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สรุปรายงานการประชุม (ระบบ Web Conference  โปรแกรม Zoom) 

ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข 
กรณีโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดพะเยา ครั้งท่ี 4/2564 

วันพุธ ท่ี 30 ธันวาคม 2563  เวลา 13.30 – 15.00 น. 
วาระการประชุม/เรือ่ง ข้อสั่งการ/ประเด็นการประชุม     มติที่ประชุม 

1. เรื่องที่ประธานแจ้งให้
ทราบ (นายแพทย์
สาธารณสุขจงัหวดัพะเยา : 
นพ.ศุภชัย  บุญอ าพันธ ์) 

ถึงแม้ว่า จ.พะเยา ไม่เป็นจังหวัดเสี่ยง เน่ืองจากไม่มีชายแดนตดิกับเมียนมา  
แต่จากการสุ่มตรวจ  Rapid test kit ที ่อ.ภูกามยาว และ อ.เชยีงม่วน  
จึงต้องมีการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์การระบาดของ COVID-19   
ซึ่งเป็นภาวะวิกฤตฉิุกเฉินด้านสาธารณสุขของประเทศ โดยเฉพาะการเฝ้าระวัง
ในช่วงวันหยดุเทศกาลปีใหม่ มีประเด็นเน้นย ้าและข้อสั่งการดงันี  
1. ทบทวนมาตรการและแนวทางในการสง่ตรวจหาเชื อ หากมี Case สัมผัส
เสี่ยงสงู ต้องมีรายงานสอบสวนโรคภายใน 24 ชั่วโมง ก่อนสง่ตรวจ  Real-
time RT- PCR โดยเร็ว (การตรวจ Real-time RT- PCR และการส่งต่อผู้ป่วย
ให้ติดต่อนายแพทยส์มภพ  เมืองชื่น  ผู้อ้านวยการ รพ. เชยีงม่วน ปฏิบตัิหน้าที่
นายแพทย์เชีย่วชาญด้านเวชกรรมป้องกัน ผู้อ้านวยการ รพ. เชยีงม่วน เพื่อ
ประสานกับ นายแพทย์อนันต ์ รองผู้อ้านวยการฝ่ายการแพทย์ รพ.พะเยา 
โดยตรง) ส้าหรับการตรวจในกลุ่มเสี่ยงที่มาจากนอกพื นที ่ขณะนี ได้จัดซื อชุด
ตรวจ Rapid test kit เพิ่มเติมและจะมีการกระจายและสุ่มตรวจหลังเทศกาลปี
ใหม่ พร้อมกลุ่มเป้าหมายที่ยงัไม่ได้ดา้เนินการ (แรงงานตา่งด้าวและกลุ่มผู้ค้า/
ร้านอาหารทะเล และบุคลากรสาธารณสขุ 
- อ.ภูกามยาว ให้ดา้เนินการคดักรองในกลุ่มเสีย่งวง 1(ผู้สัมผสัเสีย่งสงู) โดยเน้น
การสอบสวนโรคให้ได ้timeline เพื่อทราบแหลง่แพร่เชื อ 
2. ให้แต่ละอ้าเภอ/ iรพ. แจง้จ้านวน PPE, N95, UTM, VTM ให้จังหวดั โดย
ปรับปรุงข้อมูลในระบบ โปรแกรม Co-Ward ให้เป็นปจัจุบัน เพือ่พิจารณาการ
สนับสนุนเพิ่มเติมทั งระดับเขตและจงัหวดั ภายในวันนี (31 ธค.) 
3. ให้ทุกอ้าเภอจัดตารางทีม SRRT ให้พร้อมส้าหรับการปฏบิัตงิานสอบสวน
โรคในช่วงวันหยุดเทศกาลปีใหม ่ซ่ึงสถานการณ์การระบาดในประเทศยงัน่า
เป็นห่วง 
4.งบกลางฉุกเฉินกรณี COVID-19  ได้รับการอนุมัติผ่านคณะรัฐมนตรีแล้ว 
เน่ืองจากจังหวัดพะเยามีการปรับเปลีย่นรายการบ่อยครั ง ขอใหทุ้กหน่วยงาน
เตรียมรายการตามวงเงินรอบสุดท้ายที่ได้รับแจง้และเตรียมพร้อมส้าหรับ
ด้าเนินการ สา้หรับหน่วยที่ขอรถกระบะ จะไม่ได้รับจดัสรรยกเวน้ 
Ambulance (คาดว่าจะโอนงบประมาณ ต้นป2ี564) ส้าหรับค่าใช้จ่ายต่างๆท่ี
เก่ียวกับการด้าเนินงาน COVID-19 ใหแ้ตล่ะ CUP บริหารจัดการเบื องต้นไป
พลางก่อน และรวบรวมข้อมูล เพื่อให้จงัหวดัพิจารณาจดัสรรงบฯ ใหต้่อไป  

รับทราบ 
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วาระการประชุม/เรือ่ง ข้อสั่งการ/ประเด็นการประชุม     มติที่ประชุม 
5.กรณีวัดศรีชุม อ.ดอกค้าใต้  จะมีการจัดงานยกช่อฟ้า จะน้าเขา้พิจารณาในที่
ประชุมคณะกรรมการโรคตดิต่อจงัหวดัพะเยาในบ่ายวันนี   เพื่อแจ้งเจ้าคณะ
จังหวดั/อ้าเภอ ให้เลื่อนการจัดงาน เน่ืองจากกรุงเทพฯ ถูกประกาศเป็นพื นที่
ควบคุมสงูสดุ ผูเ้ดินทางเข้าพื นทีต่้องกักตัว 14 วัน เน่ืองจากในการจัดงาน   
ยกช่อฟ้าจะมีคนมาร่วมงานจ้านวนมาก และโรงพยาบาลมีความจ้าเป็นต้องใช้ 
Ambulance รองรับในช่วง 7 วันอันตราย 
6. ให้แต่ละอ้าเภอแจง้ที่ประชุมศูนย์ปฏบิัติการฯอ้าเภอให้สอดสอ่งผู้มาจาก
พื นที่เสี่ยงสูง/พื นที่ควบคุมสงูสุด โดยให้ทุกอ้าเภอทบทวนมาตรการป้องกัน  
และควบคุมโรคในพื นที ่และตดิตามสถานการณ์อยา่งใกลช้ิดเปน็รายวัน 
 และให้สุ่มตรวจหาเชื อ   โดยไม่ลืมมาตรการสา้คญั D-M-H-T-T   
  D (Distancing เว้นระยะห่าง)  M (Mask wearing ใส่หน้ากาก ) H(Hand 
washing ล้างมือ)  T (Thai Cha na) สแกนไทยชนะ + Testing (ตรวจหาเชื อไว) 
และหลีกเลีย่งการเดินทางไปพื นที่เสี่ยง สถานที่ชุมนุมชน 
 7. สสจ.พะเยาได้มีหนังสือเวียนเพื่อแจง้บุคลากรในสังกัดทุกแหง่ซ่ึงไปพื นที่
เสี่ยง/ควบคุมสงูสดุ 11 จงัหวดัและจ.ชลบุรี เพื่อ Work from Home  และ
สังเกตอาการสงสัยปว่ยของตนเองใหค้รบ 14 วัน (กรณีหน่วยบริการให้
พิจารณาตามความเหมาะสมโดยไม่ให้กระทบกับการใหบ้ริการ) 

2. เรื่องรับรองรายงานการ
ประชุมฯครั้งท่ี 3/2564 

รายละเอียดจากสรุปรายงานการประชุม (เอกสารประกอบการประชุม) รับทราบ 

3. เรื่องสืบเน่ือง   
3.1 ติดตามข้อสัง่การจาก
การประชุม PHEOC 
จ. พะเยา  ครั งที ่3/2564 
โดย กลุ่มภารกิจ Liaison 

น้าเสนอจากเอกสารประกอบการประชุม และติดตามผลการด้าเนินงาน
ต่อเน่ืองในครั งต่อไป 

รับทราบ 

4. เรื่องเพ่ือทราบ 
4.1 รายงานสถานการณ์การ
ระบาดของโรคติดเชื อไวรัสโค
โรนา2019 (COVID-19)  
โดย กลุ่มภารกิจ SAT 

น้าเสนอจากเอกสารประกอบการประชุม และติดตามผลการด้าเนินงาน
ต่อเน่ืองในครั งต่อไป 

รับทราบ 

4.2 แนวทางการปฏิบตัิเพื่อ
รองรับผู้มีประวัติเดินทางมา
จากพื นที่เสี่ยงและกลุ่มเสี่ยง   
ในจังหวัดพะเยา 
โดย กลุ่มภารกิจ Operation  

น้าเสนอจากเอกสารประกอบการประชุม และติดตามผลการด้าเนินงาน
ต่อเน่ืองในครั งต่อไป 

รับทราบ 

5. เรื่องเพ่ือพิจารณา        ไม่มี  
6. เรื่องอื่นๆ สรุปข้อสั่งการจากประชุม PHEOC กรณีโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

จังหวัดพะเยา ครั้งที่ 4 /2564 (30 ธันวาคม 2563) 
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ล าดับ ประเด็น ข้อสั่งการ ผู้รับผิดชอบ 
1. การเตรียมพร้อมด้าน

อุปกรณ์และเวชภัณฑ์  
เน้นย ้าให้ทุกโรงพยาบาลปรบัปรุงข้อมูล จ้านวน UTM / VTM   PPE  และ N95   
ให้เป็นปัจจุบันในระบบโปรแกรม Co-ward  ภายในช่วงบ่ายวันนี  (30 ธ.ค. 
2563)  เพื่อตรวจสอบและพิจารณาสนับสนุนให้เพยีงพอต่อการรองรับ
สถานการณ์ในช่วงเทศกาลปีใหม ่

รพ.ทุกแห่ง 
 

2. การเฝ้าระวังผู้
เดินทางกลับจาก
พื นที่เสี่ยงและกลุ่ม
เสี่ยง 

2.1 เฝ้าระวังผูเ้ดินทางเข้าจงัหวดัในช่วงเทศกาลปีใหม่  โดยเฉพาะมาจากพื นที่
ควบคุมสงูสดุ:สีแดง (มาจาก จ. สมุทรสาคร/ ระยอง/ กทม.) พื นที่ควบคุม :     
สีส้ม (มาจาก จ.นครปฐม/ปทุมธานี/ สมุทรปราการ/ สมุทรสงคราม/ นนทบุรี/ 
ราชบุรี /ฉะเชิงเทรา/ เพชรบุรี รวมถงึจ.ชลบุรี ซ่ึงพบการระบาดในวันนี  โดยให้
ทุกอ้าเภอทบทวนมาตรการป้องกันและควบคุมโรคในพื นที ่และติดตาม
สถานการณ์อย่างใกล้ชดิเป็นรายวัน 
2.2 กรณีบคุลากรสาธารณสุข สสจ.ไดแ้จ้งเวียนหนังสือถงึทุกหน่วยงานเพื่อให้
บุคลากรซ่ึงไปพื นที่เสีย่ง 11 จงัหวดัและ จ.ชลบุรี  Work from Home และเฝ้า
ระวังสังเกตอาการสงสยัป่วยให้ครบ 14 วัน (กรณีหน่วยบริการให้พิจารณาตาม
ความเหมาะสมโดยไม่กระทบต่อการให้บริการ) 

EOC  ทุกอ้าเภอ 

3. การสอบสวนและการ
ติดตามผู้สัมผัสผู้ป่วย
ในพื นที่ 

3.1 การตรวจหาเชื อในผู้สัมผัส ของ อ.เชยีงม่วน และ อ.ภูกามยาว  ให้ตรวจหา
เชื อในกลุ่มผู้สัมผัสเสีย่งสูง (วงที่ 1) ทุกราย และเน้นย า้การสอบสวนโรคให้ทราบ 
timeline พร้อมรายงานให้จงัหวดัเพื่อทราบแหลง่แพร่กระจายเชื อ 
3.2 ย ้ามาตรการ DMHTT  D (Distancing เว้นระยะห่าง)  M (Mask wearing  
ใส่หน้ากาก ) H( Hand washing ล้างมือ) T (Thai Cha na) สแกนไทยชนะ + 

Testing (ตรวจหาเชื อไว) และหลีกเลี่ยงการเดินทางไปพื นที่เสี่ยงสถานที่ชุมนุมชน 

Operation/ 
ทีมสอบสวนโรค 

4. การเตรียมความ
พร้อมทีมสอบสวน
โรค 

ให้ทุกอ้าเภอจัดเตรียมทีม SRRT ให้พร้อมปฏิบัตงิานเตรียมรับสถานการณ์ใน       
ช่วงวันหยุด/เทศกาลปีใหม ่

Operation/ 
ทีมสอบสวนโรค 

                       
สรุปประเด็นส าคัญจากการประชุมทางไกล ( VDO Conference) 

ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข 
กรณีโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กระทรวงสาธารณสุข  ครั้งที่ 9 /2563 

วันพุธที่  30  ธันวาคม 2563  เวลา 16.00 – 16.30 น. 
วาระการประชุม/เรือ่ง สรุปประเด็น/ข้อสั่งการ/มติที่ประชุม หมายเหตุ 

1. เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุม
ทราบ (ประธาน : อธิบดีกรม
ควบคุมโรค )  

1. สถานการณ์การระบาดของ COVID-19 ในขณะนี  จงัหวดัชลบุรีพบ
ผู้ป่วยยืนยันในวันนี  108 ราย  รอพิจารณาการประกาศพื นที่ควบคุม 
2.อ้านาจในการประกาศพื นที่ควบคุมสูงสุดอยู่ที่คณะกรรมการ
โรคตดิต่อจงัหวดั โดยผู้ว่าราชการจังหวดัเป็นผู้ประกาศพื นที่ โดย
พิจารณาประกาศทั งจังหวัด หรือ บางอ้าเภอ 

 

2. เรื่องเพ่ือทราบ   
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วาระการประชุม/เรือ่ง สรุปประเด็น/ข้อสั่งการ/มติที่ประชุม หมายเหตุ 
2.1 การเตรียมพร้อมบริหาร
จัดการผู้ป่วย COVID –19   
โดย  อธิบดีกรมควบคุมโรค  
 

1.ขอให้ทุกจังหวัด/โรงพยาบาล รายงานข้อมูล จ้านวนเตยีง และ
อุปกรณ์พร้อมใช้งาน ให้เป็นปัจจุบันในระบบโปรแกรม Co-ward  
เพื่อตรวจสอบและพิจารณาสนับสนุนให้เพยีงพอต่อการรองรับการ
ดูแลรักษาผู้ป่วย และการควบคุมโรคจากสถานการณ์การระบาด  
รวมทั งการเตรียม รพ.สนาม 
2. ปญัหาของพื นที่ที่มีการระบาดในขณะนี คือทีมสอบสวนโรคมีไม่
เพียงพอ และการตรวจทางห้องปฏบิัติการ ไม่ทัน  ซ่ึงทางกระทรวงฯ
จะได้หาแนวทางการบริหารจัดการต่อไป 

 

 

 
     กลุ่มภารกิจประสานงานและเลขานุการ จ. พะเยา 
                                                              สรุปการประชุม 
 


