
 

วาระการประชุมคณะกรรมการ EOC COVID-19 อ าเภอเทพา จังหวัดสงขลา 

ครั้งที่ 2/2564 
วันที่ 13 มกราคม 2564  เวลา ๐๙.๐๐–12.00 น. 

ณ.ห้องประชุมอาคารส่งเสริมสุขภาพ  โรงพยาบาลเทพา จังหวัดสงขลา 
.................................................. 

นายอาทิตย์ สังธรรมรอด เปิดประชุม ด าเนินการตามวาระการประชุมครั้งที่ 2 /๒๕๖4  
วีรศักดิ์ เบญอะหลี กล่าวรายงานวาระการประชุม 
  
วาระท่ี 1  เรื่องแจ้งที่ประชุมทราบ 
  ประธานกล่าวเปิดการประชุม ขอขอบคุณทีมงานในการช่วยเหลือผู้ประสบเหตุจมน้ า เมื่อวันที่ 8 
มกราคม 2564 ภารกิจค้นหาผู้สูญหายส าเร็จ  

1.1 กลุ่มภารกิจ (SAT) รายงานสถานการณ์โรค  (ตัวแทนผู้อ านวยการโรงพยาบาลเทพา)   รายงาน
สถานการณ์ผู้ป่วยทั่วโลก ๙๑ ล้าน ผู้ป่วยใหม่ ๕ แสน ผู้เสยีชีวิตในรอบ ๑ วันที่ผ่านมา อันดับ ๑ ก็เป็นอเมริกา  
ประเทศไทยเลื่อนจาก ๑๕๐ เป็น ๑๒๘  ทวีปเอเชีย สูงสุด อินเดีย ประเทศ ญี่ปุ่นค่อนข้างวิกฤต ส าหรับ 
สถานการณ์ประเทศไทย ผู้ติดเชื้อ 10834  ราย  จังหวัดสมุทรสาคร ยังพบผู้ป่วย จังหวัดนนบุรี สามารถ
ควบคุมได้ จังหวัดร้อยเอ็ดเริ่มมีผู้ติดเชื้อ  ภาคใต้ สามารถควบคุมได้ พบผู้ป่วยใหม่ อ าเภอขนอม จังหวัดสุราษฎร์
ธานี  เชื่อมโยงกับกลุ่มบิ๊กไบซ์  ประเทศเพ่ือนบ้าน มาเลเซียมีผู้ติดเชื้อเพ่ิมข้ึน ผู้น าประเทศประกาศสถานการณ์
ภาวะฉุกเฉิน อ าเภอเทพายังไม่พบผู้ติดเชื้อ COVID-19 เพ่ิม 
มติที่ประชุม  รับทราบ ประธานที่ประชุม มีมติให้เฝ้าระวังแรงงานต่างด้าว และสถานประกอบการ   

วาระท่ี 2  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 1/2564 ลงวันที่  7 มกราคม 2564 
ไฟล์บันทึกการประชุมน าเสนอ (Liaison)   แก้ไขตัวเลขแรงงานต่างด้าว ๓๓๖ คน เป็น ๓๒๓ คน  

วาระท่ี 3  เรื่องสืบเนื่อง 

 3.1 ภารกิจยุทธศาสตร์ (STAG) การขับเคลื่อนคณะกรรมการควบคุมโรคระดับต าบลของแต่ละท้องถิ่น  
ได้รายงาน การวางมาตรการป้องกันควบคุมโรค ในพ้ืนที่อย่างเคร่งครัด ทุกต าบล 
มติที่ประชุม  รับทราบผลการด าเนินงาน 

 เทศบาลต าบลเทพา 
ค าสั่งแต่งตั้ง รณรงค์ เสียงตามสาย การรณรงค์ตรวจร้านค้า พบว่า สถานประกอบการร้านค้า การ์ดตก  วันนี้ 
พรุ่งนี้ไปด าเนินการให้ความรู้ตลาดรถไฟ  ส าหรับตลาดนัด จัดตั้งจุดคัดกรอง วัดไข้  ส าหรับวันพุธมีจุดคัดกรอง
เช่นกัน  มีการล้างตลาดนัดทุกอาทิตย์ 
 เทศบาลต าบลปากบาง ปลัดทรงพล มีการประชาสัมพันธ์ ใช้รถ อบต. ให้ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ได้สร้างการ
รับรู้ ประชาสัมพันธ์ให้ต่อเนื่อง เน้นการเฝ้าระวังในพ้ืนที่จังหวัดเสี่ยง กรณีท่ีเดินทางมาในพื้นที่ไม่ยอมกักตัว (มา
จากพ้ืนที่เสี่ยง) ก็จะมี่มาตรการกฎหมาย  ส าหรับมัสยิด การละหมาดวันศุกร์ เว้นระยะห่าง วัดไข้ เตรียมพูดคุย
กันในต าบล น าข้อสั่งการไปปฏิบัติต่อไป 
 ต าบลวังใหญ่   มีการรณรงค์เตรียมหน่วยปฐมพยาบาลกลาง OQ  ไม่เป็นไปตามมาตรฐาน  ส าหรับเรื่อง
การคัดกรองมีการจัดตั้งศูนย์คัดกรอง หน้างาน มัสยิด  ผู้เดินทางมาจากพ้ืนที่เสี่ยง สามารถกักตัวได้ดี  มอบวัสดุ
อุปกรณ์ให้หน่วยคัดกรอง ตลาด เตรียมลงส ารวจ 



 
 ต าบลเกาะสะบ้า มีคนที่กักตัว ๙ คน  มาจาก กทม. /นนทบุรี  ให้ความร่วมมืออย่างดี 
 ต าบลสะกอม  ทีมต าบลสะกอม ลงสุ่มตรวจพื้นที่ร้านค้าของช า ช่วงบ่ายก็จะลงไปอีก ทีมคณะกรรมการ
ต าบล ตรวจร้านขายของช า  โดยให้ทีมเด็กๆ เก็บภาพ ติดตามร้านที่ปฏิบัติตามมาตรฐานสาธารณสุข 

เทศบาลต าบลล าไพล มีการให้ความรู้ ตลาด น่าจะปลอดภัย 
เทศบาลท่าม่วง  ในชุดของทีมต าบลไม่ได้คุยกัน แต่มีการควบคุมคนเดินทางจากต่างพ้ืนที่ ต่างจังหวัดแต่

ต่างประเทศยังไม่มี ได้สร้างความเข้าใจกันในพ้ืนที่  
มติที่ประชุม  รับทราบ ประธานชื่นชม เห็นภาพการท างานร่วมกัน 
 

3.2 กลุม่ภารกิจสื่อสารความเสี่ยง  
 ประธานกลุ่ม รายงานที่ประชุมทราบ ได้น าการประชาสัมพันธ์ รวบรวมส่งเว็บเพจ การสือสารความ
เสี่ยง มีผู้ติดตาม 1,000 กว่าคน จะมอบของขวัญเป็นการกระตุ้นให้ติดตามข่าวสาร  
มติที่ประชุม รับทราบ 
  
วาระท่ี 4 เรื่องพิจารณา 
   4.1  นายวีรศักด์ เบญอะหลี   รายงานข้อมูลผู้เฝ้าระวังผู้เดินทางมาจากพ้ืนที่เสี่ยงในประเทศ อ าเภอ
เทพา จังหวัดสงขลา มีบุคคลที่เดินทางมาจากพ้ืนที่ควบคุมปฏิบัติตามมาตรการควบคุมป้องกันโรคอย่าง ครบ 
14 วัน โดยมี อสม.ในพ้ืนที่ติดตามวัดไข้ กลุ่มท่ีเดินทางมาจากพ้ืนที่ควบคุมสูงสุด เข้มงวดการด าเนินการตาม
มาตรการ  
  นายอนุชา แก้วคงธรรม แจ้งที่ประชุมรับทราบ มีรายงานผู้เดินทางในพ้ืนที่เสี่ยง  6 คน โดย
คณะกรรมการควบคุมโรคระดับต าบล ความจริงเพียง  ๔ ราย ซึ่งข้อมูล ๑ คนอยู่อ าเภอจะนะ อีกคน เป็นผู้ที่มา
เยี่ยม สรุปเหลือ ๔ ราย ด าเนินการควบคุม กักตัว ๑ ราย  
 นายทรงพล จุ๋ยมณี รายงานที่ประชุมทราบ ได้ด าเนินการลงพ้ืนที่สถานประกอบการ ร้านคาราโอเกะ 
เพ่ือท าความเข้าใจการปฏิบัติตามมาตรการควบคุมโรค อย่างเคร่งครัด แนะน าให้ปรับการจัดตั้งจุดแอลกอฮอล์  
เครื่องวัดอุณหภูมิร่างกาย ซึ่งมี 1 ร้าน ต้องติดตามผล รายงานที่ประชุมครั้งต่อไป 
 นายวีรศักดิ์ เบญอะหลี แจ้งที่ประชุมเพ่ิมเรื่อง ค าสั่งจังหวัดสงขลาก าหนด ให้เปิดสถานประกอบการได้
ปิดไม่เกิน ๒๔.00 น. และจัดตามแนวทาง DHMM   เว้นห่างแต่เก้าอ้ีไม่ได้ท าเครื่องหมายห้ามนั่งเป็นสัญลักษณ์   
การคัดกรองอุณหภูมิร่างกาย พร้อมเจลล้างมือ เพียง ร้านเดียว ส่วนร้านอ่ืนเตรียมการสั่งซื้ออุปกรณ์  ส าหรับ
การลงทะเบียน ค่อนข้างยาก แนะน าให้ท า QR Code ไว้  ส าหรับมาตรการอ่ืนๆ ให้ด าเนินการตามมาตรฐาน 
และจะติดตามผลภายใน ๑ สัปดาห์  เพื่อเข้มงวดและยกระดับ การควบคุมจริงจัง  
 ปลัดอนุชา  มาตรการที่ ๑ สถานประกอบการยังไม่มี  ได้น าเอกสารให้  ครั้งที่ ๒ ติดตามหลังจากได้ไป
ครั้งแรก ส่วนใหญ่พัฒนาขึ้น ให้ความร่วมมืออย่างดี จะติดตามครั้งต่อไป แล้วต้องบังคับใช้ตามมาตรการบังคับ
ทางกฎหมาย 

ประธาน  หากสามารถควบคุมสถานประกอบการได้ ก็จะสามารถควบคุมแรงงานต่างด้าวได้  
นายสัญญา แหละหมัน  จากที่ประชุมความมั่นคงจังหวัด เน้นย้ าให้ใช้กฎหมายทุกจังหวัด ซึ่งทุกสถาน

ประกอบ ต้องปิดไม่เกิน ๒๔.๐๐ น. เมื่อเจ้าหน้าที่ไปตรวจก็จะปิดไฟ แต่อาจมีคนในร้าน  ผู้ว่าฯ ย้ า หากเกิน
เที่ยงคืนปิดทันที หากไม่ปฏิบัติตามค าสั่ง ต้องใช้กฎหมายปิดสถานประกอบการ ๕ ปี กรณีเรื่องจ าหน่ายสุรา 
เน้นย้ าให้ปิด  ซึ่งที่ผ่านมา อ าเภอหาดใหญ่ปิดมาแล้ว ๑ ร้าน  ส าหรับพ้ืนที่อ าเภอเทพามีความเสี่ยง ต้องมีการ
ควบคุม  ข้อสั่งการที่ ๒ เรื่องบ่อนการพนัน ย้ าว่าห้ามมีโดยเด็ดขาด 
 การขยาย พรก.ฉุกเฉิน ขยายไปถึง กุมภาพันธ์  การจัดกิจกรรม ควรงดเว้น ประชาชนควรการติดตั้ง 
app หมอชนะ  จังหวัดที่พ้ืนที่เสี่ยง จาก ๕ จังหวัดเป็น ๑๑ จังหวัด  การปฏิบัติตัว คนในพื้นทีเ่ดินทางไปในพ้ืนที่



ดังกล่าว ต้องกักตัว ส าหรับผู้ขนส่งสินค้า ต้องเป็นหน้าที่ท้องถิ่นเข้ามาตรวจ  ส่วนกลุ่มแรงงานต่างด้าวในอ าเภอ
เทพา มีจ านวน 631 คน มี ๗๐ แห่ง ซึ่งส ารวจแล้ว ๓๒๓ ราย  ต้องแจ้งจังหวัดใหม่ 
 ในพ้ืนที่ก็ยังมีมาตรการตั้งด่าน  ควนติหมุน และด่านนาจวก 
 สสอ.   ค าสั่งล่าสุด สามารถโหลดได้ในไลน์กลุ่ม EOC  
มติที่ประชุม  รับทราบ และติดตามผลการตรวจแรงงานต่างด้าว และสถานประกอบการในการประชุมครั้งต่อไป 
มอบหมายให้ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน แจ้งประชาชนให้ มาลงทะเบียนที่ก านันผู้ใหญ่บ้าน หรือ รพ.สต.  
   4.2 หนังสือขอความร่วมมือส ารวจข้อมูลส ารวจข้อมูลผู้ขับรถขนส่งสินค้าจากพ้ืนที่ควบคุมสูงสุดและ
เข้มงวด ๕ จังหวัด ซึ่งระดับพ้ืนที่ ซึ่งสาธารณสุขท าหนังสือแจ้งไปยัง ท้องถิ่น 
มติที่ประชุม ประธานมีข้อสั่งการให้ ปลัดอนุชา แจ้งก านันผู้ใหญ่บ้านส ารวจ  
  ๔.๓  นายวรีศักดิ์ เบญอะหลี แจ้งที่ประชุมทราบจากการประชุมครั้งท่ีผ่านมา ให้ด าเนินการสถาน
ประกอบการ จัดตั้ง OQ ประเมินความพร้อม มาตรการควบคุมโรค และให้ความรู้เรื่องการป้องกันโรค โรงงาน 
PY เอ็มไพลวูด ต าบลล าไพล ต าบลวังใหญ่  มีจ านวน ๖๑ คน  ล าไพล ๔๐ กว่าคน ควรเข้าไปสร้างความเข้าใจ
อบรมให้ความรู้  อบรมอาสาสมัครแรงงานในสถานประกอบการตนเองด้วย 
มติที่ประชุม  เห็นชอบ ประธานมีข้อสั่งการให้ทีมควบคุมโรคต าบล วังใหญ่ และล าไพล ด าเนินการ  
 
วาระท่ี 5 เรื่องอ่ืนๆ  

5.1  นายวีรศักดิ์ เบญอะหลี แจ้งที่ประชุมทราบ กรณีเตรียมพ้ืนที่โรงพยาบาลสนาม ซ่ึงมีทีมมาดูพ้ืนที่
บริเวณ หมู่ที่ ๙ ต าบลท่าม่วง สามารถเปิดให้บริการได้ประมาณ ๔๐ เตียง ซึ่งทางจังหวัดต้องการ ๒๐๐ เตียง  
ซ่ึงที่ดินนิคมฯ มีจ านวน ๑๒ ไร่ หน่วยบัญชาการกองทัพไทย ขอเช่าพื้นที่เป็นสหกรณ์โคเนื้อ มีอาคารหลังใหญ่ 
๑๖ เมตร คูณยี่สิบเมตร แต่ส่วนท้ายตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ ๙ หลังวัดพุทธนิมิต ต้องท าสัญญาเช่าทุก ๓ ปี ยังอยู่ในช่วง
ของการพิจารณา 
 5.2  ปลัดอนุชา แก้วคงธรรม แจ้งที่ประชุมราบ เรื่องทีมจิตอาสาภาค ๔ ขอความร่วมมือให้ทุกอ าเภอ 
ด าเนินโครงการ อสม.เคาะประตูบ้าน ค้นหากลุ่มเสี่ยง  โดยการสวมชุดจิตอาสา รายงานผลเข้ามาในกลุ่มไลน์ 
กิจกรรมจิตอาสาท าความสะอาด ฆ่าเชื้อโรค  
 5.3  ประธานที่ประชุม หารือ  สถานที่ LQ ยังคงเป็นดีอามาน โดยให้แตล่ะท้องถิ่นพิจารณา
งบประมาณ  
 5.5 สถานศึกษาเอกชน  ส านักงานส่งหนังสือ ไปยังสถานศึกษา  ตามโปรแกรมจัดกิจกรรมวันครู มี
ข้อสรุปให้เลื่อนไป  
 5.6 สภอ.เทพา  มีการจัดตั้งด่านตรวจ จุด Pop up  รณรงคใ์ห้ความรู้กับพ้ืนที่ตลาดเขาน้อยแล้ว  
  
มติที่ประชุม รับทราบ ประธานพิจารณาให้มีการประชุมครั้งต่อไป วันที่ 27 มกราคม 2564   
 
      

ปิดประชุม 11.40 น. 
        นิจฉรา  ชูผล (บันทึกการประชุม) 


