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คณะแพทยศาสตรศ์ิริราชพยาบาล 

 ในเวลาไมก่ี่เดือนมานีไ้ดมี้การระบาดของโคโรนาไวรสั (Coronavirus) ชนิดใหม่ท่ีมีช่ือวา่ severe acute 

respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2) ท าใหเ้กิด “Coronavirus disease 2019” หรือท่ีเรารูจ้กัดีในช่ือ 

“โควิด-19” (COVID-19)  ซึ่งมีตน้ก าเนิดมาจากประเทศจีน ในเมืองอูฮ่ั่น ในเดือนธนัวาคม 2562  ไวรสัชนิดนีส้ามารถ

ตดิตอ่จากคนไปสูค่นไดง้่ายมาก อาการของโรคมีตัง้แต ่ไมมี่อาการ หรือมีอาการเหมือนไขห้วดั เชน่ มีไข ้ เจ็บคอ  ไอ  

คดัจมกู น า้มกูไหล อ่อนเพลีย  ปวดเม่ือยกลา้มเนือ้ เม่ือยตวั ซึ่งมีอาการเพียงเล็กนอ้ย ไปจนถึงมีอาการมาก เชน่ ไอ

มาก เจ็บหนา้อก  เหน่ือยหอบ เน่ืองจากมีปอดอกัเสบโดยเฉพาะในผูป่้วยสงูอาย ุหรือมีโรคประจ าตวัรว่มดว้ย  ตา่ง

จากผูป่้วยเดก็ ท่ีตดิเชือ้โควิดซึ่งมีอาการนอ้ยมาก หรือไมมี่อาการเลย  

 เน่ืองจากมีจ านวนผูป่้วยท่ีติดเชือ้ไวรสัชนิดนีเ้พิ่มขึน้อยา่งรวดเรว็ องคก์ารอนามยัโลกไดป้ระกาศให้ โรคโค

วิด-19 นี ้เป็นภาวะฉกุเฉินดา้นสาธารณสขุระดบันานาชาติในวนัท่ี 30 มกราคม 2563 และเป็นการระบาดครัง้ใหญ่ 

วนัท่ี 11 มีนาคม 2563  ในประเทศไทย นายกรฐัมนตรีไดป้ระกาศพระราชก าหนด (พ.ร.ก.) การบรหิารราชการใน

ภาวะฉกุเฉิน และมีผลบงัคบัใชต้ัง้แตว่นัท่ี 26 มีนาคม 2563 เป็นตน้ไป 

โรคจมกูอกัเสบภมูิแพ ้หรือโรคแพอ้ากาศเป็นโรคท่ีพบไดบ้่อยในประเทศไทย  และอบุตัิการณข์องโรค จมกู

อกัเสบภมูิแพ ้ในประเทศไทยมีแนวโนม้สงูขึน้เรื่อยๆ สารก่อภมูิแพใ้นประเทศไทยท่ีพบบอ่ยท่ีสดุท่ีเป็นสาเหตทุ าให้

เกิดอาการ คือ ไรฝุ่ น และผูป่้วยโรคจมกูอกัเสบภมูิแพ ้มกัจะแพส้ารก่อภมูิแพห้ลายชนิด โรคจมกูอกัเสบภมูิแพ ้ยงัมี

ผลตอ่คณุภาพชีวิตคนไทย โดยท าใหค้ณุภาพชีวิตของผูป่้วยแยล่ง  อาการท่ีพบไดบ้อ่ยท่ีสดุของผูป่้วยโรคจมกู

อกัเสบภมูิแพ ้ในประเทศไทย คือ อาการคดัจมกู, น า้มกูไหล, คนั และจาม 

ความสัมพันธร์ะหว่างโรคจมูกอักเสบภูมิแพ้ และ โควิด 

  เน่ืองจากเย่ือบจุมกูมีจ านวนตวัท่ีจบั หรือรบัเชือ้โควิด (angiotensin-converting enzyme (ACE) 2 

receptor) มากท่ีสดุในระบบทางเดนิหายใจ  โควิด จงึท าใหเ้กิดการติดเชือ้ท่ีเย่ือบจุมกู และท าใหผู้ป่้วยมีอาการทาง

จมกูได ้ ผูป่้วยโรคจมกูอกัเสบภมูิแพ ้ ผูป่้วยท่ีเป็นไขห้วดัใหญ่ หรือมีการตดิเชือ้ไวรสัท่ีทางเดนิหายใจส่วนบน 



 

รวมทัง้ผูป่้วยท่ีติดเชือ้โควิด จึงอาจจะมีอาการคลา้ยกนัไดใ้นระยะแรก  ดงันัน้ ผูป่้วยเหลา่นี ้อาจติดเชือ้โควิดได ้โดย

อาการของโควิด อาจปรากฏชดัในเวลาตอ่มา 

 ปัจจบุนัมีการรายงานจ านวนผูป่้วยท่ีเป็นโควิด ท่ีมีการสญูเสียการรบักลิ่น และ/หรือ การรบัรสอยา่ง

เฉียบพลนัมากขึน้ โดยอาจเป็นอาการน า ก่อนท่ีจะมีอาการอ่ืนๆของโควิด ตามมาถึงรอ้ยละ 20-60 ของผูป่้วย และ

มกัพบในผูป่้วยท่ีมีอายนุอ้ยกวา่ 40 ปี  ผูป่้วยโรคจมกูอกัเสบภมูิแพ ้ โดยเฉพาะผูท่ี้มีการสญูเสียการรบักลิ่น และ/

หรือ การรบัรส จงึอาจจะท าใหเ้กิดความเขา้ใจผิด คิดวา่ผูป่้วยโรคจมกูอกัเสบภมูิแพ ้ ตดิเชือ้โควิดได ้อาจท าให้

ผูป่้วยโรคจมกูอกัเสบภมูิแพ ้ โดนรงัเกียจจากสงัคม  นอกจากนัน้การท่ีเย่ือบจุมกูของผูป่้วยโรคจมกูอกัเสบภมูิแพ ้ มี

อาการอกัเสบเรือ้รงัตลอดเวลา ท าใหมี้โอกาสติดเชือ้ไวรสัไดง้่ายกวา่คนปกต ิ อยา่งไรก็ตาม ขณะนีย้งัไมมี่หลกัฐาน

ทางการแพทยท่ี์แสดงใหเ้ห็นวา่ผูป่้วยโรคจมกูอกัเสบภมูิแพ ้ สามารถตดิเชือ้โควิดไดง้่ายกวา่คนปกติท่ีแข็งแรงดี   

หรือ ผูป่้วยโรคจมกูอกัเสบภมูิแพ ้ ท่ีติดเชือ้โควิดจะมีการด าเนินโรคท่ีรุนแรง เชน่เกิดภาวะแทรกซอ้น มากกวา่ผูป่้วย

ปกติท่ีติดเชือ้โควิด   ดงันัน้ จมกูอกัเสบภมูิแพ ้ จงึไมไ่ดถ้กูจดัวา่เป็นปัจจยัเส่ียงของโควิด  หรืออีกนยัหนึ่ง โรคจมกู

อกัเสบภมูิแพ ้ ไมไ่ดเ้พิ่มความรุนแรงของโควิด  ถา้ผูป่้วยโรคจมกูอกัเสบภมูิแพ ้ ตดิเชือ้โควิด ก็เป็นกลุม่ผูป่้วยท่ี

สามารถแพรเ่ชือ้ไปสู่คนปกติได ้ 

ข้อแตกต่างระหว่างผู้ป่วยจมูกอักเสบภูมิแพ้  และผู้ป่วยโควิด 

  ผูป่้วยโรคจมกูอกัเสบภมูิแพ ้ ถา้ไมมี่การตดิเชือ้รว่มดว้ย จะไมมี่ไข ้หรืออาการอ่ืนๆ ของการตดิเชือ้ เชน่ เจ็บ

คอ, ไอ, อ่อนเพลีย, เม่ือยเนือ้เม่ือยตวั  อยา่งไรก็ตามผูป่้วยโควิด ก็อาจจะไมมี่ไขไ้ด ้ นอกจากนัน้ถา้ผูป่้วยโรค จมกู

อกัเสบภมูิแพ ้ ไมไ่ดมี้ปัจจยัเส่ียงอ่ืนๆ ท่ีท าใหเ้ส่ียงตอ่การตดิเชือ้โควิด เชน่ ประวตัเิดนิทางมาจากประเทศ หรือพืน้ท่ี

ท่ีมีการระบาดของโรคโควิด ในชว่ง 14 วนัก่อนมีอาการ, มีคนใกลช้ิด หรือคนในครอบครวัท่ีรว่มอาศยั เดนิทางไป

ประเทศหรือพืน้ท่ีท่ีมีการระบาดของโรคโควิด หรือมีไขร้ว่มกบัอาการระบบทางเดนิหายใจ เชน่ ไอ  น า้มกู  เจ็บคอ  

หายใจเรว็  หรือเหน่ือยหอบ อาจท าใหน้กึถึงการติดเชือ้โควิดนอ้ยลง   ผูป่้วยโรคจมกูอกัเสบภมูิแพ ้ มกัจะมีอาการ

ทางจมกูเดน่กวา่ผูป่้วยโควิด ซึ่งมกัจะมีอาการทางเดนิหายใจสว่นลา่งเดน่ แตอ่าจตอ้งระวงั เพราะผูป่้วย จมกู

อกัเสบภมูิแพ ้ อาจมีโรคหืดรว่มดว้ย 

 นอกจากนัน้ถา้ผูป่้วยโรคจมกูอกัเสบภมูิแพ ้ ไดร้บัการรกัษาโรคอยา่งเหมาะสม เชน่ ลา้งจมกู,                  

ใชย้าสเตียรอยดพ์น่จมกู, การรบัประทานยาตา้นฮิสทามีน หรือยาแกแ้พ ้หรือการใชย้าตา้นฮิสทามีนชนิดพน่รว่มกบั

ยาสเตียรอยดพ์น่จมกู อาการทางจมกู รวมถึงความผิดปกตใินการรบักลิ่นควรจะดีขึน้ แตถ่า้ผูป่้วยโรคจมกูอกัเสบ

ภมูิแพ ้ ไดร้บัการรกัษาอยา่งเหมาะสมแลว้อาการยงัไมดี่ขึน้ โดยเฉพาะมีความผิดปกตใินการรบักลิ่น และ/หรือ การ



 

รบัรสท่ีเกิดขึน้เฉียบพลนั หรือมีปัจจยัเส่ียงตอ่การตดิเชือ้โควิด อาจสงสยัโควิด  ดงันัน้จงึมีความจ าเป็นท่ีผูป่้วยโรค

จมกูอกัเสบภมูิแพ ้ ควรจะไดร้บัการรกัษาเพ่ือคมุอาการใหดี้ในชว่งท่ีมีการระบาดของโควิด เพ่ือท่ีจะใหแ้พทย์

วินิจฉยัแยกโรคไดง้่าย  ไมส่บัสนในการวินิจฉยั  เม่ือผูป่้วยมีอาการ โดยเฉพาะอาการทางจมกู 

 การวินิจฉยัแยกโรคระหวา่งโควิด, ภมูิแพ,้ ไขห้วดัใหญ่และ หวดัธรรมดาโดยใชอ้าการ ไดแ้สดงในตารางท่ี 1 

อาการทีเ่หมือนและแตกต่างระหว่างโรคโควิด, โรคภูมิแพ้, ไข้หวัดใหญ่ และหวัดธรรมดา 

 โควิด ภูมิแพ้ ไข้หวัดใหญ่ หวัด 

ไข้ พบบอ่ย - พบบอ่ย บางครัง้ 

ไอ พบบอ่ย - พบบอ่ย พบบอ่ย 

หายใจเหน่ือยหอบ พบบอ่ย - - - 

ปวดเมื่อยตาม
กล้ามเนือ้ 

พบบอ่ย - พบบอ่ย บางครัง้ 

เจ็บคอ บางครัง้ - บางครัง้ พบบอ่ย 

ท้องเสีย บางครัง้ - บางครัง้ - 

คัดจมูก บางครัง้ พบบอ่ย บางครัง้ พบบอ่ย 

จมูกได้กล่ินน้อยลง
หรือไม่ได้กล่ิน 

บางครัง้ บางครัง้ บางครัง้ บางครัง้ 

น า้มูกไหล บางครัง้ พบบอ่ย บางครัง้ บางครัง้ 

คันตา - พบบอ่ย - - 

จาม - พบบอ่ย - - 

หนาวส่ัน บางครัง้ - บางครัง้ - 

ปวดศีรษะ บางครัง้ - บางครัง้ - 
ตารางท่ี 1: ความเหมือน และความแตกตา่งของอาการตา่งๆ ของผูป่้วยโควิด, ภมูิแพ,้ ไขห้วดัใหญ่และ หวดัธรรมดา 

 

 

 



 

การดูแลผู้ป่วยโรคจมูกอักเสบภูมิแพ้  ในช่วงทีม่ีการระบาดของ โควิด 

  การหาสารก่อภมูิแพท่ี้ผูป่้วยแพ ้โดยการทดสอบทางผิวหนงั ควรเล่ือนไปก่อน แตถ่า้จ าเป็น อาจใชว้ิธีเจาะ

เลือดหาสารก่อภมูิแพท่ี้ผูป่้วยแพแ้ทน  การรกัษาผูป่้วยโรคจมกูอกัเสบภมูิแพ ้ ในปัจจบุนัมีจดุมุง่หมายเพ่ือให้

ควบคมุอาการของผูป่้วยได ้ ไมมี่อาการทางจมกู (คดัจมกู, คนั, จาม, น า้มกูไหล) ไมมี่อาการทางตา (คนั, เคืองตา, 

แสบตา, น า้ตาไหล)  ไมร่บกวนการนอนหลบั ไมร่บกวนกิจวตัรชีวิตประจ าวนั การเรียน การเลน่กีฬา ไมมี่โรครว่ม 

เชน่ ไซนสัอกัเสบ  ริดสีดวงจมกู  หชูัน้กลางอกัเสบ  ความผิดปกตขิองการหายใจขณะหลบัชนิดอดุกัน้ จมกูไมไ่ด้

กลิ่น หรือไดก้ลิ่นนอ้ยลง     

จากการศกึษาพบว่า รอ้ยละ 20-30 ของผูป่้วยโรคจมกูอกัเสบภมูิแพ ้ ไมต่อบสนองตอ่การรกัษาท่ีตนเอง

ไดร้บัอยู ่และมกัมีอาการคดัจมกูเป็นอาการเดน่  ถา้ผูป่้วยโรคจมกูอกัเสบภมูิแพ ้ ท่ีมีการติดเชือ้โควิดรว่มดว้ย และ

ยงัคงมีอาการของโรคจมกูอกัเสบภมูิแพ ้  อาจยงัคงมีอาการจาม ซึ่งจะแพรก่ระจายเชือ้โควิดไดม้ากขึน้ดว้ย  ดงันัน้

ผูป่้วยโรคจมกูอกัเสบภมูิแพ ้ ในชว่งท่ีมีการระบาดของโควิด ควรไดร้บัการรกัษาไมใ่หมี้อาการทางจมกู เพ่ือใหแ้พทย์

สามารถวินิจฉัยแยกโรคไดง้่ายขึน้วา่ ผูป่้วยท่ียงัคงมีอาการทางจมกูอยู่ ไมไ่ดเ้กิดจาก โรคจมกูอกัเสบภมูิแพท่ี้ยงัคมุ

อาการไดไ้มดี่  แตเ่กิดจากสาเหตอ่ืุน เชน่  หวดั, ไขห้วดัใหญ่ หรือ โควิด นอกจากนัน้ เม่ือผูป่้วยควบคมุอาการของ

โรคไดดี้ ก็ไมจ่  าเป็นตอ้งมาพบแพทยท่ี์โรงพยาบาล  ท าใหผู้ป่้วยลดอตัราเส่ียงท่ีจะไดร้บัเชือ้โควิด และในผูป่้วยโรค

จมกูอกัเสบภมูิแพ ้ ท่ีมีการติดเชือ้โควิดรว่มดว้ย  การท่ีคมุอาการของโรคไดดี้ จะชว่ยลดการแพรก่ระจายเชือ้โรคผ่าน

ทางการจามดว้ย 

การรกัษาผูป่้วยโรคจมกูอกัเสบภมูิแพ ้ ดว้ยยาชนิดตา่งๆนัน้ ไมไ่ดท้  าใหผู้ป่้วย มีโอกาสตดิเชือ้โควิดไดง้่าย

ขึน้  หรือผูป่้วยโรคจมกูอกัเสบภมูิแพ ้ ท่ีติดเชือ้โควิด มีความรุนแรงของโรคมากขึน้  ผูป่้วยจงึควรไดร้บัการรกัษา

เหมือนท่ีเคยได ้ก่อนท่ีมีการระบาดของโควิด และ ควรประเมินอาการตนเอง และปรบัยาเองตามอาการ 

ปัจจบุนัยงัไมมี่หลกัฐานทางการแพทย ์ท่ีแสดงใหเ้ห็นวา่ การลา้งจมกูดว้ยน า้เกลือจะปอ้งกนัการตดิเชือ้     

ไวรสัหรือโควิดได ้ ถา้ผูป่้วยโรคจมกูอกัเสบภมูิแพ ้ ตอ้งการลา้งจมกูเพ่ือบรรเทาอาการทางจมกู และ/หรือไซนสั ก็

สามารถลา้งได ้แตค่วรท าความสะอาดอปุกรณใ์นการลา้งจมกู เชน่ ขวดบีบน า้เกลือ, กระบอกฉีดยา หรือลกูยางแดง

ใหดี้ เพ่ือลดการติดเชือ้  สิ่งท่ีตอ้งค านงึถึง คือ การลา้งจมกูใหผู้ป่้วยโรคจมกูอกัเสบภมูิแพ ้ท่ีเป็นโควิด  อาจท าใหมี้

การแพรก่ระจายเชือ้ไปยงัผูอ่ื้นได้  ถา้ผูป่้วยอยูค่นเดียวในท่ีอยู่อาศยั หรือกกัตวัอยู่  การลา้งจมกูไมน่า่จะก่อใหเ้กิด

ปัญหาอะไร  ยงัไมมี่หลกัฐานทางการแพทยว์า่ การลา้งจมกูดว้ยน า้เกลือจะท าใหผู้ป่้วย โรคจมกูอกัเสบภมูิแพ ้ ท่ี

เป็น โควิด หายจากการตดิเชือ้เรว็ขึน้หรือไม่ 



 

ไมมี่ขอ้หา้มในการใชย้าสเตียรอยดพ์น่จมกูในผูป่้วยโรคจมกูอกัเสบภมูิแพ ้ถา้ผูป่้วยเคยใชย้าสเตียรอยดพ์น่จมกู

อยูแ่ลว้ ก็สามารถใชต้อ่ได ้ ไมจ่  าเป็นตอ้งหยดุใช ้หรือแมผู้ป่้วยโรคจมกูอกัเสบภมูิแพ ้ท่ียงัไมเ่คยใช ้ยาสเตียรอยด์

พน่จมกูก็สามารถใชไ้ด ้ แมผู้ป่้วยโรคจมกูอกัเสบภมูิแพ ้ ท่ีตดิเชือ้โควิด  ก็สามารถใชย้าสเตียรอยดพ์น่จมกูได ้

เพราะไมไ่ดท้  าใหก้ารตดิเชือ้ หรือภมูิคุม้กนัของผูป่้วยแยล่ง และไมแ่นะน าใหห้ยดุใช ้ ยาสเตียรอยดพ์น่จมกู 

 การรกัษาดว้ยวคัซีนภมูิแพ ้ ดว้ยการฉีด หรือการอมใตล้ิน้ ไมค่วรเริ่มในผูป่้วยโรคจมกูอกัเสบภมูิแพ ้ ชว่งนี ้

ถา้ไมจ่  าเป็นจรงิๆ แตถ่า้ผูป่้วยโรคจมกูอกัเสบภมูิแพ ้ ท่ีไดร้บัการรกัษาดว้ยวคัซีนภมูิแพ ้อยูแ่ลว้ในชว่งท่ีปรบัขนาด

วคัซีนเพิ่มขึน้เรื่อยๆ ควรจะนดัการมารบัวคัซีนห่างออกไปเป็นทกุ 2-4 สปัดาหไ์ด ้ ถา้อยูใ่นชว่งท่ีใหข้นาดวคัซีนคงท่ี 

(คือไดข้นาดสงูสดุท่ีผูป่้วยรบัไดแ้ลว้) อาจนดัการมารบัวคัซีนหา่งออกไปเป็นทกุ 6-8 สปัดาหไ์ด ้ วคัซีนชนิดอมใตล้ิน้

มีขอ้ไดเ้ปรียบกวา่วคัซีนชนิดฉีด คือผูป่้วยไมต่อ้งมาโรงพยาบาลบอ่ย  สามารถรบัการรกัษาท่ีบา้นผูป่้วยได ้ ท าให้

ลดอตัราการติดเชือ้โควิด จากการเดนิทางมาโรงพยาบาลได ้ ถา้อาการของผูป่้วยคอ่นขา้งคงท่ี และไม่ไดมี้อาการ

มากขึน้ หลงัหยดุการรกัษาดว้ยวคัซีนภมูิแพ ้อาจหยดุการรกัษาไปชั่วคราวก่อนก็ได้  ถา้ผูป่้วยโรคจมกูอกัเสบภมูิแพ ้ 

ท่ีรกัษาดว้ยวคัซีนภมูิแพต้ิดเชือ้โควิด  ควรหยดุการรกัษาดว้ยวคัซีนภมูิแพไ้วก้่อน จนกวา่ผูป่้วยจะหายดี หรือมี

ภมูิคุม้กนัตอ่โควิดแลว้ คอ่ยมาพิจารณาเริ่มการรกัษาดว้ยวคัซีนภมูิแพใ้หม่      

ในชว่งท่ีมีการระบาดของ โควิด มีค  าแนะน าใหท้กุคนอยู่หา่งจากผูอ่ื้น (social distancing) และถา้ไม่

จ  าเป็น ไมค่วรมาโรงพยาบาล เพ่ือปอ้งกนัการติดเชือ้ของทัง้ผูป่้วยและบคุลากรทางการแพทย ์รวมทัง้การประกาศ

การบริหารราชการในภาวะฉกุเฉิน ท าใหก้ารดแูลผูป่้วยโรคจมกูอกัเสบภมูิแพ ้ ไมว่า่จะเป็นการตดิตาม หรือการ

รกัษา เพ่ือดกูารตอบสนองตอ่ยา หรือการปรบัยา รวมถึงการฉีดวคัซีนเพ่ือรกัษาโรคจมกูอกัเสบภมูิแพ ้ นัน้ท าไดไ้ม่

เตม็ท่ี  การมาพบแพทยเ์พ่ือรบัการรกัษา ไมไ่ดเ้ป็นสิ่งท่ีรีบดว่น สามารถเล่ือนไดจ้นกวา่สถานการณจ์ะดีขึน้ หรือ

แพทยอ์าจใหค้  าแนะน าและ การรกัษาผา่นช่องทางการส่ือสารตา่งๆ เชน่ โทรศพัท ์หรือการพดูคยุโดยเห็นหนา้ทัง้ 2 

ฝ่าย (แพทยแ์ละผูป่้วย) ผา่นทางอินเตอรเ์นท (Telemedicine) ยกเวน้ผูป่้วยท่ีมีปัญหาในการรกัษา หรือมีอาการ

รุนแรงท่ีอาจตอ้งมาพบแพทย ์การท่ีผูป่้วยโรคจมกูอกัเสบภมูิแพ ้ จะมาพบแพทยท่ี์โรงพยาบาล ควรค านงึถึง

ประโยชนท่ี์ผูป่้วยจะไดร้บั และอตัราเส่ียงตอ่การตดิเชือ้โควิด หรือความปลอดภยัของผูป่้วยเป็นส าคญั  

 ผู้ป่วยโรคจมูกอักเสบภูมิแพ้  รวมท้ังทุกคน ควรดูแลและป้องกันตนเองจากเชือ้โควิด ในช่วงทีม่ี

การระบาดโดย 

  - ใสห่นา้กากอนามยั ทกุครัง้ท่ีออกจากบา้น 

  - ลา้งมือดว้ยสบูแ่ละน า้ นานอยา่งนอ้ย 20 วินาที 



 

  - ใชแ้อลกอฮอลเ์จลท่ีมีปริมาณของแอลกอฮอลอ์ย่างนอ้ยรอ้ยละ 60 ทามือในท่ีท่ีไมมี่สบูแ่ละน า้ใหล้า้งมือ 

  - เวลาไอหรือจาม ใชก้ระดาษช าระแลว้ทิง้ ไมค่วรไอหรือจามใสมื่อ ถา้ไมมี่กระดาษช าระใหไ้อหรือจามใส่

แขนบรเิวณขอ้ศอก 

  - ใหท้  าความสะอาดวตัถ ุหรือพืน้ผิวท่ีตอ้งจบัตอ้งบอ่ยๆ 

  - ถา้ป่วยหรือไมส่บาย ควรอยูบ่า้น 

  - หลีกเล่ียงการสมัผสั เชน่ การจบัมือทกัทาย  การจบู  กอด และควรเวน้ระยะหา่งจากผูอ่ื้น (Social 

distancing) อยา่งนอ้ย 2 เมตร 

  - ใชย้าควบคมุอาการของโรคจมกูอกัเสบภมูิแพใ้หดี้ 

โดยสรุป อาการของโรคจมกูอกัเสบภมูิแพ ้และการติดเชือ้โควิด อาจจะคลา้ยกนัไดใ้นระยะแรก  การ

สญูเสียการรบักลิ่น และ/หรือ การรบัรสอยา่งเฉียบพลนั อาจเป็นอาการน า ก่อนท่ีจะมีอาการอ่ืนๆของโควิด ได ้ 

ผูป่้วยควรรายงานความผิดปกตใินการรบักลิ่น และ/หรือ การรบัรสของผูป่้วยใหแ้ก่แพทยท์ราบ เสมอ ผูป่้วยโรคจมกู

อกัเสบภมูิแพ ้ อาจถกูคนรอบขา้งเขา้ใจผิด คิดว่า ติดเชือ้โควิดได ้ ท าใหโ้ดนรงัเกียจจากสงัคม  ผูป่้วยควรรกัษาและ

ควบคมุโรคไมใ่หมี้อาการทางจมกู ในชว่งท่ีมีการระบาดของโควิดนี ้เพ่ือไมใ่หเ้กิดความเขา้ใจผิดดงักลา่ว  โรคจมกู

อกัเสบภมูิแพ ้ ไมใ่ชปั่จจยัเส่ียงของโควิด และไมไ่ดเ้พิ่มความรุนแรงของโควิด  การรกัษาโรคจมกูอกัเสบภมูิแพ ้ ดว้ย

ยาชนิดตา่งๆนัน้ ไมไ่ดท้  าใหผู้ป่้วยมีโอกาสติดเชือ้โควิดไดง้่ายขึน้  หรือ มีความรุนแรงของโรคมากขึน้  จงึควรใชย้า

ตามค าแนะน าของแพทย ์เพ่ือควบคมุอาการของตนใหดี้ พรอ้มกบัดแูลและปอ้งกนัตนเองจากโควิดในชว่งท่ีมีการ

ระบาด 


