
ຂ�ແນະນຳໃນການ
ຮັບມກັືບຄົນເຈ�ບ
COVID-19

สวมหน้ากากอนามยัหรอืหน้ากากผา้ โดยเฉพาะเมื�อต้องพบปะ              
 หรอือยูร่ว่มกับผูอื้�น อยูห่า่งกันไมน้่อยกว่า 1 เมตร
ล้างมอืด้วยสบูแ่ละน�า นาน 20 วินาท ีหรอืแอลกอฮอล์ เจลล้างมอื       
 เป�นประจํา โดยเฉพาะหลังจากถ่ายป�สสาวะหรอือุจจาระ
ไมใ่ชอุ้ปกรณ์รบัประทานอาหารและแก้วน�ารว่มกับผูอื้�น
ดื�มน�าสะอาดใหเ้พยีงพอ รบัประทานอาหารใหค้รบถ้วน                        
 ตามหลักโภชนาการ หลกีเลี�ยงการรบัประทานอาหารที�ปรุงไมส่กุ

 ໃສ່ຜ້າອັດປາກ ຫລື ຫນາ້ກາກອານາໄມ ໂດຍສະເພາະເວລາພບົປະກັບບຸກຄົນອື�ນ
ຢ�າງຫນອ້ຍຢູ�ຫ່າງກັນ 1 ແມ�ດ
 ລ້າງມດ້ືວຍສະບູ່ ແອວກຮໍ ໍຫລື ເຈວລ້າງມ ືຢ�າງຫນອ້ຍ 20 ວິນາທີ�ຂື�ນໄປ       
 ເປ�ນປະຈຳ ໂດຍສະເພາະເວລາຫລັງຈາກເຂ��າຫ້ອງນ�າ
 ບ�ໃຊ້ອຸປະກອນການກິນອາຫານ (ໄມຖ້� ຖ້ວຍ ບ່ວງ ຈານ) ຫລື ຈອກກິນນ�າ     
 ຮ່ວມກັບຜູ້ອື�ນ
 ດື�ມນ�າໃຫ້ພຽງພໍ ກິນອາຫານໃຫ້ຄົບຫ້າຫມູ ່ແລະຫລີກລ່ຽງການກິນອາຫານທີ�ປຸ�ງ
ແບບສຸກໆດີບໆ
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ขอ้มูลโดย : มหาวทิยาลัยศรนีครนิทรวโิรฒ (มศว.) 
จดัทําโดย : สว่นวเิทศสมัพนัธ ์กองวชิาการและแผนงาน กรมการปกครอง

คําแนะนาํใน
การปฏิบติัตัว
สาํหรบัผูป้�วย
COVID – 19
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ไมค่ลกุคลกัีบผูป้�วยที�มอีาการสงสยัโรคติดเชื�อระบบทางเดินหายใจ
ทําความสะอาดของสว่นตัว เชน่ เสื�อผา้ ผา้ปูเตยีง ผา้ขนหนู ฯลฯ                  
 ด้วยผงซกัฟอกธรรมดาและน�า หรอืซกัผา้ด้วยน�ารอ้นที�อุณหภมู ิ60 – 90 องศา
หากมอีาการไขส้งู ไอมาก เหนื�อย แน่นหน้าอก หอบ หายใจไมส่ะดวก             
 เบื�ออาหาร ใหร้บีติดต่อสถานพยาบาล หากต้องเดินทางมาสถานพยาบาล   
 แนะนําใหส้วมหน้ากาก ระหว่างเดินทาง ไมใ่ชร้ะบบขนสง่สาธารณะ                 
 ควรใชร้ถยนต์สว่นตัว
หลังกลับจากโรงพยาบาล กักตัวต่อ 7-14 วัน

ຫລີກລ່ຽງການຢູ�ຮ່ວມກັບຜູ້ທີ�ມຄີວາມສ່ຽງ ຫລື ຜູ້ມອີາການທາງລະບົບທາງເດີນຫາຍໃຈ
ຮັກສາຄວາມສະອາດເຄື�ອງໃຊ້ສ່ວນຕົວ ເຊ��ນ: ໂສ້ງ ເສື�ອ ຜ້າປູບ່ອນ ຜ້າເຊ�ດໂຕແລະອື�ນໆ   
 ໂດຍການຊັກແຟ�ບດ້ວຍນ�າທຳມະດາ ຫລື ຊັກດ້ວຍນ�າຮ້ອນທີ�ມອຸ່ີນຫະພູມ 60-90 ອົງສາ 
ຫາກມອີາການໄຂ້ຂື�ນສູງ ໄອຫລາຍ ເມື�ອຍ ແຫນ້ນຫນາ້ເອິກ ຫາຍໃຈບ�ສະດວກ ເບື�ອ
ອາຫານ ໃຫ້ຮີບຮ້ອນຕິດຕ� ໂຮງຫມ ໍຫາກຈຳເປ�ນຕ້ອງເດີນທາງມາໂຮງຫມຄໍວນໃສ່ຜ້າອັດ
ປາກ ໃນລະຫວ່າງທີ�ເດີນທາງ ບ�ຄວນໃຊ້ການຂົນສົ�ງສາທາລະນະ ຄວນໃຊ້ລົດສ່ວນຕົວໃນ
ການເດີນທາງ
ຫລັງຈາກກັບຈາກໂຮງຫມ ໍຄວນກັກຕົວເອງຕ� ເປ�ນເວລາ 7-14 ມື�

ขอ้มูลโดย : มหาวทิยาลัยศรนีครนิทรวโิรฒ (มศว.) 
จดัทําโดย : สว่นวเิทศสมัพนัธ ์กองวชิาการและแผนงาน กรมการปกครอง

ຂ�ແນະນຳໃນການ
ຮັບມກັືບຄົນເຈ�ບ
COVID-19

คําแนะนาํใน
การปฏิบติัตัว
สาํหรบัผูป้�วย
COVID – 19

7.

6.

8.

5.

7.

6.

8.

5.

PEOPLE TO PEOPLE CONNECTIVITY



สวมหน้ากากอนามยัหรอืหน้ากากผา้ โดยเฉพาะเมื�อต้องพบปะ              
 หรอือยูร่ว่มกับผูอื้�น อยูห่า่งกันไมน้่อยกว่า 1 เมตร
ล้างมอืด้วยสบูแ่ละน�า นาน 20 วินาท ีหรอืแอลกอฮอล์ เจลล้างมอื      
 เป�นประจํา โดยเฉพาะหลังจากถ่ายป�สสาวะหรอือุจจาระ
ไมใ่ชอุ้ปกรณ์รบัประทานอาหารและแก้วน�ารว่มกับผูอื้�น
ดื�มน�าสะอาดใหเ้พยีงพอ รบัประทานอาหารใหค้รบถ้วน                       
 ตามหลักโภชนาการ หลกีเลี�ยงการรบัประทานอาหารที�ปรุงไมส่กุ
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Luôn đeo khẩu trang y tế hoặc khẩu trang vải. Đặc biệt là khi
gặp gỡ hay tiếp xúc với người khác, giữ khoảng cách ít nhất 1
mét. 
Rửa tay thường xuyên bằng xà phòng hoặc cồn rửa tay trong
vòng 20 giây, đặc biệt sau khi đi vệ sinh xong. 
Không dùng chung dụng cụ ăn uống với người khác. 
Uống nước sạch hay nước đun sôi. Bổ sung đầy đủ dinh dưỡng.
Không nên ăn thức ăn còn sống. 

Hướng dẫn thực
hiện dành cho

bệnh nhân
COVID-19 

PEOPLE TO PEOPLE CONNECTIVITY

3.

2.

4.

1.

3.

2.

4.

1.



ขอ้มูลโดย : มหาวทิยาลัยศรนีครนิทรวโิรฒ (มศว.) 
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ไมค่ลกุคลกัีบผูป้�วยที�มอีาการสงสยัโรคติดเชื�อระบบทางเดินหายใจ
ทําความสะอาดของสว่นตัว เชน่ เสื�อผา้ ผา้ปูเตยีง ผา้ขนหนู ฯลฯ                  
 ด้วยผงซกัฟอกธรรมดาและน�า หรอืซกัผา้ด้วยน�ารอ้นที�อุณหภมู ิ60 – 90 องศา
หากมอีาการไขส้งู ไอมาก เหนื�อย แน่นหน้าอก หอบ หายใจไมส่ะดวก             
 เบื�ออาหาร ใหร้บีติดต่อสถานพยาบาล หากต้องเดินทางมาสถานพยาบาล    
 แนะนําใหส้วมหน้ากาก ระหว่างเดินทาง ไมใ่ชร้ะบบขนสง่สาธารณะ                
 ควรใชร้ถยนต์สว่นตัว
หลังกลับจากโรงพยาบาล กักตัวต่อ 7-14 วัน
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Không tập trung với nhóm bệnh nhân nghi ngờ nhiễm Covid-19. 
Thường xuyên giặt giũ đồ dùng cá nhân như quần áo, khăn trải
giường, khăn tắm, v.v... bằng bột giặt thông thường hoặc nước
ấm từ 60-90 độ C. 
Liên hệ với cơ sở y tế ngay lập tức... Bạn nên đeo khẩu trang khi
đến nhà dưỡng lão. Không sử dụng phương tiện công cộng, chỉ
nên sử dụng phương tiện cá nhân. 
Sau khi trở về từ bệnh viện phải cách ly 7-14 ngày.
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ขอ้มูลโดย : มหาวทิยาลัยศรนีครนิทรวโิรฒ (มศว.) 
จดัทําโดย : สว่นวเิทศสมัพนัธ ์กองวชิาการและแผนงาน กรมการปกครอง
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สวมหน้ากากอนามยัหรอืหน้ากากผา้ โดยเฉพาะเมื�อต้องพบปะ            
 หรอือยูร่ว่มกับผูอื้�น อยูห่า่งกันไมน้่อยกว่า 1 เมตร
ล้างมอืด้วยสบูแ่ละน�า นาน 20 วินาท ีหรอืแอลกอฮอล์ เจลล้างมอื       
 เป�นประจํา โดยเฉพาะหลังจากถ่ายป�สสาวะหรอือุจจาระ
ไมใ่ชอุ้ปกรณ์รบัประทานอาหารและแก้วน�ารว่มกับผูอื้�น
ดื�มน�าสะอาดใหเ้พยีงพอ รบัประทานอาหารใหค้รบถ้วน                         
 ตามหลักโภชนาการ หลกีเลี�ยงการรบัประทานอาหารที�ปรุงไมส่กุ

ေဆး�ုံသုံးမျက်�ှာဖုံး�ှာေခါင်းစညး် သိ�မဟုတ် အဝတ်မျက်�ှာဖုံး�ှာေခါင်းစညး်ကုိ တပ်ဆင်ထား
ပါ။ အထူးသြဖင့် အြခားေသာ လူအများ�ှင့်ေတ�ဆုံဆက်ဆံသည့အ်ချနိတွ်င် ပုိသတိထားတပ်ဆင်
ပါ။ တစ်ဦး�ှင့်တစ်ဦး အနညး်ဆုံး တစ်မီတာအကွာအေဝးြခားပါ။
လက်ကုိဆပ်ြပာအသုံးြပ��ပီး ေရြဖင့်ေသချာေဆးေ�ကာြခင်း သိ�မဟုတ် အယ်လ်ကုိေဟာလက်
ေဆးဂျယ်များြဖင့်ေဆးေ�ကာြခင်းကုိ ြပ�လုပ်ေပးပါ။ အထူးသြဖင့် ေရအိမ်ဝင်�ပီး အေပါ၊့
အေလးကိစ�များ�ပီးစီးတုိင်း ေသချာေဆးပါ။
အစားအေသာက်အသုံးအေဆာင်များ�ှင့် ေသာက်ေရခွက်များကုိ အြခားသူများ�ှင့်ေရာေ�ှာအသုံး
မြပ�ရပါ။
သန ့�ှ်င်းေသာေရကုိလုံေလာက်ေအာင်ေသာက်ပါ။ အဟာရြပည့ဝ်ေစေသာ အစားစာများကုိစား
ေပးပါ။ ကျက်ေအာင်ချက်ြပ�တ်ထားြခင်းမ�ိှေသာ အစားအစာများကုိစားြခင်းမှ ေ�ှာင်�ကဥ်ပါ။ 

ကုိဗစ်-၁၉ကူးစက်ေရာဂါ
ြဖစ်ပွားသူများအတွက်
ြပ�မူေနထုိင်သင့်သည့်
အချက်အလက်များ 
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ขอ้มูลโดย : มหาวทิยาลัยศรนีครนิทรวโิรฒ (มศว.) 
จดัทําโดย : สว่นวเิทศสมัพนัธ ์กองวชิาการและแผนงาน กรมการปกครอง
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ကုိဗစ်-၁၉ကူးစက်ေရာဂါ
ြဖစ်ပွားသူများအတွက်
ြပ�မူေနထုိင်သင့်သည့်
အချက်အလက်များ 

ไมค่ลกุคลกัีบผูป้�วยที�มอีาการสงสยัโรคติดเชื�อระบบทางเดินหายใจ
ทําความสะอาดของสว่นตัว เชน่ เสื�อผา้ ผา้ปูเตยีง ผา้ขนหนู ฯลฯ                      
 ด้วยผงซกัฟอกธรรมดาและน�า หรอืซกัผา้ด้วยน�ารอ้นที�อุณหภมู ิ60 – 90 องศา
หากมอีาการไขส้งู ไอมาก เหนื�อย แน่นหน้าอก หอบ หายใจไมส่ะดวก เบื�ออาหาร
ใหร้บีติดต่อสถานพยาบาล หากต้องเดินทางมาสถานพยาบาล แนะนําใหส้วม
หน้ากาก ระหว่างเดินทาง ไมใ่ชร้ะบบขนสง่สาธารณะ ควรใชร้ถยนต์สว่นตัว
หลังกลับจากโรงพยาบาล กักตัวต่อ 7-14 วัน
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အသက်��လမ်းေ�ကာင်းပုိးဝင်ေသာေရာဂါ ြဖစ်�ုိင်ေြခ�ိှသည့ ်လူနာများ�ှင့် ေရာေ�ှာဆက်ဆံြခင်းမှ ေ�ှာင်
�ကဥ်ပါ။
မိမိ၏ကုိယ်ပုိင်အသုံးေဆာင်ပစ�ညး်များြဖစ်သည့ ်အဝတ်အစား၊ အိပ်ရာခင်း၊ မျက်�ှာသုတ်ပုဝါ အစ�ိှေသာ
ပစ�ညး်များကုိ ဆပ်ြပာမ�န ့�ှ်င့် ေရအသုံးြပ��ပီးေသာလ်ညး်ေကာင်း အပူချနိ ်၆၀ မှ ၉၀ ဒီဂရီအထိ�ိှသည့်
ေရေ�ွးြဖင့်ေသာလ်ညး်ေကာင်း ေလ�ာဖွ်တ် သန ့စ်င်ေပးပါ။
အဖျား�ကီးြခင်း၊ ေချာင်းအလွနဆုိ်းြခင်း၊ ေမာြခင်း၊ ရင်ဘတ်ေအာင့်ြခင်း၊ အသက်�� ရခက်�ပီး�ကပ်ြခင်း၊
အစာစားချင်စိတ်မ�ိှြခင်းများ ြဖစ်ေပ�ပါက ေဆး�ုံသိ�ချက်ြခင်းဆက်သွယ်ပါ။ ေဆး�ုံသိ� �သွားရနလုိ်အပ်
လာပါက မြဖစ်မေန မျက်�ှာဖုံး�ှာေခါင်းစညး်ကုိ တပ်ဆင်လာပါ။ ခရီးလမ်းတွင် အများြပညသူ်သုံး
သယ်ယူပိ�ေဆာင်ယာဥ်များအသုံးြပ�ြခင်းကုိ ေ�ှာင်�ကဥ်�ပီး ကုိယ်ပုိင်ယာဥ်သီးသန ့�်ြဖင့်သာ လာေရာက်သင့်
ပါသည။်
ေဆး�ုံမှဆင်း�ပီးသည့အ်ခါတွင်လညး် ၇ရက်မှ ၁၄ရက် ထပ်မံ�ပီး အြခားသူများ�ှင့်ခဲွြခားေနထုိင်ြခင်း
(Quarantine)ကုိ ဆက်လက်ြပ�လုပ်ရပါမည။် 
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COVID – 19

ขอ้มูลโดย : มหาวทิยาลัยศรนีครนิทรวโิรฒ (มศว.) 
จดัทําโดย : สว่นวเิทศสมัพนัธ ์กองวชิาการและแผนงาน กรมการปกครอง

PEOPLE TO PEOPLE CONNECTIVITY

េសចក�ីែណ�ំ
ស��ប់�រព��ល
អ�កជំងឺកូវ�ដ ១៩

สวมหน้ากากอนามยัหรอืหน้ากากผา้ โดยเฉพาะเมื�อต้องพบปะ            
 หรอือยูร่ว่มกับผูอื้�น อยูห่า่งกันไมน้่อยกว่า 1 เมตร
ล้างมอืด้วยสบูแ่ละน�า นาน 20 วินาท ีหรอืแอลกอฮอล์ เจลล้างมอื       
 เป�นประจํา โดยเฉพาะหลังจากถ่ายป�สสาวะหรอือุจจาระ
ไมใ่ชอุ้ปกรณ์รบัประทานอาหารและแก้วน�ารว่มกับผูอื้�น
ดื�มน�าสะอาดใหเ้พยีงพอ รบัประทานอาหารใหค้รบถ้วน                        
 ตามหลักโภชนาการ หลกีเลี�ยงการรบัประทานอาหารที�ปรุงไมส่กุ

�ក់�៉ស់ឬ�៉ស�ក�ត់ �ពិេសសេ�េពលជួបឬ�មួយអ�កដៃទេ�យ
េ��ច់ឱ��� យ�៉ងតិច ១ ែម៉�តពី�� ។
�ងៃដ�មួយ�បូ៊និងទឹករយៈេពល ២០ វ��ទីឬ�ល់កុល។ ែជល�ងៃដ
��ប� ំ�ពិេសសប�� ប់ពីេ�មឬបេ�� របង់។
កំុែចករ�ែលកឧបករណ៍បរ�េ�គនិងែកវផឹក�មួយអ�កដៃទ។
ផឹកទឹក�� តឱ��ន�គប់��ន់ ទទួល�នរបប��រេពញេលញេ�ង�ម
��របូត�ម� េច�ស�ងទទួល�ន��រែដលមិនឆ�ិនេទ។
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ขอ้มูลโดย : มหาวทิยาลัยศรนีครนิทรวโิรฒ (มศว.) 
จดัทําโดย : สว่นวเิทศสมัพนัธ ์กองวชิาการและแผนงาน กรมการปกครอง

PEOPLE TO PEOPLE CONNECTIVITY

េសចក�ីែណ�ំ
ស��ប់�រព��ល
អ�កជំងឺកូវ�ដ ១៩

ไมค่ลกุคลกัีบผูป้�วยที�มอีาการสงสยัโรคติดเชื�อระบบทางเดินหายใจ
ทําความสะอาดของสว่นตัว เชน่ เสื�อผา้ ผา้ปูเตยีง ผา้ขนหนู ฯลฯ                      
 ด้วยผงซกัฟอกธรรมดาและน�า หรอืซกัผา้ด้วยน�ารอ้นที�อุณหภมู ิ60 – 90 องศา
หากมอีาการไขส้งู ไอมาก เหนื�อย แน่นหน้าอก หอบ หายใจไมส่ะดวก เบื�ออาหาร
ใหร้บีติดต่อสถานพยาบาล หากต้องเดินทางมาสถานพยาบาล แนะนําใหส้วม
หน้ากาก ระหว่างเดินทาง ไมใ่ชร้ะบบขนสง่สาธารณะ ควรใชร้ถยนต์สว่นตัว
หลังกลับจากโรงพยาบาล กักตัวต่อ 7-14 วัน
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កំុ�ក់ទង�មួយអ�កជំងឺែដលសង�័យ��នេ�គស�� ៃន�ររ�កផ�ូវដេង�ីម។
ស�� តរបស់របរ�� ល់ខ�ួន ដូច� សំេល�កបំ�ក់ ក��លពូក កែន�ងេ�ះេ�។ល។           
 េ�យេម��បូ៊េ�កេ��វនិងទឹក ឬ�ង�មួយទឹកេ�� េ�សីតុណ� �ព ៦០-៩០
អង�េស។
�បសិនេបីអ�ក�ន�គ �នេ�� ខ�ស់ ក�ក�� ងំ ហត់េន�យ តឹង�ទ �ង ពិ�កដកដេង�ីម �ត់បង់ចំណង់
��រ សូម�ប�ប់�ក់ទងមន�ីរេពទ��ប�� ន់។ �បសិនេបីអ�ក�ត�វមកមន�ីរេពទ� �ត�វ�នេគ
ែណ�ឱំ��ក់�៉ស េ�េលីេធ�ីដំេណីរ កំុេ�បីមេធ��យដឹកជ��ូន��រណៈ គួរេ�បីរថយន�
ឯកជន
ប�� ប់ពី�តឡប់មកពីមន�ីរេពទ�វ�ញ អ�ក��ំច់�ត�វ�ក់ឱ�េ��ច់េ�យែឡកពីេគរយៈេពល
៧-១៤ ៃថ�។
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