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ตัวอย่างที่ประสบความสำเร็จ (Best Practice) ในการบริหารจัดการในการเฝ้าระวังและ
ป้องกันการแพรร่ะบาดของโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของฝ่ายปกครอง : 

กรณีศ ึกษา เร ื ่อง ท ีมอาสา COVID-19 ประจำหมู ่บ ้าน หรือ ท ีม 4 ทหารเสือ  
ที่ทำการปกครองจังหวัดกาฬสินธุ์  

1. หลักการ และแนวคิด 
1.1 หลักการ 

 1) หมู่บ้านถือเป็นกลไกสำคัญในการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส               
โคโรนา 2019 (COVID-19) หากหมู่บ้านสามารถเฝ้าระวังและป้องกันได้ ก็จะก่อให้เกิดผล คือจะไม่เกิดการระบาด 
ในระดับตำบล ระดับอำเภอ และระดับจังหวัด 
 2) ทีมอาสา COVID-19 ประจำหมู่บ้าน หรือ ทีม 4 ทหารเสือ ประกอบด้วย ฝ่ายปกครอง 
ได้แก่ ปลัดอำเภอผู้รับผิดชอบประจำตำบล  ฝ่ายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ ปลัดเทศบาล/ปลัด อบต.                 
ฝ่ายสาธารณสุข ได้แก่ ผอ.รพ.สต. และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน และฝ่ายกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน 
ได้แก่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรกำนัน และแพทย์ประจำตำบล  

 3) ทีมอาสา COVID-19 ประจำหมู่บ้าน หรือ ทีม 4 ทหารเสือ จะบูรณาการการทำงานร่วมกัน              
เป็นทีม โดยให้ความสำคัญในเรื่องความปลอดภัยเป็นหลัก พร้อมทั้งรายงานผลผ่านกลุ่มไลน์ เป็นประจำทุกวัน 

 1.2 แนวคิด 
  จากการประชุมร่วมของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดกาฬสินธุ์ นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ 
ได้มีแนวคิด SWOT เฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ดังนี้ 
  S (Strengths) จุดแข็ง = จังหวัดกาฬสินธุ์ มีหมู่บ้าน และชุมชนที่เข้มแข็ง เป็นอันหนึ่ง 
อันเดียวกันถือเป็นจุดแข็งในการเฝ้าระวังและป้องกันแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
  W (Weaknesses) จุดอ่อน = จุดอ่อน คือ ความเข้าใจของประชาชนในพ้ืนที่ ต่อการเฝ้าระวังและ
ป้องกันแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และความเข้าใจของเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงาน 
  O (Opportunities) โอกาส = ประชาชนใช้ชีวิตอย่างไม่ประมาท ตระหนักถึงความสำคัญ
ในการดูแลสุขภาพตนเองมากขึ้น 
  T (Threats) อุปสรรค = จากการแพร่ระบาดของโรคฯ ทำให้เกิดปัญหามากมายถือเป็น
อุปสรรคของจังหวัดกาฬสินธุ์ เช่น ผลกระทบจากเศรษฐกิจทำให้ประชาชนขาดรายได้ ปัญหาด้านสังคม  
ปัญหาอาชญากรรม ปัญหายาเสพติด ปัญหาด้านสภาวะจิตใจของประชาชน เป็นต้น 
 
 
 
 
 
 
 

 
 จากแนวคิดข้างต้น ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้มอบหมายให้ที่ทำการปกครองจังหวัดกาฬสินธุ์
ดำเนินการตามแนวคิดดังกล่าวฯ ต่อไป 

/2. กระบวนการ... 
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2. กระบวนการ 
2.1 อำเภอ 18 อำเภอ เทศบาลเมืองกาฬสินธุ ์ และเทศบาลเมืองกุฉินารายณ์ มีคำสั ่งแต่งตั้ง                      

ทีมอาสา COVID-19 ประจำหมู่บ้าน หรือ ทีม 4 ทหารเสือ โดยจังหวัดกาฬสินธุ์ มีผู ้ปฏิบัติงานทีมอาสา 
COVID-19 ประจำหมู่บ้าน หรือ ทีม 4 ทหารเสือ จำนวน 135 ตำบล 1,584 หมู่บ้าน 50 ชุมชน รวมทั้งสิ้น 
22,866 คน ซึ่งเพียงพอต่อการปฏิบัติงานให้เกิดผลสำเร็จตามที่จังหวัดตั้งไว้ 

2.2 ทีมอาสา COVID-19 ประจำหมู่บ้าน หรือ ทีม 4 ทหารเสือ ร่วมกันปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้ 
     2.2.1 ค้นหา (X-ray) ผู้เดินทางกลับภูมิลำเนาจากกรุงเทพมหานคร จังหวัดอ่ืน หรือต่างประเทศ 
ตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป ด้วยการเคาะประตูบ้านทุกครัวเรือน แล้วจัดทำข้อมูลเพ่ือรายงานอำเภอ 
 

 
 

 ๒.2.2 ให้คำแนะนำบุคคลตามข้อ 2.2.1 ปฏิบัติตามมาตรการ ดังต่อไปนี้ อย่างเคร่งครัด 
        1) แยกตัวเพื่อสังเกตอาการไข้และอาการทางเดินหายใจทุกวัน และหลีกเลี่ยงการใกล้ชิด
กับผู้อ่ืนในที่พักอาศัยจนครบ 1๔ วัน นับจากวันที่เดินทางกลับมาถึงหมู่บ้านหรือภูมิลำเนา 
        ๒) ไม่รับประทานอาหารและใช้ภาชนะร่วมกับผู้อื่น 
        ๓) งดใช้ของใช้ส่วนตัวร่วมกับผู ้อื ่นเพื ่อลดการติดเชื ้อผ่านการสัมผัส เช่น ผ้าเช็ดตัว             
หมอน ผ้าห่ม แก้วน้ำ ช้อนส้อม จาน ชาม ขันน้ำ โทรศัพท์มือถือ เป็นต้น 
        ๔) ล้างมือบ่อย  ๆด้วยน้ำและสบู่นาน ๒0 วินาที เป็นอย่างน้อย หรือแอลกอฮอล์ 70% ลูบมือจนแห้ง 

5) หลีกเลี่ยงการพูดคุยใกล้ชิดกับผู้อ่ืน โดยเฉพาะผู้สูงอายุ เด็กเล็กท่ีมีอายุน้อยกว่า 5 ปี 
 และผู้ป่วยเรื้อรัง                                      

6) หากมีไข้และอาการทางเดินหายใจ ให้สวมใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า และ              
รีบแจ้งเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลในพื้นที่หรืออาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน
โดยทันท ี

  2.2.3 จัดเตรียมสถานที่เฝ้าระวังกักกันกลุ่มเสี่ยง COVID – 19 ภายในหมู่บ้านอย่างน้อย 1 แห่ง   
แล้วรายงานอำเภอทราบ โดยพิจารณาจากสถานที่ดังต่อไปนี้    
 /1) สถานศึกษา... 
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1) สถานศึกษาในพ้ืนที่หมู่บ้าน/ชุมชน 
                         2) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในหมู่บ้าน/ชุมชน 
                         3) ศาลากลางหมู่บ้าน/สถานที่กลางของหมู่บ้าน/ชุมชน 
                         4) ที่พักอาศัยนอกหมู่บ้าน/ชุมชน (เถียงนา) 
                         5) สถานที่อ่ืน ๆ ที่เห็นว่ามีความเหมาะสม  โดยพิจารณาจากสถานที่ที่มีความพร้อม  
ด้านสาธารณูปโภคท่ีครบถ้วนเป็นอันดับแรก 

 

 

 

 

 

 

2.2.4 จัดทำหน้ากาก (Face Shield) และหน้ากากผ้าโดย ทีม 4 ทหารเสือ ร่วมกันกับกลุ่ม
แม่บ้านในชุมชน เพ่ือแจกจ่ายให้ประชาชนในหมู่บ้าน/ชุมชน และทีม 4 ทหารเสือ เมื่อออกปฏิบัติหน้าที่  

 

 
 2.2.5 ตั้งจุดตรวจ/จุดสกัด ทีม 4 ทหารเสือ ร่วมกับฝ่ายปกครอง ทหาร ตำรวจ ในการตั้งด่าน
ตรวจ/ด่านสกัดในพ้ืนที ่

      
 2.2.6 การประชาสัมพันธ์ โดยใช้หอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน และเสียงตามสายของชุมชน 
เป็นหลักในการสื่อสารกับพี่น้องประชาชนในระดับหมู่บ้าน/ชุมชน เช่น แจ้งวิธีการปฏิบัติตนตามมาตรการต่าง ๆ  
เมื่อมีบุคคลเข้ามาภายในหมู่บ้าน/ชุมชน ให้แจ้งทีม 4 ทหารเสือทราบ เป็นต้น /3. ผลสำเร็จ... 
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3. ผลสำเร็จ  
 ผลการปฏิบัติงานของทีมอาสา COVID-19 ประจำหมู่บ้าน หรือ ทีม 4 ทหารเสือ ของจังหวัดกาฬสินธุ์ ดังนี้  
 1. ค้นพบผู้ป่วยติดเชื้อ COVID – 19 จำนวน 3 ราย 
 รายที่ 1 ประวัติการรับเชื้อจากสนามมวยลุมพินี โดยเข้ารับการรักษาอาการติดเชื้อมี วันที่ 18 มีนาคม 2563 
 รายที่ 2 มีประวัติการรับเชื้อจากสนามมวยลุมพินี เช่นเดียวกับรายแรก โดยเข้ารับการรักษาอาการติด
เชื้อเมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2563  
 รายที่ 3 มีประวัติเสี่ยงใกล้ชิดกับผู้ป่วยเดิม จากกรุงเทพมหานคร โดยทีม 4 ทหารเสือได้ลงพื้นที ่ค้นหา 
(X-ray) ผู้เดินทางกลับภูมิลำเนา พบผู้ป่วยรายนี้มีอาการเข้าข่ายติดโรคฯ และได้เข้ารับการรักษาอาการติดเชื้อ
เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2563 
 ปัจจุบันผู้ป่วยทั้ง 3 ราย ได้รับการรักษาอาการป่วยจนหายเป็นปกติแล้ว โดยคณะของผู้ว่าราชการ
จังหวัดกาฬสินธุ์  ได้นำส่งผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 กลับบ้านทั้ง 3 ราย ทั้งนี้ ทีม 4 ทหารเสือ ได้ลงพื้นที่ทำความ
เข้าใจกับประชาชนในหมู่บ้าน ทำให้ผู้ป่วยกลับไปใช้ชีวิตได้อย่างปกติสุข และไม่เกิดการต่อต้านจากประชาชนใน
หมู่บ้านแต่อย่างใด 
 2. ทีม 4 ทหารเสือ ออกปฏิบัติภารกิจเป็นประจำทุกวัน ตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม 2563 ถึงปัจจุบัน                 
โดยจะรายงานผลการปฏิบัติงานผ่านกลุ่มไลน์ “ปกครอง COVID-19”  
 3. ประชาชนให้การยอมรับ และศรัทธาในความเสียสละของทีม 4 ทหารเสือ เป็นอย่างมากจนก่อให้เกิด  
3 พลัง คือ 1. พลังรักตนเอง 2. พลังรักครอบครัว 3. พลังความร่วมมือ  และปฏิบัติตนตามมาตรการของ
คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดกาฬสินธุ์ อย่างเคร่งครัดส่งผลให้จังหวัดกาฬสินธุ์  ไม่มีผู้ติดเชื้อที่ติดเชื้อจาก
ภายในพ้ืนที่จังหวัดแต่อย่างใด 
 

 

 

 

 

        

 

แหล่งข้อมูล:  ที่ทำการปกครองจังหวัดกาฬสินธุ์ 
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ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
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