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รายงานการประชุมครั้งที่7/2564 วันที่ 6 พฤษภาคม 2564  เวลา 09.00-12.00 น. 
ณ ห้องประชุมอาคารส่งเสริมสุขภาพ  โรงพยาบาลเทพา 

 
วาระท่ี 1  เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 
  ไม่มี 
วาระท่ี 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 6/2564  28 เมษายน 2564  

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 6/2564 วันที่ 28 เมษายน 2564  ตามเอกสาร 
วาระท่ี 3  ติดตามผลการด าเนินงานตามกลุ่มภารกิจ(EOC) 
             3.1 กลุ่มภารกิจตระหนักรู้และประเมินสถานการณ์(SAT) ความพร้อมการฉีดวัคซีน 
สถานการณ์ระดับโลก เรียงล าดับ สหรัฐอเมริกา อินเดีย บราซิล  อินเดีย ตามล าดับประเทศไทยล าดับที ่99  

 
ข้อมูลวันที่ 4 พฤษภาคม 2564  ประเทศไทย มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ 1,763 ราย มผีู้ป่วยเสียชีวิต 27 ราย  
เสียชีวิตสะสม 224 ราย คิดเป็นร้อยละ0.49   



ข้อมูลจาก ศบค.วันที่ 5 พฤษภาคม 2564  จังหวัดสงขลา พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 จ านวน 36 ราย เป็นอันดับที่ 9 
ของประเทศ   อาการหนัก 10 ราย ส าหรับพื้อนที่อ าเภอเทพา ยืนยันพบผู้ป่วย 5 ราย  
        3.2 กลุ่มภารกิจปฏิบัติการ (Operation)   นายวีรศักดิ์ เบญอะหลี สาธารณสุขอ าเภอเทพาแจ้งที่ประชุม
ทราบดังนี้ 
            3.2.1 ด้านเฝ้าระวัง/ควบคุม/การสอบสวนทางระบาดวิทยา ข้อมูลรายงานผู้เดินทางเข้าออกในพ้ืนที่ 
การกักตัวที่บ้าน สามารถติดตามทางเวปไซต์ สสอ.เทพา เป็นข้อมูลที่สามารถดูเข้าใจได้ง่ายขึ้น ส าหรับข้อมูลผู้ที่มา
จากพ้ืนที่เฝ้าระวังสูงสุด แจ้งได้ 3 ช่องทาง คือ รายงานก านัน 1) ทีมท้องถิ่น ก านัย ผู้ใหญ่บ้านทุกพ้ืนที่  2) แจ้ง
มายังส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเทพา เบอร์โทร  074376269  และ 3) รายงานตัวผ่านทางแอปพลิเคชั่น 
          3.2.2 ด้านการรักษาพยาบาล  จากมติที่ประชุม คปสจ. สงขลา ให้ผู้ป่วยทุกกลุ่มนอนรักษาใน
โรงพยาบาล เมื่อผู้ป่วยกลับบ้านให้กักตัวต่อเนื่องอีกเป็นเวลา 14 วัน (Home Qualantine)  โดยให้นับวันที่ 
Admitted นอนโรงพยาบาลเป็นวันที่ 1 นอนพักโรงพยาบาลเป็นเวลา 14 วัน จ าหน่ายในวันที่ 15 กรณีท่ีเตียง
เต็มสามารถพิจารณาให้นอน 10 วันได ้
               การเยียวยาจิตใจ Case ทุ่งโพธิ์ กรณีท่ีมีกระแสชาวบ้านไม่ให้อยู่ในหมู่บ้าน  หลังจากรักษาครบที่รพ. 
14 วัน ต้องกักตัวที่บ้านจะให้กักตัวที่ไหน ซึ่งมี 2 ทางเลือก จากมติที่ประชุมเสนอที่พัก ที่ค่ายลพบุรีราเมศวร์  
หรือพักท่ีบ้าน โดยมีทีมสุขภาพจาก รพ.สต.ต้องเข้าไปท าความเข้าใจในพ้ืนที่รับทราบ โดยผู้ป่วยเป็นผู้ตัดสินใจใน
การกักตัวต่ออีก 14 วัน   
                 3.2.3 ด้านการช่วยเหลือเยียวยา “ปฏิบัติการฝ่าวิกฤติโควิด-19 คนเทพารอด ปลอดภัย”  ยังคง
ด าเนินการต่อเนื่องตั้งแต่โควิดระยะแรก ระยะที่ 2 สนับสนนุให้ปลูกผักกินเอง สร้างความม่ันคง ยังคงท าต่อเนื่อง 
โดยการสนับสนุนเมล็ดพันธ์ผัก  มีศูนย์แบ่งปันเมล็ดผัก  
               นายวีรศักดิ์ เบญอะหลี สาธารณสุขอ าเภอเทพา รายงานการช่วยเหลือเยียวยา จากกาชาดไทย  
เป้าหมาย 4 กลุ่ม โดยคีย์ข้อมูลไปยัง Application  “พ้นภัย”  รพ.สต.หากมีข้อมูลผู้ที่ได้รับผลกระทบ ให้แจ้ง
มายัง ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ.เพ่ือรายงาน ปลัดอนุชา แก้วคงธรรมต่อไป  ซ่ึงท้องถิ่นอ าเภอเทพา แจ้งที่
ประชุมว่าให้ทางท้องถิ่นด าเนินการในส่วนของ ถุงยังชีพด้วย 
                   3.2.4 การจดัตั้งด่านคัดกรอง  นายสัญญา แหละหมัน แจ้งที่ประชุมเรื่องการตั้งด่านช่วงเทศกาล
รายอ ต้องรอค าสั่งจากส านักจุฬาราชมนตรีอีกครั้ง 
ประธานที่ประชุมมีข้อสั่งการ  ให้ประสานหน่วยก าลังด่านทั้ง 3 ภาคส่วน ร่วมพูดคุยหารือแนวทางการปฏิบัติงาน 
พร้อมมีระบบรายงานจ านวนรอบท่ีคัดกรองที่ด่านแต่ละวัน   
             3.3 กลุ่มภารกิจยุทธศาสตร์และวิชาการ (STAG)  นายส่อแหล๊ะ หมัดยูโส๊ะ ชี้แจงรายละเอียดค าสั่ง
คณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดสงขลา ค าสั่งที่ 25 /2564 ลงวันที่ 3 พฤษภาคม 2564  ให้ที่ประชุม
รับทราบ  (รายละเอียดในเว็บไซด์ สสอ.เทพา) และประกาศจังหวัดสงขลาเรื่องบุคคลที่เดินทางเข้าออกในพ้ืนที่  ซึ่ง



การเดินทางทางรถไฟของอ าเภอเทพา ยังมีขบวนรถไฟจากกรุงเทพ ตามประกาศให้มีการลงทะเบียนเมื่อมาถึง
เทพา ยังไม่มีความชัดเจน  
              ค าสั่ง กิจกรรมละหมาดในช่วงอิดิ้ลฟิตรี   ถ้าดูตามค าสั่งที่ผ่านมาห้ามรวมกลุ่มกันเกิน 20คน จะให้ถือ
ตามค าสั่งเดิมประธานอิหม่าม : จากที่ประชุมยังพูดไม่ชัดเรื่องอนุญาตปฏิบัติศาสนกิจหรือไม่  แต่ตามท่ีทรายช่วง
รายออาจมีลูกหลานที่กลับมาจากมาเลเซียโดยการลักลอบ เพ่ือพบญาติอยากมีการปฏิบัติละหมาด  เสนอขอให้ 
อสม.เฝ้าระวังดูแลในวันอ๊ีด   

สาธารณสุขอ าเภอเทพา แจ้งที่ประชุมอ าเภอเทพา ถึงแม้จะไม่มีผู้ป่วยแตอ่าจมีการแพร่เชื้อตามการ
ระบาดวิทยา ส่วนการดูแลคัดกรองโดย อสม.ได้เตรียมการแจ้งให้ อสม.ด าเนินการตามท่ีประชุมเสนอ   
            นพ.เดชา แซ่หลี เสนอเรื่องข้อมูล จากพ้ืนที่ 3 จังหวัด มีการระบาด ที่แพร่เชื้อจากสถานบันเทิงน้อยมาก  
น าเสนอ ไทม์ไลน์ รายที่ 103 ปัตตานี สายพันธ์... จากมาแลเซีย เป็นสายพันธ์ ที่ท าให้ วัคซีนสายพันธ์ซิโนแวคไม
ได้ผล ดังนั้นคนที่มาจากนอกพ้ืนที่จึงต้องเฝ้าระวังสูง จากกรณีนี้ ชุมชนจึงมีส่วนส าคัญมากท่ีต้องช่วยกันดูแล 

             3.4 กลุ่มสื่อสารความเสี่ยง (Risk Communication)   มีการน าเสนอ สถานการณ์ ประจ าวันและไทม์
ไลน์ ด้วย ภาษาไทย และข้อความท่ีเข้าใจง่าย 
             3.5 กลุ่มภารกิจการส ารองเวชภัณฑ์/วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ (Stockpiling and Logistic)  ยังคงมี
เพียงพอ พร้อมใช้ และได้รับการสนับสนุน แอลกอฮอล์ หน้ากากอนามัย (Mask)  ถุงมือ ชุด PPE เพ่ิมเติมจาก
องค์กรบริหารจังหวัดสงขลา ,นายชวน หลีกภัย อดีต ฯพณฯนายกรัฐมนตรี   
             3.6 กลุ่มภารกิจสนับสนุนก าลังคน การเงินและงบประมาณ (Finance and Admin) ท้องถิ่นพร้อม
และมีงบประมาณเพียงพอส าหรับการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคในพ้ืนที่  และรอค าสั่งจังหวัดประกาศ : 
ส าหรับคนที่เดินทางกลับมาจาก 6จังหวัด ให้กักตัวที่ local Q    หากมีการกักตัวตามประกาศฯ  ต้องมีค าสั่งของ
คณะกรรมการโรคตดิต่อจังหวัด และอ าเภอตามล าดับ 
             3.7 กลุ่มภารกิจด้านภารกิจเทคโนโลยีสื่อสาร 
                   ไม่มี 

วาระท่ี 4  เรื่องติดตามความก้าวหน้าและพิจารณาสั่งการ 

             4.1 มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดตามค าสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสงขลา  โดยนายอนุชา 
แก้วคงธรรม ปลัดต าบลสะกอม รายงานที่ประชุม พื้นท่ีได้มีการด าเนินการ ตามท่ีได้แนะน าแล้ว  มีการติดตั้งเครื่อง
เทอร์โมสแกน แบบใช้ฝ่ามือ  จะลงพื้นที่เพ่ือเคาะประตูบ้านให้ค าแนะน าแก่ชาวบ้านต่อไป 

4.2 การสื่อสารความเสี่ยง ข้อมูลเรื่องวัคซีน จะด าเนินการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ ส่งต่อในกลุ่ม
คณะท างาน (ไลน์)              
4.3 การฉีดวัคซีนตามกลุ่มเป้าหมาย นพ.เดชา แซ่หลี เตรียมพร้อมสถานที่ฉีดวัคซีน ตามระบบนัดซึ่งทีม 



ลงทะเบียน“หมอพร้อม” ยังไม่พร้อม ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดส ารองระบบการลงทะเบียน “MOPH IC” 
ทีมงานจะรายงานผลการลงทะเบียนเป็นรายวัน  แต่ต้องมีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนมีความเข้าใจ สมัครใจ
ฉีดวัคซีน ตามข้อสั่งการ 4.1  ซึ่งจะฉีดตามล าดับส าคัญ 3 กลุ่มเป้าหมาย คือ   

- กลุ่มบุคลากรทางการแพทย์  เจ้าหน้าที่ด่านหน้าที่เสี่ยงการสัมผัสโรค เช่น ทหาร ต ารวจ 
สถานที่กักกันตัว และกลุ่มอาชีพเสี่ยง เช่น ครู อสม. พนักงานขับรถสาธารณะ   

- กลุ่มประชาชนที่มีโรคเรื้อรัง และผู้สูงอายุ 
- ประชาชนทั่วไป 18 ปีขึ้นไป  

มติที่ประชุม ประธาน มีข้อสั่งการ ปลัดต าบล เร่งด าเนินการสร้างความเข้าใจ ความมั่นใจการรับวัคซีน และส ารวจ
การลงทะเบียนอย่างเข้มข้น 

             4.4 ข้อพิจารณาสั่งการ  - ไม่มี- 

วาระท่ี 5 เรื่องอ่ืนๆ 

            5.1 .พันโทโกสินทร์  ชัยช านาญ แจ้งที่ประชุม ค่ายลพบุราเมศวร์ มีมาตรการในค่าย การตั้งจุดคัดกรอง
ทุกหน่วย  มีแอป เอไอสแกน สามารถควบคุมการแพร่ระบาดโรคได้  
           5.2  นายตันติกร เพ็งสดใส  แจ้งที่ประชุมในพ้ืนที่รับผิดชอบ รพ.สต.ท่าม่วง มีการประชาสัมพันธ์ เรื่อง
วัคซีนคลื่นสถานีวิทยุ 107.55 อย่างต่อเนื่อง 

5.3  นายวีรศักดิ์ เบญอะหลี ช่วงเทศกาลรายอต้องรอค าสั่งประกาศ จากส านักจุฬาราชมนตรี ให้มีความ
ชัดเจน จึงต้องขอความร่วมมือคนชุมชนในการดูแลเข้มงวด 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 

ปิดประชุมเวลา 11.35 น. 

 

 

       


