
รายงานการประชุมการบริหารจัดการ 
ในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

ครั้งที่  8 /2564 
วันที่  20  กรกฎาคม  2564 

ผ่านระบบ Google Meet 
------------------------------------------------------- 

รายช่ือคณะกรรมการผู้มาประชุม 
1. นายวรายุส  วรรณวิไล             ผช.นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสตูล    ประธาน 
2. นายสุประพล  บินต ามะหงง  รก.หัวหน้ากลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมฯ 
3. นส.ปวริศา  ทรัพย์ธนาอมร  แทน หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพฯ 
4. นพ.ธนวัฒน์  สุวัฒนธนกุล  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลทุ่งหว้า 
5. พญ.นันทิกานต์  อุบล   ผู้อ านวยการโรงพยาบาลควนกาหลง 
6. นายพิทักษ์  หวังชัย   แทน สาธารณสุขอ าเภอเมือง   
7. นายสมชาย เรืองแก้ว   สาธารณสุขอ าเภอทุ่งหว้า  
8. นายอดินันท์ กาเดร์   รก. สาธารณสุขอ าเภอควนกาหลง     
9 นายธีระยุทธ  เกียรติธนภูษิต  รก.หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ                  เลขาการ 
10 นายจักรพงศ์   แหล่ทองค า  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ      ผู้ชว่ยเลขานุการ 
 
รายช่ือผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นายเกษม ไปรฮูยัน   นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
 
เปิดการประชุม     เวลา  11.20 น. 
รพ.ควนกาหลง       - วันนี้จะมีการ swab ผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงสูงเพ่ิมขึ้น และจะจัดประชุมหารือ เรื่องการเปิดรับ
ผู้ป่วยโควิดใน รพ.ควนกาหลง ได้เร่งรัดและมอบหมายให้งานบริหารและฝ่ายการพยาบาลรับผิดชอบในการเปิด
ให้บริการให้ได้ภายในสัปดาห์นี้ คาดว่าจะสามารถรับผู้ป่วยได้เบื้องต้น 11 -12 เตียง โดยจะใช้ตึกผู้ป่วยชาย 
หอ้งพิเศษ 2 ห้อง และท่ีพักพยาบาลเป็นที่รองรับผู้ป่วย 
ประธาน         - หากมีผู้ป่วยจ านวนมาก จะมีที่รองรับเพิ่มเติมหรือไม่ 
รพ.ควนกาหลง     - หากมีผู้ป่วยเพิ่ม ต้องหารือกับฝ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องก่อน 
มติประชุม      - รับทราบ 
สสอ.เมือง        - มีผู้ป่วยใหม่วันที่ 18 กรกฎาคม 2564 เป็น case สัมผัสกับช่างโตโยต้า (เป็นแม่ยาย)      
อายุ 54 ปี สัมผัสร่วมบ้านกับลูกสาว ลูกเขย มีโรคประจ าตัวความดันโลหิตสูง เบาหวาน ทีมหมอครอบครัว    
เฝ้าระวัง กักตัว HQ บ้านตัวเอง มีคนกักร่วมกัน 2 หลัง 4 คน จะ swab อีกครั้ง ปัญหาของ cluster โตโยต้า 
คือ กลุ่มเสี่ยงสูงไม่ได้เข้า LQ เลย จะเป็น HQ ส่วนใหญ่ ได้มีการประชุมผู้เกี่ยวข้องให้เน้นความเข้มข้น HQ     
หากหา LQ ในพ้ืนที่ได้จะให้น าเข้า LQ ต่อไป 
  -มี case แจ้งเข้ามาจาก อบจ.สตูล ทีม CDCU ได้เข้าไปสอบสวนแล้ว มีผู้เสี่ยง 10 คน ผู้เสี่ยง
สูงร่วมบ้าน 2 คน เป็นต ารวจอยู่สภอ.เมือง และบุตร 1 คน อายุ 10 เดือน ให้ HQ ที่บ้าน โดยมีทีมหมอ
ครอบครัวดูแล รพ.สตูลจะ swab ต่อไป ต้องดูสถานการณ์เพ่ือน าเข้า LQ ต่อไป  
 
 
 



 ๒ 
 
ประธาน         - นพ.สสจ.สตูล ให้ข้อเสนอแนะ ในการออกแบบการท าความสะอาด อบจ.สตูล  และอ่ืน ๆ     
ซ่ึงจะหารือรายละเอียดกับผู้รับผิดชอบอีกครั้ง 
มติที่ประชุม   รับทราบ 
รพ.ทุ่งหว้า    - ขณะนี้มีผู้ป่วย 32 เตียง เกินจ านวนเตียงที่มีอยู่ จะไม่รับเพ่ิมแล้ว รอส่งต่อรพ.สตูล  หรือส่งกลับ
ภูมิล าเนาเดิมต่อไป ซึ่งจะส่งกลับก็ต่อเมื่อมีผู้ที่เดินทางกลับมาจากกรุงเทพฯและปริมณฑล ซึ่งมีภูมิล าเนาใน
อ าเภอทุ่งหว้าเดินทางกลับเข้ามาในพ้ืนที ่
  -ประเด็นผู้ที่เดินทางกลับมาจาก กรุงเทพฯ หากได้มีการคัดกรองอาการมาก่อนโดยศูนย์สั่งการ 
จะลดระยะเวลาในการตรวจเพิ่มเติม และลดระยะเวลาในการเข้ารับการรักษาของผู้ป่วยได้ 
สสอ.ทุ่งหว้า     - การประสานงานระหว่างเรือนจ ากับปลายทาง ซึ่งบางรายได้รับการปล่อยตัว แต่ไม่มีการ
ประสานกับพ้ืนที่ตามระบบ ขอน าเรียนให้ผู้บริหารได้ช่วยประสานกับเรือนจ าในการปฏิบัติตามแนวทางด้วย 
ประธาน       - จะน าเสนอให้ นพ.สสจ.สตูล รับทราบต่อไป 
มติที่ประชุม  - รับทราบ 
รพ.ควนกาหลง     - จากสถานการณ์ในขณะนี้ จะเสนอว่าควรจะน ารพ.สนามรองที่มีอยู่หลายแห่ง ปรับมาเป็น
รพ.สนามหลักจะได้หรือไม่ เพ่ือลดภาระของรพ.สตูลด้วย  
ประธาน        - จะน าข้อมูลเพื่อเสนอต่อ นพ.สสจ.สตูล และหารือแนวทางด าเนินการต่อไป 
มติที่ประชุม  - รับทราบ 
กลุ่มอนามัยสิ่งแวดล้อมฯ       - มีหนังสือจากสคร.ที่ 12 จะส่งมาตรการที่ในใช้ในสถานการณ์ระบาดของโควิด 
– 19 เช่น Bubble and Seal  การจัดรูปแบบที่พักอาศัย และมาตรการควบคุมโควิด - 19 ในโรงงาน ฯลฯ จะ

ส่งรายละเอียดต่าง ๆ ดังกล่าว ให้พื้นที่ต่อไป 
มติที่ประชุม  - รับทราบ 
 

ปิดประชุม      ๑1.45 น. 
 
 
 

          (นายจักรพงศ์  แหล่ทองค า) 
                     นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
                           ผู้จดรายงานการประชุม 
 

      
 
 

         (นายธีระยุทธ  เกียรติธนภูษิต) 
                     รก.หัวหน้ากลุ่มพฒันายุทธศาสตร์ 
                          ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 
 
  
 


