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วันที่ ๒3 มีนาคม 2564  เวลา ๐๙.๐๐–12.00 น. 
ณ.ห้องประชุมอาคารส่งเสริมสุขภาพ  โรงพยาบาลเทพา จังหวัดสงขลา 

.................................................. 
วาระการประชุม เนื้อหาหลัก มติที่ประชุม 

วาระท่ี 1  เรื่องแจ้งที่
ประชุมทราบ 
 

๑.๑  ค ำสั่งคณะกรรมกำรโรคติดต่อจังหวัดสงขลำ  ค ำสั่งที่ ๙/๒๕๖๔  
วันที่ .๑๘ มี.ค. ๖๔  และประกำศผ่อนคลำย ตำมค ำสั่งที่ 7/2564 .
รำยละเอียดมำตรกำร พ้ืนที่ที่บังคับใข้กำรควบคุมสูงสุด  
๔ จังหวัด บำงแค หนองแขม (กทม.) ย้ ำประกำศจังหวัดสงขลำ ผู้ที่
เดินทำงจำกตลำดบำงแค  ให้ปฏิบัติตำมประกำศอย่ำงเคร่งครัด 
รำยละเอียด มีในเว็บไซด์ สสอ.เทพำ กลุ่มไลน์ 

รับทราบถือปฏฺบัติ 

๑.2 ทีมด่ำนตรวจ มีกำรตรวจคัดกรองจุดด่ำนตรวจ อ ำเภอสะเดำ นำ
ทวี  : คัดกรอง swab กลุ่มผู้ขับรถขนส่งสินค้ำ      

วาระท่ี ๒ รับรอง
รายงานการประชุม 

รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำร EOC ครั้งที ่๒/2564 ลงวันที่  13  
มกรำคม  2564 ไฟล์บันทึกกำรประชุมน ำเสนอ (Liaison)  น ำเสนอ
สำระส ำคัญ เก็บรวบรวมในเว็บไซด์ สสอ.เทพำ 
 

รับรองรายงานการ
ประชุม 

วาระท่ี ๓. ติดตามผล
การด าเนินงานคณะ
กรรการ EOC ตาม
ภารกิจ 
 

๓.๑.  กล่องภำรกิจตระหนักรู้  (SAT)   อัตรำกำรเสียชีวิตทั่วโลก 2.2 
ส่วนคนไทยอัตรำป่วยในภำพเอเชียค่อนข้ำงดี  อัตรำเสียชีวิต 0.33   
กำรระบำดระลอกใหม่ 0.13 ส ำหรับยอดสะสมสูงสุด คือ
กรุงเทพมหำนคร ผู้เสียชีวิต รำยที่ 89 รำยที่ 90  รำยที่ 91 ผู้ที่มี
สุขภำพที่แข็งแรงอำจเสี่ยงน้อย แต่เสี่ยงต่อกำรติดเชื้อในผู้สูงอำยุที่อยู่ที่
บ้ำน ต ำแหน่งที่ระบำดอยู่ที่ตลำดบำงแค  ลูกจ้ำงแรงงำต่ำงด้ำว ซ่ึง
พบว่ำเป็นผู้ที่สวมใส่แมสใต้คำง ชอบตะโกน  ระบบระบำยอำกำศไม่ดี 
ผลกำรสอบสวนผู้ป่วย.ยืนยัน ส ำนักตรวจคนเข้ำเมืองบำงเขน....พบมำก
สุด เป็นชำวพม่ำ กัมพูชำ เวียดนำม 
กำรเดินทำงไปกรุงเทพ 6 เขต  ที่ต้องระวัง  มำกสุด 
   สถำนกำรณ์ในอ.เทพำ  ยอดผู้ป่วย.สะสม รวม 3 รำย 
กำรคัดกรองเชิงรุก 2 จุดไม่พบผป. ส ำหรับคนที่เดินทำง จำกช่องทำง
ธรรมชำติ  ใช้งบกลำง ซึงงบกลำงหมด  จึงเปิด SQ ที่โรงแรมสำธิต   1 
ถ้ำพบ ผป.ของอ ำเภอไหนให้ส่งกลับมำนอนใน รพ.ในพท.  2 ถ้ำมี
อำกำร PUI ให้ส่งกลับมำ นอน รพ.พท.  และท ำกำรเก็บSWAB หำก 
ผลบวก แอดมิต เพ่ือรักษำจนครบกระบวนกำรรักษำ 
อ ำเภอเทพำ ไม่มีกำรเปิด LQ ท้องถิ่นให้ส่งไปยัง โรงแรมสำธิต โดย
ท้องถิ่นรับผิดชอบค่ำใช้จ่ำย  

มะรอดิง ตัวแทนจำก อบต.ปำกบำง แจ้งปัญหำอุสรรค กำร
ประสำนงำนติดขัด ไม่เป็นไปตำมแนวทำงที่ประชุม   กำรส่ง CASE    มี 

1 ถ้ำพบ ผู้ป่วย 
หรือมีอำกำร PUI .
ของอ ำเภอไหนก็
นอน รพ.อ ำเภอนั้น 
2 คนที่เดินทำง 
จำกช่องทำง
ธรรมชำติ กรณีผล
ปกติ ให้ส่ง SQ 
3 . ค่ำใช้จ่ำยLQ 
ท้องถิ่นรับผิดชอบ    



 ปัญหำ เรื่องกำรเบิก สรุป 3 รำยแรกในวันที่ 6 มีนำคม 2564 ใช้
งบประมำณจำกส่วนกลำง CASE ต่อไปหลังจำกวันที่12 มีนำคม 
2564 ใช้งบประมำณจำกท้องถิ่น  

 

 ๓.๒.  กล่องภำรกิจปฏิบัติกำร (Operation) 
         ๓.๒.๑. กำรสอบสวนและควบคุมกำรระบำด นำยวีรศักดิ์  
เบญอะหลี รำยงำนที่ประชุมทรำบผลจำกกำรด ำเนินกำรในพื้นที่ ยังไม่
พบผู้ติดเชื้อ  
         ๓.๒.๒  ด้ำนกำรรักษำพยำบำล   นพ.เดชำ  แซ่หลี รำยงำนที่
ประชุมทรำบ กำรจัดสถำนบริกำรยังคงใช้มำตรกำรส ำคัญเน้นหลัก 
DMHTT  ด้ำนวัคซีน เตรียมกำรให้ได้ตำมที่รัฐจัดสรร ซึ่งท่ำนประธำน 
ก ำชับที่ประชุม ประสำนหนังสือแจ้งให้ทุกหน่วยงำนส ำรวจบุคลำกรใน
หน่วยงำน จัดท ำแบบฟอร์มในหนังสือ (โดยแสกนไฟล์จำก QR โคด้) 
คุณตันติกร :  เสนอเรื่องกำรสื่อสำร กำรป้องกันโรคได้ มำกแค่ไหน เพ่ือ
สร้ำงควำมเชื่อม่ัน โดยนำยแพทย์เดชำ แซ่หลี ชี้แจงรำยละเอียดที่
ประชุมทรำบ 
  ๓.๒.๓. ด้ำนกำรเยียวยำ    ท่ำนพัฒนำกำรอ ำเภอเทพำ  
รำยงำนกำรเตรียม ควำมก้ำวหน้ำที่จะรับมือในระลอกใหม่ แนวทำงคง
เหมือนเดิม มีกำรท ำปลูกผัก สร้ำงควำมม่ันคงทำงอำหำรซึ่งได้มีกำร
ประสำนหน่วยงำนต่ำงๆ  และได้งบประมำณมำ สองแสนกว่ำบ้ำน 
ด ำเนินกำรผ่ำนโครงกำรหลักเศรษฐกิจพอเพียง 21 หมู่บ้ำน  โคกหนอง
นำโมเดล 25 หมู่บ้ำน  ที่ด ำเนินกำรไปแล้วหมู่บ้ำเศรษฐกิจพอเพียง 
บ้ำนโละบอน  วังใหญ่ มีกำรปลูกผักมำก และจะส่งประกวดหมู่บ้ำน
เศรษฐกิจพอเพียง  คำดไว้ว่ำชำวบ้ำนมีรำยได้ไม่ขำดแคลน  
           ด้ำนกำรศึกษำ  กศน. มีกรอบกำรช่วยเหลือโครงกำรจ้ำงงำน 
บัณฑิตอำสำในเขตพ้ืนที่จังหวัดสงขลำ จำกกำรส ำรวจเด็กที่กลับมำจำก
มำเลเซีย 5 รำยได้จัดหำสถำนที่ศึกษำให้เรียนต่อเนื่อง และจัดหำอำชีพ 
คนที่กลับจำกมำเลเซีย 6-7 รำย  ซึ่ง มีนักเรียนที่เรียนประเทศซำอุฯ  
ขอควำมช่วยเหลือ เรื่องกำรเรียนเทียบโอน กับมหำลัยฟำตอนี  ได้ให้
ค ำปรึกษำ เพ่ือต่อยอดกำรศึกษำและขอควำมช่วยเหลือค่ำ
อินเตอรเ์น็ตท ส ำหรับกำรเรียนผ่ำนระบบออนไลน์   
       นพ.เดชำ แซ่หลี เสนอในที่ประชุมประเด็นเรื่องข้อมูลกำรขอควำม
ช่วยเหลือด้ำนกำรศึกษำของเยำวชนในพื้นท่ีอ ำเภอเทพำยังมีน้อย ควรมี 
ทีมคณะท ำงำนอ ำเภอ ส ำรวจข้อมูลกลุ่มท่ีต้องกำรควำมช่วยเหลือด้ำนนี้ 
เชื่อมกับทำง วชช. ที่มีกำรส ำรวจ และจัดท ำฐำนข้อมูลเพื่อให้ทำง
เยียวยำได้ทรำบสัดส่วนกำรช่วยเหลือได้ทันกำรณ์ ประสำนกับ
หน่วยงำนที่เกี่ยวช้องได้รวดเร็วยิ่งขึ้น  
     คุณ ตันติกร แจ้งที่ประชุมทรำบ ในเวทีประชุมเสริมสร้ำงควำม

 ทีม คกก. EOC 
ควรได้รับวัคซีน 
เป็นกำรสร้ำง
ประชำสัมพันธ์ 
และแบบอย่ำง  
 
 
 
 
 
 
 
มอบพัฒนำกำร
อ ำเภอด ำเนินกำร 
ต่อเนื่อง เพิ่มกำร
ประชำสัมพันธ์ 
หมู่บ้ำนตัวอย่ำง
กำรท ำเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 
 
 
 
 
 
 
 
เห็นชอบมอบปลัด
อนุชำ แก้วคงธรรม
ประสำนกับ วชช.
และ กศน. ส ำรวจ
ข้อมูลร่วมกับฝ่ำย
ปกครองและควำม
มั่นคง 



เข้มแข็ง ศอ.บต. ควรมีกำรน ำเสนอกำรของบสนับสนุนจำกสภำสันติสุข 
           ๓.๒.๔ ด่ำนคัดกรอง  ปลัดทรงพล รำยงำนที่ประชุมทรำบกำร
ด ำเนินกำรตั้งด่ำนตรวจในพื้นที่อ ำเภอเทพำ เริ่มจัดตั้งจุดตรวจ เมื่อวันที่ 
2 มีนำคม 2564 ในจังหวัดสงขลำมี 4 ด่ำน  พ้ืนที่อ ำเภอเทพำ จำก
เดมิมีจุดตรวจ 2 ด่ำน คงเหลือด่ำนบ้ำนควนตีหมุน 1 ด่ำน  จ ำนวนกำร
คัดกรองทั้งสิ้น 709 รำย กรณีหลบหนีต้องเสียค่ำปรับ 
           กรณีกำรจัดเวรเจ้ำหน้ำที่คัดกรองที่ด่ำนควนตีหมุน ทีมงำน
สำธำรณสุข มีกำรเปลี่ยนแปลงให้ เจ้ำหน้ำที่วันละ 2 คน ทีมงำน
ปกครองและควำมมั่นคง ควรจัดเจ้ำหน้ำที่ประจ ำด่ำน ร่วมด้วย 

 
 
 
 
 
มอบฝ่ำยปกครอง
และควำมมั่นคง จัด
ทีมและปฏิบัติ
หน้ำที่อย่ำงเข้มงวด 

 ๓.๓.  กลุ่มภำรกิจยุทธศำสตร์และวิชำกำร (STAG)   ทพ.ซอแหละ   
หมัดยูโซะ ชี้แจงค ำสั่ง มำตรกำรผ่อนคลำย สถำนประกอบกำร  ให้
ช่วยกันดูแล ย้ ำผู้ให้ประกอบกำรสวมแมส เพ่ิมเติมรำยละเอียดประกำศ 
ค ำสั่งที9่ เรื่องกำรเดินทำงโดยรถไฟ  และฝำกก ำขับในส่วนของ DMHT 
ประธำน เพ่ิมเติม ให้ลงทะเบียนออกเมื่อถึงสถำนนีรถไฟ และก่อนออก
จำกสถำนีรถไฟ  โดยแอปลิเคชั่น น ำมำตรกำรไปพูดคุยกับทำงสถำนี
รถไฟด้วย 
       นพ.เดชำ แซ่หลี ชี้แจงรำยละเอียด กำรฉีดวัคซีน 

มอบทีม 
Operation 
ด ำเนินกำร 

 ๓.๔.  กลุ่มภำรกิจด้ำนสนับสนุนก ำลังคน กำรเงินและงบประมำณ  
ท้องถิ่นอ ำเภอ ชี้แจที่ประชุมเรื่องกำรจัดตั้งศูนย์กักกัน เห็นชอบ  
ให้ท้องถิ่นอ ำเภอเทพำ ด ำเนินกำรส่งตัวไปที่ โรงแรมสำธิตอ ำเภอสะเดำ  
กรณีท่ีเต็ม ให้ท้องถิ่น กักตัว  โดยเลือกที่ ดิอำมน รีสอร์ท ทำงEOC 
เห็นชอบให้ ที่ประชุมรับรองให้ ใช้ดิอำมำน เป็นที่กักกันส ำรองโดยให้
ท้องถิ่นรับผิดชอบค่ำใช้จ่ำยแหล่ง งบประมำณ ที่ใช้แต่ละรำย แต่ละ
อปท. ทต.เทพำ ไดม้ีกำรซักซ้อมแนวทำงกำรเบิกจ่ำยเงิน ส ำหรับผู้
เดนิทำงกลับจำก พท.เสี่ยง ตำมรำยละเอียดที่ส่งไปให้สำมำรถศึกษำ
จำกหนังสือที่กล่ำวข้ำงต้น 
ข้อค ำถำม :  แนวทำงส ำหรับกลุ่มเสี่ยงที่เดินทำงจำกด่ำนสะเดำ สตูล..  
โกลก ป้องกันจังหวัดจะน ำส่งมำ 
ที่หลบหนี อบต.น ำเคสส่ง รพ. และ อบต.น ำส่งสะเดำ 

มอบท้องถิ่นแต่ละ
แห่งด ำเนินกำร 
รำยงำนปัญหำ
อุปสรรคในกำร
ประชุม 

 ๓.๕.  กลุ่มภำรกิจด้ำนกำรส ำรองเวชภัณฑ์และอุปกรณ์ทำงกำรแพทย์ 
กำรสนับสนุนพื้นที่ (Stockpiling and  Logistic)   มำรีนำ หล ำสะ 
รำยงำนที่ประชุมทรำบเรื่องเวชภัณฑ์และอุปกรณ์ทำงกำรแพทย์ส ำหรับ
ใช้ป้องกันควบคุมโรค โดยภำพรวมของอ ำเภอ มีควำมเพียงพอ โดยก่อน
หน้ำนี้ วัสดุที่ใช้คัดกรองที่ด่ำนตรวจสองแห่งช ำรุด มีใช้ไม่เพียงพอ จึงขอ
สนับสนุนจำก สสจ. ซึ่งได้รับสนับสนุนมำจ ำนวน 6 เครื่องเพ่ือใช้ในกำร
คัดกรองที่ด่ำนคัดกรองและกิจกรรมคัดกรองงำนอ่ืนๆที่หน่วยงำนต่ำงๆ
ขอควำมอนุเครำะห์มำ 

 



 3.๖.  กลุ่มภำรกิจด้ำนกำรสื่อสำรควำมเสี่ยง (Risk communication 
Joint information) ประธำนแจ้งทีป่ระชุมทรำบ ควรจัดท ำสื่อ เรื่อง
วัคซีน เพื่อสร้ำงกำรรับรู้และและสร้ำงควำมเชื่อมั่นแก่เป้ำหมำยรับ
วัคซีน 

มอบทีม RC 
ด ำเนินกำร รำยงำน
ในกำรประชุมครั้ง
ต่อไป 

ว า ร ะ ที่  4  เ รื่ อ ง
พิจารณาสั่งการ 
 

๔.๑. เฝ้ำระวังผู้เดินทำงมำจำกต่ำงประเทศ  และ พื้นที่ตำมประกำศ
คณะกรรมกำรโรคติดต่อจังหวัดสงขลำ ด ำเนินตำมมำตรกำรจังหวัด
สงขลำ 

 
 

วาระท่ี 5 เรื่องอ่ืนๆ 
 

๕.๑  กำรขับเคลื่อนงำนคณะกรรมกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตระดับอ ำเภอ 
(พชอ.)        

๕.๑.๑. ทบทวนค ำสั่ง  คณะกรรมกำร พชอ. ซึ่งมีกำรปรับเปลี่ยน
โยกย้ำยของทีมคณะกรรมกำรเดิม เข้ำวำระในกำรประชุมครั้งต่อไป 

๕.๑.๒. รำยงำนควำมก้ำวหน้ำกำรขับเคลื่อนตำมประเด็นประเด็น   
 - กำรแก้ไขปัญหำอุบัติเหตุทำงถนน   
 - กำรจัดกำรปัญหำขยะและสิ่งแวดล้อม   
 - กำรแก้ไขปัญหำโรคเรื้อรัง  NCD   
หมอเดชำ ให้ข้อเสนอแนะ กำรน ำเสนอประเด็น NCD ให้

ยกตัวอย่ำง case study เช่น อิหม่ำมเป็นโรคหลอดเลือดสมอง แล้ว
วิเครำะห์ว่ำเกิดจำกสำเหตุอะไร น ำประเด็นสำเหตุและเอำแนวทำงกำร
ปฏิบัติตัวของอิหม่ำมมำน ำเสนอ เพ่ือให้คนอ่ืนเรียนรู้ และเป็นกำรสร้ำง
แรงบันดำลใจส ำหรับกำรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมส ำหรับคนอ่ืนๆด้วย อีกทั้ง
ยังเป็นกำรพัฒนำและขยำยเครือข่ำยที่จะเป็นต้นแบบและให้ควำมรู้กับคน
ในชุมชนต่อไป 

ประธำนที่ประชุม ให้ข้อเสนอแนะ ในกำรประชุมครั้งต่อไปให้มี
กำรน ำเสนอผลกำรด ำเนินงำนจำก House Model มีข้อมูลเปรียบเทียบ
กับตัวชี้วัด  เพ่ือให้เห็นแนวโน้มของผลกำรด ำเนินงำน 
 

รับทรำบ 
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        นิจฉรำ ชูผล     สรุปรำยงำนกำรประชุม 
  
  
 
  
 
 
 



 
 
  


