รายงานการประชุมคณะกรรมการโรคติดตอจังหวัดสุโขทัย
ครั้งที่ 31/2564
วันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2564 เวลา 14.00 น. – 16.30 น.
ณ หองประชุมศรีนคร ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย
------------------------------------------------------------------ผูม าประชุม
1. นายณัฏฐพงศ สุขวิสิฏฐ
2. นายธานี มีเอี่ยม

ปลัดจังหวัดสุโขทัย
ผูอำนวยการสำนัก งานป องกัน ควบคุม โรคที่ 2
จังหวัดพิษณุโลก (ผูแทน)
3. นายณัฏฐพงศ สุขวิสิฏฐ
ปลัดจังหวัดสุโขทัย
4. วาที่ร.อ.ดร.เทียนชัย ทองวินิชศิลป นายกองคการบริหารสวนจังหวัดสุโขทัย
5. นายปวิณ หลวงใหญ
นายอำเภอศรีสัชนาลัย (ผูแทน)
6. นายณรงค ผันพักตร
นายกเทศมนตรีตำบลหาดเสี้ยว (ผูแทน)
7. นายบุญเสริม เชยวัดเกาะ
นายกองคการบริหารสวนตำบลปากแคว
8. นายแพทยสมชาย แกวเขียว
ผูอำนวยการโรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย
9. นายแพทยศักดิ์สิทธิ์ บอแกว
ผูอำนวยการโรงพยาบาลบานดานลานหอย
10. นายแพทยวิชัย วนรัตนวิจิตร
ผูอำนวยการโรงพยาบาลสวรรคโลก
11. นายสรวุฒิ เอี่ยมนุย
สาธารณสุขอำเภอกงไกรลาศ
12. นายเชาวลิต เลื่อนลอย
สาธารณสุขอำเภอศรีนคร
13. นายอรรณพ เสือกระจาง
ปศุสัตวจังหวัดสุโขทัย
14. นายแพทยกฤษณะ แกวมูล
นายแพทยเชี่ยวชาญดานเวชกรรมปองกัน
15. นางพรพรรณ ชาติชนะ
หัวหนากลุมงานควบคุมโรคติดตอ
ผูไมมาประชุม
1. นายวิรฬุ พรรณเทวี
2. ดร.นพ.ปองพล วรปาณิ
3. นายคำรณ อิ่มเนย
4. นางศศิธร สุดเจริญ
5. นายสมศักดิ์ ดิลกวัฒนา
ผูเขารวมประชุม
1. พ.อ.กฤติ พันธะสา
2. พล.ต.อ.วิเชียร เพชรเสนา
3. นายดำรง มโนรถ
4. นางรุงทิพย พงศกิจการเจริญ

ผูวาราชการจังหวัดสุโขทัย
นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย
หัวหนาสำนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
จังหวัดสุโขทัย
ประชาสัมพันธจังหวัดสุโขทัย
ผูดำเนินการสถานพยาบาลเอกชน

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

รองผูอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสุโขทัย
ผูบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสุโขทัย (ผูแทน)
หัวหนาสำนักงานจังหวัดสุโขทัย
รองผูอำนวยการฝายบริหารโรงพยาบาลสุโขทัย
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5. นางเมตตา ลิมปวราลัย
6. นายจีระนนท คนหาญ
7. นางสาวอัญชลี พลคชา
8. นางสาวรุจิฬา อธิอาภานนท
6. นางเครือวรรณ ปานทับ
9. นายมนู เกตุเอี่ยม
10. ร.ต.ต.บุญโชติ นักสิทธิ์
11. นางกัลยา จัดการ
12. นายปญญา ขาวเขียว
13. นายบรรจง แจมเกตุ

รองนายแพทยสาธารณสุขจังหวัด (ดานสงเสริมพัฒนา)
ผูอำนวยการสถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสุโขทัย
อุตสาหกรรมจังหวัดสุโขทัย
นายกเทศมนตรีเมืองสุโขทัยธานี (ผูแทน)
หัวหนากลุมวิชาการขนสง สำนักงานขนสงจังหวัดสุโขทัย
หัวหนากลุมงานคุมครองผูบริโภค สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย
สารวัตรตรวจคนเขาเมือง (ผูแทน)
แรงงานจังหวัดสุโขทัย (ผูแทน)
จัดหางานจังหวัดสุโขทัย
ประกันสังคมจังหวัดสุโขทัย (ผูแทน)

เริ่มประชุมเวลา 14.00 น.
ระเบียบวาระที่ 1
เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
ประธาน
- เนื่ อ งจากผู ว า ราชการจั ง หวั ด สุ โ ขทั ย ติ ด ราชการเร ง ด ว น จึ ง มอบหมายให ผ ม
นายณัฏฐพงศ สุขวิสิฏฐ ปลัดจังหวัดสุโขทัย เปนประธานในการประชุมคณะกรรมการโรคติดตอจังหวัดสุโขทัย
ครั้งที่ 31/2564
ที่ประชุม

- รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2

รับรองรายงานการประชุม
- เลขานุ ก ารเสนอร า งรายงานการประชุ ม คณะกรรมการโรคติ ด ต อ จั ง หวั ด สุ โขทั ย
ครั้งที่ 30/2564 วันที่ 31 พฤษภาคม 2564 ใหที่ประชุมพิจารณา

มติที่ประชุม
- รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการโรคติดตอจังหวัดสุโขทัย ครั้งที่ 30/2564
วันที่ 31 พฤษภาคม 2564 โดยไมมีการแกไข
ระเบียบวาระที่ 3

เรื่องสืบเนื่อง
3.1 สถานการณโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
เลขานุการ
- ขอมูล ณ วัน ที่ 11 มิ ถุนายน 2564 ทั่วโลกมีผูติด เชื้อรวม 175,616,534 ราย
เสียชีวิต 3,788,650 ราย ประเทศไทยอยูในอับดับที่ 79 ของโลก มีผูปวยรายใหม 2,290 ราย เปนผูติดเชื้อ
รายใหม 1,996 ราย ผูติดเชื้อจากเรือนจำ/ที่ตองขัง 294 ราย รวมมีผูปวยยืนยันสะสมทั้งสิ้น 160,965 ราย

๓

3.1.1 สถานการณ Covid-19 จังหวัดสุโขทัย
- ขอมูล ณ วันที่ 11 มิถุนายน 2564 ไมพบผูปวยยืนยันโควิด-19 รายใหม รวมมี
ผูปวยยืนยันสะสม ตั้งแตวันที่ 1 เมษายน 2564 รวม 119 ราย รักษาหายแลว 107 ราย อยูระหวางการรักษา
7 ราย
3.1.2. จำนวนผูปวยโควิด-19 รายวัน จังหวัดสุโขทัย
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เลขานุการ
- สถานการณ โรคโควิด-19 ในจัง หวัดสุโขทัย พบผูปวยนอยลงชวง 1 เดือนที่ผานมา
พบผูปวยเพี ยงเล็กน อย การควบคุม โรคทำไดดีไ มพบการระบาดภายในจั งหวัดสุโขทัย ผู ปวยสวนใหญ มาจาก
กรุงเทพมหานคร
3.1.3 จำนวนผูปวยแยกตามโรงพยาบาลและอาการ(ขอมูล ณ วันที่ 11 มิ.ย. 2564)
จำนวนผูปวย
ไมมีอาการ
เล็กนอย
ปานกลาง
อาการหนัก
โรงพยาบาล
ที่รับรักษา
สุโขทัย
3
1
2
ศรีสังวรสุโขทัย
3
3
สวรรคโลก
1
1
คีรีมาศ
ศรีสัชนาลัย
บานดานลานหอย
กงไกรลาศ
ทุงเสลี่ยม
ศรีนคร
โรงพยาบาลสนาม
รวม
7
1
-

๔

3.1.4 ผลการดูแลทางจิตใจของผูปวยโควิด-19 จังหวัดสุโขทัย
เลขานุการ
- จากสถานการณการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดสุโขทัย พบผูปวย
จำนวน 118 ราย ทีมชวยเหลือเยียวยาจิตใจผูประสบภาวะวิกฤต ( MCATT) ไดติดตามดูแลทางจิตใจของผูปวย
115 ราย ยุติการติดตาม 5 ราย เนื่องจากเสียชีวิต
- ขอมูล ณ วัน ที่ 11 มิถุนายน 2564 มีการประเมิน สุขภาพจิตผูปวยจำนวน 6 ราย
พบเครียดนอย ทั้ง 6 ราย อยูระหวางการประเมิน 3 ราย
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

357

11

346

313

11

302

44

0

44

บานดาน
ลานหอย

163

0

163

60

0

60

103

0

103

คีรีมาศ

267

0

267

126

0

126

141

0

141

กงไกรลาศ

119

19

100

90

15

75

29

4

25

ศรีสัชนาลัย

192

0

192

173

0

173

19

0

19

ศรีสำโรง

330

9

321

146

1

145

184

8

176

สวรรคโลก

179

3

176

150

3

147

29

0

29

ศรีนคร

68

14

54

30

5

25

38

9

29

ทุงเสลี่ยม

330

0

330

40

0

40

290

0

290

ผลรวม
ทั้งหมด

2,005

56

1,949

1,128

35

1,093 877

21

856
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3.1.6 กลุมตรวจคนหาเชื้อ Covid-19 1 เมษายน - 11 มิถุนายน 2564
อำเภอ
เมือง
บานดานลานหอย
คีรีมาศ
กงไกรลาศ
ศรีสัชนาลัย
ศรีสำโรง
สวรรคโลก
ศรีนคร
ทุงเสลี่ยม

ตรวจหาเชื้อ
3,907
211
514
204
362
1,776
1,602
127
232

ผลลบ
3,846
208
504
200
359
1,766
1,577
126
230

ผลบวก
61
3
10
4
3
10
25
1
2

รอผล
0
0
0
0
0
0
0
0
0

รวม
3,907
211
514
204
362
1,776
1,602
127
232

รวมทั้งหมด

8,935

8,816

119

0

9,935

3.1.7 ขอมูลจำนวนผูที่เดินทางกลับจากจังหวัดเสี่ยงลงขอมูลผาน “Save สุโขทัย”
เลขานุการ
- ตั้งแตวันที่ 1 เมษายน 2564 จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 มีขอมูลผูที่เดินทาง
จากจังหวัดควบคุมสูงสุดและเขมงวด 4 จังหวัด ไดแกกรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ เขามา
ในพื้นที่จังหวัดสุโขทัย และลงขอมูลการเดินทางผาน QR Code “Save สุโขทัย” มีจำนวน ดังนี้
อำเภอ
เมืองสุโขทัย
บานดานลานหอย
คีรีมาศ
กงไกรลาศ
ศรีสัชนาลัย
ศรีสำโรง
สวรรคโลก
ศรีนคร
ทุงเสลี่ยม

4 จังหวัดเสี่ยงสูง
878
225
674
1,351
733
391
1,168
323
98

ครบ 14 วัน
810
193
642
1,304
578
355
1,105
285
93

ยังไมครบ 14 วัน
68
32
32
47
155
36
63
38
5

รวม

5,841

5,365

476
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3.1.8 การคัดกรอง COVID - 19 และรับวัคซีน เจาหนาที่เรือนจำจังหวัดสุโขทัยและ
เรือนอำเภอสวรรคโลก
เรือนจำ

จำนวนเจาหนาที่
เรือนจำทั้งหมด
(คน)

ไดรับการตรวจ

ผลการตรวจ

COVID-19 (คน)

COVID-19

ไดรับวัคซีน
ปองกัน
COVID-19

เรือนจำจังหวัดสุโขทัย

64

64

negative

64

เรือนจำอำเภอสวรรคโลก

68

68

negative

68

รวม

132

132

negative

132

3.19 การคัดกรอง COVID - 19 ผูตองขังเรือนจำจังหวัดสุโขทัยและเรือนจำอำเภอ
สวรรคโลก
จำนวนผูตองขัง
เรือนจำ
เรือนจำจังหวัด
สุโขทัย
เรือนจำอำเภอ
สวรรคโลก
รวม

ชาย

หญิง

915

149

659
1,574

รวม

ไดรับตรวจ
COVID-19

รวม

ผลการตรวจ
Covid-19

ชาย

หญิง

1,064

915

149

1,064

negative

89

748

659

89

748

negative

238

1,812

1,574

238

1,812

negative

มติที่ประชุม

- รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4

เรื่องแจงเพื่อทราบ

4.1 ประกาศศูนยบริหารสถานการณ การแพรระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา
2019 เรื่อง แนวทางการบริหารจัดการวัคซีนปองกันโรคโควิด – 19
สำนักงานจังหวัดสุโขทัย
- ตามโทรสารในราชการประทรวงมหาดไทย ดวนที่สุดที่ มท 0230/ว 3288
ลงวันที่ 8 มิถุนายน 2564 ดวยนายกรัฐมนตรีไดลงนามในประกาศศูนยบริหารสถานการณการแพรระบาดของ
โรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) เรื่อง แนวทางการบริหารจัดการวัคซีนปองกันโรคโควิด - 19 ลงวันที่
๘ มิถุนายน ๒๕๖๔ โดยมีผลบังคับใชตั้งแต 8 มิถุนายน ๒๕๖๔ เปนตนไป ซึ่งสรุปสาระสําคัญ ดังนี้
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๑. ให มี ก ารจั ด หาวั ค ซี น ป อ งกั น โรคโควิด - 19 ครอบคลุ ม ร อ ยละ ๗๐ ของจํ านวน
ประชากร (ไมนอยกวาหาสิบลานคน)
๒. ใหสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ประสานงาน สงเสริม และสนับสนุนผูผลิต
วัคซีนปองกันโรคโควิด -19 ในการดําเนินการขึ้นทะเบียนวัคซีนใหเปนไปอยางคลองตัวและมีประสิทธิภาพ
๓. ให ก รมควบคุ ม โรค องคก ารเภสั ชกรรม สถาบั น วั ค ซี น แห ง ชาติ สภากาชาดไทย
ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ หรือหนวยงานของรัฐ ที่มีหนาที่และอํานาจในการใหบริการทางการแพทยหรือสาธารณสุข
แกประชาชน รวมมือกันในการดําเนินการจัดหา สั่ง หรือนําเขาวัคซีนปองกันโรคโควิด-19 อยางเรงดวน
๔. สถานพยาบาลเอกชนและภาคเอกชนอาจจั ด หาหรื อ ขอรั บ การสนั บ สนุ น วั ค ซี น
ปองกันโรคโควิด-19 จากหนวยงานตามขอ ๓ ภายใตกฎหมาย กฎระเบียบหรือหลักเกณฑที่เกี่ยวของ
๕. หากองคกรปกครองสวนทองถิ่นจะจัดหาวัคซีนปองกันโรคโควิด-19 มาใหบริการแก
ประชาชน ในพื้นที่ใหจัดหาจากหนวยงานตามขอ ๓ และตองดําเนินการ
๑) เปนไปตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบที่เกี่ยวของ
๒) เปนไปตามหลักเกณฑหรือแผนการใชจายงบประมาณขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น
๓) สอดคล อ งกั บ แนวทางการบริห ารจั ด การวั ค ซี น ป อ งกั น โรคโควิ ด -19 ภายใต
สถานการณ ฉุกเฉิน ตามที่ศูนยบริหารสถานการณโควิด-19 หรือนายกรัฐมนตรีกําหนด
๔) เป น ไปตามแนวทางหรื อ อยู ใ นการกํ า กั บ ดู แ ลของผู ว า ราชการจั ง หวั ด และ
คณะกรรมการ โรคติดตอจังหวัด เพื่อมิใหเกิดความเหลื่อมล้ำในการจัดหาวัคซีนขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่มี
ศักยภาพ ดานงบประมาณและรายไดที่แตกตางกัน
๕) สนับสนุนและใหความสําคัญในการอํานวยความสะดวก แกประชาชนในพื้นที่ใน
การเขารับบริการฉีดวัคซีนปองกันโรคโควิด-19 เพื่อประโยชนตอประชาชนสวนรวมของประเทศ
6. ให ห น ว ยงานทุ ก ภาคส ว นเชื่ อ มโยงและบู ร ณาการข อ มู ล กั บ ระบบแพลตฟอร ม
หมอพรอมของกระทรวงสาธารณสุข เพื่อความปลอดภัยสูง สุดของประชาชนที่ไดรับวัคซีนปองกันโรคโควิด-19
และเพื่อใหการบริหารจัดการขอมูลเปนไปอยางมีระบบและมีประสิทธิภาพ
ศูนยบริหารสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)
กระทรวงมหาดไทย ขอใหจังหวัดรับทราบแลละถือปฏิบัติตามประกาศดังกลาวโดยเครงครัด
มติที่ประชุม
- รับทราบและถือปฏิบัติ
อบจ.สุโขทัย
- หากไมขัดกับระเบียบทางราชการ องคการบริหารสวนจังหวัดสุโขทัย มีความยินดีที่จะ
สนับสนุนการจัดซื้อวัคซีนใหแกประชาชนจังหวัดสุโขทัยทุกคน ขอใหหนวยงานสาธารณสุขแจงขอมูลหากมีชองทาง
ที่สามารถจัดหาวัคซีนโควิด-19 ได

๘

4.2 ระเบี ยบคณะกรรมการโรคติ ดต อ แห งชาติ เรื่อ ง หลั กเกณฑ การเปรี ยบเที ยบ
ความผิดกรณีฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามคำสั่งของเจาพนักงานควบคุมโรคติดตอ ฯ
ผูชวยเลขานุการ
- ตามระเบี ย บคณะกรรมการโรคติ ดต อ แห ง ชาติ ว าด วยหลั ก เกณฑ ก ารเปรี ยบเที ย บ
ความผิ ด กรณี ฝ า ฝ น หรื อ ไม ป ฏิ บั ติ ต ามคำสั่ ง ของเจ า พนั ก งานควบคุ ม โรคติ ด ต อ ตามมาตรา ๓๔ (๖)
แห งพระราชบั ญ ญั ติ โรคติดต อ พ.ศ. ๒๕๕๘ ในสถานการณ การระบาดของโรคติ ดเชื้ อไวรั สโคโรนา 2019 หรื อ
โรคโควิด 19 พ.ศ. 2564 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ลงวันที่ 7 มิถุนายน 2564
- ในกรณีที่เจาพนักงานควบคุมโรคติดตอไดออกคำสั่งหามผูใดกระทำการซึ่งอาจกอใหเกิด
สภาวะที่ ไม ถู ก สุ ข ลั ก ษณะโดยการไม ส วมหน ากากอนามั ย หรื อ หน ากากผ า ซึ่ ง อาจเป น เหตุ ให โรคโควิ ด 19
แพรออกไป แลวผูนั้ นฝาฝนหรือไมปฏิบัติตาม การกระทำดังกลาวอาจเขาขายเปนความผิดตามมาตรา ๕๑ แห ง
พระราชบัญญัติโรคติดตอ พ.ศ. ๒๕๕๘ ระวางโทษปรับไมเกิน ๒๐,๐๐๐ บาท อัตราคาปรับที่กำหนดใหเปรียบเทียบ
ครั้ง ที่ ๑ ไม่เกิน ๑,๐๐๐ บาท ครั้งที่ ๒ มากกว่า ๑,๐๐๐ บาท แต่ไม่ เกิน ๑๐,๐๐๐ บาท ครั้ง ที่ ๓ เป�น ต้น ไป
มากกว่า ๑๐,๐๐๐ บาท แต่ไม่เกิน ๒๐,๐๐๐ บาท
มติที่ประชุม

- รับทราบ

4.3 แผนการลงพื้ น ที่ เพื่ อ ติ ด ตามและประเมิ น มาตรการป อ งกั น และควบคุ ม โรค
โควิด 19 ของสถานศึกษาในการเปดภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2564 ในพื้นที่จังหวัดสุโขทัย
สนง.ขนสงจังหวัดสุโขทัย
- ตามที่ผูวาราชการจังหวัดสุโขทัยไดมีขอสั่งจากในการประชุมคณะกรรมการ
โรคติดตอจังหวัดสุโขทัยครั้งที่ 30/2564 เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 สั่ง การใหสำนักงานขนสง จัง หวัด
สุโขทัยไปประสานงานกับสถานศึกษา ใหสถานศึกษาทำหนาที่ในการกำกับดูแลรถรับ-สงนักเรียน ที่เขามารับ-สง
นักเรียนภายในสถานศึกษาของตนเอง สำนักงานขนสงไดจัดทำหนังสือแจงไปยังผูบริหารศึกษาตาง ๆ ไมวาจะเปน
คณะกรรมการอาชีวะศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เขต 1,2 และศึกษาธิการจังหวัด เพื่อใหหนวยงานนั้น ๆ แจงแกหนวยงานในสังกัดกำกับดูแลรถรับ-สงนักเรียน
ที่เขามารับ-สงนักเรียนภายในสถานศึกษาของตนเอง ใหปฏิบัติตามกฎที่ราชการกำหนด ดังตอไปนี้
๑. รถที่จะนำมาใชรับสงนักเรียนตองไดรับหนังสืออนุญาตจากนายทะเบียน
๒. ไมขับรถเร็วเกินกฎหมายกําหนด
๓. ปฏิ บั ติ ตามกฎกระทรวงกํ าหนดความปลอดภั ย ในการรั บจ างบรรทุ กคนโดยสาร
พ.ศ. ๒๕๕๕ ออกตามความในพระราชบัญญัตริ ถยนต พ.ศ. ๒๕๒๒
๔. ปฏิบัติตามมาตรการควบคุมการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
สําหรับรถรับสงนักเรียน ดังนี้
๔.๑ คัด กรองและตรวจวัด อุณ หภูมิ นัก เรียนกอนใช บริการทุ กคน หากมีอุ ณ หภูมิ
รางกาย สูงกวา ๓๗.๕ องศาเซลเซียส ใหปฏิเสธการรับสง
๔.๒ จัดใหมีแอลกอฮอลเจล หรือน้ำยาฆาเชื้อโรคสําหรับผูโดยสารภายในรถรับสง
นักเรียน

๙

๔.๓ ใหทําความสะอาดรถรับสงนักเรียนกอนและหลังใหบริการ โดยเปดหนาตางและ
ประตู เพื่อถายเทอากาศภายในรถ และทําความสะอาดในจุดที่มีการสัมผัสบอย เชน ราวจับ ที่เปดประตู เบาะนั่ง
ที่วางแขน เปนตน
- สำนั ก งานขนส ง จั ง หวั ด สุ โขทั ย ได จั ด ทำแผนการออกตรวจสอบและให ค ำแนะนำ
รถรับ-สงนักเรียน โดยขอความรวมมือจากกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสุโขทัย (ท.) ฝายปกครอง
จัง หวั ดสุโขทั ย ตำรวจภูธ รจัง หวัดสุ โขทั ย ประชาสั มพั น ธจัง หวัดสุ โขทัย สำนัก งานสาธารณสุ ขจัง หวัด สุโขทั ย
ศึ ก ษาธิ ก ารจั ง หวั ด สุ โขทั ย และสำนั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา บรู ก ารงานร ว มกั น ในการออกให ค ำแนะนำ
ผูประกอบการขับรถรับ-สงนักเรียน รวมทั้งรานคาตาง ๆ บริเวณหนาสถานศึกษา โดยแบงเปนเขตรับผิดชอบของ
สำนักงานขนสงจังหวัดสุโขทัย และเขตสำนักงานขนสงจังหวัดสุโขทัย สาขาอำเภอสวรรคโลก ดังนี้
แผนปฏิบัติการตรวจสอบรถรับสงนักเรียนภายใตสถานการณการแพรระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
- สำนักงานขนสงจังหวัดสุโขทัย
วัน เดือน ป
เวลา
สถานที่ตั้งจุดตรวจ
14 มิถุนายน 2564 15.00 น. เปนตนไป

โรงเรีย นอนุ บ าลสุ โขทั ย , วิท ยาลั ย อาชี วะศึ ก ษาสุโขทั ย อ.เมื อ ง
สุโขทัย

15 มิถุนายน 2564 15.00 น. เปนตนไป โรงเรียนอุดมดรุณี, โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล อ.เมืองสุโขทัย
16 มิถุนายน 2564 15.00 น. เปนตนไป โรงเรียนบานดานลานหอยวิทยา อ.บานดานลานหอย
17 มิถุนายน 2564 15.00 น. เปนตนไป โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ, โรงเรียนอนุบาลศรีสำโรง อ.ศรีสำโรง
18 มิถุนายน 2564 15.00 น. เปนตนไป โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม, วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย อ.เมืองสุโขทัย
- สำนักงานขนสงจังหวัดสุโขทัย สาขาอำเภอสวรรคโลก
วัน เดือน ป
เวลา
สถานที่ตั้งจุดตรวจ
14 มิถุนายน 2564

15.00 น. เปนตนไป

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก อ.สวรรคโลก

15 มิถุนายน 2564

15.00 น. เปนตนไป

โรงเรียนสวรรคอนันตวทิ ยา อ.สวรรคโลก

16 มิถุนายน 2564

15.00 น. เปนตนไป

โรงเรียนทุงเสลี่ยมชนูปถัมภ อ.ทุงเสลี่ยม

17 มิถุนายน 2564

15.00 น. เปนตนไป

โรงเรียนเมืองเชลียง , โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย
อ.ศรีสัชนาลัย

๑๐

ประธาน
- ดำเนินการครบทั้ง 9 อำเภอหรือไม
สนง.ขนสงจังหวัดสุโขทัย
- ไมครบทุกอำเภอยังขาดที่อำเภอคีรีมาศ กงไกรลาศ เนื่องจากรถรับ-สงนักเรียน
จะเปนชุดเดียวกันกับที่เขามาในอำเภอเมือง และที่อำเภอศรีนคร จะเปนรถรับ-สงชุดเดียวกับที่มาอำเภอสวรรคโลก
ประธาน
- มอบหมายใหอำเภอที่ไมไดอยูในแผนการดำเนินงาน ดำเนินการตรวจใหคำแนะนำโรงเรียน
รถรับ-สงนักเรียนภายในอำเภอของตนเอง พรอมทั้งกำชับในเรือ่ งการปองกันการลืมเด็กไวในรถ
มติที่ประชุม
- รับทราบ
4.4 การป ระเมิ น มาตรการผ า นระบบ Thai Stop COVID Plus ของสถาน
ประกอบการ
เลขานุการ
- จากสถานการณการแพรระบาดของโรคโควิด-19 ในชวงที่ผานมา จะพบวาการระบาด
เปนกลุมกอนสวนใหญจะมาจากโรงงานตาง ๆ หากเกิดการติดเชื้อในโรงงานจะทำใหควบคุมการระบาดไดยาก
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัยรวมกับสำนักงานสวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัดสุโขทัย ไดลงพื้น ที่
สถานประกอบการโรงงานขนาดใหญ จำนวน 2 แหง คือ บริษัท กวงไถ สเปเชียลเปเปอร จำกัด อ.สวรรคโลก และ
บริษัทน้ำตาลทิพยสุโขทัย อ.ศรีสัชนาลัย ใหคำแนะนำในการปองกันการแพรระบาดของโรคโควิด-19 รวมถึงการใช
โปรแกรม Thai Stop COVID Plus ในการประเมินตนเองของโรงงานและสงขอมูลการประเมินใหแกกรมอนามัย
ซึ่ง บริษัทน้ำตาลทิพยสุโขทัยไดสงผลการประเมินและไดรับการรับรองผานการประเมินแลว สวนบริษัทกวงไถ
สเปเชียลเปเปอร จำกัด ยังไมไดสงขอมูล ซึ่งจะเรงติดตามใหดำเนินการสงผลการประเมินภายในสัปดาหนี้
อุตสาหกรรมจังหวัดสุโขทัย
- การดำเนินงานของสถานประกอบการโรงงานกอนที่จะมีการลงนามหนังสือ
รวมกันระหวางกระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงแรงงาน กระทรวงมหาดไทย สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการ
ลงทุน (บีโอไอ) และกระทรวงสาธารณสุข กอนหนานี้ประมาณ 2 สัปดาห มี cluster การระบาดของโรคโควิด-19
ในโรงงานจำนวนมาก สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุโขทัยไดทำหนังสือแจงไปยังโรงงานทุกแหงในพื้นที่จังหวัด
สุโขทัยทั้ง 303 โรงงาน วาถาหากภายในโรงงานมีพนักงานหรือแรงงานที่ติดเชื้อโควิด-19 ใหแจงมายังสำนักงาน
อุตสาหกรรมจังหวัดสุโขทัย เพื่อจะไดดำเนินการประสานหนวยงานที่เกี่ยวของตอไป ตอมามีการบรูณาการทำงาน
รวมกั น โดยประชาสัม พัน ธเรื่องการทำ Thai Stop COVID Plus ซึ่ง ไดแจง โรงงานทุกแห งแลว โดยดำเนิน การ
3 ประเด็น คือ
1. เลือกโรงงานที่มีแรงานตั้งแต 200 คน ใหเขาแพลตฟอรมเพื่อประเมินตนเองในเรื่อง
มาตรการ Good Factory Practice (GFP) โรงงานที่มีแรงงานมากกวา 200 คน ของจังหวัดสุโขทัยมี 3 โรงงาน
แต จะอยูในสถานที่ ตั้ ง เดี ยวกั น คื อ บริ ษัท น้ ำตาลทิ พ ยสุ โขทั ย ที่เหลื อ จะมี แรงงานไม ถึง 100 คน แต ในการ
ดำเนินการจะตองใหประเมินตนเองทุกแหง ซึ่งไดประสานงานกับสำนักงานสวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัด
สุโขทัย ในการออกตรวจรวมกัน
2. จัด ทำแผนออกตรวจโดยเลือ กโรงงานที่ มี แ รงงานมากที่ สุ ด กอ น ได นั ด หมายกั บ
สำนักงานสวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัดสุโขทัยแลววาจะออกตรวจโรงงานน้ำแข็งกอน จังหวัดสุโขทัยจะมี
โรงงานน้ำแข็งอยูทั้งหมด 10 โรงงาน
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3. ผูบริหารกระทรวงอุตสาหกรรมจะลงพื้นที่ จะไปที่โรงงานน้ำตาลทิพยสุโขทัย ซึ่งจะมี
3 ส ว น คื อ ผลิ ต น้ ำตาล ไฟฟ าชี วมวล และผลิ ต ปุ ย จะมาลงพื้ น ที่ ในวั น จั น ทร เพื่ อ ติ ด ตามว ามี ก ระบวนการ
ดำเนิน การในระบบตาง ๆ อยางไรบาง รับฟงขอเสนอแนะ/ขอคิดเห็นวาควรจะตองดำเนิน การสวนใดเพิ่มเติม
เพื่อไปเสนอในระดับกระทรวงตอไป
มติที่ประชุม

- รับทราบ

4.5 การใหบริการวัคซีนโควิด-19 จังหวัดสุโขทัย
เลขานุการ
- แจงความคืบหนาการใหบริการฉีดวัคซีนโควิด-19 จังหวัดสุโขทัย ไดเริ่มใหบริการแก
ประชาชนในกลุมอายุ 60ปขึ้นไป และผูปวย 7 กลุมโรคเรื้อรัง ตั้งแตวันที่ 7 มิถุนายน 2564 เปนไปตามแผนการ
ฉีดวัคซีนที่กำหนด
สถานที่ใหบริการฉีดวัคซีน จังหวัดสุโขทัย
แผน 1
แผน 2
จำนวนที่ฉีดได
จำนวนที่ฉีดได
อำเภอ
เมืองสุโขทัย

สถานที่

ตอวัน
(คน)

สถานที่

ตอวัน
(คน)

โรงพยาบาลสุโขทัย

1,600

-

-

ศรีสำโรง

โรงพยาบาลศรีสงั วรสุโขทัย

1,500

-

-

ศรีสชั นาลัย

โรงพยาบาลศรีสชั นาลัย

500

500

สวรรคโลก

โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชา
สรรค

หอประชุมที่วาการอำเภอ
ศรีสชั นาลัย

800

โรงพยาบาลสวรรคโลก

200

กงไกรลาศ

โรงพยาบาลกงไกรลาศ

360

หอประชุมที่วาการอำเภอกง
ไกรลาศ

600

คีรีมาศ

โรงพยาบาลคีรมี าศ

500

-

-

ทุงเสลี่ยม

โรงพยาบาลทุงเสลี่ยม

360

บานดานลานหอย

โรงพยาบาลบานดานลานหอย

200

ศรีนคร

หอประชุมวัดราษฎรศรัทธาธรรม

300

รวม

6,120

หอประชุมที่วาการอำเภอทุง
เสลี่ยม
หอประชุมที่วาการอำเภอบาน
ดานลานหอย
-

500
500
-

2,300
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อำเภอ

สรุปผลการฉีดวัคซีนโควิด–19 จังหวัดสุโขทัย
จำนวนฉีด
จำนวนฉีด กอน
วันที่ 7 มิ.ย. 64
วันที่ 10 มิ.ย. 64

จำนวนฉีดสะสม
ตั้งแตวันที่ 7 – 10
มิ.ย. 64
เปาหมายการฉีด จำนวนฉีด

เข็ม 1

เข็ม 2

เมืองสุโขทัย

3,998

2,122

1,168

420

3,042

ศรีสัชนาลัย

906

446

353

253

1,004

สวรรคโลก

1,273

623

234

159

911

ศรีสำโรง

1,778

1,026

464

432

2,120

กงไกรลาศ

721

350

29

1

443

คีรีมาศ

596

350

0

0

224

ทุงเสลี่ยม

803

230

273

419

999

บานดานลานหอย

593

288

2

0

262

ศรีนคร

342

170

11

41

133

รวม

11,010

5,605

2,534

1,725

9,138

แผนการจัดสรรวัคซีนในเดือนมิถุนายน จังหวัดสุโขทัย
- ผูที่ จะรับวัคซีน ในลำดับแรกคือ บุคคลที่ ไดลงทะเบี ยนการจองผานระบบหมอพรอม
(ผูสูงอายุ 60 ปขึ้นไปและผูปวย 7 กลุมโรคเรื้อรัง) แตหากจำนวนวัคซีนที่ไดรับการจัดสรรจากสวนกลางมีจำนวน
มากกว าจำนวนผู ลงทะเบี ยนจองผานระบบหมอพร อม ให จั ดสรรวัคซี นโควิด-19 เพิ่ มเติ มในกลุ่ มเป้ าหมายอื่ น
ตามลำดั บ คื อ 1) อสม. ที่ มี อ ายุ ม ากกว า 60 ป ขึ้ น ไป 2) อสม. ที่ มี อ ายุ 18-60 ป 3) กลุ ม ข า ราชการครู
และ 4) ประชาชนที่มีอายุ 60 ปขึ้นไป
- จากการใหบริการฉีดวัคซีนในชวงที่ผานมา ยังไมพบผูที่มีอาการไมพึงประสงคที่รุนแรง
หรือเสียชีวิต และยังไมไดรับรายงานเกี่ยวกับปญหา/อุปสรรคในการดำเนินงานแตอยางใด
มติที่ประชุม

- รับทราบ
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ระเบียบวาระที่ 5

เรื่องเสนอใหที่ประชุมพิจารณา

5.1 ขอสั่งการกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ใหจังหวัดเรงตรวจสอบสถานประกอบการ
และโดยเฉพาะสถานที่ที่มีความเสี่ยงสูง และประชาสัมพันธแพลตฟอรม Thai Stop COVID Plus
สำนักงานจังหวัดสุโขทัย
ลงวันที่ 5 มิถุนายน ๒๕๖๔

- ตามโทรสารในราชการกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท ๐๒๓o/ว ๒343

ศู น ย บ ริ ห ารสถานการณ การแพ ร ร ะบาดของโรคติ ด เชื้ อ ไวรั ส โคโรนา 2019
กระทรวงมหาดไทย (ศบค.มท.) ได รับ แจง จากกระทรวงสาธารณสุ ข ขอความรว มมื อ แจง โรงงานและสถาน
ประกอบการดําเนินการตาม มาตรการ Good Factory Practice (GFP) ดังนี้
๑. แจ ง ทุ กโรงงานและสถานประกอบการประเมิ น ตนเองด วยโปรแกรม Thai Stop
Covid Plus
๒. ใหทุก โรงงานไดมีก ารคั ดกรองพนั กงานกอนเขาสถานประกอบการอยางเข มงวด
เพื่อปองกันผูที่มีความเสี่ยงสูงแพรเชื้อในสถานประกอบการดวยโปรแกรม Thai Save Thai
๓. สนั บ สนุ น ให พ นั ก งานสมั ครจัด การสุ ข ภาพผ านโปรแกรมก าวท าใจ เพื่ อ ส ง เสริ ม
สุขภาพใหแข็งแรงมีภูมิตานทานโรค
ศู น ย บ ริ ห ารสถานการณ การแพ ร ร ะบาดของโรคติ ด เชื้ อ ไวรั ส โคโรนา 2019
กระทรวงมหาดไทย (ศบค.มท.) พิจารณาแลว เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพในการควบคุมและปองกันโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 โดยใหกิจการของสถานประกอบการไดดําเนินการตอไป โดยไมตองหยุดกิจการและปองกัน การ
ตกงานของพนักงาน ซึ่ง จะสงผลกระทบในวงกวาง จึง ขอใหจังหวัดประสานขอความรวมมือโรงงานและสถาน
ประกอบการในพื้ น ที่ พิ จ ารณาดํ า เนิ น การตามมาตรการ Good Factory Practice (GFP) ตามที่ ก ระทรวง
สาธารณสุขกําหนด
มติที่ประชุม
- คณะกรรมการโรคติดตอจังหวัดสุโขทัยมีมติเห็นชอบใหสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด
สำนักงานแรงงานจังหวัดสุโขทัย ดำเนินการประชาสัมพันธขอความรวมมือโรงงานและสถานประกอบการในพื้นที่
ดําเนินการตามมาตรการ Good Factory Practice (GFP) ตามที่กระทรวงสาธารณสุขกําหนด
สำนักงานจังหวัดสุโขทัย
- หนัง สือสั่ง การจากกระทรวงมหาดไทยเกี่ยวกับเรื่องโควิด-19 ผูวาราชการ
จังหวัดมีขอสั่งการใหนำเขาคณะกรรมโรคติดตอจังหวัดสุโขทัยทุกเรื่อง หลังจากใหที่ประชุมไดมอบหมายหนวยงาน
ที่รับผิดชอบดำเนินการแลว ใหมีการรายงานผลการดำเนินงานในการประชุมครั้งถัดไป
มติที่ประชุม

- รับทราบและถือปฏิบัติ
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5.2 ข อ สั่ ง การกระทรวงมหาดไทย เรื่ อ ง การบู ร ณาการการปฏิ บั ติ ห น า ที่ ข อง
หนวยงานที่เกี่ยวขอ งในการขับ เคลื่อ นแผนการดำเนิน การตามมาตรการป อ งกัน ควบคุมโรคสำหรับ สถาน
ประกอบการ (โรงงาน)
สำนักงานจังหวัดสุโขทัย
- ตามโทรสารในราชการกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท ๐๒๓o/ว 3244
ลงวัน ที่ 5 มิถุน ายน ๒๕๖๔ ดวยศูน ยป ฏิบัติก าร ศูน ยบริหารสถานการณ โควิด-19 (ศปก.ศบค.) แจงวาไดจั ด
ประชุมหารือ เมื่ อวัน ที่ ๒ มิถุน ายน ๒๕๖๔ เกี่ย วกับสถานการณ และป จจัยที่ มีผลต อการแพรระบาดของเชื้ อ
โควิด-19 รวมทั้งมาตรการปองกันและควบคุมการแพรระบาดในสถานประกอบการ (โรงงาน) โดยมีมติเห็นชอบกับ
แผนการดําเนินการตามมาตรการปองกันควบคุมโรคสําหรับสถานประกอบการ (โรงงาน) ที่กรมอนามัย กระทรวง
สาธารณสุข ไดรวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของ ไดแก กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงแรงงาน กระทรวงมหาดไทย
สํานั กงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน (บีโอไอ) และกระทรวงสาธารณสุขจัด ทําขึ้น และศูน ยปฏิ บัติก าร
ศูน ยบ ริห ารสถานการณ โควิด -19 ขอความอนุ เคราะห ก ระทรวงมหาดไทย บู ร ณาการการปฏิ บั ติ ห น า ที่ ข อง
สวนราชการที่ เกี่ยวของรวมกัน ตามแนวทางและกรอบเวลาที่กําหนดไวในแผนฯ โดยมีกระทรวงอุตสาหกรรม
เปนเจาภาพหลัก
ศู น ย บ ริ ห ารสถานการณ การแพ ร ร ะบาดของโรคติ ด เชื้ อ ไวรั ส โคโรนา 2019
กระทรวงมหาดไทย (ศบค.มท.) พิจารณาแลว เพื่อใหการบูรณาการการปฏิบัติหนาที่ของหนวยงานที่เกี่ยวของใน
การขับเคลื่อนแผนฯ เปน ไปดวยความเรียบรอยและมีประสิทธิภาพ จึง ใหผูวาราชการจัง หวัดในฐานะประธาน
คณะกรรมการ โรคติดตอจังหวัดดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของตอไป
มติที่ประชุม
- คณะกรรมการโรคติดตอจังหวัดสุโขทัยมีมติเห็นชอบใหสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด
สุโขทัย เปนผูรับผิดชอบหลักในการบูรณาการการปฏิบัติหนาที่ของสวนราชการที่เกี่ยวของรวมกันดําเนินการตาม
มาตรการปองกันควบคุมโรคสําหรับสถานประกอบการ (โรงงาน)
สถานการณโควิด–19

5.3 ขอสั่งการกระทรวงมหาดไทย เรื่อง แจงขอสั่งการศูนยปฏิบัติการ ศูนยบริหาร

สำนักงานจังหวัดสุโขทัย
- ตามโทรสารในราชการกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท ๐๒๓o/ว 3306
ลงวัน ที่ 9 มิถุนายน ๒๕๖๔ ดวยศูนยปฏิบัติการ ศูนยบริหารสถานการณโควิด-19 (ศปก.ศบค.) ไดจัดประชุมเมื่อ
วันที่ ๓ และ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๔ ณ ตึกสันติไมตรี (หลังใน) ทำเนียบรัฐบาล ศูนยบริหารสถานการณการแพรระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย (ศบค.มท.) พิจารณาแลว ใหจังหวัดดําเนินการ ดังนี้
๑. เขมงวดเรื่องการสกัดกั้ นการลั กลอบเขาเมืองผิดกฎหมายตามแนวชายแดน รวมถึ ง
ตั้งดานตรวจตราการเคลื่อนยายของแรงงานตางดาวที่เดินทางขามจังหวัด โดยเฉพาะพื้นที่ที่มีการระบาดของโรค
๒. หารือรวมกับสํานักงานประกันสังคมจังหวัด และหนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อพิจารณา
ดําเนินการเกี่ยวกับการตรวจหาเชื้อเชิงรุกสําหรับแรงงาน เพื่อไมใหเกิดความซ้ำซอน ทั้งนี้ ใหพิจารณาผลกระทบที่
อาจเกิดขึ้นกับการตรวจเชิงรุก (Active Case Finding - ACF) อาทิ การพบการติดเชื้อจํานวนมากที่ตองนําผูปวยสง
โรงพยาบาล ทําใหเกิดภาวะขาดแคลนแรงงาน และอาจทําใหเตียงในโรงพยาบาลไมเพียงพอ ทั้งนี้ หากพบการติดเชื้อ
เปนจำนวนมาก อาจสั่งใหโรงงานหยุดประกอบกิจการชั่วคราว ๑ - ๓ วัน เพื่อทําความสะอาด และ Bubble and

๑๕

Seal โรงงาน โดยจัดใหมีสถานรักษาพยาบาลและสถานที่พักของคนงานภายในโรงงาน โดยยังคงใหโรงงานสามารถ
ประกอบกิจการตอไปได และเมื่อพนระยะเวลาของการแพรระบาด (ประมาณ ๓๐ วัน) ใหตรวจหา antibody และ
antigen ของพนักงานในโรงงาน
๓. หารือสํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด และสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน
(บี โอไอ) (ศูนยเศรษฐกิจการลงทุน ภาค) เพื่ อพิจารณาความเหมาะสมของการจัดสรรและฉีดวัคซีนใหกับแรงงาน
ในสถานประกอบการหรือโรงงานที่ มี ความสํ าคั ญ ต อความมั่ นคงในการป องกันและควบคุ มโรคโควิด - 19 อาทิ
โรงงานผลิตอุปกรณทางการแพทย
๔. พิ จารณามอบหมายสํ านั กงานอุ ตสาหกรรมจังหวัด และสํ านั กงานแรงงานจั งหวั ด
ทําความเขาใจกับผูประกอบการโรงงานในพื้นที่เกี่ยวกับการตรวจมาตรฐานสุขาภิบาลโรงงาน เพื่อประโยชนในการ
ปองกันและควบคุมการแพรระบาดของโรคในสถานประกอบการโรงงาน
อุตสาหกรรมจังหวัดสุโขทัย
- ในขอที่ 3 เปนการออกขอสั่งการใหเกิดความครอบคลุม เนื่องจากบางจังหวัดมี
สถานประกอบที่อยูในนิคมอุตสาหกรรม สวนอุตสาหกรรม เขตประกอบการอุตสาหกรรม หรือชุมชนอุตสาหกรรม
แต จั งหวัดสุ โขทั ยไม มี ลั กษณะเช น นั้ น โรงงานจะกระจายไปตามอำเภอต าง ๆ ถ าโรงงานใดมี สถานที่ เพี ยงพอ
พร อมรองรั บ การให ที มแพทย ไปฉี ดวั คซี น ได ทางสำนั ก งานอุ ต สาหกรรมจั ง หวั ด สุ โขทั ย จะดำเนิ น การติ อ ต อ
ประสานงานให ในเบื้ อ งต น ได ห ารื อ แล ว ยิ น ดี ที่ จ ะให เข าดำเนิ น การ โรงงานอื่ น ๆ ซึ่ ง อาจจะไม ใช ฉี ด เฉพาะ
ผูประกอบการหรือแรงงานในโรงงานเทานั้น อาจใหประชาชนขางเคียงเขามารวมฉีดดวย ถาทางพื้นที่แหงไหนโรงงาน
มีความพรอมรองรับได ใหชวยแจงมายังสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุโขทัยยินดีที่จะประสานงานให
ผูชวยเลขานุการ
- สวนที่เกี่ยวของกับหนวยงานสาธารณสุขมี 2 ประเด็น คือ การตรวจหาเชื้อเชิงรุก และ
การฉีดวัคซีนแกแรงงานกลุมประกันสังคม ทราบขอมูลจากกรมควบคุมโรควาสำนักงานประกันสังคมแหงชาติ ไดรับ
การจัดสรรวัคซีนจาก ศบค.สวนกลางมาสวนหนึ่ง ประมาณ 1,000,000 โดส ซึ่งจะกระจายใหจังหวัดตาง ๆ ผาน
สำนักงงานประกันสังคม
สำนักงานประกันสังคม - วัคซี นโควิด-19 จำนวน 1,000,000 โดส ได รับจั ดสรรเฉพาะเขตกรุงเทพมหานคร
เปดใหบริการแกผูประกันนตนที่ลงทะเบียนขอรับวัคซีนจากระบบ e-service ของประกันสังคม การจัดสรรรอบที่ 2
จะจัดสรรใหแกจังหวัดเศรษฐกิจ ในสวนจังหวัดสุโขทัยคาดวาจะไดรับในรอบที่ 3 ถาหากไดรับการจัดสรรจะประสาน
กับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตอไป
ผูชวยเลขานุการ
- การตรวจหาเชื้ อโควิ ด-19 เชิ งรุกจะหารือกั บสำนั กงานประกันสั งคมวาตองการที่ จะ
ดำเนินการในกลุม ใดบาง
สนง.ขนสงจังหวัดสุโขทัย - ขนสงจังหวัดสุโขทัยมีผูใหบริการดานหนามีความตองการที่จะไดรับวัคซีนโควิด-19
ทางสำนักงานขนสงจังหวัดสุโขทัย จะขอประสานกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัยอีกครั้งวาผูใหบริการขับรถ
ขนสงสาธารณะมีความตองการรับวัคซีนโควิด-19 จำนวนกี่คน
มติที่ประชุม
- คณะกรรมการโรคติดตอจังหวัดสุโขทัยมีมติเห็นชอบใหหนวยงานที่เกี่ยวของดำเนินการ
ตามขอสั่งการตามโทรสารในราชการกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท ๐๒๓o/ว 3306 ลงวันที่ 9 มิถุนายน
๒๕๖๔ ดังนี้

๑๖

1. มอบหมายให กอ.รมน. ฝายปกครอง เจาหนาที่ตำรวจ เขมงวดเรื่องการสกัดกั้นการ
ลักลอบเขาเมืองผิดกฎหมายตามแนวชายแดน รวมถึงตั้งดานตรวจตราการเคลื่อนยายของแรงงานตางดาวที่เดินทาง
ขามจังหวัด โดยเฉพาะพื้นที่ที่มีการระบาดของโรค
2. มอบหมายใหสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย หารือรวมกับสำนักงานประกันสังคม
จังหวัดสุโขทัย เกี่ยวกับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 เชิงรุกสําหรับแรงงานในพื้นที่จังหวัดสุโขทัย
3. มอบหมายใหสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุโขทัย พิจารณาความเหมาะสมของการ
จัดสรรและฉีดวัคซีนใหกับแรงงาน ในสถานประกอบการหรือโรงงานที่มีความสําคัญตอความมั่นคงในการปองกันและ
ควบคุมโรคโควิด - 19
4. มอบหมายใหสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุโขทัยและสำนักงานแรงงานจังหวัดสุโขทัย
ทําความเขาใจกับผูประกอบการโรงงานในพื้นที่เกี่ยวกับการตรวจมาตรฐานสุขาภิบาลโรงงาน เพื่อประโยชนในการ
ปองกันและควบคุมการแพรระบาดของโรคในสถานประกอบการโรงงาน
5.4 สถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสุโขทัย ขอความอนุเคราะหใหมี
การตรวจคัดกรองโควิด-19 ในเจาหนาที่และเด็กและเยาวชนที่ถูกควบคุมตัว
ผอ.สถานพินิจฯ จ.สุโขทัย - ดวยปจจุบันสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
มีการแพรระบาดอยางตอเนื่องและทวีความรุนแรง ประกอบกับพบผูติดเชื้อยืนยันในประเทศจํานวนมาก อีกทั้ ง
จากการตรวจคัดกรองเชิงรุกหนวยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม พบการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
2019 (COVID-19) ในสถานที่ ควบคุมของกรมพินิ จและคุมครองเด็ กและเยาวชน ๒ แห ง คือ ศูนยฝ กและอบรม
เด็กและเยาวชน เขต ๔ จังหวัดยะลาและสถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนราธิวาส โดยพบ เจาหนาที่
เด็กและเยาวชนติดเชื้อรวมทั้งสิ้น ๘๗ ราย (เจาหนาที่ ๕ ราย เด็กและเยาวชน ๘๒ ราย ขอมูล ณ วันที่ ๗ มิถุนายน
๒๕๖๔)
สถานพิ นิ จและคุ มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสุโขทัยเป นหน วยงานในกรมพินิ จและ
คุมครองเด็กและเยาวชน กระทรวงยุติธรรม มีจำนวนเด็กและเยาวชนที่ถูกจับกุม จำนวน 117 ราย มีภารกิจที่มีความ
เสี่ยงตอการสัมผัสผูติดเชื้อ เสี่ยงตอการรับเด็กหรือเยาวชนที่มาจากพื้นที่เสี่ยงโดยไมทราบวาเด็กและเยาวชนรายนั้น ๆ
ที่ถูกจับกุม และจะถูกสงเขามาควบคุมตัวเมื่อใดและอยูในภาวะเสี่ยงมากนอยเพียงใด เสี่ยงตอการใหบริการประชาชน
ผูมาติดตอราชการจํานวนมาก นอกจากนี้ สถานพิ นิจและคุ มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสุโขทั ยได นําเด็ กและ
เยาวชนที่เขาสูกระบวนการยุติธรรมในจังหวัดสุโขทัยไปฝากควบคุมที่สถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน จังหวัด
พิษณุโลกเพื่อรอการพิจารณา/คําสั่งจากศาล และนําเด็กหรือเยาวชนมีศาลมีคําสั่งหรือคําพิพากษาแลว ไปฝกและ
อบรมที่ศูนยฝกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 5 จังหวัดนครสวรรค ซึ่งในหนวยงานทั้ง ๒ แหงมี ปริมาณเด็กและ
เยาวชนควบคุมตัวจํานวนมาก จึงมีโอกาสและเสี่ยงสูงที่จะเกิดการแพรระบาดของเชื้อโรค หากเกิดก็จะมีการแพร
ระบาดอยางรวดเร็วมากยิ่งขึ้นและจะแกไขปญหาไดยากยิ่ง

๑๗

เพื่ อเป น การป องกั นการแพรระบาดการติ ดเชื้ อไวรัสโคโรน า 2019 (โควิ ด-19) ภายใน
สถานควบคุมและเพื่อปองกันการแพรระบาดจากสถานที่ควบคุมออกไปสูสังคมภายนอก สถานพินิจและคุมครอง
เด็กและเยาวชนจังหวัดสุโขทัย จึงขอรับการสนับสนุนการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยวิธีการ Swab Test
ดังนี้
๑. ตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ใหกับเจาหนาที่ซึ่งปฏิบัติงานในสถานพินิจฯ จังหวัด
สุโขทัย รวมจํานวน ๒๓ ราย
๒. ตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในกลุมเด็กและเยาวชนที่มีการรับตัวใหมทุกรายและ
เด็ก และเยาวชนกอนปลอยตัวทุกราย พรอมทั้งสุมตรวจเด็กและเยาวชนในสถานควบคุม
มติที่ประชุม
คณะกรรมการโรคติ ด ต อ จั ง หวั ด สุ โ ขทั ย มี ม ติ เ ห็ น ชอบให โรงพยาบาลสุ โขทั ย และ
โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย สนับสนุนสถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสุโขทัยในการตรวจหาเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 ดังนี้
1. ตรวจหาเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 ให กับ เจ าหนาที่ ซึ่ งปฏิ บั ติง านในสถานพิ นิจ และ
คุมครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสุโขทัย จำนวน 30 เปอรเซ็นตของจำนวนเจาหนาที่ทั้งหมด
2. ตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในกลุมเด็กและเยาวชนที่มีการรับตัวใหมทุกรายและ
เด็กและเยาวชนกอนปลอยตัวทุกราย
5.5 ผูประกอบการรานสนุกเกอรและสถานประกอบการคลายสถานบริการ ขอให
พิจารณาทบทวนคำสั่งตามประกาศจังหวัดสุโขทัย ฉบับที่ 37
ผูชวยเลขานุการ
- ผูประกอบการรานสนุ กเกอรและสถานประกอบการคลายสถานบริการ รวม 9 ราย
ขอทบทวนประกาศจังหวั ดสุโขทัย ฉบับที่ 37 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 เนื่ องจากผูประกอบการ รวมถึ ง
พนักงานที่ทำงานในสถานประกอบการที่ถูกปดไดรับผลกระทบ จึงขอทบทวนใหมีการผอนปรนใหสามารถเปดดำเนิน
กิจการได
- ฝายเลขานุการไดมีการประชุมหารือในประเด็นดังกลาว ขอเสนอวาขณะนี้สถานการณ
ประเทศไทย ยังคงมีการระบาดจำนวนมาก ประกอบกับจังหวัดสุโขทัยยังคงมี ผูติดเชื้อเดินทางเขามาถือวายังคง
ไมปลอดภัย ประกอบกับคำสั่งของ ศบค.สวนกลาง ยังคงใหงดเปดสถานบริการ และในชวงสัปดาหหนาเปนตนไปจะมี
การเปดโรงเรียน หากมี การผอนปรนให เป ดสถานที่ เหลานี้จะเป นการเพิ่ มความเสี่ยงตอการแพรระบาดของโรค
โควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดสุโขทัย จึงเห็นควรไมอนุญาต ใหรอติดตามสถานการณไปกอนอีก 2 สัปดาห
สำนักงานจังหวัดสุโขทัย - สถานบริการคล ายสถานบริการ ศบค.สวนกลางยั งคงห ามไม ให มี การเป ดดำเนิ นการ
ทุกจังหวัดจะตองปฏิบัติตาม ไมสามารเปลี่ยนแปลงได หากจังหวัดเปลี่ยนแปลงถือวาการปฏิบัติออนกวามาตรการของ
สวนกลาง จังหวัดจะตองนำรายงานไปยังกระทรวง กระทรวงก็จะรายงานตอไปยังศบค.สวนกลาง ซึ่งคาดวาไมจะไมได
รับการอนุญาต สวนสนุกเกอรไมไดมีการหาม อยูในดุลยพินิจของสาธารณสุขวามีความเสี่ยงสูงหรือไม
กอ.รมน.
- ในร านที่ มี ลักษณะเป ดโลงน าจะสามารถเป ดได แต จากการออกตรวจพบวาร านที่ มี
ลักษณะเปนหองแอรบางรานยังไมมีการปฏิบัติตามมาตรการปองกันโรคโควิด-19 ยังคงมีความแออัด

๑๘

ตำรวจภูธรจังหวัดสุโขทัย
- รานสนุกเกอรมีความเห็นวายังไมใหดำเนินการตามที่ฝายเลขาเสนอ ถาหากมี
การผอนปรนกิจกรรมอื่น ๆ ที่มีการปดอาจจะมาขอผอนปนรเพิ่มได อาจจะกอใหเกิดปญหาในการควบคุมได
มติที่ประชุม
- คณะกรรมการโรคติ ด ต อ จั ง หวั ด สุ โขทั ย มี ม ติ เห็ น ชอบให รา นสนุ ก เกอรแ ละสถาน
ประกอบการคลายสถานบริการ ยังคงปดเปน การชั่วคราวจนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 ตามประกาศสุโขทัย
ฉบับที่ 37 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 เนื่องจากพิจารณาจากสถานการณการแพรระบาดของโรคในปจจุบัน
ยังคงเปนสถานที่ที่มีความเสี่ยงตอการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
5.6 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
13 กิจกรรม หนวยราชการ 2 กิจกรรมละของประชาชน 11 กิจกรรม โดยมีรายละเอียดดังนี้
ลำดับ

ชื่อกิจกรรม

จำนวนคน

ผูขอ

1

สถานีตำรวจภูธรศรีสัชนาลัย ขอชี้แจงจำนวนผูเขารวมพิธเปดโครงการ"
ชุมชนยั่งยืนแกไขยาเสพติดแบบครบวงจรตามยุทธศาสตรชาติ" ณ วัด
ดอยรัตนมณี บานทุงพลอ หมู 6 ตำบลปางิ้ว อำเภอศรีสชั นาลัย จังหวัด
สุโขทัย ในวันที่ 12 มิถุนายน 2564 เชา 50 คน และบาย 50 คน

100 คน

พตอ.อนุวัฒน รักษเจริญ

2

องคการบริหารตำบลบานใหมสุขเกษม อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย
ขออนุญาตดำเนินกิจกรรมแบงปนความสุขสูโควิด 19ณ บริเวณ
องคการบริหารตำบลบานใหมสุขเกษม อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย
ในวันที่ 14 มิถุนายน 2564 เวลา 08.30 น.

50 คน

นายธนกฤต กุหลาบ

สวนราชการขออนุญาตจัดกิจกรรม

ขออนุญาตจัดกิจกรรม งานแตงงาน
3

ขออนุญาตจัดงานแตงงานที่บานเลขที่ 170 หมู 4 ตำบลบานกลวย
อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย วันที่ 18 มิถนายน 2564

90

นายสุวรรณ เพชรพูล

4

ขออนุญาตจัดงานแตงงานที่บานเลขที่ 20 หมู 3 ตำบลบานกลวย
อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย วันที่ 20 มิถุนายน 2564

90

นายงสวาง อุดมจันทร

5

ขออนุญาตจัดงานแตงงานที่บานเลขที่ 180 หมู 11 ตำบลไกรใน
อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย วันที่ 19 มิถุนายน 2564

90

นายวิเชียร สงสัย

6

ขออนุญาตจัดงานแตงงานที่บานเลขที่ 41/1 หมู 4 ตำบลธานี อำเภอ
เมือง จังหวัดสุโขทัย วันที่ 11 มิถุนายน 2564

60

นางสาววรรณนา เกตุ
ทอง

ขออนุญาตจัดกิจกรรม งานศพ
7

ขออนุญาตจัดทำบุญ 100 วัน ที่บานเลขที่ 101 หมู 7 ตำบลบานปอม
อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย

70 คน

นางสาวธนพร เอี๋ยมทอง

๑๙

ลำดับ

ชื่อกิจกรรม

จำนวนคน

ผูขอ

8

ขออนุญาตจัดทำบุญ 100 วัน ที่บานเลขที่ 13/1 หมู 3 ตำบลศรีครี ี
อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย

90 คน

นายไพโรจน นอยคำ

9

ขออนุญาตจัดงานศพ บานเลขที่ 398 หมู 8 ตำบลบานกลวย อำเภอ
เมือง จังหวัดสุโขทัย วันที่ 10 -16 มิถุนายน 2564

90 คน

นายเฉลิม บานกลวย

10

ขออนุญาตจัดทำบุญ 100 วัน ที่บานเลขที่ 140/1 หมู 4 ตำบลบาน
กลวย อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย

80 - 90

นายนิรันดร เชื้อผูดี

ขออนุญาตจัดกิจกรรม
11

บริษัทชัยฤทธิ์ลีสซิ่ง 58 จำกัด ขออนุญาตจัดกิจกรรมประมูลรถ ที่
บานเลขที่ 119 หมู 4 ตำบลบานหลุม อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย ใน
วันที่ 14 มิถุนายน 2564

90 คน

นางพิมใจ จึงวงศไพบูลย

12

ผูใหญบาน 14 หมู 9 ต.ไกรใน อ.กงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย ขออนุญาต
จัดกิจกรรมประกวดหมูบานเศรษฐกิจพอเพียง ม.9 ตำบลไกรใน อ.กง
ไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย ในวันที่ 23 มิถุนายน 2564

50 คน

นายโกเมศ มุกเพ็ชร

50 คน

นายสมัย เครือไม

ขออนุญาตจัดกิจกรรม งานอุปสมบท
13

ขออนุญาตจัดงานอุปสมบท ที่บานเลขที่ 67/21 หมู 2 ตำบลตาลเตี้ย
อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย วันที่ 13 มิถุนายน 2564

- จากการประเมินความเสี่ยงตามเกณฑการจัดกิจกรรม พบวามีความเสี่ยงต่ำ ทั้ง 13 กิจกรรม
เนื่องจากไมมีการเลี้ยงสัง สรรค ไมมีการดื่มแอลกอฮอล หรือกิจกรรมที่มีความเสี่ยงตอการแพรระบาดของโรค
โควิด-19 จึงเห็นควรใหสามารถจัดกิจกรรมได
มติที่ประชุม
- คณะกรรมการโรคติดตอจังหวัดสุโขทัยมีมติเห็นชอบใหผูขออนุญาตจัดกิจกรรมที่มีผูเขารวม
มากกวา 50 คน ทั้ ง 13 กิ จ กรรม สามารถจั ด กิจ กรรมได เนื่ อ งจากรู ป แบบการจั ด กิ จกรรมไม มี ง านเลี้ย ง/
งานสัง สรรค ไมมีการดื่มเครื่องดื่ม แอลกอฮอล หรือรูปแบบกิจกรรมที่ มีความเสี่ยงตอการแพรระบาดของโรค
โควิด-19 ทั้งนี้ทุกกิจกรรมจะต้องมีการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 ที่ราชการกำหนดอย่างเคร่งครัด
- มอบหมายให อำเภอทุ กแหง จั ดเจาหนาที่ ที ม ติด ตามประเมิ น ผล ไปตรวจติ ดตามการจั ด
กิจกรรมใหมีการปฏิบัติเปนไปตามมาตรการที่ราชการกำหนด

๒๐

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ
6.1 การประชุมคณะกรรมการโรคติดตอจังหวัดสุโขทัย ครั้งที่ 32
เลขานุการ
- เสนอกำหนดการจัดประชุมคณะกรรมการโรคติดตอจังหวัดสุโขทัย ครั้งที่ 32 ในวันพุธที่
30 มิถุนายน 2564 ณ หองประชุมศรีนคร ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย
มติที่ประชุม
- คณะกรรมการโรคติด ตอ จัง หวัดสุ โขทัย มีม ติเห็น ชอบให มีก ารจัด ประชุม คณะกรรมการ
โรคติดตอจัง หวัดสุโขทัย ครั้งที่ 32 ในวัน พุธที่ 30 มิถุนายน 2564 ณ หองประชุมศรีนคร ชั้น 3 ศาลากลาง
จังหวัดสุโขทัย ทั้งนี้หากมีเรื่องเรงดวนจำเปนสามารถเลื่อนวันเวลาในการจัดประชุมได
6.2 ตำรวจภูธรจังหวัดสุโขทัยหารือการสงขอมูลผลการตรวจโควิด-19
ตำรวจภูธรจังหวัดสุโขทัย
- จากการประชุมคณะกรรมการโรคติดตอจังหวัดสุโขทัย ครั้งที่ 29/2564 วันที่
19 พฤษภาคม 2564 มีมติใหเจาหนาที่ตำรวจ กรณีจับตัวผูตองหากอนนำสงเรือนจำใหสงตรวจหาเชื้อโควิด-19
ขอนำเรีย นป ญ หาการการควบคุม ผู ตอ งหา การควบคุ ม ผูต อ งหาจะสามารถควบคุ ม ผูต อ งหาไดต ามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาได 48 ชั่วโมง ในระหวาง 48 ชั่วโมง ผูตองหาจะเขาสูกระบวนการสอบสวน
ตาง ๆ กรณีที่ตองไปตรวจโควิด-19 ผลการตรวจอาจจะออกไดไมทันกอนสงตัวผูตองหาเขาเรือนจำ เชน ถาจับกุม
วันศุกรตามกฎหมายควบคุมได 48 ชั่วโมงจริง แตเนื่องจากศาลเปดทำการวันเสารครึ่งวัน จึงตองรีบพาตัวไปที่ศาล
ทำใหชวงเวลาในการดำเนินการตาง ๆ นอยลง
- ขอเสนอที่ประชุมพิจารณา เมื่อผูตองหาที่ตำรวจจับกุมมาแลว ทางตำรวจสามารถนำตัว
ผูตองหาไปตรวจได แตผลการตรวจขอใหเรือนจำเปนผูประสานผลการตรวจจากทางสาธารณสุขไดหรือไม และ
ขอใหสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประสานกับโรงพยาบาลทุกแหง ในเรื่องมติการนำตัวผูตองหาไปตรวจโควิด-19
ที่โรงพยาบาล เพื่อไมใหเกิดปญหาในเรื่องเงื่อนเวลาการควบคุมตัวของพนักงงานสอบสวน
ผูชวยเลขานุการ - ผลการตรวจถ าผู ต อ งหายั ง อยู ที่ ส ถานี ต ำรวจ ตำรวจสามารถประสานขอผลตรวจมาที่
โรงพยาบาลได แตถาหากถูกสงตัวไปที่เรือนจำแลว เรือนจำจะมีมาตรการกักตัว 21 วัน กอนสงตัวเขาสูแดนรวม
ในชวงระหวางการกักตัว เรือนจำสามารถทำหนังสือขอผลการตรวจจากโรงพยาบาลตนทางที่ไปตรวจโควิด-19 ได
รพ.สรรคโลก
- มาตรการของเรือนจำปจจุบัน เมื่อมีผูตองขังรายใหมจะนำตัวไปกักตัวที่เรือนจำโครงสรางเบา
สวรรคโลก 21 วัน เมื่อครบกำหนดและผลตรวจไมพบโควิด-19 จึงจะสงตัวเขาสูเรือนจำ ซึ่งมาตรการจะเหมือนกัน
ทั้ง 2 เรือนจำ
มติที่ประชุม
- คณะกรรมการโรคติดตอจังหวัดสุโขทัยมีมติเห็นชอบ กรณีที่เจาหนาที่ตำรวจนำผูตองหาไป
ตรวจหาเชื้อโควิด-19 ที่โรงพยาบาล ใหเรือนจำเปนผูติดตามผลการตรวจโควิด-19 ของผูตองขังจากโรงพยาบาล
โดยให ตำรวจแจง ขอมูลโรงพยาบาลที่ น ำผูตองขังไปตรวจใหแกท างเรือนจำ เพื่ อให ทราบวาจะตอ งติดตามผล
การตรวจจากโรงพยาบาลใด

๒๑

6.3 ขออนุญาตจัดงานวันตอตานยาเสพติดโลก
ที่ทำการปกครอง อ.เมือง - ขออนุ ญ าตจัด งานวัน ตอ ตานยาเสพติ ดโลก ในวัน ที่ 24 มิ ถุน ายน 2564 ณ
โดมโรงเรียนวัดไทยชุมพล โดยมีผูเขารวมกิจกรรมประมาณ 400 คน เปนผูนำชุมชน หัวหนาสวนราชการ อสม .
กิจกรรมมีการกลาววัตถุประสงค กลาวเกียรติคุณ มอบเจลแอลกอฮอล กิจกรรม kick off กิจกรรมทั้งหมดจะใช
เวลาไมเกิน 1 ชั่วโมง
ผูชวยเลขานุการ
- เนื่ อ งจากมี ผูเขา รวมกิ จกรรมจำนวนมาก ถ าหากมีค วามตอ งการที่ จ ะจัด กิ จกรรม
จะตองมีการปรับรูปแบบการจัดกิจกรรม เชน จัดประชุมในหองประชุมไมเกิน 50 คน สวนอื่น ๆ ใชวิธีจัดกิจกรรม
อยูที่จุดตาง ๆ ของอำเภอ จัดพรอมกันผานทางระบบ Video Conference
มติที่ประชุม
- คณะกรรมการโรคติ ด ต อ จั ง หวั ด สุ โขทั ย มี ม ติ ให ง ดการจั ด งานวั น ต อ ต านยาเสพติ ด โลก
เนื่องจากมีลักษณะกิจกรรมรวมกลุมคนจำนวนมาก มีความเสี่ยงตอการแพรระบาดของโรคโควิด-19
ประธาน
- ขอสั่งการตาง ๆ ขอใหหนวยงานที่ไดรับมอบหมายดำเนินการในสวนที่เกี่ยวของใน
พื้นที่ และรายงานความกาวหนาในการประชุมครั้งถัดไป
- กลาวปดประชุม
ปดประชุม เวลา 15.50 น.
(ลงชื่อ)

กฤษณะ อินทรดวง
(นายกฤษณะ อินทรดวง)
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
ผูบันทึกรายงานการประชุม

(ลงชื่อ)

พรพรรณ ชาติชนะ
(นางพรพรรณ ชาติชนะ)
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
หัวหนากลุมงานควบคุมโรคติดตอ
ผูตรวจรายงานการประชุม

