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อาการของโรคโควิด-19 (COVID-19) 

 เกิดจากเชือ้ไวรัสโคโรนาสายพนัธุ์ใหม ่2019 เป็นโรคติดเชือ้ทางเดนิหายใจเฉียบพลนั  

 สว่นมากเร่ิมมีอาการหลงัการได้รับเชือ้ 2-7 วนั 

 อาการ  

o ไข้ (อณุหภมูิกายวดัทางปากตัง้แต ่37.5 องศาเซลเซียสขึน้ไป ผู้สงูอายท่ีุเปราะบางอาจใช้

เกณฑ์ 37.2 องศาเซลเซียส แตโ่ดยทัว่ไปมกัวดัอณุหภมูิด้วยเทอร์โมมิเตอร์แบบดจิิทลัทาง

ชอ่งหใูช้เกณฑ์ 38 องศาเซลเซียสหรือบริเวณหน้าผาก ใช้เกณฑ์ 37.2 องศาเซลเซียส  

อยา่งไรก็ตามอาจไมมี่ไข้ได้คร่ึงหนึง่ในคนท่ีตดิเชือ้ในชว่งแรก)  

o อาการระบบทางเดนิหายใจ เชน่ ไอ เจ็บคอ มีเสมหะ หอบเหน่ือย  

o ออ่นเพลีย ปวดศีรษะหรือปวดเม่ือยตามตวั  

o สว่นใหญ่มีอาการเพียงเล็กน้อย ร้อยละ 80 หายได้เอง  

o สว่นน้อยต้องรับไว้รักษาตวัในไอซีย ู ต้องใช้เคร่ืองชว่ยหายใจร้อยละ 2-3 และเสียชีวิตร้อย

ละ 1-2  

o ผู้สงูอาย ุ หรือผู้ ท่ีมีโรคร่วม เชน่ โรคหวัใจ โรคเบาหวาน โรคปอด เป็นกลุม่เส่ียงท่ีจะมี

อาการรุนแรงกว่า  

 ร้อยละ 10-30 อาจต้องรับไว้รักษาตวัในไอซีย ู

 อตัราการเสียชีวิต ร้อยละ 4-11 ในผู้ ท่ีอาย ุ65-84 ปี และร้อยละ 10-27 ในผู้ ท่ีอาย ุ

85 ปีขึน้ไป  

o ผู้สูงอายุอาจมีอาการที่ไม่ตรงไปตรงมาเม่ือมีความเจ็บป่วย ข้อสังเกตคือ 
1. ออ่นเพลีย 

2. ซมึลง 

3. สบัสนเฉียบพลนั 

4. เบื่ออาหาร หรือรับอาหารทางสายยางไมไ่ด้ 

5. ความสามารถในการชว่ยเหลือตวัเองลดลงอยา่งรวดเร็ว  



การดูแลสุขภาพส าหรับผู้สูงอายุทั่วไปในช่วงระบาดของโรคโควิด 19 

1. หลีกเล่ียงการเดนิทางไปในสถานท่ีท่ีมีคนแออดั รักษาระยะหา่ง (social distancing) จากผู้ ท่ีติด

เชือ้  2 เมตร หรือราว 2 ชว่งแขน  

2. ดแูลสขุภาพให้แข็งแรง  

  รับประทานยาประจ าตวัให้สม ่าเสมอ 

 4 อ. คือ อาหาร ออกก าลงั เอนกายพกัผอ่น ออกห่างสงัคมแออดั 

3. ปิดปากปิดจมกูเวลาไอจาม  

4. สวมหน้ากากอนามยั ในกรณี 

 มีอาการไข้หวดั ไอจาม 

 อยูใ่นท่ีท่ีมีคนแออดั 

 ไปโรงพยาบาลหรือสถานท่ีเส่ียงหรือใกล้ชิดผู้ ท่ีเส่ียง  

5. ไมเ่อามือสมัผสัหน้า จมกู ปาก  

6. ท าความสะอาดมือบอ่ย ๆ โดย 

 ล้างมือด้วยสบู ่อย่างน้อยฟอกให้ทัว่มือเป็นเวลา 20 วินาที โดยเฉพาะตามง่ามมือ ซอก

เล็บและเส้นลายมือท่ีมกัจะฟอกไมส่ะอาด และท าให้มือแห้ง 10 วินาที  

 อาจใช้แอลกอฮอล์เจล ท่ีมีแอลกอฮอล์ 70% โดยควรสงัเกตวนัหมดอาย ุและหากเปิดทิง้

ไว้นาน แอลกอฮอล์จะระเหยท าให้เปอร์เซ็นต์แอลกอฮอล์ลดลง  

7. ท าความสะอาดอปุกรณ์เคร่ืองใช้ในบ้านให้บอ่ยขึน้ เน่ืองจากเชือ้ไวรัสอยูบ่นพืน้ผิวได้นานหลายวนั 

8. ผอ่นคลายความเครียด  

9. หากควบคมุโรคประจ าตวัได้ดี อาจขออนญุาตแพทย์ท่ีดแูล รับยาและเล่ือนนดัหมายให้นานกว่า

ปกติ ลดการไปโรงพยาบาล 

10. การใช้ส่ือและข้อมลูขา่วสาร 

 รับข้อมลูจากแหลง่ท่ีเช่ือถือได้  

 ไมแ่ชร์ โพสต์ ข้อมลูท่ีไมถ่กูต้อง 

 ลดการเสพข้อมลู   

 สง่ความรู้สกึท่ีดี  ชว่ยเหลือดแูลกนัในสงัคม มากกวา่การวิพากษ์วิจารณ์กลา่วโทษหาคน

ผิดในสงัคมออนไลน์  

11. ชว่งท่ีป่วย 



 รีบไปพบแพทย์ หรือโทรสายดว่นกรมควบคมุโรค 1422 

 แยกตวัจากผู้ อ่ืน  

 หากมีไข้ท่ีเกิดจากโควิด 19 ไมค่วรใช้ยา ibuprofen (ไอบโูพรเฟ่น) ในการลดไข้ ให้ใช้

พาราเซตามอล 

 ระวงัการหกล้ม สบัสน กินได้น้อย 

โรคโควิด-19 กับผู้ป่วยสมองเส่ือม 

ภาวะสมองเส่ือมไมไ่ด้สมัพนัธ์กบัโควิด-19 โดยตรง แตอ่าจสง่ผลกระทบตอ่ผู้ ป่วยสมองเส่ือม ดงันี ้  

 ผลของการจดัสภาพแวดล้อมให้แยกหา่งจากผู้ อ่ืน 

o รู้สกึไมป่ลอดภยั  

o เหงา เบ่ือ 

o นอนไมห่ลบั 

o วิตกกงัวล 

o หงดุหงิด ก้าวร้าว  

 ผลจากการตดิเชือ้โควิด-19 โดยตรง 

o กงัวล 

o กระสบักระสา่ย 

o ซมึ  

o ความสามารถในการประกอบกิจวตัรชว่ยเหลือตนเองถดถอย 

o กินไมไ่ด้ 

 ผลตอ่ผู้ดแูลผู้ ป่วย 

o เครียด วิตก กงัวลทัง้ตอ่สขุภาพของตนเอง และของผู้ ป่วย  

o แพนิค 

o เหน่ือยล้า หมดไฟ (burn-out) รู้สกึขาดการชว่ยเหลือ 

o เกิดประเดน็ขดัแย้งกบัผู้ ป่วยมากขึน้  

 

 

 



การดูแลผู้ป่วยสมองเส่ือมในช่วงการระบาดของโรคโควิด 19 

1. เฝ้าระวงัอาการท่ีเปล่ียนแปลงไปจากเดมิ เชน่ ซมึหรือไมน่อน เพ้อสบัสน เห็นภาพหลอน เป็นต้น 

2. ผู้สงูอายท่ีุมีสมองเส่ือมอาจมีความสามารถในการดแูลความสะอาด สขุอนามยัสว่นตวัลดลง 

อาจจะหลงลืมการล้างมือ แนะน าให้มีป้ายเตือนให้ล้างมือไว้ภายในบริเวณอ่างล้างมือท่ีบ้าน และ

ให้ผู้ดแูลชว่ยสาธิตการล้างมือไปพร้อมกนั  

3. ท าความสะอาดอปุกรณ์ท่ีผู้ ป่วยหยิบจบับอ่ย ๆ ด้วยน า้ยาฆา่เชือ้ เชน่   แอลกอฮอล์ 70% เป็นต้น 

4. หลีกเล่ียงการอยูใ่นสถานท่ีท่ีแออดั  

5. หากต้องจ ากดัให้อยูใ่นบ้าน ควรให้ได้ท ากิจกรรม งานอดิเรกตา่งๆ และออกก าลงักาย  

6. วางแผนหาผู้ดแูลส ารองในกรณีผู้ดแูลเจ็บป่วย 

7. หากผู้ดแูล มีอาการสงสยัโรคโควิด-19 ควรแยกจากผู้ ป่วยและเปล่ียนผู้ดแูลได้ทนัที  

8. หากอาการคงท่ี อาจขออนญุาตแพทย์ท่ีดแูล รับยาและเล่ือนนดัหมายให้นานกวา่ปกติ เพ่ือลดการ

ไปโรงพยาบาล 


