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ตัวอย่างที่ประสบความสำเร็จ (Best Practice) ในการบริหารจัดการในการเฝ้าระวังและ
ป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 : กรณีศึกษา คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตอำเภอบางกรวย (พชอ.บางกรวย) จังหวัดนนทบุรี 
1. หลักการดำเนินงานในบรบิทพื้นที่ 

     กำหนดยุทธศาสตร์ในมิติของคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต (พชอ.) อ.บางกรวย จ.นนทบุรี เพื่อดำเนินการป้องกันการแพร่
ระบาดของโรคติดเช ื ้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) รวมถึง       
การควบคุมในเขตอำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี โดยกำหนด
วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ เพื ่อให้เกิดการดำเนินงานที ่ช ัดเจน และ          
มีทิศทางร่วมกันของหน่วยงานในพื้นท่ี  

 

2. การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ในการเฝ้าระวัง การป้องกัน และการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อนำไปสู่กิจกรรมการปฏิบัติในพื้นที่ 
 วิสัยทัศน์ในการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) : 
“อำเภอบางกรวยจะมุ่งมั่นพัฒนาระบบเฝ้าระวัง การป้องกัน และการควบคุมการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 
ในชุมชน หมู่บ้านอย่างมีคุณภาพ โดยการดำเนินการอย่างมีส่วนร่วม เชื่อมโยงชุมชน หมู่บ้าน นำไปสู่การมีสุขวิทยา
ส่วนบุคคล ในการป้องกันการแพร่ระบาดในระดับบุคคล” 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนานโยบายสาธารณะ มาตรการ และการสนับสนุนการเฝ้าระวัง 
ป้องกันและควบคุม COVID-19 
      แต่งตั้ง “คณะกรรมการควบคุมโรคติดต่ออำเภอบางกรวย” ซึ่งคณะกรรมการฯ มาจากทุกภาคส่วน       
มีหน้าที่วางแผน ปรึกษาหารือ เสนอแนะ กำหนด เชื่อมโยงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างแนวทางการดำเนินงานให้
เป็นทิศทางเดียวกัน และสนับสนุนการดำเนินงานป้องกัน เฝ้าระวัง และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19)  ในชุมชน หมู่บ้าน  

  มาตรการการควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) ในชุมชน มาตรการปิดสถานที่ชั่วคราว สถานบันเทิง 
สนามมวย สนามชนไก่ ฯลฯ ในส่วนของร้านอาหาร ให้บริการ        
ได้เฉพาะการซื ้ออาหารกลับบ้าน (Take Home) เท่านั ้น และ        
ขอความร่วมมือผู้ทีเ่ดินทางกลับมาจากประเทศกลุ่มเสี่ยง ดูแลตนเอง
และทำการกักตัว 14 วัน 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่ 2 การปรับสภาพแวดล้อมในชุมชน  
เพื่อลดความเสี่ยงต่อการเกิดการระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19)  กำหนดนโยบายหรือมาตรการในการ
จัดการสภาพแวดล้อมในชุมชน หมู ่บ้าน และประสานงาน     
ขอความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายต่าง ๆ ที่เกี ่ยวข้อง ในการ
ติดตามการดำเนินงานจัดการสิ่งแวดล้อมในชุมชน หมู่บ้าน 
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 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพส่วนบุคคลสำหรับการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุม    
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในชุมชน หมู่บ้าน และบุคลากรทุกระดับ  
  เจ้าหน้าที่ อสม. และภาคีเครือข่ายต่าง ๆ สร้างความรอบรู้ทางด้านการเฝ้าระวังและควบคุมโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) “เกิดความตระหนัก แต่ไม่ตระหนก” รวมถึงพัฒนาทักษะในการป้องกันตนเองของ
บุคลากรและประชาชน เช่น การสนับสนุนให้บุคลากรในพ้ืนที่ให้มีการเข้าอบรมระบาดวิทยาเบื้องต้น ฯลฯ  
  การจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารระดับอำเภอ เพ่ือให้ตรวจสอบข่าวจริงหรือข่าวปลอม รวมถึงการแจ้งข้อมูล
ข่าวสารผ่านระบบออนไลน์ และการสร้างความเข้าใจ โดยการอบรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันและดูแลตัวเองจาก
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) แก่แกนนำทั้ง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม. เพ่ือสื่อสารถึงประชาชนในพ้ืนที่
โดยเฉพาะมาตรการที่อยากให้ประชาชนรู้จัก คือ Social Distancing หรือ การเว้นระยะห่างทางสังคม ได้แก่  
  1. การเว้นระยะห่างการพูดคุยและการมีปฏิสัมพันธ์
อย่างน้อย 2 เมตร เพื่อลดการสัมผัสละอองฝอยจากการพูดคุย  
  2. ทำงานที่บ้าน สื่อสารผ่านอินเตอร์เน็ต เรียนออนไลน์  
ห้ามไปสถานบันเทิง โรงเรียน โรงภาพยนตร์ กิจกรรมกีฬาหรือพ้ืนที่แออัดต่าง ๆ  
  3. เลี่ยงการไปในห้องแออัด เช่น ห้องประชุม ที่ชุมนุมใหญ่  ๆ 
  4. ใส่หน้ากากอนามัย หน้ากากอนามัยแบบผ้า เพ่ือ
ป้องกันการรับเชื้อและหลีกเลี่ยงกิจกรรมที่มีคนเยอะ ๆ มากกว่า 50 คน
ขึ้นไปมารวมกัน เพ่ือเป็นการลดความเสี่ยงในการติดเชื้อ  
  5. ล้างมือทุกครั้ง หลังสัมผัสสิ่งของสาธารณะ  
  6. หลีกเลี่ยงชั่วโมงเร่งด่วนในสถานที่ท่ีมีคนจำนวนมาก  
  7. ควรอยู่บ้านให้มากที่สุด ซึ่งจะมีโอกาสติดเชื้อน้อยลง เมื่อไม่ออกไปข้างนอก 
 

 ประเด ็นยุทธศาสตร์ท ี ่  4 การสร ้างความเข้มแข็งของช ุมชน         
เพื่อป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพื้นที่      
  การเฝ ้ าระว ั ง โ รคต ิด เช ื ้ อ ไวร ั ส โคโรนา 2019 (COVID-19)                
โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน หมู่บ้าน โดยเฉพาะ  ผู้ที่เดินทางกลับมาจากประเทศ
กลุ ่มเสี ่ยงหรือพื ้นที ่เสี ่ยง โดยมี “ศูนย์รับแจ้งข่าวในชุมชน” ได้แก่ กำนัน 
ผู้ใหญ่บ้าน หรือเจ้าหน้าทีโ่รงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล เป็นผู้รับแจ้งข่าวสาร 
  การจัดตั้งระบบเฝ้าระวัง “ทีมตระหนัก

รู้สถานการณ์” และ “ทีมสอบสวนโรค” หากทีมตระหนักรู้สถานการณ์ได้รับข่าวกลุ่ม
เสี ่ยงมีการป่วยในพื้นที ่ จะประสานทีมสอบสวนโรค ลงตรวจสอบหาข้อเท็จจริง      
หากข้อมูลดังกล่าวเป็นจริง จะดำเนินการป้องกันและควบคุมโรคอย่างทันท่วงที     
โดยทีมที่เฝ้าระวังในพื้นที่ จะมีส่วนร่วมหลายภาคส่วนในการดำเนินการป้องกันและ
ควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง เจ้าหน้าที่สาธารณสุข นอกจากนี้ยังมี ทีม อสม. “เคาะบ้าน” 
ทำหน้าที่ให้ความรู้และค้นหากลุ่มเสี่ยงทีเ่ดินทางกลับมาจากประเทศกลุ่มเสี่ยงด้วย 
 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การปรับเปลี่ยนและพัฒนาระบบบริการ
สุขภาพ ระบบการติดตามกลุ ่มเสี ่ยง และระบบการส่งต่อผู ้ป่วยสงสัย        
จากพื้นที่สู่โรงพยาบาลชุมชนอย่างเป็นระบบ  
  การจัดคุณภาพและมาตรฐานของบหน่วยบริการให้เหมาะสม ต่อการ
ป้องกันของการแพร่ระบาดโรคติดเช ื ้อไวร ัสโคโรนา 2019 (COVID-19)         
“การตั้งจุดของผู้ป่วยหรือกลุ่มเสี่ยง” การแยกจุดตรวจผู้ป่วยระบบทางเดินหายใจ 
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การจัดพ้ืนที่นั่งรอให้มีระยะห่าง  2 เมตร เจ้าหน้าที่ใส่อุปกรณ์ป้องกันตนเอง ได้แก่ หน้ากากอนามัย หน้ากากป้องกัน
ละอองฝอย (Face Shield) หมวกคุมผม การจ่ายยาในประเภทโรคเรื้อรัง 5 เดือน บางหน่วยบริการมีการบริการ  
ส่งยาที่บ้าน  
  หากมีข้อสงสัยว่ามีผู้ป่วยจะมีการบันทึกข้อมูล “ระบบส่งต่อผู้ป่วย
สงสัยติดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)” หากสามารถค้นหา
ผู้ป่วยได้รวดเร็ว ก็จะสามารถป้องกันยับยั้งการแพร่กระจายได้รวดเร็วเช่นกัน   
  หน่วยบริการสาธารณสุขในพื้นที่ จึงได้มีการจัดเก็บขยะติดเชื้อสำหรับ
กลุ่มเสี่ยงให้มารวบรวมทิ้งที่หน่วยบริการได้ จัดให้มี “ถังที่ปิดฝาได้ และถุงแดง” 
เมื่อใช้เสร็จแล้วทาง อสม.จะมาจัดเก็บเพ่ือนำไปทำลายตามมาตรฐานต่อไป  

 การดำเนินการกิจกรรม “โรงทาน delivery to home” โดยได้รับการ
สนับสนุนอาหารและเครื ่องดื ่มจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย   
จำนวน 78,900 ชุด ซึ่งเริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ 7 - 30 เมษายน 2563           
รวม 24 วัน จำนวน 11 วัด วัดละ 300 ชุด/วัด/วัน  
  

 
แหล่งข้อมูล:  ที่ทำการปกครองอำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 

 
 

ฝ่ายบูรณาการแผนพัฒนาพื้นที่และนโยบายพเิศษ 
ส่วนแผนงานยุทธศาสตร ์
กองวิชาการและแผนงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


