
รายงานการประชุมการบริหารจัดการ 
ในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) 

ครั้งที่ 29 / ๒๕๖๔ 
วันที่  18  พฤศจิกายน  ๒๕๖๔ 

ณ ห้องประชุมวิมานเมฆ ผ่านระบบ Zoom meeting App 
------------------------------------------------------------- 

รายช่ือคณะกรรมการผู้มาประชุม  

๑. นพ.สมบัติ ผดุงวิทย์วัฒนา  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสตูล   ประธาน 
2. นายเอกพล เหมรา   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ (ผช.นพ.สสจ.สตูล) 
3. นพ.ธนวัฒน์ สุวัฒนกุล         ผู้อ านวยการโรงพยาบาลทุ่งหว้า 
4. นายภาษิต พิศาลสุทธิกุล  หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ 
5. นายสุทธิมาศ บินสะอาด  รก.หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ 
6. นายสุขสันต์  มรรคาเขต  หัวหน้างานสื่อสารและประชาสัมพันธ์ฯ 
7. นายมะรอฟี เจ๊ะสือแม   รก.หัวหน้ากลุ่มงานระบาดวิทยาฯ 
8. นายสุประพล บินต ามะหงง   แทน หัวหน้ากลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมฯ 
9. นายสมชาย เรืองแก้ว   สาธารณสุขอ าเภอควนกาหลง 
10. นายพิทักษ์  หวังชัย   แทน สาธารณสุขอ าเภอเมือง 
11. นายธานัท ยอดแก้ว   ผู้ช่วยสาธารณสุขอ าเภอมะนัง 
12. นายอนันท์ เสียมไหม   ผู้ช่วยสาธารณสุขอ าเภอทุ่งหว้า 
13. นายพงษ์ธร มาลาสัย   รพ.สต.ทุ่งบุหลัง 
14. นายวริวุฒิ จันทร์พงษ์  รพ.สต.บ้านในเมือง 
15. นางสุธาทิพย์ ม่วงปลอด  รพ.สต.กุบังปะโหลด 
16. นายพงษ์ธร แก้วผลึก   รพ.สต.เกาะหลีเป๊ะ 
17. นายสรวิชญ์  สุขการักษ์  รพ.สต.เหนือคลอง 
18. นางธิดา เล่ห์ทองค า   รพ.สต.ควนโดน 
19. นางวีณา ปังแลมาปุเลา  รพ.สต.แป-ระ 
20. นายปรีดี เรืองพูน   รพ.สต.ควนบ่อทอง 
21. นางนุจรี เส็นสมมาตร  รพ.สต.ควนขัน 
22. นายจักรพงศ์ แหล่ทองค า     นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ                      เลขานุการ 
23. นายเกษม ไปรฮูยัน    นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ               ผู้ช่วยเลขานุการ 
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เปิดการประชุม เวลา ๑๑.00 น. 
ผอ.รพ.สต.ทุ่งบุหลัง  ขณะนี้ไม่มีผู้ป่วยในพ้ืนที่ รพ.สต.มียาและอุปกรณ์พร้อม วัคซีนฉีดได้ 75% ขณะนี้อยู่
ในช่วงการเฝ้าระวัง 
ประธาน         - เฝ้าระวังในกลุ่มเปราะบาง และผู้ที่มีอาการไข้หวัด ผู้ที่มีผล ATK ลบ ให้จ่ายยาฟ้าทะลายโจร 
ตรวจซ้ าภายใน 3 – 5 วัน ให้ตรวจ Oxygen Sat ด้วย ดูแลเสมือนผู้ติดเชื้อ โดยให้มีการป้องกัน 3 ระดับ ดังนี้ 
 

  -การป้องกันระดับที่ 1 ฉีดวัคซีน/ลดปัจจัยเสี่ยง/Universal Prevention 
  -การป้องกันระดับที่ 2 เฝ้าระวัง/ATK/อาการ/ข้อมูลทางระบาด 
  -การป้องกันระดับที่ 3 การรักษา/ยาฟาวิพิราเวียร์/Dexamethasone 
ผอ.รพ.สต.ทุ่งบุหลัง        - จะมีโรงเรียนเปิด On site  2 โรง ผ่านความเห็นชอบแล้วจะเปิดวันที่ 22  และ 
29 เดือนนี้ 
ผอ.รพ.ทุ่งหว้า     -การตรวจ ATK มีพบผู้ป่วยทุกวัน 5 – 10 % ของการตรวจ ขณะนี้รักษาอยู่ 56 ราย       
อยู่รพ.สนาม 38 ราย กินยา 27 ราย (ฉีด Dexamethasone ด้วย 4 ราย)  อยู่ที่ CI 15  ราย กินยา 10 ราย  
อยู่ที่ HI 3 ราย รับยาฟาวิพิราเวียร์ 1 ราย 
ประธาน          - กลุ่มเสี่ยงสูงร่วมบ้าน ให้ขอความร่วมมืออยู่กับบ้าน กินยาฟ้าทะลายโจร ขอความร่วมมือจาก
อปท.จัดส่งของถุงยังชีพ จะจบแบบ HQ ได้ แต่ต้องตรวจทันที รับยาทันท ี
  - รพ.สต.ทุ่งบุหลังท าได้ดีสามารถเป็นแบบอย่างให้ที่อ่ืนได้ 
มติที่ประชุม   - รับทราบ 
ประธาน         - สถานการณ์ท่ีเหนือคลองเป็นอย่างไร 
ผอ.รพ.สต.บ้านเหนือคลอง    - ขณะนี้หมู่ 11 มีผู้ป่วยอยู่ HI  50 ราย  หมู่ 8  12 ราย จ่ายยาฟาวิพิราเวียร์
ทุกราย 
ประธาน         - ในภูมิภาคมีโครงสร้างระบบปฐมภูมิทีเ่ข้มแข็ง จึงได้ใช้ต่อสู้กับสถานการณ์นี้ ที่ กทม.ไม่มีระบบ
ปฐมภูมิ จึงต้องตั้งทีม CCRT เพ่ือด าเนินการ 
ผอ.รพ.สต.บ้านเหนือคลอง     - ขณะนี้เจ้าหน้าที่มีน้อย และมีการตรวจ ATK ด้วยตัวเองมากขึ้น ท าให้มีจ านวน
ผู้ติดเชื้อที่พบมีเพ่ิมข้ึน เจ้าหน้าที่ต้องรับภาระหนักข้ึน 
ประธาน         - การเฝ้าระวังในกลุ่มเปราะบาง ที่อยู่ร่วมกับผู้ติดเชื้อให้ตรวจด้วย  ATK   หากผลบวกจ่าย 
ยาฟาวิพิราเวียร์ทันที ตรวจ Oxygen Sat และปรึกษาหมอครอบครัว หากผลเป็นลบ จ่ายยาฟ้าทะลายโจร โฟกัส
กลุ่มเปราะบางให้ดี ๆ เน้นย้ าติดตามเรื่องการ ฉีดวัคซีนด้วย อย่าเพิ่งผ่อนคลายเรื่องการรวมกลุ่ม/การจัดกิจกรรม
ต่าง ๆ ขอให้วัคซีนได้อย่างน้อย 75% ก่อน จึงค่อยผ่อนคลายมาตรการ 
  -เป็นก าลังใจให้เจ้าหน้าที่ทุกท่านด้วย 
สสอ.ควนกาหลง     - ยังเน้นย้ ามาตรการ DMHTTA  ในชุมชน/เวทีกิจกรรมการประชุมต่าง ในพ้ืนที่ 
  -การฉีดวัคซีนในภาพรวมของอ าเภอเกิน 70% แต่ต้องท าแผนออกเร่งรัดในบางพ้ืนที่ 
  -มีการเฝ้าระวังในกลุ่มเปราะบาง โดยใช้ ATK  
ประธาน          - ขอให้พิจารณาเรื่อง ก าลังคนให้เข้าไปช่วยเหลือในพ้ืนที่ที่มีเจ้าหน้าที่น้อย ๆ และมีการระบาด
มากเป็นพิเศษด้วย 
มติที่ประชุม   - รับทราบ 
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ผอ.รพ.สต.แป-ระ         - คาดว่าสถานการณ์จะดีขึ้นเรื่อย ๆ ขณะนี้มีผู้ป่วยใน HI  10 คน ได้รับยาภายใน      
1 ชั่วโมง อาการดีข้ึนเป็นส่วนใหญ่ มีการใช้ ATK ในการเฝ้าระวัง 
ประธาน           -ดูแลเรื่องการใช้ยาอื่น ๆ ของผู้ป่วยด้วยเช่น ยาลูกกลอน ยาสมุนไพร ซ่ึงอาจส่งผลต่อตับได ้
  -การเฝ้าระวัง/การควบคุม โดยใช้ ATK ในกลุ่มที่เสี่ยงหรือพ้ืนที่ ๆ พบ ผล ATK  บวก หากท า
ได้เร็วก็จะสามารถควบคุมสถานการณ์ได้ดี สามารถจบแบบ HI ได ้
  -การค้นหาด้วย COVID FREE SETTING ในองค์กรต่างๆ ก็ขอให้ประชาสัมพันธ์ไม่ให้เกิดความ
ตื่นตระหนก 
  -เน้นในกลุ่มเปราะบาง 608 เพ่ือลดความสูญเสีย การป่วยหนัก 
ผอ.รพ.สต.แป-ระ    -วัคซีนในภาพรวมตอนนี้ 80% แล้ว ในส่วนหญิงตั้งครรภ์ ตอนนี้ใช้จะ Sinopharm หรือ 
Pfizer และมีวัคซีนเหลือเพียงพอหรือไม ่
ประธาน        - ให้ประสานกับฝ่ายคุ้มครองผู้บริโภค คาดว่าจะมี Pfizer เหลือจากนักเรียนที่ยังไม่ยอมฉีดเข็ม 2 
พิจารณาดูว่าจะให้ Pfizer ส าหรับหญิงตั้งครรภ์ หรือเด็กอายุ 12 – 18 ปี ทั้งในและนอกระบบ 
         -COVID FREE SETTING ให้ท าทั้งในระดับ รพ.และรพ.สต.ซึ่งมีหลายแห่งด าเนินการแล้ว 
สสอ.เมือง     - การฉีดวัคซีนในประชากร Type 1+3 ขณะนี้เกิน 70% แล้ว ตามทะเบียนราษฎร์ประมาณ 

50% เกือบ 60% จะลงพ้ืนที่เร่งรัดทุกหมู่บ้านตามนโยบายของนายอ าเภอเมืองสตูลต่อไป 
ประธาน     - ในอ าเภอเมือง มีเจ้าหน้าที่ติดเชื้อหลายแห่งแล้ว ขอให้ตรวจ ATK ทุก 7 วันด้วย 
สสอ.เมือง     - ขอเรียนนพ.สสจ.สตูล ให้ท าความเข้าใจ ผอ.รพ.สตูลและหมอครอบครัวของอ าเภอเมือง ในเรื่อง
การใช้ RT-PCR ด้วย เพราะยังสั่งตรวจ RT-PCR ในกลุ่มท่ีไม่ใช่กลุ่มเปราะบางค่อนข้างมากอยู่ โดยส่วนใหญ่ของ
ผู้ป่วยจะเข้า CI  ซึ่งขณะนี้ CI รุ่งทิพย์เต็มแล้ว ที่ CI ฉลุง ยังว่าง 40 กว่าเตียง แต่ส่วนใหญ่ช่วงนี้จะอยู่ที่ HI 
ค่อนข้างมากประมาณ 455 คน 
ประธาน     - ต้องเร่งควบคุมกลุ่มเสี่ยง ไม่ต้องแจงนับโดยใช้ผล Lab  จะนัดประชุมเฉพาะอ าเภอเมืองสักครั้ง 
ผช.สสอ.มะนัง     - อ าเภอมะนัง จะขอวัคซีน Pfizer เพ่ิมเติม เนื่องจากขณะนี้มีผู้ประสงค์ฉีดวัคซีนเพิ่มข้ึนมาก 
ประธาน        -พ้ืนที่ใด จะฉีดวัคซีนเพ่ิมให้แจ้งมาที่จังหวัด จะจัดสรรไปให้ โดยเฉพาะในเด็ก 12 - 18  ปี      
ทั้งในและนอกระบบ 
มติประชุม - รับทราบ 
ปิดการประชุม ๑2.15 น. 

     
                            (นายเกษม ไปรฮูยัน)  
             นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
                  ผู้จดรายงานการประชุม 
          
 

 (นายจักรพงศ์  แหล่ทองค า)  
              นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
      ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


