รายงานการประชุมคณะกรรมการโรคติดตอจังหวัดสุโขทัย
ครั้งที่ 22/2564
วันที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2564 เวลา 10.00 น. – 12.00 น.
ณ หองประชุมพระมงคลพัฒนพิธาน ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย
------------------------------------------------------------------ผูมาประชุม
1. นายวิรฬุ พรรณเทวี
2. นางสาวพรสุรางค ราชภักดี

ประธานกรรมการ
กรรมการ

10. นายสรวุฒิ เอี่ยมนุย
11. นายเชาวลิต เลื่อนลอย
12. ดร.นพ.ปองพล วรปาณิ
13. นางพรพรรณ ชาติชนะ

ผูวาราชการจังหวัดสุโขทัย
ผูอ ำนวยการสำนั ก งานป อ งกั น ควบคุ ม โรคที่ 2
จังหวัดพิษณุโลก (ผูแทน)
ปลัดจังหวัดสุโขทัย
ประชาสัมพันธจังหวัดสุโขทัย (ผูแทน)
หัวหนาสำนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
จังหวัดสุโขทัย
นายกองคการบริหารสวนตำบลปากแคว
ผูอำนวยการโรงพยาบาลบานดานลานหอย
ผูอำนวยการโรงพยาบาลสวรรคโลก
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหนาที่นายกเทศมนตรีตำบล
หาดเสี้ยว
สาธารณสุขอำเภอกงไกรลาศ
สาธารณสุขอำเภอศรีนคร
นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย
หัวหนากลุมงานควบคุมโรคติดตอ

ผูไมมาประชุม
1. นายแพทยกฤษณะ แกวมูล
2. นายแพทยสมชาย แกวเขียว
3. นายอรรณพ เสือกระจาง
4. นายมนู พุกประเสริฐ
5. นายกองโทพยุงศักย สุวรรณโณ
6. นายสมศักดิ์ ดิลกวัฒนา

นายแพทยเชี่ยวชาญดานเวชกรรมปองกัน
ผูอำนวยการโรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย
ปศุสัตวจังหวัดสุโขทัย
นายกองคการบริหารสวนจังหวัดสุโขทัย
นายอำเภอศรีสัชนาลัย
ผูดำเนินการสถานพยาบาลเอกชน

กรรมการและผูชวยเลขานุการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

ผูเขารวมประชุม
1. นายสุชาติ ทีคะสุข
2. น.อ.วุฒิพงษ นอยกุล
3. พล.ต.อ.วิเชียร เพชรเสนา
4. นายภูสิทธิ์ อนันทวัฒน

รองผูวาราชการจังหวัดสุโขทัย
รองผูอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสุโขทัย (ผูแทน)
ผูบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสุโขทัย (ผูแทน)
ขนสงจังหวัดสุโขทัย

3. นายณัฏฐพงศ สุขวิสิฏฐ
4. นายสมัชชา สอนธรรม
5. นายคำรณ อิ่มเนย
6. นายบุญเสริม เชยวัดเกาะ
7. นายแพทยศักดิ์สิทธิ์ บอแกว
8. นายแพทยวิชัย วนรัตนวิจิตร
9. นายณรงค ผันพักตร

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
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ผูเขารวมประชุม
5. นางเมตตา ลิมปวราลัย
6. นายมนู เกตุเอี่ยม
7. นายชาญรวินทร โฆษิตเวชสกุล
8. นางสาวรุจิฬา อธิอาภานนท
9. นายธนกฤต มาตรแมน
10. นางวิมลรัตน พวงพยอม
11. นางวัชรี ทิตา
12. นายปญญา ขาวเขียว
13. นางสาวศรีสุดา ชัยวงศศรีอรุณ

รองนายแพทยสาธารณสุขจังหวัด (ดานสงเสริมพัฒนา)
หัวหนากลุมงานคุมครองผูบริโภค สสจ.สุโขทัย
สาธารณสุขอำเภอเมืองสุโขทัย (ผูแทน)
นายกเทศมนตรีเมืองสุโขทัยธานี (ผูแทน)
สถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย จังหวัดสุโขทัย
สำนักงานจังหวัดสุโขทัย
แรงงานจังหวัด (ผูแทน)
จัดหางานจังหวัดสุโขทัย
นายกสมาคมสื่อสารมวลชนสุโขทัย

เริ่มประชุมเวลา 10.30 น.
ระเบียบวาระที่ 1
ประธาน
ที่ผานมา

เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
- ขอบคุ ณ ทุ ก ภาคส วนราชการที่ ร ว มกั น ช วยปฏิ บั ติ ห น า ที่ ในช วงวั น หยุ ด สงกรานต

ที่ประชุม

- รับทราบ

- การประชุมคณะกรรมการโรคติดตอในวันนี้เนื่องจากเมื่อวัน ที่ 16 เมษายน 2564
ศบค.มีการกำหนดมาตรการที่มีความเขมงวดมากขึ้น จึง ตองมีการประชุมเพื่อกำหนดมาตรการการจัดกิจกรรม
ต่าง ๆ ตามที่ มีม ติมาตรการจากศบค.ส่วนกลาง ต้องมีก ารหารือ ว่าจั งหวัดสุโขทัยจะกำหนดเกณฑ์ การปฏิ บัติ
อย่างไร
- วัคซีนโควิด-19 ในรอบต่อไป มอบหมายให้หน่วยงานสาธารณสุขชี้แจงทำความเข้าใจ
แก่กลุ่มเป้าหมายในอำเภอต่าง ๆ
- การจัดตั้งด่านตรวจโควิด-19 ต้องมีความเข้มงวดในการตรวจตรามากขึ้น
- จังหวัดสุโขทัยมีผู้สูงอายุอยู่จำนวนมากพอสมควร มอบหมายให้สาธารณสุขดำเนินการ
สร้างความมั่นใจให้แก่ครอบครัวของผู้สูงอายุ ว่าจะดำเนินการอย่างไรเพื่อป้องกันไม่ให้มีการติดเชื้อในกลุ่มผู้สูงอายุ
- โรงพยาบาลสนามขอให้ติดตามดำเนินการให้เรียบร้อย กรณีที่มีข่าวการเล่นการพนัน
ในโรงพยาบาลสนาม ต้องมีการวางแผนกำหนดมาตรการเบื้องต้นว่าจะจัดการอย่างไรหากมีเหตุการณ์เกิดขึ้น
- จากจำนวนผู้ ป่ ว ยโรคโควิ ด -19 ที่ เพิ่ ม ขึ้ น ในหลายจั ง หวั ด อาจจะมี ก ารร้ อ งขอ
อาสาสมัครไปช่วยในจังหวัดที่มีผู้ติดเชื้อจำนวนมาก บุคคลทีไ่ ปช่วยจะต้องสมัครใจไปจริง ๆ
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ระเบียบวาระที่ 2

รับรองรายงานการประชุม
- เลขานุ ก ารเสนอร า งรายงานการประชุ ม คณะกรรมการโรคติ ด ต อ จั ง หวั ด สุ โขทั ย
ครั้งที่ 21/2564 วันที่ 14 เมษายน 2564 ใหที่ประชุมพิจารณา
มติที่ประชุม
- รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการโรคติดตอจังหวัดสุโขทัย ครั้งที่ 21/2564
วันที่ 14 เมษายน 2564 โดยไมมีการแกไข
ระเบียบวาระที่ 3

เรื่องสืบเนื่อง
3.1 สถานการณโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
เลขานุการ
- ข อมู ล ณ วั น ที่ 16 เมษายน 2564 ทั่ วโลกมี ผูติ ด เชื้ อรวม 139,671,718 คน
เสียชีวิต 2,999,274 คน ประเทศไทยอยูในอับดับที่ 111 ของโลก มีผูปวยรายใหม 1,582 คน จากการคนหา
ผูติ ด เชื้ อ เชิ ง รุก ในชุม ชน 656 คน และจากระบบเฝ าระวั ง และระบบบริก ารฯ 921 คน และผู เดิ น ทางจาก
ตางประเทศ 5 คน รวมมีผูปวยยืนยันสะสมทั้งสิ้น 39,038 คน และเสียชีวิตรวม 97 คน
3.1.1 สถานการณ Covid-19 จังหวัดสุโขทัย
- ขอมู ล ณ วัน ที่ 16 เมษายน 2564 พบผูป วยยื นยัน โควิด-19 รายใหม จำนวน
1 ราย ยอดสะสมรวมตั้ง แตมีการระบาดระลอกใหม รวม 14 ราย มีการดำเนินการคนหาผูติดเชื้อ 685 ราย
ผลการตรวจไมพบเชื้อทั้ง 668 ราย
3.1.2 ขอมูลผูติดเชื้อโควิด-19 จังหวัดสุโขทัย (ระลอกใหม)
รายที่

เพศ

อายุ

เดินทางมาจาก

1

ชาย

20 ป

จ. เชียงใหม

2

หญิง

53 ป

3

ชาย

4

ประวัติเสี่ยง

วันที่ตรวจพบเชื้อ

รักษาที่ รพ.

เพื่อนติดเชื้อโควิด-19

9 เม.ย. 64

รพ.ศรีสังวรฯ

จ. เชียงใหม

ลูกสาวติดเชื้อโควิด-19

9 เม.ย. 64

รพ.สวรรคโลก

26 ป

จ. กรุงเทพฯ

น อ งทำงานสถานบั น เทิ ง ติ ด
เชื้อโควิด-19

11 เม.ย. 64

รพ.สุโขทัย

ชาย

21 ป

จ. เชียงใหม

เที่ยวสถานบันเทิง

11 เม.ย. 64

รพ.ทุงเสลี่ยม

5

ชาย

20 ป

จ. เชียงใหม

เที่ยวสถานบันเทิง

11 เม.ย. 64

รพ.สวรรคโลก

6

ชาย

21 ป

จ. เชียงใหม

เที่ยวสถานบันเทิง

11 เม.ย. 64

รพ.สวรรคโลก

7

ชาย

46 ป

จ. กรุงเทพฯ

เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง

12 เม.ย. 64

รพ.สุโขทัย

8

หญิง

60 ป

12 เม.ย. 64

รพ.สวรรคโลก

อยูในพื้นที่จังหวัด ลูกชายติดเชื้อโควิด-19

๔

รายที่

เพศ

อายุ

เดินทางมาจาก
สุโขทัย

วันที่ตรวจพบเชื้อ

รักษาที่ รพ.

9

ชาย

24 ป

อยูในพื้นที่จังหวัด ผูสัมผัสกับผูปวยยืนยันรายที่
สุโขทัย
2

12 เม.ย. 64

รพ.สวรรคโลก

10

ชาย

39 ป

จ. กรุงเทพฯ

เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง

13 เม.ย. 64

รพ.คีรีมาศ

11

ชาย

25 ป

จ. กรุงเทพฯ

ทำงานกั บ ผู ป ว ยยื น ยั น โควิ ด
19

13 เม.ย. 64

รพ.คีรีมาศ

12

ชาย

21 ป

จ. เชียงใหม

เที่ยวสถานบันเทิง

13 เม.ย. 64

รพ.สุโขทัย

13

หญิง

20 ป

จ. พิษณุโลก

เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง

14 เม.ย. 64

รพ.สุโขทัย

14

ชาย

23 ป

จ.นนทบุรี

เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง

15 เม.ย. 64

รพ.สุโขทัย

15

ชาย

22 ป

จ.พิษณุโลก

เที่ยวสถานบันเทิง

16 เม.ย. 64

รพ.ศรีสัชนาลัย

มติที่ประชุม

ประวัติเสี่ยง

- รับทราบ

3.1.3 ผลการดูแลทางจิตใจของผูปวยโควิด-19 จังหวัดสุโขทัย
เลขานุการ
- จากสถานการณ ก ารระบาดของโรคติ ด เชื้ อ ไวรั ส โคโรนา 2019 จั ง หวั ด สุ โขทั ย
พบผูปวยจำนวน 15 ราย ทีมชวยเหลือเยียวยาจิตใจผูประสบภาวะวิกฤต ( MCATT) ไดติดตามดูแลทางจิตใจของ
ผูปวย 13 รายแรก ตามแนวทางการดูแลจิตใจในสถานการณโควิด-19 จังหวัดสุโขทัย โดยมีผลการประเมิน ดังนี้
ผลการประเมิน

จำนวน

แนวทางการดูแล

เครียดนอย

12 ราย

การดูแล: แนะนำในเรื่องของการดูแลสุขภาพตนเอง แนะนำการผอน
คลายสุ ขภาพจิต และ ให ขอ มูลช องทางในการขอความชวยเหลื อ
หากมีปญหาและอาการผิดปกติ

(คะแนน 0-4 )

เครียดมาก
1 ราย (รายที่ 10)
(คะแนน 8 )
และมีภาวะซึมเศรา
นอย (คะแนน 10)

อาการ : รู สึก ผิดที่ ท ำใหค รอบครัวและบุ คคลอื่ น เดื อนรอน อยาก
รองไห ทอแท ตำหนิตนเอง
การดูแล: พูดคุย ใหคำปรึกษา แนะนำการผอนคลายสุขภาพจิต และ
ใหขอมูลชองทางในการขอความชวยเหลือหากมีปญ หาและอาการ
ผิดปกติ เนนการดูแลใกลชิด ติดตามประเมินทุกวัน
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- รายที่ 14 และ 15 อยูระหวางการประเมิน
- ผูปวยรายที่ 14 ผูปวยชาย อายุ 23 ป มาจากนนทบุรี เปนรายที่มีอาการมากที่สุด
เริ่มมีปอดอักเสบไดใหยาตานไวรัส ปจจุบันรักษาอยูที่หอง ICU โรงพยาบาลสุโขทัย
ประธาน
- เนนย้ำกับทุกอำเภอ เมื่อพบผูปวยในพื้นที่ใหดำเนินการสรางความรับรู ทำความเขาใจ
สรางความเชื่อมั่นใหแกประชาชน ไมใหเกิดความตื่นตระหนก
มติที่ประชุม
- รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 4

เรื่องแจงเพื่อทราบ
4.1 ขอกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แหงพระราชกำหนดการบริหารราชการ
ในสถานการณฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 20)
เลขานุการ
- ตามโทรสารในราชการกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุดที่ มท 0230/ว2212 ลงวันที่
16 เมษายน 2564 ดวยนายกรัฐมนตรีไดลงนามในขอกําหนดออกตามความในมาตรา ๙ แหงพระราชกําหนด
การบริห ารราชการในสถานการณ ฉุก เฉิ น พ.ศ. ๒๕4๘ (ฉบั บ ที่ ๒๐) ประกาศ ลงวัน ที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๖๔
มีผลตั้งแตวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๔ เปนตนไป

ศู น ย บ ริ ห ารสถานการณ การแพ ร ร ะบาดของโรคติ ด เชื้ อ ไวรั ส โคโรนา 2019
กระทรวงมหาดไทย (ศบค.มท.) ขอใหจังหวัดดําเนินการดังนี้
๑. รับ ทราบและถื อ ปฏิ บั ติต ามขอ กํ าหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห ง พระราช
กําหนด การบริหารราชการในสถานการณฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๒๐) โดยเครงครัด
๒. สรางการรับรูขอกําหนดออกตามความในมาตรา ๙ แหงพระราชกําหนด การบริหาร
ราชการ ในสถานการณ ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔8 (ฉบับที่ ๒๐) แกผูประกอบการ พนักงาน ผูใหบริการ ผูรับบริการ
ประชาชน และเจาหนาที่ของรัฐที่เกี่ยวของทุกระดับ
๓. มอบหมายสํ า นั ก งานสาธารณสุ ข จั ง หวั ด ร ว มกั บ ฝ า ยความมั่ น คงในพื้ น ที่
และหนวยงานที่เกี่ยวของ จัดหาสถานที่ เพื่อใชเปน สถานที่รองรับ ดูแ ลรัก ษา และแยกกั กหรือกักกั นผูติดเชื้ อ
หรือผูมีเหตุอันควร สงสัยวาติดเชื้อโดยดวน โดยขอความรวมมือจากสถานศึกษา มหาวิทยาลัย โรงแรม หอประชุม
สถานที่ของเอกชน หรือสถานที่อื่นใดที่มีความเหมาะสม รวมทั้งเตรียมความพรอมในการสนับสนุนบุคลากรทาง
การแพทยและ สาธารณสุข ยา เวชภัณฑ อุปกรณเพื่อการตรวจและรักษาโรค และอุปกรณอื่นที่จําเปนใหเพียงพอ
ตามมาตรฐาน ทางสาธารณสุข
๔. กรณีคณะกรรมการโรคติดตอจังหวัด ไดมีมติใหออกประกาศหรือคําสั่งใหสงประกาศ
หรือคำสั่งใหศูนยบริหารสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย (ศบค.
มท.) ทราบโดยเร็ว เพื่อรายงานสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเพื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาตอไป รวมทั้งให
จังหวัดประชาสัมพันธใหประชาชนและผูมีสวนเกี่ยวของไดรับทราบประกาศหรือคําสั่งโดยทั่วกัน
มติที่ประชุม
- รับทราบ
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ระเบียบวาระที่ 5

เรื่องเสนอใหที่ประชุมพิจารณา

5.1 มาตรการปองกันควบคุมโรคโควิด-19 จังหวัดสุโขทัย
เลขานุการ
- ป จ จุ บั น มี ก ารปรั บ ระดั บ ของพื้ น ที่ ส ถานการณ ซึ่ ง จะแบ ง เป น พื้ น ที่ ค วบคุ ม สู ง สุ ด
18 จั ง หวั ด และพื้ น ที่ ค วบคุ ม 59 จั ง หวั ด โดยจั ง หวั ด สุ โขทั ย จะอยู จั ด ในกลุ ม พื้ น ที่ ค วบคุ ม ซึ่ ง เมื่ อ วั น ที่
17 เมษายน 2564 ศบค.ส ว นกลางได ส รุ ป มาตรการการจั ด กิ จ กรรมของแต ล ะพื้ น ที่ โดยจะมี ผ ลตั้ ง วั น ที่
18 เมษายน 2564 เปนตนไป มีรายละเอียดดังตอไปนี้
สถานที่ออก
กำลังกาย
รานอาหาร
กลางแจง ยิม
เปดไมเกิน
เปดบริการถึง
เปดบริการถึง


23.00 น. แต
21.00 น.
21.00 น.
พื้นที่ควบคุม
นั่งในรานไดไม ปดใหบริการ
(จำกัดจำนวน งดการเรียนการ แขงขันได โดย
สูงสุด 18
เกิน 21.00 น.
คน งดกิจกรรม สอนในหองเรียน จำกัดผูชมผูเลน
จังหวัด
(งดจำหนายและ
งดเครื่องเลน
ดื่มสุรา)
สวนสนุก)
เปดไมเกิน
เปดบริการถึง
เปดบริการปกติ


23.00 น. (งด
21.00 น.
แขงขันได โดย
พื้นที่ควบคุม จำหนายและดื่ม ปดใหบริการ
(จำกัดจำนวน งดการเรียนการ จำกัดผูชมผูเลน
59 จังหวัด
สุรา)
คน งดกิจกรรม สอนในหองเรียน
งดเครื่องเลน
สวนสนุก)
หามกิจกรรมรวมกลุมอยางนอย 50 คน หามจัดกิจกรรมงานเลี้ยง สังสรรค
สถานบันเทิง
ผับ บาร

ศูนยการคา
หางสรรพสินคา

สถานศึกษาทุก
ระดับ สถาน
บันกวดวิชา

- ฝายเลขานุการจึงไดรางมาตรการปองกันควบคุมโรคโควิด-19 จังหวัดสุโขทัย เพื่อให
ที่ประชุมพิจารณา ดังตอไปนี้
5.1.1 มาตรการผูเดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง
เลขานุการ
- เสนอใหที่ ประชุ มพิ จารณาผูสัม ผัสเสี่ ยงสูง ที่ใกลชิด กับ ผูติด เชื้อโควิด-19 และผูที่
เดิ น ทางมาจากพื้ น ที่ เสี่ ย ง 19 จั ง หวั ด ได แ ก กรุ ง เทพมหานคร ขอนแก น ชลบุ รี เชี ย งใหม ตาก นครปฐม
นครราชสีม า นนทบุรี ปทุ มธานี ประจวบคี รีขัน ธ ภู เก็ต ระยอง สงขลา สมุ ท รปราการ สมุ ทรสาคร สระแก ว
สุพรรณบุรี อุดรธานี พิษณุโลก และมีประวัติเคยไป สถานบันเทิง ผับ บาร สถานที่เสี่ยง สถานที่มีการระบาดมา
กอนนับตั้งแตวันที่ 1 เมษายน 2564 จะตองมีการปฏิบัติ ดังตอไปนี้
1.) รายงานตัวตอเจาหนาที่สาธารณสุขในพื้นที่ และกรอกแบบฟอรม SAVE
สุโขทัย ทันที
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2.) กักตัวที่บ าน เป นระยะเวลา 14 วัน สังเกตอาการตนเอง หากมีอาการ
ผิดปกติ ใหแจง เจาหนาที่สาธารณสุขใกลบานทันที (เจาหนาที่ สธ. ปกครอง ตำรวจ และ อสม. ตรวจเยี่ยมอาการ
วันละ 2 ครั้ง เวลา 08.00 น. และ 16.00 น.
3.) มีการประเมินความเสี่ยงเพื่อตรวจหาเชื้อโควิด-19 ที่โรงพยาบาลใกลบาน
ทุกราย
ประธาน
- บุ คคลที่ อยูพิ ษ ณุ โลกแต เดิน ทางมาปฏิ บัติ ง านในพื้ น ที่ จัง หวัดสุ โขทั ย จะต องปฏิบั ติ
อยางไร
เลขานุการ
- ผูที่เดินทางมาจากพิษณุโลกใหรายงานตัวกับเจาหนาที่สาธารณสุข กรอกแบบฟอรม
Save สุโขทั ยผาน QR Code หลัง จากนั้น เจาหน าที่ จะประเมิ นความเสี่ยง หากพบวาไมได มีการเดินทางไปใน
สถานที่ที่เสี่ยงตอการติดเชื้อโควิด-19 จะไม่ต้องกักตัว แต่ถ้าประเมิน แล้วมีความเสี่ยง เนื่องจากมีการเดิน ทาง
ไปในสถานที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อโควิด-19 เช่น ผับ บาร์ หรือเคยสัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วยโควิด-19 จะต้องกักตัว 14 วัน
ประธาน
- สาธารณสุขจังหวัดจะตองสื่อสารทำความเขาใจกับผูปฏิ บัติ เพื่ อใหสามารถตอบขอ
ซักถามของประชาชนไดตรงกัน ปองกันไมใหเกิดความสับสนในการปฏิบัติ
มติที่ประชุม
- คณะกรรมการโรคติ ด ต อ จั ง หวั ด สุ โขทั ย มี ม ติ เห็ น ชอบมาตรการผู เดิ น ทางมาจาก
พื้นที่เสี่ยง โดยใหมีการปฏิบัติ ดังนี้
1) ผูที่ เดิ นทางมาจากพื้ น ที่ ๑9 จั งหวัด ได แก กรุงเทพมหานคร จัง หวัดขอนแก น
ชลบุรี เชียงใหม ตาก นครปฐม นครราชสีมา นนทบุรี ปทุมธานี ประจวบคีรีขันธ พิษณุโลก ภูเก็ต ระยอง สงขลา
สมุ ท รปราการ สมุ ท รสาคร สระแก ว สุ พ รรณบุ รี และอุ ด รธานี และเป น ผู ที่ มี ป ระวั ติ เคยไปสถานบริ ก าร
สถานประกอบการที่คลายสถานบริการ ผับ บาร สถานบันเทิง คาราโอเกะ สถานที่เสี่ยง หรือสถานที่ที่มีการ
ระบาดมากอน ที่ไดเดินทางเขามายังพื้นที่จังหวัดสุโขทัย ตั้งแตวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๔ เปนตนไป ปฏิบัติดังนี้
1.1 ใหรายงานตัวตอเจาหนาที่สาธารณสุข กํานัน ผูใหญบาน เจาหนาที่ฝาย
ปกครอง หรือตํารวจ ในเขตพื้นที่และกรอกแบบฟอรม “SAVE สุโขทัย” ทันที
1.2 ทําการกักตัว ณ เคหสถานหรือที่พํานักของบุคคลนั้น และหามออกนอก
เคหสถานหรือที่พํานักจนกวาจะพนกําหนด ๑๔ วัน นับแตวันที่เดินทางเขามาในพื้นที่จังหวัดสุโขทัย หากพบวามี
อาการผิดปกติใหแจงเจาหนาที่สาธารณสุขในพื้นที่ทันที
1.3 ปฏิบัติตามคำแนะนำของเจาหนาที่ และตามมาตรการควบคุมปองกันโรค
ของจังหวัดสุโขทัย
2) ผูที่สัมผัสเสี่ยงสูงที่ใกลชิดกับผูติดเชื้อโควิด-19 ที่เดินทางมาจากพื้นที่จังหวัดตางๆ
เมื่อเดินทางเขามายังพื้นที่จังหวัดสุโขทัย ตั้งแตวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๔ เปนตนไป ปฏิบัติดังนี้
2.1 ใหรายงานตัวตอเจาหนาที่ สาธารณสุข กํานัน ผูใหญบาน เจาหนาที่ฝาย
ปกครอง หรือตํารวจ ในเขตพื้นที่ และกรอกแบบฟอรม SAVE สุโขทัย ทันที
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2.2 ทําการกักตัว ณ เคหสถานหรือที่พํานัก ของบุคคลนั้นและหามออกนอก
เคหสถานหรือที่พํานักจนกวาจะพนกําหนด ๑๔ วัน นับแตวันที่เดินทางเขามาในพื้นที่ จังหวัดสุโขทัย หากพบวามี
อาการผิดปกติใหแจงเจาหนาที่สาธารณสุขในพื้นที่ทันที
2.3 ปฏิบัติตามคำแนะนำของเจาหนาที่ และตามมาตรการควบคุมปองกันโรค
ของจังหวัดสุโขทัย
๓) ผูที่ เดิน ทางมาจากพื้ น ที่ ๑9 จังหวัด ไดแก กรุง เทพมหานคร จังหวัดขอนแก น
ชลบุรี เชียงใหม ตาก นครปฐม นครราชสีมา นนทบุรี ปทุมธานี ประจวบคีรีขันธ พิษณุโลก ภูเก็ต ระยอง สงขลา
สมุทรปราการ สมุทรสาคร สระแกว สุพรรณบุรี และอุดรธานี ที่ไมมีประวัติเสี่ยง เมื่อเดินทางเขามาในพื้นที่จังหวัด
สุโขทัย ใหรายงานตัวตอเจาหนาที่สาธารณสุข กํานัน ผูใหญบาน เจาหนาที่ฝายปกครอง หรือตํารวจ ในเขตพื้นที่
และกรอกแบบฟอรม SAVE สุโขทัยทันที และทําการสังเกตอาการตนเอง เปนระยะเวลา ๑๔ วัน นับแตวันที่เดิน
ทางเขามายังเขตพื้นที่จังหวัดสุโขทัย
- ใหมีผลตั้งแตวันที่ 18 เมษายน 2564 จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2564
5.1.2 กิจกรรมที่ตองขออนุญาตตอคณะกรรมการโรคติดตอจังหวัดสุโขทัย
เลขานุการ
- จากมติศบค.สวนกลาง มีการกำหนดวาหามจัดกิจกรรมรวมกลุมอยางนอย 50 คน
ห ามจั ด กิ จ กรรมงานเลี้ ย ง สั ง สรรค หากมี เหตุ ผ ลจำเป น ต อ งขออนุ ญ าตต อ คณะกรรมการโรคติ ด ต อ จั ง หวั ด
พรอมแนบมาตรการการปองกันควบคุมโรคโควิด-19 จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2564
- การประเมิน ความเสี่ยงเพื่อขออนุญ าตจัดกิจกรรม จะอนุญ าตไดเฉพาะกิจกรรมที่
เมื่อประเมินแลว มีคะแนนอยูในระดับเสี่ยงต่ำเทานั้น
มติที่ประชุม
- คณะกรรมการโรคติดตอจังหวัดสุโขทัยมีมติเห็นชอบ มาตรการจัดกิจกรรมในเขตพื้นที่
จังหวัดสุโขทัย ใหประชาชนงดการจัดกิจกรรมทางสังคม ในลักษณะที่เปนงานสังสรรค งานเลี้ยง หรืองานรื่นเริง
ในชวงเวลานี้ เวนแตเปนการจัดพิธีการตามประเพณีนิยม และมีมาตรการปองกันโรคที่เพียงพอ เพื่อลดโอกาสเสี่ยง
จากการติดเชื้อโควิด-19
- ห า มจั ด กิ จ กรรมที่ มี ผู เ ข า ร ว มกิ จ กรรมมากกว า ห า สิ บ คน หากมี ค วามจำเป น
จะตองดําเนินการจัดกิจกรรมเปน อยางยิ่ง ใหผูจัดกิจกรรมยื่นคําขอตอคณะกรรมการควบคุมโรคติดตอจังหวัด
สุโขทัยเพื่อพิจารณาอนุญ าต โดยใหผูจัดกิจกรรมทําหนังสือยื่นขอ พรอมแนบรายละเอียดแผนการจัดกิจกรรม
และมาตรการปองกันควบคุมโรคโควิด-19
- ใหมีผลตั้งแตวันที่ 18 เมษายน 2564 จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2564
5.1.3 มาตรการสถานบริก าร สถานประกอบการที่ ค ลา ยสถานบริ การ ผั บ บาร

สถานบันเทิงคาราโอเกะ
เลขานุการ
- เสนอที่ประชุมพิจารณาตามมติศบค.สวนกลาง สถานบริการ สถานประกอบการที่
คลายสถานบริการ ผับ บาร สถานบันเทิง คาราโอเกะ ใหปดทั้งหมด จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2564

๙

มติที่ประชุม
- ค ณ ะ ก รรม ก ารโร ค ติ ด ต อ จั ง ห วั ด สุ โข ทั ยมี ม ติ เห็ น ช อ บ ให ส ถ าน บ ริ ก าร
สถานประกอบการที่ ค ล า ยสถานบริ ก าร ผั บ บาร สถานบั น เทิ ง คาราโอเกะ ในเขตพื้ น ที่ จั ง หวั ด สุ โ ขทั ย
หยุดใหบริการตั้งแตวันที่ 18 เมษายน 2564 จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2564 ตามที่ศบค.กำหนด
5.1.4 มาตรการรานอาหาร
เลขานุการ
- รานอาหาร รานจำหนายสุราและเครื่องดื่มผสมแอลกอฮอลเปดบริการไดจนถึง
23.00 น. และหามดื่มสุราหรือเครื่องดื่มผสมแอลกอฮอลในบริเวณราน จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2564
มติที่ประชุม
- คณะกรรมการโรคติดตอจังหวัดสุโขทัยมีมติเห็นชอบใหรานอาหารหรือหรือเครื่องดื่ม
สามารถเป ด ดํ าเนิ น การได ไ ม เกิ น เวลา 23.00 น. โดยห า มมิ ให ผู ใดดื่ ม สุ ร าหรื อ เครื่ อ งดื่ ม ผสมแอลกอฮอล
ภายในบริเวณรานหรือสถานที่นั้น ๆ ตั้งแตวันที่ 18 เมษายน 2564 จนถึงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๔ และใหถือ
ปฏิบัติตามมาตรการปองกันโรคที่ทางราชการกําหนดโดยเครงครัด
เลขานุการ
เมษายน 2564

5.1.5 มาตรการการแขงขันกีฬา
- เสนอที่ประชุมพิจารณาหามจัดการแขงขันกีฬาในพื้นที่จังหวัดสุโขทัย จนถึงวันที่ 30

- ไดรับ แจงจากประชาชน ในวัน ที่ 17 18 และ 19 เขตอำเภอเมือง จะมี การจั ด
แขงขันฟุตบอลมวลชนอำเภอเมืองสุโขทัยคัพ รุนประชาชนชาย ที่สนามกีฬาโรงเรียนเทศบาลบานสวน อำเภอเมือง
ประธาน
- มอบหมายใหอำเภอเมืองเรงแจงใหผูจัดงานเลื่อนการจัดไปกอน
อำเภอเมืองสุโขทัย
- รับทราบ
มติที่ประชุม
- คณะกรรมการโรคติดตอจังหวัดสุโขทัยมีมติเห็นชอบหามจัดกิจกรรมแขงขันกีฬาใน
สถานที่ตาง ๆ ในพื้นที่จังหวัดสุโขทัย ตั้งแตวันที่ 18 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564
5.1.6 มาตรการเคลื่อนยายแรงงานตางดาว
เลขานุการ
- เสนอมาตรการเคลื่อนยายแรงงานตางดาว หามแรงงานตางดาวจากจังหวัดเสี่ยง
19 จัง หวัด ไดแ ก กรุง เทพมหานคร จัง หวัดขอนแกน ชลบุ รี เชี ยงใหม ตาก นครปฐม นครราชสีม า นนทบุรี
ปทุมธานี ประจวบคีรีขันธ พิษณุโลก ภูเก็ต ระยอง สงขลา สมุทรปราการ สมุทรสาคร สระแกว สุพรรณบุรี และ
อุดรธานี เดินทางเคลื่อนยายเขา-ออกจัง หวัดสุโขทัย ตั้งแตวันที่ 18 เมษายน 2564 จนถึง วัน ที่ 30 เมษายน
2564
มติที่ประชุม
- คณะกรรมการโรคติ ด ต อ จั ง หวั ด สุ โ ขทั ย มี ม ติ เห็ น ชอบมาตรการเดิ น ทางและ
เคลื่ อ นย า ยแรงงานต า งด า ว ห า มเคลื่ อ นย า ยแรงงานต า งด า วที่ เ ดิ น ทางจากพื้ น ที่ ๑9 จั ง หวั ด ได แ ก
กรุงเทพมหานคร จังหวัดขอนแกนชลบุรี เชียงใหม ตาก นครปฐม นครราชสีมา นนทบุรี ปทุมธานี ประจวบคีรีขันธ
พิษณุโลก ภูเก็ต ระยอง สงขลา สมุทรปราการ สมุทรสาคร สระแกว สุพรรณบุรี และอุดรธานี เขาพื้นที่จังหวัด
สุโขทั ย รวมถึ ง ห ามเคลื่ อ นย า ยแรงงานต า งด า วจากพื้ น ที่ จัง หวั ด สุ โขทั ย ไปยั ง พื้ น ที่ จั ง หวัด ดั ง กล าว ส ว นการ
เคลื่อนยายแรงงานตางดาวเขาพื้นที่จังหวัดสุโขทัยหรือออกไปยังจังหวัดอื่น ๆ ที่นอกเหนือจากที่กําหนดไวขางตน
สามารถดําเนินการไดโดยตองถือปฏิบัติตามมาตรการปองกันโรคที่ทางราชการกําหนดอยางเครงครัด

๑๐

5.1.7 มาตรการสนามมวย สนามฝกซอ มมวย สนามชนไก สนามซอมไก สนาม

ชนโค สนามกัดปลา
เลขานุการ
- เสนอที่ประชุมพิจารณาใหสนามซอมชนไก ชนโค และกัดปลา ใหปดทั้งหมด ตั้งแต
วันที่ 18 เมษายน 2564 จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2564

มติที่ประชุม
- คณะกรรมการโรคติดตอจังหวัดสุโขทัยมีมติเห็นชอบใหปดสนามชนโค สนามชนไก
สนามซอมประลองไก สนามกัดปลา รวมถึงสนามซอม สนามประกวด สนามแขงขัน สนามฝกสัตว หรือกิจกรรมอื่น
ในทำนองเดียวกัน ตั้งแตวันที่ 18 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564
5.1.8 มาตรการการปดโรงเรียน สถานศึกษา
เลขานุการ
- โรงเรียน สถานศึกษา และสถาบันกวดวิชา ใหปดทั้งหมด
- ห า มใช อ าคารหรื อ สถานที่ ข องโรงเรี ย นหรื อ สถาบั น การศึ ก ษาทุ ก ประเภท
(เว น แต ก ารใช เป น สถานที่ เอกเทศตามกฎหมายว าด ว ยโรคติ ด ต อ หรื อ ใช เป น สถานที่ เพื่ อ ให ค วามช ว ยเหลื อ
อุปการะหรือการใชสถานที่ตามขอยกเวน) ตั้งแตวันที่ 18 เมษายน 2564 จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2564
ประธาน
- ในชวงนี้จะมีการบวชเณรภาคฤดูรอน ซึ่งจะไมเขานิยามโรงเรียนหรือสถานศึกษา
แตก็มีความเสี่ยงในการระบาดของโรคโควิด-19 ดวยเชนกัน ใหเนนย้ำมาตรการปองกันโรคโควิด-19 ดวย
เลขานุการ
- จะมีการประสานงานกับเจาคณะจังหวัดและสำนักพุทธ ใหเนนย้ำการปฏิบัติตาม
มาตรการปองกันโรคโควิด-19 ในกิจกรรมบวชเณรภาคฤดูร้อนในพื้นที่จังหวัดสุโขทัยอยางเครงครัดตอไป
นายก อบต.ปากแคว
- เห็นควรใหมีการปดศูนยเด็กเล็กขององคกรปกครองสวนทองถิ่นดวย
ประธาน
- ไมเฉพาะศูนยเด็กเล็กขององคกรปกครองสวนทองถิ่น แตควรจะปฏิบัติเหมือนกัน
ทุกแหง
นายสุชาติ ทีคะสุข
- ศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ไดมีหนังสือสั่งการจากอธิบดีฯ
ใหปดแลว
มติที่ประชุม
- คณ ะ กรรมก ารโรคติ ดต อจั ง ห วั ด สุ โขทั ย มี ม ติ เห็ น ชอบให โรงเรี ย น และ
สถาบั น การศึ ก ษาทุ ก ประเภททั้ ง ภาครั ฐ และเอกชน ห า มการใช อ าคารหรื อ สถานที่ ข อง โรงเรี ย นและ
สถาบัน การศึกษาทุกประเภท เพื่ อการจัดการเรียนการสอน การสอบ การฝกอบรม หรือการทํ ากิจกรรมใด ๆ
ที่มีผูเขารวมกิจกรรมเปนจํานวนมากทําใหเสี่ยงตอการแพรกระจายโรคโควิด-19
5.1.9 หางสรรพสินคา ศูนยการคา คอมมูนิตี้มอลล
เลขานุการ
- เสนอที่ ป ระชุ ม ฯ พิ จ ารณาให ห า งสรรพสิ น ค า ศู น ย ก ารค า คอมมู นิ ตี้ ม อลล
ใหเป ดดำเนิน การจนถึง เวลา 21.00 น. โดยจำกัด จำนวนผูเข ารับ บริการงดการจัดกิ จกรรมสง เสริมการขาย
(ยกเว น ตู เกม เครื่ อ งเล น ร า นเกมและสวนสนุ ก งดให บ ริ ก าร) ตั้ ง แต วั น ที่ 18 เมษายน 2564 จนถึ ง วั น ที่
30 เมษายน 2564
มติที่ประชุม
- คณะกรรมการโรคติดตอจังหวัดสุโขทัยมีมติเห็นชอบใหหางสรรพสินคา ศูนยการคา
คอมมู นิตี้ม อลล ให เปดดำเนิน การจนถึง เวลา 21.00 น. โดยจำกัดจำนวนผูเข าใชบ ริก าร งดการจัดกิจกรรม
สงเสริมการขาย และงดการใหบริการตูเกม เครื่องเลน รานเกมและสวนสนุก

๑๑

5.1.10 ปดสถานที่เสี่ยงตอการแพรระบาดของโรคโควิด-19
เลขานุการ
- เสนอใหท่ปี ระชุมคณะกรรมการโรคติดตอจังหวัดสุโขทัยพิจารณาปดสถานที่เสี่ยงตอ
การแพรระบาดของโรคโควิด-19 ดังต่อไปนี้
1 ) รานเกม รานอินเตอรเน็ต เพราะวาอยูในหองแอรและนั่งอยูรวมกันเปนเวลานาน
2) รานสนุกเกอร เพราะวาสวนใหญมีลักษณะเปนสถานที่ปดทึบ หองแอร และมักจะ
ไมสวมใสหนากากอนามัย
3) ฟตเนส เพราะวาจังหวัดสุโขทัยมีการพบผูปวยจากสถานที่นี้ สวนใหญมีลักษณะ
เปนหองแอร
4) สระว า ยน้ ำ เพราะว า ไม ส ามารถควบคุ ม ให มี ก ารสวมใส ห น า กากอนามั ย ได
และอาจจะมีการสัมผัสสารคัดหลั่งตาง ๆ ผานทางน้ำได
5) โรงภาพยนตร
6) สวนน้ำ
มติที่ประชุม
- คณะกรรมการโรคติดตอจังหวัดสุโขทัยมีมติเห็นชอบใหปดสถานที่ที่มีความเสี่ยงสูงตอ
การแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โรคโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดสุโขทัยเปนการชั่วคราว ตั้งแต
วันที่ 18 เมษายน 2564 จนถึงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๔ ดังตอไปนี้
(1) ฟตเนส
(2) สระวายน้ำ สวนน้ำ
(3) สถานที่เลนสนุกเกอร บิลเลียด
(4) เครื่องเลนตูเกม เครื่องเลน รานเกม และรานอินเทอรเน็ต
(5) โรงภาพยนตร
5.2 กลุมเปาหมายการฉีดวัคซีนโควิด-19 จังหวัดสุโขทัย
เลขานุการ
- ตามแผนการให บ ริการวัคซี น โควิด -19 จัง หวัด สุโขทั ย ที่ ได รับ การจัด สรรรอบแรก
จำนวน 1,800 Dose (900 คน) แบ ง เป น บุ ค ลากรทางการแพทย แ ละสาธารณสุ ข จำนวน 679 คน และ
อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมูบ าน (อสม.) อำเภอเมืองสุโขทัย จำนวน 221 คน ปจจุบั นไดดำเนิน การฉีด
ครบแลวทุกคน ในสวนของการจัดสรรรอบที่ 2 จำนวน 4,600 Dose (2,300 คน) จะเนนฉีดในกลุมบุคลากร
ทางการแพทยและสาธารณสุขทุกอำเภอ (ตามความสมัครใจ) ซึ่งมีการกำหนดเปาหมายของแตละอำเภอเพื่อใหที่
ประชุมพิจารณา ดังตอไปนี้
อำเภอ
เมือง

จำนวน
จำนวนบุคลากรที่ไดรับ
จำนวน
บุคลากรที่
การฉีดวัคซีนแลว
บุคลากร
ประสงคจะรับ จากการจัดสรรรอบที่ 1
ทั้งหมด (คน)
วัคซีน (คน)
(คน)
1,080

1,013

579

จำนวน
บุคลากรที่ยัง
ไมไดรับการ
ฉีด (คน)

จัดสรรวัคซีน
รอบที่ 2
(คน)

434

420

๑๒

ศรีสำโรง

870

752

30

722

720

สวรรคโลก

407

328

10

318

300

ศรีสัชนาลัย

358

264

10

254

240

กงไกรลาศ
บานดานลาน
หอย

271

202

10

192

180

227

193

10

183

160

คีรีมาศ

291

209

10

199

180

ทุงเสลี่ยม

220

121

10

111

100

ศรีนคร

154

110

10

100

80

รวม

3,878

3,192

679

2,513

2,380

มติที่ประชุม
- คณะกรรมการโรคติ ด ต อ จัง หวัด สุ โขทั ยมี ม ติ เห็ น ชอบกลุ ม เป า หมายการฉีด วั ค ซี น
โควิด-19 จังหวัดสุโขทัย ตามที่ฝายเลขานุการเสนอ
5.3 ขออนุญาตจัดกิจกรรม
เลขานุการ
- ในชวงกอ นที่ จะมี มติ ศบค.สวนกลาง มีก ารขออนุญ าตจัดกิ จกรรมซึ่ง มีก ำหนดการ
จัดกิจกรรมในชวงวันที่ 18 – 30 เมษายน 2564 ดังตอไปนี้
ลำดับ

ชื่อกิจกรรม

5.3.1 งานมงคลสมรส 35 งาน
5.3.1.1 งานมงคลสมรส บานเลขที่ 98 หมู
13 ต.ทาชัย อ.ศรีสัชนาลัย วันที่
18 เมษายน 2564
5.3.1.2 งานมงคลสมรส 216/1 หมู 8
ต.ทาชัย อ.ศรีสัชนาลัย วันที่ 17 18 เมษายน 2564
5.3.1.3 งานมงคลสมรส หมู 9 บานดงพริก
แจง วันที่ 18 เมษายน 2564

จำนวนคน

ผูขอ

ระดับ
ความ
เสี่ยง

100

นายพลากร วานเครือ

ปานกลาง

150

น.ส.หนึ่งฤทัย กำเงิน

ปานกลาง

190

น.ส.เพ็ญนภา บุญประดับ

ปานกลาง

๑๓

ลำดับ

ชื่อกิจกรรม

5.3.1.4 งานมงคลสมรส บานเลขที่ 3 หมู 1
ต.ทาชัย อ.ศรีสัชนาลัย วันที่ 23
เมษายน 2564
5.3.1.5 งานมงคลสมรส บานเลขที่ 7 หมู 1
ต.ทาชัย อ.ศรีสัชนาลัย วันที่ 25
เมษายน 2564
5.3.1.6 งานมงคลสมรส บานเลขที่ 282/1
หมู 8 ต.ทาชัย อ.ศรีสัชยาลัย วันที่
27 เมษายน 2564
5.3.1.7 งานมงคลสมรส บานเลขที่ 168/1
หมู 9 ต.สารจิตร อ.ศรีสัชนาลัย
วันที่ 22 เมษายน 2564
5.3.1.8 งานมงคลสมรส บานเลขที่ 99/4
หมู 2 ต.สารจิตร อ.ศรีสัชนาลัย
วันที่ 20 เมษายน 2564
5.3.1.9 งานมงคลสมรส บานเลขที่ 9 หมู 5
ต.บานตึก อ.ศรีสัชนาลัย วันที่ 18
เมษายน 2564
5.3.1.10 งานมงคลสมรส บานเลขที่ 54 หมู
3 ต.บานตึก อ.ศรีสัชนาลัย วันที่ 18
เมษายน 2564
5.3.1.11 งานมงคลสมรส บานเลขที่ 42 หมู
4 ต.บานตึก อ.ศรีสัชนาลัย วันที่ 18
เมษายน 2564
5.3.1.12 งานมงคลสมรส บานเลขที่ 90 หมู
10 ต.บานตึก อ.ศรีสัชนาลัย วันที่
18 เมษายน 2564
5.3.1.13 งานมงคลสมรส บานเลขที่ 17/1
หมู 6 ต.กง อ.กงไกรลาศ วันที่ 18
เมษายน 2564
5.3.1.14 งานมงคลสมรส บานเลขที่ 43 หมู
4 ต.ทาฉนวน อ.กงไกรลาศ วันที่

จำนวนคน

ผูขอ

ระดับ
ความ
เสี่ยง
ปานกลาง

200

น.ส.สุดารัตน เดือนแจม

250

นางพันธิภา สุนันตะ

200

นางจรูญ สติดี

ปานกลาง

300

นางสาวกรรณิกา สานเครือ

ปานกลาง

180

นางสาวรัตนาภรณ ธรรมชาติ

ปานกลาง

100

นางเพ็ญ สืบสวน

ปานกลาง

100

นางสาวอรทัย พรมสอน

ปานกลาง

100

นางแกว ไทยเจริญ

ปานกลาง

100

นางน้ำออย นาขุนทด

ปานกลาง

100

นางสาววิมล ทับเงิน

ปานกลาง

100

นางลำพันธ ศรีสุข

ปานกลาง

สูง

๑๔

ลำดับ

ชื่อกิจกรรม

จำนวนคน

ผูขอ

19 เมษายน 2564
5.3.1.15 งานมงคลสมรส บานเลขที่ 14/6
หมู 3 ต.กกแรต อ.กงไกรลาศ วันที่
18 เมษายน 2564
5.3.1.16 งานมงคลสมรส บานเลขที่ 124 หมู
1 ต.ดงคู อ.ศรีสัชนาลัย วันที่ 22
เมษายน 2564
5.3.1.17 งานมงคลสมรส บานเลขที่ 50 หมู
9 ต.ดงคู อ.ศรีสัชนาลัย วันที่ 17 18 เมษายน 2564
5.3.1.18 งานมงคลสมรส บานเลขที่ 67 หมู
9 ต.บานสวน อ.เมือง วันที่ 17 18 เมษายน 2564
5.3.1.19 งานมงคลสมรส บานเลขที่ 233/8
หมู 8 ต.บานสวน อ.เมือง วันที่ 18
เมษายน 2564
5.3.1.20 งานมงคลสมรส บานเลขที่
226/14 หมู 8 ต.บานสวน อ.เมือง
วันที่ 24 เมษายน 2564
5.3.1.21 งานมงคลสมรส บานเลขที่ 28 ม.7
ต.ทาชัย อ.ศรีสัชนาลัย วันที่ 17 18 เมษายน 2564
5.3.1.22 งานมงคลสมรส โรงแรมพรเจริญ อ.
กงไกรลาศ วันที่ 18 เมษายน
2564
5.3.1.23 งานมงคลสมรส บานเลขที่ 34 ม.5
ต.ทาทอง อ.สวรรคโลก วันที่ 23
เมษายน 2564
5.3.1.24 งานมงคลสมรส บานเลขที่ 16 ม.5
ต.ทาทอง อ.สวรคโลก วันที่ 18
เมษายน 2564

ระดับ
ความ
เสี่ยง

200

นางสาวสุชาดา พุมนก

ปานกลาง

100

นางศรีนวล หมื่นชัย

ปานกลาง

100

นายสายชล ปนมณี

ปานกลาง

150

นายพยุง แกวเนย

ปานกลาง

150

นางเรือน จันทรา

ปานกลาง

180

นางสุนทร ดิษฐชม

ปานกลาง

100

นายวรพล พลายงาม

200

น.ส.สุพิญญา จันทรศิริไพบูลย ปานกลาง

370

นายระเดน ทัดคุม

100

นางนอยหนา สำราญ

สูง

สูง
ปานกลาง

๑๕

ลำดับ

ชื่อกิจกรรม

5.3.1.25 งานมงคลสมรส บานเลขที่ 317 ม.
6 ต.คลองยาง อ.สวรรคโลก วันที่
25 เมษายน 2564
5.3.1.26 งานมงคลสมรส บานเลขที่ 93 ม.5
ต.หนองกลับ อ.สวรรคโลก วันที่ 18
เมษายน 2564
5.3.1.27 งานมงคลสมรส บานเลขที่ 68/1 ม.
3 ต.วังไมขอน อ.สวรรคโลก วันที่
28-29 เมษายน 2564
5.3.1.28 งานมงคลสมรส บานเลขที่ 11/1 ม.
1 ต.ทาทอง อ.สวรรคโลก วันที่ 25
เมษายน 2564
5.3.1.29 งานมงคลสมรส บานเลขที่ 240 ม2
ต.ในเมือง อ.สวรรคโลก วันที่ 25
เมษายน 2564
5.3.1.30 งานมงคลสมรส บานเลขที่ 1 ม.5
ต.เมืองบางขลัง อ.สวรรคโลก วันที่
24 เมษายน 2564
5.3.1.31 งานมงคลสมรส บานเลขที่ 196/1
ม.7 ต.เมืองบางขลัง อ.สวรรคโลก
วันที่ 17-18 เมษายน 2564
5.3.1.32 งานมงคลสมรส บานเลขที่ 17/1 ม.
5 ต.เมืองบางขลัง อ.สวรรคโลก
วันที่ 18 เมษายน 2564
5.3.1.33 งานมงคลสมรส บานเลขที่ 44/8 ม.
4 ต.นาทุง อ.สวรรคโลก วันที่ 1920 เมษายน 2564
5.3.1.34 งานมงคลสมรส บานเลขที่ 67/9 ต.
เมือง อ.สวรรคโลก วันที่ 18
เมษายน 2564

จำนวนคน

ผูขอ

300

นางดาวเรือง พนมพจน

ระดับ
ความ
เสี่ยง
สูง

100

นางสาวทัศนีย อิ่มขุนทอง

ปานกลาง

200

นางสาวแอลนา ขอบทอง

ปานกลาง

100 นางสิริพร รื่นรส
180 นายณัฐวัฒน เหมียดไธสง
400 นายกอย มีเกิด
100 นางสุวรรณา พุฒฤทธิ์

ปานกลาง
สูง
ปานกลาง
สูง

450 นางกระแต สมบูรณทรัพย

ปานกลาง

200 นางแจว มั่นคง

ปานกลาง

200 นางคนึง เคยเห็น

ปานกลาง

๑๖

ลำดับ

ชื่อกิจกรรม

5.3.1.35 งานมงคลสมรส บานเลขที่ 128/1
ม.9 ต.ปากุมเกาะ อ.สวรรคโลก
วันที่ 18 เมษายน 2564
5.3.2 งานทำบุญ 12 งาน
5.3.2.1 งานทำบุญขึ้นบานใหม 106/11
หมู 10 ต.ทาฉนวน อ.กงไกรลาศ
วันที่ 18 - 19 เมษายน 2564
5.3.2.2 สรงน้ำพระ รดน้ำผูสูงอายุ วัดนาโพธิ์
ทอง ต.บานกลวย วันที่ 16 เมษายน
2564
5.3.2.3 ทำบุญ 100 วัน บานเลขที่ 7/4
หมู 1 ต.บานสวน อ.เมือง
5.3.2.4 งานทำบุญขึ้นบานใหม บานเลขที่
54/10 หมู 1 ต.บานสวน อ.เมือง
5.3.2.5 งานทำบุญ 100 วัน บานเลขที่ 3
ม. 6 ต.ทาฉนวน
5.3.2.6 งานทำบุญ 100 วัน บานเลขที่ 74
ม.2 ต.ยานยาว อ.สวรรคโลก วันที่
18-19 เมษายน 2564
5.3.2.7 งานทำบุญ 100 วัน บานเลขที่ 73
ม.3 ต.เมือง อ.สวรรคโลก วันที่ 1819 เมษายน 2564
5.3.2.8 งานทำบุญ 100 วัน บานเลขที่
35/5 ม.4 ต.วังไมขอน อ.สวรรค
โลก วันที่ 17-18 เมษายน 2564
5.3.2.9 งานทำบุญ 100 วัน บานเลขที่
41/3 ม.5 ต.ปากน้ำ อ.สวรรคโลก
วันที่ 19-20 เมษายน 2564
5.3.2.10 งานทำบุญ 100 วัน บานเลขที่
45/1 ม.3 ต.เมืองบางยม อ.สวรรค
โลก วันที่ 17-18 เมษายน 2564

จำนวนคน

ผูขอ

300 นางสาวพัชราภรณ มั่นคง

ระดับ
ความ
เสี่ยง
สูง

100-200

นายกำธร มาจาด

ปานกลาง

200

นายบุญโชค บุญมี

ปานกลาง

150

นายสมบรูณ เสือจิ๋ว

ปานกลาง

150

นางสาวสุจิตรา พึ่งสุข

ปานกลาง

100

นางฉลวย อันดับ

ปานกลาง

200

นายเกลี้ยง กาหลง

ปานกลาง

200

นางลำใย นอยรอด

สูง

150

นางจรีรันต ผสมใจ

ปานกลาง

160

นางสาวพลอย เพชรบุญมี

ปานกลาง

150

ร.ต.ท.ประเสริฐ ครอบสุข

ปานกลาง

๑๗

ลำดับ

ชื่อกิจกรรม

5.3.2.11 งานทำบุญ 100 วัน บานเลขที่ 81
ม.12 ต.ยานยาว อ.สวรรคโลก วันที่
26-27 เมษายน 2564
5.3.2.12 งานทำบุญขึ้นบานใหม บานเลขที่ 5
ม.7 ต.คลองยาง อ.สวรรคโลก วันที่
18 เมษายน 2564
5.3.3 งานฌาปนกิจ 3 งาน
5.3.3.1 งานศพ บานเลขที่ 30/2 หมูที่ 6 ต.
กง อ.กงไกรลาศ วันที่ 15 - 18
เมษายน 2564
5.3.3.2 งานศพ บานเลขที่ 96/1 ม.8 ต.
ทาฉนวน อ.กงไกรลาศ วันที่ 1521 เมษายน 2564
5.3.3.3 งานศพ บานเลขที่ 60/2 ม.1 ต.นา
ทุง อ.สวรรคโลก วันที่ 13-19
เมษายน 2564
5.3.4 งานอุปสมบท 20 งาน
5.3.4.1 งานอุปสมบท บานเลขที่ 191/1
หมู 12 ต.สารจิตร อ.ศรีสัชนาลัย
วันที่ 30 เมษายน - 2 พฤษภาคม
2564
5.3.4.2 งานอุปสมบท บานเลขที่ 134 หมู
14 ต.บานตึก อ.ศรีสัชนาลัย วันที่
18 เมษายน 2564
5.3.4.3 งานอุปสมบท วัดคลองโปรง หมูที่ 3
ต.สามเรือน อ.ศรีสำโรง วันที่ 24 25 เมษายน 2564
5.3.4.4 งานอุปสมบท วัดหนองรั้งใต อ.ศรี
สำโรง วันที่ 17 - 18 เมษายน
2564
5.3.4.5 งานอุปสมบท บานเลขที่ 119/4
หมู 3 ต.วังลึก อ.ศรีสำโรง 18 - 19

จำนวนคน

ผูขอ

280

นางสาวสุดใจ จันทะคุย

ระดับ
ความ
เสี่ยง
ปานกลาง

60

นางทุเรียน หาญกาย

ปานกลาง

200

นางสาวมะลิ เนียมหอม

ปานกลาง

150

นางสมศักดิ์ พรมมา

ปานกลาง

100

นางสาวเศรษฐี เจริญสุข

ต่ำ

180

นายดนุสรณ แผลงฤทธิ์

ปานกลาง

100

นายเจมวัฒ ลนเหลือ

ปานกลาง

250

นายขวัญชัย จัญญเจริญ

ปานกลาง

100

นายนนทธกาล ประเดิม

ปานกลาง

200

นางบุษรา กลาแจง

ปานกลาง

๑๘

ลำดับ

ชื่อกิจกรรม

จำนวนคน

ผูขอ

เมษายน 2564
5.3.4.6 งานอุปสมบท วัดบานกรุ ต.สาม
เรือน อ.ศรีสำโรง วันที่ 18 เมษายน
2564
5.3.4.7 งานอุปสมบท บานเลขที่ 69 หมู 6
ต.คลองมะพลับ อ.ศรีนคร วันที่ 18
เมษายน 2564
5.3.4.8 งานอุปสมบท วัดบึง ต.บานสวน อ.
เมือง วันที่ 20 เมษายน 2564
วันที่ 20 เมษายน 2564
5.3.4.9 งานอุปสมบท บานเลขที่ 41/5 หมู
3 ต.บานสวน อ.เมือง วันที่ 24
เมษายน 2564
5.3.4.10 งานอุปสมบท บานเลขที่ 42 หมู 7
ต.บานสวน วันที่ 22 เมษายน
2564
5.3.4.11 งานอุปสมบท บานเลขที่ 1 ม.8 ต.
หนองตูม อ.กงไกรลาศ จัดงานที่วัด
หนองตูม ม.2 วันที่ 19 เมษายน
2564
5.3.4.12 งานอุปสมบท บานเลขที่ 37/2 ม.
6 ต.หนองตูม อ.กงไกรลาศ จัดงาน
ที่วัดหนองตูม ม.2 วันที่ 20
เมษายน 2564
5.3.4.13 งานอุปสมบท บานเลขที่ 37/2 ม.
6 ต.หนองตูม อ.กงไกรลาศ จัดงาน
ที่วัดหนองตูม ม.2 วันที่ 19
เมษายน 2564
5.3.4.14 งานอุปสมบท บานเลขที่ 20/10 ม.
4 ต.วังไมขอน อ.สวรรคโลก วันที่
25-26 เมษายน 2564

ระดับ
ความ
เสี่ยง

200

นายสมนึก ศุภโสภาพงศ

ปานกลาง

200

นางลำยงค แกวหายเคราะห

ปานกลาง

150

นางศรีนวล เกตุเอี่ยม

ปานกลาง

150

นางสุมลญา อินทรกลอย

ปานกลาง

120

นางศิริวรรณ สิทธิลักษณ

ปานกลาง

100

นายวาย จันทขาว

ปานกลาง

100

นางทิ้ง จิ๋วนอต

ปานกลาง

100

นายเสาร จูดวง

ปานกลาง

500

นางสาวสำเภา ขันแกว

สูง

๑๙

ลำดับ

ชื่อกิจกรรม

จำนวนคน

ผูขอ

ระดับ
ความ
เสี่ยง
สูง

5.3.4.15 งานอุปสมบท บานเลขที่ 40 ม.4 ต.
350
นายจำรอง คงมี
วังไมขอน อ.สวรรคโลก วันที่ 1819 เมษายน 2564
5.3.4.16 งานอุปสมบท บานเลขที่ 20/3 ม.4
300
สมัย ชูเชิด
สูง
ต.วังไมขอน อ.สวรรคโลก วันที่ 2021 เมษายน 2564
5.3.4.17 งานอุปสมบท วัดเวฬุวนาราม ต.ยาน
200
นายปฏิพัทธ จาดจันทร
สูง
ยาว อ.สวรรคโลก วันที่ 24-25
เมษายน 2564
5.3.4.18 งานอุปสมบท วัดไผลอม ต.ยานยาว
300
นางสมปอง แกนทอง
ปานกลาง
อ.สวรรคโลก วันที่ 24 เมษายน
2564
5.3.4.19 งานอุปสมบท วัดทาชาง ต.ยานยาว
200
นางสาวเตือนตา เกตุโชติ
ปานกลาง
อ.สวรรคโลก วันที่ 24 เมษายน
2564
5.3.4.20 งานอุปสมบท บานเลขที่ 40 ม.4 ต.
200
นายเสนาะ คงมี
ปานกลาง
วังไมขอน อ.สวรรคโลก วันที่ 19
เมษายน 2564
5.3.5 งานอื่น ๆ 3 งาน
5.3.5.1 จัดแสดงลิเกแกบน ที่บึงใหญ ต.บาน
150
นางสาวอรนุช สุวรรณโรจน
ปานกลาง
สวน อ.เมือง
5.3.5.2 ตลาดทาน้ำรับเสด็จฯ 23 -24 และ
100
นางสาวจินตณาวรรณ จั่นถิน ปานกลาง
30 เมษายน 2564
5.3.5.3 ทอดแหสระหนองนาขุม ม.3 ต.วังไข
300
นายสำรี นรารัตน
ปานกลาง
ขอน อ.สวรรคโลก วันที่ 24
เมษายน 2564
5.3.5.4 ขออนุญาตเปดสถานที่รับซื้อใบ
นอยกวา 100 นายมานพ ชวยบำรุง
ต่ำ
ยาสูบพื้นที่จังหวัดสุโขทัย ต.ทับผึ้ง
อ.ศรีสำโรง
เลขานุการ
- จากการพิจารณาความเสี่ยงพบวาสวนใหญจะมีความเสี่ยงอยูในระดับเสี่ยงปานกลาง
และสูง เห็น ควรใหพิจารณางดหรือเลื่อนการจัดกิจกรรมออกไปกอน หากตองการจัดกิจกรรมจะตองลดจำนวน
ผูเขารวมงานใหนอยกวา 50 คน จึงจะสามารถจัดกิจกรรมได
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- กิจกรรมที่ เห็น ควรพิจารณาให สามารถจัดไดมี จำนวน 2 กิ จกรรม ซึ่ง ประเมิน แล ว
อยูในระดับเสี่ยงต่ำ คือ งานศพ บานเลขที่ 60/2 ม.1 ต.นาทุง อ.สวรรคโลก วันที่ 13-19 เมษายน 2564
และการขออนุ ญ าตเป ดสถานที่รับซื้อใบยาสู บพื้น ที่จังหวัดสุโขทัย ต.ทั บผึ้ง อ.ศรีสำโรงโดยจะตองมีการจำกั ด
จำนวนคนไมใหเกิน 50 คน
ประธาน
- มอบหมายใหฝายปกครองแจงแกกำนัน ผูใหญบาน พูดคุยสรางความรับรู ทำความ
เขาใจกับประชาชนถึงความจำเปนที่จะตองงดหรือเลื่อนการจัดกิจกรรมในชวงนี้ออกไปกอน เนื่องจากสถานการณ
โรคโควิด-19
มติที่ประชุม
- คณะกรรมการโรคติ ด ตอ จัง หวั ดสุ โขทั ย มีม ติ เห็ น ชอบให กิจ กรรมที่ มีค วามเสี่ย งต่ ำ
จำนวน 2 กิจกรรม คืองานศพ บานเลขที่ 60/2 ม.1 ต.นาทุง อ.สวรรคโลก วันที่ 13-19 เมษายน 2564 และ
การขออนุ ญ าตเป ด สถานที่ รั บ ซื้ อ ใบยาสู บ พื้ น ที่ จั ง หวั ด สุ โขทั ย ต.ทั บ ผึ้ ง อ.ศรีส ำโรง สามารถจั ด กิ จ กรรมได
โดยจะตองมีผูเขารวมกิจกรรมไมเกิน 50 คน และจะตองมีการปฏิบัติตามมาตรการปองกันโรคโควิด-19 ที่ราชการ
กำหนดอยางเครงครัด
- กิจกรรมอื่นที่มีความจำเปนตองจัด เชน งานศพ จะตองมีการจำกัดผูเขารวมไมใหเกิน
กวา 50 คน และปฏิบัติตามมาตรการปองกันควบคุมโรคโควิด-19 มอบหมายใหอำเภอและสาธารณสุขอำเภอ
ติดตามการปฏิบัติใหเปนไปตามมาตรการปองกันควบคุมโรคโควิด-19 ที่ราชการกำหนด
5.4 การเปดโรงพยาบาลสนาม
เลขานุการ
- จากการประชุมคณะกรรมการโรคติดตอครั้งที่ผานมา เมื่อวันที่ 14 เมษายน 2564
มีมติเห็นชอบแผนการเตรียมความพรอมรองรับผูปวยโควิด-19 จังหวัดสุโขทัย ซึ่งไดแบงออกเปน 2 ชวง ดังนี้
ชวงที่ 1 กรณีมีผูปวย 1-100 คน โรงพยาบาลทั้ง 9 แหงของจังหวัดสุโขทัยสามารถ
รองรั บ ผู ป ว ยได โดยจะแบ ง เป น โรงพ ยาบาลทั่ วไป คื อ โรงพ ยาบาลสุ โ ขทั ยและศรี สั ง วรสุ โ ขทั ย
โรงพยาบาลละ 30 คน รวม 60 คน และโรงพยาบาลชุ ม ชน 7 แห ง คื อ โรงพยาบาลสวรรคโลก 8 คน
โรงพยาบาลศรี สั ช นาลั ย 7 คน โรงพยาบาลทุ ง สลี่ ย ม 5 คน โรงพยาบาลคี รี ม าศ 5 คน โรงพยาบาล
บานดานลานหอย 5 คน โรงพยาบาลกงไกรลาศ 5 คน และโรงพยาบาลศรีนคร 5 คน รวม 40 คน
ชวงที่ 2 กรณีมีผูปวยมากกวา 100 คน เปนจำนวนที่เกินศักยภาพที่โรงพยาบาลจะรับ
ผูปวยได จึงตองมีการกระจายผูปวยไปยังโรงพยาบาลสนาม
รองนายแพทยสาธารณสุขจังหวัด (ดานสงเสริมพัฒนา) - เมื่ อ วั น ที่ 16 เมษายน 2564 ได มี ก ารประชุ ม
เตรี ย มความพร อ มหน ว ยงานที่ เกี่ ย วข อ งในจั ด ทำประชาคมการสร า งการรั บ รู ให แ ก ก ลุ ม เป า หมายในพื้ น ที่
มหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติวิทยาเขตสุโขทัย ซึ่งมีขอสรุปการประชุม ดังนี้
- กำหนดวันสรางการรับรู : วันพุธที่ 21 เมษายน 2564 เวลา 09.30 น. ณ โดมหนา
อาคารวรรณกลาง มหาวิทยาลัยการกีฬาแหงประเทศไทย วิทยาเขตสุโขทัย
- กลุมเปาหมาย : คณะอาจารย และตัวแทนนักศึ กษา ใน ม. กีฬา และผูแทน มสธ.
รวมถึงผูสนใจ อสม. ประชาชนจาก ชุมชนคลองยาง และ ม. 5 ตะพังมะกอก อ.เมือง ประมาณ 50 คน
- หนวยงานที่รวมสรางการรับรู : อำเภอเมือง/สนง. จังหวัด/ปภ./เทศบาลบานกลวย
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ประธาน
- กรณี ข องผู ป ว ยที่ รั ก ษาหายแล ว และจะต อ งกลั บ ไปกั ก ตั ว ต อ ที่ บ า นอี ก 14 วั น
มอบหมายใหหนวยงานสาธารณสุขสื่อสารประชาสัมพันธกับคนในครอบครัว/ชุมชน ใหเกิดความเขาใจที่ถูกตองวา
จะตองดูแลหรือปฏิบัติตัวอยางไร
เลขานุการ
- รับทราบ
นายสุชาติ ทีคะสุข
- การประชาคมจะไมไดมีลักษณะของการลงมติวาจะยินยอมใหใชพื้นที่หรือไม แตจะ
เปนการเนนสรางการรับรู สรางความเขาใจในเรื่องการปฏิบัติที่ถูกตอง
ผูชวยอธิการบดี มหาวิทยาลัยการกีฬาฯ - มหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ วิทยาเขตสุโขทัยยินดีใหความรวมมือ
กับทางจังหวัดที่จะใชสถานที่ของมหาวิทยาลัยเปนโรงพยาบาลสนาม แตมีความตองการใหทางจังหวัดสรางการ
รับรู ในกระบวนการดำเนิน งานของโรงพยาบาลสนามแกคณะอาจารย นักศึกษา ประชาชน รวมถึงหนวยงาน
ภายนอกที่ มี ส ถานที่ ตั้ ง อยู ภ ายในมหาวิ ท ยาลั ย การกี ฬ าฯ 2 หน ว ยงาน คื อ สำนั ก งานศึ ก ษาธิ ก ารจั ง หวั ด
และการกีฬาแหงประเทศไทย
ประธาน
- หน ว ยงานของรัฐ จะต อ งรั บ รูแ ละเข าใจในกระบวนการทำงานของภาครั ฐอยู แ ล ว
สวนนั กศึกษาและประชาชนยังจำเปน ที่จะต องไปสรางการรับ รูค วามเขาใจที่ถูกต อง มอบหมายให หน วยงาน
สาธารณสุขเรงดำเนินการสรางการรับรูใหแลวเสร็จภายใน 1 สัปดาห
นายสุชาติ ทีคะสุข
- นัดหมายหนวยงานที่เกี่ยวของ เขารวมการประชุมกลุมภารกิจบริหารจัดการสถานที่
กักกันและโรงพยาบาลสนามในชวงบายวันนี้ ตั้งแตเวลา 13.30 น. เปนตนไป เพื่อติดตามความคืบหนาแผนการ
ดำเนินงานโรงพยาบาลสนาม วาจะดำเนินการในลักษณะใดตอไป
มติที่ประชุม
- คณะกรรมการโรคติดตอจัง หวัดสุโขทัยมีมติเห็น ชอบใหใชสถานที่ของมหาวิทยาลัย
การกีฬาแหงชาติ วิทยาเขตสุโขทัย อาคารชวนชม จำนวน 42 หอง และโรงแรมสุโขทัย แกรนด รีสอรท แอนด
สปา จำนวน 68 หอง จัดตั้งเปนโรงพยาบาลสนาม
5.5. การตั้งจุดสกัดหรือจุดคัดกรองจังหวัดสุโขทัย
เลขานุการ
- ปจจุบันดานตรวจคัดกรองโควิด-19 ของจังหวัดสุโขทัย มีจำนวน 2 ดาน คือที่อำเภอ
บ านด านลานหอยและคี รีม าศ ซึ่ ง ได มี ก ารหารื อกั บ กอ.รมน. จั ง หวัด สุ โขทั ย เห็ น ควรให มี ก ารเพิ่ ม ด า นตรวจ
โควิด-19 เพิ่มอีก 3 ดาน ดังนี้
1) ดานอำเภอกงไกรลาศ เนื่องจากมีอาณาเขตติดตอกับจังหวัดพิษณุโลก ซึ่งเปนจังหวัด
ที่มีผูปวยโควิด-19 เพิ่มขึ้นจำนวนมากในชวง 1 สัปดาหที่ผานมา
2) ดานอำเภอทุงเสลี่ยม เนื่องจากการระบาดของโรคโควิด-19 ที่สำคัญ ในชวงนี้สวน
ใหญมาจากจังหวัดเชียงใหม ซึ่งผูที่เดินทางมาจากจังหวัดเชียงใหมมักจะเดินทางผานเสนทางนี้
3) ดานอำเภอศรีสัชนาลัย เนื่องจากเปนเสนทางที่ใชเดินทางไปทางภาคเหนือไดเชนกัน
- จึงขอเสนอที่ประชุมพิจารณาจัดตั้งดานตรวจโควิด-19 เพิ่มเติมอีก 3 ดาน ตามที่เสนอ
ขางตน
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กอ.รมน.
- ขอเสนอให เพิ่ ม การแสกน QR Code ในการกรอกข อ มู ล ผู เดิ น ทางเข า มาในพื้ น ที่
จังหวัดสุโขทัย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเก็บขอมูลผูเดินทางของดานตรวจโควิด-19
เลขานุการ
- รับทราบ จะดำเนิน การประสานให้ มีก ารติ ด QR Code Save สุโขทัย เพื่ อให้ ผู้เดิ น
ทางเข้ามาในพื้นที่จังหวัดสุโขทัยได้ใช้ในการลงข้อมูลที่ด่านคัดกรองโควิด-19 ทุกด่าน
มติที่ประชุม

- คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสุโขทัยมีมติเห็นชอบให้มีการจัดตั้งจุดตรวจ/จุดสกัด

โรคระบาดโควิด-19 เพิ่มเติมจำนวน 3 ด่าน ที่อำเภอกงไกรลาศ ทุ่งเสลี่ยม และศรีสัชนาลัย โดยให้เริ่มปฏิบัติ
หนาที่ตั้งแตวันที่ 18 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564
วาระที่ 6

เรื่องอื่น ๆ
6.1 การประชุมคณะกรรมการโรคติดตอจังหวัดสุโขทัย ครั้งที่ 23
เลขานุการ
- เสนอกำหนดการจั ด ประชุ ม คณะกรรมการโรคติ ด ต อ จั ง หวั ด สุ โขทั ย ครั้ ง ที่ 23
ในวันจันทรที่ 19 เมษายน 2564
ประธาน
- คณะกรรมการทุกทานหากไมสามารถเขารวมประชุมดวยตนเอง สามารถมอบหมายให
ผูแทนเขาประชุมแทนได แตควรจะเปนบุคคลเดิมเพื่อใหสามารถประสานงานไดอยางตอเนื่อง
มติที่ประชุม
- คณะกรรมการโรคติดตอจังหวัดสุโขทัยมีมติเห็นชอบใหมีการจัดประชุมคณะกรรมการ
โรคติดตอจังหวัดสุโขทัย ครั้งที่ 23 ในวันจันทรที่ 19 เมษายน 2564 ณ หองประชุมพระมงคลพัฒนพิธาน ชั้น 2
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย ทั้งนี้หากมีเรื่องเรงดวนจำเปนสามารถเลื่อนวันเวลาในการจัดประชุมได
อำเภอกงไกรลาศ
- สอบถามอัตรากำลังของดานตรวจโควิด-19
กอ.รมน.
- ใชอัตรากำลังเหมือนที่เคยปฏิบัติมาในครั้งกอน นอกจากนี้ไดมีการประสานทหารจาก
มณฑลทหารบกที่ 39 มาชวยสมทบดานตรวจโควิด-19 ดวย
ประธาน
- มอบหมายใหกอ.รมน. แจงแกอำเภอที่มีดานตรวจโควิด-19 ทั้ง 5 แหงดวย
มติที่ประชุม
ประธาน

- รับทราบ
- กลาวปดการประชุม

ปดประชุม เวลา 12.30 น.
(ลงชื่อ)

กฤษณะ อินทรดวง
(นายกฤษณะ อินทรดวง)
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
ผูบันทึกรายงานการประชุม

(ลงชื่อ)

พรพรรณ ชาติชนะ
(นางพรพรรณ ชาติชนะ)
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
หัวหนากลุมงานควบคุมโรคติดตอ
ผูตรวจรายงานการประชุม

