
ระเบียบวาระการประชุม 
คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดร้อยเอ็ด ตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 

คณะกรรมการศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)  
และคณะทำงานศูนย์ปฏบิัติการควบคุมโรคจังหวัดร้อยเอ็ด (ศปก.จ.รอ) 

ครั้งที ่17 / 2565  
วันพุธที ่ 17  สิงหาคม  พ.ศ. 25๖5  เวลา  13.30 -  16.30  น.  

ณ ห้องประชุมพระมหาเจดีย์ชัยมงคล  ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด 
 

ระเบยีบวาระที่ 1  เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
ระเบยีบวาระที่ 2      เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว    
 2.1 รายงานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดร้อยเอ็ดฯ  ครั้งที่ 16/๒๕๖5            
เมื่อวันศุกร์ที่  17 มิถุนายน  ๒๕๖5  เวลา 13.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมพระมหาเจดีย์ชัยมงคล               
ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน  12  หน้า  ฝ่ายเลขาฯ ได้ส่งรายงานกา รประชุมในกลุ่มไลน์
คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด  และกลุ่มไลน์ 101 ศบค.โควิด-19  และเอกสารที่แนบใน  QR  Code      

2.2 รายงานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดร้อยเอ็ดฯ  ครั้งที่ 17/๒๕๖5            
เมื่อวันเสาร์ที่  2 กรกฎาคม  ๒๕๖5  เวลา 13.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมพระมหาเจดีย์ชัยมงคล               
ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน 9 หน้า  ฝ่ายเลขาฯ ได้ส่งรายงานการประชุมในกลุ่มไลน์คณะกรรมการ
โรคติดต่อจังหวัด  และกลุ่มไลน์ 101 ศบค.โควิด-19  และเอกสารที่แนบใน  QR  Code      
.................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................... 
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง   
                          3.1 ข้อสั่งการท่านผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด  จากการประชุมคณะกรรมการศูนย์บริหาร
สถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดร้อยเอ็ด คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดร้อยเอ็ด 
และคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคจังหวัดร้อยเอ็ด ครั้งที่ 16  เมื่อวันศุกร์ที่ 17 มิถุนายน  2565                    
ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด  มีประเด็นข้อเน้นย้ำ/สั่งการสำคัญ ดังนี ้

           1)  ให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ร้อยเอ็ด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 – 3 สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา
ร้อยเอ็ด วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด บูรณาการความร่วมมือกับสถานศึกษาในสังกัด ในการฉีดวัคซีนเข็มที่ 3              
(เข็มกระตุ้น) ให้กับเด็กนักเรียน นักศึกษาตามกลุ่มเป้าหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ภายในเดือนมิถุนายน 2565 

           2) ให้ผู้บริหารสถานศึกษา นายอำเภอ สาธารณสุขอำเภอ และโรงพยาบาลในพื้นที่ 
บูรณาการความร่วมมือ ชี้แจงทำความเข้าใจผู้ปกครอง กรณีแจ้งความประสงค์ไม่ยินยอมให้บุตรหลานฉีดวัคซีน 
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           3) สำหรับสถานศึกษาในพื้นที่อำเภอพนมไพร อำเภอสุวรรณภูมิ อำเภอโพธิ์ชัย  

อำเภอธวัชบุรี และอำเภอโพนทอง ให้บูรณาการความร่วมมือกับอำเภอ และสำนักงานสาธารณสุขอำเภอในพื้นที่     
เร่งดำเนินการฉีดวัคซีนให้กับเด็กนักเรียน นักศึกษาตามกลุ่มเป้าหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ภายใน 
เดือนมิถุนายน 2565 

         4) มอบหมายให้สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ และอำเภอบูรณาการความร่วมมือในการ
ชี้แจง ทำความเข้าใจกับประชาชน กรณีประชาชนเกิดความกังวล เรื่องผลข้างเคียงหลังการฉีดวัคซีนโควิด – 19 

         5) มอบหมายให้อำเภอกำหนดวิธีการ/ช่องทางรับแจ้งการจัดงานบุญ งานประเพณีในพื้นที่  
ในชั้นต้น ให้มีรายละเอียด ชื่อกิจกรรม/งานบุญ/ประเพณี สถานที่จัด วันที่จัด ช่วงเวลาที่จัด เป็นต้น 

(รายละเอียดตามเอกสารใน  QR  code )   
                        3.2 รายงานติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานฉีดวัคซีนของสถานศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด 
โดย ศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด 
                       3.3 รายงานการติดตามความก้าวหน้า ผลงานการฉีดวัคซีนของสถานศึกษา โดย  ผู้แทน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 , 2  ,  3  ผู้แทนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาร้อยเอ็ด  ผู้แทนอาชีวศึกษา วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด ท้องถิ่นจังหวัดร้อยเอ็ด และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 
                      3.4  รายงานความก้าวหน้าการส่งผลงานเข้าร่วมโครงการประกวดรางวัล  Thai Rabies 
Award 2022   โดย สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
ระเบยีบวาระที่ 4        เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
   4.๑  สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และผลการดำเนินงาน
ให้บริการวัคซีนโควิด-19 จังหวัดร้อยเอ็ด  และสถานการณ์โรคฝีดาษวานร โดย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
ร้อยเอ็ด 

4.2 ประกาศจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง มาตรการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมการแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดร้อยเอ็ด (ฉบับที่ 60) ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2565                    
โดย นิติกร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด  (รายละเอียดตามเอกสารที่แนบใน QR code)   

4.3 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ และมาตรการด้านสุขลักษณะ
ป้องกันความเสี่ยงจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  หรือโควิด-19 (Coronavirus  Disease 2019 (COVID-19))  
สำหรับสถานประกอบกิจการ พ.ศ.2565 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2565  โดย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด 
                                   ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์และมาตรการด้านสุขลักษณะป้องกัน
ความเสี่ยงจากโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 (Coronavirus  Disease 2019 (COVID-19))  สำหรับ
สถานประกอบกิจการ  พ.ศ.2565  ซึ่งเนื้อหาในประกาศฯ กำหนดให้ผู้ดำเนินกิจการต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ ์
และมาตรการด้านสุขลักษณะป้องกันความเสี่ยงโควิด -19 ดังนี ้ 
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1) ทำความสะอาดอาคารสถานประกอบกิจการ พื้น ผนัง ด้วยน้ำยาทำความสะอาด
อย่างสม่ำเสมอ โดยเฉพาะบริเวณพื้นผิวที่มีการสัมผัสบ่อยหรือสัมผัสร่วมกัน เช่น ลูกบิดประตู ราวบันได            
ปุ่มกดลิฟต์โดยสาร เป็นต้น  

2) ทำความสะอาดเครื่องมือ เครื่องใช้ ภาชนะ อุปกรณ์และเครื่อ งจักรเกี่ยวกับ
กระบวนการผลิต และการประกอบกิจการที่มีการสัมผัสบ่อย หรือสัมผัสร่วมกัน ก่อนและหลังประกอบกิจการ 
หรือให้บริการทุกครั้ง  

3) จัดให้มีอ่างล้างมือพร้อมน้ำและสบู่อย่างเพียงพอ  
4) มีมาตรการเว้นระยะห่างในพื้นที่ปฏิบัติงานและพื้นที่ให้บริการอย่างเหมาะสม  
5) มีระบบระบายอากาศในอาการที่ดีและเพียงพอ  
6) จัดให้มีภาชนะบรรจุหรือภาชนะรองรับที่เหมาะสมและเพียงพอกับประเภทและ

ปริมาณของมูลฝอย  
7) จัดให้มีอุปกรณ์ทำความสะอาด น้ำยาทำความสะอาด สารฆ่าเชือ้อย่างเพียงพอ  
8 ) กำกับ ดูแล ให้ผู้ปฏิบัติงานรักษาความสะอาดของร่างกายอย่างสม่ำเสมอ สวมใส่

เสื้อผ้าที่สะอาด และมีสุขอนามัยส่วนบุคคลที่ด ี 
9) สถานประกอบกิจการที่มีโรงอาหาร สถานที่รับประทานอาหาร หรือมีการให้บริการ

อาหารและเครื่องด่ืม ต้องจัดบริการที่ถูกสุขลักษณะ ปลอดภัย 
10) กำกับ ดูแล คัดกรองผู้ปฏิบัติงาน หากพบว่ามีอาการป่วยหรือสัมผัสใกล้ชิดผู้ติดเชื้อ

ให้พิจารณาหยุดปฏิบัติงาน  
11) กำกับ ดูแล ให้ผู้ปฏิบัติงาน สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า หรือชุดปฏิบัติงานที่

เหมาะสม 
ทั้งนี้ ผู้ดำเนินกิจการต้องประเมินตนเองด้านสุขลักษณะและมาตรการป้องกันความเสี่ยงโรค 

โควิด-19 ผ่านระบบเทคโนโลยีดิจิทัล ตามที่กรมอนามัยกำหนดอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ก่อนการต่อใบอนุญาต หรือ
ในกรณีที่มีความเสี่ยง เพื่อการเฝ้าระวังความเสี่ยงจากโรคโควิด-19 และป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบหรืออาจเป็น
อันตรายต่อสุขภาพ 
(รายละเอียดตามเอกสารใน  QR  code )   
   4.4 โทรสารในราชการกระทรวงมหาดไทยศูนย์โควิดฯ มท และศูนย์โควิด -19              
จ.ร้อยเอ็ด  ดังนี้  
          4.4.1 หนังสือศูนย์ โควิด -19  จ.รอ. ด่วนที่ สุด ที่  รอ 0017.2 /ว3664               
ลงวันที่ 4 สิงหาคม  2565   เรื่อง ข้อกำหนด ฯ คำสั่งฯ ประกาศ ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019   จำนวน  5  ฉบับ  ดังนี้  
         1) ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหาร
ราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่  47)  ลงวันที่  27 กรกฎาคม 2 565 มีผลตั้งแต่วันที่                      
1 สิงหาคม 2565 เป็นต้นไป  โดย มีข้อกำหนดและข้อปฏิบัติในเรื่องต่างๆ ดังนี ้
                                                   1.1 การกำหนดพ้ืนที่สถานการณ์จำแนกตามเขตพื้นที่จังหวัด 
                                                   1.2 การขยายเวลาการบังคับใช้มาตรการควบคุมและป้องกันโรค 
             1.3 กิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่โรค 
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     1.4 การเตรียมความพร้อมรองรับการเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร  
ทางบกผ่านจุดผ่อนปรนการค้า  จุดผ่านแดนชั่วคราว จุดผ่อนปรนพิเศษ จุดผ่านแดนชั่วคราวเพื่อการท่องเที่ยว 
และจุดผ่อนปรนเพื่อการท่องเที่ยว 
     1.5 มาตรการเตรียมความพร้อมเพื่อเฝ้าระวัง ควบคุม และป้องกัน
การระบาดระลอกใหม่ 
     1.6 การเตรียมความพร้อมเพื่อขับเคลื่อนการบริหารจัดการโรค            
โควิด-19 จากโรคติดต่ออันตรายไปสู่โรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง  
        2) คำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (โควิด-19) (ศบค.) ที่ 14/2565  เรื่อง แนวปฏิบัติตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราช
กำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548  (ฉบับที่ 28)  ลงวันที่ 27 กรกฎาคม 2565  มีผล
ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2565 เป็นต้นไป 
        3) ประกาศ เรื่อง การขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินใน 
ทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร  (คราวที่ 19) ลงวันที่ 27 กรกฎาคม 2565  มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 
2565 จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2565  
        4) ประกาศ เรื่อง  การให้ประกาศที่คณะรัฐมนตรีกำหนดตามประกาศ
สถานการณ์ฉุกเฉินยังคงมีผลใชบ้ังคับ ลงวันที่ 27 กรกฎาคม 2565  มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2565 
เป็นต้นไป  
        5) ประกาศ เรื่อง การให้ข้อกำหนด ประกาศ และคำสั่งที่นายกรัฐมนตรี
กำหนด ตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินยังคงมีผลใช้บังคับ  ลงวันที่ 27 กรกฎาคม 2565  มีผลบังคับใช้ตั้งแต่
วันที่ 1 สิงหาคม 2565  เป็นต้นไป 
          4.4.2  หนังสือศูนย์ โควิด -19 จ.รอ. ด่วนที่สุด ที่  รอ 0017 .2 /ว3683               
ลงวันที่ 4 สิงหาคม  2565   เรื่อง  ยกเลิกท้องที่นอกราชอาณาจักรที่เป็นเขตโรคติดต่ออันตรายกรณีโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โรคโควิด-19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID – 19)) 
                                      4.4.3  หนังสือศูนย์โควิด -19 จ.รอ. ด่วนที่สุด ที่  รอ 0017.2 /ว3584               
ลงวันที่ 30 กรกฎาคม 2565  เรื่อง  สรุปผลการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดโรค 
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  (โควิด-19) (ศบค)  ครั้งที่ 10 /2565 
                4.4.4  หนังสือศูนย์ โควิด -19 จ.รอ. ด่วนที่สุด ที่  รอ 0017.2 /ว3551               
ลงวันที่ 27 กรกฎาคม 2565  เรื่อง ข้อดำเนินการ กรณีพบผู้สงสัยติดเชื้อฝีดาษวานรหรือตรวจพบผู้ติดเช้ือยืนยัน  
โดยให้จังหวัด ดำเนินการ  ดังนี้  

1) ประชาสัมพันธ์ประชาชนไม่ให้เกิดความตระหนกและเน้นย้ำให้เข้าใจ 
แนวทางการป้องกันโรค ตามแนวทางของกระทรงสาธารณสุข โดยการป้องกันตนเองแบบครอบจักรวาล  
(Universal  Prevention) 

2) จังหวัดที่มีท่าอากาศยานระหว่างประเทศหรือจุดผ่านแดนบริเวณ 
ชายแดน ให้เฝ้าระวังบุคคลที่เดินทางมาจากต่างประเทศ  โดยเฉพาะจากประเทศกลุ่มเสี่ยงโรคฝีดาษวานร                   
อย่างใกล้ชิด 
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3) กรณีพบผู้ป่วยสงสัยว่าจะติดเชื้อหรือตรวจพบผู้ติดเชื้อยืนยัน ให้กักกันตัว 
เพื่อสอบสวนโรคและรักษาโรคตามแนวทางของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด และรายงานให้
กระทรวงมหาดไทยทราบโดยด่วน  
(รายละเอียดตามเอกสารใน  QR  code )   

4.5  การประเมินตนเองตามมาตรการความปลอดภัยขององค์กร (COVID Free  
Setting)  :  Thai STOP COVID 2 PLUS   โดย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด 
     4.6 การดำเนินการตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
ของหน่วยงานอื่นๆ  ที่เกี่ยวข้อง : ที่ทำการปกครองจังหวัดร้อยเอ็ด  ท้องถิ่นจังหวัดร้อยเอ็ด  เรือนจำจังหวัดร้อยเอ็ด 
ขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด  และหน่วยงานในระดับอำเภอ ฯลฯ 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 

ระเบียบวาระที่ 5         เรื่องเพื่อพิจารณา  
5.1 พิจารณามาตรการ การเฝ้าระวังป้องกันควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส

โคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดร้อยเอ็ด (เพิ่มเติม)  โดย นิติกร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด  
....................................................................................................................................................................................  
....................................................................................................................................................................................  
....................................................................................................................................................................................  
....................................................................................................................................................................................  
....................................................................................................................................................................................  

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ     
    6.1 ข้อสั่งการเพิ่มเติมจากประธาน 
   ๖.๒ นัดประชุมครั้งต่อไป 
....................................................................................................................................................................................  
...................................................................................................................................................................................  
...................................................................................................................................................................................  
....................................................................................................................................................................................  
....................................................................................................................................................................................  


