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สำรบัญ 

หมวดหมู่ ค าถาม หน้า 
ความรู้พืน้ฐาน โคโรนำไวรสัชนิดใหมคื่ออะไร? 7 
 ท ำไมจงึเรียกวำ่ โควิด-19? 7 
 โควิด-19 พบครัง้แรกในประเทศจีนใชห่รือไม?่ 7 
การแพร่กระจาย ไวรสัแพรก่ระจำยอยำ่งไร? 8 

 อำกำศรอ้นชว่ยหยดุยัง้กำรแพรร่ะบำดไดจ้รงิหรือไม?่ 8 

 ยงุหรือเห็บหมดัน ำเชือ้ไวรสันีไ้ดห้รือไม?่  8 

การป้องกันตัว ตอ้งปอ้งกนัตวัเองอยำ่งไร? 8 

 กำรสวมหนำ้กำกอนำมยัส ำคญัอยำ่งไร? 9 

 มีขอ้ควรระวงัเก่ียวกบัหนำ้กำกอะไรบำ้ง? 9 

 หำกตอ้งไปรกัษำตวัดว้ยโรคอื่นที่โรงพยำบำลชว่งโควิด-19 ระบำด จะ
ปลอดภยัหรือไม?่ 

10 

 จะติดเชือ้จำกจดหมำยหรือพสัดภุณัฑไ์ดห้รือไม?่ 10 

 ยงับริจำคเลือดไดไ้หม?  10 

 คนที่สวมคอนแทกตเ์ลนสต์อ้งระวงัอะไรเป็นพิเศษหรอืไม่? 10 

 น ำ้สบูห่รือแอลกอฮอลป์อ้งกนัโควิด-19 ไดห้รือไม?่  11 

 กำรท ำควำมสะอำดพืน้ผิวและผลิตภณัฑต์ำ่งๆ ควรท ำอยำ่งไร? 11 

หำกคนใกล้ชิดผู้ป่วย ถ้าป่วยหรือมีคนในบ้านป่วย ควรท าอย่างไร?  11 

 หำกสมัผสัใกลช้ิดกบัผูป่้วยโควิด-19 ตอ้งท ำอยำ่งไร?  12 

การดูแลเด็กและผู้สูงอาย ุ เด็กๆ มีควำมเส่ียงที่จะป่วยจำกโควิด-19 แคไ่หน? 12 

 เด็กๆ จ ำเป็นตอ้งสวมหนำ้กำกอนำมยัหรอืไม?่  12 

 เด็กๆ ออกไปเล่นกบัเพื่อนไดห้รือไม?่  12 

 เด็กๆ ใชเ้วลำกบัผูส้งูอำยหุรือผูมี้โรคประจ ำตวัไดห้รือไม?่  13 

อาการป่วย  โควิด-19 ท ำใหเ้กิดอำกำรอยำ่งไรบำ้ง?  13 

 เป็นไปไดห้รือไมท่ี่จะติดไขห้วดัใหญ่และโควิด-19 พรอ้มกนั? 14 

การตรวจโรค เป็นไปไดห้รือไมท่ี่จะเก็บตวัอยำ่งและตรวจที่บำ้น?  14 

 จ ำเป็นตอ้งตรวจกำรติดเชือ้แคไ่หน? 14 

 เม่ือใดควรเข้ารับการตรวจโควดิ-19? และผลตรวจหมำยควำมวำ่อยำ่งไร? 15 
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 ตรวจการตดิเช้ือในอดตี (ตรวจแอนตบิอดี) ไดอ้ยา่งไร? ผลการตรวจ
หมายความว่าอย่างไร?   

15 

 เป็นไปไดห้รือไมท่ี่จะตรวจไวรสัไมพ่บ แลว้ตอ่มำภำยหลงัตรวจพบไวรสั?  16 

ผู้เสี่ยงป่วยหนัก ใครบำ้งที่เส่ียงจะป่วยหนกัจำกโควิด-19?  16 

 ควรงดยำใดบำ้งหรือไม ่หำกป่วยโควิด-19? 17 

 ผูท้พุพลภำพมีควำมเส่ียงมำกกวำ่คนทั่วไปหรอืไม่?  17 

ผู้ป่วยภูมิแพต้ามฤดูกาล ผูป่้วยโควิด-19 กบัป่วยภูมิแพต้ำมฤดกูำล มีอำกำรแตกตำ่งกนัอยำ่งไร?  17 

 กำรป่วยภูมิแพต้ำมฤดกูำล เพิ่มควำมเส่ียงที่จะป่วยโควิด-19 หรือไม ่และ
หำกติดโควิด-19 จะท ำใหมี้อำกำรหนกัขึน้หรอืไม?่ 

18 

 กำรสวมหนำ้กำกอนำมยัจะท ำใหล้ดอำกำรภูมิแพต้ำมฤดกูำลไดห้รือไม่?  18 

การตรวจสอบเส้นทางการ
ติดเชือ้ 

กำรตรวจสอบเสน้ทำงกำรติดเชือ้ (contact tracing) คืออะไร?  18 

 ระหวำ่งกำรตรวจสอบ จะเกิดอะไรขึน้กบัขอ้มลูส่วนตวับำ้ง?  19 

 หำกผลตรวจพบวำ่ติดเชือ้ จะตอ้งท ำอยำ่งไรบำ้ง? 19 

 ใครบำ้งที่ถือเป็นผูส้มัผสัใกลช้ิด (close contact) กบัผูป่้วยโควิด-19? 19 

 หำกขณะนัน้ใสห่นำ้กำก จะถือวำ่เป็นผูส้มัผสัใกลช้ิดหรือไม?่ 19 

 หำกเป็นผูส้มัผสัใกลช้ิด จะตอ้งตรวจโรคโควิด-19 หรือไม?่ 20 

 หำกเคยอยูใ่นบรเิวณใกลเ้คียงกบัผูติ้ดเชือ้อยู ่จะตอ้งท ำอยำ่งไรบำ้ง? 20 

 จ ำเป็นตอ้งดำวนโ์หลดแอปติดตำมกำรติดเชือ้ไวใ้นมือถือหรือไม่? 20 

งานศพ มีควำมเส่ียงแคไ่หนในกำรรว่มงำนศพผูเ้สียชีวิตจำกโควิด-19? 22 

 ควรจดักำรขำ้วของของผูเ้สียชีวิตจำกโควิด-19 อยำ่งไร? 22 

การท าความสะอาดและ
ฆ่าเชือ้  

ตอ้งท ำควำมสะอำดฆำ่เชือ้ขำ้วของตำ่งๆ อยำ่งไร? 22 

 กำรท ำควำมสะอำดแตกตำ่งจำกกำรฆ่ำเชือ้อยำ่งไร? 23 

 บริเวณที่พบผู้ป่วย จะดูดฝุ่นท าความสะอาดอย่างไรให้ปลอดภัย? 23 

 ควรท ำควำมสะอำดแบบกิจวตัรอยำ่งไร? บอ่ยครัง้มำกนอ้ยเพยีงใด? 24 

 ใครมีหนำ้ที่ท  ำควำมสะอำดและฆ่ำเชือ้?  24 

 คล่ืนอลัตรำซำวนด,์ แสงยวูีควำมเขม้ขน้สูง, หลอดแอลอีดสีีน ำ้เงิน หรอื
อโุมงคฆ์่ำเชือ้ มีประสิทธิภำพมำกนอ้ยเพียงใด?   

24 

 ควรฉีดฆ่ำเชือ้บรเิวณท่ีโล่งนอกอำคำร, ทำงเดิน และถนน เพือ่ปอ้งกนักำร
แพรก่ระจำยของโรคหรือไม?่   

24 
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สัตวเ์ลีย้งและปศุสัตว ์ ติดโควิด-19 จำกสตัวเ์ลีย้งหรือปศสุตัวไ์ดห้รือไม?่  25 

 ไวรสักอ่โรคโควิด-19 ติดอยูบ่นผิวหนงัหรือขนของสตัวห์รอืไม?่  25 

 ใชน้  ำ้ยำฆ่ำเชือ้ที่เช็ดลำ้งมือกบัสตัวไ์ดห้รือไม?่  26 

 น ำสุนขัไปสวนสำธำรณะไดห้รือไม?่  26 

 น ำสุนขัไปฝำกเลีย้งหรือท ำควำมสะอำดไดห้รือไม?่  26 

 หำกสตัวเ์ลีย้งป่วย และคิดวำ่ติดโควิด-19 ตอ้งท ำอยำ่งไร?  27 

 สตัวห์รอืผลิตภณัฑจ์ำกสตัวท์ี่น  ำเขำ้ปลอดภยัหรอืไม่?  27 

 สตัวป่์ำแพรก่ระจำยโรคโควิด-19 ใหค้นหรอืสตัวเ์ลีย้งไดห้รือไม?่  27 

 ไวรสักอ่โรคโควิด-19 จะกลบัสูส่ิ่งแวดลอ้มผำ่นทำงน ำ้เสียและสตัวใ์น
ธรรมชำติที่ติดเชือ้ไดห้รอืไม?่  

27 

การรับมือของชุมชน ชมุชนจะรบัมือและบรรเทำควำมรุนแรงของกำรระบำดโควิด-19 ไดอ้ยำ่งไร? 28 
อาหารและน า้ ติดโควิด-19 จำกอำหำร (รวมทัง้ทีซ่ือ้กลบัจำกรำ้นอำหำร, ท ำใหม่ๆ , อำหำร

แชแ่ข็ง, หรืออำหำรในบรรจภุณัฑ)์ หรอืน ำ้ดื่มไดห้รือไม?่    
28 

 ไวรสักอ่โรคโควิด-19 แพรก่ระจำยผำ่นน ำ้ที่ฆำ่เชือ้แลว้ไดห้รือไม่?  29 

อุจจาระและน า้เสยี พบไวรสักอ่โรคโควิด-19 ในอจุจำระหรือไม?่ 29 

 ไวรสักอ่โรคโควิด-19 แพรก่ระจำยผำ่นระบบน ำ้เสียไดห้รือไม?่ 29 

 ไวรสักอ่โรคโควิด-19 แพรก่ระจำยผำ่นน ำ้ทว่มไดห้รือไม?่ 29 

สระว่ายน า้, อ่างอาบน า้ 
และสวนสนุกทีม่ีน า้ 

ไวรสักอ่โรคโควิด-19 แพรก่ระจำยผำ่นสระวำ่ยน ำ้, อำ่งอำบน ำ้ และสวน
สนกุที่มีน  ำ้ไดห้รือไม?่  

30 

 ไวรสักอ่โรคโควิด-19 แพรก่ระจำยผำ่นน ำ้ในสระวำ่ยน ำ้แบบน ำ้เกลือได้
หรือไม?่ 

30 

 ไวรสักอ่โรคโควิด-19 แพรก่ระจำยผำ่นน ำ้ในทะเลสำบ, แมน่  ำ้ หรือ
มหำสมทุรไดห้รอืไม?่ 

30 

 ตอ้งสวมหนำ้กำกผำ้ในน ำ้หรอืไม?่  30 

 แสงยวูใีนแสงอำทิตยฆ์่ำเชือ้ตำมผิววตัถทุี่ใชร้ว่มกนัหรอืไม่?  31 

 ตอ้งท ำควำมสะอำดหรือฆ่ำเชือ้ผิวหนำ้วตัถทุีใ่ชร้ว่มกนั (เชน่ มือจบัใน
หอ้งน ำ้) ในสระวำ่ยน ำ้, อำ่งน ำ้อุน่ และสวนสนกุที่มีน  ำ้ บอ่ยเพียงใด?  

31 

วัคซนี  วคัซีนปอ้งกนัโควิด-19 จะท ำใหป่้วยเป็นโควิด-19 ไดห้รือไม?่ 31 
 หลงัจำกฉีดวคัซีนแลว้ จะท ำใหผ้ลตรวจไวรสักอ่โรคโควิด-19 เป็นบวกใช่

หรือไม?่ 
32 
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 หลงัจำกเป็นโควิด-19 และหำยป่วยแลว้ ยงัจ ำเป็นตอ้งฉีดวคัซนีปอ้งกนัโค
วิด-19 หรือไม?่ 

32 

 กำรฉีดวคัซีนชว่ยปอ้งกนัไมใ่หป่้วยจำกโรคโควิด-19 ใชห่รอืไม?่ 32 
 วคัซีนโควิด-19 จะไปเปล่ียนดีเอ็นเอของคนไดร้บัวคัซีนหรือไม?่ 33 
 ภูมิคุม้กนัที่ไดจ้ำกกำรติดเชือ้ไวรสัตำมธรรมชำติกบัที่ไดจ้ำกกำรฉีดวคัซีนโค

วิด-19 แบบใดอยูไ่ดน้ำนกวำ่กนั? 
33 

 มีอะไรเป็นส่วนประกอบในวคัซีนบำ้ง? 33 
 ใครจะไดร้บัวคัซีนกอ่นหลงัตำมล ำดบัอยำ่งไร? 34 
 ระหวำ่งที่รอรบักำรฉีดวคัซีน ตอ้งปอ้งกนัตวัเองอยำ่งไร? 34 
 จ ำเป็นตอ้งฉีดวคัซีนโควิด-19 ก่ีครัง้?   35 
 หำกฉีดวคัซีนครบ 2 โดสแลว้ ยงัตอ้งใส่หนำ้กำกและหลีกเล่ียงกำรใกลช้ิด

อยูห่รือไม?่ 
35 

 ฉีดวคัซีนโควิด-19 พรอ้มกบัวคัซีนอื่นไดห้รือไม?่ 35 
 หำกมีอำกำรป่วยอืน่อยู ่จะสำมำรถฉีดวคัซีนโควิด-19 ไดห้รือไม?่ 35 
 มีโอกำสที่จะเกิดอำกำรแพอ้ยำ่งรุนแรงจำกวคัซีนโควิด-19 ไดห้รือไม?่ 36 
ยา มียำที่ใชร้กัษำโควิด-19 หรือไม?่  36 
 ยำตระกลูคลอโรควินรกัษำโควิด-19 ไดจ้ริงหรอืไม?่   36 
 ใชย้ำปฏิชีวนะปอ้งกนัหรอืรกัษำโรคโควิด-19 ไดห้รือไม?่   37 
ยุคหลังวัคซนีโควดิ-19 หลงัจำกเริ่มฉีดวคัซีนในประชำกรจ ำนวนมำก จะเป็นอยำ่งไรตอ่ไป?   37 
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ควำมรู้พ้ืนฐำน : โคโรนำไวรัสชนิดใหม่คืออะไร? 
 

โคโรนำไวรัส (coronaviruses) คอื กลุ่มของไวรัสกลุ่มหน่ึงที่มีสารพันธุกรรมเป็น อาร์เอ็นเอ (RNA viruses) ซ่ึงพบว่า

ก่อโรคได้ในสัตว์ปีกและสัตวเ์ลี้ยงลูกด้วยนมซ่ึงรวมทั้งมนุษย ์โดยจะท าให้เกิดการตดิเช้ือในทางเดินหายใจ โดยอาจมีอาการ

เล็กน้อย เช่น เป็นโรคหวัดธรรมดา (แต่มีไวรัสอื่นที่ท าให้เกิดโรคหวัดธรรมดาด้วย) ไปจนถึงท าให้เสียชีวิตได ้ได้แก่ พวกที่

ท าให้เกิดโรคซำร์ส (SARS) เมอร์ส (MERS) และโควดิ-19 (COVID-19)  

 ช่ือเรียก “โคโรนาไวรัสชนิดใหม่” เป็นช่ือที่ใช้เรียกเช้ือไวรัสที่ก่อโรคโควดิ-19 ขณะที่ยังไม่รู้รายละเอยีดแน่ชัด

เก่ียวกับมัน ภายหลงัเม่ือรู้ว่าลักษณะพันธุกรรมคล้ายคลงึกับไวรัสที่ก่อโรคซาร์สจงึตัง้ช่ือว่า ซำร์ส-โควี-2 (SARS-CoV-2)   

ควำมรู้พ้ืนฐำน :  ท ำไมจงึเรียกว่ำ โควดิ-19? 
 

ช่ือ โควิด-19 เป็นช่ืออย่างเป็นทางการที่องค์กำรอนำมัยโลก (World Health Organization) ประกาศให้ใช้

เรียกช่ือโรคทีเ่กิดจากการระบาดของโคโรนาไวรสัชนิดใหม่ ตั้งแต่วันที่ 11 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2020 เป็นต้นมา ก่อน

หน้านั้นใช้ช่ือเรียกช่ัวคราวว่า โคโรนำไวรัสชนิดใหม่ 2019 (2019 novel coronavirus) หรือ 2019-nCoV  

 โควิด-19 (COVID-19, Corona Virus Disease) เป็นโรคที่เกิดจากโคโรนาไวรัสและเริ่มพบในปี ค.ศ. 

2019 โคโรนาไวรัสในมนุษย์มอียู่หลายชนิด ซึ่งกร็วมทั้งบางชนิดที่ท าให้เกิดโรคในทางเดินหายใจส่วนบน โควิด-19 

เป็นโรคใหมท่ี่เกิดจากเช้ือโคโรนาไวรสัชนิดใหม่ ซึ่งยงัไม่เคยพบมาก่อนในมนุษย์   

ควำมรู้พ้ืนฐำน : โควิด-19 พบครั้งแรกในประเทศจีนใชห่รอืไม่? 
 

มีรำยงำนกำรระบำดของโควิด-19 อยำ่งเป็นทำงกำร คร้ังแรกในวันที ่31 ธันวาคม ค.ศ. 2019 ในเมืองอู่ฮ่ัน 

ประเทศจีน ภำยหลงั่จงึพบวำ่มีผูป่้วยรำยหนึง่ตัง้แตว่นัที่ 1 ธันวำคม ค.ศ. 2019 แตบ่คุคลดงักลำ่วไมเ่ก่ียวขอ้ง

ใดๆ กบัตลำดคำ้สตัวเ์มืองอูฮ่ ั่น1 และมีอีกรำยหนึง่ที่ติดเชือ้ตัง้แต ่17 พฤศจิกำยน ค.ศ. 20192 คำดหมำยกนัวำ่

ผูป่้วยรำยแรกหรือผู้ป่วยหมายเลขศูนย ์(patient zero) อำจเริ่มติดเชือ้ตัง้แตเ่ดือนตลุำคม ค.ศ. 20193 

นอกจำกนี ้ยงัมีกำรตรวจพบเชือ้ไวรัสก่อโรคโควิด-19 ในน ้าเสียในสองเมืองของอิตำลี4 ตัง้แตเ่ดือนธันวำคม 

ค.ศ. 2019 และตรวจพบแอนติบอดีต่อโคโรนาไวรัสในตัวอย่างเลือดทีเ่กบ็จากชาวอิตาลี 23 คน ตัง้แต่

เดือนกนัยำยน ค.ศ. 20195 อีกดว้ย 

                                            
1 Science. doi:10.1126/science.abb0611. และ Lancet. 395 (10223): 470–473. 
2 South China Morning Post. Archived from the original on 13 March 2020. Retrieved 16 March 2020. 
3 "New coronavirus spread swiftly around world from late 2019, study finds". Reuters. Retrieved 10 September 2020. 
4 https://www.bbc.com/news/world-europe-53106444 
5 https://www.businessinsider.com/coronavirus-circulated-europe-china-before-wuhan-outbreak-2020-12 
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กำรแพร่กระจำย  : ไวรัสชนิดน้ีแพรก่ระจำยอย่ำงไร? 
 

ส่วนใหญ่แลว้พบวำ่ ไวรสักอ่โรคโควิด-19 แพรก่ระจำยระหวำ่งคนที่อยูใ่กลช้ิดกนั ในระยะรำว 6 ฟตุหรือ 2 เมตร 

(รำว 2 ชว่งแขน) โดยผำ่นทำงละอองฝอยทีมี่อนุภาคขนาดเล็ก เช่น ในรูปของแอโรซอล (aerosol) ซึง่

เกิดขึน้ขณะผูมี้เชือ้ในตวั ไอ จาม ร้องเพลง พดูคุย หรือหายใจ  

  ไวรัสอาจเข้าสู่ร่างกายผ่านการหายใจเข้าไป เช่ือกันว่าน่ีคือวิธีการหลกัทีเ่ชือ้เข้าสูร่่างกาย แต่

ละอองฝอยอำจรว่งหล่นบนพืน้ผิววตัถตุำ่งๆ และจำกกำรสมัผสั มือก็อาจเป็นตวักลางน าเชือ้เข้าสู่ร่างกายผ่าน

ทางปาก, จมูก และตาไดเ้ช่นกัน แตไ่มน่ำ่จะเป็นทำงหลกั 

 มีหลกัฐำนเพิ่มเติมมำกขึน้เรือ่ยๆ วำ่ อนภุำคขนำดเล็กที่ผูไ้ดร้บัเชือ้ไอหรือจำม อาจแขวนลอยอยู่ใน

อากาศ และตดิต่อไปยังคนอ่ืนไดเ้ช่นกัน กำรเวน้ระยะหำ่งระหวำ่งกนัจงึมีควำมส ำคญั สถำนทีใ่นรม่ทีอ่ำกำศ

ถำ่ยเทไดไ้มดี่จงึเพิ่มโอกำสเส่ียงที่จะติดเชือ้ไดม้ำกขึน้   

กำรแพร่กระจำย  : อำกำศรอ้นช่วยหยุดย้ังกำรแพร่ระบำดได้จริงหรือไม่? 

ยังไม่รู้แน่ชัดว่า ภูมิอากาศและอุณหภูมิส่งผลต่อการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างไรแน่ ส ำหรบั
ไวรสัอืน่หลำยชนิด เชน่ จ  ำพวกที่กอ่โรคหวดัธรรมดำและไขห้วดัใหญ่ พบกำรระบำดมำกขึน้ในเดือนที่มีอำกำศ
หนำวเย็น แตก็่ไมไ่ดห้มำยควำมวำ่เป็นไปไมไ่ดท้ี่จะป่วยจำกไวรสัพวกนีใ้นเดือนอื่นๆ ค าตอบเร่ืองอากาศร้อน
จึงยังไม่แน่ชัดนัก ยงัตอ้งศกึษำเก่ียวกบัสมบติัตำ่งๆ ของไวรสักอ่โรคนีอ้ีกมำก ไมว่ำ่จะเป็นควำมสำมำรถใน
กำรติดตอ่หรือควำมรุนแรงของโรค ฯลฯ  

กำรแพร่กระจำย  : ยุงหรือเห็บหมัดน ำเชื้อไวรัสน้ีไดห้รือไม?่ 

ขณะนีย้งัไมมี่ขอ้มลูที่ชีว้ำ่ ไวรสัซำรส์-โควี-2 หรือโคโรนำไวรสัอื่นที่คลำ้ยคลงึกนัแพรก่ระจำยผ่ำนทำงยงุหรือ
เห็บหมดัได ้เทา่ทีมี่ข้อมูลอยู่ วิธีการติดต่อของโรคโควิด-19 ยังคงเป็นแบบจากคนสู่คนเทา่น้ัน  

กำรปอ้งกันตัว  : ต้องปอ้งกันตัวเองอย่ำงไร? 

มีวิธีกำรหลกัส ำคญัอยูส่ำมแบบทีใ่ชล้ดกำรแพรร่ะบำดของโรคนีไ้ดคื้อ  

1. สวมหนำ้กำกผำ้หรอืหนำ้กำกอนำมยั   

2. อยูห่ำ่งจำกผูอ้ื่น (ที่ไมไ่ดอ้ยูร่ว่มกนัในบำ้นเดียวกนั) รำว 2 ชว่งแขนขึน้ไป หลีกเล่ียงสถำนที่ผูค้นแออดัหรืออยู่
รวมกนัเป็นจ ำนวนมำก ย่ิงเจอกบัคนมำกเทำ่ไหร ่ก็ย่ิงเพิ่มควำมเส่ียงที่จะเจอกบัโรคโควิด-19 มำกขึน้เทำ่นัน้     

3. หมั่นลำ้งท ำควำมสะอำดมือดว้ยสบูห่รอืเช็ดดว้ยแอลกอฮอล ์70% ขึน้ไป  
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กำรปอ้งกันตัว  : กำรสวมหน้ำกำกส ำคัญอย่ำงไร? 

กำรสวมหนำ้กำกในทีส่ำธำรณะ เม่ือคนรอบๆ ตวัไม่ใช่สมาชิกในบ้าน มีความส าคัญเป็นพิเศษในกรณีที่

การเว้นระยะหา่งท าได้ยาก เชน่ ในซเูปอรม์ำรเ์กต, รำ้นขำยยำ และรำ้นคำ้ตำ่งๆ หนำ้กำกชว่ยลดกำร
แพรก่ระจำยของไวรสัได ้และชว่ยใหค้นที่ติดไวรสัโดยไมรู่ต้วั ไมแ่พรก่ระจำยเชือ้ใหแ้กผู่อ้ื่น และทีส่  ำคญัทีสุ่ดคือ 
ชว่ยปกปอ้งผูส้วมใส่ดว้ย  

 ผู้ติดเชือ้แตไ่ม่มีอาการก็สามารถแพร่กระจายไวรัสได้โดยไม่รู้ตัว จงึส ำคญัที่ทกุคนตอ้งพยำยำม
เวน้ระยะหำ่ง (อยูห่ำ่งจำกกนัอยำ่งนอ้ยสองชว่งแขน) และสวมหนำ้กำกในทีส่ำธำรณะ หนำ้กำกอนำมยัมีชัน้วสัดุ
พิเศษที่ชว่ยปอ้งกนัไมใ่หล้ะอองฝอยออกสู่อำกำศ และในทำงกลบักนัก็ชว่ยป้องกนัละอองฝอยจำกส่ิงแวดลอ้ม
ไมใ่หเ้ขำ้สูร่ำ่งกำยดว้ยเชน่กนั แตไ่มมี่ควำมจ ำเป็นตอ้งใชห้นำ้กำกผ่ำตดัหรือหนำ้กำกแบบ N-95 เสมอไป ในกรณี
ท่ีไมเ่พียงพอหรือขำดแคลน อำจจ ำเป็นตอ้งส ำรองใหก้บับคุลำกรทำงกำรแพทยเ์ป็นหลกั      

กำรปอ้งกันตัว  : มีข้อควรระวงัเกี่ยวกับหน้ำกำกอะไรบ้ำง? 
 

ส ำหรบัเด็กที่มีอำย ุ2 ปีขึน้ไปและผูใ้หญ่ควรสวมหนำ้กำกในทีส่ำธำรณะ แต่ในกรณีของเด็กทีอ่ายุน้อยกว่า 2 

ปี หรือผู้มีปัญหาเร่ืองการหายใจ อาจมีปัญหาหากสวมหน้ากากเป็นเวลานาน แมจ้ะเวน้ระยะหำ่งแลว้ก็

ตำม กำรสวมหนำ้กำกก็ยงัเป็นเรื่องจ ำเป็น โดยเฉพำะอยำ่งย่ิงในที่ปิดและมีคนอื่นนอกครอบครวัแวดลอ้มอยู ่

 อย่าสวมหน้ากากไว้ทีบ่ริเวณคอหรือหน้าผาก และไม่สมัผัสด้านนอกของหน้ากาก หำก

จ ำเป็นตอ้งสมัผสั ใหล้ำ้งมือดว้ยสบูห่รอืยำฆ่ำเชือ้หลงักำรสมัผสั กำรถอดหนำ้กำกเม่ือกลบัถงึบำ้น ใหส้มัผัสที่

บริเวณสายคาดเทา่น้ัน พบัมมุหนำ้กำกเพื่อใหด้ำ้นนอกปิดเขำ้หำกนั 

 อย่าสัมผัสตา, จมูก หรือปาก หลงัจากถอดหน้ากาก และควรล้างมือทนัทหีลังจากถอดหน้ากาก   

 หนำ้กำกทีส่กปรกหรือเปียก (เลอะเหง่ือหรอืน ำ้ลำย ฯลฯ) ควรเก็บไวใ้นถงุพลำสติกที่รูดปิดได ้จนกวำ่จะ

น ำไปซกัลำ้ง พยำยำมน ำไปท ำควำมสะอำดใหเ้ร็วทีสุ่ดเพือ่ไมใ่หเ้กิดรำขึน้ หน้ากากทีเ่ปียกจะมีประสิทธิภาพ

ในการป้องกันไวรัสได้น้อยลงกว่าหน้ากากแหง้ๆ  

กำรซกัลำ้งหนำ้หนำ้กำกชนิดทีท่  ำควำมสะอำดได ้เชน่ หนำ้กำกผำ้ (หน้ากากอนามัยไม่ควรซักล้าง

เพื่อน ามาใช้ใหม่ เพราะจะท าใหเ้สียความสามารถในการป้องกันไวรัส) สำมำรถใชส้บูห่รือผงซกัฟอกให้

เหมำะสมกบัเนือ้ผำ้ได ้ส่วนกำรท ำใหแ้หง้ สำมำรถตำกแดดหรือใชเ้ครื่องอบได ้เม่ือแหง้แลว้ ควรเก็บไวใ้นถงุ

กระดำษ เพือ่รอน ำกลบัมำใชใ้หม ่และใสใ่หถ้กูดำ้นเหมือนเดิมทกุครัง้         

 หากต้องเกบ็หน้ากากช่ัวคราว เพื่อดืม่หรือรบัประทานอาหาร สามารถถอดเก็บช่ัวคราวในกระเป๋าหรือ

ถุงกระดาษ ควรท าความสะอาดมือหลงัถอดหน้ากากออก หลังจากด่ืมหรือรับประทานเสรจ็แล้ว สวมหน้ากาก

อีกครั้งให้ถูกด้าน แล้วล้างมืออีกครั้งหลงัจากใส่หน้ากาก   



- หนงัสอืคู่มือโควิด-19, ดร.น  ำชยั ชีววิวรรธน ์(สวทช.), หนำ้ 10     - 
 

กำรปอ้งกันตัว  : หำกต้องไปรกัษำตัวด้วยโรคอื่นทีโ่รงพยำบำลชว่งโควดิ-19 ระบำด จะปลอดภัยหรือไม่? 
 

ส ำหรบัผูป่้วยโรคอื่นอยู ่นอกจำกปอ้งกนัตวัเองเบือ้งตน้โดยใสห่นำ้กำก, ลำ้งมือ และเวน้ระยะหำ่ง  มีขอ้ควรปฏิบติั

ดงันีคื้อ ยงัคงตอ้งดแูลสุขภำพและกินยำที่ไดร้บัตอ่ไป, ไมเ่ปล่ียนแปลงกำรรกัษำโดยไมป่รกึษำแพทย,์ ควรส ำรอง

ยำที่จ  ำเป็นใหเ้พียงพออยำ่งนอ้ย 2 สปัดำห ์ 

ปรกึษำแพทยห์ำกมีอำกำรป่วย และหำกจ ำเป็นตอ้งรบักำรรกัษำฉุกเฉิน ใหเ้ขำ้รบักำรรกัษำในทนัที 

สถำนพยำบำลและโรงพยำบำลจะมีมำตรกำรเพือ่ปอ้งกนัคณุจำกโรคโควิด-19 หำกเขำ้รบักำรรกัษำ 

กำรปอ้งกันตัว  : จะตดิเช้ือจำกจดหมำยหรอืพัสดภุัณฑ์ไดห้รือไม?่ 
 

แมว้ำ่กำรติดเชือ้โคโรนำไวรสัสว่นใหญ่จะเกิดขึน้ผ่ำนทำงกำรหำยใจเอำละอองฝอยเขำ้ไป แตก่ำรไดร้บัเชือ้จำก

มือที่เป้ือนก็เป็นไปไดเ้ชน่กนั ไวรสันีอ้ำจยงัตกคำ้งและออกฤทธ์ิอยูไ่ดเ้ป็นระยะเวลำสัน้ๆ บนพืน้ผิวส่ิงตำ่งๆ มีการ

ทดลองพบว่าโคโรนาไวรัสอาจอยู่ไดบ้นผิวกล่องกระดาษส่งของนาน 24 ช่ัวโมงก่อนหมดฤทธ์ิ6แมจ้ะมี

โอกำสนอ้ยที่จะติดตอ่ผ่ำนทำงจดหมำยหรือพสัดไุปรษณีย ์แตเ่พื่อเป็นกำรปอ้งกนั ควรท ำควำมสะอำดมือ

หลงัจำกสมัผสัจดหมำยหรือพสัด ุ 

กำรปอ้งกันตัว  : ยังบริจำคเลือดไดห้รอืไม่? 
 

ปกติแลว้มีควำมจ ำเป็นตอ้งใชเ้ลือดจำกกำรบริจำคอยูอ่ยำ่งสม ่ำเสมอ กำรบริจำคเลือดยงัคงท ำไดภ้ำยใตก้ำร

จดักำรที่เหมำะสมของสถำนพยำบำลหรอืโรงพยำบำลที่เปิดรบับริจำคเลือด เชน่ จดัเกำ้อีห้รือเตียงส ำหรบัผู้

บริจำคหำ่งกนักวำ่ปกติ และท ำควำมสะอำดอปุกรณแ์ละหอ้งบริจำคเลือดบอ่ยๆ   

กำรปอ้งกันตัว  : คนที่สวมคอนแทกต์เลนสต์้องระวังอะไรเป็นพิเศษหรือไม่? 
 

ขณะน้ียังไม่มีหลกัฐานใดทีแ่สดงใหเ้หน็ว่า ผู้สวมคอนแทกตเ์ลนสมี์ความเสี่ยงมากกว่าผู้สวมแว่นตา ผู้

สวมคอนแทกตเ์ลนสค์วรท ำตำมมำตรฐำนควำมสะอำดของกำรใชค้อนแทกตเ์ลนส ์เพือ่ปอ้งกนักำรติดเชือ้ใดๆ ก็

ตำมผ่ำนทำงเลนสเ์หล่ำนี ้เชน่ ลำ้งมือดว้ยน ำ้น  ำ้และสบูก่อ่นสวมคอนแทกตเ์ลนส ์

 น ำ้ยำท ำควำมสะอำดคอนแทกตเ์ลนสท์ี่มีไฮโดรเจนเปอรอ์อกไซดเ์ป็นสว่นประกอบ มีประสิทธิภำพ

ปอ้งกนัไวรสักอ่โรคโควิด-19 ไดดี้ แตน่ ้ายาเอนกประสงค ์(multipurpose solution) และกำรท ำควำมสะอำด

ดว้ยเคร่ืองอัลตราโซนิก ยงัไมมี่หลกัฐำนทำงวิทยำศำสตรว์ำ่ มีประสิทธิภำพในกำรก ำจดัไวรสันีดี้เพียงใด   

 ผูท้ี่มีรำ่งกำยแข็งแรงเป็นปกติสำมำรถสวมใส่คอนแทกตเ์ลนสไ์ดต้ำมปกติ   

                                            
6 https://www.webmd.com/lung/how-long-covid-19-lives-on-surfaces 



- หนงัสอืคู่มือโควิด-19, ดร.น  ำชยั ชีววิวรรธน ์(สวทช.), หนำ้ 11     - 
 

กำรปอ้งกันตัว  : น้ ำสบู่หรอืแอลกอฮอล์ป้องกันโควดิ-19 ได้หรือไม่?  
 

การล้างมือเป็นวิธีการทีด่ีทีส่ดุแบบหน่ึงในการป้องกันตวัเองและครอบครัวไม่ใหเ้จ็บป่วย ล้างมือด้วย

สบู่อย่างทัว่ถึงนานอย่างน้อย 20 วินาท ีโดยเฉพำะอยำ่งย่ิงหลงัจำกไอจำม, ไปหอ้งน ำ้, เตรียมอำหำรหรือกอ่น

กินอำหำร หำกอยูใ่นสถำนกำรณท์ี่ไมมี่หรือไมส่ะดวกจะลำ้งดว้ยน ำ้และสบู ่อาจใช้แอลกอฮอล ์70% แทนได้  

กำรปอ้งกันตัว  : กำรท ำควำมสะอำดพ้ืนผิวและผลิตภัณฑ์ต่ำงๆ ควรท ำอย่ำงไร? 
 

ควรท ำควำมสะอำดพืน้ผิวส่ิงตำ่งๆ เชน่ โต๊ะ, ลูกบิดประต,ู มือจบั, โทรศพัท,์ คียบ์อรด์คอมพิวเตอร,์ หอ้งน ำ้, 

ผำ้มำ่น และอำ่งล่ำงหนำ้ ฯลฯ บอ่ยๆ อาจใช้น ้าสบู่หรือผงซักฟอก, น ้ายาท าความสะอาดพืน้ที่วำงขำยทั่วไป

ก็มีประสิทธิภำพในกำรฆ่ำเชือ้ไดดี้  

หำกคนใกล้ชิดป่วย   : ถ้ำป่วยหรือมีคนในบ้ำนป่วย ควรท ำอย่ำงไร? 
 

ในกรณีส่วนใหญ่แลว้ ผูป่้วยโควิด-19 จะสำมำรถรกัษำตวัเองจนหำยป่วยไดท้ี่บำ้น ค ำแนะน ำกำรปฏิบติัตนคือ 

 หำกป่วย ใหห้ยดุอยูบ่ำ้น นอกจำกกรณีมีอำกำรหนกัตอ้งเขำ้รบักำรรกัษำ 

 หำกท ำได ้ใหแ้ยกหอ้งนอนและหอ้งน ำ้ทีส่มำชิกที่ป่วยใชต้ำ่งหำกจำกสมำชิกอื่นในบำ้น 

 สมำชิกในบำ้นใหล้ำ้งมือดว้ยน ำ้และสบูบ่อ่ยๆ อยำ่งนอ้ยครัง้ละ 20 วินำที โดยเฉพำะหำกไอหรือจำม ไป
หอ้งน ำ้ หรือระหวำ่งกำรเตรียมอำหำร และกอ่นกินอำหำร หำกหำน ำ้และสบูไ่มไ่ด ้หรือไมส่ะดวกจะใช ้ให้
ใชแ้อลกอฮอล ์70% ลำ้งมือแทน  

 จดัหำหนำ้กำกแบบใชค้รัง้เดียวทิง้ใหผู้ป่้วยสวมใสข่ณะรกัษำตวัอยูท่ี่บำ้น เพื่อป้องกนักำรแพรก่ระจำย
เชือ้ใหส้มำชิกคนอื่นในบำ้น สมำชิกทกุคนควรสวมหนำ้กำกขณะอยูท่ี่บำ้น หนำ้กำกชว่ยปอ้งกนัผูส้วมใส่ 
หรือชว่ยปอ้งกนับคุคลรอบๆ ตวั ในกรณีทีผู่ส้วมติดเชือ้ไวรสัอยู ่ 

 ท ำควำมสะอำดหอ้งนอนและหอ้งน ำ้ผูป่้วย เพือ่ปอ้งกนัเชือ้ติดตอ่ไปยงัสมำชิกคนอื่น  
 

อย่างไรกต็าม หากมีอาการป่วยต่างๆ ตามด้านล่างน้ี ต้องรีบไปสถานพยาบาลเพื่อรับการรักษา
แบบฉุกเฉินในทนัท ีโดยอำจโทรศพัทแ์จง้ทำงโรงพยำบำล เพื่อใหส้่งรถพยำบำลมำรบั จะไดล้ดกำรแพรก่ระจำย
เชือ้สู่ผูอ้ื่น 

อำกำรป่วยตำ่งๆ ที่ควรเขำ้รบักำรรกัษำแบบฉุกเฉินในทนัทีประกอบดว้ย  

 หำยใจล ำบำก มีอำกำรเจ็บหรอืแนน่หนำ้อกอยูต่ลอดเวลำ 

 มนึงง, สบัสน, ลุกไมข่ึน้  

 ริมฝีปำกหรือใบหนำ้เปล่ียนเป็นสีคล ำ้  

* ทัง้นี ้อำกำรที่ใหไ้วน้ี ้ไมใ่ชอ่ำกำรทัง้หมดที่อำจเกิดขึน้ ในทำงกลบักนั ก็ไมจ่  ำเป็นตอ้งมีอำกำรเหลำ่นีท้ ัง้หมด จงึ
คอ่ยเขำ้รบักำรรกัษำฉุกเฉิน  



- หนงัสอืคู่มือโควิด-19, ดร.น  ำชยั ชีววิวรรธน ์(สวทช.), หนำ้ 12     - 
 

หำกคนใกล้ชิดผูป้่วย  : หำกสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยโควิด-19 ต้องท ำอย่ำงไร? 
 

ในกรณีที่พบวำ่ตวัเองสมัผสัใกลช้ิดกบัผูท้ี่ตรวจพบวำ่เป็นโควดิ-19 วิธีที่ดีที่สุดคือ กกัตวัเองอยูก่บับำ้น 14 วนั 
หลีกเล่ียงผูท้ี่มีโอกำสเส่ียงสูงที่จะติดโรค ขณะเดียวกนัก็เฝำ้ดอูำกำรตนเองวำ่ มีไข้, ไอ, หำยใจล ำบำก, สูญเสีย
กำรดมกล่ิน หรอืมีอำกำรอื่นๆ ของโควิด-19 รว่มดว้ยหรอืไม ่ 

กำรดูแลเด็กและผู้สูงอำยุ  : เด็กๆ มีควำมเส่ียงที่จะป่วยจำกโควดิ-19 แค่ไหน? 
 

เด็กๆ ก็อำจติดเชือ้โคโรนำไวรสัที่กอ่โรคโควิด-19 และป่วยไดเ้ชน่กนั ส่วนใหญ่แลว้เด็กๆ จะมีอำกำรป่วยไมรุ่นแรง
หรือแมแ้ตไ่มมี่อำกำรป่วยปรำกฏเลย (asymptomatic) มีเด็กเพียงส่วนน้อยทีป่่วยจากโควิด-19 หากเทยีบกบั
ผู้ใหญ่  

อย่างไรกต็าม เดก็ทีป่่วยโรคอ่ืนอยู่และทารกอายุน้อยกว่า 1 ปี มีความเสี่ยงทีจ่ะป่วยรุนแรงจาก
โควิด-19  

นอกจำกนี ้ยงัมีเด็กสว่นหนึง่ที่เม่ือติดโรคโควิด-19 แลว้ จะกลำยเป็นโรครำ้ยแรงหำยยำกเรียกวำ่ กลุม่
อาการอักเสบหลายระบบ (multisystem inflammatory syndrome, MIS-C) ผูป่้วย MIS-C จะเกิดกำรอกัเสบ
ของส่วนตำ่งๆ ของรำ่งกำย เชน่ หวัใจ, ปอด, ไต, สมอง, ผิวหนงั, ตำ, หรืออวยัวะในทำงเดินอำหำร ฯลฯ ยงัไมรู่้
สำเหตแุนช่ดัวำ่ เหตใุดจงึมีอำกำรดงักลำ่ว และเด็กที่ป่วยจำกโรคนีม้กัจะมีอำกำรไมส่บำยมำกหรอือำจเสียชีวิตได ้   

  
กำรดูแลเด็กและผู้สูงอำยุ  : เด็กๆ จ ำเป็นตอ้งสวมหน้ำกำกอนำมัยหรือไม?่ 

 

โดยทั่วไปเด็กอายุ 2 ขวบหรือมากกว่าน้ันควรสวมหน้ากาก หนำ้กำกชว่ยปอ้งกนัตวัคนสวมและคนรอบขำ้ง 
เม่ือไมรู่แ้นว่ำ่มีกำรติดเชือ้ไวรสักอ่โรคโควิด-19 หรือไม ่ 

อยำ่งไรก็ตำม กำรสวมใส่หนำ้กำกอำจไมส่ะดวกส ำหรบับำงคนและบำงสถำนกำรณ ์หรืออำจจดัวำ่เป็น
ควำมทำ้ทำยส ำหรบัเด็กจ ำนวนมำก เชน่ เด็กที่ทพุพลภำพหรอืมีควำมผิดปกติบำงอยำ่งในดำ้นกำรพฒันำหรือ
พฤติกรรม เพรำะอำจเป็นอนัตรำย เนือ่งจำกใส่หรอืถอดหนำ้กำกเองไมไ่ด ้     
 

กำรดูแลเด็กและผู้สูงอำยุ  : เด็กๆ ออกไปเล่นกับเพ่ือนได้หรือไม่? 
 

ย่ิงเดก็ๆ เล่นกับเพื่อนจ านวนมากเทา่ใด และเล่นนานมากเทา่ใด ก็ย่ิงเพิม่ความเสี่ยงทีจ่ะติดโรคโควิด-
19 มากขึน้เทา่น้ัน  

ขณะทีเ่ด็กใชเ้วลำทีส่ถำนรบัเลีย้งเด็กหรือโรงเรียน การลดจ านวนคนทีเ่ด็กจะพบปะหรือเล่นดว้ย 
โดยเฉพำะคนที่ไมใ่ชส่มำชิกในครอบครวั จะชว่ยลดกำรติดเชือ้หรือแพรก่ระจำยเชือ้โคโรนำไวรสัได ้เด็กที่อำยเุกิน 
2 ปี ควรสวมหนำ้กำกเพือ่ลดควำมเส่ียงเม่ืออยูใ่นทีส่ำธำรณะ โดยเฉพำะเม่ือไมส่ำมำรถเวน้ระยะหำ่งได ้ 

อย่างไรกต็าม ควรสวมหน้ากากร่วมกบัท าตามมาตรการส าคัญอ่ืนๆ เช่น ล้างมือบ่อยๆ ด้วย    
 



- หนงัสอืคู่มือโควิด-19, ดร.น  ำชยั ชีววิวรรธน ์(สวทช.), หนำ้ 13     - 
 

กำรดูแลเด็กและผู้สูงอำยุ  : เด็กๆ ใช้เวลำกับผู้สูงอำยุหรือผู้มโีรคประจ ำตัวได้หรือไม่? 
 

ผูส้งูอำยแุละผูท้ี่มีโรคบำงอยำ่งอยู ่ถือเป็นผูมี้ควำมเส่ียงที่จะป่วยหนกัจำกโควิด-19 หำกเทียบกบัคนทั่วไป ค ำวำ่ 
“ผูส้งูอำย”ุ ในที่นี ้หมำยถงึ ผูท้ีอ่ำย ุ60 ปี ขึน้ไป โดยผูท้ี่มีอำย ุ85 ปีหรือมำกกวำ่จะมีควำมเส่ียงสูงสุด (โดยเฉพำะ
ผูท้ี่มีโรคประจ ำตวับำงอยำ่ง) ตำมดว้ยอำยรุะหวำ่ง 70 ปี และ 60 ปี ตำมล ำดบั  

 หำกอำศยัอยูก่บัผูท้ี่มีควำมเส่ียงมำกเป็นพิเศษที่จะป่วยหนกัจำกโควิด-19 และมีเด็กในบำ้นที่มกัเลน่กบัเด็ก
อื่นนอกบำ้น (เชน่ ที่โรงเรียนหรือทีอ่ื่น) ควรแยกเด็กออกจำกคนกลุ่มนี ้ 

 ควรพิจำรณำงดเวน้หรอืเล่ือนกำรแวะเย่ียมผูสู้งอำยอุอกไปกอ่น หำกมีควำมจ ำเป็น ควรเวน้ระยะหำ่ง
ระหวำ่งเด็กๆ กบัผูสู้งอำย ุและทกุคนควรสวมหนำ้กำกขณะไปเยี่ยม  

 
ตารางแสดงความเสี่ยงจะป่วยหนักและเสียชีวิต โดยเปรียบเทยีบกบักลุม่อายุ 18-29 ปี7 

ช่วงอาย ุ โอกาสจะป่วย โอกาสจะเสียชวีติ 
18–29 ปี กลุม่ที่ใชเ้ปรยีบเทียบ กลุม่ที่ใชเ้ปรยีบเทียบ 
30–39 ปี สงูเป็น 2 เท่ำ สงูเป็น 4 เท่ำ 
40–49 ปี สงูเป็น 3 เท่ำ สงูเป็น 10 เท่ำ 
50–64 ปี สงูเป็น 4 เท่ำ สงูเป็น 30 เท่ำ 
65–74 ปี สงูเป็น 5 เท่ำ สงูเป็น 90 เท่ำ 
75–84 ปี สงูเป็น 8 เท่ำ สงูเป็น 220 เท่ำ 

84 ปีขึน้ไป สงูเป็น 13 เท่ำ สงูเป็น 630 เท่ำ 

 

อำกำรป่วย  : โควิด-19 ท ำให้เกิดอำกำรอย่ำงไรบ้ำง? 
 

 ผู้ป่วยเป็นโรคโควิด-19 มีอาการทีห่ลากหลาย โดยมักปรากฏอาการตั้งแตวั่นที ่2–14 หลังจาก
ได้รับเชือ้ไวรัสเข้าสูร่่างกาย อำกำรทีพ่บบอ่ยไดแ้ก ่

 มีไขห้รือหนำวสั่น 

 ไอ, เจ็บคอ, มีน ำ้มกู  

 หำยใจตืน้ๆ หรือหำยใจติดขดัล ำบำก 

 เหนื่อยลำ้, ปวดเม่ือยกลำ้มเนือ้และรำ่งกำย} อำจมีอำกำรปวดหวัรว่มดว้ย 

 จมกูไมร่บักล่ินหรอืลิน้ไมร่บัรส  

 อำหำรไมย่อ่ย, คล่ืนไส,้ อำเจียน หรือทอ้งเสีย 
ทัง้น้ี อาการทีก่ล่าวมาไม่ใช่อาการทัง้หมดทีพ่บ แตเ่ป็นอาการป่วยทีพ่บได้บ่อย  

                                            
7 https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/need-extra-precautions/older-adults.html#footnote01 
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อำกำรป่วย  : เป็นไปได้หรือไม่ที่จะตดิไขห้วดัใหญ่และโควิด-19 พร้อมกัน? 
 

เป็นไปได้ทีจ่ะติดเชือ้ไวรัสไข้หวัดใหญ่และไวรัสก่อโรคโควิด-19 ในเวลาเดียวกัน แตเ่นื่องจำกอำกำรป่วย
จำกไขห้วดัใหญ่และโควิด-19 มีลกัษณะคลำ้ยคลงึกนั จงึยำกที่จะบอกควำมแตกตำ่งไดจ้ำกอำกำรเพียงอยำ่ง
เดียว จ าเป็นต้องตรวจยืนยันดว้ยวิธีการในหอ้งปฏบิัติการ 
 กำรปอ้งกนักำรติดเชือ้ไวรสัไขห้วดัใหญ่ท ำไดโ้ดยกำรฉีดวคัซีนประจ ำปี แตว่คัซีนเหลำ่นีไ้มไ่ดช้ว่ยปอ้งกนั
กำรติดเชือ้ไวรสักอ่โรคโควิด-19  
 

กำรตรวจโรค  : เป็นไปได้หรือไม่ที่จะเก็บตัวอย่ำงและตรวจที่บ้ำน? 
 

เป็นไปได้ แตไ่ม่แนะน า เพรำะ (1) กำรเก็บตวัอยำ่งตอ้งท ำอยำ่งถกูวธีิ (2) ชดุตรวจทีส่ั่งตำมออนไลน ์อำจมีที่
ใชไ้ดจ้ริงหรือของปลอม และ (3) ผลตรวจไมเ่ทียบเทำ่กบัวิธีกำรตรวจมำตรฐำนในหอ้งปฏิบติักำร (วธีิ RT-PCR) 
สุดทำ้ยก็ตอ้งตรวจยืนยนัอีกครัง้อยูดี่     

ในบำงประเทศ โดยเฉพำะประเทศที่มีกำรระบำดอยำ่งกวำ้งขวำง เชน่ สหรฐัอเมริกำ อำจอนญุำตใหใ้ช้
ชดุตรวจส ำเร็จรูป (test kit) ตรวจตวัเองที่บำ้นได ้(อนญุำตโดยองคก์ำรอำหำรและยำสหรฐั ตัง้แตเ่ดือน
พฤศจิกำยน ค.ศ. 2020)8 โดยซือ้เองไดท้ีเ่คำนเ์ตอร ์ไมต่อ้งมีใบสั่งแพทย ์ 

ชุดตรวจพวกน้ีมักใช้ตวัอย่างสารคัดหลั่งจากจมูกในการตรวจ ปกติแลว้ผลตรวจที่เป็นลบจะ
หมำยควำมวำ่ อำกำรป่วยที่เป็นไมไ่ดมี้สำเหตมุำจำกโรคโควดิ-19 แตก็่มีโอกำสที่จะไดผ้ลลบลวง (false 
negative) ไดใ้นบำงกรณีเชน่กนั ในทำงตรงกนัขำ้ม อำจมีบำงกรณีที่ใหผ้ลบวกลวง (false positive) คือ ไมไ่ดติ้ด
เชือ้ไวรสั แตผ่ลตรวจแสดงวำ่ติดเชือ้ไดเ้ชน่กนั (แคส่่วนนอ้ย) ตอ้งตรวจยนืยนัผลในหอ้งปฏิบติักำรอีกครัง้   

ส ำหรบัประเทศไทย ส ำนกังำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ (อย.) ออกค ำเตือน9 วำ่ ไมค่วรหำซือ้ชดุตรวจ
โควิดแบบรวดเร็ว (rapid test) มำใช ้เพรำะเส่ียงตอ่กำรแปลผลทีผิ่ดพลำด การตรวจแบบน้ีมักเป็นการ
ตรวจหาภูมิต้านทาน ไม่ใช่การตรวจหาเชือ้ ดังน้ันหากเพิ่งไดรั้บเชือ้ จะตรวจไม่พบ นอกจำกนี ้ยงัอำจท ำ
ใหเ้ขำ้ใจผิดวำ่ตวัผูต้รวจปลอดภยั จงึอำจขำดควำมระมดัระวงั หำกติดเชือ้อยูก็่อำจแพรเ่ชือ้ใหผู้อ้ื่นไดอ้ีกดว้ย  
 
กำรตรวจโรค  : จ ำเป็นตอ้งตรวจกำรติดเชื้อแค่ไหน? 

 

โดยทั่วไปหากไม่มีอาการป่วย ไม่มีความจ าเป็นต้องตรวจโควิด-19  
 แตใ่นกรณีที่มีอำกำรป่วยและตอ้งกำรตรวจ อำจท ำไดเ้ชน่กนั แมว้ำ่คนส่วนใหญ่ไมจ่  ำเป็นตอ้งตรวจ 
เพรำะมกัมีอำกำรป่วยแคเ่ล็กนอ้ย และหำยไดเ้องโดยไมต่อ้งเขำ้รบักำรรกัษำ  
 

                                            
8 https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/testing/at-home-testing.html 
9 https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/915950 
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กำรตรวจโรค  : เม่ือใดควรเข้ำรับกำรตรวจโควดิ-19? และผลตรวจหมำยควำมว่ำอย่ำงไร? 
 

โดยทั่วไปหำกมีอำกำรคลำ้ยคลงึกบัโรคโควิด-19 แตไ่มมี่ประวติัสมัผสัใกลช้ิดกบัผูป่้วย หรืออยูใ่นกลุ่มผูมี้ควำม
เส่ียงต ่ำ อำจใชว้ธีิอยูก่บับำ้นเพือ่สงัเกตอำกำร   
 แตห่ำกมีอำกำรป่วยและมีประวติัใกลช้ิดกบัผูป่้วยหรอืสถำนทีซ่ึง่ผูป่้วยเคยเดินทำงไป อำจเขำ้รบักำร
ตรวจหำเชือ้ไวรสั โดยเฉพำะหำกเป็นผูท้ีอ่ยูใ่นกลุ่มเส่ียงจะป่วยหนกัคือ อำยมุำกหรือมีโรคประจ ำตวับำงอยำ่ง จะ
ไดร้กัษำอยำ่งทนัทว่งที  
 อยำ่งไรก็ตำม หากผลตรวจจากหอ้งปฏิบตัิการเป็นลบ กแ็ค่หมายความว่าตวัอย่างทีเ่ก็บไปตรวจ
ในคราวน้ีไม่พบเชือ้ ซ่ึงอาจจะ (1) ไม่ได้ติดเชือ้จริงๆ หรือ (2) ยังเพิ่งติดเชือ้ระยะต้น จึงมีไวรัสไม่มาก
พอจะตรวจพบ นอกจำกนี ้หลงัจำกตรวจแลว้ คณุก็ยงัมีโอกำสติดเชือ้และแพรเ่ชือ้ไดต้ลอดเวลำเชน่เดิม 
 หำกปรำกฏอำกำรป่วยขึน้อีกในภำยหลงั จงึควรตรวจอีกครัง้     
 

กำรตรวจโรค  : ตรวจกำรติดเชื้อในอดตี (ตรวจแอนติบอดี) ได้อย่ำงไร? ผลกำรตรวจหมำยควำมว่ำอย่ำงไร?   
 

หอ้งปฏิบติักำรจ ำเพำะสำมำรถตรวจแอนติบอดี (ภูมิตำ้นทำนที่รำ่งกำยสรำ้งขึน้) ตอ่โควิด-19 ได ้ชดุตรวจ
ส ำเร็จรูปที่มีหลำยบริษัทวำงขำยก็มกัเป็นกำรตรวจหำแอนติบอดีแบบนี ้ 
 ผลบวกหมำยควำมวำ่ รำ่งกำยของคณุมีแอนตบิอดี เพรำะมีกำรติดเชือ้ไวรสักอ่โรคโควิด-19 แลว้กอ่น
หนำ้นัน้ อย่างไรก็ตาม บางคร้ังการตรวจแบบน้ีก็อาจใหผ้ลทีก่ ากวม เพราะอาจใหผ้ลตรวจเป็นบวกจาก
การทีคุ่ณติดเชือ้ในกลุม่โคโรนาไวรัสตวัอ่ืน (เช่น ไวรัสทีก่่อโรคหวัดธรรมดา) แตช่ดุตรวจไมอ่ำจแยกควำม
แตกตำ่งระหวำ่งไวรสัชนิดดงักลำ่วออกจำกไวรสักอ่โรคโควิด-19 ได ้   
 ปกติแลว้แอนติบอดีทีเ่กิดขึน้อยำ่งจ ำเพำะจะชว่ยปกปอ้งคณุจำกกำรติดเชือ้ไวรสัเดิมอีกครัง้ แต่ยงัไม่มี
ข้อมูลยืนยันว่าแอนติบอดีต่อโควิด-19 ช่วยป้องกันการตดิเชือ้ซ า้ไดด้ีเพียงใดและยาวนานแค่ไหน มี
รำยงำนกำรติดเชือ้ซ  ำ้อยูบ่ำ้ง แตพ่บนอ้ยมำก    
 ในกรณีทีผ่ลตรวจแอนติบอดีเป็นลบ โดยทั่วไปหมำยควำมวำ่คณุไมเ่คยติดเชือ้ไวรสักอ่โรคโควิด-19 แต่
อำจมีกรณีผลลบลวง (false negative) ที่คณุมีแอนติบอดี แตผ่ลตรวจคลำดเคล่ือนจงึไมพ่บ กรณีนีพ้บนอ้ย 
 แตไ่มว่ำ่ผลตรวจจะเป็นบวกหรือลบก็ตำม ผลตรวจไมอ่ำจใชยื้นยนัวำ่ คณุสำมำรถแพรเ่ชือ้ไวรสันีไ้ด้
หรือไม ่ซึง่ในกรณีนีห้ำกตอ้งกำรรู ้จ  ำเป็นตอ้งตรวจตรวจแอนติเจน (antigen) ซึง่ก็คือ ตวัไวรสั จงึจะทรำบได ้
วิธีกำรตรวจทีใ่ชใ้นหอ้งปฏิบติักำรทั่วโลกเป็นมำตรฐำนเดียวกนั เรียกวำ่ วธีิอำรท์-ีพีซีอำร ์(RT-PCR) มำจำกค ำ
เต็มวำ่ รีเวริส์ทรำนสคริปชนั-โพลีเมอเรสเชนรแีอ็กชนั (Reverse Trasnscription-Polymerase Chain Reaction)  
 กำรท ำรเีวิรส์ทรำนสคริปชนัเป็นกระบวนกำรแปลงขอ้มลูของสำรพนัธุกรรมในไวรสัที่เป็นอำรเ์อ็นเอ ให้
เป็นดีเอน็เอ กอ่นจะน ำมำเพิ่มจ ำนวนดีเอ็นเอดว้ยกระบวนกำรลูกโซโ่พลีเมอเรสหรือ polymerase chain reaction 
ใหม้ำกพอที่จะตรวจสอบได ้ 
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กำรตรวจโรค  : เป็นไปได้หรือไม่ที่จะตรวจไวรัสไม่พบ แล้วต่อมำภำยหลังตรวจพบไวรัส? 
 

เป็นไปได้ ผลตรวจตวัอยำ่งที่เก็บมำครัง้แรก (ขณะเพิง่เริ่มติดเชือ้) อำจใหผ้ลเป็นลบ ขณะทีเ่ม่ือผ่ำนไปไมน่ำนผล
ตรวจอีกครัง้กลบัเป็นบวกและมีอำกำรป่วย กรณีนีอ้ำจจะเนื่องมำจำกมีไวรสัไมม่ำกพอทีว่ิธีกำรตรวจจะตรวจพบ
ได ้ส่วนอีกกรณีหนึง่คือ ในกำรตรวจครัง้แรกยงัไมมี่กำรติดเชือ้ แตม่ำติดเชือ้ในภำยหลงั  
 ดังน้ันแม้ผลตรวจไวรัสเป็นลบ ก็จ าเป็นต้องท าตามมาตรการป้องกันตวัเองและผู้อ่ืนตามปกติ    
  

ผู้เสี่ยงป่วยหนัก  : ใครบ้ำงที่เส่ียงจะป่วยหนักจำกโควดิ-19? 
 

ผูท้ี่มีควำมเส่ียงที่จะป่วยหนกัมำกเป็นพิเศษจำกโควิด-19 ประกอบดว้ย  

 ผูส้งูอำย ุ

 ผูท้ี่มีโรคประจ ำตวับำงอยำ่ง  

 คนตัง้ครรภ ์ 

ขอ้มลูที่รวบรวมจนถงึวนัที่ 23 ธันวำคม ค.ศ. 2020 ระบวุำ่10 มีหลกัฐำนวำ่โรคหรือพฤติกรรมตอ่ไปนี ้มี
ควำมเส่ียงที่จะป่วยหนกักวำ่คนทั่วไป แมว้ำ่อำจจะรวบรวมไมไ่ดค้รบถว้นทัง้หมด (ไมร่วมโรคหรอือำกำรป่วยที่หำ
ยำกหลำยชนิด และอำจมีกำรเปล่ียนแปลงเม่ือมขีอ้มลูเพิ่มมำกขึน้)  

 โรคมะเร็ง 

 โรคไตเรือ้รงั 

 โรคอดุกัน้กำรไหลเวียนของปอดเรือ้รงั (COPD, Chronic Obstructive Pulmonary Disease)  

 ดำวนซ์ินโดรม 

 โรคหวัใจ, โรคหลอดเลือดหวัใจ, โรคกลำ้มเนือ้หวัใจ 

 มีภำวะภูมิคุม้กนัต ่ำจำกกำรปลูกถำ่ยอวยัวะ 

 โรคอว้น (มีดชันีมวลกำย (BMI) 30 kg/m2 หรือสงูกวำ่ แตน่อ้ยกวำ่ 40 kg/m2) 

 โรคอว้นอยำ่งมำก (BMI มำกกวำ่หรอืเทำ่กบั 40 kg/m2) 

 โรคเซลลรู์ปเคียว (sickle cell disease) 

 โรคหืดหอบ 

 โรคเบำหวำน ประเภทที่ 2 

 ผูส้บูบหุรี ่
  

                                            
10 https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/need-extra-precautions/people-with-medical-
conditions.html?CDC_AA_refVal=https%3A%2F%2Fwww.cdc.gov%2Fcoronavirus%2F2019-ncov%2Fneed-extra-
precautions%2Fgroups-at-higher-risk.html 
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ผู้เสี่ยงป่วยหนัก  : ควรงดยำใดบ้ำงหรือไม่ หำกปว่ยโควดิ-19? 
 

จนถงึปัจจบุนั ยงัไมมี่หลกัฐำนวำ่มียำชนิดใด (เชน่ ยำลดควำมดนั หรือยำแกอ้กัเสบ) ท ำใหมี้อำกำรป่วยเพิ่มขึน้
จำกโควิด-19 แตอ่ยำ่งใด จงึควรกินยำทีใ่ชร้กัษำอยูเ่ดิมตอ่ไป  
 

ผู้เสี่ยงป่วยหนัก  : ผู้ทุพพลภำพมีควำมเส่ียงมำกกว่ำคนทั่วไปหรือไม่? 
 

เฉพำะผูท้พุพลภำพที่เป็นผูใ้หญ่มีแนวโนม้จะเกิดควำมเส่ียงป่วยหนกัจำกโควิด-19 มำกกวำ่คนทั่วไป เฉพำะใน
รำยที่มีโรคประจ ำตวัรว่มดว้ย เชน่ โรคหวัใจ, โรคเบำหวำน, โรคไตเรือ้รงั, โรคมะเรง็, โรคควำมดนัโลหิตสูง และโรค
อว้น (อำจมีโรคอื่นเพิ่มเติมอีก เม่ือไดข้อ้มลูเพิ่มเติมมำกขึน้)  
 นอกจำกนี ้ยงัอำจมีปัญหำควำมยุง่ยำกในกำรเวน้ระยะหำ่ง, สวมหนำ้กำก และลำ้งมือ อีกดว้ย   
 

ผู้ป่วยภูมิแพ้ตำมฤดูกำล  : ผู้ป่วยโควดิ-19 กับป่วยภูมิแพ้ตำมฤดูกำล มีอำกำรแตกต่ำงกนัอย่ำงไร? 
 

โรคโควิด-19 เป็นโรคติดตอ่ของระบบทำงเดินหำยใจ ทีเ่กิดจำกกำรติดเชือ้โคโรนำไวรสัชนิดใหม ่(ซำรส์-โควี-2) 
ขณะทีอ่ำกำรภูมิแพต้ำมฤดกูำลเกิดจำกละอองเรณทูี่ปลิวมำในอำกำศ จนเกิดอำกำรแพเ้ย่ือบจุมกูอกัเสบ, โพรง
จมกูอกัเสบ (ไซนสัอกัเสบ) และเย่ือตำอกัเสบ  
 สองโรคนีมี้ลกัษณะอำกำรบำงอยำ่งที่คลำ้ยคลงึกนั แตก็่มีลกัษณะหลกัๆ บำงอยำ่งทีแ่ตกตำ่งกนั เชน่   
โควิด-19 ท ำใหเ้กิดไข ้ซึง่ไมพ่บบอ่ยนกัในผูเ้ป็นภูมิแพต้ำมฤดกูำล ตำมรูปดำ้นลำ่งนี ้     
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ผู้ป่วยภูมิแพ้ตำมฤดูกำล  : กำรป่วยภูมิแพ้ตำมฤดูกำล เพ่ิมควำมเสีย่งท่ีจะป่วยโควิด-19 หรือไม่? และ 
หำกติดโควิด-19 จะท ำให้มีอำกำรหนักขึ้นหรือไม?่ 

 

ยงัไมมี่ขอ้มลูทำงวิทยำศำสตรม์ำกพอยืนยนัไดว้ำ่ กำรเป็นโรคภูมิแพต้ำมฤดกูำลจะท ำใหเ้ส่ียงติดโรคโควิด-19 
ง่ำยขึน้ หรอืท ำใหเ้ม่ือติดแลว้มีอำกำรหนกักวำ่คนทั่วไป เทำ่ทีรู่คื้อ ผูสู้งอำยแุละผูมี้โรคประจ ำตวับำงอยำ่ง เชน่ 
โรคเบำหวำน, โรคอว้น, โรคหวัใจ หรอืโรคปอด มีควำมเส่ียงทีจ่ะป่วยหนกักวำ่คนทั่วไปหำกป่วยเป็นโรคโควิด-19  
 

ผู้ป่วยภูมิแพ้ตำมฤดูกำล  : กำรสวมหนำ้กำกอนำมัยจะท ำให้ลดอำกำรภูมิแพ้ตำมฤดูกำลได้หรือไม่? 
 

นอกจำกหนำ้กำกชว่ยปอ้งกนัไมใ่หติ้ดโควิด-19 ไดง้่ำยแลว้ ยงัชว่ยลดอำกำรภูมิแพต้ำมฤดกูำลไดด้ว้ย เนื่องจำก
ปกปอ้งไมใ่หเ้รำหำยใจเอำอนภุำคขนำดใหญ่ที่เป็นสำเหตขุองโรคภูมิแพต้ำมฤดกูำล เชน่ ละอองเรณตูำ่งๆ เขำ้ไป 
แตส่ ำหรบัอนภุำคขนำดเล็กกวำ่ ก็ยงัอำจลอยผ่ำนหนำ้กำกเขำ้ไปไดอ้ยู ่ 
  วิธีกำรปอ้งกนักำรเป็นภูมิแพต้ำมฤดกูำลที่ดีทีสุ่ดคือ ลดกำรตอ้งพบเจอละอองเรณรูะหวำ่งที่มีละอองเรณู
ในอำกำศมำก โดย 

 ลดกำรออกสู่ท่ีแจง้ และอยูใ่นท่ีรม่ซึง่มีอำกำศบรสิุทธ์ิ 

 ใชเ้ครือ่งฟอกอำกำศในบำ้น โดยปิดประตแูละหนำ้ตำ่งใหมิ้ดชดิ หำกมีปัญหำรำคำแพงสำมำรถเลือกท ำเอง

ตำมวิธีกำรแบบ DIY ได้11 

 รกัษำอณุหภูมิหอ้งใหเ้หมำะสม โดยเปิดเครื่องปรบัอำกำศ, พดัลม หรือเครือ่งท ำควำมรอ้น 

 หำกจ ำเป็นตอ้งออกกลำงแจง้ ใหห้ลีกเล่ียงกิจกรรมทีอ่ำจท ำใหล้ะอองเรณฟูุง้กระจำยมำกขึน้ เชน่ กำรตดั
ตน้ไมห้รือกำรตดัหญำ้ และเม่ือกลบัเขำ้ที่รม่ ใหอ้ำบน ำ้และเปล่ียนเสือ้ผำ้ทนัท ี

 

กำรตรวจสอบเสน้ทำงกำรติดเชื้อ : กำรตรวจสอบเสน้ทำงกำรติดเชื้อ (contact tracing) คืออะไร? 
 

กำรติดตำมเสน้ทำงกำรติดเชือ้ ท  ำเพื่อลดหรือหยดุกำรแพรก่ระจำยของโรคติดตอ่ ซึง่ท  ำใหโ้ควิด-19 กระจำย
นอ้ยลงหรือชำ้ลง ทัง้นีอ้ำจแบง่กลุ่มครำ่วๆ ไดเ้ป็น (1) ผู้ติดเชือ้ (2) ผู้สัมผัสใกล้ชิดกบัผู้ติดเชือ้ และ (3) ผู้ที่

เคยอยู่ในบริเวณเดยีวกับผู้ตดิเชือ้     

 แจง้กบัผูท้ี่อำจติดโควิด-19 เพื่อใหติ้ดตำมอำกำรป่วย 

 ชว่ยเหลือน ำผูเ้ส่ียงติดเชือ้ (ผูส้มัผสัใกลช้ิดกบัผูติ้ดเชือ้) มำตรวจสอบ เพรำะอำจไมรู่ว้ำ่ตนเองเส่ียงติดเชือ้ 

 ท ำใหส้ำมำรถติดตอ่ขอใหผู้มี้ควำมเส่ียง ไมว่ำ่จะเส่ียงสูง (เพรำะอำจเคยสมัผสัใกลช้ิดกบัผูติ้ดเชือ้) หรอืเส่ียง
ต ่ำ (เคยอยูใ่นบริเวณเดียวกบัผูติ้ดเชือ้) ใหก้กัตวัอยูก่บับำ้นได ้

 

                                            
11 ลองท ำตำมวธีิกำรในวดีิโอนี ้https://www.youtube.com/watch?v=ukyF2xm8cws&feature=youtu.be 
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กำรตรวจสอบเสน้ทำงกำรติดเชื้อ : ระหว่ำงกำรตรวจสอบ จะเกิดอะไรขึ้นกับข้อมูลส่วนตัวบ้ำง? 
 

ข้อมูลส่วนบุคคลทีพู่ดคุยกับเจ้าหน้าทีถ่ือเป็นความลบั ขอ้มลูทีเ่ผยแพรไ่ดจ้ะเป็นขอ้มลูที่จ  ำเป็นตอ่กำร
ปอ้งกนักำรระบำด และขอ้มลูเพื่อกำรรกัษำตวัคณุเทำ่นัน้ ชื่อของคณุและผูส้มัผสัใกลช้ิดทัง้หมดจะไมมี่กำร
เผยแพร ่และผูส้มัผสัใกลช้ิดทัง้หมดจะไดร้บักำรติดตอ่เพื่อแจง้ควำมเส่ียง เพือ่ใหป้ฏิบติัตนตำมมำตรกำรที่
เหมำะสมตอ่ไป   
 

กำรตรวจสอบเสน้ทำงกำรติดเชื้อ : หำกผลตรวจพบว่ำติดเชื้อ จะต้องท ำอยำ่งไรบำ้ง? 
 

หำกผลตรวจในหอ้งปฏิบติักำรแสดงวำ่มีกำรติดเชือ้ จะไดร้บัแจง้ผลกำรตรวจจำกเจำ้หนำ้ที่ดำ้นสำธำรณสขุ และ
จะต้องมีการกักกันตนทนัท ีในบำงประเทศที่มีผูติ้ดเชือ้จ  ำนวนมำก (เชน่ ประเทศสหรฐัอเมริกำ) อำจแนะน ำให้
กกัตวัที่บำ้น เพรำะผูติ้ดเชือ้รำว 80% ไมแ่สดงอำกำรป่วยหรือแสดงอำกำรป่วยนอ้ยมำก เฉพำะผูป่้วยที่มีอำกำร
หนกั จงึรบัเขำ้สู่สถำนพยำบำลตอ่ไป   

แต่ในบางประเทศ (เช่น ประเทศไทย) อาจจัดสถานทีจ่ าเพาะ เช่น โรงพยาบาลสนาม ไว้เพื่อ
รองรับผู้ติดเชือ้  
 ทัง้นี ้เจำ้หนำ้ที่ดำ้นสำธำรณสุข (และอำจรว่มดว้ยเจำ้หนำ้ที่บริหำรงำนส่วนทอ้งถ่ิน) จะสมัภำษณเ์พื่อ
สอบสวนเสน้ทำงกำรติดเชือ้ เพื่อจะไดติ้ดตำมผูติ้ดเชือ้รำยอื่นหรือผูส้มัผสัใกลช้ิดมำตรวจสอบตอ่ไป รวมไปถงึกำร
แจง้บรเิวณพืน้ที่ซึง่เคยไปเพื่อเป็นขอ้มลูส ำหรบัคนในวงกวำ้ง เพื่อใหส้ำมำรถตรวจสอบควำมเส่ียงในกำรติดเชือ้
ของตนเองได ้ 

มำตรกำรเหล่ำนีช้ว่ยใหป้อ้งกนักำรแพรร่ะบำดในวงกวำ้งไดอ้ยำ่งมีประสิทธิภำพย่ิงขึน้   
 

กำรตรวจสอบเสน้ทำงกำรติดเชื้อ : ใครบ้ำงท่ีถือเป็นผู้สัมผัสใกลช้ิด (close contact) กับผู้ปว่ยโควิด-19? 
 

ในทำงวิชำกำร ผูท้ี่อยูใ่กลช้ิดกบัผูติ้ดเชือ้ไวรสักอ่โรคโควิด-19 ในระยะไมถ่งึ 2 เมตร นำน 15 นำทีขึน้ไป ถือวำ่เป็น
ผูส้มัผสัใกลช้ิด  

ผู้ทีต่ิดเชือ้สามารถแพร่กระจายไวรัสได้ใน 48 ช่ัวโมงหรือ 2 วัน ก่อนทีจ่ะเกิดอาการป่วยหรือ
ตรวจสอบพบว่ามีเชือ้ไวรัสในตวั   
 

กำรตรวจสอบเสน้ทำงกำรติดเชื้อ : หำกขณะนั้นใส่หนำ้กำก จะถือว่ำเป็นผู้สัมผัสใกล้ชิดหรือไม่? 
 

ถือว่าเป็นผู้สัมผัสใกล้ชิดด้วยเช่นกัน แม้ว่าจะสวมหน้ากากในขณะทีอ่ยู่ใกล้กบัผู้ติดเชือ้ไวรัสก่อโรคโค
วิด-19 ก็ตาม อยำ่งไรก็ตำม หนำ้กำกชว่ยปอ้งกนัตวัผูส้วมใสไ่ดใ้นระดบัหนึง่ จงึมีโอกำสที่จะไมติ่ดเชือ้ตำมไป
ดว้ย  
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กำรตรวจสอบเสน้ทำงกำรติดเชื้อ : หำกเป็นผูส้ัมผสัใกลช้ิด จะต้องตรวจโรคโควิด-19 หรือไม่? 
 

หำกเป็นผูส้มัผสัใกลช้ิดกบัผูติ้ดเชือ้ ควรตรวจสอบดว้ยว่าตดิเชือ้หรือไม่ แม้ว่าจะไม่มีอาการป่วยโควิด-19 ก็
ตาม โดยระหวำ่งนัน้ใหก้กัตวัเองนำน 14 วนั และตรวจสอบตนเองวำ่ มีอำกำรป่วยโควิด-19 หรือไม ่เพื่อปอ้งกนั
ครอบครวัและเพือ่นหรอืเพื่อนรว่มงำน รวมทัง้ผูอ้ื่นจำกโอกำสที่จะติดเชือ้ 
 หากผลตรวจพบว่าตดิเชือ้ไวรัส ควรจะกกัตวัเองและแยกตวัจำกสมำชิกคนอืน่ๆ ในบำ้น หำกมีอำกำร
หนกัขึน้ จงึเขำ้รบักำรรกัษำในสถำนพยำบำลตอ่ไป โดยเฉพำะหำกมีอำกำรหำยใจล ำบำก, แนน่หนำ้อก, มีอำกำร
มนึงง หรือริมฝีปำกและใบหนำ้เป็นสีคล ำ้ 
 หากผลตรวจเป็นลบและไม่มีอาการป่วยใดๆ ใหก้กัตวัจนครบ 14 วนั เพรำะเป็นไปไดเ้ชน่กนัที่จะมี
อำกำรปรำกฏชำ้ แตไ่มจ่  ำเป็นตอ้งตรวจซ ำ้ ยกเวน้แตจ่ะมีอำกำรป่วย     
 หากผลตรวจเป็นลบแตมี่อาการป่วย ควรจะกกัตวัเองนำน 14 วนั หลงัจำกวนัทีอ่ยูใ่กลช้ิดกบัผูป่้วย 
หำกอำกำรแยล่งอำจตอ้งเขำ้รบักำรรกัษำหรอืตรวจซ ำ้เพื่อยืนยนั 
 

กำรตรวจสอบเสน้ทำงกำรติดเชื้อ  : หำกเคยอยู่ในบริเวณใกลเ้คียงกับผู้ติดเชื้ออยู่ จะต้องท ำอย่ำงไรบำ้ง?  
 

หำกไดร้บักำรติดตอ่จำกเจำ้หนำ้ทีส่ำธำรณสขุหรอืทรำบจำกขำ่ววำ่ เคยอยูใ่นบริเวณใกลเ้คียงกบัทีผู่ติ้ดเชือ้เคยอยู่
ในเวลำใกลเ้คียงกนั วิธีการทีด่ีทีส่ดุคือ กักตัวอยู่ทีบ่้านนาน 14 วัน เพื่อสังเกตอาการ ใหพ้ยำยำมสวม
หนำ้กำกแมอ้ยูใ่นบำ้น และแยกตวัจำกคนอืน่ในบำ้นหรอืสตัวเ์ลีย้ง  

ปกติหำกมีกำรติดเชือ้ จะมีอำกำรป่วยแสดงออกมำในเวลำ 2-14 วนัใหห้ลงั หำกมีอำกำรป่วยใหแ้จง้
เจำ้หนำ้ที่สำธำรณสุขและคนใกลช้ิด หำกมีอำกำรหนกัขึน้ใหเ้ขำ้รกัษำตวัในสถำนพยำบำล 

อยำ่งไรก็ตำม แม้ผลตรวจในหอ้งปฏิบตัิการออกมาเป็นลบ (ไม่ติดเชือ้) ก็ยังควรจะกักตัวเองนาน 
14 วัน หลงัจำกวนัที่เกิดควำมเส่ียงอยูดี่ ระยะเวลำ 14 วนัคือระยะเวลำทีผู่ติ้ดเชือ้แสดงอำกำรป่วยโควิด-19 
ดังน้ันการได้ผลตรวจเป็นลบจึงไม่ได้ตดัความเป็นไปไดท้ีจ่ะติดเชือ้ออกไปอย่างสิน้เชิง  

นอกจำกนี ้ผูป่้วยโรคโควิด-19 ยงัอำจแพรก่ระจำยไวรสัได ้แมว้ำ่จะไมมี่อำกำรใดๆ เลยก็ตำมอีกดว้ย   
 

กำรตรวจสอบเสน้ทำงกำรติดเชื้อ  : จ ำเป็นต้องดำวน์โหลดแอปติดตำมกำรติดเชื้อลงไว้ในมือถือหรือไม่? 
 

แอปพลิเคชนัตำ่งๆ ที่ออกแบบมำใชติ้ดตำมกำรติดเชือ้ มีประโยชนใ์นการสอบสวนเส้นทางการติดเชือ้ และ
ใช้แจ้งเตือนผู้ใช้งานถึงความเสีย่งในการติดเชือ้ จงึควรลงในโทรศพัทมื์อถือ 
 ส ำหรบัประเทศไทย แอปพลิชนัที่ทำงรฐับำลแนะน ำใหล้งไวคื้อ แอปไทยชนะ และแอปหมอชนะ 
ควำมแตกตำ่งของแอปทัง้สองนีคื้อ แอปไทยชนะใชส้ ำหรบัเชก็อินสถำนที่เขำ้ใชบ้ริกำร ขณะที่แอปหมอชนะใช้
ติดตำมต ำแหนง่ของผูใ้ชง้ำนขณะเดินทำงไปยงัที่ตำ่งๆ มีเปำ้หมำยเหมือนกนัคือ ตรวจควำมเส่ียงในกำรติดเชือ้ 
โดยออกแบบไมใ่หก้ระทบตอ่สิทธ์ิและไมล่ะเมิดสิทธิส่วนบคุคล   



- หนงัสอืคู่มือโควิด-19, ดร.น  ำชยั ชีววิวรรธน ์(สวทช.), หนำ้ 21     - 
 

 
ที่มำ: https://www.facebook.com/AntiFakeNewsCenter/photos/a.113638500070332/266751651425682/ 

  

 
ที่มำ: https://news.thaipbs.or.th/content/300045 

 



- หนงัสอืคู่มือโควิด-19, ดร.น  ำชยั ชีววิวรรธน ์(สวทช.), หนำ้ 22     - 
 

งำนศพ  : มีควำมเสีย่งแค่ไหนในกำรร่วมงำนศพผู้เสียชีวิตจำกโควิด-19? 

 

ข้อมูลทีมี่อยู่ไม่ไดแ้สดงถึงความเสี่ยงใดๆ ทีเ่พิม่ขึน้จากการเข้าร่วมงานศพมากเป็นพเิศษ  
อยำ่งไรก็ตำม ในงำนศพอำจมีผูเ้ขำ้รว่มจ ำนวนมำก มีขอ้สงัเกตและขอ้ควรปฏิบติัตำมมำตรกำรปอ้งกนั

ตวัเองจำกโควิด-19 ดงันี ้  

 สวมหนำ้กำกตลอดเวลำ 

 พยำยำมเวน้ระยะหำ่งเทำ่ที่จะท ำได ้ 

 ใชเ้วลำในงำนใหส้ัน้ทีสุ่ด 

 ทอ้งทีข่องวดัที่จดังำน หำกมีกำรติดเชือ้มำก ก็ย่ิงเส่ียง 

 หำกอยูท่ี่โล่ง ลมพดัผ่ำนดีได ้จะปลอดภยักวำ่ที่ปิด 

 ลดกำรใชว้ตัถส่ิุงของรว่มกนัเทำ่ที่จะท ำได ้ 

 ลำ้งมือหรือเช็ดแอลกอฮอลบ์อ่ยๆ  

 ระมดัระวงัเป็นพิเศษในกรณีผูสู้งอำยหุรอืมีอำกำรป่วยประจ ำตวัที่เพิ่มควำมเส่ียง เชน่ เบำหวำนหรือควำมดนั 
หำกเล่ียงได ้ควรเล่ียง        

   
งำนศพ  : ควรจัดกำรขำ้วของของผู้เสียชีวิตจำกโควิด-19 อย่ำงไร? 

 

ขอ้มลูที่มีอยูช่ีว้ำ่ กำรติดโรคโควิด-19 เกิดจำกกำรไดร้บัเชือ้ไวรสัจำกผูติ้ดเชือ้ในระยะใกลเ้ป็นหลกั โดยเฉพำะผ่ำน
ทำงละอองฝอยขณะผูติ้ดเชือ้ไอ จำม หรือพดูคยุ การแพร่กระจายโรคลักษณะน้ีจึงไม่เกดิขึน้เม่ือผู้ตดิเชือ้
เสียชีวิตแล้ว  
 อยำ่งไรก็ตำม กำรสมัผสัพืน้ผิวหรือวตัถทุี่มีไวรสัปนเปือ้นอยู ่แลว้น ำไปสมัผสักบัปำก จมกู หรือปำ้ยกบั
ตำ ก็อำจท ำใหไ้ดร้บัเชือ้ไวรสัไดเ้ชน่กนั หำกไดร้บักำรยืนยนัวำ่ผูป่้วยติดเชือ้กอ่โรคโควิด-19 ควรหลีกเล่ียงกำรจบู, 
อำบน ำ้, เปล่ียนเสือ้ผำ้, หรือหอ่ศพ นอกเสียจำกมีกำรท ำควำมสะอำดฆำ่เชือ้อยำ่งเหมำะสมแลว้เทำ่นัน้   
 

กำรท ำควำมสะอำดและฆ่ำเชื้อ  : ต้องท ำควำมสะอำดฆ่ำเชื้อข้ำวของตำ่งๆ อย่ำงไร? 
 
เป็นไปไดท้ี่จะติดเชือ้จำกกำรสมัผสัพืน้ผิวหรือวตัถทุี่มีเชือ้ไวรสัติดอยู ่กอ่นเอำมือไปสมัผสัปำก, จมกู หรือตำ แต่
ไม่ใช่วิธีการหลกัในการแพร่กระจายของเชือ้  

ส ำหรบัพืน้ผิววตัถทุีใ่ชง้ำนและตอ้งสมัผสับอ่ย สำมำรถใชน้  ำ้สบู่, แอลกอฮอล ์70% หรือน ำ้ยำฆ่ำเชือ้ท  ำ
ควำมสะอำดและฆ่ำเชือ้ แตต่อ้งดูใหเ้หมำะกบัสมกบัชนิดของพืน้ผิวนัน้ๆ ไมใ่หเ้กิดควำมเสียหำย    
 

 

 



- หนงัสอืคู่มือโควิด-19, ดร.น  ำชยั ชีววิวรรธน ์(สวทช.), หนำ้ 23     - 
 

กำรท ำควำมสะอำดและฆ่ำเชื้อ  : กำรท ำควำมสะอำดแตกต่ำงจำกกำรฆ่ำเชื้ออย่ำงไร? 
 
การท าความสะอาด (cleaning) ปกติแลว้จะหมำยถงึ กำรใชส้บูห่รอืสำรซกัฟอก (detergent) ผสมน ำ้ เพื่อก ำจดั
ครำบสกปรกจำกพืน้ผิวส่ิงตำ่งๆ ทัง้นีส้บูแ่ละสำรซกัฟอกมีฤทธ์ิฆ่ำเชือ้โรค (รวมทัง้แบคทีเรียและไวรสั) ไดด้ว้ย จงึมี
ประสิทธิภำพระดบัหนึง่ในกำรลดควำมเส่ียงติดเชือ้ 
 ขณะทีก่ารฆ่าเชือ้ (disinfect) ดว้ยสำรเคมีชนิดตำ่งๆ ชว่ยฆ่ำเชือ้โรคไดอ้ยำ่งมีประสิทธิภำพ และ
สำมำรถฆ่ำเชือ้หลงัจำกท ำควำมสะอำดพืน้ผิวดว้ยน ำ้เปล่ำหรอืน ำ้สบู ่จงึชว่ยลดกำรแพรก่ระจำยของเชือ้ไดดี้
ย่ิงขึน้  

แตส่ำรฆำ่เชือ้บำงชนิดอำจท ำลำยหรอืท ำใหพ้ืน้ผิวช ำรุดเสียหำยได ้จงึควรอำ่นคูมื่อประกอบและใชง้ำน
ดว้ยควำมระมดัระวงั  
 
กำรท ำควำมสะอำดและฆ่ำเชื้อ  : บริเวณท่ีพบผูป้่วย จะดูดฝุ่นท ำควำมสะอำดอย่ำงไรให้ปลอดภัย? 

 
ยังไม่มีรายงานเกี่ยวกับความเสี่ยงจากการติดเชือ้ก่อโรคโควิด-19 จากการดดูฝุ่น  
 ค ำแนะน ำเบือ้งตน้คือ หำทำงลดพืน้ที่ซึง่ขรุขระ ท ำควำมสะอำดไดย้ำก และควำมจ ำเป็นที่ตอ้งท ำควำม
สะอำด ฆ่ำเชือ้ หรอืดดูฝุ่ น ใหม้ำกทีสุ่ด 
 ในกรณีที่จ  ำเป็นตอ้งดดูฝุ่ น ควรท ำดงันี ้

 ปิดพืน้ที่ซึง่ผูติ้ดเชือ้เคยใชง้ำน เปิดประตแูละหนำ้ตำ่งเพือ่เพิ่มกำรระบำยอำกำศของพืน้ที่  

 ควรทิง้พืน้ที่ไว ้24 ชั่วโมงในลกัษณะขำ้งตน้ กอ่นเริ่มท ำควำมสะอำดหรอืฆำ่เชือ้  

 หำกมีอปุกรณท์ี่ปล่อยแสงยวูฆี่ำเชือ้ได ้สำมำรถเปิดเพื่อฆ่ำเชือ้ในชว่งเวลำดงักล่ำวขำ้งตน้ดว้ย ก็จะ
ชว่ยอีกทำงหนึง่ กำรตัง้เวลำกำรฆ่ำเชือ้ดว้ยแสงยวูีควรใหเ้หมำะสมกบัควำมเขม้ของอปุกรณท์ี่ติด
ตัง้อยู ่   

 หลงัจำกท ำควำมสะอำดและฆ่ำเชือ้แลว้ เพื่อเป็นกำรลดควำมเส่ียงส ำหรบัเจำ้หนำ้ที่หรอืผูเ้ก่ียวขอ้ง
ที่ตอ้งดดูฝุ่ น ใหท้  ำดงันี ้
o ใชอ้ปุกรณด์ดูฝุ่ นที่มีแผน่กรองละเอียดชนิด HEPA หำกเป็นไปได ้
o  ไมท่  ำควำมสะอำดขณะที่ยงัมีคนอยูใ่นพืน้ที่ รอใหห้อ้งวำ่งกอ่นจะดดูฝุ่ น โดยอำจท ำในเวลำ

กลำงคืน หรือท ำในเวลำกลำงวนัในเขตพืน้ทีส่่วนตวัที่ควบคมุได ้
o ปิดระบบหมนุเวียนอำกำศที่ติดเฉพำะหอ้งเป็นกำรชั่วครำว เพื่อปอ้งกนัไมใ่หเ้กิดกำรปนเป้ือน

กบัระบบดงักลำ่ว 
o ไมจ่  ำเป็นตอ้งปิดระบบหมนุเวียนอำกำศแบบรวม เพรำะระบบมีแนวโนม้จะมีควำมสำมำรถใน

กำรกรองอำกำศที่ดีกวำ่ และยงัน ำอำกำศที่อยูภ่ำยนอกหอ้งเขำ้มำเจือจำงอำกำศในหอ้งอีกดว้ย  
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กำรท ำควำมสะอำดและฆ่ำเชื้อ  : ควรท ำควำมสะอำดแบบกิจวัตรอยำ่งไร? บ่อยครั้งมำกน้อยเพียงใด? 
 
ในบริษทั, หนว่ยงำน หรือชมุชน ควรท ำควำมสะอำดทกุวนั พืน้ผิวทีอ่ำจมีกำรสมัผสับอ่ย เชน่ ลูกบิดประต,ู พืน้ผิว
ในหอ้งน ำ้ และรำวบนัได ใหท้  ำควำมสะอำดและฆำ่เชือ้ดว้ยน ำ้สบูห่รือสำรซกัฟอก พืน้ผิวเหล่ำนีต้อ้งท ำควำม
สะอำดอยำ่งนอ้ยวนัละครัง้ หำกยงัมีกำรใชง้ำนบริเวณดงักล่ำวอยู ่ 
 พืน้ผิวบำงแหง่หรือวตัถบุำงอยำ่งในทีส่ำธำรณะทีใ่ชร้ว่มกนับอ่ย อำจตอ้งท ำควำมสะอำดบอ่ยครัง้มำก
ขึน้ เชน่ รถเข็นสินคำ้ในหำ้งสรรพสินคำ้หรือพืน้ที่บริเวณที่ใหบ้ริกำรซือ้ขำย และควรท ำควำมสะอำดฆำ่เชือ้กอ่นใช้
งำนทกุครัง้ ก็จะชว่ยลดควำมเส่ียงจำกกำรติดเชือ้ไวรสัได ้  
 

กำรท ำควำมสะอำดและฆ่ำเชื้อ  : ใครมีหน้ำท่ีท ำควำมสะอำดและฆ่ำเชื้อ? 
 
ผูท้ี่ปกติเป็นเจำ้หนำ้ทีห่รือพนกังำนท ำควำมสะอำด มีหนำ้ที่ในกำรท ำควำมสะอำดและฆ่ำเชือ้ และควรตอ้งไดร้บั
กำรอบรมกำรใชง้ำนสำรเคมีทีใ่ชท้  ำควำมสะอำดและฆ่ำเชือ้ รูว้ิธีกำรปอ้งกนัตวัเองดว้ยหนำ้กำกและชดุปกปอ้ง
ตวัเองหรือ พีพีอี (PPE, Personal Protective Equipment)   
 

กำรท ำควำมสะอำดและฆ่ำเชื้อ  : คลื่นอัลตรำซำวนด์, แสงยูวีควำมเข้มข้นสูง, หลอดแอลอีดีสีน้ ำเงิน 
และอุโมงค์ฆ่ำเชื้อ มปีระสิทธิภำพมำกน้อยเพียงใด?   

 
ประสิทธิภำพของวิธีกำรตำ่งๆ เหล่ำนีย้งัไมรู่แ้นช่ดันกั หนว่ยงำนทัง้ระดบัประเทศและนำนำชำติมกัแนะน ำใหใ้ช้
สำรฆ่ำเชือ้ (หรอืน ำ้ยำฆ่ำเชือ้) มำกกวำ่กำรใชแ้สงยวูีควำมเขม้ขน้สูงท่ีมีกำรน ำมำใชท้  ำควำมสะอำดตูท้ดลองหรือ
ใชฆ้ำ่เชือ้ปนเป้ือนในหอ้งปฏิบติักำรภำยหลงัใชง้ำน   
 ส ำหรบัอโุมงคฆ์่ำเชือ้ (sanitizing tunnel) ยังไม่มีหลักฐานใดทีแ่สดงว่ามันช่วยลดการแพร่กระจาย
ของโควิด-19 ได้ นอกจำกนี ้สำรเคมีที่ใชย้งัอำจท ำใหเ้กิดกำรระคำยเคืองหรือบำดเจ็บกบัผิวหนงั, ดวงตำ หรอื
ระบบหำยใจไดอ้ีกดว้ย ยงัไมมี่หนว่ยงำนดำ้นอนำมยัใดทียื่นยนัประสิทธิภำพหรือสนบัสนนุใหใ้ชอ้ปุกรณแ์บบนี ้  
 

กำรท ำควำมสะอำดและฆ่ำเชื้อ  : ควรฉีดฆ่ำเชื้อบริเวณท่ีโล่งนอกอำคำร, ทำงเดิน และถนน เพ่ือป้องกัน
กำรแพร่กระจำยของโรคหรือไม?่   

 
ศูนยค์วบคุมสหรัฐอเมริการะบวุ่า ไม่แนะน าใหฉี้ดฆ่าเชือ้ทางเดิน, ถนน หรือพืน้ทีแ่จ้งอ่ืนๆ ในลักษณะ
เดียวกัน กำรฉีดฆำ่เชือ้ตำมสถำนที่เหลำ่นัน้ ไม่มีประสิทธิภาพ และยังไม่มีข้อพิสูจนว่์าช่วยลดความเสี่ยง
การตดิโรคโควิด-19 ในทีส่าธารณะ โอกำสเส่ียงจำกกำรแพรก่ระจำยไวรสักอ่โรคโควิด-19 จำกพืน้ผิวเหลำ่นีมี้
อยูน่อ้ยมำก อีกทัง้กำรฉีดฆ่ำเชือ้ลงบนพืน้ผิวเหล่ำนีก็้มีประสิทธิภำพนอ้ยมำก    
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สัตว์เลี้ยงและปศุสัตว์  : ติดโควิด-19 จำกสัตว์เลี้ยงหรือปศุสัตว์ได้หรือไม?่ 
 
ขณะนีย้งัมีขอ้มลูเก่ียวกบัเรือ่งนีน้อ้ยมำก แม้ว่าอาจจะมีกรณีทีสุ่นัขและแมวติดโควิด-19 ซ่ึงน่าจะมีทีม่าจาก
ผู้เลีย้ง12 แต่ถือว่าความเสี่ยงทีจ่ะติดเชือ้ไวรัสก่อโรคโควิด-19 จากสัตวค่์อนข้างต ่า  

ใหถื้อวำ่สตัวเ์ลีย้งเสมือนเป็นคนในครอบครวั ปอ้งกนัไมใ่หส้มัผสัใกลช้ิดกบัคนที่ไมใ่ชส่มำชิกของ
ครอบครวั และหำกมีสตัวป่์วย ควรแยกจำกคนหรือสตัวอ์ื่นในบำ้น ในทำงกลบักนั หำกมีผูป่้วยในบำ้น ก็ใหล้ะเวน้
กำรสมัผสัใกลช้ิดกบัสตัวเ์ลีย้ง  
 ไม่มีความจ าเป็นต้องใส่หน้ากากใหส้ัตวเ์ลีย้ง เพราะอาจท าอันตรายกับพวกมันได้  

อยำ่งไรก็ตำม สตัวต์ำ่งๆ แพรโ่รคมำกมำยหลำยโรคสู่คนได ้จงึควรระมดัระวงัตวัและลำ้งมือใหส้ะอำด
หลงัจำกสมัผสัสตัวเ์ลีย้งหรือปศสุตัว ์เด็กอำย ุ5 ปีหรือนอ้ยกวำ่นัน้จะมีภูมิคุม้กนัรำ่งกำยที่ยงัไมแ่ข็งแรงดีนกั จงึ
อำจจะป่วยจำกเชือ้ในสตัวไ์ด ้ผูสู้งอำยก็ุเชน่กนั    
 

สัตว์เลี้ยงและปศุสัตว์  : ไวรัสก่อโรคโควิด-19 ติดอยู่บนผิวหนังหรือขนของสัตว์หรือไม่? 
 
สิ่งทีรู้่แน่ชัดแลว้ก็คือ แบคทเีรียและเชือ้ราอยู่บนขนสตัวไ์ด้ แต่ยังไม่มีหลกัฐานทีชั่ดเจนส าหรับไวรัส ซึง่
ก็รวมไวรสักอ่โรคโควิด-19 วำ่กระจำยจำกผิวหนงัหรือขนสตัวม์ำยงัคนไดห้รือไม ่แตก็่ยงัควรระมดัระวงัเรื่องควำม
สะอำด และปฏิบติัตำมมำตรกำรพืน้ฐำนตำ่งๆ เชน่  

 ลำ้งมือหลงัจำกสมัผสัสตัว,์ อำหำร, ของเล่น, ของใช ้หรอืของเสียจำกสตัว ์ลำ้งมือใหเ้ด็กที่สมัผสัสตัวด์ว้ย 

 อยำ่จบู, กอด หรืออุม้สตัวเ์ลีย้งใกลบ้รเิวณหนำ้ เพรำะจะท ำใหไ้ดร้บัเชือ้โรคงำ่ยขึน้  

 แยกบริเวณของกิน ของเล่นส ำหรบัสตัวเ์ลีย้งออกจำกหอ้งครวัที่ใชเ้ตรียม, เสิรฟ์ หรือกินอำหำร 

 ท ำควำมสะอำดใหเ้หมำะสมกบัสตัวเ์ลีย้งนัน้ เชน่  
o ตกัอแึมวทกุวนัและเปล่ียนทรำยแมวทกุสองสปัดำหเ์ป็นอยำ่งนอ้ย ไมค่วรใหห้ญิงตัง้ครรภท์  ำ

ควำมสะอำดอแึมว  
o เก็บอสึุนขัทีป่ลอ่ยไวต้ำมทีส่ำธำรณะและก ำจดัอยำ่งเหมำะสม  
o ท ำควำมสะอำดกรงสตัวเ์ลีย้งและหลีกเล่ียงใชมื้อเปลำ่สมัผสัพืน้ผิวทีเ่ลอะ 

 ไมเ่ล่นรุนแรงกบัสตัวเ์ลีย้ง เพื่อปอ้งกนักำรกดัหรอืขว่น และท ำควำมสะอำดดว้ยน ำ้เปลำ่และสบูท่นัทีที่
โดนกดัหรือข่วน และหำกแผลบวม, แดง หรือเจ็บ หรือพบวำ่สตัวป่์วย ตอ้งไปพบแพทย ์ 

 สอนใหเ้ด็กๆ เล่นกบัสตัวเ์ลีย้งอยำ่งเหมำะสม อยำ่ใหเ้ด็กเล็กอยูใ่กลส้ตัวเ์ลีย้งขณะก ำลงักิน  

 ทิง้ระยะหำ่งจำกสตัวป่์ำใหเ้หมำะสม เพื่อปอ้งกนักำรจูโ่จมท ำรำ้ยและติดเชือ้โรคจำกสตัวเ์หล่ำนัน้ 
  

                                            
12 https://www.biorxiv.org/content/10.1101/2020.07.21.214346v2 
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สัตว์เลี้ยงและปศุสัตว์  : ใช้น้ ำยำฆ่ำเชื้อท่ีเช็ดลำ้งมือกับสัตว์ได้หรือไม?่ 
 
ไม่ควรใช้ยาฆ่าเชือ้เช็ดตัวหรืออาบน ้าใหส้ัตวเ์ลีย้ง ไม่ว่าจะเป็นจ าพวกแอลกอฮอล,์ ไฮโดรเจนเปอร์
ออกไซด ์หรือผลติภัณฑอ่ื์นๆ เพราะอาจท าใหส้ัตวป่์วยได้  

หำกบงัเอิญสตัวเ์ลีย้งสมัผสัถกูสำรเหล่ำนี ้ใหล้ำ้งออกดว้ยน ำ้ทนัที หำกบงัเอิญสตัวเ์ลีย้งกินสำรเหลำ่นี ้
(เชน่ เคีย้วขวดที่มีสำรเหล่ำนี)้ และมีอำกำรป่วย ใหน้  ำไปหำสตัวแพทยท์นัที  
 

สัตว์เลี้ยงและปศุสัตว์  : น ำสุนขัไปสวนสำธำรณะได้หรือไม่? 
 
กำรน ำสุนขัไปเดินออกก ำลงัส ำคญัส ำหรบัสขุภำพของพวกมนั ทัง้นีไ้มค่วรใหส้ตัวส์มัผสัใกลช้ิดกบัคนอื่นนอก
ครอบครวัของคณุ  

ค ำแนะน ำทั่วไปเมื่อน ำสุนขัออกไปนอกบำ้นคือ 

 ใหห้ลีกเล่ียงบริเวณท่ีมีคนและสุนขัแออดักนัเป็นจ ำนวนมำก  

 หลีกเล่ียงกำรน ำสุนขัไปสวนสำธำรณะ หำกคณุป่วยหรือมีประวติัสมัผสัใกลช้ิดกบัผูป่้วย 

 หลีกเล่ียงกำรน ำสุนขัไปสวนสำธำรณะ หำกสนุขัป่วย เชน่ ไอ, จำม, มีไข,้ หำยใจล ำบำก, เซื่องซมึ, มี
น ำ้มกู, อว้ก หรือทอ้งเสีย 

 หำกตรวจพบสุนขัติดเชือ้กอ่โรคโควิด-19 ปรกึษำสตัวแพทยใ์นทนัท ี

 พยำยำมลดกำรสมัผสัใกลช้ิดกบัคนที่ไมใ่ชส่มำชิกในครอบครวั ขณะพำสุนขัไปยงัสวนสำธำรณะ  

 พยำยำมหลีกเล่ียงกำรสมัผสัขำ้วของส่ิงตำ่งๆ ในสวนสำธำรณะ และลำ้งมือดว้ยสบูห่รอืแอลกอฮอลห์ลงั
สมัผสั  

 ไมน่  ำของเล่นสตัวเ์ลีย้งหรือชำมขำ้วไปยงัสวนสำธำรณะ  

 ไมใ่ชแ้อลกอฮอลห์รือสำรฆ่ำเชือ้ เชน่ ไฮโดรเจนเปอรอ์อกไซด ์เช็ดท ำควำมสะอำดหรืออำบน ำ้สุนขั   
 

สัตว์เลี้ยงและปศุสัตว์  : น ำสุนขัไปฝำกเลี้ยงหรือตัดขนท ำควำมสะอำดได้หรือไม?่ 
 
ค ำแนะน ำทั่วไปคือ หำกเป็นไดห้ลีกเล่ียงกำรไปยงับริเวณท่ีมีคนหรือสตัวเ์ลีย้งอยูเ่ป็นจ ำนวนมำก หำกไมจ่  ำเป็นให้
เวน้ชว่งไปกอ่น  

แตห่ำกจ ำเป็น ใหส้วมหนำ้กำกและเวน้ระยะหำ่งเทำ่ที่จะท ำได ้ 
หา้มใชแ้อลกอฮอล,์ ไฮโดรเจนเปอรอ์อกไซด ์หรือสำรฆ่ำเชือ้แบบอื่นๆ เช็ดหรืออำบน ำ้สุนขัเด็ดขำด  
ไม่จ าเป็นและไม่ควรใส่หนำ้กำกใหสุ้นขั ไมน่  ำสุนขัที่ป่วยไปยงัรำ้นตดัขนหรือสถำนที่รบัเลีย้ง หำกสุนขั

ป่วยใหป้รกึษำสตัวแพทย ์ซึง่อำจใหค้ ำแนะน ำทำงโทรศพัทห์รอืรบัเขำ้ตรวจรกัษำแลว้แตก่รณี      
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สัตว์เลี้ยงและปศุสัตว์  : หำกสัตว์เลี้ยงป่วย และคิดว่ำติดโควิด-19 ต้องท ำอย่ำงไร? 
 
สตัวเ์ลีย้งส่วนใหญ่ที่ป่วยจำกโควิด-19 ติดจำกกำรสมัผสัใกลช้ิดกบัผูป่้วยโควิด-19 หำกพบสตัวเ์ลีย้งป่วย ใหโ้ทร
ปรกึษำสตัวแพทยว์ำ่ควรท ำอยำ่งไร ส าหรับผู้ป่วยน้ันใหห้ลกีเลี่ยงการน าสัตวเ์ลีย้งไปยังคลินิกสัตวด์ว้ย
ตัวเอง  
 สตัวแพทยจ์ะชว่ยประเมินอำกำรป่วยและหำวิธีกำรสง่ตวัเพือ่รกัษำตอ่ไป  
 
สัตว์เลี้ยงและปศุสัตว์  : สัตว์หรือผลิตภัณฑ์จำกสัตว์ท่ีน ำเข้ำปลอดภัยหรือไม่? 

 
จนถงึบดันีก็้ยงัไมมี่หลกัฐำนแนช่ดัเรื่องควำมเส่ียงจะติดเชือ้ไวรสักอ่โรคโควิด-19 จำกสตัวห์รอืผลิตภณัฑจ์ำกสตัว ์
ที่ส่งออกหรอืน ำเขำ้ระหวำ่งประเทศ แมว้ำ่จะมีขอ้กล่ำวอำ้งอยูบ่ำ้งก็ตำม เชน่ กรณีจนีอำ้งถงึผลิตภณัฑเ์นือ้แชแ่ข็ง

ปนเปื้อนจำกอินเดีย, รสัเซีย และอำรเ์จนตินำ13 ไกแ่ชแ่ข็งจำกบรำซิลและกุง้แชแ่ข็งจำกเอกวำดอร์14 จนท ำใหจ้นี
ประกำศแบนกำรน ำเขำ้สินคำ้แชแ่ข็งจำก 23 บรษิัทจำกประเทศตำ่งๆ ซึง่ก็รวมทัง้สหรฐัอเมริกำ, องักฤษ และ
เยอรมนี ดว้ย ทัง้น้ีอาหารปรุงสุกจะฆ่าไวรัสก่อโรคโควิด-19 จนหมดได้  
 
สัตว์เลี้ยงและปศุสัตว์  : สัตว์ป่ำแพร่กระจำยโรคโควิด-19 ให้คนหรือสัตว์เลี้ยงได้หรือไม่? 

 
ยังไม่มีหลักฐานว่า เชือ้ไวรัสก่อโรคโควิด-19 แพร่กระจายอยู่ในสัตวป่์าในขณะน้ี หรือสัตวป่์าอาจจะเป็น
ต้นทางการแพร่กระจายของเชือ้ไวรัสน้ีในคนหรือไม่ รวมไปถงึวำ่จะติดเชือ้จำกสตัวป่์ำมำยงัสตัวเ์ลีย้งได้
หรือไม ่อยำ่งไรก็ตำม สตัวป่์ำเป็นพำหะของโรคหลำยชนิด แมว้ำ่จะไมแ่สดงอำกำรป่วยใหเ้ห็นก็ตำม จงึควรอยู่
หำ่งพวกมนัเอำไว,้ ไมค่วรใหอ้ำหำรหรอืสมัผสักบัของเสียจำกสตัวป่์ำ, ไมส่มัผสัสตัวป่์ำที่ป่วยหรือตำย  
 

สัตว์เลี้ยงและปศุสัตว์  : ไวรัสก่อโรคโควิด-19 จะกลับสูส่ิ่งแวดล้อมผ่ำนทำงน้ ำเสียและสัตว์ในธรรมชำติ
ท่ีติดเชื้อได้หรือไม่? 

 
มีรายงานว่า พบซารส์-โควี-2 ในอุจจาระของผู้ป่วยโควิด-19 และยังพบสารพันธุกรรมของมันในน ้าเสีย
อีกด้วย แต่ข้อมูลทีไ่ดยั้งจ ากัดอยู่ ยังไม่มีข้อมูลแสดงความเป็นไปได้ทีจ่ะติดเชือ้จากน ้าเสีย กำรศกึษำ
ควำมสำมำรถในกำรติดเชือ้จำกอจุจำระชีว้ำ่ มีโอกำสต ่ำมำกที่จะแพรก่ระจำยผ่ำนทำงชอ่งทำงแบบนี ้อยำ่งไรก็
ตำมควรหลีกเล่ียงกำรสมัผสัสตัวป่์ำที่ป่วยหรือตำย  

                                            
13 https://www.newindianexpress.com/world/2020/nov/19/china-says-covid-19-detected-on-more-fish-exports-from-india-amid-
growing-criticism-2225323.html 
14 https://theloadstar.com/new-restrictions-in-china-as-covid-19-is-found-on-frozen-food-imports-again/ 



- หนงัสอืคู่มือโควิด-19, ดร.น  ำชยั ชีววิวรรธน ์(สวทช.), หนำ้ 28     - 
 

กำรรับมือของชุมชน  : ชุมชนจะรบัมือและบรรเทำควำมรุนแรงของกำรระบำดโควิด-19 ได้อย่ำงไร? 
 
มีวิธีกำรอยูห่ลำยอยำ่งที่คนแตล่ะคน หรอืชมุชนตำ่งๆ สำมำรถลงมือท ำเพือ่ลดโอกำสในกำรติดเชือ้ไวรสักอ่โรคโค
วิด-19 ในชมุชน  

โดยหลกัใหญ่ที่ตอ้งใส่ใจไวเ้สมอคือ ย่ิงแพร่กระจายในชุมชนมากเทา่ใด ก็ย่ิงมีโอกาสทีคุ่ณและ
ครอบครัวจะป่วยโควิด-19 เพิม่มากขึน้ไปด้วยเทา่น้ัน ย่ิงมีปฏิสัมพันธก์ับคนมากเทา่ใด และใช้
ระยะเวลาปฏิสัมพันธม์ากเทา่ใด ก็ย่ิงเสี่ยงจะเกิดการแพร่ระบาดของไวรัสมากย่ิงขึน้เทา่น้ัน ในสถำนที่
กลำงแจง้มีควำมเส่ียงนอ้ยกวำ่ในท่ีรม่  
 แตล่ะคนชว่ยลดกำรแพรก่ระจำยไดโ้ดย 

 สวมหนำ้กำกเม่ืออยูใ่นทีส่ำธำรณะ  

 ลำ้งมือบอ่ยๆ  

 เวน้ระยะหำ่งทำงกำยภำพระหวำ่งบคุคล 

 หำกป่วยใหอ้ยูก่บับำ้น 

 ท ำควำมสะอำดพืน้ผิวตำ่งๆ ทีส่มัผสับอ่ยๆ ทกุวนั 
 

ส ำหรบัชมุชน ส่ิงที่ควรท ำได ้

 ชว่ยกนัเผยแพรค่วำมรูเ้ก่ียวกบัสุขนสิยัที่ชว่ยปอ้งกนักำรแพรก่ระจำยดงักลำ่วขำ้งตน้ 

 ชว่ยดแูลสภำพแวดลอ้มใหมี้ควำมปลอดภยั 

 วำงแผนในกรณีพบผูป่้วย ใครจะตอ้งท ำอยำ่งไรบำ้ง 

 ปิดโรงเรียน บรษิัท หรือจ ำกดักำรใหบ้ริกำรบำงอยำ่ง เพื่อลดกำรสมัผสัใกลช้ิดตอ่หนำ้ 
 

อำหำรและน้ ำ  : ติดโควิด-19 จำกอำหำร (รวมท้ังท่ีซื้อกลับจำกร้ำนอำหำร, ท ำใหม่ๆ,  
อำหำรแช่แข็ง, หรืออำหำรในบรรจุภัณฑ์) หรือน้ ำดื่มได้หรือไม่?    

 
ยังไม่มีหลักฐานเร่ืองการตดิเชือ้จากการกินหรือหยิบจับอาหาร 
 มีโอกำสที่จะติดเชือ้ไวรสัจำกกำรสมัผสัพืน้ผิวตำ่งๆ เชน่ แพ็กเกจอำหำรหรือเครื่องถว้ยชำมที่มีไวรสัตก
อยู ่แลว้เอำมือไปสมัผสักบัปำก, จมกู หรือตำ อยำ่งไรก็ตำม ชอ่งทำงดงักล่ำวนำ่จะไมใ่ชช่อ่งทำงหลกัในกำรติด
เชือ้ หำ้มลำ้งอำหำรดว้ยแอลกอฮอลห์รือน ำ้ยำฆำ่เชือ้ 
 ปัจจุบันยังไม่พบหลักฐานการตดิเชือ้ไวรัสก่อโรคโควิด-19 จากการดื่มน ้า ยงัไมมี่กรณีตรวจพบ
ไวรสันีใ้นน ำ้ดื่ม วธีิกำรบ ำบดัน ำ้เพื่อน ำมำใชผ้ำ่นกำรกรองและใชน้  ำ้ยำฆ่ำเชือ้หรอืแสงยวูีแบบที่หนว่ยงำนดำ้น
ประปำใชก้นัอยู ่นำ่จะเพียงพอท่ีจะก ำจดัหรือฆำ่ไวรสักอ่โรคโควิด-19 ได ้     
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อำหำรและน้ ำ  : ไวรัสก่อโรคโควิด-19 แพร่กระจำยผำ่นน้ ำท่ีฆ่ำเชื้อแล้วไดห้รือไม่? 
 
ไม่พบหลักฐานการติดเชือ้หรือแพร่กระจายเชือ้ไวรัสก่อโรคโควิด-19 จากการดืม่น ้าทีผ่่านกระบวนการ
กรองและใช้น ้ายาฆ่าเชือ้หรือแสงยูวี แบบที่หนว่ยงำนดำ้นประปำใชก้นัอยู ่ 

โดยหลกัๆ แลว้ ไวรสักอ่โรคโควิด-19 แพรก่ระจำยผำ่นกำรสมัผสัใกลช้ิดระหวำ่งคนสู่คน ยงัคงสำมำรถใช้
น  ำ้ประปำในกำรดื่มได ้ 
 
อุจจำระและน้ ำเสยี  : พบไวรัสก่อโรคโควิด-19 ในอุจจำระหรือไม?่ 

 
ผู้ป่วยโควิด-19 อาจปล่อยไวรัสออกมากับอุจจาระ ซ่ึงสามารถตรวจพบได้ แตย่งัไมแ่นช่ดัวำ่เชือ้กอ่โรคโค
วิด-19 ที่หลุดออกมำกบัอจุจำระยงัมีควำมสำมำรถในกำรแพรก่ระจำยเชือ้อยูห่รือไม ่และยงัไม่พบรายงาน
ยืนยันการแพร่กระจายโรคน้ีผ่านทางอุจจาระไปยังคน จงึยงัไมอ่ำจยืนยนัระดบัควำมเส่ียงได ้ 

อยำ่งไรก็ตำม จำกกำรระบำดของโรคจำกโคโรนำไวรสักอ่นหนำ้ เชน่ ซำรส์ (SARS) และเมอรส์ (MERS) 
เป็นไปไดว้ำ่ ควำมเส่ียงในเรื่องนีจ้ะต ่ำ   
 
อุจจำระและน้ ำเสยี  : ไวรัสก่อโรคโควิด-19 แพร่กระจำยผำ่นระบบน้ ำเสยีได้หรอืไม่? 

 
ผูป่้วยโควิด-19 อำจปลอ่ยเชือ้ไวรสัซำรส์-โควี-2 ที่เป็นสำเหตกุอ่โรคในอจุจำระได ้มีการตรวจพบสารพันธุกรรม
ของไวรัสชนิดน้ีในน ้าเสีย15  

อยำ่งไรก็ตำม ยงัมีขอ้มลูในเรื่องนีอ้ยำ่งจ ำกดัมำก และแทบไมมี่หลกัฐำนวำ่ไวรสัที่พบน ำ้เสียเหลำ่นีย้งั
ติดตอ่เขำ้สู่มนษุยไ์ด ้จนกระทั่งบัดน้ี ยังไม่มีรายงานแม้แตร่ายเดยีวของกรณีการป่วยโควิด-19 จากการ
สัมผัสน ้าเสีย  
 ปกติโรงงำนก ำจดัน ำ้เสียใชส้ำรเคมีและสำรฆ่ำเชือ้อื่นๆ ในกระบวนบ ำบดัเพือ่แยกหรอืก ำจดัไวรสัและ
แบคทีเรียอยูแ่ลว้ ขณะนีถื้อวำ่อนัตรำยทีอ่ำจจะติดโรคโควิด-19 จำกระบบน ำ้เสียถือวำ่ต ่ำ    
 
อุจจำระและน้ ำเสยี  : ไวรัสก่อโรคโควิด-19 แพร่กระจำยผำ่นน้ ำท่วมได้หรือไม?่ 

 
ขณะน้ียังไม่มีหลกัฐานว่า โควิด-19 แพร่กระจายผ่านทางน ้าทว่ม แมว้ำ่น ำ้ทว่มอำจมีน ำ้เสียที่มีเชือ้กอ่โรคโค
วิด-19 ปะปนอยูก็่ตำม อยำ่งไรก็ตำม ควรหลีกเล่ียงจำกกำรสมัผสักบัน ำ้ทว่ม เพรำะมีเชือ้โรคหรือส่ิงปนเป้ือนอื่นๆ 
ที่อำจเป็นอนัตรำยไดน้อกเหนือจำกโควิด-19  
 

                                            
15 https://www.nature.com/articles/s41587-020-0690-1 
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สระว่ำยน้ ำ, อ่ำงอำบน้ ำ :  
และสวนสนุกท่ีมีน้ ำ 

ไวรัสก่อโรคโควิด-19 แพร่กระจำยผำ่นสระว่ำยน้ ำ, อ่ำงอำบน้ ำ และน้ ำใน
สวนสนุกได้หรือไม?่ 

 
ขอ้มลูวิทยำศำสตรท์ี่มีอยูย่ังไม่มีรายงานใดที่ระบวุำ่ มีกำรแพรก่ระจำยโควิด-19 สู่คนผำ่นทำงน ำ้ในสระวำ่ยน ำ้,  
อำ่งอำบน ำ้ หรอืน ำ้ในสวนสนกุ  
 กำรจดักำรน ำ้ในสถำนที่เหล่ำนีอ้ยำ่งเหมำะสม เชน่เดียวกบัในกรณีของน ำ้ในสถำนที่พกัขนำดใหญ่หรือ
ชมุชน ท่ีมีกำรฆ่ำเชือ้ในน ำ้ดว้ยคลอรีนหรือโบรมีนสำมำรถฆ่ำไวรสัได ้ 
 

สระว่ำยน้ ำ, อ่ำงอำบน้ ำ :  
และสวนสนุกท่ีมีน้ ำ 

ไวรัสก่อโรคโควิด-19 แพร่กระจำยผำ่นน้ ำในสระว่ำยน้ ำแบบน้ ำเกลือได้
หรือไม่? 

 
ยังไม่มีรายงานใดทีร่ะบวุ่า มีการแพร่กระจายโควิด-19 สู่คนผ่านทางน ้าในสระว่ายน ้า ซ่ึงรวมทัง้สระ
น ้าเกลือ สระน ำ้เกลือโดยปกติแลว้ จะใส่เกลือในควำมเขม้ขน้รำว 1,000–36,000 ppm (สว่นตอ่ลำ้นส่วน) หรือ
รำว 1–36 กรมัตอ่ลิตร และมีกระบวนกำรฆำ่เชือ้โดยท ำใหเ้กลือแตกตวัเป็นก๊ำซคลอรนี (หรือคลอรีนในรูปทีล่ะลำย
น ำ้ได)้ หรือกรดหรอืสำรประกอบอื่น (ไฮโปคลอรสัและโซเดียมไฮโปคลอไรต)์ ซึง่มีฤทธ์ิฆำ่เชือ้ได้16 
 
สระว่ำยน้ ำ, อ่ำงอำบน้ ำ :  
และสวนสนุกท่ีมีน้ ำ 

ไวรัสก่อโรคโควิด-19 แพร่กระจำยผำ่นน้ ำในทะเลสำบ, แม่น้ ำ หรือ
มหำสมุทรได้หรือไม?่ 

 
ยังไม่พบรายงานใดทีร่ะบุความสมัพันธร์ะหว่างการแพร่กระจายของโควิด-19 กับน ้าในทะเลสาบ แม่น ้า 
หรือมหาสมุทร หรือแหล่งน ้าธรรมชาติอ่ืน 
 แมจ้ะมีกำรตรวจพบสำรพนัธุกรรมของไวรสักอ่โรคโควิด-19 ในอจุจำระผูป่้วยและในน ำ้เสีย แตย่งัไมมี่
หลกัฐำนชดัเจนวำ่ ไวรสัในน ำ้เสียเหลำ่นัน้ยงัคงมีควำมสำมำรถในกำรกอ่โรคอยูเ่พียงใด อยำ่งไรก็ตำม มี
ควำมส ำคญัที่จะปอ้งกนัไมใ่หเ้กิดกำรปนเป้ือนของอจุจำระผูป่้วยไปกบัแหล่งน ำ้ตำมธรรมชำติ   
  
สระว่ำยน้ ำ, อ่ำงอำบน้ ำ :  
และสวนสนุกท่ีมีน้ ำ 

ต้องสวมหน้ำกำกผำ้ในน้ ำหรือไม?่ 

 
ไม่ต้อง และอันทีจ่ริงแลว้ไม่ควรสวมหน้ากากทีเ่ปียกน ้า เพรำะหนำ้กำกที่เปียกน ำ้จะท ำใหห้ำยใจยำก และ
ไมมี่ประสิทธิภำพในกำรปอ้งกนัไวรสัไดดี้เทำ่หนำ้กำกแหง้ๆ อกีดว้ย หำกหนำ้กำกอนำมยัเปียกโดยก็บงัเอิญก็ควร
เปล่ียน  

                                            
16 https://en.wikipedia.org/wiki/Salt_water_chlorination 
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สระว่ำยน้ ำ, อ่ำงอำบน้ ำ :  
และสวนสนุกท่ีมีน้ ำ 

แสงยูวีในแสงอำทิตย์ฆ่ำเชื้อตำมผิววัตถุท่ีใช้ร่วมกันหรือไม่? 

 
สิ่งทีรู้่แลว้ในขณะน้ีคือ แสงยูวีจากดวงอาทติยส์ามารถท าลายไวรัสก่อโรคโควิด-19 ได ้อยำ่งไรก็ตำม เม่ือ
ลงรำยละเอียด เชน่ ผิวรำวจบัหรือหอ้งน ำ้ หรือส่ิงของทีใ่ชร้ว่มกนั เชน่ กระดำนหดัวำ่ยน ำ้ ยงัไมมี่ผลกำรศกึษำที่
ชดัเจน มีปัจจยัที่ตอ้งค ำนงึถงึจ ำนวนมำก เชน่ ปริมำณเมฆ, ระยะหำ่งจำกเสน้ศนูยส์ูตร, ชว่งเวลำของวนั และ
ชว่งเวลำที่แสงแดดฉำยลงบนวตัถนุัน้ ฯลฯ ทีส่่งผลกบัประสิทธิภำพกำรฆ่ำเชือ้ของแสงยวูใีนแสงแดด  
 

สระว่ำยน้ ำ, อ่ำงอำบน้ ำ :  
และสวนสนุกท่ีมีน้ ำ 

ต้องท ำควำมสะอำดหรือฆ่ำเชื้อผิวหนำ้วัตถุท่ีใช้ร่วมกัน (เช่น มือจับใน
ห้องน้ ำ) ในสระว่ำยน้ ำ, อ่ำงน้ ำอุ่น และสวนสนุกท่ีมีน้ ำ บอ่ยเพียงใด? 

 
หลกักำรทั่วไปคือ ย่ิงมีคนใชง้ำนหรอืสมัผสัพืน้ผิวนัน้บอ่ยเทำ่ไหร ่ก็ย่ิงตอ้งท ำควำมสะอำดบอ่ยมำกขึน้เทำ่นัน้ โดย
ขัน้ต ่ำคือตอ้งท ำควำมสะอำดทกุวนั ใหท้ าความสะอาดพืน้ผิวก่อนฆ่าเชือ้ โดยพิจำรณำน ำ้ยำฆ่ำเชือ้ให้
เหมำะสมกบัชนิดของพืน้ผิว 
 
วัคซีน  :  วัคซีนป้องกันโควิด-19 จะท ำให้ป่วยเป็นโควิด-19 ได้หรือไม่? 

 

วคัซีนทกุชนิดทีใ่ชฉี้ดปอ้งกนัโควิด-19 ที่ใชฉี้ดกนัอยูข่ณะนี ้17 (ปลำยเดือนมกรำคม พ.ศ. 2564) ไมมี่ชนิดใดเลยที่
ใช ้“เชือ้เป็น” (ไวรสัซำรส์-โควี-2) จึงไม่มีวัคซีนชนิดใดทีจ่ะท าใหป่้วยจากโควิด-19 ได้  
 มีวัคซีนมากมายหลายชนิดทีอ่ยู่ระหว่างการพัฒนา (นับเฉพาะชนิดทีมี่ความคืบหน้าไปมากทีสุ่ด 
ก็มีมากถึง 15 ชนิด18 ซ่ึงอาจใช้วิธีการคล้ายคลึงหรือแตกต่างกันไปเล็กน้อย    

ทัง้นี ้วคัซีนทกุชนิดอำศยัหลกักำรสอนใหภู้มิคุม้กนัของรำ่งกำยตอ่สูก้บัไวรสักอ่โรคโควิด-19 อยำ่งไรก็
ตำม ในกระบวนกำรดงักล่ำวอำจท ำใหเ้กิดผลขำ้งเคียงบำงอยำ่ง เชน่ มีไข ้ได ้อำกำรเหลำ่นีเ้ป็นเรื่องปกติ และเป็น
สญัญำณแสดงวำ่รำ่งกำยก ำลงัสรำ้งภูมิคุม้กนัตอ่ไวรสั 
 ปกติแลว้จะกินเวลำรำวสองสำมสปัดำหห์ลงักำรฉีดวคัซีน กอ่นที่จะรำ่งกำยจะสรำ้งภูมิคุม้กนั 
(immunity) มำชว่ยปกปอ้งรำ่งกำยจำกกำรโจมตีของโรคโควิด-19 ได ้ซึง่ยอ่มหมำยควำมวำ่ มีโอกาสทีผู้่รับ
วัคซีนจะเกิดการตดิเชือ้ไวรัสก่อโรคโควิด-19 ในหว้งเวลาก่อนหรือหลังการฉีดวัคซีนเพียงไม่นาน จึง
ป่วยจากโรคน้ีได้ เพรำะวคัซีนยงัมีเวลำไมพ่อที่จะกระตุน้ใหร้ำ่งกำยสรำ้งภูมิคุม้กนัขึน้เพือ่ปกปอ้งตวัเอง  
 ปัญหำดงักล่ำวไมไ่ดเ้กิดจำกตวัวคัซีนเองแตอ่ยำ่งใด       

                                            
17 https://www.bbc.com/thai/international-55019177?fbclid=IwAR0D9a5-w4oWtuybRKAbWinfzl-
UHb1w44Lc6f6nIY4dNol2dNroej2v-0o 
18 https://www.prachachat.net/d-life/news-571744 
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วัคซีน  :  หลังจำกฉีดวัคซีนแล้ว จะท ำให้ผลตรวจไวรัสก่อโรคโควิด-19 เป็นบวกใช่หรือไม?่  
 
ไม่ใช่ ผลตรวจจะไม่เป็นบวก  
 หำกฉีดวคัซีนแลว้เกิดภูมิคุม้กนัขึน้ตำมเปำ้หมำยที่ตัง้ไว ้มีความเป็นไปได้ทีจ่ะใหผ้ลบวกหากตรวจ
แอนติบอดี (antibody test) ซึง่แสดงวำ่เคยเกิดกำรติดเชือ้มำกอ่น และเกิดภูมิตำ้นทำนตอ่ไวรสัขึน้ระดบัหนึง่ใน
รำ่งกำย แต่หากตรวจตัวไวรัสเอง (viral test) จะไม่สามารถตรวจพบ เพราะไม่ได้มีการตดิเชือ้หรือมีเชือ้
ไวรัสอยู่ในตวัขณะทีต่รวจ 
 ขณะนีน้กัวิจยัก ำลงัตรวจสอบรำยละเอียดอยูว่ำ่ กำรฉีดวคัซีนโควิด-19 สง่ผลกระทบตอ่กำรตรวจ
แอนติบอดีอยำ่งไรบำ้ง เชน่ ตรวจพบแอนติบอดีนำนแคไ่หน ฯลฯ  
 

วัคซีน  :  หลังจำกเป็นโควิด-19 และหำยป่วยแล้ว ยังจ ำเป็นต้องฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 หรือไม่?  
 
ต้องฉีด 
 เนื่องจำกขอ้เท็จจริงทีว่ำ่ ควำมเส่ียงที่จะป่วยหนกัจำกโควิด-19 และกำรติดเชือ้ซ  ำ้กเ็ป็นเรื่องที่อำจเกิดขึน้
ได ้วคัซีนจะชว่ยกระตุน้ภูมิคุม้กนั แมว้ำ่คณุจะเคยติดเชือ้ไวรสัโรคนีแ้ละเกิดภูมิคุ้มกันตามธรรมชาติ (natural 

immunity) แลว้ก็ตำม แตข่อ้มลูเบือ้งตน้ระบวุำ่ ภูมิคุ้มกันตามธรรมชาติน้ีอยู่ไม่นานนัก และแตกต่างกันไป
ในแต่ละคนอีกดว้ย19 ทัง้นัน้ผูเ้ชี่ยวชำญยังไม่มีข้อมูลว่าภูมิคุ้มกันทีเ่กดิขึน้จากการฉีดวัคซีนจะคงอยู่ได้

นานเพียงใด ตอ้งรอเก็บขอ้มลูเพิ่มเติมตอ่ไป นกัวทิยำศำสตรก์  ำลงัศกึษำรำยละเอียดของภูมิคุม้กนัตำมธรรมชำติ
และที่เกิดจำกกำรกระตุน้ดว้ยวคัซีนอยู ่เพรำะเป็นเรื่องส ำคญัย่ิงส ำหรบัใชร้บัมือกบัโรคนี ้    
 

วัคซีน  :  กำรฉีดวัคซีนช่วยป้องกันไม่ให้ป่วยจำกโรคโควิด-19 ใช่หรือไม่?  
 
ใช่ วัคซีนจะช่วยป้องกันไม่ใหป่้วยจากโรคโควิด-19  
 กำรฉีดวคัซีนคือ กำรสอนใหร้ะบบภูมิคุม้กนัของคนนัน้ จดจ ำ, ตอ่สู ้และก ำจดัไวรสักอ่โรคโควิด-19 ได ้จงึ
ท ำใหผู้ร้บักำรฉีดวคัซีนไมป่่วยดว้ยโรคนี ้ซึง่เป็นเรื่องส ำคญั เพรำะแมค้นจ ำนวนที่ติดเชือ้จะแสดงอำกำรป่วยเพียง
เล็กนอ้ย แตก็่มีจ ำนวนหนึง่ที่ป่วยหนกัและอำจเสียชวีิตได ้ทัง้นี ้มีผูป่้วยจ ำนวนมำกที่ไดร้บัผลกระทบในระยะยำว
จำกปอดที่โดนท ำลำย  
 ไม่มีวิธีการใดทีจ่ะระบไุดว่้า คุณจะป่วยมากหรือน้อยเพยีงใด แมว้ำ่คณุไมไ่ดอ้ยูใ่นกลุ่มควำมเส่ียง
สูงก็ตำม กำรฉีดวคัซนีจะชว่ยปกปอ้งคณุได ้   

                                            
19 https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-
ncov/vaccines/facts.html?CDC_AA_refVal=https%3A%2F%2Fwww.cdc.gov%2Fcoronavirus%2F2019-
ncov%2Fvaccines%2Fvaccine-benefits%2Ffacts.html 
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วัคซีน  :  วัคซีนโควิด-19 จะไปเปลี่ยนดีเอ็นเอของคนได้รบัวัคซีนหรือไม่?  
 
ไม่เปลี่ยน วคัซนีโควิด-19 ที่สรำ้งขึน้จำก mRNA จะไมอ่อกฤทธ์ิกบัดีเอ็นเอในรำ่งกำยของคณุเลย   
 วคัซีนแบบ mRNA (messenger RNA) ถือเป็นวคัซีนแบบใหม ่ตวั mRNA ในวคัซีนจะไมเ่ขำ้สูน่ิวเคลียส
ของเซลล ์ซึง่เป็นต ำแหนง่ทีใ่ชเ้ก็บดีเอ็นเอ จงึไมอ่ำจสง่ผลใดๆ กบัดีเอ็นเอของรำ่งกำยของเรำ แตจ่ะไปชว่ยกระตุน้
ใหเ้กิดภูมิคุม้กนัตอ่ไวรสัได ้โดยรำ่งกำยจะจดจ ำสำรพนัธุกรรมของไวรสัที่กอ่โรคชนิดนีไ้ด ้และก ำจดัไวรสัได้
รวดเร็วและมีประสิทธิภำพมำกขึน้กวำ่ที่ไมไ่ดฉี้ดวคัซนี 
 ส่วนวคัซีนทีส่รำ้งจำกไวรสัไมอ่นัตรำยทีผ่่ำนกำรปรบัเปล่ียนพนัธุกรรมใหมี้โปรตีนหนำมของซำรส์-โควี-2 
ก็ไมมี่สำรพนัธุกรรมที่จะไปเปล่ียนดีเอ็นเอของคนได ้   
 

วัคซีน  :  ภูมิคุ้มกันท่ีได้จำกกำรติดเชื้อไวรัสตำมธรรมชำติกับที่ได้จำกกำรฉีดวัคซีนโควิด-19 แบบใด
อยู่ได้นำนกว่ำกัน?  

 
ยังไม่ทราบแน่ชัด  

ภูมิคุม้กนัที่เกิดขึน้หลงัจำกติดเชือ้และป่วย ซึง่เรียกวำ่ “ภูมิคุม้กนัตำมธรรมชำติ (natural immunity)” 
แตกตำ่งกนัไปในแตล่ะโรค และยงัแตกตำ่งกนัไปในแตล่ะคนอกีดว้ย  

เนื่องจำกไวรสักอ่โรคโควิด-19 ยงัเป็นไวรสัทีใ่หม ่เราจึงยังไม่รู้แน่ชัดว่าภูมิคุ้มกันตามธรรมชาติอยู่ได้
นานเทา่ใดกันแน่ ขอ้มลูที่มีอยูใ่นปัจจบุนัชีว้ำ่กำรติดเชือ้ซ  ำ้ในชว่ง 90 วนัหลงัจำกกำรติดเชือ้ไวรสัครัง้แรกหำได้
ยำก 

ส าหรับภูมิคุ้มกันทีเ่กิดจากวัคซีนน้ัน ต้องรอข้อมูลการทดลองใช้วัคซีนจริงจึงจะทราบ  
 

วัคซีน  :  มีอะไรเป็นส่วนประกอบในวัคซีนบำ้ง?  
 
วคัซีนส ำหรบัโควิด-19 ที่ใชง้ำนกนัอยูใ่นปัจจบุนั แบง่ออกไดเ้ป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ ไดแ้ก ่วคัซีนที่มี mRNA ของ
ไวรสัซำรส์-โควี-2 ที่เป็นตน้เหตขุองโรคโควิด-19  เป็นสว่นประกอบ และวคัซีนที่มีโปรตีนหนาม (spike protein) 
ของไวรสัชนิดนีท้ีผ่่ำนกำรตดัตอ่ทำงพนัธุกรรมใหส้รำ้งขึน้ทีผิ่วของไวรสัอีกชนิดหนึง่คือ อะดีโนไวรัส 
(adenovirus) ชนิดไมก่อ่โรครำ้ยแรงในคน    
 ส ำหรบัสว่นประกอบอื่นๆ ในวคัซีนไดแ้ก ่สำรตำ่งๆ ทีใ่ชร้กัษำสภำพของ mRNA หรือโปรตีนใหอ้ยูต่วัหรือ
สำรทีอ่ยูใ่นกระบวนกำรผลิตวคัซีน เชน่ ไขมนั, โซเดียมคลอไรด,์ โซเดียมแอซีเตต, โพแทสเซียมคลอไรด,์ กรดแอซี
ติก และน ำ้ตำลซูโครส ฯลฯ (รำยละเอียดของวคัซีนของบริษทัไฟเซอร-์ไบโอเอ็นเทค20 และโมเดอรน์ำ21) 

                                            
20 https://www.fda.gov/media/144414/download 
21 https://www.fda.gov/media/144638/download 
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วัคซีน  :  ใครจะได้รับวัคซนีก่อนหลังตำมล ำดบัอย่ำงไร?  
 
ประเทศตำ่งๆ อำจจดัล ำดบัผูไ้ดร้บัวคัซีนโควิด-19 กอ่นหลงัแตกตำ่งกนัในรำยละเอียดบำ้ง แตโ่ดยหลกัใหญ่แลว้

จะมีควำมคลำ้ยคลึงกนัคือ ตอ้งท ำโดยมีเปำ้หมำยเพื่อ (1) ลดกำรเสียชีวิตและเจ็บป่วยสำหสัจำกโรคนีใ้หไ้ดม้ำก

ที่สุด (2) ท ำใหก้ลไกในสงัคมยงัคงท ำงำนเดินหนำ้ตอ่ไปได ้และ (3) ลดภำระตอ่คนในสงัคม โดยเฉพำะในกลุ่มที่

ตอ้งเผชิญปัญหำเนือ่งจำกควำมแตกตำ่งในดำ้นตำ่งๆ อยูแ่ลว้  

บัณฑิตยสถานวิทยาศาสตร,์ วิศวกรรม และการแพทยแ์หง่ชาติสหรัฐ (The US National 

Academies of Sciences, Engineering and Medicine) ก ำหนดดงันีล้  ำดบักำรฉีดวคัซีนจำกกอ่นไปหลงั22 ดงันี ้

(คำดวำ่ในประเทศไทย ก็นำ่จะใชห้ลกักำรคลำ้ยคลึงกนันี)้    

เฟส 1 : บคุลำกรกำรแพทยแ์ละผูป้ฏิบติัหนำ้ทีห่นำ้งำน (รำว 5% ของประชำกร)  

เฟส 2 : ผูมี้ควำมเส่ียงป่วยหนกัหรือเสียชวีิต และผูส้งูอำยทุี่อยูก่นัหนำแนน่ (รำว 10% ของประชำกร) 

เฟส 3: ผูท้  ำงำนส ำคญัจ ำเป็นที่มีควำมเส่ียงสงู, ครู อำจำรย ์และเจำ้หนำ้ทีส่ถำบนักำรศกึษำ, ผูไ้รท้ี่อยู่

อำศยัและผูต้อ้งขงั, ผูส้งูอำยทุี่เหลือ และผูป่้วยหรอืเป็นโรคที่ท  ำใหมี้ควำมเส่ียงระดบัปำนกลำง (รำว 30–35%) 

เฟส 4: วยัรุน่, เด็ก และคนวยัท ำงำนที่มีควำมเส่ียงจะติดโรค (รำว 40–45% ของประชำกร)  

เฟส 5: คนที่เหลือทัง้หมด (รำว 5–15% ของประชำกร) 

ทัง้นี ้คนในเฟส 1 และเฟส 2 อำจมีรำยชื่อซ ำ้กนับำ้ง  

วัคซีน  :  ระหว่ำงท่ีรอรับกำรฉีดวัคซีน ต้องป้องกันตัวเองอย่ำงไร?  
 
ใหป้อ้งกนัตวัเองตำมมำตรกำรตำ่งๆ เบือ้งตน้คือ  

 สวมหนำ้กำกอยำ่งถกูวธีิ ครอบปิดจมกูและปำก 

 ลำ้งมือดว้ยน ำ้และสบู ่หรือเช็ดมือดว้ยแอลกอฮอลบ์อ่ยๆ  

 หลีกเล่ียงฝงูชนหรอืสถำนที่คนแออดั 

 พยำยำมเวน้ระยะหำ่งจำกบคุคลอืน่เทำ่ที่จะท ำได ้ 

 หลีกเล่ียงกำรอยูใ่นทีอ่ำกำศถำ่ยเทไมส่ะดวก  

 

                                            
22 https://www.nature.com/articles/d41586-020-02684-9 
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วัคซีน  :  จ ำเป็นต้องฉีดวัคซีนโควิด-19 กี่คร้ัง?   
 
วคัซีนสว่นใหญ่ที่ใชก้นัขณะนีแ้ละวคัซีนส่วนใหญ่ที่ก  ำลงัผลิตอยู ่ตอ้งฉีดรวม 2 ครัง้ (หรอื 2 โดส) เพื่อใหเ้กิด

ประสิทธิภำพสูงสุด ไมว่ำ่จะเป็นวคัซีนจำกโมเดอรน์ำ, ไฟเซอรแ์ละไบโอเอ็นเทค, แอสตรำเซเนกำและ

มหำวิทยำลยัออกซฟ์อรด์ และสปตุนิกไฟว ์(Sputnik V) ของรสัเซีย แตก็่มีวคัซีนจำกจอหน์สนัแอนดจ์อหน์สนัที่

ก  ำลงัทดสอบระดบัคลินิกอยู ่ซึง่อำจจะฉีดแคเ่พียงครัง้เดียวได ้  

วัคซีน  :  หำกฉีดวัคซีนครบ 2 โดสแล้ว ยังต้องใส่หน้ำกำกและหลีกเลี่ยงกำรใกล้ชิดอยู่หรือไม่?  
 
ยังควรใส่ต่อไป เรำยงัมีขอ้มลูนอ้ยเกินกวำ่จะสรุปควำมสำมำรถของวคัซีนในกำรชว่ยปอ้งกนัโควิด-19 ในโลกจรงิ 

นอกจำกนี ้ยงัมีปัจจยัอื่นอีกมำกที่เกี่ยวขอ้ง เชน่ มีคนที่ไดร้บัวคัซีนแลว้มำกนอ้ยเพียงใด และไวรสัแพรก่ระจำยใน

ชมุชนดว้ยวิธีกำรเชน่ไรแน ่ซึง่กระทบตอ่กำรตดัสินใจในเรือ่งนี ้

 เรื่องที่ส  ำคญัที่สุดคือ เรำยงัไมท่รำบแนช่ดัวำ่ หำกไดร้บัวคัซีนแลว้ไดร้บัไวรสั วคัซนีจะชว่ยปอ้งกนัคนผูน้ัน้

ไมใ่หแ้พรก่ระจำยเชือ้ไวรสัหรือไม ่ขอ้มลูที่มำกขึน้อำจท ำใหเ้รำตอบค ำถำมนีต้ำ่งออกไปได ้ขณะน้ีจึงจ าเป็นทีท่กุ

คนต้องท าตามมาตรการป้องกันตวัเองต่อไป  

วัคซีน  :  ฉีดวัคซีนโควิด-19 พร้อมกับวัคซีนอ่ืนได้หรือไม่?  
 
ไม่ควรฉีดวัคซีนโควิด-19 พร้อมวัคซีนอ่ืน ควรรออยำ่งนอ้ย 14 วนัหลงัฉีดวคัซีนโควิด-19 กอ่นจะฉีดวคัซนีโรค

อื่น ไมว่ำ่จะวคัซีนไขห้วดัใหญ่หรือวคัซนีงสูวดั ในทำงกลบักนั หำกฉีดวคัซีนอื่นไป ควรรออยำ่งนอ้ย 14 วนักอ่นฉีด

วคัซีนโควิด-19 เชน่กนั  

หำกบงัเอิญฉีดวคัซีนโควิด-19 ไป ภำยหลงัไดร้บัวคัซีนอื่นยงัไมค่รบ 14 วนั ไม่จ าเป็นต้องไปเร่ิมฉีด

วัคซีนโควิด-19 นับเป็นคร้ังแรกใหม่อีกคร้ัง ใหฉี้ดวัคซีนคร้ังที ่2 ตามตารางเวลาต่อไป   

วัคซีน  :  หำกมีอำกำรป่วยอ่ืนอยู่ จะสำมำรถฉีดวัคซีนโควิด-19 ได้หรือไม่?  
 
ผูป่้วยจำกอำกำรอื่นสำมำรถรบักำรฉีดวคัซีนโควิด-19 ได ้หำกไมมี่อำกำรแพแ้บบฉบัพลนัหรอือยำ่งหนกัอยู ่

หรือไมเ่คยแพส้ำรอื่นใดที่เป็นองคป์ระกอบในวคัซีนโควิด-19 อนัที่จรงิผูมี้อำกำรป่วยบำงอยำ่งอยู ่(เชน่ เบำหวำน

หรือควำมดนั) จดัเป็นผูมี้ควำมเส่ียงสงูกวำ่คนทั่วไปที่จะป่วยหนกัหำกติดเชือ้ไวรสักอ่โรคโควิด-19  

จงึควรพิจำรณำฉีดวคัซีนดงักลำ่ว เพื่อเป็นกำรปอ้งกนัไวก้อ่น    
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วัคซีน  :  มีโอกำสท่ีจะเกิดอำกำรแพ้อย่ำงรุนแรงจำกวัคซีนโควิด-19 ได้หรือไม่?  
 
อำกำรแพอ้ยำ่งรุนแรงจำกวคัซีนโควิด-19 อำจเกิดขึน้ได ้แตพ่บไดน้อ้ยมำก  

ยำ  :  มียำท่ีใช้รักษำโควิด-19 หรือไม่?   
 
มี  

ยำที่น  ำมำใชร้กัษำโรคโควิด-19 ในผูป่้วยจ ำนวนหนึง่ มีชื่อทำงกำรคำ้วำ่ เวกคลูรี (Veklury) และมีชื่อ

สำมญัคือ เร็มเดสเิวียร ์(Remdesivir) ยำนีผ้่ำนกำรอนมุติัขององคก์ำรอำหำรและยำสหรฐั ใหส้ำมำรถน ำมำใช้

กบัผูป่้วยทีเ่ป็นผูใ้หญ่หรือผูป่้วยเด็กที่มีอำยตุัง้แต ่12 ปีขึน้ไปและมีน ำ้หนกัอยำ่งนอ้ย 40 กิโลกรมั ตัง้แตว่นัที่ 22 

ตลุำคม ค.ศ. 2020 ขณะนีท้ดลองทำงคลินิกเพื่อตรวจสอบประสิทธิภำพและควำมปลอดภยัของยำนีใ้นผูป่้วยที่

เป็นเด็กอยู ่   

ในกรณีเรง่ดว่นและอยูใ่ตส้ภำวะจ ำเป็นบำงอยำ่ง องคก์ำรอำหำรและยำของบำงประเทศอำจอนมุติัใหใ้ช้

ยำบำงชนิดที่ยงัไมผ่ำ่นกำรอนมุติักอ่นหนำ้นี ้เชน่ กรณีผูป่้วยมีอำกำรหนกัและไมมี่ยำทีผ่่ำนกำรอนมุติัอยำ่ง

เพียงพอ ขณะน้ีมียาใหม่หลายชนิดทีอ่ยู่ระหว่างการขออนุมัติเพื่อใช้รักษาโรคโควิด-19  

กรณีผูป่้วยโควิด-19 ที่มีอำกำรไมห่นกั สำมำรถพกัรกัษำตวัทีบ่ำ้นได ้หำกมีอำกำรหำยใจล ำบำก ควรเขำ้

รบักำรรกัษำตวัทีส่ถำนพยำบำล  

ยำ  :  ยำตระกลูคลอโรควินรักษำโควิด-19 ได้จริงหรือไม่?   
 
ไฮดรอกซีคลอโรควินซัลเฟต (hydroxycholoroquine sulfate) และคลอโรควินฟอสเฟต (chloroquine 

phosphate) บำงชนิด เป็นยำที่ไดร้บัอนมุติัใหใ้ชร้กัษำโรคมำลำเรีย ขณะที่ไฮดรอกซีคลอโรควินซลัเฟตยงัอำจใช้

รกัษำโรคลปัูส (lupus) และโรคขอ้อกัเสบรูมำตอยด ์(rheumatoid arthritis) ไดด้ว้ย23  

ไม่เคยมีการอนุมัติใหใ้ช้ยาเหล่าน้ีรักษาผู้ป่วยโรคโควิด-19 จงึไมค่วรน ำมำใชใ้นกำรปอ้งกนัหรือ

รกัษำโรคดงักล่ำว เนื่องจำกยงัไมเ่คยมีกำรประเมินควำมปลอดภยัและประสิทธิภำพในกำรรกัษำในมนษุย ์ 

ทัง้นี ้มีคลอโรควินซลัเฟตที่มีจ  ำหนำ่ย เพือ่ใชร้กัษำอำกำรป่วยของปลำในพิพธิภณัฑส์ตัวน์  ำ้ ซึง่ไมค่วร

น ำมำใชก้บัคนหรือสตัวเ์ลีย้งและปศสุตัวเ์ชน่กนั      

                                            
23 https://www.fda.gov/emergency-preparedness-and-response/coronavirus-disease-2019-covid-19/covid-19-frequently-asked-
questions#drugs 
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ยำ  :  ใช้ยำปฏิชีวนะป้องกันหรือรักษำโรคโควิด-19 ได้หรือไม่?   
 
ไม่ได้ ยาปฏิชีวนะใช้ไม่ไดก้ับไวรัส แต่ใช้ได้กบัการติดเชือ้จากแบคทเีรีย ยำปฏิชีวนะไมช่ว่ยปอ้งกนัหรือ

รกัษำโรคโควิด-19 เพรำะโรคนีเ้กิดจำกไวรสั ไม่ใช่แบคทีเรยี แต่ผูป่้วยบำงรำยอำจติดเชือ้แบคทีเรยีรว่มดว้ย ในขณะที่ป่วย

จำกโรคโควิด-19 ในกรณีดงักลำ่วนี ้อำจใชย้ำปฏิชีวนะร่วมในกำรรกัษำดว้ย   

ยุคหลังวัคซนีโควดิ-19  :  หลังจำกเริ่มฉีดวัคซีนในประชำกรจ ำนวนมำก จะเป็นอยำ่งไรต่อไป?   
 

มองกนัวำ่มีควำมเป็นไปไดห้ลกัๆ เป็น 3 แบบ24 (ประยกุตจ์ำกในเอกสำรอำ้งอิงที่มองผลกระทบกบัประเทศ

องักฤษ)  

 แบบที ่1 “มองโลกในแง่ด”ี คือ ภำยหลงัมีกำรฉีดวคัซีนใหป้ระชำกรของประเทศตำ่งๆ จ ำนวนมำก เชน่ 

องักฤษมีแผนจะฉีดวคัซีนใหก้บัประชำกรรำว 80% ภำยในเดือนพฤศจิกำยน ค.ศ. 2021 ก็คำดหมำยวำ่ จะเริ่ม

เปิดกำรเดินทำงระหวำ่งประเทศในชว่งปลำยปี ของกลุ่มประเทศที่ประชำกรส่วนใหญ่ฉีดวคัซีนแลว้ โดยอำศยั

รูปแบบ “พาสปอรต์วัคซีน (vaccine passport)”  

 หลงัจำกนัน้ระบบเศรษฐกิจจะกลบัมำฟ้ืนตวัขึน้อีกครัง้ ทัง้นีปั้ญหำกำรกระจำยตวัของวคัซีนในกลุ่ม

ประชำกรประเทศตำ่งๆ อำจจะยงัไมห่มดสิน้ไป 

 แบบทีส่อง “มองโลกในแง่ร้าย” กำรกระจำยวคัซีนเป็นไปอยำ่งยำกล ำบำกและไมท่ั่วถงึ ผลก็คือยงัคงมี

ผูติ้ดเชือ้และเสียชวีิตจ ำนวนมำกอยำ่งตอ่เนื่อง มีเพียงไมก่ี่ประเทศในโลกที่ประชำกรไดร้บัวคัซีนทนัเวลำและ

สำมำรถเปิดประเทศไปมำหำสู่กนัไดภ้ำยในสิน้ปีนี ้

 และแบบทีส่าม “มองโลกในแงร้่ายสุดๆ” สภำวะอำกำศหนำวเย็นชว่งฤดหูนำวตน้ปีท ำใหส้ถำนกำรณ์

กำรติดเชือ้แยล่งไปพรอ้มๆ กบัท ำใหก้ำรขนส่งวคัซีนท ำไดย้ำกล ำบำก หรอืท ำไมไ่ดใ้นหลำยประเทศแถบเขตหนำว 

กำรกระจำยของวคัซนีจงึเป็นแบบกระจกุ หรืออำจมีปัญหำกำรผลิตหรือจดัส่งวคัซีนใหผู้ร้บัไมไ่ดต้ำมเปำ้หมำยที่

ก  ำหนดไว ้รว่มกบัอำจเกิดกำรขำดแคลนวตัถดิุบทีใ่ชผ้ลิตวคัซนี  

 อำจมีปัญหำไมส่ำมำรถกระจำยวคัซีนใหก้ลุ่มตำ่งๆ ตำมควำมจ ำเป็นและควำมเส่ียง อำจมีกำรยือ้แยง่

หรือลกัลอบซือ้ขำย หรือแยย่ิ่งกวำ่นัน้คือ บคุลำกรกำรแพทยป่์วยจนระบบสำธำรณสขุของหลำยประเทศล่มสลำย 

รบัมือกำรระบำดไมไ่หว จ ำเป็นตอ้งล็อกดำวนอ์ยำ่งยำวนำนหรือท ำเป็นระยะๆ  

                                            
24 https://www.telegraph.co.uk/global-health/science-and-disease/three-vaccine-rollout-scenarios-good-bad-ugly/ 
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 แต่สถานการณจ์ะเลวร้ายถึงทีสุ่ด หากเกิดมีการกลายพนัธุจ์นได้ไวรัสสายพันธุใ์หม่ทีวั่คซีนไม่

ช่วยป้องกันอย่างทีค่วรจะเป็น ซึง่อำจมีลกัษณะติดตอ่ไดดี้ย่ิงขึน้ งำ่ยย่ิงขึน้ หรือมีควำมสำมำรถในกำรกอ่โรค

รุนแรงย่ิงขึน้ อยำ่งใดอยำ่งหนึง่เป็นอยำ่งนอ้ย แมค้วำมเป็นไปไดแ้บบนีจ้ะต ำ่ แตไ่มถ่งึกบัไมเ่ป็นไปไดเ้สียทีเดียว  

 มีความเป็นไปไดม้ากว่า วัคซีนจะช่วยท าใหเ้กิดภูมิคุ้มกนัหมู่กับไวรัสสายพันธุท์ีแ่พร่หลายอยู่ใน
ปัจจุบันภายใน 12–18 เดือน และสถานการณจ์ริงอาจจะอยู่กึ่งกลางระหว่างแบบที ่1 กับ 2     

 

* * * * * 

 

 


