
รายงานการประชุมการบริหารจัดการ 
ในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) 

ครั้งที่ 24 / ๒๕๖๔ 
วันที่  21  ตุลาคม  ๒๕๖๔ 

ณ ห้องประชุมวิมานเมฆ ผ่านระบบ Zoom Meeting App  
------------------------------------------------------------- 

รายช่ือคณะกรรมการผู้มาประชุม 

๑. นพ.สมบัติ ผดุงวิทย์วัฒนา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสตูล         ประธาน 
2  นพ.ธนวัฒน์ สุวัฒนกุล  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลทุ่งหว้า 
3. นายพิทักษ์  หวังชัย แทน สาธารณสุขอ าเภอเมือง 
4. นายอนันท์ เสียมไหม ผู้ช่วยสาธารณสุขอ าเภอทุ่งหว้า 
5. นายธานัท ยอดแก้ว รก.สาธารณสุขอ าเภอมะนัง 
6. นายวิทยา พลาอาด รพ.สต.บ้านเจ๊ะบิลัง 
7. นายประวิทย์ เลิศอริยะพงษ์กุล รพ.สต.บ้านฉลุง
8. นายพงศ์กร มาลาสัย รพ.สต.ทุ่งบุหลัง 
9. นายไพรินทร์  ทองมา รพ.สต.วังพะเนียด 
10 นางสุขมาลย์ พัฒนศิริ  หัวหน้างานแพทย์แผนไทยฯ 
11 นายเกษม ไปรฮูยัน   นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
12 นายธีระยุทธ  เกียรติธนภูษิต นักวิชากรสาธารณสุขช านาญการ เลขานุการ    
13 นายจักรพงศ์ แหล่ทองค า    นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ    ผู้ช่วยเลขานุการ 

เปิดการประชุม เวลา ๑๑.00 น. 

ประธาน  - สอบถามสถานการณ์ทางอ าเภอทุ่งหว้า เรื่องระบบ LQ  HQ และการรายงานประจ าวันของ
กลุ่มเปราะบางที่ป่วยเป็นไข้หวัดเพ่ือท าการเฝ้าระวัง 
สสอ.ทุ่งหว้า  - มีการเตรียมความพร้อม LQ  และ HQ ส าหรับรับมือสถานการณ์ต่าง ๆ เหมือนเดิม 

-วันนี้ยังไม่มีรายงานว่ามีกลุ่มเปราะบางเป็นไข้หวัด 
ประธาน         - แนะน าว่าหากมีกลุ่มเปราะบางป่วยเป็นไข้หวัด ให้ทีมที่ลงพ้ืนที่น าชุดตรวจ ATK และยาฟา
วิพิราเวียร์ลงพ้ืนที่ไปด าเนินการได้เลย 

    -สอบถามสถานการณ์วัคซีนของทางทุ่งหว้า 
สสอ.ทุ่งหว้า          - มีการวางเป้าฉีด 2,000  คน โดยสถิติสูงสุดคือ 1,500 คน/วัน 
รพ.สต.ทุ่งบุหลัง     - สถานการณ์ ต าบลทุ่งบุหลัง ได้มีการติดตามกลุ่มเปราะบางโดย อสม.ทุกหมู่บ้านและมีการ
รายงานทุกวัน ซึ่งในวันนี้ยังไม่มีรายงานเรื่อง กลุ่มเปราะบางป่วยเป็นไข้หวัด แต่หากว่ามี จะมีทีมหมอครอบครัว
ลงไปประเมินอาการ ความเสี่ยง ตรวจอุณหภูมิ วัดค่าออกซิเจน และชีวประวัติ หากมีประวัติใกล้ชิดกับผู้ป่วย 
covid-19  จะตรวจ ATK และจ่ายยาทันท ี



 
- 2 – 

 
ประธาน         - รับทราบและฝากเรื่องหลัก 4 ต. ทางระบาด คือ เตรียมความพร้อม ตรวจให้พบ ตีให้เร็ว และ
ตามให้หมด 
  -สอบถามสถานการณ์ของทางอ าเภอมะนัง 
รพ.มะนัง         - สถานการณ์ covid-19  ของอ าเภอมะนัง มีผู้ป่วยสะสม 89  ราย รอยืนยันอีก 48 ราย 

ขณะนี้มีผู้ป่วยที่อยู่ในการรักษา 53 ราย อยู่ใน cohort ward 12 ราย  CI 17 ราย และ HI 14 ราย  
  - การตรวจเชิงรุก ทางอ าเภอมะนัง เมื่อพบ ATK positive จะมีการจ่ายยาฟาวิพิราเวียร์เลย 
  - ขณะนี้มีการพูดคุย ให้ข้อมูล เมื่อท าความเข้าใจกันในชุมชนเพ่ือลดการตีตราแล้ว 
  - การแบ่งงานในส่วนของ CI ได้ให้ทีมพยาบาลปฐมภูมิดูแล และให้พยาบาลวิชาชีพของรพ.สต. 
เป็นผู้ดูแลในส่วนของ HI  
  - มีการเตรียมความพร้อม LQ  และ HQ ส าหรับรับมือสถานการณ์ต่าง ๆ อยู่เสมอ 
  - ทุกอนามัยมีชุดตรวจ ATK พร้อมใช้งานแล้ว 
  - ยังมีมาตรการให้ผู้ที่มาจากพ้ืนที่เสี่ยงที่ไม่ได้รับวัคซีน 2 เข็ม เข้าตรวจ ATK ทุกราย 
ประธาน  - แนะน าแนวทางส าหรับการเดินทางข้ามพ้ืนที่จังหวัด หากมีผู้เดินทางมาจากพ้ืนที่สีแดงเข้ม มี
พฤติการณ์รม และสุขอนามัยไม่ดี ถึงแม้จะฉีดวัคซีนครบ 2 เข็มแล้ว ก็อาจจะต้องตรวจ ATK และขอความ
ร่วมมือเรื่อง สุขอนามัยกับคนในบ้านและชุมชน แล้วตรวจ ATK ซ้ าในเวลา 5 – 7 วัน  
รพ.มะนัง          - รับทราบและจะน าค าแนะน าไปเข้าที่ประชุมของทางพ้ืนที่ 
                      -อยากขอให้ทางจังหวัดท าประกาศเ พ่ิมเติม เรื่อง มาตรการหรือค าสั่ งว่าจังหวัดที่
นอกเหนือจาก 4 จังหวัดแดงเข้ม แต่ยังมีความเสี่ยงสูงจังหวัดไหนบ้างที่ควรเข้ารับการตรวจ ATK เพ่ือให้เป็นไป
ในแนวทางเดียวกัน 
ประธาน         - ในชุมชนสามารถออกแบบมาตรการเองได้ ตามดุลยพินิจ ระหว่างรอมาตรการของทางจังหวัด 
ซึ่งเบื้องต้นได้พูดคุยกับทางผู้ว่าฯแล้ว 
  -สอบถามสถานการณ์การส ารวจกลุ่มเปราะบางของอ าเภอมะนัง 
รพ.มะนัง          - ขณะนี้ให้แต่ละพ้ืนที่ส ารวจกลุ่ม 608 และเฝ้าระวังอาการกลุ่มนี้ แต่อาจพบปัญหาบ้างใน
เรื่องของทรัพยากรบุคคลน้อย 
  -วันนี้ยังไม่มีรายงานว่าพบกลุ่มเปราะบางของอ าเภอมะนัง 
ประธาน         - แนะให้ทางรพ.มะนังใช้ ATK ตรวจแล้วจ่ายยาได้เลย ไม่ต้องรอผล RT-PCR เพ่ือจะท าให้การ
รักษาเป็นไปอย่างรวดเร็วกว่าเดิม 
มติประชุม - รับทราบ 
สสอ.เมือง     - อ าเภอเมืองมีการท า RT-PCR เฉพาะกลุ่มเปราะบางและผู้เข้าข่าย PUI เท่านั้น และใช้ ATK 
ส าหรับกลุ่มเสี่ยงและเสี่ยงสูง หากพบผลบวก จะน าเข้า HI ก่อนแล้วพิจารณาเข้า CI ซึ่ง ณ ขณะนี้ CI พร้อมทุก
ต าบลแล้ว 
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 -  ขณะนี้มีผู้ป่วย RT-PCR  ราย คือ ฉลุง 19 ราย ต ามะลัง 7 ราย พิมาน 6 ราย  คลองขุด 5  
ราย บ้านควน 4 ราย ควนโพธิ์ 3 ราย เจ๊ะบิลัง 2 ราย ปูยู 2 ราย และควนขัน 1 ราย  

 - เบื้องต้นยังไม่มีรายงานว่าพบกลุ่มเปราะบางเป็นไข้หวัด 
   - ขณะนี้มีการฉีดวัคซีนทุกวัน  และจะมีการลงพ้ืนที่ในวันที่  25  นี้ด้วย 
   - ยังไม่มีการท า COVID Free Setting อย่างเป็นทางการ 
ประธาน         - ฝากกระตุ้นทุกพ้ืนที่ให้ อสม.เดินส ารวจ และความรู้ชาวบ้าน กระตุ้นให้ทางหน่วยงาน 
ร้านอาหาร  และสถานบริการท า COVID Free Setting  โดยจะให้ทางอ าเภอน าเสนอเรื่อง COVID Free 
Setting ในครั้งต่อไป 
  -ฝากทุกอ าเภอวางแผนและออกแบบการฉีดวัคซีนเพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย 70% ของประชากร
ด้วย  
มติประชุม - รับทราบ 
รพ.สต.เจ๊ะบิลัง     - ทางพ้ืนที่มีการเตรียมความพร้อม เตรียมยา ATK และสถานที่รอลรับ 
     -ในพ้ืนที่กลุ่มเปราะบางประมาณ 600 คน มีอสม.ส ารวจในแต่ละพ้ืนที่ ซึ่งเช้านี้ยังไม่มี
รายงานว่าพบกลุ่มเปราะบางป่วยเป็นไข้หวัด 
    -วันที่ 25 นี้จะมีการตั้งจุดฉีดวัคซีนที่ท่าเรือส าหรับประชาการอายุ 18 ปี ขึ้นไป 
    - กลุ่ม 608 ที่เจ๊ะบิลังฉีดวัคซีนแล้วโดยประมาณ 49%  
ประธาน         - พยายามวางแผนให้ประชากรเข้าฉีดวัคซีนให้มากสุด และขอย้ าเรื่อง COVID Free Setting 
หากร้านค้า หรือองค์กรใดท า COVID Free Setting จะได้รับใบประกาศด้วย  
  -ทางเจ๊ะบิลังยังมีการตีตราหรือไม่ 
รพ.สต.เจ๊ะบิลัง     เบื้องต้นติดตามจาก HI พบว่าทางชุมชนไม่ตีตรา และท าความเข้าใจกับการอยู่ร่วมกันใน
ชุมชน 
ประธาน         - รับทราบ  
มติประชุม - รับทราบ 
รพ.ละง ู    - สถานการณ์ทางละงู เบื้องต้นได้มีการด าเนินการตามนโยบายของทางจังหวัด โดยมีการท า 
RT-PCR  ลดลงใช้ ATK  และใช้ยารักษาตามอาการ 
  -ก าลังด าเนินการเรื่อง รพ.สนามแห่งใหม่ท่ีคาดว่าจะมีประมาณ 100 – 120 เตียง 
  -สถานการณ์วัคซีนได้ให้ทางก านัน ผู้ใหญ่บ้านช่วยดูแลเรื่อง ลูกบ้านให้เข้ารับวัคซีน โดย
พยายามเร่งให้ได้ 70% ของเข็มแรก 
  -ณ ขณะนี้พบผู้ป่วยเยอะ ได้คุยกับสสอ.เรื่อง การแบ่งพ้ืนที่เพ่ือควบคุมได้เข้มขึ้น 
  -มีการพูดคุยกับ รพ.สต.ให้โฟกัสในกลุ่มเปราะบาง โดยให้อสม.ช่วยรายงานตามข้ันตอน 
  -สอบถามสถานการณ์ booster เข็ม 3 ส าหรับประชาชนทั่วไปว่าทางจังหวัดมีนโยบายอย่างไร
บ้าง 
 
 



- 4 -  
 
ประธาน         -ส าหรับผู้ที่ฉีดเม่ือเดือน เมษายน,พฤษภาคม  สามารถ Booster ได้โย Astrazeneca เลย 
          -ฝากย้ าเรื่อง ผู้ว่าฯมีนโยบายให้ x-ray  ทุกครัวเรือน คือ ถามหาปัญหาของครัวเรือนที่ยังไม่ได้
รับวัคซีน เพื่อท าความเข้าใจ 
มติประชุม - รับทราบ 
ปิดการประชุม ๑2.16 น. 
 
 
 

         (นายจักรพงศ์  แหล่ทองค า)  
               นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
            ผู้จดรายงานการประชุม 
 
 
       

  (นายธีระยุทธ  เกียรติธนภูษิต) 
           รกัษาการหัวหน้ากลุ่มพัฒนายุทธศาสตร์ฯ 
    ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


