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สรุปรายงานการประชุม (ระบบ Web Conference  โปรแกรม Zoom) 

ศูนยป์ฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข 
กรณีโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดพะเยา  ครั้งที่ 7/2564 

วันจันทร์  ที่  11  มกราคม  2564   เวลา 10.00 – 11.30 น. 
วาระการประชุม/เรื่อง ข้อสั่งการ/ประเด็นการประชุม     มติที่ประชุม 

1. เรื่องที่ประธานแจ้งให้
ทราบ (นายแพทย์
สาธารณสุขจังหวัดพะเยา : 
นพ.ศุภชัย  บุญอำพันธ์ ) 

1. ขอให้จัดลำดับงานที่สำคัญที่สุดในห้วงเวลาที่มีการแพร่ระบาดของ COVID-19
ภายในประเทศ ขณะนี้คือ การร่วมมือเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID-19  
งานอ่ืนให้จัดลำดับตามความสำคัญลงไป 
2. เนื่องจากเป็นช่วงการระบาด ซึ่งมีข้อสั่งการจากทุกระดับทุกระยะและ
ค่อนข้างมาก บางประเด็นเป็นการดำเนินการล่วงหน้า ขอให้แจ้งหนังสือสั่งการ
ทุกกรณีจากส่วนกลาง ให้ผ่านนพ.สมภพ เมืองชื่น ปฏิบัติหน้าที่ นายแพทย์
เชี่ยวชาญด้านเวชกรรมป้องกัน สสจ.พะเยา ก่อนทุกคร้ัง และในการประชุมศูนย์
ปฏิบัติการฯขอให้ทุกแห่งเข้าร่วมประชุมให้ตรงเวลาและพร้อมเพรียงกัน 
เนื่องจากมีเวลาจำกัด และประชุมหลายหน่วย 
3. ขอชมเชยอำเภอเชียงม่วนที่นำข้อมูลจากแอปพลิเคชัน “ไทยชนะ” มาใช้ใน
การเฝ้าระวังการติดตามผู้เดินทางจากพื้นที่เสี่ยงเข้าพื้นที่อำเภอ และให้ขยายผล
ไปอำเภออ่ืนให้ครบทั้ง 9 อำเภอเพื่อการเฝ้าระวัง ส่วนมาตรการที่เน้นย้ำจะนำ
พิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดอีกครั้งหนึ่ง 
4. กรณีการสื่อสารและรายงาน Case PUI ให้สสอ. และ รพ. ตรวจสอบข้อมูลให้
ตรงกัน ทั้งข้อมูลการตรวจ Rapid test  และ RT - PCR  หากพบผล Positive 
ให้แจ้งผู้อำนวยการ รพ./สาธารณสุขอำเภอ และรายงานให้จังหวัด ตรวจสอบ
และยืนยัน รวมถึงการแถลงข่าวโดยผู้บัญชาการเหตุการณ์ระดับจังหวัด 
5. การตรวจสอบข้อมูลผู้เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด  (พื้นที่     
สีแดงเข้ม 5 จังหวัด สมุทรสาคร/ระยอง/ชลบุรี/จันทบุรี/ ตราด)  และพื้นที่
ควบคุมสูงสุด (พื้นที่สีแดง 23 จังหวัด ประกอบด้วย ตาก นนทบุรี ปทุมธานี 
พระนครศรีอยุธยา สระบุรี ลพบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง นครนายก กาญจนบุรี 
นครปฐม ราชบุรี  สุพรรณบุรี  ประจวบคีรีขันธ์  เพชรบุรี  สมุทรสงคราม  
ฉะ เชิ งเทรา ปราจีนบุ รี  สระแก้ว  สมุทรปราการ  ชุมพร ระนอง และ
กรุงเทพมหานคร) ให้ตรงกัน โดยให้ทีม SAT จังหวัด รวบรวมและตรวจสอบ
พร้อมทั้งแจ้งต่อมหาดไทย โดยให้ทุกอำเภอทำแผนสุ่มตรวจเชิงรุกในผู้เดินทางมา
จากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 5 จังหวัดและพื้นที่ควบคุมสูงสุด โดยคัดกรอง
อาการสงสัยป่วย กรณี เข้าเกณฑ์เฝ้าระวัง PUI  ให้ตรวจ RT-PCR  และกลุ่ม
แรงงานต่างด้าว เพื่อเพิ่มความครอบคลุม โดย Rapid Test  การรายงานข้อมูล
การสุ่มตรวจให้รายงาน เวลา 14.00 น.ทุกวัน เพื่อแจ้งให้เขตสุขภาพที่ 1 ทราบ 
ให้ทุกโรงพยาบาลเป็นผู้รวบรวมข้อมูลรายงานมาที่ทีม SAT จังหวัด และให้ 

รับทราบ 
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วาระการประชุม/เรื่อง ข้อสั่งการ/ประเด็นการประชุม     มติที่ประชุม 
Logistic จังหวัด กระจาย  ชุดตรวจ Rapid Test kit รอบ 2 ตามเป้าหมายการ
ตรวจ 
** ข้อมูลที่ เกี่ยวกับ COVID -19 ทุกรายการขอให้ผ่าน นพ.สมภพ เมืองชื่น 
ปฏิบัติหน้าที่ นายแพทย์เชี่ยวชาญด้านเวชกรรมป้องกัน สสจ.พะเยา ** 
6. ให้อำเภอปง และ อำเภอดอกคำใต้ เตรียมจัดหา Local Quarantine (LQ) ให้
พร้อมรองรับผู้ เดินทางกลับจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด  (5 จังหวัด
สมุทรสาคร/ระยอง/ชลบุรี/จันทบุรี/ ตราด) เนื่องจากมีข้อมูลการเดินทางจาก
จังหวัดดังกล่าวค่อนข้างมาก เบื้องต้นให้จัดเตรียมให้พร้อมตามสภาพ  หาก  LQ 
ในอำเภอยังไม่พร้อม แต่อยู่ใกล้เขต อ.เมือง ให้เข้า LQ พื้นที่อำเภอเมือง   
7. ข้อมูลจากแอปพลิเคชันไทยชนะรวมทั้งข้อมูลการเดินทางเข้าพื้นที่จังหวัด
พะเยาจาก QR-code ของจ.พะเยา ให้ทีม SATรวบรวมข้อมูล เนื่องจากระหว่าง
วันที่ 13-15 ม.ค.2564 หากไม่มีประชาชน 5จังหวัดเสี่ยงในพะเยา จะมีโอกาสทำ
ให้พะเยาปลอดการระบาด แต่ขณะนี้พบว่ามียังมีกลุ่มเสี่ยงคงค้างในจังหวัดพะเยา 
และการรวบรวมข้อมูลกลุ่มเสี่ยงจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด(5 จังหวัด)ให้
มีข้อมูลหมายเลขโทรศัพท์ของกลุ่มเสี่ยง เพื่อง่ายต่อการติดตาม 
8. ให้สาธารณสุขอำเภอและผู้อำนวยการโรงพยาบาล ผลักดันให้ศปก.อำเภอ 
เพื่องด/เลื่อนการจัดงานทุกชนิด (ยกเว้นกรณีงานศพ) ในช่วงการระบาดใหญ่ใน
ประเทศ  ให้รพสต.ร่วมกับอสม.เข้มข้นมาตรการ D-M-H-T-T ในพื้นที่  รวมถึง
การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัด ซึ่งจะประชุมออนไลน์
ผ่าน ระบบ Zoom เพื่อให้พื้นที่ได้รับฟังการสั่งการและติดตามการดำเนินงานไป
พร้อมกัน 
9. ให้ทุกรพ. จัดระบบคัดกรอง และช่องทางการให้บริการเฉพาะ สำหรับ
ผู้รับบริการที่มาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด  (5 จังหวัด สมุทรสาคร/
ระยอง/ชลบุรี/จันทบุรี/ ตราด  รวมทั้ งกรุงเทพ นนทบุรี ปทุมธานี) กรณี
เข้าเกณฑ์เฝ้าระวัง PUI ให้ตรวจ RT- PCR ทุกราย 
10. เนื่องจากพบการติดเชื้อในบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขเพิ่มขึ้น 
หากมีอาการสงสัยเข้าเกณฑ์เฝ้าระวัง ขอให้จัดระบบ Work From Home และ
วางแผนจัดหาอัตรากำลังในการบริการทดแทน  
11.การเตรียมรพ.สนาม ขอให้รพ.พะเยาจัดเตรียมเตียงสนาม ไปไว้ที่รพ.สนาม 
ให้พร้อม (รพ.ศูนย์แพทย์ ม.พะเยา)  และเตรียมความพร้อมสถานที่ อุปกรณ์ 
และบุคลากรปฏิบัติงาน  ซึ่งจังหวัดจะเสนอแผนเตรียมความพร้อม รพ.สนาม 
และประมาณการเพื่อขอสนับสนุนงบประมาณ นำเสนอเพื่อพิจารณาในที่ประชุม
คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดในบ่ายวันนี้(11 มค.2564)ต่อไป  รวมถึงขอให้รพ.
พะเยา และรพ.เชียงคำ เตรียมแผนประคองกิจการ (BCP:Business Continuity 
Plan) กรณีต้องปิดบริการ OPD เหลือบริการเฉพาะห้องฉุกเฉิน และช่วงการ
ระบาดนี้เน้นการลดความแออัดในรพ. และ New Normal Medical Service  
ให้บริการจัดส่งยาทางไปรษณีย์ 
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วาระการประชุม/เรื่อง ข้อสั่งการ/ประเด็นการประชุม     มติที่ประชุม 
12. งบเงินกู้ COVID-19 จังหวัดพะเยายืนยันข้อมูลตามที่แจ้งไปแล้ว ในการ
ปรับปรุงห้องให้ใช้วัสดุ DIY เช่น  Hepa Filter หากหาไม่ได้อาจใช้วิธีเดียวกับรพ.
เชียงคำ (ใช้พัดลมดูดอากาศ ULV และกล้องวงจรปิด)  ให้ทุกรพ. ดำเนินการ
ปรับปรุง Isolation room  และ Cohort Ward รวมทั้งทำแผนบริหารจัดการ
กรณีมีผู้ป่วยใช้ห้อง Isolate, Cohort ward ให้พร้อมภายในสิ้นเดือน มกราคม 
2564 นี้ 
13. กรณีแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย ไม่สามารถนำเข้ากักกันเพื่อสังเกตอาการ
ป่วยใน LQ ได้ เนื่องจากใช้งบไม่ได้ (งบ LQ ใช้สำหรับคนไทยเท่านั้น) บทบาท
ของสาธารณสุขคือการสุ่มตรวจหาเชื้อในกลุ่มแรงงานต่างด้าว การดูแลสามารถ
ทำได้กรณี Positive ใส่Tube และส่งต่อ  กรณีอ่ืน ตรวจคนเข้าเมือง(ตม.)ต้อง
ดำเนินการและจัดให้อยู่ในที่กักกันของ ตม. 
14. ให้ทีม Logistic จังหวัด เตรียมสำรวจข้อมูลเพื่อจัดทำแผนฉีดวัคซีนป้องกัน
โรค COVID-19 ตามกลุ่มเป้าหมายล่วงหน้า ได้แก่(1)บุคลากรทางการแพทย์และ
สาธารณสุขด่านหน้าทั้งภาครัฐและเอกชน และ อสม. (2) ผู้มีโรคประจำตัว เช่น 
โรคทางเดินหายใจเรื้อรัง  โรคหัวใจและหลอดเลือด ไตวายเรื้อรัง หลอดเลือด
สมอง มะเร็งและเบาหวาน (3)ผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป และ (4)เจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้อง
กับการควบคุมโรคที่มีโอกาสสัมผัสกับผู้ป่วยทั้งฝ่ายความมั่นคง  ฝ่ายปกครอง 
และอ่ืนๆ) 

2. เรื่องรับรองรายงานการ
ประชุมฯคร้ังที่ 6/2564 
( 6 ม.ค.2564) 

รายละเอียดจากสรปุรายงานการประชุม (เอกสารประกอบการประชุม) รับทราบ 

3. เร่ืองสืบเนื่อง 
จากการประชุม 

  

3.1 ติดตามข้อสั่งการจากการ
ประชุม PHEOC 
จ. พะเยา  คร้ังที่ 6/2564 
โดย กลุ่มภารกิจ Liaison 

ติดตามผลการดำเนนิงานต่อเนือ่งในคร้ังต่อไป รับทราบ 

4. เรื่องเพื่อทราบ 
4.1  การดำเนินการตรวจ
ค้นหาเชิงรุกในพื้นที่จังหวัด
พะเยา โดย นพ. สมภพ 
เมืองชื่น   

 - การดำเนินการตรวจหาเชื้อเชิงรุกในกลุ่มแรงงานต่างชาติ จ.พะเยา มีจำนวน 
766 คน ตรวจได้ 291 คน  ( ร้อยละ 37.99 ) ผลลบทุกราย, กลุ่มผู้จำหน่าย
อาหารทะเล ตรวจจำนวน  142 ราย  ผลลบทุกราย และกลุ่มเชื่อมโยง  
จ.สมุทรสาคร ตรวจจำนวน 451 ราย ผลลบทุกราย 
 - สัปดาห์นี้จะเน้นตรวจในกลุ่มผู้ให้บริการนักท่องเที่ยวช่วงเทศกาลปีใหม่ ใน
พื้นที่จังหวัดพะเยา เช่นโรงแรม, ผับ บาร์ ร้านอาหาร, พนักงานขับรถโดยสาร, 
พายเรือโดยสาร ใช้วิธีตรวจ  Rapid test   ประมาณการเฉลี่ยแห่งละ 40 ราย     
( อ.เมือง  80 ราย / อ.เชียงคำ 60  ราย / อ.อ่ืนๆ  40 ราย) ขณะนี้ได้ประสาน
ขอชุดตรวจจากศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์เชียงรายจำนวน 400-500 ชุด ขอให้
อำเภอรวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทำแผนตรวจ ส่งสสจ.พะเยา  โดยการสุ่มตรวจใน

    รับทราบ 
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วาระการประชุม/เรื่อง ข้อสั่งการ/ประเด็นการประชุม     มติที่ประชุม 
กลุ่มแรงงานต่างด้าวยังสุ่มตรวจทุกสัปดาห์เพื่อเพิ่มความครอบคลุมและความ
มั่นใจในการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรค 
ประเด็นหารือจากรพ.พะเยา  
- การซักประวัติผู้รับบริการให้เน้นย้ำว่าเดินทางมาจากจังหวัดไหน หากมาจาก    
5 จังหวัดควบคุมสูงสุดและเข้มงวด  ให้แยกช่องตรวจเพื่อลดการ Contact 
- การงดจัดงานในพื้นที่จังหวัด  (ยกเว้นงานศพ) รอพิจารณาในที่ประชุม
คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด (บ่ายวันนี้) 
- การส่งต่อ Case Refer  ที่เข้าเกณฑ์เฝ้าระวัง PUI ทุกคร้ังให้ล้างรถ Refer และ
เปลี่ยนชุดตามจุดที่รพ.พะเยาเตรียมไว้  ก่อนออกจากรพ.พะเยาทุกครั้ง  

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

จังหวัดพะเยา คร้ังที่ 7 /2564  (11 มกราคม 2564) 
 
 

    
ลำดับ ประเด็น ข้อสั่งการ ผู้รับผิดชอบ 

1 การรายงาน
สถานการณ ์

1.1 ให้สสอ. และ รพ. ตรวจสอบข้อมูลการรายงาน Case PUI ให้ตรงกัน และ
แจ้งทีม SAT จังหวัด 
1.2 ตรวจสอบข้อมูลผู้เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสงูสุดและเข้มงวด (สีแดงเข้ม  
5 จังหวัด) และพื้นที่ควบคุมสงูสุด (สีแดง) ให้ตรงกัน พร้อมแจ้งทีม SAT จังหวัด 
เพื่อรวบรวม และตรวจสอบ แจง้ต่อมหาดไทย   
**ข้อมูล COVID ทุกรายการขอให้ผ่าน นพ.สมภพ  เมืองชืน่(ผชชว.)** 

ทีม SAT 

2 การเตรียมสถานที ่
เฝ้าระวัง อาการ
สงสัยป่วย 
(Quarantine) 

ให้ อ. ดอกคำใต้  และ อ.ปง  เตรียมจัดหาสถานที่ Local Quarantine ให้พร้อม
รองรับผู้เดินทางกลับจากพื้นที่ควบคุมสูงสดุและเข้มงวด  (5 จังหวัด สมุทรสาคร/
ระยอง/ชลบุรี/จันทบุร/ี ตราด) 

EOC อำเภอ 
ดอกคำใต้และปง 

3 การเตรียมความ
พร้อม 
ด้านสถานทีดู่แล
รักษาผู้ป่วย 

3.1 ให้ทุกรพ.ปรับปรุง  Cohort Ward  และ Isolate Room ให้พร้อมใช้งาน 
ภายในเดือนมกราคม 2564 รวมถึงจัดทำแผนบริหารจัดการผูป้ว่ยให้เรียบร้อย 
3.2 ให้รพ.พะเยา และ รพ.เชียงคำ เตรียมแผนรพ.สนาม  โดยเตรียมความพร้อม
สถานที่ อุปกรณ์ และบุคลากรปฏิบัติงาน เพื่อรองรับผู้ป่วยกรณีเตียงในรพ.ทั้ง  2 
แห่ง ไม่เพียงพอ (เตรียมระบบบริหารจัดการและแผน BCP : Business 
Continuity Plan 
 ให้ชัดเจน หากจำเป็นต้องปิดบริการ OPD)   

3.1 ทุก รพ. 
 
3.2  รพ.พะเยา 
และ รพ.เชียง
คำ/ 
Operation/ 
STAG 

4 การเตรียมความ
พร้อมสำหรับคัด
กรองกลุ่มเสี่ยง ใน
โรงพยาบาล 

ให้ทุกรพ. จัดระบบคัดกรอง และช่องทางการให้บริการเฉพาะ สำหรับผู้รับบริการ
ที่มาจากพืน้ที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด (5 จังหวัด สมุทรสาคร/ระยอง/ชลบุร/ี
จันทบุรี/ ตราด  และเพิ่มกรุงเทพ นนทบุรี ปทุมธาน)ี กรณีเข้าเกณฑ์เฝ้าระวัง 
PUI ให้ตรวจ RT- PCR ทุกราย  

ทุกรพ. 

5 มาตรการการ
ป้องกันควบคุมโรค

5.1 ให้ผู้อำนวยการโรงพยาบาลและสาธารณสุขอำเภอผลักดันให้ศปก.อำเภอ 
งด/เลื่อนการจัดงานทุกชนิดในพื้นที่อำเภอ(ยกเว้นงานศพ) และขอให้

5.1 EOC อำเภอ 
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ลำดับ ประเด็น ข้อสั่งการ ผู้รับผิดชอบ 
ในพื้นที ่ คณะกรรมการฯ เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อระดับจังหวัดทุก

คร้ัง (ผ่านระบบ Zoom) 
5.2 เน้นย้ำให้รพสต.ร่วมกับอสม.ติดตามมาตรการ D-M-H-T-T ในพื้นที่ หากมี
การจัดงานต่างๆ อยา่งเข้มข้น  

 
5.2 สสอ./รพ.
สต. 
ทุกแห่ง 

6 การเตรียม
กลุ่มเป้าหมายรับ
วัคซีนป้องกัน  
COVID -19 
ระยะแรก 

ให้เตรียมสำรวจข้อมูลกลุ่มเป้าหมายในการรับวัคซนีป้องกัน COVID-19 
ระยะแรกได้แก่ (1) บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขด่านหน้า (2) ผู้มโีรค
ประจำตัว ได้แก่ โรคทางเดินหายใจเร้ือรัง/ โรคหัวใจและหลอดเลือด /ไตวาย
เร้ือรัง /หลอดเลือดสมอง /มะเร็ง /เบาหวาน (3) ผู้มีอายุ 60 ปขีึ้นไป 

Logistic จังหวัด 

7 การเตรียมพร้อม
ระบบสื่อสาร 

ทุกหน่วยงานเตรียมระบบสื่อสารให้พร้อมสำหรับการประชุมทางไกล โดยเข้าใช้
งานพร้อมทั้งเปิดหน้าจอVideoเพื่อรายงานตวั ก่อนเวลาเร่ิมประชุมอย่างน้อย    
15 นาท ี

   ทุกหน่วยงาน 

 
     กลุ่มภารกิจประสานงานและเลขานุการ จ. พะเยา 
                                                               สรุปการประชุม 
 


