


รายงานผลการด าเนินงาน
การพฒันาระบบดูแลผู้ป่วยโควดิ19 แบบ Home Isolation 

เครือข่ายบริการสุขภาพเชียงยืน 

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.)

สถานการณ์โควิด-19 อ าเภอเชียงยืน

ระลอกมกราคม 65 พบเป็น กลุ่ม HR และกลุ่มเฝ้าระวัง

ต่อ



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 ่1 พ.ย. 2564

• ประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดตั้ง Home Isolation อ าเภอเชียงยืนวนัที่ 2 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







Epidemic Curve แสดงการระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา2019 ของอ าเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม
ในช่วง วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 – วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

มีผู้ป่วยโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา2019 จ านวน 8,982 ราย  อัตราป่วย 144.82 ต่อประชากรแสนคน
โดยพบผู้ป่วยในช่วงเดือนเมษายน 2565 มากที่สุด จ านวน 4,554 ราย

ผลลพัธ ์(Performance) 
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กราฟแสดง จ านวนผูป่้วย HI แยกตามกลุม่อาย ุ(ขอ้มลูสะสม 5 พ.ย.64-31 พ.ค. 65)

ทีม่า : https://covidopd.mkh.go.th/dashboard /รายงาน HI ของCUP เชยีงยนื ขอ้มลู สะสม วนัที ่5 พ.ย.64 ถงึ 31 พ.ค.65

https://covidopd.mkh.go.th/dashboard


ทีม่า : https://covidopd.mkh.go.th/dashboard /รายงาน HI ของCUP เชยีงยนื วนัที ่31 พ.ค.65

กราฟแสดง จ านวนผูป่้วย HI แยกตามเพศ (ขอ้มลูสะสม 5 พ.ย.64-31 พ.ค.65)
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• พบอุบติัการณ์จ านวนผูป่้วยทรุดลงและไดส่้งต่อ 2 ราย คิดเป็น 0.04%

• จ านวนการเสียชีวิตผูป่้วย HI เป็น 5 ราย คิดเป็น 0.09%

• พบการแพร่ระบาดจากผูป่้วย HI ในชุมชนและสามารถควบคุมได้

A

B

C

ผลลพัธ ์(Performance) ต่อ



ปัจจัยแห่งความส าเร็จ

• ผู้บริหาร/หัวหน้าส่วนราชการในอ าเภอ ผู้น าท้องถิน่/อปท.มีความเข้าใจในสภาพปัญหา และเห็นด้วยกบัแนวทางการ
รับมือแบบ HI

• มีแพทย์เฉพาะทางอายุรแพทย์ (ผู้อ านวยการ) และแพทย์ทั่วไป ที่มีประสบการณ์ดูแลผู้ป่วยโควดิ สามารถวนิิจฉัยได้
อย่าง ถูกต้องรวดเร็ว

• ทีมผู้ปฏิบัตใินโรงพยาบาล มีความมุ่งมั่นปฏิบัตติามนโยบาย และให้ความส าคญัในการดูแลผู้ป่วยในรูปแบบใหม่

• ทีม สสอ./รพสต.และชุมชนเข้มแขง็ มีความเข้าใจกบับริบทพืน้ที่และให้การยอมรับ HI



แผนพฒันาต่อเน่ือง

01
พฒันาการดูแลผู้ป่วย

HI อย่างต่อเน่ือง

การประเมนิทุกระยะ
เพ่ือปรับการท างาน
/ถอดบทเรียน

โอกาสพฒันา

02



เราต้องเดนิน าหน้า

โควดิ 1 ก้าวเสมอ 
ประเทศไทยบอบช ้ามา
มากพอแล้ว อย่าย า่อยู่กบั
ที่หรือเดนิถอยหลงั


