
รายงานการประชุมการบริหารจัดการ 
ในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

ครั้งที่  11 /2564 
วันที่  27  กรกฎาคม  2564 

ณ ห้องประชุมวิมานเมฆ Zoom Meetings App 
------------------------------------------------------- 

รายช่ือคณะกรรมการผู้มาประชุม 
1. นายสมบัติ  ผดุงวิทย์วัฒนา            นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสตูล     ประธาน 
2. นางสาววันทนา ไทรงาม  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลสตูล 
3. นายเสรี พงศ์นฤเดช   นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ(ผช.นพ.สสจ.) 
4. นายวรายุส วรรณวิไล   นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ(ผช.นพ.สสจ.) 
5. นางนิตยา ลิ่มวิริยะกุล   แทน ผู้อ านวยการโรงพยาบาลละงู 
6. นพ.ธนวัฒน์  สุวัฒนกุล  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลทุ่งหว้า 
7  พญ.นันทิกานต์ อุบล   ผู้อ านวยการโรงพยาบาลควนกาหลง 
8. นายปรัชญา เสียมไหม   แทน ผู้อ านวยการโรงพยาบาลมะนัง 
9. นางฉัตรพิไล เจียระนัย            หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพฯ 
10 นางสุขมาลย์  พัฒนศิริ                    หวัหน้ากลุ่มงานแพทย์แผนไทยฯ 
11 นายประพันธ์  ด้วยกาแด                 หวัหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพฯ 
12 นายสุประพล บินต ามะหงง               แทน หัวหน้ากลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมฯ 
13 นายมะรอฟี เจ๊ะสือแม                     รก. หัวหน้างานระบาดฯ 
14 นายพิทักษ์  หวังชัย    แทน สาธารณสุขอ าเภอเมือง 
15 นายศักดา รอเกตุ    รก. สาธารณสุขอ าเภอท่าแพ  
16 นายอนัน เสียมไหม    แทนสาธารณสุขอ าเภอทุ่งหว้า 
17. นายธีระยุทธ  เกียรติธนภูษิต   รก.หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ                  เลขาการ 
18 นายจักรพงศ์   แหล่ทองค า   นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ     ผู้ชว่ยเลขานุการ 
 
รายช่ือผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นายเกษม ไปรฮูยัน   นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 
 
เปิดการประชุม     เวลา  11.00 น. 
สสอ.ทุ่งหว้า       - มีผู้ป่วย 17 ราย ไม่มีรายใหม่ มีผู้กักตัว LQ ทั้งหมด 78 ราย โดยเฉพาะ LQ ปิใหญ่ ผู้ป่วย
ชายเต็มแล้วมี 56 ราย มีเตียง 60 เตียง รับผู้ป่วยหญิงได้อีก 4 ราย  ซึ่งอาจจะมีมาจากเรือนจ าในวันนี้ โดย LQ 
ปิใหญ่ส่วนใหญ่เป็นผู้ป่วยเสี่ยงสูง เป็นผู้หลบหนีเข้าเมือง 18 ราย ศูนย์กักกันเบตง 4 ราย เรือนจ าจังหวัดสตูล 
16 ราย และศูนย์ไร้ที่พ่ึง 3 ราย  

-Cluster เดิมของต ารวจ ณ ปัจจุบันพบผู้ป่วย 5 ราย คาดว่าน่าจะควบคุมได้แล้ว เพราะได้ท าการ 
กักตัวอย่างรวดเร็ว ตั้งแต่พบผู้ป่วยรอบแรก  

-อ าเภอละงู มีแผนเปิด CI ส าหรับรองรับผู้เดินทางกลับมารักษาจาก กรุงเทพฯ – ปริมณฑล โดยใช้ 
สถานที่ที่หอประชุมอ าเภอละงู ขณะนี้รอเตียงกระดาษจากอบจ.สตูล จะรองรับกลุ่มที่มี ATK positive รอ PCR 
และกลุ่มที่ตรวจ PCR และผล Negative ซึ่งเป็นผู้ที่มีภูมิส าเนาในอ าเภอละงู 
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-เคสผู้สัมผัสเกี่ยวเนื่องกับผู้ที่เกิดอุบัติที่ฉลุง เป็นลูกสาวของผู้ป่วย ท างานที่ร้านสะดวกซื้อ วันที่ 24  
กรกฎาคม 2564  กลับบ้านวันเดียว มาท างานวันที่ 25 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.00 น. เวลา 13.00 น. 
ซึ่งสัมผัสกับน้องผู้หญิงที่ประสบอุบัติเหตุ เมื่อทราบข่าวจึงได้แยกกักให้อยู่ HQ โดยผู้จัดการเช่าบ้านให้อยู่      
คาดว่าจะไม่มีปัญหา มี High Risk Contact  4 ราย ทุกรายกักตัว HQ ได้ท าความสะอาดร้านค้าแล้ว 
ประธาน       -  LQ ปิใหญ่เป็น LQ มีห้องแยกเดี่ยว อ าเภออ่ืน ๆ ที่มีผู้ถูกปล่อยตัวจากเรือนจ าเวลากลางคืน  
จะน าผู้ป่วยไปฝากไว้ ซึ่งหากพ้นระยะวันที่ 5 ไปแล้ว ขอให้ไปรับกลับไปดูแลต่อที่อ าเภอต่าง ๆ ที่มีภูมิล าเนาอยู่
เป็นการระบายผู้ป่วยออกไปจาก LQ  ปิใหญ่ เพ่ือจะได้รับผู้ป่วยรายอ่ืนต่อไปได้ ขอให้รก.สสอ.ละงูไปส ารวจ
จ านวนว่ามีจากอ าเภอใดบ้าง จ านวนกี่คน 

  -ในเขตละงู มีร้านออกซิเจนทางการแพทย์ก่ีร้าน 
รพ.ละง ู       - มีร้านที่รพ.ละงูใช้บริการอยู่เพียงร้านเดียว 
ประธาน       - ให้ประสานกับท้องถิ่นโดยขอใช้งบยับยั้ง ส าหรับจัดซื้อถังออกซิเจนไว้ส ารองกรณีที่จะเปิด CI 
คาดว่าจะต้องใช้เพ่ิมข้ึน  
รพ.ละงู     -  รพ.สนามควบฟ้าแลบ มีผู้ป่วยสะสม 24 ราย ยังรักษาอยู่ 15 ราย เป็นเด็ก 2 ราย และรับกลุ่ม
ละงูคืนถิ่นจ านวน  17 ราย มีผลเป็น positive  9 ราย โดยผู้ชายอยู่รพ.สนามควนฟ้าแลบ ผู้หญิงส่งต่อไป      
รพ.สนามทุ่งหว้า และมีผู้หญิงจากปัตตานีส่ง LQ ปิใหญ่  ปัญหาคือ กลุ่มที่เดินทางมาจาก กรุงเทพฯ – ปริมณฑล 
จะเดินทางมาเป็นครอบครัว ซึ่งผลตรวจของแม่เป็น positive แต่ของลูก Negative จึงให้อยู่ที่ รพ.ละงู ไปก่อน 
เพราะยังไม่มีสถานที่รองรับเป็น CI ในพ้ืนที่  
ประธาน       -  ขอให้ดูประวัติว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงหรือไม่ ให้บริหารจัดการโดยใช้แนวทางเวชศาสตร์ครอบครัว 
ตามบริบทที่หน้างาน หากทราบข้อมูลล่วงหน้าจะได้เตรียมสถานที่กักตัวเดี่ยว ๆ ได้ จะประสานกับศูนย์รับส่งต่อ
ที่รพ.สตูล เรื่องข้อมูลส่วนนี้ต่อไป 
รพ.ละงู      - วันนี้ PCC ก าแพง น าร่องไปฉีดวัคซีนให้กลุ่มเสี่ยงที่บ้าน เพ่ือจะได้วางแผนต่าง ๆ ว่าควรจะใช้กี่
ทีม วัสดุอุปกรณ์จ านวนเท่าไหร่ เป็นการบูรณาการกับ อบต/เทศบาล/อสม.นักบริบาล วันนี้ช่วงเช้าจะฉีด 12 
ราย ช่วงบ่ายอึก 12 ราย รวม 24 ราย  เป็นการเตรียมการล่วงหน้า ส าหรับการฉีดวัคซีน  Moderna ของอบจ.
สตูล 
ประธาน      - การไปฉีดที่บ้านจะได้จ านวนไม่มาก แต่จะเป็นกลุ่มที่เข้าถึงล าบาก อาจจะมีจุดฉีดที่รพ.สต.ใน
อนาคต 

 - พรุ่งนี้จะมีการรณรงค์ฉีดวัคซีน ส าหรับผู้อายุเกิน 60 ปี ที่ไม่ได้ลงทะเบียนหมอพร้อม ที่รพ.สตูล
เป็นวัคซีนล๊อตพิเศษที่ผู้ตรวจรายการฯจัดสรรให้ฉีดในวันหยุดราชการนี้ 

 - จะเปิดเกาะ Smart Island ที่เกาะหลีเป๊ะวันที 15 สิงหาคม 2564 ซึ่งได้รับวัคซีนล๊อตพิเศษมา 
ให้ฉีดเช่นกัน 
มติประชุม      - รับทราบ 
วรายุส วรรณวิไล       -  วันนี้ที่อ าเภอควนโดน มีการประชุมเรื่องเคสสะเก็ดไฟข้ามอ าเภอ และการจ ากัดวง   
3 วง ขณะนี้ LQ ของอ าเภอควนโดนมี 15 แห่ง มีผู้กักตัวรวม 50 ราย รวมผู้ติดเชื้อสะสม 71 ราย หายแล้ว 
65 ราย ยังรักษาอยู่ 6 ราย  
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ประธาน       - ขอให้อ าเภอควนโดน เร่งรัดเปิดรพ.สนาม หรือ CI เพราะจะมีผู้เดินทางกลับมาอีกจ านวนมาก 
ซ่ึงในปัจจุบันจังหวัดสตูลมีผู้ป่วยแล้ว 500 กว่าราย จากเดิมแต่หลักสิบราย ต้องมีจุดพักคอย กลุ่ม ATK มาจาก
กรุงเทพฯ ซึ่งยังไมต่รวจ PCR ยืนยัน ต้องให้พักคอยที่รพ.ก่อน ขอให้ทุกรพ.เตรียมพร้อมรับสถานการณ์ด้วย 
มติที่ประชุม   รับทราบ 
รพ.ควนกาหลง       - เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2564 มีผู้เสียชีวิตด้วยโควิด -19 เป็นรายแรกของจังหวัดสตูล 
เป็นเพศชายอายุ 66 ปี และผู้สัมผัสในบ้าน Admit อยู่ 5 ราย คาดว่าจะติดเชื้อทั้งหมด ในพ้ืนที่อ าเภอ       
ควนกาหลงประชาชนค่อนข้างตื่นตัวในการมาขอตรวจ  มีผู้สัมผัสใกล้ชิดกับ case ที่เสียชีวิต 10 ราย ผล X-Ray 
พบว่าเชื้อลงปอดแล้ว 9 ราย จาก 10 ราย ที่ต้องใช้ยาฟาวิพิราเวียร์ 6 ราย ทั้งที่ดูแล้ วผู้ป่วยอาการไม่รุนแรง  
ไม่มีโรคประจ าตัว อายุก็ยังน้อย แต่ผล X-Ray พบเชื้อลงปอดแล้ว ผู้ที่ Admit ที่รพ.จ านวน 19 ราย ให้ยาฟา
วิพิราเวียร์ 9 ราย ทุกคนอาการยังปลอดภัย  Oxygen sat เกิน 96% ทุกราย 

-ในชุมชนได้หารือกับนายกอบต.ทุ่งนุ้ย ในการเตรียมจัดท ารูปแบบ CI ซึ่งนายกอบต.ทุ่งนุ้ย จะไป 
ผลักดันในพ้ืนที่ต่อไป  และเมื่อวันศุกร์จะท า HI ปรากฏว่ามีปัญหากับชุมชน ซึ่งการจะท า CI หรือ HI             
ที่ด าเนินการโดยสาธารณสุขหน่วยงานเดียวจะท าไม่ได้ ขอน าเรียนผ่านที่ประชุม ในการผลักดันให้ด าเนินการผ่าน
ทางฝ่ายปกครองน่าจะได้ผลมากกว่า มีแนวโน้มจะเปิด CI ได้ในเขตต าบลทุ่งนุ้ย ซึ่งมีแหล่งระบาดอยู่ 2 – 3 
หมู่บ้านคือ หมู่ 4 ,5 ,6 ต าบลทุ่งนุ้ย จะขอรับวัคซีนเพ่ิมส าหรับกลุ่มนี้ โดยอาจจะเน้นในกลุ่มเปราะบางเพ่ิม 
นายอ าเภอควนกาหลง ได้สอบถามข้อมูลของรพ.ว่าสามารถรับได้กี่คน ซึ่งได้แจ้งข้อมูลว่าจะสามารถรับได้เพียง 
12 ราย แต่ขณะนี้มีผู้ป่วยอยู่ 19 ราย นายอ าเภอจะรับไปน าเรียนให้ผู้ว่าราชการจังหวัดต่อไป 

-ในกลุ่มที่มาจากกรุงเทพฯ ที่มีผล ATK บวก ซึ่งได้ท า PCR ไปแล้วก่อนจะเดินทางกลับมา มีปัญหา
เรื่องตามข้อมูลค่อนข้างยาก จึงขอให้ทุกพ้ืนที่ได้ตรวจสอบก่อน เพื่อลดภาระการ Swab ซ้ าซ้อน ลดเวลา และลด
ความเสี่ยงของเจ้าหน้าที่ด้วย 
มะรอฟี เจ๊ะสือแม   - กรณีผู้ป่วยท า PCR มาแล้ว หากเป็นรพ.เอกชนส่วนใหญ่จะให้ผล Lab  มากับผู้ป่วยเลย 
แต่หากยังไม่ได้ต้องใช้เวลา 3 – 4 วันในการติดตามผล 
ประธาน     - ต้องให้ศูนย์สั่งการ เป็นผู้สอบถามมาก่อน จะได้ไม่ท าซ้ าซ้อน เพราะมีเวลาก่อนการเดินทางกลับมา
หลายชั่วโมง 

-ขอให้เร่งรัดท า CI  ส าหรับวัคซีนหากอยู่ในวงระบาดมากอาจจะไม่มีผล เพราะต้องใช้เวลาในการ 
ท าให้เกิดภูมิคุ้มกัน หากจะให้ได้ผลดีต้องฉีดในวงนอกให้มากขึ้น พรุ่งนี้มีวัคซีนมา 1,500 โด๊ส อ าเภอ         
ควนกาหลง จะเอาไปฉีดในกลุ่มสูงอายุก่อนหรือไม่ 
รพ.ควนกาหลง     - ขอหารือกับทีมงานก่อน 
ประธาน     - หากผล ATK เป็นบวก และผล RT-PCR ยังไม่ออก  แต่ผล X-Ray พบเชื้อลงปอดแล้ว เริ่มให้ยา  
ฟาวิพิราเวียร์  เลยหรือไม่อย่างไร และผู้ที่พบเชื้อลงปอด 9 ราย ต้องรอผล PCR ก่อนหรือไม ่
รพ.ควนกาหลง     - ส าหรับ case ของควนกาหลงไม่ได้รอผล PCR แต่ไม่ทราบว่าทางรพ.สตูล ได้ให้ยาเลย
หรือไม่ เพราะได้ส่งต่อไปก่อนที่จะให้ยาที่รพ. ส าหรับ 9 ราย ที่พบเชื้อลงปอด รอผล PCR ออกก่อนจึงจะให้ยา 
ต้องรอผล PCR ประมาณ 24 ชั่วโมง ให้ส่ง LQ แยกเดี่ยว เพราะท่ีกักเดี่ยวที่รพ.ไม่เพียงพอ 
ประธาน       - หากผล ATK เป็นบวก ให้  X-Ray สามารถให้ยาได้เลย เริ่มต้นให้ยากี่เม็ด ขณะนี้ระดับ 1 – 2 
ประมาณ 60% แต่ระดับ 3 จะเพ่ิมข้ึน 
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รพ.ควนกาหลง    ให้ 9 เม็ด stat และ 9 เม็ดทุก 12 ชั่วโมง ในวันแรกตั้งแต่วันที่ 2 – 5 ให้ยา 4 เม็ด ทุก 12 
ชั่วโมง รวม 50 เม็ด ต่อคน รพ.สตูลให้ยืมยาครั้งละ 200 เม็ด  
ประธาน       - ขอให้พิจารณาการให้ยาตามความเหมาะสม 
มติที่ประชุม  - รับทราบ 
ประธาน       - ในกลุ่มฮาฟิซท่าแพ มีแผนจ าหน่ายออกแล้ว วันนี้ไปเจาะหา Antibody คนที่เป็นและหายแล้ว 
จะจ าหน่ายวันที่ 2 สิงหาคม 2564 ส่วนคนที่ตรวจพบ จะให้เข้ารพ.สนามท่าแพ ส่วนคนที่ Antibody ไม่ขึ้น 
Swab ไม่ข้ึน จะให้อยู่ต่อไปก่อน และจะปล่อยออกท้ังหมดประมาณ 13 สิงหาคม 2564 นี้ 
สสอ.ท่าแพ -มี case สัมผัสมาจาก รร.มุสลิมศึกษาสตูลวิทยา 3 ราย และอีก 1 ราย กลุ่ มสัมผัสจากผู้
พิพากษา ขณะนี้ HQ แยกเดี่ยว ผู้ที่มาจากพ้ืนที่เสี่ยงและผู้สัมผัสเสี่ยงสูงที่ LQ มี 6 ราย กระจายอยู่ ต าบลท่าแพ 
ต าบลสาคร มี case ใหม่ 1 ราย ที่ฮาฟิซ ส าหรับทีม SRRT ที่สัมผัสผู้เสี่ยงสูง 5 – 6 ราย นัด swab วันนี้  
ประธาน -ทีไ่ด้ส่งรายชื่อผู้สูงอายุ และผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ขอให้ทุกอ าเภอลงไปติดตามเยี่ยมบ้านทุกวัน ในกลุ่ม
เปราะบางกลุ่มนี้ รวมหญิงตั้งครรภ์ด้วย สอบถามติดตามอาการเป็นไข้ ไอ อาการสุ่มเสี่ยงโควิด -19 เพ่ือเฝ้าระวัง
เป็นพิเศษด้วย 
ฉัตรพิไล เจียระนัย -นายอ าเภอท่าแพ ได้ของบยับยั้งฯส าหรับเป็นค่าอาหาร LQ ฮาฟิซ ท่าแพ โดยมีเด็กและ
ครูจ านวน 101 คน ของบประมาณ 2 แสนบาทเศษ ส าหรับค่ากักตัว 14 วัน ซึ่งได้อนุมัติในหลักการไปแล้ว 
ประธาน         -  ทุกอ าเภอต้องพยายามน าผู้ป่วยสีเขียว เข้า CI จะได้ประหยัดงบประมาณ และจ านวน
บุคลากร แต่รพ.สนามก็จ าเป็นต้องมีด้วย ต้องหาแนวทางในการบริหารจัดการทรัพยากรให้เหมาะสม เพราะต้อง
ส่งพยาบาลไปช่วยที่ รพ.บุษราคัม 3 คนตลอดทุกสัปดาห์  
รพ.มะนัง -ขณะนี้มีผู้ป่วยอยู่ใน Cohort ward  6 ราย เป็นผู้ป่วยเพศชายจากเรือนจ า ทั้งหมด อาการคงที่ 
จ่ายยาฟาวิพิราเวียร์ 1 คน อาการระดับ 2 และเมื่อรพ.มะนัง เปิดรพ.สนาม จะไม่สามารถส่งพยาบาลไปช่วย   
ที่รพ.ท่าแพ ได้อีกแล้ว ขณะนี้มีผู้ป่วยจากนอกเขต 2 ราย อัตราก าลังพยาบาล 1:6 
ประธาน     - ขอให้ลองท า COVID SCORE ให้ดีในการพิจารณาท า HI CI แบบ OPD Case ลองดูว่าอ าเภอใด
จะท าก่อน จะสามารถประหยัดทรัพยากรได้ประมาณ 60%  
มติที่ประชุม  - รับทราบ 
สสอ.เมือง -วันนี้ขณะน าเสนอ Case ผู้ป่วยแม่ ลูกที่ประสบอุบัติเหตุเมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2564 ที่ฉลุง 
ซ่ึงตรวจพบเชื้อก่อนจะส่งต่อไปรพ.หาดใหญ่ มีผู้สัมผัสเสี่ยงสูงทั้งหมด 22 คน สัมผัสร่วมบ้าน 5 คน มีโรค
ประจ าตัวคือ ความดันโลหิตสูง และเด็ก 2 คน อายุ 3 เดือน และ 1 ปี ผู้สัมผัสใกล้ชิด 8 คน ที่ท างานในร้าน
สะดวกซื้อ ในกลุ่มเสี่ยงทั้งหมดกักตัว HQ ร้านสะดวกซื้อปิดท าความสะอาด 3 วัน เมื่อเปิดร้านจะต้องให้
พนักงานชุดใหม่มาทดแทน  การวินิจฉัยกลุ่มเสี่ยงรอดูอาการยังไม่ swab และเมื่อวานนี้ในกลุ่มเสี่ยงใกล้ชิด     
ติดเชื้อ 1 ราย เป็นแม่ยายซึ่งแม่ของผู้ติดเชื้อจะน าลูกชายไปให้แม่ยายเลี้ยงเป็นประจ า ซึ่งเฝ้าระวังในกลุ่มเสี่ยง
สูงร่วมบ้าน 5 ราย และกลุ่มเสี่ยงสูง 40 กว่าราย  ไม่มีกลุ่มเปราะบาง ในต าบลฉลุงพบผู้ป่วยค่อนข้างมาก ท่าน
นายอ าเภอได้ประชุมทีมปกครอง ทีมท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข โดยก าหนดให้ทุกหมู่บ้านมี LQ ส าหรับ
ผู้ป่วยและผู้ที่จะเดินทางกลับมาจากกรุงเทพฯ 
ประธาน     - ขอให้เน้นย้ าในเรื่องกลุ่มเปราะบาง กลุ่มโรคเรื้อรัง และหญิงตั้งครรภ์อ าเภอ ทราบจ านวนผู้ฉีด
วัคซีนวันพรุ่งนี้หรือยัง ต่อไปผู้ป่วยของอ าเภอเมือง อาจจะต้องไปเข้ารพ.สนามที่อ าเภออ่ืน ๆ เพราะมีผู้ป่วย
เพ่ิมข้ึน  
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เสรี พงศ์นฤเดช     - ขณะนี้อยู่ที่รพ.สต.ฉลุง เพ่ือติดตามวงของครูร.ร.มุสลิมศึกษาฯ และติดตาม LQ ในพ้ืนที่ 
รวมถึงผู้ป่วยที่ประสบอุบัติเหตุเมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2564 เพื่อวางแผนจ ากัดวงป้องกันการระบาดต่อไป  
มติที่ประชุม  - รับทราบ 
 

ปิดประชุม      ๑2.05 น. 
 
 
 

          (นายจักรพงศ์  แหล่ทองค า) 
                     นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
                           ผู้จดรายงานการประชุม 
 

      
 
 

         (นายธีระยุทธ  เกียรติธนภูษิต) 
                     รก.หัวหน้ากลุ่มพัฒนายุทธศาสตร์ 
                          ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 
 
  
 
 
  
  


