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ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับอ าเภอ 
คปสอ. นามน จังหวัดกาฬสินธุ์ ครั้งที่ 10/ ปีงบประมาณ 2565 

วันศุกร์ ที่ 18 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 9/2565 
ระเบียบวาระที่ 3   ติดตามการประชุมครั้งท่ี 9/2565 
ระเบียบวาระที่ 4   เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
 4.1 การติดตามตัวชี้วัดการตรวจราชการ 
 4.2 การด าเนินการ HI 
ระเบียบวาระที่ 5    เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขอ าเภอนามน    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับอ าเภอนามน (คปสอ.นามน)  
ครั้งที่ 10/ ปีงบประมาณ 2565 

วัน ศุกร์ ที่ 18 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 เวลา 13.30 – 16.30 น. 
ณ ห้องประชุมขวัญนามน โรงพยาบาลนามน 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
  นายสุพจน์   แสบงบาล   สาธารณสุขอ าเภอนามน 
  นางสาวมัลลิกา  สถิตย์วัฒน์   นายแพทย์ปฏิบัติการ 
 นางสาวศรีสุพรรณ  วรรณเสริฐ  พยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ 
 นางสุดาทิทย์  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 
 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 
 นายเฉลิมชนม์  ปัดจังหรีด   นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 

 นางศริเพ็ญ  ไชยขันธ์   เจ้าพนักงานสาธารณสุขอาวุโส 
 นายดุลศักดิ์  เทพขันธ์   เจ้าพนักงานสาธาณณสุขช านาญงาน 
 นางกัญจน์รัตน์  มาตยวงค์   เภสัชกรช านาญการ 

 นายจิตรกร    มาตยวงค์   เภสัชกรช านาญการพิเศษ 
 นางทิพย์วัลย์  ไพศาล    นักเทคนิคการแพทย์ช านาญการ 
 นายกฤษฎา  วรรณจักร   นักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการการ 

 นางสาวอลิษา  จุนันท์   เจ้าพนักงานเวชสถิติช านาญงาน 
นางสาวฐิติวรรณ  พลกุล   นักวิชาการการเงินและบัญชีปฏิบัติการ 
นายธนารัตน์  เรือง   นักกายภาพบ าบัดปฏิบัติการ 
นางกันยามาศ  มุรีรัตน์   นักโภชนาการ 

 
 
 
 
 



 
 

ผู้ติดภารกิจไม่สามารถร่วมประชุมได้ 
 นายจารึก  ประค า   ผู้อ านวยการโรงพยาบาลนามน 

 นางปรียาวดี  บุญไชยโย   พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
 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 
 นางศิริมา  ปริมา    เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขช านาญงาน       

นางปริมาพร  เทพารส   พยาบาลวิชาชีพช านาญก   
  นายอนุกูล  อัธวิลัย   พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
นางสาวกัลยาณี  พนมภูมิ   พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
 

 
เริ่มประชุมเวลา 13.50 น. 
 นายสุพจน์  แสบงบาล   รองประธานคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขอ าเภอนามน (คปสอ.นามน)
ได้กล่าวเปิดประชุมและด าเนินการประชุม ดังนี้ 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบและ/หรือถือปฏิบัติ 

   - นายสุพจน์  แสบงบาล   สาธารณสุขอ าเภอนามนได้แจ้งในที่ประชุม ดังนี้ 
 1.1 นายอ าเภอนามนได้จัดกิจกรรมการกุศล โดยไม่หักค่าใช้จ่าย คือกิจกรรมวิ่งมาราธอนออนซอน
เฮือนนามน จึงฝากประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว โดยมีการวิ่ง 3 ระดับ คือ  
 1. VIP ค่าสมัคร 999 บาท  
 2. Mini marathon 10 Km. ค่าสมัคร 450 บาท 
 3. Fun Run 5 Km. ค่าสมัคร 350 บาท 

  1.2 โครงการคนกาฬสินธุ์ ไม่ท้ิงใครไว้ข้างหลัง ที่ก าลังสร้างบ้านให้ผู้ยากไร้ ราย นางสี เมรุด อายุ 83 ปี 
ในพ้ืนที่ บ้านดงสยาม ต าบานามน อ าเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยท่านนายอ าเภอนามนได้ตั้งคณะกรรมการ
ด าเนินการและคณะกรรมการจัดหาเครื่องนุ่งห่ม อุปกรณ์ในครัวเรือน ประกอบด้วย นายสุพจน์  แสบงบาล   
สาธารณสุขอ าเภอนามน และ นายจารึก  ประค า ผู้อ านวยการโรงพยาบาลนามน  โดยจะมอบในวันที่ 28 
กุมภาพันธ์ 2565  

  1.3 จากการประชุม EOC เมื่อเช้าวันที่ 18  กุมภาพันธ์ 2565  
   1. นโยบายในเรื่องการดูแลผู้ป่วยโควิด- 19 กระบวนท า HI ในกลุ่มท่ีมีผล ATK เป็นบวก หากไม่
ท าการส่งตรวจ  RT- PCR จะไม่อยู่ในระบบการรายงานแต่สามารถให้ผู้ป่วยอยู่ใน HI ได้ และมีสิทธิ์เบิกงบจาก 
สปสช. ในวงเงิน 1,000/ราย/วัน ทางสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์จึงเน้นให้ท า HI หากท าได้   



 
 

        2. วัคซีนโควิด – 19 เน้น เข็มที่ 3 ของกกลุ่ม 608 และ เข็มที่ 1 ของกลุ่มอายุ 5 – 11 ปี 
เน้นให้กับเด็กท่ีมีโรคเรื้อรัง กรณีท่ีไม่มารับวัคซีนให้ฉีดให้กับกลุ่มเป้าหมายเด็กนักเรียน ชั้น ป.4,ป.5,ป.6  

มติที่ประชุม รับทราบ                   

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 10/2565 

มติที่ประชุม รับรองการประชุม         

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องติดตามผลการประชุมครั้งที่ 10/2565 

  - นายสุพจน์  แสบงบาล   สาธารณสุขอ าเภอนามนได้แจ้งในที่ประชุมเรื่องการติดตามแผน
ยุทธศาสตร์  ประจ าปีงบประมาณ 2565 โดยได้ปรึกษานางสาวศรีสุพรรณ วรรณเสริฐ พยาบาลวิชาชีพช านาญ
การพิเศษ แผนยุทธศาสตร์ของ G3 และ G4 ได้เสนอไปที่จังหวัดแล้ว ต้องมีการแก้ไข และได้เสนอไปอีกครั้งน่าจะ
ผ่าน ส่วนแผนของ G3 น่าจะด าเนินการได้เมื่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ลดลง
โครงการอื่นๆขอให้รีบด าเนินการส่งแผนฯ ในส่วนของ รพ.สต. ได้อนุมัติแผนเรียบร้อยแล้ว อยากให้ผู้รับผิดชอบใน
ส่วนต่างๆได้ด าเนินการ 

  - นายอรรถวิทย์  เนินชัด นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ ได้แจ้งในที่ประชุมว่า ในส่วนของ
โรงพยาบาลก าลังด าเนินการปรับแก้ ในเรื่องของระยะเวลา และงบประมาณ โดยจะให้ใส่งบบ ารุงของโรงพยาบาล
ทั้งหมด และ (คปสอ.นามน) เมื่อด าเนินการปรับปก้ตามค าแนะน าแล้วจะเสนอไปอีกครั้งในสัปดาห์หน้า 

  - นายสุพจน์  แสบงบาล   สาธารณสุขอ าเภอนามนได้แจ้งในที่ประชุมเรื่อง ค่าตอบแทนวัคซีน  
โควิด- 19  หากงบประมาณมาถึง จึงจะมาปรึกษาหารือกันอีกครั้ง เรื่องค่าตอบแทน CI ได้มอบหมายให้         
นางปรียาวดี  บุญไชยโย พยาบาลวิชาชีพช านาญการ ด าเนินการ สาธารณสุขอ าเภอนามนได้แจ้งในที่ประชุมเรื่อง 

  - นายสุพจน์  แสบงบาล สาธารณสุขอ าเภอนามนได้แจ้งในที่ประชุมเรื่อง ขอให้ด าเนินการจัดชื้อ
จัดจ้างงบค่าเสื่อมให้เสร็จภายในปีงบประมาณ 65 และเร่งด าเนินการเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จก่อนสิ้นปีงบประมาณ 

มติที่ประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 4   เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
 4.1 การรับผู้ตรวจราชการ 
   - นายสุพจน์  แสบงบาล สาธารณสุขอ าเภอนามน ได้แจ้งในที่ประชุมเรื่อง  การรับผู้ตรวจ
ราชการคปสอ. นามนเป็นพ้ืนที่ในการตรวจราชการและนิเทศน์งานกรณี ปกติ รอบที่ 1 ปีงบประมาณ 2565      
ในวันที่ 17 มีนาคม 2565 คณะที่จะเดินทางมานิเทศน์งาน คือ ท่านสาธารณสุขนิเทศ เขตสุขภาพที่ 7         
ท่านนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์  ท่านนักวิชาการเชี่ยวชาญด้านส่งเสริมและพัฒนา ส่วนท่านผู้ตรวจ
ราชการไปที่ คปสอ.ท่าคันโท จะมีการประชุมในช่วงเช้าที่ สสจ. จะเดินทางมา คปสอ.นามน เวลา 13.30 น. จะมี
การน าเสนอในภาค คปสอ. และภาค รพ.สต. เมื่อน าเสนอเสร็จแล้ว จะลงเยี่ยมใน รพ.สต.สงเปลือย ผู้น าเสนอคือ   
นายสุขสันต์  ภูภักดี ผู้ช่วยสาธารณสุขอ าเภอนามน ในภาค รพ.สต. มอบหมายให้นายอรรถวิทย์  เนินชัด นักวิชาการ
สาธารณสุขปฏิบัติการ ดูแลในเรื่องสไลด์การน าเสนอตามข้อมูล ผลงาน  และจะตามในการน าเสนอในวันที่ 23 – 24 
กุมภาพันธ์ 2565  สสจ.จะรวบรวมข้อมูลจากทุกอ าเภอ สิ่งที่ผู้บริหารระดับสูงจะมาดูคือ COVID Free Setting, CI, HI 
ระบบการดูแลงานต่างๆ และอ่ืนๆปกติ  อยากให้ทุกฝ่ายดูผลงานต่างๆในฐานข้อมูล  



 
 

  - นายอรรถวิทย์  เนินชัด นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ ได้แจ้งในที่ประชุม เรื่องเกณฑ์การ
ประเมินที่ทาง สสจ.ส่งมาให้ 

            …/-นายสุพจน์ 

   - นายสุพจน์  แสบงบาล สาธารณสุขอ าเภอนามน ได้แจ้งในที่ประชุม มอบหมายให้             
นายอรรถวิทย์  เนินชัด นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ อัพโหลดไฟล์ และสไลด์ดังกล่าว ให้กับผู้รับผิดชอบและ
ตรวจสอบ จะมีการน าเสนอผ่านระบบออนไลน์กับทาง สสจ. ส่วนวันจริงน่าจะมีการเตรียมการเรื่องอาหารว่างกับ
เรื่องพ้ืนที่การมานิเทศน ์                

  - นายอรรถวิทย์  เนินชัด นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ ได้แจ้งในที่ประชุม ขอนัดหมายการส่ง
สไลด์ในการน าเสนอ เพ่ือรวบรวม ตรวจสอบ ในวันอังคาร ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 

มติที่ประชุม รับทราบ  
   4.2 การด าเนินการ HI  

  - นายสุพจน์  แสบงบาล สาธารณสุขอ าเภอนามน ได้แจ้งในที่ประชุมเรื่องนโยบายในเรื่องการ
ดูแลผู้ป่วยโควิด- 19 กระบวนท า HI  

  -  นางสาวมัลลิกา  สถิตย์วัฒน์ นายแพทย์ปฏิบัติการ  ได้แจ้งในที่ประชุมเรื่องการด าเนินการ HI 
ได้มีการด าเนินการไปบ้างแล้วด้วยอุปกรณ์ที่จัดสรรกันเอง และอุปกรณ์ที่ได้จัดสรรส าหรับ HI ก็หมดไปแล้ว หาก
จะด าเนินการต่อ ยังขาดทรัพยากรสนับสนุนในการท า HI ยกตัวอย่างคลัสเตอร์บ้านยอดแกง ซึ่งมีผู้ป่วยจ านวน
มาก และยังมีผู้ป่วยที่มีความประสงค์ HI เป็นจ านวนมากเช่นกัน แต่อุปกรณ์หมดไปแล้ว ไม่แน่ใจว่าหากตรวจคัด
กรองครบหมดแล้วจะมีผู้ป่วยเพ่ิมมากเกินก าลังของ CI ซึ่งแนวทางของอ าเภอนามนก็ยังคงใช้แนวทาง การตรวจ 
ATK บวก  จะน ามาตรวจ RT-PCR 100% และมีการท า เคสเอ็กซเรย์แรกรับและแลปแรกรับทุกรายเพ่ือประเมิน
เป็นพ้ืนฐาน ซึ่งผู้ป่วยส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุ เมื่อประเมินคนไข้เรียบร้อยแล้ว หากเป็นคนไข้สีเขียวจะให้แอดมิดที่ 
CI โดยข้อที่มีการคัดเข้าแอดมิดที่ Cohort คือกลุ่มผู้สูงอายุ มากกว่า 60 ปี หรือมีโรคประจ าตัว เช่น เบาหวาน 
ความดัน มียาประจ าตัว ลักษณะอาการที่อาจจะมีความรุนแรงผิดปกติ โดยการแอดมิดที่โรงพยาบาลจะเริ่มให้ยา 
Favipiravir ที่ 5 วัน หากประเมินแล้วว่าปลอดภัยก็จะย้ายไปแอดมิดที่ CI และผู้ป่วยที่ CI จะรักษาตัว 10 วัน 
ส่วน HI จะเริ่มให้ยา Favipiravir และรักษาตัว 10 วันเช่นกัน ตอนนี้เริ่มมีการด าเนินการ HI แต่ยังไม่มีการจัดตั้ง
ทีมท่ีประสานงานดูแล HI โดยตรง ที่ยังติดปัญหาในขณะนี้ก็คือขาดผู้ประสานงานต่างๆ ท าให้การด าเนินการติดขัด
การด าเนินการ HI ตามมาตรฐานของกรมการแพทย์ ต้อง Monitor Vital Sign ผู้ป่วยวันละ 1 – 2 ครั้ง /วัน จึง
ต้องเฝ้าระวังผู้ป่วยเพื่อไม่ให้เป็นผู้ป่วยสีเหลือง ซึ่งขาดเจ้าหน้าที่ด าเนินงาน 

  - นายสุพจน์  แสบงบาล สาธารณสุขอ าเภอนามน ได้แจ้งในที่ประชุมเรื่อง การท า HI ให้แพทย์
เป็นผู้ประเมินการแยกผู้ป่วย  HI,CI ในการดู HI ผอ.รพ.สต.น่าจะดูแลได้ ในเรื่อง Vital Sign ส่วนเรื่องอาหารให้
โรงครัวจัดการได้ หากผู้ป่วยยืนยันจะพ่ึงตนเองก็สามารถท าได้ หากจะวางระบบต้องท าแบบเดียวกันทั้งอ าเภอ 

  - นายอรรถวิทย์  เนินชัด นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ ได้แจ้งในที่ประชุมเสนอในที่ประชุม
เรื่องการประสานงานผู้ป่วยแอดมิด  จากแนวทางเดิม ผู้ป่วย ATK บวก ทีม SRRT จะท าการซักประวัติและท าการ
แอดมิดให้ แต่แนวทางใหม่คือ ATK บวก รอผล RT-PCR หากเป็นบวกก็จะท าเรื่องให้รถไปรับมาแอดมิด ซึ่งเป็น
หน้าที่ของนางสาว รุ่งธิวา สมใจ พยาบาลวิชาชีพชาญการ จะต้องด าเนินการซักประวัติและประสานงานระบบ
ต่างๆและแอดมิด แต่น่าจะมีการด าเนินการที่จริงจังกว่านี้ เช่น ให้ SRRT ส่งเบอร์โทรให้กับนางสาว รุ่งธิวา สมใจ 



 
 

พยาบาลวิชาชีพชาญการ ท าการการซักประวัติและด าเนินการแอดมิดให้ผู้ป่วย ซึ่งเป็นระบบที่ท าอยู่ในปัจจุบัน แต่
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์น าเสนอระบบใหม่คือให้คัดกรองผู้ป่วย หากผู้ป่วยเป็นสีเหลืองหรือสีแดง 
ค่อยส่งเข้ามารักษากับแพทย์ที่โรงพยาบาล จึงขอหารือระบบใหมก่ารประสานงานต่างๆกับทีม 

             …/-นายสุพจน์ 

  - นายสุพจน์  แสบงบาล สาธารณสุขอ าเภอนามน ได้แจ้งในที่ประชุมเรื่อง จากการประชุม 
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์แจ้งว่าหากผู้ป่วยมีผล ATK เป็นบวก ให้ด าเนินการ HI โดยไม่ต้อง รอผล 
RT-PCR ซึ่งจะลดค่าใช้จ่ายภาครัฐในการตรวจ RT-PCR ฝากดูแลแค่เรื่องอาหารเท่านั้น ครบ 10 วันก็ใช้ชีวิตปกติ 
ไม่ต้องเอ็กซเรย์อะไรเพ่ิมเติม 

  - นางสาวมัลลิกา  สถิตย์วัฒน์ นายแพทย์ปฏิบัติการ ได้แจ้งในที่ประชุม ขึ้นอยู่กับลักษณะบุคคล
ในพ้ืนที่มีความกังวลค่อนข้างเยอะ และขาดผู้ประสานงานในเวลาราชการและวันหยุดราชการ 

  - นายอรรถวิทย์  เนินชัด นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ ได้แจ้งในทีป่ระชุมมี 2 แนวทางคือ 
 1. นางสาว รุ่งธิวา สมใจ พยาบาลวิชาชีพชาญการ เป็นผู้ประสานงานผู้ป่วยในเวลาราชการและวันหยุดราชการ 
และ 2. พยาบาลในพื้นที่เป็นผู้ซักประวัติ และประสานงานกับแพทย์ 

 - นางสาวศรีสุพรรณ  วรรณเสริฐ พยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ ได้แจ้งในที่ประชุมเสนอ
นางสาว รุ่งธิวา สมใจ พยาบาลวิชาชีพชาญการ มาประสานงานผู้ป่วยโควิด – 19 โดยตรง และนางสาวหัทยา     
เสริฐเลิศ มาแทนที่จุดฉีดวัคซีนจุดกลาง 

  - นายสุพจน์  แสบงบาล สาธารณสุขอ าเภอนามน ได้แจ้งในที่ประชุม มอบหมายให้นางสาว    
รุ่งธิวา สมใจ พยาบาลวิชาชีพชาญการ เป็นผู้ประสานงานผู้ป่วยในเวลาราชการ และให้ นางสาวหัทยา  เสริฐเลิศ 
พยาบาลวิชาชีพช านาญการ มาประจ าที่จุดฉีดวัคซีนที่จุดกลาง ส่วนนอกเวลาราชการมอบหมายให้งาน ER เป็น
ผู้รับผิดชอบ 

 - นางสาวอลิษา จุนันท์  เจ้าพนักงานเวชสถิติช านาญงาน ได้แจ้งในที่ประชุม เรื่อง หากนอกเวลา
ราชการ ในกรณีท่ีมีผู้ป่วยโควิด- 19 จ านวนมากขอเจ้าหน้าที่เพ่ิมเติมในส่วนของห้องบัตร 

 - นายอรรถวิทย์  เนินชัด นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ ได้แจ้งในที่ประชุม เพ่ิมเติมเรื่อง
อุปกรณ์ HI ขณะนี้อ าเภอนามนมีผู้ป่วยจากคลัสเตอร์ต่างๆ ประมาณ 75 ราย ซึ่งหากด าเนินการ HI จะต้องมี
อุปกรณ์อย่างน้อย 60 ชุด  

 - นายสุพจน์  แสบงบาล สาธารณสุขอ าเภอนามน ได้แจ้งในที่ประชุม การท า HI จะต้องได้รับการ
ยินยอมจากผู้ป่วย ด าเนินการเฉพาะที่ท าได้และเตรียมอุปกรณ์ไว้พอประมาณ เพราะหากจัดซื้อมาไว้จ านวนมาก 
อาจจะไม่ได้ใช้ประโยชน์ จึงอยากให้ปรับไปตามสถานการณ์  

 - นางสาวศรีสุพรรณ  วรรณเสริฐ พยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ ได้แจ้งในที่ประชุมอยาก
สอบถามทางงานเภสัชเรื่อง กรณีต้องการเบิกแอลกอฮอล์ล้างมือ ที่จะให้คนไข้ไปใช้ที่บ้านในกรณี HI มีเพียงพอให้
เบิกหรือไม ่

 - นางกัญจน์รัตน์  มาตยวงค์ เภสัชกรช านาญการ ได้แจ้งในที่ประชุม หากจะเบิกเพ่ือให้ผู้ป่วยไปใช้ที่
บ้านจะต้องจัดเบิกเป็นเซ็ต เพราะที่เบิกใช้ในโรงพยาบาลจะเป็นขนาด 450 ml. หากจะเบิกจะได้เพียง 20 – 30 ชุด 

  



 
 

 -  นางสาวมัลลิกา  สถิตย์วัฒน์ นายแพทย์ปฏิบัติการ  ได้แจ้งในที่ประชุมเรื่องเส้นทางการ
เคลื่อนย้ายผู้ป่วยโควิด- 19 มาแอดมิดที่โรงพยาบาล จะมีการติดขัดเพราะมีจุดฉีดวัคซีนอยู่ในเส้นทาง และอาจจะ
ท าให้เสี่ยงติดเชื้อเพ่ิมขึ้น 

                     .../-นางสาวศรีสุพรรณ 

 - นางสาวศรีสุพรรณ  วรรณเสริฐ พยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ ได้แจ้งในที่ประชุม จะมูฟจุดฉีด
วัคซีนไปที่หอประชุมที่ว่าการอ าเภอนามนในสัปดาห์หน้า   

  - นางกัญจน์รัตน์  มาตยวงค์  เภสัชกรช านาญการ ได้แจ้งในที่ประชุม วัคซีนที่ได้รับมาเมื่อต้นเดือน 
416 ขวด เป็นวัคซีนผู้ใหญ่ (ฝาสีม่วง) จัดสรรให้ตามแผนที่ขอไป จึงต้องบริหารจัดการให้หมด (แห่งละ 59 ขวด)
และแต่ละแห่งจะเบิกเป็นรายสัปดาห์ เป็นโควตาแต่ละ รพ.สต. วัคซีนที่คงเหลือใน รพ.สต. 124 ขวด ในส่วนของ
โรงพยาบาล 124 ขวด รวมเป็นจ านวนโดสเท่ากับ 1,488 โดส และได้รับมาเพ่ิมเติม 37 ขวด จะหมดอายุวันที่ 
8 มีนาคม 2565 จึงขอปรึกษาหารือในเรื่องวัคซีนที่คงเหลือ ว่าจะจัดการอย่างไรให้ทันวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 
2565  

  - นายสุพจน์  แสบงบาล สาธารณสุขอ าเภอนามน ได้แจ้งในที่ประชุม ว่า พยายามอย่าให้วัคซีน
หมดอายุ ถ้าใช้ไม่หมดให้ส่งคืน เผื่อที่อ่ืนได้ใช้ 

  - นางกัญจน์รัตน์  มาตยวงค์  เภสัชกรช านาญการ ได้แจ้งในที่ประชุมว่า ขณะนี้ยังคงเป็นปัญหาใน
ทุกพ้ืนที่เช่นกัน  

  - นายยุทธพงศ์  ภามาศ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ ได้แจ้งในที่ประชุมว่าเสนอให้แต่ละ   
รพ.สต.วางแผนฉีดวัคซีนอย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 – 2 วัน วันจันทร์ – วันพฤหัสบดี 

  - นายสุพจน์  แสบงบาล สาธารณสุขอ าเภอนามน ได้แจ้งในที่ประชุม หากวัคซีนใกล้หมดอายุ 
สามารถฉีดได้ ทั้ง เข็มที่ 1,2,3 และเข็มที่ 4 ในสัปดาห์หน้า แต่หากปริมาณวัคซีนและจ านวนประชาชนยัง
สามารถควบคุมได้ให้ฉีดให้เฉพาะเข็มที่ 3 เน้นย้ าส าคัญที่เข็มที่ 2 และเข็มที่ 3  

มติที่ประชุม รับทราบ  

ระเบียบวาระท่ี 5    เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขอ าเภอนามน    
  - ไม่มี - 
มติที่ประชุม   รับทราบ 
ปิดประชุมเวลา 16.00 น. 
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