
รายงานการประชุมทางไกล (Video Conference) 
ประชุม Video Conference ศูนยปฏิบัติการฉุกเฉินดานการแพทยและสาธารณสุข 

กรณีโรคไวรัสโคโรนา 19 (COVID-19) จังหวัดพะเยา ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๔ 
วันอังคารท่ี ๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. 

 
วาระการประชุม/เรื่อง ขอส่ังการ/มติท่ีประชุม     หมายเหตุ 

๑. เรื่องท่ีประธานแจงใหทราบ - EOC จังหวัดเรื่อง COVID 19 ยังไมปด ยังเปดตอเนื่อง  
(ยังเปด EOC จนกระท่ังมีคำสั่งใหปด) 
- กรณี  Case High risk ของจังหวัดพะเยาในพ้ืนท่ี อ.เมือง อ.เชียง
คำ ตองมีการประชุม EOC อำเภอและรายงานผลการดำเนินงานให
จังหวัดทราบ 
- เรื่อง Local quarantine ขณะนี้ใหปรับชื่อเปน State local 
quarantine ไมใช Local quarantine ซ่ึงการรายงาน ตองมีความ
พรอมใชแลว 
- การนำสง  Case จาก State local quarantine ใหกลอง
ปฏิบัติการ (รพ.พะเยา) วางแผนซักซอมการลำเลียงผูปวย เชนกรณี
กลุมเสี่ยง มีไข+ใส Tube จะมีการลำเลียงอยางไร และกำชับให 
รพ.ทุกแหง (ยกเวน F๓) ตองมี Cohort หรือ Isolate อยางนอย ๒ 
หอง  
- อำเภอท่ีมีการตั้งดานใหทำความเขาใจกับปกครอง เปนดานความ
ม่ันคง ไมใชดานวัดไข  
- กรณี Case ท่ีกักตัว (ตางดาว) หาก Detect ได ในพ้ืนท่ีอำเภอ 
ใหแจงปลัดอำเภอ/ตม. เพ่ือบังคับกักกัน ซ่ึงหากมาจากพมาตอง
ตรวจ PCR ทุกราย อาจตองของบประมาณการตรวจจาก งบยับยัง้
ของ ปภ. หรือใหชำระเงินเอง หรืออาจตรวจดวย Rapid test 
(UTM) 
- ขอใหผูบริหารทุกหนวยงาน ตองติดตามขาวสารอยางใกลชิด 
เพ่ือใหปฏิบัติงานทันตอสถานการณ 
- มาตรการตรวจสถานบริการท่ีสำคัญคือใหทุกอำเภอเนนย้ำให
สถานบริการทุกแหง Check in ไทยชนะ เพ่ืองายสำหรับการ
ติดตามตัว กรณีหางสรรพสินคา มอบหัวหนาควบคุมโรคทำหนังสือ
กำชับจากจังหวัดพะเยาใหดำเนินการตามมาตรการ 
- ให สสอ.ทุกอำเภอ ในฐานะเลขานุการทีม ศบค.อำเภอ จัดทำ
แผน สุมตรวจการปฏิบัติตามมาตรการของสถานประกอบกิจการ 
และกิจกรรม เชน หางสรรสินคา  ตลาดสด สถานบริการ  

รับทราบ 

๒. รับรองรายงานการประชุม ท่ีประชุมรับรองรายงานการประชุม PHEOC ครั้งท่ี 1/2564  
๓. เรื่องสืบเนื่อง   
๓.๑ การติดตามขอสั่งการจาก
การประชุม PHEOC ครั้งท่ี ๑/
๒๕๖๔ 
โดย Liaison 

ขอ ๑. เนนสุมตรวจหาเชื้อในกลุมบุคลากรทางการแพทยดวย  
(ให นพ.สมภพ จัดคิวสงตรวจ รพ.พะเยา) 
ขอ ๕. ให จนท.สื่อสารในอำเภอ ไมใหมีการแชรขอมูลอันเปนเท็จ 
(เนนใหขอมูลท่ีถูกตองแกประชาชน) 
 

 



วาระการประชุม/เรื่อง ขอส่ังการ/มติท่ีประชุม     หมายเหตุ 
๔. เรื่องเพ่ือทราบ  
๔.๑ รายงานสถานการณการ
ระบาดของ COVID – 19 
ระลอก ๒ จังหวัดพะเยา 
โดย กลุมภารกิจตระหนักรูและ
ประเมินสถานการณ (SAT) 

- ณ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๓ พบผูปวยรายใหม ๑ ราย (สะสมตั้งแตตน
ป ๔ ราย) สำหรับภาคเหนือ มีผูปวยรายใหม ๓๘ ราย (๗ จังหวัด) 
พบมากท่ีสุดท่ี จ.เชียงราย  
- การเฝาระวังกลุมเสี่ยงในเหตุการณสำคัญ ไดแจงใหกลุมท่ีไปงาน
สิงหปารครายงานตัวผาน Hotline เพ่ือคัดกรองเบื้องตน สำหรับผู
สัมผัสเสี่ยงสูงของ จ.พะเยา มี ๑๔ ราย (ในชุมชน ๑๒ ราย 
ยานพาหนะ ๒ ราย) ท้ังนี้มีผูรายงานตัวแลว ๒๗๘ ราย จากการ
ประเมินพบวามีความเสี่ยงสูง ๑ ราย สำหรับผูเขาเกณฑ PUI มี 
๓๒๗ ราย สำหรับผูกักตัวท่ีดานบานฮวก ขณะนี้มี ๔ ราย 
- มาตรการดำเนินการ คกก.โรคติดตอ ประชุมวันท่ี ๑ ธ.ค. ๖๓ มี
ขอสั่งการสกัดก้ันการนำเชื้อเขาประเทศ (ตั้งจุดสกัดรอยตอ จ.
เชียงราย ตั้งแตวันท่ี ๔-๓๑ ธ.ค. ๖๓) การคนหาผูลักลอบ และการ
ประชาสัมพันธในกลุมเสี่ยง ผูลักลอบเดินทางเขาประเทศขณะนี้
รวม ๓ ราย ไดประสานกับฝายความม่ันคงดำเนินการแลว 

นพ.สสจ.: การ
เบิกจาย PCR กรณี
ท่ีไมไดมาจากดาน
บานฮวก (ตางดาว) 
ไมไดอยูตามเกณฑ
ของ สปสช. ผู
ลักลอบตองจายคา
ตรวจเอง  
การเฝาระวังใหแยก 
High risk, Low 
risk สิ่งสำคญัคือ
ตองหา Active 
case finding ใหได 
หากพนวันท่ี ๑๓ ให
สุมตรวจ Sentinel 
surviellance 

๔.๒ การเตรียมความพรอมใน
การตอบโตภาวะฉุกเฉินดาน
สาธารณสุข 
โดย กลุมภารกิจ Stag และ
Logistics 

ทีม Stag เขต ไดประสานเพ่ือเตรียมความพรอมของทรัพยากร ซ่ึง
จังหวัดพะเยาไดสงขอมูลในจำนวนท่ีมี และพบวาหลายสวนท่ียังไม
พรอมใช สำหรับการตรวจ Lab รพ.พะเยาราม ตรวจได ๒๐๐ 
test, รพ.พะเยา ๖๐ test ตอวัน สำหรับความพรอมของ PPE ใน
สวน N๙๕ พบวาสามารถใชไดประมาณ ๒๑ วัน Cover all ๔๙ 
วัน SM รพ.พะเยา ยังไมไดรายงานปริมาณท่ีอยูในคลังพัสดุ สวนท่ี
มีจำกัดคือ Surgical gown สวนยา จะมีคลังท่ีรพ.พะเยา และ รพ.
เชียงคำ  
ขอสังเกตจากการติดตามขอมูลในระบบ Co-ward 
- ขอมูลเตียง บุคลากร เครื่องชวยหายใจ ยังไมเปนปจจุบัน, อัตรา
การใช PPE ยังไมไดปรับตามสถานการณ, การบันทึกขอมูลอุปกรณ
ท่ีไมมีในระบบ ใหบันทึกในระบบ EOC เดิม 

Update ขอมูล
ทรัพยากรในระบบ 
Co-ward ใหเปน
ปจจุบัน (หากไมมี
ในระบบใหบันทึก
ผาน EOC) ย้ำใหลง
วันท่ีและผูรายงาน
ดวย, Coverall –
PPE ให Update 
รายวันและ
ประมาณการใชให
ตรงกับสถานการณ 
สำหรับหอง 
อุปกรณใหเสนอ
เฉพาะท่ีพรอมใช ไม
นับอยูระหวาง
ดำเนินการ 
สำหรับผูปฏิบัติงาน
ให กลุมงานควบคุม
โรคหานิยามเพ่ือ
แจงพ้ืนท่ี 

๔.๓ การสื่อสารความเสี่ยง
สำหรับประชาชน 
โดย กลุมภารกิจ PIO 

ทบทวนบทบาท PIO ซ่ึงมีท้ังการสื่อสารมวลชนและสื่อสารความ
เสี่ยง เนนเรื่อง DMHT การใชหนากากอนามัย การลางมือท่ีถูกตอง
และขอเนนให PIO ทุกอำเภอใหคำแนะนำตามนิยามการสื่อสารใน
กลุมเปาหมาย High risk contact ตามนิยาม ท้ังนี้กลุมเสี่ยง
สามารถสอบถามผานทาง Hotline ได  
- ๑๑๓๘, ๑๑๕๙ กรณีพบเห็นตางดาวลักลอบเขาเมือง 

รับทราบ 



วาระการประชุม/เรื่อง ขอส่ังการ/มติท่ีประชุม     หมายเหตุ 
๔.๔ การสงชื่อคณะทำงานตาม
ผัง ICS ท่ีปรับใหม (8 ธค.63) 

-ขอใหหัวหนากลุมภารกิจ แจงรายชื่อทีมงาน ใหกลุมงานพัฒนา
ยุทธศาสตรฯ เพ่ือจัดทำคำสั่งตอไป 

รับทราบ 

๕.เรื่องเพ่ือพิจารณา ไมมี  
๖. เรื่องอ่ืน ๆ   
๖.๑ CPG สำหรับแพทยและ
บุคลากรสาธารสุข 

ขอใหทุกหนวยงานปฎิบัติงานตามแนวทางเวชปฏิบัติ การวินิจฉัย 
ดูแล รักษา  และปองกันการติดเชื้อ ในโรงพยาบาลกรณีโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 COVID-19 ตาม CPG ฉบับปรับปรุงวันท่ี 7 
ธันวาคม 2564  

ตามเอกสาร
ประกอบการ
ประชุม 

๖.๒ สรุปขอส่ังการจากประชุมผานระบบ Web Conference ศูนยปฏิบัติการฉุกเฉินดานการแพทยและสาธารณสุข 
(PHEOC) กรณี COVID-19   จังหวัดพะเยา  ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๔  วันอังคาร ท่ี ๘ ธันวาคม  

 

ลำดับ ประเด็น ขอสั่งการ ผูรับผิดชอบ 
๑. การเปดศูนย

ปฏิบัติการ (EOC) 
ใหทุกอำเภอเปดศูนยปฏิบัติการฉุกเฉินดานการแพทยและสาธารณสุข (EOC) กรณี 
COVID-19 อยางตอเนื่องจนกวาจะมีคำสั่งปดศูนย  ใหทีม อ. เชียงคำ/อ.เมือง ซึ่งมี
กลุมผูสัมผัสเสี่ยงสูง เปดประชุมEOC และรายงานผลการประชุมใหจังหวัดทราบ 

EOC ทุกอำเภอ 

๒. การเตรียมการดาน
คัดกรอง และการ 
รักษาพยาบาล 

เนนย้ำทุกสถานบริการจัด ARI Clinic ตรวจหาเชื้อในกลุม PUI,  Pneumonia     ทุก
ราย  ผูปวย ARI  รวมทั้ง สุมตรวจหาเชื้อในบุคลากรทางการแพทย และดูแลผูปวย
ตามมาตรฐานฉบับปรับปรุงวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๓ 

กลุมภารกิจ  
Operation และ 
ทุกโรงพยาบาล 

๓. การเตรียมความ
พรอมดานทรัพยากร
ของโรงพยาบาล 

๓.๑  ให update ขอมูลความพรอมของทรัพยากร ผานระบบ Co-ward,  
Co-logistics, Co-lab ใหเปนปจจุบันและพรอมใชงานจริง   (โดยเฉพาะ Cover-all  
N ๙๕   Surgical mask  UTM  VTM  Rapid test  และ PPE  ให update ทุกวัน) 
หากไมมีรายการในระบบใหรายงานผานระบบ EOC 
๓.๒  รพท.และ รพช. เตรียม Cohort ward, isolate room  ที่พรอมใชงาน      
อยางนอย  รพ.ชุมชนอยางนอย ๒ หอง  (ยกเวนรพ.ภูซาง  รพ.ภูกามยาว) 

๓.๑ Logistics 
 ทุกรพ. 
 
 
๓.๒ กลุมภารกิจ
Operation 

๔. การเตรียมความ
พรอมบุคลากร 

๔.๑ ใหทบทวนนิยามความพรอมของผูปฏิบัติงาน ย้ำบุคลากรทุก รพ. 
เตรียมพรอมการปฏิบัติงานทุกระยะ 
๔.๒ ใหทีมควบคุมโรคประสานการดำเนินงานตามมาตรการควบคุมโรค COVID-
19 

กลุมภารกิจ 
Operation  
(ทีมควบคุมโรค) 

๕. การจัดเตรียม State 
Local quarantine  

การเตรียมความพรอมสถานที่  State Local Quarantine (SLQ) อ.ภูซาง  อ.แมใจ   
และ อ.เมือง  ใหพรอมใชงาน เพื่อรับกลุมที่เดินทางเขาพื้นที่จังหวัดพะเยา 

กลุมภารกิจ 
Operation 

๖. การฝกซอมแผน ใหทุกโรงพยาบาลฝกซอมใสชุด PPE และซอมปฏิบัติการลำเลียงผูปวยมารพ.พะเยา กลุมภารกิจ 
Operation 

๗. การประเมินดาน
สุขภาพจิต 

ประเมินสุขภาพจติผานระบบ Mental health check in ในกลุมผูปวย/ประชาชน
ทั่วไป/ผูถูกกักกันสังเกตอาการปวย ใน SLQ รวมถึง บุคลากรทางการแพทย  
 และรายงานสถานการณใน EOC  คร้ังตอไป 

กลุมภารกิจ 
Operation  
(ทีมสุขภาพจิต) 

๘. การสื่อสาร
ประชาสัมพนัธ 

ย้ำการสื่อสารขอมูลที่ถูกตองไปยังประชาชน ไมแชรขอมูลที่เปนเท็จ  ผูใหขาว
ตองเปนนายแพทยสาธารณสุขจังหวัด หรือ ศบค. จังหวัดเทานั้น 

กลุมภารกิจ  PIO 

๙. การรายงานตัวของ 
กลุมเสี่ยง 

ใหทุกอำเภอ เปด Call center เพื ่อรับรายงานตัว  และแจงเบอรให สสจ.
พะเยา (PIO) 

 EOC ทุกอำเภอ 
 (PIO) 

 
ทีม Stag (Doc) บันทึกการประชุม 


