คําแนะนําดานสาธารณสุขสําหรับชุมชนแออัด
ในสถานการณการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
กระทรวงสาธารณสุข
ชุมชนแออัด เปนสถานที่ซึ่งมีบานเรือนหนาแนน มีคนอาศัยอยูรวมกันอยางแออัด และมีหลากหลาย
กลุมอายุ จึงมีความเสี่ยงตอการแพรกระจายเชื้อโรคไดงายและรวดเร็ว เพื่อปองกันการแพรระบาดของโรค
จึงมีคําแนะนําสําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่น ผูนําชุมชน และประชาชนในชุมชนแออัด ดังนี้
๑. คําแนะนําสําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่น หรือหนวยงานที่รับผิดชอบดูแลชุมชนแออัด
ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น ทําการสํารวจพื้นที่รับผิดชอบวามีชุมชนแออัด ณ จุดใดบาง และ
ดําเนินการปองกันควบคุมโรค COVID-19 ตามคําแนะนํา
๑.๑ จัดใหมีการสื่อสารความรู เกี่ยวกับการปองกันตนเอง ครอบครัวและชุมชน และใหขอมูล
ขาวสารทีท่ ันเหตุการณ ผานชองทางตาง ๆ ที่มีอยูในชุมชน อยางสม่ําเสมอ
๑.๒ จัดใหมีจุดคัดกรองประชาชนและผูเขามาติดตอในชุมชน โดยรวมกับเจาหนาที่สาธารณสุขใน
พื้นที่ หากพบ ผูมีอาการไข ไอ จาม หรือเหนื่อยหอบ ใหไปพบแพทยทันที
๑.๓ จัดเตรียมสถานที่รองรับ สําหรับการแยกสังเกตอาการ หากพบบุคคลที่เปนผูสัมผัสกับผูปวย
ยืนยัน และดําเนินการตามคําแนะนําของเจาพนักงานควบคุมโรคติดตอ
๑.๔ สนับสนุนอุปกรณปองกันสวนบุคคล อาทิ หนากากอนามัยหรือหนากากผา เจลแอลกอฮอล
สบู และอุปกรณตรวจคัดกรองเบื้องตน เชน เครื่องวัดอุณหภูมิ ใหกับผูนําชุมชน อาสาสมัครสาธารณสุขประจํา
หมูบาน ที่ทําหนาที่คัดกรองและดูแลประชาชนในชุมชน รวมทั้ง สนับสนุนเจลแอลกอฮอล ไวบริการประชาชน
ในสถานที่ที่ประชาชนตองมาติดตอ หรือใชงานรวมกันในชุมชน อยางเพียงพอ
๑.๕ กํากับ ดูแลไมใหมีการจัดกิจกรรมที่มีคนรวมกันจํานวนมาก และหามไมใหมีการสังสรรค
หรือทํากิจกรรมรวมกลุมใด ๆ ที่จะมีความเสี่ยงตอการแพรระบาดของเชื้อโรคในชุมชน โดยเฉพาะกลุมเด็กและ
วัยรุนในชุมชน
๑.๖ จัดทําฐานขอมูลชุมชนและแผนที่แสดงตําแหนงที่อยูของกลุมที่เสี่ยงตอการปวยรุนแรงหลัง
ติดเชื้อ เชน ผูสูงอายุ และผูมีโรคประจําตัว เนื่องจากเปนกลุมบุคคลที่จะมีอาการรุนแรงเมื่อติดเชื้อ และเด็ก
อายุต่ํากวา ๕ ป เนื่องจากเสี่ยงติดเชื้อไดงาย แตไมแสดงอาการ จึงอาจนําเชื้อโรคแพรสูคนในบานได เพื่อใช
ประโยชนในการติดตามชวยเหลือ ดูแล อาจรวมถึงกลุมผูดอยโอกาสอื่น กิจกรรมที่จะชวยเหลือดูแล เชน จัด
รถรับ-สงผูปวย หรือการรับยาแทน เปนตน
๑.๗ กํากับ ดูแลความสะอาดสถานที่ และพื้นที่สาธารณะภายในชุมชน ที่มีผูมาใชบริการรวมกัน
ดวยน้ํายาทําความสะอาดอยางสม่ําเสมอ และอาจใชน้ํายาฆาเชื้อในจุดที่มีการสัมผัสรวมกัน เชน ลูกบิดประตู
ราวจับ สวิตไฟ รวมทั้ง ดูแลใหสถานที่ตาง ๆ มีการระบายอากาศที่ดี
๑.๘ ควบคุม กํากับรานคา ตลาด รานอาหาร และแผงลอยขายอาหารในชุมชน ใหมีการดูแล
ความสะอาดของสถานที่ อุปกรณ และสุขนิสัยผูสัมผัสอาหาร ใหเปนตามหลักสุขาภิบาลอาหารอยางเครงครัด
และใหกําหนดจุดเวนระยะหาง ระหวางซื้อ-ขายอาหาร 1-2 เมตร
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๑.๙ จั ดใหมีถังขยะแบบมี ฝ าปดในพื้น ที่ชุมชน และกํากับ ดูแล ใหมีการคัดแยกขยะ และให
รวบรวมออกจากครัวเรือนทุกวัน เพื่อนําไปกําจัดอยางถูกสุขลักษณะ
1.10 ให ทําการสํ ารวจ ปรั บปรุง ดูแลระบบประปา และการจั ดการหองน้ํา หองสว มของ
ครัวเรือน และชุมชน ใหสะอาด ถูกสุขลักษณะ
๑.๑1 กรณีในชุมชน มีผูปวยยืนยัน หรือมีขอมูลบงชี้วาสถานที่ใด สถานที่หนึ่งในชุมชน เปนจุด
แพร เชื้ อ ตองกํ ากั บ ดูแลใหเ จ า ของสถานที่ ดําเนิน การตามคําสั่งของเจาพนักงานควบคุมโรคติดตอ เชน
พิจารณาหยุดใหบริการ เปนเวลา 3 วัน ทําความสะอาดฆาเชื้อทันที ภายใน 24 ชั่วโมง ภายใตการกํากับดูแล
ของพนักงานควบคุมโรคติดตอ
๑.๑2 เตรียมวางแผนการปฏิบัติการ และทําความเขาใจกับชุมชน กรณีมีผูปวยยืนยัน เชน จะ
โยกยาย หรือใชพื้นที่ใด ในการแยกกักผูสัมผัสในครอบครัวของผูปวย ผูสัมผัสเสี่ยงสูงอื่น ๆ รวมถึงครอบครัว
ของผูสัมผัสเสี่ยงสูง ระยะเวลาที่ตองกักตัว ระบบรองรับการดํารงชีวิตประจําวันในระหวางการกักตัว การ
จํากัดการเดินทางเขาออกบานและชุมชน ในกรณีมีการแพรกระจายไปมาก รวมถึงการรับผูปวยที่หายแลวกลับ
เขามาใชชีวิตในชุมชนตามปกติ
2. คําแนะนําสําหรับผูนําชุมชน หรืออาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน
๒.๑ ติดตามขาวสาร ความรูเกี่ยวกับการปองกันการระบาดของโรคโควิด 19 สม่ําเสมอ เพื่อ
สามารถใหคําแนะนํากับประชาชนในชุมชนไดถูกตอง
๒.๒ ดูแลใหทุกคนในชุมชน สวมหนากากผา หรือหนากากอนามัย ตลอดเวลาที่ออกจากบาน
และใหเวนระยะหางระหวางบุคคล ๑-๒ เมตร เมื่อจําเปนตองติดตอกับผูอื่น และการลางมือดวยสบูและน้ํา
หรือเจลแอลกอฮอล บอย ๆ
๒.๓ รวมกับเจาหนาที่ทองถิ่น จัดทําฐานขอมูล และแผนที่แสดงตําแหนงที่อยูของผูปวย ผูสูงอายุ
ผูมีโรคประจําตัว และผูดอยโอกาสอื่น ๆ และใชประโยชนในการติดตามใหความชวยเหลือ ดูแล
๒.๔ หากพบวาบุคคลในชุมชน มีอาการไข หรือ ไอ จาม มีน้ํามูก เหนื่อยหอบ ใหแจงเจาหนาที่
สาธารณสุขทันที และแนะนําใหไปพบแพทย
๒.๕ ปฏิบัติตนเปนตัวอยาง โดยการสวมใสหนากากผาหรือหนากากอนามัย การเวนระยะหาง
กับผูอื่น ๑-๒ เมตร และการลางมือบอย ๆ ดวยน้ําและสบู หรือเจลแอลกอฮอล หลังการปฏิบัติงานทุกครั้ง
และ หมั่นสังเกตอาการของตนเอง หากพบวามีไข ไอ จาม มีน้ํามูก เหนื่อยหอบ ใหหยุดปฏิบัติหนาที่ แจง
เจาหนาที่สาธารณสุข และไปพบแพทย
3. คําแนะนําสําหรับประชาชนในชุมชน
๓.๑ ติดตามขาวสาร ความรูเกี่ยวกับการปองกันตนเอง ครอบครัว และชุมชน จากการระบาด
ของโรคโควิด 19 อยางสม่ําเสมอ
๓.๒ ใหความร วมมื อกับ ผู นํา ชุมชน ปฏิบัติตามมาตรการของชุมชนอยางเครงครัด ตองสวม
หนากากผา หรือหนากากอนามัยทุกครั้งเมื่อออกนอกบาน และหมั่นสังเกตอาการของตนเอง และสมาชิกใน
ครอบครัว หากพบวามีอาการ ไข ไอ จาม มีน้ํามูก เหนื่อยหอบ ใหแจงผูนําชุมชน หรืออาสาสมัครสาธารณสุข
ประจําหมูบานทันที และรีบไปพบแพทย
๓.๓ ดูแลความสะอาดของใช และสุขนิสัยสวนบุคคล ไดแก แยกของใชสวนตัว กินอาหารปรุงสุก
ใหม ลางมือดวยน้ําและสบู หรือเจลแอลกอฮอลบอย ๆ และทุกครั้งกอนรับประทานอาหาร หลังใชสวม หรือ
หลังจากไอ จาม หรือหลังสัมผัสจุดเสี่ยงที่มีการใชงานรวมกัน หลีกเลี่ยงการนํามือสัมผัสใบหนา ตา จมูก และ
ปาก โดยไมจําเปน ตองเวนระยะหางระหวางบุคคล ๑-๒ เมตร หากในบานมีพื้นที่จํากัด ตองสวมหนากากผา
หรือหนากากอนามัย เมื่อตองมีการพูดคุยในระยะใกล
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๓.๔ งดการเขารวมกิจกรรมที่มีการรวมคนจํานวนมาก และงดหรือชะลอการเดินทางออกนอก
ชุมชนโดยไมจําเปน และควรพักหรือทํางานอยูในที่พักอาศัย กรณีจําเปนตองเดินทางออกนอกชุมชน ตองให
ความรวมมือการตรวจคัดกรองและปฏิบัติตามมาตรการที่ชุมชนกําหนด
๓.๕ ดูแลรักษาความสะอาดบาน ที่พักอาศัยสม่ําเสมอ โดยเนนทําความสะอาดจุดที่มีการใชงาน
รวมกับสมาชิกในบานบอย ๆ เชน ลูกบิดประตู โตะ เกาอี้ หองสวม ของใชในบาน ดวยน้ํายาทําความสะอาด
และใหทําความสะอาดเครื่องนอนสม่ําเสมอ
๓.๖ ดูแลใหมีการระบายอากาศที่ดีภายในบาน โดยเปดประตู หนาตาง ใหไดรับแสงแดดธรรมชาติ
สองทั่วถึงภายในบาน เทาที่สามารถเปนไปได อยางนอยวันละ ๑ ครั้ง
๓.๗ รวบรวมขยะทั่วไปใสถุงขยะ มัดปากถุงใหแนน และนําไปทิ้งในจุดรวบรวมขยะที่องคกร
ปกครองสวนทองถิ่นจัดเตรียมไว เพื่อนําไปกําจัดอยางถูกตอง
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