รายงานการประชุมทางไกล VDO Conference ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (EOC) เขตสุขภาพที่ 6
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เรื่อง การดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
วันพุธที่ 22 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.30 – 16.30 น.
ณ ห้องประชุมวิริยกิจจา ชั้น 2 ตึกชมพู สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี
………………………………………….
เริ่มประชุมเวลา เวลา 13.30 น.
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ
ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขฝาก ขอบคุณทุกคนที่ร่วมกันทำงานอย่างเข้มแข็ง ซึ่ง
เขตสุขภาพที่ 6 มีภารกิจเยอะมาก ทั้งในพื้นที่แต่ละจังหวัด State Quarantine และรองรับท่าอากาศยาน
สุวรรณภูมิ , สนามบินนานาชาติ อู่ตะเภา และด่านพรหมแดนต่างๆ สำหรับกรณีจังหวัดระยอง เป็นโอกาส
ทดสอบระบบของประเทศและเป็นบทเรียนให้จังหวัดต่างๆ ในการบริหารจัดการในทุกมิติ เตรียมความพร้อมที่
จะเผชิญเหตุการณ์ในลักษณะนี้ และจากการสรุปประชุมผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม
2563 มีประเด็นสำคัญ ดังนี้
1. การดูแลความปลอดภัยในโรงพยาบาล เหตุการณ์ในห้องฉุกเฉิน
2. จัดสรรงบเหลือจ่ายได้ในสัปดาห์นี้ สำหรับเงิน Contingency fund ท่านปลัดจะจัดสรรให้
โรงพยาบาลที่มีภาระงาน (COVID-19) เป็นลำดับแรก
3. เร่งเบิกจ่ายงบประมาณ ทั้งงบลงทุน งบปกติ งบเสี่ยงภัย (COVID-19) สำหรับเงินกัน
เหลื่อมปีเบิกให้ได้ภายในวันที่ 30 กันยายน 2563
4. รวบรวมค่าใช้จ่าย EIA ของโรงพยาบาลต่างๆ
5. การจ้างบุคลากร ให้ถูกต้อง ไม่มีการแอบจ้างโดยไม่เข้าระบบ แล้วเกิดปัญหาตามมา
ในการเรียกร้องบรรจุสำหรับการบรรจุข้าราชการใหม่จะดำเนินการในเดือนสิงหาคม ส่วนข้าราชการที่เพิ่งบรรจุ
เงิ น เดื อ นออกไม่ ท ั น เดื อ นกรกฎาคม กำลั ง เร่ ง ดำเนิ น การร่ ว มกั บ สำนั ก งบประมาณและกรมบั ญ ชี ก ลาง
จะได้ภายในเดือนสิงหาคมปีนี้
6. เขตสุขภาพที่ 6 อัตรามารดาตายสูงกว่าทุกปีที่ผ่านมา ขอให้ทีม MCH board ได้วิเคราะห์
ทบทวน กำหนดมาตรการต่างๆ และดำเนินการด้วย
7. ให้ระวังโรคอื่นๆ เช่น ไข้เลือดออก (COVID-19) ช่วยการดูแลทุกจังหวัด
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรอง/ติดตามรายงานการประชุม
- รายละเอียดตามเอกสารสรุปรายงานการประชุมฯ วันที่ 15 กรกฎาคม 2563
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องติดตาม
3.1 ภารกิจด้านสถานการณ์ (SAT) สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 จังหวัดชลบุรี
- รายงานสถานการณ์ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เขตสุขภาพที่ 6
มีผู้ป่วยยืนยันสะสม จำนวน 246 ราย ไม่พบผู้ป่วยยืนยันรายใหม่ ไม่มีผู้เสียชีวิต กลับบ้านได้ จำนวน 237 ราย
และ PUI จำนวน 12,700 ราย (ข้อมูล ณ วันที่ 22 กรกฎาคม 2563) (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 1)
- รายงานสถานการณ์ โ รคติ ด เชื ้ อ ไวรั ส โคโรนา 2019 (COVID-19) ใน State
Quarantine เขตสุ ข ภาพที ่ 6 มี ผ ู ้ ป ่ ว ยยื น ยั น สะสม จำนวน 144 ราย หายป่ ว ยแล้ ว จำนวน 83 ราย
ผู้ป่วยรักษาอยู่ จำนวน 61 ราย และผู้ป่วยรายใหม่วันนี้ จำนวน 4 ราย (ข้อมูล ณ วันที่ 22 กรกฎาคม
2563) (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 1)
มติที่ประชุม
นพ.วิชยั ธนาโสภณ : ขอเสนอแนะให้มกี ารนำเสนอข้อมูลประเทศซูดาน ของโรคติดต่อในพื้นที่ของ
ประเทศ เช่น โรคไข้เหลือง ว่ามีมาตรการป้องกันโรคด้วยการฉีดวัคซีนหรือไม่ ให้มีการตรวจสอบ โรคเฉพาะพื้นที่
ฝากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 จังหวัดชลบุรี ดำเนินการตรวจสอบข้อมูล
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ 6 : การเดินทางไปประเทศในทวีปแอฟริกาหรือประเทศ
ที่มีการระบาดของโรค ต้องมีการฉีดวัคซีนหรือไม่ และมีการตรวจสุขภาพในขากลับเข้าประเทศอะไรบ้าง
สคร.6 : รับพิจารณาข้อเสนอแนะ จะดำเนินการค้นหา ตรวจสอบข้อมูล และจะนำเสนอ
รายงานในครั้งต่อไป
3.2 ภารกิจด้าน Operation
- ไม่มนี ำเสนอ
มติที่ประชุม สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 6 ด้าน Operation เนื่องด้วยจำนวนการ Swab ใน
State Quarantine มีจำนวนมาก ฝากทีมโรงพยาบาลชลบุรีและโรงพยาบาลในเขตสุขภาพ จัดเตรียมทีมช่วย
สนับสนุน ทีม สคร.6 ในการ Swab โดยให้ สคร.6 จัดทำแผน Swab ใน State Quarantine ด้วย
3.3 ภารกิจด้าน Logistics
- รายงานข้อมูล การจัดสรรหน้ากากอนามัย (Surgical Mask), N95 และ Cover all
ของเขตสุ ข ภาพที ่ 6 รอบที ่ 1 - 28 ระหว่ า งวั น ที ่ 7 มี น าคม ถึ ง 20 กั น ยายน 2563 (รายละเอี ย ด
ตามเอกสารแนบ 2)
- ขอแจ้งข้อมูลเพิ่มเติมคือ สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 12 แจ้งว่าการจัด สรร
หน้ากากอนามัย (Surgical Mask) เบื้องต้นจะจัดสรรให้อีก 3 เดือน
มติที่ประชุม รับทราบ

3.4 ภารกิจด้านบริหารจัดการ
- รายงานสถานการณ์ใช้จ่ายงบประมาณรายจ่า ยประจำปี พ.ศ. 2563 งบกลาง
กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระยะการระบาดในวงจำกัด (ระยะที่ 2) จากระบบ GFMIS
ณ วันที่ 17 กรกฎาคม 2563 (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 3)
มติที่ประชุม สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 6 : ขอให้โรงพยาบาลสมุทรปราการ
และโรงพยาบาลบางพลี เร่งรัดการเบิกจ่ายงบกลาง COVID-19 สำหรับการรักษาพยาบาลเกินสิทธิ COVID-19
ด้วย
3.5 ทุกจังหวัดรายงานสถานการณ์ของแต่ละจังหวัด
3.5.1 จังหวัดระยอง
- สถานการณ์จังหวัดระยอง ในขณะนี้ถือว่ามีความปลอดภัย
- ได้ดำเนินการตรวจคัดกรองประชาชนตั้งแต่วันที่ 14 กรกฎาคม 2563 ถึงปัจจุบัน
จำนวน 6,843 ราย ผลออกมาไม่พบเชื้อ
- มีจุดตรวจ COVID-19 โดยเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลระยอง ซึ่งตั้งจุดตรวจอยู่ที่
สวนศรีเมือง ถึงวันที่ 24 กรกฎาคม 2563 หลังจากวันที่ 24 กรกฎาคม 2563 เป็นต้นไป หากประชาชนมี
อาการเข้าเกณฑ์ PUI จะต้องไปตรวจหาเชื้อ COVID-19 ที่โรงพยาบาลใกล้บ้าน
มติที่ประชุม รับทราบ
3.5.2 จังหวัดจันทบุรี
สถานการณ์จังหวัดจันทบุรี ชายแดน Local Quarantine ระดับจังหวัดเดิมมี 2 แห่ง แต่ที่
ผ่านมามีการกักตัวคนไทยที่เดินทางจากกัมพูชาน้อยลง จึงลดเหลือเพี่ยงแห่งเดียวที่คุ้งบาง และสามารถรองรับ
ได้เต็มทีแ่ ต่ละรอบ 64 คน ที่ผ่านมารับไปแล้ว 59 คน มีการตรวจและปล่อยกลับ มีผู้ลักรอบเข้ามา มีบทลงโทษ
กักตัว 48 ชั่วโมง และส่งกลับ
มติที่ประชุม รับทราบ
3.5.3 จังหวัดตราด
สถานการณ์จังหวัดตราด ชายแดน ไม่มีปัญหา ขณะนี้มีแผนที่จะตรวจแรงงานต่าง
ด้าวหารือกับการรับมือชายแดนที่กำลังเปิดอยู่ ระหว่างผู้ว่าเตรียมความพร้อมสถานการณ์ปกติ
มติที่ประชุม รับทราบ
3.5.4 จังหวัดสมุทรปราการ
มติที่ประชุม สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 6 ขอแสดงความเสียใจกับแพทย์ที่
เสียชีวิต ฝากดูแลเจ้าหน้าที่ ช่วยกันดูแล และช่วยเหลือ

3.5.5 จังหวัดฉะเชิงเทรา
สถานการณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา ไม่พบผู้ป่วยยืนยันรวม 103 วัน เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม
2563 มีแรงงานต่างดาวเดินทางมาช่องทางธรรมชาติ จำนวน 88 คน ได้ดำเนินการตรวจคัดกรอง ผลไม่พบ
เชื้อทั้งหมด
มติที่ประชุม รับทราบ
3.5.6 จังหวัดสระแก้ว
สถานการณ์สระแก้ว วันที่ 22 กรกฎาคม 2563 มีผู้เดินทางเข้ามาบริเวณชายแดน
จำนวน 4 ราย มีการผ่อนตนให้กัมพูชาเก็บของที่ตลาดโรงเกลือ 6 ตลาด กำหนดให้เข้าตลาดได้วันละ 1 ตลาด
ยกเว้นวันเสาร์ เริ่มตั้งแต่วันที่ 15 – 22 กรกฎาคม 2563 โดยมีรถเข้ามาขนของ จำนวน 173 คัน และมีคน
จำนวน 334 คน สถานการณ์การปกติ
มติที่ประชุม สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 6 : ในอนาคตรัฐบาลจะมีมาตรการเปิด
ให้แรงงานต่างดาวเข้ามาในประเทศ ทำให้มีแรงงานต่างดาวจำนวนมากขึ้น ขอให้เจ้าหน้าที่เตรียมพร้อมการ
ดำเนินงานต่อไป
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา
- ไม่มี
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ
5.1 เรื่องจากศูนย์วิชาการ
5.1.1 ศูนย์อนามัยที่ 6 ชลบุรี
ในสัปดาห์ หน้าจะมีการประชุม MCH board ระดับเขต ที่สำนักงานสาธารณสุ ข
ชลบุรี เพื่อวิเคราะห์สาเหตุมารดาตาย ในเขตสุขภาพที่ 6
มติที่ประชุม สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 6 : ในปีนี้เขตสุขภาพที่ 6 มีจำนวน
มารดาตายสูงกว่าทุ ก ปีที ่ผ ่า นมา ถ้า มี Case มารดาตาย ขอให้ศูนย์อนามั ย ที ่ 6 ทีม MCH board และ
ทีม service plan ดำเนินการ Root Cause Analysis (RCA) โดยลงพื้นที่ไปยังโรงพยาบาลที่เกิดเหตุ เพื่อให้
เกิดการเรียนร่วมกัน เจ้าหน้าที่เกิดความตระหนัก และเตรียมพร้อมในการรองรับสถานการณ์
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชลบุรี : เบื้องต้นได้ประสานงานกับนายแพทย์ธีระ ศิวดุลย์
แล้วจะเร่งรัดการนำงานต่อไป

5.2 เรื่องอื่นๆ
สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 6 : แจ้งเรื่องแรงงานต่า งด้ าว จะมีการประชุ ม
สำนักบริหารกลาง กระทรวงแรงงาน กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงความมั่นคง เพราะรายงานขณะนี้มีการ
ยื่นความจำเป็นต้องใช้แรงงานที่จะเข้ามาทั้งประเทศ ทางชายแดน 5 - 6 จุด มี อำเภอแม่สอด ,จังหวัดระนอง
จั ง หวั ด สระแก้ ว จั ง หวั ด ตราด สาธารณรั ฐ แห่ ง สหภาพพม่ า สาธารณรั ฐ ประชาธิ ป ไตยประชาชนลาว
มีแรงงานที่เข้ามาจำนวน 90,000 คน มีข้อมูลและเอกสารครบถ้วนจำนวน 60,000 คน ส่วนที่เหลือ จำนวน
30,000 คน ต้องมีมาตราตรวจคัดกรองดูแลทั้งหมด ฝากทีมเจ้าหน้าที่ชายแดนรอดูมาตรการจากส่วนกลางว่า
จะ State Quarantine แบบไหน ซึ่งจะมีค่าใช้จ่ายจะมากขึ้น ทำให้มีแรงงานลักลอบเข้ามาในประเทศมากขึ้น
ขอให้แต่ละจังหวัดมีการประสานงานกับฝ่ายความมั่นคงและ สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองเพื่อวางแผนมาตรการ
การดำเนินงานต่างๆ

สรุปข้อสั่งการ Incident Commander วันที่ 22 กรกฎาคม 2563
- ให้ทุกหน่วยงานเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณทั้ง งบกลาง งบปกติ และงบอื่นๆ

ปิดประชุม เวลา 14.30 น.
นายรัก ธนะไพบูลย์
STAG Director
ผู้สรุปรายงานการประชุม
นายแพทย์วิชัย ธนาโสภณ
Planning Chief
ตรวจรายงานการประชุม
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