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ตัวอย่างที่ประสบความส าเร็จ (Best Practice) ในการบริหารจัดการในการเฝ้าระวังและ
ป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 : กรณีศึกษา อ าเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี ่

1. สภาพปัญหา 
 อ าเภอปลายพระยา พบผู้ป่วยรายที่ 1 เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2563 และพบผู้ป่วยรายที่ 2  
เมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม 2563 ผู้ป่วยรายที่ 1 และรายที่ 2 เป็นสามี – ภรรยากัน จากการสอบสวนโรคพบว่า
ผู้ป่วยทั้ง 2 ราย มีประวัติใกล้ชิดกับผู้ป่วยที่พักรักษาตัว ณ จังหวัดภูเก็ต จึงได้เร่งท าการสอบสวนโรคเพ่ือหา
กลุ่มผู้สัมผัสผู้ป่วย พบว่ามีกลุ่มผู้สัมผัสเสี่ยงสูง (HRC) จ านวน 43 ราย และพบกลุ่มผู้สัมผัสเสี่ยงต่ า (LRC)  
จ านวน ๒๙ ราย จึงได้เข้าควบคุมกักตัว (Quarantine) เพ่ือสังเกตอาการ รวมทั้งได้ท าการตรวจสารคัดหลั่ง  
(Swap) กลุ่มผู้เข้าข่าย (Patient Under Investigation : PUI) จ านวน 10 ราย ปรากฏผลเป็นลบ 

 
2. แนวทางการแก้ไขปัญหาและกลยุทธ์การท างาน 
 อ าเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่ จัดตั้งศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด – 19 อ าเภอปลายพระยา 
ตามค าสั่งอ าเภอปลายพระยา ที่ 149/2563 ลงวันที่ 13 เมษายน 2563 ประกอบด้วย ๔ ฝ่าย ดังนี้  

(1) ฝ่ายอ านวยการและแผนงาน โดยมี สาธารณสุขอ าเภอปลายพระยา เป็นหัวหน้าคณะท างาน 
(2) ฝ่ายปฏิบัติการ โดยมี ผู้ก ากับการสถานีต ารวจภูธรปลายพระยา เป็นหัวหน้าคณะท างาน 
(3) ฝ่ายสนับสนุนฟื้นฟู โดยมี ปลัดอ าเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง เป็นหัวหน้า

คณะท างาน 
(4) ฝ่ายประชาสัมพันธ์ โดยมี ปลัดอ าเภอหัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตร เป็นหัวหน้า

คณะท างาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3. ด าเนินการตามมาตรการยับยั้งและแก้ไขปัญหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภายใต้ 
กลยุทธ์ L.S.Q.S. ซึ่งมี หลักในการปฏิบัติ 4 ด้าน ประกอบด้วย 
 3.1 L = Lock มาตรการ Lock พ้ืนที่ ๓ ชั้น ซึ่งเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อ 
จังหวัดกระบี่ ฉบับที่ 8/2563  ลงวันที่ 3 เมษายน 2563 ดังนี้ 
 มาตรการ Lock จังหวัดกระบี่ จ ากัดการเดินทาง
ของผู้เดินทางผ่านเข้า – ออก จังหวัด โดยก าหนดเงื่อนไข 
ของการผ่านเข้า – ออก เพ่ือลดการเคลื่อนย้ายคนในพ้ืนที่จังหวัด 
 มาตรการ Lock อ าเภอปลายพระยา จ ากัด 
การเดินทางของผู้เดินทางผ่านเข้า – ออก อ าเภอปลายพระยา  
โดยก าหนด เ งื่ อน ไข ในการผ่ าน เข้ า  – ออก เ พ่ื อลด 
การเคลื่อนย้ายคนในพ้ืนที่อ าเภอ 
 มาตรการ Lock หมู่บ้าน คือ การประชาสัมพันธ์ 
ให้พ่ีน้องประชาชนได้อยู่อาศัยในบ้านเรือน ไม่ออกเดินทางไปไหนโดยไม่จ าเป็น หรือจ าเป็นก็ต้องถือปฏิบัติ
ตามมาตรการที่ก าหนด เช่น การสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้ง การเว้นระยะห่างทางสังคม ( Social 
Distancing) การล้างมือบ่อยๆ เป็นต้น 
 3.2 S = Scan 

 การค้นหาผู้กลับจากต่างพ้ืนที่เข้ามาพักอาศัย 
ในพ้ืนที่ โดยใช้กลไก ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม.    
จิตอาสา และประชาชนในพ้ืนที่  โดยก าหนด 
นโยบาย ให้ ก านั น  ผู้ ใ หญ่บ้ าน  ต้ อ งทราบ 
โดยทันทีหรือต้องทราบภายใน ๒๔ ชั่ว โมง  
หากมีบุคคลภายนอกเข้ามาพักอาศัยในพ้ืนที่ 

 การค้นหาผู้ป่วยผู้มีอาการผิดปกติโดยใช้กลไก  
อสม. ภายใต้กิจกรรม Screening X-Ray 
100% โดยก าหนดลงพ้ืนที่จ านวน ๒ ครั้ง ลง
เคาะประตูบ้านทุกครัวเรือน โดยใช้แนวทาง 
“ตรวจอุณหภูมิ ซูมดูประวัติ คัดกลุ่มเสี่ยง” 

 3.3 Q = Quarantine 
 การกักตัวผู้เข้ามาพักอาศัยในพ้ืนที่อย่างน้อย ๑๔ วัน เพ่ือสังเกตอาการโดยนายอ าเภอร่วมกับ

สาธารณสุขอ าเภอ ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ลงพ้ืนที่เยี่ยม พร้อมแนวทางปฏิบัติตัวให้กับผู้เดินทางเข้ามา
ในพ้ืนที่ซึ่งจะต้องกักตัวเอง (Quarantine) เป็นเวลา 14 วัน 

 มอบหมาย อสม. ผู้รับผิดชอบ ลงพ้ืนที่
ตรวจคัดกรองอาการวัดไข้ ผู้ต้องถูกกักตัว
จนครบ ๑๔ วัน ทั้ งนี้  หากมีอาการ
ผิดปกติทางโรงพยาบาลจะด าเนินการ 
จัดรถพร้อมเจ้าหน้าที่ เ พ่ือเคลื่อนย้าย 
ผู้มีอาการผิดปกติเพ่ือเข้ารับการรักษา
และสั ง เ กตอาการยั ง โ ร งพยาบาล 
ปลายพระยา ต่อไป    



 3.4 S = Support 
 ร่วมกับภาคส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง รวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่ ดูแลช่วยเหลือ

กลุ่มผู้ได้รับผลกระทบ ๓ กลุ่ม โดยการลงพื้นที่เยี่ยมให้ก าลังใจมอบถุงยังชีพ ประกอบด้วย 
 1. กลุ่มผู้ต้องกักตัวเอง ๑๔ วัน 
 2. กลุ่มผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง ผู้ด้อยโอกาส และผู้ยากไร้ 
 3. กลุ่มผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณโ์ควิด – 19 

 การขับเคลื่อนนโยบายของผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ “ตู้กับข้าว  ชาวปลายพระยา” โดย
ก าหนดจุดตรวจคัดกรองในพ้ืนที่อ าเภอปลายพระยา ทั้ง ๒๑ จุด ท าหน้าที่เป็นตู้กับข้าวเคลื่อนที่
โดยก าหนดให้ทุกจุดเป็นจุดรับสิ่งของบริจาค จากผู้มีจิตศรัทธาและท าหน้าที่ในการส่งต่อสิ่งของ
บริจาคไปยังผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ ทั้งในส่วนของอาหารปรุงส าเร็จพร้อมทาน หรื อ
ข้าวสาร อาหารแห้ง น้ าดื่ม เพื่อกลับไปบริโภคด ารงชีพทีอ่ยู่อาศัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. ผลความส าเร็จที่เกิดขึ้น 
 ปัจจุบันผู้ป่วย ๒ ราย ของอ าเภอปลายพระยา หายเป็นปกติ 
 อ าเภอปลายพระยา ไม่พบผู้ป่วย (Confirmed Case) เพ่ิม นับตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม 2563 
 อ าเภอปลายพระยา ไม่พบกลุ่มผู้สัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วย ทั้งผู้สัมผัสเสี่ยงสูง (HRC) และผู้สัมผัส 

เสี่ยงต่ า (LRC) 
 กลุ่มผู้เข้าข่าย (PUI) จ านวน ๔ ราย ที่เข้ารับการตรวจมีผลตรวจเป็นลบทุกราย 

 
แหล่งข้อมูล:  ที่ท าการปกครองอ าเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่ 
 
 
 

ฝ่ายบูรณาการแผนพัฒนาพื้นที่และนโยบายพเิศษ 
ส่วนแผนงานยุทธศาสตร ์
กองวิชาการและแผนงาน 


