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  เริ่มประชุมเวลา      09.50  น 
         นายอำเภอบางแพ   ทำหน้าที่ประธาน กล่าวเปิดประชุม และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ 
ดังนี้ 
ระเบียบวาระท่ี 1 ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 

1. แจ้ง ทุกส่วนราชการ ผู้นำชุมชน  ท้องถิ่น ให้ความสำคัญกับการประชุม เรื่องเก่ียวกับ 
สถานการณ์การติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เมื่อได้รับแจ้งประชุม ถ้าติดภารกิจด่วนให้ส่งตัวแทนเข้าร่วม
ประชุม เพ่ือรับทราบข่าวสารจากทางอำเภอ 
มติที่ประชุม    รับทราบ 

2. ศบค.เป็นห่วงสถานการณ์  การแพร่ระบาดไวรัสโคโรนา 2019 และด้านเศรษฐกิจ จึงไม ่
ประกาศล็อคดาวน์ประเทศ ขอความร่วมมือประชาชน หยุดอยู่บ้าน  ข้อคิดจากนายอำเภอ  

- แนวทางการปฏิบัต ิตามมาตรการ ของ ศบค.  และคำสั่ง มาตรการจังหวัดราชบุรี 
- ประชาชนจะมีช่องทางในการรับทราบ ข่าวสาร  และมาตรการได้อย่างไร 

มติที่ประชุม      รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 2  รับรองวาระการประชุม 
                      สรุปวาระการประชุม ครั้งที ่2 / 2564 วันที่17  มีนาคม  2564   
มติที่ประชุม    รับรองรายงานการประขุม    ถ้ามีเรื่องแก้ไข แจ้งฝ่ายเลขาฯ 
ระเบียบวาระท่ี 3     เรื่องแจ้งที่ประชุมทราบ 

3.1 สถานการณก์ารแพร่ระบาดไวรัสโคโรนา 2019  วันที่ 20 เมษายน  2564 นำเสนอโดย
สาธารณสุขอำเภอบางแพ 
             - ทั่วโลกล่าสุด ยอดผู้ติดเชื้อ 142,695,259  ราย เสียชีวิตรวม 34,043,009 ราย รักษาหาย
แล้ว 121,199,241  คนอันดับประเทศท่ีมีผู้ติดเชื้อสูงสุด 1. สหรัฐอเมริกา จำนวน 32,475,043 ราย 
เสียชีวิต 581,542 คน อันดับ 2 อินเดีย 15,314,714 ราย เสียชีวิต 180,550 รายอันดับ 3 บราซิล 
จำนวน 13,977,713 ราย 
             - เอเชีย  ประเทศท่ีติดเชื้อมากท่ีสุด ได้แก่  อินเดีย ติดเชื้อสะสม 15,314,714  ราย เสียชวีิต
สะสม 180550   ราย อันดับสอง ตุรกี 4,323,596 ราย เสียชีวิต 36,267 ราย อันดับสาม อิหร่าน 
2,261,435 ราย เสียชวีิต 67,130 ราย  
                -  ประเทศไทย ติดเชื้อสะสม 45,185 ราย เสยีชีวิต 108 ราย  ผู้ป่วยรายใหม่  1,443  ราย                                    
                  กทม/นนทบุรี  10,087  ราย    ภาคกลาง   27458  ราย 
                  ภาคใต้     2194  ราย            ภาคเหนือ   4068  ราย 
                  ภาคอีสาน  1368  ราย 

- จังหวัดราชบุรี 160ราย(เมือง 50 ราย โพธาราม 23 ราย บางแพ 2ราย บ้านโป่ง  19 ราย   
ปากท่อ 18 ราย  ดำเนินฯ 18 ราย บ้านคา 1 ราย  สวนผึ ้ง 1 ราย วัดเพลง 1 ราย จอมบึง 1 ราย       
กทม/ต่างจังหวัด 6 ราย ) 

- อำเภอบางแพ ผู้ติดเชื้อทั้งหมด  22 ราย ละลอกแรก (คัสเตอร์สมุทรสาคร )16 ราย ละลอก 
ที่สอง (พื้นที่สัมผัสเสี่ยง ) เดือนเมษายน 2564 จำนวน 6 ราย จำแนกเป็น โพหัก  2 ราย วัดแก้ว 2 ราย 
ดอนคา 1 ราย วังเย็น 1 ราย  ผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 56 ราย สั่งกักตัวที่บ้าน ( Home Quarantine ) 
มติที่ประชุม  รับทราบ 

https://tqm.page.link/nat3
https://tqm.page.link/nat3


         3.2  คำสั่งจังหวัดราชบุรี และประกาศที่เกี่ยวข้อง นำเสนอโดย ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงาน
บริหารงานปกครอง 
                 3.2.1  คำสั่งจังหวัดราชบุรีที่ 1494/2564 ลงวันที่ 217 เมษายน 2564  
สรุปสาระสำคัญ  ข้อ1. ห้ามการดำเนินการหรือจัดกิจกรรมที่เสี่ยงต่อการแพร่โรค 
                            1.1 ห้ามใช้อาคารเรียนหรือสถานที่ของโรงเรียนทุกประเภทจัดการเรียนการสอน 
                           1.2 ห้ามการจัดกิจกรรมที่มีการรวมกลุ่มของบุคคลที่มีจำนวนมากกว่าห้าสิบคนเว้นแต่
ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่  การขออนุญาตต้องขออนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรต่อนายอำเภอท้องที่
ในฐานะเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558ก่อนการจัดกิจกรรมไม่น้อย
กว่า 15 วันทำการ และนายอำเภอพิจารณาคำขอให้แล้วเสร็จไม่เกิน 7 วันทำการ  ผู้จัดกิจกรรมต้องปฏิบตัิ
ตามมาตรการป้องกันโรคตามท่ีทางราชการกำหนด 
         ข้อ2. ปิดสถานบริการหรือสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่โรค ตั้งแต่ 18 เมษายน ถึง 1 พฤษภาคม 2564  
         ข้อ3. มาตรการควบคุมแบบบูรณาการจำแนกตามพื้นที่สถานการณ์ ตั้งแต่18เมษายน 2564ถึง      
1 พฤษภาคม 2564  การจำหน่ายอาหารในร้าน ไม่เกิน23.00 น. ห้ามบริโภคสุราหรือเครื ่องดื่มที ่มี
แอลกอฮอล์ในร้านห้างสรรพสินค้าเปิดได้จนถึง 23.00น.งดการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย 
         ข้อ4. งดหรือหลีกเลี่ยงการเดินทาง โดยไม่มีเหตุจำเป็น โดยเฉพาะการเดินทางเข้าไปในพื้นที่เสี่ยง
ควบคุมสูงสุด  
         ข้อ5. การจัดกิจกรรมทางสังคม งดงานเลี้ยง งานรื่นเริงในช่วงนี้เว้นแต่การจัดกิจกรรมตามประเพณี
นิยมและมีมาตรการป้องกันโรคที่เพียงพอ 
          ข้อ 6 การดำเนินรูปแบบการปฏิบัติงานที่เหมาะสม เรื่องการปฏิบัติงานนอกสถานที่ การสลับวัน
ทำงาน 
          ข้อ7. มาตรการรองรับผู้ติดเชื้อ ให้ผู้ติดเชื้อทุกรายเข้ารับการรั กษาและกักตัวตามที่เจ้าพนักงาน
ควบคุมโรคติดต่อกำหนด   
          ข้อ8.มาตรการป้องกันโรค มีการวัดอุณหภูมิ สวมหน้ากากอนามัย เว้นระยะห่าง ลงทะเบียนก่อนเข้า
และออกจากสถานที่  
ประธาน    -  หนังสือจาก สำนักพระพุทธศาสนาขอความร่วมมือเจ้าอาวาสทุกวัด   - ผู้ใดจะอุปสมบท ให้รับ
การตรวจหาเชื้อโควิดก่อน  และขอให้ทุกวัด งดจัดกิจกรรม ที่มีการรวมคนจำนวนมาก   
มติที่ประชุม   รับทราบ ฝากผู้นำชุมชน ผู้เข้าร่วมประชุม ประชาสัมพันธ์ ในไลน์กลุ่ม 
               -  หนังสือสั ่งการจากกระทรวงมหาดไทย ให้อำนาจผู ้ว ่าราชการ โดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อระดับจงหวัดในการสั่งปิดสถานประกอบการที่มีความเสี่ยง เพ่ิมจาก ที่ ศบค.
กำหนด  และผู้ว่าราชการจังหวัด บูรณาการหน่วยงานในพื้นท่ี ในการเข้าตรวจสอบ ผับ สถานบันเทิง เพิ่มเติม
ตามคำสั่งจังหวัดราชบุรี ที่396/2564 เรื่องมาตรการเฝ้าระวังและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา2019 (COVID -19 ) ฉบับที่ 20 
                - เรื่องจาก ศบค. จากสถานการณ์ ผู้ติดเชื้อไม่ลดลง ขอความร่วมมือทุกหน่วยงาน บังคับใช้
กฎหมาย อย่างเข้มข้น  สถานที่ราชการ ใช้มาตรการ  D M H T T  อย่างเคร่งครัด สวมหน้ากากอนามัยทุก
เวลา   ล้างมือบ่อยๆ    การจัดประชุม  อบรม ขอให้เลื ่อน  งด จัดเฉพาะที่จำเป็นและเชิญเฉพาะส่วน
เกี่ยวข้อง    การ work from home ระดับอำเภอทำได้ยาก โดยเฉพาะหน่วยงานที่ต้องให้บริการประชาชน 
                 - ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ ขอความร่วมมือให้ประชาชนงดหรือชะลอ การเดินทาง
ในช่วงนี้โดยไม่มีเหตุจำเป็น  โดยเฉพาะการหลีกเลี่ยงเดินทางเข้าไปในพื้นที่ควบคุมสูงสุดที่มีการแพร่ระบาด



ของโรค    และสื่อสารให้ประชาชนทราบ ถ้าเดินทางไปพื้นที่เสี่ยงที่มีผู้ติดเชื้อ ขอให้แยกตัว โดยยังไม่ต้องรอ
ผลตรวจ  
มติที่ประชุม  รับทราบ  
  3.3  ระบาดวิทยาของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19 ) ในปัจจุบัน  อาการ ความรุนแรง การ
ป้องกัน   นำเสนอโดย รักษาการผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางแพ  
      รพ.บางแพ มีผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา นอนรักษาตัวอยู่ 7 คน   สามารถรองรับได้ 10เตียง มีห้องแยก ผู้
สัมผัสเข้าข่ายPUI 3 ห้อง พักระหว่างรอผลตรวจ การระบาดของโรคเกิดจาก 1.การเดินทางไปในพ้ืนที่เสี่ยง  
 2.พฤติกรรมส่วนบุคคล  3 สายพันธุ์ที่ระบาดในปัจจุบันเป็นสายพันธุ์ที่แพร่ระบาดได้ง่าย   
 มติที่ประชุม   รับทราบ 
               3.4 แนวทางการปฏิบัติการจัดงานตามประเพณี นำเสนอโดย ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงาน
บริหารงานปกครอง 
      การจัดงาน ตามประเพณี ให้งดจัดงานที่เป็นงานเลี้ยง งานรื่นเริงในช่วงเวลา เว้นแต่เป็นการจัดพิธีการ
ตามประเพณีนิยม จำกัดคนร่วมงานไม่เกิน 50 คน ถ้ามากกว่า50คน ต้องขออนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร 
ต่อนายอำเภอท้องที่ในฐานะเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ ซึ่งอาจพิจารณาไม่อนุญาตให้จัด ยกเว้นงานศพ 
เมื่อมีการตายในพ้ืนที่ ญาติพ่ีน้อง อาจมาแสดงความเสียใจมากกว่า50คน ให้ทำเรื่องขออนุญาต จะอนุญาต
ทุกราย ให้เฉพาะเครือญาติ  วันเผา ไม่ต้องเชิญคนมาก โดยเฉพาะพิธีเชิญผ้าไตร   มอบ ผู้กำกับ สภ.ดูแล
เรื่องการเล่นการพนันระหว่าง จัดงาน    
มติที่ประชุม  รับทราบ 
              3.5 การฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID -19 ) นำเสนอโดยรักษาการ
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลบางแพ 
          กลุ่มเป้าหมายในการฉีดวัคซีน เป็นกลุ่มบุคลากรทางการแพทย์ด่านหน้า  ได้มา 170 คน  จัดสรร
เป็น  บุคลากรทางการแพทย์  75 คน ( รพ.50 คน รพ.สต. 25 คน)  อสม.60 คน  บุคลาการท่ีปฏิบัติการ
ด่านหน้า 10 คน กลุ่มเสี่ยงที่มีโรคประจำตัว 25 คน   เริ่มฉีดวันที่ 23-24 เมษายน 2564 จองวัคซีนผ่าน
ระบบหมอพร้อม 
รองผู้ผกก.สภ.บางแพ     สอบถามทางหน่วยงานตำรวจ ตั้งด่าน ทำงานใกล้ชิดประชาชน กลุ่มเสี่ยง ถ้ามี
โควตาขอให้ช่วยจัดสรรให้ ด้วย 
ผู้รับผิดชอบงานระบาดวิทยา รพ.บางแพ       จัดสรรให้บุคลากรตำรวจ สภ.บางแพ 4 คน  สภ.โพหัก 3 คน 
เทศบาลตำบลบางแพ 2 คน   เทศบาลตำบลโพหัก 1 คน อบต.แห่งละ 1 คน  ที่ว่าการอำเภอบางแพ 1 คน  
ส่งรายชื่อ  หน้าบัตรประชาชน  วันเดือนปีเกิด  เบอร์โทรศัพท์ ให้ทาง รพ.บางแพ ภายในวันนี้   
มติที่ประชุม  รับทราบ 
             3.6  การปราบปรามการลักลอบเล่นการพนัน  
ผกก.สภ.โพหัก    คดีการพนัน  บางแพมีการจับกุม 1ราย ทางหน่วยงานลงตรวจสอบแล้ว พบว่าเป็นการเล่น
ช่วงสงกรานต์ ผู้ถูกจับกุม ให้เหตุผลว่าเป็นประเพณีเก่าแก่ที่ทางพ้ืนที่ดำเนินการ  จับกุมได้9คน ดำเนินคดี 
ติดตามเจ้าของบ้านรับทราบข้อกล่าวหา ปรับเป็นเงิน 8,000 บาท ผู้เล่น ปรับ4,000 บาทประชาสัมพันธ์  
ให้ประชาชนทราบพบเบาะแสการลักลอบเล่นการพนันให้แจ้งเจ้าหน้าที่ ในพ้ืนที่  มอบผู้นำชุมชน ทุกตำบล 
มติที่ประชุม   รับทราบ 
 
 



ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา 
1. สถานที่กักกันกลุ่มเสี่ยงสูง Local Quarantine หรือแนวทาง Home  Quarantine อำเภอ

บางแพ  
ประธาน  Home  Quarantine บางพื้นที่ไม่เหมาะสม สภาพบ้านไม่เอื้ออำนวย ทำให้การกักตัวไม่ได้
มาตรฐานมีโอกาสแพร่กระจายเชื้อสู่บุคคลในครอบครัว   การตั้ง Local Quarantine  ในพ้ืนที่เป็นสิ่ง
ที่ควรพิจารณาหาสถานที่ ในอำเภอ มอบทุกส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ผู้นำชุม ท้องถิ่น พิจารณาหา
สถานที่ที่เหมาะสม งบประมาณจะใช้จากงบเชิงป้องกันของกรมสาธารณภัย  
มติที่ประชุม  รับทราบ 

2.แนะนำเจ้าหน้าที่ ธกส.ย้ายมาใหม่ ดำรงตำแหน่งผู้ จัดการ ชื่อนางสุนันทราวดี  พุทธไพบูลย์  
เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2564  

3. เจ้าหน้าที่ ธกส. บางแพ แนะนำประกันภัยการติดเชื้อไวรัสโคโรนา ( Coronavirus 19) 
             รายละเอียดติดต่อได้ที่ ธกส.อำเภอบางแพ ภายในวันที่ 26 เมษายน 2564 ถ้ามีผู้สนใจ
มากกว่า10 คนขึ้นไป ประสานมาที่ ผู้จัดการเบอร์โทร 087 4120134 หรือเบอร์โทร 
0851983189 จะส่งเจ้าหน้าที่ไปให้บริการตามสถานที่ ที่สะดวก 
         4. สอบถามจากที่ประชุม เรื่องการรับส่งกลุ่มเสี่ยงเข้ารับการตรวจหาเชื้อไวรัส ที่ รพ. เมื่อ
ได้รับการแจ้งว่ามีผู ้ติดเชื้อไวรัสโคโรนาในพื้นที่ ทาง รพ.สต.จะมีกระบวนการในการสอบสวนโรค  
ค้นหากลุ่มเสี่ยงสูงเข้าสู่ระบบนัดการตรวจ จาก รพ. ปัญหาที่พบบางบ้านไม่มีรถ ในการเดินทางมารพ. 
และมีโอกาสในการแพร่กระจายเชื้อโรค เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนกลุ่มเสี่ยง ขอ
ความร่วมมือในการจัดหาพาหนะรับส่ง   แจ้งท้องถิ่นที่แห่งทุกจัดหาพาหนะ รับส่ง กลุ่มเสี่ยงสูงมารับ
การตรวจหาเชื้อ มอบปลัดอำเภอผู้รับผิดชอบทำหนังสือแจ้งท้องถิ่นทุกแห่ง 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
        5. ปัญหาเรื่องหน้ากากอนามัยที่ใช้แล้ว กลายเป็นขยะติดเชื้อ ไม่มีการกำจัดที่ถูกวิธี ทิ้งรวมกับ
ขยะทั่วไป มีโอกาสแพร่กระจายเชื้อ   
สสอ.  การจัดการขยะติดเชื้อในสถานบริการ ทาง รพ.บางแพ จ้างบริษัทมาเก็ บขยะติดเชื้อที่รพ.สต.
เก็บทุกสัปดาห์เพื่อนำไปกำจัดให้ถูกวิธี ขอความร่วมมือ ทุกหน่วยงาน และผู้นำชุมชน ประชาสัมพันธ์
ไม่ให้ทิ้งหน้ากากอนามัยที่ใช้แล้ว ในขยะทั่วไป ให้ใส่ขวดและนำมาฝากทิ้งที่ รพ.สต. 
ประธาน    มอบทาง รพ.สต. / รพ. /ท้องถิ่น ทุกแห่ง บ้านใดมีผู้ติดเชื้อ ผู้เสี่ยงสูง ให้แนะนำวิธีการ
เก็บ การแยกขยะติดเชื้อให้ถูกวิธี และแจ้งให้ผู้จัดเก็บขยะทราบด้วย  
มติที่ประชุม   รับทราบ 
 
 
             ปิดประชุมเวลา ๑1.45 น                                                                                    

                                                             
         ( นางวัลธนา   แก้วป่อง  )                                         (  นายประดิษฐ์  สาลียงพวย ) 
             ผอ.รพ.สต.วังเย็น                                                   สาธารณสุขอำเภอบางแพ 
          ผู้จดรายงานการประชุม                                               ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


