
รายงานการประชุมการบริหารจัดการ 
ในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

ครั้งที่  7 /2564 
วันที่  19  กรกฎาคม  2564 

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

รายช่ือคณะกรรมการผู้มาประชุม 
1. นายสมบัติ  ผดุงวิทย์วัฒนา            นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสตูล     ประธาน 
2. นางโสภิดา ตั้งวรารางกูร  เภสัชกรเชี่ยวชาญ(ผช.นพ.สสจ.สตูล) 
3. นายเสรี พงศ์นฤเดช   นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ(รอง.นพ.สสจ.สตลู) 
4. นายวรายุส วรรณวิไล   นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ(ผช.นพ.สสจ.สตูล) 
5. นพ.ปวิตร  วณิชชานนท์  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลละงู 
6. นพ.พันธุ์เชษฐ์  บุญช่วย         ผู้อ านวยการโรงพยาบาลท่าแพ 
7. นพ.ธนวัฒน์  สุวัฒนกุล  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลทุ่งหว้า 
8. พญ.นันทิกานต์ อุบล   ผู้อ านวยการโรงพยาบาลควนกาหลง 
9. นายภาษิต  พิศาลสุทธิกุล  หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ 
10 นางสุขมาลย์  พัฒนศิริ                    หวัหน้ากลุ่มงานแพทย์แผนไทยฯ 
11 นายยุทธพงษ์  ตันทเสนีย์  รก. หัวหน้ากลุ่มงานนิติการ 
12 นายมะรอฟี  เจ๊ะสือแม  รก.หัวหน้างานระบาดฯ 
13 นายสุขสันต์ มรรคาเขต  หัวหน้างานประชาสัมพันธ์และสื่อสารความเสี่ยง 
14 นายพิทักษ์  หวังชัย   แทน สาธารณสุขอ าเภอเมือง   
15 นายสมชาย เรืองแก้ว   สาธารณสุขอ าเภอทุ่งหว้า  
16 นายศักดา รอเกตุ   รก. สาธารณสุขอ าเภอท่าแพ     
17 นายเจนฤทธิ์  รอเกตุ   รก. สาธารณสุขอ าเภอละงู   
18 นายภูรณ โต๊ะประดู่   สาธารณสุขอ าเภอมะนัง                 
19 นายธีระยุทธ  เกียรติธนภษูิต  รก.หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ                  เลขาการ 
20 นายจักรพงศ์   แหล่ทองค า  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ      ผู้ชว่ยเลขานุการ 
 
รายช่ือผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นายเกษม ไปรฮูยัน   นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
2. นางเอมอร ขุนเพชร   พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
 
เปิดการประชุม     เวลา  11.00 น. 
สสอ.ทุ่งหว้า   - รายงาน 2 เหตุการณ์ 
  1. case เรือนจ า หมู่ 7 บารายี ต าบลนาทอน ความปลอดภัยสุขภาพปกติ การควบคุมเข้า LQ 
การวินิจฉัยอาการท่ัวไป 
  2. case สัมผัสผู้ติดเชื้อที่หาดส าราญ จังหวัดตรัง พ้ืนที่ หมู่ 7 ป่าแก่บ่อหิน 4 ราย ทุกคน
สุขภาพดีเข้า LQ ทั้ง 4 ราย  การวินิจฉัยอาการทั่วไปปกติทุกราย 
มติประชุม      - รับทราบ 
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รพ.ละง ู    - ขณะนี้ก าลังประชุมหารือทีมแพทย์และพยาบาลเพ่ือเตรียมความพร้อมเปิดรพ.สนามควนฟ้าแลบ 
สสอ.ละงู    มีผู้ป่วยทั้งหมด 12 ราย รายล่าสุด เพศหญิงอายุ 24 ปี อาชีพรับจ้าง ได้ควบคุมอยู่ใน HQ ตั้งแต่ 
14 ก.ค. 2564 สืบทราบว่ามีความสัมพันธ์กับนักโทษชายที่ติดเชื้อ เมื่อวันที่ 9 ก.ค. 2564 คาดว่าติดเชื้อมา 
หลายวันแล้ว เดินทางมาจากอ าเภอสิงหนคร  จังหวัดสงขลา คาดว่าน าเชื้อมาจากภายนอก น ามาติดนักโทษราย
นี้ ซึ่งอาจจะเป็น first case ของครอบครัวต ารวจที่อ าเภอละงู ซึ่งมี caseที่เกี่ยวข้องกับสภอ.ละงู พบ 13 ราย    
มีกลุ่มสัมผัสเสี่ยงสูงกับผู้ป่วยนี้ 8 ราย น าเข้า LQ ทั้ง 8 รายแล้ว  
ประธาน       - ในภาพรวมพบเหตุการณ์ที่มีผู้ป่วยเป็นผู้ต้องขังเพ่ิมขึ้นในทุกอ าเภอ ขอให้เฝ้าระวัง ผู้ที่พ้นโทษ
หรือได้รับการประกันตัวออกมา ขอให้เตรียมพร้อม HQ  LQ  ให้เปลี่ยนเป็น HI CI  ในทันที ให้เตรียมวางแผน   
ไว้ด้วย  
โสภิดา ตั้งวรางกูร        - case ที่ตรวจ Rapid test มาจากกรุงเทพฯ 1 ราย จะขอเข้ารพ.สนามที่ทุ่งหว้าทั้ง 4 
คน ควรจะต้องมีมาตรการ ขั้นตอนอื่นเพ่ิมเติมหรือไม่  
ประธาน      - หากเป็นไปได้ให้เข้า LQ ที่ควนกาหลง ก่อน 
รพ.ทุ่งหว้า    - อีกครอบครัวเป็นของเจ๊ะบิลัง 
ประธาน     - ในเบื้ องต้นให้ทุ่ งหว้าประสานกับควนกาหลง บางรายสามารถท าเป็น OPD case  ได้               
แต่สันนิษฐานได้ว่า ทั้งหมดนี้อาจจะเป็นสายพันธุ์ DELTA  ขอฝากทุกที่ออกแบบการรับมือให้ดี 
มติที่ประชุม   รับทราบ 
รพ.ควนกาหลง    จากการสืบทราบ พบว่าผู้ป่วยที่มาจากกรุงเทพฯรายนี้เป็นคนมะนัง ขณะนี้ที่ควนกาหลง 
พร้อมรับที่รพ. เพราะ LQ จะต้องมีการประสานกับ อปท.ก่อน หากไม่เข้าเกณฑ์ตามระเบียบอาจมีปัญหาการ
เบิกจ่ายใน LQ  ซึ่งในระยะแรกจะเปิดให้บริการที่ รพ.ควนกาหลง จ านวน 10 เตียง  ขอเตรียมความพร้อมอีก
เล็กน้อย คาดว่าภายในสัปดาห์นี้จะเรียบร้อย 
ประธาน       - ได้ตั้งกลุ่มไลน์ ทีมหมอครอบครัวออนไลน์ทั่วไทย “กลุ่มกาหลงคืนถิ่น” หากเกี่ยวข้องกับอ าเภอ
ไหนจะเชิญอ าเภอนั้น ๆ เข้าร่วมกลุ่มด้วย 
มติที่ประชุม  - รับทราบ 
รพ.ควนกาหลง     - ขอสอบถามเกี่ยวกับการนับยอดผู้ป่วย ว่าจะนับที่อ าเภอที่มีภูมิล าเนา หรือนับตามสถานที่ 
ที่ตรวจพบ 
ประธาน     - ในระดับประเทศ จะนับตามสถานที่ ๆ ดูแล 
รพ.ควนกาหลง      - หากไปรักษาหลายที่ จะนับที่ใดเป็นหลัก เพราะจะมีปัญหา เรื่องข้อมูลที่จะน าเสนอ  
ประธาน        - ในทางระบาดวิทยา ให้นับตามสถานที่ตรวจเจอ ส าหรับเรือนจ าให้นับไปเลย ไม่ต้องนับที่อ าเภอ
เมือง 
มติที่ประชุม  - รับทราบ 
วรายุส  วรรณวิไล       - การด าเนินการในช่วงเสาร์ – อาทิตย์ที่ผ่านมา มีการลงพ้ืนที่ร่วมกันระหว่างเทศบาล
ต าบลควนโดน และรพ.สต.ควนโดน พ่นยาที่ไปรษณีย์ควนโดน 
มติที่ประชุม  - รับทราบ 
ผช.สสอ.เมือง     - วันนี้ท่านรองบริหาร ได้ลงพ้ืนที่มาติดตาม case ใน cluster บ้านควนและ cluster โตโยต้า
สงขลา 
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-เมื่อวันที่ 17 ก.ค. 2564 มีผู้ป่วยตรวจพบ 10 ราย พื้นที่ หมู่ 2,4,5,6 ต าบลบ้านควน 
หมู่ 4 จ านวน 4 ราย ติดมาจากบัณฑิตอาสาจากหมู่ 10 มีกลุ่มเสี่ยงสูง 3 ราย  
ประธาน     - ภาพรวมมีการขยายวงเพ่ิมขึ้น พยายามจ ากัดวงให้รวดเร็ว cluster โตโยต้า ท่านรองบริหาร   
ลงไปติดตามเพ่ือพิจารณาดูว่า จะต้องปิดให้บริการหรือไม่อย่างไร ให้ใช้ประวัติวินิจฉัยได้เลย ไม่ต้องรอผล swab 
 -ในเรือนจ าได้มีแผนรองรับไว้แล้ว ทั้งในและนอกเรือนจ า สสอ.ทุกแห่งให้ตรวจสอบว่าเจ้าหน้าที่
เรือนจ าอยู่ในพื้นท่ีหรือไม่ หากมขีอให้จ ากัดบริเวณอยู่ของครอบครัวเหล่านั้นด้วย  
มติที่ประชุม  - รับทราบ 
ผช.สสอ.เมือง    - ได้มีการเข้าค่ายสบายใจที่รร.มุสลิมศึกษาสตูลวิทยา มีผู้เข้า LQ  15  คน เป็นกลุ่มเสี่ยงสูง   
ในพ้ืนที่ต าบลฉลุง บ้านควน และเจ๊ะบิลัง นายอ าเภอเมืองสตูลจะลงไปเยี่ยมให้ก าลังใจที่ LQ มีบางส่วนเข้า HQ 
ที่บ้านตนเอง จะลงไปติดตามให้เป็นไปตามมาตรฐาน HQ อย่างเข้มข้นต่อไป 
ประธาน        -  ขอให้ดูแล  HQ ให้เข้มข้น และจะมีกลุ่มที่เดินทางกลับมาเพ่ิมข้ึน ต้องกระตุ้นให้รายงานตัวทุก
วัน ขอฝากทุกอ าเภอช่วยติดตามด้วย 
มติที่ประชุม  - รับทราบ 
สสอ.มะนัง       - อ าเภอมะนังเหตุการณ์ปกติ แต่มี 3 ราย ที่มีปัญหาตรวจพบ 1 ราย วันนี้ swab  46 ราย 
คาดว่าน่าจะตรวจพบอีกจ านวนมาก  รพ.สนามได้ก าหนดสถานที่ไว้แล้ว แต่ต้องหารือกับ ผอ.รพ.มะนังอีกครั้ง 
ประธาน        -หากไม่ท า รพ.สนาม  ก็ให้ท าเป็น CI ไปเลย คัดคนที่ผลลบไปอยู่ท่ี LQ อ่ืนก่อน 
มติที่ประชุม  - รับทราบ 
นางเอมอร ขุนเพชร     - วันนี้มีผู้ป่วยทั้งหมด 57 ราย ยอดยกมา 40 ราย รับใหม่ 10 ราย จ าหน่าย 1 ราย  
แทน ผอ.รพ.ท่าแพ        เป็นชาย 25 ราย หญิง 32 ราย 

- รพ.สนามพิเศษ ฮาฟิซ สาครฯ ณ วันนี้ไม่มีผู้ป่วย 
ประธาน      - ตอนนี้ได้สร้างกลุ่มไลน์สร้างความเชื่อมั่นสุขภาพ ต้องมีการวัดออกซิเจน วัดไข้เด็กทุกคนใน รร.
ฮาฟิซ ให้รายงานทุกวัน ต้องจัดหาอุปกรณ์ไปเพ่ิมด้วย การวินิจฉัยต้องวางแผนให้ดี เพราะจะมีผลต่อความ
เชื่อมั่นของผู้ปกครองด้วย จะไปพูดคุยกับผู้ปกครองในโอกาสต่อไป ต้องวางแผนปรับวิธีรับมือเพ่ือคงสภาพค่าย
เอาไว้ให้ได้ 
มติที่ประชุม  - รับทราบ 
สสอ.ท่าแพ    - ได้ร่วมกับอ าเภอและรพ.ท่าแพ ไปหารือกับผู้บริหาร รร.ฮาฟิซ ในการดูแลค่ายอย่างเข้มข้น ให้
ด าเนินตามมาตรการต่าง ๆอย่างเต็มที่ เด็กส่วนใหญ่อยู่พ้ืนที่เสี่ยงคาดว่าจะไม่มีเหตุการณ์อะไรเพ่ิมเติม ได้เข้าไป
จัดการภายในตามมาตรการที่นพ.สสจ. แนะน า อุปกรณ์ตรวจออกซิเจนยังขาดอยู่ จะขอสนับสนุนจาก รพ.ท่าแพ 
และสสอ.มะนัง เพ่ิมเติม 
ประธาน      - หากมีการเปลี่ยนแปลงแนวทางการดูแลต่าง ๆ ขอให้แจ้งให้จังหวัดทราบด้วย 
มติที่ประชุม  - รับทราบ 
สสอ.ละงู         - มีประเด็นหารือ เรื่อง แนวทางการจัดการผู้ต้องขัง กรณีที่ผู้ต้องขังออกมามีภูมิล าเนาในจังหวัด 
มักจะไม่แจ้งพ้ืนที่ ไม่แจ้งครอบครัว อีกกรณีคือ มีภูมิล าเนานอกพ้ืนที่ ซึ่งจะหาตัวล าบาก ขอเสนอแนวทางว่าให้
เรือนจ าประสานแจ้ง ศบค.อ าเภอ ห้ามกลับเอง  ห้ามญาติมารับ เพ่ือเป็นการควบคุมป้องกันในเบื้องต้น 
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ประธาน         - ขณะนี้มีกลุ่มไลน์ ซึ่งมีนายอ าเภออยู่ด้วย จะมีข้อมูลเป็นรายวันจะเชิญ สสอ./ผช.สสอ.เข้าร่วม 
เพ่ือไปออกแบบการด าเนินการต่อไป 
มติที่ประชุม  - รับทราบ 
 

ปิดประชุม      ๑2.10 น. 
 
 
 

          (นายจักรพงศ์  แหล่ทองค า) 
                     นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
                           ผู้จดรายงานการประชุม 
 

      
 
 

         (นายธีระยุทธ  เกียรติธนภูษิต) 
                     รก.หัวหน้ากลุ่มพัฒนายุทธศาสตร์ 
                          ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 
 
  
 
 
  
  


