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คำนำสำนกัพมิพ์

หากนับย้อนกลับไปในอดีตจนถึงปัจจุบัน จะพบว่ามนุษยชาติล้วน 

เผชิญโรคติดต่อร้ายแรงซึ่งคร่าชีวิตผู้คนบนโลกไปเป็นจำนวนมาก ไม่ว่า 

จะเป็นกาฬโรค ไข้ทรพิษ ไข้เหลือง โรคซาร์ส ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 

ไข้หวัดนก  ไวรัสอีโบลา  ไปจนถึง  COVID-19 ซึ่งสร้างปรากฏการณ์ 

สั่นสะเทือนให้ทั่วโลกตื่นตระหนกอยู่ทุกวันนี้  ทั้งข่าวจริง  ข่าวปลอม  

ถูกแชร์ส่งต่อกันอย่างแพร่หลายในโซเชียลมีเดียแบบเรียลไทม์

ในประเทศไทยเอง หน่วยงานต่าง ๆ  ที่เกี่ยวข้องก็ให้ความสำคัญกับ 

สถานการณ์ที่เกิดขึ้นจนจัดเป็นวาระแห่งชาติเลยก็ว่าได้ โดยยกระดับให้ 

โรคติดเชื้อ COVID-19 เป็น  “โรคติดต่ออันตราย ตามพระราชบัญญัติ 

โรคติดต่อ พ.ศ.  2558” ซึ่งมีการรายงานตัวเลขผู้ป่วยและผู้อยู่ในกลุ่ม 

เฝ้าระวังแบบวันต่อวัน นอกจากนี้ยังมีสายด่วนกรมควบคุมโรค  1422  

สำหรับตอบคำถามประชาชนเรื่อง COVID-19 และประสานงานแจ้งเหตุ 

ผู้มีความเสี่ยงเข้าเกณฑ์ตลอด 24 ชั่วโมง 

แม้สถานการณ์ของโรคจะรุนแรง และการใช้ชีวิตทุกวันนี้เราไม่อาจรู ้

เลยว่าใครเป็นกลุ่มเสี่ยงหรือไม่  คนที่ขึ้นรถคันเดียวกับเราเพิ่งกลับมา 

จากพื้นที่เสี่ยงหรือเปล่า การกนิรอ้น ชอ้นกลาง ลา้งมอื และสวมหนา้กาก 

อนามัย  จึงเป็นเกราะคุ้มกันภัยด่านแรกที่ช่วยป้องกันเราจากโรคติดต่อ 

ต่าง ๆ ไม่จำเพาะแต่ COVID-19 เท่านั้น



“คู่มือเอาตัวรอดจาก COVID-19”  เล่มนี้ เขียนโดย  จางเหวินหง  

แพทย์ผู้ เชี่ยวชาญการรักษาโรคติดเชื้อ  COVID-19 หัวหน้าแผนก 

โรคติดต่อ โรงพยาบาลหัวซาน  ในสังกัดมหาวิทยาลัยฟู่ตั้น  เพื่อเป็น 

คู่มือสุขภาพประจำบ้านให้ผู้อ่านได้รู้ เท่าทันและรับมือกับ  COVID-19 

ได้อยู่หมัด รวมทั้งโรคติดต่ออื่น  ๆ  ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต พร้อมตอบ 

ทุกข้อสงสัยของเรา  ๆ ประชาชนทั่วไปว่าสิ่งไหนทำได้ สิ่งไหนทำไม่ได้ และ 

ควรปฏิบัติตัวอย่างไร ไม่ว่าจะเป็น…

	 จุดประสงค์และความสำคัญของการกักตัวอยู่บ้าน

	 วิธีการสวมหน้ากากอนามัยที่ถูกต้อง 

	 การล้างมือที่ถูกวิธี 

	 วิธีการฆ่าเชื้อโรคในบ้านต้องทำอย่างไร

	 การปฏิบัติตัวเมื่ออยู่ในที่ทำงานและที่สาธารณะต่าง ๆ

	 การส่งผ่านเชื้อโรคเข้าสู่ปากเกิดขึ้นได้อย่างไร

	 สัตว์เลี้ยงจะเป็นพาหะแพร่เชื้อ COVID-19 ได้หรือไม่

	 ปล่อยสัตว์เลี้ยงไปวิ่งเล่นนอกบ้านได้ไหม

	 ฯลฯ

เพราะความรูพ้ืน้ฐานสำคญัทีส่ดุ แครู่เ้ทา่ทนัและปอ้งกนัตนเองอยา่ง 

ถูกวิธีก็เอาตัวรอดจาก COVID-19 ได้อย่างปลอดภัย

มีนาคม 2563 



คำนำผู้เขียน

การระบาดของโรคติดเชื้อ  COVID-19 ส่งผลกระทบไปทั่วโลก  

สร้างความตื่นตระหนกให้กับทุกคน เราควรก้าวพ้นจากการทำอะไรไม่ถูก 

ในช่วงเริ่มแรกมาเป็นการคำนึงถึงหลักการ  แล้วกำหนดเป็นนโยบาย 

ป้องกันและควบคุมในระยะยาว เมืองอู่ฮั่น ประเทศจีน เวลานี้กำลังต่อสู้ 

เพื่อควบคุมโรคระบาด รวมทั้งเขตอื่นในประเทศจีนก็กำลังต่อสู้เพื่อป้องกัน 

โรคระบาดนี้ เช่นกัน  รัฐบาลได้ทุ่มเทกำลังเพื่อดำเนินการป้องกันและ 

ควบคุม  เพิ่มความเข้มงวดในการคัดกรองผู้ป่วยและรายงานตัวเลข 

ที่แท้จริง จึงไม่สงสัยเลยว่าการต่อสู้ครั้งนี้เราต้องชนะอย่างแน่นอน การ 

จัดการกับโรคติดเชื้อ COVID-19 ไม่เพียงแต่อาศัยความกล้าหาญเท่านั้น  

หากยังต้องมีหลักการ ความอดทน และมีเหตุผลที่เป็นวิทยาศาสตร์ด้วย

การควบคุมการระบาดที่สำคัญที่สุดคือ  “ควบคุมแหล่งแพร่เชื้อ”  

“ตัดเส้นทางการติดต่อ” และ “ปกป้องกลุ่มเสี่ยง” นอกจากอาศัยนโยบาย 

การป้องกันและควบคุมที่ เข้มแข็งของทางการแล้ว  ทำอย่างไรจึงจะ 

ดำเนินการควบคุมและป้องกันได้อย่างแท้จริง ที่สำคัญกว่านั้นคือเราทุกคน 

ต้องป้องกันตนเองให้ดี ให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่ จึงจะช่วยให้การต่อสู้นี ้

ยุติเร็วขึ้น

ผู้เขียนหวังว่าหนังสือเล่มนี้จะช่วยให้ทุกคนป้องกันตนเองได้ดีขึ้น  

ถ้าแต่ละคนป้องกันตนเองได้  ก็จะตัดวงจรการระบาด  โรคติดเชื้อ  



COVID-19 เป็นโรคติดต่อเฉียบพลัน ไม่มีพาหะของโรคอย่างถาวร และ 

มนุษย์ไม่ใช่แหล่งอาศัยโดยธรรมชาติของไวรัสชนิดนี้

มีคำกล่าวว่า “เรารู้แต่เสียงติ๊กต็อกของนาฬิกา แต่ไม่รู้ว่าเวลานี้ 

กี่โมงแล้ว” ไม่มีใครรู้ว่าจุดสูงสุดและจุดสิ้นสุดของโรคจะเกิดขึ้นเมื่อไร  

บางทีการต่อสู้ครั้งนี้อาจต่อเนื่องไปอีกระยะหนึ่ง ดังนั้นงานป้องกันโรค 

ติดเชื้อ COVID-19 อาจดำเนินไปพร้อมกับการใช้ชีวิตและการรักษาสุขภาพ 

ตามปกติ 

ในการเผชิญหน้ากับโรคติดเชื้อ  COVID-19 เราต้องชนะอย่าง 

แนน่อน แตไ่มใ่ชม่องในแงด่ไีปเสยีหมด แลว้กไ็มไ่ดม้องในแงร่า้ยจนเกนิไป  

ถ้าเราร่วมแรงร่วมใจกัน ไม่แพร่เชื้อ ไม่รับเชื้อ โรคนี้ก็จะหายไปจาก 

สังคมมนุษย์อย่างรวดเร็ว

เนื่องจากการเรียบเรียงหนังสือเล่มนี้มีเวลาจำกัด เพราะต้องการให้ 

ผู้อ่านรู้เท่าทันและป้องกันตนเองจากโรคติดเชื้อ COVID-19 โดยเร็วที่สุด  

ซึ่งความรู้เกี่ยวกับโรคชนิดนี้ก็เปลี่ยนแปลงทุกวัน ผู้เขียนจึงขออภัยไว้   

ณ ที่นี้ และหวังว่าจะได้รับคำชี้แนะจากผู้อ่าน

จางเหวินหง
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เป็นศาสตราจารย์ที่ปรึกษาหลักสูตรปริญญาเอก  หัวหน้าคณะ 

ผู้เชี่ยวชาญการรักษาโรคติดเชื้อ  COVID-19 หัวหน้าแผนกโรคติดต่อ  

โรงพยาบาลหัวซาน ในสังกัดมหาวิทยาลัยฟู่ตั้น สำเร็จการศึกษาจากคณะ 

แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยการแพทย์เซี่ยงไฮ้ 

ปัจจุบันเป็นหัวหน้าแผนกอายุรศาสตร์ สถาบันการแพทย์เซี่ยงไฮ้  

มหาวิทยาลัยฟู่ตั้น รองประธานกรรมการฝ่ายการแพทย์ สมาคมแพทย์ 

แห่งประเทศจีน รองหัวหน้าแผนกป้องกันควบคุมโรคติดต่อ สมาคมแพทย ์

เซี่ยงไฮ้ นายกกิตติมศักดิ์สมาคมแพทย์โรคติดต่อเซี่ยงไฮ้ บรรณาธิการ 

วารสารโรคติดต่อแห่งประเทศจีน รองบรรณาธิการวารสาร  Emerging  

Microbes and Infections และรองบรรณาธิการวารสาร International 

Journal of Tuberculosis and Lung Diseases 

ภายใต้การนำของจางเหวินหง แผนกโรคติดต่อ โรงพยาบาลหัวซาน 

ในสังกัดมหาวิทยาลัยฟู่ตั้นได้รับคัดเลือกให้เป็นหน่วยงานยอดเยี่ยมระดับ 



ประเทศ (จัดโดยทางการเมืองฟู่ตั้น) ต่อเนื่องถึง 9 ปีซ้อน เคยได้รับรางวัล 

การแพทย์แห่งประเทศจีน รางวัลการพัฒนาเทคโนโลยีเซี่ยงไฮ้  ฯลฯ  

หลายครั้ง เขียนบทความโรคติดต่อต่าง  ๆ  กว่า 20 เรื่อง ได้รับเลือกเป็น 

บุคลากรดีเด่นแห่งศตวรรษด้านการศึกษา บุคลากรดีเด่นด้านผู้นำเซี่ยงไฮ้ 

บุคลากรดีเด่นด้านผู้นำเทคโนโลยีเซี่ยงไฮ้ ฯลฯ

จางเหวินหงยืนหยัดทำงานรักษาผู้ป่วยมาตลอดหลายปี มีประสบ- 

การณ์การวินิจฉัยรักษาโรคระบาดหลายต่อหลายเหตุการณ์ ดังนี้ 

ปี ค.ศ. 2003 ได้ร่วมงานรักษาและป้องกันควบคุมโรคซาร์ส (SARS) 

และร่วมเขียนหนังสือแนะนำการรับมือโรคซาร์ส 

ปี  ค.ศ.  2013 ได้ดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคไข้หวัดนก H7N9  

และเป็นผู้นำในการป้องกันรักษาโรคไข้หวัดนกของโรงพยาบาลในเซี่ยงไฮ้

ปี  ค.ศ.  2016 ได้รับรางวัลบุคลากรดีเด่นในการป้องกันและควบคุม 

โรคไข้หวัดนก H7N9 ระดับประเทศ และได้รับเลือกเป็นคณะผู้เชี่ยวชาญ 

ลงพื้นที่ไปรักษาโรคไวรัสอีโบลาที่แอฟริกา

ในเดือนมกราคม ค.ศ.  2020 หลังจากมีการระบาดของโรคติดเชื้อ  

COVID-19 ได้รับเลือกเป็นหัวหน้าคณะผู้เชี่ยวชาญการรักษาทางการแพทย ์

นครเซี่ยงไฮ้  ดูแลงานการรักษาผู้ป่วยหนัก  ขณะเดียวกันยังได้เขียน 

บทความอย่างต่อเนื่อง รายงานการระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19 ลง 

ในเว็บไซต์ของโรงพยาบาลหัวซาน ในสังกัดมหาวิทยาลัยฟู่ตั้น และได้รับ 

การตอบรับจากผู้อ่านเป็นอย่างดี



เกี่ยวกับหนังสือ

หนังสือเล่มนี้ผู้เขียนคือศาสตราจารย์จางเหวินหง หัวหน้าแผนก 

โรคติดต่อ โรงพยาบาลหัวซาน ในสังกัดมหาวิทยาลัยฟู่ตั้น หัวหน้าคณะ 

ผู้เชี่ยวชาญการรักษาทางการแพทย์นครเซี่ยงไฮ้ 

เนื้อหาในเล่มเน้นให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและควบคุมโรค 

ติดเชื้อ  COVID-19 อย่างรอบด้าน เช่น เมื่อเก็บตัวอยู่ในบ้านต้องทำ 

อย่างไร เมื่อออกไปนอกบ้านต้องปฏิบัติตัวอย่างไรบ้าง หรือเมื่ออยู่ใน 

ที่ทำงานต้องป้องกันตนเองอย่างไร  เป็นต้น  เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติ 

เบื้องต้นที่เข้าใจง่าย นำไปใช้ได้จริง มีหลักเหตุผลทางวิทยาศาสตร์ และ 

เหมาะสำหรับผู้อ่านทุกเพศทุกวัย 

ที่สำคัญยังช่วยแก้ไขความเข้าใจผิดเรื่องโรคติดเชื้อ COVID-19 ซึ่ง 

มีข้อมูลเผยแพร่มากมายอยู่บนอินเทอร์เน็ต





รู้จัก
โรคติดเชื้อ
COVID-19
ในหนึ่งนาที
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ที่มาของชื่อ

เดมิองคก์ารอนามยัโลก (WHO) ตัง้ชือ่เชือ้ไวรสัชนดินีว้า่ 2019-nCoV  

ซึ่งเป็นชื่อที่ใช้เรียกชั่วคราว1 โดย  n หมายถึง  novel (ใหม่) CoV ย่อ 

มาจาก coronavirus 

ต่อมาได้ประกาศชื่อที่เป็นทางการสำหรับใช้เรียกโรคทางเดินหายใจ 

ที่เกิดจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ว่า  COVID-19 (โควิด-ไนน์ทีน)  

ซึ่งมาจากคำย่อในภาษาอังกฤษของคำว่า coronavirus disease โดย CO 

แทน corona, VI แทน virus, D แทน disease และ 19 แทน 2019

แหล่งแพร่เชื้อ

ปัจจุบันเท่าที่ทราบ แหล่งแพร่เชื้อที่สำคัญคือ ผู้ติดเชื้อ COVID-19  

ทั้งนี้ผู้ติดเชื้อบางคนแม้ไม่มีอาการแต่ก็เป็นแหล่งแพร่เชื้อได้

เส้นทางการติดต่อ

	 สามารถติดต่อจากคนสู่คน เส้นทางสำคัญคือผ่านทางละอองฝอย 

จากการไอหรือจามรดกันโดยตรงและการสัมผัสใกล้ชิด ส่วนการติดต่อ 

ผ่านฝุ่นละอองยังไม่แน่ชัด

1 ส่วนชื่อที่เป็นทางการของเชื้อไวรัส  2019-nCoV ซึ่งเป็นชื่อที่ใช้เรียกชั่วคราวนั้น 
คณะกรรมการระหวา่งประเทศวา่ดว้ยอนกุรมวธิานวทิยาของไวรสั (International Committee  
on Taxonomy of Viruses) ได้กำหนดให้ใช้ชื่อใหม่ว่า SARS-CoV-2 หรือไวรัสโคโรนา 
โรคทางเดินหายใจเฉียบพลันรุนแรงชนิดที่สอง (Severe Acute Respiratory Syndrome  
Coronavirus 2) เนื่องจากมีความเกี่ยวข้องทางพันธุกรรมอย่างใกล้ชิดกับเชื้อไวรัสโรคซาร์ส



มีไข้
อ่อนเพลีย

ไอแห้ง 

คู่มือเอาตัวรอดจาก COVID-19
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กลุ่มเสี่ยงต่อการติดเชื้อ

คนทั่วไปเป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการติดเชื้อ ผู้สูงอายุและผู้ที่มีโรคเรื้อรัง 

อยู่ก่อนเมื่อติดเชื้อจะมีอาการค่อนข้างหนัก เด็กและทารกก็ป่วยได้

ระยะฟักตัว

ระยะฟักตัวของโรคคือ 1 - 14 วัน2 ส่วนใหญ่ 3 - 7 วัน

อาการ

อาการสำคัญคือ มีไข้ อ่อนเพลีย ไอแห้ง ผู้ป่วยบางรายมีอาการ 

คัดจมูก  น้ำมูกไหล  ท้องเสีย  ฯลฯ  ผู้ป่วยส่วนหนึ่งอาจมีเพียงไข้ต่ำ  

อ่อนเพลียเล็กน้อย ฯลฯ หากอาการหนัก หลังจากติดเชื้อหนึ่งสัปดาห์ 

มักจะหายใจลำบาก

2 ข้อมูลจากแพทยสภา โดยศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์อมร ลีลารัศม ี ระบุว่า  
ข้อมูลจากผู้ป่วย 1,099 รายในโรงพยาบาล 522 แห่ง พบว่า มีเพียง 14 รายจาก 1,099 ราย 
หรือร้อยละ 1.27 เท่านั้นที่มีระยะฟักตัวระหว่าง 15 - 24 วัน และมีรายเดียวที่มีระยะฟักตัว  
24 วัน ดังนั้นผู้ป่วยร้อยละ  98 ขึ้นไปจะมีอาการภายใน  14 วัน และส่วนมากมีอาการ 
ระหว่าง 3 - 7 วัน
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การรักษา

ยาที่ใช้รักษายังอยู่ระหว่างการวิจัย  ปัจจุบันยังไม่มีวิธีต้านไวรัส 

อย่างได้ผล

การพยากรณ์โรค

ผู้ป่วยส่วนใหญ่มีโอกาสหาย ส่วนน้อยที่มีอาการหนัก ผู้สูงอายุและ 

ผู้ที่ป่วยด้วยโรคอื่นอยู่ก่อนมีโอกาสหายน้อย  ส่วนในเด็กจะมีอาการ 

ค่อนข้างเบา





เรื่องควรรู้
เกี่ยวกับการป้องกัน

ส่วนบุคคล
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การกักตัว
อยู่บ้าน

จุดประสงค์ของการกักตัวอยู่บ้านคืออะไร

การกักตัวอยู่บ้านมีจุดประสงค์เพื่อตัดโอกาสการสัมผัสทางกายภาพ 

ไม่ให้ผู้ป่วยเป็นแหล่งเพาะเชื้อและแพร่เชื้อสู่สังคม ป้องกันการเกิดผู้ป่วย 

รุ่นที่สองและรุ่นที่สาม

หากเกิดสภาพที่มีคนจำนวนมากสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยที่ไม่มีอาการ 

หรือผู้ป่วยระยะฟักตัว การแยกตัวเองกักตัวอยู่บ้านเป็นเวลา 14 วันคือ 

ทางเลือกที่ดีที่สุด หากมีอาการไอ เจ็บคอ มีไข้ น้ำมูกไหล หรือหายใจ 

เหนื่อยหอบ ให้สวมหน้ากากอนามัยแล้วรีบไปพบแพทย์ ช่วงที่กักตัวอยู่ 

ในบ้านยังทำกิจกรรมต่าง ๆ ได้ เช่น สนทนากับกลุ่มเพื่อนในสังคมออนไลน ์ 

ดูโทรทัศน์  อ่านหนังสือ  ฯลฯ  ทำให้ เชื้อ  COVID-19 หมดโอกาส 

แพร่กระจายและถูกทำลายในที่สุด
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ใครบ้างควรกักตัวอยู่บ้าน

 ผู้ที่เดินทางไปเที่ยวหรืออาศัยอยู่ในอู่ฮั่นและพื้นที่โดยรอบ หรือ 

พื้นที่ที่มีการระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19 อย่างต่อเนื่องภายใน 14 วัน

 ผู้ที่สัมผัสใกล้ชิดผู้ต้องสงสัยหรือผู้ติดเชื้อ COVID-19 ภายใน 14 

วัน (อ่านรายละเอียดเรื่อง “ผู้สัมผัสใกล้ชิด” หน้า 29)

ถ้าไม่มีอาการที่สงสัยว่าติดเชื้อ COVID-19 (อ่านรายละเอียดเรื่อง  

“อาการ” หน้า  3) ควรกักตัวอยู่ในบ้าน ถ้ามีอาการที่น่าสงสัยควรรีบ 

เข้ารับการรักษา (อ่านรายละเอียดเรื่อง “การไปตรวจรักษา” หน้า 51)
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การกักตัวอยู่บ้านต้องทำอย่างไร

การจัดสภาพแวดล้อม

 ผู้แยกตัวเองกักตัวอยู่บ้านควรอยู่ในห้องแยกต่างหากที่มีอากาศ 

ถ่ายเท พื้นที่ที่ใช้ร่วมกันกับคนอื่น เช่น ห้องครัว ห้องน้ำ ฯลฯ ควร 

เปิดหน้าต่างให้อากาศถ่ายเทได้สะดวก

 สมาชิกครอบครัวควรแยกอยู่ในห้องอื่น ถ้าไม่สามารถทำได้ ควร 

รักษาระยะห่างจากผู้ป่วยอย่างน้อย 1 เมตร 

 จำกัดขอบเขตสำหรับผู้กักตัว พยายามลดพื้นที่ที่ใช้ร่วมกันกับ 

สมาชิกครอบครัว และควรเลี่ยงการกินอาหารร่วมกัน

 ไม่ใช้สิ่งของร่วมกัน เช่น แปรงสีฟัน ผ้าเช็ดหน้า ผ้าเช็ดตัว  

ภาชนะกินอาหาร ห้องน้ำ ผ้าห่ม ฯลฯ 

 งดเยี่ยมเด็ดขาด

การดูแล

 กำหนดให้คนที่ร่างกายแข็งแรงไม่มีโรคประจำตัวเป็นผู้ดูแล

 เมื่ออยู่ในห้องเดียวกัน ทั้งผู้ดูแลและผู้กักตัวควรสวมหน้ากาก 

อนามัย (อ่านรายละเอียดเรื่อง “หน้ากากอนามัย” หน้า 13)

 หลังจากสัมผัสผู้กักตัวโดยตรงหรือเข้าไปในเขตกักตัวควรรักษา 

ความสะอาดของมือ (ก่อนเตรียมอาหาร ก่อนกินอาหาร หลังเข้าห้องน้ำ  

หลังสัมผัสสิ่งสกปรก) ถ้ามือไม่สกปรกมากอาจใช้เจลแอลกอฮอล์ล้างมือได ้ 

ถ้ามือสกปรกมากควรล้างด้วยสบู่กับน้ำสะอาด

การฆ่าเชื้อ 

 ใชน้ำ้ยาฆา่เชือ้ทีม่คีลอรนีเปน็สว่นประกอบทำความสะอาดเครือ่งเรอืน 

ในห้องนอนและพื้นผิวในห้องน้ำทุกวัน
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 ใช้น้ำร้อนอุณหภูมิ 60 - 90 Cํ กับน้ำยาซักผ้าในการซักเสื้อผ้าและ 

เครื่องนอนของผู้ป่วย อย่าให้เสื้อผ้าและเครื่องนอนที่ผู้ป่วยใช้แล้วสัมผัส 

กับเสื้อผ้าและเครื่องนอนที่สะอาด

 ควรสวมถุงมือแบบใช้ครั้งเดียวทิ้งในการทำความสะอาดดังกล่าว  

ควรล้างมือทั้งก่อนและหลังการทำความสะอาด
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สารคัดหลั่งและสิ่งขับถ่าย

 สารคัดหลั่งจากระบบหายใจ : เวลาไอหรือจามควรสวมหน้ากาก 

อนามัยทางการแพทย์ ใช้ผ้าเช็ดหน้าหรือแขนเสื้อปิดปาก  และหลังไอ 

หรือจามควรทำความสะอาดมือทันที  การจัดการกับหน้ากากอนามัย 

ที่ใช้แล้ว  หากเป็นแบบใช้ครั้งเดียวให้นำไปทิ้ง  หรือหากเป็นแบบผ้า 

ให้ทำความสะอาดอย่างถูกวิธี เช่น ซักด้วยน้ำยาซักผ้ากับน้ำสะอาด

 สิ่ งขับถ่ าย  :  การสัมผัสสารคัดหลั่ งจากปาก  ระบบหายใจ  

ปัสสาวะหรืออุจจาระของผู้กักตัว  ควรสวมถุงมือแบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง  

สิ่งขับถ่ายจากผู้กักตัวควรผนึกให้สนิท แล้วนำไปทิ้งในถังขยะคัดแยก  

“ขยะติดเชื้อ” และปิดฝาชักโครกทุกครั้งก่อนกดน้ำชำระ

 ขยะติดเชื้ อ  :  เช่น  ถุงมือ  กระดาษชำระ  หน้ากากอนามัย  

ผ้าปิดปาก ฯลฯ ควรเก็บรวบรวมไว้ในห้องผู้กักตัว ทำเครื่องหมายไว้ 

แล้วทิ้งในถังขยะติดเชื้อ

 จานชาม : จานชามที่ผู้กักตัวใช้ให้ทำความสะอาดด้วยน้ำยาล้างจาน 

กับน้ำเปล่า ไม่จำเป็นต้องทิ้ง แต่อย่าใช้ร่วมกันกับคนอื่น

การยกเลิกการกักตัวอยู่บ้าน

 ถ้าไม่มีอาการป่วย เช่น ไอหรือจาม เจ็บคอ มีน้ำมูก หายใจ 

เหนื่อยหอบ หรือมีไข้ หลังจากกักตัวอยู่ที่บ้านเป็นเวลา 14 วันแล้ว

 ถ้ามีอาการป่วย ให้รีบเข้ารับการตรวจรักษา  (อ่านรายละเอียด  

“การตรวจรักษาควรใส่ใจอะไรบ้าง” หน้า 54)
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หน้ากาก
อนามัย

ควรสวมหน้ากากอนามัยเมื่อไร

ควร :  สวมหน้ากากอนามัยในช่วงที่มีการระบาดของโรค ออกไป 

พบปะผู้คน อยู่ในที่สาธารณะที่มีผู้คนแออัดหรือสถานที่ปิดมิดชิด นั่ง 

รถโดยสารสาธารณะ ฯลฯ

ไม่ควร : สวมหน้ากากอนามัยเวลาอยู่ตามลำพังหรือในที่โล่งแจ้ง 

ควรสวมหน้ากากอนามัยแบบไหน

 คนทั่วไป (ไม่ใช่บุคลากรทางการแพทย์หรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง)  

ควรใช้หน้ากากอนามัยแบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง 

 พนกังานทีท่ำงานในสถานทีผู่ค้นแออดั (เชน่ โรงพยาบาล สนามบนิ  

สถานีรถไฟ  สถานีรถไฟฟ้า  รถโดยสารประจำทาง  เครื่องบิน  รถไฟ  

ห้างสรรพสินค้า  ร้านอาหาร  ฯลฯ)  รวมทั้งตำรวจ  ยามรักษาการณ์   

พนักงานส่งของ ฯลฯ ผู้ที่ต้องกักตัวอยู่บ้านและผู้ที่อยู่ร่วมกับผู้กักตัว 

ควรใช้หน้ากากอนามัยที่ใช้ทางการแพทย์ หรือหน้ากากอนามัยท่ีได้มาตรฐาน 

N95, KN95 หรือสูงกว่าน้ัน

ไม่ควรใช้หน้ากากอนามัยที่ทำจากกระดาษ ผงถ่าน ผ้าก๊อซ หรือ 

ฟองน้ำ
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ควรสวมหน้ากากอนามัยอย่างไร

หน้ากากอนามัยแบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง และหน้ากากอนามัยแบบที่ใช้ 

ทางการแพทย์ มีวิธีใช้ดังนี้
1 	 นำด้านที่มีโลหะขึ้นบน ด้านสีเข้มไว้ข้างนอก  (หรือให้รอยพับ 

หันลงด้านล่าง)
2 	 ดึงรอยพับคลี่หน้ากากให้ปิดปาก จมูก และคาง 
3 	 ใช้นิ้วหัวแม่มือกับนิ้วชี้กดที่โลหะบนสันจมูก รูดออกด้านข้าง 

ให้หน้ากากแนบกับสันจมูก 
4 	 จัดหน้ากากให้แนบใบหน้ามากที่สุด

หน้ากากอนามัยที่ได้มาตรฐานต้องมีสามชั้น  ชั้นนอกช่วยกันน้ำ  

ปอ้งกนัละอองนำ้ซมึผา่น ชัน้กลางชว่ยระบายอากาศเขา้ - ออก สว่นชัน้ในสดุ 

ช่วยดูดความชื้น
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ควรใช้หน้ากากอนามัยชนิดมีวาล์วเปิด - ปิดหรือไม่

ใช้ได้ : สำหรับบุคคลทั่วไป เพราะช่วยป้องกันได้

ใช้ไม่ได้ : สำหรับผู้ต้องสงสัยหรือผู้ติดเชื้อ COVID-19 ไม่ควรใช้ 

หน้ากากอนามัยชนิดมีวาล์วเปิด  - ปิด เพราะวาล์วไม่สามารถป้องกันน้ำลาย 

แพร่กระจายสู่ภายนอก

หน้ากากอนามัยใช้ได้นานแค่ไหน
ควรใช้หน้ากากอนามัยแบบใช้ครั้งเดียวทิ้งหรือไม่

คนทั่วไปหากไม่ได้สัมผัสกับผู้ต้องสงสัยหรือผู้ติดเชื้อ COVID-19  

อาจใช้หน้ากากอนามัยได้นานขึ้นตามระดับความสะอาด และใช้ซ้ำได้ตาม 

ความเหมาะสม แต่ต้องใช้เฉพาะของตนเองเท่านั้น ก่อนสวมควรล้างมือ 

ตามขั้นตอนและระวังอย่าให้มือสัมผัสกับด้านในของหน้ากากอนามัย

หากหน้ากากอนามัยเปื้อนน้ำลายหรือสิ่งสกปรกอื่น หรือหน้ากาก 

อนามัยเปลี่ยนรูป เสียหาย มีกลิ่นผิดปกติ ควรเปลี่ยนทันที

ควรดูแลรักษาหน้ากากอนามัยแบบใช้ซ้ำอย่างไร

 ควรแขวนหน้ากากอนามัยแบบใช้ซ้ำไว้ในที่สะอาด แห้ง มีลมโกรก 

หรือใส่ในถุงกระดาษที่สะอาด มีอากาศถ่ายเท

หน้ากากอนามัยควรเก็บแยกเฉพาะของแต่ละคน ไม่ควรให้สัมผัส 

กับของคนอื่น และทำเครื่องหมายแสดงเจ้าของให้ชัดเจน หน้ากากอนามัย 

แบบที่ใช้ทางการแพทย์ไม่สามารถนำไปทำความสะอาดและฆ่าเชื้อด้วย 

น้ำยาหรือผ่านความร้อนได้  ส่วนหน้ากากอนามัยทั่วไปให้จัดการตาม 

คำแนะนำการใช้
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ควรทิ้งหน้ากากอนามัยที่ใช้แล้วอย่างไร

หน้ากากอนามัยของคนทั่วไป ไม่เสี่ยงต่อการแพร่เชื้อ COVID-19  

เมื่อใช้แล้วให้ใส่ในถุงพลาสติก ผูกถุงให้มิดชิด แล้วทิ้งลงถังขยะทั่วไป

หน้ากากอนามัยของผู้ต้องสงสัยว่าอาจติดเชื้อ  COVID-19 และ 

บุคลากรทางการแพทย์ เมื่อใช้แล้วให้ทิ้งลงถังขยะติดเชื้อ หลังจากจัดการ 

หน้ากากอนามัยแล้วต้องล้างมือให้สะอาด

สตรีมีครรภ์และเด็กควรเลือกหน้ากากอนามัยอย่างไร

 สตรีมีครรภ์ควรเลือกสวมหน้ากากที่ใส่สบาย พิจารณาให้เหมาะสม 

ตามสภาพร่างกายของตน

 เด็กวัยกำลังเติบโต มีใบหน้าเล็ก ควรเลือกใช้หน้ากากอนามัย 

สำหรับเด็ก

ผู้สูงอายุและผู้ป่วยโรคอื่นที่สวมหน้ากากอนามัย
แล้วรู้สึกอึดอัดควรทำอย่างไร

ผู้สูงอายุและผู้ป่วยโรคเรื้อรัง เช่น โรคหัวใจจากปอด ฯลฯ หาก 

สวมหน้ากากอนามัยอาจรู้สึกอึดอัดหรือทำให้อาการหนักขึ้น ควรปรึกษา 

แพทย์เฉพาะทาง




