
สรุป ประชุม EOC  
9 เมษายน 2563 ห้องประชุม 1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี 

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

1. นพ.สุวิทย์  โรจนศักดิ์โสธร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี 
2. นพ.พิทักษ์พงษ์  จันทร์แดง รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี 
3. นายประทีป  บุญธรรม  รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี 
4. ทพญ.น้ำเพชร  ตั้งยิ่งยง  รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี 
5. ภญ.กาญจนา  มหาพล  รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี 
6. นางศิวาภรณ์   เงินราง  รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี 
7. นางหรรษา  ชื่นชูผล  นักวิเคราะห์ฯชำนาญการพิเศษ 
8. นางสาวอลิษา  สุพรรณ  นักวิเคราะห์ฯชำนาญการพิเศษ 
9. ดร.วิโรจน์  เซมรัมย์  นว.สาธารณสุขชำนาญการพิเศษ 
10. นางสุภาภรณ์  อุตมัง  นว.สาธารณสุขชำนาญการพิเศษ 
11. นางสาวนันทิกร  จำปาสา  เภสัชกรชำนาญการพิเศษ 
12. นางทิพวรรณ โรจนศตพงศ์ นว.สาธารณสุขชำนาญการพิเศษ 
13. นายปรีชา  ทองมูล  นว.สาธารณสุขชำนาญการ 
14. นางภัลลภา  โสตถิสวัสดิ์  นว.สาธารณสุขชำนาญการ 
15. นายประพนธ์  บุญไชย  นว.สาธารณสุขชำนาญการ 
16. นางธิดารัตน์  บุญทรง  นว.สาธารณสุขชำนาญการ 
17. นายชัยสิทธิ์ เรืองโรจน์  นว.สาธารณสุขชำนาญการ 
18. นายวิชิต  พุ่มจันทร์  นว.สาธารณสุขชำนาญการ 
19. นางสาวอุทัย สมบูรณ์  นว.สาธารณสุขชำนาญการ 
20. นางวลีรัตน์  อภัยบัณฑิตกุล นว.สาธารณสุขชำนาญการ 
21. นางสาวอุบลรัตน์  บุญทา  นว.สาธารณสุขชำนาญการ 
22. นางเยาวลักษณ์  โภคละทวีพงศ์ นว.สาธารณสุขชำนาญการ 
23. นางสาวเฉลิมขวัญ   ขุนทวี นักวิชาการสาธาร 
24. นางกนกวรรณ  กุแก้ว  พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 
25. นายเอกชัย  จรูญเนตร  นว.สาธารณสุขชำนาญการ 
26. นายอดิศักดิ์ ชามาตย์  เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน  
27. นางนิภาพร โสสว่าง  เภสัชกรปฏิบัติการ 
28. นางสาววรางคณา   สายธนู นักวิชาการสาธารณสุข 
29. นางสาวพนมวรรณ์  สว่างแก้ว พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 
30. นายอุดม พงษ์พิละ  จพ.สาธารณสุขชำนาญงาน 
31. นายประสิทธิ์ คุณแสนใส  นว.สาธารณสุขปฏิบัติการ 
32. นายจักรพันธ์   บุญจรัส  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
33. นายมรกต  ลอยนวล  นว.สาธารณสุขชำนาญการ 
34. นางผกาวรรณ  กองพร  นว.สาธารณสุขชำนาญการ 



35. นายสีพา เชื่องดี  พนักงานโสตทัศนูปกรณ์ 
36. นายสุนทร ศรีแสงเมือง พนักงานโสตทัศนูปกรณ์ 
37. นางณัฐชยา บุญชุ่ม  พนักงานพิมพ์ ส3 
38. นายยศศักดิ์   ทองดู่  ผู้ช่วยผู้ประสานงานมาลาเรีย 
39. นางจิระนันท์  เวียงนนท์  พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 
40. นางธีรภา ธานี  พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 

เริ่มประชุมเวลา 08.00 น. 

ทีม SAT รายงาน สถานการณ์ 
สถานการณ์ทั่วโลก พบผู้ป่วยจำนวน 1,450,147 ราย เสียชีวิต 83,476 ราย  ณ วันที่8 เมษายน 2563 

ประเทศที่มีการระบาดมากที่สุดคือประเทศสหรัฐอเมริกา 369,179 ราย เสียชีวิต 11,013 ราย ต่อมาคือ สเปน 
อิตาลี เยอรมน ีฝรั่งเศส และอิหร่าน ตามลำดับ 

สถานการณ์ประเทศไทย (ข้อมูลวันที่ 8 เมษายน 2563) พบผู้ป่วยยืนยันจำนวน  2,369 เสียชีวิต 30 ราย 
อาการรุนแรง 36 ราย รายใหม่ 111 ราย (46 ราย เดินทางมาจากประเทศอินโดนีเซีย) ผู้ป่วยเข้าเกณฑ์สอบสวน
โรคสะสม PUI 27,129 ราย มีแนวโน้มระบาดเพ่ิมมาก กระจายไปทั่วประเทศ 

สถานการณ์จังหวัดอุบลราชธานี (ข้อมูล ณ วันที่ 8 เมษายน 2563 เวลา 22.00 น.) ไม่พบผู้ป่วยรายใหม่ 
พบผู้ป่วยยืนยันสะสม จำนวน  15 ราย อาการดีขึ้นจำหน่ายจากโรงพยาบาล 12 ราย 

- ส่งLocal Isolation ที่ อ.เขื่องใน จำนวน 4 ราย 
- หายส่งกลับบ้าน 8 ราย (ครบ 14 วัน) Isolation ที่บ้านต่อให้ครบ 30 วัน 
- คงเหลือ จำนวน 3 ราย อาการดีขึ้น (รพศ. จำนวน 2 ราย,รพ.ตระการฯ1 ราย) 

พบผู้ป่วยเข้าเกณฑ์สอบสวนโรค PUI จำนวน 264ราย (รายใหม่ 23 ราย)  ผลตรวจ ไม่พบเชื้อ 237 ราย พบเชื้อ 
15 ราย รอผลช่วงเช้า 12 ราย หายกลับบ้าน จำนวน 249 ราย ยังรักษาจำนวน  15 ราย  ผู้เดินทางท่ี Local 
quarantine ที่ศูนย์ยางน้อย 18 ราย 
การกักสังเกตอาการ 14 วัน (Home quarantine) จังหวัดอุบลราชธานี 

1. ผู้เดินทางจากพ้ืนที่ระบาด/กทม.ปริมณฑล 18,008 คน 
- กทม./ปริมณฑล 17,036 คน 
- จากต่างประเทศ 972คน 

2. Home Quarantine 14 วัน 18,008 คน 
- รายใหม่ 610 คน 
- ครบกำหนด 14 วัน 7,804 คน ไปทำงานปกติ 
- อยู่ระหว่างการสังเกตอาการ10,204 คน 

3. ตรวจคัดกรอง 266,740 คน พบผู้ป่วย PUI 3 ราย (ไม่พบเชื้อ) 
4. ผู้เดินทางโดยเครื่องบิน จาก กทม.-อุบลฯ 56 ราย  (วันละ 1 เที่ยว เวลา 11.00 น.) 



อำเภอเมือง 21 ราย, วาริน9ราย กุดข้าวปุ้น 2 ราย, ดอนมดแดง 3 ราย, เขื่องใน 2 ราย, ตระการพืชผล 7 ราย,  
สิรินธร 3 ราย, เดชอุดม 3 ราย, เขมราฐ, โขงเจียม. ม่วงสามสิบ, พิบูลมังสาหาร, ศรีเมืองใหม่, โพธิ์ไทร        
อำเภอละ 1 คน มีการแจ้งให้พ้ืนที่ติดตาม Home quarantine 
การจำแนกกลุ่มผู้ป่วย 
จังหวัดอุบลราชธานี พบผู้ป่วยยืนยัน จำนวน 15 ราย จำแนกกลุ่มผู้ป่วยแบ่งเป็น 7 กลุ่มดังนี้ 
1. เซียนมวยลุมพินี/ราชดำเนิน) จำนวน 7 คน  
2. พนักงาน จ.สระแก้ว  จำนวน 1 คน  
3. คนขับแท็กซี่ในอุบลฯ จำนวน 1 คน 
4. เด็กเสริฟผับ กทม. จำนวน 1 คน      
5. ผู้เดินทางจากอังกฤษ จำนวน 2 คน   
6. นวดแผนไทย จากป่าตอง จ.ภูเก็ต 2 ราย 
7. พนักงานร้านกาแฟ กทม.  1 ราย 
 

อำเภอที่มีจำนวนผู้ป่วยสูง  
1. อ.บุณฑริก 4 ราย 
2. อ.เมือง 3 ราย 
อำเภอมีผู้ป่วย 2 ราย อ. พิบูลฯ 2 ราย 
อำเภอมีผู้ป่วย 1 ราย อ. โขงเจียม อ.ตระการพืชผล อ.เดชอุดม อ.นาจะหลวย อ.วารินชำราบ อ.เขมราฐ 
ยังไม่มีรายงานผู้ป่วยจำนวน   16  อำเภอ 
 

โรงพยาบาลที่ผู้ป่วยกระจายเข้ารับการรักษา  
รพ.พิบูล    จำนวน 1 ราย 
รพ.สรรพสิทธิประสงค์ จำนวน 4 ราย 
รพ.เดชอุดม   จำนวน 2 ราย 
รพ.50พรรษาฯ   จำนวน 1 ราย 
รพ.บุณฑริก   จำนวน 2 ราย 
รพ.รพ.โขงเจียม   จำนวน 1 ราย 
รพ.นาจะหลวย   จำนวน 1 ราย 
รพ.ตระการฯ   จำนวน 2 ราย 
รพ.วารินชำราบ  จำนวน 1 ราย 
รวมทั้งสิ้น 15 ราย 

 

วาระเพื่อทราบ 
1.  เมื่อ 1 วันผ่านมามีการส่งตรวจ Lab ผู้ป่วย 2 ราย  
- รายที่ 1 ที่อำเภอพิบูลมังสาหาร หลังกักตัวครบ 30 วัน ผลตรวจเป็นลบ ใช้ชวีิตปกติ  
- รายที่ 2 ที่โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ หลังครบ Day 14  ผลตรวจเป็นลบ สวมหน้ากากต่อครบ 30 วัน 
- อีก 7 รายที่กลับบ้านแล้ว อยู่ระหว่างให้สวมหน้ากากอนามัยให้ครบ 30 วัน 



2. วันที่ 7 เมษายน มีการเปลี่ยนนิยาม กรณีที่เป็นบุคลากรทางการแพทย์ ใช้อุณหภูมิ > 37.5 องศาเซลเซียส มี
ประวัติ URI อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือมีปอดอักเสบ ร่วมกับแพทย์ผู้ตรวจรักษาสงสัยติดเชื้อโคโรนาไวรัส หรือมี
ประวัติสัมผัสกลุ่มเสี่ยงผู้ป่วยสงสัย ถ้าแพทย์สงสัย เข้าข่าย PUI ให้ขอ Code ตรวจหาเชื้อ 
3. การเก็บสิ่งส่งตรวจ ให้ทุกพื้นที่เก็บสิ่งส่งตรวจที่ สคร.10 เท่านั้น รอบเช้า ไม่เกินเวลา 09.40น. รอบบ่าย ไม่
เกิน 13.40 น. มีบางรายที่ สคร.ให้เก็บสิ่งส่งตรวจใหม่ เนื่องจาก เก็บไม่ครบ หรือการลืมติดสติ๊กเกอร์ชื่อผู้ป่วย
สสจ.จะประสานเป็นรายโรงพยาบาล 
วิธีการเก็บสิ่งส่งตรวจ  

- ผู้ป่วย URI : Nasopharyngeal swab in VTM 1 ชุด 
- ผู้ป่วยปอดอักเสบ :Nasopharyngeal swab in VTM 1 ชุด Sputum in sterile container 1 

กระปุก 
- ผู้ป่วยที่ใส่ท่อช่วยหายใจ ให้ใช้สาย Suction ดูดเสมหะ 2 ซีซี ลงในขวด Sterile  ถ้าไม่มีเสมหะ ให้

ตัดปลายสาย Suction 2 ชิ้น ชิ้นละ 1 ซม. ใส่ในขวด Sterile แล้วแช่เย็น ส่งตรวจ 
- การส่งสิ่งส่งตรวจ ให้ลง Code PUI ทุกราย และแนบแบสอบสวนโรค โคโรน่า 1 และ โคโรน่า 2 ทุก

ราย ถ้าไม่แนบ สคร.10 จะไม่รายงานผล  การเก็บขวดตัวอย่างสิ่งส่งตรวจ ให้เก็บในถงุซิป 3 ชั้น ติด
สติ๊กเกอร์ชั้นที่2 ใส่กระปุก และแพ็ค Ice pack 

- หากต้องการตรวจเอง จ่ายเงินเอง ราคา 3500 บาท โทรประสานงานก่อน รับเฉพาะในเวลา
ราชการ 

- การรายงานกลุ่ม PUI ให้แพทย์ พยาบาล IC และเจ้าหน้าที่ระบาดวิทยา ร่วมกันพิจารณา ถ้ามี
ความเห็นตรงกันว่าเข้าข่าย 2 ใน 3 ให้ประสานทีม SAT จังหวัด  

ข้อสั่งการ :  
- เน้นย้ำการเก็บสิ่งส่งตรวจ ให้เก็บให้ถูกต้อง และส่งทันเวลา หากมีข้อสงสัย ให้ประสานงานกับคุณ

ประพนธ์ 
4. สถานการณ์การระบาดในพ้ืนที่ยังก้ำกึ่ง เมื่อวานมีผู้เข้าข่ายสงสัย PUI 1 ราย การ Home quarantine 

ไม่ดี  อสม. ผู้ใหญ่บ้าน เจ้าหน้าที่ รพ.สต. ไม่เข้มข้นเพียงพอ มีการรายงานตอนเกิดเหตุว่า มีผู้เข้าข่าย
สงสัย ไม่ให้ความร่วมมือในการกักตัว 
ข้อสั่งการ :  
- การติดตาม Home quarantine  เน้นย้ำผู้รับผิดชอบงาน ให้เข้มข้นมากยิ่งขึ้น ห้ามเลือกปฏิบัติ    

จัดเจ้าหน้าที่ติดตามการเยี่ยมบ้าน และมีการถ่ายภาพรายงาน ผู้กักตัวทีอ่อกนอกพ้ืนที่ให้แจ้ง
นายอำเภอ นำตัวมากักที่ยางน้อย 

- การใช้งาน App AOT และตรวจสอบ Location หากพ้ืนที่ไหนดำเนินการไม่ได้ให้แจ้งมาที่ สสจ. 
5. มีการจัดระบบที่สนามบิน  โดนมีการบิน 1 เที่ยวต่อวัน เวลา 11.00 น. ผู้ที่เดินทางเข้ามาจังหวัด

อุบลราชธานีทางสนามบิน ผู้ที่มาจากต่างประเทศ   กักตัวที่ศูนย์ยางน้อยทุกราย ผู้ที่มาจากต่างประเทศ 
แต่ถ่ินอาศัยที่จังหวัดอ่ืน จะมีรถนำส่งไปที่จังหวัดต้นทาง ผู้เดินทางในประเทศ มีการส่งรายชื่อให้พ้ืนที่
ติดตามกักตัว 14 วัน 
ข้อสั่งการ : 
- แจ้งรายชื่อผู้เดินทางให้พ้ืนที่ทราบก่อนเวลา 15.00 น. เพื่อให้ติดตาม 
- ติดตามให้มีการใช้ App AOT และให้มีการ Check in เมื่อถึงบ้าน 



6. ผู้รับผิดชอบรายงานในระบบ Logistic ให้มีการรายงานทุกวัน เพ่ือให้ได้รับการสนับสนุนจากส่วนกลาง 
ส่วนกลางมีการจัดสรรตามการรายงาน 
ระบบการรายงานที่ต้องมีการรายงาน 
- การรายงานในระบบ Web EOC รายงานเกี่ยวกับสิ่งสนับสนุนต่างๆ 
- อสม.ที่ติดตามเยี่ยมบ้าน 
- กบรส.(อยู่ระหว่างปรับปรุงระบบ) 
รายชื่อผู้รายงานในระบบ Logistic ให้มีการรายงานทุกวัน เพ่ือให้ได้รับการสนับสนุนจากส่วนกลาง 
ส่วนกลางมีการจัดสรรตามการรายงาน 
ข้อสั่งการ : 
- ให้มีการกำหนดผู้รับผิดชอบการรายงานข้อมูล ให้ผู้อำนวยการติดตามสอบถามผู้รับผิดชอบงาน 

7. การติดตามใน App AOT มีผู้เดินทางจากต่างประเทศ 14 ราย ขาดการติดต่อ 14 ราย คนที่เดินทางจาก
ในประเทศ มีอาการสงสัย 2 ราย 
- รายที่ 1 คุณสุดารัตน์  พิมพ์โท อาการไอ มีเสมหะ เบอร์โทรศัพท์ 082-1417445 
- รายที่ 2 คุณบรรณฑิตา  วงศ์วาน อาการไอ หายใจหอบ เบอร์โทรศัพท์ 086-3531296 
ข้อสั่งการ:  
- ให้พ้ืนที่เร่งติดตาม และให้มีการรายงาน 
- มอบหมาย ดร.วิชิต กำชับเรื่อง อสม.เคาะประตูบ้าน 

8. เรื่องงบประมาณ งบประมาณที่ได้รับการสนับสนุน 3 ส่วน 
- งบเสี่ยงภัยจาก สธ. สสจ.รับจดัสรร 1,300,000 บาท แบง่เป็น 3 กลุ่ม คือ การคัดกรอง จัดสรรให้

อำเภอที่มีด่านชั่วคราว ด่านถาวร และอำเภอที่มีการคัดกรองที่ บขส. สถานีรถไฟ, การรักษา จัดสรร
พ้ืนที่ที่มผีู้ป่วย PUI และเคส Positive และการบริหารจัดการ จ่ายค่าทำตู้เก็บสิ่งส่งตรวจที่ รพ.นาจะ
หลวย Mask, PPE วัสดุเชื้อเพลิง  รายละเอียดเพ่ิมเติมในเวบไซด์ สสจ.  
งบเสี่ยงภัยจาก สคร.10 เป็นค่าตอบแทนเสี่ยงภัยสอบสวนโรค รับเบิกจาก 7 จังหวัด ให้พ้ืนที่เร่ง
ดำเนินการส่งหลักฐานเบิก 

- งบภัยพิบัติของจังหวัด  จัดสรรอำเภอละ 200,000 บาท ยกเว้น อำเภอเขื่องใน จัดสรร 500,000 
บาท ให้ประสานกับนายอำเภอเพ่ือพิจารณาว่าจัดสรรให้ อสม.ได้หรือไม่ ซึ่งบางจังหวัดมีการเบิกจ่าย
ให้ อสม ติดตามเยี่ยมบ้านรายละ 100 บาท ทั้งนี้ให้มีการเบิกจ่ายตามระเบียบให้ถูกต้อง  

- มติการประชุมค่าเสี่ยงภัยวันที่ 8 เมษายน 2563 มีการค่าตอบแทนตามภาระงาน คิดตามสัดส่วน
Case PUI =3000/ราย,  Case Positive 10,000 บาท/รายเวลา ครอบคลุมถึง พนักงานขับรถที่
นำส่งสิ่งส่งตรวจ หลักฐานการเบิกจ่าย คำสั่งแต่งตั้ง ตารางการปฏิบัติงาน ระบุชื่อ – สกุล ตำแหน่ง 
เวลาปฏิบัติงาน หลักฐานการลงรายชื่อ หนังสืออนุมัติเบิกค่าตอบแทน 

- คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน กลุ่มงานนิติการร่างใบปะหน้าแล้ว เหลือรายชื่อจากพื้นที่ 2 อำเภอที่ยังไม่
ส่งข้อมูล คือ อำเภอพิบูลมังสาหาร และอำเภอเหล่าเสือโก้ก 

ข้อสั่งการ : 
- ให้ดำเนินการจัดทำคำสั่งที่ชัดเจน  
- การเบิกจ่าย ให้เบิกจ่ายภายในวันที่ 15 เมษายน 2563 
- เน้นย้ำการเบิกจ่ายตามระเบียบ 

 



วาระสืบเนื่อง 
1. นำเรียนข้อสั่งการเมื่อวาน การติดตามผู้กักตัวที่ออกนอกรัศมี 100 เมตร 

- รายที่ 1 คุณวัชราภรณ์ (วารินชำราบ) เดินทางมาจากเกาหลี วันที่ 27 มีนาคม 2563 ยืนยันไม่ได้
ออกนอกพ้ืนที่ มีอาการป่วย 1 วัน เดินทางไปรักษาที่โรงพยาบาลโดยได้แจ้ง อสม.และ ผอ.รพ.สต.
แล้ว 

- รายที่ 2 สุดารัตน์ เดินทางมาวันที่ 23 มีนาคม 2563 ครบ 14 วัน วันที่ 6 เมษายน 2563 ยืนยัน
ไม้ได้ออกนอกพ้ืนที่ จากการสอบถาม แจ้งว่าไม่มีเจ้าหน้าที่ไปดูแล ทีมจะลงติดตามเยี่ยมวันนี้ 

- รายที่ 3 นักศึกษาจากเกาหลีใต้ ไม่มีการตรวจที่สนามบิน ไปรายงานตัวที่ รพ.สต.แล้ว ยืนยันไม่ได้
ออกนอกพ้ืนที่ 

- รายที่ 4 ศิรินา อาศัยอยู่ในพ้ืนที่สวน 
วาระเพื่อพิจารณา 

ประเด็นที่ 1 เจ้าหน้าที่ในพื้นที่อำเภอตระการพืชผล สอบถามเรื่องการทำ Home quarantine เจ้าหน้าที่
ที่ป่วย  
ทีม SAT ชี้แจงข้อสั่งการของเมื่อวาน: เจ้าหน้าที่ที่ป่วยมีไข้หรือURI ให้แพทย์พิจารณาว่าสมควรส่งตรวจ 
COVID  หรือไม่ ถ้าแพทย์เห็นสมควร ให้แจ้งทีมสอบสวน และทีมสอบสวนประสานทีม SAT สสจ. ถ้าเป็น
ผู้ป่วย PUI ให้เก็บสิ่งส่งตรวจ และให้หยุดงาน จนกว่าจะทราบผลตรวจ ผลเป็นลบ ถ้าไม่กระทบกับ
อัตรากำลัง ให้กักตัวต่อครบ 14 วัน แต่ถ้ากระทบกับอัตรากำลัง รักษาหาย แพทย์พิจารณา กลับมา
ทำงานได้โดยสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา  
กรณีสัมผัสเสี่ยงสูง ให้ HQ 14 วันให้ครบ สวมหน้ากากอนามัย 14 วัน โดยมีการ Swab ในวันที่5 หลัง
การสัมผัสวันแรก ถ้าผลเป็นลบ ให้กักตัวต่อครบ 14 วัน หากมีอาการไข้ ไอ เจ็บคอ อย่างใดอย่างหนึ่ง ให้
เก็บสิ่งส่งตรวจทันที 
มติที่ประชุม : ให้ทำ Flow chart แนวทางปฏิบัติให้ชัดเจนเข้าใจง่าย แจ้งให้พื้นที่ทราบ รวมถึง Flow 
การขออนุญาตกักตัวเจ้าหน้าที่โดยไม่ถือเป็นวันลา (เฉพาะผู้ที ่เข้าข่ายสงสัย หรือติดจากการทำงาน
เท่านั้น) ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดมอบอำนาจให้นายแพทย์สาธารณสุขลงนามเมื่อวันที่ 4 เมษายน 2563 
เจ้าหน้าที่ป่วย และกลุ่มPUI ที่ผลเป็นลบ ให้จ่ายยาฟ้าทะลายโจร 4x3 ทุกราย โดยระบุไว้ในแนวทาง
ปฏิบัติด้วย 
ประเด็นที่ 2 อำเภอสำโรง เจ้าหน้าที่ที่ตรวจกลุ่ม PUI  ระหว่างรอผลตรวจ ต้องกักตัวอย่างไร 
มติที ่ประชุม: เจ้าหน้าที ่ให้หยุดเฉพาะกลุ ่ม PUI ส่วนกลุ ่มที ่สัมผัส PUI รอผลตรวจ จะเริ ่ม Home 
quarantine  เมื่อกลุ่ม PUI เป็นบวกเท่านั้น 
ประเด็นที่ 3 ผู้ป่วยที่รักษาที่ รพ.พระศรีมหาโพธิ์ เมื่อครบ 14 แล้วให้ดำเนินการอย่างไรต่อ ติดต่อญาติ
ได้แล้ว และญาติยินดีมารับ 
มติที่ประชุม: ถ้าครบ 14 วัน และไม่มีอาการทางจิตอ่ืน แพทย์พิจารณาให้กลับบ้านได้  

 
 
 
 
 
 



วาระอ่ืนๆ  
- การใช้แบบฟอร์มการขอปฏิบัติงานในที่พัก สสจ.มีการจัดทำแบบฟอร์ม โดยอ้างอิงจากหนังสือ กพ.326 ลงวันที่ 
5 มีนาคม 2563 โดยแบบฟอร์มผ่านงานนิติการและสำนักงานจังหวัดแล้ว จะมีการแจ้งไปทุกหน่วยราชการ การ
ขอปฏิบัติงานในที่พัก 
- การเตรียมข้อมูลรองรับมติ ครม. กลุ่มงานบุคคลมีการเตรียมข้อมูลบุคลาการส่งเขต เขตส่งข้อมูล 24 สายงานมา
จำนวน 714 ราย แต่ปฏิบัติงานจริง 829 ราย ตัดข้อมูลวันที่ 15 มีนาคม 2563 ไม่นับรวมพยาบาลที่มา
รายงานตัววันที่ 1 เมษายน 2563 จำนวน 57 ราย ให้พ้ืนที่ส่งสำเนาคำสั่งยืนยันเพ่ือส่งเขต หากพ้ืนที่ใดไม่เข้าใจ 
ให้ประสานกลุ่มงาน HR ของ สสจ. 
- กิจกรรม อสม.เคาะประตูบ้านขอความร่วมมือในการประเมินด้านสุขภาพจิตด้วย 
- ทีม MCATT มีการเตรียมชุมชน และครอบครัว ก่อนผู้ป่วยกลับบ้าน 2 วัน โดยจะมีการประสานกับเจ้าหน้าที่ใน
พ้ืนที่โดยตรงอีกรอบ 
- Logistic การลงข้อมูล ให้ผู้รับผิดชอบเข้าไป Update ข้อมูลช้าสุด เวลา 08.00 น. ของวันถัดไป การตรวจสอบ
การใช้ต่อเดือนถูกต้องหรือไม่ เช่น การใช้ N95 ไม่สัมพันธ์ กับผู้ป่วย PUI  
ปิดประชุมเวลา 09.50 น. 
 
 
 
 

ลงชื่อ..................................................ผู้บันทึกรายงานการประชุม  
       (นางสาวพนมวรรณ์   สว่างแก้ว) 
               (พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ)    
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      (นางหรรษา  ชื่นชูผล) 
            หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 
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           (นายสุวิทย์  โรจนศักดิ์โสธร) 
                  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี     
       ประธานการประชุม 
 


