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หรือโรคโควิด 19
Coronavirus Disease 2019 

(COVID - 19)

โรคติิดเชื้ื�อไวรัสโคโรนา
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สารผ้�ว่าราชื้การจัังหวัด
รักษาราชื้การแทน ผ้�ว่าราชื้การ
จัังหวัดสมุทรปราการ

นายศุุภมิติร ชื้ิณศุรี 
รองผู้้�ว่่าราชการจัังหว่ัด รักษาราชการแทน 

ผู้้�ว่่าราชการจัังหว่ัดสมุุทรปราการ

	 สถานการณ์์โควิิดในรอบสามปีีที่่�ผ่่านมา	 กล่่าวิได้วิ่า	
จัังหวิัดสมุที่รปีราการของเราได้ผ่่านบที่ที่ดสอบอันยิ่ิ�งใหญ่่	
เปีน็บที่เรย่ิ่นท่ี่�ที่ำให้เราได้ตระหนักวิา่	ไมม่อ่ะไรจัะเอาชนะ
ควิามม่น้ำใจัของคนสมุที่รปีราการแล่ะคนไที่ยิ่ที่ั้งปีระเที่ศ	
เร่�องยิ่ากเยิ่น็แสนสาหสัที่กุอยิ่า่งกล่บัผ่า่นไปีไดอ้ยิ่า่งรวิดเรว็ิ	
จัังหวิัดของเราฟื้้�นตัวิได้ด่อยิ่่างวิิเศษ	 เป็ีนจัังหวัิดแรก	 ๆ	 
ของปีระเที่ศไที่ยิ่	 ที่่�ปีระกาศปีล่ดล็่อกมาตรการต่าง	 ๆ	 
เราม่กิจักรรมที่างวิัฒนธรรม	 งานบุญ่	 งานปีระชุมสัมมนา	
ม่คอนเสิร์ต	 ม่งานถนนคนเดิน	 เพ่ื่�อเร่ยิ่กขวิัญ่กำล่ังใจั 

ให้คนสมุที่รปีราการกล่ับมาเช่�อมั�นในศักยิ่ภาพื่ของตัวิเอง	
การเปีิดตัวิหอชมเม่องที่่�สุดแสนจัะอล่ังการ	เปี็นเสม่อนดั�ง
สัญ่ล่ักษณ์์ของการลุ่กข้้นมายิ่่นอยิ่่างเข้มแข็งอ่กครั้ง	

	 ผ่มขอให้ทีุ่กที่่านโปีรดภาคภูมิใจัในควิามสำเร็จั 
ของการกา้วิผ่า่นวิกิฤตใินครั้งน่	้เพื่ราะล่้วินเกดิข้้นจัากการ 
บูรณ์าการร่วิมกันของทีุ่กภาคส่วิน	 ตั้งแต่ระดับปีระเที่ศ	
องคก์รปีกครองสว่ินที่อ้งถิ�นที่กุหนว่ิยิ่งาน	พื่่�นอ้งปีระชาชน	
อาสาสมคัร	กำนนั	ผู้่ใหญ่บ่า้น	แล่ะบคุล่ากรที่างการแพื่ที่ยิ่์ 
ที่กุที่า่น	ที่่�ชว่ิยิ่กนัเปีน็หเูปีน็ตา	ใหค้วิามรว่ิมมอ่กบัมาตรการ 
ต่าง	 ๆ	 ของจัังหวัิด	 แล่ะร่วิมแรงแข็งขันเป็ีนกำล่ังสำคัญ่
ของการผ่ลั่กดันจังัหวัิดสมุที่รปีราการของเรามาจันถง้วัินน้่

ผมขอให�ทุกท่านโปรดภาคภ้มิใจั
ในความสำาเร็จัของการก�าวผ่าน
วิกฤติิในครั�งนี� เพราะล�วนเกิดขึ�น
จัากการบั้รณาการร่วมกัน
ของทุกภาคส่วน 
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สารประธานหอการค�า
จัังหวัดสมุทรปราการ

นายชื้นม์สวัสดิ�  อัศุวเหม
ประธานหอการค�าจัังหว่ัดสมุุทรปราการ

	 หอการค้าม่บที่บาที่สำคัญ่ในการเป็ีนส่�อกล่าง 
เพื่่�อเช่�อมโยิ่งที่ัง้ภาครัฐแล่ะภาคเอกชน	ไม่เว้ินแม้แต่ในช่วิงท่ี่� 
เกดิมหาวิกิฤตโิรคโควิดิ	19	ซึ่้�งเป็ีนควิามท้ี่าที่ายิ่ของคนที่ัง้โล่ก	 
เปี็นบที่ที่ดสอบภาคบังคับที่่�ที่ำให้เราทีุ่กคนต้องปีรับตัวิ	
ภาครฐัตอ้งเปีล่่�ยิ่นวิธิก่ารที่ำงาน	ภาคเอกชนตอ้งพื่ล่กิวิธิค่ดิ
เพื่่�อมองหาโอกาสในวิิกฤติ	 ดังเช่นที่่�จัังหวัิดสมุที่รปีราการ
ของเราไดก้า้วิผ่า่นจัดุหกัเหสำคญั่น่ม้าดว้ิยิ่กนั	เราจับัมอ่กนั 
เปีล่่�ยิ่นจุัดแข็งของสมุที่รปีราการที่่�เต็มไปีด้วิยิ่ธรรมชาติ 
อันสวิยิ่งาม	 วิัฒนธรรมอันโดดเด่น	 ศิล่ปีะ	 นวิัตกรรม	
ภูมิปีัญ่ญ่าไที่ยิ่ที่่�น่าที่้�ง	 ที่ำเล่ที่่�ตั้งซึ่้�งอยิู่่ใกล่้เม่องหล่วิง 
แล่ะสนามบินแห่งชาติ	 ทีุ่กอย่ิ่างล้่วินเป็ีนต้นทีุ่นที่างสังคม
ที่่�เราหยิ่ิบยิ่กมาใช้เปี็นจัุดขายิ่แล่ะผ่ล่ักดันให้เราได้ไปีต่อ	

	 สมทุี่รปีราการในวินัน้่	ไมใ่ชแ่คค่นเพิื่�งฟ้ื้�นไข	้แต่เปีน็คน
ที่่�พื่กัผ่อ่นมาอยิ่า่งเพื่ย่ิ่งพื่อแล่ะกำล่งัออกวิิ�งอยิ่า่งเตม็ฝีเีที่า้	 

เราเปี็นจัังหวัิดที่่�ม่ควิามพื่ร้อมเกินร้อยิ่ในการรองรับ 
การที่อ่งเท่ี่�ยิ่วิคณุ์ภาพื่สงู	Wellness	Tourism	เปีน็จังัหวิดั 
ที่่�ใช้	Happy	Model	:	อารมณ์์ด่ม่ควิามสุข	(กินด่	/	อยิู่่ด่	/	 
ออกกำลั่งกายิ่ด	่/	แบง่ปีนัสิ�งด	่ๆ )	เปีน็กล่ไกขบัเคล่่�อนแผ่น
ปีฏิิรูปีปีระเที่ศด้านเศรษฐกิจั	 เราจัับม่อกับภาครัฐในการ 
กระตุ้นภาคธุรกิจั	 ม่นโยิ่บายิ่ในการให้ควิามช่วิยิ่เหล่่อ 
ด้านสินเช่�อแก่ผู่้ปีระกอบการ	 รวิมถ้งการเยิ่่ยิ่วิยิ่าอยิ่่าง 
เตม็ที่่�กบัปีระชาชนในที่กุระดบัชัน้	เราสร้างสภาพื่แวิดล่อ้ม
ให้เปี็นเม่องสะอาด	 ปีล่อดโรค	 ที่ันสมัยิ่	 แล่ะแน่นอนวิ่า	 
เรายิ่ังคงรักษามาตรฐานในการปี้องกันการแพื่ร่ระบาด 
แบบจััดเต็มต่อไปี	 ตัวิผ่มเองก็ได้ให้การสนับสนุนวิัสดุ
อุปีกรณ์์ในการป้ีองกันแก่พื่่�น้องปีระชาชน	 มอบเส่้อแล่ะ
หมวิก	 อสม.	 เพื่่�อเป็ีนกำลั่งใจัให้กับ	 อสม.สมุที่รปีราการ	
รวิมท้ัี่งใช้งบปีระมาณ์ส่วินตัวิในการซึ่่้อรถฉ่ีดพ่ื่นยิ่าฆ่่าเช่้อ	
ออกตระเวิณ์ฉี่ดพื่่นล่ะอองน้ำยิ่าฆ่่าเช่้อไวิรัสในหล่ายิ่พื่่้นที่่�
อยิ่่างต่อเน่�องมาโดยิ่ตล่อด

	 ผ่มไมค่ดิว่ิาจัะมอ่ะไรมาหยุิ่ดเราได้อก่แล้่วิ	ขอใหพ้ื่่�นอ้ง 
ปีระชาชนได้มั�นใจัแล่้วิก้าวิเข้าสู่สมุที่รปีราการยิุ่คใหม่ 
ไปีด้วิยิ่กัน

วิกฤติโรคโควิด 19 ซึ่งเป็น 
ความท�าทายของคนทั�งโลก  
เป็นบัททดสอบัภาคบัังคับั
ที่ทำาให�เราทุกคนติ�องปรับัติัว 
ภาครัฐติ�องเปลี่ยนวิธีการทำางาน  
ภาคเอกชื้นติ�องพลิกวิธีคิด 
เพื่อมองหาโอกาสในวิกฤติิ 
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นางสาวนันทิดา แก�วบััวสาย
นายกองค์การบริหารส่ว่นจัังหว่ัดสมุุทรปราการ

สารนายกองค์การบัริหาร
ส่วนจัังหวัดสมุทรปราการ
	 นับต้ังแต่เกิดการแพื่ร่กระจัายิ่ของโรคติดเช่้อไวิรัส
โคโรนา	2019	หรอ่โรคโควิดิ	19	องค์การบริหารส่วินจังัหวัิด 
สมุที่รปีราการได้ ทุ่ี่มเที่สรรพื่กำล่ังในทีุ่กภาคส่วิน	 
เพื่่�อปีกป้ีองช่วิิตแล่ะที่รัพื่ย์ิ่สินของพ่ื่� น้องปีระชาชน 
ในทุี่กมิติ	 ไม่วิ่าจัะเป็ีนเร่�องของการจััดหาหน้ากากอนามัยิ่	 
เจัล่	 แอล่กอฮอล่์	 อุปีกรณ์์ที่างการแพื่ที่ย์ิ่ที่่�จัำเป็ีน 
ในการปี้องกันแล่ะควิบคุมการแพื่ร่ระบาดของโรคติดเช่้อ 
ไวิรัสโคโรนา	 2019	 หร่อโรคโควิิด	 19	 การสนับสนุน 
การจัดัตัง้โรงพื่ยิ่าบาล่สนาม	การดำเนนิการสถานที่่�กกักนัตวัิ 
เพื่่�อสังเกตอาการ	 (Local	 Quarantine)	 การจััดหา 
ชดุตรวิจัของโรคโควิดิ	19	Antigen	Rapid	Test	Kit	(ATK)	 
การส่งชุดเฉีพื่าะกิจัออกปีฏิิบัติหน้าที่่�ฉ่ีดพื่่นแอล่กอฮอล์่
แล่ะน้ำยิ่าฆ่่าเช่้อในย่ิ่านชุมชนต่าง	 ๆ	 อาที่ิ	 บ้าน	 วัิด	
โรงเรย่ิ่น	ตล่าด	ฯล่ฯ	การจัดัสถานที่่�พื่รอ้มวิสัดแุล่ะอปุีกรณ์์ 
เพื่่�ออำนวิยิ่ควิามสะดวิกในการฉ่ีดวัิคซึ่น่กระจัายิ่ครอบคลุ่ม
ไปีที่ั�วิที่ั้ง	๖	อำเภอ	

	 ที่่�สำคัญ่ค่อ	 การจััดหาวัิคซึ่่นป้ีองกันเช่้อไวิรัสโคโรนา	
2019	 หร่อโรคโควิิด	 19	 ซิึ่โนฟื้าร์ม	 จัากราชวิิที่ยิ่าลั่ยิ่
จัุฬาภรณ์์	 แล่ะวิัคซึ่่น	 Moderna	 จัากสภากาชาดไที่ยิ่	 
ใหเ้พื่ย่ิ่งพื่อกบัพื่่�นอ้งปีระชาชนไดเ้ปีน็จังัหวิดัในล่ำดบัตน้	ๆ 	 
ของปีระเที่ศไที่ยิ่

	 ไม่เพื่่ยิ่งจัะม่การดำเนินการหร่อสนับสนุนให้ม่ 
การปีอ้งกนั	การควิบคมุ	การแพื่ร	่แล่ะการระงบัการระบาด
ของโรค	หร่อสร้างภูมิคุ้มกันโรคเที่่านั้น	แต่องค์การบริหาร
ส่วินจัังหวัิดสมุที่รปีราการ	 ยัิ่งได้ตระหนักถ้งควิามจัำเป็ีน
ของการส่งเสริมสนับสนุนให้ม่มาตรการเยิ่่ยิ่วิยิ่า	การฟื้้�นฟืู้
เศรษฐกจิั	แล่ะเรง่ผ่ล่กัดนัใหจ้ังัหวิดัสมทุี่รปีราการกล่บัคน่สู่
ช่วิิตที่่�สงบสุขโดยิ่เร็วิที่่�สุด	ในโอกาสน่้	จั้งใคร่ขอส่งกำล่ังใจั
แล่ะควิามปีรารถนาดม่ายิ่งัที่กุภาคสว่ิน	ที่่�มบ่ที่บาที่ในการ
รวิมพื่ล่ังสร้างสรรค์ควิามร่วิมม่อร่วิมใจั	

องค์การบัริหารส่วนจัังหวัด
สมุทรปราการได�ทุ่มเทสรรพกำาลัง
ในทุกภาคส่วน เพื่อปกป้องชื้ีวิติ
และทรัพย์สินของพี่น�องประชื้าชื้น
ในทุกมิติิ 
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นายแพทย์นเรศุฤทธิ� ขัดธะสีมา 
นายแพทย์สาธารณสุข
จัังหว่ัดสมุุทรปราการ 

สารนายแพทย์สาธารณสุข
จัังหวัดสมุทรปราการ
	 สำนักงานสาธารณ์สุขจัังหวิัดสมุที่รปีราการม่หน้าที่่� 
ดูแล่ปีระชากรกว่ิา	 ๑,๘๒๘,๖๙๔	 ล้่านคน	 ในจัังหวัิด
สมุที่รปีราการ	 ครอบคลุ่มพ้่ื่นที่่�	 ๑,๐๐๔	 ตารางกิโล่เมตร	 
ของ	๖		อำเภอ	๕๐	ตำบล่	๔๐๕	หมู่บ้าน	ซึ่้�งเป็ีนภารกิจัที่่� 
สถานบริการสาธารณ์สุขภาครัฐต้องให้การดูแล่ภายิ่ใต้
ที่รพัื่ยิ่ากรที่่�มอ่ยิู่อ่ย่ิ่างจัำกัด	

	 เม่�อพิื่จัารณ์าจัากสถานการณ์์การแพื่ร่ระบาดโรคติดเช่อ้ 
ไวิรสัโคโรนา	2019	หรอ่โรคโควิดิ	19	ของจังัหวิดัสมทุี่รปีราการ
ในช่วิงตล่อดสามปีีที่่�ผ่่านมานั้น	 ม่ค่าเฉีล่่�ยิ่ผู่้ติดเช่้อเฉีล่่�ยิ่ 
อยิู่ท่ี่่�จัำนวินวัินล่ะ	๑๐๐	-	๒๐๐	คน	การรับวิคัซึ่น่โควิดิ	19	
ในภาพื่รวิมของจังัหวัิดปีระมาณ์	ร้อยิ่ล่ะ	๗๘	ซึ่้�งเป้ีาหมายิ่
อยิู่่ที่่�ร้อยิ่ล่ะ	 ๘๕	 แต่ด้วิยิ่การที่ำงานเชิงรุกของเจ้ัาหน้าที่่� 
ท่ี่�เก่�ยิ่วิข้องแล่ะการบรูณ์าการของทุี่กหน่วิยิ่งาน	เป็ีนปัีจัจัยัิ่ 

สำคญั่ที่่�ได้ส่งผ่ล่ให้จัำนวินผู่ต้ดิเช่อ้โควิดิ	19	ล่ดล่ง	รวิมถง้ 
ล่ดจัำนวินผู่เ้สย่ิ่ชว่ิติล่งได้อย่ิ่างมน่ยัิ่สำคญั่	

	 ยิิ่�งไปีกว่ิานั้นค่อนโยิ่บายิ่ขององค์การบริหารส่วิน
จังัหวัิดสมทุี่รปีราการที่่�มุง่เน้นเร่�องการให้ปีระชาชนที่กุคน 
ในจัังหวิัดสมุที่รปีราการ	 ต้องได้รับการฉี่ดวิัคซึ่่นโควิิด	 19	
โดยิ่เฉีพื่าะกลุ่่มเปีราะบาง	 ผู้่สูงอายิุ่	 เพ่ื่�อให้เกิดภูมิคุ้มกัน	 
ล่ดควิามรุนแรง	แล่ะล่ดการเสย่ิ่ชว่ิติ	จัากการติดเช่อ้โควิดิ	19	 
รวิมที่ัง้มาตรการ	COVID	 Free	 Setting	 ซึ่้�งปีระกอบด้วิยิ่	
มาตรการด้านสิ�งแวิดล้่อมด้านผู้่ให้บริการแล่ะผู้่รับบริการ	
แล่ะส่งเสริมให้ปีระชาชนม่พื่ฤติกรรมสุขภาพื่ด้านการ
ป้ีองกนัโรคแบบครอบจักัรวิาล่	 (Universal	 Prevention)	
แล่ะมาตรการ	 DMHTTA	 ซึ่้�งทีุ่กมาตรการได้ส่งผ่ล่ให้
ปีระชาชนในจัังหวิดัสมทุี่รปีราการสามารถกล่บัมาใช้ช่วิิตได้
อย่ิ่างปีกติ	มสุ่ขภาพื่พื่ล่านามัยิ่ที่่�แขง็แรงพื่ร้อมจัะก้าวิต่อไปี
ในวิถิแ่ห่ง	New	Normal		นโยบัายขององค์การบัริหาร

ส่วนจัังหวัดสมุทรปราการ
ที่มุ่งเน�นเรื่องการให�ประชื้าชื้นทุกคน
ในจัังหวัดสมุทรปราการ ติ�องได�รับั
การฉีดวัคซีนโควิด 19 
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สารบััญ

ความเป็นมาของโรคติิดเชื้ื�อไวรัสโคโรนา 2019 ๑๖ 
หรือโรคโควิด 19
เมื่อโรคมาเยือนโลก โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 ๑๘ 
สถานการณ์โรคโควิด 19 ในประเทศไทย ๒๔ 
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 ๓๒
ในจังหวัดสมุทรปราการ  

สารผู้้�ว่าราชการจังหวัด   ๔
รักษาราชการแทน ผู้้�ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ   
สารประธานหอการค�าจังหวัดสมุทรปราการ  ๖
สารนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ  ๘
สารนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ ๑๐
คําแถลงนโยบาย ๑๔

สรุปผลการดำเนินงาน ๔๒

องค์การบัริหารส่วนจัังหวัดสมุทรปราการ 
วัคซีีนซีิโนฟาร์ม จากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ๔๔ 
วัคซีีนโมเดอร์นา จากสภากาชาดไทย ๕๐
การจัดหาวัสดุอุปกรณ์สำหรับการป้องกันและควบคุม ๕๖
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 
โรงพยาบาลสนามสมุทรปราการรวมใจ ๕ (WHA) ๖๐ 
เพื่อเพิ่มพื้นที่และโอกาสในการได�เข�ารับการรักษา

๑

๒

บัทที่

บัทที่
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เรื่องเล่าจัากนักรบัแถวหน�า ๑๐๘
ให�ความหวังนำทางเราไป ๑๑๐ 
เพราะสมุทรปราการคือบ�านของเรา ๑๑๒
การดำเนินงานป้องกัน ควบคุมการแพร่ระบาดของ ๑๑๔ 
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19
สมุทรปราการผู้่านวิกฤตมาได�ด�วยสามัคคี ๑๑๕
พลังของคนรุ่นใหม่ ๑๑๖
ขอบคุณ ที่ส้�มาด�วยกัน ๑๑๘ 
เพราะเราเรียนร้�จากอดีต เราจึงก�าวไปส้่อนาคต ๑๑๙
ถอดบทเรียนจากโควิดแล�วไปต่อ ๑๒๐
ถ�าเราเดินตามแสงสว่าง เราจะไม่หลงทาง ๑๒๑
จากใจพวกเราชาว อสม. หมอคนที่ ๑ ของประชาชน ๑๒๒
วิธีด้แลตัวเองให�ห่างไกลโรค จำง่าย ท่องไว�  “๓ ไม่ ๓ ต�อง” ๑๒๓

๓

๔

บัทที่

บัทที่

การดำเนนิงานป้องกนั ควบัคมุ การแพร่ระบัาด ๖๖
ของโรคติิดเชื้ื�อไวรัสโคโรนา 2019
จากหอพักนักศึกษา ส้่ศ้้นย์กักกันตัวของจังหวัด ๖๘
รับมือฉัับไว คลัสเตอร์แคมป์คนงานก่อสร�าง   ๗๐
ซีอยสุขุมวิท ๑๑๗ (ซีอยภาณุวงศ์)
สนับสนุนวัสดุและครุภัณฑ์์ทางการแพทย์ หอผู้้�ป่วยเฉัพาะกิจ ๗๔ 
(Hospitel) และโรงพยาบาลสนาม (Field Hospital) 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีสมุทรปราการ
จัดตั้ง Local Quarantine  ๘๐
ณ โรงแรม ฌ เฌอ – เดอะลักชัวรี่กรีนโฮเทล 
สนับสนุนสถานที่และเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์ ๘๔
 ให�กับโรงพยาบาลสนามวัคซีีน หอชมเมือง
ส่งมอบครุภัณฑ์์ทางการแพทย์ให�โรงพยาบาลสมุทรปราการ  ๙๐
และโรงพยาบาลบางจาก
สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ ร่วมใจต�านภัยโรคโควิด 19 ๙๔
การสนับสนุน ชุดตรวจโรคโควิด 19  ๙๘
Antigen Rapid Test Kit (ATK)
จัดชุดเฉัพาะกิจลงพื้นที่ฉัีดพ่นแอลกอฮอล์และน้ำยาฆ่่าเชื้อ ๑๐๒

ส้�ภัยโควิด ขอมือนักส้�สมุุทรปราการ ๑๒๔
ประมวลภาพ ๑๒๖
ประมวลความประทับใจที่ประชาชนมีต่อการทำงานของ อบจ. ๑๒๘
ขอมือชาวสมุทรปราการผู้่านพ�นวิกฤติโควิดด�วยกัน  ๑๒๙
คณะผู้้�จัดทำ ๑๓๐
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คำาแถลงนโยบัาย

นางสาวนันทิดา แก�วบััวสาย 
นายกองค์การบัริหารส่วนจัังหวัดสมุทรปราการ

๓.  นโยบายการพััฒนา ด้้านการพััฒนาคุุณภาพัชีีวิิต การจััด้ระเบียบชีุมชีน การรักษา 
 คุวิามสงบเรยีบร้อยของสงัคุม
	 ๓.๑		 ส่งเสริมการดําเนนิงานด้านสาธารณ์สขุมลู่ฐานแล่ะสุขภาวิะอย่ิ่างมค่ณุ์ภาพื่
	 ๓.๒		 สนับสนุน	 ส่งเสริมการดําเนินงานของ	 อสม.	 โดยิ่เพื่ิ�มเคร่�องม่อ	 วิัสดุอุปีกรณ์์	 เพื่่�อให้ม่ข่ดควิามสามารถ 
	 	 	 ในการให้บริการอย่ิ่างที่ั�วิถง้
	 ๓.๓		 สนับสนนุ	ส่งเสรมิในการป้ีองกนั	แก้ไข	ปีราบปีรามยิ่าเสพื่ตดิ	ตล่อดจันการบาํบดั	ฟ้ื้�นฟื้	ูแล่ะการป้ีองกนั 
	 	 	 โรคติดต่อ
	 ๓.๔		 จัดัให้มส่ถานพื่ยิ่าบาล่ในสังกดัองค์การบริหารส่วินจังัหวิดัสมทุี่รปีราการ
	 ๓.๕		 สนบัสนนุ	ส่งเสรมิให้มร่ะบบรกัษาควิามสงบเรย่ิ่บร้อยิ่	การป้ีองกนัแล่ะบรรเที่าสาธารณ์ภยัิ่	เพื่่�อให้ปีระชาชน 
	 	 	 มั�นใจั	แล่ะเช่�อมั�นในการรกัษาควิามปีล่อดภัยิ่ในชว่ิติแล่ะที่รพัื่ย์ิ่สนิ
	 ๓.๖		 จัดัให้มส่ถานสงเคราะห์สัตว์ิ	(ศนูย์ิ่พื่กัพื่งิสนุขัจัรจัดั)	เพื่่�อล่ดผ่ล่กระที่บที่างด้านสาธารณ์สุข	ในการป้ีองกนั 
	 	 	 แล่ะควิบคุมพื่าหะที่่�ก่อให้เกดิโรคพื่ษิสนุขับ้าแล่ะโรคตดิต่ออ่�น	ๆ
	 ๓.๗		 สนับสนุนงบปีระมาณ์ในการที่ํางานของเจ้ัาหน้าที่่�ตํารวิจั	 ตล่อดจันชุมชน	 อปีพื่ร.	 เพื่่�อให้ปีฏิิบัติหน้าที่่� 
	 	 	 ในการดูแล่ควิามปีล่อดภัยิ่ในชว่ิติแล่ะที่รพัื่ย์ิ่สนิของปีระชาชนให้มป่ีระสทิี่ธภิาพื่ยิ่ั�งยิ่น่
	 ๓.๘		 สนับสนุน	 ส่งเสริม	 ให้ม่การติดตั้งระบบเต่อนภัยิ่ชุมชน	 แล่ะจััดให้ม่ระบบไฟื้ฟ้ื้า	 แสงสว่ิางอย่ิ่างที่ั�วิถ้ง	 
	 	 	 เพื่่�อคุณ์ภาพื่ชว่ิติ	ควิามปีล่อดภัยิ่ของปีระชาชน	สูม่าตรฐานเมอ่งที่นัสมยัิ่

ต่อ สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ
วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

ของ
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ความเป็นมาของ
โรคติิดเชื้ื�อไวรัสโคโรนา 2019 

หรือโรคโควิด 19 

๑บัทที่
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เมื่อโรคมาเยือนโลก 
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

หรือโรคโควิด 19
วัันท่ี่� ๓๐ ธัันวัาคม ๒๕๖๒ สำำานักงานสำาธัารณสุำขเมืองอ่�ฮัั่�น เมืองหลวังของมณฑลห่เป่่ย์์ 

สำาธัารณรัฐป่ระชาชนจ่ีน ได้้ออกป่ระกาศข�าวัวั�า พบผู้่้ป่่วัย์โรคป่อด้อักเสำบโด้ย์ไม�ที่ราบสำาเหตุุ 
แตุ�ม่ข้อม่ลวั�าม่ควัามเก่�ย์วัข้องกับตุลาด้อาหารที่ะเลหวัาหนานท่ี่�เมืองอ่�ฮัั่�น 

โด้ย์กล�าวัถึึงการม่ควัามเป็่นไป่ได้้วั�าไวัรัสำดั้งกล�าวัน�าจีะม่ตุ้นกำาเนิด้มาจีากสัำตุว์ั และการป่่วัย์ของคน
อาจีเกิด้จีากการสัำมผัู้สำกับเนื�อสัำตุว์ัป่ระเภที่ตุ�าง ๆ ท่ี่�วัางขาย์ในตุลาด้ ในช�วังแรก 
กลุ�มแพที่ย์์ชาวัจ่ีน ๘ คนจีากโรงพย์าบาลกลางอ่�ฮัั่�น ผู้่้เผู้ย์แพร�การแจ้ีงเตืุอนเรื�อง 
“ไวัรัสำโคโรนา-คล้าย์โรคซาร์สำ” ถ่ึกรัฐบาลจัีบกุมตัุวัในข้อหาแพร�ข�าวัลือท่ี่�เป็่นเท็ี่จี
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ออกจากเมืือง กิจกรรมืการรวมืตััวทุุกชนิิดถููกยกเลิิก  
ถูนินิสายหลัิกถููกปิิดกั�นิ ทุุกคนิต้ัองสวมืหน้ิากาก ตัามืมืาด้วย
เมืืองอื�นิ ๆ เริ�มืมีืการทุยอยตััดขาดระบบขนิส่งสาธารณะ  
โรงภาพยนิตัร์ ร้านิอินิเทุอร์เน็ิตั ตัลิาด สถูานิทีุ�ทุ่องเทีุ�ยว ถููกปิิด 
คำาสั�งยกเลิิกการเฉลิิมืฉลิองตัรุษจีนิในิช่วงสุดสัปิดาห์ 
 ในิขณะทีุ�หลิายปิระเทุศเริ�มืปิระกาศมืาตัรการรักษา
ความืปิลิอดภัยทีุ�ทุ่าอากาศยานิ เช่นิ สิงคโปิร์ ฮ่่องกง ไทุย  
เกาหลีิใต้ั มืาเลิเซีีย แลิะฟิิลิิปิปิินิส์ ตัามืมืาด้วย ทุ่าอากาศยานิหลัิก 
สามืแห่งของสหรัฐ คือทุ่าอากาศยานินิานิาชาติัซีานิฟิรานิซิีสโก 
(SFO), ทุ่าอากาศยานินิานิาชาติัลิอสแอนิเจลิิส (LAX)  
แลิะทุ่าอากาศยานินิานิาชาติัจอห์นิ เอฟิ. เคนิเนิดี (JFK) 
ในินิิวยอร์ก โดยมีืการตัรวจสอบผูู้้โดยสารทีุ�เดินิทุางมืาจาก 
นิครอู่ฮั่�นิ โดยเฉพาะผูู้้มีือุณหภูมิืร่างกายทีุ�สูงข้�นิ มีืการสอบถูามื 
เกี�ยวกับอาการของโรคปิอดอักเสบ แลิะมีืการออกคำาแนิะนิำา 
เกี�ยวกับการเดินิทุางไปิยังภูมิืภาคทีุ�มีืการแพร่เชื�อในิระดับ
ปิระชาคมื การปิิดสถูานิศ้กษาทัุ�วปิระเทุศหรือส่วนิทุ้องถิู�นิ 
ในิอย่างน้ิอย ๑๑๕ ปิระเทุศ ส่งผู้ลิกระทุบกับนัิกเรียนินัิกศ้กษา
มืากกว่า ๑.๒ พันิล้ิานิคนิ

 วันิทีุ� ๑๑ มืกราคมื พ.ศ. ๒๕๖๓ จีนิแจ้งยืนิยันิผูู้้ป่ิวยจาก
ไวรัสไว้ทีุ�จำานิวนิ ๔๐ ราย 
 วันิทีุ� ๑๓ มืกราคมื พ.ศ. ๒๕๖๓ มีืการพบผูู้้ติัดเชื�อไวรัส
นิอกปิระเทุศจีนิเป็ินิครั�งแรกของโลิก เป็ินินัิกทุ่องเทีุ�ยวหญิิง
ชาวจีนิวัย ๖๑ ปีิ ทีุ�เดินิทุางมืากรุงเทุพฯ ตัามืมืาด้วยการยืนิยันิ
ผูู้้ป่ิวยหลิายกรณีในิต่ัางปิระเทุศ นัิกวิทุยาการระบาดสรุปิว่า 
จำานิวนิผูู้้ติัดเชื�อในิอู่ฮั่�นิจะต้ัองสูงกว่าจำานิวนิผูู้้ป่ิวยทีุ�จีนิยืนิยันิ 
โดยผูู้้เชี�ยวชาญิปิระเมิืนิจำานิวนิผูู้้ติัดเชื�อในิอู่ฮั่�นิไว้ทีุ�ปิระมืาณ 
๑,๗๐๐ คนิ
 วันิทีุ� ๒๐ มืกราคมื พ.ศ. ๒๕๖๓ คณะกรรมืการสุขภาพ
แห่งชาติัจีนิจ้งได้ปิระกาศยืนิยันิว่า “การติัดเชื�อโรคโควิด 19 
จากมืนุิษย์สู่มืนุิษย์ได้ปิรากฏข้�นิแล้ิว” ในิช่วงแรก จำานิวนิ 
ผูู้้ติัดเชื�อเพิ�มืข้�นิเป็ินิสองเทุ่าในิทุุก ๆ  เจ็ดวันิคร้�ง แลิะเนืิ�องจาก
นิครอู่ฮั่�นิเป็ินิศูนิย์กลิางการขนิส่ง เป็ินิเมืืองทีุ�มีืปิระชากรกว่า 
๑๙ ล้ิานิคนิ จัดว่าหนิาแน่ินิทีุ�สุดในิภาคกลิางของปิระเทุศจีนิ 
อีกทัุ�งใกล้ิเทุศกาลิตัรุษจีนิทุำาให้มีืการโยกย้ายของปิระชากร 
ส่งผู้ลิให้ไวรัสได้ลุิกลิามืแพร่กระจายไปิยังมืณฑลิอื�นิ ๆ  
อย่างรวดเร็วทัุ�วปิระเทุศ จีนิออกคำาสั�งห้ามืชาวอู่ฮั่�นิทัุ�งหมืด 
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 วันิทีุ� ๒๗ มืกราคมื พ.ศ. ๒๕๖๓ ยอดผูู้้ป่ิวยทีุ�ได้รับการยืนิยันิ
แล้ิวว่าติัดเชื�อไวรัสโคโรนิา 2019 หรือโรคโควิด 19 จำานิวนิกว่า 
๑๐๐ ล้ิานิราย ยอดสะสมืของผูู้้เสียชีวิตัจากเชื�อไวรัสโคโรนิา 
2019 หรือโรคโควิด 19 ทัุ�วโลิก จำานิวนิ ๒.๑๖ ล้ิานิราย 
 วันิทีุ� ๓๐ มืกราคมื ๒๕๖๓ องค์การอนิามัืยโลิก
 (WHO) ได้ปิระกาศให้การระบาดนีิ�เป็ินิภาวะฉุกเฉินิทุาง
สาธารณสุขระหว่างปิระเทุศ (Public Health Emergency of  
International Concern – PHEIC) ในิช่วงแรกของการระบาด
อย่างต่ัอเนืิ�อง ไวรัสมัืกถููกเรียกด้วยคำาทีุ�หลิากหลิาย เช่นิ  
“ไวรัสโคโรนิา”, “ไวรัสโคโรนิาสายพันิธ์ุใหม่ื” แลิะ “ไวรัส
โคโรนิาอู่ฮั่�นิ” ทุ่ามืกลิางความืกังวลิว่าการไม่ืมีืชื�ออย่างเป็ินิ
ทุางการอาจนิำาไปิสู่การใช้ชื�อทีุ�มีือคติั 
 วันิทีุ� ๑๑ กุมืภาพันิธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ WHO ได้ปิระกาศชื�อ
ไวรัสชนิิดดังกล่ิาวอย่างเป็ินิทุางการ ว่า “COVID-19” ซ้ี�งย่อ
มืาจาก “Coronavirus Disease 2019” หรือ “โรคติัดเชื�อ
ไวรัสโคโรนิา 2019” 
 วันิทีุ� ๑๑ มีืนิาคมื พ.ศ. ๒๕๖๓ องค์การอนิามัืยโลิก
ปิระกาศให้โรคโควิด 19  เป็ินิโรคระบาดใหญ่ิ (Corona-
virus Pandemic) มีืจำานิวนิผูู้้ป่ิวยรายใหม่ืทัุ�วโลิกเพิ�มืข้�นิ 
วันิลิะปิระมืาณ ๓,๐๐๐ - ๔,๐๐๐ ราย มีืผูู้้เสียชีวิตัเพิ�มืข้�นิ
วันิลิะปิระมืาณ ๒๐๐ - ๓๐๐ ราย อัตัราการเสียชีวิตัจากโรค
ปิระมืาณร้อยลิะ ๓.๕ กลุ่ิมืผูู้้ป่ิวยทีุ�มีือาการรุนิแรงส่วนิมืาก
เป็ินิผูู้้สูงอายุ ผูู้้สูบบุหรี� แลิะผูู้้ทีุ�มีืโรคปิระจำาตััว เช่นิ โรคหัวใจ 
โรคเบาหวานิ 

 วันิทีุ� ๑๓ มีืนิาคมื พ.ศ. ๒๕๖๓ WHO ได้ปิระกาศให้
ยุโรปิเป็ินิศูนิย์กลิางของการระบาดใหญ่ิครั�งใหม่ื หลัิงจาก 
ทีุ�อัตัราผูู้้ป่ิวยรายใหม่ืในิยุโรปิสูงกว่าภูมิืภาคอื�นิของโลิก 
ต่ัอมืาปิระเทุศอิตัาลีิ ฝรั�งเศส อังกฤษ สเปินิ สหรัฐอเมืริกา  
ลิาติันิอเมืริกา บราซิีลิ รัสเซีีย อินิเดีย แอฟิริกาใต้ั ได้ทุยอยเป็ินิ
ศูนิย์กลิางการระบาดแลิะเป็ินิพื�นิทีุ�ระบาดต่ัอเนืิ�อง รวมืทัุ�ง 
มีืการเกิดวิกฤติักลิายพันิธ์ุของเชื�อโรคโควิด 19 ซ้ี�งเป็ินิสาเหตุั
ของการแพร่กระจายทีุ�รวดเร็วมืากข้�นิ
 วันิทีุ� ๑๓ ตุัลิาคมื ๒๕๖๕ (ข้อมูืลิจาก Our World 
in Data แลิะ JHU CSSE COVID-19 Data) มีืรายงานิ
สถูานิการณ์โรคโควิด 19 ทัุ�วโลิก ผูู้้ป่ิวยสะสมื ผูู้้ติัดเชื�อ 
รวมืทัุ�งสิ�นิ ๖๒๓,๐๙๙,๑๘๔ ราย ผูู้้เสียชีวิตั ๖,๕๖๒,๑๕๑ ราย  
ผูู้้ติัดเชื�อรายใหม่ื (๑ วันิ) ๕๘๗,๐๔๓ ราย ปิระเทุศทีุ�มีื 
ผูู้้ติัดเชื�อหรือโรคโควิด 19 มืากทีุ�สุด ๑๐ อันิดับแรก ได้แก่ 
สหรัฐอเมืริกา อินิเดีย ฝรั�งเศส บราซิีลิ เยอรมืนีิ เกาหลีิใต้ั  
สหราชอาณาจักร อิตัาลีิ ญีิ�ปุ่ินิ แลิะรัสเซีีย
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การติดเชื้อ อาการป่วย และการบรรเทา
 ไวรัสโคโรนิาเป็ินิไวรัสในิสัตัว์ มีืหลิายสายพันิธ์ุ โดยปิกติั
ไม่ืก่อโรคในิคนิ แต่ัเมืื�อกลิายพันิธ์ุเป็ินิสายพันิธ์ุใหม่ืทีุ�ก่อโรคในิ 
มืนุิษย์ได้ เช่นิ โรคติัดเชื�อไวรัสโคโรนิา 2019 หรือโรคโควิด 19 
สามืารถูแพร่เชื�อระหว่างคนิในิลัิกษณะเดียวกับไข้หวัดใหญ่ิ  
เข้าสู่ร่างกายโดยทุาง “ปิาก จมูืก ตัา” ไวรัสไม่ืเข้าทุางผิู้วหนัิงหรือ
แผู้ลิทีุ�ผิู้วหนัิง แต่ัจะมีืการติัดเชื�อจากลิะอองเสมืหะจากการไอ
หรือจามื ลิะอองเสมืหะจะค้างอยู่ในิอากาศได้แค่ช่วงสั�นิ ๆ  
แต่ัไวรัสโคโรนิา 2019 สามืารถูอยู่รอดได้บนิพื�นิผิู้วทีุ�เป็ินิโลิหะ 
แก้วหรือพลิาสติัก นิานิถู้ง ๙ วันิ ทีุ�อุณหภูมิืห้อง 
 องค์การอนิามัืยโลิกระบุว่าความืเสี�ยงของการแพร่จาก 
บุคคลิทีุ�ไม่ืมีือาการนัิ�นิ “ตัำ�ามืาก” แต่ัการติัดเชื�อไวรัส 
โคโรนิา 2019 ในิหลิายคนิอาจแพร่ผู่้านิคนิทีุ�เพิ�งติัดเชื�อไวรัส 
แลิะยังไม่ืได้เริ�มืแสดงอาการ ซ้ี�งหมืายความืว่าการแยกกักบุคคลิ 
เมืื�อเริ�มืต้ันิรู้ส้กป่ิวยนัิ�นิ ได้ปิระสิทุธิผู้ลิน้ิอยกว่าทีุ�คาดไว้ 
 ระยะฟัิกตััวของเชื�อตัามืปิกติั (นัิบตัั�งแต่ัทีุ�ได้รับเชื�อจนิมีื
อาการเกิดข้�นิ) มีืช่วงตัั�งแต่ั ๑ ถู้ง ๑๔ วันิ โดยทัุ�วไปิจะอยู่ทีุ� 
๕ วันิ อย่างไรก็ตัามื มีืการรายงานิว่าพบผูู้้ติัดเชื�อรายหน้ิ�งทีุ�มีื
ระยะฟัิกถู้ง ๒๗ วันิ 

 โดยทัุ�วไปิ ผูู้้ป่ิวยจะมีือาการคล้ิายไข้หวัดใหญ่ิ คือ  
“ไข้ แลิะ ไอ” เป็ินิพื�นิฐานิ ส่วนิใหญ่ิเริ�มืจากไอแห้ง ๆ  ตัามืด้วยมีืไข้ 
ผูู้้ป่ิวยส่วนิน้ิอยคือ ร้อยลิะ ๕ มีืนิำ�ามูืก เจ็บคอ หรือจามื ส่วนิใหญ่ิ 
จะมีือาการเล็ิกน้ิอยถู้งปิานิกลิาง แลิะหายจากโรคได้เองโดย 
ไม่ืต้ัองเข้ารักษาในิโรงพยาบาลิ บางรายมีือาการปิวดกล้ิามืเนืิ�อ 
อ่อนิเพลีิย สูญิเสียความืสามืารถูในิการดมืกลิิ�นิแลิะรับรส 
หายใจลิำาบาก ภาวะแทุรกซ้ีอนิปิอดบวมื แลิะกลุ่ิมือาการ
หายใจลิำาบากเฉียบพลัินิ ความืเสี�ยงต่ัออาการรุนิแรงของโรค
จะเพิ�มืข้�นิตัามือายุแลิะในิผูู้้ทีุ�มีืโรคปิระจำาตััว เช่นิ ความืดันิ 
โลิหิตัสูง โรคเบาหวานิ โรคหลิอดเลืิอดหัวใจ โรคระบบ 
ทุางเดินิหายใจเรื�อรัง แลิะโรคมืะเร็ง
 มืาตัรการทุางสาธารณสุข ระบุว่าให้ใช้วิธี หน้ิ�ง การกักกันิ 
คือ การจำากัดกิจกรรมืต่ัาง ๆ หรือการแยกผูู้้ทีุ�ไม่ืป่ิวย แต่ัอาจ 
มีืปิระวัติัสัมืผัู้สใกล้ิชิดกับผูู้้ป่ิวย สอง การแยกกัก คือ การแยก 
ผูู้้ป่ิวยทีุ�มีือาการของโรคโควิด 19 แลิะอาจแพร่เชื�อได้ สามื
การเว้นิระยะ คือ การอยู่ห่างกันิอย่างน้ิอย ๑ เมืตัรจากผูู้้อื�นิ  
สี� การติัดตัามืผูู้้สัมืผัู้สโรค เพื�อทีุ�จะแยกกักตััวออกไปิโดยเร็ว
 ปัิจจุบันิยังไม่ืมีืยาต้ัานิไวรัสทีุ�ได้รับการข้�นิทุะเบียนิให้ใช้
รักษาโรคโควิด 19 ความืพยายามืในิการบรรเทุาอาการของ
ผูู้้ติัดเชื�อ จ้งปิระกอบด้วยคำาแนิะนิำาให้พักผู่้อนิ การดื�มืนิำ�า  
แลิะรับปิระทุานิยาแก้ไข้ตัามืปิกติั โดยมีืการใช้เครื�องช่วย
หายใจสำาหรับผูู้้ป่ิวยทีุ�อยู่ในิภาวะวิกฤติั 
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สถานการณ์โรคโควิด 19 
ในประเทศไทย

ทัี่นท่ี่ท่ี่�เกิด้การแพร�ระบาด้ของโรคติุด้เชื�อไวัรัสำโคโรนา 2019 หรือโรคโควิัด้ 19 
(Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) ขึ�นในโลก ม่การแพร�เชื�ออย์�างรวัด้เร็วั

ไป่ยั์งป่ระเที่ศตุ�าง ๆ ในทุี่กภ่มิภาคขย์าย์ตัุวัไป่ทัี่�วัโลกในลักษณะการระบาด้ใหญ่� (Pandemic) 
และเนื�องจีากป่ระเที่ศไที่ย์เป็่นป่ระเที่ศท่ี่�ม่ควัามเส่ำ�ย์งท่ี่�จีะเกิด้การติุด้ตุ�อของโรคดั้งกล�าวั

ท่ี่�มากับผู้่้เดิ้นที่างจีากนอกราชอาณาจัีกร กระที่รวังสำาธัารณสุำขของไที่ย์จึีงด้ำาเนินการป้่องกัน
และควับคุมโรคอย์�างตุ�อเนื�อง โด้ย์เริ�มจีากการตัุ�งจุีด้ตุรวัจีคัด้กรองอุณหภ่มิผู้่้เดิ้นที่าง

ท่ี่�ด้�านควับคุมโรคระหวั�างป่ระเที่ศ รวัมทัี่�งได้้เปิ่ด้ศ่นย์์ป่ฏิิบัติุการภาวัะฉุุกเฉิุน
และเตุร่ย์มพร้อมรับภัย์คุกคามท่ี่�อาจีเกิด้ขึ�น ในวัันท่ี่� ๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 
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สถานการณ์โรคโควิด 19 
ในประเทศไทย
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  แต่ัหลัิงจากนัิ�นิเพียงสี�วันิ วันิทีุ� ๘ มืกราคมื ๒๕๖๓ เป็ินิ
วันิแรกทีุ�มีืรายงานิว่า “ไทุยเป็ินิปิระเทุศแรกในิโลิก” ทีุ�พบ 
ผูู้้ติัดเชื�อไวรัสโคโรนิาสายพันิธ์ุใหม่ืนิอกจีนิแผู่้นิดินิใหญ่ิ  
แลิะถืูอเป็ินิผูู้้ป่ิวยรายแรกของปิระเทุศไทุย เมืื�อมีืการตัรวจพบเชื�อ 
SARS-CoV-2 จากนัิกทุ่องเทีุ�ยวหญิิงชาวจีนิ วัย ๖๑ ปีิ  
เดินิทุางมืาจากเมืืองอู่ฮั่�นิ มีือาการเจ็บคอ ไข้ หนิาวสะทุ้านิ 
ปิวดศีรษะ ก่อนิจะถููกส่งตััวเข้ารับการรักษาในิห้องแยกโรค
ความืดันิลิบของสถูาบันิบำาราศนิราดูร

    การระบาดระลอกแรก 
    ช่วงเดือนมกราคม - พฤศจิกายน ๒๕๖๓ 
 จากสถูานิการณ์การระบาดของโรคโควิด 19 ในิ 
ปิระเทุศไทุยในิช่วงแรก ศูนิย์ปิฏิบัติัการภาวะฉุกเฉินิ  
กรมืควบคุมืโรคได้ออกติัดตัามือาการผูู้้สัมืผัู้สความืเสี�ยงสูง 

๔๐ คนิ แลิะรวบรวมืข้อมูืลิสำาหรับติัดตัามืผูู้้สัมืผัู้ส 
ความืเสี�ยงตัำ�าอีก ๑๔๕ คนิ หลัิงจากนัิ�นิเริ�มืมีืการทุยอย 
ตัรวจพบ “ผูู้้ป่ิวยเข้าเกณฑ์เฝ้าระวังโรคปิอดอักเสบจากการ 
ติัดเชื�อไวรัสโคโรนิาสายพันิธ์ุใหม่ื” ตัามืมืาอีกหลิายราย  
ทัุ�งกรณีของหญิิงไทุย อายุ ๗๓ ปีิ ทีุ�มีืปิระวัติัเดินิทุางไปิทุ่องเทีุ�ยว 
ทีุ�เมืืองอู่ฮั่�นิในิช่วงวันิปีิใหม่ื หลัิงจากเดินิทุางกลัิบมืาแล้ิว 
ในิช่วง ๑๔ วันิ เริ�มืมีือาการไข้ หายใจเหนืิ�อย จ้งเข้ารับการ
รักษาทีุ�โรงพยาบาลินิครปิฐมื รวมืทัุ�งกรณีของชายไทุย 
วัย ๕๐ ปีิ อาชีพขับแท็ุกซีี�ในิกรุงเทุพมืหานิคร ได้รับผู้ลิตัรวจ
ว่าติัดเชื�อไวรัสโคโรนิาสายพันิธ์ุใหม่ื เนืิ�องจากก่อนิหน้ิานีิ�ได้รับ 
ผูู้้โดยสารชาวจีนิ ซ้ี�งมีือาการป่ิวยไปิส่งโรงพยาบาลิ ถืูอว่า  
ชายคนินีิ� เ ป็ินิคนิไทุยรายแรกทีุ� ติัด เชื� อ ไว รัสโคโรนิา 
สายพันิธ์ุใหม่ื โดยไม่ืเคยมีืปิระวัติัเดินิทุางไปิปิระเทุศจีนิ 
มืาก่อนิ 
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 วัันท่ี่� ๑๒-๓๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓ มีืการตัรวจพบ
ผูู้้ป่ิวยชาวจีนิจากเมืืองอู่ฮั่�นิ รวมื ๑๖ คนิ แบ่งเป็ินิในิพื�นิทีุ�
กรุงเทุพมืหานิคร ๑๓ คนิ จังหวัดปิระจวบคีรีขันิธ์ ชลิบุรี  
แลิะภูเก็ตั จังหวัดลิะ ๑ คนิ นิอกจากนีิ�ยังพบคนิขับแท็ุกซีี�
ชายไทุยวัย ๔๕ ปีิ ทีุ�ติัดเชื�อจากผูู้้โดยสาร เข้ารักษาตััวทีุ�โรง
พยาบาลิหัวหินิในิปิระเทุศไทุย
 พอถึึงเดื้อนกุมภาพันธ์ั ๒๕๖๓ เริ�มืมีืคนิไทุยเดินิทุาง
กลัิบมืาจากเมืืองอู่ฮั่�นิ คนิไทุยชุดแรกจำานิวนิ ๑๓๘ คนิ  
เดินิทุางมืาด้วยสายการบินิไทุยแอร์เอเชีย ถููกพาตััวไปิยัง 
อาคารรับรอง กองเรือยุทุธการ อ่าวดงตัาลิ ฐานิทัุพเรือสัตัหีบ 
เพื�อกักกันิโรคเป็ินิเวลิา ๑๔ วันิ จากการตัรวจคัดกรอง 
ไม่ืพบว่ามีืผูู้้ติัดเชื�อ ในิขณะเดียวกันิ กลัิบพบว่าคนิไทุย 
ทีุ�เดินิทุางกลัิบจากการทุ่องเทีุ�ยวปิระเทุศญีิ�ปุ่ินิ ตัรวจพบเชื�อ 
โรคโควิด 19 จำานิวนิทัุ�งหมืด ๑๑ คนิ รวมืทัุ�งมีืชายไทุย วัย ๓๕ ปีิ 
อาชีพพนัิกงานิขายทีุ�คิงเพาเวอร์ สาขาศรีวารี อำาเภอบางพลีิ 
จังหวัดสมุืทุรปิราการ ตัรวจพบการติัดเชื�อแลิะเสียชีวิตัลิงในิ
วันิทีุ� ๑ มีืนิาคมื พ.ศ. ๒๕๖๓ แลิะถืูอเป็ินิกรณีแรกทีุ�ระหว่าง
การรักษาทุำาให้บุคลิากรทุางการแพทุย์ติัดเชื�อไปิด้วย 

 วัันท่ี่� ๒๖ กุมภาพันธ์ั พ.ศ. ๒๕๖๓ กระทุรวงสาธารณสุข
ได้ออกปิระกาศในิราชกิจจานุิเบกษา กำาหนิดให้โรคติัดเชื�อ
ไวรัสโคโรนิา 2019 หรือหรือโรคโควิด 19 เป็ินิโรคติัดต่ัอ 
อันิตัราย ลิำาดับทีุ� ๑๔ ตัามืพระราชบัญิญัิติัโรคติัดต่ัอ  
พ.ศ. ๒๕๕๘ ในิขณะทีุ�จำานิวนิผูู้้ติัดเชื�อยังเพิ�มืข้�นิเรื�อย ๆ  ส่วนิใหญ่ิ 
เป็ินิกรณีของคนิไทุยทีุ�เดินิทุางกลัิบจากต่ัางปิระเทุศ เช่นิ  
คนิไทุยแลิะชาวอิตัาเลีิยนิติัดเชื�อโควิด 19 หลัิงเดินิทุางกลัิบ
จากอิตัาลีิ จำานิวนิ ๗ คนิ คนิไทุยกลัิบจากปิระเทุศอิหร่านิ 
จำานิวนิ ๓ คนิ ชายชาวอังกฤษ ๑ คนิ
 แต่ัคลัิสเตัอร์ครั�งสำาคัญิของการระบาดระลิอกแรก  
เริ�มืข้�นิในิวันิทีุ� ๖ มีืนิาคมื พ.ศ. ๒๕๖๓ เมืื�อสนิามืมืวย 
เวทีุลุิมืพินีิจัดการแข่งขันิชกมืวยรายการใหญ่ิ ๑๑ คู่ มีืทัุ�ง 
ดารานัิกแสดงชื�อดังเข้าร่วมืจำานิวนิมืาก แลิะมีืการแจกรางวัลิ
มูืลิค่าสูง เช่นิ รถูยนิต์ัหลิายคันิ ทุำาให้มีืเซีียนิมืวยแลิะปิระชาชนิ
จากหลิายจังหวัดเข้าชมืเป็ินิจำานิวนิ ๕,๐๐๐ คนิ ต่ัอมืาพบ 
ผูู้้ติัดเชื�อจากสนิามืมืวยเวทุีลุิมืพินีิ แลิะมืีจำานิวนิผูู้้ติัดเชื�อ 
เพิ�มืข้�นิอย่างต่ัอเนืิ�องมืากถู้ง ๑๖๔ คนิ ในิ ๖๘ จังหวัด 
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แลิะนิายก รัฐมืนิตัรี จ้ง มีืคำา สั� ง จัด ตัั� ง 
ศูนิย์บริหารสถูานิการณ์การแพร่ระบาด 
ของโรคติัดเชื�อไวรัสโคโรนิา 2019 หรือ
โรคโควิด 19 (ศูนิย์บริหารสถูานิการณ์ 
โควิด-19, ศบค.) ในิวันิทีุ� ๑๒ มีืนิาคมื 
พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 ในช�วังเดื้อนม่นาคม ๒๕๖๓ มีืการ
ตัรวจพบผูู้้ป่ิวยเพิ�มืข้�นิจำานิวนิมืาก ทัุ�งผูู้้ทีุ�
เดินิทุางกลัิบจากต่ัางปิระเทุศ ผูู้้ทีุ�ปิฏิบัติั
งานิในิทุ่าอากาศยานินิานิาชาติัสุวรรณภูมิื 
ทีุ�ติัดเชื�อพร้อมืกันิทีุเดียว จำานิวนิ ๔ คนิ  
แต่ักรณีทีุ�ทุำาให้กลุ่ิมืคนิไทุยป่ิวยเป็ินิจำานิวนิ
มืากจากเหตุัการณ์เดียวกันิคือ การแพร่
ระบาดในิสถูานิบันิเทิุงย่านิทุองหล่ิอ รวมื ๘๐ คนิ ซ้ี�งผูู้้ป่ิวย 
หลิายรายยืนิยันิว่าเป็ินิการติัดเชื�อจากคนิไทุยด้วยกันิเอง  
แลิะไม่ืเคยเดินิทุางไปิต่ัางปิระเทุศมืาก่อนิ 
 นิอกจากนีิ�ยังมีืกรณีของสถูานิเอกอัครราชทูุตัไทุย  
ณ กรุงกัวลิาลัิมืเปิอร์ โพสต์ัข้อความืผู่้านิเฟิซีบุ�ก ในิวันิทีุ�  
๑๔ มีืนิาคมื พ.ศ. ๒๕๖๓ ระบุว่า "ด่วนิทีุ�สุด" ขอให้ช่วยติัดตัามื
คนิไทุยจำานิวนิ ๑๓๒ คนิ ทีุ�เข้าร่วมืงานิชุมืนุิมืศาสนิา "Jhor 
Qudamak & Ulamak Malaysia 2020" ทีุ�กรุงกัวลิาลัิมืเปิอร์ 
ปิระเทุศมืาเลิเซีีย หลัิงจากพบว่ามีืผูู้้ติัดเชื�อโควิด 19 เข้าร่วมื 
งานิชุมืนุิมืดังกล่ิาว (สรุปิกลุ่ิมืผูู้้ติัดเชื�อจากกลุ่ิมืชุมืนุิมื 
ทุางศาสนิา รวมื ๓๑ คนิ)

 วัันท่ี่� ๑๗ ม่นาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ คณะรัฐมืนิตัรีมีืมืติั 
สั�งปิิดสถูาบันิการศ้กษา สถูานิบันิเทิุง งดกิจกรรมืทุางศาสนิา 
งดการชุมืนุิมืคนิหมู่ืมืาก ยกเลิิกวันิหยุดสงกรานิต์ั ส่งเสริมื 
การทุำางานิทีุ�บ้านิ เนืิ�องจากเริ�มืมีืจำานิวนิผูู้้ป่ิวยเพิ�มืข้�นิอย่าง 
รวดเร็วปิระมืาณ ๑๕๐ – ๒๐๐ รายต่ัอวันิ รัฐบาลิจ้งมีืการ
ปิระกาศใช้พระราชกำาหนิดการบริหารราชการในิสถูานิการณ์
ฉุกเฉินิ พ.ศ. ๒๕๕๘ เมืื�อวันิทีุ� ๒๖ มีืนิาคมื ๒๕๖๓ ซ้ี�งอำานิาจ 
ตัามื พ.ร.ก.นีิ� จะสามืารถูห้ามืไม่ืให้บุคคลิใดออกนิอกเคหสถูานิ 
ในิช่วงเวลิาทีุ�กำาหนิด ห้ามืไม่ืให้มีืการชุมืนุิมื ห้ามืไม่ืให้มีืการ
เสนิอข่าวเผู้ยแพร่ข้อความืทีุ�มีืเจตันิาบิดเบือนิข้อมูืลิข่าวสาร 
ห้ามืการใช้เส้นิทุางคมืนิาคมืหรือกำาหนิดเงื�อนิไขในิการใช้ 
แลิะออกปิระกาศ รวมืทัุ�งการปิิดพรมืแดนิระหว่างปิระเทุศไทุย
เฉพาะทุ่าอากาศยานิ แลิะการปิิดสถูานิทีุ�ต่ัาง ๆ แลิะ 
ตัามืมืาด้วยการปิระกาศมืาตัรการเคอร์ฟิิว (Curfew) รวมืทัุ�ง 
สำานัิกงานิการบินิพลิเรือนิแห่งปิระเทุศไทุย (กพทุ.)  
ออกปิระกาศห้ามืทุุกสายการบินิบินิเข้าไทุยเป็ินิการชั�วคราว
 วัันที่่� ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓ หลิงัจากมืาตัรการเข้มืงวด 
จำานิวนิผูู้้ป่ิวยรายใหม่ืลิดลิงเรื�อย ๆ  จนิกระทัุ�งมืรีายงานิผูู้้ป่ิวย
ตัดิเชื�อภายในิปิระเทุศรายสดุทุ้ายของระลิอกแรกในิวันินิี�
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    การระบาดในระลอกที่สอง 
    ช่วงเดือนธันวาคม ๒๕๖๓ - มีนาคม ๒๕๖๔ 
 การระบาดในิระลิอกทีุ� ๒ เกิดข้�นิในิช่วงกลิางเดือนิ
ธันิวาคมื ๒๕๖๓ เมืื�อมีืการตัรวจพบผูู้้ป่ิวยเพศหญิิงอายุ  
๖๗ ปีิ ทุำางานิทีุ�ตัลิาดกลิางกุ้ง จังหวัดสมุืทุรสาคร มืาพบแพทุย์
ด้วยอาการปิวดเมืื�อย จมูืกไม่ืได้กลิิ�นิ ไม่ืมีืปิระวัติัเดินิทุาง 
ไปิต่ัางปิระเทุศ หลิังสอบสวนิค้นิหาผูู้้ป่ิวยผูู้้สัมืผัู้สเพิ�มืเติัมื  
เบื�องต้ันิพบการตัิดเชื�อในิคนิร่วมืบ้านิ แลิะลิูกจ้างแรงงานิ 
ในิตัลิาดกลิางกุ้ง รวมื ๑๓ ราย เมืื�อค้นิหาผูู้้ติัดเชื�อเชิงรุก โดยการ 
คัดกรองแรงงานิเมีืยนิมืาในิบริเวณตัลิาดกลิางกุ้ง ตัลิาดทุะเลิไทุย 
แลิะชุมืชนิซีอยเศรษฐกิจ พบอัตัราการตัิดเชื�อร้อยลิะ ๔๔ 
ผูู้้ติัดเชื�อส่วนิใหญ่ิเป็ินิแรงงานิชาวเมีืยนิมืาซ้ี�งไม่ืมีือาการ ทุำาให้
เกิดการแพร่กระจายในิพื�นิทีุ�นีิ�อย่างเงียบ ๆ มืาก่อนิหน้ิานีิ�  
ส่งผู้ลิให้การระบาดได้ขยายวงกว้างออกไปิสู่โรงงานิต่ัาง ๆ  
รวมืทัุ�งพ่อค้าจากจังหวัดอื�นิ ๆ 
 เนืิ�องจากมีืผูู้้ติัดเชื�อจำานิวนิมืากในิช่วงเวลิาดังกล่ิาว  
จ้งได้มีืการปิรับเปิลีิ�ยนิวิธีการค้นิหาผูู้้ติัดเชื�อ แทุนิทีุ�จะทุำา 
การสอบสวนิโรครายบุคคลิ ก็เปิลีิ�ยนิมืาเป็ินิการตัรวจทุาง
ห้องปิฏิบัติัการในิปิระชากรกลุ่ิมืเสี�ยง มีืการนิำาเทุคนิิค 
Pooled Sample หรอืการตัรวจหลิายตััวอย่างในิการตัรวจ
หน้ิ�งครั�งมืาใช้ มีืการทุำา Bubble and seal หรอืมืาตัรการ
ป้ิองกันิควบคุมืโรคในิพื�นิทีุ�เฉพาะสำาหรับสถูานิปิระกอบการ  
การ Targeted Lockdown หรือ ล็ิอกดาวน์ิเฉพาะพื�นิทีุ�  
การจัดตัั�งโรงพยาบาลิสนิามืเพื�อรองรับผูู้้ติัดเชื�อทีุ�มีืปิริมืาณมืาก 
 แตุ�เพ่ย์งแค�สัำป่ด้าห์แรกของปี่ ๒๕๖๔ ผูู้้ติัดเชื�อก็ลุิกลิามื
ครอบคลุิมืไปิ ๓๙ จังหวัด ระหว่างวันิทีุ�  ๒๕ - ๓๑ มืกราคมื 
๒๕๖๔ จังหวัดสมุืทุรสาคร ปิระกาศใช้มืาตัรการตัรวจเชิง
รุกอย่างเข้มืข้นิ วันิลิะ ๑ หมืื�นิคนิ ทุำาให้พบยอดผูู้้ติัดเชื�อ 
ค่อนิข้างมืาก โดยเฉพาะในิกลุ่ิมืโรงงานิหรอืสถูานิปิระกอบการ 
จากการตัรวจเชิงรุก จำานิวนิ ๑๑๕,๐๐๗ ราย พบผูู้้ติัดเชื�อ  
๘,๑๖๗ ราย การระบาดรอบสอง เกิดข้�นินิานิปิระมืาณ  
๓ เดือนิคร้�ง มีืผูู้้ติัดเชื�อโรคโควดิ 19 ทัุ�งสิ�นิ ๒๔,๖๒๖ ราย  
เสียชีวิตั ๓๔ ราย 

 การระบาดระลิอกแรก ช่วงเดือนิมืกราคมื - 
พฤศจิกายนิ ๒๕๖๓ ปิระเทุศไทุยมีืจำานิวนิ 
ผูู้้ ติัด เชื� อสะสมื ๓,๙๙๘ ราย เ ป็ินิ ผูู้้ ติัด เชื� อ 
ทีุ�เดินิทุางมืาจากต่ัางปิระเทุศ ๑,๕๔๘ ราย มีืผูู้้ป่ิวย 
เสียชีวิตัสะสมื ๖๐ ราย คิดเป็ินิอัตัราป่ิวยตัาย 
ร้อยลิะ ๑.๕ โดยมืาตัรการทีุ�ปิระเทุศไทุยดำาเนิินิการ 
จนิสามืารถูควบคุมืการระบาดของโรคโควิด 19  
ในิระลิอกแรก ได้แก่ การเตัรียมืพร้อมืด้านิกำาลัิงคนิ 
เช่นิ เจ้าหน้ิาทีุ� ระบาดวิทุยาในิระดับต่ัาง ๆ  
อาสาสาธารณสุขปิระจำาหมู่ืบ้านิ (อสมื.) ทีุ�สามืารถู 
ดำาเนิินิการติัดตัามืผูู้้สัมืผัู้สแลิะสอบสวนิโรค ทุำาให้ไทุย
สามืารถูตัรวจจับผูู้้ป่ิวยได้อย่างรวดเร็ว มีืการพัฒนิา
ศักยภาพห้องปิฏิบัติัการในิการตัรวจยืนิยันิการ 
ติัดเชื�อแลิะการสนิับสนุินิค่าตัรวจจากรัฐ การจัดตัั�ง 
ศบค. เพื�อให้การทุำางานิป้ิองกันิควบคุมืโรคได้อย่าง 
รวดเร็ว แลิะมีืปิระสิทุธิภาพ รวมืทัุ�งมีืมืาตัรการ 
ทุางสังคมื ได้แก่ การรณรงค์ให้คนิสวมืใส่หน้ิากาก
อนิามัืย ล้ิางมืือบ่อย ๆ เว้นิระยะห่างระหว่างบุคคลิ 
งดการรวมืกลุ่ิมื แลิะจำากัดการเดินิทุาง
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 หลังจีากสำถึานการณ์คล่�คลาย์ลง ในช�วังเดื้อนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ศูนิย์บริหารสถูานิการณ์โควิด-19  
(ศบค.) ปิระกาศปิรับระดับพื�นิทีุ�สีทัุ�วปิระเทุศ โดยให้พื�นิทีุ�ควบคุมื (สีส้มื) ๔๔ จังหวัด, พื�นิทีุ�เฝ้าระวังสูง (สีเหลืิอง)  
๒๕ จังหวัด แลิะพื�นิทีุ�นิำาร่องทุ่องเทีุ�ยว (สีฟ้ิา) ๘ จังหวัด
 ตุ�อมาในช�วังเดื้อนกันย์าย์น พ.ศ. ๒๕๖๕ เนืิ�องมืาจากสถูานิการณ์การระบาดทัุ�วโลิก มีืแนิวโน้ิมืจำานิวนิผูู้้ป่ิวยทีุ�มีือาการ
รุนิแรงแลิะอัตัราการเสยีชีวิตัลิดลิง ปิระกอบกับจำานิวนิวคัซีีนิป้ิองกันิโรคโควิด 19 ในิปิระเทุศมืเีพียงพอกับความืต้ัองการ
ของปิระชาชนิ กระทุรวงสาธารณสุขจ้งออกปิระกาศ ยกเลิิกโรคติัดเชื�อไวรัสโคโรนิา 2019 หรือโรคโควิด 19 ออกจาก 
การเป็ินิโรคติัดต่ัออันิตัราย แลิะกำาหนิดให้เป็ินิ “โรคติัดต่ัอทีุ�ต้ัองเฝ้าระวัง” โดยให้มีืผู้ลิตัั�งแต่ัวันิทีุ� ๑ ตุัลิาคมื พ.ศ. ๒๕๖๕
 สำรุป่ตัุวัเลขล�าสุำด้ ณ วัันท่ี่� ๒๗ ตุุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ปิระเทุศไทุยมีืผูู้้ติัดเชื�อรวมื ๔,๔๖๓,๕๕๗ คนิ ผูู้้เสียชีวิตัรวมื 
๓๐,๑๔๓ คนิ ผูู้ห้ายป่ิวยรวมื ๔,๓๙๙,๓๕๘ ราย จำานิวนิโดสวคัซีีนิทีุ�แจกจ่ายให้กับปิระชากร ทัุ�งหมืด ๑๓๘,๐๙๒,๖๘๕ โดส 
ผูู้้ทีุ�ได้รับการฉีดวัคซีีนิ ๑ เข็มื ๕๖,๗๘๗,๕๘๖ คนิ ฉีดแล้ิว ๒ เข็มื ๕๒,๗๗๒,๔๔๑ คนิ ฉีดแล้ิว ๓ เข็มื ๒๔,๙๖๕,๑๕๗ คนิ 
(คิดเป็ินิสัดส่วนิต่ัอปิระชากร ๘๕.๙ %, ๗๙.๘ % แลิะ ๓๗.๘ % ตัามืลิำาดับ)

    การระบาดในระลอกที่สาม 
    ตั้งแต่เดือนเมษายน - ตุลาคม ๒๕๖๔ 
 ข้อมูืลิจากเอกสาร “รายงานิผู้ลิการทุบทุวนิสถูานิการณ์
โรคโควิด 19 แลิะมืาตัรการควบคุมืป้ิองกันิในิระดับโลิก 
แลิะในิปิระเทุศไทุย” ของกองระบาดวทิุยาแลิะกองโรคไม่ืติัดต่ัอ 
กรมืควบคุมืโรค (ธันิวาคมื พ.ศ. ๒๕๖๔) ระบุว่าระลิอกทีุ�สามื
เป็ินิการระบาดระลิอกทีุ�ใหญ่ิทีุ�สุด มีืจำานิวนิผูู้้ติัดเชื�อรายใหม่ื
เพิ�มืข้�นิ ๑,๘๘๓,๑๖๑ ราย เสียชีวิตัเพิ�มืข้�นิ ๑๙,๑๑๑ ราย 
คลัิสเตัอร์ทีุ�เป็ินิจุดเริ�มืต้ันิของการระบาดในิระลิอกนีิ� เริ�มืจาก
วันิทีุ� ๒ เมืษายนิ ๒๕๖๔ มีืการตัรวจพบผูู้้ติัดเชื�อเป็ินิ นัิกเทีุ�ยว 
พนัิกงานิ นัิกร้อง นัิกดนิตัร ีในิสถูานิบนัิเทุงิย่านิทุองหล่ิอ ทุำาให้
แพร่กระจายเชื�อไปิติัดร้านิอื�นิแลิะคนิในิครอบครวั พบว่าเป็ินิ
สายพันิธ์ุอังกฤษ ซ้ี�งแพร่ได้เร็วข้�นิ ๑.๗ เทุ่า แค่เพียงปิระมืาณ 
๑ สัปิดาห์หลัิงจากพบผูู้้ป่ิวยกลุ่ิมืแรก (๑๐ เมืษายนิ ๒๕๖๔) 
จำานิวนิผูู้้ป่ิวยสะสมืทีุ�เชื�อมืโยงกับสถูานิบันิเทิุงเพิ�มืข้�นิเป็ินิ 
๑,๐๑๖ ราย ในิ ๔๐ จังหวัด ส่วนิจำานิวนิผูู้้ป่ิวยรายใหม่ืในิช่วงนีิ� 
อยูทีุ่�ปิระมืาณวนัิลิะ ๗๐๐ - ๙๐๐ ราย กระจายในิ ๗๐ จังหวัด
 พอถึึงกลางเดื้อนกรกฎาคม ๒๕๖๔ มีืการระบาดเพิ�มื
อีกหลิายคลัิสเตัอร์ ได้แก่ คลัิสเตัอร์แฟิลิตัดินิแดง, ตัลิาดผู้ลิไม้ื, 
ตัลิาดคลิองถูมื-โบ�เบ�, ชุมืชนิริมืคลิอง-แฟิลิตัรถูไฟิมัืกกะสันิ, 

ตัลิาดบางกะปิิ, ตัลิาด/ชุมืชนิคลิองเตัย, ๑๕ แคมืป์ิก่อสร้าง 
ในิเขตัห้วยขวาง เ ป็ินิผู้ลิให้มีืการปิระกาศ พ.ร .ก . 
การบริหารราชการในิสถูานิการณ์ฉุกเฉินิ ให้กรุงเทุพฯ 
ปิริมืณฑลิ แลิะจังหวัดชายแดนิภาคใต้ั รวมืทัุ�งหมืด ๑๐ จังหวัด 
เป็ินิ "พื�นิทีุ�ควบคุมืสูงสุด" มีืการปิิดไซีต์ังานิก่อสร้าง ห้ามืการ
เดินิทุางแลิะเคลืิ�อนิย้ายแรงงานิ เป็ินิการชั�วคราวอย่างน้ิอย 
๓๐ วันิ โดยให้มีืผู้ลิตัั�งแต่ัวันิทีุ� ๒๘ มิืถุูนิายนิ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ปิระกาศนีิ�ทุำาให้แรงงานิจำานิวนิมืากตััดสินิใจเดินิทุางกลัิบบ้านิ
หรือมุ่ืงหน้ิาออกนิอกพื�นิทีุ�ควบคุมืสูงสุด
 วัันท่ี่� ๑๓ สิำงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็ินิวันิทีุ�ยอดผูู้้ติัดเชื�อ 
รายใหม่ืทุำาสถิูตัิสูงสุดตัั�งแต่ัเริ�มืการระบาดของโรคโควิด 19  
คือ ๒๓,๔๑๘ ราย ยอดผูู้้เสียชีวิตัสูงสุดอยู่ทีุ� ๓๑๒ ราย  
ผูู้้ป่ิวยอาการหนัิก ๕,๔๕๘ ราย จำาเป็ินิต้ัองใช้ทุ่อช่วยหายใจ 
๑,๑๕๕ ราย ทัุ�งหมืดนีิ�เกินิกว่าทีุ�ระบบจะรองรับไหว  
จ้งได้มีืการนิำามืาตัรการ Home Isolation (HI) แลิะ  
Community Isolation (CI) มืาใช้ เพื�อให้การบริหารจัดการ
เตีัยงมีืปิระสิทุธิภาพสูงสุด โดยสายพันิธ์ุทีุ�ตัรวจพบในิช่วงนีิ�  
ยงัเป็ินิสายพันิธ์ุ Alpha หรือ B 1.1.7 สายพันิธ์ุเดียวกับทีุ�พบ
ในิคลัิสเตัอร์สถูานิบันิเทิุงย่านิทุองหล่ิอ
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โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
หรือโรคโควิด 19 

(Coronavirus Disease 2019 (COVID-19))

ในจังหวัดสมุทรปราการ
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  จุดเร่ิมของการแพร่ระบาดของ
  โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 หรือ
  โรคโควิด 19 ในจังหวัดสมุทรปราการ
 หลัิงจากทีุ�ปิระเทุศไทุยพบการแพร่ระบาดของโรคติัดเชื�อ 
ไวรัสโคโรนิา 2019 หรือโรคโควิด 19 (coronavirus disease 
2019 (COVID-19)) ระลิอกแรกเป็ินิสายพันิธ์ุอู่ฮั่�นิ S (Serine) 
ในิเดือนิมืกราคมื ๒๕๖๓ แลิะมีืจำานิวนิผูู้้ติัดเชื�อรายใหม่ื
มืากกว่า ๑๐๐ คนิ โดยในิวันิทีุ� ๑๕ มีืนิาคมื ๒๕๖๓ มีืยอด 
ผูู้้ป่ิวย ๑๘๘ คนิ ซ้ี�งนัิบว่าเป็ินิวันิทีุ�สูงสุดของการระบาด 
รอบแรก แต่ัด้วยมืาตัรการของภาครัฐแลิะความืร่วมืมืือของ 
ทุุกภาคส่วนิ รวมืถู้งปิระชาชนิทีุ�ปิฏิบัติัตัามืมืาตัราการเพื�อ
ป้ิองกันิตันิเอง ทุำาให้ยอดผูู้้ติัดเชื�อลิดลิงอย่างต่ัอเนืิ�องแลิะ
รักษาระดับการมีืผูู้้ติัดเชื�อไว้เพียงเลิขสองหลัิกนิานิถู้ง ๙ เดือนิ 
จนิได้รับคำาชมืจากองค์การระหว่างปิระเทุศว่า ปิระเทุศไทุย
เป็ินิตััวอย่างต้ันิแบบของการปิระสบความืสำาเร็จ ผูู้้สามืารถู
ควบคุมืการระบาดของโรค COVID-19 ได้เป็ินิอย่างดี
 เมืื�อปิระเทุศไทุย “การ์ดตัก” กลิางเดอืนิธันิวาคมื ๒๕๖๓ 
พบการระบาดในิระลิอกทีุ� ๒ การระบาดระลิอกนีิ�เป็ินิสายพันิธ์ุ
อัลิฟ่ิา (Alpha) หรือ สายพันิธ์ุอังกฤษ สายพันิธ์ุนีิ�แพร่กระจาย
เชื�อได้ง่ายกว่าสายพันิธ์ุอื�นิมืากถู้ง ๔๐-๗๐% แลิะยังเลีิ�ยง
ภูมิืคุ้มืกันิได้ดี ทุำาให้มีือัตัราการเจ็บป่ิวยแลิะเสียชีวิตัสูงข้�นิถู้ง 

๓๐% จากปัิญิหาแรงงานิต่ัางด้าวทีุ�ลัิกลิอบเข้าปิระเทุศตัามื
ช่องทุางธรรมืชาติั มีืการพบผูู้้ติัดเชื�อในิกลุ่ิมืแรงงานิเมีืยนิมืาจนิ
เป็ินิคลัิสเตัอร์ใหญ่ิ ทีุ�ตัลิาดกลิางกุ้งจังหวัดสมุืทุรสาคร ทุำาให้
จังหวัดสมุืทุรปิราการซ้ี�งเป็ินิพื�นิทีุ�รอยต่ัอมีืความืเสี�ยงสูงมืาก
เช่นิกันิ ในิวันิทีุ� ๑๙ ธันิวาคมื พ.ศ. ๒๕๖๓ เริ�มืพบผูู้้ติัดเชื�อ 
จากการระบาดระลิอกใหม่ืในิพื�นิทีุ�จังหวัดสมุืทุรปิราการ  
๓ ราย รายแรกเป็ินิเพศชาย ชาวลิาว อาย ุ๓๑ ปีิ ทุำางานิรับส่ง
อาหารทุะเลิทีุ�ตัลิาดมืหาชัย รายทีุ� ๒ แลิะ ๓ เป็ินิคู่สามีืภรรยา
ทีุ�ไปิซืี�อของมืาขายจากตัลิาดทุะเลิไทุย แลิะตัลิาดกลิางกุ้ง 
มืหาชัย โดยนิำาสินิค้าไปิขับรถูพุ่มืพวงเร่ขายในิจังหวัดนินิทุบุรี 
รวมืถู้งพบกลุ่ิมืคลัิสเตัอร์โรงงานิในิเขตัอำาเภอพระปิระแดง  
ซ้ี�งทุำาให้จังหวัดสมุืทุรปิราการ พบผูู้้ติัดเชื�อโรคโควิด 19 สูง 
เป็ินิอันิดับ ๓ ของปิระเทุศ
 ผูู้้ว่าราชการจังหวัดสมุืทุรปิราการ จ้งปิระกาศยกระดับ
มืาตัรการคุมืเข้มืเทีุยบเทุ่า ๕ จังหวัดเสี�ยงสูงแลิะเข้มืงวด 
แลิะกำาหนิดกรอบแนิวทุางในิการดำาเนิินิงานิแบบบูรณาการ 
การทุำางานิร่วมืกันิของส่วนิราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กร
ปิกครองส่วนิทุ้องถิู�นิ กำานัินิ ผูู้้ใหญ่ิบ้านิ รวมืทัุ�งภาค 
ปิระชาสังคมื ภาคเอกชนิ แลิะภาคปิระชาชนิ โดยให้ทุุกหน่ิวยงานิ 
เร่งดำาเนิินิการตัามืมืาตัรการในิการเฝ้าระวังแลิะป้ิองกันิการ
แพร่ระบาดของเชื�อโรคโควดิ 19 โดยให้เร่งดำาเนิินิการอย่าง
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เร่งด่วนิ ทัุ�งกำาหนิดให้มีืมืาตัรการตัรวจหาเชื�อเชิงรุกแบบ 
คัดกรอง การตัรวจตัิดตัามืรายบุคคลิ แลิะให้ปิระชาชนิทีุ�มีื 
ความืจำาเป็ินิต้ัองเดินิทุางเข้า-ออกในิพื�นิทีุ�จังหวัดสมุืทุรปิราการ  
ต้ัองยื�นิขอเอกสารรับรองความืจำาเป็ินิเพื�อยื�นิแสดงต่ัอ 
เจ้าหน้ิาทีุ�ปิระจำาจุดตัรวจในิแต่ัลิะพื�นิทีุ� รวมืถู้งมีืการ
ปิระชาสัมืพันิธ์ทีุ�เน้ินิการสื�อสารสาธารณะทีุ�สร้างการรับรู้
แลิะความืเข้าใจทีุ�ถููกต้ัองให้แก่ปิระชาชนิในิการปิฏิบัติัตัามื
แนิวทุางทีุ�กระทุรวงสาธารณสุขแนิะนิำาให้ใช้ในิการชะลิอ 
การระบาดของโรคโควิด 19 (มืาตัรการ D-M-H-T-T) ดังนีิ�
 D - Distancing คือ การเว้นิระยะห่างกับคนิอื�นิอย่างน้ิอย 
๑ - ๒ เมืตัร เพราะลิะอองฝอยจากการพูด ไอ จามื จะฟุ้ิง
มืากในิระยะ ๑ - ๒ เมืตัร รวมืถู้งหลีิกเลีิ�ยงการสัมืผัู้สกับผูู้้อื�นิ
 M - Mask wearing คือ การสวมืหน้ิากากอนิามัืย
หรือหน้ิากากผู้้าเพื�อลิดการฟุ้ิงกระจายของลิะอองฝอย  
โดยปิระชาชนิทัุ�วไปิสามืารถูสวมืหน้ิากากผู้้าได้ตัลิอด เพราะ
ยิ�งซัีกบ่อยก็จะยิ�งมีืปิระสิทุธิภาพในิการกรองเชื�อทีุ�ดี
 H - Hand washing คือ การหมัื�นิล้ิางมืือบ่อย ๆ  
ทัุ�งนิำ�าสบู่แลิะเจลิแอลิกอฮ่อล์ิฆ่่าเชื�อ เพราะมีืโอกาสทีุ�เราจะ 
นิำามืาสัมืผัู้สใบหน้ิาโดยไม่ืรู้ตััวได้

 T - Testing คือ การตัรวจวดัอุณหภูมิืร่างกายสมืำ�าเสมือ
 ทัุ�งก่อนิเข้าทุำางานิ ร้านิสะดวกซืี�อ แลิะหากทุราบว่ามีืปิระวัติั
ไปิพื�นิทีุ�เสี�ยง ควรเข้ารับการตัรวจโรคโควิด 19
 T - Thai cha na คือ การสแกนิติัดตัั�งแลิะใช้ 
แอปิพลิิเคชั�นิไทุยชนิะทุุกครั�งทีุ�เดินิทุางไปิสถูานิทีุ�ต่ัาง ๆ  
แลิะโหลิดแอปิพลิิเคชั�นิหมือชนิะ พร้อมืลิงทุะเบียนิหากทุำาได้  
เพื�อให้ทุราบความืเสี�ยงติัดโรคของตันิเอง หากมีื SMS  
แจ้งเ ตืัอนิว่ามีืปิระวั ติัไปิทีุ� เ สี� ยงมืา จะได้กักตััวหรือ 
ตัรวจโรคโควิด 19 ได้อย่างรวดเร็ว พร้อมืทัุ�งให้ปิระชาชนิ 
ทีุ�เดินิทุางไปิยังพื�นิทีุ�เสี�ยงให้รายงานิตััวต่ัออาสาสมัืคร 
สาธารณสุขปิระจำาหมู่ืบ้านิหรือเจ้าหน้ิาทีุ�สาธารณสุข เพื�อรับ
คำาแนิะนิำาในิการดูแลิตันิเอง เฝ้าระวัง สังเกตัอาการตันิเอง
อยูทีุ่�บ้านิ ๑๔ วันิ 

  วิวัฒนาการของโรคติดเช้ือไวรัส
  โคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19
 การวิวัฒนิาการของเชื�อไวรัสเป็ินิเรื�องปิกติัตัามืธรรมืชาติั 
โดยหลัิกการของไวรัสหรือสิ�งมีืชีวิตั เมืื�อไปิอาศัยอยู่ในิเซีลิล์ิ 
ผูู้้อื�นิมัืกจะไม่ืทุำาร้ายถิู�นิอาศัยเดิมื แลิะเมืื�อขยายพันิธ์ออกไปิ 
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ก็จะมีืความืผิู้ดเพี�ยนิทุางด้านิพันิธุกรรมืแต่ัมัืกจะเปิลีิ�ยนิแปิลิง 
ทีุลิะน้ิอย หลัิงการระบาดใหญ่ิทีุ�รุนิแรงผู่้านิไปิจะกลิายเป็ินิ
โรคปิระจำาถิู�นิทีุ�พบได้ทัุ�วไปิ เช่นิ โรคทุางเดนิิหายใจหลิายชนิิด
ทีุ�ลิดความืรุนิแรงลิง พร้อมืทัุ�งปิระชากรส่วนิใหญ่ิก็จะมีืภูมิื
ต้ัานิทุานิข้�นิ เช่นิ ตััวอย่างของโรคไข้หวัดใหญ่ิสเปินิ เข้ามืาปีิ 
พ.ศ. ๒๔๖๑ มีืผูู้้เสียชีวิตัทัุ�วโลิกปิระมืาณ ๒๐ - ๔๐ ล้ิานิคนิ 
แลิะหลัิงจากนัิ�นิไวรัสตััวนีิ� ก็กลิายเป็ินิโรคปิระจำาถิู�นิ  
เป็ินิไข้หวัดใหญ่ิ ในิทุำานิองเดียวกันิ เมืื�อไวรัสชนิิดเดียวกันิ 
แพร่เชื�อในิมืนุิษย์ ความืหลิากหลิายทุางพันิธุกรรมืของมืนุิษย์  
ทุำาให้ผูู้้ได้รับเชื�อมีืความืแตักต่ัางกันิทุางด้านิต่ัาง ๆ บางคนิ  
ติัดเชื�อง่าย บางคนิติัดเชื�อยาก บางคนิเป็ินิแล้ิวมีืความืรุนิแรง  
บางคนิไม่ืรุนิแรง เพราะพันิธุกรรมืของแต่ัลิะคนิไม่ืเหมืือนิกันิ  
การต้ัานิทุานิต่ัอไวรัสจ้งต่ัางกันิ
 จากข้อมูืลิการระบาดของไวรัสโคโรนิา SARS Coy-2 
ตัั�งแต่ัพบการแพร่ระบาดจนิถู้งเดือนิ พฤษภาคมื พ.ศ. ๒๕๖๓ 
มีื ผูู้้ ศ้ กษ าแลิะถูอดร หั ส พันิ ธุ ก ร รมื ทัุ� ง ตัั ว มื ากก ว่ า  
๔๓,๐๐๐ สายพันิธ์ุ ย่อมืเห็นิการเปิลีิ�ยนิแปิลิงในิรหัสพันิธุกรรมื 
อยูบ้่าง วิวัฒนิาการของไวรัสสาย RNA เป็ินิเรื�องปิกติัทีุ�พบได้ 
เช่นิ HIV, RSV Influenza จ้งมีืการแบ่งกลุ่ิมืย่อยออกไปิ ในิ HIV 
เราก็จะเห็นิเป็ินิกลุ่ิมืๆ A B C ... ในิ RSV ก็จะแบ่งเป็ินิ RSV-A, 

RSV-B แลิะในิแต่ัลิะกลุ่ิมืของ RSV ยงัแบ่งกลุ่ิมืย่อยออกเป็ินิ 
จำานิวนิมืาก แลิะในิทุำานิองเดียวกันิ เป็ินิเรื�องปิกติัทีุ�ไวรัส
โคโรนิาจะมีืวิวัฒนิาการแบ่งกลุ่ิมืย่อยออกไปิ การศ้กษาของ
นัิกวิจัยจีนิทีุ�ศ้กษาพันิธุกรรมืของเชื�อไวรัสโคโรนิา 2019 หรือ
โรคโควิด 19 จากทัุ�วโลิกจำานิวนิทัุ�งสิ�นิจำานิวนิ ๑๐๓ ตััวอย่าง 
พบว่าสามืารถูแบ่งกลุ่ิมืย่อยตัามืการเปิลีิ�ยนิแปิลิงของลิำาดับ
เบส ๒ ตัำาแหน่ิง โดยตัำาแหน่ิงแรกไม่ืเปิลีิ�ยนิการสร้างกรด 
อะมิืโนิ ตัำาแหน่ิงทีุ� ๒ เปิลีิ�ยนิ การสร้างกรดอะมิืโนิ โดยพบ
ต้ันิตัอทีุ�เกิดทีุ�เมืืองอู่ฮั่�นิ ตัำาแหน่ิงกรดอะมิืโนินีิ� คือ Serine 
แลิะต่ัอมืาวิวัฒนิาการ เปิลีิ�ยนิเป็ินิ Leucine จ้งแยกชนิิดของ
ไวรัสเป็ินิ ๒ กลุ่ิมื กลุ่ิมืแรกเรียก S type (Serine) แลิะกลุ่ิมืทีุ� 
๒ เรียก L type (Leucine)
 หลัิงจากทัุ�วโลิกรวมืถู้งปิระเทุศไทุยเหมืือนิจะควบคุมื
การระบาดของไวรัสโคโรนิาทีุ�ก่อให้เกิดโรคโควิด 19 ได้ดี
พอสมืควร จากการทีุ�แพทุย์แลิะนัิกวิทุยาศาสตัร์รู้จักไวรัส 
อาการ การรักษา รวมืทัุ�งมีืการผู้ลิิตัวัคซีีนิออกมืาแลิะมืี 
การฉีดวัคซีีนิให้กับปิระชาชนิทัุ�งกลุ่ิมืเสี�ยงแลิะปิระชาชนิ
ทัุ�วไปิแล้ิว แต่ัสถูานิการณ์โควิดทีุ�ระบาดเพิ�มืข้�นิอย่างรวดเร็ว
จนิทุำาให้ระบบสาธารณสุขในิหลิาย ๆ ปิระเทุศมีืปัิญิหาทัุ�งแง่
จำานิวนิผูู้้ทีุ�ต้ัองการตัรวจคัดกรองเพิ�มืมืากข้�นิ จำานิวนิผูู้้ป่ิวย



37องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ   |    

ทีุ�ต้ัองรับไว้รักษาในิโรงพยาบาลิ แลิะผูู้้ป่ิวยวิกฤตัทีุ�มีืมืาก 
จนิอาจเกินิศักยภาพทีุ�บุคลิากรทุางการแพทุย์ แลิะระบบ
โดยรวมืจะสามืารถูรับมืือได้ เสี�ยงต่ัอการกลิายพันิธ์ุของ 
ไวรัส โดยเฉพาะสายพันิธ์ุเดลิต้ัา เป็ินิต้ันิ จากการติัดตัามืแลิะ
ถูอดรหัสพันิธุกรรมืจากผูู้้ป่ิวยในิปิระเทุศไทุยจากพื�นิทีุ�ต่ัาง ๆ 
กว่า ๔๐ ตััว ของศูนิย์เชี�ยวชาญิเฉพาะทุางด้านิไวรัสวิทุยา 
คลิินิิกจุฬาลิงกรณ์มืหาวิทุยาลัิย พบว่าโคโรนิาไวรัส 
สายพันิธ์ุใหม่ืระบาดในิปิระเทุศไทุยตัั�งแต่ัเดือนิมืกราคมื  
พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็ินิสายพันิธ์ุทีุ�เข้ามืาจากปิระเทุศจีนิ สายพันิธ์ุ
อู่ฮั่�นิเป็ินิชนิิด L (leucine) ต่ัอมืาพบการระบาดมืากในิเดือนิ
มีืนิาคมืทีุ�สนิามืมืวยแลิะสถูานิบันิเทิุงทุองหล่ิอ พบว่าเป็ินิ 
สายพันิธ์ุเดียวกันิ เป็ินิชนิิด S (serine) เมืื�อได้ผู้ลิสรุปิของ 
การศ้กษาวิจัยแล้ิวจ้งมืาผู้ลิิตัเป็ินิวัคซีีนิ “ซิีโนิฟิาร์มื” สำาหรับ
ฉีดให้กับปิระชาชนิ

  การดําเนินงานขององค์การบริหาร 
  ส่วนจังหวัดสมุทรปราการ
 องค์การบรหิารส่วนิจังหวัดสมุืทุรปิราการ ในิฐานิะองคก์ร
ปิกครองส่วนิทุ้องถิู�นิ ซ้ี�งมีืหน้ิาทีุ�แลิะอำานิาจตัามืพระราช
บัญิญัิติัองค์การบริหารส่วนิจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ แลิะทีุ�แก้ไข
เพิ�มืเติัมื มืาตัรา ๔๕ (๘) จัดทุำากิจกรรมืใด ๆ อันิเป็ินิอำานิาจ
หน้ิาทีุ�ของราชการส่วนิทุ้องถิู�นิอื�นิทีุ�อยูใ่นิเขตัองค์การบริหาร
ส่วนิจังหวัด ตัามืทีุ�กำาหนิด ในิกฎกระทุรวง พ.ศ. ๒๕๔๑ (๑๔) 
กิจการป้ิองกันิแลิะบำาบัดรักษาโรค เป็ินิกิจการทีุ�ราชการส่วนิ 
ทุ้องถิู�นิอื�นิสมืควรให้องค์การบริหารส่วนิจังหวัดร่วมืดำาเนิินิการ 
หรือให้องค์การบริหารส่วนิจังหวัดจัดทุำา แลิะพระราชบัญิญัิติั
กำาหนิด แผู้นิแลิะขั�นิตัอนิกระจายอำานิาจให้แก่องค์กรปิกครอง
ส่วนิทุ้องถิู�นิ พ.ศ. ๒๕๔๒ มืาตัรา ๑๗ (๑๙) จัดให้มืโีรงพยาบาลิ 
จังหวัด การรักษาพยาบาลิ การป้ิองกันิแลิะการควบคุมื 
โรคติัดต่ัอ รวมืถู้งกฎหมืาย ระเบียบอื�นิ ๆ ทีุ�เกี�ยวข้อง
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 การแพร่ระบาดของโรคตัดิเชื�อไวรัสโคโรนิา 2019 หรอื 
โรคโควิด 19 ในิจังหวัดสมุืทุรปิราการ พบผูู้้ป่ิวยติัดเชื�อรายใหม่ื 
ผูู้้ติัดเชื�อสะสมื รวมืถู้งมีืยอดผูู้้เสียชีวิตัเพิ�มืสูงข้�นิ ทุำาให้สถูานิ
พยาบาลิของรัฐไม่ืสามืารถูรองรับผูู้้ป่ิวยเข้ารับการรักษา
ได้อย่างเพียงพอ คณะผูู้้บริหารองค์การบริหารส่วนิจังหวัด
สมุืทุรปิราการ ได้ตัระหนัิกถู้งการป้ิองกันิแลิะแก้ไขปัิญิหา 
ดังกล่ิาวให้แก่ปิระชาชนิภายในิพื�นิทีุ�จังหวัดสมุืทุรปิราการ 
ในิการเฝ้าระวังแลิะชะลิอการแพร่ระบาดของเชื�ออย่าง 
เร่งด่วนิ จ้งได้มีืมืติัเห็นิชอบให้หน่ิวยงานิในิสังกัดเร่งปิระสานิ

ทุุกหน่ิวยงานิทีุ�เกี�ยวข้อง เพื�อหารือแนิวทุางในิการปิฏิบัติังานิ 
ร่วมืกันิตัามืปิระกาศของศูนิย์บริหารสถูานิการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติัดเชื�อไวรัสโคโรนิา 2019 (COVID-19) 
องค์การบริหารส่วนิจังหวัดสมุืทุรปิราการจ้งได้จัดหาวัสดุ 
อุปิกรณ์ เคมีืภัณฑ์ ฯลิฯ เพื�อดำาเนิินิการป้ิองกันิ แลิะควบคุมื 
การแพร่ระบาดของโรคตัิดเชื�อไวรัสโคโรนิา 2019 หรือ
โรคโควิด 19 แลิะสนัิบสนุินิการปิฏิบัติังานิของเจ้าหน้ิาทีุ� 
ทีุ� เ กี�ยวข้องให้สามืารถูระงับการแพร่ระบาดได้อย่าง 
ครอบคลุิมืทัุ�วทุุกพื�นิทีุ�ในิจังหวัดสมุืทุรปิราการ รวมืถู้งการให้ 
ความืช่วยเหลืิอผูู้้ทีุ�ได้รับผู้ลิกระทุบจากมืาตัรการป้ิองกันิ 
แลิะควบคุมืโรคติัดต่ัอ แลิะได้จัดสรรงบปิระมืาณในิการ 
จัดหาวัคซีีนิตััวเลืิอกสำาหรับบริการฉีดให้แก่ปิระชาชนิ 
กลุ่ิมืเสี�ยง แลิะปิระชาชนิทัุ�วไปิในิพื�นิทีุ�จังหวัดสมุืทุรปิราการ  
โดยนิายกองค์การบริหารส่วนิจังหวัดสมุืทุรปิราการได้สั�งการ 
ให้หน่ิวยงานิทีุ�เกี�ยวข้องเร่งจัดทุำาแผู้นิดำาเนิินิงานิ การเฝ้าระวัง 
แลิะควบคุมืการแพร่ระบาดของโรคตัิดเชื�อไวรัสโคโรนิา 
2019 หรือโรคโควิด 19 พร้อมืทัุ�งรวบรวมืข้อมูืลิการแพร่
ระบาดแต่ัลิะพื�นิทีุ�เพื�อเข้าดำาเนิินิการช่วยเหลืิอได้อย่างทัุนิ
ทุ่วงทีุ

 การด้ำาเนินงานขององค์การบริหารสำ�วันจีังหวััด้
สำมุที่รป่ราการ
 ๑. สืบค้นิข้อมูืลิสถูานิการณ์การแพร่ระบาดของ 
โรคติัดเชื�อไวรัสโคโรนิา 2019 หรือโรคโควิด 19 ในิพื�นิทีุ�
จังหวัดสมุืทุรปิราการ เพื�อใช้แผู้นิดำาเนิินิการเฝ้าระวังป้ิองกันิ
แลิะควบคุมืการแพร่ระบาดของ โรคติัดเชื�อไวรัสโคโรนิา 2019 
หรือโรคโควิด 19
 ๒. รวมืรวมืข้อ มูืลิความืต้ัองการ วัส ดุ  อุปิกรณ์  
แลิะครุภัณฑ์ สำาหรับดำาเนิินิการป้ิองกันิแลิะควบคุมื 
การแพร่ระบาดของโรคตัิดเชื�อไวรัสโคโรนิา 2019 หรือ 
โรคโควิด 19 ทีุ�มีืหนัิงสือขอรับการสนัิบสนุินิมืายังองค์การ
บริหารส่วนิจังหวัดสมุืทุรปิราการ
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 ๓. ปิระชาสัมืพันิธ์ให้ความืรู้เกี�ยวกับโรคตัิดเชื�อไวรัส
โคโรนิา 2019 หรือโรคโควิด 19 รวมืถู้ง ปิระชาสัมืพันิธ์การ
ลิงพื�นิทีุ�ปิฏิบัติัขององค์การบริหารส่วนิจังหวัดสมุืทุรปิราการ
ในิภาพรวมื
 ๔. ส นัิบสนุินิงบปิระมืาณในิการ จัดหาครุ ภัณฑ์ 
การแพทุย์ สำาหรับรักษาผูู้้ป่ิวยทีุ�ติัดเชื�อให้แก่ โรงพยาบาลิ 
ในิพื�นิทีุ�จังหวัดสมุืทุรปิราการ
 ๕. จัดตัั�งโรงพยาบาลิสนิามื ศูนิย์พักคอย รวมืถู้งการ
จัดหาอาหารให้แก่ผูู้้ป่ิวย แลิะกลุ่ิมืเสี�ยง ติัดเชื�อ โดยดำาเนิินิ
การร่วมืกับหน่ิวยงานิทีุ�เกี�ยวข้อง
 ๖. ดำาเนิินิการจัดหาวัคซีีนิ เพื�อฉีดให้กับปิระชาชนิ 
กลุ่ิมืเสี�ยง แลิะปิระชาชนิทัุ�วไปิในิพื�นิทีุ� จังหวัดสมุืทุรปิราการ 
ดังนีิ�
 - วััคซ่น “ซิโนฟาร์ม” องค์การบริหารส่วนิจังหวัด
สมุืทุรปิราการ แจ้งความืปิระสงค์ขอรับการจัดสรรวัคซีีนิ 
จากราชวิทุยาลัิยจุฬาภรณ์ จำานิวนิ ๓ ครั�ง รวมืจำานิวนิ 
๔๘๔,๐๐๐ โดส สำาหรับฉีดให้กับปิระชาชนิ ๒๔๒,๐๐๐ คนิ 
พร้อมืทัุ�งจัดให้มีืศูนิย์ฉีดวัคซีีนิครอบคลุิมืพื�นิทีุ� ทัุ�ง ๖ อำาเภอ 
คือ
  จุีด้ท่ี่� ๑ ณ อุทุยานิการเรียนิรู้แลิะหอชมืเมืือง
    สมุืทุรปิราการ 
  จุีด้ท่ี่� ๒ ณ ห้องปิระชุมือาคารสำานัิกงานิเทุศบาลิ
    ตัำาบลิพระสมุืทุรเจดีย์ 
  จุีด้ท่ี่� ๓ ณ อาคารอเนิกปิระสงค์ ๒ เทุศบาลิ
    เมืืองปู่ิเจ้าสมิืงพราย 
  จุีด้ท่ี่� ๔ ณ ลิานิอเนิกปิระสงค์องค์การบริหารส่วนิ
    ตัำาบลิบางเสาธง 
  จุีด้ท่ี่� ๕ ณ Apple Loft matket ตัำาบลิบางแก้ว 
    อำาเภอบางพลีิ
  จุีด้ท่ี่� ๖  ณ โรงพยาบาลิรามืาธิบดีจักรีนิฤบดินิทุร์

 - วััคซ่น “Moderna” องค์การบริหารส่วนิจังหวัด
สมุืทุรปิราการ แจ้งความืปิระสงค์ขอรับการจัดสรรวัคซีีนิจาก
สภากาชาดไทุย จำานิวนิ ๒ ครั�ง รวมืจำานิวนิ ๑๐๗,๑๖๐ โดส 
สำาหรับฉีดให้กับปิระชาชนิ ๖๓,๐๗๕ คนิ พร้อมืทัุ�งจัดให้มีื 
ศูนิย์ฉีดบริเวณริมืเขื�อนิหน้ิาศาลิากลิางจังหวัดสมุืทุรปิราการ
 - จัดทุำาแบบฟิอร์มืการลิงทุะเบียนิฉีดวัคซีีนิ พร้อมื 
แต่ังตัั�งเจ้าหน้ิาทีุ�เพื�อให้ข้อมูืลิแก่ปิระชาชนิทีุ�มืคีวามืปิระสงค์
จะลิงทุะเบียนิรับการฉีดวัคซีีนิ
 - ลิงพื�นิทีุ�ร่วมืกับเจ้าหน้ิาทีุ�โรงพยาบาลิจุฬารัตัน์ิ ๓ 
อินิเตัอร์ เพื�อให้บริการฉีดวัคซีีนิแก่ผูู้้สูงอายุ ผูู้้ป่ิวยติัดเตีัยง  
ผูู้้พิการ ทีุ�ไม่ืสามืารถูเข้ารับการฉีดวัคซีีนิในิศูนิย์ฉีดได้
 ๗. จัดทุำาแผู้นิปิฏิบัติังานิภาคสนิามื สำาหรับใช้ในิการ
ลิงพื�นิทีุ�ฉีดพ่นินิำ�ายาฆ่่าเชื�อในิแหล่ิงชุมืชนิ แลิะบริเวณพื�นิทีุ�
สาธารณะต่ัาง ๆ ทัุ�วทัุ�งจังหวัดสมุืทุรปิราการ รวมืถู้งลิงพื�นิทีุ�
ร่วมืแจกจ่ายแอลิกอฮ่อล์ิให้กับปิระชาชนิ
 ๘. จัดทุำารายงานิผู้ลิการปิฏิบัติังานิในิภาพรวมืทัุ�งพื�นิทีุ�
จังหวัดสมุืทุรปิราการ
 ๙. องค์การบริหารส่วนิจังหวัดสมุืทุรปิราการ ได้จัดสรร
เจ้าหน้ิาทีุ�ลิงปิระจำาศูนิย์ฉีดวัคซีีนิตัามืทีุ�ได้มีืปิระกาศกำาหนิด 
วันิ เวลิา แลิะสถูานิทีุ� ให้ปิระชาชนิทุราบ



42 |   รายงานผลการปฏิบัติงานป้องกัน ควบคุม การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19

สรุปผลการดำาเนินงาน
องค์การบัริหาร

ส่วนจัังหวัดสมุทรปราการ

๒บัทที่
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วัคซีนซิโนฟาร์ม 
จากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
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จัังหวััดสมุุทรปราการ ถืือเป็นจัังหวััดท่�มุ่ 
จัำานวันยอดผู้้� ติิดเชืื้�อในแต่ิละวัันส้งเป็น
ลำาดับติ�นของประเทศ ประกอบกับจัังหวััด
สมุุทรปราการมุ่ประชื้ากรท่�หนาแน่น ส่งผู้ล
ให�การควับคุมุและระงับการแพร่ระบาดของ 
โรคติิดเชืื้�อไวัรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิัด 19 
เป็นไปด�วัยควัามุยากลำาบาก อ่กทั�งยังมุ่วััคซ่ีน
ไมุ่เพ่ยงพอท่�จัะนำามุาบริการให�กับประชื้าชื้น
ท่�อ ย่้ในพื�นท่� ได�อ ย่างทั�วั ถึืง เ นื�องจัาก 
จัะติ�องรอรับการจััดสรรวััคซ่ีนจัากรัฐบาล
เท่านั�น และเพื�อเป็นการระงับยับยั�งมิุให� 
เกิดการแพร่ระบาดของโรคติิดเชืื้�อไวัรัส
โคโรนา 2019 หรือโรคโควิัด 19 ท่�นับวััน
จัะทว่ัควัามุรุนแรงยิ�งขึ�น องค์การบริหาร
ส่วันจัังหวััดสมุุทรปราการ จึังมุ่ควัามุจัำาเป็น
จัะติ�องเร่งจััดหาวััคซ่ีนป้องกันโรคโควิัด 19 
เพื�อนำามุาบริการแก่ประชื้าชื้นในพื�นท่�โดย
เร็วัท่�สุด
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	 (๑)	มีีสััญชาติิไทย	
	 (๒)	อายุ	๑๘	ปีีข้ึ้�นไปี
	 (๓)	มีีภููมิีลำำาเนา,	พัักอาศััย	หรืือทำางานในจัังหวััด
	 	 สัมุีทรืปีรืาการื	
	 (๔)	ต้ิองไม่ีเคยได้รัืบวััคซีีนหรืือโรืคโควิัด	19	ใด	ๆ 	มีาก่อน
	 โดยจัะพิัจัารืณาจััดสัรืรืวััคซีีนให้กับปีรืะชาชนติามี 
ลำำาดับกลุ่ำมี	ดังนี�
 กลุ่มุแรก	คือ	กลุ่ำมีเปีรืาะบาง	คือ	ผูู้้สูังอายุ	๗๐	ปีีข้ึ้�นไปี	
ผูู้้ป่ีวัยติิดเตีิยง	ผูู้้พิัการื	ผูู้้มีีโรืคปีรืะจัำาตัิวัที�มีีควัามีเสีั�ยง	ผูู้้ด้อย
โอกาสั	 ชุมีชนแออัด	 บุคลำากรืสัาธารืณสุัขึ้	พัรืะสังฆ์์	 นักบวัช 
แลำะกลุ่ำมีองค์กรืการืศ้ักษา		
 กลุ่มุท่� ๒	 กลุ่ำมีผูู้้มีีภููมิีลำำาเนาในจัังหวััดสัมุีทรืปีรืาการื 
แลำะแจ้ังควัามีปีรืะสังค์โดยการืเดินทางมีาลำงทะเบียนด้วัย
ตินเอง	ณ	บริืเวัณริืมีเขืึ้�อนแม่ีนำ�าเจ้ัาพัรืะยา	ศัาลำากลำางจัังหวััด
สัมุีทรืปีรืาการื	
 กลุ่มุท่� ๓ กลุ่ำมีผูู้้มีีภููมิีลำำาเนาในจัังหวััดสัมุีทรืปีรืาการื	 
แลำะลำงทะเบียนออนไลำน์	
 กลุ่มุท่� ๔ เป็ีนกลุ่ำมีผูู้้ที�ไม่ีมีีสัมีาร์ืทโฟน	หรืือไม่ีสัามีารืถ
เข้ึ้าถ้งอินเติอร์ืเน็ติได้	 จ้ังได้ลำงทะเบียนผู่้าน	 อสัมี.	 ทสัมี.	 
แลำะสัมีาชิกสัภูาองค์การืบริืหารืส่ัวันจัังหวััด	

วิธีีการเปิิดรับลงทะเบียน ๓ ช่องทาง 
 ช่ื้ อ งทา ง ท่�  ๑ 	 ลำ งทะ เ บี ยน ผู่้ านทา ง เ ว็ับ ไซี ต์ิ	 
www.samutprakanvaccines.com	
 ช่ื้องทางท่� ๒	ลำงทะเบียนด้วัยตินเอง	ณ	บริืเวัณริืมีเขืึ้�อน
แม่ีนำ�าเจ้ัาพัรืะยา	ศัาลำากลำางจัังหวััดสัมุีทรืปีรืาการื	(เปิีดบริืการื
ได้	 ๑	 วััน	 คือ	๑๙	กรืกฎาคมี	๒๕๖๔	 เนื�องจัากต้ิองปีฏิิบัติิ 

 องค์การืบริืหารืส่ัวันจัังหวััดสัมุีทรืปีรืาการื	 
ได้แจ้ังควัามีปีรืะสังค์ขึ้อรัืบการืจััดสัรืรืวััคซีีนตัิวัเลืำอก 
“ซิีโนฟาร์ืมี”	 จัากรืาชวิัทยาลัำยจุัฬาภูรืณ์	 ซ้ี�งเป็ีน
หน่วัยงานที�มีีอำานาจัหน้าที�ติามีปีรืะกาศัศูันย์บริืหารื
สัถานการืณ์การืแพัร่ืรืะบาดขึ้องโรืคติิดเชื�อไวัรัืสั
โคโรืนา	 2019	หรืือโรืคโควิัด	 19	 เรืื�อง	 แนวัทางการืบริืหารื
จััดการืวััคซีีนป้ีองกันโรืคโควิัด	19	ลำงวัันที�	๘	มิีถุนายน	๒๕๖๔	 
โดยองค์การืบริืหารืส่ัวันจัังหวััดสัมุีทรืปีรืาการืได้รัืบการืจััดสัรืรื
วััคซีีนตัิวัเลืำอก	 “ซิีโนฟาร์ืมี”	 จัากรืาชวิัทยาลัำยจุัฬาภูรืณ์ 
จัำานวัน	๓	ครัื�ง	ดังนี�
 ครั�งท่� ๑ ปีรืะกาศัจััดสัรืรื	เมืี�อวัันที�	๑๕	กรืกฎาคมี	๒๕๖๔ 
จัำานวัน	๙๙,๐๐๐	คน	(๑๙๘,๐๐๐	โดสั)	อัติรืาโดสัลำะ	๘๘๘	บาท 
เป็ีนเงินจัำานวัน	๑๗๕,๘๒๔,๐๐๐	บาท
 ครั�งท่� ๒	ปีรืะกาศัจััดสัรืรื	เมืี�อวัันที�	๓๐	กรืกฎาคมี	๒๕๖๔	
จัำานวัน	๑๓๓,๐๐๐	คน	(๒๖๖,๐๐๐	โดสั)	อัติรืาโดสัลำะ	๘๘๘	บาท 
เป็ีนเงินจัำานวัน	๒๓๖,๒๐๘,๐๐๐	บาท
 ครั�งท่� ๓	ปีรืะกาศัจััดสัรืรื	เมืี�อวัันที�	๔	สิังหาคมี	๒๕๖๔ 
จัำานวัน	๑๐,๐๐๐	คน	(๒๐,๐๐๐	โดสั)	อัติรืาโดสัลำะ	๘๘๘	บาท	
เป็ีนเงินจัำานวัน	๑๗,๗๖๐,๐๐๐	บาท
 รวัมุทั�งสิ�น ๒๔๒,๐๐๐ คน (๔๘๔,๐๐๐ โดส) รวัมุเป็น
เงินทั�งสิ�น ๔๒๙,๗๙๒,๐๐๐ บาท 
	 โดยเบิกจ่ัายจัากเงินสัะสัมีขึ้ององค์การืบริืหารืส่ัวัน
จัังหวััดสัมุีทรืปีรืาการื	 โครืงการืจ่ัายขึ้าดเงินสัะสัมีเพืั�อ 
จััดซืี�อวััคซีีนสัำาหรัืบฉีีดป้ีองกันโรืคติิดเชื�อไวัรัืสัโคโรืนา	 2019	
หรืือโรืคโควิัด	19		ให้แก่ปีรืะชาชนในพืั�นที�จัังหวััดสัมุีทรืปีรืาการื 
ซ้ี�งได้รัืบควัามีเห็นชอบจัากสัภูาองค์การืบริืหารืส่ัวันจัังหวััด
สัมุีทรืปีรืาการื	 เมืี�อครืาวัปีรืะชุมีสัภูาสัมัียวิัสัามัีญ	 สัมัียที�	 ๑	
ปีรืะจัำาปีี	๒๕๖๔		เมืี�อวัันที�	๑๕	มิีถุนายน	๒๕๖๔												
	 องค์การืบริืหารืส่ัวันจัังหวััดสัมุีทรืปีรืาการื	 ได้กำาหนด 
หลัำกเกณฑ์์แลำะวิัธีการืสัำาหรัืบปีรืะชาชนทั�วัไปีผูู้้ปีรืะสังค์จัะรัืบ
วััคซีีนตัิวัเลืำอก	“ซิีโนฟาร์ืมี”	โดยเบื�องต้ินจัะต้ิองมีีหลัำกเกณฑ์์
แลำะเงื�อนไขึ้ดังต่ิอไปีนี�
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ติามีมีาติรืการืเฝ้้ารืะวััง	 แลำะป้ีองกันการืแพัร่ืรืะบาดขึ้อง 
โรืคโควิัด	19	ขึ้องจัังหวััดสัมุีทรืปีรืาการื)
 ช่ื้องทางท่�  ๓  ลำงทะเ บียนผู่้าน	 อสัมี. 	 ทสัมี.	 
แลำะสัมีาชิกสัภูาองค์การืบริืหารืส่ัวันจัังหวััดสัมุีทรืปีรืาการื	
	 โดยในการืจััดสัรืรืจัะแบ่งเป็ีนรือบติามีที�องค์การื 
บริืหารืส่ัวันจัังหวััดสัมุีทรืปีรืาการืได้รัืบการืจััดสัรืรืวััคซีีน 
จัากรืาชวิัทยาลัำยจุัฬาภูรืณ์	ดังนี�
 รอบท่� ๑ จัำานวัน ๙๙,๐๐๐ คน พิจัารณาจััดสรร  
ได้ดังนี�
 • กลุ่มุแรก	 คือ 	 ก ลุ่ำมี เปีรืาะบาง	 คือ ผูู้้ สูังอา ยุ	 
๗๐	ปีีข้ึ้�นไปี	ผูู้้ป่ีวัยติิดเตีิยง	ผูู้้พิัการื	ผูู้้มีีโรืคปีรืะจัำาตัิวัที�มีีควัามีเสีั�ยง 
ผูู้้ด้อยโอกาสั	 ชุมีชนแออัด	 บุคลำากรืสัาธารืณสุัขึ้	 พัรืะสังฆ์์	 
นักบวัช	 แลำะกลุ่ำมีองค์กรืการืศ้ักษา	 ซ้ี�งรืาชวิัทยาลัำยจุัฬาภูรืณ์ 
กำาหนดไว้ัที�	๑๐%	แต่ิองค์การืบริืหารืส่ัวันจัังหวััดสัมุีทรืปีรืาการื	
ให้ควัามีสัำาคัญมีาก	จ้ังขึ้ยับผูู้้รัืบวััคซีีนเป็ีน	๑๕	%	ทำาให้กลุ่ำมีนี�
ได้รัืบวััคซีีน	๑๕,๐๐๐	คน
 • กลุ่มุท่� ๒	 กลุ่ำมีผูู้้มีีภููมิีลำำาเนาในจัังหวััดสัมุีทรืปีรืาการื
แลำะมีาลำงทะเบียนด้วัยการืเดินทาง	 มีาด้วัยตัิวัเองที�บริืเวัณ
ริืมีเขืึ้�อนศัาลำากลำางจัังหวััดสัมุีทรืปีรืาการื	 มีีผูู้้มีาลำงทะเบียน
ทั�งหมีด	๖๔๕	คน	ซ้ี�งส่ัวันใหญ่เป็ีนผูู้้สูังอายุ	ไม่ีมีีสัมีาร์ืทโฟน	
ไม่ีสัามีารืถลำงทะเบียนผู่้านออนไลำน์ได้	ในกลุ่ำมีนี�จ้ังได้รัืบวััคซีีน
ทุกคน
 • กลุ่มุท่� ๓	 กลุ่ำมีผูู้้มีีภููมิีลำำาเนาในจัังหวััดสัมุีทรืปีรืาการื
แลำะลำงทะเบียนออนไลำน์	 เป็ีนกลุ่ำมีที�มีีจัำานวันมีากที�สุัด	 
ในล็ำอตินี�	ทาง	อบจั.	สัมุีทรืปีรืาการื	จ้ังจััดสัรืรืให้มีากที�สุัดถ้ง 
๕๕%	เป็ีนจัำานวันปีรืะมีาณ	๕๔,๒๘๙	คน		

 • กลุ่มุท่� ๔	 เป็ีนกลุ่ำมีผูู้้ที�ไม่ีมีีสัมีาร์ืทโฟน	 หรืือไม่ี
สัามีารืถเข้ึ้าถ้งอินเทอร์ืเน็ติได้	จ้ังได้ลำงทะเบียนผู่้าน	อสัมี.	ทสัมี. 
แลำะสัมีาชิกสัภูาองค์การืบริืหารืส่ัวันจัังหวััดสัมุีทรืปีรืาการื 
ก็ได้จััดสัรืรืจัำานวัน	๒๙	%	หรืือปีรืะมีาณ		๒๙,๐๖๖	คน
	 โดยเริื�มีบริืการืฉีีดวััคซีีนตัิ�งแต่ิวัันที�	 ๙	 สิังหาคมี	 -	 ๑๘	
กันยายน	๒๕๖๔	ทั�งนี�	ในรืะหว่ัางดำาเนินการืพับว่ัามีีปีรืะชาชน
ผูู้้ที�ลำงทะเบียน	 แลำะได้รัืบจััดสัรืรืวััคซีีนจัากองค์การืบริืหารื 
ส่ัวันจัังหวััดสัมุีทรืปีรืาการื	ได้รัืบวััคซีีนโรืคโควิัด	19	มีาก่อนแล้ำวั 
จัำานวันหน้�ง	 เนื�องจัากการืเข้ึ้ารัืบวััคซีีนกับองค์การืบริืหารื 
ส่ัวันจัังหวััดสัมุีทรืปีรืาการื	ได้มีีการืเชื�อมีต่ิอเข้ึ้ากับแพัลำติฟอร์ืมี 
หมีอพัร้ือมี	 เพืั�อติรืวัจัสัอบปีรืะวััติิการืรัืบวััคซีีนขึ้องผูู้้เข้ึ้ารัืบ
วััคซีีนว่ัาต้ิองไม่ีเคยรัืบวััคซีีนใด	ๆ 	มีาก่อน	จ้ังส่ังผู้ลำให้ติรืวัจัพับ 
ปีรืะชาชนจัำานวันหน้�งที�ไม่ีสัามีารืถรัืบวััคซีีนกับทางองค์การื
บริืหารืส่ัวันจัังหวััดสัมุีทรืปีรืาการืได้	 องค์การืบริืหารื 
ส่ัวันจัังหวััดสัมุีทรืปีรืาการืจ้ังได้ทำาการืจััดสัรืรืวััคซีีนให้กับ 
ผูู้้ลำงทะเบียนในลำำาดับถัด	ๆ 	ไปี	โดยพิัจัารืณาจัากกลุ่ำมีเปีรืาะบาง 
เป็ีนลำำาดับแรืกข้ึ้�นมีาทดแทน	 จันมีีผูู้้ได้รัืบจััดสัรืรืวััคซีีนครืบ 
๙๙,๐๐๐	คน	ในรือบที�	๑
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 รอบท่� ๒ จัำานวัน ๑๔๓,๐๐๐ คน	เริื�มีปีรืะกาศัรืายชื�อ 
ผูู้้ ที� ไ ด้ รัืบการืจััดสัรืรืในวัันที� 	 ๒๖	 สิังหาคมี	 ๒๕๖๔	 
แลำะเริื�มีบริืการืฉีีดวััคซีีนตัิ�งแต่ิวัันที�	 ๓๐	 สิังหาคมี	 ๒๕๖๔	 
โดยได้ทำาการืจััดสัรืรืวััคซีีนให้กับผูู้้ที�ลำงทะเบียนรือบที�	 ๑ 
รืะหว่ัางวัันที�	 ๑๙	 -	๒๓	กรืกฎาคมี	๒๕๖๔	จันครืบทุกรืาย	 
ซ้ี�งในรืะหว่ัางดำาเนินการืพับว่ัามีีปีรืะชาชนผูู้้ที�ลำงทะเบียน 
แลำะได้รัืบจััดสัรืรืวััคซีีนจัากองค์การืบริืหารืส่ัวันจัังหวััด
สัมุีทรืปีรืาการื	 ได้รัืบวััคซีีนโควิัด-19	มีาก่อนแล้ำวัจัำานวันหน้�ง
เช่นเดิมี	จ้ังทำาให้ต้ิองเปิีดรัืบลำงทะเบียนในรือบที�	๒	เมืี�อวัันที� 
๑	 กันยายน	๒๕๖๔	 มีีผูู้้ลำงทะเบียน	๗๓,๗๓๕	 คน	 (นับถ้ง 
วัันที�	๒๒	กันยายน	เวัลำา	๑๖.๓๐	น.)	แลำะองค์การืบริืหารืส่ัวัน
จัังหวััดสัมุีทรืปีรืาการืได้จััดสัรืรืวััคซีีน	กำาหนดวัันนัดหมีายรัืบ
วััคซีีนให้ครืบทุกรืายแล้ำวั	
	 ต่ิอมีา	องค์การืบริืหารืส่ัวันจัังหวััดสัมุีทรืปีรืาการื	เปิีดให้ 
ปีรืะชาชนเข้ึ้ารัืบวััคซีีน	“ซิีโนฟาร์ืมี”	แบบ	Walk	in	โดยไม่ีต้ิอง 

นัดหมีายล่ำวังหน้า	 เพีัยงแสัดงบัติรืปีรืะจัำาตัิวัปีรืะชาชน	 
เป็ีนผูู้้ไม่ีเคยได้รัืบวััคซีีนมีาก่อน	มีีสััญชาติิไทยอายุ	๑๘	ปีีข้ึ้�นไปี	 
ลำงทะเบียนได้	ณ	ศูันย์ฉีีดวััคซีีน		ตัิ�งแต่ิวัันที�	๒๙	กันยายน	-	 
๑	 ตุิลำาคมี	 ๒๕๖๔	 แลำะองค์การืบริืหารืส่ัวันจัังหวััด
สัมุีทรืปีรืาการืได้จััดสัรืรืวััคซีีน	 นัดหมีายรัืบวััคซีีนให้ครืบ 
ทุกรืายแล้ำวั
	 สัรุืปีผู้ลำรืวัมี	ดำาเนินการืฉีีดวััคซีีนตัิ�งแต่ิวัันที�	๙	สิังหาคมี	
๒๕๖๔	ถ้ง	๒๓	มีกรืาคมี	๒๕๖๕	รืวัมีทั�งสิั�น	๑๖๘	วััน	จััดสัรืรื
ฉีีดวััคซีีนให้ปีรืะชาชน	 รืวัมีทั�งสิั�น	๔๗๖,๒๖๕	 โดสั	คงเหลืำอ
วััคซีีน	๗,๗๓๕	โดสั	องค์การืบริืหารืส่ัวันจัังหวััดสัมุีทรืปีรืาการื 
ได้บริืจัาควััคซีีนตัิวัเลืำอกซิีโนฟาร์ืมีที�เหลืำอ	 ให้กับรืาชวิัทยาลัำย
จุัฬาภูรืณ์		เพืั�อนำาวััคซีีนตัิวัเลืำอกไปีให้บริืการืแก่	กลุ่ำมีผูู้้ยากไร้ื	
ผูู้้ด้อยโอกาสั	กลุ่ำมีเปีรืาะบาง	เป็ีนสัาธารืณปีรืะโยชน์โดยรืวัมี
ขึ้องปีรืะเทศัชาติิ
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	 เพืั�อเป็ีนการือำานวัยควัามีสัะดวักให้กับปีรืะชาชน 
ให้ลำดการืเดินทางแลำะการืรืวัมีตัิวัขึ้องคนหมู่ีมีากแลำะเร่ืงให้
ปีรืะชาชนได้รัืบวััคซีีนโดยเร็ืวัที�สุัด	 ติามีแนวัทางการืบริืหารื
จััดการืวััคซีีนป้ีองกันโรืคโควิัด	 19	 ติามีปีรืะกาศัศูันย์บริืหารื
สัถานการืณ์การืแพัร่ืรืะบาดขึ้องโรืคติิดเชื�อไวัรัืสัโคโรืนา	2019	
หรืือโรืคโควิัด	19	ลำงวัันที�	๘	มิีถุนายน	๒๕๖๔	ซ้ี�งกำาหนดว่ัา 
หากองค์กรืปีกครืองส่ัวันท้องถิ�นจััดหาวััคซีีนป้ีองกันโรืค 
โควิัด	19	มีาให้บริืการืแก่ปีรืะชาชนในพืั�นที�	ให้องค์กรืปีกครือง
ส่ัวันท้องถิ�นสันับสันุนแลำะให้ควัามีสัำาคัญในการือำานวัยควัามี
สัะดวักแก่ปีรืะชาชนในพืั�นที�ในการืเข้ึ้ารัืบบริืการืฉีีดวััคซีีน
ป้ีองกันโรืคโควิัด	 19	 เพืั�อปีรืะโยชน์ต่ิอปีรืะชาชนส่ัวันรืวัมี
ขึ้องปีรืะเทศั	
	 องค์การืบริืหารืส่ัวันจัังหวััดสัมุีทรืปีรืาการื	 จ้ังจััดให้มีี 
ศูันย์ฉีีดวััคซีีนจัำานวัน	๖	แห่ง	ปีรืะกอบด้วัย

 จุัดท่�  ๔	 ณ	 ลำานอเนกปีรืะสังค์	 องค์การืบริืหารืส่ัวัน
ติำาบลำบางเสัาธง
 จุัดท่�  ๕  ณ	 Apple	 Loft	market	 	 ติำาบลำบางแก้วั
	อำาเภูอบางพัลีำ
 จุัดท่�  ๖	 ณ	 โรืงพัยาบาลำรืามีาธิบดีจัักรีืนฤบดินทร์ื	

	 นอกจัากนี�ยังอำานวัยควัามีสัะดวักให้กับผูู้้ป่ีวัยติิดเตีิยง 
ถ้งที�บ้าน	 แลำะอำานวัยควัามีสัะดวักให้กับผูู้้รัืบวััคซีีนที�มีี 
ลูำกหลำาน	 หรืือญาติิพัามีาแต่ิไม่ีสัะดวักในการืนั�งเก้าอี� 
เป็ีนเวัลำานาน	หรืือเคลืำ�อนไหวัลำำาบาก	โดยจัะปีรืะสัานให้พัยาบาลำ 
ในแต่ิลำะศูันย์ฉีีดไปีบริืการืฉีีดวััคซีีนในยานพัาหนะที�นำาผูู้้ป่ีวัย 
มีาด้วัย	 แลำะในการืฉีีดวััคซีีนทั�ง	 ๖	 ศูันย์ฉีีด	 มีีข้ึ้ารืาชการื
แลำะพันักงานขึ้ององค์การืบริืหารืส่ัวันจัังหวััดสัมุีทรืปีรืาการื 
ไปีปีรืะจัำาทุกศูันย์ทุกวััน	 เพืั�อดูแลำควัามีเรีืยบร้ือยแลำะช่วัย
อำานวัยควัามีสัะดวักให้กับปีรืะชาชนผูู้้เข้ึ้ารัืบวััคซีีน
	 ทั�งนี� 	 องค์การืบริืหารืส่ัวันจัังหวััดสัมุีทรืปีรืาการื
ดำาเนินการืจััดสัรืรืวััคซีีนขึ้ององค์การืบริืหารืส่ัวันจัังหวััด
สัมุีทรืปีรืาการื	 ให้แก่ปีรืะชาชนในพืั�นที�จัังหวััดสัมุีทรืปีรืาการื 
เพืั�อเร่ืงสัร้ืางภููมิีคุ้มีกันหมู่ีให้กับปีรืะชาชนในพืั�นที�จัังหวััด
สัมุีทรืปีรืาการื	 ลำดอัติรืาการืเสีัยชีวิัติ	 ป้ีองกันการืป่ีวัยหนัก 
แลำะลำดอัติรืาการืรัืบการืรัืกษาในโรืงพัยาบาลำเป็ีนเวัลำานาน	ๆ 
แลำะช่วัยลำดการืแพัร่ืรืะบาดขึ้องเชื�อได้เป็ีนการืดำาเนินการื
ที�คำาน้งถ้งปีรืะโยชน์สูังสุัดขึ้องปีรืะชาชนแลำะปีรืะเทศัชาติิ 
เป็ีนสัำาคัญ

ศููนย์ฉีีดวัคซีนทั�ง ๖ แห่่ง

 จุัดท่� ๑	 ณ	 อุทยานการืเรีืยนรู้ืแลำะหอชมีเมืีอง
สัมุีทรืปีรืาการื
 จุัดท่� ๒	 ณ	 ห้องปีรืะชุมีอาคารืสัำานักงานเทศับาลำ
ติำาบลำพัรืะสัมุีทรืเจัดีย์
 จุัดท่� ๓	 ณ	 อาคารือเนกปีรืะสังค์	 ๒	 เทศับาลำเมืีอง
ปู่ีเจ้ัาสัมิีงพัรืาย
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วัคซีนโมเดอร์นา 
จากสภากาชาดไทย

หลังจัากท่�องค์การบริหารส่วันจัังหวััดสมุุทรปราการ ได�ขออนุมัุติิสภาองค์การบริหารส่วัน
จัังหวััดสมุุทรปราการ เพื�อสั�งซืี�อวััคซ่ีนซิีโนฟาร์มุ จัากราชื้วิัทยาลัยจุัฬาภรณ์ 

และได�ฉ่ีดให�กับพ่�น�องประชื้าชื้นในจัังหวััดสมุุทรปราการ จัำานวัน ๒๔๒,๐๐๐ คน ทำาให�สถิืติิจัำานวัน
ผู้้�ติิดเชืื้�อรายวัันของจัังหวััดสมุุทรปราการลดลงอย่างต่ิอเนื�อง จัากลำาดับท่� ๒ 

รองจัากกรุงเทพมุหานคร ในช่ื้วังก่อนฉ่ีดวััคซ่ีน ลงมุาอย่้ในลำาดับ ๕-๑๐ ของประเทศไทย 
และบางวัันจัังหวััดสมุุทรปราการ ไมุ่ติิดอย่้ในลำาดับท่� ๑-๑๐ 
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องค์์การบริหารส่่วนจัังหวัดส่มุุทรปราการ ได้รับจััดส่รรโค์วตาวัค์ซีีนโมุเดอร์นา  
ซ่ี�งเป็นเทค์โนโลยีี mRNA ที�ได้รับการยีอมุรับจัากทั�วโลก จัำานวน ๑๐๐,๐๐๐ โดส่ 
จัากส่ภากาชาดไทยี เพ่ื่�อนำามุาฉีีดให้ประชาชน



52 |   รายงานผลการปฏิบัติงานป้องกัน ควบคุม การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 

	 จัังหวััดสัมุีทรืปีรืาการืมีีหนังสืัอด่วันที�สุัด 
ลำง วััน ที� 	 ๑๖ 	 กรืกฎาคมี 	 ๒๕๖๔	 เ รืื� อ ง	 
ขึ้อควัามีร่ืวัมีมืีอในการืแจ้ังจัองวััคซีีนสัำาหรัืบฉีีด 
ให้แก่ปีรืะชาชนกลุ่ำมีเปีรืาะบางแลำะกลุ่ำมีอื�น	ๆ 	โดย 
ไม่ีคิดมูีลำค่า	 โดยจัังหวััดสัมุีทรืปีรืาการืได้รัืบแจ้ัง
จัากสัภูากาชาดไทย	 ว่ัาได้สัั�งจัองวััคซีีนโมีเดอร์ืนา 
ผู่้านทางองค์การืเภูสััชกรืรืมี	 เพืั�อนำามีาฉีีดให้
แก่ปีรืะชาชนกลุ่ำมีเปีรืาะบางแลำะกลุ่ำมีต่ิาง	 ๆ	 
โดยไม่ีคิดมูีลำค่าติามีพัันธกิจัขึ้องสัภูากาชาดไทย 
ทั�งนี�	 สัภูากาชาดไทยจัะจััดสัรืรืโควัติาวััคซีีน 
จัำานวันหน้�งให้แก่องค์การืบริืหารืส่ัวันจัังหวััด
สัมุีทรืปีรืาการื	 โดยมีีเงื�อนไขึ้สัำาคัญว่ัาต้ิองดำาเนิน
การืฉีีดให้แก่ปีรืะชาชนโดยไม่ีคิดมูีลำค่า
	 องค์การืบริืหารืส่ัวันจัังหวััดสัมุีทรืปีรืาการื
จ้ังได้จััดทำาโครืงการืจััดซืี�อวััคซีีนโมีเดอร์ืนา	 
ซ้ี�งเป็ีนเทคโนโลำยี	mRNA	 ที�ได้รัืบการืยอมีรัืบจัาก

กลุ่มุผู้้้เปราะบาง เช่น กลุ่มุค์นพิื่การ ผู้้้ป่วยีติดเตียีง ส่ตรีมีุค์รรภ์ ที�ยัีงไมุ่เค์ยีได้รับวัค์ซีีน 
มุาก่อน ผู้้้ส้่งอายุี ๗๐ ปีข้ึ้�นไป ที�ยัีงไมุ่เค์ยีได้รับวัค์ซีีนมุาก่อน 

ทั�วัโลำก	 โดยสัภูากาชาดไทยได้จััดสัรืรืโควัติาวััคซีีนจัำานวัน	
๑๐๐,๐๐๐	โดสั	ในรืาคาโดสัลำะ	๑,๑๐๐	บาท	เป็ีนเงินจัำานวัน 
๑๑๐,๐๐๐,๐๐๐	 บาท	 ให้แก่องค์การืบริืหารืส่ัวันจัังหวััด
สัมุีทรืปีรืาการื	 เพืั�อนำาไปีฉีีดให้ปีรืะชาชนกลุ่ำมีเปีรืาะบาง 
บุคลำากรืทางการืแพัทย์	แลำะกลุ่ำมีปีรืะชาชนทั�วัไปี	 โดยไม่ีเสีัย
ค่าใช้จ่ัาย	
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	 เพืั�อให้การืฉีีดวััคซีีนเป็ีนไปีติามีรืะเบียบที�สัภูากาชาดไทย
ได้กำาหนดไว้ั	 แลำะเพืั�อให้สัอดคล้ำองกับมีาติรืการืป้ีองกัน 
โรืคติิดเชื�อไวัรัืสัโคโรืนา	2019	หรืือโรืคโควิัด	19	ติามีที�	ศับค. 
กำาหนดไว้ั	 องค์การืบริืหารืส่ัวันจัังหวััดสัมุีทรืปีรืาการื	 จ้ังได้ 
เปิีดลำงทะเบียนออนไลำน์รัืบวััคซีีนโมีเดอร์ืนา	 ตัิ�งแต่ิวัันที� 
๒๒	ธันวัาคมี	๒๕๖๔	แลำะเริื�มีดำาเนินการืฉีีดตัิ�งแต่ิ	 วัันที�	๒๔	
มีกรืาคมี	๒๕๖๕	ณ	ศูันย์ฉีีดวััคซีีนบริืเวัณริืมีเขืึ้�อนศัาลำากลำาง
จัังหวััดสัมุีทรืปีรืาการื		(หน้าศัาลำากลำางจัังหวััดสัมุีทรืปีรืาการื)	

	 ในช่วังแรืกเป็ีนการืเปิีดสัำาหรัืบผูู้้ที�มีีคุณสัมีบัติิเป็ีนไปี
ติามีเงื�อนไขึ้ขึ้องสัภูากาชาดไทยทั�ง	 ๕	 กลุ่ำมี	 ผูู้้มีีภููมิีลำำาเนา	 
ผูู้้พัักอาศััย	 หรืือทำางานในจัังหวััดสัมุีทรืปีรืาการื	 เป็ีนบุคคลำ
สััญชาติิไทย	 โดยผูู้้ลำงทะเบียนจัะต้ิองแสัดงบัติรืปีรืะจัำาตัิวั
ปีรืะชาชน/ทะเบียนบ้าน	หลัำกฐานการืจ้ัางงาน	หรืือหลัำกฐาน
การืพัักอาศััย	ปีรืะกอบในวัันที�รัืบการืฉีีดวััคซีีน	แลำะต้ิองมีีอายุ
ตัิ�งแต่ิ	๑๒	ปีีข้ึ้�นไปี	ที�ยังไม่ีเคยฉีีดวััคซีีนโรืคโควิัด	19	เท่านั�น 
 สัำาหรัืบช่องทางการืลำงทะเบียนโมีเดอร์ืนา	ต้ิองลำงทะเบียน 
ผู่้านเว็ับไซีต์ิ	www.spkmoderna.com	หรืือ	scan	QR	code

ค์รั�งที� ๑        จัำานวน ๑๐๐,๐๐๕ โดส่  (๖,๖๖๗ ขึ้วด)

ค์รั�งที� ๒  จัำานวน ๗,๑๕๕ โดส่  (๔๗๗ ขึ้วด) (ไมุ่ค์ิดมุ้ลค์่า)

รวมุได้รับทั�งส่ิ้น  จัำานวน ๑๐๗,๑๖๐ โดส่  (๗,๑๔๔ ขึ้วด)

การจัดสรรวัคซีนตัวเลือกโมเดอร์นา (Moderna) จากสภากาชาดไทย

ประชาชนชาวจัังหวัดส่มุุทรปราการ เดินทางมุารับวัค์ซีีนโมุเดอร์นากันอย่ีางค่์กคั์ก
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	 ในช่วัง	๓	วัันแรืก	เป็ีนการืเปิีดฉีีดวััคซีีนให้กับกลุ่ำมีเปีรืาะบาง 
ผูู้้ป่ีวัยติิดเตีิยง	คนพิัการื	แลำะเด็กที�มีีอายุ	๑๒	ปีีข้ึ้�นไปี	ซ้ี�งเป็ีน
ผูู้้รัืบวััคซีีนเข็ึ้มีแรืก	 จัำานวัน	 ๓,๖๐๐	 คน	 หลัำงจัากนั�นจ้ังจัะ
เป็ีนคิวัขึ้องผูู้้ที�ได้ลำงทะเบียนไว้ั	 ต่ิอมีา	 องค์การืบริืหารืส่ัวัน
จัังหวััดสัมุีทรืปีรืาการื	 เปิีดให้	Walk	 in	 รัืบวััคซีีนทางเลืำอก	
Moderna	เข็ึ้มี	๑	-	๒	แลำะวััคซีีนกรืะตุ้ินภููมิีคุ้มีกัน	เข็ึ้มี	๓	-	๔	
ให้กับปีรืะชาชนกลุ่ำมีเป้ีาหมีาย	*เฉีพัาะบุคคลำที�มีีสััญชาติิไทย*	 
เริื�มีตัิ�งแต่ิวัันที�	๔	มีีนาคมี	๒๕๖๕	ถ้งวัันที�	๓๐	มีีนาคมี	๒๕๖๕	
โดยกำาหนดวัันเวัลำาเปิีดรัืบ
	 -	 เข็ึ้มี	๑	-	๒	รัืบได้ถ้งวัันที�	๘	มีีนาคมี	๒๕๖๕
	 -	 เข็ึ้มี	๓	-	๔	รัืบได้ถ้งวัันที�	๓๐	มีีนาคมี	๒๕๖๕
	 -	 เปิีดรัืบคิวัตัิ�งแต่ิเวัลำา	๐๗.๓๐	น.	
	 	 วัันลำะ	๑,๒๐๐	คน/วััน

	 ติลำอดรืะยะเวัลำาขึ้องการืเปิีดให้บริืการืฉีีดวััคซีีน 
โมีเดอร์ืนา	 ณ	 ศูันย์ฉีีดวััคซีีนบริืเวัณริืมีเขืึ้�อน	 (ศัาลำากลำาง 
จัังหวััดสัมุีทรืปีรืาการื)	 รืะหว่ัางวัันที�	 ๒๔	 มีกรืาคมี	 –	 ๒๙ 
เมีษายน	๒๕๖๕	จัะมีีเจ้ัาหน้าที�ขึ้ององค์การืบริืหารืส่ัวันจัังหวััด 
สัมุีทรืปีรืาการื	 ปีรืะจัำาอยู่ที�ศูันย์ฉีีดวััคซีีนไม่ีน้อยกว่ัาวัันลำะ	 
๑๐	คน	เพืั�อช่วัยดูแลำแลำะอำานวัยควัามีสัะดวักให้กับปีรืะชาชน
ที�มีารัืบวััคซีีน
	 มีีการืเปิีดให้บริืการืฉีีดวััคซีีนโมีเดอร์ืนา	 (Moderna)	 
เพิั�มีเติิมีอีกหลำายครัื�ง	 ในการืบริืการืฉีีดวััคซีีน	 เข็ึ้มี	๑,	 ๒,	 ๓ 
แลำะ	๔	แบบ	Walk	in	โดยไม่ีเสีัยค่าใช้จ่ัาย	เปิีดรัืบทั�งคนไทย 
คนต่ิางด้าวั	อายุ	๑๒	ปีีข้ึ้�นไปี	โดยถ้าไม่ีใช่บุคคลำสััญชาติิไทย 
ต้ิองมีีเอกสัารืแสัดงติน	 บัติรืต่ิางด้าวั	 หรืือใบอนุญาติทำางาน 
ที�ถูกต้ิองติามีกฎหมีาย	พัร้ือมีรืะบุข้ึ้อมูีลำนายจ้ัาง	หรืือผูู้้ที�ครืบ
กำาหนดรัืบวััคซีีนแล้ำวั	(อย่างน้อย	๓	เดือน)	ต้ิองแสัดงหลัำกฐาน
การืรัืบวััคซีีนขึ้องเดิมี	 เนื�องจัากจัังหวััดสัมุีทรืปีรืาการื	 มีีกลุ่ำมี

องค์์การบริหารส่่วนจัังหวัดส่มุุทรปราการ มีุนโยีบายีเร่งในการจััดหาวัค์ซีีน
มุาให้พ่ื่�น้องประชาชนที�อาศััยีอย่้ีในส่มุุทรปราการโดยีเร็วที�สุ่ด จ่ังมุุ่งเน้นการ
ทำางานเชิงรุกที�รวดเร็ว เพ่ื่�อให้อัตราการติดเช้�อและผู้้้ป่วยีในจัังหวัดลดลง
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ปีรืะชาชนแฝ้ง	แลำะคนงานต่ิางด้าวัที�มีาทำางานภูายในจัังหวััด
เป็ีนจัำานวันมีาก	 ซ้ี�งถือเป็ีนปีรืะชากรืที�อาศััยอยู่ในจัังหวััด
สัมุีทรืปีรืาการื	 แลำะเป็ีนกลุ่ำมีเสีั�ยงในจัังหวััด	 จ้ังต้ิองมีีการืเร่ืง
สัร้ืางภููมิีคุ้มีกันให้กับคนกลุ่ำมีนี�
	 เมืี�อดำาเนินการืฉีีดวััคซีีนมีาได้รืะยะหน้�งพับว่ัา	 มีีผูู้้มีา
ขึ้อรัืบบริืการืลำดจัำานวันลำงอย่างต่ิอเนื�อง	 สัาเหตุิส่ัวันหน้�ง
มีาจัากปีรืะชาชนบางส่ัวันติิดขัึ้ดรืะยะเวัลำาในการืรัืบวััคซีีน 
เข็ึ้มีกรืะตุ้ินติามีคำาแนะนำาขึ้องกรืะทรืวังสัาธารืณสุัขึ้	 ทำาให้
ยังไม่ีถ้งกำาหนดในการืรัืบวััคซีีนได้	 นายกองค์การืบริืหารืส่ัวัน
จัังหวััดสัมุีทรืปีรืาการื	จ้ังได้ดำาเนินการืปิีดศูันย์ฉีีดวััคซีีนบริืเวัณ
ริืมีเขืึ้�อน	(ศัาลำากลำางจัังหวััดสัมุีทรืปีรืาการื)	อย่างเป็ีนทางการื
ในวัันที�	๒๗	เมีษายน	๒๕๖๕	
	 แลำะเมืี�อยังมีีปีรืะชาชนบางส่ัวันแจ้ังควัามีปีรืะสังค์ขึ้อรัืบ 
วััคซีีน	องค์การืบริืหารืส่ัวันจัังหวััดสัมุีทรืปีรืาการืจ้ังได้จััดให้มีี 
สัถานที�สัำาหรัืบให้บริืการืฉีีดวััคซีีนแก่ปีรืะชาชนเพิั�มีเติิมี 
ในวัันที�	 ๒๘	 -	 ๒๙	 เมีษายน	๒๕๖๕	ณ	 อาคารื	 ๑	 ชั�น	 ๗ 

โรืงพัยาบาลำจุัฬารัืติน์	 ๓	 อินเติอร์ื	 จัำากัดวัันลำะ	 ๖๐๐	 คิวั	 
ผูู้้ปีรืะสังค์รัืบวััคซีีนทุกเข็ึ้มี	 ต้ิองเว้ันรืะยะห่างแต่ิลำะเข็ึ้มี 
ครืบติามีกรืะทรืวังสัาธารืณสุัขึ้กำาหนด	 (ไม่ีจัำากัดสััญชาติิ) 
อายุตัิ�งแต่ิ	 ๑๒	 ปีีข้ึ้�นไปี	 ต้ิองแสัดงเอกสัารืปีรืะจัำาตัิวั 
(สััญชาติิไทย:บัติรืปีรืะชาชน	/	สััญชาติิอื�นๆ	:	Passport	หรืือ
ใบอนุญาติทำางาน)	โดยไม่ีต้ิองลำงทะเบียนล่ำวังหน้า
		 ผู้ลำการืดำาเนินงานจััดสัรืรืฉีีดวััคซีีนตัิวัเลืำอก	“โมีเดอร์ืนา” 
ที�ได้รัืบจััดสัรืรืจัากสัภูากาชาดไทย	 ตัิ�งแต่ิวัันที�	 ๒๔	มีกรืาคมี 
๒๕๖๕	ถ้ง	๒๙	เมีษายน	๒๕๖๕	รืวัมีทั�งสิั�น	๙๒	วััน	จัำานวัน 
๑๐๗,๑๖๐	 โดสั	 จััดสัรืรืฉีีดวััคซีีนให้ปีรืะชาชน	 รืวัมีทั�งสิั�น 
๑๐๐,๔๑๐	 โดสั	 คงเหลืำอวััคซีีน	๖,๗๕๐	 โดสั	 โดยองค์การื
บริืหารืส่ัวันจัังหวััดสัมุีทรืปีรืาการื	 ได้บริืจัาควััคซีีนตัิวัเลืำอก
โมีเดอร์ืนาที�เหลืำอให้กับสัภูากาชาดไทย	 เพืั�อให้นำาไปีให้
บริืการืแก่	 กลุ่ำมีผูู้้ยากไร้ื	 ผูู้้ด้อยโอกาสั	 กลุ่ำมีเปีรืาะบาง	 
เป็ีนสัาธารืณปีรืะโยชน์โดยรืวัมีขึ้องปีรืะเทศัชาติิต่ิอไปี
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การจัดห่าวัสดุอุปิกรณ์
สำาห่รับการปิ้องกัน
และควบคุมการแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื�อไวรัสโคโรนา 2019 ห่รือโรคโควิด 19 
(CORONAVIRUS DISEASE 2019 (COVID-19))

ติามุท่�ได�เกิดสถืานการณ์การแพร่ระบาดและการติิดเชืื้�อของโรคติิดเชืื้�อไวัรัสโคโรนา 2019 หรือ 
โรคโควิัด 19 ขึ�นทั�วัโลกรวัมุทั�งประเทศไทย จัังหวััดสมุุทรปราการเป็นพื�นท่�เส่�ยงอันดับสองรองจัาก 
กรุงเทพมุหานคร เนื�องจัากเป็นท่�ตัิ�งของสนามุบินนานาชื้าติิสุวัรรณภ้มิุ เป็นเส�นทางผู่้านไปยัง 
หลายจัังหวััด มุ่โรงแรมุ แหล่งท่องเท่�ยวัท่�เป็นท่�นิยมุของชื้าวัต่ิางประเทศ โดยเฉีพาะนักท่องเท่�ยวั
จัากประเทศจ่ันซึี�งเป็นกลุ่มุเส่�ยงในลำาดับติ�น ๆ ท่�สำาคัญคือเป็นจัังหวััดท่�มุ่ประชื้ากรมุากกว่ัา ๑.๓ 
ล�านคน ในขณะเด่ยวักันก็เป็นแหล่งท่�ตัิ�งของโรงงานอุติสาหกรรมุทำาให�มุ่ประชื้ากรแฝงและแรงงาน
ต่ิางด�าวัเป็นจัำานวันมุาก 

อบจั.ส่มุุทรปราการ ส่่งมุอบวัส่ดุอุปกรณ์์ส่ำาหรับการป้องกันและค์วบคุ์มุการแพื่ร่ระบาดขึ้องโรค์ติดเช้�อไวรัส่โค์โรนา 2019 หรือโรค์โค์วิด 19
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	 สัมุีทรืปีรืาการืจ้ังเป็ีนจัังหวััดที�ได้รัืบผู้ลำกรืะทบค่อนข้ึ้างสูัง 
เกิดเป็ีนกลุ่ำมีคลัำสัเติอร์ืใหญ่ที�เชื�อมีโยงกับคลัำสัเติอร์ืแพักุ้ง 
จั.สัมุีทรืสัาครื	 คลัำสัเติอร์ืบางแค	 แลำะคลัำสัเติอร์ืผัู้บใน
กรุืงเทพัมีหานครื	 มีีการืแพัร่ืรืะบาดในหลำายพืั�นที�ขึ้องจัังหวััด 
มีีจัำานวันขึ้องผูู้้ป่ีวัยเพิั�มีข้ึ้�นอย่างรืวัดเร็ืวั	 จัน	 ศัปีก.ศับค.
พิัจัารืณายกรืะดับการืดูแลำจัังหวััดในพืั�นที�เสีั�ยงโรืคโควิัด	 19	
ด้วัยการืปีรัืบให้จัังหวััดสัมุีทรืปีรืาการื	 เป็ีนหน้�งใน	๖	 จัังหวััด
ที�อยู่ในกลุ่ำมีพืั�นที�ควับคุมีสูังสุัดแลำะเข้ึ้มีงวัด	(สีัแดงเข้ึ้มี)	ทำาให้
ปีรืะชาชนต้ิองปีรัืบตัิวัแลำะติิดติามีสัถานการืณ์อย่างใกล้ำชิด
	 องค์การืบริืหารืส่ัวันจัังหวััดสัมุีทรืปีรืาการื	 ได้เล็ำงเห็น
ถ้งปัีญหาการืแพัร่ืรืะบาดที�ส่ังผู้ลำกรืะทบต่ิอคุณภูาพัชีวิัติขึ้อง
ปีรืะชาชนในพืั�นที�จัังหวััดสัมุีทรืปีรืาการื	ปีรืะกอบกับองค์การื
บริืหารืส่ัวันจัังหวััดสัมุีทรืปีรืาการื	มีีหน้าที�	แลำะอำานาจัในการื
ป้ีองกันแลำะควับคุมีโรืคติิดต่ิอติามีพัรืะรืาชบัญญัติิองค์การื
บริืหารืส่ัวันจัังหวััด	พั.ศั.	๒๕๔๐	แลำะพัรืะรืาชบัญญัติิกำาหนด
แผู้นแลำะขัึ้�นติอนการืกรืะจัายอำานาจัให้แก่องค์กรืปีกครือง
ส่ัวันท้องถิ�น	 พั.ศั.	 ๒๕๔๒	 รืวัมีถ้งกฎหมีาย	 รืะเบียบอื�น	 ๆ 
ที�เกี�ยวัข้ึ้องให้องค์การืบริืหารืส่ัวันจัังหวััดสัามีารืถดำาเนินการื 
จ้ังได้มีีหนังสืัอขึ้อควัามีเห็นชอบผูู้้ว่ัารืาชการืจัังหวััด
สัมุีทรืปีรืาการื	 (ปีรืะธานคณะกรืรืมีการืโรืคติิดต่ิอจัังหวััด
สัมุีทรืปีรืาการื)	 เพืั�อจััดหาวััสัดุ	 อุปีกรืณ์	 เคมีีภัูณฑ์์	 ฯลำฯ	 
เพืั�อดำาเนินการืป้ีองกันแลำะควับคุมีการืแพัร่ืรืะบาดขึ้อง 

โรืคติิดเชื�อไวัรัืสัโคโรืนา	 2019	 หรืือโรืคโควิัด	 19	 ซ้ี�ง 
คณะกรืรืมีการืโรืคติิดต่ิอ	 ได้เห็นชอบมีอบหมีายให้ 
องค์การืบริืหารืส่ัวันจัังหวััดสัมุีทรืปีรืาการื	 ดำาเนินการืจััดหา
วััสัดุ	อุปีกรืณ์	เคมีีภัูณฑ์์	ฯลำฯ	ดังกล่ำาวั	เพืั�อใช้ปีฏิิบัติิภูารืกิจั
ในการืป้ีองกันแลำะควับคุมีการืแพัร่ืรืะบาดขึ้องโรืคติิดเชื�อ 
ไวัรัืสัโคโรืนา	2019	หรืือโรืคโควิัด	19	
	 แม้ีว่ัาในช่วังเวัลำาดังกล่ำาวั	 จัะเป็ีนช่วังเวัลำาขึ้องควัามี
สัับสันแลำะตืิ�นติรืะหนก	 แต่ิองค์การืบริืหารืส่ัวันจัังหวััด
สัมุีทรืปีรืาการื	 ก็ได้พัยายามีอย่างถ้งที�สุัดเพืั�อเร่ืงจััดหาวััสัดุ
อุปีกรืณ์สัำาหรัืบการืป้ีองกันแลำะควับคุมีการืแพัร่ืรืะบาด 
โดยดำาเนินงานภูายใต้ิแนวัคิดที�คำาน้งถ้งการืพััฒนาคุณภูาพั
ชีวิัติเพืั�อลำดผู้ลำกรืะทบต่ิอสุัขึ้ภูาพัขึ้องปีรืะชาชน	 เศัรืษฐกิจั	 
แลำะสัังคมี	 การืป้ีองกันแลำะควับคุมีโรืคให้เกิดปีรืะสิัทธิภูาพั
สูังสุัดต่ิอปีรืะชาชนในจัังหวััดสัมุีทรืปีรืาการื	โดยในการืจััดหา
ก็จัะเลืำอกเฉีพัาะชนิดที�มีีคุณภูาพัแลำะได้มีาติรืฐานติามีคำา
แนะนำาขึ้องกรืะทรืวังสัาธารืณสุัขึ้	เช่น	กรืณีขึ้องเจัลำล้ำางมืีอหรืือ 
สัเปีรืย์ที�มีีส่ัวันผู้สัมีขึ้องแอลำกอฮอล์ำ	 ซ้ี�งเป็ีนผู้ลิำติภัูณฑ์์ที�มีี 
ควัามีต้ิองการืสูังแลำะถูกใช้อย่างแพัร่ืหลำาย	สัำาหรัืบปีรืะเทศัไทย
กำาหนดให้แอลำกอฮอล์ำที� มีีปีรืะสิัทธิภูาพัในการืฆ่์าเชื�อ 
โรืคโควิัด	19	ต้ิองมีีส่ัวันผู้สัมีขึ้องแอลำกอฮอล์ำอย่างน้อยร้ือยลำะ	
๗๐	โดยปีริืมีาติรื	ทางการืแพัทย์รืะบุว่ัาแอลำกอฮอล์ำควัามีเข้ึ้มี
ข้ึ้นร้ือยลำะ	๗๐	–	๙๐		โดยปีริืมีาติรื	เมืี�อลำะลำายกับนำ�าจัะสัามีารืถ

องค์์การบริหารส่่วนจัังหวัดส่มุุทรปราการ จััดตั�งศ้ันย์ีประส่านงานการเฝ้้าระวังและค์วบคุ์มุการแพื่ร่ระบาดขึ้องโรค์ติดเช้�อไวรัส่โค์โรนา 2019 
หรือโรค์โค์วิด 19 เพ่ื่�อจััดหาวัส่ดุอุปกรณ์์ส่ำาหรับการป้องกันและค์วบคุ์มุการแพื่ร่ระบาดขึ้องโรค์
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แพัร่ืผู่้านเยื�อหุ้มีเซีลำล์ำเชื�อโรืคได้ดี	 ทำาให้โปีรืตีินเสีัยสัภูาพั	 
เยื�อหุ้มีเซีลำล์ำแติก	 แลำะเข้ึ้าไปีรืบกวันรืะบบขึ้องเชื�อโรืค	 ส่ังผู้ลำ
ให้สัามีารืถกำาจััดเชื�อโรืคได้อย่างมีีปีรืะสิัทธิภูาพั	 แลำะในการื
จััดซืี�อยังมีีการืติรืวัจัสัอบอย่างเข้ึ้มีงวัดว่ัาเป็ีนเจัลำแอลำกอฮอล์ำ
หรืือสัเปีรืย์แอลำกอฮอล์ำที�มีีฉีลำากบอกรืายลำะเอียดขึ้องผูู้้ผู้ลิำติ
แลำะวัันที�หมีดอายุติิดไว้ัชัดเจัน
	 หรืือกรืณีขึ้องการืจััดซืี�อนำ�ายาฆ่์าเชื�อโรืคปีรืะสิัทธิภูาพัสูัง
ชนิดเข้ึ้มีข้ึ้น	 ก็จัะมีีการืรืะบุคุณสัมีบัติิที�ชัดเจัน	 ไม่ีว่ัาจัะเป็ีน 
ส่ัวันปีรืะกอบ	 อายุการืใช้งาน	 วัันผู้ลิำติต้ิองอยู่ในช่วังเวัลำาใด 
เป็ีนผู้ลิำติภัูณฑ์์ที�ได้รัืบการืรัืบรืองจัากสัำานักงานคณะกรืรืมีการื
อาหารืแลำะยา	 กรืะทรืวังสัาธารืณสุัขึ้	 แลำะที�สัำาคัญคือมีี
คุณสัมีบัติิในการืทำาลำายเชื�อไวัรัืสัได้เป็ีนอย่างดี	 มีีผู้ลำการื 
ทดสัอบจัากห้องปีฏิิบัติิการืที�ได้มีาติรืฐานปีรืะกอบการื 
พิัจัารืณา
	 โดยในการืจััดหาวััสัดุอุปีกรืณ์ทุกครัื�ง	 จัะทำาการืจััดซืี�อ 
จััดจ้ัางติามีรืะเบียบที�กรืะทรืวังมีหาดไทยแลำะกรืมีบัญชีกลำาง 
กำาหนด	 มีีการืจััดซืี�อเครืื�องอากาศัยานไร้ืคนขัึ้บ	 หรืือโดรืน
ขึ้นาดไม่ีน้อยกว่ัา	๑๐	ลิำติรื	เครืื�องยนต์ิ	๘	ใบพััด	รืะบบสัเปีรืย์ 

พัร้ือมีอุปีกรืณ์	 จัำานวัน	 ๖	 ชุด	 เนื�องจัากมีีควัามีจัำาเป็ีนต้ิอง 
ฉีีดพ่ันนำ�ายาฆ่์าเชื�อในจุัดที�เป็ีนพืั�นที� สีัแดง	 ที� เจ้ัาหน้าที� 
ไม่ีสัามีารืถเข้ึ้าไปีปีฏิิบัติิหน้าที�ได้	เพัรืาะเสีั�ยงต่ิอการืติิดเชื�อ
	 นอกจัากนี�ยังมีีการืจััดซืี�อจััดหาวััสัดุอุปีกรืณ์อีกหลำาย
รืายการื	เช่น	เครืื�องวััดอุณหภููมิีอินฟรืาเรืด	เครืื�องพ่ันสัะพัาย
หลัำงแบบแบติเติอรีื�	 ชุดป้ีองกันสัารืเคมีีพัร้ือมีแว่ันติา	 ถุงมืีอ
ป้ีองกันสัารืเคมีี	 หน้ากากป้ีองกันเชื�อโรืค	 (Face	 Shield)	 
แลำะวััสัดุอื�นที�จัำาเป็ีน	 ซ้ี� งองค์การืบริืหารืส่ัวันจัังหวััด
สัมุีทรืปีรืาการืได้ดำาเนินการืสันับสันุนวััสัดุอุปีกรืณ์ไปียังชุมีชน	
หมู่ีบ้าน	แลำะพืั�นที�เสีั�ยง	ด้วัยวิัธีการืปีรืะสัานควัามีร่ืวัมีมืีอไปียัง
องค์กรืปีกครืองส่ัวันท้องถิ�น	จัำานวัน	๔๘	แห่ง	หน่วัยงานรืาชการื 
สัมีาชิกสัภูาผูู้้แทนรืาษฎรื	 สัมีาชิกสัภูาองค์การืบริืหารืส่ัวัน
จัังหวััดสัมุีทรืปีรืาการื	กำานัน	ผูู้้ใหญ่บ้าน	ปีรืะธานชุมีชน	ผูู้้นำา
ชุมีชน	 สัำานักงานเขึ้ติพืั�นที�การืศ้ักษาจัังหวััดสัมุีทรืปีรืาการื 
ทั�ง	 ๓	 เขึ้ติ	 รืวัมีถ้งสัถานศ้ักษาภูาครัืฐ	 แลำะเอกชนในจัังหวััด
สัมุีทรืปีรืาการื	 สัถานีติำารืวัจัในจัังหวััดสัมุีทรืปีรืาการื	 วััด 
แลำะมัีสัยิดในจัังหวััดสัมุีทรืปีรืาการื	 ติลำอดจันปีรืะชาชนทุก 
ภูาคส่ัวันในพืั�นที�จัังหวััดสัมุีทรืปีรืาการื	
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	 การืดำาเนินงานดังกล่ำาวัทั�งหมีดนี�	 ส่ังผู้ลำให้ปีรืะชาชนในจัังหวััดสัมุีทรืปีรืาการื	 ได้รัืบการืป้ีองกัน
แลำะควับคุมีการืแพัร่ืรืะบาดขึ้องโรืคติิดเชื�อไวัรัืสัโคโรืนา	 2019	 หรืือโรืคโควิัด	 19	 ได้อย่างทั�วัถ้งแลำะมีี
ปีรืะสิัทธิภูาพั	 สัามีารืถยับยั�งการืแพัร่ืรืะบาด	 ลำดจัำานวันผูู้้ติิดเชื�อไวัรัืสัโคโรืนา	 2019	หรืือโรืคโควิัด	 19	 
ในจัังหวััดสัมุีทรืปีรืาการืได้ผู้ลำอย่างมีีนัยยะสัำาคัญ	แลำะที�สัำาคัญที�สุัดคือ	ปีรืะชาชนในจัังหวััดสัมุีทรืปีรืาการื
มีีควัามีปีลำอดภัูยแลำะในการืดำาเนินชีวิัติมีากข้ึ้�น	 ภูายใต้ิสัถานการืณ์การืแพัร่ืรืะบาดขึ้องโรืคติิดเชื�อไวัรัืสั 
โคโรืนา	2019	หรืือโรืคโควิัด	19

วัส่ดุอุปกรณ์์ส่ำาหรับการป้องกันและค์วบคุ์มุการแพื่ร่ระบาดขึ้องโรค์ติดเช้�อไวรัส่โค์โรนา 2019 หรือโรค์โค์วิด 19 ประกอบด้วยี 
แอลกอฮอล์ล้างมุ้อ เจัลฆ่่าเช้�อโรค์ เค์รื�องวัดอุณ์หภ้มิุอินฟราเรด เค์รื�องพ่ื่นส่ะพื่ายีหลังแบบแบตเตอรี� นำ�ายีาฆ่่าเช้�อโรค์ ชุดป้องกัน
ส่ารเค์มีุ พื่ร้อมุแว่นตา และถุุงมุ้อป้องกันส่ารเค์มีุ
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โรงพยาบาลสนาม
สมุทรปิราการรวมใจ ๕ (WHA)

เพื่อเพิ่มพื�นที่และโอกาสในการได้เข้ารับการรักษา
หลังการระบาดรอบท่� ๓ ในช่ื้วังกลางปี ๒๕๖๔ สมุุทรปราการก็ไมุ่ต่ิางจัากจัังหวััดอื�นของไทย 

คือมุ่อัติราการแพร่กระจัายของโรคโควิัด 19 สายพันธ์ุุ์ใหมุ่ท่�ยังคงเพิ�มุส้งขึ�นอย่างต่ิอเนื�อง มุ่ผู้้�ป่วัยกลุ่มุส่เหลือง 
ส่ส�มุ และส่แดงจัำานวันมุากท่�ไมุ่มุ่เต่ิยง แมุ�ว่ัาจัังหวััดสมุุทรปราการ ร่วัมุกับ สำานักงานสาธุ์ารณสุข

จัังหวััดสมุุทรปราการ ได�เร่งดำาเนินการตัิ�งหอผู้้�ป่วัยเฉีพาะกิจั (Hospitel) ณ อาคารหอพักนักศึกษา 
มุหาวิัทยาลัยราชื้ภัฏธุ์นบุร่ สมุุทรปราการ ในขณะนั�นมุ่จัำานวันเต่ิยง ๑,๑๓๘ เต่ิยง และโรงพยาบาลสนามุ 

(Field Hospitel) ณ อาคารหอประชุื้มุเฉีลิมุพระเก่ยรติิฉีลองสิริราชื้สมุบัติิครบ ๖๐ ปี มุหาวิัทยาลัยราชื้ภัฏธุ์นบุร่ 
สมุุทรปราการ ในขณะนั�นมุ่จัำานวันเต่ิยง ๔๒๙ เต่ิยง แต่ิก็ยังไมุ่เพ่ยงพอต่ิอการรองรับผู้้�ป่วัย 
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นายีอนุทิน ชาญวีรก้ล รองนายีกรัฐมุนตรีและรัฐมุนตรีว่าการกระทรวงส่าธารณ์สุ่ขึ้ พื่ร้อมุด้วยีนายีวันชัยี ค์งเกษมุ ผู้้้ว่าราชการ จัังหวัดส่มุุทรปราการ  
นพื่.ธเรศั กรัษนัยีรวิวงค์์ อธิบดีกรมุส่นับส่นุนบริการสุ่ขึ้ภาพื่ นางส่าวจัรีพื่ร จัารุกรส่กุล ประธานค์ณ์ะกรรมุการบริษัท และประธานเจ้ัาหน้าที�บริหาร 
กลุ่มุบริษัท ดับบลิวเอชเอ ค์อร์ปอเรชั�น จัำากัด (มุหาชน) ผู้้้บริหารกระทรวงส่าธารณ์สุ่ขึ้ และผู้้้บริหารองค์์การบริหารส่่วนจัังหวัดส่มุุทรปราการ  
ร่วมุเปิดโรงพื่ยีาบาลส่นามุส่มุุทรปราการรวมุใจั ๕ (WHA)
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	 การืเติรีืยมีควัามีพัร้ือมีในการืจััดสัร้ืางแลำะการืบริืหารื
จััดการืที�เกี�ยวัข้ึ้องเพืั�อรืองรัืบสัถานการืณ์แลำะให้การืดูแลำ 
ปีรืะชาชนในจัังหวััดสัมุีทรืปีรืาการื	 สัำาเร็ืจัลำงได้ด้วัยควัามีร่ืวัมีมืีอ 
จัากทุกภูาคส่ัวัน	 อาทิ	 นายชนม์ีสัวััสัดิ�	 อัศัวัเหมี	 ปีรืะธาน
หอการืค้าจัังหวััดสัมุีทรืปีรืาการืการื,	 การืปีรืะปีาจัังหวััด
สัมุีทรืปีรืาการื,	 การืไฟฟ้าจัังหวััดสัมุีทรืปีรืาการื,	 บริืษัท 
ปูีนซิีเมีนต์ิไทย	จัำากัด	(SCG),	บริืษัท	ทีโอที	จัำากัด	(มีหาชน), 
องค์การืบริืหารืส่ัวันติำาบลำบางปีลำา	 ติลำอดจันส่ัวันรืาชการื 
ทุกภูาคส่ัวันที�พัร้ือมีใจักันเข้ึ้ามีาให้การืสันับสันุนการืดำาเนินการื	

	 นั�นเป็ีนจุัดเริื�มีต้ินขึ้องการืปีรืะสัานงานกับ	 บริืษัท 
ดับบลิำวัเอชเอ	 เรีืยลำ	 เอสัเติท	 แมีเนจัเม้ีนท์	 จัำากัด	 ธุรืกิจั 
ภูาคเอกชนที�ได้เอื�อเฟ้�อสัถานที�ให้จััดสัร้ืาง	 “โรืงพัยาบาลำ
สันามีสัมุีทรืปีรืาการืรืวัมีใจั	 ๕”	 (WHA)	 โดยไม่ีคิดมูีลำค่า	 
โดยองค์การืบริืหารืส่ัวันจัังหวััดสัมุีทรืปีรืาการื	 เป็ีนผูู้้ดำาเนิน
การืออกค่าใช้จ่ัายทั�งหมีดในการืปีรัืบปีรุืงสัถานที�	 สิั�งก่อสัร้ืาง 
แลำะครุืภัูณฑ์์	 เพืั�อให้เป็ีนโรืงพัยาบาลำสันามีแห่งที� 	 ๒ 
โดยมีีวััติถุปีรืะสังค์เพืั�อรืองรัืบการืดูแลำแลำะกักตัิวัผูู้้ป่ีวัย 
โรืคโควิัด	19	ตัิ�งแต่ิวัันที�	๑	กรืกฎาคมี	๒๕๖๔	ถ้ง	๓๐	กันยายน 
๒๕๖๔	 รืวัมีทั�งได้ให้การืสันับสันุนอุปีกรืณ์อำานวัยควัามี
สัะดวักต่ิาง	 ๆ	 อาทิ	 กล้ำองวังจัรืปิีด,	 รืะบบเสีัยงติามีสัาย, 
ชุดเครืื�องเสีัยง,	 ตู้ิอาบนำ�า ,	 ห้องปีฏิิบัติิการืพัยาบาลำ,	 
รัื�วัปิีดล้ำอมีอาคารื,	 การืเดินรืะบบไฟฟ้า,	 การืปีรัืบพืั�นที�
พัร้ือมีฝั้งท่อบำาบัดนำ�าเสีัย,	 คอมีพิัวัเติอร์ืพัร้ือมีชุดอุปีกรืณ์
สัำาหรัืบบุคลำากรืทางการืแพัทย์,	 ห้องสุัขึ้า	จัำานวัน	๖๐	 ห้อง,	 
รืถสุัขึ้า,	เครืื�องปีรัืบอากาศัเคลืำ�อนที�,	พััดลำมีตัิ�งโต๊ิะแลำะพััดลำมี
อุติสัาหกรืรืมี	ฯลำฯ	
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	 เดิมีทีอาคารืคลัำงสิันค้า	(อาคารื	F)	ขึ้อง 
บริืษัท	 ดับบลิำวัเอชเอ	 เรีืยลำ	 เอสัเติท	 
แมีเนจัเม้ีนท์	 จัำากัด	 เป็ีนอาคารืขึ้นาดใหญ่ 
ตัิ�งอยู่บนพืั�นที�ใช้สัอยปีรืะมีาณ	 ๑๐,๐๐๐ 
ติารืางเมีติรื	ภูายในโครืงการืดับบลิำวัเอชเอ 
เมีกกะ	 โลำจิัสัติิกส์ั	 เซ็ีนเติอร์ื	 (ชลำหารื
พิัจิัติรื	 กมี.	 ๔)	 มีีทำาเลำที�ดีแลำะเหมีาะสัมีกับสัถานการืณ์
เป็ีนอย่างยิ�ง	 เนื�องจัากไม่ีได้อยู่ใกล้ำแหล่ำงชุมีชน	 แต่ิมีี 
การืคมีนาคมีที�สัะดวัก	 ปีลำอดภัูย	 รืวัมีทั�งยังอยู่ใกล้ำกับ 
โรืงพัยาบาลำจุัฬารัืติน์ที�รัืบผิู้ดชอบดูแลำด้านสัาธารืณสุัขึ้ 
ขึ้องโรืงพัยาบาลำสันามี	 ทำาให้เมืี�อต้ิองมีีการืปีรัืบพืั�นที�อาคารื
คลัำงสิันค้าที�ว่ัางเปีล่ำานี�ให้เป็ีนโรืงพัยาบาลำสันามี	 (Field	 
Hospital)	 การืดำาเนินการืทุกอย่างจ้ังสัะดวัก	 รืวัดเร็ืวั	 
แลำะจััดตัิ�งได้แล้ำวัเสัร็ืจัในเวัลำาไม่ีถ้ง	๕	วััน	ถือเป็ีนตัิวัอย่างที�ดี
ขึ้องการืบูรืณาการืทุกภูาคส่ัวันในการืช่วัยเหลืำอสัังคมี
	 โรืงพัยาบาลำสันามีแห่งนี�	มีีขีึ้ดควัามีสัามีารืถรืองรัืบผูู้้ป่ีวัย
ได้ทั�งสิั�น	๑,๒๐๐	เตีิยง	ได้มีาติรืฐานเทียบเท่าโรืงพัยาบาลำหลัำก	
สัามีารืถให้การืดูแลำสุัขึ้ภูาพัแลำะควัามีเป็ีนอยู่ขึ้องผูู้้ติิดเชื�อให้ได้

รัืบบริืการืสัาธารืณสุัขึ้ที�มีีคุณภูาพั	 ในรืะยะแรืกเปิีดรัืบผูู้้ป่ีวัย
กลุ่ำมีสีัเขีึ้ยวัในจัังหวััดสัมุีทรืปีรืาการื	กรุืงเทพัฯ	แลำะปีริืมีณฑ์ลำ
	มีีเจ้ัาหน้าที�ทีมีแพัทย์พัยาบาลำจัากโรืงพัยาบาลำสัมุีทรืปีรืาการื
แลำะโรืงพัยาบาลำชุมีชนในจัังหวััด	จััดส่ังบุคลำากรืทางการืแพัทย์
ที�ฉีีดวััคซีีนแล้ำวัหมุีนเวีัยนมีาปีฏิิบัติิงานดูแลำผูู้้ป่ีวัยอย่างใกล้ำชิด
ปีรืะมีาณ	๔๐	คนต่ิอวััน	ภูายใต้ิรืะบบควัามีปีลำอดภัูยที�ได้รัืบ
การืดูแลำจัากฝ่้ายปีกครือง	แลำะ	กอรืมีน.	เพืั�อเป็ีนการืควับคุมี
การืแพัร่ืกรืะจัายขึ้องเชื�อไปียังชุมีชน	 แลำะลำดควัามีแออัด
ขึ้องผูู้้ติิดเชื�อที�มีีอาการืไม่ีรุืนแรืงในการืเข้ึ้ารัืบการืรัืกษาที� 
โรืงพัยาบาลำ	รืวัมีทั�งเป็ีนการืเพิั�มีโอกาสัในการืเข้ึ้าถ้งการืรัืกษา
ที�มีีมีาติรืฐานสัามีารืถช่วัยชีวิัติปีรืะชาชนได้มีากข้ึ้�น	 แลำะช่วัย
แบ่งเบาภูารืะให้กับสัาธารืณสุัขึ้ภูาครัืฐได้เป็ีนอย่างมีาก

โรงพื่ยีาบาลส่นามุ แก้ปัญหาวิกฤติเตียีงโรงพื่ยีาบาลไมุ่เพ่ื่ยีงพื่อ ส่ามุารถุรองรับผู้้้ป่วยีที�ไมุ่มีุอาการ 
หรือมีุอาการน้อยี ในจัังหวัดส่มุุทรปราการและพ่ื่�นที�ใกล้เคี์ยีงได้เป็นจัำานวนมุาก



65องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ   |    

	 ติามีคำาจัำากัดควัามีขึ้องกรืะทรืวังสัาธารืณสุัขึ้	หมีายถ้ง	สัถานที�ที�ให้การืดูแลำ
รัืกษาพัยาบาลำในกลุ่ำมีผูู้้ป่ีวัยไม่ีแสัดงอาการืหรืือมีีอาการืน้อย	 กรืณีการืรืะบาด
โรืคติิดเชื�อไวัรัืสัโคโรืนา	 2019	หรืือโรืคโควิัด	 19	 ซ้ี�งเกินศัักยภูาพัการืจััดรืะบบ
บริืการืในโรืงพัยาบาลำ	 เป็ีนการืจััดตัิ�งติามีวััติถุปีรืะสังค์เพืั�อให้บริืการืการืดูแลำ
รัืกษาพัยาบาลำ	 ผูู้้ป่ีวัยที�เข้ึ้าข่ึ้าย	 PUI	 (Patient	Under	 Investigation:	 ผูู้้ป่ีวัย
ที�ต้ิองดำาเนินการืสัอบสัวันโรืค)	 ในกรืณีที�เกินขีึ้ดควัามีสัามีารืถขึ้องโรืงพัยาบาลำ	
ตัิ�งแต่ิการืคัดกรืองผูู้้ป่ีวัย	การืให้การืวิันิจัฉัียดูแลำรัืกษาแบบ	One	Stop	Services	 
แลำะสัามีารืถรัืบผูู้้ป่ีวัยยืนยันโรืคโควิัด	19	ไว้ัดูแลำรัืกษาแบบผูู้้ป่ีวัยใน	แลำะให้การื
ดูแลำผูู้้ป่ีวัยที�อาการืไม่ีรุืนแรืง	รืวัมีทั�งใช้เป็ีนสัถานที�เพืั�อดูแลำรัืกษาผูู้้ป่ีวัยที�มีีอาการื
คงที�	แลำะได้รัืบการืส่ังตัิวัมีาจัากโรืงพัยาบาลำซ้ี�งดูแลำผูู้้ป่ีวัยในภูาวัะเฉีียบพัลัำนหรืือ
วิักฤติิจันดีข้ึ้�นแล้ำวั
	 สัำาหรัืบการืจััดตัิ�งโรืงพัยาบาลำสันามีแต่ิลำะแห่ง	 เป็ีนไปีติามีมีาติรืฐาน 
ที�กำาหนด	 เพืั�อให้มีีควัามีปีลำอดภัูยเป็ีนอันดับแรืก	 ภูายใต้ิการืทำางานร่ืวัมีกับ 
ผูู้้เชี�ยวัชาญ	ขึ้องกรืะทรืวังสัาธารืณสุัขึ้	ทั�งด้านรืะบาดวิัทยา	ทั�งทีมีทางการืแพัทย์
เวัชศัาสัติร์ืฟ้�นฟู	 พัยาบาลำแลำะทีมีสัหสัาขึ้าวิัชาชีพั	 ผูู้้เชี�ยวัชาญด้านคนพิัการื	 
กับฝ่้ายปีกครืองท้องถิ�นต่ิางๆ	 แลำะมีีนายแพัทย์สัาธารืณสุัขึ้จัังหวััดเป็ีนผูู้้อนุญาติ
ให้จััดตัิ�งได้	 ด้วัยควัามีเห็นชอบขึ้องคณะกรืรืมีการืโรืคติิดต่ิอจัังหวััด	 ซ้ี�งมีี 
การืจััดโซีนนิ�งให้ห่างจัากชุมีชน	อาคารืมีีรืะบบจััดการืนำ�าเสีัย	 การืจััดการือากาศั 
การืไหลำเวีัยนขึ้องอากาศั	 มีีบุคลำากรืทางการืแพัทย์ทำางานปีรืะจัำาแลำะต่ิอเนื�อง 
เป็ีนต้ิน	

โรงพยาบาลสนาม
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การดำาเนินงานป้องกัน ควบัคุม 
การแพร่ระบัาดของ

โรคติิดเชื้ื�อไวรัสโคโรนา 2019

๓บัทที่
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 เพั่�อเป็็นการบรรเทาปั็ญหาคุวิามเด้่อด้ร้อนของ
ป็ระชีาชีนและป็ระสานงานทุกภาคุส่วินในการที�จัะร่วิม 
ฝ่่าวิิกฤตินี�ไป็ด้้วิยกัน ในปี็งบป็ระมาณ ๒๕๖๓ องค์ุการ
บริหารส่วินจัังหวัิด้สมุทรป็ราการ ได้้ให้การสนับสนุน 
การจััด้เตรียมพั่�นที�และจััด้หาวิัสดุ้อุป็กรณ์รองรับการ 
กักกันตัวิผู้้้ ป่็วิยติด้เชี่�อและผู้้้สัมผู้ัสเสี�ยงส้ง (Local 
Quarantine) จัังหวัิด้สมุทรป็ราการ ณ มหาวิิทยาลัย 
ราชีภัฏธนบุรี สมุทรป็ราการ เพ่ั�อเป็็นสถานที�กักกันตัวิ 
ผู้้ท้ี�เดิ้นทางกลบัมาจัากป็ระเทศเสี�ยง และผู้้ป่้็วิยโรคุติด้เชี่�อ 
ไวิรสัโคุโรนา 2019 หรอ่โรคุโคุวิดิ้ 19 ที�อาการน้อย ไม่มีโรคุ
แทรกซ้้อน โด้ยจัะต้องกักกนัตวัิเป็็นเวิลา ๑๔ วินั 

ส้่ศุ้นย์กักกันติัว
ของจัังหวัด

จัากหอพัก
นักศุึกษา
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	 จัังหวิัดสมุที่รปีราการ	 โดยิ่คณ์ะกรรมการโรคติดต่อ
จังัหวิดัสมทุี่รปีราการได้ขอรบัการสนับสนนุวิสัดอุปุีกรณ์์ที่่�ใช้
ในศูนย์ิ่กักกันตัวิของจัังหวิัด	 (Local	Quarantine)	 จัังหวิัด
สมทุี่รปีราการ	ได้แก่	อปุีกรณ์์การนอน	อุปีกรณ์์งานบ้านงานครัวิ	 
อปุีกรณ์์เคร่�องใช้	อปุีกรณ์์การแพื่ที่ย์ิ่	แล่ะอ่�น	ๆ	ปีระกอบกบั 
จัังหวิัดสมุที่รปีราการได้ม่คำสั�งที่่�	 ๒๕๕๖/๒๕๖๓	 ล่งวิันที่่�	
๑๓	 ม่นาคม	๒๕๖๓	 เร่�อง	 แต่งต้ังคณ์ะกรรมการโรคติดต่อ
จังัหวัิดสมทุี่รปีราการ	 โดยิ่ได้แต่งตัง้ให้นายิ่กองค์การบรหิาร
ส่วินจัังหวัิดสมุที่รปีราการเป็ีนกรรมการเพื่่�อดำเนินการ 
ตามนโยิ่บายิ่	 ระบบแล่ะแนวิที่างปีฏิิบัติในการเฝ้ีาระวิัง	
ป้ีองกัน	 แล่ะควิบคุมโรคติดต่อ	 ท่ี่�คณ์ะกรรมการโรคติดต่อ 
แห่งชาตกิำหนด	แล่ะอ่�น	ๆ	ตามอำนาจัหน้าที่่�ที่่�กำหนด



รับัมือฉับัไว
คลัสเติอร์แคมป์คนงานก่อสร�าง 

ซอยสุขุมวิท ๑๑๗ (ซอยภาณุวงศุ์)
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 ป็ระเทศไทยเป็็นป็ระเทศหน่�งในอาเซ้ียน 
ที�มีคุนย้ายถิ�นเข้าป็ระเทศในอัตราที�ส้งมาก  
ตัวิ เลขจัากปี็ ๒๕๖๒ พับว่ิามีผู้้้ ย้ายถิ�น 
เข้ามาทำงานในป็ระเทศไทยจัำนวินมากถ่ง 
๓,๐๐๕,๓๗๖ คุน โด้ยส่วินใหญ่การย้ายถิ�น
เข้าป็ระเทศเป็็นแรงงานที�มาจัากป็ระเทศ 
เพั่�อนบ้าน ได้้แก่ ป็ระเทศเมียนมา กัมพั้ชีา  
และลาวิ ข้อมล้ ณ วินัที� ๑๒ มนีาคุม ๒๕๖๔  
โด้ยสำนกับรหิารแรงงานต่างด้้าวิ กรมการจัดั้หางาน  
พับว่ิามีแรงงานต่างด้้าวิลงทะเบียนผู่้านระบบ
ออนไลน์ (๑๕ มกราคุม ๒๕๖๔ – ๑๓ กมุภาพันัธ์ 
๒๕๖๔) จัำนวิน ๖๕๔,๘๖๔ คุน แยกเป็็น
แรงงานต่างด้้าวิสญัชีาตเิมยีนมา ๓๘๔,๐๗๗ คุน  
กมัพัช้ีา ๒๐๓,๖๗๙ คุน และลาวิ ๖๗,๑๐๘ คุน  
แต่ยังมีอีกมากที�มิได้้ป็รากฏอย้่ในทะเบียน
แรงงานข้ามชีาติ เป็็นกลุ่มที� เข้าเม่องมา 
ทางพัรมแด้นธรรมชีาติอย่างผู้ิด้กฎหมาย  
เพั่�อลักลอบทำงานในป็ระเทศ ซ้่�งในช่ีวิงเวิลา 
ด้งักล่าวิภาคุรัฐได้้กำหนด้มาตรการเพั่�อป้็องกนั
การแพัร่ระบาด้ของโรคุโคุวิิด้ 19 ให้แรงงาน
ข้ามชีาติที�ยังอย้่ในไทย แต่ไม่ได้้จัด้ทะเบียน
และได้้รับการผู่้อนผู้ันให้อย้่ถ่งเด้่อนมกราคุม 
๒๕๖๔ เป็็นกรณีพัิเศษ ในขณะที�ยังมีแรงงาน
ต่างด้้าวิอกีจัำนวินมากที�ป็ระสงค์ุจัะเคุล่�อนย้าย 
กลบัป็ระเทศต้นทาง แต่กต็ดิ้ปั็ญหาเร่�องเอกสาร
ป็ระกอบการเดิ้นทางรวิมทั�งการไม่มีบริการ 
รถรบัส่งจันต้องตกคุ้างอย้เ่ป็็นจัำนวินมาก ทำให้
ต้องพัักอาศัยอย่างแออัด้ในที�พัักชีั�วิคุราวิและ
เกดิ้การแพัร่กระจัายของเชี่�อไวิรสัโคุโรนา 2019 
หรอ่โรคุโคุวิดิ้ 19 ข่�น



	 กล่างเด่อนม่นาคม	 ๒๕๖๔	 จัังหวิัดสมุที่รปีราการ	 
เจ้ัาหน้าที่่�สาธารณ์สุขจัังหวิัดสมุที่รปีราการ	 พื่ร้อมด้วิยิ่ 
หน่วิยิ่งานที่่�เก่�ยิ่วิข้อง	 ได้ล่งพื่่้นที่่�ตรวิจัคัดกรองเชิงรุกค้นหา 
ผู่ติ้ดเช่อ้ไวิรัสโคโรนา	2019	หรอ่โรคโควิดิ	19	ณ์	บรเิวิณ์พื่่น้ที่่�พื่กั 
คนงานก่อสร้าง	 ซึ่อยิ่สุขุมวิิที่	 ๑๑๗	 (ซึ่อยิ่ภาณ์ุวิงศ์)	 ตำบล่ 
บางเมอ่งใหม่	อำเภอเมอ่งสมุที่รปีราการ	โดยิ่การตรวิจัคัดกรอง 
พื่บการตดิเช่อ้ไวิรัสโคโรนา	 2019	หร่อโรคโควิดิ	 19	 ในกลุ่ม่
แรงงานก่อสร้างที่ัง้ชาวิไที่ยิ่แล่ะชาวิต่างด้าวิ	จัำนวิน	๑๖	รายิ่	
โดยิ่ม่ผู่้ที่่�สัมผ่ัสใกล่้ชิดผู่้ติดเช่้อ	จัำนวิน	๖๐๐	รายิ่	

	 จังัหวัิดสมทุี่รปีราการจัง้ได้มค่ำสั�งกกักนั
ตัวิผู่้สัมผ่ัสที่่�ม่ควิามเส่�ยิ่งสูงต่อการติดเช่้อ	 
เป็ีนระยิ่ะเวิล่า	 ๑๔	 วิัน	 ในสถานที่่�ควิบคุม
ตัวิเพื่่�อสังเกตอาการเริ�มป่ีวิยิ่	 (Quarantine)	 
แล่ะได้มอบหมายิ่ให้องค์การบรหิารส่วินจังัหวิดั 
สมุที่รปีราการจััดหาอาหารแล่ะเคร่�องด่�ม 
สำหรับเจ้ัาหน้าที่่�ผู่้ปีฏิิบัติงาน	 แล่ะผู่้ถูก 
กักกันตัวิในสถานที่่�ควิบคุมตัวิเพื่่�อสังเกต
อาการเริ�มป่ีวิยิ่	 (Quarantine)	 ณ์	 บริเวิณ์ 
พื่่้นที่่�พื่ักคนงานก่อสร้าง	 ซึ่อยิ่สุขุมวิิที่	 ๑๑๗	 
(ซึ่อยิ่ภาณ์ุวิงศ์)	 ต่อมาม่การตรวิจัเชิงรุก 
กลุ่่มแรงงานที่่�ม่ควิามเช่�อมโยิ่งแคมป์ีคนงาน	 
ซึ่อยิ่สุขุมวิิที่	 ๑๑๗	 หล่ายิ่แห่ง	 แต่ก็ไม่พื่บ 
ผู่ต้ดิเช่อ้เพื่ิ�มแต่อย่ิ่างใด
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หอผ้�ป่วยเฉพาะกิจั (Hospitel) 
และโรงพยาบัาลสนาม (Field Hospital)  
มหาวิทยาลัยราชื้ภัฏิธนบัุรีสมุทรปราการ

สนับัสนุนวัสดุ
และครุภัณฑ์์ทางการแพทย์
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 ในช่ีวิงเด้่อนเมษายน ๒๕๖๔ สถานการณ์การแพัร่
ระบาด้ของโรคุตดิ้เชี่�อไวิรสัโคุโรนา 2019 หรอ่โรคุโคุวิดิ้ 19  
ของป็ระเทศไทยและจัังหวิัด้สมุทรป็ราการได้้มีการแพัร่
ระบาด้ระลอกที�สาม ซ้่�งเป็็นสายพันัธุอั์ลฟา (อังกฤษ) ระบาด้
ง่ายกว่ิาสายพันัธ์ G เด้มิ จ่ังเกดิ้การระบาด้กว้ิางขวิางทั�วิโลก  
และเป็็นระลอกที�รุนแรงและมีจัำนวินผู้้้ติด้เชี่�อรายใหม่ 
เพัิ�มส้งอย่างต่อเน่�องคุรอบคุลุมทุกพั่�นที� จันจัำนวินผู้้้ป่็วิย 
เกินขีด้คุวิามสามารถของโรงพัยาบาลในการรองรับ  
จัังหวิัด้สมุทรป็ราการจั่งได้้จััด้ตั�งหอผู้้้ป่็วิยเฉพัาะกิจั  
(Hospitel) ณ อาคุารหอพักันักศก่ษาชีายและอาคุารหอพักั 
นักศ่กษาหญิง มหาวิิทยาลัยราชีภัฏธนบุรีสมุทรป็ราการ 
จัังหวิัด้สมุทรป็ราการ จัำนวิน ๑,๐๗๐ เตียง เพั่�อให้ 

การด้้แลรักษาผู้้้ติด้เชี่�อ แต่ยังไม่เพัียงพัอในการรองรับ 
ผู้้ติ้ด้เชี่�อ จังัหวิดั้สมทุรป็ราการจัง่มคีุวิามจัำเป็็นต้องจัดั้ตั�ง 
โรงพัยาบาลสนาม (Field Hospital) ณ อาคุารหอป็ระชุีม 
เฉลมิพัระเกยีรตฉิลองสริริาชีสมบตัคิุรบ ๖๐ ปี็ มหาวิทิยาลยั
ราชีภัฏธนบรุสีมทุรป็ราการ เพัิ�มเตมิ เพั่�อรองรบัการด้แ้ล 
ผู้้้ติด้เชี่�อ จัำนวิน ๔๐๐ เตียง โด้ยเริ�มเปิ็ด้รับผู้้้ป่็วิยตั�งแต่ 
วินัที� ๑ มถินุายน ๒๕๖๔ เป็็นต้นมา 
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	 ดังนั้น	 เพื่่�อให้การดำเนินการจััดตั้งหอผู่้ป่ีวิยิ่เฉีพื่าะกิจั	 
(Hospitel)	 แล่ะ	 โรงพื่ยิ่าบาล่สนาม	 (Field	 Hospital)	 
ณ์	 มหาวิิที่ยิ่าล่ัยิ่ราชภัฏิธนบุร่สมุที่รปีราการ	 สามารถ
ดำเนินการดูแล่แล่ะรักษาผู่้ป่ีวิยิ่ได้อย่ิ่างม่ปีระสิที่ธิภาพื่	
จัังหวิัดสมุที่รปีราการ	 โดยิ่คณ์ะกรรมการโรคติดต่อจัังหวิัด
สมุที่รปีราการ	 ม่มติเห็นชอบให้ขอรับการสนับสนุนจัาก
องค์การบริหารส่วินจัังหวัิดสมุที่รปีราการ	 ตามแนวิที่าง 

การดำเนินงานแล่ะใช้จ่ัายิ่งบปีระมาณ์ในการดำเนินการ
ป้ีองกันแล่ะควิบคุมโรคติดต่อโรคติดเช้่อไวิรัสโคโรนา	 2019	
หร่อโรคโควิิด	 19	 กรณ์่การจััดตั้งโรงพื่ยิ่าบาล่สนามระดับ 
พื่่้นที่่�	 การสนับสนุนวัิสดุอุปีกรณ์์สำหรับผู้่ป่ีวิยิ่	 อาที่ิเช่น	
ที่่�นอน	หมอน	ผ้่าห่ม	เคร่�องใช้ส่วินตวัิของผู่ป่้ีวิยิ่	แล่ะสิ�งของ
ที่่�จัำเป็ีนสำหรบัการปีฏิิบตัหิน้าที่่�ของเจ้ัาหน้าที่่�ในโรงพื่ยิ่าบาล่
สนามแล่ะหอผู้่ป่ีวิยิ่เฉีพื่าะกิจั	 มหาวิิที่ยิ่าล่ัยิ่ราชภัฏิธนบุร่
สมทุี่รปีราการ
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จััดติั�ง Local Quarantine
ณ โรงแรม ฌ เฌอ – เดอะลักชื้ัวรี่กรีนโฮเทล 

 เน่�องจัากสถานการณ์การระบาด้ของโรคุติด้เช่ี�อ 
ไวิรสัโคุโรนา 2019 หร่อโรคุโคุวิดิ้ 19 ของจังัหวัิด้สมุทรป็ราการ 
ในช่ีวิงที�ยังคุงมีคุวิามรุนแรง จัำเป็็นต้องมีมาตรการเพั่�อ
ให้สอด้คุล้องกับคุวิามสามารถในการจััด้การของพันักงาน 
เจ้ัาหน้าที� หรอ่เจ้ัาพันกังานคุวิบคุมุโรคุตดิ้ต่อตามมาตรการ
ป้็องกันโรคุ และเพั่�อการคุวิบคุุมและป้็องกันมิให้เกิด้
การระบาด้ระลอกใหม่ได้้อย่างมีป็ระสิทธิภาพั จัังหวิัด้
สมุทรป็ราการจั่งได้้เตรียมคุวิามพัร้อมสถานที�กักกันตัวิ
เพั่�อสังเกตอาการ (Local Quarantine) ระดั้บจัังหวัิด้  
เพั่�อการเฝ้่าระวิงัป้็องกนั และคุวิบคุมุโรคุโคุวิดิ้ 19 เป็็นระยะ 
เวิลาไม่น้อยกว่ิา ๑๔ วิัน ตามหลักเกณฑ์์แนวิทางที�รัฐ
กำหนด้ สำหรับบุคุคุลที�มีคุวิามเสี�ยงส้งในพั่�นที�ที�มีการ
ระบาด้ของโรคุตดิ้เชี่�อไวิรัสโคุโรนา 2019 หรอ่โรคุโคุวิดิ้ 19  
และบุคุลากรทางการแพัทย์และสาธารณสุขที�มคีุวิามเสี�ยงสง้ 
จัากการป็ฏบิตังิานด้้านการแพัทย์และสาธารณสุข จังัหวิดั้
สมทุรป็ราการ
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Local Quarantine (LQ) เป็นสถานที่กักกันฯ ผู้้�เดินทางเข�ามาในพื้นที่ปกครอง
ระดับจังหวัด เพื่อการเฝ้้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 
เป็นระยะเวลาไม่น�อยกว่า ๑๔ วัน ตามหลักเกณฑ์์แนวทางที่รัฐกำาหนด
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อีกหนึ่งทางเลือกของโรงแรมกักตัว สไตล์ Luxury Green Hotel 
ร่มรื่น รักษ์สิ่งแวดล�อม เน�นความสะอาดและปลอดเชื้อ



	 คณ์ะกรรมการโรคติดต่อจัังหวัิดสมุที่รปีราการได้มอบหมายิ่ให้สำนักงานสาธารณ์สุขจัังหวัิดสมุที่รปีราการปีระสาน 
ควิามร่วิมม่อกับองค์การบริหารส่วินจัังหวิัดสมุที่รปีราการ	 ในการจััดหาโรงแรมเพื่่�อจััดตั้งแล่ะดำเนินการสถานที่่�กักกันตัวิ 
เพื่่�อสังเกตอาการ	 (Local	 Quarantine)	 แล่ะให้องค์การบริหารส่วินจัังหวิัดสมุที่รปีราการเป็ีนผู่้รับผ่ิดชอบในการจััดหา 
วิสัดอุปุีกรณ์์	อาหาร	เคร่�องใช้ที่่�จัำเป็ีนสำหรบัผู่ก้กักนัตวัิแล่ะเจ้ัาหน้าที่่�ผู่ป้ีฏิบิตังิาน	

”สถานที่กักกันโรคที่รัฐกำหนด” เป็นหนึ่งในเครื่องมือที่ประเทศไทยใช�ในการป้องกันโรคโควิด 19 ได�อย่างมีประสิทธิภาพ
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	 ซ้ึ่�งในระหว่ิางเกิดการแพื่ร่ระบาดแล่ะส่งผ่ล่กระที่บ 
ต่อเศรษฐกจิัอย่ิ่างรนุแรง	 โดยิ่เฉีพื่าะธรุกจิัด้านการท่ี่องเที่่�ยิ่วิ	
แต่ก็ยิ่ังม่ผู่้ปีระกอบการด้านที่่�พัื่กจัำนวินมาก	 ที่่�ได้ให้ควิาม
ร่วิมม่อกับรัฐบาล่	 เส่ยิ่สล่ะสถานท่ี่�ปีระกอบการของตนเอง
ซึ่้�งม่ควิามพื่ร้อมในการรองรับตามมาตรฐานของการบริการ 
เสนอตัวิเข้าร่วิมโดยิ่คิดค่าใช้จ่ัายิ่ในอัตราที่่�ต�ำกว่ิาปีกติ	 
ซึ่้�งที่างองค์การบรหิารส่วินจังัหวิดัสมทุี่รปีราการ	กไ็ด้พื่จิัารณ์า 
จัดัสรรงบปีระมาณ์แล่ะคดัเล่อ่กโรงแรม	ฌ	เฌอ	–	เดอะล่กัชวัิร่� 
กร่นโฮเที่ล่	 เพื่่�อเป็ีนสถานท่ี่�กักกันตัวิเพื่่�อสังเกตอาการ	
(Local	Quarantine)	 ระดบัจังัหวิดั	 โดยิ่ควิามเห็นชอบของ 
คณ์ะกรรมการโรคติดต่อจังัหวัิดสมุที่รปีราการ

องค์การบริหารส่วนจังหวัด คัดสรรผู้้�ประกอบการที่สมัครเข�าร่วมเป็นสถานที่กักตัว โดยคำนึงถึงทำเลที่ตั้ง
ให�มีความสะดวก เดินทางสบาย และมีความพร�อมในการรองรับตามมาตรฐานของการบริการ



ให�กับัโรงพยาบัาลสนามวัคซีน 
หอชื้มเมือง

 เพั่�อไม่ให้ผู้้้ เข้ารับวิัคุซ้ีนซ้่�งมีจัำนวินมาก 
และอาจัก่อให้เกิด้คุวิามแออัด้ในสถานบริการ  
จั่งมีการจััด้ระบบการให้บริการนอกโรงพัยาบาล  
ในร้ป็แบบของ “โรงพัยาบาลสนามวัิคุซ้ีน”  
ที�สามารถรองรับด้้แลผู้้้รับวิัคุซ้ีนคุรอบคุลุมทุกกลุ่ม 
เป้็าหมาย ตามที� จัังหวัิด้สมุทรป็ราการ โด้ย 
คุณะกรรมการโรคุติด้ต่อจังัหวัิด้สมทุรป็ราการ ได้้มี 
มติคุณะกรรมการโรคุติด้ต่อจัังหวัิด้สมุทรป็ราการ  
คุรั�งที� ๑๘/๒๕๖๔ เม่�อวัินที� ๑๖ พัฤษภาคุม ๒๕๖๔ 
เห็นชีอบให้ใช้ีงบป็ระมาณขององค์ุการบริหาร 
ส่วินจัังหวัิด้สมุทรป็ราการ ในการจััด้หาเคุร่�องม่อ 

สนับัสนุนสถานที่
และเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์ 

อุป็กรณ์ทางการแพัทย์ เพั่�อการจััด้บริการ
ฉีด้วิัคุซี้นป้็องกันเชี่�อไวิรัสโคุโรนา 2019  
หรอ่โรคุโคุวิดิ้ 19 ในจังัหวัิด้สมทุรป็ราการ  
โด้ยขอใช้ีสถานที� อุทยานการเรียนร้้ 
และหอชีมเม่องสมุทรป็ราการเป็็นสถานที�
สำหรับให้บริการฉดี้วัิคุซี้นป้็องกันเชี่�อไวิรสั
โคุโรนา 2019 หรอ่โรคุโคุวิดิ้ 19 (โรงพัยาบาล
สนามวิัคุซ้ีน) เพิั�มเติมจัากหน่วิยบริการ 
ในโรงพัยาบาลสมุทรป็ราการ 

84 |   รายงานผลการปฏิบัติงานป้องกัน ควบคุม การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19



85องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ   |   



86 |   รายงานผลการปฏิบัติงานป้องกัน ควบคุม การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19



87องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ   |   



88 |   รายงานผลการปฏิบัติงานป้องกัน ควบคุม การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19



	 ในการน่้องค์การบริหารส่วินจัังหวิัดสมุที่รปีราการ 
ได้สนับสนุนที่ั้งการจััดการสถานท่ี่�แล่ะเคร่�องม่ออุปีกรณ์์ 
ที่างการแพื่ที่ย์ิ่	 เพื่่�อการจััดบริการฉี่ดวิัคซึ่่นป้ีองกันเช่้อไวิรัส
โคโรนา	 2019	 หร่อโรคโควิิด	 19	 ในจัังหวัิดสมุที่รปีราการ 
แล่ะให้การสนับสนุนบุคล่ากรเพื่่�อช่วิยิ่อำนวิยิ่ควิามสะดวิก
ให้กับปีระชาชนผู่้มารับวิัคซึ่่นอ่กด้วิยิ่	 หล่ังจัากดำเนินการ 
เสร็จัเร่ยิ่บร้อยิ่แล่ะม่การปิีดโรงพื่ยิ่าบาล่สนามวิัคซ่ึ่น	 จัังหวิัด
สมุที่รปีราการ	 ณ์	 อุที่ยิ่านการเร่ยิ่นรู้แล่ะหอชมเม่อง 
สมุที่รปีราการไปีแล้่วิ	 ที่างองค์การบริหารส่วินจัังหวัิด
สมุที่รปีราการได้ที่ำการส่งมอบครุภัณ์ฑ์์ที่างการแพื่ที่ย์ิ่ที่่�ใช้ 
ให้กับโรงพื่ยิ่าบาล่สมุที่รปีราการ	 เพื่่�อเป็ีนปีระโยิ่ชน์ในที่าง 
การแพื่ที่ย์ิ่ต่อไปี
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ส่งมอบัครุภัณฑ์์ทางการแพทย์
ให�โรงพยาบัาลสมุทรปราการ 

และโรงพยาบัาลบัางจัาก
 เม่�อจัำนวินผู้้ต้ดิ้เชี่�อไวิรสัโคุโรนา 2019 หรอ่โรคุโคุวิดิ้ 19 เพัิ�มสง้ข่�นอย่างรวิด้เรว็ิ ส่งผู้ลให้อปุ็กรณ์ทางการแพัทย์ไม่เพีัยงพัอ 
กบัจัำนวินผู้้ต้ดิ้เชี่�อ ทางโรงพัยาบาลสมุทรป็ราการ และโรงพัยาบาลบางจัาก จัง่ได้้ขอรับการสนับสนนุคุรภุณัฑ์์ทางการแพัทย์  
โด้ยผู่้านคุวิามเห็นชีอบจัากคุณะกรรมการโรคุติด้ต่อจัังหวิัด้สมุทรป็ราการ เพั่�อให้การด้ำเนินการรักษาผู้้้ป่็วิยเข้ารับ 
การรกัษาด้้วิยอาการตดิ้เชี่�อไวิรัสโคุโรนา 2019 หรอ่โรคุโคุวิดิ้ 19 เป็็นไป็ด้้วิยคุวิามรวิด้เรว็ิทนัต่อสถานการณ์ ช่ีวิยให้
บุคุลากรทางการแพัทย์และสาธารณสุขสามารถด้้แลและรักษาผู้้้ป่็วิยได้้อย่างมีป็ระสิทธิภาพั รวิมทั�งชี่วิยให้ผู้้้ป่็วิยได้้รับ
การรกัษาอย่างทั�วิถง่และทันท่วิงท ีอนัจัะนำไป็ส้ก่ารลด้โอกาสของการแพัร่เชี่�อไป็ในวิงกว้ิาง

 องค์ุการบริหารส่วินจังัหวิดั้สมทุรป็ราการจัง่ได้้ด้ำเนินการจัดั้หาคุรุภณัฑ์์ทางการแพัทย์ให้แก่โรงพัยาบาลทั�ง ๒ แห่ง 

	 เน่�องจัากสถานการณ์์การแพื่ร่ระบาดที่ำให้โรงพื่ยิ่าบาล่
ต้องปีระสบกบัปัีญ่หาผู่ป่้ีวิยิ่ล้่นโรงพื่ยิ่าบาล่	 ผู่ป่้ีวิยิ่ต้องรอควิิ
ในการรักษานาน	 บุคล่ากรที่างการแพื่ที่ย์ิ่เองก็ไม่เพ่ื่ยิ่งพื่อ 
ต่อการให้บริการ	 ซึ่้�งการนำเอาเที่คโนโล่ย่ิ่เข้ามาปีระยิุ่กต์ใช้ 
ในการบริหารจััดการ	 จ้ังเป็ีนอ่กที่างเล่่อกหน้�งเพื่่�อเพื่ิ�ม
ปีระสิที่ธิภาพื่ในการให้บริการ	 โดยิ่เฉีพื่าะบริการตรวิจัวัิด
สญั่ญ่าณ์ชพ่ื่	วัิดควิามดันโล่หิตแล่ะชั�งน้ำหนัก	ซึ่้�งเป็ีนอุปีกรณ์์
ที่่�ที่ันสมัยิ่	 สามารถเช่�อมต่อข้อมูล่เข้ากับระบบสารสนเที่ศ	
นอกจัากจัะช่วิยิ่ล่ดควิามเส่�ยิ่งในการสัมผ่ัสระหว่ิางผู่้ป่ีวิยิ่ 
กบัผู่ใ้ห้บรกิารแล้่วิ	ยิ่งัช่วิยิ่ล่ดควิามแออดัของระบบจัดัการควิิ 
ของโรงพื่ยิ่าบาล่	 ล่ดขั้นตอนการที่ำงานท่ี่�ซึ่้ำซ้ึ่อน	 รวิมที่ั้ง 
ล่ดภาระของบคุล่ากรที่างการแพื่ที่ย์ิ่ได้เป็ีนอย่ิ่างด่

๑. โรงพยาบัาลสมุทรปราการ
เครื่องวัดความดัน ส่วนส้ง 
และชื้ั่งน�ำหนัก จัำนวน ๓๐ เครื่อง
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องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุุทรปราการได�ดำเนินการจัดหาครุุภัณฑ์์ทางการแพทย์ บริการตรวจวัดสัญญาณชีพ วัดความดันโลหิตและชั่่งน�้ำหนัก 
ให�แก่โรงพยาบาลสมุุทรปราการ

เป็นอุปกรณ์ที่ทันสมัยและอำนวยความสะดวกในการให�บริการประชาชน สามารถรองรับ
การเชื่อมต่อกับระบบสารสนเทศ (HIS) ของโรงพยาบาลได� 
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	 เน่�องด้วิยิ่การแพื่ร่ระบาดของเช้่อไวิรสัโคโรนา	2019	หรอ่โรคโควิดิ	19 
เกิดข้้นอย่ิ่างรวิดเร็วิที่างอากาศแล่ะที่างการสัมผ่ัส	 ที่ำให้โรงพื่ยิ่าบาล่ 
ที่่�รบัผู่ป่้ีวิยิ่โรคโควิดิ	19	จัำเป็ีนต้องมก่ารวินิิจัฉัียิ่ที่่�แม่นยิ่ำ	เฝ้ีาระวัิงอาการ 
ผู่ป่้ีวิยิ่อย่ิ่างใกล้่ชดิ	เพ่ื่�อให้การรกัษาได้ที่นัเวิล่า	ล่ดอตัราควิามรนุแรงแล่ะ
อตัราการเสย่ิ่ชว่ิติของผู่ป่้ีวิยิ่	 อ่กที่ัง้ยิ่งัต้องแยิ่กสถานที่่�แล่ะแยิ่กอปุีกรณ์์ 
ที่่�ใช้ในการตรวิจัคัดกรองแล่ะติดตามผ่ล่การรักษาจัากอุปีกรณ์์ที่่�ใช้ 
สำหรบัผู่ป่้ีวิยิ่ที่ั�วิไปีของโรงพื่ยิ่าบาล่	 เคร่�องเอกซึ่เรย์ิ่เป็ีนอก่หน้�งอปุีกรณ์์
สำคญั่ที่่�สามารถใช้ในการวินิจิัฉียัิ่เพื่่�อบ่งช่ค้วิามผ่ดิปีกตขิองปีอดในผู่ป่้ีวิยิ่ 
ต้องสงสัยิ่	 ตรวิจัสอบสภาพื่ของปีอดท่ี่�ถูกที่ำล่ายิ่แล่ะใช้ในการปีระเมิน 
วิธิก่ารรักษาว่ิาจัะต้องใช้เคร่�องช่วิยิ่หายิ่ใจัหรอ่ไม่	เป็ีนอุปีกรณ์์ที่่�มบ่ที่บาที่สูง	 
สามารถเอ็กซึ่เรย์ิ่ผู่้ป่ีวิยิ่ได้จัำนวินมากในระยิ่ะเวิล่าอันสั้น	 เป็ีนการล่ด 
การปีะปีนของผู่ป่้ีวิยิ่โรคโควิดิ	19	กับบุคล่ากรที่างการแพื่ที่ย์ิ่ได้เป็ีนอย่ิ่างด่

 ๒. โรงพยาบัาลบัางจัาก
 เครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ดิจัิทัล
ไม่น�อยกว่า ๓๐๐ MA จัำนวน ๑ เครื่อง
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เครื่่องเอกซีเรย์เคลื่่อนที่่ดิจิทัล มีอุปกรณ์ที่สามารถ
ไปรับแต่งและแสดงภาพเอกซีเรย์ชนิดดิจิทัลได�ที่ตัวเครื่อง
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เครื่่องเอกซีเรย์สามารถเคลื่่อนย�ายไปตามหอผู้้�ป่วยได�โดยสะดวก มีน้ำหนักไม่มาก 
ใช�กระแสไฟฟ้าในการถ่ายภาพเอ็กซี์เรย์และขับเคลื่อนจากแบตเตอรี่ภายในตัวเครื่อง
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สนับัสนุนวัสดุอุปกรณ์ 
ร่วมใจัติ�านภัยโรคโควิด 19

 เพั่�อให้การด้ำเนินการป้็องกันและคุวิบคุุมการแพัร่
ระบาด้ของโรคุตดิ้เชี่�อไวิรสัโคุโรนา 2019 หรอ่โรคุโคุวิดิ้ 19  
ในพั่�นที�จัังหวิัด้สมุทรป็ราการเป็็นไป็อย่างมีป็ระสิทธิภาพั
ตามมาตรการของกระทรวิงสาธารณสุข และเป็็นการ
สนับสนุนให้ป็ระชีาชีนได้้ใช้ีชีีวิิตอย่างป็กติสุขตามวิิถีใหม่ 
โด้ยมีการเฝ้่าระวัิงป้็องกันตัวิเองและคุรอบคุรัวิอย่างเต็มที�  
ด้้วิยการด้แ้ลที�พักั สถานที�หรอ่สถานป็ระกอบการของตัวิเอง 
ให้มคีุวิามเสี�ยงในการเป็็นแหล่งแพัร่เชี่�อให้ต�ำที�สดุ้ เกดิ้โอกาส 
ในการกลับมาแพัร่ระบาด้ให้คุงระดั้บต�ำต่อเน่�องต่อไป็

วัสดุอุปกรณ์ป้องกันโรคติดเชื้อเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับโรงเรียน ซีึ่งเป็นสถานที่
ที่มีนักเรียน คร้ ผู้้�ปกครอง เจ�าหน�าที่ และผู้้�ปฏิบัติงาน จำนวนมากอย้่รวมกัน 
และมีโอกาสเสี่ยงต่อการแพร่กระจายของเชื้อโรคได�ง่าย 
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ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ที่รวดเร็วและต่อเนื่อง
วัสดุและเวชภัณฑ์์เป็นสิ่งจำเป็นอย่างมากที่สามารถป้องกัน

การแพร่กระจายเชื้อได�อย่างมีประสิทธิภาพ



96 |   รายงานผลการปฏิบัติงานป้องกัน ควบคุม การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19

	 องค์การบริหารส่วินจัังหวิัดสมุที่รปีราการจั้งได้พื่ิจัารณ์าจััดหาวิัสดุ	
อปุีกรณ์์	ในการป้ีองกนั	การแพื่ร่ระบาดของโรคตดิเช่อ้ไวิรสัโคโรนา	2019	
หรอ่โรคโควิดิ	19	เพื่ิ�มเตมิ	ให้กบัหน่วิยิ่งานที่่�มห่นงัส่อร้องขอรบัการสนบัสนนุ	
หน้ากากอนามัยิ่	 แล่ะแอล่กอฮอล์่แบบพื่กพื่า	 เข้ามาเป็ีนจัำนวินมาก	 
ที่ัง้ที่างภาครัฐแล่ะภาคเอกชน	รวิมถง้โรงเรย่ิ่นที่่�เริ�มเปิีดที่ำการเรย่ิ่นการสอน 
ตามปีกติ	 เพื่่�อให้ทีุ่กคน	 ทุี่กภาคส่วิน	 ได้ร่วิมม่อกันยิ่กระดับมาตรการ
ป้ีองกันการแพื่ร่ระบาดของเช่อ้ไวิรสัโคโรนา	2019	หรอ่โรคโควิดิ	19	ให้ม่
ปีระสทิี่ธิภาพื่สูงสดุ	 อันจัะส่งผ่ล่ดต่่อสขุภาพื่	 คณุ์ภาพื่ชว่ิติของปีระชาชน	
แล่ะช่วิยิ่ให้กจิักรรมที่างเศรษฐกจิัของปีระเที่ศสามารถเดนิหน้าต่อไปีได้

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ ส่งมอบวัสดุอุปกรณ์ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 ให�กับชุมชนต่าง ๆ เพื่อยกระดับ
มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้้อไวรัส
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การสนับสนุนวัสดุและเวชภัณฑ์์ ได�แก่ แอลกอฮอล์เจล แอลกอฮอล์สเปรย์ และหน�ากากอนามัย เพื่อกระจายให�ครอบคลุมในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ 



การสนับัสนุน
ชืุ้ดติรวจัโรคโควิด 19  

 เพั่�อให้การเดิ้นหน้าร่วิมป้็องกนัคุวิบคุมุการแพัร่ระบาด้ของโรคุโคุวิิด้ 19 ในจังัหวิดั้
สมทุรป็ราการเป็็นไป็อย่างมปี็ระสทิธภิาพั และเป็็นส่วินหน่�งในการสนบัสนนุการป็ฏิบตังิาน 
ในทุกด้้านของทุกหน่วิยงาน ในอันที�จัะทำให้จัังหวิัด้สมุทรป็ราการมียอด้ผู้้้ติด้เชี่�อ 
รายใหม่ลด้ลงอย่างต่อเน่�อง องค์ุการบริหารส่วินจัังหวิัด้สมุทรป็ราการ ซ้่�งได้้รับการ
ป็ระสานงานจัากสำนักงานสาธารณสุขจังัหวัิด้สมุทรป็ราการ ถง่คุวิามต้องการชุีด้ตรวิจั
โรคุโคุวิดิ้ 19 Antigen Rapid Test Kit (ATK) สำหรับใช้ีในการตรวิจัคัุด้กรองให้กับ 
ป็ระชีาชีนของโรงพัยาบาลส่งเสริมสุขภาพัทั�วิทั�งจัังหวัิด้สมุทรป็ราการ ป็ระกอบกับ 
มสีถานศก่ษาจัำนวินมากที�มคีุวิามป็ระสงค์ุจัะขอรับการสนับสนุนชุีด้ตรวิจัโรคุโคุวิดิ้ 19  
Antigen Rapid Test Kit (ATK) 

Antigen Rapid 
Test Kit (ATK)
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การหาซีื้อชุดตรวจ Antigen Test Kit ควรซีื้อชุดตรวจที่ได�รับมาตรฐานจากอย. เพื่อความปลอดภัยในการใช�งาน 
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ชุดตรวจโรคโควิด 19 ด�วยการ Swab
เก็บตัวอย่างสารคัดหลั่งทางจม้ก ลึกถึงคอ

หรือเก็บจากคอ สามารถทำได�เองที่บ�าน
แต่การตรวจชนิดนี้เป็นเพียง

การตรวจคัดกรองเบื้องต�นเท่านั้น
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	 องค์การบริหารส่วินจัังหวิัดสมุที่รปีราการ	 โดยิ่ควิาม
เห็นชอบของคณ์ะกรรมการโรคติดต่อจัังหวิัดสมุที่รปีราการ	
จัง้ได้ดำเนินการจัดัหาชดุตรวิจัโรคโควิดิ	19	Antigen	Rapid	 
Test	Kit	(ATK)	จัำนวิน	๓๘๐,๐๐๐	ชดุ	จัากองค์การเภสชักรรม	 
แล่ะได้ส่งมอบให้กบัสำนกังานสาธารณ์สขุจังัหวิดัสมุที่รปีราการ	 
ซึ่้�งจัะเป็ีนผู่ด้ำเนนิการจัดัสรรชดุตรวิจัโรคโควิดิ	19	Antigen	
Rapid	Test	Kit	(ATK)	ไปีให้กับผู่ท้ี่่�ร้องขอผ่่านที่างโรงพื่ยิ่าบาล่
ส่งเสริมสขุภาพื่ปีระจัำตำบล่ต่อไปี

	 หมายิ่เหตุ	:	ข้อมลู่ที่างการแพื่ที่ย์ิ่บ่งช้่ว่ิา	๑	ใน	๓	ของผู่ต้ดิโควิดิสามารถแพื่ร่เช่อ้ไปีสูผู้่่อ่�นได้แม้จัะไม่แสดงอาการป่ีวิยิ่	ATK	
จัง้เป็ีนอปุีกรณ์์ที่างสาธารณ์สขุที่่�มป่ีระโยิ่ชน์มากในการหยิ่ดุยิ่ัง้การแพื่ร่ระบาดของโควิดิ	 เพื่ราะเป็ีนอุปีกรณ์์ที่ดสอบหาการติดเช้่อ 
ท่ี่�ใช้ได้ง่ายิ่แล่ะรวิดเรว็ิ	คนที่ั�วิไปีสามารถใช้ได้เอง	ช่วิยิ่ให้ผู่ต้ดิเช่อ้ได้รูต้วัิแล้่วิเข้าสู่กระบวินการกกัตวัิเพื่่�อป้ีองกนัการแพื่ร่เช่อ้ได้ที่นัที่่
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ควรตรวจสอบวันหมดอายุของชุดทดสอบก่อนทุกครั้ง  ไม่ควรเปิดหรือฉัีกซีองที่บรรจุ Antigen Test Kit จนกว่าจะถึงการทดสอบ



การปฏิบัติงานตามมาตรการเร่งด่วน
ในการเฝ้้าระวังป้องกันและควบคุม
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19
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จััดชืุ้ดเฉพาะกิจัลงพื�นที่
ฉีดพ่นแอลกอฮอล์และน�ำยาฆ่่าเชื้ื�อ

 นอกจัากการสนับสนุนด้้านวิัสดุ้ 
อปุ็กรณ์ คุรภุณัฑ์์ทางการแพัทย์  เพั่�อใช้ี
ในการป้็องกัน คุวิบคุมุ การแพัร่ระบาด้ 
ของโรคุติด้เชี่�อไวิรัสโคุโรนา 2019 
หร่อโรคุโคุวิิด้ 19 ให้แก่หน่วิยงาน 
ต่าง ๆ  แล้วิ องค์ุการบรหิารส่วินจังัหวิดั้ 
สมุทรป็ราการ ยังได้้ทำงานเชีิงรุก 
โด้ยการจัดั้ส่งเจ้ัาหน้าที�ออกให้บริการ
ฉดี้พ่ันฆ่่าเชี่�อลด้การสะสมของเชี่�อโรคุ
ตามหน่วิยงานต่าง ๆ  รวิมทั�งในสถานที� 
ที�มีหน่วิยงานร้องขอ เพ่ั�อป้็องกัน 
การแพัร่ระบาด้ของเชี่�อไวิรัสโคุโรนา 
2019 หรอ่โรคุโคุวิดิ้ 19 และเป็็นการ
สร้างคุวิามมั�นใจัให้กับป็ระชีาชีน



องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ ส่งรถยักษ์เขียวออกปฏิบัติหน�าที่ในทุกชุมชน
เพื่อสร�างความมั่นใจในการใช�ชีวิตอย่างเป็นปกติสุขของพี่น�องประชาชนชาวสมุทรปราการ
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เพื่อให�การป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 หรือ โรคโควิด 19 ในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
และเป็นไปตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการได�ดำเนินการออกฉัีดพ่นน้ำยาฆ่่าเชื้ออย่างสม่ำเสมอ
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และเป็นไปตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการได�ดำเนินการออกฉัีดพ่นน้ำยาฆ่่าเชื้ออย่างสม่ำเสมอ

เพื่อสร�างความปลอดภัยให�กับประชาชน ชุดฉัีดพ่นเฉัพาะกิจ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
ได�รับมอบหมายออกฉัีดพ่นน้ำยาฆ่่าเชื้อโรคโควิด 19 ตามที่สาธารณะและอาคารต่าง ๆ



รถฉัีดพ่นไอน้ำแรงดันส้ง ออกฉัีดพ่นน้ำยาทำความสะอาดฆ่่าเชื้อบริเวณพื้นที่สาธารณะต่าง ๆ 
ถนน, ห�องสมุด, ตลาดสด, ตลาดนัด, ป้ายรถเมล์/วินมอเตอร์ไซีค์, สะพานลอย
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	 เพื่่�อควิามปีล่อดภัยิ่ต่อสุขภาพื่ของปีระชาชน	 องค์การบริหารส่วินจัังหวัิดสมุที่รปีราการได้ดำเนินการตามคำแนะนำ 
ของกระที่รวิงสาธารณ์สุขเก่�ยิ่วิกบัแนวิที่างที่่�ถกูต้องในการฉีด่พ่ื่นแอล่กอฮอล์่แล่ะนำ้ยิ่าฆ่่าเช่อ้	โดยิ่มก่ารคำนง้ถง้ปีระสทิี่ธภิาพื่
ของสารเคม	่ ล่กัษณ์ะการใช้งานที่่�เหมาะสม	ปีรมิาณ์	 แล่ะระยิ่ะเวิล่า	 การตกค้างในสภาพื่แวิดล้่อม	 รวิมที่ัง้เล่อ่กใช้ผ่ล่ติภณั์ฑ์์ 
ที่่�ได้รบัอนญุ่าตหรอ่ได้ข้น้ที่ะเบย่ิ่นเพื่่�อใช้สำหรบัฆ่่าเช่อ้โรคบนพื่่น้ผิ่วิหรอ่วัิสด	ุ เพื่่�อให้การออกปีฏิิบัตหิน้าที่่�ฉีด่พ่ื่นแอล่กอฮอล์่
แล่ะนำ้ยิ่าฆ่่าเช่อ้ในที่กุครัง้	เป็ีนไปีด้วิยิ่ควิามถกูสขุล่กัษณ์ะแล่ะมป่ีระสิที่ธภิาพื่

การบ้รณาการทำงานร่วมกันระหว่าง หอการค�าจังหวัดสมุทรปราการ และ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ 
เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงด�านสิ่งแวดล�อมที่ส่งผู้ลกระทบต่อสุขภาพประชาชน 
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เรื่องเล่าจัาก
นักรบัแถวหน�า

๔บัทที่
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ให�ความหวังนำาทางเราไป
 ในชี่วิงที�สถานการณ์โคุวิิด้แพัร่ระบาด้ ตอนนั�นจัังหวัิด้สมุทรป็ราการทั�งเม่องมีแต่คุวิามเงียบสงัด้เข้าคุรอบคุลุม  
เราจัะได้้ยินแต่เสียงของรถพัยาบาลที�วิิ�งรับส่งผู้้้ป็่วิย เราผู้่านตลาด้ป็ากน�ำเห็นสภาพับรรยากาศที�ป็ราศจัากผู้้้คุนแล้วิ 
เหม่อนโลกใบนี�...แป็ลกไป็จัากที�เคุยเห็น

	 ช่วิงนัน้สมทุี่รปีราการเป็ีนจังัหวิดัที่่�มผู่่ต้ดิเช่อ้สงูตดิอนัดบัต้น	ๆ 	ของปีระเที่ศ	 
มผู่่ท้ี่่�ติดเช่อ้แล่ะเสย่ิ่ชวิ่ิตเป็ีนจัำนวินมาก	 ในเวิล่านัน้แอล่กอฮอล์่อาจัจัะไม่ได้
เป็ีนสิ�งที่่�ดท่ี่่�สดุ	 แต่เม่�อเราได้รบัข้อมลู่มาว่ิาเป็ีนสิ�งที่่�สามารถป้ีองกนัเช่อ้โรคได้	 
เป็ีนสิ�งที่่�ปีระชาชนใช้ปีกป้ีองครอบครัวิที่่�เขารักให้รอดพ้ื่นภัยิ่โควิดิได้	 องค์การ
บริหารส่วินจัังหวัิดสมุที่รปีราการก็ได้พื่ยิ่ายิ่ามจััดหาซึ่่้อแอล่กอฮอล์่ให้ได้ 
จัำนวินมากที่่�สุด	 ม่การปีระสานควิามร่วิมม่อกับทีุ่กหน่วิยิ่งานเร่งแจักจ่ัายิ่
แอล่กอฮอล่์ออกไปีที่ั�วิทีุ่กพื่่้นที่่�	เพื่่�อให้ช่วิยิ่เหล่่อปีระชาชนให้ได้มากที่่�สุด	
	 เม่�อสถานการณ์์การแพื่ร่ระบาดที่วิ่ควิามรุนแรงมากข้้น	 จันถ้งวิันที่่� 
โรงพื่ยิ่าบาล่ทุี่กแห่งไม่สามารถรองรับผู้่ป่ีวิยิ่เพื่ิ�มได้อ่ก	 องค์การบริหาร 
ส่วินจัังหวัิดสมุที่รปีราการจั้งได้ให้การสนับสนุนงบปีระมาณ์สำหรับ 
การจััดตั้งสถานที่่�ป้ีองกันแล่ะควิบคุมโรคในพื่่้นที่่�มหาวิิที่ยิ่าล่ัยิ่ราชภัฏิธนบุร่	
สมทุี่รปีราการ	 เป็ีนโรงพื่ยิ่าบาล่สนาม	 (Field	Hospital)	 ที่่�ตัง้ข้้น	ณ์	อาคาร
เฉีลิ่มพื่ระเก่ยิ่รติฉีล่องศิริราชสมบัติ	 ครบ	 ๖๐	 ปีี	 โดยิ่ที่างองค์การบริหาร 
ส่วินจังัหวิดัสมทุี่รปีราการให้การสนบัสนนุวิสัดอุปุีกรณ์์	หมอน	 ผ้่าห่ม	ที่่�นอน	
ของใช้ส่วินตวัิ	ที่กุอย่ิ่างที่่�มค่วิามจัำเป็ีนสำหรบัรองรบัผู่ป่้ีวิยิ่	รวิมถง้ของที่่�จัำเป็ีน
ในการปีฏิบิตังิานของเจ้ัาหน้าท่ี่�แพื่ที่ย์ิ่พื่ยิ่าบาล่	
	 จันกระที่ั�งวิันที่่�เราม่ข่าวิด่เร่�องวิัคซึ่่น	 องค์การบริหารส่วินจัังหวิัด 
สมุุที่รปีราการได้รับพื่ระมหากรุณ์าธิคุณ์จัากสมเด็จัพื่ระเจ้ัาน้องนางเธอ	 
เจ้ัาฟ้ื้าจัฬุาภรณ์วิลั่ยิ่ล่กัษณ์์	อัครราชกุมาร	่กรมพื่ระศรส่วิางควัิฒน	วิรขัตตยิิ่ราชนาร่	 
องค์ปีระธานราชวิทิี่ยิ่าล่ยัิ่จุุัฬาภรณ์์	ที่ำให้เราได้รับการจััดสรรวิัคซึ่่นตัวิเล่่อก	 
“ซึ่โินฟื้าร์ม”	 ซึ่้�งองค์การบรหิารส่วินจังัหวัิดสมุุที่รปีราการอำนวิยิ่ควิามสะดวิก
ให้กบัปีระชาชนให้ล่ดการเดนิที่างแล่ะการรวิมตัวิ	 โดยิ่จััดให้ม่ศููนย์ิ่ฉ่ีดวัิคซึ่่น
จัำนวิน	๖	แห่ง	หลั่งจัากนัน้องค์การบรหิารส่วินจังัหวิดัสมทุี่รปีราการกไ็ด้รบัการ
จัดัสรรวิคัซึ่น่จัากสภากาชาดไที่ยิ่	ซึ่้�งเรากไ็ด้ฉีด่วิคัซึ่น่ให้กบัพื่่�น้องปีระชาชนใน
จังัหวิดัสมทุี่รปีราการ	รวิมไปีถง้แรงงานต่างด้าวิด้วิยิ่เช่นกนั	โดยิ่ในการฉีด่วิคัซึ่น่ 
เราได้ม่การดูแล่ผู่้ที่่�เคล่่�อนไหวิร่างกายิ่ไม่สะดวิกเป็ีนพื่ิเศษ	 บางท่ี่านอาจัจัะ 
สูงอายุิ่หร่อม่ปัีญ่หาบกพื่ร่องที่างร่างกายิ่	 หล่ายิ่ท่ี่านท่ี่�ม่ญ่าติพื่่�น้องพื่ามา 
พื่อถง้บรเิวิณ์จัดุฉีด่วิคัซึ่น่	 เรากจ็ัะมท่ี่ม่งานแล่ะพื่ยิ่าบาล่ไปีให้บรกิารฉีด่วิคัซึ่น่
ถง้ที่่�รถ	รวิมไปีถง้ผู้่ป่ีวิยิ่ตดิเตย่ิ่งที่่�เราจัดัส่งที่ม่งานแล่ะพื่ยิ่าบาล่ไปีฉ่ีดให้ถง้ที่่�บ้าน	 



 ไ

111องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ   |   

นางสาวนันทิดา แก�วบััวสาย
นายกองค์การบริหารส่ว่นจัังหว่ัดสมุุทรปราการ

ม่กรณ์่ที่่�เราได้เห็นท่ี่านหน้�งเป็ีนเชฟื้โรงแรมห้าดาวิ	 โรงแรม 
โนโวิเที่ล่	ท่ี่านผู่น้่อ้ายุิ่ยัิ่งไม่มาก	ยัิ่งอยิู่ใ่นวัิยิ่	๔๐	ต้น	ๆ	แต่เม่�อ 
ผู่้ป่ีวิยิ่ท่ี่านน่้ได้เห็นที่่มงานแล่ะพื่ยิ่าบาล่ของเราท่ี่�เข้าไปีให้
บริการถ้งบ้าน	 ผู่้ป่ีวิยิ่ท่ี่านน่้ก็ยิ่ิ้มที่ั้งน้ำตาแล่ะพื่ยิ่ายิ่ามยิ่กม่อ 
เพื่่�อจัะขอบคุณ์พื่ยิ่าบาล่แล่ะที่่มงานในวิันนั้น	 ในเส่้ยิ่วิวิินาที่่ 
ที่่�ที่กุคนกำล่งักล่วัิโควิดิ	แต่ตอนนัน้เราได้มโ่อกาสเข้าไปีจับัม่อ	 
แล้่วิบอกกับเขาว่ิาไม่ต้องกลั่วิ	 เพื่ราะว่ิาเรามาดูแล่เขาแล้่วิ	 
เขาร้องไห้ออกมา	 เป็ีนน้ำตาแห่งควิามปีระทัี่บใจั	 รอยิ่ยิ่ิ้ม 
ที่่�ยิ่ิ้มที่ั้งน้ำตานั้น	 ก็เป็ีนการส่งควิามหวิังแล่ะกำล่ังใจัให้กัน 
แล่ะกนัด้วิยิ่เช่นกนั	
	 มอ่ก่หล่ายิ่แห่งที่่�เราได้ไปีพื่บเห็น	กรณ์ข่องคุณ์ตาคุณ์ยิ่ายิ่ 
ที่่�ป่ีวิยิ่ติดเต่ยิ่งที่ั้งคู่	 ต้องนอนอยิู่่บนฟืู้กเด่ยิ่วิกัน	 ม่ลู่กสาวิ 
เป็ีนผู่้ดูแล่	 คุณ์แม่ซ้ึ่�งเป็ีนผู่้ป่ีวิยิ่ติดเต่ยิ่งท่ี่�พื่อขยิ่ับได้บ้าง	 
แต่คณุ์พ่ื่อนัน้แที่บจัะขยัิ่บตัวิไม่ได้เล่ยิ่	 เราได้สมัผั่สถง้ควิามรัก
ของคนในครอบครวัิ	ลู่กสาวิที่่�ดูแล่ที่ัง้คณุ์พ่ื่อคณุ์แม่	ครอบครวัิ
ที่่�ม่รอยิ่ยิ่ิ้มที่่�เรามองเห็นถ้งควิามตั้งใจั	 ไม่ม่คำว่ิาท้ี่ออยิู่่เล่ยิ่	 
เม่�อเห็นเราเขาก็พื่ยิ่ายิ่ามขอบคุณ์	 ขอบคุณ์	 ขอบคุณ์	 อันน่ ้
เป็ีนกำล่งัใจัที่่�เราได้เป็ีนพื่ลั่งกล่บัมา	
	 ที่่�สำคญั่คอ่ต้องขอกล่่าวิถ้งที่ม่งานข้าราชการแล่ะพื่นักงาน 
องค์การบรหิารส่วินจังัหวิดัสมทุี่รปีราการที่กุคน	 ในเร่�องการ 
กระจัายิ่ศูนย์ิ่ฉี่ดวิัคซ่ึ่นที่ั้ง	 ๖	 แห่งเพื่่�อให้บริการปีระชาชน 
ให้ที่ั�วิถง้	 นอกจัากเราจัะต้องใช้เจ้ัาหน้าที่่�ของโรงพื่ยิ่าบาล่แล้่วิ	 
เรายัิ่งต้องใช้ข้าราชการแล่ะพื่นักงานองค์การบริหารส่วินจังัหวัิด
สมทุี่รปีราการของเรา	 ซึ่้�งเราเองกม็แ่ผ่นกการที่ำงานแบ่งเป็ีน	
๑๐	กองด้วิยิ่กนั	 ในวินันัน้ที่กุกองจัะสล่บักนัออกไปีที่ำหน้าที่่�	
หมุนเวิ่ยิ่นกันไปีปีระจัำอยิู่ต่ามสถานที่่�ฉีด่วิคัซ่ึ่น	 มห่ล่ายิ่ท่ี่าน 
ไม่ได้กล่ับบ้านเล่ยิ่	 แต่ทีุ่กคนก็ไม่เคยิ่พืู่ดบ่นให้ได้ยิ่ินเล่ยิ่ 
สกัคร้ังเดย่ิ่วิ	มแ่ต่คำว่ิา	“เตม็ที่่�”	“พื่ร้อม”	แล่ะพื่วิกเราเองกม็่

การส่งกำลั่งใจัให้กนัเสมอ	 เวิล่าที่่�เราไปีเย่ิ่�ยิ่มเจ้ัาหน้าที่่�ของเรา 
ในแต่ล่ะศูนย์ิ่ฉ่ีด	 เราจัะเห็นการที่ำงานที่่�ที่ำด้วิยิ่ควิามเต็มใจั 
เตม็ควิามสามารถ	เตม็ที่่�กับการดูแล่พ่ื่�น้องปีระชาชน	ให้ข้อมูล่ 
ควิามเข้าใจัที่กุครัง้เวิล่าม่คนวิอล์่กอนิเข้ามาสอบถามรายิ่ล่ะเอย่ิ่ด 
ต่าง	ๆ 	บางคนต้องคอยิ่ดปูีระชาชนเหมอ่นเป็ีนหเูป็ีนตาแที่นหมอ	 
คนไหนหลั่งฉี่ดแล้่วิระหว่ิางนั�งรอเพื่่�อสังเกตอาการ	 ม่ใคร
ม่ปัีญ่หาอะไรบ้างไหม	 ไม่ม่ใครเก่�ยิ่งว่ิาสิ�งน่้ต้องเป็ีนหน้าที่่�
พื่ยิ่าบาล่หรอ่ใคร	
	 น่�ค่อม่อของนักสู้ทุี่กคนที่่�มาช่วิยิ่กัน	 ต้องขอขอบคุณ์	 
ท่ี่านชนม์สวิัสดิ� 	 อัศวิเหม	 ปีระธานหอการค้าจัังหวิัด 
สมุที่รปีราการ	ที่่�ให้คำปีรก้ษาในเร่�องต่าง	ๆ 	ขอขอบคุณ์	ข้าราชการ 
แล่ะพื่นกังานองค์การบรหิารส่วินจังัหวิดัสมทุี่รปีราการที่กุคน	
ที่ม่ผู้่บริหารทุี่กคน	 ท่ี่านสุนที่ร	ปีานแสงที่อง	แล่ะท่ี่านพิื่รยิิ่ะ	
โตสกุลุ่วิงศ์	รองนายิ่กองค์การบรหิารส่วินจังัหวิดัสมทุี่รปีราการ	
ขอบคุณ์	 ท่ี่านวิิมล่	 มงคล่เจัริญ่	 ปีลั่ดองค์การบริหารส่วิน
จังัหวิดัสมทุี่รปีราการ	ขอบคณุ์	น้องเพื่ล่ง	ชนม์ที่ดิา	อัศวิเหม	
ฯล่ฯ	ที่่�มาช่วิยิ่บรกิารที่ำแพื่ล่ตฟื้อร์มให้คนล่งที่ะเบย่ิ่น	ให้เป็ีน
ศนูย์ิ่กล่างของการให้ข้อมลู่ควิามรู	้ ตอบคำถามคล่ายิ่ข้อสงสัยิ่
ให้ปีระชาชนที่กุคนในเวิล่านัน้	ใครสงสัยิ่อะไรคำถามมากมายิ่
ที่่�หล่ั�งไหล่เข้ามาในเพื่จัของเรา	รวิมที่ัง้การเปิีด	Line	Official	
ให้เป็ีนอก่หน้�งช่องที่างเพื่่�อให้ปีระชาชนสามารถตดิต่อเข้ามาได้	 
ม่การเปิีดคู่สายิ่อ่ก	 ๓๐	 สายิ่โที่รมาได้ตล่อดเวิล่าเพื่ราะเรา
จัะจััดให้ม่เจ้ัาหน้าที่่�ไว้ิคอยิ่ตอบทีุ่กข้อสงสัยิ่	 ขอบคุณ์หัวิใจั
ของที่ม่งานที่กุท่ี่าน	ขอบคุณ์ที่กุมอ่นกัสูท้ี่่�มาร่วิมกนั	ขอบคณุ์ 
ที่กุมอ่นักสูซ้้ึ่�งก็คอ่ปีระชาชนพื่่�น้องชาวิสมุที่รปีราการทุี่กท่ี่าน	
ที่่�ได้ร่วิมม่อร่วิมใจัแล่ะให้ควิามสำคัญ่ในการดูแล่ตนเองแล่ะ
ครอบครวัิให้ห่างไกล่จัากโรคโควิดิ	 แล่ะเป็ีนส่วินหน้�งที่่�ที่ำให้
จัังหวิัดสมุที่รปีราการของเรา	 กลั่บค่นฟ้ื้�นข้้นมาเป็ีนจัังหวัิด 
ที่่�ไม่กล่ับไปีติดอันดับของการม่ผู่้ติดเช่้อสูงเป็ีนล่ำดับต้น	 ๆ	 
แบบที่่�เคยิ่เป็ีนอก่เล่ยิ่	ทุี่กอย่ิ่างคล่่�คล่ายิ่ล่งไปีมาก	แล่ะเช่�อแน่ว่ิา 
ม่อนกัสู้ของพื่วิกเราทุี่กคนจัะเดนิไปีด้วิยิ่กัน	เดนิไปีด้วิยิ่ควิามหวัิง	 
เดนิไปีด้วิยิ่กำล่งัใจั	เราเห็นการให้ที่่�เกดิข้น้	การให้ซึ่้�งกนัแล่ะกนั	 
ขอบคณุ์มอ่นกัสูส้มทุี่รปีราการที่กุคนจัากใจั



เพราะสมุทรปราการ
คือบั�านของเรา

112 |   รายงานผลการปฏิบัติงานป้องกัน ควบคุม การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19

 ตั�งแต่สถานการณ์โคุวิดิ้ระบาด้คุรั�งแรก ในวัินที�รฐับาล
ยังไม่ได้้ตั�งช่ี�อโคุวิิด้ด้้วิยซ้�ำ ผู้มอย้่ระหว่ิางป็ฏิบัติหน้าที� 
นายกองค์ุการบริหารส่วินจัังหวัิด้สมุทรป็ราการ มันคุ่อ 
โรคุอุบัติใหม่ที�ยังไม่มีวิิธีการจััด้การกับโรคุต้องทำยังไง  
ทุกคุนร้้แคุ่ว่ิามันระบาด้เร็วิ มีคุนเสียชีีวิิตเพัิ�มข่�นเร่�อย ๆ  
ป็ระชีาชีนต่�นตระหนก หวิาด้ระแวิง ซ้่�งในฐานะที�เรา
เป็็นผู้้้บริหารองค์ุกรป็กคุรองส่วินท้องถิ�น อย้่ใกล้ชีิด้กับ 
พัี�น้องป็ระชีาชีน เรามอีำนาจัหน้าที�ในการด้้แลรบัผู้ดิ้ชีอบ
ในการป้็องกันระงับโรคุติด้ต่อ ตามกฎหมายที�กำหนด้ 
ให้อำนาจัและหน้าที�ไว้ิ 
	 ต้องขอบคุณ์การที่ำงานทีุ่กภาคส่วินที่่�มาร่วิมเค่ยิ่งบ่า 
กับเค่ยิ่งไหล่่ในการแก้ปัีญ่หาด้วิยิ่กัน	 โดยิ่เฉีพื่าะปีระธาน 
หอการค้าฯ	 ท่ี่านชนม์สวัิสดิ�	 อัศวิเหม	 ท่ี่านกล่่าวิชัดเจันว่ิา	 
“เราต้องช่วิยิ่เหล่่อพื่่� น้องปีระชาชนของเราให้ด่ที่่�สุด”	
ปีระชากรสมทุี่รปีราการ	๑.๓	ล้่านชว่ิติ	บวิกปีระชากรแฝีงอก่
เป็ีนล้่าน	ที่ำอย่ิ่างไรจัะให้ที่กุคนผ่่านปัีญ่หาน่ไ้ปีได้	แอล่กอฮอล์่
ต้องก่�เปีอร์เซึ่น็ต์	 เฟื้ซึ่ชลิ่ด์	 แมสก์	 ต้องมค่ณุ์สมบตัแิบบไหน	 
วินันัน้ไม่มใ่ครรูเ้ล่ยิ่	รูแ้ค่ว่ิาที่กุอย่ิ่างขาดตล่าดแล่ะราคาสงูมาก	
แต่กรมการค้าภายิ่ในเขากำหนดราคาจัำหน่ายิ่ไว้ิให้ไม่เกิน 
ชิ้นล่ะ	 ๒.๕๐	 บาที่	 แต่ร้านค้าขายิ่กันอย่ิ่างต�ำค่อชิ้นล่ะ	 
๑๒	-	๑๔	บาที่	ถ้าองค์การบริหารส่วินจังัหวิดัสมทุี่รปีราการ
จัะจััดซ้่ึ่อเกินราคาควิบคุมก็ไม่ได้เพื่ราะผ่ิดระเบ่ยิ่บ	 นาที่่น้ัน
เราหาซึ่่้อได้แค่แอล่กอฮอล์่	 เจัล่	 น้ำยิ่าฆ่่าเช่้อโรค	 เจ้ัาหน้าที่่� 
เราวิิ�งปีระสานงานหาผู่้ผ่ล่ิต	 ผู่้ค้า	 ที่ั้งวิันที่ั้งค่น	 ด้วิยิ่ควิาม 
ยิ่ากล่ำบากที่่�ที่ำยิ่งัไงให้ถกูระเบย่ิ่บด้วิยิ่	แล่ะที่นัต่อสถานการณ์์
ช่วิยิ่ปีระชาชนของเราได้ด้วิยิ่	 สุดท้ี่ายิ่เราก็หาซึ่่้อมาจันได้ 
ในจัำนวินที่่�มากพื่อจัะแจักชาวิบ้านได้ที่ั�วิถง้	 หารเฉีล่่�ยิ่ต่อคน
เราแจักได้ไม่เกนิคนล่ะคร้�งล่ติร	
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	 สถานการณ์์น่้เกิดข้้นซ้ึ่�งเป็ีนเร่�องใหม่	 สิ�งท่ี่�ไม่เคยิ่ที่ำ 
ก็ต้องที่ำ	 ก็เล่ยิ่เกิดการร้องเร่ยิ่น	 คณ์ะกรรมาธิการป้ีองกัน
ปีราบปีรามการทีุ่จัริตของวิุฒิสมาชิก	 ท่ี่านก็มาตรวิจัสอบ	 
เราช่้แจังได้โปีร่งใสสามารถตรวิจัได้ทุี่กกรณ่์ทุี่กรายิ่การ 
ของเราค่อถูกที่่�สุดในปีระเที่ศไที่ยิ่แล่้วิ	 เป็ีนราคาตามจัริง	
จันวุิฒิสมาชิกท่ี่านยัิ่งชมว่ิาเราที่ำงานได้ด่	 แก้ไขปัีญ่หา
สถานการณ์์ฉุีกเฉีินได้ทัี่นการณ์์	 สิ�งท่ี่�เราที่ำมันก็ได้ผ่ล่จัริง	
สามารถล่ดจัำนวินผู่้ติดเช่้อได้จัริง	 ล่ดควิามแตกต่�นโกล่าหล่
ของผู่ค้นในการออกมาใช้ชว่ิติปีระจัำวินัได้	
	 อก่หน้�งควิามปีระที่บัใจัคอ่วินันัน้เรามน่วิตักรรมใหม่	 ๆ	
เกดิข้น้มากมายิ่	ท่ี่านชนม์สวิสัดิ�บอกว่ิา	พื่่น้ที่่�สแ่ดงใครกก็ล่วัิ
ที่ำยิ่ังไงให้ช่วิยิ่ชาวิบ้านได้แล่ะคนของเราก็ปีล่อดภัยิ่	 งั้นเรา 
ไปีหาโดรนที่่�เขาพ่ื่นปีุ�ยิ่การเกษตรมาดัดแปีล่งเป็ีนโดรน 
พ่ื่นยิ่าฆ่่าเช่้อในพื่่้นที่่�เส่�ยิ่งภัยิ่	 แม้แต่ไอเด่ยิ่เร่�องรถฉี่ดน้ำ 
ล้่างพื่่้นเอามาดัดแปีล่งใส่น้ำยิ่าฆ่่าเช่้อ	 เพื่่�อจัะได้ตระเวิน 
ออกไปีทีุ่กตรอกซึ่อกซึ่อยิ่	 ไปีวิัด	 ไปีโรงเร่ยิ่น	 ไปีตล่าด	 
ช่วิงนั้นเจ้ัาหน้าที่่�ของเราไม่ม่วิันหยิุ่ดที่ำงานเต็มม่อทีุ่กคน	 
แล่ะม่ท่ี่านนายิ่กนันที่ิดา	 แก้วิบัวิสายิ่	 นายิ่กองค์การบริหาร
ส่วินจัังหวิัดสมุที่รปีราการ	 สั�งการให้เร่งหาวิัคซึ่่นจันได้มา
จัำนวินมากพื่อสมควิรผู่้อำนวิยิ่การกองทีุ่กกองพื่ร้อมกับ 

เจ้ัาหน้าที่่�ต่�นเช้าตรูม่าต้องแต่งชดุป้ีองกนัโควิดิปิีดที่ัง้ตวัิ	 
ออกไปีปีระจัำอยิู่่ตามศูนย์ิ่วิัคซึ่่นที่่�ตั้งข้้นที่ั้งจัังหวัิด	 
ไปีดูแล่บัญ่ชาการควิามสะดวิกให้กบัปีระชาชน	ในวัินที่่� 
ใครต่อใครก็หลั่�งไหล่มาสมุที่รปีราการ	 เพื่ราะเราม่
วิัคซึ่่นหล่ายิ่แสนโดสที่่�ได้จัากการไปีปีระสานงาน 
ขอจัากราชวิิที่ยิ่าล่ัยิ่จุัฬาภรณ์์แล่ะสภากาชาดไที่ยิ่	 
ต้องขอบคุณ์คณ์ะกรรมาธิการของวุิฒสิมาชิกที่่�เล็่งเห็น 

ถง้เหตผุ่ล่แล่ะควิามจัำเป็ีนที่่�เราช่แ้จังไปี	ว่ิายิ่อดตดิเช่อ้เราสงู 
รองจัากกรุงเที่พื่ฯ	 เน่�องจัากหล่ายิ่ปัีจัจััยิ่	 ปีระชากรเราม่
จัำนวินมาก	 สมุที่รปีราการเองก็ม่พื่่้นท่ี่�ติดกับคลั่สเตอร์ใหญ่่ 
ของกรุงเที่พื่ฯ	 คนป่ีวิยิ่จัากที่่�อ่�นส่งมาเราก็รับดูแล่ให้	 
เราเป็ีนที่่�ตัง้ของสนามบินสุวิรรณ์ภูมลิ่งเคร่�องมาตรวิจัพื่บปีุ�บ
มาที่่�เราปัี�บ		
	 ตอนที่่�เราทีุ่่มเที่สรรพื่กำล่ังในการแสวิงหาวิัคซ่ึ่นน้ัน	
นายิ่กองค์การบรหิารส่วินจังัหวิดัสมทุี่รปีราการ	ท่ี่านนนัที่ดิา	
แก้วิบัวิสายิ่	ท่ี่านมน่โยิ่บายิ่ชดัเจันตรงไปีตรงมา	ท่ี่านบอกว่ิา	 
“เราต้องฉี่ดให้เร็วิแล่ะมากที่่�สุด	 ฉี่ดให้ครอบคลุ่มพื่่้นท่ี่�
ที่ัง้หมด”	เราออกแบบกระจัายิ่ศนูย์ิ่ฉีด่วิคัซึ่น่ไปีที่ั�วิที่กุอำเภอ	
ภาคเอกชนหล่ายิ่แห่งเสนอตัวิให้เราไปีใช้พื่่้นที่่�เขาได้ที่ันที่่	 
การที่่�ทุี่กฝ่ีายิ่ช่วิยิ่กันนัน้น่าปีระทัี่บใจัมาก	ใครจัะเช่�อว่ิา	เราจัะ 
เนรมิตจัากโกดังว่ิาง	 ๆ	 ให้กล่ายิ่เป็ีนโรงพื่ยิ่าบาล่สนามได้
ภายิ่ในส่�วินั	ไม่มก่ารแบ่งสแ่บ่งฝ่ีายิ่	
	 ทีุ่กคนที่ำเพื่่�อสมุที่รปีราการด้วิยิ่กัน	 เพื่ราะที่่�น่�ค่อ 
บ้านของเรา
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นางสาวทองดี ก้ลศุิริ
หัว่หน�าสำนักปลัดองค์การบริหารส่ว่นจัังหว่ัด 

รักษาราชการแทนผู้้�อำนว่ยการกองสาธารณสุข

 ตามที�ได้้เกิด้สถานการณ์การแพัร่ระบาด้ของโรคุติด้เชี่�อ 
ไวิรสัโคุโรนา 2019 หร่อโรคุโคุวิดิ้ 19 ข่�น นบัตั�งแต่ เกดิ้การแพัร่
ระบาด้ของเชี่�อ ณ เมอ่งอ้ฮ่ั่ั�น ป็ระเทศสาธารณรฐัป็ระชีาชีนจันี  
ในปี็ ๒๕๖๒ โด้ยเชี่�อโรคุโคุวิดิ้ 19 ได้้แพัร่กระจัายไป็อย่าง
รวิด้เร็วิในทุกภาคุพั่�นทวีิป็ทั�วิโลก สำหรับป็ระเทศไทย 
พับผู้้ต้ดิ้เชี่�อรายแรกเม่�อวินัที� ๒๐ มกราคุม ๒๕๖๓ ซ้่�งสร้าง
คุวิามวิิตกกังวิลให้แก่ป็ระชีาชีนเป็็นอย่างมาก เน่�องจัาก 
โรคุดั้งกล่าวิ มีลักษณะของการแพัร่ระบาด้ไป็ในอากาศ  
ทำให้เกิด้การติด้เชี่�อได้้ง่าย ภายหลังจัากที�ได้้รับเชี่�อเข้าส้่
ร่างกายผู้้้ติด้เชี่�อแสด้งอาการอาจัทำให้เกิด้การเสียชีีวิิต
ได้้อย่างรวิด้เร็วิ โด้ยเฉพัาะในกลุ่มผู้้้ส้งอายุและผู้้้ที�มี 
โรคุป็ระจัำตัวิ ซ้่�งเป็็นผู้้้ที�มีคุวิามเสี�ยงส้งมากในเวิลานั�น 
รัฐบาลเป็็นหน่วิยงานหลักที�เร่งรัด้ให้ทุกภาคุส่วิน รวิมถ่ง
องค์ุกรป็กคุรองส่วินท้องถิ�นเข้ามามีส่วินร่วิมด้ำเนินงาน 
การป้็องกัน คุวิบคุุม การแพัร่ระบาด้ของโรคุติด้เชี่�อ 
ไวิรสัโคุโรนา 2019 โด้ยได้้มหีนงัสอ่สั�งการ ระเบยีบข้อบงัคุบั 
รวิมถง่แนวิทางป็ฏบิตั ิเพั่�อให้เกดิ้การป้็องกนั และคุวิบคุมุ
โรคุที�มปี็ระสทิธภิาพั 

การดำาเนินงานป้องกัน 
ควบัคุมการแพร่ระบัาดของ

โรคติิดเชื้ื�อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19
	 องค์การบริหารส่วินจัังหวัิดสมุที่รปีราการเป็ีนองค์กร
ปีกครองส่วินท้ี่องถิ�นรูปีแบบหน้�ง	 ที่่�ม่ศักยิ่ภาพื่ในการให้ 
ควิามช่วิยิ่เหล่่อปีระชาชนได้ในภาพื่รวิมที่ั้งจัังหวิัด	 เม่�อได้ม่
หนงัสอ่สั�งการแล่ะข้อระเบย่ิ่บ	ที่่�ได้มอบหมายิ่ภารกจิัให้เป็ีน
หน่วิยิ่งานสนับสนุนแล่ะร่วิมดำเนินการ	 จั้งพิื่จัารณ์าแล่ะ 
เร่งดำเนนิการให้ควิามช่วิยิ่เหล่่อแก่ปีระชาชนในพื่่น้ท่ี่�จังัหวิดั
สมุที่รปีราการ	 ในภาพื่ของการป้ีองกัน	 ควิบคุมการแพื่ร่
ระบาด	โดยิ่การใช้วิสัด	ุอปุีกรณ์์	แล่ะเคมภั่ณ์ฑ์์ต่างๆ	เพื่่�อมใิห้ 
เช่้อแพื่ร่กระจัายิ่ไปีในวิงกว้ิางภายิ่ในชุมชน	 การสนับสนุน 
การดำเนินงานการจััดตั้งโรงพื่ยิ่าบาล่สนามเพื่่�อขยิ่ายิ่พื่่้นที่่�
รองรับรักษาพื่ยิ่าบาล่ให้แก่ผู้่ป่ีวิยิ่ติดเช้่อ	 การจััดซ้่ึ่อ	 ATK	 
การจััดหาวิัคซ่ึ่นเพื่่�อฉี่ดสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่ปีระชาชน
ครอบคล่มุที่ัง้จังัหวิดั	
	 ซ้ึ่�งภารกิจัดงักล่่าวิล้่วินเป็ีนภารกิจัสำคัญ่ในช่วิงเวิล่านัน้	
เพื่่�อเป็ีนการสร้างขวิญั่แล่ะกำล่งัใจั	รวิมถง้การสร้างควิามมั�นใจั
ให้แก่ปีระชาชนว่ิา	 “เราจัะสามารถผ่่านพ้ื่นวิิกฤตน้่ไปีได้”	 
ถง้แม้ในระหว่ิางการปีฏิบัิตหิน้าที่่�ของหน่วิยิ่งาน	จัะพื่บบุคล่ากร 
ในสังกัดติดเช้่ออย่ิ่างต่อเน่�อง	 แต่ด้วิยิ่การบริหารงานภายิ่ใต้
การนำของคณ์ะผู่้บริหาร	 การผ่น้กกำลั่งที่ั้งแรงกายิ่แรงใจั 
ของข้าราชการแล่ะพื่นักงาน	 ที่ำให้การดำเนินงานของ 
องค์การบริหารส่วินจัังหวิัดสมุที่รปีราการเป็ีนไปีด้วิยิ่ควิาม 
เข้มแข็งแล่ะไม่ย่ิ่อท้ี่อต่ออุปีสรรคที่่�เกิดข้้น	 โดยิ่มุ่งที่่�จัะ
สร้างควิามปีล่อดภัยิ่ในช่วิิตให้แก่ปีระชาชนชาวิจัังหวัิด
สมทุี่รปีราการ
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 ในวินัที�จังัหวิดั้สมทุรป็ราการต้องเผู้ชีญิหน้ากบัสถานการณ์การแพัร่ระบาด้ของโรคุโคุวิดิ้ 19 
ที�มคีุวิามรนุแรงเป็็นอนัด้บั ๒ ของป็ระเทศ การทาํงานที�เกี�ยวิพันักบัคุณุภาพัชีวีิติของป็ระชีาชีน 
ต้องแข่งกบัเวิลา และต้องระด้มคุวิามร่วิมมอ่ป็ระสานแรงจัากทกุหน่วิยงานที�เกี�ยวิข้อง ต้องขอขอบคุณุ  
ท่านชีนม์สวัิสด้ิ� อัศวิเหม ป็ระธานหอการคุ้าจัังหวัิด้สมุทรป็ราการ ซ้่�งเป็็นบุคุคุลแรก ๆ ที�เร่ง 
ช่ีวิยเหลอ่ป็ระชีาชีนโด้ยใช้ีงบป็ระมาณส่วินตัวิในการดํ้าเนินการจัดั้หาหน้ากากอนามัย แอลกอฮั่อล์ 
หรอ่แม้แต่การออกพ่ันฆ่่าเชี่�อตามสถานที�ต่าง ๆ  ในส่วินของท่านนันทิด้า แก้วิบัวิสาย นายกองค์ุการ
บรหิารส่วินจังัหวิดั้สมทุรป็ราการ กไ็ด้้ด้าํเนนิการจัดั้หาวิสัดุ้ อปุ็กรณ์ คุรภัุณฑ์์ต่าง ๆ ชีดุ้ตรวิจั 
โรคุโคุวิดิ้ 19 Antigen Rapit Test Kit (ATK) หน้ากากอนามัย และ แอลกอฮั่อล์แบบพักพัา 
ซ้่�งในช่ีวิงเวิลานั�นทุกอย่างก็ขาด้แคุลนและมีราคุาส้ง จั่งถ่อได้้ว่ิาเป็็นคุวิามยากลําบากที�สุด้ 
ในการจััด้หา และได้้นําวิัสดุ้อุป็กรณ์กระจัายไป็ช่ีวิยเหล่อพัี�น้องป็ระชีาชีนคุรอบคุลุมทั�งจัังหวิัด้  
เพั่�อป้็องกนัการแพัร่ระบาด้ของโรคุตดิ้เชี่�อไวิรสัโคุโรนา 2019 หรอ่โรคุโคุวิดิ้ 19 
	 ที่่�สำคญั่คอ่	 ท่ี่านนายิ่กองค์การบรหิารส่วินจังัหวิดัสมทุี่รปีราการ	 ยัิ่งได้ตระหนกัแล่ะเล่ง็เหน็ถง้ 
การเร่งสร้างภูมิคุ้มกันให้กับพื่่�น้องปีระชาชน	 จั้งได้เสนอเร่�องขออนุมัติงบปีระมาณ์ขององค์การ 
บริหารส่วินจัังหวิัดสมุที่รปีราการ	 ไปีดําเนินการจััดหาวิัคซึ่่นตัวิเล่่อกมาให้บริการพื่่�น้องปีระชาชน	 
ที่ัง้วิคัซึ่น่ซึ่โินฟื้าร์ม	แล่ะวัิคซึ่น่โมเดอนา	แล่ะยัิ่งได้มก่ารจัดัตัง้	๖	ศูนย์ิ่ฉีด่ใน	๖	อาํเภอ	รวิมที่ัง้การให้ 
ควิามสาํคญั่กบัผู้่ป่ีวิยิ่ตดิเตย่ิ่งที่่�ไม่สามารถมารบัวิคัซึ่น่ได้	ณ์	สถานที่่�ให้บรกิาร	โดยิ่มก่ารจัดัส่งท่ี่มแพื่ที่ย์ิ่ 
แล่ะพื่ยิ่าบาล่ออกไปีให้บริการถง้ที่่�บ้าน	
	 นอกจัากน่ยั้ิ่งมก่ารจัดัตัง้โรงพื่ยิ่าบาล่สนามสมุที่รปีราการรวิมใจั	๕	(WHA)	เพื่่�อเพื่ิ�มโอกาสในการได้
เข้ารบัการรกัษาของผู่ป่้ีวิยิ่	โดยิ่ที่างองค์การบรหิารส่วินจังัหวิดัสมทุี่รปีราการ	ยิ่งัได้ให้การสนบัสนนุวิสัดุ
อปุีกรณ์์	ครภุณั์ฑ์์ต่าง	ๆ 	ของใช้ที่่�จํัาเป็ีนสําหรับผู่ป่้ีวิยิ่แล่ะเจ้ัาหน้าที่่�ผู่ป้ีฏิบัิตงิาน	ณ์	หอผู่ป่้ีวิยิ่เฉีพื่าะกิจั	 
แล่ะโรงพื่ยิ่าบาล่สนาม	 ที่่�มหาวิิที่ยิ่าล่ัยิ่ราชภัฏิธนบุร่	 สมุที่รปีราการ	 ม่การจััดตั้งสถานที่่�กักกันตัวิ 
เพื่่�อสังเกตอาการ	(Local	Quarantine)	ระดบัจังัหวิดั	ณ์	โรงแรม	ฌ	เฌอ	-	เดอะล่กัชวัิร่�กรน่โฮเที่ล่	
อาํเภอบางบ่อ	 แล่ะให้การสนบัสนนุสถานที่่�แล่ะเคร่�องมอ่อปุีกรณ์์ที่างการแพื่ที่ย์ิ่	 ให้กบัโรงพื่ยิ่าบาล่
สนามวิคัซ่ึ่น	ณ์	อุที่ยิ่านการเรย่ิ่นรูแ้ล่ะหอชมเมอ่งสมทุี่รปีราการ	การสนบัสนนุครภุณั์ฑ์์ที่างการแพื่ที่ย์ิ่	
ให้โรงพื่ยิ่าบาล่สมุที่รปีราการ	แล่ะโรงพื่ยิ่าบาล่บางจัาก	การออกฉีด่พ่ื่นนำ้ยิ่าฆ่่าเช่อ้ในที่่�สาธารณ์ะ	
	 ปัีจัจับุนัพื่่�น้องปีระชาชนชาวิสมทุี่รปีราการสามารถกล่บัมาดำเนนิชว่ิติได้เป็ีนปีกต	ิแสดงให้เหน็ถง้
ศกัยิ่ภาพื่ของจัังหวัิดสมุที่รปีราการท่ี่�ร่วิมแรงร่วิมใจักนัจันผ่่านวิกิฤตน่ม้าได้	แล่ะยัิ่งคงขอให้ปีระชาชน
ที่กุคนยิ่งัคงเฝ้ีาระวัิงแล่ะป้ีองกันตนเองอย่ิ่างเตม็ที่่�ต่อไปี

สมุทรปราการผ่านวิกฤติมาได�
ด�วยสามัคคี

นายสมควร ชื้้ไสว 
ประธานสภาองค์การบริหารส่ว่นจัังหว่ัดสมุุทรปราการ
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พลังของคนรุ่นใหม่

 ในช่ีวิงที�เรากำลงัจัดั้หาวิคัุซ้นีทางเลอ่กนั�น เป็็นช่ีวิงที� 
ทุกอย่างกำลังอ่อนไหวิ เพัราะเป็็นสถานการณ์ที�ทุกคุน 
ล้วินกำลังต้องการวิัคุซี้น ก็จัะเกิด้คุำถามมากมาย  
จัะต้องทำอย่างไรถ่งจัะได้้วิัคุซ้ีน จัะต้องมีคุุณสมบัติ 
อย่างไรถ่งจัะรับวิัคุซ้ีนทางเล่อกได้้ จัะตรวิจัสอบสถานะ
การลงทะเบียนได้้อย่างไร หร่อแม้แต่การสงสัยในระบบ 
ว่ิาทำไมลงทะเบียนพัร้อมเพ่ั�อนแต่เพ่ั�อนได้้รับข้อคุวิาม
ยน่ยนัรบัสทิธิ�ฉดี้วิคัุซ้นีก่อน บวิกกบัวินันั�น อบจั. ยงัไม่เคุย 
มช่ีีองทางป็ระชีาสมัพันัธ์แบบ Two-way จัง่เป็็นที�มาของ 
การเสนอให้มีการทำป็ระชีาสัมพันัธ์เชีงิรกุที�ชีดั้เจัน
 เราหันมาดูสิ�งที่่�เราม่	 เราม่เพื่จัของ	 องค์การบริหาร 
ส่วินจังัหวิดัสมทุี่รปีราการ	เรามเ่พื่จัของสมทุี่รปีราการก้าวิหน้า	 
ของเพื่ล่งมไ่อจั	่ เพื่ล่ง	จัง้	คิดว่ิา	ส่�อ	เหล่่าน่แ้หล่ะจัะที่ำให้	ข้อมลู่ 
	ที่่�	เป็ีน	กล่าง	แล่ะ	ถูกต้อง	ให้	กับ	ปีระชาชน	ได้	เร็วิ	ที่่�สุด		 เพื่ล่งเล่ยิ่ 
จัดัปีระชมุ	เริ�มวิางแผ่นให้มก่ารที่ำอินโฟื้กราฟิื้ก	ที่ำชดุข้อมลู่
ที่่�เป็ีนระบบ	ใครจัะได้วิคัซึ่น่ต้องที่ำยัิ่งไง	ล่งที่ะเบย่ิ่นแบบไหน	 
ต้องม่คุณ์สมบัติ	 อายิุ่	 ภูมิล่ำเนาอย่ิ่างไรบ้าง	 ใน	ตอนนั้น	 
วิคัซึ่น่	Sinopharm	แล่ะ		Moderna	ที่่�		อบจั.สมทุี่รปีราการ 
	จัดัสรร	จัะ	ที่ยิ่อยิ่	มาเป็ีน	ล่อ็ต	 ๆ	 จัง้	สำคัญ่	อย่ิ่างยิ่ิ�ง	ที่่�	ปีระชาชน	 
ต้อง	ม	่ควิาม	เข้าใจั	ว่ิา	วิคัซึ่น่	ใน	ล่อ็ต	ต่าง		ๆ 	จั	ะ	ที่ยิ่อยิ่	มา	จัำนวิน	ก่�โดส	 
แล่ะระบบจัะที่ยิ่อยิ่คอนเฟิื้ร์มสิที่ธิ�	อย่ิ่างไร		 ใครได้รอบแรก	
ใครได้สิที่ธิ�สำรอง	 แล่ะ	จัะ	ส่ง	ข้อควิาม	ยิ่่นยัิ่น	สิที่ธิ�	 เม่�อ	วัิคซ่ึ่น 
	ม	่กำหนด	จัดัส่ง	แล้่วิ		ม		ิอย่ิ่างนัน้จั	ะ	ข้้นว่ิาเป็ีน	สิที่ธิ�สำรอง
	 เอาจัริง	 ๆ	 ตำแหน่งในวิันนั้นของเพื่ล่งค่อเป็ีนเล่ขาฯ	 
ไม่ได้มห่น้าที่่�น่โ้ดยิ่ตรง	แต่เพื่ล่งได้รบัมอบหมายิ่จัากท่ี่านนายิ่ก	
อบจั.	 แล่ะโชคด่ที่่�ผู้่ใหญ่่ทีุ่กท่ี่านรับฟัื้งควิามคิดเห็นของเรา	 
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นางสาวชื้นม์ทิดา อัศุวเหม
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่ว่นจัังหว่ัดสมุุทรปราการ

เพื่ล่งเองก็ขอที่ำในสิ�งท่ี่�เราถนัด	 วิันน้ันเราที่ำระบบ	 FAQ	 
ที่่�ตอบทุี่กคำถามเอาไว้ิ	เพื่่�อให้เป็ีนเหม่อนคูม่อ่เวิล่าคนโที่รมา 
หร่อ		 Inbox	 มา	ถาม	 วิัคซ่ึ่นล่็อตแรกมา	 ๙๙,๐๐๐	 โดส	 
แต่ม่คนล่งที่ะเบ่ยิ่นหล่ายิ่แสนคน	 คนจัะเต็มไปีด้วิยิ่คำถาม
มากมายิ่	 “ที่ำไมช่�อฉีันตกหล่่น”	 “ถ้าวิันนัดฉีันไม่ว่ิางแต่ยิ่ัง 
ไม่อยิ่ากสล่ะสิที่ธิ�	ต้องตดิต่อแจ้ังตรงไหน”	“ถ้าฉีนัล่งที่ะเบย่ิ่น
ไม่ที่ันจัะขอวิอล์่กอิน	 ต้องเข้ามาดูสิที่ธิ�คงเหล่่อตอนก่�โมง”	 
“ที่่�เขาล่่อว่ิาต้องม่เส้นสายิ่ถ้งจัะได้สิที่ธิ�ก่อนจัริงไหม”	 ฯล่ฯ	 
วินันัน้ที่าง	อบจั.	ตดิตัง้หมายิ่เล่ขโที่รศพัื่ท์ี่เพื่ิ�มอก่	๓๐	เล่ขหมายิ่		 
พื่ร้อม	มก่ารเปิีดใช้	Line	Official	เป็ีนศนูย์ิ่สำหรบัเร่�องวิคัซึ่น่ 
โดยิ่เฉีพื่าะ	 เจ้ัาหน้าท่ี่�ทุี่กคนท่ี่�มาปีระจัำการก็จัะตอบได้ 
ที่กุคำถามแล่ะตอบด้วิยิ่ชดุข้อมลู่เดย่ิ่วิกัน	
	 ที่่�สำคัญ่ค่อเราม่โปีรโตคอล่ที่่�ชัดเจัน	 ระบบจัะรัน 
การจััดล่ำดับให้โดยิ่อัตโนมัติ	 ในช่วิงแรกเราให้ปีระชากร 
ของสมุที่รปีราการได้สิที่ธิ�ไปีก่อน	 คนท่ี่�เป็ีนผู่้ป่ีวิยิ่	 ผู่้สูงอายิุ่	
คนกลุ่่ม	 ๖๐๘	 ได้สิที่ธิ�ก่อน	 ถัดมาหลั่งจัากเรากระจัายิ่สิที่ธิ� 
ให้คนของสมุที่รปีราการที่ั�วิถ้งแล้่วิ	 เราก็จัะเริ�มให้สิที่ธิ� 
กับปีระชากรแฝีงที่่� ม่ภูมิล่ำเนาจัากที่่� อ่�นแต่ที่ำงานท่ี่�น่�	 
แรงงานต่างชาติ	 หร่อตอนหล่ังแม้แต่คนจัังหวิัดอ่�นหาวิัคซึ่่น
ไม่ได้มาขอเราก็เปิีดกว้ิางให้สิที่ธิ�นั้นเช่นกัน	 กลุ่่มท่ี่�เราให้ 
ควิามสำคญั่ตามนโยิ่บายิ่ของท่ี่านนายิ่ก	อบจั.	คอ่ผู่ป่้ีวิยิ่ตดิเตย่ิ่ง 
ที่่�เดินที่างมาไม่ได้	 ท่ี่านนายิ่กนำท่ี่มแพื่ที่ย์ิ่แล่ะพื่ยิ่าบาล่ 

ไปีหาถ้งบ้าน	 บางบ้านไม่ม่ถนน 
ต้องไปีที่างเร่อ	 เอาวิัคซ่ึ่นแช่แข็ง 
ไปีถ้งยัิ่งต้องปีีนเข้าบ้านอ่ก	 หร่อ

แม้แต่กลุ่่มที่่�ไม่มส่มาร์ที่โฟื้น	คนที่่�ใช้อนิเที่อร์เนต็ไม่เป็ีน	เพื่ล่ง
ต้องรวิบรวิมรายิ่ช่�อคนเหล่่าน่ผ่้่านที่าง	สจั.	ที่สม.	อสม.	ที่่�อยิู่	่
ดแูล่	คนใน	พื่่น้ที่่�	เอาข้อมลู่ตามบตัรปีระชาชนที่ัง้หมดน่เ้ข้ามา
ในระบบ	เพื่่�อให้ทุี่กคนได้รบัวิคัซึ่น่อย่ิ่างที่ั�วิถง้แล่ะเท่ี่าเที่ย่ิ่ม	
	 วินันัน้คอ่การที่ำที่กุอย่ิ่างแข่งกบัเวิล่า	แข่งกบัล่มหายิ่ใจั 
ของทุี่กคน	 เจ้ัาหน้าที่่�ของเราทุี่กคนที่ำงานเต็มที่่�มาก	 ๆ	 
ที่ำด้วิยิ่ใจั	เราเหน็การร่วิมแรงร่วิมใจัผ่ลั่ดกันรับสายิ่	๒๔	ชั�วิโมง	
แล่ะ	ผ่ล่ดั	เวิร	กนั	ให้	บรกิาร	ปีระชาชน	ที่ัง้		๖	ศนูยิ่		์วิคัซึ่น่	ของ		อบจั.	
เพื่่�อให้การช่วิยิ่เหล่อ่ปีระชาชน	เหน่�อยิ่แต่เรากย็ิ่นิดเ่ตม็ใจัที่ำ	 
เราเห็นคนได้รบัวัิคซึ่น่แล้่วิเราหายิ่เหน่�อยิ่	ช่�นใจั	เป็ีนการที่ำงาน 
ด้วิยิ่ใจัแห่งการเป็ีนผู้่ให้	 ของแบบน่้ มันบังคับกันไม่ได้	 
เราที่ำเพื่ราะม่ควิามคิดอยิ่ากให้สิ�งน่้กล่ับค่นสู่สังคมจัริง	 ๆ	 
เจ้ัาหน้าที่่�ที่ำเพื่ราะควิามศรทัี่ธาที่่�เขามต่่อผู้่นำ	แล้่วิท่ี่านนายิ่ก
ก็เป็ีนคนอบอุ่นที่่�ส่งต่อกำล่ังใจัให้คนรอบข้างอยิู่่ตล่อดเวิล่า	 
ท่ี่านนายิ่กฯ	 เข่ยิ่นคำไว้ิที่่�บอร์ดตอนไปีเย่ิ่�ยิ่มเจ้ัาหน้าที่่�	 
เพื่ล่งยิ่งัจัำได้มาจันวินัน่ค้อ่
	 “ทุี่กรอยิ่ยิ่ิ้มแล่ะคำขอบคุณ์จัากพื่่�น้องปีระชาชน	 ค่อ 
พื่ล่งัแห่งการที่ำงานของพื่วิกเรา”



 พิัมเพัิ�งได้้เป็็นสมาชิีกสภาองค์ุการบรหิารส่วินจังัหวัิด้
สมุทรป็ราการ อำเภอพัระสมุทรเจัด้ีย์ เขตที� ๑ สมัยแรก 
คุวิามยากคุ่อเราเพัิ�งมาทำงาน ยังอย่้ในช่ีวิงเรียนร้้งาน 
การเมอ่ง งานลงพั่�นที� งานพับป็ะป็ระชีาชีน  เป็็น สจั. มอ่ใหม่  
เพัิ�งแต่งตั�งหมาด้ ๆ 
	 พื่อรับตำแหน่งปัี�บเฟื้ซึ่บุ�กเป็ีนอ่กหน้�งช่องที่างให้
ปีระชาชนสามารถติดต่อเราได้	 เช่�อไหมว่ิากล่่องข้อควิาม 
ล้่นทีุ่กวิัน	 มาเป็ีนร้อยิ่	 ๆ	 เคส	 ขอควิามช่วิยิ่เหล่่อ	 แจ้ังเหตุ 
ควิามยิ่ากล่ำบาก	 แจ้ังเร่�องร้องทีุ่กข์จัากคนในพื่่้นท่ี่�	 ฯล่ฯ	 
บางคนติดที่ั้งบ้าน	 พ่ื่อ	 แม่	 ลู่ก	 ไปีที่ำงานไม่ได้	 รายิ่ได้ไม่ม่	 
ไปีหาหมอก็ไม่ได้	 อาการก็กำลั่งจัะแย่ิ่	 ไม่รู้จัะหันหน้าไปี 
พื่้�งใคร	ใครกไ็ด้บอกหน่อยิ่ว่ิาเขาต้องไปีหาใคร	ที่่�ไหน	ไปียิ่งัไง	 
เรานั�งอ่านเอง	ตอบกันไม่ทัี่นจันตอนหลั่งเริ�มมแ่อดมินมาช่วิยิ่
อก่สองคน	บางเคสเป็ีนกรณ์ท่ี่่�นอกเหนอ่อำนาจัหน้าที่่�เรา	เช่น	
โรงพื่ยิ่าบาล่เต่ยิ่งเต็ม	 เท่ี่าท่ี่�พื่อที่ำได้ค่อโที่รหาหน่วิยิ่งานที่่�
เก่�ยิ่วิข้อง	สอบถามเร่�องขัน้ตอนส่งตัวิ	เตย่ิ่งว่ิางไหม	มย่ิ่าไหม	
เราบอกชาวิบ้านได้แค่ว่ิา	ช่วิยิ่ปีระสานแล้่วินะ	ตอนน่ม้ค่นรบั
เร่�องแล้่วินะ	กำลั่งดำเนินการถง้ขัน้ตอนไหน
	 สิ�งหน้�งที่่�เราสัมผ่ัสได้เล่ยิ่	 ค่อในนาที่่วิิกฤติ	 บางที่่เขา
แค่ได้ยิ่ินว่ิาเราสนใจัเขา	 ตอบกลั่บเขา	 คุยิ่กับเขา	 เขาก็รู้ส้ก
ดใ่จัมาก	ว่ิาเสย่ิ่งของเขามค่นรับฟัื้ง	ปัีญ่หาของเขามค่นสนใจั	 
ครอบครวัิเขาไม่โดดเด่�ยิ่วิไม่ได้อยิู่ล่่ำพัื่งกด็ใ่จัแล้่วิ	เราล่งพื่่น้ที่่� 
เอารถยัิ่กษ์เข่ยิ่วิออกไปีปีฏิิบัติการปูีพื่รมฉ่ีดพ่ื่นน้ำยิ่าฆ่่าเช่้อ
ไวิรัสแล่ะแบคที่่เร่ยิ่	 ทีุ่กอย่ิ่างค่อการล่งที่ำงานเต็มพื่่้นที่่�เพื่่�อ 
ควิามอุน่ใจัของพื่่�น้องปีระชาชน
	 ควิามตั้งใจัของพื่ิมค่อ	 ในนาท่ี่วิิกฤติ	 เราดูแล่แต่กายิ่ 
ไม่ได้หรอก	 เพื่ราะตอนน้ันใจัคนก็ป่ีวิยิ่ไปีด้วิยิ่	 ในเม่�อเรา 
ไม่ใช่หมอ	 อบจั.	 ไม่ใช่โรงพื่ยิ่าบาล่	 เราไม่สามารถรักษาไข้	 
แต่เราที่ำหน้าที่่�รักษาคุณ์ภาพื่ช่วิิตของเขาได้	 ในฐานะที่่�เรา
เป็ีนตัวิแที่นปีระชาชน	 เราที่ำหน้าท่ี่�ของเราให้เต็มท่ี่�	 ที่ำให้ 
ดท่่ี่�สดุ	เรายิ่น่เคย่ิ่งข้างเขา	เราอยิู่ต่รงนัน้กบัเขา	มนัคอ่การดแูล่
ควิามรูส้ก้ซึ่้�งกนัแล่ะกนั	

ขอบัคุณ ที่ส้�มาด�วยกัน

	 ม่ครั้งหน้�งเราเอารถฉี่ดพ่ื่นไปีล่งพื่่้นที่่�	 จัำติดตาค่อ 
วินันัน้พื่วิกพ่ื่�	ๆ 	แที่ก็ซึ่่�เขามาจัอดรอเราเรย่ิ่งกนัเป็ีนแถวิยิ่าวิเล่ยิ่	 
แล้่วิทีุ่กคันค่อเปิีดปีระตูหน้าต่างรถเขาเพื่่�อที่่�ว่ิาเวิล่ารถฉี่ด
พ่ื่นวิิ�งผ่่านไปี	 ล่ะอองจัะได้พ่ื่นผ่่านรถเขาเป็ีนการฆ่่าเช่้อ 
ไปีด้วิยิ่	 เร่�องเหล่่าน่ม้นัที่ำให้พื่มิตระหนกัว่ิา	 สิ�งที่่�เราที่ำมนัม่
คณุ์ค่าที่างใจักบัชาวิบ้านมากแค่ไหน	มนัคอ่ควิามรูส้ก้ด	่อุน่ใจั	 
มั�นคง	 ปีล่อดภัยิ่	 ที่่�เราที่ำให้เขาได้ในวัินที่่�เขาไม่รู้จัะหันหน้า 
ไปีพื่้�งใคร	หรอ่เวิล่าเราแจักถงุยิ่งัชพ่ื่	เรามก่จิักรรมครวัิคณุ์เอ๋	
ไปีตัง้เตน็ท์ี่ที่ำกบัข้าวิแจัก	ในวินันัน้มันมคุ่ณ์ค่ามาก	ๆ 	สำหรับ
ใครอก่หล่ายิ่	ๆ	คน	
	 ที่กุอย่ิ่างที่่�ผ่่านมามันสอนพิื่มว่ิา	 ที่ม่ที่่�แขง็แรงเป็ีนยัิ่งไง	 
คนที่่�พื่ร้อมสู้เพื่่�อคนอ่�นคิดอะไร	 พื่ิมเห็นที่่มงานออกทีุ่กวิัน	 
ตั้งใจัที่ำเพื่่�อคนอ่�น	 ตัวิเองแที่บไม่ได้พื่ักเล่ยิ่	 กล่างค่นก็ยิ่ัง 
ออกไปีอก่	ไม่มค่ำว่ิาเหน่�อยิ่	ไม่มบ่่นเล่ยิ่สกัคำเดย่ิ่วิ	การที่่�เรา
ได้เป็ีนส่วินหน้�งของที่ม่ที่่�สู	้มนัที่ำให้เราสูไ้ปีด้วิยิ่	หล่ายิ่	ๆ	คน
ที่กุวินัน่เ้วิล่าเจัอเรายิ่งัมาจับัมอ่บอกเราสูม้าด้วิยิ่กนั	ขอบคณุ์
ที่่�เราเป็ีนที่ม่เดย่ิ่วิกัน	พิื่มเองกต้็องขอบคณุ์ทุี่กคนในที่กุหน้าที่่�
ในที่กุส่วิน	 คณุ์หมอ	พื่ยิ่าบาล่	 พ่ื่�	 ๆ	 อบจั.	 ชาวิบ้าน	ที่กุคน
ช่วิยิ่กนัต่อสูก้บัวิกิฤตจิันผ่่านมาได้	

พิม อัศุวเหม
สมุาชิกสภาองค์การบริหารส่ว่นจัังหว่ัดสมุุทรปราการ 

(เขต ๑ พระสมุุทรเจัดีย์)
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 ผู้มเป็็นหมอทางด้้านระบาด้วิทิยา เชีี�ยวิชีาญทางด้้าน
โรคุตดิ้เชี่�อ รบัมอ่กบัโคุวิดิ้ตั�งแต่ตอนเป็็น สสจั. อย้ท่ี�พังังา 
พัอป็ลายปี็ ๒๕๖๓ ผู้มย้ายไป็สมทุรสาคุร ตอนนั�นเราร้จ้ักั
โรคุนี�มากข่�น เริ�มมอีงค์ุคุวิามร้ข้ั�นต้นว่ิาต้องรกัษาระยะห่าง  
ต้องล้างม่อ แต่ยังไม่มียา ไม่มีวิัคุซ้ีน ไม่มี ATK วิันที� 
เขาตรวิจัพับเชี่�อที�แพักุ้งสมุทรสาคุร ๕๔๘ รายในวิันแรก  
ข้ามมาอีกวิันทะลุพัันคุนไป็แล้วิ ยอด้ส้งข่�นอย่างรวิด้เร็วิ 
ผู้้คุ้นเริ�มแตกต่�น วินันั�นเราคุดิ้วิธิลีอ็กพั่�นที�ไม่ให้คุนเข้าออก  
พัอเจัอโรงงานขนาด้ใหญ่ที�มีคุนติด้เชี่�อเป็็นหม่�น มีคุน 
เข้าข่ายมีคุวิามเสี�ยงอีก ๕ หม่�น ปั็ญหาที�ตามมาคุ่อ 
การคุรองเตยีงต้องกนิระยะเวิลา ๑๔ วินัเป็็นอย่างต�ำ กเ็ลย
เป็็นที�มาของแนวิคิุด้ในการสร้างโรงพัยาบาลสนาม แนวิคิุด้
เร่�องแยกผู้้ต้ดิ้กบัผู้้เ้สี�ยงออกจัากกนั แล้วิเราต้องแก้ปั็ญหา
โด้ยไม่ให้กระทบกับธุรกิจัจันต้องปิ็ด้กิจัการหร่อมีล้กจ้ัาง
ตกงาน เราก็คุดิ้ Bubble & Seal โด้ยให้พันกังานไป็กลับ
แคุ่โรงงานกับหอพักั หรอ่ให้พันักงานพักัในโรงงานเท่านั�น 
	 ปีล่ายิ่ปีี	๒๕๖๔	ผ่มย้ิ่ายิ่มาเป็ีน	นพื่.สสจั.	สมุที่รปีราการ	
เป็ีนจัังหวัิดที่่�ยิ่ากกว่ิาตรงที่่�สมุที่รสาครค่อโรงงาน	 ค่อ 
พื่่น้ที่่�ปิีด	 คอ่กลุ่ม่คนในตล่าดกุง้ท่ี่�ม่วิงพื่่น้ที่่�ชดัเจัน	 ในขณ์ะที่่�
สมทุี่รปีราการ	มช่มุชนหนาแน่น	มค่นจัากหล่ากหล่ายิ่อาชพ่ื่	
ม่การระบาดจัากสถานบันเทิี่งที่ำให้การแพื่ร่กระจัายิ่ไปีใน 
วิงกว้ิางกว่ิา	 แล่ะที่่�สำคัญ่ค่อเป็ีนช่วิงที่่�เป็ีนการระบาดของ 
เช่้อสายิ่พื่ันธุ์เดล่ตา	 ซึ่้�งม่การระบาดในกลุ่่มปีระชากรเด็ก	 
ผู่ส้งูอายิ่	ุผู่ม้โ่รคปีระจัำตวัิ	ที่ำให้ผู่ป่้ีวิยิ่มอ่าการรนุแรง
	 แต่สมุที่รปีราการก็ผ่่านวิิกฤตครั้งนั้นมาได้ด้วิยิ่การ 
บรูณ์าการจัากที่กุฝ่ีายิ่	ภาคชุมชนปีระชาสงัคมให้ควิามร่วิมมอ่	 
แม้ว่ิาจัะเป็ีนช่วิงแรกที่่�เรายัิ่งมวั่ิคซ่ึ่นไม่เพื่ย่ิ่งพื่อสำหรับทุี่กคน	 
จัำเป็ีนต้องใช้ยิุ่ที่ธศาสตร์	 “ขนมครก”	 ของกระที่รวิง
สาธารณ์สุข	 โดยิ่การตรวิจัพื่่้นท่ี่�ในชุมชน	 เม่�อพื่บผู่้ติดเช่้อ 
ก็จัะนำเข้าสู่การรักษาแล่ะใช้วิัคซึ่่นฉี่ดให้กับปีระชาชน 

เฉีพื่าะในพื่่น้ที่่�นัน้	เราม	่อบจั.	ที่่�เข้มแขง็	คอยิ่ให้การสนบัสนนุ
เร่�องการจัดัสรรที่รัพื่ยิ่ากรที่กุอย่ิ่าง	รวิมที่ัง้แสวิงหาวัิคซึ่น่มาให้
พื่่�น้องปีระชาชนสมทุี่รปีราการ	ที่ำให้ที่่�น่�เป็ีนจังัหวิดัที่่�มอ่ตัรา
การฉี่ดวิัคซึ่่นสูงที่่�สุดของปีระเที่ศ	 ม่การฉี่ดวิัคซึ่่นครอบคลุ่ม
กลุ่ม่ผู่ท้ี่่�อายุิ่		๖๐	ปีีข้น้ไปีได้สงูสดุในปีระเที่ศไที่ยิ่	กลุ่ม่ผู่ป่้ีวิยิ่ 
เร่้อรังก็ได้รับวิัคซึ่่นครอบคุล่ม	 ๙๐%	 เราม่เต่ยิ่งมากพื่อ	 
เราม่โครงสร้างของระบบสาธารณ์สุขที่่�เคร่อข่ายิ่แข็งแรง	 
เรามเ่จ้ัาหน้าที่่�	ของ	รพื่.	สต.	พื่ายิ่เรอ่ไปีฉีด่วิคัซึ่น่ให้ชาวิบ้าน	 
เรามโ่รงงานที่่�เขากท็ี่ำ	Bubble	ของเขาเอง	มโ่รงพื่ยิ่าบาล่สนาม 
ในโรงงานของเขาเอง		
	 โล่กของเรารับม่อกับโรคระบาดทุี่ก	 ๆ	 ร้อยิ่ปีี	 อด่ตเรา 
เคยิ่สญู่เสย่ิ่ชว่ิติผู่ค้นจัากไข้ที่รพื่ษิ	 อหวิิาตกโรค	 ไข้หวิดัใหญ่่	 
แต่สถานการณ์์โควิิดค่อวิิวัิฒนาการของไวิรัสที่่� เป็ีนกัน 
ที่ัง้โล่ก	 ที่ำให้ผ่ล่กระที่บสูงมาก	 เราจัง้ควิรเรย่ิ่นรูแ้ล่ะเตรย่ิ่ม
ควิามพื่ร้อม	 ไม่ใช่แค่มิติที่างด้านสาธารณ์สุข	 แต่รวิมถ้ง 
ด้านเศรษฐกจิั	 สังคม	แล่ะสิ�งแวิดล้่อม	ควิรเตรย่ิ่มควิาพื่ร้อม
รบัมอ่กับอนาคต	เพื่ราะสมุที่รปีราการเราไม่ใช่มแ่ค่โรคติดเช่อ้	 
แต่เรายิ่งัมก่ารระเบิด	มส่ารเคม	่มไ่ฟื้ไหม้	มโ่รงงานอุตสาหกรรม 
ที่่�ก่อให้เกดิของเสย่ิ่	เราจัะที่ำอย่ิ่างไรให้เมอ่งของเราปีล่อดภัยิ่	
ดูแล่พื่่�น้องปีระชาชนให้ม่คุณ์ภาพื่ช่วิิตที่่�ด่แล่ะเป็ีนเม่อง 
ที่่�เตบิโตอย่ิ่างยิ่ั�งยิ่น่ต่อไปี

นายแพทย์นเรศุฤทธิ� ขัดธะสีมา 
นายแพทย์สาธารณสุขจัังหว่ัดสมุุทรปราการ

เพราะเราเรียนร้�จัากอดีติ 
เราจัึงก�าวไปส้่อนาคติ
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 สสจั. สมุทรป็ราการ มีส่วินร่วิมในการรับม่อกับ
สถานการณ์โคุวิิด้ตั�งแต่วิันที�มีข่าวิโรคุป็อด้อักเสบไม่ทราบ
สาเหตุระบาด้ที�เม่องอ่้ฮั่ั�น กรมคุวิบคุุมโรคุป็ระสานมาให้
เราไป็ช่ีวิยเจ้ัาหน้าที�ด่้านคุวิบคุมุโรคุสกรนีนกัท่องเที�ยวิจันี 
ที�สุวิรรณภ้มิ แต่พัอเหตุการณ์ลุกลามเพัราะคุลัสเตอร์
กระจัายไป็ทั�วิ องค์ุคุวิามร้้เร่�องโคุวิิด้ตอนนั�นยังมีไม่มาก 
มาตรการตอบโต้ช่ีวิงแรกทั�งระด้ับรัฐบาล ศบคุ. ลงมา
จันกระทั�งถ่งคุณะกรรมการโรคุติด้ต่อจัังหวิัด้ก็จัะเน้น 
การป็ระกาศล็อกด้าวิน์ ปิ็ด้บ้าน ปิ็ด้เม่อง การกักตัวิ 
ผู้้้สัมผู้ัสเสี�ยงส้ง ทำ State Quarantine ทำ Local  
Quarantine ตั�งโรงพัยาบาลสนาม เพัราะตามหลักการ
คุวิบคุมุโรคุ มหีลกัวิชิีาการเหมอ่นกนัคุอ่ ผู้้ป่้็วิยให้ไป็รกัษา
ในสถานพัยาบาล ผู้้ส้มัผู้สัเสี�ยงสง้ให้กกัตวัิเพั่�อสงัเกตอาการ 
หลกัการมแีคุ่นี� 
	 แต่สมุที่รปีราการม่ควิามหล่ากหล่ายิ่	 เราม่คนไที่ยิ่	 
ม่คนต่างชาติ 	 ม่ก ลุ่่มผู่้ ด้อยิ่โอกาสท่ี่� เข้าไ ม่ ถ้งบริการ 
ที่างการแพื่ที่ย์ิ่ต่าง	 ๆ	 กล่ายิ่เป็ีนว่ิาคนเหล่่าน่้ที่่�ไม่ได้อยิู่่ใน 
สถานบริการที่างการแพื่ที่ย์ิ่	 เขาก็จัะอยิู่่ในชุมชนที่ำให้ม่

นายแพทย์นนท์ จัินดาเวชื้ 
รองนายแพทย์สาธารณสุขจัังหว่ัดสมุุทรปราการ

โอกาสแพื่ร่เช่้อให้คนอ่�น	 การควิบคุมโรคดำเนินการได้ยิ่าก	 
เราไม่สามารถเอาผู่้ป่ีวิยิ่ที่ั้งหมดในชุมชนเข้ามาอยิู่่ในระบบ 
การรักษาได้	 เราไม่สามารถที่่�จัะตามผู้่สัมผ่ัสเส่�ยิ่งสูง 
ให้มากกัตวัิได้ครบที่กุคน	
	 สมุที่รปีราการจั้งเป็ีนจัังหวัิดท่ี่�ม่ผู้่ติดเช้่อสูงรองจัาก
กรงุเที่พื่มหานคร	แต่เรารอดมาได้เพื่ราะหน้�งเรามค่วิามร่วิมมอ่
กนัที่ัง้ภาครฐั	ภาคเอกชน	เครอ่ข่ายิ่สงัคมอ่�น	ๆ 	องค์กรปีกครอง 
ส่วินท้ี่องถิ�น	 วิิกฤติที่ำให้เกิดควิามร่วิมม่อกัน	 หยิ่ิบยิ่่�นน้ำใจั 
ให้กัน	 อบจั.	 ที่่�ให้การสนับสนุนทีุ่กอย่ิ่าง	 วิัสดุ	 ครุภัณ์ฑ์์ที่าง 
การแพื่ที่ย์ิ่	 เจัล่แอล่กอฮอล์่	 แมสก์	 เราที่ำโรงพื่ยิ่าบาล่สนาม
เสร็จัภายิ่ในเวิล่าไม่ก่�วิัน	 ที่หารก็มาช่วิยิ่ล้่อมรั้วิ	 การส่�อสาร	
ปีระปีา	 ไฟื้ฟ้ื้า	 มาช่วิยิ่กันทีุ่กฝ่ีายิ่	 สองค่อองค์ควิามรู้ที่่�เรา
สะสมกันมาตั้งแต่ต้น	 เราที่ำไปีเร่ยิ่นรู้ไปี	 เราตัดสินใจับน 
พื่่น้ฐานของสิ�งที่่�เราที่ำ	เราถอดบที่เรย่ิ่นหล่ายิ่อย่ิ่าง	เช่น	เม่�อเรา 
ใช้มาตรการเข้มข้น	 ปิีดล็่อกดาวิน์ที่ั้งเม่อง	 มันก็กระที่บ
เศรษฐกิจัธุรกิจัเดินต่อไม่ได้	 ต่อมาเราก็ใช้วิิธ่	 Bubble	 &	
Seal	 ปีล่่อยิ่ให้คนม่กิจักรรมได้	 แต่ควิบคุมการแพื่ร่ระบาด
ของโรคไปีด้วิยิ่	
	 อ่กหน้�งควิามเข้มแข็งค่อระบบสาธารณ์สุขของไที่ยิ่	 
เราม่โรงพื่ยิ่าบาล่ระดับทีุ่ติยิ่ภูมิ	 ตติยิ่ภูมิ	 ม่หน่วิยิ่ย่ิ่อยิ่	 ๆ	
กระจัายิ่ในชมุชน	เราม	่อสม.	เป็ีนที่หารราบที่่�ช่วิยิ่เราได้มาก	
ที่่�สำคัญ่คอ่เรามว่ิคัซึ่น่	 เป็ีนเหมอ่นวิาระแห่งชาตทิี่่�เราร่วิมใจั
กนัฉ่ีดวิคัซึ่น่หล่ายิ่ร้อยิ่ล้่านโดสในเวิล่าไม่นาน	 การฉ่ีดได้มาก
ได้เร็วิเป็ีนปัีจัจััยิ่บวิกที่่�เราล่ดจัำนวินผู่้ป่ีวิยิ่หนักแล่ะเส่ยิ่ช่วิิต 
ไ ด้มาก	 เพื่ราะวิัคซึ่่นทีุ่กยิ่่� ห้อ ป้ีองกันการป่ีวิยิ่หนัก 
แล่ะเส่ยิ่ช่วิิตได้	 ๙๐%	 หล่ายิ่ภาคส่วินช่วิยิ่กันเร่�องวัิคซ่ึ่น	 
โรงพื่ยิ่าบาล่เอกชนกเ็อาโมเดอนาเข้ามา	โรงงานอตุสาหกรรม
ที่่�จัดัหามาให้พื่นกังานตวัิเอง	อบจั.	ช่วิยิ่จัดัหาวิคัซึ่น่ที่างเล่อ่ก
มาให้ปีระชาชน	ทุี่กคนเข้าถง้วิคัซึ่น่ได้หมด	สิ�งน่ค้อ่ปัีจัจัยัิ่ของ
ควิามสำเรจ็ั



นายหนึ่งสกล ธเนศุติระก้ล 
นายกองค์การบริหารส่ว่นตำบล 

ในคลองบางปลากด อ.พระสมุุทรเจัดีย์ 
จั.สมุุทรปราการ

 การต่อส้้โคุวิิด้ในเวิลานั�นน่ากลัวิมาก ภาพัที�เห็นคุ่อ
เหม่อนหม้่บ้านร้างในหนัง ชีาวิบ้านหลบอย้่แต่ในบ้าน 
แอบเปิ็ด้ม่านด้้เรา ชี้นิ�วิโป้็งให้กำลังใจัจัากหลังม่าน  
แคุ่จัะเอาตัวิออกมาหน้าบ้านเขายังไม่กล้าเลย บางคุน 
อย้่ชีั�นสองตะโกนผู่้านกระจัก..ส้้ๆ ขอบคุุณมากนะ..  
แล้วิรบีปิ็ด้หน้าต่าง คุรบั เขากลวัิโคุวิดิ้ 
 ตำบล่ผ่มพื่่้นที่่� เล่็กนิดเด่ยิ่วิแต่ม่ปีระชากรแสนคน	 
วิันที่่�สมุที่รปีราการม่ยิ่อดผู่้ติดเช่้อพืุ่่งเป็ีนอันดับสองของ
ปีระเที่ศ	 ตำบล่ผ่มก็เป็ีนตัวิที่ำยิ่อดให้จัังหวัิดด้วิยิ่เหม่อนกัน	
คอ่คนติดเยิ่อะมาก	เราที่ำงานการเมอ่ง	มห่น้าที่่�ดูแล่ปีระชาชน
ในท้ี่องถิ�นของเรา	ทุี่กวัินที่ม่งานของผ่ม	๒๐	ช่วิติจัะมาปีลุ่กผ่ม 
ที่่�บ้านแต่เช้า	 ผ่มม่หน้าท่ี่�ขับรถพ่ื่นไปีตามตรอกซึ่อกซึ่อยิ่
ต่าง	ๆ	ที่ม่งานก็เดนิข้างรถมอบอปุีกรณ์์ป้ีองกนัต่าง	ๆ	ขนาด
มอบของยัิ่งต้องเอาวิางไว้ิหน้าบ้าน	 คนไม่กล้่าออกมารับ	 
บ้านค่อเซึ่ฟื้โซึ่นของเขา	 เวิล่าเราไปีพ่ื่นน้ำยิ่าก็จัะพื่ยิ่ายิ่าม 
พ่ื่นให้ที่ั�วิถ้งปีระตูที่่�จัับ	 เราคิดเผ่่�อว่ิาวัินไหนใครผ่่านมา 
ไอหรอ่จัาม	เช่อ้โรคจัะได้ตายิ่	เขาจัะได้ปีล่อดภยัิ่	
	 ท่ี่านชนม์สวัิสดิ�	 อัศวิเหม	 ให้การสนับสนุนทุี่กอย่ิ่าง	 
รถพ่ื่น	นำ้ยิ่าฆ่่าเช่อ้	แมสก์	แอล่กอฮอล์่	ฯล่ฯ	แม้แต่ค่านำ้มนั 
ท่ี่านก็มอบส่วินตัวิให้ตล่อด	 เคยิ่ม่คนถามผ่มว่ิาไม่กล่ัวิเหรอ	 
ผ่มบอกคำเด่ยิ่วิว่ิา	 นายิ่บอกให้ลุ่ยิ่	 ผ่มก็ลุ่ยิ่	 วิันที่่�ระบาด
ระล่อก	 ๒	 ม่คนเส่ยิ่ช่วิิตที่ำสถิติสูงสุดระดับปีระเที่ศ 
คอ่	๒๔๐	กว่ิารายิ่	วินันัน้ผ่มกต็ดิโควิดิด้วิยิ่	ภรรยิ่าบอกว่ิาผ่มนอน
ไอซึ่ย่ิ่สูามวัินไม่รูส้ก้ตวัิแล้่วินะ	เล่อ่ดเป็ีนกรด	เบาหวิานข้น้สงู	 

ถ�าเราเดินติามแสงสว่าง เราจัะไม่หลงทาง
แต่คณุ์เอ๋ท่ี่านกม็าดแูล่	ให้คนเอายิ่ามาให้	ไม่เคยิ่ปีล่่อยิ่ให้เรา
สูต้ามล่ำพื่งั	ที่ัง้	ๆ 	ที่่�ตอนนัน้ผ่มไม่มต่ำแหน่งอะไรเล่ยิ่	เหมอ่น
กบัที่่�ท่ี่านดแูล่ปีระชาชนในสมทุี่รปีราการ	 ท่ี่านไม่เคยิ่ที่ิง้ใคร
ไว้ิข้างหล่งั	
	 รถเตมินำ้มนัถง้วิิ�งได้	 แต่พื่วิกผ่มน่�ค่อแค่คนเตมิรอยิ่ยิ่ิม้
กับนิ้วิโป้ีงให้เรา	 บางวิันคนแก่ตะโกนมา	 ...ขอบใจันะน้อง 
ขอให้ระวัิงตวัิกนัด้วิยิ่นะ...	 ยิ่ิ�งกว่ิาหวัิเช้่ออก่นะ	 เตมิใจัให้เรา 
ม่พื่ลั่งลุ่กเดินไปีข้างหน้า	 ไม่ใช่เราเติมเต็มชาวิบ้านนะ	 
แต่เขาต่างหากที่่�เติมเต็มให้เรา	 บางวิันไปีฉี่ดพ่ื่นม่คนวิิ�งมา 
หมุนตัวิให้เราพ่ื่น	 ...ไชโยิ่รอดแล้่วินะ...	 เขาช่�นใจัที่่�เราไปี 
ดูแล่เขา	 ใส่ใจัเขา	 ผ่มเคยิ่บอกที่่มงานว่ิา	 วิันที่่�พื่วิกคุณ์ 
หาเส่ยิ่ง	 แต่วิันน่้ไงที่่�เขาเด่อดร้อนจัริง	 ๆ	 เราพื่ร้อมจัะ
พื่ิสูจัน์ตัวิเองไหมว่ิาที่่�เราพืู่ดวิันนั้นค่อสัจัจัะ	 ผ่มขอพืู่ด 
ในฐานะคนสมุที่รปีราการ	 บอกเล่ยิ่ว่ิาเราโชคด่ที่่�อยิู่่ในยุิ่ค 
ที่่�มม่นษุย์ิ่ขาวิเขย่ิ่วิที่่�ที่ำงานหนักมาก	เราผ่่านช่วิงเวิล่าที่่�ทุี่กคน 
ไม่รู้จัะไปีที่างไหน	 ผ่่านควิามม่ดมาด้วิยิ่กัน	 วิันนั้นเราเดิน
ตามหัวิแถวิที่่�เขาคอยิ่ดูแล่เรา	 บอกเราว่ิาให้ก้าวิไปีที่างไหน	 
ซ้ึ่ายิ่หร่อขวิา	 อย่ิ่าปีล่่อยิ่ม่อกันนะ	 ไม่ปีล่่อยิ่ให้เราหล่งอยิู่ ่
ในโล่กม่ด	 แล่ะจันสุดท้ี่ายิ่เขาก็พื่าเราออกมาเจัอแสงสว่ิาง
จันได้
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 ในฐานะป็ระธาน อสม. จังัหวัิด้สมุทรป็ราการ ผู้มภมิ้ใจั 
ใน อสม. ทกุคุนมาก พัวิกเรารบับทบาทหนกัที�สดุ้ในเร่�อง 
การด้แ้ลป็ระชีาชีน เด้มิท ีอสม. กร็บัผู้ดิ้ชีอบด้แ้ลป็ระชีาชีน 
ตั�งแต่ เกิด้ แก่ เจับ็ ตาย เราเหมาหมด้อย้แ่ล้วิ เราม ีอสม.  
๗,๐๐๐ กว่ิาคุน เฉลี�ย อสม. ๑ คุน ต้องรบัผู้ดิ้ชีอบด้แ้ล
ป็ระชีาชีนไม่ต�ำกว่ิา ๒๐ หลงัคุาเรอ่น แต่ในสถานการณ์
โคุวิดิ้ที�ผู่้านมา อสม. ยิ�งต้องหนัก ทำงานตลอด้เวิลา ทำจัน 
พัวิกเราป่็วิยกันไป็หลายคุน 
	 มาด่ข้้นมากก็ตอนที่่�เขาฉี่ดวิัคซึ่่นที่ั�วิถ้งน่้เอง	 แค่ป่ีวิยิ่ 
แต่ไม่ตายิ่เหม่อนช่วิงน้ัน	 ตอนน้ันบางวัินวิัดเด่ยิ่วิแต่ม่คน 
จัดังานศพื่สามงาน	 เราต้องแบ่งหน้าที่่�กนัเล่ยิ่	ม	่อสม.	 ก่�คน	 
แยิ่กกนัไปีคนล่ะศาล่านะ	ช่วิงนัน้มค่นเสย่ิ่ช่วิติเยิ่อะ	ผ่มจัำได้ว่ิา 
เราต้องส่งอาสาสมัครไปีตั้งหน่วิยิ่คัดกรองแขกท่ี่�มาในงาน	 
งานแต่ง	งานที่ำบญุ่บ้าน	ที่กุงานที่่�มค่นมาชุมนุม	อย่ิ่าถามนะว่ิา 
กล่วัิไหม	 เราก็กล่วัิเจับ็กล่วัิตายิ่กล่วัิเหมอ่นคนอ่�น	 เวิล่าที่่�คน
อ่�นกลั่วิโควิดิ	อยิ่ากหนใ่ห้ห่างๆ	แต่กบั	อสม.	มันคอ่การที่ำงาน
เสย่ิ่สล่ะเพื่่�อส่วินรวิม	เราถอ่ว่ิาหน้าที่่�ต้องมาก่อน
	 ล่ำบากที่รหดกันสุดๆ	 ครับ	 แต่มันค่อควิามภาคภูมิใจั
ที่่�ช่วิยิ่เหล่่อปีระเที่ศชาติ	 ช่วิยิ่เหล่่อจัังหวิัด	 ช่วิยิ่เหล่่องาน
ของกระที่รวิงสาธารณ์สขุได้เยิ่อะมาก	ที่กุหน่วิยิ่งานยิ่อมรบั 
การที่ำงานของ	อสม.	สมทุี่รปีราการ	ผ่มต้องขอบคณุ์เส่อ้	อสม. 
ที่่�คุณ์เอ๋	 -	 ชนม์สวัิสดิ� 	 อัศวิเหม	 ท่ี่านใช้งบปีระมาณ์ 
ส่วินตวัิจัดัหามาให้	 ที่กุครัง้ที่่�ใส่เราจัะรูส้ก้เหมอ่นมนัเป็ีนเส่อ้ 
ที่่�ที่ำให้เราได้ภาคภมูใิจัว่ิาพื่วิกเราได้เสย่ิ่สล่ะ	ได้เหน่�อยิ่กนัมา 
ขนาดไหน	กระที่รวิงสาธารณ์สุขเขาเรย่ิ่กพื่วิกเราชาวิ	อสม.ว่ิา	 
“หมอคนที่่�	 ๑”	 เพื่ราะเราเป็ีนคนแรกที่่�เข้าไปีหาชาวิบ้าน	 
ใครเจั็บไข้ได้ป่ีวิยิ่ผ่่านม่อเราก่อนไปีโรงพื่ยิ่าบาล่เส่ยิ่อ่ก	 
ผ่มขอขอบคุณ์องค์การบริหารส่วินจัังหวิัดสมุที่รปีราการ	 
ในวัินที่่�คนที่ั้งโล่กเขาบอก	 แมสก์ไม่ม่	 แอล่กอฮอล่ล์่หายิ่าก	 
ATK	 ไม่ม่	 ม่เงินก็ใช่ว่ิาจัะหาซึ่่้อวัิคซึ่่นมาฉ่ีดกันได้	 ฯล่ฯ	 

จัากใจัพวกเราชื้าว อสม. 
หมอคนที่ ๑ ของประชื้าชื้น

นายชื้วลิติ คำาสอน 
ประธานชมุรมุอาสาสมุัครสาธารณสุขประจั�าหมุ้่บ�าน

จัังหว่ัดสมุุทรปราการ

แต่ที่่�สมุที่รปีราการ	 อบจั.	 ท่ี่านจััดให้ครบทุี่กอย่ิ่างไม่เคยิ่
ขาดแคล่น	 ม่พื่อใช้แล่ะพื่อแจักจ่ัายิ่อย่ิ่างที่ั�วิถ้งทีุ่กครัวิเร่อน
ตล่อดเวิล่า
	 ทีุ่กวิันน่้พื่วิกเราก็เก็บไว้ิเล่่าให้ลู่กหล่านฟัื้ง	 ว่ิาวิันหน้�ง 
เม่�อเราเจัอกับวิิกฤตที่่�หนักหนาสาหัส	 แต่พื่วิกเราชาวิ
สมทุี่รปีราการกผ่็่านพ้ื่นกนัมาได้ด้วิยิ่ด	่ รอดกนัมาได้	 เพื่ราะ
ที่กุคน	ที่กุฝ่ีายิ่	ช่วิยิ่กนั	เสย่ิ่สล่ะ	สามัคค่	
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 จัังหวิัด้สมุทรป็ราการเคุยเป็็นจัังหวิัด้ที�มียอด้ผู้้้ติด้เชี่�อ 
รายวินัสง้เป็็นอนัด้บัสองของป็ระเทศ แตด้่้วิยคุวิามตั�งใจัแน่วิแน่
ขององค์ุการบรหิารส่วินจังัหวิดั้สมทุรป็ราการ ในฐานะองค์ุกร
ป็กคุรองส่วินท้องถิ�นที�มคีุวิามใกล้ชีดิ้กับป็ระชีาชีน ได้้ด้ำเนินการ 
เฝ้่าระวิัง ป้็องกัน และคุวิบคุุมการแพัร่ระบาด้ของโรคุตาม
นโยบายรัฐบาลและกฎหมายที�เกี�ยวิข้องอย่างเคุร่งคุรัด้  
โด้ยมีภารกิจัที�ขับเคุล่�อนร่วิมกับหน่วิยงานทุกภาคุส่วิน 
เพั่�อยับยั�งการแพัร่ระบาด้ของโรคุติด้เชี่�อไวิรัสโคุโรนา 2019  
หรอ่โรคุโคุวิดิ้ 19 อย่างต่อเน่�อง 
	 ตล่อดช่วิงสามปีีของการแพื่ร่ระบาดที่่�ผ่่านมา	 องค์การ
บริหารส่วินจัังหวัิดสมุที่รปีราการได้ที่ำหน้าที่่�ในการเฝ้ีาระวัิง
ควิบคุมป้ีองกันโรคติดต่อตามพื่ระราชบัญ่ญ่ัติโรคติดต่อ	 ๒๕๕๘	
ม่การดำเนินการจััดส่งชุดเฉีพื่าะกิจัออกฉ่ีดพ่ื่นฆ่่าเช่้อที่ำควิาม
สะอาดบ้าน	โรงเรย่ิ่น	สถานที่่�	หรอ่พื่าหนะที่่�เก่�ยิ่วิข้องกบัผู่ต้ดิเช่อ้	 
หร่อม่เหตุอันควิรสงสัยิ่ว่ิาม่เช่้อโรคติดต่อ	 เพื่่�อแก้ไขปีรับปีรุง 
การสุขาภิบาล่ให้ถูกสุขล่ักษณ์ะ	 เป็ีนการควิบคุมแล่ะป้ีองกัน 
การแพื่ร่ระบาดของโรคอย่ิ่างที่นัท่ี่วิงที่	่การจัดัตัง้ศนูย์ิ่ปีระสานงาน 

ส้�ภัยโควิด 
ขอมือนักส้�สมุทรปราการ
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การเฝ้ีาระวัิงป้ีองกันแล่ะควิบคุมการแพื่ร่ระบาดของ 
โรคติดเช่้อไวิรัสโคโรนา	 2019	 หร่อโรคโควิิด	 19	 เพื่่�อให้
สอดคล้่องกบันโยิ่บายิ่ของรฐับาล่	 กระที่รวิงมหาดไที่ยิ่	 แล่ะ
จัังหวัิดสมุที่รปีราการ	 การปีระสานควิามร่วิมม่อไปียัิ่งผู่้นำ
ชุมชน	 องค์กรปีกครองส่วินท้ี่องถิ�นให้ม่ส่วินร่วิมในหล่ายิ่
ภารกจิั	เช่น	การช่วิยิ่คัดกรองป้ีองกันผู่ต้ดิเช่อ้	ฯล่ฯ

	 นอกจัากน่	้นางสาวินนัที่ดิา	แก้วิบัวิสายิ่	นายิ่กองค์การ
บรหิารส่วินจังัหวิดัสมทุี่รปีราการ	ยิ่งัมน่โยิ่บายิ่ท่ี่�สำคญั่ในด้าน
การพื่ัฒนาคุณ์ภาพื่ช่วิิตแล่ะสุขภาพื่ของปีระชาชน	 โดยิ่เร่ง
ส่งเสรมิ	 สนบัสนนุ	 แล่ะช่วิยิ่เหล่อ่	 สิ�งจัำเป็ีนต่อการดำรงชพ่ื่ 
ปีระชาชน	 รวิมที่ั้งจััดหาวิัสดุอุปีกรณ์์ที่างการแพื่ที่ย์ิ่	 เช่น	 
การจััดหาวัิคซ่ึ่น	 หน้ากากอนามัยิ่	 การฉี่ดน้ำยิ่าฆ่่าเช้่อ	 
การจัดัส่งอาหารแล่ะนำ้ด่�มให้กบัผู่ก้กัตวัิ	รวิมที่ัง้ได้สนบัสนนุ
อุปีกรณ์์การแพื่ที่ย์ิ่ที่่�ช่วิยิ่ในการรักษาพื่ยิ่าบาล่ให้กับผู้่ป่ีวิยิ่	
สนับสนุนอุปีกรณ์์ในการสร้างโรงพื่ยิ่าบาล่สนาม	 เข้าร่วิม
ดำเนินการจััดหาโรงพื่ยิ่าบาล่สนาม	 แล่ะการดำเนินการ 
เร่�องสถานที่่�กักกันตัวิเพื่่�อสังเกตอาการ	(Local	Quarantine)	 
จัากควิามร่วิมแรงร่วิมใจัเป็ีนหน้�งเดย่ิ่วิกันของชาวิสมุที่รปีราการ 
ที่กุคน	ที่ำให้เกดิผ่ล่สำเรจ็ัเป็ีนรปูีธรรมอย่ิ่างมากมายิ่
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ประมวลความประทับใจที่ประชาชน
มีต่อการทำางานของ อบจ.
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ขอมือชาวสมุทรปราการ 
ผ่านพ้นวิกฤติโควิดด้วยกัน

นางสาวนันทิดา แก้วบัวสาย
นายกองค์์การบริหารส่่วนจัังหวัดส่มุุทรปราการ
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จัดทำ�โดย
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ

เจ้�ของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ

๒๙ ถนนสุทธิภิรมย์ ตำ�บลป�กน้ำ� อำ�เภอเมืองสมุทรปร�ก�ร 
จังหวัดสมุทรปร�ก�ร ๑๐๒๗๐ 

โทรศัพท์ ๐ ๒๓๘๙ ๐๖๐๐ ต่อ ๑๑๒  
แฟกซ์ ๐ ๒๓๘๙ ๐๖๐๐ ต่อ ๑๑๐

คณะที่ปรึกษ�
นางสาวนันทิดา แก้วบัวสาย

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ 

นายสุนทร  ปานแสงทอง
รองน�ยกองค์ก�รบริห�รส่วนจังหวัดสมุทรปร�ก�ร

นายรัชชานนท์  ทองอร่าม
รองน�ยกองค์ก�รบริห�รส่วนจังหวัดสมุทรปร�ก�ร

นายสมลักษณ์  ควรสงวน
รองน�ยกองค์ก�รบริห�รส่วนจังหวัดสมุทรปร�ก�ร

นายวิมล  มงคลเจริญ
ปลัดองค์ก�รบริห�รส่วนจังหวัดสมุทรปร�ก�ร

คณะทำ�ง�น
นางสาวทองดี  กูลศิริ

หัวหน้�สำ�นักปลัดองค์ก�รบริห�รส่วนจังหวัด 
รักษ�ร�ชก�รแทน ผู้อำ�นวยก�รกองส�ธ�รณสุข

ว่าที่ร้อยตรีตฤณ  ขวัญบุศบงศ์
นักจัดก�รง�นทั่วไปชำ�น�ญก�ร 

รักษ�ก�รในตำ�แหน่ง หัวหน้�ฝ่�ยส่งเสริมส�ธ�รณสุข 
นางวรรณดี  เกตุนคร                  

นักจัดก�รง�นทั่วไปชำ�น�ญก�ร 
รักษ�ก�รในตำ�แหน่ง หัวหน้�ฝ่�ยสวัสดิก�รสังคม

นางสาววชิราภรณ์  บุญเสริฐ
หัวหน้�ฝ่�ยก�รประชุม

นางสาวเขมณัฎฐ์  นนทพัฒน์เอกธนา    
นักจัดก�รง�นทั่วไปชำ�น�ญก�ร
นางสาววิสาลินี  ศรีเมือง
นักพัฒน�ชุมชนชำ�น�ญก�ร






