
รายงานการประชุมการบริหารจัดการในสถานการณโ์รคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  
ครั้งที่  3 /2564 

วันที่  12 กรกฎาคม  2564 
ผ่านระบบ Zoom Meetings App 

------------------------------------------------------- 
รายช่ือคณะกรรมการผู้มาประชุม 
1. นพสมบัติ ผดุงวิทย์วัฒนา  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสตูล    ประธาน 
2. นายเสรี พงศ์นฤเดช   นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ      (รอง.นพ.สสจ.สตูล) 
3. นพ.ปวิตร  วณิชชานนท์  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลละงู 
4. นพ.พันธุ์เชษฐ์  บุญช่วย         ผู้อ านวยการโรงพยาบาลท่าแพ 
5. นพ.ธนวัฒน์  สุวัฒนกุล  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลทุ่งหว้า 
6. พญ.นันทิกานต์ อุบล   ผู้อ านวยการโรงพยาบาลควนกาหลง 
7. นายสุทธิมาศ  บินสะอาด  แทน หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อฯ 
8. นางฉัตรพิไล เจียระนัย                     หวัหน้ากลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพฯ 
9. นายมะรอฟี  เจ๊ะสือแม  รก.หัวหน้างานระบาดฯ 
10 นายภูวนาท ภัทราภินันท ์  สาธารณสุขอ าเภอเมือง   
11 นายสมชาย เรืองแก้ว   สาธารณสุขอ าเภอทุ่งหว้า                     
12 นายเจนฤทธิ์  รอเกตุ            รก.สาธารณสุขอ าเภอละงู 
13 นายศักดา รอเกตุ   รก.สาธารณสุขอ าเภอท่าแพ 
14 นายธีระยุทธ  เกียรติธนภษูิต  รก.หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ                  เลขาการ 
15 นายจักรพงศ์   แหล่ทองค า  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ      ผู้ชว่ยเลขานุการ 
 
รายช่ือผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นายเกษม ไปรฮูยัน   นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
 
 
เปิดการประชุม     เวลา  11.15 น. 
สสอ.ทุ่งหว้า   - เคสความเสี่ยงสูงที่ต าบลนาทอน และต าบลป่าแก่บ่อหิน 3 กลุ่ม มีความปลอดภัย เจ้าหน้าที่ได้
จ ากัดพ้ืนที่ และให้สุขศึกษา แนะน าการปฏิบัติตัวทุกคน  การวินิจฉัยทั้ง 3 กลุ่ม ได้รับการ swab ผลเป็นลบ
ทั้งหมด 
รพ.ทุ่งหว้า   - เหตุการณ์ปกติ มีผู้ป่วย discharge  1 ราย ขณะนี้เตียงว่าง 16 เตียง มีผู้ป่วย 14 ราย เป็นชาย 
7 ราย หญิง 7 ราย  
ประธาน     - ขอให้ช่วยดูแลเฝ้าระวังผู้ที่เดินทางมาจากกรุงเทพฯและปริมณฑล ในการจ ากัดพ้ืนที่และออกแบบ
การปฏิบัติตัวด้วย  
มติที่ประชุม   รับทราบ 
รพ.ละงู    - วันนี้ทีมจาก สสอ. และรพ.ละงู ได้ลงพ้ืนที่ swab กลุ่มเสี่ยงสูงประมาณ 120 คน แบ่งเป็น 2 จุด
คือ สภอ.ละงู และที่ LQ อบต.ละงู ในรพ.สนามมีผู้ป่วย 2 ราย จะครบก าหนด 21 วัน ในวันที่ 13 นี้ และจะให้
กักตัวต่อทึ่บ้านอีก 7 วัน รวม 28 วัน ส าหรับผล swab จะแจ้งความคืบหน้าในการประชุมวันพรุ่งนี้ 
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รก.สสอ.ละงู  - เมื่อวานนี้ Cluster ของต ารวจที่ swab ไป พบว่าติดเชื้อทั้งครอบครัว กลุ่มนี้ได้น าเข้า LQ 
คาดการณ์ว่ากลุ่มเสี่ยงสูง 40 คน จะมีผู้ติดเชื้อประมาณ 10%  ส าหรับผู้สัมผัสที่มีความเสี่ยงสูง กรณีคุณนาย   
ผู้ก ากับฯ สภอ.ละงู รวม 15 คน พบว่ามีเด็ก 2 ราย ผู้มีโรคประจ าตัว 1 ราย ได้ให้ค าแนะน า และจ ากัดพ้ืนที่
แล้ว  ทุกคนปลอดภัย ส่วนครอบครัวของผู้ก ากับฯ แยก HQ ที่บ้านพัก ใช้เวลาประมาณ 6 ชม. ในการจ ากัด
พ้ืนที่ มีประเด็นเพิ่มเติมแจ้ง อ าเภอเมือง คือ ได้มีการไปท่องเที่ยวพักค้างคืนท่ีเกาะหลีเป๊ะ 3 วัน 2 คืน  
มติที่ประชุม   รับทราบ 
รก.สสอ.ท่าแพ  - การควบคุมโรคของอ าเภอท่าแพ ไม่มีผู้ป่วยเพ่ิมเติม ผู้ที่อยู่ HQ   LQ  อาการปลอดภัยดี 
ปฏิบัติตัวตามระเบียบอย่างเคร่งครัด วันนี้มีการแจ้งจากจังหวัดว่ามีผู้ป่วย 3 ราย ก าลังรอการยืนยันผล Lab      
มี 1 รายจากกรุงเทพฯ Admit อยู่รพ.ท่าแพ อีก 2 ราย จาก ฮาฟิรทางยางก็รอผลยีนยัน ทุกรายได้จ ากัดตีวง
พ้ืนที่ไว้หมดแล้ว การจ ากัดพ้ืนที่จะด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 1 วัน  
รพ.ท่าแพ  - รพ.สนามท่าแพ มีผู้ป่วย 50 ราย กลับบ้านแล้ว  2 ราย ฮาฟิรที่สาคร มี 6 ราย จะครบก าหนด 
14 วันในวันที่ 13 กรกฎาคม 2564 ผู้รอผล swab ยืนยัน 3 คน ข้างต้น ไม่มีประวัติเสี่ยงสูง ในภาพรวม
สถานการณ์ยังดีอยู่ 
มติที่ประชุม  - รับทราบ 
รพ.ควนกาหลง   - สถานการณ์ของรพ.ควนกาหลงยังปกติดี ส าหรับในพ้ืนที่ ผอ.รพ.สต.ทุ่งนุ้ยได้ท าความเข้าใจ
กับชุมชนเรื่องมาตรการต่าง ๆแล้ว  กลุ่มเสี่ยงต่าง ๆ ปลอดภัยอาการปกติ 
ประธาน  - ขอให้รพ.ควนกาหลง เตรียมตัวเปิด รพ.สนามเอาไว้ด้วย จะมีคนสตูล 6 – 10 คน จากกรุงเทพฯ    
ที่จะเดินทางกลับมา จะสร้างกลุ่มไลน์หมอครอบครัวออนไลน์เพ่ือพ่ีน้องชาวสตูล ส าหรับไว้ประสานงานและแจ้ง
ข่าวคราว แนะน าการปฏิบัติตัวต่าง ๆ จะเชิญผอ.รพ.ควนกาหลง เข้าร่วมกลุ่มด้วย 
รพ.ควนกาหลง     - ผู้ป่วยของอ าเภอควนกาหลง ส่วนใหญ่จะรักษาตัวที่ รพ.สตูล มีหญิงตั้งครรภ์ ผู้สูงอายุเป็น
เบาหวาน มีพบเชื้อลงปอด 2 ราย และเด็ก ๆ ที่ตามแม่ได้ด้วย 
มติที่ประชุม  - รับทราบ 
สสอ.เมือง     - เมื่อวานได้รับรายงานยืนยัน ผู้ป่วย 3 ราย รายแรก ที่ต าบล คลองขุด เดินทางมาจากกรุงเทพฯ 
กักตัว HQ แยกเดี่ยวไม่มีผู้เสี่ยงสูง พบเชื้อรักษาตัว รพ.สตูล 
                   รายที่ 2 ผู้สัมผัสเสี่ยงสูงจากนร.บ้านควน เป็นผู้หญิงสูงอายุ กลุ่มนี้กักตัว HQ มากว่าสัปดาห์ 
แล้ว จ านวน 9 คน   
                   รายที่ 3 เดินทางมาจากนครปฐม ไม่มีผู้สัมผัสร่วมบ้าน ขณะนี้รักษาตัวอยู่รพ.สตูล ทั้งหมด
ปลอดภัยดี 
ประธาน  - เน้นความปลอดภัย การจ ากัดพ้ืนที่เพ่ือควบคุมโรค และการวินิจฉัยตามความเหมาะสมจากประวัติ 
หรือการ swab การท า Home Isolation ขอให้เตรียมการเพ่ือด าเนินการด้วย 
สสอ.เมือง      - กรณีบ้านควน  อาจจะมีการเปิด รพ.สนามที่มัสยิดบ้านควน ส าหรับผู้ป่วยสีเขียว ได้หารือกับ
ทีมหมอของ รพ.สตูลแล้ว ส าหรับผู้สมัครใจฉีดวัคซีนได้ส่งไปฉีดแล้ว 109 คน จากบ้านควนหมู่ 3 
ประธาน  - ให้หาวิธีจูงใจ ฝากส่งก าลังใจให้น้องเจ้าหน้าที่ ในพ้ืนที่ด้วย 
เสรี พงศ์นฤเดช  - กรณี Cluster ของบริษัทรถยนต์ ในแผนกช่างยังมีคนปฏิบัติงานอยู่ ขอให้สสอ.เมืองสตูล 
ช่วยเข้าไปจัดรูปแบบในการปฏิบัติงาน และดูแลแนวทางการปฏิบัติด้วย 
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ประธาน     - ให้เน้นความปลอดภัย จ ากัดพ้ืนที่กักบริเวณในการควบคุมโรค การวินิจฉัยตามประวัติ หรือการ
ตรวจ swab ตามสถานการณ์ 
มติที่ประชุม  - รับทราบ 
 

ปิดประชุม      ๑2.00 น. 
 
 

          (นายจักรพงศ์  แหล่ทองค า) 
                     นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
                           ผู้จดรายงานการประชุม 
 

      
 
 

         (นายธีระยุทธ  เกียรติธนภูษิต) 
                     นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
                          ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 
 
  
 
 
  
  


