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บทคัดย่อ  
 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ (1) ศึกษาสถานการณ์และผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการแพร่ระบาด
ของโรคโควิด 19 (COVID-19) ในพ้ืนที่อ าเภอบางบัวทอง และ (2) ศึกษารูปแบบและวิธีการในการ
บริหารงานแบบบูรณาการระหว่าง หมู่บ้าน/ชุมชน อ าเภอ ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องและผลที่เกิดขึ้น
จากการด าเนินงาน ใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ จากข้อมูลเอกสาร และการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลัก  
จ านวน 11 คน ผลการศึกษาพบว่าสถานการณ์แบ่งออกเป็น 3 ช่วง ได้แก่ ช่วงที่ 1 ระหว่างเดือน 
มกราคม - 18 ธันวาคม 2563 รัฐบาลประกาศเคอร์ฟิว มีค าสั่งปิดสถานที่และก าหนดมาตรการต่าง ๆ  
ไมมี่ผู้ติดเชื้อ ช่วงที่ 2 ระหว่าง 19 ธันวาคม 2563 - มีนาคม 2564 มีค าสั่งปิดสถานที่และให้หยุดกิจการ 
มีผู้ติดเชื้อ 43 ราย ช่วงที่ 3 ระหว่างเดือนเมษายน 2564 - ปัจจุบัน มีค าสั่งปิดสถานที่และให้หยุดกิจการ  
มีผู้ติดเชื้อ 1,231 ราย เกิดผลกระทบทั้งด้านเศรษฐกิจ การศึกษา สุขภาพ และวิถีชีวิต ส าหรับรูปแบบ
การบูรณาการ ประกอบด้วย การก าหนดขั้นตอนการด าเนินงานร่วมกันในรูปแบบคณะท างาน 
ผู้ปฏิบัติงานมีสถานะเป็นเจ้าพนักงานควบคุมโรค และมีอ าเภอเป็นหน่วยงานหลัก เนื่องด้วยนายอ าเภอ 
เป็นผู้น าการขับเคลื่อนงานและมีกลไกการท างานที่ส าคัญ ผลการบูรณาการ เป็นการเพ่ิมศักยภาพ 
การบริหารจัดการ เกิดความคล่องตัว การด าเนินงานมีประสิทธิภาพ ลดความซ้ าซ้อน ขจัดความขัดแย้ง 
จัดการปัญหาได้เบ็ดเสร็จ สามารถใช้ทรัพยากรร่วมกันได้ บุคลากรเกิดการพัฒนาเรียนรู้ในการ 
ท างานร่วมกัน และยังสร้างภาพลักษณท์ี่ดรีะหว่างองค์กร 
 

ค าส าคัญ: การบูรณาการ ; การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ; อ าเภอบางบัวทอง 
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บทน า  
 โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  มีการระบาดในวงกว้างในสาธารณรัฐประชาชนจีน ตั้งแต่เดือน 
ธันวาคม 2562 เป็นต้นมา โดยเริ่มจากเมืองอู่ฮ่ัน มณฑลหูเป่ย์ การติดต่อผ่านทางการไอ จาม สัมผัส
โดยตรงกับสารคัดหลั่งของของคนและสัตว์ที่อาจเป็นแหล่งแพร่เชื้อโรค  ส่วนยารักษาเฉพาะ 
ยังอยู่ในระหว่างการศึกษาวิจัย ต่อมาได้พบผู้ป่วยยืนยันในหลายประเทศทั่วโลก จ านวนผู้ป่วยยืนยัน 
เพ่ิมข้ึนอย่างรวดเร็ว องค์การอนามัยโลกได้ประเมินสถานการณ์ และเห็นว่าการระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 แพร่กระจายได้อย่างรวดเร็วจนน่ากังวล ในวันที่ 30 มกราคม 2563 องค์การ
อนามัยโลกจึงได้ประกาศให้โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เป็นภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขระหว่าง
ประเทศ (Public Health Emergency of International Concern) และแนะน าทุกประเทศให้เร่งรัด 
การเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรค (กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข, 2563, หน้า 6) ส าหรับ
ประเทศไทยพบผู้ป่วยรายแรกจากโรคโควิด 19 (COVID-19) 13 มกราคม 2563 (น าชัย ชีววิวรรธน์, 
2563, หน้า 110) หลังจากนั้นก็พบการติดเชื้อโรคโควิดเพ่ิมมากขึ้นเรื่อย ๆ จนถึง 13 มิถุนายน 2564 
มีผู้ติดเชื้อแล้ว 195,909 ราย และมีผู้เสียชีวิต 1,449 ราย (กระทรวงสาธารณสุข, กรมควบคุมโรค (2564) 
 ในการควบคุมและป้องกัน รัฐบาลได้ออกนโยบายและมาตรการในการป้องกันโรคโควิด 19 
(COVID-19) โดยประกาศใช้พระราชก าหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548  
ทั่วประเทศ จัดตั้งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (ศบค.) และมีการ 
ออกมาตรการต่าง ๆ ในการควบคุมโรค ในส่วนของกระทรวงสาธารณสุขได้ประกาศให้โรคโควิด 19 
(COVID-19) เป็นโรคติดต่ออันตรายตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 และออกประกาศ
กระทรวงสาธารณสุข เรื่อง แต่งตั้งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ ตามพระราชบัญญัติ โรคติดต่อ  
พ.ศ. 2558 เพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อหรือโรคระบาด  
ในครั้งนี้ ซึ่งมีหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในภารกิจเดียวกัน และมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องปฏิบัติงาน 
ในลักษณะที่สอดคล้อง ส่งเสริม สนับสนุน ประสานความร่วมมือ และปฏิบัติให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
ประสิทธิภาพในการท างานจึงจะเกิดขึ้น ซึ่งในการแพร่ระบาดในช่วงแรกโดยรวมแล้วไม่รุนแรงมากนัก 
มีการใช้มาตรการที่เข้มข้นในการป้องกันและควบคุมโรคให้อยู่ในวงจ ากัดและท าให้การระบาดจบลง
โดยเร็ว ส่วนการแพร่ระบาดในช่วงต่อมาพบว่าเกิดคลัสเตอร์แรงงานต่างด้าวในพ้ืนที่จังหวัดสมุทรสาคร 
ประกอบกับมีคลัสเตอร์บ่อนการพนันในพ้ืนที่จังหวัดระยอง สถานการณ์โดยรวมรุนแรงมากขึ้น  
ส่วนการแพร่ระบาดในช่วงล่าสุด เกิดจากคลัสเตอร์สถานบันเทิงย่านทองหล่อ สถานการณ์โดยรวม 
มีความรุนแรงมากขึ้นกว่าเดิม และมีการกระจายตัวอย่างรวดเร็ว  
 จังหวัดนนทบุรีได้รับประกาศให้เป็นพ้ืนที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ครอบคลุมทั้ง 6 อ าเภอ 
รวมถึงอ าเภอบางบัวทอง และที่น่าสนใจคืออ าเภอบางบัวทองมีประชากรอยู่หนาแน่น มีประชากรแฝง
จ านวนมาก เป็นพ้ืนที่เมืองกึ่งชนบท และมีหมู่บ้านจัดสรรหลายโครงการ ลักษณะเป็นที่พักอาศัย 
ของคนท างานในพ้ืนที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล ซึ่งโดยปกติวันท างานจะเดินทาง เข้ากรุงเทพฯ  
แล้วเดินทางกลับในช่วงหลังเลิกงาน ซึ่งในการท างานเกี่ยวกับการป้องกันและควบคุมโรคโควิด 19 
(COVID-19) จึงมีความแตกต่างจากพ้ืนที่ปกตเิมื่อเปรียบเทียบกับจังหวัดอ่ืน ๆ  
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. ศึกษาสถานการณ์และผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 (COVID-19) 
ในพ้ืนที่อ าเภอบางบัวทอง 
 2. ศึกษารูปแบบและวิธีการในการบริหารงานแบบบูรณาการระหว่าง หมู่บ้าน/ชุมชน อ าเภอ 
ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง และผลจากการด าเนินงานควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 (COVID-19) 
ในพ้ืนที่อ าเภอบางบัวทอง   
 

วิธีการวิจัย 
 ผู้วิจัยใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ (qualitative research) จาก (1) ข้อมูลเอกสารของรัฐบาล 
คณะรัฐมนตรี กระทรวงมหาดไทย กรมการปกครอง จังหวัดนนทบุรี อ าเภอบางบัวทอง และหน่วยงานอ่ืน 
ได้แก่ นโยบายรัฐบาล มติคณะรัฐมนตรี กฎหมาย ระเบียบ ค าสั่ง ประกาศ หนังสือสั่งการ และ
เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการโรคโควิด 19 (COVID-19) ของอ าเภอบางบัวทอง โดยการ
เก็บรวบรวมจากหน่วยงานราชการที่เก่ียวข้อง และรวบรวมจากการค้นคว้าจากอินเตอร์เน็ตในเว็บไซต์
ต่าง ๆ และ (2) การสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลัก (Key Informant) 11 คน ได้แก่ นายอ าเภอบางบัวทอง 
ปลัดอาวุโส ปลัดอ าเภอผู้รับผิดชอบงานโควิด 19 สาธารณสุขอ าเภอ ท้องถิ่นอ าเภอ ผู้ใหญ่บ้าน  
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) ลูกจ้างตามโครงการพัฒนาต าบล 
แบบบูรณาการ และประชาชนทั่วไป โดยปฏิบัติหน้าที่เป็นเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อตาม
พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 และตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข  
 

ผลการวิจัยและการอภิปรายผล 
 

ผลการวิจัย อธบิายตามวตัถุประสงคก์ารวิจัยดงันี ้
วัตถุประสงค์ที่ 1 สถานการณ์และผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการแพร่ระบาดในพ้ืนที่อ าเภอ 

บางบัวทอง ซึ่งสิ่งที่มีผลต่อสถานการณ์และผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 (COVID-19) 
ในพ้ืนที่ คือ การประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร การห้ามออกนอก 
เคหะสถาน (เคอร์ฟิว) การออกข้อก าหนด ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชก าหนดการบริหาร
ราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 และที่ส าคัญคือ การออกค าสั่ง ประกาศ หนังสือสั่งการ 
ของจังหวัดนนทบุรี และอ าเภอบางบัวทอง ซึ่งจะสอดคล้องกับนโยบายของศูนย์บริหารสถานการณ์
การแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID - 19) นโยบายกระทรวงมหาดไทย 
นโยบายของส่วนราชการระดับกรมที่เกี่ยวข้องตามอ านาจหน้าที่ นโยบายของจังหวัดนนทบุรี  
และสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่ในขณะนั้น ซึ่งสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่
แบ่งออกเป็น 3 ช่วง ดังนี้ 

1. ช่วงที่ 1 มกราคม - 18 ธันวาคม 2563 มีการประกาศห้ามออกนอกเคหะสถาน (เคอร์ฟิว)  
มีผลวันที่ 3 เมษายน 2563 ซึ่งในการป้องกันและช่วยเหลือประชาชนในระยะนี้จะยึดหลัก "สุขภาพ 
น าเสรีภาพ" มีการปิดสถานที่ และก าหนดมาตรการต่าง ๆ ในการควบคุมโรค 18 มีนาคม 2563 เริ่มมีการ 
สั่งปิดสถานที่ต่าง ๆ หลังจากนั้นสถานการณ์ยังไม่ดีข้ึนจึงมีค าสั่งปิดสถานที่ต่าง ๆ เพิ่มเติมเกือบทั้งหมด 
จนถึง 15 เมษายน 2563 สถานการณ์เริ่มดีข้ึนตามล าดับจึงมีมาตรการผ่อนปรนค าสั่งให้เปิดให้บริการ



4 

 

ได้บางส่วนหรือบางเวลาแต่จะต้องมีมาตรการป้องกันโรค โดยสรุปแล้วให้ปิดสถานที่น้อยลง และให้
สถานที่ที่ได้รับการผ่อนคลายให้ด าเนินกิจกรรมได้ตามความสมัครใจและความพร้อมเพ่ิมมากขึ้น 
ในช่วงที่ 1 นี้ไม่พบผู้ติดเชื้อ  
 2. ช่วงที่ 2 ตั้งแต่ 19 ธันวาคม 2563 - มีนาคม 2564 มีค าสั่งปิดสถานที่หรือหยุดกิจกรรมเฉพาะ 
บางอย่าง แต่ไม่มีประกาศห้ามออกนอกเคหะสถาน (เคอร์ฟิว) แต่ยังเข้มงวดเรื่องการดูแลกิจกรรมที่มี
ผู้คนจ านวนมาก เพ่ือลดผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจและการด ารงชีวิตของประชาชน 25 ธันวาคม 
2563 สั่งปิดวัดบรมราชากาญจนาภิเษกอนุสรณ์ (วัดเล่งเน่ยยี่ 2) ปิดตลาดเทศบาลเมืองบางบัวทอง 
ปิดวัดละหาร ปิดสถานที่ซึ่งตั้งอยู่โดยรอบตลาดเทศบาลเมืองบางบัวทอง ซึ่งตั้งแต่ 1 มกราคม 2564 
มีการสั่งปิดสถานที่บางแห่ง มีมาตรการจ ากัดเวลาเปิด - ปิด และก าหนดเงื่อนไข ต่อมาสถานการณ์ 
ยังไม่ดีขึ้นจึงมีการสั่งปิดสถานที่เพ่ิมเติมเป็นระยะ จนถึง 1 กุมภาพันธ์ 2564 สถานการณ์เริ่มดีขึ้น  
มีการผ่อนคลายให้บางสถานที่สามารถด าเนินการหรือท ากิจกรรมบางอย่างได้ หลังจากนั้นการสั่งปิด
สถานที่น้อยลงตามล าดับ ในช่วงที่ 2 นี้ มีผู้ติดเชื้อ 43 ราย  
 3. ช่วงที่ 3 เมษายน 2564 จนถึงปัจจุบัน มีค าสั่งปิดสถานที่หรือหยุดกิจกรรมเฉพาะบางอย่าง 
แต่ไม่มีประกาศห้ามออกนอกเคหะสถาน (เคอร์ฟิว) เช่นเดียวกับช่วงที่ 2 ในช่วงนี้พบผู้ติดเชื้อเพ่ิมขึ้น
และกระจายตัวอย่างรวดเร็ว ประกอบกับหลังเทศกาลสงกรานต์มีผู้เดินทางเพ่ิมสูงขึ้น เป็นเหตุให้ 
การแพร่ระบาดมีมากขึ้น วันที่ 18 เมษายน 2564 มีการประกาศยกระดับเป็นพ้ืนที่ควบคุมสูงสุด  
สั่งปิดสถานที่และห้ามการด าเนินการหรือจัดกิจกรรมที่เสี่ยงต่อการแพร่โรค และก าหนดมาตรการ
ควบคุมที่จ าเป็นอย่างเร่งด่วน มีการขอความร่วมมือให้ภาครัฐ เอกชน และประชาชนปรับรูปแบบ 
การปฏิบัติงานของบุคลากร กิจกรรมทางศาสนาให้ท าเท่าที่จ าเป็น โรงพยาบาลก าหนดมาตรการ 
งดเยี่ยม และตั้งแต่ 20 เมษายน 2564 มีการปิดสถานที่เพ่ิมเติมอย่างต่อเนื่อง ต่อมาห้ามจัดกิจกรรม
รวมกลุ่มมากกว่า 10 คน และมีการขอความร่วมมือประชาชนงดออกนอกเคหสถานหรือที่ พัก 
หลังเวลา 21.00 น. ถึง 04.00 น. และตั้งแต่ 1 พฤษภาคม 2564 ในพ้ืนที่ถูกก าหนดให้เป็นพ้ืนที่
ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด มีการเพิ่มมาตรการต่างๆ จนถึง 17 พฤษภาคม 2564 สถานการณ์เริ่มดีขึ้น
ตามล าดับ จึงมีการผ่อนคลายมาตรการควบคุมบางกรณีเพ่ือไม่ให้ส่งผลกระทบต่อการด ารงชีวิตและ
การประกอบอาชีพของประชาชน โดยให้รวมกลุ่มได้ไม่เกิน 20 คน ร้านจ าหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่ม
ให้บริโภคในร้านได้ไม่เกินเวลา 21.00 น. โดยจ ากัดจ านวนไม่เกินร้อยละ 25 ของจ านวนที่นั่งปกติ 
จ าหน่ายเพ่ือการน าไปบริโภคที่ อ่ืนได้จนถึงเวลา 23.00 น . ต่อมา 21 มิถุนายน 2564 มีการ 
ผ่อนคลายมาตรการควบคุม โดยให้บริโภคในร้านได้ไม่เกินเวลา 23.00 น. จ ากัดจ านวนไม่เกินร้อยละ 
50 ของจ านวนที่นั่งปกติ ในช่วงที่ 3 นี้ มีผู้ติดเชื้อ 1,231 ราย 
 

 “...ในช่วงเบื้องต้นของการระบาดปี 63 ไม่มีผู้ติดเชื้อ ในช่วง 2 มีการระบาดรุนแรงมากขึ้น 
ส่วนช่วงปัจจุบันอาจจะมีตัวเลขที่ค่อนข้างที่จะสูงแต่ช่วงระหว่างนี้ถ้าดูตัวเลขผู้ติดเชื้อจะน้อยลงเรื่อยๆ 
เพราะว่ามาตรการในเชิงรุกของเราที่ไปสร้างความรับรู้ให้กับประชาชน” (นายอ าเภอบางบัวทอง, 
สัมภาษณ์, 2564) 
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  ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 (COVID-19) ในพ้ืนที่อ าเภอ 
 ด้านเศรษฐกิจ ประชาชนส่วนใหญ่ในพื้นท่ีได้รับผลกระทบโดยตรงจากการสั่งปิดสถานที่ และ
การก าหนดมาตรการต่าง ๆ กล่าวคือ คนตกงาน ว่างงาน จนน าไปสู่ปัญหาด้านการเงิน ในส่วนของ 
นายจ้างก็ปรับให้ลดชั่วโมงการท างานให้น้อยลง รายได้ของประชาชนจึงลดลงตามชั่วโมงการท างาน 
ผลในทางเศรษฐกิจดังกล่าวส่งผลกระทบต่อการก ากับดูแลและควบคุมพ้ืนที่ของฝ่ายปกครองอ าเภอ 
และท้องที่ในระดับหมู่บ้านเป็นอย่างมาก กล่าวคือ การก ากับและควบคุมของหน่วยงานเพ่ือไม่ให้เกิด
การเดินทางท าได้เพียงระดับหนึ่งหรือช่วงเวลาสั้น ๆ เท่านั้น เพราะถึงที่สุดแล้วประชาชนก็ต้อง
เดินทางออกไปท างานหรือรับจ้างเพ่ือให้มีรายได้ส าหรับการใช้จ่ายในการด าเนินชีวิตประจ าวัน 
ผลกระทบต่อเศรษฐกิจจึงถือเป็นปัจจัยส าคัญที่มีผลโดยตรงต่อการด าเนินการภายใต้มาตรการต่าง ๆ 
ของฝ่ายปกครองทั้งในระดับอ าเภอและระดับชุมชนหมู่บ้าน รวมถึงเจ้าหน้าที่ด้านสาธารณสุขและอ่ืน 
ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 ด้านการศึกษา มีการเลื่อนการเปิดภาคเรียน สั่งปิดสถานศึกษา ถึงแม้จะมีมาตรการหรือ
รูปแบบการเรียนการสอนแบบออนไลน์ แต่ก็มีผลกระทบต่อเนื่องตามมาโดยเฉพาะปัญหาความเหลื่อมล้ า 
ทางการศึกษา โดยเฉพาะผู้ที่มีฐานะไม่ดีไม่สามารถเข้าถึงอุปกรณ์ เทคโนโลยี หรือสัญญาณอินเทอร์เน็ต 
รวมถึงทักษะการให้ความรู้ของครู อาจารย์ ด้วย ท าให้แนวโน้มที่เด็กจะออกนอกระบบการศึกษา 
มีเพ่ิมมากข้ึน และเป็นการเพ่ิมภาระให้แก่ผู้ปกครองอีกด้วย  
 ด้านสุขภาพ การปิดสถานที่ออกก าลังกาย หรือฟิตเนส ท าให้กิจกรรมหลายอย่าง 
ในชีวิตประจ าวัน ไม่สามารถกระท าได้ ท าให้ความแข็งแรงหรือสุขภาพทางร่างกายลดน้อยถอยลงไป  
ในส่วนด้านจิตใจนั้นก็เป็นไปในท านองเดียวกัน ทุกคนมีความเครียด วิตกกังวล กลัวติดเชื้อ  
 ด้านวิถีชีวิต ท าให้คนจะต้องปรับเปลี่ยน รูปแบบวิถีชีวิต จากท่ีเคยออกจากบ้านเพื่อไปท างาน 
ไปโรงเรียน ไปปฏิบัติศาสนกิจ เราต้องท าทุกอย่างที่บ้าน เช่น การใช้ระบบซื้อขายและบริการ 
ทางออนไลน์ ผ่านทางกลุ่มไลน์ ระบบการเรียนการสอนแบบออนไลน์ การดูแลผู้ป่วยใช้ Video call 
หรือ Application Zoom ใช้ในการประชุม การใช้เงินดิจิทัล ท าให้ผู้คนใส่ใจในสุขภาพอนามัยมากขึ้น  
 

วัตถุประสงค์ที่ 2 รูปแบบและวิธีการในการบริหารงานแบบบูรณาการระหว่าง หมู่บ้าน/ชุมชน 
อ าเภอ ส่วนราชการที่เก่ียวข้อง และผลที่เกิดข้ึนจากการด าเนินงานควบคุมการแพร่ระบาด 

 การด าเนินงานในพ้ืนอ าเภอบางบัวทองเน้นการท างานแบบบูรณาการหน่วยงาน มีการก าหนด 
ขั้นตอนการด าเนินงานร่วมกันในรูปแบบ คณะท างาน โดยมีการจัดตั้งคณะท างานควบคุมการแพร่ระบาด 
โรคโควิด 19 (COVID-19) ระดับอ าเภอ โดยนายอ าเภอเป็นประธานคณะท างาน มีหน้าที่และอ านาจ
ตรวจสอบสถานที่ในท้องที่ที่รับผิดชอบให้ปฏิบัติตามค าสั่งจังหวัดนนทบุรี ตรวจสอบการด าเนินการ  
ให้เป็นไปตามประกาศ หนังสือสั่งการ ค าสั่ง จังหวัดนนทบุรีที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมและป้องกัน  
การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 และยังมีการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอ าเภอบางบัวทอง 
(ศปก.อ.บางบัวทอง) ซึ่งมีนายอ าเภอเป็นหัวหน้าศูนย์ และศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคต าบล (ศปก.ต.)  
ซึ่งมีปลัดอ าเภอเป็นหัวหน้าศูนย์ มีอ านาจหน้าที่ในการด าเนินการให้เป็นไปตามมาตรการควบคุมโรค 
นอกจากนี้แล้วยังมีอ านาจหน้าที่อ่ืนตามที่กฎหมายได้ให้อ านาจไว้ ดังเช่น นายอ าเภอ  เป็นหัวหน้า
ปกครองบังคับบัญชาบรรดาข้าราชการในอ าเภอ และรับผิดชอบงานบริหารราชการของอ าเภอ โดยมี
ปลัดอ าเภอและหัวหน้าส่วนราชการเป็นผู้ช่วยเหลือ รวมถึงควบคุมการปฏิบัติงานของ ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน 
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ในอ าเภอของตนด้วย ประกอบกับ กระทรวงสาธารณสุขได้ประกาศแต่งตั้งเจ้าพนักงานควบคุมโรค 
ฉบับที่ 3 และ 4 ซ่ึงได้แต่งตั้ง นายอ าเภอ ปลัดอ าเภอ เจ้าพนักงานปกครอง เจ้าหน้าที่ปกครอง ก านัน 
ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจ าต าบล สารวัตรก านัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ผู้บริหาร/ข้าราชการ/พนักงาน 
องคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น และข้าราชการสังกัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นเจ้าพนักงานควบคุมโรคด้วย 
ซึ่งล้วนอยู่ในค าสั่งศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอ าเภอ, ต าบล แทบทั้งสิ้น ดังจะเห็นได้ว่า มีกลไก 
การขับเคลื่อนงานที่ส าคัญ และครอบคลุมทุกหมู่บ้าน/ชุมชน ซึ่งในการท างานแบบบูรณาการ 
ในรูปแบบคณะท างานนี้ จะรับข้อสั่งการจากจังหวัดนนทบุรีเป็นหลัก ซึ่งผ่านการสั่งการ ขับเคลื่อน 
เร่งรัด และติดตามการปฏิบัติงานตามล าดับ เริ่มตั้งแต่ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาด 
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค. สั่งการมายังศูนย์บริหารสถานการณ์ 
แพร่ระบาดฯ กระทรวงมหาดไทย (ศบค.มท.) สั่งการต่อมายัง จังหวัดนนทบุรีหรือศูนย์ปฏิบัติการ
เหตุการณ์การแพร่ระบาดฯ จังหวัดนนทบุรี เพ่ือพิจารณาออกค าสั่งต่าง ๆ โดยความเห็นชอบ 
ของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด และสั่งการอ าเภอ โดยคณะท างานควบคุมการแพร่ระบาดโรคฯ 
ระดับอ าเภอ หรือศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอ าเภอ (ศปก.อ.) รวมถึงศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคต าบล 
(ศปก.ต.) ด าเนินการ ตามนโยบายหรืออ านาจหน้าที่ที่ก าหนด 
 นอกจากนี้แล้วยังมีศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
กรมการปกครอง (ศบค.ปค.) มีหน้าที่สนับสนุนที่ท าการปกครองจังหวัด และท่ีท าการปกครองอ าเภอ 
ภายในขอบเขตและอ านาจหน้าที่ตามกฎหมาย โดยสนับสนุนงบประมาณให้อ าเภอ รวม 1,500,000 บาท 
 

 การบูรณาการร่วมกันท างานในพ้ืนที่ระหว่างหมู่บ้าน/ชุมชน อ าเภอ ส่วนราชการ องค์ปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น และ อสม. มีการด าเนินการในแต่ละด้าน ดังนี้  

1. ด้านการควบคุม ป้องกัน มีการส ารวจตรวจสอบบุคคลที่เดินทางเข้ามายังหมู่บ้าน/ชุมชน 
พร้อมจัดท าฐานข้อมูลผู้เดินทางเข้าหรือกลับเข้าสู่หมู่บ้าน/ชุมชนผ่านระบบ Thai QM มีการเฝ้าระวัง 
การเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าว มีการเข้าตรวจสอบการใช้อาคาร/สถานที่ รวมถึงการท ากิจกรรมต่าง ๆ 
ให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันโรค เช่น ก าหนดให้มีจุดคัดกรอง จุดล้างมือ การเว้นระยะห่าง เป็นต้น 
 2. ด้านการรองรับผู้ติดเชื้อ กรณีพบผู้ติดเชื้อในพ้ืนที่จะด าเนินการประสานการส่งต่อผู้ป่วย 
เพ่ือเข้ารับการรักษาโดยเร็ว ในกรณีเป็นผู้ที่อยู่ใกล้ชิดผู้ติดเชื้อจะใช้มาตรการคัดกรอง แยกกัก กักกัน 
หรือควบคุม ไว้สังเกตตามที่คณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติก าหนด  การด าเนินการปรากฏ 
ในค าอธิบายดังนี้ “...กรณีมีผู้ป่วย ผู้เสี่ยง เมื่อส านักงานสาธารณสุขจังหวัด อ าเภอ หรือผู้น าหมู่บ้าน 
ชุมชน อสม. แจ้งมาที่ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ เราก็จะส่งเรื่องไปที่ รพ.สต. ไปติดตามผู้ป่วย  
ผู้เสี่ยง แต่ในกรณีรับ-ส่งผู้ป่วย ทางส านักงานสาธารณสุขจังหวัดจะส่งเรื่องไปให้โรงพยาบาล 
เป็นผู้ไปรับผู้ป่วยเอง” (สาธารณสุขอ าเภอบางบัวทอง, สัมภาษณ์, 2564) 
 3. ด้านการด าเนินการเรื่องความสะอาดอนามัย มีการรักษาความสะอาดและพ่นยาฆ่าเชื้อ
บริเวณตลาด ชุมชน ที่พักคนงาน ในกรณีที่ได้รับการยืนยันว่ามีผู้ติดเชื้ออยู่บริเวณใด จะมีการ 
ท าความสะอาดและพ่นยาฆ่าเชื้อในบริเวณนั้นและโดยรอบโดยเร่งด่วน เพ่ือเป็นการสร้างความเชื่อมั่น 
ลดความหวาดกลัว ตื่นตระหนก รวมถึงด าเนินการในบริเวณอ่ืนที่ผู้ติดเชื้อไปท ากิจกรรมด้วย 
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ภาพที่ 1 แสดงการบูรณาการร่วมกันท างานในแต่ละด้าน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

ที่มา. สรุปจากผู้ให้ข้อมูลหลัก 11 และ 22 มิถุนายน 2564  
 

 
 4. ด้านการเยียวยา ฟ้ืนฟู มีการส ารวจและจัดเก็บข้อมูลผู้ได้รับผลกระทบและใช้ข้อมูลดังกล่าว 
ในการบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานภาครัฐในส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค 
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น น าไปใช้ประกอบการพิจารณาบริหารการช่วยเหลือประชาชน 
ทั้งในระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว รวมถึงมีการตรวจสอบแผนงานโครงการที่เกี่ยวข้องกับการ
ให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบเพื่อให้การบริหารความช่วยเหลือเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพด้วย 
 “...การเยียวยาอาจจะแจกเงินคนละ 3,000 หรือแล้วแต่ศักยภาพของท้องถิ่นว่าเขาจะ 
บริหารจัดการอย่างไร ซึ่งก านัน ผู้ใหญ่บ้าน จะเป็นผู้เก็บข้อมูลผู้ได้รับผลกระทบ โดยมีลูกจ้าง TST 
เป็นผู้รวบรวมข้อมูลในแต่ละต าบล ภาคเอกชนก็มีเข้ามาช่วยเหลือบ้างเช่น อาหาร ของใช้จ าเป็น  
ทุกคนร่วมด้วยช่วยกัน ส่วนการรักษาความสงบเรียบร้อยจะมีต ารวจร่วมด้วย ท้องถิ่น สาธารณสุข  
อสม. ก านัน ผู้ใหญ่บ้านร่วมด้วยตลอด” (ปลัดอาวุโสอ าเภอบางบัวทอง, สัมภาษณ์, 2564) 

- อ ำเภอ 
- ท้องถิ่น 
- สำธำรณสุข 
- ก ำนัน 
- ผู้ใหญ่บำ้น 
- ผู้ช่วย ผญบ. 
- แพทย์ประจ ำ   
  ต ำบล 
- สำรวัตรก ำนัน 
- อสม. 
- ลูกจำ้ง TST 
 

- ก ำนัน 
- ผู้ใหญ่บำ้น 
- ผู้ช่วย ผญบ. 
- แพทย์ประจ ำ   
  ต ำบล 
- สำรวัตรก ำนัน 
- สำธำรณสุข 
- ท้องถิ่น 

- อ ำเภอ 
- ท้องถิ่น 

- อ ำเภอ 
- ท้องถิ่น 
- ก ำนัน 
- ผู้ใหญ่บำ้น 
- ลูกจำ้ง TST 
- ภำคเอกชน 
 
 

- อ ำเภอ 
- ต ำรวจ 
- ท้องถิ่น 
- สำธำรณสุข 
- ก ำนัน 
- ผู้ใหญ่บำ้น 
- ผู้ช่วย ผญบ. 
- อสม. 
 

- อ ำเภอ 
- ท้องถิ่น 
- สำธำรณสุข 
- ก ำนัน 
- ผู้ใหญ่บำ้น 
- ผู้ช่วย ผญบ. 
- แพทย์ประจ ำ   
  ต ำบล 
- สำรวัตรก ำนนั 
- อสม. 
- ลูกจำ้ง TST 
 

ด้านการ 
ควบคุม 
ป้องกัน 

ด้านการ 
รองรับผู้ติดเชื้อ 

/กลุ่มเสี่ยง 

ด้านการ 
รักษาความ

สะอาด อนามัย 

ด้านการ 
ฟ้ืนฟู เยียวยา 

ด้านการ 
รักษาความสงบ 

ด้านการ
ประชาสัมพันธ ์

ศูนย์ปฏิบตัิการควบคุมโรคต าบล (ศปก.ต.) 

 

คณะท างานควบคุมการแพร่ระบาดโรคโควิด 19 (covid-19) อ าเภอ 

ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอ าเภอ (ศปก.อ.) 
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 5. ด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย มีการตั้งจุดตรวจ/จุดสกัดในพ้ืนที่อ าเภอ หรือรอยต่อ
อ าเภอโดยบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือขอความร่วมมือประชาชนงดออกนอกเคหะ
สถานหรือที่พ านักภายหลังเวลา 21.00 น. จนถึง 04.00 น. ของวันถัดไป เว้นมีเหตุจ าเป็น 
อันมิอาจ หลีกเลี่ยงได้ และเน้นย้ าเรื่องการพกพาอาวุธและปฏิบัติหน้าที่ให้ระมัดระวังและบริหาร
จัดการอารมณ์ของประชาชนและเจ้าหน้าที่เพ่ือลดการกระทบกระทั่งระหว่างกันด้วย 
 6. ด้านการประชาสัมพันธ์ มีการให้ค าแนะน า ตักเตือน ห้ามปราม ผู้ประกอบการ/ผู้จัดกิจกรรม 
โดยเฉพาะร้านจ าหน่ายอาหารเครื่องดื่ม ให้ด าเนินการตามมาตรการ D-M-H-T-T และให้ผู้ติดเชื้อหรือ
สงสัยว่าติดเชื้อรีบแจ้งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ หรือผู้ที่ไปในพ้ืนที่เสี่ยงให้กักกันตนเอง หลีกเลี่ยง
การสัมผัสกับผู้อ่ืน ส่วนกิจกรรมทางศาสนาก็ให้ปฏิบัติตามมาตรการ การด าเนินการปรากฏในค าอธิบาย 
ดังนี้ “... อสม. ทาง รพสต. จะส่งให้ไปเป็นด่านหน้าก่อน ไปเคาะประตูบ้าน ไปประชาสัมพันธ์  
ให้ค าแนะน าในการป้องกันหรือค าแนะน าอย่างอ่ืน ท างานร่วมกันกับเทศบาล สาธารณสุข ปลัดอ าเภอ 
ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน เจ้าหน้าที่อ าเภอ เกือบทุกกิจกรรมที่ท าร่วมกัน เช่น เวลาออกไปตรวจพ้ืนที่ ผู้ใหญ่ 
ก็จะแจ้งทาง อสม. ไปตรวจพื้นที่ด้วย โดยแจ้งรายละเอียดทางกลุ่มไลน์” (อสม., สัมภาษณ์, 2564)  
 “...กรมส่งเสริมฯ เราจะช่วยเหลือในหลาย ๆ เรื่องเช่น การประชาสัมพันธ์ การท าความสะอาด 
พ้ืนที่เสี่ยง การจัดสถานที่ไม่ว่าจะเป็น HQ หรือ LQ การมีส่วนร่วมให้เจ้าหน้าที่เข้าไปช่วยในสถานที่
ต่าง ๆ การให้ความช่วยเหลือการบูรณาการในเรื่องของรถพยาบาล ซึ่งจะใช้รถของท้องถิ่นไปช่วย
รวมทั้งเจ้าหน้าที่ที่จะต้องไปประจ าอยู่ประจ ารถท้องถิ่นเราจะสนับสนุน อีกอย่างหนึ่งจะเป็นเรื่องของ 
การช่วยเหลือประชาชน ที่ผ่านมาครั้งแรกมันจะเป็นเรื่องของการแจกถุงยังชีพเป็นเครื่องอุปโภคบริโภค 
โดยส่วนมากจะดูแลเรื่องคุณภาพชีวิต” (ท้องถิ่นอ าเภอบางบัวทอง, สัมภาษณ์, 2564) 
 

 ผลที่เกิดขึ้นจากการด าเนินงานควบคุมการแพร่ระบาดของโรคในพ้ืนที่  จากการบูรณาการ 
ในการท างานก่อให้เกิดประโยชน์ คือ (1) เพ่ิมศักยภาพในการบริหารจัดการ การท างานร่วมกันภายใต้
วัตถุประสงค์เดียวกันจะท าให้สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างครอบคลุม ครบถ้วน มีประสิทธิภาพ 
ส าเร็จลุล่วงเป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด (2) มีการระดมทรัพยากรที่จ าเป็นต่อภารกิจออกมาใช้  
และสามารถใช้ร่วมกันได้ ท าให้มีทรัพยากรอย่างเพียงพอและลดความสิ้นเปลือง (3) ท างานได้คล่องตัว 
สะดวก สามารถแก้ไขปัญหาต่างๆ ได้อย่างเบ็ดเสร็จในคราวเดียว (4) ลดความซ้ าซ้อนของการท างาน 
ประหยัดเวลา ใช้เวลาในการท างานน้อยลง สามารถน าเวลาที่เหลือไปท างานอ่ืนต่อได้ และท างาน 
ได้ทันต่อสถานการณ์ (5) สร้างภาพลักษณ์ที่ดีแก่องค์กรในกรณีที่มีการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
(6) เป็นการพัฒนาบุคลากรจากการเรียนรู้ในการท างานร่วมกัน เกิดองค์ความรู้ใหม่ มีความเข้าใจ 
เรื่องต่าง ๆ ได้ดี และมีความรู้กว้างขึ้น (7) ช่วยขจัดความขัดแย้ง เนื่องจากการบูรณาการท าให้ 
เกิดการประสานความร่วมมือในการท างานภายใต้เป้าหมายเดียวกัน เกิดความเข้าใจระหว่างกัน 
จึงท างานร่วมกันไดอ้ย่างสมบูรณ์ 
  

 “...การท างานร่วมกันเป็นผลดี การท างานค่อนข้างเป็นระบบท าให้ท างานง่ายขึ้น รวดเร็ว 
ทันต่อสถานการณ์ งานไม่ซ้ าซ้อน ในการท างานร่วมกันไม่มีปัญหาขัดแย้งระหว่างหน่วยงานเลยเป็นไป 
ในทิศทางเดียวกัน เมื่อก่อนเราท างานจะเป็นฝ่ายปกครองคนเดียวที่ท า หน่วยงานอ่ืนก็ต่างคนต่างท า 
พอจะประสานงานกับสาธารณสุขหรือหน่วยงานอื่นก็ค่อนข้างที่จะยากล าบาก แต่เมื่อมีการบูรณาการ
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ร่วมกัน มีท่านนายอ าเภอแบ่งงานให้ท างานร่วมกัน การประสานงานก็ดีข้ึน เข้าช่วยเหลือกันได้มากขึ้น 
และมีการแบ่งปันทรัพยากรร่วมกันท าให้ท าอะไรได้ง่ายขึ้น แก้ปัญหาได้อย่างเบ็ดเสร็จในการลงพ้ืนที่
ครั้งเดียว” (ผู้ใหญ่บ้าน, สัมภาษณ์, 2564) 
 

 “...ถ้าเราขาดการบูรณาการมันจะท าได้ไม่ครอบคลุมทุกด้าน อย่างสาธารณสุขก็จะดูในเรื่องของ 
ผู้ป่วยอย่างเดียว คือเขาก็จะดูแต่ด้านของเขา ดังนั้นถ้าเราไม่บูรณาการเอาส่วนอ่ืนมาด้วยมันก็จะ  
ไม่ครอบคลุม ไม่สมบูรณ์ไม่เติมเต็มกัน อย่างเช่นสาธารณสุขดูแต่ผู้ป่วย แต่ในเรื่องของการบังคับใช้
กฎหมายก็เป็นของต ารวจหรือฝ่ายปกครอง ต้องท างานร่วมกันทุกภาคส่วน อีกอย่างคือท าเราท างาน
ได้ดีมีระบบที่ดีก็จะเป็นหน้าเป็นตาให้กับหน่วยงานเราด้วย” (ปลัดอ าเภอ, สัมภาษณ์, 2564) 

 
ตาราง 1. แสดงผู้ติดเชื้อโควิด 19 ในแต่ละอ าเภอ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที่มา : อ าเภอบางบัวทอง ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบางบัวทอง (2564) 
   

  
จากตาราง 1. อ าเภอบางบัวทองมีผู้ติดเชื้อในระดับท่ีไม่มากนักเมื่อเทียบกับอ าเภออ่ืนในพ้ืนที่

จังหวัดนนทบุรี สถานการณ์ปัจจุบันมีผู้ติดเชื้อสะสม 9,142 ราย (ข้อมูล ณ วันที่ 21 มิถุนายน 2564) 
โดยแบ่งเขตเป็น 6 อ าเภอ ทั้งนี้อ าเภอเมืองนนทบุรี มีผู้ติดเชื่อมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 35.78  
ของผู้ติดเชื้อทั้งจังหวัด รองลงมาได้แก่ (1) อ าเภอปากเกร็ด (2) อ าเภอบางบัวทอง (3) อ าเภอบางใหญ่ 
(4) อ าเภอบางกรวย  และ (5) อ าเภอไทรน้อย (คิดเป็นร้อยละ 28.86, 13.94, 10.50, 7.14 และ 
3.78 ตามล าดับ, ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบางบัวทอง, 2564)  
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ทั้งนี้เมื่อพิจารณาระหว่างจ านวนผู้ติดเชื้อกับจ านวนประชากรของอ าเภอนั้น พบว่าอ าเภอ
เมืองมีผู้ติดเชื้อมากที่สุด รองลงมาได้แก่ (1) อ าเภอปากเกร็ด (2) อ าเภอบางกรวย (คิดเป็นร้อยละ 
7.71, 6.05 และ 2.44 ตามล าดับ) ขณะที่อ าเภอบางบัวทอง มีผู้ติดเชื้อร้อยละ 1.17   

 

นอกจากนี้เมื่อพิจารณาปัจจัยอ่ืนประกอบทั้งในด้านจ านวนประชากรที่มีมากเป็นอันดับ 1 
ของจังหวัด (108,798 คน) ในด้านพ้ืนที่กว้างเป็นอันดับ 2 ของจังหวัด (116,439 ตางรางกิโลเมตร) 
และจ านวนผู้ติดเชื้อที่มีเพียง 1,274 ราย คิดเป็นร้อยละ 1.17 ของจ านวนประชากรในพ้ืนที่ เท่านั้น  
ซ่ึงยอดผู้ติดเชื้อนี้จะอยู่ในล าดับที่ 5 จาก 6 อ าเภอในจังหวัดนนทบุรี 
  
ตาราง 2. เปรียบเทียบจ านวนหมู่บ้านปกติกับหมู่บ้านจัดสรร 

ที่มา : บรรยายสรุปจังหวัดนนทบุรี ส านักงานจังหวัดนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี, 2561, หน้า 8 
  

จากตาราง 2. จะเห็นว่าส านักงานที่ดินสาขาบางบัวทอง ซึ่งครอบคลุมพ้ืนที่อ าเภอบางบัวทอง
และอ าเภอไทรน้อยนั้น มีจ านวนหมู่บ้านจัดสรรอยู่ในพื้นท่ีมากถึง 445 หมู่บ้าน คิดเป็นร้อยละ 33.48 
ของจ านวนหมู่บ้านปกติ ในการแก้ไขปัญหาต้องใช้เทคนิคและการบริหารจัดการที่ต่างจากพ้ืนที่ปกติ
เพ่ือให้เกิดการแก้ไขปัญหาที่ครอบคลุม และเหมาะสมในการบริหารสถานการณ์ นั่นคือการ
ประสานงานกับนิติบุคคลของหมู่บ้านให้ได้ผลดี ประกอบกับพ้ืนที่อ าเภอบางบัวทองมีความพิเศษ
ตรงที่เป็นพ้ืนที่เมืองกึ่งชนบท อยู่ในเขตปริมณฑล ติดกับกรุงเทพมหานคร มีประชากรอาศัยอยู่อย่าง
หนาแน่น จากปัจจัยที่กล่าวมาข้างต้นประกอบกับจ านวนผู้ติดเชื้อที่ไม่สูงมากนักเม่ือเทียบกับอ าเภออ่ืน 
ที่มีบริบทพ้ืนที่ไม่ต่างกันมาก จึงถือได้ว่าอ าเภอบางบัวทองมีผลที่เกิดขึ้นจากการด าเนินงานในพ้ืนที ่
อยู่ในระดับที่ดี แต่ทั้งนี้ก็ต้องพิจารณาปัจจัยอื่นที่อาจเกี่ยวข้องประกอบด้วย 
 

 ทั้งนี้ อ าเภอบางบัวทองในฐานะหน่วยงานที่มีภารกิจในการรักษาความสงบเรียบร้อยและ 
ความมั่นคงภายใน และการบ าบัดทุกข์ บ ารุงสุข ให้แก่ประชาชน จึงเป็นหน่วยงานหลักในการ 
แก้ไขปัญหาและบริหารสถานการณ์ระบาดของโรคที่ส าคัญอย่างมาก เนื่องจากมีนายอ าเภอเป็นผู้น า
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การขับเคลื่อน และมีกลไกการขับเคลื่อนที่ส าคัญครอบคลุมถึงระดับต าบล หมู่บ้าน ในก็คือ ก านัน 
ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจ าต าบล และสารวัตรก านัน ซึ่งหน่วยงานอื่นไม่มีกลไกส าคัญนี้ 
ประกอบกับมีการเน้นย้ าให้มีการท างานแบบบูรณาการทุกภาคส่วน มีการอ านวยการ วางแผน ติดตาม 
เฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง จึงเป็นผลท าให้การบริหารจัดการโรคระบาดโควิด 19 ในปัจจุบัน เกิดผลการ
ปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในพ้ืนที ่
 

อภิปรายผล ตามวัตถุประสงค์การวิจัยดังนี้ 
 วัตถุประสงที่ 1 สถานการณ์และผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการแพร่ระบาดของโรคในพ้ืนที่   
คือ การที่ภาครัฐได้ออกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร  ประกาศห้าม
ออกนอกเคหะสถาน (เคอร์ฟิว) ข้อก าหนดต่าง ๆ ค าสั่ง ประกาศ หนังสือสั่งการ ของจังหวัดนนทบุรี 
และอ าเภอบางบัวทอง ซึ่งที่ผ่านมาได้มีค าสั่งปิดสถานที่  ก าหนดมาตรการต่างๆ ซึ่งการออกค าสั่ง 
ปิดสถานที่ มาตรการ หรือแนวทางการด าเนินงานต่างๆ แต่ละครั้งนั้นจะสอดคล้องกับนโยบาย  
ของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019  (COVID - 19)  
นโยบายกระทรวงมหาดไทย นโยบายของส่วนราชการระดับกรมที่เกี่ยวข้องตามอ านาจหน้าที่ 
นโยบายของจังหวัดนนทบุรี และสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่ในขณะนั้น 
สอดคล้องกับ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข (2563, หน้า 11 -12) เรื่องมาตรการตอบโต้ 
ภาวะฉุกเฉินกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่ก าหนดแนวทางปฏิบัติสรุปได้เป็นมาตรการส าคัญ  
6 ด้าน (6 C) ที่เกี่ยวข้องในที่นี้คือ ด้านมาตรการทางสังคมและกฎหมาย (Community intervention 
and Law enforcement) ซึ่งการการประกาศห้ามออกนอกเคหะสถาน (เคอร์ฟิว) รวมถึงค าสั่งปิด
สถานที่ และมาตรการต่าง ๆ ในขณะที่สถานการณ์ดีขึ้นยกเลิกการห้ามออกนอกเคหะสถาน (เคอร์ฟิว) 
หรือมีค าสั่งผ่อนปรนการปิดสถานที่เพ่ือเป็นการบรรเทาผลกระทบที่เกิดขึ้น จึงสอดคล้องกับมาตรการ 
ตอบโต้ภาวะฉุกเฉินกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข  
 วัตถุประสงที่ 2 รูปแบบและวิธีการในการบริหารงานแบบบูรณาการระหว่าง หมู่บ้าน/ชุมชน 
อ าเภอ ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง และผลที่เกิดขึ้นจากการด าเนินงาน ซึ่งจากการบริหารงานแบบบูรณาการ 
ในรูปแบบคณะท างาน การแก้ปัญหาหรือการตัดสินใจที่ใช้ความรู้และทักษะจากหลายสาขาวิชา
ช่วยกัน ท าให้เกิดผลสัมฤทธิ์ของงานตามที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้ สอดคล้องกับ ส านักงานคณะกรรมการ
พัฒนาระบบราชการ (ม.ป.ป., หน้า 2) “การบริหารราชการแบบบูรณาการ" คือ การท างานหลาย
หน่วยงานโดยอาศัยความเชี่ยวชาญและความช านาญการของแต่ละหน่วยงานที่แตกต่างกันเฉพาะด้าน  
ทัง้ในลักษณะของการท างานข้ามกระทรวง กระทรวงเดียวกันแต่ต่างกรม หรือกรมเดียวกันแต่ต่างกอง 
สอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (2546)  
ที่ได้กล่าวถึงการบริหารราชการแบบบูรณาการร่วมกันของส่วนราชการเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ 
ต่อภารกิจของรัฐ ภารกิจที่เกี่ยวข้องเชื่อมโยงกันหรือต่อเนื่องกับส่วนราชการอ่ืน  ก็ให้ส่วนราชการ 
ที่เก่ียวข้องนั้นก าหนดแนวทางการปฏิบัติราชการร่วมกัน  
 จากการจัดตั้งคณะท างานควบคุมการแพร่ระบาดโรคโควิด 19 (COVID – 19) ระดับอ าเภอ 
มีหน้าที่และอ านาจตรวจสอบสถานที่ต่างๆ ให้ปฏิบัติตามค าสั่ง ประกาศ หนังสือสั่งการ ของจังหวัด 
และยังมีการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอ าเภอ (ศปก.อ.) และศูนย์ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรค
ต าบล (ศปก.ต.) มีอ านาจหน้าที่ในการด าเนินการให้เป็นไปตามมาตรการควบคุมโรค ซึ่งสอดคล้องกับ 
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Monica McLaughlin ที่อธิบายว่าการน าโยบายไปปฏิบัติเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติให้ส าเร็จลุล่วง 
ตามเป้าหมาย โดยพยายามปรับเปลี่ยนประนีประนอมระหว่างเป้าหมายและกลยุทธ์ที่ก าหนดไว้  
กับข้อจ ากัดเงื่อนไขและสภาพแท้จริงของหน่วยปฏิบัติ (Mclaughlin, อ้างถึงใน วีณา พึงวิวัฒน์นิกุล, 
2564, หน้า 68) นอกจากนี้แล้วยังมีอ านาจหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่กฎหมายได้ให้อ านาจไว้ เช่น นายอ าเภอ 
เป็นหัวหน้าปกครองบังคับบัญชาบรรดาข้าราชการในอ าเภอ และรับผิดชอบงานบริหารราชการ  
ของอ าเภอ โดยมีปลัดอ าเภอและหัวหน้าส่วนราชการเป็นผู้ช่วยเหลือ ตามพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารราชการแผ่นดิน (2534) รวมถึงควบคุมการปฏิบัติงานของ ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ในอ าเภอของตน 
นอกจากนี้แล้วผู้ปฏิบัติงานในการป้องกันและควบคุมโรคในพ้ืนที่ยังเป็นเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ
ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 3, 4 (2563) ด้วย 
 อ าเภอบางบัวทองในฐานะหน่วยงานที่มีภารกิจในการรักษาความสงบเรียบร้อยและความ
มั่นคงภายใน และการบ าบัดทุกข์ บ ารุงสุข ให้แก่ประชาชน จึงเป็นหน่วยงานหลักในการแก้ไขปัญหา
และบริหารสถานการณ์ระบาดของโรคท่ีส าคัญอย่างมาก เนื่องมีนายอ าเภอเป็นผู้น าการขับเคลื่อนงาน
และมีกลไกในการขับเคลื่อนการท างานที่ส าคัญถึงระดับต าบล หมู่บ้าน คือ ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วย
ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจ าต าบล และสารวัตรก านัน ซึ่งหน่วยงานอ่ืนไม่มีกลไกส าคัญนี้ จากการที่
นายอ าเภอเป็นผู้ขับเคลื่อนหลักและเป็นกุญแจส าคัญในการให้การบริหารจัดการโรคในพ้ืนที่ให้เกิดผล
เป็นรูปธรรมและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในพ้ืนที่ ซึ่งการบริหารจัดการของนายอ าเภอ 
เป็นไปตามที่ Gulick (อ้างถึงใน ชลิดา ศรมณี, 2563, หน้า 25 - 26) ที่ได้อธิบาย POSDCORB ไว้ว่า
เป็นเครื่องมือส าคัญของผู้บริหาร คือ 1. Planning การวางแผน ผู้บริหารต้องตัดสินใจล่วงหน้าว่าจะ
ท าอย่างไร ก าหนดเป้าหมายทั้งระยะสั้นระยะยาวขององค์การ และการวางแนวทางในการกระท า
ดังกล่าวนี้ผู้บริหารต้องพยากรณ์ถึงเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต 2. Organizing การจัดการองค์การ 
ผู้บริหารต้องตัดสินใจเกี่ยวกับต าแหน่งหน้าที่และความรับผิดชอบที่จ าเป็นต่อการด าเนินงานให้บรรลุ
เป้าหมายที่ก าหนดไว้ 3. Staffing การบริหารบุคคล เกี่ยวข้องกับการจัดหาบุคคลที่เหมาะสมในหน้าที่
การปฏิบัติงาน 4. Directing การสั่งการ หน้าที่การสั่งการเกี่ยวข้องกับปัจจัยทางบุคคลภายในองค์การ 
ผู้บริหารต้องมีหน้าที่ออกค าสั่งชี้แนะผู้ใต้บังคับบัญชาว่าจะต้องปฏิบัติงานอย่างไรเมื่อไร 5. Coordinating 
การประสานงาน การปฏิบัติงานของสมาชิกขององค์การต้องมีความเกี่ยวข้องระหว่างกัน 6. Reporting 
การท ารายงาน การท ารายงานเป็นหน้าที่เกี่ยวกับการรายงานผลการปฏิบัติงานและเป็นแนวทางที่ใช้
ในการควบคุมการปฏิบัติงานได้ 7. Budgeting การงบประมาณ งบประมาณเป็นแผนงานชนิดหนึ่ง 
ที่แสดงให้เห็นถึงการใช้จ่ายเงิน เพ่ือบรรลุถึงเป้าหมายที่ก าหนดไว้นอกจากงบประมาณจะเป็นแผนงาน 
ชนิดหนึ่งแล้วงบประมาณยังเป็นแนวทางของการควบคุมด้วย 
 
ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะเพื่อการน าไปใช้ 

ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะแนวทางในการบริหารจัดการโรคระบาดโควิด 19 (COVID-19) ดังนี้ 
1. ควรให้ความส าคัญในเรื่องบุคลากร ซึ่งที่ผ่านมามีการจ้างงานตามโครงการพัฒนาต าบล

แบบบูรณาการต าบลละ 2 คน และเป็นแรงสนับสนุนส าคัญในการท างานของอ าเภอ แต่เนื่องจาก 
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ยังไม่มีความชัดเจนในเรื่องของการจ้างในปีงบประมาณต่อไป ส่งผลให้ภาระงานของบุคลากรที่มีอยู่ 
มีมากขึ้นส่งผลต่อประสิทธิภาพในการท างานได้ 
 2. ควรปลูกจิตส านึกที่ดีให้กับประชาชนในการรับผิดชอบต่อสังคมโดยเฉพาะสถานการณ์ 
ที่ไม่ปกติในปัจจุบัน ให้มีความรับผิดชอบต่อสังคม ดังจะเห็นได้จากกลุ่มเสี่ยงที่หลบเลี่ยงการกักตัว  
หรือผู้ติดเชื้อบางส่วนที่ปกปิดไทม์ไลน์ 
 3. ควรเร่งฟ้ืนฟูทางด้านเศรษฐกิจให้กลับฟ้ืนตัวโดยเร็ว เนื่องจากมีผู้เดือดร้อนจ านวนมาก
โดยเฉพาะเศรษฐกิจฐานราก รวมทั้งหาวิธีการช่วยภาคธุรกิจ เอกชน ไม่ให้ธุรกิจปิดตัวลง จะได้เกิด
การจ้างงานและลดปัญหาทางด้านสังคมท่ีจะตามมา  

4. ภาครัฐควรจัดหาฉีดวัคซีนที่มีประสิทธิภาพในการป้องกันโรคอย่างเพียงพอ หรือจัดหา
วัคซีนทางเลือกให้แก่ประชาชนโดยด่วนที่สุดเพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ กลับมาสู่สภาวะปกติ และเข้าสู่
กระบวนการฟ้ืนฟปูระเทศ 
 

ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจัยครั้งต่อไป 
 ควรศึกษาการบริหารจัดการโรคระบาดโควิด 19 (COVID 19) ในพ้ืนที่อ าเภออ่ืน โดยพิจารณา 
เลือกบริบทพ้ืนที่ หรือบริบทอ่ืน ๆ ที่แต่งต่างกัน เพ่ือที่จะได้ทราบถึงสถานการณ์ ผลกระทบ รูปแบบ
วิธีการในการบริหารงาน และผลที่ได้จากการท างาน ว่ามีความเหมือนความต่างกันอย่างไร ซึ่งสามารถ 
น าผลที่ได้มาปรับปรุง พัฒนา หรือปรับใช้ในการบริหารจัดการโรคระบาดโควิด 19 (COVID 19)  
ในพ้ืนที่อ าเภอที่มีบริบทเหมือนกันหรือคล้ายคลึงกันได้อย่างประสิทธิภาพ 
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