
 

 
ประกาศราชวิทยาลยัแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย 

ฉบับท่ี  08 / 2563 
เรื่อง แนวทางปฏิบัติการเยี่ยมบ้านและการดูแลสุขภาพท่ีบ้าน ในสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด 19 

 

 
 จากสถานการณ์การแพรร่ะบาดของโรคติดเช้ือไวรสัโคโรนา 2019 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-
19)) หรือโรคโควิด 19 ราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย ขอเป็นกำลงัใจและสนบัสนุนการ
ทำงานของแพทยเ์วชศาสตร์ครอบครัว ทีมสหวิชาชีพ และบุคลากรสาธารณสุข ในการปฏิบัติงานด้วยความระมัดระวัง 
เพื่อลดความเสี่ยงต่อการติดเช้ือโควิด-19  

ในการนี้ ราชวิทยาลัยแพทยเ์วชศาสตร์ครอบครัวฯ ได้พัฒนาแนวทางปฏิบัติการเยี่ยมบ้านโดยยึดหลักการ
เยี่ยมบ้านที่ใช้สำหรับแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว รวมทั้งรวบรวมคำแนะนำ และข้อมลูอ้างอิงจากหลายหน่วยงานทั้ง
ในประเทศไทย และต่างประเทศ ที่น่าเช่ือถือ โดยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวสามารถนำไปปรบัใช้ให้เหมาะสมกบั
บริบทในพื้นที่ของตนเอง 

 

     ประกาศ ณ วันที่  12  พฤษภาคม พ.ศ. 2563 

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

ในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Coronavirus Disease 2019) หรือ 

 โรคโควิด-19 สำหรับทีมบริการสุขภาพปฐมภูมิ 

ราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย  

Version 2.0 

วันท่ี 12 พฤษภาคม 2563 

ราชวิทยาลัยแพทยเ์วชศาสตร์ครอบครัวแหง่ประเทศไทยได้พัฒนาแนวทางปฏิบัติน้ีสำหรบัแพทย์และทีม
บริการปฐมภูมิที่ทำงานเยี่ยมบ้านในชุมชน  เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดูแลเยี่ยมบ้านผู้ป่วยทั่วไป  กลุ่มผูส้ัมผสัเช้ือที่
จำเป็นต้องสังเกตอาการ และผูป้่วยที่อาจเจ็บป่วยด้วยโรคโควิด-19 ที่มีความจำเป็นต้องได้รับการดูแลที่บ้าน  

เอกสารฉบบันี้พฒันาข้ึนจากหลักการเยี่ยมบ้านที่ใช้สำหรับแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว คำแนะนำในการเยี่ยม
บ้านผู้ป่วยโรคโควิด-19 ขององค์การอนามัยโลก1 แนวทางปฏิบัติด้านสาธารณสุขเพื่อการจัดการภาวะการระบาดของ
โรคโควิด-19 ในข้อกำหนดตามมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2558 
(ฉบับ 1)2  โดยกระทรวงสาธารณสุข และข้อมูลจากการปฏิบตัิงานในพื้นที่ของแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวในช่วงการ
ระบาดของโรคโควิด-19 

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติให้เกิดความปลอดภัยในการปฏิบัติงานของแพทย์และทีมสหวิชาชีพ
ที่เยี่ยมบ้านผูป้่วย ครอบครัว และประชาชนในพ้ืนท่ีท่ีมีการระบาดของโรคโควิด-19 เพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุม
ป้องกันการติดเช้ือและการระบาดของโรคในชุมชน  และใหก้ารดูแลผู้ป่วย ครอบครัวและชุมชน อย่างครอบคลมุทัง้ใน
มิติทางกาย ใจ จิตวิญญาณและสังคม  

เนื้อหาในเอกสารนี้แบ่งเป็น 3 ส่วน คือ  

ส่วนท่ี 1  การเตรียมการก่อนการเยี่ยมและการดูแลที่บ้าน  

ส่วนท่ี 2  แนวทางปฏิบัติในการประเมินการให้คำแนะนำการดูแลทีบ่้านและสรุปวางแผนต่อเนื่องหลังการ  
            เยี่ยมบ้าน  

ส่วนท่ี 3  ภาคผนวก 
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ส่วนท่ี 1  

การเตรียมการก่อนการเยี่ยมและการดูแลสุขภาพท่ีบา้น 
 

ก่อนการเยี่ยมและการจัดบริการดูแลสุขภาพที่บ้าน แพทย์และทีมสุขภาพจำเป็นต้องมีการวางแผนเตรียมการ
ให้เหมาะสม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานการณ์ทีม่ีการระบาดของโรคโควิด-19 ซึ่งเป็นโรคอุบัติใหม่ ยังไมม่ีวัคซีน
ป้องกันโรค และผู้ติดเช้ืออาจไม่แสดงอาการ หรือเกิดอาการติดเช้ือ หรือเกิดปอดอักเสบรุนแรงถึงแก่ชีวิตได้ 
โดยเฉพาะหากเป็นผูสู้งอายุหรอืมีโรคประจำตัว โรคหลอดเลือดหัวใจ โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสงู โรคปอด
เรื้อรัง โรคมะเร็ง โรคไตเรื้อรัง โรคอ้วน (BMI ≥ 35 กก/ตร.ม.)3   ดังนั้น ราชวิทยาลัยฯ จึงมีข้อแนะนำในการวางแผน
การเตรียมการเยี่ยมบ้านและการดูแลทีบ่้าน ตามลำดับดงันี้  

1. วัตถุประสงค์และความจำเป็นของการเยีย่มบา้น 

ในสถานการณ์ที่มกีารระบาดในพื้นที่  แนะนำให้ทบทวนวัตถุประสงค์การเยี่ยมบ้านว่ามีความจำเป็นมาก
น้อยเพียงใด สามารถเยี่ยมบ้านด้วยวิธีอ่ืนได้หรือไม่ เช่น กรณีเยี่ยมบ้านหลังคลอด อาจไม่มีความจำเป็น กรณีผู้ป่วย
หลอดเลอืดสมองมอีุปกรณ์ติดตัวและเพิ่งออกจากโรงพยาบาล อาจพจิารณาเยี่ยมบ้านได ้ทั้งนี้ แนวทางต่าง ๆ ข้ึนอยู่
กับความเสี่ยงในพื้นที่และแนวทางปฏิบัติของแตล่ะพื้นที่ เนือ่งจากทีมบุคลากรทางการแพทย์เป็นกลุม่ที่มโีอกาสในการ
สัมผัสเช้ือสงู การเยี่ยมบ้านอาจเพิม่โอกาสสัมผัสเช้ือให้กบัผูป้่วย หากประเมินแล้วว่าการออกเยี่ยมบ้านยังมีความ
จำเป็น ควรกำหนดวัตถุประสงค์และประเภทของการเยี่ยมบ้านครั้งนั้น ๆ ให้ชัดเจน และวางแผนการเยี่ยมบ้านที่ใช้
เวลาสั้นกระชับ  ทั้งนี้ วัตถุประสงค์ของการเยี่ยมบ้านสามารถแยกตามประเภทของการเยี่ยมบ้านได้ดังนี้  

1.1   การเยี่ยมบ้านกรณีเจบ็ป่วย หากเจบ็ป่วยฉุกเฉินควรพจิารณาประสานงานหาทางนำผู้ป่วยสง่
โรงพยาบาล ในกรณีเจบ็ป่วยฉับพลัน ควรพจิารณาใหบ้ริการในรายที่ไมส่ามารถเคลือ่นย้ายหรือยากต่อการเข้ารับ
บริการ และควรเลือกวิธีการให้คำปรึกษาทางโทรศัพทห์รือการใช้โทรศัพท์ภาพ (VDO Calling) เป็นลำดับแรก   
สำหรับกรณีผูป้่วยโรคเรื้อรัง ควรพจิารณาเยี่ยมบ้านเป็นรายกรณี หากไม่มีความจำเป็นเร่งด่วน ให้พิจารณาการเยี่ยม
บ้านด้วยการโทรศัพทห์รือการใช้โทรศัพท์ภาพ (VDO calling)  

1.2   การเยี่ยมบ้านผูป้่วยใกลเ้สียชีวิต ควรเยี่ยมบ้านในกรณีที่ต้องการดูแลอาการในระยะสุดท้ายที่ไม่
สามารถจัดการไดห้รือญาติมีความวิตกกังวล หากสามารถติดตามอาการด้วยวิธีการสื่อสารทางไกล (distance 
communication) เช่น การสื่อสารผ่านโทรศัพท์หรือหรือระบบออนไลน์ ควรเลือกใช้วิธีการสื่อสารทางไกลเป็น
ลำดับแรก 

1.3   การเยี่ยมบ้านเพือ่ประเมิน ควรเลือกใช้วิธีให้คำปรึกษาทางโทรศัพท์หรือระบบออนไลน์ ยกเว้นใน
รายท่ีต้องการการประเมินเร่งด่วนและไม่สามารถประเมินได้โดยช่องทางอ่ืน เชน่ กรณีถูกทำร้ายจากสมาชิกใน
ครอบครัว 

           1.4   การเยี่ยมบ้านหลังจากออกจากโรงพยาบาล ควรเลือกใช้วิธีให้คำปรึกษาทางโทรศัพท์หรือระบบ
ออนไลน์เป็นทางเลอืกหลัก ยกเว้นในกรณีไมส่ามารถประเมนิโดยช่องทางอื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ และจำเป็นต้องมี
การให้ความช่วยเหลืออื่นหลงัออกจากโรงพยาบาล 

 



ราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย    “แนวปฏิบัติการเย่ียมบ้านในสถานการณ์ COVID-19”   VER.2.0 12/05/63 3 

 

 

 

2.  ประเมินผู้ป่วยและครอบครัวจากข้อมูลเบื้องต้น  

ผู้ป่วยและครอบครัวที่ควรได้รับการเยี่ยมบ้าน มีความเจบ็ปว่ยด้วยโรคใดบ้าง เป็นผู้ป่วยโรคเรือ้รัง ผู้ป่วยที่
ต้องได้รับการดูแลประคับประคอง ผู้ป่วยที่อยู่ในระยะสุดท้ายของโรค หรือเป็นผูท้ี่อยู่ระหว่างการเฝ้าระวัง เป็นผู้ที่
สงสัยการติดเช้ือ หรือติดเช้ือ SARS-CoV2 ทีท่ีมแพทย์ต้องไปทำการประเมินให้การรักษา หรือประสานการสง่ต่อเพือ่
รับการรกัษาที่โรงพยาบาล  นอกจากผู้ป่วยแล้ว ในบ้านมีสมาชิกอื่น ๆ ที่ต้องได้รับการดูแลหรือไม่ และควรได้รบัการ
ดูแลในเรื่องใด รวมถึงควรคำนึงถึงความต้องการ/ยินยอม/ยินดี ในการเยี่ยมบ้านของผูป้่วยและครอบครัว ซึ่งสามารถ
โทรศัพทป์ระสานกบัผู้ป่วยหรือญาติในเบื้องต้นและสอบถามอาการ ความเสี่ยงทีเ่กี่ยวข้องกบัโรคโควิด-19 ในกรณีที่
ผู้ป่วยและครอบครัวไม่ยินยอม ควรแจง้ทางเลือกของการเยีย่มแบบโทรศัพท์หรือ VDO call ปรึกษา 

3.  การเตรยีมทีมเยี่ยมบา้น  

ควรมีผู้เยี่ยมบ้านเท่าทีจ่ำเป็น เพื่อลดความเสี่ยงการติดเช้ือที่กำลงัระบาดทั้งของผูป้่วยและทีมเยี่ยมบ้าน 
เลือกสมาชิกทีมทีจ่ะลงเยี่ยมใหเ้หมาะสมตามวัตถุประสงค์และประเภทสำหรบัการเยี่ยมบ้าน เช่น เป็นการเยี่ยมเพื่อ
สอบสวนโรคและป้องกันการสมัผสัเช้ือ การเยี่ยมเพื่อติดตามการทำกายภาพบำบัด การเยี่ยมเพื่อให้การดูแลด้านการ
พยาบาล การเยี่ยมเพื่อให้การดูแลลดความทรมานความเจ็บปวดจากโรคที่เป็น สมาชิกทมีควรเป็นผูท้ี่มีทกัษะที่
เหมาะสมกับภารกิจในการดูแลครั้งนั้นๆ ทบทวนความเข้าใจแนวปฏิบัติของการป้องกันการติดเช้ือสำหรับผู้ออกเยี่ยม
บ้าน 

อนึ่ง หากเป็นการเยี่ยมบ้านผูส้งสัยว่าติดเช้ือ หรือเป็นผู้ติดเช้ือโควิด-19 ทีมผู้เยี่ยมบ้านควรเป็นผู้ที่มสีุขภาพ
แข็งแรง ไม่มีโรคประจำตัวทีเ่สี่ยงต่อการติดเช้ือเกิดปอดอักเสบรุนแรง ทมีผูเ้ยี่ยมบ้านต้องประเมินอาการและความ
เสี่ยงของตนเองก่อนไปเยี่ยมบ้าน หากมีความเสี่ยง ไม่ควรไปเยี่ยมและแจง้กบัทีม เพือ่หาคนแทน 

4.   เตรียมอุปกรณเ์ยี่ยมบ้านท่ีควรมีพร้อมในกระเปา๋เยีย่มบ้าน  

อุปกรณ์สำหรับการตรวจเบื้องต้น : เครื่องวัดอุณหภูมิ เครือ่งวัดความดันโลหิต ไฟฉาย ไม้กดลิ้น  ชุด
เครื่องมือตรวจหูและตา หูฟัง เครื่องวัดระดับน้ำตาลแบบพกพา  

ยาสำหรับการรักษาเบื้องต้นท่ีใช้บ่อย : โดยเฉพาะยากลุ่มบรรเทาอาการ เผื่อไว้หากคนไข้มีอาการเจ็บป่วย
ด้วยทางเดินหายใจ โรคโควิด-19 เช่น ยาลดไข้แก้ปวด ยาแก้แพ้ ยาลดอาการไอ และสามารถวางแผนในการเตรียมยา
สำหรับผู้ป่วยจากประวัติที่ทราบล่วงหน้า เช่น การเตรียมยารักษาโรคประจำตัวสำหรับผูป้่วยรายนั้น ๆ  

อุปกรณ์สำหรับการป้องกัน : เจลแอลกอฮอลล์้างมือ หน้ากากอนามัย (surgical mask) หน้ากาก N 95 ถุง
มือ  กระจงักันหน้า (face shield) กาวน์ชนิดกันน้ำ หรอื ชุดคลุมแขนยาวป้องกันการสัมผัสเช้ือ กรณีต้องใช้ในการทำ
หัตถการ หรือเยี่ยมบ้านผู้สงสัยการติดเช้ือหรอืผู้ติดเช้ือ  

อุปกรณ์สำหรับการทำความสะอาดฆ่าเชื้อ : แอลกอฮอล์ 70% และสำลี สำหรบัทำความสะอาดอุปกรณ์ที่
ใช้ในการตรวจ ถุงใส่ขยะสำหรับเก็บและแยกขยะติดเช้ือและไม่ติดเช้ือ  

อ่ืน ๆ พิจารณาเตรียมอุปกรณ์สำหรบัการดูแลรักษาตามความเหมาะสม เช่น ชุดอุปกรณ์ทำแผล อปุกรณ์การ
เจาะเลือด ชุดเกบ็สิง่สง่ตรวจจากทางเดินหายใจ  ทั้งนี้ ไม่แนะนำให้ทำการเกบ็สิง่สง่ตรวจที่บ้าน แต่หากจำเป็น 
แนะนำให้ประสานทีมตรวจที่มีความพร้อมตามแนวทางปฏิบัติของหน่วยงานของจงัหวัดน้ันๆ 
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5.  การแต่งกาย-วางแผนเพ่ือป้องกันการสัมผัสและการแพร่กระจายเชื้อสำหรบัทีมเยี่ยมบ้าน 

• การเยี่ยมบ้านผู้ป่วยท่ัวไป (ที่ไม่ได้มีความเสี่ยงในการติดเช้ือ หรือ เป็นผู้ติดเช้ือ COVID-19 ในพื้นที่

ที่มีการระบาดของโรคโควิด-19 ควรยึดตามหลกั standard precaution  ควรใสห่น้ากากอนามัย 

(surgical mask) และกระจงัหน้า (face shield) ในขณะทีล่งเยี่ยมบ้านผู้ป่วย เพราะแพทย์และทมี

สุขภาพมีโอกาสติดเช้ือแต่ไม่แสดงอาการและสามารถแพร่กระจายเช้ือได้ และควรใส่ถุงมือ เพื่อลด

โอกาสในการสมัผสัเช้ือ  

• การเยี่ยมบ้านผู้ป่วยท่ีสงสัยการติดเชื้อ (Patient under Investigation: PUI) หรือ ผู้ป่วยติด

เชื้อ COVID-19 ยืนยนัแล้ว (confirmed case) ท่ีกักตัวท่ีบ้าน ถือเป็นระดับ “ความเสี่ยงปาน

กลาง” ตามคำแนะนำของกรมควบคุมโรค4  จงึควรสวมหน้ากากอนามัย (surgical mask) กระจงั

หน้า (face shield) และ/หรือ แว่นกันน้ำ ชุดคลุมแขนยาวที่กันน้ำและหมวก  

• การเยี่ยมบ้านผู้ป่วย COVID-19 หลังออกจากโรงพยาบาล ควรยึดตามหลัก standard 

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

เยี่ยมบ้านผู้ป่วย เพราะแพทย์และทมีสุขภาพมีโอกาสติดเช้ือแต่ไม่แสดงอาการและสามารถ

แพร่กระจายเช้ือได้ และควรใส่ถุงมอื เพื่อลดโอกาสในการสมัผสัเช้ือ  

• การเยี่ยมบ้านผู้ป่วยท่ีมีหัตถการท่ีทำให้เกิด aerosol  เช่น การให้ออกซิเจนทีเ่ป็น high-flow (> 

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

ใส่หน้ากาก N95 ทกุครั้ง โดยล้างมอืก่อนสวมหน้ากาก สวมหน้ากากใหก้ระชับใบหน้า ดึงสายรัด

คล้องหู หรือดงึสายรัดทัง้สองโอบรัดศีรษะให้แน่น กดโครงลวดให้แนบสันจมูก ทดสอบการแนบสนิท

ของหน้ากาก (Fit Test) โดยใช้มือสองข้างโอบรอบหน้ากาก หายใจออกแรงกว่าปกติ ถ้าแนบสนิท

ใบหน้า จะไมม่ีการรั่วของลมหายใจ แต่ดีที่สุดคือ พึงหลกีเลีย่งการทำหัตถการที่อาจทำใหเ้กิด 

aerosol ในขณะเยี่ยมบ้าน 

• การใช้ชุดคลุมแขนยาวท่ีกันน้ำ หมวก และกระจังหน้า (face shield) และ/หรือ แว่นกันน้ำ 

เพื่อสวมไปเยี่ยมบ้าน ควรพิจารณาอย่างรอบคอบเป็นรายกรณี เช่น จะต้องเก็บสิ่งส่งตรวจ หรือมี

การทำหัตถการทีเ่กิด aerosol เนื่องจากการสวมอปุกรณ์ดงักล่าวอาจทำให้ชุมชนเกิดความเข้าใจ

คลาดเคลื่อนในการปฏิบัติของทมีเยี่ยมบ้านต่อผู้ป่วยได้ ทั้งนี ้หากมีการใช้ ต้องเตรียมถุงใส่ขยะติด

เช้ือ ต้องถอดชุดคลุมทันทกี่อนออกจากบ้านผูป้่วย และทิง้ในถุงขยะติดเช้ือเพื่อแยกชุดที่ใช้แล้วหลงั

การเยี่ยมบ้านผู้ป่วย และนำมาทิ้งร่วมกับขยะติดเช้ือของสถานพยาบาล 
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ตารางสรุปการใช้อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (PPE) สำหรบัทีมเยี่ยมบ้าน 

  หน้ากากอนามัย 
(Surgical mask) 

หน้ากาก 
N95 

Face shield และ/
หรือ 

แว่นกันน้ำ 

ถุงมือยาง 
2 ชั้น 

ชุดกาวน์ 
กันน้ำ 

และหมวก 
รองเท้าบูท 

ผู้ป่วยท่ัวไป 
(ไม่มีความ

เส่ียง) 
✓  ✓    

ผู้ป่วย PUI ✓  ✓ ✓ ✓  

ผู้ป่วยกักตัวท่ี
บ้าน 

(confirmed 
case) 

✓  ✓ ✓ ✓  

ผู้ป่วยโควิดหลัง 
D/C ✓  ✓    

ผู้ป่วยท่ีมี
หัตถการท่ีเกิด 

aerosol 

 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

 

            6. การเดินทาง 

ทีมบุคลากรทางการแพทย์ และพนักงานขับรถ ควรใสห่น้ากากอนามัยเสมอในขณะโดยสารบนรถ และหาก

เป็นไปได้ ควรเปิดหน้าต่างในรถให้มีการถ่ายเทอากาศ  
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ส่วนท่ี 2 

แนวทางปฏิบัติในการประเมินและการให้คำแนะนำการดแูลท่ีบ้าน 
และสรุปวางแผนต่อเนื่องหลังการเยี่ยมบา้น 

การเยี่ยมบ้านสำหรับแพทยเ์วชศาสตร์ครอบครัวและทีมสหวิชาชีพ โดยส่วนใหญ่ทีมเยี่ยมบ้านจะคุ้นเคยกบั
การประเมินด้วยเครื่องมือ INHOMESSS5  แต่ในสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 แนวทางปฏิบัตสิำหรับการ
ดูแลผู้ติดเช้ือ จะแนะนำใหผู้้ติดเช้ือทุกรายเข้ารับการรกัษาและสงัเกตอาการในโรงพยาบาล ดังนั้น แนวทางปฏิบัติน้ีจงึ
พัฒนาข้ึนเป็นข้อเสนอแนะที่เฉพาะสำหรับการประเมินและการดูแลผูส้งสัยการติดเชื้อท่ีต้องเฝา้ระวังโรคท่ีบา้น 
หรือผู้ติดเชื้อท่ีรักษาหายแล้วกลับมาสังเกตเฝ้าระวังอาการต่อท่ีบ้าน และควรพิจารณาเลือกใช้ร่วมกับแนวทาง
ปฏิบัติของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข  

I Immobility:  

• ในระยะที่ยงัต้องกกัตัวสังเกตอาการหรือมกีารติดเช้ือ ผู้ป่วยไม่ควรออกไปนอกบ้าน เพื่อลดโอกาสใน

การแพรก่ระจายของเช้ือ งดกิจกรรมนอกบ้าน งดไปในที่ชุมชน งดใช้บริการขนสง่สาธารณะ 

N     Nutrition:  

• พื้นที่รบัประทานอาหารสำหรับผู้ทีส่งสัยการติดเช้ือหรือผู้ที่ตดิเช้ือ แยกออกไปจากสมาชิกภายใน

บ้าน 

• อุปกรณ์แก้วน้ำ ช้อน ถ้วย ชาม ควรมีใช้ส่วนตัวและแยกต่างหาก และควรแยกทำความสะอาด  

• หากผูส้งสัยการติดเช้ือประกอบอาหารเอง ควรมีพื้นที่ประกอบอาหารและทำความสะอาดเฉพาะ

ส่วนตัวแยกจากสมาชิกในบ้าน ควรล้างมือทกุครั้งก่อนประกอบอาหาร และกอ่นการรับประทาน

อาหาร และควรเช็ดมือให้แห้งด้วยกระดาษเช็ดมือแบบใช้แล้วทิ้ง (หากสามารถจัดหาได้) หากไมม่ี

ควรมีผ้าเช็ดมอืที่เป็นส่วนตัว 

• หากมผีู้จัดหาอาหารมาให้ ควรมพีื้นที่เฉพาะสำหรบัรบัอาหารเพื่อป้องกันการสัมผสัใกล้ชิด  

H     Housing:   

• ควรมีการจำกัดพื้นที่ใช้สอยสำหรบัผูป้่วยหรือผูท้ี่สงสัยการตดิเช้ือ ให้มีขอบเขตอยู่ในพื้นที่ของตน

แยกจากสมาชิกอื่น ๆ ภายในบ้าน 

• หากเป็นไปได้ ห้องนอน ห้องน้ำ พื้นที่ในการทำครัวและรับประทานอาหาร ควรแยกที่เป็นส่วนตัว 

หากไม่สามารถมหี้องน้ำ ห้องครัว หอ้งทำอาหารที่เป็นส่วนตัว อย่างน้อยควรมีห้องนอนแยกออกไป 

และควรเปิดประตูและหน้าต่างให้อากาศถ่ายเทได้ดี แสงสว่างเข้าถึงได้  

 
 



ราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย    “แนวปฏิบัติการเย่ียมบ้านในสถานการณ์ COVID-19”   VER.2.0 12/05/63 7 

 

 

• หากไม่สามารถแยกให้ผูป้่วยหรอืผูท้ี่สงสัยการติดเช้ือมพีื้นทีแ่ยกเป็นส่วนตัว ควรต้องกำหนดใหม้ี

ระยะห่างระหว่างผู้ป่วยหรือผู้ทีส่งสัยการติดเช้ือ กับสมาชิกอื่น ๆ ในบ้านให้ห่างกันเป็นระยะ 1-2 

เมตรเป็นอย่างน้อย 

O      Other People:  

• หากอยู่ระหว่างการเฝ้าระวังผูส้งสัยการติดเช้ือ หรือผู้ติดเช้ือโควิด-19 ที่ไมส่ามารถดูแลตัวเองได้ 

จำเป็นต้องมผีู้ดูแล (Caregiver)  ผู้ดูแลควรเป็นผู้ที่มสีุขภาพแข็งแรง ไม่มีโรคประจำตัวหรือเป็นกลุ่ม

ที่เสี่ยงต่อการติดเช้ือทีม่ีอาการรุนแรง ทั้งนี้ ทีมเยี่ยมบ้านควรประเมินให้มั่นใจว่าผู้ดูแลมีความรู้ใน

การป้องกันตัวเอง ลดโอกาสในการติดเช้ือ ซึ่งผู้ดูแลควรใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา และใส่ถุงมือ

หากมีการสมัผสัตัว หยิบจับเสื้อผ้าเครื่องใช้ของผู้ป่วย หรือทำความสะอาดบริเวณที่อยู่อาศัยของ

ผู้ป่วย  

• สุขภาพของสมาชิกในบ้าน หากมผีู้ใดทีเ่ป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการติดเช้ือรุนแรง ทีมเยี่ยมบ้านควรต้อง

ประเมินและให้ความรูก้ับสมาชิกในบ้านให้มีศักยภาพในการที่จะดูแลป้องกันตนเอง  แนะนำการ

สังเกตอาการ ทีมเยี่ยมบ้านควรออกแบบร่วมกบัสมาชิกในบา้นถึงวิธีการเฝ้าระวังอาการป่วยในช่วง

การกักกันในที่พักอาศัย และประเมินระดบัความเสี่ยงและคำแนะนำในการปฏิบัติตน COVID19 ของ

กรมควบคุมโรค 

• ผู้ที่อยูร่ะหว่างการเฝ้าระวังสงสัยการติดเช้ือหรือผู้ติดเช้ือ ควรอยู่ห่างจากสมาชิกคนอื่น ๆ ในบ้าน 

โดยเฉพาะผูท้ี่เป็นกลุ่มเสี่ยงตอ่การติดเช้ือรุนแรง และหากไม่มีบริเวณที่อยู่อาศัยส่วนตัว ควรมี

ระยะห่างไม่น้อยกว่า 1-2 เมตร  

M     Medications:   

 ผู้ที่อยูร่ะหว่างการเฝ้าสังเกตอาการ ควรได้รับประทานยาสำหรบัการรักษาโรคประจำตัวเดิม และพิจารณา
ความจำเป็นในการต้องได้รับยาสำหรับการรกัษาอาการติดเช้ือหรือยาบรรเทาอาการอื่นเพิ่มเติม ไม่ควรให้ยาลดไข้
หรือยาบรรเทาอาการปวดกลุม่ NSAIDs เพราะ จะทำใหก้ารสงัเกตอาการไข้ทำได้ยากข้ึน และอาจมีอาการ
ข้างเคียงจากยา NSAIDS 

E      Examinations:  

• สำหรับผู้ที่ต้องเฝ้าระวังสังเกตอาการ ควรมีการวัดอุณหภูมิรา่งกายทุกวัน หากไข้สงูกว่า 37.5 องศา

เซลเซียส ให้พจิารณาตรวจระบบทางเดินหายใจ มีการหอบเหนื่อย คออักเสบ หรือเสียงหายใจ

ผิดปกติ ทีเ่ป็นข้อบ่งช้ีให้ต้องรบัการรักษาในโรงพยาบาล ทั้งนี้ แนวทางปฏิบัติของกระทรวง

สาธารณสุขในปจัจบุัน ให้รบัผู้ติดเช้ือทุกคนเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล โดยเฉพาะผู้ติดเช้ือทีเ่ป็นกลุ่ม

เสี่ยงตอ่การติดเช้ือรุนแรง เป็นผูสู้งอายุ มีโรคประจำตัว ไม่ควรสังเกตอาการเองทีบ่้าน เพราะโรค 
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อาจมีการเปลี่ยนแปลงและดำเนินโรครวดเร็ว ดังนั้น ควรเข้ารับการรกัษาและสังเกตอาการใน

โรงพยาบาลจังหวัดที่มีศักยภาพความพรอ้มในการดูแล หากจำเป็นต้องใสท่่อช่วยหายใจ  

• หากสมาชิกในบ้านมีการสัมผสัผู้สงสัยติดเช้ือ ควรมีการเฝ้าระวังอาการเป็นเวลาอย่างนอ้ย 14 วัน 

• ประเมินสภาพจิตใจสังคม ความเครียด ภาวะซึมเศร้า ความเสี่ยงตอ่การทำร้ายตนเองของคนใน

ครอบครัว และการเฝ้าระวังการถูกแบ่งแยกตีตราจากสงัคม  

S     Safety:   ประเมนิว่าผู้ท่ีอยู่ระหว่างการสังเกตอาการและสมาชิกมีความรูค้วามเข้าใจในประเดน็ต่าง ๆ 
ต่อไปนี้  

• ผู้ที่อยูร่ะหว่างการสังเกตเฝ้าระวังการติดเช้ือ ควรใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาเพื่อลดการ

แพร่กระจายของเช้ือ 

• กรณีไอ จาม ควรปิดปากจมูกด้วยกระดาษทิชชูทุกครั้ง โดยปิดถึงคาง และทิง้ทิชชูในถุงพลาสติกและ

ปิดปากถุงให้สนทิก่อนทิง้ ในกรณีทีห่ยิบกระดาษทิชชูไม่ทัน แนะนำให้ใช้แขนเสื้อปิดปากจมูกเมื่อไอ

หรือจาม หลังการไอ จาม ควรทำความสะอาดมือด้วยน้ำและสบูท่ันที หรืออาจใช้เจลแอลกอฮอล์ 

หากไม่สามารถล้างมือด้วยน้ำและสบู่ทันที  

• ระมัดระวังเรื่องการป้องกันอันตรายจากแอลกอฮอล์ เนื่องจากพบว่าในสถานการณ์การระบาด มี

อุบัติเหตุไฟลวกทีม่ือจากการใช้เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ ทมีสขุภาพควรต้องให้ความรู้เรื่องนีส้ำหรบั

ผู้ป่วยและครอบครัวด้วย  

• ของใช้ส่วนตัวของผู้ป่วย เสื้อผ้า ผ้าห่ม ผ้าเช็ดตัว จาน ชาม ช้อน ควรแยกใช้และควรแยกทำความ

สะอาด  

• หากไม่สามารถแยกใช้ห้องน้ำกับสมาชิกในครอบครัว ในการประกอบกจิวัตรประจำวัน ผู้ที่อยู่

ระหว่างการเฝ้าระวังการติดเช้ือหรือผู้ติดเช้ือ ควรใช้ห้องน้ำเป็นคนสุดท้าย และให้ทำความสะอาด

ทันทีหลังใช้ ทั้งนี้ ใหป้ิดฝาทกุครั้งก่อนกดชักโครกเพื่อป้องกนัการแพรก่ระจายของเช้ือโรค 

• กรณีที่มกีารใช้พื้นทีร่่วมกัน ควรมีการทำความสะอาดจุดเสี่ยงที่มีการสมัผสัร่วมกัน เช่นบริเวณโถ

ส้วม อ่างล้างมือ ก๊อกน้ำ ลูกบิดประตู และล้างมือด้วยน้ำและสบูทุ่กครัง้  

• การทำความสะอาด แนะนำให้ผูท้ำความสะอาดสวมอุปกรณ์ป้องกันร่างกาย ได้แก่ หน้ากากอนามัย 

หมวกคลมุผม แว่นป้องกัน ถุงมือยาง รองเท้าบูทและผ้ากันเปื้อนพลาสติก ทำความสะอาดบริเวณที่

มีการสัมผัสร่วมบ่อย และจุดเสี่ยงอื่น ๆ  

o พื้นผิวทั่วไปทีเ่ป็นโลหะ สิ่งของ ของอุปกรณ์ พื้นที่ขนาดเล็ก เช่นลูกบิดประตู ใช้ 

แอลกอฮอล์ 70%   
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o สำหรับพื้นผิวที่เป็นวัสดุแข็ง ไม่มรีูพรุน เช่น พื้นกระเบื้อง เซรามิก สแตนเลส  (แต่ไมเ่หมาะ

กับพื้นผิวที่เป็นโลหะ) ควรทำความสะอาด ด้วยน้ำยาฟอกขาว (ไฮเตอร์ ซึ่งมสี่วนผสมของ

โซเดียมไฮโปคลอไรท์ 5% ปรมิาณ 1 ส่วนผสมน้ำ 49  ส่วน) และควรทำความสะอาด 

ห้องน้ำ ห้องส้วม ด้วยน้ำยาล้างห้องน้ำอย่างสม่ำเสมอ และอาจทำลายเช้ือด้วยน้ำยาฟอก

ขาว (ไฮเตอร์) ทั้งนี้ ขณะทำความสะอาด ควรเปิดประตู หนา้ต่าง เพื่อให้มกีารระบาย

อากาศ  

• หลงัทำความสะอาด ควรซักผ้าสำหรับเช็ดทำความสะอาดและไม้ถูพื้น ด้วยน้ำผสมผงซักฟอก หรือ

น้ำยาฆ่าเช้ือ แล้วซักด้วยน้ำสะอาดอีกครั้ง และนำไปผึ่งตากแดดให้แห้ง  

• ทำความสะอาดเสื้อผ้า ผ้าปเูตียง ปลอกหมอน ผ้าขนหนู ด้วยสบูห่รือผงซักฟอกธรรมดาและน้ำ หรือ

ซักผ้าด้วยน้ำรอ้นที่อุณหภูมิน้ำ 60-90 องศาเซลเซียส  

• การคัดแยกขยะ ควรแยกเป็น 2 ประเภท คือ ขยะทั่วไปและขยะที่ปนเปื้อนน้ำมกู น้ำลาย สารคัด

หลัง่ เช่น หน้ากากอนามัย ทิชชู เป็นต้น ขยะปนเปื้อนน้ีให้เก็บรวบรวมและทำลายเช้ือในถุงขยะ 2 

ช้ัน โดยถุงขยะใบแรกที่บรรจุมลูฝอยแล้ว ใหร้าดด้วยน้ำยาฆ่าเช้ือหรอืน้ำยาฟอกขาว จากนั้นมัดปาก

ถุงให้แน่น แล้วซ้อนด้วยถุงขยะอีก 1 ช้ัน มัดปากถุงให้แน่นอีกครั้ง นำไปทิง้รวมกับมลูฝอยทั่วไป 

หรือเก็บรวบรวมแยกไว้เฉพาะตามที่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินกำหนด 

• ไม่แนะนำให้ทำการพ่นฆ่าเช้ือในบ้านและบริเวณบ้าน เพือ่ปอ้งกันการแพรก่ระจายเช้ือ 

S     Spiritual Health  
 การทำความเข้าใจความเช่ือ ค่านิยมของคนในบ้าน สิ่งยึดเหนี่ยว รวมถึงเข้าใจความกังวลในสถานการณ์การ
ระบาดของโรคโควิด-19 ทั้งของผูท้ี่อยู่ระหว่างการเฝ้าระวังสังเกตอาการ ผู้ติดเช้ือ ครอบครัว และชุมชน ว่ามีความ
หวาดกลัวหรือความรงัเกียจอย่างไรหรือไม่ บุคลากรทางการแพทย์สามารถใช้การสือ่สารทางบวกเพื่อช่วยให้เกิด
ความเข้าใจที่ถูกต้อง ลดความหวาดกลัว ความกังวลของครอบครัวและชุมชน 

S  Services  

• ตรวจสอบความเข้าใจ ความเครยีดความกังวลต่อการระบาดของโรค สื่อสารเพื่อให้เกิดความเข้าใจ 

และมีแนวทางสำหรับการลดความเครียดความกงัวล  

• ผู้ป่วยและครอบครัวมีปญัหาทางเศรษฐกิจหรอืไม่ มีแนวทางการแกป้ัญหาอย่างไร จำเป็นต้อง

ประสานหน่วยงานอื่น เพื่อให้ความช่วยเหลือหรอืไม่  

• ควรมีการตกลงวางแผนการดูแลร่วมกันกบัผูป้่วยและญาติ ทำความเข้าใจหากจำเป็นต้องมีการรับ

การบริการที่หน่วยบริการหรือโรงพยาบาล 
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• ประเมินหน่วยบรกิารในพื้นที่แวดล้อม ทีจ่ะช่วยเอื้อในการดแูลผูป้่วยและชุมชน ร้านขายยา คลินิก 

สถานบรกิารที่คนในชุมชนใช้บรกิาร เทศบาลและหน่วยงานสาธารณสุขทีเ่กี่ยวข้องกบัละแวกบ้าน

ของผู้ป่วย  

   ทั้งนี้ หลังการเยี่ยมบ้าน ไม่ว่าจะเป็นการออกเยี่ยมบ้านในพืน้ที่ หรือการเยี่ยมบ้านด้วยวิธีการอื่น ๆ เช่นการ
โทรศัพท์ หรือการสื่อสารผ่านระบบออนไลน์ จำเป็นต้องมีการทบทวนสรปุการเยี่ยมบ้าน บันทกึการเยี่ยมบ้านและการ
วางแผนการดูแลต่อเนื่องร่วมกับทีม รวมทัง้ทำการบันทึกการประเมินและการใหก้ารดูแลให้ครบถ้วนในระบบเวช
ระเบียน โดยทบทวนประเมิน (Re-evaluation) วางแผนการเยี่ยมบ้านตามแนวทางปฏิบัติการเยี่ยมบ้านและการดูแล
สุขภาพที่บ้านในสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19  
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ส่วนท่ี 3 

ภาคผนวก  
ข้อมูลพ้ืนฐานทางระบาดวิทยาของโรคโควิด 19 

โรคโควิด-19 เป็นโรคติดเช้ือไวรัสอุบัติใหม่ที่พบว่ามีการระบาดตั้งแต่เดือนธันวาคม 2019 ในมณฑลหเูป่ย 
(Hubei) เมืองอูฮ่ั่น (Wuhan)  สาธารณรัฐประชาชนจีน ซึง่ในปัจจุบันทราบว่าเป็นเช้ือไวรสัโคโรนาที่ทำใหเ้กิดปอด
อักเสบรุนแรง (Severe Acute Respiratory Syndrome: SARS) และให้ช่ือไวรสันี้ว่า SARS-CoV-26 จากทีเ่ดิมให้ช่ือ
ว่า 2019-nCoV เนื่องจากโครงสร้างทางพันธุกรรมส่วนของไวรัสที่จบักบัเซลล์ร่างกาย มีความใกลเ้คียงกบัโครงสร้าง
พันธุกรรมของโคโรนาไวรัสที่ทำใหเ้กิดโรคปอดอกัเสบ SARS Corona Virus และจบักับตัวรับทีเ่ซลล์ในตำแหน่ง
เดียวกันคือ Angiotensin-converting enzyme 2 (ACE2)  ซึ่งไวรสั SARS-CoV2 เป็นไวรัสที่มีเปลือกเป็นไขมันหุม้6 

การแพร่กระจายเชื้อและการเกิดโรค 
การแพร่กระจายของเชื้อส่วนใหญ่เกิดจากสารคัดหลั่งจากทางเดินหายใจ (Respiratory Droplets)6 

โดยละอองฝอยเข้าสูร่่างกาย ผ่านการไอ จาม การพูดคุย (droplets transmission) หรือผ่านการสัมผัสพื้นผิวที่มเีช้ือ
โรค แล้วจับต้องบริเวณ จมกู ปาก ตา (contact transmission)  ทั้งนี้ สารคัดหลั่งจากทางเดินหายใจนีก้ระจาย
ออกไปจากร่างกายได้ไม่เกินระยะ  6 ฟุต หรือ 2  เมตร  และจะลอยอยู่ในอากาศได้ไม่นาน อย่างไรก็ตาม จากการทำ
หัตถการทางการแพทย์ท่ีทำให้เกิดละอองในอากาศ (Aerosol) เช่น การใหอ้อกซเิจน (high flow oxygen 
administration)  การพ่นยา (nebulizer) การช่วยหายใจกอ่นใส่ท่อช่วยหายใจ การใส่และถอดท่อช่วยหายใจ 
(Intubation & ex-tubation)  การเจาะคอ (tracheostomy) การช่วยกู้คืนชีพ (Cardiopulmonary resuscitation)   
การสอ่งกล้องในทางเดินหายใจ (bronchoscopy) การส่องกล้องในอวัยวะภายในส่วนบนของร่างกาย (upper 
endoscope) ซึง่ละอองในอากาศนี้ สามารถอยู่ในอากาศไดน้านถึง 3 ช่ัวโมง7  ดังนั้น ในกรณีที่มีการทำหัตถการ
เหล่าน้ี แนะนำให้ใช้มาตรการควบคุมป้องกันการติดเช้ือสำหรบัป้องกันการติดเช้ือทางอากาศ6  

ทั้งนี้ การแพร่กระจายเช้ือไวรัสส่วนใหญเ่กิดข้ึนในระยะต้น ๆ ของการติดเช้ือ และมีอาการของระบบทางเดิน
หายใจ และพบว่าสามารถแพร่กระจายผ่านผู้ที่ไมม่ีอาการระบบทางเดินหายใจ หรือผูป้่วยที่ยังอยู่ในระยะฟักตัว เมื่อ
ไวรัสออกมาจากร่างกายผู้ติดเช้ือ จะปนเปื้อนในสิ่งแวดล้อม เช่น มือจับประตู สวิตช์เปิดปิดไฟ หน้าต่าง ประตู ห้องน้ำ 
ขันน้ำ อ่างล้างหน้า โถส้วม8,9 แตจ่ะถูกทำลายเมื่อมีการทำความสะอาดด้วยน้ำยาฆ่าเช้ืออย่างสม่ำเสมอ8  

ข้อมูลเรื่องการติดเช้ือจากคนสู่สัตว์เลี้ยงในปัจจุบันยังมีไม่มาก ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อประเทศสหรัฐอเมริกา 
(CDC) แนะนำให้ผูส้งสัยว่าอาจจะติดเช้ือ SAR-CoV2 หรือผูต้ิดเช้ือ หลีกเลี่ยงการสัมผสัใกล้ชิดกบัสัตว์เลี้ยงในช่วงที่
ต้องแยกตัวหรอืกักตัว  

การเกิดโรค  
เช้ือไวรัส SARS-CoV2 แพร่กระจายจากผู้ติดเช้ือ ผ่านการสมัผสัสารคัดหลั่งจากการไอ จาม พูดคุย เข้าสู่

ทางเดินหายใจ หรือการสมัผสัพื้นผิวที่ปนเปื้อนสารคัดหลัง่ทีม่ีเช้ือไวรัส (SARS-CoV2) เข้าสูร่่างกายโดยการสัมผสัเยื่อ
บุที่ตา ปาก และจมูก  เมือ่เช้ือไวรสั SARS-CoV2 เข้าสู่ร่างกาย ระยะฟักตัวประมาณ 14  วันหลงัการสัมผสัเช้ือ ทั้งนี้
โดยส่วนใหญ่พบว่าระยะฟักตัวจะอยู่ระหว่าง 4-5 วัน  
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ผู้ติดเช้ือแต่ละรายจะมีอาการของโรคแตกต่างกันไป โดย 81% มีอาการไม่รุนแรง (ไมม่ีอาการ มีอาการ

เล็กนอ้ย (ไข้ ไอ มีน้ำมูก เจ็บคอ ไม่ได้กลิ่น) หรอืมีอาการปอดอักเสบเล็กนอ้ย) 14 % อาการรุนแรง (มีอาการหอบ
เหนื่อย อาการขาดออกซเิจน  ติดเช้ือทีป่อดมากกว่า > 50% จากภาพถ่ายเอกซเรย์ ในช่วง 24 ถึง 48  ช่ัวโมงแรก
หลงัการติดเช้ือ) 5% อาการวิกฤต  (ระบบทางเดินหายใจลม้เหลว มีอาการช็อค (shock) หรือการทำงานล้มเหลวของ
อวัยวะหลายส่วน (multiorgan dysfunction) และมอีัตราการเสียชีวิต 2.3%   

การเกิดโรครุนแรงสามารถเกิดข้ึนในผู้ติดเช้ือในทุกกลุ่มอายุ แต่พบว่าโดยส่วนใหญเ่กิดในผู้ใหญท่ี่มีอายุมาก 
หรือมีโรคประจำตัว ทั้งนี้ โรคประจำตัวที่สมัพันธ์กับการเกิดโรครุนแรง ได้แก่ โรคหลอดเลือดหัวใจ โรคเบาหวาน โรค
ความดันโลหิตสูง โรคปอดเรื้อรงั โรคมะเร็ง โรคไตเรื้อรัง โรคอ้วน (BMI ≥ 35)  

มาตรการในการป้องกันการติดเชื้อและควบคุมการแพร่กระจายของเชื้อ ประกอบด้วย 

1. การป้องกันการสมัผสัเช้ือ 

I. การป้องกันกลุ่มเสี่ยงที่มีตอ่การติดเช้ือรุนแรง ซึ่งได้แก่ กลุ่มผู้สงูอายุ และผู้ที่มโีรคประจำตัว โดยลด

โอกาสในการสมัผสักบัเช้ือ  

II. การให้ความรูเ้พื่อการป้องกันการสัมผัสกับเช้ือ 

i. การล้างมือด้วยน้ำและสบู่ เนื่องจากเช้ือ SARS-CoV2 เป็นเช้ือไวรัสชนิดมีเปลือกหุ้มเป็น

ไขมัน จะถูกทำลายด้วยสบู่  การล้างมือด้วยน้ำและสบู่ 7 ข้ันตอน นานอย่างน้อย 20 วินาที 

จะลดโอกาสการติดเช้ือจากการสัมผัส  

ii. หากอยู่ในสถานการณ์ที่ไมส่ามารถล้างมือด้วยน้ำและสบู่ไดต้ลอดเวลา แนะนำใหพ้กเจล

แอลกอฮอลท์ี่มีส่วนผสมของแอลกอฮอลเ์ข้มข้นอย่างน้อย 70% ติดตัว เพื่อใช้ในการล้างมือ

ฆ่าเช้ือ เช่น ระหว่างการเดินทาง การจบัจ่ายซื้อของ หรือทำธุรกรรมทีม่ีการสัมผัสรับส่ง

สิ่งของกับบุคคลอื่น การสัมผสัจากการจับราวบนรถโดยสาร รับสง่เอกสาร รับส่งเงิน ยื่น

รับส่งอาหาร เป็นต้น 

iii. การใสห่น้ากากอนามัยในกลุม่ที่มโีอกาสสมัผสัใกล้ชิดกับผู้ติดเช้ือหรอืกลุม่ผูส้งสัยการติดเช้ือ 

เช่น บุคลากรทางการแพทย์ หรือผู้ดูแลผู้ป่วย ควรใส่หน้ากากอนามัย (surgical mask) 

หรือ หน้ากาก N-95  เนื่องจากปัจจุบันการแพร่ระบาดเกิดในวงกว้าง และเช้ือสามารถแพร่ 

กระจายได้ถึงแม้ไม่มีอาการ แนะนำให้ประชาชนทั่วไปสวมหน้ากากผ้าเมื่ออยู่ในทีส่าธารณะ 

หรืออยู่ในพื้นที่ทีม่ีความแออัด มีโอกาสแพรก่ระจายหรือสัมผัสกบัเช้ือไวรสัสงู เช่น ในรถ

สาธารณะ ทั้งนี้ กลุ่มทีส่ำคัญทีสุ่ดทีจ่ำเป็นต้องใส่หน้ากากอนามัย (surgical mask) คือผู้ติด

เช้ือไวรัส SARS-CoV2 หรือกลุม่ผูส้งสัยการติดเช้ือ เพื่อลดการแพร่กระจายของเช้ือ 
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iv. การใส่อปุกรณ์ป้องกันการติดเช้ือ (Personal Protective Equipment: PPE) ได้แก่  เกราะ

กำบังหน้า face shield,  แว่น, ถุงมือ, ชุดคลุมแขนยาวกันน้ำเพื่อป้องกันการสัมผสัเช้ือที่ใช้ 

แล้วทิ้งหลังการปฏิบัติงาน ในกลุ่มบุคลากรทางการแพทย์ที่ทำงานใกล้ชิดกับผู้ป่วยหรือผู้

สงสัยการติดเช้ือ  

2. การฆ่าเช้ือรกัษาสุขอนามัยของสิง่แวดล้อม และทำลายมูลฝอยที่อาจมีการปนเปื้อนเช้ือโรค 

I. พื้นผิวบรเิวณที่มีการสมัผสัร่วมกันบอ่ย ๆ เช่น ปุ่มกดสวิตซ์ไฟ รีโมทคอนโทรล บานจบัประตู ลกูบิด

ประตู ก๊อกน้ำ เก้าอี้ ราวบันได ควรมีการทำความสะอาดโดยนำผ้าสำหรบัเช็ดทำความสะอาดชุบ

น้ำยาฟอกขาวที่มีโซเดียมไฮโปคลอไร ที่เตรียมให้มสี่วนผสมเข้มข้น 0.1%  หรือแอลกอฮอล์ 70% 

หรือไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ 0.5% เช็ดทำความสะอาดและฆ่าเช้ือ ทั้งนี้ ควรหลีกเลี่ยงการใช้สเปรย์

ฉีดพ่นเพื่อฆ่าเช้ือ เนื่องจากอาจทำให้เกิดการแพร่กระจายของเช้ือโรค2  และควรสวมอปุกรณ์

ป้องกันตัวเอง (ถุงมือ หน้ากากผ้า เสื้อผ้าที่จะเปลี่ยนหลังทำความสะอาด) ทุกครั้งเมื่อต้องทำความ

สะอาดฆ่าเช้ือ ควรเปิดประตูหน้าต่าง เพื่อใหม้ีการระบายอากาศ  

II. ควรแยกจัดการมูลฝอยทีป่นเปื้อนน้ำมกู น้ำลาย สารคัดหลัง่ของผู้ที่แยกสงัเกตอาการทีบ่้าน เช่น 

หน้ากากอนามัย กระดาษทิชชู เป็นต้น โดยในแต่ละวันใหเ้กบ็รวบรวมและทำลายเช้ือโดยใส่ถุงขยะ 

2 ช้ัน โดยถุงขยะใบแรกที่บรรจุมลูฝอยแล้ว ให้ราดด้วยน้ำยาฆ่าเช้ือหรือน้ำยาฟอกขาว จากนั้นมัด

ปากถุงให้แน่น แล้วซอ้นด้วยถุงขยะอีก 1 ช้ัน มัดปากถุงให้แน่นอีกครั้ง นำไปทิง้รวมกับมลูฝอยทั่วไป 

หรือเก็บรวบรวมแยกไว้เฉพาะตามที่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินกำหนด2,10 

3. การลดการสัมผัสเช้ือและการกระจายเช้ือด้วยการรักษาระยะห่างทางกาย (Physical Distance) หรอืเดิม

เรียกว่าการรักษาระยะห่างทางสงัคม (Social Distance)  และการกักกันผู้ทีส่งสัยว่าติดเช้ือ (Quarantine) 

โดยมีการแนะนำให้เว้นระยะห่างระหว่างบุคคลเป็นระยะ 6 ฟุต หรือ  2 เมตร เพื่อลดโอกาสการได้รบัเช้ือ

ระหว่างบุคคลจาก droplets transmission   

สามารถสรปุมาตรการหลกัสำหรบัการป้องกันการเกิดโรคโควิด-19 ตามกรอบแนวคิดปจัจัยสามทางระบาด
วิทยา  (Epidemiologic Triad) ซึ่งอธิบายการเกิดโรค จากการเสียสมดุลของปจัจัยสามส่วนคือ ปัจจัยด้านสิ่งก่อโรค 
(agent)  ปัจจัยด้านผูร้ับเช้ือ ( host) ปัจจัยด้านสิง่แวดล้อม (environment) ตามแผนภูมิดังภาพ  
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