
         
                                                                                                             

 
 

ตัวอย่างที่ประสบความสำเร็จ (Best Practice) ในการบริหารจัดการในการเฝ้าระวังและ
ป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 : การบริหารจัดการเชิงพื้นที่ กรณีตรวจพบผู้ป่วย
ยืนยันติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กรณศีึกษา อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น 

 

1. การบริหารจัดการเชิงพื้นที ่
 

 อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น บริหารจัดการเชิงพื้นที่ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส    
โคโรนา 2019 (COVID-19) ดังนี้ 
          1.1 จัดตั้งศูนย์บริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน   
ตามคำสั่งอำเภอน้ำพอง ที่ 114/2563 ลงวันที่ 25 มีนาคม  
2563   
 1.2 มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานเฝ้าระวัง 
ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) โดยบูรณาการ
ทุกภาคส่วน ทั้งส่วนภูมิภาค ท้องถิ่น และภาคเอกชน 
 1.3 แต่งตั ้งหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดเชื้อไวรัส     
โค โ รนา  2019  (COVID – 19)  ตามคำส ั ่ ง อำ เภอน ้ ำพอง  
ที ่118/2563 ลงวันที่ 30 มีนาคม 2563 
 1.4. จัดตั ้งจุดคัดกรองเพื ่อป้องกันและสกัดกั ้นตาม
มาตรการป้องกันการแพร่ระบาด ทั้ง 12 ตำบล 168 หมู่บ้าน 
จำนวนทั้งสิ้น 83 จุด ใช้กำลังประกอบด้วย กำนัน  ผู้ใหญ่บ้าน  
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน อสม. และ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 1.5 ให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ทุกหมู่บ้าน จัดทีมเฝ้าระวัง
ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระดับหมู่บ้าน และชุดรักษา
ความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แบบเคาะ
ประตูบ้าน ในการปฏิบัติตัวเพ่ือป้องกันโรค  
 

 1.6 ให้ทุกหมู่บ้านตรวจสอบเฝ้าระวัง คนเข้า - ออก ในหมู่บ้าน (คนที่เดินทางกลับจากต่างประเทศ กทม. 
ปริมณฑล ต่างจังหวัด)  โดยให้ผู้นำชุมชน/รพ.สต. รวบรวมข้อมูลรายงานให้อำเภอทราบ ซึ่งได้ดำเนินการตั้งแตว่ันที่  
22 มีนาคม 2563 เป็นต้นมา โดยสรุปข้อมูล (ณ วันที่ 17 เมษายน 2563) พบว่า มีคนนอกพ้ืนที่เดินทางเข้ามาใน
พื้นที่ทั้งสิ้น 1,630 คน  เป็นชาย 770 คน  หญิง 860 คน 
 

 1.7. การประกาศเป็น “หมู่บ้านปลอดโควิด-19” ดำเนินการโดยให้หมู่บ้านจัดทำประชาคมหมู่บ้านเพ่ือ
แสดงเจตนารมณ์ เมื่อประชาคมแล้วให้หมู่บ้านกำหนดมาตรการในการดำเนินการ  ไม่ว่าจะเป็นการตั้งจุดคัดกรอง  
คนเข้า - ออก หมู่บ้าน หรือดำเนินการอื่น ๆ ตามมติของประชาคม ในเบื้องต้น มีหมู่บ้านแสดงเจตนารมณ์แล้ว  
จำนวน  28  หมู่บ้าน  แบ่งเป็นรอบที่ 1  จำนวน 12 หมู่บ้าน  และรอบท่ี 2 จำนวน 16 หมู่บ้าน 
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2. การบริหารจัดการ กรณีพบผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

  เมื่อวันที่ 13 เมษายน 2563 ได้ตรวจพบผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
จำนวน 1 ราย เป็นหญิงไทย อายุ 63 ปี ประวัติ มีโรคประจำตัวความดันโลหิตสูง และ
เบาหวาน โดยผู้ป่วยพักอาศัยอยู่บ้านกุดน้ำใส หมู่ที ่ 1 ตำบลกุดน้ำใส อำเภอน้ำพอง  
จ ังหว ัดขอนแก่น นายอำเภอน ้ำพองในฐานะผ ู ้อำนวยการศูนย ์บร ิหารราชการ 
ในสถานการณ์ฉุกเฉินอำเภอน้ำพอง ได้ดำเนินการ ดังนี้ 

 

    2.1 การสอบสวนโรค ลงตรวจสอบพื้นที่แบบ “เคาะประตูบ้าน” ตรวจวัดไข้  ประชาสัมพันธ์
แจ้งประชาชนให้ความรู้ในการปฏิบัติตัว และได้ดำเนินการตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข  ดังนี้ 

    1) กักตัวกลุ่มเสี่ยงผู้สัมผัสร่วมบ้านผู้ป่วย  จำนวน  2  คน  
      2) กักตัวกลุ่มผู้สัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วย (ญาติ)  จำนวน  3  คน 
      3) กักตัวกลุ่มใกล้ชิดผู้สัมผัสผู้ป่วย    จำนวน  8  คน 
      4) กลุ่มเสี่ยงผู้สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วย   จำนวน  68 คน  ทั้งหมดข้ึนทะเบียน  
       เฝ้าระวังติดตามอาการ 14 วัน  ซึ่งปัจจุบันตรวจไม่พบเชื้อ ดังนี้ 
    - บุคลากรทางการแพทย์ในโรงพยาบาล  จำนวน 53 คน   
    - ผู้ป่วยใน WARD หญิง ตึก 114         จำนวน 15 คน 
                        : โดยกักตัวเด็ดขาด กลุ่ม 1) – 3) รวม 7 ครัวเรือน โดยมีมาตรการในการส่งข้าวส่งน้ำ   
       ไม่ให้ออกนอกเคหสถาน แต่อย่างใด จำนวน 14 วัน 
 
 

 2.2 การดำเนินการในส่วนของหมู่บ้าน/เทศบาล พื้นที่ที่พบผู้ป่วย 
      - ตั้งจุดคัดกรอง จำนวน 3 จุด ในพื้นที่หมู่บ้านที่พบผู้ป่วย และปิดกั้นเส้นทางอื่น สกัดกั้น    
การเดินทางอย่างอิสระของประชาชนทั้งในและนอกหมู่บ้าน เพ่ือป้องกันและสกัดกั้นการนำเชื้อเข้าและออกสู่หมู่บ้าน  
      - ประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจ และขอความร่วมมือประชาชนในพื้นท่ีให้ปฏิบัติตามประกาศ
ของกระทรวงสาธารณสุข และประกาศคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดขอนแก่น อย่างเคร่งครัด 
      - ชี้แจงทำความเข้าใจประชาชนในพ้ืนที่ให้ลดการเดินทางออกนอกเคหสถานในเวลาที่ประกาศ
สถานการณ์ฉุกเฉิน ยกเว้นมีเหตุจำเป็นอันหลีกเลี่ยงไม่ได้ตามข้อกำหนด ฉบับที่ ๒ และฉบับที่ ๓  ตาม พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ 
      - ให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขประจำตำบล เจ้าหน้าที่ตำรวจ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม. ร่วมปฏิบัติ
หน้าที่คัดกรอง เฝ้าระวัง ผู้ทีม่ีอาการป่วยเพ่ือแยกกักไว้สังเกต 
      - กองสาธารณสุขเทศบาลตำบลกุดน้ำใส เข้าฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อทำความสะอาดบ้านผู้ป่วยยนืยัน 
และผู้สัมผัสใกล้ชิด 
      - รพ.สต.กุดน้ำใส และ อสม. ตรวจคัดกรองวัดไข้ราษฎรในหมู่บ้านทุกคนทันทีที่มีการยืนยัน   
การพบผู้ป่วย 
 หลังจากมีการยืนยันพบผู้ติดเชื้อในพื้นที่อำเภอน้ำพอง ศบฉ.อ.น้ำพอง ได้มอบหมายให้เทศบาล
ตำบลวังชัย และเทศบาลตำบลน้ำพอง จัดตั้งจุดคัดกรองเพ่ือรักษาจุดเศรษฐกิจอำเภอ ได้แก่ ตลาดเทศบาลตำบลวังชัย 
4 จุด ตลาดเทศบาลน้ำพอง  3 จุด รวมเป็น 7 จุด 
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3. การบูรณาการ และการสนับสนุนในพ้ืนที ่
  

3.1 บริษัท เคเอสแอล กรีน อินโนเวชั่น  จำกัด (มหาชน)  สาขาน้ำพอง ให้การสนับสนุน
แอลกอฮอล์ 75 % จำนวน 1,000 ลิตร   โดยได้ดำเนินการดังนี้ 
 - มอบให้  อปท.  ที่ขอรับการสนับสนุน    จำนวน  50 ลิตร 
 - มอบให้ รพ.สต.  และสาธารณสุขอำเภอ   จำนวน  95 ลิตร 
 - มอบให้ส่วนราชการและใชบนที่ว่าการอำเภอฯ จำนวน  15 ลิตร 

 - มอบให้หมู่บ้านในพ้ืนที่ 168 หมู่บ้าน ๆ ละ 5 ลิตรจำนวน  840 ลิตร 
3.2 การไฟฟ้าน้ำพอง สนับสนุนงบประมาณในการทำเจลแอลกอฮอล์ เป็นเงิน  50,000 บาท   
3.3 บริษัท ปตท.สผ. สนับสนุนงบประมาณในการทำเจลแอลกอฮอล์ เป็นเงิน  10,000 บาท
3.4 บริษัท เอ็กซอนโมบิล เอ็กซ์โพลเรชั่น แอนด์ โพรดักชั่น โคราช จำกัด สนับสนุนงบประมาณ   

    ในการทำเจลแอลกอฮอล์ จำนวน 10,000 บาท 
         3.5 บร ิษ ัท ฟิน ิคซ์  พล ัพ แอนด์ เพเพอร ์ จำกัด (มหาชน) สนับสนุนงบประมาณ  

                                   จำนวน 10,000 บาท 
 
 

 การดำเนินการและให้ความช่วยเหลือในส่วนของท่ีทำการ
 ปกครองอำเภอน้ำพอง 
 

 1) ดำเน ินการทำเจลล้างมือแอลกอฮอล ์ 75 % โดยใช้
งบประมาณจากงบบูรณาการฯ  จำนวน  300 ลิตร/ 3,000 ขวด   
 2) ดำเนินการทำสเปร์ยแอลกอฮอล์ 75 %  โดยใช้งบประมาณ
จากงบบูรณาการฯ  จำนวน  400 ลิตร/ 3,500 ขวด 
 กิจกรรมที่ 1) และ 2) ได้รับการสนับสนุนวิทยากรจากคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม  โดยใช้
กำลังจากแพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน อสม. กิ่งกาชาดอำเภอ    
น้ำพอง ร่วมกันจัดทำ 
 3) ออกเยี่ยมและมอบถุงยังชีพแก่ผู้กักตัว จำนวน  130 ชุด 
 4) แจกจ่ายหน้ากากผ้าให้กลุ่มเปราะบาง ครัวเรือนตกเกณฑ์ 
จปฐ. รวม 1,000 ชิ้น 
 
 
 
 
 
 
 

แหล่งข้อมูล : ที่ทำการปกครองอำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น 
 

ฝ่ายบูรณาการแผนพัฒนาพ้ืนที่และนโยบายพิเศษ 
ส่วนแผนงานยุทธศาสตร์ 
กองวิชาการและแผนงาน 


