
รายงานการประชุมการบริหารจัดการ 
ในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) 

ครั้งที่ 30 / ๒๕๖๔ 
วันที่  19  พฤศจิกายน  ๒๕๖๔ 

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

รายช่ือคณะกรรมการผู้มาประชุม  

๑. นพ.สมบัติ ผดุงวิทย์วัฒนา  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสตูล   ประธาน 
2. นส.วันทนา ไทรงาม   ผู้อ านวยการโรงพยาบาลสตูล 
3. นพ.ปวิตร วณิชชานนท์  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลละงู 
4. นพ.ธนวัฒน์ สุวัฒนกุล         ผู้อ านวยการโรงพยาบาลทุ่งหว้า 
5. นพ.พันธุ์เชษฐ์ บุญช่วย   ผู้อ านวยการโรงพยาบาลท่าแพ 
6. นายสุทธิมาศ บินสะอาด  รก.หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ 
7. นางฉัตรพิไล เจียระไนย           หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพฯ 
8. นายสุขสันต์  มรรคาเขต  หัวหน้างานสื่อสารและประชาสัมพันธ์ฯ 
9. นายพิทักษ์  หวังชัย   แทน สาธารณสุขอ าเภอเมือง 
10. นายธานัท ยอดแก้ว   ผู้ช่วยสาธารณสุขอ าเภอมะนัง 
11. นายอนันท์ เสียมไหม   ผู้ช่วยสาธารณสุขอ าเภอทุ่งหว้า 
12. นายปรีสน  รัษฎาปริวรรต  รพ.สต.ตันหยงโย 
13. นายรุ่งศักดิ์ จอสกุล   รพ.สต.น  าผุด 
14. นายกูสุไลหมาน สัญญากุล  รพ.สต.ปาล์มพัฒนา 
15. นายธนากร สง่าบ้านโคก  รพ.สต.สาคร 
16. นายวิทยา พลาอาด   รพ.สต.เจ๊ะบิลัง 
17. นางบุญศรี มาลินี   PCU ก าแพง ละง ู
18. นายเกษม ไปรฮูยัน    นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ  
19. นายธีระยุทธ เกียรติธนภูษิต  รก.หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ           เลขานุการ 
20. นายจักรพงศ์ แหล่ทองค า     นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ               ผู้ช่วยเลขานุการ 
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เปิดการประชุม เวลา ๑๑.10 น. 
ประธาน         - ขณะนี จะใช้กระบวนการในการขับเคลื่อนการท างานเพ่ือรับมือกับโควิด-19 คือ SATUN       

โดย  “S”  คือ smart control   “A” คือ Achievement (โฟกัสกลุ่มเปราะบาง) “T” คือ Team (ทีมหมอ
ครอบครัว)  “U” คือ Utility ประโยชน์ในภาพรวม   “N” คือ Network ภาคีเครือข่าย 
รพ.สต.สาคร - เบื องต้นในวันนี มีรายงานพบผู้ตรวจ ATK home use แจ้งผลเป็นบวก จึงมีการประสานกับ
ทาง รพ.และประเมินความพร้อมในการท า HI หากไม่มีความพร้อมในการท า HI จะส่งตัวเข้า CI กลางของอ าเภอ
เพ่ือรักษาตัวดูอาการ 5  วัน ก่อนส่งมา CI ต าบล ส าหรับผู้สัมผัสร่วมบ้านให้ท าการ HQ แล้ว  
  -เนื่องจากมีการแจก ATK ทั งช่องทางแอพเป๋าตังค์ และกระเป๋าตังสุขภาพของอสม. จึงเหลือ 
ชุดตรวจไว้ที่รพ.สต.ไม่เยอะ 
 

ประธาน         - สามารถเบิกชุดตรวจ ATK ได้ที่คุณภาษิต  รพ.ท่าแพหรือกลุ่มงานที่เกี่ยวข้องของจังหวัดได้เลย 
รพ.สต.สาคร    - ส าหรับยาฟาวิพิราเวียร์ และความพร้อมในการจ่ายยานั น ทางรพ.สต.มีช่องทางการ
ประสานงานกับทางโรงพยาบาลท าให้สามารถจ่ายได้เร็วเมื่อพบผล ATK เป็นบวก 
  -การเฝ้าระวังกลุ่ม 608 ในต าบลนั นจะมีอสม.แต่ละเขต เป็นผู้ดูแล และส่งรายงานมา         
ยังรพ.สต.ทุกวัน 
ประธาน     - ฝากให้เฝ้าระวังกลุ่มเปราะบางเป็นพิเศษ บางกรณีเช่น อยู่ร่วมบ้านกับผู้ป่วยถึงแม้ ATK เป็นลบ 
แต่หากมีอาการไม่สบายตัว สามารถจ่ายฟ้าทะลายโจรได้เลย 
PCU ก าแพง   - ขณะนี ในต าบลมีการท า HI และCI โดยมีคนไข้ HI 59 คน รับยาฟาวิพิราเวียร์ 32 คน คนไข้ 
CI  35 คน รับยาฟาวิพิราเวียร์ จ านวน 22 คน มีคนไข้รับใหม่วันนี  9 คน  
  -ส าหรับการดูแลกลุ่ม 608 ให้ผู้น าชุมชนและอสม. คอยดูแลเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด 
  -มีการฉีดวัคซีนแบบเชิงรุก คือลงพื นที่ไปยังทุกหมู่บ้าน ขณะนี ด าเนินการไปแล้ว 6 หมู่บ้าน 
จากเป้าหมาย 12 หมู่บ้าน 
  -มีผู้ขอรับ ATK  ทั งผ่านช่องทางเป๋าตังค์ และอสม.ทุกวันโดยประมาณวันละ 10 คน 
ประธาน        - สอบถามถึงความพร้อมการส่งยา ส่ง ATK หรือการรับคนไข้ของรพ.ละงู 
รพ.ละงู       - โดยปกติทาง HI CI  จะมีทีมแพทย์ พยาบาลเวชกรรมชุมชน กายภาพบ าบัด และเจ้าหน้าที่
คอยดูแล และมีแพทย์เวรประจ ารพ.สนาม 
       -การจ่ายยาจะมีการจ่ายยาฟาวิพิราเวียร์ภายใน 24 ชั่วโมง โดยทางรพ.สต.จะมียา               
ฟาวิพิราเวียร์เก็บไว้ทุกที่เพ่ือเตรียมจ่าย หลังจากรับออร์เดอร์จากทางทีมหมอครอบครัว 
  -การติดตามการตรวจ ATK ในพื นที่พบว่า เมื่อพบผลบวก และประเมินบ้านส่วนใหญ่ ในพื นที่
ไม่มีความพร้อม ในการท า HI ท่านนายอ าเภอได้ส่งหนังสือให้สสอ. อบต. และรพ.สต.ทุกแห่ง ใช้ชะลอในเรื่อง
ของ HI  และประเมิน HI ตามมาตรฐาน 
  -กลุ่ม 608 สัมผัสร่วมบ้าน ประกันสังคม และข้าราชการ จะมีการท า PCR  เพ่ือเข้ารพ.สนาม
ต่อไป 
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รพ.ละง ู       - ฝากท่านกรรมการโรคติดต่อจังหวัด สสอ. ท่านนพ.สสจ.สตูล ชี แจงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง    
ในเรื่องของการที่โรงพยาบาลต่าง ๆ ขอสนับสนุน ATK ว่าสามารถตั งงบประมาณจัดซื อชุด ATK ได้เอง 
 

  -ทางรพ.สต.ละงู ได้ท าแผนด าเนินการฉีดวัคซีนระดับต าบล โดยทางรพ.ได้จัดทีมสนับสนุน     
ไปแล้ว ขณะนี ก าลังเร่งให้ด าเนินการครอบคลุมทุกต าบล 
  -อยากขอสนับสนุน vaccine Pfizer  ให้กับกลุ่มนักเรียนที่ยังตกค้างประมาณ 86 คน และ   
เข็ม 2 ประมาณ 1,200 คน ขณะนี มี stock เพียง 690 โดส 
ประธาน          - สอบถามถึงกรณีตัวอย่างของทาง รพ.สต.ก าแพง 
PCU ก าแพง - พบกรณีของผู้สูงอายุตรวจพบเชื อที่รพ.สตูล และส่งกลับมา admit ที่รพ.สนามของรพ.ละงู 
เบื องต้นได้มีการติดตามกลุ่มเสี่ยงในบ้าน พบผล ATK เป็น positive ทั ง 5 ราย ขณะนี เข้าสู่กระบวนการ HI    
และได้รับยาฟาวิพิราเวียร์ทุกคนแล้ว 
ประธาน          - แนะน าว่าหากไม่ใช่กลุ่มเปราะบางสามารถจ่ายฟ้าทะลายโจรได้ และถือว่าการรับมือด้วย ATK 
เป็นวิธีที่ดี 
  -ในเรื่องของ ATK จะประสานแจ้งทางโรงเรียนว่า โรงเรียนที่จะเปิดต้องมีงบด าเนินการใน    
ด้านนี  กรณีท่ีให้ ATK แอพเป๋าตังค์กับทางโรงเรียนไปแล้ว ขอความร่วมมือคีย์ผลในระบบด้วย 
  -ยังคงอยากให้มุ่งเน้นและให้ความส าคัญกับกลุ่มเปราะบางเป็นพิเศษ และเน้นท าความเข้าใจ
กับประชาชนที่ไม่ใช่กลุ่มเปราะบางด้วย 
  -ขาดเหลือในส่วนไหนสามารถแจ้งกล่องโลจิสติกส์ได้เลย 
  -ขณะนี ทางเขตได้น าอ าเภอที่พบผล RT-PCR ขึ นท าเนียบของสปค.ส่วนหน้าไว้ โดยมีอ าเภอ
เมือง ติดใน 15 อันดับแรก จึงอยากให้รับมือกันอย่างระมัดระวัง 
รพ.สต.น้ าผุด    -ทางรพ.สต.น  าผุด ไม่ส่ง RT-PCR มาเป็นเวลา 2 วันแล้ว เน้นใช้รูปแบบการรับมือด้วย ATK 
และมีความพร้อมรับมือในทุกด้าน 
  -มีการประชุมผู้น าชุมชน และอสม.เพ่ือท าความเข้าใจไม่ให้ชาวบ้านตื่นตระหนกหรือแตกตื่น  
  -HI จ านวน 12 ราย และมีการเฝ้าระวังกลุ่มเปราะบางอย่างต่อเนื่อง 
  -เจ้าหน้าที่มีการ ATK ทุกสัปดาห์ 
  -ในส่วนของโรงเรียนที่จะเปิดได้ท าความเข้าใจกับครู ในการท า ATK และการรายงานผล 
ขณะนี มีการหารือกับผู้อ านวยการโรงเรียนเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเตรียมความพร้อมในการเปิดโรงเรียน 
ประธาน           - มีการรบแบบ smart control มากขึ น 
  - ขณะนี ในจังหวัดมี sinovac เหลืออีกประมาณ 50,000 โดส อยากให้ทางพื นที่ดูแลในส่วนนี  
เพราะอาจจะหมดอายุในต้นปีหน้าและต้องส่งคืน แนะว่าอยากให้ฉีดปูพรม เป็นเข็ม 1 ให้หมด เนื่องจาก 
sinovac เป็น single dose สามารถด าเนินการได้รวดเร็วกว่า Astrazeneca 
  -คิดว่าภาพรวมประเทศ และจังหวัดอยู่ในช่วงขาลงแล้ว ขอเป็นก าลังใจให้ทุกพื นที่ และร่วมกัน
รบมือแบบ smart Control 
           -เนื่องจากสตูลมีด่านวังประจัน ต ามะลัง จึงเข้าร่วมในสปค.ส่วนหน้าด้วย 
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ประธาน         - ขอบคุณทุกท่านที่เข้าร่วมประชุม และขอเป็นก าลังใจให้ทุกพื นที่ 
มติประชุม     - รับทราบ 
ปิดการประชุม ๑2.15 น. 
 
 

         (นายจักรพงศ์  แหล่ทองค า)  
               นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
            ผู้จดรายงานการประชุม 
 
       

  (นายธีระยุทธ  เกียรติธนภูษิต) 
           รกัษาการหัวหน้ากลุ่มพัฒนายุทธศาสตร์ฯ 
    ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


