
รายงานการประชุมการบริหารจัดการ 
ในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

ครั้งที่  6 /2564 
วันที่  16  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.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 นางมาริย๊ะ สบู่  แทน ผู้อ านวยการโรงพยาบาลท่าแพ 
12 นางสุขมาลย์  พัฒนศิริ           หวัหน้ากลุ่มงานแพทย์แผนไทยฯ 
13 นายยุทธพงษ์  ตันทเสนีย์ รก. หัวหน้ากลุ่มงานนิติการ 
14 นายมะรอฟี  เจ๊ะสือแม รก.หัวหน้างานระบาดฯ 
15 นายพิทักษ์  หวังชัย  แทน สาธารณสุขอ าเภอเมือง   
16 นายสมชาย เรืองแก้ว  สาธารณสุขอ าเภอทุ่งหว้า  
17 นายอดินันท์  กาเดร์  รก. สาธารณสุขอ าเภอควนกาหลง  
18 นายเจนฤทธิ์  รอเกตุ  รก. สาธารณสุขอ าเภอละงู   
19 นายภูรณ โต๊ะประดู่  สาธารณสุขอ าเภอมะนัง       
20 นายธีระยุทธ  เกียรติธนภษูิต รก.หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ  เลขาการ 
21 นายจักรพงศ์   แหล่ทองค า นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ      ผู้ชว่ยเลขานุการ 

รายช่ือผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นายเกษม ไปรฮูยัน นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 

เปิดการประชุม     เวลา  11.05 น.
รพ.ทุ่งหว้า   - สถานการณ์ล่าสุดปกติ จ านวนผู้ป่วยเท่ากับเมื่อวาน ไม่มีกลับบ้าน ไม่มีรับใหม่ คาดว่าสัปดาห์
หน้าสามารถปิดรพ.สนามได้ หากไม่มีผู้ป่วยเพ่ิม ล่าสุดมีผู้ป่วย 7 คน ชาย 6 คน หญิง 1 คน สามารถรับเพ่ิมได้
อีก 23 คน รับผู้ชายได้ 7 คน ผู้หญิง 16 คน มีswab นักโทษก่อนเข้าเรือนจ า 2 ราย  
ประธาน   - หากรพ.ทุ่งหว้า และรพ.ท่าแพ ต้องการพัก เพ่ือท าความสะอาดรพ. อาจจะส่งผู้ป่วยไป รพ.สนาม   
อันดามัน  หรือ รพ.สนามควนฟ้าแลบได้ จะได้ไม่ล้าจนเกินไป ตอนนี้มี 3 รพ. ที่ยังไม่เปิดรพ.สนาม คือ รพ.มะนัง 
รพ.ควนโดน รพ.ควนกาหลง ขอให้เตรียมพร้อมเพ่ือเปิดรับผู้ป่วยของอ าเภอตนเอง ขอให้เตรียมระบบต่าง ๆ 
ให้พร้อม อาจจะส่งผู้ป่วยจาก รพ.ทุ่งหว้า หรือรพ.ท่าแพ ไปให้อ าเภออ่ืน ๆ ได้ลองรับผู้ป่วย เพ่ือจะได้ลองระบบ   
ต่าง ๆ ก่อนจะเจอสถานการณ์จริง จะได้ให้ทุ่งหว้าไปเตรียมเรื่อง Home Isolation ต่อไป 

-รพ.ทุ่งหว้า ได้มีการใช้ฟ้าทะลายโจร หรือไม่ 
รพ.ทุ่งหว้า   ได้ใช้ตามสูตรของกรมการแพทย์ 3 x 3 จ านวน 5 วัน ทุกราย ในเด็กมีการจ ากัดอายุในการใช้ 
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ประธาน       - ให้ส่งหลักเกณฑ์การใช้ฟ้าทะลายโจรในกลุ่มไลน์ 
สสอ.ทุ่งหว้า    - ขอรายงาน 3 เหตุการณ์ 

1. case จากรถทัวร์ที่เชื่อมโยงกับ case ที่ได้รับการตรวจที่ละงู  ได้ดูแลเรื่องความปลอดภัย
สุขภาพ โดยทีมหมอครอบครัว น าเข้า LQ แล้ว ผล swab เป็น Negative รอ swab ยืนยันอีกครั้ง 

2. case จากชุมพรที่รายงานเมื่อวานนี้ ซึ่งได้ไปอยู่แยกเดี่ยว ตั้งแต่วันที่เดินทางกลับมา ในเขต
ต าบลน้ าผุด ได้ประสานกับ รพ.สต.น้ าผุด เรียบร้อยแล้ว สุขภาพโดยรวมปกติดี ไม่มีวง 2 ที่เกี่ยวข้อง  รอผล 
swab วันนี้ 

3. เหตุการณ์เชื่อมโยงจากเรือนจ า ขอน าเรียนประธานให้ประสานกับเรือนจ า เพราะ case นี้ 
ปล่อยตัววันที่ 12 ก.ค. 2564  แต่ทางพ้ืนที่รับทราบวันที่ 15 ก.ค. 2564 ซึ่งได้เข้าไปด าเนินการในทันที 
น าเข้า LQ สุขภาพปกติ  จ ากัดวงเรียบร้อย ท าการ HQ ผู้ร่วมบ้าน 4 ราย  
ประธาน       - มอบกล่อง operation คุณมะรอฟี เจ๊ะสือแม ประสานข้อมูลกับเรือนจ า ในการเชื่อมต่อข้อมูล
ผู้ต้องหาที่ได้รับการปล่อยตัว ให้ทีมสาธารณสุขได้รับทราบอย่างรวดเร็วด้วย 
งานระบาดวิทยา   - case นี้ชื่อตามทะเบียนบ้านอยู่จังหวัดพัทลุง ได้ตรวจสอบกับเรือนจ า และได้แจ้งให้ทีม 
SRRT ของทุ่งหว้าทันที กรณีแบบนี้ต้องตรวจสอบข้อมูลที่อยู่ให้ชัดเจนก่อน 
มติที่ประชุม   รับทราบ 
รพ.ควนโดน    - อ าเภอควนโดน พบผู้ป่วยใหม่ 2 ราย รวมมีผู้ป่วยสะสม 70 ราย โดย 2 รายที่พบอยู่ใน LQ 
สัมพันธ์กับ Cluster นักเรียนจากมัรกัตยะลา ภาพรวมมีรายงานเป็น case สะเก็ดไฟสัมพันธ์กับ case ที่บ้าน
ควน มาจาก 2 โรงเรียน คือ โรงเรียนที่อยู่ตรงข้ามกับโรงเรียนจุฬาภรณ์ฯ 1 กลุ่ม อีก 1 กลุ่ม เป็น โรงเรียนที่อยู่
ตรงกับส านักงานคณะกรรมการอิสลามจังหวัดสตูล รายละเอียดยังไม่ชัดเจน เจ้าหน้าที่ได้ลงพ้ืนที่ไปด าเนินการ
แล้ว ในต าบลย่านซื่อมีผู้เสี่ยงสูง 7 ราย น าเข้า LQ ที่ปันเจอร์แล้ว และมี HQ ในบ้าน 6 หลัง จ านวน 23 ราย 
ได้ให้เจ้าหน้าที่ลงไปส ารวจผู้สัมผัสเสี่ยง จ านวน 5 ราย ซึ่งมีผู้สัมผัสเสี่ยงต่ ารวมอยู่ด้วย เจ้าหน้าที่ก าลั งลงไป
ด าเนินการในพ้ืนที ่
ประธาน       - ต้องการันตีเรื่อง สุขภาพของผู้ป่วย ฝากเรื่อง สุขอนามัยใน LQ ในทุกพ้ืนที่ให้ดูแลให้ดี อย่าให้
เพ่ิมจ านวนใน LQ ในอนาคตจะมีชุดตรวจ Test kid  ซึ่งคาดว่า อปท.จะกดดันให้ตรวจ ซึ่งจะพบผู้ป่วยเข้าข่าย
จ านวนมากขึ้น การเบิกค่าใช้จ่ายจะเปลี่ยนมาเบิกจาก สป.สช. แทน ซึ่งต่อไป LQ อาจจะต้องเปลี่ยนเป็น 
community Isolation  แหล่งเบิกเงินก็เป็น สป.สช. ซึ่งต้องประสานกับอปท. ในเรื่องการดูแลเรื่อง อาหาร 
ความปลอดภัยต่าง ๆ ให้ดี ไม่ใช่จะผลักภาระมาให้สาธารณสุขรับผิดชอบฝ่ายเดียว ต้องบูรณาการในพื้นท่ีให้ดี  

-ปัจจุบันมีผู้แจ้งความประสงค์จะกลับมาจากกรุงเทพฯและปริมณฑล ประมาณ 20 คน และมี 
แนวโน้มว่าจะมีเพ่ิมขึ้นเรื่อย ๆ ขอให้พิจารณาเรื่อง รพ.แก้มลิง หรือ case สีเขียวใน LQ อาจจะให้อยู่ใน 
Community Isolation ฝากผอ.รพ.ควนโดน ดูแลเรื่องการเฝ้าระวังที่ด่านวังประจันด้วย 
มติที่ประชุม  - รับทราบ 
รพ.ควนกาหลง     - สถานการณ์ของรพ.ควนกาหลง  ล่าสุดพบผู้ป่วยเพศหญิง ประวัติผลเลือดเหมือนเป็น 
Dengue fever เข้า Admit ที่รพ.ควนกาหลง ต่อมาผู้ป่วยมีอาการเจ็บหน้าอก จึงได้ X-Ray พบผลผิดปกติ 
Follow up 3 วัน พบอาการมากขึ้น จึงแยกผู้ป่วยและ swab ผลเป็น positive ขณะนี้ Refer ไปรพ.สตูลแล้ว 
มีเจ้าหน้าที่สัมผัสเสี่ยงสูง 20 กว่าคน ได้รับวัคซีนครบแล้ว 19 คน อีก 1 คน ยังไม่ได้รับวัคซีน  (เพ่ิงผ่าตัดใหญ่
ไม่เกิน 3 เดือน ) จะท าการ swab เจ้าหน้าที่ท่ีเสี่ยงสูงทั้งหมด วันนี้เป็น Day O และจะยืนยัน Day 7 อีกครั้ง  
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จะต้องกักตัว 1 คนที่ไม่ได้รับวัคซีน  ผู้ป่วยอยู่ หมู่ที่ 10 ซึ่งเกี่ยวกับสายพันธ์ Delta  แต่ให้ประวัติว่าไม่เคย
สัมผัสกับกลุ่มเสี่ยงใด ๆ ได้แจ้งผู้เกี่ยวข้องลงพ้ืนที่เพ่ือด าเนินการจ ากัดวงแล้ว โดยมีผู้ป่วยเตียงใกล้เคียง 6 ราย 
ที่ต้องติดตามดูแลด้วย  

- วันนี้มีการ swab กลุ่มจาก LQ ที่สัมผัส case จากเรือนจ า ซึ่งจะขอทราบแนวทางการส่ง
ตัวอย่าง ไปตรวจที่ รพ.สตูล จะได้หรือไม่ เพราะการตรวจ swab จะมีผลต่อรูปคดีด้วย หากไม่ทันตามก าหนด 
48 ชม.  
ประธาน     - ขอให้ดูแลความปลอดภัยผู้สัมผัสทุกราย และในชุมชนด้วย ขอให้ด าเนินการให้รวดเร็ว ออกแบบ
มาตรการต่าง ๆ ให้ดี อาจจะบูสเตอร์ด้วย Az ส าหรับเจ้าหน้าที่ด่านหน้า 
วรายุส วรรณวิไล    - ของอ าเภอควนโดน เป็นตัวอย่างที่ดีในการบูรณาการกับอปท. ระหว่างเทศบาลกับ
สาธารณสุข มีการออกใบรับรองส าหรับผู้กักตัวครบ 14 วัน  
รก.สสอ.ควนกาหลง   - วันนี้มีการฉีด Az เข็มที่ 1 ที่ศาลาประชาคม เป้าหมาย 312 ราย  
วรายุส วรรณวิไล    - ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล มีด าริให้สาธารณสุขลงไปดูแล LQ ให้เป็นไปตามมาตรฐานความ
ปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม ซึ่งทีมจากสสจ.สตูล จะลงไปด าเนินการในสัปดาห์หน้า ขอแจ้งให้ทราบล่วงหน้า จะมี
หนังสือแจ้งไปยังทุกอ าเภอต่อไป 
มติที่ประชุม  - รับทราบ 
สสอ.ละงู       - ผู้ติดเชื้อของสภอ.ละงู มีเพ่ิมเติมเป็นต้องขังต่างด้าว ได้น าส่งไปรพ.สนามท่าแพ ก าลังตรวจสอบ 
Time line ของผู้ต้องขังทั้ง 2 รายนี้ และชุดจับกุมซึ่งมีหลายชุด ในส่วนผู้ต้องขังเดิมที่ติดเชื้อ 4 ราย สุ่มส ารวจ 
ผู้สัมผัสเสี่ยงสูง ผล negative ทัง้หมด คาดว่าจะติดมาจากในเรือนจ า 
ประธาน    -  กรณีผู้ต้องหาที่ส่งเข้าเรือนจ า ต้อง swab ทุกราย หากไม่ส่งเข้าเรือนจ าไม่ต้องตรวจ ขอให้
ประสานต ารวจว่าให้แจ้งล่วงหน้าก่อนที่จะส่ง swab จะประสานรพ.สตูล เรื่อง การตรวจ swab ให้  
รพ.ละงู       - รพ.สนามส ารองยังเปิดรับอยู่ และมีเรื่องเดิมคือ เรื่องการประสาน รพ.สตูล ในการส่ง swab 
ผู้ต้องหาที่จะส่งเข้าเรือนจ า วันนี้ฉีดวัคซีนบูสเตอร์เข็มที่ 3 จ านวน 5 ขวด 
ประธาน        -  จะประสานกับ รพ.สตูลให้  รูปแบบการฉีควัคซีนคาดว่า จะมีแนวทางที่ชัดเจน ซึ่ ง
ปลัดกระทรวงอาจจะลงนามให้วันเสาร์นี้ 
มติที่ประชุม  - รับทราบ 
รพ.ท่าแพ       - รพ.สนามท่าแพ มีผู้ป่วย 32 ราย เป็นชาย 21 รายและหญิง 11 ราย อาการระดับ 1   23 
ราย อาการระดับ 2  9 ราย อาการดีขึ้น 1 ราย อาการคงที่ 31 ราย วันนี้รับเพ่ิมด้วย 23 ราย ชาย 12 ราย 
หญิง 11 ราย 

-ได้ swab เด็กในกลุ่มฮาฟิซซึ่งมีอาการ 40 ราย  
ประธาน      - ในค่ายหากดูแลเรื่อง สุขอนามัยไม่ดี จะท าให้เชื้อแพร่ระบาดกันไปมาได้ แต่ยอมรับได้ ในกลุ่มเด็ก
นักเรียนร่างกายยังแข็งแรงเป็นเองหายเองได้ หากจ ากัดที่อยู่ชัดเจน ต้องอธิบายข้อมูลท าความเข้าใจให้ดี แต่หาก
มี Test kid สามารถตรวจได้ เพราะจะนับเป็นผู้ป่วยเข้าข่ายแต่ไม่ ใช่ผู้ป่วยยืนยัน  ตัวเลขจ านวนผู้ป่วยก็         
จะไม่เพ่ิมขึ้น ค่ายนี้อาจจะต้องอยู่เป็นเดือน เพ่ือดูแลให้หายเองในค่าย โดยทีมหมอครอบครัวลงไปดูแล การ
ตรวจขอให้พิจารณาเรื่อง ความเหมาะสม ความคุ้มค่า และต้องมีเหตุผลรองรับด้วย 
มติที่ประชุม  - รับทราบ 
สสอ.มะนัง     - อ าเภอมะนัง เหตุการณ์ปกติ แต่มีผู้ที่กักตัวอยู่ที่ฮาฟิซที่ท่าแพ ผู้ปกครองจะขอกลับไปที่อ าเภอ
มะนัง จะขอความร่วมมือทางท่าแพ อย่าเพ่ิงปล่อยตัวให้กลับมาก่อน 



๔ 

ประธาน      - ต้องให้ความเชื่อมั่น ต้องดูแลสภาพค่ายให้ดี ท าความเข้าใจกับผู้ปกครองด้วย หากมีเวลาจะลงไป
เยี่ยมที่ท่าแพ 
มติที่ประชุม  - รับทราบ 
สสอ.เมือง    - เมื่อวานพบผู้ป่วยที่ รร.มุสลิมศึกษาสตูลวิทยา เป็นรายใหม่จาก Cluster บ้านควน สืบเนื่องจาก 
มี case สัมผัสเสี่ยงสูง เป็นภรรยาของช่างโตโยต้า ไปคลอด มีการตรวจ swab ผล positive  สัมผัสเสี่ยงสูงจาก
สามี แต่แยกตัวไปอยู่ที่  ม.1 บ้านฉลุง ตั้งแต่วันที่ทราบว่าสามีเป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูง ซึ่งที่บ้านมีผู้สัมผัสเสี่ยงสูง      
9 คน เป็นผู้สูงอายุไม่มีโรคประจ าตัว 2 คน ผู้ป่วยจิตเวช 1 คน เด็กอายุ 1 ปี 1 คน ที่เหลือเป็นบุคคลทั่วไป    
ผู้สัมผัสใกล้ชิดใกล้บ้านมี 3 คน มีผู้ป่วยฟอกไตเป็นประจ า 1 คน ทางหมอครอบครัว ไปดูแลความปลอดภัยอย่าง
ใกล้ชิด ผู้ป่วยรายนี้เป็นครู ที่รร.มุสลิมศึกษาสตูลวิทยา มีครูที่สัมผัสอยู่ด้วย 35 คน เบื้องต้น สสอ.และ รพ.สต.
ร่วมกับฝ่ายปกครอง ได้ลงไปท าความเข้าใจและหารือกับผู้บริหาร ในการจัดให้เข้าค่ายสบายใจที่โรงเรียนทั้ง 
35 คน ให้เฝ้าระวังสังเกตการณ์ ส่วนผู้สัมผัสเสี่ยงสูงจะ swab มีการกระชับพ้ืนที่ โดยนายอ าเภอเมืองสตูล 
ลงพื้นที่สุ่มตรวจทุกวัน 

-กลุ่มเสี่ยงที่เดินทางมาจากสงขลาล่าสุด กักตัวที่ LQ  อ าเภอเมืองสตูล 1 ราย นอกเหนือจากนี้
กักตัว HQ ที่บ้าน 10 ราย โดยมีทีมหมอครอบครัวดูแล 

-ที่เกาะหลีเป๊ะมีนักท่องเที่ยวลงไปทุกวัน ไม่มีกลุ่มเสี่ยงสูงเข้มงวดลงไป  มาตรการต่าง ๆ ยัง
ด าเนินการอย่างเข้มข้นต่อเนื่อง 
ประธาน      - การการันตีความปลอดภัยต้องท าให้ดี โดยทีมหมอครอบครัว  การเข้าค่ายต้องดูแลสุขอนามัยให้ดี 
ขณะนี้มีบางโรงงานที่มีมาตรการไม่ให้คนงานที่อยู่ให้เขตพ้ืนที่ระบาด เช่น บ้านควน ควนโดน กลับบ้าน  โดย
โรงงานหาที่พักให้ ต้องท าความเข้าใจกับนายอ าเภอต่าง ๆ ให้ดี ในเรื่องที่ยังมีบางโรงเรียนยังเปิดการการเรียน
การสอนอยู ่

-การจ ากัดบริเวณอยู่สามารถออกแบบแคมป์คนงานได้  ออกแบบเส้นทางเดินทางของท่องเที่ยว
ได้ โอกาสกระจายเชื้อก็จะลดลง 

-มอบผช.สสอ.เมือง ประสานรพ.สตูลเรื่อง การตรวจ swab ผู้ต้องขังด้วย 
-การประชุมครั้งต่อไปให้รายงานผู้ที่เดินทางจากกรุงเทพฯ ปริมณฑล ออกแบบการตรวจให้ดี 

เพราะจะมีผลกระทบค่อนข้างมากทั้งในเรื่องความเชื่อมั่น การเบิกจ่ายงบประมาณต่าง ๆ ให้ปรับแผนด าเนินงาน
ตามความเหมาะสม เป็นก าลังใจให้ทุกพ้ืนที่ด้วย 
มติที่ประชุม  - รับทราบ 
ปิดประชุม      ๑2.05 น. 

     (นายจักรพงศ์  แหล่ทองค า) 
 นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
      ผู้จดรายงานการประชุม 

   (นายธีระยุทธ  เกียรติธนภูษิต) 
 รก.หัวหน้ากลุ่มพัฒนายุทธศาสตร์ 

ผู้ตรวจรายงานการประชุม 






