
รายงานการประชุมการบริหารจัดการ 
ในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) 

ครั้งที ่17  / 2564 
วันที่ 6 กันยายน 2564 

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

รายช่ือคณะกรรมการผู้มาประชุม  

๑. นายสมบัติ ผดุงวิทย์วัฒนา  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสตูล 
๒. นายวรายุส วรรณวิไล          ผู้ช่วยนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสตูล 
๓. นายธนวัฒน์ สุวัฒนกุล  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลทุ่งหว้า 
4. พญ.อมรรัตน์ มุขวัลย์  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลมะนัง 
5. นางอรนุช นรารักษ์  หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมควบคุมโรคติดต่อ 
6. นายประพันธ์ ด้วยกาแด  หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ 
7. นายสุขสันต์ มรรคาเขต หัวหน้ากลุ่มงานสื่อสารประชาสัมพันธ์องค์กร 
8. นายเจนฤทธิ์ รอเกตุ  รก. สาธารณสุขอ าเภอละงู 
9. นายพิทักษ์ หวังชัย  แทนสาธารณสุขอ าเภอเมือง 
10. นายธานัท ยอดแก้ว  แทนสาธารณสุขอ าเภอมะนัง 
11. นายเกษม ไปรฮูยัน  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
12 นายธีระยุทธ  เกียรติธนภูษิต รก.หัวหน้ากลุ่มพัฒนายุทธศาสตร์ฯ         เลขานุการ 
13. นายจักรพงศ์ แหล่ทองค า นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ   ผู้ช่วยเลขานุการ 
 
เปิดการประชุม เวลา ๑๑.๐5 น. 
รพ.ทุ่งหว้า  - สถานการณ์ รพ.สนามทุ่งหว้า มีผู้ป่วยทั้งหมด 22 ราย เป็นผู้ป่วยหญิง 19 ราย ผู้ป่วยชาย   
3 ราย อาการระดับ 1 จ านวน 9 ราย ระดับ 2 จ านวน 3 ราย ระดับ 3 จ านวน 10 ราย ให้ยาฟาวิพิราเวียร์
จ านวน 9 ราย ฉีด Dexamethasone จ านวน 1 ราย และยังไม่มีผู้ป่วยรายใหม่ในพ้ืนที่ 
ประธาน  - ขอให้เตรียมรับ ATK Home Use ด้วย จะต้องยืนยันด้วย RT-PCR หรือไม่ ขอให้พิจารณา  
จากประวัติของผู้ป่วยร่วมด้วย และขอให้พิจารณาดูหลักเกณฑ์การเข้า CI ว่าต้องยืนยันด้วยRT-PCR หรือไม่       
ขออย่าให้มีการตีตรากัน ให้มีการซ้อมแผนในชุมชนร่วมกับ อปท . จะดีมาก เคสจากโรงงานปลากระป๋องเป็นกรณี
ตัวอย่างในการคัดกลุ่มเสี่ยงที่มีการหลบซ่อนจากการตรวจ ท าให้มีปัญหาในการควบคุมโรคและสิ้นเปลือง
ทรัพยากร ขอให้ชุมชนเรียนรู้ในการอยู่ร่วมกัน 

- จะขอให้ทาง รพ.ทุ่งหว้ารองรับผู้ป่วยจากเกาะหลีเป๊ะที่มีผล ATK เป็นบวก จะได้หรือไม่ 
รพ.ทุ่งหว้า  - สามารถรับได้ท่ี CI อาคาร 100 ปี อ าเภอทุ่งหว้า 
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ประธาน  - ในอนาคตอาจมีการปรับหลักเกณฑ์ให้นักท่องเที่ยวต้องตรวจ ATK มาก่อนหรือต้องฉีดวัคซีน
ครบ 2 เข็ม เป็นต้น โดยจะหารือกับนายอ าเภอทุ่งหว้าอีกครั้ง ขอให้อ าเภออ่ืนๆรับฟังแนวทางการบริหารจัดการ
ในแหล่งท่องเที่ยว เพ่ือพิจารณาหาแนวทางในการด าเนินการต่อไป อาจจะให้มาเข้า CI ทุ่งหว้าทั้งหมด ส าหรับ
กรณผีู้ประกอบการ 
รพ.ทุ่งหว้า  - อาจมีปัญหาในการเบิกจ่ายหรือไม่ และหากจะเพ่ิมจ านวน ต้องหาอุปกรณ์เพ่ิมเติมเพราะมี
เพียง 20 เตียง ต้องหารือกับนายอ าเภอ 
ประธาน  - สามารถเบิกจาก สป.สช. ได้เพราะเป็นผู้ป่วย และจะหารือกับนายอ าเภอทุ่งหว้าอีกครั้ง 
กลุ่มงานประกันสุขภาพ - จะสอบถาม สป.สช. เพ่ือความชัดเจนเรื่องการเบิกจ่ายและเรื่องของการท า RT-PCR 
อีกครั้ง  

 - การตรวจ ATK ที่สามารถบันทึกข้อมูลจะได้รายละ 10 บาท ขอให้ทุกแห่งด าเนินการด้วย 
วรายุส วรรณวิไล - ในวันที่ 8 กันยายน 2564 จะมีการประชุม หารือการจัดท าแผนการส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวภายใต้สถานการณ์โควิด-19 สามารถน าเสนอเรื่อง CI ทุ่งหว้าเป็นแผนในอนาคตได้ 

มติประชุม - รับทราบ 
รพ.มะนัง  - สถานการณ์ของอ าเภอมะนัง มีคนไข้ 18 ราย ซึ่งในจ านวนนี้เป็นคนไข้ของ รพ.ละง ู8 ราย ท่า
แพ 1 ราย และมีห้องแยกที่ ATK เป็นบวก อีก 2 ราย  ก าลังรอผล RT-PCR ซึ่งมาจาก Cluster รัตภูมิ        เป็น
หญิงหลังคลอด 20 วัน เดินทางมาจากรัตภูมิโดยไม่ได้แจ้งให้พ้ืนที่ทราบท าให้ติดเป็นเคสโควิดกลางวอร์ด       ซึ่ง
ทางโรงพยาบาลมะนังต้องปิดตึกผู้ป่วยใน 14 วัน ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2564 – 14 กันยายน 2564     และ
ประสานส่งผู้ป่วยสามัญท่ัวไปส่ง รพ.ทุ่งหว้า  

- ในส่วนของ cluster รัตภูมิดังกล่าว มีเฝ้าระวังคนที่บ้านผู้สัมผัสใกล้ชิดกับหญิงหลังคลอด 8 ราย  
- เนื่องจากวันอาทิตย์ที่ผ่านมามีผู้มา swab อีก 16 ราย รวมอีก 2 รายที่ ATK เป็นบวกแล้วรอ

ผล RT-PCR อยู่ทั้งหมด 18 ราย 
 - เรื่องการฉีดวัคซีนตอนนี้ยังเร่งท าในส่วนของกลุ่ม 608 ตามแผนเดือนกันยายนอยู่ 

  - การท่องเที่ยว ล่องแก่ง สถานการณ์ยังคงเงียบ อุทยานรักษาพันธุ์สัตว์ป่ายังประกาศปิดอยู่
เช่นกัน  จึงยังไม่มีความคืบหน้าเรื่องของการท่องเที่ยวและไม่ทราบก าหนดการเปิดท าการเพราะผู้ประกอบการ    
ส่วนใหญ่อยู่ท่ี อ.ละง ู
  - ทางอ าเภอได้มีการเตรียมความพร้อมในส่วนของ CI โดยจัดสถานที่ไว้ที่อ าเภอมะนังทั้งหมด 
40 เตียง กรณีท่ีผล ATK เป็นบวกจะสามารถเข้าพักท่ีศูนย์พักคอยก่อนได้ หรือเพ่ือรองรับคนไข้สีเขียว 
ประธาน - แนะน าเรื ่องกรณี ATK เป็นบวกแล้วเข้า CI ให้แยกโซนดูอาการตามอาการหนัก/เบา กรณีไม่ใช่  
กลุ่มเสี่ยงสามารถจ่ายฟ้าทะลายโจร แต่หากเป็นกลุ่มเสี่ยงจึงจะไปท า RT-PCR  เพ่ือพิจารณาให้ยาฟาวิพิราเวียร์
ต่อไป เพ่ือเป็นการลดการ RT-PCR ในผู้ประกอบการหรือ    ผู้ที่ไม่ใช่กลุ่มเสี่ยงซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ 
และขอติดตามสถานการณ์ฉีดวัคซีนในผู้ประกอบการณ์และพ่อค้าแม่ค้าในสถานที่ท่องเที่ยวอ าเภอมะนังด้วย 
สสอ.มะนัง - เนื่องจากแหล่งท่องเที่ยวล่องแก่ง พ้ืนที่ส่วนใหญ่ติดกับอ าเภอละงู สถานที่ท่องเที่ยวหลักๆ      
ของมะนัง  เป็นถ้ าภูผาเพชรซึ่งยังไม่เปิดให้บริการ แต่ผู้ประกอบการ ร้านค้า ตามสถานที่ดังกล่าวได้รับวัคซีนแล้ว     
ในส่วนของตัวเลขจ านวนผู้ประกอบการ พ่อค้า แม่ค้าที่ได้รับวัคซีนจะน ามาเสนอในโอกาสต่อไป 
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ประธาน - ในภายหน้าอาจมีการติดตามเรื่องบรรยากาศการเปิดเมือง และการรับมือกับ ATK ที่เป็นบวกใน
สถานการณ์การเปิดเมือง 
 สสอ.เมืองสตูล  - สถานการณ์ผู้ป่วยจากวันที่ 5 กันยายน 2564 พบผู้ป่วย 21 ราย เป็นผู้ป่วยที่เชื่อมโยงกับ     
กรณีโรงงานปลากระป๋อง 11 ราย จากแหล่งชุมชน 10 ราย โดยจาก 11 ราย นั้นเป็นพนักงานโรงงานปลา
กระป๋อง 4 ราย และผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 7 ราย ตอนนี้ได้เข้ารักษาตัวที่ รพ.สตูลแล้ว ในส่วนของผู้ป่วยจากแหล่งชุมชน 
10 รายนั้นจากต าบลฉลุง 2 ราย มีโรคประจ าตัวทั้งคู่จึงให้ทางหมอครอบครัวระวังเฝ้าสังเกตอาการกลุ่มเสี่ยงอยู่ 
ต าบลตันหยงโป 3 ราย เกาะหลีเป๊ะ 2 ราย เจ๊ะบิลัง 3 ราย ก าลังอยู่ระหว่างข้ันตอนการสอบสวนโรค 

-สถานการณ์โรงงานปลากระป๋อง ตรวจพบเชื้อเพ่ิม 3 ราย ผู้ป่วยสะสมรวม 27 ราย มีกลเสี่ยง
เพ่ิมอีก 7 ราย กลุ่มเสี่ยงสะสมรวม 42 ราย รวมผู้ตรวจพบเชื้อจากกรณีรงงานปลากระป๋อง 69 ราย 
  - CI ของ ต.ฉลุง ตั้งแต่เปิดบริการ 16 สิงหาคม 2564 – ปัจจุบัน มีผู้ป่วยที่รับมาจาก รพ.สนาม
อันดามัน 22 ราย จ าหน่ายไป 58 ราย ส่งกลับ 3 ราย ยอดคงเหลือโดยประมาณ 10  ราย รับใหม่เมื่อวันที่        
5 ก.ย. 64 จ านวน 6 ราย ข้อมูล ณ วันที่ 6 กันยายน 2564 คงเหลือผู้ป่วย 15 ราย 
  - การเฝ้าระวังติดตามของทางโรงงานปลากระป๋อง LQ รับเข้า 251 ราย และมีความจ าเป็น    
เข้า HQ จ านวน 33 ราย รวมทั้งหมด 284 ราย ส่วนการท า bubble ได้รับแจ้งว่าเป็นอ าเภอเมืองจ านวน       
85 ราย สามารถค้นหาพบ 79 รายในจ านวนนี้ไม่เข้าเกณฑ์ 12 ราย และได้ส่งคืนราชชื่อให้กับทางโรงงาน
ตรวจสอบและด าเนินการในส่วนของ Bubble&Seal ต่อไป ทาง LQ ฝากสอบถามถึงมาตรการตรวจ ATK         
และ RT-PCR ว่าทางจังหวัดจะให้มีแผนการตรวจอย่างไร 
ประธาน - แนะน าเรื่องการรักษาสุขอนามัยใน LQ และใช้แนวคิดว่าทุกคนมีเชื้อ ใช้ชีวิตแบบ new normal 
ส่วนในเรื่องการตรวจ RT-PCR ให้เน้นความเหมาะสมของแต่ละเหตุการณ์ ตามบริบทของทางพ้ืนที่สามารถ       
เป็นผู้ตัดสินใจ และขอให้เตรียมรับมือในส่วนของการเปิดเมืองโดย Smart Control and Living with COVID-19 

ขอเป็นก าลังใจให้กับทุกท่าน  
มติประชุม  - รับทราบ 
ปิดประชุม  12.20 น. 

 
         (นายจักรพงศ์  แหล่ทองค า)  
               นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
            ผู้จัดรายงานการประชุม 
 
 
    (นายธีระยุทธ  เกียรติธนภูษิต) 
  รก.หัวหน้ากลุ่มพัฒนายุทธศาสตร์ 
    ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


