
รายงานการประชุมการบริหารจัดการ 
ในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) 

ครั้งที่ 18 / 2564 
วันที่ 7 กันยายน 2564 

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

รายช่ือคณะกรรมการผู้มาประชุม  

1. นายสมบัติ ผดุงวิทย์วัฒนา  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสตูล 
2. นายวรายุส วรรณวิไล          ผู้ช่วยนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสตูล 
3. นายธนวัฒน์ สุวัฒนกุล  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลทุ่งหว้า 
4. นพ.พันธุ์เชษฐ์ บุญช่วย  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลท่าแพ 
5. พญ.นันทิกานต์ อุบล  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลควนกาหลง 
6. นายเจนฤทธิ์ รอเกตุ  รก. สาธารณสุขอ าเภอละงู 
7. นายพิทักษ์ หว้าชัย  แทนสาธารณสุขอ าเภอเมือง 
8.นายอนันต์ เสียมไหม  แทน สาธารณสุขอ าเภอทุ่งหว้า 
9.นายพงษ์ศักดิ์ นิยมรัตน์  แทน สาธารณสุขอ าเภอท่าแพ 
10.นายสุขสันต์ มรรคาเขต หัวหน้ากลุ่มงานสื่อสารประชาสัมพันธ์องค์กร 
11. นายประพันธ์ ด้วยกาแด  หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ 
12. นายสุทธิมาศ บินสะอาด  แทน หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อฯ 
13. นายเกษม ไปรฮูยัน  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
14. นายธีระยุทธ เกียรติธนภูษิต  รก. หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์              เลขานุการ 
15. นายจักรพงศ์ แหล่ทองค า นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ                           ผู้ช่วยเลขานุการ 
 
เปิดการประชุม เวลา 11.10 น. 
รพ.ทุ่งหว้า   - สถานการณ์ รพ.สนาม ณ วันที่ 7 ก.ย. 64 ยอดผู้ป่วย 18 คน เป็นผู้ป่วยชาย      
2 คน หญิง 16 คน อาการระดับ 1 จ านวน 4 คน อาการระดับ 2 จ านวน 4 คน อาการระดับ 3 จ านวน     
10 คน รับยาฟาวิพิราเวียร์ จ านวน 9 คน ยังไม่มีผู้ป่วยรายใหม่ในพ้ืนที่ แต่ได้รับการติดต่อจาก อ.ละงู ว่าจะส่ง
ผู้ป่วยมา 1 ราย 
ประธาน  - ฝากทาง รพ.ทุ่งหว้า หารือกับนายอ าเภอทุ่งหว้าเรื่องที่จะขอให้ทาง CI อ.ทุ่งหว้า รับผู้ป่วย
จากเกาะหลีเป๊ะที่มีผล ATK เป็นบวกด้วย 
มติที่ประชุม -รับทราบ 
สสอ.เมือง  - สถานการณ์ผู้ป่วย มีผู้ป่วยยืนยัน 6 ราย ไม่มีเชื่อมโยงกับกรณีโรงงานปลากระป๋อง         
เป็นผู้ป่วยจากแหล่งชุมชนทั้งหมดโดยอยู่ที่บ้านควน 1 ราย ฉลุง 3 ราย และเจ๊ะบิลัง 2 ราย ซึ่งเป็นผู้สัมผัส     
กับกลุ่มเสี่ยงเดิม จากข้อมูลเบื้องต้นใน 3 รายที่ต าบลฉลุง มีโรคประจ าตัว 1 ราย ทางหมอครอบครัวก าลัง    
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เฝ้าระวังติดตามอาการและมีผู้เสี่ยงร่วมบ้านอีกจ านวน 9 คนซึ่งเข้า HQ แล้ว จากข้อมูล 1 รายที่บ้านควน      
เป็นพนักงาน Global House แผนกเครื่องใช้ไฟฟ้า เบื้องต้นให้ในแผนกเฝ้าระวังสังเกตอาการและหยุดท าการ    
มีผู้สัมผัสร่วมบ้าน 5 คนซ่ึงเข้ากักตัว HQ 4 คน LQ 1 คน และกลุ่มเสี่ยงเป็นพนักงานร่วมฝ่าย 14 คน ให้ทาง
ทีมหมอครอบครัวเฝ้าระวังติดตามอาการ และอีก 2 ราย จากต.เจ๊ะบิลังนั้นก าลังอยู่ในขั้นตอนของการสอบสวน
โรค 
  - สถานการณ์การตรวจ ATK ตอนนี้ มีส่งตรวจ 4 คนจากเกาะหลีเป๊ะซึ่งผลเป็นลบทั้งหมด 
  - สถานการณ์โรงงานปลากระป๋องยังเป็นข้อมูลเดิม ยอดรวมผู้ป่วยติดเชื้อ 69 ราย 

  - CI ที่ฉลุง ยอดล่าสุดมีผู้ป่วย 11 ราย โดยวันนี้ทางศูนย์อนามัยที่ 12 ลงเยี่ยมติดตามเรื่อง
การจัดการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมร่วมกับ สสอ.เมือง เทศบาลต าบลฉลุง รพ.สตูล และ สสจ.สตูล 

  - กรณีของโรงงานปลากระป๋องยังพบปัญหาหลายเรื่อง นายอ าเภอเมืองสตูลได้นัดประชุม
ผู้เกี่ยวข้องด้านจังหวัดและหัวหน้าส่วนที่เกี่ยวข้อง สสจ.สตูล รพ.สตูล สสอ.เมือง เทศบาลต าบลคลองขุด ตลอดจน
สถานีอนามัย ที่เก่ียวข้อง เพ่ือพูดคุยในเรื่องประเด็นต่างๆท่ีเป็นปัญหา 
ประธาน  -  ขอทราบประเด็นปัญหา เบื้ อ งต้นกรณี โ รง งานปลากระป๋ อง  เ พ่ือให้ที่ ป ร ะชุ ม                    
ช่วยกันหาทางออก  เพราะกรณีนี้มีผลกระทบหลายอ าเภอ 
สสอ.เมือง   - เนื่องจากจะมีผู้ที่เข้าท าการกักตัว bubble & seal ครบก าหนดก าลังทยอยออก
จากสถานที่พร้อมกันนั้นก็มีผู้เข้ากักตัวรายใหม่ด้วย ทางโรงงานจึงอยากทราบมาตรการจัดการที่จะไปเกี่ยวเนื่อง
กับเรื่อง     ของการเพาะเชื้อ และเรื่องการชดเชยของประกันสังคม 
ประธาน  - ในทางระบาดวิทยา แนะน าให้ตรวจ ATK วันที่ 14 ก่อนที่จะทยอยปล่อยตัว ถ้าผล ATK 
เป็นลบสามารถปล่อยกลับได้ แต่อยากให้พนักงานระมัดระวังตัวจากครอบครัวหรือคนใกล้ชิดด้วย และขอ
สอบถามถึงสถานการณ์โรงงานว่าตอนนี้ยังเป็นแหล่งรังโรคหรือไม่ 
สสอ.เมือง  - ประเมินแล้วยังเป็นแหล่งรังโรคเพราะผล RT-PCR ส่วนใหญ่ยังเป็นผลของกรณีโรงงาน 
ประธาน  - อยากให้มีการสุ่มตรวจตามแผนกในโรงงานว่ายังมีผู้ติดเชื้อหรือไม่ โดยขอข้อมูลเป็นตัวเลข 
ให้ทางอ าเภอเมืองลองประสานผู้เกี่ยวข้องเพ่ือความแน่ใจว่าจะไม่เป็นแหล่งรังโรค ในส่วนของสวัสดิการให้เป็น  
บทบาทของประกันสังคมเป็นผู้ด าเนินการ 
สสอ.เมือง - สามารถออกใบรับรองในการกักตัวกรณีกลุ่มเสี่ยงที่มีผล ATK เป็นบวกให้ทางผู้กักตัว       
ไดห้รือไม ่
ประธาน  - ให้ทางอ าเภอประสาน ออกแบบใบรับรองการกักตัว 14 วัน ขอสอบถามความเห็น        
ทางผู้ช่วยวรายุส เรื่องมาตรการรองรับการทยอยออกจากสถานที่กักตัวของผู้กักตัวครบ 14 วัน 
วรายุส วรรณวิไล  - ในกรณีที่ยังต้องกลับไปท างานในแผนก หลังจากกักตัว 14 วันและ ATK ในวันที่ 14 
แล้ว 1 ครั้ง หลังจากนั้น 5 วันให้ ATK ซ้ าอีกพร้อมกับพิจารณาว่าในแผนกมีผู้ป่วยล่าสุดวันไหน เพ่ือป้องกันผล 
ATK บวกไปปะปนจนเกิดเป็นการระบาดอีก  
ประธาน  - ขอให้รักษาสุขอนามัยอย่างเข้มงวด และตรวจ Covid free setting ทุก 5 วัน, 7 วัน เพ่ือให้
ธุรกิจสามารถเดินต่อและลดการกระจายเชื้อ 
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สสอ.เมือง - เบื้องต้นทางโรงงานยังสอบถามเรื่องมาตรการในการตรวจหลังกักตัวว่าควรตรวจ Antibody 
หรือ ATK และหากตรวจแล้วเป็นบวกควรรับมืออย่างไรต่อ 
วรายุส วรรณวิไล - อยากให้ทาง รพ.สตูล เป็นผู้แจ้งเอง แต่ในเบื้องต้นที่ได้คุยกับทาง รพ.สตูล แจ้งว่า
การตรวจ antibody นั้นค่อนข้างมีความซับซ้อนในหลายๆเรื่อง  จึงคาดว่าจะใช้เป็น ATK ทั้งหมด และอ าเภอ
อาจขอสนับสนุนชุดตรวจได้หรือไม่นั้น ทาง รพ.สตูล จะเป็นผู้ดูแลและตัดสินใจในเรื่องนี้ต่อไป 
ประธาน  - เรื่องแผนการตรวจให้ทาง รพ.สตูล แจ้งอีกครั้ง ฝากเรื่องการส ารวจเรื่องการสุ่มตรวจ ATK 
ในโรงงานที่มีจ านวนคนเกิน 50 คน และพูดคุยท าความเข้าใจเรื่องการรับมือและการอยู่ร่วมกันในยุค COVID-19 
พร้อมทั้งฝากเรื่องการเดินหน้าเศรษฐกิจ การรับมือสถานการณ์ Smart control and living with COVID-19  
วรายุส วรรณวิไล - แนะน าว่ากรณีการตรวจเช็คผู้ทยอยออก อยากให้ตรวจ ATK เรื่อยๆ จนถึง        
วันที่ 28 แล้วค่อยตรวจ Antibody อีกครั้ง 
ประธาน  - ด าเนินการได้ทุกรูปแบบ  แต่อยากฝากเรื่องขออย่าท าให้สังคมตื่นตระหนกและอย่าให้     
กลุ่มเสี่ยงหรือกลุ่มเปราะบางท่ีติดไปแล้วมีอาการหนัก ขอติดตามเรื่องสถานการณ์บริษัทพลายงามพาราวู้ด 
รพ.ท่าแพ - มีพนักงาน 1 ราย ที่ตรวจเจอเชื้อ จากการสอบสวนทราบว่ารับเชื้อมาจากคนที่บ้านที่ อ.ละงู 
และได้ท าการ swab ในส่วนของผู้เกี่ยวข้อง ผู้ร่วมงานใกล้ชิด ผลยังไม่พบเชื้อ 
ประธาน  - ฝากติดตามเรื่องสถานการณ์ของทางโรงงาน และขอสอบถามไปถึงสถานการณ์ของทาง รพ.ท่าแพ ด้วย 
รพ.ท่าแพ - ที่ อ.ท่าแพ ยังไม่มี cluster ขยายเป็นวงกว้าง รพ.สนามมีผู้ป่วยอยู่ที่ประมาณ 20-30 เตียง 
ส่วนทาง CI เตรียมความพร้อมแล้ว คาดว่าเปิดได้สัปดาห์นี้ และอาจจะน าคนไข้ขาลง Day11 - Day14      
เข้าพัก 
ประธาน  - มีการรองรับ ATK Home Use อย่างไรบ้าง 
รพ.ท่าแพ - เนื่องจากไม่มีร้านยาที่กระจาย ATK จึงหารือกันว่าหากสถานการณ์ไม่มีผู้ติดเชื้อเยอะนั้น    
จะควบคุมสถานการณ์ไว้ที่ รพ.ท่าแพ ก่อน เพ่ือที่จะมั่นใจเรื่องคุณภาพและการติดตามหลังการตรวจ ส าหรับ
กรณีสถานการณ์ผู้ติดเชื้อมากตอนนี้ก าลังอยู่ในระหว่างหารือ 
ประธาน  - ฝากทางทุกอ าเภอเตรียมพร้อมรับมือกับ ATK Home Use เช่นกรณี ATK บวกของ        
เกาะหลีเป๊ะจะน าเข้า CI อ.ทุ่งหว้า ดูอาการ 14 วัน อาจไม่ต้อง RT-PCR กรณีท่ีมาจากแหล่งท่องเที่ยว  

 - ขอติดตามสถานการณ์วัคซีน รพ.ท่าแพ 
รพ.ท่าแพ - ทาง รพ. ก าลังด าเนินการในกลุ่มของเป้าหมาย แต่ยังไม่มีการเปิด walk-in ในส่วนของการฉีดวัคซีน 
ประธาน  - ฝากหากลยุทธ์วิธีให้ผู้สูงอายุเข้าฉีดวัคซีน และส่งยอดเพ่ือจะได้มี sinopharm ในส่วนของ
วัคซีนพระราชทานไปเติมได้ 
มติประชุม - รับทราบ 
สสอ.ละงู - สถานการณ์ของ อ.ละงู มีผู้ป่วย 97 รายพ้ืนที่ระบาด คือ ต.ละงู 57 ราย, ต.ก าแพง 26 ราย 
และต าบลอื่นๆซึ่งตอนนี้รักษาหายแล้วและยังไม่มี cluster ใหม ่
  -กรณีพนักงานบริษัท พลายงาม พาราวู้ด เป็น cluster เดียวกับผู้ป่วยเสียชีวิตที่ ม.9 อ.ละงู 
ซึ่งทางบ้านของพนักงานมีผู้ติดเชื้อรวมกับผู้ป่วยเป็น 4 ราย ขณะนี้มีผู้ป่วยจาก cluster 34 ราย เสียชีวิต        
1 ราย พบล่าสุดวันศุกร์ที่ผ่านมาและยังไม่พบเพิ่มเติมใน cluster นี้ 
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  - สถานการณ์โรงงานปลากระป๋อง ของ อ.ละงู จากรายชื่อที่ได้รับ 55 คน อยู่ในพื้นที่ 45 คน    
เข้า LQ 18 คน HQ 27 คน ปัจจุบันพบผู้ป่วยเป็นพนักงานจริงๆ 8 ราย ที่ตรวจเจอ ซึ่งมีผู้สัมผัส 55 ราย        
เข้า HQ 30 ราย LQ 25 ราย ตอนนี้ก าลังหารือกรณีที่มีพนักงานที่ก าลังจะกลับไปท างานว่าจะมีวิธีบริหารจัดการ
อย่างไร  
  - เรื่องวัคซีน ทาง รพ. จัดทีมแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวในการลงพ้ืนที่ฉีดวัคซีนให้ผู้ป่วย     
ติดบ้าน ผู้ป่วยติดเตียง และทาง รพ.สต. ก าลังเร่งด าเนินการในส่วนของการลงพ้ืนที่ไปฉีดกลุ่ม 608 กรณทีี่ไม่มี
บุตรหลานพาไปฉีด/เดินทางด้วยตัวเองไม่ได้ 
มติที่ประชุม -รับทราบ 
รพ.ควนกาหลง - สถานการณ์ผู้ป่วยโควิด รพ.ควนกาหลง ณ ตอนนี้เตียงเต็ม ผู้ที่สัมผัสเสี่ยงทยอยเข้ามา 
swab เรื่อยๆ ในส่วนของ CI ยังไม่เรียบร้อย แต่ได้ด าเนินการในส่วนของ HI เมื่อวาน 3 รายและวันนี้อีก         
3 ราย น าร่องที่ชุมชนบ้านโตนปาหนัน ซึ่งทางเจ้าหน้าที่มอบกล่องยังชีพ พร้อมทั้งติดตามเรื่องอาหาร 3 มื้อ    
ให้ผู้ป่วยพร้อมกับทางเจ้าหน้าที่ รพ.สต. ประสานทีมหมอครอบครัวไปดูแลด้วย  
วรายุส วรรณวิไล - รับทราบสถานการณ์และขอแจ้งข้อมูล กรณีพนักงานบริษัท พลายงาม พาราวู้ด 
เนื่องจากได้มีการลงพ้ืนที่ไปกับรองผู้ว่าฯและ นพ.สสจ.สตูล ร่วมกับอีกหลายหน่วยงาน พบว่าทางบริษัทมีการ
จัดการค่อนข้างดี ทาง รพ. และ สสอ. มีการลงไปด าเนินการแล้ว โดยบริษัทมีพนักงานทั้งหมด 595 คน       ใน
วันที่ 28 สิงหาคม 2564 ทราบว่ามีลูกของพนักงานติดเชื้อ ทาง อ.ละงู จึงเรียกกักตัวทันที ต่อมาพนักงาน
ได้รับแจ้งวันที่ 31 สิงหาคม 2564 ว่าติดเชื้อ จึงเข้ารับการรักษาที่ รพ.ละงู และทางโรงงานได้มีการหากลุ่ม
เสี่ยงทันท ีพบว่ามผีู้สัมผัสเสี่ยง 8 ราย ไปตรวจ RT-PCR  แล้วผลเป็นลบ ฝากทางพ้ืนที่ช่วยดูแลเรื่องตัวอาคาร
ที่พัก 2 ชั้นของพนักงาน เบื้องต้นได้มีการแจ้งเรื่อง DMHTT แล้ว  แต่ฝากให้ทางพ้ืนที่ช่วยดูแลและเน้นย้ า  
เพ่ือลดการสัมผัสผู้ป่วยของคนงานท่ีอยู่ร่วมกัน 
กลุ่มงานประกันสุขภาพ - กรณทีี่จะให้คนที่ผล ATK เป็นบวกของเกาะหลีเป๊ะ เข้าพัก CI หอประชุม อ.ทุ่งหว้า      
ในส่วนของการเบิกค่าใช้จ่ายนั้น ได้สอบถามทางผู้รับผิดชอบแล้วแจ้งว่าไม่มีปัญหา สามารถเบิกได้ 
มติประชุม  - รับทราบ 
ปิดประชุมเวลา  ๑๒.15 น. 
 

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


