
รายงานการประชุมการบริหารจัดการ 
ในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

ครั้งที่  10 /2564 
วันที่  23  กรกฎาคม  2564 

ผ่านระบบ Google Meet 
------------------------------------------------------- 

รายช่ือคณะกรรมการผู้มาประชุม 
1. นายสมบัติ  ผดุงวิทย์วัฒนา            นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสตูล     ประธาน 
2. นพ.ปวิตร  วณิชชานนท์  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลละงู 
3. นพ.ธนวัฒน์  สุวัฒนกุล  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลทุ่งหว้า 
4. พญ.นันทิกานต์ อุบล   ผู้อ านวยการโรงพยาบาลควนกาหลง 
5. นายภาษิต  พิศาลสุทธิกุล  หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ 
6 นายพิทักษ์  หวังชัย   แทน สาธารณสุขอ าเภอเมือง 
7. นายศักดา รอเกตุ   รก. สาธารณสุขอ าเภอท่าแพ  
8 นายเจนฤทธิ์ รอเกตุ   รก. สาธารณสุขอ าเภอละงู    
9. นายธีระยุทธ  เกียรติธนภูษิต  รก.หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ                  เลขาการ 
10 นายจักรพงศ์   แหล่ทองค า  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ      ผู้ชว่ยเลขานุการ 
 
รายช่ือผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นายประณต มหาวิจิตร  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 
 
เปิดการประชุม     เวลา  11.10 น. 
ผอ.รพ.ทุ่งหว้า       - จ านวนผู้ป่วยทั้งหมด 22 คน เป็นชาย 11 คน หญิง อาการระดับ 1  8 คน ระดับ 2  1 
คน ระดับ 3  3 คน (เริ่มให้ยาฟาวิพิราเวียร์ไปแล้ว) มีเตียงสามารถรับผู้ป่วยเพ่ิมได้ชาย 3 ราย หญิง 8 ราย 
ผู้ป่วยโดยรวมอาการปกติ ขณะนี้มียาฟาวิพิราเวียร์อยู่  400 เม็ด ผู้ป่วยระดับ 3 เป็นผู้ที่เดินทางมาจาก
กรุงเทพฯ 
ประธาน       - ผู้ติดเชื้อจากกรุงเทพฯ ส่วนใหญ่จะสายพันธุ์เดลต้า ส่วนเด็กๆที่ค่ายฮาฟิซ เป็นสายพันธุ์เบต้า   
ซึ่งต้องเพ่ิมระยะเวลาในการกักตัวเป็นเวลา  28 วัน ขอให้ระมัดระวังเชื้อเดลต้าที่เริ่มจะเข้ามาในพ้ืนที่ เรื่องการ
เจาะเลือดก่อนให้ยาฟาวิพิราเวียร์ ขอให้ปรึกษาอายุรแพทย์ รพ.สตูล 
กลุ่มงานคุ้มครองฯ     - ยาฟาวิพิราเวียร์ ในเบื้องต้น รพช.จะมีสต๊อกแห่งละ 200 เม็ด โดยรพ.สตูลจะเป็น          
ผู้ประสานในการขอเพ่ิมเติมจากเขต(รพ.หาดใหญ่) ส าหรับฟ้าทะลายโจร ได้กระจายไปให้รพช.ทุกแห่ง ขณะนี้    
ไม่มีอยู่ในสต๊อกแล้ว  
ประธาน       - ทีม logistics ขอให้ช่วยดูแลอุปกรณ์ต่าง ๆ ให้รพช. โดยสั่งซื้อเตรียมไว้ล่วงหน้า โดยเฉพาะ
เครื่องวัดออกซิเจน sat  
มติประชุม      - รับทราบ 
รก.สสอ.ท่าแพ       - ขณะนี้ก าลังรอรายงาน ปัญหาตอนนี้คือ การเข้าถึงกลุ่มในฮาฟิซ ค่อนข้างล าบากเพราะ
เป็นสายพันธุ์เบต้า ท าให้ผู้ที่ดูแลค่อนข้างมีความกังวลมาก 
ประธาน       - ต้องจัดระบบค่ายให้ดี ต้องกักตัวให้ครบ 28 วัน เพราะอาการไม่รุนแรง แต่จะดื้อต่อวัคซีน 
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รก.สสอ.ท่าแพ       - ปัญหา case ผู้ป่วยจิตเวช ที่กลับมาจากเรือนจ าประเทศมาเลเซีย ขณะนี้อยู่ LQ บ้าน    
ปิใหญ่ หนีกลับมาท่าแพ น าเข้า LQ ที่ต าบลท่าเรือ แต่ไม่ทราบว่าจะสามารถกักตัวไว้ได้อีกหรือไม่ เพราะผู้ดูแล
ไม่กล้าเข้าไปใกล้ชิดมาก ส่วนเด็กที่หนีกลับไปพัทลุง ปรากฏว่าพัทลุงแจ้งมาว่ามีผล swab เป็นบวกเช่นกัน  
ประธาน       - ให้หาวิธีดูแลตามสถานการณ์ เฝ้าระวังเรื่องค่ายที่ฮาฟิซให้ดี ๆ  
มติที่ประชุม   รับทราบ 
สสอ.เมือง       - วันนี้  CDCU อ าเภอเมือง ลงพ้ืนที่รพ.สต.ฉลุง มีรายงานผู้ป่วยเพิ่มเติม 17 ราย 
                   - รายแรกอยู่ต าบลเกตรี เดินทางมาจากจังหวัด  เสี่ยงกักตัว HQ ที่บ้าน มีผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 2 ราย 
อยู่ที่ LQ หมู่ 3 ต าบลเกตรี ดูแลโดยอสม.และเจ้าหน้าที่ ได้ให้ค าแนะน าในการดูแลสุขภาพ หากมีอาการผิดปกติ
ให้แจ้งเจ้าหน้าที่ เพ่ือด าเนินการต่อไป 
  - พบผู้ป่วย Cluster รร.มุสลิมศึกษาสตูลวิทยา 16 ราย กักตัวใน HQ  และ LQ เป็นผู้สัมผัส
ร่วมบ้านของต าบลฉลุง 9 ราย อีก 2 รายเป็นของต าบลพิมาน 1 ราย และบ้านควน 1 ราย ใน 16 ราย เป็นครู 
4 ราย เป็นผู้สัมผัสร่วมบ้าน ดูแลโดยทีมหมอครอบครัว รายละเอียดต่าง ๆ อยู่ระหว่าง การสอบสวนโรค       
จะน าเสนอในโอกาสต่อไป 
ประธาน       - ขอให้ตรวจสอบผู้ที่กลับมากรุงเทพฯ-ปริมณฑล หากจะตรวจต้องเตรียมความพร้อมต่าง ๆให้ดี
ก่อน ท าความเข้าใจกับทีมต่าง ๆ ในการวินิจฉัยให้ดีด้วย และจ ากัดวงให้ดีเพ่ือควบคุมการแพร่กระจายของโรค 
มติที่ประชุม  - รับทราบ 
ผอ.รพ.ควนกาหลง     - วันนี้มีผู้ป่วย Admit 1 ราย เป็นผู้ป่วยอาการระดับ 3 ได้หารือกับทีมองค์กรแพทย์  
รพ.สตูล เรื่องการส่งต่อ และในช่วงบ่ายจะมี Refer back จากรพ.ทุ่งหว้า 4 ราย ซึ่งผลล่าสุดยังอยู่ LQ        
รวมผู้ป่วยเดิมเป็น 6 ราย วันนี้ได้ swab เจ้าหน้าที่ที่สัมผัสกับผู้ป่วยรายแรกทั้งหมด ในพ้ืนที่ขณะนี้สถานการณ์  
ที่ต าบลทุ่งนุ้ยค่อนข้างน่าเป็นห่วง พบผู้ป่วยล่าสุดประมาณ 20 ราย ทีม สสอ.ได้ลงไปสอบสวนโรคในพ้ีนที ่ 
อย่างเข้มข้น ไดป้ระสานกับอบต.ในการหาแนวทางปฏิบัติ เพ่ือลดอัตราการติดเชื้อท่ีเพ่ิมข้ึนแล้ว 
ประธาน     - ผู้ป่วยระดับ 1 – 2  ของรพ.สตูล ควรจะส่งต่อไปให้รพช.ดูแล และรับผู้ป่วยระดับ 3 – 4       
จากรพช. เข้ามารพ.สตูลแทน  ขอให้เร่งรัดการเปิดรพ.สนามในรพช.ทุกแห่ง   และเตรียมทีมหมอครอบครัว       
ในการ   ท า HI  CI  หากทีมปฐมภูมิเข้มแข็ง ให้ด าเนินการได้เลย โดยการันตีความปลอดภัยให้เกิดความมั่นใจ
ส าหรับผู้ที่จะเข้า HI CI การตรวจ swab ขอให้พิจารณาให้ดีด้วย ต าบลทุ่งนุ้ยอาจท าเป็นต าบลน าร่องเรื่อง HI CI  
มติที่ประชุม  - รับทราบ 
รก.สสอ.ละง ู     - ในช่วง 2 – 3 วันไม่มีผู้ป่วยรายใหม่ มีผู้ป่วยต ารวจ 3 ราย ซึ่งสัมผัสกับ case ต ารวจรายแรก 
กักตัวมาตั้งแต่ต้น คาดว่าน่าจะควบคุมสถานการณ์ได้  
 - ขอหารือประเด็น ผู้เดินทางจากพ้ืนที่สีแดงเข้ม ขณะนี้มี 9 ราย มีเฉพาะผล Rapid test ต้อง
กลับมาอยู่ LQ ก่อนท า PCR ซึ่งกังวลว่าอาจจะมาแพร่เชื้อใน LQ ได้ จึงมีแนวทางว่าจะขอเปิด LQ ย่อยเพ่ิม     
ที่สนามควนฟ้าแลบ ทางฝั่งที่มอัีฒจรรย์ เพ่ือรองรับกลุ่มนี้โดยเฉพาะ ได้หารือกับนายอ าเภอ และนพ.ปวิตร แล้ว  
ประธาน    - กลุ่มนี้ควรจะเข้าห้องแยกของรพ.เลย และพูดคุยในการท า HI อาจจะไม่ต้องเปิด LQ เพ่ิม แต่ต้อง
เตรียมอุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น ออกซิเจนsat ให้พร้อม ขอให้ผอ.รพ.ทุกแห่ง หารือพิจารณาในกลุ่มที่มี Antigen เป็น
บวก จะน าเข้าห้องแยกของรพ.ได้หรือไม่อย่างไร โดยให้ X-Ray ปอด ตรวจระดับออกซิเจน หากผลX-Ray ไม่ดี
ให้ส่งต่อรพ.สตูลได้เลย หรือหากผลไม่มีอะไรก็ให้ส่งเข้ารพ.สนามได้ 
รก.สสอ.ละงู       - รพ.ละงู มีห้อง Negative เพียง 1 ห้อง  
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ผอ.รพ.ละงู       - กลุ่มนี้จะให้เข้ารพ.ละงู 3 คนก่อน อีก 6 คน จะขอความอนุเคราะห์จากรพ.ทุ่งหว้า หากผล 
positive ก็จะให้อยู่ที่ทุ่งหว้าไปเลย แต่ผู้ที่เป็นสามีอาจจะให้มาเข้าที่รพ.สนามควนฟ้าแลบก็ได้ ใน เบื้องต้นอาจ
แก้ปัญหาเฉพาะหน้าไปได้ แต่ในอนาคตอาจจะต้องเปิด LQ หรืออาจประสานกลุ่มผู้ประกอบการโรงแรมจัดท า 
Hospitel เพ่ิมเติม ต้องหารือกับผู้ประกอบการอีกครั้ง เพ่ือแก้ปัญหาระยะยาว 
 - ผู้ป่วยที่รพ.สนามควนฟ้าแลบ วันนี้มี 9 ราย Discharge  4 ราย รับใหม่จากเรือนจ า 1 ราย 
(บ้านอยู่อ าเภอเมืองสตูล) ยอดล่าสุด 6 ราย  
 - ไม่ทราบว่า จังหวัดได้ประสานอบจ.สตูล แล้วหรือไม่ ในเรื่องการท าฉากกั้นแยกผู้ป่วยหญิงชาย 
รวมทั้งการติดตั้งกล้องวงจรปิด 
 - จะมีการน าตู้คอนเทนเนอร์มาติดตั้งส าหรับให้แพทย์ พยาบาลได้มาอยู่ดูแลผู้ป่วยด้วย นอกจาก
การใช้ Telemedicine และการลงไปตรวจเยี่ยม 
ประธาน        - ขอให้เตรียมการจัดตั้ง HI CI เตรียมอุปกรณ์ต่าง ๆ ให้พร้อมด้วย 
 - ฝากให้ก าลังใจให้ทุกสาขาวิชาชีพที่ต่อสู้กับโควิดในครั้งนี้ทุกท่านด้วย 
มติที่ประชุม  - รับทราบ 
 

ปิดประชุม      ๑2.00 น. 
 
 
 

          (นายจักรพงศ์  แหล่ทองค า) 
                     นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
                           ผู้จดรายงานการประชุม 
 

      
 
 

         (นายธีระยุทธ  เกียรติธนภูษิต) 
                     รก.หัวหน้ากลุ่มพัฒนายุทธศาสตร์ 
                          ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 
 
  
 
 
  
  


