
รายช่ือผู้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน (EOC) 
วันที่ 19 เมษายน 2564  เวลา 13.00-16.30 น. 

ณ ห้องประชุมอาคารส่งเสริมสุขภาพ  โรงพยาบาลเทพา 
 

1. นายอาทิตย์  สังธรรมรอด   ปลัดอ าเภอเทพา  
2. นายเดชา  แซ่หลี    ผู้อ านวยการโรงพยาบาลเทพา  
3. นายวีรศักดิ์ เบญอะหลี   สาธารณสุขอ าเภอเทพา  
4. นายสัญญา  แหละหมัน   ปลัดอ าเภอเทพา  
5. นายอนุชา แก้วคงธรรม   ปลัดอ าเภอเทพา 
6. นายสมโภช  สยมภาค   ปลัดอ าเภอเทพา  
7. นายพงศ์พัฒน์ เพชรรัตน์   ปลัดอ าเภอเทพา 
8. นางสาววิสนีย ์จงไกรจักร    ปลัดอ าเภอเทพา 
9. นายจ านง  พรหมเมศร์.    พัฒนาการอ าเภอเทพา  
10. น.ส.เสาวกุล  เกษรา   ท้องถิ่นอ าเภอเทพา 
11. นายอรุณ  คานยู    ผอ.รร.บ้านเทพา 
12. นายพงษ์ศักดิ์ ศรีเวชนันต์   ผอ.กศน.เทพา 
13. นายส่อแหล๊ะ หมัดยูโส๊ะ   ทันตแพทย์เชี่ยวชาญ รพ.เทพา 
14. นายยศพงศ์ ถิระวุฒิ   เภสัชกร ช านาญการพิเศษ รพ.เทพา 
15. นางบุญประสม นิลกาฬ   ผอ.รพ.สต.วังใหญ่  
16. นางอรสา   ชูศรี    ผอ.รพ.สต.เกาะสะบ้า  
17. นายปรีชา  แก้วนพรัตน์   ผอ.รพ.สต.ทุ่งโดน 
18. นายตันติกร  เพ็ญสดใส   ผอ.รพ.สต.ท่าม่วง 
19. นายชารีฟ  นิภิรมย์   ผอ.รพ.สต.สะกอม 
20. นางพรเพ็ญ  ทองขาว   ผอ.รพ.สต.ท่าไทร 
21. นางเอมอร   เหลาะเหม   ผอ.รพ.สต.ตาแปด 
22. นางดวงฤด ี  หลังนุ้ย   ผอ.รพ.สต.ตูหยง 
23. นางกาญจนา  ชูหวาน   นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ  รพ.เทพา 
24. นางมารีนา  หล าสะ   นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ  สสอ.เทพา 
25. นางสาวนุสรีนา  มูซอดี   นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
26. นางนิจฉรา ชูผล    พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  สสอ.เทพา 
27. นางนวนจิลา   บัวศร ี   นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ รพ.สต.ท่าแมงลัก 
28. นางสาวฟารีซัน  ฮามะ   นักวิชาการสาธารณสุข สสอ.เทพา 
29. นายอดิศักดิ์  หมัดหมาด   เจ้าพนักงานสาธารณสุขช านาญงาน  สสอ.เทพา  
30. พ.ต.ท.นิติ ทองชูช่วย    สวป.สภ.เทพา 
31. พ.ต.ท.ภักดี  สามารถ   สวป.สภ.ห้วยปลิง 
32. ส.ต.อ.ฆอชาลี  ภักสู   สภ.ห้วยปลิง 
33. ส.ท.ปิยะพันธ์  ถ้วนรู้ที   ฉก.สงขลา40 
34. พต.ณัฐวุฒิ  รัตนกาล   ฉก.สงขลา40 



35. รท.อรุณ  บุญเรือง   กรม.สน.พล.ร.15 
36. นายปรีชา นิลส ี    ร้อย ร.2532 
37. นายไกรนพ  ชัยช านาญ   พลราบ 
38. ร.ท.สุรพงษ์ เกริกเกียรติ   ฉก.สงขลา 
39. จ.ส.อ.อภิชาติ  อินทร์แก้ว   หน.ชตค.ล าไพล 
40. นายสถาพร  วิริโย   ก านัน ต.เกาะสะบ้า 
41. นายดนเลาะ ยีกับจี   ก านัน ต.เทพา 
42. นายฉลาวีย์ มะซอ   สารวัตรก านัน ต.สะกอม 
43. นายสมชาย  หนูคล้าย   ปลัด อบต.ท่าม่วง 
44. นางอริญชยา กุลสุวรรณ   ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ทต.เทพา 
45. นายจิระพรรติ แก้วมัน   หัวหน้าปลัด อบต.เกาะสะบ้า 
46. นายพงศ์พิสุทธ์ มณีรัตน์   แพทย์ประจ าต าบลวังใหญ่ 
47. นางสาววรุณยุพา ทิ้งแก้วขาว  ผช.จนท.พัฒนาชุมชน ทต.ล าไพล 
48. นางสาวสุปราณี  ติ้งหวัง   เจ้าพนักงานสาธารณสุข ทต.ล าไพล 
49. นางสาวศศิ  รังษีสว่าง   เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน  อบต.วังใหญ่ 
50. นายกาดาฟี  หะยีเด   ผู้อ านวยการกองสาธารณสุข อบต.เทพา 
51. น.ส.หัสมัยมน เตะมะ   นักพัฒนาชุมชน อบต.เกาะสะบ้า 
52. นางจาริณี  ขวัญเพช   ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ม.1 ต.ล าไพล 
53. นายจิรวุฒิ เจ๊ะหวัง   เลขานุการชมรมอิหม่าม อ.เทพา 
54. นางจรุงศรี อุมา    พยาบาลวิชาชีพ ช านาญการ รพ.เทพา 
55. นายอาหาหมัด  สีระโก   นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ  รพ.เทพา 
56. นางสาวสุจิตรา ลือเมาะ   จพ.สาธารณสุข ปฏิบัติงาน รพ.เทพา 
57. นายมะยา  ยูโซะ    เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน รพ.สต.พรุชิง 
58. นายส าราญ  เจ๊ะย่อ   อส.อ าเภอเทพา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



รายงานการประชุมคณะกรรมการ EOC COVID-19 อ าเภอเทพา จังหวัดสงขลา 

ครั้งที่ 5/2564 
วันที่ 19 เมษายน 2564  เวลา ๐๙.๐๐–12.00 น. 

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

นายอาทิตย์ สังธรรมรอด เปิดประชุม ด าเนินการตามวาระการประชุมครั้งที่ 5 /๒๕๖4  
วีรศักดิ์ เบญอะหลี กล่าวรายงานวาระการประชุม 

วาระ เรื่อง/รายละเอียด มติที่ประชุม 
วาระท่ี 1   เรื่องท่ีประธานแจ้งที่ประชุมทราบ   

- ไม่มี 
 

วาระท่ี 2   เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
เลขากลุ่มภากิจ(Liaison) อ่านรายงานการประชุมคณะกรรมการ EOC ครั้งที่  
4/2564  ลงวันที่  23 มีนาคม 2564 ที่ประชุมมีมติรับรองการประชุม 

 
แจ้งรายงานการ
ประชุมล่วงหน้า 

วาระท่ี 3 ติดตามผลการด าเนินงานคณะกรรการ EOC ตามภารกิจ 
๓.๑.  กลุ่มภารกิจตระหนักรู้และประเมินสถานการณ์  (SAT)                                        
        นพ. เดชา  แช่หลี  รายงานสถานการณ์ผู้ติดเชื้อทั่วโลก จากรายงานศูนย์
บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) วันที่ 19 เมษายน 2564 การระบาดสูงสุด
อันดับ 1 ของโลกยังเป็นสหรัฐอเมริกา อันดับ 2 อินเดีย และบราซิลเป็นอันดับที่ 
3  ซึ่งประเทศไทยเราอยู่ในล าดับที่ 109  

     
   
                                    ประเทศไทย 
 

 
รับทราบ 

 



วาระ เรื่อง/รายละเอียด มติที่ประชุม 
วาระท่ี 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ทวีปเอเชีย ประเทศมาเลเซียมีการระบาดหนัก เป็นสายพันธุ์แอฟริกา ซึ่งอาการ
ค่อนข้างรุนแรงกว่า สายพันธ์ในประเทศอังกฤษ มาเลเซียมีนโยบายผลักดันคน
กลับประเทศ ส าหรับประเทศไทยการระบาดระลอกใหม่วันนี้ จ านวนผู้ป่วยราย
ใหม่วันนี้  1,390 ราย เสียชีวิต 3 ราย ผู้ป่วยสะสม 43,742 ราย เสียชีวิตสะสม 
104 ราย  ครบทั้ง 77 จังหวัด    

 
  ล าดับที่ 1 กรุงเทพฯ มีผู้ติดเชื้อโควิด-19 มากท่ีสุด รองลงมา เชียงใหม่ค่อน
ข้างหน้ากลัว ประวัติการเสียชีวิต 3 ราย รายที่ 103 -105 มีโรคประจ าตัว
ทั้งหมด  

   

  

 
บทราบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



วาระ   เรื่อง/รายละเอียด มติที่ประชุม 
 จังหวัดสงขลาล าดับที่ 10 ข้อมูลวันนี้ ติดเชื้อ 19 ราย  รวม 204 ราย กลุ่ม 

cluster ต่างๆ อยู่ในเขตเมือง จ.สงขลา ส าหรับการเตรียมความพร้อมการรับผู้ติด
เชื้อโควิดในจังหวัดสงขลา โรงพยาบาลเทพา รองรับผู้ป่วยอ าเภอเทพาได้จ านวน 
30 เตียง มีการเตรียมโรงพยาบาลสนามค่ายลพบุรีราเมศวร์ จ านวน 60 เตียง 
ภายใต้การบริหารจัดการในภาพรวมจากส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา 
   ***ในพ้ืนที่อ าเภอเทพา ปัจจุบันนี้ยังไม่พบผู้ติดเชื้อ*** 

 

๓.2 กลุ่มภารกิจยุทธศาสตร์และวิชาการ (STAG)                                   
โดย ทพ.ซอแหละ หมัดยูโซะรองประธานกลุ่ม ชี้แจงรายละเอียดตามค าสั่งดังนี้ 
   3.2.1 ค าสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสงขลา ที่ 13/2564 ลงวันที่     
7 เมษายน 2564  เรื่องให้ประชาชนสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าทุกครั้ง
เมื่อออกนอกเคหสถาน    
   3.2.2 ค าสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสงขลา ที่18/2564 ลงวันที่ 15 
เมษายน 2564  เรื่องมาตรการในการจัดกิจกรรมที่มีการรวมตัวของคนจ านวน
มากเพ่ือป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อ COVID-19 
   3.2.3 ค าสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสงขลา ที่19/2564 ลงวันที่ 17 
เมษายน 2564 เรื่องมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อ 
COVID-19  
   3.2.4 ค าสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสงขลา ที่20/2564 ลงวันที่ 17 
เมษายน 2564 เรื่องการห้ามเข้าพ้ืนที่เสี่ยง และสั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว 
   3.2.5 ค าสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสงขลา ที่21/2564 ลงวันที่ 17 
เมษายน 2564 เรื่องมาตรการฯ ส าหรับผู้ที่เดินทางเข้าจังหวัดสงขลา   
   3.2.6 ประกาศจากจุฬาราชมนตรี เรื่องมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาด
โรคติดเชื้อโคโรนาไวรัส-2019 ว่าด้วย การงดปฏิบัติศาสนกิจและกิจกรรมใน
เดือนรอมฎอน ประจ าปีฮิจเราะห์ศักราช 1442 (พ.ศ.2564)(ฉบับที่ 4/2564) 
ลงวันที่ 12 เมษายน 2564 
   3 .2.7 ประกาศจากคณะกรรมการ อิสลามประจ าจั งหวัดสงขลา  ที่ 
0103/2564 เรื่อง ประกาศมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ    
โคโรนาไวรัส-2019 ในช่วงเดือนรอมฎอน  
   ที่ประชุมหารือ มติในการจัดกิจกรรมในพ้ืนที่  กรณี การจัดประกวดหมู่บ้านใน
พ้ืนที่ ผอ.รพ.สต.วังใหญ่ ให้ข้อมูลการจัดงานประกวดหมู่บ้านในพ้ืนที่มีการ
เตรียมการจัดงานประกวดหมู่บ้าน มีการต้อนโดยการแสดงกลองยาว  ประมาณ 
40 คน ซึ่งท่าน 
พัฒนาการอ าเภอชี้แจงทราบว่า ได้วางมาตรการการป้องกันแล้ว  นายวีรศักดิ์ 
เบญอะหลี ไม่เห็นด้วยกับ ร ากลองยาวอาจมีภาพ ออกสื่อ ควรจัดภายใต้ข้อจ ากัด
โดยย่อส่วนของกิจกรรมลงให้เหมาะสม    
 

รับทราบ ถือปฏิบัติ
ตามค าสั่งตาม
มาตรการ โดยมีคกก.
ควบคุมโรคติดต่อ
อ าเภอเทพา ควบคุม
การจัดกิจกรรมใน
พ้ืนที่ อย่างเข้มงวด 
ไม่เกิน 50 คน ได้รับ
รับอนุญาตจัด
กิจกรรมจากอ าเภอ 
และงดจัดกิจกรรม
ตามค าสั่งจังหวัด
สงขลา หรือเลื่อนไป 
14 วัน 



วาระ เรื่อง/รายละเอียด มติท่ีประชุม 
 ๓.3.  กลุ่มภารกิจปฏิบัติการ (Operation)  

       ๓.๒.๑. การสอบสวนและควบคุมการระบาด   นายวีรศักดิ์  เบญอะหลี แจ้ง
ที่ประชุมทราบ มีการเตรียมความพร้อม บุคลาการในการออกปฏิบัติการสอบสวน 
คัดกรองโรคเป็นทีม 
       ๓.๒.๒  ด้านการรักษาพยาบาล นพ.เดชา แซ่หลี แจ้งที่ประชุมรับทราบ
โรงพยาบาลรองรับผู้ติดเชื้อ COVID-19 จ านวน 30 ราย  เตรียมส ารอง วัสดุ-
อุปกรณ์ทางการแพทย์ไว้เพียงพอ  ส าหรับโรงพยาบาลสนาม ทรัพยากรต่างๆจะมี
การส่งมอบจากทางจังหวัด มีแนวทางการปฏิบัติเพื่อเตรียมความพร้อมซึ่งผู้บริหาร
ค่ายลพบุรีราเมศวร์ มีแผนจัดเวรยามรักษาความปลอดภัยในรพ.สนาม 
     ๓.๒.๓. ด้านการเยียวยา    พัฒนาการอ าเภอเทพา มีและเตรียมแผนงานไว้คง
เดิมเพ่ือรองรับสถานการณ์ และขยายพื้นที่ด าเนินการเพ่ิม 
     ๓.๒.๔ ด่านคัดกรอง  นายสัญญา แหละหมัน รายงานที่ประชุมทราบ ทีมด่าน
บ้านควนตีหมุน ถือปฏิบัติตามค าสั่งจังหวัดสงขลา ที่ 1206 /2564 ลว.2 
มีนาคม 2564 ตั้งแต่วันที่ ๙ มีนาคม 2564 เป็นต้นมา มีการสุ่มตรวจคัดกรอง
เป็นช่วงเวลา ประธานที่ประชุมย้ า ให้พ้ืนที่จัดทีมและประจ าการปฏิบัติงานร่วมใน
พ้ืนที่ตามแผนงานที่ก าหนด           

ภารกิจรับทราบ พร้อม
ปฏิบัติหน้าท่ี ตาม 

3.4 กลุ่มภารกิจสื่อสารความเสี่ยง (Risk Communication)  
      นายพงษ์ศักดิ์ ศรีเวชนันต์ แจ้งที่ประชุมทราบ มีการปรับข้อมูลสถานการณ์ 
ค าสั่งตามมาตรการ บทลงโทษ สิ่งที่ควรท า ไม่ควรท า เน้นสร้างความรู้ความเข้าใจ
การปฏิบัติตัว ในเว็บไซด์ กศน. พบว่ามีการสอบถามเรื่องการรับวัคซีน COVID-19 
ทาง Google form อสม.แจ้งว่า ยังไม่สามารถลงทะเบียนได้  
    นางนุสรีนา มูซอดี รายงานที่ประชุมทราบว่า ยังสามารถลงทะเบียนการรับฉีด
วัคซีน ได้ทางGoogle form ถึงวันศุกร์ ที่ 23 เมษายน 2564 นี้   
    นพ.เดชา แซ่หลี แจ้งว่ามีการฉีดวัคซีนในกลุ่มเจ้าหน้าที่สาธารณสุขบุคลากร
ทางการแพทย ์ ไม่มีอาการข้างเคียงรุนแรง 

รับทราบ  

3.6  กลุ่มภารกิจสนับสนุนก าลังคน การเงินและงบประมาณ (Finance&Admin)   
      น.ส.เสาวกุล เกษรา ชี้แจ้งที่ประชุมทราบ การบริหารการเงินงบประมาณ
องค์กรปกครองท้องถิ่น มีเงินทุนส ารองแต่ละท้องถิ่น เพียงพอเพ่ือใช้ในการ
แก้ปัญหาสถานการณ์โรค COVID-19  รายละเอียดได้ส่งให้ทุก อปท.  
มีขอหารือที่ประชุม เรื่อง หนังสือรับรองเพ่ือใช้ในการเบิกจ่าย กรณีรายชื่อที่
กลับมาจากทางธรรมชาติ จะแก้ปัญหาอย่างไร ผู้มีอ านาจรับรองในการรับรอง 
      นาย กาดาฟี  หะยีเด แจ้งที่ประชุมทราบ ด าเนินการตามจ่ายที่อ าเภอสะเดา 
ต.เทพา มีสองราย ประสานไปแล้วแต่ยังไม่ได้รับเอกสาร ขอสอบถามเรื่องเอกสาร
ที่จะมาจากสะเดา ว่าจะเหมือนกับกรณีที่กักตัวที่ ดิอามานหรือไม่  ถ้ามีเอกาสร
เหมือนดังกล่าว ก้อจะสามรถเบิกได้  แต่ถ้าไม่มี จะให้ประสานอย่างไร 
ประธานที่ประชุม มีข้อสั่งการ ให้ประสานมาอ าเภอได้ทันที 

รับทราบ อปท.ที่พบ
ปัญหาอุปสรรคใน
การเบิกจ่าย 
ประสานมายังท้องถิ่น
อ าเภอได้ทุกเรื่อง 



วาระ เรื่อง/รายละเอียด มติท่ีประชุม 
วาระท่ี 4 เรื่องพิจารณา 

    4.1  ตลาดไม่มีมาตรการป้องกัน กรณีสั่งปิดตลาดกระอาน เนื่องจากไม่มี
มาตรการใดๆ จากผู้น าในท้องถิ่น    
          ตลาดชายหาดสะกอม  ประธานสั่งการให้ ปลัดต าบลติดตามดูความ
เหมาะสม หากจ าเป็นต้องปิด จะด าเนินการรายงานทางจังหวัด 
    4.2 การส่งสินค้าท่าเรื่อ ประธานสั่งการให้  ผู้ใหญ่บ้านในพื้นท่ีติดตาม 
    4.3 การละหมาดตารอเวียะ บางมัสยิดมีการละหมาด เลขาชมรมอิหม่ามได้
ก าชับ และตักเตือนทั้งละหมาดวันศุกร์และตารอเวียะ 
ประธานแจ้ง  ประชุมครั้งต่อไป ดูตามสถานการณ์ 

รั บทร าบ  ทุ กภ าค
ส่วนยึดแนวปฏิบัติ
ต า ม ค า สั่ ง แ ล ะ
ป ร ะ ก า ศ  จั ง ห วั ด
สงขลาอย่างเคร่งครัด 

 ปิดการประชุม เวลา ๑๖.๓๕ น.                    
 
   
       มารีนา  หล าสะ/นิจฉรา ชูผล  บันทึกการประชุม 
          
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
  


