
รายงานผลการประชุมเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ 
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID- 19) ในพื้นที่อ าเภอปง จังหวัดพะเยา 

ครั้งที่ 1/ 2564 วันอังคารที่ 19 เดือนมกราคม 2564  
ณ ห้องประชุมสิริมงคล ชั้นที่ 2 ที่ว่าการอ าเภอปง (หลังใหม่) อ าเภอปง จังหวัดพะเยา 

******************************** 
ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ  
เปิดการประชุม  
  นายอ าเภอปง นายนิกร  ยะกะจาย  ประธานที่ประชุมได้เปิดการประชุมและให้โอวาทแก่ 
ผู้เข้าร่วมประชุม  ดังนี้  
  การประชุมครั้งนี้ถือเป็นการประชุมครั้งท่ี 1 ประจ าปี 2564 ซึ่งอ าเภอปงมีความจ าเป็นที่จะมี 
การด าเนินมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการระบาดของโรคโควิด 19  เช่นมาตรการการอยู่ด่านคัดกรองโรคโค
วิด 19 ณ ด่านปางค่า  ม.6 ต าบลผาช้างน้อย  ซึ่งเน้น เรื่องการใช้โปรแกรมไทยชนะ  การจดทะเบียนรถท่ีเดิน
ทางผ่านด่าน  เป็นต้น ซึ่งสถิติในการเดินทางผ่านด่าน ตามที่ทีมงานได้มีการบันทึกข้อมูลไว้ในช่วงเทศกาลปีใหม่ มี
จ านวนรถที่เดินทางผ่านไปมา ประมาณ 600 ราย  นอกจากนั้นได้น าเสนอเหตุการณ์ที่เกี่ยวพันกับสถานการณ์โค
วิด ในพื้นที่อ าเภอปง ดังนี้ 

1. การเดินทางมาจากจังหวัดที่มีความเสี่ยงของผู้ปกครองนักเรียนบ้านสบขาม ทางโรงเรียนได้
สั่งกักตัวนักเรียน เป็นจ านวน 14 วัน แล้ว 

2. นักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการปง ที่กลับจากการฝึกงานที่ จังหวัดสมุทรสาคร  
จ านวน 4 คน (ต.ควร 2 คน  ต.งิม 1 คน ต.นาปรัง 1 คน) ทุกคนได้ไปกักตัวที่ Local  
quarantine แล้ว  นอกจากนี้นายอ าเภอได้รับการประสานกับนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด
พะเยาในเรื่องการท า Local  Qaurantine และทบทวนหลักเกณฑ์การด าเนินการ มาตรการ 
การวินิจฉัยทั้งระดับอ าเภอและระดับจังหวัด  และอยากจะให้มีการหารือในวันนี้ เรื่อง 
Local  Qaurantine 

3. กรณี case บ้านค่าไพบูลย์ เกิดประเด็นการไม่ยอมรับของ อสม.ในพ้ืนที่หมู่บ้านเอง  เป็น
ประเด็นที่ต้องท าการศึกษาในการหาสถานที่ท า Local Qaurantine ต่อไป 

1.1 สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID- 19) ตั้งแต่วันที่ 25 ธันวาคม 2563- 18 
มกราคม 2564 

 ผลการประชุม   นายวินัย ก๋องแก้ว  เจ้าพนักงานสาธารณสุขช านาญงาน  ได้แจ้งต่อที่ประชุมถึง
สถานการณโ์รคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID- 19) ตั้งแต่วันที่ 25 ธันวาคม 2563- 18 
มกราคม 2564 
  การติดเชื้อระดับโลก 5 อันดับ คือ 1. อเมริกา  2.อินเดีย  3 บราซิล 4. รสัเซีย  5. สหราช
อาณาจักร  
  จังหวัดที่เป็นเขตพ้ืนที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด   5 จังหวดัคือ 1. สมุทรสาคร จันทบุรี  ตราด 
ระยอง  ชลบุรี 

 



1.2 สรุป/ รายงานการเฝ้าระวังผู้เดินทางเข้า- ออก อ าเภอปง จังหวัดพะเยา 
ผลการประชุม   

                   ตั้งแต่วันที่ 25  ธันวาคม 2563 ถึงวันที่ 18/ มกราคม 2564  จ านวน 397 ราย ออกไปแล้ว  
389 ราย ยังอยู่ในพื้นท่ี 8 ราย 

1.3 สรุป/ รายงานการตรวจคัดกรองผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ณ  18 มกราคม 2564 
ผลการประชุม 
 ที่ประชุมโดยนายสินัย  ก๋องแก้ว  ได้แจ้งผลการตรวจดควิด ระหว่างวันที่ 11 -15 มกราคม 

2564 จ านวน 408 ราย ตรวจพบเชื้อ 0 ราย 
1.3 สรุปข้อสั่งการจากการประชุมผ่านระบบ Web Conference (โปรแกรม Zoom) ศูนย์ปฏิบัติการ

ฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข (PHEOC) กรณี COVID- 19 จังหวัดพะเยา ครั้งที่ 8/ 2564  
ผลการประชุม 
ที่ประชุมโดย นายวินัย  ก๋องแก้ว  ได้สรุปข้อสั่งการประชุมผ่านระบบ Web Conference (โปรแกรม 

Zoom) ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข (PHEOC) กรณี COVID- 19 จังหวัดพะเยา ครั้งที่ 
8/ 2564  ในประเด็น 4 เรือ่ง คือ1) การเฝ้าระวังและตรวจหาเชื้อ 2) การค้นหาเชิงรุกและการรายงานข้อมูล 3) 
การติดต่อสื่อสารประชาชนกรณีการจัดตั้ง Local  Qaurantine  ในพ้ืนที่ 4) มาตรการป้องกันความเสี่ยงของ
บุคลากร 

 
 

ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
- รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 13/ 2564 (วันที่ 30 มกราคม 2563) 

 

ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องสืบเนื่อง  - 
 

ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องเพ่ือทราบ 
4.1 การออกประกาศของนายกรัฐมนตรี โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี ลวท. 5 มกราคม 2564 

 4.2 ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพะเยา เรื่อง มาตรการการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กรณีผู้เดินทางเข้า- ออก จังหวัดพะเยา ประกาศ ณ วันที่ 13 มกราคม 2564 
 4.3 ประกาศฯ เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันการระบาดใหม่ฯ ฉบับที่ 4 
 4.5 ค าสั่งฯ ที่ 250/ 2564 เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว เพ่ือป้องกันการระบาดใหม่ของ 
COVID- 19 
 ผลการประชุม 

 ที่ประชุมโดยนายวินัย  ก๋องแก้ว  ได้สรุปสาระส าคัญ ของ 
1. ประกาศคระกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดพะเยา ลงวันที่ 14 มกราคม  2564 
2. ประกาศคระกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดพะเยา เรื่องมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุม

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กรณีคนเดินทางเข้าออกจังหวีดพะเยา วันที่ 13 มกราคม 2564 



3. ค าสั่งฯ ที่ 250/ 2564 เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว เพ่ือป้องกันการระบาดใหม่ของ 
COVID- 19 

  
 

ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องเพ่ือพิจารณา 
 5.1 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเลขา ศปก.อ. ปง  
 ผลการประชุม 
 ให้ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอปง จัดท าค าสั่งแสนอมา 
 

 5.2 บันทึกข้อตกลง- ค าร้องขอจัดกิจกรรมตามมาตรการ COVID- 19 
 ผลการประชุม 
 ที่ประชุมได้หารือและเสนอข้อคิดเห็นในการด าเนินการ ได้ข้อสรุปดังนี้ 
 1. ค าสั่งในการด าเนินการระดับอ าเภอ  ให้ใช้ค าสั่งเดิม 
 2. มาตรการด าเนินการให้ใช้อันเดิม แต่ให้เข้มข้น และปฏิบัติเหมือนกันทุกพื้นที่  
 3. มาตรการด าเนินการนี้ใช้อันเดิม  หากพ้น 31 มกราคม 2564  จะมีการทบทวนมาตรการใหม่ 
 

 5.3 การสื่อสารกับประชาชน กรณีจัดตั้ง Local Quarantine ในพ้ืนที่ 
 ผลการประชุม 
 ที่ประชุมได้เสนอแนวทางการจัดท า  Local Quarantine ในพื้นที ่ดังนี้ 

1. กรณีพ้ืนที่ใดมีโรงเรียนร้าง ลองไปพัฒนาดู 
2. รีสอร์ท สถานประกอบการที่ใหนสนใจ ให้ลองเสนอมา 
3. ถ้าจังหวัดต้องการระบุสถานที่เลย ให้ใช้กองร้อย อสม. 

 
 5.4 ทบทวนค าสั่งแต่งตั้งการจัดตั้งศูนย์เฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 ตามค าสั่งอ าเภอปงที่ 094/2563 ลงวันที่  10 มนีาคม  2563 
 ผลการประชุม  ให้ใช้ค าสั่งเดิม 
 5.5 ถอดบทเรียน การอยู่เวรด่านโควิด บ้านปางค่า ม.1 ต าบลผาช้างน้อย อ าเภอปง จังหวัดพะเยา 
 ผลการประชุม 
 ให้ด าเนินการตามค าสั่ง คือถึงวันที่ 31 มกราคม 2564   
 

ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่องอ่ืน ๆ 
 ถอดบทเรียน การด าเนินการประสานงาน ดูแล และเฝ้าระวัง ผู้ที่เดินทางมาจากต่างจังหวัดพ้ืนที่ควบคุม
สูงสุดและเฝ้าระวัง   โดย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล ออย  ร้องเอ่ียน และ PCU  นาปรัง 
 
       ลงชื่อ    นายประสาท  กันชัย   ผู้บันทึกการประชุม 
             นักวิชาการ
สาธารณสุขช านาญการ 


