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รายงานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสตูล ครั้งที ่6/๒๕๖5 
  วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖5 เวลา 09.0๐ น. เป็นตน้ไป  
ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ศาลากลางจังหวัดสตูล  

 

รายช่ือผู้เข้าประชุม 

1. นายเอกรัฐ หลีเส็น  ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล   ประธาน  

2. นายชาตร ี ณ ถลาง  ปลัดจังหวัดสตูล                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

3. นายจรัส บ ารุงเสนา  ประชาสัมพันธจ์ังหวดัสตลู   

4. นายไพศาล ขุนศรี         หัวหน้าส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสตูล                                                         

5. แพทย์หญิงวันทนา ไทรงาม  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลสตูล   

6. นายแพทย์สุพล       เจริญวิกกัย       ผู้อ านวยการโรงพยาบาลควนโดน 

7. นายแพทย์พันธุ์เชษฐ์ บุญช่วย  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลท่าแพ  

8. นายแพทย์สมศักดิ์ เจตนาเจริญชัย   ผู้ด าเนินการสถานพยาบาลคลินิกหมอสมศักดิ์ 

9. นายผดุงศักดิ์ ศรีเมฆ       นายด่านศุลกากรสตูล 

10. นายภูรณ โต๊ะประดู่  สาธารณสุขอ าเภอละงู 

11. นายอาวุธ โพธิ์แก้ว สาธารณสุขอ าเภอท่าแพ 

12. นายภิเษก ณ นคร เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อประจ าด่านท่าเรือต ามะลัง 

13. นางสาวนุสรีย์ ปะดุกา เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อประจ าด่านวังประจัน   

14. นายบุญชัย ฤกษ์ตุลา แทนนายด่านศุลกากรวังประจัน  

15. นายทวีศักดิ์ แก้วสล า แทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล 

๑6. นายสมชาติ  พรหมโกศรี แทนนายกเทศมนตรีเมืองสตูล 

17. นางวิริศศิรินทร์ ประนอมเชย แทนนายกองค์การบริหารส่วนต าบลควนกาหลง 

18. นายเทียนชัย บุญทวีส่ง แทนปศุสัตว์จังหวัดสตูล    

๑9. นางสาวโสภาวด ี มูลเมฆ แทนผู้อ านวยการส านักงานป้องกันควบคุมโรคท่ี12 สงขลา 

20. นายแพทย์สมบัติ ผดุงวิทย์วัฒนา  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสตูล            เลขานุการ 

21. นายเอกพล            เหมรา       รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสตูล    ผู้ชว่ยเลขานุการ     

22. นางอรนุช นรารักษ์       หวัหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ         ผู้ช่วยเลขานกุาร 
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ผู้เข้าร่วมประชุม  

1. นางโนสมา หลีเส็น  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสตูล 

2. นายอธิวัฒน์ ยอดหวาน   แทนหัวหน้าส านักงานจังหวัดสตูล    

3. นางสาวนานภัส วาทะกุล   ส านักงานอัยการจังหวัดสตูล 

4. พ.ต.ท.นคร นิลพันธุ์   ต ารวจภูธรจังหวัดสตูล 

5. นายยาลา ใบกาเด็ม   ที่ท าการปกครองอ าเภอเมืองสตูล 

6. นายธานี หะยีมะสาและ   ที่ท าการปกครองอ าเภอละงู  

7. นายพีรพัฒน์ เงินเจริญ   ที่ท าการปกครองอ าเภอควนโดน 

8. นายธีระพงษ์ คุ่มเคียม   ที่ท าการปกครองอ าเภอท่าแพ 

9. นายธีรยุทธ พุ่มนวน   ที่ท าการปกครองอ าเภอทุ่งหว้า 

10. นายณัฐวุฒ ิ  รัพยูร    ที่ท าการปกครองอ าเภอมะนัง 

11. นางสาวพรรณี เพชรบุรี   ที่ท าการปกครองอ าเภอควนกาหลง 

12. นายก่อกิจ  ฤทธิ์หมุน   ส านักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสตูล 

13. พ.อ.อนุวัฒน์ ธรรมจักษ์   กองอ านวยการรักษาความม่ันคงภายในจังหวัดสตูล  

14. นายมะปูยี  อาแว    ส านักงานคณะกรรมการอิสลามจังหวัดสตูล 

15. นายหิรัญวัตต์ิ สืบกระพันธ์   ส านักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสตูล 

16. นายธเนศ  สุวัฒตถิกุล   ส านักงานสถิติจังหวัดสตูล 

17. นางสาวสุธารัตน์ สันเถาะ   ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดสตูล    

18. พ.ต.ท.หญิงอุดมลักษณ์ วงศรีษา  ส านักงานตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสตูล 

19. ว่าที ่รต.สันทนา ศรีโพธิ์    ส านักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคงมนุษย์จังหวัดสตูล 

20. นายดนุช  นาคสง่า    ที่ท าการปกครองจังหวัดสตูล 

21. นายถิรวุฒิ  จ านงจิต    ที่ท าการปกครองจังหวัดสตูล 

22. พ.จ.อ.สาคร  สิทธิศักดิ์   ส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสตูล 

23. นายอดุล  หลีมานัน   ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล 

24. นายปิตินันต์  อักษร    ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสตูล 

25. นางสายช่อ  อังศุพานิช   ส านักงานพาณิชจังหวัดสตูล 
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26. นางสาวภิรมย์พร เยาด า   ส านักงานคลังจังหวัดสตูล 

27. นางวาริณี  บุญมณี    ส านักงานพัฒนาฝีมือและแรงงานจังหวัดสตูล 

28. นายไชยยศ  สว่างจันทร์  ส านักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสตูล 

29. นายพ่วง สองนาม     ส านักงานจัดหางานจังหวัดสตูล 

30. นางสาวอัญชลี แก้วเจริญวงค์    ส านักงานประกันสังคมจังหวัดสตูล 

31. นายจรัญ  โต๊ะหล๊ะ    ส านักงานแรงงานจังหวัดสตูล 

32. นางสาวเขมิกา สุรัตนเมธากุล  ส านักงานขนส่งจังหวัดสตูล 

33. ร.ต.ต.ศักยภาพ พงศาปาน  ต ารวจน  าจังหวัดสตูล 

34. นายนันทวัฒน์ ฮะยีบีลัง   ส านักงานประมงจังหวัดสตูล 

35. ร.ท.สนิท  ศิริกุล   ศูนย์อ านวยการรักษาผลประโยชน์ทางทะเล 

36. ร.ท.กิตติชัย   ด้วงไข่   กองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 5  

37. พ.ท.หญิงธิดา วงศ์ชนะ   นพค 45 

38. ร.ต.อ.อดิเทพ พัดลม   ร้อย ตชด.436 

39. นายไชยพร  เอ่งฉ้วน   หอการค้าจังหวัดสตูล 

40. นายศรศักดิ์  อังสุภานิช  ที่ปรึกษาสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสตูล 

41. นายอาณัต  โชคพัฒนกิจ  สภาอุตสาหกรรมจังหวัดสตูล 

42. นางสาวศุจิรัตน์ ไชยบูรณ์  ส านักงานเขตพื นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดสตูล 

43. นายณัฐพล  หลีหมาด  ส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล 

44. นางนราวรรณ เวชกรรม  ส านักงานการศึกษานอกระบบจังหวัดสตูล 

45. นายคณาธิป  บุญญะรัตน์                  ส านักงานการศึกษานอกระบบจังหวัดสตูล 

46. นายสุบิน  เล่งเจ๊ะ   โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 42 

47. นางสาวชนัญญา  ไทยนิวัฒน์วิไล  วิทยาลัยชุมชนสตูล 

48. นางสาวอมลณัฎ จันทรพัฒน์  ส านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 สงขลา 

49. นางนงลักษณ์  จรียานุวัฒน์  ส านักงานเขตพื นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดสตูล 

50. นางปิยมาศ  ดวงแก้วเจริญ   ส านักงานเขตพื นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดสตูล 

51. นางจิตดารา  ปาทาน    ส านักงานเขตพื นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดสตูล 
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52. นางสาวธนาภา ดวงไข   อุตสาหกรรมจังหวัดสตูล 

53. นางสาวจิตติมา ทองแย้ม  ส านักงานเหล่ากาชาดจังหวัดสตูล 

54. นายชยวัฒน์  ภูขโร   ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล 

55. อภิษฎา  ทองเนื อแข็ง  ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล 

56. นายสุรสิทธิ์  โอฬาร์รัตน์  เรือนจ าจังหวัดสตูล 

57. นางสาวกันยนาถ แก้วบุญส่ง  ส านักงานจังหวัดสตูล 

58. นายฉัตรชัย  สกุลแก้ว   ส านักงานจังหวัดสตูล 

59. นางวาทินี  บิลหมาด  ส านักงานจังหวัดสตูล 

60. นายสุธรรม  ซามูดงิ   ส านักงานจังหวัดสตูล 

61. นายพชรกร  ท้วมศรี   ส านักงานจังหวัดสตูล 

62. นางสาวอาอิซะฮ์ วอลีมาแย  ส านักงานจังหวัดสตูล 

63. นางสาวมนัสวิน ด าหนู   ส านักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสตูล 

64. นายเทพสันติ แดงฤทธิ์   ส านักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสตูล 

65. นางฮาบีบ๊ะ  สะยา   ที่ท าการปกครองอ าเภอเมืองสตูล 

66. นายธานัท  ยอดแก้ว  สาธารณสุขอ าเภอมะนัง 

67. นายประณต  มหาวิจิตร  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล 

68. นายอิสมาแอน เตบสัน   ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล  

69. นางสาวอุมาพร จันทร์ทิพย์  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล 

70. นางสาวเสาวภา หมาดแน้ง  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล 

71. นายอับดุลเลาะห์ นารอยี   ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล 

72. นายอานัท  ยอดแก้ว  ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอมะนัง 

73. นายภาณ ุ  วรมิตร   ททท.สตูล 

74. ร.ต.ท.สอาด  หลังปูเต๊ะ  ต ารวจท่องเที่ยว 

75. นายนภดล  พงศ์รัตนศักดิ์  เทศบาลต าบลก าแพง 

76. นายสมบัติ  ถิ่นกาแบง  เทศบาลต าบลก าแพง 

77. นางสาวมาริย๊ะ หนูชูสุข   ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านเนินสูง 
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78. นางวนิดา  สุขสง่า   ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านเกาะยาว 

79. นางจุรีรัตน์  แคยิหวา   ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดหน้าเมือง 

80. นางกัลยทรรศน์ ติ งหวัง   เครือข่ายประชาสังคมจังหวัดสตูล 

81. นายเสรี  พงศ์นฤเดช  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล 

82. นายอับดุลเลาะฮ์ นารอยี   ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล 

83. นายประณต  มหาวิจิตร  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล 

84. นายอิสมาแอน เตบสัน   ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล  

85. นางสาวอุมาพร จันทร์ทิพย์  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล 

86. นายอับดุลกอเดช หลงกอหราบ  ส านักงานคณะกรรมการอิสลามจังหวัดสตูล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 
 

เริ่มประชุม เวลา 09.0๐ น.  

        เมื่อคณะกรรมการมาครบองค์ประชุม นายเอกรัฐ  หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล ท าหน้าที่
ประธานฯ ในที่ประชุม กล่าวเปิดการประชุมและได้กล่าวต้อนรับผู้ เข้าร่วมการประชุม และด าเนินการประชุม
ตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี   
 

วาระท่ี ๑ เรื่องประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ    

              การประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสตูล ครั งที่ 6 ประจ าปี 2565  

มติที่ประชุม   รับทราบ     

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสตูล ครั้งที่ 4/๒๕๖5    

ผู้ช่วยเลขานุการ    สรุปรายงานการประชุม ครั งที่ 4/๒๕๖5 ประชุมไปเมื่อวันที่ 26 มกราคม ๒๕65   
รายละเอียดมีทั งหมด 25 หน้า ถ้ากรรมการหรือผู้แทน และผู้เกี่ยวข้องต้องการแก้ไขสามารถแจ้งได้ที่          
ฝ่ายเลขานุการ  

มติที่ประชุม      รับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข  

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องเพื่อทราบ     

 3.1 รายงานสถานการณ์กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)  

ผู้ช่วยเลขานุการ      สถานการณ์ในภาพรวมของทั่วโลก เริ่มลดลงจาก 2 สัปดาห์ที่ผ่านมา โดยเฉพาะฝั่ง
สหรัฐอเมริกาและยุโรป แต่ฝั่งเอเชียเริ่มมีแนวโน้มสูงขึ น โดยเฉพาะประเทศอินเดีย อาจมีการแพร่เข้ามาทาง
ชายแดนไทย ซึ่งก าลังเฝ้าระวัง ส าหรับสถานการณ์ในทวีปเอเชีย ขณะนี มีการเพ่ิมผู้ป่วยรายใหม่ ในประเทศ
อินเดีย อินโดนีเซีย ญี่ปุ่น เกาหลี ที่ตัวเลขเพ่ิมขึ นแบบทวีคูณ โดยเฉพาะอินเดีย มีรายงานผู้เสียชีวิตรายวัน
ค่อนข้างสูง 1,000 - 1,500 รายต่อวัน ส าหรับประเทศไทยเมื่อวานมีรายงาน 10 ,000 กว่าราย มีแนวโน้ม
เพ่ิมขึ น ผู้ป่วยอาการหนักและใส่ท่อช่วยหายใจ เสียชีวิตยังคงตัว ปัจจัยเสี่ยงมาจากการสัมผัสคนใกล้ชิด             
ในครัวเรือน และเพ่ือนที่ท างาน มีการวิเคราะห์ข้อมูลมีการติดจากเพ่ือนที่ท างาน 47 เปอร์เซ็นต์ สถานที่เสี่ยง 
48 เปอร์เซ็นต์ การติดเชื อเป็นคลัสเตอร์เล็กๆกระจายทั่วทุกจังหวัด คลัสเตอร์งานแต่งงาน งานศพ โอมิครอน 
มีอัตราการพบเชื อในครอบครัว 40-50 เปอร์เซ็นต์ สายพันธุ์เดลต้า 10-20 เปอร์เซ็นต์ เท่านั น โอมิครอน           
ติดเชื อค่อนข้างง่าย ไม่รุนแรง อาการน้อย ขณะที่สถานการณ์การฉีดวัคซีนของประเทศไทยฉีดไปแล้วประมาณ 
15 ล้านคน 117 ล้านโดส โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยง จากข้อมูลการติดเชื อในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาพบว่าการพบเชื อ
จะพบในเด็กสูง 0-9 ปี และ 10-19 ปี มีแนวโน้มสูงขึ นจากการเปิดการศึกษา การเปิดโรงเรียน ข้อมูล           
การเดินทางมาจากต่างประเทศซึ่งเริ่มเปิด Test and Go ตั งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ คนที่เดินทางมาจาก
ต่างประเทศมีการพบเชื อทั งหมดอยู่ที่ 3.52 เปอร์เซ็นต์ โดยแบ่งเป็นลักษณะของ Test and Go อยู่ที่ 0.6 
เปอร์เซ็นต์ sand box 5 เปอร์เซ็นต์ Quarantine 2.6 เปอร์เซ็นต์ ส่วนใหญ่ผู้ติดเชื อที่เพ่ิมขึ นมาจากเปิด
ประเทศ กรณี Test and Go และ sand box ส าหรับสถานการณ์ในประเทศไทยในภาพรวมเข็ม 1 ตอนนี 
ความครอบคลุมอยู่ที่ 75 เปอร์เซ็นต์ของประชากรทั งหมด เข็ม 2 อยู่ที่ 70 เปอร์เซ็นต์ เข็ม 3  23 เปอร์เซ็นต์ 
รายงานประสิทธิผลของวัคซีนที่ใช้จริงในระดับประเทศ มีการศึกษาเมื่อกรกฎาคมถึงธันวาคม 2564                    
โดยเปรียบเทียบผู้ติดเชื อและผู้สัมผัสเสี่ยงสูง ประวัติการได้รับวัคซีน ภาพรวมผู้ฉีดวัคซีนครบ 2 เข็ม             
มีประสิทธิผลในการป้องกันการติดเชื อได้ 65 เปอร์เซ็นต์ ป้องกันการติดเชื อและเสียชีวิตได้ 88 เปอร์เซ็นต์ 
ส่วนของการประเมินประสิทธิภาพรายเดือน พบว่าเมื่อเวลาผ่านไปจนถึงเดือนธันวาคมประสิทธิผลการป้องกัน
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การติดเชื อลดลงเหลือแค่ 50 เปอร์เซ็นต์ แต่สามารถป้องกันการป่วยรุนแรงและเสียชีวิตลดลง 79 เปอร์เซ็นต์ 
ส่วนผู้ที่ฉีดเข็มกระตุ้น เข็ม 3 พบว่าป้องกันการติดเชื อได้ 94 เปอร์เซ็นต์ ส าหรับการศึกษาประสิทธิผล                
ในเชียงใหม่ ในช่วงเดือนตุลาคมถึงธันวาคม 64 ที่เป็นการระบาดของสายพันธุ์เดลต้า ช่วงเดือนมกราคม 
2565 ที่มีการระบาดของโอมิครอน พบว่าการฉีดวัคซีน 2 เข็ม ในช่วงตุลาคมถึงธันวาคม 2564 ป้องกัน             
การติดเชื อได้ 71 เปอร์เซ็นต์ ป้องกันการเสียชีวิตได้ 97 เปอร์เซ็นต์ เดือนมกราคม สามารถป้องกัน                  
การเสียชีวิตได้ 89 เปอร์เซ็นต์ เข็ม 3 ที่ฉีดในช่วงเดือนตุลาคมถึงธันวาคม สามารถป้องกันการติดเชื อได้ 93 
เปอร์เซ็นต์ ป้องกันการเสียชีวิตได้ 99 เปอร์เซ็นต์ สถานการณ์ของจังหวัดสตูลระลอกมกราคม มีรายงานผู้ป่วย 
18 ราย ใน 3 อ าเภอ ประกอบด้วย อ าเภอเมือง 14 ราย อ าเภอเมืองพบที่ ต าบลพิมาน ต าบลคลองขุด ฉลุง 
และเกาะสาหร่าย อ าเภอละงูพบรายงาน 2 ราย ในต าบลก าแพง และปากน  า อ าเภอทุ่งหว้า 2 ราย พบใน
ต าบลขอนคลาน ผู้ป่วยสะสม 540 ราย หายป่วยสะสม 447 ราย ผู้เสียชีวิต 16 ราย สถานการณ์การติดเชื อ
ของจังหวัดสตูลตั งแต่เมษายน 2563 ถึงเมื่อวาน 8 กุมภาพันธ์ 2565 มีผู้ป่วยยืนยันสะสม 9 ,520 ราย 
เสียชีวิต 134 ราย อัตราการป่วยตาย 1.41 เปอร์เซ็นต์ อัตราตายต่อแสนอยู่ที่ 41.35 เปอร์เซ็นต์ จ าแนก
รายอ าเภอระลอกมกราคม พบการกระจายทุกอ าเภอ โดยอ าเภอท่าแพมีอัตราป่วยสูงสุด 269.78 ต่อแสน
ประชากร ในอ าเภอควนกาหลงมีรายงานอัตราป่วยต่ าสุด พบผู้ป่วย 12 ราย อัตราป่วยของจังหวัดสตูลอยู่ที่  
166.6 ต่อแสนประชากร สถานการณ์การเสียชีวิตของจังหวัดสตูล 134 ราย มีอัตราป่วยต่อแสน 41.35 ต่อ
แสนประชากร มากกว่า 77 เปอร์เซ็นต์มีโรคประจ าตัว เพศหญิง 69 ราย เพศชาย 65 ราย อายุเฉลี่ย
ผู้เสียชีวิต 71 ปี ข้อมูลสายพันธุ์เดลต้า 3 ราย ไม่ได้ส่งตรวจ 131 ราย ประวัติการได้รับวัคซีน 1 เข็ม 12 ราย 
ได้รับวัคซีน 2 เข็ม 11 ราย อัตราการได้รับวัคซีน 17 เปอร์เซ็นต์ ไม่ได้รับวัคซีน 83 เปอร์เซ็นต์ แนวโน้มการ
ระบาดเพ่ิมสูงขึ น ค่าเฉลี่ยใน 7 วัน อยู่ที่ 11 ราย ผู้ติดเชื อรายวันเริ่มสูงขึ น หายป่วยมีมากกว่าผู้ติดเชื อ จ าแนก
ตามกลุ่มอายุ 70 ปีขึ นไป รองลงมา 60-64 ปี เพศชายมากกว่าเพศหญิง ข้อมูลผู้ติดเชื อจากการตรวจ ATK 
14 วันย้อนหลัง เริ่มสูงขึ นตามผล RT-PCR ภาพรวมจังหวัดสตูลแนวโน้มการติดเชื อเริ่มสูงขึ น ส าหรับ
สถานการณ์เตียง เมื่อวานผู้ที่รักษา 300 กว่าราย ซึ่งแบ่งเป็นกลุ่มที่รักษาในโรงพยาบาล 86 ราย โรงพยาบาล
สนาม 4 แห่ง 42 ราย รักษาใน CI 106 ราย ในขณะที่ไม่มีผู้ป่วยรุนแรง อาการเล็กน้อย รักษา HI 94 ราย 
เรือนจ า 1 ราย อัตราการครองเตียง 13 เปอร์เซ็นต์ ส าหรับสถานการณ์การฉีดวัคซีนในจังหวัดสตูล ได้รับ
วัคซีนเข็ม 1 100,000 กว่าราย ความครอบคลุม 60.76 เปอร์เซ็นต์ เพ่ิมขึ นจากสัปดาห์ที่แล้ว เมื่อดูราย
อ าเภอในภาพรวม มีอยู่ 3 อ าเภอที่ยังมีผลงานต่ ากว่า 60 คือ ท่าแพ ละงู ควนกาหลง ในขณะที่เข็ม 2               
ของจังหวัดสตูล อยู่ที่ 57 เปอร์เซ็นต์ เข็ม 3 อยู่ที่ 8 เปอร์เซ็นต์ กลุ่มเป้าหมาย 608 ตามเป้าหมาย 70,000 
กว่าราย ฉีดแล้ว 48 ,000 ผลงานอยู่ที่  68 เปอร์เซ็นต์ ยังคงเหลือ 22 ,000 ราย กลุ่มเป้าหมายที่จะ                  
ต้องฉีดวัคซีนในภาพรวมของจังหวัดสตูลของกลุ่ม 608 อยู่ที่ 68 เปอร์เซ็นต์ เข็ม 2 63 เปอร์เซ็นต์ เข็ม 3 
10 เปอร์เซ็นต์ อ าเภอที่มีผลงานการฉีดกลุ่ม 608 ที่สูงที่สุด อ าเภอมะนัง เข็ม 1 อยู่ที่ 75 เปอร์เซ็นต์  
จ าแนก 608 อายุ 60 ปีขึ นไป ในภาพรวมผลงาน 68 เปอร์เซ็นต์ อ าเภอที่มีผลงานมากกว่า 80 เปอร์เซ็นต์             
มีอ าเภอมะนังที่มีความครอบคลุมสูงสุด ผู้มีโรคประจ าตัวผลงานอยู่ที่ 75 เปอร์เซ็นต์ อ าเภอที่ มีผลงานสูงสุด           
คือละงูกับท่าแพ  ในขณะที่ตั งครรภ์ผลงานภาพรวมทั งหมดอยู่ที่ 85 เปอร์เซ็นต์ มี 3 อ าเภอที่มีผลงาน 100 
เปอร์เซ็นต์ ละงู ทุ่งหว้า มะนัง ความครอบคลุมการฉีดวัคซีนจ าแนกตามฐานประชากร เมื่อดู Type 1 3              
ที่อยู่จริง เมื่อเทียบกับผลงานของทะเบียนราษฎร์ ทะเบียนราษฎร์อยู่ที่ 60 กว่า ผลงาน Type 1 3 อยู่ที่ 
81.85 เปอร์เซ็นต์ อ าเภอที่มีผลงานมากกว่า 80 เปอร์เซ็นต์ คือ เมือง ท่าแพ ควนกาหลง ท่าแพ ทุ่งหว้า 
มะนัง ส าหรับควนโดน Type 1 3 จะอยู่ที่  75 เปอร์เซ็นต์ ความครอบคลุมเป็นราย รพ.สต.จะเห็นว่า                 
ยังมีผลงานต่ ากว่าร้อยละ 70 มี 4 รพ.สต. มีวังประจัน กุบังปะโหลด บ้านควน ปูยู จะเห็นว่าอัตราการเพ่ิมขึ น
ของการฉีดวัคซีน วังประจันอัตราการเพิ่มขึ นจากสัปดาห์ที่แล้วอยู่ที่ 0.13 เปอร์เซ็นต์ กุบังปะโหลดอยู่ที่ 0.31 
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เปอร์เซ็นต์ ในขณะที่บ้านควนอยู่ที่  0.28 เปอร์เซ็นต์ ปูยู 0.23 เปอร์เซ็นต์ 4 รพ.สต.ยังคงต้องเร่งรัด               
เรื่องการฉีดวัคซีน ข้อมูลการฉีดวัคซีนของวังประจัน 4 หมู่บ้าน ในภาพรวมผลงานอยู่ที่ 60 กว่าเปอร์เซ็นต์   
การตั งเป้า 70 เปอร์เซ็นต์ ฉีดแค่ไม่ถึง 10 เปอร์เซ็นต์ในแต่ละหมู่ ต้องเร่งรัดต่อไป การตั งเป้าการฉีดวัคซีน  
ของจังหวัดสตูลต่อวัน 2250 คน ซึ่งได้มีการติดตามการฉีดวัคซีนตั งแต่วันที่ 17 มกราคมเป็นต้นมา จนถึง      
วันที่ 7 กุมภาพันธ์จะเห็นว่าอัตราการเพ่ิมของการฉีดวัคซีน สูงสุดอยู่ที่วันที่ 19  45 เปอร์เซ็นต์ จังหวัดสตูล               
มีบางวันที่มีการให้บริการการฉีดวัคซีน แบ่งเป็นรายสัปดาห์ สัปดาห์ที่ 1 อัตราการเพ่ิมของการฉีดวัคซีน 24  
เปอร์เซ็นต์ สัปดาห์ที่ 2 เพิ่มขึ นมา 35 เปอร์เซ็นต์ สัปดาห์ที่ 3 อยู่ที่ 16 เปอร์เซ็นต์ 

ประธาน     ภาพรวมในพื นที่เขต 12 สตูลเป็นอย่างไร 

ผู้ช่วยเลขานุการ      เขตได้ติดตามการฉีดวัคซีนรายวัน จังหวัดที่มีผลงานการฉีดสูงสุดคือ สงขลา ตรัง              
ส่วนจังหวัดสตูล ฉีดน้อยที่สุดใน 7 จังหวัด 

ประธาน       สัปดาห์ถัดไปน าตัวเลขภาพรวมความก้าวหน้าการฉีดวัคซีนมาน าเสนอด้วย จะได้ขับเคลื่อนต่อไป 

ผู้ช่วยเลขานุการ     รับทราบ จะน าเสนอในครั งต่อไป 

ประธาน      ต้อง concentrate มุ่งม่ันต่อไป 

เลขานุการ      ภาพรวมเขต 12 ส่วนใหญ่การฉีดวัคซีนตอนนี ชะลอตัว เพราะส่วนหนึ่งเพ่ิงระดมฉีดกันไป
ในช่วงที่ผ่าน สตูลหลายๆพื นที่เพ่ิงฉีดเข็ม 2 ยังไม่ครบ 3 เดือน เปอร์เซ็นต์เข็ม 3 ยังไม่ขึ น ต้องรอระยะเวลา  

ประธาน      สตูลอยู่ในระหว่างรอเข็ม 3 เพ่ิงฉีดเข็ม 2 อาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่ท าให้การฉีดของสตูลน้อย พี่น้อง
ประชาชนไม่ยอมฉีดในบางส่วน บางความเชื่อ บางความกลัว  

ผู้อ านวยการโรงพยาบาลสตูล       ตรัง 75 เปอร์เซ็นต์ สงขลา 74 เปอร์เซ็นต์ เปรียบเที ยบเข็ม 1                       
ตามทะเบียนราษฎร์ พัทลุง 64 เปอร์เซ็นต์ สตูล 63 เปอร์เซ็นต์ อยู่อันดับ 4 ภาพรวมเขต 66 เปอร์เซ็นต์  

ประธาน     ประชากรจังหวัดสตูล ข้อมูลทะเบียนราษฎร์ 63 เปอร์เซ็นต์ คนที่มาฉีดที่นั่นเป็นตัวเลขที่นั่น     
เมืองใหญ่จะได้เปรียบ สตูลพยายามท าอย่างเต็มที่ เชิญชวนให้มาฉีดให้มากขึ น 

เลขานุการ      แนวโน้มจังหวัดสตูลพบผู้ติดเชื อมากขึ น อาจจะเพ่ิมเร็วขึ น หากมีกิจกรรมการรวมกลุ่มคนโดยที่
ไม่ได้เฝ้าระวัง ที่เสนอครั งที่แล้ว รูปแบบการรับมือ แบ่งกลุ่มเปราะบาง กับกลุ่มไม่กลุ่มเปราะบาง รับมือแบบ
แบ่งกลุ่มจะได้ไม่ตื่นกลัว ตอนนี สถานศึกษาเปิดไป 80 กว่าเปอร์เซ็นต์แล้ว โอกาสเจอในสถานศึกษาเพ่ิมขึ น ถ้า
ยึดมั่นในการแบ่งกลุ่มจะได้รับมือกันแบบไม่ตื่นกลัว 

ประธาน       สตูลแนวโน้มเพ่ิมขึ น วันนี รายใหม่ 32 ราย ก าลังเพ่ิมสูงขึ น ในขณะเดียวกันเรื่องของกิจกรรม
ทางสังคม ทางเศรษฐกิจทางการใช้ชีวิต ก าลังจะเข้าสู่ภาวะปกติ แต่ภายใต้ภาวะปกติ ฝากทุกท่านต้องไป            
ช่วยตรวจขันในเรื่องของ Universal prevention เรื่องของวัคซีน New Normal ยังเหมือนเดิม หน้ากาก
อนามัยต้องชัดเจน การรวมกลุ่มกินอาหารและการดื่มแอลกอฮอล์ในร้านต้องกวดขัน เพ่ือชะลอไม่ให้เกินก าลัง
ของระบบสาธารณสุข กิจกรรมทางเศรษฐกิจ สังคม การท่องเที่ยวเดินปกติ ในขณะเดียวกันต้องไม่ประมาท 
จากทุกภาคส่วนให้เตรียมในเรื่องนี ไว้ด้วย 

มติที่ประชุม    รับทราบ  
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3.2 รายงานสถานการณ์กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) รายอ าเภอ /
รายงานผลการปฏิบัติงานของศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอ าเภอ        

นายอ าเภอเมืองสตูล     สถานการณ์อ าเภอเมืองที่เกิดขึ นตั งแต่อาทิตย์ที่แล้วเริ่มมีผู้ป่วยสะสมเพ่ิมมากขึ น  
ยอดสะสมเฉพาะปีนี  174 ราย เสียชีวิต 4 ราย CI รวมแล้ว 64 ราย ตอนแรกจะพักท่ีฉลุงเพ่ือจะลดค่าใช้จ่าย 
แต่อาทิตย์นี ที่ฉลุง 38 ราย เป็นยอดที่เพ่ิมขึ นอย่างต่อเนื่องและมีแนวโน้มว่าจะสูงเพ่ิมขึ นตามสถานการณ์           
ที่ เกิดขึ น รวมทั งกิจกรรมต่างๆที่ขออนุญาต มีเพ่ิมมากขึ น ในส่วน CI ด าเนินการต่อ ผู้ป่วยกลับมาจาก             
การแข่งขันฟุตบอลที่ลพบุรี ฟุตบอลอาวุโสกลับมาเข้าที่ฉลุง น่าจะเพ่ิมมากขึ น เพราะไปรถบัสคันเดียวกัน  
ตอนนี เข้า CI แล้ว 6 ราย กลับมาจากระนองของนักกีฬาคนพิการ สถานการณ์ของพ่ีน้องประชาชนใน             
แต่ละพื นที่ที่มีกิจกรรมเข้าสุนัตเพ่ิมมากขึ น แนวโน้มลักษณะของการจัดกิจกรรมที่ เพ่ิมมากขึ น ลดกิจกรรมที่ 
เพ่ิมมากขึ น เพ่ือลดการติดเชื อ การฉีดวัคซีนในฐานทะเบียนราษฎร์ อ าเภอเมือง 65.02 เปอร์เซ็นต์ เป็นเวลา
ระยะนานกว่าจะขึ นมาทีละจุด ทุกอ าเภอต้องประสบปัญหาการการน าคนเข้าฉีด พรุ่งนี จะไปชี แจงที่            
ประชุมอิหม่าม น่าจะเป็นอีกหนทางหนึ่ง เข้าไปชี แจงเพ่ิมเติมน่าจะเป็นตัวหนึ่งที่ช่วยท าท ายอดให้เพ่ิมมากขึ น                 
เปิดเรียนตาดีกาก็ต้องฉีดวัคซีน เป็นเรื่องที่ต้องพิจารณาให้ละเอียดถี่ถ้วน  ในเรื่องของการลดกระแสที่ก าลัง
เพ่ิมขึ นในเขตอ าเภอเมืองสตูล ที่ส าคัญ คือ เรื่องของการฉีดวัคซีนที่เกาะ ไปฉีดฝั่งมาเลเซียแล้วแต่ท าให้
ฐานข้อมูลยังไม่ขึ น ไม่สามารถเพ่ิมให้เป็นยอดผู้ฉีดของอ าเภอเมืองสตูล ได ้

นายอ าเภอละงู     สถานการณ์ covid 19 ในพื นที่อ าเภอละงู ในสถานการณ์ปัจจุบัน พบผู้ติดเชื อในต าบล
หมู่บ้าน ชุมชน เพ่ิมขึ นอย่างต่อเนื่อง แต่การติดเชื อที่เป็นกลุ่มคลัสเตอร์ขนาดเล็กมีจ านวนลดลง โดยมีจ านวน
ผู้ป่วยยืนยันสะสมตั งแต่เดือนเมษายนปีที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันจ านวนทั งสิ น 2 ,157 ราย รักษาหายแล้ว 
จ านวน 2,083 ราย อยู่ระหว่างการรักษาจ านวน 74 ราย และเสียชีวิตสะสมจ านวน 14 ราย การฉีดวัคซีน
ตามเกณฑ์ทะเบียนราษฎร์ในภาพรวมยังคงได้น้อย คิดเป็นร้อยละ 57.02 อ าเภอได้จัดท าแผนเพ่ือลงพื นที่             
ให้มากยิ่งขึ น 608 ฉีดวัคซีนแล้วคิดเป็นร้อยละ 70.39 ข้อมูล Type  1 3 ราย รพ.สต.ของอ าเภอละงู            
ฉีดแล้ว 82.80 เปอร์เซ็นต์ 

ผู้แทนนายอ าเภอควนกาหลง     สถานการณ์ covid ของอ าเภอควนกาหลงในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา พบผู้ป่วย          
รายใหม่จ านวน 1 ราย เป็นราษฎรหมู่ 8 ต าบลอุไดเจริญ ซึ่งเป็นผู้ป่วยสัมผัสกับผู้ป่วยรายเก่าก่อนหน้านี  
ส าหรับผู้ป่วยสะสมมี 918 ราย ขณะนี ก าลังรักษาตัวอยู่ 6 ราย เป็นผู้ป่วย HI ชาย 3 ราย หญิง 3 ราย                
รักษาหายแล้ว 903 ราย เสียชีวิต 9 รายส าหรับผู้กักตัวใน HQ ขณะนี มีทั งหมด 7 ราย 4 ครัวเรือน           
คือต าบลควนกาหลง 4 ราย 2 ครัวเรือน อุไดเจริญ 2 ราย 1 ครัวเรือน ทุ่ งนุ้ย 1 ราย 1 ครัวเรือน                    
การฉีดวัคซีนยังคงเร่งรัดไปฉีดในทุกพื นที่ ช่วงหลังๆไม่มีประชาชนสนใจที่จะฉีดวัคซีนนี ค่อนข้างน้อย ส าหรับ
หมู่บ้านสีฟ้า  มี 26 หมู่บ้านจาก 32 หมู่บ้าน เพิ่มจากสัปดาห์ที่แล้ว 3 หมู่บ้าน 

นายอ าเภอท่าแพ    สถานการณ์ในภาพรวมตอนนี ผู้ป่วยทรงตัวอยู่ประมาณอาทิตย์ละ 10 ราย ข้อมูล              
ณ วันที่ 9 กุมภาพันธ์ มีผู้ป่วยยืนยันสะสมอยู่ที่ 779 ราย ซึ่งเป็นผู้ป่วยที่เพ่ิมขึ นจากสัปดาห์ที่แล้ว 13 ราย 
หายแล้ว 755 ราย รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลสนาม 15 ราย เสียชีวิตสะสมอยู่ที่ 11 ราย ในรอบสัปดาห์นี          
มีผู้ป่วย ATK บวก รักษาตัวอยู่ที่บ้าน HI 5 ราย ส าหรับการฉีดวัคซีนของอ าเภอท่าแพได้ออกแผนลงทุกหมู่บ้าน 
ทั งเดือนกุมภาพันธ์และมีนาคมซึ่งในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา จากการลงพื นที่ 2 ครั ง ซึ่งนายอ าเภอได้ลงร่วมกับ
ผู้อ านวยการโรงพยาบาลท่าแพ สาธารณสุขอ าเภอท่าแพ และประธานอิหม่ามอ าเภอท่าแพ 4 ราย ไปร่วมกัน
ไปชี แจงท าความเข้าใจ ช่วยกันพูดคุย พร้อมกันนั นได้จัดชุด mobile unit เพ่ือจะให้ผู้ลังเลได้ฉีดตรงนั น              
จากการสอบถามผู้ที่เข้าฟังการชี แจงในที่ประชุม ส่วนมากมาจากความกลัวที่ยังแก้ไม่ได้ กลัวผลกระทบจาก       
การฉีดวัคซีน มีบางรายถามว่ามีวัคซีนแบบทาหรือกินหรือไม่ จากการลงพื นที่ 2 วันที่ผ่านมาได้ผลพอสมควร  
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มีผู้สมัครใจฉีดเข็ม 1 เพ่ิมอีก 42 ราย เข็ม  2 46 ราย เข็ม 3 29 ราย รวมทั งหมด 156 ราย ภายใน 2 วัน 
แผนลงพื นที่ท าแผนลงทุกหมู่บ้านจนถึงสิ นเดือนมีนาคม คาดว่าจะมีผู้ที่ เปลี่ยนใจมาฉีดบ้าง จะได้ยอด              
ประมาณ 85 ถึง 90 เปอร์เซ็นต์ของยอด Type 1 3 ได้ การเตรียมความพร้อมในเรื่องของการรับสถานการณ์
ถ้ามีการแพร่ระบาดในรอบใหม่อ าเภอท่าแพพร้อม CI อ าเภอรับได้ประมาณ 80 คน CI ต าบลเตรียมพร้อม           
สั่งให้ท าความสะอาดเรียบร้อยแล้ว 

นายอ าเภอควนโดน    อ าเภอควนโดนแนวโน้มการติดเชื อ การเคลื่อนที่ของประชากรของอ าเภอใกล้เคียง     
การเคลื่อนที่จากจังหวัดที่มีการติดเชื อสูง ส่วนใหญ่ไปเที่ยว ได้รับวัคซีนแล้ว รักษาแบบ HI แนวโน้มการติดเชื อ
ในสถานศึกษาเพ่ิมมากขึ น ฝากผู้แทนศึกษาธิการจังหวัดตรวจด้วย สถานศึกษาหลายที่นักเรียนไม่สวมหน้ากาก
อนามัย การ์ดตก ฝากเตือนผู้บริหารสถานศึกษาอย่าละเลย แนวโน้มนักเรียนมีการกักตัวหลายคน  

ผู้แทนนายอ าเภอทุ่งหว้า    สถานการณ์ในพื นที่อ าเภอทุ่งหว้าตั งแต่เดือนเมษายนที่ผ่านมามีผู้ติดเชื อในพื นที่
ผู้ป่วยยืนยันจ านวน 345 รายส าหรับในช่วงระลอกใหม่ คือ ตั งแต่มกราคมที่ ผ่านมาในพื นที่อ าเภอทุ่งหว้า           
พบผู้ติดเชื อจ านวน 14 ราย แยกเป็นพื นที่ต าบล ในพื นที่ต าบลนาทอนมี 6 ราย ต าบลขอนคลาน 4 ราย 
ต าบลทุ่งหว้า 2 ราย ต าบลป่าแก่บ่อหิน 2 ราย สถานการณ์การฉีดวัคซีนตามข้อมูลทะเบียนราษฎร์ ภาพรวม 
ในการฉีดวัคซีน 60.93 เปอร์เซ็นต์  ในส่วน Type 1 3 ภาพรวม 77.92 เปอร์เซ็นต์  กลุ่ม 608                      
อยู่ที่ 84.37 เปอร์เซ็นต์ แผนการด าเนินการของอ าเภอทุ่งหว้าก าหนดเรื่องของการฉีดวัคซีน ก าหนดในทุก
พื นที ่รพ.สต.ก าหนดการฉีดวัคซีนทุกวันศุกร์ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื นที่ลงไปฉีดวัคซีน โดยด าเนินการ
อย่างต่อเนื่อง ส าหรับในเรื่องของมาตรการที่มีความเข้มงวด เนื่องจากในห้วงที่ผ่านมาในพื นที่ต าบลขอนคลาน 
มีจ านวนผู้ติดเชื อเพ่ิมขึ น ในช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมาได้ด าเนินการลงประเมินส่วนของตลาดเปิดท้ายหาดราไว              
ซึ่งอนุญาตให้เปิดตลาดได้ แต่คณะกรรมการที่ลงไปประเมินแล้ว เนื่องจากมีการจัดกิจกรรมการด าเนินการ            
ของเจ้าของตลาดไม่เป็นไปตามมาตรการ ได้ด าเนินการให้มีการปิดปรับปรุง เพราะทั งในส่วนของกลุ่มแม่ค้า          
ในส่วนของการขายของไม่เป็นไปตามมาตรการ เรื่องของการใส่หน้ากาก เรื่องของการป้องกัน มีความแออัด           
ในส่วนของนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเพราะเริ่มเปิดอาทิตย์แรก นักท่องเที่ยวเข้ามามาก กลัวว่าจะมีการแพร่ระบาด
ในพื นที่ ให้มีการปิด และปรับปรุงในส่วนของมาตรการเพื่อป้องกันการติดเชื อเพ่ิมเติมในพื นที่  

ผู้แทนนายอ าเภอมะนัง   อ าเภอมะนังในช่วงนี สถานการณ์คลี่คลายเกือบเป็นปกติ แต่ทางอ าเภอได้เน้นย  า           
ให้ประชาชนใช้ชีวิตอย่างไม่ปกติ คือ ต้องปฏิบัติตามมาตรการที่กระทรวงสาธารณสุขก าหนด โดยยอดสะสม 
501 ราย หายแล้ว 485 รายก าลังรักษา 10 ราย และเสียชีวิต 6 ราย CI ทั งหมด 170 เตียง ตอนนี มี          
เตียงว่างทั ง 170 ข้อมูล LQ HQ HI ตอนนี ไม่มีผู้กักตัว ส าหรับหมู่บ้านสีฟ้าของอ าเภอมะนัง มี 13 หมู่บ้าน 
ต าบลนิคมพัฒนา 5 หมู่บ้าน และต าบลปาล์มพัฒนา 8 หมู่บ้าน ส าหรับวัคซีนของอ าเภอมะนัง ยอดวัคซีนเพ่ิม
สูงขึ น เนื่องจากทางอ าเภอร่วมกับสาธารณสุขอ าเภอได้ท าแผนในการท าแผนเชิงรุก อ าเภอมะนังมีประชาชน
จ านวนมากที่อาศัยอยู่ในพื นที่ห่างไกล จัดท าแผนเชิงรุกท าให้ยอดของอ าเภอมะนังเพ่ิมขึ นสถานการณ์ข้างหน้า
คาดว่าอ าเภอมะนังสามารถควบคุมได้จนกว่าจะถึงช่วงเทศกาลสงกรานต์ ซ่ึงอาจจะต้องตั งรับอีกครั ง 

ประธาน      โดยภาพรวมทุกอ าเภออยู่ในสถานการณ์ปกติ ในส่วนที่นายอ าเภอควนโดนได้ให้ข้อสังเกต            
มอบทางศึกษาธิการจังหวัดร่วมกับหน่วยงานต้นสังกัดต้องจัดทีมลงไปเยี่ยม ไปนิเทศโรงเรียนที่ได้รับการอนุญาต
เปิดไปแล้ว ให้อยู่ในมาตรฐาน New Normal ไปเยี่ยมให้ก าลังใจ ไปเยี่ยมแนะน า การ์ดจะได้ไม่ตก ฝากตัวแทน
ศึกษาธิการจังหวัดไปจัดทีม ไปเยี่ยมในเรื่อง New Normal เรื่อง Universal prevention ไปนิเทศท าหน้าที่
ต่อไป ต้องบริหารจัดการให้ได้ภายใต้แผนเผชิญเหตุ การฉีดวัคซีนอยากให้ร่วมมือกันทั งอ าเภอ เยี่ยมท าความ
เข้าใจต้องให้มีผลการฉีดในทุกสัปดาห์ อยากให้ทางเลขานุการสรุปรายงานด้วย อาจจะเอา Type 1 3 ของแต่
ละพื นที่ เป็นข้อมูลพื นฐานก่อน แล้วดูว่าเพ่ิมขึ นมากน้อยแค่ไหน เพ่ือกระตุ้นการฉีดวัคซีน  
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ผู้อ านวยการโรงพยาบาลควนโดน     หลายอย่างมีการพัฒนา กลุ่มยาต้านการเจ็บปวด เป็นกลุ่ม มอร์ฟีน            
โอมิครอนไม่รุนแรง แต่ในกลุ่มเปราะบาง มีภาวะแทรกซ้อนที่ไม่พึงประสงค์จากการฉีดวัคซีน เลยท าให้เกิด         
การชั่งน  าหนักตรงนี  ในส่วนของอ าเภอควนโดน นายอ าเภอ และทีมงานไม่ได้ย่อท้อ เป็นโอกาสของทีม                 
เพราะ รพ.สต. 2 ใน 4 แห่ง ที่ได้น าเรียนในที่ประชุมทุกครั ง ในทีมได้ประชุม เป็นโอกาสในการรุกที่จะหา
วิธีการเพ่ือโน้มน้าวอย่างต่อเนื่อง ต าบลวังประจันกลุ่มเปราะบางเสียชีวิตน้อยมาก เป็นจุดแข็งของชุมชน            
การรณรงค์การฉีดวัคซีนต้องด าเนินต่อไป ในอนาคตอาจจะต้องเผชิญกับไวรัสที่กลายพันธุ์ 

ประธาน       ประชาชนมีความกลัว 2 อย่าง คือ กลัวเข็มกับกลัวผลกระทบจากการฉีดวัคซีน ทางการแพทย์
แนะน าการฉีดวัคซีนจะได้ผลดีอยู่แล้ว ข้าราชการต้องเต็มที่ ทุกฝ่ายต้องเดินอย่างเข้มข้นต่อไป บางพื นที่                     
เช่นวังประจัน เรื่องของความเข้มแข็งในพื นที่ ฝากฝ่ายเลขานุการในเรื่องของการเพ่ิมขึ นของจ านวนวัคซีน            
สรุปทุกสัปดาห์เพื่อน าเสนอหาแนวทางรณรงค์ต่อไป 

มติที่ประชุม    รับทราบ โดยมีข้อสั่งการในที่ประชุมดังนี  

1. มาตรการเชิงรุกเพ่ือยกระดับความครอบคลุมการให้บริการวัคซีนโควิด 
1. จัดการฐานข้อมูลประชากรในพื นที่  ประสานภาคส่วนต่างๆ  ในระดับอ าเภอ          

ฝ่ายปกครอง ฝ่ายสาธารณสุข องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชมรม/สมาคม ภาคเอกชน ผู้น าชุมชน ผู้น าศาสนา 
ลงพื นที่เยี่ยมเยือน ท าความเข้าใจค้นหาประชากรที่อาศัยอยู่ในพื นที่และยังไม่ได้รับวัคซีน น ามาฉีดวัคซีน          
ให้ได้มากที่สุด โดยอาจจัดกิจกรรมจูงใจคนมาฉีดวัคซีน เช่น ให้รางวัล หรือร่วมกับภาคเอกชนลดราคาสินค้า
อุปโภค บริโภค ค่าโดยสาร ในผู้ที่ฉีดวัคซีนและต้องลงข้อมูลการฉีดวัคซีนให้ครบถ้วนเป็นปัจจุบัน 

2. ติดตามความก้าวหน้าการฉีดวัคซีนระดับหมู่บ้านทุกวัน 
3. รณรงค์การฉีดวัคซีนอย่างต่อเนื่อง ขยายจุดฉีดวัคซีนไปยังโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ต าบลทุกแห่ง รวมทั งจัดทีมเคลื่อนที่ฉีดวัคซีนให้กลุ่มเปราะบาง / ติดบ้านติดเตียง / กลุ่ม 608 โดยให้จัดทีม 
MCATT ลงปฏิบัติงานสร้างแรงจูงใจกลุ่มที่ยังไม่ได้รับวัคซีนรวมทั งจัดบริการวัคซีน ที่คลินิก NCD/ANC/ER            
ในสถานบริการทุกแห่ง 

4. เร่งรัดการฉีดวัคซีนให้ครอบคลุมกลุ่มประชากรทั่วไป โดยเฉพาะเข็มกระตุ้น (เข็มที่ ๓) 
ในผู้ที่ได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์ ๒ เข็ม 

5. สื่อสารให้ประชาชนเข้าใจถึงประสิทธิภาพของวัคซีนทุกชนิดอย่างมีประสิทธิภาพ 
เพ่ือให้ประชาชนเกิดความเชื่อมั่น ลดความลังเล และพร้อมรับวัคซีน โดยเน้นการสื่อสารที่ชัดเจนเข้าใจง่าย 
เข้าถึงได้จากหลายช่องทางและไปในทิศทางเดียวกัน โดยมีการสื่อสารซ  า ๆ อย่างสม่ าเสมอ 

6. ผู้ที่ได้รับการฉีดวัคซีนครบตามเกณฑ์ หรือผู้ที่เคยติดเชื อทุกราย จะได้รับการฉีดวัคซีน
เข็มกระตุ้นตามแนวทาง 

7. ให้สรุปผลการด าเนินงานการฉีดวัคซีน แยกรายอ าเภอ โดยใช้ฐานประชากร TypeArea 
1 และ TypeArea 3 โดยให้เห็นการเปลี่ยนแปลงเป็นรายสัปดาห์ พร้อมทั ง สรุปปัญหา อุปสรรค แต่ละพื นที่ 
เพ่ือหารือแนวทางแก้ไขปัญหาตามบริบทของพื นที่                    

 2. การเฝ้าระวัง กลุ่มเปราะบาง โดยมีเป้าหมาย “ลดป่วยรุนแรง ลดตาย รักษาหายเร็ว”        
ในประชาชนกลุ่มเปราะบาง ทั่วจังหวัดสตูล เน้นย  าให้ทุกอ าเภอด าเนินการเฝ้าระวังโรคในกลุ่มเปราะบาง กลุ่ม
สูงอายุ ๖๐ ปีขึ นไป กลุ่มป่วยโรคเรื อรัง ๗ กลุ่มโรค อย่างต่อเนื่อง กรณีพบกลุ่มเปราะบางที่มีอาการไข้หวัด 
หรือมีอาการเกี่ยวกับโรคทางเดินหายใจ ให้มีบริการตรวจคัดกรองค้นหาผู้ติดเชื อโควิด 19 โดยใช้ชุด ATK และ 
RT-PCR โดยเร็ว และให้น าผู้ป่วยเข้าสู่ระบบการรักษาอย่างเร็วที่สุด เพ่ือลดความรุนแรงของอาการหนัก และ
ลดการเสียชีวิต เนื่องจากจังหวัดสตูล มีอัตราการเสียชีวิตในผู้ป่วยกลุ่มเปราะบางสูง 
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๓. เน้นย  าให้ประชาชนในพื นทีมี สุขอนามัยส่วนบุคคลที่ดี   ตระหนักและเห็นความส าคัญ         
ในเรื่องสุขภาพอนามัยส่วนบุคคลที่ดี ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรค โควิด -19 คือ  

    D  Distancing เว้นระยะระหว่างกัน หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับผู้อ่ืน  
M  Mask wearing สวมหน้ากากผ้า หน้ากากอนามัย ตลอดเวลา  
H  Hand washing ล้างมือบ่อย ๆ จัดให้มีจุดบริการเจลล้างมือ         
T  Testing temperature ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย สังเกตอาการ  
T  Test for COVID -19 ผู้ที่มีอาการ ประวัติสัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วยยืนยัน   
A  application สแกนแอพพลิเคชั่นไทยชนะหรือหมอชนะ 

4. มาตรการปลอดภัยส าหรับองค์กร (Covid FREE Setting) รณรงค์ให้หน่วยงานต่างๆ           
ในพื นที่ทั งภาครัฐ และเอกชน น ามาตรการปลอดภัยส าหรับองค์กร (Covid Free Setting) มาใช้อย่างเป็น
ระบบทั งด้านสิ่งแวดล้อม, บุคคลและผู้รับบริการ อย่างต่อเนื่อง โดยอาจมีการมอบประกาศมาตรการปลอดภัย
ส าหรับองค์กร (Covid FREE Setting) ให้กับหน่วยงานที่ผ่านการประเมิน พร้อมก าหนดมาตรการควบคุม
ตรวจสอบ และประเมินผลภายใต้การบูรณาการการท างานร่วมกันของกลไกฝ่ายปกครอง , องค์กรปกครอง           
ส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชน 

5. การเข้มงวดกวดขันร้านอาหารหรือเครื่องดื่ม สถานประกอบการ ไม่ให้มีการดื่มแอลกอฮอล์
ในร้าน รวมทั งการรวมกลุ่มนั่งดื่มแอลกอฮอล์  โดยให้บูรณาการกองก าลังในพื นที่ ออกเข้มงวดกวดขัน
ร้านอาหารหรือเครื่องดื่ม สถานประกอบการ ไม่ให้มีการดื่มแอลกอฮอล์ในร้าน รวมทั งการรวมกลุ่มนั่งดื่ม
แอลกอฮอล์ข้างถนน เพ่ือเป็นการลดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19             
รวมทั งก าชับให้ผู้ประกอบการต่างๆ ด าเนินการตามมาตรฐานการป้องกันและควบคุมโรคโควิด -19            
อย่างเคร่งครัด หากพบการกระท าที่อาจมีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรค อาจให้ค าแนะน า ตักเตือน   
ห้ามปราม และก าหนดช่วงเวลาเพ่ือให้เจ้าของสถานที่ ผู้ประกอบการ ผู้จัดการ หรือผู้ดูแลรับผิดชอบสถานที่ 
ด าเนินการปรับปรุงแก้ไขเพ่ือป้องกันมิให้มีการแพร่ระบาดของโรค รวมทั งเสนอให้คณะกรรมการโรคติดต่อ
จังหวัดสตูล มีค าสั่งปิดสถานประกอบการหรือสถานที่นั น ในกรณีที่สถานประกอบการนั นไม่สามารถด าเนินการ
ปรับปรุงแก้ไข ตามค าแนะน า ตักเตือน ได ้

6. สถานที่ส าหรับรักษาผู้ป่วยโควิด โรงพยาบาลสนาม ศูนย์พักคอย (Community Isolation 
: CI) และรักษาที่บ้าน (Home Isolation : HI) เนื่องจากขณะนี สถานการณ์การติดเชื อผู้ป่วย-19 มีแนวโน้ม
เพ่ิมมากขึ น ให้มีการตรวจสอบสถานที่ส าหรับรักษาผู้ป่วยโควิด โรงพยาบาลสนาม  ศูนย์พักคอย (Community 
Isolation : CI) เตรียมพร้อมด้านการรักษา เตรียมพร้อมบุคลากร อุปกรณ์ กรณีที่มีสถานการณ์การระบาด         
ขึ นใหมใ่นพื นที ่ต้องสามารถน าผู้ป่วยเข้าสู่ระบบการรักษาได้ทันที 

7. การก ากับ ติดตาม และประเมินผล การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ให้ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอ าเภอ ต าบล หมู่บ้าน ด าเนินการ
ก ากับ ติดตาม และประเมินผล การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) ในพื นที่กรณีพบว่ามีผู้ไม่ปฏิบัติตามมาตรการให้ด าเนินการตามขั นตอนของกฎหมาย   
และให้รายงานผลในการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อทุกสัปดาห์ 
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 3.3 รายงานผลการด าเนินงานหมู่บ้านสีฟ้า   

ผู้แทนหัวหน้าส านักงานจังหวัดสตูล       จังหวัดสตูลได้ประกาศเจตนารมณ์และขับเคลื่อนหมู่บ้านชุมชนนี        
ไม่มีโควิด 19 หมู่บ้านชุมชนสีฟ้า เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2564 จ านวน 246 หมู่บ้าน 17 ชุมชน รวม 263 
แห่ง คิดเป็นร้อยละ 87.66 ข้อมูลที่ผ่านมาในห้วงวันที่ 8 กุมภาพันธ์  2565 คณะกรรมการได้ประเมิน
สถานการณ์ ปรากฏว่าผ่านเกณฑ์การประเมินจ านวน 223 หมู่บ้าน คิดเป็น 74.33 ลดลงจากวันที่ประกาศ
เจตนารมณ์ 40 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 15.20 เพ่ิมขึ นจากสัปดาห์ที่ผ่านมา 6 แห่ง ห้วงที่ผ่านมาจังหวัดสตูลได้มี
การขับเคลื่อนการท างานหมู่บ้านชุมชนสีฟ้า ในการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ในการป้องกันตนเอง          
และด าเนินการตามมาตรการ DMHTTA อย่างต่อเนื่อง สร้างความรับรู้ของหมู่บ้านที่มีการท าเป็นทีม ทั งด้าน
ฝ่ายปกครอง สาธารณสุขและความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายต่างๆทั งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้น าศาสนา 
ในพื นที่ รวมถึงมีการคัดกรองบุคคลในการเข้าออกหมู่บ้าน การควบคุมเชื อไม่ให้มีการแพร่ระบาดในวงกว้าง           
มีการประชุมเพ่ือรับทราบสถานการณ์วิเคราะห์ปัญหาและแนวทางแก้ไข มีการมอบนโยบายการปฏิบัติงาน
ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ผ่านการประชุมระดับอ าเภอ ส าหรับอ าเภอที่มีกิจกรรมที่เสนอเข้ามา อ าเภอควนโดน             
มีการตรวจคัดกรองคนเข้าออกหมู่บ้านและตรวจสอบมาตรการควบคุมโรคในตลาดนัดให้ตรงตามมาตรการของ
จังหวัด อ าเภอควนกาหลงมีการตรวจหาเชื อด้วย ATK ให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานจ านวน 43 ราย ไม่พบ          
ผู้ติดเชื อ อ าเภอละงูลงพื นที่ติดตามการฉีดวัคซีนในพื นที่  

ประธาน     เป็นหมู่บ้านหนองปลักพระยา เป็นส่วนหนึ่งในเรื่องของการที่ให้มีการจัดการตนเอง มารวมกลุ่มกัน
ในการดูแลโควิด ไม่ได้หมายความว่าให้เปลี่ยนเป็นศูนย์ แต่ว่าถ้าเกิดขึ นบริหารจัดการได้ ประชาชนในหมู่บ้าน
ได้รับการดูแลฉีดวัคซีนรู้ในเรื่องของหลักการในการป้องกันตนเอง เสี่ยงมากต้องรายงานตัวเพ่ือที่จะน าไปสู่           
การกักกันตัวหรือว่ามีเชื อต้อง HI CI ตามมาตรฐานที่ก าหนดไว้  

มติที่ประชุม   รับทราบ  

3.4 การด าเนินงานของเครือข่ายสภาองค์กรชุมชนต าบล จังหวัดสตูล  

ผู้แทนประธานเครือข่ายสภาองค์กรชุมชนต าบล    มีรายงานความก้าวหน้า 2 เรื่อง 1 คือ ตอนนี ทางสมาคม
คุ้มครองผู้บริโภคได้มีการประชุมเพ่ือที่จะไปช่วยสนับสนุน ลงพื นที่ทุกอ าเภอ โดยประชุมแกนน าประสาน         
ทุกอ าเภอเพ่ือที่จะท างานตลอดทั งปี ตั งแต่เดือนกุมภาพันธ์นี จะไปสิ นสุดเดือนเดือนธันวาคม เพ่ือที่จะไปจัดบูธ
ให้ความรู้ ในเรื่องของการป้องกันการดูแลสุขภาพ เรื่องของดูแลเรื่องของโควิด การป้องกันดูแล เรื่องของสิทธิ
ผู้บริโภค ซึ่งจากการที่ได้ส ารวจรายงานไปในวันพุธที่ผ่านมาว่ามีปัญหาแต่ละอ าเภอ แต่ละพื นที่ต าบล ให้ความรู้
ในเรื่องของการรับเรื่องร้องเรียนและไกล่เกลี่ยในด้านงานคุ้มครองผู้บริโภค ตอนนี ได้มีวางแผนทุกอ าเภอ             
ให้แต่ละอ าเภอจัดท าแผนลงพื นที่ตามตลาดนัดทุกตลาดนัดเพ่ือที่จะไปจัดบูธรณรงค์ให้ความรู้ในภาพรวม
ทั งหมด ตลอดทั งปี 2 ตอนนี มีการรับฟังความเห็นเพ่ือที่จะท าเรื่องของธรรมนูญสุขภาพในระดับต าบล            
น าร่อง 2 ต าบล 1 เทศบาล ตอนนี เปิดเวทีแล้วก าลังยกร่างเรื่องข้อเสนอเพ่ือที่จะดูแลสุขภาพของประชาชน 
ยุค covid ว่าจะจัดการดูแลในช่วงนี อย่างไรตอนนี แผนที่ได้รายงานไปก่อนหน้านี  ให้คณะกรรมการได้รับทราบ   
รอบสุดท้ายวันนี ที่อบต.ละงู ก าลังท าอยู่ในวันนี  อีกเรื่องเป็นเรื่องของข้อกังวล มีอยู่ 2 เรื่อง เรื่องที่ 1 คือ 
ประชาชนมีเรื่องบ่นขึ นมาแต่ว่ายังไม่ได้รับเป็นข้อร้องเรียน คือ เรื่องของการไปใช้หน่วยบริการ ซึ่งมีการไปใช้
หน่วยบริการ ปรากฏว่าทางหน่วยบริการได้ก าหนดว่าจะต้องฉีดเข็ม 3 เท่านั นถึงจะใช้บริการได้ คิดว่า              
จะท าอย่างไรถึงจะเป็นทางออกเพ่ือที่จะให้ผู้ที่ใช้บริการที่ต่อเนื่อง หมายถึงว่าไปรับการรักษามาก่อนหน้านี แล้ว
แล้วมีการรักษาแบบต่อเนื่อง รับเฉพาะผู้ฉีดเข็ม 3 ถึงจะมาใช้บริการได้ อาจจะท าอย่างไรเพ่ือที่จะหาทางออก 
ในรายที่มีการรักษาต่อเนื่อง อาจจะต้องอนุโลมหรือว่าจะผ่อนผันกันอย่างไร มีการแนะน าอย่างไร ไม่ใช่ว่าจะให้
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ผู้ที่เขาใช้บริการก่อนหน้านี แล้ว กลับโดยที่จะต้องไปฉีดเข็ม 3 เนื่องจากว่ามีผลกระทบท าให้ยังกลัวเข็ม 3        
บางกรณีที่อาจจะต้องรักษาเลย ขึ นอยู่กับหน่วยบริการ เป็นการปรึกษาหารือและหาทางออกร่วมกัน จะได้ไป
ประชาสัมพันธ์ต่อไปอีกข้อ เห็นด้วยกับทางนายอ าเภอที่ได้พูดก่อนหน้านี  เรื่องของความตระหนัก อาจจะต้องมี
ทีมลงนิ เทศในโรงเรียนและชุมชน เนื่องจากขณะนี มีการจัดกิจกรรม กรณีที่ประชาชนส่วนหนึ่ งขาด                   
ความตระหนัก จะท าอย่างไรให้ประชาชนได้รู้สึกตระหนักมากขึ น อาจจะขอความร่วมมือกับหน่วยงาน                  
จะต้องเข้มงวดเรื่องของการป้องกันและขอความร่วมมือ ภาคประชาสังคมพยายามที่จะขอความร่วมมือ
โดยเฉพาะกลุ่มท่ีท ากิจกรรม อาจจะต้องเว้นระยะห่าง ใส่แมสและล้างมือ  

ประธาน     รับทราบ  เรื่องแรกต้องขอบคุณที่ทางสมาคมคุ้มครองผู้บริโภคของสตูล ในการที่สร้างการรับรู้
จัดหาบูธ ดูแลสุขภาพ covid รับเรื่องร้องเรียนคุ้มครองผู้บริโภค ไกล่เกลี่ยลงไปยังพื นที่หมู่บ้าน ต าบล               
รวมตลาด ให้ประสานกับทางส านักงานคุ้มครองผู้บริโภคของจังหวัดสตูลด้วย ผู้แทนหัวหน้าส านักงานจังหวัด 
ให้ประสานด้วยทางศูนย์ด ารงธรรมให้ประสานกับทางส านักงานคุ้มครองผู้บริโภคของภาคประชาสังคมด้วย  
เรื่องของพื นที่น าร่องดูแลสุขภาพยุค covid  ข้อกังวล 2 เรื่องเรื่องแรกฝากทางฝ่ายเลขา เรื่องของการที่เป็น
ผู้รักษาต่อเนื่อง ต้องฉีดเข็ม 3 ก่อน ต้องไปแก้ไขปัญหานี ดูว่าจะท าอย่างไรให้เหมาะสม เรื่องนิเทศสั่งการไปแล้ว 
เรื่องโรงเรียน ให้มีทีมเข้าไปเยี่ยมโรงเรียน ท ากิจกรรมติดตาม  

นายอ าเภอควนโดน     ตามที่ทางท่านประธานเครือข่ายสภาองค์กรชุมชนแจ้งที่ประชุมหน่วยบริการ ให้ระบุ
อ าเภอไหน โรงพยาบาลไหน รพ.สต.ไหนจะได้แก้ไขปัญหาได้ตรงจุด  

ผู้แทนประธานเครือข่ายสภาองค์กรชุมชนต าบล    โรงพยาบาลควนโดน ลงไปรับเรื่องและไกล่เกลี่ยเพ่ือ            
ที่จะดูว่าปัญหาของผู้บริโภค  

ผู้อ านวยการโรงพยาบาลควนโดน    ขอบคุณข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับทุกฝ่าย ถ้าเป็นผู้ป่วยที่มีความจ าเป็น
หรือฉุกเฉิน ข้อก าหนดเบื องต้นจะไม่ได้บังคับใช้ เป็นข้อก าหนดที่ถือปฏิบัติส่วนหนึ่งของ Covid free setting 
ส่งเสริมในเรื่องของการรับวัคซีน ในส่วนของทันตกรรมของโรงพยาบาลควนโดน ยังใช้วัคซีน 2 เข็ม                   
ถ้าเป็นกรณีฉุกเฉินเป็นกรณียกเว้นในเรื่องของทันตกรรม แผนไทยเน้นของโรงพยาบาลควนโดน ส่วนใหญ่             
เป็นการบ าบัดเบื องต้นอาจจะเป็นคนที่มีอาการเมื่อยล้า กลุ่มส่วนใหญ่เป็นข้าราชการที่มีสิทธิ์เบิกได้ตาม
หลักเกณฑข์องกรมบัญชีกลาง และมีส่วนหนึ่งที่เป็นเป็นสิทธิ์บัตรประกันสุขภาพ ได้รับการปรึกษาจากเจ้าหน้าที่ 
3 เข็ม มีข้อยกเว้นเพราะบางคน ใช้  3 เข็ม เพ่ือส่งเสริม เริ่มต้นส าหรับที่ จะใช้  Covid free setting                      
โดยหลักการกรณีเจ็บป่วยแล้วจ าเป็นต้องได้รับบริการจะเป็นข้อยกเว้นเพ่ิมเติม อาจจะต้องไปท าความเข้าใจ  
กับผู้ปฏิบัติงาน ในล าดับต่อไป 

มติที่ประชุม    รับทราบ  
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ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเพื่อพิจารณา    

4.1 การขออนุญาตจัดการเรียนการสอนแบบปกติ (On Site) ภายใต้มาตรการ Sandbox 
Safety Zone in School ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ของสถานศึกษาในพื้นที่จังหวัดสตูล 

ผู้แทนศึกษาธิการจังหวัดสตูล     ก่อนอ่ืนขอรับไปด าเนินการในส่วนที่ผู้ว่าราชการจังหวัดสั่งการ ให้มีการสร้าง
เกณฑ์ตรวจเยี่ยมสถานศึกษาที่เปิด on site คงจะสัปดาห์หน้าจะเห็นเป็นรูปร่างว่าทางทีมจะออกตรวจเยี่ยม 
ขอบคุณนายอ าเภอควนโดนที่ได้แจ้งข้อสังเกตในการหละหลวมของสถานศึกษา  แต่อย่างไรก็อย่าเพ่ิง                     
ปิดสถานศึกษา ที่ผ่านมาเปิด on line เด็กได้หลุดจากระบบไปหมายคน และขณะนี กระทรวงศึกษาธิการตั งทีม
ติดตามกลับเข้าสู่ระบบ จะด าเนินการตามที่ท่านได้สั่งการ โรงเรียนที่ขอเปิด on site การเรียนการสอน                
แบบปกติ จ านวน 5 โรงเรียน ในสังกัดเขตพื นที่ 4 โรงเรียน สังกัดส านักงานศึกษาเอกชน 1 โรงเรียน                
ทั ง 5 โรงเรียนนี  ได้ผ่านการประชุมและผ่านมติการประชุมคณะกรรมการกลั่นกลองของส านักงานศึกษาธิการ
จังหวัดสตูล เมื่อ 2 วันที่ผ่านมา คือจะเปิดในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ เป็นภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564            
เขตพื นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล จะไดน้ าแจ้งละเอียดเพิ่มเติม  

ผู้แทนผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล    มีโรงเรียนทั งสิ น 159 แห่ง ด าเนินการ
จัดการเรียนการสอนในรูปแบบ on site ตั งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ถึงปัจจุบัน 7 กุมภาพันธ์จนถึง
ปัจจุบันที่ได้ขออนุญาตเปิดรวมจ านวนทั งสิ น 151 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 94.97 ในส่วนของวันนี มีโรงเรียน          
ในสังกัดขออนุญาตเรียนแบบ on site เพ่ิมจ านวน 4 แห่ง ประกอบด้วยอ าเภอเมือง 3 แห่ง อ าเภอท่าแพ ๑ 
แห่ง 1. โรงเรียนบ้านเนินสูง ขออนุญาตเปิดเรียนในระดับชั นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั นประถมศึกษาปีที่ 6             
ในรูปแบบของการจัดการเรียนการสอนในชั นเรียนปกติ 2. โรงเรียนบ้านเกาะยาว ขออนุญาตเปิดเรียนใน
ระดับชั นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั นประถมศึกษาปีที่ 6 ในรูปแบบของการแบ่งกลุ่ มนักเรียนออกเป็น 2 กลุ่ม    
3. โรงเรียนวัดหน้าเมือง ขออนุญาตจัดการเรียนการสอนในระดับชั นอนุบาล 2 ถึงชั นประถมศึกษาปีที่ 6               
ในส่วนของระดับชั นอนุบาล 2 จะจัดในลักษณะของการสลับวันมาเรียนชั นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั น
ประถมศึกษาปีที่ 6 จะจัดในรูปแบบของการมาเรียนทุกคนทุกวันจันทร์ถึงศุกร์และเรียนครึ่งวัน 4. โรงเรียน
บ้านแป-ระเหนือ ขออนุญาตจัดการเรียนการสอนแบบ on site ในระดับชั นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั น
ประถมศึกษาปีที่ 6 ในรูปแบบสลับกลุ่มมาเรียนแบบสลับสัปดาห์มาเรียน ในส่วนของแผนการจัดกิจกรรม 
มาตรการตลอดจนแผนเผชิญเหตุ ทั ง ๔ โรงเรียน ได้ด าเนินการในการจัดท าโดยผ่านความเห็นชอบจาก                
ทุกภาคส่วน ทุกโรงเรียนความพร้อมจะรองรับในกรณีเกิดเหตุ ขออนุญาตน าเรียนข้อมูลทั ง 4 โรงเรียน 

ผู้แทนผู้อ านวยการส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล    โรงเรียนที่เปิดเรียนปีการศึกษา 2564                    
ตั งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 จ านวน ๓๔ แห่ง จากทั งหมด 40 แห่ง วันนี ขอเปิดจ านวน ๑ โรงเรียน         
คือโรงเรียนสันติศาสตร์ศึกษา ขอเปิดระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา รูปแบบการมาเรียนระดับ
ประถมศึกษา on site ครึ่งวัน ที่เหลือจะเป็น on line on hand ในช่วงบ่าย แล้วชั นมัธยมศึกษาจะเป็น on 
site ทั งหมด เนื่องจากโรงเรียนมีนักเรียนจ านวนไม่ถึง 100 คน การฉีดวัคซีนนักเรียนฉีดวัคซีนแล้ว ๘๐ 
เปอร์ เซ็นต์  ผู้ปกครอง ๙๐.๔ เปอร์เซ็นต์  ครู  และบุคลากร ๘๕ เปอร์ เซ็นต์  และมีนักเรียนหอพัก                 
จ านวน ๑๕ คน เป็นนักเรียนต่างจังหวัด ๓ คน ร้อยละ ๒๓.๓๗ จากนักเรียนทั งหมด  

ผู้แทนศึกษาธิการจังหวัดสตูล     ขอน าเรียนให้ความเห็นชอบในโรงเรียนทั ง ๕ โรงเรียน เปิด on site  
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เลขานุการ     สถานการณ์ตอนนี แนวโน้มพบผู้ติดเชื อเพ่ิมขึ น โอกาสที่จะเจอในสถานศึกษาน่าจะมากขึ น 
ตอนนี มีเกณฑ์ที่ว่าเมื่อไหร่จะปิดห้องเรียน แผนเผชิญเหตุต้องเตรียมพร้อมปฏิบัติได้จริง จะกักตัวที่ห้องไหน 
อาคารไหน สามารถท าการเรียนการสอนได้หรือไม่ โดยวัยไม่ใช่กลุ่มเปราะบางอาการไม่มีอะไรมาก                  
ถ้ามีไข้ผู้ปกครองจะมีความกังวล จะมีไข้ ๑ – ๒ วัน ปรึกษาหมอครอบครัวกินยาลดไข้ เช็ดตัว ไม่มีปัญหาอะไร 
การด าเนินการตามแผนเผชิญเหตุที่ผ่านมาท าให้ดี มีไม่กี่แห่งที่มีความตกใจกลัวในช่วงแรกๆ ที่ส าคัญคือ               
กลุ่มไม่เปราะบางเด็กนักเรียน ท าอย่างไร เอาเชื อไปให้กลุ่มเปราะบางที่อยู่ในครัวเรือน บางครัว เรือนที่จะมี          
กลุ่มเปราะบางอาศัยอยู่ร่วมบ้านต้องออกแบบซ้อมแผน นอกจากมีแผนเผชิญเหตุที่โรงเรียนต้องมีแผนเผชิญเหตุ           
ในครัวเรือนด้วย จะอยู่ร่วมกันอย่างไร ถ้านักเรียนติดเชื อต้องปรึกษาหมอครอบครัว อสม. เจ้าหน้าที่สาธารณสุข 
ฝ่ายปกครองในพื นที่ เพราะถ้าเกดิเหตุจริงจะได้ไม่โกลาหลในครัวเรือน 

ประธาน     รับทราบ ทางต้นสังกัดรวมถึงท่านผู้บริหารสถานศึกษาทั ง 4 แห่ง ในสังกัดส านักงานเขตพื นที่            
การประถมศึกษา ๑ แห่งในสังกัด สช. คงจะไม่ให้น าเสนอ คิดว่าผ่านมาถึงกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสตูล             
คงจะผ่านขั นตอนการกลั่นกรองมาจากทั งคณะกรรมการสถานศึกษา อ าเภอ ศบค.สถานศึกษา เป็นกรรมการ
กลั่นกรองย่อยขึ นมา คิดว่าแผนเผชิญเหตุต้องพร้อม 

ผู้อ านวยการส านักงานอาชีวศึกษาจังหวัดสตูล    ตอนนี ของอันดามันอนาโตเลีย ตอนนี ขอเสนอในเรื่อง         
ของการยื่นเปิดเรียนในส่วนของ on site  

นายอ าเภอควนโดน       เพ่ือให้จบประเด็น และให้ตรงกัน ที่ผู้แทนของศึกษาธิการจังหวัดสตูลกล่าว น าเรียน
ก่อนนายอ าเภอไม่มีอ านาจปิดโรงเรียน ใช้ค าว่าต้องปิดเพราะว่าเหตุการณ์นี เกิดขึ นจริง  พอมีผู้ติดเชื อใน
โรงเรียน โรงเรียนไม่สามารถด าเนินการตามแผนเผชิญเหตุที่วางไว้ได้ และปิดโรงเรียน กลับไปอยู่บ้านไปสู่           
ระบบ อสม. ต้องน าเด็กเข้ามาสู่ CI แต่แผนที่วางไว้คือกรณีที่มีเด็กติดเชื อ จริงๆแล้วเด็กต้องเข้าสู่ระบบกักตัว   
ในโรงเรียนตามแผนที่แต่ละโรงเรียนได้แจ้งมา ที่น าเสนอตั งแต่ต้น  ว่าที่ไปเห็นบางห้องเรียนไม่สวมแมส             
ตอนเที่ยงบางโรงเรียนเรียนแค่ครึ่งวัน เด็กที่ไม่สวมแมสยังยืนหน้าโรงเรียน การติดเชื อเป็นกลุ่มก้อนแน่นอน 
สถานการณ์เหล่านี ทางสถานศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษารวมถึงคณะกรรมการสถานศึกษาต้องตัดสินใจ
ร่วมกัน ส่วนใหญ่เป็นผู้บริหารสถานศึกษาแจ้งทางไลน์ให้ผู้ปกครองมารับเด็ก แทนที่จะกักตัวเด็ก ในเมื่อทราบ
แล้วว่ามีการติดเชื อต้องกักเด็กไว้ ไม่ปล่อยให้เด็กกลับไปบ้าน บ้านแต่ละหลังมันมีกลุ่มเปราะบาง 608           
อยู่ถ้าติดเปอร์เซ็นต์ที่เสียชีวิตสูง แนวโน้มการติดเชื อตอนนี สูง ฉะนั นคิดว่าเป็นข้อห่วงใยที่ห่วงใย โรงเรียนถ้ามี         
เด็กติดกันสัก 5 คนในห้องต้องกักตัวกลับบ้านไม่ได้ปล่อยไปไม่ได้ แล้วก็ให้ด าเนินการท าแผนไปโรงเรียนก็แจ้ง
ไปทางโรงพยาบาล ทางสาธารณสุขในพื นที่เข้าไปสอบสวนโรค หลังจากนั นเข้าสู่กระบวนการกักกัน LQ             
หรือ HQ ต้องเข้าใจกระบวนการตรงนี ก่อน ถ้าผู้บริหารสถานศึกษาให้เด็กกลับไปบ้านแล้วมี 608 อยู่ จะ
กลายเป็นประเด็นอ่ืน แค่ตั งข้อสังเกต และเรียนว่าไม่มีอ านาจปิดโรงเรียน  

ประธาน    สมมุติมีการติดเชื อที่โรงเรียนเปิด on site  เหมือนที่นายอ าเภอควนโดนกล่าว เป็นห่วงว่าจะพูดกัน
ต่อว่านายอ าเภอสั่งปิดโรงเรียน จะมีการเข้าใจผิดกัน ความหมายของนายอ าเภอว่าต้องปิด หมายถึง             
ปิดเป็นช่วงๆ ถ้าไม่มีการวางระบบที่ดี  รวมถึงการที่จะปล่อยเด็กกลับทันที โดยไม่มีระบบป้องกัน อันตราย             
ถ้าติดกัน 10 - 20 คน ปล่อยเด็กกระจายลงสู่บ้านเรือน ต้องมาหารือกันในแผนเผชิญเหตุ ว่าจะท าอย่างไร  
ทุกที่มีแผนเผชิญเหตุ แต่ว่าจะปฏิบัติได้มากน้อยแค่ไหน 70 - 80 เปอร์เซ็นต์ หรือว่า 100 เปอร์เซ็นต์      
บางพื นที่ได้เปรียบเชิงกายภาพ มีอาคาร สามารถเตรียมไว้ มันมีระบบอยู่แล้ว ถ้าเด็กติดเบิกได้จาก สปสช.          
ในเรื่องอ่ืนๆ ช่วยกันในส่วนนั น แต่ถ้าติดสัก 2 คน 3 คน ในห้องเรียนปิด 1 ห้อง ท าอย่างไรจะเอาเด็กไป           
ไว้ที่ไหน เหมือนกับในแผนเชิญเหตุที่วางไว้ ต้องประสานตามนั นให้ได้ ถ้าเดินไม่ได้แล้วค่อยหารือกัน ว่าจะ
ปล่อยอย่างไรที่มีคุณภาพที่สุด ให้มีการตั งชุดนิเทศลงไปมีความจ าเป็น ไม่ว่าจะเป็น สช.ไม่ว่าจะเป็น สพป.          
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สพม. กศน.ต่างๆ ต้องมีชุดนิเทศเพ่ือเตรียมพร้อม ไม่ใช่ตกใจ พอเกิดขึ นมาเพราะว่าแนวโน้มน าไปสู่การปิด
โรงเรียนได้ในอนาคต แน่นอนที่สุดผู้แทนศึกษาธิการจังหวัดกล่าวก็ส าคัญ  คือไม่ได้ เปิดเรียน on site              
เด็กๆ จะหายไปจากระบบ โดยเฉพาะในบางจังหวัดที่เป็นจังหวัดท่องเที่ยวใหญ่ๆ ออกจากโรงเรียนตามพ่อแม่
กลับภูมิล าเนาไปตกงานอยู่ที่บ้านเกิด สิ่งที่ผู้ว่าราชการจังหวัดพยายามเดินไปพร้อมกับการที่จะเปิด on site 
สตูลท าก่อนที่อ่ืน และยังมองว่าถูกต้องแล้ว ยังมองว่าเป็นแนวทางที่ต้องเดินไป ขอบคุณต้นสังกัดทุกส่วน 
ขอบคุณท่านศึกษาธิการจังหวัด เป็นอ านาจของผู้บริหารสถานศึกษาแห่งนั นในการที่สั่งปิดไม่ให้เกิดลักษณะ  
ต้องมีการลงไปดู ลงไปนิเทศให้ได้  

มติที่ประชุม   เห็นชอบให้สถานศึกษาในพื นที่จังหวัดสตูล จ านวน 5 สถานศึกษา สามารถจัดการเรียน           
การสอนแบบปกติ (Onsite) ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื อไวรัสโคโรนา  (COVID ถึง 19) ได้ ดังนี   

๑. สถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพื นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล   
     ๑. โรงเรียนบ้านเนินสูง อ าเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล  
     ๒. โรงเรียนวัดหน้าเมือง อ าเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล 
     3. โรงเรียนบ้านปาเต๊ะ อ าเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล 
     4. โรงเรียนบ้านแป-ระเหนือ อ าเภอท่าแพ จังหวัดสตูล 

๒. สถานศึกษาในสังกัดส านักงานการศึกษาเอกชน จังหวัดสตูล      
     ๑. โรงเรียนสันติศาสตร์ศึกษา อ าเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล    
ภายใต้เงื่อนไข 

   1. จัดให้มีสถานที่แยกกักตัวในโรงเรียน (School Isolation) แผนเผชิญเหตุส าหรับรองรับการดูแล
รักษาเบื องต้นกรณีนักเรียน ครู หรือบุคลากรในสถานศึกษามีการติดเชื อโควิด ๑๙ หรือผลตรวจ ATK 

เป็นบวก โดยมีการซักซ้อมอย่างเคร่งครัด 
   2. พิจารณาใช้ ATK หรือ Antigen Test แบบ Home use ซึ่งสามารถตรวจได้ด้วยตนเอง เป็น

ประจ าทุกสัปดาห์ 
   3. รณรงค์การให้ผู้ปกครองนักเรียนฉีดวัคซีนทุกคน 
   4. ต้องควบคุมดูแลการเดินทางระหว่างบ้านกับโรงเรียนอย่างเข้มข้น โดยหลีกเลี่ยงการเข้าไปสัมผัส        

ในพื นที่ต่างๆ ตลอดเส้นทางการเดินทาง  
   5. ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคติดเชื อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ที่ราชการก าหนด 

รวมทั งปฏิบัติตามมาตรการสุขอนามัยส่วนบุคคล อย่างเข้มข้น ได้แก่ ๖ มาตรการหลัก (DMHT-RC) และ ๖ 
มาตรการเสริม (SSET-CQ) อย่างเคร่งครัด   

   6. มอบหมายให้ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอ าเภอท้องที่ที่สถานศึกษา ตั งอยู่ มีหน้าที่ในการก ากับ
ติดตามการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื อไวรัสโคโรนา 2019 ที่ราชการก าหนด
อย่างเข้มงวด  

   7. มอบหมายให้ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล ร่วมกับหน่วยงานต้นสังกัดของโรงเรียนที่ได้รับ
อนุญาตจัดการเรียนการสอนแบบปกติ (On Site) ภายใต้มาตรการ Sandbox Safety Zone in School                 
ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื อไวรัสโคโรนา (COVID - 19) 
นิเทศ ก ากับ ติดตาม เยี่ยมให้ก าลังใจการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ของโรงเรียนในสังกัด รวมทั งติดตามสภาพปัญหาและอุปสรรคในการจัด         
การเรียนการสอนภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)          
และข้อเสนอแนะและแนวทางการปฏิบัติงานภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) และให้รายงานผลในการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อทุกสัปดาห์ 
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ส าหรับโรงเรียนที่ยังไม่ได้รับอนุญาตจัดการเรียนการสอนแบบปกติ (On Site) และมีความประสงค์             
จะยื่นขออนุญาตให้ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูลเน้นย  ามาตรการให้กับโรงเรียนที่ประสงค์จะยื่นขออนุญาต
อย่างเคร่งครัดต่อไป  

4.2 การพิจารณาแนวทางการฉีดวัคซีนโควิดในเด็ก 5 - 11 ปี จังหวัดสตูล 

ผู้อ านวยการโรงพยาบาลสตูล     แนวทางการฉีดวัคซีนในเด็ก 5 - 11 ปี ตอนนี รับการจัดสรรมา เป็น Pfizer 
ฝาสีส้ม เป็นสูตรส าหรับเด็ก มีสูตรสีม่วงส าหรับทั่วไปตั งแต่ 5 - 17 ปีนี จะเป็นสีม่วงที่ได้ฉีดกันไปแล้ว ณ ตอนนี 
ก็ได้รับมาประมาณ 3,000 กว่าโดส จัดสรรไปแล้วประมาณ ๕๐ เปอร์เซ็นต์ ล็อตแรกที่จัดสรรมาวันที่ ๒ – ๖ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ จะจัดให้เป็นการฉีดวัคซีนของเด็กที่เป็นโรคเรื อรังซึ่งไม่สามารถฉีดผ่านระบบสถานศึกษาได้ 
ทางกระทรวงได้ให้ ผอ.รพ. แต่งตั งกุมารแพทย์เพ่ือพิจารณากลุ่มเป้าหมายเข้ารับวัคซีนให้ชัดเจน โดยแจ้ง
รายชื่อผ่านคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด และไปยังคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ ขอให้กุมารแพทย์ที่
ได้รับการแต่งตั งเป็นผู้พิจารณาความเหมาะสมในการเข้ารับการฉีดวัคซีนของผู้ป่วยกลุ่มทั งหมด 7 กลุ่มโรค 
และให้ ผอ.รพ. เป็นผู้ก ากับติดตามในการฉีดวัคซีน ซึ่งในส่วนของการฉีดวัคซีนฝาสีส้มในสูตรเด็ก 2 ส่วน        
คือ 1. ก าหนดผู้รับผิดชอบ ๒. ก าหนดสถานที่ฉีดว่าจะฉีดที่โรงพยาบาลที่มีกุมารแพทย์ หรือจะเป็นโรงพยาบาล
อ่ืนๆ เรื่องสถานที่เท่าที่สอบถาม รพ.ชุมชน ในส่วนของ รพ.ชุมชนมี ๗ กลุ่มโรคอยู่ด้วย เรื่องการฉีดวัคซีน          
ดูเหมือนว่า รพ.ชุมชนพร้อมฉีดโดยไม่จ าเป็นจะต้องเข้ามาฉีดในโรงพยาบาลสตูล ที่มีหมอเด็ก หรือโรงพยาบาล
ละงู แต่ทั งนี ขึ นกับกรรมการจะพิจารณาอย่างไร ในส่วนของการแต่งตั งนายแพทย์โรงพยาบาลสตูล ก็ได้แต่งตั ง
คุณหมอสุดารัตน์ นาคบรรพต ซึ่งเป็นหัวหน้ากลุ่มงานกุมารแพทย์โรงพยาบาลสตูล ซึ่งก็จะเป็นกุมารแพทย์ที่รับ
การพิจารณา ในส่วนของ ๗ กลุ่มโรคนี ซึ่งจริงๆแล้วทางพื นที่จะมี ๗ กลุ่มโรค กลุ่มเป้าหมายเด็กอายุ 5-11 ป ี         
ที่เป็นโรคประจ าตัวตาม 7 กลุ่มโรค ๑.โรคทางเดินหายใจเรื อรังรุนแรง จะมี 2 กลุ่มโรคที่พบบ่อยคือโรคหอบ
หืดโรคปอดอุดกั น ส่วนปอดอุดกั นจะพบน้อยในผู้ใหญ่ก็ หัวใจ โรคไต โรคหลอดเลือดสมอง โรคมะเร็ง 
โรคเบาหวาน โรคอ้วน ใน 1,780 คน อันดับ ๑ ก็จะเป็นโรคที่พบบ่อยก็เป็นโรคเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ 
หอบหืด 997 คน โรคอ้วนกับ 655 คน ส่วนที่เหลือลดลงมาเรื่อยๆ ใน ๑,780 อ าเภอเมืองมี 600 กว่าคน
อ าเภอควนโดน 109 คน อ าเภอควนกาหลง 213 คน อ าเภอท่าแพ 213 คน อ าเภอละงู 340 คน             
อ าเภอทุ่งหว้า 134 คน อ าเภอมะนัง 118 คน ของโรงพยาบาลสตูลเนื่องจากว่าได้ฉีดไปแล้วทั งหมด 55 คน 
ซึ่งได้สอบถามผู้ปกครองทุกคน แต่ว่าส่วนใหญ่จะตัดสินใจไม่ฉีด หลังจากนั นพอไปมีคนตัดสินใจฉีดเพ่ิมขึ น
เรื่อยๆ ทางโรงพยาบาลสตูล ยังรับฉีดต่อเนื่องไปเรื่อย ทางจังหวัดก็ได้รับวัคซีนมา 3,574 โดส จัดสรรให้แต่ละ
โรงพยาบาลคือโรงบาลสตูลจะได้ 1,200 โดส โรงพยาบาลละงู 1,235 โดส โรงพยาบาลควนกาหลง 132 
โดส  โรงพยาบาลท่ าแพ  400 โดส โรงพยาบาลควน โดน 320 โดส โรงพยาบาลทุ่ งหว้า  30 โดส             
โรงพยาบาลมะนัง 250 โดส ข้อมูลนี คิดจากฐานจ านวนเด็ก เนื่องจากวัคซีนยังมาไม่ครบเลยจัดสรรไปแค่ ๕๐ 
เปอร์ เซ็นต์  ทางจังหวัด ให้ ฉีดประมาณ วันที่  7 - 11 กุมภาพันธ์  รพ .สตูล  ฉีดไปแล้ว เมื่ อวันที่ เมื่ อ                     
วันที่ 10 กุมภาพันธ์ เพราะฉะนั นในส่วนของโรงพยาบาลสตูล วันที่ 10 กุมภาพันธ์จะฉีดประมาณ 1,000 คน 
ในส่วนตรงนี ที่ต้องตัดสินใจคือกุมารแพทย์เป็นคุณหมอสุดารัตน์ กับสถานที่ฉีด สถานที่ฉีดก็ในส่วนของจะเลือก
ฉีดที่ โรงพยาบาลที่มีหมอเด็ก หรือที่ โรงพยาบาลชุมชนได้  เท่าที่ ได้ พูดคุยกับ ผอ.โรงพยาบาลต่างๆ              
ให้ฉีดที่โรงพยาบาล วัคซีนได้จัดสรรไปแต่ละท่ีแล้ว  

ประธาน    ในส่วนอื่นๆก็เป็นไปตามที่ผอ.โรงพยาบาลสตูลน าเสนอ เห็นชอบตามนั นในส่วนที่ต้องตัดสินใจก็คือ
ตามที่เสนอคือให้ตั งแพทย์หญิงสุดารัตน์  กุมารแพทย์โรงพยาบาลสตูลเป็นผู้รับผิดชอบในการที่ พิจารณา
กลุ่มเป้าหมายเข้ารับการฉีดวัคซีน อันนี ก็เห็นชอบแต่ว่าในเรื่องของวิธีการฉีดสักครู่ ผอ.รพ.เสนอว่ามี 2 
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ตัวเลือก ๑. ให้เด็กมาฉีดที่โรงบาลสตูล เนื่องจากมีหมอเด็กอยู่หรือรพ.ละงูที่มีหมอเด็ก อีกแนวทางหนึ่งสามารถ
ฉีดไดแ้ต่ต้องมีการปรึกษากัน ที่ประชุมเห็นชอบร่วมกัน  

มติที่ประชุม    เห็นชอบให้ก าหนดแนวทางการฉีดวัคซีนโควิดในเด็ก ดังนี  
1. คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสตูล มีมติแต่งตั ง แพทย์หญิง สุดารัตน์ นาคบรรพต กุมาร

แพทย์โรงพยาบาลสตูล หมายเลขโทรศัพท์ 08-1541-9141 เป็นกุมารแพทย์ผู้รับผิดชอบในการพิจารณา
กลุ่มเป้าหมายเข้ารับวัคซีน และเป็นผู้พิจารณาความเหมาะสมในการเข้ารับวัคซีนของเด็กที่มีโรคเรื อรัง 7 กลุ่ม
โรค ซึ่งไม่สามารถเข้ารับการฉีดวัคซีนผ่านระบบสถานศึกษา และเข้ารับการรักษาเป็นประจ าที่โรงพยาบาล 

๒. คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสตูล มีมติก าหนดสถานพยาบาลที่ให้บริการวัคซีนไฟเซอร์  
ฝาสีส้มสูตรส าหรับเด็ก แก่กลุ่มเป้าหมายในโรงพยาบาลทุกแห่ง โดยสามารถขอค าปรึกษาขอความคิดเห็น          
จากแพทย์หญิงสุดารัตน์ นาคบรรพต กุมารแพทย์โรงพยาบาลสตูล  

3. เพ่ือให้การด าเนินงานให้บริการวัคซีนโควิด 19 (ไฟเซอร์ฝาสีส้มสูตรส าหรับเด็ก) ในเด็กอายุ 
5-11 ปี มีประสิทธิภาพ เป็นไปในทิศทางเดียวกัน จึงให้ด าเนินงานตามแนวทาง ดังนี  

 1. ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล บริหารจัดการวัคซีนภายใต้คณะกรรมการโรคติดต่อ
จังหวัดสตูล โดยด าเนินการตามนโยบายการด าเนินงานและแผนการจัดสรรวัคซีนโควิด 19 ส าหรับเด็กจาก      
กรมควบคุมโรค 

 2. ประสานศึกษาธิการจังหวัดสตูล หรือหน่วยงานต้นสังกัดของสถานศึกษา และศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเพ่ือทราบจ านวนกลุ่มเป้าหมาย 

     3. จัดท าแผนการด าเนินการให้วัคซี นในเด็กอายุ  5 -11 ปี  ประกอบด้วยก าหนด
สถานพยาบาลที่ให้บริการกับแต่ละโรงเรียน/ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จ านวนเด็กที่รับการฉีดวัคซีน ช่วงเวลาเข้ารับ
วัคซีน แผนการจัดสรรวัคซีนระดับพื นที่ ตามจ านวนวัคซีนที่ได้รับ และก ากับติดตามรายงานผลการให้บริการใน
ระบบ MoPH IC และการติดตามผล การให้บริการรายโรงเรียน 

     4. ศึกษาธิการจังหวัดสตูล ชี แจงผู้ปกครองเพ่ือสร้างความเข้าใจในการรับวัคซีน และจัดส่ง
ค าแนะน าการให้วัคซีนรวมทั งเอกสารแสดงความประสงค์ให้ฉีดวัคซีนโควิด 19 ในเด็กอายุ 5 – 11 ปี 

     6. โรงพยาบาลทุกแห่งเตรียมสถานที่ โดยให้มีแพทย์/พยาบาล ดูแล และสามารถให้การ
ช่วยเหลือได้ โดยจัดสถานที่แยกจุดรอบริการ จุดให้บริการ ที่นั่งเฝ้าสังเกตอาการ ให้เป็นสัดส่วนตามหลักการ
เว้นระยะห่างทางสังคม (Social distancing) พร้อมเตรียมวัสดุอุปกรณ์การฉีด อุปกรณ์กู้ชีพ และเตรียมระบบ
ส่งต่อผู้ป่วยที่สามารถส่งต่อผู้ป่วยภายใน 15 นาที หลังเกิดเหตุฉุกเฉิน  (เนื่องจากวัคซีนไฟเซอร์สูตรส าหรับฉีด
ผู้ใหญ่และเด็กมีความแตกต่างกันในแต่ละสถานพยาบาลควรแยกจุดฉีดหรือโต๊ะฉีดส าหรับขวดฝาม่วง           
และฝาส้มให้ชัดเจน)  บริหารจัดการเฝ้าระวังเหตุการณไ์ม่พึงประสงค์ภายหลังได้รับวัคซีน. 

4.3 การจัดตั้ง / เปลี่ยนแปลง / ยกเลิก สถานที่กักกันตัว (Local Quarantine)      

นายอ าเภอเมืองสตูล    มี LQ ที่เสนอเพ่ือจะให้ที่ประชุมได้พิจารณาในการกักตัวในรอบการระบาดที่ผ่านมา
ของต ามะลัง จ านวน 5 หลังคาเรือน ขออนุมัติที่ประชุมเพ่ือจะให้เบิกจ่ายตามระเบียบต่อไป 

มติที่ประชุม    เห็นชอบให้ก าหนดเป็นสถานที่กักกันโรค Local Quarantine จังหวัดสตูล โดยมอบหมาย            
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเป็นที่ตั งสถานที่กักกัน (LQ) เป็นผู้รับผิดชอบในการบริหารจัดการ โดยให้มีผล
ย้อนหลังตามวันที่เริ่มมีการกักตัว ดังนี   

อ าเภอเมืองสตูล  สถานที่กักกันโรค Local Quarantine เป็นกรณีพิเศษ 
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ล าดับ สถานที ่ จ านวนผู้กักตัว 

1 บ้านเลขท่ี 126/1 หมู่ที่ 2 ต าบลต ามะลัง อ าเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล 3 

2 บ้านเลขท่ี 31 หมู่ที่ 2 ต าบลต ามะลัง อ าเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล 3 

3 บ้านเลขท่ี 348 หมู่ที่ 2 ต าบลต ามะลัง อ าเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล 3 

4 บ้านเลขท่ี 289 หมู่ที่ 2 ต าบลต ามะลัง อ าเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล 1 

5 บ้านเลขท่ี 412 หมู่ที่ 2 ต าบลต ามะลัง อ าเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล 1 

 
4.4 การจัดตั้ง / เปลี่ยนแปลง / ยกเลิก ศูนย์แยกกักในชุมชน (ศูนย์พักคอย) ระดับอ าเภอ 

/ระดับต าบล กรณีพิเศษเฉพาะกลุ่ม COMMUNITY ISOLATION เพิ่มเติม 

นายอ าเภอละงู     ขอปิดศูนย์แยกกักในชุมชน ศูนย์พักคอย CI อ าเภอ ตั งอยู่ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การ
บริหารส่วนต าบลก าแพง ตั งแต่วันที่ 1 มีนาคมเป็นต้นไป เนื่องจากว่าตอนนี  อปท.ทุกแห่งในพื นที่มี CI              
และมีการขยายเตียงอย่างเพ่ิมมากยิ่งขึ น จึงไม่มีความจ าเป็นที่อ าเภอจะต้องมี CI อยู่ต่อไป ประกอบกับอาคาร
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจะเปิดการเรียนการสอนสิ นเดือนนี  ขออนุญาตปิด CI ระดับอ าเภอ 

ประธาน      ตามนี ปิดชั่วคราวไปก่อน เห็นชอบ    

มติที่ประชุม   เห็นชอบยกเลิกศูนย์แยกกักในชุมชน (ศูนย์พักคอย) ระดับอ าเภอ COMMUNITY ISOLATION 
อ าเภอละงู จังหวัดสตูล คือ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลก าแพง อ าเภอละงู จังหวัดสตูล ตั งแต่
วันที่  1  มีนาคม พ.ศ. 2565 เป็นต้นไป  

4.5 การขออนุญาตจัดกิจกรรมซ่ึงมีการรวมกลุ่มของบุคคลที่มีจ านวนมากกว่า 200 คน     

ศึกษาธิการจังหวัดสตูล     เนื่องจากขณะนี เป็นช่วงเวลาการสอบ o-net ของนักเรียนชั น.๖ และ ม.3 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔ ซึ่งมีโรงเรียนที่จะท าการสอบในสังกัดของท้องถิ่นจังหวัดสตูล และสังกัดของเอกชน
จังหวัดสตูล มีสนามสอบด้วยการเฉพาะ ป.6 จ านวน 9 สนามสอบ ม.๓ จ านวน ๘  สนามสอบ ซึ่งบางสนาม
สอบจะเกิน 200 คนมากกว่า น าเรียนหาที่ประชุม อนุมัติการสอบ o-net ของนักเรียน ป.6 และ ม.3           
ซึ่งมีทุกอ าเภอ สนามสอบที่ 1 โรงเรียนดารุมุมิน อ าเภอควนกาหลง สนามสอบที่ 2 โรงเรียนดารุลอูลูม        
อ าเภอควนโดน สนามสอบที่  3  โรงเรียนอนุบาลท่าแพพัฒนา อ าเภอท่าแพ สนามสอบที่  ๔ โรงเรียน             
อัลฟุตกอรวิทยา อ าเภอทุ่งหว้า สนามสอบท่ี ๕ โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 6 อ าเภอมะนัง สนามสอบที่ ๖ โรงเรียน
เทศบาล 2 เมืองสตูล สนามสอบที่ ๗ โรงเรียนมุสลิมศึกษา อ าเภอเมืองสตูล สนามสอบที่ ๘ พัฒนาการศึกษา
มูลนิธิ อ าเภอเมืองสตูล สนามสอบที่ ๙ สตูลสันติศึกษา อ าเภอละงู ส่วนของนักเรียนชั น ม.3 มีอยู่ด้วยกัน 8 
สนามสอบ สนามสอบที่ ๑ โรงเรียนสามัคคีวิทยา อ าเภอควนกาหลง สนามสอบที่ ๒ โรงเรียนดารุลอูรูม           
อ าเภอควนโดน สนามสอบที่  ๓ โรงเรียนอนุบาลท่าแพพัฒนา อ าเภอท่าแพ สนามสอบที่  ๔ โรงเรียน              
อัลฟุตกอรวิทยา อ าเภอทุ่งหว้า สนามสอบที่ ๕ โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง  อ าเภอมะนัง สนามสอบที่ ๖ โรงเรียน
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เทศบาล ๒ อ าเภอเมืองสตูล สนามสอบที่ ๗ มุสลิมศึกษา อ าเภอเมืองสตูล สนามสอบที่ ๙ โรงเรียนสตูล          
สันติศึกษา อ าเภอละงู ใช้มาตรการของ สทศ.ได้ออกประกาศเรื่องมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื อ          
โคโรนาซึ่งมีแนวทางดังนี  1. ก าหนดบริเวณช่องทางเข้าออก 2. จัดให้มีแอลกอฮอล์หรือจุดล้างมือส าหรับ         
ความสะอาดมือไว้บริเวณต่างๆอย่างเพียงพอ 3. จัดบริการอาหารในขณะที่งดลดการสัมผัสอุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกัน
จัดเตรียมห้องสอบที่มีสภาพเปิดโล่งอากาศถ่ายเทได้ดีจัดโต๊ะที่นั่งสอบให้มีเว้นระยะห่าง 1.5 เมตร ซึ่งเป็นระยะ
ที่ปลอดภัย 5. ให้ท าความสะอาดและฆ่าเชื อทั่วบริเวณเน้นบริเวณที่มีความสัมผัสร่วมกันบ่อยๆ ๖. มีมาตรการ
ติดตามข้อมูล เช่น การใช้ QR Code ไทยชนะเพ่ือบันทึกข้อมูลเข้าออกบริเวณสนามสอบ ๗. ผู้ที่อยู่ในบริเวณ
สนามตกทุกคนต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดและมีการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล  

ผู้อ านวยการโรงพยาบาลควนโดน    ประกาศของ สทศ. ฉบับที่ลงวันที่ 6 มกราคม 2565 ที่แนบท้าย
เอกสารประกอบการประชุมในวันนี  ในส่วนของการจัดเตรียมข้อก าหนดเกี่ยวกับเรื่องของวัคซีนอาจจะเป็น
รายละเอียดในเชิงเฉพาะด้านสาธารณสุขการท าความเข้าใจตรงนี  อาจจะอาจจะเป็นข้อจ ากัดของอะไรฝ่าย         
ในแผ่นที่ 2 ของเอกสารประกาศ สทศ. ต้องขออนุญาตแนวทางปฏิบัติส าหรับผู้เข้าสอบ ในข้อ 2 ต้องปฏิบัติ
ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื อไวรัสโคโรนา covid - 19 และในการทดสอบทางการศึกษาและ
ประกาศของหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด ในความหมายไม่แน่ใจว่าที่ประชุมจะพิจารณาว่าจะ
เกี่ยวข้องกับประกาศหรือว่ามาตรฐานกลางหรือแนวทางกลางในการจัดสอบของจังหวัดสตูลหรือไม่ ซึ่งเกี่ยวโยง
กับประกาศของคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดสตูลหรือไม่อย่างไร  

เลขานุการ     โดยหลักการยึดมาตรการ covid free setting ให้เข้มข้นที่ผ่านมาจัดค่อนข้างได้ดี  

ประธาน      ในทางผู้จัดคิดว่าจะท าอย่างไร ในเรื่องของต้องตรวจการได้มาวัคซีน ยุ่งยากหรือไม่ มีปัญหา
หรือไม่ ถ้าลูกไม่ได้ฉีดวัคซีนจะท าอย่างไร  

ผู้อ านวยการโรงพยาบาลควนโดน    ประเด็นจากส่วนกลางเกี่ยวกับเรื่องการสอบเข้ามหาวิทยาลัย คิดว่าทาง
กระทรวงศึกษาธิการก็คงจะได้เตรียมที่จะคลี่คลายปัญหาว่าส าหรับผู้ที่ไม่เลือกการฉีดวัคซีน เลือกตรวจ ATK 
บวกขึ นมาแล้วจะเข้ามหาวิทยาลัยต้องใช้ผลอาจจะต้องใช้ผล o-net หรือการสอบของกระทรวงศึกษาธิการที่ว่า
จะท าอย่างไรเพื่อให้ผู้ที่ไม่เลือกฉีดวัคซีนแต่ในการด าเนินการตรวจ ATK แล้วถ้าเกิดว่า ATK บวกขึ นมา รูปแบบ
เฉพาะในการที่จะออกแบบเพ่ือที่จะให้เด็กมีโอกาสได้ไปศึกษาต่อมันก็เป็นไปตามที่กระทรวงศึกษาธิการต้อง
ด าเนินการ แต่ว่าประเด็นที่นายอ าเภอควนโดนได้เรียนกับที่ประชุมก็คือที่โรงพยาบาลควนโดนจะพบประเด็นมา
ขอดูจากหมอชนะแล้วรู้สึกเจ้าหน้าที่ลังเล แล้วก็ไม่ยอมรับจะขอที่มีลายเซ็นในการที่จะประเมินการฉีดวัคซีน 
แล้วก็ต้องพากันมาตรวจ ATK ที่โรงพยาบาลแล้วก็เสียเงินทั งที่ทางโรงพยาบาลเสนอตัวว่าจะออกใบรับรองไป
ให้ก็ยังไม่มั่นใจว่าใบฉีดวัคซีนเดิมก็ยังไม่มั่นใจก็อยากจะเอา ATK เพราะว่าจะมีการขอทั ง 2 อย่างอีกหรืออะไร
ด้วย แล้วก็ถ้ามีใบวัคซีนแล้วถ้าอยู่ในหมอชนะแล้วไม่มั่นใจอีกว่าจะใช้จะใช้จากหมอชนะได้หรือไม่เพราะที่ผ่าน
มามีข่าวลือหรือว่าได้ข้อมูลมาว่าไม่ยอมรับในสิ่งเหล่านี ได้ท าให้เกิดเป็นภาระของทุกภาคส่วนในภาวะที่
เศรษฐกจิมีความจ ากัดตรงนี  

ศึกษาธิการจังหวัดสตูล     ในส่วนของ ATK ของการทดสอบ o-net จะใช้หมอชนะของส านักงานศึกษาธิการ
จังหวัดสตูล ทั งนี เพ่ือไม่ให้เป็นภาระของผู้ปกครอง 

ประธาน      ในจังหวัดต้องพยายามคือไม่ตึงแบบสุดๆ เป็นการเพ่ิมภาระทุกฝ่าย เพ่ิมภาระผู้ปกครอง เพ่ิ ม
ภาระเจ้าหน้าที่ แต่ก็จะไม่หย่อนจนกลายเป็นปล่อยปละละเลยต้องมีมาตรการที่อธิบายได้ว่ามีมาตรการ  
พยายามจะท าให้ลงตัว เห็นชอบ อนุมัติตามเสนอ  
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นายอ าเภอละงู     ขออนุญาตเสนอแนะ ขอให้ใช้มาตรการไม่อนุญาตให้ผู้ปกครองเข้าบริเวณโรงเรียน ให้ส่ง
เด็กหน้าประตู เพราะเนื่องจากว่าโรงเรียนเทศบาล ๒ มีพื นที่ใหญ่กว่าก็จริงแต่ว่าแต่ว่าโรงเรียนที่มาสอบ เด็ก
ค่อนข้างที่จะเยอะ 264 คน ผู้ควบคุมสอบ 42 รวมแล้ว 306 คน ถ้าผู้ปกครองเข้าไปอีกจะเป็น ๑,๐๐๐ 
เป็นไปได้เสนอว่างดให้ผู้ปกครองนักเรียนเข้าไปพักระหว่างเด็กระหว่างสอบในบริเวณโรงเรียน เป็นข้อเสนอแนะ  

ประธาน     ฝากทางศึกษาธิการ  

ศึกษาธิการจังหวัดสตูล     จะเน้นย  าไปท่ีโรงเรียน  

ประธาน      เห็นชอบทั งหมด ในทุกสนามเพ่ือให้การศึกษาการสอบของเด็กและเยาวชนเดินไปข้างหน้าได้  

ผู้อ านวยการการท่องเที่ยวเเห่งประเทศไทย (ททท.) ส านักงานสตูล     ส่วนของการจัดกิจกรรมจะจัดขึ น
ในช่วงของเทศกาลความรัก ก็ถือว่าเป็นเดือนนี เป็นเดือนแห่งความรักก็ได้ เพราะว่ากุมภาพันธ์ก็ถูกทุกจังหวัดมี
กิจกรรมที่จัดมาเหมือนกัน ทาง ททท. ได้ร่วมกับจังหวัด อบจ. เทศบาลก าแพง อุทยานหมู่เกาะเภตรา เพ่ือจัด
กิจกรรมกระตุ้นเศรษฐกิจจังหวัดสตูล เรื่องอุทยานหมู่เกาะเภตราก็เป็นส่วนหนึ่งของแผนที่จะโปรโมท
ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว กิจกรรมในวันที่ 12 - 14 มีแผนที่เกี่ยวกับเรื่องมาตรการต่างๆ คิดว่าคนที่จะเข้า
ร่วมในต้องเกิน 200 คน ก็เลยเสนอทางทางอ าเภอและเข้ามาทาง ศบค.จังหวัด ในเรื่องของแผนผัง ทางเข้า
งานจะเป็นทางเดียวออกทางเดียว จะมีการตรวจเอกสารก่อนเข้างาน คนที่จะมาเที่ยวงานได้ระบุไว้ในแผน
ประชาสัมพันธ์จะต้องฉีดวัคซีน 2 เข็ม หลังจากตรวจเอกสารตรงจุดนั นแล้วจะมาผ่านจุดคัดกรอง จะมี
เจ้าหน้าที่ อสม. อส. เทศบาลต าบลก าแพง อพปร. จะมีจุดคัดกรอง ตรวจวัดอุณหภูมิ เจลแอกอฮอล์ เครื่องวัด
อุณหภูมิต่างๆก็จะมีจุดที่ 2 จุดที่ 3 ที่จะเข้างานก็จะเป็นอุโมงค์ไฟจะมีจุด  เชคอิน เข้า – ออก ทางเดียว แม่ค้า
จะมีประมาณ 40  บูธ จะมีบูธของโรงพยาบาลที่จะมาช่วยในเรื่องของจุดคัดกรองจุดแรกโรงพยาบาลละงูจะมา
ออกบูธเรื่องของการขายเสื อผ้าที่จะซื อ น าเงินไปซื อวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ของโรงพยาบาล จากตรงนั น
ส าหรับแม่ค้า แม่ค้าก็จะมีการตรวจ ATK ก่อนแม่และแม่ค้าทุกคนที่จะมาขายของในงานนี จะต้องฉีดวัคซีน 2 
เข็มขึ นไป แม่ค้าท่ีมีการตรวจ ATK ในวันที่เวลา 13:00 น. ทุกคนที่จะเข้ามาขายของในงานรับประทานอาหาร
ที่ร้าน มีพลาสติกใสกั นระหว่างผู้ซื อกับผู้ขาย มีการเว้นระยะห่างระหว่างบูธ ส่วนเรื่องของผู้ประกอบการไม่มี
โต๊ะ ส าหรับการจัดศิลปินศิลปินศิลปินในท้องถิ่นทั งหมดเพราะยังเห็นว่าส่วนใหญ่แล้วจะสนับสนุนคนในท้องถิ่น
ก่อน ส่วนที่จอดรถสุขาจะอยู่ด้านนอก รถสุขาจะเป็นของอบจ.สนับสนุนมา ส่วนของสะพานข้ามกาลเวลาจะ
เป็นจุดเชคอินอย่างเดียว มาตรการทั งหมดได้มีการประชุมกันที่เทศบาลต าบลก าแพงแล้ว ทางโรงพยาบาล ทาง
หน่วยงานต่างๆ สาธารณสุขอ าเภอก็ช่วยกันเสนอแนะคิดว่าการจัดกิจกรรมครั งนี เรื่องของมาตรการทาง
สาธารณสุขต้องเคร่งครัดอย่างแน่นอนจะต้องดูแลกันอย่างเต็มที่ตอนี ได้ติดต่อหลายหน่วยงานให้เข้ามาช่วย ไม่
ว่าจะเป็นเรื่อง อสม. ทางทหาร ต ารวจ อพปร. ในพื นที่ทั งหมดการจัดกิจกรรมในครั งนี เป็นกิจกรรมที่ไม่ได้เก็บ
เงินจากผู้ประกอบการ ร้านค้าชุมชนต่างๆ กะว่าเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจเพราะว่าอยากเห็นคนในสตูลมีรายได้
เพ่ิมมากขึ น  ดังนั นลองจัดกิจกรรมดูแต่ว่าทุกอย่างต้องได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่าย  

เลขานุการ      เป็นการรวมกลุ่มท ากิจกรรมคนส่วนใหญ่ไม่ใช่กลุ่มเปราะบาง ถ้าผู้สูงอายุมาร่วมด้วย น่าจะเป็น
คนที่ไม่มีโรคประจ าตัวก็ไม่น่าจะมีอะไร เป็นกิจกรรมที่จัดกลางแจ้งไม่น่าจะมีปัญหามาก ให้ยึดหลัก covid free 
setting ให้ดี  

นายอ าเภอละงู     สตูลเป็นเมืองท่องเที่ยวโดยเฉพาะอ าเภอละงูเป็นพื นที่ที่พ่ีน้องชาวชุมชน นักท่องเที่ยวนิยม
มาท่องเที่ยวเป็นจ านวนมาก ตอนนี ถ้าไม่กล้าที่จะจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเพ่ือกระตุ้นเศรษฐกิจ แล้วก็
มีการจัดจ าหน่ายสินค้าของชุมชน สนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรมที่เป็นห่วงในเรื่องเครื่องดื่มแอกอฮอล์ต้อง
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ช่วยกันควบคุม  ส่วนภาคเวทีที่มีการแสดงดนตรีเป็นดนตรีพื นที่เป็นส่งเสริมการแสดงของคนในสตูล น าเรียนว่า
ควรที่จะเริ่มนับหนึ่งว่าจะไปต่อไปแล้วก็ท าตามมาตรการที่สาธารณสุขก าหนด  

ประธาน     ต้องเดินไปข้างหน้า เมื่อจัดแล้วมาตรการส าคัญที่สุดดูแลควบคุมให้ดี ส่วนเรื่องแอกอฮอล์ไม่ให้มี
ขายในงาน เน้นสินค้า OTOP สินค้าประชาชนอ าเภอในพื นที่จังหวัดสตูลได้ขายของได้ท ามาค้าขายมีรายได้เข้า
เลี ยงเลี ยงครอบครัว เป็นอะไรที่เกิดขึ นได้แล้วต่อจากนี จะมีงานว่าว ประมาณปลายเดือนเป็นการรักษาไว้งาน
ประเพณีเพ่ือด ารงคงอยู่ว่าให้เกิดความม่ันใจปากท้องส าคัญ ก็ต้องเดินไปอย่างนี  ต่อจากงานว่าก็งานวิ่งย้อนรอย
ประวัติศาสตร์ตะรุเตา อันนี ก็สร้างความมั่นใจให้เกิดขึ นถ้าเดินไปเริ่มจากงานนี ได้ก็ดีนะไม่มีปัญหาอะไรคิดว่าคง
ไม่ขัดข้อง ไปดูตามมาตรการให้เรียบร้อย ให้มีแผนเผชิญเหตุด้วยฝากตรงนี  เห็นชอบ 

ผู้แทนเทศบาลต าบลก าแพง     ภายใต้ความกดดันต่างๆ ของการแพร่ระบาดของโรคติดเชื อไวรัสโคโรนา 
ความเป็นห่วงด้านสุขภาพ ท าให้สภาวะวิถีชีวิตในปัจจุบัน ท าให้สุขภาพร่างกายของประชาชนสภาพร่างกาย
อ่อนแอ คิดว่าและทางกรรมการจัดการแข่งขันที่ก าหนด ทุกครั งที่ถึงรอบประจ าเดือนมีนาคม เมษายน 
ประชาชนทั่วไปก็ถามขึ นมาว่ามีกิจกรรมหรือไม่ดังนั นทางเทศบาลก าแพง และร่วมกับอบจ.สตูล และหน่วยงาน
ภาครัฐ และเอกชนร่วมระดมความคิดการลงทุนเพ่ือส่งเสริมให้มีกิจกรรมขึ นมาโดยมีมาตรการแผนรองรับต่างๆ
ด้านการป้องกันโรค เช่น จัดให้มีทางเข้าออกที่ชัดเจน มีการลงชื่อลงทะเบียนที่อยู่เบอร์โทรผู้เข้าร่วมกิจกรรม   
มีเจลแอลกอฮอล์หรือสถานที่ส าหรับล้างมือพร้อมสบู่บริเวณจุดเข้าออกงาน ให้ผู้เข้าร่วมงานสวมหน้ากากหรือ
ว่าผู้เข้าชม แล้วก็ประเด็นส าคัญในการจัดกิจกรรมห้ามมีแอลกอฮอล์ในบริเวณงาน ในมีวัตถุประสงค์หลักในการ
จัดก็คือส่งเสริมการออกก าลังกาย กระตุ้นเศรษฐกิจในอ าเภอละงู และจังหวัดสตูล แก้ไขปัญหายาเสพติดโดยมี
มาตรการภายใต้การแพร่ระบาดของ covid 19 ทุกระบบตามขั นตอน โดยมีมาตรการส าหรับนักกีฬา         
เช่น ก าหนดคุณสมบัติของนักกีฬาคืออย่างน้อยมีผลการฉีดวัคซีนไม่น้อยกว่า 2 เข็ม ก่อนแข่งขันต้องตรวจ ATK 
ภายใน 24 ชั่วโมงทุกๆคนส าหรับนักกีฬา และผู้เข้าชมมีการคัดกรองเข้าชมทุกคน มีมาตรการเพ่ิมเติมคือมี   
อสม.เวียนกันประมาณวันละ 20 ท่านที่มาช่วยดูแลความปลอดภัยเกี่ยวกับมาตรการต่างๆ การจัดกีฬา         
มี ๓ ประเภท ฟุตบอลประชาชนชายจ านวน 12 ทีม วอลเลย์บอลชาย ๘ ทีม วอลเลย์บอลหญิง 8 ทีม นักกีฬา
ทุกคนต้องมีการผ่านของแต่ละนัดกันตรวจ ATK ทุกท่าน  

ประธาน     มีมาตรการชัดเจนอยู่แล้ว มีกีฬา ๓ ประเภท นักกีฬาฟุตบอลเป็นกีฬาปะทะ ทีมนักกีฬา
วอลเลย์บอลก็ต้องมีการรวมกลุ่มนั นก็ต้องมี ATK เข้ามาช่วยในเรื่องของการแข่งขันกีฬาจะไม่เหมือนการมา
สอบอะไรต่างๆต้องมี ATK มาช่วย ในเรื่องนี ก็ถือว่าเป็นเรื่องของสุขภาพ เรื่องของการจัดกิจกรรมเยาวชนให้
ต่างๆในชีวิตเป็นสิ่งที่ดีอยู่แล้วขอให้มีมาตรการให้ชัดเจน ขอให้ปฏิบัติตามมาตรการที่วางไว้โดยเคร่งครัด ที่
ประชุมไม่ขัดข้อง เห็นชอบ 

มติที่ประชุม   เห็นชอบให้ผู้ยื่นขออนุญาตจัดงาน/กิจกรรม ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื อไวรัส          
โคโรนา 2019 สามารถจัดงาน/กิจกรรม ได้ ดังนี       
                  1. ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล ยื่นค าขออนุญาตจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั น
พื นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2564 วันที่ 12 - 13 กุมภาพันธ์ 2565 รวมทั งสิ น 7 อ าเภอ 21 สนามสอบ 
สนามสอบท่ีมีผู้ร่วมกิจกรรมมากกว่า 200 คน จ านวน 4 สนามสอบ   
                1. โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) อ าเภอเมืองสตูล มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 357 คน   

2. โรงเรียนมุสลิมศึกษา อ าเภอเมืองสตูล มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 210 คน 
3. โรงเรียนสตูลศานติศึกษา อ าเภอละงู มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 306 คน    
4. โรงเรียนดารุลอูลูม อ าเภอควนโดน มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 331 คน    
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ภายใต้เงื่อนไข 
               1. ให้ผู้จัดกิจกรรมควบคุมการสอบให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันโรคติดเชื อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) อย่างเคร่งครัด 

 2. ให้ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอ าเภอ ตรวจสอบการใช้อาคารสถานที่ การให้บริการ รวมทั งการ
จัดระเบียบและระบบต่าง ๆ ให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคที่ทางราชการก าหนด หากพบการ
กระท าท่ีอาจมีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรค อาจให้ค าแนะน า ตักเตือน ห้ามปราม 

2. การท่องเที่ยวเเห่งประเทศไทย (ททท.) ขออนุญาตจัดกิจกรรมเทศกาลแห่งรัก ข้ามกาลเวลา ใน
ระหว่างวันที่ 12 - 14 กุมภาพันธ์ 2565 ณ เทศบาลต าบลก าแพง และสะพานข้ามกาลเวลา อุทยานแห่งชาติ
หมู่เกาะเภตรา อ าเภอละงู จังหวัดสตูล ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 500 คนต่อวัน 

3. เทศบาลต าบลก าแพง ขออนุญาตจัดการแข่งขันกีฬาจาบังเกมส์ ระหว่างวันที่ 18 - 27 มีนาคม 
2565 ณ ลานอเนกประสงค์เทศบาลต าบลก าแพง และสนามหน้าเทศบาลต าบลก าแพง อ าเภอละงู           
จังหวัดสตูล มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 350 คน 
ภายใต้เงื่อนไข 

๑. ให้เจ้าของสถานที่/ผู้จัดงาน/ผู้จัดกิจกรรม ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคติดเชื อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) ภายใต้มาตรการปลอดภัยส าหรับองค์กร (COVID Free Setting) โดยเคร่งครัด  

2. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะต้องได้รับการตรวจหาเชื อไวรัสโควิด 19 โดยชุดตรวจ ATK ทุกคน 
3. ให้ผู้จัดกิจกรรมควบคุมการแข่งขันให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันโรคติดเชื อไวรัสโคโรนา 

2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด 
4. ผู้เข้าร่วมงาน/กิจกรรม ทุกคน ต้องได้รับการฉีดวัคซีนครบอย่างน้อย 2 เข็ม 

                5. ให้ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอ าเภอละงู ตรวจสอบการใช้อาคารสถานที่ การให้บริการ รวมทั ง
การจัดระเบียบและระบบต่าง ๆ ให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคที่ทางราชการก าหนด        
หากพบการกระท าที่อาจมีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรค อาจให้ค าแนะน า ตักเตือน ห้ามปราม 
 

ระเบียบวาระที่ 5  เรื่องอ่ืนๆ  

นายอ าเภอควนโดน     ขออนุญาตติดตามเรื่องที่เคยขอความอนุเคราะห์ท่านศึกษาธิการจังหวัดเกี่ยวกับบุคลากร
ทางการศึกษาครู 15 ท่าน ซึ่งไม่ฉีดวัคซีนสิ่งกังวลมาก ข้อมูลนี ส่งให้ทางศึกษาธิการจังหวัดแล้วประมาณ 1 เดือน 
หนังสือระบุชื่อ นามสกุล ต าแหน่ง โรงเรียน ทั ง ๑๕ ท่าน ยังมีความเข้าใจคลาดเคลื่อนเกี่ยวกับวัคซีน เกี่ยวกับโรคที่
มีความจ าเป็นที่จะต้องฉีด กลับเข้าใจว่าโรคเหล่านนี ถ้าฉีดแล้วจะเป็นอันตราย ก็เลยมีผลกระทบของ ๒ เด้ง นั่นคือ
กลุ่ม ๘ โรค เป็นกลุ่มที่ต้องฉีดก่อน แต่บุคลากรทางการศึกษาทั ง ๑๕ ท่าน มีความเข้าใจว่าโรคท่ีเขาเป็นฉีดไม่ได้
อันตราย เด้งที่ 2 คือบุคคลเหล่านี เป็นครู อาจารย์ แม้กระทั่งตัวท่านเองมีความเข้าใจผิดนักเรียน นักศึกษาที่อยู่ใน
สถานศึกษาเหล่านั นยิ่งไปกันใหญ่ ถ้าเป็นไปได้ฝากศึกษาธิการจังหวัด หรือส านักเขตพื นที่การศึกษาหรือส านักงาน
การศึกษาเอกชนตามรายชื่อที่ส่งไปช่วยแนะน าให้ไปฉีดวัคซีน เรื่องนี เป็นสิ่งจ าเป็นถ้าไม่ฉีดก็เป็นสิทธิ แต่อย่าไป       
ชักจูงนักเรียนหรือผู้ปกครอง  

ผู้แทนศึกษาธิการจังหวัดสตูล      จะติดตามเรื่องนี มารายงานในสัปดาห์หน้า  

ประธาน      เจ้าหน้าที่ของรัฐมีหน้าที่ปฏิบัติตามนโยบายอยู่แล้ว อธิบายให้คุณหมอเป็นผู้วินิจฉัยฝากด้วย  
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ปิดประชุม เวลา ๑7.0๐ น. 

 

         
                                                                             (นางอรนุช  นรารักษ์) 
                                                                   นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ 
                                                            ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสตูล 
                                                                           บันทึกรายงานการประชุม 
 
 
                                                  

       (นายแพทย์สมบัติ  ผดุงวิทย์วัฒนา) 
       นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสตูล 
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         ตรวจรายงานการประชุม 

                                                               
 

 

 

 

 

  


