
         
                                                                                                             

 
 

ตัวอย่างที่ประสบความสำเร็จ (Best Practice) ในการบริหารจัดการในการเฝ้าระวังและ
ป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 : กรณีอำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา 

 

1. หลักการดำเนินงานเฝ้าระวังและการป้องกัน 

ด้วยพื้นที่บ้านโป่งเจริญ หมู่ที ่ 12 ตำบลท่ากระดาน อำเภอสนามชัยเขต      
มีผู้เดินทางกลับจากการดูการแข่งขันชกมวย ณ สนามมวยลุมพินี ได้เข้ารับการ
ตรวจสารคัดหลั่งเพื่อหาเชื้อไวรัสในวันที่ 15 มีนาคม 2563 และผลการตรวจ
พบว่าเป็นผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19  จำนวน 1 ราย และ 3 ราย 
ไม ่ได้เข้ารับการตรวจเนื่องจากยังไม่แสดงอาการ แต่ถือว่าเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูง   
ต้องกักตัวเองในลักษณะ Home quarantine เป็นเวลา 14 วัน หลังจากกลับมา 
ด้วยความไม่ทราบว่าสนามมวยลุมพินี เป็นแหล่งแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019  
จึงใช้ชีวิตประจำวันตามปกติ สัมผัสใกล้ชิดกับคนในครอบครัวและเพื่อน รวมทั้ง
การใช้พื้นที่สาธารณะส่วนกลางในหมู่บ้าน ประกอบกับการปฏิบัติตัวของบุคคลที่มี
ความเสี่ยงสูงทั้ง 3 ราย และผู้เกี่ยวข้องอีก 1 ราย ไม่ได้ปฏิบัติตัวตามเงื่อนไขที่
กำหนด ย ังพบว ่าม ีการออกนอกพื ้นที่ก ักตัวเอง ไปทำก ิจว ัตรนอกบ้าน              
ซึ่งในพ้ืนทีม่ีลักษณะเป็นชุมชนหนาแน่น  

ดังนั ้น ผู ้ว ่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทราโดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดฉะเชิงเทรา จึงมีคำสั่งกำหนดพื้นที่ควบคุม 
(พื้นที่โซน A) ของบ้านโป่งเจริญ หมู่ที่ 12 ตำบลท่ากระดาน อำเภอสนามชัยเขต 
มีกำหนด 14 วัน เว้นแต่สามารถควบคุมโรคได้จะพิจารณายกเลิกคำสั่งได้ก่อน
กำหนด  

 

2. กระบวนการและการบริหารจัดการ 
การเชิญประชุมผู้เกี่ยวข้องร่วมกับจังหวัดฉะเชิงเทราอย่างเร่งด่วน 

โดยมีการจัดตั้ง “กองอำนวยการร่วมในพื้นที ่หมู่บ้าน” เพื่อบริหาร
เหตุการณ์ และอาศัยกลไกการดำเนินงานของ “ฝ่ายปกครองในพื้นที่” 
ในการดำเนินงานเฝ้าระวังและป้องกัน ดังนี้  

1. การกำหนดขอบเขตพื้นที่การแพร่ระบาด และเจาะจงเป้าหมาย 
โดยใช้กลไกฝ่ายปกครองในพ้ืนที่ 

- วางแผนแบ่งพื้นที่การควบคุมเป็น 3 โซน ตามระดับความเสี่ยง
ของการแพร่ระบาด ได้แก่ โซน A B และ C 

- ประกาศเสียงตามสายประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนในพื้นที่
ควบคุม โซน A ทราบถึงการควบคุมและเหตุผลเพ่ือสร้างความเข้าใจในพ้ืนที ่

- จัดประชุมกองอำนวยการร่วมป้องกันการแพร่ของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 ในการควบคุมพื้นที่บ้านโป่งเจริญ หมู่ที่ 12 ตำบล  
ท่ากระดาน อำเภอสนามชัยเขต ในเวลา 10.00 น. และเวลา 16.00 น. 
ของทุกวัน เพ่ือประเมินผลให้ทันต่อสถานการณเ์ป็นระยะ ๆ 

คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด
ฉะเชิงเทรา ที่ 3/2563 
เรื่อง กำหนดพื้นที่ควบคุม 
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2. ด้านความมั่นคง อาศัยกลไกฝ่ายปกครอง (ปลัดอำเภอฝ่าย
ความมั่นคง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน)  ร่วมบูรณาการกับ
หน่วยงานด้านความมั่นคงในพ้ืนที ่

- ประสานกำลังพล / ตำรวจ มาร่วมปฏิบัติหน้าที่ ในพ้ืนที่ 
- วางแผนตั้งจุดตรวจ/จุดสกัด ตามเส้นทางเข้าออกพื้นที่ควบคุม 

โซน A จำนวน 9 จุด โดยวางพิกัด Lat/Long เพ่ือสะดวกแก่การปฏิบัติ  
- นัดหมายเวลา ปฏิบัติการควบคุมพื้นที่ ในเวลา 06.00 น. โดยมี

การบูรณาการทำงานด้านความมั ่นคงในพื ้นที ่ ประกอบด้วย ตร.ภจว.
ฉะเชิงเทรา , สมาชิก อส. , เจ้าหน้าที่อื่น ๆ เข้าควบคุมพื้นที่ โดยห้ามผู้ใด
เข้าไปหรือออกจากพื้นที่บ้านโป่งเจริญ หมู่ที่ 12 ตำบลท่ากระดาน อำเภอ
สนามชัยเขต 

3. ด้านสาธารณสุข 
- ประสานนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด จัดเตรียมแผนการปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุขในส่วนที่เกี่ยวข้อง

หลังการเข้าควบคุมพื้นที่ ส่งมอบพื้นที่ให้ทีมสาธารณสุข เข้าดำเนินการตามแผนการปฏิบัติงานด้านการป้องกัน 
และยับยั้งการแพร่ระบาดของโรค ดังนี้  
       1) แยกกลุ่มผู้มีความเสี่ยงสูง จำนวน 5 ครัวเรือน และเข้าเยี่ยมสอบถามการทำ Home Quarantine และ
การปฏิบัติตนเองในการ Home Quarantine พร้อมทั้งสอบสวนโรคผู้มีความเสี่ยงสูงเพิ่มเติม และนำส่งตรวจสาร   
คัดหลั่ง เพื่อตรวจหาเชื้อ จำนวน 10 คน ถึงแม้ว่ากลุ่มที่มีความเสี่ยงสูง และผู้ที ่กลุ่มเสี่ยงสูงไปสัมผัสใกล้ชิด        
จะไม่แสดงอาการก็ตาม  

2) เข้าทำความสะอาดพื้นที่ส่วนกลางของหมู่บ้าน เป็นพื้นที่
โซน A เต็มรูปแบบ โดยร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบล พร้อมทั้งแจก  
ถุงเก็บขยะทุกครัวเรือน และให้ทิ ้งขยะไว้ในถุง จะมีการมารับถุงขยะ     
วันเว้นวัน ไม่ต้องนำไปทิ้งในถังขยะกลางแต่อย่างใด  

3) จัดการพื้นที่ทั้งการทำความสะอาด ฉีด พ่น ยาฆ่าเชื้อในพื้นที่
ส่วนกลาง รวมถึงการทำความสะอาดและฉีด พ่น ยาฆ่าเชื้อ ในบ้านกลุ่ม
เสี่ยงสูงทั้งหมด การส่งตัวกลุ่มเสี่ยงสูงและผู้มีประวัติสัมผัสใกล้ชิดกับกลุ่ม
เส ี ่ยงสูงรวมถึงบุคคลในครอบครัวกลุ ่มเสี ่ยงสูงไปตรวจสารคัดหลั่ง 
โดยเฉพาะ Timeline ของกลุ่มผู้มีความเสี่ยงสูง 

4) จัดทีมจ ิตวิทยา พูดค ุยก ับประชาชน ทำความเข้าใจ        
ลดความตึงเครียด ประชาสัมพันธ์ “ไม่ออกจากบ้านหากไม่มีความจำเป็น” 
และแนะนำแนวทางการปฏิบัติตน เช่น การล้างมือ การเว้นระยะห่าง      
ทางสังคม การใช้หน้ากากอนามัย เป็นต้น 

3. ด้านการจัดการคุณภาพชีวิตความเป็นอยูแ่ละบริการสาธารณะ 
- มีการจัดเตรียมอาหารและน้ำดื่มสำหรับชาวบ้านโป่งเจริญตั้งแต่

มื้อเช้า มื้อกลางวัน และมื้อเย็น อย่างครบถ้วน มีการนำอาหารและน้ำดื่ม     
ส่งถึงบ้านของกลุ่มเสี่ยงสูงและผู้สัมผัสใกล้ชิดกับกลุ่มเสี่ยงสูง รวมถึง มีการ
นำส่งอาหารและน้ำดื ่มแก่พระภิกษุสงฆ์ในสำนักสงฆ์ ที ่ตั ้งอยู ่ในพื ้นที่       
บ้านโป่งเจริญ ในพ้ืนที่โซน A  

- นำส่งอาหาร และน้ำดื่ม แก่ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบ และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน โดยแยกกลุ่มผู้มีความ
เสี่ยงสูง ออกจากประชาชนทั่วไป ซึ่งใช้วิธีการนำส่งอาหารโดยไม่มีการปฏิสัมพันธ์กัน  เพื่อลดความเสี่ยงในการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ 3 เวลา คือ 07.00 น. 12.00 น. และ 17.00 น. 
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4. ด้านการเยียวยาผู้ได้รับกระทบ 

- ประสานสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด
ฉะเชิงเทรา โดยมีเจ้าหน้าที่ “ตั้งโต๊ะรับฟังปัญหาและรับลงทะเบียน” 
ในกรณีแรงงานที่ได้รับผลกระทบ เพื่อประสานผู้ว่าจ้าง และเจ้าของ
กิจการ สถานประกอบการ โรงงาน และเตรียมการชดเชยตาม
กฎหมายให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบอย่างทั่วถึง  

จากการที่มีการดำเนินการตามแผนที่วางไว้ข้างต้นภายใน 1 วัน 
ทุกอย่างกลับสู่สภาวะปกติ ชาวบ้านเข้าใจและให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีและแสดงความคิดเห็นขอบคุณ
เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องที่ได้เสียสละมาบริหารจัดการพื้นที่บ้านโป่งเจริญโดยเฉพาะพื้นที่โซน A ให้มีความมั่นใจว่า     
ไม่มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ลดการหวาดระแวงกลุ่มเสี่ยงสูงและผู้สัมผัสใกล้ชิดกลุ่มเสี่ยง
ที่ไม่รับผิดชอบในการกักตัวเอง 14 วัน ซึ่งถือเป็นเป้าหมายหลักของการปฏิบัติการ 

     ทีมสาธารณสุขได้รายงานผลการตรวจสารคัดหลั่งของเป้าหมายกลุ่มเสี่ยงสูง 
และผู ้ส ัมผัสใกล้ช ิดกลุ ่มเส ี ่ยงสูงอีก ไม่พบเชื ้อ  และทุกคนให้สัญญาว ่าจะ       
Home Quarantine อย ่างเคร ่งคร ัดจนกว ่าจะครบ  14 ว ัน ประกอบกับ           
ทีมสาธารณสุขได้จัดการพื้นที่บ้านโป่งเจริญโดยเฉพาะในพื้นที่โซน A ตามหลัก
วิชาการในการยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคอย่างครบถ้วนแล้ว จึงได้มีมติเสนอ
ผู ้ว ่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา ประกาศยกเลิกการกำหนดพื ้นที่ควบคุม        
บ้านโป่งเจริญ หมู่ที่ 12 ตำบลท่ากระดาน  

 
 
 
 

 

แหล่งข้อมลู : ท่ีทำการปกครองอำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา 
 
 

ฝ่ายบูรณาการแผนพัฒนาพื้นที่และนโยบายพเิศษ 
ส่วนแผนงานยุทธศาสตร ์
กองวิชาการและแผนงาน 

คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดฉะเชิงเทรา  
ที่ 9/2563 เรื่อง ยกเลิกการกำหนดพื้นที่ควบคุม 


