
รายงานการประชุมการบริหารจัดการ 
ในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

ครั้งที่ 12 / 2564 
วันที่  28  กรกฎาคม  2564 

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

รายช่ือคณะกรรมการผู้มาประชุม 
1. นายสมบัติ  ผดุงวิทย์วัฒนา            นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสตูล     ประธาน 
2. นายวรายุส วรรณวิไล   นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ(ผช.นพ.สสจ.) 
3. นางนิตยา ลิ่มวิริยะกุล   แทน ผู้อ านวยการโรงพยาบาลละงู 
4. นายภาษิต พิศาลสุทธิกุล  หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ 
5. นางอรนุช นรารักษ์                      หวัหน้างานควบคุมโรคฯ 
6. นายมะรอฟี เจ๊ะสือแม    รก. หัวหน้างานระบาดฯ 
7. นายพิทักษ์  หวังชัย    แทน สาธารณสุขอ าเภอเมือง 
8. นายสมชาย เรืองแก้ว    สาธารณสุขอ าเภอทุ่งหว้า 
9. นายเจนฤทธิ์ รอเกตุ    รก .สาธารณสุขอ าเภอละงู  
10 นายธีระยุทธ  เกียรติธนภษูิต   รก.หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ                  เลขาการ 
11 นายจักรพงศ์   แหล่ทองค า   นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ     ผู้ชว่ยเลขานุการ 
 
รายช่ือผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นายเกษม ไปรฮูยัน    นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 
 
เปิดการประชุม     เวลา  11.00 น. 
เกษม ไปรฮูยัน     - ขอให้ทุกอ าเภอจัดตารางเวร ติดตามผู้เดินทางกลับจากพ้ืนที่เสี่ยง ในกลุ่มไลน์ของแต่ละ
อ าเภอด้วย 
ประธาน             - มอบกล่อง ICT ออกแบบการรายงานสุขภาพกลุ่มเปราะบาง กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มโรคเรื้อรัง 
และหญิงตั้งครรภ์ รายหมู่บ้าน/ต าบล อ าเภอ หากไม่มีผู้มีปัญหาสุขภาพให้รายงานเป็น Zero report ทุกวัน 
สสอ.ทุ่งหว้า      - ข้อมูลกลุ่มดังกล่าวมีอยู่แล้ว ซึ่งในระบบการดูแลสุขภาพจะเน้นเรื่องการปฏิบัติตัว          
ตามมาตรการ ประชาสัมพันธ์เรื่องการฉีดวัคซีน โดยมีทีมหมอครอบครัวเป็นผู้ด าเนินการ ซึ่งพบผู้มีอาการอยู่บ้าง 
แต่ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องหรือเป็นผู้สัมผัสกับกลุ่มเสี่ยง เป็นอาการไม่สบายแบบปกติ 
ประธาน           - ขอให้ทุกอ าเภอรายงาน และติดตามในกลุ่มนี้อย่างต่อเนื่องทุกวัน เพ่ือลดอาการป่วยหนัก 
และลดการเสียชีวิดในกลุ่มเปราะบาง จะได้เริ่มให้ยาทันทีเมื่อพบอาการ ในขณะนี้ระดับประเทศ มีความพร้อม
เรื่องยามากขึ้นแล้ว 
   - ขอให้ประสาน เรื่องท า CI ที่ด่านต ามะลัง เพราะ LQ ที่ปิใหญ่เริ่มจะแออัดแล้ว เป็นไปได้
หรือไม่ว่า จะน าผู้ที่ถูกปล่อยจากเรือนจ าไปกักตัวที่ด่านต ามะลังก่อนที่จะส่งกลับในแต่ละอ าเภอ มอบผู้ช่วย     
วรายุส ติดต่อประสานงานกับหัวหน้าด่านควบคุมโรคฯ หรืออาจจะท าเป็น LQ ส าหรับผู้พ้นโทษก็ได้ 
วรายุส วรรณวิไล     -  ชั้น 2 ของด่านฯ จะมีห้องว่างอยู่พอสมควร แต่บันไดทางขึ้นค่อนข้างคับแคบ ขอรับไป
ประสานกับ คุณภิเษก ณ นคร หัวหน้าด่านควบคุมโรคฯ เพ่ือด าเนินการต่อไป 
มติประชุม         - รับทราบ 
 
 



 ๒ 
 
ประธาน       -  เรื่องวัคซีน มีแนวโน้มจะได้มามากขึ้น ผู้ตรวจราชการฯ จะกันเป็นกองกลางไว้ที่เขตจ านวนหนึ่ง 
จังหวัดใดฉีดหมดก่อนก็ให้ไปเบิกมาใช้ได้ การฉีดวัคซีนในผู้สูงอายุวันนี้ที่รพ.สตูล  จะฉีด Sinovac เข็มแรก และ 
AatraZeneca  เป็นเข็ม 2 อ าเภออ่ืน ๆ มีความพร้อมหรือไม่ที่จะฉีดในระยะ 1 – 2 วันนี้  ซึ่งจะมีวัคซีน        
มาประมาณ 3,000 โด๊ส 
รพ.ละงู       - ขอเรียนถามว่า ต่อไปการฉีดวัคซีนจะใช้สูตร Sinovac เป็นเข็มที่ 1 และใช้ AZ เป็นเข็ม 2      
ใช้หรือไม ่
ประธาน      - ในพ้ืนที่ระบาด 13 จังหวัด อาจจะใช้สูตร AZ + AZ ก็ได้ แต่หากเป็นพ้ืนที่ทั่วไปใช้สูตร SI + AZ 
เพราะมีผลวิจัยรองรับแล้วว่า หลังจากฉีดเข็มที่ 2 ไป 5 – 6 สัปดาห์จะมีภูมิคุ้มกันสายพันธุ์เดลด้าได้แล้ว โดย
สูตร  AZ + AZ จะต้องใช้เวลาถึง 12 สัปดาห์จึงฉีดเข็มที่  2 ซึ่งจะไม่ทันกับการระบาดของโรค วัคซีน AZ      
เข็มเดียวอาจจะสู้สายพันธุ์อัลฟ่าได้ แต่ช่วยสู้สายพันธุ์เดลต้าไม่ดีนัก รพ.ละงูสนใจจะฉีดวัคซีนให้ผู้สูงอายุหรือไม่ 
รพ.ละง ู     - ขอหารือกับทีมงาน และประสานกับสสอ.ละงูก่อน 
ประธาน       - เป้าหมายระดับประเทศ ภายใน 31 สิงหาคม 2564 กลุ่มเปราะบางจะต้องฉีดให้ได้อย่างน้อย 
70% จังหวัดไหนฉีดก่อนจะได้วัคซีนเติมมาก่อน ผู้ตรวจราชการฯเขต 12 จะให้เร่งฉีดของจังหวัดสตูลให้หมด
ภายในวันศุกร์นี้ เน้นให้กลุ่มสูงอายุ และหญิงตั้งครรภ์ที่อายุครรภ์เกิน 12 สัปดาห์ แล้วจะจัดสรรวัคซีนมาเพ่ิมให้ 
ให้หารูปแบบในการจูงใจกลุ่มเปราะบางดังกล่าว วันศุกร์นี้จะมีวัคซีนมาอีก 3,000 โด๊ส 
รพ.ละง ู     - ขอรับฉีดในวันศุกร์นี้ 500 – 600 คน  
ประธาน       - อาจจะสามารถยืมวัคซีน ข้ามจังหวัดได้ ขอให้สอบถามว่าอ าเภอใดต้องการจะฉีดวัคซีน ในวั น
ศุกร์นี้ จ านวนเท่าไหร่ มอบกล่อง logistics ประสานข้อมูลและจัดหาวัคซีน 
ภาษิต พิศาลสุทธิกุล       - ขณะนี้ logistics ก าลังส ารวจถังออกซิเจน และชุดทดสอบ ATK ในไลน์กลุ่ม กวป.
ขอให้ทุกแห่งรีบส ารวจและแจ้งมาให้ logistics ทราบด้วย 
ประธาน       - ขอให้เตรียมการล่วงหน้าให้ดี เพราะสายพันธุ์เดลต้า จะระบาดเร็วมาก การวินิจฉัยสามารถท าได้
โดยการใช้ประวัติและดูอาการ โดยโฟกัสกลุ่มเปราะบางเป็นหลัก โดยเฉพาะในเรือนจ า 
สสอ.ทุ่งหว้า  - ขอรับฉีดวัคซีนในผู้สูงอายุในวันศุกร์ประมาณ 300 คน โดยจะหารือกับผอ.รพ.ทุ่งหว้า และ
จะแจ้งให้ทีม logistics ทราบต่อไป 
มติที่ประชุม   รับทราบ 
สสอ.ละงู       - ขอปรึกษา เรื่อง แนวทางการปฏิบัติของพ้ืนที่ หลังจากผู้ป่วยจ าหน่ายออกจากรพ.สนามทั้ง 3 
แห่ง ว่าต้องท าอย่างไรบ้าง เพราะรพ.สนามแต่ละแห่งจะประสานผู้ปกครองโดยตรง โดยไม่แจ้งให้พ้ืนที่ได้ทราบ
ว่าจะต้องท า HQ LQ อย่างไร ควรต้องมีแนวทางเดียวกันภายในจังหวัด 
ประธาน       - คณะแพทย์มีความเห็นร่วมกัน ให้กักตัวต่ออีก 7 วัน และต้องแจ้งให้ปลายทางรับทราบด้วย หาก 
LQ ต่ออีก 7 วันก็ต้องมีงบฯรองรับด้วย บางจังหวัด LQ  14 วัน จะเปลืองงบของอปท.มาก ถ้าจะประหยัดให้กัก
ตัว HQ เข้มข้น 7 วัน 

- ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล ก าชับให้ทุกอ าเภอต้อง ท า CI และทุกรพ.ต้องพร้อมรับผู้ป่วย         
ใน รพ.ด้วย ขณะนี้มีเพียงรพ.ควนโดน ที่ยังไม่เปิดรับผู้ป่วยในรพ. 
มติที่ประชุม  - รับทราบ 
 



 ๓ 
 
มะรอฟี เจ๊ะสือแม -กรณีที่นพ.สสจ.สตูล ให้ประสานขอรายชื่อผู้กักตัวที่ LQ ปิใหญ่ ในเบื้องต้นได้ประสานกับ
คุณเจนฤทธิ์ ในการอัพเดตข้อมูลรายชื่อทุกวัน เพ่ือจะได้พิจารณากักตัวเฉพาะผู้ที่เสี่ยงสูงจริง ๆ ใน LQ ปิใหญ่ 
กรณีมีผู้ที่กักตัวอยู่ต่างอ าเภอ เมื่อ swab แล้วผล Negative อาจจะให้เตรียม LQ ของอ าเภอตนเอง เพ่ือจะ
ระบายผู้ป่วยออกจาก  LQ ปิใหญ่ ไปดูแลต่อไป 
ประธาน         -  มอบคุณเจนฤทธิ์ ประสานกับอ าเภออ่ืน ๆ ด้วย จะได้ระบายผู้ป่วยออก เพ่ือเตรียมรับผู้ป่วย
รายใหม่ที่เสี่ยงสูงกว่าต่อไป 
อรนุช นรารักษ์ - หากจะรับผู้ป่วยจากเรือนจ า ไว้ที่ LQ ปิใหญ่ อาจจะต้องน าเรื่องเข้าคณะกรรมการ
โรคติดต่อจังหวัดเพ่ือพิจารณาใหม่ เนื่องจากเดิมนั้น  LQ ปิใหญ่ ตั้งขึ้นเพ่ือรองรับผู้ที่เดินทางกลับมาจาก         
ศูนย์กัก Belantik ประเทศมาเลเซียเท่านั้น 
ประธาน     - ขอรอดูจังหวะในการน าเสนอก่อน เพราะหากจะท าให้เป็นทางการในขณะนี้ อาจจะมีปัญหาที่จะ
ไม่มีคนรับภาระตรงนี้ต่อ 
มติที่ประชุม  - รับทราบ 
 

ปิดประชุม      ๑1.45 น. 
 
 
 

          (นายจักรพงศ์  แหล่ทองค า) 
                     นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
                           ผู้จดรายงานการประชุม 
 

      
 
 

         (นายธีระยุทธ  เกียรติธนภูษิต) 
                     รก.หัวหน้ากลุ่มพัฒนายุทธศาสตร์ 
                          ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 
 
  
 
 
  
  


