
รายงานการประชุมการบริหารจัดการ 

ในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) 

ครั้งที่ ๑๕ / ๒๕๖๔ 

วันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๔ 

ณ ห้องประชุมวิมานเมฆ ผ่านระบบ Zoom Meetings App 

------------------------------------------------------------- 

  รายช่ือผู้มาประชุม  

  ๑. นายสมบัติ ผดุงวิทย์วัฒนา   นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสตูล 

  ๒. นายวรายุส วรรณวิไล           ผู้ช่วยนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสตูล 

  ๓. นพ.ธนวัฒน์ สุวัฒนกุล         ผู้อ านวยการโรงพยาบาลทุ่งหว้า 

  ๔. นพ.พันธุ์เชษฐ์ บุญช่วย   ผู้อ านวยการโรงพยาบาลท่าแพ 

  ๕. พญ.นวพรรณ ศุขมณี    แทนผู้อ านวยการโรงพยาบาลละงู 

  ๖. นายสมชาย เรืองแก้ว   สาธารณสุขอ าเภอทุ่งหว้า 

  ๗. นายพิทักษ์ หวังชัย   แทนสาธารณสุขอ าเภอเมือง 

  ๘. นายเจนฤทธิ์ รอเกตุ   รก. สาธารณสุขอ าเภอละงู 

  ๙. นายศักดา รอเกตุ   รก. สาธารณสุขอ าเภอท่าแพ 

  ๑๐. นางฉัตรพิไล เจียรนัย  หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ 

  ๑๑. นายประพันธ์ ด้วยกาแด   หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ 

  ๑๒. นายธีรยุทธ เกียรติธนภูษิต  รก. หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์          เลขานุการ 
  ๑3. นายจักรพงศ์ แหล่ทองค า     นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ         ผู้ช่วยเลขานุการ 
  ผู้เข้าร่วมประชุม  
  1. นายเกษม  ไปรฮูยัน   นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
 เปิดการประชุม เวลา ๑๑.๐๐ น. 

รพ.ทุ่งหว้า  - ขณะนี้มีผู้ป่วย ๑๗ คน ระดับ ๓ ให้ยาฟาวิพิราเวียร์ จ านวน ๘ คน ระดับ ๒ จ านวน ๖ คน    

ระดับ ๑ จ านวน ๓ คน จ าหน่ายกลับบ้าน ๑ คน ไม่มีรายใหม่ในพ้ืนที่ 

สสอ.ทุ่งหว้า  - ได้รับแจ้งจากเขตพ้ืนที่ต าบลทุ่งบุหลัง ว่ามีผู้สัมผัสกับเคส กรณีโรงงานปลากระป๋อง ๑ ราย  

จะกลับเข้าพ้ืนที่วันศุกร์นี้ จะน าเข้า LQ ต่อไป 

  - สถานการณ์การเฝ้าระวังยังเข้มข้นเหมือนเดิม 

- รายงานสถานการณ์การฉีดวัคซีน เมื่อวานนายอ าเภอและปลัดอาวุโสพูดคุยเพ่ือปรึกษา  

หารือ ในการด าเนินการฉีดวัคซีนให้ครอบคลุมเป้าหมายมากที่สุด โดยเริ่มต้นที่ต าบลบ้านท่าศิลา มีกิจกรรมรณรงค์

ประมาณ ๓ - ๔ กิจกรรม เช่น ให้ฉีดวัคซีน,ให้ความรู้เรื่องฟ้าทะลายโจร,มอบธงฟ้า  
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ประธาน - เบื้องต้นขอให้พยายามเน้นจ านวนผู้สูงอายุที่เข้ารับวัคซีน เป็นไปได้ขอให้เร่งฉีดผู้สูงอายุ ประมาณ 

50% ช่วงปลายเดือนนี้จะมีการบริหารจัดสรรวัคซีนแบบวันต่อวัน (โดยพิจารณาจากเป้าหมาย กลุ่ม ๖๐๘   

และความพร้อมในการฉีด) 

มติที่ประชุม - รับทราบ 

สสอ.เมืองสตูล  - วันที่ ๒๖ มีผู้ป่วยเพิ่มขึ้นมา ๓ ราย ต าบลพิมาน ๑ ราย  (ติดจากสามีที่กลับจากหลีเป๊ะ)     

เฝ้าระวังกลุ่มเปราะบาง ๑ ราย (เด็กเล็ก) / ต าบลฉลุง หมู่ ๖ จ านวน ๑ ราย ผู้สัมผัสใกล้ชิดเบื้องต้น กักตัว HQ 

และพิจารณาเข้า LQ ต่อไป / ต.ตันหยงโป ๑ ราย ผู้สูงอายุ ๗๙ ปี รักษาตัว รพ.สตูล โดยมีผู้สัมผัสใกล้ชิดโดยประมาณ 

๑๐ คน เข้า LQ แล้ว และ HQ แล้ว 

  - สถานการณ์ท่ัวไป กรณีโรงงงานปลากระป๋อง ข้อมูลยังไม่เสถียร พยายามหาข้อมูลผู้เสี่ยงสูง  

ผู้สัมผัสใกล้ชิด เพ่ือเฝ้าระวังและป้องกันต่อไป โดยภาพรวมพนักงานโรงงานปลากระป๋องที่ตรวจพบเชื้อแล้ว       

๑๘ ราย ผู้เสี่ยงสูง,สัมผัสใกล้ชิด ๑๗ ราย รวม ๓๕ ราย ในส่วนการตรวจ ATK (วันที่ ๒๖/๐๘/๖๔) ๘๖ ราย     

เกาะสาหร่าย, หลีเป๊ะรวม  ๒๖ ราย เป็นผลบวก ๑ ราย โรงงานปลากระป๋อง ตรวจ ATK ๖๐ ราย เจอผลบวก 

๕ ราย (คลองขุด,บ้านควน) 

ประธาน  - เตรียมรับมือกับรูปแบบการตรวจแบบ ATK (ยอมรับ,ช่วยเหลือ,แบ่งปันกัน) 

หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริม  - เพ่ิมเติมข้อมูลในการดูแลผู้ติดเชื้อที่ HI ในเคสโรงงานปลากระป๋อง ยอดยกมา     

๔๙ ราย  รับเพ่ิมมา ๗ ราย รวมเข้า HQ ๕๖ ราย (ชาย ๑๐ หญิง ๔๖) โดยแบ่งตามระดับความรุนแรง        

เป็น     สีเขียว ๑๓ ราย สีเหลือง ๔๓ ราย ให้ยาฟาวิพิราเวียร์ ๔๕ ราย  

ประธาน  - จะมีการท า Bubble and Seal ดูแล ควบคุมพนักงานอย่างเข้มงวด มีการกักตัวในพ้ืนที่ 

โรงงานส าหรับผู้เสี่ยงสูง และรีสอร์ทส าหรับผู้ยังไม่ติดเชื้อเพ่ือเป็นการป้องกันเฝ้าระวัง 

มติที่ประชุม - รับทราบ 

สสอ.ละงู - จากกรณีโรงงานปลากระป๋องมี Positive ๑ ราย อยู่ต าบลก าแพง ไปท างานโดยรถรับส่ง    

ซึ่งผู้เกี่ยวข้องเข้า LQ,HQ เรียบร้อยแล้ว (ไม่มีอาการใดๆ , ยังไม่ได้เข้ารับการตรวจ) 

  - โครงการสตูลคืนถิ่น มีผล RT- PCR เพ่ิมมา ๑๒ ราย (Positive) มาจากชุมพร ตอนนี้น าเข้าโรงพยาบาล    

สนามแล้ว 

  - ผลกระทบความตื่นตระหนกจากกรณีโรงงาน เบื้องต้นท าความเข้าใจกับก านัน ผู้ใหญ่บ้าน 

ไปบ้างแล้ว ไม่มีความตื่นตระหนกมาก อยู่ในขอบเขตที่สามารถคุยกันได ้

รพ.ละง ู  - สถานการณ์วัคซีนละงู มีฉีดต่อเนื่องทั้งใน รพ. และลงพ้ืนที่ไปฉีดวัคซีนให้ผู้ป่วยติดบ้าน                

ติดเตียง 
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ประธาน  - เน้นย้ ายอดฉีดวัคซีน ๕๐% ของผู้สูงอายุทุกอ าเภอ ภายในวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๔  

สามารถจองวัคซีนได้เพราะมีการบริหารวันต่อวัน 

มติที่ประชุม - รับทราบ 

ผู้ช่วยนพ.สสจ.สตูล - กรณีโรงงานตามที่ประชุม ทางโรงงานมีมาตรการแยกกุล่มคนงาน ๓ กลุ่ม 

ประธาน  - เน้นเรื่องให้ช่วยเหลือ ดูแลกัน  เร่งโรงงานให้ส่งแผนภายในวันนี้  

สสอ.ท่าแพ - จากกรณีโรงงานปลากระป๋อง มีคนในพ้ืนที่ทั้งหมด ๒๗ คน อยู่จริงในพ้ืนที่ตอนนี้ ๑๙ ราย   
เข้า LQ และตรวจ ATK อยู่ที่อ่ืน ๘ ราย ตอนนี้พบพนักงานที่ยังไปท างานไปเช้า กลับเย็น   1๐ ราย ที่เหลือ   
ให้กักตัวที่ LQ เป็นส่วนใหญ่ 
ประธาน  - แนะน าเรื่องจัด LQ เป็นของเคสโรงงานไปเลย เพ่ือที่ให้เขาสามารถท างานหารายได้ต่อไป     

 แต่ต้องอยู่ในที่ๆ  ก าหนด ให้ท าเป็นเซฟเฮาส์หรือแคมป์เหมือนกรณีคนงานในเมือง 
สสอ.ท่าแพ - จะลองน าไปหารือในพ้ืนที่ชุมชน 
มติที่ประชุม - รับทราบ 

หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริม - ขอฝากเรื่องการฉีดวัคซีนหญิงตั้งครรภ์ด้วย เพราะในภาพรวมจังหวัดผลงาน

ค่อนข้างน้อย 
ประธาน  - แนะน าเรื่องจัดสถานที่พักควบคุมเคสพนักงานโรงงานปลากระป๋องของอ าเภอทุ่งหว้าและ 
อ าเภออ่ืนๆ และเน้นย้ าเรื่องยอดผู้ฉีดวัคซีน ๕๐% ของผู้สูงอายุ ภายใน ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ และให้ความส าคัญ   
เป็นพิเศษเรื่อง อย่าตีตราผู้ติดเชื้อหรือผู้เสี่ยงสูงในพ้ืนที่ 
มติประชุม - รับทราบ 
 
ปิดประชุม  ๑๒.๐๐ น. 

 
 

         (นายจักรพงศ์  แหล่ทองค า)  

               นักวชิาการสาธารณสุขช านาญการ 

            ผู้จัดรายงานการประชุม 

 

 

    (นายธีระยุทธ  เกียรติธนภูษิต) 

   รก.หัวหน้ากลุ่มพัฒนายุทธศาสตร์ 

    ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


