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โควดิ-19: เคล็ดลบัและขอ้หารอืส าคญัส าหรบัเจา้หน้าทีภ่าคสนาม 

เจา้หน้าทีช่มุชน อาสาสมคัร และเครอืข่ายชมุชน  

คู่มอืฉบบันีป้ระกอบดว้ยขอ้มลูส าหรบัเจา้หนา้ทีภ่าคสนาม อาสาสมคัร และเครอืข่ายชมุชน 

มจีดุประสงคเ์พือ่ใหช้มุชนมสี่วนรว่ม ค าถามทีต่อ้งถาม และค าตอบทีเ่หมาะสมเกีย่วกบัโควดิ-19  

ข่าวลอืและการใหข้อ้มูลผดิๆ เกีย่วกบัโรคมกัน าไปสู่ความสบัสนและพฤตกิรรมเสีย่ง ผูค้น 

ไดร้บัขอ้มลูทีห่ลากหลายจากสือ่ เพือ่น ครอบครวั โซเชยีลมเีดยี องคก์ร หรอืแหล่งขอ้มลูอืน่ๆ 

ซึง่แหล่งขอ้มลูบางแหล่งอาจใหข้อ้มูลทีข่ดัแยง้กนั 

จะเกดิอะไรขึน้เมือ่ผูค้นไดร้บัขอ้มูลจ านวนมาก รวมถงึข่าวลอืและการใหข้อ้มูลผดิๆ 

เกีย่วกบัปัญหาทีเ่กดิขึน้? 

มนัอาจท าใหจ้ดัการสถานการณไ์ดย้ากยิง่ขึน้ ตวัอย่างเชน่ ผูค้นอาจจะ: 

● หาทางแกปั้ญหาไดย้าก 

● รูส้กึกลวัและไม่เชือ่ถอืค าแนะน าทีม่ปีระโยชน ์ 

● ต่อตา้นและปฏเิสธว่าเกดิสถานการณข์ึน้  

● หยุดเขา้ถงึบรกิารสาธารณสุข 

● เพกิเฉยต่อค าแนะน าทีม่ปีระโยชนท์ีอ่าจชว่ยชวีติได ้รวมถงึมาตรการป้องกนั (เชน่ การกกัตวั) 

จากเจา้หนา้ทีห่รอืบรกิารสาธารณสุข  

● ปฏเิสธความชว่ยเหลอืจากเจา้หนา้ทีส่าธารณสุข และบ่อยคร ัง้อาจข่มขู่หรอืใชค้วามรุนแรง 

● ข่มเหงคนทีป่่วยหรอือาจดูเหมอืนป่วย เหตุการณเ์หล่านีอ้าจเกดิขึน้ไดแ้มจ้ะรกัษาหายแลว้ 

เน่ืองจากการขาดความรูเ้กีย่วกบัประสทิธภิาพของการรกัษา 

เจา้หนา้ทีภ่าคสนาม อาสาสมคัร และเครอืข่ายชมุชน มหีนา้ทีส่ าคญัในการสรา้งความเชือ่มัน่กบัชมุชนและผูน้ าชมุชน 

คุณควรรบัฟังประชาชนและตอบค าถาม ความกลวั และการใหข้อ้มูลผดิๆ ดว้ยขอ้มูลทีช่ดัเจน ถูกเวลา มปีระโยชน ์

และตรวจสอบขอ้เท็จจรงิแลว้ 

วธินีีจ้ะท าใหผู้ค้นไดร้บัขอ้มูลทีถู่กตอ้งในการตอบสนองตอ่ความเสีย่งและป้องกนัการแพรก่ระจายของโควดิ-19 

เนือ้หาของคูม่อืฉบบันี:้ 

 

ขัน้ตอนที ่1:  วธิกีารเขา้มส่ีวนรว่ม - เคล็ดลบัง่ายๆ ในการมปีฏสิมัพนัธก์บัชมุชน  

ขัน้ตอนที ่2: ถามค าถามทีเ่หมาะ - ค าแนะน าส าคญัส าหรบัขอ้หารอืในชมุชน 

รวมถงึการพูดถงึการตตีราและโรคหวาดกลวัชาวตา่งชาต ิ 

ขัน้ตอนที ่3: สิง่ทีค่วรพูด - ความรู ้

ทีจ่ าเป็นทีค่วรแบ่งปันกบัชมุชนและค าถามทีพ่บบ่อยทีอ่าจเป็นแนวทางในการหารอื  



 

2 

23 กุมภาพนัธ ์2020 

ขัน้ตอนที ่1: วธิกีารเขา้มสี่วนรว่ม 

ส่วนนีเ้สนอเคล็ดลบัและขอ้มลูส าคญัเพือ่แชรก์บัชมุชน 

เจา้หนา้ทีร่ะดบัชาตคิวรปรบัใชค้ าแนะน านีแ้ละอปัเดตขอ้มูลเสมอ  

 

● อธบิายว่า คุณคอืใคร มาจากองคก์รใด และมาท าอะไร ทีช่มุชน ซึง่น่ีอาจประกอบดว้ย: 

o เราลงพืน้ทีแ่ชรข์อ้มลูทีถู่กตอ้งเกีย่วกบัโควดิ-19 และกลุม่อาการของโรค นอกจากนี ้

เรายงัลงพืน้ทีเ่พือ่แชรส์ิง่ทีผู่ค้นควรท าเพือ่ปกป้องตวัเองและชมุชนจากโรคนี ้ 

o เพือ่แชรข์อ้มูลเหล่านี ้ทมีงานจงึเขา้ถงึสมาชกิชมุชนดว้ยวธิกีารต่างๆ ไม่วา่จะเป็นวทิยุ ขอ้ความสัน้ 

โปสเตอร ์บลิบอรด์ การเขา้เยีย่มตวัตอ่ตวั และการประชมุในชมุชน  

o แนะน าตวัเองและแสดงใหเ้ห็นถงึความรูส้กึรว่ม: 

เราเขา้ใจว่าทุกคนต่างกงัวลใจเกีย่วกบัโรคอุบตัใิหม่นี ้

เรามาทีน่ี่เพือ่ชว่ยใหทุ้กคนเขา้ใจโรคนีแ้ละเพือ่ใหคุ้ณรูว้่าคุณจะปกป้องตวัคุณเองและคนอืน่ไดอ้ย่าง

ไร 

● เขา้ใจสิง่ทีผู่ค้นพูด: ฟังสิง่ทีแ่ต่ละคนพูดเกีย่วกบัโควดิ-19 กอ่นแชรส์ิง่ทีคุ่ณรู ้นอกจากนี ้

เราอาจตอ้งเก็บขอ้มูลเพือ่เขา้ใจชมุชนดยีิง่ขึน้และสิง่ทีค่นในชมุชนเป็นกงัวล เพือ่ 

ปรบักจิกรรมและขอ้มลูเพือ่สอดคลอ้งกบั ความตอ้งการของชมุชนยิง่ขึน้ 

ใหป้รบักจิกรรมใหต้รงกบัสิง่ทีช่มุชนตอ้งการมากทีส่ดุ  

 

ขอ้เท็จจรงิ 4 ประการเกีย่วกบัต านานและข่าวลอื 

1. ต านานและข่าวลอืมกัเกดิขึน้เมือ่ผูค้นไมม่ขีอ้มูลถูกตอ้งเพยีงพอและไม่เขา้ใจโรค 

มนัอาจเกดิขึน้ไดเ้มือ่มคีวามเชือ่ทางวฒันธรรมทีฝั่งรากลกึเกีย่วกบัโรคหรอืมาตรการป้องกนั  

2. ต านานหรอืข่าวลอือาจเกดิขึน้เมือ่ไดร้บัขอ้ความทีข่ดัแยง้กนัจากหลายแหลง่  

3. ต านานและข่าวลอือาจเพิม่ความกลวัในชมุชน ซึง่อาจท าใหผู้ค้น ครวัเรอืน 

และชมุชนไม่ปฏบิตัติามวธิป้ีองกนัและควบคุมทีถู่กตอ้ง     

4. ซึง่หมายความว่าการใหข้อ้มูลทีถู่กตอ้งเพือ่เพิม่ความรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัการแพรร่ะบาดของโควดิ-19 

เป็นสิง่ส าคญั และอาจเปลีย่นต านานหรอืความเขา้ใจผดิได ้

 

● สนบัสนุนใหต้ระหนกัรูแ้ละลงมอืกระท า: ใชค้ าพูดและภาษาทีคุ่น้เคย 

(หลกีเลีย่งค าย่อหรอืศพัทภ์าษาต่างประเทศ หากตอ้งใช ้ตอ้งอธบิายใหช้ดัเจน) 

รวมถงึค าแนะน าทีน่ าไปปฏบิตัจิรงิได ้ตวัอย่างเชน่: 

✔ ค าแนะน าใหป้ฏบิตัติาม เชน่ "ถา้ป่วย ใหไ้ปขอรบับรกิารทางการแพทยท์ีโ่รงพยาบาล กขค"   

✔ พฤตกิรรม ทีค่วร กระท า เชน่ "ลา้งมอืบ่อยคร ัง้เพือ่ป้องกนัตนเองและคนอืน่ๆ จากอาการป่วย"   

✔ ขอ้มูลทีผู่ค้นอาจ แชรก์บัเพือ่น และครอบครวั เชน่ จะเขา้ถงึบรกิารไดท้ีไ่หนและเมือ่ไหร ่ตวัอย่างเชน่ 

"การรกัษาพยาบาลไมม่คีา่ใชจ้า่ยและเขา้รบับรกิารไดท้ีส่ถานพยาบาล กขค"  

✔ ขอ้มูลทีพู่ดถงึ ต านานและความเขา้ใจผดิ ในชมุชน เชน่ "การรบัพสัดุจากประเทศจนีปลอดภยั 

เพราะโควดิ-19 มชีวีติบนวตัถไุมน่าน" 

 

● ดงึใหผู้ค้นเขา้รว่มบทสนทนา - เร ิม่จากการรบัฟังเพือ่เขา้ใจความกงัวลหลกัและค าถามทีม่ ี

ถามพวกเขาว่ารูข้อ้มลูใดอยู่แลว้ และตอ้งการจะรูอ้ะไรเกีย่วกบัโควดิ-19 
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ใหผู้ค้นมสีว่นรว่มในการออกแบบและจดัท ากจิกรรมเพือ่สุขภาพ เพราะผูค้นน่าจะเชือ่ใจคุณและขอ้มูลทีคุ่ณแชร ์

และมบีทบาทในการด าเนินมาตรการป้องกนัมากขึน้ 

● อธบิายขอ้ความสองสามขอ้ทีช่ดัเจนและเขา้ใจงา่ยแกช่มุชน รวมถงึ ครอบครวั ผูดู้แล และผูน้ าทอ้งถิน่ 

ใชภ้าษาทีพ่วกเขาเขา้ใจและหลกีเลีย่งศพัทท์ีไ่มค่ ุ้ ุ นชนิหรอืศพัทเ์ทคนิค เชน่ ใช ้"การแพรก่ระจาย" แทน 

"การระบาด" 

● ดูใหแ้น่ใจว่าทุกคนเขา้ใจขอ้มลูทีใ่ห ้ถามค าถามเพือ่ประเมนิระดบัความเขา้ใจ    

● ขอใหส้มาชกิชมุชนและผูน้ าชมุชนชว่ยแชรข์อ้มลูตอ่ ผูค้นน่าจะใหค้วามสนใจขอ้มลูจากคนรูจ้กั 

และคนทีพ่วกเขารูส้กึไดว้่ากงัวลเกีย่วกบัสวสัดภิาพของตนจรงิๆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

อย่าลมื: หากไม่รูอ้ะไร ใหพู้ดความจรงิ 

และบอกใหช้มุชนรูว้่าคณุจะพยายามหาค าตอบและกลบัมาแจง้พวกเขา   

• อย่าระบุเชือ้ชาตหิรอืสถานทีก่บัโรคนี ้เชน่ ไวรสัจนี 

• อย่ากล่าวถงึผูค้นว่าเป็นเคสหรอืเหยือ่ เล่าเกีย่วกบัคนทีต่ดิเชือ้หรอืก าลงัไดร้บัการรกัษาโควดิ-19 

• อย่าพูดถงึข่าวลอื 

พูดในเชงิบวกเกีย่วกบัมาตรการปกป้องและการรกัษา ผูค้นส่วนใหญ่จะหายจากโรคนี ้
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ขัน้ตอนที ่2: ถามค าถามทีเ่หมาะสม 

ศกึษาสิง่ทีผู่ค้นกงัวลและค าถามของพวกเขา ตอบค าถามเหลา่น้ัน 

 

ค าถามน าทีส่ าคญัเพือ่เร ิม่บทสนทนากบัผูค้นและชมุชน (แปลและปรบัใหเ้ขา้กบับรบิททอ้งถิน่) 

● คุณไดย้นิอะไรมาบา้งเกีย่วกบัโควดิ-19? 

● คุณตอ้งการรูข้อ้มูลอะไรเกีย่วกบัโควดิ-19? 

● รูห้รอืไม่ว่าโรคนีม้อีาการอย่างไร?  

● รูห้รอืไม่ว่าตอ้งท าอยา่งไรหากคนในครอบครวัหรอืชมุชนมอีาการคลา้ยไขห้วดั?  

● คุณกลวัคนทีต่ดิโรคโควดิ-19 หรอืไม่?  

● รูว้ธิป้ีองกนัตวัเองและคนทีค่ณุรกัจากโควดิ-19 หรอืไม่? 

● คนในชมุชนลา้งมอืเป็นประจ าหรอืไม่? หากใช ่ท าไมจงึมพีฤตกิรรมเชน่น้ัน? หากไม่ใช ่

ท าไมจงึมพีฤตกิรรมเชน่น้ัน? 

● คนในชมุชนรกัษาระยะห่าง (เชน่ 1 เมตรหรอื 3 ฟุต ระหว่างกนั) 

และปิดปากดว้ยกระดาษช าระหรอืขอ้ศอกเมือ่จามหรอืไม่? หากใช ่ท าไมจงึมพีฤตกิรรมเชน่น้ัน? หากไม่ใช ่

ท าไมจงึมพีฤตกิรรมเชน่น้ัน? 

● สมาชกิในครวัเรอืนเปิดหนา้ต่างและประตูใหอ้ากาศบรสิุทธิเ์ขา้ในบา้น 

และท าความสะอาดพืน้ผวิอย่างถีถ่ว้นเพือ่ฆ่าเชือ้โรคหรอืไม่? 

● คดิว่ามกีลุ่มคนหรอืคนในชมุชนทีเ่ป็นตวักลางแพรก่ระจายเชือ้ไวรสัหรอืไม่? (ดูทศันคตติตีราคนป่วย) 

หากมกีารอา้งถงึกลุ่มคนกลุม่ใดกลุม่หน่ึง ใหถ้ามค าถามเพิม่เตมิว่า 

ท าไมจงึคดิว่าคนกลุม่น้ันเป็นตวัการแพรก่ระจายเชือ้ไวรสัในชมุชน?  

อย่าลมื: ดูค าตอบส าหรบัค าถามเกีย่วกบัโควดิ-19 ทีห่นา้ 6  
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ขัน้ตอนที ่3: สิง่ทีค่วรพูด 

ปรบัปรุงแกไ้ขเอกสารสว่นนีเ้ป็นประจ า ขึน้อยู่กบัค าถามใหม่ๆ  ความเขา้ใจผดิๆ ของสมาชกิในชมุชน 

และขอ้มูลสาธารณสุขใหม่ๆ ระบุวนัทีป่รบัปรุงเอกสารคร ัง้สุดทา้ยเสมอ ปรบัปรุงคร ัง้สุดทา้ย: 23 กมุภาพนัธ ์2020 

 

ไวรสัโคโรนาสายพนัธุใ์หม ่(โควดิ-19) คอือะไร? 

● ไวรสัโคโรนาเป็นชือ่สายพนัธุไ์วรสั พบในทัง้สตัวแ์ละมนุษย ์เชือ้บางตวัตดิมนุษยแ์ละกอ่ใหเ้กดิอาการเจ็บป่วย 

ตัง้แต ่ไขห้วดั จนถงึโรคทีร่า้ยแรง เชน่ โรคทางเดนิหายใจตะวนัออกกลาง (เมอรส์) 

และโรคทางเดนิหายใจเฉียบพลนัรุนแรง (ซารส์) พูดถงึโรคดว้ยชือ่ทอ้งถิน่ 

● โควดิ-19 คอืไวรสัโคโรนาสายพนัธุใ์หม่ พบคร ัง้แรกในอู่ฮนั ประเทศจนี ในเดอืนธนัวาคม 2019 

● เรายงัไม่รูเ้ร ือ่งอกีมากมายเกีย่วกบัไวรสั แตนั่กวจิยัก าลงัท างานอย่างหนักเพือ่หาวธิป้ีองกนัและรกัษาโรคนี ้

 

ไวรสัน้ีอนัตรายอย่างไร? 

● ส าหรบัคนส่วนใหญ่ ผูต้ดิเชือ้โควดิ-19 จะมอีาการไม่รุนแรงและคลา้ยกบัไขห้วดั (มนี ้ามกู ไข ้เจ็บคอ ไอ 

และหายใจถี)่  

● แต่อาจรุนแรงในบางคน และอาจน าไปสู่ปอดอกัเสบหรอืหายใจไมอ่อก 

o ตวัอย่างเชน่ ผูสู้งอายุและผูท้ีม่รีะบบภูมคิุน้กนัไม่แข็งแรง หรอืมอีาการเจ็บป่วยอยูก่อ่นแลว้ (เชน่ 

เบาหวาน ความดนัสูง โรคหวัใจ หรอืโรคปอด) มกัเสีย่งต่อการเจ็บป่วยรุนแรง  

● โรคนีอ้าจท าใหเ้สยีชวีติ แตน่อ้ยมาก 

 

คนรบัเชือ้ไวรสัไดอ้ย่างไร? 

● คนทีสุ่ขภาพดอีาจรบัเชือ้ไวรสัจากคนทีต่ดิเชือ้อยู่แลว้ 

ไวรสัแพรก่ระจายจากการสมัผสัน ้าลายทีม่เีช ือ้ไวรสัโดยตรง สารคดัหลัง่มาจากจมูกหรอืปาก  

o ตวัอย่างเชน่ เมือ่มคีนตดิเชือ้ไอหรอืจาม สารคดัหลัง่อาจเขา้ตา จมกู หรอืปากของคนอืน่ หรอื  

o เมือ่มคีนตดิเชือ้จามหรอืไอใส่ศรีษะ และสมัผสับุคคลอืน่หรอืพืน้ผวิ 

 

● เมือ่คนดงักลว่สมัผสัพืน้ผวิและวตัถุทีต่ดิเชือ้จากสารคดัหลัง่ 

ยงัไม่เป็นทีแ่น่ชดัว่าไวรสัมชีวีติอยู่บนพืน้ผวิไดห้รอืไม่ หรอืนานเท่าใด แต่เจลลา้งมอืทีม่แีอลกอฮอล ์70% 

อาจฆา่เชือ้โรคได ้

● โควดิ-19 มกัตดิต่อผา่น การสมัผสั ผูต้ดิเชือ้อย่างใกลช้ดิ เชน่ การดูแลรกัษาผูต้ดิเชือ้ 

"การสมัผสัอย่างใกลช้ดิ" หมายถงึ การสมัผสัทางกาย การสมัผสัสิง่ของทีผู่ต้ดิเชือ้ใชห้รอืไอใส่ 

หรอืการใชเ้วลากบัผูต้ดิเชือ้ในระยะ 1 เมตรขณะทีก่ าลงัป่วย 

 

ฉนัตอ้งท าอะไรเพือ่ปกป้องตวัเองและครอบครวั? 

5 วธิเีพือ่หลกีเลีย่งการตดิเชือ้ส าหรบัตวัเองและครอบครวั: 

1. ลา้งมอืบ่อยๆ ดว้ยสบู่และน ้า หากไม่มสีบู่ ใหใ้ชเ้จลลา้งมอื (แอลกอฮอล ์70%) เพือ่ชะลา้งเชือ้โรค 

2. เมือ่ไอหรอืจาม ใหปิ้ดปากหรอืจมูกดว้ยการงอขอ้ศอก หรอืกระดาษช าระ 

ทิง้กระดาษช าระในถงัขยะทีม่ฝีาปิด พยายามไม่จามหรอืไอใสม่อื เพราะคุณอาจแพรเ่ชือ้โรคทางมอื 

หากไอหรอืตามใส่มอื หา้มสมัผสัสิง่อืน่และลา้งมอืทนัทดีว้ยสบู่และน ้า   

3. หลกีเลีย่งการสมัผสัคนอืน่อย่างใกลช้ดิกบัคนทีก่ าลงัไอ จาม หรอืป่วย รกัษาระยะห่างอย่างนอ้ย 1 เมตร (3 

ฟุต) และแนะน าใหไ้ปตรวจคดักรอง ณ ศนูยบ์รกิารสาธารณสุขทีอ่ยู่บรเิวณใกลเ้คยีง  

4. หลกีเลีย่งการสมัผสัอวยัวะเหล่าน้ี ตา จมูก และปาก มอืเป็นส่วนทีอ่าจสมัผสักบัวตัถุทีม่เีช ือ้ไวรสัปนเป้ือน  

5. ควรรบีไปพบแพทยเ์มือ่มอีาการ ไข ้ไอ หรอืหายใจไมส่ะดวก วธิปีฏบิตัตินทีถ่กูตอ้ง 

เพือ่ชว่ยยบัยัง้การแพรก่ระจายไปสู่ทัง้คนในครอบครวัและคนภายนอก เมือ่มัน่ใจว่าอาจตดิเชือ้ 

ควรโทรศพัทนั์ดหมายพรอ้มแจง้อาการใหแ้พทยท์ราบโดยละเอยีด ทัง้นีเ้พือ่หลกีเลีย่งการไปสมัผสักบัผูอ้ืน่ 
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จะปฏบิตัอิย่างไรหากสมาชกิภายในครอบครวัหรอืตนเองเจ็บป่วย? 

● หากคุณหรอืสมาชกิในครอบครวัมไีข ้ไอ หรอืหายใจไมส่ะดวก 

ใหร้บีตดิต่อจดุบรกิารทางการแพทยท์ีใ่กลเ้คยีงกอ่น  

● โทรศพัทต์ดิต่อแพทยป์ระจ าตวัหรอืศูนยบ์รกิารสาธารณสุขกอ่นเดนิทางไปทีส่ถานพยาบาล 

ดงัน้ันจงึตอ้งโทรศพัทแ์จง้แพทยท์ีท่ าการรกัษา หากจ าเป็นตอ้งเดนิทางไปยงัพืน้ทีท่ีม่กีารระบาดของโควดิ-19 

หรอืมปีระวตัเิคยสมัผสักบัผูท้ีเ่พิง่เดนิทางกลบัจากพืน้ทีเ่สีย่งและเร ิม่มอีาการ 

 

 

 

ไอ/จามใส่ขอ้พบัขอ้ศอกดา้นในหรอืกระดาษช าระเพือ่หยุดก

ารแพรร่ะบาดของเชือ้โรค 

ขอ้พงึระวงั: ผูสู้งอายุหรอืผูท้ีม่สีุขภาพอ่อนแอมโีอกาสรบัเชือ้ไดง้่าย 

เพือ่ป้องกนัและยบัยัง้การแพรก่ระจายของเชือ้โรคไปยงับุคคลเหล่านี ้

ขอ้พงึระวงั ผูร้บัเชือ้ทีไ่ม่ไดร้บัการตรวจคดักรองณ 

ศูนยบ์รกิารทางการแพทยห์รอืไม่ไดแ้จง้ขอรบัความชว่ยเหลอื 

จงึมคีวามเสีย่งทีจ่ะป่วยไดแ้ละยงัแพรเ่ชือ้โรคอกีดว้ย   
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ค าถามทีพ่บบ่อยเกีย่วกบัโควดิ-19 

หมั่นตรวจสอบขอ้มูลใหเ้ป็นปัจจบุนัอยู่เสมอ (ปรบัปรุงคร ัง้ลา่สดุเมือ่: วนัที ่23 กุมภาพนัธ ์2020) 

ใชห่รอืไม่ทีโ่ควดิ-19 มกีารแพรร่ะบาดไดง่้าย?  (เน่ืองจากเป็นเชือ้ไวรสัจงึตดิต่อกนัไดง่้ายใชห่รอืไม่?) 

การใกลช้ดิ หรอืตดิต่อโดยตรงกบัผูต้ดิเชือ้ (หรอืการสมัผสัวตัถุและรา่งกายของผูต้ดิเชือ้) 

ผูต้ดิเชือ้จ านวนมากทีม่สีมาชกิในครอบครวัหรอืผูดู้แลผูต้ดิเชือ้ ปราศจากอุปกรณป้์องกนัการตดิเชือ้โรค 

 

เรามโีอกาสจะไดร้บัเชือ้ไวรสัโควดิ-19 จากการสนทนากนัหรอืนั่งใกลก้นักบัผูต้ดิเชือ้หรอืไม่?  

มโีอกาสนอ้ยมากทีค่นเราจะไดร้บัเชือ้ไวรสัจากการสนทนากบัผูต้ดิเชือ้หรอืคนทีเ่ดนิอยู่ตามทอ้งถนน 

การอยู่ใกลช้ดิกนัไมไ่ดท้ าใหเ้ชือ้ไวรสัแพรก่ระจายจากบุคคลหน่ึงสู่อกีบุคคลหน่ึงได ้ดงัน้ัน 

ถา้ไม่ไดเ้พิง่กลบัจากการเดนิทางไปยงัประเทศเสีย่งทีม่กีารระบาดของเชือ้ไวร้สั หรอืไมไ่ดส้มัผสัใกลช้ดิกบัผูป่้วยโควดิ-

19 จงึเป็นไปไดย้ากทีคุ่ณจะเป็นผูต้ดิเชือ้ 

 

มยีาป้องกนัหรอืรกัษาเฉพาะโรคโควดิ-19 หรอืไม่? 

โรคตดิเชือ้ไวรสันีส้ามารถรกัษาใหห้ายได ้และมผีูป่้วยจ านวนไมน่อ้ยไดร้บัการรกัษาจนหายดแีลว้ 

ขณะนีแ้มว้่าจะยงัไมม่ยีารกัษาโดยเฉพาะ แต่ผูต้ดิเชือ้ควรไดร้บัการดูแลและรกัษาจนบรรเทาหายจากอาการ 

ผูป่้วยขัน้วกิฤตคิวรรบีส่งไปรบัการรกัษาในโรงพยาบาล 

 

มวีคัซนีป้องกนัโควดิ-19 หรอืไม่? 

ปัจจบุนัยงัไมว่คัซนีป้องกนัเน่ืองจากเป็นโรคทีเ่กดิจากเชือ้ไวรสัสายพนัธุใ์หม่ 

ตอ้งใชเ้วลาในการพฒันากว่าจะไดว้คัซนีป้องกนัโรคใหม่ซ ึง่มปีระสทิธภิาพและมคีวามปลอดภยั 

นักวจิยัก าลงัเรง่มอืท าการพฒันาวคัซนีดงักล่าว 
 

การมผูีป่้วยโควดิ-19 รกัษาตวัภายในโรงพยาบาล 

จะท าใหป้ระชาชนทีอ่าศยัอยู่ในประเทศนัน้เสีย่งต่อโรคตดิเชือ้ดว้ยหรอืไม่? 

โรงพยาบาลมกีารเตรยีมความพรอ้มเพือ่รองรบัผูป่้วยทีเ่ป็นผูต้ดิเชือ้ ผูป่้วยโควดิ-19 

ทีเ่ขา้มารบัการรกัษาในโรงพยาบาล 

จะไดร้บัการรกัษาอย่างเต็มทีจ่นกวา่จะหายดแีละยงัเป็นการชว่ยป้องกนัการแพรก่ระจายของเชือ้โรคดว้ย 

 

ควรหลกีเลีย่งการสมัผสักบันกัเทีย่วทีม่าจากประเทศจนีใชห่รอืไม่? 

มาตรการป้องกนัทีน่ ามาใชเ้ชน่เดยีวกนักบัผูท้ีอ่าจป่วย รวมถงึผูม้อีาการเหมอืนโรคไขห้วดั อาการดงัตอ่ไปนี ้

น ้ามกูไหล มไีข ้เจ็บคอ ไอ และหายใจถี ่วธิปีฏบิตัใินการป้องกนัโดยการลา้งมอืบ่อยคร ัง้ดว้ยสบู่หรอืเจลแอลกอฮอล ์

เพือ่ชะลา้งเชือ้โรคทีอ่าจตดิอยู่ตามนิว้มอื พยายามอยู่ห่างออกไปราว 1 เมตร (3 ฟุต) โดยเฉพาะคนทีก่ าลงัไอ จาม 

หรอืป่วย พรอ้มใหค้ าแนะน าเขา้ตรวจคดักรองทีศู่นยบ์รกิารสาธารณสุขทีใ่กลเ้คยีง 

 

ควรหลกีเลีย่งอาหารทีม่าจากจนีดว้ยหรอืไม่? 

โรคโควดิ-19 ไม่แพรก่ระจายในอาหารทีม่าจากจนี 

เพือ่ความปลอดภยัจงึควรรบัประทานอาหารทีป่รุงสกุใหมใ่นสภาพแวดลอ้มทีส่ะอาด  

 

การดูแลบุตรหลานใหป้ลอดภยัจากโรคไดอ้ย่างไร? 

สอนเด็กๆ ใหห้มัน่ลา้งท าความสะอาดมอืดว้ยสบู่ หรอืเจลลา้งมอืแอลกอฮอลบ่์อยๆ นอกจากนีส้อนวธิไีอหรอืจาม 

ใส่ขอ้พบัขอ้ศอกดา้นใน หรอืใส่กระดาษช าระและทิง้ลงถงัขยะ แลว้จงึลา้งมอืใหส้ะอาด ในเคหสถานควรเปิดหนา้ต่าง 

แมแ้ต่รถโดยสารสาธารณะ เพือ่ใหอ้ากาศถ่ายเทไดส้ะดวกและท าลายเชือ้โรคทีอ่าจตกคา้งอยู่ภายใน  

 

ควรใชห้น้ากากอนามยัเพือ่ป้องกนัโควดิ-19 หรอืไม่? 

ไม่จ าเป็น เพราะวธิทีีด่ทีีสุ่ดในการป้องกนัตนเองจากโควดิ-19 คอืการลา้งมอืบ่อยๆ ใหส้ะอาด  

● หากว่ามสีุขภาพแข็งแรง เพยีงแค่สวมใส่หนา้กากอนามยักส็ามารถดูแลผูต้ดิเชือ้โควดิ-19ได ้  

● หากมอีาการไอหรอืจามบ่อยคร ัง้จงสวมใส่หนา้กากอนามยัเพือ่ป้องกนัการแพรเ่ชือ้ไวรสัจากการไอหรอืจาม 

สู่ผูค้นรอบขา้งหรอืสู่พืน้ผวิสมัผสัต่างๆ  



 

8 

20 กุมภาพนัธ ์2020 

 

ศกึษาขอ้มูลเพิม่เตมิไดจ้ากเว็บไซตข์ององคก์ารอนามยัโลก (มใีหเ้ลอืกหลายภาษา)  https://www.epi-win.com/   

แหล่งขอ้มูลอืน่เกีย่วกบัการสือ่สารความเสีย่ง และ การมสี่วนรว่มของชมุชนและภาระรบัผดิชอบไดท้ี:่ 

https://www.communityengagementhub.org/what-we-do/novel-coronavirus/  

 

https://www.epi-win.com/
https://www.communityengagementhub.org/what-we-do/novel-coronavirus/

