
รายงานการประชุมการบริหารจัดการในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  
ครั้งที่  2 /2564 

วันที่  11 กรกฎาคม  2564 
ผ่านระบบ Zoom Meetings App 

------------------------------------------------------- 
รายช่ือผู้มาประชุม 
1. นายสมบัติ ผดุงวิทย์วัฒนา  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสตูล    ประธาน 
2. น.ส.วันทนา ไทรงาม   ผู้อ านวยการโรงพยาบาลสตูล 
3. นางโสภิดา ตั้งวรางกูร   เภสัชกรเชี่ยวชาญ (ผช.นพ.สสจ.สตูล) 
4. นายเอกพล  เหมรา   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ (รอง นพ.สสจ.สตูล) 
5. นายเสรี พงศ์นฤเดช   นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ (ผช.นพ.สสจ.สตูล) 
6. นายวรายุส วรรณวิไล   นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ (ผช.นพ.สสจ.สตูล) 
7. นายปวิตร วณิชชานนท์  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลละงู 
8. นายพันธุ์เชษฐ์  บุญช่วย         ผู้อ านวยการโรงพยาบาลท่าแพ 
9. นายธนวัฒน์  สุวัฒนกุล  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลทุ่งหว้า 
10 นางนันทิกานต์ อุบล   ผู้อ านวยการโรงพยาบาลควนกาหลง 
11 นางอรนุช  นรารักษ์   หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ 
12 นางสุขมาลย์ พัฒนศิริ            หัวหน้ากลุ่มงานการแพทย์แผนไทยฯ 
13 นางฉัตรพิไล เจียระนัย                    หวัหน้ากลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพฯ 
14 นายสมชาย เรืองแก้ว    สาธารณสุขอ าเภอทุ่งหว้า      
15 นายอาวุธ โพธิ์แก้ว   สาธารณสุขอ าเภอควนโดน 
17 นายศักดา รอเกตุ   รก.สาธารณสุขอ าเภอท่าแพ 
18 นายพิทักษ์ หวังชัย   แทน สาธารณสุขอ าเภอเมือง 
19 นายเจนฤทธิ์  รอเกตุ            รก.สาธารณสุขอ าเภอละงู 
20 นายอดินันท์ กาเดร์   รก.สาธารณสุขอ าเภอควนกาหลง 
21 นายสุขสันต์  มรรคาเขต   หัวหน้ากลุ่มงานสื่อสารประชาสัมพันธ์องค์กร 
22 นายธีระยุทธ  เกียรติธนภษูิต  รก.หัวหน้ากลุ่มพัฒนายุทธศาสตร์ฯ               เลขานุการ 
๒3 นายจักรพงศ์   แหล่ทองค า  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ      ผู้ชว่ยเลขานุการ 
 
รายช่ือผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นายเกษม ไปรฮูยัน   นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
๒. นายมะรอฟี เจะสือแม                      นักวชิาการสาธารณสุขช านาญการ 

รายช่ือผู้ไม่มาประชุม     
1.นายสุพล เจริญวิกกัย   ติดภารกิจ 
2.นางอมรรัตน์ มุขวัลย์    ติดภารกิจ 
3.นางพวงษา วิลาสินี   ติดภารกิจ 
๔.นายภาษิต พิศาลสิทธิกุล  ติดภารกิจ 
๕.นายอัครเดช ยาแบโด   ติดภารกิจ 
๖.น.ส.วันทิพย์ อุทยางกูร   ติดภารกิจ 
๗.น.ส.กัญญวรา วิลามาศ   ติดภารกิจ 
๘.นายประพันธ์ ด้วยกาแด  ติดภารกิจ  
๙.นางจ าดี ศิริสมันวงศ์   ติดภารกิจ 
๑๐.นายยุทธพงษ์ ตันทเสนีย  ติดภารกิจ 
 
 



 ๒ 
 
เปิดการประชุม     เวลา  11.00 น. 
รพ.ทุ่งหว้า   สถานการณ์  จ านวน Admit 14 คน  รับได้อีก  16 คน   
                จะรับภรรยาผู้ก ากับสภอ.ละงู ที่ติดจากต ารวจ ซึ่งติดจากผู้ต้องหาที่ละงู เข้าร.พ.สนามทุ่งหว้าวันนี้ 
ประธาน     1. ให้เชื่อไว้ก่อนว่าผู้เดินทางจากกรุงเทพฯ และจังหวัดเสี่ยงมีเชื้อทุกคน 
      2. จ ากัดบริเวณให้ดี ต้องออกแบบให้ปลอดภัย OPD case ต้องท าให้ดี 
                ๓. อ าเภอที่ยังมีผู้ป่วยน้อย ให้เร่งด าเนินการ ให้ดู COVID SCORE  จะมีผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงจาก 
กรุงเทพฯและจังหวัดเสี่ยงสูงกลับมาอีก ต้องจ ากัดบริเวณให้รวดเร็ว เพราะ DELTA จะระบาดเร็ว ขอให้         
รพ.ทุ่งหว้าถอดบทเรียนจากประสบการณ์ 
สสอ.ทุ่งหว้า   มีเคสเฝ้าระวัง 3 กลุ่ม 
         1.ผู้ป่วยเข้าข่าย นาทอน บ้านช่องไทร  1 ราย (ผลลบ 2 ครั้ง) 
         2.ผู้สัมผัสที่ท่าแพ  นาทอน บ้านช่องไทร 2 ราย (ผลลบ 2 ครั้ง) 
         3.ผู้สัมผัสที่ป่าแก่บ่อหิน  4 ราย   (ผลลบ 2 ครั้ง) 
 ได้ปฏิบัติตามข้อแนะน าการควบคุมโรคจ ากัดวงเรียบร้อย  ทั้ง 3 กลุ่ม 
 การวินิจฉัยเป็นลบทั้ง 3 กลุ่ม ส าหรับด่านคีรีวง ได้ด าเนินการอย่างเข้มแข็ง ได้ลงไปติดตามอย่างต่อเนื่อง 
ประธาน   ทุกอ าเภอให้ช่วยรายงานสุขภาพทุกวัน การส่งต่อข้อมูลจากด่านให้ถอดบทเรียนว่า ผู้ผ่านด่านปฏิบัติ
ตามข้อก าหนดหรือไม่ อย่างไร มอบรองผู้รับผิดชอบ ทุ่งหว้าและละงู 
มติที่ประชุม   รับทราบ 
รพ.ละงู  มีผู้ป่วยเริ่มมาเพ่ิมขึ้น cluster ต ารวจ รวม 5 ราย ครอบครัวต ารวจ 4 รายแรก อยู่รพ.ท่าแพ และ
ภรรยาผู้ก ากับฯ จะส่งไปร.พ.สนามทุ่งหว้า จะท า Swab ครอบครัวผู้ก ากับอีกครั้งพรุ่งนี้ รพ.สนามมีผู้ป่วยอยู่      
3 – 4 ราย ทีมสอบสวนจะลงไปติดตามเพ่ิมเติม 
ประธาน   ผู้ที่ฉีดวัคซีนครบแล้ว อาจจะลดการป้องกันลง จะลองท า Community หรือ Home lsolation 
หรือไม ่        
รพ.ละง ู จะลองพิจารณาร่วมกับทีมอ าเภอ    
ประธาน   ทีมร.พ.สตูลและสสจ. อาจต้องท า Swab ให้เร็วและมากขึ้น อาจใช้ประวัติในการควบคุมโรคโดยเร็ว
ไม่ต้องรอผล Lab และควรออกแบบการจับกุมส าหรับต ารวจที่ต้องปฏิบัติหน้าที่ 
สสอ.ละงู    กรณีต ารวจได้กักตัวตั้งแต่วันแรกที่ทราบว่าผู้ต้องหาติดเชื้อ รวมทั้งครอบครัวและเครือญาติ ผู้สัมผัส 
10 กว่ารายที่สัมผัสกับลูกชายต ารวจ วันนี้ได้ลงไปสอบสวนครอบครัว 4 รายที่ LQ  จะสรุปผลในช่วงบ่าย 
มติที่ประชุม  - รับทราบ 
สสอ.ควนกาหลง   - พบเชื้อเพ่ิม 3 ราย เป็นกลุ่มเสี่ยงสูงในบ้าน 18 คน ของ Caseที ่2 หมู่ 4  น าเข้า LQ แล้ว 
                        - ด่านที่คนเข้าออก มีจากกรุงเทพฯ 2 ราย อยู่บ้านเช่า หมู่ 12 ให้กักตัว 14 วัน  
รพ.ควนกาหลง   - รพ.เตรียมเป็น COHOT WARD เป็น 10 เตียง HQ ต้องเน้นย้ า เรื่อง สุขอนามัยเพ่ิมข้ึนใน 2 
ครอบครัว 10 คน  
ประธาน  - เรื่องฉีดวัคซีนผู้สูงอายุ กลุ่มเปราะบาง ขอให้ด าเนินการให้ครอบคลุม 
            - ตัวอย่างอ าเภอเมือง เป็นการปรับกลยุทธ์ เพ่ือรับมือกับเชื้อ DELTA จะต้องดูความปลอดภัยในกลุ่ม
เปราะบางเป็นหลัก 
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รพ.สตูล     - มี 3 หอผู้ป่วย ผู้ป่วย 54 คน (เตียง 55 เตียง) เตียงว่าง 20  เตียง (เนื่องจากมีผู้รับการรักษา
อยู่ห้องเดียวกันหลายคน) ผู้ป่วยวิกฤต 6 คน Moderate จ านวน 38 คน ระดับ 1 – 2 จ านวน 10 คน        
ใช้เครื่องช่วยหายใจ 1 คน รับยา Favipiravir  5 คน มีผู้ป่วยจากกรุงเทพฯเพ่ิมขึ้น ต้องเตรียมพร้อมเพ่ิมขึ้น 
อาจจะมีการย้ายผู้ป่วยที่อาการดีข้ึน ไปรพ.สนาม เตียงจะว่างเพิ่มขึ้น 
มติที่ประชุม  - รับทราบ 
ประธาน   รูปแบบการดูแลเป็นผู้ป่วยนอก เตรียมการอย่างไรกับ OPD case หากมีผู้สมัครใจให้ออกแบบ 
Home Isolation ต้องแยกสัดส่วน 
รพ.สตูล     - ไม่แน่ใจว่าจะมีแรงต้านจากชุมชนหรือไม่ 
ประธาน  - ให้ทุก รพ.จ าลองเหตุการณ์ โดยสอบถามแพทย์ – สสอ.ในพื้นที่ เรื่องรูปแบบการรักษา และน าเสนอ
ในรูปแบบของแต่ละพ้ืนที่ วันนี้เวลา 15.00 น. 
            -วันอังคาร จะเปิด รพ.อันดามัน ที่เขาโต๊ะพญาวัง 
มติที่ประชุม  - รับทราบ 
สสอ.เมือง      1. พบเคสทีว่ัดหน้าเมือง ใหม่ 3 ราย เป็นผู้สัมผัสร่วมบ้าน  
                      - ความปลอดภัย ผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 10 คน อ าเภอควนโดน ก าลังด าเนินการ 
                      - ทั้งหมดให้จ ากัดบริเวณแบบ HQ ดูแลโดยทีมหมอครอบครัว 
                      - ด้านการวินิจฉัย ตามความเหมาะสม 
 2. เหตุการณ์ที่บริษัทรถยนต์แห่งหนึ่ง เป็นช่าง 3 คน เด็กฝึกงาน 4 คน ผู้สัมผัสเสี่ยงสูงอยู่       
ในพ้ืนที่อ าเภอเมือง ทั้งหมด ผู้สัมผัสร่วมบ้าน กลุ่มเปราะบางให้ทีมหมอครอบครัวติดตามดูแลจ ากัดบริเวณ      
10 ราย ผู้สัมผัสเสี่ยงต่ า 13 ราย ให้บริษัทดูแลเรื่อง WFH 
 3. มีการบูรณาการร่วมกันทั้งอ าเภอ โดยนายอ าเภอ มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง
รับผิดชอบเป็นรายครัวเรือน หากมีปัญหามากขึ้นอาจจะประกาศ lock down พ้ืนที ่
เสรี พงศ์นฤเดช  วัคซีนจะมีกลุ่มเป้าหมายที่จะรับวัคซีนวันที่ 12 กรกฎาคม 64 จ านวน 109 คน และมีเพ่ิม 
34 คน ขอทราบมาตรการในการรับวัคซีนของกลุ่มนี้ด้วย 
รพ.สตูล   จะมีรายชื่ออยู่แล้ว 109 คน แต่ที่ เพ่ิมเติม 34 คนยังไม่มี นัดเช้า 50 คน บ่าย 50 คน จัดโซนนิ่ง
ส าหรับผู้ที่มาจากบ้านควนโดยเฉพาะ เป็น One stop service วัคซีนอาจต้องขอจากกองกลาง 
ประธาน  - จากตัวเลขกลุ่มเปราะบางคร่าวๆ ของบ้านควนประมาณ 800 กว่าคน แต่สมัครใจ 100 กว่าคน 
ค่อนข้างน้อย ต้องหามาตรการเพ่ิม  ส าหรับวัคซีนให้ใช้กองกลางได้เลย โดยเฉพาะหมู่ 5 ประมาณ 300 กว่าคน  
มติที่ประชุม  - รับทราบ 
รพ.ท่าแพ  - มีผู้ป่วยใน รพ.สนามฮาฟิรช์ ครบ 14 วัน จ าหน่ายออก 3 ราย อีก 6 ราย จะครบ 14 วัน 
วันที่ 13 นี้ จะเข้าไปประเมินสุขภาพอีกครั้ง เรื่อง Home Isolation หากมี case ไหนพร้อม ชุมชนพร้อม 
อาจจะเริ่มด าเนินการได ้
                   -เรื่องวัคซีน เมื่อรับแล้วไม่มีผลทันที เช่น AZ มีผล 1 เดือนหลังฉีดเข็มแรก Sinovac จะมีผล     
4 สัปดาห์หลังเข็ม 2 อาจจะท าให้ประมาท และการให้ Favipiravir ต้องให้เร็วในกลุ่มเปราะบาง กลุ่มเสี่ยงสูง    
ควร swab ก่อน จะได้เริ่มจ่ายยาให้เร็ว  
ประธาน  - เห็นด้วย ต้องตรวจสอบ stock ยาและผลข้างเคียงให้ดี กลุ่มเปราะบางต้องเข้า รพ.ไม่ควรใช้ HQ  
มติที่ประชุม  - รับทราบ 
สสอ.ท่าแพ  - ขณะนี้ติดตามผู้กักตัวจากการค้นหาเชิงรุก LQ คุณภาพของท่าแพ 1 ราย  
เอกพล เหมรา  1. มาตรการช่วงอิดิ้ลอัฎฮา คณะกรรมการอิสลามจะประกาศงดละหมาดอิดิ้ ลอัฎฮา งดเยี่ยม   
กูโบร์ และกิจกรรมต่าง ๆ ให้จัดเฉพาะในครอบครัว 
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   2. งบการฉัดวัคซีนได้รับ 200,000 บาท จัดสรรให้แต่ละอ าเภอตามปริมาณการฉีควัคซีน เป็น
งบด าเนินงานให้รีบเบิกจ่าย 
   3. วัคซีนควรมีโควตาให้ส่วนราชการระดับจังหวัด ขอฝากประธานน าเสนอที่ประชุมวัคซีนด้วย 
มติที่ประชุม  -รับทราบ 
 

ปิดประชุม      ๑2.35 น. 
 
 

          (นายจักรพงศ์ แหล่ทองค า) 
                     นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
                           ผู้จดรายงานการประชุม 
 

      
 
 

         (นายธีระยุทธ เกียรติธนภูษิต) 
                     นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
                          ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 
 
  
 
 
  
  


