
กรณีชุมชนเฝา้ระวังกันเอง
(ยังไม่มีกรณีต้องเฝา้ระวัง หรือ สงสัย หรือ ติดเช้ือ)

1.  ล้างมือด้วยนํา้และฟอกสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจล
   ทุกครั้งหลังไอจาม หรือมีกิจกรรม
2. หลีกเลี่ยงการไปอยู่ในที่มีคนมาก หรือที่สาธารณะ
   ถ้าจําเป็นต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา
3. สังเกตอาการไข้ ไอ จาม เจ็บคอ นํา้มูกไหล หายใจเหนื่อย
   หากพบอาการอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอาการ
   ให้รีบไปพบแพทย์ทันที
4. มีหน้ากากอนามัยส่วนตัวและกําจัดถูกวิธี

1.   เช็ดทําความสะอาดบ้านเรือน ห้องนํา้ ราวบันได มือจับ/
    ลูกบิดประตู หน้าต่าง
2.  จัดห้องนอนให้โปร่ง โล่ง ระบายอากาศ
3.  รับประทานอาหารแบบแบ่งจาน ใช้ช้อนกลางส่วนตัว
4.  จัดการขยะ
    4.1  ขยะทั่วไปทั้งในระบบปกติ 
    4.2  ขยะที่สัมผัสสารคัดหลัง 
      เช่น ทิชชู หน้ากากอนามัย ให้เก็บใส่ถุงดํา 2 ชั้น
      ราดด้วยนํา้ยาฆ่าเชื้อ มัดปากถุงให้สนิทก่อนทิ้ง

1.  ทําความสะอาดพ้ืนที่จัดพิธีกรรม ราวบันได อุปกรณ์ โต๊ะเก้าอี้
   ไมค์ โต๊ะหมู่ แท่นกราบด้วยนํา้ยาฆ่าเชื้อ
2. จัดหาแอลกอฮอล์เจลวางตามจุดต่างๆ ตามความเหมาะสม
   และให้มีเพียงพอ และอุปกรณ์ตรวจวัดอุณหภูมิ
3. ทําความสะอาดห้องนํา้ และให้มีอ่างล้างมือหลังใช้
   ห้องนํา้ที่เพียงพอ งดใช้ผ้าเช็ดมือร่วมกัน
4. การจัดสํารับอาหารพระ ต้องแยกเดียว ไม่ฉันร่วมกัน

1.  ให้ความรู้ครู นักเรียนเกี่ยวกับการแพร่ระบาดของเชื้อ 
   การล้างมือ การใช้หน้ากากอนามัย
2. ตรวจคัดกรองวัดไข้ เฝา้ระวังการเจ็บป่วยทุกวัน
3. จัดหาแอลกอฮอล์เจลวางตามจุดต่างๆ 
   ตามความเหมาะสมและให้มีเพียงพอ
4. ทําความสะอาดห้องนํา้ และให้มีอ่างล้างมือ
   หลังใช้ห้องนํา้ที่เพียงพอ งดใช้ผ้าเช็ดมือร่วมกัน
5. นักเรียนทุกคนต้องมีของใช้ส่วนตัวที่จําเป็น เช่น
   แก้วนํา้ อุปกรณ์รับประทานอาหาร ผ้าเช็ดหน้า
6. นักเรียนทุกคนต้องไม่บ้วนนํา้ลาย เสมหะ สั่งนํา้มูกลงบนพ้ืน

1.  จัดระบบสุขาภิบาลตลาด ตามแนวทาง
    กระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด
2.  จัดตารางทําความสะอาดอุปกรณ์ โต๊ะ เก้าอี้ 
    ด้วยนํา้ยาฆ่าเชื้อ
3.  บริการคัดกรอง จัดจุดล้างมือพร้อมสบู่ เพียงพอ
4.  จัดการคัดแยกขยะถูกวิธี
5.  จัดชุดอุปกรณ์ส่วนบุคคล (จาน ช้อน ช้อนกลาง)

สรุปผลการเฝ้าระวัง ป้องกันการติดเช้ือ
ไวรัสโคโรนา2019 ในชุมชน
และดําเนินการต่อเน่ือง

1. ประเมินความเสี่ยงการรับ/สัมผัสเชื้อไวรัสในชุมชน
2. ให้ความรู้ คําแนะนําการปฏิบัติตัวเพ่ือป้องกันโรคทุกระดับ
3. สนับสนุนทรัพยากรที่จําเป็นในการป้องกันโรค
4. สื่อสารข้อมูล ความรู้เกี่ยวกับโรค การป้องกันหลาย
   ช่องทางเพ่ือสร้างความตระหนกัและการมสีว่นรว่มเผา้ระวงั

1.  ผู้เข้าร่วม 
   1.1 มีอาการไข้ ไอ จาม เจ็บคอ งดเข้าร่วมเด็ดขาด 
   1.2  ไมใ่ช้อปุกรณร์ว่มกบัผูอ้ืน่ เชน่ แกว้นํา้ ผา้เชด็มอื ถว้ย จาน ชอ้น
   1.3  เว้นระยะห่างจากคนอื่น 1.5-2 เมตร
   1.4  ควรอยู่ในพ้ืนที่โล่งโปร่ง หากเป็นห้องแอร์ไม่ควรนานเกิน 1 ชม. 
2.  พ้ืนทีจ่ัดงาน 
   2.1  ควรเป็นที่โล่ง อากาศถ่ายเท 
   2.2  ทําความสะอาดอุปกรณ์ โต๊ะ เก้าอี้ ของใช้ด้วยนํา้ยาฆ่าเชื้อ
   2.3  จัดให้มีแอลกอฮอล์ หรือจุดล้างมือที่เพียงพอ
   2.4  ทําความสะอาดห้องนํา้ และให้มีอ่างล้างมือหลังใช้
        ห้องนํา้ที่เพียงพอ งดใช้ผ้าเช็ดมือร่วมกัน

ไม่ใช่ ใช่

ส่งเสริมการปรับพฤติกรรมและทักษะส่วนบุคคล



- มีอาการป่วยต้องได้รับการรักษา
- ไม่พบเชือ้
- ผลการตรวจ
  ยืนยันพบเชือ้แจ้งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ
  ภายใน 3 ชั่วโมง
- เข้าระบบการรักษาในโรงพยาบาลตามมาตรฐาน
- ใช้ระบบการสอบสวนโรคตามแนวทางระบาดวิทยา

- รักษาต่อในโรงพยาบาลตามอาการ 
  และอาการแสดง
- หลังรักษายังแยกกัก 14 วัน
- ยึดแนวทาง หลักการป้องกันโรคติดเชือ้
  ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด

ไม่พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ประเมินรอบ 14 วัน และ 28 วัน

ด้านเศรษฐกิจ
1.  กลุ่มอาชีพ ปรับวิธีการจําหน่าย คุณภาพสินค้า 
   บรรจุภัณฑ์ เพ่ิมช่องทางการจําหน่าย
2. ลดค่าใช้จ่าย เช่น การปลูกกินเอง การแปรรูปอาหาร 
   ผลผลิตให้เก็บรักษาไว้รับประทานได้นานขึน้
3. ปรับวิธีขายโดยซือ้ขายผ่านระบบออนไลน์ การส่งถึงหน้าบ้าน
4. เรียนรู้รายรับจ่ายด้วยบัญชีครัวเรือน ลดค่าใช้จ่ายทีไ่ม่จําเป็น 
   รับสวัสดิการทีร่ัฐจัดให้ทั้งค่านํา้ค่าไฟฟ้า

ด้านสังคม วัฒนธรรม
1.  ปรับวิธีการแลกเปลีย่นเรียนรู้ งานบุญประเพณี 
   รวมกลุ่ม กิจกรรม
2. ปรับการเรียนการสอนของสถานศึกษา
3. ปรับการส่ือสารข้อมูลแบบใช้ความหลากหลาย 
4. ปรับสวัสดิการ ทั้งรูปแบบ และประเภท

ด้านส่ิงแวดล้อม
1.  เพ่ิมบริการสาธารณะ เช่น อ่างล้างมือ พร้อมสบู่ 
   บริการรับส่ง พ้ืนทีส่าธารณะมีการจัดการ
   เรือ่งการป้องกันโรคเพ่ิมขึน้
2. งดการรวมกลุ่ม ทํากิจกรรมจํานวนมาก 
   ปรับรูปแบบกลุ่มย่อยหรือออนไลน์

ด้านสุขภาพ
1.  ปรับรูปแบบบริการ เช่น การจัดส่งยา 
   การลดความเส่ียงสัมผัส
2. ปรับการดูแลสุขภาพทีบ้่าน เน้นเพ่ิมทักษะส่วนบุคคล
3. สร้างพฤติกรรมใหม่ เช่น สวมหน้ากากตลอดเวลา 
   ช้อนกลาง แก้วนํา้ส่วนตัว อาหารแยกกล่อง

สนับสนุนฟ้ืนฟูหลังการแพร่ระบาด
ของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา2019
(COVID-19) ต่อเน่ือง

1.  ควบคุมโรคและสอบสวนหาแหล่งโรค
2. ปรับวิธีการปอ้งกันโรคเป็นวิถใหม่ 
   หรือวิถีประจําวัน เฝ้าระวังตลอดเวลา

ไม่ใช่

ไม่ใช่

ใช่

ใช่

1. ค้นหาผู้ป่วยเพ่ิมเติม
ในพ้ืนทีท่ีพ่บการระบาด

2. ผู้ป่วยสงสัยทุกรายไม่ว่ายังมีอาการ
หรือไม่มีอาการ (ให้หยุดงาน/หยุดเรียน)

อย่างน้อย 14 วัน 

3. ให้สถานทีท่ีพ่บการระบาด 
งดกิจกรรมทีม่ีการชุมนุม

4. งดการรวมคน 
ประชุมหรือเคลือ่นย้าย

คนจํานวนมาก จนถึง 28 วัน
หลังจากพบผู้ป่วยยืนยันรายสุดท้าย

5. ทําความสะอาดสถานที่
ทีพ่บการระบาด

พบปัญหาหรือมีความเส่ียงในการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ไม่ใช่ ใช่

มีอาการ ไข้ ไอ จาม เจ็บคอ 
หอบเหนือ่ยหรือมีอาการโรคปอดอักเสบ

ส่งตรวจรักษาเพ่ือ
ชันสูตรทางการแพทย์

นัดตรวจครั้งที ่2
อีก 5-7 วัน

หากมีอาการป่วย
รักษาตามอาการ

ใช้แนวทางดูแลกรณีมีความใเสียง
โดยการกักตัวเป็นเวลา 14 วัน 

นับจากวันทีเ่ส่ียง

แจ้งพนักงานควบคุม
โรคติดต่อภายใน 3 ชั่วโมง

เข้าระบบการรักษาใน
โรงพยาบาลตามมาตรฐาน

ใช้ระบบการสอบสวนโรค
ตามแนวทางระบาดวิทยา

แจ้งทีมเฝ้าระวังโรคระบาด
ระดับจังหวัด อําเภอ ตําบล

ยืนยันพบเชือ้ไม่พบเชือ้ประเมิน
พบเส่ียงสูง ผลการตรวจ

ร่วมกับประวัติความเส่ียง 
(เดินทางจากพ้ืนท่ีเส่ียง สัมผัสใกล้ชิดผู้ปว่ย)

แนวทางการป้องกัน ควบคุมโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

การฟื้ นฟูหลังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

การควบคุมโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)


