


ข้อสั่งการและประเด็นประสานงานจากการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ 
ครั้งที่ 11/2565 วันจันทร์ที่ 7 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 าเนินการจัดท าแผนการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้น (เข็ม 3) 

และแผนการรณรงค์ให้ประชาชนเข้ารับการฉีดวัคซีนของเดือนมีนาคม 2565 
และให้บูรณาการร่วมกับก านัน ผู้ใหญ่บ้าน และอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน  
ในการฉีดวัคซีนเชิงรุกให้ครอบคลุมประชาชนในทุกพ้ืนที่ ทั้งนี้ ให้รายงานผลการ
ด าเนินการให้จังหวัดเชียงใหม่ทราบด้วย  

2. มอบหมายให้ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ จัดท าข้อมูลรายชื่อ 
กลุ่มผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป และกลุ่มผู้ป่วย 7 โรคเรื้อรัง ที่ยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีน 
เพ่ือให้ทุกอ าเภอน าข้อมูลดังกล่าวมาด าเนินการวางแผนการบริหารจัดการการฉีดวัคซีน 
โดยขอให้บูรณาการร่วมกับก านัน ผู้ใหญ่บ้าน และอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน 
เพ่ือให้การด าเนินการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และให้น าข้อมูลการเสียชีวิต 
เป็นข้อมูลอ้างอิงในการเชิญชวนให้ประชาชนกลุ่มดังกล่าวเข้ารับการฉีดวัคซีน  

3. การฉีดวัคซีนในเด็กอายุ 5 – 11 ปี ให้ด าเนินการฉีดวัคซีนให้เป็นไปตาม
เป้าหมาย รวมทั้งให้ประชาสัมพันธ์และสร้างเข้าใจแก่ผู้ปกครองเกี่ยวกับการฉีดวัคซีน
ในเด็กอายุต่ ากว่า 12 ปี 

1.นายแพทย์สาธารณสุข 
จังหวัดเชียงใหม่ 
2. นายอ าเภอทุกอ าเภอ
3. ศึกษาธิการจังหวัด
เชียงใหม่ 

2 การก ากับติดตามสถานประกอบการ 
1. ให้ ศปก.อ าเภอพ้ืนที่น าร่องด้านการท่องเที่ยว สุ่มตรวจประเมินและ 

สร้างความเข้าใจแก่สถานประกอบการที่ได้รับอนุญาตให้จ าหน่ายและดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ภายในร้านอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ เพ่ือให้สถานประกอบการด าเนินการ 
ตามมาตรการปลอดภัยส าหรับองค์กร (Covid Free Setting) อย่างเคร่งครัด  
และเป็นไปตามค าสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ส าหรับอ าเภออ่ืนๆ 
ยังไม่อนุญาตให้เปิดได ้หากมีการฝ่าฝืน ให้ศปก.อ าเภอ แจ้งเสนอปิดมายังคณะกรรมการ
โรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ทันที 

2. เนื่องจากมาตรการ Covid Free Setting เป็นมาตรการส าคัญในการควบคุม
การแพร่ระบาดในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ดังนั้น เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อม 
ขอให้นายอ าเภอทุกอ าเภอ เชิญผู้ประกอบการฯ มาร่วมประชุมหารือเพ่ือสร้างความ
เข้าใจเกี่ยวกับแนวปฏิบัติเกี่ยวกับมาตรการ Covid Free Setting ที่ถูกต้องตาม
หลักเกณฑข์องกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 

1. ศปก.อ าเภอทุก
อ าเภอ 
2. ศปก.อ าเภอพ้ืนที่ 
น าร่องด้านการ
ท่องเที่ยว 
 
 

3 การขอจัดกิจกรรมการรวมคนจ านวนมาก 
คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ เห็นชอบให้จัดกิจกรรมตามที่คณะท างาน

ติดตามและประเมินสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
เสนอ จ านวน 2 กิจกรรม 

ผู้อ านวยการส านักงาน
ป้องกันควบคุมโรคที่ 1 
เชียงใหม่ 

สิ่งที่ส่งมาด้วย



ล าดับ มติที่ประชุม / ข้อสั่งการ / ประเด็นประสานงาน / ภารกิจที่มอบหมาย ผู้รับผิดชอบ 

1) การสอบคัดเลือกนักเรียนประจ าปีการศึกษา 2565 รอบโครงการพิเศษ 
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 

2) การทดสอบรายวิชาในระบบการคัดเลือกกลางบุคคลเพ่ือเข้าศึกษาใน
สถาบันอุดมศึกษาปี 2565 

ทั้งนี้ เน้นย้ าให้ด าเนินการตามมาตรการ Covid Free Setting และมาตรการ 
DMHTT อย่างเคร่งครัด 

4 การประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ 
1. มอบหมายให้อ าเภอทุกอ าเภอและส านักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่  

ประชาสัมพันธ์เพ่ือสร้างความเข้าใจให้แก่ประชาชน ดังนี้ 
1) แนวเวชปฏิบัติ การวินิจฉัย ดูแลรักษา และการป้องกันการติดเชื้อของ  

โรคโควิด – 19 ฉบับปรับปรุง เพ่ือเตรียมความพร้อมในการรักษาผู้ป่วยโรคโควิด – 19 
แบบโรคประจ าถ่ิน (Endemic) 

2) แนวทางการปฏิบัติเมื่อสงสัยว่าติดเชื้อโควิด – 19  
2. จากการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับโรคโควิด – 19 ทาง Social Media ที่ไม่เป็น 

ความจริง (Fake News) จ านวนมาก ดังนั้น มอบหมายให้ส านักงานประชาสัมพันธ์
จังหวัดเชียงใหม่ สื่อสารให้ประชาชนเข้าใจอย่างถูกต้องเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารของ
โรคโควิด – 19  

1. นายอ าเภอทุก
อ าเภอ 
2. ประชาสัมพันธ์
จังหวัดเชียงใหม่ 

5 คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ เห็นชอบให้ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด
เชียงใหม่ จัดซื้อชุดตรวจ ATK (Antigen Test Kit) เพ่ิมเติม เพ่ือใช้ด าเนินการ 
ในการตรวจคัดกรอง ณ สวนสาธารณะบ้านเด่น โดยใช้งบประมาณเงินทดรองราชการ
เชิงป้องกันหรือยับยั้งภัยพิบัติ กรณีฉุกเฉิน กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID – 19)  

1.นายแพทย์สาธารณสุข 
จังหวัดเชียงใหม่ 
2. หัวหน้าส านักงาน
ป้องกันและบรรเทา 
สาธารณภัยจังหวัด
เชียงใหม่ 

6 คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ เห็นชอบให้ด าเนินการ Kick off กิจกรรม
ถกแขนเสื้อเตื้อที่ 3 เตรียมฮับลูกหลานปิ๊กบ้านปี๋ใหม่เมือง ในวันจันทร์ที่ 14 
มีนาคม 2565 โดยขอให้ด าเนินการจัดกิจกรรมนี้ในทุกอ าเภอด้วย 

1.นายแพทย์สาธารณสุข 
จังหวัดเชียงใหม่ 
2. นายอ าเภอทุกอ าเภอ 

7 การเตรียมความพร้อมเพ่ือเสนอเป็นพื้นที่น าร่องด้านการท่องเที่ยว 
เนื่องจากจังหวัดเชียงใหม่จะขอเสนอเป็นพ้ืนที่น าร่องด้านการท่องเที่ยวทุกอ าเภอ 

ดังนั้น เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมส าหรับการเป็นพ้ืนที่น าร่องด้านการท่องเที่ยว
ขอให้ทุกอ าเภอยกระดับมาตรการต่างๆ ในทุกด้าน เช่น มาตรการป้องกันการแพร่
ระบาด มาตรการฉีดวัคซีน มาตรการการก ากับดูแลสถานประกอบการ เป็นต้น  

นายอ าเภอทุกอ าเภอ 

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

ครั้งที่ 11/2565 วันจันทร์ที่ 7 มีนาคม 2565 




