
รายช่ือผู้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน (EOC) 
วันที่ 1 กรกฎาคม 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. นายอนุชา แก้วคงธรรม   ปลัดอ าเภอเทพา 
6. นายพงศ์พัฒน์  เพชรรัตน์   ปลัดอ าเภอเทพา 
7. นางสาวนารีรัตน์ สุวรรณเสวก   ปลัดอ าเภอเทพา 
8. น.ส.เสาวกุล  เกษรา   ท้องถิ่นอ าเภอเทพา 
9. รอแม  เจ๊ะโส๊ะ     ผู้อ านวยการโรงเรียนมูลนิธิอิตีซอมวิทยา 
10. นายปรีชา  แก้วนพรัตน์   ผอ.รพ.สต.ทุ่งโดน 
11. นางอรสา  ชูศรี    ผอ.รพ.สต.เกาะสะบ้า 
12. นางบุญประสม  นิลกาฬ   ผอ.รพ.สต.วังใหญ่ 
13. นายชารีฟ  นิภิรมย์   ผอ.รพ.สต.สะกอม 
14. นางเอมอร  เหละเหม   ผอ.รพ.สต.ตาแปด 
15. นายตันติกร  เพ็ญสดใส   ผอ.รพ.สต.ท่าม่วง 
16. นางสาวหทัยรัตน์  ชัยดวง   หัวหน้าพยาบาล  รพ.เทพา 
17. นางอรอนงค ์ แซ่กี่   นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ  รพ.เทพา 
18. นางกาญจนา  ชูหวาน   นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ  รพ.เทพา 
19. นางสาวฟารีซัน  ฮามะ   นักวิชาการสาธารณสุข สสอ.เทพา 
20. นางนิจฉรา ชูผล    พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  สสอ.เทพา 
21. นางรอกีเย๊าะ  ยูโซ๊ะ   พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  รพ.สต.วังใหญ่ 
22. นางจรุงศรี  อุมา    พยาบาลวิชาชีพช านาญการ รพ.เทพา 
23. นางสาวนุชจรี  มณีภาค   พยาบาลวิชาชีพช านาญการ รพ.เทพา 
24. นางนวนจิรา  บัวศรี   นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ รพ.สต.ท่าแมงลัก 
25. นายเฉลิม  ทิพย์มณี   นายกเทศบาลต าบลเทพา 
26. นายวรวรรณ  เจะจาโรจน์   รองนายกเทศมนตรีต าบลล าไพล 
27. นายวิโรจน์ รัตนาลัย    ปลัด อบต.เทพา 
28. นางสาวหัสมัยมน เฮาะมะ   นักพัฒนาชุมชน อบต.เกาะสะบ้า 
29. นางสาวแวนะ กาซอ   นักวิชาการสาธารณสุข อบต.สะกอม 
30. นางสาวกูอินดา วงศ์ศุภรานันต์  นวก.สุขาภิบาล ทต.ล าไพล 



31. นางสาวสุทธิพร สุวรรณวงศ์  ผู้ช่วยนักวิชาการสาธารณสุข อบต.สะกอม 
32. นางสาวศศิ  รังษีสว่าง   เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน  อบต.วังใหญ่ 
33. นายมนัส  ประสิทธิ์นุ้ย   ก านันต าบลวังใหญ่ 
34. นายอาซ ิหมัดเจริญ   ก านันต าบลสะกอม 
35. นายอ านวย  สังรี    ก านันต าบลปากบาง 
36. นายอิดเรศ  จาโรจน ์   สารวัตรก านัน  
37. นายอดุลย์  อิแอ    ผู้ใหญ่บ้าน ม.10 ต.ล าไพล 
38. นายบัณฑิต  เมืองพิณ   อส.อ.เทพา 
39. นายศักดิ์ดา  แก้วนพรัตน์   อส. อ.เทพา 
40. นายโกวิน  อาจทุมมา   อส.อ.เทพา 
41. นายด ารง  ซาหีมซา   นปส.ศอ.บต. 
42. นายไมตรี  มะตุริม   พนักงานขับรถเทศบาลต าบลเทพา 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บันทึกการประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน (EOC) 
วันที ่1 กรกฎาคม 2564  เวลา 09.00-13.00 น. 

ณ ห้องประชุมอาคารส่งเสริมสุขภาพ  โรงพยาบาลเทพา 
 

วาระท่ี1  เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 
1.1 มาตรการค าสั่งที่ 45/2564 เรื่องการควบคุมผู้เดินทางจากพ้ืนที่เสี่ยงสูงสุดเข้มข้น 10 จังหวัด 

กักกันตัวที่ Local Quarantine อย่างเคร่งครัด     
1.2 มาตรการออกนอกเขตพ้ืนที่ ต้องมีเอกสารรับรองจากหัวหน้าส่วนราชการ นายอ าเภอมอบหมาย

ให้ปลัดต าบล ท้องถิ่น สามารถออกหนังสือออกนอกเขตพ้ืนที่อ าเภอเทพาได้ 
 
วาระท่ี 2  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่  9/2564  ลงวันที่  18 มิถุนายน  2564 
มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุม   
วาระท่ี 3  ติดตามการด าเนินงานตามกล่องภารกิจ  
          3.1 การประเมินสถานการณ์ (SAT)  (นพ.เดชา  แซ่หลี  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลเทพา) รายงาน
สถานการณ์ผู้ป่วยค่อนข้างวิกฤต ศบค.-EOC กระทรวงสาธารณสุข รายงานพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่วันนี้ 
(1 ก.ค.) ท าสถิติใหม ่นิวไฮ พุ่งพรวด 5,533 ราย เสียชีวิตเพ่ิมอีก 57 คน ดันยอดสะสมผู้เสียชีวิตพุ่งไปอยู่ที่ 
2,080 รายแล้ว หายป่วยกลับบ้าน 3,223 ราย 
 ส าหรับพื้นที่อ าเภอเทพา ข้อมูลวันที่ 29 มิถุนายน 2564  มีผู้ติดเชื้อรายสะสม 360 ราย 
 
 



    
 

เนื่องจากตอนนี้สถานการณ์ จริงๆ 2 กลุ่ม ก็คือมัรกัสที่กักตัวควรจะอยู่ในชุมชน และมัรกัสที่ติด
แน่นอนเกือบจะ 200 คน หากชุมชน มีความพร้อมเรื่องของห้องน้ าและก็เรื่องของสถานที่ จะส่งกลับไปใน
ชุมชนเพราะในกระบวนการเค้าจะต้องอยู่ให้ครบ 21 วัน ส่วนใหญ่พอครบ 14 ส่วนใหญ่จะแข็งแรงแล้ว
เพียงแต่ว่าเพียงแต่ว่านโยบายของประเทศ เพ่ือจะเพ่ิมความมั่นใจถามคนในพ้ืนที่ได้ ทางโรงเรียนจะไปสื่อสาร
กับทางชุมชน ต่อมาก็คือที่ได้คุยกับเจ้าหน้าที่ส่วนบริหารคนที่ลงไปเอาเสบียงให้พ้ืนที่ไหนมีผู้ป่วยเราก็จะให้ไป
คนที่อยู่ใกล้ๆรอบโรงเรียนเป็นคนที่อยู่ในชุมชนนั้นๆ  นับวันที่ 15 -21 วัน จนสามารถกลับไปอยู่ท่ีบ้านได้ก็คิด
ว่าเมื่อวานผมกับท่านสาธารณสุขไปดู น่าจะมีราว ๆซัก 40 เตียง 
 นาย รอแม เจ๊ะโส๊ะ ผู้อ านวยการโรงเรียนประทีปศาสน์อิสลามวิทยามูลนิธิ ยินดีช่วยเหลอืพ่ีน้องมา
ก่อนหน้านี้แล้วร่วมกับเวทีเครือข่ายพ้ืนที่ในอ าเภอเทพา อนุญาตให้ใช้พื้นที่ คนที่จะไปพักศูนย์ฟ้ืนฟูนี้จะต้อง
เป็นคนแข็งแรง 100% แข็งแรง  บางครอบครัวคนที่ดูแลคนไข้สามารถสื่อสารมาที่ทางสาธารณสุขและทาง
สาธารณสุขกับโรงพยาบาลจะน ารถไปรับแล้วกลับมาส่งที่โรงพยาบาลหรือว่าโรงพยาบาลสนาม ถ้ามีอาการ
อะไร โรงพยาบาลสนามเนี่ยก็จะโทรมาพอมีคนไข้หายใจติดขัดปั๊บก็จะมีรถโรงพยาบาลไปรับนี่ก็จะจัดให้ใน
ส่วนของพ้ืนที่ 

 
3.2 กลุ่มภาระกิจปฏิบัติการ (Operation)   

               - การควบคุมป้องกันการระบาดและการสอบสวนโรค  (สาธารณสุขอ าเภอเทพา) 

 
 



              
 

  - มาตรการต่างๆของกระทรวงมหาดไทย และ การจัดการ Local Qaulantine     นายบุญภพ 
มะเดื่อ ปลัดอาวุโส แจ้งที่ประชุมทราบ LQ ระดับอ าเภอ ยังคงใช้ ดีอามาน รีสอร์ท โดยใช้งบประมาณท้องถิ่น
ของแต่ละต าบลเบิกใช้งบประมาณตามระเบียบ พร้อมสั่งการให้ ก านนั ผู้ใหญ่บ้านเคร่งครัดในการใช้มาตรการ
ตรวจสอบผู้เดินทางจากพ้ืนที่เสี่ยงสูงเข้มข้น 10 จังหวัด ประสานกับ อสม.ร่วมกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข   
 

                                 
             



             - ด่านคัดกรอง  ปลัดสัญญา แหละหมัน อ าเภอเทพาเพ่ิมมาตรการตามที่ ศบค.ยกระดับให้เพ่ิมด่าน
ตรวจจากเดิม 1 จุด เป็น 2 จุด ตามค าสั่งที่ 2984/2564  คือด่านควนติหมุน ต าบลปากบาง และด่านตรวจ 
นาจวก ต าบลท่าม่วง 
               - การล็อคดาวน์พ้ืนที่ นายบุญภพ มะเดื่อ แจ้งที่ประชุมรับทราบต้องรอค าสั่งจาก ศบค.แต่ให้ทุก
พ้ืนที่เตรียมหาสถานที่กักกันตัวในระดับต าบลไว้ เพ่ือให้ทีมงานสาธารณสุขประเมินสถานที่เป็นไปตามเกณฑ์
หรือไม่  
 

 
- อบตเกาะสะบ้า มีอยู่ 3 แห่ง โรงเรียนบ้านกรงอีต า โรงเรียนบ้านบ่อน้ าส้มประมาณ และโรงเรียนวัด

นิคมประสาท ประมาณ 30 คน 
- อบตวังใหญ่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวังใหญ่ประมาณ 30-50 คน 
- เทศบาลต าบลล าไพล บริเวณมัสยิดนูรุสลาม และ เทศบาลต าบลเทพาบริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

 - อบต.ท่าม่วง 2 แห่งก็คือศูนย์ตาดีกาหนองสาหร่าย 20 คน ศูนย์เด็กเล็กบ้านนิคม 30 คนนี้คือท่าม่วง 
มัสยิดบ้านตาแปดอบตปากบาง 15 คน 

โดยทุกแห่ง ให้สาธารสุขกับท้องถิ่นได้ไปดูเรื่องสุขลักษณะ ความความพร้อม ห้องน้ า ที่นอน ทุกอย่าง
ต้องเรียบร้อย จะน าเข้าประชุมวันศุกร์นี้ โดยทีมปลัดอ าเภอและท้องถิ่นอ าเภอเร่งด าเนินการ 
          3.3 การเงินและก าลังคนการจัดเตรียมทีม  นายบุญภพ มะเดื่อ ปลัดอาวุโส แจ้งที่ประชุมทราบว่าการ
ด าเนินงานต่างๆ ท้องถิ่นสนับสนุนงบประมาณได้เต็มที่ ถูกต้องตามระเบียบตามหนังสือค าสั่งแจ้งมาต่อเนื่อง 
รวมทั้งเรื่องการเยียวยาผู้ที่กักกันตัว ให้ท้องถิ่นด าเนินการช่วยเหลือเยียวยาเรื่องอาหารแห้ง ถุงยังชีพในช่วง
การกักกันตัว 



วาระท่ี 4 เรื่องเพ่ือพิจารณาสั่งการ 

4.1 กรณีการรับส่งผู้ป่วยจาก บ้านไปยังโรงพยาบาลสนามและโรงพยาบาลเทพา ใช้รถส านักงาน
สาธารณสุขอ าเภอ แต่กรณีที่ผู้ป่วยที่รักษาครบ 14 วันแล้วอาการปกติ จ าหน่ายจากโรงพยาบาลสนามหรือ 
โรงพยาบาลเทพา นายวีรศักดิ์ เบญอะหลี สาธารณสุขอ าเภอเทพา มีข้อหารือให้ใช้รถจากท้องถิ่นไปรับ เพ่ือ
เป็นแนวทางเดียวกัน โดยให้ทางปลัดสัญญา แหละหมันมีหนังสือสั่งการไปยังท้องถิ่นด าเนินการ  

มติที่ประชุม รับทราบ มอบให้ ปลัดสัญญา แหละหมัน ด าเนินการหนังสือสั่งการ รับผู้ป่วยที่จ าหน่ายจาก
โรงพยาบาลสนาม หรือโรงพยาบาลเทพา  

4.2 กรณีการเพ่ิมศูนย์ฟ้ืนฟู หรือ CIC นายอ าเภอเทพาประธานที่ประชุม มีข้อสั่งการว่าควรมีการ
จัดตั้งก็คือน าร่องเอกสารเบื้องต้นเจ้าของสถานที่ต้องอนุญาตส่วนที่สองก็คือต้องท าความเข้าใจกับชุมชนเมื่อ
สักครู่ที่ท่านผอออถามการที่เราเอาคนเข้าไปพักฟ้ืนฟู คือ รอที่จะกลับบ้าน เพราะฉะนั้นต้องท าความเข้าใจ
ระหว่างชุมชนรอบข้างทั้งหมดเหมือนกับโรงพยาบาลสนามประเด็นที่สองก็ เจ้าของอนุญาตต้องมีลายลักษณ์
อักษรมาขอเสนอหน่วยงานที่จะขอใช้เสร็จแล้วก็เสนอมาทางอ าเภอเมื่อจะน าเข้าประชุมคณะกรรมการควบคุม
โรคจังหวัดนี่คือขั้นตอนที่ทางจังหวัดได้มอบเป็นแนวทางไว้  

นายอ านวย  สังรี  ก านันต าบลปากบางแจ้งที่ประชุม เรื่องข้อมูลโรงเรียนที่ได้สะท้อนเรื่องจะใช้เป็น 
CICนะครับ มันก็ต้องมีองค์ประกอบอยู่หลักๆ อยู่ 3 ส่วน ส่วนที่หนึ่งก็คือ เจ้าของที่ สถานที่ส่วนที่สองก็คือ ถ้า
ได้สถานที่เเล้วการด าเนินการจัดการชัดเจน นายแพทย์เดชา แซ่หลี แจ้งว่า กลุ่มนี้จะต้องออกจากโรงพยาบาล 
อีกสามวันที่จะถึงต้องออกจากโรงพยาบาลสนาม เพ่ือที่จะไปอยู่ต่อที่CIC อีก 7  ต้องเตรียมจัดการสถานที่วัสดุ
อุปกรณ์ ความปลอดภัยการรักษาความปลอดภัยทางเข้าทางออกอะไรต่างๆ ทีมสาธารณสุขขอไปประเมินก่อน 

มติที่ประชุม รับทราบ         

4.3 นายแพทย์เดชา แซ่หลี หารือที่ประชุมเรื่องของฝากอาหารให้กับผู้ป่วยโรงพยาบาลสนาม เพราะ
อาหารผู้ป่วยมีให้ครบทั้ง 3 มื้อ ที่ประชุมเห็นว่าไม่ควรมีการส่งอาหารจะส่งผลให้ภาระงานเพ่ิม และเสี่ยงต่อ
การแพร่กระจายเชื้อเพ่ิม  

มติที่ประชุม เห็นชอบ งดการส่งของฝากอาหารให้ผู้ป่วยที่โรงพยาบาลสนาม 

ปิดประชุม 12. 30 น. 


