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สรุปผลการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสตูล ครั้งที ่53/๒๕64  
          วันที่ 9 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป  ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ศาลากลางจังหวัดสตูล  

 

 

 

ล าดับ  ประเด็น  ข้อสั่งการ/มติทีป่ระชุม  ผู้รับผิดชอบหลัก  ผู้เกี่ยวข้อง  

1 การฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัส 
โคโรนา 2019  

ให้ทุกอ าเภอเร่งรัดการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019           
อย่างต่อเนื่อง เพ่ือลดอัตราการแพร่เชื้อ และอัตราการเสียชีวิต            
รวมทั้งให้เน้นย้ าศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคต าบล/หมู่บ้าน/ ชุมชน             
ลงพื้นทีเ่ชิงรุกเคาะประตูบ้านเชิญชวนและโน้มน้าวให้ประชาชนที ่            
แจ้งความประสงค์ไม่ฉีดวัคซีนเปลี่ยนความตั้งใจ ส าหรับในกลุ่มท่ีมีความ
เชื่อผิดๆ เกี่ยวกับวัคซีน มอบหมายให้นายอ าเภอร่วมกับผู้น าศาสนา        
ท าความเข้าใจให้ความรู้เกี่ยวกับวัคซีน COVID-19 ที่ถูกต้อง และให้
นายอ าเภอสามารถใช้ดุลพินิจในการด าเนินงานตามท่ีเห็นสมควร 
 
 
 

- ที่ท าการปกครองอ าเภอ  
 
 
 
 

- สาธารณสุขอ าเภอ  
- โรงพยาบาล  
- โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบล  
- องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น  

- หน่วยงานอื่นๆ                  
ที่เก่ียวข้อง     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ห น่ ว ย ง า น อ่ื น ๆ ที่
เกี่ยวข้อง     
 
 
 

2 การแยกรักษาตัวเองที่บ้านส าหรับ
ผู้ป่วยโควิด-19 หรือ Home Isolation 

การแยกรักษาตัวเองที่บ้านส าหรับผู้ป่วยโควิด-19 หรือ Home Isolation 
จะต้องให้แพทย์เป็นผู้พิจารณาว่าผู้ติดเชื้อสามารถท า Home Isolation 
ได้ เท่านั้น และบ้านส าหรับรักษาตัวต้องมีความพร้อม และมีคุณภาพ  
โดยทุกอ าเภอจะต้องวางแผนการติดต่อสื่อสารและจัดระบบส่งต่อผู้ติด
เชื้อเข้าสู่ระบบโรงพยาบาลในกรณีฉุกเฉิน หรือมีอาการมากขึ้น กรณีท่ี
พิจารณาแล้วพบว่าบ้านพักไม่มีความพร้อม และไม่มีคุณภาพให้น าผู้ติด
เชื้อเข้ารักษาตัวในศูนย์แยกกักในชุมชน (ศูนย์พักคอย) COMMUNITY 
ISOLATION ทันที 
 
 
 
 
 

- ที่ท าการปกครองอ าเภอ  
- โรงพยาบาล  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- สาธารณสุขอ าเภอ  
- โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบล  
- องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น  

- หน่วยงานอื่นๆ                  
ที่เก่ียวข้อง     
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ล าดับ ประเด็น ข้อสั่งการ/มติทีป่ระชุม ผู้รับผิดชอบหลัก ผู้เกี่ยวข้อง 

3 การจัดกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่อ           
การแพร่โรค หรือกิจกรรมซึ่งมีการ
รวมกลุ่มของบุคคล 
 
 

การจัดกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่โรค หรือกิจกรรมซึ่งม ี           
การรวมกลุ่มของบุคคลให้พิจารณา ใน 3 ประเด็น คือ  
   1. บุคคล จะต้องไม่มีบุคคลที่มีความเสี่ยงเข้าร่วมกิจกรรม    
   2. พ้ืนที่ จะต้องไม่จัดกิจกรรมในพ้ืนที่ที่มีผู้ติดเชื้อ  
   3. รูปแบบการจัดกิจกรรม จะต้องมีมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด          
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา และต้องปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด 

- ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรค
อ าเภอ 

- ศูนย์ปฏิบัติการ
ควบคุมโรคต าบล  
/หมู่บ้าน/ชุมชน 
- ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน 
ผู้น าชุมชน  
- หน่วยงานอื่นๆ          
ที่เก่ียวข้อง     
 

๔ นโยบายจังหวัดสตูล ให้ด าเนินการ          
เฝ้าระวัง ควบคุมป้องกันโรคโควิด 
ควบคู่กับการแก้ปัญหาด้านเศรษฐกิจ 
การท่องเที่ยว และการให้การช่วยเหลือ 
เยียวยาประชาขน 

ให้ที่ท าการปกครองอ าเภอด าเนินการเฝ้าระวัง ควบคุม ป้องกันโรคโควิด  
ในพ้ืนที่อย่างเข้มข้น และรวดเร็ว ควบคู่กับการแก้ปัญหาด้านเศรษฐกิจ 
การส่งเสริมการท่องเที่ยว และการให้การช่วยเหลือ เยียวยา ประชาขนใน
พ้ืนทีท่ี่ได้รับผลกระทบจากโควิด 19  เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นให้กับ
ประชาชน 
  

- ที่ท าการปกครองอ าเภอ  
 

-  ศูนย์ปฏิบัติ           
การควบคุมโรคอ าเภอ  
- องค์กรปกครอง          
ส่วนท้องถิ่น    
- หน่วยงานอื่นๆ           
ที่เก่ียวข้อง     
 

5 ให้ส ารวจชุมชนเพ่ือค้นหากลุ่มเสี่ยง 
กลุ่มเปราะบาง ได้แก่ผู้สูงอายุ ผู้ทีมี่
โรคประจ าตัว ๗ กลุ่มโรค และหญิง
ตั้งครรภ์ ให้บริการตรวจคัดกรองค้นหา
ผู้ติดเชื้อโควิดในชุมชน  
 
 

ให้ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคหมู่บ้าน/ชุมชน ด าเนินการส ารวจชุมชน 
เพ่ือค้นหากลุ่มเปราะบาง ผู้สูงอายุ ผู้มีโรคประจ าตัว ๗ กลุ่มโรค               
และหญิงตั้งครรภ์ ที่มีอาการไข้หวัด หรือมีอาการเกี่ยวกับโรคทางเดิน
หายใจ โดยให้มีบริการตรวจคัดกรองค้นหาผู้ติดเชื้อโควิด 19 โดยใช้ชุด 
ATK ส าหรับผู้ที่มีผลตรวจ ATK หรือ Antigen Test เป็นบวก (พบเชื้อ) 
ให้เข้าสู่ระบบการรักษาของโรงพยาบาลโดยเร็วที่สุด และพิจารณาให้           
เริ่มยา favipiravir โดยเร็วที่สดุ 
 
 

-  ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรค 
อ าเภอ 
- โรงพยาบาล   
  

- ศูนย์ปฏิบัติการ 
ควบคุมโรคต าบล 
/หมู่บ้าน/ชุมชน 
- ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน 
ผู้น าชุมชน  
- หน่วยงานอื่นๆ          
ที่เก่ียวข้อง    
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ล าดับ ประเด็น ข้อสั่งการ/มติทีป่ระชุม ผู้รับผิดชอบหลัก ผู้เกี่ยวข้อง 

6 การขออนุญาตจัดการเรียนการสอน
แบบปกติ (On Site) ภายใต้มาตรการ  
Sandbox Safety Zone in School                
ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
ของสถานศึกษาในพ้ืนที่จังหวัดสตูล 

 

ให้สถานศึกษาในพ้ืนที่จังหวัดสตูล จ านวน ๑๒ สถานศึกษา สามารถ         
จัดการเรียนการสอนแบบปกติ (Onsite) ภายใต้สถานการณ์การแพร่
ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา  (COVID - 19) ได้ ดังนี้  
1. สถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล  
   1. โรงเรียนบ้านห้วยมะพร้าว อ าเภอละงู จังหวัดสตูล 
   2. โรงเรียนบ้านเกาะยวน อ าเภอละงู จังหวัดสตูล 

 3. โรงเรียนบ้านบุโบย อ าเภอละงู จังหวัดสตูล 
   4. โรงเรียนบ้านปากละง ูอ าเภอละงู จังหวัดสตูล 
   5. โรงเรียนบ้านโคกพะยอม อ าเภอละงู จังหวัดสตูล 
   6. โรงเรียนบ้านในเมือง อ าเภอละงู จังหวัดสตูล 
   7. โรงเรียนบ้านบูเกตยามู อ าเภอควนโดน   จังหวัดสตูล 
   8. โรงเรียนบ้านทุ่งมะปรัง อ าเภอควนโดน   จังหวัดสตูล 
   9. โรงเรียนบ้านกุบังปะโหลด อ าเภอควนโดน   จังหวัดสตูล 
2. สถานศึกษาในสังกัดส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล            
   1. โรงเรียนอนุบาลโอบอ้อม อ าเภอละงู จังหวัดสตูล 
   2. โรงเรียนสายเพชรศึกษา อ าเภอละงู จังหวัดสตูล 
   3. โรงเรียนอนุบาลเพชรกาญจน์ อ าเภอละงู จังหวัดสตูล 

ทั้งนี้ให้โรงเรียนที่ได้รับอนุญาตจัดการเรียนการสอนแบบปกติ  (On Site)  
ทุกโรงเรียนด าเนินการดังนี้ 

1. จัดท าแผนเผชิญเหตุกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา โดยให้จัดหา
สถานที่กักกันโรคส าหรับผู้สัมผัสผู้ติดเชื้อ (LQ) และศูนย์แยกกักใน
โรงเรียน (ศูนย์พักคอย) COMMUNITY ISOLATION ส าหรับผู้ติดเชื้อ 
 

- สถานศึกษาที่ได้รับอนุญาต
ให้จัดการเรียนการสอนแบบ
ปกติ (Onsite)               
- ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรค
อ าเภอ 

- สาธารณสุขอ าเภอ  
- โรงพยาบาล  
- โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบล  
- องค์กรปกครอง      
ส่วนท้องถิ่น  

- หน่วยงานอื่นๆ                  
ที่เก่ียวข้อง     
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ล าดับ ประเด็น ข้อสั่งการ/มติทีป่ระชุม ผู้รับผิดชอบหลัก ผู้เกี่ยวข้อง 

  

2. พิจา รณาใช้  ATK หรื อ  Antigen Test แบบ  Home use ซึ่ ง
สามารถตรวจได้ด้วยตนเอง เป็นประจ าทุกสัปดาห์  

3. รณรงค์การให้ผู้ปกครองนักเรียนฉีดวัคซีนทุกคน 

ทั้งนี้โรงเรียนต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019  (COVID - 19) อย่างเคร่งครัด และมอบหมายให้ศูนย์ปฏิบัติการ
ควบคุมโรคอ าเภอท้องที่ที่สถานศึกษาตั้งอยู่  มีหน้าที่ในการก ากับติดตาม
การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโร
นา 2019 ที่ราชการก าหนดอย่างเข้มงวด 
     ส าหรับโรงเรียนที่ยังไม่ได้รับอนุญาตจัดการเรียนการสอนแบบปกติ 
(On Site) และมีความประสงค์จะยื่นขออนุญาตให้ส านักงานศึกษาธิการ
จังหวัดสตูลเน้นย้ ามาตรการให้กับโรงเรียนทีป่ระสงค์จะยื่นขออนุญาต 
 
 

  

7 การก ากับ ติดตาม และประเมินผล 
การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการ
แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) 

ให้ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอ าเภอ ต าบล หมู่บ้าน ด าเนินการก ากับ 
ติดตาม และประเมินผล การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่ราชการก าหนดอย่าง
เข้มงวด กรณีพบว่ามีผู้ไม่ปฏิบัติตามมาตรการให้ด าเนินการตามขั้นตอน
ของกฎหมาย และให้รายงานผลในการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อ
ทุกสัปดาห์ 
 

- ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรค
อ าเภอ 

- ศูนย์ปฏิบัติการ
ควบคุมโรคต าบล 
- ศูนย์ปฏิบัติการ
ควบคุมโรคหมู่บ้าน 
- ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน 
ผู้น าชุมชน  
- หน่วยงานอื่นๆ          
ที่เก่ียวข้อง    
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     (นายเอกรัฐ หลีเส็น)                                     

                                                                                                                      ผู้ว่าราชการจังหวดัสตูล 
                                                                                                             ประธานกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสตูล 
                                                                                                 ผู้ก ากับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดสตูล 
 

ล าดับ  ประเด็น  ข้อสั่งการ/มติทีป่ระชุม ผู้รับผิดชอบหลัก  ผู้เกี่ยวข้อง  

8 การขออนุญาตจัดกิจกรรมในช่วง
สถานการณ์การแพร่ระบาดของ        
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
 

เห็นชอบให้ผู้ยื่นขออนุญาตจัดงาน/กิจกรรมภายใต้สถานการณ ์         การ
แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา สามารถจัดงาน/กิจกรรม ได้ ดังนี้ 

1. ส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสตูล ขออนุญาต
จัดการสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการ หรือพนักงานส่วน
ท้องถิ่น จ านวน 11 สนามสอบ 

2. ส านักงานสหกรณ์การเกษตรอ าเภอละงูขออนุญาตจัดการประชุม
ใหญ่สามัญประจ าปี ในวันที่ 25 พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ณ หอประชุม
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา วิทยาเขตสตูล มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 130 คน    

3. องค์การบริหารส่วนต าบลอุไดเจริญ  ขอจัดโครงการอบรม
คณะกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้ง ในวันที่ 25 พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ณ 
วัดอุไดพัฒนาวาส (ผัง 3) มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 131 คน    
และมอบหมายให้ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอ าเภอท้องที่มีหน้าที่ในการ
ก ากับติดตามการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของ            
โรคติด เชื้ อ ไวรั ส โคโรนา 2019 ที่ ร าชการก าหนดอย่าง เข้มงวด             
ของผู้จัดงาน/กิจกรรม ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส 
โคโรนา  (COVID - 19) 
 

- ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรค
อ าเภอ 
- ผู้ยื่นขออนุญาตจัดงาน/
กิจกรรม 
 

- สาธารณสุขอ าเภอ  
- โรงพยาบาล  
- โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบล  
- องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  

- หน่วยงานอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้อง     
 
 
 


