
รายงานการประชุมการบริหารจัดการ 
ในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)       

ครั้งที่ ๑9 / ๒๕๖๔ 
วันที่ 16  กันยายน ๒๕๖๔ 

ณ ห้องประชุมวิมานเมฆ ผ่านระบบ Zoom Meeting App

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

รายช่ือคณะกรรมการผู้มาประชุม 

๑. นพ.สมบัติ ผดุงวิทย์วัฒนา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสตูล          ประธาน 
2. นพ.ปวิตร  วนิชชานนท์ ผู้อ านวยการโรงพยาบาลละงู 
3. นพ.ธนวัฒน์ สุวัฒนกุล ผู้อ านวยการโรงพยาบาลทุ่งหว้า 
4. นางนิตยา  ลิ่มวิริยะกุล นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ รพ.ละงู 
5. นางสุขมาลย์ พัฒนศิริ หัวหน้างานแพทย์แผนไทยฯ 
6. นายสุประพล บินต ามะหงง รก.หัวหน้ากลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมฯ 
7. นายสุทธิมาศ บินสะอาด รก.หัวหน้ากลุ่มโรคไม่ติดต่อฯ 
8. นายมะรอฟี เจ๊ะสือแม หัวหน้างานระบาดวิทยา 
9. นายเกษม ไปรฮูยัน นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ  
10 นายธีระยุทธ  เกียรติธนภูษิต   รก.หัวหน้ากลุ่มพัฒนายุทธศาสตร์ฯ       เลขานุการ 
11 นายจักรพงศ์ แหล่ทองค า    นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ        ผู้ช่วยเลขานุการ 

เปิดการประชุม เวลา ๑๑.15 น. 
ประธาน          - อยากให้เน้นศักยภาพการฉีดวัคซีนให้ได้จ านวนมากที่สุด กรณีนักท่องเที่ยว ATK เป็นบวก
ขอให้ทางทุ่งหว้าเตรียม CI  ไว้ส าหรับรองรับการเกิดปัญหาเตียงเต็ม 

-สอบถามถึงมาตรการรองรับนักท่องเที่ยวที่มาอ าเภอทุ่งหว้า (ถ  าเลฯ)กรณีคนฉีดวัคซีนแล้วและ
คนที่ไม่ได้ฉีดวัคซีน 
รพ.ทุ่งหว้า - เบื องต้นยังไม่มีมาตรการ แต่หากเปิดแล้วทางเจ้าของสถานที่ต้องการคัดกรอง อาจมีการตรวจ 
ATK แต่หากฉีดวัคซีนครบก็ไม่ต้องตรวจ 
ประธาน          - แนะว่าหากเปิดการท่องเที่ยวให้เน้นเที่ยวแบบ New normal และหากมีการตรวจ ATK ร่วม
ด้ายควรมีการเตรียมความพร้อมรองรับกรณีเจอผล ATK เป็นบวก ถ้าหากที่ถ  าเลสเตโกดอนเปิดพร้อมกับทาง
จังหวัดช่วง 1 ต.ค. 2564 หรือ 15 ต.ค.2564 อยากให้มีการเตรียมการ แผนเผชิญเหตุ  การใช้ชีวิตเรียนรู้อยู่
รวมกับโรคโควิด-19  ไม่ตกใจ ไม่ตีตรากัน ฯลฯ 

-สอบถามสถานการณ์ทางด่านอ าเภอทุ่งหว้า 
รพ.ทุ่งหว้า      - ด่านตรวจคนเข้าเมืองบางจุดมีให้ยิง QR CODE  (รายงานตัวเข้าจังหวัด) 
ประธาน       - ด้านแหล่งท่องเที่ยว และการเดินเรือ ทางด่านของปากบารา 
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รพ.ละง ู           - อยากให้มีการตรวจ ATK ให้ชัดเลยตั งแต่ด่านรับคนเข้าเพ่ือที่จะได้ไม่ต้องแยกย่อยเป็นหลาย
จุด และอยากให้ทางจังหวัดเข้ามาช่วยในเรื่องของด่านคัดกรอง และท าการตรวจ ATK จึงเสนอกรรมการควบคุม
โรคจังหวัดให้พิจารณา 
ประธาน  - เนื่องจากการตรวจเพียง 2 ด่านอาจจะเกิดคิวยาว อาจจะต้องหาวิธีการอ่ืน  แต่เบื องต้น
อาจจะตรวจเข้มเฉพาะบางจุดหรือบางเคส อยากให้ลองออกแบบในส่วนของปากบาราก่อน โดยจะไปโฟกัสที่
ท่าเรือก่อน  ให้มีการลงทะเบียนล่วงหน้าส าหรับผู้ฉีดวัคซีนแล้วหรือมีผลตรวจ ATK แต่อาจจะต้องหารือในส่วน
ของผู้ที่ไม่ได้จองตั๋วล่วงหน้า ให้มีการตรวจ ATK หน้างาน 
รพ.ละงู  - เนื่องจากยังไม่ได้วางระบบ อาจจะต้องปรึกษากับสสอ.ละงูอีกครั ง แต่เบื องต้นคิดว่า
นักท่องเที่ยวมีจ านวนไม่น้อย ซึ่งอาจเป็นภาระหนักหากมีเฉพาะเจ้าหน้าที่อ าเภอละงู จึงอยากขอให้ทางสสจ.ช่วย
เรื่องการจัดหาคนช่วยในส่วนของตรงนี  
ประธาน         - เบื องต้นพยายามให้ลงทะเบียนล่วงหน้า หรือน าผลมาล่วงหน้าก่อน ฝากประสานกับทางสสอ.
ละงูว่าจะมีวิธีการรูปแบบใดส าหรับท่าเรือปากบาราในวันพรุ่งนี  
  -สอบถามสถานการณ์การวัคซีนตอนนี  
รพ.ละง ู    - ยอดวัคซีน 2,500   จะแบ่งเป็นฉีดเป็น 2 จุด 
ประธาน         - วันที่ 24 กันยายน 2564 นี สามารถฉีดให้ได้ตั งแต่อายุ 18 ปีขึ นไป ไม่จ าเป็นต้องเน้น 608 
ถ้าอ าเภอไหนสามารถเพ่ิมจุดฉีดเพ่ิมสามารถตั งไว้ได้เลย 
  -สอบถามถึงเรื่องล่องแก่ง วังสายทอง ในพื นที่สูง จะท าเป็น COVID FREE SETTING ,FREE 
DRED ไหม 
รพ.ละง ู    - เนื่องจากยังไม่ได้ด าเนินการในส่วนนี จึงยังไม่มีข้อมูล 
ประธาน         - เบื องต้นก็อยากให้มีการลงทะเบียนล่วงหน้าส าหรับทุกแหล่งท่องเที่ยว เพ่ือเช็คเรื่องการฉีด
วัคซีนหรือ ผลATK ฝากทางละงูประสานทางสถานที่ท่องเที่ยวว่าต้องการตรวจเข้มไหม หรือไม่เข้มแต่ไปเน้นการ
ท่องเที่ยวแบบ NEW NOMAL แทน 
รพ.ละง ู    - ขอเสนอว่าอยากให้เป็นวาระในภาพรวมทั งจังหวัด เนื่องจากส่งผลกับทุกส่วนในภาพการ
ท่องเที่ยวทั งจังหวัด จึงอยากให้มีการคุยกันชัดเจนทุกส่วน 
ประธาน         - มีกรรกมารท่องเที่ยวเกี่ยวกับการเปิดเมือง ที่ทางผู้ว่าราชการจังหวัดตั งไว้แล้ว 3 ชุด แต่ในส่วน
ของการควบคุมโรคยังเป็นทางสาธารณสุขต้องเตรียมรับมือกับผู้ติดเชื อก่อน 
  -สอบถามสถานการณ์ผู้ติดเชื อที่ตลาดอ าเภอละงู 
รพ.ละง ู    - เริ่มท า ATK ใน high list วง 1 วง 2 และ 3 ส าหรับบางคนท า RT-PCR โดยรวมประมาณ 6
คน คิดว่าจะปิดจ๊อบได้เร็ว เพ่ือที่จะได้ รู้เร็ว แยกเร็วและจัดการได้เร็ว ตลาดได้ท าการปิด 7 วัน  
ประธาน         - เป็นก าลังใจให้บุคลากร ในกรณีมีการตรวจเจอที่ตลาดอ าเภอละงู และต้องมีการล้างให้เกลี ยง 
ไม่เลี ยงโควิด 
กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมฯ   ในส่วนของตลาด มีการประสานมาแล้ว เบื องต้นมีการล้างใหญ่ และพ่นฆ่าเชื อ
วันนี  
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ประธาน         - ฝากดูแลทั งตลาดและห้างร้านต่าง ๆ เรื่องมาตรการการฆ่าเชื อ 
  -ฝากทาง ICT พยายามหาวิธีลงทะเบียนล่วงหน้าส าหรับแหล่งท่องเที่ยว โดยเฉพาะท่าเรือปาก
บารา เพ่ือลดงานหน้างานไม่ให้เกิดการต่อคิวยาวแบบคอขวด 
รพ.ละง ู    - ขอฝากเรื่องมาตการท่องเที่ยวชุมชน เพราะทางชุมชนมีความพร้อมรับมือแล้ว 
  -เนื่องจากตอนนี  รถของบริษัทที่มารับขยะติดเชื อมาช้ามาก ท าให้มีขยะติดเชื อตกค้างที่รพ.
สนาม CI ที่ละงูเยอะ ฝากกลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมเรื่องนี ด้วย 
ประธาน         - ในเรื่องแหล่งท่องเที่ยวชุมชน ให้ใช้มาตรการคล้ายกัน  ว่าทางพื นที่ด าเนินการตรวจเข้มแค่ไหน 
แล้วจึงออกแบบวิธีการอีกครั ง 
มติประชุม - รับทราบ 
ปิดการประชุม ๑2.10 น. 
 
 
 

         (นายจักรพงศ์  แหล่ทองค า)  
               นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
            ผู้จดรายงานการประชุม 
 
 
       

  (นายธีระยุทธ  เกียรติธนภูษิต) 
           รกัษาการหัวหน้ากลุ่มพัฒนายุทธศาสตร์ฯ 
    ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


