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แนวทางปฏิบัติเพ่ือการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) หรือโควิด 19  
ส าหรับประชาชนท่ัวไปและกลุ่มเสี่ยง 



เทศบาลต าบลสันผีเสื้อ 5 พฤศจิกายน 
2564  

ค ำแนะน ำนี้ จัดท ำข้ึนเพื่อเป็นแนวทำงกำรปฏิบัติส ำหรับบุคคลทั้งประชำชนทั่วไปและประชำชน     กลุ่ม
เสี่ยงสูงต่อกำรติดเช้ือโรคโควิด-19 ได้แก่ หญิงตั้งครรภ์ กลุ่มเด็กเล็กที่มีอำยุต่ ำกว่ำ 5 ปีลงมำ ผู้สูงอำยุ      และ
คนที่มีโรคประจ ำตัว เช่น โรคเบำหวำน โรคควำมดันโลหิตสูง โรคหลอดเลือดหัวใจและสมอง โรคระบบทำงเดิน
หำยใจ โรคภูมิแพ้ ซึ่งมีโอกำสเสียชีวิตมำกกว่ำคนทั่วไปหำกมีกำรติดเช้ือไวรัสโควิด 19 เพื่อป้องกันตนเองจำกกำร
เจ็บป่วยและลดควำมเสี่ยงต่อกำรเสียชีวิต จึงมีแนวทำงกำรปฏิบัติเพื่อกำรป้องกันโรคโควิด 19 ส ำหรับประชำชนทั่วไป
และกลุ่มเสี่ยง รำยละเอียดดังนี้  

 

แนวทางการดูแลสุขอนามัยส่วนบุคคล เพ่ือป้องกันและลดการแพร่เชื้อโควิด 19 

1. ออกจำกบ้ำนเมื่อจ ำเป็นเท่ำนั้น หำกออกนอกบ้ำนให้เว้นระยะห่ำงจำกคนอื่นอย่ำงน้อย 1-2 เมตร 
หลีกเลี่ยงกำรเข้ำไปในพื้นที่ที่มีคนหนำแน่น แออัด หรือพื้นที่ปิด  

2. สวมหน้ำกำกอนำมัยหรือหน้ำกำกผ้ำตลอดเวลำ เมื่ออยู่นอกบ้ำน  

3. ใช้รถสำธำรณะเมื่อจ ำเป็นเทำ่น้ัน และหลีกเลี่ยงช่ัวโมงเร่งด่วน หำกต้องซ้อนมอเตอร์ไซด์ควรนั่งหันข้ำง  

4. ล้ำงมือบ่อยๆ ด้วยสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์ทุกครั้ง ก่อนรับประทำนอำหำร หลังใช้ส้วม หรือหลังจำกไอ 
จำม หรือหลังสัมผัสจุดเสี่ยงที่มีผู้ใช้งำนร่วมกันในที่สำธำรณะ เช่น กลอนหรือลูกบิดประตู รำวจับหรือ  รำวบันได 
เป็นต้น  

5. หลีกเลี่ยงกำรใช้มือสัมผัสใบหน้ำ ตำ ปำก จมูก โดยไม่จ ำเป็น 

6. ผู้ที่เป็นกลุ่มเสี่ยง ผู้สูงอำยุที่อำยุมำกกว่ำ 70 ปี ผู้มีโรคเรื้อรัง เช่น เบำหวำน โรคหัวใจ โรคควำมดัน 
โลหิตสูง โรคปอด และเด็กอำยุต่ ำกว่ำ 5 ปี ให้เลี่ยงกำรออกนอกบ้ำน เว้นแต่จ ำเป็น ให้ออกนอกบ้ำน  น้อยที่สุด  
ในระยะเวลำสั้นที่สุด  

7. แยกของใช้ส่วนตัว ไม่ควรใช้ของร่วมกับผู้อื่น  

8. เลือกทำนอำหำรที่ร้อนหรือปรุงสุกใหม่ๆ ควรทำนอำหำรแยกส ำรับ หรือหำกทำนอำหำรร่วมกัน       
ให้ใช้ ช้อนกลำงส่วนตัว ออกก ำลังกำยสม่ ำเสมอ และพักผ่อนให้เพียงพอ  

9. หำกเดินทำงกลับจำกประเทศหรือพื้นที่ที่มีกำรแพร่ระบำดของเช้ือไวรัสโควิด 19 ควรกักตัวเองที่บ้ำน 
14 วัน และปฏิบัติตำมประกำศของกระทรวงสำธำรณสุข  

10. หมั่นสังเกตอำกำรตนเอง หำกมีอำกำรไอ เจ็บคอ มีน้ ำมูก จมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรส ให้ไปรับ  กำร
ตรวจรักษำโรงพยำบำลใกล้บ้ำนทันที 



แนวทางการปฏิบัติส าหรับกลุ่มเสี่ยง  

1. ค าแนะน าส าหรับผู้สูงอายุและผู้ท่ีอยู่ร่วมกับผู้สูงอายุ  

จำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคโควิด 19 ที่มีกำรแพร่
ระบำดเป็นวงกว้ำง ผู้สูงอำยุถือเป็น ประชำชนกลุ่มเสี่ยงต่อกำรเกิดโรค
ที่มีอำกำรรุนแรงมำกกว่ำกลุ่มวัยอื่น กำรอยู่รวมกันเป็นครอบครัว       
ที่มีสมำชิก ในบ้ำนมีประวัติเดินทำงมำจำกพื้นที่เสี่ยง อำจท ำให้ผู้สูงอำยุ
ติดเช้ือได้ ดังนั้น ผู้สูงอำยุและบุคคลในครอบครัว ควรมีกำรปฏิบัติตน 
เพื่อกำรป้องกันกำรรับสัมผัสและแพร่กระจำยเช้ือโรค ดังนี้  

1.1 ค ำแนะน ำส ำหรับผู้สูงอำยุ  

• ล้ำงมือบ่อยๆ ด้วยน้ ำและสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์ 70 %    
ทุกครั้งก่อนรับประทำนอำหำร หลังเข้ำส้วม หรือเมื่อสัมผัสสิ่งของร่วมกับผู้อื่น หลีกเลี่ยงกำรใช้มือสัมผัสใบหน้ำ  
ตำ ปำก จมูก  

• เลือกทำนอำหำรที่ร้อนหรือปรุงสุกใหม่ๆ ควรทำนอำหำรแยกส ำรับ หรือหำกทำนอำหำรร่วมกันให้ใช้
ช้อนกลำงส่วนตัว ออกก ำลังกำยสม่ ำเสมอ และพักผ่อนให้เพียงพอ  

• หำกไอ จำม ใช้ผ้ำเช็ดหน้ำหรือกระดำษทิชชูปิดปำกหรือใช้ข้อศอกปิดปำกจมูก และท ำ ควำมสะอำดมือ
ด้วยสบู่และน้ ำหรือเจลแอลกอฮอล์ทันที หรือให้สวมหน้ำกำก หลีกเลี่ยงกำรอยู่  ใกล้ชิดผู้ที่มีอำกำรหวัด มีไข้ ไอ 
จำม มีน้ ำมูก  

• งดออกจำกบ้ำนหรือเข้ำไปในบริเวณที่มีคนแออัด หำกจ ำเป็นให้ใส่หน้ำกำกอนำมัยหรือ หน้ำกำกผ้ำ    
ใช้เวลำน้อยที่สุด รักษำระยะห่ำงจำกบุคคลอื่น 1 - 2 เมตร หลีกเลี่ยงกำรสวมกอด หรือพูดคุยในระยะใกล้ชิด   
กับบุคคลอื่น และเปลี่ยนมำใช้กำรสื่อสำรทำงโทรศัพท์ หรือ Social media เป็นต้น  

• หำกมีโรคประจ ำตัว ได้แก่ โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคเบำหวำน โรคควำมดันโลหิตสูง หรือ  โรคปอด
อุดกั้นเรื้อรัง โรคมะเร็ง ควรจัดเตรียมยำส ำรองส ำหรับรักษำโรคประจ ำตัวของ  ผู้สูงอำยุไว้ ภำยใต้ดุลยพินิจของ
แพทย์หำกถึงก ำหนดตรวจตำมนัด ให้ติดต่อขอค ำแนะน ำจำก แพทย์ และให้ญำติไปรับยำแทน  

• ดูแลสภำพจิตใจของตนเอง ไม่ให้เครียดเกินไป หำวิธีผ่อนคลำยควำมเครียด เช่น กำรออกก ำลังกำย      
ที่เหมำะสมกับสุขภำพ (เช่น ร ำมวยจีน โยคะ) ฟังเพลง ร้องเพลง หรือเล่นดนตรี ปลูกต้นไม้  ท ำสวน จัดห้อง 
ตกแต่งบ้ำน เล่นกับสัตว์เลี้ยง สวดมนต์ นั่งสมำธิ กำรฝึกหำยใจคลำยเครียด ท ำบุญตักบำตร เป็นต้น  

1.2 ค ำแนะน ำส ำหรับผู้ที่อยู่ร่วมกับผู้สูงอำยุ  

• หมั่นสังเกตตนเอง ว่ำมีอำกำรไข้ หรืออำกำรทำงเดินหำยใจหรือไม่ หำกพบว่ำมีอำกำรดังกล่ำว ควรงด
กำรใกล้ชิดกับผู้สูงอำย 

• หลีกเลี่ยงกำรคลุกคลีกับผู้สูงอำยุโดยไม่จ ำเป็น หำวิธีกำรสร้ำงควำมสัมพันธ์อันดี โดยรักษำ ระยะห่ำงกับผู้สูงอำยุ  



• ผู้ที่ท ำหน้ำที่ดูแลผู้สูงอำยุ ต้องสวมหน้ำกำกอนำมัยตลอดเวลำ และล้ำงมือทุกครั้งก่อนให้ กำรดูแล  

2. ค าแนะน าส าหรับผู้ท่ีมีโรคประจ าตัว เบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรคหลอดเลือดหัวใจและสมอง 
โรคระบบทางเดินหายใจ  

ผู้ที่มีโรคประจ ำตัว เช่น เบำหวำน ควำมดันโลหิตสูง โรคหลอดเลือดหัวใจและสมอง และโรคระบบ  
ทำงเดินหำยใจ หำกมีกำรติดเช้ือโควิด 19 จะมีควำมเสี่ยงต่อกำรป่วยรุนแรงมำกกว่ำคนทั่วไป เพื่อเป็นกำร 
ป้องกันไม่ให้เกิดกำรติดเช้ือหรือป่วยรุนแรง จึงมีค ำแนะน ำดังนี้  

2.1 ค ำแนะน ำส ำหรับผู้ป่วย  

• ให้อยู่ในที่พักอำศัย เว้นกำรคลุกคลีใกลชิ้ดกับบคุคลที่ไม่ใช่ผู้ดูแล รักษำระยะห่ำงระหว่ำง บุคคล 1 - 2 เมตร  

• หำกต้องออกนอกที่พักอำศัย ไปในพื้นที่ที่มีคนแออัด หรือโดยสำรรถสำธำรณะ ให้สวม หน้ำกำกอนำมัย
หรือหน้ำกำกผ้ำตลอดเวลำ  

• งดใช้ของหรือเครื่องใช้ส่วนตัวร่วมกับผู้อื่น  

• มีหมำยเลขโทรศัพท์ติดต่อของสถำนพยำบำลที่รักษำประจ ำ เพื่อปรึกษำปัญหำสุขภำพ  

• ติดต่อสถำนพยำบำลที่รักษำประจ ำก่อนก ำหนดนัด เพื่อรับทรำบข้อปฏิบัติ เช่น ให้ญำติหรือ ผู้อื่นไปรับ
ยำแทน ให้ไปรับยำใกล้บ้ำน หรือให้ย้ำยไปตรวจที่สถำนพยำบำลอื่น  

• รับประทำนยำสม่ ำเสมอ และหมั่นตรวจสุขภำพตนเอง เช่น วัดควำมดันโลหิต หรือวัดระดับ น้ ำตำลในเลือด
เองที่บ้ำน • หำกมีอำกำรป่วยฉุกเฉิน ให้โทรเรียก 1669 2.1 ค ำแนะน ำส ำหรับญำติผู้ใกล้ชิด และผู้ดูแล  

• สวมหน้ำกำกอนำมัยตลอดเวลำที่ให้กำรดูแล  

• ล้ำงมือก่อนและหลังกำรให้กำรดูแล  

• หำกมีอำกำรผิดปกติของระบบทำงเดินหำยใจ เช่น มีน้ ำมูก ไอ เจ็บคอ หรือรู้สึกมีไข้ ต้องงด กำรให้กำรดูแล 
หรืออยู่ใกล้ชิด ควรมอบหมำยผู้อื่นท ำหน้ำที่แทน  

• ท ำควำมสะอำดเครื่องมือหรืออุปกรณ์ทำงกำรแพทย์ที่ต้องใช้ประจ ำร่วมกันในบ้ำน เช่น เครื่องวัดควำม
ดันโลหิตด้วยแอลกอฮอล์ 

3. ค าแนะน าส าหรับกลุ่มเด็กเล็กท่ีมีอายุต่ ากว่า 5 ปี รวมถึงหญิงตั้งครรภ์ หญิงหลังคลอดท่ีมีหน้าท่ี 
ดูแลเด็กเล็ก  

3.1 ค ำแนะน ำส ำหรับกลุ่มเด็กเล็กที่มีอำยุต่ ำกว่ำ 5 ป ีโรคโควิด 19 มีอันตรำยต่อเด็กเช่นเดียวกับโรคติด
เช้ือระบบทำงเดินหำยใจทั่วไป เช่น ไข้หวัดใหญ่ ไข้หวัดธรรมดำ จึงมีค ำแนะน ำส ำหรับผู้ปกครอง ดังนี้  

• ห้ำมพำเด็กออกไปที่สำธำรณะโดยไม่จ ำเป็น ควรให้เด็กเล่นในบ้ำน  

• เว้นระยะห่ำงทำงสังคม (Social Distancing) ใกล้ชิดคนอื่นให้น้อยที่สุด  



• ผู้ใหญ่ที่ดูแลเด็กไม่ควรออกไปนอกบ้ำน ถ้ำจ ำเป็นต้องออกไปเมื่อกลับมำถึงบ้ำน ต้องอำบน้ ำ เปลี่ยนเสื้อผ้ำ 
ก่อนมำเล่นกับเด็ก  

• สอนเด็กล้ำงมือ ใส่หน้ำกำก กินอำหำรที่มีประโยชน์ ปรุงสุก สะอำด และนอนพักผ่อน ให้เพียงพอ  

• หำกเด็กติดเช้ือโควิด 19 อำกำรของโรค เริ่มตั้งแต่มีอำกำรหวัดน้อยๆ จนถึงปอดอักเสบหรือ ปอดบวม 
และหำกมีโรคประจ ำตัว ก็จะมีอำกำรชัดเจนอย่ำงรวดเร็ว ดังนั้น ถ้ำเริ่มมีอำกำร ต้องรีบไปพบแพทย์ทันที  

3.2 ค ำแนะน ำส ำหรับหญิงตั้งครรภ์ หญิงหลังคลอด ที่มีหน้ำที่ดูแลเด็กเล็ก เนื่องจำกเช้ือโควิด 19 เป็น
เช้ือไวรัสชนิดใหม่ ยังไม่มีข้อมูลว่ำหญิงตั้งครรภ์มีโอกำสติดเช้ือมำกกว่ำ คนทั่วไปหรือไม่ จึงมีค ำแนะน ำดังนี้  

3.2.1 กำรดูแลหญิงตั้งครรภ์ หญิงหลังคลอด กลุ่มปกติ กลุ่มปกติคือ กลุ่มที่ไม่ติดเช้ือ ใช้หลักกำรป้องกัน
กำรแพร่ระบำดของเช้ืออย่ำงเคร่งครัด โดย  

• หลีกเลี่ยงกำรสัมผัสหรืออยู่ใกล้ชิดผู้ที่มีไข้ หรือมีอำกำรระบบทำงเดินหำยใจ หรือผู้ที่เดินทำงมำจำกพื้นที่เสี่ยง  

• หลีกเลี่ยงกำรอยู่สถำนที่ที่มีผู้คนแออัด หรือรวมกลุ่มกันจ ำนวนมำก  

• สวมหน้ำกำกอนำมัยหรือหน้ำกำกผ้ำตลอดเวลำเมื่อออกนอกบ้ำน  

• หำกต้องอยู่ในสถำนที่สำธำรณะ ควรเว้นระยะห่ำงจำกบุคคลอื่นอย่ำงน้อย 1-2 เมตร  

• หลีกเลี่ยงกำรใช้มือสัมผัสบริเวณดวงตำ ปำก และจมูก  

• รับประทำนอำหำรที่ปรุงสุกใหม่เสมอ  

• แยกภำชนะรับประทำนอำหำรและงดใช้ของส่วนตัวร่วมกับผู้อื่น  

• ล้ำงมือบ่อยๆ ด้วยสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์ 70%  

• เฝ้ำระวังอำกำรโดยเฉพำะอำกำรไข้หรืออำกำรระบบทำงเดินหำยใจ หำกมีอำกำรป่วย เล็กน้อย ควรพักผ่อน
อยู่ที่บ้ำน ถ้ำมีอำกำรไข้ ไอ เจ็บคอ หำยใจเหนื่อย ควรรีบไปพบแพทย์ 

• หำกถึงก ำหนดนัดฝำกครรภ์ สำมำรถติดต่อขอค ำแนะน ำกับแพทย์ที่ฝำกครรภ์เพื่อพิจำรณำ ควำมจ ำเป็น   
ในกำรไปตรวจตำมนัด  

3.2.2 กำรดูแลหญิงตั้งครรภ์ หญิงหลังคลอดที่เป็นกลุ่มเสี่ยงติดเช้ือโควิด 19 กลุ่มเสี่ยง ได้แก่ ผู้ที่มีประวัติ
เดินทำงมำจำกพื้นที่เสี่ยง หรือสัมผัส/ใกล้ชิดผู้ป่วยโควิด 19  

• แยกตนเองออกจำกครอบครัวและสังเกตอำกำรจนครบ 14 วัน งดกำรใช้สิ่งของร่วมกับผู้อื่น  

• งดออกไปในที่ชุมชนโดยไม่จ ำเป็น และอยู่ห่ำงจำกผู้อื่น ในระยะ 1 - 2 เมตร  

• กรณีครบก ำหนดนัดฝำกครรภ์ ต้องแจ้งเจ้ำหน้ำที่ให้ทรำบว่ำตนเองอยู่ระหว่ำงกำรเฝ้ำระวัง 14 วัน            
เพื่อพิจำรณำเลื่อนกำรฝำกครรภ์ และปฏิบัติตำมค ำแนะน ำของเจ้ำหน้ำที่  



• กรณีเจ็บครรภ์คลอด ต้องไปโรงพยำบำลทันที และแจ้งเจ้ำหน้ำที่ให้ทรำบว่ำตนเองอยู่ระหว่ำง  กำรเฝ้ำ
ระวัง 14 วัน  

3.3.3 ค ำแนะน ำส ำหรับกำรดูแลทำรกแรกเกดิ กรณีแม่เป็นผู้ที่สงสัยติดเช้ือหรือติดเช้ือโควิด 19 ปัจจุบัน
ยังไม่มีหลักฐำนกำรติดต่อผำ่นทำงรกหรือผ่ำนทำงน้ ำนม แต่ทำรกที่เกิดจำกแม่ที่ติดเช้ือ โควิด 19 จัดเป็นผู้มีควำม
เสี่ยง จะต้องมีกำรแยกตัวออกจำกทำรกอื่น และต้องสังเกตอำกำร เป็นเวลำ 14 วัน ส ำหรับแนวทำงกำรเลี้ยงลูก
ด้วยนมแม่ เมื่อค ำนึงถึงประโยชน์ของกำรเลี้ยงลูกด้วยนมแม่และยังไม่มีหลักฐำน ทำงวิชำกำรในกำรแพร่เช้ือไวรัส
ผ่ำนทำงน้ ำนม ดังนั้น ทำรกจึงสำมำรถกินนมแม่ได้ โดยปฏิบัติตำมแนวทำง ป้องกันกำรติดเช้ืออย่ำงเคร่งครัด ดังนี้ 
ค ำแนะน ำส ำหรับแม่ ในกรณีสงสัยว่ำจะติดเช้ือหรือติดเช้ือโควิด 19 แล้ว  

• กรณีแม่เปน็ผูท้ี่สงสัยว่ำจะติดเช้ือหรือติดเช้ือโควิด 19 แล้ว แต่อำกำรไม่มำก สำมำรถกอดลูก และให้นม
จำกเต้ำได้ ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับกำรตัดสินใจของแม่และครอบครัว ต้องปฏิบัติตำม  แนวทำงป้องกันกำรติดเช้ืออย่ำง
เคร่งครัด  

• กรณีแม่ที่ติดเช้ือโควิด 19 และมีอำกำรชัดเจน หำกยังสำมำรถบีบน้ ำนมได้ ให้ใช้วิธีบีบน้ ำนม  และให้
ผู้ช่วยเป็นผู้ป้อนนมแก่ลูก หำกไม่สำมำรถบีบน้ ำนมเองได้ อำจพิจำรณำใช้นมผงแทน  

 
ก. ข้อปฏิบัติในกรณีให้ทารกกินนมจากเต้า  

1) อำบน้ ำหรือเช็ดท ำควำมสะอำดบริเวณเต้ำนมและหัวนมด้วยสบู่และน้ ำ  
2) ล้ำงมือให้สะอำดด้วยสบู่และน้ ำ นำนอย่ำงน้อย 20 วินำที หรือใช้แอลกอฮอล์เข้มข้น 70% เช็ดท ำ 
ควำมสะอำด  
3) สวมหน้ำกำกอนำมัยตลอดกำรท ำกิจกรรมเกี่ยวกับกำรให้นมลูก  
4) ไม่สัมผัสบริเวณใบหน้ำของทำรก เช่น กำรหอมแก้ม  
 

ข. ข้อปฏิบัติในการบีบน้ านม และการป้อนนม  

1) อำบน้ ำหรือเช็ดท ำควำมสะอำดบริเวณเต้ำนมและหัวนมด้วยน้ ำและสบู่ 
2) ล้ำงมือให้สะอำดด้วยน้ ำและสบู่ นำนอย่ำงน้อย 20 วินำที หรือใช้แอลกอฮอล์เข้มข้น 70% เช็ดท ำ 
ควำมสะอำด  
3) สวมหน้ำกำกอนำมัย ตลอดกำรท ำกิจกรรมเกี่ยวกับกำรเตรียมนม กำรบีบน้ ำนม และกำรให้น  
4) ไม่สัมผัสบริเวณใบหน้ำของทำรก เช่น กำรหอมแก้ม  
5) หำผู้ช่วยหรือญำติที่มีสุขภำพแข็งแรง ทรำบวิธีกำรป้อนนมที่ถูกต้อง และต้องปฏิบัติตำม วิธีกำรป้องกัน

ตนเองอย่ำงเคร่งครัด โดยน ำน้ ำนมแม่มำป้อนด้วยกำรใช้ช้อน ถ้วยเล็ก หรือ ขวดนม  
6) ล้ำงท ำควำมสะอำดอุปกรณ์ เช่น ที่ปั๊มนม ขวดนม ด้วยน้ ำยำล้ำงอุปกรณ์ และท ำกำรนึ่ง  ฆ่ำเช้ือหลัง

เสร็จสิ้นกิจกรรม “หำกพบผู้สูงอำยุ เด็ก หญิงตั้งครรภ์ ผู้ที่มีโรคประจ ำตัว เช่น โรคปอด โรคเบำหวำน มีอำกำร
ทำงเดิน หำยใจ ไอ เจ็บคอ หำยใจเหนื่อย มีน้ ำมูก จมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรส ให้รีบไปรับกำรตรวจรักษำที่
โรงพยำบำล ใกล้บ้ำนทันที หำกมำช้ำเกิน 48 ช่ัวโมง จะมีโอกำสเสียชีวิตได้” 


