
รายงานการประชุมการบริหารจัดการ 
ในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

ครั้งที่ 13 / 2564 
วันที่  9  สิงหาคม  2564 

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

รายช่ือคณะกรรมการผู้มาประชุม 
1. นายสมบัติ  ผดุงวิทย์วัฒนา            นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสตูล     ประธาน 
2. นายวรายุส วรรณวิไล   นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ(ผช.นพ.สสจ.) 
3. นพ.ธนวัฒน์  สุวัฒนกุล  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลทุ่งหว้า 
4. พญ.อมรรัตน์   มุขวัลย์   ผู้อ านวยการโรงพยาบาลมะนัง 
4. นางสุขมาลย์  พัฒนศิริ   หัวหน้ากลุ่มงานแพทย์แผนไทยฯ 
5. นายประพันธ์  ด้วยกาแด                   หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพฯ 
6. นายมะรอฟี เจ๊ะสือแม    รก. หัวหน้างานระบาดฯ 
7. นายพิทักษ์  หวังชัย    แทน สาธารณสุขอ าเภอเมือง 
8. นายสมชาย เรืองแก้ว    สาธารณสุขอ าเภอทุ่งหว้า 
9. นายศักดา รอเกตุ    รก.สาธารณสุขอ าเภอท่าแพ 
9. นายเจนฤทธิ์ รอเกตุ    รก .สาธารณสุขอ าเภอละงู  
10 นายธีระยุทธ  เกียรติธนภษูิต   รก.หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ                  เลขาการ 
11 นายจักรพงศ์   แหล่ทองค า   นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ     ผู้ชว่ยเลขานุการ 
 
รายช่ือผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นายยาลา ใบกาเด็ม                          นายอ าเภอเมืองสตูล 
2. นายเกษม ไปรฮูยัน    นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 
 
เปิดการประชุม     เวลา  13.20 น. 
สสอ.เมือง        - กรณีมีการระบาดในโรงงานปลากระป๋อง ขณะนี้ก าลังรอผลจากทีม SRRT ในเบื้องต้นทราบว่า
ผู้ป่วย อยู่หมู่ที่ 11 ต าบลฉลุง ติดมาจากบุตรชายที่เดินทางมาจากต่างจังหวัด และปกปิดข้อมูลในเบื้องต้น 
วรายุส วรรณวิไล   - ได้มีการประชุมร่วมกันระหว่างโรงงาน และ พญ.ดาริน จากรพ.สตูล โดยมีคุณสุทธิมาศได้
ไปช่วยให้ข้อเสนอแนะและค าแนะน า โดยในเบื้องต้นจะให้ผู้สัมผัสไป HQ ที่บ้าน  โดยแจ้งชื่อ-ที่อยู่ ให้ รพ.สต.      
ที่รับผิดชอบเป็นผู้ติดตามดูแล  และขอให้ดูเรื่อง HQ ด้วย  หากไม่สามารถท าได้ตามมาตรฐาน ให้น าเข้า LQ       
ในเบื้องต้นจะตรวจ ATK ในกลุ่มท่ีมีอาการก่อน 
สสอ.เมือง        - มีผู้เสียชีวิต 1 ราย เป็นผู้ป่วยจากเกาะหลีเป๊ะ เสียชีวิตที่รพ.สตูล ขณะได้ท าพิธีฝังศพโดยจิต
อาสาแล้ว  การท า CI ณ โรงยิมฯ สนามกีฬา ต าบลฉลุง ได้ประชุมเมื่อวันศุกร์ น าโดยนายอ าเภอเมือง และ      
ผอ.รพ.สตูล ได้ด าเนินการจัดซื้อเตียงนอน คาดว่าจะมาถึงในวันพุธนี้ และจะสามารรถด าเนินการได้ภายใน
สัปดาห์นี้ จะมีการท าความเข้าใจกับเจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้องและแต่งตั้งคณะท างานต่อไป 
วรายุส วรรณวิไล   -TOT จะไปติดตั้งระบบ ขอให้ผช.พิทักษ์ช่วยติดตามด้วย หากมีปัญหาอะไรสามารถแจ้งมา
ให้จังหวัดทราบ เพ่ือประสานงานให้ต่อไป 
มติที่ประชุม  -รับทราบ 
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รพ.ทุ่งหว้า      - รพ.สนามทุ่งหว้า มียอดผู้ป่วย ณ ปัจจุบันจ านวน 23 คน ชาย 4 คน หญิง 19 คน ระดับ1 
จ านวน 5 คน ระดับ 2 จ านวน 7 คน ระดับ 3 จ านวน 11 คน รับยาฟาวิพิราเวียร์ทั้ง 11 คน ยังไม่มีผู้ป่วยราย
ใหม่เพ่ิมเติม 
สสอ.ทุ่งหว้า           - สถานการณ์อยู่ในการควบคุม ได้เฝ้าระวังประชากรที่เดินทางมาจากกลุ่มเสี่ยง และ
รณรงค์เรื่องการฉีดวัคซีนในกลุ่ม 608  โดย อสม. ก านัน/ผู้ใหญ่บ้าน ในพ้ืนที่ 
วรายุส วรรณวิไล     - เรื่องวัคซีน หากพ้ืนที่ใดฉีดหมดแล้ว สามารถขอเบิกวัคซีนเพ่ิมได้ 
มติที่ประชุม - รับทราบ 
สสอ.ละงู        - อ าเภอละงู ไม่พบผู้ป่วยในชุมชน 21 วัน เฝ้าระวังในกลุ่มเสี่ยงสูง ที่สัมผัสผู้ป่วยอ าเภออ่ืน 
จ านวน 11 ราย  

- CI ของอ.ละงู จัดตั้งที่หอประชุมที่ว่าการอ าเภอละงู เพ่ือรับกลุ่มเดินทางกลับมาจากกรุงเทพฯ
และพ้ืนที่เสี่ยงสูง  มีความพร้อมรับผู้ป่วย ตั้งแต่ 1 สิงหาคม 2564 โดยจะรับผู้หญิง 18 เตียง ผู้ชาย 12 เตียง 
เพ่ือพักคอยขณะรอผลตรวจ RT PCR พร้อมครอบครัว หากรพ.สนามควนฟ้าแลบเต็ม อาจจะน ามาอยู่ที่ CI    
ต่ออีก 7 วัน มีผู้เดินทางจากกรุงเทพฯ มาอยู่ CI แล้ว 1 ราย แตข่ณะนี้ส่งต่อไป รพ.สนามควนฟ้าแลบแล้ว 
ประธาน      - ขณะนี้เริ่มมีการระบาดในโรงงาน ขอให้ทุกอ าเภอเตรียมการ โดยใช้ประสบการณ์ที่มีจากการ
ระบาดในชุมชน  ในโรงเรียน  มาใช้ประโยชน์ในการวางแผนรองรับ โดยในโรงงานอาจจะต้องปิด 28 วัน      
และตรวจโดยใช้ Test kits ทุกสัปดาห์ อาจจะต้องเตรียม CI ของอ าเภอเมือง ที่จะเปิดไว้รองรับเคสจากโรงงาน
ปลากระป๋องด้วย  

- ขอเน้นย้ า เรื่องการฉีดวัคซีนในกลุ่ม 608 ขอให้เร่งด าเนินการด้วย 
นายอ าเภอเมืองสตูล   - ขณะนี้ได้น าศพจากรพ.สตูลไปด าเนินการฝังที่กูโบร์โดยใช้ทีมจิตอาสาจากเกตรี 

- ส าหรับการฉีดวัคซีน ขอเสนอให้ทางสาธารณสุข เป็นผู้ให้ข้อมูลและแนวทางต่าง ๆ ที่จะต้อง
ด าเนินการ และฝ่ายปกครองจะท าหน้าที่ในการสนับสนุน โดยอาจจะให้วิธีแกมบังคับ ซึ่งดูจากประสบการณ์     
ในพ้ืนที่ 3 จังหวัด ต้องด าเนินการเชิงบังคับถึงจะได้ผลดี 
ประธาน       - วัคซีนที่ได้มาช่วงนี้จะเน้นในกลุ่ม 608 ได้ส่งข้อมูลไปในไลน์กลุ่มที่มีนายอ าเภอต่างๆ อยู่แล้ว 
นายอ าเภอเมืองสตูล   - ในกลุ่มโรงงานปลากระป๋อง อาจจะต้องมีการหาวิธีการอ่ืน ๆ ในการกักตัว อาจต้องหา
ที่พัก โดยการให้โรงงาน เช่า หรือ การตั้งเต้นท์ในโรงงาน 
ประธาน       - โรงงานมีพ้ืนที่สามารถรองรับได้ไม่เกิน 200 คน จากจ านวนคนงาน 1,000 กว่าคน อาจต้อง
น าไปเข้า CI ทีต่ าบลฉลุง 
นายอ าเภอเมืองสตูล   - CI ที่ฉลุง รองรับได้เพียง 100 คน เท่านั้น อาจจะต้องท าความเข้าใจกับเจ้าหน้าที่ ๆ 
ปฏิบัติงานที่ด่านต ามะลัง เพ่ือขอใช้พื้นที่ในการจัดท า CI ต่อไป 
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ประธาน         -  จะมีการประชุมทีม case manager ในภาพจังหวัด โดยนพ.วิโรจน์ โยมเมือง เพื่อสรุปรูปแบบ
การรับมือ/การประสานงาน ในการด าเนินงานโครงการ “คนสตูลไม่ทิ้งกัน” จากกรุงเทพฯ ในช่วงบ่ายวันนี้  
ขอให้ก าลังใจทุกๆท่าน ในการปฏิบัติงานต่อสู้กับการระบาดของโควิด-19 ต่อไปด้วย 
 มติที่ประชุม  - รับทราบ 
 

ปิดประชุม      ๑3.50 น. 
 
 
 

          (นายจักรพงศ์  แหล่ทองค า) 
                     นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
                           ผู้จดรายงานการประชุม 
 

      
 
 

         (นายธีระยุทธ  เกียรติธนภูษิต) 
                     รก.หัวหน้ากลุ่มพัฒนายุทธศาสตร์ 
                          ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 


