
 

ข้อมูลการป้องกันตนเองจากไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 หรือ โควิด-19 

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับเชื้อไวรัส  

1.1 เชื้อไวรัสโคโรนา คืออะไร  

ไวรัสโคโรนา เป็นกลุ่มของเชื้อไวรัสที่สามารถก่อให้เกิดโรคทางเดินหายใจในคน ซึ่งไวรัสที่อยู่ในกลุ่มนี้ 

มีหลายสายพันธุ์ส่วนใหญ่ท าให้เกิดอาการไม่รุนแรง คือ เป็นไข้หวัดธรรมดา ในขณะที่บางสายพันธุ์อาจ

ก่อให้เกิด อาการรุนแรงเป็นปอดอักเสบได้ เช่น โรคติดเชื้อไวรัสทางเดินหายใจตะวันออกกลาง(เมอร์ส) หรือ 

โรคซาร์ (SARS) ซึ่งเคยมีการระบาดในอดีตที่ผ่านมา  

1.2 ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 คืออะไร  

ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 คือ ไวรัสในกลุ่มโคโรนาที่เพ่ิงมีการค้นพบใหม่ (ไม่เคยมีการพบเชื้อนี้

ในคน มาก่อน) โดยพบครั้งแรกท่ีเมืองอู่ฮ่ัน มณฑลหูเป่ย์สาธารณรัฐประชาชนจีน ในช่วงปลายปี 2019 และ

ต่อมาระบาดไปอีกหลายเมือง ปัจจุบันพบผู้ป่วยติดเชื้อในทุกมณฑล และยังพบผู้ป่วยยืนยันในหลายประเทศ  

 องค์การอนามัยโลกประกาศหรือ WHO ให้ใช้ชื่อโรคใหม่ว่า "โควิด-19"  

2. การติดต่อและอาการ 

2.1 คนสามารถติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 นี้ได้หรือไม่  

คนสามารถติดเชื้อได้ จากข้อมูล ณ วันที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 พบว่ามีผู้ป่วยโรคปอดอักเสบจาก

เชื้อไวรัสนี้ทั่วโลก จ านวน 69,186 ราย เสียชีวิต 1,665 ราย และพบผู้ป่วยยืนยันนอกประเทศจีนแผ่นดินใหญ่ 

จ านวน 686 ราย ในประเทศไทย 34 ราย นอกจากนี้ไวรัสสามารถแพร่กระจายจากคนสู่คนได้ผ่านทางการไอ 

จาม สัมผัส น้ ามูก น้ าลาย พบผู้ป่วยยืนยันในผู้ที่ไม่มีประวัติการเดินทางไปประเทศจีน แต่มีประวัติใกล้ชิดกับผู้

ที่เดินทางมาจากพ้ืนที่ระบาดของโรค 

 ดังนั้น จึงต้องระมัดระวังไม่ให้ผู้ป่วยที่มีอาการทางเดินหายใจ สงสัยจากเชื้อไวรัสโคโรนา สายพันธุ์

ใหม่ 2019 ไปสัมผัสใกล้ชิดหรือใช้สิ่งของร่วมกันกับผู้อ่ืน เพ่ือลดความเสี่ยงในการแพร่กระจายเชื้อ 

2.2 อาการป่วยที่เกิดจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ 2019 เป็นอย่างไร  

ผู้ป่วยที่ต้องสงสัยโรคปอดอักเสบจากไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ 2019 จะมีอาการไข้ ร่วมกับ อาการ

ทางเดิน หายใจ เช่น ไอจาม มีน้ ามูก เหนื่อยหอบ และมีประวัติเดินทางมาจากเมืองอู่ฮ่ัน มณฑลหูเป่ย์ประเทศ

จีน หรือเมืองที่มีการประกาศเป็นพื้นที่ระบาด หรือมีประวัติสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยที่ได้รับการยืนยันว่าติดเชื้อ

โคโรนาสายพันธุ์นี้ ภายใน 14 วันก่อนเริ่มมีอาการป่วย 

3. ค าแนะน าในการป้องกันตนเอง  



3.1 หากมีอาการป่วย หากมีอาการไข้ ไอ เจ็บคอ น้ ามูกไหล หายใจเหนื่อย ภายใน 14 วัน หลัง

กลับมาจากเมืองอู่ฮ่ัน มณฑลหูเป่ย์ ประเทศจีน หรือพ้ืนที่ที่มีการระบาดของโรค หรือสัมผัสใกล้ชิดผู้ที่ติดเชื้อ 

โปรดไปพบแพทย์และยื่นบัตรค าแนะน าด้านสุขภาพส าหรับผู้เดินทางเข้ามาในประเทศไทยกับแพทย์ผู้ท าการ

รักษา พร้อมแจ้งประวัติการเดินทาง ท่านอาจได้รับเชื้อโรคก่อนเดินทางมายังประเทศไทย กรุณาแจ้ง 

รายละเอียดต่างๆ กับแพทย์ผู้ท าการรักษา เช่น อาการป่วย วันที่เริ่มมีอาการป่วย วันเดินทางมาถึงประเทศ

ไทย สถานที่พัก เพ่ือแพทย์จะได้วินิจฉัยได้ถูกต้องและรักษาได้ทันท่วงที 

แพทย์ผู้ท าการรักษาจะรายงานต่อหน่วยงาน สาธารณสุขในพ้ืนที่หรือส านักงานสาธารณสุขจังหวัด 

และกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เพื่อด าเนินการ ป้องกันควบคุมโรคโดยเร็ว 

3.2 การล้างมือ  

- Normal hand washing (การล้างมือทั่วไป) การล้างมือเพ่ือขจัดสิ่งสกปรกต่างๆ เหงื่อ ไขมัน ที่

ออกมาตามธรรมชาติ และลดจ านวนเชื้อโรคที่อาศัยอยู่ชั่วคราวบนมือ การล้างมืออย่างถูกวิธีต้องล้างด้วยสบู่

ก้อนหรือสบู่เหลว ใช้เวลาในการฟอกมือนานประมาณ 15 วินาที  

-การล้างมือด้วยแอลกอฮอล์เจล (Alcohol gel) การล้างมือในกรณีรีบด่วน ไม่สะดวกในการล้างมือ

ด้วยน้ าและมือไม่ปนเปื้อนสิ่งสกปรกหรือสารคัดหลั่งจากผู้ป่วย ให้ท าความสะอาดมือด้วยแอลกอฮอล์เจล  

การล้างมือด้วยแอลกอฮอล์เจลประมาณ 10 มิลลิลิตร ใช้เวลาประมาณ 15-25 วินาที(ในกรณีใช้แอลกอฮอล์

เจล (Alcohol Gel) ไม่ต้องล้างมือซ้ าด้วยน้ าและไม่ต้องเช็ดด้วยผ้าเช็ดมือ)  

3.3 การสวมใส่หน้ากากอนามัย วิธีการใส่หน้ากากอนามัยที่ถูกต้อง ควรให้ด้านสีเข้มออกด้านนอก

เสมอ คลุมให้ปิดจมูก ปาก คาง คล้องหู ขยับให้พอดีกับใบหน้า กดลวดขอบบนให้สนิทกับสันจมูก โดยเปลี่ยน

ทุกวันและทิ้งลงในภาชนะท่ีมีฝาปิด เพื่อป้องกันการติดเชื้อ ทั้งจากตนเองและผู้อื่น  

3.4 การไอ จาม ที่ถูกวิธี  

- เมื่อรู้สึกว่าจะไอ จาม ควรหากระดาษช าระหรือทิชชู่มาปิดปาก เพ่ือป้องกันไม่ให้เชื้อโรคกระจาย 

แล้วน าไป ทิ้งในถังขยะปิดให้เรียบร้อย(ถังขยะติดเชื้อ)  

- เมื่อรู้สึกว่าจะไอ จาม แล้วไม่มีกระดาษช าระ ควรใช้การไอ จามใส่ข้อศอก โดยยกแขนข้างใดข้าง

หนึ่งมาจับไหล่ ตัวเองฝั่งตรงข้าม และยกมุมข้อศอกปิดปากและจมูกตนเองก่อนจาม ไอทุกครั้งไม่ควรไอ จาม

ใส่มือ  

- หลังจากไอ จามเสร็จแล้ว ควรรีบล้างมือให้สะอาดทุกครั้ง ด้วยสบู่หรือแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อเพ่ือการจัด

เชื้อโรคไม่ให้แพร่กระจาย 

 



“การล้างมอื” ถือเป็นสิ่งส ำคัญมำก ที่จะช่วยรักษำควำมสะอำด ช่วยให้ห่ำงไกลโรคติดต่อต่ำงๆ ทั้งสุขภำพ
ของตัวคุณเอง และคนใกล้ตัว และนี่คือ 7 วิธีที่ถูกต้องในกำรล้ำงมือ ตำมหลักของกรมอนำมัย  

 

ขั้นตอนที่หนึ่ง : ใช้ฝ่ำมือถูฝ่ำมือ ล้ำงมือด้วยน้ ำสะอำด ฟอกสบู่จนขึ้นฟอง หลังจำกนั้นน ำฝ่ำมือทั้งสองข้ำง
ประกบกันและขัดๆถูๆให้ทั่ว 

ขั้นตอนที่สอง : ใช้ฝ่ำมือถูหลังมือ ฟอกสบู่ที่หลังมือ แล้วใช้ฝ่ำมือถูหลังมือ ซอกนิ้วจนกว่ำจะสะอำด ถูทั้งสอง
ข้ำงเพ่ือฆ่ำเชื้อโรคบริเวณหลังมือ เพรำะส่วนใหญ่จะล้ำงมือและเข้ำไม่ถึงจุดนี้ 



ขั้นตอนที่สาม : ประกบฝ่ำมือถูซอกนิ้ว กำรล้ำงมือขั้นตอนนี้ต้องน ำมือทั้งสองข้ำงมำประกบกัน และล้ำงมือ
ด้วยสบู่อีกครั้ง ถูซอกนิ้วให้สะอำดเกลี้ยง 

ขั้นตอนที่ส ี่ : ใช้ฝ่ำมือขัดหลังนิ้ว ก ำเป็นก ำปั้นข้ำงหนึ่งล้ำงมือโดยใช้ฝ่ำมือถูบริเวณหลังนิ้ว ท ำสลับกันจะรู้สึก
ว่ำมือเริ่มสะอำดขึ้น 

ขั้นตอนที่ห้า : ถูนิ้วหัวแม่โป้ง กำงนิ้วหัวแม่โป้งแยกออกมำแล้วใช้ฝ่ำมืออีกข้ำงก ำรอบหัวแม่แป้ง ใช้มือหมุน
ด้วยฟองสบู่เป็นวงกลม 

ขั้นตอนที่หก : ขัดฝ่ำมือด้วยปลำยนิ้ว ให้แบบมือแล้วใช้ปลำยนิ้วมืออีกข้ำงถูด้วยฟองสบู่ตำมแนวขวำง จำกนั้น
สลับข้ำงท ำแบบเดียวกัน 

ขั้นตอนที่เจ็ด : ก ำมือรอบข้อมือข้ำงหนึ่ง ถูวนจนกว่ำจะสะอำด หลังจำกนั้นให้เปลี่ยนข้ำงท ำแบบเดียวกับมือ
ข้ำงแรก วิธีนี้จะช่วยให้มือของคุณสะอำดหมดจด 

กำรล้ำงมือแบบทั่วไป จะช่วยขจัดสิ่งปรกและเชื้อโรคต่ำงๆ หรือครำบสกปรกท่ีออกมำตำมธรรมชำติ อำทิเช่น 
ครำบเหงื่อและไขมัน เป็นกำรล้ำงมือเพ่ือลดจ ำนวนเชื้อโรคที่อยู่ตำมซอกมือของเรำแบบชั่วครำว โดยใช้การ
ฟอกมือใช้เวลาประมาณ 10-20 วินาที 

แต่ถ้ำต้องกำรควำมสะอำดกว่ำนั้น อาจจะล้างมือด้วยน้้ายาฆ่าเชื้อ (Hygienic hand washing)  หรือล้ำงมือ
ด้วยกำรใช้สบู่เหลวผสมกับน้ ำยำฆ่ำเชื้อโรคที่ขำยอยู่ทั่วไป เช่น Chlorhexidine 4% และใช้เวลำในกำรล้ำงมือ 
30 วินำที 

ส่วนกรณีเร่งด้วย การล้างมือด้วยแอลกอฮอล์เจล (Alcohol gel) ก็ช่วยได ้ แต่ต้องเป็นกำรล้ำงมือไม่ได้
สกปรกมำก หรือ ไม่ไปจับสิ่งสกปรกมำ โดนกดน้ ำยำประมำณ 10 มิลลิลิตร ถูกมือในทั่วประมาณ 20 วินาที 

 “ควรจะล้างมือเวลาไหนบ้าง” เพราะ “ล้างมือบ่อยมากๆ มืออาจจะแห้งได้”โดยเฉพาะในอากาศหนาว มี
ค้าแนะน้า 5 ข้อนี้ 

๑. ล้ำงมือก่อนกำรเตรียม และปรุงอำหำร 

๒. ล้ำงมือก่อนรับประทำนอำหำร 

๓. ล้ำงมือหลังกำรขับถ่ำย 

๔. ล้ำงมือก่อน และหลัง สัมผัสผู้ป่วย 

๕. ล้ำงมือหลังท ำกิจกรรมที่ท ำให้มือสกปรก หรือ เมื่อกลับจำกกำรออกไปข้ำงนอกสถำนที่ 

ข้อมูล กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข 



 

 


