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บทคัดยอ

ประเทศไทยกําลังประสบปญหาการแพรระบาดของโรคโควิด-19 ระลอกใหม จุดเริ่มตนมาจากกลุม
สถานบันเทิง สวนใหญเกิดจากเชือ้ ไวรัสโคโรนาสายพันธุอ งั กฤษ (B 1.1.7) ทีม่ กี ารกลายพันธุ จึงติดตองาย
รวดเร็ว และมีความรุนแรงกวาทุกครัง้ ทีผ่ า นมา ทําใหมอี ตั ราการปวยและเสียชีวติ สูงและเพิม่ ขึน้ อยางตอเนือ่ ง
แมวาจะมีการควบคุมการระบาดอยางเครงครัด แตยังไมสามารถควบคุมสถานการณใหสงบลงได
ส ง ผลกระทบโดยตรงกั บ สุ ข ภาพและวิ ถี ชี วิ ต ของประชาชน รวมทั้ ง ภาวะเศรษฐกิ จ ของประเทศ
ป จ จุ บั น ยั ง ไม มี ย าจํ า เพาะที่ ไ ด ผ ลดี ใ นการรั ก ษา และประชาชนส ว นใหญ ไ ม ไ ด รั บ วั ค ซี น ป อ งกั น
โรคโควิด-19 จึงมีความเสี่ยงที่จะเกิดการติดเชื้อไดทุกเมื่อ ประชาชนจึงตองปรับตัวตามสถานการณ
ดวยการดูแลตนเองใหมีสุขภาพดีและมีภูมิคุมกันโรค และใชชีวิตวิถีใหมควบคูไปกับการปฏิบัติตาม
มาตรการควบคุมการระบาดอยางเครงครัด เทคนิคในการดูแลตนเองใหสุขภาพดีและมีภูมิคุมกันโรค
โควิด-19 ประกอบไปดวย การรับประทานอาหารที่มีประโยชน การออกกําลังกายอยางสมํ่าเสมอ
การนอนหลับพักผอนใหเพียงพอ การจัดการความเครียด การงดสูบบุหรี่และเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล
เทคนิคเหลานี้จะชวยใหผูปฏิบัติปลอดภัยจากการติดเชื้อโควิด-19 และสามารถดํารงชีวิตอยูไดอยาง
มีความสุข
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Abstract

Thailand is facing a new wave of the COVID-19 pandemic, which originated in entertainment venues.
Most of them have been caused by the British corona virus (B 1.1.7) variant, which has mutated from the
original virus. It is more contagious than the original virus, spreading more easily and more virulent than
the original virus. Consequently, the resulting morbidity and mortality rates are higher and constantly
increasing. Although strict control measures have been implemented to control the outbreak, the situation
has not yet contained. The outbreak has had direct impacts on the personal health and ways of life of the
Thai people, as well as on the country’s economic conditions. There is currently no speciﬁc drug able to
cure the disease, and most of Thais are not yet vaccinated against COVID-19. Therefore, they are at risk
of infection at any time. People need to adapt to the situation and be able to maintain their health and
immunity. They also need to learn to live new lifestyles, which allow them to function normally while
maintaining strict compliance with control measures. Techniques for maintaining good health and being
immunized to COVID-19 include consuming a healthy diet, exercising regularly, getting enough sleep,
managing stress, and avoiding smoking and drinking alcoholic beverages. Practicing these measures will
help people to remain safe from becoming infected with COVID-19 and to be able to live happy life.
Keywords: new normal, strengthen immunity, COVID-19
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สถานการณปจจุบันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 (Coronavirus disease 2019
[COVID-19]) มีการแพรระบาดไปทั่วโลก (Pandemic) ประเทศไทยมีการระบาดอยางตอเนื่องมาจาก
ระลอก 2 ซึ่ ง มี จุ ด เริ่ ม ต น ในตลาดกลางกุ  ง และโรงงานที่ มี แ รงงานต า งชาติ ในจั ง หวั ด สมุ ท รสาคร
ลาสุดเปนการแพรระบาดระลอกที่ 3 เริ่มตั้งแตวันที่ 1 เมษายน พ.ศ.2564 จุดเริ่มตนที่กลุมสถานบันเทิง
การติดเชื้อขยายวงกวางไปสูครอบครัวและสถานที่ทํางาน ตลาด รานอาหาร บอนการพนัน หอพัก
คอนโดมิเนียม โรงงาน สถานีขนสง เรือนจํา ชุมชนแออัด และแพรระบาดไปทุกจังหวัดทั่วประเทศ
ขอมูล ณ วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 มีผูปวยจํานวนมากถึง 67,044 ราย เปนผูปวยรายใหม 1,891 ราย
ซึ่งมีอัตราการปวยเพิ่มสูงขึ้นอยางตอเนื่อง มีอาการรุนแรง 829 ราย และเสียชีวิตมากถึง 203 ราย
การติดเชื้อสวนใหญเปนไวรัสโควิด-19 สายพันธุอังกฤษ (B.1.1.7) ซึ่งติดตองาย แพรกระจายไดรวดเร็ว
มีอาการรุนแรง และมีอัตราการเสียชีวิตมากกวาเดิม 1.7 เทา ผูปวยหลายรายตองใชเครื่องชวยหายใจ
และรักษาในหอผูปวยวิกฤติ ทุกพื้นที่มีผูปวยโรคโควิด-19 เขารับการรักษาในโรงพยาบาลทั้งรัฐและ
เอกชนจํานวนมากและตอเนื่อง (กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข, 2564)
มาตรการการรับมือกับโรคระบาดจากภาครัฐ มีผลใหเกิดแนวปฏิบัติทั้งหนวยงานราชการ
หนวยงานเอกชน และประชาชนชั่วไป โดยภาครัฐและเอกชนไดรวมมือกันจัดเตรียมโรงพยาบาลสนาม
และโรงพยาบาลโรงแรม (Hospitel) ไวรับผูติดเชื้อที่อาการไมรุนแรง เพื่อใหการดูแลที่ถูกตองเหมาะสม
และควบคุมการระบาดอยางเครงครัด นายกรัฐมนตรีประกาศใชมาตรการดานสาธารณสุขขั้นสูงสุด
ควบคูกับการบังคับใชกฎหมายควบคุมการระบาดของโรค มีคําสั่งราชการใหทํางานที่บาน มีการติดตาม
สถานการณระบาดและคนหาเชิงรุกอยางตอเนื่อง มีการประกาศเตือนประชาชนกลุมเสี่ยงหรือสงสัยติด
เชื้อใหเขารับการรักษาที่โรงพยาบาล มีการใหความรูประชาชนเกี่ยวกับการดูแลตนเองผานสื่อสาธารณะ
หลายรูปแบบ โดยขอความรวมมือใหประชาชนปฏิบัติตามมาตรการควบคุมการระบาดอยางเครงครัด
และเร ง รั ด ให ป ระชาชนไปรั บ การฉี ด วั ค ซี น ป อ งกั น โรคโควิ ด -19 ให ม ากที่ สุ ด (กรมควบคุ ม โรค
กระทรวงสาธารณสุข, 2564) เพื่อควบคุมการระบาดใหสิ้นสุดลงโดยเร็ว
อยางไรก็ตามการรณรงคเพื่อควบคุมการแพรระบาดของโรคดังกลาว อาจจะยังมีประสิทธิภาพ
ไมเพียงพอ จากรายงานผลการสํารวจพฤติกรรมของประชาชน จํานวน 9,441 คน โดย กรมอนามัย
กระทรวงสาธารณสุข (2564) ในชวง 17 เมษายน-7 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 พบวา สวนใหญสวมหนากากอนามัย
เมื่อไปสถานที่สาธารณะ ตลอดเวลารอยละ 97.80 สวมเปนบางครั้ง รอยละ 1.60 และไมสวมเลย
รอยละ 0.60 และจากรายงานผลการประเมินตนเองของสถานประกอบการขนสงสาธารณะ ของ กรมอนามัย
กระทรวงสาธารณสุข (2564ก) พบวา มีการปฏิบัติตามมาตรการควบคุมโรค ไมผานเกณฑมากถึง
รอยละ 17.10 โดยเรื่องที่ไมไดดําเนินการมากที่สุดตามลําดับ คือ การคัดกรองกอนขึ้นยานพาหนะ
(รอยละ 4.90) การลงทะเบียนกอนเขา-ออก และการทําความสะอาดพื้นผิวสัมผัส (รอยละ 4.10) และ
การควบคุมจํานวนผูโดยสารไมใหแออัด (รอยละ 3.30) แสดงใหเห็นวาประชาชนบางสวนไมไดปฏิบัติ

ÇÒÃÊÒÃÊØ¢ÀÒ¾áÅÐ¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ¾ÂÒºÒÅ
Journal of Health and Nursing Education

»‚·Õè 27 ©ºÑº·Õè 1 Á¡ÃÒ¤Á – ÁÔ¶Ø¹ÒÂ¹ 2564
Vol. 27 No. 1 (January-June) 2021

209

ตามมาตรการควบคุมการระบาดอยางเครงครัด แมวามีจํานวนไมมากแตเชื้อติดตองายและแพรกระจาย
รวดเร็ว จึงมีโอกาสแพรระบาดไดมาก ซึ่งอาจเกิดจากการขาดความรู ไมเห็นประโยชน หรือไมเห็น
ความสําคัญของมาตรการควบคุมโรค
การระบาดของโรคโควิด-19 ยังเปนปญหาที่สําคัญของประเทศที่สงผลกระทบตอการดํารงชีวิต
ของประชาชน แม จ ะมี ค วามร ว มมื อ จากทุ ก ภาคส ว นแต ยั ง ไม ส ามารถควบคุ ม โรคให ส งบลงได
นอกจากนี้การที่ประชาชนตองปฏิบัติตามมาตรการควบคุมสถานการณการแพรระบาดของโรค เชน
การกักตัวอยูที่บาน หรือการเวนระยะหางทางสังคมเปนระยะเวลานาน ยังสงผลใหเกิดความเครียด
เหนื่ อ ยล า จากการนอนไม ห ลั บ เบื่ อ อาหาร หรื อ รั บ ประทานมากเกิ น ไป ขาดการออกกํ า ลั ง กาย
ทําใหสุขภาพไมแข็งแรง และภูมิคุมกันโรคลดลง เสี่ยงตอการติดเชื้อไดงาย โดยเฉพาะเด็ก ผูสูงอายุ
และผูที่มีโรคเรื้อรัง (Aschwanden, 2021; Ellis, 2021) ซึ่งขณะนี้จํานวนประชาชนที่ไดรับการฉีดวัคซีน
ปองกันโรคโควิด-19 ครบ 2 เข็ม มีเพียง รอยละ 2.4 เทานั้น (กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร
วิจัยและนวัตกรรม [อว.], 2564) ซึ่งไมเพียงพอที่จะสรางภูมิคุมกันแบบกลุม (Herd immunity)
ดังนัน้ ประชาชนจึงควรเรียนรูก ารรับมือกับสถานการณการระบาดดวยเทคนิคการดูแลตนเองใหมี
สุขภาพดี และสรางเสริมภูมคิ มุ กันโรคใหแข็งแรง ควบคูไ ปกับการปฏิบตั ติ ามมาตรการควบคุมการระบาด
อยางเครงครัด (พิสนธิ์ จงตระกูล, 2563; วีระพันธ สุวรรณามัย, 2564) ซึ่งเปนการใชชีวิตวิถีใหมใหเปน
ปกติในชีวิตประจําวัน อันจะทําใหทุกคนปลอดภัย จากการติดโรคโควิด-19 หรือหากเกิดการเจ็บปวย
อาการจะไมรุนแรง บทความนี้มีวัตถุประสงค เพื่อสงเสริมใหประชาชนมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับโรค
โควิด -19 การติดตอและแพรระบาด ชีวติ วิถใี หม เทคนิคการดูแลตนเองใหมสี ขุ ภาพดีและการสรางเสริม
ภูมิคุมกันในชวงที่มีการระบาดของโรคโควิด-19 เพื่อใหสามารถนําความรูไปประยุกตใชในการดูแล
ตนเอง ครอบครัว และชุมชน ใหมสี ขุ ภาพดี มีภมู คิ มุ กันโรคทีแ่ ข็งแรง สามารถเผชิญปญหาการแพรระบาด
ของโรคโควิด-19 ได และดํารงชีวิตอยูอยางมีความสุข

โรคโควิด -19

โรคโควิด-19 เปนโรคติดตอที่มีการอุบัติใหม เกิดจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา ชื่อไวรัสซารสโควี-2 (SARS-CoV-2) เกิดการระบาดครั้งแรกเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562 ที่เมืองอูฮั่น มณฑลหูเปย
สาธารณรัฐประชาชนจีน ตอมาไดระบาดใหญไปทั่วโลก (Pandemic) เพราะไวรัสมีการกลายพันธุ
(Mutation) ทําใหเกิดการติดเชื้อไดงาย แพรกระจายรวดเร็วมากกวาเดิม 1.7 เทา (More transmissible;
ทวิติยา สุจริตรักษ, 2563) ประเทศไทยเกิดการระบาดรอบแรกวันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2563 รอบที่ 2
วั น ที่ 17 ธั น วาคม พ.ศ. 2563 และล า สุ ด ระบาดรอบที่ 3 เริ่ ม ระบาดวั น ที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2564
การติดเชื้อสวนใหญเปนโควิด-19 สายพันธุอังกฤษ (B.1.1.7) จุดเริ่มตนมาจากกลุมสถานบันเทิงรวมทั้ง
มีโควิด-19 ที่ระบาดตอเนื่องมาจากระลอก 2 โดยมีจุดเริ่มตนในตลาดกลางกุงและโรงงานที่มีแรงงาน
ตางชาติ ในจังหวัดสมุทรสาคร ทําใหเกิดการระบาดรวดเร็ว รุนแรง กระจายไปทัว่ ประเทศ (กรมควบคุมโรค
กระทรวงสาธารณสุข, 2564) ในปจจุบันยังไมสามารถควบคุมสถานการณใหโรคสงบลงได
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การติดตอและการแพรระบาด
เมือ่ ไดรบั เชือ้ เขาสูร า งกาย มีระยะฟกตัว นานประมาณ 2-14 วัน (เฉลีย่ 5.2 วัน) การติดเชือ้ พบไดทกุ เพศ
ทุกวัย การติดตอจากคนสูคน โดยสูด ดม ฝอยละออง (Droplet) ที่มีเชื้อนี้ จากนํ้ามูก นํ้าลาย สารคัดหลั่ง
จากจมูกและปาก ซึ่งออกมาเมื่อผูปวยไอ จาม หรือพูด เขาทางระบบทางเดินหายใจเปนชองทางหลัก
ซึ่งละอองเหลานี้คอนขางหนัก ฟุงไปไดไกลถึง 2 เมตร และสามารถติดตอไดจากการสัมผัสสารคัดหลั่ง
หรือฝอยละอองที่มีเชื้อเปอนอยูตามพื้นผิวตาง ๆ การขยี้ตา สัมผัสปากและบริเวณใบหนา ทําใหเชื้อ
แพรเขาทางเยื่อบุ นอกจากนี้เชื้อจะถูกขับออกทางอุจจาระ การสัมผัสอุจจาระจะทําใหมีโอกาสติดเชื้อ
และแพรเขาสูระบบทางเดินหายใจได ผูที่ติดเชื้อแลว แตไมมีอาการปวยสามารถแพรเชื้อไปสูผูอื่นได
(ทวิติยา สุจริตรักษ, 2563; กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข, 2563) ผูที่หายปวยแลวยังมีโอกาสติด
เชื้อซํ้าได เนื่องจากระดับภูมิคุมกันจะลดลงอยางรวดเร็วภายหลังหายจากการติดเชื้อ (Seow et al., 2020)
เชื้อมีชีวิตอยูในสิ่งแวดลอม เชน พื้นผิวโลหะ แกว ไม และพลาสติก ไดหลายวัน และสามารถมีชีวิตไดนาน
4-5 วัน ทีอ่ ณ
ุ หภูมหิ อ ง ถาสิง่ แวดลอมมีความชืน้ สูง เชือ้ จะมีชวี ติ อยูน านขึน้ แนวทางการปองกันการติดเชือ้
จึงเนนตัดวงจรการแพรกระจายเชื้อของฝอยละอองขนาดใหญ (Droplet precaution) และการปองกันการ
ติดเชื้อโดยการสัมผัสทางตรง (Indirect contact precaution; กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข, 2563)

ชีวิตวิถีใหมกับการแพรระบาดของโรคโควิด-19

ชีวิตวิถีใหม (New normal) หมายถึง รูปแบบการดําเนินชีวิตแบบใหมแตกตางจากในอดีต
เนื่องจากมีสถานการณบางอยางสงผลทําใหรูปแบบการใชชีวิตที่คนในสังคมเคยปฏิบัติกันมาอยาง
ปกติเดิม ตองเปลี่ยนแปลงไปสูการใชชีวิตรูปแบบใหมที่แตกตางจากเดิม เพื่อใหมีความพรอมรับมือกับ
สถานการณดังกลาว และอยูรอดได (โสมรัชช วิไลยุค, 2563; สถาบันสงเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดลอมในการทํางาน, 2564) ประเทศไทยเผชิญปญหาการแพรระบาดของโรคโควิด-19 มาตัง้ แต
พ.ศ. 2562 ถึงปจจุบัน ทําใหประชาชนเจ็บปวยหรือเสียชีวิตจํานวนมาก และยังไมสามารถควบคุมโรคให
สงบลงได นับวันยิง่ ทวีความรุนแรงมากขึน้ การทีจ่ ะดํารงชีวติ อยูไ ด ประชาชนจึงตองปรับตัวและใชชวี ติ ใน
รูปแบบใหม เชน การทํางานหรือทํากิจกรรมทีบ่ า น การทํากิจกรรมดานธุรกิจและการใชบริการตาง ๆ เชน
การจับจายซือ้ ของ การรับประทานอาหาร การออกกําลังกาย กิจกรรมดานบันเทิง การทองเทีย่ ว การประชุม
การเรียนการสอน การใชบริการทางดานการแพทยและสาธารณสุข ผานระบบอิเล็กทรอนิกสหรือออนไลน
มากขึ้น ควบคูไปกับการปฏิบัติตามมาตรการควบคุมการระบาดของโรค (สถาบันสงเสริมความปลอดภัย
อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน, 2564) และควรปฏิบัติอยางตอเนื่องใหเปนปกติในชีวิต
ประจําวัน
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หากประชาชนจําเปนตองเดินทางออกไปทํางานหรือไปทําธุระนอกบาน ใหปฏิบัติตามมาตรการ
D-M-H-T-T-A ของ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข (2564ข) อยางเครงครัดดังนี้
1. D : Distancing คือ การเวนระยะหางระหวางบุคคล และหลีกเลี่ยงการสัมผัสกับผูอื่น
ควรอยูห า งจากบุคคลอืน่ อยางนอย 1.5- 2 เมตร เพือ่ ใหพน ระยะละอองฝอย หากจําเปนตองใกลชดิ ใหสวม
หนากากอนามัย (Face mask) และใสเกราะบังหนา (Face shield) ทีเ่ หมาะสม ควรอยูบ า นหรือทํางานทีบ่ า น
ใชการติดตอสื่อสารผานทางออนไลนแทนการไปพบปะกันโดยตรง หลีกเลี่ยงการไปสถานที่แออัดหรือ
พื้นที่เสี่ยง หลีกเลี่ยงการสัมผัสจุดเสี่ยงที่สัมผัสรวมกันบอย ๆ หากสัมผัสใหลางมือดวยนํ้าและสบูหรือ
เจลแอลกอฮอลโดยเร็ว หลีกเลี่ยงการใชของใชรวมกับผูอื่น เชน จาน ชาม ชอน แกวนํ้า ผาเช็ดตัว ฯลฯ
2. M : Mask wearing คือ การสวมหนากากผา หรือหนากากอนามัยตลอดเวลา การสวมหนากาก
ตองสวมใหถกู วิธี โดยสวมใหปด ปาก จมูก และคาง ไมจาํ เปนตองสวมทับสองชัน้ หนากากอนามัยทีใ่ ชแลว
ควรแยกทิ้งจากขยะชนิดอื่น และลางมือ ประชาชนทั่วไปสวมหนากากผาไดโดยควรเย็บสองชั้นขึ้นไป
ผูปวย หรือเจาหนาที่สาธารณสุขทั่วไปใหสวมหนากากอนามัย สวนบุคลากรทางการแพทยที่ตองดูแล
ผูเสี่ยงหรือผูปวยโรคโควิด-19 ใหสวมหนากาก N-95 เมื่อมีการทําหัตถการใกลชิด ใหใสเกราะบังหนา
และอุปกรณปองกันตนเอง (Personal protective equipment [PPE]) ครบชุด และควรเปลี่ยนหนากากทุก ๆ
6-8 ชั่วโมง กรณีตองเดินทางโดยขนสงสาธารณะที่ไมสามารถเวนระยะหางได หรือการระบายอากาศไมดี
ควรสวมหนากากตลอดเวลา ลดการพูดคุย งดกินอาหารและเครื่องดื่มขณะเดินทาง รวมกับลางมือหรือใช
เจลแอลกอฮอล และเปลี่ยนหนากากทันทีเมื่อออกจากสถานที่นั้น ๆ
3. H : Hand washing คือ การลางมือใหสะอาด โดยลางดวยนํ้าสะอาดและสบู นานอยางนอย 20
วินาที ถาไมมสี บูใ หลา งมือดวยเจลแอลกอฮอลเขมขน อยางนอยรอยละ 70 ขึน้ ไป ควรลางบอย ๆ โดยเฉพาะ
กอนและหลังรับประทานอาหาร กอนเขาบาน กอนและหลังสัมผัสบริเวณใบหนา กอนและหลังใชหอ งนํา้
และหลังสัมผัสจุดเสี่ยงตาง ๆ
4. T : Temperature คือ การตรวจวัดอุณหภูมิรางกาย กอนเขาไปใชบริการสถานที่ตาง ๆ ทุกครั้ง
หรือตรวจวัดอุณหภูมิรางกาย รวมกับการสังเกตอาการตัวเองและผูใกลชิด หากมีไขสูงมากกวา 37.5
องศาเซลเซียส รวมกับมีอาการผิดปกติในระบบหายใจ ตาแดง ผื่นแดง ถายเหลว ใหรีบปรึกษาแพทยหรือ
ไปพบแพทยทันที
5. T : Testing คือ การใหความรวมมือในการตรวจหาเชื้อโควิด-19 หากมีความเสี่ยง เชน
สัมผัสผูปวยโควิด-19 ไปสถานที่เสี่ยง หรือมีอาการผิดปกติเขาไดกับอาการบงชี้สําคัญของโรคโควิด-19
6. A : Application คือ การติดตัง้ และใชแอปพลิเคชันไทยชนะ และ หมอชนะ ในอุปกรณมอื ถือตาง ๆ
เพื่อใหขอมูลการเดินทางไปสถานที่ตาง ๆ กอนเขา-ออกสถานที่ทุกครั้ง รวมทั้งใชประเมินตนเองผาน
แอปพลิเคชัน ไทยเซฟไทย วา มีความเสี่ยงที่จะแพรเชื้อหรือไม
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ชีวิตวิถีใหมกับเทคนิคการดูแลตนเองเพื่อสรางเสริมภูมิคุมกันโรคโควิด-19

เทคนิคการดูแลสุขภาพตนเองและสรางเสริมภูมิคุมกันโรคใหแข็งแรง ควบคูไปกับการปฏิบัติ
ตามมาตรการควบคุมการระบาดอยางเครงครัด ตามชีวติ วิถใี หมในยุคทีม่ กี ารแพรระบาดของโรคโควิด-19
มีดังนี้
การรับประทานอาหาร
อาหารทีม่ ปี ระโยชน มีโปรตีนและวิตามินสูง จะชวยใหสขุ ภาพดี สรางเสริมภูมคิ มุ กันของรางกาย
และสามารถชวยปองกันโรคโควิด-19 ได (Alagawany et al., 2021)โดยแนะนําใหรบั ประทานอาหารใหครบ
5 หมู  และดื่ ม นํ้ า สะอาดให เ พี ย งพอ อย า งน อ ยวั น ละ 1.50-2 ลิ ต ร เพื่ อ ให เ ลื อ ดไหลเวี ย นดี
และเซลลรางกายชุมชื้น ควรเนนบริโภคผักและผลไมสดเพราะเปนอาหารที่อุดมไปดวยวิตามิน เกลือแร
ใยอาหาร และสารตานอนุมูลอิสระ อีกทั้งผักหลายชนิดเปนสมุนไพรชวยทําใหภูมิคุมกันแข็งแรง
โดยควรบริโภคผักที่สด สะอาด ไมมีสารเคมีเจือปน ใหครบ 5 สี อยางนอยวันละ 400 กรัม หรือ 2 ทัพพี
และควรใหมคี วามหลากหลาย ทัง้ ชนิด และสี สลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนไปในแตละวัน ทัง้ นีค้ วรหลีกเลีย่ ง
การบริโภคอาหารที่มีแปง นํ้าตาล และไขมัน สูง (พิสนธิ์ จงตระกูล, 2563 ; วีระพันธ สุวรรณามัย, 2564)
1. เทคนิคการเลือกรับประทานอาหาร
1.1 โปรตีน การเลือกรับประทานอาหารที่มีโปรตีนและกรดอะมิโนจําเปนครบถวน (วีระพันธ
สุวรรณามัย, 2564; Alagawany et al., 2021) แหลงอาหารโปรตีนมีอยูในเนื้อสัตว ไข นม เนยแข็ง
และพบในพืช เชน ถัว่ เหลือง ถัว่ ตาง ๆ เตาหู ผลิตภัณฑจากพืช แมจะมีโปรตีนสูง แตไมมกี รดอะมิโนจําเปน
(สํานักโภชนาการ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข, 2563) ดังนั้นจึงควรบริโภคโปรตีนจากเนื้อสัตว
ควบคูกับโปรตีนจากพืช
1.2 วิตามินและแรธาตุ ที่ชวยสรางเสริมภูมิคุมกันใหแข็งแรงและทํางานมีประสิทธิภาพ
สามารถปองกันโรคโควิด-19 ได ที่สําคัญไดแก วิตามินซี วิตามินดี วิตามินอี และแรธาตุสังกะสี การ
รับประทานอาหารที่ถูกตองเหมาะสมจะไดรับวิตามินและแรธาตุที่จําเปนเพียงพอจากแหลงอาหารใน
ธรรมชาติ (Alagawany et al., 2021) ดังนั้น ไมมีความจําเปนที่จะตองรับประทานในรูปแบบวิตามินเสริม
ยกเวนรับประทานไดไมเพียงพอ ทั้งนี้ควรปรึกษาแพทยกอนเลือกใชวิตามินเสริม
1.3 วิตามินซี ในแตละวันควรเลือกบริโภคผักและผลไมที่มีวิตามินซีสูงใหเพียงพอ (พิสนธิ์
จงตระกูล, 2563; วีระพันธ สุวรรณามัย, 2564 ) แหลงวิตามินซีพบมากในผักและผลไมสด เชน สม มะนาว
มะละกอ ฝรั่ง มะเขือเทศ พริกหยวก ผักโขม ดอกกะหลํ่า ดอกขี้เหล็ก ยอดมะยม ใบเหลียง ยอดสะเดา
มะระขีน้ ก ฟกขาว คะนา มะรุม มะขามปอม เปนตน (สํานักโภชนาการ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข,
2563) ขอเสียของวิตามินซีจากอาหารคือจะสูญเสียไปไดงาย เมื่อโดนความรอนและสัมผัสนํ้าโดยตรง
จึงควรรับประทานแบบสด สวนการนึ่งหรือผัดควรใชระยะเวลาสั้น ๆ เพื่อสงวนวิตามินซีไวไดดียิ่งขึ้น
1.4 วิตามินเอ อาหารที่มีวิตามินเอสูง ไดแก เครื่องในสัตว ไขแดง นม ผลิตภัณฑจากนม
ผักใบเขียวเขม ผักและผลไมสเี หลืองและสม เชน ตําลึง ผักบุง แครอท ฟกทอง มันเทศสีเหลือง มะละกอสุก
(สํานักโภชนาการ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข, 2563)
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1.5 วิตามินดี อาหารที่มีวิตามินดีสูง ไดแก ปลาแซลมอน ปลาแมคคอแรล ปลาทูนากระปอง
เปนตน(สํานักโภชนาการ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข, 2563) นอกจากนีร้ า งกายสามารถรับวิตามินดี
จากแสงแดดขณะทํากิจกรรมหรือออกกําลังกายกลางแจง โดยใหผิวหนังสัมผัสกับแสงแดด อยางนอย
15-20 นาทีทุกวัน ระหวางเวลา 8.00–10.00 น. และ 16.00–17.00 น. วิตามินดีจะสังเคราะหในผิวหนังชั้น
นอกสุด หรือหนังกําพรา ขณะรับแดดควรใสเสื้อแขนสั้น กางเกงขาสั้น (สนธิ์ จงตระกูล, 2563; วีระพันธ,
2564; Scher, 2021) ดังนั้น ควรบริโภคอาหารมีวิตามินดีสูงรวมกับรับแสงแดดทุกวัน
1.6 วิตามินอี อาหารทีม่ วี ติ ามินอีสงู ไดแก ไข ผักและผลไมตา ง ๆ เชน ถัว่ ตาง ๆ นํา้ มันถัว่ เหลือง
นํ้ามันมะกอก นํ้ามันดอกทานตะวัน ขนุน มะขามเทศ ตะขบ มะมวง ทุเรียน ทับทิมสด กลวยไข มะละกอ
มะเขือเทศ หนอไมฝรั่ง เปนตน (สํานักโภชนาการ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข, 2563)
1.7 แรธาตุสังกะสี อาหารที่มีสังกะสีสูง ไดแก เนื้อสัตว เครื่องใน ตับ หอยนางรม สัตวปก ปลา
ไขแดง นม เม็ดมะมวงหิมพานต ถัว่ ลิสง ถัว่ แดง งาดํา เมล็ดฟกทอง เมล็ดทานตะวัน เมล็ดแตงโม ขาวกลอง
เตาหู เห็ด ผักโขม ช็อกโกแลตดําหรือโกโก (พิสนธิ์ จงตระกูล, 2563; Bedosky, 2020; Scher, 2021)
1.8 การบริโภคอาหารที่มีจุลินทรียสุขภาพ หรือโพรไบโอติกส (Probiotics) อาหารที่มี
โพรไบโอติกสสูง ไดแก ขาวหมาก กิมจิ นัตโตะ มิโสะ เนยแข็ง แตงกวาดอง โยเกิรต และนมเปรี้ยว
ชนิดที่มีนํ้าตาลตํ่า ที่ระบุไววามีการเติมโพรไบโอติกส และควรรับประทานรวมกับอาหารที่มีใยอาหารสูง
เชน ธัญพืช ถั่วเมล็ดแหง กลวย หัวหอมใหญ กระเทียม เปนตน เพื่อเปนอาหารสําหรับจุลินทรียสุขภาพ
(พิสนธิ์ จงตระกูล, 2563; ลําดวน วงศสวัสดิ์, 2563; Alagawany et al., 2021)
2. การซื้ออาหารที่มีบริการจัดสง (Delivery)
ชีวิตวิถีใหมควรประกอบอาหารเองที่บาน หรือซื้ออาหารที่มีบริการจัดสง ถาจําเปนตองออก
นอกบานเพื่อไปซื้ออาหารหรือวัตถุดิบมาประกอบอาหาร ใหปฏิบัติตามหลัก D-M-H-T-T-A ดังที่ได
กลาวมาแลวอยางเครงครัด แตหากซื้ออาหารที่มีบริการจัดสงควรปฏิบัติใหมีความปลอดภัย หากปฏิบัติ
ไมถูกตองอาจติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่อาจแฝงตัวมากับพัสดุหรืออาหารที่สงมาได เพราะเชื้อนี้มีชีวิตอยู
บนลังกระดาษไดนานถึง 24 ชัว่ โมง และมีชวี ติ บนพืน้ ผิวทีเ่ ปนพลาสติก และโลหะทีไ่ มเปนสนิม (Stainless
steel) ไดนานถึง 3 วัน ดังนั้นในระบบการจัดสงอาหารผูที่เกี่ยวของควรมีแนวทางการปฏิบัติดังนี้
2.1 ผูสั่งอาหาร ควรหลีกเลี่ยงการสั่งซื้ออาหารกลุมเสี่ยง เชน อาหารประเภทเนื้อสัตว
หรือเครื่องในสัตวที่ปรุงไมสุก อาหารที่เนาเสียงาย ควรเตรียมภาชนะรองรับอาหาร เชน กลอง หรือโตะ
แบบพับได ใหสวมหนากากผาหรือหนากากอนามัย ในระหวางการรับอาหารจากผูสงอาหาร และให
ยืนหางจากผูส ง อาหารอยางนอย 1 เมตร หลังจากรับอาหารใหลา งมือดวยนํา้ และสบู หรือใชเจลแอลกอฮอล
ตรวจสอบคุณภาพอาหาร อาหารที่ปรุงดวยนม กะทิ หรือสัมผัสดวยมือมาก ควรนําไปอุนใหรอนกอน
รับประทาน และควรจายคาบริการผานระบบอิเล็กทรอนิกส (กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข, 2564ค)
2.2 รานอาหารหรือผูผลิต ควรมีมาตรการปองกันโควิด-19 อาหารตองปรุงใหสุก สะอาด
บรรจุในภาชนะที่เหมาะสม แข็งแรง ปกปดมิดชิด ไมใชกลองโฟมบรรจุอาหาร หากเปนอาหารปรุงสําเร็จ
ตองมีฉลากระบุรายละเอียดอยางชัดเจน เชน ชือ่ รานอาหาร วัน/เดือน/ป เวลาทีผ่ ลิต ระยะเวลา และอุณหภูมิ
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ที่ใชในการเก็บรักษาอาหาร เปนตน กรณีจัดสงอาหารเสี่ยง เชน ขาวมันไก ขาวหมูแดง ขาวหมูกรอบ
หรืออาหารที่มีสวนประกอบของกะทิ นม ควรมีคําแนะนําใหผูบริโภคนําไปอุนรอนกอนรับประทาน
(กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข, 2564ค)
2.3 ผูสงอาหาร ตองลงทะเบียนกับผูประกอบการที่ใหบริการจัดสงอาหาร และมีกลองบรรจุ
อาหารทายยานพาหนะที่ขนสงอาหารอยางแข็งแรง ปกปดมิดชิด บุฉนวนเพื่อรักษาอุณหภูมิใหเหมาะสม
ทําความสะอาดดวยนํ้าและนํ้ายาทําความสะอาดทุกวัน สวมหนากากผาหรือหนากากอนามัยระหวาง
ใหบริการ ดูแลอาหารใหอยูในสภาพดี จัดสงถึงมือผูบริโภคโดยเร็วที่สุด กอนเปดกลองใสอาหารตอง
ทําความสะอาดมือดวยเจลแอลกอฮอล จัดสงอาหารตามจุดที่กําหนด และยืนหางจากลูกคา อยางนอย
1 เมตร หามวางอาหารบนพืน้ บริเวณทีส่ ง ตองสะอาด ภายหลังสงอาหารและหลังการจับเงินใหลา งมือดวย
เจลแอลกอฮอล (กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข, 2564ค)
การออกกําลังกาย (Exercise)
ชวงการแพรระบาดของโรคโควิด-19 ทุกคนตองอยูบานติดตอกันเปนเวลานาน สวนใหญ
ใชเวลาในการนั่งทํางาน นั่งประชุมออนไลน นั่งเรียนออนไลน ดูโทรทัศน และเลนโทรศัพทมือถือ
มีการออกกําลังกายลดลง และมีพฤติกรรมเนือยนิ่งมากขึ้น (สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริม
สุขภาพ, 2564) ผลเสียของการไมออกกําลังกาย ทําใหอว น นํา้ ตาลในหลอดเลือดสูง สุขภาพไมดี ระบบภูมคิ มุ
กันทํางานไมมีประสิทธิภาพ เสี่ยงตอการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ไดงาย การออกกําลังกายเปนประจํา
สมํ่าเสมอจะชวยใหสุขภาพรางกายแข็งแรง กระตุนระบบภูมิคุมกันใหทํางานอยางมีประสิทธิภาพ
(Alagawany et al., 2021) อีกทั้งชวยผอนคลายความเครียด และนอนหลับไดดีขึ้น
การออกกํ า ลั ง กายในชี วิ ต วิ ถี ใ หม คื อ ควรออกกํ า ลั ง ในบ า นหรื อ บริ เ วณบ า น แบบกระตุ  น
ใหรา งกายใชออกซิเจน (Aerobic exercise) โดยทําเปนประจําสมํา่ เสมอ เลือกชนิดการออกกําลังกายทีช่ อบ
และมีความสุข มีความหนักระดับปานกลาง (Bedosky, 2020; Scher, 2021) และเหมาะสมกับสุขภาพรางกาย
(หัวใจเตนเร็วรอยละ 60-80 ของ 220-อายุ/ป) นานอยางนอยวันละ 30-60 นาที อยางนอยสัปดาหละ 5 วัน
วิธีการออกกําลังกายในบาน เชน เดิน เดินขึ้นลงบันได วิ่งรอบบาน วิ่งบนลูวิ่ง หรือปนจักรยานอยูกับที่
รําไมพอง โยคะ กระโดดเชือก ลางรถ ทํางานบาน ทําสวน เปนตน (พิสนธิ์ จงตระกูล, 2563; วีระพันธ
สุวรรณามัย, 2564; สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ, 2564) ทั้งนี้ไมควรออกกําลังกาย
หั ก โหมเกิ น ไป เพราะจะไปยั บ ยั้ ง การทํ า งานของระบบภู มิ คุ  ม กั น ได โดยเฉพาะผู  ที่ อ ายุ เ กิ น 65 ป
(Bedosky, 2020) เวนระยะหางกับบุคคลอื่น อยางนอย 2 เมตร ควรจัดตารางออกกําลังกายประจําวัน
และจัดบานใหมีมุมออกกําลังกาย พยายามประยุกตใชอุปกรณที่มีในบานมาใช หรืออาจซื้ออุปกรณไว
ออกกําลังกายที่บานไดแทนการไปใชบริการที่ศูนยออกกําลังกาย คนหาวิดีโอฝกออกกําลังกายที่ไมมีคาใช
จายทางออนไลน ระหวางการนั่งทํางาน ควรเคลื่อนไหว และยืดเหยียดกลามเนื้อทุก 1 ชั่วโมง (กรมอนามัย
กระทรวงสาธารณสุข, 2564ข; สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ, 2564)
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นอนหลับพักผอนอยางเพียงพอ
การแพรระบาดของโรคโควิด-19 และการปดประเทศหรือพืน้ ที่ (Lock down) เปนเวลานาน อาจสง
ผลกระทบโดยตรงตอคุณภาพการนอนหลับ วิถีชีวิต และภาวะสุขภาพของประชาชน (Ellis, 2021)
จากรายงานผลสํารวจประจําปเกี่ยวกับการนอนหลับของประชากรในภูมิภาคเอเชียแปซิฟก (Philips
healthcare, 2021) พบวา ประชากรมากกวารอยละ 50 รูสึกวาการระบาดของโรคโควิด-19 ทําใหคุณภาพ
การนอนแยลง โดยมีอาการงวงนอนในชวงกลางวัน (รอยละ 44) ตื่นนอนในชวงกลางดึก/นอนหลับ
ไมสนิทตลอดคืน (รอยละ 42) นอนไมหลับ (รอยละ 26) และมีเพียงรอยละ 38 เทานั้นรูสึกวานอน
หลับไดอยางมีคุณภาพ โดยการนอนไมหลับมีสาเหตุมาจากความเครียดและวิตกกังวล (รอยละ 21)
การใชสมารทโฟนและแท็บเล็ต (รอยละ 17) และสภาพแวดลอมของการนอน (รอยละ 16)
การนอนหลั บ พั ก ผ อ นที่ ดี ต  อ งได ทั้ ง ปริ ม าณและคุ ณ ภาพ การพั ก ผ อ นไม เ พี ย งพอจะทํ า ให
สุขภาพกายและสุขภาพจิตไมดี และภูมิคุมกันโรคลดตํ่าลง เสี่ยงตอการติดเชื้อไดงาย ผลการวิจัย พบวา
ผูที่นอนหลับนอยกวา 7 ชั่วโมงมีโอกาสติดเชื้อไวรัส มากกวาคนที่นอนหลับ 8 ชั่วโมงขึ้นไปมากถึง 3 เทา
(พิสนธิ์ จงตระกูล, 2563; วีระพันธ สุวรรณามัย, 2563; Bedosky, 2020) แตละวัยตองการเวลาในการนอนเ
พียงพอแตกตางกัน เชน วัยเรียน (6-13 ป) ควรนอน 9-11 ชั่วโมง วัยรุน (14- 17 ป) ควรนอน 8-10 ชั่วโมง
วัยผูใหญและผูสูงอายุ (18-64 ป) ควรนอน 7-9 ชั่วโมง และวัยสูงอายุ 65 ปขึ้นไป ควรนอน 7-8 ชั่วโมง
ตอวัน (สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ, 2560) เทคนิคการดูแลตนเองเพื่อชวยใหการ
นอนหลับดี และควรปฏิบตั เิ ปนประจําเพือ่ สงเสริมการใหนอนหลับพักผอนไดเพียงพอ (สํานักงานกองทุน
สนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ, 2560) มีดังนี้
1. ออกกําลังกายที่ชอบในชวงเย็น อยางนอย 30 นาที หรือ 4-6 ชั่วโมงกอนนอน
2. เตรียมรางกาย จิตใจ และสิง่ แวดลอมใหผอ นคลายกอนนอน ดวยการอาบนํา้ อุน ๆ เดินไปมาเบา ๆ
อานหนังสือหรือฟงเพลงทีช่ อบ ทํากิจกรรมทีผ่ อ นคลายรวมกับครอบครัว หรือนัง่ สมาธิ และจัดบรรยากาศ
หองนอนใหเงียบสงบ เชน ปดไฟและโทรทัศน และควรหยุดเลนโทรศัพท 30-60 นาที กอนนอน
3. จัดระเบียบการนอน โดยเขานอนใหเปนเวลา และตื่นนอนใหเปนเวลาทุกวัน ควรเขานอนเมื่อ
รางกายพรอมที่จะนอน เชน รูสึกงวง ผอนคลาย ไมเครียด อยาพยายามฝนนอน หากไมงวง โดยชวงเวลา
ในการเขานอนที่เหมาะสม คือ 22.00 น. ถึง 02.00 น. และไมควรนอนกลางวันมากเกินไป
4. หลีกเลี่ยงสิ่งที่ขัดขวางการนอนหลับกอนเขานอน ไดแก หลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารมาก
เกินไป รสจัด หรือดืม่ นํา้ มากเกินไป หลีกเลีย่ งชา กาแฟ หรือเครือ่ งดืม่ ทีก่ ระตุน ประสาททุกชนิด 4-6 ชัว่ โมง
กอนเขานอน และไมสูบบุหรี่กอนนอน เพราะมีสารนิโคตินทําใหหลับยาก ตื่นบอย และฝนราย
5. หากอาการไมดีขึ้นควรปรึกษาแพทยผานระบบออนไลน
การจัดการความเครียด
สถานการณโควิด-19 ที่แพรระบาดใหมและยังไมรูระยะเวลาที่จะสิ้นสุดลง ทําใหประชาชนเกิด
ความเครียดอยางหลีกเลี่ยงไมได (Ellis, 2021) ความเครียดเหลานี้อาจมีสาเหตุมาจาก การกลัวการติดเชื้อ
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การเปลี่ยนแปลงสถานการณรายวันที่มีผูติดเชื้อเพิ่มขึ้น และกังวลถึงผลกระทบตอการทํางาน การจัดการ
ภายในครอบครัว และเศรษฐกิจ (Philips healthcare, 2021) ซึ่งความเครียดเหลานี้เปนกลไกธรรมชาติ
ที่ชวยใหมนุษยไดเตรียมตัววางแผน และรับมือกับสถานการณไดอยางมีประสิทธิภาพ อาการของ
ความเครียด เชน หงุดหงิดงาย นอนไมหลับ มีพฤติกรรมการกินผิดปกติ เฉื่อยชา ไมมีสมาธิ ปวดทอง
ปวดศีรษะ รูสึกทอแทสิ้นหวัง และไมอยากมีชีวิตอยู เปนตน ความเครียดที่สะสมเปนเวลานาน
อาจนําไปสูก ารตัดสินใจทีผ่ ดิ พลาด ทํารายตัวเอง และฆาตัวตายได (กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข,
2564) ทําใหสุขภาพเสื่อมโทรม ภูมิคุมกันโรคลดลง เสี่ยงตอการติดเชื้อไดงาย (วีระพันธ สุวรรณามัย,
2564; Bedosky, 2020; Scher, 2021) เทคนิคการจัดการความเครียดดวยตนเอง (กรมสุขภาพจิต
กระทรวงสาธารณสุข, 2564) มีดังนี้
1. ติดตามขาวสารเทาที่จําเปน เลือกรับขาวสารจากแหลงขาวที่เชื่อถือได เชน ประกาศของรัฐบาล
และกระทรวงสาธารณสุข
2. ดําเนินชีวติ ประจําวันใหเปนปกติ เชน ตืน่ นอน อาบนํา้ แตงตัว ทานอาหาร ทํางาน ออกกําลังกาย
เปนตน เพียงแตปรับรูปแบบกิจกรรมแหลานั้น เชน ออกกําลังกายที่บานแทนการไปศูนยสุขภาพ สื่อสาร
ดวยการโทรคุยผานระบบออนไลนแทนการพูดคุยโดยตรง ทั้งนี้ควรพูดและใหกําลังใจกัน หลีกเลี่ยงการ
พูดคุยเกี่ยวกับโรคโควิด-19 และควรใชเวลาวางใหเปนประโยชนดวยการทํางานอดิเรกหรือกิจกรรมที่
ชอบภายใตสถานการณและอุปกรณที่มีจํากัด เปนตน
3. ตั้งสติและฝกปรับทัศนคติไมใหกลัวหรือกังวล เมื่อมีความรูสึกไมดีเกิดขึ้น ควรใหเวลาตนเอง
อยางนอย 5 นาที เพื่อสํารวจ ทบทวนความคิด ความรูสึก หรือการตอบสนองทางรางกาย เมื่อรับรู
ถึงความรูส กึ ลบ ใหรบั รูต ามความจริงวาเปนความรูส กึ แบบนัน้ ยอมรับวาความผิดพลาด มีโอกาสเกิดขึน้ ได
ควรใหกาํ ลังใจกัน ไมตอ งหงุดหงิดซํา้ ไมตอ งพยายามปรับทัศนคติใหเปนบวก และไมตอ งพยายามหาคนผิด
4. ตรวจสอบอาการทางรางกาย จิตใจ และอารมณของตัวเองสมํ่าเสมอ หากมีอาการผิดปกติที่
เกี่ยวของกับความเครียด และสงผลกระทบตอการใชชีวิต การทํางาน หรือความสัมพันธ ควรปรึกษา
แพทยโดยเร็ว
งดสูบบุหรี่ และงดเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล
การสูบบุหรี่และการดื่มสุราปริมาณมาก ติดตอกันเปนเวลานาน มีผลทําใหภูมิคุมกันของรางกาย
ลดลง สุขภาพรางกายออนแอ และมีโอกาสเกิดโรคแทรกซอนตามมาหลายประการ และเพิม่ ความเสีย่ งใน
การติดเชื้อโรคโควิด-19 โดยเฉพาะในปอด รวมทั้งทําใหผูติดเชื้อมีอาการอักเสบรุนแรงมากขึ้นดวย
(Bedosky, 2020) จึงควรงดการสูบบุหรี่และการดื่มสุราเพื่อใหรางกายแข็งแรง มีภูมิคุมกันโรค
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ประเทศไทยประสบปญหาการแพรระบาดของโรคโควิด-19 ระลอกใหมสวนใหญเกิดจากเชื้อ
ไวรัสโคโรนาสายพันธุอ งั กฤษ (B 1.1.7) ทีม่ คี วามรุนแรงกวาทุกครัง้ ทีผ่ า นมาทําใหประชาชนตองปฏิบตั ติ าม
มาตรการควบคุมการระบาดอยางเครงครัด และปรับเปลีย่ นการใชชวี ติ เพือ่ รับมือกับสถานการณแพรระบาด
ของโรคโควิด-19 เกิดเปนวิถีชีวิตรูปแบบใหมที่ตองใหความสําคัญกับการดูแลสุขภาพรางกายใหแข็งแรง
และสรางเสริมภูมิคุมกันโรคของตนเองดวยเทคนิคในการดูแลตนเอง ประกอบไปดวยการรับประทาน
อาหารทีด่ ี มีประโยชน การออกกําลังกายเปนประจําสมํา่ เสมอ การนอนหลับพักผอนใหเพียงพอ การจัดการ
ความเครียด และงดสูบบุหรี่และเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล ซึ่งจะทําใหทุกคนปลอดภัยจากการติดเชื้อ
โควิด-19 และสามารถดํารงชีวิตอยูไดอยางมีความสุข
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