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MEDICINES TO TREAT COVID-19 

 
 

 

 

การรกัษาตอ้งเริม่อยา่งเร็วทีส่ดุ 
ยารับประทานตอ้งเริม่กนิภายใน 5 วันนับจากวันทีเ่ริม่มอีาการ การใหย้ารักษาทางหลอดเลอืดด า จะตอ้งเริม่ภายใน 7 
วัน อยา่รอจนอาการป่วยของคณุมอีาการทีรุ่นแรงมากขึน้. 

 
การรกัษาโควดิสามารถชว่ยใหค้ณุไมป่่วยหนกัได ้
การรักษาอาจจะชว่ยใหค้ณุหายจากอาการป่วยหนักและรูส้กึดขีึน้เร็วขึน้ดว้ย นอกจากน้ี ยังมหีลักฐานระบไุดว้า่การ 
รักษาอาจชว่ยใหผู้ท้ีต่ดิเชือ้มผีลการทดสอบการตดิเชือ้ไดผ้ลลบเร็วขึน้และลดความเสีย่งในการเกดิอาการหลงเหลอืห
ลังตดิเชือ้โควดิ-19 ในระยะยาว. 
 
 

ผูใ้หญจ่ านวนมากและเด็กบางคนมสีทิธิเ์ขา้รบัการรกัษาหากพบวา่มอีาการของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 
(โควดิ-19) และสามรถเขา้รบัการตรวจหาเชือ้โควดิ-19 เป็นบวก หรอืแพทยแ์นะน าใหร้กัษา 
 

คณุอาจมสีทิธิไ์ดร้บัการรกัษาถา้หากคณุมคีณุสมบตัติอ่ไปนี:้ 
 

• มอีายตุ ัง้แต ่50 ปีขึน้ไป หรอื 

• ไมไ่ดร้บัการฉดีวคัซนีหรอืมกีารฉดีวคัซนีโควดิ-

19ทีไ่มม่ผีลตอ่การกระตุน้ภูมคิุม้กนัหรอืมปีระสทิธภิาพในการลดความรนุแรงของการตดิเชือ้แลว้ or  

• มสีภาวะสุขภาพหรอืลกัษณะทีร่ะบไุวด้า้นลา่งอยา่งหนึง่อยา่งใดหรอืหลายๆลกัษณะดงัตอ่ไปนี ้ 

(ถงึแมว้า่คณุจะตดิเชือ้โควดิ-19มากอ่นหรอืเคยไดร้ับวัคซนีโควดิ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(แมว้า่คณุจะเ หากคณุมคี าถาม โปรดตดิตอ่แพทยข์องคณุ. 

• เป็นสมาชกิของชมุชนทีไ่ดร้ับผลกระทบจากโค
วดิ 

• เป็นมะเร็ง 

• โรคหลอดเลอืดสมอง/โรคหลอดเลอืดสมอง 

• โรคไต ตับ หรอืปอดเรือ้รัง 

รวมทัง้โรคทางพันธุกรรมทีส่ง่ผลใหป้อดท างา

นผดิปกต(ิCystic Fibrosis) วัณโรค 
และโรคหอบหดืระดับปานกลางถงึรุนแรง 

• ภาวะสมองเสือ่มหรอืภาวะทางระบบประสาทอื่

นๆ 

• โรคเบาหวาน 

• ความพกิาร 

• ภาวะหัวใจ 

• ปัญหาเกีย่วกับระบบภมูคิุม้กัน รวมถงึ 

การตดิเชือ้เอชไอว ีการปลกูถา่ยอวัยวะหรอืไขกระดูก 
หรอืการใชย้า เชน่ สเตยีรอยด ์เคมบี าบัด 

• ภาวะสขุภาพจติ (อาการผดิปกตทิางจติ) 

• น ้าหนักเกนิ โรคอว้น หรอืไม่สามารถเคลือ่นไหวร่างกาย 

• ตัง้ครรภ ์

• โรคเม็ดเลอืดแดงรูปเคยีว (Sickle cell 

discease)หรอืโรคโลหติจางธาลัสซเีมยี 

(Thalassemia) 

• ผูส้บูบหุรี ่ไมว่า่ยังสบูบหุรีอ่ยูใ่นปัจจุบันหรอื  
เคยสบูบหุรีใ่นอดตี 

• ความผดิปกตเิกีย่วกับการใชส้ารเสพตดิ 

ส าหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิ รวมถงึวธิกีารตรวจและรกัษา 

COVID-19: 
 

• ไปที ่ph.lacounty.gov/covidmedicines หรอื   

ph.lacounty.gov/covidtests/how 
 

• ทางโทรศพัทผ์า่นศนูยบ์รกิารสาธารณสขุ  

1-833-540-0473 ไดท้ ัง้ 7  

วนัตอ่สปัดาหร์ะหวา่ง 

เวลา 08.00 - 20.30 น 

หากคณุรูส้กึตวัวา่มอีาการของโรคตดิ
เชือ้ไวรสัโคโรนา (โควดิ-19) 

ใหท้ าการทดสอบหาเชือ้โควดิ-19 
และสอบถามแพทยข์องคณุวา่การรกั

ษาน ัน้เหมาะสมกบัคณุหรอืไม.่. 

  

สอบถามเกีย่วกับการรักษาทันท ี

แมว้า่อาการของคณุจะไมรุ่นแรงก็ตาม 

เน่ืองจากการรักษาดว้ยยาจะมผีลลัพธด์ทีี่

สดุเมือ่เริม่ใหย้าเร็วทีส่ดุ  

รายการไมร่วมถงึเงือ่นไขหรอืสถานการณ์ทีเ่ป็นไปไดทั้ง้หมด 

ส าหรับรายละเอยีด โปรดไปทีเ่ว็บของ CDCหนา้ทีร่ะบ ุPeople with Certain Medical Conditions. 
 

http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/medication
http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/medication
http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/covidtests/how/
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/need-extra-precautions/people-with-medical-conditions.html
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ประเภทของยาทีใ่ชร้กัษาโควดิ-19 
 

ยาเหลา่น้ีเป็นยาตา้นไวรัส ซึง่สามารถป้องกันไวรัสจากการเพิม่จ านวนในร่างกาย  
 

ยารักษาทีใ่ชก้นิทางปาก – ตอ้งเริม่ใชย้าภายใน 5 วันหลังจากเริม่มอีาการ ใหรั้บประทานยาวันละสองครัง้ 
ตดิตอ่กันเป็นเวลา 5 วัน ผลขา้งเคยีงทีพ่บบอ่ยทีส่ดุ เน่ืองจากการใชย้าคอือาการไมรุ่นแรง  
 

• ยาแพกซโ์ลวดิ. (Paxlovid:nirmatrelvir/ritonavir) ยาตัวนี้เป็นยาตา้นไวรัสทีแ่นะน าส าหรับคนสว่น  ใหญ ่
สามารถใชกั้บผูท้ีม่อีายตัุง้แต ่ 12 ปีขึน้ไป และมนี ้าหนักอยา่งนอ้ย 40 กโิลกรมั (ประมาณ 88 ปอนด)์ 
เป็นยาทีม่ปีระสทิธภิาพสงู ทานงา่ย และปลอดภัย แตค่วรสอบถามกับแพทยข์องคณุหากคณุก าลังใชย้า  
ตัวอืน่ แพทยท์ีใ่หค้ าปรกึษาอาจแจง้ใหค้ณุหยดุหรอืลดปรมิาณยาลงในขณะทีค่ณุรับประทานยาแพกซโ์ลวดิ. 
 

 

• ยาโมลนูพริาเวยีร ์(Molnupiravir: Lagevrio) เป็นยาส าหรับผูท้ีไ่มส่ามารถรับประทาน Paxlovid หรอื 
remdesivir ยาชนดิน้ีใหใ้ชเ้ฉพาะ+1ผูใ้หญห่รอืผูท้ีม่อีายตุัง้แต่ 18 ปีขึน้ไป และไมไ่ดต้ัง้ครรภ ์
ยารักษาทีใ่หท้างหลอดเลอืดด า - ตอ้งเริม่ใหย้าภายใน 7 วันหลังจากเริม่มอีาการ. 

 
 

• ยาเร็มดซีเิวยีร ์ (Remdesivir: Veklury) เป็นยาทีใ่ชส้ าหรับผูใ้หญแ่ละเด็กทีไ่มส่ามารถรับประทาน  
ยา  Paxlovid รวมสามารถใชก้ับทารกทีม่นี ้าหนักอยา่งนอ้ย 3 กก. (ประมาณ 7 ปอนด)์ ใหว้ันละครัง้  
ตดิตอ่กันเป็นเวลา 3 วัน 

 
การรกัษาไมท่ าใหเ้กดิการตดิเชือ้ซ า้การฟ้ืนตวัอยูใ่นอัตราทีใ่กลเ้คยีงกันในผูท้ีไ่มไ่ดรั้บการรักษาและไดรั้บการรักษ
า ส าหรับขอ้มลูเพิม่เตมิโปรดดคู าถามทีพ่บบอ่ยเกีย่วกับการฟ้ืนตวัของโควดิ-19 
 

วธิกีารเขา้รบัการรกัษาโควดิ-19 
 

• กรณีทีม่อีาการโควดิ -19 แพทยข์องคุณ ศนูยด์ูแลเรง่ดว่น และเภสชักรบางแหง่สามารถเขยีนใบส ัง่ 
ยาทีค่ณุสามารถไปรับยาไดท้ีร่า้นขายยา มากกว่า 800 แหง่ในเทศมณฑลลอสแอนเจลสิ หากคณุตอ้งการ 

ยารักษาทีใ่หท้างหลอดเลอืดด า แพทยข์องคณุสามารถสง่ตอ่คณุไปยังสถานพยาบาลทีเ่หมาะสมได ้

• การทดสอบการตดิเชือ้ตามโปรแกรม Test to Treat* - มีให้บริการทั้งท่ีร้านขายยาและคลินิกหลายแห่ง  

• การใหบ้รกิารสาธารณะทางดา้นการแพทยท์างไกล (The Public Health Tele-Health Service*) 

มกีารเปิดใหบ้รกิาร 7 วันต่อสัปดาห ์ตัง้แตเ่วลา 08.00 – 20.30 น. ผ่านเบอรโ์ทร 1-833-540-0473 
 

*บรกิารเหลา่นี้ชว่ยใหเ้ขา้ถงึการทดสอบการตดิเชือ้ การประเมนิโควดิ-19 ไดง้่ายขึน้โดยเฉพาะผูท้ีส่ามารถใชย้ารักษาทีใ่ชก้นิทางปากได ้
 

หากคณุจ าเป็นตอ้งออกจากบา้นเพือ่รับการรักษาพยาบาลหรอืรับยา ใหส้วมเครือ่งชว่ยหายใจหรอืหนา้กากอนามัยทีม่ขีนาดพอดตัีว 

เพือ่ไมเ่ป็นการแพร่เชือ้ไปหาผูอ้ืน่ หากตอ้งการดูขอ้มลูเพิม่เตมิใหเ้ขา้เว็บไซต ์ph.lacounty.gov/masks. 

 

ยาทีใ่ชใ้นการรกัษาไมม่คีา่ใชจ้า่ย 
 

• หากรา้นขายยาแจง้วา่คณุจะตอ้งถกูเรยีกเก็บเงนิ โปรดแจง้ไปที ่ 1-833-422-4255 หรอื เขา้เว็บไซต ์

go.cdph.ca.gov/covidpharmacyreporting. สถานบรกิารอาจเรยีกเก็บเงนิส าหรับค่าบรกิารใหย้าทีต่อ้งใช ้

วธิกีารฉีด อาจมคีา่ใชจ่้ายส าหรับการพบแพทยท์ีเ่ขา้มาตรวจเยีย่มหรอืค่าใชจ่้ายส านักงานอืน่ๆ คณุไม่ 
จ าเป็นตอ้งเป็นพลเมอืงของสหรัฐอเมรกิาในการรับยาแบบไมม่คีา่ใชจ่้าย 

• กฎหมายใหมก่ าหนดใหแ้ผนสขุภาพทัง้หมดในแคลฟิอรเ์นียครอบคลมุคา่ใชจ่้ายเกีย่วกับโควดิ-19ซึง่ครอบคลมุ 

ตัง้แตก่ารทดสอบการตดิเชือ้โควดิ-19 การประเมนิการรักษา วัคซนี และการรักษาโดยสถานการณ์สว่นใหญ ่
ผูป่้วยไม่ตอ้งรับผดิชอบคา่ใชจ่้ายทัง้หมดหรอืบางสว่น โปรดศกึษารายละเอยีด 

“สทิธใินการดแูลสขุภาพของคุณ” (Know Your Health Care Rights) ทัง้นี้ Medicare และ Medi-Cal 

จะเป็นผูด้แูลคา่ใชจ่้ายทัง้หมด หากคณุไมม่ปีระกัน ใหส้อบถามสถานรักษาพยาบาลวา่มคี่าธรรมเนียมหรอืไม่ 
ทัง้นี้บรกิาร DPH Tele-Health เป็นบรกิารทีไ่มม่คีา่ใชจ่้าย 

 

http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/medication
https://www.fda.gov/media/155051/download
https://www.fda.gov/media/155055/download
https://www.veklury.com/
http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/Medication/#rebound
https://covid-19-test-to-treat-locator-dhhs.hub.arcgis.com/
https://aspr.hhs.gov/TestToTreat/Pages/default.aspx
http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/masks/
http://go.cdph.ca.gov/covidpharmacyreporting
https://www.dmhc.ca.gov/Portals/0/Docs/DO/COVID-FactSheet2022.pdf

