
รายชื่อผู้เข้ารว่มประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบตักิารตอบโตภ้าวะฉกุเฉิน (EOC) 
วันที่ 4 มิถุนายน 2564  เวลา 09.00-13.00 น. 

ณ ห้องประชมุอาคารส่งเสริมสุขภาพ  โรงพยาบาลเทพา 
 

1. นายบุญภพ  มะเด่ือ    ปลัดอาวุโส อ าเภอเทพา  
2. นายเดชา  แซห่ล ี   ผู้อ านวยการโรงพยาบาลเทพา  
3. นายวีรศักด์ิ เบญอะหล ี   สาธารณสุขอ าเภอเทพา  
4. นายพงศ์พัฒน์  เพชรรัตน์   ปลัดอ าเภอเทพา 
5. นายทรงพล ศรีมณีรัตน ์   ปลัดอ าเภอเทพา 
6. นายณฐพร  สุทัศน์ ณ อยุธยา  ปลัดอ าเภอเทพา 
7. นายอรุณ  คานยู    ประธานเครือข่ายครู อ.เทพา 
8. นางสาวพรเพ็ญ ประกอบกิจ   รองผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนสงขลา 
9. พ.ต.ต.ชวลิต  รัตนพันธ์   สว.อก.สภ.เทพา 
10. พ.ต.ท.สุรศักดิ์  มีเสาเรือน   รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.ห้วยปลิง 
11. พ.ท.ณัฐวุฒิ  รตันกาล   รอง ผบ.ฉก.สงขลา40 
12. นายวัชรินทร์ ยาด า   นักวิชาการพัฒนาชุมชนช านาญการ อ.เทพา 
13. นางสาวกัลยา สังข์จันทร ์   นักวิชาการเกษตรอ าเภอเทพา 
14. นายส่อแหล๊ะ หมัดยูโส๊ะ   ทันตแพทย์เช่ียวชาญ รพ.เทพา 
15. นายยศพงศ์ ถิระวุฒิ   เภสัชกร ช านาญการพิเศษ รพ.เทพา 
16. นายปรีชา  แกว้นพรัตน์   ผอ.รพ.สต.ทุ่งโดน 
17. นายตันติกร  เพ็ญสดใส   ผอ.รพ.สต.ท่าม่วง 
18. นางดวงฤดี   หลังนุ้ย   ผอ.รพ.สต.ตูหยง 
19. นายชารีฟ  นิภิรมย ์   ผอ.รพ.สต.สะกอม 
20. นางเอมอร  เหลาะเหม   ผอ.รพ.สต.ตาแปด 
21. นางสาวหทัยรัตน์  ชัยดวง   หัวหน้าพยาบาล  รพ.เทพา 
22. นางกาญจนา  ชูหวาน   นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ  รพ.เทพา 
23. นางมารีนา  หล าสะ   นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ  สสอ.เทพา 
24. นางธารรัตน์  จันทร์บุตร   นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
25. นางสาวนุสรีนา  มูซอด ี   นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
26. นางนิจฉรา ชูผล    พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  สสอ.เทพา 
27. นายอดิศักดิ์  หมัดหมาด   เจ้าพนักงานสาธารณสุขช านาญงาน  สสอ.เทพา  
28. นางจรุงศรี อุมา    พยาบาลวิชาชีพช านาญการ รพ.เทพา 
29. นายมายูดีน  หมัดสะเม๊าะ   นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ  รพ.สต.เกาะสะบ้า 
30. นายอาหาหมัด  สีระโก   นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ  รพ.เทพา 
31. นางสาวสุจิตรา ลือเมาะ   จพ.สาธารณสุข ปฏิบัติงาน รพ.เทพา 



32. นางสาวอัสรีนา  กาเร็ง   นักโภชนาการ รพ.เทพา 
33. นายจิรวุฒิ เจ๊ะหวัง   เลขานุการชมรมอิหม่าม อ.เทพา 
34. นางสาวโรสนานี  หะยีสะแม  ครูผู้ช่วย กศน.เทพา 
35. นายวรวรรณ  เจะจาโรจน ์  รองนายกเทศมนตรีต าบลล าไพล 
36. สุรพงษ์ เพชรจ ารัส   ก านันต าบลล าไพล 
37. นายสุรพัศ รัตนไชย   ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี ต าบลเทพา 
38. นางสาวภัทราวดี เรืองประพันธ์  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป อบต.ท่าม่วง 
39. นางสาวหัสมัยมน เฮาะมะ   นักพัฒนาชุมชน อบต.เกาะสะบ้า 
40. นางพิมพ์ชนก  เพ็ชรจ ารัส   ผช.จพง.พัฒนาชุมชน อบต.เกาะสะบ้า 
41. นางสาวสุทธิพร สุวรรณวงศ ์  ผู้ช่วยนักวิชาการสาธารณสุข อบต.สะกอม 
42. นางสาวศศิ  รังษีสว่าง   เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน  อบต.วังใหญ่ 
43. นางสารีนา  ปากบารา   หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข อบต.ปากบาง 
44. นายมะรอดิง หลีหะ   นักวิชาการสาธารณสุข อบต.ปากบาง 
45. นางสาวกูอินดา วงศ์ศุภรานันต์  นวก.สุขาภิบาล ทต.ล าไพล 
46. นางสาวขอลีฝ๊ะ  ติเอียดย่อ  กู้ชีพ อบต.สะกอม 
47. ส.อ.กฤษฎา  จรัสศร ี   ฉก.สงขลา40 
48. นายศักด์ิดา  แก้วนพรัตน์   อส.เทพา 
49. นายไมตรี มะตูริม   พนกังานเทศบาลต าบลเทพา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการประชุมคณะกรรมการควบคุมโรคตดิต่ออ าเภอเทพา 
ครั้งที่ 8/2564 

วันที่ 4 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 – 12.00 น. 
ณ. ห้องประชุมอาคารส่งเสริมสุขภาพ  โรงพยาบาลเทพา จังหวัดสงขลา 

 
วาระ รายละเอียด มติที่ประชุม 

วาระที่ 1   เรื่องทีป่ระธานแจ้งทีป่ระชมุทราบ 

นายบุญภพ มะเดื่อ ปลัดอ าเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครองแจ้งที่ประชุมทราบ 
นายอ าเภอมีภารกิจเร่งด่วน มอบหมายให้ท าหน้าที่เป็นประธานด าเนินการประชุม  

 
 

วาระที่ 2   เรื่องรบัรองรายงานการประชุม 
รับรองรายงานการประชุมครั้งที่  ครั้งที่ 7/2564 ลงวันที่ 6 พฤษภาคม 2564 ที่ประชุม
มีมติรับรองการประชุม 

 
 
 

วาระที่ 3   ตดิตามผลการด าเนนิงานตามกลุ่มภารกิจ(EOC) 
  ๓.1 กลุ่มภารกิจตระหนักรู้และประเมินสถานการณ์(SAT) นายแพทย์เดชา  แซ่หล ี
รายงานสถานการณ์โรค COVID-19  ทั่วโลก มียอดผู้ติดเชื้อรวม 172,424,472 ราย 
อาการรุนแรง 89,935 ราย รักษาหายแล้ว 155,052,446 ราย เสียชีวิต 3,706,561 
ราย 
    ขณะที่อันดับประเทศที่มีผู้ติดเชื้อสูงสุด อันดับหนึ่งยังเป็นสหรัฐอเมริกา จ านวน 
34,154,305 ราย 2. อินเดีย จ านวน 28,440,988 ราย 3.บราซิล จ านวน 
16,720,081 ราย 4. ฝรั่งเศส จ านวน 5,685,915 ราย 5. ตุรกี จ านวน 5,263,697 
ราย โดยประเทศไทย อยูใ่นอันดับที่ 81 ของโลก มีจ านวนผู้ติดเชื้อสะสม 169,348 ราย                                         
     ผู้ติดเช้ือในประเทศวันนี้ มีผู้ป่วยรายใหม่ 3,886 ราย ผู้ป่วยยืนยันสะสม 140,485 
ราย หายป่วยแล้ว 90,778 ราย เสียชีวิตสะสม 1,052 ราย และข้อมลูสะสมตั้งแต่ป ี
2563 มีผู้ป่วยยืนยันสะสม 169,348 ราย หายป่วยแลว้ 118,204 ราย เสียชีวิตสะสม 
1,146 ราย 

 

ขณะที่โรคประจ าตัวและปัจจัยเสี่ยงต่อความรุนแรงของโรค อันดับหนึ่งมาจากโรคความดัน
โลหิตสูง เบาหวาน ไขมันในเลือดสูง(ตามตาราง) 
 

 
รับทราบ 



 
 จังหวัดสงขลายังมีผู้ติดเช้ือรายใหม่วันที่ 3 มิถุนายน 2564 จ านวน 26 รายยอดสะสม 
1558 ราย  ส าหรับอ าเภอเทพา ไม่มีผู้ติดเชื้อรายไหม่ ยอดสะสม 6 ราย 
 

 
 

 
 
 



3.2 กลุ่มภารกิจปฏิบัติการ (Operation)  นายวีรศักดิ์ เบญอะหลี รายงานที่ประชุมทราบ 
        - การสอบสวนและควบคุมโรคผู้เดินทางเข้ามาในพื้นที่อ าเภอเทพา 
 

  
       
     - ด้านการรักษาพยาบาล  เตรียมพร้อมรับผู้ติดเชื้อพักรักษา และเตรยีมการฉีดวัคซีนมี
การรายงานข้อมูลการลงทะเบียนจองคิวฉีดวัคซีนต่อเนื่องเป็นรายวัน แจ้งในไลน์ EOC 
  

 
      
  - ด่านคัดกรอง ยังคงจัดตั้งด่านตรวจตามมาตรการงานปกครอง 
           

 

  3.3 กลุ่มภารกิจยุทธศาสตร์และวิชาการ (STAG)  ทันตแพทย์ส่อแหละ๊ หมัดยูโซะ        
รายงานข้อสั่งการ, 
    - ค าสัง่คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสงขลา ที่ 32/2564 เรื่องการผ่อนคลาย
มาตรการการควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเช้ือโคโรนาไวรัส 2019 (COVID-19) จังหวัด
สงขลา ลงวันที ่1 มถิุนายน 2564  สถานที่ที่เปิดท าการได้ภายใต้มาตรการควบคุมโรค  
กรณี ห้างสรรพสินค้า เปิดท าการได้ถึงเวลา 21.00 น.  
     รา้นสะดวกซื้อ ซุปเปอร์มาเก็ต เปิดท าการได้ถึงเวลา 23.00 น.  

รับทราบถือ
ปฏิบัติ 



     ร้านอาหาร ทานที่ร้านไดถ้ึงเวลา 21.00 สั่งไปรับประทานที่อื่นได้ถึงเวลา 23.00 น. 
     - ค าสั่งแตง่ต้ังคณะกรรมการบริหารจัดการป้องกันโรคติดเชื้อโคโรนาไวรัส 2019 
(COVID-19) อ าเภอเทพา ลงวันที่ 19 พฤษภาคม 2564 
     - ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อโรคจังหวัดสงขลา เรื่องขอความร่วมมือประชาชน
งดออกนอกเคหสถาน ลงวันที่ 1 มิถุนายน 2564 
     - ประกาศจุฬาราชมนตรี เรื่องมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อโคโรนา
ไวรัส 2019 (COVID-19) ว่าด้วยการละหมาดวันศุกร์ (ญุมอะห์) ที่มัสยิด (ฉบับที่ 
6/2564) 
 
3.4 กลุ่มสื่อสารความเสี่ยง (Risk Communication) แจ้งที่ประชุมรับทราบ 
    - น าเสนอช่องทางการสื่อสารสถานการณ์การพบผู้ติดเช้ือโคโรนาไวรัส 2019 (COVID-
19) แจ้งในเพจหน่วยงานราชการ กลุ่มไลน์ EOC ที่มาแหล่งข้อมูลจากโรงพยาบาลเทพา
และส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเทพา  
     - การรณรงคร์ณรงค์สร้างความรอบรู้การฉีดวัคซีนโควิด-19  ทุกหมู่บ้านเคาะประตู
บ้านโดยการมีส่วนร่วมของ ปลัดอ าเภอประจ าต าบล ผู้น าชุมชน /บัณฑิตอาสา อสม.
ประจ าหมู่ เจ้าหน้าที่สาธารณสุขและผู้น าศาสนา 
    - เร่งการประชาสัมพันธ ์อย่างต่อเนื่องในชุมชน ทางหอกระจายข่าว รถแห่ ซึ่งองค์กร
ปกครองท้องถิ่นจัดรถประชาสัมพันธ์ทุกแหง่ โดยเฉพาะบริเวณตลาด รวมทั้งผู้น าศาสนาได้
แจ้งให้ผู้มาละหมาดในมัสยิด 

 
รับทราบ 

3.5 กลุ่มภารกิจการส ารองเวชภัณฑ์และวัสดุอุปกรณ์  ทางการแพทย์ (Stockpiling and 
Logistic) นางมารีนา หล าสะ รายงานที่ประชุมทราบสรุปสถานการณ์ วสัดุ อุปกรณ์ ทีใ่ช้ใน
การควบคุมโรค COVID -19 ณ วันที่ 2 มถินุายน 2564 มีเพียงพอใช้ได้เป็นเวลา 5 เดือน 

รับทราบ 

  3.6 กลุ่มภารกิจสนับสนุนก าลังคน การเงินและ งบประมาณ (Finance and Admin)   
   ประธานที่ประชุมแจ้ง งบประมาณมีสนบัสนุนได้ตามระเบียบ มีหนังสื่อสั่งการในการใช้
งบประมาณเพ่ือด าเนินการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อโคโรนาไวรัส 2019 (COVID-19) 
โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถเบกิจ่ายในพื้นที่ได้ 

รับทราบ 
 

3.7 กลุ่มภารกิจด้านภารกิจเทคโนโลยีสื่อสาร   
       (Information Technology)     
ไม่ม ี

 

วาระที่ 4   เรื่องพิจารณาและข้อสั่งการ 
  4.1 การเตรียมสถานทีฉ่ีดวัคซีน ทีมส านักงานอ าเภอร่วมเตรียมพื้นที่ มีกิจกรรมจิตอาสา
บ่ายวันนี้ เชิญทีมจิตอาสาร่วมกิจกรรม 
  4.2 ทีมสาธารณสุขตรวจสอบและแจ้งรายช่ือผู้สูงอายุ ที่มาฉีดวัคซีน ในวันที่ 7 มิถนุายน 
2564 ให้ทีมต าบลทราบ เตรียมบริการรับส่ง กลุ่มผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียง โดยด าเนินการ
แล้วเสร็จในวันที่ 5 มิถุนายน 2564 
  

 
รับทราบ 

        ปิดประชุม 11.20 น. 
        นิจฉรา  ชูผล บันทึก 
 


