
สรุปข้อสั่งการ 
การประชุมคณะกรรมการศูนยบ์ริหารสถานการณ์โควิด-19  อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา 

 (Emergency  Operation Center : EOC) 
ครั้งที่ 3/2565 

วันศุกรท์ี่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00 - 13.00 น. 
 ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเทพา และ ระบบ ZOOM 

……………………………………………………………. 
ผู้เข้าร่วมประชุม 

1. นายเดชา  แซ่หลี    ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเทพา  
2. นายวีรศักดิ์  เบญอะหลี   สาธารณสุขอำเภอเทพา  
3. นายพงศ์พัฒน์  เพชรรัตน์   ปลัดอำเภอเทพา 
4. นางสาวนารีรัตน์ สุวรรณเสวก   ปลัดอำเภอเทพา 
5. นางวัลภา โหราโชต ิ   ปลัดอำเภอ 
6. นายถนัด  ศักดิ์แสงโสภา   ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดคลองยอ 
7. พตท.สุรเดช  เส็นยีหีม   รองผู้กำกับ สภ.เทพา 
8. พตท.ภักดี  สามารถ   สวป.สภ.ห้วยปลิง 
9. นางบุญประสม  นิลกาฬ   ผอ.รพ.สต.ลำไพล 
10. นางพัชรี  รัตนจินดา   นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
11. นายวัชรินทร์  ยาดำ   นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ 
12. นายสถาพร  วิริโย   กำนัน ต.เกาะสะบ้า 
13. นายดนเลาะ  ยีกับจี   กำนัน ต.เทพา 
14. นายอาซิ  หมัดเจริญ   กำนัน ต.สะกอม 
15. นายอิศเรศ  จาโรจน์มะ   สารวัตรกำนัน ต.ท่าม่วง 
16. นางสาวสาลูมา  ไมหมาด   สารวัตรกำนัน ต.ปากบาง 
17. นางนิตธารทิพย์  เพ่ิมแย้ม   ผู้ใหญ่บ้าน ต.ลำไพล 
18. นางวัชรี  แมเรา๊ะ    เจ้าพนักงานสาธารณสุขอาวุโส 
19. นางมารีนา  หลำสะ   นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
20. นางนุสรีนา  มูซอดี   นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
21. นางสุดารัตน์  ไกรแก้ว   นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
22. นางสาวเสาวภา  สะชนะพันธ์  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
23. นางสาวอุสาห์  หมีชุม   นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
24. นางสาวซอฟียะห์  เตะหมัดมะ  เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน 
25. นายรุสลาน  มามุ    เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน 
26. นางอรอุมา  ธระจิตสม   เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นอำเภอเทพา 
27. นางกัณฑิมาพร  บุญก่อเกื้อ  ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข 



28. นางรุ่งทิวา  แก้วสามเขียว   พนักงานบริการ 
29. นางสาวมัตติกา  บุญมาก   พนักงานพิมพ์ 
30. นางสาวซอฟีย๊ะ  เหล็มและ  พนักงานพิมพ์ 

 
สรุปข้อสั่งการ 

จากสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในอำเภอเทพา จึง
ได้มีคำสั่งที่ 314/2564 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์บริหารสถานการณ์โค
วิด-19 อำเภอเทพา (ศบค.อำเภอเทพา) เพ่ือให้การบริหารจัดการในการควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาด
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Corona Virus Disease 2019) ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  และจัดมี
การประชุมเพ่ือประสานภารกิจเป็นประจำ โดยในครั้งนี้ กำหนดประชุมในวันศุกร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 
ภายใต้การนำของผู้บัญชาการเหตุการณ์ นายสิทธิชัย เทพภูษา นายอำเภอเทพา โดยมอบหมายให้ นพ.เดชา  
แซ่หลี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเทพา และนายวีรศักดิ์  เบญอะหลี สาธารณสุขอำเภอเทพา นำคณะกรรมการ 
EOC ร่วมประชุมประสานการดำเนินงานตามกลุ่มภารกิจ สรุปข้อสั่งการดังต่อไปนี้ 

กล่องภารกิจ มติที่ประชุม/ข้อสั่งการ ผู้รับผิดชอบ 
1.การประเมิน
สถานการณ์ (SAT) 

- สรุปสถานการณ์ และ คลัสเตอร์ใหม่ที่สำคัญ ส่งทุกสัปดาห์ 
โดยส่งไฟล์ไปยัง Liaison (วีรศักดิ์/ธารรัตน์) ทุกวันจันทร์ ให้ 
Liaison ปริ้นท์นำเสนอประธาน EOC ต่อไป 

อาหาหมัด/ธารรัตน์ 
วีรศักดิ์ 

2.ยุทธศาสตร์และ
วิชาการ (STAG) 

1.ประชุมร่วมกับผู้บริหาร สถานศึกษา ทำความเข้าใจเรื่องคำ
นิยามกลุ่มเสี่ยงสูง และแนวทางปฏิบัติ 
2.ให้ RC รวบรวมเอกสารและข้อมูล 

ผอ.ถนัด/วีรศักดิ์ 
 
กล่อง RC/พัชรี 

3.ปฏิบัติการ 
(Operation) 

สรุปผลการดำเนินงาน สถานการณ์เตียง HI,CI ส่งทุกวัน 
 
การดำเนินงานตามมาตรการ VUCAT 
V   Vaccine เร่งรัดการฉีด เข็ม 3 และฉีดวัคซีนเด็ก 5-11 ปี 
     เน้นให้บริการเชิงรุกใน รพ.สต./PCU ทุกแห่ง 
U   UP รวบรวมชุดความรู้ ทำวิดีโอสั้น ๆ และเพ่ิม 
     ช่องทางเผยแพร่ (ในกล่องภารกิจ Risk Com. 
C   COVID Free setting เนน้โรงงานอุตสาหกรรมใน     
      พ้ืนที่  ร่วมประเมิน โดยให้ประเมินซ้ำทุก 2 สัปดาห์  
      สว่น Setting ที่ยังไม่ผ่านเกณฑ์ ฯ ให้ผู้รับผิดชอบลง 
      พ้ืนที่ทำความเข้าใจกับ Setting นั้น ๆ รวมถึงร่วม   
      พัฒนาและประเมินซ้ำจนผ่าน 
A   ATK  2 % ของประชากร ในพื้นที่พบผู้ป่วย 
T   Treatment, Tracing  ออกแบบสัญลักษณ์การกักตัว 

OP/หทัยรัตน์ 
 
 
นุสรีนา 
 
กล่อง RC/พัชรี 
 
รพ.สต./ PCU/ 
ผู้รับผิดชอบงาน
อำเภอ 
 
 
อาหาหมัด/ธารรัตน์ 
กล่อง RC/พัชรี 

  



กล่องภารกิจ มติที่ประชุม/ข้อสั่งการ ผู้รับผิดชอบ 
4.กลุ่มภารกิจ
สำรองเวชภัณฑ์
และอุปกรณ์
การแพทย์ 
(Stockpilling and 
Logistic) 

1.รวบรวมแหล่งงบประมาณที่ให้การสนับสนุน  ATK และ
อ่ืน ๆ ไปยังโรงเรียนทุกแห่ง เช่น กองทุน สปสช. 
2.ทำแนวทางปฏิบัติในการเก็บค่าบริการตรวจ ATK 
สำหรับผู้ที่ไม่อยู่ในเกณฑ์ การให้บริการฟรี (มีความ
ประสงค์ขอตรวจเพื่อการหนึ่งการใด เช่น สอบ,ขอรับรอง
สิทธิ์ต่าง ๆ) เก็บตัวอย่างละ 150 บาท เท่ากันทั้งอำเภอ 

มารีนา 
 
ธารรัตน์ 

5.การสื่อสารความ
เสี่ยงและ
ประชาสัมพันธ์ 
(Risk 
Communication) 

1.รวบรวมสื่อเป็นชุดความรู้  
2.ทำวิดีโอสั้น ๆ เผยแพร่ความรู้ 
3.เพ่ิมช่องทางการประชาสัมพันธ์ 
 - เพจอำเภอ 
- อปท./เสียงตามสายของชุมชน 
- โรงเรียน 
- รถประชาสัมพันธ์ 
- รายการวิทยุ 
4.ออกแบบทำป้ายการกักตัว ผู้ป่วย HI 
 - จัดทีมมอบป้าย บ้านผู้ป่วย HI 

พัชรี,วัชร ี
พัชรี,สุจิตรา 
 
ไซหนับ/ปช.อำเภอ 
อรอมุา/ท้องถิ่นอำเภอ 
วีรศักดิ์/ผอ.ถนัด 
อรอุมา/อปท. 
ไซหนับ/ปช.อำเภอ 
วัชร ี
คณะ EOC และผู้นำ
ชุมชน 

 

นางพัชรี รัตนจินดา        ผู้จดบันทึกการประชุม 
                                    นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 

                                                                         นายสิทธิชัย  เทพภูษา     ผู้สั่งการ     
                                                                     ประธาน EOC อำเภอเทพา 

 


