
๑ 

 

รายงานการประชุมโครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดต่อในชุมชน 
เครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
วันอังคาร ที ่12 มกราคม พ.ศ. ๒๕64 เวลา ๑๓.๓๐-๑๖.๐๐ น.  

ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์  โรงพยาบาลสามร้อยยอด 
 
ผู้เข้าร่วมการประชุม 
 

1. นายธวัชชัย    อุดมเกษตรรัตน์    นักวิชาการสาธารณสุข ช านาญการ สสอ.สามร้อยยอด 
2. นางโสภา   ธรรมประจ าจิต พยาบาลวิชาชีพ ช านาญการ           รพ.สามร้อยยอด 
3. นายเฉลิมพล   วาณิชยานันท์ นักวิชาการสาธารณสุข ช านาญการ รพ.สามร้อยยอด 
4. นายสมเกียรติ   อ่อนทรัพย์ เจ้าพนักงานสาธารณสุข ช านาญงาน รพ.สต.ไร่เก่า 
5. นางสาววาสนา  ฮวดเจริญ เจ้าพนักงานสาธารณสุข ช านาญงาน รพ.สต.บ้านหนองแก 
6. นางศิวภรณ์   อ่อนแก้ว    นักวิชาการสาธารณสุข ช านาญการ รพ.สต.สามร้อยยอด 
7. นางสาวรุ่งทิวา   เมฆบริสุทธ์ นักวิชาการสาธารณสุข   รพ.สต.หนองหญ้าปล้อง 
8. นายโอภาส    บุญล้ า  เจ้าพนักงานสาธารณสุข ช านาญงาน รพ.สต.บ้านทุ่งเคล็ด 
9. นายสมเดช   พันคง  เจ้าพนักงานสาธารณสุข ช านาญงาน รพ.สต.บ้านทุ่งเคล็ด 
10. นายภาสกร    ธรรมกุล  นักวิชาการสาธารณสุข ช านาญการ รพ.สต.บ้านหนองแก 
11. นายชัยยุทธ  ธรรมาเจริญราช นักวิชาการสาธารณสุข ช านาญการ รพ.สต.ศิลาลอย 
12. นายนรินทร์   สีงาม  นักวิชาการสาธารณสุข ช านาญการ รพ.สต.ไร่เก่า 
13. นางสาวสุรัตน์  เพ็ชรเขียว เจ้าพนักงานสาธารณสุข ปฎิบัติงาน รพ.สามร้อยยอด 
14. นายรอง   ช้างเพชร             นักจัดการงานทั่วไป                          รพ.สามร้อยยอด 
 

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น. 
  - นายธวัชชัย อุดมเกษตรรัตน์ นักวิชาการสาธารณสุข ช านาญการ เป็นประธานในที่ประชุม 
 
 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
ประธาน   - ขอเปิดการประชุมโครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดต่อในชุมชน อ าเภอสามร้อยยอด  
     ปีงบประมาณ 2564 ซึ่งกิจกรรมประกอบด้วย การด าเนินงานป้องกันและควบคุมโรค 
     ไข้เลือดออกในพื้นที่ , การค้นหา ป้องกันและควบคุมวัณโรค , การเฝ้าระวังและป้องกันโรคติด 
      เชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ , การพัฒนามาตรฐานทีมSRRT , การให้วัคซีนกลุ่มเป้าหมาย 
  - แจ้งสถานการณโ์รคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จากที่ประชุม EOC สสจ.ประจวบฯ วันที่ 12  
    มกราคม 2564 มีผู้ป่วยสะสม 2 ราย รักษาหาย 2 ราย มีการค้าหาเชิงรุก จ านวน 4,350  
       ราย 
คุณเฉลิมพล  - ส าหรับสถานการณ์ของอ าเภอสามร้อยยอด ยังไม่พบผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ใน 
 พ้ืนที่ มีผู้ป่วยเฝ้าระวัง (PUI) ที่ส่งตัวอย่างตรวจทางห้องปฏิบัติการ จ านวน 102 ราย ไม่พบผู้ติด 
 เชื้อในพ้ืนที่ 
  - มาตรการภายในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1. ทุกโรงพยาบาล/โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล  
  จัดท าป้ายคัดกรองไว้ที่ OPD/ ER ทั้งในเวลาและนอกเวลา 2. ทุกโรงพยาบาลก าหนดเส้นทาง 



๒ 

 

  เคลื่อนย้ายผู้ป่วยที่เข้าเกณฑ์สอบสวนโรคและซ้อมการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย 3. ก าหนดห้องแยก 
  ผู้ป่วย (ห้องพิเศษ) และเตรียม Cohort Ward 4. ก าหนดทีมงาน/ ฝึกซ้อมการใส่ชุด PPE และ 
  การท าลายเชื้อ - ทีมแพทย์รักษา - ทีมพยาบาล - ทีม Lab - ทีมสอบสวนโรค – ทีมท าความ 
  สะอาด - ทีม IC ที่คอยก ากับ 5. จัดเตรียมยา เวชภัณฑ์ และทรัพยากร ให้เหมาะสมและเพียงพอ  
  6. หากพบผู้ที่เข้าเกณฑ์การสอบสวนโรคให้รักษาไว้ที่ รพ.นั้นๆ 7. ถ้าผู้ป่วย มีอาการหนักข้ึน ให้ 
  ส่งต่อตามระบบเดิม โดยต้องรับรักษากันภายในจังหวัด ถ้าจะออกนอกจังหวัดจะอยู่ในความ  
  รับผิดชอบของ เขตสุขภาพท่ี 5/ กระทรวงสาธารณสุข 8. ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด 
  ประจวบคีรีขันธ์ พัฒนาทีม CDCU การใช้ PPE, การท าลายเชื้อ, การสอบสวน, เก็บตัวอย่าง 
  9. ประชาสัมพันธ์เชิงรุกและการให้ข้อมูลแก่สาธารณะ-ให้ประชาชนมีการสวมใส่หน้ากากอนามัย 
  ชนิดผ้า ในกรณีเข้าไปที่ทีม่ีคนจ านวนมาก ได้แก่ ตลาด ห้างสรรพสินค้า โรงภาพยนตร์  
  โรงพยาบาล รถตู้ รถแท็กซ่ี เครื่องบิน เป็นต้น -การก าจัดหน้ากากอนามัย ส าหรับประชาชนให้ใส่ 
  ในถุงพลาสติกมัดปากถุงให้แน่นแล้วน าไปให้รพ.สต.ในพ้ืนที่ก าจัดที่เตาเผา ขยะติดเชื้อ ส าหรับ 
  หน่วยงาน ให้มีถังขยะติดเชื้อเพ่ือทิ้งหน้ากากอนามัยที่ใช้แล้ว -ล้างมือด้วยสบู่บ่อยๆหรือ 70%  
  แอลกอฮอล์แฮนด์เจล -กินร้อน ช้อนกลาง ใช้ของใช้ส่วนตัว ไม่ใช้ร่วมกับคนอ่ืน รวมทั้งคนในบ้าน 
  ด้วยกัน -จัดท าและให้ข้อมูลวิทยุ, สื่อสาธารณะต่างๆ ตามระบบการสื่อสารของกระทรวงสาธารณสุข 
 
ระเบียบวาระท่ี ๒ รับรองรายงานการประชุม  
ประธาน   - ไมมี่  
 
 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องสืบเนื่อง  
คุณเฉลิมพล   - ขอติดตามเรื่องการควบคุมโรคไข้เลือดออก มี รพ.สต. ใดยังไม่เริ่ม 
   ด าเนินการบ้าง  
คุณภาสกร  - รพ.สต.หนองจิก เริ่มตั้งแต่เดือนธันวาคม 63  
คุณรุ่งทิวา  - รพ.สต.หนองหญ้าปล้อง เริ่มเดือนธันวาคม 2563  
ประธาน  - ให้ทุก รพ.สต.เร่งด าเนินการเพื่อควบคุมการระบาด 
คุณโสภา  - เรื่องการให้วัคซีนโรต้า ทุกชนิด ให้โดยวิธีรับประทานเท่านั้น ห้ามน าไปฉีดเด็ดขาด เมื่อให้วัคซีน 
      แก่เด็ก เจ้าหน้าที่หรือมารดาควรอุ้ม เด็กให้เด็กเอียง 45 องศา แล้วค่อย ๆ หยอดวัคซีนเข้าทาง 
     ปากและกระพุ้งแก้มของเด็กช้าๆ จนหมด ก่อนการให้ วัคซีนควรตรวจสอบวัคซีนด้วยตาเปล่า ว่า 
     ไม่มีสิ่งแปลกปลอมใด ๆ และไม่มีการเปลี่ยนแปลงของลักษณะทาง กายภาพของวัคซีนก่อน 
     น าไปใช้การให้วัคซีนโรต้าโดยขึ้นอยู่กับชนิดของวัคซีน ดังนี้ 1) วัคซีนโรต้าชนิดหยอด 2 ครั้ง  
  (RotarixTM) ก าหนดให้ในเด็กอายุ 2, 4 เดือน 2) วัคซีนโรต้าชนิดหยอด 3 ครั้ง (วัคซีนโรต้าที่ 
  ไม่ใช่ RotarixTM) ก าหนดให้ในเด็กอายุ 2, 4 และ 6 เดือน ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ควรให้วัคซีนโรต้า 
  โดยเร็ว เนื่องจากเด็กที่อายุระหว่าง 5-12 เดือน เป็นกลุ่มอายุที่มีโอกาสเกิดล าไส้กลืนกันตาม 
  ธรรมชาติ หากให้วัคซีนโรต้าล่าช้าแล้วเด็กท่ีได้รับ วัคซีนล่าช้าเกิดภาวะล าไส้อุดตัน อาจท าให้เกิด 
  ความเข้าใจว่าเป็นสาเหตุจากวัคซีนโรต้าที่ได้รับ ดังนั้น เจ้าหน้าที่ควรเร่งรัดให้เด็กได้รับวัคซีน 
  โรต้าโด๊สแรกที่อายุไม่เกิน 15 สัปดาห์ และให้วัคซีนโรต้าโด๊สสุดท้าย แก่เด็กอายุไม่เกิน 32  
  สัปดาห์ หากมีเด็กอายุเกินกว่าก าหนดมารับวัคซีน ควรพิจารณาเป็นรายๆ ไป 



๓ 

 

คุณเฉลิมพล   - ควรแนะน าผู้ปกครองเด็กให้งดให้นมกับเด็กก่อนรับวัคซีนประมาณ 30-60 นาที เนื่องจากเด็ก 
  อาจจะอาเจียนขณะรับวัคซีนได้ 
ที่ประชุม       - รับทราบ  
คุณเฉลิมพล  - การรายงาน รง.506 ยังส่งไมค่รบทุกหน่วยงาน ทุก รพ.สต. ควรรายงานเมื่อพบผู้ป่วยเฝ้าระวัง 
  ทางระบาดวิทยาทันที 
  - ขอให้ทุก รพ.สต. ที่มีผู้ป่วยที่ต้องเขียนรายงานสอบสวนโรค ส่งรายงานสอบสวนโรคให้ครบ 
                     เนื่องจากมีความครบถ้วนของการสอบสวนโรค เพียงร้อยละ 70 เท่านั้น 
คุณโสภา    - สถานการณ์โรควัณโรค อ าเภอสามร้อยยอด ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม-4 มกราคม 2564 พบผู้ป่วย 
  แล้วจ านวน 18 ราย คิดเป็นอัตราป่วย 76.50 ต่อแสนประชากร (จ านวนข้อมูลผู้ป่วยนับตาม 
  ปีงบประมาณ)    
   - ส าหรับสถานการณ์วัณโรคแยกรายต าบล ในเขตอ าเภอสามร้อยยอด พบว่า ผู้ป่วยวัณโรคมาก 
    ที่สุดในต าบลไร่เก่า พบจ านวนเท่ากัน คือ 5 ราย รองลงมาได้แก่ ต าบลศาลาลัย, ต าบลสามร้อยยอด,  
   ต าบลศิลาลอย และต าบล ไร่ใหม่  พบผู้ป่วย จ านวน 4, 4, 3 และ  2 ราย ตามล าดับ (ผู้ป่วยอยู่นอก 
   เขตพ้ืนที่ จ านวน 2 ราย)  
คุณเฉลิมพล  - ตัวชี้วัด PA งานวัณโรค อัตราความส าเร็จของการรักษาผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่ (>ร้อยละ 85) 
คุณสมเกียรติ  - ด าเนินการท า DOT ที่บ้านผู้ป่วย โดยเจ้าหน้าที่ไปฉีดยาให้ทุกวัน 
ประธาน  - เจ้าหน้าที่ที่ลงไปดูแลผู้ป่วย ต้องใส่อุปกรณ์ป้องกัน (PPE) ให้ครบถ้วน 
คุณโสภา  - การเยี่ยมบ้านผู้ป่วย 

๑. คลินิกวัณโรค และ สสอ. จะด าเนินการติดตามเยี่ยมบ้านผู้ป่วยวัณโรครายใหม่ เสมหะบวก  
    และผู้ป่วยที่มีปัญหาด้านการรักษาทุกเดือน 
๒. ผู้ป่วยบางรายอาจไม่ได้ถูกติดตามเยี่ยมโดย คลินิกวัณโรค และ สสอ.เนื่องจาก ผู้ป่วยบางราย 
    ต้องไปท างาน ไม่อยู่บ้าน หรือบางรายกลับมา ADMITED ขอความร่วมมือ รพ.สต. ที่  
   รับผิดชอบ ด าเนินการติดตามเยี่ยม บ้านอย่างต่อเนื่อง 
๓. กรณีเป็นผู้ป่วยวัณโรครายใหม่ ให้ รพ.สต. ส ารวจและคัดกรองผู้สัมผัสร่วมบ้านกับผู้ป่วย และ 
    ส่งรายชื่อที่งานคลินิกวัณโรค (ส่งคุณโสภา) 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเพ่ือทราบและพิจารณา 
คุณเฉลิมพล    - ขอแจ้งแผนการรณรงค์ให้วัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล อ าเภอสามร้อยยอด  
                       ปี 2564 โดยโรงพยาบาลสามร้อยยอดจะออกให้บริการวัคซีนกลุ่มเป้าหมาย ที่ รพ.สต. ใน 
        พ้ืนที่ทุกแห่ง  
  - เนื่องจากวัคซีนมีจ านวนจ ากัด ไม่เพียงพอต่อการให้กลุ่มเป้าหมายทั้งหมด จึงขอให้ รพ.สต.  
  แต่ละแห่ง พิจารณาตามความเสี่ยงและความรุนแรงหากป่วยด้วยโรคไข้หวัดใหญ่ ดังนี้ 
 1. ให้เน้นกลุ่มเป้าหมายผู้สูงอายุ 65 ปีขึ้นไป ที่ป่วยด้วยโรคเรื่อรัง 7 กลุ่มโรคก่อน 
 2. กลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง 7 กลุ่มโรค ที่มีอายุมากกว่า 50 ปี หรือมีสุขภาพไม่แข็งแรง 
    (ผู้ป่วยด้วยโรคเรื้อรัง 7 โรค ได้แก่ โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง, โรคหอบหืด, โรคหัวใจทุกประเภท,   
 โรคหลอดเลือดสมอง, โรคไตวาย, ผู้ป่วยมะเร็งที่อยู่ในระหว่างได้รับเคมีบ าบัด และโรคเบาหวาน) 
 3. ผู้สูงอายุ > 66 ปี ที่ไม่มีโรคเรื้อรัง (โดยพิจารณาผู้สูงอายุที่มีอายุมากกว่าก่อน) 



๔ 

 

 4. ส าหรับกลุ่มเป้าหมาย หญิงตั้งครรภ์ ที่มีอายุครรภ์ 4 เดือนขึ้นไป จะได้รับตอนฝากครรภ์ที่ 
  โรงพยาบาลเท่านั้น (เป็นวัคซีนพื้นฐานที่จะได้รับร่วมกับวัคซีน dT) 
 5. ขอให้ รพ.สต. แต่ละแห่ง ออกใบนัดกลุ่มเป้าหมายตามจ านวนวัคซีนที่ได้รับการจัดสรรเท่านั้น  
 6. ขอให้ รพ.สต. แต่ละแห่ง ด าเนินการตามแนวทางการให้วัคซีนในช่วงที่มีการระบาด COVID-19   
คุณเฉลิมพล    - ปีนี้ ให้นัดตามจ านวนวัคซีนที่จัดสรรให้พ้ืนที่ โดยเรียงตามล าดับความเสี่ยงไม่นัดแบบมาก่อนได้ 
   ก่อน และให้ อสม. แจ้งประชาสัมพันธ์ล่วงหน้า เพ่ือท าความเข้าใจกับกลุ่มเป้าหมาย 
คุณนรินทร์   - พ้ืนที่รพ.สต.ไร่เก่า จะแบ่งด าเนินการ 3 วัน เนื่องจากกลุ่มเป้าหมายจ านวนมาก เพ่ือลดความ 
   แออัด 
คุณเฉลิมพล  - ให้นัดกลุ่มเป้าหมายตามช่วงเวลา แยกเป็นหมู่บ้าน เพ่ือลดความแออัด โดยนัดหมายและจ ากัด 
  จ านวนผู้รับบริการวัคซีนต่อครั้ง เพ่ือให้สามารถจัดการพ้ืนที่ให้รักษาระยะห่าง ทางกายภาพ 
 ระหว่างบุคคลอย่างน้อย 1 เมตร  
 - แจ้งประชาสัมพันธ์กลุ่มเป้าหมายที่มารับวัคซีน ทราบมาตรการป้องกันโรค เช่น การให้ใส่ 
 หน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยเมื่อมารับวัคซีนทุกคน การล้างมือ การไอจามอย่างถูกวิธี    
 (ไม่มี  ไม่ใส่ ไม่ได้รับวัคซีน) 
 - จัดจุดวัดอุณหภูมิร่างกายให้กับผู้บริการทุกคนก่อนรับวัคซีนและเจลแอลกอฮอล์ล้างมือทุกคน 
  - สถานบริการแต่ละแห่งเตรียมพ้ืนที่ให้บริการที่เหมาะสม เช่น ระยะห่างของการเก้าอ้ีนั่ง  
  จุดลงทะเบียน จุดฉีดวัคซีน จุดรอพักเพ่ือดูอาการ ให้เหมาะสม 
 - ลดระยะเวลาการรอคอย โดยมีจุดลงทะเบียน จุดฉีดวัคซีนหลายจุด (ให้ รพ.สต. ส่งตัวแทนมา 
 ช่วย โดย สสอ. เป็นผู้จัดเจ้าหน้าที่แต่ละแห่งมาช่วย 
ประธาน - สสอ.สามร้อยยอด จะจัดเจ้าหน้าที่ใน รพ.สต. อื่นๆไปช่วย ที่ไหนต้องการให้แจ้งก่อนวัน 
 ด าเนินการ 1 สัปดาห์ 
คุณโสภา - ไม่นัดคนไข้เวลาเช้าเกิน เพ่ือให้เตรียมความพร้อมก่อน และเจ้าหน้าที่ต้องสวมเครื่องป้องกัน 
 ให้บริการ งดการให้บริการในห้องที่มีเครื่องปรับอากาศ 
คุณศิวภรณ์    - ให้ปิดกันพ้ืนที่  ก าหนดจุดเข้า-ออก ที่ชัดเจนจะได้สะดวก  
ประธาน -จ ากัดจ านวนญาติที่พากลุ่มเป้าหมายหรือผู้สูงอายุมารับวัคซีน เพียงรายละ 1 คน 
 - ทาง รพ.สต. ประสานขอความร่วมมือกับ อบต./ เทศบาล ในพ้ืนที่ เพ่ือขอสนับสนุนสิ่งอ านวย 
 ความสะดวกต่างๆ เช่น รถรับ-ส่ง รถประชาสัมพันธ์ เต้นท์ เก้าอ้ี น้ าดื่ม พัดลม ให้กับผู้รับบริการ   
คุณเฉลิมพล  - การลงทะเบียนรายชื่อ ให้ทุก รพ.สต. ลงทะเบียนรายชื่อก่อนฉีดวัคซีน และลงกลุ่มเป้าหมายให้ 
 ชัดเจนเพื่อตรวจสอบความถูกต้องของกลุ่มเป้าหมาย 
ที่ประชุม       - รับทราบ  
 

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องอ่ืนๆ  - ไม่มี- 
 

ปิดการประชุม เวลา ๑6.00 น. 
 

                     ลงชื่อ               
                      (นายเฉลิมพล  วาณิชยานันท์) 
                                     นกัวิชาการสาธารณสุข ช านาญการ 
                              ผู้ตรวจสอบรายงานการประชุม 



๕ 

 

ภาพการประชุมทีมเฝ้าระวังสอบสวนเคลื่อนที่เร็ว (SRRT) และติดตามการด าเนินงานโรคติดต่อ 
เครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
วันอังคาร ที ่12 มกราคม พ.ศ. ๒๕64 เวลา ๑๓.๓๐-๑๖.๐๐ น.  

ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์  โรงพยาบาลสามร้อยยอด 
 
 


