“โควิด-19”ติดต่ อผ่านทาง“ดวงตา”ได้ หรื อไม่ ?
จักษุแพทย์โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์(วัดไร่ ขิง) ไขข้อข้องใจ โรคโควิด-19 สามารถติดต่อผ่านทาง
ดวงตาได้หรื อไม่
นายแพทย์ วีรวุฒิ อิ่มสาราญ รองอธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า ปั จจุบนั กาลังมีการระบาดของโรคติด
เชื้ อไวรั สโคโรนา(โควิด-19)ไปทุ กทวีปทัว่ โลก จึงขอให้ประชาชนและผูท้ ี่จะเดิ นทางไปต่างประเทศติ ดตาม
สถานการณ์อย่างใกล้ชิด จากแหล่งข่าวที่เชื่อถือได้เท่านั้น อนึ่งประเทศไทยกาลังเผชิญภัยคุกคามทางสาธารณสุ ข
ครั้งใหญ่ในขณะนี้ จากการระบาดของเชื้ อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ จากสถานการณ์ที่เป็ นอยูภ่ าครัฐได้บูรณา
การความร่ วมมือทุกภาคส่ วนในการคัดกรอง เฝ้าระวัง ป้ องกัน และควบคุมโรคอย่างเข้มข้น จึงขอให้ประชาชน
ให้ความร่ วมมือและปฏิบตั ิตามคาแนะนาต่างๆ เพื่อความปลอดภัยทั้งของตนเองและผูอ้ ื่น
แพทย์ หญิงสายจินต์ อิสีประดิฐ ผู้อานวยการโรงพยาบาลเมตตาประชารั กษ์ (วัดไร่ ขิง)กล่าวเพิ่มเติมว่า
โรคที่เกิ ดจากไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (COVID-19) ที่กาลังระบาดอยู่ในขณะนี้ มีอาการเหมือนไข้หวัดใหญ่
มีการศึกษาวิจ ยั ในประเทศจี น พบว่าผูป้ ่ วยที่ ติดเชื้ อ COVID-19 จะมี อาการตาแดงร่ วมด้วยประมาณ 0.8 %
เท่านั้น นอกจากนี้ ยงั มีรายงานการตรวจพบเชื้ อไวรั สนี้ในน้าตาและสารคัดหลั่งเยื่อบุตาอีกด้ วย ซึ่ งปั จจุบนั เชื้ อ
ไวรัสนี้ สามารถแพร่ กระจายจากคนสู่ คนได้โดยได้รับสารคัดหลัง่ เช่ นน้ ามูก น้ าลายที่มีเชื้ อโรคผ่านทางระบบ
ทางเดินหายใจจากสถานการณ์ที่กาลังเกิดขึ้นนี้ มีคาถามที่ประชาชนให้ความสนใจว่า “แล้วไวรัสชนิดนีจ้ ะติดต่ อ
ทางตาได้ หรื อไม่ ” แพทย์ หญิงดวงดาว ทัศณรงค์ จักษุแพทย์ เชี่ ยวชาญโรงพยาบาลเมตาประชารักษ์ (วัดไร่ ขิง)
กล่าวชี้ แจ้งว่า เนื่ องจากดวงตามีทางติดต่อกับโพรงจมูกโดยมีการระบายน้ าตาและสารคัดหลัง่ เยื่อบุตาผ่านท่อ
ระบายน้ าตาเข้าสู่ โพรงจมู ก ดังนั้น ถ้าได้รับเชื้ อเข้าสู่ ดวงตาในปริ มาณที่ มากพอ เช่ น ถู กไอหรื อจามใส่ หน้า
โดยตรงและมีสารคัดหลัง่ ที่มีเชื้ อไวรัสชนิ ดนี้ เข้าสู่ ดวงตา ก็อาจจะมีความเป็ นไปได้ที่ สารคัดหลัง่ เหล่านี้ จะถู ก
ระบายเข้าสู่ โพรงจมูก แต่โดยทัว่ ไปแล้ว ไวรัสที่ก่อให้เกิดโรคCOVID-19ไม่สามารถลอยอยูใ่ นอากาศได้ดว้ ย
ตัวมันเอง แต่จะอยูใ่ นน้ ามูกหรื อน้ าลายของผูป้ ่ วยที่ถูกไอหรื อจามออกมา ดังนั้น ถ้าเราอยูใ่ นสิ่ งแวดล้อมปกติ
โดยทัว่ ไป โอกาสที่จะมี ไวรั สลอยเข้ามาสู่ ดวงตา และระบายเข้าสู่ เยื่อบุ โพรงจมู กนั้นเป็ นไปได้ต่ ามาก และ
ปั จจุบนั ยังไม่มีรายงานการติดเชื้อผ่านทางดวงตา ส่ วนการติดเชื้อจากการได้รับเชื้ อจากน้ าตาหรื อสารคัดหลัง่ เยื่อ
บุตาของผูป้ ่ วยนั้น เนื่ องจากมีรายงานการพบเชื้ อ COVID-19 ในน้ าตาและสารคัดหลัง่ เยื่อบุตา ดังนั้น ถ้ามีการ
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-2สัมผัสของสารคัดหลัง่ ดังกล่าวจากตาผูต้ ิดเชื้ อ และนาเข้าสู่ ระบบทางเดินหายใจ ก็อาจมีโอกาสที่จะติดเชื้ อได้ถา้
ในสารคัดหลัง่ ดังกล่ าวมี เชื้ อไวรั สชนิ ดนี้ อยู่ ซึ่ งมีขอ้ มูล เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2563 องค์การอนามัยโลกได้
ประกาศว่าการะบาดของโรคติดเชื้ อไวรัสโคโรนา 2019เป็ นภาวะฉุ กเฉิ นด้านสาธารณสุ ขระหว่างประเทศ แต่ยงั
ไม่ประกาศจากัดการเดิ นทางสาหรับประเทศไทยได้ประกาศให้โรคติดเชื้ อไวรัสโคโรนา 2019 เป็ นโรคติ ดต่อ
อันตราย ลาดับที่ 14 ตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 ประกาศ ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563 และประกาศ
ให้ประเทศจี น เกาหลี ใต้อิตาลี และอิ หร่ าน เป็ นเขตโรคติ ดต่ ออันตราย เมื่ อวันที่ 5 มีนาคุ ม 2563แนะนาให้
ประชาชนหลี กเลี่ ยงการเดิ นทางไปเขตโรคติดต่ออันตราย หากไม่มีความจาเป็ นกรณี ที่จาเป็ นต้องเดิ นทางไป
พื้นที่ที่มีการระบาด ควรปฏิ บตั ิตนตามคาแนะนาวิธีป้องกันตนเองจากเชื้ อไวรัสโควิด-19 อย่างเคร่ งครัด โดย
หลี กเลี่ ยงการอยู่ในสถานที่ แออัด หรื อมีมลภาวะและไม่อยู่ใกล้ชิดผูป้ ่ วยไอ จาม เลื อกรับประทานอาหารที่
สะอาด ปรุ งสุ ก ทั้งเนื้อสัตว์ไข่ และผักสด ผลไม้ หมัน่ ล้างมือให้สะอาดอยูเ่ สมอด้วยน้ าและสบู่นานอย่างน้อย 20
วินาที หรื อแอลกอฮอล์เจลล้างมือลูบมือจนกว่าจะแห้งไม่นามือมาสัมผัสตา จมูก ปาก โดยไม่จาเป็ นไม่ใช้ของ
ส่ วนตัวร่ วมกับผูอ้ ื่น (เช่น ผ้าเช็ดหน้า แก้วน้ า ผ้าเช็ดตัว) เนื่ องจากเชื้ อก่อโรคทางระบบทางเดิ นหายใจสามารถ
เข้าสู่ ร่างกายได้ทางการสัมผัสสารคัดหลัง่ ของผูต้ ิดเชื้ อรักษาร่ างกายให้อบอุ่นอยูเ่ สมอและนอนหลับพักผ่อนให้
เพียงพอและหากมีความจาเป็ นต้องเดินทางไปพื้นที่เสี่ ยงต่างประเทศ เมื่อหลังเดินทางเข้าประเทศไทย ภายใน 14
วันแนะนาให้สังเกตอาการ หากมีไข้ ร่ วมกับอาการระบบทางเดิ นหายใจ เช่น ไอ เจ็บคอมีน้ ามูก หายใจเหนื่ อย
หอบ ให้สวมหน้ากากอนามัย แล้วล้างมือ และรี บไปพบแพทย์หรื อเจ้าหน้าที่สาธารณสุ ขทันที พร้ อมทั้งแจ้ง
ประวัติก ารเดิ นทาง เนื่ องจากมี โอกาสเกิ ดภาวะแทรกซ้อน ปอดบวม และอาการรุ นแรง ถึ ง ขั้นเสี ย ชี วิตได้
หากมีขอ้ สงสัยเพิ่มเติม สอบถามได้ที่ สายด่วนกรมควบคุมโรค 1422
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