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สรุปรายงานการประชุม (Web Conference) 

ศูนยปฏิบัติการฉุกเฉินดานการแพทยและสาธารณสุข 
กรณีโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดพะเยา ครั้งท่ี 3/2564 

วันจันทร ท่ี 21 ธันวาคม 2563  เวลา 09.30 – 12.00 น. 
วาระการประชุม/เร่ือง ขอสั่งการ/มติทีป่ระชุม     หมายเหตุ 

1. เร่ืองที่ประธานแจงให
ทราบ (นายแพทย
สาธารณสุขจังหวัดพะเยา : 
นพ.ศุภชัย  บุญอำพันธ ) 

 เปนขอเนนย้ำและสั่งการ ดังตอไปนี ้
1. เนนย้ำเร่ืองการเตรียมความพรอมรับการระบาดในระลอกใหม และการ
ปฏิบัติตามระบบการบัญชาการเหตุการณ(ICS:Incident  Command 
System) โดยใน ขอสั่งการ ใหทุกหนวยปฏิบัติตามโดยไมมีขอสงสัยตามระบบ
สั่งการ ที่เปน Single Command เนื่องจากผลกระทบการระบาดรอบที่ 1 
และเปนปญหาระดบัประเทศ และบทบาทของหนวยบริการสาธารณสุขที่มี
หนาที่ในการปองกัน ควบคุมโรค การดูแลรักษาพยาบาล  
2. ใหกลุมงานควบคุมโรคติดตอประสานการดำเนินงาน กรณีมกีารประชุม 
ศบค.  ใหเวียนหนังสือโดยผูวาราชการลงนาม 
3. ให รพ.ชุมชนทุกแหง มีหอง Negative Pressure ,  Isolate room ที่พรอม
ใชงาน อยางนอย 2 หอง และเตรียมพรอม Cohort ward  เพื่อรองรับการ
ดูแลผูปวยกรณี Mild case (ยกเวน รพ.ภูซาง ,รพ.ภูกามยาว ทีเ่ปน F3) 
4. ใหกลุมงานควบคุมโรคติดตอ  ติดตาม  Local  State  Quarantine (LSQ) 
ของ อ.เมือง  อ.แมใจ ใหพรอมใชงานเพื่อสังเกตอาการปวยกลุมเดินทางจาก
พื้นที่เสี่ยง  
 5. การตรวจหาเชื้อและการสงตรวจ 
- กรณีผูมีความเสี่ยงสูง (ไปตลาดกลางกุง สมทุรสาคร) ตองตรวจหาเชื้อทันท ี 
- กรณีเสี่ยงปานกลาง (ไปสมุทรสาคร แตไมไดไปตลาดกลางกุง) ให Home 
Quarantine  
- กรณเีสี่ยงต่ำ ให Self Quarantine 
- การสงตรวจหาเชื้อและการดผููปวย กรณี รพ.ภูซาง  รพ. ภูกามยาว หากมี 
Mild case ใหสงตอรพ.ทั่วไปดแูล  แตกรณีรถ Refer ใหรพ.ตนทางเปนผูสงตอ    
- กรณพีบผูปวย ในรพ.ชุมชน เนนยำ้ไมเคลื่อนยายผูปวย เพื่อลดการสัมผัส        
ในเร่ืองการสง Lab ผูสัมผัสเสี่ยงสูงใหสง PCR ทั้งหมด  กรณีเสี่ยงปานกลาง-
เสี่ยงต่ำ ใหตรวจโดยวิธี  Rapid Test kit  กอน 
- การสุมตรวจ กลุมเสี่ยงใหสุมตรวจทันทีในกลุมแรงงานตางดาว (พมา ลาว: 
เนนพมาเปนลำดับแรก ) รานขายอาหารทะเลในตลาด  และรานอาหารที่
จำหนายอาหารทะเล โดยใช  Rapid  Test  kit  ถา Positive ถึงจะสงตรวจ 
PCR อีกรอบ (ใหสง Rapid Test มากอน) 
 
6. ใหทุกอำเภอกำหนด Mr. COVID (มิสเตอรโควิด) โดยกำหนดเปน 
ผูอำนวยการโรงพยาบาลทุกโรงพยาบาล เพื่อประสานการสั่งการและติดตาม
การดำเนินงานกับผูบัญชาการเหตุการณระดับจังหวัด  
7. การฝกซอมแผนลำเลียงและสงตอผูปวย กรณี Moderate, Severe Case  
ให รพท. พะเยา รพท.เชียงคำ  เตรียมซอมการลำเลียง รับผูปวยจาก รพ.
ชุมชน และรพ.ศูนยการแพทย ม.พะเยา  และให รพ.ชุมชน เตรียมซอมรับ

 
รับทราบ 
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วาระการประชุม/เร่ือง ขอสั่งการ/มติทีป่ระชุม     หมายเหตุ 
ผูปวยจาก รพสต. รวมถึง  Local Quarantine  ภายในสปัดาหนี้ (22- 25 ธค.
2563) 
8. มาตรการปองกันการแพรระบาดของโรคเนน D (Distancing) เวนระยะหาง   
M (Mask) สวมหนากากอนามยั หรือหนากากผา H (Handwash) ลางมือดวย
สบู หรือ เจลแอลกอฮอล T (Thaichana: สแกนไทยชนะเมื่อไปสถานที่ตางๆ) 
+ T(Testing) เนนสุมตรวจใหเร็ว 
9. เนนย้ำบุคลากรสาธารณสุขในการมีสติ  ไมตื่นตระหนก  ในการสื่อสารหรือ
โพสต ขอความ ใน Social Media เปนสิทธสิวนบุคคล แตพึงระวังและหามใช
ชื่อหรืออางอิงหนวยงาน 
10. ใหรพ.พะเยา สนับสนนุชุดตรวจ  Rapid Test kit ใหทุกรพช. แหงละ  20 
Test และ ใหรพ.พะเยา จัดซื้อเพิ่ม  200 Test (สสจ.สนับสนนุงบฯ) 
11. ใหทุกอำเภอรายงานขอมูลกลุมเสี่ยง 3 รายการ ประกอบดวย รายงาน
ผูบังคับบัญชาทนัที / รายงานตาม QR-Code  และ แบบรายงานของทีม SAT  
และสำรวจขอมูลแรงงานตางดาวในระบบและนอกระบบ สงดวนที่สุดภายใน 
วันที่ 22 ธันวาคม 2563 

๓. เร่ืองสืบเน่ือง   
๓.๑ ติดตามขอสั่งการจาก
การประชุม PHEOC  จ. 
พะเยา  คร้ังที่ ๒/๒๕๖๔ โดย 
Liaison 

นำเสนอจากเอกสารประกอบการประชุม และติดตามผลการดำเนินงาน
ตอเนื่องในคร้ังตอไป 

รับทราบ 

๔. เร่ืองเพ่ือทราบ/เพ่ือพิจารณา 
๔.๑ รายงานสถานการณการ
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโค
โรนา2019 (COVID-19) 
จังหวัดสมุทรสาคร   
โดย กลุมภารกิจ SAT 
 (ผูนำเสนอ : คุณฉัตรศิริ  
 พิสิษฐกุล )  
 

  จากการสอบสวนเบื้องตนคอนขางมั่นใจไดวาผูปวยรายแรกไมนาจะเปนราย
แรก เปนเพียง Index case เพื่อคนหาเพิ่มเติม สำหรับ ผูที่พักอาศัยในตลาด
กลางกุง  สมุทรสาคร มีประมาณ 4,000 คน สวนใหญเปนแรงงานตางดาว ใน
จำนวนนี้มีคนไทยอยูประมาณ 10%   ในวันที่ 17 ธ.ค. 2563  คณะทำงานฝาย
เฝาระวัง ติดตาม และวิเคราะหสถานการณศูนยบริหารสถานการณ โควดิ-19 
จังหวัดพะเยา  ประเมินความเสีย่ง พบวา  จังหวัดพะเยา อยูในความเสี่ยง
ระดับปานกลาง   โดยประเดน็ที่ไดเสนอ    เพื่อพัฒนา คือ 
      1. การประชาสัมพันธและสื่อสารเพื่อสรางความรับผิดชอบรวม และการ
ลดความตืน่ตระหนกของประชาชน  โดยจดัใหมีชองทางภาครัฐในการสงตอ
ขาวสารที่ถูกตอง  ผานสื่อมวลชนสาขาตางๆ  
      2. เพิ่มความเชื่อมั่นดานความปลอดภัย โดยเรงรัดการตรวจคนหาผูปวย
เชิงรุก  และกลุมเสี่ยงที่ตองเฝาระวังใหไดตามเกณฑ 
      3. หนวยงานที่กำกับตามกฏหมายเขมงวดเร่ืองการปฏิบัติตามมาตรการ
ดานสาธารณสุข ในกิจกรรม/ กิจการ/ สถานประกอบการ  เพื่อปองกันการ
แพรระบาดของ COVID-19 
      4.  มีการตรวจประเมินมาตรการอยางตอเนื่อง โดยทีม ศปจ.  ศปอ. และ 
ศปม. 

รับทราบ 

4.2 แนวทางการปฏิบัติเพื่อ
รองรับผูมีประวัติเดินทางไป
พื้นที่เสี่ยงและกลุมเสี่ยง  ใน
จังหวัดพะเยา 
โดย  กลุมภารกิจ 

- เนนย้ำการเปดบริการจุดคัดกรอง  ARI Clinic ในรพ.ทกุแหง และ ผูปวย 
Pneumonia ในผูใหญ ใหสงตรวจหาเชื้อทุกราย  สำหรับผูปวยเด็กสงในรายที่
สงสัย ผลการสุมตรวจในกลุมเสีย่ง ผลตรวจรานอาหารทะเล ผูเดินทางจาก
สมุทรสาคร ผลเปนลบ  แรงงานพมาทีไ่ปตอวีซา 9 ราย พบอาการตองสงสัย  
1 ราย  

ใหทุกอำเภอ 
ดำเนินการคนหา  
ผูติดเชื้อและ
ติดตาม  ผูมีความ
เสี่ยงใหครอบคลุม 
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วาระการประชุม/เร่ือง ขอสั่งการ/มติทีป่ระชุม     หมายเหตุ 
Operation ( ผูนำเสนอ :นพ.
สมภพ เมืองชื่น ) 

-สำหรับแผนการเฝาระวังกลุมเสี่ยงในจังหวัดพะเยา ไดแกการคนหาผูติดเชื้อใน
กลุมเสี่ยงที่ไปตลาดกลางกุง โดยเก็บตัวอยาง NT&TS และสง PCR รพ.พะเยา 
สำหรับการตรวจกลุมเสี่ยงที่มีอาการปวย โดย Rapid test for Ab (รพ.พะเยา 
สนับสนนุชุดตรวจ)  ใหรพช.ดำเนินการ    สวนการสงตอผูปวย รพ.พะเยา รพ.
เชียงคำ ไดกำหนดแนวทางการสงตอผูปวย โดยกำหนดใหรพ.ชุมชน เปนผู 
Refer ผูปวยเพื่อลดระยะเวลานำสง และการสัมผสัความเสี่ยง 

4.3 การสื่อสารความเสี่ยง
สำหรับประชาชน 
 โดย กลุมภารกิจ PIO 

นำเสนอจากเอกสารประกอบการประชุม 
  

รับทราบ 

4.4 การประเมินสุขภาพจิต
ผานระบบ Mental health 
check in  
โดยกลุมภารกิจOperation 
(ทีมสุขภาพจิต)  

นำเสนอจากไฟลเอกสารประกอบการประชุม รับทราบ 

4.5  เร่ืองอ่ืนๆ 4.5.1 ศูนยการแพทย ม.พะเยา: กรณีนักศึกษา ม.พะเยา 64 ราย และบุคลากร    
7 คน   รวม 71 คน ไปดูงานทีส่มุทรสาคร เมื่อ 17-18 ธันวาคม2563 ตอนนี้
ไดทำการสังเกตอาการโดย  Home quarantine สวนกลุมเสี่ยงขณะนี้อยู
ระหวางตรวจหาเชื้อโดย Swab และสงตรวจที่รพ.พะเยา  
4.5.2 รพ.เชียงคำ: กรณีสงตรวจ PCR เดิมสงศูนยวิทยาศาสตรเชียงราย และ
ขณะนี้ใหสงที่รพ.พะเยา ซึง่จะตองสงตรวจกอนเที่ยงวันละ 1 คร้ัง (เสาร 
อาทิตยสงตามความจำเปน)  
รพ.พะเยา:  PCR ตรวจไดสูงสดุ 60 รายตอวัน หากรพ.ตางๆ ม ีCase สงตรวจ 
ใหแจงตอ นพ.สุรวัฒน กุลศรี (รักษาการ ผอ.รพ.ดอกคำใตและผชชว.) เพื่อ
ประสานการจัดคิวตรวจในแตละวันตอ รพ.พะเยา โดยรองผูอำนวยการฝาย
การแพทยดูแล 

ประธานสรุป:  
4.5.1 ขอให 
 ม.พะเยาจัดเตรียม 
Test  kit  
antigen เพื่อ
พรอม Screen  
4.5.2 กรณีสง PCR 
รพ.พะเยา ขอใหสง
แบบเดิม หากมี 
Case มากถึงจะ
พิจารณา อีกคร้ัง 

5. เร่ืองเพ่ือพิจารณา     ไมมี  
6. เร่ืองอ่ืนๆ สรุปขอสั่งการจากประชมุ PHEOC จังหวัดพะเยา คร้ังท่ี 3/2564  
 

ลำดับ ประเด็น ขอสั่งการ ผูรับผิดชอบ 
1. การบัญชาการ

เหตุการณ 
การบัญชาการตามระบบ ICS  โดย Single Command  และกำหนดให
ผูอำนวยการโรงพยาบาล ทำหนาท่ีเปนมิสเตอรโควิด (Mr.COVID) เพ่ือ
ประสานการสั่งการและติดตามการดำเนินงานกับ ผูบัญชาการเหตุการณ
ระดับจังหวัด 

EOC ทุกอำเภอ 

2 การเตรียมพรอมดาน
สถานท่ี 

(2.1) ประเด็นการระบาดในจังหวัดสมุทรสาคร ใหทุกโรงพยาบาล
เตรียมพรอม หอง Negative Pressure, isolate room  โดย รพ.ชุมชนให
เตรียมอยางนอย  2 หอง รวมท้ัง Cohort ward ท่ีพรอมใชงาน  (ยกเวนรพ.
ภูซาง  รพ.ภูกามยาว) 
(2.2)  เรงรัดการเตรียมความพรอมสถานท่ี Local State Quarantine 
(LSQ)   อ.แมใจ  และ อ.เมือง  ใหพรอมใชงาน เพ่ือรับกลุมท่ีเดินทางเขา
พ้ืนท่ีจังหวัดพะเยา 

2.1 รพ.ทุกแหง 
 
 
2.2 EOC อ.เมืองและ อ.
แมใจ 

3 การซอมแผน ใหรพท.ซอมแผนการลำเลียงและสงตอผูปวยหนัก  จาก รพช. และ รพ.ม.
พะเยา   และใหรพช. ซอมแผนกับ รพ.สต. ในการสงตอ Mild Case ในพ้ืนท่ี 
และจาก Local Quarantine  

EOC  ทุกอำเภอ 

4 การคนหาผูติดเช้ือ/
สุมตรวจหาเช้ือ 

(4.1)ใหทุกอำเภอสุมตรวจหาเช้ือในกลุมเสี่ยง ตามแนวทางท่ีกรมควบคุมโรค
กำหนดโดยใช Rapid Test   กรณี Positive ใหสงตรวจ PCR ท่ีรพ.พะเยา  

EOC ทุกอำเภอ และ     
ทุก รพ. 
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ลำดับ ประเด็น ขอสั่งการ ผูรับผิดชอบ 
1. แรงงานตางดาวในพ้ืนท่ี (พมา และลาว) เนนแรงงานพมาเปน

ลำดับแรก  
2. ผูจำหนายอาหารทะเลในตลาด 
3. รานอาหารทะเล 

(4.2) สุมตรวจใน ARI Clinic  ทุกรพ. โดยรพ.พะเยา สนับสนุน Rapid Test  
จำนวน 20 ชุด ตอรพ. 
(4.3) เนนย้ำตรวจในผูปวย Pneumonia  ทุกราย 

5 การสื่อสารเพ่ือลด
ความตื่นตระหนก 

(5.1)ใหบุคลากรสาธารณสุข มีสติ ไมตื่นตระหนก เพ่ือสรางความมั่นใจใหกับ
ประชาชน เนนสื่อสารใหประชาชน ตามหลัก  D (Distancing เวนระยะหาง)   
M (Mask  ใสหนากาก ) H( Handwash ลางมือ)  T (ไทยชนะ) + Testing 
(ตรวจหาเช้ือใหไว) 
(5.2) กำชับบุคลากรใหระวังการสือ่สาร ใน Social  Media: ย้ำไมใหอางอิง
หนวยงาน 
(5.3) งดกิจกรรมท่ีมีการรวมคนจำนวนมาก หากจำเปนใหปฏิบัติตาม
มาตรการปองกันควบคุมโรค อยางเครงครัด 

EOC  ทุกอำเภอ/ทีม
สื่อสารประชาสัมพันธ 
PIO 

6 ขอมูลการรายงานตัว
ของกลุมเสี่ยง 

(6.1) ใหทุกอำเภอรายงานขอมูลกลุมเสี่ยง  ๓ รายการ ประกอบดวยรายงาน
ผูบังคับบัญชาทันที/ QR-code และแบบรายงาน ของทีม SAT 
(6.2) สำรวจแรงงานตางดาวท้ังในระบบและนอกระบบ  สงภายในวันอังคาร
ท่ี  22 ธันวาคม 2563 

EOC  ทุกอำเภอ 

 
สรุปประเด็นสำคัญจากการประชุมทางไกล ( VDO Conference) 

ประชุม   VDO Conference ศูนยปฏิบัติการฉุกเฉินดานการแพทยและสาธารณสุข 
กรณีโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กระทรวงสาธารณสุข  คร้ังที่ 8 /2563 

วันจันทร ที่ 21  ธันวาคม ๒๕๖๓  เวลา 11.00 – 12.00 น. 
วาระการประชุม/เร่ือง สรุปประเด็น/ขอสั่งการ/มติที่ประชุม หมายเหตุ 

1. เร่ืองที่ประธานแจงทีป่ระชมุ
ทราบ (ประธาน: ปลดักระทรวง
สาธารณสุข นพ.เกียรติภูมิ วงศ
รจิต)  

  

2. เร่ืองเพ่ือทราบ   
2.1สถานการณการระบาดของ 
COVID –19   
โดย  กรมควบคุมโรค 
(ผูอำนวยการสำนักระบาดวิทยา) 
 

-รายงานการระบาดในกลุมแรงงานตางดาว ในตลาดกลางกุง 
จังหวัดสมุทรสาคร  เนื่องจากมีการตรวจเชิงรุก  Active 
Case  Finding ทำใหพบผูปวยคอนขางมาก   
โดยพบการติดเชื้อเพิ่มเติมภายในประเทศไดแก นครปฐม 
สมุทรปราการ กรุงเทพ อยุธยา สระบุรี และอยูระหวาง
สอบสวนที่ อ.แมสอด  จ.ตาก  โดยสถานการณประเทศไทย
พบ new case ลำดบัที่ 150  ยอดผูปวยสะสม 5,058 ราย  
ผูเสียชีวิต 60  ราย  
 -  สถานการณ จ.สมทุรสาคร มียอดรวม ณ วันที่  21  
ธันวาคม 2563  จำนวน 821  ราย เขารักษาเอง 22 ราย ที่
เหลือมาจากการตรวจคัดกรองในชุมชน 788ราย  อัตราการ
ติดเชื้อในชุมชน 42% และคาดวาจะมีการกระจายไปยัง
จังหวัดขางเคียงเพิ่ม  แหลงกระจายเชื้อที่สำคัญไดแกตลาด
กลางกุง ซึ่งจะมีการสงกุงจาก 4 จังหวัด และมีการคัดแยก

สรุปประเด็นเพิ่มเติม ของปลดั
กระทรวงฯ 
จากกรณีการระบาดที่
สมุทรสาคร เร่ิมมีผูปวยราย
แรก วันที่ 17 ธันวาคม 2563 
จากการสอบสวนโรคพบวาเปน 
Zero Case ติดเชื้อจากผูอ่ืน 
คาดวาจากแรงงานพมา จาก
การทำ  Active case finding 
วันที่ 19 ธันวาคม 2563 พบวา 
Positive ประมาณ 40% จาก
รังโรค และเมื่อตรวจในกลุมที่
หางออกมาพบติดเชื้อ 
ประมาณ 6%  เนื่องจากสวน
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วาระการประชุม/เร่ือง สรุปประเด็น/ขอสั่งการ/มติที่ประชุม หมายเหตุ 
เพื่อจำหนาย และสงจำหนายทัว่ประเทศ 
 
 
 
 
 

ใหญเปนแรงงานที่มีรางกาย
แข็งแรง จึงไมแสดงอาการ 
ทั้งนี้ขอใหทุกจังหวัดดำเนินการ 
เฝาระวังในกลุมชนโดย Rapid 
test +Active case finding    
อยางตอเนื่องและครอบคลุม 
เพื่อดักจับใหเร็วพรอมกับ 
Identified ผูปวย และการ
ตอบสนองใหพิจารณาจัดการ
ดำเนินการแบบ appropriate 
response ตามสถานการณ  
ไมได Over response 
แบบเดิม  (เนนย้ำตรวจใน
แรงงานพมาและกลุมเสีย่งอ่ืนๆ 
โดยไมตองกังวลเร่ือง
งบประมาณ)  โดยเรียนรูจาก 
สมุทรสาคร Model   
-กระทรวงฯ จะทำหนังสือแจง
มาตรการดำเนนิงานตามขอสั่ง
การแจงทุกจังหวัด 

 สรุปขอสั่งการของปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
1. สื่อสารประชาสัมพนัธไมไหประชาชนเกิดความตืน่
ตระหนก 
2. เนนย้ำประชาชนสวมหนากาก 100 %  หลีกเลี่ยงที่ชุมชน  
และหมั่นสังเกตอาการตนเอง 
3. เนนย้ำ และตรวจสอบมาตรการปองกันควบคุมโรคทั้งสวน
บุคคลและสถานที่ ดำเนนิการอยางเครงครัด (DMHT) เวน
ระยะหาง / สวมหนากาก  /ลางมือ / สแกนไทยชนะ และ
สงสัยมีอาการรีบตรวจใหไว 
4. ลดกิจกรรมที่มีการรวมตัวของคนกลุมมาก กรณีจำเปนให
ปฏิบัติตามมาตรการปองกันควบคุมโรคอยางเครงครัด 
5. การสุมตรวจในกลุมแรงงานตางดาว ตามแนวทางที่    
กรมควบคุมโรคกำหนด 
6. ใหทุกจงัหวัดเตรียมเตยีงและรพ.สนาม 
7. ใหกรมวิทยาศาสตร ดูแลเร่ืองการตรวจทางหองปฏิบัติการ
ใหเพียงพอ และรวดเร็ว 

 

 
                      กลุมภารกิจประสานงานและเลขานุการ จ. พะเยา 

                                                     สรุปการประชุม 

                 


