ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่
2019 คือ ?
เป็นตระกูลของไวรัสที่ก่อให้อาการป่วยตั้งแต่
โรคไข้ ห วั ด ธรรมดาไปจนถึ ง โรคที่ มี ค วาม
รุนแรงมาก ซึ่งเป็นสายพันธุ์ใหม่ที่ไม่เคยพบมา
ก่ อ นในมนุ ษ ย์ ก่ อ ให้ เ กิ ด อาการป่ ว ยระบบ
ทางเดิ น หายใจในคน และสามารถแพร่ เ ชื้ อ
จากคนสู่คนได้ โดยเชื้อ ไวรัสนี้พบครั้งแรกใน
การร ะบาด ในเ มื อ งอู่ ฮั่ น มณฑล หู เ ป่ ย์
สาธารณรัฐประชาชนจีน ในช่วงปลายปี พ.ศ.
2562 หรือ ค.ศ.2019

มีอาการอย่างไร?
อาการทั่ ว ไป ได้ แ ก่ อาการระบบทางเดิ น
หายใจ มีไ ข้ ไอ หายใจถี่ หายใจล้ า บาก ใน
กรณี ที่ อ าการรุ น แรงมาก อาจท้ า ให้ เ กิ ด
ภาวะแทรกซ้อน เช่น ปอดบวม ปอดอักเสบ
ไตวาย หรืออาจเสียชีวิต

รักษาอย่างไร?
การรักษาแบบประคับประคองเพื่อบรรเทา
อาการป่วยต่างๆ โดยปัจจุบันยังไม่มีวัคซีน
ป้องกันโรค

ระยะเวลาการมีชีวิตอยู่ของ
เชือ้ ในสิ่งแวดล้อม เช่น
บนสิ่งของอาหาร?
ยังไม่มีข้อมูลที่ชัดเจนว่า อยู่บนพื้นผิวได้นาน
เพียงใด ข้อมูล เบื้องต้ นแสดงให้ เห็ นว่าไวรั ส
อาจอยู่รอดได้ในไม่กี่ชั่วโมง โดยน้้ายาฆ่าเชื้อ
สามารถฆ่าเชื้อไวรัสไม่ให้สามารถแพร่เชื้อได้

สามารถแพร่กระจายเชื้อได้
อย่างไร ?
ส่วนใหญ่แพร่กระจายผ่านการสัมผัสกับผู้ติด
เชื้อ ผ่ านทางละอองเสมหะจากการไอ จาม
น้้ามูก น้้าลาย

หากท่านกลับมาจาก
ประเทศกลุ่มเสีย่ ง และ
กทม. / และปริมณฑลควร
ทาอย่างไร?
ควรแจ้งข้อมูลกับผู้น้าชุมชน หรือ อสม. ใกล้
บ้าน เพื่อลงทะเบียน และควรพักอยู่ในบ้าน
ภายใน 14 วัน หลีกเลี่ยงคลุกคลี่กับผู้อื่น ถ้ามี
อาการไข้ ร่วมกับ อาการทางเดินหายใจ เช่น
ไ อ จ า ม มี น้้ า มู ก เ ห นื่ อ ย ห อ บ
ให้ โ ทรไปที่เบอร์ 1422 จะมีทีมเจ้าหน้าที่
สาธารณสุขไปรับตัวถึงบ้าน พร้อมแจ้งประวัติ
การเดินทาง (ไม่ควรปกปิดข้อมูล) เพื่อรับการ
ตรวจวินิจฉัยและรักษาต่อไป

การดูแลตนเองและการ
ป้องกันการแพร่ระบาด

โอกาสการเสี่ยงต่อโรค
*ถ้าไม่มีอาการ + ไม่มีประวัติเดินทางไปพื้นที่ +
ไม่ได้ใกล้ชิดกับผู้เสี่ยง = โอกาสเสี่ยงน้อยมาก
**มีอาการ + ไม่มีประวัติเดินทางไปพื้นที่ +
ไม่ได้ใกล้ชิดกับผู้เสี่ยง = โอกาสเสี่ยงน้อย
***ไม่มีอาการ + มีประวัติเดินทางไปพื้นที่ +
ใกล้ชิดกับผู้เสี่ยง = โอกาสเสี่ยง
****มีอาการ + มีประวัติเดินทางไปพืน้ ที่ + ใกล้ชิด
กับผู้เสี่ยง = โอกาสเสี่ยงสูงมาก

1. หลีกเลี่ยงการสัมผัสใกล้ชิดผู้มีอาการคล้าย
ไข้หวัดหรือมีอาการติดเชื้อระบบทางเดินหายใจ
2. หลีกเลี่ยงการอยู่ในสถานที่แออัด /ฝูงคน
จ้านวนมาก และระยะห่างจากผู้อื่นอย่างน้อย 2
เมตร
3. กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือบ่อยๆ ด้วยสบู่
(ล้างมือใช้เวลาอย่างน้อย 20 วินาที)
4. สวมหน้ากากอนามัยเป็นประจ้า
5. ไม่ใช้ของส่วนตัวร่วมกับผู้อื่น
6. หลีกเลี่ยงการเข้าไปตลาดค้าสัตว์และสัมผัส
สัตว์ที่ป่วยหรือตาย
7. ท้าความสะอาดสิ่งของที่ใช้ร่วมกันสม่้าเสมอ
8. รับประทานอาหารปรุงสุก สะอาด มี
สารอาหารครบถ้วน
9. นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ
10. ดูแลจิตใจ ไม่ตื่นตระหนก ตกใจ หวาดกลัว
เครียด และวิตกกังวล

การทาความสะอาดที่พัก
ควรท้าความสะอาดสถานที่ อุปกรณ์ เครื่องใช้ที่มีผู้
สัมผัสจ้านวนมาก เช่น ลูกบิดประตู ราวบันได โต๊ะ
อาหาร ผ้าห่ม ผ้าปูเตียง เครื่องครัว จาน ชาม ช้อน
ซ้อม แก้ว น้้า ด้ วยน้้า ยาท้า ความสะอาดด้ วยเช็ ด
ด้วยแอลกอฮอล์ 70% / ผงซักฟอก / สบู่ อย่าง
น้อยวันละ 1-2 ครั้ง

การดูแลตนเองและการ
ป้องกันการแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
2019 (COVID-19)
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