
สรุป ประชุม EOC  
10 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. นพ.พิเชฐ หล่อวินิจนันท์  นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ รพ.สรรพสิทธิประสงค์ 
8. นพ.วัฒนา  พรรณพานิช  ผอ.รพ.มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
9. พญ.ฉัตรมณ ี คูณเรือง  ผู้แทน ผอ.รพ.ค่ายสรรพสิทธิประสงค์ 
10. พญ.วีรนุช  หาญประเสริฐพงษ์ ผู้อำนวยการแพทย์ รพ.ราชเวช 
11. นพ.สุรชัย  สุพันธมาตย์  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุบลรักษ์-ธนบุรี 
12. นางลำดวน  ศรีขาว  นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ 
13. นางหรรษา  ชื่นชูผล  นักวิเคราะห์ฯชำนาญการพิเศษ 
14. นางสาวอลิษา  สุพรรณ  นักวิเคราะห์ฯชำนาญการพิเศษ 
15. นายวิโรจน์  เซมรัมย์  นว.สาธารณสุขชำนาญการพิเศษ 
16. นางสุภาภรณ์  อุตมัง  นว.สาธารณสุขชำนาญการพิเศษ 
17. นางสาวนันทิกร  จำปาสา  เภสัชกรชำนาญการพิเศษ 
18. นางทิพวรรณ โรจนศตพงศ์ นว.สาธารณสุขชำนาญการพิเศษ 
19. นายปรีชา  ทองมูล  นว.สาธารณสุขชำนาญการ 
20. นางภัลลภา  โสตถิสวัสดิ์  นว.สาธารณสุขชำนาญการ 
21. นายประพนธ์  บุญไชย  นว.สาธารณสุขชำนาญการ 
22. นางธิดารัตน์  บุญทรง  นว.สาธารณสุขชำนาญการ 
23. นายบดินทร์  บุญขันธ์  นว.สาธารณสุขชำนาญการ 
24. นายชัยสิทธิ์ เรืองโรจน์  นว.สาธารณสุขชำนาญการ 
25. นายวิชิต  พุ่มจันทร์  นว.สาธารณสุขชำนาญการ 
26. นางสาวอุทัย สมบูรณ์  นว.สาธารณสุขชำนาญการ 
27. ร.อ.หญิงนาฏวดี ประดิษฐกุล นว.สาธารณสุขชำนาญการ 
28. นางวลีรัตน์  อภัยบัณฑิตกุล นว.สาธารณสุขชำนาญการ 
29. นางสาวอุบลรัตน์  บุญทา  นว.สาธารณสุขชำนาญการ 
30. นางเยาวลักษณ์  โภคละทวีพงศ์ นว.สาธารณสุขชำนาญการ 
31. นางกนกวรรณ  กุแก้ว  พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 
32. นางยุพิน  ลอยหา  พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 
33. นายเอกชัย  จรูญเนตร  นว.สาธารณสุขชำนาญการ 
34. นางดารณี  เผ่าผา  จพ.ทันตสาธารณสุขชำนาญงาน 



35. นายอุดม พงษ์พิละ  จพ.สาธารณสุขชำนาญงาน 
36. นางปิยะพร  บุญเกิด  จพ.เภสัชกรรมชำนาญงาน 
37. นายประสิทธิ์ คุณแสนใส  นว.สาธารณสุขปฏิบัติการ 
38. นายมรกต  ลอยนวล  นว.สาธารณสุขชำนาญการ 
39. นางผกาวรรณ  กองพร  นว.สาธารณสุขชำนาญการ 
40. นางสาวสุปรียา  นิธิพานิช  พยาบาลวิชาชีพ 
41. นายวิวัฒน์  ถินถาวร  แพทยฺแผนไทยปฏิบัติการ 
42. นางจุรีภรณ์  คูณแก้ว  พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 
43. นางสาวตรีฐิตา  อินทะชัย  นักวิชาการสุขาภิบาล 
44. นางอำภา  เกียรติยศสกุล  ผู้แทน ผอ.รพ.กองบิน 21 
45. นางสาวกชวรรณ  พวงพันธ์ เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน 

เริ่มประชุมเวลา 08.00 น. 

ทีม SAT รายงาน สถานการณ์ท่ัวโลก พบผู้ป่วยจำนวน 1,536,091 ราย เสียชีวิต 89877 ราย  
ณ วันที่ 9 เมษายน 2563 พบผู้ป่วยใน 201 ประเทศ 2 เขตบริหารพิเศษ ประเทศไทย พบผู้ป่วยยืนยันจำนวน  
2,423 ราย พบผู้ป่วยรายใหม่ 54 ราย เสียชีวิต 32 ราย  อาการรุนแรง 36 ราย ผู้ป่วย PUI 25,943 ราย  

จังหวัดอุบลราชธานี พบผู้ป่วยยืนยัน จำนวน  15 รายไม่มีรายใหม่ ยังรักษาจำนวน 14 ราย จำนวน 8 
ราย ไม่มีอาการรุนแรง ผู้ป่วย PUI จำนวน 273 ราย(รายใหม่ 9 ราย) หายกลับบ้าน จำนวน 227 ราย ไม่พบเชื้อ 
252 ราย รอผล 6 ราย ( พบเชื้อ 15 ราย ) ผู้เดินทางท่ี Local quarantine ศูนย ์บ.ยางน้อย  19  คน 
ผู้เดินทางจากประเทศพ้ืนที่ระบาด / กทม-ปริมณฑล  18,238  คน แบ่งเป็น 

• กทม./ปริมณฑล   18801  คนและจากต่างประเทศ  983  คน  
• Home quarantine  14 วนั 19784   คน         
       - รายใหม่ 698  คน          
       - ครบกำหนดฯ  14  วนั 10792   คน  ไปทำงานตามปกติ         
       - อยู่ระหว่างการกักสังเกตอาการ 8992 คน  
• ตรวจคัดกรอง 267786 คน พบผู้ป่วย PUI. 3 ราย (ไม่พบเชื้อ) 

 

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 
รพศ.    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 
ซ่ึงผู้ติดเชื้อจำนวน 15 ราย แบ่งเป็น 
   • อาการดีข้ึน จำหน่ายจาก 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 ราย)  ไม่มีอาการรุนแรง  
 

วาระเพื่อทราบ 
1. ในที่ประชุมกก.โรคติดต่อ ผวจ.ให้ทีมจากศูนย์ดำรงธรรมไป stand by  แล้วจัดรถรับ-ส่งไปศูนย ์บ.ยางน้อย 
ข้อสั่งการ: คนที่เดินทางมาจากต่างจังหวัด จากทุกเส้นทางให้ถือเป็นกลุ่มเสี่ยงทั้งหมด ทำความเข้าใจใน
รายละเอียดมาตรการกับทีมจาก สคร. 
2.มอบรอง นพ.สสจ.กำกับติดตาม ด่านประจำสถานีรถไฟ บขส. เพื่อติดตามการดำเนินการตามมาตรการเหมือน
ด่านสนามบินหรือไม่ 
3.กรณีบุคลากรของ สนง.อัยการจังหวัดที่มีการย้ายเข้าออก 
ข้อสั่งการ 1.ให้คำแนะนำรายบุคคล 
             2.ให้แนวทางการปฏิบัติตนกับหน่วยงานต้นสังกัด 
4.ให้รายงานการสอบสวนโรคของ case อ.ศมม. 
ทีมสอบสวน: Admit ที ่รพ.ศมม.ก่อน แล้วจะดำเนินการทำswap พรุ่งนี้ 
ข้อสั่งการ: ต้องคิดเสมอว่า ทุกคนติดเชื้อ อย่าไว้วางใจให้ดำเนินการ swab ซ้ำอีกครั้งหากมีอาการ URI ให้รักษา
ด้วยยาฟ้าทะลายโจรต่อไป 
5.การจำหน่ายอาหารที่ บริเวณหลังรร.ลายทอง พบว่ามีความวุ่นวายในการจำหน่ายอาหาร แออัด ซึ่งทีม อวล.ได้
ดำเนินการจัดระเบียบสังคมใหม่เพ่ือป้องกันความเสี่ยงในการแพร่เชื้อ 
6.App AOT 

มี 1 ราย จากพ้ืนที่ อ.พิบูล ออกห่างเกิน 100 เมตรจากสถานกักตัว 
7. จากการประชุม EOC ระดับเขต เรื่องการเบิกจ่ายกิจกรรมคัดกรอง/สอบสวนโรคที่มีความล่าช้า 

ข้อสั่งการ : ให้ลดขั้นตอนการเบิกจ่ายโดยให้ส่งเบิกที่ ก.ยุทธ์และตัดใบเหลืองส่งไปที่บริหาร 



8.การดำเนินงานของ รพ.สนาม 
จะเริ่มดำเนินงานผู้ป่วยใน วันที่ 13 เมษายน 2563  
ข้อสั่งการ :ขอให้คำนึงความปลอดภัย+ขวัญกำลังของบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน 

9.เยี่ยมเสริมพลัง HQ อ.นาตาล 3 ราย 
ขอให้คุยกับ นอภ.เรื่องการประเมินคุณภาพการเยี่ยมกลุ่มเสี่ยงที่ HQ ด้วยเพื่อรายงานผลต่อ ผวจ.เพ่ือ
การกับติดตาม นอกจากนี้ ให้ประสาน นอภ.ในเรื่องหน้ากากอนามัย,เจล Alc ที่จัดสรรผ่าน นอภ.ให้
ประเมินความเพียงพอในการใช้งาน 

10. MCATT 
Case อายุ 14 ปี ดำเนินการต่ออย่างไร เนื่องจาก ผปค.มีความกังวลอยากนำตัว HQ ที่บ้าน  
ข้อสั่งการ : ไปอยู่ศูนย์ บ.ยางน้อยก่อน ให้ทีม MCATT ประสานกับพญ.ชารียา เพ่ือประเมินการรักษา 

11.กำหนดการตรวจเยี่ยมสถานการณ์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน 13-16 เมษายน 2563 
12.นพ.สสจ. มีกำหนดตรวจเยี่ยมโซน 2+โรงพยาบาลเหล่าเสือโก้ก วันที่ 11 เมษายน 2563  
13.ส่วนกลางแจ้งหนังสือการปฏิบัติงานเหลื่อมเวลาของเจ้าหน้าที่ในส่วน back office 
 มอบ กล่อง HR ดำเนินการ 
14.รพ.กองบิน21 ประสานเรื่องการตรวจกรณีเข้าเกณฑ์ PUI  

ข้อสั่งการ: รพ.ของรัฐ/เอกชนทุกแห่งต้องทำได้ ซึ่งจังหวัดได้ดำเนินการอบรมให้แล้ว อุปกรณ์ทุก รพ.เบิก
ไปแล้ว หากขาดเหลือสามารถติดต่อประสานทีมโลจิสติค 

15.การสื่อสารความเสี่ยง 
-เรื่องประเด็นรถแห่ประชาสัมพันธ์ ม.ราชภัฎที่รถตู้ รถ 6 ลอ้ แต่ไม่มีน้ำมันจะประสานตรงอีกครั้ง 
-กรณี Case อ.ศมม.ผลตรวจทางห้องปฏิบัติการเป็นลบ 
-การบริจาคอุปกรณ์ป้องกันโรคทุกรายการที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี จะนำไปปชส.
ต่อไปในเว็บสนง.สสจ. 
-การมอบใบประกาศสำหรับผู้ผ่านการรักษา/กักตัวตามกำหนดจนครบ 30 วัน 
มติทีป่ระชุม: เห็นด้วย ซึ่งผวจ.กำลังพิจารณาจัดทำใบประกาศให้ทุกรายรวมถึงผู้ที่ HQ โดยพื้นที่สามารถ
ดำเนินการจัดพิธีมอบได้ หากสามารถดำเนินการได้ทัน ทีมสื่อสารความเสี่ยงจะบรรจุเนื้อหาในการแถลง
ข่าวในวันที่ 24 เมษายน 2563 

16.ความคืบหน้าในการประเมินคุณภาพการใช้ตู้ swab 
ผอ.รพ.ม.อุบลฯแจ้งความคืบหน้าในการประเมินคุณภาพตู้ swab เนื่องจากต้องดำเนินการหลายขั้นตอน
ขอเวลาดำเนินการอีกระยะ แล้วจะแจ้งให้ทราบต่อไป 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



วาระเพื่อพิจารณา 
 

ประเด็น มาตรการในการสื่อสารความเสี่ยง 
มติที่ประชุม : ทีมสื่อสารความเสี่ยงปรึกษาหารือและวางมาตรการร่วมกันเพ่ือเสนอท่าน นพ.สสจ.พิจารณา
ดำเนินการ 

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

       (นางดารณี  เผ่าผา) 
   (เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขชำนาญงาน)    

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


