
รายช่ือผู้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน (EOC) 
วันที่ 18 มิถุนายน 2564  เวลา 09.00-13.00 น. 

ณ ห้องประชุมอาคารส่งเสริมสุขภาพ  โรงพยาบาลเทพา 
 

1. นายสิทธิชัย  เทพภูษา   นายอ าเภอเทพา 
2. นายบุญภพ  มะเดื่อ    ปลัดอาวุโส อ าเภอเทพา  
3. นายเดชา  แซ่หลี    ผู้อ านวยการโรงพยาบาลเทพา  
4. นายวีรศักดิ์ เบญอะหลี   สาธารณสุขอ าเภอเทพา  
5. นายสัญญา  แหละหมัน   ปลัดอ าเภอเทพา  
6. นายทรงพล ศรีมณีรัตน์   ปลัดอ าเภอเทพา 
7. นายสิทธิพันธุ์ คันธฬิกา    เกษตรอ าเภอเทพา 
8. นายจ านงค์ พรหมเมศร์   พัฒนาการอ าเภอเทพา 
9. นายพงษ์ศักดิ์ ศรีเวชนันต์   ผอ.กศน.เทพา 
10. พต.เสรีย์  เดชประสิทธิ์   สัสดีอ าเภอเทพา 
11. น.ส.เสาวกุล เกษรา   ท้องถิ่นอ าเภอเทพา. 
12. นางสาวพรเพ็ญ ประกอบกิจ   รองผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนสงขลา 
13. พ.ต.ท.สุรศักดิ์  มีเสาเรือน   รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.ห้วยปลิง 
14. พันโทโกสินทร์  ชัยช านาญ  ผบ.พัน.สร.กรม สน.พล.ร.15 
15. รท.อรุณ  บุญเรือง   น.อกร.กรม สนฯค่ายลพบุรีราเมศวร์ 
16. พ.ต.ท.ศุภชัช ยีหวังกอง    รอง ผกก.ป.สภ.เทพา 
17. นายอชิตพล  พุ่มเก้ือ    หัวหน้าสนง.ปภ.จ.สงขลา สาขาเทพา 
18. นายคารม ทองหนูรุ่ง   หัวหน้าศูนย์ CDC อ.เทพา 
19. นายปรีชา  แก้วนพรัตน์   ผอ.รพ.สต.ทุ่งโดน 
20. นางดวงฤดี   หลังนุ้ย   ผอ.รพ.สต.ตูหยง 
21. นางอรสา  ชูศรี    ผอ.รพ.สต.เกาะสะบ้า 
22. นางบุญประสม  นิลกาฬ   ผอ.รพ.สต.วังใหญ่ 
23. นางสาวหทัยรัตน์  ชัยดวง   หัวหน้าพยาบาล  รพ.เทพา 
24. นางอรอนงคื  แซ่กี่   นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ  รพ.เทพา 
25. นางกาญจนา  ชูหวาน   นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ  รพ.เทพา 
26. นางสาวนุสรีนา  มูซอดี   นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ สสอ.เทพา 
27. นางสาวเสาวภา  สะชนะพันธ์  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ สสอ.เทพา 
28. นางสาวฟารีซัน  ฮามะ   นักวิชาการสาธารณสุข สสอ.เทพา 
29. นางนิจฉรา ชูผล    พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  สสอ.เทพา 
30. นางรอกีเย๊าะ  ยูโซ๊ะ   พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  รพ.สต.วังใหญ่ 



31. นางนวนจิรา  บัวศรี   นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ รพ.สต.ท่าแมงลัก 
32. นายอดิศักดิ์  หมัดหมาด   เจ้าพนักงานสาธารณสุขช านาญงาน  สสอ.เทพา  
33. นายจิรวุฒิ เจ๊ะหวัง   เลขานุการชมรมอิหม่าม อ.เทพา 
34. นายเฉลิม  ทิพย์มณี   นายกเทศบาลต าบลเทพา 
35. นายวรวรรณ  เจะจาโรจน์   รองนายกเทศมนตรีต าบลล าไพล 
36. นายกาดาฟี  หะยีเด   ผอ.กองสาธารณสุข ทต.เทพา 
37. นางสาวหัสมัยมน เฮาะมะ   นักพัฒนาชุมชน อบต.เกาะสะบ้า 
38. นางสาวแวนะ กาซอ   นักวิชาการสาธารณสุข อบต.สะกอม 
39. นางสาวสุทธิพร สุวรรณวงศ์  ผู้ช่วยนักวิชาการสาธารณสุข อบต.สะกอม 
40. นางสาวศศิ  รังษีสว่าง   เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน  อบต.วังใหญ่ 
41. นายมะรอดิง หลีหะ   นักวิชาการสาธารณสุข อบต.ปากบาง 
42. นายดนเล๊าะ หลีเจริญ   ผู้ช่วยผู่ใหญ่บ้าน 
43. นางสาวซารีป๊ะ  จันทร์แสง  TST อ.เทพา 
44. นางสาวอรญา  สมศรี   TST อ.เทพา 
45. นายวรรณธน  สระจิตสม   อส.อ.เทพา 
46. นายบัณฑิต  เมืองพิณ   อส.อ.เทพา 
47. นายสมัย  หวังและ   อส.อ.เทพา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการประชุมคณะกรรมการ EOC COVID-19 อ าเภอเทพา ครั้งที่ 9/2564 
วันที่ 18 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 – 12.00 น. 

ณ. ห้องประชุมอาคารส่งเสริมสุขภาพ  โรงพยาบาลเทพา จังหวัดสงขลา 
 

วาระ เรื่อง มติที่ประชุม 
วาระท่ี 1   เรื่องท่ีประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 

 นายสิทธิชัย เทพภูษา นายอ าเภอเทพาประธานที่ประชุมแจ้งที่ประชุมทราบ 
1.1 สรุปจากที่ประชุมจังหวัดสงขลา จังหวัดมีมาตรการการควบคุมสถานการณ์อย่าง

เข้มงวด ดังนี้ 
- ให้ทุกหน่วยงานน าเสนอผลงานแก้ปัญหาในพ้ืนที่แก่ผู้บริหารต่อเนื่องระบบ

รายงานที่จะรายงานผู้บริหารระดับสูง ทันกับสถานการณ์ 
- เรื่องการเคลื่อนย้ายโรงงาน อ าเภอจะพิจารณาว่า ควรปิดตลาดไหม เพื่อ

ควบคุมการระบาดโรค(อ านาจอยู่ที่อ าเภอ) ค าสั่งประกาศของจังหวัด(ไม่มีผล
บังคับใช้)   
การประชาสัมพันธ์เชิงรุก มอบนายก ให้ด าเนินการ รถประชาสัมพันธ์ และหอ
กระจายข่าวการระมัดระวังการกระจายข่าว  

- ประเมินโรงเรียนในพ้ืนที่ นายอ าเภอเป็นประธานการพิจารณา เปิดเรียน 
 

 
รับทราบ 

วาระท่ี 2   เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่  8/2564  ลงวันที่  3 มิถุนายน 2564 
(Liaison) น าส่งในไลน์กลุ่ม EOC อ าแภอเทพา และในเว็บเพจ สสอ.เทพา
https://www.thephadho.com/?p=2089  

ที่ประชุมรับรอง
รายงาน  
มีมติเพ่ิมใหป้รับ
รายชื่อให้เป็นปัจจุบัน 

วาระท่ี 3   ติดตามผลการด าเนินงานตามกลุ่มภารกิจ(EOC) 
  ๓.1 กลุ่มภารกิจตระหนักรู้และประเมินสถานการณ์(SAT) นพ.เดชา แซ่หลีรายงาน
สถานการณโ์รค COVID-19  ทั่วโลกวันที่ 17 มิถุนายน 2564  

ยืนยันทั้งหมด : 177,815,072 ราย 
รักษาหายแล้ว : 162,322,203 ราย 
เสียชีวิต : 3,848,922 ราย 

ประเทศไทยพบผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโควิด-19 รายใหม่ 3,129 ราย คือ 
ผู้ป่วยภายในประเทศ 1,991 ราย 
ผู้ป่วยติดเชื้อเชิงรุกในชุมชน 658 ราย 
ผู้ป่วยเดินทางจากต่างประเทศ 23 ราย 
เรือนจ า/ที่ต้องกัก 457 ราย 
ก าลังรักษาใน รพ. 33,853 ราย 
หายป่วยแล้ว 172,316 ราย 
ยอดผู้ป่วยสะสม 207,724 ราย 

อ าเภอเทพา จังหวัดสงขลา เปิดรพ.สนาม ค่ายลพบุรีราเมศวร์ รองรับได้150 คน 
     เข้ารับการรักษา จ านวน 22 ราย เมื่อคืนของวันที่ 17 มิถุนายน 2564  

 



  3.2 กลุ่มภารกิจปฏิบัติการ (Operation)  นายวีรศักดิ์ เบญอะหลี รายงานที่ประชุม 
อ าเภอเทพา ด าเนินการสอบสวนโรคคลัสเตอร์ทีด่ิอามาน โรงงานสยามอินเตอร์ และ
กลุ่มมัรกัส จังหวัดยะลา  มีมาตรการกักตัวที่บ้าน    

 
    นายเฉลิมพล ทิพย์มณี แจ้งที่ประชุมทราบ เร่งด าเนินการประชาสัมพันธ์ มาตรการ 
DMHTT  เตรียมปิดตลาดในเขตเทศบาล  
        3.2.2 การลงทะเบียนรับวัคซีน กลุ่มโรคเรื้อรังและผู้สูงอายุตามเป้าหมายเกิน 
ร้อยละ 56  กลุ่มประชาชนคนทั่วไป เก็บข้อมูลไว้ในระบบ “สงขลาวัคซีน” 
 

         
       3.2.3 การเยียวยา “ปฏิบัติการฝ่าวิกฤติโควิด-19 คนเทพารอด ปลอดภัย 
พัฒนาการอ าเภอเทพายังคงสนับสนุนเมล็ดพันธุ์ผักได้ต่อเนื่อง          
        3.2.4 ด่านคัดกรอง ค้นหาผู้หลบหนีเข้าเมืองผิดกฎหมายและผู้เดินทางมาจาก
พ้ืนที่ควบคุมสูงสุด ปลัดสัญญา แหละหมัน รายงานเรื่องด่าน อ าเภอเทพา มี 1 จุด 



ด่านบ้านควนตึหมุน ขณะนี้เพ่ิมความเข้มข้น ในการตรวจ .ใช้มาตรการเชิงรุก กับผู้
หลบหนีเข้าเมืองจากพ้ืนที่เสี่ยง ไดส้ั่งการให้ผู้ใหญ่บ้าน ด าเนินการอย่างเข้มงวด จาก
แนวโน้มผู้ติดเชื้อ เสนอให้เปิดLQ หรือ Lock down หมู่บ้านหากจ าเป็นและขอ
สนับสนุนวัคซีนให้กับผู้ปฏิบัติภารกิจด่านหน้า  
       ประธานที่ประชุม แจ้งว่าให้สรุปรายงานเรื่องแรงงานต่างดาวในอ.เทพา และดึง
ค าสั่งจังหวัด.มาสรุปในรายงาน 
  3.3 กลุ่มภารกิจยุทธศาสตร์และวิชาการ (STAG)   
        3.3.1 ค าสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสงขลาที่ 35/2 2564 เรื่อง
มาตรการเฝ้าระวังป้องกันโรคและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 
2019 โควิด-19 ส าหรับบุคคลที่เดินทางเข้าจังหวัดสงขลาส าหรับผู้ที่เดินทางมาจาก
จังหวัดกรุงเทพฯ นนทบุรีปทุมธานี และสมุทรปราการเป็นจังหวัดที่ต้องกักตัวที่บ้าน
ภายใต้ดูแลของเจ้าหน้าที่จ านวน 14 วัน (Home Quarantine) จังหวัดที่ให้ดูแลตัวเอง
ได้ self control เป็นเวลา 14 วันและปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัดก็เป็นจังหวัด
ที่ ศบค. ก าหนดให้เป็นพ้ืนที่สูงสุด 17 จังหวัด ส าหรับผู้ที่ฉีดวัคซีนครบ 2 เข็มเกิน 14 
วันแล้วสามารถเดินทางเข้าสู่จังหวัดสงขลาได้ โดยไม่ต้องมีการกักตัว 
    ค าสั่ง จงัหวัดสงขลา ที3่7/2564  เรื่องปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว ประกาศให้ปิด
เกาะหนู เกาะแมว ตั้งแต่วันที่ 15-28 มิถุนายน 2564  
  

 
  3.4 กลุ่มสื่อสารความเสี่ยง (Risk Communication)  นายพงษ์ศักดิ์ ศรีเวชนันต์ 
ผอ.กศน. แจ้งที่ประชุมน าเสนอสื่อสารในเพจ มีผู้ติดตามประมาณ 1,000 กว่าราย เสนอ
ให้ทุกภาคส่วน ร่วมือประชาสัมพันธ์ทุกช่องทาง ให้ทั่วถึง รับข่าวสารที่ถูกต้อง  
  3.5 กลุ่มภารกิจการส ารองเวชภัณฑ์และวัสดุอุปกรณ์ทาง 
        การแพทย์ (Stockpiling and Logistic) เพียงพอ พร้อมสนับสนุนทุกพ้ืนที่  



  3.6 กลุ่มภารกิจสนับสนุนก าลังคน การเงินและงบประมาณ (Finance and Admin)  
พร้อมให้การสนับสนุนด้านงบประมาณในการป้องกันควบคุมการแพร่ระบาด มีระเบียบ
หนังสือรองรับ   
 

วาระท่ี 4 เรื่องพิจารณาสั่งการ 
  4.1 ข้อพิจารณาสั่งการ  
      4.4.1 กลุ่มเสี่ยงในปอเนาะยาลันนันบารู เสนอเชิญผู้ที่เก่ียวข้องเข้าไปประเมิน
พ้ืนที่ร่วมกันเพ่ือป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ 
      4.1.2. ตลาดทางถนนรถไฟ ข้อเสนอแนะ ควรจะมีมาตรการที่เข้มงวด  
      4.1.3. โรงงานในพ้ืนที่อ,เทพา ข้อเสนอแนะลงไปติดตาม และถ้าจัดทีมลงสุ่ม
ตรวจให้แจ้งสสอ.โดยตรง 
      4.1.4  การเตรยีมความพร้อมจะเปิดLQให้เตรียมความพร้อมระบบความ
ปลอดภัย ปลัดอาวุโสได้ท าหนังสือแจ้งให้พิจารณาเปิด LQ และให้ด าเนินการตาม
มาตรการอย่างเคร่งครัด 

 

 
 
ติดตามผลและ
รายงานในวาระการ
ประชุมครั้งต่อไป 

 
  

 


