
รายงานการประชุมการบริหารจัดการ 
ในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

ครั้งที่  9 /2564 
วันที่  22  กรกฎาคม  2564 

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

รายช่ือคณะกรรมการผู้มาประชุม 
1. นายสมบัติ  ผดุงวิทย์วัฒนา            นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสตูล     ประธาน 
2. นส.วันทนา ไทรงาม   ผู้อ านวยการโรงพยาบาลสตูล 
3. นายวรายุส วรรณวิไล   นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ(ผช.นพ.สสจ.สตูล) 
4. นพ.ปวิตร  วณิชชานนท์  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลละงู 
5. นพ.พันธุ์เชษฐ์  บุญช่วย         ผู้อ านวยการโรงพยาบาลท่าแพ 
6. นพ.ธนวัฒน์  สุวัฒนกุล  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลทุ่งหว้า 
7. พญ.นันทิกานต์ อุบล   ผู้อ านวยการโรงพยาบาลควนกาหลง 
8. นายภาษิต  พิศาลสุทธิกุล  หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ 
9 นางสุขมาลย์  พัฒนศิริ                    หัวหน้ากลุ่มงานแพทย์แผนไทยฯ 
10 นางอรนุช นรารักษ์   หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคฯ 
11 นายประพันธ์  ด้วยกาแด  หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ 
12 นายมะรอฟี  เจ๊ะสือแม  รก.หัวหน้างานระบาดฯ 
13 นายสุปะพล  บินต ามะหงง  แทน หัวหน้ากลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมฯ 
14 นายพิทักษ์  หวังชัย   แทน สาธารณสุขอ าเภอเมือง   
15 นายสมชาย เรืองแก้ว   สาธารณสุขอ าเภอทุ่งหว้า 
16 นายอาวุธ โพธิ์แก้ว   สาธารณสุขอ าเภอควนโดน  
17 นายศักดา รอเกตุ   รก. สาธารณสุขอ าเภอท่าแพ     
18 นายอดินันท์  กาเดร์   รก. สาธารณสุขอ าเภอควนกาหลง   
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  11.00 น. 
รพ.ทุ่งหว้า       - รพ.สนามทุ่งหว้า มียอดผู้ป่วย ณ 08.30 น. วันนี้ จ านวน 22 ราย เป็นชาย 11 ราย หญิง 
11 ราย อาการระดับ 1 จ านวน 17 ราย ระดับ 2 จ านวน 4 ราย ระดับ 3 จ านวน 1 ราย (ให้ยาฟาวิพิราเวียร์) 
สามารถรับเพิ่ม ชาย 3 คน หญิง 8 คน  ปัญหาที่พบ คือ เรื่องผู้ป่วยที่ถูกปล่อยจากเรือนจ ามีปัญหาชกต่อยกันใน
ตึกผู้ป่วย ท าผิดกฎระเบียบ หลบหนีออกจากรพ. ไปซื้อของข้างนอก 
ประธาน       -  ให้ประสานฝ่ายปกครอง และต ารวจในพื้นที่มาช่วยดูแลความปลอดภัย 
สสอ.ทุ่งหว้า     - case จากเรือนจ า เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2564 พ้ืนที่รับทราบวันที่  15 กรกฎาคม 
2564 น าเข้า LQ มีผู้สัมผัสเสี่ยงน าเข้า LQ  2 ราย  HQ  4  ราย ทุกคนสบายดี อยู่ในวงจ ากัด ผู้ที่ออกจาก
เรือนจ าผล swab เป็นบวก ผู้สัมผัสทุกรายจ ากัดบริเวณอยู่หมดแล้ว  
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ประธาน       -  ทุกรพ. ขอให้เตรียมเครื่องออกซิเจน sat ให้พร้อม ใช้เวชศาสตร์ครอบครัวในการควบคุม
ป้องกัน ต่อไปหากมี ชุด test kid จะสามารถวินิจฉัยจากประวัติได้ และให้จ ากัดบริเวณอยู่ให้รวดเร็ว 
สสอ.ทุ่งหว้า     - ขอให้ทุกพ้ืนที่ให้ความส าคัญกับ case จากเรือนจ า เนื่องจากส่วนใหญ่ จะพบเชื้อบวกภายหลัง 
ประธาน       -  กลุ่มจากเรือนจ า ส่วนใหญ่จะมาจากผู้ติดยาเสพติดต่าง ๆ ซึ่งต้องดูแลไปถึงครอบครัวด้วย เมื่อมี
การตรวจจึงพบจ านวนผู้ป่วยเพิ่มขึ้นมาก มีการกระจายเชื้อทั่วไปในพ้ืนที่ในขณะนี้ 
วรายุส วรรณวิไล  - น าเรียน สสอ.ทุ่งหว้า เรื่องการประสานกับเรือนจ า ได้มีกลุ่มไลน์เพ่ือประสานงานในการ
แจ้งพ้ืนที่ เมื่อมีผู้ถูกปล่อยตัวเรียบร้อยแล้ว ส าหรับเรื่องการคัดกรองผู้เดินทางกลับจากกรุงเทพฯได้มอบหมายให้
คุณปวีณา เหมรา ประสานศูนย์สั่งการฯที่รพ.สตูลเรียบร้อยแล้ว แจ้งผอ.รพ.ทุ่งหว้า เพ่ือทราบ 
ประธาน       -  มีศูนย์รับผู้ป่วยจากกรุงเทพฯ-ปริมณฑล ติดต่อสอบถามประสานงานไดท้ี่ โทร. 074 723375  
ส าหรับผู้ที่ประสงค์จะเดินทางกลับ หรือญาติที่ต้องการติดต่อได้ 24 ชั่วโมง 
มติประชุม      - รับทราบ 
ประธาน       -  มีกลุ่มไลน์ทีมหมอครอบครัวทั่วไทย ที่สามารถติดต่อสอบถามให้ความมั่นใจกับผู้ที่จะเดินทาง
กลับมา 
วรายุส วรรณวิไล     - สป.สช.เปิด call  center 1330 ส าหรับผู้ต้องการเดินทางกลับภูมิล าเนา สามารถ
ติดต่อได้ทางช่องทางนี้ด้วยเช่นกัน  
ประธาน       - ให้ทุกอ าเภอเตรียมพร้อมรับคนสตูล และญาติที่จะเดินทางกลับมาจากกรุงเทพฯ และปริมณฑล
ด้วย ให้เตรียมออกแบบ HI CI เตรียมอุปกรณ์ต่างๆ เช่น เครื่องออกซิเจน sat ไว้ไดเ้ลย 
มติที่ประชุม   รับทราบ 
กลุ่มงานแพทย์แผนไทย    แจ้งเรื่องฟ้าทะลายโจร ขณะนี้สารสกัดฟ้าทะลายโจรที่ได้รับมา 500 ชุด หมดแล้ว 
กรมไม่มีสนับสนุนมาให้แล้ว จะขอให้ทุกรพ.ใช้ฟ้าทะลายโจร ที่ รพ.ละงูเป็นผู้ผลิตแทน ซึ่งมีสารแอนโดรกรา 
โฟไลด์ 10 มล./แคปซูล โดยให้รับประทานครั้งละ 6 เม็ด วันละ 3 ครั้ง ก่อนหรือหลังอาหาร โดยเภสัชกร    
ต้องท าฉลากยา แจ้งวิธีรับประทานและข้อควรระวัง ทางฝ่ายจะจัดส่งข้อมูลบริษัทที่ผลิตฟ้าทะลายโจรให้ทุกแห่ง
รับทราบอีกครั้ง ล่าสุดรพ.ละงูจัดส่งฟ้าทะลายโจรงวดที่ 4 ให้ รพ.ทุกแห่ง เรียบร้อยแล้ว สามารถน าไปใช้เฉพาะ
หน้าในช่วงนี้ได้ 
ประธาน       - ขอให้แนะน าให้ใช้เฉพาะผู้ที่จ าเป็นต้องใช้ เนื่องจากยามีปริมาณจ ากัด 
มติที่ประชุม  - รับทราบ 
สสอ.ควนโดน     - สถานการณ์ของอ าเภอควนโดน ขณะนี้มีผู้ป่วยติดเชื้อ  71 ราย รักษาหายแล้ว 63 ราย 
เหลือ 8 รายในเขตวังประจัน และควนสะตอ ไม่มีภายใหม่เพ่ิมขึ้นเป็นเวลา 5 วันแล้ว แต่มี case สะเก็ดไฟ 7 
กลุ่มคือ กลุ่มนักศึกษา walk in เข้ามาตรวจ/กลุ่มครู 2 กลุ่ม/อบจ.สตูล/ ทรูมูฟ และสถานพินิจ ซึ่งมีผู้สัมผัส    
ที่ตอ้งดูแลอีก 78 คน ขณะนี้ได้ควบคุมจ ากัดบริเวณอยู่ทั้งใน LQ และ HQ ทุกคนเรียบร้อยแล้ว  

- มีผู้ที่เดินทางกลับมาจากพ้ืนที่เสี่ยงรวม 50 กว่าคน ได้เข้าสู่ LQ และ HQ เช่นเดียวกัน ทุก 
รายในกลุ่มสะเก็ดไฟ ได้ส่ง swab และก าลังรอผล 
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- มีกรณีผู้เสียชีวิต เป็นเพศชาย อายุ 48 ปี อยู่ต าบลย่านซื่อ ได้ฉีดวัคซีน Sinopharm  
ท างานเป็นลูกจ้างที่สหกรณ์อิฟนูเอาต์ ตามโครงการจ้างผู้พิการ   ฉีดวัคซีนเมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2564      
มีอาการเหนื่อยหอบ อ่อนเพลีย นอนไม่หลับ ปวดแสบหน้าอก วันที่ 18 กรกฎาคม 2564 มีอาการอ่อนเพลีย 
เจ็บหน้าอกมาก หายใจไม่ออก เวลา 20.30 น. น าส่งรพ.ควนโดน  เสียชีวิตเวลาประมาณ 01.00 น. ได้ท าการ
สอบสวนและแจ้งรายละเอียดส่งให้จังหวัดได้รับทราบและด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 
ประธาน     - ให้สังเกตอาการผู้ที่อยู่ใน LQ และ HQ  ให้เตรียมเครื่องออกซิเจน sat ไว้ส าหรับกลุ่มเปราะบาง 
การวินิจฉัยสามารถใช้ประวัติได้เลย ให้เตรียม รพ.สนามในพ้ืนที่ให้พร้อม ต่อไปอาจจะใช้ test kid แทนการ 
swab 
วรายุส  วรรณวิไล       - เรื่อง รพ.สนามได้หารือกับปลัดอ าเภอแล้ว คาดว่าจะใช้สนามกีฬากลางของควนสตอ 
เป็นรพ.สนามในเบื้องต้น 
มติที่ประชุม  - รับทราบ 
สสอ.ควนกาหลง     - วันนี้มีผู้ป่วยยืนยัน 22 ราย ล่าสุดพบผู้ป่วยเสี่ยงสูงในบ้านผู้ป่วยจากกรุงเทพฯ พบ 3 
ราย ทีห่มู่ 6 บ้านน้ าร้อน และอีก 2 ราย ทีห่มู่ 10 ต าบลควนกาหลง ซึ่งได้เข้า LQ ทุกคนแล้ว 
รพ.ควนกาหลง     - ในส่วนรพ.ควนกาหลง ขณะนี้รับ Admit ผู้ป่วยระดับ 3   1 ราย เป็นเพศชาย อายุ 58 ปี 
ไม่มีโรคประจ าตัว เตรียมให้ยาฟาวิพิราเวียร์ เป็น case แรกท่ีรพ.รับรักษาเอง 
ประธาน    -  เพ่ือความรวดเร็วให้เตรียมยาฟาวิฟิราเวียร์ไว้ที่รพ.ชุมชนบ้าง ระบบ logistics จะต้องตอบสนอง
ให้รวดเร็ว 
มติที่ประชุม  - รับทราบ 
รพ.มะนัง       - รพ.มะนังมีผู้ป่วยทั้งหมด 6 ราย เป็นผู้ป่วยของอ าเภอมะนังเอง 4 รายและเป็นผู้ต้องขังที่    
พ้นโทษจากเรือนจ า 2 ราย เป็นชายทั้งหมด ระดับ 1   จ านวน  3 ราย ระดับ 2 จ านวน 3 ราย รอปรึกษา   
รพ.สตูลเพ่ือให้ฟาวิพิราเวียร์ 1 ราย  ได้เบิกยาส ารองมาพร้อมใช้วันนี้แล้ว มีกลุ่มเสี่ยงจากผู้ต้องขัง จ านวน     
50 คน ได้ swab แล้ว น าเข้า LQ ทุกรายแล้ว มีผลบวก 4 ราย ที่เข้ารับการรักษาที่เหลือผลเป็นลบ กักตัวต่อ
จนครบ 14 วัน 
สสอ.มะนัง       - ผู้กักตัว 34 ราย มีสุขภาพปกติดี ได้เปิดรพ.สนามแล้ว และจะหารือกับท่านผู้ช่วยเอกพล ที่จะ
ลงมาตรวจเยี่ยม LQ ในวันพรุ่งนี้ ในเรื่องปัญหาต่าง ๆ ที่พบจากการเปิดรพ.สนาม 
 -เรื่องการประสานงาน กรณีผู้ต้องขังที่ถูกปล่อยตัวจากเรือนจ ายังไม่ดีเท่าที่ควร ยังมีระยะเวลา   
ที่เป็นช่องว่างระหว่างการเดินทางของผู้ที่ได้รับการปล่อยตัว หากท าให้รวดเร็ วกว่านี้จะดีมากขึ้น และควรจะ
ตรวจยืนยันก่อนที่จะปล่อยตัวกลับมา 
วรายุส วรรณวิไล     -จะประสานกับทางเรือนจ าอีกครั้ง 
มติที่ประชุม  - รับทราบ 
สสอ.เมือง     - รายงานผู้ป่วยที่บ้านควน 2 ราย เป็นผู้กักตัว LQ และ HQ รายแรกเป็นเพศหญิงอายุ 59 ปี ไม่
มีโรคประจ าตัว  อีก 1 ราย เป็นหลานอาศัยร่วมบ้านอายุ 11 ปี นักเรียนมัรกัต เป็นกลุ่มเสี่ยงสูงเดิม ไม่มีผู้สัมผัส
ร่วมบ้าน HQ เข้มข้นทั้ง 2 ราย ขณะนี้เข้าโรงพยาบาลแล้ว  
 -ผู้ป่วยยืนยันที่ อบจ.สตูล 1 ราย พบผู้สัมผัสเสี่ยงสูงเพ่ิมจากเดิม 10 คน เป็น 17 คน ทั้งหมด
น าเข้า HQ โดยรพ.สต.คลองขุด ส่งทีมหมอครอบครัวดูแล  ได้ค้นหากลุ่มเสี่ยงเพ่ิมเติม สร้างกลุ่มไลน์เพ่ือติดตาม
ดูแล ประสานพ้ืนที่อ าเภอควนโดน อ าเภอควนกาหลง และอ าเภอท่าแพ ซึ่งมีผู้สัมผัสเสี่ยงที่ร้านเสริมสวย ได้
ขอให้ปิดร้านและท าความสะอาดร้าน และกักตัว HQ ที่บ้าน  จะลงไป swab ช่างเสริมสวย วันนี้ 
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 -เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2564 มีผู้ที่เดินทางมาจากพ้ืนที่เสี่ยงเข้มข้นสูงสุด สงขลา 14 ราย 
พัทลุง 5 ราย นครศรีฯ ลพบุรี สระบุรี และสุราษฎร์ธานี จังหวัดละ 1 ราย เข้ากักตัว  HQ เป็นส่วนใหญ่ พ้ืนที่
ต าบลฉลุง หมู่ 14 เป็นชุมชนเข้มแข็ง จะใช้มัสยิดในหมู่บ้านเป็น LQ ส าหรับผู้ที่มาจาก 3 จังหวัดชายแดน      
มีต าบลพิมาน 9 ราย ต าบลคลองขุด 5 ราย ต าบลต ามะลัง 6 ราย บ้านควน 2 ราย ส่วนใหญ่จะเข้ากักตัว HQ  
 - เมื่อคืนที่ผ่านมา มีผู้ต้องขังได้รับการปล่อยตัว ต าบลควนขัน 1 ราย ประสานน าเข้า LQ ปิใหญ่ 
ตั้งแต่เม่ือคืนแล้ว 
ประธาน      - กรณีผู้มาจากกรุงเทพฯ และปริมณฑล เดินทางมาถึงหรือยัง 
สสอ.เมือง    - อยู่ระหว่างการเดินทาง ประสานรพ.สต.คลองขุดสาขาเตรียมรับแยกเดี่ยว แล้ว  
วรายุส วรรณวิไล     -ขอให้ดูแลเรื่อง HQ ให้ดี เป็นไปตามมาตรฐานด้วย  
มติที่ประชุม  - รับทราบ  
สสอ.ท่าแพ    - ให้ผู้กักตัวที่ ฮาฟิซ รายงานผลสุขภาพประจ าวันทุกวัน  มีผู้อยู่ LQ  3 ราย จากเรือนจ าสตูล 
เรือนจ าสงขลา และมาจากพ้ืนที่เสี่ยง กระจายอยู่ LQ ท่าเรือ แป-ระใต้ และสาคร และมีผู้ที่มาจากพ้ืนที่ควบคุม
สูงสุด พื้นที่ควบคุม และพ้ืนที่เสี่ยงต่าง ๆ อยู่ LQ อีก 24 ราย 
ประธาน      - ขอให้พ้ืนที่จัดเวรติดตามผู้ที่เดินทางเข้าออกจังหวัดทุกรายด้วย 
ผอ.รพ..ท่าแพ    - ขณะนี้มีผู้ป่วยอยู่ในรพ.สนามท่าแพ 67 ราย ค่อนข้างจะเริ่มแออัด อาจจะต้องส่งต่อกลับไป
ในแต่ละพ้ืนที่  ซึ่งเริ่มมีการเปิดรพ.สนามในแต่ละอ าเภอแล้ว และจะขอลดจ านวนที่จะรับผู้ป่วยของรพ.สนาม  
ท่าแพลง จะแจ้งให้ทราบอีกครั้งว่าจะรับได้เท่าไหร่ 

- พบเด็กป่วยจากฮาฟิซ รักษาตัวเกิน 14 วันแล้ว ขณะนี้เป็น Day 22 มีอาการใหม่ เป็น 
อาการเหนื่อยหอบ ไปรับมาที่รพ.ท่าแพ ค่าออกซิเจนต่ า 95 ผล X-Ray ผิดปกติ ส่งต่อไปรพ.สตูล แล้ว ไม่ทราบ
ว่าเป็นจากอาการของโควิดหรือติดเชื้ออ่ืนเพิ่มเติม ได้ท าการ swab แล้ว  
ประธาน      - สภาพค่ายที่ฮาฟิซเป็นอย่างไร 
ผอ.รพ..ท่าแพ    - มีเด็กที่หายป่วยแล้ว และต้องการจะกลับบ้าน ขอปรึกษานพ.สสจ.สตูล ว่าจะอนุญาตหรือไม่ 
ประธาน      - พยายามพูดคุยให้อยู่ที่ค่ายไปก่อน เพราะหากปล่อยออกไปคนอ่ืน ๆ ก็จะพยายามขอกลับด้วย 
ค่ายอาจจะแตกได้ ขอให้อยู่ช่วยเหลือที่ค่ายไปก่อน จะพยายามพูดคุยท าความเข้าใจกับผู้ปกครอง และผู้ที่
เกี่ยวข้องอีกครั้ง 
มติที่ประชุม  - รับทราบ 
ผอ.รพ.ละงู         - รพ.สนามควนฟ้าแลบมีผู้ป่วยอยู่ 7 ราย จะรับใหม่จากเรือนจ าอีก 1 ราย รวม 8 ราย 
อาการดีข้ึน 4 ราย คงท่ี 3 ราย ขณะนี้ก าลังปรับสถานที่เพ่ือติดตั้งเครื่อง X-Ray จะเป็นรพ.สนามเต็มรูปแบบ 
ประธาน         - ให้ท าป้ายเข้า-ออก รพ.สนามควนฟ้าแลบ ให้ชัดเจน โดยประสานกับอบจ.สตูล 
ผอ.รพ.ละง ู        - ขอให้จังหวัดประสาน อบจ.สตูล เรื่องจัดท าที่ก้ันแยกผู้ป่วย หญิง/ชายด้วย 
วรายุส วรรณวิไล     -จะรับไปประสาน อบจ.สตูล เรื่องการจัดท าป้ายเข้า – ออก และท่ีกั้นแยกผู้ป่วยต่อไป 
มติที่ประชุม  - รับทราบ 
กลุ่มงานควบคุมโรคฯ    -  ขอแจ้งให้ประสานกับผู้รับผิดชอบทีม SRRT และ CDCU ที่ดูแล LQ ในพ้ืนที่ ขอให้ดู
อาการของผู้ป่วย โดยต้องดูอาการอ่ืนเพ่ิมด้วย เพราะแต่ละสายพันธุ์ อาจจะไม่มีอาการไข้น าเหมือนกัน แต่จะมี
อาการท้องเสีย ปวดมึนศีรษะ จึงขอเน้นย้ าวา ต้องดูอาการอ่ืน ๆ ที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษด้วย 

- รพ.สนามของควนโดน  ซึ่งอ าเภอควนโดนมีรพ.สนามที่สนามกีฬากลางควนสตออยู่ใน 
ประกาศอยู่แล้ว หากจะตั้งเพ่ิมเติม ขอให้ท าหนังสือแจ้งจังหวัด เพ่ือน าเข้าที่ประชุมคณะกรรมการควบคุมโรค
จังหวัดพิจารณาต่อไป 
มติที่ประชุม  - รับทราบ 



 ๕ 
 
งานระบาดวิทยาฯ    -  ขอให้ทุกรพ.แจ้งผู้รับผิดชอบงานระบาดวิทยา กรณีมีผู้ที่เดินทางกลับมาจากกรุงเทพฯ 
ปริมณฑล ทุกรายด้วย เพ่ือจะด าเนินการทางระบาดวิทยาต่อไป 
มติที่ประชุม  - รับทราบ 
ผอ.รพ.สตูล  - ขณะนี้มีผู้ป่วย 111 ราย มีอาการรุนแรง 4 ราย ระดับ 1 – 2 ประมาณ 60 – 70 %     
หากรพช.ทะยอยเปิดรพ.สนาม รพ.สตูลจะขอลดสัดส่วนผู้ป่วยอาการระดับ 1 – 2 ลง เพ่ือรองรับระดับ 3 – 4  
เพราะอาจจะมีผู้ป่วยเพิ่มเติมจากเรือนจ าที่ swab ไป 139 ราย และคาดว่าจะมีผู้ป่วยระดับ 3-4 เพ่ิมข้ึน  
ประธาน         - อ าเภอเมืองมีความพร้อมที่จะท า HI CI  หรือไม่ ในขณะนี้  
ผอ.รพ.สตูล    - องค์กรแพทย์จะประชุมหารือกันในวันนี้ ได้เตรียมขุด Test Kid  และอุปกรณ์ต่าง ๆ ไว้แล้ว 
ประธาน         - ต้องเตรียมยืมยาฟาวิพิราเวียร์จากเขตมาเพ่ิม และขอให้เตรียมเครื่องออกซิเจน sat ให้พร้อม
ด้วย ต้องการันตีความปลอดภัยด้านสุขภาพในกลุ่มเปราะบางต่าง ๆ ให้ดี  
ผอ.รพ.สตูล    - เขตจะส่งมาเพ่ิมอีก 5,000 เม็ดรวมเป็น 10,000 เม็ด ปลัดกระทรวงสาธารณสุขแจ้งว่าขอให้
มีส ารองไว้ที่จังหวัด ๆ ละ 20,000 เม็ด  
มติที่ประชุม  - รับทราบ 
กลุ่มงานประกันสุขภาพฯ  - กรณีมีผู้ เสียชีวิตหลังจากฉีดวัคซีนที่อ าเภอควนโดน ซึ่งฉีดวัคซีน sinopharm 
ขณะนี้ก าลังสอบถามรายละเอียดกับ สป.สช.ว่าจะเบิกได้หรือไม่อย่างไร 
มติที่ประชุม  - รับทราบ 
ประธาน         - ให้ก าลังใจทุกท่าน ในการดูแลผู้ป่วย ฝากย้ าเรื่องการจ ากัดบริเวณอยู่  ดูแลความปลอดภัย   
ด้านสุขภาพของทุกคนด้วย 
มติที่ประชุม  - รับทราบ 
 

ปิดประชุม      ๑2.20 น. 
 
 
 

          (นายจักรพงศ์  แหล่ทองค า) 
                     นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
                           ผู้จดรายงานการประชุม 
 

      
 
 

         (นายธีระยุทธ  เกียรติธนภูษิต) 
                     รก.หัวหน้ากลุ่มพัฒนายุทธศาสตร์ 
                          ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 
 
  
 
 
  


