดทีมประเมินการประกอบการร้านอาหาร และกลุ่มประกอบการอ่ืนๆ โดยเชิญทีมจาก อปท.ร่วมเป็น
คณะประเมินด้วย 

6. ก ากับ ติดตาม มาตรการผ่อนปรนในระดับพื้นที่ 
6.1 อ าเภอบุณฑริก : ด าเนินการแต่งตั้งคณะท างาน จัดทีมผู้ประกอบการแต่ละกลุ่มในพ้ืนที่แล้ว เช่นร้านอาหาร
จ านวน 21 ร้าน ร้านตัดผม จ านวน 43 ร้านพร้อมกับให้ค าแนะน า 
6.2 อ าเภอเดชอุดม 
ข้อสั่งการ: ด าเนินการเฝ้าระวังอย่างเข้มข้นในร้านอาหารประเภทร้านข้าวแกง ตลาด 
6.3 อ าเภอเมือง  
ข้อสั่งการ: แสดงบทบาทการเป็นเจ้าพนักงานโรคติดต่อในการแจ้งเตือนผู้ประกอบการในการสวมหน้ากาก 
6.4 อ าเภอวารินช าราบ 
ข้อสั่งการ: หากอัตราก าลังไม่เพียงพอให้ด าเนินการขอความอนุเคราะห์มาที่สสจ.อบ.(กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพฯและ
กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมฯ) 
6.5 อ าเภอพิบูลมังสาหาร 
ข้อสั่งการ: ก าชับ และเน้นย้ าผู้ประกอบการร้านตัดผม/เสริมสวยในการท าความสะอาดเครื่องมืออุปกรณ์ ห้ามฉีดพ่น
ให้ใช้วิธีการเช็ดถูแทน 

 

วาระเพื่อพิจารณา   
ประเด็นที่ 1 เป้าหมายการค้นหาผู้ป่วยเชิงรุก จ านวน 2,345 ราย (Case ระหว่าง พค.-มิ.ย) 

- บุคลากรทางการแพทย์ 
- ผู้ต้องขังรายใหม่ 
- กลุ่มอาชีพพบปะผู้คน 
- จนท.ประจ าด่าน 
- แรงงานต่างด้าว 
- มาจากพ้ืนที่จังหวัดกลุ่มเสี่ยง 10จังหวัด 
- ตลาด 

มติที่ประชุม: ปรับเป้าหมายในการค้นหาผู้ป่วยเชิงรุกเพ่ิมเติมคือ กลุ่มท่ีหายแล้ว 
 

วาระอ่ืนๆ 
1.  ผอ.รพ.ส าโรงสอบถามประเด็นการเบิกจ่ายเบี้ยเลี้ยงในการออกปฏิบัติงานป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อ 

 ไวรัสโคโรนา 2019  
 ข้อสั่งการ: จังหวัดจะประชุมคณะท างานพิจารณาอีกครั้ง 

2.  ท่านผู้บังคับการต ารวจภูธรจงัหวัดอุบลราชธานี แจ้งสั่งการเรื่องภาระกิจในการตรวจคัดกรองร่วมกับ  
 หน่วยงานสาธารณสุข ประจ าด่านจุดต่างๆแล้ว หน่วยงานสาธารณสุขทุกอ าเภอสามารถประสาน  
 ภารกิจไปที่ สภอ.ในพ้ืนที่ได้โดยตรง 

3.  ขอให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่เฝ้าระวังคนภายนอกในการเดินทางเข้าพ้ืนที่ โดยเฉพาะเดินทาง  
 จากจังหวัดพ้ืนที่เสี่ยง 10 จังหวัด 



 ข้อสั่งการ: ขอให้ทุกโรงพยาบาลพิจารณาหลักมนุษยธรรม จริยธรรมในการรับรักษาพยาบาลไม่ว่า 
 จะเป็นคนไทยหรือคนต่างด้าว 

4. ก าชับการประชาสัมพันธ์เสียงตามสายภายในตลาดอย่างเข้มข้นและต่อเนื่อง 
5. เน้นย้ าประเด็นงบ Fee Schedule ให้ด าเนินการจัดสรรให้ลูกข่าย 10 % หากลูกข่ายท าผลงาน 

ได้เกินเป้าหมาย (80% ขึ้นไป) ซึ่งส่วนต่างนี้จะเพ่ิมเติมให้ในปีหน้า หากลูกข่ายมีผลงานที่ด าเนินการ
ไม่ได้ตามเกณฑ์ ปีหน้าจะไม่ได้รับการจัดสรรเพิ่มเติม ขอให้ผู้บริหารทุกอ าเภอท าความเข้าใจกับ  
รพ.สต.ทุกแห่ง 

6. กรณีค่าตอบแทน ฉ 11 ขอให้ทุกโรงพยาบาลก ากับดูแล โดยกลุ่มพนักงานกระทรวงสาธารณสุข 
(พกส.) หรือลูกจ้าง เบิกจ่ายด้วยเงินบ ารุง กลุ่มข้าราชการเบิกจ่ายด้วยเงินงบประมาณ 

เลิกประชุม 09.25 น. 
ลงชื่อ..................................................ผู้บันทึกรายงานการประชุม  

       (นางดารณี  เผ่าผา) 
   (เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขช านาญงาน)    

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


