
ปัจจัยความส าเร็จในการควบคุมโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  
ของเทศบาลต าบลเขาสมิง จังหวัดตราด* 

Success factors for controlling COVID-19 of Khao Saming Subdistrict 
Municipality, Trat Province. 

วลีรตัน์  หริัญศิริวรโชติ** 

บทคัดย่อ 
 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา (1) การด าเนินงานและผลที่เกิดขึ้น และ (2) ปัจจัย
ความส าเร็จในการควบคุมโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ใช้การวิจัยเชิงคุณภาพ ประกอบด้วย 
ข้อมูลเอกสาร และเน้นการเก็บข้อมูลพ้ืนที่ด้วยการสัมภาษณ์ การสังเกตแบบมีส่วนร่วมและไม่มีส่วน
ร่วม และการสัมภาษณ์จากผู้ให้ข้อมูลหลักที่เกี่ยวข้องโดยตรง 5 คน ผลการศึกษาพบว่า เทศบาลมี
อ านาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพ่ิมเติม มาตรา 50(4) บัญญัติให้มีหน้าที่
ในการป้องกันและระงับโรคติดต่อ ได้น านโยบาย แนวทางการปฏิบัติ ตลอดจนประกาศหนังสือสั่งการ
ที่เก่ียวกบัการจัดการภัยพิบัติการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ระดับประเทศ และระดับจังหวัด มาใช้
เป็นแนวทางในการด าเนินการ โดยมีหน่วยงานภาครัฐร่วมกันด าเนินการ อาทิ (1) ตั้งจุดตรวจคนเข้า
เมือง ณ ด่านท่าจอด (2) จัดฝึกอบรมให้ความรู้และส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชน (3) ประชาสัมพันธ์
ข้อมูลข่าวสารตามสื่อต่าง ๆ (4) การลงพ้ืนที่ตรวจคัดกรองบุคคลที่เดินทางเข้าออกในพ้ืนที่ และ
ตรวจสอบผู้มีความเสี่ยงติดเชื้อ (5) การด าเนินการด้านสาธารณสุข  ซึ่งในระหว่างการด าเนินงานพบ
ปัญหา 6 ด้าน ที่ส่งผลให้การท างานเกิดความล่าช้า จากที่กล่าวมาข้างต้นการด าเนินงานตั้งแต่ต้นปี 
2563 จนถึงปัจจุบัน ท าให้ในพื้นที่ไม่เคยพบผู้ติดเชื้อแต่อย่างใด 

ค าส าคัญ: การน านโยบายไปปฏิบัติ; การด าเนินการควบคุม; โรคโควิด-19; เทศบาลต าบลเขาสมิง  

 

 

 

 

 

 
* บทความนี้เรยีบเรยีงจากการค้นคว้าอิสระเรื่อง ปัจจัยความส าเร็จในการควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

(COVID-19) ของเทศบาลต าบลเขาสมิง จังหวดัตราด 
** นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑติ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค าแหง
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บทน า  
 ประเทศไทยพบผู้ติดเชื้อคนแรกเป็นนักท่องเที่ยวหญิงชาวจีน ที่เดินทางมาถึงสนามบิน
สุวรรณภูมิ 8 มกราคม 2563 และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข แถลงการณ์ตรวจพบวันที่ 13 
มกราคม 2563 ต่อมาสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 มีความรุนแรงขึ้น ส านัก
นายกรัฐมนตรี (2563) จึงประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร เนื่องจากเป็น
โรคทีติ่ดต่อได้งา่ยและเป็นอันตรายต่อชีวิตของผู้ได้รับเชื้อ และคณะรัฐมนตรีมีมติมอบหมายให้ส านัก 
เลขาธิการนายกรัฐมนตรีจัดตั้งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เพ่ือท าหน้าที่
ก าหนดนโยบายและมาตรการเร่งด่วนในการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค 
โควิด-19 (จอมรุจจิโรจน์ เหตุเกษ, 2563) หลังจากคณะรัฐมนตรีจัดตั้งศูนย์บริหารสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ได้มอบนโยบายผ่านทางกระทรวง กรมและจังหวัด โดยให้จังหวัดแต่ละ
จังหวัดสามารถออกค าสั่งต่าง ๆ ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ของจังหวัด  

เพ่ือให้การป้องกัน/ควบคุมและยับยั้งการแพร่ระบาดในพ้ืนที่จังหวัดตราด เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดตราด (2563) ได้สั่ง
การ เรื่องมาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ให้ทุก
อ าเภอภายในจังหวัดทราบและถือปฏิบัติ และสั่งการต่อมายังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็น
ผู้ด าเนินการป้องกนัการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ในพ้ืนทีอ่งค์กร 

ส าหรับเทศบาลต าบลเขาสมิง เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดมีอ านาจหน้าที่ใน
การป้องกันและระงับโรคติดต่อ จึงได้ด าเนินการตามหนังสือสั่งการโดยประสานความร่วมมือกับ
อ าเภอเขาสมิง ผู้น าชุมชน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล (รพ.สต.) และอาสาสมัครสาธารณสุข
หมู่บ้าน (อสม.) และประชาชนในพ้ืนที่ เพ่ือขอความร่วมมือในการป้องกัน ซึ่งเทศบาลได้จัดท า
โครงการให้ความรู้ในการป้องกันโรคโควิด-19 และประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ในการดูแลตัวเองภายใต้
สถานการณด์ังกล่าว รวมทั้งแจกหน้ากากผ้าที่จัดท าโดยเจ้าหน้าที่ให้กับประชาชน อีกทั้งได้ท าการฉีด
พ่นยาฆ่าเชื้อในสถานที่ราชการ โรงเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตลาด และสถานบริการเอกชน อย่าง
สม่ าเสมอ ตลอดจนจัดชุดปฏิบัติการประจ าด่านตรวจ ณ จุดตรวจคนเข้าจังหวัด บ้านท่าจอด ดังนั้น
ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการด าเนินงานและผลที่เกิดขึ้น รวมทั้งปัจจัยความส าเร็จ
ในการควบคุมโรคโควิด-19 เพราะพบว่าในพ้ืนที่ไม่เคยมีผู้ป่วยติดเชื้อเลย และเพ่ือให้ได้ข้อมูลที่เป็น
ประโยชน์ต่อองค์กร ส าหรับน าผลไปพัฒนาให้บรรลุเป้าหมายต่อไป 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาการด าเนินงานและผลที่เกิดขึ้นการจัดการควบคุมโรคโควิด-19 ของเทศบาล
ต าบลเขาสมิง 
 2. เพ่ือศึกษาปัจจัยความส าเร็จในการควบคุมโรคโควิด-19 ของเทศบาลต าบลเขาสมิง  

วิธีการวิจัย 
 การศึกษานี้เป็นการศึกษาเชิงคุณภาพ จากข้อมูลจาก (1) เอกสารประกอบดวย (1.1) 
เอกสารชั้นต้น ได้แก่ งานเขียน หนังสือพิมพ์ วรรณกรรม รวมถึงเอกสารของทางราชการที่เกี่ยวของ
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กับการศึกษา เช่น มาตรการและแนวทางการด าเนินการในกรณีมีเหตุจ าเป็นเร่งด่วนเพ่ือการป้องกัน
และควบคุมการแพร่ของโรคโควิด-19 ของคณะรัฐมนตรี, มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์
จากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ของจังหวัดตราด และการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-
19 ของเทศบาล เป็นต้น และ (1.2) เอกสารชั้นรอง ได้แก่ งานเขียน บทความ งานวิจัยที่เกี่ยวของ 
และ (2) การสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลัก ประกอบดวย นายกเทศมนตรีต าบลเขาสมิง ปลัดเทศบาล
ต าบลเขาสมิง ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม นักวิชาการสาธารณสุขประจ า
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล และอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) 

ผลการวิจัยและการอภิปรายผล 
ผลการวิจัย 
จากวัตถุประสงค์ข้อที่ 1 พบว่าคณะรัฐมนตรีมีมติมอบหมายให้ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 

(2563) จัดต้ังศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 10 มีนาคม 2563 ต่อมา
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบมาตรการและแนวทางการด าเนินการในกรณีมีเหตุจ าเป็นเร่งด่วนเพ่ือการ
ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ความว่า เพ่ือให้คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด 
คณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สามารถแก้ไขปัญหา
อุปสรรคที่เกิดได้อย่างทันท่วงที ให้มีแนวทางการด าเนินการที่ส าคญั ดังนี้  

(1) ปิดสถานที่เป็นการชั่วคราวจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย เช่น สนามมวย สนามม้า 
สนามกีฬา สถานที่ชนไก่ (2) สถานที่ควรมีมาตรการลดความเสี่ยงการแพร่เชื้อโรคโควิด-19 เช่น 
ห้างสรรพสินค้า ตลาด สถานที่จ าหน่ายอาหาร หรือเครื่องดื่ม โรงแรม ศาสนาสถาน (3) ให้หน่วยงาน
ราชการและภาคเอกชน งดหรือเลื่อนการจัดกิจกรรมที่มีการรวมตัวของประชาชนจ านวนมาก (4) ให้
สถานที่ท างาน ทั้งภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ เอกชน ลดความแออัดเวลาท างานและเวลาพักรับประทาน
อาหาร (5) ให้หน่วยงานราชการทุกหน่วยงานท าแผนการท างานจากบ้าน (6) ขอความร่วมมือให้
ประชาชนทุกคนสวมหน้ากากอนามัยเมื่อเดินทางเข้าสถานที่ชุมชน เพ่ือควบคุมการแพร่ระบาดของ
โรคโควิด-19 ในพ้ืนที่จังหวัดตราด ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี 
จังหวัดจึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดตราด และมีมติเห็นชอบมาตรการเร่งด่วนในการ
ป้องกันวิกฤตการณ์จากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ให้มีความสอดคล้องและเหมาะสมกับพ้ืนที่ 
โดยประกาศให้อ าเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งทราบและถือปฏิบัติตามประกาศอย่าง
เคร่งครัด ดังนั้นเทศบาลต าบลเขาสมิง ฐานะเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและมีอ านาจหน้าที่ตาม
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 ให้มีหน้าที่ในการป้องกันและระงับโรคติดต่อ จึงน านโยบายไป 
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ปฏิบัติร่วมกับหลายฝ่าย อาทิ อ าเภอเขาสมิง ผู้น าชุมชน รพ.สต. อสม. และประชาชน เพ่ือ
ควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยมีการด าเนินการ ดังนี้ 
 
 
ภาพที่ 1 ขั้นตอนการด าเนินการควบคุมโรคโควิด-19 ของเทศบาลต าบลเขาสมิง 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ที่มา. ค าสั่งเทศบาลต าบลเขาสมิงที่ 70/2563, ที่ 267/2563, ที่ 12/2564 และรายงานผลการ
ด าเนินงานโครงการและกิจกรรม 

 เทศบาลได้น านโยบายของคณะรัฐมนตรี และจังหวัดตราด เกี่ยวกับการป้องกันและควบคุม
การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ไปปฏิบัติ โดยเริ่มจากประชุมผู้เกี่ยวข้อง ได้แก่ อ าเภอเขาสมิง ผู้น า
ชุมชน รพ.สต. และอสม. เพ่ือท าความเข้าใจเกี่ยวกับโรคโควิด-19 รวมทั้งการป้องกัน และก าหนด
เป้าหมาย วางแผนขั้นตอนการด าเนินงาน ตลอดจนร่วมก าหนดมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของ
โรคโควิด-19 ให้สอดคล้องกับมาตรการของคณะรัฐมนตรี และจังหวัดตราด และมอบหมายหน้าที่ให้
แต่ละฝ่ายด าเนินงานตามอ านาจหน้าที่ของตนเอง ประกอบด้วย 

นโยบาย/มาตรการควบคุมโรคโควิด-19 ของคณะรัฐมนตรี 

นโยบาย/มาตรการควบคุมโรคโควิด-19 ของจังหวัดตราด 

เทศบาลต าบลเขาสมิง 

ประชุมผู้เกี่ยวขอ้งทุกฝ่าย ร่วมก าหนดมาตรการ เป้าหมาย และมอบหมายหนา้ที่ 

มาตรการป้องกันการแพร่
ระบาดของโรคโควิด-19 

ค าสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ชุด
ปฏิบัติการประจ าดา่นตรวจ 

จุดตรวจบ้าน 
ท่าจอด อ าเภอเขาสมิง 

ค าสั่งจัดตั้งและแต่งตั้ง
คณะท างานศูนย์ปฏิบัติการ

ควบคุมโรคโควิด-19 

จัดฝึกอบรมให้ความรูแ้ละส่งเสรมิ
อาชีพ 

ประชาสัมพันธข์้อมูลข่าวสาร 

ลงพื้นที่ 

การด าเนินการ 
ด้านสาธารณสุข 

ติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน 

รายงานผลการด าเนินงานให้จังหวัดตราดทราบ 
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 1. การประกาศมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ความว่า เพ่ือให้การ
ด าเนินการป้องกัน ควบคุม แก้ไขปัญหาและบรรเทาผลกระทบ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมี
ประสิทธิผล ขอให้ด าเนินการตามมาตรการอย่างเคร่งครัด ดังนี้ (1) คัดกรองบุคคลที่จะเข้ามาใน
อาคารส านักงาน โดยจัดเจ้าหน้าที่ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย และดูแลรักษาความสะอาดของอาคาร
สถานที ่โดยท าความสะอาดจุดสัมผัสทุกจดุวันละ ๑ ครั้ง (2) มาตรการป้องกัน และลดความเสี่ยงการ
แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ส าหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน โดยให้สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา
ขณะปฏิบัติงาน ท าความสะอาดมือบ่อยๆ หลีกเลี่ยงการใช้มือสัมผัสใบหน้า ตา ปาก จมูก  
(3) มาตรการเตรียมความพร้อมและป้องกันการแพร่ระบาดในชุมชน รณรงค์การป้องกันตนเองพร้อม
ให้ความรู้เรื่องการป้องกันความเสี่ยงจากโรคโควิด-19 โดยการล้างมือบ่อยๆ และสวมหน้ากากอนามัย 
ขณะที่ต้องอยู่ในสถานทีส่าธารณะ (เทศบาลต าบลเขาสมิง, 2563) 

2. ค าสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการประจ าด่านตรวจ จุดตรวจบ้านท่าจอด อ าเภอเขาสมิง 
เพ่ือดูแลรับผิดชอบ เฝ้าระวัง คัดกรองผู้ที่เดินทางเข้าออกบริเวณด่านตรวจ บูรณาการร่วมกับอ าเภอ
เขาสมิง ต ารวจ สภ.เขาสมิง รพ.สต. และ อสม.  
 3. ค าสั่งจัดตั้งและแต่งตั้งคณะท างานศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคโควิด-19 เพ่ือด าเนินงาน
ตามมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 ที่จังหวัดตราดก าหนด และสอดคล้องกับมาตรการป้องกันโรค 
โควิด-19 ของเทศบาล ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ประกอบด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และ
พนักงานจ้างทุกคน โดยมีการด าเนินการตามค าสั่ง ดังนี้ (1) จัดฝึกอบรมให้ความรู้และส่งเสริมอาชีพ 
โดยได้จัดท าโครงการอบรมใหค้วามรู้ในการป้องกันโรคโควิด-19, โครงการฝึกอบรมอาชีพท าหน้ากาก
ผ้า และโครงการท าเจลล้างมือ และสเปรย์แอลกอฮอล์ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ประชาชนมีความรู้
ความเขา้ใจเกี่ยวกับโรคโควิด-19 สามารถดูแลตนเองได้ รู้วิธีท าอุปกรณ์ในการดูแลตนเองและส าหรับ
ใช้ภายในครัวเรือน เช่น ท าหน้ากากผ้า ท าเจลล้างมือ ท าสเปรย์แอลกอฮอล์ กลุ่มเป้าหมายคือ 
พนักงานเทศบาลและประชาชนในเขตเทศบาล (2) ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร ตามสื่อต่างๆ อาทิ 
ประกาศเสียงตามสายสถานีวิทยุ แจกใบปลิว ติดป้ายประชาสัมพันธ์มาตรการป้องกันตนเองในจุด
สาธารณะ ตลอดจนประชาสัมพันธ์เชิงรุกโดยการไปหาถึงที่บ้าน (3) ลงพ้ืนที่ในการตรวจคัดกรอง
บุคคลที่เดินทางเข้าออกในพ้ืนที่ และการตรวจสอบผู้มีความเสี่ยงติดเชื้อ ร่วมกับ รพ.สต. และ อสม. 
(4) การด าเนินการด้านสาธารณสุข โดยมีการด าเนินการออกมาในหลายรูปแบบ เช่น พ่นยาฆ่าเชื้อ  
ท าความสะอาด และต้ังจุดคัดกรอง อาทิ ตลาด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียน ศาลเจ้าพ่อ หน่วยงาน
ราชการ หน่วยบริการเอกชน และจัดท าหน้ากากผ้าส าหรับแจกให้กับประชาชน ซึ่งการด าเนินการ
ด้านสาธารณสุขได้รับความร่วมมือจาก คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อสม. และพนักงานเทศบาลทุกคน 
เมื่อเทศบาลมีการด าเนินงานป้องกันและควบคุมโรคโควิด-19 ไปแล้วในแต่ละสัปดาห์ จะมีการประชุม
ติดตามผลการด าเนินงานแต่ละส่วนว่ามีการด าเนินงานไปถึงไหนแล้ว พบปัญหาอุปสรรคอะไรบ้าง 
เพ่ือที่จะได้ร่วมกันแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น ตลอดจนประเมินผลการด าเนินงานว่าเป็นไปตามตัวชี้วัดที่
ก าหนดไว้หรือไม่ เมื่อได้ข้อสรุปแล้ว กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมต้องจัดท ารายงานผลการให้
ความช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตกรณีโรคโควิด-19 ไปที่ท้องถิ่น
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จังหวัดตราด ทุกวันพุธ (อาวุธ ประวาศวิน, เวียงศักด์ิ ทรัพย์มล, สุณิสา แสงมัธยม, ดนุ วศิน และ
วาสนา ศรีเหรัญ, สัมภาษณ์, 2564) 

ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินการควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
 การด าเนินการควบคุมโรคโควิด-19 ของเทศบาล เกิดปัญหาในการด าเนินงานหลายด้าน  
แต่ปัญหาที่ใหญ่ที่สุดเกิดจากประชาชน ด้วยทุกการด าเนินการจะมีประชาชนเป็นองค์ประกอบหลัก 
การให้ความร่วมมือและเข้ามามีส่วนร่วมของประชาชน ท าให้การด าเนินการนั้นสามารถบรรลุ
วัตถุประสงค์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่วนปัญหาที่พบแบ่งได้ 6 ด้าน ดังนี้ 
ภาพที่ 2 ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินการควบคุมโรคโควิด-19 ของเทศบาลต าบลเขาสมิง 
 
 

 
 
 
 

 
ที่มา. สรุปจากผู้ให้ข้อมูลหลัก 25, 28 และ 31 พฤษภาคม 2564 
 1. ด้านบุคลากร กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ไม่มีเจ้าหน้าที่สาธารณสุขโดยตรง อีกทั้ง
เจ้าหน้าทีผู่้ได้รับมอบหมายไม่มีประสบการณ์และความรูค้วามสามารถมากพอ และรพ.สต. มีบุคลากร 
5 คน ท าให้มเีจา้หน้าที่สาธารณสุขด าเนินงานในเขตพ้ืนทีเ่ทศบาลเพียงคนเดียวเท่านั้น 
 2. ด้านงบประมาณ ที่ตั้งไว้ในเทศบัญญัติในการจัดซื้อเครื่องมือ อุปกรณ์การป้องกันโรคขณะ
ลงพ้ืนที่ควบคุมโรค และการจัดโครงการต่างๆ เช่น แอลกอฮอล์ ถุงมือยาง ชุดป้องกันไวรัส (PPE) 
หน้ากากอนามัย และค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ ไม่เพียงพอต่อการด าเนินงาน นอกจากนี้
เทศบาลต้องสนับสนุนเงินและวัสดุอุปกรณใ์ห้กับ รพ.สต. ด้วย 
 3. ด้านพ้ืนที่ เนื่องจากเป็นแหล่งชุมชนกึ่งเมือง ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพอยู่นอก
เขตพ้ืนที่ ท าให้การลงพ้ืนที่ประสบความล าบาก เพราะไม่มีคนอยู่บ้าน ดังนั้นเวลาการด าเนินงาน
จะต้องเป็นเวลาช่วงเย็นเท่านัน้ 

4. ด้านประชาสัมพันธ์ ประชาชนยังขาดการรับรู้ข้อมูลข่าวสารที่ทันท่วงที และเนื่องจาก
ประชาชนเป็นชุมชนเมือง เวลาประชาสัมพันธ์ขอ้มูลข่าวสาร มักจะมีความเห็นต่างบ้าง 
 5. ด้านความร่วมมือ ประชาชนยังยึดติดกับวิถชีีวิตเดิม ๆ โดยไปสังสรรค์หรือพบปะพูดคุยกัน
เป็นกลุ่ม และขาดส านึกในการป้องกันตัวเอง เช่น ไม่สวมหน้ากากอนามัยเวลาออกไปพ้ืนที่สาธารณะ 
หรือการฝ่าฝืนค าสั่งให้กักตัวเฝ้าระวังอาการภายในบ้าน 
 6. ด้านวัสดุอุปกรณ์ จ านวนเครื่องมืออุปกรณ์ส าหรับเจ้าหน้าที่ในการลงพ้ืนที่ไม่เพียงพอ เช่น 
หนา้กากอนามัย ชุดป้องกันไวรัส (PPE) น้ ายาฆา่เชื้อโรค 
 
 

ปัญหาและอุปสรรคในการ
ด าเนินการควบคุม 

โรคโควดิ-19 

 

ดา้นบุคลากร 

ด้านประชาสมัพันธ์ 

ด้านงบประมาณ 

ด้านความร่วมมือ 

ดา้นวัสดุอุปกรณ ์

ด้านพื้นที ่
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ปัจจัยความส าเร็จในการควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  
 จากวัตถุประสงค์ข้อที่ 2 ในภาพรวมจังหวัดตราดมีผู้ติดเชื้อสะสม 278 ราย โดยแบ่งเขตเป็น 
7 อ าเภอ ได้แก่ อ าเภอเมือง ติดเชื้อ 160 ราย อ าเภอบ่อไร่ ติดเชื้อ 33 ราย อ าเภอแหลมงอบ ติดเชื้อ 
29 ราย อ าเภอคลองใหญ่ ติดเชื้อ 7 ราย อ าเภอเกาะช้าง ติดเชื้อ 36 ราย อ าเภอเกาะกูด ติดเชื้อ 4 
ราย และอ าเภอเขาสมิง ติดเชื้อเพียง 9 ราย ทั้งที่มีขนาดพ้ืนที่ใหญ่เป็นอันดับ 3 ของจังหวัด 
(ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด, 2564) นับเป็นความส าเร็จในการควบคุมโรคโควิด-19 และ
เทศบาลมีพ้ืนที่ในเขตอ าเภอเขาสมิงก็ไม่เคยพบผู้ติดเชื้อแต่อย่างใด ซึ่งความส าเร็จในการควบคุมโรค
โควิด-19 ประกอบไปด้วยหลายปัจจัย ดังนี้ 
 ผู้น า มีความส าคัญอย่างยิ่งในการบริหารองค์กร เนื่องจากผู้น าจะต้องเป็นผู้วางแผนในการ
ด าเนินงาน ซ่ึงภายใต้สถานการณ์ที่ไม่สามารถคาดเดาอย่างการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 นี้ ผู้น า
จะต้องกล้าตัดสินใจและพร้อมที่จะท างานเชิงรุก มีความมุ่งมั่นที่จะท าให้บรรลุเป้าหมาย มุ่งมั่นให้เกิด
ความส าเร็จและมุ่งมั่นให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี ขณะเดียวกันผู้น าจะต้องมีนโยบาย มีเป้าหมายให้
เป็นไปตามหลักวิชาการและหลักของการควบคุมโรคติดเชื้อและด าเนินการตามนโยบายของ
คณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดอย่างถูกต้องและชัดเจน 
 พื้นที ่เทศบาลมีขนาด 1.547 ตร.ม. แบ่งการปกครองเป็น 2 ชุมชน คือ ชุมชนวัดท่ากระท้อน 
และชุมชนเขาสมิง ซึ่งถือว่ามีขนาดเล็กท าให้ดูแลได้ง่ายอย่างทั่วถึง แต่เนื่องจากเป็นแหล่งชุมชนเมือง 
แหล่งที่อยูอ่าศัยของประชาชน จึงมีความหนาแน่นสูง การควบคุมจะมีปัญหาในเรื่องการเว้นระยะห่าง
จะท าได้ยาก ข้อดีคือมีประชาชนในการช่วยเจ้าหน้าที่สอดส่องดูแลในพ้ืนที่เวลามีคนนอกเข้ามาใน
พ้ืนที ่ประชาชนกแ็จ้งให้ อสม. ได้ทราบ และข้อเสียคือประชาชนมักจะไม่อยู่บ้านในช่วงเวลากลางวัน 
เพราะต้องไปท างาน ท าให้การลงพ้ืนที่หรือการด าเนินกิจกรรมหรือโครงการ มีการด าเนินงานเป็นไป
อย่างล าบาก และประชาชนมักจะไมใ่ห้ความร่วมมือในการเข้ารว่มโครงการ 
 สาธารณสุข มีการน านโยบายไปสู่ปฏิบัติในพ้ืนที่ชุมชนแบบเชิงรุก โดยเริ่มจากการประชุมท า
ความเขา้ใจและมอบหมายหน้าที่ใหป้ฏิบัติงานร่วมกัน ในส่วนของประชาชนเทศบาลมีการจัดโครงการ
ฝึกอบรมให้ความรู้ความเขา้ใจถึงอันตรายของโรคโควิด-19 มีการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อหลายช่องทาง
ให้กับประชาชนได้ทราบข้อมูลข่าวสารตลอดเวลา นอกจากนี้มีการลงพ้ืนที่พร้อมผู้น าชุมชน รพ.สต. 
และอสม. เพ่ือตรวจสอบโรค ณ ส่วนราชการ เอกชน และที่พักอาศัย ให้มีการด าเนินงานตาม
มาตรการป้องกันโรคโควิด-19 ของเทศบาล เช่น ตรวจวัดอุณหภูมิ จัดเจลแอลกอฮอล์ไว้ส าหรับล้าง
มือให้บริการ ตลอดจนมีการพ่นยาฆ่าเชื้อป้องกันในแหล่งชุมชน อาทิ ธนาคาร ร้านค้า ร้านอาหาร 
หน่วยงานราชการ หน่วยบริการประชาชน โรงเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และอาคารบ้านเรือน 
 องค์การ เทศบาลไดน้ านโยบายของคณะรัฐมนตรี และจังหวัดตราดเป็นกรอบการปฏิบัติโดย
มีการจัดตั้งและแตง่ตั้งคณะท างานศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคโควิด-19 ซึ่งคณะท างานประกอบไปด้วย 
คณะผู้บริหาร ข้าราชการ ครู ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง เพ่ือให้ด าเนินการควบคุมโรคโควิด-19 
สามารถบรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ และบุคลากรทุกคนที่มีค าสั่งตระหนักถึงภารกิจหน้าที่ที่ได้รับ
มอบหมาย อีกทั้งการปฏิบัติงานเป็นไปตามหลักวิชาการ และตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด
ของโรคโควิด-19 ของเทศบาลอย่างระมัดระวัง จึงจัดบุคลากรด าเนินงาน ดังนี้ 
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ตารางท่ี 1 จ านวนบุคลากรต่อการด าเนินการควบคุมโรคโควิด-19 ของเทศบาลต าบลเขาสมิง 
การด าเนินงานควบคุมโรคโควิด-19 จ านวนบุคลากร 

ชุดปฏิบัติการประจ าด่านตรวจ จุดตรวจบ้านท่าจอด ผู้บริหาร 2 คน ข้าราชการ 18 คน พนักงานจ้าง 20 คน 
(ค าสั่งเทศบาลฯ ท่ี 267/2563 และ ท่ี 12/2564) 

โครงการอบรมให้ความรู้ในการป้องกันโรคโควิด-19  คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการ พนักงานจ้าง 
จ านวน 50 คน  

โครงการฝึกอบรมอาชพีท าหน้ากากผ้า คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการ พนักงานจ้าง 
จ านวน 40 คน 

โครงการส่งเสรมิและพัฒนากลุ่มอาชีพ ท าเจลล้างมือ
และสเปรย์แอลกอฮอล์  

คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการ พนักงานจ้าง 
จ านวน 47 คน 

ประกาศเสียงตามสายประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารกับ
ประชาชนท่ีพื้นท่ี 

พนักงานจ้าง 1 คน 

ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารตามบ้าน และพื้นท่ี
สาธารณะ อาทิ ตลาด 

ผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานจ้าง จ านวน 11 คน 

ติดป้ายประชาสัมพันธ์ตามพ้ืนท่ีสาธารณะ พนักงานจ้าง ชาย 9 คน 
จัดท าหน้ากากผ้าแจกประชาชนในเขตเทศบาล จ านวน 
1,426 ช้ิน 

ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการ พนักงานจ้าง หญิง 
จ านวน 29 คน 

แจกหน้ากากผ้าท่ีจัดท าโดยเทศบาลให้ประชาชน ผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ จ านวน 11 คน 
พ่นยาฆ่าเชื้อในการป้องกันโรคโควิด-19 ในเขตเทศบาล พนักงานจ้าง ชาย จ านวน 13 คน 
ท าความสะอาดเพื่อป้องกันโรคโควิด-19 ในเขตเทศบาล 
อาทิ ส านักงานเทศบาล ตลาดนัด ศูนย์เด็กเล็กฯ 

ข้าราชการ พนักงานจ้าง ท้ังองค์กร 

ลงพื้นท่ีตรวจคัดกรอกคนท่ีเข้ามาในพื้นท่ีของเทศบาล 
พร้อม รพ.สต. และอสม. 

สมาชิกสภา ข้าราชการ จ านวน 7 คน 

ตั้งจุดคัดกรองบุคคลก่อนเข้าตลาด พนักงานจ้าง จ านวน 2 คน 
ที่มา. ค าสั่งเทศบาลต าบลเขาสมิงที่ 70/2563, ที่ 267/2563, ที่ 12/2564, ภาพถ่ายการด าเนินงาน 
และรายงานผลการด าเนินงานโครงการและกิจกรรม 

จากตารางที่ 1 เทศบาลมีบุคลากรรวม 54 คน แบ่งเป็นข้าราชการ 17 คน ครู 1 คน 
ลูกจ้างประจ า 1 คน พนักงานจ้าง 19 คน และพนักงานจ้างเหมา 16 คน แบ่งการด าเนินการควบคุม
โรคโควิด-19 ออกเป็น 4 ทีม ดังนี้ (1) ชุดปฏิบัติการจุดตรวจและคัดกรองคน (2) ทีมจัดฝึกอบรมให้
ความรู้และประชาสัมพันธ์ (3) ทีมช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากแพร่ระบาด (4) ทีม
ป้องกันการแพร่ระบาด อาทิ การท าความสะอาด และพ่นยาฆ่าเชื้อ การด าเนินงานในแต่ละรอบ
สัปดาห์ เทศบาลจะจัดประชุมเพ่ือชี้แจงรายละเอียดงานที่ต้องท าในรอบสัปดาห์นั้น โดยไม่ได้
มอบหมายงานระบุรายชื่อเป็นรายบุคคล ยกเว้นการด าเนินการนั้น ต้องจัดท าค าสั่ง เช่น ค าสั่งชุด
ปฏิบัติการประจ าด่านตรวจ จุดตรวจบ้านท่าจอด หรืองานที่มอบหมายเป็นงานประจ า อาทิ ประจ า
จุดคัดกรองคนก่อนเข้าตลาด การด าเนินงานนอกเหนือจากกล่าวมาข้างต้น คณะผู้บริหารและ
พนักงานเทศบาลทุกส่วนจะเข้ามามีส่วนร่วมด าเนินงานในส่วนที่ตัวเองสามารถท าได้โดยไม่เป็นการ
ละเลยงานประจ าต าแหน่งด้วยความสมัครใจ      
 นโยบาย เทศบาลน านโยบายของคณะรัฐมนตรี, จังหวัดตราด, อ าเภอเขาสมิง และ
นายกเทศมนตรีต าบลเขาสมิง ในการควบคุมโรคโควิด-19 ลงสู่การปฏิบัติให้ส าเร็จ โดยการรณรงค์ให้ 
ร้านค้า ร้านอาหาร ร้านกาแฟ และร้านนวดแผนไทย ในพ้ืนที่ด าเนินการตามมาตรการที่ก าหนด เช่น 
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ตรวจวัดอุณหภูมิก่อนเข้าร้าน วางเจลล้างมือไว้บริการ มีการท าความสะอาดฆ่าเชื้ออย่างน้อยวันละ 1 
ครั้ง และจ ากัดจ านวนคนเข้าใช้บริการในแต่ละช่วงเวลา ซึ่งเทศบาลจะลงพ้ืนที่ตรวจสอบความ
เรียบร้อยทุกสัปดาห์ นอกจากนี้ได้งดจัดกิจกรรมประเพณีประจ าปีที่ได้จัดทุกปี อาทิ งานปีใหม่ งาน
วันเด็ก งานแข่งขันกีฬา งานลอยกระทง และงานวันเทศบาล สุดท้ายขอความร่วมมือให้ประชาชนทุก
คนสวมหน้ากากอนามัยเมื่อเดินทางไปในพ้ืนที่สาธารณะ ซึ่งนโยบายมีความชัดเจน จึงท าให้การ
ด าเนินงานราบรื่น มีประสิทธิภาพ และสามารถบรรลุเป้าหมายในการป้องกันให้เกิดผลส าเร็จ 
 ประกาศ หนังสือสั่งการ เครื่องมือในการขับเคลื่อนการด าเนินงาน ช่วยให้เทศบาลมีแนวทาง
ปฏิบัติงานที่ถูกต้อง เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น ซึ่งจะก่อให้เกิดผลดีต่อการบริหารจัดการและ
การควบคุมในช่วงเวลานั้น ๆ โดยมีการด าเนินงานตามมาตรการและแนวทางการด าเนินการป้องกัน
และควบคุมการแพร่ของโรคโควิด-19 ของคณะรัฐมนตรี และจงัหวัดตราด เป็นหลักส าคัญ 
 งบประมาณ เป็นปัจจัยส าคัญที่ขับเคลื่อนให้การด าเนินงานสามารถด าเนินการต่อไปได้ ซึ่ง
งบประมาณหลักในการควบคุมโรคโควิด-19 มาจากเงินงบประมาณ งบสภาเด็กและเยาวชน และเงิน
อุดหนุนเฉพาะกิจ ซ่ึงเทศบาลสนับสนุนงบประมาณให้กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล และจัดหา
วัสดุอุปกรณ์ท่ีจ าเป็นทีต่้องใช้ในการปฏิบัติงานด้วย โดยเทศบาลใช้จ่ายงบประมาณในการจัดฝึกอบรม
ให้ความรู้และฝึกอาชีพมากที่สุด รองลงมาคือค่าใช้จ่ายในการด าเนินการป้องกันและควบคุมการแพร่
ระบาด และค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ (คิดเป็นร้อยละ 49.00, 39.37, 11.63 ตามล าดับ) ซึ่ง
ค่าใช้จ่ายในการควบคุมโรคโควิด-19 มีรายละเอียดตามตารางท่ี 2 
 
ตารางท่ี 2 รายละเอียดค่าใช้จา่ยในการควบคุมโรคโควิด-19 ของเทศบาลต าบลเขาสมิง 
 

การด าเนินงานควบคุมโรคโควิด-19 จ านวนเงิน (บาท) หมายเหตุ 
ค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรมให้ความรู้และฝึกอาชีพ 
- โครงการอบรมให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) 

12,850 (13.10%) หมวดงบประมาณ 

- โครงการฝึกอบรมอาชีพการท าหน้ากากอนามัยและถุงผ้า 18,550 (18.92%) หมวดงบประมาณ 
- โครงการส่งเสริมและพัฒนากลุ่มอาชีพ การท าเจลล้างมือ และ
สเปรย์แอลกอฮอล์ 

16,650 (16.98%) หมวดงบประมาณ+งบสภา
เด็กและเยาวชน (11,900) 

รวม 48,050 (49.00%)  
ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาด 
- การจัดท าหน้ากากอนามัย (แบบผ้า) จ านวน 1,426 ช้ิน 6,417 (6.54%) เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 
- จัดซ้ือเครื่องวดัอุณหภูมิร่างการ จ านวน 3 เครื่อง 10,500 (10.71%) หมวดงบประมาณ 
- จัดซ้ือน้ ายาฟอกขาว ไฮเตอร์ ขนาด 2,500 ml จ านวน 4 
แกลลอน พร้อมถังพ่นยาชนิดแบตเตอรี่ ขนาดบรรจุ 20 ลิตร 
สะพายหลัง จ านวน 4 ถัง 

4,200 (4.28%) หมวดงบประมาณ 

- จัดซ้ือเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ ขนาด 500 ml จ านวน 50 ขวด 17,500 (17.84%) หมวดงบประมาณ 
รวม 38,617 (39.37%)  

ตารางท่ี 2  (ต่อ) 
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การด าเนินงานควบคุมโรคโควิด-19 จ านวนเงิน (บาท) หมายเหตุ 
ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ 
- แผ่นพับประชาสัมพันธ์ให้ความรู้โรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 
2019 (COVID-19) จ านวน 1,000 แผน่ 

6,000 (6.12%) หมวดงบประมาณ 

- ป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์การป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) ขนาด 1x2 เมตร (มีกรอบพร้อมติดตัง้) 
จ านวน 5 ป้าย 

3,000 (3.06%) หมวดงบประมาณ 

- ป้ายฟิวเจอร์บอร์ดประชาสัมพันธ์ 5 เมตร มาตรการหลักการ
ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ขนาด 
1x1.50 เมตร (พร้อมขาต้ังปีกผีเสื้อ) จ านวน 3 ป้าย 

2,400 (2.45%) หมวดงบประมาณ 

รวม 11,400 (11.63%)  
ค่าใช้จ่ายรวมทั้งสิ้น 98,067 (100.00%)  

ที่มา. งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณพ.ศ. 2564, รายงานการด าเนินงานและภาระ
ค่าใช้จ่ายในการควบคุมโรคโควิด-19 และบันทึกจดัซื้อจัดจ้าง 
 
แผนภาพ 1. งบประมาณด าเนินการควบคุมโรคโควิด-19 เทศบาลเขาสมิง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
การบูรณาการ เทศบาลได้รับความร่วมมือจากผู้น าชุมชน รพ.สต. อสม. และประชาชน  

ในการด าเนินการควบคุมโรคโควิด-19 ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของข้อมูล การรณรงค์ประชาสัมพันธ์  
การเสนอแนวคิด การเสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น ซึ่งมีเป้าหมายส าคัญคือการ
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ด าเนินการป้องกันโรคโควิด-19 ให้เป็นผลส าเร็จ โดยไม่พบผู้ติดเชื้อในพ้ืนที่ มีการบูรณาการร่วมกับ
หน่วยงานอ่ืน ดังนี้ (1) การบูรณาการร่วมกับ รพ.สต. ในการลงพ้ืนที่ตรวจสอบผู้มีความเสี่ยงติดเชื้อ
และบุคคลภายนอกที่เดินทางเขา้มาในพ้ืนที่ (2) การบูรณาการร่วมกับ อสม. ในการประชาสัมพันธ์ให้
ชาวบ้านได้รับข้อมูลข่าวสารต่างๆ เกี่ยวกับโรคโควิด-19 รวมทั้งการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการฉีด
วัคซีน (3) การบูรณาการร่วมกับอ าเภอเขาสมิง ต ารวจ สภ.เขาสมิง รพ.สต. และ อสม. ประจ าด่าน
ตรวจ ณ จุดตรวจคนเข้าจังหวัด บ้านท่าจอด (4) การบูรณาการร่วมกับผู้น าชุมชน สมาชิกสภา
เทศบาล ในการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้าร่วมโครงการหรือกิจกรรมต่างๆ ของทางเทศบาล  
(5) การบูรณาการร่วมกับประชาชน โดยประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในโครงการหรือกิจกรรม ตลอดจน
ช่วยสอดส่องดูแลความเป็นไปของคนในพ้ืนที่ เมื่อพบเห็นบุคคลภายนอกเข้ามาในพ้ืนที่ก็มีการแจ้งไป
ทางผู้น าชุมชนหรอื อสม. ให้เข้าไปด าเนินการ 

 
ตารางท่ี 3 ความคิดเห็นต่อปัจจยัความส าเรจ็ในการควบคุมโรคโควิด-19 ของเทศบาลต าบลเขาสมิง 
 
       ระดับความส าคัญของปัจจัยความส าเร็จ 

นายกเทศมนตรี
ต าบลเขาสมิง 

ปลัดเทศบาล
ต าบลเขาสมิง 

ผู้อ านวยการ
กองสาธารณสขุ
และสิ่งแวดล้อม 

โรงพยาบาล
ส่งเสริมสขุภาพ
ต าบล ต าบลเขา

สมิง 

อาสาสมัคร
สาธารณสุข

ประจ าหมูบ่้าน 
(อสม.) 

ผู้น า ** ** ** ** ** 
พื้นที่ *** ** *** ** *** 
สาธารณสุข ** *** *** *** ** 
องค์การ ** ** ** ** ** 
นโยบาย *** ** ** ** ** 
ประกาศ หนังสือสั่งการ ** ** ** ** ** 
งบประมาณ ** ** *** ** ** 
การบูรณาการ *** *** *** *** *** 

หมายเหตุ: *มีความส าคัญน้อย **มีความส าคัญปานกลาง ***มีความส าคัญมาก 
ที่มา. สรุปจากผู้ให้ข้อมูลหลักเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2564, วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 และวันที่ 31 
พฤษภาคม 2564 
 
 จากตารางที่ 3 ปัจจัยความส าเร็จในการควบคุมโรคโควิด-19 ของเทศบาล แสดงให้เห็นว่า
ปัจจัยด้านการบูรณาการเป็นปัจจัยที่ส าคัญมากที่สุด รองลงมาเรียงตามล าดับคือปัจจัยด้านพ้ืนที่ 
ปัจจัยด้านสาธารณสุข ปัจจัยด้านนโยบาย และปัจจัยด้านงบประมาณ สุดท้ายปัจจัยด้านผู้น า ปัจจัย
ด้านองค์การ และปัจจัยด้านประกาศและหนังสือสั่งการมีความส าคัญในระดับปานกลาง เนื่องจาก
ความส าเร็จจะเกิดขึ้นได้นั้น ต้องอาศัยการท างานร่วมกันจึงจะสามารถบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ได้ และ
หากด าเนินงานเพียงหน่วยงานเดียวก็ยากที่จะส าเร็จ แต่อย่างใดก็ตามทุกปัจจัยมีความส าคัญ
เช่นเดียวกัน (อาวุธ ประวาศวิน, เวียงศักดิ์ ทรัพย์มล, สุณิสา แสงมัธยม, ดนุ วศิน และวาสนา  
ศรีเหรัญ, สัมภาษณ์, 2564 



12 

 

แนวทางด าเนินการควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของเทศบาล 
การด าเนินการควบคุมโรคโควิด-19 ต้ังแต่ต้นปี 2563 จนถึงปัจจุบันของเทศบาลถือว่า

ประสบความส าเร็จ กระนั้นแม้การด าเนินงานจะอยู่ในระดับที่ดีแล้วเทศบาลยังคงต้องเข้มงวด
มาตรการด้วยการไม่ลดการป้องกันลง เพราะสถานการณ์การแพร่ระบาดเป็นเหตุการณ์ที่ไม่สามารถ
คาดเดาได้ จึงได้น าเสนอแนวทางการควบคุมโรคโควิด-19 เพ่ิมเติมจากที่ท าอยู่ให้มีระดับที่มากขึ้น 
ดังนี้ (อาวุธ ประวาศวิน, เวียงศักดิ์ ทรัพย์มล, สุณิสา แสงมัธยม, ดนุ วศิน และวาสนา ศรีเหรัญ, 
สัมภาษณ์, 2564) 

(1) การมุง่เน้นรักษาความสะอาดในพ้ืนทีแ่หล่งชุมชนอยู่เสมอ เช่น ตลาดนัด จากปกติที่มีการ
ล้างท าความสะอาดเดือนละ 1 ครั้ง ให้ปรับเปลี่ยนมาเป็นสัปดาห์ละ 1 ครั้ง ตลอดจนคุมเข้ม ในสวม
หน้ากากอนามัยเขา้ตลาด ตรวจวัดอุณหภูมิ และวางเจลแอลกอฮอล์วางไว้ในจุดต่างๆ ภายในตลาด  

(2) เพ่ิมการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนดูแลตนเองในการสวมหน้ากากอนามัย หมั่นล้างมือ
ด้วยสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์ การเว้นระยะห่าง เวลาออกไปพื้นท่ีสาธารณะ  

(3) จัดหาวัสดุอุปกรณ์ให้เพียงพอต่อความต้องการ แล้วมีส ารองไว้ใช้ในอนาคต 
(4) ประชาสัมพันธ์เกีย่วกับการฉีดวัคซีนป้องกันให้กับประชาชนในพืน้ที่  
(5) ส่งเสริมให้ประชาชนมีจิตส านึกและตระหนักถึงอันตรายที่เกิดจากโรคโควิด-19 เพ่ือให้

การควบคุมการแพร่ระบาดในพ้ืนที่มีการด าเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลต่อ
องค์กรและประชาชนในพืน้ทีใ่นระยะยาว  

(6) เพ่ิมการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับโรคโควิด-19 ให้กับประชาชนได้รับข้อมูลเกี่ยวกับข่าวสาร 
การดูแลตัวเองทุกวันอย่างสม่ าเสมอ เพราะถ้ามีการประชาสัมพันธ์ทุกวันประชาชนจะมีการรับรู้อยู่
ตลอดเวลาจะได้ตระหนักถึงความส าคัญในการดูแลตัวเอง  

อภิปรายผลการวิจัย 
เทศบาลมีการก าหนดนโยบายในการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19, วัตถุประสงค์, 

เป้าหมาย, มาตรการและแนวทางปฏิบัติ ให้สอดคล้องกับมาตรการและแนวทางการป้องกันและ
ควบคุมการแพร่ของโรคโควิด-19 ของคณะรัฐมนตรี และจังหวัดตราด ไว้อย่างชัดเจน เพ่ือน านโยบาย
และแนวทางนั้น ไปปฏิบัติในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น ตลอดจนตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนในพ้ืนที่ได้อย่างทันท่วงที โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ประชาชนมีสุขภาพร่างกายที่แข็ง
ปลอดภัย สอดคล้องกับงานวิจัยของสุมาลี  จุทอง (2562) ได้ศึกษาเรื่องการจัดการภัยพิบัติโรคระบาด
โควิด 19 ในพ้ืนที่ชุมชนริมคลองหัวหมากน้อย ส านักงานเขตบางกะปิ ผลการศึกษาพบว่านโยบายท า
ให้จัดการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ประสบความส าเร็จ นอกจากนี้ วีณา พึงวิวัฒน์นิกุล (2563) ได้
อธิบายเพ่ิมเติมว่านโยบายที่ดีนั้น จะต้องมีความชัดเจนในส่วนของวัตถุประสงค์ และต้องสอดรับกับ
การเปลี่ยนแปลงในสภาพแวดล้อมและความตอ้งการของประชาชน  

การด าเนินการควบคุมการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ของเทศบาลมีหน่วยงานภาครัฐ
ประกอบด้วยอ าเภอเขาสมิง ต ารวจ สภ.เขาสมิง รพ.สต. และ อสม. รว่มกันขับเคลื่อนการท างาน โดย
เริ่มจากประชุมผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ร่วมกันวางแผนขั้นตอนการด าเนินงาน ก าหนดเป้าหมาย และ
มอบหมายหน้าที่ให้แต่ละฝ่ายด าเนินงานตามอ านาจหน้าที่ ซ่ึงเทศบาลมีการด าเนินงานโดยยึดตาม
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มาตรการควบคุมโรคโควิด-19 ของเทศบาล ดังนี้ (1) จัดฝึกอบรมให้ความรู้และส่งเสริมอาชีพ (2) 
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร (3) ลงพื้นทีใ่นการตรวจคัดกรองบุคคล และการตรวจสอบผู้มีความเสี่ยง
ติดเชื้อ (4) การด าเนินการด้านสาธารณสุข และจัดท าหน้ากากผ้าส าหรับแจกให้กับ เมื่อด าเนินงาน
เสร็จสิ้นในแต่ละสัปดาห์ เทศบาลมีการติดตามและประเมินผล เมื่อได้ผลสรุปเทศบาลต้องรายงานผล
การด าเนินงานให้จังหวัดทราบ ซึ่งการด าเนินการของเทศบาล สอดคล้องกับงานวิจัยของสอยฤทัย 
เกลี้ยงนิล (2563) ได้ศึกษาเรื่องรัฐ-ชุมชนกับการจัดการภัยพิบัติโรคไวรัสโควิด 19 พ้ืนที่ถนนข้าวสาร 
กรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่ากระบวนการจัดการโควิด-19 ของรัฐ-ชุมชน สามารถแบ่งประเด็น 
ดังนี้ ด้านการให้ค าแนะน าความรู้และวิธีป้องกันตนเอง, ด้านการน านโยบาย/มาตรการบริหารจัดการ
พ้ืนที่, ด้านการมีส่วนร่วมกับภาคประชาชน, ด้านการช่วยเหลือประชาชน เมื่อได้รับผลกระทบ และ
ด้านการติดตามผลการปฏิบัติงาน ตลอดจนการด าเนินงานต้องบรรลุผลสัมฤทธิ์  6 ประการ ของ
สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ (2551) ได้แบ่ง 6 ประการ ดังนี้ (1) หลักนิติธรรม (2) หลักคุณธรรม (3) 
หลักความโปร่งใส (4) หลักการมีส่วนร่วม (5) หลักความรับผิดชอบ (6) หลักความคุ้มค่า  

ปัจจัยความส าเร็จในการควบคุมโรคโควิด-19 ประกอบไปดว้ยหลายปัจจัยที่เป็นองค์ประกอบ 
ซึ่งสามารถเรียงตามล าดับความส าคัญจากผู้ให้ข้อมูลหลัก ดังนี้ (1) ด้านการบูรณาการ (2) ด้านพ้ืนที่  
(3) ด้านสาธารณสุข (4) ด้านนโยบาย (5) ด้านงบประมาณ (6) ด้านผู้น า (7) ด้านองค์การ และ(8) 
ด้านประกาศ หนังสือสั่งการ ผลการศึกษา พบว่า สอดคล้องกับแนวคิดของนักวิชาการหลายท่าน เช่น 
ด้านการบูรณาการ เทศบาลได้รับความร่วมมือในการปฏิบัติงานจากทุกภาคส่วน โดยมีเป้าหมาย
ส าคัญคือการด าเนินการป้องกันโรคโควิด-19 ให้เป็นผลส าเร็จ สอดคล้องแนวคิด ชลิดา  ศรมณี 
(2563ค) ได้อธิบายว่าการบูรณาการให้เป็นรูปธรรม เป็นการผสานศักยภาพระหว่างกัน เพ่ือช่วยให้
สามารถใช้ศักยภาพหรือความถนัดในแต่ละดา้นของแต่ละฝ่ายมาผสมผสานกัน การบูรณาการสามารถ
จัดสรรใหม่ให้ต่างฝ่ายต่างท าในสิ่งที่ตนถนัด, ด้านผู้น า ต้องกล้าตัดสินใจ มีนโยบาย มีเป้าหมาย และ
ขั้นตอนในการด าเนินงานอย่างชัดเจน สอดคล้องกับแนวคิด วีระวัฒน์ ปันนิตามัย (2544) อธิบายว่า
ผู้น าเป็นกลุ่มบุคคลที่ท าหน้าที่ก าหนด วินิจฉัยตัดสิน สั่งการ สร้างแรงจูงใจหรือแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับ
ทรัพยากรและนโยบายทิศทางขององค์การ และด้านองค์การ บุคลากรทุกคนมีส่วนร่วมที่น านโยบาย
ลงไปปฏิบัติให้เกิดผลเป็นรูปธรรม ซึ่งการควบคุมโรคโควิด-19 ของเทศบาล บุคลากรเป็นตัว
ขับเคลื่อนการด าเนินการให้ประสบความส าเร็จ สอดคล้องกับงานวิจัยของยอดชาย สายสอน (2562) 
ศึกษาเรื่องรัฐ-หมู่บ้านกับการจัดการภัยพิบัติโรคไวรัสโควิด-19 ภายใต้นโยบายรัฐบาลพ้ืนที่ หมู่บ้าน
ประชานิเวศน์ 2 ระยะ3 ต าบลบางตลาด อ าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ผลการวิจัยพบว่าการมี
ส่วนร่วมจากหลายฝ่ายท าให้การด าเนินงานป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 บรรลุวัตถุประสงค์ที่
ก าหนดไว้เป็นผลส าเร็จ 
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ข้อเสนอแนะ 
1. การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นท่ีได้รับรู้ข่าวสารอย่างสม่ าเสมอ ในเรื่องของการดูแล

ตนเอง เช่น การสวมหน้ากากอนามัย เว้นระยะห่าง หมั่นล้างมือเวลาไปในพ้ืนที่สาธารณะ ตลอดจน
การฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 

2. น ามาตรการและแนวทางป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในระดับประเทศ ระดับ
จงัหวัด และระดับองค์กร ไปสู่การปฏิบัติอย่างเคร่งครัด  

ข้อเสนอแนะในการวิจัยครัง้ต่อไป 
 1. ควรศึกษาผลกระทบทีเ่กิดข้ึนจากการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินต่างๆ ของรัฐบาล  

2. ควรศึกษามาตรการเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด-19 
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