


ข้อสั่งการและประเด็นประสานงานจากการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ 
ครั้งที่ 10/2565 วันอังคารที่ 1 มีนาคม 2565 เวลา 13.30 น. 

ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 3 อาคารอ านวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ 

******************************* 

ล าดับ มติที่ประชุม / ข้อสั่งการ / ประเด็นประสานงาน / ภารกิจที่มอบหมาย ผู้รับผิดชอบ 

1 การบริหารจัดการวัคซีน 
1. ขอให้อ าเภอทุกอ าเภอด าเนินการวางแผนในการฉีดวัคซีนให้แก่ประชาชน 

ในพ้ืนที่อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งประชาสัมพันธ์และสร้างความตระหนักรู้ 
ในการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้น (เข็ม 3) อย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ เพ่ือสร้างภูมิคุ้มกัน
ให้แก่ร่างกายและป้องกันไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดเป็นกลุ่มก้อน 

2. มอบหมายให้ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ เพ่ิมข้อมูลอัตราการฉีด
วัคซีนเด็กอายุ 5 – 11 ปี ลงใน Infographic การบริหารการฉีดวัคซีนของจังหวัด
เชียงใหม่ และให้ด าเนินการวางแผนในการกระจายวัคซีนเด็กอายุ 5 – 11 ปี  
ให้ครอบคลุมทุกพ้ืนที่และเป็นไปตามเป้าหมาย 

3. มอบหมายให้ส านักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่  น าข้อมูลอัตรา 
การป่วยและเสียชีวิตของประชาชนจากโรคโควิด – 19 เป็นข้อมูลอ้างอิงในการจัดท า
สื่อประชาสัมพันธ์เพ่ือเชิญชวนให้ประชาชนเข้ารับการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้น (เข็ม 3)  

1.นายแพทย์สาธารณสุข 
จังหวัดเชียงใหม่ 
2. ประชาสัมพันธ์
จังหวัดเชียงใหม่ 
3. นายอ าเภอทุกอ าเภอ 

2 การก ากับติดตามสถานประกอบการ 
1. เน้นย้ าให้ ศปก.อ าเภอพ้ืนที่น าร่องด้านการท่องเที่ยว สุ่มตรวจประเมิน 

สถานประกอบการที่ได้รับอนุญาตให้จ าหน่ายและดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ภายใน
ร้านอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ เพ่ือให้สถานประกอบการด าเนินการตามมาตรการ
ปลอดภัยส าหรับองค์กร (Covid Free Setting) อย่างเคร่งครัด และเป็นไปตาม
ค าสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม ่

2. ให้ ศปก.จังหวัดเชียงใหม่ บังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดในการตรวจติดตาม
ควบคุม ก ากับร้านอาหารให้ด าเนินการตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคฯ 
อย่างสม่ าเสมอ 

1. ศปก.จังหวัด
เชียงใหม่ 
2. ศปก.อ าเภอพ้ืนที่ 
น าร่องด้านการ
ท่องเที่ยว 
 

3 การขอจัดกิจกรรมการรวมคนจ านวนมาก 
1. คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่  เห็นชอบให้จัดกิจกรรมตามที่

คณะท างานติดตามและประเมินสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส 
โคโรนา 2019 เสนอ จ านวน 5 กิจกรรม 

1) ประชุมเชิงปฏิบัติการซักซ้อมแนวทางการขับเคลื่อนศูนย์อ านวยการ 
ขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง (ศจพ.) ในระดับพ้ืนที่ ปีงบประมาณ 2565 

2) พิธีรับใบประกาศนียบัตรประจ าปีการศึกษา 2564 วิทยาลัยเทคโนโลยี
พายัพและบริหารธุรกิจ 

3) การทดสอบรายวิชาในระบบการคัดเลือกกลางเพ่ือเข้าศึกษาในสถาบัน 
อุดมศึกษาปี 2565 

4) กิจกรรม New North Expo 2022 Food Life Style  

ผู้อ านวยการส านักงาน
ป้องกันควบคุมโรคที่ 1 
เชียงใหม่ 

สิ่งที่ส่งมาด้วย



ล าดับ มติที่ประชุม / ข้อสั่งการ / ประเด็นประสานงาน / ภารกิจที่มอบหมาย ผู้รับผิดชอบ 

5) กิจกรรมการแข่งขันประเพณียุพราช – เตรียมทหาร ครั้งที่ 31  
2. คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ เห็นชอบให้จัดกิจกรรมการแสดง

ความยินดีและการร่วมรับประทานอาหาร ในการประชุมไลออนส์สากล ภาครวม 
310 ประเทศไทย ครั้งที่ 56 

ทั้งนี้ เน้นย้ าให้ด าเนินการตามมาตรการ Covid Free Setting และมาตรการ 
DMHTT อย่างเคร่งครัด 

4 การประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ 
มอบหมายให้ส านักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่ ท าสื่อประชาสัมพันธ์ 

เพ่ือสร้างความเข้าใจแก่ประชาชนเกี่ยวกับการรายงานยอดผู้ติดเชื้อโรคโควิด – 19  
ของจังหวัดเชียงใหม่ในรูปแบบใหม่ (ค่าเฉลี่ยผู้ติดเชื้อ 14 วัน) ตามนโยบายของ
กระทรวงสาธารณสุข  

ประชาสัมพันธ์จังหวัด
เชียงใหม่ 

5 แนวทางและนโยบายเพ่ือเตรียมความพร้อมในการรักษาผู้ป่วยโรคโควิด – 19  
แบบโรคประจ าถ่ิน (Endemic) 

ให้อ าเภอทุกอ าเภอศึกษาท าความเข้าใจแนวเวชปฏิบัติ การวินิจฉัย ดูแลรักษา 
และการป้องกันการติดเชื้อของโรคโควิด – 19 ฉบับปรับปรุง โดยให้บูรณาการ
ร่วมกับสาธารณสุขอ าเภอ ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน 
ในการประชาสัมพันธ์และสร้างความเข้าใจให้แก่ประชาชนในพื้นที่ 

1.นายแพทย์สาธารณสุข 
จังหวัดเชียงใหม่ 
2. นายอ าเภอทุก
อ าเภอ 

6 มาตรการควบคุมผู้เดินทางเข้ามาในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ 
ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 คลี่คลายลงไปสู่การเป็น 

โรคประจ าถิ่น (Endemic) และความเสี่ยงในการติดเชื้อโควิด – 19 มีอยู่ทุกจุด 
ดังนั้น คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ เห็นชอบให้ยกเลิกการบันทึก
ข้อมูลในแอปพลิเคชั่น CM-CHANA ก่อนเดินทางเข้ามาในจังหวัดเชียงใหม่   
เพ่ือเป็นการลดภาระให้แก่ผู้เดินทางเข้ามาในจังหวัดเชียงใหม่  

1.นายแพทย์สาธารณสุข 
จังหวัดเชียงใหม่ 
2. ปลัดจังหวัด
เชียงใหม่ 
 

7 ขอความร่วมมือผู้ประกอบการกิจการโรงงานอุตสาหกรรมหน่วยงานเอกชนในพื้นที่
จังหวัดเชียงใหม่ ด าเนินการในการป้องกันโรคโควิด – 19 ดังนี้ 

1. เร่งรัดการฉีดวัคซีนเข็ม 1 และเข็ม 3 ในกลุ่มพนักงาน เพ่ือลดการแพร่ระบาด
ของโรควิด – 19 ระยะนี้ 

2. การตรวจคัดกรอง ATK พนักงาน และกลุ่มเสี่ยงตามแนวทางควบคุมโรคโควิด – 19 
จังหวัดเชียงใหม่ 

3. เน้นย้ าการรักษาระยะห่างในกิจกรรมที่มีความเสี่ยงที่มักจะถอดหน้ากากอนามัย
ในขณะท ากิจกรรม เช่น การรับประทานอาหารร่วมกัน การพักระหว่างเวลาว่าง 
การสูบบุหรี่ในสถานที่ท่ีจัดให้สูบบุหรี่ได้ เป็นต้น 

1.นายแพทย์สาธารณสุข 
จังหวัดเชียงใหม่ 
2. นายอ าเภอทุก
อ าเภอ 
3. ประธานสภา
อุตสาหกรรมจังหวัด
เชียงใหม่ 

-------------------------------------------------- 
การประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ 

ครั้งที่ 10/2565 วันอังคารที่ 1 มีนาคม 2565 




