
รายงานการประชุมการบริหารจัดการ 
ในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) 

ครั้งที่ 33 / ๒๕๖๔ 
วันที่  9  ธันวาคม  ๒๕๖๔ 

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

รายช่ือคณะกรรมการผู้มาประชุม  

๑. นพ.สมบัติ ผดุงวิทย์วัฒนา  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสตูล   ประธาน 
2. นพ.ธนวัฒน์ สุวัฒนกุล         ผู้อ านวยการโรงพยาบาลทุ่งหว้า 
3. นายพิทักษ์  หวังชัย   แทน สาธารณสุขอ าเภอเมือง 
4. นายอนันต์ เสียมไหม   ผู้ช่วยสาธารณสุขอ าเภอทุ่งหว้า 
5. นายธานัท ยอดแก้ว   รก. สาธารณสุขอ าเภอมะนัง 
6. นางธิดา เหมือนพะวงค์  ผอ.รพ.สต.ควนโดน 
7. นางปวีณา เหมรา   รก.หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาคุณภาพฯ 
8. นายมะรอฟี เจ๊ะสือแม   หัวหน้ากลุ่มงานระบาดวิทยา 
9. นายเกษม ไปรฮูยัน    นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ  
10 นายธีระยุทธ เกียรติธนภูษิต  รก.หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ           เลขานุการ 
11 นายจักรพงศ์ แหล่ทองค า     นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ               ผู้ช่วยเลขานุการ 
 
 

เปิดการประชุม เวลา ๑๑.05 น. 
ประธาน         - สถานการณ์การฉีดวัคซีนของควนโดนเป็นอย่างไร  
รพ.สต.ควนโดน   - สถานการณ์การฉีดวัคซีน ในขณะนี้ภาพรวมประมาณ 80% หากรวมผู้ประสงค์ฉีดวัคซีน 
จะมี 2 หมู่บ้านที่เกิน 90% ไปแล้ว และหากหมู่บ้านใดมีผลงานการฉีดวัคซีนเกิน 90% นายอ าเภอควนโดน  
จะท าประกาศเกียรติคุณ และมอบเสื้อสตูลยูไนเต็ดให้กับทีมงานทุกคน ซึ่งทั้งอ าเภอมี 2 หมู่บ้านของต าบล     
ควนโดนที่ได้รับรางวัลนี้  ขณะนี้ยังมีกลุ่มผู้สูงอายุ 352 คน ที่ยังไม่ได้รับวัคซีน ซึ่งจะต้องติดตามต่อไป 
ประธาน     - ขอให้ทุกอ าเภอท าข้อมูลเป็นตาราง แยกรายหมู่บ้าน ส่งมาให้ดูด้วย 
               - ต้องดูแลในกลุ่มเปราะบางให้ดี ต้องให้ความส าคัญเป็นอันดับแรก ให้เร่งฉีดเข็ม 1 ให้เร็ว 
      - เชื้อโอไมครอนที่เริ่มเข้ามาระบาด แม้อัตราป่วยตายไม่สูง แต่ก็ต้องดูที่มาของข้อมูลด้วย ข้อมูลที่มี
ในขณะนี้ อาจจะเป็นข้อมูลในกลุ่มประเทศที่มีการฉีดวัคซีนค่อนข้างสูงหรือไม่อย่างไร ต้องติดตามข้อมูลให้ดี 
รพ.สต.ควนโดน     - ในส่วนของต าบลวังประจันและกุบังปะโหลด ได้จัดทีมลงไปช่วย ซึ่งเมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 
ที่ผ่านมาได้ลงไปให้พ้ืนที่ต าบลวังประจัน ซึ่งมีผู้รับวัคซีนเพ่ิมประมาณ 100 คน โดยส่วนใหญ่จะเป็นพ่อค้า 
แม่ค้าที่เตรียมเปิดตลาดนัดชายแดน   ซึ่งนโยบายของนายอ าเภอควนโดน หากไม่ฉีดวัคซีนจะไม่ให้เปิดร้าน 
สถานการณ์ของทั้ง 2 ต าบลน่าจะดีข้ึน 
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ประธาน         - ให้หาแนวทางในการเพ่ิมแรงจูงใจ เช่น การอนุญาตให้ผ่อนคลายกิจกรรมต่าง ๆ ในพ้ืนที่ เช่น 
การเปิดโรงเรียน งานแต่งงาน  เป็นต้น 
รพ.สต.ควนโดน    - ในส่วนต าบลควนโดน มีผู้เสียชีวิต 4 ราย ๆ ล่าสุดเมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 64 เป็นชายอายุ 
70 ปี ได้รับวัคซีน 2 เข็มแล้ว ได้รับยาฟาวิพิราเวียร์มาแล้ว 5 วัน เสียชีวิตที่รพ.ควนโดน  
ประธาน     - ขอให้ติดตามดูฟิล์ม Chest  X-Ray ว่ามีอาการปอดบวมหรือไม่ หากปอดปกติอาจจะเสียชีวิต        
จากสาเหตุอื่น ก็เป็นได้ 
รพ.สต.ควนโดน   - มีการติดตามกลุ่มเปราะบาง ที่มีอาการไข้หวัดทุกวัน ซึ่งล่าสุด อสม.ตรวจพบ 1 ราย        
เป็นเพศหญิง ผลตรวจ ATK ผลเป็นบวก รวมคนในบ้านเดียวกัน 3 คน  
ประธาน  - เน้นย้ าให้ความส าคัญและดูแลในกลุ่มเปราะบางให้รวดเร็ว เจ้าหน้าที่อย่าลงประเด็นไปให้
ความส าคัญกับกลุ่มอ่ืนมากนัก ขณะนี้บางพื้นท่ีไม่ได้แจงนับจ านวนผู้ป่วยแล้ว จะเน้นเรื่องการควบคุมโรค โดยใช้
กลวิธีต่าง ๆ เช่น สุขอนามัย  
  -สอบถามงานระบาดวิทยา สถานการณ์ของควนโดนเป็นช่วงขาลงจริงหรือไม ่
งานระบาดวิทยา   - ตอนนี้อ าเภอควนโดน สถานการณ์ยังคงที่มีผู้ป่วยต่อเนื่อง ยังมีพ้ืนที่สีแดงเข้ม 2 ต าบล   
คือ ต าบลวังประจัน ย่านซื่อ ส่วนต าบลควนสะตอ ปรับเป็นสีแดง ในพ้ืนที่สามารถลดอัตราป่วย โดยใช้ ATK  
การดูแลด้วย LQ HQ และดูแลในกลุ่มเปราะบาง รวมทั้งการฉีดวัคซีน 
มติที่ประชุม   รับทราบ 
ผช.สสอ.ทุ่งหว้า    - ขณะนี้มี Cluster ใหม่ที่ต าบลป่าแก่บ่อหินเป็น กลุ่มคนงาน โรงงานไม้ยาง ซึ่งมีคนงานพัก
อยู่ในโรงงาน 109 คน พักข้างนอกโรงงาน 7 คน รวม 116 คน ผล ATK ครั้งแรกเป็นบวก 38 ราย ส่งเข้า CI  
ต าบล และส่ง CI หลัก 3 ราย รักษาที่จังหวัดตรัง 1 ราย ส่วนคนที่ผลตรวจเป็นลบ แจกฟ้าทะลายโจร           
จากสถานการณ์นี้ ส่งผลให้มีผู้สนใจฉีดวัคซีนเพิ่มขึ้นด้วย 
ประธาน       - ให้ดูแลในกลุ่ม 7 คนที่พักนอกโรงงาน ให้ท า Bubble and seal ในโรงงาน ไม่จ าเป็นต้องตรวจ 
ATK ให้มากนัก ตรวจเพียง 10% ก็สามารถจะคาดการณ์ได้ ให้ตรวจ O2  Sat ทุกคน ให้ดูแลเหมือนกับเรือนจ า  

ที่ผ่านมา ตอนจบจะตรวจ Antibody ให้ด้วย คนงานสามารถท างานได้ตามปกติ แต่ขอให้ดูแลเป็นกลุ่มๆ ขอให้
ตระหนักถึงเรื่องการดูแลผู้สูงอายุ อย่าเอากลุ่มเสี่ยง หรือกลุ่ม 608 มาดูแลผู้สูงอายุ และขอให้ใช้ประวัติในการ
วินิจฉัยร่วม โดยไม่ต้องใช้การตรวจ RT PCR มากนัก 
มติที่ประชุม     รับทราบ 
สสอ.เมือง         - ของอ าเภอเมืองจะไม่รอผลตรวจ หากประวัติชัดเจนจะด าเนินการตามกระบวนการทันที 
ประธาน    - ของทุ่งหว้าอาจจะให้ตั้งรพ.สนามในโรงงานได้ โดยให้นายอ าเภอขออนุญาต ขอให้ท่าน  ผอ.
รพ.ทุ่งหว้าลองประสานกับโรงงานดู 
สสอ.เมือง       - วันนี้รณรงค์ฉีดวัคซีนในพ้ืนที่ รพ.สต.ปาเต๊ะ และจะรณรงค์ในทุกพ้ืนที่ ทุกหมู่บ้านในเดือนนี้ 
ต่อเนื่องไปจนถึงเดือนมกราคม ปีหน้า 
ประธาน         - ขอให้ท าข้อมูลเป็นตารางแยกรายหมู่บ้านมาด้วย สถานการณ์ของบ้านควนยังไม่ดีนัก  ขอให้
เร่งรัดโดยใช้ข้อมูลที่ผ่านมา เป็นแนวทางชี้แจงประชาชนให้ตระหนักถึงความส าคัญของการฉีดวัคซีน 
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 - เน้นย้ าเรื่องให้ลดการตรวจด้วย RT-PCR  โดยเฉพาะอ าเภอทุ่งหว้า มะนัง และ ละงู เพราะจะมีผลถึง
การจัดล าดับจังหวัดที่มีผู้ป่วยสูงของประเทศ  
มติที่ประชุม       - รับทราบ 
รก.สสอ.มะนัง     - ขณะนี้อ าเภอมะนัง ตรวจ RT-PCR เฉพาะกลุ่มมีอาการ ส าหรับการฉีดวัคซีนไดใ้ห้ทุกรพ.สต.
ลงพื้นที่อย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง ส ารวจกลุ่มเป้าหมายใหม่ มีการติดตามประเมินผลรายวัน 
ประธาน          - จะท าการจัดอันดับเป็นรายต าบล หมู่บ้าน อ าเภอ  
  -ส าหรับเรื่อง การสนับสนุนงบประมาณให้ รพ.ต่าง ๆ ได้รับทราบจาก CFO เขต 12 ว่าหาก
ได้รับจากงบโควิดแล้ว จะน าไปหักลบกับงบประมาณที่จะจัดสรรสนับสนุนมา ขอให้ผอ.รพ.ทุ่งหว้าน าไปแจ้ง      
กับผอ.รพช.อ่ืน ๆ ด้วย ว่างบประมาณจะลดลงตามสัดส่วนที่ได้จากโควิดแล้ว เพราะฉะนั้นไม่จ าเป็นต้องไปหา
รายได้จากการ Admit ผู้ป่วย COVID ให้มากนัก 
  -เรื่องวัคซีนในภาพรวมจังหวัด ยังมปีระมาณ 4 – 5 หมื่นคนที่ยังไม่ได้รับวัคซีน 
ผอ.รพ.ทุ่งหว้า    - ขณะนี้ ทุ่งหว้าจะใช้วัคซีนโมเดอร์น่า ส าหรับบู๊สเตอร์เข็ม 3 อย่างเดียว 
ประธาน         - สามารถใช้เข็มที่ 2 เป็นโมเดอร์น่าได้ ในกรณีที่เข็ม 1 เป็น Sinovac และเข็ม 3 ไม่ต้องรอให้
ถึง 6 เดือนให้ฉีด 3 เดือนได้  เป็นการร่นระยะเวลาการฉีดลงมา เพ่ือให้มีภูมิคุ้มกันเพ่ิมขึ้นเพียงพอส าหรับการ
ระบาดของเชื้อโอไมครอนได้ เป็นการป้องกันไว้ก่อนที่จะติดเชื้อ 
มติประชุม - รับทราบ 
 
ปิดการประชุม ๑1.55 น. 
 
 

         (นายจักรพงศ์  แหล่ทองค า)  
               นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
            ผู้จดรายงานการประชุม 
 
       

  (นายธีระยุทธ  เกียรติธนภูษิต) 
           รกัษาการหัวหน้ากลุ่มพัฒนายุทธศาสตร์ฯ 
    ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


