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สรุปผลการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสตูล คร้ังที่ ๕๘/๒๕๖๔  
          วันที่ 17 ธันวาคม  2564 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป  ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ศาลากลางจังหวัดสตูล  

 

ล ำดับ  ประเด็น  ข้อสั่งกำร/มติทีป่ระชุม  ผู้รับผิดชอบหลัก  ผู้เกี่ยวข้อง  

1 การฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัส 
โคโรนา 2019  

1. ให้ทุกอ าเภอ ยกระดับการฉีดวัคซีนเป็นจุดฉีดวัคซีนในชุมชน 
โดยจัดหน่วยบริการเคลื่อนที่ Mobile Unit บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 
อย่างต่อเนื่อง และให้เน้นย้ าในพ้ืนที่ต าบลที่ยังมีผลการด าเนินงานการ
ฉีดวัคซีนไม่ถึง 70 % ให้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลในท้องที่             
เร่งด าเนินการฉีดวัคซีนป้องกัน โรคติด เชื้อไวรัสโคโรนา 2019           
ให้มากที่ สุ ด เพ่ือลดอัตราการแพร่ เชื้ อ  และอัตราการเสียชีวิต          
ให้มีการจัดระบบและขั้นตอนการให้บริการ โดยค านึงความปลอดภัย
และควบคุมป้องการกันแพร่กระจายของเชื้อโรคอย่างรัดกุม โดยอาจ
พิจารณาจัดหน่วยบริการที่มัสยิด หรือศาลาประชาคมหมู่บ้าน  และ
ออกให้บริการวัคซีนแก่กลุ่ม ผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง ที่สมัครใจ 
2. ให้ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคหมู่บ้าน ลงพ้ืนที่ท าความเข้าใจ                 
ในเรื่องความปลอดภัยของวัคซีนป้องกันโรคโควิด -19 แม้ว่าวัคซีน
ป้องกันโรคโควิด-19 มีระยะเวลาการศึกษาไม่นาน และมีการผลิตใช้
ในช่วงเวลาอันสั้น แต่วัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ที่น ามาใช้ในประเทศ
ไทย ผ่ านการขึ้นทะเบียนและได้รับการอนุมัติ จากส านั กงาน
คณะกรรมการอาหารและยา (อย.) แห่งประเทศไทย ตามมาตรฐาน 
อีกทั้งมีการติดตามอาการไม่พึงประสงค์หลังฉีดและรายงานตามระบบ
ที่ก าหนดไว้ แม้จะมีรายงานผลข้างเคียงที่พบบ่อย เช่น อ่อนเพลีย 
ปวดหัว ปวดกล้ามเนื้อ และมีไข้ แต่สามารถหายได้เองหลังฉีดยา
ประมาณ 2 – 3 วัน ส่วนผลข้างเคียงรุนแรงนั้นยังพบน้อยมาก เช่น 
การแพ้ชนิดรุนแรง (anaphylaxis)  
 
 

- ที่ท าการปกครองอ าเภอ  
- ส านักงานสาธารณสุข
จังหวัดสตูล 
- ส านักงานประชาสัมพันธ์
จังหวัดสตูล 
 

 
 
 

- สาธารณสุขอ าเภอ  
- โรงพยาบาล  
- โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบล  
- องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  

- ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน       
ผู้น าชุมชน ผู้น าศาสนา 
- หน่วยงานอื่นๆ                  
ที่เก่ียวข้อง   
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ล ำดับ  ประเด็น  ข้อสั่งกำร/มติทีป่ระชุม  ผู้รับผิดชอบหลัก  ผู้เกี่ยวข้อง  

2 มาตรการปลอดภัยส าหรับองค์กร   
(Covid FREE Setting) 

รณรงค์ให้หน่วยงานต่างๆในพื้นที่ ทั้งภาครัฐ และเอกชน น ามาตรการ
ปลอดภัยส าหรับองค์กร (Covid Free Setting) มาใช้อย่างเป็นระบบ
ทั้งด้านสิ่งแวดล้อม, บุคคลและผู้รับบริการ พร้อมก าหนดมาตรการ
ควบคุมตรวจสอบ และประเมินผลภายใต้การบูรณาการการท างาน
ร่วมกันของกลไกฝ่ ายปกครอง , องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ น            
และภาคเอกชน เพ่ือลดความเสี่ยงในการแพร่โรค เพ่ือให้สามารถเปิด
กิจการ กิจกรรม ได้อย่างปลอดภัย และเพ่ือป้องกันการแพร่ระบาด
ของโรคและสร้างความปลอดภัยสูงสุด ทั้งด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม 
ด้านผู้ให้บริการ และด้านผู้รับบริการ 

- ที่ท าการปกครองอ าเภอ  
- ส านักงานสาธารณสุข
จังหวัดสตูล 
 

- สาธารณสุขอ าเภอ  
- โรงพยาบาล  
- โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบล  
- องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  

- หน่วยงานอื่นๆ                  
ที่เก่ียวข้อง   
 

3 การสื่ อ สารระหว่ างภ าครั ฐและ
ประชาชนในระดับอ าเภอ 

ให้ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร และทีมประชาสัมพันธ์ของอ าเภอ เป็นหน่วย
ถ่ายทอดองค์ความรู้  สื่อสารความเสี่ ยง ท าความเข้าใจ ส่ งต่อ
แลกเปลี่ยนข้อมูลกับประชาชนในพ้ืนที่ เพ่ือให้เกิด“ความตระหนัก  
แต่ ไม่ตระหนก” โดยวิ เคราะห์ สถานการณ์ ในแต่ละวัน  และ 
ประชาสัม พันธ์มาตรการต่ าง ๆ  รวมทั้ งการตอบ โต้ ข่ าวลวง                  
จัดท าข้อมูลข่าวสารเพ่ือสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ส่งไปยังกลุ่ม  Line 
“ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน” เพ่ือให้ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ประชาสัมพันธ์ทาง   
หอกระจายข่าวให้ประชาชนในพ้ืนที่ได้รับข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง 
พร้อมทั้งรับฟังความคิดเห็น ข้อแนะน า และชี้แจงข้อค าถามของ
ประชาชน  

- ที่ท าการปกครองอ าเภอ 
 

- ส านักงานสาธารณสุข
อ าเภอ 
- องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น   
- โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบล    
- ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้น า
ชุมชน 
- หน่วยงานอื่นๆท่ีเกี่ยวข้อง    
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4 การขออนุญาตจัดการเรียนการสอน
แบบปกติ (On Site)                       
ภายใต้มาตรการSandbox Safety            
Zone in School ภาคเรียนที่ 2             
ปีการศึกษา 2564 ของสถานศึกษา
ในพ้ืนที่จังหวัดสตูล 
 

ให้ สถานศึ กษ าใน พ้ื นที่ จั งห วัดสตู ล  จ าน วน  8 สถานศึ กษ า                   
สามารถจัดการเรียนการสอนแบบปกติ (Onsite) ภายใต้สถานการณ์
การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา  (COVID - 19) ได้ ดังนี้  
1. สถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล  
   1. โรงเรียนบ้านบากันโต๊ะทิด อ าเภอละงู จังหวัดสตูล 
1. สถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
สงขลา สตูล 
   1. โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ อ าเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล 
   2. โรงเรียนสตูลวิทยา อ าเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล 
   3. โรงเรียนก าแพงวิทยา อ าเภอละงู จังหวัดสตูล    
   4. โรงเรียนท่าศิลาบ ารุงราษฎร์ อ าเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล 
   5. โรงเรียนควนกาหลงวิทยาคม (นิคมวัฒนา) อ าเภอควนกาหลง 

จังหวัดสตูล 
2. สถานศึกษาในสังกัดส านักงานการศึกษาเอกชน จังหวัดสตูล     
   1. โรงเรียนมุสลิมสตูลวิทยา อ าเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล 
   2. โรงเรียนตัรกี้ยะตุลอุมมะห์ อ าเภอท่าแพ จังหวัดสตูล 
 

ทั้งนี้ ให้ โรงเรียนที่ ได้รับอนุญาตจัดการเรียนการสอนแบบปกติ         
(On Site)  ทุกโรงเรียนด าเนินการดังนี้ 

1. จัดท าแผนเผชิญเหตุกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา โดยให้จัดหา
สถานที่กักกันโรคส าหรับผู้สัมผัสผู้ติดเชื้อ (LQ) และศูนย์แยกกักใน
โรงเรียน (ศูนย์พักคอย) COMMUNITY ISOLATION ส าหรับผู้ติดเชื้อ 
 

- สถานศึกษาที่ได้รับอนุญาต
ให้จัดการเรียนการสอนแบบ
ปกติ (Onsite)               
- ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรค
อ าเภอ 

- สาธารณสุขอ าเภอ  
- โรงพยาบาล  
- โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบล  
- องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  

- หน่วยงานอื่นๆ                  
ที่เก่ียวข้อง     
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2. พิ จ ารณ าใช้  ATK ห รือ  Antigen Test แบ บ  Home use       
ซึ่งสามารถตรวจได้ด้วยตนเอง เป็นประจ าทุกสัปดาห์  

3. รณรงค์การให้ผู้ปกครองนักเรียนฉีดวัคซีนทุกคน 

ทั้งนี้โรงเรียนต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัส         
โคโรนา 2019 (COVID - 19) อย่างเคร่งครัด และมอบหมายให้ศูนย์
ปฏิบัติการควบคุมโรคอ าเภอท้องที่ที่สถานศึกษาตั้งอยู่ มีหน้าที่ในการ
ก ากับติดตามการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่ราชการก าหนดอย่างเข้มงวด  
     ส าหรับโรงเรียนที่ยังไม่ได้รับอนุญาตจัดการเรียนการสอนแบบ
ปกติ  (On Site) และมีความประสงค์จะยื่นขออนุญาตให้ส านักงาน
ศึกษาธิการ จังหวัดสตูลเน้นย้ ามาตรการให้กับโรงเรียนที่ประสงค์จะ
ยื่นขออนุญาต 

 

  

5 เน้นย้ าให้ประชาชนในพื้นทีมี 
สุขอนามัยส่วนบุคคลที่ดี 

เน้นย้ าให้ประชาชนในพ้ืนที่ ตระหนักและเห็นความส าคัญ ใน          
เรื่อง สุขภาพอนามัยส่วนบุคคลที่ดี ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรค 
โควิด-19 อย่างเต็มขีดความสามารถ คือ  
D  Distancing  เว้นระยะระหว่างกัน หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับผู้อ่ืน  
M  Mask wearing  สวมหน้ากากผ้า หน้ากากอนามัย ตลอดเวลา  
H  Hand washing  ล้างมือบ่อย ๆ จัดให้มีจุดบริการเจลล้างมือ 
อย่างทั่วถึง เพียงพอ  
T Testing temperature ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย สังเกตอาการ 
T Test for COVID -19 ผู้ที่มีอาการ ประวัติสัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วยยืนยัน 
หรือเดินทางเข้าไปในพื้นที่เสี่ยง 
A application สแกนแอพพลิเคชั่นไทยชนะหรือหมอชนะ 

- ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรค
อ าเภอ 

- ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรค
ต าบล 
- ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรค
หมู่บ้าน 
- ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน          
ผู้น าชุมชน  
- หน่วยงานอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง  
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6 ด่านชุมชน/หมู่บ้าน หรือจุดที่ชุมชน/ 
หมู่บ้านตั้งขึ้น เป็นจุดคัดกรองที่มี
พฤติกรรมเสี่ยงที่ต่อการแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID - 19)   

ตั้งด่านชุมชน/หมู่บ้าน หรือใช้จุดที่ชุมชน/หมู่บ้านตั้งขึ้นท า หน้าที่เป็น                 
จุดคัดกรองที่มีพฤติกรรมเสี่ยงที่ต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส         
โคโรนา 2019 (COVID - 19) โดยให้บูรณาการความร่วมมือของ
องค์กรและกลุ่มต่างๆ ในชุมชน ทั้งนี้ อาจตั้งด่านชุมชนอาจตั้งอยู่ถาวร            
ในหมู่บ้านหรือชุมชน หรือเคลื่อนย้ายไปตามพ้ืนที่เสี่ยง   

- ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรค 
อ าเภอ 

- ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรค 
ต าบล 
- ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรค 
หมู่บ้าน 
- ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน           
ผู้น าชุมชน   
 

7 การขออนุญาตละหมาดวันศุกร์     เห็นชอบให้มัสยิดตามรายชื่อแนบท้ายนี้ เริ่มละหมาดวันศุกร์ ในวันที่  
17 ธันวาคม 2564  

1. มัสยิดอุไร้ หมู่ 8 ต าบลก าแพง อ าเภอละงู จังหวัดสตูล    
2. มัสยิดบ้านท่าศิลา หมู่ 9 ต าบลนาทอน อ าเภอทุ่งหว้า                    

จังหวัดสตูล   
3. มัสยิดบ้านทุ่งดินลุ่ม หมู่ 3 ต าบลป่าแก่บ่อหิน                  

อ าเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล  
4. มัสยิดบ้านธรรมประทีป หมู่ 10 ต าบลควนกาหลง  

อ าเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล 
5. มัสยิดเราฎอตุลญันนะฮ์ หมู่ 5 ต าบลอุไดเจริญ         

อ าเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล 
6. มัสยิดมิศบาฮุดดีน หมู่ 5 ต าบลบ้านควน                    

อ าเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล  
  และมอบหมายให้ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอ าเภอท้องที่                  

มีหน้าที่ในการก ากับติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดในพ้ืนที่ และ
การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส 
โคโรนา 2019 ที่ราชการก าหนดอย่างเข้มงวด   

- ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรค
อ าเภอ 
 

- ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรค
หมู่บ้าน  
- ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน        
   ผู้น าชุมชน  
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8 ก ารจั ด งาน ช่ ว งเท ศ ก าล ปี ให ม่                  
ส าหรับกิจกรรม/กิจการที่มีความเสี่ยง   
ต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19)   
 

1. ให้ผู้ประกอบการหรือผู้มีหน้าที่รับผิดชอบจัดงาน จัดให้มีการปฏิบัติ
ตามมาตรการคัดกรองเพ่ือลดความเสี่ยงที่ก่อให้เกิดการแพร่ระบาด
แบบกลุ่มก้อน โดยให้ผู้ประกอบการหรือผู้มีหน้าที่รับผิดชอบจัดงาน 
แจ้งความประสงค์ขอจัดกิจกรรมตามแบบแสดงความประสงค์          
จัดกิจกรรมพร้อมแนบแผนการจัดกิจกรรมและมาตรการป้องกันโรค
ต่อนายอ าเภอท้องที่ในฐานะเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อก่อนการจัด
กิจกรรม ไม่น้อยกว่า 3 วัน ท าการ เพ่ือให้ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรค
อ า เภ อ  ต าบล  ห มู่ บ้ าน  ส าม ารถด า เนิ น การก ากั บ  ติ ดต าม                   
และประเมินผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่ทางราชการก าหนด
อย่างเข้มงวด    

2. ให้ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอ าเภอ ต าบล หมู่บ้าน แต่งตั้ ง
พนักงานเจ้าหน้าที่สอดส่อง เฝ้าระวังและติดตามการด าเนินมาตรการ
ของผู้ประกอบการ และผู้มีหน้าที่รับผิดชอบสถานที่และการจัดงาน
หรือกิจกรรมต่าง ๆ ให้เป็นไปตามมาตรการควบคุมและป้องกันโรคที่
รัฐบาลได้ก าหนดยกระดับขึ้น หากผู้ร่วมงานหรือประชาชนพบว่าการ
จัดงานหรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่ได้  ผ่อนคลายให้สามารถด าเนินการได้นี้ 
มิได้ปฏิบัติตามหรือย่อหย่อนการด าเนินการมาตรการป้องกันและ
ควบคุมโรคที่ทางราชการก าหนดซึ่งอาจเป็นเหตุให้เกิดการระบาดแบบ
กลุ่มก้อน สามารถแจ้งข้อมูลเพ่ือให้พนักงานเจ้าหน้าที่เข้าตักเตือนและ
ให้ค าแนะน าเพ่ือให้ปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าว ก่อนที่จะด าเนินการ
ตามมาตรการทางกฎหมายต่อไปได้    

 

- ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรค
อ าเภอ 
- ผู้ประกอบการหรือผู้มีหน้าที่
รับผิดชอบจัดงาน 
 
 
 
 

- ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรค
ต าบล 
- ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรค
หมู่บ้าน  
- ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน        
   ผู้น าชุมชน  
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  9 การขออนุญาตจัดกิจกรรมในช่วง
สถานการณ์การแพร่ระบาดของ        
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
 

เห็นชอบให้ผู้ยื่นขออนุญาตจัดงาน /กิจกรรมภายใต้สถานการณ์          
การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา สามารถจัดงาน /กิจกรรม ได้ 
ดังนี้ 

1. ส านักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล ขออนุญาตจัดประชุม
ใหญ่สามัญประจ าปี 2564 ในวันที่ 25 ธันวาคม ๒๕๖๔ สหกรณ์ออม
ทรัพย์ครูสตูล ณ หอประชุมวิทยาลัยเทคนิคสตูล ต าบลพิมาน   
อ าเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 450 คน   

2. ส านักงานจังหวัดสตูล ขออนุญาตจัดกิจกรรมวันที่ระลึก              
ก รม ห ลว งชุ ม พ ร เขต อุด ม ศั ก ดิ์  ใน วั น ที่  19 ธั น ว าคม  2564               
ณ ศาลกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ต าบลต ามะลัง อ าเภอเมืองสตูล 
จังหวัดสตูล มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 200 คน   

3. องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ขออนุญาตจัดงานว่าว
ประเพณี จังหวัดสตูล ในเดือนกุมภาพันธ์ 2565                

และมอบหมายให้ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอ าเภอท้องที่มีหน้าที่       
ในการก ากับติดตามการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด 
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่ราชการก าหนดอย่างเข้มงวด             
ของผู้จัดงาน/กิจกรรม ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของ        
เชื้อไวรัสโคโรนา  (COVID - 19) 

 

 

 

- ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรค
อ าเภอ 
- ผู้ยื่นขออนุญาตจัดงาน/
กิจกรรม 
 

- สาธารณสุขอ าเภอ  
- โรงพยาบาล  
- โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบล  
- องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  
- หน่วยงานอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง     
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10 การปรับมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน
และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) 
จังหวัดสตูล ตามข้อก าหนดออกตาม
ความ ในมาตรา  9 แห่ งพ ระราช
ก าห น ดการบ ริห าร  ราชการใน
สถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2558 (ฉบับ
ที่ 40) 
 
 

ให้ปรับปรุงมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาด               
ของโรคติ ดเชื้ อไวรั สโคโรนา 2019 (COVID - 19 ) จั งห วัดสตู ล                   
ตามข้อก าหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชก าหนดการ
บริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2558 ฉบับที่ 40 ดังนี้ 
    1. ห้ามการจัดกิจกรรมซึ่งมีการรวมกลุ่มของบุคคลที่มีจ านวน
รวมกันมากกว่า 200 คน เว้นแต่ ได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการ
โรคติดต่อจังหวัดสตูล  กรณีการจัดกิจกรรมซึ่งมีการรวมกลุ่มของ
บุคคลที่มีจ านวนรวมกันไม่เกิน 200 คน ให้ขออนุญาตต่อนายอ าเภอ
ท้องที่  
     2. ให้เพ่ิมเติมสถานที่จัดกิจกรรมประกวดหรือแข่งนก หรือการจัด
กิจกรรมอ่ืนในลักษณะท านองเดียวกัน สามารถเปิดด าเนินการได้เป็น
การเฉพาะราย ภายใต้หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่คณะกรรมการ
โรคติดต่อจังหวัดสตูลก าหนด โดยให้ยื่นค าขออนุญาตพร้อมผลการ
ประเมินตนเองต่อนายอ าเภอท้องที่ที่สถานประกอบการนั้นตั้งอยู่ โดย
ให้ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอ าเภอท้องที่ตรวจสอบการใช้อาคาร
สถานที่ การให้บริการ รวมทั้งการจัดระเบียบและระบบต่าง ๆ ของ
สถานประกอบการที่ได้รับอนุญาตให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันและ
ควบคุมโรคท่ีทางราชการก าหนด 
    3. ร้านจ าหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่ม สามารถเปิดให้บริการบริโภค
อาหารหรือเครื่องดื่มในร้านได้ตามปกติ โดยห้ามการบริโภคสุราหรือ
เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในร้าน  โดยมาตรการนี้ ให้ ใช้บังคับกับ
ร้านอาหารหรือเครื่องดื่มที่ตั้งอยู่ในห้ างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า    
คอมมูนิตี้มอลล์ หรือสถานประกอบการอ่ืนที่มีลักษณะคล้ายกัน 
 

- ที่ท าการปกครองจังหวัด
สตูล 
- ส านักงานสาธารณสุข
จังหวัดสตูล 
- ที่ท าการปกครองอ าเภอ  

 

- สาธารณสุขอ าเภอ  
- โรงพยาบาล  
- โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบล  
- องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  
- หน่วยงานอื่นๆ                  
ที่เก่ียวข้อง     
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  4. สนามกีฬา สถานที่เพ่ือการออกก าลังกายให้เปิดบริการได้
ตามปกติ ทั้งนี้ สถานที่หรือสนามกีฬาเพ่ือการจัดแข่งขันกีฬา กรณี
เป็นกีฬาในร่ม สามารถจัดการแข่งขันได้ โดยให้มีผู้ชมในสนามไม่เกิน
ร้อยละ 50 ของความจุสนาม หากเป็นการจัดแข่งขันประเภทกีฬา
กลางแจ้งสามารถจัดการแข่งขันได้โดยใหม่ผู้ชมในสนามไม่เกินร้อยละ 
75 ของความจุสนาม และต้องด าเนินการตามมาตรการป้องกันโรคที่
ทางราชการก าหนดอย่างเคร่งครัด  
       5. ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้มอลล์  หรือสถาน
ประกอบการอ่ืนที่มีลักษณะคล้ายกัน สามารถเปิดให้บริการได้
ตามปกติ โดยยังคงให้ปิดให้บริหารในส่วนที่เป็นสวนสนุกหรือ สวนน้ า
ที่เป็นห้องปรับอากาศหรือพ้ืนที่ปิด  

 

  

11 การบ ริ ห ารจั ด ก ารสถาน การณ์          
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โควิด-19 ในเรือนจ าจังหวัดสตูล 

สื่อสารท าความเข้าใจกับผู้ต้องขังในเรือนจ าถึงมาตรการดูแลผู้ติดเชื้อ 
การแบ่งกลุ่มดูแลผู้ติดเชื้อ การฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด ซึ่งถือเป็น
แนวทางบริหารจัดการเรือนจ าในช่วงระบาดของโรคโควิด -19 มีการ
เตรียมแผนเพ่ือด าเนินการ อย่างเต็มที่ ทั้งแผนเผชิญเหตุ แผนควบคุม
โรค และแผนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ เพ่ือสลับหมุนเวียนท า
หน้าที่อย่างเป็นระบบ และตรวจหาเชื้อก่อนเข้าพ้ืนที่ทุกครั้ง 
 
 
 
 

- เรือนจ าจังหวัดสตูล  
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12 ให้สนามชนไก่ สนามกัดปลา และ
สนามชนโค เปิดด าเนินการได้ภายใต้
เงื่อนไขภายใต้หลักเกณฑ์ วิธีการและ
เงื่อนไขที่คณะกรรมการโรคติดต่อ
จังหวัดสตูลก าหนด 
 
 

ให้สนามชนไก่ สนามกัดปลา และสนามชนโค เปิดด าเนินการได้ภายใต้
เงื่อนไข ดังนี้  
    1 ให้เจ้าของสถานที่ ปฏิบัติตามกรอบและหลักเกณฑ์แนวทาง
ปฏิบัติของสถานที่และกิจกรรมตามมาตรการป้องกันควบคุมโรค       
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ส าหรับกิจกรรมการเล่นหรือ
แข่งขันชนไก่ กัดปลา ชนโค และแข่งนก ตามพระราชบัญญัติ       
การพนัน พุทธศักราช 2478 ภายใต้มาตรการปลอดภัยส าหรับองค์กร 
(COVID Free Setting) 
    2. หากเจ้าของสนามได้พิจารณาแล้วเห็นว่ามีความพร้อมและ
ประสงค์จะจัดให้มีการแข่งขัน ให้ยื่นค าขอจัดให้มีการแข่งขันหรือเล่น
การพนัน ยังอ าเภอแห่งท้องที่ท่ีสนามตั้งอยู่เพื่อส่งจังหวัดอนุมัติต่อไป  
     3. ให้ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอ าเภอ ด าเนินการออก ตรวจสถานที่
ตามกรอบและหลักเกณฑ์แนวทางปฏิบัติของสถานที่และกิจกรรมตาม
มาตรการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-
19) โดยเคร่งครัด  
    4. หากเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด ให้เสนอคณะกรรมการ
โรคติดต่อจังหวัดให้ความเห็นชอบ และเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดหรือ
ผู้อนุมัติตามพระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช 2478 พิจารณาอนุมัติ
ก่อนจัดให้มีการเล่นการแข่งขันหรือการเล่นการพนัน หากไม่เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ที่ก าหนด ให้แจ้งให้เจ้าของสนามปรับปรุงให้เป็นไปตาม
แนวทางปฏิบัติของสถานที่ และกิจกรรมตามมาตรการป้องกันและ
ควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ส าหรับกิจกรรมการ
เล่นหรือแข่งขันชนไก่ กัดปลาและชนโค  
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ล าดับ  ประเด็น  ข้อสั่งการ/มติทีป่ระชุม ผู้รับผิดชอบหลัก  ผู้เกี่ยวข้อง  

  5. กรณีได้รับอนุมัติให้จัดให้มีการแข่งขันหรือเล่นการพนัน ให้ศูนย์
ปฏิบัติการอ าเภอ (ศปก.อ.) ด าเนินการ ดังนี้  
          - ระยะช่วงขณะจัดการแข่งขัน ให้ตรวจสอบและประเมินผล
มาตรการป้องกันโรคระหว่างที่มีผู้เข้ามาในสนามหรือจัดแข่งขันตาม
แบบประเมินผล (แบบ ตป.พน. 2) 
          - ระยะหลังการจัดแข่งขันให้ตรวจสอบสนาม พนักงานผู้เข้า
มาในสนาม หลังมีการใช้บริการร่วมกิจกรรมในสนามแล้ว โดยจัดเก็บ
ข้อมูลท าการติดตามแบบประเมินผล (แบบ ตป.พน. 3) เพ่ือพิจารณา
การอนุญาตจัดแข่งขันในครั้งต่อไป 

 

  

13. ก า ร เฝ้ า ร ะ วั ง  ก ลุ่ ม เป ร า ะ บ า ง 
ผู้สูงอายุ ผู้มีโรคประจ าตัว 7 กลุ่มโรค 
และหญิงตั้งครรภ์ 
 
 

ให้ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคหมู่บ้าน/ชุมชน ส ารวจชุมชนเพ่ือค้นหา
และเฝ้าระวังโรคในกลุ่มเปราะบาง ผู้สูงอายุ ผู้มีโรคประจ าตัว 7 กลุ่ม
โรค และหญิงตั้งครรภ์ ที่มีอาการไข้หวัด หรือมีอาการเกี่ยวกับ           
โรคทางเดินหายใจ โดยให้มีบริการตรวจคัดกรองค้นหาผู้ติดเชื้อ         
โควิด 19 โดยใช้ชุด ATK  และย้ าเตือนกลุ่มเปราะบาง กลุ่มสูงอายุ 60 
ปีขึ้นไป กลุ่มป่วยโรคเรื้อรัง 7 กลุ่ม ได้แก่ โรคทางเดินหายใจเรื้อรัง 
โรคอ้วนน้ าหนักตัวมากกว่า 100 กิโลกรัม โรคมะเร็ง โรคเบาหวาน 
โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคไตวาย และกลุ่ม
หญิงตั้งครรภ์ ให้รีบเข้ารับบริการได้ที่สถานพยาบาลใกล้บ้านโดยเร็ว 
 
 
 

- ที่ท าการปกครองจังหวัดสตูล 
- ส านักงานสาธารณสุข
จังหวัดสตูล 
- ที่ท าการปกครองอ าเภอ  

 

- สาธารณสุขอ าเภอ  
- โรงพยาบาล  
- โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบล  
- องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  

- หน่วยงานอื่นๆ                  
ที่เก่ียวข้อง     
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     (นายเอกรัฐ หลีเส็น)                                     

                                                                                                                      ผู้ว่าราชการจังหวดัสตูล 
                                                                                                             ประธานกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสตูล 
                                                                                                 ผู้ก ากับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดสตูล 

ล ำดับ  ประเด็น  ข้อสั่งกำร/มติทีป่ระชุม ผู้รับผิดชอบหลัก  ผู้เกี่ยวข้อง  

14 การก ากับ ติดตาม และประเมินผล 
การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการ
แพร่ระบาดของโรคติด เชื้ อ ไวรัส            
โคโรนา 2019 (COVID-19) 

ให้ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอ าเภอ ต าบล หมู่บ้าน ด าเนินการก ากับ 
ติดตาม และประเมินผล การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  ในพ้ืนที่           
กรณีพบว่ามีผู้ไม่ปฏิบัติตามมาตรการให้ด าเนินการตามขั้นตอนของ
กฎหมาย และให้รายงานผลในการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อ  
ทุกสัปดาห์ 

- ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรค
อ าเภอ 

- ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรค
ต าบล 
- ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรค
หมู่บ้าน 
- ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน          
ผู้น าชุมชน  
- หน่วยงานอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง    
 
 


