
ประจ ำเดือน  มีนำคม  2563 

โทร/โทรสาร : 054-4490   / www.khuanlocal.go.th 
Facebook : อบต.ควร 

   -เมื่อวันท่ี 12 มีนำคม 2563 นำยสุจินต์ ค ำหล้ำ นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลควร 
เป็นประธำนในพิธีกำรจัดท ำโครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำร ให้ควำมรู้ในกำรป้อง โรคติดต่อ
เชื้อไวรัส โคโรน่ำ 2019(Covid-19) และจัดท ำหน้ำกำกอนำมัย ทั้งนี้เพื่อฝึกกำรเป็น      
ครู ก. ในกำรตัดเย็บหน้ำกำกอนำมัย หรือน ำไปถ่ำยทอดควำมรู้ให้แก่ประชำชนในพื้นที่
ชุมชน/หมู่บ้ำนของตน ป้องกันตนเองจำก โรคติดต่อดังกล่ำว โดยมีนำงสำวสำวิตรี ใจซื่อ 
เจ้ำหน้ำที่ รพ.สต.ควร , นำงสำวกฤติยำภรณ์  สนิท ครู กศน.ต ำบลควร เป็นวิทยำกรให้
ควำมรู้ในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลควร อ ำเภอปง จังหวัดพะเยำ  
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    -เมื่อวันท่ี 13 มีนำคม 2563  นำยสุจินต์  ค ำหล้ำ นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล
ควร มอบให้นำยสนิท  ใจเอื้อ รองนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลควร พร้อมเจ้ำหน้ำที่
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลควร และประชำชนบ้ำนใหม่ดอนมูล เข้ำร่วมกิจกรรมท ำแนวกัน
ไฟ ตำมโครงกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำไฟป่ำ และหมอกครัว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
ป้องกันไฟป่ำไม่ให้ลุกลำมเข้ำบริเวณชุมชนหมู่บ้ำน หรือ สถำนศึกษำ ณ หลังโรงเรียนบ้ำน
ใหม่พัฒนำ ต ำบลควร อ ำเภอปง จังหวัดพะเยำ  
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  -เมื่อวันที่ 18  มีนำคม 2563 เวลำ 09.00น. องค์กำรบริหำรส่วน

ต ำบลควร ไดด้ ำเนินกำรท ำกจิกรรมกำรท ำควำมสะอำดส ำนักงำน เพื่อลด
กำรสะสมของเชื้อโรค เนื่องในวันท้องถิ่นไทย ประจ ำป ี2563 
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   -เมื่อวันที่ 28  มีนำคม  2563   องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลควร  ได้ต้ังจุดตรวจ
บูรณำกำร คัดกรอง  กักกันกลุ่ ม เสี่ ยง  เพื่ อ เ ฝ้ำระ วังและควบคุมโรค ไวรัส                     
โคโรน่ำ2019 (Covid-19)  ณ ส ำนักงำนองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลควร  หมู่ที่ 2  
ต ำบลควร  อ ำเภอปง  จังหวัดพะเยำ 
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หำกท่ำนมีอำกำร 
มีไข้สูงมำกกว่ำ 37.5 องศำ, ไอ เจ็บคอ, ครั่นเนื้อครั่นตัว, อ่อนเพลีย, 
หำยใจเหนื่อยหอบ หำยใจล ำบำก ควรรีบมำพบแพทย์ด่วน!!!! 
  
ไวรัสโคโรนำสำยพันธุ์ใหม่ หรือที่เรียกอีกชื่อหนึ่งว่ำ  COVID-19 |                   
โควิด19 ที่ก ำลังระบำดอยู่ในขณะนี้ มีควำมรุนแรงเทียบเท่ำกับโรคซำร์
สมำกที่สุด ท ำให้ผู้ป่วยมีอำกำรปอดอักเสบรุนแรงจนถึงแก่ชีวิตได้ องค์กำร
อนำมัยโลก ยังไม่สำมำรถหำที่มำของเชื้ออย่ำงชัดเจนได้ แต่สันนิษฐำนว่ำ
อำจจะมำจำกเนื้อสัตว์ป่ำที่ซื้อขำยอยู่ และปัจจุบันเชื้อไวรัสนี้สำมำรถ
แพร่กระจำยจำกคนสู่คนได้แล้ว จำกกำรถูกไอ จำม หรือสัมผัสกับสำรคัด
หลั่งของคนที่ป่วย ดังนั้น เรำควรดูแลตนเองเพื่อให้ร่ำงกำยห่ำงไกลจำกเชื้อ
ไวรัสโคโรน่ำ โดยมวีิธีกำรรับมอื ดังนี้ 
  
 

สำระน่ำรู้ 



ประจ ำเดือน  มีนำคม  2563 

โทร/โทรสาร : 054-4490   / www.khuanlocal.go.th 
Facebook : อบต.ควร 

1. เช้ือไวรัสนี้ติดต่อผ่านทางลมหายใจ สารคัดหลั่ง เช่น น้้ามูก น้้าลาย ควรใส่หน้ากาก
อนามัยเพ่ือป้องกัน 
2. เช้ือไวรัสโคโรน่าติดต่อในสัตว์เล้ียงลูกดว้ยนม เน้ือสัตว์ เชน่ เนื้อหมู เนื้อวัว ควรทาน
แบบสุกเท่านั้น 
3. ควรทานอาหารที่สุกแล้ว งดอาหารดิบ และเน้ือสัตว์ป่า 
4. หมั่นลา้งมือหรือเช็ดด้วยแอลกอฮอล์ 
5. ไมอ่ยู่ใกล้ชิดผู้ป่วยที่ไอ จาม 
6. หลีกเล่ียงการอยู่ในสถานที่แออัด และมมีลภาวะเป็นพิษ 
7. งดเดนิทางไปยังพ้ืนที่เส่ียงโรคระบาด 
8. ไมน่้ามือมาสัมผัสตา จมูก ปาก ถ้าไมจ่้าเป็น 
9. ไมใ่ช้ส่ิงของรว่มกับผู้อ่ืน เชน่ ผ้าเช็ดหน้า แกว้น้้า ฯลฯ 
1. ถ้ามีอาการไข้ มีอาการระบบทางเดนิหายใจ เชน่ ไอ เจ็บคอ มีน้้ามูก หายใจเหน่ือย
หอบ ให้สวมหน้ากากอนามัย และรบีไปพบแพทย์ทันที!!! ปรกึษำแพทย์  
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ผู้ป่วย COVID-19 จะมีอำกำรอย่ำงไร? 
อำกำรเบ้ืองต้นที่สังเกตได้จำกกำรติดเชื้อไวรัสโคโรน่ำ หรือ "COVID-19" มี
ดังนี ้  มไีข้สูง > 37.5 องศำ 
ไอแห้งๆ ไอแบบมเีสมหะ  เจ็บคอ  ครั่นเนื้อครั่นตัว 
หำยใจเหนื่อยหอบ หำยใจล ำบำก 
88% มีไข้ 
68% ไอแห้งๆ 
38% ไม่มีเรี่ยวแรง 
33% ไอแบบมีเสมหะ 
18% หำยใจล ำบำก 
14% เจ็บคอ 
14% ปวดหัว 
14% ปวดกล้ำมเนื้อ 
11% หนำวสั่น 
  
อำกำรที่พบน้อย ได้แก่ คล่ืนไส้ อำเจียน คัดจมูก ท้องเสยี 
  
คุณก ำลังมีอำกำรเหล่ำนี้อยู่หรือไม่ หำกพบว่ำมีอำกำรไข้สูงร่วมกับอำกำรระบบ
ทำงเดินหำยใจ ควรพบแพทย์ทันท ีด้วยควำมห่วงใย จำกโรงพยำบำลศิครนิทร์  
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ข้อมูลอ้ำงอิงจำก  : โรงพยำบำลศิครนิทร์ กรุงเทพ  
http://www.sikarin.com 
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