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การป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
โดย นพ.ทรงภูมิ อธิภูกนก และ ศ.พญ.กุลกัญญา โชคไพบูลย์กิจ
ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 มีระยะฟักตัวคือระยะเวลาระหว่างรับเชื้อจนเกิดอาการ 1-14 วัน
ระยะเวลาเฉลี่ย 5 วัน1-3 ติดต่อกันโดยวิธีฝอยละออง (droplet transmission) สารคัดหลั่งทางเดินหายใจเช่น
น้ามูก น้าลาย เสมหะ จากผู้ที่มีเชื้อไวรัส มาสัมผัสกับเนื้อเยื่ออ่อนบริเวณจมูก ปาก ตา โดยตรง ผ่านการ
ไอ จามรดกัน หรือพูดคุยกันในระยะใกล้ ซึ่งฝอยละอองเหล่านี้จะกระเด็นจากคนหนึ่งได้ไม่ไกลเกินกว่า 2 เมตร
โดยทั่วไป การติดต่อไม่ได้เกิดจากฝอยละอองขนาดเล็กที่ล่องลอยอยู่ในอากาศ (aerosol) ถ้าไม่ได้ทาหัตถการ
ที่ทาให้เกิดฝอยละออง แต่ว่าอาจจะมีโอกาสเกิด airborne transmission ได้บ้าง4 นอกจากนี้การติดเชื้อ
ยังอาจเกิดจากการสัมผัสสารคัดหลั่งที่ มีเชื้อไวรัสตกค้างอยู่ที่พื้นผิววัตถุ แล้วบุคคลนามือไปสัมผัสวัตถุนั้น
แล้วมาสัมผัสกับจมูก ปาก หรือตา ทาให้ไวรัสเข้าสู่ร่างกาย นอกจากสารคัดหลั่งทางเดินหายใจแล้ว ผู้ติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 สามารถพบเชื้อในเลือดและอุจจาระ แต่ไม่ใช่ช่องทางหลักของการแพร่กระจายเชื้อจาก
คนสู่คน5-7
ระยะเวลาที่ผู้ติดเชื้อจะแพร่เชื้อได้ยังไม่ชัดเจน โดยแพร่เชื้อได้ในช่วงที่ผู้ป่วยมีอาการ แพร่เชื้อได้
ในผู้ป่วยที่อาการหนักมากกว่าผู้ป่วยที่มีอาการน้อย แพร่เชื้อได้ในช่วงแรกมากกว่าช่วงท้ายของการติดเชื้อ แต่ผู้
ติดเชื้อที่ไม่มีอาการหรือมีอาการน้อยมาก ซึ่งอาจจะมีมากถึงร้อยละ 25-50 ของผู้ที่ติดเชื้อทั้งหมด อาจจะแพร่
เชื้อได้ด้วย เพราะมีการตรวจพบไวรัสได้ในปริมาณที่ไม่น้อยกว่าผู้ที่มีอาการ8 ผู้ป่วยส่วนใหญ่สามารถตรวจพบ
สารพันธุกรรม RNA ของไวรัสได้จนถึง 10 วันหลังเริ่มมีอาการ แต่อาจพบได้ยาวนานได้ถึง 37 วัน8-10 อย่างไร
ก็ตาม การตรวจพบสารพันธุกรรมของไวรัสจากสารคัดหลั่งทางเดินหายใจ ไม่ได้บ่งชี้ว่ามีไวรัสที่ทาให้ติดเชื้อได้
มีการศึกษาพบว่าแม้จะสามารถตรวจพบ viral RNA ได้มากกว่า 3 สัปดาห์ แต่สามารถเพาะเชื้อไวรัสขึ้นได้
เพียง 8 วัน11
ผู้ป่วยติดเชื้อแล้วจะมีแอนติบอดีต่อไวรัสซึ่งอาจจะป้องกันการติดเชื้อซ้าได้ แต่ยังไม่ทราบแน่ชัดถึง
ประสิทธิภาพและระยะเวลาที่แอนติบอดีนี้สามารถป้องกันการติดเชื้อ มีรายงานในลิง rhesus macaques
ที่ทาให้ลิงติดเชื้อ SARS-CoV-2 แล้วอาการดีขึ้น หลังจากนั้นพยายามทาให้ลิงติดเชื้อซ้า พบว่าลิงที่หายแล้ว
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ไม่สามารถติดเชื้อซ้าได้12 บ่งชี้ว่าผู้ที่หายจากโรคจะมีภูมิต้านทานที่ป้องกันโรคได้ แต่ยังไม่ทราบว่าภูมิต้านทาน
นี้จะป้องกันอยู่ได้นานเท่าใด
ยังไม่ทราบแน่ชัดว่า SARS-CoV-2 สามารถคงทนอยู่บนพื้นผิวได้นานเท่าใด มีการศึกษาในไวรัส
โคโรนาชนิดอื่นพบว่า ไวรัสมีชีวิตบนพื้นผิวได้นานถึง 6-9 วัน แต่หากใช้สารทาความสะอาดเช่น 62-71%
แอลกอฮอล์ หรือ 0.1% โซเดียมไฮโปคลอไรต์ สามารถกาจัดเชื้อได้ใน 1 นาที13-14
การป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สาหรับบุคคลทั่วไป
เนื่องจากยังไม่มีวัคซีนป้องกันโรค วิธีการป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่ดีที่สุดในปัจจุบันคือ
การป้องกันการสัมผัสกับเชื้อไวรัส ดังนั้นจึงต้องหลีกเลี่ยงการอยู่ใกล้ชิดกันในระยะ 2 เมตร ซึ่งจะทาให้รับเชื้อ
จากละอองฝอยจากการพูดคุย ไอ จาม รวมทั้งล้างทาความสะอาดมือ ไม่สัมผัสตา จมูก ปากหากยังไม่ได้ล้าง
มือหลังสัมผัสพื้นผิวสาธารณะ และหลีกเลี่ยงการสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ที่มีอาการป่วย เช่น ไม่เดินทางไปสถานที่
ที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อ หรือสถานที่ที่มีคนแออัด ที่ไม่สามารถรักษาระยะห่างระหว่างบุคคลได้ ทั้งนี้ต้อง
ตระหนักว่าโรคนี้มีผู้ที่ติดเชื้อและแพร่เชื้อได้โดยไม่มีอาการจานวนมาก ดังนั้นเมื่อมีการระบาดในวงกว้าง จะมี
โอกาสทีผ่ ู้ที่แข็งแรงทั่วไปจะมีเชื้อได้เสมอ จึงควรที่จะใส่หน้ากากอนามัยเสมอเมื่อต้องพูดคุยกับใคร เพื่อ
ป้องกันการแพร่เชื้อให้ผู้อื่นโดยไม่รู้ตัวว่าตัวเองมีเชื้ออยู่ และป้องกันการรับเชื้อจากผู้อื่นซึ่งดูแข็งแรงดี
ส่วนผู้ที่มีอาการทางระบบทางเดินหายใจ เช่น ไข้ ไอ มีน้ามูก คัดจมูก ควรอยู่บ้าน แยกตัวจากผู้อื่น
สวมใส่หน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อสู่ผู้อื่น และทาความสะอาดและกาจัดเชื้อที่พื้นผิวสัมผัส
มีส่วนช่วยลดการแพร่กระจายเชื้อได้15
การล้างมือ
การล้างมือช่วยขจัดสิ่งสกปรกและลดจานวนเชื้อโรคที่ปนเปื้อนอยู่ที่มือ อาจทาได้ 2 อย่างคือ
1. การล้างมือด้วยน้าและสบู่ ไม่จาเป็นต้องใช้สบู่ที่มีสารฆ่าเชื้อโรค
2. การล้างมือด้วยแอลกอฮอล์เจล กรณีนี้มือจะต้องไม่ปนเปื้อนสิ่งสกปรกและสารคัดหลั่งเช่น เสมหะ
น้ามูก ควรถูมือให้ทั่วถึงประมาณ 15-25 วินาที ไม่ต้องล้างมือซ้าด้วยน้า ไม่ต้องเช็ดด้วยผ้าเช็ดมือ16
ควรล้างมือบ่อยๆ โดยเฉพาะภายหลังการไอ จาม ก่อนและหลังการดูแลผู้มีอาการป่วย ล้างมือ
ในแต่ละขั้นตอนของการประกอบอาหาร ก่อนรับประทานอาหาร ภายหลังการใช้ห้องน้า เมื่อสัมผัสสัตว์
ซากสัตว์ หรือมูลสัตว์ หรือล้างมือเมื่อเห็นว่ามือสกปรก17
การไอจามที่ถูกวิธี15-16
เมื่อไอจามควรหากระดาษชาระสะอาดมาปิดปาก เพื่อป้องกันไม่ให้เชื้อโรคจากละอองฝอย
แพร่กระจาย แล้วนากระดาษนั้นทิ้งถังขยะปิด หากไม่มีกระดาษชาระควรใช้วิธีการไอจามใส่ข้อศอก โดยยก
แขนข้างใดข้างหนึ่งมาจับไหล่ตนเองฝั่งตรงข้าม และยกมุมข้อศอกปิดปากและจมูกตนเองก่อนไอ จาม ไม่ควร
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ไอจามใส่มือ หากสวมใส่หน้ากากอนามัยอยู่แล้ว และต้องการไอจามไม่ควรถอดหน้ากากอนามัยออก หลังจาก
ไอจามทุกครั้งควรล้างมือด้วยน้าและสบู่ หรือแอลกอฮอล์ล้างมือที่มีความเข้มข้นอย่างน้อย 60%
การสวมใส่หน้ากากอนามัย15,16,18,19
สาหรับบุคคลทั่วไป ควรสวมใส่หน้ากากอนามัยเมื่อป่วยด้วยโรคระบบทางเดินหายใจ หรือเมื่อต้อง
ใกล้ชิดหรือต้องดูแลผู้ป่วยโรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจ หรือเมื่อต้องเข้าไปในที่ๆมีผู้อื่นอยู่ใกล้ชิด
อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ เช่น รถโดยสารสาธารณะ ในช่วงที่มีการระบาดเป็นวงกว้าง ควรสวมหน้ากากอนามัย
เสมอเมื่อออกจากบ้าน และเมื่อต้องพูดคุยกับผู้อื่น
ก่อนสวมหน้ากากอนามัยควรล้างมือ ควรสวมหน้ากากอนามัยให้พอดีกับใบหน้า ให้สังเกตรอยพับของ
หน้ากากอนามัย หากมุมของรอยพับชี้ลงด้านล่าง ด้านนั้นจะเป็นด้านนอกของหน้ากากอนามัย ให้ด้านที่มีลวด
อยู่ด้านบน ดึงหน้ากากอนามัยให้ครอบคลุมทั้งจมูกและปากลงมาถึงคาง กดลวดหน้ากากอนามัยให้แนบสนิท
กับใบหน้าและดั้งจมูก
ไม่ควรเอามือสัมผัสด้านหน้าของหน้ากากอนามัย ควรเปลี่ยนหน้ากากอนามัยอย่างน้อยวันละ 1 ครั้ง
หรือเมื่อหน้ากากชารุด เปรอะเปื้อน ไม่ควรใช้หน้ากากอนามัยซ้า ถอดหน้ากากโดยจับตรงยางยืดหรือผ้ารัด
หน้ากาก ระหว่างถอดป้องกันไม่ให้ด้านหน้าของหน้ากากสัมผัสกับใบหน้า จมูกหรือปาก หลังถอดหน้ากาก
อนามัยควรล้างมือด้วยน้าและสบู่หรือแอลกอฮอล์ล้างมือ ควรทิ้งหน้ากากอนามัยในถังขยะติดเชื้อ หรือถังขยะ
ที่มีฝาปิด
การทาความสะอาดพื้นผิวและสิ่งของเครื่องใช้ 20
พื้นผิวสัมผัสและสิ่งของเครื่องใช้ในบ้าน มีโอกาสที่จะเป็นตาแหน่งปนเปื้อนเชื้อไวรัสได้ ดังนั้นจึงควร
ทาความสะอาดและกาจัดเชื้ออย่างสม่าเสมอ โดยเฉพาะบริเวณที่มีการสัมผัสบ่อยครั้ง เช่น ราวบันได ลูกบิด
ประตู โทรศัพท์ แป้นพิมพ์ คอมพิวเตอร์ สวิตช์ไฟ ฯลฯ โดยแบ่งออกเป็น 2 ประการ คือการทาความสะอาด
(cleaning) เพื่อกาจัดสิ่งสกปรก คราบฝุ่น และสามารถกาจัดเชื้อโรคได้บางส่วน และการกาจัดเชื้อ
(disinfecting) คือการเลือกใช้สารเคมีบางชนิด สัมผัสกับพื้นผิวโดยตรงเพื่อทาลายเชื้อ การกาจัดเชื้อ
อาจไม่สามารถกาจัดสิ่งสกปรกออกไปได้ จึงต้องทาทั้งสองขั้นตอนร่วมกัน โดยเลือกสารที่เหมาะสมกับพื้นผิว
ไม่ทาลายพื้นผิว ไม่เป็นอันตรายต่อร่างกายมนุษย์ และสามารถกาจัดเชื้อได้ โดยห้ามใช้วิธีพ่นสเปรย์เพราะจะ
ทาให้เกิดละอองฝอย
ตัวอย่างน้ายากาจัดเชื้อที่สามารถทาลายเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ได้ 21
1. เอทิลแอลกอฮอล์ ซึ่งความเข้มข้นที่สามารถทาลายเชื้อได้คือ 70% ขึ้นไป
2. ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ โดยใช้ 3% ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ 1 ส่วน ผสมน้า 5 ส่วน ระมัดระวังการ
กัดกร่อนพื้นผิว
3. ผงซักฟอก ผสมน้าร้อน 70 องศาเซลเซียส ใช้กับวัสดุที่เป็นผ้า
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4. น้ายาฆ่าเชื้อเดทตอล 4.8% Chloroxylenol ผสมน้าเพื่อใช้ซักผ้า เช็ดพื้นผิว เช็ดเครื่องใช้ในครัวเรือน
5. นา้ ยาฟอกขาว โซเดียมไฮโปคลอไรต์ ที่จาหน่ายในท้องตลาดจะเป็น 5% โซเดียมไฮโปคลอไรต์ ให้เจือ
จาง 100 เท่า เช็ดพื้นผิวทั่วไป และเจือจาง 10 เท่า สาหรับเช็ดพื้นผิวที่มีละอองเสมหะ สารคัดหลั่ง
รวมถึงใช้กาจัดเชื้อในขยะปนเปื้อนสารคัดหลั่งของผู้ที่มีเชื้อ
การเว้นระยะห่างทางกายภาพ (Social distancing) หลีกเลี่ยงการสัมผัสผู้อื่น การอยู่บ้านลดการเดินทาง
และการปฏิบัติตนจาแนกตามความเสี่ยงและอาการ
สาหรับบุคคลทั่วไป ควรเว้นระยะห่างจากบุคคลอื่นอย่างน้อย 1-2 เมตร หลีกเลี่ยงการสัมผัสทาง
ร่างกาย หลีกเลี่ยงการอยู่ใกล้ชิดกับผู้ที่ไม่สบาย หรือมีอาการทางระบบทางเดินหายใจ หลีกเลี่ยงการเดินทาง
ออกนอกบ้านหรือการใช้ขนส่งสาธารณะ เนื่องจากอาจไม่สามารถเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลได้ และอาจ
จาเป็นต้องสัมผัสวัตถุสาธารณะ เช่น ราวจับรถประจาทาง รถไฟฟ้า จากัดจานวนคนเข้าลิฟต์ เพื่อไม่ให้ลิฟต์
หนาแน่น หันหน้าออกจากกันเวลาโดยสารลิฟต์ ลดการรวมตัวกันในสถานศึกษา ที่ทางาน หรือสถานบันเทิง
รับประทานอาหารที่เป็นชุดสาหรับคนเดียว หลีกเลี่ยงการร่วมสารับกับผู้อื่น และป้องกันไม่ให้มีจุดสัมผัส
ร่วมกันเช่น อาจใช้ช้อนกลางส่วนบุคคล หลีกเลี่ยงการเดินทางที่ไม่จาเป็น ไม่ควรไปตลาดหรือที่ๆมีการค้าซาก
สัตว์หรือสัตว์ป่า เป็นต้น ควรใช้การสื่อสารระยะไกล เช่น โทรศัพท์ อินเตอร์เน็ต เช่น การประชุมทางไกลผ่าน
วิดีโอ ควรหลีกเลี่ยงการสัมผัสบริเวณใบหน้า โดยเฉพาะการขยี้ตา จมูก ปาก
สาหรับเด็ก22 ไม่ควรให้เล่นด้วยกันเป็นกลุ่ม ควรงดเว้นการเดินทางที่ไม่จาเป็น อย่างไรก็ตามควร
ช่วยเหลือให้เด็กสามารถใช้ชีวิต และเรียนได้ใกล้เคียงปกติ เช่น การติดต่อสื่อสารหรือการเรียนผ่าน
อินเตอร์เน็ต การดูแลตารางเรียน เวลารับประทานอาหาร และเวลาเข้านอนของเด็กให้มีวินัย ควรดูแลให้เด็ก
สามารถปรับตัวกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอย่างเหมาะสมกับอายุ และระดับพัฒนาการ เช่น อธิบายให้ฟัง
ถึงสถานการณ์ที่เปลี่ยน จัดการให้สามารถติดต่อกับเพื่อนได้โดยไม่จาเป็นต้องมาพบกันโดยตรง และควรดูแล
ให้เด็กมีสุขภาพที่ดี เช่นส่งเสริมให้เล่น ออกกาลังกายนอกตัวบ้าน เช่น การวิ่ง การปั่นจักรยาน รวมถึงการดูแล
สุขภาพเด็กดีและการรับวัคซีนตามกาหนด และการดูแลสุขภาพเด็กที่มีโรคประจาตัว โดยปรึกษากับ
สถานพยาบาลเพื่อปรับการดูแลให้เหมาะสมตามสถานการณ์และรับยาที่จาเป็นต่อเนื่อง
สาหรับบุคคลที่มีความเสี่ยงสูง23-24 เช่น ผู้สูงอายุ ผู้มีโรคประจาตัว เช่น หอบหืด ถุงลมโป่งพอง โรคไต
โรคหลอดเลือดหัวใจ โรคหลอดเลือดสมอง เบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรคตับแข็ง ผู้มีภูมิคุ้มกันต่า หรือภาวะ
อ้วน บุคคลเหล่านี้หากรับเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อาจทาให้เกิดอาการรุนแรงได้มากกว่าคนทั่วไป ควรอยู่บ้าน
รักษาระยะห่างระหว่างบุคคล ล้างมือและทาความสะอาดพื้นผิวสัมผัสบ่อย เช่น ลูกบิดประตู รีโมทโทรทัศน์
โทรศัพท์มือถือ หลีกเลี่ยงการเดินทางที่ไม่จาเป็น ควรแยกเด็กออกจากผู้มีความเสี่ยงเหล่านี้ และไม่พาเด็กไป
เยี่ยมบุคคลที่มีความเสี่ยง เนื่องจากเด็กมีโอกาสจะไม่ทราบว่าตนป่วยไม่สบาย และไม่สามารถป้องกันการแพร่
เชื้อจากตนเองสู่ผู้อื่นได้
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หากเป็นผู้ที่มีโอกาสติดเชื้อ25-26 เช่น เป็นผูส้ ัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยยืนยันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
หรือเป็นผู้เดินทางมาจากสถานที่ หรือประเทศที่มีการระบาด ต้องอยู่ในที่พัก 14 วัน พักอยู่ในห้องส่วนตัวที่
โปร่ง ระบายอากาศดี มีแสงแดดส่องถึง นอนในห้องนอนส่วนตัว ใช้ห้องน้าส่วนตัว ปิดฝาโถสุขภัณฑ์เวลากดน้า
ชาระล้าง ถ้าแยกห้องส้วมไม่ได้ ให้ใช้ห้องส้วมเป็นคนสุดท้ายแล้วทาความสะอาดหลังใช้ ไม่รับประทานอาหาร
และใช้ภาชนะร่วมกับผู้อื่น ไม่ใช้ของใช้ส่วนตัวร่วมกับผู้อื่นเช่น ผ้าเช็ดตัว หมอนผ้าห่ม แก้วน้า ล้างมือบ่อยๆ
ด้วยน้าและสบู่หรือแอลกอฮอล์เจล เมื่อต้องอยู่กับผู้อื่นต้องสวมหน้ากากอนามัย และอยู่ห่างจากผู้อื่นประมาณ
2 เมตร หลีกเลี่ยงการใกล้ชิดกับผู้อื่น โดยเฉพาะผู้สูงอายุและผู้ป่วยเรื้อรัง ไอจามอย่างถูกวิธี ทาความสะอาด
บริเวณที่พักด้วยน้ายาฟอกขาว 0.05% (น้ายาฟอกขาว 5% 1 ส่วน ผสมน้า 99 ส่วน) ทาความสะอาด
สิ่งปนเปื้อนเสมหะ น้ามูก น้าลายด้วยโซเดียมไฮโปคลอไรต์ 0.5% (น้ายาฟอกขาว 5% 1 ส่วน ผสมน้า 9 ส่วน)
กาจัดขยะที่สัมผัสสารคัดหลั่ง โดยทาลายเชื้อด้วยน้ายาฟอกขาว มัดปากถุงให้แน่นก่อนทิ้ง นอกจากนี้ ควรจะ
เฝ้าสังเกตอาการไข้ เช่น วัดอุณหภูมิร่างกายได้มากกว่า 37.5 องศาเซลเซียส หรือมีอาการสงสัยว่ามีไข้ เช่น
ตัวร้อน ปวดเมื่อยเนื้อตัว หนาวสั่น และอาการระบบทางเดินหายใจ เช่น ไอ น้ามูก เจ็บคอ หายใจเหนื่อย
หายใจลาบาก ควรติดต่อสถานพยาบาล รีบไปพบแพทย์พร้อมแจ้งประวัติการเดินทาง หรือประวัติเสี่ยง
เดินทางไปโรงพยาบาลโดยรถยนต์ส่วนบุคคล และเปิดหน้าต่างรถยนต์ไว้ หากไม่มีอาการไม่จาเป็นต้องไป
พบแพทย์เพื่อตรวจหาเชื้อ เนื่องจากจะไม่พบเชื้อในระยะที่ยังไม่แสดงอาการ หากแสดงอาการป่วยในภายหลัง
อาจทาให้เข้าใจผิดว่าไม่ได้ป่วยด้วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ได้
สาหรับผู้อยู่อาศัยร่วมบ้านกับผู้มีโอกาสติดเชื้อ ควรล้างมือบ่อยๆ ด้วยน้าและสบู่หรือแอลกอฮอล์ล้าง
มือ แยกห้องน้า ห้องนอนกับผู้มีความเสี่ยง หลีกเลี่ยงการอยู่ใกล้ชิดในระยะ 2 เมตรกับผู้มีโอกาสติดเชื้อ ไม่ใช้
สิ่งของส่วนตัว เช่น ผ้าเช็ดหน้า ผ้าเช็ดตัว แก้วน้าร่วมกัน ควรสวมใส่หน้ากากอนามัย ทาความสะอาดบริเวณ
รอบตัวผู้มีความเสี่ยงด้วยน้ายาฟอกขาวหรือแอลกอฮอล์ 70% ทาความสะอาดเสื้อผ้า ผ้าปูเตียง ผ้าเช็ดตัวด้วย
น้าและผงซักฟอก หรือซักผ้าด้วยน้าร้อนอุณหภูมิ 60-90 องศาเซลเซียส
ในช่วงที่มีการควบคุมการระบาดของเชื้ออย่างเคร่งครัด ผู้ป่วยยืนยันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
จะต้องถูกแยกตัวให้อยู่ในโรงพยาบาลหรือสถานที่ที่รัฐจัดให้ เพื่อป้องกันการแพร่เชื้อ จนกระทั่ง 14 วัน
หลังจากเริ่มมีอาการ และหลังจากจาหน่ายออกจากโรงพยาบาลหรือสถานที่แยกตัวแล้ว ควรปฏิบัติเรื่องการ
แยกตัว และสุขอนามัย ดังกล่าวข้างต้นจนครบ 1 เดือน
การป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สาหรับบุคลากรทางการแพทย์และสถานพยาบาล27
การป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สาหรับบุคลากรทางการแพทย์และสถานพยาบาลมี
ความสาคัญ เนื่องจากหากมีบุคลากรทางการแพทย์ติดเชื้อ จะเกิดความเสียหายอย่างหนัก ทั้งต่อผู้ป่วยที่มารับ
บริการ ต่อเพื่อนร่วมงาน ส่งผลต่อศักยภาพของโรงพยาบาลเนื่องจากสูญเสียกาลังบุคลากรจานวนหนึ่ง
เนื่องจากเจ็บป่วยหรืออยู่ในระยะแยกตัวเฝ้าระวังเพราะเป็นผู้สัมผัสโรค หากมีการแพร่กระจายเชื้อจากผู้ป่วย
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สู่ผู้ป่วยด้วยกันอาจทาให้อัตราเจ็บป่วยและอัตราตายสูงขึ้น อีกทั้งเพิ่มภาระงานให้บุคลากรในโรงพยาบาลอีก
ด้วย
หลักการโดยย่อของการป้องกันโรคติดเชื้อในสถานพยาบาลคือ
1. รีบวินิจฉัยผู้ติดเชื้อโดยเร็ว และแยกผู้ป่วยโดยเร็วเพื่อควบคุมการแพร่เชื้อ
2. มาตรการป้องกันการติดเชื้อ ที่ต้องมีเพิ่มจากการป้องกันการติดเชื้อแบบมาตรฐาน (standard
precaution) เช่น การสวมถุงมือเมื่อต้องสัมผัสสิ่งปนเปื้อน การล้างมือ การจัดการสิ่งแวดล้อม แต่
สาหรับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จาเป็นต้องเพิ่มมาตรการและเครื่องมือป้องกันตามแต่ระดับ
ความเสี่ยงของการดูแลผู้ป่วย ตามแนวทางการดูแลรักษาผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของ
กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ดังภาพ
3. ควรมีมาตรการการบริหารจัดการ เช่น การจัดการเตียงผู้ป่วยในอย่างเหมาะสม ป้องกันการ
แพร่กระจายเชื้อ การจัดหาอุปกรณ์ป้องกันร่างกายสาหรับบุคลากรให้มีใช้เพียงพอ การจัดอบรมวิธีใช้
อุปกรณ์ป้องกันร่างกายสาหรับบุคลากร จัดอัตรากาลังให้เหมาะสมกับปริมาณงาน และไม่กระทบกับ
คุณภาพชีวิตของบุคลากร เป็นต้น
4. มาตรการด้านสิ่งแวดล้อมและวิศวกรรม เช่น การทาความสะอาดและกาจัดเชื้ออย่างเหมาะสม
การจัดตาแหน่งห้องผู้ป่วยให้มกี ารระบายอากาศ และระยะห่างระหว่างผู้ป่วยแต่ละเตียงอย่าง
เหมาะสม

การป้องกันก่อนการสัมผัสโรค
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ยังไม่มีวิธีการป้องกันก่อนสัมผัสโรค ขณะนี้กาลังพัฒนาวัคซีนที่เป็น mRNA ที่ทาให้ร่างกายสร้าง
spike protein ของไวรัส กระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันของมนุษย์ซึ่งได้กาลังมีการศึกษาทดลองเบื้องต้นในมนุษย์อยู่
ในขณะนี้28
การป้องกันภายหลังสัมผัสโรค
ยังไม่มีวิธีการป้องกันภายหลังสัมผัสโรคที่พิสูจน์ว่าได้ผล มีหลายการศึกษากาลังทดลองทางคลินิก
เกี่ยวกับประสิทธิภาพของยาป้องกันภายหลังสัมผัสโรคในขณะนี้29
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