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สรุปรายงานการประชุม (ระบบ Web Conference  โปรแกรม Zoom) 

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

วันจันทร์  ท่ี 4  มกราคม  2564  เวลา 14.00 – 15.30 น. 
วาระการประชุม/เรือ่ง ข้อสั่งการ/ประเด็นการประชุม     มติที่ประชุม 

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

ช่วงน้ีอาจต้องประชุมศูนย์ปฏบิัติการฯบ่อยคร้ัง เน่ืองจากมีข้อสัง่การของ
กระทรวงฯและเขต ตามสถานการณ์ทีเ่ปลีย่นแปลงเป็นรายวัน ดังน้ี  
1. Logistics  ในระบบ Co-ward ขอให้ทุกรพ. update ทุกวัน  
มี 3 แหง่ที่ไม่ Update ได้แก่ รพ.พะเยา  รพ.ภูซาง  และ รพ.เชยีงม่วน ขอให้
ด าเนินการโดยด่วน เน่ืองจากกระทรวงและเขตจะใชข้้อมูลจากระบบ        
Co-ward ในการพิจารณาบรหิารจัดการสนับสนุนทรัพยากรใหแ้ก่จังหวดั 
2. ผูต้รวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขตสุขภาพที ่1 เน้นย้ าให้จัดท าแผน 
สุ่มตรวจ Rapid Test ในกลุ่มเสี่ยง เน้น 3 กลุ่มหลักคือ  (1) แรงงานต่างดา้วที่
ยังตกค้าง (2)ผู้เดินทางมาจากพื้นทีจ่ังหวดัควบคุมสงูสดุ (3) สถานประกอบการ 
ตลาด ร้านจ าหน่ายอาหารทะเล  และ เพิ่ม ARI Clinic, Pneumonia 
unspecified  รวมทัง้บคุลากรทางการแพทย์ที่มีความเสี่ยง เน้นว่าต้องตรวจใน 
Day 5-6 จึงจะได้ผลด ี โดยนายแพทย์สมภพ ด าเนินการประสานข้อมูลการ
ตรวจในจังหวดัและแจ้งทีม STAG ระดบัเขต  ดงัน้ันจึงขอให้ทุกอ าเภอแจง้
แผนการตรวจตามกลุ่มเปา้หมายมาที ่STAG จงัหวดัพะเยารวบรวมข้อมูลโดย
ด่วนด้วย 
3. การเตรียมรพ.สนาม ก าหนดไว้ท่ี รพ.ม.พะเยา จ านวน 30  เตียง  แต่ 
Local quarantine ยงัคงมีเหมือนเดิม ขอให้อ.แม่ใจ และอ.เมืองพะเยา 
ประสานโรงแรมให้พร้อมรองรับ  ส่วน อ.ภูซางไม่มีปญัหา 
4. งบกลาง COVID-19  ขาลงได้แจง้จดัสรรมาแล้ว ในส่วนของค่าครุภณัฑ์และ
สิ่งก่อสร้าง (รพ.ทุกแห่งยกเว้น F3) รายละเอียดตามท่ีแจ้ง ให้เร่งด าเนินการ
ดว่น โดยเฉพาะงบปรับปรุง Cohort ward ในรพ.ชุมชน 5 แห่งๆละ 110,400 
บาท ใหเ้ร่งด าเนินการรวมทัง้ ปรับ Isolate room  ให้พร้อมใช้ และรายงาน
ให้สสจ.ทราบ   ในส่วนครุภัณฑ์ที่ได้ขอ Volume respirator เคลื่อนทีไ่ด้  
ของรพ.เชยีงค า จังหวัดจะด าเนินการจัดซ้ือรวมกับรพ.ชุมชน อีก 5 แหง่ให้  
ส าหรับรายการครุภัณฑ์วงเงินประมาณ 8 แสน ให้ รพ.เชียงค าด าเนินการตาม
ระเบียบฯได้เลย 
5. ผลพวงจากการเดินทางจากพื้นทีจ่งัหวดัควบคุมสงูสุด 28 จงัหวัด มี
มาตรการที่ต้องด าเนินการเร่งด่วน โดยจากมติทีป่ระชุม คณะกรรมการ
โรคตดิต่อจงัหวดั ขอให้ทุกสถานประกอบการ/หน่วยงาน  Big Cleaning Day 
พร้อมกันทั้งจังหวดัในวันที่ 7 มกราคม 2564  สว่นมาตรการจดังานยงัจัดได ้

รับทราบ 
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วาระการประชุม/เรือ่ง ข้อสั่งการ/ประเด็นการประชุม     มติที่ประชุม 
แตต่้องไม่เกิน 100 คนและขออนุมัติจากศปก.อ าเภอทุกงาน ล่วงหน้าอยา่ง
น้อย 7 วัน ยกเว้นงานศพ รวมถงึเข้มข้นมาตรการในร้านอาหาร สถาน
ประกอบการ ขอให้ EOC ทุกอ าเภอร่วมตรวจประเมินตามมาตรการ 
6. ให้ส ารวจข้อมูลทีม  MERT จงัหวดั(รพ.ทั่วไป)  และทีม Mini MERT ในรพ.
ชุมชน   ซ่ึงจงัหวดั โดย สสจ.พะเยา จะจัดอบรมตามหลักสูตรของสถาบัน
การแพทยฉ์ุกเฉินให ้เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมของทีมในจังหวัด 
7. ขอให้ทุกแหง่เตรียมความพร้อมระบบสื่อสารส าหรับประชุมทางไกล เพื่อ
สอดคล้องกับ Social Distancing และลดภาระในการเดินทางประชุม 

2. เรื่องรับรองรายงานการ
ประชุมฯครั้งท่ี 4/2564 

รายละเอียดจากสรุปรายงานการประชุม (เอกสารประกอบการประชุม) รับทราบ 

3. เรื่องสืบเน่ือง   
3.1 ติดตามข้อสัง่การจาก
การประชุม PHEOC 
จ. พะเยา  คร้ังที ่4/2564 
โดย กลุ่มภารกิจ Liaison 

น าเสนอจากเอกสารประกอบการประชุม และติดตามผลการด าเนินงาน
ต่อเน่ืองในคร้ังต่อไป 

รับทราบ 

4. เรื่องเพ่ือทราบ 
4.1 การเตรียมความพร้อม
โรงพยาบาลสนาม   
โดย กลุ่มภารกิจ 
Operation:  
นพ.อนันต์ มาลัยรุ่งสกุล 
รองผู้อ านวยการฝ่าย
การแพทย ์รพ.พะเยา 
 
 

 สรุปการเตรียมการรพ.สนาม ของจังหวัดพะเยา ใช้ ward ทีย่ังไม่ได้เปิด ของ
รพ.ม.พะเยา มีรองรับ 30 เตยีง แต่ต้องจดัหาอุปกรณ์ที่จ าเป็น การก าจัดขยะ
ติดเชื้อ รวมถงึการหมุนเวยีนบุคลากรทางการแพทย์จากทัง้จงัหวัด โดยจะมี
การเตรียมรายชื่อและแจง้นพ.สสจ.พะเยาอนุมัติต่อไป  โดยนพ.สสจ.พะเยา 
และคณะ จะไปเยี่ยมพื้นทีเ่พื่อเตรียมพร้อมอีกคร้ังในวันพรุ่งน้ี (5 มกราคม) 
นพ.สสจ.พะเยา : จ าเป็นต้องเตรียมแผนส ารองไว้และรายงานให้กระทรวงฯ
ทราบ อยา่งน้อยคือ สถานที่  บคุลากร ครุภัณฑ์ทีจ่ าเป็น โดยรพ.สนาม จะใช้
ดูแล ผู้ป่วย ทีไม่มีอาการหรือ mild case  กรณีทีเ่ตียงของ รพ.พะเยา       
รพ.เชียงค า และ รพ.ชุมชน มีไม่เพยีงพอ  ในการเปิดบริการจะบริการแบบ  
มีแพทย์รับ consult   อัตราก าลงัใช้บุคลากรทางการพยาบาลหมุนเวียนจาก
รพ.ทุกแห่ง โดยมีรพ.พะเยา เป็นหลัก  ซ่ึงอาจไม่มีโอกาสมาช่วยในช่วงที่เปดิ
รพ.สนาม เน่ืองจากผูป้่วยจะล้นโรงพยาบาล  ส่วนบริการด้านอาหารเป็น
ลักษณะอาหารกล่อง 

รับทราบ 

4.2 การเตรียมความพร้อม
ด้านครุภัณฑ์และสถานที ่
โดย หัวหน้ากลุ่มงานบริหาร
ทั่วไป  สสจ.พะเยา 
 

การจัดสรรครุภัณฑ์ สิง่ก่อสร้าง งบกลาง COVID-19 จ านวน 12 รายการ  
โดยมีเคร่ืองช่วยหายใจของรพ.เชียงค า วงเงินประมาณ 8 แสน สามารถ
ด าเนินการได้ โดยใช้ข้อยกเว้นหนังสือ ว.115  ในส่วนเคร่ืองช่วยหายใจวงเงิน 
4.5 แสน ของรพ.เชยีงค าและรพ.ชุมชนทั้ง 5  แหง่ สสจ.พะเยาจะด าเนินการ
จัดซ้ือให้  ส าหรบัสิ่งก่อสร้าง รพ.พะเยาวงเงิน 1.6 ลา้น x 2 หน่วย รพ.เชียงค า 
8.5 ลา้น รพ.ชุมชนหน่วยละ 110,400 บาท ซ่ึงไม่เข้าเงื่อนไขในหนังสือ ว.115 
ให้ทุกรพ.ด าเนินการตามวิธีปกต ิตามวงเงินที่ได้รับอนุมัต ิ

รับทราบ 
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วาระการประชุม/เรือ่ง ข้อสั่งการ/ประเด็นการประชุม     มติที่ประชุม 
4.3  การเตรียมความพรอ้ม
ด้านสถานที่รองรับ  
ของรพ.ค่ายขุนเจอืง 
ธรรมิกราช 

- รพ.คา่ยขุนเจืองธรรมิกราช มีห้องพเิศษสามารถท าเป็นห้อง Isolate ได้
จ านวน 2 ห้อง ตามนโยบายหากมีทหารติดเชื้อให้ดแูล โดยรพ.คา่ยฯ จงึได้มี
การเตรียมความพร้อมไว้เบื้องต้นแล้ว 

ขอให้ประสาน
ผู้บังคับบญัชาใน
เบื้องต้นว่า รพ.
ค่ายฯ สามารถ
รองรับผู้ป่วย กรณี
เตียงเต็มไดห้รือไม่ 

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

จังหวัดพะเยา ครั้งที่ 5 /2564  (4 มกราคม 2564) 
 
 

 

ล าดับ ประเด็น ข้อสั่งการ ผู้รับผิดชอบ 
1. การเตรียมพร้อมด้าน

อุปกรณ์และเวชภัณฑ์  
เน้นย้ า ทุก รพ. โดยเฉพาะ รพ.พะเยา/ รพ. เชียงม่วน/ รพ. ภูซาง  Update ข้อมูล 
Logistics  ในระบบโปรแกรม Co-ward, ระบบ EOC รวมทั้ง Co- Lab เน่ืองจาก
ระดับกระทรวงและเขตใช้เป็นข้อมูลส าคัญในการพิจารณาสนับสนุนทรัพยากร    

รพ.ทุกแห่ง 
 

2 การเตรียมความพร้อม
ด้านการดูแลรักษา 

2.1 ให้ด าเนินการอย่างเข้มข้นในการคัดกรองกลุ่มเสี่ยง ใน ARI  Clinic  
 24 ชั่วโมง และตรวจหาเชื้อ COVID ทุกรายที่มีประวัติเสี่ยง (มาจากพื้นที่ควบคุม
สูงสุด:พื้นที่สีแดง) 
2.2 ให้ทุกอ าเภอจัดท าแผนการคัดกรองตรวจหาเชื้อ โดยการตรวจ Rapid test เน้น 
3 กลุ่มหลักคือ  (1) แรงงานต่างด้าวที่ยังตกค้าง (2)ผู้เดินทางมาจากพื้นที่จังหวัด
ควบคุมสูงสุด (3) สถานประกอบการ ตลาด ร้านจ าหน่ายอาหารทะเล  และ เพิ่ม 
ARI Clinic, Pneumonia unspecified  รวมทั้งบุคลากรทางการแพทย์ที่มีความ
เสี่ยง  ส่งแผนให้ กลุ่มภารกิจ STAG  จังหวัดโดยด่วน 

2.1 รพ. ทุกแห่ง 
 
 
2.2 EOC ทุกอ าเภอ 
/กลุ่มภารกิจ STAG 
(ติดตามแผน) 

3 การเตรียมพร้อม 
ทีมช่วยเหลือด้าน
การแพทย์ฉุกเฉิน 

ให้ทุกรพ.ส ารวจข้อมูลทีม MERT  และ Mini MERT ส่งให้สสจ. โดยด่วน 
และให้เตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงานของทีม  โดยจังหวัดจะจัดอบรม Mini  
MERT ตามหลักสูตรของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉิน 

-รพ.ทุกแห่ง 
- กลุ่มภารกิจ 
Operation (ทีม
การแพทย์ฉุกเฉิน) 

4. มาตรการด้านการ
ป้องกันโรคและอนามัย
สิ่งแวดล้อม 

4.1 ให้ทุกหน่วยงานด าเนินการ Big Cleaning Day ในพื้นที่โดยพร้อมเพรียงกัน ใน
วันที่ 7 มกราคม 2564  
4.2 ให้เข้มงวดในการตรวจประเมินตามมาตรการป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาด
ของคกก.ควบคุมโรคติดต่อจังหวัด ในสถานประกอบการ/ร้านอาหารในพื้นที่ 

4.1  ทุกหน่วยงาน 
 

4.2 EOC ทุกอ าเภอ 

5. การเตรียมความพร้อม
สถานที่และอุปกรณ์
รองรับการดูแลรักษา 

เร่งรัดการจัดหาครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้างที่ได้รับอนุมัติตามโครงการพัฒนาระบบ
บริการสุขภาพรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
ของหน่วยงานส่วนภูมิภาค ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ตามระเบียบการ
จัดซ้ือจัดหา (รพช. ด าเนินการปรับปรุง Cohort Ward  และ Isolate Room ให้
พร้อมใช้งานโดยด่วน) 

ทุก รพ. 

6. การเตรียมพร้อมระบบ
การสื่อสารในภาวะ
ฉุกเฉิน 

ให้ทุกหน่วยงานเตรียมความพร้อมระบบการสื่อสารส าหรับการประชุมทางไกล  
เพื่อให้สอดคล้องตามมาตรการ Social Distancing 

ทุกหน่วยงาน 

 

               กลุม่ภารกิจประสานงานและเลขานุการ จ. พะเยา 
                                                                          สรุปการประชุม 


