
รายงานการประชุมการบริหารจัดการในสถานการณโ์รคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
ครั้งที่ 4 / 2564 

วันที่ 13 กรกฎาคม  2564 
ผ่านระบบ Zoom Meetings App 

------------------------------------------------------- 
รายช่ือคณะกรรมการผู้มาประชุม 
1. นายเอกพล  เหมรา  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษฯ   ประธาน 
2. พญ.วันทนา ไทรงาม ผู้อ านวยการโรงพยาบาลสตูล 
3. นางโสภิดา ตั้งวรารางกูร เภสัชกรเชี่ยวชาญ(ผช.นพ.สสจ.สตูล) 
4. นายเสรี พงศ์นฤเดช นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ(ผช.นพ.สสจ.สตูล) 
5. นายวรายุส วรรณวิไล นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ(ผช.นพ.สสจ.สตูล) 
6. นพ.สุพล เจริญวิกกัย ผู้อ านวยการโรงพยาบาลควนโดน 
7. นพ.ปวิตร  วณิชชานนท์ ผู้อ านวยการโรงพยาบาลละงู 
8. นพ.พันธุ์เชษฐ์  บุญช่วย ผู้อ านวยการโรงพยาบาลท่าแพ 
9. นพ.ธนวัฒน์  สุวัฒนกุล ผู้อ านวยการโรงพยาบาลทุ่งหว้า 
10 พญ.นันทิกานต์ อุบล  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลควนกาหลง 
11 นายภาษิต  พิศาลสุทธิกุล หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ 
12 นางสุขมาลย์  พัฒนศิริ           หวัหน้ากลุ่มงานแพทย์แผนไทยฯ 
13 นางอรนุช นรารักษ์  หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคฯ 
14 นายประพันธ์ ด้วยกาแด หัวหน้ากลุ่มงานประกันฯ 
15 นายสุประพล  บินต ามะหงง แทน หัวหน้ากลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมฯ 
16 นายยุทธพงษ์  ตันทเสนีย์ รก. หัวหน้ากลุ่มงานนิติการ 
17. นายมะรอฟี  เจ๊ะสือแม รก.หัวหน้างานระบาดฯ 
18 นายภูวนาท ภัทราภินันท ์ สาธารณสุขอ าเภอเมือง   
19 นายสมชาย เรืองแก้ว  สาธารณสุขอ าเภอทุ่งหว้า            
20 นายศักดา รอเกตุ  รก.สาธารณสุขอ าเภอท่าแพ 
21 นายภูรณ โต๊ะประดู่  สาธารณสุขอ าเภอมะนัง 
22 นายธีระยุทธ  เกียรติธนภษูิต รก.หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ  เลขาการ 
23 นายจักรพงศ์   แหล่ทองค า นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ      ผู้ชว่ยเลขานุการ 

รายช่ือผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นายเกษม ไปรฮูยัน นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
เปิดการประชุม     เวลา  11.10 น.
รพ.ทุ่งหว้า   - จ านวนผู้ป่วยล่าสุดขณะนี้มี 14 คน เป็นชาย 7  คน หญิง 7 คน มีเตียงที่จะรองรับได้อีก 16 
เตียง ผู้ป่วยชาย 6 คน ผู้ป่วยหญิง 10 คน ไม่มีรายใหม่เพิ่มเติม 
สสอ.ทุ่งหว้า   - รายงานผู้ป่วยที่สัมพันธ์กับเรือนจ าอยู่ต าบลนาทอน หมู่ 3 จับกุมข้อหายาเสพติด เมื่อวันที่ 2 
กรกฎาคม 2564 ส่งเข้าเรือนจ าวันที่ 3 กรกฎาคม 2564 ส่ง swab วันที่ 9 กรกฎาคม 2564  ผลตรวจเป็น
บวก ผู้สัมผัสคือ ต ารวจชุดจับกุมและส่งตัวผู้ต้องหา ขณะนี้ได้ให้กักบริเวณที่บ้านพักพร้อมภรรยา ได้แจ้ง
ผู้เกี่ยวข้องให้ปฏิบัติตามแนวทาง DMHTTA ผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 3 คน จะ swab วันนี้ประกอบด้วย ต ารวจ 1 นาย 
ภรรยาต ารวจ และภรรยาของผู้ต้องหาจากการวิเคราะห์เบื้องต้น คาดว่าน่าจะติดมาจากเรือนจ า 
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ประธาน     - เน้นย้ ามาตรการ 3 ข้อของ นพ.สสจ.สตูล เรื่อง ความปลอดภัยของผู้ป่วย การควบคุมโรค และ
การวินิจฉัย 
มติที่ประชุม   รับทราบ 
รพ.ควนกาหลง    - รพ.ควนกาหลงไม่มีผู้ป่วยเพ่ิมขึ้น ยังมีผู้ป่วยยืนยัน 13 ราย รับการรักษาที่ รพ.สนามท่าแพ 
และรพ.สตูล มีการเพิ่ม LQ หลายแห่ง ความปลอดภัยของผู้ป่วยอยู่ในภาวะปกติ แต่มีเจ้าหน้าที่ของรพ.สต.ทุ่งนุ้ย 
ซึ่งรับผิดชอบดูแลผู้ป่วยยืนยันที่ส่งไปรักษาที่รพ.สตูลแล้ว รู้สึกไม่สบาย ได้ให้กักตัวเป็น HQ  จะน ามา swab 
วันนี้ เจ้าหน้าที่ท่านนี้ฉีดวัคซีน sinovac ครบ 2 เข็มแล้ว และขอสอบถามว่า HQ สามารถจะเบิกค่าอาหารจาก 
ที่ไหนได้บ้าง 
ประธาน    - HQ ไม่สามารถเบิกได้ ยกเว้นจะแต่งตั้งให้บ้านเลขที่นั้นขึ้นทะเบียน LQ โดยประสานกับปลัดอบต. 
หรือ อบต.ท้องทีน่ั้นๆ ท าเรื่องน าเข้าท่ีประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดอนุมัติ จึงจะเบิกจากงบท้องถิ่นได้ 
มติที่ประชุม   รับทราบ 
รพ.ควนโดน    - จ านวนผู้ป่วยยืนยัน 64 ราย รอผลอีกประมาณ 40 ราย และ PUI และ swab ซ้ า มี LQ 
ที่สามารถรองรับได้ 300 เตียง ใช้ไปประมาณ 25% พ้ืนที่เตรียมพิจารณาเปิดตลาดบางแห่ง 
รพ.ละงู     - วันนี้ทีมงานสสอ.ละงู และรพ.ละงูลงพ้ืนที่ swab เพ่ิมเติม ซึ่งกลุ่มเสี่ยงสูงได้กักตัวใน LQ อยู่แล้ว 
ส าหรับรพ.สนามส ารอง วันนี้จะครบ 7 วัน หลังจากส่งต่อมาจากรพ.ท่าแพ วันนี้จะประสานรถจาก อบต.มะนัง 
มารับทั้ง 2 คนกลับไป และให้ไปกักตัวต่อท่ีบ้านอีก 7 วัน ให้ครบ 30 วัน  
ประธาน      - แจ้งข่าวเพ่ิมเติม รพ.สนามอันดามัน(รพ.สนามส ารอง)  เปิดให้บริการวันนี้ จะรับผู้ป่วยได้ 
60 เตียง แบ่งพ้ืนที่ ชาย-หญิง/ครอบครัว สามารถส่งต่อผู้ป่วยจาก รพ.สนามหลักมาได้ 
มติที่ประชุม  - รับทราบ 
สสอ.เมือง   - รายงานผู้ป่วยรายใหม่ 4 ราย  

-รายแรก จากพ้ืนที่ต าบลบ้านควน เพศชาย อายุ 5 ปี สัมผัสเสี่ยงสูงร่วมบ้าน มีผู้สัมผัสร่วมบ้าน 
2 คน ไม่มีกลุ่มเปราะบาง ได้รับการดูแล จากทีมเจ้าหน้าที่และ อสม. กักตัวตั้งแต่วันที่ 4 กรกฎาคม 2564 
ผู้สัมผัส 2 ราย ได้ตรวจแล้วไม่พบเชื้อ 

-รายที่ 2 และ 3 เป็นแม่ลูกกัน รายที่ 2 เพศหญิง อายุ 34 ปี หมู่ 7 ต าบลบ้านควน รายที่ 3 
เพศชายอายุ 4 ปี เป็นบุตร ผลการ swab พบเชื้อ มีผู้สัมผัสร่วมบ้าน 1  คน ส่ง swab แล้วไม่พบเชื้อ 

-รายที่  4 เป็นผู้ป่วยจากต าบลพิมาน เป็นผู้สัมผัสกับเจ้าหน้าที่ของบริษัทโตโยต้า ท างาน          
ที่ส านักงานการยางแห่งประเทศไทย ผู้ป่วยรายนี้ตาม Time line เดินทางไปหลายพ้ืนที่ ทั้งอ าเภอท่าแพ       
และอ าเภอมะนัง ต้องรอรวบรวมรายละเอียด Time line อีกครั้ง 
ประธาน    - ขอให้ส่งต่อข้อมูลตาม Time line ให้อ าเภอต่าง ๆ เพื่อเฝ้าระวังควบคุมโรคต่อไปด้วย 
รพ.สตูล      - ณ ปัจจุบันมีผู้ป่วยรวม 69 ราย ยังมีเตียงเหลืออยู่บางส่วน เนื่องจากบางห้องอยู่ร่วมกัน           
2 - 3 ราย และจะส่งต่อไปยังรพ.สนามอันดามัน 9 ราย ผู้ป่วยความรุนแรงระดับ 4 จ านวน 4 ราย ระดับ 3 
จ านวน 6 ราย ใส่เครื่องช่วยหายใจ 1 ราย วันนี้เปิดรพ.สนามจะรับได้อีก 60 เตียง จะรับผู้ป่วยที่อาการดีขึ้น
จากที่อยู่รพ.มาแล้ว 7 – 10 วัน   จะต้องหยุดยา Favipiravir ก่อนที่จะไปอยู่รพ.สนาม  เป็นการเตรียมความ
พร้อมก่อนกลับบ้าน และเป็นการลดความแออัดจากรพ.สนามหลัก ทั้ง 3 ที่  
มติที่ประชุม  - รับทราบ 
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สสอ.ท่าแพ     - มีผู้ป่วยรายใหม่ 3 ราย เป็นผู้ป่วยที่เดินทางกลับมาจากกรุงเทพฯ ไม่มีผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 1 ราย 
อีก 2 ราย เป็นผู้ป่วยจากกลุ่มฮาฟิซ ผู้ป่วยอยู่รพ.สนาม ส่วนผู้เสี่ยงกักตัวอยู่ในเตาฟิกซ์อยู่แล้ว การติดตาม HQ 
กลุ่มเสี่ยงจากวงเตาฟิกซ์ อาการปกติ 
มติที่ประชุม  - รับทราบ 
นางโสภิดา ตั้งวรางกูร  - สอบถามเรื่อง การเปลี่ยนสูตรการฉีดวัคซีนในพ้ืนด าเนินการอย่างไร 
รพ.สตูล    - ในอ าเภอเมือง จะครบการฉีด Sinovac เข็ม 2 รอบแรกวันที่ 22 กรกฎาคม 2564 ประมาณ 
500 – 600 โด๊ส ประเด็นคือ วันที่ 22 กรกฎาคม 2564 จะฉีด Aztrazeneca ได้หรือไม่ หากฉีดได้จะต้องกัน
วัคซีน Aztrazeneca เข็ม 2 ที่จะมาอีก 2,000 โด๊สในสัปดาห์หน้า ไว้ให้ด้วย และคาดว่าถ้าจะฉีดเข็ม 2 
เป็น Sinovac คนจะไม่ยอมฉีดแล้ว อาจจะมีข้อร้องเรียนที่หน้างานด้วย 
รพ.ควนโดน   -  รพ.ควนโดนหยุดฉีด Sinovac  เข็ม 2 ไปเลยและเรียกคนอื่นมารับ Sinovac เป็นเข็มแรกแทน 
รอฉีด Aztrzenca เป็นเข็ม 2 ต่อไป ส าหรับผู้ฉีด Sinovac เข็มแรกไปแล้ว ขอให้สสจ.ส ารวจผู้ประสงค์ฉีด 
Aztrazeneca แทน Sinovac เข็ม 2 ด้วย 
รพ.ละงู   - ระดับจังหวัด คณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดต้องออกนโยบายให้ชัดเจน เพราะมีผู้ที่ต้องฉีด
วัคซีนหลายกลุ่ม อาจจะท าให้เกิดความลักลั่นกัน  ต้องเรียงล าดับให้ดี เพราะอาจจะมีผลต่อการบริหารวัคซีนด้วย 
ต้องท าแผนความต้องการวัคซีนให้ชัดเจน แจ้งไปส่วนกลางด้วย 
ประธาน    -  จะน าเสนอต่อ นพ.สสจ.สตูล ให้เป็นแนวทางเดียวกันทั้งจังหวัด 
มติที่ประชุม  - รับทราบ 
สสอ.มะนัง    - อ าเภอมะนัง เหตุการณ์ปกติไม่มีผู้ป่วยเพ่ิมเติม หากมีผู้ป่วยเข้ามา สามารถเปิดรพ.สนามได้
ภายใน 2 วัน 
ประธาน    -  งบประมาณที่กระทรวงสนับสนุนการฉีดวัคซีน 200,000 บาท ได้แจ้งจัดสรรไปทุก คปสอ.แล้ว 
หากเบิกจ่ายหมด กระทรวงจะจัดสรรเพ่ิมเติมมาให้ ขอให้เร่งด าเนินการเบิกจ่ายด้วย 
มติที่ประชุม  - รับทราบ 
ปิดประชุม      ๑1.50 น. 

     (นายจักรพงศ์  แหล่ทองค า) 
 นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
      ผู้จดรายงานการประชุม 

       (นายธีระยุทธ  เกียรติธนภูษิต) 
 รก.หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ     

 ผู้ตรวจรายงานการประชุม 



 ๔ 
 
 
  
  




