
สรุป ประชุม EOC  
29 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. ร.อ.ศุภภาณุ์ฤกษ์  ไพศาลสุทธิ  ผู้อ้านวยการโรงพยาบาลกองบิน 21 
8. นางหรรษา  ชื่นชูผล   นักวิเคราะห์ฯช้านาญการพิเศษ 
9. นางสาวอลิษา  สุพรรณ  นักวิเคราะห์ฯช้านาญการพิเศษ 
10. นางร้าไพ  สุวนาม   นว.สาธารณสุขช้านาญการพิเศษ 
11. นางสุภาภรณ์  อุตมัง   นว.สาธารณสุขช้านาญการพิเศษ 
12. นางทิพวรรณ โรจนศตพงศ์  นว.สาธารณสุขช้านาญการพิเศษ 
13. นางสาวนันทิกร  จ้าปาสา  เภสัชกรช้านาญการพิเศษ 
14. นายปรีชา   ทองมูล   นว.สาธารณสุขช้านาญการ 
15. ดร.ภัลลภา  โสตถิสวัสดิ์  นว.สาธารณสุขช้านาญการ 
16. นายชัยสิทธิ์ เรืองโรจน์  นว.สาธารณสุขช้านาญการ 
17. ดร.วิชิต  พุ่มจันทร์    นว.สาธารณสุขช้านาญการ 
18. นายธิดารัตน์  บุญทรง  นว.สาธารณสุขช้านาญการ 
19. นางสาวอุทัย สมบูรณ์  นว.สาธารณสุขช้านาญการ 
20. นางกนกวรรณ  กุแก้ว  พยาบาลวิชาชีพช้านาญการ 
21. นางวลีรัตน์ อภัยบัณฑิตกุล  นว.สาธารณสุขช้านาญการ 
22. นางเยาวลักษณ์  โภคละทวีพงศ์ นว.สาธารณสุขช้านาญการ 
23. นายประพนธ์  บุญไชย  นว.สาธารณสุขช้านาญการ 
24. นางวีระสุดา  สวัสดี   พยาบาลวิชาชีพช้านาญการ 
25. นางดารณี  เผ่าผา   จพ.ทันตสาธารณสุขช้านาญงาน 
26. นายมรกต  ลอยนวล   นว.สาธารณสุขช้านาญการ 
27. นายเอกชัย  จูญเนต   รนว.สาธารณสุขช้านาญการ 
28. นางผกาวรรณ  กองพร  นว.สาธารณสุขช้านาญการ 
29. นายปัญญาวุธ  ไพเราะ  นว.สาธารณสุขปฏิบัติการ 
30. นายประสิทธิ์ คุณแสนใส  นว.สาธารณสุขปฏิบัติการ 
31. นางสาวสุปรียา นิธิพานิช  พยาบาลวิชาชีพ รพ.ม.อุบลราชธาน ี
32. นางสาวธีราภา  ธาน ี  พยาบาลวิชาชีพช้านาญการ รพ.พระศรีมหาโพธิ์ 



33. นางสาวตรีฐิตา  อินทะชัย  นักวิชาการสุขาภิบาล รพ.กองบิน 21 
34. นางรัชนี  อุทธสิงห์   พยาบาลวิชาชีพช้านาญการ เทศบาลนครอุบลฯ 
35. นายสีพา    เชื่องดี   พนักงานโสตทัศนูปกรณ์ 
36. นางเอมอร  ปัญญาวิชัย  จพ.สาธารณสุขช านาญงาน 
37. นายสุนทร  ศรีแสงเมือง  พนักงานโสตทัศนูปกรณ์ 
38. นายวุฒี  เหนี่ยวพันธ ์  พนักงานกระทรวงสาธารณสุข 
39. นางสาวอรจิตร วรรณทวี  นว.คอมพิวเตอร์ 
40. นายจักรพันธ์  บุญจรัส  นว.คอมพิวเตอร์ 
41. นายภูริภัทร  บรรจง   นักวิชาการสาธารณสุข  

เริ่มประชุมเวลา 08.20 น. 
ทีม SAT รายงาน สถานการณ์ท่ัวโลก 3,084,801 รายเสียชีวิต 212,522 ราย ประเทศไทย พบผู้ปว่ย

ยืนยัน  2,938  ราย  เสียชวีติ 54 ราย • รายใหม่วันนี้  7 ราย     
• หายแล้ว  2,652  ราย ก้าลังรกัษา 270  ราย  
• จนท. ทางการแพทย์ฯ ติดเชื้อ  102 ราย   
• ประเทศไทย พบผู้ป่วยเข้าเกณฑ์สอบสวนโรค (PUI : Patient under investigation) 55,642  ราย  
ประเทศไทย มีแนวโน้มระบาดเพ่ิมมากข้ึน กระจายไปทั่วประเทศ ไม่พบผู้ป่วย 9 จังหวัด 

 

จังหวัดอุบลราชธานี พบผู้ป่วยยืนยัน จ้านวน  15 รายไม่มีรายใหม่ 23 วัน อัตราป่วย  7.8 ต่อประชากร
ล้านคน 
• อาการดีข้ึน จ้าหน่ายจาก รพ. 15  ราย          
           - พักฟ้ืนที่ Local isolation  ที่ อ.เขื่องใน  1  ราย         
           - หายและส่งกลับบ้าน   14 ราย  (ครบ 30 วัน 13 ราย)  
• พบผู้ปว่ยเข้าเกณฑ์สอบสวนโรค (PUI)  395 ราย (รายใหม่ 11)  
• ผลตรวจไม่พบเชื้อ 379  ราย     
• พบเชื้อ   15  ราย  รอผล 1 ราย  
• หายกลับบ้านแล้ว 388  ราย ยังรกัษา  2  ราย 
การกักสังเกตอาการ 14 วัน (Home quarantine) จ.อุบลราชธานี 
• ผู้เดินทางจากต่างประเทศและต่างจังหวัดรวม   38,631   คน  
• จากต่างประเทศ  1,027  คน / กทม./ปริมณฑล   24,684  คน และจากจงัหวัดอ่ืน   12920   คน 
• Home quarantine  14 วนั 38361 คน 
 

- รายใหม่  604 คน          
- ครบก้าหนดฯ  14  วัน  33,337   คน (ปกติ)         
- อยู่ระหว่างการกักสังเกตอาการ    5,294  คน   

• ผู้สัมผสัเสี่ยงสูง/ผู้มาจากต่างประเทศ ที่ศูนย์ฯ บ.ยางน้อย  16  คน  
• ผู้เดินทางโดยเครื่องบิน จาก กทม.- อุบลฯ  30  คน   
• ตรวจคดักรอง 284,105 คน  พบผู้ป่วย PUI 11 ราย (ไม่พบเชื้อ) 
  

 



วาระเพื่อทราบ 
1. ขณะนี้เริ่มมีการระบาดของไข้เลือดออก พ้ืนที่อ้าเภออ้าเภอ ดอนมดแดง นาเยีย ส้าโรง เขมราฐ เดชอุดม 

ข้อสั่งการ: 
- อ้าเภอดอนมดแดง มีการระบาดสูงสุด เข้าสู่ Generation 3 ให้เพ่ิมมาตรการควบคุมป้องกัน เฝ้าระวัง อย่าง

เข้มข้น 
- อ.เดชอดุม ขอให้เฝ้าระวังอย่างเข้มข้นเนื่องจากมี case เด็กป่วยหนักส่งต่อรพ.สรรพสิทธิประสงค์ นอกจากนี้

อ้าเภอน้้ายืน ตระการพืชผล ศรีเมืองใหม่ ควบคุมโรคอย่าให้เกินGeneration 2 
- ขอให้ทุกอ้าเภอเฝ้าระวัง COVID-19 และไข้เลือดออก ในลักษณะคู่ขนานกันไป 

2. น้าเสนอผลการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดอุบลราชธานี 
การผ่อนปรนมาตรการในการควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัด

อุบลราชธานี ให้ก้าหนดมาตรการการด้าเนินงานที่สอดคล้องกับมติ ศูนย์บริหารสถานการณ์ความเสี่ยง COVID-19  
เบื้องต้น ผ่อนปรนมาตรการเดิมเกือบทั้งหมด ยกเว้น  
1 สนามมวย สนามชนไก่  รร.เรียนพิเศษ  Fitness ส่วนสถานที่อ่ืนๆให้ใช้มาตรการ Social Distancing 
2 ร้านอาหาร สถานที่ราชการใช้มาตรการด้านสาธารณสุข +มาตรการ Social Distancing 
มาตรการที่ยังคงไว้.. 
1. การคัดกรองที่สนามบินยังคงไว้เช่นเดิม เนื่องจากหลังวันที่ 1 พฤษภาคม 2563 จะมีสายการบินลง
เครื่องที่จังหวัดอุบลราชธานีมากข้ึน 
2.การสวมหน้ากากอนามัย เข้าร้านสะดวกซื้อ/ปั้มน้้ามัน ให้เป็นไปตาม พระราชก้าหนดฉุกเฉิน (พรก.) 
3.การวัดปริมาณแอลกอฮอล์ในร่างกาย หลีกเลี่ยงใช้วิธีการเป่า ให้ใช้วิธีเจาะเลือดแทน 
4.การประชุมไม่เกิน 100 คน ต้องมีมาตรการ Social Distancing สวมหน้ากากอนามัย/ผ้า และเตรียม 
แอลกอฮอล์ เจล ไว้ล้างมือ 
*** จังหวัดอุบลราชธานี จะประกาศมาตรการผ่อนปรนในการควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติด

เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หลังจากมีมติจากศูนย์บริหารสถานการณ์ความเสี่ยง COVID-19  
ข้อสั่งการ:   

1.ขอให้ทุกอ้าเภอจัดท้าข้อมูลพ้ืนฐานที่เก่ียวข้องเพ่ือจัดระบบ วางระบบ เพ่ือให้ได้ตามมาตรการผ่อนปรนที่ 
ก้าหนดไว้ 

2.ข้อมูลการติดตามผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงมีแนวโน้มลดลง อาจมีการปรับเปลี่ยนภาระกิจเพ่ือเตรียมความพร้อมรับ
มาตรการผ่อนปรน 

3.น้าข้อมูลในข้อ 1 หารือชุมชน/ท้องถิ่น ในมาตรการที่ต้องด้าเนินการเมื่อเข้าสู่มาตรการผ่อนปรนในการ
ควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
3. หัวหน้ากลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมฯ น้าเสนอผลการตรวจเยี่ยม พื้นท่ี อ.เขมราฐ(ส่วนราชการ) พบว่าด้าเนินการได้
ตามมาตรฐานที่ก้าหนด 
ข้อสั่งการ:   

1.มอบหัวหัวหน้ากลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมฯ จัดท้า clip vdo  มาตรฐานร้านอาหาร ร้านตัดผม เพ่ือ
เตรียมการรองรับเข้าสู่มาตรการผ่อนปรนในการควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 

2.จัดท้าคู่มือแจกให้ทุกอ้าเภอ 
 



4. ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เน้นย้้ามาตรการคนภายนอกจังหวัดเดินทางเข้าพ้ืนที่ 
ข้อสั่งการ :  

1.  การเข้าเวรประจ้าด่านตรวจในชุมชนแต่ละพ้ืนที่ ให้มีการปรับภาระกิจ โดยให้ อสม.ในชุมชน  
 ผลัดเปลี่ยน เข้าเวรประจ้าด่านตรวจแทนการใช้บุคลากรทางการแพทย์ 

2.  ด้าเนินการตามมาตรฐานในการควบคุม ป้องกันโรคอย่างเข้มข้นต่อเนื่อง 
3.  การประชุม/อบรม ปรับกลุ่มเป้าหมายไม่เกิน 100 คน และก้าหนดมาตรการอ่ืนๆรองรับ เช่นการ  

 สวมหน้ากาก การเว้นระยะห่างทางสังคม การล้างมือด้วยสบู่/แอลกอฮอล์ 
4.  ไม่ออกนอกพ้ืนที่จังหวัด โดยไม่มีเหตุอันควร 
5. เมื่อผู้ติดเชื้อในจังหวัดมีแนวโน้มลดลง ต้องปรับภารกิจเป็นการค้นหาผู้ป่วยเชิงรุก เช่นกลุ่มแรงงาน 

 ต่างด้าว กลุ่มเสี่ยงพ้ืนที่แออัด ซึ่งขณะนี้การตรวจค้นหาเชื้อ ในเขตสุขภาพที่ 10 สามารถตรวจได้วัน
ละ 250 Test  

***ยกร่างเสนอกรรมการโรคติดต่อจังหวัดตามมาตรการผ่อนปรน ให้รอมติ/ข้อสั่งการจากส่วนกลางก่อน 
5.Logistic  
 5.1 การUpdate ระบบรายงานทรัพยากร ให้รายงานในโปรแกรม Co-ward  เริ่มใช้ตั้งแต่ 20 เมษายน 
2563 ที่ผ่านมา  นอกจากนี้ได้ก้าหนดแนวทางการบริหารจัดการข้อมูลในโปรแกรม Co-ward   ดังนี้ 
 - ให้ Update รายการเวชภัณฑ์ ทุกวันจันทร์ พุธ ศุกร์ ก่อนเวลา 13.00 น. 
 - เวลา 14.00 น.จังหวัดประมวลผลข้อมูล 
 - เวลา 15.00 น.คืนข้อมูลให้พื้นที่ (หน.ฝ่ายคบส ทุกรพ.) 
 - เวลา 15.30 น. คืนข้อมูลให้ IC , ผู้อ้านวยการโรงพยาบาลทุกแห่ง 
 - ตัดข้อมูลระหว่าง 16.00 – 23.00 น. 
 5.2 การจัดสรรเวชภัณฑ์  

- จังหวัดด้าเนินการจัดสรรทุกสัปดาห์ ให้ทุกอ้าเภอติดต่อรับเวชภัณฑ์จัดสรรทุกวันศุกร์ 
- รพ.แม่ข่ายสรุปการจัดสรร ให้ระบุคงคลัง รวมกับเวชภัณฑ์ทุกหน่วย จ้านวนการใช้ต่อเดือน 
- ด้าเนินการตามระเบียบพัสดุ 
5.3 การจัดหาเวชภัณฑ์ ได้รับจากช่องทาง ดังนี้ 
- เวชภัณฑ์พระราชทาน 
- รับจัดสรรจากกระทรวงสาธารณสุข 
- รับจัดสรรจากเขตสุขภาพท่ี 10 
- บริจาค 
***ขณะนี้หน้ากากอนามัย จ้านวน 1 ล้านชิ้น จังหวัดอุบลราชธานีได้รับจัดสรรแล้ว อยู่ในขั้นตอนระหว่าง

ด้าเนินการจัดสรรให้โรงพยาบาลรัฐและเอกชน ตลอดจนเครือข่าย อสม. 
***อาทิตย์หน้า จะด้าเนินการจัดสรรเครื่อง UV-C เพ่ือ Reuse หน้ากากอนามัย N95 ในการนี้คณะ

วิศวกรรมศาสตร์ ม.อุบลฯให้ค้าแนะน้าเรื่องประสิทธิภาพการฆ่าเชื้อโรคของเครื่อง โดยห้ามวางหน้ากากซ้อนกัน  
โดยกลับด้านหน้ากากอนามัยทุก 15 นาที ซึ่งในแต่ละรอบการอบรวมเวลาทั้งสิ้น 30 นาที 
ข้อสั่งการ : ท่านผู้ตรวจราชการกระทรวง มีข้อสั่งการเพ่ิมเติมในประเด็นเรื่องหน้ากากอนามัยจะเริ่มขาดแคลนอีกครั้ง 
ก้าชับให้ทุกหน่วยบริการสาธารณสุข ควบคุม ดูแลการใช้จ่ายอย่างเหมาะสม 

 

วาระเพื่อพิจารณา  ไม่มีวาระการประชุม  
 



วาระอ่ืนๆ  ไม่มีวาระประชุม 

เลิกประชุม 08.45 น. 
ลงชื่อ..................................................ผู้บันทึกรายงานการประชุม  

       (นางดารณี  เผ่าผา) 
   (เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขช้านาญงาน)    

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


