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เวลา 09.00น. ก่อนเปิดการประขุม 
นายวีรศักดิ์ เบญอะหลี สาธารณสุขอ าเภอเทพาได้แจ้งวาระการประชุมให้ที่ประชุมรับทราบ และมีการ

แจ้งเหตุผลการเปิดการประชุม EOC Covid-19  ในรอบใหม่ ซึ่งได้รับรายงานสถานการณ์การพบผู้ป่วย ใน
ประเทศไทย และมีสถานการณ์การแพร่ระบาดCovid-19 ในประเทศเพ่ือนบ้าน5 

วาระท่ี1  เรื่องแจ้งที่ประชุมทราบ 
 ประธานที่ประชุม กล่าวทักทาย แจ้งรายงานสถานการณ์การแพร่ระบาด จังหวัดสมุทรสาคร เมื่อวานมี
การสั่งการจากผู้ว่าฯสงขลา วันนี้เป็นการเตรียมการป้องกันสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นในพื้นที่อ าเภอเทพา 
เป็นการอัพเดทคณะท างานในช่วงแรก มีการควบคุมได้ในระดับดี จากกความร่วมมือ วางมาตรการป้องกัน
อย่างดีจากทุกภาคส่วน ตามบทบาทหน้าที่ และน าเข้าสู่วาระการประชุม   

1.1 ผู้อ านวยการโรงพยาบาลเทพาหัวหน้ากล่องภารกิจตระหนักรู้และประเมินสถานการณ์(SAT) 
น าเสนอข้อมูลสถานการณ์โรค ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เน้นย้ า๑)เรื่องการสื่อสารข้อมูลที่
ไม่เป็นจริง ไม่ส่งต่อ  ๒)เรื่องข้อมูลผู้ป่วยต้องแถลงการณ์ร่วมกับนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด 
บทบาทประธาน EOC อีกส่วนเรื่อง ๓)การสื่อเรื่องชาติพรรณ พม่าเข้ามาไทย 4) การเตรียม
ความพร้อมรับมือสถานการณ์ Covid-19 ของโรงพยาบาลเทพาด้วยมาตรการต่างๆ ที่มีอยู่เดิม
ให้มีความเข้มข้นขึ้น 
 

1.2  



 1.2 ปัจจุบันนี้ โควิดระบาดทุกทวีป ข้อมูลประเทศไทย วันที่ 22 ธันวาคม 2563 ประเทศไทย เรา
พบผู้ติดเชื้อ 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



ประธาน แจ้งที่ประชุมเน้นย้ าการสื่อสารส่งต่อข้อมูล ให้ปลอดภัย ไม่ต้องการให้เกิดการระบาดในพ้ืนที่ 
เน้นย้ าให้พ้ืนที่ ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ควบคุมแรงงานต่างด้าว จ าเป็นอย่างยิ่งในระยะนี้ ให้มีการรับรู้ข้อมูลลูกบ้าน
ทุกบ้าน มีการแจง้ข้อมูลการเข้าออกพ้ืนที่ กลุ่มแรงงานมาเลเซีย พม่า จะมีการแจ้ง ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน เป็นที่
วางใจได้ ให้ดูข้อสั่งการจากจังหวัด ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดเพ่ือควบคุมสถานการณ์ 

1.3 สาธารณสุขอ าเภอเทพาหัวหน้ากล่องภารกิจปฏิบัติการ (Operation) แจ้งที่ประชุมทราบว่าใน
พ้ืนที่อ าเภอเทพา มีผู้เดินทางจากพ้ืนที่เสี่ยง จ านวน ๒ คน ให้ด าเนินการสอบสวนโรค และให้กักตัวที่บ้าน  
(Home Quarantine) และรอผลการยืนยันเบื้องต้นทั้ง 2 คน ยังไม่พบอาการผิดปกติ 

1.4 สาธารณสุขอ าเภอเทพาขออนุญาตท่านประธานน าเสนอข้อสั่งการ คณะกรรมการโรคติดต่อระดับ
จังหวัด  เมื่อวานตอนเย็นมีการลงนาม ๒ ฉบับ  ๑) เรื่องการควบคุมเคลื่อนย้ายกลุ่มแรงงานต่างด้าว    2) เรื่อง
มาตรการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙   โดยอ าเภอ
ด าเนินการแจ้งลงไปในทุกพ้ืนที่ โดยนายนายสัญญา  แหละหมันสนับสนุนข้อสั่งการเบื้องต้นเตรียมท าหนังสือ
แจ้งไปให้ ท้องถิ่น ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน สถานประกอบการทั้งหมดในอ าเภอเทพา 

ประธาน   เน้นย้ าให้ที่ประชุมให้ถือแจ้งไป ใช้ค าสั่งอ้างอิงจากจังหวัดสงขลา โดยให้ทีมเลขาฯ แจ้งส่วน
ราชการที่เก่ียวข้อง รับทราบปฏิบัติการอย่างเคร่งครัด 
มติที่ประชุม   รับทราบ ทุกหน่วยงานเตรียมความพร้อมด าเนินการตามข้อสั่งการตามระเบียบอย่างเคร่งครัด 
 
วาระท่ี 2  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 12/2563  ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2563 

คุณเดือนฉาย โชคอนันต์  รายงานการประชุมครั้งที่ ๑๒ เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม2563 มีการประชุม
บูรณาการกับหัวหน้าส่วนราชการ ด าเนินงานประจ า แบบ New normal เช่น สถานศึกษา เน้นการเว้น
ระยะห่าง สวมหน้ากากอนามัย การล้างมือ และท าความสะอาดพ้ืนที่ และที่ประชุมมีการบูรณาการกับการ
ขับเคลื่อนประเด็นพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ อ าเภอเทพา เรื่องอุบัติเหตุทางถนน โรคเรื้อรัง และการ
จัดการขยะ เน้นการขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาไข้เลือดออก  

ประธาน ..ที่ประชุมรบัรองการประชุมครั้งที่ผ่านมา   เน้นองค์กรปกครองท้องถิ่น ในกาจัดการ
พิจารณาจัดกิจกรรมปีใหม่ หากมีการจัดกิจกรรมต้องพิจารณาตามมาตรการจังหวัด 

ท้องถิ่นอ าเภอเทพา แจ้งที่ประชุมรับทราบ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่มีจัดปีใหม่  ส่วนวันเด็ก มี
อบต.ล าไพล อบต.เทพา ซึ่งหากมีแนวทางการงดกิจกรรมก็จะด าเนินการตามค าสั่ง ควบคุมการแพร่ระบาด 
ประธาน  ..หากมีการจัดกิจกรรมใดไ ควรให้ทีมรพ.สต.ไปควบคุมดูแลป้องกันการแพร่ระบาดในพ้ืนที่ 
มติที่ประชุม  รับทราบ รองรับการประชุมครั้งที่ 12/2563 วันที่ 11 สิงหาคม 2563 

วาระท่ี 3  เรื่องสืบเนื่อง 

สาธารณสุขอ าเภอเทพา ขออนุญาตทบทวน โครงสร้างกล่องภารกิจEOC (โครงสร้าง) ตามค าสั่งอ าเภอ
เทพา 



 
 
๓.1  กลุ่มยุทธศาสตร์ (STAG)  

คุณกาญจนา ชูหวานเสนอที่ประชุมว่า ทีมคณะกรรมการควรเน้นให้มีการประชุมทุกสัปดาห์ ทุกวันพุธ 
เพ่ือติดตามความก้าวหน้าทันท่วงทีและมีประสิทธิภาพควบคุมสถานการณ์ได้ 

ผู้อ านวยการโรงพยาบาลเทพา  ในระยะเวลาสั้น ในเชิงกลยุทธ์ เราต้องมาทบทวนกัน ซึ่งถือว่าเป็นการ
สื่อสารกันในองค์กร เรายังไม่มีการติดประกาศ ในการพูดคุยกับผู้ป่วยและญาติ  ในปัจจุบันหากมีมาตรการ งด
เยี่ยมทุกกรณี เพ่ือเป็นมาตรการป้องกัน ...งดเยี่ยม หรือ เยี่ยมได้ ๑ คน ควรหลีกเลี่ยงการน าเด็กมา
โรงพยาบาล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ประธาน...เห็นควรให้ดูเป็นรายกรณี ประชาสัมพันธ์กระจายข่าว ในเรื่องการสื่อสารในระดับอ าเภอ RC  
ในเรื่องหน่วยบริการคลินิก ARI  ในการพบแพทย์ ทีมยุทธศาสตร์กับทีมสอบสวน ควรจะมีมาตรการสวมชุด
ป้องกันหน่วยบริการ  ทุกหน่วยงานด าเนินการตามมาตรการดังนี้ 

1  มาตรการเว้นระยะห่างSocial Distancing   
2. มาตรการการสื่อสาร ...มีการสื่อสารให้แจ้งรายวันว่าเรายังไม่พบผู้ติดเชื้อ....มีเว็ปเพจ สถานการณ์ 

ทุกหน่วยงานที่จัดกิจกรรมในพ้ืนที่  ตั้งแต่ การเข้า-ออกแรงงานต่างด้าว 
3. มาตรการ new normal  ในสถานที่สาธารณะ ตลาด ธนาคาร มัสยิด การสวมหน้ากากอนามัย 

เว้นระยะห่าง กลับมาท ามากขึ้น โรงเรียน หน่วยงานราชการทุกแห่ง การจัดกิจกรรมให้ท าตามมาตรการ  เน้น
ให้มีการสื่อสาร  ให้เป็นข้อก าหนดร่วมกัน ส าหรับการจัดพื้นที่ในโรงพยาบาล จุดพักคอย จุดรอบริการ โต๊ะ
อาหาร จะมีความเข้มข้นในลักษณะ new normal  ในโรงพยาบาล 

4. มีการประชุมรายงานความก้าวหน้ามาตรการส าคัญ ของแต่ละหน่วยงานสัปดาห์ละ ๑ ครั้ง 

มติที่ประชุม  รับทราบปฏิบัติตามมาตรการอย่างเข้มข้น 

3.2  กลุ่มภารกิจศูนย์ข้อมูลการช่วยเหลือ (Logistic/IT)  ส าหรับการเตรียมความพร้อม รพ.สต.มีความ
พร้อม ในเรื่องอุปกรณ์ แอลกอฮอล์ หน้ากากอนามัย  ติดตามสอดส่องกลุ่มที่เข้า-ออกพ้ืนที่ ส าหรับการให้บริการ 
เข้มข้น New normal  
ประธาน.... แจ้งที่ประชุมมอบหมายให้ทุกพ้ืนที่มีความพร้อม ส าหรับการเดินทางกลับ เข้ามาในช่วงเทศกาลปีใหม่   
นายสัญญา แหละหมัน  รายงานเรื่องการเตรียมความพร้อม ในการปฏิบัติการ ร่วมประชุม กับคณะกรรมการ
ควบคุมโรคติดต่อ กรณีปฏิบัติการสกัดกั้น  

สวนที่ 1 ผู้เดินทางเข้าออกพ้ืนที่ มีการแบ่งพ้ืนที่ชายแดน รอบกลาง รอบใน ส าหรับพ้ืนที่สะเดาใช้ก าลัง 
๓ ฝ่าย  ลาดตระเวน (กลุ่มลักลอบ) ส่วนการตั้งจุดตรวจ สกัด ยานพาหนะผู้น าพาคนลักลอบเข้าเมือง การ
ด าเนินคดีกับ มท. พ้ืนที่ตอนใน การตรวจสถานประกอบการอาจใช้กลุ่มแรงงานต่างด้าว ซึ่งสอดคล้องกับการ
ด าเนินงาน ห้ามเคลื่อนย้ายกลุ่มแรงงานต่างด้าว  และกลุ่มคนลักลอบเข้าเมืองเช่นมาเลเซีย ซึ่ง จะเน้นตั้งจุดตรวจ 
จุดสกัดในหมู่บ้าน ส่วน ด่านความมั่นคง ทั้งนาจวกและควนติหมุน ยังด าเนินการ แต่ไม่เข้มข้น แต่หากมีค าสั่งมา
จากส่วนกลาง พร้อมปรับการด าเนินการตามมาตรการโควิด ส าหรับด่านเฝ้าระวังช่วงเทศกาล มี ๒ จุด ที่โรงเรียน
กรงอิต า  และ ป้อม สภ.ห้วยปลิง  ส่วนด่านรองในท้องถิ่น มี6 แห่ง ในครั้งนี้มีด่าน ชรบ.ในชุมชน เน้นให้ตั้งด่าน 
วันละ ๑ ครั้ง เพ่ือดูความปลอดภัยถนน ๒ ความปลอดภัยมั่นคง และ ๓ ด่านโควิดด้วย  ซึ่งได้ก าชับกับท่านก านัน
มีงบประมาณให้ ในการปฏิบัติคงเดิม  เน้นย้ า ด่านหมู่บ้านชุมชน สามารถคัดกรองได้ดีมากกว่า ก่อนเข้าถึงพ้ืนที่
อ าเภอ จังหวัด  

ส่วนที่ ๒ แรงงานต่างด้าว พม่าและมาเลเซีย ซึ่ง หมู่บ้าน ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม. จนท.สาธารณสุข 
ด าเนินการตามมาตรการการลักลอบเข้าเมือง ไปกักตัวที่ด่าน สะเดาส่วนส าคัญคือ สาเหตุกลุ่มแรงงานต่างด้าว 
สถานประกอบการเราต้องมีการเข้าไปตรวจสถานประกอบการแรงงานต่างด้าว โรงเลื่อย โรงไม้ โรงแรมที่มีการพัก
พิงหลบหนีมา  ส าหรับ ๒ รายที่ลักลอบมา ได้ด าเนินการคดีไปกักตัวที่สะเดา ตัวอย่างเป็นการด าเนินการ ๓ ฝ่าย 
กรณีปีใหม่ เคาน์ดาวน์ ปีใหม่ วันเด็ก สวดมนต์ข้ามปี  อยากให้ทั้ง ๓ กิจกรรมนี้มีพ้ืนที่ใดจัดบ้าง เพ่ือเป็นข้อมูล 
ในช่วงปีใหม่สามารถติดตามความมั่นคง ความปลอดภัย บนท้องถนน เมาแล้วขับ รวมถึงโควิดด้วย ซึ่งในพ้ืนที่ใดมี
กิจกรรมหรือไม่  อ าเภอต้องมีข้อมูลทั้ง ๓ กิจกรรม 



สาธารณสุขอ าเภอเทพา  แจ้งแนวทางปฏิบัติ กรณีหลบหนีเข้าเมืองผิดกฎหมาย  เดิมเรามีดีอามาน แต่
เมื่อต้องยุบสถานที่ LQ ในอ าเภอเทพา ปรับเป็นการไปกักตัวที่สะเดา มาดูแนวทางการปฏิบัติ  ตามแนวปฏิบัติ  
(รูป)  

 
 

 



ส าหรับด่านจุดหลัก มีการจัดบุคลากร บูรณาการก าลังทุกภาคส่วน มีอสม.ตรวจคัดกรองโควิด ในด่านจุด
ตรวจปีใหม่ โดยมี เจ้าหน้าที่ ๑ คน อสม.๒ คน ส าหรับจุดรอง อีก ๖ จุด จะมี อสม.เวรละ ๒ คน (เวรเช้า) โดย
เตรียมอุปกรณ์ไว้ ส าหรับจุด Pop up ในพ้ืนที่ ไม่มีการจัดบุคลากรสาธารณสุขให้  สามารถติดต่อได้ภายในพ้ืนที่ 
(ไม่มีตารางปฏิบัติงาน)  เน้นย้ าแนวทางการปฏิบัติ ไม่ไปยืนตรวจบนถนน  แต่ต้องเป็นการสุ่มตรวจจัดระบบเป็น 
จุดตรวจตามบริเวณที่จัดไว้ (ในเต้นท์ที่จัดเตรียมไว้) 

ผอ.รพ.สต.ท่าม่วง  มีข้อซักถามที่ประชุม กรณี แรงงานต่างด้าว ที่มีในพ้ืนที่ ไปท างาน รับจ้างตัดไม้ จะท า
อย่างไรให้นายจ้างด าเนินการตามมาตรการอีกกรณี ตามที่ ผู้อ านวยการโรงพยาบาลเทพา  แจ้งว่าเชื้อโควิด เป็น
ง่ายไม่มีอาการ กรณีแม่ค้าผลไม้ไม่มีที่มา แล้วเราจะท าอย่างไร มาตรการอย่างไรในกลุ่มนี้ 

ผู้อ านวยการโรงพยาบาลเทพา ให้ข้อเสนอว่า ต้องย้อนมาดูสถานการณ์ในระดับจังหวัด ตั้งแต่เริ่มต้น เน้น
การป้องกัน สื่อสาร สวมหน้ากาก ล้างมือก่อน ซ่ึงตัวอย่างกรณีการงดกิจกรรม ก็ให้จัดได้แต่ท าตามมาตรการ ไม่ให้
เกิดภาพที่สื่อ ออกมาแล้วไม่เป็นไปตามมาตรการที่ควบคุมได้ส าหรับ รถเล่ขายผลไม้ เพ่ิมความเข้มข้น ล้างมือ เจล
แอลกอฮอล์  กลุ่มผู้ค้าขายในชุมชน ประชาชนมี Mask เพียงพอหรือไม่ ชาวบ้านสวมกันมั้ย?ทุกพ้ืนที่ควรกลับไป
ทบทวนกัน 

นายทรงพล พันธะนียะปลัดอ าเภอผู้รับผิดชอบต าบลปากบาง  มีข้อหารือว่าใน พ้ืนที่ปากบาง มีแพปู แพ
ปลา มีรถมารับปูมาจากมหาชัย วิ่งผ่านนราธิวาส แวะมาที่แพปู ก่อนเข้ามหาชัย ซึ่งมีข้อกังวล โดยให้ลูกน้องขนปู
ขึ้นรถไปมหาชัย ซึ่ง อาทิตย์ละ 3-4 เที่ยว ควรมีมาตรการอย่างไร 

สาธารณสุขอ าเภอเทพา  ...จากข้อมูลเรือง แพปลาที่ตั้งอยู่ หมู่ 4 ต าบลปากบาง ได้มีรถรับส่งปูมาจาก
จังหวัดสมุทราสาคร ไปยังตลาดกลางกุ้ง สัปดาห์ละ 2-3 เที่ยว นั้น มีการแจ้งไปยัง คลินิกเวชปฏิบัติครอบครัว 
(PCU2)  ลงไปสอบสวนข้อมูลในพ้ืนที่ แจ้งผลด าเนินการหัวหน้าภารกิจสอบสวนโรค SRRT ทราบอีกครั้ง พร้อม
รายงานผลในที่ประชุมครั้งต่อไป 

ผู้อ านวยการโรงพยาบาลเทพา... จังหวัด ๓ สมุทร (สมุทรสาคร สมุทรสงคราม สมุทรปราการ) น่าจะมี
การล็อคดาวน์กลุ่มที่มีการส่งออก ขนส่ง ตามมาตรการควบคุม ส าหรับเรื่องอาหาร สามารถกินได้หากท าสุก ช่วงนี้
ต้องมีการสื่อสารเรื่องการกินอาหารที่ท าสุกแล้ว เน้นการล้างมือ และห้ามกินสุกๆดิบๆ 

นายกัดดาฟีหะยีเดอบต.เทพา  เสนอที่ประชุมให้ปรับแก้ไขแนวทางปฏิบัติ กรณีการหลบหนีเข้าเมืองโดย
ผิดกฎหมายเดิม “ประสานท้องถิ่นอ าเภอ กรณีรถท้องถิ่น”   แก้เป็น “ประสาน อปท.ท้องถิ่นในการรับส่ง” เมื่อ
ปรับแล้วส าเนาแนบ ส่งให้กับท้องถิ่นปฏิบัติตามคุณธารรัตน์ จันทร์บุตร เลขาฯทีม SRRT รับไปด าเนินการ 

ประธาน  สั่งการที่ประชุมรับทราบ กรณีแรงงานต่างด้าว ให้ท้องถิ่นด าเนินการ ค้นหา ตรวจสอบข้อมูล 
ส าหรับกรณี พ้ืนที่ปากบาง ให้รพ.สต.ในพ้ืนที่ด าเนินการ 

สาธารณสุขอ าเภอเทพา  ...กรณีในพ้ืนที่ประเมินจับกุ้ง ซึ่งรายชื่อผู้จับกุ้งไปตลาดค้ากุ้ง เป็นข้อมูล
รวบรวมไว้ในระดับจังหวัด  ซึ่งได้ประสานแจ้งรายชื่อว่าเป็นผู้จับกุ้ง มีการส่งค้าขาย ของพ้ืนที่อ าเภอเทพา  ที่
ประชุมรับทราบ เพ่ือลงพ้ืนที่ติดตามว่า กลุ่มนี้เข้าไปในพ้ืนที่ที่มีการสัมผัสโรคหรือไม่ 
 



 
 

วาระท่ี 5   เรื่องอ่ืนๆ 

 5.1.นายอาระวี มะซอ  สะกอม  ขอปรึกษา ในพื้นที่สะกอม มีพ้ืนที่น่าเป็นห่วง ด้วยมีผู้เดิน
ทางเข้าออก มาซื้อสินค้า  สอง โรงงานกะปิ เขาน้อย ซึ่งมีการส่งกะปิไป มหาชัย ต้องการให้มีการตรวจสอบ
ความเสี่ยง  มาตรการ new normal  

สาธารณสุขอ าเภอเทพา...ตอบข้อซักถามที่ประชุม  ส าหรับโรงงานกะปิเขาน้อย  ได้ลงไปในพ้ืนที่ต าบล
สะกอม พบว่า ผู้ประกอบการมีการซื้อตัวกุ้งเคยจาก มหาชัย  และมีแรงวานต่างด้าว 1 คน เป็นคนงานพม่า แต่
ไม่เคยกลับไปบ้านเกิดที่พม่า ผู้เกี่ยวข้องในพ้ืนที่ต้องลงไปตรวจสอบการเข้าออกอีกครั้ง พร้อมรายงานความ
คืบหน้าให้ฝ่ายปกครองรับทราบ 

ประธาน   แจ้งคณะท างานระดับต าบล ประชุมในระดับต าบลอีกครั้ง ซึ่งจะมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้ง
ปลัดต าบล รพ.สต.พ้ืนที่ ซึ่งท่านผู้ว่าฯ แจ้งมาทางไลน์ ผู้ประกอบการเดินทางไป-กลับ  ไปขับเคลื่อนการ
ด าเนินงานในพ้ืนที่ 

คุณคอลีฟะ เอียดย่อ  ตัวแทน นายกฯสะกอม  มาตรการในพ้ืนที่ตลาด ค่อนข้างยากควบคุม เพราะ
เป็นตลาดเปิด คนนอกพ้ืนที่ซื้อขาย  มีการเน้นมาตรการให้แม่ค้าแจกถุงมือให้ลูกค้า เพ่ือป้องกันการ
แพร่กระจาย แต่เมื่อการระบาดเบาบางลง  สวมแมสบ้าง ไม่ใส่บ้าง  ครั้งนี้ระบาดระลอกใหม่ เริ่มแจกแผ่นพับ
ให้แม่ค้า และท าMask ให้แม่ค้าเพ่ือแจกลูกค้า  พ้ืนที่ ต.สะกอมมีศูนย์กักกัน 14 วัน ที่ ดี อามาน รีสอร์ท เน้น
ย้ า ให้มีทีมดูแล มีเพียง อพปร.ของแต่ละต าบล มีโอกาสได้เข้าไป เห็น ผู้ป่วยเดินไปเดินมา นอกห้อง โดยเข้าไป
ในห้องท ากิจกรรมกับผู้กักกัน 

ประธาน..มีข้อคิดเห็นแกที่ประชุมเก่ียวกับโครงการโคกหนองนาโมเดล มีการปลูกผัก ในพ้ืนที่ อ าเภอ
เทพาน่าจะไม่ล าบาก แหล่งพืชพันธุ์ผักเรามีความพร้อม หน่วยงานที่สนับสนุนเต็มที่อยู่ 

เกษตรอ าเภอ  โควิดที่ผ่านมามีหลายหน่วยงานช่วยเหลือเยียวยา ผ่าวิกฤติ เทพา อยู่รอด ปลอดภัย ซึ่ง
เมล็ดพันธุ์ผัก มีเพียงพอเป็นหมื่น จนเป็นนโยบาย พช. ในชว่งนี้ต้องเน้นการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นท่ี 
เวลามีการประชุมอะไรต่างๆ ต้องมีการอบรม พูดคุยโควิด จะสนับสนุนอาชีพได้ ปีนี้มี 21 หมู่บ้าน ได้ระยะ ๒ 
ก็น่าจะได้เพ่ิมอีก มีการประสานงานหลายหน่วยงาน โดยเฉพาะ กศน. ได้ร่วมกันท าเรื่องนี้ รวมถึง วชช. ถึงแม้
ไม่มี โควิด ก็ยังต้องท างานเรื่องนี้อยู่ 

5.2ผู้อ านวยการโรงพยาบาลเทพา ..โควิดยังไม่มีผู้ป่วย แต่มีโรค ฉี่หนู ต้องระวังถ้ามีแผล ซึ่งบุคลากร
ทางการแพทย์ก็ป่วยอาการใส่ท่อหายใจ เน้นย้ าว่าไม่ควรเล่นน้ าบริเวณน้ าขัง ท่วมในพ้ืนที่ 

ผอ.รพ.สต.วังใหญ่ ....ขอหารือในที่รปะชุม ว่ามีประชาชนกลุ่มบ้านคลองยอ ไปดูงาน และก าลังจะเดินทาง
กลับมา มีค าถามว่าจะต้องกักตัวหรือไม่ 



สาธารณสุขอ าเภอเทพาตอบข้อซักถามในที่ประชุม ให้ข้อเสนอแนะที่ประชุมให้ปฏิบัติตามประกาศ
ของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสงขลา วันที่ 22 ธันวาคม 2563 ซึ่งขณะนี้ยังไม่มีประกาศพ้ืนที่เสี่ยวต่อ
การติดต่อโรค ตาม พ.ร.บ.โรคติดต่อ พ.ศ 2558 

ผู้อ านวยการโรงพยาบาลเทพา ...จังหวัด สมุทรสาคร ตลาดกลางกุ้ง แต่ถ้าเป็นกลุ่มบุคคลเข้าไปใน
พ้ืนทีห่ลังวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ ให้พิจารณาเรื่อง Home Quarantine 

ประธาน .. สันนิษฐานว่าติดเชื้อ เสี่ยงก็ไปติดตามดูแลตามมาตรการดังกล่าว 

มติที่ประชุม  รับทราบ  

 

 
 

- ปิดการประชุม เวลา 11.45 น. 
นางนิจฉรา ชูผล บันทึกการประชุม 
นางธารรัตน์ แซ่ลิ้ม ผู้ช่วยบันทึกการประชุม 
นายวีรศักดิ์ เบญอะหลี  ตรวจทาน 



 


