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ตัวอย่างที่ประสบความสำเร็จ ในการบริหารจัดการในการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่
ระบาดของโรค COVID-19 (Best Practice) : กรณีอำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ 
1. กระบวนการ 

 
มาตรการป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) 

อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ 
บรูณาการการประสานการทำงานเชิงพื้นที่ แลกเปลี่ยนข้อมูล และร่วมเฝ้าระวังป้องกันการแพร่ระบาดของ  

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ผ่าน กลไกการทำงานเชิงพ้ืนที่ ดังนี้ 
- กลไกที่ 1 : ฝ่ายปกครอง โดยมี ที่ทำการปกครองอำเภอเป็นพี่เลี้ยง ประสานการปฏิบัติในพ้ืนที่  
- กลไกที่ 2 : เจ้าหน้าที่สาธารณสุข และอาสาสมัครสาธารณสุข เป็นผู้ให้ข้อมูลความรู้ รวมถึงสร้างการรับรู้
และความเข้าใจที่ถูกต้อง 
- กลไกที ่3 : ภาคประชาสังคม กลุ่มเครือข่ายระดับหมู่บ้าน  
  

2. การบริหารจัดการ 
มาตรการป้องกันการแพร่ระบาด  
- การเตรียมความพร้อมสำหรับมาตรการ Local Quarantine 
- ส่งเสริมให้ประชาชนใช้หน้ากากอนามัยทางเลือก เพ่ือลดการใช้หน้ากาอนามัยทางการแพทย์ 
- จัดชุดปฏิบัติการร่วมพลเรือน ตำรวจ ทหาร เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ผู้ปกครองท้องที่ องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น ในการติดตามดูแลเพ่ือไม่ให้เกิดการกักตุนสินค้า และไม่ให้จำหน่ายในราคาสูงเกินสมควร 
- ดำเนินมาตรการป้องกันเพ่ือหยุดการนำเชื้อไวรัสเข้าจากนอกพ้ืนที่ โดยผู้ที่เดินทางจากประเทศกลุ่มเสี่ยงมา

จะต้องมีใบรับรองแพทย์ และกักตัวเองเป็นเวลา 14 วัน ตามที่กฎหมายกำหนด 
- ประสานงานกับภาคส่วนต่าง ๆ เพ่ือช่วยประชาสัมพันธ์การควบคุมการเดินทางของประชาชนให้น้อยที่สุด 
- มาตรการงดกิจกรรมต่าง ๆ 
- มาตรการ ปิดสถานศึกษา  

ฯลฯ 
 



มาตรการควบคุมและการจำกัดการแพร่ระบาด  
- แจ้งทุกภาคส่วนในอำเภอให้ถือปฏิบัติตามตำสั่งเจ้าพนักงานควบคุมโรคตาม พ.ร.บ. โรคติดต่อ พ.ศ. 2558 

โดยเคร่งครดั 
- มอบหมายอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ดำเนินการดูแล ติดตาม และรายงานการกักตัว 

ผู้เดินทางจากต่างประเทศ 
- ราษฎรกลุ่มชาติพันธุ์โดยเฉพาะปกาเกอะญอ (กระเหรี่ยง) ดำเนินการตามวิถีชีวิต ความเชื่อทางด้าน 

จิตวิญญาณ ของชนเผ่าที่สืบสานกันมาเป็นเวลานานด้วยการทำพิธีกรรม "เกราะหยี่" หรือพิธีปิดหมู่บ้าน 
เพ่ือปิดพื้นท่ีชุมชน หมู่บ้าน ห้ามคนในออก – คนนอกเข้า ในช่วงระยะวลาหนึ่ง เริ่มตั้งแต่เวลา 18.00 น.
ไปจนถึงเวลา 08.00 น. ของวันรุ่งขึ้น เพื่อเป็นการควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) ที่อาจเข้ามาแพร่ระบาดในหมู่บ้าน ในตำบลนาเกียน และตำบลสบโขง 
อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ 

        มาตรการเตรียมความพร้อมด้านการรักษาพยาบาลผู้ป่วย 
- เตรียมความพร้อมของบุคลากร วัสดุอุปกรณ์ และระบบการจัดการเครือข่ายโรงพยาบาลชุมชน และ

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต) ทั่วทั้งอำเภอ 
- โรงพยาบาลอมก๋อยจัดช่องทางการเข้ารับบริการ AR Clinic เพื่อให้บริการผู้ป่วยที่มีอาการทางระบบ

ทางเดินหายใจที่ไม่เข้าเกณฑ์กลุ่มผู้ป่วย PUI เมื่อผ่านจุดคัดกรองผู้ป่วยสามารถมารับบริการในคลินิกซึ่ง
เป็น Zone ให้บริการแยกจากกลุ่มผู้ป่วยอื่น ๆ มีแพทย์ออกมาตรวจ ให้บริการเป็นระบบ one stop 
service 
มาตรการสื่อสารสาธารณะและการนำเสนอข่าว 

- ประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจการปฏิบัติตนที่ถูกต้องภายในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่ า 2019  
(โควิด - 19) ทางช่องทางการสื่อสาร และสื่อสารมวลชนทุกรูปแบบในอำเภอ สร้างความเข้าใจและความ
ตระหนักรู้กับประขาขนทั่วไปให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน รวมทั้งร่วมกันสื่อสารสถานการณ์และวิธีการ
ปฏิบัติตัวสำหรับบุคคล ครอบครัว สถานที่ทำงาน ชุมชน และสังคม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ตัวอย่างสมุด E – book ให้ความรู้ประชาชน เกี่ยวกับมาตรการป้องกนัตัวจากการตดิเช้ือโรคโควิด - 19 



3. วิธีการ : สร้างความรับรู้ความเข้าใจผ่านกลไกการบริหารจัดการเชิงพื้นที่  
อำเภออมก๋อย ได้ดำเนินการดังต่อไปนี้ 

3.1 การสร้างการรับรู ้ที ่ถูกต้อง เน้น Social Distancing โดยเผยแพร่ข้อมูลสร้างความเข้าใจให้กับ
ประชาชน โดยกำหนดให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และ อสม. ประชาสัมพันธ์มาตรการจากรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย 
และกรมการปกครอง ผ่านหอกระจายข่าวหมู่บ้าน ประกอบการประชาสัมพันธ์ข้อมูลผ่านช่องทางการสื่อสาร
ออนไลน์ เช่น Line Group Facebook เพื่อเป็นช่องทางให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลที่ถูกต้อง รวมถึงการ
เรียนรู้ผ่านระบบ E - book ในเว็ปไซต์ http://online.anyflip.com/rbgp/fyhh/mobile/index.html?1585304371423 

3.2 กลไกฝ่ายปกครองในพื้นที่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตรวจสอบร่วมกับ สาธารณสุขอำเภอ อสม. และ รพ.สต. 
โดยเจ้าหน้าที ่สาธารณสุขอำเภอและ รพ.สต. ดำเนินการสำรวจ ติดตาม รับแจ้ง ลงทะเบียนจัดส่งเอกสาร  
ที่เกี่ยวข้องรายงานแก่เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อในเขตท้องที่ และบันทึกข้อมูลในระบบ Thai QM 

3.3 มาตรการรักษาระยะห่างทางสังคม Social Distancing ในที ่ทำงานจัดระยะห่างผู ้ปฏิบัติงาน  
การให้บริการประชาชน ทั้งยังจัดพื้นที่บริการประชาชนให้มีระยะห่างที่ปลอดภัย ทั้งการจัดที่นั่งรอรับบริการ  
การตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย ฯลฯ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

ชาวบ้านทำพิธี “เกราะหยี่” ปิดหมู่บ้านปัดเป่าสิ่งช่ัวร้าย
ตามความเชื่อของชนเผ่าปกาเกอะญอ (กระเหรี่ยง) 

การรณรงค์ตามมาตรการของรัฐ  
โดยเฉพาะด้าน Social Distancing ลดการแพรร่ะบาด 



4. รูปแบบการทำงานการแบบบูรณาการ ผ่านกลไกการบริหารจัดการเชิงพื้นที่  
อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่

 
 
 
 
 

 

 
แหล่งข้อมูล : *ที่ทำการปกครองอำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ 

 
 

ฝ่ายบูรณาการแผนพัฒนาพื้นที่และนโยบายพิเศษ 
ส่วนแผนงานยุทธศาสตร์ 
กองวิชาการและแผนงาน 

 

• บูรณาการการ
ท างานเชิงพื้นที่

ที่ท าการปกครองอ าเภอ
อมก๋อย + สาธารณสุข

• เฝ้าระวัง ติดตาม 
ส ารวจและบันทึกข้อมูล

ฝ่ายปกครอง ก านัน
ผู้ใหญ่บ้าน

• ให้ค าแนะน า 
และติดตาม
กลุ่มเสี่ยง

เจ้าหน้าที่สาธารณสุข และ 
อสม.

• สร้างการรับรู้
• จัดท าสื่อ 

ประชาสัมพันธ์

ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายหมู่บ้าน 


