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เมื่อวันที่ 11 มกรำคม 2563 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลควร ได้จัดกิจกรรม
วันเด็กแห่งชำติ  ประจ ำปี พ.ศ. 2563 เพื่อส่งเสริมให้เด็กเล็กได้แสดงออก  
มีควำมรักสำมัคค ีซื่อสัตย์ ตำมค ำขวัญ "เด็กไทยยุคใหม่ รู้รักสำมัคคี รู้หน้ำที่
พลเมืองไทย"  ณ องค์กำรบรหิำรส่วนต ำบลควร อ ำเภอปง จังหวัดพะเยำ 
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  -เมื่อระหว่ำงวันที่ 7-13 มกรำคม 2563 นำยสุจินต์ ค ำหล้ำ นำยกองค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลควร พร้อมคณะผู้บริหำร สมำชิกสภำ อบต.ควร เจ้ำหน้ำที่ 
อบต.ควร และประชำชนในพื้นที่ต ำบลควร ได้เข้ำร่วมกิจกรรมงำนบวงสรวงเจ้ำ
พ่อหนองเรือค ำ สมโภช 108 ปี และของดีอ ำเภอปง ประกอบด้วยกิจกรรมกำร
เดินขบวนแห่ของดีอ ำเภอปง ภำยในงำน  มีกำรออกบู๊ท จัดนิทรรศกำรของ
หน่วยงำน,กำรประกวดร้องเพลง ,ประกวดธิดำ  ,ประกวดส้มต ำลีลำ และ                   
กำรแสดงอื่นๆอีกมำกมำย ฯลฯ  ณ บรเิวณที่ว่ำกำรอ ำเภอปง จังหวัดพะเยำ 
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- เมื่อวันที่ 23 มกรำคม 2563  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลควร ได้จัดพิธีรับ
พระรำชทำนพระบรมฉำยำลักษณ์พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว และสมเด็จ                    
พระนำงเจ้ำฯ พระบรมรำชินี โดยนำยสุจินต์  ค ำหล้ำ นำยกองค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลควร เป็นประธำนในพิธีรับพระรำชทำนพระบรมฉำยำลักษณ์พระบำทสมเด็จ
พระเจ้ำอยู่หัว และสมเด็จพระนำงเจ้ำฯ พระบรมรำชินี เนื่องในโอกำสมหำมงคล
พระรำชพิธีบรมรำชำภิเษก พุทธศักรำช 2562 ณ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลควร 
อ ำเภอปง จังหวัดพะเยำ  
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รู้จักไวรัส  ”โคโรน่า” สายพันธุเ์ก่า-สายพันธุใ์หม่ 
ข้อมูลพื้นฐำน 9 ข้อต่อไปนี้ ซึ่งอ้ำงอิงจำกองค์กำรอนำมัยโลก (WHO) และ
ผู้เชี่ยวชำญเฉพำะทำงน่ำจะท ำให้รู้จักไวรัสโคโรน่ำและเข้ำใจสถำนกำรณ์ตอนนี้
มำกขึ้น 
 1.ไวรัสโคโรน่ำ (Coronavirus) เป็นชื่อไวรัสตระกูลใหญ่ตระกูลหนึ่ง 
ซึ่งเป็นสำเหตุของกำรเจ็บป่วยตั้งแต่โรคไข้หวัดธรรมดำไปจนถึงโรคที่รุนแรงมำก 
เช่น โรคระบบทำงเดินหำยใจตะวันออกกลำง (MERS) และโรคระบบทำงเดิน
หำยใจเฉียบพลันรุนแรง (SARS) ก่อนหน้ำนี้พบเชื้อไวรัสโคโรน่ำที่ติดต่อในมนุษย์
แล้ว 6 สำยพันธุ ์
 2.ไวรัสโคโรน่ำสำยพันธุ์ใหม่ (Novel Coronavirus 2019)                    
ที่ระบำดอยู่ตอนนี้มีชื่อวทิยำศำสตร์ว่ำ 2019-nCoV พบกำรติดเชื้อในมนุษย์ครั้ง
แรกเมื่อเดือนธันวำคม พ.ศ. 2562 และระบำดต่อเนื่องมำจนถึงตอนนี้ นับเป็น
สำยพันธุ์ที่ 7 ของไวรัสโคโรน่ำที่ติดต่อในมนุษย์ 
 3.ไวรัสโคโรน่ำบำงสำยพันธุ์เป็น zoonotic infection คือไวรัสที่ตดิเชือ้
ทั้งในสัตว์และคน ก่อนหน้ำนี้พบกำรแพร่เชื้อไวรัสโคโรน่ำจำกสัตว์สู่คน เช่น ไวรัส
โคโรน่ำสำยพันธุ์ที่ท ำให้เกิดโรคซำร์ส (SARS) แพร่เชื้อจำกชะมด สู่มนุษย์ใน
ประเทศจีนเมื่อปี พ.ศ. 2545 และไวรัสโคโรน่ำสำยพันธุ์ที่ท ำให้เกิดโรคเมอร์ส 
(MERS) แพร่เชื้อจำกอูฐสู่มนุษย์ในซำอุดีอำระเบียเมื่อปี พ .ศ. 2555 
นอกจำกนั้น มีไวรัสโคโรน่ำอีกหลำยตัวที่ระบำดในสัตว์แต่ยังไม่ติดต่อสู่คน 
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 4.ไวรัสโคโรน่ำบำงสำยพันธุ์ติดต่อจำกคนสู่คนหลังจำกกำรสัมผัส
ใกล้ชดิกับผู้ป่วย อย่ำงสำยพันธุ์ที่ท ำให้เกิดโรคซำร์ส โรคเมอร์ส และสำยพันธุ์ใหม่ 
2019 ที่ระบำดอยู่ตอนนี้ 
 5.ไวรัสโคโรน่ำสำยพันธุใ์หม่ 2019 ไม่แพร่กระจำยทำงอำกำศ กำร
เดนิสวนกันหรอือยู่ในสถำนที่เดยีวกันไม่ท ำให้ตดิเชื้อ แต่กำรสัมผัสระยะใกล้ กำร
อยู่ใกล้ผู้ที่มอีำกำรไอ จำม แล้วมีฝอยละอองหรือมีน้ ำมูกกระเด็นมำโดนจะท ำให้
ตดิเชื้อได้ 
 6.อำกำรของคนที่ติดเชื้อไวรัสโคโรน่ำขึ้นอยู่กับไวรัสแต่ละสำยพันธุ์ 
อำกำรที่พบบ่อยทั่วไป คือ อำกำรทำงระบบหำยใจ อย่ำงมีไข้ ไอ หำยใจถี่ และ
หำยใจล ำบำก ในเคสที่รุนแรงอำจท ำให้เกดิโรคปอดบวม โรคระบบทำงเดินหำยใจ
เฉยีบพลันรุนแรง ไตวำย และรุนแรงมำกถงึขั้นเสียชวีิต 
 7.เนื่องจำก 2019-nCoV เพิ่งพบกำรระบำดในมนุษย์จึงยังไม่มี
วัคซีนป้องกัน ส่วนกำรพัฒนำวัคซีนตัวใหม่ก็ต้องใช้เวลำหลำยปี 
 8.กำรรักษำผู้ป่วยที่ติดเชื้อไวรัสโคโรน่ำสำยพันธุ์ใหม่ 2019 ยังไม่มี
ยำและวิธีกำรรักษำที่จ ำเพำะเจำะจง วิธีกำรรักษำที่ท ำอยู่ในตอนนี ้คอื รักษำตำม
อำกำรหรือเงื่อนไขทำงเทคนคิของผู้ป่วยรำยนั้น ๆ ซึ่งกำรรักษำประคับประคอง
ตำมอำกำรก็ถือว่ำมปีระสิทธิภำพสูง สำมำรถรักษำผู้ป่วยหำยแล้วจ ำนวนมำก 
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 9.ไวรัสโคโรน่ำเป็นเชื้อโรคที่กลำยพันธุ์ง่ำย เพรำะมีโครงสร้ำงไม่ซับซ้อน 
คือมีสำรพันธุกรรมประเภท RNA สำยเดยีว จึงเปลี่ยนแปลงหรือกลำยพันธุ์ง่ำย ส่งผล
ให้รับมือเชื้อยำก เพรำะเชื้อโรคจะพัฒนำตัวเองตลอดเวลำ 

 จะดูแลป้องกันตัวเองอย่ำงไรในสถำนกำรณ์น้ี 
ภำพรวมของประเทศไทย กรมควบคุมโรค กระทรวงสำธำรณสุข ได้ยกระดับศูนย์
ปฏบิัติกำรภำวะฉุกเฉนิเป็นระดับ 3 เพื่อติดตำมสถำนกำรณ์โรคอย่ำงใกล้ชิด มีระบบ
กำรเฝ้ำระวังค้นหำผู้ป่วยที่เดินทำงมำจำกต่ำงประเทศ เพิ่มกำรเฝ้ำระวังที่โรงพยำบำล 
และสนับสนุนกำรเตรียมควำมพร้อมส ำหรับรับมอืโรคติดต่ออุบัติใหม่ นอกจำกนั้น ยัง
มีกำรยกระดับกำรแจ้งเตือนโรคในผู้เดินทำงเป็นระดับ 3 ให้หลีกเลี่ยงกำรเดินทำงไป
ยังพื้นที่ที่มีกำรระบำด 
 ส่วนระดับรำยย่อย ประชำชนสำมำรถดูแลตัวเอง ป้องกันและลดควำม
เสี่ยงกำรติดเชื้อไวรัสโดยปฏิบัติตำมค ำแนะน ำของกรมควบคุมโรค กระทรวง
สำธำรณสุข ดังนี้ 
– โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่ำสำยพันธุ์ใหม่ 2019 ป้องกันได้โดยใช้หลักกำรป้องกัน
โรคติดต่อทำงเดนิหำยใจ ได้แก่ ล้ำงมือ สวมหน้ำกำกอนำมัย และไม่คลุกคลีกับผู้ป่วย
โรคทำงเดินหำยใจ 
-ควรหลีกเลี่ยงกำรเดินทำงไปยังเมืองอู่ฮั่นและเมืองที่มีกำรระบำดตำมค ำประกำศ
ของทำงกำรจีน 
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 -ระหว่ำงเดนิทำงในต่ำงประเทศขอใหห้ลีกเลี่ยงกำรอยู่ในสถำนที่แออดั 
หรือมีมลภำวะ และไม่อยู่ใกล้ชดิผู้ป่วยไอจำม แนะน ำควรสวมหนำ้กำกอนำมัย 
-หลีกเลี่ยงกำรเข้ำไปตลำดค้ำสัตว์มชีีวติ กำรสัมผัสหรืออยู่ใกล้ชิดกับสัตว์ 
โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งสัตว์ที่ป่วย หรือตำย และหลีกเลี่ยงกำรรับประทำนอำหำร
รวมถึงเนื้อสัตว์ที่ไม่สุกดี 
 -หมั่นล้ำงมือให้สะอำดอยู่เสมอด้วยน้ ำและสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจ
ลล้ำงมือ ไม่น ำมือมำสัมผัสตำ จมูก ปำก โดยไม่จ ำเป็น และปฏบิัติตำมค ำแนะน ำ 
“กินร้อน ช้อนกลำง ล้ำงมือ” อย่ำงเคร่งครัด 
 -ไม่ใช้ของส่วนตัวร่วมกับผู้อื่น (เช่น ผ้ำเช็ดหน้ำ แก้วน้ ำ ผ้ำเช็ดตัว) 
เนื่องจำกเชื้อก่อโรคทำงระบบทำงเดนิหำยใจสำมำรถเข้ำสู่ร่ำงกำยได้ทำงกำร
สัมผัสสำรคัดหลั่งของผู้ติดเชื้อ 
 -รักษำร่ำงกำยให้อบอุ่นอยู่เสมอและนอนหลับพกัผ่อนใหเ้พียงพอ 
 -หลังเดินทำงกลับถึงประเทศไทยภำยใน 14 วัน ถ้ำมีอำกำรไข้ มี
อำกำรระบบทำงเดนิหำยใจ เช่น ไอ เจ็บคอ มีน้ ำมูก หำยใจเหนื่อยหอบ ให้สวม
หน้ำกำกอนำมัย และรีบไปพบแพทย์หรอืเจ้ำหนำ้ที่สำธำรณสุขทนัท ีพร้อมทั้งแจ้ง
ประวัตกิำรเดนิทำง เนื่องจำกมีโอกำสเกดิภำวะแทรกซ้อนปอดบวม และมีอำกำร
รุนแรง ถึงขั้นเสียชีวติได ้
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 -หำกมีข้อสงสัยเพิ่มเติม สอบถำมได้ที่ สำยด่วนกรมควบคุมโรค 
1422 หรือเว็บไซต์ ddc.moph.go.th/viralpneumonia และ Line@/เพจ
เฟซบุ๊ค : รู้กันทันโรค, เพจเฟซบุ๊ค : กรมควบคุมโรค กระทรวงสำธำรณสุข 
 นอกจำกนั้น กรมสุขภำพจิต กระทรวงสำธำรณสุข แนะน ำว่ำ 
ประชำชนต้องใช้วิจำรณญำณทุกครั้งในกำรรับข่ำว โดยเฉพำะบนโซเชียล
มีเดียต้องพิจำรณำควำมน่ำเชื่อถือของบัญชีผู้ใช้งำนที่เผยแพร่ข่ำวนั้น 
พิจำรณำเนื้อหำข่ำวอย่ำงละเอียดรอบคอบโดยเปรียบเทียบกับข่ำวจำก
แหล่งอื่นที่น่ำเชื่อถือ ตรวจสอบแหล่งข่ำวที่ถูกอ้ำงถึง สอบถำมผู้เชี่ยวชำญ
หรือบุคลำกรทำงกำรแพทย์ที่มีควำมเข้ำใจและสำมำรถยืนยันเนื้อหำที่
ปรำกฏในข่ำวได้ ลดกำรรับข่ำวที่มำจำกแหล่งที่ไม่น่ำเชื่อถือ ไม่ส่งต่อและไม่
แชร์ข้อควำมที่ดูเกินจริงและไม่ได้รับกำรยนืยัน และควรติดตำมข่ำวสำรจำก
กระทรวงสำธำรณสุขอย่ำงใกล้ชิด หำกมีข้อสงสัยสอบถำมได้ที่สำยด่วนกรม
ควบคุมโรค 1422 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง หรือหำกเกิดควำมเครียดหรือวิตก
กังวลอย่ำงมำก สำมำรถโทร.ปรึกษำสำยด่วนสุขภำพจิต 1323 ตลอด 24 
ชั่วโมง 

 


