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ข้อมูลการป้องกันตนเองจากโรคปอดอักเสบ 

จากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพนัธุ์ใหม่ ๒๐๑๙ 

                  โดย กองบัญชาการต ารวจตระเวนชายแดน 
 

 

ไวรัสโคโรนา  คืออะไร 

ไวรัสโคโรนา เป็นกลุ่มของเช้ือไวรัสท่ีสามารถก่อให้เกิดโรคทางเดินหายใจในคน ซึ่งไวรัสท่ีอยู่ในกลุ่มนี้ มีหลายสายพันธุ์
ส่วนใหญ่ท าให้เกิดอาการไม่รุนแรง คือ เป็นไข้หวัดธรรมดา ในขณะท่ีบางสายพันธุ์อาจก่อให้เกิดอาการรุนแรงเป็น   
ปอดอักเสบได้ เช่น โรคติดเช้ือไวรัสทางเดินหายใจตะวันออกกลาง (เมอร์ส) หรือ โรคซาร์ (SARS) ซึ่งเคยมีการระบาด
ในอดีตท่ีผ่านมา ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ ๒๐๑๙ คือ ไวรัสในกลุ่มโคโรนาท่ีเพิ่งมีการค้นพบใหม่ (ไม่เคยมีการพบ    
เช้ือนี้ในคนมาก่อน) โดยพบครั้งแรกที่เมืองอู่ฮั่น มณฑลหูเป่ย สาธารณรัฐประชาชนจีน ในช่วงปลายปี ๒๐๑๙ 

สถานการณ ์
รายงานสถานการณ์โรคปอดอักเสบจากเช้ือไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ ๒๐๑๙ โดยศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน         
กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข แจ้งว่า สาธารณรัฐประชาชนจีนรายงานจ านวนผู้ป่วยโรคปอดอักเสบจาก       
เช้ือไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ ๒๐๑๙ เป็นครั้งแรก เมื่อวันท่ี ๕ มกราคม ๒๕๖๓ จ านวน ๔๑ ราย จนถึงวันท่ี ๒ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ พบผู้ป่วยยืนยันในสาธารณรัฐประชาชนจีนเกือบทุกเมือง จ านวน ๑๔,๓๘๐ ราย เสียชีวิต ๓๐๔ ราย 
ส าหรับประเทศไทย ข้อมูลเมื่อวันท่ี ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ พบผู้ป่วยท้ังส้ิน ๑๙ ราย ได้รับการรักษาและกลับบ้านได้ ๗ 
ราย ยังนอนรักษาตัวในโรงพยาบาล ๑๒ ราย ซึ่งท้ังหมดติดเช้ือมาจากสาธารณรัฐประชาชนจีน พบผู้ติดเช้ือในประเทศ
ไทยจากนักท่องเท่ียวจีน ๑ ราย  

อาการป่วยที่เกดิจากการติดเช้ือ 
จะมีอาการไข้ ร่วมกับอาการทางเดินหายใจ คือ ไอ จาม มีน้ ามูก เหนื่อยหอบ (อาการส าคัญ) และมีประวัติเดินทาง     
มาจากเมืองอู่ฮั่น มณฑลหูเป่ย สาธารณรัฐประชาชนจีน หรือเมืองท่ีมีการประกาศเป็นพื้นท่ีระบาด ภายใน 14 วัน 
ก่อนเริ่มมีอาการป่วย ดังนั้นในช่วงเวลานี้ หากมีอาการไข้ ไอ เจ็บคอ น้้ามูกไหล หายใจเหนื่อย ให้ไปพบแพทย์ และ    
แจ้งแพทย์เพื่อจะได้วินิจฉัยได้ถูกต้องและรักษาได้ทันท่วงที แพทย์ผู้ท้าการรักษาจะรายงานต่อหน่วยงาน สาธารณสุข
ในพื้นท่ีหรือส้านักงานสาธารณสุขจังหวัด และกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เพื่อด้าเนินการ ป้องกันควบคุม
โ ร ค โ ด ย เ ร็ ว  ห รื อ โ ท ร ส า ย ด่ ว น ก ร ม ค ว บ คุ ม โ ร ค  ๑ ๔ ๒ ๒  ต ล อ ด  ๒ ๔  ช่ั ว โ ม ง  ห รื อ เ ว็ บ ไ ซ ต์  
https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia / 
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ค าแนะน าในการป้องกนัตนเอง 
๑. การล้างมือ : การล้างมือท่ัวไป คือ การล้างมือเพื่อขจัดส่ิงสกปรกต่างๆ เหงื่อ ไขมัน ท่ีออกมาตามธรรมชาติ 

และลดจ้านวนเช้ือโรคท่ีอาศัยอยู่ช่ัวคราวบนมือ การล้างมืออย่างถูกวิธีต้องล้างด้วยสบู่ก้อนหรือสบู่เหลว ใช้เวลาในการ 
ฟอกมือนานประมาณ ๑๕ วินาที การล้างมือด้วยแอลกอฮอล์เจล ในกรณีรีบด่วน ไม่สะดวกในการล้างมือด้วยน้้า และ
มือไม่ปนเป้ือนส่ิงสกปรก หรือสารคัดหล่ังจากผู้ป่วย ใช้เวลา ประมาณ ๑๕ – ๒๕ วินาที และไม่ต้องเช็ดด้วยผ้าเช็ดมือ 

๒. การสวมใส่หน้ากากอนามัย : วิธีการใส่หน้ากากอนามัยท่ีถูกต้อง ควรให้ด้านสีเข้มออกด้านนอกเสมอ      
คลุมให้ปิดจมูก ปาก คาง คล้องหู ขยับให้พอดีกับใบหน้า กดลวดขอบบนให้สนิทกับสันจมูก โดยเปล่ียนทุกวัน และ     
ท้ิงลงในภาชนะท่ีมีฝาปิด เพื่อป้องกัน การติดเช้ือ ท้ังจากตนเองและผู้อื่น  
  ๓. การไอ จาม ท่ีถูกวิธี เมื่อรู้สึกว่าจะไอ จาม ควรหากระดาษช้าระ หรือทิชชูมาปิดปาก เพื่อป้องกันไม่ให้    
เช้ือโรคกระจายแล้วน้าไปท้ิงในถังขยะปิดให้เรียบร้อย หากไม่มีกระดาษช้าระควรใช้การ ไอ จามใส่ข้อศอก โดยยกแขน
ข้างใดข้างหนึ่งมาจับไหล่ ตัวเองฝ่ังตรงข้าม และยกมุมข้อศอกปิดปากและจมูกตนเองก่อนจาม ไอทุกครั้งไม่ควรไอ จาม
ใส่มือ หลังจากไอ จามเสร็จแล้ว ควรรีบล้างมือให้สะอาดทุกครั้ง ด้วยสบู่หรือแอลกอฮอล์ฆ่าเช้ือ เพื่อก้าจัดเช้ือโรคไม่ให้ 
แพร่กระจาย 
 ๔. ยึดหลัก กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ ไม่ใช้ของใช้ส่วนตัวร่วมกับผู้อื่น 
 ๕. วัดอุณหภูมิร่างกายสม่้าเสมอ หากรู้สึกว่าตนเองมีไข้ 
 ๖. ไม่น้ามือมาสัมผัสตา จมูก ปาก หรือใบหน้าโดยไม่จ้าเป็น 
 ๗. ไม่ใช้ของส่วนตัวร่วมกับผู้อื่น เช่น ผ้าเช็ดหน้า แก้วน้้า ผ้าเช็ดตัว เนื่องจากเช้ือก่อโรคทางเดินหายใจสามารถ
เข้าสู่ร่างกายได้ทางการสัมผัสสารคัดหล่ังของผู้ติดเช้ือ 
 ๘. ไม่สัมผัส หรืออยู่ใกล้ชิดกับสัตว์ป่วย หรือตาย 
 ๙. นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ รักษาร่างกายให้อบอุ่น 
        ๑๐. หลีกเล่ียงการเดินทางไปในพื้นท่ีท่ีมีการระบาด หรือสถานท่ีแออัด  
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ค าแนะน าในการป้องกนัควบคุมโรค ส าหรบัหน่วยงานในสังกดั กองบญัชาการต ารวจตระเวนชายแดน 
๑. หน่วยงานควรให้ข้อมูลความรู้ หรือจัดหาส่ือประชาสัมพันธ์ให้กับข้าราชการต้ารวจ นักเรียนฝึกอบรมและ

ครอบครัวท่ีพักอาศัยในค่าย/หน่วยงาน โดยแนะน้าการปฏิบัติตามหลักสุขอนามัยท่ีถูกต้อง เช่น ล้างมือบ่อยๆ          
การสวมหน้ากากอนามัย เป็นต้น  

๒. ผู้บังคับหมวดแพทย์ หรือเจ้าหน้าท่ีสายการแพทย์ ประสานงานกับเจ้าหน้าท่ีสาธารณสุขในพื้นท่ี หากพบว่า
มีข้าราการต้ารวจ นักเรียนฝึกอบรม ป่วยหรือขาดการเข้าฝึกเป็นจ้านวนมากผิดปกติ ให้แจ้งเจ้าหน้าท่ีสาธารณสุข      
ในพื้นท่ีรับผิดชอบ เพื่อลงสอบสวนหาสาเหตุและควบคุมโรค  

๓. จัดให้มีอุปกรณ์ส้าหรับการล้างมือ หรือจัดเตรียมแอลกอฮอล์เจล ไว้ในบริเวณส่วนกลาง เช่น ในโรงอาหาร 
ในสถานท่ีท้างาน ห้องน้้า ห้องออกก้าลังกาย เป็นต้น  

๔. เน้นย้้าสุขอนามัยส่วนบุคคล ไม่ใช้ของใช้ส่วนตัวร่วมกัน เช่น แก้วน้้า ผ้าเช็ดตัว  
๕. จัดเตรียมห้องพยาบาลส้าหรับแยกข้าราชการต้ารวจ หรือนักเรียนฝึกอบรม ท่ีมีอาการทางระบบเดินหายใจ 

ไข้สูง ไอ จาม มีน้ ามูก เหนื่อยหอบ ออกจากคนป่วยด้วยอาการอื่นๆ 
๖. ควรมีการท้าความสะอาดสถานท่ี อุปกรณ์เครื่องใช้ท่ีมีผู้สัมผัสจ้านวนมาก เช่น ลูกบิดประตู ราวบันได           

โต๊ะอาหาร ผ้าห่ม ผ้าปูเตียง เครื่องครัว จาน ชาม ช้อน ซ้อม แก้วน้้า ด้วยน้้าหรือเช็ดด้วยแอลกอฮอล์ ๗๐%                 
อย่างน้อยวันละ ๑ - ๒ ครั้ง 

๗. หากพบมขี้าราชการต้ารวจ หรือนักเรียนฝึกอบรมป่วยภายในค่าย/หน่วยงาน ควรพิจารณาให้หยุด              
รับการฝึก/ปฏิบัติงาน หรือออกก้าลังกายหนัก และให้พักผ่อนมากๆ รวมทั้งงดการออกไปในท่ีชุมชนสาธารณะ 
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ค าแนะน าในการป้องกนัควบคุมโรค ส าหรบัสถานศกึษา/ รร.ตชด. 
  ๑. ให้ความรู้หรือจัดหาส่ือประชาสัมพันธ์ไว้ในสถานศึกษา/รร.ตชด. เช่น โปสเตอร์ สอนการล้างมือท่ีถูกวิธี 
และการสวมหน้ากากอนามัย เป็นต้น  
  ๒. ครูพยาบาล คอยประสานงานกับเจ้าหน้าท่ีสาธารณสุขในพื้นท่ี และให้บริการในห้องพยาบาล พร้อมท้ังจัดท้า
บันทึกข้อมูลการป่วยของนักเรียน/นักศึกษา  
  ๓. หากพบว่ามีนักเรียน/นักศึกษา ป่วยหรือขาดเรียนจ้านวนมากผิดปกติ ให้แจ้งเจ้าหน้าท่ีสาธารณสุขในพื้นท่ี 
ท่ีรับผิดชอบ เพื่อสอบสวนหาสาเหตุ  
  ๔. ส่งเสริมให้นักเรียน/นักศึกษามีของใช้ส่วนตัวที่จ้าเป็น เช่น แก้วน้้า อุปกรณ์รับประทานอาหาร ผ้าเช็ดหน้า ฯลฯ  
  ๕. จัดให้มีอุปกรณ์ส้าหรับการล้างมือ หรือจัดเตรียมแอลกอฮอล์เจล อย่างเพียงพอ เช่น ในห้องเรียน โรงอาหาร                     
สนามเด็กเล่น เป็นต้น  
  ๖. จัดเตรียมห้องพยาบาลส้าหรับแยกนักเรียนท่ีมีอาการของโรคระบบทางเดินหายใจ ออกจากนักเรียนท่ีมีอาการ
ป่วยอื่นๆ  
  ๗. จัดให้มีการคัดกรองอาการไข้ ไอ มีน้้ามูก บริเวณทางเข้าประตูสถานศึกษา/รร.ตชด.ทุกเช้า เพื่อแยกผู้มี
อาการไปยังสถานท่ีท่ีจัดเตรียมไว้  
  ๘. ท้าความเข้าใจกับผู้ปกครองนักเรียน/นักศึกษาในเรื่องการดูแลผู้ป่วยขณะป่วยท่ีบ้าน  
   ๙. การพิจารณาปิดสถานศึกษา หากพบผู้ป่วยจ้านวนมาก เช่น หลายห้องเรียน หลายช้ันเรียน กรณีเป็นโรงเรียน                 
ประจ้า ให้นักเรียน/นักศึกษาอยู่แต่บริเวณอาคารพักนอน หากนักเรียนไปกลับ ให้เน้นย้้าการอยู่ท่ีบ้าน ไม่ออกไปในท่ี
ชุมนุมชน  
  ๑๐. ควรมีการท้าความสะอาดพื้นท่ีท่ีนักเรียน/นักศึกษาใช้ร่วมกัน เช่น ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องดนตรี ลิฟต์ 
อุปกรณ์กีฬา ของเด็กเล่น ด้วยน้้าหรือเช็ดด้วย แอลกอฮอล์ ๗๐% สามารถท้าลายเช้ือไวรัสได้อย่างน้อย วันละ ๑ ครั้ง  

เอกสารอ้างอิง 
  ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข 
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ใส่หน้ากาก โดยให้ด้านมสีีของหน้ากากออกด้านนอก  

และเอาด้านที่มีขอบลวดขึน้บน 

ต้องกดขอบลวดของหน้ากาก ให้แนบชิดกับ
สันจมูกหน้ากากอนามัย ควรปิดตัง้แต่ จมูก 

ปาก และคาง 

ควรเปล่ียนหน้ากากอย่างสม ่าเสมอโดยจับที่สาย
หน้ากากขณะถอดออก ไม่ควรจับบริเวณ

หน้ากาก 
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