
จะป้องกันการแพร่กระจายได้อย่างไร

คุณจะติดเชื้อได้อย่างไร? โรคนี้ไม่เหมือนไข้หวัดใหญ่หรือ?

อาการของโรคมีอะไรบ้าง? ใครที่เสี่ยงต่อการถติดเชื้อรุนแรง?

COVID-19 กับสิ่งที่คุณควรรู้ใน 1 หน้า

อัตราการเสียชีวิต มีกี่รายที่จะติดเชื้ออย่างรุนแรง

มีการรักษาที่ได้รับ
การรับรองจากองค์การ

อาหารและยา?

ไข้หวัดใหญ่

COVID-19

ไม่เหมือน! เพราะ...

ผู้สูงอายุ+ผู้ที่มีโรคประจำตัวอื่นๆ

ร่วมกันเราทำได้... #สยบกราฟให้ราบ

หากฉันรู้สึกไม่สบาย

การเว้นระยะห่างทางกายภาพคืออะไร?

ผู้สูงอายมีความเสี่ยงสูงต่อการเสียชีวิต
จากการติดเชื้อ COVID-19

ใครที่กำลังติดเชื้อ?

1 person can infect up to ____ people

~0.1%

1-2%

อาจมีการเสียชีวิตสูงถึง 
20% ในผู้ป่วย COVID-19

ไข้ ไอ

อ่อนเพลีย

หายใจลำบาก

ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ

การติดเชื้อที่ไม่แสดงอาการ + การแพร่เชื้อจากคนที่ไม่แสดงอาการนั้นเป็นไปได้!

มี

ไม่มี

• โรคหลอดเลือดหัวใจ
• โรคปอด
• โรคไต
• โรคความดันโลหิตสูง
• เบาหวาน
• ภูมิคุ้มกันบกพร่อง
• มะเร็ง
• ภาวะอ้วน

ใส่หน้ากากอนามัยเวลาคุณออกจากบ้าน!

ทำอย่างไรหากรู้สึกไม่สบาย?

เพราะเป็นการปกป้องทั้งตัวคุณและผู้อื่น อีกทั้งยังมอบโอกาสที่ดีทีสุดในการต่อสู้กับไวรัส 
COVID-19 ให้แก่บุคคลากรทางการแพทย์

ทำไมเรื่องนี้จึงสำคัญ??

• ล้างมือด้วยสบู่และน้ำ 20 วินาที
• หากไม่มีน้ำให้ล้างมือด้วยผลิตภัณฑ์
ทำความสะอาดมือที่มีแอลกอฮอล์ 
(แอลกอฮอล์ไม่น้อยกว่า 70%) 

การล้างมือ

ทำความสะอาดเคาท์เตอร์ 
โต๊ะ ลูกบิดประตู โทรศัพท์ 
คีย์บอร์ด และอุปกรณ์อื่นๆ

ฆ่าเชื้อพื้นผิว

ปรึกษาแพทย์ของท่าน หรือติดต่อหน่วยงาน
สาธารณสุขในท้องถิ่น
ของท่าน

ไม่ควรไปที่แผนก
ฉุกเฉินหากท่านไม่ได้
มีอาการรุนแรง

หากท่านจำเป็นต้องไปห้อง
ฉุกเฉินโปรดโทรแจ้งเจ้าหน้าที่
เพ่ือเตรียมการก่อนท่านจะไปถึง
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สิ่งไหน OK สิ่งไหนไม่ควร

Adapted from: County of Los Angeles Public Health

?

• การชุมนุม
• ไปบ้านเพื่อน หรือให้แขกมาที่บ้าน
• คอนเสิร์ต
• การแข่งขันกีฬา
• ร้านค้าที่มีคนเยอะ
• บาร์และร้านอาหาร
• การเดินทางที่ไม่จำเป็น
• รถประจำทาง/รถไฟ (ถ้าเป็นไปได้)

• เดิน/ปีนเขา
• ออกกำลังกายที่บ้าน
• อ่านหนังสือ
• ฟังเพลง
• วิดีโอแชท
• โทรหรือส่งข้อความหาเพื่อน
• โทรหรือส่งข้อความหา
  ผู้สูงอายุในละแวกบ้าน

หลีกเลี่ยง พฤติกรรมที่ปลอดภัย

ไม่มีมาตรการในการลดความเสี่ยง

เมื่อมีการใช้มาตรการลดความเสี่ยง, 
ลดทั้งจำนวนและชะลอการเกิดผู้ติด
เชื้อรายใหม่

Adapted from the Centers for Disease Control

จำนวนผู้ป่วยหนักที่ระบบสาธารณสุข
ของเราสามารถรองรับได้

ระยะเวลาที่ไวรัสระบาด

จำ
นว

นผ
ู้ที่ต

ิดเ
ชื้อ

เปอร์เซ็นต์การเสียชีวิตจากโรค

Source: Harvard Health Publishing

ท้องเสีย

ระยะเวลาฟักตัว
ก่อนมีอาการ

อยู่ระหว่าง 1-4 วัน 
(เฉลี่ย 2วัน)
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การไอจาม 

(ผ่านละอองสารคัดหลั่ง)

A

ติดทางอ้อม 
(จับลูกบิดประตู พื้นผิวเคาท์เตอร)์

A
B
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อยู่ระหว่าง 2-14 วัน 
(เฉลี่ย 5 วัน)

อาการที่พบได้บ่อย
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มีไข้สูงหรืออุณหภูมิร่างกายต่ำมาก
หายใจลำบาก
สับสน
รู้สึกเหมือนกำลังจะหมดสติ

2m

หลีกเลี่ยงที่คนเยอะการเว้นระยะระหว่างบุคคลอย่างน้อย 2 เมตร 

การเว้นระยะห่างทางกายภาพ

และได้แก่

ซึ่งได้แก่

Information evolving,
up-to-date as of:

มีน้ำมูก ปวดศีรษะ เจ็บคอ

มีภาวะขาด
ออกซิเจน

• การทำงานของปอดล้มเหลว
• ความดันโลหิต 

Source: Business Insider

การแพร่กระจาย
ของไวรัส

Source: Fauci et al. New England Journal of Medicine (2020) 
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ยังไม่ทราบแน่ชัดว่าสามารถเกิดขึ้นได้บ่อยแค่ไหน!

อย่างไรก็ตาม

COVID-19+

A

ไมาแสดงอาการ

Source: Wu et al JAMA (2020) 

การเว้นระยะห่างทางกายภาพมิได้หมายถึงการแยกจากกัน! 
พวกเรามาติดต่อกันผ่านโทรศัพท ์วิดีโอคอล หรือเครื่องมืออื่นๆกันนะ

Source: Centers for Disease Control

Source: Centers for Disease Control 

<2%

ที่ต้องรับการรักษา
ที่โรงพยาบาล

20%

ติดเชื้อรุนแรงหรืออยู่ใ
นภาวะวิกฤติ

Source: Centers for Disease Control 

ในปี พ.ศ. 2560-2561

อาการรุนแรง

อยู่ในภาวะ
วิกฤติ

ไปซื้อของในช่วงเวลาที่มีคนน้อย

+

อัตราการเสียชีวิตจาก ไข้หวัดใหญ่ VS COVID-19 แบ่งตามอายุ
ไข้หวัดใหญ่ COVID-19


