รายงานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสุโขทัย
ครั้งที่ 10/2564
วันที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2564 เวลา 13.30 น. – 16.30 น.
ณ ห้องประชุมศรีนคร ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย
------------------------------------------------------------------ผู้มาประชุม
1. นายวิรุฬ พรรณเทวี
2. นางสาวพรสุรางค์ ราชภักดี
3. นายอนุสรณ์ มณีเลิศ
4. นางศศิธร สุดเจริญ
5. นายไชยยากร ทาดวงตา
6. นายคำรณ อิ่มเนย
7. นายณรงค์ ผันพักตร์
8. นายแพทย์สมชาย แก้วเขียว
9. นายเชาวลิต เลื่อนลอย
10. นายสรวุฒิ เอี่ยมนุ้ย
11. ดร.นพ.ปองพล วรปาณิ
12. นายกฤษณะ แก้วมูล
13. นางพรพรรณ ชาติชนะ
ผู้ไม่มาประชุม
1. นายวรการ หาญทองกูล

ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย
ผู้อ ำนวยการสำนั ก งานป้ อ งกั น ควบคุ ม โรคที่ 2
จังหวัดพิษณุโลก (ผู้แทน)
ปลัดจังหวัดสุโขทัย (ผู้แทน)
ประชาสัมพันธ์จังหวัดสุโขทัย
ปศุสัตว์จังหวัดสุโขทัย (ผู้แทน)
หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
จังหวัดสุโขทัย
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหาดเสี้ยว (ผู้แทน)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย
สาธารณสุขอำเภอศรีนคร
สาธารณสุขอำเภอกงไกรลาศ
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย
นายแพทย์เชี่ยวชาญด้านเวชกรรมป้องกัน
หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

2. นายแพทย์ศักดิ์สิทธิ์ บ่อแก้ว
3. นายแพทย์วิชัย วนรัตน์วิจิตร
4. นายกองโทพยุงศักย์ สุวรรณโณ
5. นายบุญเสริม เชยวัดเกาะ
6. นายสมศักดิ์ ดิลกวัฒนา

นายกองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด สุ โ ขทั ย
(ผู้แทน)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านด่านลานหอย
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสวรรคโลก
นายอำเภอศรีสัชนาลัย
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากแคว
ผู้ดำเนินการสถานพยาบาลเอกชน

กรรมการ

ผู้เข้าร่วมประชุม
1. นายชัยนรงค์ วงศ์ใหญ่
2. พ.อ.กฤติ พันธะสา
3. พล.ต.ต.อมรศักดิ์ เกษมก์สิริ
4. นายดำรง มโนรถ

รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย
รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสุโขทัย
ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสุโขทัย
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสุโขทัย

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

๒
ผู้เข้าร่วมประชุม (ต่อ)
5. นายแพทย์มาโนช อู่วุฒิพงษ์
6. นายอุฬาร์ ศรีประทักษ์
7. นายมนู เกตุเอี่ยม
8. นายภูสิทธิ์ อนันทวัฒน์
9. นายจรัญ จันทร์ดี
10. นางสาวฐานิตย์ วงศ์วิเศษ
11. น.ส.ศรีสุดา ชัยวงศ์ศรีอรุณ
12. นางนพวรรณ นะสุข
13. นายกิตติภูมิ ธนกุลบูรณกิจ

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุโขทัย
รองนายกเทศมนตรีเมืองสุโขทัยธานี
หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค สำนักงานสาธารณสุข
จังหวัดสุโขทัย
ขนส่งจังหวัดสุโขทัย
สาธารณสุขอำเภอเมืองสุโขทัย
ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุโขทัย (ผู้แทน)
นายกสมาคมสื่อสารมวลชน
จัดหางานจังหวัดสุโขทัย
สำนักงาน สกสค.จังหวัดสุโขทัย

เริ่มประชุมเวลา 13.37 น.
ระเบียบวาระที่ 1
เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ประธาน
- ได้ รั บ แจ้ ง จากผู้ ก ำกั บ ตชด. อบรม นั ก เรี ย นนายร้ อ ยสามพรานจำนวนประมาณ
100 คน จะมาขอมาอบรมที่สุโขทัย จึงได้แนะนำให้เสนอคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพิจารณาก่อน และได้
เสนอให้มีการอบรมเรื่องป้องกัน/การดูแลโควิด-19 เพื่อให้มีความเข้าใจเมื่อจะต้องดูแลประชาชนจะได้ปฏิบัติ
ได้อย่างถูกต้อง มอบหมายให้หน่วยงานสาธารณสุขไปแนะนำให้ความรู้ในเรื่องนี้
- มีรายงานคนพม่ามาจากพิจิตรที่วัดตระพัง ทอง ควรมีทีมแต่ละอำเภอในการจัดการ
เรื่องนี้ เป็นประเด็นว่าจะจัดการดูแลอย่างไร เนื่องจากมีความไม่ชัดเจนในหน้าที่ว่าหน่วยงานใดจะต้องรับผิดชอบบ้าง
ผอ.รพ.สท.
- เคสนี้ ได้ ไปกั กตั วที่โรงพยาบาลสุ โขทัย เนื่อ งด้วยฝ่ายตรวจคนเข้าเมือ งและตำรวจ
มีความกังวลว่าจะติดโควิด-19 จึงต้องนำไปที่โรงพยาบาลก่อน จึง ความมีพื้นที่ที่แยกจากบุคคลอื่นเพื่อไว้ให้รอ
ในช่วงที่รอผลตรวจโควิด-19
เลขานุการ
- จะมี ก ารนัด ประชุม ในวัน ที่ 13 มกราคม 2564 ร่ว มกั บหน่ วยงานที่ เกี่ย วข้อ งทั้ ง
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จัง หวัด (พมจ.) ศูนย์คนไร้ที่พึง ตรวจคนเข้าเมือง ตำรวจและ
สาธารณสุข ในประเด็นการหารือแนวทางในการจัดการเมื่อมีการแจ้งเหตุพบบุคคลเร่ร่อนในพื้นที่จังหวัดสุโขทัย
หน่วยงานใดจะต้องดำเนินการบ้าง ดำเนินการอย่างไร และจะนำเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด
สุโขทัยต่อไป
มติที่ประชุม
- รับทราบ

๓
ระเบียบวาระที่ 2

รับรองรายงานการประชุม
- เลขานุการเสนอร่างรายงานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสุโขทัย ครั้งที่
9/2564 วันที่ 10 มกราคม 2564 ให้ที่ประชุมพิจารณา
มติทปี่ ระชุม
- รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสุโขทัย ครั้งที่ 9/2564
วั น ที่ 10 มกราคม 2564 โดยมี ก ารแก้ ไ ขในระเบี ย บวาระที่ 5 เรื่ อ งเสนอให้ ที่ ป ระชุ ม พิ จ ารณา ข้ อ 5.3
เรื่อง งบประมาณสนับสนุนจุดตรวจและจุดสกัดโควิด 19 จังหวัดสุโขทัย แก้ไขปรับลดจำนวนจุดตรวจรองจาก
15 จุด เป็น 13 จุด
ระเบียบวาระที่ 3

เรื่องสืบเนื่อง
3.1 สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
เลขานุการ
- ข้ อ มู ล ณ วั น ที่ 12 มกราคม 2564 ทั่ ว โลกมี ผู้ ติ ด เชื้ อ รวม 91,314,370 คน
ผู้เสียชีวิต 1,952,879 คน ประเทศไทยอยู่ในอับดับที่ 128 มีผู้ป่วยรายใหม่ 287 คน เสียชีวิต 67 คน รวมมี
ผู้ป่วยยืนยันสะสมทั้งสิ้น 10,834 คน
3.1.1 ผู้ เดิ น ทางมาจากต่ า งประเทศ ตั้ ง แต่ วั น ที่ 8 มี น าคม 2563 เป็ น ต้ น มา
เลขานุการ
- ตั้ ง แต่ วั น ที่ 8 มี น าคม 2563 เป็ น ต้ น มา มี จ ำนวนผู้ เดิ น ทางมาจากต่ า งประเทศ
จำนวน 363 ราย จำแนกข้อมูลแยกรายอำเภอ ดังนี้
1) อำเภอเมือง 43 ราย
2) อำเภอบ้านด่านลานหอย 31 ราย
3) อำเภอคีรีมาศ 35 ราย
4) อำเภอกงไกรลาศ 32 ราย
5) อำเภอศรีสัชนาลัย 69 ราย
6) อำเภอศรีสำโรง 29 ราย
7) อำเภอสวรรคโลก 46 ราย
8) อำเภอศรีนคร 4 ราย
9) อำเภอทุ่งเสลี่ยม 56 ราย
มติที่ประชุม

- รับทราบ

๔

เมือง
ศรีสำโรง
บ้านด่านฯ
คีรีมาศ
กงไกรลาศ

25
19
6
22
4
ศรีสัชนาลัย 11
สวรรคโลก 16
ศรีนคร
13
ทุ่งเสลี่ยม 1
รวม
117

143 243
708 103 23 67 318 60 14 9
78 230
433 65 1 30 215 19 1 0
30 163
163 19 4 16
41
4
0 0
55
61
404 52 2 36 172 15 5 0
35 107
286 48 0 39 120
6
1 0
26
37
182 33 0
2
91
3
1 0
158 504
844 136 7 36 359 45 18 1
13
79
238 20 1 17
30
9
2 1
51
40
96
20 0
0
26
4
0 1
589 1,464 3,354 496 38 243 1,372 165 42 12

เลขานุการ

- ผู้ที่เดินทางมาจากทั้ง 11 จังหวัด ให้กักตัวที่บ้านทุกราย

ประธาน

- จะมีการตรวจสอบอย่างไรว่ามีการกักตัวที่บ้านจริง

รวม

ตราด

อ่างทอง

ตาก

สมุทรปราการ

นครปฐม

จันทบุรี

นนทบุรี

กรุงเทพฯ

ชลบุรี

ระยอง

อำเภอ

สมุทรสาคร

3.1.2 จำนวนผู้ที่เดินทางกลับมาจาก 11 จังหวัดเสี่ยง
เลขานุการ
- ข้อมูลตั้งแต่ วันที่ 15 ธันวาคม 2564 จนถึงปัจจุบัน (12 มกราคม 2564) จังหวัด
สุโขทัยมีจำนวนผู้ที่เดินทางกลับมาจาก 9 จังหวัดเสี่ยง ทั้งสิ้น 297 ราย โดยแยกรายอำเภอได้ ดังนี้
11 จังหวัดเสี่ยง

1,713
1,091
446
824
646
386
2,124
423
239
7,892

เลขานุการ
- หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจากทั้งปกครองและสาธารณสุข จะปฏิบัติงานร่วมกันในการเฝ้าติดตาม
อาการผู้ที่กักตัวที่บ้านในช่วงเช้าและเย็นทุกวัน จากการปฏิบัติงานที่ผ่านมายังไม่พบว่ามีผู้ลักลอบหนีการกักตัวที่
บ้านแต่อย่างใด
มติที่ประชุม
- รับทราบ
3.1.3 ข้อมูลการใช้แอปพลิเคชัน “ไทยชนะ” จังหวัดสุโขทัย
เลขานุการ
- จังหวัดสุโขทัยมีข้อมูลการใช้แอปพลิเคชัน “ไทยชนะ” จังหวัดสุโขทัย ในส่วนของกิจกรรมที่
ลงทะเบียนและจำนวนการเช็คอินเมื่อไปสถานที่ต่าง ๆ ข้อมูล ณ วันที่ 12 มกราคม 2564 รายละเอียดดังนี้
อำเภอ
สุโขทัย

จำนวนกิจกรรม/
กิจการ
122

08/01/64
933

จำนวนการเช็คอิน
09/01/64
10/01/64
767
753

11/01/64
710

๕

ศรีสำโรง

จำนวนกิจกรรม/
กิจการ
370

08/01/64
19

บ้านด่านฯ

666

8

12

8

23

คีรีมาศ

95

70

32

16

40

กงไกรลาศ

687

96

46

60

90

ศรีสัชนาลัย

67

202

59

49

71

สวรรคโลก

276

183

125

127

175

ทุ่งเสลี่ยม

316

16

2

5

11

ศรีนคร

431

25

26

17

17

รวม

3,030

1,552

1,076

1,041

1,144

อำเภอ

จำนวนการเช็คอิน
09/01/64
10/01/64
7
6

11/01/64
7

ประธาน
- จากข้อมูลที่ฝ่ายเลขานุการนำเสนอจะเห็นได้ว่าจำนวนการเช็คอินในร้านค้าต่าง ๆ ยังคงมี
จำนวนน้อย มอบหมายให้ทุกส่วนราชการ อำเภอทุกแห่งเน้นย้ำประชาสัมพันธ์ให้มีการปฏิบัติมากขึ้น โดยเฉพาะ
ในสถานที่ราชการเพราะจะเป็นประโยชน์เมื่อมีการะบาดเกิดขึ้น จะทำให้ส ามารถติดตามควบคุมการระบาดได้มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น
- มอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการนำเสนอข้อมูลแอปพลิเคชัน “ไทยชนะ” จังหวัดสุโขทัย ในการ
ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสุโขทัยทุกครั้ง และทำหนังสือกำชับทุกส่วนราชการในการสแกนไทยชนะ
และดาวน์โหลดแอปพลิเคชันหมอชนะ
มติที่ประชุม
- รับทราบ
3.1.5 Time line วัคซีนเพื่อคนไทย สู้ภัยโควิด-19
เลขานุการ
- กุมภาพันธ์ 2564 วัคซีน Sino Vac จากจีน ส่งมอบ 2 แสนโดส
มีนาคม 2564 วัคซีน Sino Vac จากจีน ส่งมอบ 8 แสนโดส
เมษายน 2564 วัคซีน Sino Vac จากจีน ส่งมอบ 1 ล้านโดส รวม 2 ล้านโดส
พฤษภาคม 2564 วัค ซี น AstraZeneca ผลิต เองในไทยผ่ านการถ่ายทอดเทคโนโลยี
เริ่มส่งมอบ 26 ล้านโดส โดยบริษัทสยามไบโอไซเอนซ์
- มีการเจรจา Pfizer, Moderna, Covax และอื่น ๆ เพื่อให้ได้ตามเป้าหมาย 70 ล้านโดส
- กระทรวงสาธารณสุขวางแผนการฉีดวัคซีนโควิด-19 แบ่งเป็น 3 ระยะ ดังนี้
ระยะที่ 1 ช่ วงเดื อนกุ มภาะพั นธ์ - เมษายน 2564 จำนวน 2 ล้ านโดสใน 5 จังหวั ด
ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด กลุ่มบุคลากรทางการแพทย์ด่านหน้าอสม. จำนวน 80,000 ราย เจ้าหน้าที่ควบคุมโรค
20,000 ราย และกลุ่มเสี่ยง 900,000 ราย เพื่อลดความรุนแรงของโรคและการเสียชีวิต

๖
ระยะที่ 2 ช่วงเดือนพฤษภาคม - มิถุนายน 2564 26 ล้านโดส ในกลุ่มเสี่ยงทั่วประเทศ
ระยะที่ 3 ปลายปี 2564 เป้าหมายให้ครอบคลุมคนไทยมากที่สุด
- เป้าหมายการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ล็อตแรก ได้แก่
1. บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขด่านหน้าทั้งภาครัฐและเอกชน
2. ผู้มีโรคประจำตัว เช่น เช่น โรคทางเดินหายใจเรื้อรัง หัวใจและหลอดเลือด โรคไตวาย
เรื้อรัง โรคหลอดเลือดสมอง มะเร็ง เบาหวาน
3. ผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป
4. เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมโรคโควิด-19 เช่น อสม. ทหาร ตำรวจ ที่จะต้อง
คัดกรองผู้ที่เข้ามาจากต่างประเทศ และในพื้นที่ที่มีการระบาด
ผบก.ภ.จว.สุโขทัย

- สถานพยาบาลเอกชนจะสามารถนำเข้าวัคซีนมาฉีดได้หรือไม่

เลขานุการ
- เอกชนสามารถฉีดได้ แต่วัคซีนที่นำมาฉีดจะต้องได้รับการรับรองจากองค์การอาหารและยา
ก่อนจึงจะสามารถนำมาฉีดให้กับประชาชนได้
ประธาน
- อำเภอต่าง ๆ หากหน่ วยงานท้องถิ่นในพื้นที่มีความต้องการจะใช้เงินงบประมาณในการ
จัดซื้อวัคซีนโควิด-19 ให้ปรึกษากับหน่วยงานสาธารณสุขก่อน
มติที่ประชุม

- เห็นชอบให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย จัดทำระบบการจัดการวัคซีนโควิด-19

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
4.1 ข้อสั่งการกระทรวงมหาดไทย ขอกำชับให้จังหวัดดำเนินการเกี่ยวกับการเดินทางออกนอก
เขตพื้นที่ (เพิ่มเติม) (สำนักงานจังหวัดสุโขทัย)
สำนักงานจังหวัดสุโขทัย
- ตามโทรสารในราชการกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่ สุด ที่ มท. 0230/ว 143
ลงวันที่ 8 มกราคม 2564 เพื่อให้การดําเนินการตามข้อกําหนดฯ (ฉบับที่ ๑๗) เกี่ยวกับการเดินทางเข้าออกเขตพื้นที่
สถานการณ์ ที่ กําหนดเป็ นพื้ น ที่ ควบคุ มสู งสุ ดและเข้ มงวด เป็ นไปด้ วยความเรี ยบร้ อย ศู นย์ บริ หารสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) กระทรวงมหาดไทย กําชับให้จังหวัดดําเนินการ ดังนี้
๑. การตั้งจุดตรวจหรือจุดสกัด
๑.๑ ให้จังหวัดที่เป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ตั้งจุดตรวจหรือจุดสกัดเพื่อคัดกรอง
การเดินทางเข้าออกพื้นที่อย่างเข้มข้น โดยให้ความสําคัญต่อการเดินทางออกนอกพื้นที่เพื่อสกัดกั้นและยับยั้ง การ
ระบาดของโรค ซึ่งบุคคลที่ประสงค์จะเดินทางออกนอกพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ต้องแสดงเหตุผล ความจําเป็น
โดยแสดงบัตรประจําตัวประชาชนหรือบัตรแสดงตนอื่น ๆ ควบคู่กับเอกสารรับรองความจําเป็น
๑.๒ ให้จังหวัดที่เป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุด จังหวัดที่เป็นพื้นที่ควบคุม และจังหวัดที่เป็นพื้นที่
เฝ้าระวังสูง กําหนดการตั้งจุดตรวจหรือจุดสกัดตามความเหมาะสม
ทั้งนี้ ให้ประสานการปฏิบัติกับจังหวัดข้างเคียงเพื่อให้การดําเนินการสอดคล้องและเป็นไป ในทิศทางเดียวกัน

๗
๒. การปฏิบั ติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจหรือจุดสกัด ให้ทุกจังหวัดกําชับเจ้าหน้าที่
ประจำจุดตรวจหรือจุดสกัดปฏิบัติหน้าที่ด้วยท่าทีประนีประนอม โดยชี้แจงให้ประชาชนเข้าใจถึงมาตรการต่าง ๆ
ตามข้อกําหนดฯ เพื่อต้องการปกป้องประชาชนและสาธารณะจากสถานการณ์ก ารแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (โควิด - 19)
๓. การจัดทํา “เอกสารรับรองความจําเป็นในการเดินทาง” ในจังหวัดที่เป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุด
และเข้มงวด
๓.๑ ให้พิจารถ ประชาสัมพันธ์ เพื่อให้ข้อมูลและตอบข้อซักถาม/ข้อหารือ เกี่ยวกับการ
ออกเอกสารรับรองความจําเป็นในการเดินทาง โดยให้มีบริการจัดทําเอกสารรับรองความจําเป็น ในวันหยุดราชการ
ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามความเหมาะสมของพื้นที่
3.2 กรณี ผู้ ที่ ถูกกั กกั นอยู่ใน State Quarantine (SQ) Alternative State Quarantine
(ASQ) Local Quarantine (LQ) และ Alternative Local Quarantine (ALQ) และต้ อ งเดิ น ทางกลั บ ภู มิ ลํ า เนา
ในจังหวัดอื่น เมื่อครบระยะเวลากักกั นตามมาตรการที่กระทรวงสาธารณสุขกํ าหนดแล้ว ให้ หัวหน้ าผู้รับผิดชอบ
SO/ASO/LO/ALQ นั้ น ๆ หรื อ ผู้ ที่ หั ว หน้ า ผู้ รั บ ผิ ด ชอบมอบหมาย เป็ น ผู้ อ อกเอกสารรั บ รองความจํ า เป็ น
ในการเดินทางได้
- จังหวัดสุโขทัยได้มีหนังสือสั่งการไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะด่านตรวจให้ดำเนินการ
ตามมาตรการของกระทรวงมหาดไทยแล้ว
มติที่ประชุม
- รับทราบ
4.2 ข้อสั่งการกระทรวงมหาดไทย การตรวจสอบข้อมูลและรายงานจำนวนผู้ติดเชื้อโควิด 19
สำนักงานจังหวัดสุโขทัย
- ตามโทรสารในราชการกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท. 0230/ว 160
ลงวันที่ 9 มกราคม 2564 ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด - 19 (ศปก.ศบค.) ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและคณะกรรมการ
โรคติดต่อจังหวัด ตรวจสอบข้อมูลจํานวนผู้ติดเชื้อรายวันก่อนแถลงข่าว และขอความร่วมมือให้แถลงข่าวหลั งการ
แถลงประจําวันของโฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพื่ อให้การ
ตรวจสอบข้อมูลจากศูนย์บริหารสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กรมควบคุ มโรค
และจังหวัดมีข้อมูลที่ถูกต้องตรงกัน และไม่สร้างความสับสนแก่ประชาชน
มติที่ประชุม

- รับทราบ

๘
4.3 ข้อสั่งการกระทรวงมหาดไทย เรื่อง มาตรการเพิ่มเติมการตรวจคัดกรองการเดินทาง
ข้ามจังหวัดในพื้นที่สูงสุดและเข้มงวด และพื้นที่ควบคุมสูงสุด
สำนักงานจังหวัดสุโขทัย
- ตามโทรสารในราชการกระทรวงมหาดไทย ด่ว นที่สุด ที่ มท 0230/ว 161
ลงวันที่ 9 มกราคม 2564 ศูนย์ปฏิบัติการศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 ได้มีมติเมื่อวันที่ 9 มกราคม 2564
กําหนด มาตรการเพิ่มเติมการตรวจคัดกรองการเดินทางข้ามจังหวัดในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด และพื้น ที่
ควบคุมสูงสุด ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 กระทรวงมหาดไทย จึงขอให้จังหวัดดําเนินการ ดังนี้
๑. ดําเนินการตามหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติในการตรวจคัดกรองการเดินทางออก
พื้นที่ควบคุมสูงสุด และเข้มงวด ๕ จังหวัด พื้นที่ควบคุมสูงสุด พื้นที่ควบคุม และพื้นที่เฝ้าระวังสูง โดยให้ชี้แจง
แนวทางปฏิบัติแก่ เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบและถือปฏิบัติ พร้อมทั้ง ให้แจ้งเจ้าหน้าที่ประจําจุดตรวจหรือ
จุดสกัดรับทราบ แนวปฏิบัติว่า "เอกสารรับรองความจําเป็น" สามารถใช้แสดงต่อเจ้าหน้าที่ประจําจุดตรวจหรือ
จุดสกัด ได้ทั้งเข้าและออกพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด
๒. ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดบูรณาการและประสานการปฏิบั ติกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
จัด ตั้ ง จุ ด ตรวจหรื อ จุ ด สกั ด ในเส้ น ทางคมนาคมที่ เป็ น เส้ น ทางหลั ก และเส้ น ทางคมนาคมที่ เป็ น เส้ น ทางรอง
ให้ ป ระสานสอดคล้ องกัน ทั้ งขาเข้ าละขาออก โดยจั ด กํ าลัง เจ้ าหน้ าที่ ป ฏิ บั ติ ง านประจํ าจุ ด ตรวจหรือ จุด สกั ด
ให้เพียงพอ ดังนี้
- จุดตรวจหรือจุดสกัดในเส้นทางคมนาคมที่ เป็นเส้นทางหลัก ให้บูรณาการเจ้าหน้าที่
ฝ่ายปกครอง ตํารวจ ฝ่ายความมั่นคง ฝ่ายสาธารณสุข และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่
- จุดตรวจหรือจุดสกัดในเส้นทางคมนาคมที่เป็นเส้นทางรอง ให้มอบหมายเจ้าหน้าที่
ฝ่ายปกครอง กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และอาสาสมัครในพื้นที่
มติที่ประชุม
- รับทราบ
4.4 ข้อสั่งการกระทรวงมหาดไทย ประเด็นการป้องกันการลักลอบนําแรงงานต่างด้าวเข้า
เมืองโดยผิดกฎหมาย การป้องกันการลักลอบเล่นการพนัน การจัดกิจกรรมเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคฯ
การจัดตั้งโรงพยาบาล สนามในพื้นที่ และการประชาสัมพันธ์ แนะนําการดาวน์โหลดและใช้งานระบบแอป
พลิเคชัน “หมอชนะ”
สำนักงานจังหวัดสุโขทัย
- ตามโทรสารในราชการกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0230/ว 163
ลงวั น ที่ 10 มกราคม 2564 ศู น ย์ บ ริ ห ารสถานการณ์ ก ารแพร่ ร ะบาดของโรคติ ด เชื้ อ ไวรั ส โคโรนา 2019
กระทรวงมหาดไทย (ศบค.มท.) เน้นย้ำให้ผู้ว่าราชการจังหวัดนําข้อสั่งการเชิงนโยบายไปขับเคลื่อนให้เกิดผล เป็น
รูปธรรม ดังนี้
๑. มาตรการป้ อ งกั น การลั ก ลอบนํ า แรงงานต่ า งด้ า วเข้ า เมื อ งโดยผิ ด กฎ หมาย
ให้ผู้ว่าราชการจังหวัด ประชุมร่วมกับหน่วยงานฝ่ายความมั่นคง ตํารวจ และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในการวาง
มาตรการเข้มงวด ทั้งในพื้นที่ชายแดน เพื่อเฝ้าระวังและสกัดกั้นป้องกันมิให้ มีการลักลอบเดินทางเข้าประเทศ
โดยผิดกฎหมาย ผ่านช่องทางธรรมชาติ การปฏิบัติในพื้น ที่ตอนใน เพื่อคัดกรองบุคคลที่เดิน ทางเข้าเมืองและ

๙
การขนส่ง สินค้า จากประเทศเพื่อนบ้ าน และการปฏิบัติในพื้น ที่หมู่บ้ าน/ชุมชน เพื่อสํารวจตรวจสอบบุคคลที่
เดินทางเข้ามา ในหมู่บ้าน/ชุมชน รวมทั้งบุคคลที่เคยอยู่ในหมู่บ้าน/ชุมชนแต่เดินทางไปทํางานในพื้นที่เสี่ยง
หากพบว่ า มี เจ้ า หน้ า ที่ เข้ า ไปมี ส่ ว นเกี่ ย วข้ อ งที่ ไ ม่ เป็ น ไปตามระเบี ย บกฎหมาย
รู้เห็นเป็นใจ กับการลักลอบนําพาแรงงานต่างด้าวเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย ให้รายงานให้ศูนย์บริหารสถานการณ์
การแพร่ ร ะบาด ของโรคติ ด เชื้ อ ไวรั ส โคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย (ศบค.มท.) ทราบ เพื่ อ รายงาน
ผู้บังคับบัญชาระดับสูงต่อไป
๒. มาตรการเข้ ม งวดต่ อ การลั ก ลอบเล่ น การพนั น ให้ ผู้ ว่ า ราชการจั ง หวั ด ในฐานะ
ผู้อํ า นวยการ รั ก ษาความมั่ น คงภายในจั งหวั ด (ผอ.รมน.จัง หวั ด ) ประชุ ม ร่ว มกั บ หน่ วยงานฝ่า ยความมั่ น คง
ตํ า รวจ และเจ้ า หน้ า ที่ ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง เพื่ อ วางมาตรการเข้ ม งวดไม่ ใ ห้ มี ก ารลั ก ลอบเล่ น การพนั น ในพื้ น ที่
และให้มอบหมายเจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบ กํานัน และผู้ใหญ่บ้าน หาข่าว เพื่อให้พนักงานเจ้าหน้าที่จับกุมดำเนินคดี
๓. มาตรการต่อกิจกรรมเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคฯ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดกําชับ
เจ้าหน้าที่ ทุ กระดับถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๓๐๗.1๐/ว ๗๘๒๐ ลงวันที่
๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๓ ในการงดออกใบอนุญาตการจัดให้มีการเล่นการพนันชนไก่ กัดปลา ซกมวย แข่งม้า ชนโค
และไพ่ ผ่ อ งไทย ตามมาตรการป้ อ งกั น การแพร่ ร ะบาดของโรคติ ด เชื้ อ ไวรั ส โคโรนา 2019 โควิ ด - 19)
อย่างเคร่งครัด ตลอดจน กําชับนายอําเภอ เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง กํานัน และผู้ใหญ่บ้าน มิให้มีการลักลอบจัดให้มี
การแข่งขันชนไก่ กัดปลา หรือการแข่งขันในลักษณะทํานองเดียวกัน รวมทั้งแจ้งหน่วยงานที่รับผิดชอบมิให้มีการ
จัดซ้อมชนไก่ หรือกิจกรรมในลักษณะทํานองเดียวกัน หากพื้นที่ใดปล่อยปละละเลยจะถือว่าเป็นความรับผิดขอบ
ของเจ้าหน้าที่ แต่ละระดับที่เกี่ยวข้อง
๔. การจัด ตั้ งโรงพยาบาลสนามในพื้ น ที่ ให้ จัง หวั ด ประชุ ม คณะกรรมการโรคติ ด ต่ อ
จังหวัด เพื่อพิจารณาจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม และเตรี ยมความพร้อมของวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง เพื่อรองรับการ
บริหาร จัดการ โดยให้พิจารณาความเหมาะสมของสถานที่ และชี้แจง สร้างความเข้าใจกับประชาชน เพื่อไม่ให้เกิด
ปัญหา การต่อต้านในพื้นที่
๕. การประชาสั ม พั น ธ์ แนะนํ า การดาวน์ โ หลดและใช้ ง านระบบแอปพลิ เคชั น
“หมอชนะ” ให้จังหวัด กําชับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมกับอาสาสมัครในพื้นที่ ประชาสัมพันธ์การใช้ระบบแอป
พลิเคชัน “หมอชนะ" และ ขอความร่วมมือสถานศึกษาหรือศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยใน
พื้นที่มอบหมายบุคลากร ในสังกัดให้ความช่วยเหลือ/แนะนํา ในการดาวน์ โหลดและใช้งานระบบแอปพลิเคชัน
“หมอชนะ” แก่ ป ระชาชน ทั้ ง นี้ สามารถศึ กษาวิธี ก ารใช้ ง านระบบแอปพลิ เคชั น “หมอชนะ” ได้ ที่ เว็ บ ไซต์
สํานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) https://www.dga.or.th/th/profile/2176/
6. ให้ทุกจังหวัดรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้ องกันการแพร่ระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (โควิด - 19) ที่กําหนด ให้ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย (ศบค.มท.) ทราบทุกวันภายในเวลา ๑๖.๐๐ น. และกรณีพบว่ามีการกระทําผิด

๑๐
กฎหมาย หรือมีการจับกุมดําเนินคดี ให้รายงานศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
2019 กระทรวงมหาดไทย (ศบค.มท.) ทราบทันที
- สำนักงานจังหวัดสุโขทัยได้ดำเนินการแจ้ง หน่วยงานที่เกี่ยวข้ องให้รายงานข้อมูลมา
ภายในเวลา 13.00 น. เพื่อที่จังหวัดสุโขทัยจะดำเนินการให้แก่กระทรวงภายในเวลา 16.00 น.
มติที่ประชุม

- รับทราบ

4.4 การรายงานผลการปฏิบัติงานควบคุมโรคระดับอำเภอ
จ่าจังหวัดสุโขทัย
- สรุปผลการจัดตั้งจุดตรวจหลัก 6 จุด และจุดตรวจรอง 13 จุด มีผลการตรวจ ดังนี้
1. การตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย ไม่พบผู้ที่มีอุณหภูมิร่างกายเกิน 37.5 องศาเซลเซียส
ส่วนใหญ่จะเป็นการแนะนำให้สวมใส่หน้ากากอนามัย
2. ไม่มีการกระทำผิดกฎหมาย
3. การเคลื่อนย้ายผ่านจุดต่าง ๆ ตั้งแต่วันที่ 9 มกราคม 2564 ถึงปัจจุบัน 41,646 คน
จำนวนภาหนะ 29,983 คัน เฉลี่ยมีผู้เคลื่อนย้ายผ่านจุดตรวจประมาณ 10,000 คนต่อวัน
4. ไม่พบปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน
รองผู้ว่าราชการจังหวัด
- ปกครองจั ง หวั ด ในฐานะเลขานุ ก าร ศปก.จั ง หวั ด ให้ ร วบรวมผลการ
ดำเนินงาน โดยออกแบบฟอร์มการรายงานผลการปฏิบัติในพื้นที่ของแต่ละอำเภอ รวบรวมเสนอผู้ว่าราชการ
จังหวัดอย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง เพื่อจังหวัดจะได้มีข้อมูลว่าผลการดำเนินการในรอบสัปดาห์เป็นอย่างไรและ
รายงานให้ส่วนกลางทราบต่อไป
มติที่ประชุม

- รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา
5.1 แผนรองรับสถานการณ์การระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดสุโขทัยและ
การกำหนดสถานที่กักกันและโรงพยาบาลสนาม จังหวัดสุโขทัย
เลขานุการ
- ขอเสนอแผนรองรับสถานการณ์การระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดสุโขทัย
และการกำหนดสถานที่กักกันและโรงพยาบาลสนาม จังหวัดสุโขทัย โดยมีการแบ่งออกเป็น 2 ช่วง ดังนี้
ช่วงที่ 1 มีผู้ป่วยโควิด-19 จำนวน 1 – 100 คน
- โรงพยาบาลทั่ ว ไป 2 แห่ ง คื อ โรงพยาบาลสุ โขทั ย รองรั บ ผู้ ป่ ว ยได้ 30 คน และ
โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย รองรับผู้ป่วยได้ 30 คน รวมรองรับผู้ป่วยได้ 60 คน
- หากมีจำนวนผู้ป่วยเกินศักยภาพโรงพยาบาลทั่วไปทั้ง 2 แห่ง พิจารณากระจายผู้ป่วย
ไปยังโรงพยาบาลชุมชนอีก 7 แห่ง ตามความเหมาะสม ซึ่งแต่ละโรงพยาบาลมีศักยภาพในการรองรับผู้ป่วย ดังนี้

๑๑
โรงพยาบาลสวรรคโลก 8 คน โรงพยาบาลศรีสัชนาลัย 7 คน โรงพยาบาลทุ่งเสลี่ยม 5 คน โรงพยาบาลคีรีมาศ 5
คน โรงพยาบาลบ้ า นด่ านลานหอย 5 คน โรงพยาบาลกงไกรลาศ 5 คน โรงพยาบาลศรี น คร 5 คน รวม
โรงพยาบาลทั่วไปรองรับผู้ป่วยได้ 40 คน
ช่วงที่ 2 ผู้ป่วย > 100 คน
- โรงพยาบาลทุ ก แห่ ง รั บ ผู้ ป่ ว ยเต็ ม ศั ก ยภาพ จะพิ จ ารณาจั ด ตั้ ง โรงพยาบาลสนาม
โดยกำหนดสถานที่รองรับการจัดตั้งโรงพยาบาลไว้ 2 แห่ง คือ โรงแรมสุโขทัย แกรนด์ รีสอร์ท แอนด์ สปา และ
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
มติที่ประชุม
- คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสุโขทัยมีมติเห็นชอบแผนรองรับสถานการณ์ การระบาด
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดสุโขทัยและการกำหนดสถานที่กักกันและโรงพยาบาลสนาม จังหวัดสุโขทัย
5.5 ขออนุญาตเดินทางเข้าพื้นที่จังหวัดสุโขทัย
ผู้ช่วยเลขานุการ รอง นพ.สสจ. - รายละเอียดการขออนุญ าตเดินทางเข้าพื้ นที่จังหวัดสุโขทัย (ขอยกเว้นการ
กักตัว 14 วัน) วันที่ 12 มกราคม 2564
ลำดับ

หน่วยงานผู้ขอ

1.

แขวงทางหลวงสุโขทัย

2.

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้า
ปล้อง
อำเภอบ้านด่านลานหอย

3.

4.

5.

วันที่

ความจำเป็น

24 – 26
ม.ค. 64

ตรวจรับงานก่อสร้างทาง
หลวง

ทุกวัน
ทุกวัน

ปฏิบัติราชการ หัวหน้าสำนัก
ปลัดฯ
(ดูแลบุตร 4 ขวบ)
ปฏิบัติราชการ นักทรัพยากร
บุคคล
(ดูแลบุตร 4 ขวบ)

สำนักงานสรรพากรพื้นที่จังหวัด
ทุกวัน
ดูแลบุพการีและครอบครัว
สุโขทัย
ประชาชนภูมิลำเนาอำเภอกงไกร
ลาศ
กลับมาเยี่ยมปู่ที่ป่วยมะเร็ง
มีคำสั่งให้กักกันตัววันที่ 8 - 21 ม.ค. 7 ม.ค. 64 ระยะสุดท้าย
64
กักกันตัวแล้ว 5 วัน
ประชาชนภูมิลำเนาอำเภอกงไกร
10 ม.ค. 64 กลับมาเยี่ยมบิดาที่ป่วยมะเร็ง

จำนวน (ราย)
6 ราย
(อ.เมือง จ.ตาก 1
ราย/กทม. 5
ราย)
1 ราย (อ.เมือง
จ.ตาก)
1 ราย (อ.เมือง
จ.ตาก)

2 ราย (อ.เมือง
ตาก)
1 ราย
(สมุทรปราการ)
1 ราย

๑๒
ลำดับ

หน่วยงานผู้ขอ

6.

ลาศ
มีคำสั่งให้กักกันตัววันที่ 10 - 23
ม.ค. 64
กักกันตัวแล้ว 2 วัน
ประชาชนภูมิลำเนาอำเภอกงไกร
ลาศ
มีคำสั่งให้กักกันตัววันที่ 4 - 19 ม.ค.
64
กักกันตัวแล้ว 8 วัน

วันที่

4 ม.ค. 64

ความจำเป็น
ระยะสุดท้าย

เยี่ยมพ่อสามีที่ป่วยหนัก

จำนวน (ราย)
(สมุทรปราการ)

1 ราย (นครปฐม)

ประธาน
- ผู้ที่จะต้องเดินทางไปกลับประจำจะมีมาตรการดูแลอย่างไร
ผู้ช่วยเลขานุการ (รอง นพ.สสจ.)
- สำหรับผู้เดินทางไปกลับประจำ จะมีการติดตามให้วัดไข้ทุกวันและมี
แบบฟอร์มในการรายงานทุกวัน
รองผู้ว่าราชการจังหวัด
- ในกรณี ผู้ ที่ เดิน ทางไปกลั บ เป็ น ประจำควรจะมี ม าตรการในการปฏิ บั ติ ตั ว
ว่าจะต้องเฝ้าระวังตัวเองอย่างไร และจะรายงานผลมาที่หน่วยงานสาธารณสุขอย่างไร
ประธาน
- ไม่ควรที่จะให้วัดไข้ด้วยตนเอง ควรจะมีบุคคลที่คอยติดตามวัดไข้เพราะในบางครั้งอาจจะ
เกิดความหลงลืมหรือละเลยการปฏิบัติได้
เลขานุการ
- ขอเสนอในกรณีที่จะต้องเดินทางไปกลับเป็นประจำ ให้บุคคลนั้นจะต้องไปรายงานตัวต่อ
เจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่รพ.สต.หรือโรงพยาบาล ในพื้นที่ของตนเองทุกวัน
มติที่ประชุม
- คณะกรรมการโรคติด ต่ อจั ง หวัด สุ โขทั ย มีม ติ เห็ น ชอบ ให้บุ ค ลากรที่ ขออนุ ญ าตเดิน ทาง
เข้าพื้นที่จังหวัดสุโขทัย ตามที่ฝ่ายเลขานุการเสนอไม่ต้องกักตัว 14 วัน ทั้งนี้บุคคลที่ขออนุญ าตเดินทางไป-กลับ
ทุกวัน จากองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้อ ง อำเภอบ้านด่านลานหอย จำนวน 2 ราย และสำนักงาน
สรรพากรพื้นที่จังหวัดสุโขทัย จำนวน 2 ราย จะต้องรายงานตัวต่อ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ที่โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตำบลหรือโรงพยาบาลในพื้นที่ เพื่อเป็นการเฝ้าระวังอาการและคัดกรองวัดไข้ทุกวัน
ผู้ช่วยเลขานุการ (รอง นพ.สสจ.)
ลำดับ
ผู้ขอ
1.

- รายละเอียดการขออนุญาตเข้ามาจัดกิจกรรมในพื้นที่
วันที่
ความจำเป็น
จำนวน(ราย)
ขุดดินถมปรับพื้นที่แปลง
ห้างหุ้มส่วนจำกัด กิจเจริญผล 15 มกราคม
20 ราย (อ.เมือง จ.ตาก)
ด้านข้างโรงงานน้ำตาล
ก่อสร้าง
เป็นต้นไป
ตำบลดงคู่ อำเภอศรีสัชนาลัย

๑๓
เลขานุการ
- ได้รับการแจ้งว่าบุคคลที่จะเข้ามาปฏิบัติง านจะมีการกักตัวเป็นเวลา 14 วัน หลังจากนั้น
จึงจะเริ่มการปฏิบัติงาน
มติที่ประชุม
- คณะกรรมการโรคติ ด ต่อ จั ง หวัดสุ โขทั ย มี มติ เห็ น ชอบให้ บุ ค ลากรของห้า งหุ้ มส่ วนจำกั ด
กิจเจริญ ผลก่อสร้าง ดำเนินการขุดดินถมปรับพื้นที่แปลงด้านข้างโรงงานน้ำตาล ตำบลดงคู่ อำเภอศรีสัชนาลัย
เนื่องจากมีการกักตัวเป็นเวลา 14 วัน เป็นไปตามมาตรการป้องกันโรคโควิด-19
- มอบหมายให้สำนักงานสาธารณสุขอำเภอศรีสัชนาลัย ดำเนินการตรวจคัดกรองวัดไข้ ในช่วง
ที่มีการกักตัว 14 วัน
วาระที่ 6

เรื่องอื่น ๆ
6.1 เจ้าของกิจการร้านอาหารและสถานบริการ จำนวน 5 แห่ง ขออนุญาตเปิดให้บริการ

เลขานุการ
- ผู้ประกอบการร้านอาหารและสถานบริการ ได้รับความเดือดร้อนจากการปิดสถานบริการ
และสถานประกอบการคล้ายสถานบริการ โดยลงชื่อมาจำนวน 5 ร้าน คือ ร้าน Fong Bear (ฟองแบร์) ร้านมหา
นิยม ร้านแวนด้า ร้านพวกกัน และร้านไม้หอม เนื่องจากมีภาระค่าใช้จ่ายเงินเดือนของลูกจ้าง ที่จะต้องจ่ายทุก
เดือน แต่ในช่วงนี้ไม่มีรายรับเลย จึงขอเปิดบริการโดยจะปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด
- เสนอให้ ที ม คณะกรรมการโรคติ ด ต่ อ โดยมี ห น่ ว ยงานสาธารณสุ ข ฝ่ า ยปกครองเข้ า ไป
ตรวจสอบในสถานบริการ ร้านอาหารต่าง ๆ เหล่านี้ ว่ามีการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 หรือไม่
และจะนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสุโขทัย เพื่อพิจารณาในการประชุมครั้งถัดไป พร้อมกับเรื่อง
การพิจารณาปิดสถานศึกษาในพื้นที่จังหวัดสุโขทัย
มติที่ประชุม
- เห็นชอบ
6.2 ตำรวจภูธรจังหวัดสุโขทัย แจ้งเรื่องการตั้งด่าน
ผบก.ภ.จว.สุโขทัย
- การตั้ งด่ านของตำรวจภู ธรจัง หวั ดสุ โขทั ย ได้ รับ มอบหมายจากตำรวจภู ธ รภาค 6
ให้ตั้งด่านทุก สภ. จังหวัดสุโขทัยมี 15 สภ. จึงมีการจัดตั้งด่าน 15 ด่าน เน้นตรวจจับแรงงานต่างด้าวเป็นภารกิจ
หลัก และภารกิจเสริมคือป้องกันปราบปรามยาเสพติด โดยจะแบ่งเป็นโซน 5 โซน เน้นพื้นที่ที่ติดกับจังหวัดต่าง ๆ
แต่ละโซนจะมี 3 สภ. แต่ละ สภ. ตั้งด่าน 8 ชั่วโมงก็จะครบ 24 ชั่วโมงในโซนนั้น ๆ
- ในส่วนของจังหวัดสุโขทัยมีการจัดตั้งด่านตรวจ 19 ด่าน ซึ่งขอกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจ
ไปร่วมตรวจ ด่านละ 2 นาย ขอเสนอว่าควรจะมีการมอบหมายภารกิจเจ้าหน้า ที่ที่ไปตรวจว่าจะให้ปฏิบัติงานใน
ส่วนใดบ้าง และในการตรวจคัดกรองวัดไข้ หากตรวจพบผู้ที่มีอุณหภูมิสูงจะต้องดำเนินการอย่างไรต่อไป
เลขานุการ
- หากตรวจคัด กรองพบผู้ ที่ส งสัย ว่าจะเป็น ผู้ติ ดเชื้อโควิด -19 สามารถแจ้ง เจ้าหน้ าที่
สาธารณสุขที่อยู่ร่วมในด่านได้ ซึ่งจะมีการประสานกับโรงพยาบาล เพื่อนำเข้าตรวจยืนยันหรือรักษาตามระบบ
ต่อไป

๑๔
ผบก.ภ.จว.สุโขทัย
- กรณีมีคนเร่ร่อนเข้ามาในพื้นที่จังหวัดสุโขทัย แต่ไม่มีหน่วยงานที่จะรับไปดูแล ตามที่
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย แจ้งว่าจะมีการประชุมในเรื่องนี้ จึงขอให้นำเข้าพิจารณาในที่ประชุมด้วยว่า
หน่วยงานใดจะมีหน้าที่รับผิดชอบกรณีมีบุคคลเร่ร่อนเข้ามาในพื้นที่จังหวัดสุโขทัย และจะให้ไปพักที่ใด
- ด่านตรวจ 15 ด่ าน เบิก งบจากสำนัก งานตำรวจแห่ งชาติ (สตช.) ในส่วนของด่ าน
โควิด-19 จำนวน 19 ด่าน ที่ขอสนับสนุนเจ้าหน้าที่ตำรวจจำนวน 19 ราย ขอเบิกงบประมาณของสำนักงาน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุโขทัย
มติที่ประชุม
- รับทราบ
6.3 กำหนดการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสุโขทัย
เลขานุการ
- กำหนดการประชุ มคณะกรรมการโรคติด ต่ อจั ง หวัด สุโขทัย ครั้ง ที่ 11/2564 ในวั น ที่
14 มกราคม 2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมศรีนคร ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย
มติที่ประชุม

- เห็นชอบ

ประธาน

- กล่าวปิดการประชุม

ปิดประชุม เวลา 15.43 น.

(ลงชื่อ)

กฤษณะ อินทร์ด้วง
(นายกฤษณะ อินทร์ด้วง)
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
ผู้บันทึกรายงานการประชุม

(ลงชื่อ)

กำพล บัวผัน
(นายกำพล บัวผัน)
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
รองหัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

