
  
รายงานการประชุม 

การดำเนินกิจกรรมขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิต อำเภอราษีไศล 
ประเด็น : การปองกันและควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid –19) 

การติดตามผลการดำเนินงานจัดตั้งศูนยแยกกักกันโรคชุมชนระดับตำบล (CI ตำบล) 
และ การแยกกักรักษาตัวที่บาน (Home Isolation : HI) 

ในวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ น.  ณ หองประชุมที่วาการอำเภอราษีไศล 
 

************  *********** 

รายช่ือผูเขารวมประชุม 
๑. นายชัยยงค เมธาสุรวิทย                นายอำเภอราษีไศล 
๒. นายสมชาย ภานุมาสวิวัฒน             ผูอำนวยการโรงพยาบาลราศีไศล 
๓. นายประดิษฐ  ไชยสังข                   สาธารณสุขอำเภอราษีไศล 
๔. นายธวัชชัย กงศรี                       ปลัดอำเภอหัวหนากลุมงานบริหารงานปกครอง 
๕. นายอำพล เข็มแกว                        พัฒนาการอำเภอ 
๖. พ.ต.ท.สุพล  ยาสระคู                    สว.อก.สภ.ราษีไศล 
๗. นายเฉลียว  ปทมะ                       รองนายก อบต.สรางป 
๘. นายฉัตรชัย  บัวศรี                       หัวหนาสำนักปลัด อบต.เมืองคง 
๙. นางสุดาพร  อำไพ                        รองปลัด อบต.ไผ 
๑๐. นางสาวนิภา อินทนิล                  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ   
๑๑. นายทองคำ  กมล                       ผอ.รพ.สต.ไผ 
๑๒. นายประดิษฐ  ศรีบุญเรือง              สารวัตรกำนัน ต.หนองอ่ึง 
๑๓. นายบันทด  การเกษ                    สารวัตรกำนัน ต.สรางป 
๑๔. นายสมัย  ชมพู                          รองนายกต.หนองอึ่ง 
๑๕. นางสาวสุภาพร  ไชยอุดม              นักวิชาการสาธารณสุข อบต.หนองอ่ึง 
๑๖. นางสาวนันทวดี  อรรคบุตร           นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ อบต.ดู 
๑๗. จาเอกธีระยุทธ พรรษา                 จพง.ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.เมืองแคน 
๑๘. นางสาวอรอุมา  มณีวรรณ             รองปลัด อบต.หวานคำ  
๑๙. นายพวง  กตะศิลา                        กำนัน ต.เมืองแคน 
๒๐. นายสำรวย พาหา                         สารวัตรกำนัน ต.ไผ 
๒๑. นายนิรันทร ดาวเรอืง                    ผอ.รพ.สต.หวานคำ 
๒๒. นางนรินทรทิพย ไขมุกข                 หัวหนาสำนักปลัด เทศบาลเมืองคง 
๒๓. นางมัทรมนต ลาลุน                     นักวิชาการสาธารสุข อบต.จิกสังขทอง 
๒๔. นายลำไพร  ธรรมวัตร                  ผอ.รพ.สต.สรางป 
๒๕. นางสาวเพียงฟา สวางวงษ             นักวิชาการสาธารณสุข เทศบาลบัวหุง 
๒๖. นายประยุทธ  ปยะวงศ                  กำนัน ต.จิกสังขทอง 
๒๗. นางโชติกา พลรักษ                      ต.เมืองคง (แทนประธานพิศิษฐ)      
๒๘. นายสุนทอน  โพธิบุตร                  ต.หวานคำ (แทนกำนันต.หวานคำ) 
๒๙. นายบุญเรือง  กองแกว                   รองนายก ทต.สมปอย 
๓๐. นางน่ิมนวล  ทรวงโพธ์ิ                   ผอ.รพ.สต.หนองหมี 
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๓๑. นายบุญทัน  พาบุญ                 สารวัตรกำนัน ต.หนองแค 

๓๒. นายสมเกียรติ อ่ิมวุฒ ิ              สัตวบาล ปศุสัตวอ.ราษีไศล 

๓๓. นายพงษพัฒน  เครือแสง           สารวัตรกำนัน ต.ดู 

๓๔. นางอนงค  คำจันทร                ผอ.รพ.สต.จิกสังขทอง 

๓๕. นางฉวีวรรณ ทองสุทธ์ิ             ผอ.รพ.สต.เมืองแคน 

๓๖. นางปุณภา  หัสโน                   ผอ.รพ.สต.ดู 

๓๗. นายธนาศักดิ์ วงศจอม             รองนายก เทศบาลเมืองคง 

๓๘. นายวีระศักดิ์  แกนสาร            รองปลัด อบต.หนองแค 

๓๙. นางสาววิลัยพร สีหะวงษ          นักวิชาการสาธารณสุข ทันตสาธารณสขุ รพ.สต.สมปอย 

๔๐. นางสาวปยะมาศ  โพธิวัฒน       นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ  

ระเบียบวาระที่ ๑  เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ 
  ๑.๑ เรื่องแจงจากนายอำเภอราษีไศล 

นายชัยยงค เมธาสุรวิทย นายอำเภอราษีไศล แจงท่ีประชุม สถานการณ ณ ตอนนี้อำเภอราษีไศล มี
การการระบาดของโรคโควิด 19 กระจายอยูในทุกพื้นที่  จำนวนมากและในบางตำบลไดมีการจัดตั้งศูนยแยกกักกันโรค
ชุมชนระดับตำบล (CI ตำบล)  รวมทั้งในพ้ืนที่ทุกตำบลมีการใหการรักษาแบบแยกกักรักษาตัวที่บาน (Home Isolation : 
HI) เพ่ิมขึ้นในแตละวัน โดยคาดวา สิ้นเดือนมีนาคม นาจะมีผูที่รักษาในระบบ CI และ HI มากกวา  1 พันราย โดยการ
ประชุมในวันน้ีจะขอติดตามสถานการณการดูแลรักษาผูปวยในระบบ CI และ HI ซึ่งจำเปนตองอาศัยความรวมมือของทุก
ภาคสวน ทั้งผูนำชุมชน กำนัน ผูใหญบาน และ อสม. ชวยเหลือ สอดสอง และอำนวยความสะดวก  เพ่ือใหเกิดระบบการ
รักษาท่ีมีประสิทธิภาพลดการแพรกระจายของเชื้อได 

 
ระเบียบวาระท่ี ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุมคร้ังทีแ่ลว  

มตท่ีิประชุม รับรอง 
ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องเสนอจากการประชุมครั้งที่แลว  

- ไมมี 
ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเสนอเพื่อทราบและพิจารณา 

๔.๑ นายประดิษฐ  ไชยสังข  สาธารณสุขอำเภอราษีไศล  ไดทบทวนภารกิจตามคำสั่ง อำเภอราษีไศล ที่ 

๑๑๙๘ / ๒๕๖๔  ลงวันท่ี ๘ ธันวาคม ๒๕๖๔  เรื่อง แตงตั้งคณะทำงานศูนยตอบโตภาวะฉุกเฉินดานสาธารณสุข (EOC)  
กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  อำเภอราษีไศล  จังหวัดศรีสะเกษ  โดยขอใหทุกทานที่มีชื่อตาม
กลองภารกิจไดปฏิบัติหนาท่ีตามที่ไดรับมอบหมายนั้น หากมีปญหาหรืออุปสรรค ใหแจงใหแจงผูบัญชาการเหตุการณ
ทราบ 

๔.๒  สถานการณการระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

       นางสาวนิภา อินทนิล ผูชวยสาธารณสุขอำเภอราศีไศล ไดแจงสถานการณสถานการณการระบาด

โรคติดเชื้อไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) อำเภอราษีไศล ในวันที่ ๑๖ มีนาคม  



-๓- 
 

๔.๔  แนวทางการตรวจและการรับรักษาผูติดเชื้อโควิด จังหวัดศรีสะเกษ 

นายแพทยสมชาย ภานุมาสวิวัฒน ผูอำนวยการโรงพยาบาลราษีไศล  ไดแจงแนวทางการการ

พิจารณาสงผูปวยรับการรักษาที่ศูนยแยกกักกันโรคชุมชนระดับตำบล (CI) และ การแยกกักรักษาตัวที่บาน (Home 

Isolation : HI) ดงันี้ 

  เมื่อเกิดการติดเชื้อในพ้ืนที่ ทีมสอบสวนจะลงพ้ืนที่เพ่ือสอบสวนโรค และคัดกรอง คนหาผูสัมผัสเสี่ยงสูง 
เสี่ยงต่ำ ตามแนวทางใหมจะเนนตรวจดวย ATK  โดยผูท่ีสัมผัสเสี่ยงสูงจะไดรับการตรวจ atk ในวันที่ ๕ นับจากวันสุดทาย
ที่สัมผัสกับผูปวย ยกเวนผูที่มีอาการจะตรวจใหทันที  ถาผลตรวจเปนลบจะตรวจซ้ำอีกครั้งในวันที่ ๕  ทั้งนี้ถึงแมผลตรวจ
เปนลบ ผูสัมผัสเสี่ยงสูงจะตองกักตัวที่บาน (Home Quarantine : HQ ) 7 วัน หลีกเสี่ยงออกจากบาน 3 วัน จนครบ 10 
วัน    

กรณีที่ผลตรวจ atk เปนบวก ใหปฏิบัติตามแนวทางดังนี้ 
- ผูปวยท่ีอยูในกลุมสีเขียว มีอาการไมมาก เชน มีไข ไอ น้ำมูก ตาแดง ผื่นข้ึน ไมมีโรครวม ใหรักษาโดย 

๑) กักตัวที่บาน (Home Isolation : HI ) กรณีมีบาน ที่สามารถแยกกักตวัได  
๒) กักตัวที่ศูนยแยกกักกันโรคตำบล (Community Isolation : CI ) 
    ใหแยกกักเปนเวลา 7 วัน หลีกเสี่ยงออกจากบาน 3 วัน จนครบ 10 วัน  โดยอยูในความดูแลของ

เจาหนาท่ีสาธารณสุข 
- ผูปวยที่อยูในกลุมสีเหลือง คือ ผูปวยที่มีอาการไมรุนแรง  แตตองอยูในการดูแลโดยแพทย ไดแก ผูที่มี

อาการดังนี้ 
1) BT ≥38 c ระยะเวลานานกวา 24 ชั่วโมง 
2) หายใจเรว็กวา 24 ครั้ง ตอนาทีในผูใหญ  
3) Oxygen Saturation ≤ 95 %  
4) ผูปวย กลุม608 ที่มีการเปลี่ยนแปลง หรือจำเปนตองติดตามอาการอยางใกลชิด ตามดุลยพินิจ

ของแพทย  
5) เด็ก ≤ 1 ป Admit ทุกราย 
6) เด็กที่มีอายุมากกวา 1 ป หากมีโรครวม ประสานกุมารแพทยพิจารณาเปนรายๆ 
นอกจากนี้ยังรวมถึง ผูที่เปนโรคปอดอุดก้ันเรื้อรัง โรคปอดเร้ือรังอ่ืนๆ ไตเรื้อรัง โรคหัวใจและหลอด

เลือด โรคหัวใจแตกำเนิด โรคหลอดเลือดสมอง เบาหวานที่คุมไมได ภาวะอวน น้ำหนักเกิน 90 กิโลกรัม ตับแข็ง ภูมิคุมกัน
ต่ำ และเม็ดเลือดขาวนอยกวา 1000 

- ผูปวยที่อยูในกลุมสีแดง คือ กลุมผูปวยท่ีมีอาการหอบเหนื่อย หายใจลำบาก เอกซเรยพบปอดอักเสบรุนแรง มี

ภาวะปอดบวม  เปนผูปวยระดับ 2 ใหออกซิเจน อาการไมดีข้ึน Oxygen Saturation < 95 % ความอิ่มตัวของเลือดนอย

กวา 96% หรือลดลงของออกซิเจนมากกวา 3% หลังออกแรง ของคาท่ีวัดไดในครั้งแรกที่ออกแรง 

๔.๕ การติดตามผลการดำเนินงานจัดตั้งศูนยแยกกักกันโรคชุมชนระดับตำบล (CI ตำบล) และ การแยก

กักรักษาตัวที่บาน (Home Isolation : HI)  

 นายประดิษฐ  ไชยสังข  สาธารณสุขอำเภอราษีไศล รายงานจำผูปวยท่ีรักษาในศูนยแยกกักกันโรค

ชุมชนระดับตำบล (CI ตำบล) และ การแยกกักรักษาตัวที่บาน (Home Isolation : HI) ดังนี้ 
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เพ่ือใหเกิดระบบการรักษาที่มีคุณภาพ  จึงขอความรวมมือกำนัน ผูใหญบาน อสม.ทุกทาน สื่อสารผาน

หอกระจายขาว และสื่อทุกชองทาง ใหผูปวย และผูสัมผัสเสี่ยงสูงกักตัวที่บาน ปฏิบัติตามแนวทางที่ทานนายแพทย
สมชาย ภานุมาสวิวัฒน ผูอำนวยการโรงพยาบาลราษีไศล  ไดแจงไว  

ปญหาที่พบ 
๑) ยังพบผูสัมผัสเสี่ยงสูง ที่อยูในครอบครัวเดียวกับผูปวย ไมกักตัวท่ีบาน ยังดำเนินชีวิตปกติในท่ีชุมชน 

ทำใหประชาชนในพ้ืนที่ไมเชื่อมั่นในระบบการรักษาแบบ HI 
๒) ชองทางการสื่อสาร ทั้งระบบโทรศัพท และกลุมไลน อาจจะตอบสนองไมรวดเรว็ เนื่องจากจำนวน

ผูปวยที่เพ่ิมข้ึน 
แนวทางแกไข 
๑) ขอใหกำนัน ผูใหญบาน อสม.ทุกทาน เฝาระวังใหผูปวยและกลุมเส่ียง มีการกักตัวใหครบ หากไม

ปฏิบตัิตามอาจตองมีการดำเนินการตามกฎหมาย 
๒) พัฒนา อสม. ในการเฝาระวังอาการผูปวย อยางใกลชิด หากผูปวยมีอาการเขาขายที่ตองใหการ

รักษา หรือชวยเหลืออยางเรงดวน ใหสามารถประสานงานไดโดยสะดวกตลอด ๒๔ ชั่วโมง 
 
๔.๖ การปฏิบัติตามนโยบาย Covid Free Setting     เพ่ือควบคุมการแพรระบาดของโรคโควิด-19  

ถือเปนเรื่องที่ทุกหนวยงานที่มีผูมารับบริการจะตองปฏิบัติอยางเครงครัด โดยโรงพยาบาลราษีไศล และโรงพยาบาล

สงเสริมสุขภาพตำบลทุกแหง ไดประกาศนโยบายแลว  ซึ่ง COVID-Free Setting ประกอบดวย 3 มาตรการสำคัญ ดังนี ้
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  COVID-Free Environment หรือการจัดสิ่งแวดลอมใหปลอดโควิด การมีระบายอากาศ สุขอนามัย
เหมาะสม สะอาดปลอดภัย และเวนระยะหาง 
                        COVID-Free Personnel หรือพนักงานปลอดโควิด ผูประกอบการ ผูใหบริการ พนักงาน ตองฉีด
วัคซีนครบตามเกณฑ และตรวจ ATK ทุกสัปดาห 
                         COVID-Free Customer หรือลูกคาปลอดโควิด ผูใชบริการตองมี "บัตรสีเขียว หมายถึงฉีดวัคซีน
ครบตามเกณฑ หรือ "บัตรสีเหลือง" หมายถึงเคยติดเชื้อโควิด หรอืมีผลตรวจ ATK เปนลบ ในเวลาที่กำหนด 
 
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่นๆ 
                      ๕.๑  การปฏิบัติตามนโยบาย Covid Free Setting  ขอใหทุกหนวยงาน องคกรปฏิบัติตามนโยบาย 
Covid Free Setting รวมทั้งใหถือแนวทางในการปฏิบัติกรณีการจัดงาน การประชุม หรือกิจกรรมท่ีมีผูเขารวมงานเปน
จำนวนมาก 
  
      ปดการประชุม เวลา ๑๖.๓๐ น. 
 
 
 
                                             ผูบันทึกรายงานการประชุม 
           (นางสาวนิภา อินทนิล) 
             นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ   
    
 
 

 
                                                                     ผูตรวจสอบรายงานการประชุม 
          (นายประดิษฐ ไชยสังข) 
                สาธารณสุขอำเภอราษีไศล 

 

 

 

 

 

 


