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ข้อบ่งชี้สำาคัญในการวินิจฉัย
โรคปอดอักเสบชุมชนมีอะไรบ้าง?

	 การติดเชื้อจากในชุมชน
 มีอาการทางการแพทย์ของโรคปอดบวมทีแ่สดงให้	
						เห็นอย่างเด่นชัด	ดังนี้
	 -	 มีอาการไอ	มีหรือไม่มีเสมหะ
	 -	 อาการหายใจล�าบากก�าเริบจากโรคทางเดิน				 
	 	 	 	หายใจที่เป็นอยู่แล้ว	อาจมีอาการเจ็บหน้าอก			 
										หายใจล�าบาก
	 -	 มีไข้
 ลกัษณะจากผลภาพถ่าย	การตรวจสอบโดยวธิถ่ีาย	
				 	ภาพด้วยรังสี	พบความผิดปกติในเนื้อปอดหรือ 
						ช่องเยื่อหุ้มปอดเปลี่ยนสภาพโดยอาจมีหรือไม่มี				
						ของเหลวในช่องระหว่างเยื่อหุ้มปอด	

เกณฑ์การวินิจฉัยโรคปอดอักเสบชุมชนมีดังนี้

ปอดอักเสบชมุชน	(Community	acquire	pneumo-
nia-CAP)	หมายถงึ	โรคปอดบวมทีเ่กดิจากการตดิเช้ือ	
(ในความหมายกว้างๆ	คอืรวมไปถงึผนังถงุลมระหว่าง
เนื้อเยื่อปอดด้วย)	อันเนื่องมาจากการติดเชื้อจาก
ภายนอกโรงพยาบาล

โรคปอดอักเสบชุมชนคืออะไร?

COMMUNITY



เชือ้โรคทีพ่บมากทีส่ดุทีท่�าให้เกดิโรคทางเดนิหายใจเฉยีบพลนั	ได้แก่	เชือ้แบคทเีรยี	เชือ้
ไวรัส	หรือเช้ือแบคทีเรียที่มีเช้ือไวรัสด้วย	เช้ือโรคชนิดใหม่	 เช่น	เช้ือโคโรนาไวรัส 
สายพนัธุใ์หม่นัน้	สามารถท�าให้โรคทางเดนิหายใจเฉยีบพลนักลายเป็นโรคระบาด	หรอื
การระบาดใหญ่ทั่วโลก

เชื้อโรคชนิดใดเป็นสาเหตุของ
โรคปอดอักเสบชุมชน?

ในทางทฤษฎีแล้ว	เชื้อโรคทุกชนิดที่ท�าให้เกิด
โรคปอดอักเสบชุมชนสามารถติดต่อจาก
มนุษย์สู่มนุษย์ได้	การติดต่อจากแหล่งเช้ือสู่
ประชากรทีไ่วต่อการรบัเชือ้	เกิดขึน้ได้ผ่านทาง

ในผูป่้วยวยัผูใ้หญ่ในประเทศจนี โดยมีโรคตดิเช้ือไวรสัไข้หวดัใหญ่
อัตราการพบไวรัสโรคปอดอักเสบชุมชน15 - 34.9 %

โรคปอดอักเสบชุมชน 
สามารถแพร่เชื้อ
ติดต่อกันได้อย่างไร?

ละอองฝอย	การสมัผสั	และการตดิต่อผ่านเชือ้ทีล่อยในอากาศ	นอกจากอากาศหนาว
เย็นแล้ว	ปัจจัยส�าคัญอย่างเช่น	การเคลื่อนย้ายของประชากร	(เช่น	การอพยพของ
กลุ่มคนขนาดใหญ่ช่วงเทศกาลฤดูใบไม้ผลิในประเทศจีน)	ท�าให้โรคติดเชื้อทางเดิน
หายใจมีโอกาสเกิดมากขึ้นในฤดูหนาว	เชื้อแพร่ผ่านทางหยดของเหลวหรือละออง
เสมหะจากผู้ป่วยหรือพาหะน�าไวรัสเวลาไอหรือจาม

แบคทีเรีย เชื้อแบคทีเรีย	คือสาเหตุหลักของโรคปอด
อักเสบชุมชน	เช้ือสเตรปโตคอคคัส	คือเช้ือ
แบคทเีรียทีพ่บมากทีส่ดุในโรคปอดอกัเสบ	เชือ้
แบคทีเรียชนิดอ่ืนๆ	ได้แก่	เชื้อไมโคพลาสม่า
คลามีเดีย,	เชื้อเคลบซิเอลลา	นิวโมเนีย,	เชื้อ 
เอสเซอริเคยีโคไล,	และเชือ้สตาฟิโลคอคคัส	ออ
เรียส	(Staphylococcus	aureus)

อัตราการพบไวรัสโรคปอดอักเสบชุมชนใน 
ผู้ป่วยวัยผู้ใหญ่ในประเทศจีน	คือ	15%	ถึง	
34.9%	โดยมโีรคตดิเชือ้ไวรสัไข้หวดัใหญ่	รวม
ไปถงึโรคตดิเชือ้จากแบคทเีรยีฮโีมฟิลุสอนิฟลู
เอนเซ่มากเป็นอันดับหนึ่ง	



Source: Wang Zhou. (2020). The coronavirus prevention handbook:
101 science-base tips that could save your life. New York: Skyhorse Publishing.

ฤดใูบไม้ร่วงและฤดหูนาวคอืฤดทูีจ่ะพบโรคไวรสัทางเดนิ
หายใจเกิดขึ้นได้มาก	เช่น	โรคไข้หวัดใหญ่	และโรคติดเชื้อ
ในทางเดินหายใจอื่นๆ	 สิ่งน้ีท�าให้สามารถแยกโรค 
โควดิ-19	ระยะเริม่ต้นออกจากโรคตดิเชือ้ทางเดนิหายใจ
อื่นๆ	ได้ยาก	แหล่งก�าเนิดของเชื้อโรคปอดอักเสบชุมชน
หลักๆ	 ได้แก่	 ตัวผู ้ป ่วยครอบครัว	 ผู ้มาเยี่ยม	 และ 
สิ่งแวดล้อมรอบข้าง

ปัจจัยเสี่ยงของการแพร่เชื้อ
โรคปอดอักเสบชุมชน มีอะไรบ้าง?

1 2

3 4

ปัจจยัแวดล้อม	เช่น	มลภาวะทางอากาศ	
ความแออดัยดัเยยีดในทีแ่คบและปิดทบึ	
ความชื้น	สุขอนามัยในบ้าน	ฤดูกาล
ต่างๆ	และอุณหภูมิ

ลักษณะของเชื้อโรค	การติดต่อ	การ
ติดเชื้อ	 ศักยภาพการก่อโรค	 และ	
จ�านวนเชื้อจุลินทรีย์	(ปริมาณการฉีด
วัคซีน	/	ฉีดปลูกฝี)

การเข้าถงึและความมปีระสทิธภิาพของ
การบริการด้านสุขภาพ	มาตรการ
ป้องกนัการตดิเช้ือ	การเข้าถงึประกอบ
กับจ�านวนวัคซีนป้องกันและสถาน
พยาบาลที่พร ้อมให ้บริการ	 ความ
สามารถในการแยกผู้ป่วย

ปัจจยัของคนทีส่ามารถเป็นแหล่งพาหะ
โรค	ได้แก่	อาย	ุพฤตกิรรมการสูบบุหร่ี	
การแพร่เช้ือ	สภาพภูมิคุ้มกัน	สภาพ
คุณค่าทางโภชนาการ	ประวัติการติด
เช้ือก่อนหน้าน้ี	หรืออาการติดเช้ือร่วม
จากเชื้อชนิดอื่น	และสุขภาพโดยรวม

การกระจายและผลของโรคปอดอักเสบชุมชนเกี่ยวกับปัจจัยต่างๆ ดังต่อไปนี้



ควบคุมแหล่งก�าเนิดการติดเชื้อ	เมื่อไอหรือจาม	ผู้ป่วย
โรคทางเดินหายใจเฉียบพลันควรปิดปากและจมูกด้วย
แขนหรือผ้าต่างๆ	(ผ้าเช็ดหน้า	กระดาษเช็ดปากหรือ
หน้ากากอนามัย)	เพือ่ลดการแพร่เชือ้ทางหยดของเหลว
หรือละอองเสมหะ	หลังสัมผัสกับสารคัดหลั่ง	น�้ามูก
น�้าลาย	ให้ล้างท�าความสะอาดมือทันที	และควรล้างมือ
บ่อยๆทุกวัน

จะป้องกัน
โรคปอดอักเสบชุมชน
ได้อย่างไร?

เลิกสูบบุหรี่	 จ�ากัดปริมาณการบริโภค
แอลกอฮอล์	และรักษาสุขภาพจติ	โดยท�า
จติใจให้สดชืน่แจ่มใสอยูเ่สมอ

ให้มีอากาศหมุนเวียน	ถ่ายเทได้ดี 
ในบ้าน	โดยการถ่ายเทลมธรรมชาติ
หรือใช้พัดลมระบายอากาศที่มีระบบ
หมุนเวียนอากาศที่ดี

รกัษาสมดลุของอาหาร	ให้แน่ใจว่าได้
รับโภชนาการที่เพียงพอ	และรักษา
สุขภาพช่องปากก็สามารถช่วย
ป้องกันการติดเชื้อได้

ออกก�าลังกายสม�่าเสมอ
เพื่อกระตุ้นภูมิคุ้มกัน

หากเป็นไปได้	ให้เข้ารับวัคซีนป้องกัน

เราสามารถระมัดระวังตัวเองไว้ก่อนได้ ดังนี้เราสามารถระมัดระวังตัวเองไว้ก่อนได้ ดังนี้



Source: Wang Zhou. (2020). The coronavirus prevention handbook:
101 science-base tips that could save your life. New York: Skyhorse Publishing.

CO
V

ID
-1

9

เชือ้โคโรนาสายพนัธุใ์หม่นัน้ถอืเป็นเชือ้ทีเ่พิง่เกดิขึน้กบัมนษุย์เมือ่ไม่นานนี	้
ดังนั้น	ประชากรส่วนใหญ่สามารถรับเชื้อได้เพราะยังไม่มีใครมีภูมิคุ้มกัน
ต่อเชือ้ชนดินี	้โควดิ-19	สามารถตดิสูค่นได้ทัง้คนทีมี่สภาพภมิูคุม้กนัปกติ
และภมูคิุม้กนัอ่อนแอ		ปรมิาณการสมัผสักบัไวรสันัน้กส็ามารถเป็นตวัวดั
ว่า	เราจะสามารถติดเชื้อได้หรือไม่	หากสัมผัสกับไวรัสในปริมาณมาก	เรา
ก็สามารถติดเช้ือได้ถึงแม้เราจะมีภูมิคุ้มกันปกติก็ตาม	ส�าหรับกลุ่มคนที่
ภูมิคุ้มกันอ่อนแอ	เช่น	ผู้สูงอายุ	สตรีมีครรภ์	หรือกลุ่มผู้ป่วยโรคตับหรือ
ไตท�างานผิดปกติ	ระยะของโรคสามารถพัฒนาได้อย่างรวดเร็วและมี
อาการรุนแรงกว่า

ปัจจัยเด่นที่จะชี้ชัดว่าบุคคลใดจะติดเชื้อหรือไม่คือ	โอกาสเสี่ยงในการ
สัมผัสกับเชื้อ	ดังนั้น	ยังไม่เป็นที่สรุปได้	ว่าการมีภูมิคุ้มกันที่ดีกว่าจะ
สามารถลดความเสี่ยงในการติดเชื้อได้	เด็กๆ	อาจจะมีโอกาสเสี่ยงในการ
สัมผัสกับเชื้อได้น้อยและมีโอกาสติดเชื้อได้ต�่ากว่า	อย่างไรก็ตาม	หากมี
โอกาสเสี่ยงในการสัมผัสกับเช้ือในระดับเดียวกันส�าหรับกลุ่มคนสูงอายุ	
กลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรังหรือภูมิคุ้มกันอ่อนแอน้ัน	มีโอกาสที่จะติดเชื้อได้
มากกว่า

ใครสามารถรับเชื้อโควิด-19 ได้บ้าง?



การระบาดของโรคโควิด-19	ปรากฏชัดใน	3	
ระยะ	คือ	การมีผู้ป่วยเพิ่มขึ้นในท้องถิ่น	การ
ติดต่อสู่กันในสังคม	และระยะแพร่ระบาดในวง
ที่กว้างขึ้น	(การระบาด)	ความรวดเร็วในการ
แพร่ต่อ	ในระยะแรกของการระบาด	ระยะเวลา
ฟักตัวเฉลี่ยนั้นอยู่ที่	5.2	วัน	ระยะระบาดเพิ่ม
ขึ้นอีกเท่าตัว	อยู่ที่	7.4	วัน	กล่าวคือ	จ�านวน
ผูต้ดิเชือ้เพิม่ขึน้อกีเท่าตวัในทกุๆ	7.4	วนั	ช่วง
ติดต่อเฉลี่ย	(ช่วงระยะเวลาในการติดเชื้อจาก
คนหนึ่งสู่อีกคนหนึ่ง)	อยู่ที่	7.5	วัน	ดัชนีการ
เกดิใหม่เบือ้งต้น	(Reproductive	number-R0)	
อยู่ที่ประมาณ	2.2-3.8	หมายความว่า	ผู้ป่วย
แต่ละคนสามารถแพร่ เ ช้ือสู ่คนอื่นได ้อีก 
2.2-3.8	คน	โดยเฉลี่ย	

ลักษณะการระบาด
ของโรคโควิด-19 มีอะไรบ้าง?

ช่วงเฉล่ียหลักๆ	ในเคสที่ไม่รุนแรง	ระยะห่าง
เฉลี่ยจากช่วงไม ่ออกอาการ	 ถึงการไป 
โรงพยาบาลครั้งแรกคือ	5.8	วัน	และจากช่วง
ไม่ออกอาการถึงตอนเข้ารับการรักษาใน 
โรงพยาบาลคือ	12.5	วัน	ในกรณีเคสรุนแรง	
ระยะห่างจากช่วงไม่ออกอาการถงึตอนเข้ารบั
การรกัษาในโรงพยาบาลเท่ากบั	7	วนั	และจาก
ช่วงไม่ออกอาการถงึวนัเข้ารบัการวนิจิฉัยว่า
ตดิเชือ้คือ	8	วนั	ในกรณีอนัตรายถงึชีวติ	ระยะ
ห่างของช่วงที่ไม่แสดงอาการถึงการได้รับ
วินิจฉัยว่าติดเชื้อนั้นนานมากกว่า	9	วัน	และ
น่ันหมายถึงระยะเวลา	9.5	วัน	นับจากช่วง 
เริ่มต้นที่ไม่แสดงอาการถึงเวลาที่เสียชีวิต

ระยะติดต่อสู่กันในสังคมโรคโควิด-19 ระบาดต่อเป็น 3 ระยะ

1
2
3

ระยะการติดต่อสู่กันในสังคม	(ติดต่อ
ระหว่างคน	2	คน	และมีการแพร่เชื้อ
รวมอยู่ในกลุ่มครอบครัวและชุมชน
อาศัย)

การแพร่ระบาดในวงกว้าง	(แพร่ระบาด
อย่างรวดเร็ว	ด้วยกระแสประชากร
จ�านวนมากที่แพร่ไปสู่ทั้งประเทศจีน	
และอาจทั่วทั้งโลก)

ระยะที่ท�าให้มีผู้ป่วยเพิ่มขึ้นในชุมชน	
(เคสทีพ่บได้ในระยะนี	้ส่วนใหญ่มคีวาม
เกีย่วข้องกบัการสมัผสักบัอาหารทะเล
สดในตลาด)



Source: Wang Zhou. (2020). The coronavirus prevention handbook:
101 science-base tips that could save your life. New York: Skyhorse Publishing.

ขณะนี้เป็นที่เชื่อกันว่าการติดเชื้อนั้นสามารถ
ติดต่อผ่านทางหยดของเหลวหรือละออง
ฝอยจากระบบทางเดินหายใจ	และสาเหตุหลัก
คอืการสมัผสั	แต่กม็คีวามเสีย่งทีจ่ะติดต่อกนั
ผ่านทางเชื้อที่ถูกขับออกมากับอุจจาระและ
ผ่านเข้าทางปาก	การติดต่อผ่านละอองลอย	
ส่วนการติดต่อจากแม่สู่ลูกในครรภ์น้ันยังไม่
เป็นที่ยืนยัน

โรคโควิด-19
แพร่ผ่านทางใดบ้าง?

การติดเชื้อผ่านละอองฝอยน�้ามูก	น�้าลาย	เป็นรูปแบบหลักของการติดเช้ือจากการ
สัมผัสโดยตรง	เช้ือไวรัสสามารถแพร่ผ่านละอองฝอยเวลาผู้ป่วยไอ	จามหรือพูดคุย	
และผู้รับเชื้อสามารถติดเชื้อผ่านทางการสูดหายใจรับเอาละอองฝอยต่างๆ	นั้นเข้าไป

จากการตรวจสอบพบว่า	มีเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ที่ยังไม่ตายในอุจจาระของ 
ผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19	ได้นาน	10-14	วัน	แสดงว่ามีความเป็นไปได้ที่โรคนั้นสามารถ
ติดต่อผ่านทางเช้ือที่ถูกขับออกมากับอุจจาระและปนเปื้อนผ่านเข้าทางเดินอาหาร 
หากไม่รักษาความสะอาดหลังเข้าห้องน�้า

การติดต่อผ่านละอองลอย	เมื่อละอองลอยอยู่ในอากาศและส่วนน�้าแห้งไป	เช้ือโรคที่
ยังเหลืออยู่จะก่อตัวเป็นแกนละอองฝอย	(กล่าวคือ	ละอองลอย)		ละอองลอยนั้น
สามารถปลิวไปได้ไกล	ท�าให้เกิดการแพร่กระจายของเชื้อในระยะไกล	การแพร่เชื้อใน 
รูปแบบนี้เรียกว่า	การติดต่อผ่านละอองลอย	ยังไม่มีหลักฐานรองรับว่าเช้ือโคโรนา 
สายพันธุ์ใหม่สามารถติดต่อผ่านทางละอองลอยได้

ยังไม่พบหลักฐานการติดต่อจากแม่สู ่ลูกในครรภ์ผ่านทางรกและทางน�้านมแม่ 
หากแม่มีเชื้อโควิด-19

การตดิเช้ือผ่านการสมัผสัทางอ้อม	เชือ้ไวรัสสามารถแพร่ผ่านการสมัผัสทางอ้อมกบั
ผูต้ดิเชือ้	ละอองฝอยท่ีมีเช้ือไวรัสของโรคเกาะอยูต่ามพืน้ผวิส่ิงต่างๆ	ซึง่อาจถกูสมัผสั
ด้วยมือ	และเช้ือโรคที่ปนเปื้อนอยู่บนมือนั้นสามารถเข้าสู่ร่างกายได้ทางเยื่อบุใน 
ช่องปาก	จมูกและตา	ท�าให้ติดเชื้อในที่สุด



การติดต่อ
ผ่านละอองฝอยคืออะไร?

ละอองฝอยโดยทัว่ไปหมายถงึ	อณทูีป่ระกอบ
ด้วยน�้ามีขนาดใหญ่กว่า	5	ไมครอน	ละออง
ฝอย	สามารถผ่านเข้าเยือ่บผุวิต่างๆ	ได้ในระยะ
ห่างประมาณหนึ่ง	(โดยทั่วไปแล้วคือในระยะ	1	
เมตร)	ด้วยน�้าหนักและขนาดของละอองที่
ใหญ่ท�าให้ละอองอยู่ในอากาศได้ไม่นาน

จากการไอ	จามและพูดคุย

จากช่วงระหว่างขั้นตอนการท�าหัตถการโรคทางเดินหายใจ	
เช่น	การใช้เครือ่งดดูหรอืส่องกล้องตรวจหลอดลม	การสอด

ละอองฝอย 5 ไมครอนอณูที่ประกอบด้วยน�้า
มีขนาดใหญ่กว่า

การก่อตัวของละอองนำ้ามูกนำ้าลาย

เชื้อโรคที่แพร่ผ่านทางละออง
ฝอย	ได้แก่	เชือ้ไวรสัไข้หวดัใหญ่	
ไวรัสซาร์สโคโรนา	ไวรัสอะดีโน	
ไวรัสไรโน	ไวรัสไมโครพลาสมา	
เช้ือสะเตรปโตคอคคัส	กรุ๊ปเอ 
เมนิงโกคอคคัส	(เนซซีเรีย)	และ
เชื้อที่พบล่าสุดอย่าง	เชื้อไวรัส
โคโรนา	2019

ท่อช่วยหายใจ	กระบวนการระหว่างการกระตุน้การไอ	ไม่ว่าจะเป็นการเปลีย่นท่าทางผู้ป่วย
บนเตียง	รวมไปถึงการตบหลัง	และปฏิบัติการช่วยฟื้นชีพด้วยวิธีปั๊มหัวใจ	เป็นต้น



Source: Wang Zhou. (2020). The coronavirus prevention handbook:
101 science-base tips that could save your life. New York: Skyhorse Publishing.

การตดิเชือ้ทางอากาศ	หรอืการติดเชือ้ผ่านละอองลอย	ละอองลอยเป็นอณขูนาด
เล็กที่ตกค้างหรือหยดของเหลวที่สามารถกระจายผ่านในอากาศ	ละอองเหล่าน้ี
มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเล็กกว่า	5	ไมครอน	และสามารถน�าพาเชื้อโรคที่ท�าให้
ติดเช้ือที่เดินทางผ่านความห่างระยะไกลได้	เช้ือโรคในอากาศติดต่อได้ผ่านการ
สัมผัสโดยตรง	แบ่งเป็นประเภทต่างๆ	ได้ดังต่อไปนี้

การติดเชื้อทางอากาศคืออะไร?

เชื้อที่ติดต่อผ่านทางอากาศ
เท่านั้น	เช่น	ไมโคแบคทีเรียม	ทู
เบอร์คูโลซิส	 (เช้ือแบคทีเรียที่
ท�าให้เป็นวณัโรค)	แอสเปอจลิลสั	
(เชื้อรา)

เชือ้ทีต่ดิต่อได้หลายช่องทาง	แต่
ติดต่อผ่านทางอากาศเป็นหลัก	
เช่น	ไวรสัโรคหัด	ไวรสัวารเิซลลา	
ซอสเตอร์หรือไวรัสที่ท�าให้เป็น
โรคงูสวัด	อีสุกอีใส

เชื้อที่ติดต่อผ่านทางอื่น	 แต่
สามารถติดต่อผ่านทางอากาศ
ได้เช่นกัน	ในสถานการณ์เฉพาะ	
(เช่น	การสอดท่อช่วยหายใจ/	
การกรดีผ่าตดั	การใช้ท่อดดูเปิด
ทางเดนิหายใจ	และหตัถการอืน่ๆ	
ที่ท�าให้เกิดละอองลอย)	เช่น	เชื้อ
ฝีดาษหรือไข้ทรพิษ	ไวรัสซาร์ส
โคโรนา	ไวรัสโควิด-2019	ไวรัส
ไข้หวดัใหญ่และไวรสัโนโร	เป็นต้น



การติดต่อทางการสัมผัส	
หมายถึง	การที่เช้ือแพร่ผ่าน
การสัมผัสโดยตรงหรือโดย
อ้อมผ่านวัตถุที่ เป ็นพาหะ	
(วัตถุที่มีเชื้อโรค)

การติดต่อ
ทางการสัมผัส
คืออะไร?

3. เชื้ออันตรายอื่นๆ
ที่แพร่ผ่านการสัมผัสโดยอ้อม	ได้แก่	เชื้อ	
MRSA	หรือ	Methicillin-resistant	
Staphylococcus	aureus	แบคทเีรยีสาย
พันธุ ์ หนึ่ งที่ สามารถทนหรือดื้ อยา
ปฏชิวีนะในกลุม่เมธซิลินิได้	เชือ้	VRE	หรือ	
Vancomycin-Resistant	Enterococcus	
เป็นสายพันธุห์น่ึงของเชือ้	Enterococcus	
ที่เกิดจากการดื้อต่อยาปฏิชีวนะที่ชื่อว่า	
แวนโคมัยซิน	(Vancomycin)	สามารถ
ท�าให้ติดเชื้อในทางเดินปัสสาวะ	ในแผล
และในกระแสเลือดที่ยากต่อการรักษาได	้	
เชื้อ	Clostridium	difficile	หรือเรียกกัน
ว่า	C.	diff	เป็นเชื้อแบคทีเรียที่ก่อให้เกิด
อาการท้องเสียและล�าไส้ใหญ่อักเสบที ่
ร้ายแรงถึงขั้นเสียชีวิต

1. การสัมผัสโดยตรง
เชื้อจะแพร่โดยตรงผ่านเยื่อบุหรือการ
สัมผัสผิวของผู้ติดเชื้อ
	 เลือดหรือของเหลวที่ปนเลือดเข้า
สู่ร่างกายผ่านทางเย่ือบุผิวหนังหรือ
การสมัผสัผวิหนงัทีไ่ม่ปกต	ิ(มเีชือ้ไวรสั
จ�านวนมาก)
	 การติดเชื้อจากการสัมผัสสารคัด
หลัง่ทีม่เีชือ้ปนเป้ือน	โดยทัว่ไปเป็นการ
ติดเชื้อโดยแบคทีเรียไวรัส	และปรสิต	
เป็นต้น

2. การสัมผัสโดยอ้อม
เช้ือจะแพร่ผ่านวัตถุหรือคนที่ติดเชื้อ	
ซึ่งเชื้อที่แพร่ผ่านการสัมผัสโดยอ้อม
เป็นส่วนใหญ่คือเช้ือของโรคติดต่อ
เกี่ยวกับล�าไส้



Source: Wang Zhou. (2020). The coronavirus prevention handbook:
101 science-base tips that could save your life. New York: Skyhorse Publishing.

การสัมผัสใกล้ชิด
คืออะไร? 

ในขณะนีร้ะยะเวลาฟักตวัทีน่านทีส่ดุ	มรีะยะ
โดยรวมอยู่ที่	14	วัน	การสังเกตอาการผู้
สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยอย่างเข้มงวดและ
มาตรการป้องกันอื่นๆ	ถือว่ามีความ
จ�าเป็น		เพราะนอกจากจะเป็นการแสดง

ทำาไมจึงต้องแยกผู้สัมผัสกับผู้ป่วย
อย่างใกล้ชิดออก เพื่อสังเกต
อาการเป็นเวลา 14 วัน?

การสมัผสัใกล้ชดิหมายถึง	คนทีส่มัผัส
กับผู้ป่วยที่ได้รับการยืนยันว่าเข้าข่าย
ต้องสงสยัในการตดิเชือ้โควดิ-19	รวม
ไปถึงกรณีต่างๆ	เหล่านี้ด้วย

กลุ่มคนที่อาศัยอยู่	 เรียน	ท�างาน	หรือ 
มีการสัมผัสที่ใกล้ชิดกับผู้ป่วย

กลุ ่มคนที่ ใช ้บริการขนส่งหรือลิฟท์
โดยสารร่วมกับผู ้ป ่วยเป็นเวลานาน
มากกว่า	15	นาที

ผู้ป่วยคนอื่นๆ	และกลุ่มคนในวอร์ดที่มีผู้
ป่วยติดเชื้อ	มีระบบระบายอากาศที่ไม่ดี	

กลุ ่มคนที่ได้รับการพิจารณาจากจุด
ตรวจสอบว่ามีอาการเข้าข่ายปรากฏ

บคุลากรทางการแพทย์	สมาชคิรอบครวั	
หรอืผูท้ีม่กีารสมัผสัใกล้ชดิกบัผูป่้วย	โดย
ไม่มีมาตรการป้องกันที่มีประสิทธิภาพ
ระหว่างการวนิจิฉยั	การบ�าบดัรกัษา	การ
ดูแลหรือเข้าเยี่ยม

ความรับผิดชอบต่อสังคม	ต่อความปลอดภัยและรับผิดชอบต่อสาธารณสุขแล้ว	ยังเป็นการ
ปฏิบัติตามอนุสัญญาระหว่างประเทศอีกด้วย	บุคคลที่สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยควรอยู่ท่ีบ้าน
เพื่อเฝ้าสังเกตอาการของโรคเป็นเวลา	14	วัน
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