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ค ำถำมทีพ่บบ่อยเกีย่วกบัโรคโคโรนำไวรสั 2019 (COVID-
19) 

28 เมษำยน 2022 

1.  โรคตดิตอ่โนเวลคอือะไร 

โรคตดิเชือ้ โนเวล ทีเ่พิง่ปรากฎขึน้ในประชากรมนุษยอ์าจเกดิจากเชือ้ทีท่ าใหเ้กดิโรคตา่ง ๆ เชน่ ไวรสั 
แบคทเีรยี หรอืพยาธ ิซ ึง่ประชากรมนุษยม์ภีมูคิุม้กนัต ่า หรอืไม่มภีมูคิุม้กนัอยู่กอ่นแลว้ มนัอาจสง่ผลใหเ้กดิ
การเสยีชวีติ และการเจ็บป่วยจากความรนุแรงทีแ่ตกตา่งกนั และอาจใหเ้กดิการระบาดในชมุชนเป็นระยะ
เวลานาน หรอืแพรร่ะบาดแพรข่ยายออกไป 

2.  โคโรนำไวรสัคอือะไร 

โคโรนาไวรสั เป็นไวรสัตระกลูขนาดใหญท่ีถู่กพบขึน้ในสตัว ์และมนุษย ์ไวรสับางชนิดตดิเชือ้ในคน และทราบ
กนัดวีา่ท าใหเ้กดิอาการเจ็บป่วยในระดบัตัง้แตเ่ป็นไขห้วดัธรรมดา ไปจนถงึโรคทีม่คีวามรนุแรงเพิม่มากขึน้ 
เชน่ โรคทางเดนิหายใจตะวนัออกกลาง (MERS) และโรคทางเดนิหายใจเฉียบพลนัรนุแรง (SARS) 

3.  โรคโคโรนำไวรสั 2019 (COVID-19) คอือะไร 

"โรคโคโรนาไวรสั 2019 (COVID-19)" เป็นโรคทีเ่กดิจากไวรสัโคโรนาสายพนัธุใ์หม่ทีเ่รยีกวา่ “SARS-CoV-
2” 

4.  อำกำรของ COVID-19 เป็นอย่ำงไร 

อาการทีพ่บบ่อยของ COVID-19 ไดแ้ก ่มไีข ้ไอแหง้และออ่นเพลยี อาการอืน่ ๆ ไดแ้ก ่การสญูเสยี
ความสามารถการรบัรูร้สชาตหิรอืกลิน่ คดัจมูก เยือ่บุตาอกัเสบ เจ็บคอ ปวดศรีษะ ปวดกลา้มเนือ้หรอืขอ้ ผืน่
ขึน้บนผวิหนัง คลืน่ไสห้รอือาเจยีน ทอ้งเสยีหนาวสัน่หรอืเวยีนศรีษะ บางคนอาจมอีาการเพยีงเล็กนอ้ยหรอืไม่
เฉพาะเจาะจงในขณะทีบ่างคนอาจมอีาการรนุแรง เชน่ หายใจถี ่เจ็บหนา้อกหรอืมนึสบัสน 

ภาวะแทรกซอ้นอาจรวมถงึความลม้เหลวของระบบทางเดนิหายใจ โรคทางเดนิหายใจเฉียบพลนั (ARDS) 
ภาวะตดิเชือ้ในกระแสเลอืดและภาวะชอ็ก ภาวะลิม่เลอืดอดุตนัและ/หรอืความลม้เหลวของหลายอวยัวะรวมถงึ
การบาดเจ็บของหวัใจ ตบัหรอืไต มรีายงานวา่เด็กและวยัรุน่ทีต่ดิเช ือ้ COVID-19 อาจมอีาการทีห่ายากแต่
รา้ยแรงทีเ่รยีกวา่กลุม่อาการอกัเสบจากระบบหลายระบบในเด็ก (MIS-C) ซึง่น าไปสูค่วามลม้เหลวของอวยัวะ
หลายสว่นและอาการชอ็ก 

ผูท้ีม่อีายมุากและผูท้ีม่โีรคประจ าตวั (เชน่ ความดนัโลหติสงู ปัญหาเกีย่วกบัหวัใจและปอด โรคเบาหวาน โรค
อว้นหรอืมะเรง็) มคีวามเสีย่งสงูทีจ่ะเป็นโรคทีม่อีาการรา้ยแรง 

จากขอ้มูลขององคก์ารอนามยัโลก (WHO) พบวา่ผูค้นประมาณ 10-20% อาจยงัคงไดร้บัผลกระทบจาก 
COVID-19 ในระยะกลางและระยะยาว ซึง่รวมถงึอาการเหน่ือยลา้ ระบบทางเดนิหายใจ และอาการทางระบบ
ประสาท จากขอ้มูลของ WHO ผลกระทบเหลา่นีเ้รยีกรวมกนัวา่ "ภาวะหลงัCOVID-19" หรอื " ยาว COVID " 
แมว้า่จะยงัไม่ชดัเจนวา่อาการจะคงอยูน่านแคไ่หน แตก่ารวจิยัในปัจจบุนัชีใ้หเ้ห็นวา่ผูป่้วยสามารถหายไดเ้มือ่
เวลาผ่านไป 



5.  อะไรคอืวธิกีำรแพรก่ระจำยของ COVID-19 

รปูแบบการแพรก่ระจายรวมถงึผ่านละอองทางเดนิหายใจ การสมัผสัพืน้ผวิหรอืวตัถทุีป่นเป้ือน ละอองลอย
ระยะสัน้หรอืการแพรก่ระจายในอากาศระยะสัน้ ไวรสัยงัสามารถแพรก่ระจายในสภาพแวดลอ้มทีม่กีารระบาย
อากาศไม่ดแีละ/หรอืแออดั 

6.  COVID-19 มรีะยะฟักตวันำนแคไ่หน 

"ระยะฟักตวั" หมายถงึ เวลาในชว่งระหวา่งทีไ่ดร้บัเช ือ้ไวรสั และเร ิม่ทีจ่ะแสดงอาการของโรค ระยะฟักตวั
โดยประมาณสว่นใหญอ่ยูร่ะหวา่ง 1 ถงึ 14 วนั และบางสายพนัธุ ์เชน่ สายพนัธุ ์Omicron อาจมรีะยะฟักตวั
สัน้กวา่ประมาณ 3 วนั 

7.  อะไรคอืกำรรกัษำ COVID-19 

การรกัษารวมถงึการบ าบดัแบบประคบัประคอง การรกัษาตามอาการ ยาตา้นไวรสั และยาจนี 

8.  COVID-19 มอีตัรำกำรเสยีชวีติสูงมำกใชห่รอืไม่ 

โปรดดทูี ่“การวเิคราะหข์อ้มูลช ัว่คราวส าหรบักรณีการเสยีชวีติทีร่ายงาน”: 

กรณุาดวูคัซนี COVID-19 มปีระสทิธภิาพในการปกป้องผูค้นจากโรค COVID-19 โดยเฉพาะอยา่งยิง่การ
เจ็บป่วยทีร่นุแรงและการเสยีชวีติ 

ในทางกลบักนั ทัง้โรคทางเดนิหายใจเฉียบพลนัรนุแรง (SARS) และโรคทางเดนิหายใจตะวนัออกกลาง 
(MERS) ลว้นเป็นโรคระบบทางเดนิหายใจทีเ่กดิจากโคโรนาไวรสั ในอดตีมอีตัราการเสยีชวีติอยูท่ีป่ระมาณ 
9.6% ในขณะทีล่า่สดุมอีตัราเกนิหน่ึงในสาม 

9.  COVID-19 จะแสดงอำกำรหรอืไม่ ผูป่้วยจะเสยีชวีติทนัทบีนถนนหรอืไม่ 

อาการทีพ่บบ่อยทีส่ดุของ COVID-19 ไดแ้ก ่มไีข ้ไอแหง้ และเหน่ือยลา้ บางคนอาจมอีาการเพยีงเล็กนอ้ย
หรอืไม่เฉพาะเจาะจง ขณะทีบ่างคนอาจมอีาการรนุแรง เชน่ หายใจล าบาก เจ็บหนา้อก หรอืเวยีนหวั เมือ่มี
อาการเกีย่วกบัทางเดนิหายใจ ใหส้วมใสห่นา้กากอนามยั หลกีเลีย่งการไปท างาน หรอืเขา้เรยีนในโรงเรยีน 
หลกีเลีย่งการไปยงัสถานทีแ่ออดั และขอค าปรกึษาจากแพทยท์นัท ี 

10. COVID-19 จะหำยไปเองตำมธรรมชำตเิมือ่มอีำกำศอุ่นหรอืไม่  

ผลการศกึษาพบวา่โคโรนาไวรสัมกัจะอยูร่อดไดน้านขึน้ และท างานไดน้านขึน้ทีอ่ณุหภมูติ ่ากวา่ใน
สภาพแวดลอ้มทีแ่หง้ 

11. จะป้องกนั COVID-19 ไดอ้ย่ำงไร 

การฉีดวคัซนี COVID-19  

 วคัซนี COVID-19 มปีระสทิธภิาพในการป้องกนัผูป่้วยจากโรค COVID-19 ในการเจ็บป่วยทีร่นุแรง
และการเสยีชวีติ 

 การฉีดวคัซนีเป็นเคร ือ่งมอืหน่ึงทางสาธารณสขุทีใ่ชร้บัมอืตอ่ COVID-19 มุ่งเนน้มาตรการทีไ่ม่ใชย่า 
(NPI) กบัการฉีดวคัซนีจะชว่ยใหส้ามารถป้องกนัไวรสัไดอ้ยา่งสงูสดุ 

 ดว้ยการฉีดวคัซนี COVID-19 ท าใหม้คีวามจ าเป็นทีจ่ะตอ้งด าเนินตามมาตรการ NPI ตอ่ไปรวมถงึ

https://www.covidvaccine.gov.hk/pdf/death_analysis.pdf


การรกัษาระยะห่างทางสงัคม สขุอนามยัของมอืทีด่ ี และสวมหนา้กากอนามยัในทีส่าธารณะเพือ่ลด
ความเสีย่งในการแพรเ่ช ือ้ไวรสั ผูท้ีไ่ดร้บัวคัซนีแลว้หรอืผูท้ีย่งัไม่ไดร้บัการฉีดวคัซนีก็ควรปฏบิตัติาม
มาตรการ NPI ตอ่ไป 

 ส าหรบัรายละเอยีดเพิม่เตมิเกีย่วกบัการฉีดวคัซนี COVID-19 สามารถเขา้เชค็ขอ้มูลไดท้ีเ่ว็บไซต ์
COVID-19: www.covidvaccine.gov.hk 
 

ค าแนะน าดา้นสขุภาพ 

สมาชกิจะไดร้บัการสง่เสรมิการออกไปนอกบา้นใหน้อ้ยลง และลดกจิกรรมทางสงัคม เชน่ การรวมตวักนัเพือ่
รบัประทานอาหาร หรอืการรวมตวักนัเพือ่วตัถปุระสงคอ์ืน่ ๆ รวมทัง้รกัษาเวลาออกหา่งออกจากผูอ้ืน่ในสงัคม
ใหเ้หมาะสมโดยใหห้่างไกลมากทีส่ดุเทา่ทีจ่ะท าได ้

การรกัษาสขุอนามยัสว่นบุคคล และสิง่แวดลอ้มอยู่ตลอดเวลาน้ันเป็นการปกป้องตวัเองทีส่ าคญัจากการตดิ
เชือ้ และแพรก่ระจายของโรคในชมุชน: 

 หนา้กากอนามยัสามารถป้องกนัการแพรเ่ช ือ้ไวรสัจากผูป่้วยผ่านทางเดนิหายใจได ้ผูท้ีม่อีาการ 
(แมว้า่จะมอีาการเล็กนอ้ย) จ าเป็นจะตอ้งสวมใสห่นา้กากอนามยั 

 สวมใสห่นา้กากอนามยัในขณะทีก่ าลงัใชบ้รกิารขนสง่มวลชน หรอือยูใ่นสถานทีแ่ออดั สิง่ส าคญั 
คอื ตอ้งสวมหนา้กากาอยา่งถกูตอ้ง รวมถงึรกัษาสขุอนามยัใหก้บัมอืทัง้กอ่นสวมใส ่และหลงัถอด
หนา้กากอนามยั  

 หลกีเลีย่งการสมัผสัตาม จมูก และปาก กอ่นทีจ่ะลา้งมอื 

 ลา้งมอืบ่อยๆ โดยเฉพาะกอ่นจบัปาก จมูก หรอืตา กอ่นรบัประทานอาหาร หลงัจากใชห้อ้งน า้ 
หลงัจากสมัผสัทีส่าธารณะ เชน่ ราวจบัหรอืลกูบดิประต ูหรอืเมือ่มอืปนเป้ือนสารคดัหลัง่จากระบบ
ทางเดนิหายใจหลงัจากไอหรอืจาม 

 ปิดปาก และจมูกของคณุดว้ยกระดาษช าระเมือ่มอีาการไอ หรอืจาม ทิง้กระดาษช าระทีเ่ป้ือนลงใน
ถงัขยะทีม่ฝีาปิด แลว้ลา้งมอืใหส้ะอาดทัว่ถงึ 

 ลา้งมอืดว้ยสบู่เหลว และน า้ แลว้ขดัถมูอืเป็นเวลา 20 วนิาท ีจากน้ันลา้งดว้ยน า้ และท าใหแ้หง้ดว้ย
กระดาษเชด็มอืทีใ่ชแ้ลว้ทิง้ เมือ่ท าความสะอาดมอื หา้มจบักอ๊กน า้โดยตรงอกีคร ัง้ (ตวัอยา่งเชน่ ใช ้
กระดาษเชด็มอืพนัรอบกอ๊กน า้กอ่นเปิดกอ๊กน า้) หากไม่มสีิง่อ านวยความสะดวกในการลา้งมอื หรอื
เมือ่มอืเป้ือนแตม่องไม่เห็นการดแูลสขุอนามยัมอืดว้ยเจลลา้งมอืทีม่สีว่นผสมของแอลกอฮอล ์70 
ถงึ 80% เป็นทางเลอืกทีม่ปีระสทิธภิาพ 

 หลงัจากใชห้อ้งน า้เสรจ็เรยีบรอ้ยแลว้ ใหปิ้ดฝาชกัโครกลงกอ่นทีจ่ะท าการกดน า้เพือ่หลกีเลีย่งการ
แพรก่ระจายเชือ้โรค และ 

 เมือ่มอีาการเกีย่วกบัทางเดนิหายใจ ใหส้วมใสห่นา้กากอนามยั หลกีเลีย่งการไปท างาน หรอืเขา้
เรยีนในโรงเรยีน หลกีเลีย่งการไปยงัสถานทีแ่ออดั และขอค าปรกึษาจากแพทยท์นัท ี

 รกัษาการระบายอากาศภายในอาคารทีด่ ี

 ควรท าความสะอาดบา้นอยา่งทัว่ถงึอยา่งนอ้ยสปัดาหล์ะคร ัง้ดว้ยสารฟอกขาวในครวัเรอืนเจอืจาง 1 
ใน 99 (ผสมสารฟอกขาว 10 มล. ทีม่โีซเดยีมไฮโปคลอไรท ์5.25% กบัน า้ 990 มล.) ทิง้ไว ้15 - 
30 นาท ีแลว้ลา้งออกดว้ยน า้ ส าหรบัพืน้ผวิโลหะ ฆ่าเช ือ้ดว้ยแอลกอฮอล ์70% 

 หากสถานทีต่า่งๆ ปนเป้ือนดว้ยสารคดัหลัง่จากทางเดนิหายใจ อาเจยีน หรอือจุจาระ ใหใ้ช ้
ผา้ขนหนูทีด่ดูซบัไดแ้รงเพือ่ท าความสะอาดสิง่ทีม่องเห็น จากน้ันฆ่าเช ือ้พืน้ผวิและพืน้ทีใ่กลเ้คยีง

https://www.covidvaccine.gov.hk/en/


ดว้ยน า้ยาฆ่าเช ือ้ทีเ่หมาะสม ส าหรบัพืน้ผวิทีไ่ม่ใชโ่ลหะ ฆา่เช ือ้ดว้ยน า้ยาฟอกขาวในครวัเรอืนทีเ่จอื
จาง 1 ใน 49 (สว่นผสมของน า้ยาฟอกขาวในครวัเรอืน 10 มล. ทีม่สีารละลายโซเดยีมไฮโปคลอ
ไรท ์5.25% กบัน า้ 490 มล.) ทิง้ไว ้15 - 30 นาท ีแลว้ลา้งออกดว้ยน า้ ส าหรบัพืน้ผวิโลหะ ฆ่าเช ือ้
ดว้ยแอลกอฮอล ์70% 

 บ ารงุรกัษาทอ่ระบายน า้อยา่งเหมาะสมและสม ่าเสมอ (ประมาณสปัดาหล์ะคร ัง้) เทน า้ประมาณครึง่
ลติรในแตล่ะชอ่งระบายน า้ (U-traps) เพือ่ใหแ้น่ใจวา่มสีขุอนามยัสิง่แวดลอ้ม 

 สรา้งภมูติา้นทานรา่งกายทีด่แีละคงไวซ้ ึง่วถิชีวีติทีม่สีขุภาพด ีสามารถท าไดโ้ดยการรบัประทาน
อาหารทีส่มดลุ ออกก าลงักายสม ่าเสมอ และพกัผ่อนใหเ้พยีงพอ และ 

 หา้มสบูบุหร ีแ่ละหลกีเลีย่งการดืม่เคร ือ่งดืม่แอลกอฮอล ์

12. เมือ่เดนิทำงออกนอกฮ่องกง ควรมมีำตรกำรป้องกนัอย่ำงไรบำ้ง 

หากไม่มเีหตจุ าเป็น ขอแนะน าใหป้ระชาชนหลกีเลีย่งการเดนิทางออกนอกเขตปกครองพเิศษฮ่องกง หากไม่
สามารถหลกีเลีย่งการเดนิทางไปยงัประเทศหรอืพืน้ทีน่อกเขตปกครองพเิศษฮ่องกงได ้พวกเขาควรปฏบิตัิ
ตามค าแนะน าการดแูลสุขภาพ ตามทีร่ะบุไวด้า้นลา่ง: 

 ฉีดวคัซนีป้องกนั COVID-19 ใหเ้สรจ็กอ่นเดนิทางตามค าแนะน าลา่สดุเพือ่ป้องกนัโรค COVID-
19 อยา่งมปีระสทิธภิาพ (ส าหรบัรายละเอยีดเกีย่วกบัการฉีดวคัซนี COVID-19 โปรดดทูีเ่ว็บไซต ์
เฉพาะเร ือ่งส าหรบัโครงการฉีดวคัซนี COVID-19: www.covidvaccine.gov.hk) ; 

 หลกีเลีย่งการไปสถานทีแ่ออดั และรกัษาระยะห่างทางสงัคมทีเ่หมาะสมกบัผูอ้ืน่ใหม้ากทีส่ดุ 

 สวมหนา้กากอนามยัและดแูลรกัษาสขุอนามยัสว่นบุคคลและมอือยา่งเครง่ครดัตลอดเวลา 

 ลา้งมอืบ่อยๆ ลา้งมอืดว้ยสบู่เหลวและน า้ และถเูป็นเวลาอยา่งนอ้ย 20 วนิาท ีจากน้ันลา้งออกดว้ย
น า้และเชด็ใหแ้หง้ดว้ยกระดาษช าระแบบใชแ้ลว้ทิง้ หากไม่มสีิง่อ านวยความสะดวกส าหรบัการลา้ง
มอื หรอืเมือ่มอืไม่สกปรกอยา่งเห็นไดช้ดั การท าความสะอาดมอืดว้ยเจลลา้งมอืทีม่สีว่นผสมของ
แอลกอฮอล ์70 ถงึ 80% ก็เป็นทางเลอืกทีม่ปีระสทิธภิาพ 

 ปฏบิตัติามหลกัเกณฑค์วามปลอดภยัดา้นอาหาร และสขุอนามยั เชน่ หลกีเลีย่งการบรโิภค
ผลติภณัฑเ์นือ้สตัวด์บิ หรอืเนือ้สตัวป์รงุไม่สกุ รวมไปถงึ นม ไข ่และเนือ้สตัว ์หรอือาหารซึง่อาจมี
การปนเป้ือนจากสารคดัหลัง่ของสตัว ์ของเสยีของสตัว ์(เชน่ ปัสสาวะ) หรอืผลติภณัฑท์ีป่นเป้ือน 
ยกเวน้สิง่ดงักลา่วไดถ้กูปรงุใหส้กุ ชะลา้ง หรอืปอกผวิแลว้ 

 หากรูส้กึไม่สบายเมือ่อยูน่อกเขตปกครองพเิศษฮ่องกง โดยเฉพาะเมือ่มอีาการเป็นไข ้ใหส้วมใส่
หนา้กากอนามยั และขอค าแนะน าจากแพทยท์นัท ี

 หลงัจากกลบัมายงัเขตปกครองพเิศษฮ่องกง ใหป้รกึษาแพทยท์นัทหีากมอีาการอยา่งอืน่ ควรแจง้ให ้
แพทยท์ราบถงึประวตักิารเดนิทางลา่สดุ และการสมัผสักบัสตัวต์า่ง ๆ รวมทัง้สวมใสห่นา้กากอนามยั
เพือ่ชว่ยป้องกนัการแพรร่ะบาดของโรค 

13. หน้ำกำกอนำมยัชว่ยอะไรไดบ้ำ้ง 

หนา้กากอนามยัปิดจมูก และปาก ชว่ยเป็นเกราะป้องกนัของเหลว และอนุภาคขนาดใหญ ่หนา้กากผ่าตดั 
เป็นหนา้กากชนิดหน่ึงทีใ่ชก้นัทัว่ไป เลอืกขนาดทีเ่หมาะสมเพือ่ปกปิดจมูก ปาก และคางใหม้ดิชดิโดยไม่มี
ชอ่งวา่ง แนบสนิทกบัใบหนา้โดยลดการร ัว่ไหลของอากาศจากขอบ 



หนา้กากผ่าตดัสว่นใหญป่ระยกุตก์ารออกแบบใหเ้ป็นสามช ัน้ซ ึง่ประกอบไปดว้ยช ัน้นอกทีป้่องกนัของเหลว 
ช ัน้กลางท าหนา้ทีเ่ป็นเกราะป้องกนัเชือ้โรค และช ัน้ในชว่ยดดูซบัความชืน้ หนา้กากทีท่ าหนา้ทีไ่ม่ไดเ้หมอืนที่

กลา่วมาขา้งตน้จะไม่ไดร้บัการแนะน าเน่ืองจากมนัไม่สามารถป้องกนัโรคตดิเชือ้ทีเ่กดิจากละอองของระบบ
ทางเดนิหายใจได ้ไม่ควรใชห้นา้กากทีม่วีาลว์หายใจออกหรอืชอ่งระบายอากาศทีท่ าใหอ้ากาศหายใจออก
เน่ืองจากการกรองอากาศทีห่ายใจออกน้ันไม่ไดก้รองและอาจเป็นอนัตรายตอ่คนรอบขา้งหากผูส้วมใสต่ดิเช ือ้ 
COVID-19 หรอืโรคตดิเชือ้ทางเดนิหายใจอืน่ ๆ 

ขอ้บ่งชีท้ ัว่ไปส าหรบัการสวมใสห่นา้กากผ่าตดั ไดแ้ก:่ 

 เพือ่ป้องกนัตวัเอง: เมือ่ตอ้งดแูลบุคคลทีต่ดิเช ือ้ทางเดนิหายใจ หรอืเดนิทางไปโรงพยาบาล หรอื
คลนิิคในระหวา่งชว่งฤดทูีม่กีารแพรเ่ช ือ้ 

 เพือ่ป้องกนัการแพรเ่ช ือ้ไปสูผู่อ้ ืน่: เมือ่มอีาการเกีย่วกบัทางเดนิหายใจ เชน่ เป็นไข ้มนี า้มูก หรอื
จาม 

14. เดก็เล็กสำมำรถสวมใส่หน้ำกำกไดห้รอืไม่ 

เลอืกขนาดของหนา้กากใหเ้หมาะสม สามารถเลอืกขนาดของหนา้กากใหเ้ด็กตามทีไ่ดร้ะบุไว:้  
 ไม่แนะน าใหส้วมหนา้กาก (รวมถงึ หนา้กากผ่าตดั และผา้ทีใ่ชปิ้ดคลมุใบหนา้) ใหก้บัเด็กทีม่อีายตุ ่า

กวา่ 2 ปี โดยไม่ไดร้บัการควบคมุดแูล 
 ส าหรบัเด็กแรกเกดิ และเด็กเล็กทีม่อีายตุ ่ากวา่ 2 ปี จะมโีอกาสหายใจไม่ออก หรอืเสีย่งตอ่สขุภาพ

อืน่ ๆ หากใชห้นา้กากปิดหนา้ทีไ่ม่เหมาะสม นอกจากนี ้เด็กเล็กยงัชอบจบั หรอืดงึหนา้กากบนหนา้
ของพวกเขาซึง่เป็นการเพิม่โอกาสในการตดิเชือ้มากขึน้  

 ขอแนะน าใหผู้ป้กครองปลอ่ยใหเ้ด็กทารก และเด็กเล็กอยูท่ีบ่า้นใหม้ากทีส่ดุ และหลกีเลีย่งการพา
พวกเขาไปยงัการชมุนุมทางสงัคมทีไ่ม่จ าเป็น หรอืสนามเด็กเลน่ หากจ าเป็นจะตอ้งออกนอกบา้น 
โปรดเลอืกสถานทีซ่ ึง่มคีวามแออดันอ้ย และโปรดจ าไวว้า่ใหร้กัษาระยะห่างทางสงัคมระหวา่งเด็ก กบั
ผูอ้ืน่ รวมทัง้หลกีเลีย่งการสมัผสัสิง่ตา่ง ๆ รอบตวั  

 ผูด้แูลควรตรวจสอบสขุอนามยัของพวกเขากอ่นดแูลเด็กเล็ก รกัษามอืใหส้ะอาด และสวมใสห่นา้กาก
ในขณะทีก่ าลงัป้อนอาหารใหก้บัเด็กทารก หรอืลา้งมอืทนัทหีลงัจากจบั 

15. มมีำตรกำรอืน่ใดบำ้งในกำรป้องกนักำรตดิเชือ้ในทำงเดนิหำยใจซึง่นอกเหนือไปจำกกำร
สวมหน้ำกำกอนำมยั 

ควรเนน้มาตรการป้องกนัดงัตอ่ไปนี ้ทีน่อกเหนือไปจากการสวมใสห่นา้กากอนามยัทีเ่หมาะกบัใบหนา้: 

 สขุอนามยัของมอืเป็นมาตรการหน่ึงทีส่ าคญัทีส่ดุในการลดการแพรก่ระจายของโรค ประชาชนควร
ท าความสะอาดมอือยา่งถกูตอ้ง และบ่อยคร ัง้ โดยเฉพาะอยา่งยิง่กอ่นการสมัผสัดวงตา จมูก และ
ปาก  กอ่นรบัประทานอาหารหรอืเตรยีมอาหาร หลงัจากใชห้อ้งน า้ เมือ่มอืปนเป้ือนสารคดัหลัง่จาก
ระบบทางเดนิหายใจเชน่ หลงัจากไอหรอืจาม และหลงัจากสมัผสัสิง่ตดิตัง้สาธารณะหรอือปุกรณ์
ตา่งๆ เชน่ ราวจบับนัไดเลือ่น ระบบควบคมุลฟิต ์แผงหรอืลกูบดิประตู 

 ลา้งมอืดว้ยสบู่เหลว และน า้เมือ่มคีราบเป้ือนทีส่ามารถมองเห็นได ้หรอือาจเป้ือนเลอืด และของเหลว
จากรา่งกาย เมือ่มอืเป้ือนแต่มองไม่เห็น อาจจะท าความสะอาดมอืดว้ยเจลลา้งมอืทีม่สีว่นผสมของ
แอลกอฮอล ์70 ถงึ 80% 

 รกัษามารยาทในการปายใจ และมารยาทในการไอ 

 อยูท่ีบ่า้นหากป่วย และลดการตดิตอ่กบัผูอ้ืน่ 



 อยูห่่างจากแหลง่ทีอ่าจมกีารตดิเชือ้ และหลกีเลีย่งการสมัผสักบัผูต้ดิเช ือ้โดยลดการตดิตอ่ทาง
สงัคมทีไ่ม่จ าเป็นใหน้อ้ยทีส่ดุและหลกีเลีย่งการไปสถานทีแ่ออดัหรอืลดระยะเวลาการอยูอ่าศยัเมือ่ท า
ไดโ้ดยเฉพาะอยา่งยิง่ส าหรบับุคคลทีม่คีวามเสีย่งสงูทีจ่ะมอีาการแทรกซอ้นจากการตดิเชือ้เชน่ สตร ี
มคีรรภห์รอืผูท้ีเ่จ็บป่วยเร ือ้รงั 

16. ควรจะปิดกอ๊กน ้ำอยำ่งไร หลงัจำกท ำควำมสะอำดมอืดว้ยน ้ำ และสบู่เหลวแลว้ 

เมือ่มอืสะอาดแลว้ หา้มจบักอ๊กน า้โดยตรงอกีคร ัง้ ตวัอย่างเชน่ ใชก้ระดาษเชด็มอืพนัรอบกอ๊กน า้กอ่นเปิด
กอ๊กน า้ 

17. หำกไม่มนี ้ำ หรอืสบู่ เรำสำมำรถใชเ้จลลำ้งมอืทีม่ส่ีวนผสมของแอลกอฮอลแ์ทนไดห้รอืไม ่

หากมอืของคณุเป้ือนแตม่องไม่เห็น คณุสามารถใชเ้จลลา้งมอืทีม่สีว่นผสมของแอลกอฮอล ์70 ถงึ 80% ได ้
มนัสามารถป้องกนัการแพรก่ระจายของโรคตดิเชือ้ผ่านมอืไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 

เทคนิคการถมูอืดว้ยการใชเ้จลลา้งมอืทีม่สีว่นผสมของแอลกอฮอลน้ั์นคลา้ยกนักบัการลา้งมอื ใชเ้จลลา้งมอืที่

มสีว่นผสมของแอลกอฮอลใ์นปรมิาณทีเ่พยีงพอประมาณ 3 ถงึ 5 มลิ. ใหค้รอบคลมุมอืของคณุ เราถกูฝ่ามอื 
จากน้ันดา้นหลงัของมอื นิว้มอืสว่นทีต่ดิกนั ดา้นหลงัของนิว้มอื นิว้โป้ง ปลายนิว้มอื แลว้จากน้ันขอ้มอื ถเูป็น
เวลาอยา่งนอ้ย 20 วนิาท ีจนกวา่มอืจะแหง้ ปลอ่ยใหแ้อลกอฮอลแ์หง้บนมอืของคณุ หา้มเชด็ออกดว้ย
กระดาษ  ตรวจสอบวนัหมดอายขุองเจลลา้งมอืทีม่สีว่นผสมของแอลกอฮอลก์อ่นการใชง้าน 

18. ควรท ำอย่ำงไรเมือ่มอีำกำรไอ 

ปิดปาก และจมูกของคณุดว้ยกระดาษช าระเมือ่ก าลงัจาม หรอืไอ ทิง้กระดาษช าระทีเ่ป้ือนลงในถงัขยะทีม่ฝีา
ปิด แลว้ลา้งมอืใหท้ ัว่ถงึ หากไม่มกีระดาษช าระ คณุสามารถปิดปาก และจมูกของคุณไดด้ว้ยเสือ้ หรอืแขน
เสือ้ดา้นบนของคณุ 

19. ท ำไมกำรบ ำรุงรกัษำท่อระบำยน ้ำใหเ้หมำะสม และเตมิน ้ำลงในท่อรูปตวั U เป็นประจ ำจงึ
เป็นสิง่ทีส่ ำคญั 

กบัดกัรปูตวั U ท าหนา้ทีป้่องกนักลิน่เหม็น และสารทีไ่ม่ถกูสขุลกัษณะ (รวมไปถงึ แบคทเีรยี และไวรสั) ใน
ระบบทอ่ระบายน า้จากการเขา้สูพ่ืน้ทีอ่ยูอ่าศยั  กบัดกัรูปตวั U ทีม่ขีอ้บกพรอ่ง หรอืแหง้จะสามารถท าหนา้ทีท่ี่

ส าคญันีไ้ม่ได ้

เทน า้คร ึง่ลติรลงไปในชอ่งระบายน า้ของทอ่ระบ่ายน า้ทกุ ๆ สปัดาห ์นอกจากนี ้ควรตรวจสอบทอ่ระบายน า้ กบั
ดกัรปูตวั U และอปุกรณต์ดิตัง้สขุภณัฑเ์ป็นประจ า รวมทัง้จดัเตรยีมการซอ่มแซมทนัทหีากพบความเสยีหาย  

20. โอโซนสำมำรถฆ่ำเชือ้โรคไดผ้ลดหีรอืไม่ 

โอโซนท าใหด้วงตา และทางเดนิหายใจเกดิการระคายเคอืง มนัยงัสามารถเป็นสาเหตทุ าใหป้อดเกดิความ
เสยีหายรา้ยแรงไดห้ากสดูดมเขา้รา่งกายในระดบัทีม่คีวามเขม้ขน้สงู 

หากใชค้วามเขม้ขน้ทีไ่ม่เกนิมาตรฐานของสาธารณสขุแลว้ โอโซนทีใ่ชก้บัอากาศภายในอาคารจะไม่มี
ประสทิธภิาพในการก าจดัไวรสั แบคทเีรยี หรอืมลพษิทางชวีภาพอืน่ ๆ ได ้

 



21. ผูบ้รโิภคควรท ำกำรฆ่ำเชือ้ภำชนะบรรจุอำหำรหรอืไม ่

ความเสีย่งของการไดร้บัเช ือ้ไวรสัโคโรนาผ่านทางภาชนะบรรจอุาหารน้ันนอ้ยมาก ในความเป็นจรงิ มอืทีม่ี
การปนเป้ือนมบีทบาทส าคญัในการตดิเชือ้ทางออ้มไดง้่ายขึน้จากการเคลือ่นยา้ยไวรสัตดิเชือ้จากพืน้ผวิหน่ึง
ไปยงัอกีพืน้ผวิหน่ึง หรอืแมก้ระทัง่เขา้ไปในรา่งกายของอกีคนหน่ึงได ้การแพรก่ระจายมแีนวโนม้ทีจ่ะเกดิขึน้
จากการสมัผสักบัจดุทีม่กีารสมัผสักนัมากทีส่ดุแทนทีจ่ะเป็นภาชนะบรรจอุาหาร  เชน่  มอืจบัประต ูราวจบั
ของรถเข็นส าหรบัการซือ้ของใชจ้ าเป็น และกอ๊กน า้ – ยิง่ไดร้บัการจบัจากผูค้นจ านวนมากบ่อยคร ัง้มาก
เทา่ไหรก็่จะท าใหม้คีวามเสีย่งทีจ่ะไดร้บัการปนเป้ือนเพิม่สงูขึน้ ดงัน้ัน บางคนสามารถเลอืกทีจ่ะท าฆ่าเช ือ้บน
พืน้ผวิของภาชนะบรรจอุาหารดว้ยสารฆ่าเช ือ้ทีใ่ชภ้ายในครวัเรอืน เชน่ ผา้เชด็ท าความสะอาดทีม่สีว่นผสม
ของแอลกอฮอล ์หรอืเปรย ์หากมคีวามจ าเป็นได ้สิง่ส าคญั คอื ผูค้นควรลา้งมอืใหท้ ัว่ถงึ โดยเฉพาะอยา่งยิง่
กอ่นการสมัผสัดวงตา จมูก และปาก หลงัจากกลบัถงึบา้นหลงัจากการซือ้ของใชจ้ าเป็น และหลงัจากการ
จดัการ และจดัเก็บสนิคา้ทีซ่ ือ้มา 

ขอ้ควรทราบหากจะด าเนินการฆ่าเช ือ้บรรจภุณัฑ:์ 

 สารฆ่าเช ือ้ควร (i) ไดร้บัการพสิจูนแ์ลว้วา่มปีระสทิธภิาพในการตอ่ตา้น SARS-CoV-2; (ii) เขา้กนัได ้
กบัวสัดบุรรจภุณัฑ;์ (iii) ใชต้ามค าแนะน าของผูผ้ลติ 

 ท าสขุอนามยัของมอืหลงัจากท าความสะอาดและฆ่าเช ือ้บรรจภุณัฑ ์

22. อะไรคอืสิง่ทีต่อ้งระวงัเมือ่ใชน้ ้ำยำฆ่ำเชือ้ 

ควรใชน้ า้ยาฆ่าเช ือ้และอปุกรณท์ีเ่กีย่วขอ้งอยา่งเหมาะสม การใชอ้ยา่งไม่เหมาะสมอาจน าไปสูผ่ลเสยีตอ่
สขุภาพและการปนเป้ือนในสิง่แวดลอ้ม 

ปฏบิตัติามค าแนะน าของผูผ้ลติเพือ่ใหแ้น่ใจวา่มกีารจดัการและใชส้ารฆ่าเช ือ้และอปุกรณท์ีเ่กีย่วขอ้งอยา่ง
ปลอดภยัและมปีระสทิธภิาพ ใหค้วามสนใจเป็นพเิศษกบัขอ้มูลเกีย่วกบัการใชง้านและความปลอดภยั เชน่ 
การใชท้ีแ่นะน า ความเขม้ขน้และเวลาสมัผสั รายการและพืน้ผวิทีเ่ขา้กนัไดก้บัสารฆ่าเช ือ้ ความเสถยีรของ
ผลติภณัฑ ์ค าเตอืนอนัตราย วธิกีารจดัเก็บ และอปุกรณป้์องกนัสว่นบุคคลทีจ่ าเป็นเมือ่ใชผ้ลติภณัฑ ์เก็บยา
ฆ่าเช ือ้ใหพ้น้มอืเด็กและสตัวเ์ลีย้ง เพือ่ป้องกนัอบุตัเิหต ุหา้มเทน า้ยาฆา่เชือ้ลงในภาชนะอืน่ทีม่ฉีลากตา่งกนั 

การใชน้ า้ยาฆ่าเช ือ้อยา่งไม่เหมาะสมและอปุกรณท์ีเ่กีย่วขอ้งอาจสง่ผลเสยีตอ่สขุภาพของผูใ้ช ้ผลกระทบดา้น
สขุภาพทีไ่ม่พงึประสงคท์ีเ่กดิจากสารฆ่าเช ือ้น้ันขึน้อยูก่บัปัจจยัหลายประการ เชน่ สว่นผสมทางเคมขีองยา
ฆ่าเช ือ้ ระยะเวลาและความเขม้ขน้ในการสมัผสั เสน้ทางการรบัสมัผสั สภาวะสขุภาพของแตล่ะบุคคล และ
สภาพแวดลอ้ม โดยทัว่ไป การสมัผสัสารฆ่าเช ือ้โดยตรงอาจท าใหเ้กดิการระคายเคอืงตอ่ดวงตา ผวิหนัง และ
ทางเดนิหายใจ อาจสง่ผลตอ่ปอดหากสดูดม หรอือาจถงึตายไดห้ากใชอ้ยา่งไม่ถกูตอ้ง 

ใหอ้ากาศถา่ยเทไดด้ขีณะใชน้ า้ยาฆ่าเช ือ้ 

ไม่แนะน าใหฉี้ดพ่นดว้ยน า้ยาฆ่าเช ือ้ การปฏบิตันีิอ้าจเป็นอนัตรายตอ่สขุภาพและจะไม่ลดความสามารถใน
การแพรเ่ช ือ้ไวรสัของผูต้ดิเช ือ้ 

ในพืน้ทีใ่นอาคาร โดยทัว่ไปไม่แนะน าใหใ้ชส้ารฆ่าเช ือ้กบัพืน้ผวิสิง่แวดลอ้มผ่านการฉีดพ่น เน่ืองจากไม่มี
ประสทิธภิาพในการก าจดัสิง่ปนเป้ือนนอกบรเิวณทีฉี่ดพ่นโดยตรง และอาจท าใหเ้กดิการระคายเคอืงตอ่



ดวงตา ระบบทางเดนิหายใจ ผวิหนัง และผลกระทบทีเ่ป็นพษิอืน่ๆ หากจะใชย้าฆ่าเช ือ้ ควรใชผ้า้หรอืผา้เชด็ที่

จุม่ลงในสารฆ่าเช ือ้ 


