รายงานการประชุมคณะกรรมการโรคติดตอจังหวัดสุโขทัย
ครั้งที่ 29/2564
วันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 เวลา 14.00 น. – 16.30 น.
ณ หองประชุมพระมงคลพัฒนพิธาน ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย
------------------------------------------------------------------ผูเ ขารวมประชุม
1. นายวิรฬุ พรรณเทวี
ผูวาราชการจังหวัดสุโขทัย
ประธานกรรมการ
2. นางสาวพรสุรางค ราชภักดี
ผู อ ำนวยการสำนั ก งานป อ งกั น ควบคุ ม โรคที่ 2 กรรมการ
จังหวัดพิษณุโลก (ผูแทน)
3. นายณัฏฐพงศ สุขวิสิฏฐ
ปลัดจังหวัดสุโขทัย
กรรมการ
4. นางศศิธร สุดเจริญ
ประชาสัมพันธจังหวัดสุโขทัย
กรรมการ
5. นายคำรณ อิ่มเนย
หัวหนาสำนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย กรรมการ
จังหวัดสุโขทัย
6. นายมนู พุกประเสริฐ
นายกองคการบริหารสวนจังหวัดสุโขทัย
กรรมการ
7. นายปราโมทย สูญยี่ขันธ
นายอำเภอศรีสัชนาลัย (ผูแทน)
กรรมการ
8. นายบุญเสริม เชยวัดเกาะ
นายกองคการบริหารสวนตำบลปากแคว
กรรมการ
9. นายอรรณพ เสือกระจาง
ปศุสัตวจังหวัดสุโขทัย
กรรมการ
10. นายแพทยสมชาย แกวเขียว
ผูอำนวยการโรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย
กรรมการ
11. นายแพทยศักดิ์สิทธิ์ บอแกว
ผูอำนวยการโรงพยาบาลบานดานลานหอย
กรรมการ
12. นายแพทยวิชัย วนรัตนวิจิตร
ผูอำนวยการโรงพยาบาลสวรรคโลก
กรรมการ
13. นายสรวุฒิ เอี่ยมนุย
สาธารณสุขอำเภอกงไกรลาศ
กรรมการ
14. นายเชาวลิต เลื่อนลอย
สาธารณสุขอำเภอศรีนคร
กรรมการ
15. ดร.นพ.ปองพล วรปาณิ
นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย
กรรมการและเลขานุการ
16. นายแพทยกฤษณะ แกวมูล
นายแพทยเชี่ยวชาญดานเวชกรรมปองกัน
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
17. นางพรพรรณ ชาติชนะ
หัวหนากลุมงานควบคุมโรคติดตอ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
ผูไมเขารวมประชุม
1. นายณรงค ผันพักตร
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหนาที่นายกเทศมนตรีตำบล กรรมการ
หาดเสี้ยว
2. นายสมศักดิ์ ดิลกวัฒนา
ผูดำเนินการสถานพยาบาลเอกชน
กรรมการ
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เริ่มประชุมเวลา 14.00 น.
ระเบียบวาระที่ 1
เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
ประธาน
- กอนที่จะมีการดำเนินการฉีดวัคซีนโควิด-19 จะตองมีการรางแผนใหเห็นรูปแบบการ
ดำเนินงานที่ชัดเจน เพื่อใหสามารถกำหนดผูรับผิดชอบหรือวางแผนในการแกไขปญหาได
- ใหฝายเลขานุการดำเนินการตามระเบียบวาระประชุมตอไป
มติที่ประชุม
- รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 2

รับรองรายงานการประชุม
- เลขานุ ก ารเสนอร า งรายงานการประชุ ม คณะกรรมการโรคติ ด ต อ จั ง หวั ด สุ โขทั ย
ครั้งที่ 28/2564 วันที่ 14 พฤษภาคม 2564 ใหที่ประชุมพิจารณา
มติที่ประชุม
- รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการโรคติดตอจังหวัดสุโขทัย ครั้งที่ 28/2564
วันที่ 14 พฤษภาคม 2564 โดยไมมีการแกไข
ระเบียบวาระที่ 3

เรื่องสืบเนื่อง
3.1 สถานการณโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
เลขานุการ
- ขอมูล ณ วันที่ 19 พฤษภาคม 2564 ทั่วโลกมีผูติดเชื้อรวม 164,886,821 คน
เสียชีวิต 3,418,430 คน ประเทศไทยอยูในอับดับที่ 92 ของโลก มีผูปวยรายใหม 3,394 คน เปนผูติดเชื้อราย
ใหม 1,896 คน และจากเรือนจำ/ที่ตองขัง 1,498 รวมมีผูปวยยืนยันสะสมทั้งสิ้น 116,949 คน
3.1.1 สถานการณ Covid-19 จังหวัดสุโขทัย
- ขอมูล ณ วันที่ 19 พฤษภาคม 2564 พบผูปวยยืนยันโควิด-19 รายใหม 1 ราย
รวมมีผูปวยยืนยันสะสม ตั้งแตวันที่ 1 เมษายน 2564 รวม 107 ราย รักษาหายแลว 90 ราย อยูระหวางการ
รักษา 13 ราย
3.1.2. จำนวนผูปวยโควิด-19 รายวัน จังหวัดสุโขทัย
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เลขานุการ
- จากกราฟจำนวนผู ป ว ยโควิ ด -19 รายวั น จั ง หวั ด สุ โ ขทั ย พบว า มี จ ำนวนผู ป ว ย
ในชวง 1 สัปดาหที่ผานมา มีจำนวน 1 - 3 คนตอวัน ไมพบการระบาดเปนกลุมกอนจำนวนมาก แสดงใหเห็นวา
สามารถควบคุมการระบาดไดดีไมเกิดการแพรระบาดเปนวงกวาง
3.1.3 จำนวนผูปวยแยกตามโรงพยาบาลและอาการ(ขอมูล ณ วันที่ 19 พ.ค.2564)
จำนวนผูปวย
ไมมีอาการ
เล็กนอย
ปานกลาง
อาการหนัก
โรงพยาบาล
ที่รับรักษา
สุโขทัย
3
7
1
2
1
ศรีสังวรสุโขทัย
3
0
2
1
0
สวรรคโลก
2
2
0
0
0
คีรีมาศ
1
0
1
0
0
ศรีสัชนาลัย
0
0
0
0
0
บานดานลานหอย
0
0
0
0
0
กงไกรลาศ
0
0
0
0
0
ทุงเสลี่ยม
0
0
0
0
0
ศรีนคร
0
0
0
0
0
โรงพยาบาลสนาม
0
0
0
0
0
รวม
13
3
5
4
1
3.1.4 ผลการดูแลทางจิตใจของผูปวยโควิด-19 จังหวัดสุโขทัย
เลขานุการ
- จากสถานการณการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดสุโขทัย พบผูปวย
จำนวน 106 ราย ทีมชวยเหลือเยียวยาจิตใจผูประสบภาวะวิกฤต ( MCATT) ไดติดตามดูแลทางจิตใจของผูปวย
102 ราย ตามแนวทางการดูแลจิตใจในสถานการณโควิด-19 จังหวัดสุโขทัย โดยมีผลการประเมิน ดังนี้
ผลการประเมิน

จำนวน

แนวทางการดูแล

เครียดนอย
(คะแนน 0-4 )

86 ราย

การดูแล: แนะนำในเรื่องของการดูแลสุขภาพตนเอง แนะนำการ
ผ อ นคลายสุ ข ภาพจิ ต และให ข อ มู ล ช อ งทางในการขอความ
ชวยเหลือหากมีปญหาและอาการผิดปกติ

เครียดปานกลาง
(คะแนน 5-7)

8 ราย (รายที่
50,51,60,63,
70,73-75)

อาการ : มี ค วามกั ง วลเล็ ก น อ ยกั ง วลว า บุ ค คลในครอบครั ว
จะติดเชื้อ
การดูแล : ใหการปรึกษา ใหกำลังใจ แนะนำวิธีการคลายเครียด
แนะนำคุยกับญาติสนิท สังเกตอาการ
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ผลการประเมิน

จำนวน

แนวทางการดูแล

ผูปวยเด็ก รายที่ 35 มีภาวะออทิสติก รักษาในโรงพยาบาลรวมกับครอบครัว ราเริงดี
รายที่ 37 ยายเปนผูดูแล รับประทานอาหาร นอนหลับปกติ Active ดี
รายที่ 83 อยูในการดูแลของผูปกครอง
รายที่ 102 ไมมีภาวะเครียด รับประทานอาหารไดปกติ
ยุติการติดตาม จำนวน 4 ราย เนื่องจากเสียชีวิต
3.1.5 จำนวนผูสัมผัสผูปวยยืนยันติดเชื้อโควิด-19 จังหวัดสุโขทัย
อำเภอ

รวมกลุมเสี่ยงทั้งหมด

ผูสัมผัสเสี่ยงสูงกักกันตัว 14
วัน (ราย)

ผูสัมผัสเสี่ยงต่ำสังเกต
อาการ 14 วัน (ราย)

รวม

กักตัว/
ติดตาม
อาการ

พนกัก
ตัว/
ติดตาม
อาการ

รวม

กักตัว

พนกัก
ตัว

รวม

สังเกต
อาการ

พน
สังเกต
อาการ

เมืองสุโขทัย

321

67

254

268

64

204

53

3

50

บานดาน
ลานหอย

163

0

163

60

0

60

103

0

103

คีรีมาศ

260

1

259

122

0

122

138

1

137

กงไกรลาศ

68

1

67

54

1

53

14

0

14

ศรีสัชนาลัย

178

27

151

159

23

136

19

4

15

ศรีสำโรง

291

15

276

136

12

124

155

3

152

สวรรคโลก

168

21

147

139

18

121

29

3

26

ศรีนคร

39

2

37

18

1

17

21

1

20

ทุงเสลี่ยม

327

0

327

40

0

40

287

0

287

ผลรวม
ทั้งหมด

1,815

134

1,681

996

119

877

819

15

804
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3.1.6 กลุมตรวจคนหาเชื้อ Covid-19 1 เมษายน - 19 พฤษภาคม 2564
อำเภอ

ตรวจหาเชื้อ

ผลลบ

ผลบวก

รอผล

รวม

เมือง

2,489

2,431

58

0

2,489

บานดานลานหอย

202

199

3

0

202

คีรีมาศ

466

458

8

0

466

กงไกรลาศ

125

123

2

0

125

ศรีสัชนาลัย

293

290

3

0

293

ศรีสำโรง

1,394

1,386

8

0

1,394

สวรรคโลก

699

676

23

0

699

ศรีนคร

74

74

0

0

74

ทุงเสลี่ยม

184

182

2

0

184

รวมทั้งหมด

5,926

5,819

187

0

5,926

3.1.7 ขอมูลจำนวนผูที่เดินทางกลับจากจังหวัดเสี่ยงลงขอมูลผาน “Save สุโขทัย”
เลขานุการ
- ตั้งแตวันที่ 1 เมษายน 2564 จนถึงวันที่ 14 พฤษภาคม 2564 มีขอมูลผูที่เดินทาง
จากจั ง หวัดควบคุม สูง สุ ดและเขม งวด 6 จัง หวัด ได แก กรุ ง เทพมหานคร ชลบุ รี เชี ยงใหม นนทบุ รี ปทุ มธานี
สมุทรปราการ เขามาในพื้นที่จังหวัดสุโขทัยและกรอกขอมูลการเดินทางผาน QR Code Save สุโขทัย ดังนี้
อำเภอ

6 จังหวัดเสี่ยงสูง

ครบ 14 วัน

ยังไมครบ 14 วัน

เมืองสุโขทัย

972

925

47

บานดานลานหอย

262

216

46

คีรีมาศ

759

710

49

กงไกรลาศ

1,658

1,590

68

ศรีสัชนาลัย

661

510

151

ศรีสำโรง

472

408

64

สวรรคโลก

1,389

1,302

87

ศรีนคร

365

336

29
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อำเภอ

6 จังหวัดเสี่ยงสูง

ครบ 14 วัน

ยังไมครบ 14 วัน

ทุงเสลี่ยม

138

128

10

รวม

6,676

6,125

551

ระเบียบวาระที่ 4

เรื่องแจงเพื่อทราบ
- ไมมี

ระเบียบวาระที่ 5

เรื่องเสนอใหที่ประชุมพิจารณา

5.1 มาตรการปองกันและควบคุมโรคโควิด-19 จังหวัดสุโขทัย
เลขานุการ
- ศบค.สวนกลางไดมีการกำหนดพื้นที่สถานาการณใหม ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2564 โดยมีการปรับพื้นที่โซนสีของแตละจังหวัด จากเดิมที่มีพื้นที่ควบคุมสูงสุดและ
เข ม งวดหรื อ สี แ ดงเข ม 6 จั ง หวั ด ลดลงเหลื อ 4 จั ง หวั ด ได แ ก กรุ ง เทพมหานคร นนทบุ รี ปทุ ม ธานี และ
สมุทรปราการ
พื้นที่ควบคุมสูงสุด หรือสีแดง มี 17 จังหวัด ไดแก กาญจนบุรี ชลบุรี ฉะเชิงเทรา ตาก
นครปฐม นครศรีธรรมราช นราธิวาส ประจวบคีรีขันธ พระนครศรีอยุธยา เพชรบุรี ยะลา ระนอง ระยอง ราชบุรี
สมุทรสาคร สงขลา และสุราษฎรธานี
อีก 56 จังหวัด เปนพื้นที่ควบคุม หรือสีสม ซึ่งจังหวัดสุโขทัยจะอยูในกลุมพื้นที่ควบคุม
- มีการผอนคลายมาตรการการจัดกิจกรรมตาง ๆ ตามระดับของพื้นที่สถานการณ ดังนี้
กิจกรรม
การสวมหนากาก
อนามัย/หนากากผา
การจัดกิจกรรม
รานอาหาร

พื้นที่ควบคุมสูงสุดและ
เขมงวด
ใหสวมหนากากอนามัย/
หนากากผา เมื่อออกนอก
เคหะสถาน หรืออยูในที่
สาธารณะ
หามจัดกิจกรรม รวมคน
มากกวา 20 คน
บริโภคในรานโดยนั่งไดไมเกิน
25% ไมเกิน 21.00 น.
สั่งกลับบานไมเกิน 23.00 น.
(งดการจำหนายและดื่มสุราใน
ราน)

พื้นที่ควบคุมสูงสุด

พื้นที่ควบคุม

ใหสวมหนากากอนามัย/ ใหสวมหนากากอนามัย/
หนากากผา เมื่อออกนอก หนากากผา เมื่อออกนอก
เคหะสถาน หรืออยูในที่ เคหะสถาน หรืออยูในที่
สาธารณะ
สาธารณะ
หามจัดกิจกรรม รวมคน หามจัดกิจกรรม รวมคน
มากกวา 50 คน
มากกวา 50 คน
บริโภคในรานไดไมเกิน บริโภคในรานไดตามปกติ
(งดการจำหนายและดื่ม
23.00 น. (งดการ
สุราในราน)
จำหนายและดื่มสุราใน
ราน)
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กิจกรรม
รานสะดวกซื้อ
ตลาดโตรุง
สถานบริการ สถาน
บันเทิง ผับ บาร คารา
โอเกะ
ศูนยการคา
หางสรรพสินคา

สถานศึกษาทุกระดับ
สถานบันกวดวิชา

สถานที่เสี่ยง หรือ
สถานที่ที่มีกิจกรรม
เสี่ยง

พื้นที่ควบคุมสูงสุดและ
เขมงวด
เปดบริการ 04.00 – 23.00
น.

พื้นที่ควบคุมสูงสุด

พื้นที่ควบคุม

เปดบริการ 04.00 –
23.00 น.

เปดบริการตามปกติ (ตาม
มาตรการที่กำหนด)

ปด

ปด

ปด

เปดบริการตามปกติ ไมเกิน เปดบริการตามปกติ ไม เปดบริการตามปกติ ไม
21.00 น. (จำกัดจำนวนคน เกิน 21.00 น. (จำกัด เกิน 21.00 น. (จำกัด
งดจัดกิจกรรมสงเสริมการ จำนวนคน งดจัดกิจกรรม จำนวนคน งดจัดกิจกรรม
สงเสริมการขาย)
สงเสริมการขาย)
ขาย)
หามใชอาคารสถานที่ เพื่อ ใหใชอาคารสถานที่ เพื่อ
จัดการเรียนการสอน กิจกรรม จัดการเรียนการสอน
กิจกรรมที่มีการรวมคน
ที่มีการรวมคนจำนวนมาก
จำนวนมาก โดยผาน
ความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการโรคติดตอ
จังหวัด
เปดบริการตาม
ปด ยกเวนสถานที่เลนกีฬา
ขอกำหนด สถานที่เลน
กลางแจง เปดไดไมเกิน
กีฬาเปดไดไมเกิน
21.00 น. แขงขันไดโดยไมมี
21.00 น. แขงขันไดโดย
ผูชม
จำกัดผูชม/ผูเลน

ใหใชอาคารสถานที่ เพื่อ
จัดการเรียนการสอน
กิจกรรมที่มีการรวมคน
จำนวนมาก ตามมาตรการ
ที่กำหนด
เปดบริการตามขอกำหนด
สถานที่เลนกีฬาเปดปกติ
แขงขันไดโดยจำกัดผูชม/
ผูเลน

เลขานุการ
- จากการกำหนดพื้นที่สถานการณใหมและแนวทางการผอนคลายการจัดกิจกรรมของ
พื้ น ที่ ต า ง ๆ จึ ง ขอเสนอที่ ป ระชุ ม พิ จ ารณามาตรการป อ งกั น และควบคุ ม โรคโควิ ด -19 ของจั ง หวั ด สุ โ ขทั ย
เพื่อออกเปน ประกาศจังหวัดสุโขทัย ฉบับที่ 36 ใหมีผลบังคับใช ตั้งแตวัน ที่ 20 พฤษภาคม 2564 จนถึงวันที่
31 พฤษภาคม 2564 โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้
5.1.1 รานสะดวกซื้อ ซุปเปอรมาเก็ต ตลาดนัดกลางคืน ถนนคนเดิน
- ใหเปดบริการไดตามปกติ
มติที่ประชุม
- คณะกรรมการโรคติดตอจังหวัดสุโขทัยมีมติเห็นชอบใหรานสะดวกซื้อ ซุปเปอรมาเก็ต
ตลาดนัดกลางคืน ถนนคนเดิน เปดใหบริการไดปกติ ตามเวลาที่กฎหมายกำหนด
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5.1.2 การจำหนายอาหารหรือเครื่องดื่ม
- เปดดำเนินการไดไมเกิน 23.00 น.
- งดการดื่มสุราหรือเครื่องดื่มผสมแอลกอฮอลในบริเวณราน
มติที่ประชุม
- คณะกรรมการโรคติดตอจังหวัดสุโขทัยมีมติเห็นชอบมาตรการการจำหนายอาหารหรือ
เครื่องดื่ม ใหมีการบริการจำหนายอาหารและเครื่องดื่มภายในราน ไดไมเกินเวลา ๒๓.๐๐ นาิกา โดยหามการ
บริโภคสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอลภายในราน
5.1.3 รานจำหนายสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล
- หามดื่มสุราหรือเครื่องดื่มผสมแอลกอฮอลในบริเวณราน
มติที่ประชุม
- คณะกรรมการโรคติดตอจังหวัดสุโขทัยมีมติเห็นชอบหามการบริโภคสุราหรือเครื่องดื่ม
ที่มีแอลกอฮอลในราน สำหรับรานอาหารหรือสถานทีท่ ี่มีการจำหนายสุรา
5.1.4 สนามกีฬาหรือสถานที่ออกกำลังกาย
- หามมีการแขงขันกีฬา
- เปดไดไมเกิน 21.00 น.
มติที่ประชุม
- คณะกรรมการโรคติ ด ต อ จั ง หวั ด สุ โขทั ย มี ม ติ เห็ น ชอบให ส นามกี ฬ าหรื อ สถานที่
ออกกำลังกาย สามารถเปดใหบริการไดไมเกินเวลา ๒๑.๐๐ นาิกา และหามจัดการแขงขันกีฬา
5.1.5 กิจกรรมที่ตองขออนุญาต
- หามจัดกิจกรรมที่มีคนมากกวา 50 คน ถาจำเปนตองจัดกิจกรรม ตองขออนุญาตตอ
คณะกรรมการโรคติดตอจังหวัดพรอมแนบมาตรการการปองกันควบคุมโรคโควิด-19
มติที่ประชุม
- คณะกรรมการโรคติดตอจังหวัดสุโขทัยมีมติเห็ น ชอบ ห ามจัดกิจกรรมที่มีผูเขารวม
กิจกรรมมากกวาหาสิบคน หากมีความจำเปนตองดำเนินการจัดกิจกรรมเปนอยางยิ่ง ใหผูจัดกิจกรรมยื่นคำขอตอ
คณะกรรมการควบคุ ม โรคติ ด ต อ จั ง หวัด สุ โขทั ย เพื่ อ พิ จ ารณาอนุ ญ าต โดยให ผู จั ด กิ จ กรรมทำหนั ง สื อ ยื่ น ขอ
พรอมแนบรายละเอียด แผนการจัดกิจกรรมและมาตรการปองกันควบคุมโรคโควิด-19
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5.1.6 ผูเดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง
ผูที่เดินทางมาจาก

แนวทางปฏิบัติตามมาตรการฯ

1. ผูสัมผัสเสี่ยงสูงที่ใกลชิดกับผูติดเชื้อโควิด-19
2. ผู ที่ เดิ น ทางมาจากพื้ น ที่ ค วบคุ ม สู ง สุ ด และเข ม งวด
4 จังหวัดตามประกาศของ ศบค. ไดแก กรุงเทพมหานคร
นนทบุรี ปทุมธานีและสมุทรปราการ
*หามขาราชการและเจาหนาที่ ของภาครัฐ ภาคทองถิ่น
และรัฐวิสาหกิจ ทุกคน เดินทางเขาไปในพื้นที่ 4 จังหวัด
** หากมีความจำเปน ใหข ออนุ ญ าตตอ คณะกรรมการ
โรคติดตอจังหวัด

1.) รายงานตั วต อเจาหนาที่สาธารณสุข ในพื้ น ที่และ
กรอกแบบฟอรม SAVE สุโขทัย ทุกคนและทันที
2.) เจาหนาที่สาธารณสุขทำการประเมินความเสี่ยง
- เสี่ ย งสู ง ให เ ข า รั บ การตรวจหาเชื้ อ โควิ ด -19
ที่ โ รงพ ยาบาลใก ล บ าน และกั ก กั น ตน เองเป น
ระยะเวลา 14 วัน (เจาหนาที่ สธ. ปกครอง ตำรวจ
และ อสม. ตรวจเยี่ ย มอาการ วั น ละ 2 ครั้ ง (เวลา
08.00/16.00 น.) เจาหนาที่ออกหนังสือกักกันตัว)
ในกรณีที่มีอาการผิดปกติ ใหแจงเจาหนาที่สาธารณสุข
ในพื้นที่ทันที
- เสี่ ย งต่ ำ ให เฝ า ระวั ง สั ง เกตอาการตนเองเป น
ระยะเวลา 14 วั น ในกรณี ที่ มี อ าการผิ ด ปกติ ใ ห
แจงเจาหนาที่สาธารณสุขในพื้นที่ทันที

ผูที่เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุด 44 จังหวัด

1. รายงานตัวตอเจาหนาที่สาธารณสุขในพื้นที่และ
กรอกแบบฟอรม SAVE สุโขทัย ทันที
2. เฝาระวังสังเกตอาการตนเองเปนระยะเวลา 14 วัน
หากพบอาการผิดปกติใหแจงเจาหนาที่สาธารณสุข
ในพื้นที่ทันที
1. รายงานตัวตอเจาหนาที่สาธารณสุขในพื้นที่และ
กรอกแบบฟอรม SAVE สุโขทัย ทันที
2. เฝาระวังสังเกตอาการตนเองเปนระยะเวลา 14 วัน
หากพบอาการผิดปกติใหแจงเจาหนาที่สาธารณสุข
ในพื้นที่ทันที

ผูที่เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุด 17 จังหวัด

มติที่ประชุม
- คณะกรรมการโรคติ ด ต อ จั ง หวั ด สุ โขทั ย มี ม ติ เห็ น ชอบมาตรการผู เดิ น ทางมาจาก
พื้นที่เสี่ยง ใหผูที่เดินทางเขามายังพื้นที่จังหวัดสุโขทัย ปฏิบัติดังนี้
1) ผูที่สัมผัสเสี่ยงสูง ที่ใกลชิดกับผูติดเชื้อโควิด-19 ที่เดินทางมาจากพื้นที่จังหวัดตางๆ
เมื่อเดินทางเขามายังพื้นที่จังหวัดสุโขทัย ปฏิบัติดังนี้
1.1) รายงานตัวตอ เจาหน าที่ส าธารณสุข กำนัน ผูใหญ บ าน เจาหน าที่ฝ าย
ปกครอง หรือตำรวจ ในเขตพื้นที่และกรอกแบบฟอรม SAVE สุโขทัย ทันที
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1.2) เขารับการตรวจหาเชื้อและทำการกักตัว ณ เคหสถานหรือที่พำนักของ
บุคคลนั้น หามออกนอกเคหสถานหรือที่ พำนักจนกวาจะพนกำหนด 14 วัน นับแตวันที่ เดินทางเขามาในพื้น ที่
จังหวัดสุโขทัย หากพบวามีอาการผิดปกติใหแจงเจาหนาที่สาธารณสุขในพื้นที่ทันที
- ปฏิบัติตามคำแนะนำของเจาหนาที่และตามมาตรการควบคุมปองกันโรคของ
จังหวัดสุโขทัย
2) ผู ที่ เดิ น ทางมาจากพื้ น ที่ ค วบคุ ม สู ง สุ ด และเข ม งวด จำนวน 4 จั ง หวั ด ได แ ก
กรุงเทพมหานคร จัง หวัดนนทบุรี จังหวัดปทุมธานี และจังหวัดสมุทรปราการ ที่ไดเดินทางเขามายังพื้นที่จังหวัด
สุโขทัย ปฏิบัติดังนี้
2.1) รายงานตัวตอเจาหนาที่สาธารณสุข กำนัน ผูใหญ บาน เจาหนาที่ฝาย
ปกครอง หรือตำรวจ ในเขตพื้นที่และกรอกแบบฟอรม SAVE สุโขทัย ทันที
2.2) เขารับการประเมินความเสี่ยงจากเจาหนาที่สาธารณสุขและใหปฏิบั ติ
ดังนี้
ก. กรณี เ สี่ ย งสู ง ให เ ข า รั บ การตรวจหาเชื้ อ และให ท ำการกั ก ตั ว ณ
เคหสถานหรือที่พำนักของบุคคลนั้น และหามออกนอกสถานที่ดังกลาวจนกวาจะพนกำหนด 14 วัน นับแตวันที่เดิน
ทางเขามาในพื้นที่จังหวัดสุโขทัย ระหวางกักตัวหากพบวามีอาการผิดปกติใหแจงเจาหนาที่สาธารณสุขในพื้นที่ทันที
ให เจ า หน า ที่ ที่ ท ำการประเมิ น ความเสี่ ย งออกคำสั่ ง กั ก กั น เป น หนั ง สื อ
ตามแบบที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด รวมถึงสำรวจตรวจสอบขอมูลผูสัมผัสเสี่ยงสูงที่ใกลชิดกับผูติดเชื้อโควิด 19
และรายงานขอมูลใหสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัยทราบ เพื่อดำเนินการตามมาตรการควบคุมปองกันโรคของ
จังหวัดสุโขทัยโดยเครงครัด
ข. กรณีเสี่ยงต่ำ ใหทำการสังเกตอาการตนเอง เปนระยะเวลา 14 วัน นับ
แตวันที่เดินทางเขามายังเขตพื้นที่จังหวัดสุโขทัย
2.3) ปฏิบัติตามคำแนะนำของเจาหนาที่และตามมาตรการควบคุมปองกันโรค
ของจังหวัดสุโขทัย
3) ผูที่เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุด จำนวน 17 จังหวัด ไดแก จังหวัดกาญจนบุรี
จังหวัดชลบุรี จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดตาก จังหวัดนครปฐม จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดนราธิวาส จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดยะลา จังหวัดระนอง จังหวัดระยอง จังหวัด
ราชบุ รี จัง หวัดสงขลา จัง หวัดสมุ ทรสาคร และจัง หวัดสุ ราษฎรธานี เมื่อเดิ นทางเข ามาในพื้ นที่ จัง หวัดสุโขทั ย
ปฏิบัติดังนี้
3.1) รายงานตั วต อเจาหน าที่ ส าธารณสุข กำนั น ผู ใหญ บ าน เจาหน าที่ ฝา ย
ปกครอง หรือตำรวจ ในเขตพื้นที่และกรอกแบบฟอรม SAVE สุโขทัย ทันที
3.2) ทำการสังเกตอาการตนเอง เปนระยะเวลา 14 วัน นับแตวันที่เดินทางเขา
มายังเขตพื้นที่จังหวัดสุโขทัย หากพบวามีอาการผิดปกติใหแจงเจาหนาที่สาธารณสุขในพื้นที่ทันที
3.3) ปฏิบัติตามคำแนะนำของเจาหนาที่และตามมาตรการควบคุมปองกันโรค
ของจังหวัดสุโขทัย

๑๑

5.1.7 สถานบริการ สถานประกอบการที่คลายสถานบริการ ผับ บาร สถานบันเทิง
คาราโอเกะ สถานประกอบกิจการอาบน้ำ สถานประกอบกิจการอาบ อบ นวด
- ใหปดทั้งหมด
มติที่ประชุม
- คณะกรรมการโรคติ ด ต อ จั ง หวั ด สุ โ ขทั ย มี ม ติ เ ห็ น ชอบให ส ถานบริ ก าร สถาน
ประกอบการที่คลายสถานบริการ ผับ บาร สถานบันเทิง คาราโอเกะ สถานประกอบกิจการอาบน้ำ สถานประกอบ
กิจการอาบ อบ นวด ปดใหบริการเปนการชั่วคราว ตั้งแตวันที่ 20 พฤษภาคม 2564 จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม
2564 เนื่องจากเปนสถานที่เสี่ยงตอการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

งดใหบริการ)

5.1.8 หางสรรพสินคา ศูนยการคา คอมมูนิตี้มอลล
- เปดบริการไมเกิน เวลา 21.00 น.
- จำกัดจำนวนผูเขารับบริการ
- งดการจัดกิจกรรมสง เสริมการขาย (ยกเวน ตูเกม เครื่องเลน รานเกมและสวนสนุ ก

มติที่ประชุม
- คณะกรรมการโรคติดตอจังหวัดสุโขทัยมีมติเห็นชอบใหหางสรรพสินคา ศูนยการคา
คอมมูนิตี้มอลล หรือสถานประกอบการอื่นที่มีลักษณะคลายกัน ใหเปดดำเนินการไดตามเวลาปกติของสถานที่นั้นๆ
จนถึงเวลา ๒๑.๐๐ นาิกา โดยใหจำกัดจำนวนผูใชบริการ และงดการจัดกิจกรรมสงเสริมการขาย ยกเวนสวนที่
เปนตูเกม เครื่องเลน รานเกม และสวนสนุก ที่งดการใหบริการ

ตามมาตรการที่กำหนด

5.1.9 โรงเรียนและสถาบันการศึกษา
- ใหใชอาคาร สถานที่เพื่อจัดการเรียนการสอน กิจกรรมที่มีการรวมคน จำนวนมาก

มติที่ประชุม
- คณะกรรมการโรคติดตอจังหวัดสุโขทัยมีมติเห็นชอบใหสามารถใชอาคารสถานที่ของ
โรงเรียนและสถาบัน การศึกษา เพื่อการจัดการเรียนการสอน การสอบ การฝกอบรม หรือการทำกิจกรรมใด ๆ
ไดตามความเหมาะสมและความพรอม โดยใหดำเนินการตามคำแนะนำของทางราชการและมาตรการปองกันโรค
ที่ราชการกำหนด ภายใตการกำกับดูแลของกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและ
นวัตกรรม หรือหนวยงานที่เกี่ยวของ แลวแตกรณี
5.1.10 มาตรการเคลื่อนยายแรงงานตางดาว
- หามแรงงานตางดาวจาก 4 จัง หวัดควบคุมสูงสุดและเขมงวด เดิน ทาง/เคลื่อนยาย
เขา – ออกจังหวัดสุโขทัย
มติที่ประชุม
- คณะกรรมการโรคติดต อจัง หวัดสุ โขทั ยมีมติ เห็น ชอบมาตรการเคลื่อ นยายแรงงาน
ตางดาว หามเคลื่อนยายแรงงานตางดาวที่เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเขมงวด จำนวน 4 จังหวัด ไดแก
กรุงเทพมหานคร จังหวัดนนทบุรี จังหวัดปทุมธานี และจังหวัดสมุทรปราการ เขาพื้นที่จังหวัดสุโขทัย รวมถึงหาม
เคลื่อนยายแรงงานตางดาวจากพื้นที่จังหวัดสุโขทัย ไปยังพื้นที่จังหวัดดังกลาว สวนการเคลื่อนยายแรงงานตางดาว
เขาพื้น ที่จัง หวัด สุโขทั ยหรือ ออกไปยัง จัง หวัด อื่น ๆ ที่ นอกเหนื อจากที่ กำหนดไวขางตน สามารถดำเนิน การได
โดยตองถือปฏิบัติตามมาตรการปองกันโรคโควิด-19 ที่ทางราชการกำหนดอยางเครงครัด

๑๒

สนามกัดปลา

5.1.11 สนามมวย สนามฝ ก ซ อ มมวย สนามชนไก สนามซ อ มไก สนามชนโค
- ใหปดทั้งหมด

มติที่ประชุม
- คณะกรรมการโรคติดตอจังหวัดสุโขทัยมีมติเห็นชอบใหสนามมวย สนามฝกซอมมวย
สนามชนไก สนามซอมไก สนามชนโค สนามกัดปลา ปดเปนการชั่วคราว ตั้งแตวันที่ 20 พฤษภาคม 2564 จนถึง
วันที่ 31 พฤษภาคม 2564 เนื่องจากเปนสถานที่เสี่ยงตอการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
5.1.12 ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สถานรับเลี้ยงเด็ก เนอสเซอรี่
- ใหปดทั้งหมด
มติที่ประชุม
- คณะกรรมการโรคติดตอจังหวัดสุโขทัยมีมติเห็นชอบใหศูนยพัฒ นาเด็กเล็ก สถานรับ
เลี้ยงเด็ก เนอสเซอรี่ ปดใหบริการเปนการชั่วคราวตั้งแตวันที่ 20 พฤษภาคม 2564 จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม
2564 เนื่องจากเปนสถานที่เสี่ยงตอการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
5.1.13 ใหปดสถานที่ดังตอไปนี้
- รานเกม รานอินเตอรเน็ ต รานสนุกเกอร ฟ ตเนส โรงภาพยนตร สระวายน้ำ ตูเกม
เครื่องเลน สวนสนุก และสวนน้ำ
มติที่ประชุม
- คณะกรรมการโรคติดตอจังหวัดสุโขทัยมีมติเห็นชอบใหสถานที่เสี่ยงตอการแพรระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่จังหวัดสุโขทัย ไดแก รานเกม รานอินเตอรเน็ต รานสนุกเกอร ฟตเนส
โรงภาพยนตร สระวายน้ ำ ตู เกม เครื่อ งเลน สวนสนุ ก และสวนน้ ำ ป ด ให บ ริก ารเป น การชั่ว คราวตั้ง แต วัน ที่
20 พฤษภาคม 2564 จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564
5.2 การบริหารจัดการวัคซีน
เลขานุการ
- จากขอสั่งการจากรัฐบาลใหการบริหารวัคซีนโควิด-19 เปนวาระแหงชาติ การจัดการ
วัคซีนโควิด-19 ของจังหวัดสุโขทัย กลุมเปาหมายอายุ 18 ป ขึ้นไป ทั้งที่มีโรครวมและไมมีโรครวม จะใชขอมูลของ
ประชาชนที่อาศัยอยูจริง ซึ่งมีจำนวนกลุมเปาหมาย ดังนี้
กลุมเปาหมายประชาชนอายุ 18 ปขึ้นไป จังหวัดสุโขทัย
อำเภอ
เมืองสุโขทัย
บานดานลานหอย
คีรีมาศ
กงไกรลาศ
ศรีสัชนาลัย
ศรีสำโรง
สวรรคโลก

ประชาชนที่อยูจริง (คน)
59,948
24,233
31,864
44,229
54,904
44,834
45,100

เปาหมาย 80% (คน)
47,958
19,386
25,491
35,383
43,923
35,867
36,080

๑๓

อำเภอ
ศรีนคร
ทุงเสลี่ยม
รวม

ประชาชนที่อยูจริง (คน)
13,605
28,246
346,963

เปาหมาย 80% (คน)
10,884
22,597
277,570

สถานที่ใหบริการฉีดวัคซีน จังหวัดสุโขทัย
อำเภอ

In Hospital (แผน 1)

Field Hospital (แผน 2)

สถานที่

จำนวนที่ฉีดไดตอวัน
(คน)

สถานที่

จำนวนที่ฉีดไดตอวัน
(คน)

เมืองสุโขทัย

โรงพยาบาลสุโขทัย

1,600

-

-

ศรีสัชนาลัย

โรงพยาบาล
ศรีสัชนาลัย

500

หอประชุมที่วาการ
อำเภอศรีสัชนาลัย

500

สวรรคโลก

โรงพยาบาล
สวรรคโลก

200

โรงเรียนเทศบาล
สวรรคโลกประชาสรรค

500

ศรีสำโรง

โรงพยาบาลศรีสังวร
สุโขทัย

1,000

-

-

กงไกรลาศ

โรงพยาบาล
กงไกรลาศ

360

หอประชุมที่วาการ
อำเภอกงไกรลาศ

500

คีรีมาศ

โรงพยาบาลคีรีมาศ

500

-

-

ทุงเสลี่ยม

โรงพยาบาล
ทุงเสลี่ยม

360

หอประชุมที่วาการ
อำเภอทุงเสลี่ยม

500

200

หอประชุมที่วาการ
อำเภอบานดานลานหอย

500

200

-

-

บานดานลาน โรงพยาบาลบานดาน
หอย
ลานหอย
ศรีนคร

โรงพยาบาลศรีนคร
รวม

4,920

2,500

๑๔

การลงทะเบียนและการประชาสัมพันธการฉีดวัคซีนโควิด-19 จังหวัดสุโขทัย
เลขานุการ
- ในเดือนพฤษภาคมมีการเปดให จองวัคซีน โดยมีเปาหมายการลงทะเบียนฉีดวัคซีน
จำนวน 277,570 คน เปาหมายลงทะเบียนแลวเสร็จภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2564
- เปาหมายการฉีดวัคซีน จำนวน 277,570 คน มีเปาหมายการฉีดใหแลวเสร็จภายใน
3 เดือน (เข็มที่ 1 ระหวางวัน ที่ 1 มิถุน ายน 2564 – 31 สิง หาคม 2564) โดยมีเปาหมายเดือนมิ ถุน ายน
จำนวน 97,570 คน เดือนกรกฎาคม 90,000 คน และเดือนสิงหาคม 90,000 คน
- 1 กันยายน 2564 – 30 พฤศจิกายน 2564 เริ่มฉีดวัคซีน เข็มที่ 2
- ชองทางการจองวัคซีนโควิด- 19
1) อสม.ในพื้นที่/ฝายปกครองในพื้นที่
2) โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ทุกแหง
3) โรงพยาบาลทุกแหง
4) ไลนและแอปพลิเคชัน “หมอพรอม”
- ในชวงที่ผานการลงทะเบียนจองวัคซีนโควิด-19 มีจำนวนเพิ่มขึ้น จากการเชิญ ชวน
ประชาชนรับการฉีดวัคซีนโควิด-19 เชิงรุก โดยความรวมมือภาคสวนตาง ๆ ทั้งฝายปกครอง อสม. ผูนำชุมชน
ตำรวจ ทองถิ่น และหนวยงานสาธารณสุขในพื้นที่
สรุปการคนหาผูสมัครใจฉีดวัคซีนปองกันโรคโควิด-19 เชิงรุกกลุมอายุ 18 ปขึ้นไป
โดย อสม.จังหวัดสุโขทัย (ขอมูล ณ วันที่ 18 พฤษภาคม 2564)
อำเภอ

เปาหมาย

ผลการคนหาเชิงรุก

รอยละ

เมืองสุโขทัย
บานดานลานหอย
คีรีมาศ
กงไกรลาศ
ศรีสัชนาลัย
ศรีสำโรง
สวรรคโลก
ศรีนคร
ทุงเสลี่ยม
รวม

47,958
19,386
25,491
35,383
43,923
35,867
36,080
10,080
22,597
277,570

16,482
5,748
13,344
8,028
27,482
11,432
27,122
2,934
10,354
122,926

34.37
29.65
52.35
22.69
62.57
31.87
75.17
26.96
45.82
44.29

๑๕

สรุปการจองรับวัคซีน COVID-19 จังหวัดสุโขทัย (เปาหมายประชาชนทุกกลุมที่มี
อายุ 18 ปขึ้นไป)
เลขานุการ
- จำนวนการจองวัคซีนโควิด-19 ข้อมูลการคีย์เข้าสู่ระบบจะน้อยกว่าจำนวนที่ได้รับการ
สำรวจ ป�จจุบันเจ้าหน้าที่รพ.สต.ทุกแห่ง กำลังเร่งคีย์ข้อมูลเข้าสู่ระบบ มีข้อมูลผู้จองวัคซีนในระบบแล้วดังนี้
อำเภอ

เปาหมาย
80%

เมืองสุโขทัย

ยอดจอง
ยอดจอง
ยอดจอง
ยอดจอง
รวมยอดจองรับ
กอน
(16/05/64) (17/05/64) (18/05/64)
วัคซีน
16/05/64
รวม รอยละ
47,958 14,369
1,702
1,843
1,448
19,362 40.37

ศรีสัชนาลัย

43,923

3,564

642

2,660

957

สวรรคโลก

36,080

3,665

1,248

4,607

5,824

15,344 42.53

ศรีสำโรง

35,867

4,729

334

1,395

1,278

7,736

21.57

กงไกรลาศ

35,383

1,039

443

1,382

1,204

4,068

11.50

คีรีมาศ

25,491

829

1,866

2,693

1,361

6,749

26.48

ทุงเสลี่ยม

22,597

2,136

263

1,063

1,388

4,850

21.46

บานดาน
ลานหอย
ศรีนคร
รวม

19,386

128

894

1,069

690

2,781

14.35

273
7,665

415
17,127

541
14,691

10,884
496
277,569 30,955

7,823

17.81

1,725 15.85
70,438 25.38

ประธาน
- จะตองมีการวางแผนการลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิด-19 ในระบบ ใหแลวเสร็จไดทัน
ภายในวันที่ 31พฤษภาคม 2564 จะมีจัดการอยางไร อาจจะใชเจาหนาที่จากหนวยงานขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น หรือจางบุคคลวางงาน เพื่อชวยแบงเบาภาระของเจาหนาที่สาธารณสุขและทำใหลงทะเบียนเสร็จเร็วขึ้น
- ในสวนของวัน ที่จะดำเนินการฉีดวัคซีน ปญ หาอยางหนึ่งคือไมใชทุกคนจะสามารถ
เดินทางมาฉีดวัคซีนดวยตนเองได จะตองอำนวยความสะดวกแกประชาชนในการรับ-สงฉีดวัคซีน โดยจะตองมีการ
นัดหมายที่แนชัดวาในวันที่ฉีดจะมีคนจากตำบลใด หมูใดไปฉีดบาง เพื่อใหสามารถจัดสรรรถไปรับไดถูกตองและไม
เกิดความแออัดวุนวาย โดยอาจจะใชรถยนตของสวนราชการ หรืออาจใชวิธีการจางรถรับ-สง และเมื่ออยูในสถานที่
ฉี ด วั ค ซี น จะต อ งมี ก ารให บ ริ ก ารอาหาร น้ ำ ดื่ ม แก ป ระชาชนที่ ร อฉี ด วั ค ซี น หรื อ อาจจะให อ งค ก รปกครอง
ส วนท อ งถิ่ น แจกเป น ข า วกล อ งให แ ก ป ระชาชนก อ นเดิ น ทางมาโรงพยาบาล และให บ ริ ก ารน้ ำดื่ ม เพิ่ ม เติ ม ที่
โรงพยาบาล
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- ใหสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจัดทำแผนการดำเนินงานในการฉีดวัคซีน เพื่อใหเห็น
ถึงความชัดเจนถึงขั้นตอนในกระบวนการดำเนินงาน ตั้ง แตประชาชนเดิน ทางมาถึงจนกระทั่งเดินทางกลับบาน
และจะตองมีการซอมตามแผนกอนการดำเนินการจริง เพื่อใหเห็นถึงปญหาในการปฏิบัติและจะไดเรงแกไขปญหา
ในเบื้องตน
รองผูวาราชการจังหวัดสุโขทัย - การใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นใหการสนับสนุนการดำเนินงานฉีดวัคซีน
เปนตามขอกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แหง พระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ ฉุกเฉิ น
พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 23) ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2564 ขอที่ 5 การเรงรัดการ
ฉีดวัคซีนเพื่อปองกันโรค เพื่อบริหารจัดการสถานการณแพรระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่กําหนด
เปน วาระแหงชาติปรากฏผลเปน รูปธรรมและประชาชน ไดรับประโยชนโดยเร็ว ใหศูนยปฏิบัติการศูนยบริหาร
สถานการณโควิด - 19 (ศปก.ศบค.) ปฏิบัติการชวยเหลือและสนับสนุนการดําเนินงานรวมกันระหวางกระทรวง
สาธารณสุ ข กระทรวงมหาดไทย และหน ว ยงานที่ เกี่ ย วข อ ง ในการเรง รัด เตรี ย มความพรอ มและบู ร ณาการ
ปฏิบัติงานเพื่อขับเคลื่อนภารกิจ ในการกระจายและแจกจายวัคซีน การลงทะเบียนรับวัคซีน การฉีดวัคซีน รวมทั้ง
การอื่นใดที่เกี่ยวของ ใหเปนไปอยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ เพื่อสรางความเชื่อมั่นแกประชาชนใหเขารับการ
ฉีดวัคซีน เพื่อมุงลดจํานวนผูปวยและใหเกิดภูมิคุมกันหมูในประเทศตอไป
- ในการฉีดวัคซีนโควิด-19 ตองมีการกำหนดแผนเปาหมายไววาบุคคลใดฉีดวันที่เทาไหร
อยู หมู บ าน ตำบลใด เพื่ อ ให เกิด ความชั ดเจนในการกำหนดเวลาการฉี ดวา จะให ใครฉี ดเวลาใด มอบหมายให
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัยจัดเตรียมขอมูลเพื่อกำหนดแผนการดำเนินงานการฉีดวัคซีนโควิด-19 หลังจาก
นั้นจะไดดำเนินการแจงไปยังอำเภอ องคกรปกครองสวนทองถิ่นตาง ๆ ในเรื่องการประสานงานกับประชาชนตาม
กลุมเปาหมายมาฉีดวัคซีน อำนวยความสะดวกจัดหายานพาหนะรับ-สงประชาชน และการดูแลเรื่องอื่น ๆ
ประธาน
- ผูที่ลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิด-19 จะตองลงทะเบียนดวยความสมัครใจ สวนผูที่ยังไมได
ลงทะเบียน หนวยงานที่เกี่ยวของจะตองประชาสัมพันธใหประชาชนเห็นความสำคัญ และประโยชนของการฉีด
วัคซีนโควิด-19 เพื่อสนับสนุนใหประชาชนมาลงทะเบียนรับวัคซีนโควิด-19 เพิ่มมากขึ้น
มติที่ประชุม
1. คณะกรรมการโรคติดตอจังหวัดสุโขทัยมีมติเห็นชอบแผนการบริหารจัดการวัคซีน
โควิด-19 โดยมีกลุมเปาหมายในการฉีดวัคซีนโควิด-19 ในกลุมประชากรอายุมากกวา 18 ป จำนวน 277,570 คน
รวมถึงเห็นชอบการจัดตั้งสถานที่ใหบริการฉีดวัคซีน ในเขตพื้นทีจ่ ังหวัดสุโขทัยตามที่ฝายเลขานุการเสนอ
2. มอบหมายใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น ไดแก องคการบริหารสวนจังหวัดสุโขทัย
เทศบาล และองคการบริหารสวนตำบลทุกแหง ในจังหวัดสุโขทัย สนับสนุนยานพาหนะในการรับ-สง ประชาชน
เดินทางมาฉีดวัคซีนในโรงพยาบาลหรือสถานที่ที่กำหนดไวสำหรับฉีดวัคซีนโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดสุโขทัย รวมถึง
ให ก ารสนั บ สนุ น อาหาร น้ ำดื่ ม หน ากากอนามั ย เจลแอลกอฮอล ส ำหรับ ล างมื อ ให แ ก ห น วยงานที่ เกี่ ย วข อ ง
เพื่อบริการประชาชนผูมารับบริการตามจุดใหบริการฉีดโควิด-19 และสนับสนุนการจัดเตรียมสถานที่ วัสดุอุปกรณ
และสิ่งของจำเปนอื่น ๆ ในสถานที่ฉีดวัคซีนที่หนวยงานสาธารณสุขกำหนด
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3. ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น ไดแก องคการบริหารสวนจังหวัดสุโขทัย เทศบาล
และองคการบริหารสวนตำบลทุกแหงในจังหวัดสุโขทัย สนับสนุนเจาหนาที่ในองคกรหรือสรรหาผูปฏิบัติงานโดย
การจาง เพื่อรวมปฏิบัติงานกับหนวยงานสาธารณสุขในการบันทึกขอมูล ลงทะเบียนผูมีความประสงคฉีดวัคซีน
โควิด-19 รวมถึงภารกิจอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับการบริหารจัดการเกี่ยวกับการใหบริการฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้เปนไป
ตามเปาหมาย และใหสนับสนุนเบี้ยเลี้ยงหรือคาตอบแทนแกบุคคลดังกลาวดวย
4. มอบหมายใหองคการบริหารสวนจังหวัดสุโขทัยสนับสนุนภารกิจของอำเภอทั้ง 9 แหง
ในการจัดหาเวชภัณฑ วัสดุ ครุภัณฑทางการแพทยที่เกี่ยวของกับการใหบริการฉีดวัคซีนตามจุดใหบริการในเขตพื้นที่
จังหวัดสุโขทัย
5. มอบหมายใหองคการบริหารสวนจังหวัดสุโขทัยสนับสนุนงบประมาณในการจัดตั้งจุด
บริการประชาชน ในการฉีดวัคซีนในโรงพยาบาลสุโขทัย เพื่อเตรียมความพรอมและบรูณาการปฏิบัติงาน ขับเคลื่อน
ภารกิจเกี่ยวกับการฉีดวัคซีน และใหสนับสนุนเวชภัณฑ วัสดุ ครุภัณฑทางการแพทยที่เกี่ยวของใหแกโรงพยาบาล
สุโขทัย
5.3 มาตรการการเฝาระวังและปองกันโรคโควิด-19 ในเรือนจำ พื้นที่จังหวัดสุโขทัย
เลขานุการ
- เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2564 ที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย ไดมีการประชุม
รวมกับผูบัญชาการเรือนจำสุโขทัยและสวรรคโลก ในการกำหนดมาตรการปองกันโรคโควิด-19 ในเรือนจำ เนื่องจากมี
ระบาดของโรคโควิด-19 ในเรือนจำที่ กรุงเทพและเชียงใหม ซึ่งไมต องการใหเกิดเหตุเดียวกันขึ้นที่จังหวัดสุโขทั ย
มาตรการปองกันโรคโควิด-19 ที่ผานมาของเรือนจำในจังหวัดสุโขทัยมีมาตรการที่ดีทำใหไมมีการติดเชื้อของผูตองขัง
และเจาหนาที่ แตจากการประชุมรวมกันไดมีการกำหนดมาตรการมาตรการปองกันโรคโควิด-19 ในเรือนจำ เพิ่มเติม
จากมาตรการเดิม ขอเสนอใหที่ประชุมพิจารณา ดังนี้
1) ผูตองขังรายใหม : ตำรวจนำผูตองหาไปตรวจหาเชื้อโควิด-19 ที่โรงพยาบาลในอำเภอ
กอนสงตัวเขาเรือนจำ เมื่อเขาเรือนจำใหแยกกัก 21 วัน และตรวจโควิด-19 ครั้งที่ 2 กอนสงเขาสูแดนรวม
2) ผูต องขังรายเก า : ตรวจหาเชื้อโควิด-19 ทุ กราย โดยดำเนินการใหแลวเสร็จภายใน
14 วัน (19 พฤษภาคม - 2 มิถุนายน 2564)
3) ผูตองขังพนโทษ : ตรวจหาเชื้อโควิด-19 ทุกราย กอนจำหนายผูตองขังออกจากเรือนจำ
4) การเตรียมสถานที่รองรับผูติดเชื้อในเรือนจำ :
- เรือนจำทั้ง 2 แหง มีศักยภาพในการรองรับผูปวยโควิด-19 ไดจำนวน 70 ราย คือ
เรือนจำสุโขทัย 20 คน เรือนจำสวรรคโลก 50 คน เมื่อจำนวนผูปวยโควิด-19 ในเรือนจำมากกวาจำนวนที่รองรับได
จึงจะมีการเปดโรงพยาบาลสนามในเรือนจำ
- จำนวนที่ รองรับไดในโรงพยาบาลสนามของเรือนจำ 150 ราย : เรือนจำสุ โขทั ย
100 ราย และเรือนจำสวรรคโลก 50 ราย
- ขอสนับสนุนเตียงกระดาษ จำนวน 150 เตียง สำหรับ รพ.สนาม จากบริษัท SCG
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5) ขอสนั บสนุ น งบประมาณจาก องคการบริ หารส วนจัง หวั ดสุโขทั ย ในการสรางโดม
เพื่อรองรับการสรางโรงพยาบาลสนาม และวัสดุครุภัณฑทางการแพทยสำหรับโรงพยาบาลสนาม
ประธาน
สนับสนุนงบประมาณ

- ทางเรือนจำได มีการหารื อกั บทางองค การบริหารส วนจังหวัดหรือไม ในเรื่ องการขอ

นายก อบจ.สุโขทัย
- ผูบัญชาการเรือนจำไดมานำเสนอในเรื่องการเตรียมความพรอมจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม
ในเรือนจำแลว องคการบริหารสวนจังหวัดสุโขทัยยินดีใหการสนับสนุนหากคณะกรรมการโรคติดตอจังหวัดสุโขทัยมี
มติเห็นชอบ ซึ่งหลังจากนั้นขอใหเรงสงแผนผังการกอสราง เพื่อพิจารณาวาการกอสรางจะตองใชเวลาเทาไหร
ประธาน

- ผูตองขังคาตรวจหาเชื้อโควิด-19 สามารถเบิกจากสปสช. ไดหรือไม

เลขานุการ
- คาตรวจหาเชื้อโควิด-19 สำหรับผูตองขังในเรือนจำจะเปนสิทธิบัตรทองสามารถเบิกกับ
ทางสปสช. ได ซึ่งจะใชวิธีการตรวจตัวอยางน้ำลายแบบรวมตัวอยาง (Pool saliva samples) 320 บาทตอตัวอยาง
ผอ.รพ.สุโขทัย
- ทางเรื อ นจำขอให เจ าหน า ที่ ราชทั ณ ฑ ทุ ก รายตรวจโควิ ด -19 ทุ ก 14 วั น แต โดย
หลักเกณฑ สปสช. 1 คน จะสามารถเบิกคาตรวจไดไมเกิน 2 ครั้ง หากตองการตรวจมากกวา 2 ครั้ง จะตองมีมติ
คณะกรรมการโรคติดตอจังหวัด จึงขอเสนอใหที่ประชุมพิจารณาในสวนนี้ดวย
มติที่ประชุม
1. คณะกรรมการโรคติดตอจัง หวัดสุโขทั ยมีมติเห็น ชอบ มาตรการการเฝาระวังและ
ปองกันโรคโควิด-19 ในเรือนจำพื้นที่จังหวัดสุโขทัย ดังนี้
1.1 ผู ต องหาที่ ศาลพิ พ ากษาให จ ำคุก กอ นส ง ตัว เข าเรือ นจำให เจา หน า ที่ ตำรวจนำ
ผูตองหาเขารับตรวจหาเชื้อโควิด-19 ดวยวิธี Realtime RT-PCR โดยการทำ Nasopharyngeal swap samples
ที่โรงพยาบาลประจำอำเภอ ผลไมพบเชื้อโควิด-19 จึง สงตัวผูตองหาเขาเรือนจำและใหทำการแยกกักผูตองหา
เปนเวลา 21 วัน และตองไดรับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 อีกจำนวน 1 ครั้ง กอนสงตัวเขาสูแดนรวม
1.2 ผูตองขังรายเกาใหดำเนินการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ทุกราย ดวยวิธี Realtime RTPCR โดยการทำ Pooled saliva samples ให ด ำเนิ นการระหวางวัน ที่ 20 พฤษภาคม 2564 - 3 มิ ถุน ายน
2564
1.3 ผูตองขัง ที่พนโทษจะตองไดรับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ดวยวิธี Realtime RTPCR โดยการทำ Nasopharyngeal swap samples และต้องทราบผลการตรวจกอนสงตัวออกจากเรือนจำทุกราย
1.4 ใหเจาหน าที่ ราชทัณ ฑ ทุก รายตรวจหาเชื้ อโควิด-19 ดวยวิธี Realtime RT-PCR
โดยการทำ Nasopharyngeal swap samples ทุก 14 วัน หรือตามที่กรมควบคุมโรคกำหนด เพื่อปองกันไมให
มีการนำเชื้อโควิด-19 เขาไปติดผูตองขังภายในเรือนจำ
1.5 เนื่องจากเรือนจำจังหวัดสุโขทัยสามารถรองรับผูปวยโควิด-19 ได้จำนวน 20 คน
และเรือนจำอำเภอสวรรคโลกรองรับผู้ป่ วยโควิด-19 ไดจำนวน 50 คน หากพบผูป วยโควิด-19 มากเกิน กว่า
ศักยภาพของเรือนจำ ให้ทำการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามภายในเรือนจำ โดยให้มีมติในการจัดเตรียมความพร้อม ดังนี้

๑๙

2. เห็ น ชอบให้ ขอรับ การสนั บ สนุ น เตี ยงกระดาษ จำนวน 150 เตี ยง สำหรับ จัด ตั้ ง
โรงพยาบาลสนามในเรื อ นจำจั ง หวั ด สุ โขทั ย และเรือ นจำอำเภอสวรรคโลกจากบริษั ท ปู น ซิ เมนต์ ไ ทย จำกั ด
(มหาชน) (SCG)
3. มอบหมายใหองค การบริหารสวนจังหวัดสุโขทั ยสนั บสนุนงบประมาณในการจัดตั้ ง
โรงพยาบาลสนามภายในเรือนจำจังหวัดสุโขทัยและเรือนจำอำเภอสวรรคโลกใหแกหนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อเตรียม
ความพร อมในการรองรั บสถานการณ การแพรระบาด รวมถึ งการดู แลรักษาผูป วยโควิ ด-19 ในเรือนจำ และให
สนับสนุนเวชภัณฑ วัสดุ ครุภัณฑทางการแพทย หรือคาใชจายอื่นที่เกี่ยวของในการดำเนินการภายในโรงพยาบาล
สนาม
5.4 การขออนุญาตจัดกิจกรรม
ผูชวยเลขานุการ
- การขออนุ ญ าตจั ด กิ จ กรรมที่ มี ผู เ ข า ร ว มมากกว า 50 คน ในครั้ ง นี้ มี จ ำนวน
15 กิจกรรม โดยมีรายละเอียดดังนี้
ระดับ
วาระ
ชื่อกิจกรรม
จำนวนคน
ผู้ขอ
ความเสี่ยง
ขออนุญาตจัดการสอบคัดเลือก มอบตัวนักเรียน จำหน่ายหนังสือแบบเรียน และจัดประชุม ข้าราชการครู และ
บุคลากรทางการศึกษา
5.4.1 ขออนุญาตจำหนายหนังสือแบบเรียนประจำป 227 คน
นายเรืองวิทย
ต่ำ
การศึกษา 2564 ในวันที่ 24 - 29
ปรากฎวงษ
พฤษภาคม 2564 ณ โรงเรียนอุดมดรุณี
อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย
5.4.2 ขออนุญาตจัดประชุมขาราชการครูและ
450 คน
นายเรืองวิทย
ต่ำ
บุคลากรทางการศึกษา ผานชองทางออนไลน
ปรากฎวงษ
วันที่ 20 - 21 พฤษภาคม 2564 ณ
โรงเรียนอุดมดรุณี ตำบลธานี อำเภอเมือง
โดยแบงเปนกลุม 3 กลุม
5.4.3 ขออนุญาตจัดประชุมผูปกครองเพื่อแจกเงิน
450 คน นางสาวอำไพ นงคเยาว
ต่ำ
คาเครื่องแบบและอุปกรณการเรียน ในวันที่
29 - 30 พฤษภาคม 2564 ณ หองประชุม
ชั่วคราว ชั้น 1 อาคารจันทรกระจาง โรงเรียน
บานคลองตาลกระจางจินดา

๒๐

วาระ

ชื่อกิจกรรม

จำนวนคน

ผู้ขอ

5.4.4

ขออนุญาตจัดกิจกรรมรายงานตัว/มอบตัว
นักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 และชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 4 จำนวน 295 คน วันที่ 29
- 30 พฤษภาคม 2564 และ ม.4 จำนวน
269 คน ในวันที่ 30 พฤษภาคม 2564 ที่
โรงเรียนทุงเสลี่ยมชนูปถัมภ ตำบลทุงเสลี่ยม
อำเภอทุงเสลี่ยม
ขออนุญาตใชสถานที่เพื่อดำเนินการรับ
เครื่องแบบนักเรียนและอุปกรณการเรียน
วันที่ 25 , 27 พฤษภาคม 2564 หองเรียน
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3 วิทยาลัย
อาชีวสุโขทัย

50 คน

นายไตรภูมิ อายวงค

ระดับ
ความเสี่ยง
ต่ำ

198 คน

นายนิคม เหลี่ยมจุย

ต่ำ

5.4.5

5.4.6

ขออนุญาตจัดกิจกรรมรายงานตัว/มอบตัว
นักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 วันที่ 20
พฤษภาคม 2564 จำนวน 59 คน และชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 4 จำนวน 295 คน วันที่ 21
พฤษภาคม 2564 จำนวน 44 คน ณ โถงใต
ถุนอาคารเรียน 1 โรงเรียนบานใหมเจริญผล
พิทยาคม ตำบลศรีคีรีมาศ อำเภอคีรีมาศ

470 คน
และ
394 คน

นายกฤษณธรรม
ถาพันธุ

ต่ำ

5.4.7

ขออนุญาตจัดกิจกรรมมอบตัวนักเรียน ชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4
วันที่ 24 พฤษภาคม 2564 ณ โรงเรียน
ทาชัยวิทยา ต.ทาชัย อ.ศรีสัชนาลัย

200 คน

นายอนุชิต กมล

ต่ำ

61 คน

นางพีรานุช รุงศรี

ต่ำ

ขออนุญาตจัดกิจกรรมอบรม/ประชุม
5.4.8 ขออนุญาตจัดประชุมผาระบบ ZOOM เรื่อง
ชี้แจงการสรรหาอธิการบดีจากคณะกรรมการ
สรรหาเสนอรายชื่อผูสมควรดำรงตำแหนง
อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป ในวันที่
31 พฤษภาคม 2564 ณ หอประชุมรักษ
ศิลปไทย วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย
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วาระ

ชื่อกิจกรรม

ขออนุญาตสอบคัดเลือกลูกจางชั่วคราว
5.4.9 ขออนุญาตใชสถานที่เพื่อดำเนินการสอบ
คัดเลือกลูกจางชั่วคราวตำแหนงเจาหนาที่งาน
บริหารทั่วไป ในวันที่ 20 พฤษภาคม 2564
และสอบสัมภาษณ วันที่ 25 พฤษภาคม
2564 หองเรียนสถาบันการอาชีวศึกษา
ภาคเหนือ 3 วิทยาลัยอาชีวสุโขทัย

จำนวนคน

ผู้ขอ

ระดับ
ความเสี่ยง

100 คน

นายนิคม เหลี่ยมจุย

ต่ำ

50 คน

สำนักงานการ
ทองเที่ยวและกีฬา
จังหวัดสุโขทัย

ปานกลาง

นอยกวา
100 คน

นางฉลวย ดำดี

ต่ำ

90 คน

นางสาวกรรณิกา พรมตุ่น

ต่ำ

80 คน

นางประเสริฐ บุญธรรม

ต่ำ

นอยกวา
100 คน

นายไพโรจน์ ศรีสวัสดิ์

ต่ำ

ขออนุญาตจัดการแขงขันกีฬา
5.4.10 ขออนุญาตจัดการแขงขันฟุตบอลมวลชน
"อำเภอ..........คัพ" ประจำป 2564 ใน
4 อำเภอ 1.อำเภอเมืองสุโขทัย วันที่ 9 - 13
มิถุนายน 2564 2. อำเภอศรีสัชนาลัย วันที่
1 - 5 มิถุนายน 2564 3.อำเภอศรีนคร
วันที่ 4 - 8 มิถุนายน 2564 4.อำเภอทุงเสลี่
ยม วันที่ 3 - 7 มิถุนายน 2564
ขออนุญาตจัดงานศพ/ทำบุญ
5.4.11 ขออนุญาตจัดงานทำบุญ 100 วัน ในวันที่
30 พฤษภาคม 2564 บานเลขที่ 64 ม.7
ต.บานปอม อ.คีรีมาศ จ.สุโขทัย
5.4.12 ขออนุญาตจัดงานศพ/ทำบุญ 7 วัน วันที่ 17
- 24 พฤษภาคม 2564 บานเลขที่ 66 ม.6
ต.ไกรกลาง อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย
5.4.13 ขออนุญาตจัดงานศพ/ทำบุญ 7 วัน วันที่ 14
- 20 พฤษภาคม 2564 บานเลขที่ 57 ม.
11 ต.กง อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย
5.4.14 ขออนุญาตจัดงานศพ/ทำบุญ 7 วัน วันที่ 16
- 22 พฤษภาคม 2564 วัดเกาะไมแดง
ต.วังลึก อ.ศรีสำโรง จ.สุโขทัย
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วาระ

ชื่อกิจกรรม

5.4.15 ขออนุญาตจัดงานบวชพระ ณ วัดหนองบัว
ต.ไกรใน อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย วันที่ 2
มิถุนายน 2564 (จะมีญาติมาจาก จ.
สมุทรปราการ 1 คน,จ.นครราชสีมา 1 คน)

จำนวนคน
90 คน

ระดับ
ความเสี่ยง
นายชรินทร ฟกรักษา
ต่ำ
ผู้ขอ

มติที่ประชุม
- คณะกรรมการโรคติ ด ต อ จั ง หวั ด สุ โ ขทั ย มี ม ติ เ ห็ น ชอบให ห น ว ยงานการศึ ก ษา
ที่ขออนุญ าตจัดการสอบคัดเลือก มอบตัวนักเรียน จำหนายหนังสือแบบเรียน และจัดประชุมขาราชการครู และ
บุคลากรทางการศึกษา ทั้ง 9 กิจกรรม สามารถจัดกิจกรรมได เนื่องจากมีมาตรการปองกันการระบาดของโรค
โควิด-19 มีการเว้นระยะห่าง จัดกิจกรรมให้มีการเหลื่อมเวลา ไม่เป�นการรวมกลุ่มคนจำนวนมากในคราวเดียว
เปนไปตามมาตรการที่ราชการกำหนด
- ไมอนุญ าตใหมีการจัดแขง ขันฟุตบอลมวลชน เนื่องจากขัดตอมาตรการปองกัน และ
ควบคุมโรคโควิด-19 ของจังหวัดสุโขทัย ตามมติในวาระที่ 5.1 ในเรื่องสนามกี ฬ าหรื อ สถานที่ อ อกกำลั ง กาย
หามไมใหมีการจัดแขงขันกีฬา
- เห็นชอบใหการจัดงานศพ/ทำบุญทั้ง 5 กิจกรรม สามารถจัดกิจกรรมได เนื่องจากเมื่อ
พิจารณาตามเกณฑการขออนุญาตจัดกิจกรรม พบวามีความเสี่ยงต่ำ มีการกำหนดรูปแบบในการจัดกิจกรรมเปนไป
ตามมาตรการปองกันการแพรระบาดของโรคโควิด-19 ไมมีการจัดเลี้ยง ไมมีการดื่มแอลกอฮอล รวมถึงไมมีการจัด
กิจกรรมที่มีความเสี่ยงสูงตอการระบาดของโรคโควิด-19
5.5 การขออนุญาตเดินทางไปพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเขมงวด
ผูชวยเลขานุการ
- จากประกาศจังหวัดสุโขทัย ฉบับที่ 35 หามไมใหขาราชการเดินทางไปยัง 6 จังหวัด
ควบคุ ม สู ง สุ ด และเข ม งวด ซึ่ ง หากมี ค วามจำเป น ต อ งขออนุ ญ าตคณะกรรมการโรคติ ดต อ จั ง หวัด ในครั้ง นี้ มี
ขาราชการขออนุญาตเดินทาง จำนวน 1 ราย ดังนี้
ลำดับ

ชื่อ - นามสกุล

เหตุผลความจำเปนที่ตอง
เดินทาง

วันเดือนป /
จังหวัดปลายทาง

5.5.1

นางสาวธนิดา
หนุนนาค

พามารดาไปรับยามะเร็ง ที่
โรงพยาบาลมหาราชนคร
เชียงใหม

17 พ.ค. 64
รพ.มหาราชนคร
จ.เชียงใหม

หนวยงานตนสังกัด จำนวน
(ราย)
องคการบริหารสวน
ตำบลนครเดิฐ
อ.ศรีนคร จ.สุโขทัย

1 ราย

๒๓

มติที่ประชุม
- คณะกรรมการโรคติดตอจังหวัดสุโขทัยมีมติอนุญาตใหขาราชการที่ขออนุญาตเดินทาง
ไปยังจังหวัดควบคุมสูงสุดและเขมงวดได เนื่องจากมีเหตุผลจำเปนไมสามารถเปลี่ยนแปลงการเดินทางได ทั้งนี้เมื่อ
กลับมายังจังหวัดสุโขทัย จะตองรายงานตัวกับเจาหนาที่สาธารณสุข กรอกแบบฟอรม Save สุโขทัยเพื่อประเมิน
ความเสี่ยง หากพบวาเดินทางไปยังสถานที่เสี่ยงตอการติดเชื้อโควิด-19 จะตองกักตัว 14 วัน
ระเบียบวาระที่ 6

เรื่องอื่น ๆ

6.1 การประชุมคณะกรรมการโรคติดตอจังหวัดสุโขทัย ครั้งที่ 30
เลขานุการ
- เสนอกำหนดการจั ด ประชุ ม คณะกรรมการโรคติ ด ต อ จั ง หวั ด สุ โขทั ย ครั้ ง ที่ 30
ในวันจันทรที่ 31 พฤษภาคม 2564 ณ หองประชุมศรีนคร ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย เนื่องจากประกาศ
จัง หวัด สุ โขทั ย ฉบั บ ที่ 36 จะมี ผลบั ง คั บ ใช จ นถึง วั น ที่ 31 พฤษภาคม 2564 ซึ่ ง จะไดด ำเนิน การพิ จารณา
มาตรการปองกันและควบคุมโรคของเดือนมิถุนายน เพื่อออกเปนประกาศจังหวัดสุโขทัย ฉบับที่ 37 ตอไป
มติที่ประชุม
- คณะกรรมการโรคติดตอจังหวัดสุโขทัยมีมติเห็นชอบใหมีการจัดประชุมคณะกรรมการ
โรคติดตอจังหวัดสุโขทัย ครั้งที่ 30 ในวันจันทรที่ 31 พฤษภาคม 2564 ณ หองประชุมศรีนคร ชั้น 3 ศาลากลาง
จังหวัดสุโขทัย ทั้งนี้หากมีเรื่องเรงดวนจำเปนสามารถเลื่อนวันเวลาในการจัดประชุมได
ประธาน
- ขอติดตามการดำเนินงานตาง ๆ ดังนี้
1) การใช ส ถานที่ ข องเอกชนในการดำเนิ น การฉี ด วั ค ซี น โควิ ด -19 จะไม่ ไ ด้ ใช้ แ ล้ ว
เนื่องจากสถานที่ที่หน่วยงานสาธารณสุขจัดเตรียมมีความพร้อมเพียงพอแล้ว
2) การเตรียมพรอมเรื่องสถานที่ วัสดุอุปกรณในการดำเนินการฉีดวัคซีน จะตองมีการ
ซักซอมในวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 แตของจังหวัดสุโขทัยยังไมไดมีการพูดถึงการซักซอม เพราะหนวยงานอื่น
ๆจะมี สว นร วมในการดำเนิ น งานดว ย เช น ตำรวจมาช วยเรื่อ งการจราจร ปญ หาการจอดรถจะแกไ ขอย างไร
ใหสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัยจัดทำแผนกระบวนการดำเนินงานฉีดวัคซีนโควิด-19 ซึ่งอาจจะตองมีการ
ซ อ มตามแผนก อ นการดำเนิ น การจริ ง รวมทั้ ง เมื่ อ เริ่ ม ดำเนิ น การแล ว ให มี ก ารวิ เคราะห ส ถานการณ ป ญ หา
ในแตละวัน เพื่อรวมกันแกไขปญหาตอไป
3) การลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิด-19 จังหวัดสุโขทัยมีการดำเนินการแลว ใหหนวยงานที่
เกี่ยวของรายงานความคืบหนาแกสวนกลาง
4) การชวยเหลือ ผูเปราะบาง ในหลายจั ง หวั ดมี การจั ดตั้ ง ตูป น สุข หรือ ผูวาราชการ
จัง หวัดไปมอบสิ่งของยัง ชีพ สวนของสุโขทัยนั้นมีการสำรวจไหมหรือไมวามีกลุมเปราะบาง คนยากจนหรือไม
หากอยูในพื้นที่ทองถิ่นแตละแหง ใหทองถิ่นไปชวยกอนโดยเอาถุงยังชีพไปให หรือใชงบประมาณของสำนักงาน
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย กาชาด มูลนิธิราชประชานุเคราะห แมบานมหาดไทย กองทุนพระแมยา
ใหสำนักงานจังหวัดสุโขทัยตรวจสอบวาจะสามารถใชงบประมาณจากสวนใดไดบาง และใหหนวยงานที่เกี่ยวของ
สำรวจบุคคลกลุมนี้ในพื้นที่จังหวัดสุโขทัยวามีอยูจำนวนเทาใด
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5) การฉีดวัคซีนโควิด-19 มีการเตรียมความพรอมแลว แตป ญ หาคือบุคคลที่นัดแลว
จะตองมาฉีดจริง รวมถึงปญหาหากวัคซีนมานอยกวาจำนวนที่คาดการไวทำใหไมพอฉีด จะบริหารจัดการอยางไร
หนวยงานสาธารณสุขมีเจาหนาที่ที่ชวยในสถานที่ฉีดวัคซีนเพียงพอหรือไม หากไมเพียงพอจะไดจัดหาเจาหนาที่
จากหนวยงานอื่น ๆ เขาไปชวย
6) เรื่องของการเปดภาคเรียน ใหหนวยงานสาธารณสุขหารือกับสถานบันการศึกษา ใน
เรื่องการเตรียมความพรอมปองกันการแพรระบาดของโรคโควิด-19 ในโรงเรียน ดำเนินการใหแลวเสร็จกอนเปด
ภาคเรียน
7) ให ฝายปกครอง ปลัดจังหวัด รองผอ.รมน. ติดตามการปฏิบัติ เรื่องปองกัน ไมใหมี
ผูลักลอบหลบหนีเขาเมือ ง รวมถึ งการมัวสุมเลน พนัน ตาง ๆ ซึ่งอาจจะเป น เหตุให เกิดการแพรระบาดของโรค
โควิด-19 ในพื้นที่ได
8) การประเมิน DMHTTA จะตองมีการประเมินการปฏิบัติตามมาตรการ จังหวัดสุโขทัย
มีการประเมินหรือไม ใหหนวยงานที่เกี่ยวของติดตามใหมีการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนด
9) การรรายงานขอมูลเตรียมความพรอมฉีดวัคซีนตามแบบที่กำหนด ภายในวันที่ 20
พฤษภาคม 2564 ใหสำนักงานจังหวัดรายงานกระทรวงถึงความกาวหนาในการดำเนินงาน เมื่อรายงานกระทรวง
แลวใหนำขอมูลเผยแพรในเว็บไซตจังหวัดสุโขทัยดวย
10) การฉี ด วั ค ซี น โควิ ด -19 ในแต ล ะวั น ต อ งมี ตั ว เลขผู ที่ ไ ด รั บ วั ค ซี น แจ ง ให สื่ อ
ประชาสัมพันธ แตละวันฉีดวัคซีนสะสมไปจำนวนเทาไหร
- ประธานกลาวปดประชุม
ปดประชุม เวลา 15.15 น.
(ลงชื่อ)

กฤษณะ อินทรดวง
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