
รายงานการประชุมการบริหารจัดการ 
ในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) 

ครั้งที่ 27 / ๒๕๖๔ 
วันที่  4  พฤศจิกายน  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.สอน.นิคมพัฒนา 
6. นายธานัท ยอดแก้ว   ผู้ช่วยสาธารณสุขอ าเภอมะนัง 
7. นายปรีสน รัษฎาปริวรรต  ผอ.รพ.สต.ตันหยงโป 
8. นางเดียงสา ยังเจริญ   ผอ.รพ.สต.ต ามะลัง 
9. นางดารุณี บิลังโหลด   พยาบาลวิชาชีพช านาญ รพ.สต.ต ามะลัง 
9. นายกูสุไลหมาน สัญญากุล  ผอ.รพ.สต.ปาล์มพัฒนา 2 
10 นางฉัตรพิไล เจียระนัย  หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพฯ 
11 นายสุขสันต์  มรรคาเขต  หัวหน้ากลุ่มงานสื่อสารและประชาสัมพันธ์องค์กร 
12 นายอิสมาแอน เตบสัน   นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ   
13 นายธีระยุทธ  เกียรติธนภูษิต  รก.หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์                 เลขานุการ          
14 นายจักรพงศ์ แหล่ทองค า     นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ                      ผู้ช่วยเลขานุการ 
 

เปิดการประชุม เวลา ๑๑.05 น. 
ผอ.สอน.นิคมพัฒนาฯ     - ขณะนี้มีการฉีดวัคซีนแล้ว 76% มี 2 หมู่บ้านที่เกิน 85% แล้ว โดยใช้แกนน าชุมชน
เป็นผู้ช่วยท าความเข้าใจกับชาวบ้านที่ยังไม่ประสงค์ฉีดวัคซีน ตั้งเป้าไว้ว่าทุกหมู่บ้านต้องฉีดวัคซีนมากกว่า 80%  
ประธาน  - จะท าแผนกระจายวัคซีนไปยังรพ.สต. ที่ยังมีผลงานต่ าขอให้สอน.นิคมพัฒนาฯ ถอดบทเรียน
เรื่อง ฉีดวัคซีนเพื่อมาแลกเปลี่ยนกับที่อ่ืน ๆ ด้วย 
  - มีการเฝ้าระวังคนที่เดินทางเข้ามาในพ้ืนที่ มีการกักตัว HQ  LQ เข้มข้นหรือไม ่
ผอ.สอน.นิคมพัฒนาฯ     - LQ ยังเข้มข้นอยู่ หากมาจากพ้ืนที่แดงเข้มต้องเข้า LQ ทุกราย มีการตรวจ ATK    ที่
สอน.นิคมฯทุกวันอังคาร และวันพฤหัสบดี มีการปรับปรุงอาคารผู้สูงอายุเป็น CI แล้ว  
ประธาน         - ให้เฝ้าระวังด้วย ATK ตรวจตั้งแต่แรกเข้ามา และตรวจซ้ าอีก 7 วัน หากตรวจพบให้จ่ายยาทันที 
และหากกักตัวเข้มข้นอาจจะไม่ต้องตรวจทุกรายก็ได้ ขอให้เน้นไปที่การฉีดวัคซีนเพ่ือตัดวงจรการระบาด ขณะนี้
ทั้ง ATK และยามีพร้อมทุกพ้ืนที่แล้ว 
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ผช.สสอ.เมือง - อ าเภอเมือง สามารถจ่ายยาได้ทันทีที่ทราบผล ATK ก าลังเร่งฉีดวัคซีน เมื่อวานมีผู้ป่วย
เสียชีวิต 1 ราย ที่ต ามะลัง อายุ 64 ปี ไม่ได้รับวัคซีน 
  - ผลการรณรงค์ฉีดวัคซีนในภาพรวมอ าเภอเท่ากับ 54%  สูงที่สุดของจังหวัด มีการประชุมทีม
ปกครองโดยนายอ าเภอเมืองสตูล ในการเร่งรัดฉีดวัคซีน จะรณรงค์ในทุกต าบล ๆ ละ 1 สัปดาห์ 
  - มีการจัดตั้ง CI กลางทีโ่รงเรียนอนุบาลรุ่งทิพย์  ในส่วน CI ต าบลจะเตรียมไว้  หาก CI         ที่
โรงเรียนอนุบาลรุ่งทิพย์เต็ม 
  - ยอดผู้ป่วย ณ วันที่ 3 พฤศจิกายน 2564 มีจ านวน 14 ราย ส่วนใหญ่ตรวจในกลุ่ม
เปราะบาง/PUI  
ประธาน            - การฉีดวัคซีนอาจต้องจัดสรรไปฉีดที่ รพ.สต.เพ่ืออ านวยความสะดวกให้ประชาชนที่ยังไม่
ตัดสินใจ 
  -ในอ าเภอเมือง ยังมีผู้เสียชีวิต ค่อนข้างสูง ขอให้ภาคีเครือข่ายต่าง ๆ ช่วยติดตาม/ตรวจสอบ 
ในกลุ่ม 608 ในเรื่อง PUI ทุกวัน 
ผช.สสอ.เมือง - จากการประชุมร่วมกับนายอ าเภอ และผู้บริหารสถานศึกษามีมาตรการเข้มข้น 7 ประการ 
นายอ าเภอยังให้ความส าคัญเรื่อง การฉีดวัคซีนของนักเรียน ผู้ปกครอง หากจะเปิดเรียนต้องประชุมผู้เกี่ยวข้อง
ทั้งหมดเพ่ือวางมาตรการที่ชัดเจน ต้องมีแผนเผชิญเหตุ และให้น าเสนอต่อที่ประชุม ศบค.จังหวัดต่อไป 
ประธาน            - ข้อมูลผู้ป่วยเสียชีวิต ยังมีการได้รับยาช้าอยู่ จะต้องมีการท า Standing Order จากสสจ.สตูล
เพ่ือให้ รพ.สต.สามารถจ่ายยาได้อย่างรวดเร็ว ส าหรับกลุ่มเปราะบางที่อยู่ร่วมบ้านกับผู้ติดเชื้อ หรือมีประวัติเสี่ยง
ก่อนหน้า และมีอาการคล้ายไข้หวัด ให้จ่ายยาฟาวิพิราเวียร์ทันที หรือร่วมกับยาเดกซาเมทาโซน หากมีอาการไอ
มาก เป็น Standing Order แล้วค่อยปรึกษาแพทย์ จะท าภายใต้ค าสั่งนพ.สสจ.สตูล ผู้บัญชาการเหตุการณ์
ฉุกเฉินสาธารณสุข และภายใต้ค าแนะน าของอาจารย์แพทย์ศิริราช  เพ่ือลดการเสียชีวิตของประชาชน/กลุ่ม 
608 ซึ่งผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่มักจะมีอาการคล้ายไข้หวัดหลายวันก่อนที่จะเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล        
และได้รับยา 
  -ต้องมีการติดตามการรายงาน Zero report ทุกวัน ตามหนังสือสั่งการของผู้ว่าฯ เน้นการ
ควบคุมโรค มากกว่าการแจงนับ 
มติประชุม - รับทราบ 
ผช.สสอ.ทุง่หว้า   - ขอหารือเรื่องการลดเวลากักตัว LQ จาก 14 วัน เป็น 10 วัน หรือ 7 วัน ได้หรือไม่  
ประธาน         - ต้องดูแลสุขอนามัยให้ดี ตรวจ ATK ครั้งแรก และตรวจซ้ าในอีก 7 วัน ใช้ Self Quarantine 
พิจารณาร่วมกับพ้ืนที่ต้นทางที่เดินทางมา หากเป็นพื้นที่สีแดงหรือแดงเข้ม ต้องพิจารณาให้ดี หากมาจากจังหวัด
ไม่เสี่ยง มีผล ATK ลบแล้ว 2 ครั้ง  มีสุขอนามัยดี อาจจะลดเวลาจาก 14 วันได้ ให้พิจารณาเป็นราย ๆ ไป 
ผช.สสอ.ทุ่งหว้า   - ขณะนี้ทุ่งหว้าปฏิบัติตามระบบรายงานของ THAI QM 2021  จะมีรายงานผู้เดินทางเข้ามา

ในพ้ืนที่ตลอด ซึ่งขณะนี้มีน้อย ใน HQ LQ ไม่มีผู้ป่วยรักษาตัวอยู่ แต่ยังต้องเฝ้าระวังอยู่ 
ประธาน         - ต้องแลกเปลี่ยนองค์ความรู้กัน พ้ืนที่ควรต้องเข้าร่วมประชุม EOC นี้ด้วย หากพ้ืนที่มีปัญหา   
จะได้เรียนรู้ร่วมกัน 
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-ขอให้ทีม STAG.  บันทึกรายงานการประชุมทุกครั้ง 
มติประชุม - รับทราบ 
ผช.สสอ.มะนัง         - อ าเภอมะนังมีผู้ป่วยทุกวัน ขณะนี้มีผู้ป่วยสะสม 279 ราย CI ของอ าเภอ มีของอบต.
นิคมพัฒนาฯ อยู่ที่อาคารผู้สูงอายุของของสอน.นิคมพัฒนา  CI ของอบต.ปาล์มพัฒนาอยู่ที่มัรกัส หมู่ 2 ต าบล      
ปาล์มพัฒนา อาคารศูนย์เด็กเล็กของอบต.ปาล์มพัฒนา โรงรถของที่ว่าการอ าเภอมะนง และหอประชุม        
ของที่ว่าการอ าเภอมะนัง สามารถรองรับได้ทั้งหมด 170 คน  
  -เรื่องวัคซีน เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2564 ที่ผ่านมา มีการรณรงค์ 3 พระราชทาน           
คือ จิตอาสาพระราชทาน ถุงพระราชทาน และวัคซีนพระราชทาน มีหญิงตั้งครรภ์มารับการฉีดวัคซีน 12 ราย     
จากเป้าหมาย 16 ราย รวมกับของเดิม 70% จะเป็นประมาณ 90% ผู้สูงอายุผลงาน 69.49% คาดว่าจะครบ 
70% ไม่เกินกลางเดือนนี้ ผู้มีโรคประจ าตัวผลงาน 55%  ภาพรวมทั้งอ าเภอ  50.52%  หากมีวัคซีนส าหรับ
เด็กอายุ 12 – 18 ปี เพ่ิมเติม คาดว่าน่าจะมีผลงานในภาพรวมถึง 70% ตามเป้าหมายได้ ในพ้ืนที่ก านัน
ผู้ใหญ่บ้าน อสม. บัณฑิตอาสา และเครือข่ายต่าง ๆ ก าลังรณรงค์อยู่อย่างต่อเนื่อง จะมีการฉีดวัคซีนแบบ      
walk in ในวันที่ 10 พฤศจิกายน นี้ 
  -กลุ่มเปราะบาง ที่มีอาการไข้หวัด ขณะนี้ยังไม่มีอาการเข้าข่าย PUI การจ่ายยาสามารถท าได้
ทันทีเม่ือพบผล ATK บวก 
ประธาน         - เน้นการเฝ้าระวัง กองหลังเหนียวเพ่ือลดภาระงานด้านอื่น และเน้นการใช้ ATK เป็นหลัก 
  - ให้มะนังส่งตัวอย่าง แนวทาง/แบบฟอร์ม การจ่ายยามาให้ประธานด้วย 
มติประชุม - รับทราบ 
ประธาน          - ถ้าจะจัดสรรวัคซีนไปให้ รพ.สต.ต ามะลังวันละ 50 โด๊ส จะสามารถฉีดได้ทันหรือไม่  
ผอ.รพ.สต.ต ามะลัง    - ต ามะลังมีประชากร 4,900 กว่าคน จากการรณรงค์ล่าสุด เป้าหมาย 400 ราย มาฉีด 
342 ราย นัดเข็ม 2 วันที่ 16 พฤศจิกายน 2564 หากได้รับจัดสรรวัคซีนวันละ 50 โด๊ส คาดว่าจะสามารถ
ด าเนินการได ้
ประธาน           - การเฝ้าระวังในพื้นท่ี LQ HQ การใช้ ATK เป็นอย่างไร 
ผอ.รพ.สต.ต ามะลัง    - ในกลุ่มเสี่ยงสูง จะตรวจ ATK ทุกราย จะใช้ RT-PCR เฉพาะรายที่อาการหนัก          
ต้องเข้ารับการรักษาใน รพ. 
  -กลุ่มเปราะบาง มีการส ารวจโดย อสม.ทุกวัน 
ประธาน          - เน้นรณรงค์วัคซีน เฝ้าระวัง LQ HQ ส ารวจกลุ่มเปราะบางอาการไข้หวัด เร่งวัคซีนให้ได้ 80% 
ผช.สสอ.เมือง   - ข้อมูลการได้รับยาฟาวิพิราเวียร์ ของผู้เสียชีวิตผิดพลาด ความจริง คือ ได้รับยาตั้งแต่วันที่ 26 
ตุลาคม 2564 
  -อ าเภอเมือง ยังไม่ได้ใช้ยาเดกซาเมทาโซน 
ประธาน          - หากผู้ป่วยมีอาการไข้หวัด ไอมาก ให้จ่ายยาเดกซาเมทาโซนร่วมกับฟาวิพิราเวียร์ทันที         
จะสามารถช่วยได้มาก ตามแนวทางของอาจารย์แพทย์ศิริราช  
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 -การสู้รบในสงครามนี้ ต้องรบแบบไม่เปลืองสรรพ ไม่เปลืองก าลังทรัพยากร เน้นฉีดวัคซีน
สุขอนามัยที่ดตี่อเนื่อง  ขอเป็นก าลังใจให้ทุกท่าน ทุกพ้ืนที่ 
มติประชุม - รับทราบ 
ปิดการประชุม ๑2.05 น. 
 
 
 

         (นายจักรพงศ์  แหล่ทองค า)  
               นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
            ผู้จดรายงานการประชุม 
     
 

                                                                     (นายธีระยุทธ  เกียรติธนภูษิต) 
           รกัษาการหัวหน้ากลุ่มพัฒนายุทธศาสตร์ฯ 
    ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


