
บทบาทระดับอ าเภอต่อการขับเคลื่อนงานป้องกันควบคุมโรค
ในระบบสุขภาพปฐมภูมิ และ กลไก พชอ.

ดร.พงษ์พิพฒัน์ ชุ่มสีดา

สาธารณสขุอ าเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา



ข้อมูลทั่วไป อ.บัวใหญ่

ต าบล / เทศบาล 9/2 แห่ง
หมู่บ้าน / ชุมชน 122 / 24 แห่ง
หลังคาเรือน 19,677 หลัง
วัด /สน.สงฆ์ 92 / 10 แห่ง
โรงเรียน / ศพด. 62 / 32 แห่ง
อสม. 1,622 คน
อสม.ส ารอง 244 คน
อสม.คู่หู 1,251 คน
รพ.สต. /PCU/เทศบาล  14 แห่ง 



โครงสร้างประชากร

ประชากรอยู่จริง
ชาย   25,166 คน
หญิง  26,865 คน
รวม  52,031 คน

12.45

14.36

13.15
37.68

22.36

แผนภูมิแสดงร้อยละของประชากรตามกลุ่มวัย

วัยเด็ก วัยเรียน วัยรุ่น วัยท างาน วัยสูงอายุ



ค าสั่งคณะกรรมการ พชอ. อ.บัวใหญ่

สัดส่วนคณกรรมการ
6-6-7

• ภาครัฐ 6
• ภาคเอกชน 6
• ภาคสังคม 7



ประเด็นร่วมจากทุกภาคส่วน

วันที่ 6 กันยายน 2560



11 สิงหาคม 2563

เวทีระดมสมองหาแนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิต
คนอ าเภอบัวใหญ่ 7 ด้าน 7 ดี



Structure:กลไกการพัฒนา พชอ.ด้วย BUAYAI MODEL



ประเด็นการพัฒนาคุณภาพชีวิต อ.บัวใหญ่

2561

2562

2563

- สิ่งแวดล้อมดี
- ความรู้ดี
- สุขภาพดี
- พลเมืองดี

- สิ่งแวดล้อมดี
- ความรู้ดี
- สุขภาพดี

2564
- วางแผนขับเคลื่อนทั้ง
7 ประเด็น

- สิ่งแวดล้อมดี
- เศรษฐกิจดี
- สุขภาพดี

2565 - วางแผนขับเคลื่อน
ประเด็นต่อเนื่องจาก
ปี 2564



บ้าน

วัด

โรงเรียนส่วนราชการ

อปท.
บ

ว

รส

อ

ภาคีเครือข่าย

อ าเภอ  สสอ. รพช. 

อบต.ด่านช้าง

5
ประสาน

อสม. ,อสม.คู่หู ,อสม.ส ารอง,Care giver, ผู้น าชุมชน

ผอ./อสร./ครูอนามัย

อสว./พระสงฆ์

ร่วมคิด ร่วมวางแผน ร่วมด าเนินการ ร่วมประเมิน ร่วมรับผิดชอบ



อ าเภอ : พชอ.

ต าบล : ต าบลจัดการสุขภาพฯ/ พชต.

หมู่บ้าน : หมู่บ้านจัดการสุขภาพ

ครอบครัว : ครอบครัวตัวอย่าง

บุคคล : บุคคลต้นแบบ

การเชื่อมโยง
5

การด าเนินงาน



การดูแลตามกลุ่มวัย

ผู้พิการและ
ผู้ด้อยโอกาส

แม่และเด็ก

วัยเรียน 
วัยรุ่น

วัยท างาน

ผู้สูงอายุ

เติบโตสมวัย

ลดพฤติกรรมเสี่ยง

ลดป่วย ลดตายลดภาวะแทรกซ้อน

เพ่ิมคุณภาพชีวิต

Self Care
Health 

Litterlacy



คนบัวใหญ่
อยู่ดีมีสุข

สุขภาพดี

ความรู้ดี

ความ
ปลอดภัยดี

สิ่งแวด
ล้อมดี

สังคมด/ี
พลเมืองดี

โครงสร้าง
พื้นฐานดี

เศรษฐกิจดี

พชอ. สู่ พชต.

7
ดี



คนบัวใหญ่
อยู่ดีมีสุข

สุขภาพดี

ความรู้ดี

ความ
ปลอดภัยดี

สิ่งแวดล้อม
ดี

สังคมดี/
พลเมืองดี

โครงสร้าง
พื้นฐานดี

เศรษฐกิจดี
อ าเภอ

ต าบล

หมู่บ้าน

ครัวเรือน

บุคคล

Policy / Advocacy

มาตรฐานติดดาว 
NCD Clinic

Home BP/Health 
Station

Health Leader

Health Model
Health Literacy

Self Care

พชอ. NCD ต้นแบบ



บทบาท
ของกลไก พชอ.

วิเคราะห์ วางแผน ก าหนด
นโยบาย

สร้าง
กระแส

ก ากับ
ประเมินผล

Step.1 Step.2 Step.3 Step.4 Step.5

สร้างความ
ร่วมมือ

Step.6

การป้องกันควบคุมโรค COVID-19



การด าเนินงานควบคุมป้องกันโรค
COVID -19

อ าเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา



ระลอกที่ 1 การระบาดในต่างประเทศและบางพื้นที่ของ
ประเทศไทย ( 13 มี.ค. – 27 เม.ย. 63)

พบผู้ป่วยจากผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ และระบาดเป็นวงกว้าง
จาก Cluster สนามมวย



การขับเคลื่อนงานป้องกันควบคุมโรค COVID-19

1

2

3

4

ก าหนดแผนงานโครงการ และ
แนวทางด าเนินงานร่วมกัน
รายงานผล/ปัญหาการด าเนินงาน

แต่งตั้งคณะกรรมการ พชอ./ 
EOC นายอ าเภอเป็นประธาน

ประชุม คกก. พชอ. 
อย่างน้อยไตรมาสละครั้ง
/ EOC สัปดาห์ละครั้ง

แต่งต้ัง คกก. /คทง. โควิด 19 ระดับต าบล 
/หมู่บ้าน ด าเนินการตามมาตรการการ
ควบคุมโควิด สธ.และ สปก.จังหวัด



1. สร้างความตระหนัก
แก่ประชาชนในการป้องกัน
ตนเอง

2. สร้างการรับรู้แก่สังคม

3. ปลูกจิตส านึก “ความ
รับผิดชอบต่อสังคม”

4. มาตรฐานการรักษา การค้นหา
เชิงรุก ในผู้สัมผัสฯ

แนวทางการควบป้องกัน/มาตรการ

5. ระบบข้อมูล/ข่าวสารจาก
ฐาน และแหล่งเดียวกัน



สร้างความตระหนักรู้การป้องกันตนเอง

บทบาท 3 ค อสม.หยุด โคโรนาไวรัส 2019

•ค เคาะ : อสม.เคาะประตูบ้าน เฝ้าระวังทุกครัวเรือน ค้นหา
ผู้ป่วย ค้นหานักท่องเที่ยว ค้นหาผู้ที่กลับจากต่างประเทศ

• ค. คัดกรอง : ผู้ที่มีไข้ 37.5 C ไอ หอบ มีประวัติเสี่ยง 
ประสานส่งต่อ รพ.สต

• ค. คุย : สร้างความตระหนัก ในการปฏิบัติตามมาตรการ 

“ล้างมือทั้งวัน กินร้อน ช้อนฉัน ห่างกัน 2 เมตร สวมหน้ากากผ้า 
หรือหน้ากากอนามัยทุกคน ไม่ปกปิดข้อมูล ลดความตระหนก ให้
ความรู้ประชาชน รับข้อมูลขาวสารจากหน่วยงานราชการ “ไม่
แจ้งข่าวสารที่เป็นเท็จ”



สร้างการรับรู้แก่สังคม

• ป้ายขอความร่วมมือให้ผู้รับบริการสวมหน้ากากผ้า หรือหน้ากาก
อนามัยทุกคน

• จุดคัดกรองอุณภูมิ เจลล้างมือ อ่างล้างมือ
• จุดนั่งรอเว้นระยะห่างของเก้าอี้นั่งรอ
• จัดระบบคิว ตีเส้น เว้นระยะ
• ร้านอาหารซื้อกลับบ้าน “อร่อย สะอาด ถูกใจ ต้านภัยโควิด 19”
• รักษาระยะห่างระหว่างผู้ให้บริการ ผู้รับบริการ
• ท าความสะอาด สถานที่ อุปกรณ์ ห้องน้ า ห้องสุขา

บริษัท/ห้างร้าน/ธนาคาร/รัฐวิสาหกิจ/ส่วนราชการ/เอกชน จัดสถานที่ สิ่งอ านวยความสะดวก 
ตามมาตรฐานการควบคุมโรคอย่างเครง่ครดั



ปลูกจิตส านึก “ความรับผิดชอบต่อสังคม”

• กลุ่มที่กลับจากต่างประเทศ 

• กลับจากกกรุงเทพฯ และปริมณฑล  

• กลับจากต่างจังหวัด

ให้กักตัว 14 วัน บุคคลดังต่อไปนี้

มาตรการ
3 ด่านประสานใจ ช่วยชาวบัวใหญ่ 

ปลอดภัยจาก COVID-19

หมายเหตุ หากเกิดการแหกด่าน  
- แหกด่านครอบครัว ให้แจ้งด่านหมู่บ้าน/ชุมชน ติดตามตัวกลับ
- แหกด่านหมู่บ้าน/ชุมชน ประสานด่านต ารวจจับปรับตามกฎหมาย พรก.ฉุกเฉิน



ด่านครอบครัว

หัวหน้าครอบครัว/ผู้อาวุโส ต้องเด็ดขาด 
เข้มแข็ง ช่วยรัฐปฏิบัติหน้าที่ดังนี้
1. ก าชับบุตรหลานในการป้องกันตนเอง
2. ควบคุมให้บุตรหลานที่มีความเสี่ยง กัก
ตัวอย่างเข้มเข้มข้น
3. ควบคุมดูแลบุตรหลาน ในการเดินทางไป
พื้นที่เสี่ยง 

ด่านต ารวจต ารวจ,ฝ่ายปกครอง,สาธารณสุข

1. ตรวจ/คัดกรอง นักเดินทาง ผู้ที่มีเหตุจ าเป็นขออนุญาตออกนอกพ้ืนที่

2. แนะน ากลุ่มเสี่ยงให้กักตัวเอง 14 วัน

3. จับ/ปรับ ผู้กระท าผิด พรก.ฉุกเฉิน

สร้างความร่วมมือระหว่างทีมงานให้มี   
ความเข้มแข็ง ปฏิบัติหน้าที่อย่างเคร่งครัด

1. ตั้งด่านสกัดคัดกรองบุคคลที่มีความเสี่ยง ก่อน
เข้าหมู่บ้านหรือชุมชน
2. แนะน ากลุ่มเสี่ยงกักตัวเองให้ครบ 14 วัน
3. เมื่อพบกลุ่มเสี่ยงสูง ให้ประสาน รพ.บัวใหญ่ 
รับตัวเพื่อตรวจรักษาต่อไป

ด่านหมู่บ้าน/ชุมชน

มาตรการ 3 ด่านประสานใจ ช่วยชาวบัวใหญ่ ปลอดภัยจาก COVID -19



ระบบข้อมูลข่าวสารมาจากแหล่งเดียวกัน

อสม./ผู้น าชุมชนส ารวจข้อมูลในชุมชน

รพ.สต.รวบรวมรายงาน ส่ง สสอ.

สสอ.รวบรวม สรุป และน าเสนอผ่านช่องทาง
ต่างๆ

รพ.บัวใหญ่ รวบรวมข้อมูลคัด
กรองในระบบบริการ



• หมู่บ้าน OTOP นวัตวิถี
• วิสาหกิจชุมชน
• ธนาคารอาหาร
• กองทุนนมแม่
• กองทุนต าบล
• กองทุนปุ๋ยอินทรีย์
• ร้านค้าชุมชน

ฯลฯ

พัฒนาระบบรูปแบบการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ/
ประชาชนที่มีความเคร่งเครียด



รพช.
สสอ.

อปท.

เอกชน

ส่วน
ราชกา

รรพ.
สต

อสม.

รร.

ผู้น า

กิ่ง
กาชาด

การมีส่วนร่วมของชุมชน และภาคีเครือข่าย

คน

ของเงิน

บทบาทของภาคีเครือข่าย

เฝ้าระวัง
ติดตามเยี่ยม

บ้าน
ประสาน
ข้อมูล

ให้ความ
ช่วยเหลือ



สิง่สนับสนุนจากภาคีเครือข่าย และภาคส่วนต่าง ๆ



กิจกรรมทางศาสนา

การจัดประชุม

โรงเรียน/สถานศึกษา

ร้านค้า/ร้านอาหาร

ตลาดสด/ตลาดนัด

สถานประกอบการ /
โรงงาน

การจัดงานเทศกาล/
วันส าคัญต่าง ๆ

ปรับรูปแบบการ
ให้บริการสุขภาพ

รับค าร้อง
ตรวจประเมิน/แนะน า

ให้ความเห็นชอบ/อนุญาต
เสนอ คกก. จังหวัด

การเตรียมความพร้อมส าหรับการด าเนินกิจการ/กิจกรรมเสี่ยง



ระลอกที่ 2 ของการระบาดในประเทศไทย 
( 22 ธ.ค. 63 – 16 ม.ค. 64)

ที่มีจุดเริ่มต้นในตลาดค้ากุ้งแห่งหนึ่ง ของจังหวัดสมุทรสาคร ทางอ าเภอบัวใหญ่
ยังคงด าเนินการตามมาตรการข้างต้นไว้ จึงท าสามารรถควบคุมการระบาดไว้ได้และพบ
ผู้ป่วยเพียง 3 ราย



1. สร้างความตระหนัก
แก่ประชาชนในการป้องกัน
ตนเอง

2. สร้างการรับรู้แก่สังคม

3. ปลูกจิตส านึก “ความ
รับผิดชอบต่อสังคม”

4. มาตรฐานการรักษา การค้นหา
เชิงรุก ในผู้สัมผัสฯ

6. ระบบข้อมูล/ข่าวสาร
จากฐาน และแหล่งเดียวกัน

แนวทางการควบป้องกัน/มาตรการ

5. พัฒนาระบบรูปแบบการ
เยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ/
ประชาชนที่มีความเคร่งเครียด



ระลอกที่ 3 ของการระบาดในประเทศไทยการระบาดใน
สถานบันเทิง ที่ กทม. ( 1 เม.ย.- 25 มิ.ย. 64 )

ปรับใช้ 3 มาตรการในการรับมือ



ยุทธศาสตร/์มาตรการด าเนินงานของอ าเภอบัวใหญ่

เสริมสร้างภูมิคุมกัน
ด้วยวัคซีน

1
ยกการ์ดให้สูง

มาตรการ D-M-H-T-T-A

2
เสริมสร้าง

เครือข่ายให้เข้มแข็ง

3



ระลอกที่ 4 การรับมือจากการระบาดออกไปเป็นวงกว้าง จนระบบสาธารณสุข
ในกรุงเทพฯ และปริมณฑลเข้าสู่ภาวะวิกฤติ : ผึ้งแตกรังจากแคมป์ก่อสร้าง
( 26 มิ.ย. 64 เป็นต้นมา)

อ าเภอบัวใหญ่ได้มีการปรับรูปแบบการด าเนินงานภายในแนวคิด SAVE บัวใหญ่ 



แนวคิด SAVE บัวใหญ่

S = Screening

A = Alert & Alarm

V = Village Health Volunteer

E =  Early Detection

Early Diagnosis

Early Treatment

Early Control



มาตรการรับมือ และอยู่ร่วมกับ COVID-19

T = Test การตรวจหาเชื้อ

T = Treatment การรักษา

I  = Isolation การแยกกักตัว

V = Vaccine การฉีดวัคซีน

S =  Self Protection การ
ป้องกันตนเอง ( D-M-H-T-T-A)



ความเข้มแข็งของกลไก พชอ.

กลไกของ EOC ได้ผล

การสื่อสารนโยบาย และมาตรการ  
Single command ตั้งแต่ระดับประเทศ 
ท าให้ EOC มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ปัจจัยแห่งความส าเร็จในการด าเนินงานที่ผ่านมา

ความร่วมมือของภาคีเครือข่าย

HI
CIHQ

SQ



D I V O C

Detection & Control

Information build 
awareness

Village Health Volunteer

One operation & 
Single commander

Community prevention 
with New normal

ข้อเสนอต่อกรมควบคุมโรค : 19 - DIVOC STOP COVID -19

เพ่ิมประสิทธิภาพระบบ
การค้นหาผู้ป่วยและการ
ควบคุมการระบาด 

สร้างการรับรู้ น าสู่
สังคมรอบรู้ระวังภัย

ส่งเสริมความรู้ความ
เข้าใจแก่ อสม.ในการ
เฝ้าระวังโรคในชุมชน 

ยกระดับคุณภาพศูนย์
ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะ
ฉุกเฉินระดับอ าเภอ

ส่งเสริมชุมชนสุขภาพ
ดีชีวิตวิถีใหม่



สุขกาย

สุขใจ

สุขเงิน

สุขสามัคคี

ชีวิตวิถีใหม่ ปลอดภัยจาก COVID - 19


