
การจัดการภัยพิบัติโรคระบาดโควิด 19 ในพื้นที่ชุมชนริมคลองหัวหมากน้อย 
ส านักงานเขตบางกะป ิ

Disaster management for COVID - 19 in the Rimklong Hua Mak Noi 
community, Bangkapi District. 

สุมาลี  จุทอง 
 
บทคัดย่อ 
 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษานโยบายและแนวทางของรัฐในการจัดการภัยพิบัติโรค
ระบาดโควิด 19 และกระบวนการน านโยบายและแนวทางของรัฐมาใช้ในการจัดการภัยพิบัติโรค
ระบาด โควิด 19 รวมทั้งอุปสรรคในการจัดการภัยพิบัติโรคระบาดโควิด 19 ในพ้ืนที่ชุมชนริมคลอง
หัวหมากน้อย ส านักงานเขตบางกะปิ โดยใช้การวิจัยเชิงคุณภาพ ประกอบด้วย ข้อมูลเอกสาร 
(Documentary data) และเน้นการเก็บข้อมูลพ้ืนที่ด้วยการสัมภาษณ์ การสนทนากลุ่ม และการสังเกต
แบบมีส่วนร่วมและไม่มีส่วนร่วม เพ่ือให้ได้มาซึ่งข้อมูลที่ครบถ้วน และการสัมภาษณ์จากผู้ให้ข้อมูลหลัก 
(key informant) ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องโดยตรงและมีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องและประเด็นต่าง ๆ 
เป็นอย่างดี จ านวน 15 คน ผลการศึกษาพบว่า นโยบายและแนวทางของรัฐในการควบคุมและ
ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ก าหนดนโยบายในรูปแบบของกฎหมายคือ ประกาศ และ
ข้อก าหนด หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนต้องถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด กรุงเทพมหานคร
แปลงนโยบายของรัฐบาลออกเป็นประกาศกรุงเทพมหานครและให้หน่วยงานในสังกัดน านโยบายไปปฏิบัติ 
ส านักงานเขตบางกะปิเป็นหน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานครมีหน้าที่ลดการแพร่ระบาดของเชื้อ 
ไวรัสโคโรนา 2019 ในพ้ืนที่ให้ปลอดจากการติดเชื้อ จึงน ามาตรการควบคุมและป้องกันโรคโควิด 19 
มาปฏิบัติ โดยหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและประชาชนร่วมเป็นทีมงานในศูนย์บริหารสถานการณ์ 
โควิด 19 (ศบค.กทม.) ขับเคลื่อนนโยบายของกรุงเทพมหานครให้เกิดผลส าเร็จ ส านักงานเขตบางกะปิ
ได้ด าเนินงานเชิงรุก อาทิ การค้นหาผู้ป่วยในพื้นท่ีเสี่ยง ตรวจสอบ ควบคุม ก ากับ กิจการหรือกิจกรรม
ที่สั่งปิดชั่วคราวหรือได้รับการผ่อนคลาย การตั้งจุดตรวจคัดกรอง การท าความสะอาดพ้ืนที่สาธารณะ 
สะพานลอย ป้ายรถประจ าทาง จัดหาถังขยะและจัดสถานที่ที่วางถังติดเชื้อ จัดเก็บขยะติดเชื้อไปท าลาย 
สร้างการรับรู้ ความเข้าใจในการป้องกันโรคโควิด 19 ในทุกช่องทาง และประสานความร่วมมือกับ
ประธานชุมชน เจ้าของกิจการให้ช่วยในการควบคุมและป้องกันโรคโควิด 19 ส่วนในชุมชนริมคลอง
หัวหมากน้อย พบผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จ านวน 1 คน หลังจากนั้นไม่พบผู้ติดเชื้อเพ่ิมเติมอีก 
และในพ้ืนที่เขตบางกะปิวันที่ 3 พฤษภาคม 2563 เป็นวันสุดท้ายที่พบผู้ติดเชื้อในพ้ืนที่เขตบางกะปิ
ดังนั้นการน านโยบายไปปฏิบัติและกระบวนการจัดการโรคโควิด 19 ของส านักงานเขตบางกะปิประสบ
ความส าเร็จ  

                                                           

  บทความนี้เรียบเรียงจากการค้นคว้าอสิระเร่ือง การจัดการภัยพบิัติโรคระบาดโควิด 19 ในพื้นที่ชุมชนริมคลองหัวหมาก
น้อย ส านกังานเขตบางกะปิ 
  นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
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ค าส าคัญ: การน านโยบายไปปฏิบัติ โรคโควิด 19 เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 การควบคุมและป้องกัน 
การแพร่ระบาด 
 

บทน า 
 ประเทศไทยพบผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 รายแรกในวันที่ 8 มกราคม 2563 ซึ่งเป็น          
ผู้เดินทางจากประเทศจีน (ฐานเศรษฐกิจ, 2563) และเกิดการแพร่ระบาดเป็นวงกว้างจากประชากร
ภายในประเทศด้วยกัน รัฐบาลก าหนดมาตรการเร่งด่วนในการควบคุมและป้องกันโรคโควิด 19 และ
เมื่อสถานการณ์แพร่ระบาดมีความร้ายแรงมากขึ้น รัฐบาลจึงประกาศใช้พระราชก าหนดบริหาร
ราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 และออกข้อก าหนดตามความในมาตรา 9 แห่งพระราช
ก าหนดในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 และมาตรา 11 แห่งพระราชก าหนดบริหารราชการแผ่นดิน 
พ.ศ. 2534 เพ่ือควบคุมสถานการณ์และจ ากัดพ้ืนที่การแพร่ระบาด กรุงเทพมหานครเป็นศูนย์กลาง
ส าคัญทางเศรษฐกิจ การคมนาคม การท่องเที่ยว และมีความหนาแน่นของประชากรสูงเสี่ยงต่อการ
แพร่เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
โรคติดต่อกรุงเทพมหานคร จึงก าหนดมาตรการควบคุมและสั่งปิดสถานที่ชั่วคราวเพ่ือควบคุม
สถานการณ์และให้หน่วยงานในสังกัดเร่งควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดในพ้ืนที่ที่รับผิดชอบ 
ส านักงานเขตบางกะปิเป็นหนึ่งในหน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานครน ามาตรการควบคุมและป้องกัน
การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 เพ่ือลดการแพร่ระบาดหรือให้ปลอดจากการติดเชื้อ ด้วยเหตุนี้ผู้วิจัย
จึงมีความสนใจที่จะศึกษานโยบายและแนวทางของรัฐในการจัดการภัยพิบัติโรคระบาดโควิด 19 และ
กระบวนการน านโยบายและแนวทางของรัฐมาใช้ในการจัดการภัยพิบัติโรคระบาดโควิด 19 รวมทั้ง
ปัญหาและอุปสรรคในการจัดการ ภัยพิบัติโรคระบาดโควิด 19 ในพ้ืนที่ชุมชนริมคลองหัวหมากน้อย 
เพ่ือน าผลการศึกษาไปใช้ปรับปรุงการจัดการภัยพิบัติโรคระบาดโควิด 19 ในพ้ืนที่เขตบางกะปิต่อไป
ซึ่งเป็นที่มาของการศึกษาวิจัยครั้งนี้ 
 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษานโยบายและแนวทางของรัฐในการจัดการภัยพิบัติโรคระบาดโควิด 19 ในพ้ืนที่
ชุมชนริมคลองหัวหมากน้อย ส านักงานเขตบางกะปิ  
 2. เพ่ือศึกษากระบวนการน านโยบายและแนวทางของรัฐมาใช้ในการจัดการภัยพิบัติโรค
ระบาดโควิด 19 ในพ้ืนที่ชุมชนริมคลองหัวหมากน้อย ส านักงานเขตบางกะปิ 
 3. เพ่ือศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการจัดการภัยพิบัติโรคระบาดโควิด 19 ในพ้ืนที่ชุมชน 
ริมคลองหัวหมากน้อย ส านักงานเขตบางกะปิ 
 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. ให้ทราบถึงนโยบายและแนวทางของรัฐในการจัดการภัยพิบัติโรคระบาดโควิด 19 ในพ้ืนที่
ชุมชนริมคลองหัวหมากน้อย ส านักงานเขตบางกะปิ 
 2. ให้ทราบถึงกระบวนการน านโยบายและแนวทางของรัฐมาใช้ในการจัดการภัยพิบัติโรคระบาด 
โควิด 19 ในพ้ืนที่ชุมชนริมคลองหัวหมากน้อย ส านักงานเขตบางกะปิ 
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 3. ให้ทราบถึงปัญหาและอุปสรรคในการจัดการภัยพิบัติโรคระบาดโควิด 19 ในพ้ืนที่ชุมชน 
ริมคลองหัวหมากน้อย ส านักงานเขตบางกะปิ 
 4. ส านักงานเขตมีกระบวนการจัดการภัยพิบัติโรคระบาดโควิด 19 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
การวิจัยครั้งนี้ใช้การวิจัยเชิงคุณภาพ ประกอบด้วย ข้อมูลเอกสาร (Documentary data) และ

เน้นการเก็บข้อมูลพ้ืนที่ด้วยการสัมภาษณ์ การสนทนากลุ่ม และการสังเกตแบบมีส่วนร่วมและไม่มี   
ส่วนร่วม เพ่ือให้ได้มาซึ่งข้อมูลที่ครบถ้วน และการสัมภาษณ์จากผู้ให้ข้อมูลหลัก (key informant) ซึ่งเป็น
บุคคลที่เกี่ยวข้องโดยตรงและมีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องและประเด็นต่าง ๆ เป็นอย่างดี จ านวน 15 คน
ได้แก่ ผู้ช่วยผู้อ านวยการเขตบางกะปิ หัวหน้าฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน
และสวัสดิการสังคม หัวหน้าฝ่ายเทศกิจ หัวหน้าฝ่ายปกครอง หัวหน้าฝ่ายรักษาความสะอาดและ
สวนสาธารณะ นักวิชาการสุขาภิบาลช านาญการ 1 คน คณะกรรมการชุมชน 7 คน และอาสาสมัคร
สาธารณสุข 1 คน ส าหรับเอกสารที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้คือ 1) เอกสารชั้นต้น (primary source) ได้แก่ 
นโยบายของรัฐบาล ค าสั่ง ประกาศ ข้อก าหนด ระเบียบปฏิบัติ นโยบายระดับจังหวัด รวมถึงเอกสารของ
ทางราชการที่เกี่ยวข้อง 2) เอกสารชั้นรอง (secondary source) ได้แก่ งานเขียน บทความ วารสาร
วิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ผู้วิจัยน าข้อมูลที่ได้รับจาการเก็บรวบรวมทั้งหมดจาก
หลักฐานเอกสารต่างๆ มาคัดเลือกพิจารณาความเป็นไปได้และความสมบูรณ์ของข้อมูล ท าการจ าแนก
ข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลแล้วน าข้อมูลไปเขียนเป็นรายงานตามวัตถุประสงค์ของการศึกษาวิจัยใน
ล าดับต่อไป ส่วนข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้วิจัยน าข้อมูลที่ได้จากการจดบันทึกและจากการบันทึกเสียง
ที่ได้ขณะสัมภาษณ์มาถอดข้อความค าต่อค าอย่างเคร่งครัดออกมาเป็นข้อความท่ีเป็นตัวอักษร น ามาใช้
วิเคราะห์เพ่ือแยกประเภทและหาความสัมพันธ์และการเชื่อมโยงต่างๆ เพ่ือให้ได้ข้อสรุปเบื้องต้น  

 

วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 
 1. แนวคิดเกี่ยวกับการน านโยบายไปปฏิบัติ 
  การน านโยบายไปปฏิบัติ หมายถึง การแปลงนโยบาย วัตถุประสงค์หรือเป้าหมาย
ของนโยบายที่ก าหนดขึ้นเป็นแผนงาน โครงการ กิจกรรม รวมถึงการจัดหาทรัพยากรต่างๆ ซึ่งผู้เกี่ยวข้อง
ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนน านโยบายไปปฏิบัติอย่างเป็นกระบวนการเพ่ือแก้ปัญหาให้ส าเร็จลุล่วงตาม
วัตถุประสงค์ของนโยบายนั้นๆ กระบวนการของการน านโยบายไปปฏิบัติ แบ่งออกเป็น 2 ขั้นตอน 
ดังนี้ 1) กระบวนการน านโยบายไปปฏิบัติในระดับมหภาค ประกอบด้วย (1) ขั้นตอนการแปลงนโยบาย
ไปปฏิบัติ เมื่อคณะรัฐมนตรีก าหนดนโยบายเรียบร้อยแล้ว หน่วยงานระดับกระทรวงและกรมท าการ
แปลงนโยบายเป็นแผนงาน โครงการ (2) ขั้นตอนการยอมรับ เมื่อกระทรวงและกรมแปลงนโยบาย
ออกเป็น แผนงาน โครงการแล้ว จะต้องท าให้หน่วยงานระดับภูมิภาคและระดับท้องถิ่นรวมถึงผู้ที่
เกี่ยวข้องอ่ืนๆ และภาคประชาชนยอมรับน านโยบายไปปฏิบัติ (มยุรี อนุมานราชธน, จุมพล หนิมพานิช, 
วรเดช จันทรศร, อ้างถึงใน ธันภัทร โคตรสิงห์, 2556, หน้า 30 - 31)  2) กระบวนการน านโยบายไปปฏิบัติ
ในระดับจุลภาค (มยุรี อนุมานราชธน, จุมพล หนิมพานิช, วรเดช จันทรศร, อ้างถึงใน ธันภัทร โคตรสิงห์, 
2556, หน้า 30 - 31) ประกอบด้วย (1) ขั้นการระดมพล หน่วยงานระดับท้องถิ่นหรือระดับล่างพิจารณา
นโยบายและแสวงหาการสนับสนุนจากสมาชิกในหน่วยงาน บุคคลส าคัญ และผู้ที่เกี่ยวข้องในท้องถิ่น
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ร่วมก าหนดแผนงาน โครงการของหน่วยงาน (2) ขั้นการปฏิบัติ เป็นการก าหนดแนวทางการปฏิบัติงาน
ของแผนงาน โครงการของหน่วยงาน และลงมือปฏิบัติตามแนวทางที่ก าหนด (3) ขั้นการท าให้เป็นสถาบัน 
ผู้บริหารระดับท้องถิ่นต้องชักจูงใจให้ผู้ปฏิบัติให้ความส าคัญกับนโยบายและยอมรับ เต็มใจที่จะด าเนินงาน
เป็นงานประจ าผู้ปฏิบัติ โดยปัจจัยที่มีผลต่อความส าเร็จในการน านโยบายไปปฏิบัติ มี 7 ปัจจัย ได้แก่      
1) แหล่งที่มาของนโยบาย 2) ความชัดเจนของนโยบาย 3) ภาวะผู้น าของผู้บริหาร 4) การสนับสนุน
นโยบาย 5) ความซับซ้อนในการบริหารงาน 6) สิ่งจูงใจของผู้ปฏิบัติ 7) การจัดสรรทรัพยากร (สมบัติ
ธ ารงธัญวงศ,์ Brever and DeLeon, อ้างถึงใน  บุญเกียรติ การะเวกพันธุ์, 2562, หน้า 15 - 26) 
 

 2. หลักการมีส่วนร่วม 
  การมีส่วนร่วมมี 4 ขั้นตอน ดังนี้ 1) การมีส่วนร่วมในการค้นหาปัญหาและสาเหตุ
ของปัญหา 2) การมีส่วนร่วมในการวางแผนด าเนินกิจกรรม 3) การมีส่วนร่วมในการลงทุนและการ
ปฏิบัติงาน 4) การมีส่วนร่วมในการติดตามและประเมินผลงาน (โกวิทย์ พวงงาม, อ้างถึงใน Sisavanh 
Vongkatanegnou, 2555) โดยปัจจัยที่เป็นแรงกระตุ้นให้บุคคลตัดสินใจเข้าร่วมกระท ากิจกรรมใน
ชุมชนหรือรับสิ่งใหม่ๆ ขึ้นอยู่กับปัจจัยส าคัญ 2 ปัจจัย คือ 1) ปัจจัยช่องทางการสื่อสารมวลชน เช่น 
โทรทัศน์ วิทยุ วารสาร หนังสือพิมพ์ เว็บไซต์ Application Facebook และ Line ซึ่งมีความส าคัญใน
การเพ่ิมความรู้ กระจายข่าวสาร สามารถเปลี่ยนแปลงทัศนคติของบุคคลได้ 2) ปัจจัยเกี่ยวกับลักษณะ
ส่วนตัว ประกอบด้วยอายุ สถานภาพทางสังคม ฐานะทางเศรษฐกิจ รายได้ ขนาดที่ดิน และ
ความสามารถเฉพาะอย่าง รวมถึงระดับการศึกษา รูปแบบของชีวิตสาธารณะ ซึ่งส่งผลต่อการมีส่วน
ร่วมทางอ้อมเท่านั้น (Rogre, อ้างถึงใน สมบัติ นามบุรี, 2562) 

 

ผลการวิจัยและการอภิปรายผล 
 

ผลการวิจัย 
 

 นโยบายรัฐบาล 
 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบมาตรการเร่งด่วนในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส    
โคโรนา 2019 ในวันที่ 7 มีนาคม 2563 ประกอบด้วย 1) มาตรการป้องกันและสกัดกั้นการน าเชื้อเข้า
สู่ประเทศ โดยการเดินทางเข้ามาจะต้องมีหนังสือรับรองแพทย์ มีประกันสุภาพอย่างน้อย 100,000 USD 
มีที่พักท่ีสามารถติดต่อได้ในประเทศ และจะต้องถูกกักไว้สังเกตอาการ 14 วัน หากไม่ปฏิบัติตามจะไม่
สามารถเดินทางเข้าสู่ประเทศไทยได้ 2) มาตรการยับยั้งการระบาดภายในประเทศ รัฐบาลด าเนินการ
เลื่อนวันหยุดสงกรานต์ ปิดสถานที่ที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดที่มีคนแออัด อาทิ สนามมวย สนามม้า 
ผับ สถานบันเทิง นวดแผนโบราณ สปา ฟิตเนส ห้างสรรพสินค้า เป็นต้น งดการเคลื่อนย้ายคนข้าม
จังหวัดและเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าว งดการเรียนการสอน งดกิจกรรมรวมคนจ านวนมาก ให้สถานที่
ท างานทั้งภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ เอกชน เหลื่อมเวลาท างานและนั่งห่างกันอย่างน้อย 1 เมตรเพ่ือลดความ
แออัด ส่งเสริมให้ใช้ระบบอินเตอร์เน็ตท างานที่บ้านและส่งเสริมธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์และการซื้อขาย
ออนไลน์ (ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี, 2563) 
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 ในช่วงปฏิบัติตามมาตรการเร่งด่วนดังกล่าวสถานการณ์การแพร่ระบาดก็ยังเพ่ิมมากขึ้น 
ประชาชนเกิดความตระหนกส่งผลให้มีการกักตุนสินค้าและการเคลื่อนย้ายข้ามจังหวัดเพ่ิมมากขึ้น
ส่งผลให้เกิดการแพร่ระบาดในประเทศเป็นวงกว้าง รัฐบาลจึงประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขต
ท้องที่ทั่วราชอาณาจักรและข้อก าหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชก าหนดการบริหาร
ราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 เพ่ือควบคุมและจ ากัดพ้ืนที่การแพร่ระบาด ฉบับที่ 1 - 5    
เป็นการควบคุมแบบเข้มข้นคือ ห้ามออกเคหสถาน และปิดกิจการบางอย่างที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาด  
ส่วนฉบับที่ 6 - 9 เป็นระยะที่การแพร่ระบาดลดลงและมีการผ่อนคลายให้เปิดกิจการหรือกิจกรรม
บางส่วนแต่ยังคงห้ามออกเคหสถาน ฉบับที่ 10 ซึ่งได้ยกเลิกการห้ามออกเคหสถานและผ่อนคลายการ
ด าเนินกิจการและกิจกรรมบางอย่างเกือบหมด และในประเทศไม่พบผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
ภายในประเทศ 42 วันแล้ว (ส านักข่าวกรมประชาสัมพันธ์, 2563)  
 

 การจัดการภัยพิบัติโรคโควิด 19 ของกรุงเทพมหานคร 
 กรุงเทพมหานครพบผู้ติดเชื้อ 1,609 คน แบ่งเป็นผู้ติดเชื้อภายในประเทศ 1,536 คน และติดเชื้อ
ในที่กักกันรัฐ 73 คน (กระทรวงสาธารณสุข, กรมควบคุมโรค, 2563)1 ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครใช้
อ านาจตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 มาตรา 35 และมาตราอ่ืนที่เกี่ยวข้อง เพ่ือก าจัด ดูแล 
การเคลื่อนย้ายที่จะท าให้เกิดการแพร่ระบาด หรือก าหนดมาตรการที่เหมาะสมในการจ ากัดพ้ืนที่เสี่ยง 
ดังนั้นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร โดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร
แปลงนโยบายของรัฐบาลมาปฏิบัติ โดยประกาศมาตรการควบคุมโรคและประกาศปิดกิจการและ
กิจกรรมบางอย่างที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดซึ่งสอดคล้องกับของรัฐบาล และก าชับหน่วยงานในสังกัด
ด าเนินตามนโยบายควบคุมและป้องกันโรคระบาดของกรุงเทพมหานครอย่างเคร่งครัด และเพ่ือขับเคลื่อน
นโยบายให้เกิดผลส าเร็จตามเป้าหมายจึงมอบศูนย์บริการสถานการณ์ โควิด 19 (ศบค.กทม.) จัดตั้ง
คณะท างานเพ่ือท าหน้าที่เสนอแผนและมาตรการเร่งด่วน ดังนี้ 1) แผนและมาตรการเร่งด่วนในการ
ควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 2) แผนและมาตรการเร่งด่วนในการรองรับผู้ป่วยติดเชื้อ 
ไวรัสโคโรนา 2019 3) แผนและมาตรการเร่งด่วนในการด าเนินการด้านสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล     
4) แผนและมาตรการเร่งด่วนการช่วยเหลือเยียวยาและฟ้ืนฟูผู้ที่ได้รับผลกระทบ 5) แผนและมาตรการ
เร่งด่วนด้านการดูแลความสงบเรียบร้อยในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร 6) แผนและมาตรการในการสนับสนุน
ด้านการต่างประเทศ 7) แผนการสื่อสารประชาสัมพันธ์การบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด19  
 และเพ่ือให้การแพร่ระบาดของโรคระบาดลดลง กรุงเทพมหานครได้ด าเนินมาตรการเชิงรุก
ในการควบคุมและป้องกันโรคระบาดเชิงรุก (สุนิติ บุณยมหาศาล, ธัณนภัส มณีศรี, บรรลือ คล้ายปักษี, 
สุทัศน์ รัศมิแพทย์, สัมภาษณ์, 2563) ดังนี้ 
 1. การจัดหาพื้นที่ควบคุมโรค (Local Quarantine) กักกันผู้เดินทางกลับมาจากต่างประเทศ
และผู้เดินทางข้ามจังหวัดที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อ เพ่ือเฝ้าดูอาการเป็นเวลา 14 วัน 
 

                                                           
1 ข้อมูล ณ วันที่ 4 กรกฎาคม 2563 
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 2. การตั้งจุดตรวจคัดกรองการเดินทางเข้าสู่กรุงเทพมหานครร่วมกับกองบัญชาการต ารวจ  
นครบาล จ านวนทั้งสิ้น 12 จุด คือ จุดที่ 1 บริเวณสะพานข้ามคลองประปาหน้าห้างบิ๊กซีแจ้งวัฒนะ 
เขตหลักสี่ จุดที่ 2 แยกใต้ด่วนมหานคร ถนนสุวินทวงศ์ เขตหนองจอก จุดที่ 3 บริเวณปากซอย 39 
ถนนคู่ขนานกาญจนาภิเษก เขตประเวศ จุดที่ 4 หน้าปั๊มเอสโซ่ ถนนสุขุมวิท เขตบางนา จุดที่ 5           
หน้าศูนย์ โตโยต้าราชพฤกษ์ ถนนราชพฤกษ์ เขตตลิ่งชัน จุดที่  6 ใต้สะพานภูมิพล ถนนสุขสวัสดิ์             
เขตราษฎร์บูรณะ จุดที่ 7 หน้าปั๊ม ปตท. ซอย 92 ถนนพระราม 2 เขตบางขุนเทียน จุดที่ 8 หน้า
มหาวิทยาลัยเอเชีย ถนนเพชรเกษม เขตหนองแขม จุดที่ 9 บริเวณหน้าคลังสินค้า ถนนวิภาวดีรังสิต   
เขตดอนเมือง จุดที่ 10 หน้าตึกเนชั่น ถนนบางนา-ตราด จุดที่ 11 ทางยกระดับบูรพาวิถี ด่านบางจาก 
เขตพระโขนง จุดที่ 12 ทางยกระดับดอนเมืองโทล์เวย์ ด่านดอนเมือง 1 เขตดอนเมือง ปฏิบัติหน้าที่ 
24 ชั่วโมง โดยจุดที่ 1-7 เริ่มปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2563 เวลา 08.00 นาฬิกา และจุดที่ 
8-12 เริ่มปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม 2563 เวลา 08.00 นาฬิกา  
 3. การค้นหาผู้ที่อยู่ในข่ายสงสัยว่าจะติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จากผู้ที่ท าแบบประเมินความ
เสี่ยงด้วยตัวเองที่กรุงเทพมหานครจัดท าขึ้นผ่านเว็บไซต์ http://bkkcovid19.bangkok.go.th หรือ  
BKK COVID-19 โดยใช้เกณฑ์ประเมิน PUI เช่นเดียวกับที่แพทย์ใช้ในการสอบถามอาการในการ     
คัดกรองความเสี่ยงเบื้องต้น ส าหรับผู้ที่เข้าเกณฑ์สงสัยว่าจะติดเชื้อ กรุงเทพมหานครมีรถโมบาย
เคลื่อนทีร่่วมกับเพจหมอแล็บแพนด้าและบริษัทไลฟ์ ไดแอ็กลงพ้ืนที่ให้บริการเก็บตัวอย่างสารคัดหลั่ง
ให้ประชาชนถึงที่พักอาศัย เพ่ือลดการเดินทางซึ่งอาจเสี่ยงต่อการแพร่เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
นอกจากนี้ยังมีศูนย์บริการสาธารณสุขลงพ้ืนที่สอบสวนโรคในพ้ืนที่มีการท ากิจกรรมอย่างแออัดหรือ
จากรายงานแบบประเมินความเสี่ยง หากพบผู้เข้าข่ายเสี่ยงจะส่งมาเก็บสารคัดหลั่งที่ศูนย์สาธารณสุข 
ซึ่งวิธีการนี้ท าให้กรุงเทพมหานครสามารถค้นหาผู้ติดเชื้อได้อย่างรวดเร็ว 
 4. การจัดเจ้าหน้าที่ร่วมกับหน่วยงานด้านความมั่นคง ตั้งจุดตรวจควบคุมการแพร่ระบาด 
โรคโควิด 19 ในพ้ืนที่กรุงเทพมหานครและเข้าระงับเหตุ กรณีการก่อความไม่สงบหรือช่วยเหลือ
บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่เกี่ยวกับสถานการณ์ฉุกเฉิน  
 5. การจัดเจ้าหน้าที่ออกตรวจให้เป็นไปตามประกาศหรือค าสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อ
กรุงเทพมหานคร โดยออกตรวจสถานที่ 37 ประเภท เพ่ือให้ปฏิบัติตามมาตรการควบคุมโรคอย่างเคร่งคัด 
 6. การจัดหาถังขยะและสถานที่ตั้งเพ่ือรองรับขยะติดเชื้อที่เพ่ิมขึ้นทุกวันและด าเนินการเก็บ
ขยะติดเชื้อในสถานที่กักกันตัว โดยมอบให้บริษัทกรุงเทพธนาคม จ ากัด เป็นผู้ด าเนินการจัดเก็บ   
 ทั้งนี้การด าเนินมาตรการต่างๆ ของกรุงเทพมหานครต้องรายงานผลการด าเนินงานเป็น
ประจ าทุกวันให้กับศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) ทราบ 
 

 การด าเนินการควบคุมและป้องกันโรคโควิด 19 ของส านักงานเขตบางกะปิ 
 ส านักงานเขตบางกะปิได้น านโยบายและมาตรการของกรุงเทพมหานครมาใช้ในการควบคุม
และป้องกันโรคโควิด 19 การขับเคลื่อนนโยบายต่างๆ มีหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและประชาชน 
ประกอบด้วย ส านักงานเขตบางกะปิ กองควบคุมโรค ศูนย์บริการสาธารณสุข 35 หัวหมาก สถานีต ารวจ
นครบาลลาดพร้าว สถานีต ารวจนครบาลหัวหมาก สถานีต ารวจนครบาลโชคชัย สถานีต ารวจนครบาล
ประเวศ โรงพยาบาลรามค าแหง โรงพยาบาลเวชธานี อาสาสมัครสาธารณสุข ประธานและกรรมการชุมชน 
กรรมการนิติบุคคลและกรรมการหมู่บ้าน ร่วมเป็นทีมตรวจคัดกรองเบื้องต้น ทีมสอบสวนและคัดกรองโรค 
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ทีมบ าบัดรักษาผู้ป่วย ทีมป้องกันควบคุมโรคและติดตามและกักกันผู้ป่วย ทีมฟ้ืนฟู ทีมบังคับการและคดี 
ของศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ท าหน้าที่ก าหนด
แนวทางการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามนโยบายของกรุงเทพมหานคร นอกจากนี้กระบวนการจัดการควบคุม
และป้องกันโรคระบาดของส านักงานเขตบางกะปิ (ธัณนภัส มณีศรี, บรรลือ คล้ายปักษ,ี สุทัศน์ รัศมิแพทย์, 
อภิศักดิ์ อักษรณรงค์, มนพัทธ์ เสนาพล, ณภัชชา ขวัญยิ่งโสภา, สัมภาษณ์, 2563) (คณะกรรมการ
ชุมชนริมคลองหัวหมากน้อย, อาสาสมัครสาธารณสุข, สนทนากลุ่ม, 2563) ดังนี้ 
 1. ด้านการควบคุมป้องกันการแพร่ระบาด 
  1.1 การจัดก าลังเจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาลร่วมกับศูนย์บริการสาธารณสุข 
35 หัวหมาก อาสาสมัครสาธารณสุข สุ่มค้นหาผู้ป่วยในพ้ืนที่ที่มีกิจกรรมการรวมตัวของคนหมู่มาก อาทิ 
ตลาด ชุมชน ท่าเรือ เป็นต้น ตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม - 31 พฤษภาคม 2563 และค้นหาผู้ป่วยตามรายงาน
แบบประเมินความเสี่ยงด้วยตัวเองที่กรุงเทพมหานครจัดท าขึ้นผ่านเว็บไซต์ http://bkkcovid19.Bangkok. 
go.thหรือBKK COVID-19 โดยเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการสาธารณสุข 35 หัวหมาก เป็นผู้สอบสวนโรค 
เจ้าหน้าที่เขตและอาสาสมัครสาธารณสุข ท าหน้าที่ประชาสัมพันธ์และให้ความรู้ เกี่ยวกับการป้องกัน
โรคโควิด 19 หากพบผู้ที่เข้าข่ายสงสัยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ศูนย์บริการสาธารณสุข 35 หัวหมากน้อย   
เก็บตัวอย่างสารคัดหลังและส่งโรงพยาบาลเพ่ือตรวจหาเชื้อ หากผลตรวจพบว่าเป็นผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 ศูนย์บริการสาธารณสุขหรือส านักงานเขตด าเนินการส่งตัวผู้ติดเชื้อไปรักษาในโรงพยาบาลหรือ
ประสานโรงพยาบาลรับตัวผู้ติดเชื้อเข้าไปรักษา และศูนย์บริการสาธารณสุข 35 หัวหมากน้อย     
เก็บสารคัดหลังผู้ใกล้ชิดหรือผู้สัมผัสผู้ติดเชื้อส่งโรงพยาบาลเพ่ือหาเชื้อ  ส านักงานเขตออกค าสั่งใน
ฐานะพนักงานควบคุมโรคให้ผู้ ใกล้ชิดหรือสัมผัสเชื้อกักกันเพ่ือดูอาการ 14 วัน ผู้ ใดมีที่ พักใน
กรุงเทพมหานครให้ใช้ที่พ านักเป็นที่กักตัว (Home Quarantine) ผู้ใดไม่มีส านักงานเขตส่งไปกักตัวที่ 
State Quarantine ที่รัฐหรือ Local Quarantine ของกรุงเทพมหานครคือ โรงแรมปริ๊นตั้นกรุงเทพ
และโรงพยาบาลบางขุนเทียน โดยผู้ที่ถูกกักตัวต้องรายงานตัวต่อเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการสาธารณสุข 35 
หัวหมากและเจ้าหน้าที่เขตทุกวันให้ครบ 14 วัน โดยผ่านทาง Application Line หรือโทรศัพท์ และ
ส านักงานเขตต้องติดตามผู้ที่ถูกกักกันจ านวน 4 ครั้ง ครั้งแรกคือวันที่ 1 ของการกักตัว ครั้งที่สองคือใน  
วันที่ 5 ของการกักตัว ครั้งที่สามคือในวันที่ 10 ของการกักตัว ครั้งที่สี่คือในวันที่ 14 ของการกักตัว หากไม่
พบไข้หรืออาการผิดปกติ ส านักงานเขตออกค าสั่งยกเลิกการกักกันตัว ถือว่าจบขั้นตอนการกักกัน ใน
พ้ืนที่เขตบางกะปิมีผู้เสี่ยงสะสม 211 คน ช่วงกักตัวส านักงานเขตให้ความช่วยเหลือเกี่ยวกับสิ่งของที่
จ าเป็นต่อการด ารงชีวิตประจ าวัน ยาสามัญประจ าบ้าน ยาโรคประจ าตัว และอ่ืนๆ ตามที่ผู้ถูกกักตัวร้องขอ 
ส่วนผู้ติดเชื้อที่รักษาหายออกจาโรงพยาบาลก็ต้องถูกกักตัว 14 วัน ก่อนจะกลับมาใช้ชีวิตได้ปกติ ทั้งนี้ผู้
ติดเชื้อรายใดไม่สะดวกกักตัวที่พักของตนเองสามารถแจ้งโรงพยาบาลให้ส่งตัวไปกักตัวที่  State 
Quarantine/Local Quarantine ที่รัฐก าหนดได้ (รายละเอียดตามภาพประกอบที่ 1) 
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ภาพประกอบที ่1 กระบวนการค้นหาผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในพ้ืนที่เขตบางกะปิ 
 
ที่มา. สรุปจากผู้ให้ข้อมูลหลักเมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2563 วันที่ 12 มิถุนายน 2563 และวันที่ 2 
กรกฎาคม 2563 
 

  1.2 การจัดก าลังเจ้าหน้าที่ออกตรวจสถานที่ที่กรุงเทพมหานครประกาศปิดเป็นการ
ชั่วคราวและสถานที่ที่มีคนแออัดให้เป็นไปตามประกาศ/ค าสั่งคณะกรรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร
ทุกวัน ตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม - 12 มิถุนายน 2563 โดยมอบให้ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาลเป็น   
ผู้ด าเนินงานตรวจและมีฝ่ายเทศกิจเป็นผู้ช่วยเจ้าหน้าพนักงานสาธารณสุข ร่วมกับศูนย์บริการ
สาธารณสุข 35 หัวหมาก ลงพ้ืนที่ตรวจสถานที่ดังกล่าวให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคพร้อม
ประชาสัมพันธ์วิธีการป้องกันโรคให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้อง และในช่วงที่รัฐบาลผ่อนคลายการบังคับ
ใช้มาตรการป้องกัน โรคโควิด 19 ให้กิจการหรือกิจกรรมบางอย่างเปิดได้ ส านักงานเขตจัดก าลัง

การค้นหาผู้ป่วย 

ค้นหาผู้ป่วยตามรายงานแบบ 
ประเมินความเสี่ยง BKK COVID-19 

สุ่มค้นหาผู้ป่วยในพ้ืนที่ที่มีกิจกรรม 
การรวมตัวของคนหมู่มาก 

ศูนย์บริการสาธารณสขุ 35 หัวหมาก สอบสวนโรค ส านักงานเขตบางกะปิอาสาสมัครสาธารณสุข
ประชาสัมพันธ์และให้ความรู้เกี่ยวกับวิธีป้องกันโรค 

เข้าข่ายสงสัย 

ศูนย์บริการสาธารณสขุ 35 หัวหมาก เก็บสารคัดหลั่งส่งโรงพยาบาลเพื่อตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

ผลตรวจพบเชื้อไวรัส 
โคโรนา 2019 

ศูนย์บริการสาธารณสขุ 35 หัวหมากหรือส านักงานเขตสง่ตวัผู้ตดิเชื้อ
ไปรักษาทีโ่รงพยาบาลหรือประสานโรงพยาบาลมารบัตวัไปรักษา 

ส านักงานเขตออกค าสั่งกักกันผู้ใกล้ชิด 
หรือผู้สัมผัสเชื้อ 14 วัน 

ศูนย์บริการสาธารณสขุ 35 หัวหมากน้อย เก็บสารคัดหลั่ง
ผู้ใกล้ชิดหรือผู้สัมผัสผู้ติดเชื้อส่งโรงพยาบาลเพื่อหาเชื้อ 

รายงานการสถานการณช์่วงกักตัวต่อศูนย์บริการสาธารณสขุ 35 หัวหมากน้อยหรือส านักงานเขตทุกวัน 

ติดตามครั้งแรกวันที่ 1 

พบอาการผิดปกติเขา้ขา่ยสงสยั 

ติดตามครั้งสองวันที่ 5 ติดตามครั้งสามวันที่ 10 ติดตามครั้งสี่วันที ่14 

ยกเลิกค าสั่งกักกัน 
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เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ ควบคุม ก ากับ กิจการหรือกิจกรรมที่ได้รับการผ่อนปรนแล้วให้ปฏิบัติตามมาตรการ
ป้องกันโรคตามท่ีรัฐบาลและกรุงเทพมหานครก าหนดทุกวัน ตั้งแต่วันที่พฤษภาคม - กรกฎาคม 2563 
(ข้อมูล ณ วันที่ 2 กรกฎาคม 2563) 
 

ตารางท่ี 1 การควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ในพ้ืนที่เขตบางกะป ิ
 

กิจกรรม จ านวน (วัน) ร้อยละ 
การสุ่มค้นหาผู้ป่วยในพ้ืนที่ที่มีกิจกรรมการรวมตัวของคนหมู่มาก 75 24.67 
การค้นหาผู้ป่วยตามรายงานแบบประเมินความเสี่ยงผ่านเว็บไซต์ 
http://bkkcovid19.bangkok.go.th หรือ BKK COVID -19 
การติดตามผู้ที่ถูกกักกันใน Home Quarantine 
การตรวจสถานที่ท่ีกรุงเทพมหานครประกาศปิดเป็นการชั่วคราว
และสถานที่ที่มีคนแออัด 
การตรวจสอบ ควบคุม ก ากับ ส าหรับกิจการหรือกิจกรรมที่ได้รับ
การผ่อนปรน 

23 
 

56 
87 
 

63 

7.57 
 

18.42 
28.62 

 
20.72 

รวม 304 100 
 

ที่มา. สรุปจากผู้ให้ข้อมูลหลักเมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2563 วันที่ 12 มิถุนายน 2563 และวันที่ 2 
กรกฎาคม 2563 
 

 จากตารางที่ 1 การควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 การปฏิบัติงาน
ส่วนใหญ่เป็นการการตรวจสถานที่ที่กรุงเทพมหานครประกาศปิดและสถานที่ที่มีคนแออัด คิดเป็นร้อยละ 
28.62 รองลงมาเป็นการสุ่มค้นหาผู้ป่วยในพื้นที่ที่มีกิจกรรมการร่วมตัวของคนหมู่มาก คิดเป็นร้อยละ 
24.67 ส่วนการตรวจสอบ ควบคุม ก ากับ ส าหรับกิจการหรือกิจกรรมที่ได้รับการผ่อนปรน และการ
ติดตามผู้ที่ถูกกักกันใน Home Quarantine จ านวนการปฏิบัติงานใกล้เคียงกัน คิดเป็นร้อยละ 20.72 
และร้อยละ 18.42 ตามล าดับ ส่วนการปฏิบัติงานการค้นหาผู้ป่วยจากข้อมูลตามรายงานแบบประเมิน
ความเสี่ยงเป็นกิจกรรมที่ปฏิบัติงานน้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ 7.57 
 2. ด้านการรักษาพยาบาล  
  เมื่อสอบสวนโรคแล้วพบผู้สงสัยเข้าข่ายสงสัย ศูนย์บริการสาธารณสุข 35 หัวหมาก 
เก็บสารคัดหลั่งส่งโรงพยาบาล หากผลออกมาว่าเป็นผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ส านักงานเขต
ต้องด าเนินประสานกับโรงพยาบาลทั้งภาครัฐและเอกชนในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร เพ่ือรับผู้ป่วยติด
เชื้อจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 
 3. ด้านสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล  
  ฝ่ายรักษาความสะอาดด าเนินการล้างท าความสะอาดพ้ืนที่สาธารณะ ถนน สะพานลอย 
ป้ายรถประจ าทาง เดือนละ 1 ครั้ง ตั้งแต่เดือนเมษายน - มิถุนายน 2563 และท าความสะอาดใน
พ้ืนที่ส านักเขตบางกะปิทุกวัน ส่วนการท าความสะอาดในฝ่ายต่างๆ มอบให้ทุกฝ่ายร่วมท าความ
สะอาดประจ าทุกวัน เพ่ือลดการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 นอกจากนี้จัดหาถังขยะ
พร้อมจัดหาสถานที่ที่เหมาะสมในการตั้งวางถังรองรับหน้ากากอนามัยหรือขยะติดเชื้อจากประชาชน 
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ในการจัดเก็บหน้ากากอนามัยหรือขยะติดเชื้อจากจุดวางถังขยะติดเชื้อที่ก าหนด หน่วยงานราชการ
และหน่วยงานเอกชนในพ้ืนที่เขตมอบให้บริษัท กรุงเทพธนาคม จ ากัด เป็นผู้ด าเนินการจัดเก็บที่
เกี่ยวข้องส่วนการจัดเก็บ ส่วนขยะติดเชื้อจากสถานที่กักกันตัวในที่พ านักของผู้เสี่ยงต่อการติดเชื้อ 
(Home Quarantine) ส านักงานเขตจะด าเนินการจัดเก็บในวันเดียวกับวันที่ติดตามผู้ถูกกักกัน คือ  
ในวันที่ 1 วันที่ 5 วันที่ 10 และวันที่ 14 ซึ่งขยะติดเชื้อที่จัดเก็บน าไปเก็บไว้ที่ศูนย์บริการสาธารณสุข 35 
หัวหมาก เพ่ือให้บริษัท กรุงเทพธนาคม จ ากัด จัดเก็บและน าไปท าลายที่ศูนย์ก าจัดมูลฝอยหนองแขม 
หรือเตาเผามูลฝอยติดเชื้อที่ศูนย์ก าจัดมูลฝอยอ่อนนุช ส่วนเรื่องการแยกขยะส านักงานเขตได้
ประชาสัมพันธ์และแนะน าการแยกทิ้งหน้ากากอนามัยส าหรับประชาชน โดยการลงพ้ืนที่ให้ค าแนะน า 
การแจกโบรชัวร์ การติดประกาศไวนิล Facebook และเว็บไซต์ของส านักงานเขตส่วนด้านบุคลากร
ส านักงานเขตให้ความรู้พนักงานเก็บขยะมูลฝอยในการป้องกันตนเองจากเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019  
และสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลทุกครั้งที่ปฏิบัติงาน ก่อนเข้าอาคารพนักงานต้องล้าง
ก่อนเข้าอาคาร ณ จุดท าความสะอาดที่ส านักงานเขตก าหนด 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพประกอบที ่2 กระบวนการสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล 
 
ที่มา. สรุปจากผู้ให้ข้อมูลหลักเมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2563 และวันที่ 2 กรกฎาคม 2563 
 

 4. ด้านประสานงานการดูแลความสงบเรียบร้อย 
  4.1 การจัดก าลังเจ้าหน้าที่ร่วมกับหน่วยงานด้านความมั่นคงตั้งจุดตรวจคัดกรองการ
เดินทางเข้าสู่กรุงเทพมหานคร บริเวณถนนคู่ขนานกาญจนาภิเษก ซอย 39 แขวงดอกไม้ เขตประเวศ 
ตั้งแต่วันที ่26 มีนาคม - 27 เมษายน 2563 ระหว่างเวลา 22.00 นาฬิกา ถึง 04.00 นาฬิกาของวันรุ่งขึ้น 
และวันที่ 28 เมษายน 2563 ระหว่างเวลา 04.00 นาฬิกา ถึง 20.00 นาฬิกา เพ่ือปฏิบัติหน้าที่ตาม
แผนรักษาความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อยในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร 
 

การจัดการสิง่แวดล้อมและสขุาภิบาล 

จัดหาถังขยะและ
สถานที่ตั้งขยะตดิเชื้อ 

ท าความสะอาดในพ้ืนที่
ส านักงานเขตบางกะป ิ

ท าความสะอาดพื้นที่สาธารณะ ถนน 
สะพานลอย ป้ายรถประจ าทาง 

จัดเก็บขยะ
ติดเชื้อ 

สถานที่วางถังขยะตดิเชื้อ  
หน่วยราชการและเอกชน 

สถานที่กักกันตัวในที่พ านักของผู้เสี่ยงต่อการติดเชื้อ 
(Home Quarantine) 

บริษัท กรุงเทพธนาคม จ ากัด ด าเนินการจัดเกบ็ ส านักงานเขตบางกะปิ ด าเนินการจัดเก็บ 
ในวันที่ 1, 5, 10, 14 ของการกักตัว 

น ามาไว้ที่ศูนย์บริการสาธารณสขุ 35 หัวหมากน้อย 
เพื่อให้บริษัท กรุงเทพธนาคม จ ากดั มาจัดเก็บ 

น าขยะไปท าลายในสถานที่ที่ก าหนด 
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  4.2 การจัดเจ้าหน้าที่ร่วมกับฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาลตรวจสอบสถานที่ที่
ประกาศปิดเป็นการชั่วคราว ตั้งแต่ 18 มีนาคม - 1 พฤษภาคม 2563 ไม่ให้มีการลักลอบเปิด เมื่อมี
การผ่อนคลายมาตรการควบคุม จึงยกเลิกจุดตรวจคัดกรอง COVID-19 ตั้งแต่เวลา 20.00 นาฬิกา 
ของวันที่ 28 เมษายน 2563 เพ่ือน าก าลังเจ้าหน้าที่ร่วมตรวจสอบ ควบคุม ก ากับ ส าหรับกิจการหรือ
กิจกรรมที่ได้รับการผ่อนปรนแล้วให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคตามที่รัฐบาลและกรุงเทพมหานคร
ก าหนด ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม - กรกฎาคม 2563 (ข้อมูล ณ วันที่ 2 กรกฎาคม 2563) และตรวจ
สถานที่ที่ไม่ได้รับการผ่อนปรน ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม - 12 มิถุนายน 2563 กิจการหรือสถานที่ใด
กระท าผิดมาตรการป้องกันส านักงานเขตด าเนินออกหนังสือตักเตือนให้ปฏิบัติตามมาตรการที่ก าหนด 
ผู้ใดฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามอาจมีความผิดตามมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ต้อง
ระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือท้ังจ าทั้งปรับ และอาจมีความผิดตาม
มาตรา 18 แห่ง   พระราชก าหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน 2548 ต้องระวางโทษ
จ าคุกไม่เกินสองปีหรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาทหรือทั้งจ าทั้งปรับ และหากฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามมาตรการ
ป้องกนัจะถูกสั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพประกอบที่ 3 กระบวนการการดูแลความสงบเรียบร้อยกรณีผ่อนปรนมาตรการควบคุมการแพร่
ระบาดโรคโควิด 19 
  
ที่มา. สรุปจากผู้ให้ข้อมูลหลักเมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2563 และวันที่ 2 กรกฎาคม 2563 
 

การดูแลความสงบเรียบร้อย 

กรณีประกาศปดิสถานที่เป็นการชั่วคราว กรณีผ่อนคลายมาตรการควบคุมโรคให้เปิดกิจการหรือกิจกรรมบางส่วน 

ตั้งจุดคัดกรองการ
เดินทางเข้าสู ่กทม. 

ตรวจสอบสถานที่ที่
ประกาศปดิเป็นการ

ชั่วคราว 

ตรวจสอบสถานที่
ที่ไม่ได้รับการ 

ผ่อนปรน 

ตรวจสอบ ควบคุม 
ก ากับ สถานทีท่ี่

ได้รับการผ่อนปรน 

ยกเลิก 
จุดตรวจคัดกรอง 

COVID-19 

ไม่ให้ผู้เข้าข่ายสงสัยหรือ
เสี่ยงต่อการติดเชื้อ 

ไม่ให้มีการ
ลักลอบเปิด 

ปฏิบตัิตามมาตรการป้องกันโรคตาม 
ที่รัฐบาลและกรุงเทพมหานครก าหนด 

ฝ่าฝืน ตักเตือน ฝ่าฝืน 

1. ความผิดตามมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหน่ึงปี 
หรือปรับไม่เกินหน่ึงแสนบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ และอาจมี 
2. ความผิดตามมาตรา 18 แห่งพระราชก าหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน 2548  
ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสองปีหรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาทหรือทั้งจ าทั้งปรับ 

สั่งปิดสถานที่เป็นการ
ชั่วคราว 
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  4.3 การจัดเจ้าหน้าที่ประจ าจุดคัดกรองสถานีรถไฟฟ้า BTS แบริ่ง ตั้งแต่วันที่ 20 
พฤษภาคม - 4 มิถุนายน 2563 ระหว่างเวลา 06.00 นาฬิกา ถึง 09.00 นาฬิกาท าหน้าที่คัดกรอง
ประชาชนที่มาใช้บริการช่วงเวลาเร่งด่วน  
  4.4 การดูแลความเรียบร้อยการจัดระเบียบประชาชนในการรับแจกสิ่งของ ตั้งแต่
วันที่ 18 เมษายน - 31 พฤษภาคม 2563 เฉลี่ยวันละ 5 ครั้ง 
 

ตารางท่ี 2 การดูแลความสงบเรียบร้อยในพ้ืนที่เขตบางกะปิ 
 

กิจกรรม จ านวน (วัน) ร้อยละ 
การตั้งจุดตรวจคัดกรองการเดินทางเข้าสู่กรุงเทพมหานคร 33 13.58 
การตรวจสถานทีท่ี่กรุงเทพมหานครประกาศปิดเป็นการ
ชั่วคราวและสถานที่ที่มี คนแออัด 
การตรวจสอบ ควบคุม ก ากับ ส าหรับกิจการหรือกิจกรรมที่
ได้รับการผ่อนปรน 
การจัดเจ้าหน้าที่ประจ าจุดคัดกรองสถานีรถไฟฟ้า BTS แบริ่ง2 
การดูแลความเรียบร้อยการจัดระเบียบประชาชนในการรับ
แจกสิ่งของ 

87 
 

63 
 

16 
44 

35.80 
 

25.93 
 

6.58 
18.11 

รวม 243 100 
 

ที่มา. สรุปจากผู้ให้ข้อมูลหลักเมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2563 และวันที่ 2 กรกฎาคม 2563 
 

 จากตารางที่ 2 การดูแลความสงบเรียบร้อยในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19   
ในพ้ืนที่เขตบางกะปิ ส่วนใหญ่เป็นการตรวจสถานที่ที่กรุงเทพมหานครประกาศปิดเป็นการชั่วคราวและ
สถานที่ที่มี คนแออัด คิดเป็นร้อยละ 35.80 รองลงมาเป็นการตรวจสอบ ควบคุม ก ากับ ส าหรับกิจการ
หรือกิจกรรมที่ได้รับการผ่อนปรน คิดเป็นร้อยละ 25.93 แสดงให้เห็นว่าการดูแลความสงบเรียบร้อยให้
ความส าคัญกับการตรวจสอบ ควบคุม ก ากับให้กิจการที่ประกาศปิดและผ่อนปรนให้ปฏิบัติตาม
มาตรการป้องกันโรคของกรุงเทพมหานคร ส่วนการตั้ งจุดตรวจคัดกรองการเดินทางเข้าสู่
กรุงเทพมหานครการดูแลความเรียบร้อยการจัดระเบียบประชาชนในการรับแจกสิ่งของ จ านวนการ
ปฏิบัติงานใกล้เคียงกัน คิดเป็นร้อยละ 13.58 และร้อยละ 18.11 ตามล าดับ ส่วนการปฏิบัติงานที่น้อย
ที่สุด คือการจัดเจ้าหน้าที่ประจ าจุดคัดกรองสถานีรถไฟฟ้า BTS แบริ่ง คิดเป็นร้อยละ 6.58 เนื่องจาก
การปฏิบัติงานน้อยที่สุดเป็นการปฏิบัติงานในภารกิจเฉพาะกิจ 
 5. ด้านช่วยเหลือเยียวยาและฟ้ืนฟู  
  ส านักงานเขตให้ความช่วยเหลือเบื้องต้น โดยการแจกของยังชีพเพ่ือใช้ในการด าเนินชีวิต 
เช่น เครื่องอุปโภคบริโภค แอลกอฮอล์ หน้ากากอนามัย เดือนละ 1 ครั้ง ให้แก่ผู้ที่ได้รับความ
เดือดร้อนทั้งนี้ในส่วนของผู้ป่วยติดเตียงและผู้พิการการแจกของยังชีพ เดือนละ 2 ครั้ง ซึ่งสิ่งของที่
น าเข้าไปช่วยเหลือประชาชน ส านักงานเขตประสานความร่วมมือกับภาคเอกชนให้การสนับสนุน  
                                                           
2 ส านักงานเขตบางนาขอความร่วมมือส านักงานเขตบางกะปิจดัเจ้าหน้าที่ประจ าจุดคัดกรองสถานีรถไฟฟ้า BTS แบริ่ง ตั้งแต่วันที่ 
20 พฤษภาคม - 4 มิถุนายน 2563 
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และจัดท าแผนการเยียวยาและฟ้ืนฟูระยะยาว โดยจัดท าโครงการฝึกอาชีพให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบ
เพ่ือให้มีอาชีพในการด ารงชีพต่อไป 
 6. ด้านการสื่อสารประชาสัมพันธ์  
  ส านักงานเขตได้ด าเนินการประชาสัมพันธ์วิธีการควบคุมและป้องกันโรคให้แก่
ประชาชนในพื้นท่ีให้เกิดความเข้าที่ถูกต้อง โดยการลงพื้นที่ให้ค าแนะน า การแจกโบรชัวร์ การติดป้าย
ไวนิล และประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์ส านักงานเขต Facebook Application และLine นอกจากนี้
ขอความร่วมมือหน่วยงานหรือองค์กรต่างๆ ในพ้ืนที่ที่มีสื่อในความรับผิดชอบ อาทิ วิทยุชุมชน     
กลุ่มไลน์ชุมชน ช่องทางประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในพ้ืนที่ เป็นต้น ให้ช่วย
ประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง 
 นอกจากนี้การป้องกันกลุ่มเสี่ยงที่ติดเชื้อได้ง่าย โดยการจัดพิมพ์บัญชีผู้สูงอายุตั้งแต่ 70 ปีขึ้นไป 
และเด็กที่มีอายุตั้งแต่แรกเกิดถึง 5 ปี มอบให้ประธานกรรมการชุมชน และมอบหมายให้ประสาน
ความร่วมมือกับโรงพยาบาลหรือศูนย์บริการสาธารณสุข และอาสาสมัครสาธารณสุขท่ีมีอยู่ในเขตพ้ืนที่ 
และให้ส ารวจจ านวนผู้สูงอายุตั้งแต่ 70 ปีขึ้นไป คนที่มีโรคประจ าตัว เด็กเล็กที่มีอายุต่ ากว่า 5 ปีลงมา 
แจ้งส านักงานเขตเพ่ือให้ทราบข้อมูลผู้ที่อาศัยอยู่จริง พร้อมดูแลกลุ่มเหล่านี้ให้อยู่เคหสถานหรือ
บริเวณท่ีพักของต้นเพ่ือป้องกันตนเองจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
 การน ากระบวนการจัดการควบคุมและป้องกันโรคโควิด 19 ไปปฏิบัติในชุมชนริมคลอง
หัวหมากน้อย พบผู้ติดเชื้อจ านวน 1 คน และผู้เสี่ยงต่อการติดเชื้อ 10 คน ถูกกักกันตัวจ านวน 14 วัน 
ตั้งแต่ 20 เมษายน - 3 พฤษภาคม 2563 หลังจากนั้นมาก็ไม่พบผู้ติดเชื้ออีกเลย เนื่องจากประชาชนใน
พ้ืนที่มคีวามรู้และให้ความร่วมมือในการป้องกันโรคระบาดเป็นอย่างดี และเมื่อพิจารณาภาพรวมการ
ควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดในพ้ืนที่เขตบางกะปิพบผู้ติดเชื้อรายแรกเมื่อวันที่ 31 มกราคม 
2563 มีผู้ป่วยสะสม จ านวน 48 คน และผู้เสี่ยงสะสม จ านวน 211 คน พ้ืนที่เขตบางกะปิไม่พบผู้ติด
เชื้อหรือปลอดเชื้อหลังจากวันที่ 3 พฤษภาคม 2563 จึงถือได้ว่าการน านโยบายไปสู่การปฏิบัติเกิดผล
ส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของนโยบาย  
 ปัจจัยที่มีผลต่อความส าเร็จในการน านโยบายไปปฏิบัติ (สมบัติ ธ ารงธัญวงศ์, Brever and 
Deleon, อ้างถึงใน บุญเกียรติ การะเวกพันธุ์, หน้า 15 - 26) ดังนี้ 1) ภาวะผู้น าจากการศึกษาใน
ภาพรวมพบว่าผู้น าสูงสุดของส านักงานเขตบางกะปิมีภาวะผู้น าในระดับที่ดีสามารถแก้ไขปัญหาและ
เปิดโอกาสให้ผู้ ใต้บังคับบัญชาร่วมและประสานหน่วยงานภายนอกร่วมในการแก้ไขปัญหา             
2) แหล่งที่มาของนโยบาย ถือว่ามีความชัดเจนเนื่องจากมีการเวียนนโยบายให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ทราบและถือปฏิบัติได้ทันท่วงที 3) ความชัดเจนของนโยบายมีความชัดเจนเป็นไปตามสถานการณ์การ
แพร่ระบาด 4) การสนับสนุนนโยบายได้รับความร่วมมือจากภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน
ในพ้ืนที่ในการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดและช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบ 5) ความซับซ้อนใน
การบริหารงานพบว่ามีสายบังคับบัญชาที่สั้นคือ ผู้อ านวยการเขตสั่งการหรือมอบหมายงานให้หัวหน้า
ฝ่ายที่เก่ียวข้อง และมอบหมายให้หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องน า นโยบายไปสู่การปฏิบัติ 6) สิ่งจูงใจ
ของผู้ปฏิบัติพบว่าไม่มีการสร้างแรงจูงใจให้กับผู้ปฏิบัติ เช่น การให้เงินรางวัล การเลื่อนขั้น ซึ่ง
ผู้ปฏิบัติงานท าหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายเหมือนงานประจ าเท่านั้น 7) การจัดสรรทรัพยากรพบว่าด้าน
งบประมาณและบุคลากรมีจ ากัด การมอบอ านาจในการปฏิบัติงานยังจ ากัดอยู่ที่ผู้อ านวยการเขตเพียง  
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ผู้เดียวไม่สามารถมอบให้ผู้ใดปฏิบัติราชการแทนได้ก่อให้เกิดการล่าช้าในการปฏิบัติงานและการบริการ
ประชาชน นอกจากนี้การยอมรับและการให้ความร่วมมือจากประชาชนในพ้ืนที่ซึ่งบางส่วนยังไม่ให้ความ
ร่วมมือน้อยอาจเนื่องจากมาตรการบางอย่างส่งผลกระทบต่อการด าเนินชีวิตหรือการหารายได้ของ
ประชาชน จึงเป็นความท้าทายของผู้น านโยบายไปสู่การปฏิบัติ หากผู้น าสามารถสร้างความเข้าใจและ
สร้างการยอมรับ ความไว้วางใจ และการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในพ้ืนที่ก็จะท าให้การจัดการโรค
ระบาดประสบความส าเร็จได้เร็วมากขึ้น 
 

อภิปราย 
 ผลการวิจัยศึกษาครั้งนี้ท าให้ทราบนโยบายที่ก าหนดขึ้นให้ความส าคัญในการสกัดกั้นการน า
เชื้อเข้ามาจากต่างประเทศ และการจ ากัดพ้ืนที่การแพร่ระบาดเท่านั้นซึ่งไม่สามารถควบคุมการแพร่
ระบาดได้เนื่องจากประชาชนไม่ได้ให้ความร่วมมือ และไม่มีการค้นหาผู้ติดเชื้อในทุกท้องที่เนื่องจาก
รัฐบาลมีบุคลากรและอุปกรณ์ไม่เพียงพอในการค้นหา จึงด าเนินการสุ่มตรวจเท่านั้น ส่งผลให้ไม่สามารถ
ทราบข้อมูลผู้ติดเชื้อที่แท้จริง การควบคุมและป้องกันหรือให้คนไทยปลอดภัยจากโรคโควิด 19 ช้า  
 กรุงเทพมหานครน านโยบายการควบคุมและป้องกันโควิด 19 ของรัฐบาลมาแปลงเป็น
ประกาศกรุเทพมหานครมาตรการต่างๆ สอดคล้องกับประกาศของรัฐบาล การขับเคลื่อนนโยบาย
มอบให้ศูนย์บริหารสถานการณ์ โควิด 19 (ศบค.กทม.) เป็นผู้รับผิดชอบในการด าเนินงานในมิติต่างๆ 
และแต่งตั้งคณะท างาน โดยมีหน่วยงานในสังกัดและหน่วยงานส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วมเป็น
คณะท างานเพ่ือให้การด าเนินงานตามนโยบายประสบผลส าเร็จ 
 กระบวนการจัดการภัยพิบัติโรคระบาดส านักงานเขตบางกะปิยึดหลักนโยบายและค าสั่งการ
ของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และศูนย์บริหารสถานการณ์ โควิด 19 (ศบค.กทม.) เป็นหลัก    
เน้นการค้นหาผู้ติดเชื้อ ตรวจสอบ ควบคุม และดูแลสถานที่ประกาศปิดหรือสถานที่ที่ได้รับการผ่อนคลาย 
การตั้งจุดคัดกรองเพ่ือจ ากัดการน าเชื้อเข้าในพ้ืนที่ การท าความสะอาดพ้ืนที่สาธารณะต่างๆ การดูแล
ด้านสิ่งแวดล้อมโดยการจัดหาถังขยะติดเชื้อและก าหนดสถานที่ที่เหมาะสมในการทิ้งขยะติดเชื้อและ
เก็บขยะติดเชื้อไปท าลาย และลดความตระหนกของประชาชน โดยการให้ความรู้และค าแนะน า
ประชาชนในพ้ืนที่เกี่ยวกับวิธีป้องกันโรคที่ถูกต้อง การขับเคลื่อนนโยบายของส านักงานเขตบางกะปิ
มอบให้ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและควบคุมโรคโควิด 19 เป็นผู้รับผิดชอบในการด าเนินงานในมิติต่างๆ 
และจัดตั้งทีมงานในการด าเนินงานควบคุมและป้องกันโรค ประกอบไปด้วยหน่วยงานภาครัฐ 
ภาคเอกชน และภาคประชาชน เข้ามามีส่วนร่วมในการก าหนดแนวทางการปฏิบัติงานส่งผลให้การ
ด าเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
 ส่วนปัญหาและอุปสรรคในการควบคุมและป้องกันโรคพบว่างบประมาณไม่เพียงพอต่อการ
ด าเนินงาน เนื่องจากงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรในปีงบประมาณ 2563 ได้รับการจัดสรรเท่าที่
จ าเป็นตามแผนการแก้ไขปัญหาในพ้ืนที่เท่านั้น ส านักงานเขตบางกะปิมีการแก้ไขเรื่องงบประมาณโดย
เลื่อนการจัดท าโครงการหรือกิจกรรมที่ไม่ส่งผลกระทบต่อประชาชนและก าชับการชะลอการก่อหนี้   
ที่สามารถเลื่อนได้หรือไม่ต้องกระท าได้เพ่ือน างบประมาณในส่วนนี้มาใช้ในการแก้ปัญหาโรคระบาด 
นอกจากนี้ประสานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนในพ้ืนที่เขตบางกะปิสนับสนุนช่วยเหลือ
เกี่ยวกับของยังชีพ หน้ากากอนามัย แอลกอฮอล์ แจกประชาชนที่ได้รับผลกระทบซึ่งการแก้ปัญหา
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เป็นการเยียวยาระยะสั้น แต่ส านักงานเขตได้ก าหนดโครงการฝึกอาชีพให้กับประชาชนที่ได้รับ
ผลกระทบให้มีความรู้เพ่ิมเติมมาใช้ในการประกอบอาชีพต่อไปได้ 
 

ข้อเสนอแนะ 
 

ข้อเสนอแนะเพื่อน าไปใช ้
 1. ต้องมีการค้นหาผู้ป่วยในพ้ืนที่อย่างรวดเร็ว สนับสนุนให้ทุกองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน
จัดท ามาตรการป้องกันการแพร่ระบาดภายในองค์กร เพ่ือป้องกันบุคลากรขององค์กรไม่ให้ติดเชื้อ 
และจัดท าแผนประคองกิจการตามความเหมาะสม  
 2. ลดความตระหนกของประชาชน เพ่ิมประสิทธิภาพการสื่อสารความเสี่ยงให้ข้อมูลที่ถูกต้อง
ทันเวลา จัดการข่าวลือหรือข่าวปลอมในสื่อสารธารณะอย่างเหมาะสม พร้อมทั้งสร้างความรู้ด้านโรค
ระบาดในมิติต่างๆ ที่ส าคัญให้กับประชาชนที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานครทุกคน ได้แก่ การป้องกันการ
ติดเชื้อ การปฏิบัติตัวขณะป่วย และการดูแลผู้ป่วยที่บ้าน 
 3. พิจารณาประกาศพ้ืนที่ประสบภัยพิบัติตามพระราชบัญญัติป้องกันบรรเทาสาธารณภัยตาม
ความเหมาะสมทันเวลา 
 

ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยต่อไป 
 การวิจัยในครั้งนี้เป็นการศึกษาเฉพาะการจัดการภัยพิบัติของโรคระบาดของส านักงาน เขต
บางกะปิ เท่านั้น ผลการวิจัยจึงไม่อาจจะใช้เป็นกระบวนการจัดการภัยพิบัติโรคระบาดในพ้ืนที่อ่ืนๆ
ของกรุงเทพมหานคร แต่อาจน าไปปรับใช้ได้ตามความเหมาะสม ควรท าการศึกษาในเขตพ้ืนที่อ่ืนๆ 
ต่อไป ในการวิจัยครั้งต่อไปควรศึกษาเพ่ิมเติมเรื่องมาตรการเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบและผลกระทบ
จากการก าหนดนโยบายควบคุมและป้องกันโรคระบาดของกรุงเทพมหานคร 
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