
รายงานการประชุมทางไกล (Video Conference) 
ประชุม Video Conference ศูนยปฏิบัติการฉุกเฉินดานการแพทยและสาธารณสุข 

กรณีโรคไวรัสโคโรนา ๑๙ (COVID-๑๙) เขตสุขภาพท่ี ๑ ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๔ 
วันศุกรท่ี ๔ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๔.๓๐ น. 

 
วาระการประชุม/เรื่อง ขอส่ังการ/มติท่ีประชุม     หมายเหตุ 

๑. เรื่องท่ีประธานแจงให
ทราบ 

- แจงมาตรการสวนกลาง เพ่ือเนนย้ำ (จา กศปก.และ ศปค.) เนนให
ประชาสัมพันธไมใหประชาชนตื่นตระหนก และใหบุคลากรทางการแพทย
เฝาระวัง/คัดกรองในทุกรพ. โดยไมจำเปนตอง Lockdown หากสามารถ
จัดการไดภายใน ๒ สัปดาหก็จะสามารถควบคุมการระบาดระลอก ๒ ได  
- นโยบายปลัด การสุมตรวจกลุมเสี่ยงตามตะเข็บชายแดน, ARI Clinic 
และ UP ในทุกหนวยงาน การตรวจหาเชื้อในกลุม PUI, Pneumonia ให
ครบทุกราย 
- เชิญนพ.สสจ.รับนโยบายจากปลัดกระทรวงเม่ือวันท่ี ๘ ธ.ค. ๒๕๖๓ ท่ี
จังหวัดเชียงราย 

รับทราบ 

๔. เรื่องเพ่ือทราบ/เพ่ือพิจารณา  
๔.๑ สถานการณการระบาด
ของ COVID – ๑๙ และการ
ดําเนินการปองกันควบคุม
การ 
ระบาด COVID – ๑๙ เขต
สุขภาพท่ี ๑  
โดย กลุมภารกิจตระหนักรู
และประเมินสถานการณ 
(SAT) 

พบผูปวยรวม ๖๔ ลาน Active ๑๘.๓ ลาน เสียชีวิตแลว ๑.๔ ลานคน 
สวนประเทศไทยเขต ๑ พบผูปวยยืนยนัสะสม ๗๕ ราย สวนการติดเชื้อ
ระลอก ๒ จากการลักรอบเขามาจากประเทศพมา  รวม ๑๑ ราย จังหวัด
พะเยา ๑ ราย (ลักรอบเขาประเทศ ๒๗ พ.ย. ๒๕๖๓ และไดเดินทางไป
หลายแหง) ท้ังนี้พบวาผูปวยแตละรายใหขอมูลไมเหมือนกัน แตละจังหวัด
ไดมีการคัดกรองในดานแมขายและเตรียมพ้ืนท่ีรองรับ และมีมาตรการใน
การคนหาผูปวย ผูสัมผัสรวมถึงการสื่อสารความเสี่ยง รวมถึงการปองกัน
การแพรระบาดในประเทศ การนำเสนอนโยบายสูการปฏิบัติในพ้ืนท่ีไดแก
การจัดตั้งทีม CDCU จาก ๑ ทีมเปน ๓ ทีมตออำเภอ โดยทุกจังหวัดได
จัดเตรียมแผน IAPและซักซอมแผนเรียบรอยแลว ๒ จังหวัดไดแก
เชียงราย นาน  

ใหรายงานใหเห็น
ประเด็นสำคัญใน
การระบาด
ระลอกใหม และ
ใหเห็นภาพการ
ดำเนินงานภายใน
สัปดาหหนา 

๔.๑.๑ รายงานสถานการณ
ในฝงเมียรมา และทา
ข้ีเหล็ก 
โดย สํานักงานสาธารณสุข
จังหวัดเชียงราย 

ณ วันท่ี ๓ ธ.ค. ๖๓ พบผูปวยท่ีพมา ๙.๓ หม่ืนคน มากสุดท่ียางกุง  
ภาพรวมมีการเพ่ิมข้ึนวันละ ๑,๐๐๐ ราย ในเขตชายแดนภาคเหนือ  
มีผูปวยรัฐฉานเหนือ-ใต รัฐฉานตะวันออก (ทาข้ึเหล็ก พบ ๕๕ ราย ราย
แรก ๑๖ พ.ย. และเกิดการระบาดในโรงแรม ๑G๑) ขณะนี้มีการเตรียม
ทำ Local quarantine ท่ีอ.แมสาย รับได ๕๐๐ คน และเตรยีมการรพ.
แมฟาหลวง เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการจัดบริการเพ่ือรองรับผูปวย  
 

 

๔.๒ การเตรียมความพรอมรับสถานการณการระบาดระลอก ๒ 
๔.๒.๑ คณะทํางาน
ปฏิบัติการฉุกเฉินดาน
การแพทยและสาธารณสุข 
กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
๒๐๑๙ (COVID – ๑๙) เขต
สุขภาพท่ี ๑ 
- กลุมภารกิจยุทธศาสตร

 - การเตรียมความพรอมดานการรองรับสถานการณฉุกเฉินความพรอม
ของเตียง ICU, NICU สถานท่ีรองรับ State/Local quarantine ตย.จ.
เชียงราย ตองทำ Local state quarantine 
- ขอให Update ขอมูล ในระบบ Co-ward, Co-logistics, Co-lab ใน
สวน ของ N๙๕ ใหทำเรื่องผานเขตไปยังสวนกลางเพ่ือขอเวชภัณฑสำรอง 
(ทีม Logistics สำรวจและทำเรื่องขอสนับสนุนในภาพเขต) 
สวน VTM, ไม swab ใหศูนยวิทยาศาสตรเชียงราย สนับสนุนหากไมพอ

-ขอใหทุกจังหวัด 
update ความ
พรอมเรื่องเตียง, 
สถานท่ีตั้ง 
Quarantine เพ่ือ
เสนอนายกฯ 
ปลัดฯ 



วาระการประชุม/เรื่อง ขอส่ังการ/มติท่ีประชุม     หมายเหตุ 
และวิชาการ (STAG) 
- กลุมภารกิจสํารอง
เวชภัณฑและสงกําลังบํารุง 
(LogisticandStockpiling) 

ใหประสาน Logistics สวนกลาง และเตรียมการเรื่องอุปกรณ PPE 
สำหรับบุคลาการในดานคัดกรองใหเหมาะสม 
 

- ใหจ.เชียงรายตั้ง 
Local State 
quarantine จ.
เชียงราย ท่ีมา
จากตางประเทศ 
ไมวาจะมาจาก
จังหวัดใด 

๔.๓ มาตรการการ
ดําเนินการศูนยวิชาการ (ถา
มี) 
- การใชเครื่องมือ Mental 
Health Check in เพ่ือ
ประเมินสุขภาพจิตเบื้องตน
และ 
คัดกรองความเสี่ยงตอ
ปญหาสุขภาพจิต จาก
สถานการณ COVID – ๑๙ 
โดย ศูนยสุขภาพจิตเขต ๑ 

ขอมูลตั้งแตเกิดการระบาด มีการคัดกรองสุขภาพจิตประมาณ ๒ แสนราย 
และมีมาตรการระดับบุคคล ครอบครัวและชุมชน แตยังไมเพียงพอใน
สวนของการคัดกรองผาน State quarantine ซ่ึงหากมีปญหาใหดิดตอไป
ยังรพ.จิตเวช/รพ.สวนปรุง ซ่ึงจะมีบุคลากรท่ีสนับสนุนอยู เบื้องตนขอให
คัดกรองผูปวย/ผูถูกกักกันใน State quarantine ผานระบบ Mental 
health check in ซ่ึงมีแบบคัดกรองและคำแนะนำใหพรอม 
รพ.สวนปรุง มีศักยภาพรบั PUI ท่ีมีอาการทางจิต ๑๕ เตียง โดย
เตรียมพรอมทรัพยากรสำหรับใชไดประมาณ ๓ เดือน 

ให จ.เชียงราย 
เชียงใหม พะเยา 
ทำแบบคัดกรอง
ความเสี่ยงใน
ประชาชนท่ัวไป
(สุม) ผาน QR 
code: Mental 
health check in 

๔.๔ EOC จังหวัดเชียงใหม/
จังหวัดเชียงราย/จังหวัด
พะเยา 

- จ.เชียงใหม ไดมีนโยบายเพ่ิมเติมโดยใหสคร.เทศบาล, สธ. โดยใหผูท่ี
เก่ียวของในผับ บารท้ังหมด ไดรับการตรวจคัดกรอง ซ่ึงจะมีรถ Mobile 
ออกไปสุมตรวจเพ่ือใหผูมีความเสี่ยงไดรับการคัดกรองเพ่ิมข้ึน 
- จ.เชียงราย พบวาผูท่ีทำงานใน ๑G๑ มีประมาณ ๓๐ คน และขาม
มาแลวประมาณ ๒๐ คน คาดวาจะเขาสูระบบ Quarantine ในโรงแรม
เอกชน (รร.แมโขง เดลตา) ประมาณ ๒๒ หอง 
- จ.พะเยา มีผูปวยติดเชื้อรายใหม ๑ ราย ในวันท่ี ๓๐ พ.ย.๖๓ โดยวันท่ี 
๑ ธ.ค. ไดมีการประชุมคกก.ควบคุมโรค เพ่ือกำหนดมาตรการปองกันการ
แพรกระจายเชื้อ รวมถึงการคนหาผูมีความเสี่ยงในชุมชน รวมถึงให
รายงานใหจังหวัดรับทราบ โดยมีการแถลงขาวเพ่ือสรางความม่ันใจใหแก
ประชาชน รวมถึงตั้ง Call center เพ่ือตอบคำถามแกประชาชน รวมถึง
การคัดกรองท่ีรพ.พะเยา และเตรียมสถานท่ีกักกัน มี State quarantine 
ไทย-ลาวท่ีบานฮวก รวมถึงเพ่ิม Local quarantine ๒ แหงท่ีอ.เมือง อ.
แมใจ 

 
 
 
 
 
 
 
- ใหแจงโรงเรียน
ไมให Over 
response โดยใช
วิธีประเมินตนเอง
แทนการปดการ
เรียนการสอน ซ่ึง
จะสรางความ
ตระหนกใหแก
ประชาชน (กอน
ประกาศควรมี
ชองทางการ
ตัดสินใจรวมกัน) 

 
 
 
 



(EOC กสธ.) 
๑. การเฝาระวังโรคติดเช้ือโคโรนา ๒๐๑๙ ในกลุมเปาหมายตางๆ ของกระทรวงสาธารณสุข  
 แจงแนวทาง/รายละเอียด การเฝาระวัง การเบิกจายในแตละกลุมเปาหมาย ซ่ึงจะมีหนังสือและรายละเอียดสง
ตามมา เนนย้ำจังหวัดตองลงสอบสวน Case ทุกราย และปฏิบัติตามขอสั่งการปลัด 

๑. การเฝาระวังในกลุมผูปวยหรือมีอาการเขาไดกับนิยาม PUI 
๒. ดานเขาออกระหวางประเทศ 
๓. กลุมเปาหมายหรือพ้ืนท่ีเฉพาะ (Sentinel surveillance ๓ เดือนครั้ง) 
๔. แรงงานตางดาว ตองมีระบบพามาตรวจท่ีชัดเจน 
๕. สถานท่ีเสี่ยง 

 
ขอส่ังการปลัดกระทรวงสาธารณสุขเรื่อง COVID๑๙ 
ใหทุกจังหวัดเปด EOC จังหวัด เพ่ือ 
1. ติดตามและประเมินสถานการณของจังหวัด 
2. เตรียมความพรอมของโรงพยาบาล เวชภัณฑ Lab และเจาหนาท่ีผูทำการดูแลรักษา 
3. เฝาระวัง กรณีผูปวยปอดบวม และ ARI ตามเกณฑคัดกรองอยางเครงครัด และดูแลผูปวยตามมาตรฐาน 
4. อสม.เคาะประตูบาน เพ่ือสื่อสารเรื่องการปองกันตนเอง (ผูสูงอายุ ผูปวยโรคเรื้อรัง,กลุมเสี่ยง) 
5. สื่อสารขอมูลท่ีถูกตองไปยังประชาชน เรื่องการปองกัน PPE รวมถึงใหบุคลากรสาธารณสุขใสหนากากเพ่ือเปน

ตัวอยางแกประชาชน รวมท้ังใหเปด Call center ใหกลุมเสี่ยงรายงานตัว 
6. กำกับใหสถานประกอบการดำเนินการตามมาตรการ Social distancing อยางเครงครัด (รานอาหาร สถานบันเทิง) 
7. แนะนำมาตรการตางๆตอประธานคกก.โรคติดตอจังหวัด (ประชุมคกก.โรคติดตอจังหวัดอยางตอเนื่อง  

เพ่ือประสานงานกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ 
สถานการณและแนวโนมเรื่อง PM๒.๕  

จากสถานการณพบวามีพ้ืนท่ีประสบภัยหลายแหงเชน จ.ลำปาง จ.เชียงราย ซ่ึงจะมี PM๒.๕ เกิน ๒ เดือน 
สรุป (หลังการประชุม) 
 นายแพทยสสจ.พะเยา : ขอใหแจงขอมูล Cohort ward, isolate room ท่ีพรอมใชงาน เนื่องจากตามเดิมท่ี
สำรวจปรากฎวามีการรายงานจำนวนหอง แตยังไมสามารถใชงานไดจริง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
สรุปขอส่ังการจากประชุมผานระบบ Web Conference  

ศูนยปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินดานการแพทยและสาธารณสุข กรณี COVID-19 จังหวัดพะเยา   
ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๔ วันศุกร ท่ี ๔ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. 

 
ลำดับ ประเด็น ขอสั่งการ ผูรับผิดชอบ 

๑. การเตรียมการดาน
การรักษาพยาบาล 

จัดบริการ ARI Clinic ตรวจหาเชื้อในกลุม PUI, Pneumonia ทุกราย และ 
ARI ตามเกณฑคัดกรองอยางเครงครัด และดูแลผูปวยตามมาตรฐาน 

กลอง Operation 

๒. การจัดเตรียม Local 
quarantine 

การเตรียมความพรอมเพื่อปฏิบัติงาน Local quarantine อ.เมือง อ.แมใจ 
และ State quarantine อ.ภูซาง  

กลอง Operation 
 

๓. การเตรียมความ
พรอมของ
โรงพยาบาล 

เตรียมความพรอมของโรงพยาบาล 
- ดาน เวชภัณฑ Lab  
- update ขอมูลความพรอมของทรัพยากร ผานระบบ Co-ward,  
Co-logistics, Co-lab ใหเปนปจจุบัน 
 (ใหรายงาน Cohort ward, isolate room ที่พรอมใชงาน) 

 
กลอง Operation, 
Logistics ทุกรพ. 

๔. การประเมิน
สุขภาพจิต 

ประเมินสุขภาพจติผานระบบ Mental health check in ในกลุมผูปวย/
ประชาชนทั่วไป/ผูถูกกักกันใน State quarantine  

กลอง Operation 
(MCATT) 

๕. การสื่อสาร
ประชาสัมพนัธ 

สื่อสารขอมูลท่ีถูกตองไปยังประชาชน เรื่องการปองกันตนเอง รวมถึงให
บุคลากรสาธารณสุขใสหนากากเปนตัวอยางแกประชาชน อยางตอเนื่อง 

กลอง PIO 

๖. การสื่อสารในชุมชน อสม.เคาะประตูบาน เพ่ือสื่อสารเรื่องการปองกันตนเอง (เนนกลุม
ผูสูงอายุ ผูปวยโรคเรื้อรัง,กลุมท่ีมาจากพ้ืนท่ีเสี่ยง) 

กลอง PIO 

๗. การปองกันในสถาน
ประกอบการ 

ใหสาธารณสุขอำเภอซ่ึงเปนเลขา ศปก.อำเภอ ทำแผนติดตาม กำกับ 
ดูแล การดำเนินกิจการหรือกิจกรรมท่ีไดรับการผอนคลาย หรืออนุญาต
ใหเปดกิจการเชนรานคา สถานประกอบการคลายสถานบริการ สถานท่ี
จัดงานหรือกิจกรรมตางๆ เพ่ือดำเนินการตามมาตรการการปองกันโรค
ตามท่ีกำหนด พรอมรายงานใหศปก.จังหวัดทราบ 

กลอง Operation 
(ENV) 

๘. การรายงานตัว 
กลุมเสี่ยง 

เปด Call center  
- รับรายงานตัวจากกลุมเสี่ยง (๐๕๔-๔๐๙๑๒๖, ๐๕๔-๔๐๙๑๓๒) 
- รวบรวมขอมูลการรายงานตัวของกลุมเสี่ยง 

 
กลอง SAT 
กลอง STAG (Doc) 

 

 

                                            (นายศุภชัย บุญอำพันธ) 
                                             นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดพะเยา 

                 


