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ไวรสัโคโรนาสายพนัธุใ์หม่ (COVID-19): 
คาํแนะนําสําหรบัผูดู้แล 
รายงานสรุปฉบบัปรบัปรุงล่าสุด 9 มนีาคม 2021 

• ขอ้มูลใหม่เพิม่เตมิสําหรบัผูท้ีไ่ดเ้ขา้รบัการฉีดวคัซนี 

แผนการ 
หากคณุกาํลงัดแูลบุคคลซึง่มคีวามเสีย่งสงูกวา่ปกตวิ่าอาจป่วยหนักดว้ย COVID-19 คุณควรปฏบิตัดิงันี ้

• ตดิตอ่ผูใ้หบ้รกิารดา้นสขุภาพของบุคคลดงักลา่ว 
เพือ่สอบถามว่าจะสามารถรบัยารกัษาโรคทีจ่ําเป็นเพิม่เตมิมาเก็บไวไ้ดห้รอืไม ่
เผือ่ในกรณีทีคุ่ณและบุคคลทีค่ณุรกัตอ้งอยู่บา้นเป็นเวลานานขึน้ 

• หากไม่สามารถรบัยาเพิม่ได ้ลองพจิารณาชอ่งทางการสัง่ยาทางไปรษณีย ์
• ตรวจดใูหแ้น่ใจวา่คุณมยีาทีต่อ้งรบัจากแพทยโ์ดยตรงและอุปกรณเ์คร ือ่งใชท้างการแพทยอ์ย่างเพยีงพอ 

(กระดาษทชิชู ่ฯลฯ) สําหรบัรกัษาไขแ้ละอาการอืน่ๆ 
• ตรวจดใูหแ้น่ใจวา่คุณมอีปุกรณเ์คร ือ่งใชท้างการแพทยอ์ย่างเพยีงพอ (ออกซเิจน แผ่นซบัปัสสาวะ 

เคร ือ่งมอืลา้งไต อปุกรณร์กัษาบาดแผล) และวางแผนสํารองเพือ่หาซือ้มาเพิม่ 
• ตรวจดใูหแ้น่ใจวา่มอีาหารทีเ่ก็บไดน้านสํารองไวส้ําหรบับุคคลทีค่ณุรกั 
• กาํหนดไวก้อ่นวา่ใครจะดแูลบุคคลทีค่ณุรกัแทน หากคุณเจ็บป่วย ตดิตอ่กบัคนอืน่ๆ 

อยู่เสมอทางโทรศพัทห์รอือเีมล คณุอาจตอ้งขอความชว่ยเหลอืจากเพือ่น ครอบครวั เพือ่นบา้น 
เจา้หนา้ทีบ่รกิารสขุภาพประจาํชมุชน ฯลฯ 

• สรา้งรายชือ่ผูต้ดิตอ่ฉุกเฉิน 

ขอ้ควรระวงั 
• ทัง้คณุและบุคคลทีค่ณุรกัควรใสห่นา้กากอนามยัแบบผา้ 

การสวมใสห่นา้กากอนามยัแบบผา้เป็นอปุกรณท์ีปิ่ดคลมุปากและจมูกของคณุ 
และพอดกีบัดา้นขา้งของใบหนา้และใตค้าง 
หนา้กากอนามยัควรทําดว้ยผา้ทอแน่นสองช ัน้ขึน้ไปโดยมสีายมดัหรอืรดัรอบศรีษะหรอืหลงัใบห ู
(ดขูอ้มูลเพิม่เตมิเกีย่วกบัการสวมใสบ่นใบหนา้ในตอนทา้ยของสว่นนี)้ 

• รกัษาสภาพแวดลอ้มใหส้ะอาดอยู่เสมอ ทําความสะอาดและฆ่าเชือ้บรเิวณและพืน้ผวิทีส่มัผสับ่อย (เชน่ โตะ๊ 
ลกูบดิประต ูสวติชไ์ฟ มอืจบั โตะ๊ทํางาน โถสว้ม กอ๊กนํ้า อา่งนํ้า และโทรศพัทม์อืถอื) 
ดสูารฆ่าเชือ้ทีข่ึน้ทะเบยีนกบั EPA ซึง่สามารถฆ่าเชือ้ COVID-19 ได ้ 

• ลา้งมอืบ่อยๆ ดว้ยนํ้าและสบู่เป็นเวลาอย่างนอ้ย 20 วนิาท ีโดยเฉพาะหลงัสัง่นํ้ามูก ไอหรอืจาม 
หรอือยู่ในทีส่าธารณะ  

• หากไม่มสีบู่และนํ้า ใหใ้ชส้ารทําความสะอาดมอืทีม่แีอลกอฮอลอ์ย่างนอ้ย 60%  
• หลกีเลีย่งการสมัผสัใบหนา้ จมูก และดวงตา  



   

2 
 

• หลกีเลีย่งบรเิวณทีม่กีารสมัผสัมากในทีส่าธารณะใหม้ากทีส่ดุเท่าทีจ่ะทําได ้เชน่ ปุ่มกดลฟิต ์มอืจบัประต ู
ราวบนัได การจบัมอืกบัผูอ้ืน่ ฯลฯ 
ใชก้ระดาษทชิช◌ู่หรอืแขนเสือ้ของคณุเพือ่หุม้มอืหรอืนิว้หากตอ้งสมัผสับางอย่าง  

• หากตอ้งการอาหารเพิม่ ลองพจิารณาวธิกีารสัง่อาหารผ่านสือ่โซเชยีล รา้นคา้ออนไลน ์
หรอืใหค้รอบครวัจดัหาให ้ 

การเฝ้าระวงั 
• คอยเฝ้าระวงัอาการทีอ่าจมอีาการโควดิ-19 รวมถงึอาการไข ้ไอ และหายใจตดิขดั หากคุณรูส้กึมอีาการป่วย 

ใหต้ดิตอ่แพทย ์ 
• หากบุคคลทีคุ่ณรกัเร ิม่มสีญัญาณเตอืนทีอ่าจเกดิจากเชือ้ COVID-19 

ใหข้อความชว่ยเหลอืทางการแพทยท์นัท ีสญัญาณเตอืนอาการฉุกเฉินในผูใ้หญ ่ไดแ้ก ่ 
o หายใจลําบากหรอืหายใจตดิขดั  
o เจ็บหรอืรูส้กึถงึแรงกดในหนา้อกอย่างตอ่เน่ือง  
o อาการสบัสนทีเ่กดิขึน้ใหม ่หรอืตืน่ตวัยาก  
o รมิฝีปากหรอืใบหนา้ออกเขยีวคลํา้  

(รายการนีไ้ม่ไดร้วมอาการทัง้หมด โปรดปรกึษาผูใ้หบ้รกิารทางการแพทยห์ากพบอาการอืน่ๆ 
ทีร่นุแรงหรอืน่ากงัวล) 

หากบุคคลทีค่ณุรกัตดิเชือ้ทางเดนิหายใจ  

• หากบุคคลทีคุ่ณรกัมอีาการต่างๆ ใหป้ฏบิตัติามขอ้ควรระวงัที ่CDC คําแนะนําใน ดแูลผูป่้วยทีบ่า้น 
สําหรบัสมาชกิในบา้น คูใ่กลช้ดิ 
และผูดู้แลนอกสถานพยาบาลของผูป่้วยทีไ่ดร้บัการยนืยนัทางหอ้งปฏบิตักิารแลว้ว่ามเีชือ้โควดิ-19 
หรอืผูป่้วยทีอ่ยู่ระหวา่งการตรวจสอบ  

• ตรวจดใูหแ้น่ใจวา่พืน้ทีซ่ ึง่คุณใหก้ารดแูลมอีากาศถ่ายเทด ีเชน่ 
มเีคร ือ่งปรบัอากาศหรอืเปิดหนา้ตา่งไวห้ากสภาพอากาศอํานวย  

• ลดการสมัผสัและใหก้ารดแูลบุคคลทีค่ณุรกัโดยอยู่ห่างใหม้ากทีส่ดุเท่าทีท่ําได ้ 
o ลดการสง่ตอ่สิง่ของตา่งๆ ระหว่างคณุกบับุคคลทีค่ณุรกัใหเ้หลอืนอ้ยทีส่ดุโดยจดัอาหารใสถ่าดให ้

แทนทีจ่ะยืน่ใหแ้ละเก็บแยกทลีะชิน้  
o สง่ปรอทวดัไขใ้หบุ้คคลทีคุ่ณรกั แทนการใสป่รอทใหใ้นปาก  
o ยนืห่างออกมาหกฟุตขณะพูดคยุกบัพวกเขา  

• ตลอดระยะเวลาทีป่่วย ถา้ทําได ้ใหบุ้คคลทีค่ณุรกัอยู่ในหอ้งนอนเพยีงหอ้งเดยีว 
และจดัหอ้งนํ้าใหผู้ป่้วยใชโ้ดยเฉพาะเพยีงคนเดยีว  

• ขณะทําความสะอาดหอ้งผูป่้วย ตรวจดใูหแ้น่ใจวา่ไดฆ่้าเชือ้และเชด็ถพูืน้ผวิทัง้หมด 
กอ่นจะปลอ่ยใหส้มาชกิคนอืน่ๆ ในบา้นใชห้อ้งน้ันอกีคร ัง้  

Centers for Disease Control and Prevention (CDC  , ศนูยค์วบคมุและป้องกนัโรค) 
เพิง่มกีารประกาศแนวทางปฏบิตัใิหม่ถงึผูท้ีไ่ดร้บัวคัซนีครบทีส่มัผสักบัผูท้ีต่ดิเช ือ้โควดิ-19 
วา่ไม◌่จาํเป็นตอ้งกกัตวัหากเป็นไปตามเกณฑด์งัตอ่ไปนี ้  

• ไดร้บัการฉีดวคัซนีอย่างครบถว้น (2 สปัดาหข์ึน้ไปหลงัจากไดร้บัการฉีดวคัซนีเป็นคร ัง้ทีส่องจากทัง้หมด 2 
โดสหรอื 2 สปัดาหข์ึน้ไปหลงัจากไดร้บัวคัซนีเพยีงคร ัง้เดยีว) 

• ไม่มอีาการใดๆ นับตัง้แตส่มัผสักบัผูป่้วยโควดิ-19 คร ัง้ปัจจบุนั  

บุคคลทีไ่ดร้บัวคัซนีครบควรเฝ้าสงัเกตอุาการเป็นเวลา 14 วนัหลงัจากสมัผสักบัผูป่้วย ควรสวมใสห่นา้กาก 
ปฏบิตักิารเวน้ระยะห่างทางสงัคม และจาํกดัจาํนวนบุคคลรอบตวัตอ่ไป   

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/if-you-are-sick/care-for-someone.html
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ขอ้ยกเวน้สําหรบัแนวทางปฏบิตัดิงักลา่วคอื 
ผูป่้วยในและผูอ้ยู่อาศยัในสถานพยาบาลทีไ่ดร้บัวคัซนีควรกกัตวัตอ่ไปตามผูป่้วยโควดิ-19 

ผูท้ีไ่ม่เป็นไปตามเกณฑท์ัง้สามขอ้ควรปฏบิตัติาม หลกัปฏบิตัสิําหรบัการกกัตวัปัจจบุนั (เฉพาะในภาษาองักฤษ) 
ตอ่ไปหลงัจากสมัผสักบัผูต้อ้งสงสยัและไดร้บัการยนืยนัแลว้วา่พบเชือ้โควดิ-19 

เมือ่คุณไดร้บัการฉีดวคัซนีครบแลว้ 
 ผูค้นทีไ่ดเ้ขา้รบัการฉีดวคัซนีครบแลว้ 

• ในสองสปัดาหห์ลงัจากไดร้บัการฉีดวคัซนีโดสทีส่องจากทัง้หมดสองโดส เชน่ Pfizer หรอื Moderna หรอื 
• ในสองสปัดาหห์ลงัจากไดร้บัการฉีดวคัซนีโดสแรก เชน่ Johnson & Johnson’s Janssen  

หมายเหต:ุ หากระยะเวลานอ้ยกวา่ 2 สปัดาหนั์บจากทีไ่ดร้บัการฉีด หรอืหากคณุยงัตอ้งไดร้บัการฉีดยาโดสทีส่อง 
คณุจะไม่ไดร้บัการป้องกนัอย่างเต็มที ่ปฏบิตัติาม ขัน้ตอนการป้องกนั ทัง้หมดจนกวา่คณุจะไดร้บัวคัซนีครบถว้น 
  
หากคณุไดร้บัการฉีดวคัซนีครบแลว้ 

• คณุสามารถรวมตวักนัในบา้นกบัผูท้ีไ่ดร้บัวคัซนีครบถว้นโดยไม่ตอ้งสวมหนา้กากอนามยั 
• คณุสามารถรวมตวักนัในบา้นกบัผูท้ีไ่ม่ไดร้บัการฉีดวคัซนีจากสถานทีอ่ืน่ (เชน่ ไปเยีย่มญาตทิีอ่ยู่รว่มกนั) 

โดยไม่ตอ้งสวมหนา้กากเวน้แตค่นเหลา่น้ันหรอืใครก็ตามทีอ่ยู่ดว้ยจะ 
เพิม่ความเสีย่งจากความเจ็บป่วยรนุแรงของโรคโควดิ-19 

• หากคณุเคยอยู่ใกลช้ดิกบัผูท้ีม่เีช ือ้โควดิ-19 คุณไม่จาํเป็นตอ้งอยู่ห่างจากคนอืน่ 
หรอืเขา้รบัการตรวจเวน้แตคุ่ณจะมอีาการของโรค  

o อย่างไรก็ตาม หากคณุอาศยัอยู่ในสถานทีแ่บบมกีารรวมกลุม่ (เชน่ ทณัฑสถานหรอืสถานกกัขงั 
หรอืบา้นพกัอยู่แบบรวมกลุม่) และอยู่ใกลช้ดิกบัผูท้ีต่ดิเช ือ้โควดิ-19 คณุควรกกัตวัเป็นเวลา 14 
วนัและเขา้รบัการตรวจแมว้า่คุณจะไม่มอีาการก็ตาม  

 
โดยไม่คํานึงถงึสถานะการฉีดวคัซนีของคุณ คณุควรทําตามขัน้ตอนเพือ่ ป้องกนัตวัเองและผูอ้ืน่ 
ในขณะทีอ่ยู่ในทีส่าธารณะ ซึง่รวมถงึการสวมหนา้กากอนามยั เวน้ระยะห่างจากผูอ้ืน่อย่างนอ้ย 6 ฟุต (2 เมตร) 
และหลกีเลีย่งพืน้ทีแ่ออดัและพืน้ทีท่ีอ่ากาศถา่ยเทไม่สะดวก นอกจากนี ้
คณุยงัควรหลกีเลีย่งการรวมตวัชมุนุมขนาดกลางหรอืขนาดใหญ่และเฝ้าระวงั อาการโรคโควดิ-19ตอ่ไป 
โดยเฉพาะอย่างยิง่หากคุณอยู่ใกลช้ดิกบัผูท้ีม่อีาการป่วยดงักลา่ว 
 
แหลง่ทีม่า Centers for Disease Control and Prevention 

ขอ้มูลเพิม่เตมิเกีย่วกบัการสวมหน้ากากอนามยั 

อาจจาํเป็นตอ้งใชอ้ปุกรณค์ลุมหนา้ป้องกนัเพิม่เตมิ เชน่ หนา้กาก หรอืเคร ือ่งชว่ยหายใจในสถานทีท่ํางาน 
ผูท้ีม่ปัีญหาดา้นพฒันาการ พฤตกิรรม หรอืโรคประจาํตวั 
สามารถใชห้นา้กากเฟสชวิดแ์บบแขวนดา้นหนา้เพือ่ชว่ยป้องกนัโรคแทนการใสแ่บบปิดใบหนา้ เด็กๆ 
อาจใชห้นา้กากเฟสชวิดใ์นสถานดแูลเด็ก เขา้ค่ายชว่งกลางวนั และในระบบมธัยมศกึษา 

คําแนะนําจาก Centers for Disease Control and Prevention (CDC) แนะนํากลยุทธ ์
เพือ่ชว่ยปรบัปรงุการสวมหนา้กากใหม้ปีระสทิธภิาพมากขึน้เพือ่ชะลอการแพรก่ระจายของโรคโควดิ-19 
กลยุทธเ์หลา่นีร้วมถงึการสวมหนา้กากผา้ทบัหนา้กากทางการแพทย ์การผูกห่วงหูของหนา้กากทางการแพทย ์
การใชแ้ผ่นกรองหนา้กากอนามยั หรอืการใชไ้นลอนปิดทบัหนา้กาก นอกจากนี ้ Department of Health (DOH     ,
กรมอนามยั) ไม่แนะนําใหใ้ชห้นา้กากทีม่ชีอ่งหรอืรรูะบายอากาศ หรอืผา้พนัจมูกหรอืผา้พนัคอแบบช ัน้เดยีว 
สิง่สําคญัคอื 

https://www.doh.wa.gov/Emergencies/COVID19/CaseInvestigationsandContactTracing/IsolationandQuarantineforCOVID19
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/prevention.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/need-extra-precautions/people-with-medical-conditions.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/need-extra-precautions/people-with-medical-conditions.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/prevention.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/symptoms.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/symptoms.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/fully-vaccinated.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/your-health/effective-masks.html
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ตอ้งสวมหนา้กากอนามยัในทีส่าธารณะทุกสถานทีร่ว่มกบัการปฏบิตัติามมาตรการดา้นสาธารณสขุทีม่ปีระสทิธผิล เชน่ 
การเขา้รบัการฉีดวคัซนี การเวน้ระยะห่าง ทําความสะอาดมอื การแยกและการกกักนัอย่างตอ่เน่ือง 

แหล่งทีม่าและขอ้มูลเกีย่วกบัโรคโควดิ-19 เพิม่เตมิ  
ตดิตามขา่วสารลา่สดุเกีย่วกบั สถานการณ ์COVID-19 ปัจจบุนัในกรงุวอชงิตนั ถอ้ยแถลงของผูว้า่การอนิล ีอาการโรค 
(มใีหบ้รกิารในรปูแบบภาษาองักฤษเท่าน้ัน) การแพรก่ระจายโรคอย่างไร (มใีหบ้รกิารในรปูแบบภาษาองักฤษเท่าน้ัน) 
และ ผูค้นควรไดร้บัการตรวจโรคอยา่งไรและเมือ่ไร (มใีหบ้รกิารในรปูแบบภาษาองักฤษเท่าน้ัน) ดคํูาถามทีพ่บบ่อย 
(มใีหบ้รกิารในรปูแบบภาษาองักฤษเท่าน้ัน) สําหรบัขอ้มูลเพิม่เตมิ 

เช ือ้ชาต ิ/ ชาตพินัธุห์รอืสญัชาตขิองบุคคลน้ันไม่ไดท้ําใหพ้วกเขาเสีย่งตอ่การตดิโรคโควดิ-19 เพิม่ขึน้ 
อย่างไรก็ตามขอ้มูลเผยใหเ้ห็นวา่กลุม่คนหลากสผีวิไดร้บัผลกระทบจากโรคโควดิ-19 อย่างผดิสดัสว่น 
เน่ืองจากผลของการเหยยีดสผีวิและโดยเฉพาะอย่างยิง่การเหยยีดเชือ้ชาตเิชงิโครงสรา้งทีท่ําใหค้นบางกลุ่มมโีอกาสนอ้
ยลงในการปกป้องตนเองและชมุชนของพวกเขา การเหยยีดเชือ้ชาตไิม่ชว่ยตอ่สูก้บัโรค 
(มใีหบ้รกิารในรปูแบบภาษาองักฤษเท่าน้ัน) คณุสามารถชว่ยไม่ใหข้า่วลอืและขอ้มูลทีผ่ดิๆ 
แพรก่ระจายออกไปโดยการแชรข์อ้มูลทีถ่กูตอ้ง 

• การระบาดของไวรสัสายพนัธุใ์หม่จากกรมสขุภาพแห่งรฐัวอชงิตนัปี 2019 (มใีนรปูแบบภาษาองักฤษเท่าน้ัน) 
• WA State Coronavirus Response (COVID-19) 
• คน้หาแผนกหรอืสํานักงานเขตทีด่แูลสขุภาพในพืน้ทีข่องคุณ (มใีนรปูแบบภาษาองักฤษเท่าน้ัน) 
• CDC ไวรสัโคโรนาสายพนัธุใ์หม ่(โควดิ-19) 
• การลดการเหยยีดสผีวิแหลง่ทีม่า(มใีหบ้รกิารในรปูแบบภาษาองักฤษเท่าน้ัน) 

มคีาํถามเกีย่วกบัโรคโควดิ-19 ใชห่รอืไม่ โทรสายดว่นหาเราไดท้ี ่: 1-800-525-0127 ตัง้แตว่นัจนัทรถ์งึวนัศกุร ์
เวลาตัง้แต ่06.00 น. ถงึ 22.00 น. มคํีาถามอืน่เพิม่เตมิหรอืไม◌่ โทรสายดว่นขอ้มูล COVID-19 หาเราไดท้ี:่ 1-800-
525-0127  
วนัจนัทรต์ ัง้แต ่06.00 น. ถงึ 22.00 น. วนัองัคารถงึวนัอาทติยแ์ละวนัหยุดราชการเวลา 06.00 ถงึ 18.00 น. 
สําหรบับรกิารลา่ม กรณุากด # เมือ่มกีารรบัสายและบอกภาษาของคณุ หากมขีอ้สงสยัเกีย่วกบัสขุภาพของคณุเอง 
การตรวจหาไวรสัโควดิ-19 หรอืผลการตรวจ โปรดตดิตอ่ผูใ้หบ้รกิารดแูลสุขภาพของคณุ 
 
หากตอ้งการขอเอกสารนีใ้นรปูแบบอืน่ โปรดโทร 1-800-525-0127 
สําหรบับุคคลทีหู่หนวกหรอืมคีวามบกพรอ่งทางการไดย้นิ โปรดโทร 711 (Washington Relay) 
(มบีรกิารในรปูแบบภาษาองักฤษเท่าน้ัน) หรอือเีมลที ่civil.rights@doh.wa.gov 

 

https://www.doh.wa.gov/Emergencies/Coronavirus
https://www.governor.wa.gov/office-governor/official-actions/proclamations
https://www.doh.wa.gov/Emergencies/NovelCoronavirusOutbreak2020/FrequentlyAskedQuestions#what-are-symptoms
https://www.doh.wa.gov/Emergencies/NovelCoronavirusOutbreak2020/FrequentlyAskedQuestions#spread
https://www.doh.wa.gov/Emergencies/NovelCoronavirusOutbreak2020/TestingforCOVID19
https://www.doh.wa.gov/Emergencies/NovelCoronavirusOutbreak2020/FrequentlyAskedQuestions
https://medium.com/wadepthealth/it-takes-all-of-us-to-reduce-stigma-during-disease-outbreaks-310db60dce29
https://www.doh.wa.gov/emergencies/coronavirus
https://www.doh.wa.gov/emergencies/coronavirus
https://coronavirus.wa.gov/
https://www.doh.wa.gov/AboutUs/PublicHealthSystem/LocalHealthJurisdictions
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html
https://www.doh.wa.gov/Emergencies/NovelCoronavirusOutbreak2020/StigmaReduction
mailto:Washington%20Relay
mailto:civil.rights@doh.wa.gov

	ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (COVID-19): คำแนะนำสำหรับผู้ดูแล
	ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (COVID-19): คำแนะนำสำหรับผู้ดูแล
	รายงานสรุปฉบับปรับปรุงล่าสุด 9 มีนาคม 2021
	แผนการ
	ข้อควรระวัง
	การเฝ้าระวัง
	หากบุคคลที่คุณรักติดเชื้อทางเดินหายใจ
	เมื่อคุณได้รับการฉีดวัคซีนครบแล้ว
	ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสวมหน้ากากอนามัย
	แหล่งที่มาและข้อมูลเกี่ยวกับโรคโควิด-19 เพิ่มเติม

