
 
รายงานการประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน (EOC) 

COVID-19 อ าเภอเทพา ครั้งท่ี 1๔/2563 
วันที่ 30 ธันวาคม 2563  เวลา 09.00-13.00 น. 

ณ ห้องประชุมอาคารส่งเสริมสุขภาพ  โรงพยาบาลเทพา 
.................................................. 

รายช่ือผู้เข้าร่วมประชุม 
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เวลา 9.๐๐ น. ประธานที่ประชุมเปิดการประชุม  
นายวีรศักดิ์ เบญอะหลี สาธารณสุขอ าเภอเทพา แจ้งวาระการประชุมให้ที่ประชุมทราบ 
วาระท่ี 1  เรื่องท่ีประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ    
                   - สถานการณ์โรค (SAT)  
วาระท่ี 2  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่  13/2563 ลงวันที่ 23 ธันวาคม 2563 
วาระท่ี 3  เรื่องสืบเนื่อง 
     3.1 กลุ่มยุทธศาสตร์ (STAG) 
               3.2 การปฏิบัติงานในพื้นท่ี (Operation)   
         -  การเฝ้าระวังในพ้ืนที่ ทีมมาตรการด่านตรวจ คนเข้า-ออกพ้ืนที่/การกระท าความผิด /พรก. 
                      ฉุกเฉิน/อ่ืนๆ (นายสัญญา แหละหมัน) 
         -  ทีมช่วยเหลือ เยียวยาและพัฒนาคุณภาพชีวิต /MCATT  
                     “ปฏิบัติการฝ่าวิกฤติ โควิด-19 เทพารอด ปลอดภัย” (พัฒนาการอ าเภอ) 
         -  ทีมป้องกัน ควบคุม การแพร่ระบาดโรค SRRT (สสอ.เทพา ) 
                3.3 กลุ่มสื่อสารความเสี่ยง (RC)  
                  - รายงานช่องทางการสื่อสาร การด าเนินการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร  

   3.4 กลุ่มภารกิจศูนย์ข้อมูลการช่วยเหลือ (Logistic/IT) 
             3.5 ภารกิจด้านการเงินก าลังคน (F/A)  
        - แผนการเตรียมก าลังคน การจัดสรงบประมาณ  4 ระยะ  
         1) เฝ้าระวัง  2) ป้องกัน 3) ในภาวะที่เกิดการแพร่ระบาด 4) ระยะการฟื้นฟูเยียวยา 



วาระท่ี 4 เรื่องพิจารณา 
   4.1 ตลาด new normalการปรับสภาพตลาดสดริมทางรถไฟเทพา 
            4.2 .................................... 
วาระท่ี 5 เรื่องอ่ืนๆ 
   
วาระท่ี 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 

นายสัญญา แหละหมัน ประธานที่ประชุม แจ้งที่ประชุมรับทราบ เป็นการประชุมครั้งที่ ๒ หลังจากมี
การแพร่ระบาดโรค COVID-19 ที่จังหวัดสมุทรสาคร พื้นที่อ าเภอเทพามีการเตรียมการเฝ้าระวัง ป้องกันการ
แพร่ระบาดในพ้ืนที่ เป็นการค้นหากลุ่มเสี่ยง ในทุกพ้ืนที่ สามารถเฝ้าระวัง ควบคุม วางมาตรการ ไม่ให้มีการ
แพร่ระบาดได้  จังหวัดสงขลายืนยันผู้ป่วย ๒ รายซึ่งเชื่อมโยงเก่ียวเนื่องกับจังหวัดที่ระบาด 
 ประกาศค าสั่งคณะกรรมการควบคุมโรคจังหวัดสงขลา ลงวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๓ เนน้ย้ าให้
ข้าราชการ สวมหน้ากากอนามัย เว้นระยะห่าง และด าเนินการตามมาตรการที่มี ปฏิบัติในรอบแรก  กรณีกลุ่ม
แรงงานต่างด้าวได้สั่งการให้ผู้เกี่ยวข้องดูแลติดตามในพ้ืนที่ ล่าสุด เป้าหมาย คอื สถานประกอบการ คลับบาร์ 
คาราโอเกะ งดการเต้น เปิด-ปิดตามเวลาที่ก าหนด กรณีจัดกิจกรรมวันปีใหม่ วันเด็ก ได้ยกเลิกกิจกรรมทุกแห่ง
ตามรายละเอียด  (ภาพที่ 1-2) 



 
จากมตทิี่ประชุมคณะกรรมการศูนย์ EOC อ าภอเทพา ครั้งที่ 13 เมื่อวันที่  23 ธันวาคม 2563 
  1. ให้พ้ืนที่ ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ควบคุมแรงงานต่างด้าว ข้อมูลการเข้า –ออก พ้ืนที่ตามพ้ืนที่ชายแดน 

2. ให้ทุกส่วนราชการ หน่วยงานด าเนินการตามมาตรการ 
        2.1 มาตรการ new normal ในสถานที่สาธารณะ  
              -มาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม Social Distancing 
              -การสวมหน้ากากอนามัย 
              -การล้างมือ 
   2.2  มาตรการการสื่อสารจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ มีเว็ปเพจ สถานการณ์  
   2.3  ประชุมรายงานความก้าวหน้ามาตรการส าคัญ สัปดาห์ ละ ๑ ครั้ง 
  ทั้งประกาศ และ ค าสั่ง เริ่มมีความเข้มงวด ด าเนินกิจกรรมได้ โดยมีมาตรการการป้องกันเพื่อความปลอดภัย 
ในส่วนของจุฬาราชมนตรี ก็มีค าสั่งออกปฏิบัติ เช่น หลีกเลี่ยงการสลาม ตรวจวัดไข้ สวมหน้ากาก 
อนามัย เว้นระยะห่าง ล้างมือ เลี่ยงการจัดกิจกรรมคนเยอะ ส าหรับบางมัสยิด แนะให้ละหมาดตามแนวทางที่
จุฬาฯ ประกาศเพ่ิม 
 



 
 ผู้อ านวยการโรงพยาบาลเทพา  (SAT) น าเสนอข้อมูลสถานการณ์โรค ข้อมูลสถานการณ์โรค เมื่อวันที่ 
๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๓  ทั่วโลก ๘๑ ล้าน   
 การติดเชื้อระลอกนี้มาจากอินเดีย เข้าพม่า แล้วมาไทย ซึ่ง สายพันธ์ที่อังกฤษมาอินเดีย  ส าหรับเอเชีย 
อัตราการติดเชื้อ ในประเทศไทยร้อยละ 0.95   ผู้ป่วยรายใหม่ ๑๕๕ ราย เป็นการติดเชื้อในประเทศเพ่ิมขึ้น 
จ านวนจังหวัดเพ่ิมเป็น ๔๕ จังหวัด จังหวัดระยองเพ่ิมข้ึนเชื่อมโยงกับบ่อนการพนัน กลุ่มที่เสียชีวิตที่ระยอง
เสียชีวิตที่ระยองแต่มีภาวะแทรกซ้อน หัวใจ อัมพาต ส าหรับสมุทรสาคร กลุ่มแรงงานต่างด้าวติดเชื้อลดลง ผู้ติด
เชื้อรายใหม่เป็นคนไทย เน้นมาตรการกักตัวในที่พัก  สามารถจัดการแรงงานต่างด้าว รอการใช้วัคซีนใน
ประเทศไทยในช่วงเวลานี้ยังสามารถรอได้ ส าหรับ  ข้อมูลสถานการณ์โรค สงขลายัง ไม่พบผู้ติดเชื้อ ส าหรับ
พ้ืนที่ ๔ โซนตามสี  ซึ่งต้องมีการตรวจสอบข้อมูลข่าวสาร  (ดังภาพ) 

 
 มติที่ประชุม รับทราบประธานที่ประชุม มีข้อสั่งการที่ประชุม  
1.) เรื่อง Webpage  ฝากปลัดอนุชา เชื่อมต่อข้อมูลสถานการณ์โรคในอ าเภอเทพาจากสาธารณสุขอ าเภอ น า
ข้อมูลมาให้เคลื่อนไหว ส่วนข้อมูลจากก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ได้รับทราบ ท าความเข้าใจในพ้ืนที่  
2.) หน่วยงานสาธารณสุขสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ จุดตรวจด่านนาจวก 
 
วาระท่ี ๒  รับรองวาระการประชุม  
คุณเดือนฉาย อ่านรายงานการประชุมครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๓ วันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๓  
มติที่ประชุม รับรองการประชุม เผยแพร่ข้อมูลในเว็บไซด์  



วาระท่ี ๓ เรื่องสืบเนื่อง  
ประธานที่ประชุม สอบถามความก้าวหน้ากรณโีรงงานกะปิ จากการประชุมครั้งที่ผ่านมา   
นายชารีฟ  นิภิรมย์ ผอ.รพ.สต.สะกอม รายงานที่ประชุมทราบจากการลงไปพื้นที่ กลุ่มคนงาน เป็น

ชาวต่างด้าวไม่ได้ออกนอกพ้ืนที่ การขนส่ง โรงงานไปรับเคย ที่สมุทรสาครเมื่อวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๓  มี
การไปรับวัตถุดิบ มาเลเซีย โดยเข้า-ออกด่านสะเดา ซ่ึงมีรถมาส่ง มีพนักงานมาส่ง ๓ คน ส าหรับอินโดนีเซีย ไป
รับที่ท่าเทียบเรือ มีพนักงานมาส่ง ๓ คน  ซ่ึงเจ้าหน้าที่ด่านตรวจคนเข้าเมือง ชี้แจงแนวทาง การปฏิบัติการ
ป้องกันตัว ส าหรับตลาดสะกอม เจ้าหน้าที่ให้ค าแนะน า ย้ ามาตรการ ล้างมือ สวมหน้ากากอนามัน เว้น
ระยะห่าง 

ประธานที่ประชุม สั่งการให้ติดตามต่อเนื่อง ในการประชุมครั้งต่อไปควรมีฝ่ายความมั่นคง (ต ารวจ 
ทหาร)เข้าร่วมด้วย สืบเนื่องจากพ้ืนที่เสี่ยง บ่อน สถานประกอบการ ผู้ใช้แรงงานต่างด้าว ด่านต่างๆเป็นแนว
ชายแดน ที่มีคนรอดเข้ามาเป็นกลุ่มผู้ติดเชื้อ จนเกิดการระบาด กรณีเดียวกันคือ มาเลเซีย 
 ๓.๑ ภารกิจ STAG   มีข้อสั่งการ EOC อ าเภอเทพา  โดยน าวาระการประชุมเม่ือวันที่ ๒๓ ธันวาคม 
๒๕๖๓  คือ ๑ ในพ้ืนที่ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ควบคุมแรงงาน  ๒ ให้ทุกส่วนราชการด าเนินการตามมาตรการ ๓ 
เน้นย้ า จังหวัดที่ห้ามเดินทางเข้าไป  สมุทรสาคร ระยอง  



ข้อหารือ   
๑. สวนสาธารณะ   
๒. สนามชนไก่ ชนโค บ่อนการพนัน 
๓. การละหมาดวันศุกร์ ๔ ตลาดนัดต่างๆ 
ประธาน มีข้อสั่งการให้สวนสาธารณะ ต้องมีมาตรการความปลอดภัย ยึดตามค าสั่งผู้ว่าฯสงขลา ให้

ท้องถิ่นประสานกับเทศบาล ต าบลเทพา  ซึ่งมีผู้ใช้บริการสวนสาธารณะ เทพา /วังใหญ่  เครื่องเล่นที่สวนสระ 
มีอยู่ในสวนสาธารณะ เน้นให้มีการป้องกันไว้ก่อน หรือ วางมาตรการงดเว้นการใช้ กรณบีริเวณหัวรถไฟ  

นางสาวศศิ  รังษีสว่าง (อบต.วังใหญ่) รายงานที่ประชุมการด าเนินการในพ้ืนที่ จัดท าป้ายไวนิล 
ประชาสัมพันธ์สวนสาธารณะ และยังไม่มีอุปกรณเ์ครื่องเล่นชนิดใด 

ประธาน มีข้อสั่งการ กรณีเครื่องเล่นน้ าที่หมู่ 5 ต าบลป่ากอ ให้ก านัน และทีมเจ้าหน้าที่ลงพ้ืนที่เพ่ือ 
ให้ขัอมูลสร้างความเข้าใจหารือวางมาตรการไปด้วยกัน เร่งด าเนินการได้ทันที  

ก านันต าบลเทพา หารือที่ประชุม กรณี มีการแข่งขันฟุตบอล ป่ากอ มาจาก กระบี่ สตูล นครฯ 
ปัตตานี นราธิวาส ซึ่งผู้อ านวยการโรงพยาบาลเทพา ชี้แจงให้ทราบโดยหลักการสามารถจัดการแข่งขันในสนาม
ได้ได้ แต่ปฏิบัติตามมาตรการ ทั้งผู้จัด และผู้ดูแล ซึ่งต้องชวนคุยกัน โดยให้ข้อมูลก่อน ท่านก านัน มีความเห็นที่
ประชุม ไม่ควรมีการแข่งขันเพราะการแข่งขันมีความเสี่ยง จากการตะลุมบอล 
ประธานที่ประชุม มีข้อสั่งการ ให้ทีมท้องถิ่นร่วมกับสาธารณสุขลงไป สร้างความเข้าใจพูดคุยกัน วางมาตรการ 
ซึ่งถ้ามีเจ้าหน้าที่คอยตรวจ  รวมถึงการน าค าสั่งการมาพิจารณาร่วมกันกับกลุ่มสนามชนไก่ ชนโค บ่อนการ
พนัน  มอบให้ปกครอง ต ารวจ และท้องถิ่นในพ้ืนที่ .....ปีนี้ เฝ้าระวัง งดกิจกรรม รวมถึงสนามซ้อม   

สาธารณสุขอ าเภอ  เสนอที่ประชุมว่าเป็นโอกาสส าคัญ คือ น าประกาศฯ แนวทางปฏิบัติการอยู่
ร่วมกัน ซึ่ง ผอ.รพ. มีทีมฯ รับรู้ข้อมูลตามประกาศฯ ผู้ว่า  DMHTT  ซึ่ง ต้องมีระบบการคัดกรอง เว้นระยะห่าง  
การล้างมือ บันทึกผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ให้เป็นไปตามแนวทางดังกล่าว  

ก านันต าบลเทพา  มีข้อเสนอว่าให้ถ่ายบัตรประชาชนที่ประชุมเห็นควรใช้แนวปฏิบัติตามมาตรการ ที่
สาธารณสุขอ าเภอชี้แจง  

1) วัดอุณหภูมิ     ๒ )เว้นระยะห่าง /สวมหน้ากากอนามัย    ๓) ใบเซ็นชื่อ 
สาธารณสุขอ าเภอ  เรื่องการละหมาดร่วมกันในวันศุกร์ จะเน้นย้ าให้ รพ.สต. ติดตามในพ้ืนที่ 
ประธาน  แจ้งที่ประชุมทราบ ฝ่ายปกครองน าข้อมูลจากการประชุม เข้าวาระเรื่องแจ้งเพ่ือทราบในที่

ประชุมประจ าเดือนผู้ใหญ่บ้าน วันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๓ นี้  
ก านันต าบลสะกอม   ขออนุญาตน าเสนอว่า ตลาดสะกอม ซึ่งเป็นจุดเสี่ยง ลูกค้าเป็นคนที่มาจากต่าง

พ้ืนที่ ควรมีมาตรการเข้มข้น ควรมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ไปตรวจวัดอุณหภูมิในตลาดส าหรับ มัสยิดมีการเว้น
ระยะห่าง แต่สวมหน้ากากอนามัย ประมาณ ๓๐%  กรณีกลุ่มดะวะห์ ที่สอนศาสนาในพ้ืนที่ควรมีการสวม
หน้ากากอนามัย ส าหรับอีกกลุ่มคือ กลุ่มนั่งร้านกาแฟในบ้าน  กรณีร้านค้า 7-11 บริเวณปั้มน้ ามัน ก็เป็นจุด
เสี่ยงเช่นกัน  

ประธาน มีข้อสั่งการ 1) ตลาดสะกอม ให้ผู้ประกอบการร้านค้ารับผิดชอบดูแลลูกค้า  หาก
ผู้ประกอบการสวมหน้ากากอนามัยทุกราย ลูกค้าท่ีมาต้องสวมหน้ากากอนามัยก่อนเข้าร้าน โดยให้ปลัดต าบล
สะกอม สนับสนุนเจล จัดวางจุดล้างมือ จึงยังไม่มีความจ าเป็นต้องมีคนไปยืนวัดไข้   



2) มัสยิด มีการวัดไข้โดย อสม. แตย่ังไม่รับผิดชอบตนเองที่จะสวมหน้ากากอนามัย ผู้น าศาสนา 
ผู้ใหญ่บ้านต้องย้ าให้ชุมชน รับผิดชอบตนเองด้วย  

สาธารณสุขอ าเภอ ต้องใช้ช่องทางกลุ่มคณะกรรมการอิสลามอ าเภอ  
ก านันต าบลเทพา  ให้ข้อมูลเพ่ิมหลักจากสอบถามเรื่องของเด็กเล่นในพ้ืนที่ จากข้อหารือก่อนหน้านี้ 

เครื่องเล่นดังกล่าวเป็นของคนในต าบลหมู่ ๕ สามารถด าเนินการพูดคุยได้เลย ตามมาตรการที่ประชุม  
สาธารณสุขอ าเภอ ได้พูดคุยกับผู้ประกอบการ โดยให้ทีมต าบลตรวจสอบ ได้รับการประสานสั่งการ ฯ

OQ  (Organize Quarantine) สถานประกอบการที่แจ้งยอดไว้  ต้องมีการจัดเตรียมพ้ืนที่ แยกพ้ืนที่ ประเมิน
ตามเกณฑ์สาธารณสุข ในอ าเภอ มี OQ กี่แห่ง ผ่านมาตรฐานกี่แห่ง  รายงานผลและประสานข้อมูล RC 
น าเสนอในกลุ่มไลน์ เฟสบุค  เพ่ือรับรู้ร่วมกัน 

ผอ.รพ.สต.วังใหญ่ กรณี อสม.วังใหญ่กลับจากศึกษาดูงาน มีการสมัครใจเก็บตัวที่บ้าน 14 วัน มีการ
ติดตามอาการ ยังไม่พบว่ามีอาการผิดปกติ 
 ผอ.โรงพยาบาลเทพา   แพปลามีความกังวลใจ เนื่องจากผู้ขับรถขนส่ง ยังเดินทางไปมาเลเซีย  ซึ่งยัง
ไม่มีการตรวจที่จังหวัดสมุทรสาคร  เพราะคนเยอะมาก มาตการปิดจังหวัดแต่การขนส่งยังมีอยู่  ซึ่งมีการตรวจ
เป็นระยะๆ แต่ยังไม่เจอ ณ ตอนนี้เทพายังไม่พบผู้ติดเชื้อ  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ประธาน  มีข้อสั่งการ ให้มีทีมเยียวยาลงพ้ืนที่ประเมินความกังวลใจ กับผู้ประกอบการแพ  เน้นความ

เข้าใจให้ข้อมูล และด าเนินการตามมาตรการ จังหวัด  ส าหรับ OQ ด าเนินการอย่างไรให้เป็นไปตามมาตรการที่
ทีมข้อมูลสาธารณสุข 

สาธารณสุขอ าเภอ  เตรียมความพร้อมข้อมูลสถานประกอบการไว้ก่อน ข้อมูลรายงานแรงงานต่างด้าว 
ผอ.รพ.สต.วังใหญ่ รายงานที่ประชุมทราบ ได้ด าเนินการลงพ้ืนที่ตรวจสอบข้อมูล ซึ่งไม่ตรงกันกับข้อมูลจริง 
(เดิม 78 คน มีจริง 60 คน) ไม่มีการเคลื่อนย้าย ส าหนับกลุ่มที่มีกลุ่มของโรงงานสาขาล าเปา เตรียมจะไปดู
งานที่ เกาะหลีเป๊ะ กลับมาต้องด าเนินกานตามมาตรการ 



สาธารณสุขอ าเภอ  ก าชับที่ประชุมว่า ถ้าเป็นแรงงานต่างด้าวไม่สามารถเดินทางออกนอกพ้ืนที่ได้เลย 
ส่วนคนที่จะไป ได้ (ถ้าไม่ใช่ต่างด้าว) กลับมาก็พักกักตัว 

ผอ.รพ.สต.วังใหญ่  แจ้งว่า กลุ่ม อสม.ที่เดินทางกลับมาจากการศึกษาดูงาน มีการกักตัว หมู่ ๔ บ้าน ๒ 
หลัง โดยมี อสม.สแกนทุกวัน สามารถเข้าเกณฑ์ได้  ส าหรับหมู่ที่ ๑ ขอกักตัวที่บ้าน .หมู่ ๕  ซ่ึงมีการแยกบ้าน 
แยกการปฏิบัติตัวตามมาตรการจากที่ประชุม  

สาธารณสุขอ าเภอ รายงานว่า บริษัทแปรรูปไม้ยางพีวายเอ็มไอวูด ทีม SRRT จะมีการเตรียมจัด OQ  
ตามมาตรการ ส าหรับข้อมูลที่รายงานไว้มีกลุ่มแรงงาน 78  คน ปัจจุบัน ๖๐ คน  แจ้งปรับรายงานข้อมูลได้
ทันที ส าหรับอีก  ๓-๔ แห่งที่เก่ียวข้อง ทีมสาธารณสุขไปด าเนินการ ประสานกับ ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน และ ชกต.
เตรียมความเข้าใจ และพร้อมรับกับสถานการณ์ 

ประธาน ส าหรับ ด่านด าเนินการทุกจุด ด่านนาจวก มี รพ.สต. จัดเจ้าหน้าที่ได้ดี ส าหรับจุดหลักของ 
อ าเภอ ได้ด าเนินการตามที่ สสอ.รายงาน  ปฏิบัติตามเพ่ือความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ เน้น ด่านปลอดภัยทาง
ถนน โควิด และความม่ันคง ๓ ประเด็น 

สาธารณสุขอ าเภอ ส าหรับด่าน เราเพิ่มการลงทะเบียน ลงผลการวัดไข้ เพ่ือเป็นระบบ สามารถสรุป
จ านวนผู้เดินทางที่มีการบริการคัดกรองสามารถรายงานเร่งด่วนได้  การประชุม EOC สัปดาห์หน้า สามารถ
น าเสนอได้ 

ผู้อ านวยการโรงพยาบาล  ท าอย่างไร จะป้องกันคนเมา มาอยู่บนถนนแล้วเป็นเหตุให้มีการบาดเจ็บกับ
ผู้เดินทาง ด่านชุมชนสามารถดัก และป้องกันได้  ขอชื่นชมทางต ารวจขอความร่วมมือ การตรวจแอลกอฮอล์ 
เนื่องด้วย บริษัทประกันจะทักท้วง ว่าท าไมไม่ตรวจแอลกอฮอล์ จะไม่ได้ประกันหากไม่มีการตรวจแอลกอฮอล์ 

ประธาน  ก าชับผู้เกี่ยวข้องที่ประชุมทราบ ด่านตรวจในพ้ืนทีจ่ะรูจ้ักมักคุ้น กับคนในพ้ืนที่ พอจะ
แยกแยะได้ว่า ใครเมาขับรถมา ก็จะให้จอดนั่งพักท่ีด่าน แล้วติดต่อญาติมารับ แนวทางนี้จะปฏิบัติกันอยู่ใน
พ้ืนที่ วังใหญ่ เกาะสะบ้า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



วาระท่ี ๓.๓  ภารกิจ RC  ช่องทางการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร 
นางสุจิตรา ลือเมาะ รายงานที่ประชุมทราบ มีการสื่อสารเรื่องการงดเยี่ยมในโรงพยาบาล เว็บไซด์ 

กลุ่มไลน์  อ าเภอเทพา ศูนย์สื่อสารความเสี่ยงอ าเภอเทพา  
ประธาน มีข้อสั่งการ ให้น าข้อมูลจากการประชุมทั้งหมด ประชาสัมพันธ์ทุกภาคส่วนโดยตรง  กลุ่มไลน์ 

EOC  รายงานข้อมูล ปรับข้อความตาม อาหาหมัด สิระโก เสนอแนะ เป็นศูนย์ปฏิบัติการ EOC อ าเภอเทพา  
วาระที ๓.๔  กลุ่มภารกิจศูนย์ข้อมูลการช่วยเหลือ (Logistic/IT) 

มารีนา หล าสะ  รายงานสถานการณ์ วัสดุ อุปกรณ์ ที่ใช้มีเพียงพอ 
โรงพยาบาลเทพา 

 
ล ำดับ รำยกำร 

 
จ ำนวนคงคลัง 

 
ประมำณกำรใช้ 

1 Surgical mask 78,830  ชิ้น 
4  เดือน 

2 Surgical mask (บริจำค) 7,580  ชิ้น 

3 Face Shield 3,931  ชิ้น เพียงพอ 

4 N95 1,341  ชิ้น เพียงพอ 

5 Alchol 70 %(450 ml.) 640   ขวด 6  เดือน 

6 Alchol GEL (400 ml.) 700   ขวด 10  เดือน 

สาธารณสุขอ าเภอ 

ล า
ดับ รายการ จ านวน 

ปริมาณการใช้ 

1 Surgical mask 50 ชิ้น เพียงพอ 

2 Face Shield 112 เพียงพอ 

3 N95 10 ชิ้น เพียงพอ 

4 Alchol 70 %    60 ลิตร เพียงพอ 

5 Alchol GEL  20 ขวด เพียงพอ 

6 เสื้อกาวน์ผ้า 38 ตัว เพียงพอ 

7 เทอร์โมสแกน 10 เครื่อง เพียงพอ 

 
 



วาระท่ี ๓.๕   ภารกิจด้านการเงินก าลังคน (F/A) 
ท้องถิ่นอ าเภอ  รายงานที่ประชุมทราบว่า ในช่วงการระบาดโควิด ส านักงานท้องถิ่น เตรียมชี้แจ้ง

รายละเอียดเรื่องระเบียบการเบิกจ่ายท้องถิ่น จะมีการประชุมหารืออีกครั้ง ด้วยข้อกังวลการใช้งบประมาณใน
การระบาดระลอกใหม่นี้ ไม่สามารถประมาณการณ์  ซึ่งครั้งก่อน งบประมาณท้องถิ่นมีการชะลอ ส่งผลต่อการ
ใช้จ่ายงบประมาณ  จ าเป็นต้องขอความร่วมมือกับท้องถิ่นทุกแห่ง  ให้ชะลอการใช้จ่ายงบเพราะไม่สามารถ
คาดการณ์   

ประธาน  มีข้อสั่งการให้เตรียมกันงบประมาณไว้ส าหรับการแก้ปัญหาตอบโต้การระบาดโควิด-19 
ระลอกนี้  ก าชับให้ท้องถิ่นดูรายละเอียดงบประมาณ ในส่วนที่กันไว้เบื้องต้น แต่ละท้องถิ่นเตรียมแผนกัน
งบประมาณส่วนนี้ไว้แล้ว น าเสนอที่ประชุมในครั้งต่อไป 

ผู้อ านวยการโรงพยาบาลเทพา  จากข้อมูลสถานการณ์ใรระลอกใหม่นี้ ซึ่งมีกระจายอย่างรวดเร็ว ติด
ง่ายมาก แนวโน้มพรุ่งนี้เพิ่มเป็น 300 คน ผู้คนจะมีภาวะตระหนก ท้องถิ่นต้องเตรียมการอย่างน้อย ๓ เดือน 

กาญจนา ชูหวาน   ชี้แจงที่ประชุมทราบ ระเบียบงบประมาณด้านนี้ ทุกท้องถิ่นมีหมวดที่เกี่ยวข้องกับ
สถานการณ์ฉุกเฉิน  สามารถเบิกใช้โดยนายกฯ ผ่านพิจารณา จากงบกองทุน สปสช. มีเพียงพอสนับสนุนการ
แก้ไขปัญหาสุขภาพประชาชนในพ้ืนที่ได้ 

ท้องถิ่นอ าเภอ  แจ้งให้น้องๆ ทีมท้องถิ่นทุกแห่งพิจารณางบประมาณ ให้ความส าคัญกรณีการ
แก้ปัญหาโควิดเป็นปัญหาส าคัญล าดับต้น  รองลงมาที่ไม่ส าคัญต้องชะลอไว้  ผู้บริหารท้องถิ่นอ าเภอจะมีการ
หารือในวาระการประชุม เตรียมรายงานในการประชุมครั้งหน้า 

ผอ.รพ.สต.ท่าม่วง มีข้อคิดเห็นที่ประชุมทราบ  หากเป็นไปได้ ในส่วนงบประมาณที่ท้องถิ่นได้มีการ
น าไปใช้ด าเนินการแก้ไขปัญหาในระยะแรกของการระบาด ไปเท่าไหร่  แล้วน ามาประมาณการมาประมาณ
การณ์ ขอใช้งบประมาณกองทุน สปสช.  ให้เป็นไปตามมาตรการโควิด -19 ระลอกนี้ อย่างไร น าเสนอ ในเวที
การประชุมรอบต่อไป เพ่ือเป็นข้อมูลให้ที่ประชุมเห็นการสนับสนุนงบประมาณ จากท้องถิ่นในภาพรวมของ
EOC อ าเภอเทพา 
มติที่ประชุม  เห็นชอบ ประธานมีข้อสั่งการให้ทุกท้องถิ่นเตรียมน าเสนอครั้งหน้า งบประมาณ คนและระบบ
บริหารจัดการแต่ละท้องถิ่น ของกลุ่มภารกิจนี้ 
 

วาระที่ ๔ เรื่องพิจารณา  
ผู้อ านวยการโรงพยาบาลเทพา แจ้งที่ประชุมทราบ มีข้อเสนอแนะจากเวทีการประชุมแกนน าผู้ป่วยโรค

เรื้อรัง NCD เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านมา กรณีตลาด New normal  พบว่าบางตลาด แม่ค้ายังคง
วางผักกับพื้น ไม่เป็นไปตามมาตรการของผู้ประกอบการในตลาดสด รบกวนท้องถิ่นตลาดไปตรวจสอบข้อมูล 
และด าเนนิการ  

ประธาน  มีข้อสั่งการ เรื่องนี้มอบให้ท้องถิ่นเข้าที่ประชุมวันที่ ๕ มกราคม 2564 มีหนังสือเชิญ
เทศบาลเข้าร่วมด้วย ทีมสาธารณสุขอ าเภอสร้างความเข้าใจเกณฑ์มาตรฐานตลาด New normal 

ปลัดต าบลสะกอม  แจ้งที่ประชุมทราบ จากมติครม. ให้แรงงานต่างด้าวทุกประเภทมารายงานตัว 
ประธาน   มีข้อสั่งการขอให้ถือปฏิบัติการ ตามระเบียบวาระการประชุม  

   นัดประชุม EOC ครั้งต่อไปวันที่ ๗ มกราคม 2564  



วาระท่ี 5 เรื่องอ่ืนๆ 
 ผู้รับผิดชอบงาน LTC รายงานที่ประชุม ทราบการด าเนินงาน ระบบบริการดูแลระยะยาวด้าน
สาธารณสุขส าหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิง( Long Term Care) เพ่ือให้ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป ที่มีภาวะพ่ึงพิง 
(กลุ่มติดบ้านติดเตียง) ได้รับบริการด้านสาธารณสุขตามชุดสิทธิประโยชน์ที่เชื่อมโยง กับบริการทางสังคม โดย
การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ตามสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เข้าร่วม
โครงการ ท าค าสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ LTC มีบัญชีกองทุนหลักประกันสุขภาพเพ่ือการดูแลผู้สูงอายุที่มี
ภาวะพ่ึงพิงในพ้ืนที่ หน่วยบริการสาธารณสุขส ารวจ และบันทึกข้อมูลผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิงในพ้ืนที ใน
โปรแกรม LTC ซ่ึงอปท.เท่านั้นที่จะสามารถยืนยันข้อมูลผู้สูงอายุได้   
 วันที่ 28 ธันวาคม 2564 ทมีอ าเภอเทพา ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงในพระบรมราชานุเคราะห์ เพ่ือ
มอบการ์ดของขวัญ ประชาชนทุกครอบครัวมีหมอประจ าตัว 3 คน ในพี้นท่ีต าบลสะกอม และต าบลเทพา  
พบว่าผู้สูงอายุต าบลเทพาได้รับสิทธิประโยชน์ LTC  หากเป็นไปได้ ทุกท้องถิ่นเร่งด าเนินการ   
 อบต.วังใหญ่ มีการด าเนินการอยู่ โดยได้รับความร่วมมือจาก รพ.สต.วังใหญ่ ส ารวจข้อมูลผู้สูงอายุ
ประเมินตามเกณฑ์ ADL ประสานมายัง อบต.ยืนยันข้อมูลก็จะสามารถด าเนินการเขียนแผนเบิกเงินสวัสดิการ 
รายละ 5,000 บาท/ปี แต่ในปี 2564 นี้ สปสช. สนับสนนุให้ เป็น 6,000 บาท/ปี และขยายกลุ่มเป้าหมาย
เป็นกลุ่มเปราะบาง ผู้พิการ ที่มีภาวะพ่ึงพิง  
 

 
มติที่ประชุม เห็นชอบให้ทุกท้องถิ่นด าเนินการ เพ่ือให้กลุ่มผู้ที่มีภาวะพ่ึงพิงทุกรายในพ้ืนที่ได้รับสิทธิประโยชน์ 
จากเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปิดประชุม 12.35 น. 
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