รายงานการประชุมคณะกรรมการโรคติดตอจังหวัดสุโขทัย
ครั้งที่ 23/2564
วันที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2564 เวลา 14.00 น. – 16.30 น.
ณ หองประชุมพระมงคลพัฒนพิธาน ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย
------------------------------------------------------------------ผูมาประชุม
1. นายสุชาติ ทีคะสุข
2. นางสาวพรสุรางค ราชภักดี

รองผูวาราชการจังหวัดสุโขทัย
ผูอ ำนวยการสำนั ก งานป อ งกั น ควบคุ ม โรคที่ 2
จังหวัดพิษณุโลก (ผูแทน)
3. นายณัฏฐพงศ สุขวิสิฏฐ
ปลัดจังหวัดสุโขทัย
4. นางศศิธร สุดเจริญ
ประชาสัมพันธจังหวัดสุโขทัย
5. นายคำรณ อิ่มเนย
หัวหนาสำนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
จังหวัดสุโขทัย
6. วา ที่ร อยเอกเที ยนชั ย ทองวิ นิ ช นายกองคการบริหารสวนจังหวัดสุโขทัย (ผูแทน)
ศิลป
7. นายบุญเสริม เชยวัดเกาะ
นายกองคการบริหารสวนตำบลปากแคว
8. นายแพทยสมชาย แกวเขียว
ผูอำนวยการโรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย
9. นายแพทยศักดิ์สิทธิ์ บอแกว
ผูอำนวยการโรงพยาบาลบานดานลานหอย
10. นายแพทยวิชัย วนรัตนวิจิตร ผูอำนวยการโรงพยาบาลสวรรคโลก
11. นายณรงค ผันพักตร
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหนาที่นายกเทศมนตรีตำบล
หาดเสี้ยว
12. นายสรวุฒิ เอี่ยมนุย
สาธารณสุขอำเภอกงไกรลาศ
13. นายเชาวลิต เลื่อนลอย
สาธารณสุขอำเภอศรีนคร
14. ดร.นพ.ปองพล วรปาณิ
นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย
15. นายแพทยกฤษณะ แกวมูล
นายแพทยเชี่ยวชาญดานเวชกรรมปองกัน
16. นางพรพรรณ ชาติชนะ
หัวหนากลุมงานควบคุมโรคติดตอ
ผูไมมาประชุม
1. นายอรรณพ เสือกระจาง
ปศุสัตวจังหวัดสุโขทัย
2. นายกองโทพยุงศักย สุวรรณโณ นายอำเภอศรีสัชนาลัย
3. นายสมศักดิ์ ดิลกวัฒนา
ผูดำเนินการสถานพยาบาลเอกชน
ผูเขารวมประชุม
1. พ.อ.กฤติ พันธะสา
2. พล.ต.อ.วิเชียร เพชรเสนา
3. นายบัณฑิต พรหมทอง

ประธานกรรมการ (ผูแทน)
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

รองผูอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสุโขทัย (ผูแทน)
ผูบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสุโขทัย (ผูแทน)
หัวหนาสำนักงานจังหวัดสุโขทัย (ผูแทน)

๒

ผูเขารวมประชุม
4. นายวรการ หาญทองกูล
5. นางวราภรณ ไชยงาม
6. นายภูสิทธิ์ อนันทวัฒน
7. นางเมตตา ลิมปวราลัย
8. นพ.มาโนช อูวุฒิพงษ
9. นพ.เธียรชัย กิจสนาโยธิน
10. นางอุไรวรรณ จุยตาย
11. นายมนู เกตุเอี่ยม
13. ร.ต.ต.โสภณ ศรีราจันทร
14. นางสาวรุจิฬา อธิอาภานนท
15. นายอุดม อินทา
16. นางทับทิม ปานคะเชนทร
17. นางสาวฐานิตย วงศวิเศษ
18. นางวิมลรัตน พวงพยอม
19. นางวัชรี ทิตา
20. นางนพวรรณ นะสุข

ปลัดองคการบริหารสวนจังหวัดสุโขทัย
สำนักงานจังหวัดสุโขทัย
ขนสงจังหวัดสุโขทัย
รองนายแพทยสาธารณสุขจังหวัด (ดานสงเสริมพัฒนา)
ผูอำนวยการโรงพยาบาลสุโขทัย
รองผูอำนวยการโรงพยาบาลสุโขทัย ฝายการแพทย
รองผูอำนวยการโรงพยาบาลสุโขทัย ฝายการพยาบาล
หัวหนากลุมงานคุมครองผูบริโภค สสจ.สุโขทัย
ตรวจคนเขาเมืองจังหวัดสุโขทัย (ผูแทน)
นายกเทศมนตรีเมืองสุโขทัยธานี (ผูแทน)
รอง ผอ.สพม.สุโขทัย
รองศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย
ทองเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุโขทัย (ผูแทน)
สำนักงานจังหวัดสุโขทัย
แรงงานจังหวัด (ผูแทน)
จัดหางานจังหวัดสุโขทัย (ผูแทน)

เริ่มประชุมเวลา 14.40 น.
ระเบียบวาระที่ 1
เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
ประธาน
- ผูวาราชการจังหวัดสุโขทัย มอบหมายใหผมนายสุชาติ ทีคะสุข รองผูวาราชการจังหวัด
สุโขทัย เปนประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดตอจังหวัดสุโขทัยในครั้งนี้
มติที่ประชุม
- รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 2

รับรองรายงานการประชุม
- เลขานุ ก ารเสนอร า งรายงานการประชุ ม คณะกรรมการโรคติ ด ต อ จั ง หวั ด สุ โขทั ย
ครั้งที่ 22/2564 วันที่ 17 เมษายน 2564 ใหที่ประชุมพิจารณา
มติที่ประชุม
- รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการโรคติดตอจังหวัดสุโขทัย ครั้งที่ 22/2564
วันที่ 17 เมษายน 2564 โดยไมมีการแกไข

๓

ระเบียบวาระที่ 3

เรื่องสืบเนื่อง
3.1 สถานการณโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
เลขานุการ
- ข อมู ล ณ วั น ที่ 19 เมษายน 2564 ทั่ วโลกมี ผูติ ด เชื้ อรวม 141,999,278 คน
เสียชีวิต 3,032,862 คน ประเทศไทยอยูในอับดับที่ 109 ของโลก มีผูปวยรายใหม 1,390 คน จากการคนหา
ผูติดเชื้อเชิง รุกในชุมชน 326 คน และจากระบบเฝาระวัง และระบบบริการฯ 1,058 คน และผูเดิน ทางจาก
ตางประเทศ 6 คน รวมมีผูปวยยืนยันสะสมทั้งสิ้น 43,742 คน และเสียชีวิตรวม 104 คน
3.1.1 สถานการณ Covid-19 จังหวัดสุโขทัย
- ขอมู ล ณ วัน ที่ 19 เมษายน 2564 พบผูป วยยื นยัน โควิด-19 รายใหม จำนวน
1 ราย ยอดสะสมรวมตั้ง แตมีการระบาดระลอกใหม รวม 17 ราย มีการดำเนินการคนหาผูติดเชื้อ 943 ราย
ผลการตรวจไมพบเชื้อทั้ง 926 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

อยูในพื้นที่จังหวัด ลูกชายติดเชื้อโควิด-19
สุโขทัย

12 เม.ย. 64

รพ.สวรรคโลก

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

๔

รายที่

เพศ

อายุ

เดินทางมาจาก

12

ชาย

21 ป

จ. เชียงใหม

13

หญิง

20 ป

14

ชาย

15

วันที่ตรวจพบเชื้อ

รักษาที่ รพ.

เที่ยวสถานบันเทิง

13 เม.ย. 64

รพ.สุโขทัย

จ. พิษณุโลก

เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง

14 เม.ย. 64

รพ.สุโขทัย

23 ป

จ.นนทบุรี

เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง

15 เม.ย. 64

รพ.สุโขทัย

ชาย

22 ป

จ.พิษณุโลก

เที่ยวสถานบันเทิง

16 เม.ย. 64

รพ.ศรีสัชนาลัย

16

หญิง

65

17 เม.ย.64

รพ.ศรีสังวรฯ

17

ชาย

22

18 เม.ย.64

รพ.ศรีสังวรฯ

มติที่ประชุม

ประวัติเสี่ยง

อยูในพื้นที่จังหวัด สามีติดเชื้อโควิด-19
สุโขทัย
จ.พิษณุโลก

เที่ยวสถานบันเทิง

- 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 17 ราย ทีมชวยเหลือเยียวยาจิตใจผูประสบภาวะวิกฤต ( MCATT) ไดติดตามดูแลทางจิตใจของ
ผูปวย 15 รายแรก ตามแนวทางการดูแลจิตใจในสถานการณโควิด-19 จังหวัดสุโขทัย โดยมีผลการประเมิน ดังนี้
ผลการประเมิน

จำนวน

แนวทางการดูแล

เครียดนอย

13 ราย

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

(คะแนน 0-4 )
เครียดปานกลาง
(คะแนน 6)

1 ราย (รายที่15) อาการ : กังวลเปนหวงพอแมวาจะติดโควิด-19
การดูแล : พูดคุยใหคำปรึกษา แนะนำการผอนคลายสุขภาพจิต และ
ใหขอมูลชองทางในการขอความชวยเหลือ หากมีปญ หาและอาการ
ผิดปกติ

เครียดมาก

1 ราย (รายที่ 16) อาการ : มีความกังวลเกี่ยวกับสุขภาพตนเอง
การดูแล: ดผุแลใกลชิด แผนการรักษา คือ สงตอปรึกษาจิตแพทย
วันที่ 19 เมษายน 2564
(2Q=1ขอ 9Q=13 คะแนน 8Q=0 คะแนน)

(คะแนน 10 )
9Q = 13 คะแนน
มติที่ประชุม

- รับทราบ

๕

ระเบียบวาระที่ 4

เรื่องแจงเพื่อทราบ

4.1 ข อ สั่ งการกระทรวงมหาดไทย เรื่อ ง ขอให จังหวัด พิ จ ารณาดำเนิน การตาม
ขอสั่งการศูนยบริหารสถานการณโควิด-19
สำนักงานจังหวัดสุโขทัย
- ตามโทรสารในราชการกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุดที่ มท 0230/ว2228
ลงวันที่ 18 เมษายน 2564 ดวยศูนยปฏิบัติการ ศูนยบริหารสถานการณโควิด - 19 (ศปก.ศบค.) ไดจัดประชุม
เมื่อวันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๖๔ ณ ตึกสันติไมตรี (หลังใน) ทำเนียบรัฐบาล ซึ่งมีประเด็นขอสั่งการ/ขอเสนอแนะที่
เกี่ย วขอ งกับ กระทรวงมหาดไทย ศู นย บริ หารสถานการณ ก ารแพรระบาดของโรคติ ดเชื้ อไวรัส โคโรนา 2019
กระทรวงมหาดไทย (ศบค.มท.) จึงขอใหจังหวัดพิจารณาดําเนินการตามขอสั่งการ/ขอเสนอแนะในสวนที่เกี่ยวของ
ดังนี้
๑. ขอความรวมมือให ประชาชนที่มี ความเสี่ ยงหรือเปนผูสัมผั สเสี่ยงสูง ตองประเมิ น
ตนเองเขารับการตรวจหาเชื้อและกักตัวอยางนอย ๑๔ วัน โดยผูที่ตรวจหาเชื้อแลวใหงดการเดินทางจนกวาการ
ตรวจเชื้อจะเสร็จสิ้น
๒. เน น ย้ ำ ให ป ระชาชน ป อ งกั น ตนเองโดยปฏิ บั ติ ต ามาตรการ D-M-H-T-T-A
อยางเครง ครัด และหลีกเลี่ยงการเดิน ทางโดยไม จําเป น ตลอดจนงดกิจกรรมที่ มีความเสี่ยงตอการแพรเชื้อสู ง
เช น การจั ด เลี้ ย ง สั ง สรรค และกิ จ กรรมส ง เสริ ม การขาย ทั้ ง ในร า นอาหาร โรงแรม ห า งสรรพสิ น ค า หรื อ
การจัดกิจกรรมที่มีการรวมกลุมของคนจํานวนมากในสถานที่ราชการ/เอกชนอื่น ๆ
๓. เนนย้ำใหผูประกอบการดําเนินการเพื่อลดการแพรระบาดของโรคโควิด - 19 ดังนี้
๑) ใหตรวจและปรับปรุงระบบการระบายอากาศ ตลอดจนขึ้นทะเบียนผูคา และลูกจางในพื้นที่ตลาดของตนเอง
และ ๒) จัด ให มี จุ ดคั ด กรองและระบบ sealed route การเดิน ทางมาทํา งานในสถานประกอบการ/ โรงงาน
ตลอดจนหลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารรวมกัน
๔. ชี้ แ จงทํ า ความเข า ใจกั บ ผู ป ระกอบการร านสะดวกซื้ อ ซู เปอร ม าร เก็ ต ตลาดนั ด
กลางคื น ตลาดโต รุ ง ถนนคนเดิ น ในพื้ น ที่ ค วบคุ ม สู ง สุ ด ตามข อ กํ า หน ดออกตามความในมาตรา ๙
แห ง พระราชกํ า หนด การบริ ห ารราชการในสถานการณ ฉุ ก เฉิ น พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบั บ ที่ ๒๐) ให เป ด กิ จ การ
ได ตามปกติ แตไ มเกิน เวลา ๒๓.๐๐ น. สําหรับ รานหรือ สถานที่ ซึ่ง ตามปกติ เป ดให บริก ารตลอด ๒๔ ชั่วโมง
ใหเริ่มเปดดําเนินการไดในเวลา 0๔.00 น.
๕. ขอความร ว มมื อ ให ทุ ก ภาคส วนพิ จ ารณาใช รูป แบบการปฏิ บั ติ ง านของบุ ค ลากร
เป น การปฏิ บั ติ ง านนอกสถานที่ ตั้ ง (Work Form Home) การสลั บ วั น ทํ า งาน หรื อ วิ ธี ก ารอื่ น ใดที่ เหมาะสม
และขอใหผูที่เดินทางกลับภูมิลำเนาในหวงเทศกาลสงกรานต หลีกเลี่ยงการเคลื่อนยายหรือเดินทางกลับมาทํางาน
แตใหพิจารณาใชมาตรการปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้งเปนหลัก ทั้งนี้ ในการ Work From Home ตองไมกระทบตอ
การบริหารราชการแผนดินและการบริการประชาชน

๖

๖. กําหนดมาตรการคุมไวสังเกตอาการสําหรับผูที่เดินทางมาจากจังหวัดพื้นที่เสี่ยงแทน
มาตรการกักกันตั วโดยใหใชกลไกของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมูบาน (อสม.) ในการกํากับและติ ดตาม
รวมถึง ใหบุ คคลดังกลาวมีการบัน ทึก รายละเอียดประจำวัน เพื่อประเมิน ตนเอง ตลอดจนปฏิบัติตามมาตรการ
D-M-H-T-T-A อยางเครงครัด
๗. ใหจังหวัดสระแกวติดตามและเฝาระวังสถานการณการแพรระบาดของโรคโควิด - 19
ในประเทศกัมพูชาอยางใกลชิด เพื่อปองกันผูลักลอบเขาเมืองที่อาจติดเชื้อโควิดเขามาในพื้นที่ เนื่องจากประเทศ
กัมพูชามีปริมาณผูติดเชื้อเพิ่มสูงขึ้น และระบบสาธารณสุขไมสามารถรองรับผูปวยไดเพียงพอ
ประธาน
- มอบหมายให ซึ่ ง ชุ ด ติ ดตามประเมิ น ผลระดั บ จัง หวัด และระดั บ อำเภอ ดำเนิ น การ
ประชาสัมพันธสรางความรูความเขาใจ ขอความรวมมือแกประชาชน ผูประกอบการทั้งหมดที่เกี่ยวของในมาตรการ
ตาง ๆ ที่ ออกโดยจั ง หวัด และสว นกลาง ในการปฏิ บั ติ ตามประกาศต าง ๆ และรายงานผลการปฏิ บั ติ ม ายั ง
สำนักงานจังหวัด
- มาตรการ Work from home หนวยงานที่จะมีการดำเนินการใหแจงสำนักงานจังหวัด
เพื่อเก็บรวบรวมขอมูลในภาพรวมของจังหวัด หากสวนกลางขอขอมูลจะไดสามารถสงขอมูลใหแกสวนกลางได
และแจ ง ไปยั ง ประชาสั ม พั น ธ จั ง หวั ด เพื่ อ ประชาสั ม พั น ธ ใ ห ป ระชาชนได รั บ ทราบว า มี ห น ว ยงานใดบ า งที่
Work from home แตทั้งนี้จะตองไมกระทบตอการใหบริการประชาชน
- การกำหนดมาตรการสำหรับผูที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง ในการประชุมครั้งที่ผานมา
ผูวาราชการจัง หวัด สุโขทัยไดเนน ย้ำใหอำเภอทุกแห ง เนนย้ำไปยัง พื้นที่ ขอความรวมมือให อสม. รวมกับผูน ำ
ทองถิ่น ติดตามขอมูลของผูที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง และใหดำเนินการตามมาตรการของจังหวัดสุโขทัยอยาง
เครงครัด ตามที่เคยมีการแจงสถิติผูเดินทางจากพื้นที่เสี่ยง ปจจุบันยังมีการรวบรวมขอมูลและรายงานขอมูลสถิติ
ผูเดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงหรือไม
เลขานุการ
ครั้งถัดไป

- จะดำเนิน การรายงานขอมูลผูเดินทางมาจากจังหวัดเสี่ยง 19 จังหวัด ในการประชุม

มติที่ประชุม

- รับทราบและนำไปปฏิบัตติ อไป

ระเบียบวาระที่ 5

เรื่องเสนอใหที่ประชุมพิจารณา

5.1 มาตรการปองกันควบคุมโรคโควิด-19 จังหวัดสุโขทัย
เลขานุการ
- ตามที่ไดมีการออกประกาศจังหวัดสุโขทัย ฉบับที่ 32 ลงวันที่ 17 เมษายน 2564
เนื่อ งจากมีขอ ซักถามถึง มาตรการป องกัน ควบคุ มโรคโควิด -19 จั งหวัดสุโขทั ย จำนวนมากจากหลายชองทาง
จึงขอชี้แจงทำความเขาใจมาตรการปองกันควบคุมโรคโควิด-19 จังหวัดสุโขทัยอีกครั้งหนึ่ง
1) มาตรการผู เดิ น ทางมาจากพื้ น ที่ เสี่ ย ง มี ค ำถามคื อ ผู ที่ อ าศั ย อยู จั ง หวั ด พิ ษ ณุ โลก
เดินทางมาทำงานที่จังหวัดสุโขทัยไปเชาเย็นกลับ จะตองกักตัว 14 วันหรือไม
- จะกักตัวเฉพาะผูที่เดินทางมาจาก 19 จังหวัด และมีประวัตเิ สี่ยงเคยไป สถานบันเทิง
ผับ บาร สถานที่เสี่ยง หรือสถานที่มีการระบาดมากอนนับตั้งแตวันที่ 1 เมษายน 2564 แตหากอยูเฉพาะบาน
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ไมไดไปสถานที่เสี่ยง จะไมตองกักตัว 14 วัน แตยังคงตองรายงานตัวตอเจาหนาที่สาธารณสุข กํานัน ผูใหญบาน
เจาหนาที่ฝายปกครอง หรือตํารวจ ในเขตพื้นที่และกรอกแบบฟอรม “SAVE สุโขทัย” เพื่อเก็บขอมูลผูที่เดินทางมา
จากจังหวัดเสี่ยง ซึ่ง แบบฟอรมจะมีลักษณะเปน QR Code จะมีอยูที่ดานตรวจโควิด-19 จัง หวัดสุโขทัยทุกดาน
หรือสามารถหาไดจากเว็บไซตและ Facebook สสจ.สุโขทัย
2) มาตรการปดสถานที่ มีคำถามคือตลาดนัดและถนนคนเดินจะตองปดดวยหรือไม
- จังหวัดสุโขทัยยังไมมีประกาศใหปดตลาดนัดและถนนคนเดิน แตตลาดทุกแหงยังจะตอง
มีการปฏิ บั ติ ตามมาตรการป องกั นโรคโควิ ด-19 เช น มีก ารเวน ระยะห าง คั ด กรองวัด ไข ปฏิ บั ติ ตามมาตรการ
D-M-H-T-T สวนถนนคนเดินเทศบาลเมืองสุโขทัยธานีไดมีการชะลอการเปดออกไป หลังจากวันที่ 30 เมษายน
2564 จะมีการพิจารณาตามสถานการณอีกครั้งหนึ่ง
ประธาน
- โรงเรีย นสอนขั น รถ JK Driving ขอความอนุ เคราะห ข อความชั ด เจนจากประกาศ
จังหวัดสุโขทัย ฉบับที่ 32 ซึ่งโรงเรียนสอนขันรถ JK Driving นั้น มีลักษณะเขาขายสถานศึกษาที่จะตองปดตาม
ประกาศหรือไม
เลขานุการ
- ไดมีการพูดคุยทำความเขาใจกับเจาของโรงเรียนสอนขับรถ JK Driving ซึ่งมีลักษณะ
เปนสถานศึกษาจะตองหยุดดำเนินการ สิ่งที่เจาของโรงเรียนมีประเด็นที่กังวลคือประกันสังคมจะชดเชยใหหรือไม
ซึ่งไดสอบถามทางประกันสังคมแลว ยืนยันวาจะมีการชดเชยให
ประธาน
- มอบหมายใหสวนราชการและหนวยงานที่มีหนาที่กำกับดูแลในสวนที่เกี่ยวของกับการ
อนุญาตกิจกรรม กิจการตาง ๆ ที่ไดมีการสั่งงดสั่งหาม ชี้แจงทำความเขาใจแกผูประกอบการใหปฏิบัติอยางถูกตอง
เลขานุการ
- ได รั บ ร อ งเรี ย นมาว า มี ร า นอาหารบางแห ง มี ก ารให ผู ใ ช บ ริ ก ารดื่ ม แอลกอฮอล
ภายในราน ขอใหชุดติดตามประเมินผลระดับอำเภอติดตามไมใหมีการปฏิบัติที่ไมถูกตอง
ประธาน
- หากทราบชื่อรานภายหลังการประชุมใหแจงไปยังพื้นที่ เพื่อติดตามการปฏิบัติหากยัง
พบวามีการลักลอบใหดื่มแอลกอฮอลอีก ใหดำเนินการตามกฎหมายตอไป
มติที่ประชุม
- รับทราบและถือปฏิบัติ
5.2 ความกาวหนาการเตรียมความพรอมโรงพยาบาลสนามจังหวัดสุโขทัย
รองนายแพทยสาธารณสุขจังหวัด (ดานสงเสริมพัฒนา) - ชวงเชาวันนี้ไดมีการประชุมชี้แจงและสรางการรับรู
ใหกับนักศึกษา คณะอาจารย เจาหนาที่ภายในมหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติฯ และผูแทนของชุมชนที่อยูบริเวณ
โดยรอบมหาวิทยาลัยในการจัดตั้ง รพ.สนาม ประมาณ 30 คน ชี้แจงในเรื่องสถานการณโรควิด-19 ขอบเขตของ
โรงพยาบาลสนาม กลุ่มเป้าหมายที่จะเข้ามาอยู่ในโรงพยาบาลสนาม การจัดการขยะติดเชื้อ และการทำความ
สะอาดสถานที่เมื่อเสร็จสิ้นการจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม
- ในการประชุ ม ส่ว นใหญ่ จะถามเกี่ ยวกั บ การปฏิ บั ติ ตั วของเจ้ าหน้ าที่ แ ละนั ก ศึก ษา
ในพื้นที่ ซึ่งได้ดำเนินการชี้แจงให้ทราบถึงการปฏิบัติที่ถูกต้อง ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับทราบและยินดีให้มีการจัดตั้ง
โรงพยาบาลสนามทีม่ หาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
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ขั้นตอนการรับผู้ป่วยโควิด-19 จากโรงพยาบาลต้นทาง เข้าศูนย์พักฟ��นผู้ป่วยโควิค-19
(รพ.สนาม) อาคารชวนชม มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งประเทศไทย วิทยาเขตสุโขทัย
ลงทะเบียน Google form โทร
ประสานเจาหนาที่กอนสงตัวผูปวย
แจงรายละเอียดผูปวยในการเตรียม
ของใชตามคูมือฯ

รพ.ตนทาง ประสานงานสงตัวผูปวย
(ตามหลักเกณฑการับผูปวยเขาสู
โรงพยาบาลสนาม
เจาหนาที่รพ.สนามเตรียมทำระบบ
Admit จัดเตรียมเตียงสำหรับผูปวย
รับลงทะเบียนเขา ณ Counter พยาบาล เมื่อผูปวยมาถึง
รพ.สนาม
1. ลงทะเบียน/ยืนยันตัวตน
2. ประเมินผูปวย/คัดกรองจิตเวช
3. ชี้แจงแนวทางปฏิบัติ/กติกาในการเขาพักตลอด 1014 วัน (คูมือผูปวย)
4. ใหญาติจัดหาชุดเสื้อผาใส 10 – 14 วัน (งดการซัก) /
ปลั๊กไฟ/อุปกรณนันทนาการ (เครื่องออกกำลังกาย)

เพศชาย ชั้น 1 โถงซาย
24 เตียง
หญิง ชั้น 2 หองละ 2 คน
28 เตียง (14 หอง)

ผูปวยจะไดรับการ CXR เมื่อ
เริ่มมีอาการไอมากขึ้น /
หายใจเร็วขึ้น >26/นาที /
เหนื่อยหอบ O2 Sat<95%

ผู ป ว ยวั ด อุ ณ หภู มิ ความดั น โลหิ ต O2 Sat เอง แล้ ว
รายงานพยาบาลประจำโรงพยาบาลสนาม (ผ่านทาง line)
เวรละ 1 ครั้ ง มี แ พทย์ ส อบถามอาการ และจดบั น ทึ ก
อาการทั่วไป
ผิดปกติ

หรือเจ็บแน่นหน้าอก
เจาหนาที่รพ.สนามเตรียมทำระบบ
Admit จัดเตรียมเตียงสำหรับผูปวย

สงโรงพยาบาลสุโขทัย

ปกติ

เตรียมความพรอมเอกสารและประสาน
ญาติมารับกลับบาน

๙

รองนายแพทยสาธารณสุขจังหวัด (ดานสงเสริมพัฒนา) - การจัดเตียงสนามของอาคารชวนชม เลือกใชพื้นที่
ชั้นลางฝงซายเปนหองพักของผูปวยเพศชาย จำนวน 24 เตียง มีหองอาบน้ำ 3 หอง หองสุขา 6 หอง สวนฝงขวา
เปนพื้นที่สำหรับเจาหนาที่ ในสวนชั้น 2 และ 3 เปนหองพักของผูปวยเพศหญิง เปนหองปรับอากาศ พักหองละ
2 คน ชั้น ละ 14 ห อง (28เตียง) มีห องน้ำภายในห อง ชั้น ที่ 4 ยัง ไม ได เปด ใชแ ตห ากมีจำนวนผู ปวยมากขึ้ น
สามารถเปดใชในภายหลังได
ประธาน
- อาคารสถานทีจ่ ะตองมีการปรับปรุงเรื่องใดเพิ่มเติมหรือไม
รองผอ.รพ.สุโขทัย ฝายการแพทย
- ห อ งโถงด า นล า งที่ จ ะให ผู ป ว ยเพศชายอยู ผนั ง ห อ งทั้ ง 2 ด า น
มีลักษณะเปนกระจกใส สามารถมองเห็นไดจากภายนอก วางแผนไววาจะจัดหาพลาสติกมานหองน้ำมาติดทั้งหมด
และมีกลองวงจรปดที่จะตองติดเพิ่มเติม
- การใหผูปวยเพศหญิงอยูชั้นบนเนื่องจากหองพักมีความมิดชิดมากกวา ใหพัก 2 คนตอหอง
เพื่อใหชวยดูแลซึ่งกันและกันได ปองกันเหตุการณคิดฆาตัวตายจากปญ หาความเครียด ทั้งนี้หากมีผูปวยมากขึ้น
ภายในหองสามารถรับผูปวยไดเพิ่มเปนหองละ 3 – 4 คน
มหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ วิทยาเขตสุโขทัย - สำหรับการปรับ ปรุง กลอ งวงจรป ด และอุ ปกรณ ดับ เพลิ ง
มหาวิทยาลัยกีฬาจะรับไปดำเนินการตอ ในสวนของมายบังสายตาไดมีการหารือไว 2 กรณี คือ กรณีแรกใชมาน
สติ๊ ก เกอร ติ ด สู ง เหนื อ ระดั บ สายตา กรณี ที่ มี ร าคาแพงเกิ น งบประมาณที่ มี จะใช ม า นสำหรั บ ห อ งอาบน้ ำ
ขนาด 1.80 เมตร x 1.80 เมตร จำนวน 20 ผืนแทนมานสติ๊กเกอร
รองผอ.รพ.สุโขทัย ฝายการแพทย
- อุปกรณที่ตองใชยังมีในสวนของอุปกรณทางการแพทย คือ เครื่องวัด
ความดั น โลหิ ต เครื่องวัดอุณ หภูมิ เครื่อ งวัด O2Sat ตองมีเทากับ จำนวนผูปวย อุปกรณ สำนักงานตาง ๆ และ
อุปกรณปองกันสำหรับบุคลากรทางการแพทย เชน เสื้อกาวน แวนตา ถุงมือ รองเทา ขอหารือวาจะใชงบประมาณ
สวนใดในการดำเนินการ
ปภ.สุโขทัย
- ไดมีการหารือไปยังสวนกลางในเรื่องของงบประมาณเชิงปองกันและยับยั้ง กรณี ใชชื่อวา
โรงพยาบาลสนามจะไมสามารถใชงบประมาณนี้ได จัง หวัดอื่น ๆ ที่ มีการดำเนินการจะใชชื่อศูน ยควบคุมและ
ปองกัน การแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ซึ่ง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะเข้ามาสนับสนุนได้ สิ่งที่
สามารถเบิ ก จ่ า ยได้ จ ะคล้ า ยกั บ Local Quarantine อุ ป กรณ์ ที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ การรั ก ษาจะไม่ ส ามารถเบิ ก ได้
เจ้าหน้าที่ที่ไปปฏิบัติงานหากเบิกค่าอาหารจะไม่สามารถเบิกเบี้ยเลี้ยงได้ให้เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง
เลขานุการ
- ในช่วงการระบาดรอบแรกที่ผ่านมา อบจ.ได้สนับสนุนอุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น เครื่องวัดความดัน
เครื่อ งวั ด อุ ณ หภู มิ เจลแอลกอฮอล์ ฯลฯ ให้ แ ก่ ส าธารณสุ ข จั ง หวั ด สุ โขทั ย ซึ่ ง สำนั ก งานสาธารณสุ ข จั ง หวั ด
ได้ แ จกจ่ า ยสิ่ ง ที่ ไ ด้ รั บ สนั บ สนุ น ไปให้ โ รงพยาบาลในสั ง กั ด หากในครั้ ง นี้ อบจ.จะสนั บ สนุ น อุ ป กรณ์ ที่ มี
ความจำเป�นต้องใช้ให้แก่สาธารณสุขจังหวัด ซึ่งจะได้นำไปสนับสนุนให้แก่โรงพยาบาลและโรงพยาบาลสนามต่อไป
จะสามารถทำได้หรือไม่

๑๐

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย - ขอให้ มี ก ารทำหนั ง สื อ ขอความอนุ เคราะห์ ไ ปยั ง องค์ ก ารบริ ห าร
ส่วนจังหวัดสุโขทัยว่ามีความต้องการให้สนับสนุนอะไรบ้าง ซึ่งถ้าเป�นสิ่งที่เป�นประโยชน์แก่ประชาชนจังหวัดสุโขทัย
และไม่ขัดกับระเบียบราชการสามารถให้การสนับสนุนได้
ประธาน
- มอบหมายให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
จั ง หวั ด สุ โ ขทั ย โรงพยาบาลสุ โ ขทั ย องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด สุ โ ขทั ย หารื อ การปฏิ บั ติ ในเรื่ อ งค่ า ใช้ จ่ า ย
ว่ามีสิ่งใดที่จำเป�นต้องใช้บ้าง และจะเบิกจ่ายงบประมาณจากส่วนใด
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย
- เสนอแนะเรื่องที่พักชั้นล่างที่จะเป�นที่พักของผู้ป่วยชายนั้น
มีห้องน้ำไม่มากพอ หากมีผู้ป่วยถึง 28 เตียง ห้องน้ำจะไม่เพียงพอต่อการใช้งานได้ ขอให้พิจารณาเรื่องการจัดการ
หองน้ำ หากสามารถนำผูปวยไปพักที่ชั้น 2 และชั้น 3 จะมีความพรอมมากกวาเนื่องจากมีหองน้ำภายในหองเลย
หองน้ำดานลางเตรียมพรอมไวสำหรับกรณีฉุกเฉินได
เลขานุการ
- ทางทีมจะนำไปเรื่องการจัดการห้องน้ำไปหารือกันอีกครั้งถึงความเหมาะสมกับจำนวนคน
และสถานที่ และหากมีความจำเป�นที่จะขอรับสนับสนุนอุปกรณ์ต่าง ๆ จะจัดทำหนังสือถึงองค์การบริหารส่วน
จังหวัดเพื่อขอความอนุเคราะห์ต่อไป
ประธาน
- ขอให้ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุโขทัยวิเคราะห์แนวโน้มสถานาการณ์ว่ามี ความจำเป�น ที่
จะต้องใช้โรงพยาบาลสนามหรือไม่
ผอ.รพ.สุโขทัย - สถานการณของประเทศตองติดตามสถานการณในสัปดาหนี้ ซึ่งสิ่งที่จะตามมาหลังวันหยุด
สงกรานต ซึ่งมีความเปนไปได 2 ทาง คือ สถานการณควบคุมโรคไมไดมีผูปวยรายใหมเพิ่มขึ้นจำนวนมากหลายพัน
ถึงหลายหมื่นคนตอวัน อีกทางหนึ่งคือการติดเชื้อรายใหมหลักพันตน ๆ ไปเรื่อย ๆ สามารถควบคุมได ชวงปลาย
เมษายนสถานาการณอาจะดีขึ้น ผูปวยลดลงไปอยูเหลือหลักรอยตอวัน
- การจัดตั้งโรงพยาบาลสนามมีการกำหนดหลักการไววา เพื่อความปลอดภัยจะไมนำผูปวย
รายใหมเขาไป แตจะนำผูปวยที่รักษาที่โรงพยาบาลครบ 7 วัน และไมมีอาการรุนแรง ใหไปอยูที่โรงพยาบาลสนาม
ตออีก 7 วัน อุปกรณการแพทยที่จะตองใชหากตองมีการเปดโรงพยาบาลสนามการจะสั่งซื้อตองใชเวลาประมาณ
2-3 สัปดาห ตองมีการจัดตั้งทีมที่จะบริหารจัดการในพื้นที่โรงพยาบาลสนามโดยเฉพาะ ซึ่งจะตองมีการวางแผน
จัดการใหดี
มติที่ประชุม
- คณะกรรมการโรคติดตอจัง หวัดสุโขทัยมีมติเห็นชอบจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม 2 แหง คือ
1) มหาวิ ท ยาลั ย การกีฬ าแห ง ชาติ วิ ท ยาเขตสุ โขทั ย 2) โรงแรมสุโขทั ย แกรนด รีส อรท แอนด สปา โดยให
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย สำนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุโขทัย และองคการบริหาร
ส ว นจั ง หวั ด สุ โขทั ย ร ว มประชุ ม หารื อ ถึ ง รู ป แบบที่ เหมาะสมเพื่ อ ให เกิ ด ความชั ด เจน ในการบริ ห ารจั ด การ
งบประมาณ วัสดุ ครุภัณฑ เวชภัณฑ และบุคลากรผูปฏิบัติหนาที่

๑๑

- การจัดหาเวชภั ณ ฑ และอุป กรณ ท างการแพทย ที่ใชในโรงพยาบาลสนาม มอบหมายให
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเปนผูรับผิดชอบดำเนินการ โดยใหองคการบริหารสวนจังหวัดสุโขทัยเปนผูอนุเคราะห
และสนับสนุนงบประมาณ
- ในสวนของระบบรักษาความปลอดภัยบริเวณโรงพยาบาลสนาม ใหจัดตั้ง ดานตรวจหรือ
จุดสกัดคัดกรองโควิด-19 ดูแลและรักษาความปลอดภัย ในการเดินทางเข้าออกพื้นที่โรงพยาบาลสนาม เพื่อจัด
ระเบียบการเข้าออกพื้น ที่ การเฝ้าระวัง การรักษาความปลอดภัยในพื้นที่ โดยให้สำนักงานปองกันและบรรเทา
สาธารณภัยจังหวัดสุโขทัยเปนผูสนับสนุนงบประมาณ คาเบี้ยเลี้ยงหรือคาอาหารแกเจาหนาที่ผูปฏิบัติหนาที่
5.3 ขออนุญาตจัดกิจกรรม
ผูชวยเลขานุการ
- มีการขออนุญาตจัดกิจกรรมซึ่งมีผูเขารวมมากกวา 50 คน ทั้งหมด 19 ราย จากการ
ประเมินความเสี่ยงพบวาอยูในระดับเสี่ยงต่ำ 17 ราย และเสี่ยงปานกลาง 2 ราย ดังตอไปนี้
วาระ

ชื่อกิจกรรม

5.3.1 งานฌาปนกิจ
5.3.1.1 งานฌาปนกิจ บิดาของผูวาราชการจังหวัด
สุโขทัย ณ วัดไทยชุมพล ต.ธานี อ.เมือง
สุโขทัย วันที่ 18-22 เมษายน 2564
5.3.2 งานอุปสมบท
5.3.2.1 ขออนุญาตจัดงานอุปสมบท ณ บานเลขที่
69 ม.8 ต.ปากุมเกาะ อ.สวรรคโลก วันที่
19 เมษายน 2564
5.3.2.2 งานอุปสมบท บานเลขที่ 168 หมู 7 ต.บาน
หลุม อ.เมือง วันที่ 1 พฤษภาคม 2564
5.3.2.3 งานบวชพระสามัคคี วัดราชพฤกษ ต.บาน
หลุม อ.เมือง วันที่ 22 เมษษยน 2564
5.3.2.4 งานอุปสมบท บานเลขที่ 327 หมู 2 ต.บาน
หลุม อ.เมือง วันที่ 22 เมษายน 2564
5.3.2.5 งานอุปสมบท บานเลขที่ 348/1 หมู 5 ต.
บานหลุม อ.เมือง วันที่ 22 เมษายน 2564
5.3.2.6 งานอุปสมบท บานเลขที่ 318/3 หมู 2 ต.
บานหลุม อ.เมือง วันที่ 22 เมษายน 2564

จำนวน
คน

ผูขอ

ระดับ
ความเสี่ยง

90

สำนักงานจังหวัดสุโขทัย

ต่ำ

90

นางภาพร ขาวสุวรรณ

ต่ำ

<100

นายทองคำ เตหลอง

ต่ำ

<100

พระปลัดพร ธนพโล

ต่ำ

<100

นายดำรงค ชื่นรอด

ต่ำ

<100

งวย นิ่มหอม

ต่ำ

<100

นายศักดิ์กฤษณ มวงทอง

ต่ำ

๑๒

วาระ

ชื่อกิจกรรม

5.3.3 งานมงคลสมรส
5.3.3.1 ขออนุญาตจัดงานมงคลสมรส ณ บานเลขที่
34/4 ม.1 ต.หนองจิก อ.คีรีมาศ วันที่ 20
เมษายน 2564
5.3.3.2 ขออนุญาตจัดงานมงคลสมรส ณ บานเลขที่
34 ม.7 ต.ปากุมเกาะ อ.สวรรคโลก วันที่
24 เมษายน 2564
5.3.3.3 ขออนุญาตจัดงานมงคลสมรส ณ บานเลขที่
13/1 ม.4 ต.ปากุมเกาะ อ.สวรรคโลก วันที่
24 เมษายน 2564
5.3.3.4 ขออนุญาตจัดงานมงคลสมรส ณ บานเลขที่
87 ม.11 ต.กง อ.กงไกรลาศ วันที่ 23
เมษายน 2564
5.3.3.5 งานมงคลสมรส บานเลขที่ 24/5 หมู5 ต.
ยางซาย อ.เมือง วันที่ 22 เมษายน 2564

จำนวน
คน

ผูขอ

ระดับ
ความเสี่ยง

50

นางสาวศุภากร ปนโตนด

ต่ำ

90

นางสอน เพิ่มพูน

ต่ำ

90

นายโหม ทองเพช็ร

ต่ำ

80

นายบุญชู แตมทอง

ต่ำ

200 นางบัวหลวง จันดี

5.3.3.8 งานมงคลสมรส บานเลขที่ 219/2 หมู 8 ต. <100 นางสาวสังวาลย สุขนุม
บานหลุม อ.เมือง วันที่ 25 เมษายน 2564
5.3.9 งานมงคลสมรส บานเลขที2่ 22/3 หมู4 ต.
50 นางวารินทร อินทร
บานแกง อ.ศรีสัชนาลัย วันที่ 19-20
เมษายน 2564
5.3.4 งานบุญอื่นๆ
5.3.41. ขออนุญาตจัดงานทำบุญขึ้นบานใหม
80 นางสุด สุริยะใหม
บานเลขที่ 35/1 ม.9 ต.ปากน้ำ อ.สวรรค
โลก วันที่ 23เมษายน 2564
5.3.4.2 ขออนุญาตจัดงานทำบุญ 7 วัน บานเลขที่
50 นางประมวล ประมูล
47 ม.6 ต.สารจิตร อ.ศรีสัชนาลัย วันที่ 20
เมษายน 2564
5.3.4.3 ขออนุญาตจัดงานทำบุญ 100 วัน
50 นายเที่ยง คุงทรัพย
บานเลขที่ 27 ม.7 ต.บานแกง
อ.ศรีสัชนาลัย วันที่ 23 เมษายน 2564

ปานกลาง
ต่ำ
ต่ำ

ต่ำ
ต่ำ
ต่ำ

๑๓

วาระ

ชื่อกิจกรรม

5.35 อื่นๆ
5.3.5.1 ขออนุญาตจัดกิจกรรมการสอบคัดเลือก
นักเรียนประเภทความสามารถพิเศษ
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
5.3.5.2 กิจกรรมรับบริจาคโลหิต ณ หอประชุม
อำเภอสวรรคโลก วันที่ 23 เมษายน 2564

จำนวน
คน
40

ผูขอ
นายมนตรี คงเจริญ

ระดับ
ความเสี่ยง
ต่ำ

150 รอง ศ.พญ.ดุจใจ ชัยวานิชศิริ ปานกลาง

ผูชวยเลขานุการ

- กิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่ำ 17 กิจกรรม เห็นควรใหสามารถดำเนินการจัดกิจกรรมได
- กิจกรรมที่จะเสนอใหที่ประชุมพิจารณา มีทั้งหมด 3 กิจกรรม ดังนี้
1) งานมงคลสมรส บานเลขที่ 24/5 หมู5 ต.ยางซาย อ.เมือง วันที่ 22 เมษายน
2564 ผูเขารวมประมาณ 200 คน จากการประเมินความเสี่ยงอยูในระดับปานกลาง ไดมีการประสานงานกับ
ผูจัดกิจกรรมใหลดจำนวนผูเขารวมกิจกรรมไมใหเกิน 100 คน ซึ่งไดรับความรวมมือกับผูจัดกิจกรรมในการลด
จำนวนคนจึงเห็นควรใหสามารถจัดกิจกรรมได เนื่องจากไมมีการดื่มสุราและการแสดงดนตรีภายในงาน
2) โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ขออนุญ าตจัดกิจกรรมการสอบคัดเลือกนักเรียนประเภท
ความสามารถพิเศษ จำนวน 40 คน แตเนื่องจากประกาศจัง หวัดสุโขทัย ฉบับที่ 32 มีการกำหนดหามการใช
อาคารหรื อ สถานที่ ข อง โรงเรี ย นและสถาบั น การศึ ก ษาทุ ก ประเภท เพื่ อ การจั ด การเรีย นการสอน การสอบ
การฝ กอบรม หรือ การทํ า กิ จกรรมใด ๆ ในโรงเรี ยนและสถาบั น การศึ ก ษาทุ ก ประเภททั้ ง ภาครัฐ และเอกชน
จึงขอเสนอที่ประชุมพิจารณาวาจะสามารถจัดไดหรือไม
3) กิจกรรมรับบริจาคโลหิต ณ หอประชุมอำเภอสวรรคโลก วันที่ 23 เมษายน 2564
มีผูเขารวมประมาณ 150 คน จากการประเมินความเสี่ยงอยูในระดับปานกลาง หากสามารถแบงกิจกรรมเปน
ชวงเชา-บายได เพื่อใหจำนวนคนรวมกิจกรรมลดลง เห็นควรใหสามารถจัดกิจกรรมได
ผอ.รพ.สวรรคโลก
- ไดมี การหารือกั บ นายอำเภอสวรรคโลก เรื่อ งกิ จกรรมบริ จาคโลหิ ตคาดวาน าจะมี
ผูเข ารว มประมาณ 150 คน โดยจะแบ ง เป น ช ว งเช า และบ าย จัด ให มี ก ารเวน ระยะห า งที่ ชั ด เจน ซึ่ ง จะเป น
ประโยชนกับหนวยบริการที่จะไดรับบริจาคโลหิตดวย
ประธาน
- กิจกรรมที่ มีผู เขารวมมากกวา 100 คน แตห ากพิ จารณารูป แบบของกิจ กรรมแลวไมมี
ความเสี่ยงที่จะเกิดการสัมผัสใกลชิด ไมมีการดื่มแอลกอฮอล/อาหาร มีมาตรการปองกันโรคโควิด-19 ที่ชัดเจน
ซึ่ ง หน ว ยงานที่ มี ห น า ที่ ติ ด ตามการปฏิ บั ติ ในพื้ น ที่ ก็ จ ะต อ งมี ก ารติ ด ตามให มี ก ารปฏิ บั ติ ต ามมาตรการด ว ย
หากยืนยันวาสามารถปฏิบัติตามมาตรการไดก็สามารถที่จะพิจารณาอนุญาตได
เลขานุการ
- ทุกกิจกรรมที่มีการอนุญ าตใหสามารถจัดกิจกรรมได ชุดติดตามประเมินผลระดับอำเภอ
จะตองมีการติดตามการปฏิบัติตามมาตรการ และรายงานผลการปฏิบัติกลับมาทุกราย

๑๔

- กิจกรรมของโรงเรียนสุ โขทั ยวิท ยาคม ขออนุญ าตจัดกิจ กรรมการสอบคั ดเลื อกนั กเรีย น
ประเภทความสามารถพิ เศษ ตามประกาศจั ง หวั ด สุ โขทั ย ห ามการใช อ าคารหรื อ สถานที่ ข อง โรงเรี ย นและ
สถาบัน การศึกษาทุกประเภท เพื่ อการจัดการเรียนการสอน การสอบ การฝกอบรม หรือการทํ ากิจกรรมใด ๆ
ซึ่งไมไดกำหนดขอยกเวนใหขออนุญาต จึงไมสามารถพิจารณาอนุญาตใหจัดกิจกรรมได
รอง ผอ.สพม.สุโขทัย - กิ จกรรมของโรงเรีย นสุ โขทั ย วิท ยาคมเป น การสอบคัด เลือ กตามปฏิ ทิ น ของ สพฐ.
เปนการคัดเลือกนักเรียนที่มีความสามารถทางดานกีฬา ดนตรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย
ไดป ระกาศ และแจงใหสถานศึกษาจัดกิจกรรมโดยปรับ รูปแบบกิจ กรรม ยึดตามประกาศมาตรการของศบค.
สวนกลางเปนหลัก ซึ่งไดกำชับทางโรงเรียนไปแลว จึงขอใหที่ประชุมพิจารณาวาจะอนุญาตหรือไม
ประธาน
- การจั ด กิ จกรรมที่ เกิ น 50 คน นั้ น มี ข อ ยกเว น ให สามารถขออนุ ญ าตต อ คณะกรรมการ
ควบคุมโรคติดตอจังหวัดได แตการปดสถานศึกษานั้นไมไดมีขอยกเวนกำหนดไวในประกาศ จึงไมสามารถพิจารณา
อนุญาตได ขอใหสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุโขทัยสื่อสารทำความเขาใจกับทางโรงเรียนใหเขาใจดวย
มติที่ประชุม
- คณะกรรมการโรคติดตอจัง หวัดสุโขทัยมีมติเห็น ชอบใหกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่ำจำนวน
17 กิจกรรม สามารถจัดกิจกรรมได กิจกรรมที่มีความเสี่ยงปานกลาง คือ งานมงคลสมรส บานเลขที่ 24/5 หมู 5
ต.ยางซ า ย อ.เมื อ ง วั น ที่ 22 เมษายน 2564 อนุ ญ าตให กิ จ กรรมได แ ต จ ะต อ งลดจำนวนผู เข า ร ว มงาน
ไมให เกิน 100 คน และกิจกรรมรับบริจาคโลหิ ต ณ หอประชุม อำเภอสวรรคโลก วันที่ 23 เมษายน 2564
อนุญาตใหกิจกรรมได แตจะตองมีการแบงเปนชวงเชาและบาย เพื่อไมใหมีการรวมคนจำนวนมาก ทั้งนี้ทุกกิจกรรม
ที่ไดรับอนุญาตจะตองมีการปฏิบัติตามมาตรการปองกันโรคโควิด-19 ที่ราชการกำหนดอยางเครงครัด
- ไม อ นุ ญ าตให โรงเรี ย นสุ โขทั ย วิ ท ยาคม จั ด กิ จ กรรมการสอบคั ด เลื อ กนั ก เรี ย นประเภท
ความสามารถพิ เศษ เนื่อ งจากมี การห ามจั ดกิ จกรรมภายในโรงเรียน ตามประกาศจัง หวัดสุ โขทัย ฉบั บ ที่ 32
ลงวันที่ 17 เมษายน 2564 โรงเรียนและสถาบันการศึกษาทุกประเภททั้งภาครัฐและเอกชน หามการใชอาคาร
หรือสถานที่ของ โรงเรียนและสถาบันการศึกษาทุกประเภท เพื่อการจัดการเรียนการสอน การสอบ การฝกอบรม
หรือการทํากิจกรรมใด ๆ ที่มีผูเขารวมกิจกรรมเปนจํานวนมากทําใหเสี่ยงตอการแพรกระจายโรคโควิด-19
วาระที่ 6

เรื่องอื่น ๆ
6.1 การประชุมคณะกรรมการโรคติดตอจังหวัดสุโขทัย ครั้งที่ 24
เลขานุการ
- เสนอกำหนดการจัดประชุมคณะกรรมการโรคติดตอจังหวัดสุโขทัย ครั้งที่ 24 ในวันศุกรที่
23 เมษายน 2564 ณ หองประชุมพระมงคลพัฒนพิธาน ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย
มติที่ประชุม
- คณะกรรมการโรคติด ตอ จัง หวัดสุ โขทัย มีม ติเห็น ชอบให มีก ารจัด ประชุม คณะกรรมการ
โรคติดตอจังหวัดสุโขทัย ครั้งที่ 24 ในวันศุกรที่ 23 เมษายน 2564 ณ หองประชุมพระมงคลพัฒนพิธาน ชั้น 2
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย ทั้งนี้หากมีเรื่องเรงดวนจำเปนสามารถเลื่อนวันเวลาในการจัดประชุมได

๑๕

ประธาน
- มอบหมายใหสวนราชการที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติหนาที่ปองกัน ยับยั้งการแพรระบาดของ
โรคโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดสุโขทัย ปฏิบัติหนาที่อยางเขมงวดจริงจังตามมาตรการที่กำหนด
มติที่ประชุม
ประธาน

- รับปฏิบัติ
- กลาวปดการประชุม

ปดประชุม เวลา 16.10 น.
(ลงชื่อ)

กฤษณะ อินทรดวง
(นายกฤษณะ อินทรดวง)
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
ผูบันทึกรายงานการประชุม

(ลงชื่อ)

พรพรรณ ชาติชนะ
(นางพรพรรณ ชาติชนะ)
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
หัวหนากลุมงานควบคุมโรคติดตอ
ผูตรวจรายงานการประชุม

