


   การแพร่เชื้อ   ผู้ป่วย 1 ราย สามารถแพร่เชื้อให้คนอื่นได้ เฉลี่ย 2-4 คน ทั้งนี้ ขึ้นกับ             
ความหนาแน่นของประชากร และฤดูกาล ระยะฟักตัวประมาณ 2-14 วัน 
  ช่องทางการแพร่โรค รูปแบบการระบาดเป็นแบบคนสู่คน ละอองเสมหะ (Droplet)                  
เป็นช่องทางหลักรวมถึงการสัมผัสใบหน้าและปาก

   การป้องกันการแพร่ระบาดของโรค 
 -  สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย
 -  ปิดจมูกและปาก เมื่อ ไอ จาม
 -  อยู่บ้าน 
 -  ไม่ไปทํางานเมื่อป่วย 
 - กักกันตัวเองเมื่อกลับจากพื้นที่ที่มีการระบาดของโรค เปิดเผยข้อมูลการเดินทางหรือ
พฤติกรรมเสีย่งกับแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าทีส่าธารณสขุ และปฏิบติัตามคาํแนะนาํของเจ้าพนกังาน
ควบคุมโรคติดต่ออย่างเคร่งครัด
 ทั้งนี้ หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามได้ที่ สายด่วนกรมควบคุมโรค 1422

    โคโรนาไวรัส (Coronavirus) เป็นกลุ่มของไวรัสที่ท�าให้เกิดโรคในสัตว์เลี้ยงลูก
ด้วยนม และนก ในมนุษย์น้ัน โคโรนาไวรัส ท�าให้เกิดการติดเชื้อในระบบทางเดิน
หายใจที่มักจะไม่รุนแรง เช่น โรคไข้หวัด แม้ว่ารูปแบบที่พบได้ยาก เช่น โรคซาร์ส,
 โรคเมอร์ส และ COVID-19  อาจท�าให้เสียชีวิตได้ อาการจะแตกต่างกันไป
ในแต่ละสายพันธุ์ ชื่อ “coronavirus” มาจากค�าในภาษาละติน corona และ
ภาษากรีก               ที่แปลว่า มงกุฎ หรือรัศมีในที่นี้หมายถึงลักษณะของ
ตัวไวรัสที่มองเห็นจากกล้องจุลทรรศน์ อิเล็กตรอนที่มีผิวยื่นเป็นแฉก ๆ 
เหมือนกับรัศมีของดวงอาทิตย์
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สวัสดีครับ พ่อแม่พี่น้องชาวเทศบาลนครนครศรีธรรมราช

	 ด้วยสถานการณ์ปัจจุบัน	ได้เกิดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา	2019	

(COVID-19)	ซึ่งในประเทศไทย	 โดยศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19	

(ศบค.)	 	 ได้ออกแถลงข่าวสถานการณ์การติดเชื้อไวรัสดังกล่าวอย่าง												

ต่อเนื่อง		พร้อมมาตรการต่างๆ	ของทางภาครัฐ	เพื่อสกัดกั้นการแพร่

ของเช้ือดังกล่าว	 ซึ่งในจังหวัดนครศรีธรรมราช	 ก็ได้พบผู้ป่วยติดเชื้อ

ด้วยเช่นกัน

	 เทศบาลนครนครศรีธรรมราช	 ไม่ได้นิ่งนอนใจ	 จึงได้ออก

ประกาศ	มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา	

2019	(COVID-19)		เพือ่กระตุน้เตอืนให้พนกังาน	เจ้าหน้าที	่มแีนวทาง

การปฏิบัติตน	รวมถึงแนวทางการป้องกันและเผยแพร่ข้อมูลให้กับประชาชนได้รับทราบถึงการดูแลตนเอง	

และครอบครัวให้มีสุขภาพแข็งแรง	เพื่อเป็นการรับผิดชอบต่อสังคม

	 เทศบาลนครนครศรธีรรมราช	หวงัเป็นอย่างยิง่ว่าแนวทางและมาตรการการป้องกนัทีไ่ด้ด�าเนนิการ

จะท�าให้ชาวเทศบาลนครนครศรีธรรมราช	ได้รับการดูแลด้านสุขภาพอย่างทั่วถึง	เชื่อมั่นว่าพวกเราทุกคน

จะฟันฝ่าวิกฤตนี้ไปได้อย่างปลอดภัย	 และขอให้ทุกท่านสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยเมื่อไป																				

แหล่งชุมชนนะครับ	ด้วยความห่วงใยทุกท่านครับ

																																																																(ผศ.เชาวน์วัศ	เสนพงศ์)	

																																																							นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช

ผศ.เชาวน์วัศ	เสนพงศ์		 นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช	
นายไสว	เขียวจันทร์		 รองนายกเทศมนตรีฯ
นายวิสุทธิ์	บุญชูวงศ์		 รองนายกเทศมนตรีฯ
นายครรชิต	มนูญผล		 รองนายกเทศมนตรีฯ	
นายสุภัค	รัตนพฤกษ์ขจร		 รองนายกเทศมนตรีฯ
นางสาวจิราภรณ์	แก้วปาน		 เลขานุการนายกเทศมนตรีฯ
นายกัณฑ์อเนก	เกตุแก้ว		 เลขานุการนายกเทศมนตรีฯ

นายธ�ารงค์	แรกค�านวณ		 ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีฯ
ว่าที่	ร.ต.โกวิทย์	เหมทานนท์		ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีฯ
นายทิพพากร	ด้วงฤทธิ์		 ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีฯ
นายชาคร	ไอยศูรย์		 ปลัดเทศบาล
นายวิชัยศักดิ์	ไสยเกตุ		 รองปลัดเทศบาล
นายสนิท	พรหมสุภา		 รองปลัดเทศบาล
นายสิทธิศักดิ์	ศักดิ์ศรี		 รองปลัดเทศบาล

นางสาวนิ่มนวล	ศรีลุนช่าง		 ผอ.ส�านักการคลัง	
นายดิเรกฤทธิ์	ทวะกาญจน์	 ผอ.การส�านักการช่าง
นายมนต์ชัย	บุตรมะรัถยา		 ผอ.การส�านักการประปา
นายประเสริฐศักดิ์	สมจิตต์	 รก.ผอ.ส�านักการศึกษา
นางสุรีวรรณ	สาสนานนท์		 ผอ.กองวิชาการและแผนงาน

นางอรนงค์	ชูล�าภู	 ผอ.กองสวัสดิการสังคม
นายศักดา	โปจุ้ย		 หัวหน้าส�านักปลัดเทศบาล
นายค�ามูล	นาสมปอง		 ผอ.กองสาธารณสุขฯ
นายสิทธิศักดิ์	ศักดิ์ศรี	 รก.ผอ.กองการแพทย์
นางอารีรัตน์	ไอยศูรย์	 หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

ส�านกังานเทศบาลนครนครศรธีรรมราช โทร. 0-7534-2880-2 โทรสาร 0-7534-7405
ศนูย์ประชาสมัพันธ์และเทคโนโลยสีารสนเทศ เทศบาลนครนครศรธีรรมราช โทร. 0-7534-1679 โทรสาร 0-7534-1678 

บรรณาธิการบริหาร

สถานท่ีติดต่อ

ท่ีปรึกษา
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	 จากสถานการณ์โรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา	2019			(COVID-19)	

ในประเทศไทย	ส่งผลให้หลายพื้นที่พบผู้ป่วยจากเชื้อไวรัสดังกล่าว

และจังหวัดนครศรีธรรมราชเอง	ก็มีสถิติตรวจพบผู้ติดเชื้อดังกล่าว

ด้วยนั้น		

	 เทศบาลนครนครศรีธรรมราช	ในฐานะองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิน่	ซึง่เป็นหน่วยงานภาครฐัทีม่คีวามใกล้ชดิประชาชน	มอี�านาจ

หน้าที่ในการดูแลประชาชนในเขตพื้นที่รับผิดชอบด้านการป้องกัน

และระงบัโรคติดต่อ	จงึได้มมีาตรการต่างๆ	เพือ่ป้องกนัและควบคมุ

โรค	 รวมถึงสร้างการตระหนักรู้ในการป้องกันตนเองให้กับพ่ีน้อง

ประชาชน	 ไม่ว่าจะเป็นการด�าเนินการประชาสัมพันธ	์ กระตุ้นเตือนให้ประชาชนดูแลตนเอง	 การฉีดล้าง

ท�าความสะอาดในพื้นที่ชุมชนด้วยน�้ายาฆ่าเชื้อ	การท�าความสะอาดสถานที่ซึ่งเปิดให้บริการประชาชนด้วย

น�้ายาฆ่าเช้ือ	 ให้บริการเจลแอลกอฮอล์ส�าหรับล้างมือในส�านักงาน	 การจ�ากัดการเข้า-ออก	 ทางเดียว																			

เพื่อควบคุมไม่ให้เกิดการระบาดของโรค	การจัดท�าหน้ากากด้วยผ้า	รวมถึงการส่งเสริมความรู้	สร้างความ

เข้าใจให้กับประชาชน	เกี่ยวกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา	2019	(COVID-19)		

	 การด�าเนนิการทัง้หมดนี	้เป็นมาตรการทีท่างเทศบาลนครนครศรธีรรมราช	ได้พยายามให้ครอบคลมุ

ในทุกๆ	ด้าน	ด้วยความร่วมมือของพนักงานเทศบาลทุกภาคส่วน	แต่ทั้งนี้	การด�าเนินงานจะเกิดผลสัมฤทธิ์

ที่ดีมีคุณค่า	 จ�าเป็นต้องได้รับความร่วมมือจากภาคประชาชน	ซึ่งจะต้องดูแลตนเองและปฏิบัติตนอย่างมี

ส�านึกรับผิดชอบต่อสังคมร่วมกัน		

	 เอกสารเพื่อการประชาสัมพันธ์	 ฉบับพิเศษ	 “มาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา	 2019																		

(COVID-19)	ฉบับนี้	 กระผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่า	ท่านผู้อ่านจะได้เข้าใจถึงที่มาของเชื้อไวรัส	การปฏิบัติตัว	

รวมถึงเข้าใจการท�างานของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช	 ซึ่งมุ่งหวังให้ประชาชนในเขตเทศบาลนคร

นครศรีธรรมราช	มีคุณภาพชีวิตที่ดี	มีสุขภาพที่แข็งแรง

	 	 	 	 	 												 	(นายชาคร		ไอยศูรย์)	

	 	 	 	 	 	 														ปลัดเทศบาล

สวัสดีครับ พ่อแม่พี่น้องชาวเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
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จุดคัดกรองประชาชน

คัดกรองวัดอุณภูมิ

ติดตั้งอ่างล้างมือ

กำาหนดทางเข้า-ออก สำานักงานทางเดียว

เว้นระยะให้บริการ

บริการเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ ทำาความสะอาดพื้นที่บริการประชาชน

สวมหน้ากากอนามัย

การดำาเนินมาตรการป้องกัน 
ณ สำ�นักง�นเทศบ�ลนครนครศรีธรรมร�ช
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จุดคัดกรอง 
ณ โรงพยาบาลเทศบาลนครนครศรีรธรรมราช

  เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ภายใต้
การนำ าของ ผศ . เชาวน ์ วัศ เสนพงศ ์             
นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ดำาเนิน
การทำาความสะอาด ในพ้ืนท่ีเขตเทศบาล และ
สถานที่ราชการในสังกัด โดยทำาความสะอาด
ในพ้ืนท่ีจุดเสีย่งด้านการบรกิารประชาชน เช่น 
ประตู โต๊ะ เก้าอี้ ราวจับบันได ลูกบิดประตู 
เป็นต้น รวมถึงล้างทำาความสะอาดถนน                
ถังขยะ ตามจุดต่างๆ ด้วยนำ้ายาฆ่าเชื้อโรค 
ท้ังน้ีเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้ใช้บริการ 
สร้างมาตรฐาน ด้านความปลอดภัย รวมถึง
เฝ้าระวัง เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 
-19) พร้อมเตรยีมสบูเ่หลวล้างมอืไว้ในห้องนำา้ 
และบรกิารเจลแอลกอฮอล์ล้างมอื บรเิวณทาง
เข้า-ออก สถานท่ีราชการในสังกัดทุกแห่ง  
การตรวจคดักรอง ประชาชนผู้ใช้บริการ ณ 
โรงพยาบาลเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
การติดตั้งอ่างล้างมือตามสถานที่ต่างๆ เพื่อ
ลดการแพร่กระจายของเชื้อไวรัส

ฉีดล้างถนน ล้างถังขยะ ด้วยน้ำายาฆ่าเช้ือ บริเวณถนน-ซอย สายต่างๆ ในเขตเทศบาลฯ 
เช่น ถนนราชดำาเนิน ถนนกระโรม ถนนศรีธรรมโศก ถนนศรีธรรมราช ฯลฯ รวมถึง สถานท่ีชุมชน
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บริการเจลแอลกอฮอล์์ล้างมือ เพื่อบริการประชาชน

ทำาความสะอาดสถานที่ราชการ เช่น พิพิธภัณฑ์เมืองนครศรีธรรมราช 
ศูนย์บริการสาธารณสุข อุทยานการเรียนรู้เมืองนครศรีธรรมราช ฯลฯ

ฉีดพ่นสถานที่ต่างๆ ด้วยน้ำายาฆ่าเชื้อ เช่น ศาลาที่พักผู้โดยสาร 
สถานีขนส่งรถโดยสารประจำาทาง ตลาด และชุมชนในเขตเทศบาลฯ
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ขั้นตอนการทำาหน้ากากด้วยผ้า

   ขอขอบคุณข้อมูล - https://www.who.int/thailand/health-topics/coronavirus https://th.wikipedia.org
  - เอกสารประกอบการอบรม โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เวอร์ชั่น 3 ครู ก./120325
   - เอกสารเผยแพร่กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

1.ตัดผ้าขนาด 20x30 เซนติเมตร วัดจากรมิผ้า1เซนติเมตร 

  แล้วใช้ปากกาขดีเป็นกรอบตามรปู

5.เย็บผ้าตามขอบปากกาท่ีขดีไว้ เว้นช่องไว้ 5 เซนติเมตร  

  ด้างล่าง เพ่ือกลับผ้า

6.พับครึ่งผ้าตามแนวนอน วัดจากขอบผ้าด้านบนลงมา 3 

เซนติเมตร แล้วเย็บปิดที่ขอบผ้าทั้ง 2 ด้าน

7.กดสันผ้าลงให้เรียบ

2.พับครึง่แล้ววัดจากขอบผ้าด้างล่างขึน้มา 1 เซนติเมตร     

  ใช้ปากกาขดีเส้น

3.เปิดผ้าขึน้ น�ายางยืดมาติดตรงกลางของผ้าท่ีพับครึง่ให้  

  ยางยืดอยู่ชดิขอบผ้าด้านนอก และอยู่ตรงด้านล่างบนเส้น   

  1 เซนติเมตรท่ีขดีไว้ แล้วเย็บติดให้แน่นท้ัง 4 จดุ(การตัด 

  ยางยืด ตัดความยาว 16 เซนติเมตร จ�านวน 2 เส้น)

4. ปิดผ้าลง แล้วเย็บผ้าตามเส้นท่ีเราขดีปากกา เว้นช่องไว้   

   5 เซนติเมตรด้างล่าง เพ่ือกลับผ้า

9-10 เย็บปิดขอบท้ัง 2 ด้าน จะได้หน้ากากผ้าซึง่เสรจ็สมบูรณ์

8.เย็บปิดขอบ
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1. ฝ่�มือถูกัน

3.ฝ่�มอืถูกฝ่�มอืและน้ิวถูซอกน้ิว

5.ถูน้ิวหัวแม่มอืโดยรอบด้วยฝ่�มอื

2. ฝ่�มือถูหลังฝ่�มือ

4. หลังนิ้วมือถูฝ่�มือ

6.ปล�ยน้ิวมอืถูขว�งฝ่�มอื 7. ถูรอบข้อมือ

ล้างมือ 7 ท่า

5 6

4
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