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สรุปรายงานการประชุม (ระบบ Web Conference  โปรแกรม Zoom) 

ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข 
กรณีโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  จังหวัดพะเยา  ครั้งที่ 11/2564 

วันจันทร์  ที่  12  เมษายน  2564   เวลา 09.00 – 10.00 น. 
วาระการประชุม/เรือ่ง ข้อสั่งการ/ประเด็นการประชุม   มติที่

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

(1.1) สถานการณ์โรค COVID-19 จังหวัดพะเยา ในวันน้ี (12 เมย.2564 เวลา 
09.00 น.) พบผู้ป่วยเพิ่มเติม 4 ราย ในพื้นที่ อ.เมือง  3 ราย (Admit รพ.
พะเยา) เป็นนักศึกษามช. และผู้สัมผัสเสี่ยงสูง และ อ.จุน (Admit  รพ.จุน) 
 1 ราย รวมยอดสะสมในเช้าวันน้ี 18 ราย 
(1.2) การสอบสวนโรคและเผยแพร่ timeline ผู้ป่วย  การท า timeline เป็น
การเฝ้าระวังสถานที่เสี่ยงในพื้นที่ และติดตามผู้สัมผัสเสี่ยงเพื่อจ ากัดวงของ
การระบาด อ าเภอแจ้งข้อมูลสถานที่เสี่ยงให้ ศปก.อ าเภอและประกาศพื้นที่
เสี่ยงในอ าเภอได้   ให้ทีมสอบสวนโรคระวังระวังการเผยแพร่ชื่อผู้ป่วย การ
ระบุเวลาและสถานที่ เพื่อระวังสถานที่เสี่ยง และให้เผยแพร่ timeline ที่
ออกจาก นพ.สมภพ  เมืองชื่น(รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยาด้าน
เวชกรรมป้องกัน) เท่าน้ัน 
(1.3) ผลการตรวจหาเชื้อ กรณีผลตรวจมาจาก รพ.เอกชน ไม่ต้องตรวจ 
confirm เพียงแต่รายงานให้ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ทราบ 
(1.4) การรับผู้ป่วยไว้ดูแลรักษา กรณีตรวจพบเชื้อที่ไหนให้รักษาที่น่ัน  ไม่ให้
เคลื่อนย้ายผู้ป่วย  ยกเว้น รพ.ภูกามยาว และรพ.ภูซาง  กรณีรพช.เตยีงเต็ม 
ให้  อ.แม่ใจ/ภูกามยาว Admit ที่ รพ.พะเยา  อ.จุน/ปง/ ภูซาง Admit ที ่
รพ.เชียงค า และ รพ.ดอกค าใต ้
(1.5) การบริหารจดัการระบบและการฉดีวคัซีน COVID-19 
- การเตรียมระบบการจัดเก็บวัคซีน  ให้ทุกรพ.เตรียมตู้เย็นเก็บวคัซีนให้
พร้อม และให้โรงพยาบาลทั่วไปจดัระบบ Cold box ส าหรับโรงพยาบาล    
ภูกามยาว โรงพยาบาลภูซาง เน่ืองจากจะมีการส่งวคัซีนในวันหยุดสง่ตรงถงึ
โรงพยาบาล  
 - การฉีดวัคซีนตามแผนจัดสรรให้จังหวัดพะเยา คร้ังที่ 2  จ านวน 10,000 
dose ในวนัที่ 20 – 21 เมย. 2564  โดยฉีดวัคซีนในกลุ่มเป้าหมายที่ก าหนด
ตามเกณฑ์การจัดสรรวัคซีน (พื้นที่เสี่ยง/บุคคลเสี่ยง) คือ บุคลากรทาง
การแพทย์และสาธารณสุขด่านหน้าและ อสม.ที่ปฏิบัติงานเฝ้าระวังคัดกรอง
ผู้ป่วย ผู้เดินทางจากพื้นที่เสี่ยง  พร้อมกันให้เสร็จสิ้น และอ าเภอเมือง ฉีดที่
ศาลาประชาคม จ.พะเยา  ให้ทุกอ าเภอเตรียมระบบ และตรวจสอบรายชื่อ
กลุ่มเป้าหมาย ให้ชัดเจน (กรณีกลุ่มเป้าหมายไม่ครบ ให้แจ้งข้อมูลให้

รับทราบ 
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วาระการประชุม/เรือ่ง ข้อสั่งการ/ประเด็นการประชุม   มติที่
ประชุม 

กลุ่มเป้าหมายส ารอง 10 %รับทราบล่วงหน้าทุกคร้ัง) ให้ซักประวัติการแพ้ยา
จาก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลให้พร้อม ระมัดระวังกลุ่มเสี่ยงที่มีโรค
ประจ าตัว ที่มขี้อห้ามในการฉีดวัคซีน เช่น โรคไตที่ต้องฟอกไต  โรคมะเร็งที่ให้ยา 

2. เรื่องรับรองรายงานการ
ประชุมฯครั้งที่ 10/2564 
(9 เมษายน 2564) 

รายละเอียดจากสรุปรายงานการประชุม (เอกสารประกอบการประชุม) 
เผยแพร่ทาง Website สสจ.พะเยา ) 

 

3. เรื่องสืบเน่ืองจากการประชุม   
3.1 ติดตามข้อสัง่การ 
จากการประชุมPHEOCจ.พะเยา  
คร้ังที ่10/2564  โดย กลุ่มภารกิจ 
Liaison 

 ตดิตามผลการด าเนินงานตามข้อสัง่การโดย กลุ่มภารกิจ Liaison  

4. เรื่องเพ่ือทราบ   
4.1 ระบบการรายงาน 
    สถานการณ์โรค 
(โดย นางฉตัรศิริ พสิิษฐ์กุล 
 หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคตดิต่อ  
 สสจ.พะเยา) 

 
จังหวัดจะเผยแพร่รายงานสถานการณ์โรคในรูปแบบ infographic  ใน
ช่องทางสื่อสารต่างๆ วันละคร้ัง เวลา16.00 น. หลังจากน้ีตัดยอดไปรายงาน
ในวันถัดไป ส าหรับการสอบสวนโรคให้ได้ timeline ซ่ึงเป็นการเฝ้าระวัง
สถานที่เสี่ยงในพื้นที่ และติดตามควบคุมโรคในผู้สัมผัสเสี่ยงเพื่อจ ากัดวงของ
การระบาด  อ าเภอแจ้งข้อมูลสถานที่เสี่ยงให้ ศปก.อ าเภอและพิจารณา
ประกาศพื้นที่เสี่ยงเพื่อเฝ้าระวังควบคุมโรคในอ าเภอได้  กรณีตรวจ Lab ใน
กลุ่มผู้สัมผัสเสี่ยงสูง ตามแนวทาง (Day0, Day5) หากให้ผลลบ ยังคงต้อง
ปฏิบัติตามแนวทางมาตรการควบคุมโรค คือ กักตั วที่บ้ าน(Home 
Quarantine)สังเกตอาการสงสยัป่วยจนครบ 14 วัน  กรณีกลุ่มสัมผัสเสี่ยงต่ า
ให้สังเกตอาการตนเอง (Self Monitoring) 14 วัน  ในส่วนของการรายงาน
เพื่อแจ้งการระบาดราย Case ทันทีต่อผู้บริหารยังคงปฏิบัติตามเดิม 

     
  รับทราบ 

5. เรื่องเพ่ือพิจารณา 
5.1 การเตรียมการเปิด 
    ใช้โรงพยาบาลสนาม 
 
 
 

ประธาน มอบ นพ.อนันต์  มาลัยรุ่งสกุล  รองผู้อ านวยการฝ่ายการแพทย์    
รพ.พะเยา เป็น ผู้อ านวยการโรงพยาบาลสนาม และวางแผนเตรียมพร้อม
เปิดใช้โรงพยาบาลสนาม กรณีมีผู้ป่วยเพิ่ม,รพ.พะเยารับผู้ป่วยเกิน 15 ราย 
รวมทั้งรพ.ในจังหวัดเตียงเต็ม (ข้อมูลเตียงล่าสุด จ านวน  122  เตียง) โดยได้
เตรียมการไว้รับผู้ป่วย mild case 30 เตียง ที่โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์
มหาวิทยาลัยพะเยา ให้พร้อมเปิดใช้งานในวันพรุ่งน้ี(13 เมย.2564)หากมี
ผู้ป่วยเพิ่มให้เตรียมรับไว้ดูแลที่ รพ.สนาม  นพ.อนันต์ได้น าเสนอข้อมูล
เพิ่มเติมว่าได้เตรียมทีมบุคลากรทางการแพทย์ จากรพ.มหาวิทยาลัยพะเยา
และโรงพยาบาลชุมชน ที่พร้อมปฏิบัติงานหมุนเวียนปฏิบัติงาน  โดย รพ.
พะเยา มีเตียงสนาม 25 เตียง ที่จะน าไปใช้และขอเตียงเพิ่มจาก รพ.ม.พะเยา 
อีก 5 เตียง แต่ยังขาดวัสดุอุปกรณ์ที่จ าเป็น คือ กล้องวงจรปิด   

  เห็นชอบ 
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วาระการประชุม/เรือ่ง ข้อสั่งการ/ประเด็นการประชุม   มติที่
ประชุม 

ประธานเสนอ: ประมาณการค่าใช้จ่ายรายการวัสดุที่ขาดและจ าเป็นต้องใช้ 
แจ้งให้สสจ.ทราบ  ส าหรับค่าอาหารผู้ป่วยและผู้ปฏิบัติงานในวันน้ีมีประชุม
คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด จะน าประเด็นค่าอาหารผู้ป่วยที่เข้ารับรักษา
ในรพ.สนาม เสนอคณะกรรมการโรคติดต่อฯ รวมทั้งผู้ปฏิบัติงานในด้าน
ความปลอดภัยต่างๆ เพื่อพิจารณา  ส าหรับค่าตอบแทนการปฏิบัติงานของ
บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข แต่ละรพ.รับผิดชอบ และบ่ายวันน้ี 
ผู้อ านวยการโรงพยาบาลสนามและทีม Operation จะประชุมและไปดูความ
พร้อมสถานที่เตรียมการเปิดใช้โรงพยาบาลสนามกับทีมจังหวัดอีกคร้ัง 

6. เรื่องอื่นๆ สรุปข้อสั่งการจากประชุม PHEOC กรณีโรคติดเช้ือไวรสัโคโรนา 2019 
(COVID-19) จังหวัดพะเยา ครั้งที่ 11 /2564  ( 12 เมษายน 2564) 

 
 

ล าดับ ประเด็น ข้อสั่งการ ผู้รับผิดชอบ 
1. การสอบสวนโรค 

และเผยแพร่ timeline 
ผู้ป่วย 

ให้ระวังการเผยแพร่ Timeline ของผู้ป่วย โดยให้ระบุเพียงสถานที่และเวลา เพื่อ
ใช้ประกอบการเฝ้าระวังสถานที่เสี่ยง และค้นหาจ ากัดการระบาดของกลุ่มผู้สัมผัส
โรค ให้ใช้ Timeline ที่เผยแพร่จาก นพ.สมภพ  เมืองชื่น (รองนายแพทย์
สาธารณสุขจังหวัดพะเยาด้านเวชกรรมป้องกัน) เท่าน้ัน 

ทีมสอบสวนโรค 

2. การตรวจหาเชื้อ ผลตรวจเชื้อ COVID-19 จาก รพ.เอกชน หาก Positive ไม่ต้องตรวจยืนยันซ้ า ทุกโรงพยาบาล 

3. การรับผู้ป่วยไว้ดูแลรักษา หากรพ.ตรวจพบผู้ติดเชื้อ ให้ Admit  ผู้ป่วย โดยไม่ต้องค านึงถึงภูมิล าเนาของ
ผู้ป่วย เน่ืองจากตามแนวทางการควบคุมโรคจะไม่ให้มีการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย  
(ยกเว้นรพ.ภูกามยาว และ รพ.ภูซาง) 

ทุกโรงพยาบาล 

4. การบริหารจัดการระบบ
วัคซีนและการฉีดวัคซีน  

4.1 ให้ทุกรพ. เตรียมตู้เย็นเก็บวัคซีนให้พร้อม เน่ืองจากมีการส่งวัคซีนที่ได้รับ
จัดสรรรอบที่ 2 ในวันหยุด และส่งถึงโรงพยาบาลโดยตรง 
4.2 การฉีดวัคซีนในเขตอ าเภอเมือง วันที่  20 – 21 เมย. 2564  ใหฉ้ีดวัคซีน
พร้อมกันที่ศาลาประชาคม จ.พะเยา ให้เสร็จสิ้น โดยให้เตรียมความพร้อม และ
ตรวจสอบรายชื่อกลุ่มเป้าหมายที่เข้ารับการฉีด พร้อมทั้งแจ้งก าหนดการให้ชัดเจน
แก่กลุ่มเป้าหมายและกลุ่มที่ส ารองรับทราบล่วงหน้า เพื่อให้สูญเสียวัคซีนน้อยที่สุด 
4.3 ให้ซักประวัติการแพ้ยาจาก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล และระมัดระวัง
กลุ่มเสี่ยงที่มีโรคประจ าตัว ซ่ึงมีข้อห้ามในการฉีดวัคซีน เช่น โรคไตที่ต้องฟอกไต  
หรือผู้ป่วยโรคมะเร็งฯ 

ทุกโรงพยาบาล 

5. ระบบการรายงานโรค จังหวัดจะรายงานสถานการณ์โรคในรูปแบบ Infographic  เพื่อทราบและประเมิน
สถานการณ์รายวัน โดยรายงานวันละ 1 ครั้ง (สรุป ณ 16.00 น. หลังจากน้ีตัดยอด
ไปรายงานวันถัดไป) 

ทีม Operation 
(สอบสวนโรค) 

6. การเตรียมโรงพยาบาลสนาม เตรียมเปิดใช้โรงพยาบาลสนาม ในวันที่ 13 เมษายน 2564 ที่ โรงพยาบาลศูนย์
การแพทย์มหาวิทยาลัยพะเยา  โดยให้โรงพยาบาลพะเยา ร่วมกับโรงพยาบาลศูนย์
การแพทย์มหาวิทยาลัยพะเยา  และโรงพยาบาลชุมชน  เตรียมความพร้อมด้าน
สถานที่ บุคลากรและอุปกรณ์ต่าง ๆ ให้พร้อมต่อการเปิดโรงพยาบาลสนาม 

ทีม Operation 

 
 

     กลุ่มภารกิจประสานงานและเลขานุการ (Liaison) จ.พะเยา 
                                                         สรุปการประชุม 


