สิ่งที่ส่งมาด้วย
ข้อสั่งการและประเด็นประสานงานจากการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่
ครั้งที่ 11/2565 วันจันทร์ที่ 7 มีนาคม 2565 เวลา 13.30 น.
ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 3 อาคารอานวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่
*******************************

ลาดับ
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ผู้รับผิดชอบ
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การบริหารจัดการวัคซีน
1. ขอให้อาเภอทุกอาเภอดาเนินการจัดทาแผนการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้น (เข็ม 3)
และแผนการรณรงค์ให้ประชาชนเข้ารับการฉีดวัคซีนของเดือนมีนาคม 2565
และให้บูรณาการร่วมกับกานัน ผู้ใหญ่บ้าน และอาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน
ในการฉีดวัคซีนเชิงรุกให้ครอบคลุมประชาชนในทุกพื้นที่ ทั้งนี้ ให้รายงานผลการ
ดาเนินการให้จังหวัดเชียงใหม่ทราบด้วย
2. มอบหมายให้ ส านั กงานสาธารณสุ ขจังหวัดเชียงใหม่ จัดทาข้อ มูล รายชื่อ
กลุ่มผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป และกลุ่มผู้ป่วย 7 โรคเรื้อรัง ที่ยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีน
เพื่อให้ทุกอาเภอนาข้อมูลดังกล่าวมาดาเนินการวางแผนการบริหารจัดการการฉีดวัคซีน
โดยขอให้บูรณาการร่วมกับกานัน ผู้ใหญ่บ้าน และอาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน
เพื่อให้การดาเนินการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และให้นาข้อมูลการเสีย ชีวิต
เป็นข้อมูลอ้างอิงในการเชิญชวนให้ประชาชนกลุ่มดังกล่าวเข้ารับการฉีดวัคซีน
3. การฉีดวัคซีนในเด็กอายุ 5 – 11 ปี ให้ดาเนินการฉีดวัคซีน ให้เป็นไปตาม
เป้าหมาย รวมทั้งให้ประชาสัมพันธ์และสร้างเข้าใจแก่ผู้ปกครองเกี่ยวกับการฉีดวัคซีน
ในเด็กอายุต่ากว่า 12 ปี

1.นายแพทย์สาธารณสุข
จังหวัดเชียงใหม่
2. นายอาเภอทุกอาเภอ
3. ศึกษาธิการจังหวัด
เชียงใหม่
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การกากับติดตามสถานประกอบการ
1. ให้ ศปก.อ าเภอพื้ น ที่ น าร่ อ งด้ า นการท่ อ งเที่ ย ว สุ่ ม ตรวจประเมิ น และ
สร้างความเข้าใจแก่สถานประกอบการที่ได้รับอนุญาตให้จาหน่ายและดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ภายในร้านอย่างต่อเนื่องสม่าเสมอ เพื่อให้สถานประกอบการดาเนินการ
ตามมาตรการปลอดภั ย ส าหรั บ องค์ ก ร (Covid Free Setting) อย่ า งเคร่ ง ครั ด
และเป็นไปตามคาสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวั ดเชียงใหม่ สาหรับอาเภออื่นๆ
ยังไม่อนุญาตให้เปิดได้ หากมีการฝ่าฝืน ให้ศปก.อาเภอ แจ้งเสนอปิดมายังคณะกรรมการ
โรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ทันที
2. เนื่องจากมาตรการ Covid Free Setting เป็นมาตรการสาคัญในการควบคุม
การแพร่ระบาดในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ดังนั้น เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม
ขอให้นายอาเภอทุกอาเภอ เชิญผู้ประกอบการฯ มาร่วมประชุมหารือเพื่อสร้างความ
เข้ าใจเกี่ ยวกั บแนวปฏิ บั ติ เกี่ ยวกั บมาตรการ Covid Free Setting ที่ ถู กต้ องตาม
หลักเกณฑ์ของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
การขอจัดกิจกรรมการรวมคนจานวนมาก
คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ เห็นชอบให้จัดกิจกรรมตามที่คณะทางาน
ติดตามและประเมินสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
เสนอ จานวน 2 กิจกรรม

1. ศปก.อาเภอทุก
อาเภอ
2. ศปก.อาเภอพื้นที่
นาร่องด้านการ
ท่องเที่ยว
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ผู้อานวยการสานักงาน
ป้องกันควบคุมโรคที่ 1
เชียงใหม่

ลาดับ
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ผู้รับผิดชอบ

1) การสอบคัดเลือกนักเรียนประจาปีการศึกษา 2565 รอบโครงการพิเศษ
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
2) การทดสอบรายวิ ช าในระบบการคั ด เลื อ กกลางบุ ค คลเพื่ อ เข้ า ศึ ก ษาใน
สถาบันอุดมศึกษาปี 2565
ทั้งนี้ เน้นย้าให้ดาเนินการตามมาตรการ Covid Free Setting และมาตรการ
DMHTT อย่างเคร่งครัด
4

การประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้
1. มอบหมายให้อาเภอทุกอาเภอและสานักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่
ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความเข้าใจให้แก่ประชาชน ดังนี้
1) แนวเวชปฏิบัติ การวินิจฉัย ดูแลรักษา และการป้องกันการติดเชื้อของ
โรคโควิด – 19 ฉบับปรับปรุง เพื่อเตรียมความพร้อมในการรักษาผู้ป่วยโรคโควิด – 19
แบบโรคประจาถิ่น (Endemic)
2) แนวทางการปฏิบัติเมื่อสงสัยว่าติดเชื้อโควิด – 19
2. จากการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับโรคโควิด – 19 ทาง Social Media ที่ไม่เป็น
ความจริง (Fake News) จานวนมาก ดังนั้น มอบหมายให้สานักงานประชาสัมพันธ์
จังหวัดเชียงใหม่ สื่อสารให้ประชาชนเข้าใจอย่างถูกต้องเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารของ
โรคโควิด – 19
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คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ เห็นชอบให้สานักงานสาธารณสุขจังหวัด
เชีย งใหม่ จั ดซื้อชุดตรวจ ATK (Antigen Test Kit) เพิ่มเติม เพื่อใช้ดาเนินการ
ในการตรวจคัดกรอง ณ สวนสาธารณะบ้านเด่น โดยใช้งบประมาณเงินทดรองราชการ
เชิงป้องกันหรื อยั บ ยั้ งภัย พิบัติ กรณีฉุกเฉิน กรณีโ รคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019
(COVID – 19)
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1. นายอาเภอทุก
อาเภอ
2. ประชาสัมพันธ์
จังหวัดเชียงใหม่

1.นายแพทย์สาธารณสุข
จังหวัดเชียงใหม่
2. หัวหน้าสานักงาน
ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยจังหวัด
เชียงใหม่
คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ เห็นชอบให้ดาเนินการ Kick off กิจกรรม 1.นายแพทย์สาธารณสุข
ถกแขนเสื้ อเตื้อที่ 3 เตรี ย มฮับ ลู กหลานปิ๊กบ้านปี๋ใหม่เมือง ในวันจันทร์ที่ 14 จังหวัดเชียงใหม่
2. นายอาเภอทุกอาเภอ
มีนาคม 2565 โดยขอให้ดาเนินการจัดกิจกรรมนี้ในทุกอาเภอด้วย
นายอาเภอทุกอาเภอ
การเตรียมความพร้อมเพื่อเสนอเป็นพื้นที่นาร่องด้านการท่องเที่ยว
เนื่องจากจังหวัดเชียงใหม่จะขอเสนอเป็นพื้นที่นาร่องด้านการท่องเที่ยวทุกอาเภอ
ดังนั้น เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมสาหรับการเป็นพื้นที่นาร่องด้านการท่องเที่ยว
ขอให้ทุกอาเภอยกระดับมาตรการต่างๆ ในทุกด้าน เช่น มาตรการป้องกันการแพร่
ระบาด มาตรการฉีดวัคซีน มาตรการการกากับดูแลสถานประกอบการ เป็นต้น
-------------------------------------------------การประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่
ครั้งที่ 11/2565 วันจันทร์ที่ 7 มีนาคม 2565

