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ระเบียบวาระที่ ๑  เรื่องท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 
  ๑.๑ เรื่องแจงจากนายอำเภอราษีไศล 

นายชัยยงค เมธาสุรวิทย นายอำเภอราษีไศลแจงที่ประชุม มีการเกิดคลัสเตอรหลายคลัส
เตอรในพื้นที่อำเภอราษีไศล ท่ีสงผลกระทบตอการดำเนินชีวิตเนื่องจากมีผูติดเชื้อจำนวนมาก คือ  บานหนอง
บาก ต.เมืองคง อ.ราษีไศล การจัดงานมีผูเขารวมจำนวนมาก มีการแสดงหมอลำ และมีการดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอลรวมกัน ทำใหมีความเสี่ยงเกิดการแพรระบาดของโรคโควิด-19 ซึ่งการจัดงานครั้งนี้ผูจัดงานไมไดขอ

อนุญาตจัดงานจากทางอำเภอราษีไศล รวมท้ังไมปฏิบัติตามขอมาตรการปองกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019  ทางอำเภอราษีไศลไดสั่งใหมีการปดหมูบานเพ่ือไมใหเกิดการแพรกระจายเชื้อ  นอกจากนี้ยังไดรับทราบ

วาไดเกิดการติดเชื้อมากลุมนักฟุตบอลทีมตายายอคาเดมี  ซึ่งอยูระหวางการดำเนินการสอบสวน และหาวิธีการ
ควบคุมโรค มอบหมายใหทางพื้นที่ไดดำเนินการและรายงานผลใหทราบตอไป 
ระเบียบวาระที่ ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แลว  

มติที่ประชุม รับรอง 
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเสนอจากการประชุมครั้งท่ีแลว  

- ไมมี 
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อทราบและพิจารณา 

๔.๑ นายประดิษฐ  ไชยสังข  สาธารณสุขอำเภอราษีไศล  ไดทบทวนภารกิจตามคำสั่ง 

อำเภอราษีไศล ท่ี ๑๑๙๘ / ๒๕๖๔  ลงวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๔  เรื่อง แตงตั้งคณะทำงานศูนยตอบโตภาวะ
ฉุกเฉินดานสาธารณสุข (EOC)  กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  อำเภอราษีไศล  จังหวัด
ศรีสะเกษ  โดยขอใหทุกทานที่มีชื่อตามกลองภารกิจไดปฏิบัติหนาที่ตามท่ีไดรับมอบหมายนั้น หากมีปญหา
หรืออุปสรรค ใหแจงใหแจงผูบัญชาการเหตุการณทราบ 

๔.๒  สถานการณการระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

       นางสาวนิภา อินทนิล ผูชวยสาธารณสุขอำเภอราศีไศล ไดแจงสถานการณสถานการณ

การระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อำเภอราษีไศล ในวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๔  ผูปวย
เพ่ิมขึ้น ๔๓ ราย สะสม ๑,๑๖๗ ราย ติดเชื้อในพ้ืนที่ ๒๑๗ ราย ติดเชื้อมาจากพ้ืนที่เสี่ยง ๙๕๐ ราย   ในเดือน
มกราคม ๒๕๖๕ พบ คลัสเตอร รวม ๔ คลัสเตอร ดังนี้ 

 
       - คลัสเตอร นักฟุตบอล... 
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- คลัสเตอร นักฟุตบอลและครอบครัว ๘ ราย ขอมูลระหวางวันท่ี 23-27 ม.ค. 65 
- คลัสเตอร  Kerry   ๒๐ ราย 
- คลัสเตอร บานหนองบาก (งานพิธีบายศรีสูขวัญ) งานเลี้ยง ๓๙ ราย 
- และพบคลัสเตอรใหม นักฟุตบอลทีมตายายอคาเดมี จำนวน ๒๐ ราย   

๔.๓  การปรับระดับพื้นที่ และมาตรการควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

นางสาวนิภา อินทนิล ผูชวยสาธารณสุขอำเภอราษีไศล ไดแจงการปรับระดับพ้ืนท่ี และมาตรการคุมพ้ืนที่เพื่อ

ปองกันและควบคุมการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ลงวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๕   

สรุปสาระสำคัญดังนี้ 

ผูที่เดินทางมาจากจังหวัดพื้นที่ควบคุม (๔๔ จังหวัด) พื้นที่เฝาระวังสูง (๒๕ จังหวัด) ให

รายงานตัวตอเจาพนักงานควบคุมโรคติดตอในพื้นที่ และสแกนคิวอารโคด หรือบันทึกขอมูลการเดินทาง เพ่ือ

ลงทะเบียนและคัดกรองประวัติการเดินทาง หากมีประวัติเสี่ยง ซึ่งประเมินโดย จนท.สาธารณสุข  และใหกักตัวท่ี

บาน ๑๔ วัน และเก็บตัวอยางสงตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทุกราย 

ผูที่เดินทางมาจากพื้นที่ที่มีผูปวยสูงสุด ๑๐ จังหวัด ตามขอมูลศูนยบริหารสถานการณโค

วิด -19 (ศบค.) ในหวงหลังเทศกาลปใหม ใหปฏิบัติดังน้ี 

- การไดรับวัคซีนปองกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ครบ ๓ เข็ม หรือ

หายจากอาการปวยดวยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มาแลวไมเกิน ๙๐ วัน ไมตองกักตัว 

- 0มีผล ตรววจหาเชื้อโควิด-19 โดยวิธี RT-PCR ไมพบเชื้อ มีเอกสารยืนยันจาก

สถานพยาบาล ไมเกิน ๗๒ ชั่วโมงกอนเขาพ้ืนท่ี ไมตองกักตัว เมื่อเสร็จธุระใหรีบเดินทางกลับ 

- หากไมมีเอกสารตามที่กลาวมา ใหกักตัวท่ีบาน ๑๔ วัน และเก็บตัวอยางสงตรวจหา

เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

ผูที่เดินทางเขาจังหวัดศรีสะเกษ ยกเวน ที่เดินทางมาจากพ้ืนที่ท่ีมีผูปวยสูงสุด ๑๐ 

จังหวัด ใหปฏิบัติดังน้ี 

- การไดรับวัคซีนปองกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ครบ ๒ เข็ม หรือ

ครบโดสตามชนิดวัคซีน หรือหายจากอาการปวยดวยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มาแลวไมเกิน 

๙๐ วัน ไมตองกักตัว 

- มีผลตรวจ ATK เปนลบ หรือผล RT-PCR ไมพบเชื้อมีเอกสารยืนยันจาก

สถานพยาบาล ไมเกิน ๗๒ ชั่วโมงกอนเขาพ้ืนท่ี ไมตองกักตัว 

- หากไมมีเอกสารตามที่กลาวมา ใหกักตัวท่ีบาน ๑๔ วัน และเก็บตัวอยางสงตรวจหา

เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

ที่ประชุม  รับทราบ  

๔.๔  แนวทางการตรวจและการรับรักษาผูติดเช้ือโควิด จังหวัดศรีสะเกษ 

นายแพทยสมชาย ภานุมาสวิวัฒน ผูอำนวยการโรงพยาบาลราษีไศล  ไดแจงแนวทางการ

การพิจารณาสงผูปวยรับการรักษาที่ CI  HI   ดังนี้ 
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  เมื่อเกิดการติดเชื้อในพื้นที่ ทีมสอบสวนจะลงพ้ืนที่เพื่อสอบสวนโรค และคัดกรอง คนหาผู

สัมผัสเสี่ยงสูง เสี่ยงต่ำ ตามแนวทางใหมจะเนนตรวจดวย ATK  โดยผูที่สัมผัสเสี่ยงสูงจะไดรับการตรวจ atk ใน
วันท่ี ๕ นับจากวันสุดทายท่ีสัมผัสกับผูปวย ยกเวนผูท่ีมีอาการจะตรวจใหทันที  ถาผลตรวจเปนลบจะตรวจซ้ำ
อีกครั้งในวันท่ี ๕  ท้ังนี้ถึงแมผลตรวจเปนลบ ผูสัมผัสเสี่ยงสูงจะตองกักตัวที่บาน (Home Quarantine : HQ ) 7 
วัน หลีกเสี่ยงออกจากบาน 3 วัน จนครบ 10 วัน    

กรณีท่ีผลตรวจ atk เปนบวก ใหปฏิบัติตามแนวทางดังนี้ 
- ผูปวยที่อยูในกลุมสีเขียว มีอาการไมมาก เชน มีไข ไอ น้ำมูก ตาแดง ผื่นขึ้น ไมมีโรครวม ให

รักษาโดย 
๑) กักตัวท่ีบาน (Home Isolation : HI ) กรณีมีบาน ท่ีสามารถแยกกักตัวได  
๒) กักตัวท่ีศูนยแยกกักกันโรคตำบล (Community Isolation : CI ) 
    ใหแยกกักเปนเวลา 7 วัน หลีกเสี่ยงออกจากบาน 3 วัน จนครบ 10 วัน  โดยอยูใน

ความดูแลของเจาหนาท่ีสาธารณสุข 
- ผูปวยท่ีอยูในกลุมสีเหลือง คือ ผูปวยท่ีมีอาการไมรุนแรง  แตตองอยูในการดูแลโดยแพทย 

ไดแก ผูที่มีอาการดังน้ี 
1) BT ≥38 c ระยะเวลานานกวา 24 ชั่วโมง 
2) หายใจเร็วกวา 24 ครั้ง ตอนาทีในผูใหญ  
3) Oxygen Saturation ≤ 95 %  
4) ผูปวย กลุม608 ท่ีมีการเปลี่ยนแปลง หรือจำเปนตองติดตามอาการอยางใกลชิด ตาม

ดุลยพินิจของแพทย  
5) เด็ก ≤ 1 ป Admit ทุกราย 
6) เด็กท่ีมีอายุมากกวา 1 ป หากมีโรครวม ประสานกุมารแพทยพิจารณาเปนรายๆ 
นอกจากน้ียังรวมถึง ผูที่เปนโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง โรคปอดเรื้อรังอื่นๆ ไตเรื้อรัง โรคหัวใจ

และหลอดเลือด โรคหัวใจแตกำเนิด โรคหลอดเลือดสมอง เบาหวานที่คุมไมได ภาวะอวน น้ำหนักเกิน 90 
กิโลกรัม ตับแข็ง ภูมิคุมกันต่ำ และเม็ดเลือดขาวนอยกวา 1000 

- ผูปวยที่อยูในกลุมสีแดง คือ กลุมผูปวยท่ีมีอาการหอบเหน่ือย หายใจลำบาก เอกซเรยพบปอดอักเสบ

รุนแรง มีภาวะปอดบวม  เปนผูปวยระดับ 2 ใหออกซิเจน อาการไมดีขึ้น Oxygen Saturation < 95 % ความ

อิ่มตัวของเลือดนอยกวา 96% หรือลดลงของออกซิเจนมากกวา 3% หลังออกแรง ของคาที่วัดไดในครั้งแรกท่ี

ออกแรง 

  ๔.๕ ความครอบคลุมการไดรับวัคซีนปองกันโควิด-19 

                             นายแพทยสมชาย ภานุมาสวิวัฒน ผูอำนวยการโรงพยาบาลราษีไศล ไดแจงขอมูลการ

ใหบริการวัคซีนของอำเภอราษีไศล 
                           เปาหมาย ๔๒,๖๒๓  ราย 
                                  ไดรับวัคซีน ๓๘,๗๙๘  ราย 
                                  ยังไมไดรับวัคซีน ๓,๘๒๕ ราย 
                                 ผูที่ไดรับวัคซีนฉีดแลว คิดเปนรอยละ ๙๑.๐๓ 
   



-๕- 
 

๔.๖ การปฏิบัติตามนโยบาย Covid Free Setting     เพื่อควบคุมการแพรระบาดของโรค
โควิด-19  ถือเปนเรื่องท่ีทุกหนวยงานท่ีมีผูมารับบริการจะตองปฏิบัติอยางเครงครัด โดยโรงพยาบาลราษีไศล 

และโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบลทุกแหง ไดประกาศนโยบายแลว  ซึ่ง COVID-Free Setting 

ประกอบดวย 3 มาตรการสำคัญ ดังนี้ 

                        COVID-Free Environment หรือการจัดสิ่งแวดลอมใหปลอดโควิด การมีระบายอากาศ 
สุขอนามัยเหมาะสม สะอาดปลอดภัย และเวนระยะหาง 
                        COVID-Free Personnel หรือพนักงานปลอดโควิด ผูประกอบการ ผูใหบริการ พนักงาน 
ตองฉีดวัคซีนครบตามเกณฑ และตรวจ ATK ทุกสัปดาห 
                         COVID-Free Customer หรือลูกคาปลอดโควิด ผูใชบริการตองมี "บัตรสีเขียว หมายถึง
ฉีดวัคซีนครบตามเกณฑ หรือ "บัตรสีเหลือง" หมายถึงเคยติดเชื้อโควิด หรือมีผลตรวจ ATK เปนลบ ในเวลาที่
กำหนด (ในการคลายล็อกรอบแรกกำหนดวาภายใน 7 วัน แตรอบหลังสุดนี้เปนภายใน 3 วัน) 
 
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่นๆ 
                      ๕.๑  การปฏิบัติตามนโยบาย Covid Free Setting  ขอใหทุกหนวยงาน องคกรปฏิบัติ
ตามนโยบาย Covid Free Setting รวมท้ังใหถือแนวทางในการปฏิบัติกรณีการจัดงาน การประชุม หรือ
กิจกรรมที่มีผูเขารวมงานเปนจำนวนมาก 
  
      ปดการประชุม เวลา ๑๖.๓๐ น. 
 
 
                                              ผูบันทึกการประชุม 
          (นางสาวกานตธิดา  รัตนวัน) 
                เจาหนาท่ีบันทึกขอมูล 
 
 
 
                                             ผูตรวจสอบรายงานการประชุม 
           (นางสาวนิภา อินทนิล) 
             นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
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