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ภำพปก: ภำพถ่ำยซำร์ส-โควี-2 ไวรัสก่อโรคโควิด-19 จำกกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนชนิดแสงส่องผ่ำน
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ของชื่อ “โคโรนำไวรัส” เพรำะ corona คือ มงกุฎ (ที่มำภำพ: วิกิพีเดีย)
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สำรบัญ
หมวดหมู่
ความรู้พนื้ ฐาน

คาถาม

หน้า

โคโรนำไวรัสชนิดใหม่คอื อะไร?
ทำไมจึงเรียกว่ำ โควิด-19?
โควิด-19 พบครัง้ แรกในประเทศจีนใช่หรือไม่?
ไวรัสแพร่กระจำยอย่ำงไร?
อำกำศร้อนช่วยหยุดยัง้ กำรแพร่ระบำดได้จริงหรือไม่?

7
7
7
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ยุงหรือเห็บหมัดนำเชือ้ ไวรัสนีไ้ ด้หรือไม่?
ต้องป้องกันตัวเองอย่ำงไร?
กำรสวมหน้ำกำกอนำมัยสำคัญอย่ำงไร?
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มีขอ้ ควรระวังเกี่ยวกับหน้ำกำกอะไรบ้ำง?
หำกต้องไปรักษำตัวด้วยโรคอื่นที่โรงพยำบำลช่วงโควิด-19 ระบำด จะ
ปลอดภัยหรือไม่?
จะติดเชือ้ จำกจดหมำยหรือพัสดุภณ
ั ฑ์ได้หรือไม่?
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ยังบริจำคเลือดได้ไหม?
คนที่สวมคอนแทกต์เลนส์ตอ้ งระวังอะไรเป็ นพิเศษหรือไม่?
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นำ้ สบูห่ รือแอลกอฮอล์ปอ้ งกันโควิด-19 ได้หรือไม่?
กำรทำควำมสะอำดพืน้ ผิวและผลิตภัณฑ์ตำ่ งๆ ควรทำอย่ำงไร?

11
11

หำกคนใกล้ชิดผู้ป่วย

ถ้าป่วยหรือมีคนในบ้านป่วย ควรทาอย่างไร?

การดูแลเด็กและผู้สูงอายุ

หำกสัมผัสใกล้ชิดกับผูป้ ่ วยโควิด-19 ต้องทำอย่ำงไร?
เด็กๆ มีควำมเสี่ยงที่จะป่ วยจำกโควิด-19 แค่ไหน?
เด็กๆ จำเป็ นต้องสวมหน้ำกำกอนำมัยหรือไม่?
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เด็กๆ ออกไปเล่นกับเพื่อนได้หรือไม่?
เด็กๆ ใช้เวลำกับผูส้ งู อำยุหรือผูม้ ีโรคประจำตัวได้หรือไม่?
โควิด-19 ทำให้เกิดอำกำรอย่ำงไรบ้ำง?
เป็ นไปได้หรือไม่ที่จะติดไข้หวัดใหญ่และโควิด-19 พร้อมกัน?
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เป็ นไปได้หรือไม่ที่จะเก็บตัวอย่ำงและตรวจที่บำ้ น?
จำเป็ นต้องตรวจกำรติดเชือ้ แค่ไหน?

14
14

เมื่อใดควรเข้ารับการตรวจโควิด-19? และผลตรวจหมำยควำมว่ำอย่ำงไร?

15

การแพร่กระจาย

การป้ องกันตัว

อาการป่ วย
การตรวจโรค
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ตรวจการติดเชื้อในอดีต (ตรวจแอนติบอดี) ได้อย่างไร? ผลการตรวจ
หมายความว่าอย่างไร?
เป็ นไปได้หรือไม่ที่จะตรวจไวรัสไม่พบ แล้วต่อมำภำยหลังตรวจพบไวรัส?
ใครบ้ำงที่เสี่ยงจะป่ วยหนักจำกโควิด-19?
ควรงดยำใดบ้ำงหรือไม่ หำกป่ วยโควิด-19?
ผูท้ พุ พลภำพมีควำมเสี่ยงมำกกว่ำคนทั่วไปหรือไม่?

15

ผูป้ ่ วยโควิด-19 กับป่ วยภูมิแพ้ตำมฤดูกำล มีอำกำรแตกต่ำงกันอย่ำงไร?
กำรป่ วยภูมแิ พ้ตำมฤดูกำล เพิ่มควำมเสี่ยงที่จะป่ วยโควิด-19 หรือไม่ และ
หำกติดโควิด-19 จะทำให้มีอำกำรหนักขึน้ หรือไม่?
กำรสวมหน้ำกำกอนำมัยจะทำให้ลดอำกำรภูมิแพ้ตำมฤดูกำลได้หรือไม่?
การตรวจสอบเส้นทางการ กำรตรวจสอบเส้นทำงกำรติดเชือ้ (contact tracing) คืออะไร?
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ผู้เสี่ยงป่ วยหนัก

ผู้ป่วยภูมิแพ้ตามฤดูกาล
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ติดเชือ้
ระหว่ำงกำรตรวจสอบ จะเกิดอะไรขึน้ กับข้อมูลส่วนตัวบ้ำง?
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หำกผลตรวจพบว่ำติดเชือ้ จะต้องทำอย่ำงไรบ้ำง?
ใครบ้ำงที่ถือเป็ นผูส้ มั ผัสใกล้ชิด (close contact) กับผูป้ ่ วยโควิด-19?
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หำกขณะนัน้ ใส่หน้ำกำก จะถือว่ำเป็ นผูส้ มั ผัสใกล้ชิดหรือไม่?
หำกเป็ นผูส้ มั ผัสใกล้ชิด จะต้องตรวจโรคโควิด-19 หรือไม่?
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หำกเคยอยูใ่ นบริเวณใกล้เคียงกับผูต้ ิดเชือ้ อยู่ จะต้องทำอย่ำงไรบ้ำง?
จำเป็ นต้องดำวน์โหลดแอปติดตำมกำรติดเชือ้ ไว้ในมือถือหรือไม่?
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งานศพ

มีควำมเสี่ยงแค่ไหนในกำรร่วมงำนศพผูเ้ สียชีวิตจำกโควิด-19?
ควรจัดกำรข้ำวของของผูเ้ สียชีวิตจำกโควิด-19 อย่ำงไร?
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การทาความสะอาดและ
ฆ่าเชือ้

ต้องทำควำมสะอำดฆ่ำเชือ้ ข้ำวของต่ำงๆ อย่ำงไร?
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กำรทำควำมสะอำดแตกต่ำงจำกกำรฆ่ำเชือ้ อย่ำงไร?

บริเวณที่พบผู้ป่วย จะดูดฝุ่นทาความสะอาดอย่างไรให้ปลอดภัย?
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ควรทำควำมสะอำดแบบกิจวัตรอย่ำงไร? บ่อยครัง้ มำกน้อยเพียงใด?
ใครมีหน้ำที่ทำควำมสะอำดและฆ่ำเชือ้ ?
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คลื่นอัลตรำซำวนด์, แสงยูวีควำมเข้มข้นสูง, หลอดแอลอีดสี ีนำ้ เงิน หรือ
อุโมงค์ฆ่ำเชือ้ มีประสิทธิภำพมำกน้อยเพียงใด?
ควรฉีดฆ่ำเชือ้ บริเวณที่โล่งนอกอำคำร, ทำงเดิน และถนน เพือ่ ป้องกันกำร
แพร่กระจำยของโรคหรือไม่?
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สัตว์เลีย้ งและปศุสัตว์

การรับมือของชุมชน
อาหารและนา้

อุจจาระและนา้ เสีย

สระว่ายนา้ , อ่างอาบนา้
และสวนสนุกทีม่ ีนา้

วัคซีน

ติดโควิด-19 จำกสัตว์เลีย้ งหรือปศุสตั ว์ได้หรือไม่?
ไวรัสก่อโรคโควิด-19 ติดอยูบ่ นผิวหนังหรือขนของสัตว์หรือไม่?
ใช้นำ้ ยำฆ่ำเชือ้ ที่เช็ดล้ำงมือกับสัตว์ได้หรือไม่?
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นำสุนขั ไปสวนสำธำรณะได้หรือไม่?
นำสุนขั ไปฝำกเลีย้ งหรือทำควำมสะอำดได้หรือไม่?

26
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หำกสัตว์เลีย้ งป่ วย และคิดว่ำติดโควิด-19 ต้องทำอย่ำงไร?
สัตว์หรือผลิตภัณฑ์จำกสัตว์ที่นำเข้ำปลอดภัยหรือไม่?
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สัตว์ป่ำแพร่กระจำยโรคโควิด-19 ให้คนหรือสัตว์เลีย้ งได้หรือไม่?
ไวรัสก่อโรคโควิด-19 จะกลับสูส่ ิ่งแวดล้อมผ่ำนทำงนำ้ เสียและสัตว์ใน
ธรรมชำติที่ติดเชือ้ ได้หรือไม่?
ชุมชนจะรับมือและบรรเทำควำมรุนแรงของกำรระบำดโควิด-19 ได้อย่ำงไร?
ติดโควิด-19 จำกอำหำร (รวมทัง้ ทีซ่ อื ้ กลับจำกร้ำนอำหำร, ทำใหม่ๆ, อำหำร
แช่แข็ง, หรืออำหำรในบรรจุภณ
ั ฑ์) หรือนำ้ ดื่มได้หรือไม่?
ไวรัสก่อโรคโควิด-19 แพร่กระจำยผ่ำนนำ้ ที่ฆำ่ เชือ้ แล้วได้หรือไม่?
พบไวรัสก่อโรคโควิด-19 ในอุจจำระหรือไม่?
ไวรัสก่อโรคโควิด-19 แพร่กระจำยผ่ำนระบบนำ้ เสียได้หรือไม่?
ไวรัสก่อโรคโควิด-19 แพร่กระจำยผ่ำนนำ้ ท่วมได้หรือไม่?

27
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ไวรัสก่อโรคโควิด-19 แพร่กระจำยผ่ำนสระว่ำยนำ้ , อ่ำงอำบนำ้ และสวน
สนุกที่มีนำ้ ได้หรือไม่?
ไวรัสก่อโรคโควิด-19 แพร่กระจำยผ่ำนนำ้ ในสระว่ำยนำ้ แบบนำ้ เกลือได้
หรือไม่?
ไวรัสก่อโรคโควิด-19 แพร่กระจำยผ่ำนนำ้ ในทะเลสำบ, แม่นำ้ หรือ
มหำสมุทรได้หรือไม่?
ต้องสวมหน้ำกำกผ้ำในนำ้ หรือไม่?
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แสงยูวใี นแสงอำทิตย์ฆ่ำเชือ้ ตำมผิววัตถุที่ใช้รว่ มกันหรือไม่?
ต้องทำควำมสะอำดหรือฆ่ำเชือ้ ผิวหน้ำวัตถุทใี่ ช้รว่ มกัน (เช่น มือจับใน
ห้องนำ้ ) ในสระว่ำยนำ้ , อ่ำงนำ้ อุน่ และสวนสนุกที่มีนำ้ บ่อยเพียงใด?
วัคซีนป้องกันโควิด-19 จะทำให้ป่วยเป็ นโควิด-19 ได้หรือไม่?
หลังจำกฉีดวัคซีนแล้ว จะทำให้ผลตรวจไวรัสก่อโรคโควิด-19 เป็ นบวกใช่
หรือไม่?
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ยา

ยุคหลังวัคซีนโควิด-19

หลังจำกเป็ นโควิด-19 และหำยป่ วยแล้ว ยังจำเป็ นต้องฉีดวัคซีนป้องกันโค
วิด-19 หรือไม่?
กำรฉีดวัคซีนช่วยป้องกันไม่ให้ป่วยจำกโรคโควิด-19 ใช่หรือไม่?
วัคซีนโควิด-19 จะไปเปลี่ยนดีเอ็นเอของคนได้รบั วัคซีนหรือไม่?
ภูมิคมุ้ กันที่ได้จำกกำรติดเชือ้ ไวรัสตำมธรรมชำติกบั ที่ได้จำกกำรฉีดวัคซีนโค
วิด-19 แบบใดอยูไ่ ด้นำนกว่ำกัน?
มีอะไรเป็ นส่วนประกอบในวัคซีนบ้ำง?
ใครจะได้รบั วัคซีนก่อนหลังตำมลำดับอย่ำงไร?
ระหว่ำงที่รอรับกำรฉีดวัคซีน ต้องป้องกันตัวเองอย่ำงไร?
จำเป็ นต้องฉีดวัคซีนโควิด-19 กีค่ รัง้ ?
หำกฉีดวัคซีนครบ 2 โดสแล้ว ยังต้องใส่หน้ำกำกและหลีกเลี่ยงกำรใกล้ชิด
อยูห่ รือไม่?
ฉีดวัคซีนโควิด-19 พร้อมกับวัคซีนอื่นได้หรือไม่?
หำกมีอำกำรป่ วยอืน่ อยู่ จะสำมำรถฉีดวัคซีนโควิด-19 ได้หรือไม่?
มีโอกำสที่จะเกิดอำกำรแพ้อย่ำงรุนแรงจำกวัคซีนโควิด-19 ได้หรือไม่?
มียำที่ใช้รกั ษำโควิด-19 หรือไม่?
ยำตระกูลคลอโรควินรักษำโควิด-19 ได้จริงหรือไม่?
ใช้ยำปฏิชีวนะป้องกันหรือรักษำโรคโควิด-19 ได้หรือไม่?
หลังจำกเริ่มฉีดวัคซีนในประชำกรจำนวนมำก จะเป็ นอย่ำงไรต่อไป?
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ควำมรู้พื้นฐำน : โคโรนำไวรัสชนิดใหม่คืออะไร?
โคโรนำไวรัส (coronaviruses) คือ กลุ่มของไวรัสกลุ่มหนึ่งที่มสี ารพันธุกรรมเป็น อาร์เอ็นเอ (RNA viruses) ซึ่งพบว่า
ก่อโรคได้ในสัตว์ปีกและสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมซึง่ รวมทั้งมนุษย์ โดยจะทาให้เกิดการติดเชื้อในทางเดินหายใจ โดยอาจมีอาการ
เล็กน้อย เช่น เป็นโรคหวัดธรรมดา (แต่มีไวรัสอื่นที่ทาให้เกิดโรคหวัดธรรมดาด้วย) ไปจนถึงทาให้เสียชีวิตได้ ได้แก่ พวกที่
ทาให้เกิดโรคซำร์ส (SARS) เมอร์ส (MERS) และโควิด-19 (COVID-19)
ชื่อเรียก “โคโรนาไวรัสชนิดใหม่” เป็นชื่อที่ใช้เรียกเชื้อไวรัสที่ก่อโรคโควิด-19 ขณะที่ยังไม่รู้รายละเอียดแน่ชัด
เกี่ยวกับมัน ภายหลังเมือ่ รู้ว่าลักษณะพันธุกรรมคล้ายคลึงกับไวรัสที่ก่อโรคซาร์สจึงตัง้ ชื่อว่า ซำร์ส-โควี-2 (SARS-CoV-2)
ควำมรู้พื้นฐำน : ทำไมจึงเรียกว่ำ โควิด-19?

ชื่อ โควิด-19 เป็นชื่ออย่างเป็นทางการที่องค์กำรอนำมัยโลก (World Health Organization) ประกาศให้ใช้
เรียกชื่อโรคทีเ่ กิดจากการระบาดของโคโรนาไวรัสชนิดใหม่ ตั้งแต่วันที่ 11 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2020 เป็นต้นมา ก่อน
หน้านั้นใช้ชื่อเรียกชั่วคราวว่า โคโรนำไวรัสชนิดใหม่ 2019 (2019 novel coronavirus) หรือ 2019-nCoV
โควิด-19 (COVID-19, Corona Virus Disease) เป็นโรคที่เกิดจากโคโรนาไวรัสและเริ่มพบในปี ค.ศ.
2019 โคโรนาไวรัสในมนุษย์มอี ยู่หลายชนิด ซึ่งก็รวมทั้งบางชนิดที่ทาให้เกิดโรคในทางเดินหายใจส่วนบน โควิด-19
เป็นโรคใหม่ที่เกิดจากเชื้อโคโรนาไวรัสชนิดใหม่ ซึ่งยังไม่เคยพบมาก่อนในมนุษย์
ควำมรู้พื้นฐำน : โควิด-19 พบครั้งแรกในประเทศจีนใช่หรือไม่?
มีรำยงำนกำรระบำดของโควิด-19 อย่ำงเป็ นทำงกำร ครั้งแรกในวันที่ 31 ธันวาคม ค.ศ. 2019 ในเมืองอูฮ่ ่นั
ประเทศจีน ภำยหลัง่จงึ พบว่ำมีผปู้ ่ วยรำยหนึง่ ตัง้ แต่วนั ที่ 1 ธันวำคม ค.ศ. 2019 แต่บคุ คลดังกล่ำวไม่เกี่ยวข้อง
ใดๆ กับตลำดค้ำสัตว์เมืองอูฮ่ ่นั 1 และมีอีกรำยหนึง่ ที่ติดเชือ้ ตัง้ แต่ 17 พฤศจิกำยน ค.ศ. 20192 คำดหมำยกันว่ำ
ผูป้ ่ วยรำยแรกหรือผู้ป่วยหมายเลขศูนย์ (patient zero) อำจเริ่มติดเชือ้ ตัง้ แต่เดือนตุลำคม ค.ศ. 20193
นอกจำกนี ้ ยังมีกำรตรวจพบเชือ้ ไวรัสก่อโรคโควิด-19 ในน้าเสียในสองเมืองของอิตำลี4 ตัง้ แต่เดือนธันวำคม
ค.ศ. 2019 และตรวจพบแอนติบอดีต่อโคโรนาไวรัสในตัวอย่างเลือดทีเ่ ก็บจากชาวอิตาลี 23 คน ตัง้ แต่
เดือนกันยำยน ค.ศ. 20195 อีกด้วย
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กำรแพร่กระจำย : ไวรัสชนิดนี้แพร่กระจำยอย่ำงไร?
ส่วนใหญ่แล้วพบว่ำ ไวรัสก่อโรคโควิด-19 แพร่กระจำยระหว่ำงคนที่อยูใ่ กล้ชิดกัน ในระยะรำว 6 ฟุตหรือ 2 เมตร
(รำว 2 ช่วงแขน) โดยผ่ำนทำงละอองฝอยทีม่ ีอนุภาคขนาดเล็ก เช่น ในรู ปของแอโรซอล (aerosol) ซึง่
เกิดขึน้ ขณะผูม้ ีเชือ้ ในตัว ไอ จาม ร้องเพลง พูดคุย หรือหายใจ
ไวรัสอาจเข้าสู่ร่างกายผ่านการหายใจเข้าไป เชื่อกันว่านี่คือวิธีการหลักทีเ่ ชือ้ เข้าสูร่ ่างกาย แต่
ละอองฝอยอำจร่วงหล่นบนพืน้ ผิววัตถุตำ่ งๆ และจำกกำรสัมผัส มือก็อาจเป็ นตัวกลางนาเชือ้ เข้าสู่ร่างกายผ่าน
ทางปาก, จมูก และตาได้เช่นกัน แต่ไม่นำ่ จะเป็ นทำงหลัก
มีหลักฐำนเพิ่มเติมมำกขึน้ เรือ่ ยๆ ว่ำ อนุภำคขนำดเล็กที่ผไู้ ด้รบั เชือ้ ไอหรือจำม อาจแขวนลอยอยู่ใน
อากาศ และติดต่อไปยังคนอื่นได้เช่นกัน กำรเว้นระยะห่ำงระหว่ำงกันจึงมีควำมสำคัญ สถำนทีใ่ นร่มทีอ่ ำกำศ
ถ่ำยเทได้ไม่ดีจงึ เพิ่มโอกำสเสี่ยงที่จะติดเชือ้ ได้มำกขึน้
กำรแพร่กระจำย : อำกำศร้อนช่วยหยุดยั้งกำรแพร่ระบำดได้จริงหรือไม่?
ยังไม่รู้แน่ชัดว่า ภูมิอากาศและอุณหภูมิส่งผลต่อการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างไรแน่ สำหรับ
ไวรัสอืน่ หลำยชนิด เช่น จำพวกที่กอ่ โรคหวัดธรรมดำและไข้หวัดใหญ่ พบกำรระบำดมำกขึน้ ในเดือนที่มีอำกำศ
หนำวเย็น แต่ก็ไม่ได้หมำยควำมว่ำเป็ นไปไม่ได้ที่จะป่ วยจำกไวรัสพวกนีใ้ นเดือนอื่นๆ คาตอบเรื่องอากาศร้อน
จึงยังไม่แน่ชัดนัก ยังต้องศึกษำเกี่ยวกับสมบัติตำ่ งๆ ของไวรัสก่อโรคนีอ้ ีกมำก ไม่วำ่ จะเป็ นควำมสำมำรถใน
กำรติดต่อหรือควำมรุ นแรงของโรค ฯลฯ
กำรแพร่กระจำย : ยุงหรือเห็บหมัดนำเชื้อไวรัสนี้ได้หรือไม่?
ขณะนีย้ งั ไม่มีขอ้ มูลที่ชวี ้ ำ่ ไวรัสซำร์ส-โควี-2 หรือโคโรนำไวรัสอื่นที่คล้ำยคลึงกันแพร่กระจำยผ่ำนทำงยุงหรือ
เห็บหมัดได้ เท่าทีม่ ีข้อมูลอยู่ วิธีการติดต่อของโรคโควิด-19 ยังคงเป็ นแบบจากคนสู่คนเท่านั้น
กำรป้องกันตัว : ต้องป้องกันตัวเองอย่ำงไร?
มีวิธีกำรหลักสำคัญอยูส่ ำมแบบทีใ่ ช้ลดกำรแพร่ระบำดของโรคนีไ้ ด้คือ
1. สวมหน้ำกำกผ้ำหรือหน้ำกำกอนำมัย
2. อยูห่ ำ่ งจำกผูอ้ ื่น (ที่ไม่ได้อยูร่ ว่ มกันในบ้ำนเดียวกัน) รำว 2 ช่วงแขนขึน้ ไป หลีกเลี่ยงสถำนที่ผคู้ นแออัดหรืออยู่
รวมกันเป็ นจำนวนมำก ยิ่งเจอกับคนมำกเท่ำไหร่ ก็ยิ่งเพิ่มควำมเสี่ยงที่จะเจอกับโรคโควิด-19 มำกขึน้ เท่ำนัน้
3. หมั่นล้ำงทำควำมสะอำดมือด้วยสบูห่ รือเช็ดด้วยแอลกอฮอล์ 70% ขึน้ ไป
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กำรป้องกันตัว : กำรสวมหน้ำกำกสำคัญอย่ำงไร?
กำรสวมหน้ำกำกในทีส่ ำธำรณะ เมื่อคนรอบๆ ตัวไม่ใช่สมาชิกในบ้าน มีความสาคัญเป็ นพิเศษในกรณีท่ี
การเว้นระยะห่างทาได้ยาก เช่น ในซูเปอร์มำร์เกต, ร้ำนขำยยำ และร้ำนค้ำต่ำงๆ หน้ำกำกช่วยลดกำร
แพร่กระจำยของไวรัสได้ และช่วยให้คนที่ติดไวรัสโดยไม่รูต้ วั ไม่แพร่กระจำยเชือ้ ให้แก่ผอู้ ื่น และทีส่ ำคัญทีส่ ุดคือ
ช่วยปกป้องผูส้ วมใส่ดว้ ย
ผู้ติดเชือ้ แต่ไม่มีอาการก็สามารถแพร่กระจายไวรัสได้โดยไม่รู้ตัว จึงสำคัญที่ทกุ คนต้องพยำยำม
เว้นระยะห่ำง (อยูห่ ำ่ งจำกกันอย่ำงน้อยสองช่วงแขน) และสวมหน้ำกำกในทีส่ ำธำรณะ หน้ำกำกอนำมัยมีชนั้ วัสดุ
พิเศษที่ชว่ ยป้องกันไม่ให้ละอองฝอยออกสู่อำกำศ และในทำงกลับกันก็ชว่ ยป้องกันละอองฝอยจำกสิ่งแวดล้อม
ไม่ให้เข้ำสูร่ ำ่ งกำยด้วยเช่นกัน แต่ไม่มีควำมจำเป็ นต้องใช้หน้ำกำกผ่ำตัดหรือหน้ำกำกแบบ N-95 เสมอไป ในกรณี
ที่ไม่เพียงพอหรือขำดแคลน อำจจำเป็ นต้องสำรองให้กบั บุคลำกรทำงกำรแพทย์เป็ นหลัก
กำรป้องกันตัว : มีข้อควรระวังเกี่ยวกับหน้ำกำกอะไรบ้ำง?
สำหรับเด็กที่มีอำยุ 2 ปี ขนึ ้ ไปและผูใ้ หญ่ควรสวมหน้ำกำกในทีส่ ำธำรณะ แต่ในกรณีของเด็กทีอ่ ายุน้อยกว่า 2
ปี หรือผู้มีปัญหาเรื่องการหายใจ อาจมีปัญหาหากสวมหน้ากากเป็ นเวลานาน แม้จะเว้นระยะห่ำงแล้วก็
ตำม กำรสวมหน้ำกำกก็ยงั เป็ นเรื่องจำเป็ น โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งในที่ปิดและมีคนอื่นนอกครอบครัวแวดล้อมอยู่
อย่าสวมหน้ากากไว้ทบี่ ริเวณคอหรือหน้าผาก และไม่สมั ผัสด้านนอกของหน้ากาก หำก
จำเป็ นต้องสัมผัส ให้ลำ้ งมือด้วยสบูห่ รือยำฆ่ำเชือ้ หลังกำรสัมผัส กำรถอดหน้ำกำกเมือ่ กลับถึงบ้ำน ให้สมั ผัสที่
บริเวณสายคาดเท่านั้น พับมุมหน้ำกำกเพื่อให้ดำ้ นนอกปิ ดเข้ำหำกัน
อย่าสัมผัสตา, จมูก หรือปาก หลังจากถอดหน้ากาก และควรล้างมือทันทีหลังจากถอดหน้ากาก
หน้ำกำกทีส่ กปรกหรือเปี ยก (เลอะเหงื่อหรือนำ้ ลำย ฯลฯ) ควรเก็บไว้ในถุงพลำสติกที่รูดปิ ดได้ จนกว่ำจะ
นำไปซักล้ำง พยำยำมนำไปทำควำมสะอำดให้เร็วทีส่ ุดเพือ่ ไม่ให้เกิดรำขึน้ หน้ากากทีเ่ ปี ยกจะมีประสิทธิภาพ
ในการป้ องกันไวรัสได้น้อยลงกว่าหน้ากากแห้งๆ
กำรซักล้ำงหน้ำหน้ำกำกชนิดทีท่ ำควำมสะอำดได้ เช่น หน้ำกำกผ้ำ (หน้ากากอนามัยไม่ควรซักล้าง
เพื่อนามาใช้ใหม่ เพราะจะทาให้เสียความสามารถในการป้ องกันไวรัส) สำมำรถใช้สบูห่ รือผงซักฟอกให้
เหมำะสมกับเนือ้ ผ้ำได้ ส่วนกำรทำให้แห้ง สำมำรถตำกแดดหรือใช้เครื่องอบได้ เมื่อแห้งแล้ว ควรเก็บไว้ในถุง
กระดำษ เพือ่ รอนำกลับมำใช้ใหม่ และใส่ให้ถกู ด้ำนเหมือนเดิมทุกครัง้

หากต้องเก็บหน้ากากชั่วคราว เพื่อดืม่ หรือรับประทานอาหาร สามารถถอดเก็บชั่วคราวในกระเป๋าหรือ
ถุงกระดาษ ควรทาความสะอาดมือหลังถอดหน้ากากออก หลังจากดื่มหรือรับประทานเสร็จแล้ว สวมหน้ากาก
อีกครั้งให้ถูกด้าน แล้วล้างมืออีกครั้งหลังจากใส่หน้ากาก
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กำรป้องกันตัว : หำกต้องไปรักษำตัวด้วยโรคอื่นทีโ่ รงพยำบำลช่วงโควิด-19 ระบำด จะปลอดภัยหรือไม่?
สำหรับผูป้ ่ วยโรคอื่นอยู่ นอกจำกป้องกันตัวเองเบือ้ งต้นโดยใส่หน้ำกำก, ล้ำงมือ และเว้นระยะห่ำง มีขอ้ ควรปฏิบตั ิ
ดังนีค้ ือ ยังคงต้องดูแลสุขภำพและกินยำที่ได้รบั ต่อไป, ไม่เปลี่ยนแปลงกำรรักษำโดยไม่ปรึกษำแพทย์, ควรสำรอง
ยำที่จำเป็ นให้เพียงพออย่ำงน้อย 2 สัปดำห์
ปรึกษำแพทย์หำกมีอำกำรป่ วย และหำกจำเป็ นต้องรับกำรรักษำฉุกเฉิน ให้เข้ำรับกำรรักษำในทันที
สถำนพยำบำลและโรงพยำบำลจะมีมำตรกำรเพือ่ ป้องกันคุณจำกโรคโควิด-19 หำกเข้ำรับกำรรักษำ
กำรป้องกันตัว : จะติดเชื้อจำกจดหมำยหรือพัสดุภัณฑ์ได้หรือไม่?
แม้วำ่ กำรติดเชือ้ โคโรนำไวรัสส่วนใหญ่จะเกิดขึน้ ผ่ำนทำงกำรหำยใจเอำละอองฝอยเข้ำไป แต่กำรได้รบั เชือ้ จำก
มือที่เปื ้อนก็เป็ นไปได้เช่นกัน ไวรัสนีอ้ ำจยังตกค้ำงและออกฤทธิ์ อยูไ่ ด้เป็ นระยะเวลำสัน้ ๆ บนพืน้ ผิวสิ่งต่ำงๆ มีการ
ทดลองพบว่าโคโรนาไวรัสอาจอยู่ได้บนผิวกล่องกระดาษส่งของนาน 24 ชั่วโมงก่อนหมดฤทธิ6์ แม้จะมี
โอกำสน้อยที่จะติดต่อผ่ำนทำงจดหมำยหรือพัสดุไปรษณีย ์ แต่เพื่อเป็ นกำรป้องกัน ควรทำควำมสะอำดมือ
หลังจำกสัมผัสจดหมำยหรือพัสดุ
กำรป้องกันตัว : ยังบริจำคเลือดได้หรือไม่?
ปกติแล้วมีควำมจำเป็ นต้องใช้เลือดจำกกำรบริจำคอยูอ่ ย่ำงสม่ำเสมอ กำรบริจำคเลือดยังคงทำได้ภำยใต้กำร
จัดกำรที่เหมำะสมของสถำนพยำบำลหรือโรงพยำบำลที่เปิ ดรับบริจำคเลือด เช่น จัดเก้ำอีห้ รือเตียงสำหรับผู้
บริจำคห่ำงกันกว่ำปกติ และทำควำมสะอำดอุปกรณ์และห้องบริจำคเลือดบ่อยๆ
กำรป้องกันตัว : คนที่สวมคอนแทกต์เลนส์ต้องระวังอะไรเป็นพิเศษหรือไม่?
ขณะนี้ยังไม่มีหลักฐานใดทีแ่ สดงให้เห็นว่า ผู้สวมคอนแทกต์เลนส์มีความเสี่ยงมากกว่าผู้สวมแว่นตา ผู้
สวมคอนแทกต์เลนส์ควรทำตำมมำตรฐำนควำมสะอำดของกำรใช้คอนแทกต์เลนส์ เพือ่ ป้องกันกำรติดเชือ้ ใดๆ ก็
ตำมผ่ำนทำงเลนส์เหล่ำนี ้ เช่น ล้ำงมือด้วยนำ้ นำ้ และสบูก่ อ่ นสวมคอนแทกต์เลนส์
นำ้ ยำทำควำมสะอำดคอนแทกต์เลนส์ที่มีไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์เป็ นส่วนประกอบ มีประสิทธิภำพ
ป้องกันไวรัสก่อโรคโควิด-19 ได้ดี แต่น้ายาเอนกประสงค์ (multipurpose solution) และกำรทำควำมสะอำด
ด้วยเครื่องอัลตราโซนิก ยังไม่มีหลักฐำนทำงวิทยำศำสตร์วำ่ มีประสิทธิ ภำพในกำรกำจัดไวรัสนีด้ ีเพียงใด
ผูท้ ี่มีรำ่ งกำยแข็งแรงเป็ นปกติสำมำรถสวมใส่คอนแทกต์เลนส์ได้ตำมปกติ
6

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

- หนังสือคู่มือโควิด-19, ดร.นำชัย ชีววิวรรธน์ (สวทช.), หน้ำ 10 -

กำรป้องกันตัว : น้ำสบู่หรือแอลกอฮอล์ป้องกันโควิด-19 ได้หรือไม่?
การล้างมือเป็ นวิธกี ารทีด่ ีทสี่ ดุ แบบหนึ่งในการป้ องกันตัวเองและครอบครัวไม่ให้เจ็บป่ วย ล้างมือด้วย
สบู่อย่างทัว่ ถึงนานอย่างน้อย 20 วินาที โดยเฉพำะอย่ำงยิง่ หลังจำกไอจำม, ไปห้องนำ้ , เตรียมอำหำรหรือก่อน
กินอำหำร หำกอยูใ่ นสถำนกำรณ์ที่ไม่มีหรือไม่สะดวกจะล้ำงด้วยนำ้ และสบู่ อาจใช้แอลกอฮอล์ 70% แทนได้
กำรป้องกันตัว : กำรทำควำมสะอำดพื้นผิวและผลิตภัณฑ์ต่ำงๆ ควรทำอย่ำงไร?
ควรทำควำมสะอำดพืน้ ผิวสิ่งต่ำงๆ เช่น โต๊ะ, ลูกบิดประตู, มือจับ, โทรศัพท์, คียบ์ อร์ดคอมพิวเตอร์, ห้องนำ้ ,
ผ้ำม่ำน และอ่ำงล่ำงหน้ำ ฯลฯ บ่อยๆ อาจใช้น้าสบู่หรือผงซักฟอก, น้ายาทาความสะอาดพืน้ ที่วำงขำยทั่วไป
ก็มีประสิทธิภำพในกำรฆ่ำเชือ้ ได้ดี
หำกคนใกล้ชดิ ป่วย : ถ้ำป่วยหรือมีคนในบ้ำนป่วย ควรทำอย่ำงไร?
ในกรณีส่วนใหญ่แล้ว ผูป้ ่ วยโควิด-19 จะสำมำรถรักษำตัวเองจนหำยป่ วยได้ที่บำ้ น คำแนะนำกำรปฏิบตั ิตนคือ
 หำกป่ วย ให้หยุดอยูบ่ ำ้ น นอกจำกกรณีมอี ำกำรหนักต้องเข้ำรับกำรรักษำ
 หำกทำได้ ให้แยกห้องนอนและห้องนำ้ ทีส่ มำชิกที่ป่วยใช้ตำ่ งหำกจำกสมำชิกอื่นในบ้ำน
 สมำชิกในบ้ำนให้ลำ้ งมือด้วยนำ้ และสบูบ่ อ่ ยๆ อย่ำงน้อยครัง้ ละ 20 วินำที โดยเฉพำะหำกไอหรือจำม ไป
ห้องนำ้ หรือระหว่ำงกำรเตรียมอำหำร และก่อนกินอำหำร หำกหำนำ้ และสบูไ่ ม่ได้ หรือไม่สะดวกจะใช้ ให้
ใช้แอลกอฮอล์ 70% ล้ำงมือแทน
 จัดหำหน้ำกำกแบบใช้ครัง้ เดียวทิง้ ให้ผปู้ ่ วยสวมใส่ขณะรักษำตัวอยูท่ ี่บำ้ น เพื่อป้องกันกำรแพร่กระจำย
เชือ้ ให้สมำชิกคนอื่นในบ้ำน สมำชิกทุกคนควรสวมหน้ำกำกขณะอยูท่ ี่บำ้ น หน้ำกำกช่วยป้องกันผูส้ วมใส่
หรือช่วยป้องกันบุคคลรอบๆ ตัว ในกรณีทผี่ สู้ วมติดเชือ้ ไวรัสอยู่
 ทำควำมสะอำดห้องนอนและห้องนำ้ ผูป้ ่ วย เพือ่ ป้องกันเชือ้ ติดต่อไปยังสมำชิกคนอื่น
อย่างไรก็ตาม หากมีอาการป่ วยต่างๆ ตามด้านล่างนี้ ต้องรีบไปสถานพยาบาลเพื่อรับการรักษา
แบบฉุกเฉินในทันที โดยอำจโทรศัพท์แจ้งทำงโรงพยำบำล เพื่อให้ส่งรถพยำบำลมำรับ จะได้ลดกำรแพร่กระจำย
เชือ้ สู่ผอู้ ื่น
อำกำรป่ วยต่ำงๆ ที่ควรเข้ำรับกำรรักษำแบบฉุกเฉินในทันทีประกอบด้วย
 หำยใจลำบำก มีอำกำรเจ็บหรือแน่นหน้ำอกอยูต่ ลอดเวลำ
 มึนงง, สับสน, ลุกไม่ขนึ ้
 ริมฝี ปำกหรือใบหน้ำเปลี่ยนเป็ นสีคลำ้
* ทัง้ นี ้ อำกำรที่ให้ไว้นี ้ ไม่ใช่อำกำรทัง้ หมดที่อำจเกิดขึน้ ในทำงกลับกัน ก็ไม่จำเป็ นต้องมีอำกำรเหล่ำนีท้ งั้ หมด จึง
ค่อยเข้ำรับกำรรักษำฉุกเฉิน
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หำกคนใกล้ชดิ ผูป้ ่วย : หำกสัมผัสใกล้ชดิ กับผู้ป่วยโควิด-19 ต้องทำอย่ำงไร?
ในกรณีที่พบว่ำตัวเองสัมผัสใกล้ชิดกับผูท้ ี่ตรวจพบว่ำเป็ นโควิด-19 วิธีที่ดที ี่สุดคือ กักตัวเองอยูก่ บั บ้ำน 14 วัน
หลีกเลี่ยงผูท้ ี่มีโอกำสเสี่ยงสูงที่จะติดโรค ขณะเดียวกันก็เฝ้ำดูอำกำรตนเองว่ำ มีไข้, ไอ, หำยใจลำบำก, สูญเสีย
กำรดมกลิ่น หรือมีอำกำรอื่นๆ ของโควิด-19 ร่วมด้วยหรือไม่

กำรดูแลเด็กและผู้สูงอำยุ : เด็กๆ มีควำมเสี่ยงที่จะป่วยจำกโควิด-19 แค่ไหน?
เด็กๆ ก็อำจติดเชือ้ โคโรนำไวรัสที่กอ่ โรคโควิด-19 และป่ วยได้เช่นกัน ส่วนใหญ่แล้วเด็กๆ จะมีอำกำรป่ วยไม่รุนแรง
หรือแม้แต่ไม่มีอำกำรป่ วยปรำกฏเลย (asymptomatic) มีเด็กเพียงส่วนน้อยทีป่ ่ วยจากโควิด-19 หากเทียบกับ
ผู้ใหญ่
อย่างไรก็ตาม เด็กทีป่ ่ วยโรคอื่นอยู่และทารกอายุน้อยกว่า 1 ปี มีความเสี่ยงทีจ่ ะป่ วยรุ นแรงจาก
โควิด-19
นอกจำกนี ้ ยังมีเด็กส่วนหนึง่ ที่เมื่อติดโรคโควิด-19 แล้ว จะกลำยเป็ นโรคร้ำยแรงหำยยำกเรียกว่ำ กลุม่
อาการอักเสบหลายระบบ (multisystem inflammatory syndrome, MIS-C) ผูป้ ่ วย MIS-C จะเกิดกำรอักเสบ
ของส่วนต่ำงๆ ของร่ำงกำย เช่น หัวใจ, ปอด, ไต, สมอง, ผิวหนัง, ตำ, หรืออวัยวะในทำงเดินอำหำร ฯลฯ ยังไม่รู ้
สำเหตุแน่ชดั ว่ำ เหตุใดจึงมีอำกำรดังกล่ำว และเด็กที่ป่วยจำกโรคนีม้ กั จะมีอำกำรไม่สบำยมำกหรืออำจเสียชีวิตได้

กำรดูแลเด็กและผู้สูงอำยุ : เด็กๆ จำเป็นต้องสวมหน้ำกำกอนำมัยหรือไม่?
โดยทัว่ ไปเด็กอายุ 2 ขวบหรือมากกว่านั้นควรสวมหน้ากาก หน้ำกำกช่วยป้องกันตัวคนสวมและคนรอบข้ำง
เมื่อไม่รูแ้ น่วำ่ มีกำรติดเชือ้ ไวรัสก่อโรคโควิด-19 หรือไม่
อย่ำงไรก็ตำม กำรสวมใส่หน้ำกำกอำจไม่สะดวกสำหรับบำงคนและบำงสถำนกำรณ์ หรืออำจจัดว่ำเป็ น
ควำมท้ำทำยสำหรับเด็กจำนวนมำก เช่น เด็กที่ทพุ พลภำพหรือมีควำมผิดปกติบำงอย่ำงในด้ำนกำรพัฒนำหรือ
พฤติกรรม เพรำะอำจเป็ นอันตรำย เนือ่ งจำกใส่หรือถอดหน้ำกำกเองไม่ได้

กำรดูแลเด็กและผู้สูงอำยุ : เด็กๆ ออกไปเล่นกับเพือ่ นได้หรือไม่?
ยิ่งเด็กๆ เล่นกับเพื่อนจานวนมากเท่าใด และเล่นนานมากเท่าใด ก็ยิ่งเพิม่ ความเสี่ยงทีจ่ ะติดโรคโควิด19 มากขึน้ เท่านั้น
ขณะทีเ่ ด็กใช้เวลำทีส่ ถำนรับเลีย้ งเด็กหรือโรงเรียน การลดจานวนคนทีเ่ ด็กจะพบปะหรือเล่นด้วย
โดยเฉพำะคนที่ไม่ใช่สมำชิกในครอบครัว จะช่วยลดกำรติดเชือ้ หรือแพร่กระจำยเชือ้ โคโรนำไวรัสได้ เด็กที่อำยุเกิน
2 ปี ควรสวมหน้ำกำกเพือ่ ลดควำมเสี่ยงเมื่ออยูใ่ นทีส่ ำธำรณะ โดยเฉพำะเมื่อไม่สำมำรถเว้นระยะห่ำงได้
อย่างไรก็ตาม ควรสวมหน้ากากร่วมกับทาตามมาตรการสาคัญอื่นๆ เช่น ล้างมือบ่อยๆ ด้วย
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กำรดูแลเด็กและผู้สูงอำยุ : เด็กๆ ใช้เวลำกับผู้สงู อำยุหรือผู้มโี รคประจำตัวได้หรือไม่?
ผูส้ งู อำยุและผูท้ ี่มีโรคบำงอย่ำงอยู่ ถือเป็ นผูม้ ีควำมเสี่ยงที่จะป่ วยหนักจำกโควิด-19 หำกเทียบกับคนทั่วไป คำว่ำ
“ผูส้ งู อำยุ” ในที่นี ้ หมำยถึง ผูท้ อี่ ำยุ 60 ปี ขึน้ ไป โดยผูท้ ี่มีอำยุ 85 ปี หรือมำกกว่ำจะมีควำมเสี่ยงสูงสุด (โดยเฉพำะ
ผูท้ ี่มีโรคประจำตัวบำงอย่ำง) ตำมด้วยอำยุระหว่ำง 70 ปี และ 60 ปี ตำมลำดับ
 หำกอำศัยอยูก่ บั ผูท้ ี่มีควำมเสี่ยงมำกเป็ นพิเศษที่จะป่ วยหนักจำกโควิด-19 และมีเด็กในบ้ำนที่มกั เล่นกับเด็ก
อื่นนอกบ้ำน (เช่น ที่โรงเรียนหรือทีอ่ ื่น) ควรแยกเด็กออกจำกคนกลุ่มนี ้
 ควรพิจำรณำงดเว้นหรือเลื่อนกำรแวะเยี่ยมผูส้ ูงอำยุออกไปก่อน หำกมีควำมจำเป็ น ควรเว้นระยะห่ำง
ระหว่ำงเด็กๆ กับผูส้ ูงอำยุ และทุกคนควรสวมหน้ำกำกขณะไปเยี่ยม
ตารางแสดงความเสี่ยงจะป่ วยหนักและเสียชีวิต โดยเปรียบเทียบกับกลุม่ อายุ 18-29 ปี 7

ช่วงอายุ

โอกาสจะป่ วย

โอกาสจะเสียชีวติ

18–29 ปี
30–39 ปี
40–49 ปี
50–64 ปี
65–74 ปี
75–84 ปี
84 ปี ขนึ ้ ไป

กลุม่ ที่ใช้เปรียบเทียบ
สูงเป็ น 2 เท่ำ
สูงเป็ น 3 เท่ำ
สูงเป็ น 4 เท่ำ
สูงเป็ น 5 เท่ำ
สูงเป็ น 8 เท่ำ
สูงเป็ น 13 เท่ำ

กลุม่ ที่ใช้เปรียบเทียบ
สูงเป็ น 4 เท่ำ
สูงเป็ น 10 เท่ำ
สูงเป็ น 30 เท่ำ
สูงเป็ น 90 เท่ำ
สูงเป็ น 220 เท่ำ
สูงเป็ น 630 เท่ำ

อำกำรป่วย : โควิด-19 ทำให้เกิดอำกำรอย่ำงไรบ้ำง?
ผู้ป่วยเป็ นโรคโควิด-19 มีอาการทีห่ ลากหลาย โดยมักปรากฏอาการตั้งแต่วันที่ 2–14 หลังจาก
ได้รับเชือ้ ไวรัสเข้าสูร่ ่างกาย อำกำรทีพ่ บบ่อยได้แก่
 มีไข้หรือหนำวสั่น
 ไอ, เจ็บคอ, มีนำ้ มูก
 หำยใจตืน้ ๆ หรือหำยใจติดขัดลำบำก
 เหนื่อยล้ำ, ปวดเมื่อยกล้ำมเนือ้ และร่ำงกำย} อำจมีอำกำรปวดหัวร่วมด้วย
 จมูกไม่รบั กลิ่นหรือลิน้ ไม่รบั รส
 อำหำรไม่ยอ่ ย, คลื่นไส้, อำเจียน หรือท้องเสีย
่ บ แต่เป็ นอาการป่ วยทีพ
่ บได้บ่อย
ทัง้ นี้ อาการทีก่ ล่าวมาไม่ใช่อาการทัง้ หมดทีพ
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อำกำรป่วย : เป็นไปได้หรือไม่ที่จะติดไข้หวัดใหญ่และโควิด-19 พร้อมกัน?
เป็ นไปได้ทจี่ ะติดเชือ้ ไวรัสไข้หวัดใหญ่และไวรัสก่อโรคโควิด-19 ในเวลาเดียวกัน แต่เนื่องจำกอำกำรป่ วย
จำกไข้หวัดใหญ่และโควิด-19 มีลกั ษณะคล้ำยคลึงกัน จึงยำกที่จะบอกควำมแตกต่ำงได้จำกอำกำรเพียงอย่ำง
เดียว จาเป็ นต้องตรวจยืนยันด้วยวิธกี ารในห้องปฏิบัติการ
กำรป้องกันกำรติดเชือ้ ไวรัสไข้หวัดใหญ่ทำได้โดยกำรฉีดวัคซีนประจำปี แต่วคั ซีนเหล่ำนีไ้ ม่ได้ชว่ ยป้องกัน
กำรติดเชือ้ ไวรัสก่อโรคโควิด-19

กำรตรวจโรค : เป็นไปได้หรือไม่ที่จะเก็บตัวอย่ำงและตรวจที่บ้ำน?
เป็ นไปได้ แต่ไม่แนะนา เพรำะ (1) กำรเก็บตัวอย่ำงต้องทำอย่ำงถูกวิธี (2) ชุดตรวจทีส่ ่ งั ตำมออนไลน์ อำจมีที่
ใช้ได้จริงหรือของปลอม และ (3) ผลตรวจไม่เทียบเท่ำกับวิธีกำรตรวจมำตรฐำนในห้องปฏิบตั ิกำร (วิธี RT-PCR)
สุดท้ำยก็ตอ้ งตรวจยืนยันอีกครัง้ อยูด่ ี
ในบำงประเทศ โดยเฉพำะประเทศที่มีกำรระบำดอย่ำงกว้ำงขวำง เช่น สหรัฐอเมริกำ อำจอนุญำตให้ใช้
ชุดตรวจสำเร็จรู ป (test kit) ตรวจตัวเองที่บำ้ นได้ (อนุญำตโดยองค์กำรอำหำรและยำสหรัฐ ตัง้ แต่เดือน
พฤศจิกำยน ค.ศ. 2020)8 โดยซือ้ เองได้ทเี่ คำน์เตอร์ ไม่ตอ้ งมีใบสั่งแพทย์
ชุดตรวจพวกนี้มักใช้ตวั อย่างสารคัดหลั่งจากจมูกในการตรวจ ปกติแล้วผลตรวจที่เป็ นลบจะ
หมำยควำมว่ำ อำกำรป่ วยที่เป็ นไม่ได้มีสำเหตุมำจำกโรคโควิด-19 แต่ก็มีโอกำสที่จะได้ผลลบลวง (false
negative) ได้ในบำงกรณีเช่นกัน ในทำงตรงกันข้ำม อำจมีบำงกรณีที่ให้ผลบวกลวง (false positive) คือ ไม่ได้ติด
เชือ้ ไวรัส แต่ผลตรวจแสดงว่ำติดเชือ้ ได้เช่นกัน (แค่ส่วนน้อย) ต้องตรวจยืนยันผลในห้องปฏิบตั ิกำรอีกครัง้
สำหรับประเทศไทย สำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ (อย.) ออกคำเตือน9 ว่ำ ไม่ควรหำซือ้ ชุดตรวจ
โควิดแบบรวดเร็ว (rapid test) มำใช้ เพรำะเสี่ยงต่อกำรแปลผลทีผ่ ิดพลำด การตรวจแบบนี้มักเป็ นการ
ตรวจหาภูมิต้านทาน ไม่ใช่การตรวจหาเชือ้ ดังนั้นหากเพิ่งได้รับเชือ้ จะตรวจไม่พบ นอกจำกนี ้ ยังอำจทำ
ให้เข้ำใจผิดว่ำตัวผูต้ รวจปลอดภัย จึงอำจขำดควำมระมัดระวัง หำกติดเชือ้ อยูก่ ็อำจแพร่เชือ้ ให้ผอู้ ื่นได้อีกด้วย

กำรตรวจโรค : จำเป็นต้องตรวจกำรติดเชื้อแค่ไหน?
โดยทั่วไปหากไม่มีอาการป่ วย ไม่มีความจาเป็ นต้องตรวจโควิด-19
แต่ในกรณีที่มีอำกำรป่ วยและต้องกำรตรวจ อำจทำได้เช่นกัน แม้วำ่ คนส่วนใหญ่ไม่จำเป็ นต้องตรวจ
เพรำะมักมีอำกำรป่ วยแค่เล็กน้อย และหำยได้เองโดยไม่ตอ้ งเข้ำรับกำรรักษำ
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กำรตรวจโรค : เมื่อใดควรเข้ำรับกำรตรวจโควิด-19? และผลตรวจหมำยควำมว่ำอย่ำงไร?
โดยทั่วไปหำกมีอำกำรคล้ำยคลึงกับโรคโควิด-19 แต่ไม่มีประวัติสมั ผัสใกล้ชิดกับผูป้ ่ วย หรืออยูใ่ นกลุ่มผูม้ ีควำม
เสี่ยงต่ำ อำจใช้วธิ ี อยูก่ บั บ้ำนเพือ่ สังเกตอำกำร
แต่หำกมีอำกำรป่ วยและมีประวัตใิ กล้ชิดกับผูป้ ่ วยหรือสถำนทีซ่ งึ่ ผูป้ ่ วยเคยเดินทำงไป อำจเข้ำรับกำร
ตรวจหำเชือ้ ไวรัส โดยเฉพำะหำกเป็ นผูท้ อี่ ยูใ่ นกลุ่มเสี่ยงจะป่ วยหนักคือ อำยุมำกหรือมีโรคประจำตัวบำงอย่ำง จะ
ได้รกั ษำอย่ำงทันท่วงที
อย่ำงไรก็ตำม หากผลตรวจจากห้องปฏิบตั ิการเป็ นลบ ก็แค่หมายความว่าตัวอย่างทีเ่ ก็บไปตรวจ
ในคราวนี้ไม่พบเชือ้ ซึ่งอาจจะ (1) ไม่ได้ติดเชือ้ จริงๆ หรือ (2) ยังเพิ่งติดเชือ้ ระยะต้น จึงมีไวรัสไม่มาก
พอจะตรวจพบ นอกจำกนี ้ หลังจำกตรวจแล้ว คุณก็ยงั มีโอกำสติดเชือ้ และแพร่เชือ้ ได้ตลอดเวลำเช่นเดิม
หำกปรำกฏอำกำรป่ วยขึน้ อีกในภำยหลัง จึงควรตรวจอีกครัง้

กำรตรวจโรค : ตรวจกำรติดเชื้อในอดีต (ตรวจแอนติบอดี) ได้อย่ำงไร? ผลกำรตรวจหมำยควำมว่ำอย่ำงไร?
ห้องปฏิบตั ิกำรจำเพำะสำมำรถตรวจแอนติบอดี (ภูมิตำ้ นทำนที่รำ่ งกำยสร้ำงขึน้ ) ต่อโควิด-19 ได้ ชุดตรวจ
สำเร็จรู ปที่มีหลำยบริษัทวำงขำยก็มกั เป็ นกำรตรวจหำแอนติบอดีแบบนี ้
ผลบวกหมำยควำมว่ำ ร่ำงกำยของคุณมีแอนติบอดี เพรำะมีกำรติดเชือ้ ไวรัสก่อโรคโควิด-19 แล้วก่อน
หน้ำนัน้ อย่างไรก็ตาม บางครั้งการตรวจแบบนี้ก็อาจให้ผลทีก่ ากวม เพราะอาจให้ผลตรวจเป็ นบวกจาก
การทีค่ ุณติดเชือ้ ในกลุม่ โคโรนาไวรัสตัวอื่น (เช่น ไวรัสทีก่ ่อโรคหวัดธรรมดา) แต่ชดุ ตรวจไม่อำจแยกควำม
แตกต่ำงระหว่ำงไวรัสชนิดดังกล่ำวออกจำกไวรัสก่อโรคโควิด-19 ได้
ปกติแล้วแอนติบอดีทเี่ กิดขึน้ อย่ำงจำเพำะจะช่วยปกป้องคุณจำกกำรติดเชือ้ ไวรัสเดิมอีกครัง้ แต่ยงั ไม่มี
ข้อมูลยืนยันว่าแอนติบอดีต่อโควิด-19 ช่วยป้ องกันการติดเชือ้ ซา้ ได้ดีเพียงใดและยาวนานแค่ไหน มี
รำยงำนกำรติดเชือ้ ซำ้ อยูบ่ ำ้ ง แต่พบน้อยมำก
ในกรณีทผี่ ลตรวจแอนติบอดีเป็ นลบ โดยทั่วไปหมำยควำมว่ำคุณไม่เคยติดเชือ้ ไวรัสก่อโรคโควิด-19 แต่
อำจมีกรณีผลลบลวง (false negative) ที่คณ
ุ มีแอนติบอดี แต่ผลตรวจคลำดเคลื่อนจึงไม่พบ กรณีนพี ้ บน้อย
แต่ไม่วำ่ ผลตรวจจะเป็ นบวกหรือลบก็ตำม ผลตรวจไม่อำจใช้ยนื ยันว่ำ คุณสำมำรถแพร่เชือ้ ไวรัสนีไ้ ด้
หรือไม่ ซึง่ ในกรณีนหี ้ ำกต้องกำรรู ้ จำเป็ นต้องตรวจตรวจแอนติเจน (antigen) ซึง่ ก็คือ ตัวไวรัส จึงจะทรำบได้
วิธีกำรตรวจทีใ่ ช้ในห้องปฏิบตั ิกำรทั่วโลกเป็ นมำตรฐำนเดียวกัน เรียกว่ำ วิธีอำร์ท-ี พีซีอำร์ (RT-PCR) มำจำกคำ
เต็มว่ำ รีเวิรส์ ทรำนสคริปชัน-โพลีเมอเรสเชนรีแอ็กชัน (Reverse Trasnscription-Polymerase Chain Reaction)
กำรทำรีเวิรส์ ทรำนสคริปชันเป็ นกระบวนกำรแปลงข้อมูลของสำรพันธุกรรมในไวรัสที่เป็ นอำร์เอ็นเอ ให้
เป็ นดีเอ็นเอ ก่อนจะนำมำเพิ่มจำนวนดีเอ็นเอด้วยกระบวนกำรลูกโซ่โพลีเมอเรสหรือ polymerase chain reaction
ให้มำกพอที่จะตรวจสอบได้
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กำรตรวจโรค : เป็นไปได้หรือไม่ที่จะตรวจไวรัสไม่พบ แล้วต่อมำภำยหลังตรวจพบไวรัส?
เป็ นไปได้ ผลตรวจตัวอย่ำงที่เก็บมำครัง้ แรก (ขณะเพิง่ เริ่มติดเชือ้ ) อำจให้ผลเป็ นลบ ขณะทีเ่ มื่อผ่ำนไปไม่นำนผล
ตรวจอีกครัง้ กลับเป็ นบวกและมีอำกำรป่ วย กรณีนอี ้ ำจจะเนื่องมำจำกมีไวรัสไม่มำกพอทีว่ ิธีกำรตรวจจะตรวจพบ
ได้ ส่วนอีกกรณีหนึง่ คือ ในกำรตรวจครัง้ แรกยังไม่มีกำรติดเชือ้ แต่มำติดเชือ้ ในภำยหลัง
ดังนั้นแม้ผลตรวจไวรัสเป็ นลบ ก็จาเป็ นต้องทาตามมาตรการป้ องกันตัวเองและผู้อ่นื ตามปกติ

ผู้เสี่ยงป่วยหนัก : ใครบ้ำงที่เสี่ยงจะป่วยหนักจำกโควิด-19?
ผูท้ ี่มีควำมเสี่ยงที่จะป่ วยหนักมำกเป็ นพิเศษจำกโควิด-19 ประกอบด้วย
 ผูส้ งู อำยุ
 ผูท้ ี่มีโรคประจำตัวบำงอย่ำง
 คนตัง้ ครรภ์
ข้อมูลที่รวบรวมจนถึงวันที่ 23 ธันวำคม ค.ศ. 2020 ระบุวำ่ 10 มีหลักฐำนว่ำโรคหรือพฤติกรรมต่อไปนี ้ มี
ควำมเสี่ยงที่จะป่ วยหนักกว่ำคนทั่วไป แม้วำ่ อำจจะรวบรวมไม่ได้ครบถ้วนทัง้ หมด (ไม่รวมโรคหรืออำกำรป่ วยที่หำ
ยำกหลำยชนิด และอำจมีกำรเปลี่ยนแปลงเมื่อมีขอ้ มูลเพิ่มมำกขึน้ )
 โรคมะเร็ง
 โรคไตเรือ้ รัง
 โรคอุดกัน้ กำรไหลเวียนของปอดเรือ้ รัง (COPD, Chronic Obstructive Pulmonary Disease)
 ดำวน์ซินโดรม
 โรคหัวใจ, โรคหลอดเลือดหัวใจ, โรคกล้ำมเนือ้ หัวใจ
 มีภำวะภูมิคมุ้ กันต่ำจำกกำรปลูกถ่ำยอวัยวะ
 โรคอ้วน (มีดชั นีมวลกำย (BMI) 30 kg/m2 หรือสูงกว่ำ แต่นอ้ ยกว่ำ 40 kg/m2)
 โรคอ้วนอย่ำงมำก (BMI มำกกว่ำหรือเท่ำกับ 40 kg/m2)
 โรคเซลล์รูปเคียว (sickle cell disease)
 โรคหืดหอบ
 โรคเบำหวำน ประเภทที่ 2
 ผูส้ บู บุหรี่
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https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/need-extra-precautions/people-with-medicalconditions.html?CDC_AA_refVal=https%3A%2F%2Fwww.cdc.gov%2Fcoronavirus%2F2019-ncov%2Fneed-extraprecautions%2Fgroups-at-higher-risk.html
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ผู้เสี่ยงป่วยหนัก : ควรงดยำใดบ้ำงหรือไม่ หำกป่วยโควิด-19?
จนถึงปั จจุบนั ยังไม่มีหลักฐำนว่ำมียำชนิดใด (เช่น ยำลดควำมดัน หรือยำแก้อกั เสบ) ทำให้มีอำกำรป่ วยเพิ่มขึน้
จำกโควิด-19 แต่อย่ำงใด จึงควรกินยำทีใ่ ช้รกั ษำอยูเ่ ดิมต่อไป

ผู้เสี่ยงป่วยหนัก : ผู้ทุพพลภำพมีควำมเสี่ยงมำกกว่ำคนทั่วไปหรือไม่?
เฉพำะผูท้ พุ พลภำพที่เป็ นผูใ้ หญ่มีแนวโน้มจะเกิดควำมเสี่ยงป่ วยหนักจำกโควิด-19 มำกกว่ำคนทั่วไป เฉพำะใน
รำยที่มีโรคประจำตัวร่วมด้วย เช่น โรคหัวใจ, โรคเบำหวำน, โรคไตเรือ้ รัง, โรคมะเร็ง, โรคควำมดันโลหิตสูง และโรค
อ้วน (อำจมีโรคอื่นเพิ่มเติมอีก เมื่อได้ขอ้ มูลเพิ่มเติมมำกขึน้ )
นอกจำกนี ้ ยังอำจมีปัญหำควำมยุง่ ยำกในกำรเว้นระยะห่ำง, สวมหน้ำกำก และล้ำงมือ อีกด้วย

ผู้ป่วยภูมิแพ้ตำมฤดูกำล : ผู้ป่วยโควิด-19 กับป่วยภูมิแพ้ตำมฤดูกำล มีอำกำรแตกต่ำงกันอย่ำงไร?
โรคโควิด-19 เป็ นโรคติดต่อของระบบทำงเดินหำยใจ ทีเ่ กิดจำกกำรติดเชือ้ โคโรนำไวรัสชนิดใหม่ (ซำร์ส-โควี-2)
ขณะทีอ่ ำกำรภูมิแพ้ตำมฤดูกำลเกิดจำกละอองเรณูที่ปลิวมำในอำกำศ จนเกิดอำกำรแพ้เยื่อบุจมูกอักเสบ, โพรง
จมูกอักเสบ (ไซนัสอักเสบ) และเยื่อตำอักเสบ
สองโรคนีม้ ีลกั ษณะอำกำรบำงอย่ำงที่คล้ำยคลึงกัน แต่ก็มีลกั ษณะหลักๆ บำงอย่ำงทีแ่ ตกต่ำงกัน เช่น
โควิด-19 ทำให้เกิดไข้ ซึง่ ไม่พบบ่อยนักในผูเ้ ป็ นภูมิแพ้ตำมฤดูกำล ตำมรู ปด้ำนล่ำงนี ้
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ผู้ป่วยภูมิแพ้ตำมฤดูกำล : กำรป่วยภูมิแพ้ตำมฤดูกำล เพิ่มควำมเสีย่ งที่จะป่วยโควิด-19 หรือไม่? และ
หำกติดโควิด-19 จะทำให้มีอำกำรหนักขึ้นหรือไม่?
ยังไม่มีขอ้ มูลทำงวิทยำศำสตร์มำกพอยืนยันได้วำ่ กำรเป็ นโรคภูมิแพ้ตำมฤดูกำลจะทำให้เสี่ยงติดโรคโควิด -19
ง่ำยขึน้ หรือทำให้เมื่อติดแล้วมีอำกำรหนักกว่ำคนทั่วไป เท่ำทีร่ ูค้ ือ ผูส้ ูงอำยุและผูม้ ีโรคประจำตัวบำงอย่ำง เช่น
โรคเบำหวำน, โรคอ้วน, โรคหัวใจ หรือโรคปอด มีควำมเสี่ยงทีจ่ ะป่ วยหนักกว่ำคนทั่วไปหำกป่ วยเป็ นโรคโควิด-19

ผู้ป่วยภูมิแพ้ตำมฤดูกำล : กำรสวมหน้ำกำกอนำมัยจะทำให้ลดอำกำรภูมิแพ้ตำมฤดูกำลได้หรือไม่?
นอกจำกหน้ำกำกช่วยป้องกันไม่ให้ติดโควิด-19 ได้ง่ำยแล้ว ยังช่วยลดอำกำรภูมิแพ้ตำมฤดูกำลได้ดว้ ย เนื่องจำก
ปกป้องไม่ให้เรำหำยใจเอำอนุภำคขนำดใหญ่ที่เป็ นสำเหตุของโรคภูมิแพ้ตำมฤดูกำล เช่น ละอองเรณูตำ่ งๆ เข้ำไป
แต่สำหรับอนุภำคขนำดเล็กกว่ำ ก็ยงั อำจลอยผ่ำนหน้ำกำกเข้ำไปได้อยู่
วิธีกำรป้องกันกำรเป็ นภูมแิ พ้ตำมฤดูกำลที่ดีทสี่ ุดคือ ลดกำรต้องพบเจอละอองเรณูระหว่ำงที่มลี ะอองเรณู
ในอำกำศมำก โดย
 ลดกำรออกสู่ที่แจ้ง และอยูใ่ นที่รม่ ซึง่ มีอำกำศบริสุทธิ์
 ใช้เครือ่ งฟอกอำกำศในบ้ำน โดยปิ ดประตูและหน้ำต่ำงให้มิดชิด หำกมีปัญหำรำคำแพงสำมำรถเลือกทำเอง
ตำมวิธีกำรแบบ DIY ได้11
 รักษำอุณหภูมิหอ้ งให้เหมำะสม โดยเปิ ดเครื่องปรับอำกำศ, พัดลม หรือเครือ่ งทำควำมร้อน
 หำกจำเป็ นต้องออกกลำงแจ้ง ให้หลีกเลี่ยงกิจกรรมทีอ่ ำจทำให้ละอองเรณูฟงุ้ กระจำยมำกขึน้ เช่น กำรตัด
ต้นไม้หรือกำรตัดหญ้ำ และเมื่อกลับเข้ำที่รม่ ให้อำบนำ้ และเปลี่ยนเสือ้ ผ้ำทันที

กำรตรวจสอบเส้นทำงกำรติดเชื้อ : กำรตรวจสอบเส้นทำงกำรติดเชื้อ (contact tracing) คืออะไร?
กำรติดตำมเส้นทำงกำรติดเชือ้ ทำเพื่อลดหรือหยุดกำรแพร่กระจำยของโรคติดต่อ ซึง่ ทำให้โควิด-19 กระจำย
น้อยลงหรือช้ำลง ทัง้ นีอ้ ำจแบ่งกลุ่มคร่ำวๆ ได้เป็ น (1) ผู้ติดเชือ้ (2) ผู้สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ติดเชือ้ และ (3) ผู้ที่
เคยอยู่ในบริเวณเดียวกับผู้ตดิ เชือ้
 แจ้งกับผูท้ ี่อำจติดโควิด-19 เพื่อให้ติดตำมอำกำรป่ วย
 ช่วยเหลือนำผูเ้ สี่ยงติดเชือ้ (ผูส้ มั ผัสใกล้ชิดกับผูต้ ิดเชือ้ ) มำตรวจสอบ เพรำะอำจไม่รูว้ ำ่ ตนเองเสี่ยงติดเชือ้
 ทำให้สำมำรถติดต่อขอให้ผมู้ ีควำมเสี่ยง ไม่วำ่ จะเสี่ยงสูง (เพรำะอำจเคยสัมผัสใกล้ชิดกับผูต้ ิดเชือ้ ) หรือเสี่ยง
ต่ำ (เคยอยูใ่ นบริเวณเดียวกับผูต้ ิดเชือ้ ) ให้กกั ตัวอยูก่ บั บ้ำนได้
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ลองทำตำมวิธีกำรในวิดีโอนี ้ https://www.youtube.com/watch?v=ukyF2xm8cws&feature=youtu.be
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กำรตรวจสอบเส้นทำงกำรติดเชื้อ : ระหว่ำงกำรตรวจสอบ จะเกิดอะไรขึ้นกับข้อมูลส่วนตัวบ้ำง?
่ ูดคุยกับเจ้าหน้าทีถ่ ือเป็ นความลับ ข้อมูลทีเ่ ผยแพร่ได้จะเป็ นข้อมูลที่จำเป็ นต่อกำร
ข้อมูลส่วนบุคคลทีพ
ป้องกันกำรระบำด และข้อมูลเพื่อกำรรักษำตัวคุณเท่ำนัน้ ชื่อของคุณและผูส้ มั ผัสใกล้ชิดทัง้ หมดจะไม่มีกำร
เผยแพร่ และผูส้ มั ผัสใกล้ชิดทัง้ หมดจะได้รบั กำรติดต่อเพื่อแจ้งควำมเสี่ยง เพือ่ ให้ปฏิบตั ิตนตำมมำตรกำรที่
เหมำะสมต่อไป

กำรตรวจสอบเส้นทำงกำรติดเชื้อ : หำกผลตรวจพบว่ำติดเชื้อ จะต้องทำอย่ำงไรบ้ำง?
หำกผลตรวจในห้องปฏิบตั ิกำรแสดงว่ำมีกำรติดเชือ้ จะได้รบั แจ้งผลกำรตรวจจำกเจ้ำหน้ำที่ดำ้ นสำธำรณสุข และ
จะต้องมีการกักกันตนทันที ในบำงประเทศที่มผี ตู้ ิดเชือ้ จำนวนมำก (เช่น ประเทศสหรัฐอเมริกำ) อำจแนะนำให้
กักตัวที่บำ้ น เพรำะผูต้ ิดเชือ้ รำว 80% ไม่แสดงอำกำรป่ วยหรือแสดงอำกำรป่ วยน้อยมำก เฉพำะผูป้ ่ วยที่มีอำกำร
หนัก จึงรับเข้ำสู่สถำนพยำบำลต่อไป
แต่ในบางประเทศ (เช่น ประเทศไทย) อาจจัดสถานทีจ่ าเพาะ เช่น โรงพยาบาลสนาม ไว้เพื่อ
รองรับผู้ติดเชือ้
ทัง้ นี ้ เจ้ำหน้ำที่ดำ้ นสำธำรณสุข (และอำจร่วมด้วยเจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนส่วนท้องถิ่น) จะสัมภำษณ์เพื่อ
สอบสวนเส้นทำงกำรติดเชือ้ เพื่อจะได้ติดตำมผูต้ ิดเชือ้ รำยอื่นหรือผูส้ มั ผัสใกล้ชิดมำตรวจสอบต่อไป รวมไปถึงกำร
แจ้งบริเวณพืน้ ที่ซงึ่ เคยไปเพื่อเป็ นข้อมูลสำหรับคนในวงกว้ำง เพื่อให้สำมำรถตรวจสอบควำมเสี่ยงในกำรติดเชือ้
ของตนเองได้
มำตรกำรเหล่ำนีช้ ว่ ยให้ปอ้ งกันกำรแพร่ระบำดในวงกว้ำงได้อย่ำงมีประสิทธิ ภำพยิ่งขึน้

กำรตรวจสอบเส้นทำงกำรติดเชื้อ : ใครบ้ำงที่ถือเป็นผู้สัมผัสใกล้ชิด (close contact) กับผู้ปว่ ยโควิด-19?
ในทำงวิชำกำร ผูท้ ี่อยูใ่ กล้ชิดกับผูต้ ิดเชือ้ ไวรัสก่อโรคโควิด-19 ในระยะไม่ถงึ 2 เมตร นำน 15 นำทีขนึ ้ ไป ถือว่ำเป็ น
ผูส้ มั ผัสใกล้ชิด
ผู้ทตี่ ิดเชือ้ สามารถแพร่กระจายไวรัสได้ใน 48 ชั่วโมงหรือ 2 วัน ก่อนทีจ่ ะเกิดอาการป่ วยหรือ
ตรวจสอบพบว่ามีเชือ้ ไวรัสในตัว

กำรตรวจสอบเส้นทำงกำรติดเชื้อ : หำกขณะนั้นใส่หน้ำกำก จะถือว่ำเป็นผู้สัมผัสใกล้ชิดหรือไม่?
ถือว่าเป็ นผู้สัมผัสใกล้ชิดด้วยเช่นกัน แม้ว่าจะสวมหน้ากากในขณะทีอ่ ยู่ใกล้กบั ผู้ติดเชือ้ ไวรัสก่อโรคโค
วิด-19 ก็ตาม อย่ำงไรก็ตำม หน้ำกำกช่วยป้องกันตัวผูส้ วมใส่ได้ในระดับหนึง่ จึงมีโอกำสที่จะไม่ติดเชือ้ ตำมไป
ด้วย
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กำรตรวจสอบเส้นทำงกำรติดเชื้อ : หำกเป็นผูส้ ัมผัสใกล้ชิด จะต้องตรวจโรคโควิด-19 หรือไม่?
หำกเป็ นผูส้ มั ผัสใกล้ชิดกับผูต้ ิดเชือ้ ควรตรวจสอบด้วยว่าติดเชือ้ หรือไม่ แม้ว่าจะไม่มีอาการป่ วยโควิด-19 ก็
ตาม โดยระหว่ำงนัน้ ให้กกั ตัวเองนำน 14 วัน และตรวจสอบตนเองว่ำ มีอำกำรป่ วยโควิด-19 หรือไม่ เพื่อป้องกัน
ครอบครัวและเพือ่ นหรือเพื่อนร่วมงำน รวมทัง้ ผูอ้ ื่นจำกโอกำสที่จะติดเชือ้
หากผลตรวจพบว่าติดเชือ้ ไวรัส ควรจะกักตัวเองและแยกตัวจำกสมำชิกคนอืน่ ๆ ในบ้ำน หำกมีอำกำร
หนักขึน้ จึงเข้ำรับกำรรักษำในสถำนพยำบำลต่อไป โดยเฉพำะหำกมีอำกำรหำยใจลำบำก, แน่นหน้ำอก, มีอำกำร
มึนงง หรือริมฝี ปำกและใบหน้ำเป็ นสีคลำ้
หากผลตรวจเป็ นลบและไม่มีอาการป่ วยใดๆ ให้กกั ตัวจนครบ 14 วัน เพรำะเป็ นไปได้เช่นกันที่จะมี
อำกำรปรำกฏช้ำ แต่ไม่จำเป็ นต้องตรวจซำ้ ยกเว้นแต่จะมีอำกำรป่ วย
หากผลตรวจเป็ นลบแต่มีอาการป่ วย ควรจะกักตัวเองนำน 14 วัน หลังจำกวันทีอ่ ยูใ่ กล้ชิดกับผูป้ ่ วย
หำกอำกำรแย่ลงอำจต้องเข้ำรับกำรรักษำหรือตรวจซำ้ เพื่อยืนยัน

กำรตรวจสอบเส้นทำงกำรติดเชื้อ : หำกเคยอยู่ในบริเวณใกล้เคียงกับผู้ติดเชื้ออยู่ จะต้องทำอย่ำงไรบ้ำง?
หำกได้รบั กำรติดต่อจำกเจ้ำหน้ำทีส่ ำธำรณสุขหรือทรำบจำกข่ำวว่ำ เคยอยูใ่ นบริเวณใกล้เคียงกับทีผ่ ตู้ ิดเชือ้ เคยอยู่
ในเวลำใกล้เคียงกัน วิธีการทีด่ ีทส่ี ดุ คือ กักตัวอยู่ทบ่ี ้านนาน 14 วัน เพื่อสังเกตอาการ ให้พยำยำมสวม
หน้ำกำกแม้อยูใ่ นบ้ำน และแยกตัวจำกคนอืน่ ในบ้ำนหรือสัตว์เลีย้ ง
ปกติหำกมีกำรติดเชือ้ จะมีอำกำรป่ วยแสดงออกมำในเวลำ 2-14 วันให้หลัง หำกมีอำกำรป่ วยให้แจ้ง
เจ้ำหน้ำที่สำธำรณสุขและคนใกล้ชิด หำกมีอำกำรหนักขึน้ ให้เข้ำรักษำตัวในสถำนพยำบำล
อย่ำงไรก็ตำม แม้ผลตรวจในห้องปฏิบตั ิการออกมาเป็ นลบ (ไม่ติดเชือ้ ) ก็ยังควรจะกักตัวเองนาน
14 วัน หลังจำกวันที่เกิดควำมเสี่ยงอยูด่ ี ระยะเวลำ 14 วันคือระยะเวลำทีผ่ ตู้ ิดเชือ้ แสดงอำกำรป่ วยโควิด-19
ดังนั้นการได้ผลตรวจเป็ นลบจึงไม่ได้ตดั ความเป็ นไปได้ทจ่ี ะติดเชือ้ ออกไปอย่างสิน้ เชิง
นอกจำกนี ้ ผูป้ ่ วยโรคโควิด-19 ยังอำจแพร่กระจำยไวรัสได้ แม้วำ่ จะไม่มีอำกำรใดๆ เลยก็ตำมอีกด้วย

กำรตรวจสอบเส้นทำงกำรติดเชื้อ : จำเป็นต้องดำวน์โหลดแอปติดตำมกำรติดเชื้อลงไว้ในมือถือหรือไม่?
แอปพลิเคชันต่ำงๆ ที่ออกแบบมำใช้ติดตำมกำรติดเชือ้ มีประโยชน์ในการสอบสวนเส้นทางการติดเชือ้ และ
ใช้แจ้งเตือนผู้ใช้งานถึงความเสีย่ งในการติดเชือ้ จึงควรลงในโทรศัพท์มือถือ
สำหรับประเทศไทย แอปพลิชนั ที่ทำงรัฐบำลแนะนำให้ลงไว้คอื แอปไทยชนะ และแอปหมอชนะ
ควำมแตกต่ำงของแอปทัง้ สองนีค้ อื แอปไทยชนะใช้สำหรับเช็กอินสถำนที่เข้ำใช้บริกำร ขณะที่แอปหมอชนะใช้
ติดตำมตำแหน่งของผูใ้ ช้งำนขณะเดินทำงไปยังที่ตำ่ งๆ มีเป้ำหมำยเหมือนกันคือ ตรวจควำมเสี่ยงในกำรติดเชือ้
โดยออกแบบไม่ให้กระทบต่อสิทธิ์ และไม่ละเมิดสิทธิส่วนบุคคล
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ที่มำ: https://www.facebook.com/AntiFakeNewsCenter/photos/a.113638500070332/266751651425682/

ที่มำ: https://news.thaipbs.or.th/content/300045
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งำนศพ : มีควำมเสีย่ งแค่ไหนในกำรร่วมงำนศพผู้เสียชีวิตจำกโควิด-19?
ข้อมูลทีม่ ีอยู่ไม่ได้แสดงถึงความเสี่ยงใดๆ ทีเ่ พิม่ ขึน้ จากการเข้าร่วมงานศพมากเป็ นพิเศษ
อย่ำงไรก็ตำม ในงำนศพอำจมีผเู้ ข้ำร่วมจำนวนมำก มีขอ้ สังเกตและข้อควรปฏิบตั ิตำมมำตรกำรป้องกัน
ตัวเองจำกโควิด-19 ดังนี ้
 สวมหน้ำกำกตลอดเวลำ
 พยำยำมเว้นระยะห่ำงเท่ำที่จะทำได้
 ใช้เวลำในงำนให้สนั้ ทีส่ ุด
 ท้องทีข่ องวัดที่จดั งำน หำกมีกำรติดเชือ้ มำก ก็ยิ่งเสี่ยง
 หำกอยูท่ ี่โล่ง ลมพัดผ่ำนดีได้ จะปลอดภัยกว่ำที่ปิด
 ลดกำรใช้วตั ถุสิ่งของร่วมกันเท่ำที่จะทำได้
 ล้ำงมือหรือเช็ดแอลกอฮอล์บอ่ ยๆ
 ระมัดระวังเป็ นพิเศษในกรณีผสู้ ูงอำยุหรือมีอำกำรป่ วยประจำตัวที่เพิ่มควำมเสี่ยง เช่น เบำหวำนหรือควำมดัน
หำกเลี่ยงได้ ควรเลี่ยง

งำนศพ : ควรจัดกำรข้ำวของของผู้เสียชีวิตจำกโควิด-19 อย่ำงไร?
ข้อมูลที่มีอยูช่ วี ้ ำ่ กำรติดโรคโควิด-19 เกิดจำกกำรได้รบั เชือ้ ไวรัสจำกผูต้ ิดเชือ้ ในระยะใกล้เป็ นหลัก โดยเฉพำะผ่ำน
ทำงละอองฝอยขณะผูต้ ิดเชือ้ ไอ จำม หรือพูดคุย การแพร่กระจายโรคลักษณะนี้จึงไม่เกิดขึน้ เมื่อผู้ตดิ เชือ้
เสียชีวิตแล้ว
อย่ำงไรก็ตำม กำรสัมผัสพืน้ ผิวหรือวัตถุที่มีไวรัสปนเปื อ้ นอยู่ แล้วนำไปสัมผัสกับปำก จมูก หรือป้ำยกับ
ตำ ก็อำจทำให้ได้รบั เชือ้ ไวรัสได้เช่นกัน หำกได้รบั กำรยืนยันว่ำผูป้ ่ วยติดเชือ้ ก่อโรคโควิด-19 ควรหลีกเลี่ยงกำรจูบ,
อำบนำ้ , เปลี่ยนเสือ้ ผ้ำ, หรือห่อศพ นอกเสียจำกมีกำรทำควำมสะอำดฆ่ำเชือ้ อย่ำงเหมำะสมแล้วเท่ำนัน้

กำรทำควำมสะอำดและฆ่ำเชื้อ : ต้องทำควำมสะอำดฆ่ำเชื้อข้ำวของต่ำงๆ อย่ำงไร?
เป็ นไปได้ที่จะติดเชือ้ จำกกำรสัมผัสพืน้ ผิวหรือวัตถุที่มเี ชือ้ ไวรัสติดอยู่ ก่อนเอำมือไปสัมผัสปำก, จมูก หรือตำ แต่
ไม่ใช่วิธีการหลักในการแพร่กระจายของเชือ้
สำหรับพืน้ ผิววัตถุทใี่ ช้งำนและต้องสัมผัสบ่อย สำมำรถใช้นำ้ สบู่, แอลกอฮอล์ 70% หรือนำ้ ยำฆ่ำเชือ้ ทำ
ควำมสะอำดและฆ่ำเชือ้ แต่ตอ้ งดูให้เหมำะกับสมกับชนิดของพืน้ ผิวนัน้ ๆ ไม่ให้เกิดควำมเสียหำย
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กำรทำควำมสะอำดและฆ่ำเชื้อ : กำรทำควำมสะอำดแตกต่ำงจำกกำรฆ่ำเชื้ออย่ำงไร?
การทาความสะอาด (cleaning) ปกติแล้วจะหมำยถึง กำรใช้สบูห่ รือสำรซักฟอก (detergent) ผสมนำ้ เพื่อกำจัด
ครำบสกปรกจำกพืน้ ผิวสิ่งต่ำงๆ ทัง้ นีส้ บูแ่ ละสำรซักฟอกมีฤทธิ์ ฆ่ำเชือ้ โรค (รวมทัง้ แบคทีเรียและไวรัส) ได้ดว้ ย จึงมี
ประสิทธิภำพระดับหนึง่ ในกำรลดควำมเสี่ยงติดเชือ้
ขณะทีก่ ารฆ่าเชือ้ (disinfect) ด้วยสำรเคมีชนิดต่ำงๆ ช่วยฆ่ำเชือ้ โรคได้อย่ำงมีประสิทธิ ภำพ และ
สำมำรถฆ่ำเชือ้ หลังจำกทำควำมสะอำดพืน้ ผิวด้วยนำ้ เปล่ำหรือนำ้ สบู่ จึงช่วยลดกำรแพร่กระจำยของเชือ้ ได้ดี
ยิ่งขึน้
แต่สำรฆ่ำเชือ้ บำงชนิดอำจทำลำยหรือทำให้พนื ้ ผิวชำรุ ดเสียหำยได้ จึงควรอ่ำนคูม่ ือประกอบและใช้งำน
ด้วยควำมระมัดระวัง

กำรทำควำมสะอำดและฆ่ำเชื้อ : บริเวณที่พบผูป้ ่วย จะดูดฝุ่นทำควำมสะอำดอย่ำงไรให้ปลอดภัย?
ยังไม่มีรายงานเกี่ยวกับความเสี่ยงจากการติดเชือ้ ก่อโรคโควิด-19 จากการดูดฝุ่ น
คำแนะนำเบือ้ งต้นคือ หำทำงลดพืน้ ที่ซงึ่ ขรุ ขระ ทำควำมสะอำดได้ยำก และควำมจำเป็ นที่ตอ้ งทำควำม
สะอำด ฆ่ำเชือ้ หรือดูดฝุ่น ให้มำกทีส่ ุด
ในกรณีที่จำเป็ นต้องดูดฝุ่น ควรทำดังนี ้
 ปิ ดพืน้ ที่ซงึ่ ผูต้ ิดเชือ้ เคยใช้งำน เปิ ดประตูและหน้ำต่ำงเพือ่ เพิ่มกำรระบำยอำกำศของพืน้ ที่
 ควรทิง้ พืน้ ที่ไว้ 24 ชั่วโมงในลักษณะข้ำงต้น ก่อนเริ่มทำควำมสะอำดหรือฆ่ำเชือ้
 หำกมีอปุ กรณ์ที่ปล่อยแสงยูวฆี ่ำเชือ้ ได้ สำมำรถเปิ ดเพื่อฆ่ำเชือ้ ในช่วงเวลำดังกล่ำวข้ำงต้นด้วย ก็จะ
ช่วยอีกทำงหนึง่ กำรตัง้ เวลำกำรฆ่ำเชือ้ ด้วยแสงยูวีควรให้เหมำะสมกับควำมเข้มของอุปกรณ์ที่ติด
ตัง้ อยู่
 หลังจำกทำควำมสะอำดและฆ่ำเชือ้ แล้ว เพื่อเป็ นกำรลดควำมเสี่ยงสำหรับเจ้ำหน้ำที่หรือผูเ้ กี่ยวข้อง
ที่ตอ้ งดูดฝุ่น ให้ทำดังนี ้
o ใช้อปุ กรณ์ดดู ฝุ่นที่มแี ผ่นกรองละเอียดชนิด HEPA หำกเป็ นไปได้
o ไม่ทำควำมสะอำดขณะที่ยงั มีคนอยูใ่ นพืน้ ที่ รอให้หอ้ งว่ำงก่อนจะดูดฝุ่น โดยอำจทำในเวลำ
กลำงคืน หรือทำในเวลำกลำงวันในเขตพืน้ ทีส่ ่วนตัวที่ควบคุมได้
o ปิ ดระบบหมุนเวียนอำกำศที่ติดเฉพำะห้องเป็ นกำรชั่วครำว เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดกำรปนเปื ้อน
กับระบบดังกล่ำว
o ไม่จำเป็ นต้องปิ ดระบบหมุนเวียนอำกำศแบบรวม เพรำะระบบมีแนวโน้มจะมีควำมสำมำรถใน
กำรกรองอำกำศที่ดีกว่ำ และยังนำอำกำศที่อยูภ่ ำยนอกห้องเข้ำมำเจือจำงอำกำศในห้องอีกด้วย
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กำรทำควำมสะอำดและฆ่ำเชื้อ : ควรทำควำมสะอำดแบบกิจวัตรอย่ำงไร? บ่อยครั้งมำกน้อยเพียงใด?
ในบริษทั , หน่วยงำน หรือชุมชน ควรทำควำมสะอำดทุกวัน พืน้ ผิวทีอ่ ำจมีกำรสัมผัสบ่อย เช่น ลูกบิดประตู, พืน้ ผิว
ในห้องนำ้ และรำวบันได ให้ทำควำมสะอำดและฆ่ำเชือ้ ด้วยนำ้ สบูห่ รือสำรซักฟอก พืน้ ผิวเหล่ำนีต้ อ้ งทำควำม
สะอำดอย่ำงน้อยวันละครัง้ หำกยังมีกำรใช้งำนบริเวณดังกล่ำวอยู่
พืน้ ผิวบำงแห่งหรือวัตถุบำงอย่ำงในทีส่ ำธำรณะทีใ่ ช้รว่ มกันบ่อย อำจต้องทำควำมสะอำดบ่อยครัง้ มำก
ขึน้ เช่น รถเข็นสินค้ำในห้ำงสรรพสินค้ำหรือพืน้ ที่บริเวณที่ให้บริกำรซือ้ ขำย และควรทำควำมสะอำดฆ่ำเชือ้ ก่อนใช้
งำนทุกครัง้ ก็จะช่วยลดควำมเสี่ยงจำกกำรติดเชือ้ ไวรัสได้

กำรทำควำมสะอำดและฆ่ำเชื้อ : ใครมีหน้ำที่ทำควำมสะอำดและฆ่ำเชื้อ?
ผูท้ ี่ปกติเป็ นเจ้ำหน้ำทีห่ รือพนักงำนทำควำมสะอำด มีหน้ำที่ในกำรทำควำมสะอำดและฆ่ำเชือ้ และควรต้องได้รบั
กำรอบรมกำรใช้งำนสำรเคมีทใี่ ช้ทำควำมสะอำดและฆ่ำเชือ้ รูว้ ิธีกำรป้องกันตัวเองด้วยหน้ำกำกและชุดปกป้อง
ตัวเองหรือ พีพีอี (PPE, Personal Protective Equipment)

กำรทำควำมสะอำดและฆ่ำเชื้อ : คลื่นอัลตรำซำวนด์, แสงยูวีควำมเข้มข้นสูง, หลอดแอลอีดีสีน้ำเงิน
และอุโมงค์ฆ่ำเชื้อ มีประสิทธิภำพมำกน้อยเพียงใด?
ประสิทธิภำพของวิธีกำรต่ำงๆ เหล่ำนีย้ งั ไม่รูแ้ น่ชดั นัก หน่วยงำนทัง้ ระดับประเทศและนำนำชำติมกั แนะนำให้ใช้
สำรฆ่ำเชือ้ (หรือนำ้ ยำฆ่ำเชือ้ ) มำกกว่ำกำรใช้แสงยูวีควำมเข้มข้นสูงที่มีกำรนำมำใช้ทำควำมสะอำดตูท้ ดลองหรือ
ใช้ฆำ่ เชือ้ ปนเปื อ้ นในห้องปฏิบตั ิกำรภำยหลังใช้งำน
สำหรับอุโมงค์ฆ่ำเชือ้ (sanitizing tunnel) ยังไม่มีหลักฐานใดทีแ่ สดงว่ามันช่วยลดการแพร่กระจาย
ของโควิด-19 ได้ นอกจำกนี ้ สำรเคมีที่ใช้ยงั อำจทำให้เกิดกำรระคำยเคืองหรือบำดเจ็บกับผิวหนัง , ดวงตำ หรือ
ระบบหำยใจได้อีกด้วย ยังไม่มีหน่วยงำนด้ำนอนำมัยใดทีย่ ืนยันประสิทธิ ภำพหรือสนับสนุนให้ใช้อปุ กรณ์แบบนี ้

กำรทำควำมสะอำดและฆ่ำเชื้อ : ควรฉีดฆ่ำเชื้อบริเวณที่โล่งนอกอำคำร, ทำงเดิน และถนน เพื่อป้องกัน
กำรแพร่กระจำยของโรคหรือไม่?
ศูนย์ควบคุมสหรัฐอเมริการะบุว่า ไม่แนะนาให้ฉีดฆ่าเชือ้ ทางเดิน, ถนน หรือพืน้ ทีแ่ จ้งอื่นๆ ในลักษณะ
เดียวกัน กำรฉีดฆ่ำเชือ้ ตำมสถำนที่เหล่ำนัน้ ไม่มีประสิทธิภาพ และยังไม่มีข้อพิสูจน์ว่าช่วยลดความเสี่ยง
การติดโรคโควิด-19 ในทีส่ าธารณะ โอกำสเสี่ยงจำกกำรแพร่กระจำยไวรัสก่อโรคโควิด-19 จำกพืน้ ผิวเหล่ำนีม้ ี
อยูน่ อ้ ยมำก อีกทัง้ กำรฉีดฆ่ำเชือ้ ลงบนพืน้ ผิวเหล่ำนีก้ ็มีประสิทธิ ภำพน้อยมำก
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สัตว์เลี้ยงและปศุสัตว์ : ติดโควิด-19 จำกสัตว์เลี้ยงหรือปศุสัตว์ได้หรือไม่?
ขณะนีย้ งั มีขอ้ มูลเกี่ยวกับเรือ่ งนีน้ อ้ ยมำก แม้ว่าอาจจะมีกรณีทสี่ ุนัขและแมวติดโควิด-19 ซึ่งน่าจะมีทมี่ าจาก
ผู้เลีย้ ง12 แต่ถือว่าความเสี่ยงทีจ่ ะติดเชือ้ ไวรัสก่อโรคโควิด-19 จากสัตว์ค่อนข้างต่า
ให้ถือว่ำสัตว์เลีย้ งเสมือนเป็ นคนในครอบครัว ป้องกันไม่ให้สมั ผัสใกล้ชิดกับคนที่ไม่ใช่สมำชิกของ
ครอบครัว และหำกมีสตั ว์ป่วย ควรแยกจำกคนหรือสัตว์อื่นในบ้ำน ในทำงกลับกัน หำกมีผปู้ ่ วยในบ้ำน ก็ให้ละเว้น
กำรสัมผัสใกล้ชิดกับสัตว์เลีย้ ง
ไม่มีความจาเป็ นต้องใส่หน้ากากให้สัตว์เลีย้ ง เพราะอาจทาอันตรายกับพวกมันได้
อย่ำงไรก็ตำม สัตว์ตำ่ งๆ แพร่โรคมำกมำยหลำยโรคสู่คนได้ จึงควรระมัดระวังตัวและล้ำงมือให้สะอำด
หลังจำกสัมผัสสัตว์เลีย้ งหรือปศุสตั ว์ เด็กอำยุ 5 ปี หรือน้อยกว่ำนัน้ จะมีภมู ิคมุ้ กันร่ำงกำยที่ยงั ไม่แข็งแรงดีนกั จึง
อำจจะป่ วยจำกเชือ้ ในสัตว์ได้ ผูส้ ูงอำยุก็เช่นกัน

สัตว์เลี้ยงและปศุสัตว์ : ไวรัสก่อโรคโควิด-19 ติดอยู่บนผิวหนังหรือขนของสัตว์หรือไม่?
สิ่งทีร่ ู้แน่ชัดแล้วก็คือ แบคทีเรียและเชือ้ ราอยู่บนขนสัตว์ได้ แต่ยังไม่มีหลักฐานทีช่ ัดเจนสาหรับไวรัส ซึง่
ก็รวมไวรัสก่อโรคโควิด-19 ว่ำกระจำยจำกผิวหนังหรือขนสัตว์มำยังคนได้หรือไม่ แต่ก็ยงั ควรระมัดระวังเรื่องควำม
สะอำด และปฏิบตั ิตำมมำตรกำรพืน้ ฐำนต่ำงๆ เช่น
 ล้ำงมือหลังจำกสัมผัสสัตว์, อำหำร, ของเล่น, ของใช้ หรือของเสียจำกสัตว์ ล้ำงมือให้เด็กที่สมั ผัสสัตว์ดว้ ย
 อย่ำจูบ, กอด หรืออุม้ สัตว์เลีย้ งใกล้บริเวณหน้ำ เพรำะจะทำให้ได้รบั เชือ้ โรคง่ำยขึน้
 แยกบริเวณของกิน ของเล่นสำหรับสัตว์เลีย้ งออกจำกห้องครัวที่ใช้เตรียม, เสิรฟ์ หรือกินอำหำร
 ทำควำมสะอำดให้เหมำะสมกับสัตว์เลีย้ งนัน้ เช่น
o ตักอึแมวทุกวันและเปลี่ยนทรำยแมวทุกสองสัปดำห์เป็ นอย่ำงน้อย ไม่ควรให้หญิงตัง้ ครรภ์ทำ
ควำมสะอำดอึแมว
o เก็บอึสุนขั ทีป่ ล่อยไว้ตำมทีส่ ำธำรณะและกำจัดอย่ำงเหมำะสม
o ทำควำมสะอำดกรงสัตว์เลีย้ งและหลีกเลี่ยงใช้มือเปล่ำสัมผัสพืน้ ผิวทีเ่ ลอะ
 ไม่เล่นรุ นแรงกับสัตว์เลีย้ ง เพื่อป้องกันกำรกัดหรือข่วน และทำควำมสะอำดด้วยนำ้ เปล่ำและสบูท่ นั ทีที่
โดนกัดหรือข่วน และหำกแผลบวม, แดง หรือเจ็บ หรือพบว่ำสัตว์ป่วย ต้องไปพบแพทย์
 สอนให้เด็กๆ เล่นกับสัตว์เลีย้ งอย่ำงเหมำะสม อย่ำให้เด็กเล็กอยูใ่ กล้สตั ว์เลีย้ งขณะกำลังกิน
 ทิง้ ระยะห่ำงจำกสัตว์ป่ำให้เหมำะสม เพื่อป้องกันกำรจูโ่ จมทำร้ำยและติดเชือ้ โรคจำกสัตว์เหล่ำนัน้
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สัตว์เลี้ยงและปศุสัตว์ : ใช้น้ำยำฆ่ำเชื้อที่เช็ดล้ำงมือกับสัตว์ได้หรือไม่?
ไม่ควรใช้ยาฆ่าเชือ้ เช็ดตัวหรืออาบน้าให้สัตว์เลีย้ ง ไม่ว่าจะเป็ นจาพวกแอลกอฮอล์, ไฮโดรเจนเปอร์
ออกไซด์ หรือผลิตภัณฑ์อื่นๆ เพราะอาจทาให้สัตว์ป่วยได้
หำกบังเอิญสัตว์เลีย้ งสัมผัสถูกสำรเหล่ำนี ้ ให้ลำ้ งออกด้วยนำ้ ทันที หำกบังเอิญสัตว์เลีย้ งกินสำรเหล่ำนี ้
(เช่น เคีย้ วขวดที่มสี ำรเหล่ำนี)้ และมีอำกำรป่ วย ให้นำไปหำสัตวแพทย์ทนั ที

สัตว์เลี้ยงและปศุสัตว์ : นำสุนขั ไปสวนสำธำรณะได้หรือไม่?
กำรนำสุนขั ไปเดินออกกำลังสำคัญสำหรับสุขภำพของพวกมัน ทัง้ นีไ้ ม่ควรให้สตั ว์สมั ผัสใกล้ชิดกับคนอื่นนอก
ครอบครัวของคุณ
คำแนะนำทั่วไปเมื่อนำสุนขั ออกไปนอกบ้ำนคือ
 ให้หลีกเลี่ยงบริเวณที่มีคนและสุนขั แออัดกันเป็ นจำนวนมำก
 หลีกเลี่ยงกำรนำสุนขั ไปสวนสำธำรณะ หำกคุณป่ วยหรือมีประวัตสิ มั ผัสใกล้ชิดกับผูป้ ่ วย
 หลีกเลี่ยงกำรนำสุนขั ไปสวนสำธำรณะ หำกสุนขั ป่ วย เช่น ไอ, จำม, มีไข้, หำยใจลำบำก, เซื่องซึม, มี
นำ้ มูก, อ้วก หรือท้องเสีย
 หำกตรวจพบสุนขั ติดเชือ้ ก่อโรคโควิด-19 ปรึกษำสัตวแพทย์ในทันที
 พยำยำมลดกำรสัมผัสใกล้ชิดกับคนที่ไม่ใช่สมำชิกในครอบครัว ขณะพำสุนขั ไปยังสวนสำธำรณะ
 พยำยำมหลีกเลี่ยงกำรสัมผัสข้ำวของสิ่งต่ำงๆ ในสวนสำธำรณะ และล้ำงมือด้วยสบูห่ รือแอลกอฮอล์หลัง
สัมผัส
 ไม่นำของเล่นสัตว์เลีย้ งหรือชำมข้ำวไปยังสวนสำธำรณะ
 ไม่ใช้แอลกอฮอล์หรือสำรฆ่ำเชือ้ เช่น ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ เช็ดทำควำมสะอำดหรืออำบนำ้ สุนขั

สัตว์เลี้ยงและปศุสัตว์ : นำสุนขั ไปฝำกเลี้ยงหรือตัดขนทำควำมสะอำดได้หรือไม่?
คำแนะนำทั่วไปคือ หำกเป็ นได้หลีกเลี่ยงกำรไปยังบริเวณที่มีคนหรือสัตว์เลีย้ งอยูเ่ ป็ นจำนวนมำก หำกไม่จำเป็ นให้
เว้นช่วงไปก่อน
แต่หำกจำเป็ น ให้สวมหน้ำกำกและเว้นระยะห่ำงเท่ำที่จะทำได้
ห้ามใช้แอลกอฮอล์, ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ หรือสำรฆ่ำเชือ้ แบบอื่นๆ เช็ดหรืออำบนำ้ สุนขั เด็ดขำด
ไม่จาเป็ นและไม่ควรใส่หน้ำกำกให้สุนขั ไม่นำสุนขั ที่ป่วยไปยังร้ำนตัดขนหรือสถำนที่รบั เลีย้ ง หำกสุนขั
ป่ วยให้ปรึกษำสัตวแพทย์ ซึง่ อำจให้คำแนะนำทำงโทรศัพท์หรือรับเข้ำตรวจรักษำแล้วแต่กรณี
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สัตว์เลี้ยงและปศุสัตว์ : หำกสัตว์เลี้ยงป่วย และคิดว่ำติดโควิด-19 ต้องทำอย่ำงไร?
สัตว์เลีย้ งส่วนใหญ่ที่ป่วยจำกโควิด-19 ติดจำกกำรสัมผัสใกล้ชิดกับผูป้ ่ วยโควิด-19 หำกพบสัตว์เลีย้ งป่ วย ให้โทร
ปรึกษำสัตวแพทย์วำ่ ควรทำอย่ำงไร สาหรับผู้ป่วยนั้นให้หลีกเลี่ยงการนาสัตว์เลีย้ งไปยังคลินิกสัตว์ดว้ ย
ตัวเอง
สัตวแพทย์จะช่วยประเมินอำกำรป่ วยและหำวิธีกำรส่งตัวเพือ่ รักษำต่อไป

สัตว์เลี้ยงและปศุสัตว์ : สัตว์หรือผลิตภัณฑ์จำกสัตว์ที่นำเข้ำปลอดภัยหรือไม่?
จนถึงบัดนีก้ ็ยงั ไม่มีหลักฐำนแน่ชดั เรื่องควำมเสี่ยงจะติดเชือ้ ไวรัสก่อโรคโควิด-19 จำกสัตว์หรือผลิตภัณฑ์จำกสัตว์
ที่ส่งออกหรือนำเข้ำระหว่ำงประเทศ แม้วำ่ จะมีขอ้ กล่ำวอ้ำงอยูบ่ ำ้ งก็ตำม เช่น กรณีจนี อ้ำงถึงผลิตภัณฑ์เนือ้ แช่แข็ง
ปนเปื ้อนจำกอินเดีย, รัสเซีย และอำร์เจนตินำ13 ไก่แช่แข็งจำกบรำซิลและกุง้ แช่แข็งจำกเอกวำดอร์14 จนทำให้จนี
ประกำศแบนกำรนำเข้ำสินค้ำแช่แข็งจำก 23 บริษัทจำกประเทศต่ำงๆ ซึง่ ก็รวมทัง้ สหรัฐอเมริกำ, อังกฤษ และ
เยอรมนี ด้วย ทัง้ นี้อาหารปรุงสุกจะฆ่าไวรัสก่อโรคโควิด-19 จนหมดได้

สัตว์เลี้ยงและปศุสัตว์ : สัตว์ป่ำแพร่กระจำยโรคโควิด-19 ให้คนหรือสัตว์เลี้ยงได้หรือไม่?
ยังไม่มีหลักฐานว่า เชือ้ ไวรัสก่อโรคโควิด-19 แพร่กระจายอยู่ในสัตว์ป่าในขณะนี้ หรือสัตว์ป่าอาจจะเป็ น
ต้นทางการแพร่กระจายของเชือ้ ไวรัสนี้ในคนหรือไม่ รวมไปถึงว่ำจะติดเชือ้ จำกสัตว์ป่ำมำยังสัตว์เลีย้ งได้
หรือไม่ อย่ำงไรก็ตำม สัตว์ป่ำเป็ นพำหะของโรคหลำยชนิด แม้วำ่ จะไม่แสดงอำกำรป่ วยให้เห็นก็ตำม จึงควรอยู่
ห่ำงพวกมันเอำไว้, ไม่ควรให้อำหำรหรือสัมผัสกับของเสียจำกสัตว์ป่ำ, ไม่สมั ผัสสัตว์ป่ำที่ป่วยหรือตำย

สัตว์เลี้ยงและปศุสัตว์ : ไวรัสก่อโรคโควิด-19 จะกลับสูส่ ิ่งแวดล้อมผ่ำนทำงน้ำเสียและสัตว์ในธรรมชำติ
ที่ติดเชื้อได้หรือไม่?
มีรายงานว่า พบซาร์ส-โควี-2 ในอุจจาระของผู้ป่วยโควิด-19 และยังพบสารพันธุกรรมของมันในน้าเสีย
อีกด้วย แต่ข้อมูลทีไ่ ด้ยังจากัดอยู่ ยังไม่มีข้อมูลแสดงความเป็ นไปได้ทจี่ ะติดเชือ้ จากน้าเสีย กำรศึกษำ
ควำมสำมำรถในกำรติดเชือ้ จำกอุจจำระชีว้ ำ่ มีโอกำสต่ำมำกที่จะแพร่กระจำยผ่ำนทำงช่องทำงแบบนี ้ อย่ำงไรก็
ตำมควรหลีกเลี่ยงกำรสัมผัสสัตว์ป่ำที่ป่วยหรือตำย
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- หนังสือคู่มือโควิด-19, ดร.นำชัย ชีววิวรรธน์ (สวทช.), หน้ำ 27 -

กำรรับมือของชุมชน : ชุมชนจะรับมือและบรรเทำควำมรุนแรงของกำรระบำดโควิด-19 ได้อย่ำงไร?
มีวิธีกำรอยูห่ ลำยอย่ำงที่คนแต่ละคน หรือชุมชนต่ำงๆ สำมำรถลงมือทำเพือ่ ลดโอกำสในกำรติดเชือ้ ไวรัสก่อโรคโค
วิด-19 ในชุมชน
โดยหลักใหญ่ที่ตอ้ งใส่ใจไว้เสมอคือ ยิง่ แพร่กระจายในชุมชนมากเท่าใด ก็ยงิ่ มีโอกาสทีค่ ุณและ
ครอบครัวจะป่ วยโควิด-19 เพิม่ มากขึน้ ไปด้วยเท่านั้น ยิ่งมีปฏิสัมพันธ์กับคนมากเท่าใด และใช้
ระยะเวลาปฏิสัมพันธ์มากเท่าใด ก็ยิ่งเสี่ยงจะเกิดการแพร่ระบาดของไวรัสมากยิ่งขึน้ เท่านั้น ในสถำนที่
กลำงแจ้งมีควำมเสี่ยงน้อยกว่ำในที่รม่
แต่ละคนช่วยลดกำรแพร่กระจำยได้โดย
 สวมหน้ำกำกเมือ่ อยูใ่ นทีส่ ำธำรณะ
 ล้ำงมือบ่อยๆ
 เว้นระยะห่ำงทำงกำยภำพระหว่ำงบุคคล
 หำกป่ วยให้อยูก่ บั บ้ำน
 ทำควำมสะอำดพืน้ ผิวต่ำงๆ ทีส่ มั ผัสบ่อยๆ ทุกวัน






สำหรับชุมชน สิ่งที่ควรทำได้
ช่วยกันเผยแพร่ควำมรูเ้ กี่ยวกับสุขนิสยั ที่ชว่ ยป้องกันกำรแพร่กระจำยดังกล่ำวข้ำงต้น
ช่วยดูแลสภำพแวดล้อมให้มีควำมปลอดภัย
วำงแผนในกรณีพบผูป้ ่ วย ใครจะต้องทำอย่ำงไรบ้ำง
ปิ ดโรงเรียน บริษัท หรือจำกัดกำรให้บริกำรบำงอย่ำง เพื่อลดกำรสัมผัสใกล้ชิดต่อหน้ำ

อำหำรและน้ำ : ติดโควิด-19 จำกอำหำร (รวมทั้งที่ซื้อกลับจำกร้ำนอำหำร, ทำใหม่ๆ,
อำหำรแช่แข็ง, หรืออำหำรในบรรจุภณ
ั ฑ์) หรือน้ำดื่มได้หรือไม่?
ยังไม่มีหลักฐานเรื่องการติดเชือ้ จากการกินหรือหยิบจับอาหาร
มีโอกำสที่จะติดเชือ้ ไวรัสจำกกำรสัมผัสพืน้ ผิวต่ำงๆ เช่น แพ็กเกจอำหำรหรือเครื่องถ้วยชำมที่มีไวรัสตก
อยู่ แล้วเอำมือไปสัมผัสกับปำก, จมูก หรือตำ อย่ำงไรก็ตำม ช่องทำงดังกล่ำวน่ำจะไม่ใช่ชอ่ งทำงหลักในกำรติด
เชือ้ ห้ำมล้ำงอำหำรด้วยแอลกอฮอล์หรือนำ้ ยำฆ่ำเชือ้
ปั จจุบันยังไม่พบหลักฐานการติดเชือ้ ไวรัสก่อโรคโควิด-19 จากการดื่มน้า ยังไม่มีกรณีตรวจพบ
ไวรัสนีใ้ นนำ้ ดื่ม วิธีกำรบำบัดนำ้ เพื่อนำมำใช้ผำ่ นกำรกรองและใช้นำ้ ยำฆ่ำเชือ้ หรือแสงยูวีแบบที่หน่วยงำนด้ำน
ประปำใช้กนั อยู่ น่ำจะเพียงพอที่จะกำจัดหรือฆ่ำไวรัสก่อโรคโควิด-19 ได้

- หนังสือคู่มือโควิด-19, ดร.นำชัย ชีววิวรรธน์ (สวทช.), หน้ำ 28 -

อำหำรและน้ำ : ไวรัสก่อโรคโควิด-19 แพร่กระจำยผ่ำนน้ำที่ฆ่ำเชื้อแล้วได้หรือไม่?
ไม่พบหลักฐานการติดเชือ้ หรือแพร่กระจายเชือ้ ไวรัสก่อโรคโควิด-19 จากการดืม่ น้าทีผ่ ่านกระบวนการ
กรองและใช้น้ายาฆ่าเชือ้ หรือแสงยูวี แบบที่หน่วยงำนด้ำนประปำใช้กนั อยู่
โดยหลักๆ แล้ว ไวรัสก่อโรคโควิด-19 แพร่กระจำยผ่ำนกำรสัมผัสใกล้ชิดระหว่ำงคนสู่คน ยังคงสำมำรถใช้
นำ้ ประปำในกำรดื่มได้

อุจจำระและน้ำเสีย : พบไวรัสก่อโรคโควิด-19 ในอุจจำระหรือไม่?
ผู้ป่วยโควิด-19 อาจปล่อยไวรัสออกมากับอุจจาระ ซึ่งสามารถตรวจพบได้ แต่ยงั ไม่แน่ชดั ว่ำเชือ้ ก่อโรคโค
วิด-19 ที่หลุดออกมำกับอุจจำระยังมีควำมสำมำรถในกำรแพร่กระจำยเชือ้ อยูห่ รือไม่ และยังไม่พบรายงาน
ยืนยันการแพร่กระจายโรคนี้ผ่านทางอุจจาระไปยังคน จึงยังไม่อำจยืนยันระดับควำมเสี่ยงได้
อย่ำงไรก็ตำม จำกกำรระบำดของโรคจำกโคโรนำไวรัสก่อนหน้ำ เช่น ซำร์ส (SARS) และเมอร์ส (MERS)
เป็ นไปได้วำ่ ควำมเสี่ยงในเรื่องนีจ้ ะต่ำ

อุจจำระและน้ำเสีย : ไวรัสก่อโรคโควิด-19 แพร่กระจำยผ่ำนระบบน้ำเสียได้หรือไม่?
ผูป้ ่ วยโควิด-19 อำจปล่อยเชือ้ ไวรัสซำร์ส-โควี-2 ที่เป็ นสำเหตุกอ่ โรคในอุจจำระได้ มีการตรวจพบสารพันธุกรรม
ของไวรัสชนิดนี้ในน้าเสีย15
อย่ำงไรก็ตำม ยังมีขอ้ มูลในเรื่องนีอ้ ย่ำงจำกัดมำก และแทบไม่มีหลักฐำนว่ำไวรัสที่พบนำ้ เสียเหล่ำนีย้ งั
ติดต่อเข้ำสู่มนุษย์ได้ จนกระทั่งบัดนี้ ยังไม่มีรายงานแม้แต่รายเดียวของกรณีการป่ วยโควิด-19 จากการ
สัมผัสน้าเสีย
ปกติโรงงำนกำจัดนำ้ เสียใช้สำรเคมีและสำรฆ่ำเชือ้ อื่นๆ ในกระบวนบำบัดเพือ่ แยกหรือกำจัดไวรัสและ
แบคทีเรียอยูแ่ ล้ว ขณะนีถ้ อื ว่ำอันตรำยทีอ่ ำจจะติดโรคโควิด-19 จำกระบบนำ้ เสียถือว่ำต่ำ

อุจจำระและน้ำเสีย : ไวรัสก่อโรคโควิด-19 แพร่กระจำยผ่ำนน้ำท่วมได้หรือไม่?
ขณะนี้ยังไม่มีหลักฐานว่า โควิด-19 แพร่กระจายผ่านทางน้าท่วม แม้วำ่ นำ้ ท่วมอำจมีนำ้ เสียที่มีเชือ้ ก่อโรคโค
วิด-19 ปะปนอยูก่ ็ตำม อย่ำงไรก็ตำม ควรหลีกเลี่ยงจำกกำรสัมผัสกับนำ้ ท่วม เพรำะมีเชือ้ โรคหรือสิ่งปนเปื ้อนอื่นๆ
ที่อำจเป็ นอันตรำยได้นอกเหนือจำกโควิด-19
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https://www.nature.com/articles/s41587-020-0690-1

- หนังสือคู่มือโควิด-19, ดร.นำชัย ชีววิวรรธน์ (สวทช.), หน้ำ 29 -

สระว่ำยน้ำ, อ่ำงอำบน้ำ : ไวรัสก่อโรคโควิด-19 แพร่กระจำยผ่ำนสระว่ำยน้ำ, อ่ำงอำบน้ำ และน้ำใน
และสวนสนุกที่มีนำ้
สวนสนุกได้หรือไม่?
ข้อมูลวิทยำศำสตร์ที่มีอยูย่ ังไม่มีรายงานใดที่ระบุวำ่ มีกำรแพร่กระจำยโควิด-19 สู่คนผ่ำนทำงนำ้ ในสระว่ำยนำ้ ,
อ่ำงอำบนำ้ หรือนำ้ ในสวนสนุก
กำรจัดกำรนำ้ ในสถำนที่เหล่ำนีอ้ ย่ำงเหมำะสม เช่นเดียวกับในกรณีของนำ้ ในสถำนที่พกั ขนำดใหญ่หรือ
ชุมชน ที่มีกำรฆ่ำเชือ้ ในนำ้ ด้วยคลอรีนหรือโบรมีนสำมำรถฆ่ำไวรัสได้

สระว่ำยน้ำ, อ่ำงอำบน้ำ : ไวรัสก่อโรคโควิด-19 แพร่กระจำยผ่ำนน้ำในสระว่ำยน้ำแบบน้ำเกลือได้
และสวนสนุกที่มีนำ้
หรือไม่?
ยังไม่มีรายงานใดทีร่ ะบุว่า มีการแพร่กระจายโควิด-19 สู่คนผ่านทางน้าในสระว่ายน้า ซึ่งรวมทัง้ สระ
น้าเกลือ สระนำ้ เกลือโดยปกติแล้ว จะใส่เกลือในควำมเข้มข้นรำว 1,000–36,000 ppm (ส่วนต่อล้ำนส่วน) หรือ
รำว 1–36 กรัมต่อลิตร และมีกระบวนกำรฆ่ำเชือ้ โดยทำให้เกลือแตกตัวเป็ นก๊ำซคลอรีน (หรือคลอรีนในรู ปทีล่ ะลำย
นำ้ ได้) หรือกรดหรือสำรประกอบอื่น (ไฮโปคลอรัสและโซเดียมไฮโปคลอไรต์) ซึง่ มีฤทธิ์ ฆำ่ เชือ้ ได้16

สระว่ำยน้ำ, อ่ำงอำบน้ำ : ไวรัสก่อโรคโควิด-19 แพร่กระจำยผ่ำนน้ำในทะเลสำบ, แม่น้ำ หรือ
และสวนสนุกที่มีนำ้
มหำสมุทรได้หรือไม่?
ยังไม่พบรายงานใดทีร่ ะบุความสัมพันธ์ระหว่างการแพร่กระจายของโควิด-19 กับน้าในทะเลสาบ แม่น้า
หรือมหาสมุทร หรือแหล่งน้าธรรมชาติอื่น
แม้จะมีกำรตรวจพบสำรพันธุกรรมของไวรัสก่อโรคโควิด-19 ในอุจจำระผูป้ ่ วยและในนำ้ เสีย แต่ยงั ไม่มี
หลักฐำนชัดเจนว่ำ ไวรัสในนำ้ เสียเหล่ำนัน้ ยังคงมีควำมสำมำรถในกำรก่อโรคอยูเ่ พียงใด อย่ำงไรก็ตำม มี
ควำมสำคัญที่จะป้องกันไม่ให้เกิดกำรปนเปื ้อนของอุจจำระผูป้ ่ วยไปกับแหล่งนำ้ ตำมธรรมชำติ

สระว่ำยน้ำ, อ่ำงอำบน้ำ : ต้องสวมหน้ำกำกผ้ำในน้ำหรือไม่?
และสวนสนุกที่มีนำ้
ไม่ต้อง และอันทีจ่ ริงแล้วไม่ควรสวมหน้ากากทีเ่ ปี ยกน้า เพรำะหน้ำกำกที่เปี ยกนำ้ จะทำให้หำยใจยำก และ
ไม่มีประสิทธิ ภำพในกำรป้องกันไวรัสได้ดีเท่ำหน้ำกำกแห้งๆ อีกด้วย หำกหน้ำกำกอนำมัยเปี ยกโดยก็บงั เอิญก็ควร
เปลี่ยน
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- หนังสือคู่มือโควิด-19, ดร.นำชัย ชีววิวรรธน์ (สวทช.), หน้ำ 30 -

สระว่ำยน้ำ, อ่ำงอำบน้ำ : แสงยูวีในแสงอำทิตย์ฆ่ำเชื้อตำมผิววัตถุที่ใช้ร่วมกันหรือไม่?
และสวนสนุกที่มีนำ้
สิ่งทีร่ ู้แล้วในขณะนี้คือ แสงยูวีจากดวงอาทิตย์สามารถทาลายไวรัสก่อโรคโควิด-19 ได้ อย่ำงไรก็ตำม เมื่อ
ลงรำยละเอียด เช่น ผิวรำวจับหรือห้องนำ้ หรือสิ่ งของทีใ่ ช้รว่ มกัน เช่น กระดำนหัดว่ำยนำ้ ยังไม่มีผลกำรศึกษำที่
ชัดเจน มีปัจจัยที่ตอ้ งคำนึงถึงจำนวนมำก เช่น ปริมำณเมฆ, ระยะห่ำงจำกเส้นศูนย์สูตร, ช่วงเวลำของวัน และ
ช่วงเวลำที่แสงแดดฉำยลงบนวัตถุนนั้ ฯลฯ ทีส่ ่งผลกับประสิทธิ ภำพกำรฆ่ำเชือ้ ของแสงยูวใี นแสงแดด

สระว่ำยน้ำ, อ่ำงอำบน้ำ : ต้องทำควำมสะอำดหรือฆ่ำเชื้อผิวหน้ำวัตถุที่ใช้ร่วมกัน (เช่น มือจับใน
และสวนสนุกที่มีนำ้
ห้องน้ำ) ในสระว่ำยน้ำ, อ่ำงน้ำอุ่น และสวนสนุกที่มีน้ำ บ่อยเพียงใด?
หลักกำรทั่วไปคือ ยิ่งมีคนใช้งำนหรือสัมผัสพืน้ ผิวนัน้ บ่อยเท่ำไหร่ ก็ยิ่งต้องทำควำมสะอำดบ่อยมำกขึน้ เท่ำนัน้ โดย
ขัน้ ต่ำคือต้องทำควำมสะอำดทุกวัน ให้ทาความสะอาดพืน้ ผิวก่อนฆ่าเชือ้ โดยพิจำรณำนำ้ ยำฆ่ำเชือ้ ให้
เหมำะสมกับชนิดของพืน้ ผิว

วัคซีน : วัคซีนป้องกันโควิด-19 จะทำให้ป่วยเป็นโควิด-19 ได้หรือไม่?
วัคซีนทุกชนิดทีใ่ ช้ฉีดป้องกันโควิด-19 ที่ใช้ฉีดกันอยูข่ ณะนี17้ (ปลำยเดือนมกรำคม พ.ศ. 2564) ไม่มีชนิดใดเลยที่
ใช้ “เชือ้ เป็ น” (ไวรัสซำร์ส-โควี-2) จึงไม่มีวัคซีนชนิดใดทีจ่ ะทาให้ป่วยจากโควิด-19 ได้
มีวัคซีนมากมายหลายชนิดทีอ่ ยู่ระหว่างการพัฒนา (นับเฉพาะชนิดทีม่ ีความคืบหน้าไปมากทีส่ ุด
ก็มีมากถึง 15 ชนิด18 ซึ่งอาจใช้วิธีการคล้ายคลึงหรือแตกต่างกันไปเล็กน้อย
ทัง้ นี ้ วัคซีนทุกชนิดอำศัยหลักกำรสอนให้ภูมิคมุ้ กันของร่ำงกำยต่อสูก้ บั ไวรัสก่อโรคโควิด-19 อย่ำงไรก็
ตำม ในกระบวนกำรดังกล่ำวอำจทำให้เกิดผลข้ำงเคียงบำงอย่ำง เช่น มีไข้ ได้ อำกำรเหล่ำนีเ้ ป็ นเรื่องปกติ และเป็ น
สัญญำณแสดงว่ำร่ำงกำยกำลังสร้ำงภูมิคมุ้ กันต่อไวรัส
ปกติแล้วจะกินเวลำรำวสองสำมสัปดำห์หลังกำรฉีดวัคซีน ก่อนที่จะร่ำงกำยจะสร้ำงภูมิคมุ้ กัน
(immunity) มำช่วยปกป้องร่ำงกำยจำกกำรโจมตีของโรคโควิด-19 ได้ ซึง่ ย่อมหมำยควำมว่ำ มีโอกาสทีผ่ ู้รับ
วัคซีนจะเกิดการติดเชือ้ ไวรัสก่อโรคโควิด-19 ในห้วงเวลาก่อนหรือหลังการฉีดวัคซีนเพียงไม่ นาน จึง
ป่ วยจากโรคนี้ได้ เพรำะวัคซีนยังมีเวลำไม่พอที่จะกระตุน้ ให้รำ่ งกำยสร้ำงภูมิคมุ้ กันขึน้ เพือ่ ปกป้องตัวเอง
ปั ญหำดังกล่ำวไม่ได้เกิดจำกตัววัคซีนเองแต่อย่ำงใด
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วัคซีน : หลังจำกฉีดวัคซีนแล้ว จะทำให้ผลตรวจไวรัสก่อโรคโควิด-19 เป็นบวกใช่หรือไม่?
ไม่ใช่ ผลตรวจจะไม่เป็ นบวก
หำกฉีดวัคซีนแล้วเกิดภูมิคมุ้ กันขึน้ ตำมเป้ำหมำยที่ตงั้ ไว้ มีความเป็ นไปได้ทจี่ ะให้ผลบวกหากตรวจ
แอนติบอดี (antibody test) ซึง่ แสดงว่ำเคยเกิดกำรติดเชือ้ มำก่อน และเกิดภูมิตำ้ นทำนต่อไวรัสขึน้ ระดับหนึง่ ใน
ร่ำงกำย แต่หากตรวจตัวไวรัสเอง (viral test) จะไม่สามารถตรวจพบ เพราะไม่ได้มีการติดเชือ้ หรือมีเชือ้
ไวรัสอยู่ในตัวขณะทีต่ รวจ
ขณะนีน้ กั วิจยั กำลังตรวจสอบรำยละเอียดอยูว่ ำ่ กำรฉีดวัคซีนโควิด-19 ส่งผลกระทบต่อกำรตรวจ
แอนติบอดีอย่ำงไรบ้ำง เช่น ตรวจพบแอนติบอดีนำนแค่ไหน ฯลฯ

วัคซีน : หลังจำกเป็นโควิด-19 และหำยป่วยแล้ว ยังจำเป็นต้องฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 หรือไม่?
ต้องฉีด
เนื่องจำกข้อเท็จจริงทีว่ ำ่ ควำมเสี่ยงที่จะป่ วยหนักจำกโควิด-19 และกำรติดเชือ้ ซำ้ ก็เป็ นเรื่องที่อำจเกิดขึน้
ได้ วัคซีนจะช่วยกระตุน้ ภูมิคมุ้ กัน แม้วำ่ คุณจะเคยติดเชือ้ ไวรัสโรคนีแ้ ละเกิดภูมิคุ้มกันตามธรรมชาติ (natural
immunity) แล้วก็ตำม แต่ขอ้ มูลเบือ้ งต้นระบุวำ่ ภูมิคุ้มกันตามธรรมชาตินี้อยู่ไม่นานนัก และแตกต่างกันไป
ในแต่ละคนอีกด้วย19 ทัง้ นัน้ ผูเ้ ชี่ยวชำญยังไม่มีข้อมูลว่าภูมิคุ้มกันทีเ่ กิดขึน้ จากการฉีดวัคซีนจะคงอยู่ได้
นานเพียงใด ต้องรอเก็บข้อมูลเพิ่มเติมต่อไป นักวิทยำศำสตร์กำลังศึกษำรำยละเอียดของภูมิคมุ้ กันตำมธรรมชำติ
และที่เกิดจำกกำรกระตุน้ ด้วยวัคซีนอยู่ เพรำะเป็ นเรื่องสำคัญยิ่งสำหรับใช้รบั มือกับโรคนี ้

วัคซีน : กำรฉีดวัคซีนช่วยป้องกันไม่ให้ป่วยจำกโรคโควิด-19 ใช่หรือไม่?
ใช่ วัคซีนจะช่วยป้ องกันไม่ให้ป่วยจากโรคโควิด-19
กำรฉีดวัคซีนคือ กำรสอนให้ระบบภูมิคมุ้ กันของคนนัน้ จดจำ, ต่อสู้ และกำจัดไวรัสก่อโรคโควิด-19 ได้ จึง
ทำให้ผรู้ บั กำรฉีดวัคซีนไม่ป่วยด้วยโรคนี ้ ซึง่ เป็ นเรื่องสำคัญ เพรำะแม้คนจำนวนที่ติดเชือ้ จะแสดงอำกำรป่ วยเพียง
เล็กน้อย แต่ก็มีจำนวนหนึง่ ที่ป่วยหนักและอำจเสียชีวิตได้ ทัง้ นี ้ มีผปู้ ่ วยจำนวนมำกที่ได้รบั ผลกระทบในระยะยำว
จำกปอดที่โดนทำลำย
ไม่มีวิธีการใดทีจ่ ะระบุได้ว่า คุณจะป่ วยมากหรือน้อยเพียงใด แม้วำ่ คุณไม่ได้อยูใ่ นกลุ่มควำมเสี่ยง
สูงก็ตำม กำรฉีดวัคซีนจะช่วยปกป้องคุณได้
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วัคซีน : วัคซีนโควิด-19 จะไปเปลี่ยนดีเอ็นเอของคนได้รบั วัคซีนหรือไม่?
ไม่เปลี่ยน วัคซีนโควิด-19 ที่สร้ำงขึน้ จำก mRNA จะไม่ออกฤทธิ์ กบั ดีเอ็นเอในร่ำงกำยของคุณเลย
วัคซีนแบบ mRNA (messenger RNA) ถือเป็ นวัคซีนแบบใหม่ ตัว mRNA ในวัคซีนจะไม่เข้ำสูน่ ิวเคลียส
ของเซลล์ ซึง่ เป็ นตำแหน่งทีใ่ ช้เก็บดีเอ็นเอ จึงไม่อำจส่งผลใดๆ กับดีเอ็นเอของร่ำงกำยของเรำ แต่จะไปช่วยกระตุน้
ให้เกิดภูมิคมุ้ กันต่อไวรัสได้ โดยร่ำงกำยจะจดจำสำรพันธุกรรมของไวรัสที่กอ่ โรคชนิดนีไ้ ด้ และกำจัดไวรัสได้
รวดเร็วและมีประสิทธิภำพมำกขึน้ กว่ำที่ไม่ได้ฉีดวัคซีน
ส่วนวัคซีนทีส่ ร้ำงจำกไวรัสไม่อนั ตรำยทีผ่ ่ำนกำรปรับเปลี่ยนพันธุกรรมให้มีโปรตีนหนำมของซำร์ส-โควี-2
ก็ไม่มีสำรพันธุกรรมที่จะไปเปลี่ยนดีเอ็นเอของคนได้

วัคซีน : ภูมิคุ้มกันที่ได้จำกกำรติดเชื้อไวรัสตำมธรรมชำติกบั ที่ได้จำกกำรฉีดวัคซีนโควิด-19 แบบใด
อยู่ได้นำนกว่ำกัน?
ยังไม่ทราบแน่ชดั
ภูมิคมุ้ กันที่เกิดขึน้ หลังจำกติดเชือ้ และป่ วย ซึง่ เรียกว่ำ “ภูมิคมุ้ กันตำมธรรมชำติ (natural immunity)”
แตกต่ำงกันไปในแต่ละโรค และยังแตกต่ำงกันไปในแต่ละคนอีกด้วย
เนื่องจำกไวรัสก่อโรคโควิด-19 ยังเป็ นไวรัสทีใ่ หม่ เราจึงยังไม่รู้แน่ชัดว่าภูมิคมุ้ กันตามธรรมชาติอยู่ได้
นานเท่าใดกันแน่ ข้อมูลที่มีอยูใ่ นปั จจุบนั ชีว้ ำ่ กำรติดเชือ้ ซำ้ ในช่วง 90 วันหลังจำกกำรติดเชือ้ ไวรัสครัง้ แรกหำได้
ยำก
สาหรับภูมิคุ้มกันทีเ่ กิดจากวัคซีนนั้น ต้องรอข้อมูลการทดลองใช้วัคซีนจริงจึงจะทราบ

วัคซีน : มีอะไรเป็นส่วนประกอบในวัคซีนบ้ำง?
วัคซีนสำหรับโควิด-19 ที่ใช้งำนกันอยูใ่ นปั จจุบนั แบ่งออกได้เป็ น 2 ประเภทใหญ่ๆ ได้แก่ วัคซีนที่มี mRNA ของ
ไวรัสซำร์ส-โควี-2 ที่เป็ นต้นเหตุของโรคโควิด-19 เป็ นส่วนประกอบ และวัคซีนที่มีโปรตีนหนาม (spike protein)
ของไวรัสชนิดนีท้ ผี่ ่ำนกำรตัดต่อทำงพันธุกรรมให้สร้ำงขึน้ ทีผ่ ิวของไวรัสอีกชนิดหนึง่ คือ อะดีโนไวรัส
(adenovirus) ชนิดไม่กอ่ โรคร้ำยแรงในคน
สำหรับส่วนประกอบอื่นๆ ในวัคซีนได้แก่ สำรต่ำงๆ ทีใ่ ช้รกั ษำสภำพของ mRNA หรือโปรตีนให้อยูต่ วั หรือ
สำรทีอ่ ยูใ่ นกระบวนกำรผลิตวัคซีน เช่น ไขมัน, โซเดียมคลอไรด์, โซเดียมแอซีเตต, โพแทสเซียมคลอไรด์, กรดแอซี
ติก และนำ้ ตำลซูโครส ฯลฯ (รำยละเอียดของวัคซีนของบริษทั ไฟเซอร์-ไบโอเอ็นเทค20 และโมเดอร์นำ21)
20
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วัคซีน : ใครจะได้รับวัคซีนก่อนหลังตำมลำดับอย่ำงไร?
ประเทศต่ำงๆ อำจจัดลำดับผูไ้ ด้รบั วัคซีนโควิด-19 ก่อนหลังแตกต่ำงกันในรำยละเอียดบ้ำง แต่โดยหลักใหญ่แล้ว
จะมีควำมคล้ำยคลึงกันคือ ต้องทำโดยมีเป้ำหมำยเพื่อ (1) ลดกำรเสียชีวิตและเจ็บป่ วยสำหัสจำกโรคนีใ้ ห้ได้มำก
ที่สุด (2) ทำให้กลไกในสังคมยังคงทำงำนเดินหน้ำต่อไปได้ และ (3) ลดภำระต่อคนในสังคม โดยเฉพำะในกลุ่มที่
ต้องเผชิญปั ญหำเนือ่ งจำกควำมแตกต่ำงในด้ำนต่ำงๆ อยูแ่ ล้ว
บัณฑิตยสถานวิทยาศาสตร์, วิศวกรรม และการแพทย์แห่งชาติสหรัฐ (The US National
Academies of Sciences, Engineering and Medicine) กำหนดดังนีล้ ำดับกำรฉีดวัคซีนจำกก่อนไปหลัง22 ดังนี ้
(คำดว่ำในประเทศไทย ก็นำ่ จะใช้หลักกำรคล้ำยคลึงกันนี)้
เฟส 1 : บุคลำกรกำรแพทย์และผูป้ ฏิบตั ิหน้ำทีห่ น้ำงำน (รำว 5% ของประชำกร)
เฟส 2 : ผูม้ ีควำมเสี่ยงป่ วยหนักหรือเสียชีวิต และผูส้ งู อำยุที่อยูก่ นั หนำแน่น (รำว 10% ของประชำกร)
เฟส 3: ผูท้ ำงำนสำคัญจำเป็ นที่มีควำมเสี่ยงสูง, ครู อำจำรย์ และเจ้ำหน้ำทีส่ ถำบันกำรศึกษำ, ผูไ้ ร้ที่อยู่
อำศัยและผูต้ อ้ งขัง, ผูส้ งู อำยุที่เหลือ และผูป้ ่ วยหรือเป็ นโรคที่ทำให้มีควำมเสี่ยงระดับปำนกลำง (รำว 30–35%)
เฟส 4: วัยรุ น่ , เด็ก และคนวัยทำงำนที่มีควำมเสี่ยงจะติดโรค (รำว 40–45% ของประชำกร)
เฟส 5: คนที่เหลือทัง้ หมด (รำว 5–15% ของประชำกร)
ทัง้ นี ้ คนในเฟส 1 และเฟส 2 อำจมีรำยชื่อซำ้ กันบ้ำง

วัคซีน : ระหว่ำงที่รอรับกำรฉีดวัคซีน ต้องป้องกันตัวเองอย่ำงไร?
ให้ปอ้ งกันตัวเองตำมมำตรกำรต่ำงๆ เบือ้ งต้นคือ
 สวมหน้ำกำกอย่ำงถูกวิธี ครอบปิ ดจมูกและปำก
 ล้ำงมือด้วยนำ้ และสบู่ หรือเช็ดมือด้วยแอลกอฮอล์บอ่ ยๆ
 หลีกเลี่ยงฝูงชนหรือสถำนที่คนแออัด
 พยำยำมเว้นระยะห่ำงจำกบุคคลอืน่ เท่ำที่จะทำได้
 หลีกเลี่ยงกำรอยูใ่ นทีอ่ ำกำศถ่ำยเทไม่สะดวก
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วัคซีน : จำเป็นต้องฉีดวัคซีนโควิด-19 กี่ครั้ง?
วัคซีนส่วนใหญ่ที่ใช้กนั ขณะนีแ้ ละวัคซีนส่วนใหญ่ที่กำลังผลิตอยู่ ต้องฉีดรวม 2 ครัง้ (หรือ 2 โดส) เพื่อให้เกิด
ประสิทธิภำพสูงสุด ไม่วำ่ จะเป็ นวัคซีนจำกโมเดอร์นำ, ไฟเซอร์และไบโอเอ็นเทค, แอสตรำเซเนกำและ
มหำวิทยำลัยออกซ์ฟอร์ด และสปุตนิกไฟว์ (Sputnik V) ของรัสเซีย แต่ก็มีวคั ซีนจำกจอห์นสันแอนด์จอห์นสันที่
กำลังทดสอบระดับคลินิกอยู่ ซึง่ อำจจะฉีดแค่เพียงครัง้ เดียวได้

วัคซีน : หำกฉีดวัคซีนครบ 2 โดสแล้ว ยังต้องใส่หน้ำกำกและหลีกเลี่ยงกำรใกล้ชิดอยู่หรือไม่?
ยังควรใส่ต่อไป เรำยังมีขอ้ มูลน้อยเกินกว่ำจะสรุ ปควำมสำมำรถของวัคซีนในกำรช่วยป้องกันโควิด-19 ในโลกจริง
นอกจำกนี ้ ยังมีปัจจัยอื่นอีกมำกที่เกี่ยวข้อง เช่น มีคนที่ได้รบั วัคซีนแล้วมำกน้อยเพียงใด และไวรัสแพร่กระจำยใน
ชุมชนด้วยวิธีกำรเช่นไรแน่ ซึง่ กระทบต่อกำรตัดสินใจในเรือ่ งนี ้
เรื่องที่สำคัญที่สุดคือ เรำยังไม่ทรำบแน่ชดั ว่ำ หำกได้รบั วัคซีนแล้วได้รบั ไวรัส วัคซีนจะช่วยป้องกันคนผูน้ นั้
ไม่ให้แพร่กระจำยเชือ้ ไวรัสหรือไม่ ข้อมูลที่มำกขึน้ อำจทำให้เรำตอบคำถำมนีต้ ำ่ งออกไปได้ ขณะนี้จึงจาเป็ นทีท่ กุ
คนต้องทาตามมาตรการป้ องกันตัวเองต่อไป

วัคซีน : ฉีดวัคซีนโควิด-19 พร้อมกับวัคซีนอื่นได้หรือไม่?
ไม่ควรฉีดวัคซีนโควิด-19 พร้อมวัคซีนอื่น ควรรออย่ำงน้อย 14 วันหลังฉีดวัคซีนโควิด-19 ก่อนจะฉีดวัคซีนโรค
อื่น ไม่วำ่ จะวัคซีนไข้หวัดใหญ่หรือวัคซีนงูสวัด ในทำงกลับกัน หำกฉีดวัคซีนอื่นไป ควรรออย่ำงน้อย 14 วันก่อนฉีด
วัคซีนโควิด-19 เช่นกัน
หำกบังเอิญฉีดวัคซีนโควิด-19 ไป ภำยหลังได้รบั วัคซีนอื่นยังไม่ครบ 14 วัน ไม่จาเป็ นต้องไปเริ่มฉีด
วัคซีนโควิด-19 นับเป็ นครั้งแรกใหม่อีกครั้ง ให้ฉีดวัคซีนครั้งที่ 2 ตามตารางเวลาต่อไป

วัคซีน : หำกมีอำกำรป่วยอื่นอยู่ จะสำมำรถฉีดวัคซีนโควิด-19 ได้หรือไม่?
ผูป้ ่ วยจำกอำกำรอื่นสำมำรถรับกำรฉีดวัคซีนโควิด-19 ได้ หำกไม่มีอำกำรแพ้แบบฉับพลันหรืออย่ำงหนักอยู่
หรือไม่เคยแพ้สำรอื่นใดที่เป็ นองค์ประกอบในวัคซีนโควิด-19 อันที่จริงผูม้ ีอำกำรป่ วยบำงอย่ำงอยู่ (เช่น เบำหวำน
หรือควำมดัน) จัดเป็ นผูม้ ีควำมเสี่ยงสูงกว่ำคนทั่วไปที่จะป่ วยหนักหำกติดเชือ้ ไวรัสก่อโรคโควิด-19
จึงควรพิจำรณำฉีดวัคซีนดังกล่ำว เพื่อเป็ นกำรป้องกันไว้กอ่ น
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วัคซีน : มีโอกำสที่จะเกิดอำกำรแพ้อย่ำงรุนแรงจำกวัคซีนโควิด-19 ได้หรือไม่?
อำกำรแพ้อย่ำงรุ นแรงจำกวัคซีนโควิด-19 อำจเกิดขึน้ ได้ แต่พบได้นอ้ ยมำก

ยำ : มียำที่ใช้รักษำโควิด-19 หรือไม่?
มี
ยำที่นำมำใช้รกั ษำโรคโควิด-19 ในผูป้ ่ วยจำนวนหนึง่ มีชื่อทำงกำรค้ำว่ำ เวกคลูรี (Veklury) และมีชื่อ
สำมัญคือ เร็มเดสิเวียร์ (Remdesivir) ยำนีผ้ ่ำนกำรอนุมตั ขิ ององค์กำรอำหำรและยำสหรัฐ ให้สำมำรถนำมำใช้
กับผูป้ ่ วยทีเ่ ป็ นผูใ้ หญ่หรือผูป้ ่ วยเด็กที่มีอำยุตงั้ แต่ 12 ปี ขนึ ้ ไปและมีนำ้ หนักอย่ำงน้อย 40 กิโลกรัม ตัง้ แต่วนั ที่ 22
ตุลำคม ค.ศ. 2020 ขณะนีท้ ดลองทำงคลินิกเพื่อตรวจสอบประสิทธิภำพและควำมปลอดภัยของยำนีใ้ นผูป้ ่ วยที่
เป็ นเด็กอยู่
ในกรณีเร่งด่วนและอยูใ่ ต้สภำวะจำเป็ นบำงอย่ำง องค์กำรอำหำรและยำของบำงประเทศอำจอนุมตั ิให้ใช้
ยำบำงชนิดที่ยงั ไม่ผำ่ นกำรอนุมตั ิกอ่ นหน้ำนี ้ เช่น กรณีผปู้ ่ วยมีอำกำรหนักและไม่มียำทีผ่ ่ำนกำรอนุมตั ิอย่ำง
เพียงพอ ขณะนี้มียาใหม่หลายชนิดทีอ่ ยู่ระหว่างการขออนุมัติเพื่อใช้รักษาโรคโควิด-19
กรณีผปู้ ่ วยโควิด-19 ที่มีอำกำรไม่หนัก สำมำรถพักรักษำตัวทีบ่ ำ้ นได้ หำกมีอำกำรหำยใจลำบำก ควรเข้ำ
รับกำรรักษำตัวทีส่ ถำนพยำบำล

ยำ : ยำตระกูลคลอโรควินรักษำโควิด-19 ได้จริงหรือไม่?
ไฮดรอกซีคลอโรควินซัลเฟต (hydroxycholoroquine sulfate) และคลอโรควินฟอสเฟต (chloroquine
phosphate) บำงชนิด เป็ นยำที่ได้รบั อนุมตั ิให้ใช้รกั ษำโรคมำลำเรีย ขณะที่ไฮดรอกซีคลอโรควินซัลเฟตยังอำจใช้
รักษำโรคลูปัส (lupus) และโรคข้ออักเสบรู มำตอยด์ (rheumatoid arthritis) ได้ดว้ ย23
ไม่เคยมีการอนุมัติให้ใช้ยาเหล่านี้รักษาผู้ป่วยโรคโควิด-19 จึงไม่ควรนำมำใช้ในกำรป้องกันหรือ
รักษำโรคดังกล่ำว เนื่องจำกยังไม่เคยมีกำรประเมินควำมปลอดภัยและประสิทธิ ภำพในกำรรักษำในมนุษย์
ทัง้ นี ้ มีคลอโรควินซัลเฟตที่มีจำหน่ำย เพือ่ ใช้รกั ษำอำกำรป่ วยของปลำในพิพธิ ภัณฑ์สตั ว์นำ้ ซึง่ ไม่ควร
นำมำใช้กบั คนหรือสัตว์เลีย้ งและปศุสตั ว์เช่นกัน
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ยำ : ใช้ยำปฏิชีวนะป้องกันหรือรักษำโรคโควิด-19 ได้หรือไม่?
ไม่ได้ ยาปฏิชีวนะใช้ไม่ได้กับไวรัส แต่ใช้ได้กบั การติดเชือ้ จากแบคทีเรีย ยำปฏิชีวนะไม่ชว่ ยป้องกันหรือ
รักษำโรคโควิด-19 เพรำะโรคนีเ้ กิดจำกไวรัส ไม่ใช่แบคทีเรีย แต่ผปู้ ่ วยบำงรำยอำจติดเชือ้ แบคทีเรียร่วมด้วย ในขณะที่ป่วย
จำกโรคโควิด-19 ในกรณีดงั กล่ำวนี ้ อำจใช้ยำปฏิชีวนะร่วมในกำรรักษำด้วย

ยุคหลังวัคซีนโควิด-19 หลั
: งจำกเริ่มฉีดวัคซีนในประชำกรจำนวนมำก จะเป็นอย่ำงไรต่อไป?
มองกันว่ำมีควำมเป็ นไปได้หลักๆ เป็ น 3 แบบ24 (ประยุกต์จำกในเอกสำรอ้ำงอิงที่มองผลกระทบกับประเทศ
อังกฤษ)
แบบที่ 1 “มองโลกในแง่ด”ี คือ ภำยหลังมีกำรฉีดวัคซีนให้ประชำกรของประเทศต่ำงๆ จำนวนมำก เช่น
อังกฤษมีแผนจะฉีดวัคซีนให้กบั ประชำกรรำว 80% ภำยในเดือนพฤศจิกำยน ค.ศ. 2021 ก็คำดหมำยว่ำ จะเริ่ม
เปิ ดกำรเดินทำงระหว่ำงประเทศในช่วงปลำยปี ของกลุ่มประเทศที่ประชำกรส่วนใหญ่ฉีดวัคซีนแล้ว โดยอำศัย
รู ปแบบ “พาสปอร์ตวัคซีน (vaccine passport)”
หลังจำกนัน้ ระบบเศรษฐกิจจะกลับมำฟื ้ นตัวขึน้ อีกครัง้ ทัง้ นีป้ ัญหำกำรกระจำยตัวของวัคซีนในกลุ่ม
ประชำกรประเทศต่ำงๆ อำจจะยังไม่หมดสิน้ ไป
แบบทีส่ อง “มองโลกในแง่ร้าย” กำรกระจำยวัคซีนเป็ นไปอย่ำงยำกลำบำกและไม่ท่วั ถึง ผลก็คือยังคงมี
ผูต้ ิดเชือ้ และเสียชีวิตจำนวนมำกอย่ำงต่อเนื่อง มีเพียงไม่กี่ประเทศในโลกที่ประชำกรได้รบั วัคซีนทันเวลำและ
สำมำรถเปิ ดประเทศไปมำหำสู่กนั ได้ภำยในสิน้ ปี นี ้
และแบบทีส่ าม “มองโลกในแง่ร้ายสุดๆ” สภำวะอำกำศหนำวเย็นช่วงฤดูหนำวต้นปี ทำให้สถำนกำรณ์
กำรติดเชือ้ แย่ลงไปพร้อมๆ กับทำให้กำรขนส่งวัคซีนทำได้ยำกลำบำก หรือทำไม่ได้ในหลำยประเทศแถบเขตหนำว
กำรกระจำยของวัคซีนจึงเป็ นแบบกระจุก หรืออำจมีปัญหำกำรผลิตหรือจัดส่งวัคซีนให้ผรู้ บั ไม่ได้ตำมเป้ำหมำยที่
กำหนดไว้ ร่วมกับอำจเกิดกำรขำดแคลนวัตถุดิบทีใ่ ช้ผลิตวัคซีน
อำจมีปัญหำไม่สำมำรถกระจำยวัคซีนให้กลุ่มต่ำงๆ ตำมควำมจำเป็ นและควำมเสี่ยง อำจมีกำรยือ้ แย่ง
หรือลักลอบซือ้ ขำย หรือแย่ยิ่งกว่ำนัน้ คือ บุคลำกรกำรแพทย์ป่วยจนระบบสำธำรณสุขของหลำยประเทศล่มสลำย
รับมือกำรระบำดไม่ไหว จำเป็ นต้องล็อกดำวน์อย่ำงยำวนำนหรือทำเป็ นระยะๆ
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แต่สถานการณ์จะเลวร้ายถึงทีส่ ุด หากเกิดมีการกลายพันธุจ์ นได้ไวรัสสายพันธุใ์ หม่ทว่ี ัคซีนไม่
ช่วยป้ องกันอย่างทีค่ วรจะเป็ น ซึง่ อำจมีลกั ษณะติดต่อได้ดียิ่งขึน้ ง่ำยยิ่งขึน้ หรือมีควำมสำมำรถในกำรก่อโรค
รุ นแรงยิ่งขึน้ อย่ำงใดอย่ำงหนึง่ เป็ นอย่ำงน้อย แม้ควำมเป็ นไปได้แบบนีจ้ ะตำ่ แต่ไม่ถงึ กับไม่เป็ นไปได้เสียทีเดียว
มีความเป็ นไปได้มากว่า วัคซีนจะช่วยทาให้เกิดภูมิคุ้มกันหมู่กับไวรัสสายพันธุท์ แี่ พร่หลายอยู่ใน
ปั จจุบันภายใน 12–18 เดือน และสถานการณ์จริงอาจจะอยู่กึ่งกลางระหว่างแบบที่ 1 กับ 2

*****
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