การถอดบทเรียนเรื่องการจัดงานบุญตามมาตรการ COVID Free Setting
อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ
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การถอดบทเรียนเรื่องการจัดงานบุญตามมาตรการ COVID Free Setting
อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ
วันพฤหัสบดีที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564
ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองไฮ อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ
รายชื่อผู้เข้าร่วมถอดบทเรียน
1. นายณัฏฐเสฏฐ์ ชิณวงค์
2. นายภมรรักษ์ สายสิญจน์
3. นายเกษมสันติ์ วันสาย
4. นางสาวเพ็ญนภา สลับ
5. นายสมบัติ นาโนน
6. นายดิ่ง จิตหาญ
7. นายศรนรินทร์ ปัดชาสี
8. นายศตวรรษ ศรีพรหม

หัวหน้างานควบคุมโรค สสอ.อุทุมพรพิสัย
ผู้อำนวยการ รพ.สต.หนองไฮ
หัวหน้างานควบคุมโรค รพ.สต.หนองไฮ
หัวหน้ากองสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ
กำนันตำบลหนองไฮ
ประธาน อสม.ตำบลหนองไฮ
แทนหัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สสจ.ศรีสะเกษ
หัวหน้ากลุ่มอนามัยผู้สูงอายุ ศูนย์อนามัยที่ 10

ประเด็นที่ 1 สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิดในพื้นที่
ข้อมูลสถานการณ์ COVID-19
เนื่องจากงานกฐิน ณ วัดป่าพุทธญาณสถาน (วัดป่า โนนเค็ง) หมู่ 6 บ้านโนนเค็ง ตำบลหนองไฮ
อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ ระหว่างวันที่ 28-31 ตุลาคม 2564 ได้มีการตั้งองค์กฐิน ณ บ้านเลขที่ 93
หมู่ 6 บ้านโนนเค็ง ภายหลังพบว่าเจ้าภาพงานกฐินและญาติ จำนวน 2 ราย มีอาการไข้ (วันที่ 1 พฤศจิกายน
2564) จึงได้มีการตรวจคัดกรองด้วย ATK และตรวจ RT-PCR พบว่าติดเชื้อ COVID-19 ทั้ง 2 ราย จากนั้นจึงมี
การตรวจคัดกรองญาติและผู้ใกล้ชิดกับเจ้าภาพจัดงานซึ่งได้เดินทางมาจาก อำเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ ,
จังหวัดกำแพงเพชร , จังหวัดนครราชสีมา และ กทม. ซึ่งได้มีการเข้าพัก และรับประทานอาหารร่วมกัน ที่บ้าน
เจ้าภาพจัดงาน พบผู้ป่วยจำนวน 25 ราย (ข้อมูล ณ วันที่ 11 พฤศจิกายน 2564) แบ่งเป็นผู้ป่วยในพื้นที่ จำนวน
13 ราย (บ้านโนนเค็ง) ผู้ป่วยนอกพื้นที่ 12 ราย (กทม. 5 ราย และ อำเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ 7 ราย)
ญาติที่เดินทางมาจากจังหวัดกำแพงเพชร และจังหวัดนครราชสีมา ไม่ได้เข้าพักที่บ้านเจ้าภาพ
จัดงานจึงไม่พบการติดเชื้อ
ข้อมูลการฉีดวัดซีน
ตำบลหนองไฮ มีจำนวน 12 หมู่บ้าน ประชากร 5,332 คน ฉีดวัคซีนแล้ว ประมาณ ร้อยละ 40
หมู่ 6 บ้านโนนเค็งมีจำนวนประชากร 1,160 คน
พระสงฆ์ที่วัดป่าพุทธญาณสถาน (วัดป่าโนนเค็ง) ฉีดวัคซีนแล้ว 1 รูป (จากจำนวนพระสงฆ์ 4 รูป
และเณร 1 รูป) หากพ้นระยะกักตัวแล้ว รพ.สต.หนองไฮ จะดำเนินการประสานงานการฉีดวัคซีนต่อไป
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ข้อมูลการจัดงาน
ได้มีการตั้ง องค์กฐิน ณ บ้านเลขที่ 93 หมู่ 6 บ้านโนนเค็ง ตำบลหนองไฮ อำเภออุทุมพรพิสั ย
จังหวัดศรีสะเกษ มีบุคคลนอกพื้นที่เข้ามาร่วมงานจาก อำเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ,จังหวัดกำแพงเพชร ,
จังหวัดนครราชสีมา และ กทม. เข้าพักที่บ้านของเจ้าภาพ มีการรับประทานอาหารร่วมกัน ร้องเพลงสังสรรค์
การถ่ายภาพร่วมกัน ไม่สวมหน้ากากอนามัย ไม่มีการเว้นระยะห่าง ไม่มีการคัดกรอง และมีการตั้งขบวนกฐิน
แห่ไปที่วัดป่าพุทธญาณสถาน (วัดป่าโนนเค็ง)
ประเด็นที่ 2 พื้นที่นำเสนอมาตรการจัดการ COVID-19 ที่ได้ดำเนินการ
เรื่อง
รายละเอียด
มาตรการป้องกัน COVID- - รพ.สต.หนองไฮ มีมาตรการเฝ้าระวังการ
19
แพร่ ก ระจายเชื ้ อ โควิ ด 19 ในพื ้ น ที่ 4
(ก่อนการจัดงาน/ระหว่าง มาตรการ ได้แก่ 1.มาตรการในชุมชน
การจัดงาน)
2.มาตรการผู้เดินทางเข้าพื้นที่
3.มาตรการงานบุญ/งานอื่นๆ
4.มาตรการกรณีพบผู้ป่วยรายใหม่
มาตรการปฏิบัติในพิธี
ถวายกฐินฯ ตามมติมหา
เถรสมาคม
(ระหว่างการจัดงาน)
การกักตัวของกลุ่มเสี่ยง

- การจำกัดผู้เข้าร่วมงาน ระยะเวลาใน
การร่วมงาน
- ให้งดพิธีสมโภชองค์กฐิน และงดการตั้ง
ขบวนอัญเชิญองค์กฐิน
- ข้อมูลการฉีดวัคซีนของผู้เข้าร่วมงาน
ฯลฯ
-รพ.สต.หนองไฮ อบต.หนองไฮ และผู้นำ
ชุมชน ได้มีการร่วมกำหนดให้มีการกักตัว
กลุ่มเสี่ยงที่บ้าน และสนับสนุน/รับบริจาค
เครื่องอุปโภค บริโภค

สิ่งที่พบ
-มีมาตรการ มีการสื่อสารในพื้นที่
-ไม่มีการกำกับติดตามการจัด
มาตรการป้องกันก่อนการจัดงาน
(บ้านเจ้าภาพ) มีการดำเนินการ
คัดกรองเฉพาะวันงานที่วัดฯ
-มีมาตรการ มีการสื่อสารในพื้นที่
-ไม่ ไ ด้ ก ำกั บ ติ ด ตามการปฏิ บ ั ติ
ตามประกาศฯ

-กลุ่มเสี่ยงกักตัว ที่บ้าน มีการติด
ประกาศและกั ้ น บริ เ วณชั ด เจน
(ระหว่างวันที่ 4-17 พ.ย. 64)
-ขณะนี้อยู่ในช่วงเก็บเกี่ยวข้าวทำ
ให้ประชาชนที่ต้องกักตัวมีความ
กังวลใจและไม่ส ามารถกัก ตั ว ที่
บ้ า นได้ อ ย่ า งเคร่ ง ครั ด ตาม
ประกาศ
-มูลฝอยติดเชื้อจัดการโดยการเผา
เองในครัวเรือนเนื่องจาก อบต.ยัง
ไม่มีระบบจัดการมูลฝอย
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ประเด็นที่ 3 หารือแนวปฏิบัติ และพิจารณา (ร่าง) COVID Free Setting สำหรับศาสนสถานฯ
หัวข้อ
รายละเอียด
ข้อคิดเห็น
COVID Free
Clean and safe
-เห็นด้วย
Environment
-สามารถปฏิ บ ั ต ิ ต ามได้ โดยขอให้ มี
คำแนะนำเรื่องการจัดบริเวณที่สามารถดื่ม
น้ำได้ในงานให้ห่างจากสถานที่ประกอบ
พิธี
Distancing
-ปฏิ บ ั ต ิ ต ามได้ อาจจะไม่ ส ามารถลด
จำนวนคนแต่จะลดความแออัดในการเข้า
ร่วมพิธี โดยการจัดคิวเข้าร่วมพิธีและแยก
โซนนั ่ ง ระหว่ า งประชาชนในพื ้ น ที ่ แ ละ
ภายนอก
-หน่วยงานผู้กำกับหรือจัดการ จะเป็นผู้นำ
หมู่บ้านและ อสม.
Ventilation
-เห็นด้วย
-สามารถปฏิบัติตามได้
COVID Free
มีภูมิคุ้มกัน
-เห็นด้วย
Personnel
-สามารถปฏิบัติตามได้
ไม่พบเชื้อโดยการคัดกรอง
- ไม่สามารถจัดหาชุดตรวจ ATK ให้มี
ความเพียงพอกับทุกคน อาจสนับสนุนได้
เพียงบางส่วน หรือให้ตรวจเฉพาะผู้ที่มี
ความเสี่ยงสูง
UP-DMHTTA
-เห็นด้วย
-สามารถปฏิบัติตามได้
COVID Free
-การคัดกรอง
-เห็นด้วย
Customer
-การได้รับวัคซีนตามเกณฑ์
-สามารถปฏิบัติตามได้
-ผลการตรวจ ATK/RT-PCR
-การกำกับมาตรการ UPDMHTTA
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ร่าง มาตรการที่หารือร่วมกับพื้นที่ ในด้านแนวปฏิบัติ และความเป็นไปได้ในการนำไปใช้

คณะทำงาน : นางสาวนวพรรษ์ พลสวัสดิ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
นางปรียา นาสมบูรณ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
นางวรุณสิริ ปทุมวัน พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
สรุปรายงานการถอดบทเรียนโดย
กลุ่มอนามัยผู้สูงอายุ ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี

