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สรุปรายงานการประชุม (ระบบ Web Conference  โปรแกรม Zoom) 

ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข 
กรณีโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  จังหวัดพะเยา  ครั้งที่ 10/2564 

วันศุกร์  ที่  9  เมษายน  2564   เวลา 13.30 – 16.30 น. 
วาระการประชุม/เรือ่ง ข้อสั่งการ/ประเด็นการประชุม   มติที่ประชุม 

1. เรื่องที่ประธานแจ้งใหท้ราบ 
(นายแพทย์สาธารณสุขจงัหวดั
พะเยา :นพ.ศภุชยั บญุอ าพันธ์ ) 

(1.1) สถานการณ์โรค COVID-19 จังหวัดพะเยา ในวันน้ี(9 เมย.2564)  
ได้แถลงข่าวพบผู้ป่วยยืนยัน 3 ราย ในพื้นที่ อ.เชียงค า  อ. ปง และ อ.ภูซาง  
อยู่ระหว่างการสอบสวนโรคโดย ทีมสอบสวนโรค สสจ.พะเยาและทีม
โรงพยาบาล 
 -อ าเภอเชียงค า  เป็นเพศหญิง อายุ 21 ปี  นักศึกษา มช. ภูมิล าเนาเชียงค า  
มีผู้สัมผัสเสี่ยงสูงในชุมชนและรถโดยสารกรีนบัส 
 -อ าเภอปง  เป็นเพศหญิง อายุ 33 ปี ท างานที่อ.ปง  ไป.กทม. 2- 6 เมย.  
มีผู้สัมผัสเสี่ยงสูงในชุมชน และเคร่ืองบินโดยสารจาก กทม. 
- อ าเภอภูซาง เป็นเพศชายอายุ 25 ปี  ท างาน กทม. ภูมิล าเนาภูซาง  
ซ่ึงทั้ง 3 รายจะแจ้งสรุป Timeline และผู้สัมผัสเสี่ยง ให้จังหวัดที่เก่ียวข้อง
ต่อไป 
(1.2) ติดตามความก้าวหน้าแผนการปรับปรุงก่อสร้าง cohort ward และ 
isolate room (งบเงินกู้โควิด)ทุก รพ. 
( 1.3)  ใ ห้ เ ช็ ค ค ว ามพ ร้ อมข อ งท รัพยา กร  PPE , N95 , Nasal swab,                
ยา Favipiravir  และเตียง/ห้องแยกรองรับผู้ป่วย Cohort ward , isolate 
room   รพ.ชุมชนควรมี Isolate room อย่างน้อย 1 ห้อง  รพ.ดอกค าใต้ มี
ห้อง Negative Pressure  1 ห้อง  และ  Cohort ward   3  เตียง  และให้
เตรียม Isolate room  ที่ตึกสงฆ์   รพ.พะเยา  มี Modified  AIIR Negative 
Pressure  1 ห้อง   Cohort ward  รวมรับผู้ป่วยได้ประมาณ  40 กว่าราย    
รพ. เชียงค า  มี Cohort ward  รองรับได้ 18 เตียง  
(1.4) เตรียมความพร้อมของ LAB ในการตรวจหาเชื้อของ รพ.พะเยา และ 
รพ.พะเยาราม  กรณีน้ ายาตรวจของรพ.พะเยาไม่พอ ให้ส่งต่อศูนย์
วิทยาศาสตร์การแพทย์เชียงราย    ส าหรับรพ.พะเยา รองผู้อ านวยการฝ่าย
การแพทย์ให้ข้อมูลว่าสามารถตรวจได้วันละ 450 ราย และก าลังสั่งอีก 500 
Test ยังมีเพียงพอ ประธานแจ้งกรณีมาขอตรวจให้มีช่องทางเฉพาะ การตรวจ 
RT-PCR  ให้ส่งศูนย์วิทยาศาสตร์เชียงราย หรือกรณีมาตรวจจ านวนมากให้
ตรวจ pooled saliva sample  และให้ส ารอง Test kit Antigen อ าเภอละ 
1 กล่อง อ าเภอใหญ่   2 กล่อง 

รับทราบ 
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วาระการประชุม/เรือ่ง ข้อสั่งการ/ประเด็นการประชุม   มติที่ประชุม 
(1.5) การจัดระบบบริการในช่วงสงกรานต์และการเฝ้าระวังการระบาดระลอก
ใหม่ ให้โรงพยาบาลทุกแห่งจัดช่องทางการตรวจคัดกรองผู้ป่วยที่มาจาก
ต่างจังหวัด เพื่อไม่ให้หนาแน่นและลดความเสี่ยงในการปะปนกับผู้ป่วยทั่วไป 
(1.6) ให้ทุกรพ.ซ้อมแผนล าเลียงผู้ป่วย และซ้อมดูแลรักษาและให้ทีมสอบสวน
โรคทุกอ าเภอเตรียมพร้อมเพื่อสอบสวนโรคในช่วงวันหยุดสงกรานต์  
(1.7)  การเตรียมแผนรองรับผู้ป่วยยืนยันที่ต้องดูแลรักษาในจังหวัด 
 - ผู้ป่วยยืนยัน แต่ไม่มีอาการให้เตรียม Local Quarantine รองรับ  
  - case mild ให้เตรียมห้อง Isolate  และ cohort ward และ เตรียม รพ.
สนาม ที่ รพ.ม.พะเยา   
 - การเตรียมความพร้อมของ รพ.สนาม ที่ ม.พะเยา กรณี รพ.พะเยา รับ
ผู้ป่วยเกิน 50 เตียง  ถ้ามี case mild ให้เปิด รพ.สนาม ขอให้ รพ.พะเยา 
ประสานกับ ม.พะเยา เร่ือง รพ.สนาม และการเตรียมบุคลากรทางการแพทย์
และพยาบาลหมุนเวียนไปปฏิบัติงาน จาก รพ.พะเยา  รพ.ชุมชน และรพ.     
ม.พะเยา  
(1.8)  การเตรียมการฉีดวัคซีนของจังหวัด 
- วัคซีน Sinovac ที่จะเตรียมแผนฉีดในจังหวัดพะเยาหลังสงกรานต์ (หลังจาก 
มิย.2564 จะเป็น AstraZeneca) ซ่ึงในขณะน้ีพะเยามีผู้ป่วยยืนยัน3 ราย  
สถานการณ์ความต้องการฉีดวัคซีนเปลี่ยนไป  
- แผนการฉีดในบุคลากรสาธารณสุขและ อสม.ในล็อตแรก เน้นให้ตรวจสอบ
รายชื่อและแจ้งผู้สมัครใจฉีดมารับวัคซีนให้ชัดเจน เพื่อบริหารจัดการฉีดไม่ให้
สูญเสีย Dose วัคซีน 
- เน้นย้ าซักประวัติเบื้องต้นและการแพ้ยาจาก รพ.สต. ในพื้นที่ ไม่ให้มาซัก
ประวัติที่ รพ.  
- การบริหารจัดการการเก็บวัคซีนของทุกโรงพยาบาลให้เตรียมพร้อม และ 
ระบบ cold  box ของรพ.ภูซาง และ รพ.ภูกามยาว ให้รับผิดชอบโดยแม่ข่าย 
รพ.เชียงค า และ รพ.พะเยา   
 - การจัดการระบบข้อมูลการได้รับวัคซีน จ.พะเยา ใช้ระบบโปรแกรม Hos 
Xp และแอปพลิเคชั่น “หมอพร้อม” ได้เตรียมพร้อมส าหรับทุกรพ.ที่ให้บริการ
ฉีดแล้ว   
 - เน้นย้ าการคัดกรองซักประวัติกลุ่มเสี่ยงที่มีโรคประจ าตัว ที่มีความเสี่ยง
ต้องห้ามในการฉีดวัคซีน  เช่น โรคไตที่ต้องฟอกไต ให้ชัดเจน 
 

2. เรื่องรับรองรายงานการ
ประชุมฯครั้งที่ 9/2564 
(9 มีนาคม 2564) 

รายละเอียดจากสรุปรายงานการประชุม (เอกสารประกอบการประชุม) 
เผยแพร่ทาง Website สสจ.พะเยา  

 

3. เรื่องสืบเน่ืองจากการ
ประชุม 
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วาระการประชุม/เรือ่ง ข้อสั่งการ/ประเด็นการประชุม   มติที่ประชุม 
3.1 ติดตามข้อสัง่การจากการ
ประชุม PHEOC จ. พะเยา   
คร้ังที ่9/2564  
 โดย กลุ่มภารกิจ Liaison 

 ตดิตามผลการด าเนินงานโดย กลุ่มภารกิจ Liaison  

4. เรื่องเพ่ือทราบ            ไม่มี      
5. เรื่องเพ่ือพิจารณา            ไม่มี  
6. เรื่องอื่นๆ สรุปข้อสั่งการจากประชุม PHEOC กรณีโรคติดเช้ือไวรสัโคโรนา 2019 

(COVID-19) จังหวัดพะเยา ครั้งที่ 10 /2564  ( 9 เมษายน 2564) 
 
 

ล าดับ ประเด็น ข้อสั่งการ ผู้รับผิดชอบ 
1. การเตรียมพร้อมด้าน

ทรัพยากร 
- ให้ทุกแห่งตรวจสอบความพร้อมของทรัพยากร PPE, N95, Nasal swab และ
เตียง/ห้องแยก เพื่อรองรับผู้ป่วย Cohort ward, isolate room, ยา Favipiravir 
พร้อมปรับปรุงข้อมูลในโปรแกรม Co-ward ให้เป็นปัจจุบัน 
- ให้ส ารอง Test kit Antigen อ าเภอละ 1 กล่อง อ าเภอใหญ่ 2 กล่อง 

ทีม Logistics  

2. การจัดระบบบริการ
ในช่วงการระบาดระลอก
ใหม่   

ให้โรงพยาบาลทุกแห่งจัดช่องทางการตรวจคัดกรองผู้ป่วยที่มาจากต่างจังหวัด เพื่อ
ไม่ให้หนาแน่นและ ลดความเสี่ยงในการปะปนกับผู้ป่วยทั่วไป 

ทุกโรงพยาบาล 

3. ประเด็นการฝึกซ้อม 
ล าเลียงและเตรียมพร้อม 
สถานที่รองรับผู้ป่วย 

- ให้โรงพยาบาลชุมชนทุกแห่งฝึกซ้อมแผนล าเลียงผู้ป่วย และการรักษาในช่วง 
หยุดสงกรานต์  
- เตรยีมพร้อมโรงพยาบาลสนาม ที่ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา ให้พร้อมใช้
งาน รวมทั้งเตรียมทีมบุคลากรทางการแพทย์ จากโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา
และโรงพยาบาลชุมชน ที่พร้อมปฏิบัติงาน (จะเปิดให้บริการเม่ือ มี Case Admit 
ในโรงพยาบาลพะเยา มากกว่า 50 ราย)  

ทุกอ าเภอ 

4. การสอบสวนเฝ้าระวังโรค ให้ทีมสอบสวนโรคทุกอ าเภอเตรียมพร้อมเวร On call เวรเช้า-บ่าย 
 เพื่อสอบสวนโรคในช่วงวันหยุดสงกรานต์ 

ทีม Operation 

5. แผนการฉีดวัคซีน - เน้นย้ าตรวจสอบรายชื่อกลุ่มเป้าหมาย ให้ชัดเจน (กรณีกลุ่มเป้าหมายไม่ครบ ให้
แจ้งข้อมูลให้กลุ่มส ารองรับทราบล่วงหน้าทุกครั้ง) 
- ให้ซักประวัติการแพ้ยาจาก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลให้พร้อม 
ระมัดระวังกลุ่มเสี่ยงที่มีโรคประจ าตัว ที่มีข้อห้ามในการฉีดวัคซีน เช่น โรคไตที่ต้อง
ฟอกไต  
- ให้ทุกโรงพยาบาลจัดเตรียมตู้เย็นส าหรับเก็บวัคซีนให้พร้อม และให้โรงพยาบาล
ทั่วไปจัดระบบ Cold box ส าหรับโรงพยาบาลภูกามยาว โรงพยาบาลภูซาง 

ทุกอ าเภอ 
 

6. การสื่อสารประชาสัมพันธ์ ให้ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบอย่างทั่วถึงตามมาตรการ “อยู่ห่างไว้ ใส่แมส
กัน หม่ันล้างมือ ตรวจวัดไข้ หาเชื้อให้ไว ร่วมใช้แอปไทยชนะ และหมอชนะ” 

PIO ทุกอ าเภอ 

 
 

      กลุ่มภารกิจประสานงานและเลขานุการ จ. พะเยา 
                                                               สรุปการประชุม 
 


