
รายงานการประชุมการบริหารจัดการ 
ในสถานการณโ์รคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)          

ครั้งที่ 22 / ๒๕๖๔ 
วันที่  12  ตุลาคม  ๒๕๖๔ 

ณ ห้องประชุมวิมานเมฆ ผ่านระบบ Zoom meeting  App           
------------------------------------------------------------- 

รายช่ือคณะกรรมการผู้มาประชุม 

๑. นพ.สมบัติ ผดุงวิทย์วัฒนา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสตูล  ประธาน 
2. นพ.ธนวัฒน์ สุวัฒนกุล ผู้อ านวยการโรงพยาบาลทุ่งหว้า 
3. นายพิทักษ์  หวังชัย ผู้ช่วยสาธารณสุขอ าเภอเมือง 
4. นายอนันท์ เสียมไหม ผู้ช่วยสาธารณสุขอ าเภอทุ่งหว้า 
5. นายณรงค์ศักดิ์ เรืองด า ผอ.รพ.สต.เฉลิมพระเกียรติฯ 
6. นายธานัท ยอดแก้ว แทน สาธารณสุขอ าเภอมะนัง 
7. นายปรีสน รัษฎาปริวรรต รพ.สต.ตันหยงโป 
8. นางดารุณี บิลังโหลด รพ.สต.ต ามะลัง 
9. นายกูสุไลหมาน สัญญากุล รพ.สต.ปาล์มพัฒนา 2 
10 นางฉัตรพิไล เจียระนัย หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพฯ 
11 นายสุขสันต์  มรรคาเขต หัวหน้างานสื่อสารและประชาสัมพันธ์ฯ 
12 นายอิสมาแอน เตบสัน  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ  
13 นายธีระยุทธ  เกียรติธนภูษิต นักวิชากรสาธารณสุขช านาญการ  เลขานุการ    
14 นายจักรพงศ์ แหล่ทองค า    นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ        ผู้ช่วยเลขานุการ 

เปิดการประชุม เวลา ๑๑.00 น. 
รพ.สต.คลองขุดใน          - เบื้องต้นการตรวจ ATK ที่แขวงการทางฯ ยังไม่พบ positive และผลจากการตรวจ
ที่ส านักงานขนส่งจังหวัด พบว่า positive  1 ราย และในกรณีของที่ว่าการอ าเภอก าลังด าเนินการ ATK ซ้ า 
14 ราย  

-ส่วนปัญหาในพื้นที่เป็นเรื่อง ของการรับมือกรณีส่วนราชการไม่ทัน อาจมีการเพิ่มทีมท่ีออก 
ไปช่วยรับมือกับสถานการณ์ 

-จะด าเนินการเลิก ATK home use มาไว้ที่อนามัย วันนี้ 
ประธาน  - แนะน าทุกอนามัยในกรณีของหน่วยงานราชการ ณ ขณะนี้ทางส่วนราชการสามารถซื้อ ATK 
ด้วยงบด าเนินงานของหน่วยงานมาตรวจได้เอง โดยไม่ต้องรอจากทางสาธารณสุข 

-แนะว่า ATK home use  ควรมีติดไว้ทุกอนามัย รวมถึงด าเนินการเรื่องแอพถุงเงินด้วย 
รพ.สต.คลองขุดใน      - ทาง รพ.สต.มีแอพถุงเงินแล้ว 
ประธาน         - หลักการท า ATK โดยการเรียนรู้คู่กับเศรษฐกิจสามารถท าได้ 2 แบบ แบบที่ 1 คือการคิดว่า  
ทุกคนมีเชื้อแล้วไปโฟกัสที่กลุ่มเปราะบางเพ่ือที่จะไม่ต้องปูพรหมตรวจ แบบที่ 2 คือ COVID FREE SETTING  
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คือการตรวจ ATK ทุก 7 วัน เพ่ือสามารถรับมือได้อย่างรวดเร็ว รู้ผลเร็ว ให้ยาเร็ว น าไปสู่การลดการป่วยหนัก 
และลดการเสียชีวิต 
สสอ.เมือง         - ในภาพรวมของทั้งอ าเภอได้หา CI ไว้เกือบครบทุกที่แล้ว พ้ืนที่ที่ยังไม่ได้ CI ก าลัง    เร่ง
ด าเนินการหาสถานที่เบื้องต้น จัดตั้ง CI ที่บ้านท่าจีน และในส่วนของหน่วยงานราชการที่พบผู้ป่วยนั้นได้พยายาม
จัดระบบ CI และ LQ ในพ้ืนที ่
  -ปัญหาอุปสรรคในพ้ืนที่คือ เรื่องของเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ได้รับมาไม่สามารถใช้งานได้ 
เบื้องต้นได้ ประสานทางรพ.สตูล 
  -มี รพ.สต.หลายแห่งด าเนินการเบิกยาฟาวิพิราเวียร์ กับทางรพ.สตูลแล้ว 
ประธาน         - ฝากรพ.อ าเภอทุกแห่ง และรพ.สตูล ช่วยสนับสนุนอนามัยและสสม.ในพ้ืนที่ด้วย ภายในสัปดาห์
นี้ทุกที่ต้องพร้อมในเรื่องของ ATK ที่วัดไข้ ถุงห่วงใย ฟ้าทะลายโจร ยาฟาวิพิราเวียร์  และอุปกรณ์ต่าง ๆ        
เพ่ือเตรียมความพร้อมจ่ายถึงพ่ีน้องประชาชนได้ไว  
มติประชุม - รับทราบ 
รพ.ท่าแพ     - สถานการณ์ของอ าเภอท่าแพ พบผู้ป่วยมากที่ หมู่ 4 และหมู่ 6 ต าบลท่าแพ ทางรพ.รับมือ
โดยการให้ทีมหมอครอบครัวเฝ้าระวัง ทุกพ้ืนที่ และมีพยาบาลพ่ีเลี้ยงเข้าไปให้ความรู้ในแต่ละหมู่บ้าน  
ประธาน         - แนะเรื่องการตรวจ ATK น า โดยลดการ RT-PCR 
รพ.ท่าแพ     - ขณะนี้มีการเริ่มท าแล้ว โดยมีแนวทางปฏิบัติส าหรับการตรวจ ATK แล้วผลเป็น positive 
สามารถเข้าโรงพยาบาลสนาม หรือ CI ได้เลย 
ประธาน         - สามารถใช้หลักการระบาดและขอความร่วมมือกักตัวได้ 
สสอ.ท่าแพ     - สถานการณ์อ าเภอท่าแพ มีเคสยืนยันแล้วโดยประมาณ 100 ราย และกลุ่มเสี่ยงประมาณ 14 
ราย จะท า ATK  ช่วงบ่ายนี้ และมีผู้สัมผัสบุคลากรทางการแพทย์ รพ.สตูล อยู่ที่หมู่ 5 ด้วย 
  -รพ.สต. มี ATK แล้ว แต่ยังไม่ได้ด าเนินการเรื่อง ยาฟาวิพิราเวียร์ เนื่องจากยังไม่แน่ใจเรื่อง 
หลักเกณฑ์การจ่ายยา 
ประธาน         - ให้ประสานกับทางรพ.ท่าแพ เพราะทุกอนามัยควรมียาฟาวิพิราเวียร์ ส่วนหลักเกณฑ์การจ่าย
ให้ทีมหมอครอบครัวพิจารณา โดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางอยากให้ทางอนามัยสามารถจ่ายให้คนกลุ่มนี้ได้เลย 
  -แนะน าทุกอ าเภอ หากพ้ืนที่ไหนที่มีการระบาดกระจุกตัวอยู่ในพ้ืนที่ ให้ประสานนายอ าเภอ
เตรียมความพร้อมเรื่องปิดพ้ืนที่ชั่วคราว 
รพ.สต.สาคร     - พ้ืนที่ที่เกิดโรคคือ ต าบลท่าแพ ต าบลท่าเรือ ต าบลแร-ระ และต าบลสาคร ซึ่งต าบลสาคร      
มีกลุ่มเปราะบางเข้ารับการรักษาตัว ผล ATK บวกและ RT-PCR บวกด้วย จึงด าเนินการตรวจ ATK ในกลุ่ม    
เครือญาติ และผู้สัมผัสใกล้ชิด พบว่าผลเป็นลบ จึงให้ท าการเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องต่อ โดยกักตัวที่บ้าน 
ประธาน         - รับทราบ และเป็นก าลังใจให้ 
มติประชุม - รับทราบ 
สสอ.ทุ่งหว้า     - สถานการณ์ปลายเดือนกันยายน มี cluster ส าคัญ คือ cluster ที่ต าบลทุ่งหว้า พบผู้ป่วย 33 
ราย ณ ขณะนี้ผู้ป่วยก าลังจะออกจากโรงพยาบาลสนามกลับบ้านแล้ว ต าบลนาทอนพบผู้ป่วย 12 ราย 
ต าบลทุ่งบุหลัง มีกลุ่มเปราะบางเดินทางมา รพ.ทุ่งหว้าพบว่า ATK เป็น positive จึงได้ด าเนินการลงพ้ืนที่เพ่ือท า 
ATK ทั้งสิ้น 35 ราย เบื้องต้นยังด าเนินการไม่แล้วเสร็จ  พบผล positive จ านวน 3 ราย  
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-CI  อยู่ในเขตของที่ว่าการอ าเภอทุ่งหว้ารองรับได้ประมาณ 40 เตียง 
-HI แรกของอ าเภอทุ่งหว้า ณ ขณะนี้มีผู้ป่วย 3 ราย อยู่ที่ต าบลนาทอน ประกอบด้วย กลุ่ม 

เปราะบาง 1 ราย และมีหมอครอบครัวลงไปดูแล 
  -เนื่องจากตอนนี้ขาดแคลนบุคลากร จึงอยากขอก าลังคนด้วย 
รพ.สต.นาทอน         - มีผู้ป่วยรอยืนยัน 6 ราย ซึ่งอยู่ในรพ.สนาม 3 ราย HI 3 ราย โดยในจ านวน HI  3 ราย 
ประกอบด้วย กลุ่มเปราะบาง 1 ราย มีหมอครอบครัวดูแล ผลจากการวัดค่า Oxygen sat  พบว่าอยู่ในเกณฑ์
ปกติ ได้รับยาฟาวิพิราเวียร์เป็นวันที่ 5  แล้วทั้ง 3 ราย หลังจากนี้คาดว่า X-Ray ปอดกลุ่มเปราะบาง ส่งผู้สัมผัส
ไกล้ชิดที่ 1  13 ราย เป็นลูกหลานของกลุ่มเปราะบางทั้งหมด และผู้ใกล้ชิดวงที่ 2 อีก 5 คน ได้ส่งตรวจ ATK 
ทั้งหมดแล้วในวันนี้ 
รพ.ทุ่งหว้า        - เรื่องยาฟาวิพิราเวียร์ได้มีการคุยกันเบื้องต้น ให้ทาง รพ.สต.รับไปก่อนได้ แต่ให้ทางแพทย์  
เป็นผู้พิจารณาจ่ายผ่านทาง รพ.สต. 
ประธาน         - ฝากทางรพ.ด าเนินการให้ทุกอนามัยมียาฟาวิพิราเวียร์ พร้อมส าหรับจ่ายให้ประชาชน       
อย่างรวดเร็ว กรณีพบผล ATK บวก โดยเฉพาะกลุ่มเปราะบาง และฝากเรื่องเร่งฉีดวัคซีนด้วย 
มติประชุม - รับทราบ 
นายเจนฤทธิ์ รอเกตุ        - มีการลงพ้ืนที่ไปยังสถานที่เปิด LQ ใหม่ ที่เกาะบุโหลน มอบถุงธารน้ าใจ           เพ่ือ
บรรเทาความเดือดร้อนของผู้กักตัว 
  -ผล RT-PCR จากเกาะบุโหลนเป็น detected  ทั้ง 8 ราย ได้ด าเนินการน าเข้ารพ.สนามแล้ว 
  -ผู้เสี่ยงสูงกักตัวอยู่ที่ รร.บ้านเกาะบูโหลน จ านวน 25 คน ในจ านวนนี้มีกลุ่มเปราะบาง 2 คน 
  -ทางเกาะได้ประสานขอวาฟาวิพิราเวียร์ แล้ว คาดว่าวันพรุ่งนี้จะได้รับยาฟาวิพิราเวียร์ โดย    
มีทีมหมอครอบครัวคอยดูแล 
  -จะมีการเปิด CI เพ่ิมที่มัสยิดในพ้ืนที่ 
ประธาน             - ฝากเรื่องทุกพ้ืนที่ต้องมี CI และต้องสามารถท า HI ได้แบบไม่รังเกียจ ไม่ตีตรากัน 
มติประชุม - รับทราบ 
ปิดการประชุม ๑2.24 น. 
 
 
 

         (นายจักรพงศ์  แหล่ทองค า)  
               นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
            ผู้จดรายงานการประชุม 
     
 

                                                                     (นายธีระยุทธ  เกียรติธนภูษิต) 
           รกัษาการหัวหน้ากลุ่มพัฒนายุทธศาสตร์ฯ 
    ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


