
 รายงานการประชุม 
หัวหน้าส่วนราชการ  หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                                                               

ก านัน คณะกรรมการบริหารงานอ าเภอ (กบอ.) และผู้อ านวยการสถานศึกษา 
ครั้งที่ 1/๒๕๖5 วันจันทร์ ที่ 27  ธนัวาคม  ๒๕๖4 เวลา 13.00 น.  

ณ ห้องประชุมอ าเภอเชียงยืน ชั้น ๒ 
………………………………. 

ผู้เข้าประชุม 
1. นายฉลอง  พ่ึงโคกสูง   นายอ าเภอเชียงยืน 
2.นายวงศ์วริศ  เหมียดไธสง  ปลัดอ าเภอ หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง 
3. พ.ต.อ.อัครวิน  สุคนธวิท    ผู้ก ากับการสถานีต ารวจภูธรเชียงยืน 
4. พ.ต.อ.วิเศษ  ภักดีวุฒ ิ   ผู้ก ากับการสถานีต ารวจภูธรกู่ทอง 
5. พ.ต.ท.ประวิทย์  จิตราษฎร์  สารวัตรสถานีต ารวจภูธรหนองซอน 
6. พ.ต.สามารถ  จันทะประเทศ  สัสดีอ าเภอเชียงยืน 
7. นายนิคม  เหล่าสมบัติ   พัฒนาการอ าเภอเชียงยืน      
8. นายวีระศักดิ์  พายุบุตร  เกษตรอ าเภอเชียงยืน 
9. นายณัฐวุฒิ  มาสาซ้าย   ผู้อ านวยการโรงพยาบาลเชียงยืน 
10. นายปรีชา  ศรีน้อยขาว   สาธารณสุขอ าเภอเชียงยืน 
11. น.ส.นนทิยา  สายแสงจนัทร์  แทน ผู้อ านวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอเชียงยืน 
12. นางนวพร  เหล่าวงโคตร  ท้องถิน่อ าเภอเชียงยืน 
13. นางสาวศิรินุช  วะสุวรรณ  ประมงอ าเภอเชียงยืน 
14. นายขจรศักดิ์  อนรรฆรัตน์   ผู้จัดการ สหกรณ์การเกษตรเชียงยืน จ ากัด 
15. นายสังคม  แก้วมา   ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสาขาเชียงยืน 
16. นายอภิชาต  เตชเพ็ญพันธ์   เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดมหาสารคาม สาขาเชียงยืน 
17. นายชาญวิทย์ พุดบุรี   นายกเทศมนตรีต าบลเชียงยืน 
18. นายจักรพรรดิ  ตรีเดช  นายกเทศมนตรีต าบลโพนทอง 
19 นายกิตติชัย  โพธิ์หล้า   แทน นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเชียงยืน 
20. นายไวพจน์  ลาดอาสา  แทน นายกองค์การบริหารส่วนต าบลกู่ทอง 
21. พ.จ.ท.บุญเกื้อ  เจริญสุข  แทน นายกองค์การบริหารส่วนต าบลดอนเงิน 
22. ว่าที่ ร.ต.บุญเหลือ  ศรีทิศ  แทน นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองซอน  
23. นายบ าเพ็ญ  ปัญญา   แทน นายกองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอง 
24. นางสาวใบบุญ  อุปถัมภ์  แทน นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเหล่าบัวบาน 
25. นางเรืองรัตน์ดา  แสนเพ็งเคน  ปลัดเทศบาลต าบลเชียงยืน 
26. นายบุญทัน  แสงแก้ว  ปลัดเทศบาลต าบลโพนทอง 
27. นายไวพจน์  ลาดอาสา  แทน ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลกู่ทอง 
28 พ.จ.ท.บุญเกื้อ  เจริญสุข  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลดอนเงิน 
29. ว่าที่ ร.ต.บุญเหลือ  ศรีทิศ  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลหนองซอน  
30. นายบ าเพ็ญ  ปัญญา    แทน ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอง 
31. นางสาวใบบุญ  อุปถัมภ์  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลเหล่าบัวบาน 
32. นางอัมพร  ศรีธรรมบุตร  แทน ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านเชียงยืน 
33. นายทินกร  พันธะไชย  ประศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาเชียงยืนเสือเฒ่า 
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34. นายคามิน ภูจันหา   เจ้าหน้าที่พละศึกษา อ าเภอเชียงยืน 
35. นายไกรทอง  ไชยค า   ก านันต าบลเชียงยืน 
36. นายชูศักดิ์  ทองดี   ก านันต าบลโพนทอง  
37. นายทองค า  สีท ามา   ก านันต าบลหนองซอน 
38. นางเพชรา  ลิ้มประสูตร  ก านันต าบลดอนเงิน 
39. นายพงษ์พันธ์  เมฆวัน   ก านันต าบลเสือเฒ่า 
40. นายบุญโย  ชัยปัญญา  แทน ก านันต าบลกู่ทอง  
41. นางโสพิศ  โสพามา   แทน ก านันต าบลเหล่าบัวบาน 
 
ผู้ไม่มาประชุม/ติดราชการ 
1. สรรพากรอ าเภอเชียงยืน     2.ปศุสัตว์อ าเภอเชียงยืน 
3. ผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาเชียงยืน   4.หัวหน้าหมวดการทางเชียงยืน    
5. หัวหน้าที่ท าการไปรษณีย์อ าเภอเชียงยืน               6. ผู้จัดการธนาคารออมสิน สาขาเชียงยืน   
7. เจ้าพนักงานที่ดิน จ.มค. สาขาเชียงยืน    8. ผู้อ านวยการโรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม     
9. ผู้อ านวยการโรงเรียนกู่ทองพิทยาคม    10. ประธานศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษากู่ทอง 
11. ประธานศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาหนองโพนเงิน  12. นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ 
13. สมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม   14.ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ 
15. หัวหน้าส านักงานจัดรูปที่ดิน จังหวัดมหาสารคาม         

ผู้เข้าร่วมประชุม  

1. นางสาวปรัชญา  ลางคุลานนท์  สมาชิกกาชาดฯ 
2. นายกฤษณ์  โพธิ์หล้า   ปลัดอ าเภอ 
3. นางกุสุมา  ชื่นยุติธรรม   ปลัดอ าเภอ 
4. พ.อ.อ.ภานุพงษ์ เหล็กจาน  ปลัดอ าเภอ 
5. นายจิรศักดิ์  ศิลป์ประกอบ  ปลัดอ าเภอ 
6. นายโสภณ  ราชพลแสน  ปลัดอ าเภอ 
7. นางสาวกฤติยา  ศิลารักษ์  ปลัดอ าเภอ 
8. นางสาวปัทมาภรณ์  เนื่องเม็ก  เสมียนตราอ าเภอ 
9.นางยโสธร หน่อสีดา            พนักงานราชการ 
10.นางสาวเฉลิมขวัญ   ขันทอง  เจ้าหน้าที่ปกครอง 

เริ่มประชุมเวลา 13.00 น.                       
         นายฉลอง  พ่ึงโคกสูง  นายอ าเภอเชียงยืน ประธานในที่ประชุมได้กล่าวเปิดการประชุมตามระเบียบวาระ
ต่างๆ ดังนี้ 
ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
  1.1 ขอขอบคุณทุกส่วนราชการที่ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จ
  พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ เมื่อ
  วันที่ 5 ธันวาคม 2564 ที่ผ่านมา ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านเชียงยืน 
ระเบียบวาระท่ี ๒  รบัรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี 9/๒๕๖4 วันพฤหัสบด ีที่ 27 ธนัวาคม  ๒๕๖4 เวลา ๑๓.๐๐ น.   
                       ณ ห้องประชุมอ าเภอเชียงยืน ชั้น ๒ 
มติที่ประชุม   รับรอง 
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ระเบียบวาระท่ี ๓  เรื่องเพ่ือทราบ 
ประธานฯ ขอเชิญท่าน ปลัดอาวุโส ครับ 
นายวงศ์วริศฯ   ระเบียบวาระท่ี 3.1 ด้วยเหล่ากาชาดจังหวัดมหาสารคามร่วมกับโรงพยาบาลมหาสารคาม ได้จัดท าแผน 
  ออกรับบริจาคโลหิต ประจ าปี 2564 โดยมีแผนออกรับบริจาคโลหิต ในวันพุธที่ 29 ธันวาคม 2564  
  ณ หอประชุมอ าเภอเชียงยืน ตั้งแต่เวลา 08.30 น. จึงขอให้ท่านเชิญชวนพนักงาน ลูกจ้างในหน่วยงานของ
  ท่านร่วมบริจาคโลหิตในวันดังกล่าวครับ 
นายวงศ์วริศฯ   ระเบียบวาระท่ี 3.2 ด้วยในช่วงเทศกาลปีใหม่ของทุกปี มีวันหยุดราชการติดต่อกันหลายวัน  และเป็นช่วงที่
  ประชาชนใช้รถใช้ถนน  เพื่อเดินทางกลับภูมิล าเนาและเดินทางท่องเที่ยวไปยังต่างจังหวัด ในช่วงระยะเวลา
  ดังกล่าว เป็นผลให้ปริมาณการใช้ถนนทางหลวงสายต่าง ๆ  มีเป็นจ านวนมาก  และเกิดอุบัติเหตุ  ทางถนนสูง
  กว่าช่วงปกติ  ในการนี้ศูนย์อ านวยการความปลอดภัยทางถนน  ได้ก าหนดช่วงการรณรงค์และประชาสัมพันธ์  
  ระหว่างวันที่ 1 – 27  ธันวาคม  2564 ช่วงการด าเนินงานแบ่งออกเป็น  3  ช่วง  ดังนี้  1)  ช่วงก่อน 
  ควบคุมเข้มข้น  ระหว่างวันที่  22 – 28  ธันวาคม  2564  2)  ช่วงควบคุมเข้มข้น  ระหว่างวันที่  29   
  ธันวาคม  2564  -  4  มกราคม  2565  3)  ช่วงหลังควบคุมเข้มข้น  ระหว่างวันที่  5 – 11  มกราคม  
  2565   
ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องเพ่ือทราบและพิจารณา 
ประธานฯ ระเบียบวาระที่ 4.1 การขออนุญาตเล่นการพนันชกมวย ขอมติที่ประชุมครับว่าเห็นควรอนุญาตให้เล่นการ
  พนันชกมวยไหมครับ 
นายปรีชาฯ ไม่ควรจัดครับเพราะเราอยู่รอยต่อของการแพร่ระบายของไวรัสสายพันธุ์ใหม่ โอมิครอน ครับ 
นายณัฐวุฒิฯ ไม่เห็นด้วย เพราะตอนนี้สถานการณ์ในพ้ืนที่เรายังมีความเสี่ยง 
  และได้รายงานการด าเนินการพัฒนาระบบดูแลผู้ป่วยโควิด-19 แบบ Home Isolation เครือข่ายบริการ
สุขภาพเชียงยืน ปีงบประมาณ  2565 ตามเอกสารแนบท้าย 
พ.ต.ท.อัศวินฯ เมื่อมีการจัดเราจะไม่สามารถควบคุมได้  ไม่ควรจัดครับ 
นายชาญวิทย์ฯ  ส่วนในของเทศบาลเชียงยืน ที่ได้อนุญาตให้ใช้สถานที่ในการชกมวย ทางเราก็จะได้ไประงับ 
  การให้ใช้สถานที่ครับ และไม่เห็นด้วย ครับ   
มติที่ประชุม ไม่อนุญาตให้เล่นกรพนันชกมวย 
ประธานฯ ระเบียบวาระท่ี 4.2 ขอต่อใบอนุญาตสนามชนไก่  เป็นการขอต่อใบอนุญาตสนามครับ เนื่องจากจะหมดอายุ
  ในวันสิ้นปีครับ 
มติที่ประชุม อนุญาตต่อใบอนุญาตสนามชนไก่ 
ประธานฯ ขอเพ่ิมเรื่องเพ่ือพิจารณาครับ เรื่องการปิดการเรียนการสอน จะปิด 14 วันพอไหมครับ 

นายทินกรฯ ถ้ามีการเปิดการเรียนการสอน ต้องมีการตรวจและแสกนนักเรียนอีกรอบครับ 

มติที่ประชุม เห็นด้วยกับการเรียนออนไลน์ 14 วัน 

ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องข้อราชการของส่วนราชการต่าง ๆ   
นายนิคมฯ  ระเบียบวาระท่ี 5.1 การรณรงค์การสวมใส่ผ้าไทย ครม.จัดให้มีการสวมใส่ผ้าไทย จังหวัดมหาสารคามได้
  ส่งเสริมให้มีการใส่ผ้าไทย ดังนี้ วันจันทร์ ชุดเครื่องแบบ วันอังคาร ผ้าประจ าจังหวัด วันพุธ ชุด  
  ToBe Number One หรือผ้าไทย วันพฤหัสบดี ใส่ผ้าขาวม้า  วันศุกร์ ใส่ผ้าไทยลายขอพระราชทาน
  เจ้าฟ้าหญิงฯ หรือผ้าไทยลายอ่ืน ๆ  
นายวีระศักดิ์ฯ ระเบียบวาระท่ี 5.2 โครงการผลิตพืชพันธุ์ดีเพ่ือส ารองใช้ในกรณีช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัย และใช้
  ในกิจกรรมของกรมส่งเสริมการเกษตร  โดยส านักงานเกษตรและศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 7 จังหวัด 
  มหาสารคามจะแจกจ่ายพืชพันธุ์ให้แก่เกษตรกร จ านวน 4 ต าบล ที่ประสบภัยตามประกาศจังหวัด
  มหาสารคาม  โดยก าหนดการแจกจ่ายพันธุ์พืชให้แก่เกษตรกรตั้งแต่วันที่ 29 ธันวาคม 2564  – 5 
  มกราคม 2565 โดยก าหนดท าพิธีเปิดโครงการในวันที่ 28 ธันวาคม 2565 ขอเชิญทุกท่านร่วมกิจกรรม
  ดังกล่าวครับ  
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ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืน ๆ  
ประธานฯ    เรื่องท่ีท่านผู้ว่าราชการฝากมาเมื่อวันประชุมประจ าเดือนที่จังหวัด มีดังนี้ครับ 
  1. วันหยุดต้องให้ติดต่อสื่อสารได้ตลอด 24 ชั่วโมง และให้ออกค าสั่งแต่งตั้งเวรยามรักษาสถานที่ราชการ
  ช่วงวันหยุด 
  2. การดูแลรักษาซุ้มพระบรมฉายาลักษณ์ ให้แต่งตั้งค าสั่งให้เรียบร้อย 
  3. การก าจัดผัดตบชวา ขอให้ทุกหน่วยงาน ทุกพ้ืนที่ก าจัดผักตบชวาด้วยครับ ถึงจะมีไม่มากก็ขอให้
  ช่วยกันครับ 
  4. การเกิดอัคคีภัย อาทิตย์ที่แล้วเกิดข้ึนที่ บ้านโนนสูงน้อย หมู่ที่ 10 ต าบลดอนเงิน ไหมเพียงบางส่วน 
  ขอให้ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเฝ้าระวังและตรวจสอบไฟฟ้าที่เก่า และเรื่องการเผา
  อ้อยด้วยครับ ขอให้ได้ช่วยกันสอดส่องดูแลด้วย ถ้าพบว่ามีการเผาขอให้ ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน น าคนไปดับ
  ด้วยครับ พร้อมทั้งรายงานให้อ าเภอทราบ ถ้าท่านไม่ด าเนินการถือว่าท่านไม่ด าเนินการตามค าสั่ง  พร้อม
  ทั้งขอให้ท้องถิ่นเตรียมความพร้อมของรถดับเพลิงไว้ด้วยครับ ห้ามเผาโดยเด็ดขาดครับ 
  5. เรื่องขยะขอให้ อปท.ขับเคลื่อนต่อด้วยครับ 
  6. การจัดงานกาชาดจังหวัดมหาสารคาม ยังยืนยันว่าจะจัดเหมือนเดิมครับ แต่ถ้าใกล้วันมีสถานการณ์
  รุนแรงก็จะประกาศงดครับ และวันรวมน้ าใจก าหนดวันที่ 14 มกราคม  2565 ส่วนอ าเภอจะก าหนด
  รวมน้ าใจในวันที่ 12 ธันวาคม  2564 เราขอรับบริจาคเพ่ือจะได้ไปออกร้านมัจฉากาชาดครับ ขอความ
  ร่วมมือทุกส่วนราชการและประชาชนในพื้นที่ด้วยครับ 
  7. การเปิดให้บริการในช่วงวันหยุด อ าเภอไม่เปิดให้บริการนะครับ ทั้งงานบัตรและงานทะเบียนราษฎร 
  8.การอยู่เวร ความปลอดภัยทางถนน ยังมีการอยู่เวรเหมือนเดิมครับ 
นายณัฐวุฒิฯ ตอนนี้การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ในพ้ืนที่ จ.มค. มีการส่งตรวจโอมิครอน จ านวน 8 ราย พบว่า
  ติดเชื้อสายพันธุ์ โอมิครอนทั้ง 8 รายครับ และในพื้นที่อ าเภอเชียงยืน ตอนนี้พบครัสเตอร์ใหม่คือโรงเรียน
  เชียงยืนพิทยาคม พบมีผู้ติดเชื้อ 3 ราย และโรงพยาบาลออกไปตรวจพบเพ่ิมอีก 3 ราย ณ วันนี้พบผู้ติด
  เชื้อแล้ว จ านวน 6 ราย  การแพร่ระบาดของโควิด – 19 สายพันธุ์โอมิครอน ระบาดอย่างรวดเร็ว ความ
  รุนแรงคล้ายๆ เดลต้า วิธีการควบคุมคือ เว้นระยะห่าง และต้องเข้มงวดในการป้องกันมากข้ึนกว่าเดิม 
น.ส.ปรัชญาฯ การจัดงานเลี้ยงปีใหม่ของหน่วยงาน จะสมควรจัดไหมค่ะ 
ประธานฯ  ตอนนี้ตามประกาศจังหวัด สามารถรวมคนได้ ไม่เกิน 1,000 คนแต่ต้องด าเนินการให้เป็นไปตาม
  มาตรการของกระทรวงสาธารณสุข 
นายณัฐวุฒิฯ ตอนนี้อยากให้จัดผ่านระบบ Zoom ถ้าไม่ได้จริง ๆ ผู้ร่วมงานทุกคนขอให้เช็คเรื่องของวัคซีนก่อนครับ  
นายชาญวิทย์ฯ เทศบาลต าบลเชียงยืน ก าหนดจัดงานท าบุญตักบาตรในวันที่ 1 มกราคม 2565 โดยทาง ทต.เชียงยืน 
  จะใช้มาตรการที่เข้มงวดคือตรวจว่าฉีดวัคซีนครบ 2 เข็มแล้วหรือไม่ ก่อนเข้าร่วมงานครับ 
  ช่วง 7 วันอันตราย ทต.เชียงยืน ได้ก าหนดวันเปิด – ปิด หนองโพน โดยปิดในเวลา 20.00 น. 
   เปิด 04.00 น.  ส่วนประตูด้านหน้า เราจะปิดจนกว่าจะพ้น 7 วันอันตรายครับ  
นายปรีชาฯ  การฉีดวัคซีนตอนนี้สามารถฉีดได้ที่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ทุกแห่ง และโรงพยาบาลเชียงยืน  
  ก่อนวันที่ 3 มกราคม 2565 ครับ ส าหรับท่านที่มาจากต่างจังหวัด สามารถเข้าฉีดได้เลย ถ้าเข้ามาใน
  พ้ืนที่ให้แจ้งผลการตรวจ ATK กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพหรือ อสม. ก่อนครับเพ่ือเป็นการป้องกัน 
ประธานฯ  มีผู้เข้าร่วมประชุมท่านใด มีเรื่องแจ้งในที่ประชุมอีกหรือไม่ เมื่อไม่มีแล้ว ผมขอปิดการประชุม 
   ปิดประชุม เวลา 15.00 น 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
            ผู้บันทึกรายงานการประชุม 

       
 
       นางสาวเฉลิมขวัญ    ขันทอง     
 
 
 
         
                                                         ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 
                นายโสภณ   ราชพลแสน     
 
 
      



การพฒันาระบบดูแลผู้ป่วยโควดิ19 แบบ Home Isolation 
เครือข่ายบริการสุขภาพเชียงยืน ปี 2565 

นายแพทย์ณฐัวุฒิ  มาสาซ้าย
ผู้อ านวยการโรงพยาบาลเชียงยืน 

และทมีให้บริการ HI อ าเภอเชียงยืน

ภาพประกอบเน้ือหาใช้น าเสนอทางวชิาการเท่าน้ัน



6     การพฒันาคณุภาพ
ชวีติระดบัอ าเภอ (พชอ.)

สถานการณ์โควิด-19 อ าเภอเชียงยืน

ปี 2564 ระบาดสูงในช่วงเดอืนก.ค.64-ส.ค.64
▪ ได้เปิด Cohort ward (ตกึ IPหญิง 30 เตยีง), CI-อ.ส.เชยีงยนื (40 เตยีง), CI-โรงเรียนกู่ทองฯ (60 เตยีง)
▪ ดูแลผู้ป่วย โควดิ-19 ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มทีม่าจากพืน้ทีเ่ส่ียง ตามนโยบาย รับกลับมารักษาทีภ่มูิล าเนา



6     การพฒันาคณุภาพ
ชวีติระดบัอ าเภอ (พชอ.)

ปัจจัยที่มีผลต่อการระบาดของเช้ือ ในอ าเภอเชียงยืน

• เป็นอ าเภอทางผ่าน ผู้คนต่างถิ่นหยุดแวะ
• วถิีชีวติชาวเชียงยืน อยู่ตดิเมืองขอนแก่น(มcีlusterระบาดต่อเน่ือง) ผู้คนไปกลบัเพ่ือ

ท างานตลอดและน าเช้ือโรคกลบัมา
• อาชีพของประชาชน ที่เดนิทางค้าขายในพ้ืนที่ทั่วภาคอสีาน 
• ความสัมพนัธ์สายเครือญาตกิบัพ้ืนที่อ าเภอใกล้เคยีงที่มีการระบาดเช่น อ.โกสุมพสัิย,                         

อ.กนัทรวชัิย, อ.เมือง
• ความเครียดจากสถานการณ์โควดิที่ยาวนาน ต้องการพกัผ่อน/ผ่อนคลาย จึงมีกจิกรรม

ทางสังคมมากขึน้ ระมดัระวงัตวัเองน้อยลง
• กลุ่มสัมผสัเส่ียงสูง มจี านวนเพิม่มากขึน้ แต่ควบคุมได้ยาก



• สถานการณ์การระบาดเป็นระลอก ทีต่่อเน่ือง ยาวนาน

• วคัซีนลดความรุนแรง แต่ยงัมโีอกาสตดิเช้ือ

• สภาพสังคม/เศรษฐกจิ

• บุคลากรทางการแพทย์อ่อนล้า

• นโยบายผู้บริหาร

ความเป็นมา ของการดูแล ผู้ป่วย HI



• สามารถให้การวนิิจฉัยและรักษารวดเร็ว 

• ลดอาการรุนแรงของโรค และการเสียชีวติ

• ลดการแพร่กระจายเช้ือให้ผู้อ่ืน และลดการแพร่ระบาดในชุมชน

• ลดงบประมาณทางราชการ

• คุณภาพชีวติทีด่ขีองผู้ป่วย

เป้าหมาย (Purpose)



• ประชุม CUP Board เชียงยืน เพ่ือระดมความคดิเห็นเตรียมรับปัญหาการระบาดโควดิ ในเขตอ าเภอ

• ผู้อ านวยการโรงพยาบาลเข้าร่วมประชุมกบันายอ าเภอ หัวหน้าส่วนราชการและผู้น าชุมชน เพ่ือช้ีแจง
แนวทางและรับฟังความคดิเห็น

• แจ้ง สสจ. เพ่ือด าเนินการ HI 

• ประชุมรับทราบนโยบาย Home Isolation จากทีป่ระชุมผู้บริหาร ระดบัจังหวดัวนัที ่4 พ.ย. 2564

• ประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดตั้ง Home Isolation อ าเภอเชียงยืนวนัที่ 9 พ.ย. 2564

• จัดตั้งทมี ดูแลผู้ป่วย Home Isolate (CM, EOC , CDCU ,HI ward ,ICWN, เภสัชกร ผอ.รพ.สต. และ
อสม.)

การด าเนินงาน



• ศูนย์สุขภาพชุมชน/รพสต.แจ้งแนวทางปฎบิัติให้หมู่บ้าน/ชุมชน รับทราบ

• จัดท าแนวทางการดูแลผู้ป่วย Home Isolation เครือข่ายบริการสุขภาพเชียงยืน 

ปรับปรุงจากแนวทางปฏิบัตสิ าหรับบุคลากรทางการแพทย์ในการให้ค าแนะน าผู้ป่วย

และการจัดบริการผู้ป่วย Covid-19 แบบ Home Isolation                                                            
(ฉบับ วนัที่ 1 ก.ค. 2564 ให้เข้ากบับริบท) และส่ือสารแนวทางแก่ผู้ปฏิบัติ

การพฒันาระบบ (process)



ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ เพ่ือช้ีแจงนโยบายและแนวทางปฏบิตัิ



สร้างความเข้าใจ

ใส่องค์ความรู้

ประชุมทมีปฏิบัติการ

การพฒันาระบบ (process) ต่อ



โครงสร้างกรรมการพฒันาระบบดูแลผู้ป่วยโควดิ19 ที่บ้าน(HI) 

สร้างความเข้าใจ

ทีมประเมิน

ความพร้อม HI
ทีมรักษา/ ติดตาม
ประเมินผู้ป่วยHI

คณะกรรมการอ านวยการ

คณะท างาน



ค าส่ังแต่งตั้ง
คณะกรรมการและ
มอบหมายให้
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน
ดูแลผู้ป่วย HI

27





จัดหาอุปกรณ์เคร่ืองมือส่ือสาร

เตรียมพร้อมรถพยาบาลในการออกรับผู้ป่วย
(ในรายไม่สามารถมาเองได้)

จัดท า Group line ส่ือสารการดูแผู้ป่วย
Home Isolate ได้แก่ Line ทมี HI 

รพ.เชียงยืน Line EOC

การพฒันาระบบ (process) ต่อ



ทมี SAT : แจ้งผู้ป่วยผล RT-PCR Detected

ในต าบลเชียงยืน งานควบคุมโรคประสานผู้ป่วยเร่ืองการเตรียมความ
พร้อมเข้า HI พร้อมแจ้ง CM

นอกเขตต าบลเชียงยืน ผอ.รพ.สต. / CDCU ต าบล ประสานเร่ืองการ
เตรียมความพร้อม เข้า HI พร้อมแจ้ง CM

การพฒันาระบบ (process) ต่อ



โทรศัพท์ให้ข้อมูลผู้ป่วย ซักประวตัใินแบบคดักรองส่วนที่ 2

ประเมินความสมัครใจและความพร้อมในการเข้า HI อกีคร้ัง

กรณไีม่สมัครใจ/ไม่พร้อม HI Refer ตามแนวทางเดมิ

กรณสีมัครใจ/พร้อม HI แจ้งผู้ป่วยมาที่จุดคดักรองผู้ป่วย Covid-19 หรือรถโรงพยาบาล              
ออกรับที่บ้าน

ประเมินอาการเพิม่เตมิ สัญญาณชีพ ปริมาณออกซิเจน ในกระแสเลือดและส่งเอ็กเรย์ปอด

CM

การพฒันาระบบ (process) ต่อ



จุดคดักรองโควดิ-19 One Stop Service
การพฒันาระบบ (process) ต่อ



รายงานอาการผู้อ านวยการทาง Line  
(ใบคดักรอง และเอก็ซเรย์ปอด) 

และรับค าส่ัง Admit HI

CM

การพฒันาระบบ (process) ต่อ



ผู้อ านวยการโรงพยาบาล (อายุรแพทย์)
❑ ประเมนิอาการผู้ป่วยร่วมกบัผลเอก็ซเรย์ปอด

❑ แบ่งประเภทตามความรุนแรง สีเขยีว/เหลือง/แดง

❑ สีเขยีว ส่ัง Admit HI

❑ สีเหลือง/แดง Refer ตามแนวทางเดมิ

❑ ผู้อ านวยการ/แพทย์เวร ER ส่ังการรักษา admit HI/Refer

การพฒันาระบบ (process) ต่อ



จัดท าชุด Admit 
HI 

ส่งให้ ทมี HI 
ward

จดั Bag set (ปรอท 
เคร่ืองวดัระดบั

ออกซิเจนในกระแส
เลือด ยา Favipiravir , 
paracetamol ถุงแดง 
ใบนดัเอก็ซเรยป์อด

day 5 ,QR Code Line 
HI Ward)

สอนการปฏิบติัตวั
และการแยกตวั การ
สงัเกตอาการตนเอง 
การใชป้รอท และ
เคร่ืองวดัระดบั

ออกซิเจนในกระแส
เลือด การก าจดัขยะ

มอบถุงยัง
ชีพทุกคน

A B C D



เภสัชกร 

จดัท า pagkage ยา

ใบให้ค าแนะน าการรับประทานยา

ให้ค าแนะน าการรับประทาน

ยา Favipiravir

การพฒันาระบบ (process)  ต่อ

1

2

3

การพฒันาระบบ (process) ต่อ



การพฒันาระบบ (process)  ต่อ

จัดท า Chart admit

ทีม HI ward

การพฒันาระบบ (process) ต่อ



• ติดตามอาการผู้ป่วยทาง Line (QR Code) และ Video call กรณสีามารถส่ือสารทาง Line ได้ หรือทาง
โทรศัพท์กรณไีม่สามารถส่ือสารทาง Line ได้ ติดตามวนัละ 2 คร้ัง หรือมากกว่า(หากจ าเป็น)



ตดิตามประจ าวนั การรับประทานยา อาการเปลีย่นแปลง

ตดิตามประจ าวนั ประเมินสภาพอารมณ์ ความเครียด

การพฒันาระบบ (process) ต่อ



• นดัผูป่้วยมาเอก็ซเรย ์Day 5 
• แพทยเ์วรดูผลเอก็ซเรย ์ถา้อาการทรุดลง Consult ผูอ้  านวยการ
• กรณีอาการทรุดลงใหร้ถพยาบาลออกรับมา Admit ท่ีหอ้ง Negative เพ่ือประเมินซ ้ าและ

รอส่งต่อ
• พยาบาลประเมินอาการทั้งดา้นร่างกาย และดา้นจิตใจ(พยาบาลจิตเวช)
• Admit ครบ 10 วนั ท าการจ าหน่าย และแพทยเ์วรออกใบรับรองแพทย์

การพฒันาระบบ (process) ต่อ



ทมีชุมชน (รพ.สต. ผู้น าชุมชน และอสม.)

• ประสานกบัผู้น าชุมชน ถ่ายทอดนโยบาย HIให้ประชาชนในหมู่บ้าน ได้รับทราบ

• เตรียมความพร้อมบ้านผู้ป่วย ท าความเข้าใจกบัชุมชนในการท า HI ในแต่ละคร้ัง

• ให้ค าแนะน าการปฏิบตัิตัว การก าจัดขยะ ประสานน าใบรับรองแพทย์ให้ผู้ป่วย เกบ็Bag set ท าความ
สะอาดส่งคืน CM

• ดูแลเร่ืองอาหารผู้ป่วย ให้เพยีงพอใน 10 วนั

• ผู้น าชุมชนและอสม. สนับสนุนการท า HI เช่น การบริจาคอาหารให้ผู้ป่วยดูแล เร่ืองพืน้ทีใ่นการกกัตัว 
สอดส่องการท า HI การควบคุมการกกัตัวของผู้ป่วยอย่างเคร่งครัด



การติดตามแนะน าส าหรับผู้ป่วยรักษาทีบ้่าน HI





การพฒันาระบบ (process)  ต่อ







ขอ้มลู 5 พ.ย.2564 – 26 ธนัวาคม 2564

ผลลพัธ ์(Performance) ต่อ



ปัญหาอุปสรรค

• ทีม HI ward การส่ือสารติดตามอาการผูป่้วยทาง Line บางคร้ังไม่เสถียร ผูป่้วยบางรายไม่สามารถ
ใช ้Line ได ้(โทรศพัท)์

• การกกัตวัในชุมชน ช่วงแรกเพื่อนบา้นชุมชน หวาดระแวงเร่ืองการแพร่กระจายเช้ือ (รพ.สต.ท า
ความเขา้ใจ ใหค้วามรู้กบัเพื่อนบา้นและชุมชน)

• ปัญหาหลกัเกณฑก์ารเบิกจ่ายเงิน ไม่สอดคลอ้งกบัสภาพปัญหา และบริบทท่ีเปล่ียนไป ท าใหข้าด
แรงจูงใจในการดูแลผูป่้วยแบบ HI



• นโยบายจากกระทรวง ถ่ายทอดสู่จังหวดั ลงมาสู่อ าเภอ ไม่มคีวามชัดเจน                    
(จะให้ท าเป็นแนวทางเดยีวกนั หรือจะให้ปรับตามบริบทพืน้ทีห่รือจะให้ท าตาม
ความเช่ือ)

ปัญหาอุปสรรค


