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ตัวอย่างที่ประสบความส าเร็จ (Best Practice) ในการบริหารจัดการในการเฝ้าระวัง
และป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 : กรณศีึกษา จังหวัดพิษณุโลก 
1. กระบวนการ 

     ก ำหนดมำตรกำรคัดกรองกลุ่มเสี่ยง โดยกำรจัดตั้งด่ำนชั้นนอก - ชั้นใน เพ่ือเฝ้ำระวังป้องกันและควบคุม
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19) ในเขตจังหวัดพิษณุโลก ตั้งแต่วันที่ 1 เมษำยน 2563  โดยแจก
บัตรผ่ำนกำรคัดกรองสีต่ำงๆ ตำมประเภทที่จังหวัดก ำหนด เพ่ืออ ำนวยควำมสะดวกให้กับประชำชนผู้ใช้
เส้นทำงกำรจรำจรในช่วงที่มีกำรควบคุมกำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19)  

2. การบริหารจัดการ 
2.1  ก าหนดใหมี้การตั้งด่านชั้นนอกและด่านชั้นใน 

        1)  คณะกรรมกำรควบคุมโรคติดต่อจังหวัดพิษณุโลก ได้ประชุมเมื่อวันที่ 30 มีนำคม 2563 เห็นชอบ
ให้ทุกอ าเภอด าเนินการจัดตั้งด่านตรวจหมู่บ้านทุกแห่ง (ด้านชั้นใน) เพ่ือเฝ้ำระวังป้องกันและควบคุมโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19) ในหมู่บ้ำน 
       2) คณะกรรมกำรควบคุมโรคติดต่อจังหวัดพิษณุโลก โดยนำยพิพัฒน์ เอกภำพันธ์ ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด
พิษณุโลก เป็นประธำน เห็นชอบให้ด ำเนินมาตรการออกบัตรผ่านการคัดกรอง 2 ประเภท  คือ  
1) กรณีคนต่ำงจังหวัด 2) กรณีคนพิษณุโลก  (ด้านชั้นนอก) 

2.2 ประชาสัมพันธ์ 
       ประชำสัมพันธ์ให้ประชำชนในพื้นที่ทรำบถึงข้อก ำหนด
ในกำรตั้งด่ำนหมู่บ้ำน รวมถึงมำตรกำรกำรใช้บัตรผ่ำนกำร
คัดกรอง  ผ่ำนสื่อมวลชนในพ้ืนที่ และสื่อออนไลน์ต่ำงๆ 
รวมทั้งให้ก ำนัน ผู้ใหญ่บ้ำน ประชำสัมพันธ์ผ่ำนหอกระจำย
ข่ำวในหมู่บ้ำน หรือช่องทำงอ่ืนๆตำมควำมเหมำะสม  
ให้ประชำชนในพ้ืนที่ทรำบโดยทั่วกัน 

 
3. วิธีการ 

3.1 การด าเนินงานส าหรับการตั้งด่านชั้นใน  
 การจัดตั้งด่านตรวจหมู่บ้าน มอบหมำย

ให้ก ำนัน ผู้ใหญ่บ้ำน คณะกรรมกำรหมู่บ้ำน อสม.  
อปพร. ประชำชนจิตอำสำ และองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น ร่วมกันปฏิบัติงำนประจ ำด่ำนตรวจเพ่ือ
ตรวจคัดกรองประชำชนที่เดินทำง เข้ำ-ออก หมู่บ้ำน 
ผลัดละ 5 คน ตลอด 24 ชั่วโมง ให้มีกำรลงทะเบียน
ข้อมูลบุคคล ตรวจวัดอุณหภูมิร่ำงกำย กรณีเป็นบุคคล
นอกพ้ืนที่หมู่บ้ำนเข้ำไปในหมู่บ้ำนให้เจ้ำพนักงำน
ควบคุมโรค (สำธำรณสุขอ ำ เภอ/ผู้ อ ำนวยกำร
โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบล ฯลฯ)  
 
 



 
 กรณีมีผู้เดินทางมาจากต่างจังหวัด ให้ด ำเนินกำร ดังนี้ 

 1) หำกมีบุคคลมำจำกจังหวัดอ่ืนจะเข้ำมำอำศัยในหมู่บ้ำน ให้ผู้นั้นตัดสินใจว่ำจะเข้ำพักอำศัยใน
หมู่บ้ำนหรือไม่ และหำกผู้ใดตัดสินใจเข้ำพักอำศัยในหมู่บ้ำน ให้ด ำเนินกำรกักตัวทั้งผู้อำศัยและผู้ให้ที่พักอำศัย
เป็นเวลำ 14 วัน 
 2) ในกรณี หำกมีธุระจ ำเป็นต้องพบปะรำษฎรในหมู่บ้ำนเพ่ือท ำธุระ ให้เจ้ำหน้ำที่จัดให้พบปะ 
ณ บริเวณด่ำนตรวจหมู่บ้ำนฯ (จุดคัดกรอง) ทั้งนี้ หำกประสงค์เข้ำพักในหมู่บ้ำนให้ท ำกำรกักตัวทั้งสองฝ่ำยเป็น
เวลำ 14 วัน 
 3) หำกมีบุคคลในหมู่บ้ำนที่กักตัวยังไม่ครบก ำหนดถูกกักตัว 14 วัน จะออกจำกหมู่บ้ำน  
ไม่อนุญำตให้ออกจำกหมู่บ้ำนและให้กลับไปกักตัวในระยะเวลำที่เหลือและออกค ำสั่งเตือนห้ำมออกไปไหน
จนกว่ำจะครบ 14 วัน 

3.2 การด าเนินการส าหรับการตั้งด่านชั้นนอก 
 จังหวัดพิษณุโลก ก ำหนดให้ใช้มาตรการบัตรผ่านการคัดกรอง ๒ ประเภท คือ กรณีคนต่ำงจังหวัด
และ กรณีคนพิษณุโลก โดยบัตรทั้งหมด มี ๕ สี คือ สีขำว สีชมพู สีเขียว สีเหลือง และ สีฟ้ำ มีรำยละเอียด 
ดังนี้ 
 3.2.1 กรณีคนต่างจังหวัด  
 ส าหรับคนต่างจังหวัด เข้า-ออก เฉพาะด่านตรวจพลายชุมพล/กุ้งแก้ว เท่านั้น  
โดยเจ้ำหน้ำที่ผู้ควบคุมกำรปฏิบัติหน้ำที่ประจ ำด่ำน สำมำรถอนุมัติ บัตรผ่ำนกำรคัดกรองได้ทั้งหมด 3 สี ดังนี้ 

 บัตรเขียว อนุญำตส ำหรับผู้เดินทำง 
เ ข้ ำ -อ อ ก  ท ำ ธุ ร ะ ใ น จั ง ห วั ด พิ ษ ณุ โ ล ก  
ภายในวันเดียว ไม่ค้างคืน 

 บัตรสีเหลือง หากมาเกิน ๓ วัน 
(ค้างคืน) ต้องพักอำศัยอยู่ในโรงแรมที่จังหวัด
จัดให้  (ต้องพักอยู่ภำยในโรงแรมเท่ำนั้น )  
โดยต้องเสียค่ำใช้จ่ำยเอง 

 บัต รสีฟ้ า  ต้ อ งกำร เข้ ำ มำอยู่ 
ในจังหวัดพิษณุโลก สำมำรถเลือกได้ทั้งพัก
โรงแรมที่จังหวัดจัดให้ หรือบ้ำนพักของตนเอง 
ที่ ได้ ตำมมำตรฐำนกำรควบคุมโรค และ 
ต้องได้รับการกักตัวเป็นเวลา ๑๔ วัน 
 3.2.๒. กรณีคนพิษณุโลก  
  ส ำหรับบุคคลซึ่ งมี ถิ่นที่ อยู่
ภำยในจังหวัดพิษณุโลกทุกคน จะต้องมีบัตรผ่ำนกำรคัดกรองทุกคน โดยก ำนัน ผู้ใหญ่บ้ำน หรือประธำนกรรมกำร
ชุมชน เป็นผู้ส ำรวจรำยชื่อและจ ำนวน ส่งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ออกบัตรผ่ำนกำรคัดกรอง ส ำหรับ
บุคคลที่ไม่มีรำยชื่ออยู่ในหมู่บ้ำน/ชุมชน เช่น อำศัยในหอพัก สำมำรถขอบัตรผ่ำนกำรคัดกรองได้ด้วยตนเอง  
ณ ส ำนักงำนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ตนอำศัยอยู่ 

 บัตรสีชมพู  อนุญำตผ่ำนด่ำนภำยในจังหวัดพิษณุโลกเท่ำนั้น ไม่สำมำรถใช้เดินทำงออก 
นอกจังหวัดได้ หำกเดินทำงออกนอกจังหวัดจะถูกยึดบัตรคืนทันท ี

 บัตรสีขาว ส ำหรับคนพิษณุโลกที่ออกไปท ำธุระต่ำงจังหวัด เมื่อกลับเข้ำมำต้องถูกกักกันตัว ๑๔ วัน  
ณ โรงแรมที่จังหวัดจัดให้ (Local Quarantine) หรือบ้ำนพักของตนเอง (Home Quarantine)  
ที่ได้ตำมมำตรฐำนกำรควบคุมโรค 

ประเภทบัตรแยกตามส ี



 
ทั้ งนี้  จะงดการ วัด อุณหภู มิคนพิษณุ โลกที่ ถื อบัตรสีชมพู  ที่ สัญจรบนท้องถนน 

ในจังหวัดพิษณุโลก ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
ส ำหรับกำรออกบัตรทั้ง ๒ ประเภท ๕ สี นี้ ก ำหนดแบบฟอร์มเดียวกัน คือ ให้บัตรระบุ  

ชื่อ – นำมสกุล หมำยเลขโทรศัพท์ หมำยเลขทะเบียนรถ หมำยเลขบัตรประจ ำตัวประชำชน โดยบัตรสีชมพู
มอบให้นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล/เทศบำล หรือปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่ เป็นผู้ลงนำมออกบัตร 
และให้ผู้ใหญ่บ้ำนเป็นผู้ควบคุมจ ำนวนคนในหมู่บ้ำน  

ส่วนบัตรสีเขียว สีเหลือง สีฟ้ำ และสีขำว จะออกโดยผู้ควบคุมด่ำนตำมแนวเขตรอยต่อจังหวัด
ในแต่ละด่ำน ซึ่งการด าเนินการดังกล่าวเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพ ช่วยลดขั้นตอนการปฏิบัติ งาน  
อ านวยความสะดวก รวดเร็ว ลดปัญหาการแออัด ให้แก่พี่น้องประชาชนที่ยังมีความจ าเป็นต้องสัญจร 
ตามท้องถนนในช่วงที่มีการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

 

 
 
 
 
 
 
 

แหล่งข้อมูล:  ที่ท าการปกครองจังหวัดพิษณุโลก 
 
 

ฝ่ำยบูรณำกำรแผนพัฒนำพื้นที่และนโยบำยพเิศษ 
ส่วนแผนงำนยุทธศำสตร ์
กองวิชำกำรและแผนงำน 

 

ตัวอย่างบัตรผ่านการคัดกรอง 


