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รู้จัก

โรคโควิด-19
เชื้อ + การติดต่อ + ความเสี่ยง + การป้องกัน
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ชื่อไวรัส : 
ซาร์ส โควีทู
SARS-CoV-2

ช่องทางออก :  
• เชื้อออกมากับละออง

เสมหะ น�้าลาย จาก
การพูด ไอ จาม 

• ละอองน�้าออกมากับ 
อุจจาระ

ช่องทางเข้า :  
เชื้อเข้าสู่ร่างกายทาง
เยื่อบุทางเดินหายใจ 
จากโพรงจมูก ในคอ 
หลอดลม ถุงลม 
และเยื่อบุตา

เชื้อไวรัสและ
แหล่งที่อยู่ของเชื้อ

Covid-19

แหล่งสะสมเชื้อ : 
อยู่ในสารคัดหลั่งต่างๆ 

น�้ามูก
97.9%

น�้าลาย
88.6%

น�้าตา
1.1%

ในล�าคอ
60%

เลือด
12.3%

อุจจาระ
70.8%
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เชื้อโควิด - 19 
อยู่ไหนเยอะที่สุด

สารคัดหลั่ง คือ สารที่ร่างกายสร้างขึ้นมาเพื่อท�าหน้าที่แตกต่างกันไป 
เมื่อติดโควิด-19 เชื้อจะไปสะสมในสารคัดหลั่งชนิดต่างๆ ในปริมาณไม่เท่ากัน

• น�้าตา
มีเชื้อโควิด-19

ประมาณ 1.1%

• ในล�าคอ
มีเชื้อโควิด-19

ประมาณ 60%
(คุณหมอจะเก็บตัวอย่างจาก

บริเวณคอเพื่อตรวจหาเชื้อด้วย)

• ในอุจาระ
มีเชื้อโควิด-19

ประมาณ 70.8%

• น�้ามูก
มีเชื้อโควิด-19 มากที่สุด 
ประมาณ 97.9%
(การตรวจหาเชื้อจึงตรวจ

จากน�้ามูกเป็นหลัก)

• น�้าลาย
มีเชื้อโควิด-19

ประมาณ 88.6%

(เมื่อเข้าห้องน�้า
สาธารณะ 
อย่าลืมปิดฝาก่อน
กดชักโครกและ
ล้างมือด้วยสบู่
อย่างน้อย 
20 วินาที)

• ในเลือด
มีเชื้อโควิด-19

ประมาณ 12.3%
(การบริจาคเลือดจึงต้องคัดกรอง

อย่างดี ถ้าเป็นกลุ่มเสี่ยงหรือไม่แน่ใจ
อย่าเพิ่งมาบริจาค)
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โรคโควิด-19
เมื่อไหร่ที่เสี่ยงติดเชื้อ

• ไม่สวมหน้ากาก
และพูดคุยหรือกินข้าว/น�้า
ใกล้กันในระยะ 2 เมตร 
(ไม่ว่ากับใครก็ตาม)

• ไม่ได้ล้างมือ
เมื่อหยิบจับ/
สัมผัสสิ่งของ

แล้วใช้มือสัมผัสใบหน้า

ช่องทางหลักเราได้รับเชื้อจากการพูดคุยระยะ
ประชิด ด้วยการหายใจเอาละอองน�้าคัดหลั่งเข้าไป 
ช่องทางที่อาจเกิดขึ้นได้คือ มือไปจับละอองบนพื้น
ผิวสัมผัสแล้วมาขยี้ตา แคะจมูก (เข้าทางโพรงจมูก 
เยื่อบุตา และในล�าคอ)

การ
ติดต่อ : 
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รู้หรือไม่ ?
เชื้อไวรัสโควิด-19 อยู่ได้นานแค่ไหน

5 นาที

• ในละอองน�้ามูก, เสมหะ, 
น�้าลาย, น�้าตา และอากาศ 

4 วัน

• อยู่ในน�้า

7-8 
ชม.

• บนวัดสุ เช่น 
พื้น โต๊ะ 
ลูกบิดประตู

24-48 
ชม.• อยู่บนโต๊ะ

ผิวเรียบ

8-12
ชม.

• ในผ้า 
กระดาษทิชชู่

• อยู่ในตู้เย็น 
ที่อูณหภูมิ ต�่ากว่า 
4 องศาเซลเชียส

1 เดือน
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การเว้นระยะห่าง 
Social Distancing

1- 2 เมตร

• สวมหน้ากาก 
(ปิดช่องทางเข้า 
และช่องทางออก)

• ล้างมือ 
ด้วยสบู่ (20 วินาที) หรือ 

เจลแอลกอฮอล์

• หลีกเลี่ยงที่แออัด  
แต่ถ้าต้องไปในที่แออัด สวมหน้ากาก
ให้มิดชิด และหลีกเลี่ยงการพูดดคุย

• กรณีต้องถอดหน้ากาก 
เว้นระยะห่าง 2 เมตร ให้พ้นจากรัศมี 
พูดไอ-จาม และหลีกเลี่ยงการพูดคุยกัน 

การป้องกันหลัก 
คือการป้องกันตนเอง 

(ไม่เลือกระแวง และไม่เลือกหย่อนยาน)

การเว้นระยะห่างช่วยลด
ความเสี่ยงการติดเชื้อ

โดยเว้นระยะ 1-2 เมตร
จากผู้อืน่
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การดูแลรักษาและอยู่ร่วมกัน
ในชุมชน เมื่อมีผู้ติดเชื้อ

โรคโควิด-19
การแยกแยะผู้ติดเชื้อ และกลุ่มเสี่ยง + 

การดูแลรักษา + การช่วยเหลือ 
และแนวปฏิบัติตัว+การอยู่ร่วมกันในชุมชน 
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ผู้ติดเชื้อโควิด/ผู้ป่วย
ให้มีการจ�าแนกผู้ติดเชื้อโควิดเป็น 3 กลุ่ม

ตามสีเขียว เหลือง แดง

กรณพีืน้ทีย่งัไมไ่ดจ้ดัใหม้ ีHI และเลอืกสง่ผูติ้ดเช้ือกลุม่

สเีขยีวเขา้ศูนยพ์กัคอย (CI) จ�าเปน็ตอ้งพิจารณาเรือ่ง

ควรใหค้วามชว่ยเหลอืสมาชกิในครวัเรอืนทีเ่ปน็

เด็ก ผู้สูงวัย หรือผู้พิการ ในระหว่างผู้ติดเช้ือ

ถูกแยกกักตัวที่ศูนย์พักคอย 

การเตรียมความเข้าใจคนในชุมชน กรณีผู้ติด

เชื้อหายป่วยแล้วกลับมาอยู่ร่วมบ้านและชุมชน

กลุ่มสีเขียว สามารถ

เลอืกการดแูล/กกัตวั 

อยู่ที่บ้าน (Home 

isolation)

กลุ่มสีเขียว
กลุ่ม

สีเหลือง และ แดง
กลุ่มสีเหลืองและแดง ให้เข้า

รับการรักษาใน ศูนย์พักคอย 

(Community Isolation/CI) 

รพ.ทางเลือก (Hospitel) 

และ รพ. 
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กลุ่มเป้าหมาย
ใน วง 1 ที่ต้อง

ได้รับการดูแลรักษา
และช่วยเหลือ

เมื่อพบผู้ติดเชื้อโควิด-19

ผู้ติดเชื้อโควิด-19

คนเสี่ยงสูง

คนที่สัมผัสคนที่ติดเชื้อแบบไม่ใกล้ชิด  
หรือสวมหน้ากากตลอดเวลา

คนเสี่ยงต�่า

คนที่สัมผัสคนที่ติด
เชื้อใกล้ชิดและไม่สวม

หน้ากาก

กรณี
ที่มีอาการแล้ว

ผล ATK เป็นลบ 
พิจารณาท�า RT-PCR  

ถ้าสามารถท�าได้ 

แยกตัว 
10 วัน สังเกต
อาการนับจาก
การสัมผัส
ผู้ติดเชื้อครั้ง
หลังสุด**

ตรวจ
ครั้งที่หนึ่ง 

หลังจากสัมผัส
เสี่ยง 5 วัน 

ครั้งที่สอง เมื่อ
ครบ 10 วัน 

ให้
ตรวจหาการ

ติดเชื้อโดยใช้ชุด 
ATK ถ้าผลเป็นบวก 
คือ ติดเชื้อ ให้เข้า

รับการรักษา

กรณใีนชุมชน มกีารขอใหผู้เ้สีย่งสงูกกัตวัอยูแ่ตใ่นบา้น จ�าเปน็ตอ้งพจิารณาเรือ่ง

 y การติดตามสุขภาพและอาการโดยเฉพาะกลุ่ม 608

 y การให้ค�าปรึกษาเรื่องสภาพจิตใจเพื่อคลายความกังวลใจ

 y การสนับสนุนการยังชีพและของใช้ประจ�าวัน (ค�านึงถึง เด็ก ผู้หญิง ผู้สูงวัย 
และผู้พิการ)

คนวง 1 ที่เสี่ยงสูง
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คนวง 1 ที่เสี่ยงต่�า

 *  คณะอนุกรรมการส่งเสริมภูมิคุ้มกันโรค วันที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2565

** แนวทางเวชปฏิบัติฯ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข วันที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

 ; ไม่ต้องแยกกักตัว ให้สวมหน้ากาก ล้างมือ 
เว้นระยะห่าง 

 ; ยังไม่ต้องตรวจ ATK 

 ; ให้สังเกตอาการ ถ้าพบมีอาการให้ตรวจหา
การติดเชื้อ 

กรณี
อยู่ร่วมบ้าน

กับผู้ติดเชื้อฯ

กรณี
อยู่ในชุมชนหรือ

ไปในพื้นที่ที่มีการ
แจ้งว่ามีผู้ติดเชื้อ

 ;  ไม่ต้องแยกตัว สวมหน้ากาก ล้างมือ เว้น
ระยะห่าง  

 ;  ให้สังเกตอาการ 10 วัน  ถ้าเริ่มมีอาการป่วย
ให้ตรวจหาการติดเชื้อ 

ผู้ติดเชื้อโควิด-19

คนเสี่ยงสูง

คนที่สัมผัสคนที่ติดเชื้อแบบไม่ใกล้ชิด  
หรือสวมหน้ากากตลอดเวลา

คนเสี่ยงต�่า

คนที่สัมผัสคนที่ติด
เชื้อใกล้ชิดและไม่สวม

หน้ากาก

14 ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับโควิด-19



ผู้ติดเชื้อโควิด-19

คนเสี่ยงสูง

คนที่สัมผัสคนที่ติดเชื้อแบบไม่ใกล้ชิด  
หรือสวมหน้ากากตลอดเวลา

คนเสี่ยงต�่า

คนที่สัมผัสคนที่ติดเชื้อ
ใกล้ชิดและไม่สวมหน้ากาก

กลุ่มเป้าหมายในวงสอง
ที่ต้องได้รับการติดตาม

และช่วยเหลือ

คนวงที่ 2 สัมผัสผู้เสี่ยงสูง
 ; คนวงที่ 2 สัมผ้สใกล้ชิดคนที่เสี่ยงสูง  ไม่ต้องแยก
ตัว รอผลตรวจคนวงแรก  

 ; ถ้าพบว่าคนวงแรกติดเชื้อ ให้แยกตัว 10 วัน นับ
จากการสัมผัสใกล้ชิดครั้งหลังสุด ตรวจหาการ
ติดเชื้อ ถ้าผลเป็นลบแยกตัวต่อให้ครบ 10 วัน 

ระหว่างนั้นหากมีอาการของโรคโควิด ให้ตรวจซ�้า   

คนวง 2

ผู้สัมผัสคนเสี่ยงสูง
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เรื่องต้องรู้
เมื่อได้รับเชื้อโควิด-19

เมื่อเชื้อเข้าสู่ร่างกาย ไวรัสจะใช้เซลเยื่อบุทางเดิน

หายใจ ในการแบ่งตัวเพิ่มจ�านวน คนที่ติดเชื้อแล้วจะ

เริ่มมีอาการ 2-10 วันหลังรับเชื้อ (บางคนไม่มีอาการ) 

และในระยะนี้สามารถแพร่เชื้อได้สู่คนอื่นได้

ไวรัสใช้เวลาแบ่งตัวเพิ่มจ�านวน การตรวจหาไวรัส

ด้วย ATK ให้ได้ผล จึงควรตรวจในวันที่ 5 หลังการ

สัมผัสเชื้อครั้งแรก

ปริมาณไวรัส ระยะแพร่เชื้อ

วันที่รับเชื้อ 2-14 วันจะเริ่มมีอาการ หายจากอาการป่วย
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การจ�าแนกกลุ่มผู้ป่วย
และขั้นตอนการรักษา

ผู้ป่วยโควิด - 19

การจ�าแนกกลุ่มผู้ป่วย โดยการ
ซักประวัติ สอบถามอาการ วัดไข้ 

วัดออกซิเจนปลายนิ้ว

การ
รักษา

การรักษาคนไข้กลุ่มสีเขียว 
    เมื่อติดโควิด-19 แล้ว คนไข้ที่เป็น
สเีขยีว ให้แยกตวัอยูบ้่าน หรอืไปศนูย์พกัคอย 
ประเมินอาการทุกวัน ให้ฟ้าทะลายโจรใน
รายที่ไม่มีอาการ ให้ยาฟาวิพิราเวียร์ในราย
ทีม่อีาการ (เชยีงใหม่ให้ผู้ป่วยสีเขยีวทกุราย
ตั้งแต่ต้นปี 2565)

• ไม่ใช่ผู้สูงอายุ / ไม่ใช่เด็กเล็ก

• ไม่มีโรคประจ�าตัว 7 กลุ่มโรค

• ไม่มีอาการ / มีอาการเล็กน้อย
กลุ่มสีเขียว

คนไข้
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การรักษาคนไข้กลุ่มสี
เหลือง
    เมือ่ตดิโควดิ-19 แล้วคนไข้
ที่เป็นสีเหลือง ให้ยาฟาวิพิรา
เวียร์ในทุกรายที่ไม่มีข้อห้าม  
อาจแยกตัวอยู่บ้าน  หรือไป 
รพ. เพื่อรับการรักษา ประเมิน
อาการต่างๆ ทกุวนัเฝ้าระวงัการ
ติดเชื้อในปอด

• ผู้สูงอายุ ผู้มีโรคประจ�าตัว เด็ก
เล็ก คนท้อง แม้จะไม่มีอาการ 
หรือมีอาการเล็กน้อย  

• เริ่มมีอาการเหนื่อย
• คนที่มีอาการมากเช่น  

ไข้สูง ไอ ท้องเสีย  

กลุ่มสีเหลือง
คนไข้

การ
รักษา

การจ�าแนกกลุ่มผู้ป่วย
และขั้นตอนการรักษา

ผู้ป่วยโควิด - 19
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        การรกัษาคนไข้กลุม่แดง 

     เมื่อติดโควิด-19 แล้ว คนที่มี
อาการรุนแรง หรอืมอีาการเหนือ่ยทกุ
รายต้องไปรพ. จะได้ยาฟาวิพริาเวียร์ 
เมือ่อาการดีขึน้สามารถกลบับ้านหรือ
ย้ายไปรพ.สนาม

• มีอาการเหนื่อย หายใจล�าบาก 
• ออกซิเจนปลายนิ้วต�่ากว่า 

96%
• ขณะพักออกซิเจนปลายนิ้ว > 

96% แต่เมื่อท�าทดสอบลุกนั่ง 
1 นาที ลดจากเดิม 3% 

* แนวทางเวชปฏิบัติ การวินิจฉัย ดูแลรักษา  กรณีโรคติดเชื้อไวรสโคโรนา 2019 : 

กรมการแพทย์  ฉบับวันที่ 2 พย. 64

กลุ่มสีแดง
คนไข้

การ
รักษา

การจ�าแนกกลุ่มผู้ป่วย
และขั้นตอนการรักษา

ผู้ป่วยโควิด - 19
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 ) สารพันธุกรรมนี้ สามารถอยู่ในสารคัดหลั่ง ใน

ทางเดินหายใจของคนได้เป็นเวลานาน บางครั้ง

อาจอยู่นานถึง 3 เดือน

 ) ในผูส้มัผสัโรคมาไม่นาน หรือ ก�าลงัมีอาการ หาก

น�าสารคัดหล่ังไปตรวจ จะพบสารพันธุกรรมและ

เพาะได้เชือ้ไวรัสทัง้ตวั แสดงว่าบคุคลนัน้ก�าลงัเป็น

โรคและแพร่เชื้อได้

 ) หากน�าสารคดัหลัง่จากทางเดนิหายใจของผูป่้วย 

ที่ป่วยมานานเกิน 7 วันไปตรวจ จะยังคงพบสาร

พันธุกรรมนี้

 ) แต่ถ้าเพาะเชื้อต่อ จะเพาะไม่ขึ้น เพราะไม่มีส่วน

ประกอบต่างๆ ครบท้ังตวั เป็นเสมอืน “ซากเชือ้” 

ก่อโรคไม่ได้

ภาพขยายโคโรน่าไวรัสทั้งตัว 

ตัดให้เห็นโครงสร้างภายใน เชื้อต้องมี

ส่วนประกอบต่างๆ ครบทั้งตัว จึงก่อโรคได้

ผู้ป่วยโควิด - 19 
ที่รับการรักษาครบก�าหนดแล้ว 
ต้องตรวจหาเชื้อซ้�าหรือไม่ ?

เครื่องวัด
ออกซิเจนปลายนิ้ว
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คนที่แยกตัวครบ 10 วัน  

การตรวจหาเชื้อซ้�า
หลังจากที่หายจากโรคแล้ว 

ไม่มีประโยชน์ เพราะจะพบ

แต่ “ซากเชื้อ” และท�าให้

เข้าใจผิดว่าบุคคลนั้นยังแพร่

เชื้อได้ จึงไม่จ�าเป็นต้องตรวจ

 ; นับจากวันที่เริ่มมีอาการ หรือวันที่ตรวจ

พบในกรณีที่ไม่มีอาการ  

 ; ให้ปฏบิตัตินตามแนววถิชีวีติใหม่ สามารถ

พักอยู่บ้าน หรือ ท�างานได้ ไม่จ�าเป็นต้อง

ตรวจหาการติดเชื้อซ�้า*
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ส�าหรับคนที่หายป่วย

1. ใช้ชวีติได้ตามปกต ิแต่ยึดหลกั “สวมหน้ากากฯ 

เว้นระยะห่าง ล้างมือ”

2. ท�างานได้ตามปกติ หากร่างกายพร้อม 

ไม่ต้องตรวจเชื้อซ�้า

3. หากมีอาการแน่นหน้าอก หายใจล�าบาก 

อ่อนเพลีย ให้ไปพบแพทย์

4. “ฉีดวัคซีนโควิด-19 ได้ หลังติดเช้ือไปแล้ว 

1-3 เดือน 

5. หมัน่รักษาสขุภาพ กนิอาหารครบ 5 หมู่ ออก

ก�าลังกาย ท�าจิตใจให้ผ่องใส งดเหล้า/บุหรี่ 

แนวทางปฏิบัติตัว
เมื่อหายจากโควิด-19

ส�าหรับคนที่
หายป่วยแล้ว
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ส�าหรับคนในครอบครัว

1. ยึดหลัก “สวมหน้ากากฯ เว้นระยะห่าง ล้างมือ”

2. ท�าความสะอาดเครื่องนอน เสื้อผ้า ของทุกคนอยู่

เสมอ

3. งดกินอาหารร่วมกัน ไม่ควรพูดคุยขณะกินข้าว

4. ล้างมือก่อน-หลังเข้าห้องน�้า และท�าความสะอาด

หลังใช้ทุกครั้ง

5. เห็นอกเห็นใจ ให้ก�าลังใจซึ่งกันและกัน

6. หากจะมีเพศสัมพันธ์ หรือจูบ ควรหายป่วยแล้ว

อย่างน้อย 30 วัน และผู้หายป่วยต้องไม่มีอาการ

เป็นไข้ ไอ

แนวทางปฏิบัติตัว
ส�าหรับคนใน

ครอบครัว
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ส�าหรับคนในชุมชน

1. ผู้น�าชุมชน อสม. นิติบุคคล แจ้งทุกคนทราบว่า มีคนหายป่วย 

และติดตามช่วยเหลือ

2. ยึดหลัก “สวมหน้ากากฯ เว้นระยะห่าง ล้างมือ”

3. เข้าใจ ให้ก�าลังใจ ไม่รังเกียจผู้หายป่วย

กรณีแยกกักตัวที่บ้าน (HI)

• แสดงใบรับรองแพทย์/เอกสารรับรองการแยกกักตัว เอกสารอื่น

ที่แสดงว่ารักษาครบ 10 วัน

กรณีอยู่ในศูนย์แยกกักตัว

ในชุมชน (CI)

•  แสดงใบรับรองแพทย์/เอการรับรองการแยกกักตัว / เอกสารอื่น

ที่แสดงว่ารักษาครบ 10 วัน (ถ้ามี)

แนวทางปฏิบัติตัว
ส�าหรับคนในชุมชน
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ส�าหรับสถานที่ท�างาน

ผู้หายป่วย แจ้งหน่วยงานเพื่อขอท�างานที่บ้าน (Work form Home) 

หลังจากหายป่วย ในกรณีที่ไม่สามารถท�างานที่บ้านได้ ให้เน้นมาตรการ

ป้องกันตนเอง โดยมีค�าแนะน�าดังนี้

1. ยึดหลัก “สวมหน้ากากฯ เว้นระยะห่าง ล้างมือ”

2. ค่อยๆ ปรับสภาพการท�างาน ไม่เร่งรีบท�างานหนัก วางแผนจัดการ

ตารางงานและแบ่งภาระงานให้เหมาะสม

3. ลดหรือหลีกเลี่ยงการท�ากิจกรรมหลายอย่างพร้อมกันในครั้งเดียว หรือ

ท�าให้รู้สึกเหนื่อยมากกว่าปกติ

4. หาเวลาพักระหว่างวันเพื่อให้ร่างกายค่อยๆ ฟื้นฟู

5. หากรู้สึกเครียดและล้า ให้หยุดพัก ไม่ฝืนร่างกาย

สถานที่ท�างาน

1. ท�าความเข้าใจ เห็นอกเห็นใจ และไม่รังเกียจผู้ที่หายป่วย

2. หัวหน้างานพิจารณามอบหมายงานที่ไม่หนักเกินไปในช่วงแรก

3. จัดตารางงานโดยให้มีการกระจายและแบ่งภาระงานให้เหมาะสม

แนวทางปฏิบัติตัว
ส�าหรับสถานที่ท�างาน
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กรณีผู้ติดเชื้อที่สบายดี/ไม่มีอาการ (นับจากวันที่ตรวจ

พบเชือ้) ทีแ่ยกกกัตวัทีบ้่าน (HI) หรอือยูใ่นศนูย์แยกกกัตวั

ในชุมชน (CI) ครบ 10 วัน

กรณีผูต้ิดเชื้อที่มีอาการน้อย ที่แยกกักตัวที่บ้าน หรืออยู่ใน

ศูนย์แยกกักตัวในชุมชน (CI) ครบ 10 วัน 

ส�าหรับจังหวัดที่มีปัญหาเตียงในโรงพยาบาล อาจให้อยู่

โรงพยาบาล 5 – 7  วัน และกลับไปกักตัวต่อท่ีบ้านจน

ครบ 10 วัน 

(ที่มา : กรมการแพทย์)

1

2

3
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การเตรียมความพร้อมชุมชน 
และทางเลือกการดูแล
ในครอบครัวและที่บ้าน

โรคโควิด-19
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การเตรียมความพร้อม 

การตรวจเชิง
รุกในชุมชน

สร้างความเข้าใจของคนในชุมชน  
และระบบรองรับคนที่ติดเชื้อและคนที่เสี่ยงสูง 

ให้ได้รับการดูแล  
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การแยกแยะผู้ติดเชื้อ 
และผู้เสี่ยงกลุ่มต่างๆ 

ผู้ติดเชื้อโควิด-19

คนเสี่ยงสูง

คนที่สัมผัสคนที่ติดเชื้อแบบไม่ใกล้ชิด  
หรือสวมหน้ากากตลอดเวลา

คนเสี่ยงต�่า

คนที่สัมผัสคนที่ติดเชื้อ
ใกล้ชิดและไม่สวมหน้ากาก
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ผู้ป่วยสีแดง
เข้ารับการรักษา

ผู้ป่วยสีเหลือง 
ได้รับการสังเกตอาการ 
และรักษาทันท่วงที

ผู้ป่วยสีเขียว
รักษาตัวเองที่บ้าน
ภายใต้การดูแล
ของทีมแพทย์

ผู้เสี่ยงสูง 
ผล ATK - รับการตรวจ 
ครั้งที่ 2 เมื่อครบ 10 วัน

หลังสัมผัสเสี่ยง

ผู้เสี่ยงต�่า 
สังเกตอาการตัวเอง
โดยใช้ชีวิตตามปกติ

การแยกแยะผู้ติดเชื้อ 
และผู้เสี่ยงกลุ่มต่างๆ 
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การดูแลช่วยเหลือผู้ป่วย
และสมาชิกในครอบครัว 

(คิดถึง เด็ก ผู้หญิง 

ผู้สูงวัยและผู้พิการ)

• ยารักษาที่
กินประจ�า

• สภาพจิตใจ • อุปกรณ์ป้องกัน
ส่วนบุคคล

• น�้ายาท�าความ
สะอาด

• การยังชีพและของใช้จ�าเป็น
ในชีวิตประจ�าวัน
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การดูแลรักษาผู้ติดเชื้อโควิด-19 
ที่บ้านและชุมชน

1 2

ท�าไมจึงมีทางเลือก
ในการดูแลในครอบครัว
และที่บ้าน

เพื่อให้โรงพยาบาลท�า
หน้าท่ีดูแลผู้ป่วยสีแดงที่
มีอาการหนัก

เพื่อไม่ให้โรงพยาบาล
รับภาระในการดูแลจน
เกินก�าลัง
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เพื่อให้หน่วยงานสาธารณสุข 
สามารถจัดระบบการดูแลได้มี
ประสทิธภิาพ ทัง้การดแูลผูป่้วย
โควิด-19 และผู้ป่วยอื่น

เพื่อให้ผู้ป่วยสีเขียวท่ีไม่มีอาการ
หรือมีอาการเล็กน้อย

ลดความเสี่ยงในการสัมผัส
เชื้อเพิ่ม
การอยูบ้่านทีคุ้่นเคย ท�าให้ผ่อน
คลาย ไม่ตงึเครยีด สขุภาพจติดี 
ร่างกายฟื้นตัวได้เร็ว

เพ่ือพัฒนาเป็นแนวทาง
ส่งเสริมให้ชุมชนดูแลและ
อยู่ร่วมกับโควิด-19 ใน
ระยะต่อไป

3

4

5
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การดูแลรักษาผู้ติดเชื้อโควิด19 
และคนที่มีความเสี่ยงสูง(PUI) 

ที่บ้าน (Home Isolation)

 y ควรให้ความช่วยเหลือสมาชิกในครัวเรือนที่เป็น

เด็ก ผู้สูงวัย หรือผู้พิการ ในระหว่างผู้ติดเชื้อ

ถูกแยกกักตัวที่ศูนย์พักคอย 

 y การเตรียมความเข้าใจคนในชุมชน 

กรณีผู้ติดเชื้อกลับมาอยู่ร่วมบ้านและชุมชน

ผู้ติดเชื้อโควิด และ PUI
แยกตัวดูแลรักษาที่บ้าน โรงพยาบาล
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หลักการส�าคัญ 

การดูแลรักษา
ที่บ้าน /ชุมชน  

ผู้ติดเชื้อโควิด

ที่ไม่มีอาการ/มีอาการ

เล็กน้อย สามารถ

หายเองได้ ใน 14 วัน 

สามารถดูแลรักษาที่

บ้าน/ชุมชน แต่ยังคงอยู่

ในการดูแลของแพทย์ 

พยาบาล
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บริการที่จะได้รับ

 ; การติดตามโดยแพทย์ 

พยาบาล ร่วมกับทีมอาสา

ชุมชน ผ่าน Teleheatlh  

ทุกวันๆ ละ 2 ครั้ง 

 ; การดูแลรักษา เช่น 

ยาฟ้าทะลายโจร ยาลดไข้  

ยาฟาวิพิราเวียร์ ฯลฯ

 ; ปรอทวัดไข้   

ที่วัดออกซิเจนปลายนิ้ว 

 ; การประสานส่งต่อหากมีอาการ

ผิดปกติ เพื่อให้ได้รับการดูแล

รักษาที่เหมาะสม

 ; อาหาร 3 มื้อตลอดช่วงที่

แยกตัวอยู่ที่บ้าน/ชุมชน
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การเตรียมพื้นที่
และการจัดการบ้านส�าหรับ

การดูแลผู้ติดเชื้อที่บ้าน 

(กรมอนามัย 11-20 กรกฎาคม 2564)
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การจัดเตรียมพื้นที่
และการจัดการบ้าน

 ) ให้แยกห่างจากผู้สูงอายุ 
ผูป่้วยด้วยโรคเรือ้รงัให้มาก
ที่สุด

 ) แยกของใช้ส่วนตัว แยก
การท�าความสะอาด

 ) เปิดประตู หน้าต่าง เพื่อ
ให้มีการระบายอากาศสู่
ภายนอกเป็นระยะ และปิด
ประตูด้านที่เชื่อมต่อกับคน
อื่นภายในบ้าน
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 ) ควรแยกห้องนอน 
หรือใช้ฉากกั้นกรณี
ไม่มีห้องแยก 

 ) การใช้ห้องน�้า ห้อง
ส้วม กรณไีม่สามารถ
แยกห้องได้ ให้ผู้อื่น
ใช้ห้องน�้าก่อน ผู้ติด
เชื้อ/ผู ้แยกกักตัวที่
บ้านใช้เป็นคนสดุท้าย 
พร้อมท�าความสะอาด
ให้เรียบร้อย
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การปฏิบัติตัวในการ
อยู่ร่วมกัน

 )  ยึดหลัก 
สวมหน้ากากฯ 

เว้นระยะห่าง ล้างมือ

 ) ใช้ถังขยะที่มีฝาปิดมิดชิด

 ) ฆ่าเช้ือด้วยน�้ายาฟอกขาว และผูก
ปากถุงให้แน่น

 ) แยกขยะตดิเชือ้กบัขยะทัว่ไปให้ชดัเจน

การจัดการ
ขยะติดเชื้อ 

(เปื้อนน้�ามูก น้�าลาย 
สารคัดหลั่ง)

 )  สวมหน้ากากให้
ถูกวิธี เมื่ออยู่ใกล้ 
/ ห้องเดียวกัน / 
น�าอาหารไปให้

 )  หลีกเลี่ยงการกิน
อาหารร่วมกัน
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สิ่งที่ไม่ควรท�า 

การฉีดพ่นท�าลายเชื้อบน
ร่างกายของบุคคล 

ไม่ช่วยเพิม่ความปลอดภยัต่อการตดิเชือ้ 

เนื่องจากหากบุคคลมีเชื้อไวรัสอยู่ เช้ือ

จะอยู่ที่ทางเดินหายใจ ซึ่งการพ่นยาฆ่า

เชื้อในลักษณะดังกล่าว จะไม่สามารถ

ท�าลายเช้ือได้ นอกจากนี้ ยาฆ่าเชื้อยัง

อาจจะเป็นอันตรายต่อคนได้ จึงไม่ควร

ท�าโดยเด็ดขาด

ไม่มีความจ�าเป็นที่จะต้องฉีด
พ่นน้�ายาฆ่าเชื้อหรืออบฆ่า
เชื้อด้วยสารเคมีต่างๆ 

บนถนน สถานที่สาธารณะ หรืออาคาร 

บ้านเรือนใดๆ ไม่ว่าในสถานที่นั้นจะมี

ผู้ป่วยโรคนี้หรือไม่ การปฏิบัติดังกล่าว 

เป็นการสิ้นเปลืองโดยเปล่าประโยชน์
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ที่มา :  ค�าแถลงของสมาคมโรคติดเชื้อแห่งประเทศไทย  

 ประกาศเมื่อวันที่ 10 เมษายน 2563 
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วัคซีนโควิด-19
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วัคซีน 
COVID-19
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 � ใช้ไวรัสอื่นเป็นตัวพา
แอสตราซิเนก้า, 

จอห์นสัน & จอห์นสัน

 � ชนิดเชื้อตาย
ซิโนแวค ,  ซิโนฟาร์ม

 � เอ็มอาร์เอ็นเอ (mRNA)
ไฟเซอร์, โมเดอร์นา

 � ท�าจากโปรตีนของ 

เชื้อโควิด
    โนวาแวค

ชนิดของวัคซีน COVID - 19
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ผู้ที่เคย
ติดเชื้อ 

รักษาหายแล้ว 
ก็ควรได้รับ

วัคซีน

   โดยเฉพาะ

1. ผู้สูงอายุ  ( 60 ปีขึ้นไป)

ทุกคน
ควรได้รับ

วัคซีน 
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การฉีดวัคซีน

เข็มกระตุ้น (เข็ม 3) 

เป็นเรื่องจ�าเป็นเพื่อป้องกัน

เชื้อกลายพันธุ์ 

รวมทั้งโอมิครอน

2. ผู้ที่อายุ 12 ปีขึ้นไป และมีโรค

ประจ�าตัว  

* เบาหวาน โรคอ้วน

* โรคหัวใจ ความดันสูง  
โรคหลอดเลือดสมอง

* โรคปอดเรื้อรัง

* มะเร็งระยะรักษา

* ไตวายเรื้อรัง

* ผู้ติดเชื้อฯ/ผู้ป่วยเอดส์

* ผู้ป่วยจิตเวช  ออทิสติก

* ผู้ป่วยที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้และ
ผู้ดูแล
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วัคซีน Covid 19  ที่ใช้ในปัจจุบัน 

สูตร
วัคซีน ระยะเวลา

เข็มที่ 1 เข็มที่ 2 เข็มที่ 3

สูตรที่ 1 ชิโนแวค ชิโนแวค  ไฟเซอร์ ระยะ 1 เดือนขึ้นไป

สูตรที่ 2 แอสตราซิเนกา แอสตราซิเนกา ไฟเซอร์ ระยะ 3 เดือนขึ้นไป

สูตรที่ 3 ซิโนแวค แอสตราซิเนกา ไฟเซอร์ ระยะ 3 เดือนขึ้นไป

สูตรที่ 4 ไฟเซอร์  ไฟเซอร์   ไฟเซอร์  ระยะ 6 เดือนขึ้นไป 

(สามารถใช้โมเดอร์นา

หรือไฟเซอร์แทนกันได้)

1. แอสตราซิเนก้า (AstraZeneca)   
ฉีดเข้ากล้ามเนื้อ 2 ครั้งห่างกัน 10 - 12  สัปดาห์  

2. ซิโนแวค + แอสตราซิเนก้า 
ฉีดซิโนแวคเข็มที่ 1 และฉีดแอสตร้าซิเนก้าเข็มที่ 2 ระยะ

ห่างกัน 3-4 สัปดาห์

3. ซิโนแวค (Sinovac)
ฉีดเข้ากล้ามเนื้อ 2 ครั้งห่างกัน 2 -  4  สัปดาห์  และ

กระตุ้นเข็มที่ 3 ด้วย แอสตราซิเนก้า หรือ ไฟเซอร์  ห่าง

จากเข็ม 2  ตั้งแต่ 1 – 3 เดือน

4. ไฟเซอร์ ( Pfizer ) ส�าหรับเด็ก 12-18 ปี
ฉีดเข้ากล้ามเนื้อ 2 ครั้งห่างกัน 3 -  4  สัปดาห์

ค�าแนะน�าในการฉีดวัคซีนเข็มที่ 3 
หลังการฉีดเข็มสอง ส�าหรับสูตรการฉีดวัคซีนต่าง ๆ ที่มีใช้ในประเทศไทย

**ให้ติดตามค�าแนะน�าการฉีดวัคซีนในเด็กกลุ่ม
อายุ 5 -11 ปี กลางเดือนกุมภาพันธ์ 2565
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ปัจจุบัน

มีการพิจารณาการฉีด
วัคซีนกระตุ้นเข็มที่สาม 

และอาจจ�าเป็นต้องมี
การฉีดกระตุ้นต่อๆ ไป

ลดอาการ
เจ็บป่วยหนัก

และเสียชีวิตเมื่อติดเชื้อ 
(ตามประสิทธิภาพของ

วัคซีนแต่ละชนิด)

ทุกคนควรได้รับวัคซีน
   วัคซีนช่วยให้

แม้จะฉีดวัคซีน
แล้วแต่ยัง

ต้องป้องกันตนเอง
ด้วยการสวมหน้ากาก + 

เว้นระยะห่าง 

+ หมั่นล้างมือ

กระตุ้น
การสร้าง

ภูมิคุ้มกัน
ในร่างกาย

49ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับโควิด-19



การด�าเนินชีวิตหากยังไม่ฉีดวัคซีน
1. ต้องเข้มงวดกับการป้องกันตนเอง

สูงสุด
2. อาจถูกจ�ากัดสิทธิในการใช้บริการ

สาธารณะ เช่น การเดินทาง การท�า

ธุรกรรมต่างๆ ฯลฯ

คนที่ยังไม่ได้รับบริการฉีดวัคซีนเพราะ
1. ต่อต้าน
2. ไม่เห็นประโยชน์
3. ลังเล

•  กลัวเสียชีวิต เจ็บ ป่วย และไม่ได้รับ
การเยียวยา

•  ไม่มั่นใจในประสิทธิภาพ 
•  รอวัคซีนที่ตนเองเลือก
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อาการ
ไม่พึงประสงค์

จากวัคซีน 
COVID-19
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อาการไม่พึงประสงค์จากวัคซีน

อาการ
ไม่พึง

ประสงค์ 
ที่ควรพบ

แพทย์

 U ไข้สูงกว่า 39 เซลเซียส

 U เจ็บหน้าอก หัวใจเต้นเร็ว 
เต้นไม่สม่�าเสมอ

 U เวียนหัว ชัก แขนขาชา อ่อนแรง

 U มีลมพิษ ปากบวม หน้าบวม 
หายใจล�าบาก

 U คลื่นไส้ อาเจียน ปวดท้องรุนแรง

โอกาสเกิดน้อย
แต่ถ้าเป็น ควรรีบไปหาหมอ

หรือ โทร. 1422, 1669 ถ้าเป็น
แบบนี้ให้ระวัง
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Sinovac

ไข้ เพลีย ปวดหัว คลื่นไส้
35 % (1 ใน 3)

ขาอ่อนแรงชั่วคราว
0.008 %

(8 ต่อล้านคน)

อาการแพ้รุนแรง (ไทย)
0.0016 %

(16 ต่อล้านคน)

ภาวะลิ่มเลือด 
(ในต่างประเทศ)

4 ต่อล้านคน

อาการที่แพ้รุนแรง (ไทย)
0.0012 %

(12 ต่อล้านคน)

ไข้ เพลีย ปวดหัว คลื่นไส้
35% (1 ใน 3)

Astra Zeneca
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ISRR  มีอาการคล้ายโรคหลอด
เลือดสมอง เช่น  อ่อนแรง พูดไม่
ชัด  ตามัว ฯลฯ เมื่อตรวจเอกซเรย์
คอมพิวเตอร์สมอง หรือเอ็มอาร์ไอ 
ผลตรวจปกติ    ISRR เป็นปฏิกิริยา
ตอบสนองของร่างกายต่อการ
ฉีดวัคซีนที่เกิดจากความกังวล 
ความเครียด  ส่วนใหญ่มักเกิดขึ้น 
5 – 30 นาที   อาการจะเป็นชั่วคราว 
และหายเป็นปกติใน 1 – 3 วัน *

ผลข้างเคียง
ท่ีพบได้ไม่บ่อย 
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VITT  : ภาวะเกร็ดเลือดต่ำา และ
หลอดเลือดอุดตัน หลังฉีดวัคซีนโควิด  
ซึ่งจะเกิดขึ้นหลังฉีดวัคซีน 4-30 วัน  
(พบ 1:125,000 - 1:1,000,000)**

กล้ามเนื้อหัวใจอักเสบ
และเยื่อหุ้มหัวใจอักเสบ  จากวัคซีน
ชนิด mRNA  พบในผู้ชายมากกว่า
ผู้หญิง พบในเด็กมากกว่าผู้ใหญ่ 
อัตราการเกิดต่ำามาก
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ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับ 

เพื่อการเตรียมความพร้อม
ของชุมชน

โรคโควิด-19

คณะกรรมการองค์กรพัฒนาเอกชนด้านเอดส์ (กพอ.) 
มูลนิธิรักษ์ไทย 
มูลนิธิเอมพลัส 

MAP foundation 
เครือข่ายผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ ภาคเหนือตอนบน

คณะกรรมการประสานงานองค์กรพัฒนาเอกชนพัฒนาชนบท (กป.อพช.) ภาคเหนือ
หน่วยรับเรื่องร้องเรียนตาม, มาตรา 50(5) 
สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ จังหวัดเชียงใหม่ 

บ้านเตื่อมฝัน 
โครงการสนับสนุนระบบสุขภาพปฐมภูมิชุมชนเชียงใหม่ฯ กรณีโควิด-19 (สสส.ส�านัก 7)

องค์กรภาคีสนับสนุนข้อมูลพื้นฐาน : Com COVID-19

องค์กรภาคีหลัก COVID-19 Team North (CTN)


