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การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาระบบสุขภาพในมหาวิทยาลัย (Show&Share)
เมื่อวัน ที่ 21 ธัน วาคม 2563 ที่ห้ องประชุมพระบรมธาตุนาดู น คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลั ยราชภัฏ
มหาสารคาม อาจารย์วุฒิพล ฉัตรจรัสกูล รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เป็นประธานเปิดโครงการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาระบบสุขภาพในมหาวิทยาลัย (Show&Share) ตามที่ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองราชภัฏ
ศรีสวัสดิ์ (ศูนย์แพทย์มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม) เครือข่ายโรงพยาบาลมหาสารคาม เป็นหน่วยบริการด้าน
สุขภาพให้บริการด้านสาธารณสุข มีรูปแบบการให้บริการทั้งในหน่วยบริการและบริการเชิงรุกในพื้นที่ให้กับนักศึกษา
อาจารย์และบุคลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เน้นการจัดการด้านสุขภาพชุมชนแบบมีส่วนร่วม โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อสร้างความตระหนักรู้ในด้านสุขภาพแก่นักศึกษาและบุคลากร สามารถพึ่งตนเองได้ในเรื่องสุขภาพ
สามารถเป็ น แกนน าด้ า นสุ ข ภาพในอนาคต ตลอดจนคาดว่ า อั ต ราการป่ ว ยด้ ว ยโรคเรื้ อ รั ง ในอนาคตจะลดลง
หากกลุ่มเป้าหมายดังกล่าวเกิดความตระหนักรู้ในด้านสุขภาพแล้ว โดยในปีงบประมาณ 2563 ที่ผ่านมาได้ดาเนิน
กิ จ กรรมโครงการร่ ว มกั บ ชมรมและแกนน านั ก ศึ ก ษา เพื่ อ ส่ ง เสริ ม สุ ข ภาวะให้ กั บ ประชาชนในเขตรั บ ผิ ด ชอบ
จานวน 6 ชมรม ประกอบไปด้วย 1. ชมรม TO BE NUMBER ONE 2. ชมรมครูจิตอาสาพัฒนาเด็กพิเศษ 3. ชมรม
นิ ติ ศ าสตร์ 4. ชมรมแกนน าศู น ย์ อ อกก าลั ง กาย 5. ชมรมเพศศึ ก ษารอบด้ า น และ 6. ชุ ม นุ ม รั ก ษ์ สิ่ ง แวดล้ อ ม
มหาวิทยาลัย ราชภัฏ มหาสารคาม เพื่อเป็ น การสร้างเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสรุปผลการดาเนินงานกิจกรรม
โครงการของแต่ละชมรมพร้อมทั้งเป็นการสร้างขวัญกาลังใจให้กับ แกนนานักศึกษาจิตอาสาและเครือข่ายบุคลากรที่
ดาเนินกิจกรรมพัฒนาสุขภาวะในมหาวิทยาลั ย ศูนย์แพทย์มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จึงได้จัดโครงการ
แลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ เพื่อพัฒ นาระบบสุ ขภาพในมหาวิทยาลั ย (Show&Share) ขึ้น โดยมี กลุ่ มเป้าหมายที่เข้าร่ว ม
กิจกรรมในครั้งนี้เป็นแกนนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จานวน 250 คน

กิจกรรมทาบุญตักบาตรวันปีใหม่และงานตุ้มพี่โฮมน้อง หลักสูตรสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2563 หลักสูตรสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น จัดกิจกรรมทาบุญตักบาตรวันปี
ใหม่ และงานตุ้มพี่โ ฮมน้ อง รั บ ขวัญน้ องปี 1 รหั ส 63 ณ ชั้นล่ างอาคาร 3 คณะมนุษยศาสตร์ฯ ในการนี้ท่ า น
ผศ.ดร.รังสรรค์ สิงหเลิศ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้กล่าวอวยพรปีใหม่และให้โ อวาท เพื่อสร้าง
ขวัญกาลังใจให้กับนักศึกษา และได้รับความอนุเคราะห์จาก พ.ต.อ.อุดมศักดิ์ เปลี่ยนขา ประธานกรรมการส่งเสริม
กิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม มอบทุนสนับสนุนการทากิจกรรมในครั้งนี้
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(หน้ ำ 2)

ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมหาสารคาม
ฉบับที่ ๑๖/๒๕๖๓
เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโรคโควิด ๑๙
จังหวัดมหาสารคาม
ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร ตั้งแต่วันที่ ๒๖
มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ และต่อมาได้ขยายระยะเวลาการบังคับใช้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน ดังกล่าวออกไปเป็นคราว
ที่ ๘ จนถึงวันที่ ๑๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ และได้เกิดการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโรคโควิด๑๙ อย่างรวดเร็วกว้างขวางในหลายประเทศทั่วโลก และเกิดการระบาดใหม่ในพื้นที่บางจังหวัดของประเทศไทย
อันก่อให้เกิดความเสียงเป็นอย่างยิ่งที่จะเกิดการแพร่ระบาดในจังหวัดมหาสารคาม นั้น
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๒๒ (๑) (๗) แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘ และข้อ ๗ (๑)
ของข้อกาหนดออกตามความมาตรา ๙ แห่งพระราชกาหนดการบริหารราชการ ในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘
(ฉบั บ ที่ ๑) ลงวั น ที่ ๒๕ มี น าคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ประกอบกั บ ประกาศ เรื่ อ ง การขยายระยะเวลาการประกาศ
สถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร (คราวที่ ๔) ฉบับลงวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ผู้ว่า
ราชการจังหวัดมหาสารคาม โดยความเห็นชอบ ของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมหาสารคาม ตามมติที่ประชุม
ครั้งที่ ๒๙/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ จึงมีประกาศ ดังนี้
ข้อ ๑ ขอความร่วมมืองดจัดกิจกรรมที่มีประชาชนเข้าร่วมเป็นจานวนมาก หากจาเป็นต้องจัดกิจกรรมนั้น
ขอให้ปฏิบัติตามมาตรการทางด้านสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด และให้เจ้าหน้าที่ปกครองในพื้นที่นั้นติดตามการปฏิบัติ
ตามมาตรการทางด้านสาธารณสุขอย่างใกล้ชิด
ข้อ ๒ ให้งดการจัดกิจกรรม ดังนี้ ๑) งานกาชาดจังหวัดมหาสารคาม ปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ๒) งานตักบาตรปี
ใหม่ ของเทศบาลเมืองมหาสารคาม ๓) กิจกรรมทางศาสนา ยกเว้น หากมีความจาเป็นต้องจัด ขอให้ดาเนินการตาม
มาตรการทางด้านสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด
ข้อ ๓ ให้สถานบริการ หรือสถานประกอบการที่มีลั กษณะคล้ ายสถานบริการ ปิดบริการภายในเวลา
๒๔.๐๐ นาฬิกา
ข้อ ๔ ให้ งดการเคลื่ อ นย้ ายของแรงงานต่า งด้ าว ในพื้นที่จังหวั ดมหาสารคาม โดยให้ นายจ้างสถาน
ประกอบการที่จ้ า งแรงงานต่า งด้ าว กากับ ดูแลและควบคุม แรงงานต่า งด้ าวมิ ให้ แรงงาน ต่างด้าวเคลื่ อ นย้ า ย
เดินทางเข้า/ออก นอกเขตอาเภอซึ่งเป็นที่ตั้งของสถานที่ทางาน
ข้อ ๕ ให้ ส ถานศึกษาทุกแห่ ง ดาเนินการป้องกันควบคุมโรคตามมาตรการทางด้ าน สาธารณสุ ขโดย
เคร่งครัด
ข้อ ๖ ให้สถานที่ราชการ รัฐวิสาหกิจ และเอกชนทุกแห่ง ดาเนินการป้องกัน ควบคุม โรคตามมาตรการ
ทางด้านสาธารณสุขโดยเคร่งครัด
ข้อ ๗ ให้มีการค้นหาผู้ที่เดิน ทางมาจากจังหวัดเสี่ยง ได้แก่ จังหวัดสมุทรสาคร จังหวัด สมุทรสงคราม
จังหวัดสระบุรี จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดพระนครศรีอยุ ธยา และจังหวัดอื่นๆ ที่กระทรวงสาธารณสุขแจ้งเป็นพื้นที่ที่มี
การระบาด โดยให้ผู้ที่เดินทางมาจากจังหวัดดังกล่าว ไปรายงานตัว ณ สถานบริการสาธารณสุขใกล้บ้าน เพื่อการ
ป้องกันควบคุมโรคตามมาตรการทางด้านสาธารณสุข
ข้อ ๘ ให้มีการจัดตั้งด่านในเส้นทางหลัก จานวน ๕ ด่าน เพื่อป้องกันและควบคุม การแพร่ระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโรคโควิด ๑๙
ข้อ ๙ ขอให้ประชาชนสวมหน้ากากผ้ า/หน้ากากอนามัย ล้างมือ เว้นระยะห่าง และ ลงทะเบียนด้ว ย
โปรแกรมไทยชนะทุกครั้งที่เข้าไปในสถานที่ หรือร่วมกิจกรรมนั้นๆ
ข้อ ๑๐ ให้ทุกอาเภอจัดทีมหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU) ให้พร้อม ปฏิบัติงานตลอดเวลา
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๑๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔
ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

