
สรุปรายงานการประชุมติดตามสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019( COVID-19) 
  ครั้งที่ 2  /2564 

วันที่  17   เดือน มีนาคม    พ.ศ.2564  
ณ หอประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรติอำเภอบางแพ  

…………………………………………………………………………………… 
 

รายชื่อผู้มาร่วมประชุม 
    ๑.       นายสายชล จันทร์เพ็ญ นายอำเภอบางแพ ประธาน 
 2. นายสมบัติ เสียมทอง ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง
 3. นายเกียรติศักดิ์      นิธิเศรษฐทรัพย์            รก.ผอ.รพ.บางแพ                           
    4. นายประดิษฐ์ สาลียงพวย สาธารณสุขอำเภอบางแพ 
 5. พ.ต.อ.ธัชชัย  ทิพเนตร  ผกก.สภ.โพหัก 
 6. พ.ต.ท.มงคล วิลัยเกษม รอง ผกก.ป.สภ.บางแพ 
 7. นายนิคม นักคุ่ย กำนันตำบลโพหัก 
 8. นายพิศัย ภู่ระหษ์ กำนันตำบลวังเย็น 
 9. นายสายชล  บัวแตง  กำนันตำบลดอนใหญ่ 
 10. นายประจวบ  ติ่งต้อย  กำนันตำบลดอนคา 
 11. นายอุรุพงษ์ ยังภู่ กำนันตำบลบางแพ 
 12. นายจตุพล สินสมบัติ กำนันตำบลหัวโพ 
 13. นายสมควร เดชาฤทธิ์ แทนกำนันตำบลวัดแก้ว 
 14. นางวัลธนา แก้วป่อง ผอ.รพ.สต.วังเย็น 
 15. นางจรรยา บัวพ่ึง ผอ.รพ.สต.โพหัก 
 16. นายประวิทย์ เอมอาจ นวก.สธ.ชำนาญการ สสอ.บางแพ 
 17. นางพิกุลเกตุ สวนแก้ว ผอ. รพ.สต.บ้านหนองม่วง 
 18. นายกิตติศักดิ์ ทรงพัฒนาศิลป์ ผอ.รพ.สต.ดอนคา 
 19. นางอมรรัตน์ เอมอาจ ผอ.รพ.สต.วัดแก้ว 
 20. จอ.พิศาล พ่ึงผัน รก.ผอ.รพ.สต.ดอนใหญ่ 
 21. นายสกนธ์ เปาทุ้ย ผอ.รพ.สต.บ้านดอนใหญ่ 
 22. นายประชา สุขสวัสดิ์ ผอ.รพ.สต.หัวโพ 
 23. นายมานิตย์ อยู่เย็น ผอ.รพ.สต.บ้านวังกุ่ม 
 24. นางพจนารถ อุ่นมา พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.บางแพ 
 25. นายมณฑล อินทรสันติ ผอ.รร.ชุมชนวัดใหญ่โพหัก 
 26. นายถาวร กราบขุนทด แทน ผอ.รร.บางแพปฐมพิทยา 
 27. นางสาวนภัสสรา บัวโรย แทนผู้อำนวยการ กศน.อำเภอบางแพ   
 28. นายปรีดิวัฒน์ เปลาเล                     หวัหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข เทศบาลบางแพ 
 29. จ.อ.บุญเปรม เที่ยงน่วม รองปลัด เทศบาลตำบลโพหัก 
 30. นางวิภาพร ชื่นทวี หัวหน้าสำนักงานปลัด อบต.ดอนคา 
 31. นางสาวสุรีย์   วนะกรรม ปลัด อบต.หัวโพ 



 32. นายสมภพ ภูริปโชต ิ ปลัด อบต.วัดแก้ว 
 33. นางพิสมัย ศรีอาจ นักทรัพยากรบุคคล  อบต.หัวโพ 
 34. นายเฉลียว มณีคำ ประธาน อสม.รพ.สต.ดอนคา 
 35. นายแสวง โกมาก ประธาน อสม.ตำบลวัดแก้ว 
 36. นส.นันพวรรณ ภู่ระหงษ์ ประธาน อสม.รพ.สต.วังเย็น 
 37. นางปัทมา อ่องนก ประธาน อสม.ตำบลหัวโพ 
 38. นางสาวนิตยา พรามอนงค์ แทนประธาน อสม.รพ.สต.บ้านวังกุ่ม  
 39. นายปัญญา หงษ์ทอง ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1 ตำบลบางแพ 
 40. นายวิโรจน ์ คนงาน ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2 ตำบลบางแพ  
 41. นายภาสกร จิระวัฒนผลิน ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3 ตำบลบางแพ 
 42. นางรุ่งรัศมี มีบำรุง ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 4 ตำบลบางแพ 
 43. นายเจษฎา เสาร์ทอง แทนผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5 ตำบลบางแพ 
 44. นางสาวนฤมล สังข์แก้ว แทนผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 6 ตำบลบางแพ 
 45. นายประทีป รอดแตง แทนผู้ใหญ่หมู่ที่ 8 ตำบลบางแพ 
 46. นายชะโรม อารีรัตน์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 9 ตำบลบางแพ 
 47. นางสุกัญญา นิลสิน ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 11 ตำบลบางแพ 
 48. นายศราวุธ แก้วงามประเสริฐ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1 ตำบลวังเย็น 
 49. นางสาวถนอมสิน โฉมยงค์ แทนผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2 ตำบลวังเย็น 
 50. นางฐิติชญา ทำวัดไทร แทนผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3 ตำบลวังเย็น  
 51. นางสุทวัณ อินทะเกตุ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 4 ตำบลวังเย็น 
 52. นายณรรธพงษ์ เมฆฉาย ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5 ตำบลวังเย็น  
 53. นางสาวลำยงค์ ตะนะพันธุ์ แทนผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 7 ตำบลวังเย็น 
 54. นายชาติชาย อยู่ปาน ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 8 ตำบลวังเย็น 
 55. นางเพ็ญ ยิ้มเชิง แทนผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 9 ตำบลวังเย็น 
 56. นายคมสัน สิงห์พิทักษ์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 10 ตำบลวังเย็น 
 57. นางสาวบุญสม อ่วมมัย แทนผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1 ตำบลวัดแก้ว 
 58. นายวรรณรัตน์ ภู่ระหงษ์ แทนผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2 ตำบลวัดแก้ว  
 59. นายปรีชา ก๋งจ้อย แทนผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3 ตำบลวัดแก้ว  
 60. นายกัญจน์ สุขะพงษ์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 4 ตำบลวัดแก้ว  
 61. นายบำรุง ทองขวัญ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5 ตำบลวัดแก้ว 
 62. นายสายชล พักเขียว แทนผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 7 ตำบลวัดแก้ว 
 63. นายสมหมาย พูลนิน ผู้แทนใหญ่บ้านหมู่ที่ 9 ตำบลวัดแก้ว 
 64. นางอุบลรัก ฤทธิ์สุข แทนผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 10 ตำบลวัดแก้ว 
 65. นายอธิวัฒน์ เอกอัครอัญธรณ์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 11 ตำบลวัดแก้ว 
 66. นายสมพิศ อ่องนก ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1 ตำบลหัวโพ 
 67. นายศักดิ์สิทธ์ แก่นศักดิ์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3 ตำบลหัวโพ 
 68. นายสมศักดิ์ เปรมปรี แทนผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 4 ตำบลหัวโพ  
 69. นายสมศักดิ์ แก่นศักดิ์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5 ตำบลหัวโพ  



 70. นายพิษณุ มีบำรุง ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 6 ตำบลหัวโพ  
 71. นายวรพล ทั่งเพ็ชร แทนผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1 ตำบลดอนใหญ่ 
 72. นายศักดิ์ศิลป์ ยศศักดิ์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2 ตำบลดอนใหญ่ 
 73. นายทรงวุฒิ เกิดเทวา ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 4 ตำบลดอนใหญ่ 
 74. นายสมบัติ สิงห์เรือง ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5 ตำบลดอนใหญ่   
 75. นายชุมพล วิบูลย์นำชัย ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 6 ตำบลดอนใหญ่ 
 76. นางสาวอัจฉรา อ่องนก แทนผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 7 ตำบลดอนใหญ่ 
 77. นายประนอม สุขเสริม แทนผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 9 ตำบลดอนใหญ่ 
 78. นายสังวาล ศรีงาม ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 9 ตำบลดอนใหญ่ 
 79. นายธนู ถ้อยทัด ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1 ตำบลดอนคา 
 80. นายมงคล แว่นถิน แทนผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 6 ตำบลดอนคา  
 81. นายพล พลับวังกล่ำ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 7 ตำบลดอนคา 
 82. นายสุรศักดิ์ แสงนุ่ม ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1 ตำบลโพหัก 
 83. นายสุรศักดิ์ โพธิ์มี ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2 ตำบลโพหัก 
 84. นายวิรัติ เพ็งเหมือน ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3 ตำบลโพหัก 
 85. นางสาวธัญรดี เรืองฤทธิ์ แทนผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5 ตำบลโพหัก 
 86. นายสมชาย ฤทธิ์จรูญ แทนผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 6 ตำบลโพหัก  
 87. นายสุวัจชัย รุ่งเรือง แทนผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 8 ตำบลโพหัก 
 88. นายก้องภพ ประเสริฐศักดิ์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 9 ตำบลโพหัก 
 89. นายยุทธนา คำสุข ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 10 ตำบลโพหัก 
 90. นายชาลี ติ่งต้อย ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 11 ตำบลโพหัก 
 91. นางสาวเข็มทอง  แสงกระสินธ์    

     
  เริ่มประชุมเวลา      09.30  น 
         นายอำเภอบางแพ   ทำหน้าที่ประธาน กล่าวเปิดประชุม และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ 
ดังนี้ 
ระเบียบวาระท่ี 1 ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 

1. แนะนำข้าราชการย้ายมาใหม่ นายสายชล  จันทร์เพ็ญ  นายอำเภอบางแพ ย้ายมาจาก 
อำเภอสวนผึ้ง เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2564    

2. สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา มีแนวโน้มการระบาดระลอกใหม่  
อำเภอบางแพ มีรายงานผู้ป่วยใหม่ 1 ราย หมู่ 11 ตำบลบางแพ  จังหวัดราชบุรี มีผู้ป่วย    11ราย  มี
ประวัติสัมผัสกับผู้ติดเชื้อ จากตลาด 6 แห่งย่านตลาดบางแค 
มติที่ประชุม    รับรองรายงานการประขุม  
 
ระเบียบวาระท่ี 2  รับรองวาระการประชุม 
 สรุปวาระการประชุม ครั้งที่1 / 2564 วันที่ 13  มกราคม  2564  ณ ห้องประชุมชั้น 2 ที่ว่าการ
อำเภอบางแพ                                                                          
มติที่ประชุม    รับรองรายงานการประขุม     



ระเบียบวาระท่ี 3     เรื่องแจ้งที่ประชุมทราบ 
3.1 สถานการณ์การโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019   ณ วันที่ 16  มีนาคม  2564 
สถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโคโรน่า 2019 หรือโควิด-19 (COVID-19) ทั่วโลกล่าสุด (ข้อมูล 

ณ วันที่ 16 มีนาคม 2564) ยอดผู้ติดเชื้อ  120,762,304 ราย เสียชีวิตรวม 2,671,721 ราย รักษาหาย
แล้ว 97,404,607 คน 

เอเชีย  ประเทศที่ติดเชื้อมากที่สุด ได้แก่  อินเดีย ติดเชื้อสะสม 11,409,524 ราย เสียชีวิตสะสม 
158,892 ราย 
          ประเทศไทย  อยู่อันดับ 116 ติดเชื้อโควิด-19 สะสม 27,154 ราย  ติดเชื้อรายใหม่ 149 ราย
เสียชีวิตสะสม 87 ราย เป็นผู้ติดเชื้อในประเทศเพ่ิมข้ึน 21 ราย รายละเอียดดังนี้    จาก กรุงเทพฯ  10 ราย  
สมุทรสาคร 3 ราย ราชบุรี 2 ราย นครปฐม 3 ราย   ปทุมธานี   2 ราย  เพชรบุรี 1 ราย  

          ราชบุรี  มีผู้ป่วยสะสม  40 ราย  รักษาตัว 7 ราย  รักษาหายแล้ว 33 ราย  

บางแพ   จำนวนผู้ป่วย 16 ราย (ตำบลโพหัก 15 ราย ตำบลบางแพ  1 ราย ) รักษาหายแล้ว 15 
ราย รักษาที่ รพ.ราชบุรี 1 ราย ( รายที่ 34 ของจังหวัดราชบุรี ) มีโรคประจำตัว อาการปัจจุบัน ยังใส่ท่อช่วย
หายใจ หายใจเหนื่อยหอบ จากโรคประจำตัว   

ผู้ป่วยรายที่ 16 ของอำเภอบางแพ (รายที่34 ของจังหวัดราชบุรี) มีผู้สัมผัส จำนวน 86ราย จำแนก
เป็นกลุ่มเสี่ยงสูง 28 ราย  ผลการตรวจ ไม่พบเชื้อ  กลุ่มเสี่ยงต่ำ  58 ราย เฝ้าระวัง  ให้คำแนะนำเกี่ยวกับ
การปฏิบัติตัว  
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา 

4.1 ประกาศจังหวัดราชบุรี เรื่อง มาตรการป้องกันในการจัดกิจกรรมที่มีความเสี่ยง ต่อการแพร่โรค
ฉบับที่ 2  ประกาศเมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2564 มีสาระสำคัญ ดังนี้ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
โรคติดต่อจังหวัดราชบุรี เห็นสมควรกำหนดกฎเกณฑ์ในการจัดแสดงสินค้า  

-  การจัดงานอีเวนต์ ถ่ายโทรทัศน์  ภาพยนตร์ และวีดีโอ  ให้ผู้จัดแสดงสินค้า การจัดงานอีเวนต์ 
และการถ่ายโทรทัศน์  ภาพยนตร์ และวีดีโอ ต้องเสนอมาตรการการป้องกันโรคและการจัดระเบียบเป็นลาย
ลักษณ์อักษร  ต่อคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดราชบุรี  ยื่นเอกสาร ที่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี   
รวบรวมและนำเข้าวาระการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดราชบุรี   เพ่ือพิจารณา  

 -  หากพบการกระทำที่อาจมีความเสี่ยงต่อการเผยแพร่ระบาดของโรค นายอำเภอท้องที่ ในฐานะ
เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ ตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ2558 อาจให้คำแนะนำ ตักเตือน ห้าม
ปรามหรือกำหนดช่วง  เพ่ือให้ผู้จัดงาน ปรับปรุงแก้ไข ป้องกันมิให้มีการแพร่ระบาดของโรค 

  - ประชาสัมพันธ์ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ทุกหมู่บ้าน รพ.สต.  รพ.บางแพ  ทุกหน่วยงานถือปฏิบัติอย่าง
เคร่งครัด  

4.2 การจัดเก็บ ข้อมูลคนเข้า ออกหมู่บ้าน จากพื้นที่ เสี ่ยงสูง  โดยกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน และ
รายงาน ในกลุ่มไลน์ “ กำนัน ผญบ.อ.บางแพ”ภายในเวลา 15.00 น. 
   
 
 

https://tqm.page.link/nat3


 
แนวทางการปฏิบัติเมื่อมีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019  ของอำเภอบางแพ 

1. ประชาสัมพันธ์ เสียงตามสาย หอกระจายข่าวคนที่เดินทางเข้ามาในพ้ืนที่จากจังหวัด เสี่ยง 
4 จังหวัด กรุงเทพมหานคร เน้น บางแค   ปทุมธานีเน้นรังสิต นนทบุรี  และสมุทรสาคร ให้มารายงาน
ต่อผู้นำชุมชน ก่อนเข้าหมู่บ้าน ผู้นำชุมชนแจ้ง อสม.คัดกรองเบื้องต้น วัดอุณหภูมิ ถ้าผลการคัดกรอง
ปกติ ให้คำแนะนำการปฏิบัติตัว    ผลการคัดกรองผิดปกติ ส่งต่อ/แจ้ง เจ้าหน้าที่ รพ.สต./ผู้รับผิดชอบ
งานควบคุมโรคติดต่อ รพ.บางแพ  แล้วแจ้งข้อมูลในไลน์กลุ ่มผู ้นำชุมชน อำเภอบางแพ เพื ่อ 
ปลัดอำเภอผู้รับผิดชอบจะได้รวบรวม และรายงานเข้าระบบ  ให้ส่งรายงานทุกวัน 
 
 
  

 
 

 
                                                                   
 
 
 
                  

 
 
                           

                       
 
 
 
 
มติที่ประชุม  รับทราบ  
 
ระเบียบวาระท่ี 5 แนวทางปฏิบัติเมื่อตรวจพบผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  
        5.1  พื้นที่บริการ รพ.สต.  
        5.2  พื้นที่บริการ  รพ.บางแพ 
 
     

ประชาสัมพันธ์ให้คนที่เดินทางเข้ามาในพื้นที่ จากจังหวัดเสี่ยง 4 จังหวัด
กรุงเทพมหานคร โดยเน้น บางแค   ปทุมธานีเน้นรังสิต นนทบุรี  และ
สมุทรสาคร ให้มารายงานต่อผู้นำชุมชนสอบสวนข้อมูล / เบอร์โทรศัพท์ 

แจ้ง อสม. อสม.คัดกรองเบื้องต้น วัดอุณหภูมิ 

ส่งรายงาน คนเดินทาง เข้าพ้ืนที่ ในกลุ่มไลน์ ผู้นำชุมชน อำเภอบางแพ 

ส่งข้อมูลให้ รพ.สต./ ผู้รับผิดชอบงานระบาดวิทยา รพ.บางแพ 

ผลการคัดกรองปกติ  ให้คำแนะนำเก่ียวกับการ
ปฏิบัติตัวตามมาตรการควบคุมโรคติดต่อ 

ผลการคัดกรอง ผิดปกติ แจ้งให้ เจ้าหน้าที่ รพ.สต. /
ผู้รับผิดชอบงานระบาดวิทยา รพ.บางแพทราบ 

แนวทางการปฏิบัติเมื่อมีคนเดินทางเข้ามาในพ้ืนที่  มาจากพ้ืนที่เสี่ยง 4จังหวัด 



 
5.1  พื้นที่บริการ รพ.สต.   
           แนวทางการปฏิบัติเมื่อพบผู้ป่วยในพื้นที่  ขอให้เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบลงสอบสวนโรค ค้นหากลุ่มผู้
สัมผัส  แยกเป็นกลุ่มเสี่ยงสูง เสี่ยงต่ำ แล้วรายงานผู้บังคับบัญชาตามสายงานทราบ  ผู้บริหารระดับอำเภอ   
3 คน ที่ต้องทราบข้อมูล ก่อนส่งให้ จังหวัด คือ นายอำเภอบางแพ  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางแพ และ
สาธารณสุขอำเภอบางแพ  ต้องทราบก่อน เพ่ือวางแผนในการควบคุม กำกับติดตามประสานงานหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง    
5.2  พื้นที่บริการ  รพ.บางแพ   
     เมื่อมีการพบผู้ป่วยในพื้นท่ี ตำบลบางแพ  ซึ่งเป็นเขตรับผิดชอบโรงพยาบาลบางแพ ขอให้ปฏิบัติตามแนว
ทางการคัดกรอง  สอบสวนโรค เมื่อมีการ Swab หาเชื้อ ให้แจ้งรายละเอียด  Swab ใคร  เมื่อไร  เพราะอะไร 
และเม่ือผลการตรวจหาสารพันธุกรรมเชื้อไวรัสโคโรนา ออกแล้ว ต้องแจ้งให้ ผู้บริหารทั้ง 3 คนนายอำเภอ
บางแพ  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางแพ และสาธารณสุขอำเภอบางแพ   ทราบก่อน แจ้งทันทีที่ทราบผล  
ขอให้ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด 
ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืนๆ 
            6.1 การปราบปราม การลักลอบเล่นการพนันและปาร์ตี้ยาเสพติด  ศบค.จังหวัดราชบุรี ฝาก
ประชาสัมพันธ์ให้ตรวจสอบ  การลักลอบเล่นการพนัน เน้นเรื่องการพนัน และไก่ชน  สำหรับปาร์ตี้ยาเสพติด 
ไม่พบมีการจัดกิจกรรมในพ้ืนที่อำเภอบางแพ 
            6.2 ผลการประชุม ศปก.ศบค. 
              - ให้ติดตามและตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการรายงาน สถิติผู้ติดเชื้อโควิด 19 ของประเทศ
เมียนมา เนื่องจากทางการเมียนมา ไม่ได้มีการตรวจหาเชื้อแบบ Active Case Finding จึงอาจจะไม่สะท้อน
จำนวนยอดผู้ติดเชื้อที่แท้จริง จึงให้เข้มงวดการตรวจคัดกรองโควิด 19 ของแรงงานเมียนมาที่จะเข้ามา
ทำงานในประเทศไทย  
             - ให้ทำความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดลำดับความสำคัญของผู้มารับวัคซีน เนื่องจากมีการเผยแพร่ภาพ
ที่ผู้บริหารจังหวัดและข้าราชการ ที่ได้รับวัคซีนก่อนประชาชนจนก่อให้เกิดการวิพากวิจารณ์  
ผอ.รพ.บางแพ   : การฉดีวัคซีน  ราชบุรีเป็นพ้ืนที่เสี่ยงสีส้ม ได้รับการจัดสรรให้ได้รับการฉีดวัคซีนในรอบแรก
วัคซีนซิโนแวค  เป้าหมายที่ที่จะดีรับการพิจารณาให้ฉีดก่อน  คือ 1. บุคลากรทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้อง  2. 
เจ้าหน้าที่หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องปฏิบัติงานด่านหน้าที่มีโอกาส สัมผัสผู้ป่วย /กลุ่มเสี่ยง/ ปฏิบัติงานด่าน
ตรวจ      ปฏิบัติงาน ณ .Local  Qurantine   รอบท่ี2 วัคซีนแอสทราเซเนก้า  อยู่ระหว่างการสำรวจข้อมูล 
ผู้ที่สมัครใจจะฉีด ส่งชื่อเข้าระบบ   เดือนมิถุนายน เป็นการฉีดกลุ่มเป้าหมายประชาชนทั่วไป เป้าหมายที่ต้อง
ฉีด ร้อยละ 70  ของประชาชนในเขตอำเภอบางแพ  
             - โทรสาร กระทรวงมหาดไทย การเข้า  ออก ในตลาด จำหน่ายสินค้า  จากการระบาดของโรคโค
วิด2019 ที่ตลาดบางแค มีการสำรวจ วิเคราะห์สาเหตุของการระบาด มีสาเหตุใหญ่ๆๆ3 ข้อ 
                1. การจัดสถานที่ ทางเข้า ออก ตลาด 6 แห่งย่านบางแค  สามารถเข้าออกได้หลายเส้นทาง  
ทางคัดกรอง ณ.จุดเข้าออก มีน้อย  
                2. ผู้ซื้อ ผู้ขาย ภายในตลาด ส่วนใหญ่ ไม่ใส่หน้ากากอนามัย  หรือ ใส่ไว้บริเวณใต้คาง เนื่องจาก
การซื้อขาย พูดแล้วฟังไม่ค่อยชัด จึงดึงหน้ากากอนามัยไว้ใต้คาง 
               3.  แรงงงานต่างด้าว มาประกอบอาชีพ 6ตลาดย่านบางแค มาก  บางรายย้ายมาจาก
สมุทรสาคร  



  ที่ประชุม ศบค. สั่งการให้ทุกจังหวัด สำรวจ  ตรวจเยี่ยม ตลาดนัด  ตลาดสด ตลาดค้าส่ง เน้นการปฏิบัติ
ตามมาตรการอย่างเคร่งครัด ดังนี้  
                         - ให้มีทางเข้า ออกทางเดียว 
                         - มีจุดคัดกรอง 
                         -  ใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา 
                         - เว้นระยะห่างการตั้งร้าน อย่างน้อย 1 เมตร และกำหนดให้เจ้าของตลาดจัดทำแผนผัง
ตลาดนัดตามนโยบายของ ศปค.จังหวัด   
วันที่ 18 มีนาคม 2564 มอบหมายให้ปลัดอำเภอทุกคน ประสาน อปท.  รพ.สต.  รพ. สายตรวจ ให้ลงพื้นที่
สำรวจตามตลาดนัด ตลาดสด  ตลาดค้าส่ง ทุกแห่ง แนะนำให้ปฏิบัติตามมาตรการควบคุมโรค อย่างเคร่งครัด  
มตทิี่ประชุม    รับทราบ 
             6.3 การปฏิบัติงาน จิตอาสา     ขอขอบคุณทุกตำบลที่ปฏิบัติงานอย่างเข้มแข็ง มีการจัดกิจกรรม
อย่างต่อเนื่อง   เน้นการการแต่งกาย ชุดจิตอาสา ห้ามสวมกางเกงยีน   เมื่อผูกผ้าพันคอจิตอาสา แล้วห้ามใส่
หมวดสีอื่น ที่ไม่ใช่หมวกจิตอาสา 
มตทิี่ประชุม  รับทราบ 
            6.4    การแจ้งเหตุอุกฉกรรจ์  เหตุการณ์สำคัญในพื้นที่ เมื ่อมีเหตุเกิดขึ้นในพื้นที่ ให้โทรแจ้ง
นายอำเภอทราบ ระหว่างวันที่22มีนาคม -11มิถุนายน 2564 นายอำเภอบางแพ เข้ารับการอบรมหลักสูตร 
นปส. ให้โทรแจ้งปลัดอำเภอผู้รักษาราชการแทน 
            6.5 การป้องกัน ลดอุบัติเหตุช่วงสงกรานต์  มีการตั้งด่านบริการประชาชน ทุกหมู่บ้านควรมีการตั้ง
ด่านชุมชน เน้นตามบริบทและกิจกรรมของแต่ละชุมชน เน้นทำอย่างไรจะดูแลทรัพย์สินและชีวิต คนบางแพ
ให้ดีที่สุด  ท้องถิ่น เรื่องการอยู่เวรยาม เตรียมความพร้อมเรื่องรถกู้ชีพ  รถบรรทุกน้ำ   รวมถึงความพร้อม
ของบุคลากรที่จะปฏิบัติงาน 
มติที่ประชุม   รับทราบ 
          6.6  การจัดงาน วันสงกรานต์  กิจกรรมที่สามารถจัดได้เลยโดยไม่ต้องขออนุญาต   
                  - การทำบุญ    การสรงน้ำพระ   การรดน้ำรดหัวผู้สูงอายุ   สำหรับกิจกรรมที่นอกเหนือที่
กล่าวมา รอมติที่ประชุม คณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดราชบุรี อีกครั้ง 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
                   
            
   
             ปิดประชุมเวลา ๑1.20 น 
                                                                                        

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


