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âÃ¤â¤ÇÔ´ 19 
(COVID-19)

âÃ¤â¤ÇÔ´ 19
¤×ÍÍÐäÃ

¡ÅØ‹ÁàÊÕèÂ§µ‹Í¡ÒÃ
µÔ´àª×éÍ
áÅÐ ¡ÒÃ»†ÇÂà»š¹âÃ¤

¡ÒÃá¾Ã‹¡ÃÐ¨ÒÂ
¢Í§ â¤ÇÔ´ 19

â¤ÇÔ´ 19

âÃ¤â¤ÇÔ´ 19 (Coronavirus disease 2019, 

COVID-19) à¡Ô´¨Ò¡¡ÒÃµÔ´àª×éÍäÇÃÑÊâ¤âÃ¹Ò

ÊÒÂ¾Ñ¹¸Ø� «ÒÃ�Ê-â¤ÇÕ-2 (SARS-CoV-2) 

à»š¹äÇÃÑÊ·ÕèÁÕ¢¹Ò´ãËÞ‹ ÁÕ¢¹Ò´»ÃÐÁÒ³ 

120 ¹Òâ¹àÁµÃ àÁ×èÍà·ÕÂº¡Ñº½Ø†¹ PM 2.5 

ÇÑ́ ¢¹Ò´½Ø†¹ã¹Ë¹‹ÇÂ äÁâ¤ÃàÁµÃ ·ÕèÁÕ¢¹Ò´àÅç¡¡Ç‹Ò 2.5 äÁâ¤ÃàÁµÃ

«Öè§Ë¹‹ÇÂäÁâ¤ÃàÁµÃ ãËÞ‹¡Ç‹Ò¹Òâ¹àÁµÃ¾Ñ¹à·‹Ò äÇÃÑÊâ¤âÃ¹Ò

¡‹ÍâÃ¤·Ñé§ã¹¤¹áÅÐÊÑµÇ� àÁ×èÍäÇÃÑÊâ¤âÃ¹Ò¡‹ÍâÃ¤ã¹ÊÑµÇ� Ö̈§ÁÕâÍ¡ÒÊ

µÔ´µ‹Í¼‹Ò¹¨Ò¡ÊÑµÇ�¢ŒÒÁÁÒÊÙ‹¤¹ ·ÓãËŒà¡Ô´âÃ¤ã¹¤¹ä´Œ Ê‹Ç¹ãËÞ‹

¨Ð·ÓãËŒà¡Ô´âÃ¤·Ò§à´Ô¹ËÒÂã¨ ·ÓãËŒËÅÍ´ÅÁÍÑ¡àÊº »Í´ºÇÁ 

ã¹»ÅÒÂ»‚ ¾.È. 2562 ¾ºäÇÃÑÊâ¤âÃ¹Òª¹Ô´ãËÁ‹ ·ÕèàÁ×Í§ ÍÙ‹ÎÑè¹

»ÃÐà·ÈÊÒ¸ÒÃ³ÃÑ°»ÃÐªÒª¹¨Õ¹ ã¹»˜¨¨ØºÑ¹à¡Ô´¡ÒÃÃÐºÒ´ä»·ÑèÇ

Ê‹§¼Å¡ÃÐ·ºá¡‹ËÅÒÂ»ÃÐà·È·ÑèÇâÅ¡ 

ÁÒ
ÃÙŒ¨Ñ¡

¡ÅØ‹Á·ÕèÁÕ¤ÇÒÁàÊÕèÂ§µ‹Í¡ÒÃµỐ àª×éÍ ¤×Í »ÃÐªÒª¹¡ÅØ‹Á

·ÕèÁÕâÍ¡ÒÊÊÑÁ¼ÑÊàª×éÍä´ŒÁÒ¡ àª‹¹ ºØ¤¤Å·Õèà´Ô¹·Ò§ä»ÂÑ§¾×é¹·ÕèàÊÕèÂ§ 

ºØ¤ÅÒ¡Ã·Ò§¡ÒÃá¾·Â� áÅÐºØ¤ÅÒ¡Ã ‹́Ò¹Ë¹ŒÒã¹¡ÒÃ¤Çº¤ØÁâÃ¤

ºØ¤¤Å·ÕèÁÕÍÒªÕ¾·ÕèÁÕâÍ¡ÒÊÊÑÁ¼ÑÊ¤¹¨Ó¹Ç¹ÁÒ¡ËÃ×ÍÍÂÙ‹ã¹Ê¶Ò¹·Õè

    áÍÍÑ́  ÃÇÁ·Ñé§¡ÅØ‹Á·ÕèàÊÕèÂ§µ‹ÍÍÒ¡ÒÃà ç̈º»†ÇÂÃØ¹áÃ§ 

                     áÅÐàÊÕÂªÕÇÔµ«Öè§¾ºÇ‹Ò¼ÙŒÊÙ§ÍÒÂØ ¼ÙŒ»†ÇÂ

                     âÃ¤àÃ×éÍÃÑ§ ä´Œá¡‹ àºÒËÇÒ¹ ¤ÇÒÁ´Ñ¹

                   âÅËÔµÊÙ§ âÃ¤ËÅÍ´àÅ×Í´ËÑÇã¨ âÃ¤ÍŒÇ¹ 

                     âÃ¤ÁÐàÃç§ âÃ¤»Í´àÃ×éÍÃÑ§áÅÐ¼ÙŒ»†ÇÂ·ÕèÁÕ

                      ÀÒÇÐÀÙÁÔ¤ØŒÁ¡Ñ¹µèÓÍ×è¹ æ ÁÑ¡ÁÕÍÒ¡ÒÃ

                     ÃØ¹áÃ§ áÅÐÁÕâÍ¡ÒÊà¡Ô´ÍÒ¡ÒÃÃØ¹áÃ§     

                    áÅÐàÊÕÂªÕÇÔµÁÒ¡¡Ç‹Ò»ÃÐªÒ¡Ã¡ÅØ‹ÁÍ×è¹æ 

                   àÁ×èÍä´ŒÃÑºàª×éÍâ¤ÇÔ´ 19 

 äÇÃÑÊâ¤âÃ¹Ò (â¤ÇÔ´ 19) á¾Ã‹¡ÃÐ¨ÒÂàª×éÍä´Œ¨Ò¡ÅÐÍÍ§½ÍÂ¨Ò¡ÃÐºº

·Ò§à´Ô¹ËÒÂã¨¢Í§¼ÙŒµÔ´àª×éÍ ËÒ¡Ã‹Ò§¡ÒÂÊÙ´´Á ¨ÐÊÒÁÒÃ¶ÃÑºàª×éÍäÇÃÑÊâ¤âÃ¹Òà¢ŒÒÊÙ‹

Ã‹Ò§¡ÒÂä Œ́ â´Âà©¾ÒÐã¹ÃÐÂÐàÃÔèÁáÃ¡ ¼ÙŒµỐ àª×éÍÊ‹Ç¹ÁÒ¡ÁÑ¡äÁ‹ÁÕÍÒ¡ÒÃáÊ´§ ËÃ×ÍáÊ´§

ÍÒ¡ÒÃà¾ÕÂ§àÅç¡¹ŒÍÂ ÍÂ‹Ò§äÃ¡çµÒÁ ÅÐÍÍ§½ÍÂ¨Ò¡ÃÐºº·Ò§à´Ô¹ËÒÂã¨¢Í§¼ÙŒµÔ´àª×éÍ

·Õèµ¡Å§ÊÙ‹ÇÑµ¶Ø áÅÐ¾×é¹¼ÔÇµ‹Ò§æ àª‹¹ ÃÒÇºÑ¹ä´ ÅÙ¡ºÔ´»ÃÐµÙ »Ø†Á¡´ÅÔ¿·� ËÃ×Í¾×é¹âµ�Ð à»š¹µŒ¹ 

¡çÊÒÁÒÃ¶·ÓãËŒµÔ´àª×éÍ â¤ÇÔ´ 19 ä´Œ àÁ×èÍàÃÒàÍÒÁ×Íä»¨Ñº¾×é¹¼ÔÇàËÅ‹Ò¹Ñé¹ áÅŒÇÁÒ¨ÑºµÒ ¨ÁÙ¡ áÅÐ»Ò¡

â¤ÇÔ´ 19

ÁÕÃÐÂÐ¿˜¡µÑÇ¹Ò¹á¤‹äË¹ 
 "ÃÐÂÐ¿˜¡µÑÇ" ËÁÒÂ¶Ö§ àÇÅÒã¹ª‹Ç§ÃÐËÇ‹Ò§·Õèä´ŒÃÑºàª×éÍäÇÃÑÊ 

áÅÐàÃÔèÁ·Õè¨ÐáÊ´§ÍÒ¡ÒÃ¢Í§âÃ¤ ÃÐÂÐ¿˜¡µÑÇ¢Í§â¤ÇÔ´ 19 Ê‹Ç¹ãËÞ‹

µÑ é§áµ‹ÇÑ¹·Õ èÃÑºàª× éÍ 1 ¶Ö§ 14 ÇÑ¹ â´Â·ÑèÇä»ÍÂÙ‹·Õ è»ÃÐÁÒ³ 5 ÇÑ¹

(¡ÒÃ»ÃÐàÁÔ¹ÃÐÂÐàÇÅÒ¿˜¡µÑÇÍÒ¨¨ÐÁÕ¡ÒÃà»ÅÕèÂ¹á»Å§µÒÁÊÒÂ¾Ñ¹¸Ø�

ËÃ×Í àÁ×èÍÁÕ¡ÒÃ¡ÅÒÂ¾Ñ¹¸Ø�à¾×èÍ¡ÒÃÍÂÙ‹ÃÍ´¢Í§äÇÃÑÊàÍ§)
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   อาการที่พบบอยของโควิด19 ไดแก มีไข ไอแหง

และออนเพลีย อาการอ่ืนๆ ไดแก การสูญเสียความสามารถ

การรับรูรสชาติ หรือกลิ่น คัดจมูก เยื่อบุตาอักเสบ เจ็บคอ

ปวดศีรษะ ปวดกลามเน้ือหรือขอ ผ่ืนข้ึนบนผิวหนัง คล่ืนไส

หรืออาเจียน ทองเสีย หนาวสั่น หรือ เวียนศีรษะ บางคน

อาจมีอาการเพียงเล็กนอยหรือไมเฉพาะเจาะจงในขณะที่

บางคนอาจมีอาการรุนแรง เชน หายใจถี่ เจ็บหนาอก หรือ

มึน สับสน ภาวะแทรกซอนอาจรวมถึงความลมเหลวของ

ระบบทางเดินหายใจ โรคทางเดินหายใจเฉียบพลัน (ARDS)

ภาวะติดเช้ือในกระแสเลือดและภาวะช็อก ภาวะล่ิมเลือดอุดตัน

และความลมเหลวของหลายอวัยวะรวมถึง การบาดเจ็บของ

หัวใจ ตับหรือไต ผู ที ่มีอายุมากและผูที ่มีโรคประจำตัว 

(เชน ความดันโลหิตสูง ปญหาเกี ่ยวกับหัวใจและปอด

โรคเบาหวาน โรคอวน หรือ มะเร็ง) มีความเสี่ยงสูงที่จะ

เปนโรคที่มีอาการรายแรง บางคนที่เคยติดเชื้อโควิด 19

อาจยังคงมีอาการ  เชน อาการออนเพลีย อาการทางระบบ

ทางเดินหายใจและระบบประสาท ขณะนี้ยังไมทราบแนชัด

วาอาการอาจอยูไดนานแคไหน

â¤ÇÔ´19
ÍÒ¡ÒÃ¢Í§

ÍÂ‹Ò§äÃ
¨ÐÁÕ¡ÒÃ»‡Í§¡Ñ¹

สำหรับการปองกัน ใชการฉีดวัคซีนในการปองกัน โควิด 19

ซึ่งมีการพัฒนาเพื่อใชในชวงวิกฤตและฉุกเฉิน ซึ่งสามารถลดการ

แพรระบาด ลดความรุนแรงของอาการ และลดการเสียชีวิตได

ดังนั้น วัคซีนจึงถือเปนเครื่องมือสำคัญอยางหนึ่งที่จะชวยปองกัน 

ควบคุมการระบาดของโรค และชวยปกปองใหผู คนปลอดภัย

จากโรคนี้ได  อยางไรก็ตาม การปฏิบัติตัว แมจะฉีดหรือยังไมฉีด

วัคซีนก็มีความสำคัญและจำเปนอยางยิ ่งเชนเดียวกัน ดังจะ

ปรากฏเปนแนวทางปฏิบัติตัวตามคูมือฉบับนี้

วาอาการอาจอยูไดนานแคไหน
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2.  ผู ปวยที่มีอาการไมรุนแรง ไมมีปอดอักเสบ ไมมีปจจัยเสี ่ยงตอการเปนโรครุนแรง
โรครวมสำคัญ ภาพถายรังสีปอดปกติ กลุมนี้จะใหการดูแลรักษาตามอาการ สวนมาก
หายไดเอง แพทยจะแนะนำใหนอนโรงพยาบาล หรือในสถานท่ีรัฐจัดใหอยางนอย 14 วัน
นับจากวันท่ีเร่ิมมีอาการ หรือจนกวาอาการจะดีข้ึนอยางนอย 24-48 ช่ัวโมง แลวพิจารณา
จำหนายผูปวยได สวนการพิจารณาใหยาฟาวิพิราเวียร(favipiravir) จะเปนไปตาม 
ดุลยพินิจของแพทย

3. ผู ปวยที่ไมมีอาการ หรือมีอาการไมรุนแรง แตมีปจจัยเสี ่ยงตอการเปนโรครุนแรง
หรือมีโรครวมสำคัญ หรือผูปวยที่มี ปอดบวม (pneumonia) เล็กนอย แพทยอาจจะ
พิจารณาใหนอนโรงพยาบาล อยางนอย 14 วัน นับจากวันที่เริ่มมีอาการ หรือจนกวา
อาการจะดีขึ้น อาจมีการพิจารณาใหยาฟาวิพิราเวียร (favipiravir) โดยเริ่มใหยาเร็ว
ที่สุด ใหยา นาน 5 วัน หรือ มากกวา ขึ้นกับอาการทางคลินิกตามความเหมาะสม หรือ

 ปรึกษาผูเชี่ยวชาญ
4.  ผูปวยยืนยันที่มีปอดบวมที่มีอาการหนัก หรือมีภาวะลดลงของออกซิเจนอยางมาก  

แพทยจะพิจารณาใหยาฟาวิพิราเวียร (favipiravir) เปนเวลา 5-10 วัน ขึ้นกับอาการ
ทางคลินิก และแผนการรักษาอาจใหยาอื่นๆ รวมดวยตามอาการและตามดุลยพินิจ

 ของแพทย

¡ÒÃÃÑ¡ÉÒ â¤ÇÔ´ 19 
¨Ðà»š¹¡ÒÃÃÑ¡ÉÒµÒÁÍÒ¡ÒÃ 
â´Â áº‹§¡ÅØ‹ÁµÒÁÍÒ¡ÒÃä´Œà»š¹ 
4 ¡Ã³Õ ´Ñ§¹Õé

¨ÐÃÑ¡ÉÒÍÂ‹Ò§äÃ

â¤ÇÔ´ 19    ÁÕ¼ÅàÊÕÂµ‹ÍÃ‹Ò§¡ÒÂÍÂ‹Ò§äÃ
   เมื่อติดเชื้อโควิด 19 แลว จะมีผลกระทบกับระบบทางเดินหายใจโดยตรง 
                ซึ่งอาจเริ่มตั้งแตไมมีอาการเลย มีอาการเล็กนอย หรือมีอาการรุนแรง
    ถึงข้ันปอดอักเสบ จนถึงแกชีวิตได เม่ือหายแลวจะยังท้ิงรอยโรคไว
         เหลือเปนพังผืดและแผลเปนในปอด ทำใหสมรรถภาพปอด
           ลดลง รูสึกหายใจไมเต็มปอด เหนื่อยงาย ไมสดชื่น 
     ทำกิจกรรมตางๆ และการดำเนินชีวิตไดไมเหมือนเดิม

1.  ผูติดเชื้อ โควิด 19 ไมมีอาการอื่นๆ หรือ
 สบายดี แพทยอาจจะพิจารณาแนะนำให 
 ทำ การแยกกักตัวที่บาน (Home Isolation),  

การแยกกักตัวในชุมชน (Community Isolation), หรือการแยกกักตัวในที่ทำงาน
(Company Isolation)หรือพิจารณาใหนอนโรงพยาบาล หรือ ในสถานที่รัฐจัดให
อยางนอย 14 วัน นับจากวันท่ีตรวจพบเช้ือ และใหจำหนายไดโดยพิจารณาเปนรายไป
อาจจะมีการพิจารณาแนะนำใหรับประทานยาฟาทะลายโจรชนิดแคปซูลหรือยาเม็ด
ที่มีสารฟาทะลายโจรชนิดสารสกัด (extract) หรือผงบดซึ่งระบุปริมาณของสาร
แอนโดรกราโฟไลด (andrographolide) เปน มิลลิกรัมตอ แคปซูล หรือเปน %
ของปริมาณยา โดยคำนวณใหไดสาร แอนโดรกราโฟไลด (andrographolide)
180 มิลลิกรัม/คน/วัน แบงให 3 ครั้ง กอนอาหาร กินติดตอกัน 5 วัน(ถาจำนวน
แคปซูลตอครั้งมาก อาจแบงให 4 ครั้ง ตอวัน) โดยเริ่ม ยาเร็วที่สุดหลังการติดเชื้อ
หากมีอาการปรากฏขึ้นมาใหตรวจวินิจฉัยและรักษาตามสาเหตุ ใหดูแลรักษาตาม
ดุลยพินิจของแพทย ไมใหยาตานไวรัสอื่น เนื่องจากสวนมากหายไดเองและอาจไดรับ

 ผลขางเคียงจากยา 
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¡ÒÃ»‡Í§¡Ñ¹µ¹àÍ§äÁ‹ãËŒÃÑºàª×éÍâ¤ÇỐ  19 à»š¹ÊÔè§·Õè́ Õ·ÕèÊǾ
â´ÂÁÕÇÔ¸Õ¡ÒÃ»¯ÔºÑµÔµÑÇ ´Ñ§¹Õé

·ÕèÁÒ : ÈÙ¹Â�»¯ÔºÑµÔ¡ÒÃÀÒÇÐ©Ø¡à©Ô¹/ÊÓ¹Ñ¡Ê×èÍÊÒÃ¤ÇÒÁàÊÕèÂ§Ï ¡ÃÁ¤Çº¤ØÁâÃ¤

 : á¹Ç·Ò§»¯ÔºÑµÔà¾×èÍ»‡Í§¡Ñ¹âÃ¤µÔ´àª×éÍäÇÃÑÊâ¤âÃ¹Ò 2019 (COVID-19) ËÃ×Íâ¤ÇÔ´ 19 ÊÓËÃÑº»ÃÐªÒª¹·ÑèÇä»

  áÅÐ¡ÅØ‹ÁàÊÕèÂ§ ¡ÃÁ¤Çº¤ØÁâÃ¤

ÍÂÙ‹ÍÂ‹Ò§äÃ 

Ë‹Ò§ä¡Å â¤ÇÔ´ 19

  ¹Í¡¨Ò¡¹Õé ¡ÒÃãªŒºÃÔ¡ÒÃã¹Ê¶Ò¹·Õèµ‹Ò§æ ¡‹Í¹à¢ŒÒ¤ÇÃÊá¡¹áÍ»¾ÅÔà¤ªÑ¹ "ä·Âª¹Ð"  "ËÁÍª¹Ð" áÅÐÊá¡¹
ÍØ³ËÀÙÁÔÃ‹Ò§¡ÒÂ â´ÂÍØ³ËÀÙÁÔ»¡µÔ µŒÍ§äÁ‹à¡Ô¹ 37.5 Í§ÈÒà«Åà«ÕÂÊ à¾×èÍà½‡ÒÃÐÇÑ§¤ÇÒÁàÊÕèÂ§µ‹Í¡ÒÃÃÑºàª×éÍâÃ¤

  ËÁÑè¹ÊÑ§à¡µÍÒ¡ÒÃµ¹àÍ§ ËÒ¡ÁÕÍÒ¡ÒÃä¢Œ äÍ à ç̈º¤Í ÁÕ¹éÓÁÙ¡ ¨ÁÙ¡äÁ‹ä Œ́¡ÅÔè¹ ÅÔé¹äÁ‹ÃÑºÃÊ ËÃ×ÍËÒ¡ÁÕÍÒ¡ÒÃ»†ÇÂ©Ø¡à©Ô¹
ãËŒÃÕºä»ÃÑº¡ÒÃµÃÇ¨ÃÑ¡ÉÒ·ÕèâÃ§¾ÂÒºÒÅã¡ÅŒºŒÒ¹·Ñ¹·Õ ËÃ×Íâ·ÃàÃÕÂ¡ 1669 áÅÐ¤ÇÃÁÕËÁÒÂàÅ¢â·ÃÈÑ¾·�µÔ´µ‹Í
¢Í§Ê¶Ò¹¾ÂÒºÒÅ·ÕèÃÑ¡ÉÒ»ÃÐ¨Ó à¾×èÍ»ÃÖ¡ÉÒ»˜ÞËÒÊØ¢ÀÒ¾ áÅÐà¢ŒÒÃÑº¡ÒÃ©Õ´ÇÑ¤«Õ¹µÒÁÃÐºº¢Í§áµ‹ÅÐ¾×é¹· Õè

COVID-19

SOCIAL DISTANCING
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1. »‡Í§¡Ñ¹¡ÒÃµÔ´â¤ÇÔ´ 19 
2. à¡Ô´ÀÙÁÔ¤ØŒÁ¡Ñ¹ËÁÙ‹¢Í§ªØÁª¹
3. Å´¤ÇÒÁÃØ¹áÃ§ËÒ¡µÔ´àª×éÍ
4. ÂÑºÂÑé§¡ÒÃá¾Ã‹ÃÐºÒ´
5. ·Ø¡¤¹»ÅÍ´ÀÑÂ¨Ò¡â¤ÇÔ´ 19

ª‹Í§·Ò§ 
1. âÃ§¾ÂÒºÒÅ·ÕèÃÑ¡ÉÒµÑÇÍÂÙ‹ 

 ËÃ×ÍÊ¶Ò¹¾ÂÒºÒÅã¡ÅŒºŒÒ¹

2. âÃ§¾ÂÒºÒÅÊ‹§àÊÃÔÁ

 ÊØ¢ÀÒ¾µÓºÅ ËÃ×Í ÍÊÁ.

3. áÍ»¾ÅÔà¤ªÑè¹ ã¹¾×é¹·Õè

 Ê¶Ò¹ºÃÔ¡ÒÃÊØ¢ÀÒ¾

 ã¡ÅŒºŒÒ¹

1. âÃ¤·Ò§à´Ô¹ËÒÂã¨àÃ×éÍÃÑ§ 

2. âÃ¤ËÑÇã¨áÅÐËÅÍ´àÅ×Í´ 

3. âÃ¤äµÇÒÂàÃ×éÍÃÑ§ 

4. âÃ¤ËÅÍ´àÅ×Í´ÊÁÍ§ 

5. âÃ¤ÍŒÇ¹     

6. âÃ§ÁÐàÃç§ 

7. âÃ¤àºÒËÇÒ¹ 

ÊÒÁÒÃ¶Å§·ÐàºÕÂ¹
©Õ´ÇÑ¤«Õ¹â¤ÇÔ´ 19 
ÊÓËÃÑº¼ÙŒÊÙ§ÍÒÂØ 60 »‚
¢Öé¹ä»áÅÐ¼ÙŒ»†ÇÂ 
7 âÃ¤àÃ×éÍÃÑ§ 

ä´Œá¡‹ ä´Œ·Õè  

·ÕèÁÒ: Motion Graphic ¡ÃÁ¤Çº¤ØÁâÃ¤ 

àµÃÕÂÁµÑÇÍÂ‹Ò§äÃ 
àÁ×èÍ©Õ´ÇÑ¤«Õ¹â¤ÇÔ´ 19

»ÃÐâÂª¹�¢Í§

¡ÒÃà¢ŒÒ¶Ö§ÇÑ¤«Õ¹

1. ÊÍ§ÇÑ¹¡‹Í¹áÅÐËÅÑ§¡ÒÃ©Õ´§´ÍÍ¡¡ÓÅÑ§¡ÒÂË¹Ñ¡ 
¾Ñ¡¼‹Í¹ãËŒà¾ÕÂ§¾Í §´ªÒ ¡Òá¿ 

 áÅÐà¤Ã×èÍ§´×èÁáÍÅ¡ÍÎÍÅ�
2. ÇÑ¹·Õè©Õ´ÇÑ¤«Õ¹¤ÇÃ´×èÁ¹éÓÍÂ‹Ò§¹ŒÍÂ 500 - 1,000 «Õ«Õ
 ËÃ×Í¹éÓ¢¹Ò´ 600 ÁÔÅÅÔÅÔµÃ 2 ¢Ç´ 
3. ÇÑ¹·Õè©Õ´ÇÑ¤«Õ¹¤ÇÃãÊ‹àÊ×éÍá¢¹ÊÑé¹ áÅÐ©Õ´¢ŒÒ§·ÕèäÁ‹¶¹Ñ´ ËÅÑ§©Õ´ 
 2 ÇÑ¹ àÅÕèÂ§ãªŒá¢¹¢ŒÒ§·Õè©Õ´ áÅÐäÁ‹¤ÇÃÂ¡¢Í§Ë¹Ñ¡
4. ËÅÑ§©Õ´ãËŒÃÍÊÑ§à¡µÍÒ¡ÒÃ 30 ¹Ò·Õ
5. ËÒ¡ÁÕä¢ŒËÃ×Í»Ç´àÁ×èÍÂÍÂ‹Ò§ÁÒ¡ ÊÒÁÒÃ¶¡Ô¹ÂÒ¾ÒÃÒà«µÒÁÍÅ
 ¢¹Ò´ 500 ÁÔÅÅÔ¡ÃÑÁ ¤ÃÑé§ÅÐ 1 àÁç´ ËÒ¡¨Óà»š¹ãËŒ¡Ô¹«éÓä´Œ
 â´ÂãËŒË‹Ò§ 6 ªÑèÇâÁ§
6. ¼ÙŒ·Õè¡Ô¹ÂÒÅÐÅÒÂÅÔèÁàÅ×Í´ÍÂÙ‹ÊÒÁÒÃ¶¡Ô¹ä´ŒµÒÁ»¡µÔ 
 áµ‹àÁ×èÍ©Õ´ÇÑ¤«Õ¹áÅŒÇãËŒ¡´µÃ§µÓáË¹‹§·Õè©Õ´ÍÕ¡ 1 ¹Ò·Õ
7. ¤ÇÃ©Õ´ÇÑ¤«Õ¹Ë‹Ò§¨Ò¡ÇÑ¤«Õ¹ä¢ŒËÇÑ´ãËÞ‹ÍÂ‹Ò§¹ŒÍÂ 1 à´×Í¹ 

·ÕèÁÒ: ÍÔ¹â¿¡ÃÒ¿�¡ ¡ÃÁ¤Çº¤ØÁâÃ¤ 
âÃ§¾ÂÒºÒÅÈÔÃÔÃÒª »�ÂÁËÒÃÒª¡ÒÃØ³Â� https://www.siphhospital.com/th/

·ÕèÁÒ: ÍÔ¹â¿¡ÃÒ¿�¡ àÃ×èÍ§»ÃÐâÂª¹�¨Ò¡¡ÒÃä´ŒÃÑº¡ÒÃ©Õ´ÇÑ¤«Õ¹ 
¡ÃÁ¤Çº¤ØÁâÃ¤

¡ÒÃ©Õ´ÇÑ¤«Õ¹
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ÃÍ§ÃÑº¡ÒÃãËŒºÃÔ¡ÒÃ¢ŒÍÁÙÅ 
µÃÇ¨ÊÍºÊÔ·¸Ô»ÃÐâÂª¹� 
ãËŒ¤Ó»ÃÖ¡ÉÒá¹Ð¹Ó 
áÅÐ»ÃÐÊÒ¹§Ò¹¡Ñºà¨ŒÒË¹ŒÒ·Õè 
¡ÒÃËÒàµÕÂ§ÊÓËÃÑº¼ÙŒµÔ´àª×éÍ
â¤ÇÔ´ 19 

  ¹Í¡¨Ò¡¹ÕéÊÒÁÒÃ¶µÔ´µÒÁ¢ŒÍÁÙÅ¢‹ÒÇÊÒÃ

à¡ÕèÂÇ¡Ñºâ¤ÇÔ´ 19 ä´Œ¼‹Ò¹·Ø¡ª‹Í§·Ò§¢Í§Ë¹‹ÇÂ§Ò¹ÃÑ°    

àª‹¹ ¡ÃÐ·ÃÇ§ÊÒ¸ÒÃ³ÊØ¢ Ë¹‹ÇÂ§Ò¹¢Í§ÃÑ° ¡ÃÁ¤Çº¤ØÁâÃ¤ 

¡ÃÁÍ¹ÒÁÑÂ ÈÙ¹Â�¢ŒÍÁÙÅ COVID-19  ÈÙ¹Â�ºÃÔËÒÃÊ¶Ò¹¡ÒÃ³�

¡ÒÃá¾Ã‹ÃÐºÒ´¢Í§âÃ¤µÔ´àª×éÍäÇÃÑÊâ¤âÃ¹Ò 2019 à»š¹µŒ¹

â¤ÇÔ´ 19
ÊÒÂ´‹Ç¹

·ÕèÁÒ: ¡ÃÐ·ÃÇ§´Ô¨Ô·ÑÅà¾×èÍàÈÃÉ°¡Ô¨áÅÐÊÑ§¤Á https://www.mdes.go.th/news

1669
ÍØºÑµÔàËµØ à¨çº»†ÇÂ 
©Ø¡à©Ô¹ Ê¶ÒºÑ¹
¡ÒÃá¾·Â�©Ø¡à©Ô¹

1506
ÊÒÂ´‹Ç¹»ÃÐ¡Ñ¹ÊÑ§¤Á

1323

1646
ÈÙ¹Â�ºÃÔ¡ÒÃ¡ÒÃá¾·Â�

©Ø¡à©Ô¹ ¡·Á.
(ÈÙ¹Â�àÍÃÒÇÑ³)

1330
ÊÓ¹Ñ¡§Ò¹ËÅÑ¡»ÃÐ¡Ñ¹
ÊØ¢ÀÒ¾áË‹§ªÒµÔ 

(Ê»Êª.)

»ÃÖ¡ÉÒ»˜ÞËÒÊØ¢ÀÒ¾¨Ôµ
¡ÃÁÊØ¢ÀÒ¾¨Ôµ

1668
ÊÒÂ´‹Ç¹ËÒàµÕÂ§
¡ÃÁ¡ÒÃá¾·Â�

1422
¡ÃÁ¤Çº¤ØÁâÃ¤
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ÍÂÙ‹ÍÂ‹Ò§äÃ 
àÁ×èÍàÊÕèÂ§µÔ ấ¤ÇÔ´ 19

“¶Ö§áÁŒ¨ÐÁÕ¡ÒÃ´ÙáÅµ¹àÍ§à»š¹ÍÂ‹Ò§´Õ
µÒÁ¤Óá¹Ð¹Óã¹¡ÒÃ´ÙáÅÊØ¢ÀÒ¾
à¾×èÍ¤ÇÒÁ»ÅÍ´ÀÑÂ¨Ò¡âÃ¤â¤ÇÔ´ 19 áÅŒÇ 
ÍÒ¨ÂÑ§µŒÍ§¾º¡Ñº¤ÇÒÁàÊÕèÂ§ã¹¡ÒÃµÔ´àª×éÍ 
¨ÐµŒÍ§·ÓÍÂ‹Ò§äÃ àÁ×èÍàÊÕèÂ§µÔ´â¤ÇÔ´ 19”

กลุมเสี่ยง
»ÃÐ¡Íº´ŒÇÂ»˜¨¨ÑÂËÅÒÂ»ÃÐ¡ÒÃ àÁ×èÍ¤Ô´Ç‹ÒÍÂÙ‹ã¹Ê¶Ò¹¡ÒÃ³�·ÕèàÊÕèÂ§
¨ÐµÔ´àª×éÍ¨Ð·ÓÍÂ‹Ò§äÃ

áºº»ÃÐàÁÔ¹
¤ÇÒÁàÊ Õ èÂ§
¡ÒÃµÔ´àª× éÍ
â¤ÇÔ´ 19

¢Ñé¹µÍ¹·Õè 2

1. เปนผูที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง หรือสัมผัสใกลชิด กับผูปวยที่สงสัยวาติดเชื้อ 
2. เปนกลุมผูท่ีประกอบอาชีพท่ีตองเขาไปในสถานท่ีท่ีมีการรวมตัวกันของคน
 จำนวนมาก เชน ตลาดนัด หางสรรพสินคา รถโดยสารสาธารณะ 
 หรือสัมผัสกับผูปวย และกลุมที่มีโอกาสไดรับเชื้อในโรงพยาบาล

1. เปนผูที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง หรือสัมผัสใกลชิด กับผูปวยที่สงสัยวาติดเชื้อ 
ของคน

1. ผูมีความเสี่ยงสูง คือผูที่สัมผัสผูติดเชื้อ ไดพบกับผูติดเชื้อในพื้นที่ปด อากาศไมถายเท

อยูหางจาก ผูติดเช้ือไมเกิน 1 เมตรนานกวา 15 นาที โดยไมมีการปองกัน พูดคุยในระยะ 

1 เมตร นานกวา 5 นาที ไอ จามใสกันโดยไมมีการปองกัน รวมถึงการสวมหนากากอนามัย

 ที่ไมถูกวิธี เชน ใสหนากากอนามัยไวใตคาง เปนตน

2. ผูมีความเสี่ยงต่ำ คือผูที่สัมผัสหรือใกลชิดกับผูที่มีความเสี่ยงสูง 

3. ผูมีความเสี่ยงต่ำมากหรือไมมีความเสี่ยง คือผูสัมผัสหรือใกลชิดกับผูที่มีความเสี่ยงต่ำ

เช็คระดับความเสี่ยง

วิเคราะหสาเหตุของความเสี่ยงวาเรามีความเสี่ยงรูปแบบไหน¢Ñé¹µÍ¹·Õè 1

»ÃÐªÒª¹·ÑèÇä» ¾×é¹·Õè¡ÃØ§à·¾ÁËÒ¹¤Ã »ÃÐªÒª¹·ÑèÇä» âÃ§¾ÂÒºÒÅÃÒªÇÔ¶Õ
áºº»ÃÐàÁÔ¹¤ÇÒÁàÊÕèÂ§ 

  ผูที่สงสัยวามีความเสี่ยงหรือกังวลวาตนจะติดเชื้อหรือไม สามารถทำแบบประเมินความเสี่ยงการติด
เชื้อโควิด 19  ดวยตนเองจากระบบคัดกรองความเสี่ยง เพื่อความสะดวก โดยไมตองเดินทางไปโรงพยาบาล 
ชวยลดความเสี่ยงในการแพรกระจายของเชื้อ และควรปฏิบัติตามขอแนะนำอยางสม่ำเสมอ

เมื่อทราบวามีความเสี่ยงแบบไหนแลว 

ใหลองเช็คระดับความเสี่ยงจากสถานการณที่พบ 

ซึ่งความเสี่ยงแบงออกเปน 3 ระดับ ดังนี้ 
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àÁ×èÍ¾Ô¨ÒÃ³ÒáÅŒÇÇ‹ÒàÃÒà»š¹¡ÅØ‹ÁàÊÕèÂ§áººäË¹
áÅÐÍÂÙ‹ã¹ÃÐ´Ñº¤ÇÒÁàÊÕèÂ§ã´áÅŒÇ ¤ÇÃ»¯ÔºÑµÔµÒÁ¢ŒÍá¹Ð¹Ó

- หยุดงานทันทีเมื่อทราบขาว อยางนอย 14 วัน นับจากวันที่สัมผัสครั้งสุดทาย เพื่อ
 ไมใหเกิดการแพรเชื้อเพิ่มใหผูอื่น
- เฝาสังเกตอาการ ณ สถานที่พัก โดยแยกตัวจากครอบครัวและที่สาธารณะ เชน  
 แยกกินอาหาร แยกหองนอน หากแยกไมไดใหใชแผนกั้นหองแบบพลาสติกแบงเปน

สัดสวน แยกของใชสวนตัว หลีกเลี่ยงที่ชุมชน  สวมหนากากอนามัยตลอดเวลาเมื่อ
อยูกับผูอื่น ลางมือบอย ๆ เวนระยะหางจากผูอื่น ไมคลุกคลีกับผูอื่น หมั่นทำความ
สะอาดสิ่งของเครื่องใชและทำความสะอาดพื้นที่ที่ไมสามารถแยกการใชงานได เชน  

 ทำความสะอาดหองน้ำหลังการใชงาน
- ควรตรวจหาเชื้อหลังสัมผัสผูปวยติดเชื ้อ 3-5 วัน ดวยการตรวจแบบ RT-PCR

ณ โรงพยาบาล, จุดตรวจในพ้ืนท่ี หรือตรวจดวยชุดตรวจดวยตนเอง Antigen Test Kit
  (ATK) ที่ผานมาตรฐานขึ้นทะเบียนกับทาง อย. เมื่อตรวจครั้งแรกแลวยังไมพบเชื้อ
 ยังคงตองกักตัวจนครบ 14 วัน และปฏิบัติตามคำแนะนำอยางเครงครัด
- สังเกตอาการทางระบบทางเดินหายใจและวัดไขทุกวัน หากมีไขสูงกวา 37.5 องศาเซลเซียส
 รวมกับอาการผิดปกติทางผิวหนัง ไอ หอบเหนื่อย หรืออาการทางระบบทางเดิน
 หายใจอื่น ๆ ใหรีบไปพบแพทย

- หลีกเลี่ยงที่ชุมชน แยกการกินอาหาร สวมหนากากอนามัย 
 เวนระยะหางจากผูอื่น หมั่นลางมือ 
- ใหสังเกตอาการ 14 วัน หากผิดปกติใหรีบไปพบแพทยทันที

- สามารถใชชีวิตตามปกติโดยปฏิบัติตามมาตรการสำคัญ 
D - M - H - T - T - A คือ เวนระยะหาง สวมหนากาก
หมั่นลางมือบอย ๆ ตรวจวัดอุณหภูมิรางกาย ตรวจเชื้อ
โควิด 19 และใชแอปพลิเคชันไทยชนะ/หมอชนะ หรือ
บันทึกขอมูลการเขาออกสถานที่สาธารณะอยางสม่ำเสมอ  

 งดเวนเดินทางไปที่ที่มีคนหนาแนน และระบายอากาศไมดี 

´Ñ§¹Õé

¢Ñé¹µÍ¹·Õè 3 การปฏิบัติตัว เมื่อรูวาเสี่ยง ตองทำอยางไร

1.ผูสัมผัสเสี่ยงสูง

2. ผูมีความเสี่ยงต่ำ

3. ผูมีความเสี่ยงต่ำมากหรือไมมีความเสี่ยง

- หยุดงานทันทีเมื่อทราบขาว อยางนอย 14 วัน นับจากวันที่สัมผัสครั้งสุดทาย เพื่อ

- เฝาสังเกตอาการ ณ สถานที่พัก โดยแยกตัวจากครอบครัวและที่สาธารณะ เชน  
 แยกกินอาหาร แยกหองนอน หากแยกไมไดใหใชแผนกั้นหองแบบพลาสติกแบงเปน

สัดสวน แยกของใชสวนตัว หลีกเลี่ยงที่ชุมชน  สวมหนากากอนามัยตลอดเวลาเมื่อ
อยูกับผูอื่น ลางมือบอย ๆ เวนระยะหางจากผูอื่น ไมคลุกคลีกับผูอื่น หมั่นทำความ

´Ñ§¹Õé

áÂ¡¡Ô¹ÍÒËÒÃ

ที่มา :   โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ สภากาชาดไทย เรื่อง คำแนะนำเมื่อใกลชิด ผูปวยติดเชื้อโควิด-19  /  : กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข (แนะประเมินระดับความเสี่ยงตัวเอง ปองกันโควิด-19) 

       :   สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.)     / :  สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร     /  :   โรงพยาบาลราชวิถี
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 ËÅÑ§¨Ò¡·ÃÒºá¹Ç·Ò§ÍÂÙ‹ÍÂ‹Ò§äÃ àÁ×èÍàÊÕèÂ§µÔ ấ¤ÇÔ´ 19 ä»áÅŒÇ àÃÒÁÒ·ÃÒº¶Ö§á¹Ç·Ò§
ÍÂÙ‹ÍÂ‹Ò§äÃ àÁ×èÍ»†ÇÂà»š¹â¤ÇÔ´ 19 à¾×èÍ·ÃÒº¶Ö§¡ÒÃà¢ŒÒÊÙ‹ÃÐºº¡ÒÃÃÑ¡ÉÒ ¡ÒÃ´ÙáÅµ¹àÍ§
áÅÐÊÒÁÒÃ¶»ÅÍ´ÀÑÂ¨Ò¡â¤ÇÔ´ 19 ä´Œ 

 àÁ×èÍ»†ÇÂà»š¹â¤ÇÔ´ 19ÍÂÙ‹ÍÂ‹Ò§äÃ
µÃÇ¨ËÒàª×éÍâ¤ÇÔ´ 19 à¾×èÍÂ×¹ÂÑ¹¡ÒÃµÔ´àª×éÍ

¼ÙŒ·ÕèµŒÍ§¡ÒÃµÃÇ¨ËÒàª×éÍâ¤ÇÔ´ 19 ÊÒÁÒÃ¶µÃÇ¨ä´Œ ´Ñ§¹Õé  
1.การตรวจแบบ Rapid Antigen Test เปนการตรวจหาเชื้อโควิด 19 ในระดับเบื้องตน 

ซึ่งสะดวกและใชระยะเวลานอยกวาในการวินิจฉัย 

และในปจจุบันประชาชนสามารถซื้อชุดตรวจโควิด 19 

ที่ตรวจหาเชื้อโควิด 19 ไดดวยตัวเองคือชุดตรวจ 

Antigen Test Kit  ท่ีไดรับการอนุญาตใหผลิตหรือนำเขา

จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา โดยสามารถ

เช็ครายละเอียดผลิตภัณฑ และข้ันตอน

การใชชุดตรวจไดจาก QR code ดานขาง

2.การตรวจแบบ RT-PCR ที่ใหผลไดแมนยำกวา เพราะเปนการตรวจ

ในระดับสูง สามารถยืนยันการติดเชื้อไดแมจะมีเชื้ออยูในตัวนอยมากก็ตาม 

และไมตองพึ่งการตรวจแบบอื่นอีก แตจะใชเวลาในการวินิจฉัยนานกวา 

ประมาณ 1-2 วัน

¼ÙŒ»†ÇÂ·Õè·ÃÒºÇ‹ÒµÔ ấ¤ÇÔ´ 19 ¡‹Í¹Í×è¹¤ÇÃµÑé§ÊµÔ ·Ó¤ÇÒÁà¢ŒÒã¨¡‹Í¹Ç‹Ò 
âÃ¤â¤ÇÔ´ÊÒÁÒÃ¶ÃÑ¡ÉÒãËŒËÒÂä´Œ à¾×èÍäÁ‹ãËŒà¡Ô´¤ÇÒÁµ×è¹µÃÐË¹¡
µ‹ÍÊÀÒ¾¨Ôµã¨¢Í§¼ÙŒ»†ÇÂàÍ§ä´Œ 

1. เตรียมเอกสารสำคัญที่จำเปนตองใช เชน บัตรประชาชน, 
 ผลตรวจ โควิด 19,  เพื่อแจงกับทางหนวยงาน
 ที่รับเรื่องเพื่อเขารับการรักษา 
2. แจงทางโรงเรียน มหาวิทยาลัยหรือสถานที่ทำงาน 
 เพื่อที่บุคคลอื่นๆ จะไดกักตัวและทำการเฝาระวัง
 ไมใหแพรเชื้อตอไป และหยุดงาน หยุดเรียน 
 แยกตัวออกมาจากผูอื่น
3. งดออกจากที่พักหรือเดินทางขามจังหวัด 
 (หากฝาฝนถือวาผิด พรบ.โรคติดตอ พ.ศ.2558 
 มาตรา 34)

·ÓÍÂ‹Ò§äÃ¡ÑºªÕÇÔµ...àÁ×èÍµÔ ấ¤ÇÔ´ 19 ? 
(¤ÇÃ»¯ÔºÑµÔµÑÇÍÂ‹Ò§äÃàÁ×èÍµÔ ấ¤ÇÔ´ 19)
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• ÊÒÂ´‹Ç¹¡ÃÁ¡ÒÃá¾·Â� â·Ã.1668
• ¡ÃÁ¤Çº¤ØÁâÃ¤ 1422
• Ê¶ÒºÑ¹¡ÒÃá¾·Â�©Ø¡à©Ô¹áË‹§ªÒµÔ â·Ã.1669
• ÈÙ¹Â�àÍÃÒÇÑ³ 1646, 
• ÊÓ¹Ñ¡§Ò¹ËÅÑ¡»ÃÐ¡Ñ¹ÊØ¢ÀÒ¾áË‹§ªÒµÔ Ê»Êª. ÊÒÂ´‹Ç¹ Ê»Êª. â·Ã. 1330

6. หากมีอาการสามารถรักษาไดตามอาการ 
 เชน เมื่อมีไขใหรับประทานยาพาราเซตามอล
 และเช็ดตัวเพื่อลดไข ทานสมุนไพรไทย
 ที ่ไดรับการรับรองจากกระทรวงสาธารณสุข 
 หรือหากมีอาการทองเสียใหดื่มน้ำเกลือแร (ORS) 
 เปนตน

·Ñé§¹Õéª‹Í§·Ò§¡ÒÃµÔ´µ‹ÍÍÒ¨ÁÕ¡ÒÃ»ÃÑºà»ÅÕèÂ¹à¾×èÍãËŒàËÁÒÐÊÁ¡ÑºÊ¶Ò¹¡ÒÃ³� ´Ñ§¹Ñé¹»ÃÐªÒª¹¤ÇÃ¨ÐµÔ´µÒÁ
¢‹ÒÇÊÒÃ¨Ò¡áËÅ‹§·Õèàª×èÍ¶×Íä´Œ àª‹¹ ¡ÃÐ·ÃÇ§ÊÒ¸ÒÃ³ÊØ¢, »ÃÐ¡ÒÈ¢Í§¨Ñ§ËÇÑ´, Èº¤. à»š¹µŒ¹

¡ÃÁ¤Çº¤ØÁâÃ¤ ¡ÃÐ·ÃÇ§ÊÒ¸ÒÃ³ÊØ¢ ä´Œáº‹§ÃÐ´Ñº
ÍÒ¡ÒÃ¼ÙŒ»†ÇÂâ¤ÇÔ´ µÒÁÃÐ´ÑºÍÒ¡ÒÃ»†ÇÂÍÍ¡à»š¹ÊÕà¢ÕÂÇ 
ÊÕàËÅ×Í§ áÅÐÊÕá´§ à¾×èÍ¡ÒÃ´ÙáÅáÅÐÃÑ¡ÉÒÍÂ‹Ò§à»š¹ÃÐºº 
â´Âáº‹§ÍÍ¡à»š¹ 3 ¡ÅØ‹Á ´Ñ§¹Õé

à»�´·Ò§àÅ×Í¡ãËÁ‹ÊÓËÃÑºÊÓËÃÑº¼ÙŒ»†ÇÂâ¤ÇÔ´ 19
(ÃÐººáÂ¡¡Ñ¡µÑÇ·ÕèºŒÒ¹ Home Isolation)

     à¹×èÍ§¨Ò¡Ê¶Ò¹¡ÒÃ³�¡ÒÃá¾Ã‹ÃÐºÒ´
¢Í§âÃ¤â¤ÇÔ´ 19 ·ÕèÁÒ¡¢Öé¹ Ê¶Ò¹ºÃÔ¡ÒÃ
ÊÒ¸ÒÃ³ÊØ¢Á Õ¨Ó¡ Ñ´ ´ Ñ§¹ Ñ é¹¡ÒÃÃÍ§ÃÑº
¼ÙŒ»†ÇÂäÁ‹à¾ÕÂ§¾Í ¨Ö§à¡Ô´ÃÐººáÂ¡¡Ñ¡µÑÇ
·Õ èºŒÒ¹ËÃ×Í Home Isolation «Ö è§ÁÕ¢ŒÍ´Õ
´Ñ§µ‹Íä»¹Õé 

- ผูปวยลดความเสี่ยงในการสัมผัสเชื้อเพิ่ม

- การอยูบานชวยลดความเครียด ทำใหสุขภาพจิตดีขึ้น 

 รางกายสามารถฟนตัวไดเร็วขึ้น

- ชวยใหผูปวยที่เพิ่งตรวจพบเชื้อไดรับการดูแลรักษาที่เร็วขึ้น 

 และแกปญหาการเขาไมถึงระบบบริการ

¢‹ÒÇÊÒÃ¨Ò¡áËÅ‹§·Õèàª×èÍ¶×Íä´Œ àª‹¹ ¡ÃÐ·ÃÇ§ÊÒ¸ÒÃ³ÊØ¢, »ÃÐ¡ÒÈ¢Í§¨Ñ§ËÇÑ´, Èº¤. à»š¹µŒ¹

¡ÃÁ¤Çº¤ØÁâÃ¤ ¡ÃÐ·ÃÇ§ÊÒ¸ÒÃ³ÊØ¢ ä´Œáº‹§ÃÐ´Ñº¡ÃÁ¤Çº¤ØÁâÃ¤ ¡ÃÐ·ÃÇ§ÊÒ¸ÒÃ³ÊØ¢ ä´Œáº‹§ÃÐ´Ñº¡ÃÁ¤Çº¤ØÁâÃ¤ ¡ÃÐ·ÃÇ§ÊÒ¸ÒÃ³ÊØ¢ ä´Œáº‹§ÃÐ´Ñº¡ÃÁ¤Çº¤ØÁâÃ¤ ¡ÃÐ·ÃÇ§ÊÒ¸ÒÃ³ÊØ¢ ä´Œáº‹§ÃÐ´Ñº¡ÃÁ¤Çº¤ØÁâÃ¤ ¡ÃÐ·ÃÇ§ÊÒ¸ÒÃ³ÊØ¢ ä´Œáº‹§ÃÐ´Ñº¡ÃÁ¤Çº¤ØÁâÃ¤ ¡ÃÐ·ÃÇ§ÊÒ¸ÒÃ³ÊØ¢ ä´Œáº‹§ÃÐ´Ñº¡ÃÁ¤Çº¤ØÁâÃ¤ ¡ÃÐ·ÃÇ§ÊÒ¸ÒÃ³ÊØ¢ ä´Œáº‹§ÃÐ´Ñº¡ÃÁ¤Çº¤ØÁâÃ¤ ¡ÃÐ·ÃÇ§ÊÒ¸ÒÃ³ÊØ¢ ä´Œáº‹§ÃÐ´Ñº¡ÃÁ¤Çº¤ØÁâÃ¤ ¡ÃÐ·ÃÇ§ÊÒ¸ÒÃ³ÊØ¢ ä´Œáº‹§ÃÐ´Ñº¡ÃÁ¤Çº¤ØÁâÃ¤ ¡ÃÐ·ÃÇ§ÊÒ¸ÒÃ³ÊØ¢ ä´Œáº‹§ÃÐ´Ñº¡ÃÁ¤Çº¤ØÁâÃ¤ ¡ÃÐ·ÃÇ§ÊÒ¸ÒÃ³ÊØ¢ ä´Œáº‹§ÃÐ´Ñº¡ÃÁ¤Çº¤ØÁâÃ¤ ¡ÃÐ·ÃÇ§ÊÒ¸ÒÃ³ÊØ¢ ä´Œáº‹§ÃÐ´Ñº¡ÃÁ¤Çº¤ØÁâÃ¤ ¡ÃÐ·ÃÇ§ÊÒ¸ÒÃ³ÊØ¢ ä´Œáº‹§ÃÐ´Ñº¡ÃÁ¤Çº¤ØÁâÃ¤ ¡ÃÐ·ÃÇ§ÊÒ¸ÒÃ³ÊØ¢ ä´Œáº‹§ÃÐ´Ñº¡ÃÁ¤Çº¤ØÁâÃ¤ ¡ÃÐ·ÃÇ§ÊÒ¸ÒÃ³ÊØ¢ ä´Œáº‹§ÃÐ´Ñº¡ÃÁ¤Çº¤ØÁâÃ¤ ¡ÃÐ·ÃÇ§ÊÒ¸ÒÃ³ÊØ¢ ä´Œáº‹§ÃÐ´Ñº¡ÃÁ¤Çº¤ØÁâÃ¤ ¡ÃÐ·ÃÇ§ÊÒ¸ÒÃ³ÊØ¢ ä´Œáº‹§ÃÐ´Ñº¡ÃÁ¤Çº¤ØÁâÃ¤ ¡ÃÐ·ÃÇ§ÊÒ¸ÒÃ³ÊØ¢ ä´Œáº‹§ÃÐ´Ñº¡ÃÁ¤Çº¤ØÁâÃ¤ ¡ÃÐ·ÃÇ§ÊÒ¸ÒÃ³ÊØ¢ ä´Œáº‹§ÃÐ´Ñº¡ÃÁ¤Çº¤ØÁâÃ¤ ¡ÃÐ·ÃÇ§ÊÒ¸ÒÃ³ÊØ¢ ä´Œáº‹§ÃÐ´Ñº¡ÃÁ¤Çº¤ØÁâÃ¤ ¡ÃÐ·ÃÇ§ÊÒ¸ÒÃ³ÊØ¢ ä´Œáº‹§ÃÐ´Ñº¡ÃÁ¤Çº¤ØÁâÃ¤ ¡ÃÐ·ÃÇ§ÊÒ¸ÒÃ³ÊØ¢ ä´Œáº‹§ÃÐ´Ñº¡ÃÁ¤Çº¤ØÁâÃ¤ ¡ÃÐ·ÃÇ§ÊÒ¸ÒÃ³ÊØ¢ ä´Œáº‹§ÃÐ´Ñº¡ÃÁ¤Çº¤ØÁâÃ¤ ¡ÃÐ·ÃÇ§ÊÒ¸ÒÃ³ÊØ¢ ä´Œáº‹§ÃÐ´Ñº¡ÃÁ¤Çº¤ØÁâÃ¤ ¡ÃÐ·ÃÇ§ÊÒ¸ÒÃ³ÊØ¢ ä´Œáº‹§ÃÐ´Ñº¡ÃÁ¤Çº¤ØÁâÃ¤ ¡ÃÐ·ÃÇ§ÊÒ¸ÒÃ³ÊØ¢ ä´Œáº‹§ÃÐ´Ñº¡ÃÁ¤Çº¤ØÁâÃ¤ ¡ÃÐ·ÃÇ§ÊÒ¸ÒÃ³ÊØ¢ ä´Œáº‹§ÃÐ´Ñº¡ÃÁ¤Çº¤ØÁâÃ¤ ¡ÃÐ·ÃÇ§ÊÒ¸ÒÃ³ÊØ¢ ä´Œáº‹§ÃÐ´Ñº¡ÃÁ¤Çº¤ØÁâÃ¤ ¡ÃÐ·ÃÇ§ÊÒ¸ÒÃ³ÊØ¢ ä´Œáº‹§ÃÐ´Ñº¡ÃÁ¤Çº¤ØÁâÃ¤ ¡ÃÐ·ÃÇ§ÊÒ¸ÒÃ³ÊØ¢ ä´Œáº‹§ÃÐ´Ñº¡ÃÁ¤Çº¤ØÁâÃ¤ ¡ÃÐ·ÃÇ§ÊÒ¸ÒÃ³ÊØ¢ ä´Œáº‹§ÃÐ´Ñº¡ÃÁ¤Çº¤ØÁâÃ¤ ¡ÃÐ·ÃÇ§ÊÒ¸ÒÃ³ÊØ¢ ä´Œáº‹§ÃÐ´Ñº¡ÃÁ¤Çº¤ØÁâÃ¤ ¡ÃÐ·ÃÇ§ÊÒ¸ÒÃ³ÊØ¢ ä´Œáº‹§ÃÐ´Ñº¡ÃÁ¤Çº¤ØÁâÃ¤ ¡ÃÐ·ÃÇ§ÊÒ¸ÒÃ³ÊØ¢ ä´Œáº‹§ÃÐ´Ñº¡ÃÁ¤Çº¤ØÁâÃ¤ ¡ÃÐ·ÃÇ§ÊÒ¸ÒÃ³ÊØ¢ ä´Œáº‹§ÃÐ´Ñº¡ÃÁ¤Çº¤ØÁâÃ¤ ¡ÃÐ·ÃÇ§ÊÒ¸ÒÃ³ÊØ¢ ä´Œáº‹§ÃÐ´Ñº
»ÃÐàÁÔ¹µÑÇàÍ§«Ñ¡¹Ô´ Ç‹Òà»š¹â¤ÇÔ´ÊÕäË¹?
(¼ÙŒ»†ÇÂâ¤ÇÔ´ 3 ÊÕÁÕÍÒ¡ÒÃÍÂ‹Ò§äÃºŒÒ§)

4. สวมหนากากอนามัยตลอดเวลา งดใกลชิดกับคนในครอบครัวและผูอื่น 

 หากเปนไปไดควรแยกของใชสวนตัว ขยะสวนตัวหรือหองน้ำ

5. ประสานหนวยงานในการติดตอเพื่อเขาระบบการรักษา ซึ่งปจจุบัน

 มีหลายหนวยงานที่สามารถติดตอประสานได เชน 

3

1

2

สีเขียว คือ ผูปวยอาการไมมาก หรือไมมีอาการ หรืออาการนอยๆ เชน มีไข ไอ น้ำมูก ตาแดง
ผื่นขึ้น เจ็บคอ ไมไดกลิ่น ไมรูรส ถายเหลว อุณหภูมิรางกาย 37.5 องศาขึ้นไป ไมมีโรครวม
สีเหลือง คือ ผูปวยท่ีมีอาการไมรุนแรง แตมีอาการเหน่ือยหอบ แนนหนาอก ปอดอักเสบ เวียนหัว
ไอแลวเหน่ือย ออนเพลีย ถายเหลว 3 คร้ัง/วันหรือมากกวา และอาจมีปจจัยเส่ียงอาการแทรกซอน
จากโรคประจำตัวหรือโรครวม เชน อายุมากกวา 60 ป โรคปอดอุดก้ันเร้ือรัง โรคปอดเร้ือรังอ่ืนๆ
ไตเร้ือรัง โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคหัวใจแตกำเนิด โรคหลอดเลือดสมอง เบาหวานท่ีคุมไมได

 ภาวะอวน น้ำหนักเกิน 90 กิโลกรัม ตับแข็ง ภูมิคุมกันต่ำ เปนตน
สีแดง คือ กลุมผูปวยที่มีอาการหอบเหนื่อยหนักมาก แนนหนาอก ออนเพลีย หายใจลำบาก

 หรือเจ็บ ตอบสนองชา ไมรูสึกตัว 
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1. ผูติดเชื้อ โควิด 19 ที่ไมมีอาการ (หรือประเมินแลวอยูในกลุมสีเขียว) 

2. อายุนอยกวา 60 ป สุขภาพรางกายแข็งแรง

3. ไมมีภาวะโรคอวน (น้ำหนักตัวมากกวา 90 กิโลกรัม)

4. ไมมีโรคประจำตัว ดังนี้ โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง/ โรคไตเรื้อรัง (ระยะที่3,4)/ โรคหัวใจ

 และหลอดเลือด/ โรคหลอดเลือดสมอง/ โรคเบาหวานท่ีควบคุมไมได 

 (รวมถึงโรคอื่นๆ ตามดุลยพินิจของแพทย)

5. ยินยอมแยกกักตัวในที่พักของตัวเอง 

 อยูคนเดียวหรือมีผูอาศัยรวมดวย

 ไมเกิน 1 คน

ÇÔ¸Õ¡ÒÃà¢ŒÒÊÙ‹ÃÐºº¡ÒÃáÂ¡¡Ñ¡µÑÇ·ÕèºŒÒ¹

Home Isolation 4 ¢Ñé¹µÍ¹

1. ใชชุดตรวจโควิด (Antigen Test Kit) เปนชุดตรวจโควิดชนิดตรวจไดดวยตนเอง 

(Home Use) ท่ีผานการรับรองจาก อย. เพ่ือตรวจดวยตัวเองหรือตรวจจากหนวย

 ตรวจโควิดเชิงรุก

2. หากผลตรวจเปนบวก (ติดเช้ือ) และผูปวยตองการแยกกักตัวท่ีบาน มีชองทางดังน้ี

2.1 ใหติดตอสายดวน 1330 กด 14 หรือกรอกขอมูลเพื่อลงทะเบียนเขาระบบ

                                                                         ผาน QR Code 

¼ÙŒà¢ŒÒà¡³±�¡ÒÃ·Ó  
Home Isolation

 2.2 ลงทะเบียนผานไลน สปสช. @nhso

 2.3 ลงทะเบียนผานเว็บไซต สปสช. https://crmsup.nhso.go.th/

3. รอทางเจาหนาที่ติดตอกลับ หลังจากจับคูผูปวยกับคลินิกศูนยบริการสาธารณสุข

 หรือโรงพยาบาลที่จะรับหนาที่ดูแลผูปวยระหวางแยกกักตัวที่บาน

4. ทีมแพทย พยาบาล พิจารณาผูปวยอีกครั้ง โดยการซักประวัติ คัดกรองขอมูล

สอบถามอาการเบ้ืองตนผานระบบการสาธารณสุขทางไกล (Telehealth) หากแพทย

ประเมินอาการของผูปวยวาอยูในระดับสีเขียว ก็จะนำผูปวยเขาสูการรักษาในระบบ

การแยกกักตัวท่ีบาน (Home Isolation) ตอไป และในกรณีท่ีผูปวยมีระดับอาการ

เปนสีเหลือง (รอเตียง) หรือสีแดง (ตองเขารับการรักษาทันที) ก็จะมีทีมพยาบาล

และจิตอาสาประสานงานจัดหาเตียงและสงตอผูปวยเพื่อเขารับการรักษาจาก

 หนวยพยาบาลในเครือขายโดยเร็วที่สุด
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1. การบริการสงอาหาร 3 ม้ือ ใหกับผูปวยทุกวัน รวมท้ังถุงยังชีพ ของใชท่ีจำเปนสำหรับผูปวย
 จนกวาจะไดเขารับการรักษาในโรงพยาบาลและหายปวย
2. ปรอทวัดไข เครื่องวัดออกซิเจนปลายนิ้ว พรอมคำแนะนำการใชงาน ซึ่งผูปวยจะตองหมั่น

ตรวจเช็คคาตลอดเวลา โดย คาออกซิเจนในเลือดไมควรอยูต่ำกวา 96% และไมควรมีไข
 เกิน 37.5 องศาเซลเซียส
3. ผูปวยจะมีทีมแพทย พยาบาลโทรสอบถามอาการ ใหคำปรึกษา รวมถึงคำแนะนำการ

ปฏิบัติตัวและติดตามอาการทุกวันผานทางไลน ในชวงเชา และ เย็นทุกวัน เพ่ือติดตามอาการ
 อยางใกลชิด
4. ผูปวยจะไดรับยาฟาวิพิราเวียร (favipiravir) หากทางแพทยประเมินอาการและไดทำการ

จายยาแลว ทางทีมงานจะประสานโรงพยาบาลในเครือขายและจัดสงใหโดยเร็วที่สุด
 เมื่อไดรับยาแลว จะมีทีมพยาบาลอธิบายการใชยาที่ถูกตองใหกับผูปวยดวย
5. กรณีท่ีผูปวยในระบบการแยกกักตัวท่ีบาน (Home Isolation) มีอาการรุนแรง เปล่ียนจาก

ระดับสีเขียว เปนสีเหลือง หรือสีแดง ทีมงานจะประสานงานกับโรงพยาบาลในเครือขาย
 ในการจัดหาเตียง เพื่อใหผูปวยไดเขารับการรักษาโดยเร็ว
 ที่สุดเชนกัน

ÊÔè§·Õè¼ÙŒ»†ÇÂ¨Ðä´ŒÃÑºàÁ×èÍà¢ŒÒÊÙ‹ÃÐºº
Home Isolation ?

ÍÒ¡ÒÃáººäË¹·Õè¼ÙŒ»†ÇÂ
µŒÍ§ÃÕºµÔ´µ‹Íá¾·Â� ?

1. การบริการสงอาหาร 3 ม้ือ ใหกับผูปวยทุกวัน รวมท้ังถุงยังชีพ ของใชท่ีจำเปนสำหรับผูปวย

      ¡ÒÃà¢ŒÒÊÙ‹ÃÐºº¡ÒÃáÂ¡¡Ñ¡µÑÇ·ÕèºŒÒ¹ (Home Isolation)
¢Í§¼ÙŒ»†ÇÂ¡ÅØ‹ÁÊÕà¢ÕÂÇ à»š¹¼Å´Õµ‹Í¼ÙŒ»†ÇÂËÅÒÂ´ŒÒ¹ àª‹¹ 
¡ÒÃÃÑ¡ÉÒ·ÕèºŒÒ¹¢Í§¼ÙŒ»†ÇÂÁÕ¤ÇÒÁÊÐ´Ç¡ÁÒ¡¡Ç‹Ò à¾ÃÒÐ·ÕèºŒÒ¹
ÁÕ¢Í§·Õè¨Óà»š¹ËÃ×Í¢Í§·ÕèµŒÍ§ãªŒ¤ÃºÍÂÙ‹áÅŒÇ áÅÐ¼ÙŒ»†ÇÂ¹‹Ò¨ÐÁÕ
¤ÇÒÁÊºÒÂã¨¡Ç‹Ò¡ÒÃ¹Í¹ÃÇÁ¡Ñ¹ã¹âÃ§¾ÂÒºÒÅÊ¹ÒÁ ¹Í¡¨Ò¡¹Õé
      ·Ò§âÃ§¾ÂÒºÒÅ/ Ë¹‹ÇÂ§Ò¹ä Œ́ÁÕ¡ÒÃ Ñ́̈ àµÃÕÂÁÊÔè§µ‹Ò§æ 
         ÊÓËÃÑº¼ÙŒ»†ÇÂ·Õ èà¢ŒÒÃÐºº ¡ÒÃáÂ¡¡Ñ¡µÑÇ·Õ èºŒÒ¹
            (Home Isolation) ´Ñ§¹Õé

- ไขสูงกวา 38.5 องศาเซลเซียส

- ทองเสีย อาเจียน กินอาหารไมได

- วัดคาออกซิเจนปลายนิ้วไดต่ำกวา 96%

- มีอาการซึมลง เรียกแลวไมรูสึกตัวหรือไมตอบสนอง

- หายใจไมสะดวก ติดขัด พูดเปนประโยคยาวๆ ไมได

- ไอมากขึ้น แนนหนาอกตอเนื่อง นอนราบไมได

- มีอาการซึมลง เรียกแลวไมรูสึกตัวหรือไมตอบสนอง

ขาวของ

เครื่องใช
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á¹Ç·Ò§¡ÒÃ»¯ÔºÑµÔµÑÇ
¢Í§¼ÙŒ»†ÇÂâ¤ÇÔ´ 19  

- ทนเหงาหนอย: เมื่อจำเปนตองกักตัวอยูคนเดียว แมวาจะเหงาอยูบาง

แตไมควรใหคนมาเย่ียม ควรเวนระยะหางจากคนในครอบครัว โดยเฉพาะ

 ผูสูงอายุหรือผูปวยโรคเร้ือรังตางๆ 

แยกขาวแยกสำรับ: ไมกินขาวรวมกันโดยเด็ดขาด เพราะชวงเวลา

กินขาวตองถอดหนากากอนามัยทำใหมีความเส่ียงในการแพรกระจายเช้ือสูง

ของสวนตัวไมแบงใคร: ไมใชของสวนตัวรวมกับใคร เชน โทรศัพท

มือถือ จาน ชอน สอม แกวน้ำ ผาขนหนู เปนตน เพ่ือปองกันการแพรเช้ือ

แมใหนมลูกได: สำหรับผูปวยที่เปนคุณแมลูกออนยังสามารถใหนมได

เพราะไมมีรายงานเชื้อโควิดในน้ำนม แตแมตองสวมหนากากอนามัย

 และลางมือกอนสัมผัสลูก

ดื่มน้ำ พักผอนอยางเพียงพอ: ผูปวยควรดื่มน้ำสะอาดและพักผอน

 อยางเพียงพอเพื่อปองกันภาวะขาดน้ำ 

หองน้ำแยกเดี่ยว: ผูปวยควรใชหองน้ำแยกจากผูอื่น แตหากมีความ

จำเปนตองใชหองน้ำรวม ควรใชเปนคนสุดทาย ปดฝาชักโครกกอน

กดน้ำ หลังใชใหทำความสะอาดโถสุขภัณฑทันทีดวยน้ำยาฟอกผาขาว

หม่ันเปดประตู หนาตาง: อยางนอย 2 ดาน เพ่ือใหมีชองทางลมเขาออก 

 ลดการสะสมเชื้อ

สะอาดเสมอ: ลางมือบอยๆ ดวยสบูหรือเจลแอลกอฮอลทุกครั้ง 

 กอนรับประทานอาหาร หลังใชสวม หรือไอจาม

ระวังการไอ จาม: หากรูสึกมีอาการไอ จาม ตองออกหางจากคนอื่น

อยางนอย 2 เมตรและหันไปทางตรงขามผูอ่ืน หากไอ จามขณะสวมนากาก

ไมตองเอามือปด และไมตองถอดหนากาก เพราะเช้ืออาจติดมากับมือได 

แตหากไอ จามตอนไมสวมหนากากใหใชตนแขนดานในปดปากและจมูก

สวมหนากากเม่ือเจอผูอ่ืน: หากจำเปนตองเจอผูอื ่นใหสวมหนากาก

ไวตลอดเวลา ในขณะเดียวกันผูดูแลผูปวยหากจำเปนตองเขามาพบ

 ผูปวยก็ควรใหสวมหนากากอนามัยเชนกัน

เส้ือผา เคร่ืองนอนตองสะอาด: ซักผาปูเตียง ผาขนหนูดวยสบูหรือ

ผงซักฟอก หากใชเคร่ืองซักผาใหซักดวยผงซักฟอกหรือน้ำยาซักผาในน้ำ

อุณหภูมิ 60-90 องศาเซลเซียส 

·ÕèÁÒ: ¤Ù‹Á×Í ¡ÒÃáÂ¡¡Ñ¡µÑÇ·ÕèºŒÒ¹ (Home Isolation) ÊÊÊ. 13



¡ÒÃ¨Ñ´¡ÒÃ¢ÂÐµÔ´àª×éÍ
àÁ×èÍµŒÍ§¡Ñ¡µÑÇÍÂÙ‹·ÕèºŒÒ¹

       àÁ×èÍ¼ÙŒ»†ÇÂÃÙŒÇ‹ÒµÔ´àª×éÍâ¤ÇÔ´ 19 ¹Í¡¨Ò¡¡ÒÃ´ÙáÅµ¹àÍ§
ÍÂ‹Ò§¶Ù¡ÊØ¢ÅÑ¡É³ÐµÒÁËÅÑ¡ D-M-H-T-T-A áÅŒÇ ¡ÒÃÁÕÊÓ¹Ö¡µ‹ÍÊ‹Ç¹ÃÇÁ
Ã‹ÇÁÊÃŒÒ§ÊÃÃ¤�ÊÑ§¤Á ¨Ðª‹ÇÂËÂØ´ÂÑé§¡ÒÃá¾Ã‹ÃÐºÒ´ÊÙ‹ªØÁª¹ à»š¹ÍÕ¡ÊÔè§Ë¹Öè§
·Õ è¤ÇÃãÊ‹ã¨ à¾× èÍÅ´¡ÒÃá¾Ã‹¡ÃÐ¨ÒÂàª× éÍä»ÊÙ ‹¼Ù ŒÍ× è¹ ¨Ö§¤ÇÃÁÕá¹Ç·Ò§
ã¹¡ÒÃ¨Ñ´¡ÒÃ¢ÂÐµÔ´àª×éÍ·ÕèàËÁÒÐÊÁ ´Ñ§¹Õé 

1. เก็บรวบรวมขยะติดเชื้อทุกวัน โดยใสถุงขยะ 2 ชั้น

 (ถาเปนไปไดใหใชถุงขยะสีแดงสำหรับขยะติดเชื้อ)

2. ถุงขยะช้ันแรกเม่ือใสขยะติดเช้ือแลวใหราดดวยสารฆาเช้ือ

เชน แอลกกอฮอล 70% หรือน้ำยาฟอกขาวเพ่ือทำลายเช้ือ

หลังจากน้ันซอนดวยถุงอีกช้ัน รัดใหแนน และฉีดยาฆาเช้ือ

 บริเวณปากถุงอีกรอบ

3. มัดปากถุงใหแนน แลวฉีดยาฆาเชื้อบริเวณปากถุง

4. ลางมือใหสะอาดดวยน้ำและสบูหรือเจลแอลกอฮอล  

 ทันที

¤Óá¹Ð¹ÓÊÓËÃÑº¼ÙŒ»†ÇÂ
·ÕèÃÑ¡ÉÒáÅÐ¡Ñ¡µÑÇ·ÕèºŒÒ¹¤Ãº 14 ÇÑ¹

(ขอมูลจาก ผศ.นพ.โอภาส พุทธเจริญ อายุรแพทยโรคติดเชื้อ รพ.จุฬาลงกรณ 23 ก.ค. 64)

1. ผูปวยกักตัวที่บานและรักษาจนหายปวยแลว แนะนำใหกักตัวตออีกอยางนอย 14 วัน

(รวมระยะการรักษาและกักตัว 28 วัน) เพราะชวง 14 วัน หลังจากการรักษา ยังเปนชวงท่ี

ยังสามารถแพรกระจายเชื้อได จึงควรยังกักตัวอยูในหอง กินขาวในหองแยก และ

 แยกหองน้ำจากคนผูอื่น 

2. เมื่อครบ 14 วันหลังแลว สามารถใชชีวิตวิถีใหม "New Normal" ไดตามปกติ เพราะ

ถือวาพนระยะแพรกระจายเชื้อแลว แตยังคงเวนระยะหาง  ใสหนากาก งดสัมผัส

3. ผูปวยที่กักตัวครบ 14 วันหลังจากหายปวยแลวไมจำเปนตองไปตรวจโควิด 19 แบบ

แยงโพรงจมูก (SWAB) แลว เพราะหลังจากหายปวยเช้ือจะนอยลง แตไมไดหายไปหมด

ดังน้ันการตรวจโดยวิธีการตรวจโควิด 19 แบบแยงโพรงจมูก (SWAB) จะยังเจอเช้ืออยู

 แตวาเช้ือท่ีเจอจะเปนซากเช้ือท่ีไมสามารถแพรตอได 

4. หากหายปวยแลว และกักตัวครบ 14 วัน แลวมีอาการกลับมาเปนซ้ำ เชน คัดจมูก มีไข 

 แนะนำใหไปทำตรวจซ้ำได 

5. ผูที่หายปวยแลวเปนเวลา 3 เดือน สามารถรับวัคซีนไดตามปกติ 1 เข็ม อยางไรก็ตาม

ผูที่หายปวยแลวยังคงตองระมัดระวังตัวเองเพื่อแสดงความรับผิดชอบตอสังคมดวย
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ª‹Í§·Ò§¡ÒÃËÒàµÕÂ§
ÊÓËÃÑº¼ÙŒ»†ÇÂâ¤ÇÔ´ 19

ÊÓËÃÑº¼ÙŒ»†ÇÂ¡ÅØ‹ÁÊÕàËÅ×Í§ ÊÕá´§ËÃ×Í¼ÙŒ¼ÙŒ»†ÇÂàÃÔèÁÁÕÍÒ¡ÒÃÃØ¹áÃ§ 
ÊÒÁÒÃ¶»ÃÐÊÒ¹ËÒàµÕÂ§ä´Œ´Ñ§¹Õé

¡ÃÁ¡ÒÃá¾·Â� 
¡ÃÐ·ÃÇ§ÊÒ¸ÒÃ³ÊØ¢ 

â·Ã 1668 ¡´ 1
ËÃ×Í áÍ´äÅ¹�
@1668.reg

ÊÓ¹Ñ¡§Ò¹
 ËÅÑ¡»ÃÐ¡Ñ¹ÊØ¢ÀÒ¾

 ( Ê»Êª. ) 
â·Ã 1330 ¡´ 0

Ê¶ÒºÑ¹¡ÒÃá¾·Â�
©Ø¡à©Ô¹áË‹§ªÒµÔ ( Ê¾©. ) 

  â·Ã 1669  
à¨çº»†ÇÂ©Ø¡à©Ô¹ ¡´ 1
»†ÇÂâ¤ÇÔ´ 19 ¡´ 2

 ÊºÒÂ´ÕºÍµ
 ¢Í§¡ÃÁ¡ÒÃá¾·Â�

http://bit.ly/Covid-
SaBaiDee-Form

¡ÃÍ¡¢ŒÍÁÙÅ¤¹ä¢Œ·Õè

¡ÃØ§à·¾ÁËÒ¹¤Ã 

@bkkcovid19connect
¡ÃÍ¡¢ŒÍÁÙÅ¤¹ä¢Œ·Õè 
https://bit.ly/Covid-

BKK-Form

แอดไลน

·ÕèµŒÍ§¡ÒÃ¡ÅÑºä»ÃÑ¡ÉÒµÑÇ·ÕèÀÙÁÔÅÓà¹Ò
ÊÒÁÒÃ¶·Óä´Œâ´Â

1. µÔ´µ‹Íä»·Õè¨Ñ§ËÇÑ´¢Í§·‹Ò¹µÒÁÀÙÁÔÅÓà¹Ò 

 ËÃ×ÍµÔ´µ‹Íä»·Õè Ã¾.¢Í§¨Ñ§ËÇÑ´·ÕèÁÕà¤Ã×Í¢‹ÒÂ

 »ÃÐÊÒ¹§Ò¹µ‹Íä´Œ 

2. Å§·ÐàºÕÂ¹ä´Œ·Ò§ àÇçºä«µ�¢Í§ Ê»Êª.

https://crmdci.nhso.go.th/ 

3. ÊÒÂ´‹Ç¹ 1330 µ‹Í 15 

 ËÃ×ÍÊÒÂ´‹Ç¹ 1669

4. Êá¡¹¤ÔÇÍÒÃ�â¤Œ´ 

¼ÙŒ»†ÇÂâ¤ÇÔ´ 19 

15



¤Óá¹Ð¹Óã¹¡ÒÃàµÃÕÂÁ¤ÇÒÁ¾ÃŒÍÁ
¢Í§·Õè¾Ñ¡ÍÒÈÑÂ

6. เตรียมอุปกรณในการทำความสะอาดหองน้ำ เชน น้ำยาฟอกขาวความเขมขน 0.1%

แอลกอฮอล 70% หรือไฮโดรเจนเปอรออกไซด 0.5% ในกรณีท่ีมีความจำเปนตองใช

 หองน้ำรวมกัน โดยควรใหผูอื่นใชหองน้ำกอน สวนผูปวยใหใชเปนคนสุดทาย พรอม

 ทำความสะอาดดวยผาชุบน้ำยา หรือแอลกอฮอลเพื่อทำความสะอาด

7. เตรียมถังขยะมีฝาปดมิดชิด และของใชสวนตัว ไวสำหรับผูปวยโดยเฉพาะ ทั้งใน

 บริเวณที่นอนและหองน้ำ

8. หากมีหองนอนหองเดียว แตตองนอนรวมกับคนในบาน ตองเปดประตูหนาตางใหโลง

 โปรงที่สุด พยายามอยูหางจากคนในครอบครัวใหมากที่สุด และวัดไขทุกวัน 

¤Óá¹Ð¹Óã¹¡ÒÃ»¯ÔºÑµÔµÑÇ¢Í§¼ÙŒ·Õè¾Ñ¡ÍÒÈÑÂ
áÅÐ¼ÙŒ´ÙáÅ·ÕèÍÂÙ‹Ã‹ÇÁ¡Ñº¼ÙŒµÔ´àª×éÍâ¤ÇÔ´ 19 

1. ทุกคนในบานควรสวมหนากากอนามัยตลอดเวลา

2. ลางมือทุกครั้งที่สัมผัสสิ่งของ พื้นที่ที่ใชรวมกันหรือมีการปนเปอน 

 รวมถึงลางมือกอนกินอาหารและหลังเขาหองน้ำดวยน้ำและสบู นานอยางนอย 

 20 วินาที ทุกครั้ง เพื่อลดการรับและแพรเชื้อ 

3. ปฏิบัติตามหลักสุขบัญญัติขอ 4 เรื่องของการกินอาหาร ในสถานการณการแพรระบาด

ของโรคโควิด 19 ควรเนนกินอาหารท่ีปรุงสุก สะอาดปราศจากสารอันตราย และเลือกกิน

 อาหารที่มีประโยชน รวมถึงการดื่มน้ำสะอาด 6 - 8 แกวตอวัน

4. พักผอนใหเพียงพอ เพ่ือชวยสรางภูมิคุมกันใหกับรางกาย และควรใสใจในสุขบัญญัติขอ 9 

 โดยการทำจิตใจใหผอนคลายเพื่อลดภาวะความเครียด มองโลกในแงดี เปนตน

1. แยกสวนหรือพ้ืนท่ีเวนระยะหางอยางนอย 1-2 เมตร

2. หากมีพื้นที่จำกัด ใหทำฉากกั้นระหวางผูตอง

 ถูกแยกกักตัวและคนอื่นๆ ในครอบครัว

3. จัดหองพักใหโปรง อากาศถายเทไดดี มีแสงแดดเขาถึง

4. แยกของใชสวนตัว เชน ผาเช็ดตัว แกวน้ำ จาน ชาม เปนตน

5. แยกการทำความสะอาดเสื้อผา 

ÍÂÙ‹ÍÂ‹Ò§äÃ
àÁ×èÍÁÕ¼ÙŒ»†ÇÂâ¤ÇÔ´ 19 ã¹ºŒÒ¹

ÊÓËÃÑº¼ÙŒ»†ÇÂ·Õèà¢ŒÒÊÙ‹ÃÐºº Home Isolation ËÃ×ÍÃÐºº¡ÒÃáÂ¡¡Ñ¡µÑÇ
·ÕèºŒÒ¹ á¹‹¹Í¹Ç‹ÒµŒÍ§ÁÕ¼ÙŒ»†ÇÂºÒ§ÃÒÂÁÕ¤ÇÒÁ¨Óà»š¹ã¹¡ÒÃ·Õè¨ÐµŒÍ§
ÍÂÙ‹Ã‹ÇÁ¡ÑººØ¤¤ÅÍ×è¹ã¹¤ÃÍº¤ÃÑÇ ´Ñ§¹Ñé¹·Ñé§¼ÙŒ»†ÇÂ áÅÐºØ¤¤Å
ã¹¤ÃÍº¤ÃÑÇ¤ÇÃ¨Ð·ÃÒº¶Ö§á¹Ç·Ò§¡ÒÃÍÂÙ‹Ã‹ÇÁ¡Ñ¹ÍÂ‹Ò§äÃ 
ãËŒ»ÅÍ´ÀÑÂ ´Ñ§¹Õé 
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ÍÂÙ‹ÍÂ‹Ò§äÃ
àÁ×èÍà¾×èÍ¹ºŒÒ¹

»†ÇÂà»š¹â¤ÇÔ´ 19
 ã¹°Ò¹Ðà¾×èÍ¹ºŒÒ¹·ÕèÍÂÙ‹ã¡ÅŒ¡Ñº¼ÙŒ»†ÇÂàÃÒÊÒÁÒÃ¶ÁÕÊ‹Ç¹ª‹ÇÂàËÅ×Í
¼ÙŒ»†ÇÂâ¤ÇÔ´ 19 ·Õè¾Ñ¡ÃÑ¡ÉÒµÑÇÍÂÙ‹·ÕèºŒÒ¹ (Home Isolation) à¾×èÍ»‡Í§¡Ñ¹¡ÒÃ
á¾Ã‹ÃÐºÒ´ã¹ªØÁª¹ËÃ×ÍËÁÙ‹ºŒÒ¹ â´Â¡ÒÃª‹ÇÂàËÅ×Í·Ò§¡ÒÂ áÅÐ·Ò§¨Ôµã¨
ä»¾ÃŒÍÁ æ ¡Ñ¹ «Öè§ÊÒÁÒÃ¶»¯ÔºÑµÔä´Œ ´Ñ§¹Õé

ãËŒ¤ÇÒÁ´ÙáÅª‹ÇÂàËÅ×ÍÊØ¢ÀÒ¾
·Ò§ “¡ÒÂ” ¼ÙŒ»†ÇÂâ¤ÇÔ´19

• ไมควรไปเยี่ยมผูปวย เพื่อไมใหเกิดการรับเชื้อ หรือ 
 แพรกระจายเชื้อมากขึ้น
• ชวยเหลือในการจัดหายา อาหาร สิ่งอำนวยความสะดวก 
 หรือของใชจำเปนสำหรับผูปวย
• แนะนำใหผูปวยจัดจุดรับสิ่งของที่บานเมื่อมีการจัดสงยา 
 อาหาร หรือของใช เชน จัดจุดรับสงบริเวณหนาบาน
 ติดปายบอกเพื่อแจงผูมาสง หรือ ชำระเงินผานออนไลน
 เพื่อลดการสัมผัส
• ชวยสังเกตอาการ สอบถามพูดคุย โดยการไมสัมผัสใกลชิด 
 อาจสื่อสารกับผูปวยแบบออนไลน
• ชวยประสานงานกับเจาหนาที่ หรือ ทีมแพทยชวยเหลือ 
 เพื่อเขาพบแพทยกรณีที่มีอาการรุนแรง

ÍŒÒ§ÍÔ§ : ¡ÃÁ¤Çº¤ØÁâÃ¤

ãËŒ¤ÇÒÁ´ÙáÅª‹ÇÂàËÅ×ÍÊØ¢ÀÒ¾·Ò§ “ã¨” ¼ÙŒ»†ÇÂâ¤ÇÔ´19

ÍŒÒ§ÍÔ§ : ¡ÃÁÊØ¢ÀÒ¾ Ô̈µ

• ใหความเห็นอกเห็นใจ ไมแสดงทาทางรังเกียจผูปวย 
• ใสใจรับฟง พูดคุยดวยความสุภาพ เพื่อคลายความเครียดและ

ความกังวลของผูปวยโดยติดตอสื่อสารในชองทางออนไลน
• การรับรูขาวสารที่มากเกินไปอาจทำใหเกิดความเครียดและ

กังวลได อาจแนะนำใหเพ่ือนบานท่ีปวยลดการติดตามขาวสาร
หรือติดตามขาวสารจากชองทางที่เชื่อถือได หรือติดตามการ

 รักษาจากทีมแพทย
• แนะนำเพื่อนบานใหหากิจกรรมที่ชวยทำใหจิตใจผอนคลาย  
 เชน การฟงเพลง หรือ ออกกำลังกายภายในบาน การฝกสมาธิ 
 เปนตน
• ใหกำลังใจกันและกัน เพื่อใหผานพนวิกฤติในครั้งนี้

       ÊÓËÃÑº¼ÙŒ·Õèª‹ÇÂàËÅ×Íà¾×èÍ¹ºŒÒ¹·Õè»†ÇÂà»š¹âÃ¤â¤ÇÔ´19 ·Õè¾Ñ¡ÃÑ¡ÉÒµÑÇÍÂÙ‹·ÕèºŒÒ¹´ŒÇÂÇÔ¸Õ´Ñ§¡Å‹ÒÇ
¹Í¡¨Ò¡¡ÒÃª‹ÇÂ Ù́áÅà¾×èÍ¹ºŒÒ¹áÅŒÇ µÑÇ¼ÙŒª‹ÇÂàËÅ×ÍàÍ§µŒÍ§ÃÙŒ̈ Ñ¡¡ÒÃ»‡Í§¡Ñ¹µ¹àÍ§äÁ‹ãËŒÃÑºàª×éÍ â´Â¡ÒÃ Ù́áÅÊØ¢ÀÒ¾
    Ã‹Ò§¡ÒÂãËŒá¢ç§áÃ§ ÊÇÁË¹ŒÒ¡Ò¡ ÅŒÒ§Á×Íº‹ÍÂ æ »¯ÔºÑµÔµÒÁ¤Óá¹Ð¹Ó¢Í§à¨ŒÒË¹ŒÒ·Õè áÅÐàÇŒ¹ÃÐÂÐË‹Ò§·Ò§ÊÑ§¤Á
                   ã¹¡ÒÃ´Óà¹Ô¹ªÕÇÔµ áÅÐÍÂ‹ÒÅ×Á´ÙáÅ¨Ôµã¨äÁ‹ãËŒà¡Ô´¤ÇÒÁà¤ÃÕÂ´ËÃ×ÍÇÔµ¡¡Ñ§ÇÅÁÒ¡¨¹à¡Ô¹ä»

17



¤Ù‹Á×Í©ºÑº»ÃÐªÒª¹

อยูอยางไร 
ปลอดภัย จากhttp://healthydee.moph.go.th

คลังความรูสุขภาพ
ThaiHealtheducation

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
กระทรวงสาธารณสุข

â¤ÇÔ´ 19

·Õè»ÃÖ¡ÉÒ

 ¹Ò§ÊÒÇÁÐÅÔ  ä¾±ÙÃÂ�à¹ÃÁÔµ     
¼ÙŒÍíÒ¹ÇÂ¡ÒÃ¡Í§ÊØ¢ÈÖ¡ÉÒ

¹ÒÂ¹À´Å   à·ÕèÂ§¡ÁÅ    
ËÑÇË¹ŒÒ¡ÅØ‹ÁÊ×èÍÊÒÃÊØ¢ÀÒ¾

¤³Ð¼ÙŒ¨Ñ´·íÒ

¹Ò§ÈÔÃÔÇÃÃ³  µÖ¡¢ÒÇ      ¹Ñ¡ÇÔªÒ¡ÒÃà¼Âá¾Ã‹ªíÒ¹ÒÞ¡ÒÃ¾ÔàÈÉ

¹ÒÂ¹ÔµÔ¹Ñ¹·�   ¾Ñ¹·ÇÕ      ¹Ñ¡ÇÔªÒ¡ÒÃà¼Âá¾Ã‹ªíÒ¹ÒÞ¡ÒÃ¾ÔàÈÉ

¹ÒÂ¹ÔÃÑ¹´Ã�   àªÕèÂÇªÒÞªÑÂ¡ØÅ ¹Ñ¡ÇÔªÒ¡ÒÃâÊµ·ÑÈ¹ÈÖ¡ÉÒªíÒ¹ÒÞ¡ÒÃ¾ÔàÈÉ

¹Ò§ÊÒÇ¡ÔÃ³Ò   ÊÁÇÒ·ÊÃÃ¤�   ¹Ñ¡ÇÔªÒ¡ÒÃà¼Âá¾Ã‹ªíÒ¹ÒÞ¡ÒÃ

¹Ò§ÈÔÃÔ³Ñ¯°�   ¤ÅÑ§ÈÃÕ ¹Ñ¡ÇÔªÒ¡ÒÃà¼Âá¾Ã‹»¯ÔºÑµÔ¡ÒÃ

¹Ò§ÊÒÇÇÃÃÉÁ¹  ÇÔÊÕ»˜µ  ¹Ñ¡ÇÔªÒ¡ÒÃà¼Âá¾Ã‹»¯ÔºÑµÔ¡ÒÃ

¹ÒÂ»ÃÐÁÇÅ   §ÒÁà¹µÃ     ¹Ñ¡ÇÔªÒ¡ÒÃà¼Âá¾Ã‹»¯ÔºÑµÔ¡ÒÃ 

ÍÍ¡áºº

¹ÒÂªÒ¹¹¦�  ÈÔÃÔËÔÃÑÞ   ¹ÒÂª‹Ò§ÈÔÅ»Š»¯ÔºÑµÔ§Ò¹

¤³Ð¼ÙŒ¨Ñ´·íÒ

¡Í§ÊØ¢ÈÖ¡ÉÒ 
¡ÃÁÊ¹ÑºÊ¹Ø¹ºÃÔ¡ÒÃÊØ¢ÀÒ¾


