
 ผู้ที่ต้องท ำงำน หรือรักษำผู้ป่วย ติดเชื้อไวรัสโคโรนำ
สำยพันธุ์ใหม่ หรือโควิด-19 อย่ำงใกล้ชิด 
 ผู้ที่ท ำอำชีพที่ต้องพบปะชำวต่ำงชำติจ ำนวนมำก เช่น 
คนขับแท็กซี่ เจ้ำหน้ำที่ในโรงพยำบำล ลูกเรือสำยกำรบิน
ต่ำง ๆ เป็นต้น 
 
หากมีอาการโควิด 19 ควรท าอย่างไร ? 
 หำกมีอำกำรของโรคที่เกิดขึ้น ควรพบแพทย์เพ่ือท ำ
กำรตรวจอย่ำงละเอียด และเม่ือแพทย์ซักถำมควรตอบตำม
ควำมเป็นจริง ไม่ปิดบัง ไม่บิดเบือนข้อมูลใด ๆ เพรำะจะ
เป็นประโยชน์ต่อกำรวินิจฉัยโรคอย่ำงถูกต้องมำกที่สุด 
 หำกเพ่ิงเดินทำงกลับจำกพ้ืนที่เสี่ยง ควรกักตัวเองอยู่
แต่ในบ้ำน ไม่ออกไปข้ำงนอกเป็นเวลำ 14-27 วัน เพ่ือให้
ผ่ำนช่วงเชื้อฟักตัว (ให้แน่ใจจริง ๆ ว่ำไม่ติดเชื้อ) หำกสงสัย
ว่ำตัวเองอำจติดเชื้อ covid-19 สำมำรถขอตรวจโรคกับทำง
โรงพยำบำลได้ มีท้ังแบบฟรี และแบบมีค่ำใช้จ่ำย 
**หำกไม่มีอำกำรใดๆเลย ไม่จ ำเป็นต้องเข้ำรับกำรตรวจ ** 
 
ตรวจเชื้อโควิด-19 ฟรี หำกผู้เข้ำตรวจตรงตำมเกณฑ์เหล่ำนี้ 
1. เพ่ิงกลับจำกกำรเดินทำงไปในประเทศกลุ่มเสี่ยง 
2. มีอำกำรผิดปกติที่ระบบทำงเดินหำยใจ 
3. มีไข้มำกกว่ำ 37.5 องศำเซลเซียส 
4. มีอำกำรไอ มีน้ ำมูก เจ็บคอ หอบเหนื่อย ปอดอักเสบ 
      อย่ำงไม่ทรำบสำเหตุ 
5. มีประวัติใกล้ชิด หรือสัมผัสกับผู้ติดเชื้อ เช่น คนใน 
      ครอบครัวเพ่ิงกลับจำกประเทศกลุ่มเสี่ยง 
6. ท ำอำชีพที่ต้องพบปะชำวต่ำงชำติจ ำนวนมำก เช่น 
      คนขับแท็กซี่ เจ้ำหน้ำที่ในโรงพยำบำลที่ดูแลผู้ป่วยติด 
      เชื้อ ลูกเรือสำยกำรบิน เป็นต้น 
 

สามารถเข้ารับการตรวจฟรี ได้ที่โรงพยำบำลรัฐขนำดใหญ่ 
สังกัดกระทรวงสำธำรณสุข 
 โรงพยำบำลรำมำธิบดี 
 โรงพยำบำลจุฬำลงกรณ ์
 โรงพยำบำลรำชวิถี 
 โรงพยำบำลศิริรำช 
      และสำมำรถเช็คโรงพยำบำลอื่นๆ  
      เพ่ิมเติมได้ที่ กรมควบคุมโรค โทร 1422 
 
ตรวจเชื้อโควิด-19 แบบมีค่าใช้จ่าย 
ตัวอย่ำงค่ำใช้จ่ำยของโรงพยำบำลต่ำง ๆ ในกำรตรวจ
ร่ำงกำย และตรวจเชื้อโควิด-19 
 โรงพยำบำลจุฬำลงกรณ์ รำคำ 3,000-6,000 บำท 
 โรงพยำบำลรำชวิถี รำคำ 3,000-6,000 บำท 
 โรงพยำบำลเปำโล (ทุกสำขำ)รำคำ 5,000-13,000 บำท 
 โรงพยำบำลรำมำธิบดี รำคำ 5,000 บำท 
 โรงพยำบำลบำงปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล  
      รำคำ 5,000 บำท 
 โรงพยำบำลพญำไท 2 รำคำ 6,500 บำท 
 โรงพยำบำลแพทย์ รังสิต รำคำ 7,000 บำท 
 โรงพยำบำลศิริรำชฯ รำคำ 9,900 บำท 
หมำยเหตุ : ค่ำใช้จ่ำยอำจเปลี่ยนแปลงตำมระดับควำม
เสี่ยงของกำรติดเชื้อ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

องค์การบริหารสว่นต าบลร่องกาศ 

หมำยเลขโทรศัพท์ 054-542886-101 
โทรสำร 054-542886-110 

http://www.rongkat.go.th/ 
rongkat1@gmail.com 

ประเทศไทยพบกำรระบำดของ  
โควิด -19 ทุกสำยพันธุ์  

สำยพันธุอ์ังกฤษเป็นสำยพันธุท์ี่ทัว่โลก 
เฝ้ำระวังกันมำก 

เพรำะสำยพันธุ์นี้แพร่ระบำดได้ง่ำย 
และกระจำยอย่ำงรวดเร็ว 

ด้วยความปรารถนาดีจาก องค์การบริหารส่วนต าบลร่องกาศ 
งำนประชำสัมพนัธ์ ส ำนักงำนปลัด อบต.ร่องกำศ  

โทร : 054542886 ต่อ 102 

http://www.obtbanchang.go.th/


ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ ใหม่  coronavirus 
2019-nCoV หรือโควิด-19 คืออะไร? 
เนื่องจำกตั้งแต่ มี.ค. 2563 ประเทศไทยพบกำรระบำดของ 
โควิด-19 นั้นพบทุกสำยพันธุ์ G. GR GH D614G S L O 
และ GV สำยพันธุ์อังกฤษที่กลำยพันธุ์ B.1.1.7 ซึ่งเป็นสำย
พันธุ์ทีท่ั่วโลกเฝ้ำระวังกันมำก เพรำะสำยพันธุ์นี้แพร่ระบำด
ได้ง่ำย และกระจำยอย่ำงรวดเร็ว  โดย ไวัรสโคโรนำ 
(Coronavirus) เป็นไวรัสที่ถูกพบครั้งแรกในปี 1960 แต่ยัง
ไม่ทรำบแหล่งที่มำอย่ำงชัดเจนว่ำมำจำกที่ใด แต่เป็นไวรัสที่
สำมำรถติดเชื้อได้ทั้งในมนุษย์และสัตว์ ปัจจุบันมีกำรค้นพบ
ไวรัสสำยพันธุ์นี้แล้วทั้งหมด 6 สำยพันธุ์ ส่วนสำยพันธุ์ที่
ก ำลังแพร่ระบำดหนักทั่วโลกตอนนี้เป็นสำยพันธุ์ที่ยังไม่เคย
พบมำก่อน คือ สำยพันธุ์ที่ 7 จึงถูกเรียกว่ำเป็น “ไวรัสโคโร
นำสำยพันธุ์ใหม่” และในภำยหลังถูกตั้งชื่ออย่ำงเป็น
ทำงกำรว่ำ “โควิด-19” (COVID-19) นั่นเอง ดังนั้น ไวรัสโค
โรนำสำยพันธุ์ใหม่ และโควิด-19 จึงหมำยถึงไวรัสชนิด
เดียวกันแรกเริ่มเดิมทีถูกค้นพบจำกสัตว์ก่อน โดยเป็นสัตว์
ทะเลที่มีกำรติดเชื้อไวรัสนี้แล้วคนที่อยู่ใกล้ คลุกคลีกับสัตว์
เหล่ำนี้ก็ติดเชื้อไวรัสมำอีกที โดยเริ่มจำกเมืองอู่ฮ่ัน ประเทศ
จีน โดยมีข้อสงสัยว่ำมำจำกตลำดที่ค้ำขำยสัตว์ทะเล และ
สัตว์หำยำกเหล่ำนี้ 
 
อาการโควิดเบื้องต้น 
ข้อมูลจำก องค์กำรอนำมัยโลก ระบุว่ำอำกำรโควิด-19 ที่
สังเกตได้ง่ำย ๆ ด้วยตัวเองมี อำกำรดังนี้ 
 มีไข ้
 เจ็บคอ 
 ไอแห้ง ๆ 
 น้ ำมูกไหล 
 หำยใจเหนื่อยหอบ 

 ปวดเมื่อยเนื้อตัว 
 เจ็บคอ 
 ท้องเสีย 
 ตำแดง 
 ปวดศีรษะ 
 สูญเสียควำมสำมำรถในกำรดมกลิ่นและรับรส 
 มีผื่นบนผิวหนัง หรือนิ้วมือนิ้วเท้ำเปลี่ยนสีบำงรำยมี
ภำวะแทรกซ้อน เช่น ปอดอักเสบ โดย ทำงด้ำนแพทย์
อำจจะตรวจสอบเพ่ิมเติมด้วยกำรเอกซ์เรย์ปอด แล้วพบว่ำ
ปอดบวมอักเสบร่วมด้วย หำกมีอำกำรหนักมำกๆติดเชื้อใน
ระยะหลังๆ อันตรำยถึงอวัยวะภำยในต่ำง ๆ ล้มเหลว 
อัปเดตอาการโควิด-19 เพ่ิมเติม 
 วิจัยย้ ำ! "ไม่ได้กลิ่น-ไม่รู้รส" เป็นอำกำร "โควิด-19" ที่
พบได้ชัดเจนกว่ำอื่นๆ 
วิธีป้องกันการติดเชื้อโควิด-19 
1. หลีกเลี่ยงกำรใกล้ชิดกับ  
    ผู้ป่วยที่มีอำกำรไอ จำม   
    น้ ำมูกไหล เหนื่อยหอบ  
    เจ็บคอ 
2. หลีกเลี่ยงกำรเดินทำงไป 
      ในพ้ืนที่เสี่ยง 
3. สวมหน้ำกำกอนำมัยทุกครั้งเมื่ออยู่ในที่สำธำรณะ 
4. ระมัดระวังกำรสัมผัสพ้ืนผิวที่ไม่สะอำดอำจมีเชื้อ 
    โรคเกำะอยู่ รวมถึงสิ่งที่มีคนจับบ่อยครั้ง เช่น ที่จับ 
    บน BTS, MRT, Airport Link ที่เปิด-ปิดประตูในรถ  
    กลอนประตูต่ำง ๆ ก๊อกน้ ำ รำวบันได ฯลฯ เมื่อจับ 
    แล้วอย่ำเอำมือสัมผัสหน้ำ และข้ำวของเครื่องใช้ 
    ส่วนตัวต่ำง ๆ เช่น โทรศัพท์มือถือ กระเป๋ำ ฯลฯ 
5. ล้ำงมือให้สม่ ำเสมอด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจลอย่ำง 
    น้อย 20 วินำที ควำมเข้มข้นของแอลกอฮอล์ไม่ต่ ำกว่ำ  
    70% (ไม่ผสมน้ ำ) 

6. งดจับตำ จมูก ปำกขณะที่ไม่ได้ล้ำงมือ 
7. หลีกเลี่ยงกำรใกล้ชิด สัมผัสสัตว์ต่ำง ๆ โดยที่ไม่มีกำร 
      ป้องกัน 
8. รับประทำนอำหำรสุก สะอำด ใช้ช้อนกลำง ไม่ทำน 
      อำหำรที่ท ำจำกสัตว์หำยำก 
9. ส ำหรับบุคลำกรทำงกำรแพทย์หรือผู้ที่ต้องดูแลผู้ป่วย      
      ที่ติดเชื้อไวรัสโคโรนำสำยพันธุ์ใหม่ หรือโควิด-19  
      โดยตรง  ควรใส่หน้ำกำกอนำมัย หรือใส่แว่นตำนิรภัย  
      เพ่ือป้องกัน เชื้อในละอองฝอยจำก 
      เสมหะหรือสำรคัดหลั่งเข้ำตำ 
  
อันตรายของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 
แม้ว่ำอำกำรโดยทั่วไปจะดูเหมือนเป็นเพียงไข้หวัดธรรมดำ 
แต่ที่กลัวเป็นเพรำะเชื้อไวรัสนี้เป็นสำยพันธุ์ใหม่ที่ยังไม่มียำ
ปฏิชีวนะตัวไหนที่สำมำรถรักษำให้หำยได้โดยตรง กำร
รักษำเป็นไปแบบประคับประคองตำมอำกำรเท่ำนั้น
นอกจำกนี้ อันตรำยที่ท ำให้เสี่ยงถึงชีวิต จะเกิดขึ้นเมื่อ
ระบบภูมิต้ำนทำนโรคของเรำไม่แข็งแรง หรือเชื้อไวรัสเข้ำ
ไปท ำลำยกำรท ำงำนของปอดได้ จนท ำให้เชื้อไวรัส
แพร่กระจำยลุกลำมมำกข้ึน รวดเร็วขึ้น 
 
กลุ่มเสี่ยงติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 
 เด็กเล็ก (แต่อำจไม่พบอำกำรรนุแรงเท่ำผู้สูงอำยุ) 
 ผู้สูงอำยุ 
 คนที่มีโรคประจ ำตัวอยู่แล้ว เช่น โรคหัวใจ เบำหวำน  
      โรคปอดเรื้อรัง 
 คนที่ภูมิคุ้มกันผิดปกติ หรือกินยำกดภูมิต้ำนทำนโรค 
 คนที่มีน้ ำหนักเกินมำตรฐำนมำก (คนอ้วนมำก) 
 ผู้ที่เดินทำงไปในประเทศเสี่ยงติดเชื้อ เช่น จีน เกำหลี
ใต้  ญี่ปุ่น ไต้หวัน ฮ่องกง มำเก๊ำ สิ งคโปร์  มำเลเซีย 
เวียดนำม อิตำลี อิหร่ำน ฯลฯ 

https://www.sanook.com/covid-19/
https://www.sanook.com/covid-19/
https://www.sanook.com/covid-19/
https://www.sanook.com/covid-19/
https://www.sanook.com/health/21949/
https://www.sanook.com/health/21949/
https://www.sanook.com/health/tag/โรคหัวใจและหลอดเลือด/
https://www.sanook.com/health/2725/

