
รายงานการประชุมการบริหารจัดการ 
ในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) 

ครั้งที่ 32 / ๒๕๖๔ 
วันที่ 3 ธันวาคม  ๒๕๖๔ 

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

รายช่ือคณะกรรมการผู้มาประชุม  

๑. นพ.สมบัติ ผดุงวิทย์วัฒนา  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสตูล   ประธาน 
2. นพ.ธนวัฒน์ สุวัฒนกุล         ผู้อ านวยการโรงพยาบาลทุ่งหว้า 
3. นพ.พันธุ์เชษฐ์ บุญช่วย   ผู้อ านวยการโรงพยาบาลท่าแพ 
4. พญ.นันทิกานต์ อุบล   ผู้อ านวยการโรงพยาบาลควนกาหลง 
5. นายพิทักษ์  หวังชัย   แทน สาธารณสุขอ าเภอเมือง 
6. นายอนันต์ เสียมไหม   ผู้ช่วยสาธารณสุขอ าเภอทุ่งหว้า 
7. นายเจนฤทธิ์  รอเกตุ   แทน สาธารณสุขอ าเภอละงู 
8. นายธานัท ยอดแก้ว   รก. สาธารณสุขอ าเภอมะนัง 
9. นายประวิตร เลิศอริยะพงศ์กุล  ผอ.รพ.สต.บ้านฉลุง 
10. นายกูสุไลมาน สัญญากุล                 ผอ.รพ.สต.ปาล์มพัฒนา 
11. นายสรวิชญ์ สุขการัก   ผอ.รพ.สต.เหนือคลอง 
12. นางธิดา เหมือนพะวงศ์                   รก.ผอ.รพ.สต.ควนโดน  
13. นายสุทธิมาศ บินสะอาด  รก.หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ 
14. นางอรนุช นรารักษ์            หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อฯ 
15. นายสุประพล บินต ามะหงง  แทน หัวหน้ากลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมฯ 
16. นายเกษม ไปรฮูยัน    นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ  
17. นายธีระยุทธ เกียรติธนภูษิต  รก.หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ           เลขานุการ 
18. นายจักรพงศ์ แหล่ทองค า     นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ               ผู้ช่วยเลขานุการ 
 
 

เปิดการประชุม เวลา ๑๑.15 น. 
ประธาน         - ขอทราบสถานการณ์การรณรงค์ฉีดวัคซีนแต่ละพ้ืนที่ 
รก.สสอ.มะนัง  - วันนี้มีการรณรงค์วัคซีน ฉีด Pfizer ไปแล้ว 15 ขวดในช่วงเช้า ส่วนช่วงบ่ายจะรณรงค์ใน
กลุ่ม 608 และผู้ป่วยติดเตียงจะลงฉีดที่รพ.สต.ผัง 50 มีประชาชนให้ความสนใจค่อนข้างมาก หลังจากนี้จะมี
การประชุมสรุปผลการรณรงค์ ตั้งแต่วันที่ 27 พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นมา ซึ่งได้ฉีดไปแล้วกว่า 500 โดส 
สสอ.ทุ่งหว้า     - วันนี้มีการรณรงค์ฉีดวัคซีนอยู่ แต่เป้าหมายเริ่มจะหายากข้ึน แต่จะพยายามหาให้ได้มากท่ีสุด 
ประธาน         - อ.ทุ่งหว้ามีความครอบคลุมสูงในทุกต าบล ให้หาสูตรการฉีดวัคซีนที่สร้างแรงจูงใจ โดยจะมี 
Pfizer สนับสนุนมาเรื่อย ๆ เน้นย้ าเรื่องการตรวจด้วย ATK ลดการใช้ RT-PCR  

- ต าบลที่มีเปอร์เซ็นต์ฉีดวัคซีนต่ า สถานการณ์เป็นอย่างไร 
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ผอ.รพ.ควนกาหลง  - มีความก้าวหน้าเพิ่มเล็กน้อย ออกรณรงค์เชิงรุกอยู่เรื่อย ๆ ตั้งแต่ 30 พฤศจิกายน 2564 
มีข้อมูลที่ยังไม่บันทึก 914 ชุด ส่วนในวันที่ 1 ธันวาคม 2564 เป็นต้นมา บันทึกเป็นปัจจุบันหมดแล้ว          
จะด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน วันที่ 5 ธันวาคม 2564 
 

ประธาน         - ของจังหวัดสตูล ข้อมูลตามทะเบียนราษฎร์มีโอกาสได้ 60% 
ผอ.รพ.ควนกาหลง  - ในสูตรวัคซีน คนที่ติดเชื้อแล้วต้องกระตุ้นด้วย Az จึงไม่ได้ฉีดด้วย Pfizer หรือ โมเดอร์น่า 
ประธาน     - ให้สอบถามดู อาจจะฉีดด้วย Pfizer ได้ และอาจจะกระตุ้นเป็นเข็ม 3 – 4 ขอให้ตรวจสอบข้อมูล
ให้ชัดเจน ในกรณีที่มีวัคซีนเพียงพอ ให้พิจารณาดูตามความเหมาะสมต้องหาวิธีเพ่ิมยอดของต าบลทุ่งนุ้ยให้ได้ 
รพ.ท่าแพ     - ในสัปดาห์รณรงค์ มีเข็มกระตุ้นที่นัดไว้ล่วงหน้าอยู่ด้วย และจะมีเข็ม 1 ในพ้ืนที่ ได้ประสาน
ทุกรพ.สต.ส ารวจเป้าหมายและประชาสัมพันธ์สูตรฉีดวัคซีนใหม่ให้ประชาชนรับทราบ 

- ประเด็นผู้ที่ป่วยก่อนได้รับวัคซีน จะพยายามรณรงค์กระตุ้น จะได้เป็นการเพ่ิมยอดผู้ได้รับ 
วัคซีนให้มากข้ึน 
  - เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา นายอ าเภอได้มอบหมายให้ก านัน/ผู้ใหญ่บ้านเป็นผู้ไปกระตุ้นให้
ประชาชนมารับวัคซีน 
ประธาน  - Sinovac สามารถฉีด Single dose ได้เลย Az ให้รวบรวมให้ได้ 10 – 12 คน ส่วน PF และ 
MN จะเก็บรักษาค่อนข้างยาก แนะน าให้ฉีดส าหรับผู้ที่จองวัคซีนกับเอกชนหรือวัยรุ่นก่อน โดยวัคซีนที่จองไว้ให้
ไปฉีดเป็นเข็มกระตุ้นแทน หากชาวสตูลฉีดน้อยอาจจะประกาศให้คนต่างจังหวัดมาฉีดได้ กลุ่ม 608 จะกระตุ้น
โดยไม่ต้องรอ 5 – 6 เดือนได้หรือไม่ จะสอบถามผู้เกี่ยวข้องให้ เพราะวัคซีน MN จะได้เฉพาะจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ (ศบค.ส่วนหน้า) 
มติที่ประชุม   รับทราบ 
รพ.สต.ควนโดน    - อ าเภอควนโดน นพ.สุพล เจริญวิกกัย ผอ.รพ.ควนโดน ได้ประชุมชี้แจงและให้สูตรการฉีด
วัคซีนในการรณรงค์ ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่เหมาะ เนื่องจากได้รับวัคซีนทางเลือกมา ท าให้มีผู้สนใจฉีดวัคซีนเพ่ิมขึ้น 
ตั้งเป้าหมาย 150 คน แต่มาฉีดจริง 300 กว่าคน มีผู้รับเข็ม 1 จ านวน 147 คน ผู้ป่วยติดเตียง 13 คน       
กลยุทธ์ที่ใช้เน้นการมีส่วนร่วม โดยให้ทุกภาคส่วนได้ท าอย่างเต็มที่ มีการประชาสัมพันธ์ โดยใช้รถแห่โฆษณา   
ในชุมชน/ร้านน้ าชา เน้นเรื่องการให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลกระทบและการเยียวยาจากรัฐ หากมีปัญหาหลังฉีดวัคซีน
เพ่ิมความเข้าใจ 
ประธาน       - มีฉีดวัคซีนพระราชทาน Sinopharm ซึ่งค่อนข้างปลอดภัยไม่แพ้ หากพ้ืนที่ใดต้องการขอให้แจ้ง
มายังจังหวัด 
        - ขอให้จัดทีมไปช่วยที่วังประจัน และกุบังปะโหลดด้วย 
รพ.สต.ควนโดน   - มีผลงานการฉีดวัคซีนบางหมู่บ้านเกิน 90% ในภาพรวมต าบล >80%  
กลุ่มงานควบคุมโรคฯ   -เรื่องการเปิดชายแดน ไม่ทราบว่าจะเป็นการเปิดเฉพาะฝั่งไทยหรือไม่ เพราะกระทรวง
การต่างประเทศยังไม่อนุมัติการเปิดชายแดน  ขอให้ปฏิบัติตาม COVID Free Setting ของตลาดนัดและหน่วย
ราชการที่อยู่ชายแดนด้วย 
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ประธาน    - วันนี้ จะมีการประชุมเวลา 14.00 น.ขอให้คุณอรนุช เข้าร่วมประชุมด้วย 
กลุ่มงานควบคุมโรคฯ   - อ าเภอทุ่งหว้าและอ าเภอควนโดน ยังไม่ได้ท าค าสั่งทีม CCRT ขอให้ด าเนินการและ   
ส่งให้กลุ่มงานควบคุมโรคฯ เพ่ือจะได้รวบรวมต่อไป 
มติที่ประชุม     - รับทราบ 
ประธาน         - วันนี้รับทราบว่าจะมีนักท่องเที่ยวเข้ามาเพ่ือเดินทางไปเกาะหลีเป๊ะ ประมาณ 1,700 คน 
ขอให้ตรวจสอบดูว่า ช่องทางด่วนการลงทะเบียนล่วงหน้าเป็นอย่างไร 
ผช.สสอ.ละงู - เรื่องการลงทะเบียนล่วงหน้า ได้รับทราบปัญหาจากน้อง ๆ ผู้รับผิดชอบว่าไม่สามารถเข้าถึง
ข้อมูลการลงทะเบียนล่วงหน้าได้ ณ ปัจจุบัน จึงต้องมากรอกข้อมูลอีกครั้ง ขอให้ประสานกับอบจ.ด้วย 
  - วัคซีนอ าเภอละงู ภาพรวม 77% ทุกต าบลเกิน 70% รพ.สต.น้ าผุดได้ 75% มีปัญหา        
ที่หมู่ที่11 บ้านวังยาว หมู่  11 ที่ผลงานยังน้อยเพียง 47% แต่ได้วางแผนและสั่ งการพ้ืนที่ ไปแล้ว                    
ในวันที่ 1 ธันวาคม ที่ผ่านมาฉีดได้ 930 ราย ส าหรับเข็มที่ 1 และวันที่ 2 ธันวาคม ฉีดได้ 252 ราย ได้มีการ
จดัทีมฉีดวัคซีน ส าหรับผู้ป่วยติดบ้าน/ติดเตียง/ผู้สูงอายุ โดยแพทย์ประจ าPCC การฉีดวัคซีนใช้สูตรแบบให้เลือก
ได้ ยกเว้น MN เข็ม 1 ยังไม่ได้เริ่ม ยังมีการรณรงค์ต่อเนื่อง โดยนายอ าเภอได้เร่งรัดฝ่ายปกครองให้ช่วย
ด าเนินการเรื่องนี้ด้วย และขณะนี้มีวัคซีนส ารองอยู่มาก ท าให้สามารถวางแผนล่วงหน้าได้หลายวัน 
ประธาน           - อ าเภอละงู จะท าให้เป็น COVID Free District ได้หรือไม ่
ผช.สสอ.ละงู    - หลายส่วนราชการได้ด าเนินการอยู่แล้ว ส าหรับธุรกิจภาคเอกชน ผู้ประกอบการต่าง ๆ         
มีจังหวัดเป็นผู้ขับเคลื่อนอยู่ และมี LQ ชั่วคราวอยู่ 3 โรงเรียน ซึ่ง รร.บ้านลาหงาจะครบ 14 วันในวันพรุ่งนี้ 
ส่วน รร.ท่ายาง จะครบก าหนดวันที่ 7 ธันวาคม นี้ ยังไม่มีผู้ป่วยเพ่ิมเติม ส าหรับ รร.บ้านห้วยไทรพบเด็กติดเชื้อ 
2 ราย แต่ในช่วงดังกล่าว รร .ยังไม่ไดม้ีการเปิดเรียน จึงสามารถเปิดเรียนตามก าหนด 
ประธาน           - อ าเภอที่พบผู้ป่วยในช่วงหลัง ให้สู้ด้วย ATK ปรับกลยุทธเป็นแบบ OPD case 
  - วัคซีนในภาพรวมดีทุกต าบล 
รพ.สต.บ้านฉลุง    - รพ.สต.ฉลุงรับผิดชอบ 8 หมู่บ้าน 4 ชุมชนของเทศบาลฉลุง วัคซีนครอบคลุมกว่า70%  
ในส่วนกลุ่ม 608 เกือบได้ 70% ใช้กลยุทธการเคาะประตูบ้าน และเข้าไปในเขตชุมชน โดยแบ่งโซน 2 ทีม และ
มีการรับ-ส่ง กลุ่มเป้าหมายมายังที่ฉีดวัคซีน รวมถึงกลยุทธ์ “ฉีด จับ แจก”ของนายอ าเภอเมือง ซึ่งสามารถเพ่ิม
จ านวนผู้ฉีดวัคซีนได้ระดับหนึ่ง 
  - ขณะนี้พบผลบวกในการตรวจด้วย ATK ลดลง เหลือประมาณ 9% จากเดิมประมาณ 10% 
และสามารถจ่ายยาได้ทันที ณ จุดตรวจ ส าหรับ RT-PCR จะตรวจเฉพาะกลุ่มที่ท าประกันชีวิต และกลุ่ม
เปราะบางท่ีมีอาการ 
ประธาน          - ที่ฉลุง พบผู้ที่ฉีดวัคซีนแล้ว แต่ยังติดเชื้อบ้างหรือไม่ เพราะผู้ที่ฉีดวัคซีนจะมีภูมิคุ้มกันในช่วง
เดือน พฤศจิกายน 2564 แต่มีการระบาดมาก่อนหน้านั้น ในเดือน ตุลาคม 2564 อ าเภอเมืองมีผู้เสียชีวิต
ค่อนข้างมาก ต้องไปพิจารณาหาสาเหตุด้วย อ าเภอเมืองยังมีต าบลที่ฉีดวัคซีนน้อยหลายแห่ง 
รพ.สต.บ้านฉลุง    - ขณะนี้มี รร.เริ่มเปิดเรียน on site แต่ผู้ปกครองจะต้องได้รับวัคซีนครบก่อนจึงจะเปิดได้ 
ท าให้มีการฉีดวัคซีนเพ่ิมข้ึนด้วย 
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ผช.สสอ.เมือง    - การรณรงค์คล้าย ๆ กับอ าเภออ่ืน โดยความร่วมมือของมหาดไทย อสม. ซึ่งจะฉีดทั้งเดือน 
โดยเดือนธันวาคมนี้ จะเป็นการฉีดเข็ม 2 ทั้งหมด ส่วนเดือน มกราคม 2565 ก็จะท าเช่นเดียวกัน ส าหรับต าบล
ปูยู มีการจูงใจโดยมีการจับรางวัล ท าให้มีผู้สนใจมาฉีดจ านวนมาก ผลงานเพ่ิมเป็นที่น่าพอใจ รวมถึงต าบลอ่ืน ๆ 
เช่น บ้านควน เจ๊ะบิลัง ด้วย  

   - เรื่องการรักษาในรพ.น้อยลง รพ.สตูลจึงให้ค้นหากลุ่มเปราะบาง หากพบเชื้อให้น าเข้ารพ.สนาม 
อันดามันทันที เพ่ือป้องกันการเสียชีวิตในกลุ่มนี้ 
ประธาน         - ให้ดูแลกลุ่มเปราะบางอย่างใกล้ชิด หาก CI ในพ้ืนที่ใดเต็ม ขอให้ส่งไป CI ที่อ าเภออ่ืนที่ยังว่าง
อยู่ได ้ โดยไม่ต้อง RT-PCR ส่งเข้ารพ.สนาม 
กลุ่มงานควบคุมโรคฯ    - ขอความร่วมมือ ผู้รับผิดชอบที่ท่าเรือปากบารา หากมีผู้ที่เดินทางมาจากแอฟริกา 
ขอให้ท าข้อมูลส่งให้จังหวัดทราบด้วย 
ประธาน         - ขอให้ทุกพ้ืนที่ด าเนินการด้วย จากประสบการณ์ที่ผ่านมาในช่วงแรกเริ่มสามารถจบด้วย LQ 
และ HQ ได้ แต่เมื่อมีเชื้ออัลฟา และเบต้า เริ่มมีผู้เสียชีวิต ส่วนเชื้อเดลต้ามีความรุนแรงเพ่ิมขึ้น วัคซีนมาช้า       
มีผู้เสียชีวิตเพ่ิมมากขึ้น ต้องสู้ด้วยสุขอนามัย และการรักษาที่รวดเร็ว รวมถึงการใช้วัคซีน ขอเป็นก าลังใจให้ทุก
พ้ืนที่ในการต่อสู้กับการระบาดในครั้งนี้ และขอให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการอยู่ร่วมกับ COVID ต่อไป 
  -การเบิกค่าเสี่ยงภัยขอให้ด าเนินการส่งหลักฐานมาที่งานการเงินด้วย 
มติประชุม - รับทราบ 
ปิดการประชุม ๑2.20 น. 
 
 

         (นายจักรพงศ์  แหล่ทองค า)  
               นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
            ผู้จดรายงานการประชุม 
 
       

  (นายธีระยุทธ  เกียรติธนภูษิต) 
           รกัษาการหัวหน้ากลุ่มพัฒนายุทธศาสตร์ฯ 
    ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


