
รายงานการประชุมการบริหารจัดการ 
ในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) 

ครั้งที่ 31 / ๒๕๖๔ 
วันที่  29  พฤศจิกายน  ๒๕๖๔ 

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

รายช่ือคณะกรรมการผู้มาประชุม  

๑. นพ.สมบัติ ผดุงวิทย์วัฒนา  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสตูล   ประธาน 
2. นพ.ปวิตร วณิชชานนท์  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลละงู 
3. นพ.ธนวัฒน์ สุวัฒนกุล         ผู้อ านวยการโรงพยาบาลทุ่งหว้า 
4. นายพิทักษ์  หวังชัย   แทน สาธารณสุขอ าเภอเมือง 
5. นายสมชาย เรืองแก้ว   สาธารณสุขอ าเภอทุ่งหว้า 
6. น.ส.ฐิตาภรณ์  เต้งหลี   ผู้ช่วยสาธารณสุขอ าเภอทุ่งหว้า 
7. นางนารีรัตน์ เบ็ญสลาหมัน  รพ.สต.ควนกาหลง 
8. นายพงษ์ศักดิ์ นิยมรัฐ   แทน สาธารณสุขอ าเภอท่าแพ 
9. นายพงษ์ธร มาลาสัย   ผอ.รพ.สต.บ้านทุ่งบุหลัง 
10 นางกัลยา สองเมือง                        ผอ.รพ.สต.ละง ู
11 นายสุทธิมาศ บินสะอาด  รก.หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ 
12 นางฉัตรพิไล เจียระไนย           หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพฯ 
13 นางสุขมาลย์ พัฒนศิริ   หัวหน้ากลุ่มงานแพทย์แผนไทยฯ 
14 นางปวีณา เหมรา   รก. หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาคุณภาพฯ 
15 นส.วันทิพย์  อุทยางกูร  หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป 
16 นายเกษม ไปรฮูยัน    นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ  
17 นายธีระยุทธ เกียรติธนภูษิต  รก.หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ           เลขานุการ 
18 นายจักรพงศ์ แหล่ทองค า     นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ               ผู้ช่วยเลขานุการ 
 
 

เปิดการประชุม เวลา ๑๑.05 น. 
ประธาน         - ขอทราบสถานการณ์ของอ าเภอทุ่งหว้า ท าไมจึงมีผล RT-PCR เพ่ิมข้ึน และสถานการณ์การฉีด
วัคซีนเป็นอย่างไร 
รก.สสอ.ทุ่งหว้า    - เรื่องวัคซีนขณะนี้ครอบคลุม 80% ทุกแห่งแล้ว ส าหรับประชากร Type 1+3 และกลุ่ม 

608 จะมีการรณรงค์ฉีดเข็ม 1 เพ่ิมช่วงบ่ายวันนี้ และในวันที่ 1 ธันวาคม ส าหรับการเก็บตกเป้าหมายประมาณ 
1,000 กว่าคน ส าหรับเข็ม 2 ก าลังทยอยฉีดให้ได้ 70%  จะฉีดที่รพ.สต.เขาแดง  และรพ.สต.ขอนคลาน 
ประธาน         - ในสัปดาห์รณรงค์ผลงานควรจะเพ่ิมขึ้นกว่านี้ มีวัคซีน Sinopharm พระราชทาน หากต้องการ
เพ่ิมให้รีบเจ้งมา การสร้างเสริมภูมิกันเข็ม 2 จะเกิดภูมิคุ้มกันประมาณปลายเดือนนี้  เท่าท่ีพบผู้ป่วยประมาณ  
 



-2 – 
 
10,000 คน ทั้ง RT-PCR และ ATK ซึ่งตามหลักระบาดวิทยา จะมีผู้ติดเชื้อแล้วประมาณ 100,000 คน       
การระบาดรอบใหม่ ต้องเร่งฉีดวัคซีนกระตุ้นเข็ม 2 เพราะวัคซีนที่ฉีดมาแล้วจะลดประสิทธิภาพลง ขอให้
ความส าคัญกับกลุ่มเปราะบาง/กลุ่ม 608 เป็นพิเศษ  พยายามให้ได้ 80 – 90% ในการฉีดบู๊สเตอฺร์โดส 
ผอ.รพ.ทุ่งหว้า    - เรื่องยอดของ RT-PCR เพ่ิม เนื่องจากต้องตรวจยืนยันเพ่ือส่งผู้ป่วยเข้า รพ.สนาม ซึ่งผู้ที่อยู่ 
HI ก็ไม่ได้ตรวจด้วย RT-PCR และมีกลุ่มเจ้าหน้าที่ของรพ.ที่ติดเชื้อ จึงส่งตรวจ RT-PCR ร่วมกับผู้สัมผัสใกล้ชิด
ร่วมบ้านประมาณ 11 คน 
 

ประธาน         - ขณะนี้กลุ่ม HI CI หรือแม้แต่รพ.สนามที่ตรวจด้วย ATK ก็สามารถเบิกจากสป.สช.ได้  แต่ขอให้
หมายเหตุว่า “รอท า PCR”  การค้นหาเพ่ือควบคุมโรคไม่ใช่การแจงนับ ให้ดูจากประวัติก็สามารถวินิจฉัยได้ส่วน
หนึ่ง   สามารถเอาเวลาไปเน้นเรื่องวัคซีน รณรงค์สุขอนามัยในสังคม/ชุมชน และท าความเข้าใจกับประชาชน 
โดยใช้ประสบการณ์ที่ผ่าน ๆ มา เพ่ือเตรียมรับกับการระบาดระลอกใหม่ที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต ขอชื่นชม    
ทุกพ้ืนที่ทุกภาคส่วน ในการช่วยกันดูแล เรื่อง HI CI ที่ผ่านมา ท าให้ HI CI  ขณะนี้มีผู้ป่วยสะสมเพียง 1,000 
กว่าคน ภาพรวมลดลง ขอให้เตรียมรับมือการระบาดระลอกใหม่ด้วย ใช้ HI CI และสุขอนามัยในการต่อสู้กับการ
ระบาด ไม่เน้นเรื่องการ Admit  
สสอ.ทุ่งหว้า    - ขณะนี้สสอ.ท า Free Setting เป็นประจ าด้วย ATK  
รพ.ทุ่งหว้า     - รพ.ทุ่งหว้า ท าทุกวันจันทร์ที่ห้องทันตกรรม และผู้ที่เดินทางจากต่างจังหวัด 
ประธาน     - ทุ่งหว้า มีอัตราป่วยน้อยที่สุด เนื่องจากมีการเฝ้าระวัง และการควบคุมโรคที่ด ี 
มติที่ประชุม   รับทราบ 
สสอ.ควนกาหลง    - ในสัปดาห์รณรงค์นี้ ได้กระจายวัคซีนไปยังรพ.สต.แล้ว แต่ยังไม่ครบทุกแห่ง เน้นที่รพ.สต.
ทุ่งนุ้ยซึ่งผลงานยังไม่ถึง 70% จะรณรงค์ 4 วัน และยังเฝ้าระวังในกลุ่มเปราะบางที่มีอาการไข้หวัดเหมือนเดิม 
ส าหรับ Covid Free setting ท าเป็นประจ าทุกสัปดาห์ ร่วมกับที่ว่าการอ าเภอควนกาหลง และประชาสัมพันธ์ไป
ยังหน่วยงานอื่น ๆ ด้วย 
ประธาน       - ในการรณรงค์วัคซีน ขณะนี้มี Sinovac เหลืออยู่ 50,000 โดส AstraZeneca สามารถให้เป็น
เข็ม 1 ได้ มีอยู่ 25,000 โดส ผู้รับวัคซีนสามารถเลือกได้ ในสัปดาห์รณรงค์นี้จะนับทั้งเข็ม 1 และเข็ม 2  
ส าหรับโมเดอร์น่า จะหมดอายุ 24 ธันวาคม นี้ ให้เอามาเป็นเข็ม 2 หรือเข็ม 3 หากเป็นไปได้ให้เสริมในกลุ่ม 
608  และกลุ่มด่านหน้าเป็นหลัก จะน าเข้าที่ประชุม ศบค.เพ่ือพิจารณาแนวทางอีกครั้ง ส าหรับด่านทั้งที่ทุ่งนุ้ย 
และคีรีวง ให้ดูสถานการณ์ความเข้มข้น การคัดกรองคนผ่านด่านไม่จ าเป็นต้องเป็นเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ขอให้
ทุกพ้ืนที่เน้นเรื่องกลุ่ม 608 ที่มีอาการไข้หวัดให้ส ารวจทุกวัน 
รพ.สต.ควนกาหลง    - มีรพ.สต.มียาพร้อมใช้ หากเจอผู้ป่วยสามารถจ่ายยาได้รวดเร็ว หากผล ATK ลบ จะจ่าย
ยาฟ้าทะลายโจรและเฝ้าระวังต่อเนื่อง การฉีดวัคซีนครอบคลุม 80% ขณะนี้ได้ร่วมกับผู้น าชุมชนในการช่วยกัน
ค้นหาผู้ที่ประสงค์ฉีดวัคซีนเพ่ิมเติม มีโมเดอร์น่าเข็ม 3 ได้แจ้งกลุ่มเป้าหมายจะฉีดวันที่  2  ธันวาคม 2564  นี้ 
ส่วนโมเดอร์น่าเข็ม 2  มีในกลุ่มผู้น าศาสนา 
ประธาน    - ขอให้รีบประชาสัมพันธ์ เพราะขณะนี้มีวัคซีนทั้งไฟเซอร์ โมเดอร์น่า และวัคซีนอ่ืน ๆ ขอให้พยายาม
ให้ได้ 90%  
มติที่ประชุม     รับทราบ 
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ผอ.รพ.ละง ู      - การรณรงค์วัคซีน ฉีดมาตั้งแต่ 26 พฤศจิกายน 2564 วันนี้มีฉีดเข็ม 2 และเข็ม 3 ประมาณ 
1,500 – 1,600 คน มีแผนลงฉีดในพื้นที่บ้านดาหล า รพ.สต.เขาขาว และPCU ก าแพง อาจเพิ่ม Sinovac หรือ 
Astra เข็มแรก ส่วนเข็ม 2 ต้องดูเงื่อนเวลา หากฉีด SV1       Az2 ประมาณ 3 สัปดาห์ หาก Az1       Az2 
จะประมาณ 12 สัปดาห์ หรือ 8 สัปดาห์ หากเป็น Az1       pfizer 2   4 สัปดาห์ และ Az1       โมเดอร์น่า 
2 (หากมีวัคซีนพอ) จะเป็น 4 สัปดาห์  ส าหรับโมเดอร์น่าที่ได้มา 300 โดส วางแผนจะฉีดเป็นเข็ม 3 บู๊สเตอร์ 
ส่วนการ RT-PCR ยังมีอยู่ในกลุ่มที่จะ Admit ในรพ.สนาม กลุ่มประกันสังคม ข้าราชการและกลุ่มที่ท าประกันฯ
บางส่วน การตรวจด้วย ATK น้อยลง ใน HI CI มีผู้ติดเชื้อประมาณ 200 กว่าคน ในรพ.สนาม และ cohort 
ward ประมาณ 120 คน  
ประธาน         - แนวทางการฉีดวัคซีนโมเดอร์น่า ฉบับร่างหากผ่านที่ประชุมศบค. สามารถใช้ได้เลย            
หากสามารถลงไปฉีดในพ้ืนที่ได้จะดีมาก ขอให้เน้นการดูแลแบบ OPD Case ขณะนี้วัคซีน/ยาต่าง ๆ มีความ
พร้อมมาก สามารถใช้ฟ้าทะลายโจร แบบที่ใช้ในเรือนจ าช่วงที่ผ่านมา ร่วมกับ ATK ให้จบแบ LQ HQ ได้         
แต่ท้องถิ่นต้องดูแลดี ๆ หากจบแบบ CI HI สาธารณสุขจะรับภาระเพ่ิมขึ้นบ้าง ขอให้ใช้บทเรียนที่ผ่านมาน ามาใช้
ในชุมชนใน Setting ต่าง ๆ ได ้
มติที่ประชุม   รับทราบ 
สสอ.มือง - วันนี้มาฉีดวัคซีนที่ รร.บ้านหาดทรายยาว ใช้ Sinovac เป็นเข็มแรก ส าหรับเข็ม 2 มีแผน     
ฉีดในเดือนธันวาคมนี้ทั้งเดือน   ในวันพรุ่งนี้ ส าหรับโมเดอร์น่าจะมีฉีดที่ Big C จ านวน 10,000 โดส วันที่         
2 – 3 ธันวาคม 2564 วันละ 300 โดส วันที่ 4 – 5 จะท าแผนร่วมกับรพ.สตูล ใช้การฉีดรณรงค์ทุกวัน 
ประธาน             - ขณะนี้มีวัคซีนหลายสูตร และมีวัคซีนพระราชทานเหลือ 3,000 กว่าโดส ขอให้ส ารวจและ
แจ้งมายังสสจ. ขอให้เร่งรัดวัคซีนเพราะอ าเภอเมืองมีผู้เสียชีวิตจ านวนมากในช่วงที่ผ่านมา และส่วนใหญ่เป็นผู้ที่
ไม่ฉีดวัคซีน 
สสอ.เมือง     - ขอสอบถามเรื่องการกักตัว ว่ายังต้องกัก 14 วันเหมือนเดิมหรือไม่ 
ประธาน        - การกักตัว 14 วัน ยังเหมือนเดิมไม่เปลี่ยน ที่กักตัว 10 วันคือ ผู้ติดเชื้อที่ไม่มีอาการ ขอให้ใช้
ประสบการณ์จากเรือนจ า และประสบการณ์จากทุกสถานการณ์ที่ผ่านมา เตรียมรับการระบาดระลอกใหม่ให้
เหมาะสม ขอให้ทุกพ้ืนที่เร่งฉีดวัคซีนในสัปดาห์รณรงค์นี้ต่อไป 
มติประชุม - รับทราบ 
ปิดการประชุม ๑2.05 น. 
 
 

         (นายจักรพงศ์  แหล่ทองค า)  
               นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
            ผู้จดรายงานการประชุม 
 
       

  (นายธีระยุทธ  เกียรติธนภูษิต) 
           รกัษาการหัวหน้ากลุ่มพัฒนายุทธศาสตร์ฯ 



    ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


