
         
                                                                                                             

 
 

ตัวอย่างที่ประสบความส าเร็จ (Best Practice) ในการบริหารจัดการในการเฝ้าระวังและ
ป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 : กรณทีี่ท าการปกครองจังหวัดชุมพร  
1.หลักการด าเนินงาน 
                  
 
 
 
 
 
 
 
 
             จังหวัดชุมพรมี ค าสั่งจัดตั้งศูนย์ประสานงานคณะท างานสนับสนุนการป้องกันโรคติดต่อ “ศูนย์ COVID-19 
ชุมพร” มีการบูรณาการหน่วยงานราชการ ฝ่ายปกครอง ต ารวจ ทหาร และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมกัน              
วางระบบ และด าเนินการ ดังนี้ 
             - ก าหนดมาตรการในการคัดกรองและป้องกันการแพร่ระบาดในการเดินทางเข้า-ออก จังหวัดชุมพร  
             - ค้นหาผู้เสี่ยงโรคและกลุ่มผู้สัมผัสใกล้ชิด  
             - ก าหนดพื้นที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดที่จะต้องเฝ้าระวัง  
             - จัดท าแผนปฏิบัติการเฝ้าระวัง เพ่ือป้องกันและควบคุมโรคระบาดในพ้ืนที่   
 

     ค าสั่งจังหวัดชุมพร เรื่อง แต่งตั้งคณะท างานสนับสนุนการป้องกันโรคติดต่อของคณะกรรมการโรคติดต่อ
จังหวัดชุมพร  
               - วางแผน อ านวยการ ควบคุม สั่งการ และควบคุมแก้ไขปัญหาการปฏิบัติในการเฝ้าระวัง     
               - ตรวจสอบค้นหา คัดกรอง แยกกัก กักกัน คุมไว้สังเกตการณ์ บุคคลเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)   
               - ควบคุม ติดตาม ก ากับ ประสานงาน สนับสนุน แผนรับผู้ป่วย ระบบดูแลรักษา ระบบการส่งต่อ  
               - จัดตั้งสถานที่กักตัว โรงพยาบาลสนาม เฝ้าระวังข้อมูลข่าวสารจากสื่อต่าง ๆ ทุกช่องทาง และประเมิน    
การรับรู้ของสาธารณะ  
               - จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ในการป้องกันการแพร่ระบาด เช่น หน้ากากอนามัย เจลล้างมือ ส าหรับเจ้าหน้าที่และ
ประชาชนทั่วไปให้เพียงพอ  
               - ประสานและระดมสรรพก าลังในการก าจัดพ้ืนที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาด (Big Cleaning Day) และขอ 
ความร่วมมือจากภาคเอกชนและประชาชนในการลดความเสี่ยงของการแพร่ระบาด  
               - วางมาตรการเพ่ือลดความเสี่ยงของการแพร่เชื้อในสถานที่ที่มีประชาชนใช้บริการจ านวนมาก โดยจัดให้มี
การประชุมคณะท างานสนับสนุนการป้องกันโรคติดต่อของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดชุมพร ในเวลา ๐๙.๐๐ น. 
ของทุกวัน พร้อมสรุปข้อมูลสถานการณ์ประจ าวันให้แก่ผู้บริหารของจังหวัดชุมพร เพ่ือเป็นแนวทางในการตัดสินใจ      
ในการบริหารจัดการเฝ้าระวัง เพ่ือป้องกันและควบคุมโรคระบาดในพ้ืนที่จังหวัดชุมพร 
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    2. กระบวนการและการบริหารจัดการ 
 

     
๒.๑ ให้ทุกอ าเภอมีระบบการเฝ้าระวัง ค้นหา คัดแยก ผู้ติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  ดังนี้ 
    ๑) ศูนย์ข้อมูล BIG DATA ของสาธารณสุขจังหวัดชุมพร (ข้อมูลผู้เดินทางและผู้เสี่ยงโรคและกลุ่มผู้สัมผัสใกล้ชิด) 
    ๒) RE-X-RAY ต าบล/หมู่บ้าน โดยแต่งตั้งคณะท างานค้นหา คัดกรอง เฝ้าระวัง ระดับหมู่บ้าน/ชุมชน และน า
กลไกฝ่ายปกครองในพ้ืนที่ ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจ าต าบล สารวัตรก านัน สมาชิกองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) สมาชิก อส. อปพร. ตรวจสอบร่วมกับสาธารณสุขอ าเภอ 
เจ้าหน้าที่ อสม. และ รพ.สต. สอบถามข้อมูลผู้เดินทาง ผู้เสี่ยงโรคและกลุ่มผู้สัมผัสใกล้ชิด เพ่ือรายงานข้อมูลไปยัง
อ าเภอ/เทศบาลเมือง ให้ลงในระบบ GOOGLE FORM ส่งข้อมูลให้ศูนย์ข้อมูล BIG DATA และลงข้อมูลใน Application 
Thai QM พร้อมติดตั้ง “AOT Airport Application” ให้แก่กลุ่มผู้เฝ้าระวัง 
   ๓) ให้เจ้าบ้าน/ผู้ควบคุมดูแลบ้าน แจ้งก านัน ผู้ใหญ่บ้าน เมื่อพบผู้เดินทางและผู้เสี่ยงโรคและกลุ่มผู้สัมผัสใกล้ชิด 
   ๔) ตั้งด่านตรวจ ๗ จุดสกัดทางบก เข้า-ออก /1 จุดสกัด ทางน้ า ตลอด ๒๔ ชั่วโมง โดยฝ่ายปกครอง ต ารวจ 
ทหาร จัดชุดเคลื่อนที่เร็ว ๓ ชุด ก าลังชุดละ ๓ นาย เพ่ือดูแลการเดินทางข้ามพ้ืนที่จังหวัด การจราจร การเฝ้าระวัง
หรือสังเกตอาการผู้เดินทาง และพฤติกรรมที่เสี่ยงต่อการติดต่อโรค ดังนี้ 
       ๔.๑ ด่านพละ เขตติดต่อจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
       ๔.๒ สนามบินปะทิว  
       ๔.๓ หน้าเทศบาลต าบลวังใหม่ 
       ๔.๔ สถานีรถไฟชุมพร 
       ๔.๕ บ.ข.ส.ชุมพรเมืองใหม่ 
       ๔.๖ จุดตรวจพะโต๊ะ อ าเภอพะโต๊ะ เขตติดต่อจังหวัดระนอง 
       ๔.๗ จุดตรวจทุ่งสวรรค์ อ าเภอละแม เขตติดต่อจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
       ๔.๘ ท่าเรือลมพระยา 
 

๒.๒ มาตรการรักษาระยะห่างทางสังคม Social Distancing ขอความร่วมมือจากพ่ีน้องชาวชุมพร ดังนี้ กินร้อน 
ช้อนตัวเอง สวมหน้ากากอนามัยเมื่อเป็นไข้ หรือสวมหน้ากากผ้าเมื่อจ าเป็นต้องเดินทางไปยังสถานที่ ที่มีประชาชน
อยู่ร่วมกันอย่างแออัด งดเดินทางไปพ้ืนที่เสี่ยงและสถานที่แออัด ล้างมือให้สะอาดอยู่เสมอด้วยสบู่หรือเจลล้างมือ                 
ให้อยู่ห่างจากผู้อื่น อย่างน้อย ๑ เมตร  
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๒.๓ ใช้หอกระจายข่าวเป็นหลักในการสื่อสารกับประชาชนใน
ระดับหมู่บ้าน 
       เช่น แจ้งรายละเอียดบุคคลที่ไม่ยอมกักตัวให้ประชาชน
ทราบ แจ้งวิธีปฏิบัติตามค าสั่งคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อ
จังหวัด หรือหากมีบุคคลนอกพ้ืนที่จังหวัดชุมพรมาพักอาศัยใน
บ้าน หรือพบเห็นผู้ที่เป็นหรือมีเหตุสงสัยว่าเป็นโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 ให้แจ้ง ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ประธานชุมชน หรือ
เจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่อยู่ใกล้บ้านทราบทันที 
          

        สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 ในพ้ืนที่จังหวัดชุมพร โดยสถานการณ์จังหวัดชุมพร           
ณ วันที่ 1 เมษายน 2563 มีผู้ที่เข้าเกณฑ์สอบสวนโรค ทั้งหมด 43 ราย ผลตรวจไม่พบเชื้อ 37 ราย รอผลการตรวจ  
5 ราย พบผู้ป่วยยืนยัน 1 ราย ขณะนี้รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลหลังสวน ซึ่งอาการของผู้ป่วยโรคโควิด-19 รายดังกล่าว 
ดีขึ้นมาก และอยู่ในการดูแลของทีมแพทย์ ส าหรับบุคคลที่สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยรายดังกล่าว ผลการตรวจไม่พบเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 แต่อยู่ในขั้นตอนการควบคุมเพ่ือดูอาการต่อไป 

 

 ๓. ภารกิจของท่ีท าการปกครองจังหวัดชุมพร 

 การแจกจ่ายหน้ากากอนามัยและเวชภัณฑ์อนามัย (Surgical Mask)  
และเวชภัณฑ์ ส าหรับกลุ่มเสี่ยง 
          กระทรวงมหาดไทยออกแนวทางปฏิบัติในการบริหารจัดการหน้ากากอนามัย  
(Surgical Mask) และเวชภัณฑ์ โดยมอบหมายที่ท าการปกครองจังหวัด เป็นหน่วย
รับผิดชอบ ส าหรับกลุ่มเสี่ยงในระดับพื้นท่ี โดยมีกลุ่มเป้าหมายจ านวน 4 กลุ่ม ได้แก่ 
ผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ใกล้ชิด/สัมผัสผู้ป่วย ผู้ที่ปฏิบัติงานบริการที่ใกล้ชิดกับประชาชน 
ผู้ปฏิบัติงานที่มีความเสี่ยง และกลุ่มเสี่ยง/กลุ่มเปราะบาง เช่น ผู้สูงอายุ ผู้ป่วย ผู้ที่มี
โรคประจ าตัว ผู้พิการ  
          ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจนับหน้ากากอนามัยฯ 
เพ่ือตรวจนับความถูกต้อง ครบถ้วน ที่ได้รับการจัดส่งจากบริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ากัด    
โดยแต่ละวันจังหวัดชุมพรได้รับหน้ากากอนามัยวันละ 6,000 ชิ้น (เริ่มรับวันแรกเมื่อ
วันที่ 31 มีนาคม 2563 เวลา 08.30 น รวมรับแล้ว ณ ปัจจุบัน (ข้อมูล ณ วันที่        
2 เมษายน 2563 ) จ านวน 18,000 ชิ้น และจัดท าบัญชีและแผนการแจกจ่าย ตาม
กลุ่มเป้าหมาย โดยจัดสรรให้เหมาะสม ทั่วถึงทุกอ าเภอ พร้อมทั้งจัดท าเอกสาร           
การรับ - แจกจ่าย อย่างชัดเจน เป็นไปด้วยความโปร่งใส ยุติธรรม และผู้บริหารได้ก าชับ
ผู้เกี่ยวข้องทุกคน ห้ามน าหน้ากากอนามัยฯ ไปใช้หรือแจกจ่ายเพ่ือวัตถุประสงค์อ่ืนโดยเด็ดขาด  
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการน าไปใช้หรือมอบให้บุคคลอ่ืนที่ไม่เกี่ยวข้อง 
 
หมายเหตุ : ที่ท าการปกครองจังหวัดชุมพร จังหวัดชุมพร 

ฝ่ายบูรณาการแผนพัฒนาพื้นที่และนโยบายพิเศษ 
ส่วนแผนงานยุทธศาสตร์ 
กองวิชาการและแผนงาน 


