
รายงานการประชุมการบริหารจัดการ 
ในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) 

ครั้งที่ 28 / ๒๕๖๔ 
วันที่  5  พฤศจิกายน  ๒๕๖๔ 

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

รายช่ือคณะกรรมการผู้มาประชุม  

๑. นพ.สมบัติ ผดุงวิทย์วัฒนา  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสตูล   ประธาน 
2. นางโสภิดา ตั้งวรากูร   เภสัชกรเชี่ยวชาญ (ผช.นพ.สสจ.สตูล) 
3. นพ.ธนวัฒน์ สุวัฒนกุล         ผู้อ านวยการโรงพยาบาลทุ่งหว้า 
4. นพ.พันธุ์เชษฐ์ บุญช่วย   ผู้อ านวยการโรงพยาบาลท่าแพ 
5. พญ.นันทิกานต์  อุบล   ผู้อ านวยการโรงพยาบาลควนกาหลง 
6. นายอนันท์ เสียมไหม   ผู้ช่วยสาธารณสุขอ าเภอทุ่งหว้า 
7. นายณรงค์ศักดิ์ เรืองด า  ผอ.สอน.เฉลิมพระเกียรติฯนิคมพัฒนา 
8. นายธานัท ยอดแก้ว   แทน สาธารณสุขอ าเภอมะนัง 
9. นายศักดา รอเกตุ   รก. สาธารณสุขอ าเภอท่าแพ 
10 นางดารุณี บิลังโหลด   รพ.สต.ต ามะลัง 
11 นายกูสุไลหมาน สัญญากุล  รพ.สต.ปาล์มพัฒนา 2 
12 นส.รัชฎาพร เฮ่าฮูเทียน  รพ.สต.คีรีวง 
13 นายอภิชาต ใจสมุทร   รพ.สต.ขอนคลาน 
14 นายประชา หนูหมาด   รพ.สต.เขาแดง 
15 นายสรวิชญ์  สุขการักษ์  รพ.สต.เหนือคลอง 
16 นางธิดา เลห์ทองค า   รพ.สต.ควนโดน 
17 นายกอเฉ็ม บุญดาหา   รพ.สต.อุไดเจริญ 
18 นายสุขสันต์  มรรคาเขต  หัวหน้างานสื่อสารและประชาสัมพันธ์ฯ 
19 นายเกษม ไปรฮูยัน    นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ  
20 นายธีระยุทธ  เกียรติธนภูษิต  รก.หัวหน้ากลุ่มพัฒนายุทธศาสตร์ฯ                  เลขานุการ          
21 นายจักรพงศ์ แหล่ทองค า     นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ                      ผู้ช่วยเลขานุการ 
 

เปิดการประชุม เวลา ๑๑.00 น. 
ประธาน          - โดยภาพรวมการฉีดวัคซีนอ าเภอทุ่งหว้า มีผลงานดีที่สุด จึงอยากขอฟังวิธีการด าเนินของทาง
ทุ่งหว้า 
สสอ.ทุ่งหว้า - สถานการณ์ของทางอ าเภอทุ่งหว้า ได้มีการกระตุ้นคุณครูและผู้อ านวยการโรงเรียนให้ช่วย
กระตุ้นให้นักเรียนเข้ารับวัคซีนให้ได้มากที่สุด รวมถึงให้ก านันผู้ใหญ่ ท าความเข้าใจกับประชาชนให้เข้ารับวัคซีน
ด้วย 
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ประธาน         - ขณะนี้ทางทุ่งหว้ามีร้อยละของผู้ได้รับวัคซีนเข็ม 1 เกิน 70% ทุกต าบลแล้ว หากได้ 80%    
จะได้ผ่อนคลายสถานการณ์ ฝากทางทุ่งหว้าขับเคลื่อนให้เป็นอ าเภอท่ีมีประชาชนฉีดวัคซีนถึง 80% ทุกต าบล 
  -แนะน าว่าหากมีการกระจายวัคซีนให้ฉีดท่ี รพ.สต. อาจได้ยอดประชากรฉีดวัคซีนเพิ่มขึ้น 
รพ.ทุ่งหว้า        - ยินดีจัดวัคซีนให้ทุกรพ.สต.ที่จะด าเนินการฉีดวัคซีน โดยสามารถเข้ามารับวัคซีนในวันที่จะฉีด
ได้เลย 
รพ.ควนกาหลง  - เนื่องจากต าบลทุ่งนุ้ยมียอดผู้เข้ารับวัคซีนน้อย จึงมีการลงพ้ืนที่ไปยังหมู่บ้านในต าบลทุ่งนุ้ย 
รพ.สต.บ้านเหนือคลอง   - ต าบลบ้านเหนือคลองได้มีการฉีดวัคซีนเมื่อวานเพ่ิมเติม มากกว่า 100 ราย ก าลัง
ด าเนินการคีย์เข้าระบบ 
ประธาน         - ในสัปดาห์หน้าอยากให้มีการประกาศให้ประชาชนสามารถฉีดวัคซีนได้ทุกอนามัย 
รพ.ควนกาหลง    - รับทราบและจะแจ้งนโยบายนี้ไปยังทุกรพ.สต. แต่เบื้องต้นได้มีทีมลงพ้ืนที่ไปยังต าบลที่ยังไม่
ผ่านเกณฑ์เป้าหมายแล้ว 
ประธาน         - ต้องฝากก าลังหลักของการฉีดวัคซีนไว้ที่หน่วยปฐมภูมิ 
รพ.สต.มะนัง     - อ าเภอมะนัง ได้มีการพูดคุยกันในส่วนของรพ.สต.เกี่ยวกับแผนการฉีดวัคซีน โดยจะน าร่อง
ก่อนที่ สอน.นิคมพัฒนา 
  -พ้ืนที่ที่มีเปอร์เซ็นต์การเข้ารับวัคซีนต่ า คือ พ้ืนที่ที่มีการระบาดเยอะได้แก่ ปาล์มพัฒนา และ
มะนัง แต่เบื้องต้นได้มีการวางแผนรณรงค์แล้ว 
ประธาน         - แนะว่าให้ลองเก็บข้อมูลว่าต าบลไหนฉีดวัคซีนไม่มาก เกิดการระบาดมากไหม เพ่ือเห็นความ
สอดคล้องกันของข้อมูลได้อย่างชัดเจน 
  -กรณีคนที่ติดเชื้อไปแล้ว ไม่ต้องฉีดเข็ม 1 รอ 1 – 3 เดือนสามารถฉีดเข็ม 2 ได้เลย 
  -ขอเป็นก าลังใจให้บุคลากรในพ้ืนที่ด้วย  
รพ.สต.ควนโดน     - ขณะนี้เปอร์เซ็นต์ การฉีดวัคซีนของประชากรในพ้ืนที่เพ่ิมข้ึนมากเกือบ 60% แล้ว 
      -จากการส ารวจประเด็นปัญหาที่ไม่สมัครใจเข้ารับวัคซีน พบเหตุผลกลัววัคซีนเป็นส่วนใหญ่ 
จึงจัดท าแผนในเรื่องของสื่อเพ่ือให้ความรู้ และท าความเข้าใจกับประชาชนมากขึ้น 
      -เบื้องต้นได้มีการพูดคุยกันในเรื่อง แผนการฉีดวัคซีนตามรพ.สต.แล้ว 
ประธาน         - ฝากไปติดตามในส่วนของต าบลที่ยังมีเปอร์เซ็นต์การฉีดน้อย หากเพราะเป็นพ้ืนที่ระบาดก็
สามารถให้รับเข็มกระตุ้นได้ 
  -ทางรพ.สต.ควนโดน ขณะนี้มีรายชื่อผู้สมัครใจกี่คน 
รพ.สต.ควนโดน     - 74 คน 
ประธาน         - สัปดาห์หน้าอยากให้ด าเนินการฉีดเลย 
รพ.สต.ควนโดน - รับทราบ 
  -ในส่วนของอ าเภอท่าแพ มีเปอร์เซ็นต์การฉีดวัคซีนสูงสุดที่ต าบลแป-ระ 75% ต าบลอ่ืน ๆ ยัง
ไม่ถึงเป้า จึงอยากสอบถามสถานการณ์ความพร้อมของทางอ าเภอในกรณีจะให้รพ.สต.ฉีดวัคซีน 
รพ.ท่าแพ     - ทางโรงพยาบาลไม่มีปัญหาในส่วนนี้ ยินดีสนับสนุนทีมหมอครอบครัวให้ค าปรึกษาของรพ.สต. 
สสอ.ท่าแพ         ในส่วนของหญิงตั้งครรภ์สมัครใจเข้ารับ Sinopharm เพ่ิมขึ้น 11 คน ผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง
สนใจฉีด Sinopharm  29 คน ขณะนี้ก าลังประสานขอวัคซีนคาดว่าจะได้ฉีดสัปดาห์หน้า 
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ประธาน         - เนื่องจาก Sinopharm เหลืออีกเพียงประมาณ 100 กว่าโดส ขอให้รพ.ท่าแพ รีบมารับไปฉีด 
          -สอบถามสถานการณ์ทาง รพ.สต.ในเรื่องวัคซีน 
มติประชุม - รับทราบ 
สอน.เฉลิมพระเกียรติฯ        - การฉีดวัคซีนในพ้ืนที่อาจเร่งฉีดได้จนถึง 85 -90% ได ้
    -เรื่องการถ่ายโอนสอน.เฉลิมพระเกียรติฯ ไปสังกัดอบจ. ทางมูลนิธิ สอน.รับทราบและเห็น
ด้วยที่จะถ่ายโอน ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการพิจารณา ส่วนข้าราชการในหน่วยงานมีความสมัครใจที่จะถ่ายโอน 
ประธาน             - หากในพ้ืนที่มีการฉีดวัคซีนเยอะแล้ว สามารถไปช่วยต าบลอ่ืนฉีดวัคซีนประชากรได้ 
    - อาจมีการกระจายวัคซีนไปตามรพ.สต. โดยตั้งวัคซีนตามยอดไว้ที่ รพ.ประจ าอ าเภอนั้น ๆ  
    -ขอเป็นก าลังใจให้ทุกพ้ืนที่ 
กลุ่มงานสื่อสารฯ    -ท่านผู้ว่าฯฝากมาในเรื่อง การเร่งฉีดวัคซีนในกลุ่มผู้สูงอายุ 
ประธาน     - จะให้มีการท ารายงานกลุ่มเปราะบางในพ้ืนที่ด้วย รายงานรายวันในเรื่องกลุ่มเปราะบางมีอาการ
ป่วยเป็นไข้หวัดที่ราย โดยจะให้ทางกลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯเป็นผู้รวบรวมรายงาน 
กลุ่มพัฒนายุทธศาสตร์ฯ     - จากการที่นพ.สสจ.ให้ส ารวจกลุ่มเปราะบางท่ีมีอาการไข้หวัด 3 อ าเภอ ดังนี้ 

1. อ าเภอทุ่งหว้า  (ข้อมูลจากวันที่ 1 – 4 พฤศจิกายน 2564) กลุ่มเปราะบาง 5,453 คน  
มีอาการไข้หวัด 11 คน เข้า CI ไปแล้ว 2 คน ส่วนที่เหลือรักษาตามอาการ 

2. อ าเภอท่าแพ  กลุ่มเปราะบาง 5,408 คน มีอาการไข้หวัด 8 คน มี ATK เป็นลบ  4 คน  
และบวก 1 คน ส่วนที่เหลือรักษาตามอาการ 

3. อ าเภอละงู ยังไม่มีรายงานพบกลุ่มเปราะบางเป็นไข้หวัด 
ประธาน     - ข้อมูลนี้เป็นหัวใจส าคัญในการเฝ้าระวังเชิงรุก และขอให้อย่าประมาทกับผล ATK ลบ ให้ตรวจซ้ า 
และจ่ายฟ้าทะลายโจรไปก่อนได้เลย ติดตามอาการกลุ่มนี้อย่างใกล้ชิด 
       - ฝากทางยุทธศาสตร์ รวบรวมข้อมูลเป็นรายงานในภาพรวมของอ า เภอส่งเข้ากลุ่มไลน์ กวป.      
โดยจะน าข้อมูลนี้เรียนท่านผู้ว่าฯ ทุกวัน 
       - ขอบคุณทุกท่านที่เข้าร่วมประชุม และขอเป็นก าลังใจให้ทุกพ้ืนที่ 
มติประชุม - รับทราบ 
ปิดการประชุม ๑1.52 น. 
 
 

         (นายจักรพงศ์  แหล่ทองค า)  
               นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
            ผู้จดรายงานการประชุม 
 
       

  (นายธีระยุทธ  เกียรติธนภูษิต) 
           รกัษาการหัวหน้ากลุ่มพัฒนายุทธศาสตร์ฯ 
    ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


