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รายงานการประชุมคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับอำเภอเทพา ครั้งที่ 2/2564 
วันที่ 15 ตุลาคม 2564  เวลา ๑3.3๐ – 16.00 น.   

 ณ ห้องประชุมA โรงพยาบาลเทพา 
ผู้เข้าร่วมประชุม 

๑. นายเดชา   แซ่หลี   ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเทพา  
๒. นางพัชรี  รัตนจินดา   ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอเทพา 
๓. นางสาวทัตพิชา  ณะดำ  ทันตแพทย์ปฏิบัติการ 
๔. นางดวงฤดี  หลังนุ้ย   ผอ.รพ.สต.ตูหยง 
๕. นายชารีฟ  นิภิรมย์   ผอ.รพ.สต.สะกอม 
๖. นายปรีชา  แก้วนพรัตน์  ผอ.รพ.ทุ่งโดน 
๗. นางบุญประสม  นิลกาฬ  ผอ.รพ.สต.วังใหญ่ 
๘. นางอรสา  ชูศรี   ผอ.รพ.สต.เกาะสะบ้า 
๙. นางนวลจิลา  บัวศรี   พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 
๑๐. นางอรอนงค์  แซ่กี่   พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 
๑๑. นางสาวอารินย์ นนทพันธ์  พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 
๑๒. นางจรุงศรี อุมา   พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 
๑๓. นางสาวอำไพ พรมสู   พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 
๑๔. นางสาวธนิษฐา มิ่งประเสริฐ  พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 
๑๕. นางรัตดาวัลย์  อาจหาญ  พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ 
๑๖. นางสาวอาริสา   หวังหลี  พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 
๑๗. นางธารรัตน์  จันทร์บุตร   นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
๑๘. นางสาวเสาวภา   สะชนะพันธ์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
๑๙. นางสาวนุสรีนา  บินสะแหละหมัน นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
๒๐. นางสาวอุสาห์ หมีชุม   นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
๒๑. นางสาวศศิธร  พิทักษ์บุตร  เภสัชกรชำนาญการ 
๒๒. นางสาวนูรอาซีย๊ะห์  อับดุลเลาะห์ นักกายภาพบำบัดชำนาญการ 
๒๓. นางสาวการีมะห์  หมีนเหล็บ  นักวิชาการสถิติ 
๒๔. นางสาวฟารีซัน  ฮามะ  นักวิชาการสาธารณสุข 
๒๕. นางสาวซอฟียะห์  เต๊ะหมัดมะ เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน 
๒๖. ว่าที่ รต.หญิงสนธยา อำมาลี  นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ 
๒๗. นายจรัญ คงสุวรรณ   แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ 
๒๘. นางสาวศศิธร  พิทักษ์บุตร  เภสัชกรชำนาญการ 
๒๙. นางดวงแข สติตรง   พนักงานช่วยเหลือคนไข้ ส2 
๓๐. นายภูริพัฒน์ กะมิง   นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
๓๑. นายสมชัย   สันบ ู   นายช่างเทคนิค 
๓๒. นางสาวรุสลาวาตี ไบเตะ  นักประชาสัมพันธ์ 
๓๓. นางสาวมัตติกา  บุญมาก  พนักงานพิมพ์ 
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เริ่มประชุมเวลา 13.30 น.  
วาระท่ี 1 นโยบายแนวทางการทำงาน ปี 2565 
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  ประธานเพิ่มเติ่ม เรื่องแผนงานโครงการ ประจำปีงบประมาณ 2565 ให้เขียนเชิงกลยุทธ์ 
กำหนดทิศทางของแผนว่าปีนี้จะทำอะไร เพื่อสอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข และ
สถานการณ์โรคCOVID-19 ในปัจจุบนั 

วาระท่ี 2 สถานการณ์โรคCOVID-19 

 ผู้ป่วยโรคโควิด-19 เสียชีวิตของประเทศไทย รายงาน ณ วันที่ 15 ต.ค. 64  
- มีจำนวนทั้งหมด  94 ราย 
- เพศชาย 56 ราย หญิง 38 ราย 
- เป็นกลุ่มอายุ 6 ปี ขึ้นไป 72 ราย (77%) และกลุ่มโรคเรื้อรัง 16 ราย (17%) 

ไม่มีประวัติการรักษา 5 ราย (5%) 
- หญิงตั้งครรภ์ 1 ราย (1%) 
- ในพ้ืนที่ อ.เทพา มีอัตราการตาย 1% 

ประธานเน้นย้ำ เรื่องการฉีดวัคซีนให้กับผู้สูงอายุ เนื่องจากเป็นกลุ่มที่มีอัตรการตายจากโรค 
โควิด-19 มากที่สุด  และมีแนวโน้มว่าจำนวนผู้ป่วยว่าจะสูงขึ้นเรื่อยๆ ให้เตรียมการขยายเตียงผู้ป่วยซึ่งจะเปิด
เพ่ิมอีก 1 ตึก และแจ้งหน่วยบริการปฐมภูมิทุกแห่ง ดูแลเรื่องจัดตั้งศูนย์พักคอยเพ่ือส่งต่อ (Community 
Isolation) เพ่ือเพ่ิมศักยภาพการดูแลรักษาผู้ป่วยตกค้าง รวมทั้งป้องกันและควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรค โดยแยกผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 ออกมาจากบ้าน นำมาพักคอยที่ศูนย์ รอการนำส่งต่อไปรักษาที่
โรงพยาบาล 

วาระท่ี 3 ความครอบคลุมการฉีดวัคซีน COVID-19 (ต.ค.-พ.ย.64) 

- กลุ่มเป้าหมาย คือ ประชากรที่มีอายุตั้งแต่ 12 ปีขึ้นไป จำนวน 67,181 คน 

- แผนการฉีดวัคซีน (ต.ค.-พ.ย.64) 
• มีการฉีดวัคซีนนักเรียน  
• เดือนตุลาคม เป้าหมาย 50% จำนวน 33,591 คน  (ต้องฉีดอีก 12,986 คน) 
• เดือนพฤศจิกายน เป้าหมาย  70% จำนวน 47,027 คน (ต้องฉีด 26,422 คน) 
• ข้อมูล ณ วันที่ 15 ต.ค. 64  ภาพรวมทั้งอำเภอเทพา ฉีดได้ 33.34%   
• ตำบลวังใหญ่ ฉีดได้เยอะที่สุด  47.03% 

ประธานเน้นย้ำ เรื่องกลุ่มที่ควรฉีดที่สุด คือ กลุ่มหญิงตั้งครรภ์ กลุ่มผู้สูงอายุ และกลุ่มผู้ป่วย
โรคเรื้อรัง (NCD) และจะเร่งแผนฉีดทุกวัน  ไม่เว้นวันหยุดราชการ เป้าหมาย 1,000 คน/วัน สำหรับเดือน
ตุลาคม เป้าหมาย 1,000 คน/วัน และจากการหารือในที่ประชุมมีมติให้ฉีด วันจันทร์-เสาร์ เปิดให้บริการ
ตั้งแต่เช้าถึงเย็น หยุดวันอาทิตย์ 1 วัน ส่วนเดือนพฤศจิกายน จะเปิดให้บริการฉีดทุกวัน ทั้งนี้ ให้มีการจัดทำ
แผนกำลังคนฉีดวัคซีน โดยให้หัวหน้างานจัดตารางเวร เพือให้ทุกคนได้มีวันหยุด และมอบหมายให้นางสาว 
นุสรีนา  บินสะแหละหมัน นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ กำกับดูแลเจ้าหน้าที่ในส่วนของสสอ.และรพ.สต. 
นางจรุงศรี อุมา กำกับดูแลเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล และได้ขอความร่วมมือจากฝ่ายปกครอง ผู้นำชุมชน ในการ
จัดหาคนมาฉีดวัคซีนให้ตามเป้าที่วางไว้ 
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ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอเพ่ิมเติม เรื่องการทำ ATK ในพ้ืนที่ที่มีการระบาดสูง ให้ปิดพ้ืนที่ก่อน 
แล้วเร่งการรับวัคซีน ทั้งนี้ ในส่วนมาตรการ และแนวทางจะมีการหารือกันอีกครั้ง 
  ประธานเพิ่มเติม  

- หากมีการ Lock Down ต้องเร่งฉีดวัคซีน  ทั้งนี้ ก่อนเข้ารับบริการด้านสุขภาพ จะต้องมีการ
ซักถามข้อมูลเบื้องเกี่ยวกับการรับวัคซีนว่า ฉีดวัคซีนว่าฉีดครบรึยัง เพ่ือเป็นแนวทางการป้องกันการแพร่ระบาด 

- ให้หน่วยบริการปฐมภูมิทุกแห่งสำรวจอุปกรณ์ ที่ใช้ในการเฝ้าระวังโรคโควิด -19 ว่ามีความ
เพียงพอรึมั้ย ติดปัญหาอะไรบ้าง โดยให้แจ้งนางมารีนา  หลำสะ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ เป็นผู้
รวบรวมรายละเอียด และควบคุมดูแลคลังโควิด-19 

เลิกประชุมเวลา 16.00 น. 
             
           นางสาวมัตติกา  บุญมาก 
              ผู้จดรายงานการประชุม  
    
 
            นางสาวอุสาห์  หมีชุม 
                      ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 
 
               นายเดชา  แซ่หลี 
          ผู้รับรองรายงานการประชุม 


