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สรุปรายงานการประชุม (ระบบ Web Conference  โปรแกรม Zoom) 

ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข 
กรณีโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดพะเยา  ครั้งที่ 8/2564 

วันศุกร์  ที่  15  มกราคม  2564   เวลา 15.00 – 16.30 น. 
วาระการประชุม/เรือ่ง ข้อสั่งการ/ประเด็นการประชุม     มติที่ประชุม 

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

มีข้อเน้นย ้ำแนวทำงกำรด้ำเนินงำนในช่วงสถำนกำรณ์กำรระบำด ดังนี  
1.ประชำชนที่มำจำกพื นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด  5 จังหวัด (สมุทรสำคร/
ระยอง/ชลบุรี/จันทบุรี/ตรำด) หำกไม่มีอำกำร ไม่มีไข้ ไม่มีไอ ให้ท้ำ Rapid test 
ทุกรำย หำก Positive  หรือเข้ำเกณฑ์ PUI  จึงส่ง RT-PCR  โดยกำรท้ำ RT- 
PCR ให้โรงพยำบำลทุกแห่งเป็นผู้เก็บสิ่งส่งตรวจ  เน่ืองจำกต้องมีกำรใส่ PPE  
โดยไม่มีกำร move ผู้ป่วยมำท้ำที่รพ.พะเยำ  แต่กรณีท้ำ  Rapid Test ให้
ด้ำเนินกำรโดยสสอ.หรือรพสต.ได้ หำกพื นที่ไหนมีชุด Test kit ไม่เพียงพอให้รีบ
แจ้งสสจ. เพื่อจัดสรรเพิ่มเติม  
2. ให้ รพ.ทุกแห่ง ฝึกซ้อมใส่ PPE  อย่ำงต่อเน่ือง  
3. รพ.ม.พะเยำ ไม่ ได้  Stock ชุดตรวจ Rapid test kit ไว้ จะขอพิจำรณำ
สนับสนุน  นพ.สสจ.พะเยำ ขอพิจำรณำอีกครั ง  
4.กำรสื่อสำรข้อมูลและรำยงำน กรณีพบ Case PUI ให้ผู้อ้ำนวยกำรโรงพยำบำล
และสำธำรณสุขอ้ำเภอประสำนข้อมูลกันทุกครั ง 
5. ให้อ.ปง  และ อ.ดอกค้ำใต้ ซ่ึงมีประชำชนเดินทำงจำกพื นที่ควบคุมสูงสุดและ
เข้มงวดมำก ให้ด้ำเนินกำรสุ่มตรวจใน ARI Clinic ตำมเกณฑ์ที ่นพ.สมภพแจ้ง  
6. อ้ำเภอที่จะเพิ่ม Local Quarantine (LQ) คือ อ.ปง  อ.ดอกค้ำใต้ อ.แม่ใจ ให้
สื่อสำรท้ำควำมเข้ำใจกับประชำชนว่ำจะมีกำรตรวจคัดกรองทุกรำยที่มำจำก 5 
จังหวัด พื นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด และ LQ เป็นสถำนที่ในกำรเฝ้ำระวัง
อำกำรสงสัยป่วย เพื่อลดกำรแพร่เชื อในครอบครัว/ชุมชน   ส้ำหรับกลุ่มที่จะ
พิจำรณำให้เข้ำกักตัวที่ LQ ของจังหวัด จะมีเกณฑ์พิจำรณำ เช่นเข้ำ Home 
Quarantine ในหมู่บ้ำนไม่ได้ หรือสภำพแวดล้อมไม่เอื ออ้ำนวย   
7.แบบปรับปรุงห้อง Isolation และ  Cohort  ward ตำมงบเงินกู้  COVID  
ส่วนกลำงให้ปรับตำมบริบทของพื นที่โดยให้เน้นระบบระบำยอำกำศ หลักกำรให้
ปรับระบบเติมอำกำศ HEPA  filter  และติดกล้องวงจรปิด  และเลือกห้องไม่ให้
อยู่กลำงโรงพยำบำล และ Set ระบบโดยให้ทำนอำหำรกล่อง วัดควำมดันโลหิต
ด้วยตนเอง ให้ทุกรพ. รีบด้ำเนินกำรให้เสร็จภำยในเดือนมกรำคม 2564 
8.สสจ.พะเยำจะมีหนังสือสั่งกำร เร่ืองกำรเดินทำงของบุคลำกร หำกไม่มีเหตุ
จ้ำเป็น ให้งดเดินทำงไปยัง 5 จังหวัดควบคุมสูงสุดและเข้มงวด (พื นที่สีแดงเข้ม) 
(สมุทรสำคร/ระยอง/ชลบุรี/จันทบุรี/ตรำด)  ส่วน 23 จังหวัด ควบคุมสูงสุด 
(พื นที่สีแดง)  คือ กรุงเทพ  กำญจนบุรี   ฉะเชิงเทรำ  ชุมพร  ตำก นครนำยก 

รับทรำบ 
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วาระการประชุม/เรือ่ง ข้อสั่งการ/ประเด็นการประชุม     มติที่ประชุม 
นครปฐม  นนทบุ รี ปทุ มธำ นี  ประจวบคี รีขันธ์  ป รำจีนบุ รี   เพ ชรบุ รี  
พระนครศรีอยุธยำ  รำชบุรี  ระนอง  ระยอง ลพบุรี สิงห์บุรี   สมุทรปรำกำร   
สมุทรสงครำม  สุพรรณบุรี อ่ำงทอง  และ สระบุรี  ให้หลีกเลี่ยงกำรไปประชุมที่
ไม่จ้ำเป็น หำกจ้ำเป็นต้องเดินทำง  หลังกลับเข้ำพื นที่ ใหพ้ิจำรณำ Work from 
home  และให้ตรวจ Rapid test  

2. เรื่องรับรองรายงานการ
ประชุมฯครั้งที่ 7/2564 
( 11 ม.ค.2564) 

รำยละเอียดจำกสรุปรำยงำนกำรประชุม (เอกสำรประกอบกำรประชุม) รับทรำบ 

3. เรื่องสืบเน่ือง 
จากการประชุม 

  

3.1 ติดตำมข้อสัง่กำรจำกกำร
ประชุม PHEOC 
จ. พะเยำ  ครั งที ่7/2564 
โดย กลุ่มภารกิจ Liaison 

ติดตำมผลกำรด้ำเนินงำนต่อเน่ืองในครั งต่อไป รับทรำบ 

4. เรื่องเพ่ือทราบ 
4.1   การตรวจเชิงรกุ
ประชาชนที่เดินทางเข้า
พ้ืนที่และกลุ่มเส่ียง 
โดย นพ.สมภพ เมืองชื่น 
ปฏิบตัิหน้ำที่ นำยแพทย์
เชี่ยวชำญด้ำนเวชกรรม
ป้องกัน  สสจ.พะเยำ 

นพ.สมภพ เมืองช่ืน : แจ้งผลกำรส้ำรวจประชำชนที่มำจำกพื นที่ควบคุม
สูงสุดและเข้มวงด 5 จังหวัด พบว่ำอยู่ระหว่ำงกักตัวสังเกตอำกำรป่วย 
Home Quarantine  อยู่ 159 รำย ขอให้ทุกอ้ำเภอตรวจสอบข้อมูลผู้มำ
จำกพื นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด (5 จังหวัด) ที่อยู่ระหว่ำงกักตัวในพื นที่
รวมถึงกลุ่มเสี่ยงผู้ปฏิบัติงำนในสถำนบันเทิง แรงงำนต่ำงด้ำว ผู้ให้บริกำร
นักท่องเที่ยว เช่น พนักงำนขับรถ  พนักงำนร้ำนอำหำร รวมทั งเจ้ำหน้ำที่
ประจ้ำด่ำนชำยแดน เพื่อส่งตรวจน ้ำลำย Pool saliva (รำยงำน ณ วันที่ 18 
ม.ค. 2564) และเก็บตัวอย่ำงส่งสสจ. ก่อน 12.00 น. วันอังคำร ที่  19 
มกรำคม 2564 เพื่อรวบรวมส่งศูนย์วิทยำศำสตร์กำรแพทย์เชียงรำย โดย
กล่องเก็บ Sputum/ซองและพำรำฟิน ของสสอ.เมือง ให้ยืมโรงพยำบำล
พะเยำก่อน เนื่องจำกอยู่ระหว่ำงสั่งซื อ 

    รับทรำบ 

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

จังหวัดพะเยา ครั้งที่8 /2564  (15 มกราคม 2564) 
 
 

 

ล าดับ ประเด็น ข้อสั่งการ ผู้รับผิดชอบ 
1 การเฝ้าระวังและ 

ตรวจหาเชื้อ  
COVID-19 

กรณีกำรตรวจคัดกรอง พื นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด (5 จังหวัด 
สมุทรสำคร/ระยอง/ชลบุรี/จันทบุรี/ ตรำด) เดินทำงเข้ำจังหวัด ถ้ำไม่มี
อำกำรไข้ ไอ  ให้ ท้ำ Rapid test ทุกรำย  หำกเข้ำเกณฑ์ PUI ให้
โรงพยำบำลเป็นผู้ตรวจ RT-PCR   

  EOC ทุกอ้ำเภอ 
 

2 การตรวจค้นหา 
เชิงรุก 

ให้ทุกอ้ำเภอตรวจสอบข้อมูลผู้มำจำกพื นที่ควบคุมสงูสุดและเข้มงวด (5 
จังหวัด) ทีอ่ยู่ระหว่ำงกักตัวในพื นทีร่วมถึงกลุ่มเสี่ยงผูป้ฏิบัตงิำนในสถำน

EOC ทุกอ้ำเภอ 
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ล าดับ ประเด็น ข้อสั่งการ ผู้รับผิดชอบ 
และการรายงาน
ข้อมูล 

บันเทงิ แรงงำนต่ำงด้ำว ผู้ให้บริกำรนักท่องเที่ยว รวมทั งเจ้ำหน้ำที่ประจ้ำ
ด่ำนชำยแดน เพื่อส่งตรวจ Pool saliva (รำยงำน ณ วันที่ 18 ม.ค. 
2564) และเก็บตัวอย่ำงส่งสสจ. กอ่น 12.00 น. วันอังคำร ที่ 19 
มกรำคม 2564 เพื่อรวบรวมส่งศูนย์วิทยำศำสตร์กำรแพทย์เชียงรำย 

3 การสื่อสารกับ
ประชาชนกรณี
จัดตั้ง Local 
Quarantine  
ในพ้ืนท่ี 

ให้ อ.แม่ใจ อ.ดอกค้ำใต้ และ อ.ปง สือ่สำรท้ำควำมเข้ำใจกบัประชำชน
ในพื นที่ว่ำมีกำรตรวจคัดกรองโรคทุกรำยก่อนเข้ำ Local Quarantine 
ซึ่งถือเป็นสถำนทีเ่ฝ้ำระวังอำกำรสงสัยป่วยและสำมำรถลดกำรแพรเ่ชื อ
ในครอบครัว/ชุมชน  

EOC อ.แม่ใจ  
ดอกค้ำใต้และปง 

4 มาตรการป้องกัน
ความเสี่ยงของ
บุคลากร 

เน้นย ้ำเรือ่งกำรเดินทำงของบุคลำกร หำกไมม่ีเหตุจ้ำเป็นใหง้ดเดินทำงไป
ยัง 5 จังหวัดควบคุมสงูสุดและเข้มงวด (พื นทีส่ีแดงเข้ม) ส้ำหรบั 23 
จังหวัดควบคุมสูงสุด (พื นทีส่ีแดง)  ใหห้ลีกเลี่ยงกำรไปประชุมที่ไม่จ้ำเป็น 
หำกมีควำมจ้ำเป็นสูงสุด หลังจำกเดินทำงกลับเข้ำพื นที่ ให้ตรวจ Rapid 
test และพจิำรณำ Work from home  

EOC ทุกอ้ำเภอ 

 
 

     กลุ่มภารกิจประสานงานและเลขานุการ จ. พะเยา 
                                                               สรุปการประชุม 
 


