
รายงานการประชุมการบริหารจัดการ 
ในสถานการณโ์รคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) 

ครั้งที่ ๑6 / ๒๕๖๔ 
วันที่ 3 กันยายน ๒๕๖๔ 

ณ ห้องประชุมวิมานเมฆ ผ่านระบบ Zoom Meetings App

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

รายช่ือคณะกรรมการผู้มาประชุม 

๑. นพ.สมบัติ ผดุงวิทย์วัฒนา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสตูล          ประธาน 
2. นายเสรี  พงศ์นฤเดช นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ 
3. นางโสภิดา  ตั้งวรางกูร เภสัชกรเชี่ยวชาญ (ผช.นพ.สสจ.สตูล) 
4. นพ.ปวิตร  วนิชชานนท์ ผู้อ านวยการโรงพยาบาลละงู 
5. นพ.ธนวัฒน์ สุวัฒนกุล ผู้อ านวยการโรงพยาบาลทุ่งหว้า 
6. นพ.พันธุ์เชษฐ์ บุญช่วย ผู้อ านวยการโรงพยาบาลท่าแพ 
7. พญ.นันทิกานต์  อุบล ผู้อ านวยการโรงพยาบาลควนกาหลง 
8. นายพิทักษ์ หวังชัย แทน สาธารณสุขอ าเภอเมือง 
9. นางอารอฟ๊ะห์ ชาญน้ า แทน รก.สาธารณสุขอ าเภอละงู 
10. นายพงษศ์ักดิ์  นิยมรัตน์ แทน รก.สาธารณสุขอ าเภอท่าแพ 
11. นายภาษิต  พิศาลสุทธิกุล หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ 
12. นางสุขมาลย์ พัฒนศิริ หัวหน้างานแพทย์แผนไทยฯ 
13. นายมะรอฟี  เจ๊ะสือแม หัวหน้างานระบาดวิทยา 
๑4. นายเกษม ไปรฮูยัน นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ  
15. นายธีระยุทธ  เกียรติธนภูษิต รก.หัวหน้ากลุ่มพัฒนายุทธศาสตร์ฯ       เลขานุการ 
๑6. นายจักรพงศ์ แหล่ทองค า นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ        ผู้ช่วยเลขานุการ 

เปิดการประชุม เวลา ๑๑.15 น. 
ประธาน          - ขอให้อ าเภอรายงานสถานการณ์ของแต่ละอ าเภอ 
รพ.ทุ่งหว้า - สถานการณ์ของรพ.ทุ่งหว้า ณ วันที่ 3 กันยายน 2564 มียอดผู้ป่วย เมื่อวันที่ 2 กันยายน 
2564 จ านวน 14 ราย รับใหม่ 8 ราย จาก Cluster ละงู รวม 22 ราย เป็นชาย 2 ราย เป็นหญิง  20  ราย 
อาการระดับ 1 จ านวน 4 ราย ระดับ 2 จ านวน 1 ราย ระดับ 3 รับยาฟาวิพิราเวียร์ จ านวน 17 ราย  วันนี้
นายอ าเภอทุ่งหว้าท าพิธีเปิด CI ที่อาคาร 100 ปี อ าเภอทุ่งหว้า ขณะนี้ในพื้นท่ีไม่มีปัญหาเรื่องผู้ป่วย แต่มีปัญหา
เรื่องการส่งต่อและการประสานงานระหว่าง รพช.เล็กน้อย 
มติที่ประชุม      - รับทราบ 
สสอ.เมือง       - สถานการณ์วันนี้ มีผู้ป่วยเพ่ิม 1 ราย อยู่ต าบลฉลุง มีโรคประจ าตัวเป็นเบาหวาน มีผู้สัมผัส 
ร่วมบ้าน 2 ราย ผู้สัมผัสใกล้ชิด 5 ราย กักตัว HQ  
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  -สถานการณ์ของโรงงานปลากระป๋อง ณ วันที่ 2 กันยายน 2564 มีพนักงานตรวจพบเชื้อ    
23 ราย และผู้สัมผัสในชุมชนตรวจพบเชื้อ 32 ราย รวม 55 ราย การกักตัวของโรงงานทั้งหมดมีรายชื่อ       
325 ราย แต่ข้อมูลล่าสุดเช้าวันนี้ มี 316 ราย มี 9 ราย อยู่ต่างอ าเภอ ซึ่งได้ประสานไปยังอ าเภอต้นทางแล้ว          
มีบางส่วนน าเข้ากักตัวใน HQ และส่งรายชื่อให้โรงงานพิจารณาน าเข้า LQ หรือ Bubble and Seal ต่อไป 
มติที่ประชุม      - รับทราบ 
รพ.ละง ู           - ขณะนี้มีผู้ป่วยในรพ.สนาม จ านวน 59 ราย จากเตียงทั้งหมด 60 เตียง และมีที่จะต้อง     
รับใหม่อีกประมาณ 4 ราย รพ.สนามอาจจะต้องขยายเพ่ิมเป็น 80 เตียง ขณะนี้ก าลังอยู่ระหว่างการขอเตียง
เพ่ิมเติม ได้เบาะจากรพ.ท่าแพ  9 ลูก และขอเตียงจากสอ.รฝ.ให้ครบ 80 เตียง เนื่องจากมีผู้ป่วยจาก Cluster 
เรือประมงชุมพร และเมื่อวานนี้มีผู้ป่วยจ านวน 51 ราย จึงต้องขอความร่วมมือจากรพ.สนามต่าง ๆ ในการรับ
ผู้ป่วยหญิงไปรักษาต่อด้วย  และขอให้ทางจังหวัดประสานกับ อบจ.สตูล เพื่อขอสนับสนุนเตียงเพ่ิมเติมด้วย 

 - CI ณ หอประชุมที่ว่าการอ าเภอ ชั้นบนมี 18 เตียง ชั้นล่างจะเพ่ิมอีก 20 เตียง  
สสอ.ละงู - จ านวนผู้ป่วยเมื่อวาน 51 ราย เป็นลูกเรือจากชุมพร 29 ราย และ Clusterในพ้ืนที่ 22 ราย 
ขณะนี้ก าลังสอบสวน Time line จะน าเข้ากระบวนการกักตัวใน LQ ต่อไป 
   - LQ ของ อ.ละงู ขณะนี้มีผู้กักตัวทั้งหมด 183 ราย จะขอสนับสนุนจากจังหวัดเรื่อง ขอให้จัด
ทีมระบาดฯ ลงพื้นทีเ่พ่ือให้ค าแนะน ากับทีมงานในพ้ืนที่จะดีมาก 
งานระบาดวิทยา  - Cluster จากโรงงานปลากระป๋อง จะส่งผลกระทบต่อทุกอ าเภอ ขณะนี้ก าลังประสาน     
ขอรายชื่อจากโรงงานเพ่ือจะให้ไปกักตัวในแต่ละพ้ืนที่ แต่รายชื่ออาจจะไม่ตรงกัน ขอให้ผู้รับผิดชอบแต่ละอ าเภอ
ช่วยตรวจสอบ และติดตามด้วย โดยสามารถประสานงานกับทางโรงงานได้ทางไลน์กลุ่ม และหากกลุ่มนี้           
อยู่ในระบบกักตัวแล้ว ให้ตรวจ ATK โดยไม่จ าเป็นต้อง RT-PCR ยกเว้นกลุ่มที่มีอาการ/กลุ่มเปราะบาง ขอให้ทีม 
SRRT CDCU ติดตามและรายงานข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน ส าหรับที่ละงู ทีมระบาดฯ จะลงไปช่วยในพื้นท่ีต่อไป  
สสอ.ละงู  - อ าเภอละงู ได้ส ารวจกลุ่มโรงงานปลากระป๋อง พบว่ามีอยู่ในพื้นท่ี 41 ราย บางส่วนเข้า LQ  
และบางส่วนเข้า HQ เข้มข้น ทุกคนหยุดงานไม่ได้ไปท างานแล้ว  
มติที่ประชุม      - รับทราบ 
สสอ.ท่าแพ - สถานการณ์อ าเภอท่าแพ มีพนักงานจากโรงงานปลากระป๋อง 12 ราย เข้า LQ ทั้งหมด      
อีก 5 ราย ประสานกับพ้ืนที่แล้ว วันนี้มีการ swab ผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 12 ราย ที่รพ.ท่าแพ 
  - กรณีโรงงานยางพารา มีผู้เสี่ยงสูง 15 ราย ขณะนี้กักตัวที่โรงงานทุกราย ผลตรวจเป็นลบ     
ทุกคน มีผู้เสี่ยงต่ า กักตัวอยู่ HQ จ านวน 14 หลังคาเรือน รอสังเกตอาการ 
ประธาน     - การรับมือต้องมีแผนรองรับอย่างมีสติ ต้องมีการเตรียมความพร้อมเรื่อง HI CI และ ATK 
Home use ด้วย 
มติที่ประชุม - รับทราบ 
รพ.ควนกาหลง - สถานการณ์อ าเภอควนกาหลง ขณะนี้มี  case Admit ใหม่ 13 ราย จากต าบลทุ่งนุ้ย       
และบ้านค่ายรวมมิตร และมีการ swab เคสเสี่ยงสูงหลายราย การเปิด CI อยู่ระหว่างด าเนินการ มีสถานที่แล้ว       
แตย่ังขาดอุปกรณ์บางส่วน 
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ประธาน         - จุดเปลี่ยนคือ ATK และการท าให้ประชาชนไม่ตื่นกลัว ไม่ตีตรา  สามารถท า HI ได้ และการ   
เฝ้าระวังไข้หวัด การออกรบอย่างมีกลยุทธ์ ขอเป็นก าลังใจให้ทุกท่านด้วย 
มติประชุม - รับทราบ 
 
ปิดการประชุม ๑1.50 น. 
 
 
 

         (นายจักรพงศ์  แหล่ทองค า)  
               นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
            ผู้จดรายงานการประชุม 
 
 
       

  (นายธีระยุทธ  เกียรติธนภูษิต) 
           รกัษาการหัวหน้ากลุ่มพัฒนายุทธศาสตร์ฯ 
    ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


