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โควิด-19, ข้ อมูล และกฎการปฏิบตั ิตัว ในกรณีมีโรคติดต่ อในครอบครัว
ใบปลิวข่าวสารจากคณะแพทย์ฝ่ายควบคุมโรคติดต่อ
การติดต่อกันในครอบครัวเมื่อมีคนป่ วยด้ วยโควิด-19 หมายความว่ าอย่ างไร?
ท่านได้รับข้อมูลนี้ เนื่องจากว่ามีคนที่ท่านกําลังอยูด่ ว้ ยกันหรื อได้เคยอยู่ร่วมกันมีโควิด-19
และท่านก็มีโอกาสที่จะติดเชื้อได้ นัน่ หมายถึงว่าท่านมีความเสี่ ยงที่จะป่ วยเป็ นโรคโควิด-19 ได้
เพื่อลดความเสี่ ยงในการที่เชื้อจะแพร่ กระจายต่อไปสู่ คนอื่นๆ ท่านจึงมีหน้าที่ทาํ ตามกฎในการปฏิติตวั บางประการ
(โปรดอ่านดูขา้ งล่าง )

โควิด-19 คืออะไร?
โควิด-19 คือการติดเชื้อของไวรัสอย่างหนึ่งซึ่งบ่อยครั้งที่มกั จะมีอาการเพียงเล็กน้อยเช่นมีน้ าํ มูก, เจ็บคอ, ไอ และมีไข้
แต่ในบางรายจะมีอาการรุ นแรงกว่า โดยมีปัญหาของทางเดินหายใจ และต้องได้รับการรักษาในโรงพยาบาล อาการอื่นๆของโรค
โควิด-19 อาจจะมีการปวดตามกล้ามเนื้ อ ปวดศีรษะ อ่อนเพลีย ความรู ้สึกต่อกลิ่นและรสชาดลดลง
รวมทั้งอาจจะมีปัญหาทางกระเพาะด้วยอาการท้องเสีย
โควิด-19 ติดต่ อได้ อย่ างไร?
โควิด-19 ติดต่อกันทางที่เรี ยกว่า ละอองนํ้าลายและการสัมผัสกัน
เมื่อมีคนจามหรื อไอก็จะเกิดมีละอองนํ้าลายที่มีเชื้อปะปนขึ้นในอากาศ แล้วก็ไปติดคนที่อยูใ่ กล้เคียง
เมื่อละอองเหล่านั้นไปตกลงตรงบริ เวณไหนหรื อบนสิ่งใด มันก็สามารถแพร่ เชื้อได้ต่อไปอีก บ่อยครั้งจากมือ
ระยะเวลาจาการติดเชื้อจนมีอาการ (ระยะฟักตัว) จะต่างกันบ้างราว 2-14 วัน ส่ วนใหญ่ 5 วัน
มีอะไรบ้างที่ต้องปฏิบัติเมื่อมีการติดต่ อในครอบครัว?
โควิด-19 เป็ นโรคอันตรายทัว่ ไปและอันตรายต่อชุมชนโรคหนึ่ง ที่มีบ่งอยูใ่ นกฎหมายว่าด้วยการป้ องกันโรคติดต่อ
ในฐานะที่ท่านมีการติดต่อกับคนในครอบครัวที่มีการยืนยันว่าติดเชื้อโควิด-19 จะถือว่าท่านก็เป็ นผูต้ อ้ งสงสัยว่ามีโรคนี้ดว้ ย
นัน่ หมายถึงว่า เพื่อป้องกันการแพร่ เชื้อ ท่านจะต้องปฏิบตั ิตามกฎเกณฑ์ในระยะเวลาที่กาํ หนดตามที่ท่านได้รับแจ้ง
กฎการปฏิบัติตัว หมายถึงว่ า:
• ท่านไม่ไปที่ทาํ งาน, โรงเรี ยน หรื อโรงเรี ยนอนุบาลรวมทั้งสถานที่เลี้ยงเด็ก การทํางานที่บา้ น และการเรี ยนทางไกล
สามารถทําได้ ถ้าท่านไม่สามารถอยูท่ าํ งานที่บา้ นได้ท่านสามารถขอใบรับรองแพทย์เพื่อยื่นขอเงินช่วยสําหรับคนที่
มีโรคติดต่อจากฝ่ ายประกันสังคมได้ นอกจากนี้ท่านไม่สามารถไปร่ วมกิจกรรมยามว่างต่างๆที่จะต้องมีการติดต่อ
กับคนอื่นๆเช่น การฝึ กกีฬา
• ท่านต้องทําตามหลักการดูแลรักษาความสะอาดเป็ นพิเศษอย่างสมํ่าเสมอ: ท่านจะต้องมีความถี่ถว้ นในเรื่ องอนามัยของมือ
(การล้างมือ) ไอและจามในข้อพับของข้อศอก หรื อผ้าเช็ดหน้า และไม่หนั หน้าไปหาผูอ้ ื่น
• ท่านต้องแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทางการแพทย์และพยาบาลทราบว่า ท่านมีการติต่อกับคนในครอบครัวที่เป็ นโควิด-19
ถ้าท่านไปติดต่อกับสถานพยาบาล
ท่านที่เป็ นผูป้ กครองต้องรับผิดชอบให้ขอ้ มูลและดูแลเด็กในครอบครัวให้ทาํ ตามกฎเกณฑ์การปฏิบตั ิตวั ที่กาํ หนดให้
ในกรณี ที่มีการติดต่อกับสถานพยาบาล ท่านในฐานะเป็ นผูป้ กครองของเด็ก มีหน้าที่รับผิดชอบ
ในการที่จะแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบว่ามีคนในครอบครัวที่อาศัยร่ วมอยูก่ บั เด็กป่ วยโรคโควิด-19 ด้วย
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ตามกฎหมายป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ ผูท้ ี่มีหรื อเป็ นที่สงสัยว่ามีโรคติดต่อ
ต้องทําตามข้อกําหนดเพื่อป้องกันผูอ้ ื่นจากการติดเชื้อ (ตามที่เรี ยกว่า หน้าที่ในการป้องกัน) นัน่ หมายถึงว่า
ในระยะเวลาที่ท่านต้องทําตามกฎการปฏิบตั ิตวั ท่านจะต้องไม่ไปพบปะกับคนอื่นๆ นอกจากผูท้ ี่ร่วมอยูอ่ าศัยในบ้านเดียวกันกับท่าน
และต้องไม่เดินทางโดยใช้บริ การของการขนส่งเพื่อสาธารณะ ท่านสามารถใช้ชีวิตอยูก่ ลางแจ้งได้
ตราบใดที่ท่านรักษาระยะห่างจากผูอ้ ื่น ท่านจะไปซื้ อของที่จาํ เป็ น เช่นตามร้านขายอาหาร และร้านขายยา ฯลฯ ได้
ถ้าท่านมีการติดต่ออย่างใกล้ชิดกับเจ้าหน้าที่ซ่ ึงให้การดูแลหรื อให้การบริ การ
รวมทั้งเจ้าหน้าที่ซ่ ึ งไปให้บริ การที่บา้ น ท่านจะต้องแจ้งให้เขาทราบว่า ท่านมีการติดต่อกับคนในครอบครัวที่เป็ นโรคโควิด-19
นานเท่าไหร่ ที่จะต้ องปฏิบัติตัวตามกฎเกณฑ์ เหล่ านี้?
ท่านจะต้องทําตามกฎการปฏิบตั ิตวั ทันทีเมื่อท่านได้รับการแจ้งเกี่ยวกับกฎเหล่านี้ ไปจนถึง 7 วัน
หลังจากที่ท่านซึ่ งมีคนป่ วยโควิด-19 อยูใ่ นครอบครัวได้รับการตรวจทดลอง เมื่อ 7 วันผ่านไป
ท่านสามารถกลับไปทํางานหรื อไปเรี ยนได้ถา้ ไม่มีอาการ อย่างไรก็ตาม ถ้าท่านได้มีการทําการตรวจทดลองหา PCR
ท่านจะต้องรอฟังผลเสียก่อน หลังจากนั้นก็แนะนําให้สังเกตอาการต่อไปอีก 7 วัน, พบปะผูค้ นนอกที่ทาํ งานและนอกโรงเรี ยน
ให้นอ้ ยที่สุดเท่าที่จะเป็ นไปได้ และให้ละเว้นจากกิจกรรมยามว่างต่างๆ
ใครบ้างที่ไม่จําเป็ นต้องทําตามกฎเกณฑ์นี้?
บุคคลที่ได้รับการยืนยันโควิด -19 จากห้องทดลองปฏิบตั ิการมาแล้วในช่วงนานที่สุดราว 6 เดือน จะไม่รวมอยูใ่ นกลุ่มที่จะต้อง
ทําตามกฏการปฎิบตั ิตวั ข้างบนนี้ และสามารถไปทํางานหรื อไปโรงเรี ยน ฯลฯได้ตามปกติต่อไป
ฉันจะทําอย่างไร ถ้าเกิดมีอาการของโรค?
ถ้าท่านมีอาการในระยะเวลานี้ ให้ไปทําการตรวจทดลองหาเชื้อ และให้อยูก่ บั บ้านจนกว่าจะได้ผลการตรวจ ถึงแม้ว่า
รวมเวลาที่ท่านจะต้องอยูบ่ า้ นทั้งหมดจะเกินกว่า 7 วัน
ถ้าฉันรู้ สึกว่าสุ ขภาพปกติดี จําเป็ นจะต้องไปรับการตรวจหาเชื้ อหรื อไม่ ?
แนวทางในการปฏิบตั ิทว่ั ไป สําหรับการทําการทดลองหาเชื้อในผูท้ ี่ไม่มีอาการแต่มีผปู ้ ่ วยโควิด-19 อยูใ่ นครอบครัว
จะต่างกันไปในแต่ละมณฑล
ถ้าท่านได้ทาํ การตรวจทดลองหาเชื้อ ท่านจะต้องรอฟั งผลก่อนที่จะกลับไปที่ทาํ งาน, โรงเรี ยนหรื อโรงเรี ยนอนุบาล
ไม่ลืมที่จะคอยสังเกตอาการต่อไปด้วย ถึงแม้ว่าผลการตรวจหา PCR จะเป็ นลบ และให้ตรวจซํ้าถ้าเกิดมีอาการ
ฉันจะทําอย่างไรถ้าเกิดจําเป็ นต้องรับการรักษาโรคโควิด-19 หรื อโรคอื่นๆ?
ท่านจะไม่ตรงไปที่สถานีอนามัย/ แผนกฉุกเฉิ นใกล้ท่าน /โรงพยาบาล ก่อนอื่นให้ท่านโทรศัพท์ติดต่อ 1177
เพื่อรับคําแนะนํา ในการที่จะไปรับความช่วยเหลือต่อไปได้ถูกต้อง และให้แจ้งด้วยว่าท่านมีคนไข้โควิด-19
อาศัยอยูใ่ นครอบครัวด้วย ถ้าชีวิตท่านอยูใ่ นขีดอันตราย ให้โทรศัพท์ไปที่ 112
ฉันจะอุทธรณ์ หรื อท้ วงติงกฎการปฏิบัติตัวได้ อย่ างไร?
ถ้าท่านได้รับกฎให้ปฏิบตั ิตวั ที่ท่านคิดว่าไม่ถูกต้อง
ท่านสามารถติดต่อกับทางแพทย์ที่ทาํ หน้าที่ป้องกันควบคุมโรคติดต่อในมณฑลที่ท่านอยูไ่ ด้
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