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  เริ่มประชุมเวลา      ๑3.45  น 
         ผู้อ านวยการโรงพยาบาลบางแพ   ท าหน้าที่ประธาน กล่าวเปิดประชุม และด าเนินการประชุมตาม
ระเบียบวาระ ดังนี้ 

ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องทีป่ระธานแจ้งท่ีประชุมทราบ    
1. สถานการณ์การระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา COVID19 อ าเภอบางแพมีการควบคุมโรคได้ดี จากการ

ตรวจผู้สัมผัสผู้ใกล้ชิดกับผู้ป่วยเชิงรุก ไม่พบการระบาดเพ่ิมขึ้น คณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัด
ราชบุรี มีค าสั่ง ออกมา ให้ท าความเข้าใจแนวทางการปฏิบัติ  ปีใหม่ประชาชนมีการเดินทางกลับมา 
ขอให้มีการเฝ้าระวังกลุ่มเสี่ยงที่เดินทางเข้ามาในพ้ืนที่ 

มติที่ประชุม     รับทราบ  

ระเบียบวาระท่ี 2  รับรองวาระการประชุม 
ประธาน     ขอให้ทีมเลขาฯ จัดท ารายงานการประชุมครั้งที่1/2564 และจัดส่งให้คณะกรรมการทุกคน 

ระเบียบวาระท่ี 3     เรื่องแจ้งที่ประชุมทราบ  น าเสนอโดย สาธารณสุขอ าเภอบางแพ 
                  3.1 สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดราชบุรี  ตรวจพบเชื้อ 9 
รายอ าเภอบางแพ คัดกรองตั้งแต่ 18 – 29 ธค. 63 รวม 11 วัน  
ลงทะเบียนเฝ้าระวังไปในสถานที่สมุทรสาคร  524 คน    ได้รับการตรวจCOVID-19  =   443  คน 
          ผลบวก  6 ราย   รักษาที่ รพ.บางแพ 2  ราย     รพ.ด าเนินสะดวกฯ   4  ราย 
 ผู้สัมผัสกับผู้ป่วยยืนยันทั้งหมด    140  ราย   ผล Negative ทั้งหมด 
 เข้า Local Quarantine     25     ราย   
 เข้า Home  Quarantine     115   ราย  
          ต าบลบางแพ    ลงทะเบียน   17  ราย    ส่งตรวจ    17   ราย   ผล Negative 
          ต าบลวังเย็น     ลงทะเบียน   20  ราย    ส่งตรวจ    17   ราย   ผล Negative 
          ต าบลหัวโพ      ลงทะเบียน   9   ราย     ส่งตรวจ      9   ราย  ผล Negative 
          ต าบลวัดแก้ว    ลงทะเบียน   22  ราย    ส่งตรวจ    11   ราย   ผล Negative 
          ต าบลดอนใหญ่  ลงทะเบียน   38  ราย    ส่งตรวจ    38  ราย  ผล Negative 
          ต าบลดอนคา    ลงทะเบียน   52  ราย    ส่งตรวจ    44  ราย  ผล Negative 
          ต าบลโพหัก      ลงทะเบียน   366 ราย   ส่งตรวจ    313  ราย  ผล Negative  (ผลบวก 6  ราย) 

******ตรวจพบสะสม  6 ราย เคส PUI  5 ราย ผล Negative 4 ราย  รอผล 1 ราย ********* 

   3.2 แนวทางการการส ารวจประชากรแรงงานต่างด้าว  

      ให้ส ารวจทั้งที่ข้ึนทะเบียนและไม่ขึ้นทะเบียน (กระทรวงมหาดไทยร่วมกับกระทรวงแรงงาน จะขี้น
ทะเบียนแรงงานต่างด้าวที่ยังไม่มีทะเบียน) ประชาสัมพันธ์ให้มาคัดกรอง จะไม่มีการจับกุมแรงงานต่างด้าวที่ยัง
ไม่ข้ึนทะเบียน โดยใช้แบบส ารวจของสาธารณสุข ขอความร่วมมือก านัน ผู้ใหญ่บ้านช่วยประชาสัมพันธ์และ
ด าเนินการคัดกรองร่วมกับ จนท.สาธารณสุข อสม. 

 3.3 ค าสั่งจังหวัดราชบุรี   

 ค าสั่งจังหวัดราชบุรีที่ 5640/2563 เรื่อง ระงับการเดินทางรถโดยสารประจ าทางสาธารณะเป็นการ
ชั่วคราวในเส้นทางจังหวัดราชบุรี –สมุทรสาคร – ราชบุรี  สัง่ ณวันที่ 22 ธันวาคม 2563  



 ค าสั่งจังหวัดราชบุรี ที่ 5641/2563 เรื่อง งดกิจกรรมที่มีการรวมคนจ านวนมากท่ีมีความเสี่ยงในการ
แพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 

เรื่อง มาตรการเฝ้าระวังและควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
          ค าสั่งจังหวัดราชบุรี ที่ 5642/2563 เรื่อง ห้ามไม่ให้มีการเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าวจากต่างจังหวัด
เข้ามาในพ้ืนที่จังหวัดราชบุรี  เพ่ือควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
 เรื่อง มาตรการเฝ้าระวังและควบคุมการแพร่กระจายโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
2019 ฉบับที 16 

3.4 ตัวอย่างโครงการเฝ้าระวัง COVID-19 (ดาวน์โหลดได้ที่ QR_CODE)         
         อปท.   สามารถน าไปเขียนโครงการใช้งบประมาณในการควบคุม

สถานการณ์โควิด  ประกาศของสปสช.สามารถท าโครงการเร่งด่วนไปก่อนแล้วขอ
อนุมัต ิภายหลังได้   
           

3.5 แนวทางการกักตัว แบบ Home, Local Quarantine   
       Home Quarantine ต้องอยู่ในบ้านเป็นระยะเวลา 14 วัน รายงานผลการวัดไข้ทุกวัน  
       Local Quarantine สถานที่เป็นอ าเภอปากท่อ (อ าเภอจอมบึงเต็มแล้ว) การน าส่งผู้ป่วย ต้องใช้
รถของ อปท.หรือรถกระบะในการน าส่ง รถของรพ.จะออกไปรับกรณีที่มีความรุนแรงของโรคมาก 
 

3.6 ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็นเกี่ยวการด าเนินงานป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19 ) จากส่วนราชการ / อปท. / ผู้น าชุมชน / รพ.สต.  
ผอ.รพ.สต.หัวโพ : ขอชมเชยทีมปกครองกับทีมผู้น าชุมชนจากกรณีมีกลุ่มเสี่ยงมาจากจังหวัดสมุทรสาครเข้ามา 
                       ในพ้ืนที่ต าบลหัวโพ  ผู้น าชุมชนประสานงานกับ รพบางแพ ตรวจหาเชื้อโควิด 
มติที่ประชุม   รับทราบ 
ก านันต าบลโพหัก  :   สอบถามเรื่องคนลงทะเบียน366 ราย เข้ารับการตรวจ 313 ราย คนที่มีผลตรวจเป็น  
                           ลบ ต้องเข้ากักตัว Home Quarantine ทุกคนหรือไม่ 
นส.พจนารถ  :  คนที่เข้า Home Quarantine มีทั้งหมด 140 คน เป็นผู้ที่สัมผัสกับผู้ป่วยยืนยัน ที่ประเมินแล้ว 
                   ว่ามีความเสี่ยงต่ า  
สสอ.บางแพ  :  คนที่ Home Quarantine ต้องแจ้งประชาสัมพันธ์ว่า อย่าออกไปไหน จนกว่าจะครบ 14 วัน     
                   วัดไข้  ถ้าพบว่ามีไข้ ให้ประสานผู้รับผิดชอบงานควบคุมโรคติดต่อ รพ.บางแพ  
ผอ.รพ.สต.โพหัก : คนที่ Home Quarantine มีจ านวน 140คน ทาง รพ.สต.โพหักมีภารกิจต้องคัดกรองเชิงรุก  
                    รพ.สต.ไม่สามารถติดตามได้ขอความร่วมมือคณะกรรมการฯ ทีมต าบลโพหักช่วยในการติดตาม 
สสอ.บางแพ  :   การส ารวจแรงงานต่างด้าวไม่มีการจับกุมให้มารายงานตัวที่ รพ.สต.ในเขตรับผิดชอบ  
                    สว่นต าบลบางแพ รายงานตัวที่ รพ.บางแพ ห้ามเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าวข้ามจังหวัด  
                    ให้ส ารวจคนไทยไปท างานทีจ่ังหวัดสมุทรสาคร มีการตรวจโควิดหรือไม่ วันที่เท่าไร  ผลการ 
                    ตรวจ การเดินทางไปท างานอย่างไร เพ่ือที่จะน าข้อมูลมาจัดท าทะเบียน 
ผอ.รพ.สต.ดอนคา :  แรงงานต่างด้าวในเขตต าบลดอนคาประมาณ 400คน มีมาตรการในการคัดกรอง 
                   โรคในชุมชน  และมีแรงงานคนไทยที่เดินทางไปท างานจังหวัดสมุทรสาคร เดินทางไปกลับทุกวัน 
                   จะมีมาตรการในการป้องกันและควบคุมโรคอย่างไร 
นายทวีศักด์   :  รถรับส่งคนงานที่เดินทางไปกลับ สมุทรสาคร กับราชบุรี จะมีมาตรการอย่างไร 
นส.พจนารถ  : วันที่ 20 ธันวาคม ห้ามมีการเคลื่อนย้ายแรงงาน ต้องมีการขึ้นทะเบียนว่าท างานอยู่ที่ใด  
                   โรงงาน/บริษัทนั้นๆ ต้องเป็นผู้รับผิดชอบเรื่องการตรวจ 

 



ผอ.รพ.สต.บ้านวังกุ่ม :  โรงงานไทยรวมศิลป์และห้องเย็นเอเซี่ยน ทางโรงงานมีการตรวจให้พนักงานทุกคนโดย 
                            การเจาะปลายนิ้ว 
มติที่ประชุม    รับทราบ 

นางสาวพจนารถ : เสนอเรื่องบ้านทรงไทย อยู่ริมถนนเพชรเกษม หมู่ที่ 7 ต าบลวังเย็น  วันเสาร์อาทิตย์มีคนมาก 

รอง ผกก.ป.สภ.บางแพ  : จากข้อมูลเป็นความเชื่อทางด้านไสยศาสตร์ คนทรงเจ้า และเมื่อวันที่26 ธันวาคม  
                                2563 ที่ผ่านมา มีการประกาศทางเพจให้ปิดบริการแล้ว 

มิตที่ประชุม  รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องท่ีเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา 
................................................................................................................................................................. 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอ่ืน ๆ   
                           ไม่มี 
................................................................................................................................................................. 
   

             ปิดประชุมเวลา  ๑5.30 น 
 

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

 
 

 
 


