สรุปประชุมคณะกรรมการโรคติดตอจังหวัดรอยเอ็ด ตามพระราชบัญญัตโิ รคติดตอ พ.ศ.2558
คณะกรรมการศูนยบริหารสถานการณการแพรระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)
และคณะทํางานศูนยปฏิบัตกิ ารควบคุมโรคจังหวัดรอยเอ็ด (ศปก.จ.รอ)
ครัง้ ที่ ๓๗/256๔
วันจันทรที่ ๕ กรกฎาคม พ.ศ. 25๖๔ เวลา ๑๓.30 – ๑๖.๐๐ น.
ณ หองประชุมพระมหาเจดียช ยั มงคล ชัน้ 5 ศาลากลางจังหวัดรอยเอ็ด
เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๔๐ น.
รายชื่อคณะกรรมการทีเ่ ขารวมประชุม
1. นายชยันต ศิริมาศ
2. นายเธียรชัย พุทธรังษี
3. นายชนาส ชัชวาลวงศ
4. นายสมชัย คลายทับทิม
5. พลตรีธวัชชัย แจงประจักษ
6. พันเอกภูวเดช อุทัยพรหม
7. พล.ต.ต.ไพโรจน มังคลา
8. นายชูศักดิ์ ราชบุรี
9. นายปติ ทั้งไพศาล
10. พันเอก เกียรติคุณ โปะสูงเนิน
11. ดร. เอกภาพ พลซื่อ
12. นาย ธราวิทย อุปพงษ
13. นายสนอง ดลประสิทธิ์
14. นายพิทักษพงษ พายุหะ
15. นางสาวสุภาภรณ มิตรภานนท
16. นายชาญชัย จันทรวรชัยกุล
17. นายเกรียงไกร จิตธรรม
18. นายพศิณ ศรีธร
19. นายภิเดน พงษอุดมศักดิ์
20. นายสุวิทย แฝพิมาย
21. นายอินศร อุนใจ
22. นางสาวอัชนีญา ไหมหรือ
23. นางจักราวรรณ ไทยสงคราม
24. นายณัฐดนัย นามมาลา
25. นายสมชาย เถื่อนสุวรรณ
26. ดร.วัฒนพงษ ชิตทรงสวัสดิ์
27. นางนัทลียา จันทะวงษ

ผูวาราชการจังหวัดรอยเอ็ด
ประธานการประชุม
รองผูวาราชการจังหวัดรอยเอ็ด
รองผูวาราชการจังหวัดรอยเอ็ด
รองผูวาราชการจังหวัดรอยเอ็ด
ผูบัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๒๗
รอง เสธ.มทบ.27
ผบก.ภ.จว.รอยเอ็ด
ปลัดจังหวัดรอยเอ็ด
นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดรอยเอ็ด
กอ.รมน.จ.รอยเอ็ด
นายกองคการบริหารสวนจังหวัดรอยเอ็ด
(แทน) ผอ.สํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ ๗ ขอนแกน
หัวหนาสํานักงานจังหวัดรอยเอ็ด
รองนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดรอยเอ็ด
รองนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดรอยเอ็ด
ผูอํานวยการโรงพยาบาลรอยเอ็ด
ปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดรอยเอ็ด
จาจังหวัดรอยเอ็ด
ปองกันจังหวัดรอยเอ็ด
(แทน) ขนสงจังหวัดรอยเอ็ด
ทองถิ่นจังหวัดรอยเอ็ด
(แทน) แรงงานจังหวัดรอยเอ็ด
(แทน) จัดหางานจังหวัดรอยเอ็ด
(แทน) สวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัดรอยเอ็ด
อุตสาหกรรมจังหวัดรอยเอ็ด
(แทน) นายกเทศมนตรีเมืองรอยเอ็ด
(แทน) สถิติจังหวัดรอยเอ็ด
/๒๘.นางจารุรัศมิ์...

-๒28. นางจารุรัศมิ์ โคตรคํา
(แทน) ประกันสังคมจังหวัดรอยเอ็ด
29. นางเกศกนก ศรีสมาน
(แทน) ผูบัญชาการเรือนจําจังหวัดรอยเอ็ด
30. นายไสว ยันตะพันธ
(แทน) ปศุสัตวจังหวัดรอยเอ็ด
31. นางสาวนาตยา นาสมใจ
(แทน) เกษตรและสหกรณจังหวัดรอยเอ็ด
32. นางนวลจันทร ศรีมงคล
พัฒนาการจังหวัดรอยเอ็ด
33. นายเริงวิทย ถนอมแสง
นายอําเภอเมืองรอยเอ็ด
34. นายกัมปนาท โกวิทางกูร
ผูอํานวยการโรงพยาบาลโพนทอง
35. นายชูชัย เต็มธนะกิจไพศาล
ผูอํานวยการโรงพยาบาลสุวรรณภูมิ
36. พันเอกชูศักดิ์ ลิ้นทอง
ผูอํานวยการโรงพยาบาลคายสมเด็จพระพุทธยอดฟาฯ
37. นางกิติวรรณ เหลืองณัฐรัตน
(แทน) ผูอํานวยการโรงพยาบาลทั่วไป ขนาดใหญจุรีเวช
38. นายบุรี ทิพนัส
สาธารณสุขอําเภอเมืองรอยเอ็ด
39. นายจุลพันธ สุวรรณ
สาธารณสุขอําเภอเสลภูมิ
40. นายทรัพย นาทองหลอ
ผูอํานวยการกลุมพัฒนาการศึกษา ศึกษาธิการจังหวัดรอยเอ็ด
41. ผช.ศาสตราจารย ดร วิชิต กํามันตะคุณ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎรอยเอ็ด
42. นายยอดรักษ บุระวัฒน
รองอํานวยการกลุมอํานวยการ สพม.รอยเอ็ด
43. นางศิริวรรณ พลเศษ
(แทน) ผอ.สพป.รอยเอ็ด เขต ๑
44. นางสาวจิราภรณ จันทรไพสิษฐ
(แทน) ผอ.สพป.รอยเอ็ด เขต 2
45. นายสกล ไชยธงรัตน
(แทน) ผอ.สพป.รอยเอ็ด เขต ๓
46. นางบุษบา บัวผัน
หัวหนากลุมงานควบคุมโรคติดตอ
47. นายเข็มชาติ โภคาเทพ
นายกองคการบริหารสวนตําบลสะอาดสมบูรณ
48. นายวิเชียร โพธิ์ยิ้ม
(แทน) ผูอํานวยการทาอากาศยานรอยเอ็ด
ประธานหอการคาจังหวัดรอยเอ็ด
49. นายเรืองศักดิ์รัตนโภคาสถิต
ผูเ ขารวมประชุม
1. นางสาวนภัสวรรณ ภูริพันธุภญ
ิ โญ นายแพทยชํานาญการพิเศษ รพ.รอยเอ็ด
2. นางสาวทองสุข โพนเงิน
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ
3. นายประจวบ จําลองเพ็ง
นิติกรชํานาญการพิเศษ
4. ดร.การุณ พงศศาสตร
รองอธิการบดีฝายวิจัยและวิเทศสัมพันธ
5. นายวิชิต ถิรเดโชชัย
อาจารย
6. นายวีระวัฒน เถระวัลย
ผูอํานวยการกลุมศูนยดํารงธรรมจังหวัดรอยเอ็ด
7. นางวิลาวัลย ปากวิเศษ
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
8. นางขนิษฐา คชมิตร
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
9. นายประดิษฐ ศิริสอน
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
/๑๐.นายอดุลย...

10. นายอดุลย ลาดเหลา
11. นางสุนิยากร พลอาจทัน
12. วาที่ ร.อ.ธีรพล ธิติเมธาวัฒน

-๓นิติกรชํานาญการ
นักจัดการงานทั่วไป
เจาพนักงานสาธารณสุขชํานาญงาน อบจ.รอยเอ็ด

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
ประชุมคณะกรรมการโรคติดตอจังหวัดรอยเอ็ด ตามพระราชบัญญัติโรคติดตอ พ.ศ.๒๕๕๘
คณะกรรมการศูนยบริหารสถานการณการแพรระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) และคณะทํางาน
ศูนยปฏิบัติการควบคุมโรคจังหวัดรอยเอ็ด (ศปก.จ.รอ) ตามพระราชบัญญัติโรคติดตอ พ.ศ.๒๕๕๘ ครั้งที่ ๓๗/๒๕๖๔
โดยผูวาราชการจังหวัดรอยเอ็ด นายชยันต ศิริมาศ เปนประธานการประชุม
ประธานขอความรวมมือทุกฝาย ทุกภาคสวนและทุกหนวยงานที่เกี่ยวของ ไดชวยกันและรวมมือ
กันในทุกดาน เพื่อแกไขปญหาโควิด – 19 โดยเฉพาะสถานการณในชวงนี้ผูติดเชื้อภายในจังหวัดที่เพิ่มขึ้นเปนผล
จากระบบ ตองเตรียมรับมือกับสถานการณที่เกิดขึ้น เชน การจัดทําโรงพยาบาลสนาม การจัดหาสถานที่กักตัว
และการสรางความเขาใจกับประชาชน
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แลว
ประชุ มคณะกรรมการโรคติดตอจังหวัด รอยเอ็ด ตามพระราชบัญ ญัติโ รคติดตอ พ.ศ.๒๕๕๘
คณะกรรมการศูนยบริหารสถานการณการแพรระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) และคณะทํางาน
ศูนยปฏิบัติการควบคุมโรคจังหวัดรอยเอ็ด (ศปก.จ.รอ) ครั้งที่ ๓๗ /๒๕๖4 เมื่อวันจันทรที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖4
เวลา 13.30 – 16.00 น. ณ หองประชุมพระมหาเจดียชัยมงคล ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดรอยเอ็ด จํานวน หนา
ฝายเลขาฯ สงรายงานการประชุมในกลุมไลนคณะกรรมการโรคติดตอจังหวัด และกลุมไลน 101 ศบค.โควิด-19
และเอกสารที่แนบใน QR Code
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง -ไมมีระเบียบวาระที่ 4

เรือ่ งแจงเพื่อทราบ
4..๑ สถานการณโ รคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19)และผลการดําเนิน งาน
ใหบริการวัคซีนโควิด-19 จังหวัดรอยเอ็ด โดย สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดรอยเอ็ด
นาพิทักษพงศ พายุหะ รองนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดรอยเอ็ด รายงานสถานการณ
โรค ดังนี้
ทั่ ว โลกมี ค นติ ด เชื้ อ ประมาณ ๑๘๔,๒๓๓,๗๔๙ ราย เสี ย ชี วิ ต ๓,๙๘๗,๓๒๒ ราย
ประเทศสหรัฐอเมริกาสูงสุด รองลงมาเปนอินเดียและบราซิล อัตราการติดเชื้อรายวันประเทศบราซิล ประเทศ
ไทยอยูลําดับที่ ๖๕
สถานการณ ร ะบาดของโรค ฯ ทวีป เอเชีย อัต ราปว ยสูงสุ ดที่ อิน เดีย รองลงมาเป น
อินโดนีเซียและฟลิปปนส สําหรับประเทศไทยอยูในอันดับที่ ๗ ของเอเชีย
/สถานการณ...

-๔สถานการณป ระเทศไทย ระลอกเมษายน เปน ต นมา พบผูติดเชื้ อรวมทั้งสิ้น จํ านวน
๒๕๔,๒๐๔ ราย เสียชีวิต ๒,๑๓๒ ราย คิดเปน ๐.๘๔ % (ขอมูล ณ วันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๔) พบการระบาด
มากที่ กรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ นนทบุรี ชลบุรี และปทุมธานี
รายงานการติดเชื้อในประเทศไทยวันนี้ รวม ๖,๑๖๖ ราย ติดเชื้อรายใหม ๖,๐๘๒ ราย
จากเรือนจํา ๘๔ ราย เสียชีวิต ๕๐ ราย(ขอมูล ณ วันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔) ประเทศไทยพบการระบาดที่
คอนขางสูงอยางตอเนื่อง มีหลาย Cluster เชน โรงงาน ที่พักคนงาน เรือนจําเริ่มลดลง
สถานการณเ ขตสุขภาพที่ ๗ จังหวัดขอนแกน พบผูปว ยยืน ยัน ๘๕๑ ราย จังหวั ด
มหาสารคาม ๕๔๓ ราย จังหวัดรอยเอ็ด ๕๐๔ ราย และจังหวัดกาฬสินธุ ๓๐๓ ราย
จังหวัดรอยเอ็ด รายงานผูปวยระลอกเมษายน จํานวน ๕๙๙ ราย วันนี้พบผูปวย ๕๕ ราย
(ติดเชื้อมาจากตางพื้นที่ ๕๒ ราย สัมผัสผูใกลชิดติดในพื้นที่ ๓ ราย) เสียชีวิตแลว ๗ ราย พบผูปวยทั้ง ๒๐ อําเภอ
สถานการณการบริหารวัคซีน จังหวัดรอยเอ็ด กลุมเปาหมาย ๗๕๖,๖๐๔ ราย ไดรับการ
ไดรับการฉีดวัคซีน ๔๘,๖๓๓ โดส (เข็มที่ ๑ ๔๘,๖๓๓ โดส เข็มที่ ๒ ๒๑,๐๗๘ โดส)
ประธาน มีความหวงใยกรณีคนติดเชื้อในพื้น วันนี้อยูที่ ๖% ตองควบคุมใหไดมีจํานวน
ลดลง และคนที่ติดเชื้อที่เดินทางเขามาในพื้นที่ จะตองไดรับการรักษา มีเตียงผูปวยเพียงพอ ไมมีการเจ็บปวยที่
รุนแรงมากขึ้น ไมเสียชีวิต และไมแพรเชื้อใหกับคนในพื้นที่ ดังนั้นจึงควรดําเนินการคือ การเรงระบบการฉีดวัคซีน
ใหไดรวดเร็วและมากขึ้น การแยกกลุมคนที่ติดเชื้อจากกลุมเสี่ยงตาง ๆ
ทองถิ่นจังหวัด รายงานกรณีประชาชนรองขอ และขอรับการสนับสนุนจากหนวยงานของ
รัฐ ในการการเดิน ทางไปรับ ตัว จากพื้น ที่เ สี่ย งเพื่อกลับ บาน สามารถดําเนิน การได และเบิ กค าใชจายได ซึ่งมี
หนวยงานที่เกี่ยวของหลายสวน ไดแก อปท. ขนสงจังหวัด หนวยงานกูภัย สปสช. ทั้งนี้ ควรมีการประสานและ
ให การสนับ สนุ นในคา ใช จา ยในการเดิ นทาง ที่ผานมาขนสงจังหวัดไดรับสงกรณีคนที่เดินทางเขาจังหวัดแลว
จํานวน ๕๑๒ ราย และมีหนวยงานของกูภัยที่ไดมีการติดตอไปรับผูปวยผูติดเชื้อในพื้นที่เสี่ยง อยูเปนระยะ ๆ และ
ควรมี การแจ งช องทางการติ ดต อที่ ชั ดเจน รวดเร็ว ในภาพรวมของพื้น ที่ ของจังหวัด ในการแจงรายงาน/การ
ติดตอสื่อสาร จึงควรตั้งคณะกรรมการของจังหวัดเพื่อพิจารณารวมดวยชวยกัน มอบปลัดจังหวัดและสํานักงาน
จังหวัด ดําเนินการ
สถานที่กักกันของจังหวัด ที่โรงแรมธนินทรกรีนปารค มีจํานวนหอง ๙๐ หอง ตอนนี้มีผู
เขาใชบริการแลว ๑๔ ราย
เนื่องจากการเดินทางของกลุมคนจากพื้นที่เสี่ยงที่มากขึ้น ที่ประชุมมีขอเสนอ ดังนี้
ควรมีการตั้งศูนยรับการรายงานตัว ในระดับจังหวัด และในระดับ อําเภอ/ตําบล (ขณะนี้
มีกลไกหนวยที่เกี่ยวของดําเนินการคือศูนยดํารงธรรม ศูนยชวยเหลือประชาชนของทองถิ่น Call Center ของ
สาธารณสุข) ทั้งนี้ ใหทุกภาคสวนบูรณาการรวมกัน โดย มีหนวยงานที่ใหการสนับสนุนดานการขนสง/งบประมาณ
ที่สําคัญคือ ขนสงจังหวัด หนวยงานกูภัย หนวยงานทหาร หอการคาจังหวัด โดยประธานมอบหมายใหนายชนาส
ชัชวาลวงศ รองผูวาราชการจังหวัดรอยเอ็ด เปนประธานและประสานผูเกี่ยวของเพื่อพิจารณาตอไป

/โรงพยาบาล...

-๕โรงพยาบาลสนาม จังหวัดรอยเอ็ด ควรมีโรงพยาบาลสนามเพื่อรองรับผูปวยอยางนอย
๕๐๐ เตียงขึ้นไป โดย นายเธียรชัย พุทธรังษี รองผูวาราชการจังหวัดรอยเอ็ด รายงานการเตรียมการโรงพยาบาล
สนามจํานวน ๓ แหง คือ หอประชุมจังหวัดรอยเอ็ด คายทหารและมหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด
ซึ่งผูบัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๒๗ ไดชี้แจงตอที่ประชุมในประเด็นความรวมมือของ
สวนทหารและขอความรวมมือจากหนวยงานทุกภาคสวนในความเขาใจชวยเหลือเกื้อกูลกันในภาวะความจําเปนใน
ครั้งนี้ และขอใหผอ.โรงพยาบาลคายสมเด็ จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราช รายงานการเตรีย มพรอมของ
โรงพยาบาลสนามในคายดั งนี้ มี พื้น ที่ จํานวน ๔ อาคาร มีห มอ ๓ คน พยาบาล ๘ คน สามารถรับผูปว ยได
ประมาณอาคารละ ๕๐ เตียง ตอนนี้มีการเตรียมความพรอมระบบของจุดตาง ๆ พรอมเรียบรอยแลว และหนวย
ทหารไดสละเตียงจํานวน ๑๐๐ เตียง ใหกับโรงพยาบาลสนามของจังหวัด
ผูอํานวยการโรงพยาบาลรอยเอ็ด นําเสนอ ตอนนี้มีผูปวยในโรงพยาบาลสนาม ประมาณ
๑๐๐ คน ซึ่งเปนผูปวยสีเขียวที่มีอาการไมมากและแข็งแรง สนับสนุนใหมีสาย Hotline ในทุกอําเภอแจงเชื่อมให
เขาระบบกลางของจังหวัดในการกระจายขอมูลตามพื้นที่ วันนี้ไดรับเตียงสนับสนุนจากคายทหาร จํานวน ๑๐๐
เตียง พรุงนี้ SCG สนับสนุนอีก ๑๐๐ เตียง และขอสนับสนุนจาก อบจ.รอยเอ็ดอีก ๒๐๐ เตียง และเห็นวาควร
จัดหาพื้นที่โรงพยาบาลสนามเพิ่มเติมอีก อยางเรงดวน และในทุกอําเภอควรมีโรงพยาบาลสนามยอย เพื่อรองรับ
ผูปวย อยางนอยอําเภอละ ๕๐ คน เปนลําดับตอไป หากมีความจําเปน ปญหาขณะนี้คือเตียงเต็ม คนที่เดินทางเขา
มาตองมีการรอคอย อาจจะไมสะดวก รพ.รอยเอ็ด กําลังเพิ่ม/ขยาย จํานวนหองใหมากที่สุด สิ่งที่มีความตองการ
เพิ่มเติมคือเตียง ที่นอน หมอนมุง ตางๆ จึงอยากขอรับบริจาคจากผูมีจิตศรัทธา
ประธานนําเสนอ กรณีโรงพยาบาลสนามมหาวิทยาลัยราชภัฏ เปนนโยบายของประเทศ
ที่จะตองชวยเหลือประชาชน ขณะนี้มีเปดในหลายแหงทั่วประเทศ ตองอาศัยทุกหนวยเพื่อความรวมมือกัน ซึ่ง
รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด ไดรายงานถึงความพรอมของสถาบัน กรณีอาคารเอนกประสงคอาจจะมี
ขนาดเล็ก บรรจุคนไดไมมากพอ ซึ่งมหาวิทยาลัยมีอาคารยิมเนเซียมใหญ ซึ่งใชในการจัดการเรียนทางพละศึกษา มี
ความพรอมมากกวา แตเนื่องจากอยูในชวงของการกอสรางและปรับปรุง สัญญาจะสิ้นสุด วันที่ ๑๕ กันยายน
๒๕๖๔ ถาหากจะใชอาคารสวนนี้สามารถดําเนินการได และขอหนังสือเพื่อไปประกอบการทําสัญญาการจางตอไป
สําหรับกรณีการไมเห็นดวยของหลายคน ทางสถาบันไดสรางความเขาใจที่ถูกตองเรียบรอยแลวทั้งในสวนในสถาบัน
และในชุมชน จึงขอความรวมมือในการทําหนังสือเพื่อขอใชพื้นที่เพื่อประกอบการชี้แจงสรางความเขาใจและขยาย
สัญญาจาง และเสนอขาวสารเพื่อสรางความเขาใจ และประธานมอบหมายใหทุกหนวยงานชวยสรางความเขาใจที่
ถูกตอง
ประธานไดสอบถามความกาวหนาและความพรอมของอําเภอตาง ๆ ซึ่งมีรายงานผลการ
ดําเนินงานในพื้นที่ ดังนี้
-อําเภอเมืองรอยเอ็ด รายงานศูนยเด็กเล็กทุกแหง ปดหมดแลว โรงเรียนปดประมาณ ๒๐
แหง และมีการปรับการเรียนการสอนเปนรูปแบบอื่น ๆ ตามความเหมาะสม
ปลัดจังหวัดแจงรายงานการปดศูนยเด็กเล็กทั้งจังหวัด ๔๓๕ แหง
กรณีการจัดกิจกรรมรวมกลุมกันใชแนวทางเดิม ไมเกิน ๒๐๐ คน เนนการดําเนินการควบคุม
โรคตามมาตรการที่เขมขน และใหเจาหนาที่ประเมิน ควบคุม กํากับการดําเนินการ หากพบวาไมเปนไปตามมาตรการให
หยุดดําเนินการได
/ผูแทนเขตพื้นที่...

-๖ผูแทนเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดรอยเอ็ด เขต ๑ โรงเรียนในสังกัด ๗ อําเภอ
จํานวนโรงเรียน ๒๓๐ แหง มีจํานวนโรงเรียน ๖๙ แหง ที่มีการปรับเปลี่ยนการเรียนการสอนไมเปนแบบ On site
ทั้งนี้การปดโรงเรียนจะใชมาตรการจากการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาเปนหลักการพิจารณา
ผูแทน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดรอยเอ็ด เขต ๒ โรงเรียนในสังกัด ๘ อําเภอ
จํานวนโรงเรียน ๓๓๒ แหง มีจํานวนโรงเรียน ๔๑ แหง ที่มีการปรับเปลี่ยนการเรียนการสอนไมเปนแบบ On site
ทั้งนี้การปดโรงเรียนจะใชมาตรการจากการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาเปนหลักการพิจารณา
ผูแทน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดรอยเอ็ด เขต ๓ โรงเรียนในสังกัด ๕ อําเภอ
จํานวนโรงเรียน ๒๑๕ แหง อําเภอโพนทอง ๗๖ แหง และอําเภอเสลภูมิ ๖๐ แหง แจงใหปดสถานศึกษา ระหวาง
วันที่ ๕ – ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ทุกแหง ปรับเปลี่ยนการเรียนการสอนไมเปนแบบ On site
ผูแทน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามัธยมศึกษารอยเอ็ด มีโรงเรียนในสังกัด ๖๐ แหง มี
การแจงใหปดสถานศึกษาแลวประมาณ ๕ แหง ระหวางวันที่ ๕ – ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ปรับเปลี่ยนการเรียนการสอน
ไมเปนแบบ On site
ผูแทน ศึกษาธิการจังหวัดรอยเอ็ด มีสถานศึกษาสังกัดอาชีวะ จํานวน ๒๐ แหง มีการปรับ
การเรียนการสอนแบบอื่นที่ไมเปนแบบ On site และโรงเรียนในสังกัดเอกชน จํานวน ๖๑ แหง มีการแจงใหปด
สถานศึกษาแลวประมาณ ๑๒ แหง ใหมีการปรับการเรียนการสอนแบบอื่นที่ไมเปนแบบ On site
นายก อบจ.รอยเอ็ด มีโรงเรียนในสังกัด อบจ.รอยเอ็ด จํานวน ๔ แหง มีการปรับรูปแบบ
การเรียนการสอน ใหขอคิดเห็นการปดโรงเรียนขนาดเล็ก กับขนาดใหญ ควรมีแนวทางที่แตงตางกัน ไมใชเหมารวม
ทั้งหมด และสอดคลองกับสถานการณและความเสี่ยง
-อ.โพนทอง ใหมีการสอนนอกเหนือจากระบบ On site โดยไมมีการปด เนื่องจากจะกระทบ
ตอเวลาของการเรียนการสอนไมพอ ศูนยเด็กก็ใหมีการเปดแตใหเรียนที่บาน กําลังมีแผนเตรียมโรงพยาบาลสนามที่
แหลมพะยอม สามารถรองรับไดประมาณ ๕๐ เตียง
-อ.เสลภูมิ รายงานใหมีการปดโรงเรียนและงดใชอาคารเรียน มีผูเดินทางจากพื้นที่เสี่ยงเขา
อําเภอ ๕๘๒ ราย เดินทางกลับแลว ๔๐๙ ราย เหลือ ๑๗๓ ราย จะทําการตรวจหาเชื้อใหเสร็จภายใน ๒ วัน กรณี
ญาติที่จะเดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงใหแจงประสานงานไปที่ รพ.เสลภูมิ โดยตรงเพื่อรับทราบขอมูล แนวทางการปฏิบัติที่
ถูกตอง กรณี LQ มี ๒๓ แหง ๘ ตําบล เพื่อเตรียมรองรับผูที่เดินทางเขามาในพื้นที่ ๑๔๐ คน
-อ.อาจสามารถ มีผูเดินทางเขามาในพื้นที่ ๑๗๓ คน ไดรับการ Swab ทุกราย สถานศึกษา
ปดทุกแหง ปรับเปลี่ยนรูปแบบการเรียนการสอนใหเปนรูปแบบที่เหมาะสมตอไป เนนย้ําใหผูนําชุมชนดําเนินการตา
มาตรการที่เขมขนในทุกกิจกรรม โดยเฉพาะชวงนี้มีการเลือกตั้งผูนําชุมชนดวย
-อ.เกษตรวิสัย เนนย้ําการคัดกรองผุปกครองและนักเรียนที่มีความเสี่ยง สถานศึกษาในสังกัด
สพฐ. ปดแลว ๑๗ แหง สังกัด สพม. ปดแลว ๑ แหง เปนเวลา ๑ สัปดาห ชวงตอไปคอยมีการพิจารณาเปนคราว ๆ
ไป และใชรูปแบบการเรียนการสอนตามความเหมาะสม กรณี ผูที่เดิ นทางมาจากพื้นที่เสี่ยงมีจํานวนเพิ่มขึ้นทุกวั น
รวมถึงที่กักกันและเตียงไมเพียงพอ และมีปญหาในชวงเวลาที่เขามาถึงเปนกลางคืน ชุมชนยังไมพรอมใหเขาในพื้นที่
อ.เกษตรวิสัยมี LQ จํานวน ๑๕ แหง ไดประมาณ ๕๗ คน ทุกรายใหตรวจประเมินความเสี่ยงกอนเขารับการดูแล
ตอไป
/อ.ปทุมรัตต...

-๗-อ.ปทุมรัตต มีผูติดเชื้อ จํานวน ๓๖ ราย เปนผูติดเชื้อที่เดินทางเขามาในพื้นที่ จํานวน ๓๐
ราย โดยใหททุกคนที่จะเขามาในพื้นที่ใหแจงลวงหนา เพื่อการเตรียมความพรอม ศูนยเด็กเล็ก ๓๓ แหง ปดแลวทุกแหง
โรงเรียน ไมไดมีการสั่งปด เปลี่ยนรูปแบบการเรียนเปน Online และ On hand สถานที่กักกันเตรียมพื้นที่ไวในชุมชน
-อ.สุวรรณภูมิ มีผูที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง ๔๐๙ คน ตอนนี้รอการประสานรอเตียงที่บาน
จํานวน ๗ ราย ศูนยพัฒนาเด็กเล็กจํานวน ๕๗ แหง ปดทุกแหง สถานศึกษาระดับประถมและมัธยมจํานวน ๘๑ แหง ปด
แลว ๑๘ แหง ที่เหลือใหเปลี่ยนรูปแบบการเรียนเปน Online และ On hand ผูเดินทางเขาพื้นที่เพิ่งขึ้นเรื่อย ๆ โดย
ใหดําเนินการตามมาตรการที่กําหนด อําเภอเตรียมจัดตั้ง รพ.สนาม จํานวน ๑ แหง ที่หอประชุมอําเภอสุวรรณภูมิ
รองรับไดประมาณ ๓๐ เตียง และเตรียมสถานที่เพื่อรองรับกักตัวผูเดินทางกลับ จํานวน ๑๐ แหง รองรับได ๑๕๐ ราย
-อ.จังหาร ยอดผูเดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง ๑๘๔ คน กักตัวที่บานพักอาศัย ผูติดเชื้อมาจาก
พื้นที่เสี่ยง จํานวน ๖ ราย สถานที่กักกันใหทุกตําบล เตรียมสถานที่ไวรองรับ ศูนยเด็กเล็กใหปด ทุกแหง สถานศึกษา
อื่น ๆ ใหเปลี่ยนรูปแบบการเรียนเปน Online และ On hand ๑๐๐% ผูที่เดินทางเขาพื้นที่ มีจํานวนเบาบาง
-อ.จตุรพักตรพิมาน ผูเดินทางเขามาในพื้นที่ ๓๕๒ คน ผูติดเชื้อสะสม ๓๖ คน เสียชีวิต ๒
คน มีศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน ๓๓ แหง ปดทุกแหง โรงเรียน จํานวน ๕๓ แหง มี ๓ แหง ที่ไดปรับเปลี่ยนการ
เรียนการสอน กรณีคนที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงและติดเชื้อ ใหเขารับการดูแลที่ รพ.จตุรพักตรพิมาน กรณีผูติดตาม
และมาจาก ๑๐ จังหวัด ที่ไมมีอาการ ใหรอที่รีสอรท เพื่อนัดการตรวจคัดกรองจากหนวยงานสาธารณสุข ปญหาที่พบ
คือการหา LQ ที่กําหนดไว ๖๔ แหงในทุกตําบล และกําลังจัดหาเพิ่มเติมเนื่องจากอาจจะไมเพียงพอ
ประธานไดมอบหมายให รองผูวาราชการทั้ง ๓ ทาน ออกเยี่ยม ดูแลใหกําลังใจบุคลากรใน
พื้นที่ งบประมาณขอใหสาํ นักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยพิจารณาใหการสนับสนุน
มติที่ประชุม
รับทราบ
4.2 การลงทะเบียนการเดินทางเขามาในพื้นที่จังหวัดรอยเอ็ด ผานระบบ QR code
(COVID-19 Surveillance) เพื่อติดตามเฝาระวังควบคุมโรค โดย สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดรอยเอ็ด
นายสุวิทย กิริยะ จากสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดรอยเอ็ด แนะนําใหสง QR Code
ใหกับลูกหลานที่จะเดินทางเขามาในพื้นที่ ซึ่งระบบจะมีการบันทึกขอมูลทุกวัน จนครบ ๑๔ วัน
มติที่ประชุม
รับทราบ
4.๓ ผลการดําเนินงานลงทะเบียนจองวัคซีนผานระบบแอปพลิเคชั่น “รอยเอ็ดพรอม”
โดย สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดรอยเอ็ด
นายสุวิทย กิริยะ จากสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดรอยเอ็ด รายงานขอมูลการจองฉีด
วัคซีนใน ประมาณ ๒๗๐,๐๐๐ ราย รอยเอ็ดพรอมจองประมาณ ๔๙,๐๐๐ ราย
รองนายกเทศมนตรีเมืองรอยเอ็ด แจงรายงาน อสม.ในเขตเทศบาล ยังไมไดรับการฉีด
วัคซีนครบ ยังไมไดฉีดวัคซีนจํานวน ๑๗๕ คน ประธาน มอบหมายใหนายอําเภอเมืองรอยเอ็ดชวยพิจารณาลําดับ
ฉีดตอไป
มติที่ประชุม
รับทราบ
4.๔ ความกาวหนาการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามแหงที่ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด
นําเสนอแลวในระเบียบวาระที่ ๔.๑
มติที่ประชุม
รับทราบ
/๔.๕ การสื่อสารความเสี่ยง...

-๘4.๕ การสื่ อ สารความเสี่ ย งและสร า งการรั บ รู สํ า หรั บ ประชาชน โดย สํ า นั ก งาน
ประชาสัมพันธจังหวัดรอยเอ็ดและสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดรอยเอ็ด
ประชาสัมพันธจังหวัดรอยเอ็ด รายงานผลการดําเนินงานอยางตอเนื่องครอบคลุมทุก
ชองทาง และทุกภาคีเครือขาย ใหเนนพฤติกรรมการรับประทานอาหารรวมกัน โดยเฉพาะคนที่เดินทางมาจากพื้นที่
เสี่ยง และสื่อมวลชนรายงานผลกระทบจากไขไกแพง ซึ่งประธานใหเชิญ พัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษยฯ
พัฒนาชุมชน คลังจังหวัดและพาณิชยจังหวัด
นางสาวทองสุข โพนเงิน รายงานการสื่อสารประเด็นจํานวนผูติดเชื้อ โดยไดจําแนกการ
ติดเชื้อเพื่อใหเห็นถึงขอมูลที่ชัดเจน ถึงการติดเชื้อภายในจังหวัดและติดเชื้อเขามาจากตางพื้นที่ และโรงพยาบาล
สนามที่สื่ อสารถึงความจําเป นและระบบความปลอดภัย ของการดูแล รวมทั้ งความพรอมและแนวทางเงื่ อนไข
ขอตกลงการเดินทางเขาพื้นที่อยางไรใหถูกตองและปลอดภัย
นายฉลาด สุ ม มาตย สอบถามประเด็ น การยื่ น หนั ง สื อของนั ก ศึ ก ษากรณี ก ารจั ด ตั้ ง
โรงพยาบาลสนามในมหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด โดยประธาน มอบหมายใหภายในมหาวิทยาลัยใหผูบริหารได
ชี้แจงทําความเขาใจ สวนชุมชนโดยรอบมอบหมายใหปลัดจังหวัดรอยเอ็ด นายอําเภอเสลภูมิ ในการชี้แจงใหกับ
ประชาชนไดรับทราบ ซึ่งในภาคเชา รองนายแพทยสาธารณสุจังหวัดรอยเอ็ด ไดชี้แจง พาไปดูโรงพยาบาลสนามจริง
และชี้แจงกรณีการเรียนการสอน ในมหาวิทยาลัย กับความสําคัญและความจําเปนของกาจัดตั้ง จนเขาใจอยางดี
ผูบัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๒๗ นําเสนอ กรณีเพลงสามารถเผยแพร เปนสมบัติของ
แผนดินไดเลย และทานไดเสนอความคิดเห็นกรณีที่ชาวรอยเอ็ดจะเดินทางกลับมายังพื้นที่เพื่อพิจารณาอํานวย
ความสะดวกสําหรับบุคคลเหลานั้น โดยทานประธานไดมอบให รองชนาส ชัชวาลวงศ อบจ. ปลัดจังหวัด รวมกัน
พิจารณา ในดานโรงพยาบาลสนาม มอบรองเธียรชัย พุทธรังษี ชวยกํากับดูแล
หอการคาจังหวัดรอยเอ็ด มีขอเสนอตอการจัดทํา HOT Line จังหวัดใหมีความชัดเจน
และกําลังเสริมตาง ๆ ซึ่งมีความยินดีใหการสนับสนุนเต็มที่ รวมถึงการตรวจเยี่ยมใหกําลังใจผูทํางานดานหนา
หัวหนาสํานักงานจังหวัดรอยเอ็ด รายงานแจงตอที่ประชุมดังนี้
๑.กรณีการเปดโรงพยาบาลสนามเพิ่มเติม โดยนายกองคการบริหารสวนจังหวัดรอยเอ็ด
ขอใหฝายเลขานุการ จัดทําเปนประกาศและมีคําสั่งมอบหมายภารกิจหนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อที่จะใหหนวยงานที่
เกี่ยวของไดสนับสนุนงบประมาณ
๒.การรายงานสถานที่กักกัน State Quarantine และ Alternative Quarantine โดย
ยกระดับ Local Quarantine เปน State Quarantine ของจังหวัด สามารถใชจายงบประมาณแผนดินของสวน
ราชการที่เกี่ยวของได ใหมีการรายงานทุกวันเวลา ๑๖.๐๐ น. โดยขอความรวมมือ ที่ทําการปกครองจังหวัดรอยเอ็ด
และสาธารณสุขจังหวัดรอยเอ็ด ไดรวบรวมรายงาน ซึ่งประธานใหแจงรายงานไปยังทุกอําเภอในการายงาน ใหกับที่
ทําการปกครองจังหวัดรวบรวมรายงาน
มติที่ประชุม
รับทราบ

/๔.๖ การดําเนินการ...

-๙4.6 การดําเนินการตามมาตรการปองกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ของหนวยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวของ โดย
-ที่ทําการปกครองจังหวัด
-อุตสาหกรรมจังหวัด / แรงงานจังหวัด
-จัดหางานจังหวัด / สวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัด
-ศึกษาธิการจังหวัด
-เรือนจําจังหวัด
-ขนสงจังหวัด
-อื่น ๆ
นําเสนอแลวในระเบียบวาระที่ ๔.๑
มติที่ประชุม
รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 5

เรื่องเพื่อพิจารณา
5.1 พิจารณาการจัดทําประกาศจังหวัดรอยเอ็ด (เพิ่มเติม)
ยังไมมีการเปลี่ยนแปลงหรือจัดทําประกาศใหม
5.2 ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ สําหรับการปฏิบัติงาน ตามคําสั่งแตงตั้งชุดปฏิบัติการ
รักษาความปลอดภัย ประจําโรงพยาบาลสนามหอประชุมจังหวัดรอยเอ็ด เปนเงิน 70,680 บาท
มติที่ประชุม
เห็นควรอนุมัติตามหลักการ และมีความจําเปนที่ตองดําเนินการ
ระเบียบวาระที่ 6

เรื่องอืน่ ๆ
6.1 ขอสั่งการเพิ่มเติมจากประธาน
๖.๒ นัดประชุมครั้งตอไป วันพุธที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.
ณ หองประชุมพระมหาเจดียชัยมงคลชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดรอยเอ็ด
เลิกประชุมเวลา
๑๗.๒๐ น.
(นายประดิษฐ ศิริสอน)
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
ผูบันทึกการประชุม
(นางบุษบา บัวผัน)
หัวหนากลุมงานควบคุมโรคติดตอ
ผูต รวจรายงานการประชุม

