
 
 
 
 
 
  
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงใต ้
เร่ือง  มาตรการและแนวทางปฏิบัติเพื่อเป็นการเฝ้าระวังและควบคมุโรคไวรัสโคโรนา 2019  

หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Diseases 2019,COVID 19) 
......................................... 

  ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธ์ใหม่ 2019 มีการแพร่กระจายไป
ยังภูมิภาคต่างๆ ทั่วโลกซึ่งรวมถึงประเทศไทยด้วย โดยกระทรวงสาธารณสุขได้เพ่ิมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVD-19) เป็นโรคติดต่ออันตรายภายใต้พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘ ล าดับที่ ๑๔ อีกทั้ง
เมื่อวันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ชื่อและ
อาการส าคัญของโรคติดต่ออันตราย (ฉบับที่ ๗) พ.ศ.๒๕๖๓ มีเนื้อความว่า “โดยเป็นการสมควรให้มีการ
ประกาศให้โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Diseases 2019,COVID 19) 
เป็นโรคติดต่ออันตรายตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘” เพ่ือประโยชน์ในการเฝ้าระวัง ป้องกันและ
ควบคุมโรคติดต่ออันตรายมิให้ส่งผลกระทบต่อประชาชน รวมทั้งผู้มาติดต่อราชการ องค์การบริหารส่วนต าบล
หนองแวงใต้ จึงประกาศมาตรการและแนวทางปฏิบัติเพื่อเป็นการเฝ้าระวังและควบคุมโรคระบาด ดังนี้ 

   1. ขอความร่วมมือจากผู้ประกอบการภาคเอกชนให้หลีกเลี่ยง หรือเลื่อนการจัดกิจกรรมที่มี
การรวมตัวของประชาชนจ านวนมากและอาจมีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคโดยไม่จ าเป็น  เช่น การ
แข่งขันกีฬา การจัดคอนเสิร์ต และการจัดมหรสพ เว้นแต่เป็นกิจกรรมที่เป็นการด าเนินการ ของสถานประกอบ 
การ ค้าตามปกติ ให้ด าเนินการตามมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันตามที่กระทรวงสาธารณสุขก าหนดอย่าง
เคร่งครัด ในกรณีที่เป็นกิจกรรมที่ต้องขออนุญาตองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงใต้ จะพิจารณาอนุญาตตาม
ความเหมาะของกิจกรรมอย่างรอบคอบโดยค านึงถึงความเสี่ยงต่อสาธารณชนโดยรวมต่อการแพร่ระบาดของโรค
เป็นส าคัญ 

2. ผู้ที่มีอาการไข้ไอ จาม น้ ามูก เจ็บคอ ต้องใส่หน้ากากอนามัย (Surgical Mask) และท า
ความ สะอาดมืออย่างสม่ าเสมอด้วยแอลกอฮอล์เจล หรือล้างมือด้วยน้ าและสบู่โดยเฉพาะเมื่อปนเปื้อนสาร
คัดหลั่ง 

3. ผู้ที่ไม่มีอาการ แนะน าให้ล้างมือด้วยแอลกอฮอล์เจลบ่อยๆ โดยเฉพาะก่อนสัมผัสบริเวณ
ตา จมูก หรือใบหน้าและควรสวมใส่หน้ากากอนามัย(Surgical Mask) เมื่อปฏิบัติงานที่มีโอกาสสัมผัส        
หรอืใกล้ชิด กับผู้ต้องสงสัยที่ติดเชื้อหรืออยู่ในพื้นท่ีที่มีคนหนาแน่น 

4. ก าหนดจุดตั้งวางขวดแอลกอฮอล์เจลล้างมือฆ่าเชื้อโรค ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทุกแห่ง 
ส่วนราชการที่มีประชาชนติดต่อราชการจ านวนมากและจุดบริการ องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงใต้ 

5. ก าหนดให้เจ้าหน้าที่ผู้ท าหน้าที่ติดต่อประสานงานกับประชาชนที่มาขอรับบริการสวม
หน้ากากอนามัยเพ่ือป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรค 

6. องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงใต้ เตรียมวัสดุอุปกรณ์ในการเฝ้าระวังควบคุมโรคและ
ประสานความร่วมมือกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลในการด าเนินการ เช่น การออกฉีดพ่นฝอยละออง 
ก าจัดเชื้อโรคในสถานศึกษา การแจกจ่ายหน้ากากอนามัย การแจกจ่ายน้ ายาฆ่าเชื้อโรค การประชาสัมพันธ์ 
อบรมให้ความรู้แก่ประชาชน 
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7.ส าหรับท่านที่เพ่ิง เดินทางกลับจากประเทศกลุ่มเสี่ยที่มีการแพร่ระบาดของโรคเชื้อไวรัส       
โคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Diseases 2019, COVID 19) ควรกักตัวเองที่บ้าน 14 วัน       
ตามค าแนะน าของกระทรวงสาธารณสุข และมีหลักปฏิบัติดังนี้ 

          1) ระหว่างเดินทางจากสนามบินกลับถึงบ้าน ควรสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา  
   2) การติดเชื้อไวรัสโควิด-19 จะมีระยะฟักตัว (เราได้รับเชื้อมาแล้วแต่ยังไม่แสดงอาการ) 

ยาวนานถึง 14 วัน (ล่าสุดอาจยาวได้มากถึง 27 วัน) ดังนั้นหลังกลับจากไทยจึงควรกักตัวเองอยู่แต่ในบ้าน ไม่
ออกไปใช้ชีวิตข้างนอก (แม้ว่าจะไม่มีอาการไข้หวัดหรืออาการผิดปกติใด ๆ เลยก็ตาม) ให้แน่ใจว่าไม่มีอาการ
คล้ายไข้หวัดใด ๆ เกิดข้ึน จึงค่อยกลับมาท างาน หรือใช้ชีวิตปกติ 

   3) ระหว่างที่พักอยู่ที่บ้าน ควรหลีกเลี่ยงการชุมนุมสังสรรค์กับคนหมู่มาก ทั้งเครือญาติ 
หรือกลุ่มเพ่ือนต่าง ๆ  

   4) แยกห้องนอน ห้องน้ าส่วนตัวไปเลยคนเดียว อยู่ห่างจากคนอ่ืนอย่างน้อย 1 - 2 เมตร 
     5) ถ้าจ าเป็นต้องอยู่ร่วมกับสมาชิกในครอบครัว ควรระมัดระวังการใช้ชีวิตร่วมกันให้

ปราศจากความเสี่ยงที่เชื้อไวรัสจะติดต่อถึงได้มากท่ีสุด เช่น 
          - ไม่ใช้ช้อน ส้อม แก้วน้ า และอุปกรณ์ในการกินอาหารร่วมกัน 
        - ใช้ช้อนกลางเมื่อต้องนั่งร่วมโต๊ะอาหาร 
        - ล้างมือบ่อย ๆ ด้วยสบู่ หรือเจลล้างมือที่มีแอลกอฮอล์เข้มข้นไม่ต่ ากว่า 70% ครั้งละไม ่      
ต่ ากว่า 20 วินาที 
       - สวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งที่อยู่ร่วมกับคนในบ้าน 
       - เข้าใช้ห้องน้ าคนสุดท้าย และท าความสะอาดให้เรียบร้อยด้วยน้ ากับสบู่ ใช้น้ ายาฆ่าเชื้อ
กับอ่างน้ า ก๊อกน้ า ชักโครก ลูกบิดประตู เป็นต้น 
       - ซักผ้าแยกต่างหาก ไม่ซักรวมกับคนอ่ืน 
       - แยกของใช้ส่วนตัวทุกอย่าง เช่น ผ้าเช็ดตัว ผ้าเช็ดมือ ผ้าเช็ดหน้า ฯลฯ 

  6) อยู่ห่างจากคนที่มีโรคประจ าตัว เช่น เบาหวาน โรคเรื้อรังต่าง ๆ รวมถึงเด็กเล็ก และ
ผู้สูงอายุ 

  7) วางโทรศัพท์ไว้ข้างตัวเสมอ หากมีเหตุฉุกเฉินจะได้โทรเรียกคนอ่ืน หรือเรียกรถ 
พยาบาลได ้

      8) วัดไข้ทุกวัน หากเกิน 37.5 องศาเซลเซียส มีอาการเจ็บคอ ไอ น้ ามูกไหล และ
หายใจล าบาก ควรพบแพทย์ 

      9) หากมีอาการแล้วต้องไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาล ควรขับรถยนต์ส่วนตัว หรือเรียก
รถพยาบาลมารับ แล้วแจ้งให้คนขับรถทราบด้วย ไม่ควรเดินทางด้วยรถสาธารณะ 

     10) เมื่อพบแพทย์ ระหว่างสอบถามประวัติต่าง ๆ ควรตอบตามความเป็นจริง ห้ามโกหก
เด็ดขาด ว่าเดินทางไปที่ไหนมา กี่วัน ท าอะไรที่ไหนบ้าง มีอาการเป็นอย่างไร ฯลฯ เพ่ือการวินิจฉัยอย่างแม่นย า 
และถูกต้องที่สุด 

  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

ประกาศ  ณ  วันที่ 6  เดือน มีนาคม   พ.ศ.๒๕63 

 
                            ( นางขนิษฐา  ชูกลิ่น ) 

   ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  ปฏิบัติหน้าที่ 
                           นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงใต้ 

https://www.sanook.com/health/2725/

