หลักการป้ องกันขัน้ ต้นจากโรค COVID-19 ฉบับปรับปรุ ง
เชือ้ ไวรัสโคโรนาสายพันธุใ์ หม่ท่มี ชี ่ือทางการในปั จจุบนั ว่า SARS-CoV-2 ก่อให้เกิดโรคที่เรียกว่า COVID-19
• เชือ้ ไวรัสโคโรนานัน
้ เป็ นโรคติดต่อที่มีอตั ราการแพร่เชือ้ สูงมากในกลุ่มคน
• อาการของโรคมีอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่หรือเป็ นไข้ จากนัน
้ อาจก่อให้เกิดปั ญหาระบบทางเดินหายใจอย่าง

รุนแรง
• COVID-19
o ก่อให้เกิดภาวะที่รุนแรงสาหรับระบบทางเดินหายใจ ทาให้หายใจลาบาก
o บางกรณีอาจส่งผลต่อหัวใจและสร้างความเสียหายต่อกล้ามเนือ้ หัวใจ
•ทุกคนอาจติดโรค COVID-19 ได้แต่มีผลกระทบต่อรางกายที่แตกต่างกันออกไป
o ผูต้ ิดเชือ้ บางรายมีอาการไม่รุนแรงคล้ายเป็ นไข้หวัดใหญ่และฟื ้ นตัวได้เร็ว
o แต่ผต
ู้ ิดเชือ้ รายอื่นๆมีอาการเจ็บปวดและเป็ นไข้หวัดใหญ่ท่รี ุนแรง
o อาจถึงแก่ชีวิตได้สาหรับผูต้ ิดเชือ้ บางราย
COVID-19 อาจถึงแก่เสียชีวิตสาหรับบุคคลเหล่านี:้
•ผูส้ งู อายุ
•มีระบบภูมิคม
ุ้ กันบกพร่องหรืออ่อนแอ
•มีโรคที่เป็ นอยู่แต่เดิม
•ได้รบ
ั การรักษาช้าไป
•ไม่ได้รบ
ั สารอาหารที่เพียงพอและ / หรือที่อยู่อาศัยที่ดีพอ
•ไม่สามารถเข้าถึงประกันสุขภาพที่ดีหรือไม่สามารถจ่ายให้กบ
ั การบริการทาง

แพทย์ได้
• อาการของผูต้ ิดเชือ้ COVID-19 รวมถึงเป็ นไข้ ไอ เจ็บคอ ท้องเสีย ปวดศีรษะ ปวดตามร่างกายและสูญเสีย

ความสามารถในการรับกลิ่น
• ผูท
้ ่ตี ิดเชือ้ COVID-19 อาจมีอาการทัง้ หมดหรือมีอาการเพียงไม่กี่อย่างก็ได้

• ผูต้ ิดเชือ้ COVID-19 ทุกคนไม่จาเป็ นว่าจะต้องสูญเสียความสามารถในการรับกลิ่น
o ดังนัน
้ การตรวจหาโรคโดยใช้ความสามารถในการรับกลิ่นเป็ นหลักนัน้ เชื่อถือไม่ได้
o ผูต้ ิดเชือ้ อาจมีความสามารถในการรับกลิ่นและแพร่เชือ้ แก่ผอู้ ื่นต่อไป

โรค COVID-19 มีระยะฟั กตัว 2-14 วัน
• “ระยะฟั กตัว” หมายถึงระยะเวลาระหว่างที่เชือ้ ไวรัสโคโรนาเริ่มก่อตัวและเริ่มมีอาการของโรค COVID-19
o ในช่วงระยะเวลานัน
้ ผูก้ กั ตัวอาจค้นพบว่าตนเองติดเชือ้

ร่างกายฟื ้ นฟูจากโรคเองหรืออาจพบว่า

ปลอดเชือ้ จากโรค COVID-19 ก็เป็ นได้
o เป็ นเหตุผลว่าทาไมช่วงเวลากักตัวหรือสมัครใจกักตัวเองภายในบ้านที่แนะนาถึงเป็ นจานวน 14 วัน
•บางรายอาจแสดงอาการหลังจากติดเชือ้ ไวรัสแล้ว 2 หรือ 3 วัน
•บางรายอาจไม่แสดงอาการนาน 10 หรือ 12 วัน
•บางรายอาจไม่แสดงอาการใดๆ เลย

ไม่มีใครมีภมู ิคมุ้ กันต่อเชือ้ ไวรัสโคโรน่าและโรค COVID-19
• ผูต้ ิดเชือ้ ที่ไม่แสดงอาการไม่ได้หมายความว่ามีภม
ู คิ มุ้ กัน แต่ผตู้ ดิ เชือ้ ในลักษณะนีย้ งั คงแพร่เชือ้ ต่อไปยังผูอ้ ื่น

ได้
• การแพร่เชือ้ ในลักษณะนีท
้ ่ที าให้ COVID-19 กระจายเป็ นวงกว้างและทาให้ครอบครัว ญาติมิตรและเพื่อน

ร่วมงานของเราตกอยูใ่ นความเสีย่ ง
• ผูต้ ิดเชือ้ ที่ได้รบ
ั การรักษาจนหายดีแล้วสามารถติดเชือ้ ได้อีก
o ในบางประเทศมีการติดเชือ้ ซา้ สูงมาก
o เห็นได้วา่ ผูต้ ิดเชือ้ เหล่านีไ้ ม่มีภม
ู ิคมุ้ กัน

เชือ้ ไวรัสโคโรนาสามารถติดต่อผ่านของเหลวในร่างกายจากผูต้ ิดเชือ้ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในรูปแบบของละอองเล็กๆ จาก
การไอหรือจาม
หากละอองเล็กๆ ที่มีเชือ้ โคโรนาไวรัสนัน้ เข้าสู่จมูก ปากหรือตาโดยตรงก็ทาให้เกิดการติดเชือ้ ได้
•ข้อแนะนา คือ ใช้ระยะห่างทางกายภาพ 2 เมตรเพื่อลดความเสีย่ งในการติดเชือ้

•ไอหรือจามใส่ดา้ นในข้อศอกเพื่อป้องกันไม่ให้ละอองเล็กๆ กระจายไปในอากาศและไปสู่คนอื่นรอบตัว
•ทุกคนต้องสวมหน้ากากเมื่อออกไปข้างนอกและ / หรือมีการสัมผัสกับผูอ้ ื่น
o หน้ากากจะช่วยกันไม่ให้ละอองต่างๆ เข้าไปในปากหรือจมูกของเรา
• เราสามารถใช้หน้ากากที่ทาจากผ้าฝ้ายและวัสดุอื่น ๆ ที่เหมาะสม
o หน้ากากควรมีจานวนสามชัน
้ เพื่อให้มีประสิทธิภาพมากขึน้ :

▪กันละอองที่ชนั้ นอกของหน้ากากป้องกันไม่ให้เข้าไปในปาก
และจมูก
▪กันละอองด้านในของหน้ากากเพื่อที่เวลาเราจามหรือไอ
ละอองไม่ออกไปในอากาศ
o อย่างน้อยหน้ากากต้องมีสองชัน
้ สาหรับการป้องกันและสามชัน้ เพื่อ

ประสิทธิภาพที่มากยิง่ ขึน้
▪ ความเป็ นไปได้อีกอย่างหนึง่ คือทาหน้ากากสองชัน้ ที่มีช่อง
ด้านในเพื่อใส่แผ่นกรองใช้แล้วทิง้ ได้
o หน้ากากที่มีชน
ั้ เดียวไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอเพราะละอองสามารถ

กระจายสู่ผอู้ ื่นและรับละอองจากด้านนอกเข้าสู่รา่ งกายซึง่ เป็ นการเพิ่มความเสี่ยง
ในการติดโรค COVID-19 หรือติดเชือ้ อื่น ๆ
• เชือ้ ไวรัสโคโรนาสามารถอยูใ่ นรูปแบบของละอองฝอยที่ลอยอยูใ่ นอากาศเป็ นเวลา 30 นาทีอาจถึง 3 ชั่วโมง
• มีลกั ษณะเช่นเดียวกันกับในรูปแบบของสเปรย์ตา่ งๆ เช่น เครื่องพ่นนา้ หอม สเปรย์ระงับกลิ่นกาย นา้ หอม

สเปรย์กนั ยุง เป็ นต้น
o การสวมหน้ากากจึงเป็ นสิ่งสาคัญ

▪ละอองฝอยเล็ก ๆ ที่สดุ ท้ายจะตกลงสู่พนื ้ หรือบนพืน้ ผิวอื่น ๆ
• ถ้าหากอยูใ่ นห้องร่วมกันกับผูอ้ น
ื่ จาเป็ นอย่างยิ่งที่จะต้องสวมหน้ากากตลอดเวลา
o

รักษาระยะห่างและควบคุมจานวนคนในห้อง

o

ควรมีการระบายอากาศที่ดเี พื่อลดจานวนละอองฝอยที่อยูใ่ นอากาศ

ผูค้ นมักสัมผัสมือกับจมูกและปากโดยเฉพาะเมื่อเป็ นไข้หวัดใหญ่ หากเราติดเชือ้ ไวรัสโคโรนาก็เป็ นไปได้ว่าบนมือของเรา
อาจมีเชือ้ ไวรัสอยู่
•ดังนัน
้ โดยการสัมผัสมือกันจึงสามารถส่งผ่านเชือ้ ไวรัสโคโรนาได้
o เมื่อสัมผัสมือผูอ้ ื่นแล้วเราแตะจมูก ปากหรือดวงตา ก็ทาให้เกิดการติดเชือ้

▪ดังนัน้ จึงต้องล้างมือบ่อย ๆ ด้วยสบู่อย่างน้อย 20 วินาที
•หากขาดนา้ และสบู่ควรทาความสะอาดมือด้วยเจลที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์

•หากเราสัมผัสจมูกหรือปากด้วยมือของเรา จากนัน
้ ใช้มือจับประตูและพืน้ ผิวอื่น ๆ ไวรัสสามารถติดอยู่ท่ลี กู บิด

ประตูและพืน้ ผิวเหล่านีไ้ ด้
o คนอื่นๆ ที่จบ
ั ลูกบิดประตูหรือพืน้ ผิวเหล่านีอ้ าจติดเชือ้ ได้เพราะอาจไปสัมผัสกับจมูก ปากหรือดวงตา

▪เชือ้ ไวรัสโคโรนาไม่ติดต่อผ่านทางผิวหนัง
o ไวรัสสามารถมีชีวต
ิ อยู่บนพืน้ ผิวได้นานถึง 3 วัน หรือนานกว่านัน้ ในสภาพอากาศที่หนาวเย็น

หากสัมผัสกับพืน้ ผิวเหล่านีจ้ ากนัน้ จับจมูก ปากหรือตา อาจเกิดการติดเชือ้ ได้
o ดังนัน
้ เราต้องล้างมือบ่อย ๆ ด้วยสบู่และนา้ อย่างน้อย 20 วินาที

▪หากขาดนา้ และสบู่ควรทาความสะอาดมือด้วยเจลที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์
o ทาการฆ่าเชือ้ โรคบนพืน้ ผิวอย่างสม่าเสมอ

ระลึกไว้เสมอว่า:
• ใส่หน้ากากอยู่เสมอ
• ล้างมือด้วยสบูห
่ รือใช้เจลแอลกอฮอล์เสมอ
• ถ้าหากมีอาการหรือมีการสัมผัสกับผู้ทต
ี่ ดิ เชือ้ COVID-19 จาเป็ นทีจ่ ะต้องมีการกักตัวหรือสมัครใจ

กักตัวอยู่ทบี่ ้าน
้ ไวรัส COVID-19 (Swab Test)
• ทุกคนควรได้รับการตรวจหาเชือ

•การกักตัวในขั้นแรกสาหรับผู้ทม
ี่ ีความเสี่ยง การกักตัวจากสังคมสาหรับผู้ทมี่ อี าการของโรคเบือ้ งต้น

และการกักตัวเพื่อเฝ้ าระวังล้วนเป็ นมาตรการทีม่ ีประสิทธิภาพเพื่อยับยั้งการแพร่กระจายของโรค COVID-19
้ ไวรัสจะแพร่กระจาย
•การกักตัวก่อให้เกิดโอกาสน้อยลงทีเ่ ชือ
•จากการกักตัว การสร้างระยะห่างทางกายภาพและการกักตัวอยู่บ้าน (เมื่อไหร่กต
็ ามทีเ่ ป็ นไปได้)

เราทุกคนช่วยกันลดโอกาสทีเ่ ชือ้ ไวรัสโคโรนาจะแพร่กระจายจากบุคคลหนึ่งไปสู่อกี คนหนึ่ง
้ ใส่ใครอีกไม่ได้!
• ไวรัสโคโรนาจะไปแพร่เชือ
้ ใส่ใครไม่ได้อกี ก็จะสามารถควบคุมและขจัดโรค COVID-19 ออกไปได้ ...
•เมื่อไวรัสโคโรนาแพร่เชือ
จนหายไปในทีส่ ุด
แค่จาไว้ว่า – เราไม่ได้ต่อสูอ้ ยูก่ ับผู้ทตี่ ิดเชือ้ ไวรัสโคโรน่าหากแต่เรากาลังต่อสู้กบั โรค COVID-19 นีไ้ ปด้วยกัน

