
รายงานการประชุมการบริหารจัดการ 
ในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

ครั้งที่  5 /2564 
วันที่  15  กรกฎาคม  2564 

ณ ห้องประชุมวิมานเมฆ Zoom Meetings App 
------------------------------------------------------- 

รายช่ือคณะกรรมการผู้มาประชุม 
1. นายสมบัติ  ผดุงวิทย์วัฒนา            นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสตูล     ประธาน 
2. นางโสภิดา ตั้งวรารางกูร  เภสัชกรเชี่ยวชาญ(ผช.นพ.สสจ.สตูล) 
3. นายเอกพล  เหมรา            นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษฯ 
4. นายเสรี พงศ์นฤเดช   นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ(รอง.นพ.สสจ.สตลู) 
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 นายภาษิต  พิศาลสุทธิกุล  หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ 
11 นางสุขมาลย์  พัฒนศิริ                    หวัหน้ากลุ่มงานแพทย์แผนไทยฯ 
12 นางอรนุช  นรารักษ์            หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคฯ 
13 นายประพันธ์ ด้วยกาแด  หัวหน้ากลุ่มงานประกันฯ 
14นายยุทธพงษ์  ตันทเสนีย์  รก. หัวหน้ากลุ่มงานนิติการ 
15 นายมะรอฟี  เจ๊ะสือแม  รก.หัวหน้างานระบาดฯ 
16 นายพิทักษ์  หวังชัย   แทน สาธารณสุขอ าเภอเมือง   
17 นายสมชาย เรืองแก้ว   สาธารณสุขอ าเภอทุ่งหว้า   
18 นายเจนฤทธิ์  รอเกตุ   รก. สาธารณสุขอ าเภอละงู                   
19 นายธีระยุทธ  เกียรติธนภษูิต  รก.หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ                  เลขาการ 
20 นายจักรพงศ์   แหล่ทองค า  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ      ผู้ชว่ยเลขานุการ 
 
รายช่ือผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นายเกษม ไปรฮูยัน   นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
 
เปิดการประชุม     เวลา  11.10 น. 
สสอ.เมือง   - รายงานจ านวนผู้ป่วย 6 ราย จากบ้านควน 3 รายแรกเป็นบุตรและภรรยาของช่างจากโตโยต้า
สงขลา กักตัวใน LQ อยู่แล้ว อีก 2 ราย จากหมู่ 7 และหมู่ 1 เป็นผู้สัมผัสร่วมบ้าน ของเคสบ้านควน เดิม        
อีก 2 ราย เป็นสามีภรรยาภูมิเนาเดิมอยู่ หมู่ 1 คลองขุด มาจากนครปฐมแจ้งความจ านงขอมารักษาตัวที่       
รพ.สตูล ได้ประสานงานให้เข้ารักษาที่รพ.สตูลแล้ว ไม่มีผู้สัมผัสร่วมบ้าน อีก 2 ราย เป็นเคสสัมผัสช่างโตโยต้า
เช่นกัน อยู่ต าบลควนขันและต าบลพิมาน ความปลอดภัยของทุกรายทีมหมอครอบครัวได้ลงไปดูแลเรียบร้อยแล้ว 
มติที่ประชุม   รับทราบ 
สสอ.ทุ่งหว้า   - เหตุการณ์แรกมีผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 1 ราย ผล swab เป็น Negative ได้ควบคุมจ ากัดพ้ืนที่ HQ 
บ้านพักของต ารวจ 
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                  -มีผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 1 ราย เดินทางกลับมาจากจังหวัดชุมพร ได้ swab แล้ว ยังไม่ทราบผล ไม่มีผู้
สัมผัสกลุ่มเสี่ยง เจ้าหน้าที่ รพ.สต.ทุ่งดินลุ่มและเขาแดง ได้เข้าไปด าเนินการในการควบคุมโรคให้เข้า LQ ต าบล
ป่าแก่บ่อหินเรียบร้อยแล้ว และมีการเชื่อมต่อข้อมูลกับรพ.สต.น้ าผุดเรียบร้อยแล้ว  
ผู้ช่วยวรายุส วรรณวิไล   - เคสแรกแม้ผลจะ Negative  ขอให้กักตัวใน HQ จนครบตามระยะเวลาที่ก าหนด 
มติที่ประชุม   รับทราบ 
สสอ.ควนโดน    - เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2564 ได้ส่ง swab เพ่ิม 14 ราย ปลอดเชื้อ 12 ราย รอยืนยัน 2 
ราย และทราบผลเมื่อ 15 กรกฎาคม 2564 ว่า positive ทั้ง 2 ราย ปัจจุบันมีผู้ป่วยสะสมทั้งหมด 68 ราย    
ผู้ติดเชื้อทั้งหมดอยู่ใน LQ และ HQ เข้มข้นที่ดแูลตั้งแต่เริ่มต้น 
            - จากกรณีเด็กชายจากหมู่ 10 บ้านควนเรือ อ.ควนกาหลง แต่สิทธิรักษาอยู่  อ.ควนโดน     
เพ่ิงทราบผลว่าติดเชื้อเมื่อ 14 กรกฎาคม 2564 แต่ก่อนหน้านี้ได้มารักษาอาการปวดท้อง ที่รพ.ควนโดน ได้สืบ
ประวัติพบว่ามีความเกี่ยวข้องกับ Cluster ที่บ้านควนได้ Admit ที่รพ.ควนโดน 1 คืน ผล swab เป็น Negative 
ได้ discharge  กลับไปอยู่ HQ และ  Swab  ใหม่เมื่อ 12 กรกฎาคม 2564 ทราบผล Swab เป็น positive 
วันที่ 14 กรกฎาคม 2564 ซึ่งผลพวงต่อมาคือ HQ ที่บ้านมีพ่อและแม่ที่ตั้งครรภ์ ซึ่งแม่ได้มาฝากครรภ์          
ทีร่พ.สต.ควนโดน วันที่ 13 กรกฎาคม 2564 ท าให้เจ้าหน้าที่ผู้รับฝากครรภ์ต้องกักตัวที่บ้าน 
  - มีผู้เดินทางเข้ามาจากพ้ืนที่เสี่ยงสูงหลายคน ซึ่งได้น าเข้าไปอยู่ LQ ทั้งหมด มีผู้เดินทางมาจาก
นราธิวาสมาเยี่ยมญาติที่รพ.สตูล แต่รับทราบว่าบุตรชายที่นราธิวาสมีผลตรวจเป็น positive จึงขอกักตัวเองที่ 
LQ ควนโดน นับเป็นตัวอย่างที่ดีมีความรับผิดชอบต่อสังคม 
  - มีปัญหาเชื้อแม่ติดเชื้อ แต่ลูกยังไม่ติดเชื้อ 2 ราย แม่ติดเชื้อทั้ง 2 ราย แต่ลูกอายุ 1 ปี+ 

 และ 
2 ปี+ ยังไม่ติดเชื้อ จึงยังไม่สามารถส่งเข้ารพ.สนามได้ในทันที เนื่องจากหากไม่ทราบผลของลูกซึ่งส่ง swab     
เมื่อ วันที่ 14 กรกฎาคม 2564 คงจะทราบผลวันนี้ ท าให้เกิดครบล่าช้า เพราะไม่สามารถเข้ารพ.สนามได้     
หากไม่ใช่เป็นผู้ป่วย ต้องดูว่าจะแก้ปัญหาอย่างไร 
ผู้ช่วยวรายุส วรรณวิไล   - นพ.สสจ.สตูลรับทราบและคงจะมีแนวทางแก้ไขปัญหาต่อไป 
กลุ่มงานประกันฯ     - อาจจะใช้แนวทาง Home Isolation แต่ต้องหารือกับทางโรงพยาบาล เรื่องการดูแล    
ที่บ้าน สามารถเบิกค่าใช้จ่ายจากสป.สช.ได้ ต้องพิจารณาที่หน้างานด้วยว่ามีความเหมาะสมหรือไม่ โดยให้ท า 
Home Isolation ของแม่ก่อน อาจจะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ท าได ้
มติที่ประชุม  - รับทราบ 
รพ.ท่าแพ     - อ าเภอท่าแพ รพ.สนามมีผู้ป่วย 55 ราย แต่คาดว่าจะ discharge ประมาณ 20 ราย แต่จะมี
ผู้ป่วยเข้ามาใหม่อีก ส่วนที่ฮาฟิซ discharge หมดแล้ว แต่เมื่อวานเข้าไป swab ใหม่อีก 40 กว่าราย เนื่องจากมี
เด็กป่วย มีปัญหาสุขอนามัยเรื่องการแยกเครื่องใช้แบ่งโซนต่าง ๆ คาดว่าจะท าไม่ได้ มีแนวโน้มว่าจะมีการ
แพร่กระจายภายในอีกพอสมควร  ผล swab น่าจะทราบในคืนนี้หรือพรุ่งนี้เช้า อาจจะมีผลเป็นบวกจ านวนมาก 
แต่ไม่ได้แพร่กระจายออกข้างนอกในวงกว้าง ต้องปรับแผนการดูแล เด็กที่มีอาการค่อนข้างมากได้น ามาอยู่ห้อง
พิเศษที่รพ.ท่าแพ 6 ราย  
 - มีการ swab รอบ 2 ก่อนครบ 14 วัน รอผลอีก 20 ว่าคน สถานการณ์โดยรวมยังไม่น่ากังวล 
จะมีการสุ่ม swab ในรายที่อยู่รพ.อยู่แล้วที่วินิจฉัยเป็นปอดบวม หรือไข้หวัดที่เข้ามาตรวจที่ รพ. จะสุ่มตรวจ  
ทุกวันจันทร์ พุธ ศุกร์ เพ่ือเฝ้าระวังในพ้ืนที่   
มติที่ประชุม  - รับทราบ 
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รพ.ละงู      - วันนี้ก าลังฉีดวัคซีน Aztraseneca   แก่ผู้สูงอายุ  700 กว่าโด๊ส มีรายงาน case ต ารวจ         
ผล positive 1 ราย จากการ swab เมื่อวาน  ซ่ึงแยกตัวอยู่ LQ ตลอดตั้งแต่แรก ได้ติดต่อรพ.สนามท่าแพแล้ว  
สสอ.ละงู       - กรณีการติดเชื้อของผู้ต้องขัง ตั้งแต่วันที่ 3 กรกฎาคม 2564 มีการ swab ผู้สัมผัสเสี่ยงสูง     
8 ราย พบติดเชื้อ 1 ราย ส่ง swab ผู้สัมผัสใกล้ชิด พบติดเชื้อเพ่ิม 4 ราย มีการดูแลกักตัว HQ ตั้งแต่รอบแรก  
มีผู้ต้องขังของสภอ.ละงู ติดเชื้อเพ่ิมอีก 4 ราย มีต ารวจสัมผัสเสี่ยงสูง 10 ราย เจอเพ่ิม 1 ราย ซึ่งกักตัวตั้งแต่
รอบแรกแล้วเช่นกัน วันนี้ได้ค้นหาผู้สัมผัสใกล้ชิดเพ่ิมเติมและได้น าเข้า LQ ส่วนหนึ่งอยู่ HQ แยกเดี่ยวที่สภอ.  
เขาขาว มีทีมหมอครอบครัวดูแล การตรวจเชื้อจะรอระยะเวลา 4 – 5 วัน จะ swab ผู้สัมผัสร่วมบ้านก่อน   
คาดว่าไม่น่าจะขยายเป็น Cluster ใหญ่เพราะได้จ ากัดพ้ืนที่ตั้งแต่แรก 
รพ.ละงู       - ขอทราบแนวทางการฉีดวัคซีน Az ในกลุ่มต่าง ๆ เช่น ผู้สูงอายุ กลุ่มเสี่ยง 7 โรค บุคลากร       
ทางการแพทย์ และผู้ฉีด Sinovac เข็ม 1 ต้องเปลี่ยนเป็น Az หรือไม่อย่างไร เพราะจากการค านวณวัคซีน Az 
แล้ว ต้องใช้จ านวนมากพอสมควร จังหวัดจะมีแนวทางอย่างไร  
ประธาน    -  แนวทางการฉีดวัคซีนต้องรอความชัดเจนจากระดับประเทศ จะมีหนังสือสั่งการลงมา สูตรที่ทาง
ส่วนกลางก าลังคิดอยู่คือ หากฉีด Sinovac เข้มแรกทุกกลุ่มอายุใช้เวลา 3 – 4 สัปดาห์ ในการฉีดเข็ม 2 เป็น Az 
จะมีภูมิคุ้มกันสู้สายพันธุ์เดลต้าได้ภายใน 1 – 2 สัปดาห์ แต่หากใช้ Az เป็นเข็ม 1 ต้องรอ 3 – 4 เดือน         
ซึ่ง Az  1 เข็ม ไม่เพียงพอกับการต้านเชื้อเดลต้า แต่อาจจะสู้กับสายพันธุ์อังกฤษ และสายพันธุ์แอฟริกาได้      
จึงต้องปรับสูตรให้มีผลภายใน 3 – 4 สัปดาห์ ความยากคือ ต้องท าความเข้าใจกับผู้ที่จะรับวัคซีนให้ดี 
รายละเอียดที่ชัดเจนต้องรอหนังสือสั่งการจากส่วนกลางก่อน และจากสถานการณ์ของจังหวัด ตัวอย่างน าร่อง   
ในหมู่ 3,4,5 ต าบลบ้านควน ต้องเชิญชวนกลุ่มเปราะบางให้รับวัคซีนให้ได้มากที่สุด เพราะอยู่ในพ้ืนที่เสี่ยงสูง 
จากทิศทางในขณะนี้ ควรใช้เข็ม 1 เป็น Sinovac เข็ม 2 เป็น Az มีข้อมูลวิเคราะห์ว่าสามารถสู้สายพันธ์เดลต้า
ได้ ขอให้พิจารณาตามความเหมาะสม และในช่วงนี้ทุกอ าเภอควรจะมี รพ.สนามเพ่ิมเพ่ือดูแลประชาชนในพื้นท่ี 
รพ.ละงู       - จะขออนุมัติคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดเพ่ือขอรับรพ.สนามส ารองควนฟ้าแลบ      
มาเป็นรพ.สนามของรพ.ละงู เพราะตอนนี้ไม่ผู้ป่วยใช้บริการ อาจจะใช้รับผู้ป่วยระดับ 1, 2 ของละงู โดยจะปรับ
ให้มีทีมรักษาพยาบาลไปบริการ เพราะหากจะท ารพ.สนามภายใน รพ.ละงูจะไม่สะดวก เพราะมีผู้ป่วยทั่วไป    
มารับบริการค่อนข้างมากทุกวัน 
ประธาน        -  ขอให้เตรียมข้อมูลไว้ เพ่ือน าเข้าที่ประชุมคณะกรรมการฯ ต่อไป 
 - อีกประเด็นคือ กรณีเรือนจ า ขอความร่วมมือจากทุกรพ. เมื่อต ารวจได้จับกุมผู้ต้องหา ขอให้รีบ 
swab ให้ทันที เพราะจะมีเวลาเพียง 48 ชม.ในการฝากขัง ซึ่งล่าสุดเรือนจ ามีผู้ติดเชื้อแล้ว 20 คน  
รพ.ละงู       - จะมีปัญหาเรื่อง การส่งตัวอย่างไปตรวจ อาจจะต้องจัดระบบการจัดส่งใหม่ อาจต้องให้         
ทางต ารวจส่งเอง หรืออาจจะต้องให้รพ.สตูล ช่วยจัดระบบการจัดส่งในวันอังคาร พฤหัสบดี 
ประธาน        -  จะหารือกับ รพ.สตูล เพ่ือหาแนวทางต่อไป 
 -ส าหรับผู้ที่เดินทางมาจากกรุงเทพฯ และปริมณฑล ขอให้ทุกพ้ืนที่จ ากัดบริเวณอยู่   ให้จริงจัง    
ทุกพ้ืนที ่
 -ขอให้ทุกรพ.พิจารณาเรื่อง การจัดส่งยาผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ไปให้ที่บ้านเพ่ือลดความเสี่ยงการน าเชื้อ
เข้ารพ. 
 
 
 
 
 



 ๔ 
  
 -ขอให้ทุกพ้ืนที่ปรับแนวทางการท างานให้เหมาะสมกับสถานการณ์ ต้องมีความยืดหยุ่นในการ
ปฏิบัติงาน ใช้ความเข้มแข็งของชุมชน ในการจ ากัดบริเวณ เพ่ือควบคุมโรคให้เร็ว ที่ส าคัญคือ ต้องให้ความมั่นใจ 
เรื่องความม่ันคงและความปลอดภัยด้านสุขภาพของประชาชนเป็นหลัก 
มติที่ประชุม  - รับทราบ 
 

ปิดประชุม      ๑2.25 น. 
 
 
 

          (นายจักรพงศ์  แหล่ทองค า) 
                     นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
                           ผู้จดรายงานการประชุม 
 

      
 
 

         (นายธีระยุทธ  เกียรติธนภูษิต) 
                     รก.หัวหน้ากลุ่มพัฒนายุทธศาสตร์ 
                          ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 
 
  
 
 
  
  


