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วาระ เรื่อง มติที่ประชุม 

วาระท่ี 1   เรื่องท่ีประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 

                ไม่มี 
 

 

วาระท่ี 2   เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
รับรองรายงานการประชุมครั้งที่  6/2564  ลงวันที่  28 เมษายน 2564 
(Liaison) 

 
รับรองรายงานการ
ประชุม 

วาระท่ี 3   ติดตามผลการด าเนินงานตามกลุ่มภารกิจ(EOC) 
  ๓.1 กลุ่มภารกิจตระหนักรู้และประเมิน 
       สถานการณ์(SAT)  นพ.เดชา แซ่หลี :รายงานสถานการณ์โรค COVID-
19 ในภาพรวมของโลก ทวีปเอเชีย ประเทศไทย แลในพ้ืนที่อ าเภอเทพาพบ
ผู้ป่วยจ านวน 4 ราย ช่วงเวลา Timeline การติดเชื้อและแพร่ระบาดของ
ผู้ป่วยจะสามารถให้ข้อมูลได้โดย ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด แต่ตอนนี้ 
จังหวัดให้อ าเภอด าเนินการเลย เนื่องจากช่วงนี้ผู้ติดเชื้อ COVID-19 มีจ านวน
มาก ได้ด าเนินการสอบสวนโรค แจ้งข้อมูลไทม์ไลน์ ส่ง จังหวัดตรวจสอบก่อน
ออกเผยแพร่  ซึ่งประธานแจ้งย้ า ขอให้ไทม์ไลน์เรียบร้อยดีก่อนออกเผยแพร่  
    จากผลการตรวจเชื้อในกลุ่มเสี่ยงสูง พื้นที่หมู่ที่ 5  ต าบลล าไพล ผลออกมา
ว่าพบผลบวก ๑คน เป็นเด็กอายุ๑๒ปี   
        3.1.1 การเตรียมความพร้อมการฉีดวัคซีน อ าเภอเทพาได้รับวัคซีนแล้ว 
จ านวน 200 คน พบอาการข้างเคียงเล็กน้อย ๓๕ คน ๑๗.๕ % (ปวดเมื่อย
ตัว) อาการรุนแรงไม่มี  อ าเภอเทพาจะได้วัคซีน ๑๔,๐๐๐ Dose ซ่ึง กลุ่มท่ีจะ
ได้รับตามล าดับดังนี้ 
       - บุคลาการสาสุข ๑๐๐ % ซึ่งจะรวมถึง อสม.   
       - กลุ่มบุคลากรด่านหน้า เช่นผู้ที่อยู่ด่าน 
       - กลุ่มเสี่ยงสูง เช่นโรคเรื้อรัง ผู้สูงอายุ 
     เปรียบเทียบ ข้อมูลจากการวิจัย อัตราการเสียชีวิตจากการติดเชื้อ COVID-
19 ๒คนใน๑๐๐๐คน  เปรียบเทียบกับอัตราการเสียชีวิตจากอาการข้างเคียง
ของการได้รับวัคซีน 1 คน ใน 1,000,000 คน 
   ประธานต้องการให้จัดระบบผู้ที่ได้รับวัคซีน โดยจัดล าดับข้อมูลผู้ที่สมควรจะ
ได้รับการฉีดวัคซีน  แล้วน ามาให้คณะกรรมการ EOC ร่วมพิจารณาในที่ประชุม
ครั้งต่อไป นพ.เดชา แซ่หลี รับข้อเสนอที่ประชุม เตรียมข้อมูลการจัดล าดับตาม
เกณฑ์ใหม่ มาให้ที่ประชุมทราบอีกครั้ง    
    นางนุสรีนา มูซอดี รายงานที่ประชุมทราบ ส าหรับบุคลากรด่านหน้า เช่น
ปลัดอ าเภอ ผู้ที่มีภารกิจประจ าอยู่ที่ด่าน และท้องถิ่น ได้ขึ้นทะเบียนไว้

 



เรียบร้อยแล้ว  ซึ่งถือเป็นบุคลากรด่านหน้า ประมาณ ๓๐๐ คน   
วาระ เร่ือง มติท่ีประชุม 

 ส าหรับการเตรียมความพร้อมของสถานที่ที่ใช้ในการฉีดวัคซีน ประมาณ ๕๐๐ 
คนต่อวัน ต้องเข้าถึงการพยาบาลกรณีฉุกเฉิน ซึ่งจะมีข้ันตอนดังนี้  

- ซักประวัติ  ชั่ง น้ าหนัก วัดความดัน โหลด Application  
- ฉีดวัคซีน 
- สังเกตอาการข้างเคียง และประเมินอาการโดยแพทย์และพยาบาล

ประมาณ 30 นาท ี 
- รับบัตรนัด และให้ค าปรึกษา 

   จึงมีการปรับสถานที่ อ าเภอเทพาจะได้รับวัคซีนแอสต้าซินิกา ประมาณ
เดือนมิถุนายนนี้ ประธานที่ประชุม สอบถามเรื่อง หนังสือรับรองการฉีดวัคซีน
แล้ว ซ่ึงที่ประชุมเสนอท าเป็นเล่มบันทึกรับรองบุคคลที่ได้รับวัคซีนแล้ว 

 
 
รับทราบ น าเสนอ
ข้อมูลผู้ได้รับวัคซีน 
พร้อมสมุดบันทึก
รับรองการได้รับวัคซีน 

3.2 กลุ่มภารกิจปฏิบัติการ (Operation)  
      นายวีรศักดิ์ เบญอะหลี รายงานที่ประชุม ในการสอบสวนและควบคุมโรค  
รายงานความเชื่อมโยงของการระบาดของผู้ติดเชื้อในพ้ืนที่อ าเภอเทพา  ทั้ง ๔ 
ราย และรายงานการเตรียมความพร้อมรพ.สนาม ค่ายจักรีสิรินธร  โดยผู้ที่เข้า
รับการรักษาส่วนใหญเป็นกลุ่มได้รับเชื้อจากสถานบันเทิง เป็นการรับผู้ป่วยต่อ
จาก รพ.จะนะ ส าหรับพ้ืนที่อ าเภอเทพา ได้เตรียมไว้ ๓๐ เตียง  และ เตรียม
โรงพยาบาลสนามที่ค่ายลพบุรีราเมศวร์ อาคารแรก ๕๐ เตียง ส าหรับผู้หญิง 
อาคารที่ ๒ และ ๓ อีกอาคารละ ๕๐ เตียง รวม ๑๕๐ เตียง      
      ด้านการรักษาพยาบาล   นางสาวหทัยรัตน์ ชัยดวง รายงานที่ประชุม ใน
โรงพยาบาลมีการเตรียมห้องแยก  ส าหรับเตรียมรับผู้ป่วย ที่ยังรอผลอยู่ จัด
อัตราก าลังทีมพยาบาลไว้ 3 คน ดูแลผู้ป่วยกลุ่มนี้  มีความพร้อมของ รพ.
สนามท่ีมีจ านวนเตียง มีการป้องกันความเสี่ยงที่พร้อมมาก ผู้ป่วยรายที่ ๔  มี
ประเด็นการตีตรากันในครอบครัว ผู้ป่วยมีความเครียด เตรียมการทีมเข้าไป
ดูแลด้านสุขภาพจิต ประเมิน ทุก ๑๒  ชม.  

รับทราบ 

  3.3 กลุม่ภารกิจยุทธศาสตร์และวิชาการ (STAG)   
        ทันตแพทย์ส่อแหละ หมัดยูโซะ รายงานที่ประชุมเรื่องข้อสั่งการ,
ค าสั่ง,ระเบียบ ค าสั่งคณะกรรมโรคติดต่อจังหวัดสงขลา ที่ 23/2564 เรื่อง
มาตรการการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อโคโรนาไวรัส 
2019 (เพ่ิมเติม)  และประกาศฯ เรื่องขอความร่วมมือประชาชนงดออกนอก
เคหสถาน  นายวีรศักดิ์ เบญอะหลี ก าชับที่ประชุมขอความร่วมมือในการ
กลั่นกรอง ผู้ที่มาจากพ้ืนที่เสี่ยงสูงทั้งตามค าสั่งที่ ๒๑ และพ้ืนที่เฉพาะระบาด
เช่นพื้นที่หาดใหญ่ ปลัดอนุชา แล้วคงธรรม รายงานที่ประชุมเรื่องมีข้อสั่งการ
ใหม.่ให้รายงานผู้ที่เข้ามาในหมู่บ้าน ให้มีมาตรการเข้มข้นเช่นเดียวกับช่วงที่มี
การระบาดเมื่อปี 25๖๓   
       ในสว่นของตลาดรถไฟ  พบว่ายังวางของบนพ้ืน สวมหน้ากากอนามัยไม่
ถูก.. ไม่มีแอลกอฮอล์เจล  . นพ.เดชา แซ่หลีน าเสนอตลาดพระพุทธ มีการลง
เข้าไปด าเนินการ มีการส ารวจหลังจากการปรับไป พบว่า มีการวางแอลกอฮอล์

รับทราบ เห็นชอบให้ 
ท้องถิ่น วางมาตรการ
ตลาดและกิจกรรมใน
พ้ืนที่  



บริเวณจุดคัดกรอง ปลัดอนุชา น าเสนอ ในส่วนของตลาดบางพังกา  ได้เข้าไป 
วาระ เร่ือง มติท่ีประชุม 

 แนะน าข้อบกพร่อง  แจ้งให้ปฏิบัติตามมาตรการ หากไม่ด าเนินการ จะสั่งปิด
ตลาดตามค าสั่งผู้ว่าฯ สงขลา  เริ่มมีการปรับจากแม่ค้า และจะเข้าตรวจสอบ 
อีกครั้ง 
      กาดาฟี   หะยีเด รายงานเพิ่มเติมส่วนของตลาดพระพุทธ ส่วนของจุดคัด
กรองควรเพิ่มจุดคัดกรองเป็น 3 จุด   จากการตรวจสอบ สวมหน้ากากอนามัย 
100 เปอร์เซ็นต์  จุดคัดกรองมีการจัดเวร 3 จุด ทีมคัดกรอง 6 คน มีการจัด
ระเบียบของร้านค้า มีการจัดทางเดินทางแนวเดียว (one way) กรรมการ
ตลาดเสนอให้มีการติดตามสัปดาห์ละ 2 ครั้ง  มีการท าป้ายมาตรการ  
   เทศบาลเทพา แจ้ง เรื่องการเปิดตลาดในวันพุธ และอาทิตย์ เตรียมการจะ
ปิดตลาดเนื่องจากมีข้อมูลแต่ยังไม่ยืนยันว่ามีกลุ่มเสี่ยงที่อาจติดจากสะบ้าย้อย   
   ประธานที่ประชุมมีข้อสั่งการ ให้พูดคุยกับกลุ่มแม่ค้า เรื่องการปิดตลาด ก่อน
ด าเนินการปิดตลาดทุกแห่ง 

 

3.4 กลุ่มสื่อสารความเสี่ยง (Risk Communication)  
        สุจิตรา. ลือเมาะ รายงานที่ประชุมทราบประเด็นการสื่อสารในช่วงวันที่
๑๙ – ๒๓ เมษายน 2564 เว็บเพจสื่อสารความเสี่ยง  มีผู้ติดตาม เพ่ิมข้ึน 
๖๐๐ กว่าคน 
    ประธานที่ประชุม มีข้อสั่งการในการสื่อสารเลี่ยงตัวหนังสือภาษาอังกฤษ ใช้
ภาษาสื่อสารเข้าใจง่าย เหมาะส าหรับประชาชนทั่วไป 

รับทราบ ติดตามการ
รับรู้การสิ่อสารของ
ประชาชนต่อเนื่อง 

3.5 กลุ่มภารกิจการส ารองเวชภัณฑ์และวัสดุอุปกรณ์  ทางการแพทย์ 
(Stockpiling and Logistic)   
       นางมารีนา  หล าสะ รายงานที่ประชุมทราบ วัสดุอุปกรณ์ ทางการแพทย์
มีเพียงพอ ได้รับการสนับสนุนเพิ่มจากองค์กรบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เมื่อ
วันที่  26 เมษายน 2564 

รับทราบ เห็นชอบให้
ท้องถิ่นสนับสนุนวัสดุ 
อุปกรณ์ทางการแพทย์
ให้ รพ.สต.ทุกแห่ง 

3.6 กลุ่มภารกิจสนับสนุนก าลังคน การเงินและงบประมาณ (Finance and 
Admin)   
      กรณีเอกสารไม่ครบถ้วน ที่ประชุมเสนอให้มีการตรวจสอบรายชื่อโดยส านัก
ทะเบียนอ าเภอ    หน.ส านักทะเบียนอ าเภอ แจ้งขอให้ท าหนังสือเอกสารรับรองใน
ครั้งแรกก่อน และจะสามารถออกให้ได้ตลอด 
 

รับทราบ ท้องถิ่นทุก
แห่งด าเนินการ 

3.7 กลุ่มภารกิจด้านภารกิจเทคโนโลยีสื่อสาร   
       (Information Technology)     
            ไม่มี 

 

วาระท่ี 4   เรื่องพิจารณาและข้อสั่งการ 
           ไม่มี 

ประธานที่ประชุม 
 

วาระท่ี 5   เรื่องอ่ืนๆ 

  5.1 รองผู้ก ากับอ าเภอเทพา แจ้งที่ประชุมทราบว่า มีการปรับส าหรับผู้ที
หลบหนี 

 



วาระ เร่ือง มติท่ีประชุม 
   ๕.๒ นพ.เดชา แซ่หลี แจ้งข่าวการประชาสัมพันธ์ขอสนับสนุน อุปกรณ์

อ่ืนๆ ที่จ าเป็นต้องใช้ในโรงพยาบาลสนาม เช่น ช้อน จาน แก้วน้ าพลาสติก 

      5.3 ปลัดนารีรัตน์  แจ้ง การมอบถุงยังชีพก าลังท าหนังสือ ประสาน 
รพ.สต.เพื่อส ารวจ เพื่อแจ้งไปยังสภากาชาด 

      5.4 นางบุญประสม  นิลกาฬ สอบถามเรื่อง การวางมาตรการในการ
เลือกตั้งผู้ใหญ่บ้าน บ้านพรุกง ต าบลวังใหญ่  แนวทางทางอ าเภอได้วาง
อย่างไร   เพื่อให้ อสม.และเจ้าหน้าที่ท่ีอยู่จุดกรองสามารถตัดสินใจให้บุคคล
เข้าไปใช้สิทธิ์ได้ 

      ที่ประชุมเสนอให้ยึดตามค าสั่งท่ี ๒๑   หากมาจากจังหวัดตามค าสั่ง ให้ 
กักตัว ไม่สามารถเข้าไปเลือกตั้งได้   

ปิดการประชุม ก าหนดการประชุมในวันพุธที่ 5 พฤษภาคม 2564 

 

 มารีนา หล าสะ/นิจฉรา ชูผล (บันทึกการประชุม) 

 

 

 
 


