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คาํนาํ 
 

ดว้ยสถานการณ์การระบาดของโรคโควดิ 19 มคีวามรุนแรงมากขึ�นจนกลายเป็นวกิฤติ
ของประเทศ เพราะขณะนี�มผีูป้่วยโรคนี�และประชาชนกลุ่มเสี�ยงตดิเชื�อไวรสัที�ต้องอยู่ในระหว่าง
เฝ้าระวงักกับรเิวณในที�พกัเพิ�มมากขึ�นอย่างรวดเรว็และกระจายอยู่เกือบครบทุกจงัหวดัทั �ว
ประเทศ ทําให้รฐับาลต้องประกาศใช้ พ.ร.ก. การบรหิารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน และ
ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที�ทั �วราชอาณาจกัร ตั �งแต่วนัที� 26 มนีาคม ถึง 
30 เมษายน พ.ศ. 2563 และกรุงเทพมหานคร รวมทั �งอกีหลายจงัหวดัไดป้ระกาศปิดเมอืง ลด
การเคลื�อนไหวของประชาชนเพื�อรบัมอืและหยดุการแพร่ระบาดของโรคโควดิ 19  
           สถานการณ์วกิฤตขิองประเทศจากภยัดงักล่าว ทําให้หน่วยงานภาคดี้านสุขภาพ ด้าน
สงัคม และด้านปกครอง ต้องจบัมอืรวมพลงัร่วมกบัเครอืข่ายภาครฐั  สถาบนัวชิาการ ธุรกจิ
เอกชน และภาคประชาสงัคมในพื�นที� เพื�อไปหนุนช่วยหน่วยงานภาครฐัและองค์กรชุมชนใน
ระดบัตําบลและชุมชนหมู่บ้าน ให้ร่วมกนัขบัเคลื�อนยกระดบัการรบัรู้และการมสี่วนร่วมของ
ประชาชน เปลี�ยนจากประชาชนที�ตื�นกลวั เป็นพลเมอืงที�ตื�นรู้ในการดูแลตนเอง ครอบครวั  
สงัคม และมสี่วนร่วมกําหนดมาตรการต่างๆ ของชุมชนในการรบัมอืกบัการแพร่ระบาดของโรค
โควดิ 19 ในชุมชนของตนภายใต้แนวคดิ “รวมพลงัพลเมืองตื�นรู้ ช่วยชาติ สู้ภยัโควิด 19” 
โดยมีตาํบลเป็นพื�นที�จดักระบวนการหรือเวทีของประชาชนเพื�อให้เกิดข้อตกลงร่วมหรือ
ธรรมนูญประชาชนสู้ภยัโรคโควิด 19 ของแต่ละตาํบลและทุกชุมชนหมู่บ้าน เพราะการ
รบัรูแ้ละบทบาทการมสี่วนร่วมของประชาชนเป็นปจัจยัสําคญัสุดที�จะช่วยไทยใหผ้่านพน้วกิฤติ
ครั �งนี� 

สาํนกังานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาต ิ(สช.) จงึไดร้ว่มกบัองคก์รภาคเีครอืข่ายจดัทํา
เอกสาร  “รวมพลงัพลเมืองตื�นรู้ ช่วยชาติ สู้ภยัโควิด 19 - แนวปฏิบติัในการป้องกนัและ
เฝ้าระวงัโรคโควิด 19 ในชุมชน” ขึ�น โดยเอกสารฉบบันี�ไดก้ล่าวถงึเรื�องแนวทาง และกลไก
การดาํเนินงานเฝ้าระวงัและป้องกนัโรคโควดิ 19 ในชุมชน รวมถงึการจดัการขอ้มลูข่าวสาร การ
เตรยีมพรอ้มของประชาชน และการจดัการความรูส้กึของคนในชุมชนดว้ย  

สช. หวงัเป็นอย่างยิ�งว่าเอกสารฉบบันี�จะเป็นประโยชน์สําหรบันําไปใชเ้ป็นแนวทางใน
การยบัยั �งการแพรร่ะบาดของโรคโควดิ 19 ในชุมชนต่อไป 

 
สาํนกังานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาต ิ

มนีาคม 2563 
 

คํานํา
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รวมพลังพลเมอืงตืน่รู ชวยชาติ สูภยัโควดิ 19 
“แนวปฏบิตัใินการปองกนัและเฝาระวงัโรคโควดิ 19 ในชมุชน” 

ในสถานการณ์ที�มกีารระบาดของโรคโควดิ �� ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น 
หน่วยงานในพื�นที� ครอบครัว และบุคคลล้วนมีความสําคัญที�จะช่วยยับยั �งหรือชะลอการ
แพรก่ระจายของโรคได ้ดว้ยการกระตุน้ใหค้นในชุมชนแสดงพลงัช่วยการทํางานของรฐั โดยเอา
ใจใส่ดแูลคนในชุมชนและครอบครวั ปฏบิตัติวัตามคาํแนะนําของรฐั สนับสนุนความเขม้แขง็ของ
การป้องกนัและเฝ้าระวงัโรคโควดิ �� ในพื�นที�ตนเองและพื�นที�ขา้งเคยีงเพื�อให้คนไทยก้าวผ่าน
สถานการณ์วกิฤตนิี�ไปดว้ยกนั 

รวมพลังพลเมืองตื่นรู ชวยชาติ สูภัยโควิด 19

“แนวปฏิบัติในการปองกันและเฝาระวังโรคโควิด 19 ในชุมชน”
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1. ขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับโรคโควิด 19 

1.1 โรคโควิด �� เกดิจากเชื�อไวรสัโคโรนาสายพนัธุ์ใหม่ 2019 ซึ�งเป็นกลุ่มเชื�อที�ก่อใหเ้กดิ
โรคทางเดนิหายใจในคน สามารถแพร่กระจายได้ผ่านทางการไอ จาม สมัผสั  นํ�ามูก 
นํ�าลาย มรีะยะฟกัตวัไดน้านถงึ 14 วนั โดยผู้ป่วยมกัจะมอีาการคล้ายไขห้วดั อาการ
ทางเดนิหายใจ เช่น มไีข ้ไอ มนํี�ามกู ในผูป้่วยบางรายโดยเฉพาะผูสู้งอายุ อาจมอีาการ
รุนแรงทําใหเ้กดิภาวะแทรกซ้อน เช่น ปอดบวม ปอดอกัเสบ ไตวาย หรอือาจเสยีชวีติ
ได ้

1.2 ประเทศไทยได้ประกาศให้โรคโควิด  ��    เ ป็นโรคติดต่ออันตรายตาม
พระราชบญัญติัโรคติดต่อ พ.ศ.  2558  แล้ว ตามรายละเอยีดในประกาศกระทรวง
สาธารณสุข เรื�อง ชื�อและอาการสําคญัของโรคตดิต่ออนัตราย (ฉบบัที� 3) พ.ศ. 2563  
ลงวนัที� 26 กุมภาพนัธ ์พ.ศ. 2563  

1. ขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับโรคโควิด 19
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1.3  โรคโควิด �� สามารถป้องกนัได้ หากปฏิบตัิตามคําแนะนําของกรมควบคุมโรค  
กระทรวงสาธารณสุข 
 

2. แนวปฏิบัติในการปองกันและเฝาระวังโรคโควิด 19 ในชุมชน 

 2.1 กลไกการดาํเนินงานเฝ้าระวงัและป้องกนัโรคโควิด �� ในชุมชน 
(1) พระราชบญัญตัิโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 กําหนดให้มคีณะกรรมการโรคติดต่อ

จงัหวดัหรอืคณะกรรมการโรคตดิต่อกรุงเทพมหานคร ที�มผีูว้่าราชการจงัหวดัหรอืผูว้่าราชการ
กรุงเทพมหานคร เป็นประธานกรรมการและมนีายแพทยส์าธารณสุขจงัหวดัหรอืผู้อํานวยการ
สาํนกัอนามยักรงุเทพมหานคร เป็นกรรมการและเลขานุการ 

(2) มปีระกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื�อง แต่งตั �งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ
ตามพระราชบญัญตัิโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 (ฉบบัที� 3) และ (ฉบบัที� 4) พ.ศ. 2563  ลงวนัที�
12 มนีาคม พ.ศ. 2563 ซึ�งมทีั �งขา้ราชการของกระทรวงสาธารณสุข ผูบ้รหิารและเจา้พนักงาน
ปกครองระดบัจงัหวดั อําเภอ องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ�นทุกระดบั กรุงเทพมหานคร และเมอืง
พทัยา รวมถึงผู้ปฏิบตัิงานที�อยู่ใกล้ชิดกบัชุมชน ได้แก่ ข้าราชการกระทรวงสาธารณสุขซึ�ง
รบัผิดชอบงานด้านระบาดวิทยา การเฝ้าระวงัป้องกัน หรอืควบคุมโรคติดต่อในสํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัด สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ  โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั �วไป 
โรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลส่งเสรมิสุขภาพตําบล กํานัน ผูใ้หญ่บ้าน แพทยป์ระจําตําบล 
สารวัตรกํานัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน เพื�อประโยชน์ในการเฝ้าระวังโรค เจ้าพนักงานควบคุม
โรคติดต่อมอีํานาจออกหนังสอืเรยีกบุคคลใด ๆ มาให้ถ้อยคํา แจ้งข้อเท็จจรงิ หรอืเข้าไปยงั
อาคารบ้านเรือนเพื�อการตรวจสอบ นอกจากนี� กระทรวงมหาดไทยได้มอบหมายให้กํานัน 
ผูใ้หญ่บา้น อํานวยความสะดวกแก่บุคคลกลุ่มเสี�ยงที�เดนิทางกลบัไปเฝ้าระวงัอาการยงัภูมลิําเนา 
และประชาสมัพนัธถ์งึวธิป้ีองกนัตวัเองแก่คนในชุมชนดว้ย 

(3) มีหนังสือคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ เรื�อง ขอความร่วมมือจัดทํา
แผนปฏบิตักิารค้นหา เฝ้าระวงั และป้องกนัโรค ระดบัอําเภอและหมู่บ้าน กรณีผู้เดนิทางกลบั
จากกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ลงวันที� 21 มีนาคม พ.ศ. 2563 ขอความร่วมมือให้
คณะกรรมการโรคติดต่อจงัหวดัจดัทําแผนปฏบิตักิารค้นหา เฝ้าระวงั และป้องกนัโรค ระดบั
อําเภอและหมู่บา้น โดยใหม้ทีมีอาสาโควดิ 19 ระดบัอําเภอและหมู่บา้น ดําเนินการคน้หาและ
เฝ้าระวงั มกีารจดัทําฐานขอ้มลูผูท้ี�เดนิทางกลบัมาจากกรุงเทพมหานครและปรมิณฑล และให้
ความรูค้วามเข้าใจแก่ผู้ที�เดนิทางกลบัมาจากกรุงเทพมหานครและปรมิณฑลปฏบิตัิตนอย่าง
เครง่ครดัในเรื�องการแยกตวัสงัเกตอาการจนครบ 14 วนั นับจากวนัที�เดนิทางมาถงึจงัหวดั โดย
หากมอีาการไขแ้ละอาการทางเดนิหายใจใหร้บีแจง้เจา้หน้าที�สาธารณสุขในพื�นที�ทนัท ี

2. แนวปฏิบัติในการปองกันและเฝาระวังโรคโควิด 19 ในชุมชน
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(4) กรมสนบัสนุนบรกิารสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข ไดจ้ดัทําโครงการสนับสนุน
บทบาทอาสาสมคัรสาธารณสุขประจาํหมูบ่า้น (อสม.) เคาะประตูบา้นใหค้วามรูป้ระชาชนในการ
ป้องกนัและเฝ้าระวงัโรคโควดิ �� โดยมุ่งสรา้งความร่วมกบัเครอืข่ายสุขภาพภาคประชาชนใน
การใหค้วามรูแ้ละสนบัสนุนใหป้ระชาชนป้องกนัโรคดว้ยตนเอง 

(5) สํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาต ิ(สช.) ร่วมกบัสถาบนัพฒันาองค์กร
ชุมชนฯ (พอช.) และภาค ีสนับสนุนการ “รวมพลงัพลเมอืงตื�นรู ้สู้ภยัโควดิ 19” ในระดบัชุมชน
เพื�อเปิดพื�นที�กลางระดมการมสี่วนร่วมของหน่วยงานองค์กรทั �งภาคราชการ องค์กรปกครอง
ส่วนทอ้งถิ�น ผูแ้ทนจากสถาบนัการศกึษา นกัวชิาการ และภาคประชาชน เช่น ภาคธุรกจิเอกชน 
สื�อชุมชน แกนสมชัชาสุขภาพจงัหวัด กรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอําเภอ  (พชอ.) 
กรรมการเขตสุขภาพเพื�อประชาชน (กขป.) เพื�อกําหนดมาตรการ กิจกรรมเพื�อป้องกนั เฝ้า
ระวังโรค รวมถึงการดูแลสุขภาพกาย จิตและสังคมของคนในชุมชนทั �งบุคคล กลุ่มเสี�ยง 
โดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุในชุมชน และประชาชนทั �วไปในชุมชน เช่น การจดักลไกกรรมการ
ระดบัพื�นที�เพื�อรบัผดิชอบและเชื�อมโยงงานกบักลไกรฐั สนับสนุนกจิกรรมจติอาสา เช่น ช่วยทมี
อาสาโควดิ 19 ในการเฝ้าระวงัโรค รวมพลงัทาํความสะอาดพื�นที�เสี�ยง การผลติหน้ากากอนามยั 
หรอืผลติภณัฑจ์าํเป็นอื�น ๆ  

 

2.2 การจดัการข้อมลูข่าวสารโรคโควิด �� ในชุมชน 
องคค์วามรูแ้ละขอ้มลูข่าวสารเป็นหวัใจสาํคญัของการจดัการวกิฤติโรคโควดิ �� เพราะ

ข่าวลอืและข่าวปลอมต่าง ๆ จะสรา้งความตระหนกของประชาชน รวมถงึความเขา้ใจผดิหรอื
การกล่าวโทษบุคคลกลุ่มเสี�ยง ซึ�งยิ�งจะทําใหเ้กดิผลเสยีในการจดัการปญัหา หากไม่ไดร้บัความ
ร่วมมือในการดําเนินงานจากคนในชุมชน ดังนั �น ชุมชนจึงควรจัดการข้อมูลข่าวสารตาม
แนวทาง ดงันี� 

(1) มีศูนย์ข้อมูลข่าวสารหรือศูนย์กลางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารใน
ชุมชน เพื�อเป็นศูนยข์อ้มลูโควดิ 19 ของชุมชนที�ใหข้อ้มลูอย่างถูกต้องและเท่าทนัสถานการณ์
โรค ทั �งระดบัชาติ จงัหวดั อําเภอและพื�นที�ชุมชน เป็นกลไกจดัการข่าวลอืข่าวปลอมที�สร้าง
ความเขา้ใจที�ไม่ถูกต้อง ความตระหนก สบัสน รวมถงึสรา้งความเชื�อมั �นในการดําเนินชวีติและ
ปฏบิตัติวัที�ถูกตอ้งของประชาชนในชุมชน 

(2) กาํหนดบคุคลและบทบาทของผู้ให้ข้อมูลข่าวสาร เกี�ยวกบัสถานการณ์โรค
ให้ชดัเจนซึ�งควรเป็นบุคคลที�มคีวามเชี�ยวชาญหรอืมาจากหน่วยงานที�มหีน้าที�รบัผดิชอบ
โดยตรงหรอืเป็นเจ้าพนักงานตามพระราชบญัญตัโิรคตดิต่อฯ เช่น ผูอ้ํานวยการโรงพยาบาล
ชุมชน สาธารณสุขอําเภอ ผูอ้ํานวยการโรงพยาบาลส่งเสรมิสุขภาพตําบล กํานนั ผูใ้หญ่บา้น อสม. 
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(3) ติดตามข้อมูล ข่าวสาร องค์ความรู้อย่างเท่าทันสถานการณ์โรค และ
เลือกใช้ช่องทางและรูปแบบการสื�อสารที� เหมาะสมกบัประชาชนทุกกลุ่มในชุมชน
โดยเฉพาะกลุ่มคนที�เดนิทางกลบัมาจากพื�นที�เสี�ยง กลุ่มคนเปราะบาง เช่น ผูส้งูวยั คนชายขอบ  
ผูป้ว่ยตดิเตยีง ผูย้ากไร ้พรอ้มทั �งคาํนึงถงึความแตกต่างดา้นความเชื�อ จารตีประเพณี วถิปีฏบิตั ิ
ศาสนา วฒันธรรม โดยเลอืกใชข้อ้มลูจากหน่วยงานของรฐัที�เชื�อถอืไดเ้ท่านั �น เช่น กรมควบคุม
โรค กระทรวงสาธารณสุข เพื�อใหไ้ด้ความรูค้วามเขา้ใจและความตระหนักที�ถูกต้อง ครบถ้วน 
ลดความตระหนกจากการรบัข้อมูลข่าวสารที�ไม่ถูกต้องของประชาชนในชุมชน คลี�คลาย
วกิฤตกิารณ์ของสงัคม ไม่สื�อสารขอ้มลูข่าวสารที�มลีกัษณะเป็นข่าวลอื ข่าวปลอม หรอืข่าวจาก
แหล่งที�ไม่น่าเชื�อถอืหรอืไม่ทราบแหล่งที�มา รวมถงึสนับสนุนให้ประชาชนในชุมชนระมดัระวงั
การสื�อสารสารขอ้มลู โดยต้องมกีารตรวจสอบใหช้ดัเจนก่อนเผยแพร่หรอืส่งต่อ ตามหลกั “ชวัร์
ก่อนแชร”์ 

(4) หากเกดิสถานการณ์ที�รุนแรงและรา้ยแรงที�มผีลกระทบต่อชุมชน  ผู้ให้ข้อมูล
ข่าวสารของชุมชนต้องสื�อสารด้วยข้อเท็จจริง โดย “แจง้ให้หมด บอกให้ไว” เพื�อไม่ใหเ้กดิ
ความตระหนก สบัสนของประชาชนในชุมชน  

(5) นําเสนอข้อมลูข่าวสารที�สร้างความเอื�ออาทรกนัภายในชุมชน ไม่นําเสนอ
ขอ้มลูขา่วสารที�สรา้งความขดัแยง้ แตกแยกในชุมชน ขยายประเดน็ ไม่กล่าวหาว่าผูห้นึ�งผูใ้ดคอื
ต้นเหตุที�สร้างผลกระทบให้กบัชุมชน หรอืสร้างความตระหนกให้กบัชุมชน กรณีที�มผีู้ป่วยใน
ชุมชนหรอืบุคคลกลุ่มเสี�ยงที�ต้องกกักนัเฝ้าระวงั การนําเสนอข้อมูลข่าวสารต้องเคารพต่อ
ความเป็นส่วนตวัและสิทธิของผู้ป่วย รวมถึงครอบครวั ญาติพี�น้องของผู้ป่วย โดยต้องไม่
นําเสนอหรอืสื�อสารขอ้มลูส่วนบุคคลและขอ้มลูสุขภาพของบุคคล 
 

2.3 การเตรียมพร้อมของประชาชนในชุมชน 
ควรนํา แนวคิด “3 ไม่” ในสถานการณ์ระบาดของโรคโควดิ 19 สื�อสารเพื�อการเตรยีมการ

ของประชาชนในชุมชน ไดแ้ก่ 
(1) ไม่ละเมิด คอื ไม่นําเอาขอ้มูลส่วนบุคคลและขอ้มูลสุขภาพของผู้ที�ตดิเชื�อและ

ครอบครวัของผูท้ี�ตดิเชื�อไปเผยแพรห่รอืส่งต่อ 
(2) ไม่ปกปิด คอื ต้องไม่ปกปิดขอ้มูลของตนเองหรอืครอบครวัหรอืคนในชุมชน 

หากมกีารเดนิทางกลบัมาจากพื�นที�เสี�ยงหรอืพื�นที�ที�มกีารระบาดของโรคโควดิ �� โดยต้องแจง้
ใหเ้จา้พนักงานควบคุมโรคทราบตามแนวปฏบิตัขิองกรมควบคุมโรค เพื�อการสอบสวนโรคและ
การป้องกนัเฝ้าระวงัอยา่งมปีระสทิธภิาพในชุมชน 

(3) ไม่ฉกฉวย คือ ไม่ฉกฉวยผลประโยชน์ใด ๆ จากประชาชนในชุมชนใน
สถานการณ์วกิฤตโิรคระบาดครั �งนี� 
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2.4 การป้องกนัและเฝ้าระวงัโรคโควิด �� ของชุมชน 
(1) จดัทําบอรด์ หรอืป้ายประชาสมัพนัธ์ ณ ศูนย์เผยแพร่ขอ้มูล หรอืสถานที�รวมคน

ของชุมชน หมู่บ้านจดัสรร อาคารชุด  รวมถึงใช้สื�อเสียงตามสายหรืออื�น  ๆ เพื�อแจ้งเตือน
ประชาชนในชุมชน ผูพ้กัอาศยั และผูต้ดิต่อในชุมชน ถงึสถานการณ์การระบาดของโรคโควดิ �� 
และปรบัปรุงให้ทนัสถานการณ์ประจาํวนัตามขอ้มูลที�หน่วยงานรฐัชี�แจงรวมถงึประชาสมัพนัธ์
มาตรการป้องกนัและเฝ้าระวงัโรคสาํหรบัประชาชน 

(2) แจง้ใหป้ระชาชนในชุมชนทราบว่า หากมคีนในครอบครวัรวมทั �งบุคคลใกล้ชดิ
ทั �งที�พกัอยูด่ว้ยกนัในชุมชน หอ้งพกัหรอืผูม้าเยี�ยม หากมไีข ้หรอืมอีาการไอ เจบ็คอ มนํี�ามกู ให้
สวมใส่หน้ากากอนามยัตลอดเวลา ลา้งมอืดว้ยนํ�าและสบู่บ่อย ๆ และรบีไปพบแพทย ์ทั �งนี� ควร
ให้ความสําคญักบัการกําจดัขยะของผู้ป่วย เช่น หน้ากากอนามยั หรอืกระดาษชําระที�ใช้แล้ว 
โดยรวบรวมกําจดัเป็นการเฉพาะ  

(3) ในกรณทีี�เป็นผูท้ี�เพิ�งเดนิทางกลบัจากต่างประเทศหรอืกลบัจากพื�นที�เสี�ยง เช่น 
กรุงเทพมหานครหรอืมญีาตเิดนิทางกลบัมาจากพื�นที�เหล่านี� ให้แจง้ใหเ้จา้พนักงานควบคุมโรค
หรอืคณะกรรมการเฝ้าระวงัโรคในชุมชนทราบโดยทนัที เพื�อให้ชุมชนและครอบครวัร่วมกัน
สนับสนุนการกกักนัตนเองเพื�อเฝ้าสงัเกตอาการ 14 วนั  ให้ผ่านไปได้อย่างปลอดภยัและมี
ความสุข ทั �งนี� กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข แนะนําการปฏบิตัตินของผู้อยู่อาศยัและ
ทาํลายเชื�อในสิ�งแวดลอ้มของบา้นที�มผีูก้กัตวัหรอืสงัเกตอาการ ไดแ้ก่ สมาชกิในบา้นทุกคนต้อง
ลา้งมอืบ่อย ๆ ด้วยนํ�าและสบู่ หลกีเลี�ยงการใกล้ชดิกบัผู้กกัตวั หากต้องอยู่กบัผู้กกัตวัให้สวม
หน้ากากอนามยัและอยู่ห่างกนัไม่น้อยกว่า 1 เมตร ตามหลกั Social distancing หรือ 
หลกัการเพิ�มระยะห่างทางสงัคม โดยไมใ่ชข้องส่วนตวัรว่มกนั แยกชุดอาหาร ทาํความสะอาด
เสื�อผ้าของใช้ส่วนตวัด้วยผงซกัฟอก หมั �นทําความสะอาดที�พกั และสงัเกตอาการของตนเอง
ตลอด 14 วนัหลงัสมัผสัใกลช้ดิกบัผูก้กัตวั 

(4) สําหรบัอาคารชุด หรอืสถานที�สาธารณะในชุมชน เช่น วดั โรงเรยีน สถานที�
ราชการ ควรจดัให้มแีอลกอฮอลเ์จลล้างมอืไว้ในบริเวณพื�นที�ส่วนกลาง เช่น ประตูทางเขา้ออก 
หอ้งอาหาร หน้าลฟิท ์เพื�อช่วยลดความเสี�ยงในการแพรก่ระจายเชื�อระหว่างบุคคล 

(5) จดัเจา้หน้าที�หรอืจติอาสาทําหน้าที�ดูแลทําความสะอาดสิ�งของที�ใชง้านบ่อย  ๆ
ในสถานที�สาธารณะที�มปีระชาชนใชป้ระโยชน์ร่วมกนั เช่น หอ้งนํ�าสาธารณะ ราวบันได มอืจบั
ประตู เคาน์เตอรบ์รกิารที�มผีู้มาตดิต่อบ่อย ๆ ทั �งนี� นํ�ายาขดัล้างหอ้งสุขา นํ�ายาซกัผ้าขาวผสม
นํ�า 1 ต่อ 10 และ 70% แอลกอฮอล ์สามารถทาํลายเชื�อไวรสัได้ 
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(6) แจง้พนักงานทาํความสะอาดและเก็บขยะของชุมชน ให้ทราบถงึความเสี�ยงใน
การรบัเชื�อ โดยใหค้วามสําคญัในการป้องกนัตนเองไดแ้ก่ การสวมหน้ากากอนามยั แว่นตากนั
ลม และถุงมอืยางยาวขณะปฏบิตังิาน 

(7) สถานที�เฉพาะต่าง ๆ ในชุมชน เช่น สถานที�ทํางาน สถานศึกษาที�พกัอาศัย 
ศาสนสถาน ค่ายทหาร สถานที�ประชุมสมัมนา สถานที�ที�มกีารรวมกนัของคนหมู่มาก เช่น การ
แข่งขนักฬีา สวนสนุก สระว่ายนํ�า ชุมชนและเจา้ของสถานที�หรอืผู้จดังานต้องเน้นเรื�องการให้
ความรูต้ามหลกั Social distancing หรือ หลกัการเพิ�มระยะห่างทางสงัคม มาตรการคดั
กรอง การวเิคราะหส์ถานการณ์เพื�องดหรอืเลื�อนการจดักจิกรรมที�มคีนมารวมตวักนัเกนิกว่า 50 
คน การรกัษาความสะอาด การเตรยีมอุปกรณ์ป้องกนั การลดความแออดั ซึ�งสามารถศึกษา
รายละเอยีดไดใ้นเวบ็ไซตข์องกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข 
 

2.5 การจดัการความรู้สึกของคนในชุมชน 
(1) สื�อสารใหค้นในชุมชนเขา้ใจรว่มกนัว่า ผูป้่วยหรอืผูต้ดิเชื�อหรอืผูท้ี�ถูกกกัตวัเพื�อ

เฝ้าระวงัโรค คอืเพื�อนมนุษยเ์หมอืนทุกคน ซึ�งอาจเป็นพ่อแม่ ปู่ย่าตายาย ญาตพิี�น้อง ลูกหลาน 
เป็นคนที�ตอ้งการการดแูลหรอืรกัษาใหห้ายถา้ตดิเชื�อ ตอ้งการกําลงัใจและการเกื�อกูลในยามต้อง
กกักนัตวัเอง 

(2) สื�อสารให้คนในชุมชนเข้าใจร่วมกันว่า ครอบครวัที�มีผู้ติดเชื�อหรือผู้ป่วยก็
เช่นกนั เป็นเพื�อนบ้านผู้ร่วมในสถานการณ์นี�ร่วมกบัคนในชุมชน จงึต้องช่วยเหลอืเกื�อกูลกนั 
เหน็อกเหน็ใจ ใส่ใจดแูลและเฝ้าระวงัสุขภาพของเพื�อนบา้น โดยเฉพาะครอบครวัที�มผีูสู้งอายุซึ�ง
มคีวามเสี�ยง หรอืผู้สูงอายุที�อาศยัอยู่คนเดยีว ชุมชนต้องไม่เลอืกปฏบิตั ิรงัเกียจ ตฉิินนินทา 
หรอืมุง่รา้ยทาํลายกนั เพราะทุกคนในชุมชนตอ้งผ่านวกิฤตนิี�ไปดว้ยกนั   

(3) ผู้ที�มีร่างกายแข็งแรง มีสุขภาพดี ควรเข้าร่วมทําประโยชน์ต่อชุมชนตาม
ศักยภาพที�ตนมี เช่น การเป็นจิตอาสา หรือร่วมในกิจกรรมของชุมชน โดยใช้ความถนัด 
ความสามารถ หรอืจติอาสาเพื�อสงัคมส่วนรวม ในการดาํเนินการดา้นต่าง ๆ ในชุมชน ไดแ้ก่  

- มสี่วนร่วมในการป้องกนัควบคุมการระบาดของโรคในชุมชนโดยเฝ้าระวงั
อาการผิดปกติของตนเอง และครอบครวั และให้ความร่วมมือ อสม. กรรมการชุมชน และ
เจา้หน้าที�รฐัในการปฏบิตัติามมาตรการของรฐัที�กําหนด 

- รว่มสงัเกตและแจง้ขอ้มลูความผดิปกตทิี�อาจเสี�ยงต่อการเกดิโรคฯ แก่ อสม. 
กรรมการชุมชนและเจา้หน้าที�ของรฐั 

- ใหค้วามช่วยเหลอื อสม. กรรมการชุมชนและเจา้หน้าที�รฐักรณีไดร้บัการรอ้ง
ขอตามกําลงัความสามารถ 
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- บรจิาคสนบัสนุนทุนทรพัย ์อุปกรณ์ เครื�องมอื เครื�องใชท้ี�จาํเป็นใหส้่วนกลาง
ไวใ้ชเ้พื�อส่วนรวม 

- การจดัหาอาหารเครื�องดื�มสาํหรบัผูป้ว่ย ผูถู้กกกัตวัและครอบครวัผูป้ว่ย 
- การสนับสนุนให้มกีารรวมกลุ่มเพื�อจดักจิกรรมจติอาสาด้านสุขอนามยั เช่น 

การทาํหน้ากากผา้ ทาํเจลลา้งมอื เพื�อใชใ้นชุมชนหรอืแจกจา่ยใหผู้ท้ี�ขาดแคลน  
- การส่งเสรมิกจิกรรมสนัทนาการในรูปแบบต่าง ๆ ที�เหมาะสม เช่น จดัหา

หนังสอื ภาพยนตร ์คลปิวดิโีอ ธรรมมะ หรอืสื�อรปูแบบต่าง ๆ ที�ช่วยสรา้งแรงบนัดาลใจ สรา้ง
พลงั ใหก้ําลงัใจ ใหค้วามหวงั โดยงดเวน้การสื�อสารที�อาจก่อใหเ้กดิความแตกแยกตื�นตระหนก 
หรอืส่งเสรมิใหม้กีารทาํกจิกรรมที�เหมาะสมกบัสภาพสงัคม ความถนัดและทกัษะของผูถู้กกกัตวั 
เพื�อคลายความเครยีด 

- การส่งเสรมิการรวมกลุ่มของผูท้ี�มรีา่งกายแขง็แรง สุขภาพด ีสามารถบรจิาค
โลหติได ้ชวนกนัไปบรจิาคโลหติ ที�โรงพยาบาลต่าง ๆ ในขณะที�สถานการณ์ยงัสามารถควบคุม
ได ้เพื�อโรงพยาบาลจะไดม้โีลหติใชใ้นยามขาดแคลน   

- การสรรหากิจกรรมที�ช่วยให้เกิดความสงบและไม่ตระหนกในชุมชน เช่น 
การทาํสมาธ ิการภาวนา การเจรญิสตติามแนวปฏบิตัขิองแต่ละศาสนา 
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