
สรุปรายงานการประชุมติดตามสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019( COVID-19) 
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ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอบางแพ 
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รายชื่อผู้มาร่วมประชุม 
    ๑.       นายสมบัติ เสียมทอง รก.นายอำเภอบางแพ ประธาน 
 2. นายเกียรติศักดิ์      นิธิเศรษฐทรัพย์            รก.ผอ.รพ.บางแพ                           
    3. นายประดิษฐ์ สาลียงพวย สาธารณสุขอำเภอบางแพ 
 4. พ.ต.ท.วีระพัฒน์ เกตษุา รอง ผกก.สส.สภ.บางแพ 
 5. พ.ต.ตปรีดา สังข์แก้ว สว.อก.สภ.โพหัก 
 6. นายนิคม นักคุ่ย กำนันตำบลโพหัก 
 7. จ.อ.บุญเปรม เที่ยงน่วม รองปลัด เทศบาลตำบลโพหัก 
 6. นายเผชิญ บัวแตง แทนกำนันตำบลดอนใหญ่ 
 7. นายวศิลป์ วิบูลศิลป์ ปลัดอำเภอ 
 8. นางสาวสิริพร สุบรรณเกตุ ปลัดอำเภอ 
 9. นายทวีศักดิ์ กฤษณะพิพัฒน์ ปลัดอำเภอ 
 10. นางสาวอรทัย สุขชู แทนกำนันตำบลวังเย็น 
 11. นางสาวสุรีย์   วนะกรรม ปลัด อบต.หัวโพ 
 12. นายธราพงษ์ วัฒนาลาภ นิติกร  อบต.ดอนใหญ่  
 13. นางวิภาพร ชื่นทวี หัวหน้าสำนักงานปลัด อบต. 
 14. นายสมควร เดชาฤทธิ์ สารวัตรกำนันตำบลวัดแก้ว 
 15. นายปรีดิวัฒน์ เปลาเล หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข เทศบาลบางแพ 
 16. นายชัยพร จันทร นวก.สาธารณสุขชำนาญการ 
 17. นางวัลธนา แก้วป่อง ผอ.รพ.สต.วังเย็น 
 18. นางจรรยา บัวพ่ึง ผอ.รพ.สต.โพหัก 
 19. นางพิกุลเกตุ สวนแก้ว ผอ. รพ.สต.บ้านหนองม่วง 
 20. นายกิตติศักดิ์ ทรงพัฒนาศิลป์ ผอ.รพ.สต.ดอนคา 
 21. นางอมรรัตน์ เอมอาจ ผอ.รพ.สต.วัดแก้ว 
 22. จอ.พิศาล พ่ึงผัน รก.ผอ.รพ.สต.ดอนใหญ่ 
 23. นายสกนธ์ เปาทุ้ย ผอ.รพ.สต.บ้านดอนใหญ่ 
 24. นายประชา สุขสวัสดิ์ ผอ.รพ.สต.หัวโพ 
 25. นายมานิตย์ อยู่เย็น ผอ.รพ.สต.บ้านวังกุ่ม 
 26. นางพจนารถ อุ่นมา พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.บางแพ 
 27. นางวันเพ็ญ จุลปาน ประธาน อสม.รพ.สต.บ้านหนองม่วง 
 28. นางมาลี ไลเลิศสมบูรณ์ ประธาน อสม.รพ.สต.โพหัก 
 29. นางสาวนันพวรรณ ภู่ระหงษ์ ประธาน อสม.รพ.สต.วังเย็น 



 30. นายวรพล ทั่งเพ็ชร อสม.รพ.สต.บ้านดอนใหญ่ 
 31. นายเฉลียว มณีคำ ประธาน อสม.รพ.สต.ดอนคา 
 32. นายสังวาล ศรีงาม ประธาน อสม.รพ.สต.บ้านหนองม่วง  
      
  เริ่มประชุมเวลา      ๑0.15  น 
         นายอำเภอบางแพ   ทำหน้าที่ประธาน กล่าวเปิดประชุม และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้ 
ระเบียบวาระท่ี 1 ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 

1. ขอขอบคุณ ทุกหน่วยงานที่เก่ียวข้องที่ช่วยในการควบคุมโรคในช่วงที่มีการระบาด 
2. ครม.มีมติขยาย พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ควบคุม COVID-19 ตั้งแต่ 16 ม.ค. - 28 ก.พ.2564 

ระเบียบวาระท่ี 2  รับรองวาระการประชุม 
 สรุปวาระการประชุมวันที่ 30  ธันวาคม 2564  ณ ห้องประชุมชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอบางแพ ดาวน์
โหลดได้ที่ http://www.bangphare.org/keep_file/december_63/m30dec.pdf     
มติที่ประชุม    รับรองรายงานการประขุม  

ระเบียบวาระท่ี 3     เรื่องแจ้งที่ประชุมทราบ 
3.1 สถานการณ์การโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019   ณ วันที่ 12 มกราคม 2564 
 

ประเทศ/ภูมิภาค จำนวนผู้ติดเชื้อไวรัส จำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ ผู้เสียชีวิต ผู้เสียชีวิตเพ่ิม รักษาหาย 

ยอดรวมทั้งโลก 91,414,781 +110,051 1,955,773 +3,443 62,208,737 

ไทย 

(ลำดับที่127) 
10,834  

+287 67 0 6,732  

ราชบุรี 
22 ราย 

(รักษาอยู่6 ราย) 

0 

ไม่มีผู้ป่วยติดต่อกัน
10,11,12 

0 0 16 ราย 

อ.บางแพ 
15 ราย 

(ยังรักษาอยู่ 3 ราย) 
0 0 0 12 ราย 

ผอ.รพ.บางแพ :  ทางโรงพยาบาลบางแพ มีการปรับระบบการรักษาพยาบาลที่โรงพยาบาล โดยมีการจัดCohort 
ward หรือหอผู้ป่วยโควิด-19 และได้เริ่มให้บริการผู้ป่วยอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 7 ม.ค. 64 โดยมีผู้ป่วย
ทั้งสิ้น 9 คน     ผู้ป่วยที่หายจากการรักษาแล้วไม่แพร่กระจายเชื้อ  ประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจให้คนใน
ชุมชน   ช่วงปีใหม่มีคนเดินทางกลับมาเยี่ยมบ้าน ถ้าติดเชื้อโดยไม่มีอาการ มีโอกาสแพร่กระจายเชื้อในครอบครัว 
มีตัวอย่างจากหลายจังหวัดที่คนในครอบครัวติดเชื้อไวรัสCOVID 19  จากญาตทิี่เดินทางมาเยี่ยม 
มติที่ประชุม    รับทราบ 



 
3.2 สรุปการตรวจคัดกรอง covid-19 ตั้งแต่ 19 ธันวาคม 2563 ถึงปัจจุบัน ปัญหา อุปสรรค 

ข้อเสนอแนะ   นำเสนอโดยคุณพจนารถ  อุ่นมา ผู้รับผิดชอบงานระบาดวิทยา โรงพยาบาลบางแพ 
   อำเภอบางแพ มีการค้นหากลุ่มเสี่ยง สำรวจ เฝ้าระวัง กลุ่มเสี่ยง เดินทางไปขายกุ้ง  บ่อกุ้ง สัมผัส แพ

กุ้ง จังหวัดสมุทรสาครตั้งแต่วันที่ 18 ธันวาคม  2563   จำนวน 284 ราย วันที่ 19 ธนัวาคม เริ่มตรวจswab  
พบผู้ติดเชื้อไวรัส covid  2 ราย   

วันที่ 24 ธันวาคม  2563    พบผู้ติดเชื้อ  2 ราย 
วันที่ 25 ธันวาคม   2563   พบผู้ติดเชื้อ 3 ราย 
วันที่ 26 ธันวาคม  2563    พบผู้ติดเชื่อ 1 ราย 
วันที่ 31 ธันวาคม 2563     พบพนักงานโรงงานพัทยาฟู๊ดเดินทางกลับมาบ้านวันที่ 31 ธันวาคม ถึง

วันที่1มกราคม 2564 ตรวจพบว่าติดเชื้อไวรัสวิด 19 ค้นหาผู้สัมผัส 15 ราย  ส่งตรวจswab  ผลการตรวจไม่
พบว่าติดเชื้อ (ผลลบ )  

จากการสำรวจ ผู้สัมผัส ตั้งแต่ผู้ป่วย รายที่1 จนถึงรายที่ 15 ของอำเภอบางแพ  สำรวจจำนวน 507 
ราย  ส่งตรวจไม่พบเชื้อ (ผลลบ )  493  ราย   

 เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ที่เกี่ยวข้องกับงานควบคุมป้องกันโรค ได้รับการตรวจ 33 ราย ไม่พบเชื้อทั้ง 33 
ราย  

ส่งผู้สัมผัสเสี่ยงสูง เข้าสถานกักตัว Local    Quarantine  ที่อำเภอจอมบึงและปากท่อ จำนวน 25 
ราย  ครบกำหนดและกลับบ้านแล้วทั้ง 25 ราย 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 3.3 การขอเอกสารเข้า ออก พ้ืนที่ 5 จังหวัด (สมุทรสาคร ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด)  
บุคคลทั่วไป : ขอเอกสารรับรองได้ที่ ฝ่ายปกครอง (นายอำเภอ/ผู้อำนวยการสำนักงานเขต, กำนัน, ผู้ใหญ่บ้าน 
                  ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) และหัวหน้าสถานีตำรวจทุกแห่ง 
ข้าราชการ :  ขอเอกสารรับรองได้ที่หัวหน้าหน่วยงานสังกัดของตน  
สถานประกอบการ/หน่วยงาน/องค์กรต่าง ๆ ที่ต้องมีการขนส่ง/เคลื่อนย้ายข้ามจังหวัด : ให้เจ้าของสถาน 
                 ประกอบการ/หัวหน้าหน่วยงานต้นสังกัดออกหนังสือรับรองได้  
บุคคลที่พนักงานเจ้าหน้าที่มีความเห็นว่ามีความจำเป็นต้องเดินทางข้ามจังหวัดเป็นประจำ : สามารถออก 
                เอกสารรับรองเป็นห้วงเวลาติดต่อกันได้  
บุคคลที่มีภูมิลำเนาในจังหวัดอ่ืน แต่จะเดินทางเข้าพ้ืนที่5จังหวัด : ต้องขอเอกสารรับรองจากภูมิลำเนาหรือต้น 
                สังกัด เพื่อใช้แสดงในการเข้าและออก (ไปและกลับ) ด้วย  
 แบบฟอร์มการขออนุญาต สามารถ download ได้ที่ www.bangphare.org/a5.docx   
          3.4 หลักเกณฑ์การตรวจคัดกรองการเดินทางออกนอกพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 
สำหรับพ้ืนที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ๕ จังหวัดประกอบด้วย จังหวัดสมุทรสาคร ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด 
                และแนวทางปฏิบัติการตรวจคัดกรองการเดินทางเข้า - ออก จากพ้ืนที่สำหรับพื้นที่ควบคุมสูงสุด 
พ้ืนที่ควบคุม และพ้ืนที่เฝ้าระวังสูง   (เอกสารแนบท้าย) 
 3.5 การจัดอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านปฏิบัติหน้าที่จุดสกัด/คัดกรอง COVID-19 ต.โพหัก  
การจัด อสม.ไปช่วยคัดกรองที่ด่าน ณ บริเวณจุดตรวจคัดกรองป้องกันโรคระบาดต.โพหัก อ.บางแพ จว.ราชบุรี 
เวรละ 10 คน วันละ3 เวร ขอความร่วมมือจาก อสม.ทุกคน  ทาง อบจ.ราชบุรี สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ในการ
ป้องกันโรค สำหรับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานด่าน   อาหารและเครื่องดื่ม มีบริการสำหรับผู้ปฏิบัติงานที่ด่าน  ข้อ



ปฏิบัติในการตั้งด่านตรวจคัดกรอง  1. มีการวัดอุณหภูมิ 2. จัดทำประวัติผู้เดินทาง  3. ตรวจใบอนุญาตออก
นอกพื้นที่ กรณเีดินทางมาจากพ้ืนที่เสี่ยง                                                                                  
มติที่ประชุม   ทุกตำบลส่งรายชื่อ อสม.ที่จะปฏิบัติงานด่านให้ทางสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบางแพทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา 
4.1 ติดตามเฝ้าระวังแรงงานต่างด้าวเดินทางข้ามจังหวัดและแรงงานต่างด้าวในพื้นที่  

ประชาชนพบเห็น แจ้ง  ผู้นำชุมชน/สำรวจ  รายงาน   อำเภอ ->  ดำเนินการ 
อสม. สำรวจ/รายงาน  รพ.สต. รายงาน สสอ./อำเภอ -> ดำเนินการ 

4.2 เฝ้าระวังแรงงานไทยเดินทางไปทำงานที่จังหวัดสมุทรสาคร 
สสอ.บางแพ :   การเฝ้าระวังผู้สัมผัสกลุ่มเสี่ยง ตั้งแต่เดือนธันวาคม มีการสำรวจแรงงานต่างด้าว ที่ตำบลดอนคา 
มีการร้องเรียน  ได้ทำหนังสือแจ้งให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทราบแล้ว  ตำบลดอนคา มีการสำรวจแรงงาน
ต่างด้าวในพื้นที่หมู่ที่3 ตำบลดอนคาแล้ว  ตำบลที่เหลือถ้ามีการสำรวจแล้วพบว่ามีแรงงานต่างด้าวให้ทำการ
สอบสวนโรค ถ้าพบว่าเข้าข่ายสงสัย ส่งรายชื่อให้ รพบางแพ ทำ SWAB  ถ้าไม่เข้าข่ายสงสัย ส่งรายงานให้
จังหวัดทราบ 
                   แรงงานอำเภอบางแพ ไปทำงานที่โรงงานวีรับเบอร์ มากที่สุด  จากการสอบถามพบว่ามีการ
ตรวจหาเชื้อโควิด เฉพาะในระดับหัวหน้าหน่วยงาน ( สุ่มตรวจ ) ให้ทุกพ้ืนที่สำรวจและเฝ้าระวัง ถ้าพบผู้สงสัย
เข้าข่ายส่งรายชื่อให้รพ.บางแพ เพื่อส่งตรวจหาเชื้อโควิด 

4.2 เฝ้าระวังผู้ประกอบการ/กิจกรรม ให้ปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนด ได้แก่ ตลาดนัด  
ร้านสะดวกซ้ือ ร้านค้าชุมชน อ่ืน ๆ คณะทำงานตามคำสั่งอำเภอบางแพที่ 134/2563  และในฐานะเจ้า
พนักงานควบคุมโรคติดต่อ เฝ้าระวังให้มีการปฏิบัติตามคำสั่งจังหวัดราชบุรีที่ 1/2564 เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง
และควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID-19 ) (ฉบับที่ 19)  
 สถานที่มีความเสี่ยง ได้แก่ ตลาดสด ตลาดนัด สถานที่คนรวมตัวเป็นจำนวนมาก ตลาดนัดตำบลโพหักมี
การจัดทุกวัน จัด 2 ฝั่งถนน ฝั่งละ4 วัน และฝั่งละ3 วัน  จากการระบาดของโรคที่ตำบลโพหัก ได้มีการขอความ
ร่วมมือ จากผู้จัดตลาด ลดลงฝั่งละ 1 วัน คงเหลือ 5 วัน   และแจ้งให้ผู้จัดตลาดต้องจัดหาอุปกรณ์ในการป้องกัน
โรค  เจลล้างมือ  วัดอุณหภูมิ   จัดทำทะเบียน  และติดตั้งแพลทฟอร์ม “หมอชนะ” และการใช้แอพลิเคชั่น 
“ไทยชนะ 

 4.3 ประชาสัมพันธ์ให้ติดตั้งแพลทฟอร์ม “หมอชนะ” และการใช้แอพลิเคชั่น “ไทยชนะ” 
หมอชนะ" คือ   หมอชนะเป็นแอปพลิเคชันที่บันทึกข้อมูลการเดินทางของผู้ใช้งานด้วยเทคโนโลยี GPS 
และ Bluetooth ร่วมกับการสแกน QR Code เช่น ไทยชนะ เพ่ือเช็คอินตามสถานที่ต่าง ๆ  ทำให้บันทึก
การเดินทางของผู้ใช้งานแม่นยำและเที่ยงตรงมากยิ่งขึ้น จึงเป็นเครื่องมือที่ช่วยอำนวยความสะดวกให้กรม
ควบคุมโรคและบุคลากรทางการแพทย์สอบสวนโรคได้อย่างรวดเร็ว โดยหมอชนะจะแจ้งไปยังกลุ่ม
ผู้ใช้งานที่มีประวัติสัมผัสหรือเข้าใกล้กับผู้ติดเชื้อ Covid-19 ถึงวิธีการปฏิบัติตนที่ถูกต้อง 
ไทยชนะ คือ ระบบลงทะเบียนของ ศบค. ซึ่งเป็นแคมเปญของกระทรวงสาธารณสุข ที่ออกแบบมาเก็บข้อมูลการ
เข้าใช้งานพ้ืนที่ชุมชน เพ่ือใช้ระบบวิเคราะห์ผลจัดการข้อมูลผู้ใช้บริการพื้นท่ีสาธารณะเพ่ือให้ไทยชนะโควิดได้ 

 
 

 



ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอ่ืน ๆ   
               รายชื่อจังหวัด ทีใ่ช้มาตรการกักตัว 14 วัน  
โหลดได้ที ่ http://www.bangphare.org/keep_file/december_63/qp14.pdf 
 

                                             

คำสั่งอำเภอบางแพที่ 134/2563            แบบฟอร์มการขออนุญาต          รายชื่อจังหวัด ที่ใช้มาตรการ 
                                                       เดินทางเข้า ออก พื้นที่              กักตัว 14 วัน 
        

             ปิดประชุมเวลา  ๑1.10 น 
                                                                                        

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

 
 

 
 

 

 


