
รายงานการประชุม คณะกรรมการโรคติดต่อจงัหวดัสตูล 
ครั้งที่ ๒/๒๕62  วันที่ ๒๔  กันยายน  2562  เวลา 13.0๐ - ๑6.3๐ น. 

ณ ห้องประชุมนครี ช้ัน2  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล 
 

รายช่ือผู้เข้าประชุม 
1. นายวงศกร  นุ่นชูคันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล ประธาน  
2. นายทศพล    สวัสดิสุข ปลัดจังหวัด  
3. นางสาวศุภาพิชญ์   ดวงใจ  แทนประชาสัมพันธ์จังหวัด 
4. นายอรรถพล   แสนพันทา  ปศุสัตว์จังหวัดสตูล 
5. นายพันเอก  ณ สงขลา แทนหัวหน้าส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
6. นางธนพร  สังฆโต  แทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล 
7. นางสาวอาภาพร   สมประสงค์ แทนนายกเทศมนตรีเมืองสตูล 
8. นายอับดุลเลาะห์ นารอยี  แทนนายกองค์การบริหารส่วนต าบลควนกาหลง 
9. นายยูนุส  มานะกล้า แทนอ านวยการโรงพยาบาลสตูล 
10.นายแพทย์สุพล        เจริญวิกกัย ผู้อ านวยการโรงพยาบาลควนโดน 
11. นางสาวสุวรรณา   หมาดเต๊ะ แทนผู้อ านวยการโรงพยาบาลทุ่งหว้า 
12. นายพร้อมชาย        สนิทวงศ์ ณ อยุธยา  นายด่านศุลกากรวังประจัน 
13. รอ้ยตรีอนุรักษ์   เก่งเรียน         แทนนายด่านศุลกากรสตูล   
14. นายอาวุธ  โพธิ์แก้ว  สาธารณสุขอ าเภอควนโดน 
๑๕. นายแพทย์สมศักดิ์   เจตนาเจริญชัย  สถานพยาบาลคลินิกหมอสมศักดิ์      
16. นายราเชนทร์ แตงอ่อน แทนผอ.ส านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 สงขลา 
1๗. นายภิเษก    ณ นคร  เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อประจ าด่านท่าเรือต ามะลัง 
1๘. นายอัครเดช   นุ่งอาหลี เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อประจ าด่านพรมแดนควนโดน 
1๙. นายแพทย์สมบัติ  ผดุงวิทย์วัฒนา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสตูล  เลขานุการ 
๒๐. นางอรนุช    นรารักษ์  หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ  ผู้ช่วยเลขานุการ 
 

รายชื่อผู้ไม่มาประชุม 
1. นายภูวนาถ    ภัทราภินันทร์  สาธารณสุขอ าเภอเมือง ติดภารกิจ 
 

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นายรังสรรค์    ผลทวี  ศาลากลางจังหวัดสตูล 
๒. น.ส.ศิริมา  ยุทธการก าธร ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล 
๓. นางสาวนุสรีย ์ ปะดุกา  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล 
๔. นางสาวกูนูรอัยนี บิลังโหลด ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล 
๕. นางสาวอุมาพร จันทร์ทิพย์ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล 
 

 

 



เริ่มประชุม  เวลา ๑๓.๓๐ น. 
ระเบียบวาระท่ี  ๑     เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
ประธานการประชุม แจ้งวัตถุประสงค์การประชุม  ดังนี้ 

1.  เพ่ือติดตามความก้าวหน้าการด าเนินงานขับเคลื่อนภารกิจตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 
  ๒.  เพ่ือรายงานสถานการณ์การเฝ้าระวังโรคติดต่อในจังหวัดสตูล 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๒     รับรองรายงานการประชุม  
 ให้คณะกรรมการ / ผู้แทนคณะกรรมการ พิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสตูล  
ครั้งที ่1 / 2562  เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2562  
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๓     เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
การขับเคลื่อนการด าเนินงานเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558   
นายราเชนท์  แตงอ่อน  ส านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา   รายงานความก้าวหน้าการขับเคลื่อน
การด าเนินงานเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ดังนี้ 

๑. การแต่งตั้งคณะท างานประจ าช่องทางเข้าออกประเทศ2562 
๒. การจัดตั้งCDCU (อย่างน้อย 1 ทีมในจังหวัด) 
๓. การประชุมคณะกรรมการฯ จังหวัด ( อย่างน้อย 2 ครั้ง / ปี) 
๔. การจัดท าแผนปฏิบัติการเฝ้าระวังฯ ในเขตพ้ืนที่จังหวัด 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

รายงานสถานการณ์เฝ้าระวังโรคติดต่อในจังหวัดสตูล 
นางอรนุช  นรารักษ์  กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล  รายงานสถานการณ์เฝ้าระวัง
โรคติดต่อในจังหวัดสตูล 
อัตราป่วยต่อแสนด้วยโรคที่เฝ้าระวังทางระบาดวิทยา 10 อันดับแรก ปี 2562      
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โรคอุจจาระร่วง มีอัตราป่วยต่อ 100,000 ประชากรสูงสุด ไม่มีรายงานผู้ป่วยเสียชีวิต  พบผู้ป่วยสูงสุด
ในเดือนพฤษภาคม - มิถุนายน  กลุ่มอายุที่พบสูงสุดคือ กลุ่มอายุ 0 - 4  ปี  รองลงมาคือกลุ่มอายุ 65  ปี  

โรคปอดบวม ไม่มีรายงานผู้ป่วยเสียชีวิต พบผู้ป่วยสูงสุดในเดือน พฤษภาคม – มิถุนายน กลุ่มอายุที่พบ
สูงสุดคือ กลุ่มอายุ 0 - 4  ปี รองลงมาคือ กลุ่มอายุ  65  ปี ขึ้นไป   

โรคตาแดง ไม่มีรายงานผู้ป่วยเสียชีวิต พบผู้ป่วยสูงสุดในเดือนพฤษภาคม และพบผู้ป่วยตลอดทุกเดือน 
กลุม่อายุที่พบสูงสุด คือกลุ่มอายุ 0 - 4  ปี รองลงมาคือ กลุ่มอายุ  35 - 44 ปี   

โรคสุกใส ไม่มีรายงานผู้ป่วยเสียชีวิต พบผู้ป่วยสูงสุดในเดือนมกราคม และพบผู้ป่วยตลอดทุกเดือน กลุ่ม
อายุที่พบสูงสุด คือกลุ่มอายุ 5 - 9  ปี รองลงมาคือ กลุ่มอายุ  0 - 4 ปี 

โรคไข้หวัดใหญ่ ไม่มีรายงานผู้ป่วยเสียชีวิต  พบผู้ป่วยสูงสุดในเดือน มิถุนายน – กรกฎาคม  และพบ
ผู้ป่วยตลอดทุกเดือน กลุ่มอายุที่พบสูงสุดคือกลุ่มอายุ  0 - 4  ปี รองลงมาคือ กลุ่มอายุ  5 - 9  ปี   

 โรคไข้เลือดออกไม่มีรายงานผู้ป่วยเสียชีวิต  พบผู้ป่วยสูงสุดในเดือนกรกฎาคม กลุ่มอายุที่พบสูงสุด  คือ
กลุ่มอายุ 15 -  24  ปี รองลงมาคือ กลุ่มอายุ  10 - 14  ปี  

โรคมือเท้าปาก ไม่มีรายงานผู้ป่วยเสียชีวิต พบผู้ป่วยสูงสุดในเดือน มกราคม และพบผู้ป่วยประปรายทุก
เดือน  กลุ่มอายุที่พบสูงสุดคือกลุ่มอายุ 0 - 4  ปี รองลงมาคือ กลุ่มอายุ  5 - 9  ปี   

โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ไม่มีรายงานผู้ป่วยเสียชีวิต พบผู้ป่วยสูงสุด ในเดือนกุมภาพันธ์ และพบผู้ป่วย
ประปรายทุกเดือน  กลุ่มอายุที่พบสูงสุดคือกลุ่มอายุ 25- 34  ปี โดยพบมากในอาชีพ  รับจ้าง  และนักเรียน 
นักศึกษา   

โรค อาหารเป็นพิษ ไม่มีรายงานผู้ป่วยเสียชีวิต   พบผู้ป่วยสูงสุดในเดือนกรกฎาคม และพบผู้ป่วย
ประปรายทุกเดือน  กลุ่มอายุที่พบสูงสุดคือกลุ่มอายุ 0 - 4  ปี  

โรควัณโรค อัตราตายต่อประชากรแสนคน เท่ากับ  0.07   อัตราผู้ป่วยตายเท่ากับร้อยละ  11.11 พบ
ผู้ป่วยสูงสุดในเดือนกุมภาพันธ์  และพบผู้ป่วยประปรายเกือบทุกเดือน  กลุ่มอายุที่พบสูงสุดคือกลุ่มอายุ      55 - 
64 ปี  
 
สถานการณ์โรคไข้กาฬหลังแอ่นในจังหวัดสตูล  ปี 2562 

ระหว่างวันที่ 15-17 มกราคม 2562 พบผู้ป่วยสงสัยจ านวน 2 ราย เป็นหญิงไทย อายุ 36 ปี และ
ชายไทยอายุ 40   ปี  ภูมิล าเนาอยู่ต าบลอุใดเจริญ อ าเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล  ผลการวินิจฉัย พบว่าเป็นผู้ป่วย
ยืนยัน 1 ราย การตรวจทางห้องปฏิบัติการและชันสูตร ผลการตรวจเพาะเชื้อ (Hemoculture) พบเชื้อ N. 
meningitides  ผู้ป่วยรายนี้ถูกตัดนิ้วมือ นิ้วเท้า เนื่องจากมีอาการติดเชื้อในกระแสเลือดชนิดรุนแรง ตามปลายนิ้ว
มือปลายนิ้วเท้า เกิดอาการเน่าตาย  เนื่องจากภาวะช๊อกท าให้เลือดไปเลี้ยงอวัยวะส่วนปลายไม่พอ หรือเกิดจากลิ่ม
เลือดอุดตัน  ประกอบกับผู้ป่วยรายนี้มี โรคประจ าตัวเป็นเบาหวาน   ส่วนผู้ป่วยอีก 1 ราย ผลตรวจ 
Nasopharyngeal swab เพ่ือเพาะเชื้อแบคทีเรีย ไม่พบเชื้อ 

 
 
 
 
 
 
 

 



 
สถานการณ์โรคคอตีบในจังหวัดสตูล  ปี 2562 

วันที่ 18 กุมภาพันธ์  2562  มีรายงานผู้ป่วยโรคคอตีบ  เป็นเพศหญิง  อายุ 11 ปี จ านวน 1 ราย  
กลุ่มชาติพันธ์มันนิ  มารับบริการที่จากแผนกผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลมะนัง 
       - ผล Throat swab พบเชื้อ Corynebacterium diphtheriae  ชนิดสร้าง Toxin  
      - ทีม  SRRT สสจ .สตูล และอ าเภอมะนัง  ได้ลง พ้ืนที่สอบสวนโรคเบื้องต้นและลงค้นหาผู้
สัมผัสใกล้ชิดที่มีอาการไข้  เจ็บคอ และพบมีอาการเข้าข่าย จ านวน 1 ราย เป็นเพศหญิง อายุ  8 ปี   
ได้ส่ งตัวมารับบริการที่ โรงพยาบาลมะนัง   
      - ผู้ป่วยทั้ง 2 ราย ถูกส่งต่อไปรับการรักษาที่โรงพยาบาลพัทลุง จังหวัดพัทลุง ในวันที่  20 
กุมภาพันธ์ 2562  รายแรกเสียชีวิตที่ โรงพยาบาลพัทลุง ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 
15.45 น . แพทย์ลงความเห็นในการเสียชีวิตครั้งนี้ว่า เชื้อท าลายกล้ามเนื้อหัวใจ และเส้นประสาท
ส่วนปลาย ท าให้กล้ามเนื้อหัวใจล้มเหลวและเสียชีวิต  
 
กิจกรรมการควบคุมโรค 
 - การค้นหาผู้สัมผัสในทับกลุ่มชาติพันธ์มันนิเพ่ิมเติม พบว่าสมาชิกที่พักอยู่จ านวน 31 คน ไม่มีอาการไข้ 
เจ็บคอ ยกเว้น 1 ราย  ที่มีอาการระคายคอเล็กน้อย  ได้จ่ายยา Roxitromycim 15o มิลลิกรัม รับประทานวันละ 
2 ครั้ง ก่อนอาหาร เป็นเวลา 7 วัน 

 - ฉีดวัคซีน กลุ่มเป้าหมายเดียวกันกับกลุ่มผู้ป่วย ทั้งหมด 31 ราย 
      1. วัคซีนรวมคอตีบ-บาดทะยัก (dT)    จ านวน 27 คน  

                  ๒. วัคซีนป้องกันคอตีบ ไอกรน บาดทะยัก (DTP) : จ านวน 4 ราย  
- การให้สุขศึกษา ความรู้เรื่องผลข้างเคียงที่พบบ่อยของวัคซีนป้องกันโรคคอตีบ และการค้นหาผู้ที่ยังไม่ได้

วัคซีนหรือได้ไม่ครบตามเกณฑ์ 
- ติดตามการกินยา ผู้สัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วยจ านวน 1 ราย ให้ครบ 7 วัน โดยได้ให้ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านติดตามการ

กินยาทุกวัน 
- ประสานส านักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง เพ่ือติดตามการักษาของผู้ป่วยทั้ง 2 ราย รวมทั้งให้ฉีดวัคซีน

ป้องกันโรคคอตีบ แก่ พ่อ แม่ และผู้สัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วยที่อาศัยอยู่ที่ อ าเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง  
- ฉีดวัคซีนรวมคอตีบ-บาดทะยัก (Mop up) ประชาชนที่มีอายุ 20-50 ปี    หมู่ที่ 9 ต าบลปาล์มพัฒนา 

อ าเภอมะนัง จังหวัดสตูล  จ านวน 453 คน 
- ฉีดวัคซีนคอตีบ สร้างภูมิคุ้มกันกับเจ้าหน้าที่ รพ .มะนัง ที่สัมผัสผู้ป่วย และ SRRT อ าเภอมะนัง จ านวน 

89 คน  
- Throat swab เจ้าหน้าที่ รพ.มะนัง ที่สัมผัสผู้ป่วย จ านวน 5 ราย ผล Neg 
- เฝ้าระวังผู้สัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วยในช่วง 14 วัน นับจากวันเริม่ป่วยของผู้ป่วยคอตีบ  
- เฝ้าระวังเจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่สัมผัสผู้ป่วยและฉีดวัคซีนป้องกันโรคคอตีบในเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลมะนัง 

และ SRRT อ าเภอมะนัง จ านวน 89 คน  
- ให้ รพ.สต.มะนัง และ รพ.สต. น้ าผุด ท าแผนการฉีดวัคซีน กลุ่มชาติพันธ์มันนิ ที่มีอายุต่ ากว่า 5 ปี ให้

ได้รับวัคซีน ครบตามเกณฑ์ทุกรายและดูแลหญิงตั้งครรภ์จ านวน 1 ราย 
- ประสานทีมอาจารย์และนักศึกษา จากมหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช เพื่อ ไปรับการฉีดวัคซีน dT 

ที่สถานบริการสาธารณสุข จ านวน 16 คน 

http://haamor.com/th/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%84%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B8%99
http://haamor.com/th/%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B8%95%E0%B8%B5%E0%B8%9A/
http://haamor.com/th/%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%97%E0%B8%B0%E0%B8%A2%E0%B8%B1%E0%B8%81


- ประสานงานโรงพยาบาลละงู ฉีดวัคซีนรวมคอตีบ-บาดทะยัก (dT) ในกลุ่มชาติพันธ์มานิ อ าเภอละงู 
จ านวน 55 คน 
มติที่ประชุม  รับทราบ 

รองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล : การให้วัคซีนป้องกันโรคในบุคคลที่นับถือศาสนาอิสลามเป็นอย่างไรบ้าง 

หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ : ดีขึ้น ได้มีการประสานผู้น าศาสนาเพ่ือให้ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับ
การให้วัคซีนและหลักการของศาสนาอิสลาม 
 
สถานการณ์โรคไข้เลือดออกในจังหวัดสตูล  ปี 2562 
 

 
 
แนวทางปฏิบัติงานเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคไข้เลือดออก ตาม พรบ.โรคติดต่อ พ.ศ.2558 
 

โรคไข้เลือดออก เป็นปัญหาของไทยมากว่า 60 ปี มีการระบาดครั้งแรกเม่ือปี 2501 
 ปัจจัยที่ส าคัญต่อการแพร่กระจายของโรค คือ  
    -ภูมิต้านทานของประชาชน 
    -ชนิดของเชื้อไวรัสเดงก่ี 
    -ความหนาแน่นของ ประชากรและการเคลื่อนย้าย 
    -สภาพภูมิอากาศ 
    -ชนิดของยุงพาหะ 
    -การขาดความตระหนักของประชาชนในการกาจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย 
    -ความตั้งใจจริงของ จนท.รัฐในการป้องกันควบคุมโรค  
    -นโยบายของผู้บริหาร 
 
เป้าหมาย  
 

    ลดการป่วยและเสียชีวิตจากโรคไข้เลือดออกให้น้อยที่สุด การจัดการปัญหาจากการวิเคราะห์ข้อมูล ติดตาม
สถานการณ์ และป้องกันควบคุมโรคอย่างเป็นระบบ 
    เป้าหมายลดโรคที่ 1 : ลดอัตราป่วยด้วยโรคไข้เลือดออก ไม่เกินค่ามัธยฐาน ย้อนหลัง 5ปี  
    เป้าหมายลดโรคที่ 2: อัตราป่วยตายไม่เกินร้อยละ 0.01 
 
 



5 มาตรการหลักได้แก่ 
       1) การเฝ้าระวังและประเมินความเสี่ยง 
       2) การป้องกันโรคและควบคุมยุงพาหะ 
       3) การสื่อสาร และสร้างการมีส่วนร่วมรับผิดชอบของชุมชน 
       4) การรักษาและส่งต่อผู้ป่วยที่มีมาตรฐาน 
       5) การบริหารจัดการและติดตามประเมินผล 
โดยแบ่งตามระยะการดาเนินงาน ได้แก่ ก่อนระบาด ระหว่างระบาด และหลังการระบาด 

การเฝ้าระวังโรค 
  วิเคราะห์สถานการณ์ โดยชี้เป้าต าบลที่มีรายงานผู้ป่วยเกินกว่าค่ามัธยฐาน 5 ปีย้อนหลังและมีการระบาด
ต่อเนื่องเกินกว่า 28 วันเพื่อเร่งรัดติดตามมาตรการควบคุมโรค  
 
การควบคุมโรค  
    2.1 เน้นมาตรการ 3-3-1และด าเนินการต่อเนื่อง 28 วัน 

3 : รายงานโรคให้พ้ืนท่ี ทราบภายใน 3 ช่ัวโมง  
3 : ท าลายแหล่งเพาะพันธ์ุยุง ฉีดสเปรย์กระป๋องก าจัดยุงตัวเต็มวัย ในบ้านผู้ป่วยภายใน 3 ช่ัวโมงหลัง 
1 : ฉีดพ่นสารเคมี ควบคุมยุงพาหะในรัศมี 100 เมตรจากบ้านผู้ป่วยภายใน 1 วัน  

2.2  เปิด EOC ในระดับอ าเภอ เข้าเกณฑ์การเปิด EOC เมื่อพบต าบลที่เป็นพ้ืนทีระบาด* ตั้งแต่ร้อยละ 25 
ของจ านวนต าบลในอ าเภอ พ้ืนที่ระบาด หมายถึง มีรายงานผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกต่อเนื่องมาเกินกว่า 28 วัน 
       1) ติดตามสถานการณ์ผู้ป่วย ต าบล ที่ระบาดต่อเนื่อง และชุมชนที่พบดัชนีลูกน้ายุงลาย (HI) เกิน
กว่าร้อยละ 5 
       2) จัดสรรทรัพยากร ก าลังคน ควบคุมการระบาด โดยใช้งบประมาณจากกองทุนหลักประกัน
สุขภาพระดบัท้องถิ่น 

2.3 ก าจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายอย่าง“Big Cleaning Week ทุกบ้าน ทุกพ้ืนที่ ทุกสัปดาห์” ในชุมชนและ
สถานที่ส าคัญ เช่น วัด โรงเรียน สถานที่ราชการ โดยการส ารวจและก าจัดขยะหรือภาชนะที่อาจเป็นแหล่งเพาะพันธุ์
ยุงลาย โดยไม่ต้องรอให้มีน้าขัง เช่น ถ้วยโฟม แก้วน้าพลาสติก ถังน้าท่ีไม่ใช้ ยางรถยนต์ เป็นต้น 
 
การดูแลรักษา  
      3.1 การรักษาผู้ป่วยในโรงพยาบาล  
       จัดตั้ง Dengue Corner ในสถานพยาบาล ให้คาแนะนาอาการที่ต้องมารพ. และแจกยาทากันยุง
ให้ผู้ป่วยและผู้ป่วยสงสัยไข้เลือดออกทุกราย  
       ใช้ Dengue Chart ในผู้ป่วยที่วินิจฉัยเป็นไข้เลือดออกเดงกี ทุกราย โดยไม่ต้องรอให้เข้าสู่ระยะ
วิกฤติ และดูแลรักษาผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกตาม CPG อย่างเคร่งครัด  
      3.2จัดท าท าเนียบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทั้งกุมารแพทย์และอายุรแพทย์ที่จะให้ค าปรึกษากรณีผู้ป่วยสงสัยโรค
ไข้เลือดออกอาการรนุแรง 
       กุมารแพทย์  รพ.สตูล นพ.สมศักดิ์  เจตนาเจริญชัย 
       อายุรแพทย์  รพ.สตูล นพ.พิทวัส  เรืองอนุพงศ์ 
   3.3 จัดระบบและเกณฑ์การส่งต่อผู้ป่วย  
     3.4 การจัดท า dead case conference ในผู้ป่วยเสียชีวิตทุกราย  
     3.5 อบรมแพทย์จบใหม่ในการวินิจฉัย ดูแล รักษา ผู้ป่วยไข้เลือดออก 



 
รองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล : ท าไมไข้เลือดออกไม่ค่อยเป็นในผู้ใหญ่ และผู้สูงอายุ 
นพ.สมศักดิ์  เจตนาเจริญชัย : ส่วนใหญ่ผู้ใหญ่จะเคยได้รับเชื้อตอนเด็ก ท าให้ร่างกายมีภูมิต้านทานในตนเอง เวลา
ป่วยซ้ าครั้งที่ ๒ อาการจะไม่รุนแรง บางครั้งคนไข้อาจจะไม่รู้ตัว 
 

 โรคติดต่ออันตรายท่ีพบในพื้นที่จังหวัดสตูล   
โรควัณโรคและวัณโรคดื้อยาเป็นปัญหาระดับโลก ประเทศไทยเป็น 1 ใน 14 ประเทศ    ที่มีปัญหาภาระ

วัณโรคสูง ขณะนี้เป็นนโยบายระดับชาติจนถึงระดับโลก ในการตรวจจับ (Detect) และลงไปจัดการอย่างจริงจัง วัณ
โรคดื้อยาในประเทศควบคุมได้ยาก แต่ละรายมีค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษามาก จังหวัดสตูลมีรายงานผู้ป่วยโรควัณ
โรคเชื้อดื้อยาหลายขนาน จ านวน 3 ราย ก าลังรักษาอยู่ 
         ในกรณี ผู้ป่วยเป็นวัณโรคดื้อยาหลายขนาน แล้วไม่ยอมรักษา และการห้ามไม่ให้เดินทางไปยังที่ต่างๆ ยาก
ต่อการควบคุม ควรใช้กฎหมายบังคับให้มารักษาให้ได้ เช่นเดียวกับกรมสุขภาพจิต ซึ่งกฎหมายใช้บังคับให้น าผู้ป่วย
มารักษาได้ จึงเป็นที่มาในการนาเรื่องนี้มาพิจารณาประกาศเป็นโรคติดต่ออันตราย แต่หากเมื่อประกาศเป็น
โรคติดต่ออันตรายไปแล้ว โรงพยาบาลต่างๆ รับมือไหวหรือไม่ ที่จะน าผู้ป่วยจานวนมากเหล่านี้มารับไว้รักษาที่
โรงพยาบาล ซึ่งต้องพัฒนาศักยภาพของโรงพยาบาลให้สามารถดูแลรักษาและควบคุมได้ ซึ่งข้อมูลปีที่แล้วพบผู้ป่วย
วัณโรคดื้อยา จานวน 13 ราย ประเทศไทยพบผู้ป่วย MDR-TB จานวน 1,000 กว่าราย แต่องค์การอนามัยโลก 
(WHO) คาดการณ์ไว้มากกว่า 4,000 ราย 
 

ปี 2560 
        วัณโรคดื้อยาหลายขนานชนิดรุนแรงมาก (Extensively-drug resistant   tuberculosis  :XDR-TB) 
จ านวน 1 ราย 
ปี 256๒ 

วัณโรคดื้อยาที่เข้าข่ายรุนแรงมาก (Pre -Extensively-drug resistant  tuberculosis  :XDR-TB) จ านวน 
2 ราย 

 
รองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล : เคสวัณโรคดื้อยาหลายหลายขนานชนิดรุนแรงมากและเคสวัณโรคดื้อยาที่เข้าข่าย
รุนแรงมาก ทั้ง ๓ ราย อาการเป็นยังไงบ้าง 
หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ : เคสวัณโรคดื้อยาหลายขนานชนิดรุนแรงมาก รักษาหายแล้ว เคสวัณโรคดื้อยา
ที่เข้าข่ายรุนแรงมาก ๒ ราย  ก าลังรักษาที่โรงพยาบาลควนกาหลงและโรงยาบาลสตูล โดยใช้ พรบ.โรคติดต่อ พ.ศ. 
๒๕๕๘ ในการกักบริเวณ  ในการรักษา ๒ อาทิตย์ จนเลยระยะแพร่เชื้อ 
 

รองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล : เคสวัณโรคและเอดส์ ท าการรักษาอย่างไร 
หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ : รักษาวัณโรคให้หายแล้วเริ่มให้ยาต้านไวรัส  ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการวินิจฉัยของ
แพทย ์
 
โรคทางเดินหายใจตะวันออกกลาง หรือโรคเมอร์ส (Middle East Respiratory Syndrome-MERS) 
ความเสี่ยงต่อการเกิดโรค ในจังหวัดสตูล 

-  มีนักท่องเที่ยวจากพ้ืนที่เสี่ยงเดินทางเข้าออกในประเทศและจังหวัดสตูลทั้งปี 
-  มีประชาชนเดินทางไปพื้นท่ีเสี่ยง ซาอุดิอาระเบีย เพ่ือประกอบพิธีฮัจญ์  จ านวน  380  คน 
 

 



โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า  ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าพระเจ้า
น้องนางเธอ  เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์  อัครราชกุมารี  กรมพระศรีสวางควัฒนา วรขัตติยราชนารี 

1. การสร้างภูมิคุ้มกันโรค (Vaccination) 
1.1 ผลการฉีดวัคซีนกรณีควบคุมโรค (Ring Vaccination),  

        - ฉีดวัคซีนในพื้นท่ีเสี่ยง 
- สัตว์กลุ่มเสี่ยงจ านวน  4,000... โด๊ส    

1.2 ผลการฉีดวัคซีนกรณีป้องกันโรค (โครงการความร่วมมือรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า) 
   1.2.1 จ านวนท้องถิ่น.....41.....แห่ง  จ านวนวัคซีนเป้าหมาย.....26,519.......โด๊ส 
   1.2.2 จัดซื้อแล้ว 38...แห่ง   จ านวนวัคซีน....26,519....โด๊ส 
   1.2.3 อยู่ระหว่างจัดซื้อ ....-.....แห่ง   
   1.2.4 ไม่จัดซื้อ  ....3.....แห่ง    

2. ควบคุมประชากรสัตว์ (ผ่าตัดท าหมัน) 
 2.1 โครงการสัตว์ปลอดโรคฯ    เป้าหมาย...1,000...ตัว ผลงาน....1,860....ตัว  
 2.2 โครงการควบคุมประชากรฯ  เป้าหมาย...210...ตัวผลงาน....273....ตัว   
3. ฝึกอบรมอาสาปศุสัตว์ด้านโรคพิษสุนัขบ้า  
 เป้าหมาย....88....ราย ผลงาน.....88....ราย  
4. เก็บตัวอย่างเฝ้าระวังเชิงรุก (ท้องถิ่นละ 1 ต.ย.)  
 เป้าหมาย 31 ต.ย. ผลงาน 31 ต.ย.  
5. ผลการประเมินการสร้างพ้ืนที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
     (ยกเว้น อบจ.) (พิจารณาเฉพาะข้อมูลสถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้า  
     ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2561-ปัจจุบัน) 
 5.1 พ้ืนที่ระดับ A (ไม่พบโรคทั้งในคนและสัตว์)   31   แห่ง  
 5.2 พ้ืนที่ระดับ B (พบโรคเฉพาะในสัตว์)              10   แห่ง  
 5.3 พ้ืนที่ระดับ C (พบโรคทั้งในคนและสัตว์)     0   แห่ง    
 

รองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล : จังหวัดสตูลมีมูลนิธิรับเลี้ยงสัตว์จรจัดและศูนย์พึ่งพึงสัตว์กี่แห่ง 

ปศุสัตว์จังหวัดสตูล : มีทั้งเป็นมูลนิธิและแบบคนทั่วไปที่รับเลี้ยง  แต่ไม่ได้เลี้ยงจ านวนมาก ทางปศุสัตว์จังหวัดก็มี
ให้บริการฉีดวัคซีน  บริการท าหมันให้ แต่จังหวัดสตูลไม่มีศูนย์พักพิงสัตว์ เนื่องจากไม่มีงบประมารสนับสนุนตรงส่วน
นี้  ปศุสัตว์ก็พยายามแก้ปัญหาด้วยการท าหมันให้ เพ่ือตัดวงจรไม่ให้แพร่ขยาย จนกว่าแต่ละตัวจะหมดอายุขัยไป 

ผู้อ านวยการโรงพยาบาลควนโดน : การควบคุมประชากรสุนัข ต้องหากระบวนการลดภาระงานของปศุสัตว์ ใน
ภาคส่วนของสาธารณสุขมีการให้บริการวัคซีนป้องกันโรค  ในส่วนของสุนัข แมว  น่าจะเป็นความรับผิดชอบของ
ท้องถิ่นโดยมีปศุสัตว์ให้ค าแนะน ามากกว่าที่ปศุสัตว์จะเป็นคนด าเนินการเอง  

รองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล : ควรเป็นหน้าที่ของผู้เลี้ยงร่วมกับท้องถิ่นในการดูแลการจัดการสัตว์ รวมถึงสัตว์แร่
ร่อน โดยมีปศุสัตว์สนับสนุนทางด้านวิชาการ 

รองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล : จังหวัดสตูลมีปัญหาเรื่องร้องเรียน ปัญหาลิงท าความเดือดร้อน  

ปศุสัตวจ์ังหวัดสตูล : ลิงเป็นสัตว์คุ้มครอง จัดการยาก  

 



 
ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องเพ่ือพิจารณา  
นางอรนุช  นรารักษ์  กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล   น าเสนอรายละเอียดการจัดท า
แผนปฏิบัติการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อหรือโรคระบาดของจังหวัดสตูลซึ่งเนื้อหาในแผนปฏิบัติการฯ
สอดคล้องกับนโยบายการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ โดยยึดแผนปฏิบัติการฯของประเทศเป็นกรอบ 
ได้มาจากการประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและการทบทวนเอกสารวิชาการที่เกี่ยวข้อง  เพิ่มมาตรการ/กิจกรรมหลัก
ที่ควรด าเนินการ อนึ่ง แผนปฏิบัติการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อหรือโรคระบาดที่ปรากฏในเอกสาร
ฉบับนี้จะเป็นแนวทางการปฏิบัติงาน อาจไม่สามารถครอบคลุมรายละเอียดได้ทั้งหมด ดังนั้นทุกหน่วยงานควรน าไป
ประยุกต์ใช้ตามความเหมาะสมของสถานการณ์และบริบทของหน่วยงานแผนปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ โรค
ระบาด พ.ศ. 2562 – 2564  

๑) แผนปฏิบัติการกวาดล้างโปลิโอ       
๒) แผนปฏิบัติการก าจัดโรคหัด        
๓) แผนปฏิบัติการก าจัดโรคพิษสุนัขบ้า  
๔) แผนปฏิบัติการยุติปัญหาเอดส์      
๕) แผนปฏิบัติการก าจัดโรคเรื้อน  
๖) แผนปฏิบัติการป้องกันโรคติดต่อที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน  
๗) แผนปฏิบัติการป้องกันโรคติดต่อทางอาหารและน้ า 
๘) แผนปฏิบัติการป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่   
๙) แผนปฏิบัติการป้องกันโรคติดต่อในเด็ก  
๑๐)  แผนปฏิบัติการป้องกันโรคติดต่ออุบัติใหม่และโรคติดต่ออันตราย  
๑๑)  แผนปฏิบัติการป้องกันโรคท่ีเกิดจากจุลชีพดื้อยา 
๑๒)  แผนปฏิบัติการยุติปัญหาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 
๑๓)  แผนปฏิบัติการยุติปัญหาวัณโรค 
๑๔)  แผนปฏิบัติการป้องกันโรคติดต่อน าโดยยุงลาย      
๑๕)  แผนปฏิบัติการก าจัดโรคมาลาเรีย  
๑๖)  แผนปฏิบัติการหนอนพยาธิ  
๑๗)  แผนปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ 
๑๘)  แผนปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อสัตว์และคน 
๑๙)  แผนปฏิบัติการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อในโรงพยาบาล  
๒๐)  แผนปฏิบัติการด้านสื่อสารความเสี่ยง 
๒๑)  แผนปฏิบัติการศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข 

มติที่ประชุม  ให้สมาชิกกลับไปทบทวนแผนปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ โรคระบาด พ.ศ. 2562 – 2564 และ
เสนอแนะข้อแก้ไขกลับมายังกลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล  ภายในวันที่  ๑๐  ตุลาคม  
๒๕๖๒  เพ่ือเสนอประธานคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดสตูลลงนามต่อไป 

 

 

 



 
ระเบียบวาระท่ี  5    เรื่องอ่ืนๆ 
นางอรนุช  นรารักษ์  กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล น าเสนอข้อมูลการฉีดวัคซีน
ไข้หวัดใหญ่ในผู้ต้องขังเรือนจ าจังหวัดสตูล โดยส านักนักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูลอยู่ในระหว่างด าเนินการขอ
วัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ จ านวน 1,๒๐๐ Dose และจะด าเนินการฉีดวัคซีนในเรือนจ าต่อไป 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
ปิดประชุมเวลา ๑๖.๐๐ น. 
 
 
 
 

         
(นางอรนุช   นรารักษ์) 
ผู้จดรายงานการประชุม 

 
 
 
 
 
 
 

 (นายแพทย์สมบัติ  ผดุงวิทย์วัฒนา) 
ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

 


