
 

 
ประกาศราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย 

ฉบับท่ี  08 / 2563 
เรื่อง แนวทางปฏิบัติการเยี่ยมบ้านและการดูแลสุขภาพที่บ้าน ในสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด 19 

 

 
 จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-
19)) หรือโรคโควิด 19 ราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย ขอเป็นก าลังใจและสนับสนุนการ
ท างานของแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว ทีมสหวิชาชีพ และบุคลากรสาธารณสุข ในการปฏิบัติงานด้วยความระมัดระวัง 
เพ่ือลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อโควิด-19  

ในการนี้ ราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวฯ ได้พัฒนาแนวทางปฏิบัติการเยี่ยมบ้านโดยยึดหลักการ
เยี่ยมบ้านที่ใช้ส าหรับแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว รวมทั้งรวบรวมค าแนะน า และข้อมูลอ้างอิงจากหลายหน่วยงานทั้ง
ในประเทศไทย และต่างประเทศ ที่น่าเชื่อถือ โดยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวสามารถน าไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับ
บริบทในพื้นที่ของตนเอง 

 

     ประกาศ ณ วันที่  12  พฤษภาคม พ.ศ. 2563 

             
             (ผศ.ดร.นพ. อภินันท์ อร่ามรัตน์) 
    ประธานราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย 
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แนวทางปฏิบัติการเยี่ยมบ้านและการดูแลสุขภาพประชาชนที่บ้าน 

ในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (Coronavirus Disease 2019) หรือ 

 โรคโควิด-19 ส าหรับทีมบริการสุขภาพปฐมภูมิ 

ราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย  

Version 2.0 

วันที่ 12 พฤษภาคม 2563 

ราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทยได้พัฒนาแนวทางปฏิบัตินี้ส าหรับแพทย์และทีม
บริการปฐมภูมิที่ท างานเยี่ยมบ้านในชุมชน  เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการดูแลเยี่ยมบ้านผู้ป่วยทั่วไป  กลุ่มผู้สัมผัสเชื้อที่
จ าเป็นต้องสังเกตอาการ และผู้ป่วยที่อาจเจ็บป่วยด้วยโรคโควิด-19 ที่มีความจ าเป็นต้องได้รับการดูแลที่บ้าน  

เอกสารฉบับนี้พัฒนาขึ้นจากหลักการเยี่ยมบ้านที่ใช้ส าหรับแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว ค าแนะน าในการเยี่ยม
บ้านผู้ป่วยโรคโควิด-19 ขององค์การอนามัยโลก1 แนวทางปฏิบัติด้านสาธารณสุขเพ่ือการจัดการภาวะการระบาดของ
โรคโควิด-19 ในข้อก าหนดตามมาตรา 9 แห่งพระราชก าหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2558 
(ฉบับ 1)2  โดยกระทรวงสาธารณสุข และข้อมูลจากการปฏิบัติงานในพ้ืนที่ของแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวในช่วงการ
ระบาดของโรคโควิด-19 

โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นแนวทางปฏิบัติให้เกิดความปลอดภัยในการปฏิบัติงานของแพทย์และทีมสหวิชาชีพ
ที่เยี่ยมบ้านผู้ป่วย ครอบครัว และประชาชนในพื้นที่ที่มีการระบาดของโรคโควิด-19 เพ่ิมประสิทธิภาพในการควบคุม
ป้องกันการติดเชื้อและการระบาดของโรคในชุมชน  และให้การดูแลผู้ป่วย ครอบครัวและชุมชน อย่างครอบคลุมทั้งใน
มิติทางกาย ใจ จิตวิญญาณและสังคม  

เนื้อหาในเอกสารนี้แบ่งเป็น 3 ส่วน คือ  

ส่วนที่ 1  การเตรียมการก่อนการเยี่ยมและการดูแลที่บ้าน  

ส่วนที่ 2  แนวทางปฏิบัติในการประเมินการให้ค าแนะน าการดูแลที่บ้านและสรุปวางแผนต่อเนื่องหลังการ  
            เยี่ยมบ้าน  

ส่วนที่ 3  ภาคผนวก 
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ส่วนที่ 1  

การเตรียมการก่อนการเยี่ยมและการดูแลสุขภาพที่บ้าน 
 

ก่อนการเยี่ยมและการจัดบริการดูแลสุขภาพท่ีบ้าน แพทย์และทีมสุขภาพจ าเป็นต้องมีการวางแผนเตรียมการ
ให้เหมาะสม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานการณ์ท่ีมีการระบาดของโรคโควิด-19 ซึ่งเป็นโรคอุบัติใหม่ ยังไม่มีวัคซีน
ป้องกันโรค และผู้ติดเชื้ออาจไม่แสดงอาการ หรือเกิดอาการติดเชื้อ หรือเกิดปอดอักเสบรุนแรงถึงแก่ชีวิตได้ 
โดยเฉพาะหากเป็นผู้สูงอายุหรือมีโรคประจ าตัว โรคหลอดเลือดหัวใจ โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคปอด
เรื้อรัง โรคมะเร็ง โรคไตเรื้อรัง โรคอ้วน (BMI ≥ 35 กก/ตร.ม.)3   ดังนั้น ราชวิทยาลัยฯ จึงมีข้อแนะน าในการวางแผน
การเตรียมการเยี่ยมบ้านและการดูแลที่บ้าน ตามล าดับดังนี้  

1. วัตถุประสงค์และความจ าเป็นของการเยี่ยมบ้าน 

ในสถานการณ์ท่ีมีการระบาดในพื้นที่  แนะน ำให้ทบทวนวัตถุประสงค์กำรเยี่ยมบ้ำนว่ำมีควำมจ ำเป็นมำก
น้อยเพียงใด สำมำรถเยี่ยมบ้ำนด้วยวิธีอื่นได้หรือไม่ เช่น กรณีเยี่ยมบ้านหลังคลอด อาจไม่มีความจ าเป็น กรณีผู้ป่วย
หลอดเลือดสมองมีอุปกรณ์ติดตัวและเพ่ิงออกจากโรงพยาบาล อาจพิจารณาเยี่ยมบ้านได ้ทั้งนี้ แนวทางต่าง ๆ ขึ้นอยู่
กับความเสี่ยงในพ้ืนที่และแนวทางปฏิบัติของแต่ละพ้ืนที่ เนื่องจากทีมบุคลากรทางการแพทย์เป็นกลุ่มที่มีโอกาสในการ
สัมผัสเชื้อสูง การเยี่ยมบ้านอาจเพิ่มโอกาสสัมผัสเชื้อให้กับผู้ป่วย หากประเมินแล้วว่าการออกเยี่ยมบ้านยังมีความ
จ าเป็น ควรก าหนดวัตถุประสงค์และประเภทของการเยี่ยมบ้านครั้งนั้น ๆ ให้ชัดเจน และวางแผนการเยี่ยมบ้านที่ใช้
เวลาสั้นกระชับ  ทั้งนี ้วัตถุประสงค์ของการเยี่ยมบ้านสามารถแยกตามประเภทของการเยี่ยมบ้านได้ดังนี้  

1.1   การเยี่ยมบ้านกรณีเจ็บป่วย หากเจ็บป่วยฉุกเฉินควรพิจารณาประสานงานหาทางน าผู้ป่วยส่ง
โรงพยาบาล ในกรณีเจ็บป่วยฉับพลัน ควรพิจารณาให้บริการในรายที่ไม่สามารถเคลื่อนย้ายหรือยากต่อการเข้ารับ
บริการ และควรเลือกวิธีการให้ค าปรึกษาทางโทรศัพท์หรือการใช้โทรศัพท์ภาพ (VDO Calling) เป็นล าดับแรก   
ส าหรับกรณีผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ควรพิจารณาเยี่ยมบ้านเป็นรายกรณี หากไม่มีความจ าเป็นเร่งด่วน ให้พิจารณาการเยี่ยม
บ้านด้วยการโทรศัพท์หรือการใช้โทรศัพท์ภาพ (VDO calling)  

1.2   การเยี่ยมบ้านผู้ป่วยใกล้เสียชีวิต ควรเยี่ยมบ้านในกรณีที่ต้องการดูแลอาการในระยะสุดท้ายที่ไม่
สามารถจัดการได้หรือญาติมีความวิตกกังวล หำกสำมำรถติดตำมอำกำรด้วยวิธีกำรสื่อสำรทำงไกล (distance 
communication) เช่น กำรสื่อสำรผ่ำนโทรศัพท์หรือหรือระบบออนไลน์ ควรเลือกใช้วิธีกำรสื่อสำรทำงไกลเป็น
ล ำดับแรก 

1.3   การเยี่ยมบ้านเพ่ือประเมิน ควรเลือกใช้วิธีให้ค ำปรึกษำทำงโทรศัพท์หรือระบบออนไลน์ ยกเว้นใน
รำยท่ีต้องกำรกำรประเมินเร่งด่วนและไม่สำมำรถประเมินได้โดยช่องทำงอ่ืน เช่น กรณีถูกท ำร้ำยจำกสมำชิกใน
ครอบครัว 

           1.4   การเยี่ยมบ้านหลังจากออกจากโรงพยาบาล ควรเลือกใช้วิธีให้ค าปรึกษาทางโทรศัพท์หรือระบบ
ออนไลน์เป็นทางเลือกหลัก ยกเว้นในกรณีไม่สามารถประเมินโดยช่องทางอ่ืนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และจ าเป็นต้องมี
การให้ความช่วยเหลืออ่ืนหลังออกจากโรงพยาบาล 
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2.  ประเมินผู้ป่วยและครอบครัวจากข้อมูลเบื้องต้น  

ผู้ป่วยและครอบครัวที่ควรได้รับการเยี่ยมบ้าน มีความเจ็บป่วยด้วยโรคใดบ้าง เป็นผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ผู้ป่วยที่
ต้องได้รับการดูแลประคับประคอง ผู้ป่วยที่อยู่ในระยะสุดท้ายของโรค หรือเป็นผู้ที่อยู่ระหว่างการเฝ้าระวัง เป็นผู้ที่
สงสัยการติดเชื้อ หรือติดเชื้อ SARS-CoV2 ที่ทีมแพทย์ต้องไปท าการประเมินให้การรักษา หรือประสานการส่งต่อเพ่ือ
รับการรักษาที่โรงพยาบาล  นอกจากผู้ป่วยแล้ว ในบ้านมีสมาชิกอ่ืน ๆ ที่ต้องได้รับการดูแลหรือไม่ และควรได้รับการ
ดูแลในเรื่องใด รวมถึงควรค านึงถึงความต้องการ/ยินยอม/ยินดี ในการเยี่ยมบ้านของผู้ป่วยและครอบครัว ซึ่งสามารถ
โทรศัพท์ประสานกับผู้ป่วยหรือญาติในเบื้องต้นและสอบถามอาการ ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับโรคโควิด-19 ในกรณีท่ี
ผู้ป่วยและครอบครัวไม่ยินยอม ควรแจ้งทางเลือกของการเยี่ยมแบบโทรศัพทห์รือ VDO call ปรึกษา 

3.  การเตรียมทีมเยี่ยมบ้าน  

ควรมีผู้เยี่ยมบ้านเท่าที่จ าเป็น เพ่ือลดความเสี่ยงการติดเชื้อที่ก าลังระบาดทั้งของผู้ป่วยและทีมเยี่ยมบ้าน 
เลือกสมาชิกทีมท่ีจะลงเยี่ยมให้เหมาะสมตามวัตถุประสงค์และประเภทส าหรับการเยี่ยมบ้าน เช่น เป็นการเยี่ยมเพ่ือ
สอบสวนโรคและป้องกันการสัมผัสเชื้อ การเยี่ยมเพ่ือติดตามการท ากายภาพบ าบัด การเยี่ยมเพ่ือให้การดูแลด้านการ
พยาบาล การเยี่ยมเพ่ือให้การดูแลลดความทรมานความเจ็บปวดจากโรคท่ีเป็น สมาชิกทีมควรเป็นผู้ที่มีทักษะที่
เหมาะสมกับภารกิจในการดูแลครั้งนั้นๆ ทบทวนความเข้าใจแนวปฏิบัติของการป้องกันการติดเชื้อส าหรับผู้ออกเยี่ยม
บ้าน 

อนึ่ง หากเป็นการเยี่ยมบ้านผู้สงสัยว่าติดเชื้อ หรือเป็นผู้ติดเชื้อโควิด-19 ทีมผู้เยี่ยมบ้านควรเป็นผู้ที่มีสุขภาพ
แข็งแรง ไม่มีโรคประจ าตัวที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อเกิดปอดอักเสบรุนแรง ทีมผู้เยี่ยมบ้านต้องประเมินอาการและความ
เสี่ยงของตนเองก่อนไปเยี่ยมบ้าน หากมีความเสี่ยง ไม่ควรไปเยี่ยมและแจ้งกับทีม เพ่ือหาคนแทน 

4.   เตรียมอุปกรณ์เยี่ยมบ้านที่ควรมีพร้อมในกระเป๋าเยี่ยมบ้าน  

อุปกรณ์ส าหรับการตรวจเบื้องต้น : เครื่องวัดอุณหภูมิ เครื่องวัดความดันโลหิต ไฟฉาย ไม้กดลิ้น  ชุด
เครื่องมือตรวจหูและตา หูฟัง เครื่องวัดระดับน้ าตาลแบบพกพา  

ยาส าหรับการรักษาเบื้องต้นที่ใช้บ่อย : โดยเฉพาะยากลุ่มบรรเทาอาการ เผื่อไว้หากคนไข้มีอาการเจ็บป่วย
ด้วยทางเดินหายใจ โรคโควิด-19 เช่น ยาลดไข้แก้ปวด ยาแก้แพ้ ยาลดอาการไอ และสามารถวางแผนในการเตรียมยา
ส าหรับผู้ป่วยจากประวัติที่ทราบล่วงหน้า เช่น การเตรียมยารักษาโรคประจ าตัวส าหรับผู้ป่วยรายนั้น ๆ  

อุปกรณ์ส าหรับการป้องกัน : เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ หน้ากากอนามัย (surgical mask) หน้ากาก N 95 ถุง
มือ  กระจังกันหน้า (face shield) กาวน์ชนิดกันน้ า หรือ ชุดคลุมแขนยาวป้องกันการสัมผัสเชื้อ กรณีต้องใช้ในการท า
หัตถการ หรือเยี่ยมบ้านผู้สงสัยการติดเชื้อหรือผู้ติดเชื้อ  

อุปกรณ์ส าหรับการท าความสะอาดฆ่าเชื้อ : แอลกอฮอล์ 70% และส าลี ส าหรับท าความสะอาดอุปกรณ์ท่ี
ใช้ในการตรวจ ถุงใส่ขยะส าหรับเก็บและแยกขยะติดเชื้อและไม่ติดเชื้อ  

อ่ืน ๆ พิจารณาเตรียมอุปกรณ์ส าหรับการดูแลรักษาตามความเหมาะสม เช่น ชุดอุปกรณ์ท าแผล อุปกรณ์การ
เจาะเลือด ชุดเก็บสิ่งส่งตรวจจากทางเดินหายใจ  ทั้งนี้ ไม่แนะน าให้ท าการเก็บสิ่งส่งตรวจที่บ้าน แต่หากจ าเป็น 
แนะน าให้ประสานทีมตรวจที่มีความพร้อมตามแนวทางปฏิบัติของหน่วยงานของจังหวัดนั้นๆ 
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5.  การแต่งกาย-วางแผนเพื่อป้องกันการสัมผัสและการแพร่กระจายเชื้อส าหรับทีมเยี่ยมบ้าน 

 การเยี่ยมบ้านผู้ป่วยท่ัวไป (ท่ีไม่ได้มีความเสี่ยงในการติดเชื้อ หรือ เป็นผู้ติดเชื้อ COVID-19 ในพ้ืนที่

ที่มีการระบาดของโรคโควิด-19 ควรยึดตามหลัก standard precaution  ควรใส่หน้ากากอนามัย 

(surgical mask) และกระจังหน้า (face shield) ในขณะที่ลงเยี่ยมบ้านผู้ป่วย เพราะแพทย์และทีม

สุขภาพมีโอกาสติดเชื้อแต่ไม่แสดงอาการและสามารถแพร่กระจายเชื้อได้ และควรใส่ถุงมือ เพ่ือลด

โอกาสในการสัมผัสเชื้อ  

 การเยี่ยมบ้านผู้ป่วยที่สงสัยการติดเชื้อ (Patient under Investigation: PUI) หรือ ผู้ป่วยติด

เชื้อ COVID-19 ยืนยันแล้ว (confirmed case) ที่กักตัวที่บ้าน ถือเป็นระดับ “ความเสี่ยงปาน

กลาง” ตามค าแนะน าของกรมควบคุมโรค4  จึงควรสวมหนา้กากอนามัย (surgical mask) กระจัง

หน้า (face shield) และ/หรือ แว่นกันน้ า ชุดคลุมแขนยาวที่กันน้ าและหมวก  

 การเยี่ยมบ้านผู้ป่วย COVID-19 หลังออกจากโรงพยาบาล ควรยึดตามหลัก standard 

precaution  ควรใส่หน้ากากอนามัย (surgical mask) และกระจังหน้า (face shield) ในขณะที่ลง

เยี่ยมบ้านผู้ป่วย เพราะแพทย์และทีมสุขภาพมีโอกาสติดเชื้อแต่ไม่แสดงอาการและสามารถ

แพร่กระจายเชื้อได้ และควรใส่ถุงมือ เพ่ือลดโอกาสในการสัมผัสเชื้อ  

 การเยี่ยมบ้านผู้ป่วยท่ีมีหัตถการที่ท าให้เกิด aerosol  เช่น การให้ออกซิเจนที่เป็น high-flow (> 

5 L/min) การพ่นยาผ่าน Nebulizer การดูดเสมหะ หรือผู้ป่วยมีการใช้ Home BiPAP/CPAP ควร

ใส่หน้ากาก N95 ทุกครั้ง โดยล้างมือก่อนสวมหน้ากาก สวมหน้ากากให้กระชับใบหน้า ดึงสายรัด

คล้องหู หรือดึงสายรัดทั้งสองโอบรัดศีรษะให้แน่น กดโครงลวดให้แนบสันจมูก ทดสอบการแนบสนิท

ของหน้ากาก (Fit Test) โดยใช้มือสองข้างโอบรอบหน้ากาก หายใจออกแรงกว่าปกติ ถ้าแนบสนิท

ใบหน้า จะไม่มีการรั่วของลมหายใจ แต่ดีที่สุดคือ พึงหลีกเลี่ยงการท าหัตถการที่อาจท าให้เกิด 

aerosol ในขณะเยี่ยมบ้าน 

 การใช้ชุดคลุมแขนยาวที่กันน้ า หมวก และกระจังหน้า (face shield) และ/หรือ แว่นกันน้ า 

เพ่ือสวมไปเยี่ยมบ้าน ควรพิจารณาอย่างรอบคอบเป็นรายกรณี เช่น จะต้องเก็บสิ่งส่งตรวจ หรือมี

การท าหัตถการที่เกิด aerosol เนื่องจากการสวมอุปกรณ์ดังกล่าวอาจท าให้ชุมชนเกิดความเข้าใจ

คลาดเคลื่อนในการปฏิบัติของทีมเยี่ยมบ้านต่อผู้ป่วยได้ ทั้งนี้ หากมีการใช้ ต้องเตรียมถุงใส่ขยะติด

เชื้อ ต้องถอดชุดคลุมทันทีก่อนออกจากบ้านผู้ป่วย และทิ้งในถุงขยะติดเชื้อเพ่ือแยกชุดที่ใช้แล้วหลัง

การเยี่ยมบ้านผู้ป่วย และน ามาทิ้งร่วมกับขยะติดเชื้อของสถานพยาบาล 
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ตารางสรุปการใช้อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (PPE) ส าหรับทีมเยี่ยมบ้าน 

  หน้ากากอนามัย 
(Surgical mask) 

หน้ากาก 
N95 

Face shield และ/
หรือ 

แว่นกันน้ า 

ถุงมือยาง 
2 ชั้น 

ชุดกาวน ์
กันน้ า 

และหมวก 
รองเท้าบูท 

ผู้ป่วยท่ัวไป 
(ไม่มีความ

เสี่ยง) 
✓  ✓    

ผู้ป่วย PUI ✓  ✓ ✓ ✓  

ผู้ป่วยกักตัวที่
บ้าน 

(confirmed 
case) 

✓  ✓ ✓ ✓  

ผู้ป่วยโควิดหลัง 
D/C ✓  ✓    

ผู้ป่วยท่ีมี
หัตถการที่เกิด 

aerosol 

 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

 

            6. การเดินทาง 

ทีมบุคลากรทางการแพทย์ และพนักงานขับรถ ควรใส่หน้ากากอนามัยเสมอในขณะโดยสารบนรถ และหาก

เป็นไปได้ ควรเปิดหน้าต่างในรถให้มีการถ่ายเทอากาศ  
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ส่วนที่ 2 

แนวทางปฏิบัติในการประเมินและการให้ค าแนะน าการดแูลที่บ้าน 
และสรุปวางแผนต่อเนื่องหลังการเยี่ยมบ้าน 

การเยี่ยมบ้านส าหรับแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวและทีมสหวิชาชีพ โดยส่วนใหญ่ทีมเยี่ยมบ้านจะคุ้นเคยกับ
การประเมินด้วยเครื่องมือ INHOMESSS5  แต่ในสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 แนวทางปฏิบัติส าหรับการ
ดูแลผู้ติดเชื้อ จะแนะน าให้ผู้ติดเชื้อทุกรายเข้ารับการรักษาและสังเกตอาการในโรงพยาบาล ดังนั้น แนวทางปฏิบัตินี้จึง
พัฒนาขึ้นเป็นข้อเสนอแนะที่เฉพาะส าหรับการประเมินและการดูแลผู้สงสัยการติดเชื้อที่ต้องเฝ้าระวังโรคที่บ้าน 
หรือผู้ติดเชื้อที่รักษาหายแล้วกลับมาสังเกตเฝ้าระวังอาการต่อที่บ้าน และควรพิจารณาเลือกใช้ร่วมกับแนวทาง
ปฏิบัติของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข  

I Immobility:  

 ในระยะที่ยังต้องกักตัวสังเกตอาการหรือมีการติดเชื้อ ผู้ป่วยไม่ควรออกไปนอกบ้าน เพ่ือลดโอกาสใน

การแพร่กระจายของเชื้อ งดกิจกรรมนอกบ้าน งดไปในที่ชุมชน งดใช้บริการขนส่งสาธารณะ 

N     Nutrition:  

 พ้ืนที่รับประทานอาหารส าหรับผู้ที่สงสัยการติดเชื้อหรือผู้ที่ติดเชื้อ แยกออกไปจากสมาชิกภายใน

บ้าน 

 อุปกรณ์แก้วน้ า ช้อน ถ้วย ชาม ควรมีใช้ส่วนตัวและแยกต่างหาก และควรแยกท าความสะอาด  

 หากผู้สงสัยการติดเชื้อประกอบอาหารเอง ควรมีพ้ืนที่ประกอบอาหารและท าความสะอาดเฉพาะ

ส่วนตัวแยกจากสมาชิกในบ้าน ควรล้างมือทุกครั้งก่อนประกอบอาหาร และก่อนการรับประทาน

อาหาร และควรเช็ดมือให้แห้งด้วยกระดาษเช็ดมือแบบใช้แล้วทิ้ง (หากสามารถจัดหาได้) หากไม่มี

ควรมีผ้าเช็ดมือที่เป็นส่วนตัว 

 หากมีผู้จัดหาอาหารมาให้ ควรมีพ้ืนที่เฉพาะส าหรับรับอาหารเพื่อป้องกันการสัมผัสใกล้ชิด  

H     Housing:   

 ควรมีการจ ากัดพ้ืนที่ใช้สอยส าหรับผู้ป่วยหรือผู้ที่สงสัยการติดเชื้อ ให้มีขอบเขตอยู่ในพ้ืนที่ของตน

แยกจากสมาชิกอ่ืน ๆ ภายในบ้าน 

 หากเป็นไปได้ ห้องนอน ห้องน้ า พื้นที่ในการท าครัวและรับประทานอาหาร ควรแยกที่เป็นส่วนตัว 

หากไม่สามารถมีห้องน้ า ห้องครัว ห้องท าอาหารที่เป็นส่วนตัว อย่างน้อยควรมีห้องนอนแยกออกไป 

และควรเปิดประตูและหน้าต่างให้อากาศถ่ายเทได้ดี แสงสว่างเข้าถึงได้  
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 หากไม่สามารถแยกให้ผู้ป่วยหรือผู้ที่สงสัยการติดเชื้อมีพ้ืนที่แยกเป็นส่วนตัว ควรต้องก าหนดให้มี

ระยะห่างระหว่างผู้ป่วยหรือผู้ที่สงสัยการติดเชื้อ กับสมาชิกอ่ืน ๆ ในบ้านให้ห่างกันเป็นระยะ 1-2 

เมตรเป็นอย่างน้อย 

O      Other People:  

 หากอยู่ระหว่างการเฝ้าระวังผู้สงสัยการติดเชื้อ หรือผู้ติดเชื้อโควิด-19 ที่ไม่สามารถดูแลตัวเองได้ 

จ าเป็นต้องมีผู้ดูแล (Caregiver)  ผู้ดูแลควรเป็นผู้ที่มีสุขภาพแข็งแรง ไม่มีโรคประจ าตัวหรือเป็นกลุ่ม

ที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อที่มีอาการรุนแรง ทั้งนี้ ทีมเยี่ยมบ้านควรประเมินให้มั่นใจว่าผู้ดูแลมีความรู้ใน

การป้องกันตัวเอง ลดโอกาสในการติดเชื้อ ซึ่งผู้ดูแลควรใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา และใส่ถุงมือ

หากมีการสัมผัสตัว หยิบจับเสื้อผ้าเครื่องใช้ของผู้ป่วย หรือท าความสะอาดบริเวณท่ีอยู่อาศัยของ

ผู้ป่วย  

 สุขภาพของสมาชิกในบ้าน หากมีผู้ใดท่ีเป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการติดเชื้อรุนแรง ทีมเยี่ยมบ้านควรต้อง

ประเมินและให้ความรู้กับสมาชิกในบ้านให้มีศักยภาพในการที่จะดูแลป้องกันตนเอง  แนะน าการ

สังเกตอาการ ทีมเยี่ยมบ้านควรออกแบบร่วมกับสมาชิกในบ้านถึงวิธีการเฝ้าระวังอาการป่วยในช่วง

การกักกันในที่พักอาศัย และประเมินระดับความเสี่ยงและค าแนะน าในการปฏิบัติตน COVID19 ของ

กรมควบคุมโรค 

 ผู้ที่อยู่ระหว่างการเฝ้าระวังสงสัยการติดเชื้อหรือผู้ติดเชื้อ ควรอยู่ห่างจากสมาชิกคนอ่ืน ๆ ในบ้าน 

โดยเฉพาะผู้ที่เป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการติดเชื้อรุนแรง และหากไม่มีบริเวณท่ีอยู่อาศัยส่วนตัว ควรมี

ระยะห่างไม่น้อยกว่า 1-2 เมตร  

M     Medications:   

 ผู้ที่อยู่ระหว่างการเฝ้าสังเกตอาการ ควรได้รับประทานยาส าหรับการรักษาโรคประจ าตัวเดิม และพิจารณา
ความจ าเป็นในการต้องได้รับยาส าหรับการรักษาอาการติดเชื้อหรือยาบรรเทาอาการอ่ืนเพ่ิมเติม ไม่ควรให้ยาลดไข้
หรือยาบรรเทาอาการปวดกลุ่ม NSAIDs เพราะ จะท าให้การสังเกตอาการไข้ท าได้ยากข้ึน และอาจมีอาการ
ข้างเคียงจากยา NSAIDS 

E      Examinations:  

 ส าหรับผู้ที่ต้องเฝ้าระวังสังเกตอาการ ควรมีการวัดอุณหภูมิร่างกายทุกวัน หากไข้สูงกว่า 37.5 องศา

เซลเซียส ให้พิจารณาตรวจระบบทางเดินหายใจ มีการหอบเหนื่อย คออักเสบ หรือเสียงหายใจ

ผิดปกติ ที่เป็นข้อบ่งชี้ให้ต้องรับการรักษาในโรงพยาบาล ทั้งนี้ แนวทางปฏิบัติของกระทรวง

สาธารณสุขในปัจจุบัน ให้รับผู้ติดเชื้อทุกคนเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล โดยเฉพาะผู้ติดเชื้อที่เป็นกลุ่ม

เสี่ยงต่อการติดเชื้อรุนแรง เป็นผู้สูงอายุ มีโรคประจ าตัว ไม่ควรสังเกตอาการเองที่บ้าน เพราะโรค 
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อาจมีการเปลี่ยนแปลงและด าเนินโรครวดเร็ว ดังนั้น ควรเข้ารับการรักษาและสังเกตอาการใน

โรงพยาบาลจังหวัดที่มีศักยภาพความพร้อมในการดูแล หากจ าเป็นต้องใส่ท่อช่วยหายใจ  

 หากสมาชิกในบ้านมีการสัมผัสผู้สงสัยติดเชื้อ ควรมีการเฝ้าระวังอาการเป็นเวลาอย่างน้อย 14 วัน 

 ประเมินสภาพจิตใจสังคม ความเครียด ภาวะซึมเศร้า ความเสี่ยงต่อการท าร้ายตนเองของคนใน

ครอบครัว และการเฝ้าระวังการถูกแบ่งแยกตีตราจากสังคม  

S     Safety:   ประเมินว่าผู้ที่อยู่ระหว่างการสังเกตอาการและสมาชิกมีความรู้ความเข้าใจในประเด็นต่าง ๆ 
ต่อไปนี้  

 ผู้ที่อยู่ระหว่างการสังเกตเฝ้าระวังการติดเชื้อ ควรใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาเพ่ือลดการ

แพร่กระจายของเชื้อ 

 กรณีไอ จาม ควรปิดปากจมูกด้วยกระดาษทิชชูทุกครั้ง โดยปิดถึงคาง และทิ้งทิชชูในถุงพลาสติกและ

ปิดปากถุงให้สนิทก่อนทิ้ง ในกรณีท่ีหยิบกระดาษทิชชูไม่ทัน แนะน าให้ใช้แขนเสื้อปิดปากจมูกเมื่อไอ

หรือจาม หลังการไอ จาม ควรท าความสะอาดมือด้วยน้ าและสบู่ทันที หรืออาจใช้เจลแอลกอฮอล์ 

หากไม่สามารถล้างมือด้วยน้ าและสบู่ทันที  

 ระมัดระวังเรื่องการป้องกันอันตรายจากแอลกอฮอล์ เนื่องจากพบว่าในสถานการณ์การระบาด มี

อุบัติเหตุไฟลวกท่ีมือจากการใช้เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ ทีมสุขภาพควรต้องให้ความรู้เรื่องนี้ส าหรับ

ผู้ป่วยและครอบครัวด้วย  

 ของใช้ส่วนตัวของผู้ป่วย เสื้อผ้า ผ้าห่ม ผ้าเช็ดตัว จาน ชาม ช้อน ควรแยกใช้และควรแยกท าความ

สะอาด  

 หากไม่สามารถแยกใช้ห้องน้ ากับสมาชิกในครอบครัว ในการประกอบกิจวัตรประจ าวัน ผู้ที่อยู่

ระหว่างการเฝ้าระวังการติดเชื้อหรือผู้ติดเชื้อ ควรใช้ห้องน้ าเป็นคนสุดท้าย และให้ท าความสะอาด

ทันทีหลังใช้ ทั้งนี้ ให้ปิดฝาทุกครั้งก่อนกดชักโครกเพ่ือป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรค 

 กรณีท่ีมีการใช้พ้ืนที่ร่วมกัน ควรมีการท าความสะอาดจุดเสี่ยงที่มีการสัมผัสร่วมกัน เช่นบริเวณโถ

ส้วม อ่างล้างมือ ก๊อกน้ า ลูกบิดประตู และล้างมือด้วยน้ าและสบู่ทุกครั้ง  

 การท าความสะอาด แนะน าให้ผู้ท าความสะอาดสวมอุปกรณ์ป้องกันร่างกาย ได้แก่ หน้ากากอนามัย 

หมวกคลุมผม แว่นป้องกัน ถุงมือยาง รองเท้าบูทและผ้ากันเปื้อนพลาสติก ท าความสะอาดบริเวณท่ี

มีการสัมผัสร่วมบ่อย และจุดเสี่ยงอ่ืน ๆ  

o พ้ืนผิวทั่วไปที่เป็นโลหะ สิ่งของ ของอุปกรณ์ พ้ืนที่ขนาดเล็ก เช่นลูกบิดประตู ใช้ 

แอลกอฮอล์ 70%   
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o ส าหรับพื้นผิวที่เป็นวัสดุแข็ง ไม่มีรูพรุน เช่น พ้ืนกระเบื้อง เซรามิก สแตนเลส  (แต่ไม่เหมาะ

กับพ้ืนผิวที่เป็นโลหะ) ควรท าความสะอาด ด้วยน้ ายาฟอกขาว (ไฮเตอร์ ซึ่งมีส่วนผสมของ

โซเดียมไฮโปคลอไรท์ 5% ปริมาณ 1 ส่วนผสมน้ า 49  ส่วน) และควรท าความสะอาด 

ห้องน้ า ห้องส้วม ด้วยน้ ายาล้างห้องน้ าอย่างสม่ าเสมอ และอาจท าลายเชื้อด้วยน้ ายาฟอก

ขาว (ไฮเตอร์) ทั้งนี้ ขณะท าความสะอาด ควรเปิดประตู หน้าต่าง เพื่อให้มีการระบาย

อากาศ  

 หลังท าความสะอาด ควรซักผ้าส าหรับเช็ดท าความสะอาดและไม้ถูพ้ืน ด้วยน้ าผสมผงซักฟอก หรือ

น้ ายาฆ่าเชื้อ แล้วซักด้วยน้ าสะอาดอีกครั้ง และน าไปผึ่งตากแดดให้แห้ง  

 ท าความสะอาดเสื้อผ้า ผ้าปูเตียง ปลอกหมอน ผ้าขนหนู ด้วยสบู่หรือผงซักฟอกธรรมดาและน้ า หรือ

ซักผ้าด้วยน้ าร้อนที่อุณหภูมิน้ า 60-90 องศาเซลเซียส  

 การคัดแยกขยะ ควรแยกเป็น 2 ประเภท คือ ขยะทั่วไปและขยะที่ปนเปื้อนน้ ามูก น้ าลาย สารคัด

หลั่ง เช่น หน้ากากอนามัย ทิชชู เป็นต้น ขยะปนเปื้อนนี้ให้เก็บรวบรวมและท าลายเชื้อในถุงขยะ 2 

ชั้น โดยถุงขยะใบแรกท่ีบรรจุมูลฝอยแล้ว ให้ราดด้วยน้ ายาฆ่าเชื้อหรือน้ ายาฟอกขาว จากนั้นมัดปาก

ถุงให้แน่น แล้วซ้อนด้วยถุงขยะอีก 1 ชั้น มัดปากถุงให้แน่นอีกครั้ง น าไปทิ้งรวมกับมูลฝอยทั่วไป 

หรือเก็บรวบรวมแยกไว้เฉพาะตามที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนด 

 ไม่แนะน าให้ท าการพ่นฆ่าเชื้อในบ้านและบริเวณบ้าน เพ่ือป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ 

S     Spiritual Health  
 การท าความเข้าใจความเชื่อ ค่านิยมของคนในบ้าน สิ่งยึดเหนี่ยว รวมถึงเข้าใจความกังวลในสถานการณ์การ
ระบาดของโรคโควิด-19 ทั้งของผู้ที่อยู่ระหว่างการเฝ้าระวังสังเกตอาการ ผู้ติดเชื้อ ครอบครัว และชุมชน ว่ามีความ
หวาดกลัวหรือความรังเกียจอย่างไรหรือไม่ บุคลากรทางการแพทย์สามารถใช้การสื่อสารทางบวกเพ่ือช่วยให้เกิด
ความเข้าใจที่ถูกต้อง ลดความหวาดกลัว ความกังวลของครอบครัวและชุมชน 

S  Services  

 ตรวจสอบความเข้าใจ ความเครียดความกังวลต่อการระบาดของโรค สื่อสารเพ่ือให้เกิดความเข้าใจ 

และมีแนวทางส าหรับการลดความเครียดความกังวล  

 ผู้ป่วยและครอบครัวมีปัญหาทางเศรษฐกิจหรือไม่ มีแนวทางการแก้ปัญหาอย่างไร จ าเป็นต้อง

ประสานหน่วยงานอื่น เพ่ือให้ความช่วยเหลือหรือไม่  

 ควรมีการตกลงวางแผนการดูแลร่วมกันกับผู้ป่วยและญาติ ท าความเข้าใจหากจ าเป็นต้องมีการรับ

การบริการที่หน่วยบริการหรือโรงพยาบาล 
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 ประเมินหน่วยบริการในพ้ืนที่แวดล้อม ที่จะช่วยเอ้ือในการดูแลผู้ป่วยและชุมชน ร้านขายยา คลินิก 

สถานบริการที่คนในชุมชนใช้บริการ เทศบาลและหน่วยงานสาธารณสุขที่เก่ียวข้องกับละแวกบ้าน

ของผู้ป่วย  

   ทั้งนี้ หลังการเยี่ยมบ้าน ไม่ว่าจะเป็นการออกเยี่ยมบ้านในพ้ืนที่ หรือการเยี่ยมบ้านด้วยวิธีการอ่ืน ๆ เช่นการ
โทรศัพท์ หรือการสื่อสารผ่านระบบออนไลน์ จ าเป็นต้องมีการทบทวนสรุปการเยี่ยมบ้าน บันทึกการเยี่ยมบ้านและการ
วางแผนการดูแลต่อเนื่องร่วมกับทีม รวมทั้งท าการบันทึกการประเมินและการให้การดูแลให้ครบถ้วนในระบบเวช
ระเบียน โดยทบทวนประเมิน (Re-evaluation) วางแผนการเยี่ยมบ้านตามแนวทางปฏิบัติการเยี่ยมบ้านและการดูแล
สุขภาพที่บ้านในสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19  
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ส่วนที่ 3 

ภาคผนวก  
ข้อมูลพื้นฐานทางระบาดวิทยาของโรคโควิด 19 

โรคโควิด-19 เป็นโรคติดเชื้อไวรัสอุบัติใหม่ที่พบว่ามีการระบาดตั้งแต่เดือนธันวาคม 2019 ในมณฑลหูเป่ย 
(Hubei) เมืองอู่ฮ่ัน (Wuhan)  สาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งในปัจจุบันทราบว่าเป็นเชื้อไวรัสโคโรนาที่ท าให้เกิดปอด
อักเสบรุนแรง (Severe Acute Respiratory Syndrome: SARS) และให้ชื่อไวรัสนี้ว่า SARS-CoV-26 จากที่เดิมให้ชื่อ
ว่า 2019-nCoV เนื่องจากโครงสร้างทางพันธุกรรมส่วนของไวรัสที่จับกับเซลล์ร่างกาย มีความใกล้เคียงกับโครงสร้าง
พันธุกรรมของโคโรนาไวรัสที่ท าให้เกิดโรคปอดอักเสบ SARS Corona Virus และจับกับตัวรับที่เซลล์ในต าแหน่ง
เดียวกันคือ Angiotensin-converting enzyme 2 (ACE2)  ซ่ึงไวรัส SARS-CoV2 เป็นไวรัสที่มีเปลือกเป็นไขมันหุ้ม6 

การแพร่กระจายเชื้อและการเกิดโรค 
การแพร่กระจายของเชื้อส่วนใหญ่เกิดจากสารคัดหลั่งจากทางเดินหายใจ (Respiratory Droplets)6 

โดยละอองฝอยเข้าสู่ร่างกาย ผ่านการไอ จาม การพูดคุย (droplets transmission) หรือผ่านการสัมผัสพ้ืนผิวที่มีเชื้อ
โรค แล้วจับต้องบริเวณ จมูก ปาก ตา (contact transmission)  ทัง้นี้ สารคัดหลั่งจากทางเดินหายใจนี้กระจาย
ออกไปจากร่างกายได้ไม่เกินระยะ  6 ฟุต หรือ 2  เมตร  และจะลอยอยู่ในอากาศได้ไม่นาน อย่างไรก็ตาม จากการท า
หัตถการทางการแพทย์ท่ีท าให้เกิดละอองในอากาศ (Aerosol) เช่น การให้ออกซิเจน (high flow oxygen 
administration)  การพ่นยา (nebulizer) การช่วยหายใจก่อนใส่ท่อช่วยหายใจ การใส่และถอดท่อช่วยหายใจ 
(Intubation & ex-tubation)  การเจาะคอ (tracheostomy) การช่วยกู้คืนชีพ (Cardiopulmonary resuscitation)   
การส่องกล้องในทางเดินหายใจ (bronchoscopy) การส่องกล้องในอวัยวะภายในส่วนบนของร่างกาย (upper 
endoscope) ซึ่งละอองในอากาศนี้ สามารถอยู่ในอากาศได้นานถึง 3 ชั่วโมง7  ดังนั้น ในกรณีที่มีการท าหัตถการ
เหล่านี้ แนะน าให้ใช้มาตรการควบคุมป้องกันการติดเชื้อส าหรับป้องกันการติดเชื้อทางอากาศ6  

ทั้งนี้ การแพร่กระจายเชื้อไวรัสส่วนใหญ่เกิดข้ึนในระยะต้น ๆ ของการติดเชื้อ และมีอาการของระบบทางเดิน
หายใจ และพบว่าสามารถแพร่กระจายผ่านผู้ที่ไม่มีอาการระบบทางเดินหายใจ หรือผู้ป่วยที่ยังอยู่ในระยะฟักตัว เมื่อ
ไวรัสออกมาจากร่างกายผู้ติดเชื้อ จะปนเปื้อนในสิ่งแวดล้อม เช่น มือจับประตู สวิตช์เปิดปิดไฟ หน้าต่าง ประตู ห้องน้ า 
ขันน้ า อ่างล้างหน้า โถส้วม8,9 แต่จะถูกท าลายเมื่อมีการท าความสะอาดด้วยน้ ายาฆ่าเชื้ออย่างสม่ าเสมอ8  

ข้อมูลเรื่องการติดเชื้อจากคนสู่สัตว์เลี้ยงในปัจจุบันยังมีไม่มาก ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อประเทศสหรัฐอเมริกา 
(CDC) แนะน าให้ผู้สงสัยว่าอาจจะติดเชื้อ SAR-CoV2 หรือผู้ติดเชื้อ หลีกเลี่ยงการสัมผัสใกล้ชิดกับสัตว์เลี้ยงในช่วงที่
ต้องแยกตัวหรือกักตัว  

การเกิดโรค  
เชื้อไวรัส SARS-CoV2 แพร่กระจายจากผู้ติดเชื้อ ผ่านการสัมผัสสารคัดหลั่งจากการไอ จาม พูดคุย เข้าสู่

ทางเดินหายใจ หรือการสัมผัสพ้ืนผิวที่ปนเปื้อนสารคัดหลั่งที่มีเชื้อไวรัส (SARS-CoV2) เข้าสู่ร่างกายโดยการสัมผัสเยื่อ
บุที่ตา ปาก และจมูก  เมื่อเชื้อไวรัส SARS-CoV2 เข้าสู่ร่างกาย ระยะฟักตัวประมาณ 14  วันหลังการสัมผัสเชื้อ ทั้งนี้
โดยส่วนใหญ่พบว่าระยะฟักตัวจะอยู่ระหว่าง 4-5 วัน  
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ผู้ติดเชื้อแต่ละรายจะมีอาการของโรคแตกต่างกันไป โดย 81% มีอาการไม่รุนแรง (ไม่มีอาการ มีอาการ

เล็กน้อย (ไข้ ไอ มีน้ ามูก เจ็บคอ ไม่ได้กลิ่น) หรือมีอาการปอดอักเสบเล็กน้อย) 14 % อาการรุนแรง (มีอาการหอบ
เหนื่อย อาการขาดออกซิเจน  ติดเชื้อที่ปอดมากกว่า > 50% จากภาพถ่ายเอกซเรย์ ในช่วง 24 ถึง 48  ชั่วโมงแรก
หลังการติดเชื้อ) 5% อาการวิกฤต  (ระบบทางเดินหายใจล้มเหลว มีอาการช็อค (shock) หรือการท างานล้มเหลวของ
อวัยวะหลายส่วน (multiorgan dysfunction) และมีอัตราการเสียชีวิต 2.3%   

การเกิดโรครุนแรงสามารถเกิดขึ้นในผู้ติดเชื้อในทุกกลุ่มอายุ แต่พบว่าโดยส่วนใหญ่เกิดในผู้ใหญ่ที่มีอายุมาก 
หรือมีโรคประจ าตัว ทั้งนี้ โรคประจ าตัวที่สัมพันธ์กับการเกิดโรครุนแรง ได้แก่ โรคหลอดเลือดหัวใจ โรคเบาหวาน โรค
ความดันโลหิตสูง โรคปอดเรื้อรัง โรคมะเร็ง โรคไตเรื้อรัง โรคอ้วน (BMI ≥ 35)  

มาตรการในการป้องกันการติดเชื้อและควบคุมการแพร่กระจายของเชื้อ ประกอบด้วย 

1. การป้องกันการสัมผัสเชื้อ 

I. การป้องกันกลุ่มเสี่ยงที่มีต่อการติดเชื้อรุนแรง ซึ่งได้แก่ กลุ่มผู้สูงอายุ และผู้ที่มีโรคประจ าตัว โดยลด

โอกาสในการสัมผัสกับเชื้อ  

II. การให้ความรู้เพ่ือการป้องกันการสัมผัสกับเชื้อ 

i. การล้างมือด้วยน้ าและสบู่ เนื่องจากเชื้อ SARS-CoV2 เป็นเชื้อไวรัสชนิดมีเปลือกหุ้มเป็น

ไขมัน จะถูกท าลายด้วยสบู่  การล้างมือด้วยน้ าและสบู่ 7 ขั้นตอน นานอย่างน้อย 20 วนิาที 

จะลดโอกาสการติดเชื้อจากการสัมผัส  

ii. หากอยู่ในสถานการณ์ท่ีไม่สามารถล้างมือด้วยน้ าและสบู่ได้ตลอดเวลา แนะน าให้พกเจล

แอลกอฮอล์ที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์เข้มข้นอย่างน้อย 70% ติดตัว เพ่ือใช้ในการล้างมือ

ฆ่าเชื้อ เช่น ระหว่างการเดินทาง การจับจ่ายซื้อของ หรือท าธุรกรรมที่มีการสัมผัสรับส่ง

สิ่งของกับบุคคลอ่ืน การสัมผัสจากการจับราวบนรถโดยสาร รับส่งเอกสาร รับส่งเงิน ยื่น

รับส่งอาหาร เป็นต้น 

iii. การใส่หน้ากากอนามัยในกลุ่มที่มีโอกาสสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อหรือกลุ่มผู้สงสัยการติดเชื้อ 

เช่น บุคลากรทางการแพทย์ หรือผู้ดูแลผู้ป่วย ควรใส่หน้ากากอนามัย (surgical mask) 

หรือ หน้ากาก N-95  เนื่องจากปัจจุบันการแพร่ระบาดเกิดในวงกว้าง และเชื้อสามารถแพร่ 

กระจายได้ถึงแม้ไม่มีอาการ แนะน าให้ประชาชนทั่วไปสวมหน้ากากผ้าเมื่ออยู่ในที่สาธารณะ 

หรืออยู่ในพ้ืนที่ที่มีความแออัด มีโอกาสแพร่กระจายหรือสัมผัสกับเชื้อไวรัสสูง เช่น ในรถ

สาธารณะ ทั้งนี้ กลุ่มที่ส าคัญที่สุดที่จ าเป็นต้องใส่หน้ากากอนามัย (surgical mask) คือผู้ติด

เชื้อไวรัส SARS-CoV2 หรือกลุ่มผู้สงสัยการติดเชื้อ เพื่อลดการแพร่กระจายของเชื้อ 
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iv. การใส่อุปกรณ์ป้องกันการติดเชื้อ (Personal Protective Equipment: PPE) ได้แก่  เกราะ

ก าบังหน้า face shield,  แว่น, ถุงมือ, ชุดคลุมแขนยาวกันน้ าเพื่อป้องกันการสัมผัสเชื้อที่ใช้ 

แล้วทิ้งหลังการปฏิบัติงาน ในกลุ่มบุคลากรทางการแพทย์ที่ท างานใกล้ชิดกับผู้ป่วยหรือผู้

สงสัยการติดเชื้อ  

2. การฆ่าเชื้อรักษาสุขอนามัยของสิ่งแวดล้อม และท าลายมูลฝอยที่อาจมีการปนเปื้อนเชื้อโรค 

I. พ้ืนผิวบริเวณท่ีมีการสัมผัสร่วมกันบ่อย ๆ เช่น ปุ่มกดสวิตซ์ไฟ รีโมทคอนโทรล บานจับประตู ลูกบิด

ประตู ก๊อกน้ า เก้าอ้ี ราวบันได ควรมีการท าความสะอาดโดยน าผ้าส าหรับเช็ดท าความสะอาดชุบ

น้ ายาฟอกขาวที่มีโซเดียมไฮโปคลอไร ที่เตรียมให้มีส่วนผสมเข้มข้น 0.1%  หรือแอลกอฮอล์ 70% 

หรือไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ 0.5% เช็ดท าความสะอาดและฆ่าเชื้อ ทั้งนี้ ควรหลีกเลี่ยงการใช้สเปรย์

ฉีดพ่นเพ่ือฆ่าเชื้อ เนื่องจากอาจท าให้เกิดการแพร่กระจายของเชื้อโรค2  และควรสวมอุปกรณ์

ป้องกันตัวเอง (ถุงมือ หน้ากากผ้า เสื้อผ้าที่จะเปลี่ยนหลังท าความสะอาด) ทุกครั้งเมื่อต้องท าความ

สะอาดฆ่าเชื้อ ควรเปิดประตูหน้าต่าง เพ่ือให้มีการระบายอากาศ  

II. ควรแยกจัดการมูลฝอยที่ปนเปื้อนน้ ามูก น้ าลาย สารคัดหลั่งของผู้ที่แยกสังเกตอาการที่บ้าน เช่น 

หน้ากากอนามัย กระดาษทิชชู เป็นต้น โดยในแต่ละวันให้เก็บรวบรวมและท าลายเชื้อโดยใส่ถุงขยะ 

2 ชั้น โดยถุงขยะใบแรกท่ีบรรจุมูลฝอยแล้ว ให้ราดด้วยน้ ายาฆ่าเชื้อหรือน้ ายาฟอกขาว จากนั้นมัด

ปากถุงให้แน่น แล้วซ้อนด้วยถุงขยะอีก 1 ชั้น มัดปากถุงให้แน่นอีกครั้ง น าไปทิ้งรวมกับมูลฝอยทั่วไป 

หรือเก็บรวบรวมแยกไว้เฉพาะตามที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนด2,10 

3. การลดการสัมผัสเชื้อและการกระจายเชื้อด้วยการรักษาระยะห่างทางกาย (Physical Distance) หรือเดิม

เรียกว่าการรักษาระยะห่างทางสังคม (Social Distance)  และการกักกันผู้ที่สงสัยว่าติดเชื้อ (Quarantine) 

โดยมีการแนะน าให้เว้นระยะห่างระหว่างบุคคลเป็นระยะ 6 ฟุต หรือ  2 เมตร เพื่อลดโอกาสการได้รับเชื้อ

ระหว่างบุคคลจาก droplets transmission   

สามารถสรุปมาตรการหลักส าหรับการป้องกันการเกิดโรคโควิด-19 ตามกรอบแนวคิดปัจจัยสามทางระบาด
วิทยา  (Epidemiologic Triad) ซึ่งอธิบายการเกิดโรค จากการเสียสมดุลของปัจจัยสามส่วนคือ ปัจจัยด้านสิ่งก่อโรค 
(agent)  ปัจจัยด้านผู้รับเชื้อ ( host) ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม (environment) ตามแผนภูมิดังภาพ  
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