
 

 

รายงานการประชุม  
วางแผนการดําเนินงานจัดกิจกรรมตามมาตรการองคกรที่ปลอดภัย (COVID Free Setting) 

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.00 -16.00 น. 
ณ หองประชุมโรงครัว โรงพยาบาลแวงนอย อําเภอแวงนอย จังหวัดขอนแกน 

 

ผูเขารวมประชุม 

1. นางสุนทราภรณ  ชัยพรมมา    พยาบาลวิชาชีพชํานาญการพิเศษ   

2. นางกานตเกษม พันนา            พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ 

3. นายปฐม  พิมพศรี     นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ 

4. นายยุทธพงษ  อาฤทธิ ์    นักเทคนคิการแพทยปฏิบัติการ 

5. นางสาวนวารินทร  พันธชัยภูมิ    นักโภชนาการปฏิบัติการ 

6. นายปณต   พรอมแกว    ทันแพทยปฏิบัติการ 

7. นายวัชรินทร  พุทธศานติ์บัณฑิต   แพทยแผนไทยปฏิบัติการ 

8. นางสาวทิพยวดี    พินิจมนตรี      นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญงาน 

9. นางสาวเอ้ือพร  การถาง    นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 

10. นางสาวปวีณา  รักษาพงศ    นักวิชาการสาธารณสุข 

11. นางสาวอรทัย  พรมศาสตร        นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 

ระเบียบวาระที่ 1  เรื่องแจงใหทราบ 

 จากสถานการณการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ในชวงเวลาท่ีผานมา พบผูปวย
ติดเชื้อรวดเร็วอยางมีนัยสําคัญ หลายรายมีการเชื่อมโยงกับการเขาใชบริการสถานบริการประเภทตาง ๆ โดยที่มิได
แสดงอาการของโรค และไดแพรออกไปสูผูสัมผัสใกลชิด ซึ่งเปนโรคที่สามารถแพรระบาดไดรวดเร็วกวาสายพันธุปกติ 
ประกอบกับมีกิจกรรมการรวมกลุมคนในสถานที่เสี่ยงตาง ๆ ซึ่งมีความเสี่ยงตอการระบาดของโรคไปสูบุคคลอ่ืน เพื่อ
ปองกันและยับย้ังการระบาดของโรค มิใหแพรระบาดไปในวงกวาง จึงมีความจําเปนตองสรางภูมิคุมกันหมูอยาง
เรงดวน ในการควบคุมสถานการณ และสถานประกอบการเรงทํา COVID Free Setting ผูประกอบการตองฉีดวัคซีน 
/ตรวจ ATK อยางจริงจัง เพื่อเตรียมความพรอม ปรับระดับพื้นท่ีควบคุมสูงสุด และเขมงวด ภายใตแนวปฏิบัติใหม 
เพื่อควบคุมและลดความเสี่ยงในการแพรเชื้อโควิด - 19 และสรางองคกรปลอดโควิด (Covid Free Setting) ดังนั้น
เครือขายบริการสุขภาพอําเภอแวงนอย จึงรวมกับ หนวยงาน องคกร สถานประกอบการ รานอาหารตลาดสด 
สวนสาธารณะ ศูนยพัฒนาเด็กเล็กโรงเรยีน สปา และนวดเพื่อสุขภาพ ขึ้นมา เพื่อรองรับการเปดเมืองท่ีปลอดภัยและ
ความปลอดภัยกับผูมารับบริการ ทั้งใน หนวยบริการ สถานประกอบการ และในชุมชน 
 

ระเบียบวาระที่ 2  เรื่อง การดําเนินงานกิจกรรมตามมาตรการองคกรที่ปลอดภัย (COVID Free Setting) 
โรงพยาบาลแวงนอยรวมกับเครื่อขายบริการสุขภาพอําเภอแวงนอย ไดทํางานสพรวจกลุมเปาหมายประชากร

ในการดําเนินงานตามมาตรการองคกรที่ปลอดภัยโดยเนนการ ประชาสัมพันธมาตรการองคกรท่ีปลอดภัย (Covid 
Free Setting), ในพื้นที่อําเภอแวงนอย แบงความรับผิดชอบตามสวนราชการ รานคาประชาชน ตลาดสด จัดทํา
ทะเบียน หนวยงาน สถานประกอบการ ในเขตอําเภอแวงนอย มีการตรวจ ATK  ใหกับสถานประกอบการ องคกรที่
ปลอดภัย (Covid Free Setting) ผูประกอบการตรวจสอบมาตรการปองกันโควิด-19 ใหมั่นใจในการเปดบริการ 
พรอมรับใบรับรอง 
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  1) มีกิจกรรมรณรงค ประชาสมัพันธ ใหผูประกอบการ รานคา ประชาชน รับทราบ 
  2) เพื่อใหเกิดความมั่นใจ และความปลอดภัยทั้งผูใหบริการและผูรับบริการ  

3) สรางความรูความเขาในกับมาตรการ DMHTT 
  
 

ระเบียบวาระที่ 3  เรื่อง มอบหมายการดําเนินงาน 
 1.จัดทําโครงการ/กําหนดการ/ประสานงาน/เอกสารที่เก่ียวของ/กําหนดการ /หนังสือเชิญนายอําเภอแวง

นอย/หนงัสือเชิญเทศบาล 
ผูรับผิดชอบงาน  1.1 นางกานตเกษม     พันนา    พยาบาลวิชาชีพชาํนาญการ 

           1.2 นางสาวอรทัย  พรมศาสตร  นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
2.ประสาน รถรวมกิจกรรม + ประชาสัมพันธโครงการ  (รถจากบรหิาร 2 คัน+ รถจากกลุมการ 1 คัน) 

ผูรับผิดชอบงาน  2.1 นางสนุทราภรณ  ชัยพรมมา พยาบาลวิชาชีพชาํนาญการพิเศษ 
2.2 นางนงลักษณ   พิมพศรี พยาบาลวิชาชพีชาํนาญการ 

3.ลงทะเบียน  +  ตรวจ ATK ประชาสัมพันธ มาตรการปลอดภัยสําหรับองคกร 
กลุมเปาหมาย ตลาดสด /รานคาทั่วไป /รานอาหาร /รานเสริมสวย /รานนวด 
ผูรับผิดชอบ นําทีมโดยทานนายอําเภอแวงนอย /สวนราชการ /ผอ.รพ.แวงนอย/ สสอ.แวงนอย /บุคลากร
หนวยงานสาธารณสุข /กลุมการพยาบาล 2 ทาน /งานควบคุมโรค  1 ทาน /งานเทคนิคการแพทย  1 ทาน /
เภสัชกรรม  2 ทาน/ ทันตะสาธารณสุข 2 ทาน  / แพทยแผนไทย 2 ทาน / กายภาพ 1 ทาน / กลุมงานปฐม
ภูมิ 4 ทาน รวมบุคลากรเขารวมกิจกรรม + ตรวจ (20 คน) 

4. เตรียมชุดตรวจ ATK  
ผูรับผิดชอบงาน  คุณทิพยวดี  พินิจมนตรี  นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
เจาหนาที่จาก กองสาธารณสขุเทศบาลแวงนอย จํานวน 2 ทาน 

5. กลุม อสม.หมู 12 บานศรเีมือง ตําบลแวงนอยสํารวจรรานคาที่ยังไมไดลงทะเบียน เขารวมลงทะเบียนเพิ่มเติม 
 

ระเบียบวาระที ่๔ เรื่องอื่นๆ จากที่ประชุม 

 ในวันที่ 1 ธันวาคม 2564 ให ทีมรับผิดชอบโครงการ รวมกันจัด สถานท่ี ที่สํานักงานสาธารณสุขอําเภอแวง
นอยหลังเกา ต้ังแตเวลา 14.00 น. เปนตนไป  
         

ปดการประชุม เวลา 16.00 น. 
 
 
        (นางสาวปวีณา  รักษาพงศ)                                         
          นักวิชาการสาธารณสขุ                     
        ผูบันทึกรายงานการประชุม         
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 ภาพกิจกรรมประชุม  
วางแผนการดําเนินงานจัดกิจกรรมตามมาตรการองคกรที่ปลอดภัย (COVID Free Setting) 

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.00 -16.00 น. 
ณ หองประชุมศนูยสุขภาพชุมชนตําบลแวงนอย อําเภอแวงนอย จังหวัดขอนแกน 
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