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ตัวอย่างที่ประสบความสำเร็จ (BEST PRACTICE) ในการบริหารจัดการในการเฝ้าระวังและ
ป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 : การบริหารจัดการพื ้นที ่ เมื ่อพบผู ้ต ิดเชื้อ 
โรค COVID-19 เพ่ือสกัดกั้นการแพร่ระบาดในอำเภอ กรณีศึกษาอำเภอจุน จังหวัดพะเยา 

๑. ที่มาและสภาพปัญหา 
 เมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๓ จังหวัดพะเยาโดยคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพะเยา ได้ยืนยัน 
การพบผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จำนวน ๒ ราย ซึ่งหนึ่งในสองรายเป็นบุคคลที่พัก
อาศัยอยู่ใน หมู่ที่ ๘ ตำบลลอ อำเภอจุน จังหวัดพะเยา โดยมีอาการไข้ ไอ เจ็บคอ มีน้ำมูก ซื้อยามารับประทานเอง 
และหยุดงานอยู่ในบ้านพักของตนเองที่กรุงเทพมหานคร จากนั้นได้เดินทางด้วยรถยนต์ส่วนตัวพร้อมเพื่อนบ้าน 
(อาศัยอยู่ในหมู ่ที ่ 6 ตำบลลอ) เดินทางกลับภูมิลำเนามายัง หมู ่ที่  ๘ ตำบลลอ อำเภอจุน จังหวัดพะเยา  
 ชุดปฏิบัติการประจำตำบลลอ อำเภอจุน ไดด้ำเนินการตามมาตรการของคณะกรรมการโรคติดต่อฯ 
จึงนำตัวผู้ป่วยส่งโรงพยาบาลจุน เพื่อรักษาตัวและโรงพยาบาลจุนได้ส่งตัวไปยังโรงพยาบาลพะเยาเพ่ือ
ตรวจหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และแจ้งผลตรวจปรากฏว่าพบโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) ทั้งนี้ อำเภอจุน และโรงพยาบาลจุนได้ทำการส่งตรวจบุคคลใกล้ชิดผู้ป่วยจำนวน ๑๕ ราย 
ผลปรากฏในวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๓ ว่าไม่มีผู้ใกล้ชิดผู้ป่วยตรวจพบว่าติดเชื้อแต่อย่างใด 
 ภายหลังเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทำให้เกิดปัญหาทางสังคมคือ ประชาชนนอกพ้ืนที่หมู่ที่ 6 และ หมู่ที่ 8 
ตำบลลอ อำเภอจุน ไม่ซื้อขายสิ่งของที่คนตำบลลอ นำไปขาย และแสดงท่าทีรังเกียจเมื่อทราบว่ามาจาก 
หมู่ที่ 6 และ 8 ตำบลลอ อำเภอจุน  

๒. การบริหารจัดการพื้นที่ 
 จากสถานการณ์ที ่เกิดขึ ้น ภายใต้การบังคับบัญชาของ 
เร ืออากาศตรีอดุลย์ พรหมวาทย์ นายอำเภอจุน พร้อมด้วย
สาธารณสุขอำเภอจุน และโรงพยาบาลจุน ได้กำหนดแนวทาง 
การบริหารจัดการพื้นที่ “CHUN MODEL” เพื่อใช้เป็นแนวทาง 
การดำเนินการเพื ่อเฝ ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของ 
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้  

 C – Cover ปกป้อง  
 การดำเนินการเพื ่อปกป้อง อำเภอจุนได้เสนอให้ผู ้ว ่าราชการจังหวัดพะเยาโดยความเห็นชอบ 
ของคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดพะเยา มีคำสั่งปิดพื้นที่หมู่บ้านหมู่ที่ ๖ และหมู่ที่ ๘ ตำบลลอ  
อำเภอจุน จังหวัดพะเยา เนื่องจากเป็นพื้นที่เสี ่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19)  โดยมีรายละเอียดในการดำเนินการดังนี้ 
 ๑. จัดให้มีจุดตรวจคัดกรองโรคติดเชื ้อไวรัส 
โคโรนา 2019 (COVID-19) ๒ จุด ได้แก่  (๑) จุดตรวจ
คัดกรองสามแยกบ้านศรีเมืองชุม หมู่ที่ ๖ ตำบลลอ และ 
(๒) จ ุดค ัดกรองสามแยกบ้านใหม่พ ัฒนา หมู ่ท ี ่  ๘ 
ตำบลลอ ซ ึ ่ งประกอบด ้วยฝ ่ายปกครองตำบลลอ 
อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน เจ้าหน้าที่จาก
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล เป็นเจ้าหน้าที่
ประจำจุดคัดกรอง 
 
 



 ๒. จัดตั ้ง “ศูนย์บัญชาการส่วนหน้า” ซึ ่งมีปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ ่มงานบริหารงานปกครอง                      
เป็นหัวหน้าศูนย์ฯ ร่วมกับ ปลัดอำเภอ อาสารักษาดินแดน เจ้าหน้าที่ตำรวจ และเจ้าหน้าที่จากองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ฯ ซึ่งมีหน้าที่บัญชาการสถานการณ์เฉพาะหน้า  
 ๓. สั่งการให้เจ้าหน้าที่ประจำจุดคัดกรองปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด จนนำมาซึ่งการจับกุม
ผู้กระทำความผิด  ๑ ราย ในวันที่  ๗ เมษายน ๒๕๖๓ โดยผู้กระทำความผิดมีพฤติการณ์ออกนอกพ้ืนที่ตาม
มาตรการควบคุมการแพร่ของโรคติดต่ออันตรายในท้องที่ โดยไม่มีเหตุจำเป็นอ่ืน ๆ และไม่ไดร้ับอนุญาตจาก
เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ อันเป็นการกระทำฝ่าฝืน  พระราชกำหนดการบริหารราชการแผ่นดิน 
ในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๕๘ มาตรา ๑๘ และฝ่าฝืนพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘ มาตรา ๕๒  
 การดำเนินการทั้งหมดนี้ถือเป็นมาตรการใน 
การปกป้องประชาชน ในหมู ่ท ี ่  ๖ และหมู ่ที่  ๘ 
ตำบลลอ อำเภอจุน จากการถูกประชาชนพื ้นที่
ใกล้เคียงแสดงท่าทางไม่พึงประสงค์  ในอีกด้านหนึ่ง
เป็นการลดความเสี ่ยงในการติดเชื ้อของประชาชน 
ในพื้นที่ใกล้เคียงที่จะมาติดต่อกับประชาชนในหมู่ที่ ๖ 
และหมู่ที ่๘ ตำบลลอ อำเภอจุน อีกด้วย  

 H – Heal รักษา 
 อำเภอจุนพร้อมทั ้งสาธารณสุขอำเภอจุน 
โรงพยาบาลจุน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และฝ่ายปกครองตำบลลอ ได้ดำเนินการ ดังนี้ 
 ๑. จัดส่งอาหาร 3 มื้อ ให้แก่ประชาชนในหมู่บ้าน ผ่านกลไกของ อสม. ๑ คน ต่อประชาชน ๒๐ คน  
 ๒. จัดให้มีปฏิบัติการทางจิตวิทยา ได้แก่ 
     ๒.๑ จัดให้มีชุดลาดตระเวรพร้อมรถกระจายเสียง เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจตลอดจนสอดส่อง
ดูแลพื้นที่เป็นประจำทุกวัน 
     ๒.๒ มอบหมายให้ปลัดอำเภอจุน ทำหน้าที่
ผู ้ส่งผ่านกำลังใจจากส่วนราชการและประชาชนนอก
หมู่บ้านไปยังประชาชนโดยการจัดรายการ “กำลังใจ 
สู ่ศรีเมืองชุม” ผ่านทางหอกระจายข่าวของทั ้งสอง
หมู่บ้านเป็นประจำทุกเย็นเวลาประมาณ ๑๘.๐๐ น. เพ่ือ
บอกข่าวสารและส่งกำลังใจให้แก่ประชาชนในหมู่บ้าน 
ที่ถูกปิด เพ่ือผ่านสถานการณ์ที่ยากลำบากนี้ไปด้วยกัน 
     ๒.๓ ประสานทีมสุขภาพจิตของโรงพยาบาลจุน
เข้ามาพบปะสร้างขวัญและกำลังใจในพื้นที่ พร้อมทั้ง
ตรวจผู้มีความเครียดซึ่งพบว่ามีผู้มีความเครียดจำนวน ๘ คน และเข้าดูแลอย่างใกล้ชิด  

 U – Uncover เปิด 
 การดำเนินการเปิดพื้นที่ อำเภอจุนได้จัดให้มีพิธีเปิดหมู่บ้านภายหลังมาตรการปิดหมู่บ้านตามคำสั่ง
จังหวัดพะเยา ในวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๓ ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของการใช้มาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของ
โรคติดต่ออันตรายในท้องที่ หมู่ที่ ๖ และหมู่ที่ ๘ ตำบลลอ อำเภอจุน ทั้งนี้ อำเภอจุนร่วมกับสาธารณสุขอำเภอจุน 
โรงพยาบาลจุน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฝ่ายปกครองตำบลลอ และส่วนราชการอ่ืนๆ ในพ้ืนที่ มาร่วมกันเพ่ือ
ทำพิธีเปิดหมู่บ้านโดยการร่วมกันจุดเทียนเพื่อเป็นสัญลักษณ์แห่งการเริ่มต้นใหม่และการปัดเป่าความทุกข์ใจ 
จากพ่ีน้องประชาชนทั้งสองหมู่บ้าน  
 
 
 



 N – News ข่าวสาร 
 การดำเนินการเพื่อประชาสัมพันธ์ข่าวสาร นายอำเภอจุน ให้ความสำคัญกับการประชาสัมพันธ์
ข่าวสารเกี่ยวกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เนื่องจาก ภายหลังการพบผู้ติดเชื้อรายแรก 
ของอำเภอจุน ทำให้เกิดการส่งต่อข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง และสร้างความเข้าใจผิดเป็นจำนวนมาก อีกทั้ง การที่  
ไม่สามารถประชุมประจำเดือนหัวหน้าส่วนราชการ ตลอดจนประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้านได้ ทำให้ข้อราชการ
ตลอดจนข้อมูลข่าวสารไม่สามารถสื่อสารไปถึงประชาชนได้อย่างครบถ้วน จึงได้ร่วมกับชมรมนักข่าวเมืองจุน 
และพะเยาทีวี จัดรายการ “นายอำเภอพบประชาชน” ทุกวันอังคาร  ผ่านการไลฟ์สดทางเฟซบุ๊คพะเยาทีวี 
เพื่อสื่อสารข้อมูลเกี่ยวกับโควิดและข้อราชการอื่นๆ ให้แก่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ในพื้นที่และพี่น้องประชาชน
ชาวอำเภอจุน 
 
 
 

๓. ผลการดำเนินการ 
 ด้วยความร่วมมือจากหน่วยงานราชการในพื้นที่ และประชาชนหมู่ที ่ ๖ และหมู่ที ่ ๘ ตำบลลอ 
อำเภอจุน ทำให้เกิดผลการดำเนินการ ดังนี้ 
 ๓.๑ ประชาชนในบ้านหมู่ที ่ ๖ และ ๘  ตำบลลอ อำเภอจุน มีขวัญและกำลังใจในสถานการณ์ 
ที่ตรงึเครียดระหว่างมาตรการปิดหมู่บ้าน และมีสุขภาพจิตที่ดีภายหลังการเปิดหมู่บ้าน  
 ๓.๒ อำเภอจุนไม่พบผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  ในพ้ืนที่เพิ่ม ทำให้ยอด 
ผู้ติดเชื้อมีเพียง ๑ รายเท่านั้น  
 ๓.3 ประชาชนอำเภอจุนมีความมั่นใจเนื่องจากได้รับรู้ข่าวสารที่ถูกต้องเกี่ยวกับสถานการณ์ในพ้ืนที่
อย่างสม่ำเสมอและปฏิบัติตามมาตรการต่าง ๆ ที่ทางราชการกำหนดได้อย่างดี 
 

แหล่งข้อมูล: ที่ทำการปกครองอำเภอจุน จังหวัดพะเยา 
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