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ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับอ าเภอ 
คปสอ. นามน จังหวัดกาฬสินธุ์ ครั้งที่ 11/ ปีงบประมาณ 2565 

วันอังคาร ที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 เวลา 13:30 น. – 16:30 น. 
ณ ห้องประชุมขวัญนามน  โรงพยาบาลนามน 
    ต าบลนามน อ าเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ 

 
   
ระเบียบวาระที่ 1   เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบและ/หรือถือปฏิบัติ 
ระเบียบวาระที่ 2   เรื่องรับรองการประชุมครั้งท่ี 10/2565 
ระเบียบวาระที่ 3   ติดตามการประชุมครั้งท่ี 10/2565 
ระเบียบวาระที่ 4   เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
 4.1 การด าเนินการ HI  
 4.2 น าเสนอตัวชี้วัดการตรวจราชการ 
ระเบียบวาระที่ 5    เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขอ าเภอนามน    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
รายงานการประชุมคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับอ าเภอนามน (คปสอ.นามน)  

ครั้งที่ 11/ ปีงบประมาณ 2565 
วัน อังคาร ที่ 22 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 เวลา 13.30 – 16.30 น. 

ณ ห้องประชุมขวัญนามน โรงพยาบาลนามน 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

  นายจารึก  ประค า   ผู้อ านวยการโรงพยาบาลนามน 
  นายสุพจน์   แสบงบาล   สาธารณสุขอ าเภอนามน 
 นางสาวศรีสุพรรณ  วรรณเสริฐ  พยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ 
 นางสุดาทิพย์  หารจ าปา   พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 

นางพิมพ์ลักษณ์  ชมภูทัศน์   พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
นางมยุรี  โพธิใบงาม   พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 

 นางจารุวรรณ  ภารจรัส    พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
 นางศศิธร  ก าทองดี                              พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
 นางรัชฎาภรณ์  ภูโอบ   พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
 นางสาวรุ่งธิวา  สมใจ   พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
 นางปรียาวดี  บุญไชยโย   พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
 นางศิริมา  ปริมา    เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขช านาญงาน       
 นางสัจจา  ภาวิช า    นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 

นายสุขสันต์  ภูภักดี   นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
 นายยุทธพงศ์  ภามาศ   นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
 นายอายุวัฒน์  สุระเสียง   นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
 นางวิไลรัตน์  เรืองวิชญกานต์  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 

 นายอรรถวิทย์  เนินชัด   นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
นายทักษนัย  พัศดุ   นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
นายโกเมนทร์  ศรีสังข์   นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 

 นางศริิเพ็ญ  ไชยขันธ์   เจ้าพนักงานสาธารณสุขอาวุโส 
 นายดุลศักดิ์  เทพขันธ์   เจ้าพนักงานสาธารณสุขช านาญงาน 
 นางมธุรา  วิภักดิ์    เจ้าพนักงานสาธารณสุขช านาญงาน 
 นางกัญจน์รัตน์  มาตยวงค์   เภสัชกรช านาญการ 

 นายจิตรกร    มาตยวงค์   เภสัชกรช านาญการพิเศษ 
 นางทิพย์วัลย์  ไพศาล    นักเทคนิคการแพทย์ช านาญการ 
 นายกฤษฎา  วรรณจักร   นักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการการ 

 นางสาวอลิษา  จุนันท์   เจ้าพนักงานเวชสถิติช านาญงาน 
นางสาวฐิติวรรณ  พลกุล   นักวิชาการการเงินและบัญชีปฏิบัติการ 

  
                                    …/ผู้ติดภารกิจ 



 
 

ผู้ติดภารกิจไม่สามารถร่วมประชุมได้ 
 นายเฉลิมชนม์  ปัดจังหรีด   นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 

  นางสาวเพ็ญสุภา  นังตะลา   เจ้าพนักงานเวชสถิติ 
  นางสาวธิดารัตน์  แจ่มปรีชา  แพทย์แผนไทย 
 นางวันวิสาข์  พรมเมตตา   แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ 
 นางเพชระดา  พันพิพิธ   นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
 นางศิริวรรณ  ช่วยรักษา   พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  
 นางสาวหัทยา  เสริฐเลิศ   พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  
 นางสาวลออรัตน์  จิตต์พงษ์             นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ  
 นางอภิญญา  กองอุดม   เจ้าพนักงานรังสีการแพทย์ช านาญงาน 
 นางสาวมัลลิกา  สถิตย์วัฒน์   นายแพทย์ปฏิบัติการ 

นางปริมาพร  เทพารส   พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  
  นายอนุกูล  อัธวิลัย   พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
นางสาวกัลยาณี  พนมภูมิ   พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
นายธนารัตน์  เรือง   นักกายภาพบ าบัดปฏิบัติการ 
นางกันยามาศ  มุรีรัตน์   นักโภชนาการ 
 

 
เริ่มประชุมเวลา 13.50 น. 
 นายจารึก  ประค า   ประธานคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขอ าเภอนามน (คปสอ.นามน)ได้กล่าว
เปิดประชุมและด าเนินการประชุม ดังนี้ 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบและ/หรือถือปฏิบัติ 

   - นายจารึก  ประค า    ผู้อ านวยการโรงพยาบาลนามน ได้แจ้งในที่ประชุม ดังนี้ 

 ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกท่านที่เก่ียวข้อง และร่วมมือกันปฏิบัติงาน ซึ่งผลงานเป็นที่น่าชื่นชม เรื่องวัคซีน
เด็กและวัคซีนผู้ใหญ่ ก็สามารถปฏิบัติงานได้บรรลุวัตถุประสงค์ รวมถึงเรื่องโควิด – 19 ระลอกใหม่ ทุกท่าน
ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่ ต้องขอบคุณทุกท่านเป็นอย่างสูง  

1.1 นโยบายของจังหวัดกาฬสินธุ์ ที่ สาธารณสุขยกระดับโควิด – 19 จากระดับที่ 3 เป็นระดับที่ 4 
โดยมีมาตรการดังนี้ 1. งดเข้าสถานที่เสี่ยง 2.งดทานอาหารร่วมกัน ดื่มสุราในร้าน 3. เลี่ยงไปซื้ อ
ของที่มีคนจ านวนมาก เช่น ตลาด ห้าง 4. เลี่ยงใกล้ชิดผู้อ่ืนนอกบ้าน 5.งดร่วมกิจกรรมกลุ่ม ตาม
เกณฑ์ต่างๆ 6. มาตรการการท างานที่บ้านให้ได้ร้อยละ 50-80 7. ชะลอการเดินทางข้ามจังหวัด
หากจ าเป็นให้ใช้รถยนต์ส่วนตัว 8. เลี่ยงไปต่างประเทศ 9.หากเข้าประเทศ ต้องปรับตัวในสถานที่
กักกัน 

1.2 แจ้งเพ่ือปฏิบัติคือ วัคซีนกลุ่ม  608 ตามเข็มที่ 3 ได้กี่เปอร์เซ็นต์  มอบหมายให้นายยุทธพงศ์  ภา
มาศ และนายอรรถวิทย์ เนินชัด ส ารวจรายชื่อแต่ละต าบลส าหรับผู้ที่ยังไม่รับวัคซีนเข็มที่ 3 ส่วน
เข็มที่ 1,3 ฝากบริหารจัดการวัคซีนก่อนที่วัคซีนจะหมดอายุ เน้นเป้าที่เข็มท่ี 3 ของกลุ่ม 608 

          .../1.3.นโยบาย  



 
 

1.3 นโยบายของจังหวัดกาฬสินธุ์ ให้เน้นการรักษาที่  HI เพราะฉะนั้นผู้ป่วยก็จะอยู่ที่บ้านเป็นจ านวน
มาก และให้ตรวจ ATK เพียงอย่างเดียว เมื่อมีผลบวกให้กลับไปรักษาตัวที่บ้าน  

1.4 แจ้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุขทุกท่าน พยายามอย่าไปในสถานที่เสี่ยง สามารถเบิกชุดตรวจ ATK ได้ที่
ห้องแลปโรงพยาบาลนามน 

1.5 เจ้าหน้าที่ลงข้อมูลการฉีดวัคซีนที่ Google From   

มติที่ประชุม รับทราบ                   

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 10/2565 

มติที่ประชุม รับรองการประชุม         

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องติดตามผลการประชุมครั้งที่ 10/2565 

  - ไม่มี - 

มติที่ประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 4   เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

 4.1 การด าเนินการ HI 
   - นายสุพจน์  แสบงบาล สาธารณสุขอ าเภอนามน ได้แจ้งในที่ประชุม จากกาการประชุมครั้งที่
ผ่านมาในเรื่องของการวิ่งมาราธอน  ออนซอนเฮือนนามน ซึ่งตอนนี้เริ่มเปิดให้ลงทะเบียนแล้ว มีก าหนดการวิ่ง
มาราธอน ออนซอนเฮือนนามน ในวันที่ 3  เมษายน 2565 เป็นการวิ่งเพ่ือหาทุนการศึกษาเพ่ือจะจัดสรร
ค่าใช้จ่ายให้กับนักศึกษาพยาบาล เมื่อจบมาแล้วก็น่าจะมาท างานที่โรงพยาบาลนามน จึงขอเชิญชวนเจ้าหน้าที่
สมัครวิ่งเพ่ือร่วมท าบุญร่วมกัน และอีก 1 ประเด็นคือโครงการ คนกาฬสินธุ์ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง ซึ่งก าลัง
ด าเนินการสร้างบ้านนางสี เมรุด ต าบลนามน อ าเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์และผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์จะมา
มอบในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 โดยทางโรงพยาบาลนามนและสาธารณสุขอ าเภอได้รับการแต่งตั้งให้ดูแลใน
เรื่องเครื่องนอน และเครื่องครัว ต้องปรึกษาหารือกับท่านนายอ าเภอนามนอีกครั้งว่าจะด าเนินการอย่างต่อไป 

  - นายจารึก  ประค า    ผู้อ านวยการโรงพยาบาลนามน ได้แจ้งในที่ประชุม อ าเภอนามน มีการ
ประสานงานร่วมมือ ท างานเป็นเครือข่าย ช่วยเหลือกัน ท าให้การด าเนินงานต่างๆด าเนินการไปอย่างราบรื่น  

  - นายอรรถวิทย์  เนินชัด นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ ได้แจ้งในที่ประชุมเรื่องสถานการณ์  
โควิด – 19 ในปัจจุบัน เบื้องต้นสถานการณ์ของโลก จ านวน 214 ,205,177 ราย รักษาหายแล้ว จ านวน 
2,542,145 ราย และเสียชีวิต จ านวน 4,454,512 ราย โดยประเทศไทย ข้อมูล ณ วันที่ 22 กุมภาพันธ์
2565 จ านวนผู้ติดเชื้อสะสม จ านวน 2,731,198 ราย ก าลังรักษา จ านวน 166,397 ราย  รักษาหายแล้ว 
จ านวน 2,542,145 ราย และเสียชีวิต จ านวน 22 ,656 ราย และจังหวัดกาฬสินธุ์ข้อมูล ณ วันที่ 22 
กุมภาพันธ์ 2565 ยอดผู้ติดเชื้อเพ่ิมข้ึน 158 ราย ผู้ติดเชื้อยืนยันสะสมตลอดทั้งปี 4,712 ราย โดยอ าเภอนามน
ยอดผู้ติดเชื้อสะสม จ านวน 600 ราย เสียชีวิต จ านวน 6 ราย ซึ่งสูงกว่าทุกอ าเภอ  และอ าเภอนามนมียอดผู้ติด
เชื้อเชื้อที่ยังรักษาอยู่ ณ ปัจจุบันจ านวน 99 ราย คลัสเตอร์บุญคูณลานประมาณ 60 ราย คลัสเตอร์ตลาดหน้ามอ
ประมาณ 10 ราย และคลัสเตอร์คณะศึกษาศาสตร์ ประมาณ 5 ราย ติดภายในพ้ืนที่ประมาณ 4 ราย และวันนี้มี
ผล ATK บวก จ านวน 25 ราย  
 



 
 

  - นายสุพจน์  แสบงบาล สาธารณสุขอ าเภอนามน ได้แจ้งในที่ประชุมจากการประชุม  EOC เช้า
วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 มีข้อสั่งการดังนี้ 
 1. การด าเนินการ Home Isolation (HI) หากผลตรวจ ATK มีผล บวก น่าจะมีชุดเซ็ตส่งไปรักษาตัวที่
บ้าน  โดยจะมีการประชุมอ าเภอนามนในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565  คงจะมีข้อสรุปต่างๆออกมา   
 2. นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์สั่งห้ามค้นหาผู้ป่วยเชิงรุก ด าเนินการตรวจในวันจันทร์และวัน
พฤหัสตามเดิม และหากมีผลตรวจ ATK เป็นบวก ให้กลับไปรักษาตัวที่บ้าน ยกเว้นกลุ่ม 608 และกลุ่มโรคเรื้อรัง 
ขณะนี้ในฐานข้อมลูมีผู้ป่วย HI ประมาณ 30 กว่าราย CI 40 ราย 
 3. คนไข้ที่มีผล RT- PCR Positive ไม่จ าเป็นต้องเอ็กซเรย์ทุกเคสพิจารณาแพทย์วินิจฉัย  ควรจะเอ็กซเรย์
ในกลุ่ม 608 เด็กท่ีต่ ากว่า 12 ปี ที่ไม่มีประวัติการรับวัคซีน 
 4. หน่วยงานสาธารณสุขงดประชุมที่ไม่จ าเป็น งดจัดงาน /อบรม  
 5. พยายามบริหารจัดการวัคซีนไฟเซอร์ (ฝาสีม่วง) หมดอายุ ซึ่งจะหมดอายุในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 
2565  โดยเน้นการฉีดวัคซีนส าหรับเด็กอายุ 5- 11 ปี 
 6. เรื่องประชาสัมพันธ์ งดจัดงาน ห้ามมีดนตรี สังสรรค์ต่างๆ (จ าเป็นเฉพาะงานบุญประเพณี) 
  - นายอรรถวิทย์  เนินชัด นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ ได้แจ้งในที่ประชุมเรื่องเพ่ือทบทวน
ต่อเนื่องจากผู้อ านวยการโรงพยาบาลนามน จึงได้ร่างเกณฑ์การให้บริการ  ATK First และขอมติจากที่ประชุม
พร้อมรายชื่อผู้รับผิดชอบ หากมีจุดใดท่ีตกหล่น ให้เสนอในที่ประชุม เพ่ือปรับปรุงแก้ไข 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ทีม SRRT  
   - คัดกรอง Swab COVID กลุ่มเสี่ยง 
   - ท าทะเบียน Corona 1 / Corona 2 / Timeline 
   - บันทึกข้อมูลทะเบียนผู้ป่วย 
   - บันทึกผลขอเลข CF / AF ผู้ปว่ย 
   - แจ้งยอดผู้ป่วย COVID-19 รายวัน  

แนวทางการด าเนินงานดูแลผู้ป่วย COVID 19 อ าเภอนามน ตามมาตรการ ATK First 

ทีม LAB 
   - แจ้งยอดผู้ป่วยรายวัน  
   - เตรียมและรายงานผลแลป 
   - เจาะเลือด เพื่อ Admit 

ทีม IC 
   - ประสานรถออกรับผู้ป่วย 
   - ประสาน Admit  
     ระหว่างโรงพยาบาล 
   - โทรประสานงาน / นัดหมายออกรับ/  
     นัดหมายตรวจ Xray + เจาะเลือด 

ทีม IC 
   - ซักประวัตผิู้ป่วยท่ีมผีลตรวจ ATK+ 
   - วัดสัญญาณชีพ/ น.น. / ส.ส.  pt ATK+ 
   - ท า care plan รายบุคคล เสนอแพทย์ประกอบการวินิจฉัย 

ทีม เวชระเบียน 
   - จัดท า Visit ผู้ป่วยรายใหม่  
    (ตามรายชื่อที่ได้รับรายงาน) 

ทีมบันทึกข้อมูล HosXP 
* วันจันทร์ – ศุกร์ 
   - IC  บันทึกข้อมูล 
* วันเสาร์ – อาทิตย์ 
   -ER บันทึกข้อมูล 

ทีม X-Ray และ LAB 
   - Chest X-Ray 
   - เจาะเลือด 

ทีมแพทย์ 
   - พิจารณาแยกผู้ป่วย Admit Cohort / CI / HI 
   - สั่งตรวจ Rt-PCR / Xray / เจาะเลือด 
   - ท าแผนการรักษาผู้ป่วย 

ทีม Cohort Ward 
   - เตรียมรับผู้ป่วยเข้ารับการรักษา 

ทีม Community Isolation : CI 

ทีม SRRT ต าบล 
   - ติดตาม HRC  
   - นัดหมายคดักรอง COVID-19 
   - ท าทะเบียน Corona 1 /     
     Corona 2 / Timeline 

ผู้ป่วยผลตรวจ 
ATK Positive 

Admit 
Cohort Ward 

Admit 
CI 

Admit 
HI 

ทีม HI 
   - ประสาน/สอบถามอาการผู้ป่วย 
   - จัดยา และอุปกรณ์ดูแลผู้ป่วย 
   - แจกจ่ายยาและอุปกรณ์ให้ผูป้ว่ย 
    ผ่านทางทีม HI ต าบล 

ทีม SRRT และ ทีม LAB 
   - ส่งตรวจยืนยัน RT-PCR ผู้ป่วย 
   - รายงานผลตรวจ RT-PCR  (ในวันถัดไป) 



 
 

  - นางสาวศรีสุพรรณ  วรรณเสริฐ พยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ ได้แจ้งในที่ประชุมเสนอให้
ก าหนดรายชื่อผู้รับผิดชอบซึ่งจะน าไปประกอบข้อมูลต่างๆในการเบิกจ่ายซึ่งจะเชื่อมโยงคนตั้งเบิกหน่วยจัดเก็บใคร
จะเป็นคนรับผิกชอบ ส่วนที่ 2 หน่วยสนับสนุนอุปกรณ์ใครจะเป็นผู้รับผิดชอบการเบิกจ่ายอุปกรณ์ จะเชื่อมโยง
ไปสู่ระบบเช็ตดูแลตัวเองที่บ้าน Hi และระบบยา จึงอยากให้ก าหนดผู้รับผิดชอบในการบริหารจัดการต่างๆ 

  - นายสุพจน์  แสบงบาล สาธารณสุขอ าเภอนามน ได้แจ้งในที่ประชุม สืบเนื่องจากการประชุม
เมื่อช่วงเช้า มีผู้เข้าร่วมประชุมคือ นางปรียาวดี บุญไชยโย พยาบาลวิชาชีพช านาญการ มีประเด็นใดจะเสนอ
หรือไม ่

  - นางปรียาวดี บุญไชยโย พยาบาลวิชาชีพช านาญการ ได้แจ้งในที่ประชุม จากการด าเนินงานที่มี
ปัญหาในขณะนี้ คือ Admit Center ที่ยังเป็นปัญหาอยู่ เพราะหากนอกเวลาราชการงาน ER ยุ่งมาก ก็จะมีปัญหา
ในการ Admit คนไข้ / ประสานงานกับแพทย์ 

  - นางสาวศรีสุพรรณ  วรรณเสริฐ พยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ ได้แจ้งในที่ประชุมจากการ
ประชุมครั้งที่ผ่านมามีมติให้ นางสาวรุ่งธิวา สมใจ พยาบาลวิชาชีพช านาญ เป็นผู้ประสานงาน Admit Center นอก
เวลาราชการให้ฝ่ายงาน ER เป็นผู้รับผิดชอบ 

  - นางปรียาวดี บุญไชยโย พยาบาลวิชาชีพช านาญการ ได้แจ้งในที่ประชุม  แนวโน้มผู้ป่วย HI 
เพ่ิมมากข้ึน จึงอยากขอก าลังสนับสนุนเป็นนักวิชาการสาธารณสุข 2 คน มาช่วยในงาน HI  

  - นายสุพจน์  แสบงบาล สาธารณสุขอ าเภอนามน ได้แจ้งในที่ประชุม พิจารณามอบหมาย 
นางสาวรัตติกาล ตุมหนแย้ม นักวิชาการสาธารณสุข และนางสาวอรอุมา  การก่ า นักวิชาการสาธารณสุข  มา
ด าเนินการในงาน HI  

  - นายยุทธพงศ์  ภามาศ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ ได้แจ้งในที่ประชุม กรณีของ รพ. 
กมลาไสย ด าเนินการตรวจ ATK และส่งต่อให้พยาบาลซักประวัติ รายงานให้แพทย์ทราบและพิจารณาให้ Admit 
หรือด าเนินการ  HI  เมื่อผู้ป่วยเข้า HI ก็จะส่งข้อมูลให้ รพ.สต.ในพ้ืนที่ต่อไป กรณี ชุดเซ็ต HI ของโรงพยาบาล
กาฬสินธุ์ ใน 1 ชุด จะประกอบด้วย  
  1.ปรอทวัดไข้ 
  2. เครื่องวัดออกซิเจนแบบดิจิตอล 
  3. เจลแอลกอฮอล์ 
  4. หน้ากากอนามัย 
  5. ถุงแดง 
  6. เชือกฟาง 
  7. กระดาษช าระ 
โดยมอบหมายให้นางปรียาวดี บุญไชยโย พยาบาลวิชาชีพช านาญการและทีม ด าเนินการ 
  - นายสุพจน์  แสบงบาล สาธารณสุขอ าเภอนามน ได้แจ้งในที่ประชุม เรื่องเซ็ตดูแลตัวเองที่บ้าน 
หรือเซ็ต HI หลักการจ่ายยา Favipiravir จะจ่ายให้คนไข้ที่มีอาการเท่านั้น โดยแพทย์จะเป็นผู้พิจารณา และจะขอ
ปรึกษาหารือเรื่องการส่งอาหารให้ผู้ป่วย HI  
  - นางปรียาวดี บุญไชยโย พยาบาลวิชาชีพช านาญการ ได้แจ้งในที่ประชุม จากการโทรสอบถาม
ผู้ป่วย HI ส่วนมากเป็นผู้ป่วยที่ไม่มีอาการ และสามารถให้ญาติส่งอาหารให้ได้ จึงได้จัดชุดอุปกรณ์ต่างๆให้คือ     
1. ปรอทวัดไข้ 2. เครื่องวัดออกซิเจนแบบดิจิตอล 3. ถุงแดง 4. เครื่องวัดความดันโลหิต จ านวน 10 ชุด 



 
 

            .../จากนั้นจะ   

จากนั้นจะด าเนินการจัดชุดอุปกรณ์ที่ผู้อ านวยการโรงพยาบาลนามนได้สนับสนุนมาคือ   เครื่องวัดออกซิเจนแบบ
ดิจิตอล และปรอทวัดไข้ และโทรสอบถามอาการ ส่วนมากเป็นผู้ป่วยที่ไม่มีอาการ ถ้าเป็นผู้ป่วย HI ถ้าเป็นผู้ป่วย 
HI จะโทรสอบถามอาการเท่านั้น ไม่มีการส่งอาหารให้ 

  - นายสุพจน์  แสบงบาล สาธารณสุขอ าเภอนามน ได้แจ้งในที่ประชุม หากผู้ป่วยต้องการให้ส่ง
อาหารให้ เพราะไม่สามารถออกมาหาซื้อเองได้ จะด าเนินการเรื่องการเบิก 1 ,000 บาท อย่างไร อยากให้ปฏิบัติ
ไปในทิศทางเดียวกัน 

  - นางสาวศรีสุพรรณ  วรรณเสริฐ พยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ ได้แจ้งในที่ประชุม จากการ
ประชุม หากไม่มีการส่งอาหารให้ผู้ป่วย HI จะสามารถเบิกได้ 600 บาท แต่หากผู้ป่วยต้องการส่งอาหารให้ก็
จะต้องให้พ้ืนที่ประสานผู้ประกอบอาหาร หรือผู้ประกอบการ 

  - นางสาวศรีสุพรรณ  วรรณเสริฐ พยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ ได้แจ้งในที่ประชุมขอสอบถาม
กลุ่มงานเภสัชเรื่อง หน้ากากอนามัย ที่จะจัดชุด HI จะสามารถจัดสรรให้ได้หรือไม่ 

  - นายจารึก  ประค า    ผู้อ านวยการโรงพยาบาลนามน ได้แจ้งในที่ประชุม เห็นควรจัดสรร
หน้ากากอนามัยให้รายละ 10 ชิ้น และจ่ายยาให้ตามความเหมาะสม ส่วนเรื่องการส่งอาหาร ให้สอบถามผู้ป่วย 
และประสานพ้ืนที่ 

  - นายยุทธพงศ์  ภามาศ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ ได้แจ้งในที่ประชุม เรื่องการส่งอาหาร
อยากให้จัดเป็นมาตรฐาน หากผู้ป่วยจะรับหรือไม่รับก็ไม่เป็นไร แต่อยากให้จัดสรรไว้ดีกว่าป้องกันการมีประเด็น
ร้องเรียนที่อาจจะตามมา 

  - นายจิตรกร    มาตยวงค์ เภสัชกรช านาญการพิเศษ ได้แจ้งในที่ประชุม ขอเสนอในกรณีการจ่าย
ยา Favipiravir ให้กับผู้ป่วย ซึ่งผู้ป่วยเคสปกติ 1 ราย จะใช้ยาประมาณ 50 เม็ด ต่อคอร์ส และที่ผ่านมาก็สามารถ
บริหารจัดการได้ดี แต่หากแนวโน้มผู้ป่วยเพิ่มขึ้นอาจจะมีปัญหาติดขัดได้ 

  - นายสุพจน์  แสบงบาล สาธารณสุขอ าเภอนามน ได้แจ้งในที่ประชุม การจ่ายยา Favipiravir    
จะจ่ายให้คนไข้ท่ีมีอาการเท่านั้น หากจะจ่ายยา Favipiravir ให้ทุกเคสทางจังหวัจะรองรับค่าใช้จ่ายไม่ไหว 

  - นายจารึก  ประค า    ผู้อ านวยการโรงพยาบาลนามน ได้แจ้งในที่ประชุม สอบถามไปยังงาน
เภสัชฯ เรื่องจ านวนยา Favipiravir ที่คงเหลือ จะรองรับผู้ป่วยได้ก่ีราย จะได้น าไปปรึกษาแพทย์ เพ่ือพิจารณาการ
สั่งจ่ายยาอีกครั้ง และอยากให้ทางกลุ่มงานเภสัชฯแจ้งทางจังหวัดให้จัดหายาให้เพิ่มเติม 

  - นายจิตรกร    มาตยวงค์ เภสัชกรช านาญการพิเศษ ได้แจ้งในที่ประชุมจ านวนยา Favipiravir    
ที่คงเหลือ 500 เม็ด จะรองรับผู้ป่วยได้ 10 ราย 

  - นางสาวศรีสุพรรณ  วรรณเสริฐ พยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ ได้แจ้งในที่ประชุม อยาก
สอบถามเรื่องการตรวจ ATK นอกเวลาเพื่อน าผลตรวจไปประกอบเอกสารต่างๆจะด าเนินการตรวจให้หรือไม่ 

 - นายกฤษฎา  วรรณจักร นักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ การได้แจ้งในที่ประชุม หากมีความ
จ าเป็นจริงๆก็ด าเนินการตรวจให้และกรณีท่ีเป็นผล ATK ที่ผู้รับบริการจะน ามาเอง 

                     …/- นายทักษนัย   



 
 

 - นายทักษนัย  พัศดุ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ ได้แจ้งในทีป่ระชุมในกรณีท่ีคนไข้มีผล ATK
เป็นบวกจากหลายที่ ในกรณีเมื่อคืนก็ได้รับรายงานว่ามีคน ATK เป็นบวกมา การบริหารจัดการเบื้องต้นคือ ขอชื่อและ
เลขบัตรประชาชนของคนไข้ไว้ ในตอนเช้า ทีม SRRT จะรวบรวมรายชื่อคนไข้ จากนั้นจะตัดยอดในเวลาเที่ยงของทุกวัน
และจะส่งต่อให้นางรุ่งธิวา สมใจ พยาบาลวิชาชีพช านาญ ซึ่งผู้ป่วยจะมาเรื่อยๆ จึงอยากจะให้หาคนมาช่วยในจุด
ประสานงานคนไข้ร่วมกับนางรุ่งธิวา สมใจ พยาบาลวิชาชีพช านาญ  

 - นางสาวศรีสุพรรณ  วรรณเสริฐ พยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ ได้แจ้งในที่ประชุม อยาก
สอบถามเรื่องทีม SRRT มีการอยู่เวรในนอกเวลาหรือไม่ 

 - นายทักษนัย  พัศดุ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ ได้แจ้งในทีป่ระชุม ได้มีการจัดเวรอยู่เวร
นอกเวลาเป็นประจ าอยู่แล้ว 

 - นางสาวศรีสุพรรณ  วรรณเสริฐ พยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ ได้แจ้งในที่ประชุมหากมีการอยู่
เวรนอกเวลาก็ต้องรับข้อมูลผู้ป่วยและแจ้ง SRRT  

 - นายทักษนัย  พัศดุ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ ได้แจ้งในทีป่ระชุมในกรณีคนไข้นอกเวลา 
ทางฝ่ายงาน ER หากมีผู้ป่วยฉุกเฉินจ านวนมาก ก็จะไม่มีเวลาในการรับสายคนไข้นอกเวลาเลยท าให้เกิดปัญหา 

- นางสาวศรีสุพรรณ  วรรณเสริฐ พยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ ได้แจ้งในที่ประชุมหากมีการอยู่
เวรนอกเวลา และมีคนไข้เข้ามาก็ให้ทีม SRRT รับเรื่องไว้เลย 

-  นายจารึก  ประค า    ผู้อ านวยการโรงพยาบาลนามน ได้แจ้งในที่ประชุม มอบหมายทีม SRRT 
เป็นทีมด าเนินการตามความเหมาะสม  

- นางสาวศรีสุพรรณ  วรรณเสริฐ พยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ ได้แจ้งในที่ประชุม การเบิกจ่าย 
การเคลมก็เป็นส่วนที่งานประกันรับผิดชอบ 

- นายยุทธพงศ์  ภามาศ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ ได้แจ้งในที่ประชุมเรื่องการส่งต่อ
ข้อมูลระหว่างโรงพยาบาลกับพ้ืนที่ เรื่องเซ็ตดูแลตัวเองที่บ้าน อยากให้จุดกลางเตรียมชุดอุปกรณ์ไว้ เมื่อทราบวามี
ผู้ป่วยจะเข้า HI ก็จัดส่งอุปกรณ์ชุดเซ็ตดูแลตัวเองที่บ้านให้กับ รพ.สต. และให้ทางพ้ืนที่ลงไปเยี่ยมผู้ป่วยอย่างน้อย 
1 ครั้ง ให้ค าแนะน าการปฏิบัติตัวต่างๆ 

 - นางสาวศรีสุพรรณ  วรรณเสริฐ พยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ ได้แจ้งในที่ประชุมแนะน าให้มี
ชุดประเมินสุขภาพจิตไปด้วย 

- นายจารึก  ประค า    ผู้อ านวยการโรงพยาบาลนามน ได้แจ้งในที่ประชุม มอบหมายให้นางสาว
ศรีสุพรรณ  วรรณเสริฐ พยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ เป็นผู้รับผิดชอบชุดเซ็ตดูแลตัวเองที่บ้าน HI และเก็บ
อุปกรณ์คืนเมื่อรักษาตัวครบ 10 วัน 

- นายสุพจน์  แสบงบาล สาธารณสุขอ าเภอนามน ได้แจ้งในที่ประชุมเรื่องอาหารของผู้ป่วย HI 
มอบหมายให้กลุ่มงาน PCU และ รพ.สต.จัดเตรียมอาหารให้ผู้ป่วย HI   

-  นายอายุวัฒน์  สุระเสียง นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ ขออนุญาตสอบถามเรื่องการจัด
อาหารให้ผู้ป่วย HI  ที่ผ่านมาเคยมีปัญหาในเรื่องอาหารมาแล้ว ให้ด าเนินการอย่างไร เพราะผู้ประกอบการที่จะ
จัดสรรอาหารให้ต้องการเงินสดที่จะบริหารจัดการ ซึ่งตอนนี้ยังไม่มีงบประมาณและไม่มีงบประมาณส ารอง 

                     .../ - นายจารึก   



 
 

  - นายจารึก  ประค า    ผู้อ านวยการโรงพยาบาลนามน ได้แจ้งในที่ประชุม ให้พ้ืนที่หาร้านที่จะ
สามารถด าเนินการจัดสรรอาหารให้ก่อนได้ หากไม่สามารถหาได้ จะปรึกษาหารือในการประชุมอ าเภอนามนต่อไป 

4.2 น าเสนอตัวชีวัดการตรวจราชการ 

- นายสุพจน์  แสบงบาล สาธารณสุขอ าเภอนามน ได้แจ้งในที่ประชุมเรื่องในวันพุธ ที่ มีการ
ประชุม EOC จะมาประชุมร่วมกันที่ห้องประชุมขวัญนามน โรงพยาบาลนามนเพ่ือจะฟังนโยบายจากทางจังหวัด ตั้งแต่ 
8.30 – 10.00 น. หลังจากนั้นจะเป็นเรื่องของการตรวจราชการ ซึ่งระเบียบวาระการประชุมได้ส่งเข้ามาในกลุ่มไลน์            
คปสอ.นามนเรียบร้อยแล้ว โดยประเด็นการน าเสนอตัวชี้วัดการตรวจราชการจะอยู่ในระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพ่ือ
พิจารณา น าเสนอผลการด าเนินงานตามประเด็นและแนวทางการตรวจราชการปีงบประมาณ 2565 พ้ืนที่ตรวจ
ราชการ ผ่านระบบ VDO Conference รอบที่ 1 ปี 2565 พร้อมรับฟังข้อวิพากษ์ เสนอแนะล าดับการน าเสนอ ดังนี้
  1. คปสอ. ท่าคันโท (15 นาที)   รพ.สต. บ้านดงกลาง (10 นาที) 

2. คปสอ. นามน (15 นาที)      รพ.สต. บ้านสงเปลือย (10 นาที)    

ในส่วน คปสอ.นามน มอบหมายให้นายอรรถวิทย์  เนินชัด นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ เป็นผู้น าเสนอและและ
ในส่วน รพ.สต.บ้านสงเปลือย มอบหมายให้นางเพชรระดา  พันพิพิธ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ เป็นผู้น าเสนอ
ผลงาน 

  - นายอรรถวิทย์  เนินชัด นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ ได้แจ้งในที่ประชุม ในเรื่องข้อมูลไม่มี
อะไรที่น่าเป็นห่วง                               

- นายสุพจน์  แสบงบาล สาธารณสุขอ าเภอนามน ได้แจ้งในที่ประชุม ขอให้ผู้รับผิดชอบงาน 
เตรียมข้อมูล ค าตอบ เพ่ือตอบกับท่านผู้ตรวจราชการ 

- นายจารึก  ประค า  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลนามน ได้แจ้งในที่ประชุมแจ้งไปยังผู้รับผิดชอบ
งานที่ข้อมูล ผลงานยังไม่ผ่าน ว่าจะด าเนินการอย่างไร ขอให้มีแนวทางการด าเนินงาน  

- นายจารึก  ประค า  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลนามน ได้แจ้งในที่ประชุมแจ้งไปยังกลุ่มงานเภสัชฯ 
โดยทางจังหวัดกาฬสินธุ์สอบถามเรื่องจะให้โรงพยาบาลนามนเป็นแหล่งผลิตสมุนไพร มีอุปกรณ์ในการผลิต เครื่องมือ
ต่างๆ หากสามารถด าเนินการได้ทางจังหวัดกาฬสินธุ์ก็จะให้ด าเนินการ แต่หากไม่สามารถด าเนินการได้ก็จะแจ้งไปทาง
จังหวัดกาฬสินธุ์อีกครั้ง 

 - นายจิตรกร    มาตยวงค์ เภสัชกรช านาญการพิเศษ ได้แจ้งในที่ประชุม ต้องปรึกษากับทีมอีกครั้ง
เพราะขั้นตอนการด าเนินการค่อนข้างเยอะ การตรวจสอบคุณภาพต่างๆให้ผ่านการประเมิน  
 

มติที่ประชุม รับทราบ  

ระเบียบวาระท่ี 5    เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขอ าเภอนามน    
  - นายสุพจน์  แสบงบาล สาธารณสุขอ าเภอนามน ได้แจ้งในที่ประชุม ทางสาธารณสุขจังหวัด
กาฬสินธุ์ ได้ติดตามสไลด์การน าเสนอตัวชี้วัดการตรวจราชการ มอบหมายให้นายอรรถวิทย์  เนินชัด นักวิชาการ
สาธารณสุขปฏิบัติการ ส่งข้อมูลให้ทาง สสอ.เพ่ือจะได้ตรวจสอบก่อนการน าเสนอต่อทางสาธารณสุขจังหวัด
กาฬสินธุ์  และเรื่องการมานิเทศยังไม่มีความแน่นอนว่าจะได้มาหรือไม่ เนื่องจากสถานการณ์โควิด – 19 อ าเภอ
นามน  แต่ต้องเตรียมการไว้เสมอ    



 
 

             …/-นายยุทธพงศ์   
   -นายยุทธพงศ์  ภามาศ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ ได้แจ้งในที่ประชุมในเรื่องของวัคซีน
ตอนนี้ไม่น่าเป็นห่วง วัคซีนเด็ก (ฝาสีส้ม) เหลือไม่มาก หากได้วัคซีนมาเพ่ิมเติมก็จะด าเนินการประกาศปิด Walk 
in ฉีดได้เรื่อยๆ  
   - นายจารึก  ประค า  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลนามน ได้แจ้งในที่ประชุม มอบหมายนายยุทธพงศ์      
ภามาศ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ ตรวจสอบรายชื่อเช็คข้อมูลการฉีดวัคซีนของแต่ละต าบล  
    

มติที่ประชุม   รับทราบ 
ปิดประชุมเวลา 16.00 น. 
 
 
 
ลงชื่อ....................................ผู้บันทึกรายงานการประชุม   ลงชื่อ.........................................ผู้รายงาน การประชุม     
     นางสาวรัตติกาล  ตุมหนแย้ม        นายอรรถวิทย์  เนินชัด  
        นักวิชาการสาธารณสุข           นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ  
 
 
ลงชื่อ...................................ผู้ตรวจรายงานการประชุม   ลงชื่อ...................................ผู้รับรองรายงานการ ประชุม    
      นายสุพจน์   แสบงบาล        นายจารึก   ประค า 
      สาธารณสุขอ าเภอนามน          ผู้อ านวยการโรงพยาบาลนามน 
  
  
 


