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สาเหตทุีก่่อใหเ้กดิโรค 

"โรคโคโรนาไวรสั 2019 (COVID-19)" เป็นโรคทีเ่กดิจากไวรสัโคโรนาสายพนัธุใ์หม่ทีเ่รยีกวา่ SARS-
CoV-2 

 

ลกัษณะอาการของโรค 

อาการทีพ่บบ่อยของ COVID-19 ไดแ้ก ่มไีข ้ไอแหง้และออ่นเพลยี อาการอืน่ ๆ ไดแ้ก ่การสญูเสยี
ความสามารถการรบัรูร้สชาตหิรอืกลิน่ คดัจมูก เยือ่บุตาอกัเสบ เจ็บคอ ปวดศรีษะ ปวดกลา้มเนือ้หรอืขอ้ ผืน่
ขึน้บนผวิหนัง คลืน่ไสห้รอือาเจยีน ทอ้งเสยีหนาวสัน่หรอืเวยีนศรีษะ บางคนอาจมอีาการเพยีงเล็กนอ้ยหรอืไม่
เฉพาะเจาะจงในขณะทีบ่างคนอาจมอีาการรนุแรง เชน่ หายใจถี ่เจ็บหนา้อกหรอืมนึสบัสน 

ภาวะแทรกซอ้นอาจรวมถงึความลม้เหลวของระบบทางเดนิหายใจ โรคทางเดนิหายใจเฉียบพลนั (ARDS) 
ภาวะตดิเชือ้ในกระแสเลอืดและภาวะชอ็ก ภาวะลิม่เลอืดอดุตนัและ/หรอืความลม้เหลวของหลายอวยัวะรวมถงึ
การบาดเจ็บของหวัใจ ตบัหรอืไต มรีายงานวา่เด็กและวยัรุน่ทีต่ดิเช ือ้ COVID-19 อาจมอีาการทีห่ายากแต่
รา้ยแรงทีเ่รยีกวา่กลุม่อาการอกัเสบจากระบบหลายระบบในเด็ก (MIS-C) ซึง่น าไปสูค่วามลม้เหลวของอวยัวะ
หลายสว่นและเกดิอาการชอ็ก 

ผูท้ีม่อีายมุากและผูท้ีม่โีรคประจ าตวั (เชน่ ความดนัโลหติสงู ปัญหาเกีย่วกบัหวัใจและปอด โรคเบาหวาน โรค
อว้นหรอืมะเรง็) มคีวามเสีย่งสงูทีจ่ะเป็นโรคทีม่อีาการรา้ยแรง 

ตามขอ้มูลจากองคก์ารอนามยัโลก (WHO) ประมาณ 10-20% ของผูค้นอาจยงัคงประสบกบัผลกระทบใน
ระยะกลางและระยะยาวของ COVID-19 รวมถงึอาการเหน่ือยลา้ ระบบทางเดนิหายใจ และอาการทางระบบ
ประสาท ผลกระทบเหลา่นีเ้รยีกรวมกนัวา่ “ภาวะหลงั COVID-19” หรอื “ยาว COVID” อาการทัว่ไปของ 
COVID เวลานาน ไดแ้ก ่เหน่ือยลา้ หายใจล าบาก การรบัรูบ้กพรอ่ง ปวดศรีษะ ปวด (เชน่ เจ็บหนา้อก ปวด
ขอ้) และอาจสง่ผลตอ่การท างานในแตล่ะวนั อาจมผีลหลายอวยัวะหรอืภาวะภมูติา้นตนเองโดยเฉพาะในเด็ก 
อาการตา่งๆ อาจเร ิม่ตน้ขึน้ใหม่หลงัการฟ้ืนตวัคร ัง้แรกจากเหตกุารณ ์COVID-19 แบบเฉียบพลนั หรอืยงัคง
มอียูต่ ัง้แตเ่ร ิม่ป่วย อาการยงัอาจผนัผวน (เปลีย่นแปลงเป็นคร ัง้คราว) หรอืก าเรบิ (อาการกลบัมาหลงัจากชว่ง
ทีอ่าการดขีึน้) เมือ่เวลาผา่นไป แมว้า่จะยงัไม่ชดัเจนวา่อาการจะคงอยูน่านแคไ่หน แตก่ารวจิยัในปัจจบุนั
ชีใ้หเ้ห็นวา่ผูป่้วยสามารถปรบัเปลีย่นไดเ้มือ่เวลาผ่านไป ผลการศกึษาบางชิน้รายงานวา่ลอง ยาว COVID 
มกัพบในผูท้ีป่่วยดว้ยโรค COVID-19 รนุแรง แตท่กุคน (รวมถงึผูท้ีป่่วยไม่รนุแรง) สามารถประสบภาวะนี้

หลงัจากตดิเชือ้ COVID-19 จากขอ้มูลของ WHO การฉีดวคัซนี COVID-19 สามารถลดอบุตักิารณข์อง
ลอง COVID  การศกึษาบางชิน้ยงัช ีใ้หเ้ห็นวา่ผูท้ีไ่ดร้บัวคัซนีมโีอกาสนอ้ยทีจ่ะพฒันา COVID ไดน้านแมจ้ะ
ตดิเชือ้ เมือ่เทยีบกบัผูท้ีไ่ม่ไดร้บัวคัซนี 

 

 

 



วธิกีารแพรก่ระจาย และระยะฟักตวั 

รปูแบบการแพรก่ระจายรวมถงึละอองทางเดนิหายใจ การสมัผสัพืน้ผวิหรอืวตัถทุีป่นเป้ือน ละอองในระยะสัน้
หรอืการแพรก่ระจายในอากาศระยะสัน้ ไวรสัยงัสามารถแพรก่ระจายในสภาพแวดลอ้มทีม่กีารระบายอากาศ
ไม่ดแีละ/หรอืแออดั ระยะฟักตวัโดยประมาณสว่นใหญอ่ยู่ในชว่ง 1-14 วนั และบางชนิด เชน่ ตวัแปร
Omicron ไมครอน อาจมรีะยะฟักตวัสัน้กวา่ประมาณ 3 วนั 

 

การจดัการ 

การรกัษาไดแ้ก ่การบ าบดัแบบประคบัประคอง การรกัษาตามอาการ ยาตา้นไวรสั และยาจนี 

 

การป้องกนั 

การฉีดวคัซนี COVID-19  

 วคัซนี COVID-19 มปีระสทิธภิาพในการป้องกนัผูป่้วยจากโรค COVID-19 โดยเฉพาะ การ 
เจ็บป่วยทีร่นุแรงและเสยีชวีติ 

 การฉีดวคัซนีเป็นหน่ึงในเคร ือ่งมอืทางสาธารณสขุทีม่ปีระสทิธภิาพมากทีส่ดุทีใ่ชใ้นการตอบสนองตอ่ 
COVID-19 การแทรกแซงทีไ่ม่ใชย้า (NPI) ทีมุ่่งเนน้ไปทีก่ารฉีดวคัซนีจะชว่ยป้องกนัไวรสัไดส้งูสดุ 

 ดว้ยการฉีดวคัซนี COVID-19 ท าใหม้คีวามจ าเป็นทีจ่ะตอ้งด าเนินตามมาตรการ NPI ตอ่ไปรวมถงึ 
สขุอนามยัของมอืทีด่ ีและสวมหนา้กากอนามยัในทีส่าธารณะเพือ่ลดความเสีย่งในการแพรเ่ช ือ้ไวรสั 
ผูท้ีไ่ดร้บัวคัซนีแลว้ หรอืผูท้ีย่งัไม่ไดร้บัการฉีดวคัซนีก็ควรปฏบิตัติามมาตรการ NPI ตอ่ไป 

 ส าหรบัรายละเอยีดเกีย่วกบัการฉีดวคัซนีป้องกนั COVID-19 โปรดดทูีเ่ว็บไซตเ์ฉพาะเร ือ่ง ส าหรบั 
โครงการฉีดวคัซนี COVID-19: www.covidvaccine.gov.hk 

 

ค าแนะน าดา้นสุขภาพ 

สมาชกิของประชาชนควรรกัษาสขุอนามยัสว่นบุคคลและสิง่แวดลอ้มอยา่งเครง่ครดัตลอดเวลาเพือ่ป้องกนั
การตดิเชือ้และป้องกนัการแพรก่ระจายของโรคในชมุชน: 

 หนา้กากอนามยัทีแ่นบกบัใบหนา้ สามารถป้องกนัการแพรเ่ช ือ้ไวรสัจากผูป่้วยผ่านทางเดนิหายใจได ้ผูท้ี่

มอีาการ (แมว้า่จะมอีาการเล็กนอ้ย) จ าเป็นจะตอ้งสวมใสห่นา้กากอนามยัทีแ่นบกบัใบหนา้ 
 สวมหนา้กากอนามยัทีพ่อดตีวัขณะใชบ้รกิารขนสง่สาธารณะ หรอืในทีแ่ออดั เมือ่ตอ้งดแูลผูป่้วยทีต่ดิ

เช ือ้ทางเดนิหายใจ หรอืเมือ่ไปคลนิิกหรอืโรงพยาบาลในชว่งทีม่โีรคระบาดหรอืฤดกูาลระบาดของโรค
ไขห้วดัใหญ ่การสวมหนา้กากอนามยัเป็นสิง่ส าคญั รวมถงึการรกัษาสขุอนามยัของมอืกอ่นสวมใส่ และ
หลงัจากถอดหนา้กากออกแลว้ 

 หลกีเลีย่งการสมัผสัดวงตา ปาก และจมูก กอ่นลา้งมอื 
 สวมใสห่นา้กากอนามยัเมือ่ก าลงัใชบ้รกิารขนสง่มวลชน หรอือยูใ่นสถานทีแ่ออดั สิง่ส าคญัคอืตอ้งสวม

ใสห่นา้กากอนามยัอยา่งถกูตอ้ง รวมไปถงึสขุอนามยัของมอืกอ่นการสวมใส ่และหลงัจากถอดหนา้กาก
อนามยัออก 

 ปิดปาก และจมูกของคณุดว้ยกระดาษช าระเมือ่มอีาการไอ หรอืจาม ทิง้กระดาษช าระทีเ่ป้ือนลงในถงัขยะ
ทีม่ฝีาปิด แลว้ลา้งมอืใหส้ะอาดทัว่ถงึ 

http://www.covidvaccine.gov.hk/


 ลา้งมอืดว้ยสบู่เหลว และน า้ แลว้ขดัถมูอืเป็นเวลา 20 วนิาท ีจากน้ันลา้งดว้ยน า้ และท าใหแ้หง้ดว้ย
กระดาษเชด็มอืทีใ่ชแ้ลว้ทิง้ เมือ่ท าความสะอาดมอื หา้มจบักอ๊กน า้โดยตรงอกีคร ัง้ (ตวัอยา่งเชน่ ใช ้
กระดาษเชด็มอืพนัรอบกอ๊กน า้กอ่นเปิดกอ๊กน า้) หากไม่มสีิง่อ านวยความสะดวกในการลา้งมอื หรอืเมือ่
มอืเป้ือนแตม่องไม่เห็นการดแูลสขุอนามยัมอืดว้ยเจลลา้งมอืทีม่สีว่นผสมของแอลกอฮอล ์70 ถงึ 80% 
เป็นทางเลอืกทีม่ปีระสทิธภิาพ 

 หลงัจากใชห้อ้งน า้เสรจ็เรยีบรอ้ยแลว้ ใหปิ้ดฝาชกัโครกลงกอ่นทีจ่ะท าการกดน า้เพือ่หลกีเลีย่งการ
แพรก่ระจายเชือ้โรค และ 

 รกัษาการระบายอากาศภายในอาคารทีด่ ี
 ควรท าความสะอาดบา้นอยา่งทัว่ถงึอยา่งนอ้ยสปัดาหล์ะคร ัง้ดว้ยสารฟอกขาวในครวัเรอืนทีเ่จอืจาง 1 ใน 

99 (ผสมสารฟอกขาว 10 มล. ทีม่โีซเดยีมไฮโปคลอไรท ์5.25% กบัน า้ 990 มล.) ทิง้ไวป้ระมาณ 15 - 
30 นาท ีแลว้ลา้งออกดว้ยน า้ ส าหรบัพืน้ผวิโลหะ ฆ่าเช ือ้ดว้ยแอลกอฮอล ์70% 

 หากสถานทีต่า่งๆ ปนเป้ือนดว้ยสารคดัหลัง่จากระบบทางเดนิหายใจ อาเจยีนหรอือจุจาระ ใหใ้ชผ้า้ขนหนู
แบบใชแ้ลว้ทิง้ทีซ่มึซบัไดด้เีพือ่ท าความสะอาดสิง่ทีม่องเห็นได ้จากน้ันฆ่าเช ือ้พืน้ผวิและพืน้ทีใ่กลเ้คยีง
ดว้ยน า้ยาฆ่าเช ือ้ทีเ่หมาะสม ส าหรบัพืน้ผวิทีไ่ม่ใชโ่ลหะ ฆา่เช ือ้ดว้ยน า้ยาฟอกขาวในครวัเรอืนทีเ่จอืจาง 
1 ใน 49 (สว่นผสมของน า้ยาฟอกขาวในครวัเรอืน 10 มล. ทีม่สีารละลายไฮโปคลอไรท ์5.25% กบัน า้ 
490 มล.) ทิง้ไวป้ระมาณ 15 - 30 นาท ีแลว้ลา้งออกดว้ยน า้ ส าหรบัพืน้ผวิโลหะ ฆ่าเช ือ้ดว้ยแอลกอฮอล ์
70% 

 ท าความสะอาดทอ่ระบายน า้อยา่งเหมาะสมและสม ่าเสมอ (ประมาณสปัดาหล์ะคร ัง้) เทน า้ประมาณครึง่
ลติรในแตล่ะชอ่งระบายน า้ (U-traps) เพือ่ใหแ้น่ใจวา่มสีขุอนามยัตอ่สิง่แวดลอ้ม 

 สรา้งภมูติา้นทานรา่งกายทีด่แีละคงไวซ้ ึง่วถิชีวีติทีม่สีขุภาพด ีสามารถท าไดโ้ดยการรบัประทานอาหารที่

สมดลุ ออกก าลงักายสม ่าเสมอ และพกัผ่อนใหเ้พยีงพอ และ 
 หา้มสบูบุหร ีแ่ละงดการดืม่แอลกอฮอล ์ 

 
  



ค าแนะน าการเดนิทาง 

ผูเ้ดนิทางควรพจิารณาค าแนะน าดา้นสขุภาพดา้นลา่ง: 

 ฉีดวคัซนีป้องกนั COVID-19 ใหค้รบกอ่นเดนิทางตามค าแนะน าลา่สดุเพือ่ป้องกนัโรค COVID-19 
อยา่งมปีระสทิธภิาพ (ส าหรบัรายละเอยีดเกีย่วกบัการฉีดวคัซนี COVID-19 กรณุาดทูีเ่ว็บไซต ์
เฉพาะเร ือ่งส าหรบัโครงการฉีดวคัซนี COVID-19: www.covidvaccine.gov.hk) 

 สวมหนา้กากอนามยัเมือ่โดยสารรถสาธารณะหรอือยูใ่นสถานทีแ่ออดั และรกัษาสขุอนามยัสว่น
บุคคลและมอือยา่งเครง่ครดัตลอดเวลา และ; 

 หากรูส้กึไม่สบายเมือ่อยูน่อกฮ่องกง โดยเฉพาะอยา่งยิง่หากมอีาการเกีย่วกบัระบบทางเดนิหายใจ ให ้
สวมหนา้กากอนามยัทีพ่อดแีละไปพบแพทยท์นัท ี

 

ค าแนะน าดา้นสุขภาพส าหรบัผูท้ีม่ผีลตรวจ COVID-19 เป็นบวก 
ผูท้ีม่ผีลตรวจ COVID-19 เป็นบวกควรปฏบิตัติามค าแนะน าดา้นสขุภาพดา้นลา่ง: 

 ผูท้ีม่คีวามเสีย่งสงู (เชน่ ผูท้ีม่ภีมูคิุม้กนับกพรอ่ง ผูส้งูอาย ุผูท้ีม่โีรคประจ าตวั) และผูท้ีม่อีาการควรรบี
ไปพบแพทยท์นัท ี

 ผูท้ีม่อีาการควรอยูบ่า้นและหลกีเลีย่งการออกไปขา้งนอก 
 คนทีไ่ม่มอีาการมอีสิระทีจ่ะออกไปขา้งนอกหรอืไปท างาน ในทางกลบักนันักเรยีนทีม่ผีลตรวจ 

COVID-19 เป็นบวกควรงดเขา้ช ัน้เรยีนทีโ่รงเรยีนจนกวา่การทดสอบ RAT จะเป็นลบ 
 ผูต้ดิเช ือ้ควรสวมหนา้กากอนามยัหนา้กาก KF94 หนา้กาก KN95 หรอืเคร ือ่งชว่ยหายใจ (เชน่ 

เคร ือ่งชว่ยหายใจ N95) ใหม้ากทีส่ดุเป็นเวลา 5 วนันับจากวนัทีผ่ลการทดสอบเป็นบวกคร ัง้แรก 
พวกเขาควรหลกีเลีย่งการสมัผสักบับุคคลทีม่คีวามเสีย่งสงูแบ่งปันโตะ๊กบัผูอ้ืน่เพือ่รบัประทานอาหาร
ไปยงัสถานทีแ่ออดัและการชมุนุมจ านวนมาก 

 ตดิตามภาวะสขุภาพอยา่งใกลช้ดิและปรกึษาแพทยท์นัทหีากมอีาการเกดิขึน้หรอืแยล่ง  
 ท าใหบ้า้นของคณุมกีารระบายอากาศทีด่โีดยเปิดหนา้ตา่งใหไ้กลทีส่ดุ และ 
 ใสใ่จกบัสขุอนามยัสว่นบุคคลและสิง่แวดลอ้มตลอดเวลา ท าความสะอาดและฆ่าเช ือ้สิง่ของและสิง่

อ านวยความสะดวกทีใ่ชร้ว่มกนั (เชน่หอ้งน้ํ า) ทีบ่า้นบ่อยๆและหลงัการใชง้าน  
 

http://www.covidvaccine.gov.hk/

