
         
                                                                                                             

 
 

ตัวอย่างที่ประสบความสำเร็จ (Best Practice) ในการบริหารจัดการในการเฝ้าระวังและ
ป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 : ชุดปฏิบัติการควบคุมสถานการณ์โควิด–19 
ภายใต้ทีมสตูลดูแลด้วยใจ เดินเคาะประตูบ้านสร้างความสุข (Satun Model) กรณีศึกษา  
ที่ทำการปกครองจังหวัดสตูล 

 

1. หลักการและเหตุผล  
  ด้วยนายวีรนันทน์ เพ็งจ ันทร์ ผ ู ้ว ่าราชการจังหวัดสตูล         

ได้มีนโยบายในการเฝ้าระวังป้องกัน ตลอดจนติดตามตรวจสอบ
สถานการณ์ความเคลื่อนไหว เพื่อควบคุมและแก้ไขปัญหาการแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยได้สั่งการให้
ที่ทำการปกครองจังหวัดสตูล ภายใต้การอำนวยการของนายทศพล 
สวัสดิสุข ปลัดจังหวัดสตูล วางแผน ออกแบบ และจัดทำมาตรการ
ควบคุมสถานการณ์โรคติดเช ื ้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)        
และสั ่งการให้อำเภอ ทุกอำเภอ ดำเนินการตามมาตรการดังกล่าว    
เพื่อเป็นการค้นหา คัดกรอง เฝ้าระวัง และป้องกันประชาชนในพื้นที่
หมู ่บ้าน/ชุมชน ด้วยการเดินเคาะประตูบ้านเพื ่อค้นหาผู้เดินทาง      
มาจากต่างถิ่น โดยเฉพาะผู้เดินทางจากต่างประเทศ ประเทศเพ่ือนบ้าน รวมทั้งเดินทางจากกรุงเทพมหานคร ปริมณฑล 
และพื้นที่เสี่ยง เข้ามายังพื้นที่หมู่บ้าน นอกจากนี้ยังเป็นการเยี่ยมเยียน ถามทุกข์สุข มอบหน้ากากอนามัย เจลล้างมือ 
หรือสิ่งของที่จำเป็นในการดำรงชีวิต ทำให้พี่น้องประชาชนในพ้ืนที่หมู่บ้านรู้สึกอุ่นใจ ภายใต้ทีมสตูลดูแลด้วยใจ  

 

2. การบริหารจัดการของทีมสตูลดูแลด้วยใจ  
       2.1 การดำเนินการของที่ทำการปกครองจังหวัดสตูล :  

➢ ที่ทำการปกครองจังหวัดสตูล ออกแบบ และจัดทำมาตรการควบคุมสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัส   
โคโรนา 2019 (COVID-19) โดยกำหนดแบบควบคุมสถานการณ์ จำนวน 4 ระดับ ได้แก่ ระดับจังหวัด ระดับอำเภอ 
ระดับหมู่บ้าน และระดับบ้าน (ทะเบียนประจำบ้าน) โดยได้นำเทคโนโลยีมาใช้ในการดำเนินงาน เช่น การจัดทำ QR 
Code ประชาสัมพันธ์ข้อมูล การจัดตั้งกลุ่มเฉพาะกิจในแอปพลิเคชั่น LINE สำหรับการประสานงานและรายงาน
ข้อมูล 

➢ สั่งการให้อำเภอ ทุกอำเภอ ออกคำสั่งจัดตั้งชุดปฏิบัติการควบคุมสถานการณ์โรคโควิด - 19 โดย
ให้แจ้งกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ทุกหมู่บ้าน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ รวบรวมสรรพกำลังที่มี ประกอบด้วย 
ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำชุมชน คณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)       
ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) บัณฑิตอาสา ฯลฯ 

➢ ให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แบ่งทีมกำกับดูแลรับผิดชอบ และดำเนินการตรวจสอบทุกครัวเรือน ในพื้นที่ 
โดย ๑ ทีมให้รับผิดชอบดูแลครัวเรือนจำนวนไม่เกิน ๑๐ หลังคาเรือน (แต่ละหมู่บ้านจะมีมากกว่า ๑ ทีม) ทั้งนี้ 
กำหนดให้แต่ละทีมจะต้องมีอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) รวมอยู่ด้วย  และให้รายงานผลตามแบบ
รายงานให้อำเภอทราบ ทุกวัน 

➢ ให้อำเภอรายงานผลการปฏิบัติงานให้ที่ทำการปกครองจังหวัดสตูลทราบทุกวัน โดยที่ทำการ
ปกครองจังหวัดรวบรวมผลการปฏิบัติงานของทุกอำเภอ รายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลทราบทุกวัน 
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       ๒.๒ การดำเนินการของที่ทำการปกครองอำเภอ 

➢ แต่งตั้งชุดปฏิบัติการควบคุมสถานการณ์โรคโควิด-19 ประจำหมู่บ้าน ประกอบด้วย ผู้ใหญ่บ้าน 
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน คณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ชุดรักษาความปลอดภัย
หมู่บ้าน (ชรบ.) บัณฑิตอาสา ฯลฯ มีหน้าที ่นำเอกสารหมายเลขบ้านเลขที่ 
๑ ถึงลำดับสุดท้าย (ไม่เรียงตามบ้านเลขที่ตามทะเบียนราษฎร์) และทะเบียน
รายชื่อสมาชิกที่อาศัยอยู่จริง ไปติดทุกหลังคาเรือนที่มีผู้อาศัยอยู่จริง รวมทั้ง
บ้านที่ไม่มีบ้านเลขที่ตามทะเบียนราษฎร์ด้วย โดยแบ่งความรับผิดชอบ    
ทีมละไม่เกิน ๑๐ หลังคาเรือน เพื่อสำรวจผู้ที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้านทุกคน 
พร้อมทั้งค้นหา รับรายงานตัว ผู้ที่เดินทางเข้ามาในหมู่บ้านทุกคน โดยจัดทำ
ทะเบียนส่งให้อำเภอ ตลอดจนจัดทำตารางเพื่อคำนวณนับระยะเวลา แยกกัก 
กักกันหรือคุมไว้สังเกตเป็นรายบุคคล  

➢ ชุดปฏิบัติการควบคุมสถานการณ์โรคโควิด–19 ประจำ
หมู่บ้าน แจ้งแนวทางปฏิบัติ สร้างการรับรู้ความเข้าใจให้กับครัวเรือนที่มี  
ผู้เดินทางเข้ามาในหมู่บ้านทราบถึงประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน ประกาศ
จังหวัดสตูล คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสตูล ตลอดจนแจ้งโทษ
หากมีการฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตาม 

➢ ออกเยี ่ยมเยียนและติดตามดูแลสุขภาพของพี ่น้อง
ประชาชนในพื้นที ่รับผิดชอบตามที่ได้รับมอบหมาย แนะนำมาตรการ
ป้องกันโรค รวมถึงการตรวจวัดไข้ และมอบสิ่งของที่จำเป็น เช่น หน้ากาก
อนามัย เจลล้างมือ เป็นต้น 

➢ การปฏิบัติงานของชุดปฏิบัติการควบคุมสถานการณ์   
โรคโควิด–19 ประจำหมู่บ้าน ให้อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของผู้ใหญ่บ้าน
อย่างใกล้ชิด และปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่นายอำเภอมอบหมาย ทั้งนี้  
การดำเนินการต้องอยู่ภายใต้มาตรการป้องกันโรคตามที่ราชการกำหนด 

➢ อำเภอรวบรวมข้อมูลตามแบบ รายงานให้จังหวัดสตูล
ทราบ ทุกวัน  
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 ๓. ผลสำเร็จ/ประโยชน์ที่ได้รับ 
      ๓.๑ ตั้งแต่เริ่มดำเนินตามมาตรการควบคุมสถานการณ์โรคโควิด – 19 เมื่อวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๓ 
จนถึงปัจจุบัน จังหวัดสตูลยังไม่พบผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพื้นที่ 
     ๓.๒ ข้อมูลผู้ได้รับผลกระทบจากมาตรการป้องกันแก้ไขปัญหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)      
ในระบบ Thai QM จังหวัดสตูลได้บันทึกรายงานข้อมูลดังกล่าวครบทุกหมู่บ้านแล้ว คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของจำนวน
หมู่บ้าน อยู่ในลำดับที่ ๒ ของประเทศ 
     ๓.๓ ข้อมูลผู้เดินทางเข้าหมู่บ้าน/ชุมชน ในระบบ Thai QM สามารถบันทึกได้ครอบคลุมทุกพื้นที่  
โดยมีการบันทึกพบผู้เดินทางเข้าหมู่บ้าน/ชุมชน ในจังหวัดสตูล จำนวน ๒๙๐ หมู่บ้าน/ชุมชน  
     ๓.๔ การเดินเคาะประตูบ้านสร้างสุขเสมือนว่าไปเยี่ยมเยียนทำให้ประชาชนรู้สึกดี มีความอุ่นใจ 
     ๓.๕ ประชาชนให้ความร่วมมือในการให้ข้อเท็จจริง และแจ้งเบาะแสบุคคลที่ลักลอบเข้าหมู่บ้านโดยไม่แจ้ง
ผู้ใหญ่บ้าน 
      ๓.๖ ประชาชนยินยอมปฏิบัติตามมาตรการในการควบคุมโรค ตลอดจนแจ้งเบาะแสบุคคลที่ไม่ให้ความ
ร่วมมือ 

 
 
   

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แหล่งข้อมูล : ที่ทำการปกครองจังหวัดสตูล 
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