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รายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล (กวป.) 

ส านักงานสาธารณสุขจังหวดักาฬสินธุ์ ครัง้ที่ 4/๒๕64 (ผ่านสื่ออิเลก็ทรอนิกส์ด้วยระบบ Webex) 
วันพุธ ที่ 28 เดือน เมษายน พ.ศ. 2564  เวลา 13.30 – 16.30 น. 

ณ ห้องประชมุปญัญานุสติ ส านักงานสาธารณสุขจังหวดักาฬสินธุ์ 
 

ผู้มาประชุม 
1. นพ.อภิชัย  ลิมานนท ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธ์ุ 

2. นพ.พรพัฒน ์  ภูนากลม นายแพทย์เช่ียวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) 
3. นายประสิทธิ ์  สงกันหา  รักษาการในต าแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านบริการทางวิชาการ) 
4. นางสุระภา  ฆารสว่าง  หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป 

5. นายกฤช  โชติการณ์ หัวหนา้กลุ่มงานคุ้มครองผู้บรโิภคและเภสัชสาธารณสุข 

6. นางสาวถนอมนวล สายเช้ือ  หัวหน้ากลุ่มงานทันตสาธารณสุข 

7. นางสาวสุภัทรา  สามัง  หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ 

8. นายใจยา  ศรีโพนทอง แทนหัวหน้ากลุ่มกฎหมาย 

9. นางถมญาณี  โชติการณ์ หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ 

10. นายสุพิน  ภูสง่า  หัวหน้ากลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 

11. นางอาภิรมย์  ชิณโน  หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด 

12. นายธนาเดช  อัยวรรณ หัวหน้ากลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย 

13. นายวรชาติ  จ าเริญพัฒน ์ หัวหน้ากลุ่มงานการสาธารณสุขมลูฐานและระบบสุขภาพปฐมภูมิ 
14. นางสาวนงนุช  โนนศรีชัย หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ 

15. นางสมปอง  พลโคกก่อง หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 

16. นายโชคชัย  มงคลสินธุ ์ หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ 

17. นายธงชัย  ปัญญูรัตน ์ หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 

18. นพ.ประมวล  ไทยงามศิลป์ ผู้อ านวยการโรงพยาบาลกาฬสินธุ์ 
19. นพ.ธนสิทธิ ์  ไพรพงษ ์ รองผู้อ านวยการโรงพยาบาลกาฬสินธุ์ 
20. นพ.พุทธรักษ ์  ดีสิน  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลท่าคันโท 

ผู้ไม่มาประชุม  เนื่องจากติดราชการ 
1. นายยุทธพล  ภูเลื่อน  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ (ด้านบริการทางวิชาการ) 

ผู้เขา้ร่วมประชุม 
1. นางสาวจุฑามาศ  ภูนีรับ  แพทย์แผนไทยช านาญการ 

2. นางสาวสุปรียา  จรทะผา  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 

3. นางสาววิภาวี  เหล่าจตุรพิศ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 

4. นายคณัสนันท ์  ภูจารึก  นักคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 

5. นางณัฐรินีย์  พิมพะสอน เจ้าพนักงานธรุการช านาญงาน 

6. นายศิริศักด์ิ  ดลพร  นายช่างเทคนิค 

7. นางกฤษณา  เพียรภายลุน นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

ผู้เขา้ประชุมผา่นสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยระบบ Webex (ระบบออนไลน์)  
 ผู้อ านวยการโรงพยาบาลชุมชนทุกแห่ง สาธารณสุขอ าเภอทุกอ าเภอ และผู้เกี่ยวข้อง ในจังหวัดกาฬสินธุ์ 
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เริม่ประชุมเวลา 13.30 น. 
 นายแพทย์อภิชัย  ลิมานนท์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ ประธานการประชุม ได้กล่าวเปิด
ประชุมและด าเนินการประชุม ดังนี้ 
 
ระเบยีบวาระที่ ๑  เรื่องประธานแจง้ให้ที่ประชุมทราบและ/หรือถือปฏิบัติ 
 จากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ได้ยกระดับศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (Emergency 
Operation Center, EOC) ตอบโต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระดับสูงสุด มีการประชุม 
EOC ทุกวัน ทั้งระดับกระทรวง เขต และจังหวัด ดังนั้น ในส่วนของอ าเภอ หากมีประเด็นให้ปรึกษา หารือกัน  
ในสถานการณ์ขณะนี้ ขอให้หน่วยบริการปฏิบัติ ดังนี้ รับค าสั่ง ทวนค าสั่ง ท าทันที รายงานผล และหากมีปัญหา 
อุปสรรค ให้ประสานมายังส านักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธ์ุ  
 สถานการณ์ COVID-19 ในประเทศไทย มีผู้ป่วยเพิ่มวันละประมาณ 2,000 กว่าคน ติดต่อกันมาหลายวัน
แสดงให้เห็นถึงการติดเชื้อสูงขึ้นกว่าการระบาดระลอกแรก สถานการณ์ผู้ติดเชื้อในเขตสุขภาพที่ 7 (ณ วันที่ 27 
เมษายน 2564) จังหวัดขอนแก่น 352 ราย มหาสารคาม 192 ราย ร้อยเอ็ด 140 ราย จังหวัดกาฬสินธุ์  
(ณ วันที่ 28 เมษายน 2564) ผู้ป่วยในการระบาดระลอกใหม่ 61 ราย หายแล้ว 8 ราย รักษาตัว 53 ร าย  
(รพ.กาฬสินธุ์ 26 ราย รพ.ฆ้องชัย 17 ราย และ รพ.สนาม ศาลากลางหลังใหม่ 10 ราย) 
 แนวทางการดูแลรักษาผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยยึดหลักการ Step down โดยผู้ป่วยราย
ใหม่ทั้งหมด รับไว้ที่ รพ.กาฬสินธุ์ เป็นผู้ประเมินสถานการณ์/จ าหน่ายออก ไปอยู่ รพ.ต่ างๆ อาจเป็น รพ.ฆ้องชัย 
หรือ รพ.สนาม ที่ยังด าเนินการได้ เนื่องจากยังมีเตียงหมุนเวียนเพียงพอ และหาก รพ.ทั้ง 3 แห่งนี้เต็ม แนวทาง
บริหารจัดการต่อไป คือ Step up โดย รพช.แม่ข่าย รพ. Node เป็นผู้รับผู้ป่วยไว้ก่อน ประเมินสถานการณ์เอง  
หากอาการหนัก (Moderate , Severe) ส่งต่อไปยัง รพ.กาฬสินธุ์ และขอขอบคุณ ผอ.รพ.กาฬสินธุ์ ผอ.รพ.ฆ้องชัย 
และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ที่รับภาระแทนทั้งจังหวัดในการดูแลผู้ป่วย มาเป็นระยะเวล 20 วันแล้ว 
 การจัดเตียงรองรับผู้ป่วย รพ.กาฬสินธุ์ 28 เตียง รพ.ฆ้องชัย 28 เตียง และ รพ.สนาม ศาลากลางหลังใหม่ 
46 เตียง รวม 102 เตียง หากมีผู้ป่วย 80 ราย หรือ 80% ขอให้ รพ.M2 รวมทั้ง รพ.ระดับ F1 เตรียม activate 
รพ.สมเด็จ รับผู้ป่วย 33 ราย รพ.ยางตลาด 24 ราย รพร.กุฉินารายณ์ 24 ราย และหากเตียงเต็มทั้ง 3 รพ. มีผู้ป่วย
จ านวน 200 ราย ต้องเปิด รพ.สนามเพิ่มอีก 2 แห่ง ได้แก ่เขื่อนล าปาว และมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ วิทยาเขตนามน 
โดย รพ.ระดับ F2 ในเขตใกล้เคียง ช่วยกันบริหารจัดการ หากไม่เพียงพอ จ าเป็นต้องเปิด รพ.สนามเพิ่ม รพ.ระดับ 
F2 ที่เหลือ ต้องร่วมกันบริหารจัดการ เพ่ือเปิด รพ.สนาม 
 จังหวัดกาฬสินธุ์ มีผู้ป่วย 61 ราย อ าเภอที่ได้รับผลกระทบ 9 อ าเภอ มากที่สุด คือ อ าเภอยางตลาด  
24 ราย เมือง 10 ราย กมลาไสย 8 ราย (รายงานตามสถานที่พบผู้ป่วยหรือสถานที่ ที่ผู้ป่วยใช้ชีวิตก่อนที่จะตรวจ
พบเชื้อ ตามเกณฑ์ของกรมควบคุมโรค และ ศบค.) รพช.ได้รับผลกระทบ 1 แห่ง คือ รพ.สามชัย เนื่องจากบุคลากร
ทางการแพทย์ เป็นผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อ (พยาบาลวิชาชีพ) โดยทั้ง 61 ราย เป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูงทั้งหมด ซึ่งบางราย
ตรวจไม่พบในครั้งแรก และไม่ได้กักตัวอยู่บ้าน ซึ่งเป็นปัญหาอย่างมาก จึงขอให้เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ  
ในระดับพื้นที่ ใช้อ านาจตามกฎหมายในการออกค าสั่งกักกันตัว ผู้สัมผัสเสี่ยงสูง COVID-19 โดยให้ประสาน 
ฝ่ายปกครองในพื้นที่ และจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้ออกค าสั่ง เรื่อง การสวมหน้ากาก ขอความร่วมมือผู้บริหาร สื่อสาร 
ไปยังบุคลากรทุกคน ให้สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย ตามประกาศจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง ให้ทุกคนในพื้นที่
จังหวัดกาฬสินธุ์ สวมหน้ากากเมื่อออกนอกเคหสถาน (ฉบับที่ 1) ลงวันที่ 26 เมษายน 2564 อย่างเคร่งครัด  
เป็นตัวอย่างให้ชุมชน พร้อมทั้งสื่อสารไปยัง อสม. และประชาชน ด้วย 
 การสอบสวนโรค จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้รับรถเก็บตัวอย่างชีวนิรภัยพระราชทาน ในการออกค้นหาผู้ป่วยเชิงรุก 
ในพื้นทีจ่ังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นระยะเวลา 7 วัน ตั้งแต่วันที่ 25 เมษายน – 1 พฤษภาคม 2564  
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 การบริหารวัคซีน COVID-19 จังหวัดกาฬสินธุ์ ชนิด Sinovac ขอความร่วมมือทุกอ าเภอ ด าเนินการฉีด
วัคซีนให้แล้วเสร็จ ตามแผน ให้เป็นไปตามขั้นตอนที่ก าหนด และรายงานในระบบแบบ real time  

มตทิีป่ระชุม  รับทราบ 
 
ระเบยีบวาระที่ 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่แล้ว (ครั้งที ่3/2564) เมือ่วันพุธที่ 31 มีนาคม 2564  

มติที่ประชุม  รับรอง 
 
ระเบยีบวาระที่ ๓  เรื่องตดิตามผลการประชุม ครั้งที่แล้ว 
 การดูแลส่งต่อผู้ป่วย STEMI ช่วง COVID-19 โดย นายแพทย์วีระ  เยาวพฤกษ์ นายแพทย์ช านาญการพิเศษ 
โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ประธานกรรมการ Service Plan สาขาโรคหัวใจ (STEMI) 
 วันที่ 1 พฤษภาคม 2564 โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ จะเปิดให้บริการหอผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองระยะ
วิกฤต (Stroke intensive care unit) ที่ชั้น 5 อาคาร 100 ปี สธ. จะท าให้มีศักยภาพในการรองรับการ refer  
ส่งต่อผู้ป่วยจากโรงพยาบาลชุมชนได้ 
 กรณีโรงพยาบาลเขตรอยต่อ ได้แก่ รพ.ห้วยเม็ก รพ.หนองกุงศรี รพ.ท่าคันโท ซึ่งเดิมส่งต่อผู้ป่วยไปรักษาที่ 
รพร.กระนวน อาจส่งต่อผู้ป่วยไปยังโรงพยาบาลกาฬสินธุ์ หรือ รพร.กระนวน โดยพิจารณาจากอาการ ความรุนแรง 
ของผู้ป่วย 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ ๔  เรื่องน าเสนอเพื่อพิจารณา 
 - ไม่มี  
 
ระเบยีบวาระที่ ๕  เรื่องแจง้ให้ที่ประชุมทราบ 

๕.๑  เรื่องจากส านักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ ์
5.1.1 เรื่องจากนายแพทย์เชี่ยวชาญ (ดา้นเวชกรรมป้องกัน) (นายแพทยพ์รพฒัน์  ภูนากลม) 
1. สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวดักาฬสินธุ์ 
รายงานสถานการณ์ COVID-19 ในประเทศไทย ระลอกใหม่ เมษายน ตั้งแต่วันที่ 1 – 27 เมษายน 2564 

ผู้ป่วยรายใหม่ 2,179 ราย ผู้ป่วยยืนยันสะสม 30,824 ราย เสียชีวิต +15 ราย เสียชีวิตสะสม 69 ราย ผู้ป่วย
รักษาอยู่ 25,973 ราย จังหวัดที่มีผู้ติดเช้ือ 10 อันดับแรก คือ กรุงเทพมหานคร/นนทบุรี สมุทรปราการ/ปทุมธานี/
ชลบุรี/สุราษฎร์ธานี/สมุทรสาคร/เชียงใหม่/นครราชสีมา และ พระนครศรีอยุธยา ตามล าดับ 

ผู้ป่วยยืนยันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระลอก 3 เขตสุขภาพที่ 7 (ตั้งแต่ 1 – 27 เมษายน 2564) 
จังหวัด ขอนแก่น 309 ราย มหาสารคาม 172 ราย ร้อยเอ็ด 129 ราย กาฬสินธ์ุ 61 ราย ผู้ติดเช้ือจังหวัดกาฬสินธ์ุ 
กลุ่มก้อนการระบาด (Cluster) 1) ตากอากาศ อ.นามน 2) โนนสูง อ.ยางตลาด 3) โนนแหลมทอง  
อ.สหัสขันธ์ 4) หนองตอกแป้น อ.ยางตลาด 5) คลองขาม อ.ยางตลาด 6) อ.กุฉินารายณ์  ซึ่งติดเชื้อจาก ครอบครัว 
27 ราย เพื่อนร่วมงาน 6 ราย สถานบันเทิง 10 ราย และอื่นๆ 18 ราย และมีการคัดกรอง และตรวจค้นหาเชื้อ 
COVID-19 เชิงรุกในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ โดย รถเก็บตัวอย่างชีวนิรภัยพระราชทาน ระหว่างวันที่ 25 เมษายน –  
1 พฤษภาคม 2564 
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 2. การบริหารจัดการเตียง 

 
 3. อสม. กับ โควิด-19 
 บทบาท อสม.ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรควิด 19 ระลอกเมษายน 2564 จัดกิจกรรม  
“หลังสงกรานต์ คนอยู่บ้านต้องปลอดภัย และเชิญชวนคนไทยฉีดวัคซีนช่วยชาต”ิ 
 1. อสม. เคาะประตูบ้าน ให้ความรู้แก่ประชาชน ปฏิบัติตามมาตรการ D-M-H-T-T-A อย่างเคร่งครัด 
 2. คัดกรองประชาชนที่อยู่บ้าน หากพบมีอาการส าคัญ ประสานส่งต่อ รพ.สต./หน่วยบริการสาธารณสุข 
 3. ติดตามเยี่ยมกลุ่มเสี่ยง ในช่วงกักตัว 14 วัน หากพบมีอาการส าคัญ ประสานส่งต่อ รพ.สต./  
หน่วยบริการสาธารณสุข 
 4. แนะน า เชิญชวนกลุ่มเป้าหมาย ลงทะเบียนฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 
 5. ติดตาม สังเกตอาการไม่พึงประสงค์ ของกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับวัคซีน เข็มที่ 1 และ 2 
 กลุ่มงานการสาธารณสุขมูลฐานและระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิ จะด าเนินการท าหนังสือแจ้งเวียนให้พื้นที่ทราบต่อไป  
 4. การสนับสนุนงบประมาณ (งบกลางโควิด-19)  
 โควิด ระลอก 2  1) ค่าตอบแทนเสี่ยงภัย (2.6 ลบ) 2) ค่าล่วงเวลา SAT (รพท./รพช./สสอ. แห่งละ 
50,040 บาท) 3) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางสอบสวนโรคและติดตามผู้สัมผัสโรค 
 แนวทางการเบกิจ่ายค่าตอบแทนเสี่ยงภัยและค่าล่วงเวลา ระลอก 2 (1 ตุลาคม 2563 - 31 มีนาคม 2564) 
 1. ค่าเสี่ยงภัย ส าหรับผู้ที่ได้รบัค าสั่งมอบหมายเป็นลายลักษณ์อักษรใหป้ฏิบัติงาน เฝ้าระวัง สอบสวน 
ป้องกัน ควบคุม และรักษาผู้ป่วยติดเช้ือ COVID-19 
     1.1 กรณีเฝ้าระวังและสอบสวนผู้ป่วยยืนโควิด-19 (Confirmed case) 
     1.2 กรณีรกัษาพยาบาลผู้ป่วยยืนยัน และ PUI ที่รับไว้ในสถานพยาบาล 
     1.3 กรณีการตรวจยืนยันทางห้องปฏิบัติการผู้ป่วยยืนยันและ PUI 
 2. ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (เฉพาะกรณีที่ยังไม่ได้เบิก OT ฉ.5 หรือ เบิกจากงบอื่น) 
ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทน การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ พ.ศ. 2550 
     2.1 เวร SAT สสอ.ละ 1 คน ทุกวัน ตลอด 6 เดือน  
     2.2 เวร SAT รพ.ละ 1 คน ทุกวัน ตลอด 6 เดือน 
     2.3 ทีมสอบสวนโรคกรณมีี Confirmed case และ High risk contact  
         (ตามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริง และมีรายงานการสอบสวนถึง สสจ.) 
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โดยรวบรวมส่งเรื่องขอเบิกมาที่ สสจ.กาฬสนิธุ์ ภายใน 30 เมษายน 2564 ถ้าพ้นก าหนดแล้วจะถือว่าไม่มีหนี้
หรือไม่ประสงค์เบิกจ่ายงบดังกล่าว  
 การจัดสรรงบกลาง ส าหรับ EOC คปสอ. รบัมือ COVID-19 ระลอก 3 มอบหมายส านักงานสาธารณสุข
อ าเภอ เป็นหน่วยบริหารจัดการงบ จ านวน 1,000,000.- บาท โดยการบริหารจัดการ 
 1. เบิกเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน EOC ในการเฝ้าระวังป้องกัน สอบสวน และควบคุมโรค COVID-19 
ระลอกสาม ระหว่าง วันที่ 1 เมษายน - 30 มิถุนายน 2564 (3 เดือน) โดยส่งหลักฐานเอกสารเบิกจ่าย ที่ สสจ. 
 2. สสอ. ท าโครงการ รองรับ เสนอ นพ.สสจ อนุมัติ ภายใน 5 พฤษภาคม 2564  
 3. สสจ.จะแจ้งเวียน รายละเอียด การเบิกจ่าย  หลังจาก กวป.เห็นชอบ  ต่อไป 
 5. ความเสี่ยงทีส่ าคญั ในการจัดการ EOC ทีผ่่านมา 

กจิกรรม ความเสี่ยงส าคญั แนวทางแกไ้ข 
1. การเฝ้าระวังสอบสวนและเก็บ
สิ่งส่งตรวจ 

- จนท.ด่านหนา้ไม่เข้าใจนิยาม 
การประเมิน HRC ไม่ถูกต้อง 

- ซักซ้อมนิยาม 
- จัดเวร SAT/ICN ให้ค าปรกึษาด่านหน้า 

2. การตรวจทางห้องปฏิบัติการ - ผลตรวจทางหอ้งปฏิบัติการล่าช้า - จัดรอบสง่ Lab เป็น 11.00 น. และ 
16.00 น./จัดรถรับ-ส่ง 
- เปิด Lab PCR เพิ่ม 

3. การแจ้งผลตรวจทาง
ห้องปฏิบัตกิาร  

- ไม่แจ้งผลตรวจให้ผู้ป่วยทราบ - ก าหนดผู้รับผดิชอบชัดเจน พร้อมจัดท า
ทะเบียนการแจง้ผล 
- เพิ่มช่องทางตดิต่อทางสื่อออนไลน์ 

4. การสอบสวน - บุคลากร Burn out และเสี่ยงต่อ
การตดิเชื้อ 

-  Activated EOC จริงจังชัดเจน และเสริม
ก าลัง หรือ ถ่ายโอนภารกิจบางประการใหท้ีม
อื่น ๆ 

5. การประสานการส่งตัวเข้ารับ
การรักษาในโรงพยาบาล 

- ผู้ป่วยวิตกกังวล หรืออาการทรุดลง
ระหว่างรอรับเขา้รักษาในโรงพยาบาล 

- ให้แพทย์/พยาบาล รพช.ต้นทางเป็นผู้ โทร. 
แจ้งผลยืนยัน และประเมินความเร่งด่วน 

6. การรักษาพยาบาลใน
โรงพยาบาล 

- การบันทึกและสง่ข้อมูลไม่ถึง EOC 
- ข้อมูลCo-ward ไม่เป็นปัจจุบนั 

- ก าหนดผู้รับผดิชอบ Focal point ให้
ชัดเจน คือ ICN 

7. การสง่กลับบ้าน - ไม่มีรถรับกลบั - Discharge plan ล่วงหน้าอยา่งน้อย 1 วัน 
- NCD/EMS ประสานส่งกลับ 

8. การดูแลต่อเนื่องที่บ้าน - การตตีรา - ก าหนด Joint operation team 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

 5.2 รายงานผลการด าเนินงานตอบโต้ COVID-19 
 5.2.1 อ าเภอยางตลาด โดย คปสอ.ยางตลาด 
 รายงานการด าเนินงาน รับมือโควิดระลอกใหม่ (1 เมษายน 2564 – ปัจจุบัน) อ าเภอยางตลาด จังหวัด
กาฬสินธุ์ ผู้ป่วยยืนยัน (1 – 26 เมษายน 2564) จ านวน 24 ราย ได้แก่ ต าบล บัวบาน 3 ราย คลองขาม 7 ราย 
หนองตอกแป้น 5 ราย โนนสูง 8 ราย และหัวงัว 1 ราย  ผู้ติดเชื้อ ติดจากครอบครัว 15 ราย เพื่อนร่วมงาน 2 ราย 
สถานบันเทิง 2 ราย และอื่นๆ 5 ราย การติดเชื้อเริ่มต้น กลุ่มก้อนการระบาด (Cluster) 1) ตากอากาศ อ.นามน 
(n=11) 2) โนนสูง อ.ยางตลาด (n=8)  3) โนนแหลมทอง อ.สหัสขันธ์ (n=5)  4) หนองตอกแป้น อ.ยางตลาด (n=5)  
5) คลองขาม อ.ยางตลาด (n=4) 
การด าเนินงาน -  การด าเนินการออกตรวจหาเชื้อ  (Active Case Finding) โดยรถเก็บตัวอย่างชีวนิรภัย 
พระราชทาน 3 วัน ดังนี้ 1) 25 เมษายน 2564 รพ.สต.หนองตอกแป้น 2) 27 เมษายน 2564 รพ.สต.โนนสูง  
3) 1 พฤษภาคม 2564 รพ.สต.บ้านขาม/รพ.สต.บัวบาน 
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  - นายอ าเภอยางตลาด สาธารณสุขอ าเภอยางตลาด โรงพยาบาลยางตลาด และ รพ.สต. มอบสิ่งของ
เพื่อให้ก าลังใจผู้ที่กักตัวและให้ค าแนะน าการปฏิบัติตัวตามมาตรการ D-M-H-T-T-A  ให้ความรู้คนในชุมชนและผู้กักตัว 
  - ด าเนินการเตรียมชุมชนเพ่ือส่งตัวผู้ติดเชื้อที่สิ้นสุดการรักษากลับบ้าน 
 การด าเนินงานจัดสรรวัคซีนในอ าเภอยางตลาด รวม 345 คน 
รอบที่ 1    - บุคลากรทางการแพทย์ รพ.ยางตลาด 40 คน เข็มที่ 1 : 7 เม.ย. 2564 เข็มที่ 2 :28 เม.ย. 2564 
    - อาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน 65 คน เข็มที่ 1 : 8 เม.ย. 2564 เข็มที่ 2 :29 เม.ย. 2564 
รอบที่ 2    - บุคลากรทางการแพทย์ รพ.ยางตลาด 138 คน เข็มที่ 1 : 22 เม.ย. 2564 
    - บุคลากรทางการแพทย์ สสอ.ยางตลาด 102 คน เข็มที่ 1 : 23 เม.ย. 2564  
ปัญหาและอุปสรรค 
 1. พื้นที่พบปัญหาผู้กักตัวไม่ให้ความร่วมมือในการด าเนินตามมาตรการ จึงขอความร่วมมือจากท้องถิ่นและ
ต ารวจ เพื่อก ากับดูแล 
 2. อ าเภอยางตลาดมีผู้เสี่ยงสูงที่กักตัวตามมาตรการเป็นจ านวนมาก และพบครอบครัวที่ขาดแคลนเครื่อง
อุปโภคบริโภค ในการกักตัว 14 วันหลายครอบครัว 

 5.2.2 อ าเภอนามน โดย คปสอ.นามน 
 รายงานผลการตอบโต้ COVID-19 ข้อมูล ณ 27 เมษายน 2564 
 กรณี Event 1 ผู้สัมผัสคอนเสิร์ตซองดูฮี ผับตากอากาศอ าเภอนามน วันที่ 6 เมษายน 2564 
  Event 2ผู้สัมผัสนักร้อง และบริกรที่ผับตากอากาศอ าเภอนามน วันที่ 7 - 10 เมษายน 2564 
  Event 3 งานโรงเรยีนนามนพิทยาคม และโรงเรียนหนองบัวนอก วันที่ 13 เมษายน 2564 
ผลการสอบสวนโรคเบื้องต้น การระบาดในอ าเภอนามน มีทั้งสิ้น 3 Event มีผู้สัมผัส รวม 515 ราย ดังนี้ 
Event 1. ซองดูฮี PUI 20 ราย, HRC 34 ราย, LRC 71 ราย รวม 125 ราย 
Event 2. นักร้องบริกร PUI 8 ราย, HRC 40 ราย, LRC 67 ราย รวม 115 ราย 
Event 3. งานโรงเรียน PUI 12 ราย, HRC 92 ราย, LRC 171 ราย รวม 275 ราย 
 ร้อยละของความเสี่ยงจากการสัมผัส (N=34)  Super Spreader + สายพันธุ์อังกฤษ + สถานที่ปิด 
airborne ร้องเพลงไม่สวม Mask, ใช้ไมค์ต่อกัน, Selfie, ดื่มสุรา, เต้นไม่มีระยะห่าง, พื้นที่ปิด 
Time Line มาตรการตอบโต ้
10 เม.ย.64 -  ก่อนระบาด ตรวจสถานบันเทิงก าชับให้ปิดตามเวลา ตรวจสอบมาตรการ DMHTT 
11 เม.ย. 64   - ซองดูฮี ประกาศ ว่าตนเองติดเชื้อ ทีม SAT ตรวจสอบข่าว และประสานเตรียมข้อมูลเสนอผู้บริหารทุกระดับ 
   - กลางคืน เริ่มลงทะเบียนกลุ่มเสียง ท าทะเบียนกลุ่มเสี่ยงต่ า เสี่ยงสูง 
12 เม.ย. 64  - Activated EOC โดยมีนายอ าเภอเป็นประธาน กรณี Event ซองดูฮี วันสัมผัส 6 เม.ย.64 ผู้สัมผัส 125 ราย 
  - ประสานขอความสมัครใจให้สถานบันเทิงปิดตนเองจนกว่าเหตุการณ์จะสงบ ผับปิด 11 เมย.64 
จนถึงปัจจุบัน 
  - เก็บตัวอย่าง Event ซองดูฮี รอบ1 ดังน้ี PUI, HRC , LCT รวม 125 ราย ให้จบภายในวันเดียว 
  - คปสอ.นามน สั่ง WFH พนักงานเปล จ านวน 1 ราย 
13 เม.ย. 64  – ผลตรวจออก +2 ราย กรณีนักร้องหญิง และ บริกรชาย มีผู้สัมผัส 115 ราย วันที่ 7-10 เม.ย. 64  
  - 13.30 ประชุม EOC โดยเชิญ ผู้จัดการตากอากาศเข้าฟังด้วย โดยเน้นย ามาตรการ และก ากับ
กักกันตัวพนักงาน   Event 2. กรณีนักร้องและบริกร โดยนัดตรวจวงใหม่ ใน day5-7 วันที่ 14-20 เม.ย.64 
  - 17.00น. ได้รับแจ้งว่ามีงานเลี่ยงรุ่นที่หนองบัว และ นามนพิทยาคม ประสานผู้น าชุมชนระงับ  
รถแห่ได้ทันเวลา แสดงเพียง 15 - 30 นาที 
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14 เม.ย. 64 - พบ PUI 3 ราย เดินทางมาจาก กทม. พ่อท างานเป็นคนขับ Taxi แถวทองหล่อ มีประวัติไปงาน
เลี้ยงรุ่นที่หนองบัว+นามนพิทยาคม ประสานให้มาท าการตรวจ ตรวจเสร็จไม่รอฟังผล เดินทางกลับ กทม.ทันท ี
  - เก็บตัวอย่าง Event2  รอบ 1 กรณีนักร้องและบริกร จ านวน 115 ราย ครบ วันท่ี 17 เม.ย.64 
15 เม.ย.64   - กลางดึก ทราบผลตรวจ PUI 3 ราย เป็นบวก คปสอ.นามน สั่ง WFH จนท.ที่ไปงานเลี้ยงรุ่นใน
สถานศึกษา 2 แห่ง  จ านวน 8 ราย 
  - 13.30 น. Activated EOC ; Event 3. กรณีงานโรงเรียน มีนายอ าเภอเป็นประธาน  อปท.  ผู้น า 
16-17 เม.ย.64 - เก็บตัวอย่าง Event2 รอบ 1 นักร้องและบริกร เสี่ยงสูงและเสี่ยงต่ า ครบ 115 ราย (ลบทั้งหมด) 
18 เม.ย. 64  - เก็บตัวอย่าง Event3. รอบ 1 งานโรงเรียน ผู้สัมผัสร่วมบ้าน 1 ราย และเก็บตัวอย่างผู้สัมผัสเสี่ยง
สูง 92 ราย (ผลลบทั้งหมด) 
19 เม.ย.64  - เก็บตัวอย่าง Event1. ซองดูฮี รอบสอง กลุ่มเสี่ยงสูงและ PUI รวม 54 ราย (ลบทั้งหมดมอบใบรับรอง) 
20 เม.ย.64  - เก็บตัวอย่าง Event1. ซองดูฮี รอบสอง กลุ่มเสี่ยงต่ า 71 ราย (ลบทั้งหมดมอบใบรับรอง)  
***จบ Event 1. ซองดูฮี 
21 เม.ย.64   - เก็บตัวอย่าง Event 3. รอบ 1 งานโรงเรียน กลุ่มเสี่ยงต่ า  171 ราย (ลบทั้งหมด) 
22-24 เม.ย.64 - เก็บตัวอย่าง Event 2 รอบ 2 นักร้องและบริกร เสี่ยงสูงและเสี่ยงต่ า ครบ 115 ราย  
(ลบทั้งหมด) ***จบ Event2. นักร้อง+บริกร 
  -  คปสอ.นามน ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด (22-23 เม.ย.64) 
25-26 เม.ย.64 - พักทีม 2 วัน ท าทะเบียน เตรียมตรวจรอบ 2 Event 3 งานโรงเรียน 
27 เม.ย.64  -  เก็บตัวอย่าง Event 3. รอบ 2 งานโรงเรียน ผู้สัมผัสร่วมบ้าน 1 ราย และเก็บตัวอย่างผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 92 ราย 
  - เตรียมพื้นที่กักกันตัว ต้อนรับผู้ป่วย กรณี นักร้อง รักษาหาย ให้เขา้สู่พื้นที่อย่างมีคุณค่าให้ครบ 14 วัน  
28-29 เมย.64  - เก็บตัวอย่าง Event 3. รอบ 2 งานโรงเรียน กลุ่มเสี่ยงต่ า 171 ราย 
ปัจจัยแห่งความส าเร็จ :  
1. ด้านมาตรการ 1) การคุมเข้มมาตรการ DMHTT ก่อนมีการระบาด 
  2) การขอความอนุเคราะห์ปิดสถานบันเทิงอย่างรวดเร็วของท่านนายอ าเภอ โดยผู้ประกอบการ
สมัครใจเองตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2564 จนถึงปัจจุบัน 
  3) ขอความร่วมมือควบคุมเข้มไม่ให้มีงานเลี้ยง งานสุรา สังสรรค์ รถแห่ ด้วย พชอ. 
  4) ใช้ระบบ 4 ทหารเสือติดตาม กลุ่มเสี่ยงต่างๆ และคนจากต่างพื้นที่ กักกันตนเองอย่างเข้มงวด 
แม้ผลแล็บครั้งที่ 1 จะเป็นลบแล้วก็ตาม ยังติดตามจนครบ 14 วัน 
2. การจัดระบบ Swab ใน Contact tracing อย่างมีประสิทธิภาพ 
 1) ลงทะเบียนล่วงหน้า 1 วัน (ด้วยตนเองว่าอยู่กลุ่มใด พร้อมแจ้งเบอร์โทรไว้) ผ่านช่องทาง : ออนไลน์/ 
รพ.สต.ใกล้บ้าน/รพ.นามน 
 2) โทรประสานนัดมาตรวจพรุ่งน้ี (ทวนสอบลักษณะสัมผัส).โทรไม่ติดแจ้ง อสม. ติดตาม 
 3) ออก CODE+Key Corona ท าทะเบียน E1 ท า OPD 2 ชุด เตรียมอุปกรณ์แล็บ  
 4) ติดบอร์ดประกาศผู้มีสิทธิตรวจล่วงหน้า 1 วัน ตัดยอดเที่ยง วันละ 60-100 คน 
วันต่อมา Swab เสร็จก่อนเที่ยง ครึ่งเช้า 
 1) คนไข้ตรวจสอบรายช่ือที่บอร์ด นั่งตามเลขที่ที่เก้าอี้ในเต็นท์บริการ 
 2) ให้สุขศึกษา การกักกันตัว สื่อสารความเสี่ยงเมื่อมีอาการให้โทรแจ้ง จนท.SRRT เท่านั้น ห้ามมาเอง 
 3) ซักประวัติ 5 จุด ท าเอกสาร Corona/OPD Card ซักประวัติ ครบ 70 % แจ้งทีม Swab สวมชุด 
ประมาณ 10.00 น เริ่ม Swab 3 ทีม เสร็จก่อน 11.00 น. ยอดสูงสุดที่ท าได้ 113 ราย 
 



9 
3. รายงานผล ประทับใจผู้มาใช้บริการ 
 - บริการรวดเร็ว พูดจาสุภาพ ไม่ปฎิเสธกลุ่มเสี่ยง 
 - ติดตามใกล้ชิดผ่านทุกช่องทาง Social โทรศัพท์ อสม. 
 - ทุกกลุ่มเสี่ยงเมื่อมีอาการจะดูแล Admit PUI ทุกราย ลด Walk-in แจ้ง SRRT เพื่อ Manage แบบ PUI COVID-19  
 - มอบใบรับรองแพทย์ ทุกราย ลดการตีตราทางสังคม  

มติที่ประชุม  รับทราบ และขอบคุณในการด าเนินงานของ คปสอ.ทั้ง 2 แห่ง 

 5.3 ชี้แจงแนวทางการด าเนินงานตอบโต้ COVID-19 ของ EOC ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดกำฬสินธุ์ 
 5.3.1 แผนในการฉีดวัคซีน COVID-19  จังหวัดกาฬสินธุ์ 
 สรุปการจัดสรรวัคซีน COVID-19 ในกลุ่มบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข วัคซีนที่ได้รับทั้งหมด 
5640 โดส (2,820 คน) รอบ 1 จัดสรรให้บุคลากรทางการแพทย์ จ านวน 880 โดส (440 คน) รอบ 2 จัดสรรให้
บุคลากรทางการแพทย์ จ านวน 4,760 โดส (2,380 คน) 
 ผลด าเนินการ  รอบ 1 เข็ม 2 เหลือ 4 รพ. (รพ.กมลาไสย/รพ.ยางตลาด/รพ.ห้วยเม็ก/รพ.ท่าคันโท)
ด าเนินการภายในสัปดาห์นี้  รอบ 2 เข็ม 1 เหลือ 1 รพ. ด าเนินการแล้วเสร็จ 29 - 30 เมษายน 2564  
 แผนการฉีดวัคซีน COVID-19 จัดสรรครั้งที่ 3 เดือนเมษายน จังหวัดกาฬสินธุ์ จ านวนวัคซีนที่ได้รับ 5,300 โดส 
(2,650 คน) จัดสรรให้บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข เริ่มฉีด วันที่ 3 พฤษภาคม 2564 หากเหลือจาก 
กลุ่มบุคลากรทางการแพทย์ พิจารณาฉีดกลุ่ม 1) กลุ่มเจ้าหน้าที่ด่านหน้าอื่นๆ เช่น ต ารวจ ทหาร ฝ่ายปกครอง อสม.  
2) กลุ่มประชาชนที่มีโรคประจ าตัว 7 โรค 
 ช่องทางการจองวัคซีน COVID-19 ตามแผนกระทรวงสาธารณสุข สธ.เตรียมระบบจองคิวฉีดวัคซีน 4 ช่องทาง 
1) ไลน์หมอพร้อม 2) แอพพลิเคชั่นหมอพร้อม 3) ติดต่อโรงพยาบาล ที่มีสิทธิ/มีประวัติรักษา 4) ติดต่อ อสม.ในพื้นที่ 
 ระบบรองรับหลังฉีด ล็อตใหญ่ มิถุนายน 2564 1) ได้รับใบรับรองหรือใบรับรองดิจิทัล 2) มีคิวอาร์โค๊ด
เฉพาะบุคคล ส าหรับตรวจสอบ 3) สามารถขอใบรับรองไปต่างประเทศ 4) ข้อมูลจะเก็บไว้ในฐานข้อมูล  
5) มีแผนภาพออนไลน์แสดงจ านวนผู้ฉีดวัคซีน 
 28 เมษายน 2564 เปิดตัว “หมอพร้อม LINE Official Account v.2 
 1 พฤษภาคม 2564 : เริ่มลงทะเบียนและจองรับเวลาฉีด 
 7 มิถุนายน – 31 กรกฎาคม 2564 : ฉีดวัคซีนระยะที่ 2 ส าหรับ กลุ่มผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป (นับถึง 1 
มกราคม 2565) และผู้ป่วย 7 กลุ่มโรค 
 สิงหาคม 2564 : ฉีดวัคซีนระยะที่ 3 ส าหรับ ประชาชนทั่วไป อายุ 18 – 59 ปี 
ประเด็นเพิ่มเติม  จากที่ประชุม 
 1. การฉีดวัคซีน ต้องฉีดให้ครบ 2 เข็ม เจ้าหน้าที่ที่สมัครใจ ต้องฉีดให้ครบทุกคน 
 2. การขอเพิ่ม/ลด จ านวนวัคซีน จัดสรรครั้งที่ 3 ให้ประสาน คุณชนะชัย มาตย์ค ามี กลุ่มงานควบคุม
โรคติดต่อ ก่อนเที่ยง วันที่ 29 เมษายน 2564 
 3. หลังจากจัดสรรรอบนี้แล้ว จะจัดสรรตามพื้นที่เสี่ยง บุคลากรทางการแพทย์ อาจได้เดือนมิถุนายน – 
กรกฎาคม 2564 
 4. ระยะห่างในการฉีดวัคซีนเข็ม 1 กับเข็ม 2 ตามหลักวิชาการ แนะน าให้ฉีดห่างกัน 2 สัปดาห์ จะมี
ประสิทธิภาพสูงสุด ทั้งนี้อยู่ในดุลยพินิจของผู้บริหารในพื้นที ่
 5. กรณีโรงพยาบาลเขตรอยต่อ รพร.กระนวน หากฉีดวัคซีนแล้ว เกิดอาการข้างเคียงไม่พึงประสงค์ จะส่ง
ต่อโรงพยาบาลกาฬสินธุ์ หรือ รพร.กระนวน ให้อยู่ในดุลยพินิจของโรงพยาบาล 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
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 5.3.2 รายงานสถานการณ์การติดตามอาการไม่พึงประสงค์หลังได้รับวัคซีนโควิด-19 (AEFI) จังหวัดกาฬสินธุ์ 
 การติดตามอาการไม่พึงประสงค์หลังรับวัคซีนโควิด-19 (AEFI) จังหวัดกาฬสินธุ์ (ข้อมูลวันที่ 27 เมษายน 
2564) สถานการณ์การฉีดวัคซีนโควิด-19 จังหวัดกาฬสินธุ์ เข็มที่ 1 กลุ่มเป้าหมาย 3,280 ราย ฉีดวัคซีนแล้ว 
2,971 ราย คิดเป็น 90.58% เกิดอาการไม่พึงประสงค์หลังฉีควัคซีน 373 ราย คิดเป็น 12.55% เข็มที่ 2 
กลุ่มเป้าหมาย 3,280 ราย ฉีดวัคซีนแล้ว 628 ราย คิดเป็น 19.14% เกิดอาการไม่พึงประสงค์หลังฉีควัคซีน  
72 ราย คิดเป็น 11.46% 
 กรณีอาการไม่พึงประสงค์หลังได้รับวัคซีนโควิด-19 (AEFI) ร้ายแรง จังหวัดกาฬสินธุ์ จ านวน 6 ราย  
รพร.กุฉินารายณ์ จ านวน 2 ราย รพ.หนองกุงศรี จ านวน 1 ราย รพ.ยางตลาด จ านวน 1 ราย รพ.กาฬสินธุ์ จ านวน 
1 ราย รพ.กมลาไสย จ านวน 1 ราย 
 ทบทวน 8 ขั้นตอน การให้บริการวัคซีนโควิด–19  
 1. จุดคัดกรอง วัดไข้ ล้างมือ ก่อนรับบริการ 
 2. ตรวจสอบรายช่ือตาม White list + เจ้าหน้าที่ลงทะเบียนท าบัตร 
 3. ชั่งน้ าหนัก วัดสัญญาณชีพ และบันทึกข้อมูลรับบริการ 
 4. ซักประวัติ ประเมินความเสี่ยง ลงนามใบยินยอมการรับวัคซีน และให้ผู้รับบริการรับสิทธิผ่าน Line "หมอพร้อม" 
 5. รอฉีดวัคซีน/ฉีดวัคซีน 
 6. ประเมินอาการหลังฉีดวัคซีน 30 นาท ี
 7. ให้ค าแนะน าหลังการฉีดวัคซีน และออกใบนัด 
 8. บันทึกข้อมูลวัคซีนในระบบ HosXP และบันทึกข้อมูล AEFI ณ เวลา 30 นาที (ข้อมูลจะเชื่อมต่อเข้าระบบHIS) 
 โอกาสพัฒนาในการดาเนินงานติดตามเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ภายหลังได้รับวัคซีนโควิด-19 
 1. การจัดเก็บวัคซีนห่วงโซ่ความเย็น ให้จัดเก็บที่อุณหภูมิ 2 –8 องศาเซลเซียส 
 2. ขอให้โรงพยาบาลทุกแห่งรายงานข้อมูล AEFI ณ เวลา 30 นาที ของผู้รับวัคซีนทุกราย ผ่านระบบ HIS 
 3. กรณีเกิด Serious AEFI ให้บันทึกข้อมูลตามแบบ AEFI-2 และ สสจ.ทันที หรือไม่เกิน 24 ชั่วโมง** 
ผู้ประสานงาน:กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข โดยสามารถส่งข้อมูลผ่าน Line Group ตาม QR code ข้างล่างนี้  

  Line Group: AEFI-COVID vaccine Kalasin 
 Logistics and Stockpiling สรุปอัตราคงคลังของหน่วยบริการ ในจังหวัดกาฬสินธุ์ ข้อมูลจากระบบ 
Co-ward วันที่ 27 เมษายน 2564  
 

N95 
Surgical 
mask 

Coverall 
Favipiravir 
200 mg 

VTM น้ ายาแลบ 

ปริมำณคงคลัง 8,884 768,546 8,333 200 3,588 600 
ปริมำณกำรใช้สูงสุด
(กรณีเกิดระบำด) 

2,399 261,288 916 569 4,410 
260 case/

วัน 
ระยะเวลำใช้ได ้

(วัน) 
111 88 273 10 24 2 

อัตรำคงคลัง 
(เดือน) 

3.70 2.94 9.10 0.35 0.81 0.08 

อัตรำคงคลัง 
≥ 2 เดอืน √ √ √ × × × 

หมายเหตุ : อัตราคงคลัง ใช้ฐานค านวณจากปริมาณการใช้สะสม 30 วัน ในช่วงที่มีการระบาดระลอก 2 และระลอกเมษายน 
2564 ของจังหวัดกาฬสินธุ์ (22 มีนาคม - 21 เมษายน 2564) 
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 การเตรียมการเพื่อรับมือเหตุการณ์ ISRR 
ก่อนการฉีดวัคซีน 
 - ควรจัดสถานที่ฉีดวัคซีนให้มีการถ่ายเทอากาศที่ดี ไม่ร้อนอบอ้าวจนเกินไป จุดที่ให้บริการควรห่างกันพอสมควร 
 - จัดระบบการรอรับบริการไม่ให้เกิดความแออัด รอนาน เพื่อลดความวิตกกังวล 
 - การคัดกรองผู้รับบริการ ควรสังเกตอาการของผู้รับบริการ หากผู้รับบริการมีร่างกายอ่อนเพลีย พักผ่ อน 
ไม่เพียงพอ มีความวิตกกังวล หรือมีอาการเจ็บป่วยใด ๆ ที่ไม่มีความพร้อมในการรับวัคซีน ควรพิจารณาเลื่อนนัดการ 
บริการไปก่อน 
 - ควรมีการให้ความรู้กับผู้รับการฉีดวัคซีนถึงประโยชน์และประสิทธิภาพของวัคซีน และอาการที่อาจจะ 
เกิดขึ้นภายหลังการได้รับวัคซีน เพื่อให้ผู้รับวัคซีนรู้เท่าทันอาการข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้นได้ เช่น ปวดบริเวณที่ฉีด หรือ
มีไข้ หรือบางคนอาจมีอาการเพลีย อ่อนแรง หรืออื่นๆ อาการมากน้อยแตกต่างกัน โดยอาการมักจะหายไปได้ 
ภายใน 1 - 2 วัน โดยไม่มีอันตราย 
 เมื่อพบผู้ป่วยกลุ่ม ที่มีอาการทางระบบประสาทหลังการฉีดวัคซีน เช่น ชา อ่อนแรง ตามัว ควรรีบ
ด าเนินการดังนี ้
 • ปรึกษาแพทย์ เพื่อการดูแลรักษาอย่างเหมาะสม ควรตรวจร่างกายอย่างละเอียดเพื่อให้มั่นใจว่าไม่มีภาวะ
โรคทางกายก่อน แต่ควรหลีกเลี่ยงการตรวจสืบค้นโดยไม่จ าเป็น (over-investigation) หรือการต้องนอน
โรงพยาบาล แตต่้องพอเหมาะที่จะท าให้ไม่พลาดการวินิจฉัยผู้ที่เป็นโรคจริง 
 • ควรให้การดูแลรักษาโดยไม่มีการตีตราว่ากล่าว หรือท าให้ผู้ที่มีอาการรู้สึกไม่ดี และควรมีสหสาขาช่วยกันดูแล 
 • ในระหว่างที่ให้การรักษาดูแล ควรให้ความมั่นใจกับคนไข้เรื่องอาการที่เกิดขึ้นว่าอาการนี้อาจเกิดขึ้นได้ 
และส่วนใหญ่จะดีขึ้นภายในเวลาไม่นาน โดยไม่มีอันตราย เพื่อลดความวิตกกังวลของผู้ป่วย 
 • ทันทีที่ผู้ป่วยอาการดีขึ้น ควรสนับสนุนให้กลับไปปฏิบัติงานหรือภารกิจได้ตามปรกติ และให้ก าลังใจ 
 • รายงานผู้ป่วยเข้าสู่ระบบรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ภายหลังการได้รับวัคซีน กรมควบคุมโรค (AEFI-
DDC) โดยรายงานที่ https://e-reports.doe.moph.go.th/aefi/ หรือ ส่งแบบสอบสวนโรค AEFI1/AEFI2 ทาง
อีเมล์ doe_cd@ddc.mail.go.th 
 • ไม่จ าเป็นต้องระงับการฉีดวัคซีนในวันนั้น หรือในลอตนั้นๆ 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

 5.3.3 กลุ่มภารกิจด้านการบริหารก าลังคน (Human Resource) 
 1. การเลื่อนเงินเดือนกรณีพิเศษส าหรับผู้ปฏิบัติงานในสถานการณ์ โควิด-19 
ล าดับ การด าเนินการ หมายเหต ุ

1 ประชุมชี้แจงแนวทางและหลักเกณฑ์ส าหรับผู้มีสิทธิให้แก่หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง รอบเลื่อน 1 เม.ย.63 และ 1 ต.ค.63 

ด าเนินการแล้ว 

2 หน่วยงานในสังกัดส่งบัญชีรายละเอียด รายช่ือ ผู้มีสิทธิ ด าเนินการแล้ว 
3 HR ตรวจสอบข้อมูล รวบรวมข้อมูลทั้งหมดของผู้มีสิทธ ิ ด าเนินการแล้ว 
4 ส่งรายละเอียดให้เขตสุขภาพที่ 7 เพื่อให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงฯ 

อนุมัต ิ
อยู่ระหว่างการพิจารณา
อนุมัต ิ

5 เมื่อได้รับการอนุมัติ แล้วงาน HR จะด าเนินการออกค าสั่งแก้ไขตาม
ประเภทการจ้างของผู้มีสิทธ ิ

ลูกจ้างช่ัวคราวให้ออกค าสั่ง
แก้ไขที่ต้นสังกดั 
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 2. การเบิกจ่ายเงินเพิ่มพิเศษส าหรับผู้ปฏิบัติงานในสถานการณ์ โควิด-19 
ล าดับ การด าเนินการ หมายเหต ุ

1 ประชุมชี้แจงแนวทางและหลักเกณฑ์ส าหรับผู้มีสิทธิให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวขอ้ง
และพิจารณาจัดสรรวงเงินให้กับหน่วยงานในสังกัด 

ด าเนินการแล้ว 

2 หน่วยงานในสังกัดส่งบัญชีรายละเอียด รายชื่อ ผู้มีสิทธิตามวงเงินที่ได้รับ ด าเนินการแล้ว 
3 HR ตรวจสอบข้อมูล รวบรวมข้อมูลทั้งหมดของผู้มีสิทธิ ด าเนินการแล้ว 
4 ส่งรายละเอียดให้เขตสุขภาพที่ 7 เพื่อรวบรวมให้ สป. (ส่งเฉพาะจ านวนที่เบิก

และจ านวนเงินที่เบิกในแต่ละเดือน) 
อยู่ระหว่างการพิจารณาอนุมัติ 

5 ส านักงานเขตสุขภาพที่ 7 ให้จัดส่งข้อมูลบัญชีรายชื่อรายบุคคลเพิ่มเติม เพื่อ
ส่งให้ สป. ให้ส านักงบประมาณพิจารณา 

ภายในวันที่ 30 เมย.2564 

6 * งบประมาณในการเบิกจ่ายอยู่ระหว่างกระทรวงสาธารณสุข หารือกับส านัก
งบประมาณและกรมบัญชีกลาง 

 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

 5.3.4 กลุ่มภารกิจกฎหมาย (Law) 
 1. การออกค าสั่งกักกันของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ  หลายอ าเภอได้มีการออกค าสั่งกักกันแล้ว 
รูปแบบการจัดท าค าสั่ง กลุ่มกฎหมายได้แจ้งไปยังอ าเภอแล้ว นายอ าเภอ สาธารณสุขอ าเภอ ผอ.รพ.สต. เป็นผู้มี
อ านาจออกค าสั่ง เมื่อสั่งกักกันครบ 14 วันแล้ว ให้ออกค าสั่งยกเลิกการกักกัน การแจ้งค าสั่ง ควรจะมี ก านัน 
ผู้ใหญ่บ้าน เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง ในพื้นทีร่่วมด้วย 
 การออกค าสั่งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ ตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 
มาตรา 34 การออกค าสั่งของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ 
ใช้เมื่อใด   - เมื่อเกิดโรคติดต่ออันตราย/โรคระบาดในเขตพื้นที่ 
   - มีเหตุสงสัยว่าได้เกิดโรคติดต่ออันตราย/โรคระบาดในเขตพ้ืนที่ 
การออกค าสั่ง  - ด าเนินการเอง/ออกค าสั่งเป็นหนังสือให้ผู้ใดด าเนินการ/(1) – (8) 
หลักเกณฑ์/วิธีการ - หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการด าเนินการหรือออกค าสั่ง ให้เป็นไปตามรัฐมนตรีประกาศ 
   - หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการด าเนินการสอบสวนโรคให้เป็นไปตามรัฐมนตรีประกาศ 
 2. ขั้นตอนการปฏิบัติตามประกาศจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง ให้ทุกคนในท้องที่จังหวัดกาฬสินธุ์สวมหน้ากาก 
เมื่อออกนอกเคหสถาน (ฉบับที่1) ลงวันที่ 26 เมษายน 2564  กรณีฝ่าฝืนประกาศฉบับนี้ เจ้าพนักงานควบคุม
โรคติดต่อมีหน้าที่และอ านาจ ดังนี้ 
จพต.ออกค าสั่ง: - ด าเนินการออกค าสั่งให้ผู้นั้นสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย (พ.ร.บ.โรคติดต่อ มาตรา 34 (6)  
ส่งเรื่อง:  - หากผู้รับค าสั่งยังฝ่าฝืนให้เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อสรุปรายงานตามแบบ รต.01 เพื่อส่งเรื่อง
ให้ผู้มีอ านาจเปรียบเทียบปรับ 
เปรียบเทียบปรับ: - ผู้มีอ านาจเปรียบเทียบปรับ (นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรม
ป้องกัน) หรือพนักงานสอบสวนในท้องที่ที่กระท าความผิด**) ด าเนินการเปรียบเทียบปรับตาม รต.03 
 การเปรียบเทียบปรับ ผู้มีอ านาจเปรียบเทียบปรับ เรียกหรือแจ้งผู้ต้องหามาเปรียบเทียบปรับตามอัตราในบัญชีท้าย* 
 - กรณียินยอมให้เปรียบเทียบปรับ ถือว่าคดีอาญาเลิกกันตามกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
 - กรณีไม่ยินยอมให้เปรียบเทียบปรับ ผู้มีอ านาจเปรียบเทียบปรับส่งเรื่องคืน ให้เจ้าพนักงานควบคุม
โรคติดต่อ เพ่ือส่งให้พนักงานสอบสวนด าเนินคดีต่อไป 
* ตามระเบียบคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติว่าด้วยหลักเกณฑ์การเปรียบเทียบพ.ศ. 2563 ลงวันที่ 30 มีนาคม 2563 

มติที่ประชุม  รับทราบ 



13 
๕.4  เรื่องจากโรงพยาบาลชุมชน 

 เรื่อง วัคซีนพาสปอร์ต (Vaccine Passport) เพื่อเป็นเอกสารยืนยันการได้รับวัคซีนป้องกันโรคตามที่
ก าหนด มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม แต่ไม่ได้ระบุอัตราการเรียกเก็บ ต้องด าเนินการอย่างไร  
 - ขอศึกษารายละเอียด แล้วจะแจ้งให้ทราบภายหลัง  
มติที่ประชุม  รับทราบ 

5.5  เรื่องเสนอโดยเอกสาร (รายละเอียดปรากฎในระเบียบวาระการประชุมฯ ครั้งที่ 4/2564) 
5.5.1 ความก้าวหน้าการด าเนินงานตาม PA/ข้อสั่งการตรวจราชการของเขต/กระทรวง จากระบบ Cockpit 

โดย กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข (รายละเอียดแนบท้ายตามเอกสารหมายเลข 2 หน้าที่ 32 - 36) 
5.5.2 สรุป แผน/ผล การใช้จ่ายเงินค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ปีงบประมาณ 2563 – 2564 

โดย กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข (รายละเอียดแนบท้ายตามเอกสารหมายเลข 3 หน้าที่ 37 - 38) 
 5.5.3 ผลการประเมินตามกรอบค ารับรองการปฏิบัติราชการ คปสอ. ประจ าเดือนเมษายน 2564 (update 
ผลงานทุกวันที่ 25 ของเดือน) 
โดย กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข (รายละเอียดแนบท้ายตามเอกสารหมายเลข 4 หน้าที่ 39 - 42) 
 5.5.4 สรุปผลการด าเนินงานส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล (Service plan: RDU) จังหวัดกาฬสินธุ์ ปีงบประมาณ 2564 
โดย กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ (รายละเอียดแนบท้ายตามเอกสารหมายเลข 5 หน้าที่ 43 - 46) 
 5.5.5 สถานการณ์การเงินการคลัง 
โดย กลุ่มงานประกันสุขภาพ (รายละเอียดแนบท้ายตามเอกสารหมายเลข 6 หน้าที่ 47 - 50) 
 5.5.6 หลักเกณฑ์การประเมินผลการพัฒนาประสิทธิภาพทางการเงินการคลัง สาหรับหน่วยบริการที่มี
ผลงานดีเด่น (Bright Spot Hospital) เขตสุขภาพที่ 7 ประจ าปีงบประมาณ 2564 
โดย กลุ่มงานประกันสุขภาพ (รายละเอียดแนบท้ายตามเอกสารหมายเลข 7 หน้าที่ 51 - 53) 
 5.5.7 สรุปรายงานการเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา 
โดย กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ (รายละเอียดแนบท้ายตามเอกสารหมายเลข 8 หน้าที ่54 - 58) 
 5.5.8 เรื่องแจ้งจากกลุ่มงานการสาธารณสุขมูลฐานและระบบสุขภาพปฐมภูมิ 
โดย กลุ่มงานการสาธารณสุขมูลฐานและระบบสุขภาพปฐมภูม ิ(รายละเอียดแนบท้ายตามเอกสารหมายเลข 9 หน้าที่ 59 - 61) 

 5.6  เรื่องจากสหกรณ์ออมทรพัย์สาธารณสุขกาฬสนิธุ ์จ ากัด 
1) ผลการด าเนินงาน มดีังตอ่ไปนี้ 

 1. ก าไร  ณ  วนัที่  31 มีนาคม 2564            42,844,899.26  บาท 
2. ทุนสหกรณ ์               1,941,976,747.55  บาท 
3. เงินฝากจากสมาชิก        921,494,912.66  บาท 
4. ทุนด าเนินการ               5,557,266,467.68  บาท 
5. จ านวนสมาชิกสหกรณ์ ณ ปัจจุบันถึงเดือน มีนาคม 2564  ดังนี ้

 สมาชิกสามญั  สมาชิกสมทบ 
คงเหลือสมาชิก ณ วันที่  31 มีนาคม 2564       3,296      1,139 

      รวม 4,435 คน 
6. ผลการด าเนินงานสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ฯ  ณ  วันที่  31 มีนาคม 2564 

   สามัญ    สมทบ 
 คงเหลือสมาชิก ณ วันที่  31 มีนาคม 2564     3,623    3,308 
        รวม 6,931  คน 
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 2) โครงการเงินกู้ โควิดทันใจ วงเงินกู้  300,000 บาท ระยะเวลาเริ่มตั้งแต่ 1 พฤษภาคม –  
10 กรกฎาคม 2564 เงื่อนไขรายละเอียด สามารถดูได้ที่ เว็บไซต์สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขกาฬสินธุ์ จ ากัด 
 3) ปรับลดอตัราดอกเบี้ยเงินฝาก ตั้งแต่วันที่ 21 เมษษยน 2564 เปน็ต้นไป 
    อัตราดอกเบี้ยเดิม (ร้อยละต่อปี)  อัตราดอกเบี้ยเดิม (ร้อยละต่อปี) 
 เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ   4.00%    3.75% 
 เงินฝากออมทรัพย์ธรรมดา 2.50%    2.25% 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
ระเบยีบวาระที่ ๖  เรื่องอื่น ๆ   
 - ไม่ม ี
 
ปิดประชุมเวลา 16.53 น. 

    (ลงชื่อ)   กฤษณา  เพียรภายลุน ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
            (นางกฤษณา  เพียรภายลุน) 
           นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

    (ลงชื่อ)      ธงชัย  ปัญญรูัตน์ ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
               (นายธงชัย  ปัญญูรัตน์) 
        นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 

 


