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มาตรการต่อสถานการณ์

การแพร่ ร ะบาดของโรคที่ เ กิ ด จากเชื้ อ ไวรั ส สาธารณสุขในพื้นที่ หรือสายด่วนกรมควบคุมโรค DDC Hotline 1422 นอกจากนี้ยังรณรงค์ในการกินร้อน ช้อนเรา
และในวันที่ัี 24 มีนาคม พ.ศ.2563 พลเอกประยุทธ์
(COVID-19)
จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
อันเนื่องมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค กลาโหม ได้ขออ�ำนาจคณะรัฐมนตรี ออกพระราชก�ำหนด
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงสาธารณสุขได้ก�ำหนด (พ.ร.ก.) การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.
ให้โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เป็นโรคติดต่ออันตราย 2548 โดยมีการก�ำหนดรายละเอียดเรื่องพื้นที่และแนว
ตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 และขอความ ปฏิบตั หิ ลังจากเป็นมติคณะรัฐมนตรี เพือ่ ควบคุมการระบาด
ร่วมมือให้งดการเดินทางไปเขตติดโรคติดต่ออันตรายและ ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยประกาศข้อก�ำหนด
ให้หลีกเลีย่ งการเดินทางไปพืน้ ทีท่ มี่ กี ารระบาดต่อเนือ่ ง หรือ และข้อปฏิบัติตาม พ.ร.ก ฉุกเฉิน ฉบับ 1 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่
พืน้ ทีท่ พี่ บผูป้ ว่ ยตามรายงานขององค์การอนามัยโลก และขอ วันที่ 26 มีนาคม ถึงวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2563 ข้อ
ให้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด รวมทั้งให้ความร่วมมือ ก�ำหนดและข้อปฏิบัติตาม พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ฉบับที่ 1 สรุปได้
และปฏิบัติตามค�ำแนะน�ำต่าง ๆ อย่างเคร่งครัด เพื่อความ ดังนี้
ปลอดภัยทัง้ ของตนเองและผูอ้ นื่ รวมทัง้ ลดผลกระทบในด้าน
เศรษฐกิจและสังคม
1. การห้ามเข้าพื้นที่เสี่ยง ห้ามประชาชนเข้าไปใน
ประเทศไทยได้ด�ำเนินการเฝ้าระวัง คัดกรอง และ พื้นที่เสี่ยงหรือสถานที่ซึ่งมีความเสี่ยงต่อการติดต่อเชื้อโรค
ป้องกันควบคุมโรคติดต่อดังกล่าวมาเป็นระยะ ดังนี้
โควิด-19
2. การปิดสถานที่ที่เสี่ยงต่อการติดต่อโรค พิจารณา
1. ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ 46 แห่ง สั่งปิดสถานที่ซึ่งมีคนจ�ำนวนมากไปท�ำกิจกรรมร่วมกัน และ
คัดกรองผู้เดินทางเข้า-ออกประเทศ ท่าอากาศยาน 6 แห่ง เสี่ยงต่อการแพร่เชื้อโควิด-19 เป็นการชั่วคราว
คือ สุวรรณภูมิ ดอนเมือง เชียงใหม่ เชียงราย ภูเก็ต และ กระบี่
3. การปิดช่องทางเข้ามาในราชอาณาจักร ในการใช้
ท่าเรือ 6 แห่ง คือกรุงเทพมหานคร แหลมฉบัง เชียงแสน ยานพาหนะไม่วา่ จะเป็นอากาศยาน เรือ รถยนต์ หรือพาหนะ
ภูเก็ต สมุยและกระบี่ และด่านพรมแดนทางบกอีก 34 แห่ง อื่นใด หรือในการใช้เส้นทางคมนาคมไม่ว่าทางอากาศ ทาง
2. สถานพยาบาล (ภาครัฐและเอกชน) คัดกรองผู้ น�้ำ หรือ ทางบก เพื่อเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร ให้เจ้า
ทีม่ ไี ข้ ร่วมกับมีอาการระบบทางเดินหายใจอย่างใดอย่างหนึง่ หน้าทีผ่ รู้ บั ผิดชอบปิดช่องทางเข้าออกด่าน จุดผ่านแดน หรือ
เช่น ไอ เจ็บคอ มีนำ�้ มูก หายใจล�ำบาก และมีประวัตเิ สีย่ ง เช่น จุดผ่อนปรนตามกฎหมาย
มีประวัติเดินทางจากเขตติดโรคอันตราย และพื้นที่ที่มีการ
4. การห้ามกักตุนสินค้า ห้ามผู้ใดกักตุนสินค้าซึ่งเป็น
ระบาดต่อเนื่อง ภายใน 14 วัน หรือประกอบอาชีพ
ยา เวชภัณฑ์ อาหาร น�้ำดื่ม หรือสินค้าอื่นที่จ�ำเป็นต่อการ
สัมผัสใกล้ชดิ นักท่องเทีย่ วทีม่ าจากเขตติดโรคอันตราย/พืน้ ที่ อุปโภคบริโภคในชีวิตประจ�ำวัน ไม่ว่าจะเป็นสินค้าควบคุม
มีการระบาดอย่างต่อเนือ่ ง หรือบุคลากรทางการแพทย์ และ ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ.
สาธารณสุขที่สัมผัสกับผู้ป่วยตามเกณฑ์เฝ้าระวัง
2542
3. เฝ้าระวังในการชุมชน ให้ความรู้ประชาชน
5. การห้ามชุมนุม ห้ามมิให้มีการชุมนุม การท�ำ
เมื่อพบนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาจากเขตติดต่อโรคอันตราย กิจกรรม หรือการมั่วสุมกัน ณ ที่ใด ๆ ในสถานที่แออัดหรือ
หรือพืน้ ทีท่ รี่ ะบาดอย่างต่อเนือ่ ง มีไข้ ร่วมกับมีอาการ ไอ เจ็บ กระท�ำการดังกล่าวอันเป็นการยุยงให้เกิดความไม่สงบ
คอ มีนำ�้ มูก หายใจล�ำบาก อย่างใดอย่างหนึง่ ให้แจ้งบุคลากร
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6. การเสนอข่าว ห้ามการเสนอข่าวหรือท�ำให้แพร่หลาย
ทางสือ่ ต่าง ๆ ซึง่ มีขอ้ ความหรือข่าวสารเกีย่ วกับสถานการณ์โรค
ติดเชื้อโควิด-19 อันไม่เป็นความจริงและอาจท�ำให้ประชาชน
เกิดความหวาดกลัว หรือเจตนาบิดเบือนข้อมูลข่าวสารดังกล่าว
อันท�ำให้เกิดความเข้าใจผิดในสถานการณ์ฉุกเฉิน
7. มาตรการเตรียมรับสถานการณ์ ให้ผู้ว่าราชการ
กรุงเทพฯ และผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด เป็นผู้ก�ำกับ
การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินทุกมิติในเขตท้อง
ที่ที่ตนรับผิดชอบ ให้หน่วยงานของรัฐทุกแห่ง ก�ำหนดและ
ประชาสัมพันธ์เผยแพร่มาตรการเพื่อช่วยเหลือหรือบรรเทา
ผลกระทบอั น เกิ ด จากการบั ง คั บ ใช้ ม าตรการของรั ฐ ต่ อ
ประชาชน
8. มาตรการพึงปฏิบัติส�ำหรับบุคคลบางประเภท
ให้กลุ่มคนที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อโรคโควิด-19 ได้ง่ายดัง
ต่อไปนี้ อยู่ในเคหสถานหรือบริเวณสถานที่พ�ำนักของตน เพื่อ
ป้องกันตนเองจากการติดเชื้อ ได้แก่ ผู้สูงอายุตั้งแต่ 70 ปีขึ้น
ไป กลุม่ คนทีม่ โี รคประจ�ำตัว ได้แก่ โรคไม่ตดิ ต่อเรือ้ รังต่างๆ เช่น
โรคเบาหวาน, โรคความดันโลหิตสูง, โรคหลอดเลือดหัวใจและ
สมอง, โรคในระบบทางเดินหายใจ, โรคภูมิแพ้ กลุ่มเด็กเล็กที่
มีอายุต�่ำกว่า 5 ปี ลงมา
9. มาตรการเกี่ยวกับการออกนอกราชอาณาจักร ให้
กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงมหาดไทย และส�ำนักงาน
ต�ำรวจแห่งชาติ เข้มงวดในการตรวจตราหรือออกวีซ่าหรือ
อนุญาตให้ชาวต่างประเทศ ซึ่งมิได้มีกิจการงานปกติหรือถิ่นที่
อยู่ในราชอาณาจักรยังคงอยู่ในราชอาณาจักร
10. มาตรการดูแลความสงบเรียบร้อย ในส่วนของ
กรุงเทพมหานคร ให้ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ จัดเวรยาม หรือ
ตัง้ จุดตรวจตามถนน เส้นทางคมนาคม สถานีขนส่งหรือโดยสาร
เพื่อป้องกันอุบัติเหตุ การก่ออาชญากรรม
11. มาตรการป้องกันโรค ให้มีมาตรการป้องกันโรค
คามทีท่ างราชการก�ำหนดเพือ่ ใช้ปฏิบตั เิ ป็นการทัว่ ไป หรือใช้ใน
กรณีผ่อนผัน หรือ ยกเว้นการปฏิบัติตามข้อก�ำหนด

12. นโยบายที่ยังคงให้เปิดสถานที่ท�ำการ โดยรัฐบาลมี
นโยบายให้โรงพยาบาล สถานพยาบาล คลินิกแพทย์รักษาโรค
ร้านขายยา ร้านอาหารในส่วนซึ่งมิใช่สถานบันเทิงหรือสถาน
บริการและแผงจ�ำหน่ายอาหารซึ่งผู้บริโภคซื้อไปบริโภคนอก
สถานที่ ยังคงประกอบกิจการต่อไปได้ตามปกติ เพื่อความ
สะดวกและความเป็นอยู่ตามปกติของประชาชน
13. ค�ำแนะน�ำเกี่ยวกับการเดินทางข้ามเขตพื้นที่จังหวัด
ในช่วงเวลานี้ประชาชนพึงงดหรือชะลอการเดินทางข้ามเขต
พื้นที่จังหวัดในระยะนี้ โดยไม่จ�ำเป็นและควรพักหรือท�ำงาน
อยู่ ณ ที่พ�ำนักของตน
14. ค�ำแนะน�ำในการจัดกิจกรรมอื่น ๆ การจัดกิจกรรม
หรือพิธกี ารทางสังคมตามประเพณีนยิ ม เช่น พิธมี งคลสมรส พิธี
เซ่นไหว้บรรพบุรุษ ยังคงจัดได้ตามความเหมาะสม
15. โทษ ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม ข้อ 1, 2, 3, 4,
5, 6 ต้องรับโทษตามมาตรา 18 แห่งพระราชก�ำหนดการ
บริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548
16. การใช้บังคับ ข้อก�ำหนดนี้ให้ใช้บังคับทั่วราช
อาณาจักร รวมทั้งพื้นที่ที่อยู่ระหว่างการประกาศสถานการณ์
ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
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กระทรวงมหาดไทย โดยปลัดกระทรวงมหาดไทย
(นายฉัตรชัย พรหมเลิศ) ได้มีหนังสือถึงผู้ว่าราชการ
จังหวัดทุกจังหวัด ให้ทุกจังหวัดจัดท�ำค�ำสั่งมอบหมาย
เจ้าหน้าทีฝ่ า่ ยปกครองร่วมกับเจ้าหน้าทีต่ ำ� รวจและทหาร
ในพืน้ ที่ เพือ่ ร่วมกันตัง้ ด่านตรวจหรือจุดสกัดในการดูแล
การเดินทางข้ามพื้นที่จังหวัด เพื่อจัดระเบียบการเดิน
ทาง การจราจร การเฝ้าระวัง หรือสังเกตผู้เดินทางและ
พฤติกรรมทีเ่ สีย่ งต่อการติดต่อโรค ตัง้ แต่เวลา 00.01 น.
ของวันพฤหัสบดีที่ 26 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป และ
ด�ำเนินการตามอ�ำนาจหน้าที่ต่อไป นอกจากนี้ พลเอก
อนุพงษ์ เผ่าจินดา เน้นย�้ำว่า ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัด
ด�ำเนินการตามมาตรการต่าง ๆ ตั้งแต่การแยกกัก กักกัน
คุมไว้สังเกตอาการ อย่างเข้มงวด และให้ความส�ำคัญ
กับการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing)
เพื่อหลีกเลี่ยงการสัมผัสร่างกายจากการทักทายหรือท�ำ

กิจกรรมร่วมกับคนหมู่มาก รวมถึงการขอความร่วมมือ
ให้ประชาชนอยู่บ้าน ลดการเดินทาง เพื่อสกัดกั้นและ
ควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
ไม่ให้แพร่กระจายในวงกว้าง และเมื่อวันที่ 16 เมษายน
2563 นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย
พร้อมด้วยนายปวิณ ช�ำนิประศาสน์ รองปลัดกระทรวง
มหาดไทย นายธนาคม จงจิระ อธิบดีกรมการปกครอง
ผู้บริหารกรมการปกครอง ผู้แทนจากกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ผู้แทนจากกรุงเทพมหานคร และผู้
แทนจากกระทรวงการคลัง ได้ร่วมประชุมหารือแนวทาง
การตรวจสอบยืนยันบุคคล กรณีมาตรการเยียวยากลุ่ม
แรงงาน ลูกจ้างชั่วคราว อาชีพอิสระที่ไม่อยู่ในระบบ
ประกันสังคม เพือ่ น�ำเสนอแนวทางการให้ความช่วยเหลือ
เยียวยา ตามมาตรการโครงการ “เราไม่ทิ้งกัน” ณ ห้อง
ประชุม 1 ชั้น 2 กรมการปกครอง
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กรมการปกครองกับภารกิจเฝ้า
ระวังการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ
ร้ายแรงจากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19)

กรมการปกครองโดย นายธนาคม
จงจิระ อธิบดีกรมการปกครอง เน้นย�้ำ
การท�ำหน้าทีข่ องฝ่ายปกครองในพืน้ ทีใ่ น
สถานการณ์ระบาดของเชือ้ ไวรัสโควิด19
ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง
แต่งตัง้ เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อตาม
พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558
(ฉบับที่ 3) และ (ฉบับที่ 4 ) พ.ศ. 2563
ก�ำหนดให้ขา้ ราชการและเจ้าหน้าทีส่ งั กัด
กระทรวงมหาดไทย ซึ่งด�ำรงต�ำแหน่งดัง
ต่อไปนีเ้ ป็นเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ
ตามพระราชบั ญ ญั ติ โรคติ ด ต่ อ พ.ศ.
2558 เฉพาะในเขตท้องที่ที่ตนมีอ�ำนาจ
หน้าที่ดูแลและรับผิดชอบในการปฏิบัติ
ราชการ ได้แก่ 1) ผู้ว่าราชการจังหวัด
2) รองผู้ว่าราชการจังหวัด

3) ปลัดจังหวัด 4) นายอ�ำเภอ 5) ปลัด
อ�ำเภอผู้เป็นหัวหน้าประจ�ำกิ่งอ�ำเภอ 6)
ปลัดอ�ำเภอ 7) เจ้าพนักงานปกครอง
เจ้าหน้าที่ปกครอง ประจ�ำศาลากลาง
จังหวัด 8) เจ้าหน้าที่ปกครอง ประจ�ำที่
ว่าการอ�ำเภอ และ 9) ก�ำนัน ผู้ใหญ่บ้าน
แพทย์ประจ�ำต�ำบล สารวัตรก�ำนัน ผูช้ ว่ ย
ผู้ใหญ่บ้าน
อธิบดีกรมการปกครองขอให้ฝ่าย
ปกครองเฝ้ า ระวั ง การระบาดของเชื้ อ
ไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 (ไวรัส
“โควิ ด -19”) ที่ เ กิ ด ขึ้ น ในพื้ น ที่ โดย
ได้เ น้นย�้ ำ ฝ่ า ยปกครองในพื้ นที่ ให้ นาย
อ�ำเภอ และฝ่ายปกครอง ร่วมกันบูรณา
การกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัด
ท�ำแผนการด�ำเนินงานเพื่อการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาการระบาดของเชื้อไวรัส
“โควิด-19” และติดตามสถานการณ์การ
ระบาด อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งสร้างการ
รับรู้ให้กับประชาชนถึงสถานการณ์การ
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ระบาด ตามสถานการณ์ทเี่ ป็นจริง เพือ่ ลด
ความตืน่ ตระหนก เพือ่ ให้เกิดความเข้าใจ
และแนวทางการปฏิบัติตนให้เกิดความ
ปลอดภัย ตรวจตราสอดส่องโรงแรม/
สถานที่พักในพื้นที่เฝ้าระวังผู้ป่วยและ
ตรวจสอบการลงทะเบียนในบัตรทะเบียน
ผู้เข้าพัก (แบบ ร.ร.3) ของนักท่องเที่ยว
อย่างละเอียด หากพบผู้เกิดสภาวะเสี่ยง
ให้ ป ระสานหน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งหรื อ
แจ้งสายด่วนกรมควบคุมโรค โทร 1422
บูรณาการร่วมกับหน่วยงานสาธารณสุข
ในพื้นที่ในการบริการประชาชน บูรณา
การร่วมกับหน่วยงานทุกภาคส่วนในการ
ท�ำความสะอาดพื้นที่สาธารณะ ชุมชน
และสถานที่ราชการ และใช้กลไกคณะ
กรรมการหมู ่ บ ้ า นในพื้ น ที่ ตามความ
จ�ำเป็นและเหมาะสม ในการด�ำเนินงาน
จัดกิจกรรม เพื่อเตรียมความพร้อมใน
การป้องกันการระบาดของเชื้อไวรัส “โค
วิด-19”
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การด�ำเนินการจัดเตรียม local quarantine ของแต่ละ
จังหวัด และการแจกจ่ายหน้ากากอนามัยและเวชภัณฑ์ตาม
ที่กระทรวงมหาดไทยได้มอบหมายให้กรมการปกครองด�ำเนิน
การ โดยทีท่ ำ� การปกครองจังหวัดทัง้ 76 จังหวัด ในการบริหาร
จัดการหน้ากากอนามัยและเวชภัณฑ์ส�ำหรับกลุ่มเสี่ยงภายใน
พื้นที่จังหวัด พร้อมจัดสรรให้ที่ท�ำการปกครองอ�ำเภอทั้ง 878
อ�ำเภอ เพื่อแจกจ่ายให้เฉพาะ 4 กลุ่มเสี่ยงในพื้นที่ ได้แก่
1. ผู้ปฏิบัติหน้าที่ใกล้ชิด/สัมผัสกับผู้ป่วย 2. ผู้ที่ปฏิบัติงาน
บริการที่ใกล้ชิดกับประชาชน 3. ผู้ที่ปฏิบัติงานที่มีความเสี่ยง
4. กลุ่มเสี่ยง/กลุ่มเปราะบาง ทั้งนี้ ขอให้ปลัดจังหวัดและนาย
อ�ำเภอให้ความส�ำคัญกับเรื่องดังกล่าว จัดสรรหน้ากากให้ตรง
กับกลุม่ เป้าหมายเท่านัน้ และด�ำเนินการตามแนวทางทีก่ ำ� หนด
อย่างเคร่งครัด บริสุทธิ์ ยุติธรรม กรณีมีปัญหาอุปสรรค ให้แจ้ง
กรมการปกครองทราบโดยด่วน นอกจากนี้ยังได้เน้นย�้ำให้
ปลัดอ�ำเภอในพื้นที่บันทึกข้อมูลใน application ThaiQM
จัดท�ำฐานข้อมูลผู้ที่เดินทางกลับเข้าหมู่บ้าน/ชุมชน เนื่องจาก
อ�ำเภอถือเป็นก�ำลังส�ำคัญ และเป็นหน่วยงานหลักในการบูรณา
การร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ในพื้นที่ โดยข้อมูลต่าง ๆ ถือ
เป็นเรื่องส�ำคัญส�ำหรับสนับสนุนการตัดสินใจเชิงนโยบาย และ

ที่อธิบดีกรมการปกครองเน้นย�้ำเสมอในการประชุมติดตาม
ผ่านระบบ Video Conference คือเรือ่ งของตัวอย่างทีป่ ระสบ
ความส�ำเร็จหรือ Best Practice ของจังหวัด/อ�ำเภอ ในการ
เฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 เพื่อ
รวบรวมเป็นองค์ความรู้น�ำไปใช้ประโยชน์ต่อไป และในคราว

ประชุมกรมการปกครองเมื่อวันที่ 30 มีนาคม พ.ศ.2563 ผ่าน
ระบบ Video Conference อธิบดีกรมการปกครองได้เน้นย�ำ้ ให้
อ�ำเภอปฏิบัติตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินทั่วราชอาณาจักร
การจัดท�ำฐานข้อมูลในระดับพื้นที่ การสนับสนุนงบประมาณใน
ระดับอ�ำเภอ จัดตั้งศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรค
ติดต่อเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 กรมการปกครอง (ศบค.ปค.) การ
ก�ำกับติดตาม การเผยแพร่ข่าวผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ประเด็น
ความเดือดร้อนอื่น ๆ ของประชาชนในพื้นที่ สุดท้ายอธิบดีกรม
การปกครองได้ฝากความห่วงใย พร้อมให้ก�ำลังใจและชื่นชม
การปฏิบัติงานของทีมงานฝ่ายปกครองในส่วนภูมิภาคทุกคน
“…สุดท้ายนี้ อยากให้ก�ำลังใจทุกท่านให้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความ
ปลอดภัย จนเกิดความผาสุขแก่พี่น้องประชาชนในพื้นที่...ขอ
ให้ผู้บริหาร ณ ที่นี้ โปรดยืนขึ้นและปรบมือเพื่อแสดงก�ำลังใจ
ให้กับทุกคน”

วิทยาลัยการปกครองกับมาตราการป้องกัน
การแพร่ระบาด COVID-19
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อร้ายแรงจากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) รวมทั้งมาตรการต่าง ๆ และข้อ
สัง่ การของอธิบดีกรมการปกครอง ในการเผ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของเชือ่ ไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 และให้ปฏิบตั ิ
ตามมาตราการต่าง ๆ อย่างเคร่งครัดเพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรคโควิด 19 วิทยาลัยการปกครองได้น�ำมาตรการต่าง ๆ มา
ปรับใช้เพือ่ ให้ขา้ ราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง ตลอดจนขอความร่วมมือผูท้ ผี่ า่ นเข้าออกหรือเข้ามาติดต่อราชการทีว่ ทิ ยาลัยการ
ปกครองได้ถือปฏิบัติ ไม่ว่าจะเป็นการคัดกรอง ณ จุดคัดกรองของวิทยาลัยการปกครอง การเว้นระยะทางสังคม (Social Distancing)
การท�ำความสะอาดสถานที่ราชการ ตลอดจนการเน้นย�้ำและให้ความส�ำคัญกับการ “สวมหน้ากากอนามัย กินร้อน ช้อนเรา ล้างมือ”
วิทยาลัยการปกครอง
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การจัดกิจกรรม Big Cleaning Day
เมื่อวันที่ 17 มีนาคม พ.ศ.2563
วิทยาลัยการปกครองได้การจัดกิจกรรม Big
Cleaning Day ซึ่งเป็นมาตรการหนึ่งตาม
ข้อสั่งการของอธิบดีกรมการปกครอง โดย
อธิการวิทยาลัยการปกครอง นายบรรจบ
จันทรัตน์ ได้นำ� ข้าราชการ พนักงานราชการ
และลูกจ้างของวิทยาลัยการปกครอง

ร่วมกันท�ำความสะอาดอาคารและสถานที่
ต่าง ๆ ภายในวิทยาลัยการปกครอง โดย
ได้รบั ความร่วมมือจากเทศบาลต�ำบลธัญบุรี
ในการฉีดพ่นน�้ำท�ำความสะอาดและพ่นยา
ฆ่าเชื้อโรคต่าง ๆ ตามอาคารสถานที่ของ
วิทยาลัยการปกครอง เพื่อก�ำจัดฝุ่นและเชื้อ
ไวรัสต่าง ๆ รวมทั้งเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019
(COVID-19)
และเมื่อวันที่ 14 เมษายน 2563
นายธนาคม จงจิระ อธิบดีกรมการปกครอง
ได้เป็น ประธานในพิธีเปิดกิจกรรม “Big
Cleaning Day สูว้ กิ ฤตโควิด-19” ณ บริเวณ
อาคารส�ำนักงานกรมการปกครอง กระทรวง
มหาดไทย และได้ ม อบถุ ง มื อ หน้ า กาก
อนามั ย แอลกอออลล์ รวมทั้ ง อุ ป กรณ์
ส�ำหรับท�ำความสะอาด โดยมี นายสมหวัง
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พ่วงบางโพ รองอธิบดีกรมการปกครองฝ่าย
บริหารและพัฒนาระบบงาน นายศักดิ์ฤทธิ์
สลักค�ำ รองอธิบดีกรมการปกครองฝ่าย
ความมั่นคง และนายพิริยะ ฉันทดิลก รอง
อธิบดีกรมการปกครองฝ่ายปกครองท้อง
ที่ น�ำผู้บริหารกรมการปกครอง ข้าราชการ
สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน พนักงาน เจ้า
หน้าที่ ร่วมกันจัดกิจกรรมท�ำความสะอาด
สถานที่ปฏิบัติงาน และอุปกรณ์ที่ใช้ในการ
ปฏิบตั งิ าน เพือ่ เป็นการป้องกันและลดความ
เสี่ยงในสถานที่ปฏิบัติงาน ในครั้งนี้ อธิบดี
กรมการปกครอง ได้อวยพรเนื่องในวัน
ครอบครัวและวันสงกรานต์ไทยปี 2563 ขอ
ให้พนี่ อ้ งฝ่ายปกครองทุกท่านและครอบครัว
มีความสุข ความเจริญ ปราศจากโรคภัย
ขอเป็นก�ำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ “บ�ำบัด
ทุกข์ บ�ำรุงสุข” ให้กับพี่น้องประชาชนผ่าน
พ้นวิกฤตินี้ไปได้ และในการนี้ วิทยาลัย
การปกครองได้ร่วมกันจัดกิจกรรมท�ำความ
สะอาดส�ำนักงานของแต่ละหน่วยงานภายใน
ที่ต้ังวิทยาลัยการปกครอง โดยได้รับการ
สนับสนุนจากเทศบาลต�ำบลธัญบุรี ในการ
ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโรคบริเวณอาคารสถานที่
ต่าง ๆ ณ วิทยาลัยการปกครอง อ.ธัญบุรี
จ.ปทุมธานี
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พบ...

บรรณาธิการ

สวัสดีท่านผู้อ่านจดหมายข่าว “วิถีธัญบุรี” ทุก
ท่านครับ ฉบับนีเ้ ป็นฉบับพิเศษทีน่ ำ� เสนอเรือ่ งราวเกีย่ ว
กับมาตรการเฝ้าระวังและการป้องกันการแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19
ด้วยความห่วงใยจึงขอให้ทุกท่านดูแลสุขภาพ
ตนเอง ถ้ า ไม่ มี ธุ ร ะจ� ำ เป็ น เร่ ง ด่ ว นก็ ข อให้ อ ยู ่ บ ้ า น
หรือถ้ามีความจ�ำเป็นต้องออกนอกบ้านก็ขอให้สวม

ประชาคมอาเซียนกับ COVID-19

ไวรัสโคโรนา (Coronavirus) เป็นไวรัสที่ถูก
พบครั้งแรกในปี ๑๙๖๐ แต่ยังไม่ทราบแหล่งที่มา
อย่างชัดเจนว่ามาจากที่ใด เคยค้นพบไวรัสสาย
พันธุ์นี้แล้วทั้งหมด ๖ สายพันธุ์ ส่วนสายพันธุ์ที่
ก�ำลังแพร่ระบาดหนักทัว่ โลกตอนนีเ้ ป็นสายพันธุท์ ี่
ยังไม่เคยพบมาก่อน คือ สายพันธุ์ที่ ๗ จึงถูกเรียก
ว่าเป็น “ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่” และในภาย
หลังถูกตั้งชื่ออย่างเป็นทางการว่า “โควิด-19”
(COVID-19) ประชาคมอาเซียนตระหนักถึงความ
จ�ำเป็นเร่งด่วนทีจ่ ะต้องแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาด
ของโรคนีจ้ งึ ได้จดั การประชุมรัฐมนตรีตา่ งประเทศ
อาเซียนกับประเทศจีนสมัยพิเศษ เมื่อวันที่ ๒๐
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ที่กรุงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว เป็นการประชุมว่า
ด้วยโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์
ใหม่ (NPC) โดยสาระส�ำคัญเพือ่ ส่งเสริมความร่วม
มือระหว่างอาเซียนกับสาธารณรัฐประชาชนจีนใน
การป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ผ่านการด�ำเนินการ
ต่าง ๆ ๖ ด้าน คือ
๑. จัดการประชุมผูน้ าํ อาเซียน-จีน สมัยพิเศษ
ว่าด้วยโรคไวรัสโคโรนาในเวลาที่เหมาะสม เพื่อ
สร้างคุณค่าและยกระดับ ความร่วมมือให้มากยิ่ง
ขึน้ เพือ่ เสริมสร้างคุณปู การแก่การสาธารณสุขโลก
๒. ส่งเสริมการหารือเชิงนโยบายและการ
แลกเปลี่ ย นผ่ า นกลไกการประชุ ม รั ฐ มนตรี
สาธารณสุข อาเซียน-จีน และการประชุมเจ้า
หน้าที่อาวุโสด้านการพัฒนาสาธารณสุขอาเซียนจีน เพื่อดําเนินการตามบันทึกความเข้าใจ ด้าน
สาธารณสุขอาเซียน-จีนอย่างเต็มที่ และสนับสนุน
โครงการความร่วมมือให้มากยิ่งขึ้น
๓. ร่วมกันยกระดับประสิทธิภาพในการ
ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้ออุบัติใหม่ ร่วมกัน
แลกเปลีย่ นเทคโนโลยี ประสบการณ์ และฝึกอบรม
บุคลากร จัดการประชุมปฏิบัติการอาเซียน-จีน
ในด้านบุคลากรด้านภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข
เสริมสร้างความร่วมมือระหว่างศูนย์ควบคุมโรค
ในประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาคและหน่วยงานของ
อาเซียนทีเ่ กีย่ วข้อง และจัดการประชุมย่อยระหว่าง
การประชุมอาเซียน-จีน ครั้งที่ ๓ ว่าด้วยความร่วม
มือด้านสาธารณสุขที่จะจัดขึ้นในปีนี้ เพื่อดําเนิน
การหารือในเชิงลึกในเรื่องการป้องกันและควบ
คุมโรคฯ
๔. แบ่งปันข้อมูลอย่างทันท่วงทีตอ่ ไป ซึง่ รวม

หน้ากากอนามัย รักษาระยะห่างกับคนอื่น (Social
Distancing) กินร้อน ช้อนเรา ล้างมือบ่อย ๆ และ
ติดตามมาตรการต่าง ๆ และถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
เพื่อตัวเราเอง ตลอดจนคนรอบข้างและสังคมของเรา
เพื่อช่วยกันลดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา
2019 แล้วพบกันใหม่ฉบับหน้าครับ
นายบรรจบ จันทรัตน์
บรรณาธิการ

ถึงแนวปฏิบตั ทิ างเทคนิค และแนวทางการป้องกัน
และควบคุมการวินิจฉัยโรค การรักษาและการเฝ้า
ระวังและความร่วมมือในการวิจัย และพัฒนายา
รักษาโรคและวัคซีนป้องกันโรค
๕. ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมรูปแบบ
ใหม่ เช่น พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้ประโยชน์
จากปี แ ห่ ง ความร่ ว มมื อ ด้ า นเศรษฐกิ จ ดิ จิ ทั ล
อาเซียน-จีน ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการที่ได้รับผล
กระทบจากของการแพร่ ร ะบาด โดยเฉพาะ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมได้ขยายความ
ร่วมมือทางเศรษฐกิจดิจิทัล
๖. มุ่งมั่นในการลดผลกระทบของการแพร่
ระบาดต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของทุก
ประเทศ และร่วมกันรักษาไว้ซึ่งการแลกเปลี่ยน
ระหว่างประชาชน กิจกรรมการค้าและการลงทุน
ในภูมิภาค และดําเนินการให้ การแลกเปลี่ยน
และความร่วมมือกลับคืนสู่สภาวะปกติอย่างเต็ม
รูปแบบในโอกาสแรก โดยตั้งอยู่บนพื้นฐานสอง
ความคืบหน้าของการป้องกันและควบคุมการแพร่
ระบาดต่อไป
โดยถ้อยแถลงระบุด้วยว่า เหตุการณ์ครั้งนี้
ท�ำให้ระลึกถึงการตอบสนองต่อภาวะฉุกเฉินร่วม
กันของประเทศอาเซียนและจีนต่อความท้าทายที่
สําคัญ เช่น วิกฤตการณ์ทางการเงินในเอเชีย เห
ตุคลื่นสึนามิในมหาสมุทรอินเดีย การแพร่ระบาด
ของโรคทางเดินหายใจ เฉียบพลันรุนแรง (โรค
ซาร์ส) และแผ่นดินไหวที่เมืองเวิ่นชวน ธรรมเนียม
ปฏิบัติของความเป็นน�้ำหนึ่งใจเดียวกัน และการ
ช่ ว ยเหลื อ ซึ่ ง กั น และกั น ในห้ ว งเวลาแห่ ง ความ
ยากลํ า บาก โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง การประชุ ม ผู ้
นําอาเซียน-จีน สมัยพิเศษ ว่าด้วยโรคซาร์ส ที่
กรุงเทพฯ ประเทศไทย เมื่อวันที่ ๒๙ เมษายน
๒๕๔๖ ที่ได้แสดงถึงบทบาทที่เป็น แบบอย่างที่
ดีในการส่งเสริมความร่วมมือด้านสาธารณสุขใน
ภูมิภาค ตระหนักถึงความท้าทายข้ามพรมแดนที่
เกิดจากโรคไวรัสโคโรนาและการส่งเสริมความร่วม
มือระหว่างอาเซียน-จีน ในการร่วมกันจัดการกับ
ความท้าทายนี้ เพือ่ ปกป้องสุขภาพ ความปลอดภัย
ของประชาชน และการพัฒนาทาง สังคมและ
เศรษฐกิจในประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาค และเพื่อ
สะท้อนข้อเสนอแนะขององค์การอนามัยโลกอัน
เป็น คุณูปการที่สําคัญต่อการสาธารณสุขของโลก
เน้นย�้ำถึงความเร่งด่วนและความจําเป็นที่เพิ่มขึ้น
ต่อความร่วมมือในการป้องกันและควบคุมโรคฯ
จากการที่ ประเทศอาเซียนและจีนมีสายสัมพันธ์

ที่ใกล้ชิดและเป็นจุดหมายปลายทางของการท่อง
เที่ยวที่สําคัญของกันและกัน ที่มีนักท่องเที่ยวเดิน
ทางระหว่างกันกว่า ๖๕ ล้านคน และจีนยังเป็นคู่
ค้าที่ใหญ่ที่สุดของอาเซียน ในขณะที่อาเซียน เป็น
คู่ค้าใหญ่อันดับที่สองของจีน “เห็นพ้องที่จะเพิ่ม
ความร่วมมือต่อต้านการแพร่ระบาดของโรคเอ็นซี
พี(ไวรัสโคโรนา)ในภูมิภาค อันเป็นการช่วยสั่งสม
ประสบการณ์ ขยายความร่วมมือและทํางานร่วม
กันอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อที่จะเพิ่มศักยภาพ
ในการตอบสนองต่อภาวะฉุกเฉิน สําหรับความ
ท้าทายในอนาคต”
แถลงการณ์ระบุอีกว่า ประเทศอาเซียน
ตระหนักเป็นอย่างยิ่งต่อมาตรการที่แน่วแน่และ
เข้ ม แข็ ง ของจี น ในการต่ อ สู ้ กั บ การแพร่ ร ะบาด
ชื่นชมความตรงไปตรงมา ความโปร่งใสและความ
รับผิดชอบอย่างสูงของจีนในการแบ่งปันข้อมูล
อย่างทันท่วงที ชมเชยความพยายามอย่างยิ่งของ
จี น ที่ ไ ด้ ป กป้ อ งความมั่ น คงด้ า นสาธารณสุ ข ใน
ภูมิภาค และขอแสดงความเชื่อมั่น อย่างยิ่งต่อ
ความสามารถอย่างเต็มที่ของจีนที่จะมีชัยชนะใน
การต่อสู้กับการแพร่ระบาดนี้ ในการนี้ จีนซาบซึ้ง
ใน มิตรจิตมิตรใจและการสนับสนุนของประเทศ
อาเซียนในความพยายามนี้
“ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อการสูญ
เสียชีวิต และขอแสดงความเห็นใจต่อผู้ที่ได้รับผล
กระทบและ ขอสรรเสริญบุคลากรทางการแพทย์
นักวิทยาศาสตร์ นักวิจัย เจ้าหน้าที่ฝ่ายกักกันโรค
เป็นอย่างยิ่ง รวมทั้งบุคลากร อื่น ๆ ที่ได้ทํางาน
อย่างกล้าหาญในแนวหน้าต่อสูก้ บั การแพร่ระบาด
นี้” ในตอนท้ายของถ้อยแถลงกล่าว เรียกร้องให้
ประเทศต่างๆ ในภูมิภาคและประชาคมระหว่าง
ประเทศส่งเสริมความร่วมมือ เคารพต่อข้อเสนอ
แนะ ที่เป็นมืออาชีพขององค์การอนามัยโลก ซึ่ง
รวมถึงการไม่ดาํ เนินมาตรการที่ แทรกแซงการเดิน
ทางและการค้า ระหว่างประเทศอย่างไม่จําเป็น
การสนับสนุนประเทศทีม่ รี ะบบสาธารณะทีม่ คี วาม
เข้มแข็งน้อยกว่า การต่อสู้กับการแพร่กระจาย
ของชาวลือและข้อมูลข่าวสารที่ไม่เหมาะสม และ
การแบ่งปันข้อมูล ความรู้และประสบการณ์ กับ
องค์การอนามัยโลกและโลก
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