หลักการป้ องกันขัน้ ต้ นจากโรค COVID-19 ฉบับปรับปรุ ง
เชื ้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ทมี่ ชี ื่อทางการในปั จจุบนั ว่า SARS-CoV-2 ก่อให้ เกิดโรคที่เรี ยกว่า
COVID-19
• เชื ้อไวรัสโคโรนานันเป็
้ นโรคติดต่อที่มีอตั ราการแพร่เชื ้อสูงมากกลุ่มคน
• อาการของโรคมีอาการคล้ ายไข้ หวัดใหญ่หรื อเป็ นไข้

จากนันจะท
้ าให้ เกิดปั ญหาระบบทางเดินหายใจอย่างรุนแรง
• COVID-19

เป็ นโรคที่เกิดขึ ้นเมื่อเชื ้อไวรัสโคโรนากระตุ้นให้ ระบบภูมิค้ มุ กันร่างกายของเราเกิดปฏิกิริยาเกินจริงเพื่อกาจัดเชื ้อไวรัส
o ก่อให้ เกิดภาวะที่รุนแรงสาหรับระบบทางเดินหายใจ ทาให้ หายใจลาบาก
•ทุกคนอาจติดโรค COVID-19 ได้ แต่มีผลกระทบต่อรางกายทีแ่ ตกต่างกันออกไป
o ผู้ติดเชื ้อบางรายมีอาการไม่รุนแรงคล้ ายเป็ นไข้ หวัดใหญ่และฟื น
้ ตัวได้ เร็ว
o แต่ผ้ ต
ู ิดเชื ้อส่วนใหญ่เป็ นไข้ หวัดใหญ่ที่รุนแรงและมีอาการเจ็บปวด
o อาจถึงแก่ชีวิตได้ สาหรับผู้ติดเชื ้อบางราย
COVID-19 อาจถึงแก่เสียชีวิตสาหรับบุคคลเหล่านี ้:
•ผู้สงู อายุ
•มีระบบภูมิค้ ม
ุ กันบกพร่องหรื ออ่อนแอ
•มีโรคที่เป็ นอยู่แต่เดิม
•ได้ รับการรักษาช้ าไป
•ไม่ได้ รับสารอาหารทีเ่ พียงพอและ / หรื อที่อยู่อาศัยที่ดีพอ
•ไม่สามารถเข้ าถึงประกันสุขภาพที่ดีหรื อไม่สามารถจ่ายให้ กบ
ั การบริการทางแพท

ย์ได้
โรค COVID-19 มีระยะฟั กตัว 2-14 วัน
• “ระยะฟั กตัว” หมายถึงระยะเวลาระหว่างที่เชื ้อไวรัสโคโรนาเริ่ มก่อตัวและเริ่ มมีอาการของโรค COVID-19

o ในช่วงระยะเวลานัน้ ผู้กกั ตัวอาจค้ นพบว่าตนเองติดเชื ้อ

ร่างกายฟื น้ ฟูจากโรคเองหรื ออาจพบว่าปลอดเชื ้อจากโรค COVID-19 ก็เป็ นได้
o เป็ นเหตุผลว่าทาไมช่วงเวลากักตัวที่แนะนาถึงเป็ นจานวน 14 วัน
•บางรายอาจแสดงอาการหลังจากติดเชื ้อไวรัสแล้ ว 2 หรื อ 3 วัน
•บางรายอาจไม่แสดงอาการนาน 10 หรื อ 12 วัน
•บางรายอาจไม่แสดงอาการแต่ก็สามารถแพร่ เชื ้อไวรัสไปสู่คนอื่นได้

เชื ้อไวรัสโคโรนาสามารถติดต่อผ่านของเหลวในร่างกายจากผู้ติดเชื ้อโดยเฉพาะอย่างยิง่ ในรูปแบบของละอองเล็กๆ
จากการไอหรื อจาม
หากละอองเล็กๆ ทีม่ ีเชื ้อโคโรนาไวรัสนันเข้
้ าสู่จมูก ปากหรื อตาโดยตรงก็ทาให้ เกิดการติดเชื ้อได้
•ข้ อแนะนา คือ ใช้ ระยะห่างทางกายภาพ 2 เมตรเพื่อลดความเสีย่ งในการติดเชื ้อ
•ไอหรื อจามใส่ด้านในข้ อศอกเพือ่ ป้องกันไม่ให้ ละอองเล็กๆ กระจายไปในอากาศและไปสู่คนอื่นรอบตัว
•นี่คือสาเหตุที่ทกุ คนที่ป่วย เช่น เป็ นไข้ หวัดใหญ่ ควรที่จะสวมหน้ ากาก
o เมื่อมีคนจามหรื อไอ หน้ ากากจะกันไม่ให้ ละอองเหล่านี ้กระจายไปสู่ผ้ อู ื่น
•แนะนาให้ ทกุ คนสวมหน้ ากากเมื่อออกไปข้ างนอกและ / หรื อมีการสัมผัสกับผู้อื่น
o หน้ ากากจะช่วยกันไม่ให้ ละอองต่างๆ เข้ าไปในปากหรื อจมูกของเรา

▪เนื่องจากมีปัญหาขาดแคลนหน้ ากากอนามัย
ดังนันหน้
้ ากากอนามัยจึงควรใช้ โดยเจ้ าหน้ าที่ทางการแพทย์ที่ทางานอย่างหนักในการระบาดครัง้ นี ้
• เราสามารถใช้ หน้ ากากที่ทาจากผ้ าฝ้ายและวัสดุอื่น ๆ ที่เหมาะสม
o หน้ ากากควรมีจานวนสามชันเพื
้ ่อให้ มีประสิทธิภาพมากขึ ้น:

▪กันละอองที่ชนนอกของหน้
ั้
ากากป้องกันไม่ให้ เข้ าไปในปากแล
ะจมูก
▪กันละอองด้ านในของหน้ ากากเพื่อที่เวลาเราจามหรื อไอละออ
งไม่ออกไปในอากาศ

o

อย่างน้ อยหน้ ากากต้ องมีสองชันส
้ าหรับการป้องกันและสามชันเพื
้ อ่ ประสิทธิภาพที่
มากยิ่งขึ ้น
▪
ความเป็ นไปได้ อีกอย่างหนึง่ คือทาหน้ ากากสองชันที
้ ่มีชอ่ งด้ านในเพื่อใส่แ
ผ่นกรองใช้ แล้ วทิ ้งได้
o

หน้ ากากที่มีชนเดี
ั ้ ยวไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอเพราะละอองสามารถกระจายสู่ผ้ อู ื่น
และรับละอองจากด้ านนอกเข้ าสูร่ ่างกายซึง่ เป็ นการเพิ่มความเสี่ยงในการติดโรค
COVID-19 หรื อติดเชื ้ออื่น ๆ
• เชื ้อไวรัสโคโรนาสามารถอยูใ่ นรูปแบบของละอองฝอยที่ลอยอยูใ่ นอากาศเป็ นเวลา 30 นาทีอาจถึง 3 ชัว่ โมง
• มีลกั ษณะเช่นเดียวกันกับในรูปแบบของสเปรย์ตา่ งๆ เช่น เครื่ องพ่นน ้าหอม สเปรย์ระงับกลิ่นกาย น ้าหอม

สเปรย์กนั ยุง เป็ นต้ น
o การสวมหน้ ากากจึงเป็ นสิ่งสาคัญ
•แต่ไม่ได้ หมายความว่าเชื ้อไวรัสโคโรนา “กระจายอยู่ในอากาศ”
o เชื ้อไวรัสโคโรนาไม่ได้ กระจายอยู่ในอากาศตลอดเวลา
o เชื ้อไวรัสโคโรนาไม่ได้ อยูใ่ นลมหายใจของเรา
o เราไม่ได้ สด
ู เชื ้อไวรัสโคโรนาโดยตรงในอากาศแต่มนั คือละอองฝอยเล็กๆ ทีม่ ีน ้าหนัก

▪ละอองฝอยเล็ก ๆ ที่สดุ ท้ ายจะตกลงสู่พื ้นหรื อบนพื ้นผิวอื่น ๆ
ผู้คนมักสัมผัสมือกับจมูกและปากโดยเฉพาะเมื่อเป็ นไข้ หวัดใหญ่
หากเราติดเชื ้อไวรัสโคโรนาก็เป็ นไปได้ ว่าบนมือของเราอาจมีเชื ้อไวรัสอยู่
•ดังนันโดยการสั
้
มผัสมือกันจึงสามารถส่งผ่านเชื ้อไวรัสโคโรนาได้
o เมื่อสัมผัสมือผู้อื่นแล้ วเราแตะจมูก ปากหรื อดวงตา ก็ทาให้ เกิดการติดเชื ้อ

▪ดังนันจึ
้ งต้ องล้ างมือบ่อย ๆ ด้ วยสบู่อย่างน้ อย 20 วินาที
•หากขาดน ้าและสบู่ควรทาความสะอาดมือด้ วยเจลที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์

•หากเราสัมผัสจมูกหรื อปากด้ วยมือของเรา จากนันใช้
้ มือจับประตูและพื ้นผิวอื่น ๆ

ไวรัสสามารถติดอยู่ที่ลกู บิดประตูและพื ้นผิวเหล่านี ้ได้
o คนอื่นๆ ทีจ่ บ
ั ลูกบิดประตูหรื อพื ้นผิวเหล่านี ้อาจติดเชื ้อได้ เพราะอาจไปสัมผัสกับจมูก ปากหรื อดวงตา

▪เชื ้อไวรัสโคโรนาไม่ติดต่อผ่านทางผิวหนัง
o ไวรัสสามารถมีชีวต
ิ อยู่บนพื ้นผิวได้ นานถึง 3 วัน

หากสัมผัสกับพื ้นผิวเหล่านี ้จากนันจั
้ บจมูก ปากหรื อตา อาจเกิดการติดเชื ้อได้
o ดังนันเราต้
้
องล้ างมือบ่อย ๆ ด้ วยสบู่และน ้าอย่างน้ อย 20 วินาที

▪หากขาดน ้าและสบู่ควรทาความสะอาดมือด้ วยเจลที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์
o ทาการฆ่าเชื ้อโรคบนพื ้นผิวอย่างสมา่ เสมอ

ระลึกไว้ เสมอว่ า:
•การกักตัวในขัน
้ แรกสาหรับผู้ท่มี ีความเสี่ยง

การกักตัวจากสังคมสาหรับผู้ท่มี ีอาการของโรคเบือ้ งต้ นและการกักตัวเพื่อเฝ้ าระวังล้ วนเป็ นมาตรการที่มีประสิ
ทธิภาพเพื่อยับยัง้ การแพร่ กระจายของโรค COVID-19
•การกักตัวก่ อให้ เกิดโอกาสน้ อยลงที่เชือ้ ไวรั สจะแพร่ กระจาย
•จากการกักตัว การสร้ างระยะห่ างทางกายภาพและการกักตัวอยู่บ้าน (เมื่อไหร่ กต
็ ามที่เป็ นไปได้ )

เราทุกคนช่ วยกันลดโอกาสที่เชือ้ ไวรัสโคโรนาจะแพร่ กระจายจากบุคคลหนึ่งไปสู่อกี คนหนึ่ง
• ไวรั สโคโรนาจะไปแพร่ เชือ้ ใส่ ใครอีกไม่ ได้ !
•เมื่อไวรั สโคโรนาแพร่ เชือ้ ใส่ ใครไม่ ได้ อก
ี ก็จะสามารถควบคุมและขจัดโรค COVID-19 ออกไปได้

...

จนหายไปในที่สุด
แค่ จาไว้ ว่า – เราไม่ ได้ ต่อสู้อยู่กับผู้ท่ตี ิดเชือ้ ไวรัสโคโรน่ าหากแต่ เรากาลังต่ อสู้กบั โรค COVID-19 นีไ้ ปด้ วยกัน

